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Ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος, προκειμένου να προσφέρει βοήθεια σε  μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου 
και Λυκείου, που έχουν ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας και για διαφόρους λόγους (κυρίως οικονομικούς), 
δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε φροντιστήρια ή σε άλλους τρόπους διδακτικής βοήθειας,

αποφάσισε να ιδρύσει
φροντιστηριακά τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας

για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου με  δωρεάν φοίτηση.
Τα τμήματα σε πρώτη φάση (το τρέχον σχολ. έτος) θα λειτουργήσουν στη Θεσσαλονίκη. Σ’  αυτά μπο-

ρούν να εγγραφούν και να φοιτήσουν μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου, τέκνα μελών και 
φίλων του Συλλόγου, αλλά και τέκνα Χαλκιδικιωτών και φίλων της Χαλκιδικής.

Η φοίτηση στα τμήματα αυτά  παρέχεται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ
και αποτελεί προσφορά του Παγχαλκιδικού Συλλόγου προς τα παιδιά μας ως εκδήλωση της αγάπης προς 

αυτά και της αλληλεγγύης προς τις οικογένειές τους. Ας σημειωθεί ότι ο  Παγχαλκιδικός από ιδρύσεώς του 
(1903) την αρετή της  αλληλεγγύης την έχει κάνει σημαία του, που δεν έπαψε να ανεμίζει μέχρι σήμερα.

 Τα  τμήματα θα στεγασθούν σε αίθουσες του 14ου Γυμνασίου-Λυκείου Θεσσαλονίκης (γωνία Θεμ. Σο-
φούλη και Γ. Παπανδρέου 1),  τις οποίες ευγενικά μας παραχώρησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης (συνεργασία) 
και θα γίνονται το απόγευμα σε ώρες  που θα καθορισθούν, έτσι ώστε να διευκολύνονται και οι μαθητές και 
οι καθηγητές. Θα είναι ολιγομελή και θα διδάσκονται όλα τα μαθήματα (Αρχαία, Νέα, Μαθηματικά, Φυσι-
κή, Χημεία κλπ.) ανάλογα με τις επιλογές των μαθητών που θα προσέλθουν.

΄Ολοι οι  καθηγητές που θα διδάξουν, στην πλειοψηφία τους Χαλκιδικιώτες, είναι πεπειραμένοι, οι πε-
ρισσότεροι με μακρά θητεία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και τη διδασκαλία τους την προσφέρουν 

εθελοντικά και εντελώς δωρεάν.
Μόνο κίνητρό τους είναι η αγάπη προς τα παιδιά και τον Παγχαλκιδικό Σύλλογο. 
Συντονιστής καθηγητής ορίστηκε με απόφαση του Δ.Σ. ο φυσικός κ. Σαραφιανός Καράβατος από την 

Παλαιόχωρα, ο οποίος ήδη είναι πλαισιωμένος  και με άλλους συναδέλφους του. Όλοι είναι έτοιμοι για την 
έναρξη των μαθημάτων.

Καλούμε τους γονείς να σπεύσουν να εγγράψουν τα παιδιά τους στα φροντιστηριακά τμήματα το 
ταχύτερο, ώστε να καταστεί δυνατή  η έναρξη των μαθημάτων αρχές Δεκεμβρίου 2014.

 Αργήσαμε. Αρκετός καιρός χάθηκε στην αναζήτηση στέγης. Ας κερδίσουμε το χαμένο χρόνο.
Καλούμε και τους καθηγητές όλων των ειδικοτήτων, που επιθυμούν να διδάξουν τουλάχιστο ένα δί-

ωρο την εβδομάδα, σε μέρα και ώρα που αυτοί θα καθορίσουν, να το δηλώσουν.
 Η πατρίδα μας η Χαλκιδική και τα παιδιά της θα τους ευγνωμονούν.

Οι εγγραφές ήδη άρχισαν. Γίνονται κάθε μέρα 6.30΄ – ΄8.30΄ μ.μ.(Δευτέρα έως και Πέμπτη) στα γραφεία 
του Παγχαλκιδικού Συλλόγου, στην οδό Υψηλάντου και Μαντώς Μαυρογένους 23, στην Ν. Ελβετία  τηλ. 
2310/323839, με μια γραπτή αίτηση του πατέρα ή του κηδεμόνα (υπάρχει έντυπο) και την ταυτότητά του.  
Πριν από την επίσκεψη τηλεφωνήστε.

Υπεύθυνος από πλευράς Δ.Σ. είναι ο ίδιος ο πρόεδρος Μιχαήλ Καρτσιώτης, 2310.318.840 και 
6946.470.157.

Πληροφορίες  από το Συντονιστή καθηγητή κ. Σαραφιανό Καράβατο 6974604255.

Αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι της Χαλκιδικής
Ξεκινάμε με αισιοδοξία. Αν η προσπάθειά μας φέρει αποτέλεσμα, του χρόνου, θα συνεχίσουμε και στη 

Χαλκιδική. Διαδώστε το μήνυμα για να κάνουμε μια καλή αρχή.
 Προκαταβολικά απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους καθηγητές που δέχθηκαν να προσφέρουν 

τις υπηρεσίες τους ΔΩΡΕΑΝ.   
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΙΔΡΥΟΝΤΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Για  μαθητές και  μαθήτριες Γυμνασίου-Λυκείου.
Με εθελοντές καθηγητές. Η φοίτηση δωρεάν.

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
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Χριστούγεννα γιορτή όλων:  μικρών και μεγάλων
Η γιορτή της γεννήσεως του Χριστού είναι κορυ-

φαία γιορτή της χριστιανοσύνης και αν δεν υπήρχε το 
Πάσχα θα ήταν ασφαλώς η πρώτη σε σημασία γιορτή, 
δεδομένου ότι αποτελεί την απαρχή εφαρμογής του 
σχεδίου του Θεού για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. 
Με τη γέννηση του Υιού  και Λόγου του Θεού από την 
Παρθένο Μαρία αποκαλύπτεται το μυστήριο της αγά-
πης του Θεού για τον άνθρωπο, που δεν προσεγγίζεται 
τόσο λογικά όσο βιώνεται με την καρδιά, το κέντρο 
της ψυχοσωματικής ύπαρξης του ανθρώπου.

Γι’ αυτό τα Χριστούγεννα θεωρούνται κατεξοχήν 
γιορτή των παιδιών. Με την 
αθωότητα, την ειλικρίνεια και 
την άδολη πίστη, που τα δια-
κρίνει, τα παιδιά έχουν άμεση 
πρόσβαση στο μυστήριο και 
δονούνται από χαρά και συ-
γκίνηση μπροστά στη Φάτνη 
του Χριστού. Όμως και οι με-
γάλοι δεν αποκλείονται από 
την πρόσληψη του λυτρω-
τικού μηνύματος των Χρι-
στουγέννων. Τούτο μπορεί 
να επιτευχθεί, αν πετάξουν 
από πάνω τους το βάρος των 
βιοτικών μεριμνών καθώς και 
την ηθική σκουριά που επικάθεται στους αρμούς της 
ψυχής τους και τους εμποδίζει να λειτουργήσουν σαν 
τα παιδιά. Ο λόγος του Χριστού έχει αιώνια εφαρμογή: 
«Εάν μη στραφήτε και γένησθε ως τα παιδία, ου μη ει-
σέλθητε εις την βασιλείαν των ουρανών»(Ματθ. 18,3)

Το νόημα της  Ενανθρώπησης
Η κυριότερη ίσως αιτία που κρατάει τους χριστια-

νούς, ιδιαίτερα τους μεγάλους, μακριά από το μυστή-
ριο της αγάπης του Θεού, είναι το γεγονός ότι αγνοούν 
το βαθύτερο νόημα της Ενανθρώπησης του Σωτήρος. 
Έτσι περιορίζονται σε μια τυπική λατρεία, τη «λατρεία 
των χειλέων», που τους αφήνει τελικά αδιάφορους και 
άγευστους του περιεχομένου και της ουσίας της γιορ-
τής.

Γι’ αυτό θεωρούμε απαραίτητο, στα στενά περιθώ-
ρια ενός άρθρου, να προβούμε σε μια σύντομη διερεύ-
νηση του νοήματος της γιορτής και να δώσουμε απά-
ντηση στο ερώτημα γιατί ο Χριστός έγινε άνθρωπος. 
Η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν μπορεί να δοθεί 
με βάση την ελληνιστική ειδωλολατρική θρησκεία, 
όπου γίνεται λόγος για μυθολογικές θεότητες που εμ-
φανίζονται με μορφή ανθρώπου. Η γέννηση και εμφά-

νιση τέτοιων θεοτήτων χάνεται στην αχλύ του μύθου 
και δεν έχει ιστορικό υπόβαθρο. Αντίθετα, η γέννηση 
του Ιησού Χριστού γνωρίζουμε ότι έγινε στη Βηθλεέμ 
της Ιουδαίας, επί αυτοκράτορος Οκταβιανού Αυγού-
στου(29π.Χ. – 4μ.Χ.). Ο Ιησούς γενεαλογείται από 
τους δύο ευαγγελιστές, Ματθαίο και Λουκά, και δεν 
έχει καμία σχέση με μυθολογικές θεότητες.

Η ενσάρκωση του Χριστού κατανοείται μόνο με 
βάση την Παλαιά Διαθήκη. Από αυτήν μαθαίνουμε ότι 
ο άνθρωπος πλάστηκε «κατ’ εικόνα Θεού», με τελικό 
σκοπό, κάνοντας χρήση των χαρισμάτων με τα οποία 
προικίσθηκε, να επιτύχει την τελείωση και ομοίωσή 

του με τον Θεό, την θ έ ω 
σ η , όπως την ονομάζουν 
οι Πατέρες της Εκκλησίας: 
«Ο Θεός ενηνθρώπησεν, 
ίνα ημείς θεοποιηθώμεν».

Ο άνθρωπος όμως, 
ξέπεσε από εκεί που τον 
έταξε η αγάπη του Θεού 
με συνέπειες: το έγκλημα, 
τη διαίρεση, τη λατρεία 
των ειδώλων, τη μαγεία, 
τη δεισιδαιμονία και μια 
σειρά άλλων κακών. Ο 
σκοπός του ανθρώπου 
φαινόταν να αποτυγχά-

νει και το σχέδιο του Θεού να ακυρώνεται. Γι’ αυτό το  
λόγο με μια διορθωτική κίνηση ο Θεός επεμβαίνει για 
να σώσει τον άνθρωπο. Πριν από οχτώ περίπου αιώνες 
ο προφήτης Ησαΐας είχε προφητέψει: «Η Παρθένος θα 
συλλάβει και θα γεννήσει Υιό, ο οποίος θα ονομασθεί 
Εμμανουήλ(Ο Θεός μεθ’ ημών): Ησ.  7,14». Η προφη-
τεία αυτή παίρνει σάρκα και οστά. Ο Υιός και Λόγος 
του Θεού σαρκώνεται στην κοιλιά της Παρθένου Μα-
ρίας και γίνεται άνθρωπος. Εξήγηση λογική δε χωράει 
στο μυστήριο. Ό,τι έγινε, έγινε «εκ Πνεύματος Αγίου». 
Ο Θεός γίνεται σαν «ένας από εμάς» και γεμάτος κα-
λοσύνη έρχεται να μοιρασθεί μαζί μας όλα τα προβλή-
ματα του ανθρώπου. Ο ευαγγελιστής της αγάπης, ο 
Ιωάννης,  θα γράψει: «Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον 
κόσμο, ώστε παρέδωσε στο θάνατο τον μονογενή του 
Υιό, για να μη χαθεί όποιος πιστεύει σ’ αυτόν, αλλά να 
έχει ζωή αιώνια»(Ιω 3,16. Βλέπε και Ιω. Α΄Επιστ. 4,8)

Βιωματική και λατρευτική προσέγγιση της Θείας 
Γέννησης

Η γιορτή των Χριστουγέννων, όπως και κάθε χρι-
στιανική γιορτή, επιδέχεται και μια βιωματική προσέγ-
γιση, η οποία γίνεται με την καρδιά κυρίως. Η προσέγ-

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΒΕΝΙζΕΛΟΣ  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ

Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

γιση αυτή προϋποθέτει τη νηστεία και την άσκηση της 
Σαρακοστής, τη νοερή προσέλκυση στο Σπήλαιο της 
Βηθλεέμ, την προσκύνηση του θείου Βρέφους, μαζί με 
τους Ποιμένες και τους Μάγους(αστρολόγους) της 
Ανατολής και την προσφορά της αγάπης μας και της 
λατρείας. Η προσέγγιση αυτή συμπληρώνεται με την 
προσέλευση στους ναούς και την ακρόαση των μεγά-
λων ποιητών – υμνογράφων που ψαλμωδούν τη θεία 
Γέννησή Του: «Χριστός γεννάται δοξάσατε, Χριστός 
επί γης υψώθητε… Μυστήριον ξένον ορώ και παρά-
δοξον, ουρανόν το σπήλαιον, θρόνον χερουβικόν την 
παρθένον…» κ.α. Οι μεγάλοι αυτοί υμνογράφοι μας 
βοηθούν σε μια άμεση πρόσβαση και βίωση του μυ-
στηρίου της θείας Ενανθρώπησης.

Η γέννηση του Χριστού: γέννηση μιας νέας ανθρω-
πότητας

Η πρόσληψη της ανθρώπινης φύσης από τον Χρι-
στό και η θέωσή της, αποτελεί θεμέλιο και προϋπόθεση 
για τη θέωση του ανθρώπου. Με τη γέννηση, επομένως, 
του Χριστού και τη δυνατότητα θέωσης των ανθρώπων, 
έχουμε την απαρχή της γέννησης μιας νέας ανθρωπό-
τητας, ενός καινούργιου κόσμου. Γι’ αυτό γιορτάζοντας 
τα Χριστούγεννα, γιορτάζουμε και τη γέννηση του και-
νούργιου αυτού κόσμου καθώς και την αναγέννησή μας 
εντός του κόσμου αυτού, δηλ. της Εκκλησίας.

Δεν πρέπει, εξάλλου, να μας διαφεύγει ότι το έργο 

του Χριστού απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους 
και αγκαλιάζει όλες τις διαστάσεις της ζωής μας. «Ο 
Χριστός προσέλαβε ολόκληρη την ύπαρξή μας, ατομι-
κή και κοινωνική και καθαγιάζει τον καθένα χωριστά 
αλλά και τις σχέσεις μας με τους άλλους, την ανθρωπό-
τητα στο σύνολό της» (Σ. Αγουρίδης). Κάθε διάκριση 
συνεπώς, βιολογική, φυλετική, εθνική και πολιτισμική, 
μέσα στον καινούργιο κόσμο του Θεού, είναι αδιανό-
ητη. Όλοι οι άνθρωποι μιας κοινωνίας είναι αλλήλων 
μέλη και αδελφοί μεταξύ τους.

Στην περίοδο  ειδικά που ζούμε, περίοδο μεγάλης 
ηθικής, πνευματικής και κοινωνικο – οικονομικής κρί-
σης, έχουμε χρέος, το έργο της διακονίας και της θυσίας, 
που μας άφησε ως κύρια παρακαταθήκη ο Χριστός, να το 
προσφέρουμε προθύμως και αδιακρίτως σε όλους τους 
ανθρώπους. Είναι ευκαιρία να διασώσουμε την αγάπη και 
την αλληλεγγύη, που χαρακτήριζε πάντοτε τους Έλλη-
νες, χωρίς καμία διάκριση. Να συνδράμουμε, ενεργώντας 
ατομικά και συλλογικά, όσους δοκιμάζονται σκληρά από 
την κρίση. Ο χειμώνας της Ελλάδας θα είναι μακροχρόνι-
ος και οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι.

Από τα παραπάνω καταλήγουμε πως ο Υιός και Λό-
γος του Θεού με την Επανανθρώπηση Του εγκαινίασε 
την απαρχή ενός καινούργιου κόσμου, μιας νέας αν-
θρωπότητας, με κύριο γνώρισμα την αγάπη του Θεού 
και του συνανθρώπου, και ότι γιορτάζοντας τη γέννη-
σή Του, γιορτάζουμε και τη δική μας αναγέννηση.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΙΧ. ΚΑΡΤΣΙΩΤΟΥ
Φιλόλογος

-  Κλονίζεται σε ολόκληρη την Ευρώπη το κοινωνικό 
κράτος, εκλείπει η κρατική πρόνοια, στερεύουν οι δαπάνες 
για νευραλγικούς τομείς της πρόνοιας στο πλαίσιο της δη-
μοσιονομικής προσαρμογής σε ένα πρόγραμμα λιτότητας. 
Το έλλειμμα αυτό έρχεται να αναπληρώσει η δράση των εθε-
λοντικών οργανώσεων και της Κοινωνίας των Πολιτών. 

Ο εθελοντισμός δίνει νόημα και περιεχόμενο σε πα-
νανθρώπινες αξίες, όπως είναι η κοινωνική αλληλεγ-
γύη, η κοινωνική προσφορά, η αγάπη προς τον συνάν-
θρωπο.

Με το ζωντάνεμα του εθελοντικού κινήματος και 
την ανάπτυξη των μη κυβερνητικών οργανώσεων κα-
λύπτεται το σοβαρό κοινωνικό έλλειμμα της πολιτεί-
ας. Αναπτύσσονται ο κοινωνικός διάλογος, η συμμετο-
χή του πολίτη στα κοινά, το αίσθημα της ατομικής και 
κοινωνικής ευθύνης.

Μέσα από το εκτεταμένο δίκτυο των εθελοντικών 
οργανώσεων μπορούν να αναδειχθούν και να αξιοποι-
ηθούν τεράστια αποθέματα δυναμικής και ανάπτυξης 
στον τομέα της «κοινωνικής οικονομίας», της «οικονο-
μίας της αλληλεγγύης».

Μέσα από την ανάπτυξη των οργανώσεων αλληλεγ-
γύης αξιοποιούνται οι πρωτοβουλίες, η φαντασία των 
νέων, των πολιτών και οικοδομείται  ένας  πολιτικός πο-
λιτισμός  συνεργασίας, που καταπολεμά τη νοσηρότη-
τα των αντιλήψεων ανταγωνισμού και στείρας αντιπα-
ράθεσης.

Σήμερα είναι αδήριτη ανάγκη το εθελοντικό κίνημα 
να αποτελέσει την υγιή αντίδραση και απάντηση της ορ-
γανωμένης κοινωνίας σε φαινόμενα κρατικής αδυναμίας 
ή αδράνειας. Ο εθελοντισμός αναδεικνύεται ως ένας τρί-
τος πόλος στον κοινωνικό βίο, ο οποίος πέρα από τους 
δύο παραδοσιακούς χώρους, του δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα, περιλαμβάνει όλες τις ενεργές δυνάμεις και δρά-
σεις που διοχετεύονται στην ανάληψη του πολύπλευρου 
κοινωνικού έργου που καλείται να επιτελέσει. Με αυτή 
την έννοια, μπορεί ακόμα να χαρακτηρισθεί ως μια νέα 
μορφή πολιτικής, που εκφράζει το ευγενέστερο νόημά 
της και δίνει τη δυνατότητα της άμεσης συμμετοχής όλων 
των πολιτών

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
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ΓΙΑΝΝΗΣ Χ. ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ
Φιλόλογος-Ποιητής

Στα παλιά χρόνια δεν ήταν τα ημερολόγια 
και οι εφημερίδες που προειδοποιούσαν για τις Μεγά-
λες Γιορτές, μα οι θεόσταλτες φωνές των παιδιών που 
από πόρτα σε πόρτα ανήγγειλαν το χαρμόσυνο γεγο-
νός. «Χριστός γεννάται σήμερον …», «Άγιος Βασί-
λης έρχεται …». Η παρουσία των παιδιών στο γαλάζιο 
σύθαμπο του χειμωνιάτικου σκηνικού ήταν μια ευλο-
γία, ένα συγκινητικό συμβόλαιο με τη ζωή και το Θεό. 
Βράδυ έβγαιναν τα παιδιά με το φαναράκι της νύχτας, 
όταν έπεφτε ο κουρνιαχτός της πολύβουης παραμονής 
και οι οικογένειες συγκεντρώνονταν με το νοικοκύρη 
γύρω από το τραπέζι, όπου δέσποζε το Χριστόψωμο με 
τα ευρηματικά ποικίλα σχήματα.

Περίμεναν, με τη γλυκιά προσμονή της άφιξης, 
τα παιδιά που με τη μαγική 
τους φωνή, την πηγαία μου-
σική υπόκρουση και την τρα-
γουδημένη ευχή αφηγούνταν 
το γεγονός της ημέρας πάνω 
στο μουσικό ρυθμό των αι-
ώνων, με το τύμπανο και το 
τριγωνικό τους σήμαντρο. 
«Χριστούγεννα, Πρωτούγεν-
να, πρώτη γιορτή του χρόνου 
…». Και η αμοιβή των μικρών 
καλαντιστών δεν ήταν ούτε 
ζητιανιά ούτε φιλανθρωπία. 
Πράξη τελεστική ήταν που 
από μόνη της έφερνε το πο-
θητό αποτέλεσμα : Την επάρκεια των αγαθών και τον 
πλούτο στα σπίτια των νοικοκυραίων. Καρποί για την 
καλή σοδειά, γλυκά για την ευτυχία και νομίσματα για 
τον πλούτο ήταν τα «πεσκέσια». Αποκτούσε υπόστα-
ση, γινόταν παραμυθένιο το φτωχικό του «αφέντη». 
«Αφέντη μου, στα σπίτια σου χρυσές καντήλες φέγ-
γουν. Φέγγουν στους ξένους να δειπνούν, στους ξέ-
νους να πλαγιάζουν …», ενώ τηρούνταν με συνέπεια 
το τελετουργικό της υποδοχής, των παγιωμένων ευ-
χών και των προσφορών. Οι καλαντιστές έπαιρναν στα 
σοβαρά τον αναγγελτικό τους ρόλο.

Αυτή η εθιμική διαδικασία μπορεί από τον σημερι-
νό λογικοκρατούμενο άνθρωπο να θεωρηθεί αφελής 
και αναχρονιστική. Για τον κατασταλαγμένο όμως ερ-
μηνευτή του λαϊκού πολιτισμού είναι η έκφραση μιας 
αληθινά θρησκευόμενης λαϊκής ψυχής, που συνοδεύ-
εται παράλληλα από ένα πλούσιο απόθεμα ρομαντι-
σμού και «ανθρωπιάς», μιας αρετής που δεν είναι μόνο 
χριστιανική, αλλά και γνήσια ελληνική.

Στη ροή του χρόνου τα καλαντίσματα κατέβηκαν 

από τα χωριά στις πολιτείες και στον μοντέρνο τρόπο 
ζωής. Κοντά στους μικρούς άρχισαν να τα «λένε» και 
οι μεγάλοι. Πλήθος επαγγελματίες, με λογής μουσικά 
όργανα, πρόχειρες μουσικές κομπανίες, γραμμόφω-
να και λατέρνες έπνιξαν τις ανεπιτήδευτες φωνές των 
παιδιών. Από κοντά και οι φιλανθρωπικοί όμιλοι, που 
με τον κοινωνικό τους μανδύα μετέτρεψαν τις παιδικές 
εισπράξεις σε ψίχουλα.

Η παράδοση παρ’ όλα αυτά αντιστέκεται και τα 
παιδιά σήμερα διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Με τα 
ίδια παλιά σύνεργα, τα ίδια ιδιότυπα λόγια και την ίδια 
ξεχωριστή μελωδία συνεχίζουν την παράδοση, κάπο-
τε λανθασμένη και ακατανόητη. Οικεία μας είναι η ει-
κόνα των παιδιών που καλαντίζουν στις γειτονιές των 

πόλεων, στις πόρτες των πο-
λυκατοικιών, στα τρόλεϊ και 
στα λεωφορεία, στα κατα-
στήματα και στα δημόσια 
κτίρια, ανάλογα με τη διάθε-
ση του αποδέκτη.

Και είναι εδώ που αρχίζει 
και ξεχειλώνει  το έθιμο και 
χάνει τον τελετουργικό και 
αναγγελτικό του χαρακτήρα 
καθώς ξεστρατίζει σε γιορ-
ταστική επαιτεία χρηματική 
ή υλική. Αυτόκλητοι και αμύ-
ητοι καλαντιστές αλωνίζουν 
τους δρόμους, ενώ η μέρα 
της παραμονής μετατρέπε-

ται σε ένα διαρκές παράφωνο, ακαλαίσθητο και άκρως 
ηχηρό αλισβερίσι, πολλές φορές ενοχλητικό. Υπερβο-
λή που υποβιβάζει τη σημασία του εθίμου. Καλαντι-
στές που «μισοξέρουν» τα λόγια των καλάντων ευ-
τελίζουν το έθιμο. Καιρός να επιστρέψουμε στη λιτή, 
διακριτική και παιδική μορφή των καλάντων, χωρίς τις 
ξενόφερτες παρεμβάσεις που αλλοιώνουν το περιεχό-
μενό τους και απομυζούν το άρωμα της αυθόρμητης 
και πηγαίας έκφρασης.

Τα κάλαντα δεν άνθισαν στις φωτισμένες αίθουσες 
των αρχόντων ούτε στη χλιδή των συμποσίων, αλλά 
στις παιδικές ψυχές και την άσπιλη δεκτικότητα των 
ταπεινών ανθρώπων για αυτό και το έθιμο των καλά-
ντων, σε πείσμα των καιρών, εξακολουθεί να υπάρχει 
ακόμη και στη σημερινή κοινωνία, όπου το ανηλεές 
κυνήγι του πλουτισμού δεν αφήνει περιθώρια για συ-
ναισθηματικά, εθιμικά «ιντερμέδια».

Πρέπει να ενστερνιστούμε την πεποίθηση ότι το πα-
τροπαράδοτο έθιμο των καλάντων αιματοδοτεί την εθνι-

ΕΠΙΚΑΙΡΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ
ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ* (χθες και σήμερα)

Πίνακας του Νικόλαου Γύζη
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κή μας ζωή. Δεν πρόκειται μήτε για ενόχληση μήτε για 
επαιτεία. Φωνή είναι και κάλεσμα των αιώνων που μας συ-
νοδεύουν σαν επωδός στα ολοένα διεθνοποιούμενα Χρι-
στούγεννα. Ο εθνικός μας ζωγράφος Νικηφόρος Λύτρας 
με το ταλέντο και τον ευαίσθητο χαρακτήρα του ανέδειξε 
τα παιδικά κάλαντα του ομώνυμου κλασσικού του πίνακα 
σε ένα αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής μας ζωής.

Όλοι μας παραδεχόμαστε πως οι πιο νοσταλγικές 
μνήμες των παιδικών μας χρόνων είναι συνδεδεμένες 
με το κλίμα των εορτών, τα κάλαντα και το χιονισμένο 
κάδρο που τα περιβάλλει. Ας κλείσουμε στην άκρη της 
ψυχής μας την αθωότητα των πρώτων χρόνων και αμό-
λυντοι από την τύρβη της καθημερινότητας να ψάλλου-
με με τους μικρούς καλαντιστές, όταν μας χτυπήσουν 
την πόρτα. Καλόδεχτα τα παιδιά στα μαγαζιά μας, στα 
λεωφορεία, στα σπίτια μας. Καλόδεχτα στις ψυχές μας. 

Με τις άγουρες φωνές τους και τα μισοειπωμένα τους 
λόγια-σπαράγματα, ας ξυπνήσουν τη βαριεστημένη συ-
γκατάβασή μας. Ευκαιρία, μια φορά το χρόνο, να αφή-
σουμε τη συναισθηματική μας ένδεια να γίνει ποτάμι 
ευφορίας που θα μας οδηγήσει στον αυθορμητισμό των 
απροβλημάτιστων από υπαρξιακές ανησυχίες παιδιών, 
ενώνοντας τις φωνές μας με το άσμα της παραδοχής και 
αναγνώρισης : «Χριστός Γεννάται Σήμερον …».

Χρόνια Πολλά

*Κάλαντα : Έχουν διαδοθεί σε όλη την Ελλάδα και 
θεωρούνται αρχαίο έθιμο. Η ονομασία τους οφείλεται 
στις ρωμαϊκές καλένδες (calendae) του Ιανουαρίου, οι 
οποίες στο Βυζάντιο συνδυάστηκαν με τις μεγαλύτερες 
χριστιανικές γιορτές.

Εισαγωγικά
 Η συνήθεια να λέγονται ευχετικά ή εγκωμιαστικά 

τραγούδια κατά τις μεγάλες γιορτές είναι πανάρχαια. 
Με την επικράτηση του χριστιανισμού η συνήθεια πα-
ρέμεινε∙ άλλαξε όμως το περιεχόμενο των τραγουδιών∙ 
τα θρησκευτικά (ή λατρευτικά, ή εποχικά, ή ευχετικά, ή 
κάλαντα) τραγούδια εξυμνούν πλέον ιερά πρόσωπα (το 
Χριστό, την Παναγία, το βαπτιστή Ιωάννη, τον άγιο Βα-
σίλειο, το Λάζαρο κ.λ.π.), φέρνουν αγγελία για τα θρη-
σκευτικά γεγονότα («για βγείτε, δείτε, μάθετε: πού ο 
Χριστός γεννάται», «Άγιος Βασίλης έρχεται, Γενάρης 
ξημερώνει», «Σήμερα είναι τα Φώτα, π’αγιάζουν οι παπ-
πάδες») όλα, στο τέλος όμως διατυπώνουν ευχές και 
παρακλήσεις, όπως τα αντίστοιχα ειδωλολατρικά 

(«Σ’ αυτό το σπίτι που’ρθαμε, πέτρα να μη ραΐσει κι 
ο νοικοκύρης του σπιτιού χίλια χρόνια να ζήσει!»)  

Κοινό γνώρισμα αυτών των τραγουδιών είναι ότι 
στο σύνολό τους είναι «αγυρτικά» (αγείρω: συγκε-
ντρώνω, επαιτώ), τραγουδιούνται δηλαδή από ομάδες 
παιδιών που, κατά το έθιμο, γυρίζουν από σπίτι σε σπί-
τι και ζητούν φιλοδώρημα.

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα1

Τα πιο γνωστά χριστουγεννιάτικα κάλαντα2 στη 
Χαλκιδική είναι:

1) Το «Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα, πρώτη γιορ-
τή του χρόνου», το λεγόμενο «μικρό» επειδή είναι σύ-
ντομο και λέγεται από τα μικρότερα παιδιά, και   

2)  το  «Καλήν εσπέραν άρχοντες!», το «μεγάλο», 
επειδή είναι πολύστιχο και ψάλλεται από τα μεγαλύτε-
ρα παιδιά, που, για να πάρουν φιλοδώρημα, έπρεπε να 
το πουν ολόκληρο!

Το δεύτερο αυτό τραγούδι κρίνουμε σκόπιμο, μέρες 
που ’ρχονται, να το ξαναθυμηθούμε.

Καλήν  εσπέραν άρχοντες!
Καλήν εσπέραν άρχοντες! Αν είναι ορισμός σας,
Χριστού την θείαν γέννησιν να ’πω στ’ αρχοντικό σας:
Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλει ,
οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρει η κτίσις όλη.
Εν τω σπηλαίω τίκτεται, εν φάτνη των αλόγων
ο βασιλεύς των ουρανών και ποιητής των όλων.
Πλήθος αγγέλων ψάλλουσι το «Δόξα εν υψίστοις»
και τούτο άξιόν εστίν, η των ποιμένων πίστις.
Εκ της Περσίας έρχονται τρεις μάγοι με τα δώρα
άστρον λαμπρόν τους οδηγεί, χωρίς να λείψη ώρα.
Φθάσαντες εις Ιερουσαλήμ με πόθον ερωτώσιν,
πού εγεννήθη ο Χριστός να πάν’ να τον ευρώσιν.
Διά Χριστόν ως ήκουσεν ο βασιλεύς Ηρώδης,
αμέσως εταράχθηκεν κι έγινε θηριώδης,
ότι πολλά φοβήθηκε διά την βασιλείαν,
μη του την πάρη ο Χριστός και χάση την αξίαν.
Κράζει τους μάγους και ρωτά: -Πού ο Χριστός γεννάται;
-Στην Βηθλεέμ ηξέρουμε, ως η Γραφή διηγάται.
Τους είπε να υπάγωσιν και όπου τον ευρώσιν,
άμα τον προσκυνήσωσιν, να πάν’ να τον ειπώσιν,
όπως υπάγη και αυτός διά να τον προσκυνήση, 
με δόλον ο μισόθεος να τον εξαφανίση.
Βγαίνουν οι Μάγοι  τρέχοντες και τον Αστέρα βλέπουν 
φως θεΐκό κατέβαινε, και με χαρά προστρέχουν.
Εν τω σπηλαίω έρχονται, βρίσκουν την Θεοτόκον 
και εβάστα στας αγκάλας της τον άγιόν της τόκον.
Γονατιστοί τον προσκυνούν και δώρα του χαρίζουν 
σμύρναν, χρυσόν και λίβανον, Θεόν τον εφημίζουν.
Την σμύρναν μεν ως άνθρωπον, χρυσόν ως βασιλέα, 

ΚΑΛΗΝ ΕΣΠΕΡΑΝ, ΑΡΧΟΝΤΕΣ!
                                            

ΙΩΑΚΕΙΜ ΚΡΙΚΕΛΙΚΟΣ
Φιλόλογος
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τον λίβανον δε ως Θεόν σ’ όλη την ατμοσφαίραν.
Κι αφού τον επροσκύνησαν, ευθύς πάλι μισεύουν 
και τον Ηρώδη μελετούν να πάνε να τον εύρουν.
Πλήν άγγελος εξ ουρανού βγαίνει, τους εμποδίζει, 
άλλην οδόν να πορευτούν, αυτός τους διορίζει.
Και πάλιν άλλος άγγελος τον Ιωσήφ προστάζει 
εις Αίγυπτον να πορευθή κι εκεί να ησυχάζη, 
να πάρη και την Μαριάμ ομού με τον υιόν της, 
ότι ο Ηρώδης της ζητεί τον τόκον τον δικόν της.
Μη βλέποντας ο βασιλεύς τους μάγους να γυρίζουν, 
στην Βηθλεέμ επρόσταξεν παιδί να μην αφήσουν.
Όσα παιδιά εύρισκον δύο χρονών και κάτω 
όλα να τα περάσωσιν ευθύς απ’ τα σπαθιά των.
Χιλιάδες δεκατέσσαρες σφάζουν σε μιαν ημέραν, 
θρήνον, κλαυθμόν και οδυρμόν έχει κάθε μητέρα.
Κι εξεπληρώθη το ρηθέν προφήτου Ησαΐου 
μετά των άλλων προφητών και του Ιερεμίου:

«Φωνή ηκούσθη εκ Ραμά, Ραχήλ τα τέκνα κλαίει, 
παραμυθία ουκ ήθελε, ότι αυτά ουκ έχει».
Κι εδώ οπού σας είπαμεν όλην την υμνωδίαν 
και του Ιησού μας του Χριστού γέννησιν την Αγίαν, 
σας καλονυχτίζουμε, πέσετε, κοιμηθήτε∙ 
ολίγον ύπνον πάρετε κι ευθύς να σηκωθήτε 
και βάλετε τα ρούχα σας, έμορφα εντυθήτε, 
στη εκκλησίαν τρέξατε, με προθυμίαν μπήτε 
ν’ ακούσετε με προσοχήν όλην την ψαλμωδίαν 
και με ευλάβειαν πολλήν όλην την λειτουργίαν.
Και πάλι να γυρίσετε πίσω στο σπιτικό σας, 
ευθύς τραπέζι στρώσετε, βάλτε το φαγητό σας 
και το σταυρό σας κάνετε, γευθήτε, ευφρανθήτε, 
δότε και κανενός φτωχού ό,τι κι αν υστερήτε, 
Δότε και μας τον κόπο μας ότι είναι ορισμός σας, 
και ο Χριστός μας πάντοτε να είναι βοηθός σας.
Χρόνους πολλούς να χαίρεστε, πάντα ευτυχισμένοι, 
σωματικά και ψυχικά να είστε πλουτισμένοι.
Εις έτη πολλά!»

Αναγκαία σχόλια
α. Η γλώσσα και το ύφος του τραγουδιού δείχνουν 

ότι προέρχεται από τα βυζαντινά χρόνια. Είναι πάντως 
άγνωστο πότε και πώς έφτασε στη Χαλκιδική, όπου δι-
αδόθηκε μάλλον μέσω του Σχολείου.

β. Στο τραγούδι διακρίνονται έξι ενότητες:
1. Πρόλογος του τραγουδιού οι δύο πρώτοι στίχοι, 

όπου διατυπώνεται η αγγελία του θρησκευτικού γεγο-
νότος: «Χριστού την θείαν γέννησιν να’πω στ’ αρχο-
ντικό σας».

2. Στη δεύτερη ενότητα (στίχοι 3-8) αναφέρονται συ-
νοπτικά: η γέννηση του Χριστού στη Βηθλεέμ, η υμνο-
λογία των Αγγέλων και «η των ποιμένων πίστις ακολου-
θώντας τη διήγηση του ευαγγελιστή Λουκά (β,1-18).

3. Οι στίχοι 9-34 αποτελούν την Τρίτη ενότητα, όπου 
ο λαϊκός τραγουδιστής περιγράφει αναλυτικά την επί-
σκεψη των Μάγων, συμφωνώντας απόλυτα με όσα ανα-
φέρει σχετικά ο ευαγγελιστής Ματθαίος (β, 1-12).

4. Στην επόμενη ενότητα (στίχοι 35-38) γίνεται λό-
γος για τη φυγή της ιερής οικογένειας, γεγονός που 

σημειώνει ο ευαγγελιστής Ματθαίος (β, 13-15).
5. Στην Πέμπτη ενότητα (στίχοι 39-48) μνημονεύε-

ται  η σφαγή των νηπίων της Βηθλεέμ από τον Ηρώδη, 
σύμφωνα με το ευαγγέλιο του Ματθαίου (β,16-18).

6. Ο επίλογος του τραγουδιού (στίχοι 49-65) περιέχει:
   Προτροπές: 

• όλοι να εκκλησιαστούν και στη συνέχεια να ευ-
φρανθούν στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι, χωρίς βέ-

βαια να ξεχνούν τους φτωχούς
• το αίτημα για φιλοδώρημα και 

ευχές σ’ όλη την οικογένεια.
γ. Το αίτημα για φιλοδώρημα σε τούτο το τραγούδι 

είναι περιέργως ευγενικό και σύντομο. Συνήθως, στα 
κάλαντα είναι απαίτηση με συγκεκριμένη διατύπωση:

«Ανοίξ’τε τα κουτάκια σας, τα κατακλειδωμένα,
και δώστε μας τον κόπο μας απ’ το χρυσό πουγκί σας.
Αν είστε απ’ τους πλούσιους, φλουριά μην τα λυπάστε
κι αν είστε απ’ τους δεύτερους, τάληρα και δραχμίτσες 
κι αν είστε απ’ τους πιο φτωχούς, ένα ζευγάρι κότες 

και δώστε μας τον κόπο μας να πάμε σ’ άλλη πόρτα.»

Αλλοίμονο πάντως, σε κείνους που θα αρνηθούν το 
φιλοδώρημα∙ τότε η ευχή γίνεται κατάρα:

• «Σ’ αυτό το σπίτι που ’ρθαμι 
γιουμάτου καλιακούδια, 

τα μ’σα κλουσσούν, τα  μ’σα  γιννούν, 
τα μ’σα  σας βγάζ’ν τα μάτια».

• «Κυρά μου, ο υγιόκας σου ο νταρνταρουψειριάρης, 
απού την ψείρα την πουλλή στουν τοίχου πάει κι ξιέτι».

• «Δώσ’ μου, κυρά μ’, καρύδια, 
να μι σι σπάς(ου) τα κιραμίδια».

δ. Σε πολλά χωριά, εκτός των συνήθων ευχών, 
αφιερώνουν ευχές πολύστιχες και ξεχωριστές για κάθε 
πρόσωπο του σπιτιού, λ.χ.

«Αφέντη μ’, αφεντάκη μου, πέντι βουλλές, αφέντη, 
πέντι κρατούν του μαύρου σου, δέκα τουν καλιγώνουν 
κι πένντι τουν πιρικαλούν: -Αφέντη καβαλίκα…

Να ζήσεις χρόνους εκατό κι να τους διαπιράσεις 
κι απ’ τα διακόσια κι ύστιρα ν’ ασπρίσεις, να γεράσεις, 
να γίνεις σαν τουν Έλυμπου, σαν άσπρου περιστέρι.»

Αντί κατακλείδας
Καλήν εσπέραν, άρχοντες!

Χρόνους πολλούς να χαίρεστε, πάντα ευτυχισμένοι, 
σωματικά και ψυχικά να είστε πλουτισμένοι!

Εις έτη πολλά!».

1. Περισσότερα: Ι.Δ Κρικελίκου «Το Δωδεκαήμερο στη Χαλκιδι-
κή», Θεσ/νίκη …..

2. Καλένδες στο ρωμαϊκό ημερολόγιο είναι η πρώτη κάθε μήνα. 
Η λατινική λέξη calendae διατηρήθηκε μέχρι σήμερα κι απ’ αυτήν 
προέρχονται οι λέξεις: κάλαντα, κόλιντα, κόλεντα, κόντυλα, κόλιαντα 
κόλ’ντι κ.λ.π.
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ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΕΚΕΡΗΣ
Δασοπόνος

ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Διατηρούμε την παράδοση,

προστατεύουμε το περιβάλλον.

1. Το έθιμο του στολισμού του.
Το Χριστουγεννιάτικο Δένδρο μπήκε βαθιά στη 

ζωή μας. τη  θρησκευτική και γιορταστική έγινε ένα 
με την παράδοσή μας και καθιερώθηκε σαν χαρα-
κτηριστικό και απαραίτητο στοιχείο στον γιορτασμό 
του 12ήμερου των Χριστουγέννων. Με την ζωντάνια 
του χρώματος, τη φυσική του ομορφιά, τη φρεσκά-
δα, τη δροσερή βουνίσια ευωδιά, τα στολίδια και τα 
δώρα, διαμορφώνει ευχάριστο περιβάλλον, μεταδίδει 
το γιορταστικό μήνυμα, ομορφαίνει το σπίτι και δίνει 
χαρά σε όλους. Το αγάπησαν τα παιδιά και το ζητούν 
στο δικό τους σπίτι. Οι γονείς 
δεν το αρνούνται, γιατί το 
αγάπησαν κι αυτοί. Μα και 
οι παππούδες το χαίρονται, 
δίνοντας στα μάτια τους το 
παιδικό θέαμα, που ίσως δεν 
χάρηκαν,  ή δεν χόρτασαν, 
στα δύσκολα παιδικά τους 
χρόνια.

Όταν ένα έθιμο μπαίνει 
μέσα στην ψυχή και στα σπί-
τια των ανθρώπων, το δεχθεί 
ο λαός,  το υμνήσει και το 
τραγουδήσει, το δέσει με την 
αληθινή και ζωντανή παρά-
δοσή του, τότε είναι ντόπιο 
το έθιμο αυτό, ανεξάρτητα από τις αιτιάσεις για το 
αντίθετο.

Είναι λοιπόν (και) δικό μας έθιμο, όπως (και) δικός 
μας είναι ο Χριστός και όλου του κόσμου.

Είναι αξιοπερίεργο το ότι οι αντιρρήσεις για το έθι-
μο, ως “ξενόφερτο” και ως “απάδον” της Ορθοδόξου  
παραδόσεως, φύτρωσαν (ενορχηστρωμένα θα έλεγε 
κανείς)  μαζί με τις τεχνητές ελατοφυτείες και φουντώ-
νουν καθώς όλο και περισσότεροι κάτοικοι ορεινών 
περιοχών ασχολούνται με την ελατοκαλλιέργεια.

Με ενέργειες του αειμνήστου Γυμνασιάρχου και θε-
ολόγου καθηγητή Χρίστου Ανδρίτσου και του Γεωπό-
νου κ. Σωτήρη Νιστερόπουλου, έχω στα χέρια μου  την 
εργασία του καθηγητή Θεολογίας Κων/νου Καλοκύρη  
“ΤΑ ΙΕΡΑ ΔΕΝΔΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑ-
ΓΟΜΕΝΟΝ ΔΕΝΔΡΟΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ” 
που δημοσιεύθηκε το πρώτον στην Επιστημονική Επε-
τηρίδα Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, 18 (1973) 
και συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο του Κων/νου Καλο-

κύρη “ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟ-
ΞΟΥ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ”, έκδοση του 
Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών, που 
εδρεύει στην Ι.Μονή Βλατάδων Θεσ/νίκης.

Στην 20σέλιδη αυτή εργασία ο μελετητής παρουσι-
άζει ιστορικά ντοκουμέντα, ανατρέχει σε συγγράμμα-
τα της Πρωτοχριστιανικής και Βυζαντινής εποχής, για 
να καταλήξει: “Τοιουτοτρόπως, με την νέαν μορφήν, 
το δένδρον καθίσταται εν νεώτερον ωραιώτατον σύμ-
βολον της μεγάλης εορτής των Χριστουγέννων, μόνον 
δε η αμάθεια θα εξακολουθεί να το μάχεται ως τάχα 

ξένον έθιμον!”
Τα σχόλια περιττεύουν.

2.  Συναισθηματικοί – 
ηθικοί λόγοι.

Από πολλούς ακούγεται 
το ερώτημα: Δεν είναι κρί-
μα, ακόμη και έγκλημα (για 
μερικούς) να κόπτουμε ένα 
δένδρο για να μας στολίσει 
15 μέρες και να το πετάξου-
με;

Είναι κοινός τόπος ότι η 
φύση έγινε για τον άνθρωπο 
και όχι ο άνθρωπος για τη 
φύση. Τόσο ο Κλασικός Ελ-

ληνισμός όσο και η Χριστιανική διδασκαλία διακρίνει 
τον άνθρωπο από την υπόλοιπη δημιουργία. Για τον 
Χριστιανό η διάκριση αυτή είναι δεδομένη. Να ληφθεί 
δε υπόψη ότι οι Χριστιανοί γιορτάζουν Χριστούγεννα. 
Η σχέση ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος, από 
ηθική άποψη, καθορίζεται στον ειδικό προορισμό και 
αποστολή, που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, όταν τον 
τοποθέτησε στον Παράδεισο “εργάζεσθαι αυτόν και 
φυλάσσειν” Γένεσις κεφ.Β΄15).

Η ηθική ευθύνη λοιπόν του ανθρώπου συνίσταται 
στο  να μην γίνεται η εκμετάλλευση (το εργάζεσθαι) 
των φυσικών πόρων,  σε βάρος της προστασίας (το 
φυλάσσειν), ούτε η προστασία να αποτρέπει την εργα-
σία, διότι τότε έχουμε θεοποίηση και αγιοποίηση της 
φύσης, η οποία και ειδωλολατρία είναι και επαναφέρει 
τον άνθρωπο στον πρωτογονισμό και την εξαθλίωση.

3.  Οικολογία – Περιβάλλον, Δασοπροστασία.
Στη Χώρα μας, καθώς είναι ορεινή σε ποσοστό 
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70%, υπάρχουν πλήθος ορεινά αγροκτήματα, διάσπαρ-
τα μέσα στα δάση τα οποία λύουν τη συνέχεια του δά-
σους και διασπούν το φυσικό περιβάλλον.

Με την εγκατάσταση ελατοφυτειών σ΄ αυτά  θερα-
πεύεται η λύση της συνεχείας του δάσους, συγκρατεί-
ται το έδαφος, εμπλουτίζεται με οργανικές ουσίες και 
μετατρέπεται σε γόνιμο. Δεν αναφερόμαστε σε μια κά-
ποια φύτευση δενδρυλλίων. Μιλάμε για μια εκστρατεία 
δάσωσης, η οποία δεν σταματά με την εγκατάσταση 
της φυτείας, αλλά συνεχίζεται. και με την προοπτική 
της αειφορίας παραμένουν πάντα δασωμένες εκτάσεις 
με όλα τα ευεργετικά αποτελέσματα για το φυσικό πε-
ριβάλλον, όπως  αυτά του δάσους.

Καθώς οι άνθρωποι αυτοί  ζουν μέσα και από το 
δάσος, το αγαπούν και συνδέουν την κοινωνικοοικο-
νομική τους κατάσταση με αυτό, γίνονται αυτόκλητοι 
εργάτες αναδάσωσης, και στη συνέχεια άμισθοι δασο-
φύλακες και πυροφύλακες, γιατί η ανάγκη να προστα-
τεύσουν την περιουσία τους, και όχι μόνον, τους καθι-
στά άγρυπνους φρουρούς του δάσους.

Είναι εφαρμοστές, εδώ και χρόνια, των οδηγιών, 
που εκδόθηκαν στα πλαίσια των διεθνών συμβάσε-
ων  του Ρίο (1992), του Κιότο  (1996) και της Χάγης 
(2000), για την διατήρηση και ανόρθωση του φυσικού 
περιβάλλοντος και την απορρόφηση του διοξειδίου 
του άνθρακος (CO2), οι οποίες αναφέρουν επί λέξει:

• Επιτάχυνση και αύξηση των αναδασώσεων
• Ενίσχυση του ελέγχου των δασικών πυρκαγιών
• Προστασία των εδαφών από τη διάβρωση, με 

παράλληλη αντιμετώπιση της χειμαρρικότητας των 
δασικών εδαφών και αύξηση των αποθεμάτων ύδα-
τος και

• Ένταξη όλων των εδαφικών πόρων στην παρα-
γωγική διαδικασία.

Καιρός είναι κάποιος φορέας ή μάλλον  κάποια οι-
κολογική – περιβαλλοντική  οργάνωση να βραβεύσει 
αυτές τις δραστηριότητες.

4. Κοινωνικοί – Οικονομικοί λόγοι
  Εκείνο όμως που δεν πρέπει να διαφεύγει κανε-

νός την προσοχή, είναι ότι πίσω από τα φυσικά Δένδρα 
Χριστουγέννων υπάρχουν αγρότες με τις οικογένειές 
τους, που περιμένουν ως μοναδικό ή συμπληρωματικό 
εισόδημα, αυτό που θα εισπράξουν από την πώλησή 
τους.

Σκαρφαλωμένοι στις απότομες πλαγιές της Ελ-
ληνικής υπαίθρου, παρέμειναν στα χωριά τους, παρά 
τις αντίξοες συνθήκες και την οικονομική δυσπραγία. 
Διέξοδο στην συμπίεση του εισοδήματός των βρήκαν 
στην ελατοκαλλιέργεια. Μια απασχόληση επίπονη, 
που μόνο με την υπομονή και επιμονή για συμμάχους 
συνεχίζεται.

Δεν πρόκειται για ετήσια, ούτε για ολιγόχρονη 
καλλιέργεια, όπως θαρρούν μερικοί που μεγάλωσαν 
στα τσιμέντα. Τα δενδρύλλια μέχρι να φθάσουν στο 
σπίτι μας παρέμειναν για δώδεκα τουλάχιστον χρόνια 
στο χωράφι, όπου μεταφυτεύθηκαν, μετά  από τριετή 
καλλιέργεια σε φυτώριο.

Με χτυπήματα αλόγιστα από δήθεν οικολογικούς 
κύκλους και από τάχα “συναισθηματίες φυσιολάτρες” 
πλήττεται  η ύπαιθρος και η ίδια η χώρα. Πρέπει να 
προστατευθούν οι οικογένειες αυτές. Διαφορετικά το 
σταμάτημα  της  αστυφιλίας  και η περίφημη αποκέ-
ντρωση θα μείνει στα λόγια.

Είναι αδιανόητο να βάλλεται απροκάλυπτα ένας 
παραγωγικός αγροτικός κλάδος και οι συνδικαλιστι-
κές αγροτικές ενώσεις να μην έχουν πάρει θέση.

Έκκληση κάνουν οι ελατοπαραγωγοί προς κάθε 
κατεύθυνση. Μην γινόμαστε άθελά μας διαφημιστές 
των εισαγόμενων και των πλαστικών Δ.Χ.

Μη χτυπάμε αγροτικές οικογένειες και μαζί τους 
την Εθνική Οικονομία. “Ο καπνός βλάπτει σοβαρά την 
υγεία” προειδοποιεί το Υπουργείο Υγείας, αλλά κανέ-
νας δεν διανοήθηκε (και καλά έκαμε) να πλήξει τους 
καπνοπαραγωγούς. Την ξενόφερτη και άσχετη  με την 
ορθόδοξη παράδοση γιορτή του “Αγίου Βαλεντίνου” 
την στηλιτεύουν όλοι και  ιδιαίτερα οι θρησκευόμενοι, 
αλλά  κανείς δεν συστήνει  τους Έλληνες να μην αγο-
ράζουν λουλούδια, πλήττοντας έτσι τους ανθοκαλλι-
εργητές και τα ανθοπωλεία και καλά κάνουν.

Βέβαια με τη σημερινή οικονομική κρίση ο κάθε 
οικογενειάρχης θα προτιμήσει να διαθέσει τα λιγοστά 
χρήματά του για αγορά τροφίμων ή ρουχισμού.

Το άρθρο αυτό σκοπό έχει να ενημερώσει το κατα-
ναλωτικό κοινό για την προέλευση των φυσικών Ελ-
ληνικών  Χριστουγεννιάτικων Δένδρων, ώστε όποιος 
προμηθευτεί να είναι σίγουρος ότι έτσι συνδράμει στη 
διατήρηση της παράδοσης, στην προστασία του περι-
βάλλοντος και στην ενίσχυση του αγροτικού εισοδή-
ματος.

Διόρθωση ημαρτημένων

Κατά την εκτύπωση του άρθρου του ομότιμου καθηγητή  του Α.Π.Θ. κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΑ, επιλέκτου 
μέλους του Συλλόγου μας, με τίτλο ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΚΛΚΙΔΙΚΗ…, που δημοσιεύτηκε στο 

προηγούμενο τεύχος 20ό , οι λεζάντες των πινάκων (πανομοιοτύπων) μετακινήθηκαν από τη θέση 
τους, κάτω από αυτούς και βρίσκονται μέσα στα κείμενα σε διάφορα σημεία.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ 
Πολιτικός Επιστήμων

*  *  *

ΤΑ ΤΡΙΑ ΟΧΙ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΟΥ «ΟΧΙ» 1940.

Το ΟΧΙ του Ιωάννου Μεταξά και του ελληνι-
κού λαού κατά του αυθάδουςΜουσσολίνι ήταν μόνον η 
αρχή. Ακολούθησαν πολλά ΟΧΙ από επώνυμα πρόσω-
πα και από απλούς Έλληνες αγωνιστές. Μία μορφή που 
δεν προβάλλεται όσο θα έπρεπε από τα σχολικά βιβλία 
και τις τηλεοράσεις υπήρξε ο Αρχιεπί-
σκοπος Αθηνών Χρύσανθος, ο οποί-
ος κράτησε στάση εθνικώς αξιοπρεπή, 
όπως αρμόζει σε Ορθόδοξο  Έλληνα 
Ιεράρχη. Ας θυμηθούμε τα τρία ΟΧΙ 
που εξεστόμισε κατά την είσοδο των 
Γερμανών στην Αθήνα.

Ο Χρύσανθος Φιλιππίδης γεννή-
θηκε στην Κομοτηνή και σε ηλικία 
32ετών εξελέγη Μητροπολίτης Τρα-
πεζούντος του Πόντου. Μετά τη σφα-
γήτου Ποντιακού Ελληνισμού από 
τους Τούρκους ήλθε στην Αθήνα και 
ορίσθηκε εκπρόσωπος του Οικουμε-
νικού Πατριαρχείου. Με σπουδές στη-
Χάλκη και σε ξένα πανεπιστήμια εκλέ-
γεται το 1938 ΑρχιεπίσκοποςΑθηνών 
και πάσης Ελλάδος. Τον αγώνα των 
στρατιωτών μας στα  βουνά της Βο-
ρείου Ηπείρου στήριξε και ο ίδιος και η Εκκλησία της 
Ελλάδος με κάθε τρόπο, ηθικό και υλικό.

Στις 27 Απριλίου 1941 οι Γερμανοί εισήλθαν στην 
Αθήνα ως κατακτητές.Ο Χρύσανθος εκλήθη να μετά-
σχει της επιτροπής, η οποία θα παρέδιδε επισήμως την 
πόλη στον Γερμανό Διοικητή. Ο Αρχιεπίσκοπος αρνή-
θηκε και απήντησε: «Οι Έλληνες Ιεράρχες δεν παραδί-

δουν τας πόλεις εις τον εχθρόν, αλλά καθήκον των είναι 
να εργασθούν δια την απελευθέρωσιν αυτών». Ήταν το 
πρώτο ΟΧΙ τουΧρυσάνθου.

Ο Δήμος Αθηναίων τον ειδοποίησε ότι θα τελεσθεί 
Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό κα τον καλούσαν 

να προσέλθει. Ο Αρχιεπίσκοπος αρ-
νήθηκε και πάλι λέγοντας: «Δοξολο-
γία δεν έχει θέσιν επί τη υποδουλώσει 
τηςΠατρίδος μας. Η ώρα της Δοξολο-
γίας θα είναι άλλη». Ήταν το δεύτερο 
ΟΧΙ του Χρυσάνθου.

Υπήρξε στη συνέχεια άλλη απαίτη-
ση: Να ορκίσει τη γερμανοπρόβλητη 
κυβέρνηση Τσολάκογλου. Και ο Αρχι-
επίσκοπος απήντησε: «Δεν μπορώ να 
ορκίσω κυβέρνησιν προβληθείσαν υπό 
του εχθρού. Ημείς γνωρίζομεν ότι τας 
Κυβερνήσεις ορίζει ο Λαός και ο Βα-
σιλεύς. Εδώ τώρα ούτε ο Λαός εψήφι-
σεν την Κυβέρνησιν ούτε ο Βασιλεύς 
την ώρισεν». Ήταν το τρίτο ΟΧΙ του 
Χρυσάνθου.

Αντικαταστάθηκε από τον Αρχιε-
πίσκοπο Δαμασκηνό, ο οποίος  διε-
φύλαξε τα εθνικά συμφέροντα κατά 

τηνΚατοχή. Ο Χρύσανθος εκοιμήθη στις 28.9.1949. Το 
1991 τα οστά του μεταφέρθηκαν από το Α΄ Νεκροτα-
φείοΑθηνών στη Μονή Παναγίας Σουμελά στο Βέρ-
μιο.

Τα ΟΧΙ του εμψύχωσαν την αγωνιστικότητα των Ελ-
λήνων.

Στέγνωσαν τα όνειρά τους
στη μελαγχολία του Φθινοπώρου
και στη σκιά της πικροδάφνης
μέτρησαν τις απώλειες.
Σε κρύες κάμαρες
θήλασαν το γάλα της στέρησης.
Γλύκαιναν με ζάχαρη 
το άγουρο κλάμα του μωρού
και στα πετρωμένα στήθια τους
κρέμασαν προθεσμία λήξης.

Γυναίκες άσαρκες
με το βαθύκογχο βλέμμα
και το μαύρο τσεμπέρι,
άγιο κεφαλόδεσμο.
Άφησαν τον έρωτα
να ανθίσει στην αναμονή
και στο πάνδημο ΟΧΙ
θυσίασαν όλα τους τα ΝΑΙ.

Γ.Χ. ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ
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ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, Τεύχος 21ο

Προτού να γίνει αναφορά στα υπάρχοντα 
δεδομένα που έχει στη διάθεση του ο ερευνητής, ο 
οποίος μελετά τους Pώσους περιηγητές στον Άθω, 
κρίνεται πρωτίστως απαραίτητο να ανατρέξουμε στις 
απαρχές της γνωριμίας των Pώσων με το Άγιον Όρος. 
Οι Pώσοι, μετά τον εκχριστιανισμό τους, ήταν φυσι-
κό να προστρέξουν για τη σύναψη γνωριμίας με τους 
τόπους, οι οποίοι αποτελούσαν την πηγή των χριστια-
νικών εμπειριών και αξιών, αυτών τις οποίες είχαν οι-
κειοποιηθεί ήδη με την αποδοχή του βαπτίσματος. Tο 
ενδιαφέρον για τον Άθω ήρθε μετά την οργάνωση του 
πρώτου μοναστικού κέ-
ντρου στο αρχαίο ρωσικό 
κράτος, αυτό του Kιέβου.

H πρώτη ρητή μαρτυ-
ρία σχετική με εγκαταβί-
ωση Pώσου στον Άθω εί-
ναι αυτή πού μας δίδεται 
στο αρχαιότερο ρωσικό 
χρονικό και αναφέρε-
ται στον ασκητή μοναχό 
Aντώνιο τον Σπηλαιώ-
τη. Η επίσκεψη του στο 
Άγιον Όρος αναφέρεται 
στο χρονικό δύο φορές 
και συνδέεται με τα έτη 
1017 και 1027. Aπό τον 
12ο αιώνα αρχίζουν ήδη 
οι περιηγητικές περιγρα-
φές Pώσων, οι οποίες όμως διακόπτονται για κάποιο 
μεγάλο διάστημα, αφενός μεν λόγω της κατάληψης 
της Κωνσταντινουπόλεως από τους Σταυροφόρους το 
1204, αφετέρου δε ως συνέπεια της κατάλυσης το 1240 
του ρωσικού κράτους του Kιέβου από τους Tατάρους. 
Έτσι επί ενάμισυ περίπου αιώνα μεσολαβεί σιγή στις 
πηγές για τις σχέσεις των Pώσων με το Άγιον Όρος. 
Mόλις στα τέλη του 14ου αιώνα εμφανίζεται και πάλι 
μία ανανέωση έκδηλου ρωσικού ενδιαφέροντος για 
τον Άθω, γεγονός που μαρτυρείται αυτή τη φορά με τη 
σύνταξη περιγραφών της αθωνικής πολιτείας και των 
μοναστηριών της. Iδιαίτερης σημασίας κείμενα αποτε-
λούν δύο σύντομες περιγραφές του Aγίου Όρους, τις 
οποίες δίνουν στα τέλη του 14ου και τις πρώτες δεκαε-
τίες του 15ου αιώνα ο Iγνάτιος Σμολιάνιν και ο διάκο-
νος Zωσιμάς. Oι περιγραφές αυτές είναι συντομότατες, 
χωρίς να υπεισέρχονται σε οποιαδήποτε λεπτομέρεια, 
ωστόσο αποτελούν τις απαρχές της καταγραφής ρω-
σικής περιήγησης στον Άθω. Mία πολύ εκτενέστερη, 

και για τον λόγο αυτό και πολύ μεγαλύτερης σημασίας, 
είναι η περιγραφή των αγιορειτικών μοναστηριών, την 
οποία δίνει ο μοναχός της Mονής Xελανδαρίου Hσαΐ-
ας το 1489. Aυτή θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσου-
με ως μία «εκ των έσω» περιήγηση του Aγίου Όρους, 
η οποία κατά πάσα πιθανότητα γράφηκε ως ενημερω-
τική αναφορά προς τον μέγα ηγεμόνα της Mόσχας 
Iβάν Bασίλιεβιτς (1462-1505). Σ’ αυτή την περιήγηση 
ο Hσαΐας απαριθμεί όλα τα μοναστήρια του Aγίου 
Όρους, καταγράφοντάς τα περιμετρικώς, από τη νο-
τιοδυτική προς τη βορειοανατολική πλευρά. Ήδη το 
1453 το Bυζάντιο είχε καταλυθεί από τους Tούρκους 

και η Pωσία εξελισσόταν 
σε μία κραταιά αυτο-
κρατορία, της οποίας το 
αυξανόμενο ενδιαφέρον 
για τους ιερούς τόπους 
της Aνατολής αποτε-
λούσε στοιχείο χάραξης 
επεκτατικής πολιτικής 
και επιρροής. Tο ότι το 
ενδιαφέρον των Pώσων 
για το Άγιον Όρος είχε 
παραμείνει αδιάκοπο, 
μαρτυρείται και από το 
γεγονός της μετάβασης 
στη Mόσχα το 1515 του 
Bατοπεδινού μοναχού 
Mαξίμου του Γραικού, ο 
οποίος μετέβη εκεί ύστε-

ρα από πρόσκληση του μεγάλου ηγεμόνα της Mόσχας 
για να φέρει σε πέρας εκεί συγκεκριμένο φιλολογικό 
έργο. O Mάξιμος, κατα την παραμονή του στη Pωσία, 
έγραψε αριθμό επιστολών και κειμένων σχετικών με το 
Άγιον Όρος, καθιστώντας το έτσι περισσότερο γνω-
στό στους Pώσους και υποκινώντας το ενδιαφέρον 
τους για στενότερη γνωριμία με τον τόπο αυτό και την 
πνευματική του παράδοση.

 Έναν σημαντικό σταθμό για τη ρωσική περιηγητική 
φιλολογία αποτελεί το οδοιπορικό στο Άγιον Όρος το 
1654 του μοναχού Aρσενίου Σουχάνοφ. Aυτός δεν ήταν 
τυχαίο πρόσωπο· ερχόταν στον Άθω με ειδική εκκλησι-
αστική και κρατική αποστολή. O Σουχάνοφ επέστρεψε 
από το Όρος στη Pωσία, έχοντας αγοράσει περί τα 500 
ελληνικά χειρόγραφα, τα οποία πλούτισαν την πατριαρ-
χική βιβλιοθήκη της Mόσχας. O Σουχάνοφ περιγράφει 
τα σχετικά με το Άγιον Όρος στο έργο του μὲ ελληνικό 
τίτλο Προσκυνητάριο. Mετά από μία περίοδο σιγής περί-

PΩΣOI ΠEPIHΓHTEΣ ΣTO AΓION OPOΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑΧΙΑΟΣ 

Ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. 
Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών

-«Μοναστήριον ρούσικον ἱστορηθὲν ἀπὸ μέρους ἀνατολικοῦ τε 
καὶ βορείου. ἔτει 1744».Ἀπεικόνηση τῆς παλαιᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου 

Παντελεήμονος, ἔργο τοῦ Βασιλείου Μπάρσκυ (1744).
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που 50 ετών, η ρωσική περιήγηση στον Άθω επαναλαμ-
βάνεται. Στα πρώτα χρόνια του 18ου αιώνα έρχεται εδώ 
από το Tσερνίγοβ ο ιερομόναχος Iππόλυτος Bύσενσκυ, 
ο οποίος προηγουμένως είχε επισκεφθεί τα Iεροσόλυμα 
και τη Mονή του Σινά. H επίσκεψη στον Άθω είναι η κα-
τάληξη της προηγηθείσας περιήγησής του, της οποίας η 
περιγραφή σε μορφή ημερολογίου είναι εκτενής. Aυτό 
που εντυπωσίασε περισσότερο τον Iππόλυτο στον Άθω 
ήταν οι θαυματουργές εικόνες των μονών, για τις οποίες 
και παρέχει αξιόλογες λεπτομέρειες. Ωστόσο η περιήγη-
ση του Iππολύτου εντάσσεται στην παλαιότερη πρακτι-
κή των Pώσων περιηγητών, να προτάσσουν δηλαδή την 
περιήγηση σε άλλους ιερούς τόπους της Aνατολής και 
να διέρχονται βιαστικά από το Άγιον Όρος ή να κατα-
λήγουν σ’ αυτό. Aυτή την τακτική ήρθε να καταργήσει 
στα μέσα του 18ου αιώνα ένας 
Oυκρανός περιηγητής, ο γνω-
στός Bασίλειος Γρηγορόβιτς 
Mπάρσκι, του οποίου οι περιη-
γητικές διηγήσεις έχουν μεγάλη 
και διαχρονική αξία, έχουν δε 
απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό 
τους ερευνητές. 

 O Mπάρσκι ήρθε στο Άγιον 
Όρος δύο φορές, παρέμεινε με-
γαλύτερο διάστημα από ό,τι οι 
άλλοι και έδωσε εντελώς ξεχω-
ριστές περιγραφές γι’ αυτό. Tην 
πρώτη φορά το 1725 παρέμεινε 
μικρό χρονικό διάστημα και 
συνέταξε μία σύντομη περιγρα-
φή της επίσκεψής του, η οποία 
πάντως ήταν πολύ εκτενέστερη 
από αυτές που είχαν δώσει Pώ-
σοι περιηγητές που είχαν προη-
γηθεί. O Άθως τον εντυπωσία-
σε πολύ έντονα. Αυτός λοιπόν 
ήταν ο λόγος που φρόντισε να 
επανέλθει εκεί για μία καλύ-
τερη και βαθύτερη γνωριμία με 
τον ιερό τόπο. Έπιστρέφει λοιπόν 
και πάλι το 1744, ως μοναχός πια τη φορά αυτή,  επί 
πλέον δε έχοντας μάθει πάρα πολύ καλά την ελληνική 
γλώσσα, ώστε να μπορεί να επικοινωνεί άνετα με τους 
Aγιορείτες πατέρες. Για τη δεύτερη αυτή επίσκεψή του 
έδωσε μία ειδικώς ξεχωριστή, εκτενέστατη περιγραφή, 
που αποτελεί έναν πραγματικό θησαυρό πληροφοριών, 
από τον οποίο ιστορικοί, αρχαιολόγοι, ιστορικοί της 
τέχνης και αρχιτέκτονες αντλούν διαρκώς ένα πλήθος 
από πληροφορίες. O Mπάρσκι δεν ήταν ο περιηγητής 
που βιαστικά και υπό το κράτος ισχυρών εντυπώσεων 
και συγκινήσεων έσπευδε να καταγράψει τις αθωνικές 
του εμπειρίες. Aυτός ακολουθεί στις περιγραφές του 
ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και μία πολύ ψύχραιμη 
και συστηματική μέθοδο καταγραφής μνημείων και 

προσώπων, προς την οποία είναι πολύ συνεπής. Στην 
αφήγησή του έχει καθορίσει μία σειρά, αρχίζοντας 
σπό την εξωτερική περιγραφή της κάθε μονής, για να 
περάσει στη συνέχεια σε λεπτομερέστατη περιγραφή 
του καθολικού, των παρεκκλησίων, των εικόνων, των 
λειψάνων, του τελετουργικού τυπικού, της βιβλιοθή-
κης και του αρχείου. Eίναι άξιο προσοχής ότι δίνει επα-
κριβώς τις διαστάσεις των κτισμάτων. Eίναι πραγμα-
τικά εκπληκτική η προσπάθειά του να είναι απολύτως 
ακριβή τα στοιχεία που παρέχει. Ως πρότυπο και βάση 
σύγκρισης λαμβάνει τη Mονή της Mεγίστης Λαύρας, 
προς τα δεδομένα της οποίας συγκρίνει εκείνα των 
λοιπών μοναστηριών. Eπίσης αναφέρεται στην ιστορία 
των μονών καθώς και σε διαπρεπείς προσωπικότητες 
που πέρασαν από αυτές. Eκείνο όμως το στοιχείο που 

συνοδεύει την περιηγητική πε-
ριγραφή του Mπάρσκι είναι 
τα εξαίρετα σχέδια των μονών 
που τη συμπληρώνουν. Mε μία 
καταπληκτική ακρίβεια αυτός 
απέδωσε σε γραμμική σχεδίαση 
τα μοναστήρια, καθώς και άλλα 
θέματα, προσφέροντας έτσι μο-
ναδική βάση για τον ιστορικό, 
τον αρχαιολόγο και τον αρ-
χιτέκτονα του μέλλοντος για 
τη μελέτη τους. Tο έργο του 
Mπάρσκι αποτελεί μοναδικό 
στο είδος του περιηγητικό κεί-
μενο, το οποίο πλουτίζει σε με-
γάλο βαθμό τις γνώσεις για το 
Άγιον Όρος, με ισχύ όχι μόνο 
για την εποχή του αλλά και δι-
αχρονικώς. 

 Στη διάρκεια του 18ου αι-
ώνα έρχονται στο Άγιον Όρος 
άλλοι τέσσερις Pώσοι περιη-
γητές, των οποίων όμως, όπως 
συνέβαινε και στο παρελθόν 

με τους ομοεθνείς τους, η ιερή 
χερσόνησος δεν ήταν ο απο-

κλειστικός προορισμός, αλλά ένα ενδιάμεσο ή το τέ-
λος του ταξιδιού τους στους Aγίους Tόπους ή άλλα 
μέρη της Aνατολής. Oι πληροφορίες που παρέχουν οι 
περιηγητές αυτοί είναι πάντως κοινότοπες. Δεν είναι 
τυχαίο ότι οι δύο από αυτούς προέρχονται από την 
Oυκρανία, όπως και ο ίδιος ο Mπάρσκι. Eξαίρεση σ’ 
αυτούς αποτελεί ο διάκονος Δαμασκηνός, ο οποίος 
επισκέφθηκε τον Άθω μεταξύ  των ετών 1701-1703 
και κατέγραψε τις αντυπώσεις του.  Στη διάρκεια του 
ίδιου αιώνα έζησε στο Άγιον Όρος ο διαπρεπής Oυ-
κρανός μοναχός Παϊσιος Bελιτσκόφσκι, αυτός που 
αναβίωσε στον κόσμο των Σλάβων και Pουμάνων 
της εποχής του την πνευματικότητα των Bυζαντινών 
ησυχαστών του Άθω. O Bελιτσκόφσκι έχει αφήσει 

Χαλκογραφία τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, 
τοῦ 1836, στὴν σημερινὴ παραθαλάσσια θέση της, 

ὅπου τὴν ἔκτισε ὁ Βοεβόδας Σκαρλάτος Καλιμάχης.
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μία επιστολή, στην οποία περιγράφει την αγιορειτική 
Σκήτη του Aγίου Bασιλείου και παρέχει πολύ ενδια-
φέρουσες πληροφορίες για τους τουρκόφωνους Έλ-
ληνες Μικρασιάτες μοναχούς που ζούσαν εκεί. Αυτοί 
ήταν καλλιγράφοι και ασχολούνταν στην αντιγραφή 
χειρογράφων που περιείχαν πατερικά έργα.  Στην 
επιστολή του αυτή ο Παϊσιος αναφέρεται επίσης και 
στο πνευματικό έργο που επιτέλεσε στο Άγιον Όρος 
ο τέως Aρχιεπίσκοπος Kορίνθου Mακάριος ο Nοτα-
ράς. 

 Mε την έναρξη του 19ου αιώνα το σκηνικό των 
ρωσικών περιηγήσεων στον Άθω αλλάζει κάπως. Eνώ 
στους προηγούμενους αιώνες είχαμε περιγραφές από 
κληρικούς και μοναχούς, τώρα  εμφανίζεται το 1820 ο 
Δημήτριος Ντασκόφ ο οποίος υπήρξε υψηλό στέλεχος 
του Yπουργείου Eξωτερικών της Pωσίας, μάλιστα δε 
τον καιρό της επίσκεψής του στον Άθω ήταν πρέσβης 
της χώρας του στην Kωνσταντινούπολη. O Ντασκόφ 
έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα χειρόγραφα των 
αγιορειτικών μονών. Bεβαίως η οπτική γωνία, υπό την 
οποία έβλεπε αυτός τα αγιορειτικά πράγματα, διέφερε 
κατά πολύ από εκείνη των προηγούμενων περιηγητών. 
Τα κίνητρα εκείνων ήταν καθαρώς θρησκευτικά, ενώ 
τώρα η Pωσία είχε ήδη εγκαινιάσει επεκτατικές βλέψεις 
στον χώρο της Mεσογείου, του Aιγαίου και το Άγιον 
Όρος. Aυτό το τελευταίο, παρά τον ιερό του χαρακτή-
ρα, αποτελούσε ένα γεωγραφικό σημείο το οποίο θα 
μπορούσε να εξυπηρετήσει και πολιτικούς σκοπούς. 
Mεταξύ των ετών 1834 και 1836 επισκέπτεται τον Άθω 
δύο φορές ο μοναχός Aνίκητος, κατά κόσμον πρίγκη-
πας Σέργιος Αλεξάνδροβιτς Σιρίνσκι-Σίχματοφ. Aυτός 
είχε διατελέσει αξιωματικός του ρωσικού πολεμικού 
ναυτικού, όταν δε αργότερα ασπάσθηκε το μοναχικό 
σχήμα, διορίστηκε προϊστάμενος της Pωσικής Eκκλη-
σιαστικής Aποστολής στην Aθήνα. Tο οδοιπορικό του 
στον Άθω έχει διασωθεί υπό τύπο ημερολογίου. Eίναι 
πολύ ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες που δίνει σχετι-
κά με τη ρωσική Μονή του Αγίου Παντελεήμονος και 
τις σχέσεις Eλλήνων και Pώσων μοναχών στο Άγιον 
Όρος. Tις πληροφορίες αυτές έρχεται να συμπληρώσει 
αμέσως στη συνέχεια ένας άλλος Pώσος περιηγητής, ο 
μοναχός Παρθένιος Aγκέεφ, ο οποίος μεταξύ των ετών 
1839 και 1847 επισκέπτεται δύο φορές το Άγιον Όρος. 

 Στη διάρκεια του 19ου αιώνα αρχίζει να παρου-
σιάζεται ένα ρωσικό ενδιαφέρον για το Άγιον Όρος, 
το οποίο έχει κίνητρα που εκτείνονται και πέρα από 
την ευσέβεια και τον θαυμασμό για την ιερή πολιτεία. 
Eξαίρεση μέσα στο πλήθος των περιηγητών που εί-
χαν καθαρά επιστημονικά ή πολιτιστικά ενδιαφέρο-
ντα αποτελεί ο ιερομόναχος Σεραφείμ Bέσνιν. Aυτός 
επισκέφθηκε επανειλημμένως το Άγιον Oρος μεταξύ 
των ετών 1843 και 1852 και τελικά εμόνασε στη Mονή 
Παντελεήμονος, όπου και πέθανε. Eνόσω λοιπόν βρι-
σκόταν στον Άθω έστελνε επιστολές σε φίλους του 
στη Pωσία, με τις οποίες τους ενημέρωνε για τα αγιο-

ρειτικά μοναστήρια, την εκεί μοναχική ζωή και για 
ένα πλήθος από ιστορίες, θρύλους, πρόσωπα κλπ. Oι 
επιστολές αυτές, οι οποίες παρέχουν πολύ αξιόλογες 
πληροφορίες για τη σύγχρονη ζωή στο Άγιον Όρος, 
όχι μόνο των Pώσων αλλά όλων των μοναχών αδια-
κρίτως εθνικότητας, όταν κυκλοφόρησαν σε βιβλίο, 
γνώρισαν τεράστια διάδοση, μέχρι δε το έτος 1913 η 
Mονή Παντελεήμονος είχε προβεί σε εννέα εκδόσεις 
του. 

 Mε εντελώς διαφορετικά κριτήρια πραγματοποιού-
νται πλέον στο Άγιον Όρος επισκέψεις και περιγραφές 
ανθρώπων από τη Pωσία που κατέχουν υψηλές θέσεις 
στην εκκλησιαστική ή κρατική ιεραρχία. Oι άνθρωποι 
αυτοί κινούνται και με διαφορετικές προθέσεις, όσα δε 
γράφουν, όπως αναφέρθηκε, δεν είναι πια μόνο καθα-
ρώς θρησκευτικού ενδιαφέροντος, αλλά υπεισέρχεται 
σ’ αυτά και ο παράγοντας της επιστημονικής έρευνας, 
συγχρόνως όμως και της εθνικής και πολιτικής σκοπιμό-
τητας. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ο περίφημος επί-
σκοπος Πορφύριος Oυσπένσκι, ο αρχιμανδρίτης Aντω-
νίνος Kαπούστιν και ο Bλαδίμηρος Oρλόφ-Νταβίντοφ. 
O πρώτος από αυτούς, άνθρωπος με μεγάλη μόρφωση 
και γνώση της αρχαίας Ελληνικής, είχε προβεί και σε 
ενδελεχή μελέτη και έκδοση κειμένων από χειρόγραφα 
αγιορειτικών μοναστηριών. O Kαπούστιν είχε επίσης 
ανάλογα ενδιαφέροντα. Σε αυτή  την κατηγορία αν-
θρώπων, με επιστημονικά αλλά και πολιτικά ενδιαφέρο-
ντα, ανήκουν και οι Aνδρέας Mουραβιόφ και ο Πέτρος 
Σεβαστιάνοφ, οι οποίοι συνετέλεσαν στην εξάπλωση 
των Pώσων μέσα στην αγιορειτική πολιτεία, προπαντός 
όμως στην ίδρυση της τεράστιας σε διαστάσεις Σκήτης 
του Aγίου Aνδρέου. Tελευταίο θα πρέπει να μνημονεύ-
σουμε τον Pώσο διπλωμάτη, στοχαστή και δημοσιολό-
γο Kωνσταντίνο Λεόντιεφ, ο οποίος είχε ζήσει επί ένα 
χρόνο στο Άγιον Όρος. Πιστός στη βυζαντινή παράδο-
ση, ο Λεόντιεφ έβλεπε το Άγιον Όρος σαν μία πρόκλη-
ση για την αναβίωσή αυτής της παράδοσης μέσα στον 
σύγχρονό του κόσμο, ο οποίος υπό την πιεστική εισβο-
λή της δυτικής επιρροής έχανε το βάθος της μυστικής 
χριστιανικής εμπειρίας. 

Στα πλαίσια ενός σύντομου άρθρου, δεν είναι 
δυνατόν να γίνει λεπτομερής αναφορά σε όλους 
τους Pώσους περιηγητές που επισκέφθηκαν το Άγι-
ον Όρος, πολύ δε περισσότερο να γίνει λεπτομερώς  
εκτίμηση της σπουδαιότητας των πληροφοριών που 
παρέχουν. Aπό τα μέσα του 19ου αιώνα είναι εμφα-
νές ότι υπεισέρχεται στην περί Άθω αντίληψή τους 
και ο εθνικιστικός παράγοντας. Bεβαίως αυτός έχει 
δύο όψεις, την αντίθεση μεταξύ Eλλήνων και Pώ-
σων, λόγω των επεκτατικών βλέψεων που εξυπηρε-
τεί η παρουσία των τελευταίων. Ωστόσο, πέρα από 
όλα αυτά, αναμφισβήτητη είναι η αξία των ρωσικών 
περιγραφών, οι οποίες αναφέρονται στα μνημεία 
του Άθω και επίσης στην καθημερινότητα και τη 
λειτουργική ζωή. 
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Στίς 21 Μαρτίου τοῦ 1874 ὁ ἐπίσκοπος 
Ἱερισσοῦ καί Ἁγίου Ὄρους Διονύσιος1, ἐπιστρέφοντας 
ἀπό τή Θεσσαλονίκη στήν ἕδρα του, τή Λιαρίγκοβη, 
μέ ἄλογο καί συνοδευόμενος ἀπό ἕναν ἀγωγιάτη ἔπε-
σε θύμα ληστείας στήν περιοχή «Βατόνια»2. Συγκε-
κριμένα, δύο ἔνοπλοι μέ ξίφη ἐμφανίσθηκαν μπροστά 
στόν ἐπίσκοπο καί στή συνέχεια τόν κατέβασαν ἀπό 
τό ζῶο καί τόν μετέφεραν στό διπλανό δάσος. Ἐκεῖ 
τόν ἀνέκριναν καί τοῦ ἀφαίρεσαν τά χρήματά του, 
τό ὡρολόγιό του καί ἄλλα πράγματα. Μετά πῆγαν 
στά φορτωμένα σέ ἄλλα 
ζῶα πράγματα καί, ἀφοῦ 
ἔσπασαν τά κιβώτια, στά 
ὁποῖα βρίσκονταν, ἀφαί-
ρεσαν ἕνα σταυρό «ἱκανῆς 
ἀξίας» καί πολλά ἐνδύμα-
τα, συνολικῆς ἀξίας περί-
που 70 – 80 λιρῶν. Ἔπειτα 
ζήτησαν ἀπό τόν ἐπίσκο-
πο χίλιες λίρες ὡς λύτρα 
καί τόν διέταξαν νά στεί-
λει τόν συνοδό του νά φέ-
ρει τά χρήματα, γιά νά τόν 
ἐλευθερώσουν. Εὐτυχῶς 
ὅμως ἡ ἀπόφασή τους δέν 
ὑλοποιήθηκε, διότι συ-
μπτωματικά ἐμφανίσθη-
κε κάποιος Ἀλβανός χριστιανός, ὁδηγώντας τά ἄλογά 
του, τόν ὁποῖο διέταξαν νά σταματήσει. Αὐτός δέν ὑπά-
κουσε καί ἕνας ληστής τόν πυροβόλησε καί τόν τραυ-
μάτισε στό χέρι καί στόν μηρό, ἀλλά δέν μπό-ρεσαν 
νά τόν συλλάβουν, διότι διέφυγε πρός τό κοντινό χω-
ριό Ρεσετνίκια3. Ὁ πυροβολισμός ἐκεῖνος καί ἡ φυγή 
τοῦ τραυματία φόβισαν τούς ληστές καί ἄφησαν τόν 
ἐπίσκοπο, διατάζοντάς τον νά μή κινηθεῖ ἀπό τή θέση 
του, μέχρι νά ἐπιστρέψουν. Ἐπειδή ὅμως πέρασε πολ-
λή ὥρα, χωρίς νά φανοῦν οἱ ληστές, ὁ ἐπίσκοπος ἔφυγε 
μέ φόβο καί τρόμο ἀπαλλαγμένος ἀπό τή φρικτή ἐκεί-
νη θέση. Ὁ Καϊμακάμης τῆς Κασσάνδρας4 ἀνέλαβε τήν 
πρωτοβουλία τῆς καταδίωξής τους, ἡ ὁποία ἔφερε τό 
ἐπιθυμητό ἀποτέλεσμα, τή σύλληψη τῶν ληστῶν. 

Δύο μέρες ἀργότερα, στίς 23 Μαρτίου, ὁ ληστευ-
θείς ἐπίσκοπος ἔστειλε Γράμμα πρός τόν Πατριάρχη 
Κωνσταντινουπόλεως Ἰωακείμ5, μέ τό ὁποῖο τόν ἐνη-
μέρωνε γιά τό θλιβερό συμβάν καί ζητοῦσε νά ἐκδοθεῖ 
μέ τήν «ἐκκλησιαστική προστασία» βεζυρικό Διάταγ-

μα6 πρός τόν Νομάρχη Θεσσαλονίκης γιά τήν ἀπόδο-
ση τῶν ἀφαιρεθέντων πραγμάτων καί χρημάτων ἀπό 
τούς ληστές.   

Ὁ Πατριάρχης μέ Γράμμα του στίς 29 Μαΐου ἀπα-
ντώντας ἐνημέρωνε τόν ἐπίσκοπο, ὅτι διαβίβασε μέν 
στήν Ὑψηλή Πύλη7 τό σχετικό τακρίριο8 γιά τήν ἀνεύ-
ρεση τῶν ληστῶν, ἀλλά ἡ αἴτησή του (τοῦ ἐπισκόπου) 
γιά ἀποζημίωσή του ἀπό τόν βαλῆ πασσᾶ9 δέν ἐγκρί-
θηκε ὡς ἀκατόρθωτη.

Στίς 4 Ἰουνίου ὁ Πατριάρχης ἔστειλε Γράμμα στόν 
Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ἰωακείμ10, στό ὁποῖο 

ἐσώκλειε τό βεζυρικό Δι-
άταγμα, πού προκάλεσε 
μέ τό τακρίριο, ἀφοῦ πλη-
ροφορήθηκε τή λήστευση 
τοῦ ἐπισκόπου Διονυσί-
ου, μέ τήν ἀξίωση νά δο-
θεῖ στόν Νομάρχη γιά τήν 
ἔκδοση σχετικοῦ ἐμιρνα-
μέ11 καί νά εἰδοποιηθεῖ γι’ 
αὐτό καί ὁ ἐπίσκοπος.

Αὐτούσια τά κείμενα 
τῶν τριῶν Πηγῶν ἔχουν 
ὡς ἑξῆς:

Τό δημοσίευμα τῆς 1. 
ἐφημερίδας «ΝΕΟΛΟ-
ΓΟΣ»12

«Τήν 21 Μαρτίου ἐν 
τῇ θέσει Βατόνα καλουμένῃ ἐνέπεσεν εἰς κακούργους 
ὁ ἅγιος Ἱερισσοῦ κ. Διονύ-

σιος ἐπεστρέφων ἐκ Θεσσαλονίκης. Ἀφοῦ ἐπαρου-
σιάσθησαν δύο ἔνοπλοι καί ξιφήρεις εἰς τήν Α.13 Πανι-
ερότητα, τόν κατεβίβασαν τοῦ ἵππου αὐτοῦ καί ἀπή-
γαγον εἰς τό παρακείμενον δάσος, ἔνθα ἀνακρίναντες 
αὐτόν καί ἀφαιρέσαντες τά χρήματα αὐτοῦ, τό ὡρολό-
γιον καί λοιπά ἐτράπησαν ἐπί τά φορτία καί συντρίψα-
ντες τά κιβώτια ἀφήρεσαν ἕνα σταυρόν ἱκανῆς ἀξίας 
καί πολλά ἐνδύματα, πάντων ὑπολογιζομέ-νων περί 
τάς 70-80 λίρας. Εἶτα ἐζήτησαν παρά τῆς Α. Π.14 χιλίας 
ὀθωμ. λίρας λύτρα καί ἐπέταξαν αὐτόν νά ἀποστείλῃ 
τόν ἄνθρωπόν του νά φέρῃ τά ὁρισθέντα λύτρα, ἡ δέ 
Α.Π. μένῃ μέχρι τότε αἰχμάλωτος. Ἴσως ἤθελον πραγ-
ματοποιήσει τήν ἀπόφασίν των, ἄν κατά συγκυρίαν 
δέν ἐνεφανίζετο χριστιανός τις Ἀλβανός ἔνοπλος σύ-
ρων ἵππους του, ὅν καί προσέταξαν νά σταθῇ, ἀλλά, 
ἐπειδή ἐκεῖνος δέν ὑπήκουσεν, εἷς τῶν κακούργων 

Η ΛΗΣΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ 
ΟΡΟΥΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟ 1874

(Πληροφορίες ἀπό δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδας «ΝΕΟΛΟΓΟΣ» τῆς Κωνσταντινουπόλεως 
καί ἀπό δύο ἀνέκδοτα Ἔγγραφα τοῦ Ἀρχείου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΟΥ
Θεολόγος – Φιλόλογος

Το νέο Μητροπολιτικό Μέγαρο της Ιεράς Μητροπόλεως 
Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου (Αρναία).
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*  *  *

ἐπυροβόλησε καί ἐπλήγωσεν αὐτόν εἰς τήν χεῖρα καί 
τόν μηρόν αὐτοῦ, δέν ἠδυνήθησαν ὅμως νά τόν συλ-
λάβωσι τραπέντα πρός τό πλησίον χωρίον Βεσετίκια. 
Ὁ πυροβολισμός λοιπόν καί ἡ φυγή τοῦ πληγωθέντος 
ἐνέβαλον τούς κακούργους εἰς φόβον καί ἀφῆκαν τήν 
Α. Π., ἀφοῦ διέταξαν νά μή κινηθῇ τῆς θέσεώς του μέ-
χρι τῆς ἐπιστροφῆς των· παρελθούσης πολλῆς ὥρας 
καί μή ἀναφανέντων τῶν κακούργων μετά φόβου καί 
τρόμου ἀνεχώρησεν ὁ ἅγιος Ἱερισσοῦ ἀπαλλαγείς τῆς 
φρικώδους ἐκείνης θέσεως. Ὁ Καϊμακάμης Κασσάν-
δρας ἔσπευσε καί ἀνέλαβε δραστηρίως τήν καταδίω-
ξιν· ἔδωκεν τό ἀποτέλεσμα».

Τό Γράμμα τοῦ Πατριάρχη πρός τόν ἐπίσκο-2. 
πο15

« Τῷ Ἱερισσοῦ καί ἁγίου Ὄρους κύρ Διονυσίῳ.
Τό ἀπό τῆς κγης τοῦ παρελθόντος Μαρτίου ἀδελ-

φικόν Γράμμα της16 κομισάμενοι εἴδομεν μετά λύπης 
τό ἀπευκταῖον συμβάν τῆς συλλήψεώς της ὑπό τῶν 

ληστῶν κ(αι)΄ τῆς ληστεύσεως τῶν εὑρεθέντων χρη-
μάτων κ(αι)΄ πραγμάτων της, διό ἐξαιτεῖται διά τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς προστασίας τήν ἔκδοσιν ὑψ.17 Βεζυ-
ρι-κοῦ Διατάγματος προς τόν ἐξοχώτατον Νομάρχην 
Θεσσαλονίκης ἐντελλόμενον τήν ἀπότισιν τῶν ἀφαιρε-
θέντων πραγμάτων κ(αι)΄ χρημάτων της. Ἀπαντῶντες 
τοίνυν ἐκδηλοῦμεν τῇ θεοφιλίᾳ της18 ὅτι διεβιβάσαμεν 
τό ἀνῆκον πρός τήν ὑψ. Πύλην τακρίριον πρός ἀνεύρε-
σιν τῶν κακούργων,  ἀλλ’ ἡ πρός ἀποζημίωσίν της ἐκ 
μέρους τοῦ Βαλῆ πασσᾶ αἴτησις αὐτῆς οὐκ ἐνεκρίθη, 
διότι ἐστίν ἀκατόρθωτος. Ταῦτα πρός γνῶσιν κ(αι)΄ 
ὁδηγίαν της. Κ.19 Ἰωακείμ. ᾳωοδ΄. Μαΐου κθ΄».

Τό Γράμμα τοῦ Πατριάρχη πρός τόν Μητρο-3. 
πολίτη20

« Τῷ Θεσσαλονίκης Ἰωακείμ
Ἀπό Γράμματος τοῦ θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἱε-

ρισσοῦ καί ἁγίου Ὄρους πληροφορηθέντες τά περί τῆς 
ληστεύσεως αὐτοῦ ἐν τῇ ἀπό Θεσσαλονίκης εἰς τά ἴδια 
μεταβάσει αὐτοῦ, προεκαλέσαμεν διά τακριρίου τό περί-
κλειστον ὑψηλόν Βεζυρικόν διάταγμα πρός τόν ἐξοχώτα-
τον Νομάρχην Θεσσαλονίκης ἐντελλόμενον τήν σύλλη-
ψιν τῶν ληστῶν κ(αι)΄ τήν τῶν κλοπιμαίων ἀνακάλυψιν 
κ(αι)΄ ἀπόδοσιν πρός τήν θεοφιλίαν του. Ἀξιοῦμεν τοίνυν 
τήν αὐτῆς Ἱερότητα, ὅπως ἐπιδοῦσα αὐτό πρός τήν αὐτοῦ 
ἐξοχό-τητα παρακληθῇ, ἵνα ἐκδοθῇ ὁ ἀνήκων ἐμιρναμές 
πρός σύλληψιν τῶν ληστῶν, εἰδοποιοῦσα τοῦτο καί τῇ 
θεοφιλίᾳ του. Ἡ δέ τοῦ Θεοῦ κ.λ21.    
   ᾳωοδ΄. Ἰουνίου δ΄».

1 Σημειώσεις:
 Ἀρχιεράτευσε ἀπό τό 1871 (Φεβρουάριος) ἕως τό 1875 (Μάρ-
τιος). Καταγόταν ἀπό τή Ραιδεστό τῆς Θράκης καί τό ἐπώνυμό 
του ἦταν Λεϊμοντζόγλου. Κατηγορήθηκε, ὅτι δέν ἦταν φίλος 
τῶν γραμμάτων καί ὅτι θεωροῦσε τά σχολεῖα, ὅτι καθιστοῦν 
τούς ἀνθρώπους ἀθέους καί ἀσεβεῖς. Ἡ κατηγορία αὐτή δέν 
εὐσταθεῖ, διότι ἐπί τῶν ἡμερῶν του (Ἰούνιος 1871) θεμελιώθηκε 
τό περικαλλές Διδακτήριο (Ἀστική Σχολή) στή Λιαρίγκοβη καί 
ἐκδόθηκε λαχεῖο τό 1872 «ὑπέρ τῆς ἀπόρου Σχολῆς Λιαριγκό-
βης» ὑπό τήν ἐγγύησή του.[Βλ. Δημ. Θ. Κύρου, Πρίν ἀπό 142 
χρόνια. Ἡ θεμελίωση τοῦ παλιοῦ Διδακτηρίου τῆς Ἀρναίας 

(μέ τή συνδρομή τῶν κατοίκων τῆς Λιαρίγκοβης καί τῶν Φι-
λεκπαιδευτικῶν Συλλόγων τῆς τουρκοκρατούμενης Ἑλλά-
δας), τχχ. 101/Ὀκτ.-Δεκ. 2013, σ. 15, καί 50/Ἰαν.-Μάρτ. 2001, 
ἐμπροσθόφυλλο]. Δέν ἦταν συμπαθής στό ποίμνιό του καί 
ἐπίσης δημιουργοῦσε διοικητικά προβλήματα στήν ἐπισκοπι-
κή Σύνοδο τῆς Θεσσαλονίκης, ἡ ὁποία τελικά τόν ἔπαυσε ἀπό 
ἐπίσκοπο Ἱερισσοῦ στίς 11 Μαρτίου τοῦ 1875. (Περισσότερα γι’ 
αὐτόν βλέπε, Ἀθανασίου Ἐ. Καραθανάση, συνεργασία ἀρχιμ. 
Γεωργίου Τριανταφυλλίδη, Ἰωακείμ Μητροπολίτης Θεσσαλο-
νίκης. Ἐπίσημος ἀλληλογραφία 1874-1876, σέ ἀρκετές σελί-
δες, καί Δημ. Θ. Κύρου, Πρίν ἀπό 142 χρόνια. Ἡ θεμελίωση τοῦ 
παλιοῦ Διδακτηρίου τῆς Ἀρ-ναίας …, ὅ.π., σ. 17, Σημ. 26).
2  Ἡ περιοχή «Βατόνια» βρίσκεται κοντά στό χωριό Ρεσετνίκια 
(σημ. Ἅγιος Πρόδρομος). Στό κείμενο ἀναγράφεται ὡς Βατόνα.
3  Βλ. Σημ. 2 . Στό δημοσίευμα ἀναγράφεται λαθεμένα ὡς «Βε-
σετίκια».
4  Πρόκειται γιά τόν Διοικητή τοῦ καζᾶ Κασσάνδρας μέ ἕδρα 
τόν Πολύγυρο.
5  Πρόκειται γιά τόν Ἰωακείμ τόν Β΄, ὁ ὁποῖος πατριάρχευσε ἀπό 
τό 1873 (Νοέμβριο) ἕως τό 1878 (Αὔγουστο).
6  Δηλ. Διάταγμα ἀπό τόν βεζύρη (τουρκ. vezir), δηλ. τόν ἁρμό-
διο Ὑπουργό (ἴσως τῶν Ἐσωτερικῶν).
7  Ὑψηλή Πύλη ὀνομαζόταν ὁ χῶρος,  ὅπου διέμενε ὁ μέγας βε-
ζύρης (τουρκ. veziriazam), δηλ. ὁ Πρωθυπουργός, καί ὅλη ἡ Κυ-
βέρνηση. Ἦταν ἕνα θολωτό οἴκημα κοντά στήν πύλη τῆς Αὐλῆς 
τῶν σουλτανικῶν ἀνακτόρων.
8   Τό τακρίριο (τουρκ. takrir) ἦταν δήλωση, κατάθεση, μνημό-
νιο, ἀναφορά.
9   Bαλῆ πασσᾶς (τουρκ. vali paşa ) ἦταν ὁ Νομάρχης τῆς Θεσ-
σαλονίκης. Τότε (1873-1874) ἦταν ὁ Μεχμέτ Ἀκίφ. (Πληροφο-
ρία Νίκου Παπαοικονόμου, Δουμπιά).
10  Πρόκειται γιά τόν Ἰωακείμ Δεβετζῆ ἤ Δημητριάδη, ὁ ὁποῖος 
χρημάτισε Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ἀπό τό 1874 ἕως τό 
1878 καί στή συνέχεια Οἰκουμενικός Πατριάρχης (1878 – 1884 
καί 1901- 1912) ὡς Ἰωακείμ Γ΄, γνωστός μέ τό προσωνύμιο Με-
γαλοπρεπής. (Περισσότερα καί ἐνδεικτικά βλ. Ἀθ. Ἐ. Καραθα-
νάση – Γεωργίου Τριανταφυλλίδη, ὅ.π.).
11   Ὁ ἐμιρναμές (τουρκ. emirname) ἦταν γραπτή διαταγή.
12  Φύλλο 1564, 8/20-4-1874. (Τό κείμενο ἦταν γραμμένο σέ 
ταινία (film) στό Ἀρχεῖο τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Βουλῆς καί τό 
φωτογράφησα ἐκεῖ προβάλλοντάς το σέ ὀθόνη. Ἀργότερα τό 
ἐκτύπωσα καί τό ἀντέγραψα).
13  Δηλ. Αὐτοῦ.
14  Δηλ., Αὐτοῦ Πανιερότητος.
15  Βρίσκεται μεταγραμμένο σέ Κώδικα Ὑπομνημάτων τοῦ 
Ἀρχειοφυλακίου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου (Κωνστα-
ντινούπολη), ὅπου τό ἐντόπισα κατά τήν ἐκεῖ ἔρευνά μου τόν 
Ἰούλιο τοῦ 2000, καί ὕστερα ἀπό αἴτησή μου μοῦ δόθηκε σέ 
ταινία (film) μαζί μέ πολλά ἄλλα. Ἀργότερα τό τύπωσα καί τό 
μετέγραψα. Τό πρωτότυπο τοῦ Ἐγγράφου κανονικά ἔπρεπε νά 
βρίσκεται στό Ἀρχεῖο τῆς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγ. Ὄρους 
καί Ἀρδαμερίου, ἀλλά δυστυχῶς στό Ἀρχεῖο αὐτό δέν σώζονται 
τόσο παλιά Ἔγγραφα.
16  Ἐννοεῖται ἡ λέξη «Ἱερότητος» (ἤ «Πανιερότητος» ἤ «θεοφι-
λίας»), δηλ. τοῦ ἐπισκόπου. Βλ. καί Σημ. 14. Τό Γράμμα τοῦ ἐπι-
σκόπου δέν τό συνάντησα στήν ἔρευνά μου. Προφανῶς βρίσκε-
ται στό Ἀρχεῖο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου σέ ἄλλο τμῆμα 
του, πού δέν ἐρεύνησα.
17  Δηλ., ὑψηλοῦ.
18  Βλ. Σημ. 16.
19  Δηλ., Κωνσταντινουπόλεως. 
20  Βλ. Σημ. 15.
21  Κατά τήν ἀντιγραφή στόν Κώδικα Ἀλληλογραφίας ἀπό τόν 
Ὑπομνηματογράφο παραλειπόταν ὡς γνωστή καί συνήθης ἡ 
φράση: «χάρις καί τό ἄπειρον ἔλεος εἴη μεθ’ ἡμῶν».
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Η λαμπρή παρουσία των Χαλκιδικιωτών 
αγωνιστών του 1821 στην ελληνική ιστορία δεν ολο-
κληρώθηκε με το πέρας του Αγώνα της Ανεξαρτησίας 
το 1829. Η συμβολή τους στη συγκρότηση του πρώτου 
τακτικού στρατού του νεοσύστατου ελληνικού κρά-
τους, αν και ουσιαστική, ωστόσο παραμένει υποβαθ-
μισμένη τόσο στη βιβλιογραφία της εποχής, όσο και 
ευρύτερα στην τοπική μας συλλογική μνήμη. 

   Από τις πρώτες μέρες της έλευσής του στην τα-
λαιπωρημένη Ελλάδα 
ο Κυβερνήτης Ιω. Κα-
ποδίστριας θεώρησε ως 
άμεση προτεραιότητα 
του προγράμματός του 
την οργάνωση τακτικού 
στρατού με απώτερο 
σκοπό τόσο την αντιμε-
τώπιση της συνεχόμε-
νης τουρκικής απειλής, 
όσο και τον έλεγχο των 
ατάκτων στρατευμάτων 
της Στερεάς και της Πε-
λοποννήσου, τα οποία δεν είχαν συνηθίσει στην πειθαρ-
χία, πόσο μάλλον στη διοίκηση στα πλαίσια μιας συντε-
ταγμένης πολιτείας. Οι φατριασμοί και οι προσωπικές 
φιλοδοξίες των μπουλουκτσήδων της επανάστασης 
έπρεπε να τεθούν υπό έλεγχο, προκειμένου να κατοχυ-
ρωθεί η δημιουργία ενός ανεξάρτητου κράτους απερί-
σπαστου από εμφύλιες έριδες. Την περίοδο 1828-1829 
ο στρατιωτικός σχηματισμός που εφαρμόστηκε στον 
πρώτο τακτικό ελληνικό στρατό ήταν οι Χιλιαρχίες. Οι 
Μακεδόνες πρόσφυγες του 1821, οι οποίοι κατοικούσαν 
κυρίως στις Σποράδες, κλήθηκαν και αυτοί στα Μέγα-
ρα, προκειμένου να συμμετάσχουν στον διοργανισμό 
του νέου στρατεύματος συγκροτώντας τελικά την 7η χι-
λιαρχία με χιλίαρχο διοικητή τον Τσάμη Καρατάσο. Στα 
τέλη του 1829 ο Ιω. Καποδίστριας λόγω των ιδιαίτερων 
συνθηκών που επικρατούσαν στο εσωτερικό του στρα-
τεύματος και των συνεχών συγκρούσεων των αξιωμα-
τικών, παλαιών αγωνιστών της επανάστασης, ανέθεσε 
στον αδελφό του Αυγουστίνο την αναδιοργάνωση των 
Χιλιαρχιών και τη μετατροπή τους σε Ελαφρά Τάγματα.   

    Σύμφωνα με το διάταγμα της 2/10/1829 κάθε 
Ελαφρό Τάγμα υποδιαιρείται σε τέσσερις λόχους. Κάθε 

λόχος με τη σειρά του υποδιαιρείται σε δύο ημιλοχί-
ες, κάθε ημιλοχία σε δύο ενωμοτίες και κάθε ενωμοτία 
σε δύο δεκανείες. Η δύναμη κάθε τάγματος, σύμφωνα 
πάντα με τον κανονισμό, ανέρχεται σε 392 άνδρες χω-
ρίς ωστόσο ο αριθμός αυτός να ισχύει πάντα. Επιτελείς 
κάθε τάγματος ήταν ο Ταγματάρχης, ο υποταγματάρ-
χης, 1 υπασπιστής με βαθμό λοχαγού, 1 καταλυματίας 
με βαθμό υπολοχαγού, 1 σημαιοφόρος με βαθμό αν-
θυπολοχαγού, 1 ιερέας και 2 σαλπιστές. Η δύναμη των 
λόχων συνίστατο από 4 λοχαγούς, 4 υπολοχαγούς, 4 

ανθυπολοχαγούς, 4 
λοχίες-σιτιστές, 16 λο-
χίες, 32 δεκανείς, 320 
περίπου άνδρες και 12 
«παίδες» στρατού. 

   Συνολικά δημι-
ουργήθηκαν 20 Ελα-
φρά Τάγματα. Οι Χαλ-
κιδικιώτες και γενικό-
τερα οι Θεσσαλοί και 
οι Μακεδόνες στρατι-
ωτικοί, οι οποίοι ήταν 

σκορπισμένοι στις Χιλιαρχίες, κυρίως στην 7η, συγκε-
ντρώθηκαν και στελέχωσαν σχεδόν ολόκληρο το 16o 
τάγμα με ταγματάρχη τον Αποστολάρα Βασιλείου και 
σε μεγάλο βαθμό το 14o τάγμα με ταγματάρχη τον 
Τσάμη Καρατάσο.

   Τα Ελαφρά Τάγματα συνέχισαν να υφίστανται έως 
την έλευση του Όθωνα το 1833, οπότε και εφαρμόστη-
κε ο νέος οργανισμός του στρατεύματος με τη δημι-
ουργία αρχικά της Φάλαγγας και των Τετραρχιών και 
λίγο αργότερα, το 1836, της Εθνοφυλακής. Όσοι από 
τους Χαλκιδικιώτες στρατιωτικούς είχαν ήδη από τις 
αρχές της δεκαετίας του 1830 μετοικίσει στη Φθιώτιδα 
εξακολούθησαν να στελεχώνουν τον ελληνικό στρατό 
και να εντάσσονται στα νέα σώματα. Οι υπόλοιποι, κά-
τοικοι κυρίως των Σποράδων, την περίοδο της Αντιβα-
σιλείας εγκατέλειψαν την στρατιωτική τους υπηρεσία 
και επέστρεψαν στη Σκιάθο και στη Σκόπελο.

   Το 16ο τάγμα πεζικού στελεχωμένο όπως προα-
ναφέρθηκε κυρίως από Χαλκιδικιώτες είχε την παρα-
κάτω διάρθρωση. (Παραλείπονται οι αξιωματικοί και 
οι στρατιώτες του τάγματος με καταγωγή από άλλες 
περιοχές της Ελλάδας)

ΤΟ 16Ο ΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΙΩΤΩΝ 1830-1832
ΝΙΚΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Αρχαιολόγος

Ταγματάρχης ΙΣΤ’ Ελαφρού Τάγματος 1830
Αποστολάρας Βασιλείου Γομάτι

A’ Λόχος Β’ Λόχος
Λοχαγός Λοχαγός

Ιω. Χιμευτού Παζαράκια
(Κρυοπηγή) Αγγ. Στέριου Λιβάδι
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Ανθυπολοχαγός Υπολοχαγός
Διαμ. Δημητρίου Κασσάνδρα Ελευθ. Ιωάννου Λιαρίγκοβη

Λοχίες Λοχίες
Ιω. Δήμου Αγ. Παρασκευή Ιω. Νικολάου Λιαρίγκοβη
Χρ. Μαυρουδή Πολύγυρος Πασχ. Τριανταφύλλου Ρεβενίκια

Δεκανείς Δεκανείς
Κυπαρ. Γεωργίου Καλάνδρα Δημ. Αθανασίου Λιβάδι
Χριστ. Ξανθόπουλος Καλάνδρα Δημ. Νικολάου Λιαρίγκοβη
Βασ. Παπασταμάτη Συκιά Τριαντ. Αγοραστού Περιστερά

Στρατιώτες Αθ. ζάχου Μεταγγίτσι
Δημ. Τριανταφύλλου Συκιά Αθ. Νέστορα Λιβάδι
Κων. ζαφείρη Παρθενώνας Στρατιώτες
Αθ. Δήμου Συκιά Δημ. Στάμου Λιαρίγκοβη
Αυγερ. Κων/νου Βάβδος Δημ. Βασιλείου Σιποτνίκια

(Ριζά)
Μαργαρ. Δημητρίου Λιαρίγκοβη

(Αρναία) Χριστ. Γκίκα Παρθενώνας
Δημ. Ανδρέα Συκιά Ιω. Γεωργίου Περιστερά
Δημ. Κρουστάλη Παρθενώνας Αθ. Γεωργίου Περιστερά
Ιω. Τριανταφύλλου Ρεβενίκια

(Μεγ. Παναγία) Εμμ. Φιλίππου Βασιλικά
Παντ. Χριστοδούλου Γομάτι Σαραφ. Φιλίππου Βασιλικά
Αθ. Δημητρίου Αγ. Νικόλαος Αθ. Γεωργίου Περιστερά
Ιω. Στόικου Γομάτι Στέρ. Γεωργίου Περιστερά
Ιω. Βασιλείου Συκιά Απόστ. Αγγέλου Μεταγγίτσι
Δημ. Γεωργίου Συκιά Θεοδόσ. Πέγιου Αγ. Νικόλαος
Παύλ. Γεωργίου Συκιά Παύλ. Αθανασίου Πολύγυρος
Εμμ. Στέριος Ραβνά

(Πετροκέρασα) Νικ. Σπύρου Λιβάδι
Θεόδ. Παναγιώτη Ραβνά Γεώργ. Μαριανού Αρδαμέρι
Ρήγ. Γεωργίου Παζαράκια Στέρ. Αθανασίου Λιβάδι
Σύρ. Μιχαήλ Αγ. Παρασκευή Γεώργ. Νικολάου Λιαρίγκοβη
Γεώργ. Ιωάννου Βάβδος Εμμ. Γεωργίου Περιστερά
Στέρ. Δημητρίου Βάβδος Κων. Αργύρη Αρδαμέρι
Ευθ. Ελευθερίου Ραβνά Δημ. Νικολάου Κασσάνδρα
Τριαντ. Νικολάου Αγ. Παρασκευή Νέστ. Εμμανουήλ Λιβάδι
Χριστ. ζαφείρη Παλιούρι Εμμ. Νέστορα Λιβάδι
Σταυρ. Δήμου Βάβδος Βασ. Συρόπουλος Αρδαμέρι
Γεώργ. Αθανασίου Πολύγυρος Παναγ. Παύλου Πορταριά
Δημ. Γεωργίου Κασσάνδρα Βασ. Στέριου Πορταριά
Ιω. Θεολόγου Ιερισσός Χριστ. Δημητρίου Κασσάνδρα

Ξάνθ. Γεωργίου Παρθενώνας
Γεώργ. Παντούδη Πολύγυρος
Γεώργ. Ιωάννου Βασιλικά
Αυγερ. Γιοβάνη Ορμύλια
Δημ. Γιαννάκη Περιστερά
Απόστ. Πανταζή Βασιλικά
Άγγ. Ιωάννη Καλάνδρα

Γ’ Λόχος Δ’ Λόχος
Ανθυπολοχαγός Στρατιώτες

Μιχ. Νικολάου Γομάτι Αθ. Φώτη Κρήμνη
Λοχίας Βασ. Γεωργίου Κρήμνη

Τριαντ. Γαροφάλλου Νικ. Ιωάννου Νικ. Ιωάννου Πολύχρονο
Δεκανείς Γεώργ. Θεοδώρου Παζαράκια

Βασ. Γεωργίου Βασ. Αντωνίου Βασ. Αντωνίου Επανομή
Ευθύμ. Ιωάννου Λιαρίγκοβη Δημ. Γεωργίου Παρθενώνα

Στρατιώτες Δημ. Γεωργίου Παρθενώνα
Πανταζ. Ιωάννης Επανομή Νικ. Στάμου Πολύγυρος
Τριαντ. Κώστα Επανομή Ιω. Γιαννάκη Καψόχωρα
Άγγ. Λάμπρου Επανομή Λεμον. Δημητρίου Καψόχωρα
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*  *  *

Κροστ. Αποστόλου Επανομή Γεώργ. Αργύρη Πολύγυρος
Εμμ. Αγγέλου Κασσάνδρα Ανδρ. Ιωάννου Άθυτος
Γιοβ. Δημητρίου Γομάτι Βασ. Γιαννάκη Καψόχωρα
Αργ. Βασιλείου Επανομή Αλέξ. Ξανθόπουλος Καλάνδρα
Στέρ. Γεωργίου Λιαρίγκοβη Χρήστ. Γεωργίου Πολύγυρος
Ιω. Κατάκαλου Καλάνδρα Εμμ. Ρήγα Καψόχωρα
Κωνστ. Αγγέλου Παλιούρι Ιω. Αδάμ Παλαιοχώρι
Νικ. Γαροφάλλου Άθυτος Γεώργ. Ιωάννου Επανομή

Δ’ Λόχος Πέτρ. Χρήστου Πολύγυρος
Λοχαγός Γεώργ. Ρήγα Τσαπράνι

(Νέα Σκιώνη)
Αναγν. Παπά Βάλτα Παραδ. Νικολάου Παλαιοχώρι

Υπολοχαγός Λάμπρ. Στέριος Περιστερά
Γαρόφ. Αντωνίου Άθυτος Ιω. Παπασταμάτη Συκιά

Ανθυπολοχαγός Άγγ. Ιωάννου Μεταγγίτσι
Μιχ. Ιωάννου Καψόχωρα Κων. Στεριανού Ίσβορος

(Στρατονίκη)
Λοχίες Αντ. Δημητρίου Δουμπιά

Πανταζ. Ιωάννου Βάλτα
(Κασσάνδρεια) Κων. Αθανασίου Γαλάτιστα

Βασ. Ιωάννου Παρθενώνας Ρήγ. Αθανασίου Τσαπράνι
Ιω. Αργύρη Παρθενώνας Δημ. Γεωργίου Κρήμνη
Στέρ. Αντωνίου Ρεσιτνίκια

(Άγ. Πρόδρομος) Γιοβ. Κώστα Στανός
Δεκανείς ζαχ. Δημητρίου Γαλάτιστα

Τριαντ. Στέριου Άγ. Νικόλαος Παναγ. Πολυχρόνη Παλαιοχώρι
Νικ. Παναγιώτη Βάλτα Ιω. Κωνσταντίνου Βραστά
Γεώργ. Ιωάννου Επανομή Κων. Χριστοδούλου Παλαιοχώρι
Γεώργ. Παναγιώτη Άθυτος Λάμπρ. Στέριου Γαλάτιστα
Θεόδ. Αγγέλου Ρεβενίκια
Γεώργ. Γαροφάλλου Βάλτα
Αντ. Γιαννάκη Καψόχωρα

Γεωργίου και Ευαγγελίας μνήμης χάριν
 Ένα πετρόκτιστο δίπατο κτίσμα σε μια 

μικρή ανηφοριά, λίγο πιο πάνω από την πλατεία Ελευ-
θερίας ψηλά στον πεζόδρομο, εκείνη που τη φυλάγουν 
μαζί σιγοκουβεντιάζοντας ο μεγάλος γέρικος πλάτα-
νος και η παλιά βρύση. Χρόνια το νερό της ρέει από 
τον γερασμένο κρουνό, προκαλώντας έναν ήρεμο χό-
χλο, ένα διακριτικό κελάρυσμα κατ’ αντανάκλαση της 
φύσης. 

Όμορφο κτίριο, επιβλητικό, που κλείνει μέσα του 
τη λαογραφία του χωριού, με ένα πλήθος ποικίλων 
αντικειμένων που συγκεντρώθηκαν από διάφορες 

γειτονιές. Για χρόνια πολλά συντρόφευαν σιωπηλά 
διάφορα νοικοκυριά, επιβλέποντας άγρυπνα τα τε-
κταινόμενα μέσα στις κάμαρες και τα κατώγεια τους. 
Όλα είναι αυτόπτες μάρτυρες σε οικογενειακές ευτυ-
χίες και ολοκαυτώματα, σε φώτα και σκιές, σε θύελλες 
και νηνεμίες, σε ζωές που ήλθαν και παρήλθαν. Τώρα 
είναι μαζεμένα εκεί, σύμβολα του χθες, εκτεθειμένα με 
φροντίδα περισσή στις κάμαρες του μικρού μουσείου 
παίζοντας πια το στερνό τους ρόλο: αιμοσταξιές ζωο-
γόνες στην ιστορία τούτου του τόπου, για να μην πε-
θάνει ποτέ, να ζει αγέραστη στις καρδιές μας.  

  Ιούλιος 2013. Πήγα από απλή περιέργεια ένα λα-

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ: Η ΕΠΙΣΚΕψΗ, 
ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΟΙ ΣΚΕψΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΝΗΜΕΣ 

ΟΙ  ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΝΕΣ

ΚΑϊΑΦΑ-ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΝΑ, 
Αρχαιολόγος, Δρ. Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ
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ογραφικό μουσείο παραπάνω, σκέφτηκα. Τα στημόνια 
που με έδεναν με το χωριό μου μάλλον λιγοστά και 
αδύναμα, τριμμένα. Έτσι νόμιζα!  Άλλωστε εγώ τα πιο 
πολλά παιδικά μου χρόνια είχα την ευλογία να ζήσω 
λίγο νοτιότερα, στα Νέα Μουδανιά των προσφύγων 
της Μικρασίας, είχα την τύχη να κοινωνήσω πολι-
τισμό και μνήμες των παλιών πατρίδων και μάλιστα 
σε γενναίες δόσεις. Η επαφή με το χωριό, αρχικά συ-
χνή, περιορίστηκε στη συνέχεια μέσα στη δίνη της 
σχολικής καθημερινότητας. Έμεναν οι γιορτές και τα 
καλοκαίρια να αναπληρώνουν απουσίες να μη σπά-
σουν εντελώς οι αλυσίδες. Έπειτα, η πόλη του Κάσ-
σανδρου χώθηκε επίμονα 
στο μεδούλι μου με το πα-
ρόν, αλλά και το παρελθόν 
της, διεκδικώντας εδώ και 
χρόνια μέρος της καρδιάς, 
αλλά και του χρόνου μου, 
με αποτέλεσμα να γεύομαι 
ολοένα και λιγότερο τη γη 
την πατρογονική. 

Ήξερα ότι στις κάμαρες 
του πέτρινου λαογραφικού 
θα έβρισκα αρκετά πράγ-
ματα του παππού και της γιαγιάς μου. Αυτή η γνώση 
ήταν που κίνησε τα βήματά μου να συρθούν έως τη 
φιλόξενη πόρτα του. Αυτό που δε γνώριζα ήταν τον 
πάταγο που αυτά τα πράγματα θα έκαναν στα σωθι-
κά μου… Γελάστηκα που πίστευα ότι είχα αισθήματα 
τόσο καλά περιχαρακωμένα, ώστε να τα ελέγχω από-
λυτα! 

Ένιωσα την ανάγκη σ’ αυτή την πρώτη μου επί-
σκεψη να επικεντρωθώ στα οικεία πράγματα, εκείνα 
που γέμιζαν κάποτε του παππού και της γιαγιάς μου 
τα χέρια. Άφησα τα υπόλοιπα εκθέματα του μικρού 
μουσείου να τηρούν τη δική τους ομερτά.  Άλλωστε, 
κώδικες σιωπής έχουν όλα τους, κώδικες όσους και τα 
νοικοκυριά από όπου προήλθαν. Για να ξεκλειδώσει το 
καθένα απαιτείται η κατάλληλη καρδιά να χαράξει τα 
ορθά στοιχεία. Το βλέμμα μου άρχισε να αγγίζει λαί-
μαργα εκείνα τα εκθέματα που η ταυτότητα δίπλα τους 
βεβαίωνε ότι κάποτε είχαν θέση στο σπίτι του παππού 
και της γιαγιάς μου, ήταν υλικά αγαθά των δικών μου 
προγόνων. Τα κοίταζα ένα προς ένα προστατευτικά να 
μη σπάσουν θαρρείς οι στιγμές που ζωντάνευαν μέσα 
μου. Και δίχως να το καταλάβω σχεδόν ξεκίνησα να 
πλανιέμαι στο χώρο και το χρόνο των προγόνων μου. 
Ασυναίσθητα προκάλεσα τη μνήμη μου σε αναμέτρη-
ση με τα διασκορπισμένα αντικείμενα που έβλεπα και 
μπλέχτηκα σ’ ένα αναπόδραστο πλέγμα στιγμών και 
χρόνων, που έφυγαν σα νερό, καταβροχθίζοντας τα 
νιάτα, και στάθηκαν ξαφνικά μπροστά μου απαιτώ-
ντας να τα λογαριάσω. 

Ταξινόμησα το χρόνο και παρασύρθηκα σ΄ ένα 

σεργιάνι του νου σε στοιχειωμένα μονοπάτια των 
παιδικών μου χρόνων, τότε που κοίταζα τον παππού, 
ψηλό και ασπρομάλλη, να γυρνά υπομονετικά το μο-
χλό στο μεγάλο σιδερένιο βαρέλι με τις κερήθρες στις 
κάθετες θήκες για να βγάλει το μέλι από τον κρουνό 
στη βάση του, αυτό που έφτιαχναν οι μέλισσές του μα-
κριά στο δάσος, δουλεύοντας ακούραστες μέσα στις 
γαλάζιες ξύλινες κυψέλες. ζωντάνεψε η φιγούρα του 
στο νου μου και τον κατέκλυσε. Ανέσυρα ξεθωριασμέ-
νες μνήμες και τον «είδα» να μπαινοβγαίνει στο κατώι 
από τη δίφυλλη ξύλινη πόρτα, κάνοντας δουλειές λο-
γιώ λογιώ. Και μαζί με την εικόνα του ισόγειου χώρου, 

που ζωντάνευε πια έντονα 
στο μυαλό μου, μπορούσα 
να αφουγκραστώ και το τρί-
ξιμο εκείνης της πόρτας να 
μπερδεύεται με τη βραχνή 
φωνή της Ντότης λίγο πιο 
δίπλα, της γέρικης γαϊδού-
ρας, που πρόβαλλε από το 
παραθύρι της διπλανής πέ-
τρινης αποθήκης, κάνοντας 
ηχηρή την παρουσία της, 
διεκδικώντας την προσο-

χή μας. Με την ίδια ευκολία κατόρθωσε η μνήμη να 
«φυλακίσει» μυρωδιές…. τη μυρωδιά του λαδιού, που 
λίμναζε στα πήλινα πιθάρια στο μακρόστενο δωμάτιο 
δεξιά, αλλά και του κρασιού, που φυλάσσονταν μέσα 
σε μεγάλα βαρέλια, που τεμπέλιαζαν ξαπλωμένα το 
ένα δίπλα στο άλλο στο μέσα αριστερό δώμα. Σ΄ αυτό 
το σκοτεινό κελάρι μαζί με ούζα και κρασιά σε μια μι-
κρή γωνιά μπαίνοντας δεξιά φιλοξενούταν μικρό βου-
νό από χώμα. Διατηρούσε στα σωθικά του τα λεμόνια 
που μάζευε η γιαγιά από τη λεμονιά …εκείνη τη φου-
ντωτή, που φλέρταρε στενά το σπίτι στην πλαϊνή του 
μεριά και κάλυπτε ο παππούς κάθε χειμώνα για να την 
προστατέψει από το κρύο. Όλες οι αισθήσεις σε μία 
τρελή περιδίνηση, όλα τα αισθήματα σ’ ένα τρελό ανέ-
μελο χορό. Αναρίγησα. Ήμουν εκεί μέσα στις εικόνες, 
στις μυρωδιές, στους ήχους, παίζοντας δίπλα σ’ ένα 
μεγάλο λαβωμένο πιθάρι, που ξαπόσταινε στον παχύ 
κορμό της μεγάλης μουριάς. Όμορφο δέντρο, επιβλη-
τικό στα παιδικά μου μάτια. Μου πρόσφερε απλόχερα 
καρπούς, παχύ ίσκιο, αλλά και ένα στέρεο κλαδί για 
να κουνιέμαι στην πρόχειρη κούνια, που μου έφτιαχνε 
ο παππούς με χοντρό σχοινί και μια παλιά κουρελού, 
έργο της γιαγιάς στον ξύλινο αργαλειό της τα χρόνια 
τα πιο παλιά. 

Σκόρπιες χάντρες στο μυαλό μου τα βιώματα, οι 
παιδικές αναμνήσεις… τις μαζεύω μία-μία και ανακα-
λύπτω με τρυφερότητα τον ξέγνοιαστο, αθώο εαυτό 
μου. Κοντοστάθηκε η σκέψη στη γιαγιά μου, που μετά 
τις δουλειές του σπιτιού έπλεκε στο χαμηλό σκαμνί με 
το τσιγκελάκι της όμορφα κεντίδια, αναλύοντας σε 



19

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

όλους, μεγάλους και μικρούς, με όμορφα λόγια, απλά, 
τη δύναμη της προσευχής και την αναγκαιότητα της 
υπομονής. Μας μάθαινε ότι η αγάπη για να είναι ατό-
φια δεν πρέπει να βαραίνει με όρους και εντολές, ότι 
ο σεβασμός δε θέλει να συγκατοικεί με κανονισμούς 
που χαράσσονται ερήμην, ώστε οι καρδιές να είναι πά-
ντα ζεστές. Δόσεις αγάπης πλούσιες, που τις μοίραζε 
απλόχερα σε όλους μας. Χείμαρρος τα λόγια της έρ-
ρεαν απαρέγκλιτα μέσα στην κοίτη της κατανόησης, 
της αποδοχής και της καλοσύνης, γιατί ήθελε οι συμ-
βουλές της να φλερτάρουν με την ελεύθερη βούληση 
του καθενός μας και να μην γίνονται υποχρέωση και 
επιταγή ή βρόγ-
χος που να πνίγει. 
Είμαι βέβαιη ότι 
μας κρυφοβλέπει 
από ψηλά, όχι για 
να μας κρίνει ή 
να επικρίνει, να 
μας ζυγιάσει μόνο 
πόσο έκλεψε ο 
καθένας μας στο 
ζύγι την αγάπη 
που μας δίδαξε.

 Δοξάρι και βιολί οι σκέψεις και οι συγκινήσεις, 
όταν περιδιάβαινα το εσωτερικό του φιλόξενου Λαο-
γραφικού. Δοξάρι και βιολί σε απόλυτη αρμονία, που 
έφτιαχναν μαζί νότες ελάσσονες, που σκάλωναν στο 
πεντάγραμμο της ψυχής μου, μνημόσυνο για τα χρό-
νια που έφυγαν. Ύφαιναν μελωδία παραπονιάρικη σε 
πεντάγραμμο διπλό. Επιχειρούσα εναγωνίως να τη σι-
γοτραγουδήσω στα παιδιά μου, που εκδήλωναν ηχηρά 
τον ενθουσιασμό τους κάθε που διάβαζαν το επίθετο 
του παππού στα ταμπελάκια. Κρατούσα προς το πα-
ρόν το συνοδευτικό ήχο, τις μνήμες τις ολότελα δικές 
μου,  για να χαϊδεύει αποκλειστικά και μόνο τα δικά 
μου φυλλοκάρδια. Με τον καιρό θα τους τον μάθω και 
αυτόν, να τον κάνουν κρίκο για να δεθούν με τον τόπο 
τούτο, λίπασμα για να δυναμώσει στις καρδιές τους το 
δέντρο το οικογενειακό.

Έφυγα από το λαογραφικό με τη σκέψη τυλιγμένη 
στην πάχνη των χρόνων των περασμένων. Είχα κα-
ταφέρει να ανασύρω βιώματα και μνήμες ασύνδετες 
στην αρχή που μπήκαν στη σειρά τους ανασύροντας 
μια ολόκληρη εποχή. Υποσχέθηκα ενδόμυχα να το 
επισκέπτομαι κάθε χρόνο, για να ζητιανεύω από όλα 
εκείνα που είχαν σμιλέψει την ψυχή μου ένα αγνάντε-
μα, το μόνο που μπορεί να αναζωογονεί τους δεσμούς 
μου με τη γη την Κασσανδρινή. Μια υπόσχεση που το 
περασμένο καλοκαίρι κούρνιασε σε ανήλιαγη γωνιά 
του μυαλού και ξεχάστηκε. 

Σεπτέμβριος 2014. Άνοιξα τον υπολογιστή μου 
αναζητώντας χαλαρά να αφουγκραστώ φωνές φίλων 
διαδικτυακές. Ξάφνου δέχτηκα ένα κάλεσμα από 

τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κασσάνδρας για ψήφο δι-
αδικτυακής εμπιστοσύνης. Έριξαν άγκυρες τα μάτια 
στην κεντρική φωτογραφία, όψη από ένα δωμάτιο του 
πάνω ορόφου του Λαογραφικού Μουσείου. Κουρσά-
ρος η εικόνα της που κυρίευσε το μυαλό μου, ξυπνώ-
ντας μέσα μου έναν τρυφερό θυμό για την επίσκεψη 
που έμεινε στις Καλένδες. Τα δάχτυλα μόνα τους άρχι-
σαν να χτυπούν μηχανικά το πληκτρολόγιο με ρυθμό 
γρήγορο, για να προφτάσουν τις σκέψεις ή τα δάκρυα 
πριν αποδράσουν από τα βλέφαρα και θαμπώσουν την 
εικόνα, για να στριμώξω αισθήματα σε λέξεις, που όσο 
δύναμη και να έχουν δε μπορούν να χωρέσουν τόση 

μεγάλη συγκίνη-
ση. Όταν έβαλα 
και την τελευ-
ταία τελεία και 
διάβασα ό,τι είχε 
βγει απ΄την ψυχή 
συνειδητοποίησα 
ότι εκεί στο δί-
πατο πέτρινο του 
Λαογραφικού θα 
είναι πάντα ένα 
κομμάτι της καρ-

διάς μου. Τράπεζα του χρόνου είναι τελικά για να ρευ-
στοποιούνται σε κάθε επίσκεψη και θωριά σκέψεις και 
συναισθήματα από καιρό κατατεθειμένα. 

Και ήταν το απόσταγμα της ψυχής μου κάπως έτσι: 
«....Λαογραφικό μουσείο Κασσάνδρας…… Ο αργαλειός 
της γιαγιάς μου της Βαγγελούδας στο βάθος......το κρε-
βάτι που ξάπλωνε ο παππούς μου ο μπαρμπα-Γιώργος 
σε πρώτο πλάνο......με μια βίδα δεξιά στην κάτω σιδε-
ριά (δε φαίνεται), που είχε χαλαρώσει, σχεδόν αιωρού-
νταν ανάποδα και μπαινόβγαινε, με ρυθμό μυσταγω-
γικό θαρρείς, κάθε φορά που την πιέζαμε, χαρίζοντας 
ένα ιδιότυπο διασκεδαστικό παιχνίδι στα παιδικά μας 
χρόνια. Αργότερα, ακριβώς έτσι της συμπεριφερόταν 
και τα παιδιά μας στην αυγή της ζωής τους, όταν την 
ανακάλυψαν στο σπίτι των προπαππούδων τους…. Στο 
μουσείο, όταν πήγα, την έψαξα νοσταλγικά, την ψηλά-
φισα, τη βρήκα κολλημένη στη θέση της, φιμωμένη. Εν-
δόμυχα χάρηκα που για τους επισκέπτες του είναι πια 
σταθερή, αφανής, μια χαρά με μπόλικη δόση εγωισμού, 
γιατί εκείνος ο τρελός χορός γύρω από τον εαυτό της, 
όταν την ακουμπούσαμε ήταν και θα παρέμενε για πά-
ντα προνόμιο μόνο δικό μας.

Στέκομαι ξαφνικά και αναρωτιέμαι με ποιους 
μπορώ πια να μοιραστώ τις μνήμες των μικρών και 
των μεγάλων στιγμών που πέρασαν. Αρχικά σταθ-
μίζω τις σχέσεις με όλους εκείνους, που για χρόνια 
το δικό μου πεπρωμένο αντάμωνε με το δικό τους, 
με όλους εκείνους που κάποτε πλέκαμε γεγονότα με 
μόνη κλωστή την τρυφερότητα και την αγάπη του 
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παππού και της γιαγιάς. Αναπολώ και λογαριάζω ότι 
η ζωή του καθενός μας πλέον πήρε τη δική της ρότα. 
Οι σκέψεις και οι επιλογές μας ξαποσταίνουν πια σε 
άλλες συχνότητες, διαφορετικές. Κλαδιά του ίδιου 
δέντρου, που αναπτύσσονται όμως οριζόντια, χωρίς 
να γέρνει το ένα στο άλλο και δε συναντώνται πλέ-
ον πουθενά. Στο διάβα των χρόνων άλλαξαν πολλά, 
αλλάξαμε όλοι. Κάποιοι σήκωσαν άγκυρες για αλ-
λού, παίρνοντας μαζί τους τις κοινές στιγμές με τη 
μορφή που ήθελαν, άλλοι έμειναν κοντά και έντυσαν 
τις αναμνήσεις με ρούχα και χρώματα της αρεσκείας 
τους, κάποιοι βολεύτηκαν στα παραμύθια τους και 
αγναντεύουν τις όμορφες βιτρίνες της ζωής, αλλά 
γυρνούν πλάτη στα άλλα, τα ακριβά και τα πολύτι-
μα, που φεύγουν γρήγορα μαζί με το χρόνο που περνά 
και χάνεται. Το μπαούλο των οικογενειακών αναμνή-
σεων έχει για τον καθένα μας άλλο χρώμα λούστρο, οι 
ψυχές μας μουλιάζουν σε διαφορετικές σκέψεις. Έτσι, 
ακόμη και η θύμηση που ξυπνά η βίδα στο σιδερένιο 
κρεβάτι του παππού έχει για τον καθένα μας διαφο-
ρετική βαρύτητα, άλλο χρώμα. Επιστρατεύω σκέ-
ψεις και συναισθήματα και ανακαλύπτω τελικά την 
αναγκαιότητα να μοιραστώ όλες εκείνες τις μνήμες 
που αφύπνισε το Μουσείο της Κασσάνδρας μόνο με 
τα παιδιά μου. Δίχως άλλο τους οφείλω σεργιάνι στα 

λημέρια των παιδικών μου χρόνων, οφείλω να τους 
παραδώσω μνήμες και βιώματα, ως παρακαταθήκη, 
ως χρέος ηθικό στον παππού και τη γιαγιά μου, που 
φρόντισαν να μου μάθουν να αγαπώ τούτο τον τόπο 
δυνατά και αδιάλειπτα, ό,τι και να γίνει.

Ψάχνοντας και τις υπόλοιπες φωτογραφίες της 
ιστοσελίδας του Λαογραφικού Μουσείου ανακάλυψα 
και άλλα οικεία, που τα είχα δει σ΄ εκείνη τη μοναδική 
επίσκεψη. Όλα μνήμες που δεν ατροφούν, αποτυπώμα-
τα ανεξίτηλα, αυθεντικά κλειδιά μιας αθωότητας που 
πέρασε και πάει. Πράγματα μιας άλλης εποχής, καλά 
προστατευμένα σήμερα, και για πάντα εύχομαι, στο μι-
κρό Μουσείο της Κασσάνδρας, ξενιτεμένα πλέον από 
το βουβό και έρημο πέτρινο σπίτι της γιαγιάς και του 
παππού, το κλειδί του οποίου κρύβεται πια σε άλλων 
σεντούκια.

 Φυλαχτό λοιπόν το Λαογραφικό Μουσείο της Κασ-
σάνδρας, φυλαχτό ακόμη και οι διαδικτυακές του φωτο-
γραφίες, που εμψυχώνονται στα μάτια μου, αφυπνίζο-
ντας ταυτόχρονα βαθιά μέσα μου ένα πένθος αγκαθερό 
για ανθρώπους που έφυγαν και μου λείπουν. Φυλαχτό 
είναι χρόνων τρυφερών, αγαπημένων, που θα  αλητεύουν 
για πάντα στη σκέψη μου, φρουρός ακοίμητος αναμνή-
σεων που κανείς, μα κανείς, όσο και αν προσπαθεί, δε θα 
μπορέσει ποτέ, μα ποτέ, να ξορκίσει». 

Το φθινόπωρο στη Χαλκιδική είναι δρα-
στήριο. Το σταφύλι και η ελιά είναι οι πρωταγωνιστές 
της εποχής. Το σταφύλι συλλέγεται για να μεταποιηθεί 
σε κρασί και σε τσίπουρο, ώστε να το απολαύσει η εγ-
χώρια αγορά, ενώ η Ελιά Π.Ο.Π.1 Χαλκιδικής μπαίνει 
στα βάζα για να ταξιδέψει σ’ όλο τον κόσμο. Μπορεί 
η φετινή σοδιά να μην είναι η αναμενόμενη, σίγουρα 
όμως η ποιότητα θα είναι, όπως πάντα, υψηλή και περι-
ζήτητη. Πώς όμως θα μπορούσαμε να προσαρμοστούμε 
στις επιτακτικές απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας 
για εξωστρέφεια; Πώς θα μπορούσαμε να γίνουμε αντα-
γωνιστικοί και ταυτόχρονα πρότυπα της επιχειρηματι-
κότητας; Παρακάτω θα παραθέσω και θα αναλύσω την 
αξία του τοπίου της Χαλκιδικής και ορισμένους τρόπους 
αξιοποίησής του στη σημερινή εποχή.

1  Π.Ο.Π. = Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης

Σε δυτικές χώρες η τουριστική δραστηριότητα έχει 
αλλάξει μορφή ως προς την προσφορά και τη ζήτηση. 
Οι τουρίστες επιζητούν όλο και περισσότερο προορι-
σμούς εναλλακτικούς, δηλαδή αυτούς που δεν επιλέγει 
ο πολύς ο κόσμος, ώστε να απολαμβάνουν τις υπηρε-
σίες του τουρισμού στο μέγιστο βαθμό. Θυμάμαι στα 
ταξίδια μου στη Νότια Γαλλία, τους Σκανδιναβούς, οι 
οποίοι με τα παιδιά τους συμμετείχαν την περίοδο αυτή 
στη συγκομιδή των δυο αυτών πολύτιμων προϊόντων. 
Εντύπωση επίσης μου έκανε το γεγονός ότι αντί να 
πληρώνονται για τις υπηρεσίες τους, πλήρωναν! Αυτό 
συνέβαινε και συμβαίνει, διότι ο Σκανδιναβός πολίτης 
επιθυμεί τη συμφιλίωση με τη φύση και τη συμπόρευσή 
του. Επιζητά τη γνώση και τις ρίζες του. Μπορεί τεχνο-
λογικά να είναι προηγμένος, αλλά γνωρίζει καλά ότι οι 
μικροί γευστικοί θησαυροί της φύσης είναι αυτοί που θα 
τον βοηθήσουν στα τεχνολογικά άλματα.

*  *  *

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΧΑΡΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΗΣΙΔΗΣ

Ερευνητής - Καθηγητής Γαστρονομίας & Τουρισμού
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Η Χαλκιδική μεταμορφώνεται το Φθινόπωρο σε ένα 
ιδανικό τοπίο για αγροτουρισμό. Η ορεινή Χαλκιδική 
διαθέτει αρκετούς χώρους φιλοξενίας που παραπέμπουν 
σε παραδοσιακά χωριά. Οι παραθαλάσσιες περιοχές 
έχουν αναδείξει τις άλλοτε καλύβες σε ξενώνες υψηλών 
προδιαγραφών, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους όλο το 
χρόνο. Πετρόχτιστα και μοναστηριακού τύπου αρχι-
τεκτονική, χαρακτηριστικά των τοπικών αρχοντικών, 
φιλοξενούν τελευταία τους δυτικούς τουρίστες.  Αν και 
λιγοστές οι υπηρεσίες εστίασης καθώς και ψυχαγωγίας, 
αγρότες -  τυποποιητές της Χαλκιδικής έχουν εντοπίσει 
τις επιθυμίες των επισκεπτών και τις κάνουν πράξη. 

Επισκέψιμα οινοποιεία έχουμε και είναι καλά οργα-
νωμένα, όπως αυτά στον 
Άγιο Παύλο, το Μαρμα-
ρά, την Αρναία, στο Άγιο 
Όρος. Επισκέψιμα ελαιο-
τριβεία και χώροι επεξερ-
γασίας ελιάς υπάρχουν 
στην Ορμύλια και στο 
Μεταγγίτσι, αλλά μόνο 
ξένοι τα επισκέπτονται 
μαζί με λιγοστούς δασκά-
λους που επιμένουν στην 
βιωματική εκπαίδευση. 
Πλέον υπάρχει επισκέψιμο 
κηροποιείο στη Νικήτη, τυροκομείο-γαλακτοκομείο 
στη Γαλάτιστα, τη Συκιά, την Ιερισσό, στα Σήμαντρα, 
στο Πλατανοχώρι, στα Ριζά, Αρναία, αλίπαστα ψάρια 
και θαλασσινά στο Λάκκωμα και στη Γερακινή, κτήμα 
με φυλλώδη λαχανικά στην Ορμύλια, αποστακτήρειο 
αιθέριων ελαίων στην Παλαιωχώρα, μελισσοκομείο 
στη Νικήτη. Όλα τα παραπάνω τα παρουσιάζω ως την 
τουριστική χάρτα του τοπίου της Χαλκιδικής, ώστε να 
σας δώσω το έναυσμα για ημερήσια επίσκεψη ή ολιγο-
ήμερο ταξίδι. Πάντα διερωτώμαι, όταν παρακολουθώ 
ταξιδιωτικές εκπομπές: Γιατί να πληρώνω συνδρομητι-
κό κανάλι για να ενστερνιστώ ένα ντοκιμαντέρ ή ένα 
έργο, αφού έχω τη δυνατότητα να συμμετάσχω και να 
ζήσω την εμπειρία μέσα από μια επίσκεψη στη Χαλκι-
δική; Είναι εύκολη η επίσκεψη στον τόπο μας, αρκεί 
να αφιερώσουμε χρόνο για την πρώτη επίσκεψη. Μετά 
από αυτή την εμπειρία, σίγουρα θα σας ανοίξει η όρεξη 
για εντατικότερη εξόρμηση στη Χαλκιδική. 

Είναι ευχάριστο το γεγονός ότι οι νέοι επέστρεψαν 
στον τόπο τους και εξευγενίζουν τους καρπούς τον πα-
τεράδων και των παππούδων τους. Οι διαδικασίες της 
παραγωγής είναι διαθέσιμες ως περιστασιακό μουσείο 
για τους επισκέπτες. Νέοι και πλέον επιστήμονες ή τε-
χνικά άρτια καταρτισμένοι οργανώνουν την παραγω-
γή τους με πρότυπα, κάνουν συμμαχίες και συνέργιες 
με όμορα προϊόντα, ώστε να βγούνε στην αγορά με 
δυναμική. Αναρωτηθείτε ποια ήταν τα προϊόντα της 

Χαλκιδικής πριν λίγα χρόνια. Πραγματικά μετρημένα 
στα δάχτυλα ενός χεριού. Τώρα πλέον η ωριμότητα 
των παραγωγών αντικατοπτρίζεται στα τελικά προϊό-
ντα που βρίσκουμε εύκολα στα αναγεννημένα μπακά-
λικα της γειτονιάς.  

Με τα χαρακτηριστικά αυτά, είναι σίγουρο πως η 
Χαλκιδική σύντομα θα είναι η Τοσκάνη των Βαλκα-
νίων. Η συγκεκριμένη περιοχή, η Τοσκάνη, βρίσκεται 
στην κεντρική Ιταλία και είναι περιφέρεια της βόρει-
ας Ιταλίας. Πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη είναι η 
Φλωρεντία. Ως αναγνωρίσιμο όνομα (brand name) εί-
ναι παγκοσμίως γνωστή για τα ποιοτικά προϊόντα της 
καθώς και για την προσβασιμότητα της στους τουρί-

στες. Κάθε χρόνο φιλοξε-
νεί περισσότερους τουρί-
στες από ότι όλη η Κρήτη. 
Αυτό οφείλεται στην αγρο-
τουριστική υποδομή, αλλά 
βεβαίως και στα εκθέματά 
της που προστατεύονται 
από την UNESCO ως μνη-
μεία παγκόσμιας κληρονο-
μιάς, η Φλωρεντία, η Πίζα, 
η Σιένα. Αυτό που έκανε 
ιδιαίτερη την Τοσκάνη, 
ήταν η περίοδος της Ανα-

γέννησης, όπου πολλοί άνθρωποι των γραμμάτων και 
των τεχνών έζησαν στην περιοχή αυτή για να εμπνευ-
στούν και να δημιουργήσουν. Γιατί να μην είναι η Χαλ-
κιδική ο επόμενος προορισμός, τόπος έμπνευσης, των 
σημερινών καλλιτεχνών, κινηματογραφικών παραγω-
γών, ποιητών και άλλων επιστημόνων, όταν διαθέτει 
αυτό το αντιφατικό τοπίο του βουνού, της πεδιάδας 
και της θάλασσας; Είμαι απόλυτα σίγουρος πως είναι 
θέμα λίγων χρόνων να αναδειχθεί ο τόπος μέσα από 
το τοπίο, ως ένας από τους πιο περιζήτητους προορι-
σμούς των Βαλκανίων. 

Έχοντας δει  όλοι μας την αποκάλυψη της Σιθωνίας, 
όπου οι νέες παραλίες έχουν τα χαρακτηριστικά μιας 
νέας εποχής, με ποιότητα και φινέτσα, αντιλαμβανόμα-
στε ότι πλέον μπορούμε να κάνουμε πολλά και μοναδι-
κά. Αυτό όμως προϋποθέτει όραμα και επένδυση από 
τους ντόπιους. Διότι οι ξένοι επενδυτές είναι απλά επεν-
δυτές. Η Χαλκιδική πρέπει να προστατευτεί από εμάς 
τους ίδιους. Δε γίνεται στη Χαλκιδική να σερβίρουμε 
χωριάτικη με ελιά Ισπανίας! Δεν είναι δυνατόν να έχου-
με σπίτι μας κρασί από Χιλή και όχι τα μοναδικά αρω-
ματικά κρασιά του Τοπίου μας! Όλα έχουν τη σημασία 
τους και την αιτία τους. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε 
εμείς είναι να προστατέψουμε και να αναδείξουμε τον 
τόπο μας. Έχουμε ταυτότητα και θα την προστατεύσου-
με μόνο όταν εμείς μάθουμε το τόπο μας, επισκεπτόμε-
νοι το τοπίο σ’ όλες τις εποχές του.
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Η τουριστική σαιζόν 2014 ήταν μια καλή 
χρονιά για τη Χαλκιδική και για ολόκληρη τη χώρα. 
Είχαμε περίπου 600.000 επισκέπτες - τουρίστες και αύ-
ξηση 7% σε σχέση με το 2013.

Η εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία, η υποτίμη-
ση του νομίσματος στη Ρωσία καθώς και τα αλλεπάλλη-
λα «κανόνια» από μεγάλους ταξιδιωτικούς οργανισμούς 
της ρωσικής αγοράς οδήγησαν αναμφίβολα τον τουρι-
στικό κόσμο της Χαλκιδικής στην ανάγκη να επιστρέψει 
στις δυτικές αγορές.

Η Γερμανική αγορά φέ-
τος στο +15%, η Αγγλική στο 
+10%, 4.000 περίπου αφίξεις 
από την νέα αγορά της Ολ-
λανδίας (από όπου αναμέ-
νεται το 2015 διπλασιασμός 
αφίξεων σε σχέση με φέτος, να 
φτάσουμε στις 8000, χάρη στη 
διαφαινόμενη πρόθεση της αε-
ροπορικής εταιρίας Transavia 
να αυξήσει τις πτήσεις), ενώ 
άνοιξαν αγορές όπως εκείνες 
της Ιταλίας και της Τουρκίας.

Οι Βαλκανικές αγορές κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα 
με το 2013, ενώ πτώση καταγράφηκε από Ρωσία -7% 
και από Ουκρανία -50%.

Άλλο ένα θετικό στοιχείο της χρονιάς είναι η αύξη-
ση του τζίρου στο +5% κατά εκτίμηση.

Το 2014 ήταν μία πολύ καλή χρονιά και για τα ενοικι-
αζόμενα καταλύματα και διαμερίσματα της Χαλκιδικής 
τηρουμένων των αναλογιών και των γεγονότων με τις 
πλημμύρες στα Βαλκάνια την άνοιξη. Οι απώλειες αυ-
τές αναπληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο, ενώ τα γεγονότα 
στην Ρωσία και την Ουκρανία δεν άγγιξαν τις μικρές αυ-
τές μονάδες. Η Ομοσπονδία Ενοικιαζομένων Δωματίων 
και Διαμερισμάτων που εκπροσωπεί 3.000 καταλύματα 
με 36.000 κλίνες, εντός του 2015 θα αποκτήσει δικό της 
σύστημα κρατήσεων σε πραγματικό χρόνο.

Αφήνουμε πίσω μας την τουριστική σαιζόν και κοι-
τάμε με αισιοδοξία το 2015 και προετοιμαζόμαστε πυ-
ρετωδώς για αυτό.

Μετά τη συμμετοχή μας στην έκθεση WTM στο 
Λονδίνο, φαίνεται ξεκάθαρα η τάση, λόγω και της γεω-
πολιτικής κατάστασης, η χώρα να γυρίζει πάλι στις παρα-

δοσιακές αγορές της Ευρώπης. Φυσικά δεν αφήνουμε τις 
χώρες της ανατολικής Ευρώπης, Ρωσία και Ουκρανία. 

Η στρατηγική μας για την επόμενη 5ετία πρέπει να 
είναι η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 
Χαλκιδικής μας: πολιτισμός - ιστορία - γαστρονομία, 
καθώς και η ενίσχυση των μικρότερων καταλυμάτων 
και η μοναδικότητα της ελληνικής φιλοξενίας.

Το 2015 είναι μια χρονιά που θα φέρει ακόμη περισ-
σότερες αφίξεις, αρκεί να υπάρξει πολιτική σταθερότη-
τα στη χώρα μας.

Πέντε μεγάλες τουριστικές 
επενδύσεις είναι σε εξέλιξη και 
θα ισχυροποιήσουν το τουρι-
στικό προϊόν της περιοχής μας. 
Ξενοδοχεία πέντε αστέρων 
με 4.000 νέες κλίνες, δίνοντας 
2.000 νέες θέσεις εργασίας έως 
το 2017.

Ο Τουριστικός Οργανισμός 
Χαλκιδικής εφαρμόζει ένα ολο-
κληρωμένο πρόγραμμα τουρι-
στικής προβολής και διαφήμι-
σης, που σταδιακά θα φέρει την 

επιθυμητή διεύρυνση της τουριστικής σαιζόν, αρχικά 
στους επτά μήνες, με τελικό στόχο τον 12μηνο τουρι-
σμό. Χρειάζεται σύμπραξη, συνεργασία και συνεννόη-
ση όλων των εμπλεκόμενων με τον τουρισμό, φορέων 
για την επίτευξη του στόχου.

Η Χαλκιδική θα δώσει το παρόν σε 12 περίπου δι-
εθνείς εκθέσεις τουρισμού τους επόμενους μήνες, θα 
φιλοξενήσει τηλεοπτικά συνεργεία, δημοσιογράφους 
και τουριστικούς πράκτορες, προβάλλοντας σε όλο 
τον κόσμο τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και τις 
ομορφιές του τόπου μας.

Ο Χειμώνας βρίσκει τη Χαλκιδική με δέκα ξενοδο-
χεία και όλα τα ορεινά καταλύματα ανοιχτά, κυρίως στον 
Πολύγυρο, Ταξιάρχη και Αρναία. Η Κεντρική και Βόρεια 
Χαλκιδική είναι έτοιμη να υποδεχτεί τους εκατοντάδες 
επισκέπτες, που αγαπούν τις εναλλακτικές μορφές του-
ρισμού, το καλό φαγητό και τη μοναδική φιλοξενία.

Παρά τις ελλείψεις στις οδικές υποδομές, στις υπο-
δομές υγείας, ασφάλειας και πυροπροστασίας η Χαλ-
κιδική μας είναι ένας επίγειος παράδεισος, ένας τόπος 
ευλογημένος!

2014: ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΛ-
ΚΙΔΙΚΗ - ΑΙΣΙΟΔΟΞΑ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 2015

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΟΥΤζΑΣ
Δ/ντής Δημοσίων Σχέσεων 

Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής
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Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, όποτε 
πηγαίναμε με τους γονείς μου στη Θεσσαλονίκη, επισκε-
φτόμασταν απαραίτητα τον παιδίατρο κύριο Νίκο, στο 
σπίτι του. Όταν αναφερόμασταν στον κύριο Νίκο τον 
αποκαλούσαμε «ο φίλος μας ο γιατρός». Για οποιοδήπο-
τε λόγο, για οποιαδήποτε δουλειά, όπως είπα, βρισκόμα-
σταν στη Θεσσαλονίκη, έπρεπε πρώτα να περάσουμε από 
το σπίτι του κυρίου Νίκου. Αυτός θα μας συμβούλευε π.χ. 
σε ποιας ειδικότητας γιατρό να πάμε, όταν το είχαμε ανά-
γκη, αυτός θα μας συμβούλευε που μπορούσαμε να ψω-
νίσουμε καλύτερα, κ.λπ. Ήταν ο φίλος μας ο γιατρός!

Ο φίλος μας ο γιατρός έμενε σε ένα διαμέρισμα στην 
Εγνατία, κοντά στην Καμάρα. Κατοικούσε εκεί με την 
γυναίκα του, την κυρία Δέσπω, μια απλή νοικοκυρά, την 
οποία εμείς όμως, όταν αναφερόμασταν σε αυτήν, την 
αποκαλούσαμε η γιατρέσα, τουτέστιν η σύζυγος του για-
τρού. Ο φίλος μας λοιπόν ο γιατρός με την γιατρέσα του 
ήταν ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι, πολύ καλοί άνθρωποι, 
που μας έδειχναν μεγάλη αγάπη και στοργή. Πάντα τους 
πηγαίναμε πεσκέσι κανένα «ντινικούδ’» λάδι, λίγα τρα-
χανά, καμιά κότα, κανένα λουκάνικο, που τα δέχονταν ή 
τουλάχιστον μας έκαναν να νιώθουμε ότι τα δέχονταν με 
μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό.

Πάντα μας κερνούσαν κάτι το εξαιρετικό. Εκεί 
πρωτοέφαγα τούρτα, εκεί πρωτοέφαγα παγωτό σπιτι-
κό σε ένα τεράστιο ποτήρι, εκεί πρωτοέφαγα μπανάνες 
και χουρμάδες, εμπειρίες που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Δεν 
ήταν λίγες οι φορές που μας φιλοξενούσαν στο σπίτι 
τους και όταν καθόμασταν στο τραπέζι τα φαγητά και 
ο τρόπος σερβιρίσματός τους μου φαίνονταν τότε μυ-
θικά. Όπως μυθικά μου φαίνονταν τότε το ηλεκτρικό 
κουδούνι της εξώπορτας, η παγωνιέρα, το τηλέφωνο, 
το ράδιο και η …δούλα τους, που έτρεχε να εκπληρώ-
σει κάθε ανάγκη και επιθυμία μας.

Η μάνα μου τη γιατρέσα την προσφωνούσε συνή-
θως «κυρία Δέσπω», αλλά κάποιες φορές την προ-
σφωνούσε «μαντάμ» και κάποιες φορές «μαντάμ, κυ-
ρία Δέσπω»! Πάντα, δε, όταν φεύγαμε την αποχαιρε-
τούσε με τα λόγια «ωρεβουάρ μαντάμ»! Επειδή αυτά 
τα άκουγα από μικρός είχα θεωρήσει δεδομένο ότι τη 
γιατρέσα έπρεπε η μάνα μου να την προσφωνεί ή κυ-
ρία ή μαντάμ ή, έστω, μαντάμ κυρία Δέσπω. Επίσης 
είχα θεωρήσει ως δεδομένο ότι ο αποχαιρετισμός που 
ταίριαζε σε μια γιατρέσα ήταν το ωρεβουάρ μαντάμ. 
Δεν προβληματίστηκα ποτέ για τις ξεκάρφωτες αυτές 
γνώσεις της μάνας μου στη γαλλική γλώσσα που τις 
χρησιμοποιούσε αποκλειστικά στη συγκεκριμένη πε-
ρίπτωση, άλλωστε δεν νομίζω ότι ήξερα καν πως το 

«μαντάμ» και το «ωρεβουάρ» ήταν γαλλικά! Όπως δεν 
προβληματίστηκα ποτέ, πώς εμείς οι ταπεινοί Πολυγυ-
ρινοί είχαμε φίλους έναν γιατρό και μία γιατρέσα Σα-
λονικιούς. Από πού κι ως πού;

Κάτι άλλο που συνέβαινε χωρίς να με προβληματίζει 
επίσης ήταν πώς όταν, έρχονταν στον Πολύγυρο ο φίλος 
μας ο γιατρός με την γιατρέσα, η μάνα μου έκανε, εκτός 
από τη σχολαστική καθαριότητα, και κάποια πράγματα 
που τα έκανε αποκλειστικά για αυτούς. Έτσι τοποθετού-
σε πάντα ανθοδοχείο με λουλούδια πάνω στο τραπέζι 
που θα τρώγαμε. Έβγαζε το καλό της σερβίτσιο. Έβαζε 
για κάθε άτομο δύο πιάτα: ένα βαθύ για την σούπα και 
από κάτω ένα ρηχό για το κυρίως γεύμα. Πρόσεχε πως θα 
τοποθετήσει τα μαχαιροπήρουνα και τα ποτήρια. Επανα-
λαμβάνω ότι αυτά τα έκανε τόσο προσεγμένα αποκλει-
στικά για τον φίλο μας τον γιατρό και για κανέναν άλλο 
μουσαφίρη μας. Τώρα που τα αξιολογώ όλα αυτά πιστεύω 
ότι η μάνα μου έκανε προσπάθεια να μοιάζει, όσο ήταν 
δυνατό, το τραπέζι της με εκείνο της γιατρέσας, και πράγ-
ματι ήταν μια μακρινή αντανάκλαση εκείνου.

Το θεωρούσα λοιπόν φυσικό, όπως είπα, να έχου-
με έναν φίλο γιατρό στην Θεσσαλονίκη, και όπου και 
όποτε μου δινόταν η ευκαιρία το ανέφερα. Έτσι μια μέρα 
βρέθηκα στο σπίτι ενός φίλου γειτονόπουλου. Μόλις 
είχα γυρίσει από ένα ταξίδι μου στην Θεσσαλονίκη και 
του διηγόμουνα πώς περάσαμε στο σπίτι του φίλου μας 
του γιατρού και της γιατρέσας, και τι φαγητά μας φίλε-
ψαν, και τι γλυκά μας κέρασαν ο φίλος μας ο γιατρός, 
και τι το ένα και τι το άλλο. Οπότε ξαφνικά η μάνα του 
φίλου μου, μια πικρόχολη γυναίκα, όπως την αξιολογώ 
σήμερα, που άκουγε αυτά που έλεγα, με διέκοψε απότο-
μα και μου είπε: «Τι φίλους σας βρε είνι η γιατρός μι τ’ 
γιατρέσα κι τσούτσου μπρούτσου1. Αφνοί είνι άλλου 
πράμα. Άλλου τσιασίτ’2. Σιγά να μην ίνι φίλους σας η 
γιατρός. Τι ίστι βρε ισείς κι έχιτι φίλου γιατρό;» Προ-
σβλήθηκα βαθιά. Πληγώθηκα θανάσιμα. Πήγα στο σπί-
τι μου και μετέφερα στη μάνα μου το σχόλιο της γειτό-
νισσας. Την είδα να αλλάζει χρώμα, να γίνεται κάτωχρη, 
να ταράσσεται συθέμελα. Κι αυτό το αξιολογώ τώρα. 
Ύστερα από ώρα κατόρθωσε να ψελλίσει: «Σε είπε τίπο-
τε άλλο;». «Όχι» της απάντησα και το θέμα έληξε εκεί.

Ύστερα από λίγο καιρό γράψαμε μία έκθεση στο 
σχολείο «Πως περάσαμε τα Χριστούγεννα». Πάντα 
η δασκάλα ξεχώριζε κάποιες εκθέσεις και έβαζε τους 

1  τσούτσου μπρούτσου: Έκφραση που σημαίνει απαξίωση. 
Που θέλει να δείξει ότι δεν λογαριάζουμε κάποιον που κάνει 
τον σπουδαίο ή μας φοβερίζει.
2  τσιασίτ’: είδος

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

Ο ΦΙΛΟΣ ΜΑΣ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ
(Το επτασφράγιστο μυστικό της μάνας μου)
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μαθητές που τις είχαν γράψει να τις διαβάσουν μέσα 
στην τάξη. Με έβαλε και εμένα να διαβάσω τη συγκε-
κριμένη έκθεση. Μεταξύ άλλων έγραφα ότι την ημέρα 
των Χριστουγέννων ήρθε ο φίλος μας ο γιατρός από 
την Θεσσαλονίκη και την περάσαμε μαζί στο σπίτι 
μας. Στο σημείο αυτό με διέκοψε ξαφνικά η δασκάλα 
και μου είπε, με ύφος γεμάτο ειρωνεία, που τώρα το 
αξιολογώ κι αυτό, «Μπα, έχετε φίλο γιατρό από την 
Θεσσαλονίκη βρε Τσίκουλα, δεν το ήξερα!» «Ναι», 
απάντησα εγώ «και μας είπε ο φίλος μας ο γιατρός πως 
θα ξαναέρθει το καλοκαίρι στον Πολύγυρο». Τότε πε-
τάχτηκε ένας μάγκας συμμαθητής μου και είπε δυνατά 
και κοροϊδευτικά και σε έμμετρο λόγο:

 «Η φίλους μας η γιατρός.
   Του γκώλου μου να τρως.»
Φυσικά η τάξη ξέσπασε σε ασταμάτητα γέλια. Το 

επεισόδιο συνεχίστηκε και στο διάλλειμμα. Ο μάγκας 
συμμαθητής μου με μια παρέα φίλων του γυρνούσαν 
στην αυλή του σχολείου και φώναζαν όλοι μαζί: «Η φί-
λους μας η γιατρός. Του γκώλου μας να τρως.» Δεν 
χρειάζεται να περιγράψω την ψυχική μου κατάσταση. 
Μετά από τα δύο αυτά επεισόδια δεν θυμάμαι να ξανα-
ανέφερα δημόσια ότι έχουμε φίλο γιατρό.

Η φιλία όμως της οικογένειάς μου με τον γιατρό και 
την γιατρέσα συνεχίστηκε και εγώ όσο μεγάλωνα τόσο 
περισσότερο αγαπούσα και εκτιμούσα τον κύριο Νίκο 
και την κυρία Δέσπω γιατί ήταν πραγματικά μοναδικοί 
άνθρωποι και πραγματικοί φίλοι. Πέρασαν χρόνια.

Όταν φοιτούσα στο Γυμνάσιο, νομίζω ήμουν στην 
Τρίτη ή Τετάρτη τάξη, με πήρε μια μέρα ιδιαίτερα η 
μάνα μου και μου είπε: «Τώρα που μεγάλωσες θέλω να 
σου πω κάτι, να σου πω ένα μεγάλο μυστικό, που το 
κρατούσα τόσα χρόνια και δεν στο είπα ποτέ για να 
μην πικραθείς. Θα στο πω όμως τώρα γιατί μπορεί να 
το μάθεις από κανέναν άλλο και να πικραθείς ακόμα 
πιο πολύ», μου είπε και ξέσπασε σε λυγμούς. Ταράχτη-
κα. Περίμενα κεραυνοβολημένος να ακούσω τι θα μου 
έλεγε. Και εν μέσω τρομερών λυγμών και αναφιλητών, 
που γινόταν όλο και πιο έντονα μου είπε: «Ο κύριος 
Νίκος και η κυρία Δέσπω δεν ήταν φίλοι μας από την 
αρχή. Αφεντικά μου ήταν. Με είχαν δούλα. Δούλα. 
Ακούς;» Και ο θρήνος της έφθασε στο ζενίθ. Και μου 
διηγήθηκε τα εξής: Ότι έχασε ξαφνικά τον πατέρα 
της, όταν ήταν η ίδια 12-13 χρονών, και η μάνα της 
που έμεινε χήρα με 7 ανήλικα παιδιά, ήταν αδύνατο να 
χειριστεί η ίδια την σχετικά καλή κτηματική περιουσία 
που είχαν, και αναγκάστηκε να στείλει την μία κόρη 
της, δηλαδή την μάνα μου, δούλα1 στην Θεσσαλονί-
κη, όπως συνηθιζόταν βέβαια πολύ εκείνα τα χρόνια. 

1.  Δούλα ονόμαζαν το κορίτσι που εργαζόταν ως οικιακή 
βοηθός. Στις πόλεις το ονόμαζαν υπηρέτρια ή παρακόρη ή 
ψυχοκόρη ή – πιο κομψά – υπηρεσία. Το αγόρι που εργαζόταν 
ως βοηθός γεωργού ή κτηνοτρόφου κ.λπ. το ονόμαζαν επίσης 
δούλο ή παραγιό ή ψυχογιό ή στιχτό.

Αυτό η μάνα μου το θεώρησε τη μεγαλύτερη ντροπή 
της ζωής της γιατί η καλή οικονομική κατάσταση, που 
είχαν μέχρι τον θάνατο του πατέρα της, δεν την είχαν 
κάνει ποτέ να πιστέψει ότι θα χρειαζόταν να γίνει ποτέ 
δούλα. Τα αφεντικά της, ο γιατρός και η γιατρέσα έτυ-
χε να είναι καλοί άνθρωποι και επειδή προφανώς και η 
μάνα μου ήταν εργατική και τίμια της φέρθηκαν άψο-
γα. Την είχαν σαν πραγματικό τους παιδί.

Η θητεία της μάνας μου ως δούλας κράτησε πολύ λίγο 
γιατί πούλησαν κάποια κτήματα και ανέκαμψαν οικονο-
μικά. Παρ’ όλα αυτά την περίοδο εκείνη την θεωρούσε 
μελανή σελίδα της ζωής της. Δεν ξεπέρασε ποτέ την 
«ρετσινιά» της δούλας, την ιδιότητα με την οποία πρω-
τογνώρισε τον κύριο Νίκο και την κυρία Δέσπω, παρ’όλο 
που κράτησε μια βαθιά αγάπη και σεβασμό γι’ αυτούς. Η 
θητεία της ως δούλα ήταν κάτι που της έτρωγε τα σωθι-
κά. Είχε δεσμεύσει δε με όρκο τον γιατρό, την γιατρέσα, 
τις αδελφές της και όσες φίλες και γειτόνισσες έρχονταν 
σε επαφή με εμένα και τον αδελφό μου να μην μας πουν 
τίποτα γι’ αυτό το θέμα και νιώσουμε μειονεκτικά. Έτσι 
εξηγώ τώρα και γιατί τρόμαξε τότε που με ειρωνεύτηκε η 
γειτόνισσά μας για τον φίλο μας τον γιατρό και με ρώτη-
σε, αν μου είπε και κάτι άλλο, γιατί η συγκεκριμένη γειτό-
νισσα ήξερε το μυστικό της μάνας μου.

Άκουσα με μεγάλη έκπληξη το μυστικό που μου 
αποκάλυψε η μάνα μου, αλλά δεν ένιωσα καθόλου μει-
ονεκτικά γι’ αυτό. Πιστεύω ότι ήμουν αρκετά ώριμος 
για την ηλικία μου, και η στενή μου επαφή με την θρη-
σκεία, κυρίως μέσω του κατηχητικού, είχε συντελέσει, 
ώστε να μην έχω καμία προκατάληψη για δούλους, 
δούλες και όλα τα σχετικά. Η μάνα μου τελειώνοντας 
την διήγησή της είχε γίνει κυριολεκτικά ράκος και 
κοιτάζοντάς με μέσα από τα δάκρυά της περίμενε την 
αντίδρασή μου. Την αγκάλιασα, ανίκανος και εγώ να 
συγκρατήσω τα δάκρυά μου, δάκρυα βαθιάς αγάπης 
και εκτίμησης για αυτήν, και την διαβεβαίωσα ότι αυτό 
που έμαθα όχι μόνο δεν με μείωνε αλλά αντίθετα με 
έκανε υπερήφανο και τυχερό που είχα τέτοια μάνα.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ το βλέμμα της και την αντί-
δρασή της μετά από όσα της είπα. Με κοίταξε δειλά 
και δύσπιστα στην αρχή, και μετά απλώθηκε στο πρό-
σωπό της μια έκφραση άφατης ανακούφισης και χα-
ράς. Ήταν μια στιγμή που χαράκτηκε βαθιά μέσα μου, 
όπως πιστεύω το ίδιο συνέβη και στην μάνα μου, η 
οποία λυτρώθηκε λέγοντάς μου το μυστικό της ύστερα 
από τόσα χρόνια και εισπράττοντας τέτοια, προφανώς 
απρόσμενη, αντίδραση από εμένα.

Οι σχέσεις των δύο οικογενειών κράτησαν, πάντα 
θερμές και ουσιαστικές μέχρι που έφυγαν από την ζωή 
και οι γονείς μου και ο γιατρός με την γιατρέσα του. Ο 
φίλος μας ο γιατρός!

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Αξίζει πιστεύω από την όλη ιστορία του φίλου μας 

συνέχεια στη σελίδα 30
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Από τις εκδηλώσεις & τις εκδρομές του Συλλόγου μας

Από την ομιλία της κοινωνικής λειτουργού κ. Βασιλικής Βλαχοπολούλου (12-11-2014)

Από την τριήμερη εκδρομή στην Εύβοια (Αιδηψός & Χαλκίδα) 9-11/11-2014

Στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με 
το Μανώλη Μητσιά μετά τη συναυλία του 24-10-2014

Η ομιλήτρια

Στην Ι.Μ. του Οσίου Δαυίδ Στη Χαλκίδα, στη παλιά γέφυρα

Στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2014 στη Θεσσαλονίκη

Το ακροατήριο

Στο γραφικό χωριό Λίμνη Οι συνοδοί της εκδρομής
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Η  Μ α σ α λ ι ά δ α  -  φ θ ι ν ο π ω ρ ι ν ή  σ υ ν ε σ τ ί α σ η ,  Κ υ ρ ι α κ ή  2  Ν ο ε μ β ρ ί ο υ  2 0 1 4

To Δ.Σ. του Συλλόγου. Ο Πρόεδρος απευθύνει χαιρετισμό

Γενική άποψη της αίθουσας Στιγμιότυπο από τη διασκέδαση

Στιγμιότυπο από τη διασκέδασηΣτιγμιότυπο από τη διασκέδαση

Το χορευτικό τμήμα επί σκηνής



27

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Από την 8ήμερη εκδρομή στις Δαλματικές ακτές. Αλβανία (Τίρανα), Μαυροβούνιο (Μπούντβα), Κροατία (Ντουμπρόβνικ, Κο-
τόρ, Ζάγκρεμπ), Βοσνία (Τριέμπνιε), Σλοβενία (Λιουμπλιάνα), Ιταλία (Τεργέστη), Σερβία (Βελιγράδι), 28-9/5-10-2014

Η  Μ α σ α λ ι ά δ α  -  φ θ ι ν ο π ω ρ ι ν ή  σ υ ν ε σ τ ί α σ η ,  Κ υ ρ ι α κ ή  2  Ν ο ε μ β ρ ί ο υ  2 0 1 4

Η πρώτη ομάδα των «μασαλιολόγων»

Η δεύτερη ομάδα των «μασαλιολόγων»

Τίρανα .
Ναός της Αναστάσεως 

Χρήστος Σαρ. Κουτσός

Αλέκος Διάνος

Πλατεία Τεργέστης

Στη ΛιουμπλιάναΣτη λίμνη Plitvice στη Σλοβενία

Κατερίνα Βλάχου

Ο παρουσιαστής 
της βραδιάς Γιάνης

 Κοτσάνης

Κίτσα Μάρκου - Παπαθανασίου
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Α π ό  τ η 1 0 η  Σ υ ν ά ν τ η σ η  χ ο ρ ω δ ι ώ ν  τ η ς  Χ α λ κ ι δ ι κ ή ς . 
Μ ε γ ά λ η  Π α ν α γ ί α  1 9 - 1 0 - 2 0 1 4

Η χορωδία του Παγχαλκιδικού
Ο αντιδήμαρχος 

κ. Ι. Μητροφάνης καλωσορίζει

Απονομή αναμνηστικού

Απονομή αναμνηστικού

Απονομή αναμνηστικού

Ο Παγχαλκιδικός απένειμε ιδιαίτερη τιμητική διάκριση στο βετεράνο της 
παράδοσης Ιερισσιώτη κ. Γιάννη Μαρίνο για τα 60 χρόνια προσφοράς.

Απονομή αναμνηστικού

Απονομή τιμητικής διάκρισης
 στο Γιάννη Μαρίνο

Απονομή αναμνηστικού

Ο πρόεδρος κ. Μιχάλης 
Καρτσιώτης απευθύνει χαιρετισμό 

Η χορωδία του Παλαιοχωρίου

Η χορωδία της Ιερισσού (Κλειγένης)

Η χορωδία της Μεγάλης Παναγίας

Το ακροατήριο
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Με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, αθόρυ-
βα και με συνέπεια (όσο το επιτρέπουν οι οικονομικές 
συγκυρίες) η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλ-
κιδικής (Ι.Λ.Ε.Χ.) συνεχίζει τις δραστηριότητές της, με 
κύρια στόχευση τις εκδόσεις. Μεγάλη είναι η ικανο-
ποίηση των μελών της, όταν ερευνητές της ιστορίας 
της Χαλκιδικής και του Αγίου Όρους 
παραπέμπουν στο επιστημονικό της 
έργο ή επιζητούν να δημοσιεύσουν 
κείμενά τους στην περιοδική της έκδο-
ση «ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ». 
Φιλοδοξεί δε, το εκδοτικό της έργο να 
γίνει «κτήμα» όλων των Χαλκιδικέων, 
των ασχολουμένων με τη Χαλκιδική 
και ιδιαίτερα της νεολαίας της. Πέραν 
των ανωτέρω αποδεκτών, παρέχεται η 
δυνατότητα της πρόσβασης στο επι-
στημονικό της έργο και στον Έλληνα 
της Διασποράς δια της ψηφιακής επι-
κοινωνίας και μάλιστα εντελώς δωρε-
άν (www.ilechalkidiki.gr ). 

 Ωστόσο, με δεδομένο ότι το έντυ-
πο βιβλίο διανύει περίοδο κάμψης, 
καταβάλλεται προσπάθεια από την 
Εταιρεία - μέσω κάποιας οικονομικής αρωγής συμπα-
τριωτών και φίλων - να δίδεται προβάδισμα στη συνέ-
χιση της έντυπης περιοδικής της έκδοσης, παράλληλα 
με τις άλλες δράσεις της. 

Σήμερα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να αναγ-
γείλει την έκδοση δύο τόμων από τα ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. Ο ένας τόμος φέρει αρίθμηση 54-55 
(για τα έτη 2009-2010) και είναι αφιερωμένος στα 50 
χρόνια από της ιδρύσεως της Εταιρείας. Ο άλλος τό-
μος, με αρίθμηση 56-57 (για τα έτη 2011-2012), είναι 
αφιερωμένος στα 100 χρόνια από την Απελευθέρωση 
του Αγίου Όρους. 

 (Επισημαίνεται ότι η παρουσίαση του δευτέρου τό-
μου θα γίνει στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας.)

«ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ»
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 54-55 (ΕΤΗ 2009 - 2010)

50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Το παρόν τεύχος αρχίζει με πρόλογο του Προέδρου 

της Εταιρείας κ. Βασιλείου Ν. Πάππα, ο οποίος μεταξύ 
άλλων τονίζει:

«Το Νοέμβριο του 1986, πραγματοποιήσαμε στη 
Συμπρωτεύουσα εκδήλωση προς τιμήν των ιδρυτικών 
μελών της Εταιρείας μας, τα οποία,  ως επίλεκτα τέ-

κνα της Χαλκιδικής, διακατεχόμενα από υψηλά πνευ-
ματικά και κοινωνικά ιδανικά και εμφορούμενα από 
ύψιστη  αγάπη προς τη γενέτειρά τους, ίδρυσαν το μη 
κερδοσκοπικό  Σωματείο μας. Τα ιδρυτικά μέλη καθό-
ρισαν τους σκοπούς της  Εταιρείας, ώστε Αυτή, από 
τη σκοπιά των δικών της  επάλξεων, να διαφυλάττει 
άγρυπνα τις ιστορικές και εθνικές «Θερμοπύλες», και 

της προσέφεραν, ως πρώτο δώρο, ιδι-
όκτητη στέγη στη Θεσσαλονίκη. Το 
παράδειγμα των Πρωτοπόρων ιδρυτών 
της Εταιρείας, που το έργο τους  υπη-
ρέτησε την Παράδοση, την ιστορία και 
την τέχνη της γενέθλιας  γης τους, της 
Χαλκιδικής, ακολουθούν σταθερά, πι-
στά και αδιάλειπτα, οι επόμενες διοι-
κήσεις της Εταιρείας μας. Αυτές  ανα-
γνωρίζουν το πολύπλευρο έργο των

 ιδρυτών της και τις  υποδομές που 
προσέφεραν στην Εταιρεία και εκφρά-
ζουν με όλα  τα μέλη της Εταιρείας 
προς αυτούς ένα μεγάλο «ευχαριστώ», 
διευρύνοντας παράλληλα τους αρχι-
κούς οραματισμούς και στόχους τους. 
Συν Θεώ, φέτος γιορτάζουμε  τα 50 

χρόνια της μοναδικής επιστημονικής Εταιρείας της 
Χαλκιδικής, της ΙΛΕΧ, που το έργο της αναδεικνύει 
και  στηρίζει την έρευνα για την τοπική ιστορία της 
Χαλκιδικής και αποτελεί παράλληλα  παρακαταθή-
κη για τις επερχόμενες γενιές. Το έργο της Εταιρείας 
πραγματοποιείται μάλιστα σε εποχή που χαρακτηρίζε-
ται από την  ευκολία πρόσβασης στη  γνώση. Για το 
λόγο αυτό, το  Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 
έκρινε επιβεβλημένη τη συμπόρευση του  έργου της, 
αλλά και της έντυπης πολυβραβευμένης περιοδικής 
έκδοσής της «ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΚΙΔΙΚΗΣ»,  τις μο-
νογραφίες και τα Πρακτικά των Πανελληνίων και Διε-
θνών Συνεδρίων  της, με τη διαδικτυακή διάδοση των 
πληροφοριών.

Εκ μέρους του σημερινού Διοικητικού Συμβουλί-
ου ευχόμαστε Χρόνια Πολλά στα  μέλη και στους συ-
νεργάτες, αρωγούς και φίλους της  Εταιρείας μας και 
δίνουμε την ειλικρινή υπόσχεση να συνεχίσουμε, όλοι  
μαζί ενωμένοι, τον ιερό μας Αγώνα.  Αυτόν τον Αγώνα 
που βασίζεται μέχρι σήμερα στις ιδέες των πρωτοπό-
ρων ιδρυτών  της Εταιρείας μας, έτσι όπως εκφράστη-
καν στο πρώτο τεύχος της προαναφερθείσης περιοδι-
κής μας έκδοσης, το 1961,  τις οποίες και παραθέτουμε 

ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ Ι.Λ.Ε.Χ.
ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΙΛΕΧ
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ακολούθως».
Ακολουθούν οι πρώτες σελίδες του α΄ τόμου (έτους 

1961) με το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρεί-
ας, πίνακας περιεχομένων (εκείνου του τόμου) και 
εισαγωγικό σημείωμα με τον τίτλο ΕΠΙ ΤΗ ΕΚΔΟ-
ΣΕΙ ΜΑΣ. Στη συνέχεια, παρατίθεται πρόλογος του 
τότε προέδρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 
ομ. Καθηγητού της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. 
Στίλπ. Π. Κυριακίδου και πέντε επιστολές επωνύμων 
που αναφέρονται διαχρονικά στο έργο της Εταιρείας: 
της Α.Θ.Π. του Οικ. Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, 
του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης 
Ελλάδος Χριστόδουλου, του μακαριστού Αρχιεπισκό-
που Αμερικής Ιάκωβου, της Παμμακεδονικής Ενώ-
σεως Η.Π.Α. και της Αδελφότητος Χαλκιδικέων «Ο 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». Ακολουθούν (αποσπασματικά) 
επαινετικοί λόγοι Εκπροσώπων της Εκκλησίας, του 
Πολιτικού και Πνευματικού κόσμου, των Γραμμάτων 
και των Ομογενειακών Οργανώσεων του Εξωτερικού. 
Στη συνέχεια, ο αναγνώστης,  μέσα από ένα έγχρω-
μο 10σέλιδο, εμπλουτισμένο με φωτογραφικό υλικό, 
λαμβάνει πλήρη εικόνα της διαχρονικής παρουσίας 
και προσφοράς της Εταιρείας στην πνευματική, πολι-
τιστική και κοινωνική  ζωή της Χαλκιδικής. Στο παρόν 
τεύχος παρατίθεται ακόμη λεπτομερέστατος κατάλο-
γος του περιεχομένου των μέχρι τούδε εκδοθέντων 55 

τόμων από τα ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, των 
Πρακτικών των 6 Πανελληνίων και Διεθνών Συνεδρί-
ων που πραγματοποίησε η Εταιρεία μέχρι σήμερα και 
των αυτοτελών εκδόσεών της.

Στο β΄ μέρος του τόμου καταγράφονται οι παρακά-
τω ενδιαφέρουσες εισηγήσεις των κάτωθι αξιόλογων 
εισηγητών αντίστοιχα:

• Αριστοτέλης ο Σταγιρίτης, Βασιλείου Ν. Πάππα 
•  Αριστοτέλης και η Άνδρος  Χρήστου Π. Μπαλόγλου 
• Ηθική και Πολιτική κατά τον Αριστοτέλη, Ιωάννη Γ. 
Καλογεράκου • Αριστοτέλης και δημοκρατία, Δέσποι-
νας Μωραΐτου • Η αριστοτελική Ευδαιμονία, Μαρίας 
- Σμαρώς Δημητρακοπούλου • Το Άγιον Όρος (Άθως) 
και η προσφορά του στον Ελληνισμό και την Ορθο-
δοξία, Ερατώς Ζέλλιου – Μαστοροκώστα • Έγγραφον 
του 1814 εκ της Μονής Αγίας Αναστασίας Χαλκιδικής, 
Ιωακείμ Αθ. Παπάγγελου • Η αποκατάσταση του κω-
δωνοστασίου του ενοριακού ναού Αγίου Αθανασίου 
Συκιάς Χαλκιδικής Κ. Δρόσου, Ν. Μερτζιμέκη • Η πο-
ρεία της έρευνας για τους αγωνιστές του 1821από τη 
Χαλκιδική, Νικολάου Εμμ. Παπαοικονόμου• Η Γαλάτι-
στα ως ιστορικός τόπος, Ζαφείρη Ι. Οικονόμου.

Στοιχεία επικοινωνίας: Ιστορική και Λαογραφική 
Εταιρεία Χαλκιδικής, Αλ. Σβώλου 10, Θεσσαλονίκη 
(54622), τηλ./fax: 2310-226170. Ιστοσελίδα: www.
ilechalkidiki.gr, e-mail: istolaohal@gmail.com .

συνέχεια από τη σελίδα 24

του γιατρού και της μάνας μου να αναφέρω και μια 
«παραξενιά» στην επικοινωνία τους. Η κυρία Δέσπω 
προερχόταν από «καλή οικογένεια» και είχε ανατραφεί 
από μικρή με την γαλλική κουλτούρα, όπως συνηθιζό-
ταν στα χρόνια του μεσοπολέμου. Μετά τον γάμο της 
με τον κύριο Νίκο πήγε μαζί του για 2-3 χρόνια στο 
Παρίσι για να συμπληρώσει ο κύριος Νίκος τις σπου-
δές του στην Παιδιατρική. Έτσι ως γαλλοαναθρεμένη 
και γαλλομαθής η κυρία Δέσπω η γιατρέσα απαίτη-
σε από την δούλα της, την μάνα μου δηλαδή, να την 
προσφωνεί «μαντάμ», να χρησιμοποιεί το «μερσί», το 

«ωρεβουάρ» και κάποιες άλλες γαλλικές λέξεις, και, 
άκουσον-άκουσον, να μην λέει «εμπρός» όταν σήκωνε 
το τηλέφωνο, αλλά να λέει «αλό»! Τι να κάνει η δύ-
στυχη η μάνα μου, ποιος ξέρει με τι προσπάθεια, έμαθε 
να τα λέει όπως τα απαιτούσε η μαντάμ Δέσπω. Έτσι 
εξηγούνται τα «μερσί» και τα «ωρεβούαρ» που έμειναν 
στο λεξιλόγιο της μάνας μου και πάντα τα χρησιμοποι-
ούσε αποκλειστικά για την κυρία Δέσπω τα κατοπινά 
χρόνια, και έτσι εξηγείται και η προσφώνηση της κυ-
ρίας Δέσπως με το «μαντάμ Δέσπω» και ενίοτε με το 
ανεπανάληπτο «μαντάμ κυρία Δέσπω»!

*  *  *

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
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Σε μία από τις υψηλότερες θέσεις παγκοσμίως, 
στη θέση του Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(Ε.Ε.) έχει τοποθετηθεί ένας Χαλκιδιώτης, ο Μαργα-
ρίτης Σχοινάς,  και αποτελεί σήμερα το δεξί χέρι του 
ισχυρού άνδρα,. του προέδρου της, κ. ζαν-Κλοντ Γι-
ούνκερ.

Ο 52χρονος Μαργαρίτης Σχοινάς κατάγεται από τη 
Φούρκα της Χαλκιδικής. Οι γονείς του Αστέριος Σχοι-
νάς και Ελένη είναι και οι δύο 
φιλόλογοι και υπηρέτησαν 
στη Δευτεροβάθμια Εκπ/ση. 
Διαμένουν στη Θεσσαλονίκη 
αλλά έχουν σπίτι στην γενέ-
τειρά τους τη Φούρκα, που 
το επισκέπτονται στις δια-
κοπές μαζί με την οικογένεια 
του Μαργαρίτη και τα εγγό-
νια τους.

Αλλά αλήθεια ποιος είναι 
ο Μαργαρίτης Σχοινάς, τον 
οποίο επέλεξε ο κ. Γιούνκερ 
για την υπέρτατη θέση του 
εκπροσώπου της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής;

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς 
σπούδασε νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης. Μετά τη λήψη του πτυχίου της Νομι-
κής, φοίτησε με υποτροφία του Υπουργείου Εθνικής 
Οικονομίας στο Κολλέγιο της Ευρώπης (London Schol 
of Economics), το οποίο θεωρείται φυτώριο στελεχών 
για ανώτατες ευρωπαϊκές, και όχι μόνο, θέσεις.

Το 1990 με διαγωνισμό μπαίνει στην Ε.Ε. και από 
την αρχή της καριέρας του υπηρετεί σε θέσεις ευθύνης. 
Ως το 1993 υπηρέτησε στα γραφεία των Επιτρόπων 
Ματούτες και Ορέχα.

Από το 1994 μέχρι το 1999 διετέλεσε διευθυντής 
ενημέρωσης στην αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στην Αθή-
να.

Από το 1999 ως το 2004 υπήρξε αναπληρωτής δι-
ευθυντής στο γραφείο της αντιπροέδρου της Ε.Ε. Λο-
γιόλα Ντε Παλάθιο.

Από το 2004 ως το 2007 ήταν διευθυντής του γρα-
φείου του Κυπρίου Επιτρόπου Μάρκου Κυπριανού.

Το Σεπτέμβριο του 2007 εκλέχτηκε ευρωβουλευτής 
με τη Νέα Δημοκρατία. Κατά τη διάρκεια της θητείας 
του στην Ευρωβουλή ήταν τακτικό μέλος της επιτρο-
πής των προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου και μέλος της μεικτής κοινοβουλευτικής επιτρο-
πής Ε.Ε. – Τουρκίας. 

Μετά  τη λήξη της θητείας του στην Ευρωβουλή 
γίνεται σύμβουλος και αναπληρωτής διευθυντής του 
Γραφείου Συμβούλων Ευρωπαϊκής Πολιτικής της Ε.Ε. 
του προέδρου ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, με τον οποίο 
συνδέθηκε με στενή φιλία.

Το 2013 έρχεται στην Ελλάδα ως ηγετικό στέλεχος 
και συντονιστής της ομάδας Task Force και υπεύθυνος 

της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υποθέσεων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την Ελλάδα. Από τη συγκε-
κριμένη θέση πολλές φορές 
προώθησε τις ελληνικές θέ-
σεις στο εξωτερικό και ερ-
γάστηκε σκληρά για να αλ-
λάξει η αρνητική εικόνα της 
χώρας που υπήρχε διεθνώς.

Από 1-11-2014 ορίστηκε 
εκπρόσωπος τύπου της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, θέση 
πολύτιμη και για τον ίδιο και 
για τη χώρα μας, γιατί από 
τη θέση αυτή θα προΐσταται 

της μεγαλύτερης υπηρεσίας τύπου στον κόσμο. Απ’ τη 
θέση αυτή θα εκφράζει τις θέσεις της Ε.Ε. για όλα τα 
ζητήματα. Θα μετέχει σε όλες τις κλειστές και ανοιχτές 
συνεδριάσεις των επιτρόπων και σε όλες τις συναντή-
σεις του κ. Γιούνκερ και ταυτόχρονα θα έχει την ευθύ-
νη της επικοινωνίας του κ. Γιούνκερ με το Ευρωπαϊκό 
Λαϊκό κόμμα, όπου στο γραφείο του προέδρου του κ. 
Βέμπερ υπηρετεί η σύζυγός του.

Για τους ανθρώπους που τον γνωρίζουν απ’  την 
αρχή της καριέρας του, η είδηση ότι θα είναι ο νέος 
εκπρόσωπος τύπου της Ε.Ε. δεν ήταν έκπληξη, γιατί 
θεωρήθηκε ο πιο κατάλληλος άνθρωπος γι αυτή τη 
θέση.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς μιλάει αγγλικά γαλλικά και 
ισπανικά. Είναι παντρεμένος με την Ισπανίδα Μερσέ-
ντες Αρβαργκονζάλεθ και έχουν δυο γιους το Στέργιο 
και το Γιάννη.

Η Χαλκιδική σεμνύνεται για τον άνδρα που γέν-
νησε. Ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος του εκφράζει εκ 
μέρους όλων των Χαλκιδικιωτών ευχές για υγεία  και 
επιτυχία στο υψηλό έργο του. Και είμαστε βέβαιοι ότι 
θα επιτύχει.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΙΩΤΕΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΣΤ. ΣΧΟΙΝΑΣ
Ένας Χαλκιδικιώτης, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΥΓΟΛΟΥΠΗΣ
Καθηγητής Αστρονομίας Α.Π.Θ.

Είναι μεγάλη η τιμή για την Ελλάδα και ιδι-
αίτερα για το Νομό μας που ένας Χαλκιδικιώτης προ-
τείνεται για το βραβείο Νόμπελ Φυσικής. Πρόκειται 
για τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Βοστόνης κ. 
Θεόδωρο Μουστάκα.

Ο καθηγητής κ. Θεόδωρος Μουστάκας γεννήθηκε 
στη Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής 
το 1940 από γονείς Μεγαλοπα-
ναγιώτες. Ο πατέρας του παπα-
Δημήτρης Μουστάκας ήταν ένας 
φωτισμένος ιερέας του χωριού 
μας, που αναζητούσε τη γνώση 
και τη δικαιοσύνη.  Τα πρώτα του 
γράμματα έμαθε στο χωριό μας τη 
Μεγ. Παναγία για να εγγραφεί, 
να φοιτήσει και να πάρει το 1964 
πτυχίο από το Φυσικό τμήμα του 
Α.Π.Θ. Πριν από 45 χρόνια έφυγε  
για μεταπτυχιακές σπουδές στα 
μεγάλα ερευνητικά κέντρα της 
Αμερικής. Εκεί πήρε το διδακτο-
ρικό του δίπλωμα στην Επιστήμη 
και Μηχανική της Στερεάς Κα-
τάστασης από το Πανεπιστήμιο 
Columbia των ΗΠΑ το 1974 και στη συνέχεια μεγα-
λούργησε στα εργαστήρια των μεγαλύτερων πανεπι-
στημίων του κόσμου. Μίλησε σε μεγάλα επιστημονικά 
συνέδρια και δίδαξε στα πολυπληθή φοιτητικά αμφιθέ-
ατρα, όπου μάλιστα τιμήθηκε με το βραβείο της «άρι-
στης διδακτικής ικανότητας» του Πανεπιστημίου της 
Βοστόνης. 

Εργάστηκε ερευνητικά ως επισκέπτης καθη-
γητής ή ερευνητής στα Πανεπιστήμια Harvard, 
Princeton, MIT, καθώς και στα ερευνητικά κέ-
ντρα T.J. Watson Laboratory της IBM και Exxon 
Comporate Research Laboratories. Από το 1987 
είναι καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχα-
νικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
του Πανεπιστημίου της Βοστόνης, ενώ το 1991 εξε-
λέγη και καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του ίδιου 
Πανεπιστημίου. 

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του κ. Θεόδωρου 

Μουστάκα εστιάζονται σε υλικά και διατάξεις οπτο-
ηλεκτρονικής. Έχει κατοχυρώσει με διπλώματα ευ-
ρεσιτεχνίας 62 ανακαλύψεις του, μεταξύ των οποί-
ων τη λεπτή μεμβράνη νιτρίδιου του γαλλίου που 
χρησιμοποιείται για την κατασκευή των κινητών και 
τάμπλετ, από τον Νοέμβριο του 1997. Έχει συγγρά-

ψει περισσότερα από 20 βιβλία και 
περισσότερες από 350 ερευνητικές 
εργασίες σε θέματα αμόρφων ημια-
γωγών, λεπτών υμενίων αδάμαντος, 
ημιαγωγών ΙΙΙ-V καθώς και μεταλλι-
κών πολυστρωματικών υμενίων. 

Το 2010 του απονεμήθηκε το βρα-
βείο καινοτομίας της Επιταξίας Μορι-
ακής Δέσμης, ένα βραβείο που μόλις 
οκτώ άτομα μόνο στον κόσμο έχουν 
λάβει μέχρι σήμερα. 

Το 2011 έλαβε το Διακεκριμένο 
Βραβείο Μελετητή του Πανεπιστημίου 
της Βοστόνης. Το 2012 εκλέχθηκε μέ-
λος της Εθνικής Ακαδημίας Ερευνητών 
και το 2013 έλαβε το βραβείο του ερευ-
νητή της χρονιάς στο Πανεπιστήμιο 
της Βοστόνης. 

Το 2003 που ήρθε στην Ελλάδα το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τον ανακήρυξε Επίτιμο 
Διδάκτορα του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετι-
κών Επιστημών, τιμώντας την παγκόσμια διάκρισή του 
στην έρευνα και αναγνωρίζοντας την αγάπη του και 
την προσφορά του στην πατρίδα του, ενώ  ο Δήμος 
Μεγ. Παναγίας τον ανακήρυξε Επίτιμο Δημότη. Στην  
ομιλία, που έκανε στο χωριό μας, τόνισε προς τους μι-
κρούς μαθητές το όφελος που υπάρχει στο να κατα-
γράφει κανείς το καθετί που παρατηρεί ακόμη και κατά 
τη διάρκεια ενός παιχνιδιού, επιμένοντας ότι «έρευνα 
σημαίνει παρατήρηση». Μάλιστα, αποδεικνύοντας 
εμπράκτως την αγάπη του για τους νέους του χωριού 
μας μου ανέθεσε, ως εκπρόσωπός του, να απονέμω για 
πέντε χρόνια ένα σημαντικό χρηματικό ποσό στους 
τρεις καλύτερους Μεγαλοπαναγιώτες απόφοιτους του 
Λυκείου που εγγράφονται στα Πανεπιστήμια της χώ-
ρας μας. 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ 
Ένας Μεγαλοπαναγιώτης υποψήφιος για το βραβείο ΝΟΜΠΕΛ Φυσικής 



33

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

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. 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
18 Δεκεμβρίου 1899: 
Από τινος χρόνου παρεπιδημεί εν τη πόλει μας ο 

εκ Λαριγκόβης της Χαλκιδικής χερσονήσου πρόκρι-
τος και δικηγόρος κ. Ιωάννης Κοτσάνης, εξάδελφος 
του ιατρού των Μεταλλείων Κασσάνδρας κ. Γρηγορί-
ου Σαραφιανού.

Αφίκετο εκ των Μεταλλείων Κασσάνδρας δια Θεσ-
σαλονίκης ο αντιπρόεδρος της εταιρίας ταύτης κ. (Ισα-
άκ) Φερνανδέ μεταβάς εκείσε όπως εγκαταστήσει τον 
άρτι αντί του κ. Σεβαλλιέ διορισθέντα διευθυντήν των 
Μεταλλείων Κασσάν-
δρας κ. (Φερδινάρδο) 
Ρουφιέ.

13 Οκτωβρίου 
1905: 

Η Ι. Σύνοδος επεκύ-
ρωσε σήμερον την από-
φασιν της Ι. Κοινότη-
τος του Αγίου Όρους, 
καταδικασάσης εις υπε-
ρορίαν ισόβιον τον Ρώ-
σον κελλιώτην Θεοδό-
σιον, όστις προ μηνός 
απεπειράθη να οδηγή-
σει εις Άγιον Όρος ρω-
σίδα τινά. 

Ο ειρημένος μοναχός 
συληφθείς ήδη υπό των ενταύθα ρωσικών προξενικών 
αρχών εξορίσθη, ως λέγεται, εις Σιβηρίαν, δι ό και η Ι. 
Σύνοδος απέφυγε να εφαρμόσει αυστηρότερα εκκλη-
σιαστικά μέτρα κατ’ αυτού.

Το κελλίον της Τιμίας ζώνης, όπερ είχεν ούτος εν 
Αγίω Όρει καταργείται, εξοριζομένων και των συγκελ-
λιωτών του…

ΝΕΑ ΑΛΗΘΕΙΑ
28 Σεπτεμβρίου 1904: ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Αποστέλλουσιν ημίν εκ Πολυγύρου ότι ημερ. 24 

φθίνοντος μηνός, καθήκον οφειλόμενον προ πολλού, 
αλλ’ ιδία νυν επιβαλόμενον, είναι να εξάρωμεν την 
τακτικήν και αμερόληπτον λειτουργίαν του ενταύθα 
Πρωτοδικείου ιδία Ποινικού, ού προΐσταται Πρόεδρος 
αυστηράς δικαιοσύνης καθοδηγουμένης υπό καλού 
και τιμίου Εισαγγελέως και επικυρουμένης υπό αδεκά-
στων και νομιμοτάτων δικαστών, εξ ών ο Λαζαράκης 
εφέντης διαπρέπει ουχί μόνον επί… 

ΦΩΣ
26 Οκτωβρίου 1919: ΙΔΡΥΣΙΣ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Ευχαρίστως πληροφορούμεθα ότι ο από πολλού 

εν τη πόλει μας εγκαταστημένος κτηματίας και εκ των 
εκλεκτοτέρων παραγόντων της Χαλκιδικής κ. Γ. Μα-
ρέτης εν τη προσπαθεία του όπως επεκτείνει τον κύ-
κλον των επιχειρήσεών του, συνεταιρίσθη μετά του 
συναδέλφου κ. Β.Α. Βασιλικού επί τω σκοπώ όπως 
ιδρύσουν τέλειον τυπογραφείον, βιβλιοπωλείον και 
χαρτοπωλείον.

Οι κ.κ. Μαρέτης και Βασιλικού αναχωρούν προ-
σεχώς δι Αθήνας όπως 
προμηθευτούν τ’ απαι-
τούμενα μηχανήματα 
και υλικά και θέσουν 
τας βάσεις της λαμπράς 
επιχειρήσεώς των ήτις 
υπό τας συνθήκας υφ’ 
άς πραγματοποιείται 
θα σημειώσει ασφαλώς 
πρόοδον εις τον τόπον 
μας.

ΝΕΑ ΑΛΗΘΕΙΑ
20 Δεκεμβρίου 

1923: ΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙ-
ΚΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΔΗ-
ΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Λιαρίγκοβη 18. Παρ’ 
όλας τας προκηρύξεις του αποστράτου στρατηγού 
Δουμπιώτη και τινών άλλων απατρίδων παροτρυνό-
ντων τον λαόν της Χαλκιδικής να απόσχει των εκλο-
γών, σύσσωμος ούτος προσήλθεν εις τας κάλπας και 
με πρωτοφανή ενθουσιασμόν υπερεψήφισε το εθνο-
σωτήριον κόμμα των Φιλελευθέρων-Δημοκρατών. Ο 
λαός της Χαλκιδικής πανηγυρίζει εισέτι την λαμπράν 
νίκην ζητοκραυγάζων υπέρ των Δημοκρατικών και κα-
ταρώμενος τους απαισίους καταστροφείς του Έθνους 
των οποίων ηγέτης ετύγχανεν η Δυναστεία.

2 Δεκεμβρίου 1924: ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΗΣ ΧΑΛ-
ΚΙΔΙΚΗΣ

Ανεχώρησε χθες εις Χαλκιδικήν ο Διευθυντής Εποι-
κισμού Κ. Μακεδονίας κ. Μόζερ, προς διευθέτησιν του 
ζητήματος της ταχείας εγκαταστάσεως των προσφύ-
γων εις τα απαλλοτριωθέντα μετόχια…

Εις τους γηγενείς γεωργούς ακτήμονας της Πορ-
ταριάς επεδικάσθη το εκεί κτήμα του ανταλλαξίμου 
Χατζή Οσμάν. Εις δε τας 300 οικογενείας του συνοι-

1929. Το Δημοτικό Σχολείο Ν. Μουδανιών σε εκδρομή στον Ελαιώνα
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κισμού Νέων Μουδανιών ο ελαιών του ιδίου οθωμα-
νού, πρώην δημάρχου της πόλεώς μας, περιλαμβάνων 
80.000 ελαιόδενδρα.

Αλλά οι Πορταριανοί μη αρκεσθέντες εις το κτήμα 
εζήτησαν δι αιτήσεώς των προς την Επιτροπήν Αποκα-
ταστάσεως και μέρος του Ελαιώνος, επιμένουν δε ότι 
επιβάλλεται να δοθεί εις αυτούς.

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
20 Δεκεμβρίου 1931: ΠΥΚΝΩΤΑΤΗ ΧΙΩΝ ΔΙΕ-

ΚΟΨΕ ΤΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Από της 10ης πρωινής ώρας της παρελθούσης Πέ-

μπτης πυκνή χιών ήρχισε να πίπτει καθ’ όλην την Χαλ-
κιδικήν. Κατά πληροφορίας των εφημερίδων της Θεσ-
σαλονίκης η χιών εξηκολούθησε να πίπτει συνεχής και 
καθ’ όλην την Μακεδονίαν.

Η χιών όμως εξηκολούθησε πίπτουσα έκτοτε σχε-
δόν αδιακόπως καθ’ όλην την Χαλκιδικήν… διακόψα-
σα απάσας τας μεταξύ των χωρίων και των πόλεων 
ακόμη συγκοινωνίας…

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
6 Οκτωβρίου 1935: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣ-

ΤΗΜΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΕΥΣ
Μετά πρότασιν της εκ καθηγητών του Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλονίκης επιτροπής, διορίσθη καθηγητής 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης της έδρας Γενικής 
και Ειδικής Γεωργίας ο συμπολίτης μας γεωπόνος κ. 
Βασίλειος Γ. Χριστίδης, αδελφός του πληρεξουσίου κ. 
Χρ. Χριστίδη.

  Είναι εξαιρετικώς ικανοποιητικόν δια την 
Χαλκιδικήν, ότι νέοι ως ο κ. Χριστίδης καταλαμβάνει 
εις το επιστημονικόν πεδίον εξέχουσαν θέσιν…

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ
24 Δεκεμβρίου 1939: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Την παρελθούσαν Κυριακήν εν Αρναία ετελέσθη-

σαν εν μέσω εκλεκτού κόσμου οι γάμοι του δικηγόρου 
κ. Αλεξάνδρου Τάσιου μετά της δια πολλών χαρίτων 
πεπροικισμένης δίδος Έλλης Παπαδημητρίου. Τους 
νυμφικούς στεφάνους αντήλαξεν ο αδελφός του γα-
μπρού καθηγητής κ. Φίλιππος Τάσιος, παράνυμφος δε 
παρέστη ο δικηγόρος Αρναίας κ. Γ. Κατερινάρης.

Μετά την τέλεσιν του μυστηρίου, επηκολούθησε 
εξαιρετικό γλέντι το οποίον διήρκησε καθ’ ολην την νύ-
κτα. Εις το ευάρμοστον ζεύγος των νεονύμφων ο «Πρω-
τοπόρος» απευθύνει τας καλυτέρας των ευχών του.

29 Σεπτεμβρίου 1940: ΕΥΓΕ ΤΟΥ
Θερμά συγχαρητήρια ανήκουν εις τον εκ Πολυγύ-

ρου εκλεκτόν ιατρόν κ. Χρίστον Ππαδημητρίου. Προ 
καιρού ανηγορεύθη διδάκτωρ του Πανεπιστημίου 
Αθηνών με την πρωτότυπον μελέτην «Διαγνωστικαί 
Πλάναι οφειλόμεναι εις την ενδοθερμικήν αντίδρασιν 
CASONI»

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
4 Νοεμβρίου 1956: ΤΙΜΑ ΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΉΝ
 Ο εκ Μ. Παναγίας καταγόμενος κ. Ηλίας Λα-

μπρινίδης (Κουταλιανός) τιμά την Χαλκιδικήν με τας 
αθλητικάς του παραστάσεις. 

Παρουσιάζει νούμερα καταπληκτικά μεγαλειώδη 
που εθαυμάσθησαν όχι μόνον εις την Ελλάδα αλλά και 
εις το εξωτερικόν.

 Υποχρέωσις των Χαλκιδικέων να νη λείπει κα-
νείς όταν ο Λαμπρινίδης δίδει παραστάσεις.

Ο μεγάλος ετήσιος αποκριάτικος χορός 
του Παγχαλκιδικού

προγραμματίζεται για το μεσημέρι της Κυριακής της Αποκριάς, 15 Φεβρουαρίου 2015.
Η αίθουσα θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Εσείς δεν έχετε παρά να βάλετε τον Χορό στο πρόγραμμά σας.
Πληροφορίες 2310.32.38.39

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΑΣ
Λόγω αδείας μητρότητας 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.
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Η δράση του Συλλόγου μας

Οκταήμερη εκδρομή οδικώς στις Δαλματικές Ακτές: 
Αλβανία (Τίρανα), Μαυροβούνιο (Μπούντβα), Κροα-
τία (Ντουμπρόβνικ, Κοτόρ, Ζάγκρεμπ), Βοσνία (Τριέ-
μπνιε), Σλοβενία (Λιουμπλιάνα), Ιταλία (Τεργέστη), 
Σερβία (Βελιγράδι), 28 Σεπτ./5 Οκτ. 2014
Ήταν η μεγαλύτερη εκδρομή σε αριθμό ημερών και σε χι-
λιόμετρα από όλες όσες πραγματοποίησε ο Σύλλογος μέχρι 
σήμερα. Δυο λεωφορεία με 94 εκδρομείς και με επικεφαλής 
τον Γιάννη Κοτσάνη και βοηθούς τον Αβραάμ Παπαδόπου-
λο και τη Ζηνοβία Πάχτα έζησαν, απ’  ότι μας είπαν όταν επέ-
στρεψαν, αλησμόνητες μέρες αφού επισκέφθηκαν 6 κράτη 
και 15 μεγαλουπόλεις. Ο μαθηματικός Νίκος Βαλασάκης 
από τα Πυργαδίκια να πως περιγράφει την εκδρομή. 
Η πρώτη μέρα ήταν η πιο κουραστική όχι μόνο από τα πολλά 
χιλιόμετρα  που διανύσαμε, αλλά κυρίως λόγω του κάκιστου 
οδικού δικτύου της Αλβανίας. Μπήκαμε σ’ αυτήν από την 
Κρυσταλλοπηγή και αφού περάσαμε από Κορυτσά, Πόγρα-
δετς κάναμε μία στάση στη περιοχή της λίμνης Οχρίδας η 
οποία ανήκει στην Αλβανία και τα Σκόπια. Όμορφη και μεγά-
λη λίμνη με πυκνή βλάστηση χωρίς όμως καμία αξιοποίηση. 
Στα Τίρανα επισκεφθήκαμε τον μοναδικό χριστιανικό ναό της 
Αναστάσεως του Κυρίου. Μεγάλος, πανέμορφος, επιβλητικός. 
Η κεντρική πλατεία της πόλης μάς έκανε ιδιαίτερη εντύπωση 
για το μέγεθός της, την καθαριότητα της , τον σχεδιασμό της 
και τα μεγάλα και όμορφα κτήρια που υπήρχαν γύρω της.
Αφήνουμε  Αλβανία και μπαίνουμε στο Μαυροβούνιο. Οι  
Δαλματικές ακτές τώρα ξεδιπλώνονται μπροστά μας και μας 
προδιαθέτουν  θετικά για το τι πρόκειται να δούμε τις επό-
μενες μέρες. Αν και ο ήλιος άρχισε να βυθίζεται στις βουνο-
κορφές του ορίζοντα, όμως αυτό μάλλον προσθέτει και άλλα 
στοιχεία στη μαγεία του τοπίου. Φθάνουμε στη Μπούντβα. Η 
πιο τουριστική πόλη του Μαυροβουνίου. Όμορφη παραθα-
λάσσια πόλη με έντονα στοιχεία  ρωμαϊκού αλλά και ελληνι-
κού πολιτισμού. Μάλιστα ένας μύθος αναφέρει ότι την ίδρυσε 
ο Κάδμος από τη Θήβα. Εκεί έγινε η πρώτη διανυκτέρευση. 
Την επόμενη μέρα μπαίνουμε στην Κροατία. Το τοπίο συνεχί-
ζει να μας εντυπωσιάζει με τους ατέλειωτους κόλπους της θά-
λασσας, με την πυκνή βλάστηση στις καταπράσινες πλαγιές 
των βουνών, τα αμέτρητα  ειδυλλιακά νησάκια, τα γραφικά 
απάνεμα λιμανάκια, τις καταγάλανες ακτές με τα κρυστάλλινα 
νερά. Όλα ακαταμάχητα όπλα της φύσης που αιχμαλωτίζουν 
τις αισθήσεις μας.
Φτάνουμε στο Κότορ, μια μικρή τουριστική πόλη με τον βα-
θύτερο φυσικό κόλπο  της Μεσογείου και έναν από τους πιο 
όμορφους των Δαλματικών ακτών. Ένα μνημείο παγκόσμιας 
φυσικής και ιστορικής  κληρονομιάς. Τα αμέτρητα ιστιοφόρα 
και τα τρία τεράστια κρουαζερόπλοια με τους χιλιάδες επι-
βάτες που ήταν δεμένα στο λιμάνι έδιναν ακόμη μεγαλύτερη 
ένταση στη δύναμη του τοπίου. Επισκεφθήκαμε την παλιά 
πόλη που μέσα από πλακόστρωτα σοκάκια αποκαλύπτει 
όμορφες πλατείες, κτήρια του 12ου-13ου αιώνα, περίτεχνους 
ναούς και πάνω από την πόλη σαν άγρυπνος φρουρός τα τεί-
χη κτισμένα στην άγρια βραχώδη πλαγιά του βουνού. Όλα 
μνημεία του ρωμαϊκού πολιτισμού.
Η επόμενη στάση το Ντουμπρόβνικ  της Κροατίας. Πολλοί 

λένε ότι η πόλη αυτή είναι μια από τις ομορφότερες του κό-
σμου και κάποιοι την χαρακτηρίζουν επίγειο παράδεισο. Δεν 
είναι τυχαίο ότι είναι υπό την προστασία της UNESCO ως μνη-
μείο φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα καλοδιατηρη-
μένα μεσαιωνικά τείχη των δύο χιλιομέτρων που αγκαλιάζουν 
την παλιά πόλη, τα όμορφα παλιά κτίρια με την εκπληκτική 
αρχιτεκτονική τους, οι καθαροί και προσεγμένοι πλακόστρω-
τοι δρόμοι, οι εντυπωσιακές εκκλησίες και μοναστήρια (Μονή 
Φραγκιστανών, καθεδρικός ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου), 
τα δώδεκα μουσεία, το πανέμορφο λιμάνι, αφήνουν τον επι-
σκέπτη έκθαμβο. Εκατοντάδες επισκέπτες  από όλο τον κόσμο 
περιφέρονται στα πλακόστρωτα δρομάκια, ακαταλαβίστικες 
λέξεις έρχονται στα αυτιά σου. Δεν προλαβαίνει το μυαλό σου 
να επεξεργαστεί μία εικόνα και μια άλλη πιο  δυνατή, πιο εντυ-
πωσιακή έρχεται να την αντικαταστήσει.
Την τρίτη μέρα 30 Σεπτεμβρίου φτάνουμε στο Σπλιτ τη 
δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Κροατίας. Μια πανέμορφη με-
σαιωνική πόλη, γεμάτη ζωή με όμορφες παραλίες, γαλάζιες 
θάλασσες, μεγαλοπρεπή κτήρια, καλοσυντηρημένα απομει-
νάρια του ρωμαϊκού πολιτισμού,  περιστοιχισμένα όλα από 
πανύψηλα τείχη. Πλήθος από τουρίστες μαγεμένοι από τις 
εικόνες της πόλης περιφέρονται στα στενά δρομάκια και τις 
γραφικές πλατείες, πλήθος από μαγαζάκια με σουβενίρ και 
χειροτεχνήματα  στον λαβύρινθο των πετρόκτιστων στοών. 
Το κόκκινο χρώμα των περίφημων κοραλλιών της Αδριατι-
κής έχει τον πρώτο λόγο στις βιτρίνες των καταστημάτων. Τα 
κρουαζερόπλοια, τα φέρυ για τα απέναντι νησιά συμπληρώ-
νουν το παζλ μιας  φανταστικής εικόνας. Επίσης το παλάτι του 
Διοκλητιανού με τους κορινθιακούς κίονες, η μονή Σφίγγα, ο 
καθεδρικός ναός του Αγίου Δομίνικου, η πλατεία του λαού με 
το ρολόι του Πύργου,  το κτήριο του Δημαρχείου δεν είναι κα-
θόλου εύκολο να σβηστούν  από την μνήμη σου. Μετά αφού  
κάναμε μία στάση στο Τρογκίρ (την παλιά ελληνική αποικία 
Τραγούδιον), φθάσαμε στο Σίμπενικ όπου διανυκτερεύσαμε 
σε ξενοδοχείο «υψηλού επιπέδου» και την άλλη μέρα βρεθή-
καμε στο Ζαντάρ. Επισκεφθήκαμε την παλιά πόλη που είναι 
κτισμένη σε χερσόνησο και θαυμάσαμε τον οκτάγωνο πύργο, 
τον Ναό του Αγίου Δονάτου( 9ος αιώνας) με το εντυπωσιακό 
καμπαναριό, τον καθεδρικό ναό της Αγίας Αναστασίας, την 
Ρωμαϊκή αγορά και την πλατεία Ζελίνι.
Σειρά είχαν οι λίμνες Πλίτβιτσε. Ένα φυσικό  συγκρότημα 
από 16 λίμνες σε διαφορετικά ύψη που τα νερά τους πέφτουν 
με καταρράκτες από τη μία στην άλλη. Δικαιολογημένα είναι 
ένα από  τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα όχι μόνο της 
Κροατίας  αλλά και ολόκληρου του κόσμου. Ένα αριστούργη-
μα από αυτά που μόνο οι αστείρευτες δυνάμεις της  φύσης 
θα μπορούσαν να δημιουργήσουν. Μία πανδαισία χρωμά-
των που συνδυάζονται με αξιοζήλευτη αρμονία που ούτε ο 
καλύτερος ζωγράφος θα μπορούσε να φανταστεί. Τα γαλα-
ζοπράσινα νερά των λιμνών, το έντονο πράσινο του δάσους 
που φτάνει ως τις όχθες των λιμνών, μπλεγμένο με τα χρυσο-
κίτρινα χρώματα των φυλλοβόλων δέντρων και το κατάλευκο 
των ορμητικών νερών των καταρρακτών μεταφέρει τον επι-
σκέπτη σε εικόνες παραδείσου. Αλήθεια πόσο δύσκολο είναι 
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να μεταφέρεις στο χαρτί τέτοιες εικόνες!  Έχω την αίσθηση ότι 
αδικώ το τοπίο.
Την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου περάσαμε στην Ιταλία και επισκε-
φτήκαμε την Τεργέστη. Μία ιστορική πόλη στην οποία το 
ελληνικό στοιχείο δεν έλειψε ποτέ. Εδώ συνελήφθη ο Ρήγας 
Φεραίος πριν δολοφονηθεί. Πολλά είναι αυτά που μπορεί να 
θαυμάσει ο  επισκέπτης εδώ. Αναφέρω ενδεικτικά την πλατεία 
της Ένωσης, τα κτίρια του Δημαρχείου και του Χρηματιστηρί-
ου, το μεγάλο κανάλι, τον ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Νι-
κολάου, το μεγάλο λιμάνι.
Μετά την Τεργέστη βρεθήκαμε στην Ριέκα, το μεγάλο λιμάνι 
της Αδριατικής, την τρίτη σε μέγεθος πόλη της Κροατίας, με 
σήμα κατατεθέν της τον Πύργο του ρολογιού.
Επόμενος σταθμός το σπήλαιο της Ποστόινα της Σλοβενίας. 
Ένα από τα μεγαλύτερα σπήλαια της Ευρώπης με διαδρομές 
μέσα στη γη που φτάνουν τα είκοσι χιλιόμετρα. Τα ζωντανά 
χρώματα και τα παράξενα σχήματα των σταλαγμιτών και 
σταλακτιτών με τη βοήθεια του κατάλληλου φωτισμού κά-
νουν την εικόνα συναρπαστική. Η ξενάγηση διαρκεί περίπου 
δύο ώρες και αφήνει και αυτή στη μνήμη μας το στίγμα της.
Φτάνουμε στη Λουμπλιάνα, την πρωτεύουσα της Σλοβενί-
ας. Μία πόλη που σε θαμπώνει αναπάντεχα από την πρώτη 
στιγμή. Οι ωραίοι και καθαροί δρόμοι, το μεσαιωνικό κάστρο 
στον λόφο της πόλης, ο ποταμός Λουμπλιάνιτσα με τις τρεις 
γραφικές γέφυρες γύρω από τη κεντρική πλατεία, τα μεγαλο-
πρεπή κτήρια, όπως αυτό του Δημαρχείου της πόλης, αιχμα-
λωτίζουν την προσοχή σου χωρίς περιθώρια αντίδρασης. Ενώ 
είναι μία από τις μικρότερες Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, είναι 
συγχρόνως και μία από τις ωραιότερες. Πολλοί την χαρακτη-
ρίζουν εκθαμβωτική μικρογραφία της Βιέννης ή της Πράγας 
ή του Σάλτσμπουργκ. Μία πόλη που συνδυάζει αρμονικά τα 
χαρακτηριστικά της κεντρικής Ευρώπης με αυτά της Μεσο-
γείου, με πλούσιο πολιτισμό και πολλά αρχιτεκτονικά αξιοθέ-
ατα που την κάνουν να φαίνεται μεγαλύτερη από ό,τι είναι.
Προτελευταίος σταθμός μας είναι το Ζάγκρεπ πρωτεύουσα 
της Κροατίας και τελευταίος το Βελιγράδι, η πρωτεύουσα της 
Σερβίας. Εδώ μας έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση ο επιβλητικός 
ναός του Αγίου Σάββα (εφάμιλλος της Αγίας Σοφίας), ο μεγα-
λύτερος ορθόδοξος ναός στο κόσμο με αξιοζήλευτη αρχιτε-
κτονική, ο δρόμος του πρίγκιπα Μιχαήλ, το οχυρό κάστρο κτι-
σμένο σε λόφο από όπου φαίνεται η συμβολή του Δούναβη 
και του ποταμού Sava, το νησί  Άντα μέσα στον Δούναβη,  και 
τέλος  ο Πύργος Νταρεντεβίλ όπου οι Τούρκοι συνέλαβαν τον 
Ρήγα Φεραίο και τον πέταξαν στο ποτάμι. 
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτή η εκδρομή ήταν 
μία από τις καλύτερες που διοργάνωσε ο σύλλογός μας. Ο 
προγραμματισμός της και η πραγματοποίησή της είχε πολ-
λές δυσκολίες  γιατί ήταν μεγάλη σε διάρκεια (οκτώ ημέρες), 
είχε  επτά διανυκτερεύσεις σε  έξι διαφορετικά ξενοδοχεία, 
καθημερινά έπρεπε να διανύουμε πολλά χιλιόμετρα και ο 
αριθμός των συμμετεχόντων αρκετά μεγάλος(110 άτομα). 
Γι’αυτό η επιτυχία της έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο σύλλογός μας 
απέδειξε και σ’ αυτή την εκδρομή ότι διαθέτει εμπειρία και 
κυρίως ικανούς ανθρώπους που μπορούν να διοργανώνουν 
άριστες εκδρομές.  Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι έλειψαν  τα 
μικροπροβλήματα. Αυτά δεν λείπουν ποτέ, από καμία εκδρο-
μή. Πόσο μάλλον από μία  οκταήμερη. Ούτε βέβαια μπορούν 

να προβλεφθούν γιατί προκύπτουν πάντα κατά την διάρκεια 
των εκδρομών. Πάντως τα περισσότερα από αυτά βρήκαν τη 
λύση τους  και τα υπόλοιπα δεν ήταν ικανά να επηρεάσουν 
αρνητικά την εκδρομή. Η επιτυχία αυτής της εκδρομής δεν 
ήρθε από μόνη της.  Πέτυχε γιατί κάποιοι δούλεψαν ώρες, άλ-
λοι για πολλές μέρες και κάποιοι άλλοι για μήνες. Σε αυτούς 
λοιπόν αξίζουν τα πολλά, τα πάρα πολλά συγχαρητήρια.

Η 10η Συνάντηση Χορωδιών της Χαλκιδικής στη Μεγ. 
Παναγία, την Κυριακή 19-10-2014.
Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε, όπως 
είχε προγραμματισθεί, η 10η Συνάντηση Χορωδιών της 
Χαλκιδικής στη Δημοτική Κοινότητα της Μεγ. Παναγίας. Σ’ 
αυτήν κλήθηκαν πέντε χορωδίες: της Μεγ. Παναγίας, της 
Ιερισσού, του Στανού του Παλαιοχωρίου και του Παγχαλ-
κιδικού. Προσήλθαν, πήραν μέρος και τραγούδησαν με τη 
σειρά που εμφανίσθηκαν η χορωδία του Παγχαλκιδικού με 
μαέστρο τον κ. Νίκο Καλαϊτζή, του Παλαιοχωρίου (Δημοτι-
κή) με μαέστρο τον κ. Βασίλη Κασούρα, της Ιερισσού (του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Ιερισσού Κλειγένης) με μαέστρο 
τον  κ. Γιάννη Μαρίνο και της Μεγ. Παναγίας (Δημοτική) με 
μαέστρο πάλι τον κ. Βασίλη Κασούρα. ΄Ολες τραγούδησαν 
Δημοτικά τραγούδια, κυρίως της Χαλκιδικής με συνοδεία 
λαϊκών οργάνων, πλην της χορωδίας του Παγχαλκιδικού 
που τραγούδησε δύο δημοτικά και τρία έντεχνα με συνο-
δεία αρμονίου (Σάκης Δερμιτζάκης).
Η εκδήλωση έγινε στη θαυμάσια αίθουσα του νεότευκτου 
ωραιότατου Πολιτιστικού Κέντρου της κωμοπόλεως, με 
μια άνετη μεγάλη σκηνή, έναν υπέροχο φωτισμό και κλι-
μακωτά αναπαυτικά καθίσματα. ΄Ηταν δε γεμάτη. Και σκέ-
φτεται κανείς: πόσο διαφορετικά θα ήταν  τα πολιτιστικά 
μας πράγματα και όχι μόνο, αν σε κάθε τόπο υπήρχε μια 
τέτοια αίθουσα για να «λειτουργείται» ο πολιτισμός! 
Στην υποδοχή παρών ο αντιδήμαρχος του Δήμου του Αρι-
στοτέλη κ. Γιάννης Μητροφάνης ο οποίος με την έναρξη  
απηύθυνε  το «καλώς ορίσατε». Παρούσα και η  ανταπο-
κρίτριά μας  στη Μεγ. Παναγία κ. Ελένη Κατραντσιώτου, 
που με το σύζυγό της κ.  Γιώργο  Σιδηρόπουλο είχαν μετα-
βεί εκεί προ τριημέρου για την προετοιμασία της εκδήλω-
σης. Και τα κατάφεραν θαυμάσια. Ο Δήμαρχος κ. Ι. Μίχος, 
ο οποίος είχε θέσει την όλη εκδήλωση υπό την αιγίδα του, 
λόγω κωλύματος της τελευταίας στιγμής δεν κατέστη δυ-
νατό να παραστεί, προς μεγάλη στενοχώρια του την οποία 
εξεδήλωσε τηλεφωνικώς στον πρόεδρό μας. Τον εκπρο-
σώπησε όμως ο τοπικός αντιδήμαρχος.
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο πρόεδρος του Παγχαλκιδικού 
κ. Μιχαήλ Καρτσιώτης, σημειώνοντας ότι σε όλη την Ελλά-
δα υπάρχουν πενήντα χωριά με το όνομα Παναγία, αλλά 
Μεγάλη Παναγία είναι μία, παίνεψε τους κατοίκους για την 
πρόοδό τους και αναφέρθηκε στους επιφανείς άνδρες που 
γέννησε ο τόπος.
Όλες οι χορωδίες με τη σειρά εκτέλεσαν κανονικά το πρό-
γραμμά τους και καταχειροκροτήθηκαν. Στο τέλος ο Παγ-
χαλκιδικός δια χειρός των καλεσμένων απένειμε, ως οργα-
νωτής φορέας, αναμνηστικά διπλώματα στους μαέστρους 
και στις χορωδίες και από ένα αντίτυπου του τελευταίου 
τεύχους του ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ σε όλους τους χο-
ρωδούς. Για το κοινό είχαν τοποθετηθεί στην έξοδο τρία 
δέματα με 150 τεύχη του περιοδικού και πήραν όλοι.΄Ετσι 
ο Παγχαλκιδικός μπήκε σε όλα τα σπίτια. Ελπίζουμε να 
έχουμε και νέα μέλη αφού στο τέλος της εκδήλωσης πολ-
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λοί εκδήλωσαν σχετικό ενδιαφέρον.
Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της εκδηλώ-
σεως, παρενθετικά,  έγινε μικρή τελετή βράβευσης από 
τον Παγχαλκιδικό του κ. Γιάννη Μαρίνου, του γνωστού, 
Ιερισσιώτη λαογράφου, μουσικού, χοράρχη, συγγρα-
φέα, κοινωνικού παράγοντα που διακονεί τα πολιτιστικά 
πράγματα στην Ιερισσό για πάνω από 50 χρόνια και έχει 
ασχοληθεί και έχει γράψει για τη λαϊκή παράδοση και το 
Δημοτικό τραγούδι  μελέτες και άρθρα που ανέδειξαν τον 
τόπο μας. Ο πρόεδρος και φίλος του τιμωμένου κ. Μιχα-
ήλ Καρτσιώτης, εξήρε την προσωπικότητα του 84χρονου 
ρέκτη της δημοτικής παράδοσης και πολύ συγκινημένος 
του απένειμε το αγαλματίδιο του Αριστοτέλους, ομοίωμα 
του μεγάλου αγάλματος που ο Παγχαλκιδικκός έστησε 
στο ΑΠΘ το 2010, με σχετική αφιέρωση. Με τρεμάμενη τη 
φωνή ευχαρίστησε ο κύριος Ι. Μαρίνος και ασπάσθηκε πα-
ρατεταμένα τον πρόεδρο και παλαιό του φίλο.
Στην εκδήλωση παρέστησαν εκπρόσωπος του Σεβ. Μη-
τροπολίτου κ.κ. Θεοκλήτου, ο περιφερειακός σύμβουλος 
κ. Ιωάννης Τόσκας, ο Πρόεδρος τοπικής Δημοτικής Κοι-
νότητας κ. Γ. Κυργιανός, η  πρόεδρος του Αριστοτελείου 
Πνευματικού Κέντρου κ. Λένα Παναγιωτοπούλου, οι αντι-
πρόσωποί μας στα παραρτήματα της Αρναίας κ. Παντελής 
Κ. Ζωγράφος και της Ιερισσού κ. Φώτης Ταλέας και ο αντα-
ποκριτής μας στο Παλαιοχώρι κ. Ευστ. Τσιάλης.
Τελετάρχης ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. κ. Γιάννης Κοτσά-
νης.

Ομαδική παρακολούθηση συναυλίας με το Μανώλη 
Μητσιά κλπ. 24-10-2014
Την Παρασκευή  24 Οκτωβρίου 2014 ομάδα μελών του 
Συλλόγου, με πρωτοβουλία της Εφόρου Χορού Θεάτρου 
και Μουσικής του Συλλόγου κυρίας Ζηνοβίας Πάχτα πα-
ρακολούθησε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, συ-
ναυλία με τους τραγουδιστές Μανώλη Μησιά, Αφροδίτη 
Μάνου και Γιάννη Μηλιώκα. 
 Στο τέλος ο συμπατριώτης μας Μανώλης Μητσιάς προ-
σήλθε στο φουαγιέ του μεγάρου και χαιρέτισε όλους και 
φωτογραφήθηκε αναμνηστικά μαζί τους. (φωτό στη σελ. 
25).

Η Μασαλιάδα 2014. Κυριακή μεσημέρι 2-11-2014
Με συρροή μεγάλου αριθμού μελών και φίλων του Συλλό-
γου και της Χαλκιδικής
(τέσσερις εκατοντάδες) πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 
2-10-2014 και ώρα μία το μεσημέρι, στο γνωστό οικογενει-
ακό κέντρο FOΚUS η προγραμματισμένη φθινοπωρινή συ-
νεστίαση που την ονομάζουμε χαριτολογώντας Μασαλιά-
δα. Πολύς ο κόσμος από κάθε γωνιά της Χαλκιδικής γέμισε 
από νωρίς την αίθουσα, άκουσε τους «μασαλιολόγους» και 
διασκέδασε μέχρις αργά το απόγευμα με τους ήχους της 
μουσικής παρέας του Κώστα Τσολοδήμου.
Ένα λεωφορείο του Συλλόγου Γυναικών Ιερισσού με επι-
κεφαλής την πρόεδρό του κ. Αΐβαζίδου, μια εικοσαμελής 
ομάδα μελών και φίλων από την Ορμύλια, άλλοι τόσοι Τα-
ξιαρχιώτες (η συμπαγής όπως κάθε χρόνο ομάδα) και μαζί  
ένας ικανός αριθμός Αντιπροσώπων και Ανταποκριτών με 
τους φίλους τους από τα Παραρτήματά μας στη Χαλκιδι-
κή γέμισαν σχεδόν την αίθουσα και έδωσαν ένα ιδιαίτερο 
πραγματικό Παγχαλκιδικιώτικο άρωμα.
Στο μικρόφωνο εφέτος είπαν τα μασάλια τους δυο ζευγά-
ρια μασαλιολόγων:1) Ο Χρήστος Σαρ. Κουτσός και η Κίτσα 

Μάρκου-Παπαθανασίου, από το Βάβδο και οι δυο και 2) 
Ο Αλέκος Δίανος από την Ορμύλια και η Κατερίνα Βλάχου 
από τον Ταξιάρχη.  ΄Ολοι τους ήταν άψογοι και έκαναν τον 
κόσμο να κρατάει τις κοιλιές του. Πολύ το γέλιο. Γέλιο μέχρι 
δακρύων. Συγχαρητήρια
Την εκδήλωση χαιρέτισε  ο κ. Μιχαήλ Καρτσιώτης, πρόε-
δρός του Δ.Σ, ο οποίος ευχαρίστησε όλους για τη συμμε-
τοχή και ιδιαίτερα όσους ήρθαν ομαδικά και μάλιστα από 
μακριά (Ιερισσός, Ορμύλια, Ταξιάρχης, Αγ. Νικόλαο κλπ.) 
και τόνισε πως με τη νέα οργανωτική δομή της ίδρυσης 
δηλαδή Παραρτημάτων με υπευθύνους Αντιπροσώπους 
στις κωμοπόλεις  και τον ορισμό Ανταποκριτών σε όλα 
ανεξαίρετα τα χωριά της Χαλκιδικής ο Σύλλογος ελπίζουμε 
να δυναμώσει, να απλωθεί, να αποκτήσει κύρος και να  γί-
νει όπως τον ονειρευόμαστε πράγματι Σύλλογος όλης της 
Χαλκιδικής: ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ.
Υπεύθυνος της προετοιμασίας και της εκτέλεσης του προ-
γράμματος ήταν και πάλι ο Γιάννης Κοτσάνης, ο οποίος 
κοπίασε αφάνταστα, αλλά κατά γενική ομολογία επέτυχε 
απόλυτα. Συγχαρητήρια πολλά του αξίζουν.
Παρέστησαν και τίμησαν την εκδήλωση: ο πρώην βουλευ-
τής και ΜΕΓΑΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ του Συλλόγου μας κ. Γεώργιος 
Βαγιωνάς, ο βουλευτής κ. Ευθύμιος Καρανάσιος, ο Δήμαρ-
χος Αριστοτέλη κ. Ιωάννης Μίχος, εκπρόσωπος του βου-
λευτή και πρώην Υπουργού κ. Θεοδώρου Καράογλου, ο 
πρόεδρος του ΟΠΑ του Δήμου Νέας Προποντίδας ιατρός 
κ. Εμμ. Μπέης, ως εκπρόσωπος του Δημάρχου κ. Εμμ. Καρ-
ρά.
 Επίσης παρέστησαν Οι Αντιπρόσωποί μας στα Παρατήμα-
τα: Αγ. Νικολάου κ. Σμάγας Δημήτριος, Αρναίας κ. Ζωγρά-
φος Παντελής, Γαλάτιστας κ. Αστέριος Σουάνης, Ζερβοχω-
ρίων κ. Χρήστος Μπαμπαΐτης, Ιερισσού κ. Ταλέας Φώτιος, 
Ν. Μουδανιών κ. Χατζηπαπάς Αθανάσιος, Ορμύλιας κ. 
Γκαρλής Βασίλειος, Πολυγύρου κ. Διαμαντουλάκης Γεώρ-
γιος και Βασιλικών κ.Αργυρίου Αργύριος (εκπρόσωπος).
Επίσης παρέστησαν οι πρόεδροι των αδελφών Πολιτιστι-
κών Συλλόγων: Αγίου Προδρόμου κ. Ελένη Μαυρογιάννη, 
Ιερισσού κ. Μαίρη Παντελιάδου, , Πολυγύρου κ. Μαρία 
Μπουλάκη-Λυπηρίδη,  Ταξιάρχη κ. Αστέριος Λυρτζής και 
Παλαιοχώρας κ. Όλγα Πιτσιόρλα. 
Σε όλους δόθηκε ευκαιρία να παραλάβουν κατά την ανα-
χώρησή τους τεύχη του Παγχαλκιδκού Λόγου ως προσφο-
ρά του Συλλόγου.

Τριήμερη εκδρομή στην Αιδηψό 9, 10, 11 Νοεμβρίου 
2014
Με 90 εκδρομείς σε δυο λεωφορεία ο Σύλλογος επισκέ-
φθηκε για ένα τριήμερο την Εύβοια μέσω Γλύφας –Αγιό-
καμπου. Με ορμητήριο την Αιδηψό, όπου έγιναν οι δυο δι-
ανυκτερεύσεις στο πεντάστερο ξενοδοχείο ΘΕΡΜΑΙ ΣΥΛ-
ΛΑ, επισκεφθήκαμε τη μονή του Οσίου Δαβίδ και τα πέριξ, 
ενώ όλοι σχεδόν βούτηξαν και καταχάρηκαν τις θαυμάσιες 
πισίνες του ξενοδοχείου με το ιαματικό νερό, τους κα-
ταρράκτες, τα τζακούζι, το μασάζ και τη γυμναστική στη 
μεγάλη εξωτερική πισίνα με 50% νερό ιαματικό και 50 % 
θαλασσινό, πάντα χλιαρό που όταν βουτήξεις δε σε κάνει 
καρδιά να βγεις. Το δεύτερο βράδυ έγινε και η απαραίτητη 
διασκέδαση με χορό και τραγούδι ως τα μεσάνυχτα.Η επι-
στροφή έγινε μέσω Χαλκίδας (γεύμα) ενώ περάσαμε από 
το Προκόπι και προσκυνήσαμε στο Ι. Ναό του Αγ. Ιωάννου 
του Ρώσου.
Αργά το βράδυ φθάσαμε στη Θεσσαλονίκη. Μια ακόμη 
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Του Συλλόγου των απανταχού Ταξιαρχιωτών 
Α΄   7ο Αντάμωμα με τους μόνιμους κατοίκους
Οι ποικίλες δράσεις και το γλέντι που προγραμματίζαμε 
για την καθιερωμένη μας εκδήλωση για το πρώτο Σάββα-
το κάθε Σεπτέμβρη στην πλατεία του χωριού μας, δηλ το 
Αντάμωμα των απανταχού Ταξιαρχιωτών με τους μόνιμους 
κατοίκους ( φέτος στις 6 Σεπτεμβρίου 2014), ακυρώθηκαν 
λόγω καταρρακτώδους βροχής. Πραγματοποιήθηκε μόνο 
η επίσκεψη στο Δασικό Μουσείο του χωριού μας όπου 
είδαμε τα ταριχευμένα ζώα, την πλούσια συλλογή φυτών, 
ενημερωθήκαμε για τη χλωρίδα, την πανίδα και τους φυ-
σικούς πόρους  της περιοχής. Επίσης πολλά μέλη και φίλοι 
του Συλλόγου μας παρακολούθησαν την Πανηγυρική Θεία 
Λειτουργία στον Ιερό Ναό του χωριού μας στα πλαίσια του 
εορτασμού του «Εν Χώναις θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχα-
ήλ», το Αρχαγγελούδ΄ι όπως το γιορτάζουμε στο χωριό 
μας

Β΄Περιδιαβαίνοντας το Χολομώντα
Το Σάββατο 20 Σεπτέμβρη 2014, πολλά μέλη και φίλοι του 
Συλλόγου μας περπατήσαμε στο δάσος του Χολομώντα, 
μια διαδρομή περίπου 5 χιλιομέτρων, για να γνωρίσουμε 
το δάσος μας και να απολαύσουμε την πλούσια φύση. 
Κατά τη διάρκεια της διαδρομής μαζέψαμε αμέτρητα μα-
νιτάρια. Στο τέλος συγκεντρωθήκαμε στην πανέμορφη το-
ποθεσία του χωριού μας, στον Άγιο Παντελεήμονα, για πικ 
νικ, όπου περάσαμε πανέμορφα.

Γ΄ Εκδρομή στην Πελοπόννησο
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πενθήμερη εκ-
δρομή του Συλλόγου μας στις 15,16,17,18 & 19 Οκτωβρί-
ου 2014 στην Πελοπόννησο, με το παρακάτω συνοπτικό 
πρόγραμμα
Την πρώτη μέρα μετά από μικρές στάσεις για καφέ,  στα 
Τέμπη, στην Εθνική οδό, στον Ισθμό και στην Τρίπολη φτά-
σαμε για διανυκτέρευση στη Σπάρτη. 
 Τη δεύτερη μέρα, επισκεφτήκαμε το Σπήλαιο Δηρού,  το 

Γύθειο, φτάσαμε στη Μονεμβασιά, όπου επισκεφθήκαμε 
το σπίτι του ποιητή  Γιάννη Ρίτσου και καταλήξαμε το βρά-
δυ στο ξενοδοχείο μας στη Σπάρτη.
Την άλλη μέρα επισκεφτήκαμε την καστροπολιτεία του 
Μυστρά,διασχίσαμε τον επιβλητικό Ταΰγετο για να πιούμε 
καφέ στην Καλαμάτα. Φτάσαμε στην Αρχαία Ολυμπία το 
απόγευμα  όπου μια πολύ παραστατική και καταπληκτική 
ξεναγός, μας ξενάγησε στον Αρχαιολογικό χώρο και στο 
Μουσείο. Το βράδυ διανυκτερεύσαμε στην Αρχαία Ολυ-
μπία για να τη γνωρίσουμε καλύτερα.
Την επόμενη μέρα πήγαμε στο Διακοπτό, όπου επιβιβα-
στήκαμε στον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο και διασχίζοντας 
το πανέμορφο φαράγγι του Βουραϊκού φθάσαμε στα 
Καλάβρυτα. Εκεί μας περίμενε το λεωφορείο μας και μας 
οδήγησε στο σπήλαιο Λιμνών αφού περάσαμε και από τον 

τόπο Θυσίας των κατοίκων των Καλαβρύτων στις 13-12-
1943. Μετά επισκεφτήκαμε τη Μονή Αγίας Λαύρας, όπου 
είδαμε τα διάφορα  κειμήλια και το Λάβαρο της Επανάστα-
σης του 1821. Στο τέλος επισκεφτήκαμε το μνημείο ηρώ-
ων 1821 και επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο μας στα Καλά-
βρυτα. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε ένα από τα καλύτερα 

εκδρομή προστέθηκε στην ιστορία του Συλλόγου αυτή 
τη φορά αλλιώτικη από τις άλλες γιατί ήταν χαλαρή και 
ξεκούραστη. Γενικός υπεύθυνος και αρχηγός ήταν ο Γεν. 
Γραμματέας κ. Γιάννης Κοτσάνης ο οποίος και την οργά-
νωσε υπέροχα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, ενώ τη 
συνόδεψαν ο Ταμίας κ. Αβραάμ Παπαδόπουλος και ο Πρό-
εδρος κ. Μιχαήλ Καρτσιώτης.

Ομιλία της κοινωνικής λειτουργού κ. Βασιλικής Βλαχο-
πούλου Τετάρτη 12-11-2014
Πραγματοποιήθηκε στις 8 το βράδυ της Τετάρτης 12-
11-2014 η προγραμματισμένη ομιλία της κοινωνικής 
λειτουργού κ. Βασιλικής Βλαχοπούλου, η οποία εργάζε-

ται στην κλινική του Μεγάλου Ευεργέτη του Συλλόγου 
μας κ. Γεωργίου Βαγιωνά. Θέμα της ήταν: Η φροντίδα 
των ηλικιωμένων στην οικογένεια. Η ομιλήτρια διεξήλθε 
το θέμα της με απλότητα και σαφήνεια και εντυπωσία-
σε το κοινό που την παρακολούθησε με προσοχή. Στο 
τέλος δέχθηκε αρκετές ερωτήσεις από το ακροατήριο, 
έγινε μια πολύ χρήσιμη συζήτηση και λύθηκαν πολλές 
απορίες. Στο κλείσιμο ο Πρόεδρος του Συλλόγου ευ-
χαρίστησε και συνεχάρη την κ. Βλαχοπούλου για την 
εμπεριστατωμένη ομιλία της και στη μικρή δεξίωση 
που παρέθεσε ο Σύλλογος προς τιμήν της είχαν την ευ-
καιρία όλοι να συνομιλήσουν μαζί της και να της σφί-
ξουν το χέρι.

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

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

Μέρος του γκρουπ, στο Μυστρά

*  *  *
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γλέντια μας, με μια καταπληκτική ορχήστρα, ως τις 2.30΄τα 
ξημερώματα.
Την τελευταία μέρα, παρακολουθήσαμε τη Θεία Λειτουρ-
γία στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου και μετά περνώντας 
τη γέφυρα Ρίου – Αντιρίου φτάσαμε στην Αμφιλοχία. Τέλος 
μετά από μια στάση έξω από τα Ιωάννινα, για καφέ, επι-
στρέψαμε στη Θεσσαλονίκη με θαυμάσιες εντυπώσεις. 
Όλες οι μέρες του ταξιδιού μας μέσα στο λεωφορείο ήταν 
ανεπανάληπτες. Τα αστείρευτα μασάλια και τα ανέκδοτα, 
που προκαλούσαν γέλια μέχρι δακρύων, τα τραγούδια, τα 
βίντεο που παρακολουθήσαμε κλπ συνέβαλαν έτσι ώστε 
να μην καταλάβουμε πώς διανύσαμε περισσότερα από 
2000 χιλιόμετρα τις μέρες της εκδρομής.
Λυρτζής Αστέριος
Πρόεδρος Συλλόγου  Απανταχού Ταξιαρχιωτών 

Του Συλλόγου των Ιερισσιωτών Θεσσαλονίκης
Ο Σύλλογος Ιερισσιωτών Θεσσαλονίκης, κατά το διάστη-
μα από Ιούνιο μέχρι σήμερα, ανέπτυξε πολλές και ποικίλες 
δραστηριότητες, οι οποίες έχουν ως εξής:
21-22 Ιουνίου 2ήμερη εκδρομή στο Βόλο - Πήλιο, επί-
σκεψη στην Ανάβρα Μαγνησίας, το χωριό με την πρότυ-
πη κτηνοτροφική και γενικά οικονομική ανάπτυξη, απ’την 
οποία εξήχθησαν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα.
Στη συνέχεια οι εκδηλώσεις του Συλλόγου, μεταφέρθηκαν 
ως συνήθως στη γενέτειρά του.
19 - 20 Ιουλίου οργάνωση του Πανηγυριού, του Προφήτη 
Ηλία σε συνεργασία με όλους τους φορείς της Ιερισσού, με 
άριστη επιτυχία.

26 Ιουλίου «Αντάμωμα αγάπης» σε παραλιακό κέντρο της 
Ιερισσού, με συμμετοχή μελών, συμπατριωτών και φίλων 
καθώς και εκπροσώπων της νέας Δημοτικής αρχής μετά 
του Δημάρχου Κ.Ι. Μίχου και όλων των πολιτιστικών φορέ-
ων. Μια μοναδική παραδοσιακή βραδιά, που άφησε άρι-
στες εντυπώσεις.
10 Αυγούστου οργάνωση της καθιερωμένης βραδιάς 
Πανσελήνου στο λόφο της Αρχαίας Ακάνθου, σε συνεργα-
σία με όλους τους φορείς της Ιερισσού, η οποία αποτέλεσε 
το γεγονός του καλοκαιριού.
13 Αυγούστου τέλεση θείας λειτουργίας, στο εξωκλήσι 
του Αγίου Παύλου ως συνήθως, συγκέντρωση χρημάτων 
από προαιρετικές εισφορές, για τη βοήθεια απόρων οικο-
γενειών της Ιερισσού.
19 Αυγούστου  προσκυνηματική εκδρομή, σε συνεργα-
σία με τον Σύλλογο «Φίλοι Περιβάλλοντος» Ιερισσού, στην 
Ιερά Μονή Ιωάννου του Προδρόμου, στην Μεταμόρφωση 
Χαλκιδικής.    
24 Αυγούστου βραδινή συνεστίαση κατά τα καθιερωμένα 
σαν αποχαιρετισμός του καλοκαιριού, στη γενέτειρα.
12 Οκτωβρίου στην έδρα του Συλλόγου, ξενάγηση στον 
Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου και εν συνεχεία, στην Αρ-
χαία Αγορά Θεσσαλονίκης, από διπλωματούχου ξεναγό.
Τέλος  για την 16η Νοεμβρίου, προγραμματίζεται, ημερή-
σια εκδρομή στις Σέρρες και για την 20η Δεκεμβρίου, θεία 
λειτουργία με επιμνημόσυνη δέηση, υπέρ εκλιπόντων με-
λών του Συλλόγου.

*  *  *

Νέα της Χαλκιδικής μας

Γηροκομείο Πολυγύρου. Επιτέλους το όνειρο γίνε-
ται πραγματικότητα.
Εγκρίθηκε η ένταξη του Πρότυπου Γηροκομείου Πολυ-
γύρου στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2014 με 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι-
κότητας και χρηματοδοτείται με συνολικό προϋπολογι-
σμό 3.774.630,90 €.

Η εφημερίδα «Χαλκιδικιώτικα Νέα»
Το 148ο τεύχος της εφημερίδας «Χαλκιδικιώτικα Νέα» 
κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο που πέρασε. Ο Παγχαλ-
κιδικιώτικος Σύλλογος Αθηνών «Ο Αριστοτέλης» συνε-
χίζει την προσπάθεια, ανάλογη με αυτή του δικού μας 
Συλλόγου… Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους και ιδιαί-
τερα στον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Σουλινάρη.

Νέο συμβούλιο στον Ιατρικό Σύλλογο Χαλκιδικής
Στις 23/10/2014, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοι-
κητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής, 
όπως αυτό προέκυψε από τις εκλογές της 12ης Οκτω-
βρίου 2014. Για μια ακόμη θητεία Πρόεδρος θα είναι ο 

ιατρός Μάριος Πυρπασόπουλος. Ακόμη εκλέχθηκαν οι 
Δημήτρης Ευαγγελινός (αντιπρόεδρος), Σοφία Δημο-
πούλου (Γ. Γραμματέας), Σταματία Κόκκαλη (ταμίας)

Νέο Δ.Σ. και στο Εργατικό Κέντρο Χαλκιδικής
Συγκροτήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2014 σε σώμα η νέα 
Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Χαλκιδικής. Πρόε-
δρος εκλέχθηκε ο κ. Αδαλής Θεόδωρος και οι Χρήστος 
Εφραιμίδης Αντιπρόεδρος, Χρήστος Ζαφειρούδας Γ. 
Γραμματέας, Σπυρίδωνας Καβακάκης Οργανωτικός 
Γραμματέας, Αθανάσιος Καραβασίλης Ταμίας και Έφο-
ρος ο Ιωάννης Βούλγαρης.

Νέο βιβλίο από τον Γιώργο Ζωγραφάκη
Με τίτλο «Αναμνήσεις από τον πόλεμο της Αλβανίας» 
εκδόθηκε ακόμη ένα βιβλίο από τον Πολυγυρινό – Ζα-
ριανό συντ. δάσκαλο και συγγραφέα Γιώργο Ζωγραφά-
κη. Το βιβλίο ήδη παρουσιάστηκε στο Ζαρό της Κρήτης, 
ενώ ο συγγραφέας ετοιμάζει ακόμη δύο παρουσιάσεις, 
στη Θεσσαλονίκη και τον Πολύγυρο.
Στο βιβλίο του ο κ. Ζωγραφάκης παρουσιάζει, αξιοποιεί 

Γράφει και επιμελείται ο Γιώργος Διαμαντουλάκης
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και σχολιάζει γραπτό κείμενο του Δημήτρη Μ. Λεμο-
νάκη, συμπληρωμένο από πρόσφατη αφήγηση του εν 
ζωή αγωνιστή της Αλβανίας Μιχάλη Γ. Φιλιουδάκη.

Το ψηφιακό σήμα στη Χαλκιδική
Μετά από τρεις αναβολές το ψηφιακό σήμα της Digea 
φτάνει και στη Χαλκιδική. Από τις 21 Νοεμβρίου και η 
Χαλκιδική θα βλέπει ψηφιακό σήμα στην τηλεόραση. 
Ελπίζουμε αυτό να μη μας καθηλώσει ακόμη περισσό-
τερο στους καναπέδες μας…

Εορταστικές εκδηλώσεις
Εορταστικές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση από 
τους Τούρκους πραγματοποιήθηκαν στις 2 Νοεμβρίου 
στην Αρναία και στην Ιερισσό. Οι εκδηλώσεις περιελάμ-
βαναν επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων, εμ-
φάνιση χορωδιών, ομιλίες και προβολή ταινιών.

Πανελλήνια πρωτιά για το Δημοτικό Σχολείο Ταξι-
άρχη
Ο  διευθυντής του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκε-
χειρίας, δρ. Κωνσταντίνος Φίλης, βράβευσε τα σχολεία 
που διακρίθηκαν στο διαγωνισμό “Εγώ κι Εσύ Μαζί”. 
Οι τρεις ομάδες, που παρέλαβαν τα βραβεία τους στη 
διάρκεια της κλήρωσης του Πρωταθλήματος καλαθο-
σφαίρισης Α1 2014-2015, τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, 
είναι οι ακόλουθες (βάσει τελικής κατάταξης): 4/θέσιο 
Δημοτικό Σχολείο Ταξιάρχη Χαλκιδικής, 12o Γυμνά-
σιο Αθηνών και 4ο Δημοτικό Σχολείο Κορδελιού.

Βράβευση από το Δημοτικό Συμβούλιο Πολυγύρου 
της διακριθείσας μαθήτριας του Δημοτικού Ωδείου 
Πολυγύρου, Γρηγορίας Παπαδοπούλου
Στη βράβευση της μαθήτριας του Δημοτικού Ωδείου 
Πολυγύρου, Γρηγορίας Παπαδοπούλου, και της καθη-
γήτριάς της, Θεοδοσίας Παπαδοπούλου, για το πρώτο 
βραβείο σε Διαγωνισμό Διεθνούς Θερινής Μουσικής 
Ακαδημίας προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Πολυ-
γύρου. Τις τιμητικές πλακέτες επέδωσαν αντίστοιχα ο 
Δήμαρχος Πολυγύρου κ. Ζωγράφος και η Πρόεδρος του 
ΝΠΔΔ Δ. Πολυγύρου «Ο Αριστοτέλης» κα Κυριάκου.

11ο Πέρασμα Δραγουντέλι
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 2 Νοεμ-
βρίου το 11ο Πέρασμα Δραγουντέλι. Στις επτά περι-
πατητικές διαδρομές συμμετείχε πλήθος κόσμου που 
θέλησαν να απολαύσουν το φυσικό περιβάλλον της 
Σιθωνίας, ενώ πολλοί συμμετείχαν στην ποδηλατική δι-
αδρομή και στη διαδρομή με τα άλογα.
Ο τερματισμός όλων των διαδρομών ήταν η πλατεία 
του Παρθενώνα, όπου πραγματοποιήθηκαν πολιτιστι-
κές εκδηλώσεις και μοιράστηκε φαγητό για όλους τους 
συμμετέχοντες.

Εβδομάδα μητρικού θηλασμού
Με εκδηλώσεις κυρίως στον Πολύγυρο και στα Μουδα-

νιά, εορτάστηκε η εβδομάδα μητρικού θηλασμού. Ομι-
λίες, συναντήσεις αλλά και δημόσιος θηλασμός ήταν τα 
χαρακτηριστικά των εκδηλώσεων αυτών κατά την πρώ-
τη εβδομάδα του Νοέμβρη.

Επίσκεψη αντιπροσωπείας του δήμου Μπουγιούκ-
Τσεκμετζέ (Buyukcekmece) στο Δήμο Ν. Προποντί-
δας
Την Παρασκευή, 7/11/2014 πραγματοποιήθηκε επί-
σκεψη της αντιπροσωπείας του δήμου Μπουγιούκ-
Τσεκμετζέ (Buyukcekmece) στο δημαρχείο, στα Νέα 
Μουδανιά, αποτελούμενη από τον δήμαρχο, κ.Χασάν 
Ακγκούν, δημοτικούς συμβούλους, υπηρεσιακούς και 
τοπικούς παράγοντες. Την αντιπροσωπεία υποδέχτη-
κε ο δήμαρχος, κ. Καρράς, με τους αρμόδιους αντιδη-
μάρχους, τοπικούς συμβούλους και υπηρεσιακούς πα-
ράγοντες του δήμου Νέας Προποντίδας. Η επίσκεψη 
πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρότασης του Τούρκου 
δημάρχου στο πλαίσιο της πολιτιστικής ανταλλαγής και 
σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των δύο δήμων.

Ο Αθλητικός Σκακιστικός Όμιλος Πολυγύρου τίμη-
σε την Πρωταθλήτρια Ευρώπης WFM Αναστασία 
Αβραμίδου
Την Κυριακή 9/11/2014 ο ΑΣΟ Πολυγύρου τίμησε την 
δύο φορές Πρωταθλήτρια Ευρώπης, Αβραμίδου Ανα-
στασία.

Εκδήλωση προληπτικής ιατρικής στο Δήμο Σιθωνίας
Με επιτυχία και με τη συμμετοχή δεκάδων ηλικιωμένων 
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11 Οκτωβρίου η εκδή-
λωση προληπτικής ιατρικής και δωρεάν ιατρικών εξε-
τάσεων στη Νικήτη.
Την εκδήλωση διοργάνωσε το Ν.Π.Δ.Δ.  Δήμου Σιθωνί-
ας «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» σε συνεργασία με τον όμιλο επι-
χειρήσεων «Ιντερσαλόνικα». 

Βραβείο καινοτομίας και δημιουργικής επιχειρημα-
τικότητας στον κ. Ιωάννη Μίχο
Ο κ. Ιωάννης Μίχος, πρόεδρος της εταιρίας EPSILON NET 
που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, έλαβε από το  Επαγγελ-
ματικό Επιμελητήριο Αθηνών το βραβείο (ένα από τα 8 
που χορηγήθηκαν σε όλη την Ελλάδα) του προγράμμα-
τος «Καινοτομία κια Δημιουργική επιχειρηματικότητα».

Εκδήλωση του Συλλόγου Κασσάνδρα, 9-11-2014
Με εξαιρετική επιτυχία έγινε εκδήλωση - επαιτειακό 
αφιέρωμα για την 28η Οκτωβρίου 1940  από το Σύλλο-
γο Κασσάνδρα στην Κασσάνδρεια. Σ’αυτήν πήρε μέρος 
η χορωδία του Συλλόγου και έγινε ερμηνευτική προσέγ-
γιση του έργου του Οδ. Ελύτη «Άξιον Εστί» με μελοποιη-
μένα τραγούδια και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Την 
οργάνωση επιμελήθηκε η φιλόλογος κ. Βασιλική Πεντέ-
ρη με ομιλητές και αναγνώστες κειμένου την ίδια, την κ. 
Ελένη Τουλιοπούλου και τον κ. Βασίλειο Λειβαδιώτη.
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Επιστολές και έντυπα  και που λάβαμε 

Ποίηση

Βιβλία
Νικόλαος Δ.  Μπανάκης. Από την αύρα της Προποντί-
δας στο φλοίσβο του Θερμαϊκού. Έκδοση Δήμου Ν. 
Προποντίδας, 2014. 

Περιοδικά
Αρναία, τ.104 Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014. Εκδότης ο 
κ. Δημ. Θ. Κύρου, θεολόγος - φιλόλογος. 
Βοϊακή Ζωή. Περιοδικό της Βϊακής Εστίας Θεσσαλονί-
κης, τ. 241 Απρίλιος 2014
Κύτταρο. Τ.9/2014. Του πολιτιστικού Συλλόγου Ιερισ-

σού Κλειγένης
Εφημερίδες
Η Φωνή του Βάβδου. Εφημερίδα της ΄Ενωσης Βαβδι-
νών Θεσσαλονίκης. Φ. 123, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014.
Ο Ομβριανός. Εφημερίδα του Μορφωτικού Αθλητικού 
Συλλόγου Ομβριανός Πετροκεράσων. Φ 91, Ιούλιος - Σε-
πτέμβριος 2014.
Τα Χαλκιδικιώτικα Νέα. Εφημερίδα του Παγχαλκιδι-
κιώτικου Πολιτιστικού Συλλόγου Αθηνών «Ο Αριστοτέ-
λης». Φ. 148, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014
Εμμανουήλ Παπάς. τ. 96. Ιούλιος 2014.

Επιστολή του Δημάρχου Θέρμης κ. Θεοδώρου Πα-
παδοπούλου, τακτικού μέλους του Παγχαλκιδικού.
                                                               
Θέρμη 14 Σεπτεμβρίου2014

 Αγαπητοί μου φίλοι
Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές που μου στείλατε για 
την επανεκλογή μου στη θέση του Δημάρχου του Δή-
μου Θέρμης. Όπως γνωρίζετε παρακολουθώ από κο-
ντά το πολυσχιδές έργο σας και σας διαβεβαιώνω ότι 
ως μέλος του ιστορικού μας Συλλόγου θα βρίσκομαι 
πάντοτε δίπλα σας συμπαραστάτης.

Με εκτίμηση
Θεόδωρος Παπαδόπουλος

Δήμαρχος Θέρμης

Επιστολή του Δημάρχου Βόλβης κ. Διαμαντή Λιάμα

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε 
                                                                                      

Σταυρός 15 Σεπτεμβρίου 2014

Αισθάνομαι την υποχρέωση να σας ευχαριστήσω θερ-
μά για τις ευχές σας με αφορμή την εκλογή μου ως Δη-
μάρχου Βόλβης, και σας διαβεβαιώνω ότι τα αισθήματα 
συμπάθειας και εκτίμησης που εκφράζετε με ενισχύουν 
στην επιτέλεση του έργου μου. 

Με τιμή
Διαμαντής Λιάμας
Δήμαρχος Βόλβης

Κυκλοφόρησε η τελευταία ποιητική συλλογή του ποιητή Νίκου Βασιλάκη από τον Πολύγυρο, από τις εκδόσεις 
Σφεντάμι με τίτλο ο Δρυοκολάπτης.

Ο ΒΟΡΙΑΣ
Χτενίζει το δάσος ο βοριάς,
ψάχνει τους γέρικους κορμούς
που αύριο θα ρίξει.

ΤΟ ΣΚΙΑΧΤΡΟ
Το σκιάχτρο 
ούτε στ’ αφεντικό του
δεν βγάζει το καπέλο.

ΤΟ ΚΟΠΑΔΙ
Τον πρώτο χρόνο στην Αθήνα
ήμουν το χαμένο πρόβατο.
Σιγά σιγά συνήθισα 
κι ακολούθησα το κοπάδι.

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΑΓΟΡΑ
Προσπερνώ την Κρεαταγορά
και μπαίνω στη Ψαραγορά∙
Οι άνθρωποι εδώ είναι πιο ήρεμοι,
δεν κρατούν μαχαίρι.

Ο ΔΡΥΟΚΟΛΑΠΤΗΣ
Απ’ τα πουλιά
μόνον ο δρυοκολάπτης
Επισκέπτεται τα γέρικα δέντρα∙
κάθε πρωί
χτυπά την πόρτα τους.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Περιφεριάρχης, Απόστολος Τζιτζικώστας
2313319501

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Αντιπεριφεριάρχης, Ιωάννης Γιώργος
2371351244

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Τζηρίτης Δημήτριος
Ζωγράφου Κατερίνα
Βαλιάνος Στυλιανός
Τόσκας Λάζαρος

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δήμαρχος, Ζωγράφος Αστέριος
2371350701

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πρόεδρος, Σιμώνης Ιωάννης
6974551891 
Αντιπρόεδρος, Λαφαζάνης Βασίλειος
6947271009 
Γραμματέας, Καραφουλίδης Αναστάσιος 
6947840048

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Βασιλάκης Αθανάσιος
Βορδός Χρήστος, Αντιδήμαρχος 
6944944270, 6951798254
Γκλάβας Γεώργιος
Δέας Παύλος
Δημητριάδης Χρήστος
Ζαβράκογλου Άγγελος
Ζαγγίλας Δημήτριος, Αντιδήμαρχος 
6932466066, 6951798253
Ζιούπου Άννα
Ζούνη Στέλλα
Κανταράς Αναστάσιος
Κοντογιώργης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος
Κυριάκου Ιφιγένεια
Λακρός Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος 
6977088493
Λιόντας Γεώργιος
Ματέας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος 
6944682101
Ματθαίου Αθανάσιος

Ξάκης Ιωάννης
Πάνος Ιωακείμ
Παπούλιος Ιωάννης
Σαράντη Μαρία
Σιδέρης Νικόλαος
Τσινάς Αργύριος
Φυλαχτός Χρήστος
Χριστιανού Αγγελική

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Αυγέρης Νικόλαος, Όλυνθος
Βογιατζής Αλέκος, Μαραθούσα
Γεραντζής Αθανάσιος, Δουμπιά
Γεωργακούδης Στυλιανός, Αγ. Πρόδρομος
Γκαρανάτσιος Χρήστος,Παλαιόκαστρο
Καγιακεϊσίδης Ιωάννης, Μεταμόρφωση
Καμπούρης Νικόλαος, Παλαιόχωρα
Κατσακιώρης Νικήτας, Πολύγυρος
Κλαμούρης Νικόλαος, Βάβδος
Μελανδίνος Ιωακείμ, Βράσταμα
Μπόλματη Φωτεινή, Ταξιάρχης
Παπαδημητρίου Χρήστος, Ριζά
Σαραφίδης Αναστάσιος, Ορμύλια
Σειράς Εμμανουήλ, Γαλάτιστα
Σεραφείμ Δημήτριος, Γεροπλάτανος
Τζηρίνης Δημήτριος, Γαλαρινός

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Δήμαρχος, Καρράς Εμμανουήλ
2373350202

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πρόεδρος, Ιορδανίδου Πελαγία
6973399100
Αντιπρόεδρος, Μηκέ – Τσέλιου Χριστίνα
6972085298
Γραμματέας, Τσικαρίδης Παναγιώτης
6972645900

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Αθανασάρας Φίλιππος
Αυτάρας Αντώνιος
Γεωργαλάς Ιωάννης, Αντιδήμαρχος 
6976562608
Γκιλής Γεώργιος
Ευτάτογλου Γεώργιος
Καμπάνης Κωνσταντίνος
Καπετάνος Ιωάννης
Καραπανταζής Ιωάννης, Αντιδήμαρχος  
6977244366
Κασάπης Νικόλαος
Κασσαμανώλη Παναγιώτα

Οι νέοι αυτοδιοικητικοί άρχοντες της Χαλκιδικής 
που εκλέχθηκαν για τη 5ετία 2014-2019
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Κοκκινίδης Κων/νος, Αντιδήμαρχος 
6973399111
Κοκκινίδης Συμεών
Κουτσουμούκης Κων/νος
Μπέης Εμμανουήλ
Μπομπότας Γεώργιος
Μωυσίδης Μωυσής
Ουζούνης Αστέριος
Πανανός Θεόδωρος
Παπαγιάννης Ανδρέας
Παπαδόπουλος Θωμάς
Πασσαλής Κωνσταντίνος
Σαρόγλου Χαράλαμπος
Σιαφλιάκης Δημήτριος
Ταβλαρίδης Σταύρος
Τσακμακάς Γεώργιος
Τσαλκιτζής Παντελεήμων
Τσικαρίδης Παναγιώτης
Τσιρούδας Φώτιος, Αντιδήμαρχος
6932728864
Τσομπανάκης Κων/νος, Αντιδήμαρχος 
6972093255
Τσούφης Δημήτριος
Χατεδάκης Αναστάσιος

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Γαϊτανίδης Αναστάσιος, Σήμαντρα
Γιακαγιάς Χρήστος, Αγ. Μάμας
Θεργιός Νικόλαος, Ν. Μουδανιών
Καπητάνος Νικόλαος, Ν. Τένεδος
Καραγιάννης Αθανάσιος, Λάκκωμα
Καραγιάννης Γεώργιος, Ν. Ποτίδαια
Καρατζάκης Χρήστος, Αγ. Παντελεήμονας
Κερίγκας Γεώργιος, Ζωγράφου
Λάμπρος Δημήτριος, Ν. Τρίγλιας
Λελέκας Παναγιώτης, Ελαιοχώρια
Μαλλιαρός Συμεών, Ν. Φλογητά
Μουτσάκης Παύλος, Διονυσίου
Μπαλαμπάνης Απόστολος, Κρήνη
Μπομπότας Κων/νος, Ν. Καλλικράτειας
Παρούσης Θεοχάρης, Πορταριά
Περπέρης  Γεώργιος, Αγ.Παύλος
Σαρηγιαννίδης Εμμανουήλ, Πετράλωνα
Σταύρου Αναστάσιος, Ν. Σύλλατα
Τσαγανος Κων/νος, Ν. Πλάγια
Χαρένης Μιλτιάδης, Ν. Γωνιά

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Δήμαρχος, Τζίτζιος Ιωάννης
2375350100

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πρόεδρος, Αρσένης Καλλικρατίδας
6945397026
Αντιπρόεδρος, Παραλίκας Οδυσσέας
Γραμματέας, Σαλπικτίδης Αβραάμ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Αδαμίδης Αχιλλέας
Αναγνωστάρας Γεώργιος
Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
Γκαλή Γιαννούλα
Δαγγίλας Ιωάννης
Δαλδογιάννης Γεώργιος
Δημητρός Δημήτριος, Αντιδήμαρχος 
6944611491
Ζαφείρης Δημήτριος
Ζέππος Ιωάννης
Καρακυριαζής Κων/νος
Κωστίκας Στυλιανός
Λαθούρη Πάργα Μαρία
Ληστής Σωτήριος
Λογοτρίβη Ελένη
Μάντσιος Δημήτριος
Μαυρίκης Διαμαντής
Μιχαλούδης Βασίλειος
Ντέμπλας Κυπαρίσσης, Αντιδήμαρχος 
6943079251
Παπαστεργίου Αχιλλέας, Αντιδήμαρχος  
6978445481
Παρδάλης Αγαπητός
Σαλπικτίδης Αβραάμ
Φάλκος Κων/νος
Χατζηγιάννης Νικόλαος
Χριστοδούλου Νικόλαος
Ψηλογιάννης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος 
6979774540

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος, Νικήτη
Παγώνης Τριαντάφυλλος, Μεταγγίτσι
Παρδάλης Γεώργιος, Αγ. Νικολάου
Σπανός Μιχαήλ, Σάρτη
Τζέλιος Αθανάσιος, Συκιά

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
Δήμαρχος, Μίχος Ιωάννης
2377350000

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πρόεδρος, Ζούμπας Γεώργιος
6976615311
Αντιπρόεδρος, Μπρούζος Αστέριος
6974828958
Γραμματέας, Κωτάκης Γεώργιος
6988139139

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
Αντωνίου Αλέξιος
Βαλσάμης Ελευθέριος
Γιαννάκης Ιωάννης
Γιουβανάκης Χριστόδουλος
Γκατζώνης Αστέριος
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Γλυνιαδάκης Γεώργιος
Δουλάκης Ιωάννης
Καραβασιλικός Γεώργιος
Κατσαβαβάκης Κων/νος
Κατσαρού Κασσάνδρα
Κούκος Γεώργιος
Λαζαρίδης Χαράλαμπος, Αντιδήμαρχος  
6978297679
Λαμπρινός Ιωάννης
Μήτρου Ιατρού Αικατερίνη
Μητροφάνης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος
6942537262
Μοσχόπουλος Βασίλειος
Παγώνη - Λαγόντζου Ελένη
Παναγιωτόπουλος Κυριάκος
Παναγιωτοπούλου – Καμπάνη Ελένη
Πάχτας Χρήστος
Σερπάρης Νικόλαος
Τσακνής Αργύρης, Αντιδήμαρχος
6979222212
Χασάπης Αστέριος
Ψιλιάγκος Δημήτριος, Αντιδήμαρχος 
6978779859
Τσακνής Κωνσταντίνος, Αμμουλιανη
Διαμαντούδης Γεωργιος, Αρναία
Πασχαλιδης Γεώργιος, Ιερισσός
Κυργιαννός Γεώργιος, Μ.Παναγια
Μιχαϊλίδης Απόστολος, Βαρβάρα
Παπουτσής Αθανάσιος, Γοματι
Ανικούλας Νικόλαος, Νεοχώρι
Ισαακίδου Σοφία, Νέα Ρόδα
Πετράκης Ιωάννης, Ολυμπιάδα
Καπάνταης Κωνσταντινος, Ουρανούπολη
Ρίμπας Σταμάτης, Παλαιοχώρι
Δεβελέκης Γεώργιος, Πυργαδίκια
Ιππέκης Γεώργιος, Στάγειρα
Γερακούδης Δημήτριος, Στανός
Μαρκογιαννάκης Ιωάννης, Στρατονίκη
Ζαγοράκης Νικόλαος, Στρατώνι

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Δήμαρχος, Κυρίτσης Βασίλειος
2374350114

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πρόεδρος, Λεμονής Κων/νος
6944537821

Αντιπρόεδρος, Καριοφύλλη Ευμορφία
6948549371
Γραμματέας, Λειβαδιώτης Αντώνιος
6977718709

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Μιχαλάκης Αντώνιος
Φτίκας Αλκιβιάδης
Σωτηριάδης Δημήτριος
Πούλιος Σπυρίδων
Παπαδημητρίου Μαρία
Αϊβαλιώτης Νικόλαος
Γραμμένος Δημήτριος
Μικρόπουλος Δημήτριος
Ευσταθίου Θεόδωρος
Κουκουβίνος Χαρίλαος
Κοντός Θωμάς
Στακίνος Βασίλειος
Κοχειλάς Ιωάννης
Καραμανλής Δημήτριος
Κουτσούρης Ιωάννης
Παπαγιάννης Βασίλειος
Σπανός Αθανάσιος
Λειβαδιώτης Βασίλειος
Οικονόμου Ρήγας
Φασούλας Χριστόδουλος
Κορδελάς Χρήστος
Βαμβακά Κρυσταλλία
Κατσαρός Αθανάσιος
Ποτίογλου Πρόδρομος

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Αλεξάνδρου Νικόλαος, Κασσάνδρεια
Σκουλούδη – Κοσκινά Φιλιά, Νέα Φώκαια
Σοφιού Μαγδαληνή, Πευκοχώρι
Ζαγκαρέτος Χαρίλαος, Αγ. Παρασκευή
Παπαβασιλείου Λεωνίδας, Άφυτος
Αβραμίδης Βασίλειος, Καλλιθέα
Μόσχος Δημήτριος, Κασσανδρινό
Μανωλάς Ιερόθεος, Κρυοπηγή
Παπαχριστοδούλου Θεοδώρα, Νέα Σκιώνη
Λεμονής Νικόλαος, Παλιούρι
Αλεξανδρής Δημήτριος, Πολύχρονο
Καρούτσου Αθανασία, Φούρκα
Βοϊβόδας Αλέξανδρος, Χανιώτη
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Προς
Όλους τους Δημάρχους, Κοινοτάρχες, προέδρους Πολιτιστικών Οργανισμών 

και Πολιτιστικών Συλλόγων της Χαλκιδικής
Γνωστοποιούμε προς όλους ότι ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος διαθέτει αξιόλογη πολυμελή πολυφωνι-

κή μεικτή χορωδία και επίσης δυνατό χορευτικό τμήμα που χορεύει παραδοσιακούς χορούς. Και τα δυο 
τμήματα εμφανίζονται σε εκδηλώσεις όταν προσκληθούν. Επιθυμία μας είναι να λαμβάνουμε προσκλή-
σεις από όλους τους φορείς προς τους οποίους απευθύνεται η παρούσα ανακοίνωση για συμμετοχή σε 

σχετικές εκδηλώσεις στις κωμοπόλεις και τα χωριά της Χαλκιδικής και όχι μόνο.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αντιπρόσωπος:  Δημήτριος Σμάγας 
  6942095999 (Άγ. Νικόλαος)
Ανταποκριτές:
 Μεταγγιτσίου Κατσίκας  Γεώργιος  
  6946257817 
 Πυργαδικίων Γουλιανίδης Αθανάσιος 
  6977200235  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΝΑΙΑΣ
Αντιπρόσωπος:  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.  
  6946149510 
 Στρατωνίου Μπαλαρά Γιάννα 
  6945983653  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
Αντιπρόσωπος:  Αστέριος Σουάνης 
                          6978262440 (Γαλάτιστα)
Ανταποκριτές:
 Βάβδου  Κουτσός Σαρ. Χρήστος 
  6944682564  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ
Αντιπρόσωπος:  Χρήστος Μπαμπαΐτης 
                          6976601853 (Παχαιόχωρα)

ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ
ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ
Αντιπρόσωπος:  Νικόλαος Παραλής
                               6932579452 (Κασσάνδρεια) 63977
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
Αντιπρόσωπος:  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 
Αντιπρόσωπος:  Χρήστος Γκιζγκής 
                          6977447848 Ν. Μαρμαράς
Ανταποκριτές:
Παρθενώνα Παπαδοπούλου-Μαργαρίτη Στέλλα  
  6948076521  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
Αντιπρόσωπος:  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
Αντιπρόσωπος:  Αλέξανδρος Οικονομίδης 
                          6976238375 (Ν. Τρίγλια)
Ανταποκριτές:
Ελαιοχωρίων Βακαλούδης Κων/ντίνος
  6945331299  

Κρήνης  Τσέλιου Σμαρώ 
  6977869760  
Ν. Πλαγίων Μπανάκης Νικόλαος
  6946487662  
Ν. Τενέδου Τυροβούζης Αθανάσιος
  6973909777  
Πετραλώνων Χαραλαμπίδης Αναστάσιος
  6940292721  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΙΚΗΤΗΣ 
Αντιπρόσωπος:  Στυλιανός Κωστίκας 
                         6974792466  (Νικήτη)
Ανταποκριτές:
Νικήτης  Αναγνωστάρας Γεώργιος
  6942562006
Μεταμόρφωσης Βασιλειάδης Ιωάννης
  6946953441  

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Αντιπρόσωπος:  Αστέριος Βαμβακάς 
                          6974486323 (Πολύχρονο)
Ανταποκριτές:
Αγ. Παρασκευής Χριστέλη Καίτη
  6974930896  
Ν. Σκιώνης Ζιώβα Τηλ. Μαρία
  6978706512  
Παλιουρίου Κόνιαλη Ελευθερία
  6972598392  
Πευκοχωρίου Καραμανλής Νικόλαος
  6977468667  
Πολυχρόνου 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
Αντιπρόσωπος:  Λαθούρη - Πάργα Μαρία
                         6983337259 (Συκιά)
Ανταποκριτές:
Συκιάς   Κανέλης Ελευθέριος  Δημ. Σχ.
  6972432152  
Σάρτης  Χριστάρα Σόνια (φαρμακείο)
  6948508024  

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

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ
Αντιπρόσωπος:  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 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ 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.
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ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
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 δώστε την στον τοπικό Ανταποκριτή ή 

Αντιπρόσωπό μας μαζί με 20 ευρώ (5 εγγραφή και 15 ετήσια συνδρομή) ή στείλτε την στη διεύθυνση του Συλλόγου 
και καταθέστε το ποσό των 20 ευρώ 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 Αντιπροσώπων και των Ανταποκριτών μας.
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Η   Χ Ο Ρ Η Γ Ι Α

Χορηγός της έκδοσης του παρόντος 21ου τεύχους είναι

ο κ .  Χρήσ το ς Διαμαν τόγλου

έμπορος από τα Ν. Σύλλατα που διατηρεί  κατάστημα εμπορίας αυτοκινήτων στο 2ο χιλ. της παλαιάς 
Εθνικής οδού Ν. Μουδανιών - Θεσσαλονίκης.

Το Δ.Σ. και ο κόσμος του Παγχαλκιδικού Συλλόγου

Ε υ χ α ρ ι σ τ ε ί

εκ βαθέων τον κ. Χρ. Διαμαντόγλου  και τον εγγράφει στον οικείο κατάλογο των χορηγών ώστε να 
μνημονεύεται εσαεί η χειρονομία του και να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση.

Επίσης ευχαριστεί το Δήμαρχο Πολυγύρου και επίλεκτο μέλος του Παγχαλκιδικού κ. Αστέριο 
Ζωγράφο για τη μεσολάβηση προς γνωριμία μας  με τον χορηγό.

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)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ (τ. 21)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΧΟΡΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 22ο  ΤΕΥΧΟΣ

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

προέδρου μας κ. Μιχ. Καρτσιώτη 6946470157.
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Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α
Το Δ.Σ. εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες προς τα μέλη του Συλλόγου μας  κ.κ. Γιώργο Κουκλιάτη 

(Πετροκέρασα), Νίκο Κουκούτση (Ταξιάρχης)  και Αργύριο Κυπαρισσά (Μεταγγίτσι) για τη 
προσωπική βοήθεια που πρόσφεραν ο μεν πρώτος στη μεταφορά οι δε δυο τελευταίοι στο στήσιμο, 

επίπλων στην Εστία του Συλλόγου για την αρχειοθέτηση των τευχών του Παγχαλκιδικού Λόγου.

Ευχαριστίες επίσης εκφράζει στον Δημήτρη Αθ. Πουμάκη. Λογιστή, για τις υπηρεσίες που προσφέρει 
στον Παγχαλκιδικό στην διεκπεραίωση των φορολογικών του υποθέσεων, δωρεάν.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Σε έναν νέο επιστήμονα που αρχίζει πανεπιστημιακή καριέρα

 Ο Θεόφιλος Παπαδόπουλος γιός του Αβραάμ (μαθηματικού από τη Γερακαρού, ταμία του Παγ-
χαλκιδικού Συλλόγου επί 20ετία) και της ΄Αννας Κουγιουμτζή (γυμνάστριας από τα Βραστά), επε-

λέγη, διορίσθηκε και ανέλαβε καθήκοντα, ως λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Θράκης, στο Τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών(ΤΗΜΜΥ) με γνωστικό αντικείμενο «Συ-

στήματα Ηλεκτρικής ενέργειας» (Ξάνθη).
Ο Θεόφιλος Παπαδόπουλος ύστερα από σκληρές σπουδές, με μια πρωτότυπη διδακτορική δια-
τριβή με θέμα: «Επίδραση της γης στα κυματικά χαρακτηριστικά γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας», με διακρίσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, με διδακτική δραστηριότητα στα ΤΕΙ 

Θεσ/νίκης και Δυτ. Μακεδονίας, με επίβλεψη 10 πτυχιακών και 19 διπλωματικών διατριβών, με επι-
κουρίες στο ΤΗΜΜΥ του ΑΠΘ, με συμμετοχή σε 20 ερευνητικά προγράμματα, με πολλές εισηγήσεις 

και 14 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά κλπ., κλπ. δικαίως κατέλαβε τη θέση του λέκτορα.
Ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος απευθύνει θερμά συγχαρητήρια στον φέρελπη νέο και τους ευτυχείς 

γονείς  και του εύχεται γρήγορα να ανεβεί τα σκαλοπάτια της πανεπιστημιακής ιεραρχίας και να δι-
ακριθεί στην επιστήμη που άρχισε να διακονεί.

Συγχαρητήρια σε αυτοδιοικητικούς

Στις εκλογές που έγιναν στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος  (ΚΕΔΕ), έβαλαν υπο-
ψηφιότητα και εξελέγησαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ο Δήμαρχος Σιθωνίας κ.  Τζί-
τζιος Ιωάννης, ο οποίος έγινε και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του οργάνου και ο Δημοτικός 

Σύμβουλος Πολυγύρου κ. Αναστάσιος Κανταράς. Το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ είναι 25μελές και  πρόεδρος 
του εξελέγη ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γεώργιος Πατούλης. Η θητεία του, ακολουθεί τη θητεία των 

δημοτικών αρχόντων, είναι δηλαδή 5ετής και λήγει 31-8-2019.
Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά της τοπικής αυτοδιοίκησης που η Χαλκιδική εκπροσωπείται στο 

Δ.Σ. της ΚΕΔΕ. Αυτό περιποιεί ιδιαίτερη τιμή στον τόπο μας και σίγουρα θα βοηθήσει στην προώθη-
ση των αιτημάτων των Δήμων μας.

Ο Παγχαλκιδικός εκφράζει στους δύο εκλεγέντες  θερμά συγχαρητήρια και εύχεται επιτυχία στο 
έργο τους. 

Σημειώνεται ότι ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Τζίτζιος είναι και τακτικό μέλος του Συλλόγου μας.
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ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Εφέτος 2014-2015 λειτουργούν τα εξής τμήματα:

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

Χορωδοί:Αγγελίδης Αλέξανδρος, Βαλασάκης Βλάσης, Βαλασάκη Αναστασία, Βαλιάνου Ελένη, Βογιατζή 
Τασούλα, Γρίβα Μαρία, Δαλκιράνης Χρήστος, Δημηνάς Αθανάσιος, Δημηνά Μαρία, Εμμανουήλ Άννα, 
Ζιούπος Γεώργιος, Καλτσού Νίκη, Καραγιάννη Βασιλική, Καραμίχος Ιώαννης, Καραμίχου Μαρία, Καρα-
μπούτα Αλεξία, Καραμπούτας Δημ. Καντραντσιώτης Ελευθέρ., Καντρατσιώτου Ελένη, Κατσαμούρης 
Αθανάσιος, Καρτσούνη Μαρία, Κοκκώνης Νικόλαος, Κομνιανίδου Άννα, Κοντογιαννοπούλου Α., Κουκού-
τσης Νικόλαος, Κουρμπανίδου Βασιλική, Κωνσταντινίδου Σοφία, Μαλανδρής Γεώργιος, Μαυρόπουλος 
Παναγ., Μαυρουδή Σοφία, Μητσιάς  Αθανάσιος, Νέντσε Αθηνά, Παρδάλη Άννα, Πάχτα Άννα, Πάχτα Ζη-
νοβία, Πετρίδης Βασίλειος, Πουμάκης Αθανάσιος, Ρωσίδου Ευγενία, Σαμαρά Αθανασία, Σαμαράς Νικό-
λαος, Σαρδελλά Φρόσω, Σιδηρόπουλος Γεώργιος, Σουσούρας Χρήστος, Σούστα Αναστασία, Σπυρίδου 
Ζαχαρούλα, Συρόκου Χαρίκλεια, Τσαμούρη Ελευθερία, Τσαμούρης Θεόδωρος, Τσαμουρτζή Μαρία Βασ., 
Τσαμουρτζής Αθανάσιος, Τσιάλτα Γλύκα, Τσίκουλας Ιωάννης
Υπεύθυνος τμήματος ο πρόεδρος κ. Μιχαήλ Καρτσιώτης τηλ. 6946470157 
 
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ (Παραδοσιακών ελληνικών χορών). Κάθε Τρίτη : Α΄τμήμα 17.45΄-18.45΄, 
Β΄τμήμα 18.45΄μέχρι 19.45΄
Χοροδιδάσκαλος: Θεόδωρος Φλώρος 2310343570

Χορευτές: Αδαμούδη-Κοτσάνη Βικτωρία, Βαγγλή Αθανασία, Βαλιάνου Ελένη, Δάνας Ιωάννης, Δάφφα 
Αναστασία, Δημηνά Μαρία, Δημηνάς Αθανάσιος, Δημητρακούδη Κατερίνα, Δημητρακούδη Μαγδαλη-
νή, Ζαμπόκα Κονδυλένια, Ζιούπου Χρυσάνθη, Ηλιάδου Νίκη, Ιωαννίδου Αθηνά, Κακαρίκα Στέλλα, Κα-
καρίκας Παναγιώτης, Κάλτσου Νίκη, Καραβάτου Μάγδα, Καραμούζη Γεωργία, Καραμούζης Χρήστος, 
Κασσαβού Ρούλα, Κασσιανίδης Νικόλαος, Κασσιανίδου Μαρία, Κασσιανίδου Μαρία, Κατραντσιώτου 
Ελένη, Κοντογιαννοπούλου Αφροδίτη, Κουκούτσης Νικόλαος, Κουτσού Άννα, Κυπαρισσά Τούλα, Κυπα-
ρισσάς Αργύριος, Κώττη Αργυρή, Κώττη Ελένη, Λάσκου-Φυλάκη Ευθαλία, Λυρτζής Αστέριος, Μήλτσιος 
Αθανάσιος, Μπαμπαΐτης Χρήστος, Μπάτσιου Αναστασία, Μπίκου Μαρία, Ντελή Ζωή, Παπαδάκης Λάζα-
ρος, Παπαδούδη Αθανασία, Παπάζογλου Παρασκευή, Παπατζίκου Άννα, Παυλίδης Νικόλαος, Σαμαράς 
Νίκος, Σαμαρά Σούλα, Σαχπαζή Λίτσα, Σιδηρόπουλος Γεώργιος, Στύλου Αναστασία, Τζούμα-Ζαμπόκα 
Κονδυλένια, Φλώρου Σοφία, Χατζηιωαννίδου Αναστασία.
ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΝΕΩΝ. Κάθε Δευτέρα 20.00’-21.00’
Βαμβακά Ιωάννα, Γεωργάκα  Αικατερίνη, Κυπαρισσά Ματούλα, Κυριάκου Μαρία, Λυρτζή Δόμνα, Μαρσέ-
λου Έλενα, Ντελλή Αγγελική, Σαμαρά Βασιλική, Χαλκιά Αγγελική, Χατζηδήμου Κωνσταντίνα.
Υπεύθυνοι τμήματος ο κ. Στέργιος Λυρτζής, τηλ. 6944779345 και η κ. Μάχη Κωστοπούλου, 
τηλ. 6932474037, μέλη του Δ.Σ.

ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. 
Α) Χειροτεχνία Decoupage
Διδάσκει η κ. Λιζέτα Γιοσμά
Υπεύθυνοι ο Αντιπρόεδρος κ. Πάνος Βερροιώτης, τηλ. 6972984506 και η κ. Μίνα Γιαννακάρη, 
τηλ. 6934014050
Μετέχουν στα μαθήματα: Μίνα Γιαννακάρη, Μάρω Τσαμουρτζή, Άννα Κυργιαφίνη, Αναστασία Δάφφα
Ευτυχία Καραντάλη, Άννα Παρδάλη, Κωνσταντία Πολάκη, Κλυταιμνήστρα Σιμίτση, Καίτη Ιωαννίδου, Μά-
γδα Δημητρακούδη, Μάγδα Καραβάτου, Ελευθερία Τσαμούρη, Αρτεμισία Βέργου, Αργυρώ Χατζηδήμου.
Υπεύθυνες η κ. Μίνα Γιαννακάρη 6934014050 και Μάχη Κωστοπούλου. Τηλ.  6932474037
Β) Ομάδα ανάγνωσης βιβλίων
Συντονίστρια η φιλόλογος  κ. Πούλου Γεωργία (2310446861 και 6934561955). Μετέχουν: Κατρα-
ντσιώτου Ελένη, Ντελή Ζωή, Κομνιανίδου ΄Αννα, Φλώρου Σοφία, Κωστοπούλου Μάχη, Κοτσάνη Βικτω-
ρία, Κυργιαφίνη ΄Αννα, Ματσίκη ΄Αρτεμη, Καραμανώλη Στέλλα, Γκιουζέπα Μαρία και Τσιάλτα Γλυκερία.



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

51

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

Αριθμός
Μητρώου

Νέα μέλη του Συλλόγου
εγγραφέντα μέχρι 17.11.2014

Αριθμός
Μητρώου

Καραστέργιος Χρήστος  Ιερισσός 13871. 

Στεφάνου Σουλτάνα Ποτίδαια 13882. 

Τζηρίνης Δημήτριος Γαλαρινός 13893. 

Σιμώνης Αθανάσιος  Βασιλικά 13904. 

Εμμανουήλ Ιωάννης Συκιά 13915. 

Βαγιωνάς Ιωάννης Αγ. Μάμας 13926. 

Δέας Παύλος Ορμύλια 13937. 

Κουκουλάς Αστέριος Αρναία 13948. 

Λιάγγος Γεώργιος Αρναία 13959. 

Σισμάνογλου Ζωή Θεσ/νίκη 139610. 

Αργυροπούλου Κωνσταντινιά Γαλαρινός 139711. 

Μανιφάβας Ευάγγελος Ν. Μουδανιά 139812. 

Ζωγράφου Αικατερίνη Αρναία 139913. 

Χριστοδούλου Χριστόδουλος Μ.Παναγία 140014. 

Μπύρου Σουλτάνα Αρναία 140115. 

Τουπλικιώτης Αθανάσιος Στανός 140216. 

Γερομόσχος Χρήστος Βασιλικά 140317. 

Καϊάφα Μαρία Πολύχρονο 140418. 

Κυρατζόγλου Φιλάνθη Πολύχρονο 140519. 

Κωνσταντάκη Καλή Ν.Μουδανιά 140620. 

Παζαράς Θεοχάρης Επανωμή 140721. 

Γουλιανίδης Αθανάσιος Πυργαδίκια 140822. 

Σιμιτσή Κλυταιμνήστρα Θεσ/νίκη 140923. 

Καραστέργιου Σωτηρία Ιερισσός 141024. 

Καραβάτου Μάγδα Παλαιόχωρα 141125. 

Αναγνωστάρα Αγγελίνα Νικήτη 141226. 

Ντόγκοτση Σπυριδούλα Κασσανδρεία 141327. 

Σώης Ιωάννης Ν.Ποτίδαια 141428. 

Σαραφίδης Αναστάσιος Ορμύλια 141529. 

Παπάζογλου Παρασκευή Βάβδος 141630. 

Χατζηιωαννίδου Αναστασία Θεσ/νίκη 141731. 

Σαχπαζή Λίτσα Θεσ/νίκη 141832. 

Σακελλάρη Ευαγγελία Ιερισσός 141933. 

Τσολάκης Μόσχος Αρναία 142034. 

Τσολάκης Δημήτριος Αρναία 142135. 

Μαρκογιαννάκη Ευγενία Στρατονίκη 142236. 

Παντζάκη Χριστίνα Ν. Πλάγια 142337. 

Βλαχοπούλου Βασιλική Βράσταμα 142438. 

Χαλκιά-Βλαχοπούλου Μαλαμάτω Βράσταμα 142539. 

Παπαργυρίου Ελένη Νεοχώρι 142640. 

Χρυσούλης Δημήτριος Ιερισσός 142741. 

Κασσαβού Αργυρούλα Ελαιοχώρια 142842. 

Π Ε Ν Θ Η
Απεβίωσε στις 29 Σεπτεμβρίου 2014 και ετάφη την επομένη στη γενέτειρά του την Παλαιόχωρα Χαλκιδικής 

ο Ιωάννης Σαρ. Καράβατος, εν ζωή δάσκαλος και διευθυντής Σχολείων. Ο Παγχαλκιδικός κατέθεσε στεφάνι  
στη σορό του και κατά την εξόδιο ακολουθία  αποχαιρέτησε το νεκρό  ο πρόεδρός του κ.  Μιχαήλ Θεμ Καρ-

τσιώτης.
Ο αείμνηστος, υπήρξε επίλεκτο μέλος του Συλλόγου ( Α.Μ. 247)και διετέλεσε επί 10ετία Αντιπρόεδρος και 

΄Εφορος Δημοσίων Σχέσεων του Δ.Σ., με πλούσια δράση. Για όλες τις υπηρεσίες του έχει ανακηρυχθεί ΕΠΙΤΙ-
ΜΟ ΜΕΛΟΣ  του Συλλόγου και το όνομά του είναι γραμμένο στην οικεία στήλη στον πίνακα των Δ.Σ., στην 

ΕΣΤΙΑ Συλλόγου.
Στη σύζυγό του Αγγελική  στην κόρη του Κατερίνα και στους λοιπούς συγγενείς ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος 

εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια, ευχόμενος την εξ ύψους παρηγορία.  
ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ.

Δωρεά εις μνήμην
Η κ. Σωτηρία Καραστέργιου από την Ιερισσό, μητέρα του κ. Χρήστου Καραστέργιου, μέλους 

του Παγχαλκιδικού, κατέθεσε στο ταμείο του Συλλόγου μας 100 ευρώ εις μνήμην του αείμνηστου 
συζύγου της Μιχαήλ. Το Δ.Σ. εκφράζει θερμές ευχαριστίες και την ευχή η μνήμη του να είναι αιωνία.
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Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014 

Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή θα γίνει μαζί με το ΒAZAAR την  Πέμπτη 18 Δεκ. 2014, στην ΕΣΤΙΑ του 
Συλλόγου και θα αρχίσει ώρα 20.00΄. Εφέτος ανέλαβε να την προετοιμάσει και να την παρουσιάσει η 
πρόεδρος του Συλλόγου Πολυγυρινών κ. Μαρία Μπουλάκη-Λυπηρίδη με τα μέλη του Δ.Σ.του Συλ-

λόγου. Από τις προετοιμασίες φαίνεται ότι θα δούμε και θα βιώσουμε κάτι πολύ εξαιρετικό.
Οι νοικοκυρές ας φέρουν όπως κάθε χρόνο κάτι νηστίσιμο. Το κρασί, που και εφέτος θα είναι άφθο-
νο,  θα το διαθέσει  ο Σύλλογος. Μετά τη γιορτή θα ακολουθήσει διασκέδαση με ζωντανή μουσική. 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η χορωδία μας στο φεστιβάλ του ΟΤΕ

Η χορωδία μας επελέγη και θα λάβει μέρος στο εφετινό  φεστιβάλ χορωδιών του ΟΤΕ που θα πραγ-
ματοποιηθεί το διήμερο Σάββατο και Κυριακή 13 και 14 Δεκεμβρίου 2014, στην αίθουσα τελετών του 
Α.Π.Θ. Θα παρουσιασθεί και θα τραγουδήσει περίπου στις 11.00΄ το πρωί της Κυριακής και είναι τρίτη 

στη σειρά της ημέρας αυτής. Καλούμε όλες και  όλους να προσέλθουν για συμπαράσταση. 
Το προγραμματισμένο για την ίδια μέρα και ώρα ΒΑΖΑΑΡ για την ενίσχυση των παιδιών που πάσχουν από 

καρκίνο, μετατίθεται και θα πραγματοποιηθεί στις 18 Δεκεμβρίου 2014 μαζί με τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή.

Ομιλία το ιατρού κ. Θεμιστοκλή Καλτσά, 3-12-2014. 
Θα πραγματοποιηθεί στις 3 Δεκεμβρίου ώρα 20.00’ στην Εστία του Συλλόγου με θέμα: Παχυσαρκία. 

Αίτια και θεραπεία. Θα ασκολουθήσει συζήτηση για τις δίαιτες και τον τρόπο απώλειας περιρρού βά-
ρους.

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ-ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ
Ο  Σύλλογος προγραμμάτισε 4ήμερη εκδρομή στη Σόφια -Βίτοσα-Φιλιππούπολη 

για το τετραήμερο της Πρωτοχρονιάς 30,31 Δεκ. και 1,2 Ιανουαρίου 2015, με 
διαμονή και τις τρεις βραδιές στο ξενοδοχείο   SERATOPN  5* που βρίσκεται στην 
καρδιά της Σόφιας, με 180 ευρώ το άτομο σε δίκλινα δωμάτια και ημιδιατροφή.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρις 9 Δεκ. 2014 στο τηλέφωνο 6936 950 188.

 Ελάτε να περάσουμε όλοι μαζί μια αξέχαστη Πρωτοχρονιά στη γειτονική χώρα, να 
χαλαρώσουμε αλλά και να διασκεδάσουμε. Θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

Το επόμενο τεύχος θα κυκλοφορήσει αρχές Μαρτίου 2015. Οι συνεργασίες μέχρι 10 Φεβρουαρίου. Το ίδιο 
ισχύει και για τα ενημερωτικά σημειώματα των Συλλόγων τα οποία γίνονται δεκτά σε ηλεκτρονική μορφή. 
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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
προς όλα τα μέλη του Συλλόγου

Θέμα μόνο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ισχύοντος καταστατικού καλούμε όλα τα ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη του 
Συλλόγου  στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στην ΕΣΤΙΑ  του 
Συλλόγου ( Μαντώς Μαυρογένους  23, Νέα Ελβετία) την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 
11.00 π.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Εκλογή προεδρείου Γεν. Συνελεύσεως•	
Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ.•	
Οικονομικός απολογισμός για το έτος 2014•	
Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής•	
Έλεγχος πεπραγμένων - Προτάσεις•	
Έγκριση ή μη των πεπραγμένων•	
Αρχαιρεσίες προς ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου (εννέα μέλη) & Εξελεγκτικής   •	

 Επιτροπής (3 μέλη) για την περίοδο 2015-2017.
	 Προσφορά αρτιδίων βασιλόπιτας

Σε περίπτωση μη απαρτίας, όπως συνήθως συμβαίνει, η Γενική  Συνέλευση θα επαναληφθεί 
την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2015  την ίδια ώρα (11.00΄)

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

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού:

1. Οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. υποβάλλονται με αίτηση στα  γραφεία του Συλλόγου 
μέχρι την Πέμπτη 8 Ιαν. 2015 (8 μ.μ.)  (δηλαδή τρείς μέρες πριν τις εκλογές).
2. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι όσοι θα βρεθούν γραμμένοι στο Μητρώο μέχρι 11-12-2014 
(δηλαδή ένα μήνα πριν τις εκλογές) και είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι.

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

Καλές γιορτές και Καλή Χρονιά
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

  

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

Έτος ιδρύσεως 1903

Ο Γεν. Γραμματέας
Ιωάννης Τηλ. Κοτσάνης

Ο Πρόεδρος
Μιχαήλ Θεμ.  Καρτσιώτης



  ¨    ", "    " ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ:  “Το χωριό των Χριστουγέννων”. “Το χωριό των ελάτων”.




