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Μνήμη του Χαλασμού της Ηρωϊκής Κασσάνδρας

Μνήμη και πάλι του 1821. Η πικρή μνήμη του Χαλασμού της ηρωικής Κασσάνδρας αυτή τη φορά. 
Πράξη Τρίτη. Η 14η Νοεμβρίου* ορίστηκε ως επίσημη ημέρα εορτασμού της αποκορύφωσης της αντί-

στασης, της υπέρτατης θυσίας των Κασσανδρινών, των Χαλκιδικιωτών, των Μακεδόνων εκεί στον Ισθμό. 
Εκεί στις Πόρτες, στις Πύλες, στις «Θερμοπύλες», παίχτηκε η τρίτη και τελευταία πράξη του δράματος, που 
είχε αρχίσει να γράφεται στις 17 Μαϊου 1821 στον Πολύγυρο και κράτησε ένα ολόκληρο εξάμηνο, τόσο όσο 
χρειαζόταν οι ΄Ελληνες του νότου για να στεριώσουν τη Μεγάλη Ελληνική Επανάσταση. Εκεί στο Ισθμό, στην 
Κασσάνδρα, έπεσε η αυλαία ενός τιτάνιου αγώνα γεμάτου αίματα και θυσίες, για να ακούγονται μέχρι σήμε-
ρα πίσω από τα σκοτεινά παρασκήνια της ιστορίας οι αλαλαγμοί των Αγαρηνών, μαζί με τις οιμωγές των λα-
βωμένων, τις θρηνητικές φωνές των γυναικών, τις τσιρίδες των βρεφών, που τα κεφάλια τους συντρίβονταν 
στα καλντερίμια με μανία, μαζί με τα ανείπωτα όργια, τους εμπρησμούς, τις δηώσεις και τα επαχθή εγκλήμα-
τα που ακολούθησαν, ως εκδίκηση γιατί οι σκλάβοι άδραξαν τα όπλα και πολέμησαν για το αυτονόητο, για 
τη λευτεριά τους.

Πράξη Πρώτη. 17 Μαϊου 1821. Ο Πολύγυρος επαναστατεί και χαρίζει στην ιστορία τον πρώτο νεκρό, τον 
προεστό του Κύρκο Παπαγεωργάκη. Το αίμα του γίνεται λάδι στην πυρκαγιά που γρήγορα ξαπλώνεται πα-
ντού. Ολόκληρη η Χαλκιδική φλέγεται. Ο Εμμανουήλ Παπάς κηρύσσει επίσημα την επανάσταση στο ΄Αγιον 
΄Ορος για να ακολουθήσουν οι συγκρούσεις, με κορυφαία εκείνη του καπετάν Χάψα και των παλικαριών του 
στα Βασιλικά.

Πράξη Δεύτερη. 10-13 Ιουνίου 1821 Τα φοβερά γεγονότα αυτών των ημερών τα γράψαμε, τα κατορθώ-
ματα τα υμνήσαμε τη μέρα του εορτασμού της επετείου και τα απαθανατίσαμε στον Π.Λ. Λένε, ότι εκεί, κάτω 
από το μοναστήρι της Αγίας Αναστασίας, όπου το μνημείο που στήσαμε, όταν περάσεις νύχτα και είναι γα-
λήνη, ακούς ίσαμε σήμερα κλαγγές όπλων, χτυπήματα σπαθιών, φωνές, βρισιές, χλιμιντρίσματα αλόγων και 
μέσα στη ανατριχίλα που σε πιάνει, φαντάζεσαι τον καπετάν Χάψα, ορθό, ξεσκούφωτο, με καταξεσχισμένα 
και καταματωμένα τα ρούχα του, να μάχεται μαζί με τα Συκιωτάκια του και τους άλλους Χαλκιδικιώτες και να 
πέφτουν όλοι στο πεδίο της τιμής, για την Πατρίδα τη γλυκιά.

Από εκείνη τη στιγμή η καταστροφική μανία των πασάδων, που οδηγούσαν χιλιάδες τακτικό στρατό, 
ερήμωσε τη Χαλκιδική. Κάηκαν και ισοπεδώθηκαν τα πάντα. Φωτιά και στάχτη παντού. Ούτε φωνή κόκορα 
ακουγόταν. 

Όμως δεν είχαν χαθεί όλα. Είχε μείνει ένα κάστρο άπαρτο. ένας όμορφος και προικισμένος από το Θεό 
τόπος, ήταν ακόμα ελεύθερος: Η Κασσάνδρα, που έγινε εκείνο το καλοκαίρι εκείνο η καταφυγή όλων των 
κατατρεγμένων και κατατρομαγμένων Χαλκιδικιωτών οι οποίοι έτρεξαν εκεί για να σωθούν.

Και ρίχτηκαν όλοι στον αγώνα. Οργάνωσαν την άμυνα στον ισθμό εκεί στο αρχαίο τείχος, και απέκρουαν 
σθεναρά όλες τις επιθέσεις του εχθρού, προξενώντας σ’ αυτόν σοβαρές απώλειες. 

Στα μηνύματα των πασάδων για συνθηκολόγηση με ευνοϊκούς όρους οι Κασσανδρινοί είχαν εύκολη την 
απάντηση. Ήταν η ίδια που δίνουν οι Έλληνες εδώ χιλιάδες χρόνια: Μολών λαβέ. Το την πόλιν σοι δούναι…, 
Όχι κλπ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ.

Όμως ο αγώνας ήταν άνισος. Η μάχη κρίθηκε και ακολούθησε ο Χαλασμός… που όμοιό του δε γνώρισε 
κανένας πιστεύουμε τόπος. Τον περιέγραψαν όσοι σώθηκαν, τον ιστόρησαν οι φωτισμένοι και τον έκανε 
τραγούδι η λαϊκή μούσα. Η ιστορία τον δικαίωσε.

΄Ηδη και εφέτος το φθινόπωρο βαδίζει προς το τέλος του. Τελείωσαν οι εορτασμοί και των τριών επε-
τείων για να ξαναρχίσουν πάλι στις 17 Μαίου 2011. Η εθνική μνήμη πρέπει να διατηρείται πάντα νωπή.

Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά
 Το Δ.Σ.

* Η φετινή επέτειος γιορτάσθηκε στις 21 Νομβρίου, λόγω των αυτοδιοικητικών εκλογών της 14ης Νοεμβρίου 2010.
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Τον Οκτώβριο του 1827 έλαβε χώραν εις τον κόλ-
πον του Ναυαρίνου η γνωστή ναυμαχία μεταξύ του εκεί 
ναυλοχούντος τουρκοαιγυπτιακού στόλου και του εκεί 
εισχωρήσαντος εν συνεχεία στόλου του αποτελουμένου 
εκ της ναυτικής μοίρας του στόλου της Μεσογείου της 
Μεγάλης Βρετανίας, της ναυτικής μοίρας του γαλλικού 
στόλου της Μεσογείου και της ναυτικής μοίρας του 
ρωσικού στόλου της Μεσογείου της τσαρικής Ρωσίας. 
Επακολούθησε κατόπιν προκλήσεως του πληρώματος 
του τουρκοαιγυπτιακού στόλου ναυμαχία, η οποία είχεν 
ως συνέπειαν την πλήρη καταναυμάχησιν και τελικώς 
την καταστροφήν του τουρκοαιγυπτιακού στόλου. Η 
καταστροφή αυτή δεν επηρέασε τας εις την ξηράν επι-
χειρήσεις των Αιγυπτίων διότι ο Ιμπραήμ Πασάς, αρχη-
γός των αιγυπτιακών στρατευμάτων, εξηκολούθη παρ’ 
όλα αυτά να καταστρέφη την Πελοπόννησον. 

Εν τω μεταξύ αι μεγάλαι δυνάμεις της εποχής, Με-
γάλη Βρετανία και Γαλλία, δεν ηθέλησαν να επωφελη-
θούν, και δη αμέσως, της νίκης των ναυτικών μοιρών 
του στόλου των της Μεσογείου, με αποτέλεσμα να μην 
ωφελήσουν την ήδη από επτά ετών διαρκούσαν επανά-
στασιν των Ελλήνων - πράγματι ο Άγγλος ναύαρχος , ο 
και αρχιναύαρχος του ηνωμένου στόλου της Αγγλίας, 
Γαλλίας και Ρωσίας εις την ναυμαχίαν του Ναυαρίνου 
Codrigton ετέθη εις διαθεσιμότητα και ο Γάλλος ναύ-
αρχος de Rigny επεσκέφθη την επομένην της ναυμα-
χίας τον πασάν της Σμύρνης δια να τον εξευμενίση 
τρόπον τινά δια την γενομένην ναυτικήν καταστροφήν 
του τουρκικού στόλου. Τούτο οφείλεται εις το γεγονός 
ότι εις την Μεγάλην Βρεττανίαν επήλθε πολιτική με-
ταβολή, δηλαδή ο George Kanning, ο φιλέλλην υπουρ-
γός των εξωτερικών, ο οποίος είχε δώσει την διαταγήν 
εξοντώσεως του τουρκοαιγυπτιακού στόλου, απέθανεν 
αιφνιδίως και τον διεδέχθη ο φιλότουρκος Πάλμερστον, 
ο οποίος απεδοκίμασε την ναυμαχίαν. Η ναυμαχία εγέ-
νετο επί της υπουργίας Πάλμερστον, διότι λόγω της με-
γάλης αποστάσεως τα νέα εκ του Ναυαρίνου, με τα τότε 
μέσα επικοινωνίας, έφθαναν πολύ αργά εις το Λονδίνον, 
δηλαδή μετά τον θάνατον του G. Kanning, ότε πλέον 
υπουργός ήτο ο Ρalmerston. Πολύ αργότερον η Γαλλία 
ανέλαβεν ωρισμένην πρωτοβουλίαν επί του σημείου 
τούτου. Πράγματι, υπό την πίεσιν κυρίως των φοιτητών 
των Παρισίων υπό τα παράθυρα των ανακτόρων του 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟυ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟυ ΑΓΩΝΑ.
ΕΝΑΡξΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΑυΤΟυ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΒΟυΣΚΟΣ
Ομότιμος καθηγητής του Α.Π.Θ.

Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών

Κεραμεικού, ο βασιλεύς Κάρολος Ι΄έστειλε τον στρα-
τηγόν Μaison με 15.000 περίπου στρατιώτας, οι οποί-
οι εξεκαθάρισαν την Πελοπόννησον από τον στρατόν 
του Ιμπραήμ πασά. Μόνον η Ρωσία δεν μετέβαλε πο-
λιτικήν. Μετ’ ου πολύ εκήρυξε τον πόλεμον κατά της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, την οποίαν ενίκησε και ο 
στρατός της έφθασε νικηφόρος μέχρι την Αδριανούπο-
λιν, όπου και υπεγράφη το 1829 η ομώνυμος συνθήκη 
ειρήνης (της Αδριανουπόλεως) δια της οποίας υπεχρε-
ώθη η Οθωμανική Αυτοκρατορία να αναγνώριση την 
ελληνικήν επανάστασιν. Πράγματι, με το άρθρο 100 της 
συνθήκης ταύτης ανεγνωρίσθη η Ελλάς ως ελεύθερον 
κράτος. Ο διατελέσας Άγγλος πρωθυπουργός Gladston 
εχαρακτήρισε το άρθρον τούτο ως διεθνή αναγνώρισιν 
του νέου ελληνικού κράτους.

Η τσαρική τότε Ρωσία πολλάκις εβοήθησε το ελληνι-
κόν γένος, ήδη δε από της εποχής της τσαρίνας Μεγάλης 
Αικατερίνης συνέχισε να βοηθά τούτο και μετά, γνωστή 
είναι άλλωστε η ιστορία με τα ορλωφικά. Eις την περί-
πτωσιν της δολοφονίας του Οικουμενικού Πατριάρχου 
Γρηγορίου του Ε’, τον οποίον οι Τούρκοι αφού απηγχό-
νισαν εις την μεσαίαν θύραν της εξώπορτας του Πατρι-
αρχείου, τον έριψαν ως πτώμα πλέον εις την θάλασσαν 
του Βοσπόρου, εκ της οποίας τον ανέσυραν ναυτικοί Κε-
φαλλήνες, οι οποίοι διήρχοντο εκείθεν με το πλοίον των, 
και οι οποίοι τον μετέφεραν εις την Οδησσόν, κατόπιν 
διαταγής του Τσάρου, εγένετο αυτοκρατορική κηδεία. 
Ο τότε σουλτάνος Μαχμούτ μετά την αυτοκρατορικήν 
ταύτην κηδείαν ζήτησε άπό τον Τσάρον να του παραδώ-
σει το πτώμα του Οικουμενικού Πατριάρχου δια να το 
κηδεύση και αυτός αυτοκρατορικώς, ο Τσάρος όμως ηρ-
νήθη την εις αυτόν παράδοσιν του νεκρού Πατριάρχου, 
τον οποίον αργότερον παρέδωσεν εις την ελληνικήν Κυ-
βέρνησιν μετά την ανεξαρτητοποίησιν της Ελλάδος για 
να ταφή εις τον μητροπολιτικόν ναόν των Αθηνών, όπου 
και ευρίσκεται μέχρι του νυν θαμμένος.

Ήδη όμως από της ιδρύσεως του ελληνικού Κράτους 
αι ελληνικαί Κυβερνήσεις ήρχισαν να απομακρύνονται 
από την ρωσικήν επιρροήν. Το πρώτον συνέβη με την 
ίδρυσιν της αυτοκέφαλου Εκκλησίας της Ελλάδος, η 
οποία ιδρύθη με το ΒΔ από 23/1 Αυγούστου 1833 του 
νεαρού βασιλέως Όθωνος, χωρίς να ερωτηθή το Οι-
κουμενικόν Πατριαρχείον και με κριτήρια εμπνευσμένα 
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και από τα καταστατικά (τα konsistoria) των γερμανι-
κών διαμαρτυρομένων Εκκλησιών, κατόπιν δε αποφα-
σιστικής αναμείξεως του τότε μέλους της βαυαρικής 
Αντιβασιλείας και αρμοδίου δια τα νομικά και εκκλη-
σιαστικά ζητήματα Georg Ludwig von Maurer, ο οποίος 
είχεν σύμβουλον τον λόγιον αρχιμανδρίτη Θεόκλητον 
Φαρμακίδην (εν αντιθέσει προς τον Οικονόμον τον εξ 
Οικονόμων, ο οποίος διεμαρτυρήθη διά την τοιαύτην 
συμπεριφοράν) (βλ. εμήν μελέτην «Ο Georg Ludwin 
von Maurer και η θέσις αυτού έναντι  των  ελληνικών  
εκκλησιαστικών  πραγμάτων  της  εποχής»,  Χαριστείον 
Σεραφείμ Τίκα, αρχιεπισκόπου Αθη-
νών και Πάσης Ελλάδος, Θεσσαλο-
νίκη 1984, σελ. 395). Ταύτα δε πάντα 
κατά παραμερισμόν του ορθοδόξου 
τυπικού, δι’ αυτό και προσφυώς ελέχθη 
(Πανταζόπουλος, Georg Ludwig von 
Maurer, Θεσσαλονίκη 1968, σελ. 1403) 
ότι «η εκκλησία της Ελλάδος επραγ-
ματοποιήθη με δυτικά αντιορθόδοξα 
μέτρα». Τοιουτοτρόπως, η ομόδοξος 
Ρωσία ησθάνθη εις το τυπικόν της, το 
εκκλησιαστικόν, την πρώτην ψυχρό-
τητα. Εν συνεχεία κυρίως δε το 1846 
επί Κυβερνήσεως Κωλέτη, ησθάνθη 
δευτέραν ψυχρότητα όταν ο Ιωάννης 
Κωλέτης, πρώην ιατρός του Αλή - 
Πασά στα Γιάννινα, διεκήρυξεν εις την 
εθνικήν συνέλευσιν (την βουλήν της 
εποχής) το δόγμα της Μεγάλης Ιδέας! 
Η ενόχλησις της Ρωσίας υπήρξεν λίαν 
σοβαρά, διότι αύτη ήδη από της εποχής της τσαρίνας 
Αικατερίνης της Μεγάλης απέβλεπεν εις τα στενά του 
Βοσπόρου και Ελλησπόντου και γενικώς εις το Άγιον 
Όρος και εις την Μεσόγειον εν γένει. Δείγμα της ρω-
σικής ταύτης πολιτικής είναι η επιστολή την οποίαν, 
πολύ αργότερον, κατά την έναρξιν του Α’ παγκοσμίου 
πολέμου, έστειλεν ο (τελευταίος) Τσάρος Νικόλαος εις 
τον νεαρόν τότε βασιλέα των Ελλήνων Κωνσταντίνον, 
η οποία εδημοσιεύθη κατά την ρωσικήν Επανάστα-
σιν το 1918, όταν οι επικρατήσαντες των Μενσεβίκων 
Μπολσεβίκοι εδημοσίευσαν όλα τα απόρρητα έγγραφα 
του (τσαρικού) υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας. Η 
επιστολή ορίζει εις τον βασιλέα Κωνσταντίνον ότι «σε 
συμβουλεύω ως εξάδελφος και σε διατάζω ως Τσάρος 
να μην επέμβεις εις τα της Κωνσταντινουπόλεως, διότι 
θα εύρεις εμέ εκεί».

Εν πάσει περιπτώσει η Ρωσία μετά από όλα αυτά 
και την εν γένει συμπεριφοράν της τότε Ελλάδος αρχί-
ζει πλέον να απομακρύνεται από την Ελλάδα, η οποία 
ήρχισε να ακoλουθή την γραμμήν της τότε αγγλικής 
πολιτικής, η οποία είχεν ήδη διακηρύξει την αρχήν 
της ακεραιότητος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η 
οποία, όμως ως ήδη ελέχθη, πολιτική ήταν εναντίον 
της ρωσικής πολιτικής εις την Μεσόγειον, η οποία απέ-
βλεπεν εις την απόσπασιν τμημάτων της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. 

Κατόπιν όλων αυτών η Ρωσία ήρχισε να εγκαταλείπη 

την Ελλάδα (παρ’ όλον ότι αρχηγός του ρωσικού κόμ-
ματος εις αυτήν ήτο ο αρχιστράτηγος της Επαναστάσε-
ως του 1821 Θεόδωρος Κολοκοτρώνης) και να στρέ-
φεται (ως προς την εν γένει χερσόνησον του Αίμου) 
προς μίαν άλλην, ήδη αναδυομένην, δύναμιν, την των 
Βουλγάρων. Η Βουλγαρία, η οποία από της εποχής του 
αυτοκράτορος Βασιλείου του Βουλγαροκτόνου είχεν 
εξαφανισθή από το προσκήνιον της ιστορίας, ήρχισεν 
ήδη από το 1830, κατόπιν των, από το 1822, προσπα-
θειών του άρτι δημιουργούμενου νέου Ελληνικού Κρά-
τους και κυρίως από την έντονον προσπάθειαν αυτού ν’ 

απόκτηση ιδίαν αυτοκέφαλον Εκκλη-
σίαν, να ζητή και αυτή καθεστώς αυτο-
κέφαλου Εκκλησίας, παρ’ όλον ότι δεν 
απετέλει ανεξάρτητον κράτος, αλλά 
μίαν απλήν επαρχίαν της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Τούτο έχει ιδιαιτέραν 
σημασίαν, διότι κατά την επικρατήσα-
σαν εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, 
εις το οποίον υπήγετο εκκλησιαστκώς, 
άποψιν του μεγάλου Οικουμενικού 
Πατριάρχου Φωτίου του Μεγάλου, ως 
προς τας ανακηρύξεις αυτοκέφαλων 
Εκκλησιών, διά να αποκτηθή αυτοκέ-
φαλον (εκκλησιαστικόν) καθεστώς, 
θα πρέπει η χώρα, η οποία το ζητεί, να 
είναι ανεξάρτητος (δηλαδή να αποτε-
λή ανεξάρτητον Κράτος ή ημιαυτόνο-
μον επαρχίαν, όπως υπήρξεν η Κρήτη, 
οπότε παραχωρείται ημιαυτόνομον 
εκκλησιαστικόν καθεστώς). Ο Πατρι-

άρχης Φώτιος επ’ ευκαιρία της αναρρήσεώς του εις τον 
Πατριαρχικόν θρόνον Κωνσταντινουπόλεως το 861 
απήντησεν ως εξής εις τον Πάπαν της Ρώμης Νικόλαον 
Α’: «τα εκκλησιαστικά και μάλιστα γε τα περί των ενορι-
ών δίκαια ταις πολιτικαίς επικρατείαις τε και διοικήσεσι 
συμμεταβάλλεσθαι είωθεν»

Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον απέρριπτεν όλας τας 
σχετικάς αιτήσεις, διότι, ως ήδη ελέχθη, η Βουλγαρία 
ούτε κράτος κυρίαρχον απετέλει ούτε η βουλγαρική Εκ-
κλησία ήτο αποστολική, δηλαδή ιδρυμένη υπό Αποστό-
λου τινός. Μετά όμως την ανακήρυξιν της Εκκλησίας 
της Ελλάδος ως αυτοκέφαλου ενετάθησαν αι προσπά-
θειαι των Βουλγάρων, οι οποίοι, σημειωτέον, ήσαν τότε 
μέλη μίας επαρχίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 
προς απόκτησιν αυτοκέφαλου εκκλησιαστικού καθε-
στώτος εντός των ορίων της Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας. Αύται οι προσπάθειαι ενεθαρύνθησαν υπό της 
τότε Τσαρικής Ρωσίας και εδημιουργήθησαν μάλιστα 
και ωρισμέναι οργανώσεις επιστημονικού και κοινωνι-
κού σκοπού εις αυτήν ταύτην την Ρωσίαν και εις άλλα 
σλαβικά κράτη (όπως π.χ. την Σλοβακίαν) προς ενθά-
ρυνσιν των προσπαθειών αυτών. Ο Ρώσος καθηγητής 
του Πανεπιστημίου του Καζάν μέλος της ομάδος των 
Ρώσων και Τσέχων Σλαυολόγων Πανσλαβιστών απε-
φάσισε να μελετήση το βουλγαρικόν παρελθόν υπό την 
επίβλεψιν και τελικώς την καθοδήγησιν του ρωσικού 
υπουργείου Εξωτερικών.

Προτομή του Παύλου Μελά
στον τάφο του στην Καστοριά.
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Η κορύφωσις αυτών των προσπαθειών και η έντασις 
της επισήμου πλέον ρωσικής πολιτικής κατέληξαν εις 
την έκδοσιν την 10 Μαρτίου 1873 σουλτανικού φιρμα-
νίου περί αναγνωρίσεως βουλγαρικής Εξαρχίας εντός 
των ορίων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, βάσει του 
οποίου εδημιουργήθη βουλγαρική εκκλησιαστική, εντός 
των ορίων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Εξαρχία.

Προεξάρχων εις τας προσπάθειας αυτάς υπήρξεν ο 
εν Κωνσταντινουπόλει παρά τω σουλτάνω πρεσβευτής 
της Ρωσίας κόμης Ιγνάτιεφ.

Μετά την δημοσίευσιν του σουλτανικού φιρμανίου 
ιδρύθη βουλγαρικός εξαρχικός ναός πλησίον του ιερού 
Πατριαρχικού ναού εις το Φανάρι της Κωνσταντινου-
πόλεως και παντού εις όλους τους ναούς της Εξαρχίας 
ανεγράφη ο τίτλος «Εξάρχεια» (τούτο το είδον ιδίοις 
όμμασι εις την Φιλιππούπολιν την πρωτεύουσαν της 
Ανατολικής Ρωμυλίας).

Το αναφερθέν φιρμάνιον απέφυγε να θίξει την θέσιν 
του Οικουμενικού Πατριάρχου, διότι επί κεφαλής της 
Εξαρχίας ώρισεν επίσκοπον φέροντα τον τίτλον του 
απλού Εξάρχου και ουχί του Πατριάρχου και δη του Οι-
κουμενικού. Εκείνο, το οποίον έχει ιδιαιτέραν σημασίαν 
δια τον Ελληνισμόν είναι ότι εκ του φιρμανίου προέκυ-
ψεν ότι όπου αλλού, εκτός της περιοχής της Εξαρχίας, 
υπάρξη ναός ^η πλειοψηφία των πιστών του οποίου 
είναι ή θα είναι βουλγαρική, ο ναός ούτος θα προστε-
θεί εις το δυναμικόν της Εξαρχίας και φυσικά δι αυτής 
εις το δυναμικόν του βουλγαρισμού. Τοιουτοτρόπως η 
βουλγαρική κοινότης θα αυξηθή, με συνέπειαν να επι-
φέρη την αντίδρασιν του Ελληνισμού της περιοχής και 
φυσικά του όλου Ελληνισμού. Η αντίδρασις του Ελληνι-
σμού εξεδηλώθη άμεσος. Διότι οι Βούλγαροι γοητευμέ-
νοι από την διάταξιν ταύτην του Φιρμανίου ήρχισαν να 
επιχειρούν την κατάληψιν ναών της περιοχής, οι οποίοι 
ήσαν ελληνικοί προκαλώντας την αντίδρασιν των Ελ-
λήνων πιστών και εν γένει τόσον των Ελλήνων πιστών 
του εν όψει ναού όσον και του εν γένει Ελληνισμού, ο 
οποίος απέκρουσε δια παντός δυνατού μέσου την προ-
σπάθειαν των Βουλγάρων προς βουλγαροποίησιν των 
ελληνικών εν γένει ναών. Τοιουτοτρόπως εις τους να-
ούς ελάμβανον πράξεις αναρχίας διότι οι μεν Βούλγαροι 
προσεπάθουν να καταλάβουν τον ναόν οι δε Έλληνες 
να πετάξουν έξω τους εισβολείς και όλα αυτά δια πα-
ντός μέσου. Μάρτυς μου ο προς πατρός πάππος μου, ο 
οποίος νεαρός την εποχήν εκείνην, αφηγήθη πώς απώ-
θησαν τους Βουλγάρους εισβολείς υπό τον ιερόν ναόν 
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κρουσόβου. Έτσι ήρχισεν 
ο Μακεδόνικος Αγων, ο οποίος κατόπιν εξελίχθη,με την 
επέκτασιν των επιχειρήσεων αυτού του είδους, εις όλην 
την Μακεδονίαν, την οποίαν διεξεδίκησαν οι Βούλγαροι 
εις το σύνολόν της.

Η προσπάθεια αύτη των Βουλγάρων εν γένει υιοθε-
τήθη υπό της επισήμου Εξαρχίας και εν συνεχεία, ότε 
τελικώς ιδρύθη το ημιαυτόνομον βουλγαρικόν κράτος 
με την συνθήκην του Βερολίνου εις το οποίον εξεδη-
λώθη φανερά μισελληνισμός της άλλοτε φιλελληνικής 
Ρωσίας υπό του ημιαυτόνομου βουλγαρικού κράτους, το 
οποίον κατέλαβε πραξικοπηματικώς την υπό της συν-

θήκης του Βερολίνου ανακηρυχθείσαν ημιαυτόνομον 
Ανατολικήν Ρωμυλίαν, και τελικώς υπό του βουλγαρι-
κού κράτους ότε τελικώς ιδρύθη τούτο το 1906. Έτσι 
λοιπόν, ήρχισεν ο Μακεδόνικος Αγών, εις τον οποίον 
αργότερον προσεχώρησεν όλον το έθνος. Αυταί είναι 
αι ρίζες του Μακεδονικού Αγώνος, ο οποίος ήρχισε το 
1870 (εξ αιτίας του σχετικού αυτοκρατορικού φιρμανί-
ου του 1861).

Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον μετά την δια σουλ-
τανικού φιρμανίου ίδρυσιν της βουλγαρικής Εξαρχίας 
αντέδρασε δυναμικώς. Συνεκάλεσε πανορθόδοξον, 
ήτοι «Μεγάλην Σύνοδον» την 29 Αυγούστου 1872 εις 
τον Πατριαρχικόν ναόν του Αγίου Γεωργίου υπό την 
προεδρίαν του Πατριάρχου Ανθίμου, εις την οποί-
αν έλαβον μέρος πάσαι αι τότε ορθόδοξοι Εκκλησίαι, 
πλην της ρωσικής (η οποία άλλωστε είχε δημιουργήσει 
το γεγονός). Εκ της συνόδου ταύτης απεχώρησεν αρ-
γότερον ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων λόγω του ότι οι 
Ρώσοι ηπείλησαν αυτόν ως προς τα μετόχια, τα οποία 
το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων κατείχεν εις την Ρωσίαν. 
(Η αποχώρησις τότε του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κα-
τέστη αργότερον χρήσιμος διά τους Βουλγάρους, διότι 
εχρησιμοποίησαν αυτόν, ο οποίος, ως εκ της αποχωρή-
σεώς του, δεν μετείχεν εις τον αργότερον γενόμενον 
αφορισμόν των υπό της Μεγάλης Συνόδου, προς απαλ-
λαγήν των εκ του αφορισμού τούτου και συμφιλίωσίν 
των με το Οικουμενικόν Πατριαρχείον διά της υποβο-
λής αιτήσεως συγγνώμης, το 1945, το οποίον δεχθέν 
αυτήν ανεκάλεσε διά της Πατριαρχικής και Συνοδικής 
Πράξεως από 22 Φεβρουαρίου 1945 το σχίσμα και διά 
του Πατριαρχικού και Συνοδικού Τόμου της αυτής ημε-
ρομηνίας, επί Πατριάρχου Βενιαμίν Α’, ανεγνώρισε το 
αυτοκέφαλον της Βουλγαρικής Εκκλησίας). Η σύνο-
δος αυτή ανεθεμάτισε την πραξικοπηματικώς σχημα-
τισθείσαν Βουλγαρικήν Εκκλησίαν και κατηγόρησεν 
τους Βουλγάρους επί εθνοφυλετισμώ. Τοιουτοτρόπως 
εσχηματίσθη μέγα χάσμα εις τας σχέσεις μεταξύ Οικου-
μενικού Πατριαρχείου και βουλγαρικής Εξαρχίας, το 
οποίον και επεξετάθη και εις τας σχέσεις μεταξύ ελλη-
νικού και βουλγαρικού έθνους. Η βουλγαρική Εξαρχία 
ήρχισεν αμέσως τους αγώνες της προς διεκδίκησιν των 
κατοίκων της Μακεδονίας και της Θράκης διά του ήδη 
λεχθέντος τρόπου της.

Επειδή οι πληθυσμοί των επαρχιών αυτών ήσαν κατά 
συντριπτικήν πλειοψηφίαν ελληνικοί (ο καθηγητής του 
Πανεπιστημίου των Παρισίων Victor Berard, ο οποίος 
το 1892 περιηγήθη την Μακεδονίαν, ανέφερεν ότι το 
1861 η Μακεδονία ήταν αμιγώς ελληνική)  κατεστρώθη  
κατ’  αυτών,  ιδιαιτέρως  δε  κατά  των  εξ  αυτών σλαυ-
ομακεδόνων απηνής διωγμός. Έτσι ήρχισεν ο Μακεδό-
νικός Αγών, ο οποίος υπήρξεν ο αγών των Ελλήνων 
Μακεδόνων κατά του βουλγαρισμού εν γένει. Κατά 
την διάρκειαν αυτού ανεδείχθηκαν πολλοί Μακεδόνες 
μακεδονομάχοι και οπλαρχηγοί αυυτών. Μεταξύ αυτών 
περίφημος κατέστη ο καπετάν Κώτας από την Ρούλια 
των Κορεστείων (Καστοριάς), ως επίσης περίφημος κα-
τέστη ο εκ της νήσου Λέσβου μητροπολίτης Καστοριάς 
Γερμανός Καραβαγγέλης, τον οποίον δια την εν γένει 
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δράσιν του κατήγγειλαν οι Τούρκοι εις το οικουμενικόν 
πατριαρχείον, το οποίον ηνεγκάσθη να τον αποσύρη εκ 
Καστοριάς και να τον στείλη στον Μητροπολίτη της 
Μικράς Ασίας. Ο αγών αυτός υπό την μορφήν αυτήν 
διήρκεσεν μέχρι το 1903, ότε ανεμίχθη εις αυτόν και 
η Ελλάς  με προτροπήν του βασιλέως Γεωργίου Α’, ο 
οποίος είπεν εις τον Πρωθυπουργόν Δεληγιάννην, εις 
εποχήν κατά την οποίαν το ελεύθερον κράτος είχε τα 
βλέμματα προς την Κρήτην λόγω των εις αυτήν εθνι-
κών επαναστάσεων των αδάμαστων Κρητών, ότι: «την 
Κρήτην δεν υπάρχει κίνδυνος να καταλάβη κανείς, την 
Μακεδονίαν να προσέξετε, διότι χωρίς αυτήν αδύνατον 
η Ελλάς να ζήση».

Έκτοτε ήρχισαν να έρχονται αξιωματικοί όλων των 
όπλων εκ της ελευθέρας Ελλάδος, οι οποίοι ενίσχυσαν 
τον αγώνα των εγχωρίων Μακεδονομάχων και συνέ-
βαλον εις την επιτυχίαν αυτού του μεγάλου άθλου του 
έθνους, ο όποιος ήρχισε το 1821 διά πρώτην φοράν. Με-
ταξύ των αξιωματικών αυτών διεκρίθη και διά τον θάνα-
τόν του εις το πεδίον της τιμής ο Παύλος 
Μελάς, ο οποίος εγένετο το σύμβολον 
του Αγώνος τούτου. Η επανά-

στασις εις την Χαλκιδικήν και εις το Άγιον Όρος είναι 
αυτή η οποία ήρχισε πρώτα εις την Μακεδονίαν. Εις το 
Άγιον Όρος αφίχθη την 23 Μαρτίου 1821 εκ του Παπά 
των Σερρών ο τραπεζίτης Εμ. Παπάς. Εις την Ιεράν Μο-
νήν Εσφιγμένου ηυλόγησε την επανάστασιν η Ιερά Σύ-
ναξις των Μονών, το κήρυγμα διεδόθη αστραπιαίως εις 
όλην την Χαλικιδικήν. Εδημιουργήθη ενθουσιασμός και 
προσέλευσις εκατοντάδων εθελοντών προς κατάταξιν 
εις τα υπό δημιουργίαν επαναστατικά σώματα.

Σημειώνω ενδεικτικώς ότι εις τον χώρον υπό την Ιεράν 
Μονήν της Αγίας Αναστασίας έλαβε χώραν σφοδρά μάχη 
μεταξύ Χαλκιδιωτών και Τούρκων, την οποίαν οι σύγχρο-
νοι Χαλκιδικιώται απηθανάτισαν εις τον χώρον υπό τον 
Ιεράν ταύτην Μονήν δι’ ανεγέρσεως μνημείου επιβλητικού 
τιμώντας τους 
ηρωϊκούς πο-
λεμιστάς των 
και τον εαυτόν 
των.

όπλων εκ της ελευθέρας Ελλάδος, οι οποίοι ενίσχυσαν 
τον αγώνα των εγχωρίων Μακεδονομάχων και συνέ-
βαλον εις την επιτυχίαν αυτού του μεγάλου άθλου του 
έθνους, ο όποιος ήρχισε το 1821 διά πρώτην φοράν. Με-
ταξύ των αξιωματικών αυτών διεκρίθη και διά τον θάνα-
τόν του εις το πεδίον της τιμής ο Παύλος 
Μελάς, ο οποίος εγένετο το σύμβολον 
του Αγώνος τούτου. Η επανά-

τιμώντας τους 
ηρωϊκούς πο-
λεμιστάς των 
και τον εαυτόν 
των.

Το μνημείο του Μακεδονικού Αγώνα μπροστά στο Νομαρχιακό Μέγαρο Χαλκιδικής, στον Πολύγυρο.

*  *  *

Εκδήλωση για την ηρωϊκή Κασσάνδρα
Το Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2010 στην Αίθουσα Τελετών του νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, ενώπιον πυ-
κνού ακροατηρίου, ο Σύλλογος Κασσανδρινών Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε εκδήλωση στην οποία αναπτύχθηκαν 
δύο θέματα:

1) Ο ΧΑΛΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΤΟ 1821 (Μία άγνωστη πτυχή της ιστορίας μας) με ομιλητή τον Δρ. ιατρό κ. Γεώρ-
γιο Β. Ματαυτσή και 

2) ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΥΘΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ (Η προϊστορική Κρυοπηγή των 6.000.000 ετών) με ομιλήτρια την 
αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. κ. Ευαγγελία Τσουκαλά.

Η όλη εκδήλωση στέφθηκε από επιτυχία. Οι παριστάμενοι συνεχάρησαν θερμά τους διοργανωτές και τους ομιλητές. 
Τον Παγχαλκιδικό Σύλλογο εκπροσώπησε κλιμάκιο του Δ.Σ. Συγχαρητήρια.
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Στον αγώνα του 1821 για την απελευθέρωση του 
έθνους μας από τον τουρκικό ζυγό δεν υπάρχει καμιά ελ-
ληνική περιοχή, η οποία να μη συνέβαλε σημαντικά στον 
αγώνα αυτό της Ελευθερίας. Ανάμεσα σε όλες αυτές τις 
προσφορές ξεχωριστή θέση κατέχει και η προσφορά της 
πολύπαθης Μακεδονίας, η οποία με τον ξεσηκωμό, τους 
αγώνες και τις θυσίες της, καθώς και με τη συμμετοχή, 
κατόπιν, των προσφύγων Μακεδόνων στον αγώνα της 
Νότιας Ελλάδος, βοήθησε αποφασιστικά στην εδραίωση 
της Επανάστασης και τελικά στην επιτυχία της.

Στα σχέδια της Φιλικής Εταιρείας για την εξέγερση η 
Μακεδονία κατείχε μία ξεχωριστή θέση. Γι’ αυτό και οι Φι-
λικοί είχαν φροντίσει με διάφορες αποστολές να βάλουν 
τις οργανωτικές βάσεις στο Άγιο Όρος, στη Θεσσαλονίκη, 
στις Σέρρες, στη Νάουσα καθώς και στους κλεφτοαρμα-
τολούς του Ολύμπου, των Πιερίων και του Βερμίου. 

Ειδικότερα η Χαλκιδική προβλεπόταν να παίξει ση-
μαντικό ρόλο στον Αγώνα. Σ’ αυτό συνέβαλε πολύ η 
ευνοϊκή γεωγραφική θέση της, ο συμπαγής ελληνικός 
πληθυσμός της, η γειτνίασή της με τη Θεσσαλονίκη, η 
ύπαρξη του Αγίου Όρους και πολλά άλλα.

Τον επαναστατικό αγώνα στη Χαλκιδική οργάνωσε 
και άρχισε ο Σερραίος μεγαλέμπορος και Φιλικός Εμ-
μανουήλ Παπάς. Στις 23 Μαρτίου 1821 αναχώρησε για 
το Άγιο Όρος με πολλά όπλα και άλλα πολεμοφόδια 
κι άρχισε να οργανώνει την Επανάσταση. Επειδή όμως 
πίστευε πως η ώρα για την Επανάσταση δεν είχε φτάσει 
ακόμη, περιοριζόταν σε πυρετώδεις προετοιμασίες.

Η αντίδραση όμως των Τούρκων ανάγκασε τους 
επαναστάτες να κινηθούν νωρίτερα από τα προβλεπό-
μενα. Οι υποψίες του Γιουσούφ μπέη της Θεσσαλονίκης 
για το επικίνδυνο της κατάστασης τον οδήγησαν στην 
απόφαση να συλλάβει τους προκρίτους της Μακεδονί-
ας και να δράσει κεραυνοβόλα. Το σχέδιό του όμως να 
επιτεθεί κατά του Πολυγύρου ανάγκασε τους κατοίκους 
του να αμυνθούν. Έτσι στις 17 Μαΐου 1821 επιτέθηκαν 
κατά του Διοικητηρίου, σκότωσαν τον Τούρκο υποδιοι-
κητή και λίγους στρατιώτες, διαιρέθηκαν σε δύο σώμα-
τα και κινήθηκαν εναντίον των τουρκικών ενισχύσεων 
και τις ανάγκασαν να υποχωρήσουν.

Οι συμπλοκές αυτές είχαν σαν συνέπεια να εξαπο-
λύσει τρομοκρατία ο Γιουσούφ μπέης. Σκότωσε όσους 
κατοίκους κρατούσε και διέταξε συλλήψεις και λεηλα-
σίες σ’ ολόκληρη την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Αυτά 
όμως εξαγρίωσαν τους Έλληνες και προκάλεσαν τη γε-
νίκευση της Επανάστασης στη Χαλκιδική.

Στο Άγιο Όρος ο Εμμανουήλ Παπάς συγκέντρωσε όλους 
τους ηγουμένους των μοναστηριών στις Καρυές, κήρυξε 
την Επανάσταση στις 17 Μαΐου 1821 και αναγορεύτηκε 
«Αρχηγός και Προστάτης της Μακεδονίας». Ταυτόχρονα 

Ο ΧΑΛΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΚΑΙ Η ΣυΜΒΟΛΗ ΤΟυ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟυ 1821

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΚΑΪΑΦΑΣ
Φιλόλογος Γυμνασιάρχης

ή λίγο αργότερα επαναστάτησε η Κασσάνδρα, στα τέλη 
Μαΐου ορισμένα χωριά της Σιθωνίας και στις 3 Ιουνίου τα 
Μαδεμοχώρια. Ο ενθουσιασμός των επαναστατών ήταν 
μεγάλος, αλλά ο αγώνας προμηνυόταν δύσκολος.

Παρά τις δυσκολίες, τις οποίες αντιμετώπιζε η εξά-
πλωση της Επανάστασης στη Μακεδονία, ο Εμμανου-
ήλ Παπάς μπόρεσε να οργανώσει μία αξιόλογη δύναμη 
επαναστατών, για να αντιμετωπίσει το Γιουσούφ μπέη, ο 
οποίος απειλούσε το Άγιο Όρος. Οι αγωνιστές έφθαναν 
τους 3.900, από τους οποίους οι 1.000 ήταν Αθωνίτες μο-
ναχοί. Οι δυνάμεις αυτές χωρίσθηκαν σε δύο σώματα: το 
ένα αποτελούσαν μοναχοί του Αγίου Όρους και άνδρες 
από τα Μαδεμοχώρια και βρισκόταν υπό τις διαταγές 
του Εμμανουήλ Παπά, το άλλο, το οποίο αποτελούσαν 
ένοπλοι της Κασσάνδρας και των Χασικοχωρίων, βρι-
σκόταν υπό τις διαταγές του οπλαρχηγού Χάψα από τα 
Παζαράκια της Κασσάνδρας, με τον οποίο συνέπρατταν 
ο καπετάν Δουμπιώτης, ο Βασιλικός και ο Άγγελος.

Το σώμα του Παπά απώθησε μικρή τουρκική δύναμη 
από την Ιερισσό, προχώρησε προς το Σταυρό και έφθα-
σε στο στενό της Ρεντίνας. Το σώμα του Χάψα κατε-
δίωξε τους Τούρκους και έφθασε σε απόσταση τριών 
ωρών από τη Θεσσαλονίκη.

Οι Τούρκοι της πόλης αυτής ετοιμάζονται για αντεπί-
θεση. Στις 4 Ιουλίου ο Αχμέτ μπέης των Γεννιτσών με 500 
άτακτους Γιρούκους ιππείς και 6.000 πεζούς εκστρατεύει 
εναντίον του Χάψα. Η σύγκρουση γίνεται στην πεδινή 
περιοχή του Σέδες. Οι επαναστάτες, μην μπορώντας να 
αντιμετωπίσουν τις επελάσεις του τουρκικού ιππικού, 
αποσύρονται προς τα Βασιλικά. Εκεί, στους πρόποδες 
του Βούζιαρη, μεταξύ Βασιλικών και της Ιεράς Μονής 
της Αγίας Αναστασίας, ακολούθησε φονική σύγκρουση. 
Ο όγκος των τουρκικών δυνάμεων κατέβαλε το σώμα 
του ηρωικού Χάψα. Ο ίδιος έπεσε στο πεδίο της μάχης 
μαζί με 62 άλλα παλικάρια από τη Συκιά της Χαλκιδικής. 
Οι άνδρες του Χάψα, ακολουθώντας το παράδειγμα του 
αρχηγού τους, αντιστάθηκαν με γενναιότητα και πείσμα, 
αλλά ο αγώνας ήταν μάταιος. Όσοι σώθηκαν σκόρπισαν 
στο Βάβδο και τον Πολύγυρο.

Το θέατρο των συγκρούσεων μεταφέρθηκε τότε στην 
Κασσάνδρα. Εκεί ο Εμμανουήλ Παπάς οργάνωσε την 
Αντίσταση στη διώρυγα της Ποτίδαιας. Στο δεύτερο 
15νθήμερο του Ιουνίου έφθασαν στην Κασσάνδρα για 
ενίσχυση 400 άνδρες από τη Θεσσαλία με επικεφαλής το 
Μήτρο Λιάκο και τον Κωνσταντίνο Μπίνο. Τον ίδιο και-
ρό έφθασαν και δύο ψαριανά πλοία, τα οποία μαζί με ένα 
τοπικό και δύο λημνιώτικα προσέφεραν πολύτιμη βοή-
θεια στους επαναστάτες, επιτηρώντας τις ακτές της Χαλ-
κιδικής και αναγκάζοντας δύο τουρκικά πλοία του μπέη 
της Θεσσαλονίκης να εξοκείλουν κοντά στις ακτές. 
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Οι άνδρες, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στην Κασσάν-
δρα, έφθασαν τους 2.000, εκτός από τους 400 του Λιά-
κου και του Μπίνου, στους οποίους προστέθηκαν άλλοι 
200 με τον αρματολό των Πιερίων καπετάν Διαμαντή. 
Αυτός μαζί με τον Παπά και τον Πρόκριτο της Κασσάν-
δρας Γιαννιό Χατζηχριστοδούλου σημείωσαν το πρώ-
το 10ήμερο του Ιουλίου δύο αλλεπάλληλες επιτυχίες 
εναντίον του Αχμέτ μπέη. Έφθασαν σε λίγες ημέρες και 
από τη Σάμο 11 ψαριανά πλοία με πολεμοφόδια και οι 
αγωνιστές μπόρεσαν να αμυνθούν πιο αποτελεσματικά 
και να αντιμετωπίσουν τον εχθρό. 

Έτσι, στο δεύτερο 10ήμερο του Αυγούστου με αιφνι-
διαστική επίθεση κατά των Τούρκων κοντά στον Άγιο 
Μάμαντα σκότωσαν 300 άνδρες. Αντίθετα στο Άγιο 
Όρος, μετά τα γεγονότα των Βασιλικών, επικράτησε 
ηττοπάθεια και οι μοναχοί διχάστηκαν για ένα διάστη-
μα. Παρόλες τις προσπάθειες του Παπά η Επανάσταση 
εκεί αντιμετώπιζε δυσχέρειες, οι οποίες καθημερινά γί-
νονταν και μεγαλύτερες.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου ο Εμμανουήλ Παπάς βρι-
σκόταν στην Κασσάνδρα και προσπαθούσε να οργα-
νώσει καλύτερα τις εκεί στρατοπεδευμένες δυνάμεις, 
να οχυρώσει τη θέση με προμαχώνες και να την ενισχύ-
σει με κανόνια. Στα μέσα του Σεπτεμβρίου 600 Έλληνες 
αγωνιστές αποπειράθηκαν να κτυπήσουν τα νώτα του 
εχθρικού στρατού, αλλά το σημείο της απόβασης προ-
δόθηκε και πολλοί βρήκαν το θάνατο και την αιχμαλω-
σία. Τότε ο Εμμανουήλ Παπάς αναγκάσθηκε να ζητήσει 
ενισχύσεις, οι οποίες όμως όχι μόνο δεν έφθασαν, αλλά 
και τα ψαριανά πλοία, τα οποία, παρά το μικρό αριθμό 
τους είχαν προσφέρει ως τότε μεγάλη βοήθεια, αποχώ-
ρησαν, γιατί δεν πληρώνονταν οι μισθοί των πληρωμά-
των. Οι ηγούμενοι του Αγίου Όρους αρνιόνταν, παρά 
τις επανειλημμένες εκκλήσεις των επαναστατών, να 
ενισχύσουν οικονομικά τον Αγώνα.

Έτσι, στο τέλος Σεπτεμβρίου η κατάσταση στην 
Κασσάνδρα είχε γίνει απελπιστική. Είχαν αρχίσει να 
παρατηρούνται διαρροές στρατιωτών, ενώ οι τουρκικές 
δυνάμεις στο μεταξύ ενισχύθηκαν και είχαν αρχηγό το 
νέο βαλή της Θεσσαλονίκης εμπειροπόλεμο στρατηγό 
Μεχμέτ Εμίν Πασά ή αλλιώς Μεχμέτ Αβδούλ Αμπούδ, 
γνωστότερο με το όνομα Εμπού Λουμπούτ ή Απ Λου-
βούτ, ο οποίος ανέλαβε την τελική και οριστική εξουδε-
τέρωση των επαναστατών της Κασσάνδρας.

Ο Εμπού Λουμπούτ, έχοντας «πλήρη ανεξαρτησίαν 
δράσεως», έστειλε πρώτα ένα απόσπασμα από 3.500 
ιππείς και πεζούς εναντίον των ολιγάριθμων ελληνικών 
δυνάμεων, οι οποίες αμύνονταν ακόμη στο Άγιο Όρος, 
και ο ίδιος βάδισε εναντίον της Κασσάνδρας με πολυ-
άριθμο στρατό από 14.000 άνδρες. Τις θέσεις των επα-
ναστατών στην Κασσάνδρα υπεράσπιζαν 1.500 ή, κατά 
το Φιλήμονα, 600 αγωνιστές. Η πρώτη προσπάθεια 
των Τούρκων να προχωρήσουν προς τη Χερσόνησο 
απέτυχε και η ανασύνταξη των Ελλήνων δημιούργη-
σε ελπίδες, προσωρινά τουλάχιστον, πράγμα το οποίο 
επέτρεψε τους αγωνιστές να απορρίψουν τις τουρκικές 
προτάσεις για κατάθεση όπλων και υποταγή με αντάλ-
λαγμα τη γενική αμνηστία.

Νέα επίθεση του Λουμπούτ, η οποία πραγματοποι-
ήθηκε την αυγή της 30ης Οκτωβρίου (12 Νοεμβρίου 
νέο ημερολόγιο), υπήρξε αποφασιστική. Οι Έλληνες 
αντιμετώπισαν την πρώτη εχθρική έφοδο. Όταν όμως ο 
Τούρκος στρατηγός εξαπέλυσε γενική επίθεση χρησιμο-
ποιώντας και κανόνια, ενώ παράλληλα σώμα από 1.000 
Τούρκους, οι οποίοι είχαν κατορθώσει να επιχωματώ-
σουν αμυντική τάφρο των Ελλήνων και να περάσουν 
στη Χερσόνησο εξουδετερώνοντας τους λίγους άνδρες 
του αρχηγού Γιαννιού Χατζηχριστοδούλου, επιτέθηκε 
από τα νώτα στους αμυνομένους, η κατάσταση έγινε 
πολύ κρίσιμη. Έτσι την 1η Νοεμβρίου (14 Νοεμβρίου με 
το νέο ημερολόγιο) οι Τούρκοι πατούν την Κασσάνδρα 
και ξεχύνονται στα χωριά της. Ακολουθούν φόνοι, λεη-
λασίες, ανδραποδισμοί, σκηνές φρικτής ακολασίας και 
απανθρωπιάς, οι οποίες για δεκάδες χρόνια θα μείνουν 
ζωηρά χαραγμένες στη μνήμη των αυτοπτών μαρτύ-
ρων. Διακόσιες οικογένειες Κασσανδρινών καταφεύ-
γουν στη Σκιάθο, Σκόπελο και Σκύρο και άλλα νησιά.

Αυτή ήταν, σε γενικές γραμμές η πορεία των γεγο-
νότων, τα οποία οδήγησαν στην καταστολή της εξέγερ-
σης της Κασσάνδρας και στην εξόντωση των κατοίκων 
της, στο «Χαλασμό της Κασσάνδρας».

Μπορεί να νικήθηκαν οι πρόγονοί μας στην αναμέ-
τρησή τους αυτή με τους Τούρκους τότε στην Κασσάν-
δρα, αλλά η ήττα αυτή ισοδυναμούσε ηθικά με νίκη. 
Όπως η ήττα και η θυσία του Λεωνίδα στις Θερμο-
πύλες οδήγησε αργότερα τους Έλληνες σε περιφανείς 
νίκες στη Σαλαμίνα και στις Πλαταιές, έτσι και η απο-
τυχία αυτή των συμπατριωτών μας στην Κασσάνδρα 
και στη Χαλκιδική γενικότερα διαμόρφωσε καινούριες 
προϋποθέσεις και έθεσε νέες βάσεις για την πιο πέρα 
διεξαγωγή του εθνικού μας αγώνα.

Πρώτα πρώτα αναπτέρωσε το ηθικό των Ελλήνων 
και του δημιούργησε την πεποίθηση πως οι Τούρκοι δεν 
ήταν τόσο φοβεροί, όσο τους θεωρούσαν μέχρι τότε.

Έφερε αντιπερισπασμό στους Τούρκους, ο οποίος 
ήταν σοβαρός και μακροχρόνιος.

Οι Έλληνες της Νότιας Ελλάδας ανακουφίστηκαν 
από το βάρος των μεγάλων και συντονισμένων εχθρι-
κών επιχειρήσεων, οι οποίες θα εξαπολύονταν εναντίον 
τους. Έτσι δόθηκε ο απαραίτητος και κατάλληλος χρό-
νος για την καλύτερη οργάνωσή τους και την εδραίω-
ση της Επανάστασης.

Σήμερα εμείς ζούμε ελεύθεροι. Πρέπει όμως να συνει-
δητοποιήσουμε πως την ελευθερία μας αυτή, κατά ένα με-
γάλο μέρος, την οφείλουμε και σ’ αυτούς τους συμπατρι-
ώτες μας αγωνιστές, τους οποίους τιμάμε κάθε χρόνο με 
διάφορες εκδηλώσεις. Γι’ αυτό τη στιγμή αυτή υψώνεται 
μπροστά μας ένας ολόκληρος ιστορικός κόσμος, γεμάτος 
από μεγάλες ιστορικές πράξεις και ηρωικές μορφές. Και 
όραμα θείο ψυχικού μεγαλείου, τρόπαιο γιγάντιο υψώ-
νεται ενώπιόν μας και φως ανέσπερο ανδρείας ξεχύνεται 
ολόγυρά μας. Και κάθε αληθινός Κασσανδρινός σήμερα, 
κάτω από το κράτος τόσων εντυπώσεων και συναισθη-
μάτων, ψιθυρίζει: 

 «Ας είναι ευλογημένη παντοτινά και αιώνια η μνήμη 
σας,  Ήρωες και Μάρτυρες Κασσανδρινοί».
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«Ὡς Ἐπισκοπή (ἡ Κασσάνδρεια) ὑπαγόταν στή Μη-
τρόπολη Θεσσαλονίκης καί γιά πρώτη φορά ἀναφέρε-
ται στήν «ἔκθεσιν τοῦ Λέοντος Στ΄ τοῦ Σοφοῦ τό 901 ἤ 
902: + Τῇ Θεσσαλονίκῃ Θεσσαλίας

Α ὁ Κίτρους
Β ὁ Βεροίης
Γ ὁ Δρουγουβιτίας
Δ ὁ τῶν Σερβίων
Ε ὁ Κασσανδρείας

Μέχρι τά μέσα τοῦ 17ου αἰώνα ἀναφέρεται στά «τα-
κτικά»ὡς ἐπισκοπή τῆς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, 
ὕστερα ὅμως παύει ἡ μνεία αὐτή, γιατί... τό Δεκέμβριο 
τοῦ 1607 ἀνυψώθηκε σέ Ἀρχιεπισκοπή1.

Ὁ πρῶτος ἐπίσκοπος Κασσανδρείας πού μᾶς εἶναι 
γνωστός, ὁ Ἑρμογένης, ἔζησε πολύ νωρίς, ἀφοῦ ἔλαβε 
μέρος στή ληστρική σύνοδο τῆς Ἐφέσου (449) καί στήν 
τέταρτη οἰκουμενική σύνοδο2».

Ὁ δεύτερος ἐπίσκοπος Κασσανδρείας, πού μᾶς εἶναι 
γνωστός, ὁ Ἰγνάτιος ἔλαβε μέρος στήν σύνοδο τοῦ 879-
880, πού ἔγινε στόν ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντι-
νουπόλεως, καί ἐπικύρωσε τήν ἐπανεκλογή τοῦ Φωτίου 
ὡς πατριάρχη.

Ὁ Λεόντιος ἦταν ἐπίσκοπος Κασσανδρείας τό δεύ-
τερο ἥμισυ τοῦ 11ου αἰ. καί μᾶς εἶναι γνωστός ἀπό τήν 
σφραγίδα του.

Ὁ Ἀδάμ Κασσανδρείας ἀναφέρεται σέ πατριαρχική 
πράξη τοῦ πατριάρχη Γεωργίου Β΄ ξιφιλίνου (1191-
1198).

Ὁ Μιχαήλ Κασσανδρείας, ἀρχές τοῦ 13ου αἰ., ἀνα-
φέρεται ὅτι παραβρέθηκε στήν τελετή χειροθεσίας τοῦ 
Ἁγίου Σάββα τῆς Σερβίας σέ ἀρχιμανδρίτη ἀπό τόν μη-
τροπολίτη Θεσσαλονίκης Κωνσταντῖνο Μεσοποταμίτη.

Ὁ Βασίλειος Κασσανδρείας ὑπογράφει ἀντίγραφο 
χρυσόβουλου, τό ὁποῖο ἐξέδωσε ὁ αὐτοκράτορας (Μι-
χαήλ Ζ΄ Παλαιολόγος τόν Ἰανουάριο τοῦ 1259, μέ τό 
ὁποῖο ἐδώρισε στήν μονή τῆς Λαύρας τό χωριό Το-
ξόμπους κ.ἄ.

Ὁ Γεώργιος Κασσανδρείας στίς 12 Ἀπριλίου 1284 
ἦταν παρών στήν σύνταξη τῆς διαθήκης τοῦ πρώην μη-
τροπολίτη Θεσσαλονίκης Θεοδώρου Κεραμέα.

Ὁ Ἰάκωβος ἦταν ἐπίσκοπος Κασσανδρείας γύρω στά 
1510.

Ὁ Κάλλιστος Κασσανδρείας ὑπογράφει γράμμα τοῦ 
πατριάρχη Ἰωάσαφ τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1560.

Η ΕΠΙΣΚΟΠΗ - ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 
ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟυ 1821

ΔΡ. ΕΡΑΤΩ ΖΕΛΛΙΟυ-ΜΑΣΤΟΡΟΚΩΣΤΑ

Ὁ Κοσμᾶς Κασσανδρείας τόν Ἰανουάριο τοῦ 1565 
ὑπογράφει τήν καθαίρεση τοῦ πατριάρχη Ἰωάσαφ τοῦ 
Μεγαλοπρεπῆ, ἀλλά ἀναφέρεται καί σέ γράμμα τοῦ 
πατριάρχη Μητροφάνη μέ ἡμερομηνία 4 Σεπτεμβρίου 
1568. Τόν Ἰανουάριο τοῦ 1569 ὁ Κασσανδρείας Καλλί-
νικος ἤ Κωνσταντῖνος ὑπογράφει ἔγγραφο τοῦ μητρο-
πολίτη Θεσσαλονίκης, Ἰωάσαφ, μέ τό ὁποῖο βεβαιώνε-
ται ὅτι ὁ Βεροίας Θεοφάνης Μαλάκης δώρισε τόν ναό 
τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Θεσσαλονίκης στήν μονή Βλα-
τάδων. Μήπως ὅμως ἡ ἀνάγνωση τῆς ὑπογραφῆς τοῦ 
ἐγγράφου εἶναι λανθασμένη ἀπό τούς μελετητές καί 
πρόκειται γιά τόν Κοσμά Κασσανδρείας, ὁ ὁποῖος καί 
στίς 10 Φεβρουαρίου 1580 ὑπογράφει μέ τόν ἐπίσκοπο 
Ἱερισσοῦ καί Ἁγίου Ὄρους Ἀκάκιο ἀναφορά πρός τόν 
πατριάρχη Ἱερεμία Β΄ γιά τά ἀποτελέσματα τῆς ἐξαρ-
χικῆς ἀποστολῆς τους στό Ἅγιον Ὄρος, ἡ ὁποία εἶχε ὡς 
σκοπό τήν ἐξέταση διαφορᾶς μεταξύ τῶν μονῶν Λαύ-
ρας καί Φιλοθέου γιά τμῆμα γῆς πού βρισκόταν πέρα 
ἀπό τόν Μυλοπόταμο.

Τό 1604 καθαιρέθηκε ὁ Εὐθύμιος ἀπό ἐπίσκοπος 
Κασσανδρείας.

Τόν Δεκέμβριο τοῦ 1607 διαδέχθηκε τόν Εὐθύμιο ὁ 
Δαμασκηνός καί ὁ πατριάρχης Νεόφυτος Β΄ ἀνύψωσε 
τήν Ἐπισκοπή Κασσανδρείας σέ Ἀρχιεπισκοπή καί ὁ 
Δαμασκηνός ἦταν ὁ πρῶτος ἀρχιεπίσκοπος.

Ὁ Σισώης Κασσανδρείας ὑπογράφει τόν Μάϊο τοῦ 
1611 πράξη τοῦ πατριάρχη Νεοφύτου Β΄ γιά ὑποθέσεις 
γάμου καί τό 1633 συνοδικό σιγιλλιῶδες γράμμα τοῦ 
Κυρίλλου Λούκαρη, μέ τό ὁποῖο ὑπάγεται ἡ μονή Βλα-
τάδων στήν μονή Ἰβήρων.

Ὁ Λαυρέντιος Κασσανδρείας διαδέχθηκε τόν Σισώη 
καί παραιτήθηκε οἰκειοθελῶς τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1639.

Τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1639 ἐκλέχθηκε ἀρχιεπίσκοπος 
Κασσανδρείας ὁ ἱερομόναχος καί πνευματικός Λαυρέ-
ντιος, ἡ ἀρχιερατεία τοῦ ὁποίο δέν ἦταν μακρά.

Ὁ Δαμασκηνός, πρώην μητροπολίτης Θεσσαλονί-
κης, ὑπογράφει ὡς ἀρχιεπίσκοπος Κασσανδρείας στίς 
16 Ἰουλίου 1643.

Ὁ Θεοφάνης, πρώην ἐπίσκοπος Ἀδραμερίου καί Γα-
λατίστης, ἐκλέχθηκε ἀρχιεπίσκοπος Κασσανδρείας τόν 
Ἰούνιο τοῦ 1651.

Ὁ Δωρόθεος τοποθετήθηκε ὡς ἀρχιεπίσκοπος Κασ-
σανδρείας ἀπό τόν Φεβρουάριο τοῦ 1653 ἕως τό 1656.

Γιά τόν Φιλόθεο, πού ἀναφέρει ὁ Π. Στάμου 3 ὡς 
Κασσανδρείας τό 1654, δέν ἔχουμε καμμία μαρτυρία.
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Ὁ Μελέτιος Κασσανδρείας γνωρίζουμε μόνον ὅτι 
παραιτήθηκε στίς 15 Ἀπριλίου 1680.

Ὁ Μελχισεδέκ, πρώην ἐπίσκοπος Ἀδραμερίου, ἔγινε 
ἀρχιεπίσκοπος Κασσανδρείας στίς 5 Ἰουνίου 1680.

Ὁ Ἰωαννίκιος Κασσανδρείας τοποθετεῖται ἀχρονο-
λόγητα τόν 17ο αἰ.

Ὁ Ἰγνάτιος Κασσανδρείας τοποθετεῖται στό τέλος 
τοῦ 17ου καί στίς ἀρχές τοῦ 18ου αἰ. (1690 ἤ 1706).

Ὁ Ἀρσένιος Κασσανδρείας ἀναφέρεται τό 1720.
Ὁ Σωφρόνιος Κασσανδρείας ἀναφέρεται τό 1725.
Ὁ Ἰωακείμ Κασσανδρείας, ἀπό τήν Λέσβο, τόν Μάϊο 

τοῦ 1727 ὑπογράφει γράμμα τοῦ πατριάρχη Παϊσίου 
Β΄ «ὑπέρ τῶν κουτείων τοῦ ἁγίου Τάφου» καί τόν Δε-
κέμβριο τοῦ 1734 ὑπογράφει ἔγγραφο τοῦ πατριάρχη 
Νεοφύτου Στ΄, πού ἀναφέρεται στόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἰω-
άννη τοῦ Γαλατᾶ στήν Κωνσταντινούπολη.

Ὁ Θεόκλητος Κασσανδρείας ἀναφέρεται μόνον σέ 
ἕνα αὐτοκρατορικό φιρμάνι, πού φέρει χρονολογία 24 
Μαΐου 1734. Ἡ χρονολογία, ὅμως, αὐτή ἔρχεται σέ ἀντί-
θεση μέ τήν μαρτυρία, πού ἔχουμε, ὅτι τόν Δεκέμβριο 
τοῦ 1734 ὑπογράφει πατριαρχικό ἔγγραφο ὁ Ἰωακείμ 
Κασσανδρείας.

Ὁ Λαυρέντιος Κασσανδρείας πρέπει να τοποθετηθεῖ 
τό 1748.

Ὁ Λεόντιος Κασσανδρείας ἀρχιεράτευσε ἕως 29 
Ὀκτωβρίου 1750.

Ὁ Φιλόθεος Κασσανδρείας ἐκλέχθηκε στίς 29 Ὀκτω-
βρίου 1750 καί ἔμεινε ἕως τόν Αὔγουστο τοῦ 1752.

Ὁ Γρηγόριος Κασσανδρείας ἀπό τήν Σκόπελο καί 
Γρηγοριάτης (ἀδελφός τῆς μονῆς Ἁγίου Γρηγορίου Ἁγί-
ου Ὄρους) ἔγινε ἀρχιεπίσκοπος τόν Αὔγουστο τοῦ 1752 
καί ἐγκατέλειψε τά ἐγκόσμια τόν Δεκέμβριο τοῦ 1787.

Ὁ Νικηφόρος Κασσανδρείας, ἀρχιδιάκονος τοῦ μη-
τροπολίτη Ἡρακλείας, ἔγινε ἀρχιεπίσκοπος τόν Δε-
κέμβριο τοῦ 1787 καί παραιτήθηκε στίς 20 Ὀκτωβρίου 
1791.

Ὁ Ἰγνάτιος Κασσανδρείας, ἐπίσκοπος Κίτρους, ἔγινε 
ἀρχιεπίσκοπος τόν Νοέμβριο τοῦ 1791 καί ἐγκατέλειψε 
τά ἐγκόσμια τό 1824.

Ἡ Κασσάνδρα ἀπό τό 1607, πού ἔγινε ἡ Ἀρχιεπισκο-
πή, καί κυρίως ἀπό τόν 18ο αἰ., ὅταν πολλά χωριά τοῦ 
καζά Θεσσαλονίκης ἐξαιτίας τῆς φορολογίας μετατρά-
πηκαν σέ τσιφλίκια ἐνῶ στήν χερσόνησο τῆς Κασσάν-
δρας τήν θέση τῶν τσιφλικιῶν τήν πῆραν τά μετόχια 
τοῦ Ἁγίου Ὄρους, πού ἀποτελοῦσαν τό 47,82%, εὐημε-
ροῦσε.

Τό 1725-1726 ὁ Γάλλος πρόξενος τῆς Θεσσαλονί-
κης La Blanc ἄνοιξε ὑποπροξενεῖο4 στήν Κασσάνδρα 
καί τήν ἄνοιξη τοῦ 1745 ὁ πρόξενος τῆς Ὀλλανδίας 
στήν Θεσσαλονίκη ὅρισε ὡς ὑποπρόξενο τῆς χώρας 
του στήν χερσόνησο τόν προύχοντά της Δημήτριο 
Μπακάλογλου, διότι τήν ἐποχή αὐτή ἀπό τήν Κασ-
σάνδρα ἔφεραν στήν Θεσσαλονίκη μετάξι, νῆμα, ἀλι-
ζάρι, καυσόξυλα, ξυλεία οἰκοδομῆς κ.ἄ. Οἱ κάτοικοι 
τῆς Κασσάνδρας ἀσχολοῦνταν καί μέ τήν κτηνοτρο-
φία, τήν γεωργία καί τήν ἁλιεία, γι’ αὐτό εἶχαν πολ-
λά μικρά καράβια καί βάρκες5. Ὁ πλοῦτος ἦταν μοι-
ρασμένος φυσιολογικά ἀνάμεσα στούς κατοίκους καί 
ὡς πρός αὐτό ξεπερνοῦσαν κάθε ὅμοια κοινότητα τῆς 
Δυτικῆς Εὐρώπης. Ἐπιπλέον ἡ Κασσάνδρα, ἐπειδή δέν 
εἶχαν ἐγκατασταθεῖ Τοῦρκοι, ἀπολάμβανε πολιτικά, 
θρησκευτικά καί κοινοτικά δικαιώματα, τό ἀναφέρουν 
καί τουρκικά ἔγγραφα6, πού ἦταν ἄγνωστα στά ἔθνη 
τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης.

Ὡστόσο ἡ εὐημερία καί ἡ ἤπια τουρκική ἐπικυριαρχία 
δέν ἐμπόδισε τούς Κασσανδρινούς ὀλίγες ἡμέρες μετά 
τόν ξεσηκωμό τοῦ Πολυγύρου στίς 17 Μαΐου 1821, νά 
κηρύξουν σέ δημόσια συγκέντρωση τήν ἐπανάσταση7. 
Σέ ἐπιστολή τους πρός τούς ἐπιτρόπους τοῦ Κοινοῦ τοῦ 
Ἁγίου Ὄρους, ὅπου βρισκόταν ὁ Ἐμμανουήλ Παπᾶς, μέ 
ἡμερομηνία 29 Μαΐου 1821, γεμάτοι ἐνθουσιασμό γρά-
φουν: «...ἡμεῖς οἱ ἐν τῇ χερσονήσῳ Κασσάνδρᾳ ἐσηκώ-
σαμεν τά ἄρματα κατά τοῦ τυράννου μας. ...Ἑτοιμασθῆτε 
λοιπόν στρατιῶται τοῦ ἐπουρανίου Χριστοῦ καί ὁπλί-
σατε ὅλους τούς ἐδικούς σας κατά τοῦ τυράννου. ...Μή 
ἀμελήσετε ἅγιοι πατέρες, ἀλλ’ ὁπλισθῆτε καί ταχύνατε 
πρός ἀφανισμόν τοῦ ἀσεβοῦς τυράννου μας διά ἀγά-
πην τοῦ γένους καί τῆς πίστεως ἡμῶν.8...».

1. Ὁ πατριάρχης Τιμόθεος Β΄ τό 1612 ἤ 1616 ὑποβίβασε τήν Ἀρχιεπισκοπή Κασσανδρείας σέ Ἐπισκοπή, ἀλλά ὁ πατριάρχης 
Κύριλλος Λούκαρης πρίν τό 1633 τήν ἀνύψωσε καί πάλι σέ Ἀρχιεπισκοπή.

2. Ἀπ. Γλαβίνα, Ἀρχιερεῖς Κασσανδρείας, Μακεδονικά 22 (1982) 222-223.
3. Π. Στάμου, Ὁ μητροπολίτης Κασσανδρείας Εἰρηναῖος (1863-1945), Ἀθήνα 1979, σ. 246.
4. Ἀπ. Βακαλόπουλου, Ἱστορία τῆς Μακεδονίας 1354-1833, Θεσσαλονίκη 1988, σ. 269-271.
5. Leake W.M., Travels in Northern Greece, τόμ. 3, London 1835, σ. 163-164.
6. Ἰ. Βασδραβέλλη, Οἱ Μακεδόνες εἰς τούς ὑπέρ τῆς ἀνεξαρτησίας ἀγῶνες (1796-1832), Θεσσαλονίκη 1955, σ. 196-197.
7. Ἐρ. Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, Χαλκιδική: Ἐπαναστάσεις κατά τήν περίοδο τῆς τουρκοκρατίας-Μακεδονικός Ἀγώνας, Θεσ-

σαλονίκη 1996, σ. 14-15, 24-36.
8. Ἰ. Φιλήμονος, Δοκίμιον ἱστορικόν περί τῆς ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως, τόμ. 3, Ἀθῆναι 1860, σ. 144 καί Ἀπ. Βακαλόπουλου, 

Ἐμμανουήλ Παπᾶς· ἡ ἱστορία καί τό ἀρχεῖο τῆς οἰκογένειάς του, Θεσσαλονίκη 1981, σ. 57-58.
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«Οι πληθυσμοί που μόλις εκδιώχθηκαν από την Ανα-
τολία δεν είναι οι οποιοιδήποτε πληθυσμοί που η τόσο 
ταραγμένη ανατολική πολιτική τους μεταφέρει από τη 
μια περιοχή σε άλλη. Είναι οι άμεσοι κληρονόμοι των 
λαμπρών και ανδρείων Ελλήνων, οι οποίοι μας κληρο-
δότησαν τον πολιτισμό μας, έθεσαν τις βάσεις του δι-
καίου και της ηθικής, ανακάλυψαν τις πρώτες αρχές της 
επιστήμης και έκαναν τη γοητεία και την τελειότητα 
του κάλλους να θεριέψει στον κόσμο. Εδώ και τρεις χι-
λιάδες χρόνια, οι ακτές της Μικράς Ασίας είναι ελληνι-
κές. Οι Έλληνες δημιούργησαν τη ζωή, τη συντήρησαν 
και την ανέπτυξαν σε αυτή τη χαρούμενη χώρα. Κράτη-
σαν εδώ συνεχώς ζωντανή τη γλώσσα, τις παραδόσεις, 
τη λατρεία των προγόνων μας. Τομή και απότομη ρήξη 
υπέστη τώρα η μακριά αυτή αλυσιδωτή διαδοχή, που οι 
Πέρσες, οι Ρωμαίοι, οι Βυζαντινοί, οι Λατίνοι, οι Οθωμα-
νοί του 15ου αιώνα είχαν σεβαστεί τη συνέχειά της.

Στη Φώκαια συγκεκριμένα, τη λαμπρή αυτή πόλη της 
Ιωνίας, που με τέτοια τόλμη μετέφερε στις ακτές της 
δικής μας Προβηγκίας τα καλά του ελληνισμού, όσοι 
επιζούσαν μετά τις τόσες ανατροπές και καταστροφές 
κατάφερναν πάντα να υπερασπίζουν την αρχαία κλη-
ρονομιά, ενάντια στην πίεση που άσκησαν τόσες φορές 
κατακτητικές και βάρβαρες ορδές(...) Καμιά επίθεση 
από όσες υπέστησαν κατά τη διάρκεια της λαμπρής και 
θυελλώδους ιστορίας τους δεν διέρρηξε τον δεσμό που 
τους συνέδεε με τις απαρχές τους και καμιά δεν είχε, 
όπως η τωρινή, τον χαρακτήρα άνανδρης επίθεσης, τον 
οποίο μόλις προσέδωσε η Νέα Τουρκία στον διωγμό 
τους». Αυτά έγραφε ο Félix Sartiaux τον Ιούνιο του 1914 
από την Παλαιά Φώκαια της Μικράς Ασίας στη διάρ-
κεια του πρώτου διωγμού από τους Τούρκους. 

Ο Γάλλος Φελίξ Σαρτιώ (1876-1944) ήταν μηχανικός 
και αρχαιολόγος και διεξήγαγε συστηματικές, οργανω-
μένες ανασκαφές στη Φώκαια το 1913, 1914 και 1920. 
Στις 12 Ιουνίου 1914, με το ξέσπασμα του διωγμού ο 
Σαρτιώ μαζί με το επιτελείο του συμπαραστάθηκε τους 
κατατρεγμένους Έλληνες και τους βοήθησε, όσο μπο-
ρούσε και όσο ήταν δυνατόν, να εκπατριστούν με μια 
κάποια ασφάλεια. Ως πραγματικός φιλέλληνας κατάφε-
ρε να σώσει μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού, 
υψώνοντας τη σημαία της Γαλλικής Δημοκρατίας σε 
τέσσερα σπίτια που κρατούσε με τους συνεργάτες του. 

Όταν επέστρεψαν οι Έλληνες στα σπίτια τους το 

«ΟΔΟΣ ΦΕΛΙξ ΣΑΡΤΙΩ» ΣΤΗ ΝΕΑ ΦΩΚΑΙΑ
Στη γιαγιά μου τη Γεωργία, τη Φωκιανή

ΓΕΡΑΚΙΝΑ Ν. ΜυΛΩΝΑ
Φιλόλογος

1919, ξαναγύρισε και ο Σαρτιώ για να συνεχίσει το ανα-
σκαφικό του έργο. Με συνείδηση ιστορικού ο Γάλλος 
μηχανικός διεφύλαξε ένα πολύτιμο φωτογραφικό αρ-
χείο καθώς και το ημερολόγιό του από την εποχή που 
ήταν στη Φώκαια. Είμαστε πραγματικά τυχεροί που 
βρέθηκε το φωτογραφικό υλικό του Σαρτιώ και η βαλί-
τσα με τα αρχεία του. Όλα αυτά δημοσιεύονται στο βι-
βλίο που εξέδωσε το Ριζάρειο Ίδρυμα, το 2008, με τίτλο 
«Φώκαια, 1913-1920. Η μαρτυρία του Φελίξ Σαρτιώ», με 
επιμέλεια του Χάρη Γιακουμή. 

Σε αναγνώριση της μεγάλης προσφοράς του Σαρ-
τιώ στους παλιούς Φωκιανούς, οι απόγονοί τους, οι 
νέοι Φωκιανοί, του αφιέρωσαν το δρόμο που περνά-
ει μπροστά από το Αγίασμα του Αποστόλου Παύλου 
και του έδωσαν το όνομά του. Στις 29 του περασμένου 
Αυγούστου με μια σεμνή τελετή στην οποία παραβρέ-
θηκε και ο κ. Christian Timonier, ο Γάλλος Πρόξενος 
στη Θεσσαλονίκη, έγινε η ονοματοθεσία του συγκεκρι-
μένου δρόμου. 

Για τον ευαίσθητο αυτόν άνθρωπο, που έκλαψε σαν 
Έλληνας για το διωγμό των Φωκιανών, που αποτύπωσε 
με πόνο και θλίψη τις δύσκολες στιγμές τους, φιλοτε-
χνήθηκε μία στήλη από τον Αθυτιώτη γλύπτη Βασίλη 
Παυλή.

Πρόκειται για στήλη από κασσανδρινό μαλακό 
ασβεστόλιθο, ύψους 1,78 μ., πλάτους 1,05 μ. και πάχους 
48 εκ., στημένη πάνω σε χαμηλή βάση, δίπλα στο Αγί-
ασμα του Αποστόλου Παύλου. Στολισμένη με αετούς, 
κληματίδες, φύλλα και πουλιά, στην μπροστινή της όψη 
παρουσιάζεται ανάγλυφη η οδοσήμανση σε δύο γλώσ-
σες: «ΟΔΟΣ ΦΕΛΙξ ΣΑΡΤΙΩ RUE FÉLIX-SARTIAUX”. 
Ακριβώς από κάτω, πάνω σε χάλκινη πλάκα, αναγρά-
φονται σύντομες πληροφορίες για τον Σαρτιώ και ακο-
λουθεί η υπογραφή του γλύπτη (ΠΑυΛΗΣ 29-8-10). 
Στην πίσω επιφάνεια της στήλης κυριαρχεί ένας μεγά-
λος ανάγλυφος αετός. 

Ο Βασίλης Παυλής εδώ και χρόνια δουλεύει την 
κασσανδρινή πέτρα, γνώριμο και οικείο υλικό για τους 
Αθυτιώτες που με αυτήν κτίζαν τα σπίτια τους. Από τα 
πιο γνωστά και αγαπημένα του θέματα είναι οι αετοί 
και γενικότερα τα πουλιά, αποδοσμένα σε διάφορες 
διαστάσεις και σε ποικίλες συνθέσεις. Αποδίδει τα θέ-
ματά του αυθόρμητα, ανεπιτήδευτα με ένα στυλ που 
τον φέρνει πολύ κοντά στους λαϊκούς καλλιτέχνες του 
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τόπου μας. Ωστόσο, ο Παυλής έχει αποκρυσταλλώσει 
το δικό του, προσωπικό στυλ, το οποίο είναι εύκολα 
αναγνωρίσιμο. Την τελευταία δεκαετία τον ενδιαφέρει, 
ολοένα και περισσότερο, η μνημειακή γλυπτική και οι 
ογκώδεις κατασκευές. Τα ολόγλυφα γλυπτά καταλαμ-
βάνουν πια ένα σημαντικό μέρος του συνολικού του 
έργου (π.χ. «Μανιτάρια», στα Γρεβενά και «Ψαράς», 
στην Ιερισσό).

Στην περίπτωση του μνημείου του Σαρτιώ είναι προ-
φανές πως ο καλλιτέχνης επηρεάστηκε από την ευαι-
σθησία και το ανθρωπιστικό έργο του Γάλλου αρχαι-
ολόγου. Από συνομιλία μου μαζί του διαπίστωσα ότι 
πράγματι εντυπωσιάστηκε από τον Άνθρωπο Σαρτιώ, 
ο οποίος σε δύσκολους καιρούς και με κίνδυνο της 
ζωής του πήρε θέση στο θέμα των προσφύγων. Έτσι, 
ο Βασίλης Παυλής δεν θέλησε να σταθεί σε μια απλή 
πλάκα, όπως του είχε προταθεί, αλλά προβληματίστη-
κε και αποφάσισε να δώσει μνημειακή διάσταση στο 
οδόσημα, όπως έκρινε ότι θα ταίριαζε καλύτερα στην 
προσφορά του Φελίξ Σαρτιώ.

Με κριτήριο τον όγκο και την ποιότητα αναζήτησε 
ο γλύπτης μια θεματολογία που να ταιριάζει στην προ-
σωπικότητα του τιμώμενου προσώπου. Θεωρώντας ότι 
ο δυναμισμός και η ανθρωπιά υπήρξαν τα χαρακτηρι-
στικά γνωρίσματα του Γάλλου φιλέλληνα, επέλεξε τους 
αετούς, τα φωκιανά σταφύλια και τα πουλιά, δημιουρ-
γώντας μια σύνθεση που υμνεί τη χαρά της ζωής, την 
ελπίδα και την αισιοδοξία. 

Ταιριάζουν τα θέματα αυτά στον Σαρτιώ, στον άν-
θρωπο που σαν ένας μεγάλος αετός είχε απλώσει τις 
φτερούγες του να προστατεύσει τους πονεμένους και 
δυστυχισμένους παππούδες μας, εκείνο το καλοκαιρι-
νό βράδυ που η λαίλαπα αναποδογύρισε τις ζωές τους. 
«Στις επτά το βράδυ, όλα έχουν τελειώσει. Η καταστρο-
φή έχει ολοκληρωθεί. Η επιχείρηση κράτησε μετά βίας 
είκοσι τέσσερις ώρες. Οι οργανωτές πρέπει να είναι ευ-
χαριστημένοι... Οι νέοι αυτοί Βάρβαροι δεν έχουν τίποτα 
να ζηλέψουν από τους προγόνους τους, τις οθωμανικές 
ορδές, που ρήμαζαν κατά τον Μεσαίωνα τις ακτές και 
τα νησιά... Μόνον ο θόρυβος των βημάτων μου αντηχεί 
μέσα στο κενό και την καταθλιπτική σιωπή. Λυγμοί με 
πνίγουν, δάκρυα ανεβαίνουν στα μάτια μου, η απελπισία 
του μεγάλου πένθους μου σφίγγει την καρδιά... Όλα τέ-
λειωσαν. Δεν υπάρχεις πια, αγαπημένη ψυχή της παλιάς 
αυτής πόλης... Θα προσπαθήσω να σου αποδοθεί δικαι-
οσύνη στη συνείδηση των ανθρώπων και αυτό είναι το 
μόνο που μπορώ να κάνω για σένα τώρα».

Πιστεύω πως ο Félix Sartiaux θα προσπάθησε να 
πραγματοποιήσει την υπόσχεσή του. Ταυτόχρονα έχω 
τη γνώμη πως η απόφαση όλων των φορέων, οι οποίοι 
επιχείρησαν να κάνουν το έργο αυτού του ανθρώπου 
γνωστό σε όλους εμάς, είναι σίγουρα μια απονομή δι-
καιοσύνης, που την χρωστούμε στον ίδιο και κατ’ επέ-
κταση στους παππούδες μας, οι οποίοι ίσως απεικονί-
ζονται σε κάποια από τις δραματικές φωτογραφίες του 
Σαρτιώ. 

1. Η Γεωργία Καριοφύλλη, στην οποία αφιερώνω το άρθρο, γεννήθηκε στην Παλαιά Φώκαια της Μικράς Ασίας το 1907. 
Έζησε και τους δύο διωγμούς, το 1914 και το 1922. Με την Μικρασιατική Καταστροφή βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη μαζί με την 
οικογένειά της. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν στη Νέα Φώκαια της Χαλκιδικής. Παντρεύτηκε τον Αστέριο Σαρίκα στην Άθυτο 
και έκανε δύο παιδιά, τον Νικόλαο και τη Μαγδαληνή. 

2. Τα κείμενα από το ημερολόγιο του Σαρτιώ είναι παρμένα από το βιβλίο του Χάρη Γιακουμή.
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ΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΗΜΕΡΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ. ΤΑ ΧΡΙΣΤΟυΓΕΝΝΑ

ΜΑΡΙΑ ΜΠΟυΛΑΚΗ ΛυΠΗΡΙΔΗ

Ο χρόνος είναι ένα ασταμάτητο ποτάμι που κυλά 
πάνω από λογιών λογιών εμπόδια, παραμερίζει κάθε 
αδυναμία, κάθε απαισιοδοξία, έρχεται και θρονιάζεται 
επάνω μας, ασπρίζει τα μαλλιά μας και γερνάει το σώμα 
μας.

Είμαστε τυχεροί, αν είναι πεντακάθαρο το τρέξιμό 
του και αναβαπτίζει και δυναμώνει μέσα μας τη σκέψη, 
ή μέσα στα θολά νερά του, παρασύρει τα λογικά μας και 
μας κάνει αδύναμους για οποιαδήποτε σωστή σκέψη.

Στα γάργαρα νερά της σκέψης μου ψάχνω τις ΄Αγιες 
ημέρες των Χριστουγέννων, να βρω τις μορφές των γο-
νιών μας, που με τη δική τους αθόρυβη ζωή, φώτισαν 
τη δική μας. Μας άφησαν αναμνήσεις, ονειροπολήμα-
τα, αντικείμενα, που το καθένα κουβαλά ίχνη της ζωής 
τους και μας βοηθάει να ξεφύγουμε από τη στεγνή 
πραγματικότητα της σημερινής ζωής, κυρίως τις γιορ-
τινές ημέρες.

Πολλές ήταν, τα χρόνια εκείνα, οι γεωργικές και κτη-
νοτροφικές εργασίες που κρατούσαν άνδρες και γυναί-
κες μακριά από τα σπίτια τους. 

Δύσκολες εργασίες, που έπεφταν μέσα στο χειμώνα, 
Νοέμβριο και Δεκέμβριο.

Οι χειμωνιάτικοι αυτοί μήνες όμως, έφεραν μαζί τους 
και πολλές μεγάλες γιορτές που τους έδιναν την ευκαι-
ρία να ξεκουραστούν. Τις «τιμούσαν τις γιορτές», διέκο-
πταν τις εργασίες τους. Η πίστη ήταν η δύναμή τους.

Στις 14 Ν/ρίου, ημέρα της γιορτής του Αποστόλου 
Φιλίππου, άρχιζε η σαρανταήμερη νηστεία, ως τα Χρι-
στούγεννα. 

Τη νηστεία αυτή, που συνοδευόταν με θερμές προ-
σευχές, έλεγαν οι γιαγιάδες, ότι τη ζήτησε ο Απόστ. Φί-
λιππος από τους άλλους Αποστόλους να την κάνουν 
για χάρη του, για να συγχωρεθεί και να μην μείνει έξω 
από τον Παράδεισο, όπου βρισκόταν τιμωρημένος για 
40 ημέρες, από τον Ιησού, γιατί παράκουσε τις συμβου-
λές του και ανταπέδωσε το κακό, το κακό που του είχαν 
κάνει οι ειδωλολάτρες. 

Έτσι, λοιπόν, για να συγχωρεθούν κι αυτοί και να μην 
μείνουν εκτός παραδείσου, άρχιζαν την ημέρα αυτή τη 
νηστεία και την ελεημοσύνη, προσφορά στο Χριστό, τον 
οποίο έπρεπε να υποδεχτούν με καθαρή ψυχή. ΄Εβγαινε 
«από τον τρουβά το αλμυρόψαρο και το τυρί».

Οι σαράντα αυτές ημέρες θεωρούνταν Άγιες. Γεμά-

τες γιορτές, ευλαβικές σκέψεις και προετοιμασία.
Οι γυναίκες μπαινόβγαιναν, ανασκουμπωμένες. Ζύ-

μωναν τους άρτους για την αρτοκλασία της γιορτής, 
συνεπαρμένες από την ειδική διαδικασία και ανυπόμο-
νες πότε θα σταθούν μπροστά στο ΄Αγιο Βήμα, μαζί με 
όλη την οικογένεια, για να παραδώσουν στο Θεό, ό,τι 
με κόπο και με τη βοήθειά Του, μάζεψαν όλο το χρόνο. 
«Τον σίτον, τον οίνον και το έλαιον».

Ύστερα έπαιρναν τη Θεία Μετάληψη. Ζούσαν αυτή 
τη σπάνια στιγμή, που τους καταξίωνε ο Θεός να τον 
πλησιάσουν. Εξαγνισμένοι από τη νηστεία, είχαν ζητή-
σει συγγνώμη ο ένας από τον άλλο, είχαν εξομολογη-
θεί. Πλημμυρισμένοι από Θεία Χάρη, ήταν έτοιμοι να 
υποδεχτούν το μοναδικό γεγονός της γέννησης και της 
ενανθρώπισης του Θεού. 

Οι γιαγιάδες, καθάριζαν το εικονοστάσι, που ήταν 
ο θρόνος της Παναγίας, σε κάθε σπίτι. Θυμιάτιζαν. Το 
σπίτι γέμιζε με την απερίγραπτη ευωδιά του λιβανιού 
και προετοίμαζε τη ψυχή τους να γίνει σπηλιά φιλόξε-
νη, ταπεινή φάτνη, να γεννηθεί ο Χριστός, να ξαναγεν-
νηθεί και μέσα τους η ελπίδα. 

Ετοίμαζαν τα σπίτια. ΄Εστρωναν καθαρά στρωσίδια. 
Μεταξωτά, κεντημένα, δαντελένια. 

Σιγά – σιγά έφθαναν στις παραμονές. Από όλα τα 
σπίτια ακούγονταν το τάκα – τάκα από το γουδί που 
έσπαναν τα καρύδια και το σουσάμι, για το σαραγλί. 
Μπροστά στ’ αναμμένο τζάκι, που πύρωνε τα πρόσωπα 
η γιαγιά και η μάνα, άνοιγαν τα φύλλα «τα σπάργανα 
του Χριστού» και ετοίμαζαν τον μπακλαβά. Τηγάνιζαν, 
στο νέας εσοδείας λάδι και μέλωναν τις δίπλες.

Τα παιδιά έκλεβαν απ’ εδώ κι απ’ εκεί κανένα καρύδι 
και έγλυφαν τα δάχτυλά τους, που κρυφά – κρυφά τα 
ακουμπούσαν στο μέλι. Η νηστεία τους μεγάλωνε την 
προσδοκία της μεγάλης γιορτής. Η επιθυμία εγκλωβι-
ζόταν από την πίστη, πως έτσι πρέπει, πρώτα το μεγάλο 
γεγονός της γέννησης και ύστερα η δοκιμή του γλυ-
κού.

Ένα κλαδί από ευωδιαστό κέδρο, έφερνε ο παππούς 
στα εγγόνια να το στολίσουν για δένδρο με αυτοσχέδια 
στολίδια. Κάστανα, καρύδια, τυλιγμένα σε χρυσόχαρτα, 
από τις κούτες των τσιγάρων.

Στη φωτιά έβραζε η κατσαρόλα για να ζεματιστεί 
και να ξεπουπουλιαστεί ο κούρκος (γαλοπούλα) και ο 
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πετεινός για τον «τσορβά». Ένα κούτσουρο ελιάς, πλα-
γιασμένο επάνω σε πολλή θράκα έσπανε τη θερμοκρα-
σία του δωματίου. Εδώ μπροστά στο τζάκι, έβαζαν τη 
σκάφη (κουπάνα) και λούζονταν μικροί και μεγάλοι. 
Καθαρή ψυχή, σε καθαρό σώμα.

Ένα κλίμα ονείρου δημιουργούνταν, όσο πλησίαζαν 
οι ώρες.

Οι γέροι «λαγοκοιμούνταν» γυρμένοι στο παραγώνι, 
ενώ τα παιδιά κοιμούνταν νωρίς. 

Με το χάραμα, έβαζαν τα γιορτινά τους ρούχα και ξε-
κινούσαν, όλη μαζί η οικογένεια, για την εκκλησία. Ακό-
μη δεν είχε ξημερώσει. Τ’ αστέρια λαμποκοπούσαν. Η 
μελωδία της καμπάνας σκορπούσε μυστήριο μέσα στην 
παγωμένη νύχτα του Δεκέμβρη. 
Απόψε στην εκκλησία έλαμπε η 
εικόνα της Παναγίας. Η Μεγά-
λη Μητέρα όλων, έβγαλε από τα 
σπλάχνα της το σπόρο της ζωής 
και τους τον πρόσφερε «Χριστός 
γεννάται… Χρόνια Πολλά» ευ-
χές από τα χείλη όλων.

Με το σχόλασμα της εκκλη-
σίας, ήταν χαραυγή. ΄Ενας και-
νούριος ήλιος είχε γεννηθεί και 
τον έφεραν όλοι μέσα τους, για 
να τον ενθρονίσουν μέσα στο 
στολισμένο σπίτι, εκεί στο γιορτινό τραπέζι που ήταν 
ακουμπισμένο το «χριστόψωμο». Μια ζεστή κοτόσου-
πα, έτρωγαν μόλις γύριζαν από την εκκλησία για να 
στρώσει το στομάχι απ’ τη νηστεία.

Πλούσιο ήταν το μεσημεριανό τραπέζι. Γεμάτο κα-
λούδια «έπαιζε αντάμα – αντάμα η όρεξη με την αγά-
πη».

Το καλομαγειρεμένο φαγητό ήταν δημιούργημα της 
αξιοσύνης της νοικοκυράς. Αυτής που έπαιρνε στα χέ-
ρια της απλά αγαθά, γεννήματα της γης και τα μετέβα-
λε σε εύγευστα φαγητά για να την θαυμάσουν όλοι οι 
συγγενείς και φίλοι που μαζεύονταν στα σπίτια για να 
συνεορτάσουν.

Θαυμάσια η γέμιση της γαλοπούλας. Τι γιαπράκια! 
Τι στιφάδο, γαλατόπιτες, χαλβάδες, σαραγλιά σιροπάτα 
και το κρασάκι, παραγωγής τους, που έλυνε τη γλώσσα 
και άρχιζαν τα παινέματα και τα παραμύθια.

Η μεγάλη κρασοκατάνυξη γινόταν τη δεύτερη και 
τρίτη ημέρα των Χριστουγέννων που συνηθίζονταν να 
σφάζονται τα γουρούνια.

Ειδικοί «χοιροσφάχτες» ήξεραν από μέρες σε ποια 
σπίτια θα πήγαιναν για τη σφαγή. Σχεδόν απ’ όλες 
τις αυλές ακούγονταν οι άγριες φωνές των ζώων που 
εκτρέφονταν για να γίνουν θύματα του εθίμου. Από τη 
σφαγή κατευθείαν στα κάρβουνα πήγαιναν τα «ποντί-
κια», ψαρονέφρια, οι μπριζόλες. Ευωδίαζαν οι γειτο-
νιές.

Τεμαχίζονταν το κρέας και οι γυναίκες τακτοποιού-
σαν τα κομμάτια. Άλλο θα πήγαινε για λουκάνικα, λί-
γδα, παστός και κάποια κομμάτια που θα μοιράζονταν 
στους φτωχούς. Αυτές τις μέρες όποιος τύχαινε να χτυ-

πήσει την πόρτα έτρωγε κι έπινε και αν χρειαζόταν και 
κοιμόταν.

Τα φιλέματα, ήταν τρόπος διασκέδασης. Την παρα-
μονή της Πρωτοχρονιάς, μαζεύονταν στα σπίτια. ́ Επαι-
ζαν χαρτιά, ξενυχτούσαν. ΄Ετρωγαν κρέατα ψημένα στο 
τζάκι, λιανισμένα χοιρινά βραστά, ριγανάτες τηγανιές 
και το πρωί, πηχτή από το χοιρινό κεφάλι «γρουνου-
πατσ’» που βοηθούσε στο ξεμέθυσμα.

Στις 4 με 5 το πρωϊ της Πρωτοχρονιάς άρχιζε η χαρά 
των παιδιών με τα κάλαντα. Σχημάτιζαν από βραδίς 
παρέες. Είχαν έναν «τρουβά» στον ώμο, για τα καρύ-
δια, τα ξερά σύκα, τα ξυλοκέρατα κι ένα κοντάρι στο 
χέρι που το έλεγαν «τζουμάκα» με την οποία έδιωχναν 

τα κακά πνεύματα και τους κα-
λικάντζαρους που κυκλοφορού-
σαν ακόμη αυτή την ώρα. Μ’ 
αυτή χτυπούσαν τις πόρτες για 
το χαρούμενο ξύπνημα και το 
ποδαρικό και απ’ την άκρη της 
περνούσαν «τα κλίκια» που τους 
προσφέρονταν και είχαν σχήμα 
«κρικέλλας».

Θειά καλήμ’ καλημέρα
δομ’ θειά του κλίκ’
να μη συ φαν’ οι λύκ’
Καλημέρα «κι σ’ έτη πουλλά»

Άνοιγαν οι πόρτες και έβγαιναν χαρούμενες νοικο-
κυρές, καλοκάρδιζαν και κερνούσαν τους «καλαντάρη-
δες και μάζευαν πηγαίες ευχές».

Τα Φώτα, ήταν επίσης Μεγάλη Γιορτή.
«Πιρπατούσι η παπάς» και πήγαινε σ’ όλα τα σπίτια 

να τ’ αγιάσει με τον αγιασμό και να φωτίσει τα λουκά-
νικα, να είναι καλοφάγωτα. Μετά το άγιασμα, άρχιζε η 
κατανάλωση. Και ο παπάς έπαιρνε το μερίδιό του απ’ 
αυτά.

Τη νύχτα των Φώτων φούντωναν τα τζάκια. Το φού-
ντωμα γινόταν με το κλαδί του κέδρου, που είχε πλέον 
τελειώσει τον διακοσμητικό προορισμό του.

Φούντωνε το τζάκι με την κλαδούρα ο παππούς και 
έλεγε «Ιδώ να γιν’θούν πουλλά πιδούδια κι κουρτσού-
δια κι κατσ’κούδια κι να φύγ’ν’ τα καλκατζαρούδια». 

Πίστευαν πως τις μέρες αυτές οι καλικάντζαροι 
ανέβαιναν από τα έγκατα της γης, σκανδάλιζαν τους 
ανθρώπους, τους έκαναν να τρων, να πίνουν και να με-
θούν. Τις νύχτες κρύβονταν στις καπνοδόχους, γι’ αυτό 
ήταν μαύροι. Τους έκαιγαν να φύγουν, αλλά πολλές φο-
ρές φούντωναν και οι σκεπές των σπιτιών και έτρεχαν 
να τις σβήσουν.

Έτσι, απλά, «με το άγγιγμα της ψυχής» και όχι με τα-
ξίδια και χορούς σε λαμπρές σάλες έζησαν οι πρόγονοί 
μας. Αγνή, απλή ζωή, που ξεπερνούσε σε ομορφιά τη 
σύγχρονη πολυτέλεια.

Ο χρόνος, ρυθμιστής των πάντων, παρέσυρε στη 
φθορά όλες αυτές τις ωραίες σχέσεις. ΄Οσοι τις ζήσαμε, 
ας διαφυλάξουμε μέσα μας, τη μοναδικότητά τους.

Θεσ/νίκη, Νοέμβριος 2010
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Πριν ένα τέταρτο του αιώνα ένας πλούσιος 
φίλος έκανε ένα χριστουγεννιάτικο δώρο στους δικούς 
του και στον εαυτόν του. Μαζί με την οικογένειά του 
πήγε πρώτη θέση στη Νέα υόρκη κι από εκεί στη Φλό-
ριντα. Νοίκιασε ένα τρικάρτατο ιστιοφόρο, με το πλή-
ρωμά του, και με φουσκωμένα τα πανιά και τα όνειρα, 
διέπλευσαν ανέμελοι όλη τη μυθική Καραϊβική. Μονα-
δική εμπειρία μέσα στην ομορφιά, στα θρυλικά νησιά 
και στους θρύλους των σμαραγδένιων θαλασσών.

_ Θα έμαθες πολλά εκεί, του είπα σαν ξανανταμώ-
σαμε.

_ Ναι, έμαθα ένα πολύ μεγάλο μυστικό.
_ Ποιό;
_ Έμαθα πως δεν υπάρχει ομορφότερη γη από τη 

Χαλκιδική!
Σήμερα μπορεί πολλοί να έμαθαν αυτό το μεγάλο 

μυστικό γιατί αναρίθμητοι πολυταξιδεμένοι γνώρισαν 
και χαίρονται τη Χαλκιδική. Πριν μισόν αιώνα δεν την 
ήξερε κανείς. Εξάλλου ήταν αδύνατον να την προσεγ-
γίσει κανείς παρ’ότι μια σπιθαμή από τη Θεσσαλονίκη. 
΄Αλλοι καιροί, άλλες προτεραιότητες και άλλες δυνα-
τότητες τότε. Ανύπαρκτες και οι υποδομές.

Τη γνώρισα έφηβος 18 ετών, με μάγεψε, με ενέπνευ-
σε κι από τότε μένει στην καρδιά μου αγαπητική και 
γαληνή. Πάνε πενηντατέσσερα χρόνια πια. Της αφι-
έρωσα δεκάδες χρονογραφήματα, δημοσιογραφικές 
έρευνες, ιδέες, μελέτες και προτάσεις, κάμποσες άλλες 
προσπάθειες μα κάθε φορά που εισέρχομαι σ’αυτήν η 
καρδιά μου κάνει κρακ.

Κρακ η ομορφιά της, κρακ η κληρονομιά, κρακ, 
όμως, οι αστοχαστιές της, οι χαμένες μεγάλες ευκαιρί-
ες της, οι άσπλαχνες βεβηλώσεις της.

Τα χρονογραφήματα ήταν για να γιάνει η ψυχή μου. 
΄Ηταν ελάχιστο αντίδωρο στα ηγεμονικά της δώρα. 
Ένα αγιοκέρι στη χάρη της. Όλα τα άλλα ήταν για να 
διαφυλαχθεί άσπιλη η Χαλκιδική και να αναδειχθεί 
ανέπαφη _ ένα θείο δώρημα στους ανθρώπους. Γιατί 
από τότε πίστευα _ και έγραφα _  πως το εξαιρετικού 
κάλλους φυσικό περιβάλλον της και η βαρύτιμη πολι-
τιστική κληρονομιά της, άμα διαφυλαχθούν και ανα-
δειχθούν με σεβασμό, προσελκύουν ακατανίκητα έναν 
ήπιο τουρισμό, χωρίς πληγές, που παράγει αβίαστα το 
πλουσιότερο εισόδημα, διαχέει τούτο το εισόδημα σε 
ολόκληρο τον πληθυσμό, συνέχει, εμπνέει και δυνα-

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΕυΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΗ

μώνει την κοινωνία. Είναι η παράδοσή μας.
 Η παράδοση δεν είναι σκηνικό, ούτε φολκλόρ. Εί-

ναι βίωμα και τίτλος ευγενείας. Είναι προαιώνια λαϊκή 
σοφία και αέναα εναλλασσομένη αρμονία. Ο ξένος δεν 
είναι απλώς περαστικός τουρίστας να του αρμέξεις το 
πουγκί. Είναι επισκέπτης _ τον φιλεύεις, του δωρίζεις 
ένα κλωνάρι βασιλικό ή γιασεμί, του ανοίγεις το μεγά-
λο αρχοντικό σου, τον τόπο σου. ΄Ετσι κάναν αιώνες 
τώρα οι παππούδες μας που στο τέλος μας φίλευαν κι 
ένα παραμύθι που μας παραμυθούσε, μας ταξίδευε με-
ταξύ Ουρανού και Γης και συνήθως ήταν και αληθινό, 
σαν τον πασχαλινό Καγκελευτό Χορό στην Ιερισσό. 
Τότε ο τουρισμός, πέρα από θάλασσα και ήλιος και 
αλισβερίσι, γίνεται ψυχαγωγία: άγει την ψυχή προς τα 
υψηλά, τα ωραία και τα γαληνά.

Με τέτοια τότε, οι πολλοί με λέγανε τρελό και οι 
λιγότεροι ευγενικότερα ρομαντικό.

Διέπραξαν, δυστυχώς, τα αντίθετα. Βεβήλωσαν ιερά 
κληροδοτήματα, βαρβάρωσαν το ήθος της πανώριας 
γης, ανάλωσαν αστόχαστα πολλά στρατηγικά πλεονε-
κτήματα και προ πάντων χαράμισαν αναντικατάστατα 
αποθέματα της Φύσης και της πατρικής Κληρονο-
μιάς.

Όταν πια εκείνος ο τρελός μπεζέρισε, πήρε τα βου-
νά, παρέλαβε ερημωμένο το απρόσιτο χωριό του, το 
οδήγησε στην αναγέννηση και σε δώδεκα χρόνια 
παρέδωσε σε μια σφύζουσα νέα κοινωνία, ένα πανευ-
ρωπαϊκά τιμημένο πρότυπο ηπίου μα χρυσοφόρου 
τουρισμού με σεβασμό στη Φύση και στην πατρική 
Κληρονομιά.

Τρελό είπαν τότε και τον Κωνσταντίνο Γ. Καραμαν-
λή, τον Μεγάλο Αναμορφωτή, όταν στο πουθενά, στην 
απρόσιτη Ουρανούπολη, ανήγειρε Οδηγό το ομώνυμο 
ξενία σύμφωνο με τη χαλκιδικιώτικη διάχυτη αρμονία 
και τη λαϊκή της αρχιτεκτονική.

Ένας από τους ολιγοστούς τοπικούς ταγούς που 
είχε αντιληφθεί πλήρως τη σημασία του ηπίου του-
ρισμού ήταν ο Δήμαρχος Νέων Μουδανιών Πέτρος 
Ζαφειρίου. Πριν μισόν αιώνα προσέφερε δωρεάν στην 
΄Ενωση Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης, για οικισμό, 
ολόκληρο τον πλησιόχωρο λόφο μέχρι την ακρογια-
λιά ώστε να αποκτήσει αποτελεσματικούς στρατηγι-
κούς συμμάχους. Ούτε οι δημοσιογράφοι, όμως, είδαν 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΡΤΖΟΣ
Πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
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μπροστά, καίτοι ευρισκόμενοι σε απόσταση αναπνοής! 
Απέρριψαν τη δωρεά και σύντομα επρόκειτο να μετα-
νιώσουν πικρά, όπως κι εκατοντάδες Θεσσαλονικείς.

Με δεδομένες τις τότε ανύπαρκτες υποδομές και 
τις σχεδόν απαγορευτικές συνθήκες, ίσως να ήταν 
κάπως δύσκολο να ιδείς την προοπτική. Το καλοκαίρι 
του 1967 παραθέριζα στα Νέα Ρόδα. Φωτιζόμασταν 
ακόμη με γκαζόλαμπες. Οι πλούσιες ψαριές από το 
πλησιόχωρο ΄Αγιον ΄Ορος, χιλιάδες βαρειά λαχταρι-
στά φαγκριά, τεράστιοι σαργοί κι ακόμη αστακοί, που-
λιόνταν της δεκάρας. Χρειάζονταν εκατοντάδες κολώ-
νες πάγου για να αποθηκευθούν και πολλές ώρες να 
μεταφερθούν. Ο πάγος αργούσε να φτάσει και συχνά 
έλειωνε άμα έφτανε. Δεκάδες ζευγάρια βόδια έβοσκαν 
στο γειτονικό απλόχωρο λειβάδι, πάνω στον Πρόβλα-
κα του ξέρξη. Και στην Τρυπητή αγρυπνούσε μόνος 
στη μοναχική ταβέρνα του ο Μιλτιάδης. Σε περνούσε 
στην Αμμουλιανή, όπου δυό τρελοί Σαλονικιοί παρα-
θέριζαν στην έκθαμβη ερημιά: ο Στέλιος Νέστωρ και ο 
Αργύρης Μαλτσίδης, σύντομα θερμοί πρωταγωνιστές 
κατά της δικτατορίας και, μετά, εγκάρθεικτοί της. 

Βαφτίσαμε Ελ Πάσο τα Νέα Ρόδα επειδή, για να 
φτάσεις εκεί, έπρεπε να περάσεις φιδογυριστά όλον 
τον Χολομώντα, να κατέβεις στο Μαντέμ Λάκκο όπου 
είχε τελειώσει η άσφαλτος, να χωθείς δεξιά στο δάσος 
με τις δρυς, να διαβείς το κόκκινο ποτάμι και να δια-
σχίσεις έπειτα την αμμώδη ερημιά. Μετά, η Ιερισσός 
και ύστερα το Ελ Πάσο! 

Ωστόσο, τα επιχώρια πρότυπα ξενίας προϋπήρχαν. 
Στον Πύργο του Ανδρόνικου η περίφημη Μαντάμ Λοκ 
δίδασκε τις προσφυγοπούλες της Ουρανούπολης να 
υφαίνουν στους αργαλειούς της τα προαιώνια παρα-
δοσιακά σχήματα στα κιλίμια και να βάφουν τα νήμα-
τα στα χρώματα που απέσταζαν ανεξίτηλα τα βότανα 
του Αγίου ΄Ορους ΄Αθω. Ακόμη και στην πιο ακραία 
απομόνωση και στους πιο χαλεπούς καιρούς, τα υφα-
ντά του Πύργου ήσαν περιζήτητα στην Αγορά και 
πληρώνονταν ακριβά. Φαντάζεται κανείς τι εισόδημα 
θα απέφεραν τώρα που θα μοσχοπουλιόνταν επί τό-
που. Αν παρέμεναν αυθεντικά. 

Μετά από μία από τις τακτικές συναντήσεις μας με 
την ταπεινή εκείνη Πυργοδέσποινα, κάθισα στον μο-
ναδικό καφενέ, από τενεκέ. Όταν ζήτησα να πληρώσω 
τον καφέ και το γλυκό του κουταλιού, η καφετζού αρ-
νήθηκε κάθε πληρωμή.

_ Ντροπή, κύριε! Μια στη χάση και στη φέξη μας 
κάνετε επίσκεψη και ζητάτε να πληρώσετε; Ντροπή!

Στο φτηνό πιατάκι του γλυκού είχε αποθέσει ένα 
κλωναράκι βασιλικό. 

Το 1954 δεν υπήρχαν δρόμοι. ΄Ηταν τουλάχιστον 
περιπέτεια να εισέλθεις στη Χαλκιδική και αδύνατον 
να την περιέλθεις. Χρειάζονταν μέρες να διασχίσεις 
μια βούκα τόπο _ και πάλιν όχι όλον_ αφού είχες συν-
δυάσει αυτοκίνητα και καΐκια. Μα και έτσι, πάλι, για να 

πας απ’ τη Συκιά στον Πολύγυρο, να ζητήσεις το δίκιο 
σου, πήγαινες με τα μουλάρια. Τον ιστορικό ισθμό της 
Ποτίδαιας σε περνούσε ένα σάλι. Λεωφορεία, όμως, 
υπήρχαν. Αλλά πώς κυκλοφορούσαν!

Παραμονή Χριστουγέννων 1954 μαθήτευα στην 
εφημερίδα «Το Φως» και το ΚΤΕΛ Χαλκιδικής κάλεσε 
δημοσιογράφους να μας ταξιδέψει μέχρι Νέα Μουδα-
νιά. Πήραμε το λεωφορείο, από την αφετηρία του, στην 
οδό Φιλίππου με πρόσοψη την πλατεία Δικαστηρίων, 
μια αχανή αλάνα τότε, σήμερα Αρχαία Αγορά. Είχε αρ-
χίσει η περιπέτεια, λες και πηγαίναμε στην Αφρική.

Πήραμε τον δρόμο Περαία-Μπαχτσέ Τσιφλίκ-Νέα 
Μηχανιώνα, ανεβήκαμε το Καραμπουρνού ψηλά, πή-
ραμε ένα καλντερίμι, περάσαμε χωματόδρομους, κατε-
βήκαμε Επανωμή κι από κει κατηφορίσαμε. Μπήκαμε 
στην Καλαμαριά _ όχι τον ομώνυμο προσφυγικό οι-
κισμό της Θεσσαλονίκης_ και τότε ένοιωσα γιατί την 
ονομάζανε Καλή Μεριά. Αργά-αργά και βασανιστικά 
μπαίναμε στον Παράδεισο. Το κλίμα άλλαξε και μαλά-
κωσε, ο ήλιος γέλασε και μας ζέστανε, λόφοι, βαθειές 
λαγκαδιές και απαλές πλαγιές κυλούσαν στο διάβα 
μας απαλά-απαλά. Τα στάρια στα χωράφια είχαν πρα-
σινίσει κιόλας. Χιλιόμετρο στο χιλιόμετρο, βρισίδι του 
οδηγού πάνω στο βρισίδι, ο τόπος ημέρευε, σε καλω-
σόριζε, σε γαλήνευε.

_ Ρε, τι είναι τούτη δω η γης;
Κι ακόμη ήμασταν στην αρχή-αρχή της Χαλκιδικής. 

Μόλις που περνούσαμε τις πύλες της άγνωστης Εδέμ. 
Στη Νέα Τρίγλια, όμως, έπρεπε να περάσουμε και το 
ποτάμι. Τι ποτάμι, δηλαδή! Ένα πλατύ ρυάκι είναι. 
Μα γέφυρα δεν υπήρχε. Είχαν στρώσει την κοίτη του 
τσιμέντο σε ένα πέρασμα, λοιπόν, αλλά και πάλι δεν 
περνούσε λεωφορείο. Στην απέναντι όχθη μας περί-
μενε ένα ζευγάρι βόδια, δεμένα στον ζυγό. Δέσαν την 
αλυσίδα του ζυγού στον μπροστινό γάντζο του αυτο-
κινήτου και τα βόδια αργά-αργά μας τράβηξαν, σαν 
αραμπά, αντίκρυ. 

Κάναμε τέσσερις ώρες, με το ρολόι, να φτάσουμε 
στα Νέα Μουδανιά. Μας υποδέχθηκαν πανηγυρικά. 
Αισθάνθηκα σαν τον Λίβινγκστον που συνάντησε 
τον Στάνλεϋ στα βάθη της αχαρτογράφητης Μαύρης 
Αφρικής.

΄Ανοιξη εκεί! Μας στρώσανε τραπέζι έξω στην πα-
ραλία, χαρά Θεού, και μας φίλεψαν τσιπούρες. Είχαν, 
είπαν, πολύ καλή χριστουγεννιάτικη ψαριά. Μα που 
να την πουλήσουν; Την πήγαιναν με καΐκια στη Θεσ-
σαλονίκη και την πουλούσαν κοψοχρονιάς στη Σκάλα 
της Σαλαμίνας, που τότε ήταν περίπου εξοχή.

_ Γράψτε, σας παρακαλούμε, τι τραβάμε.

Από τότε δεν έπαψα να γράφω. Λίγους μήνες μετά, 
πήγαμε στον Πολύγυρο, όπου συνέρχονταν το πρώτο 
Συνέδριο για την ανάπτυξη της Χαλκιδικής στο πέ-
τρινο Δημοτικό Σχολείο. Πρωταγωνιστούσε ο Βασί-
λης Βασιλικός, υπουργός Βιομηχανίας και βουλευτής 
Χαλκιδικής, σύζυγος της πληθωρικής κι αγωνιστικής 
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Κυρίας Μερόπης, που προηγουμένως ήταν δημοσι-
ογράφος στο «Φως». Δίπλα από «Το Φως» ξεκινού-
σαν τα λεωφορεία για την ΄Ανω Χαλκιδική, στην οδό 
Πλάτωνος με την Εγνατία, αντίκρυ στην Αχειροποί-
ητο. Λειτουργούσε εκεί κι ένα καφενείο όπου συνά-
ζονταν οι Χαλκιδικιώτες. ΄Ερχονταν στην εφημερίδα, 
μας λέγανε μασλάτια, έθεταν αιτήματα αυτονόητα μα 
ανικανοποίητα, γνώρισα πολλούς καλά και συνδέθη-
κα στενά μαζί τους. Ανάμεσα σ’ αυτούς ο Κανναβός, 
πατέρας του συμφοιτητού μου Βασίλη, Μωραΐτης, 
δεμένος με τη Χαλκιδική. Με ωραίο σπίτι στη Βάλτα. 
Ο Βασίλης ήταν και μέχρι τέλους παρέμεινε αφοσιω-
μένος στη Χαλκιδική. ΄Αλλοι επιφανείς Χαλκιδικείς, 
από αρχοντικές γενιές του Πολυγύρου, ήσαν ο σεβα-
στός Στέφανος Κότσιανος, λόγιος δικηγόρος κι ευερ-
γέτης, ο Τάκης Παλαμήδης, ο εξάδελφός του λόγιος 
Γιαννίκος Παλαμήδης κι ο ομώνυμός του Γιαννίκος 
υπογραφόμενος οπωσδήποτε «τέως ΄Επαρχος». Στα 
μεγάλα κτήματά τους στα Καλύβια απλώθηκαν τώρα 
παραθεριστικοί οικισμοί. Με δίδαξαν πολλά. Ιδιαίτερα 
σεμνός ήταν ο Τάκης Παλαμήδης. Δεν μιλούσε ποτέ 
για τον εαυτόν του. Στην Κατοχή, όμως, ήταν αυτός 
που μετέδιδε με παράνομο ασύρματο μηνύματα στους 
Συμμάχους και μετέφερε στην Εθνική Αντίσταση χρυ-
σές αγγλικές λίρες με τις κάσες από το Πόρτο Κου-
φό, όπου τις παρέδιδαν νύχτα τα αγγλικά υποβρύχια. 
Συνεργάζονταν στενά με τον θρυλικό Λόρδο Τζέλικο. 
Δίπλα, επίσης, στην οδό Ιουστινιανού, ο ιατρός Λυσί-
μαχος Σαραφιανός είχε την κλινική του, καταφυγή της 
Χαλκιδικής. Αργότερα, στην οδό Πλάτωνος άνοιξε το 
φαρμακείο του ο νεότερος παιδικός μου φίλος Δημ. 
Βαγιωνάς. 

Συμπρωταγωνιστής στο πρώτο Παγχαλκιδικό Συ-
νένδριο, στον Πολύγυρο, ήταν ο αεικίνητος, παρά το 
ανάστημά του, Νίκος Λαγός, Πολυγυρινός, ισόβιος 
Πρόεδρος των λεωφορειούχων. Αδελφικός μου φίλος, 
έστω Αρειανός, ο γιός του Γιώργος. Παιδικοί μου φίλοι 
από τον Βάβδο ο ιατρός Βασίλης Κουτσός κι αδελφός 
του Τάσος, διάσημος καλαθοσφαιριστής που μόλις 
κατέβαινε στο γήπεδο η κερκίδα ξεσπούσε στην ιαχή 
«Κουτσέ, τα πλοία!» Πρεσβύτερος συνάδελφός μου 
στον «Ελληνικό Βορρά» ο αγέρωχος Τάκης Ι. Ζαφειρό-
πουλος από τη Γαλάτιστα. Το οικογενειακό τους Μέ-
γαρο σφράγιζε την Εγνατία οδό, δίπλα στη γωνία με 
την οδό Αγίας Σοφίας. Ο αδελφός του, συγγενής μου, 
Νίκος ήταν ο περίφημος «Ερμής» της Θεσσαλονίκης. 
Πιλότος ο μικρότερος Ζαφείρης, πατέρας της ηθοποι-
ού Μιράντας Ζαφειροπούλου. Και τόσο άλλοι, καρ-
διακοί, όπως στα Μουδανιά ο Δήμαρχός τους Πέτρος 
Ζαφειρίου, στην Αρναία ο Δήμαρχός της Χαριστός, ο 
συναξαριστής Δημ. Κύρου, η οικογένεια Παπαγιάννη 
κι ο Αστέρης Ζωγράφος, πολύ αργότερα Δήμαρχός 
της και Νομάρχης, στο Γομάτι ο περίφημος Αγαπητός 
Βαλαγιώργος και η αξεπέραστη οικονόμος μου κυρα-
Βαγγελιώ Βαρκάρη, στη Νικήτη ο φοιτητής τότε Ιω-
ακείμ Παπάγγελος, στη Νέα Παναγιά ο ποινικολόγος 

Αριστείδης Κατσαούνης, στον Πολύγυρο ο μακρόβιος 
Μητροπολίτης του Συνέσιος, ο αποθησαυριστής των 
χρονικών γερο-Μυλωνάς, ο εμβληματικός ζωγράφος 
Γιώργος Παραλής, ο πολυσχιδής Αικατερινάρης, ο άρ-
χων Γεροχρίστος κι άλλοι δικηγόροι με νεότερό τους 
τον Χάρη Σιώζο. Πριν σαράντα χρόνια όλοι αυτοί _ 
και δεκάδες άλλοι.

΄Ετσι, η Χαλκιδική έγινε δεύτερη πατρίδα μου. 
Κανένας άλλος τόπος δεν συνδυάζει σε τόσο μικρό 
χώρο τόση ποικιλομορφία, βαρειά Ιστορία, σεβάσμια 
παράδοση, παραγωγή, κρυστάλλινα θαλασσινά νερά 
και βαθύσκια βουνά, κατάνυξη και Ορθοδοξία, γόνιμη 
προσφυγιά και σκληροτράχηλους Μακεδόνες.

Κυνηγούσαμε αγριογούρουνα στο Τραγουδέλι με 
τον Αντώνη Καμάρα και τον πατέρα μου Νάκα, μπε-
κάτσες στον ΄Αγιο Πρόδρομο με τον Αστέρη Συνάπα-
λο από το Ζαγκλιβέρι, αραχτό τώρα στην Καψόχωρα. 
Στην εξέγερση της Χαλκιδικής κατά του Ελευθερίου 
Βενιζέλου, ο θείος του Συνάπαλος επικηρύχθηκε ως 
ληστής και πιάστηκε με μπαμπεσιά. ΄Οταν τον πήγαι-
ναν στην κρεμάλα, στον Πολύγυρο, ο Συνάπαλος έψα-
λε μονάχος του τη νεκρώσιμη Ακολουθία του. «Άμ-
μωμοι εν οδώ, αλληλούϊα». Και ο εντεταλμένος παπάς 
άρχισε να κλαίει. Του λέει:

_ Τι κλαις, ρε παπά; Εμένα θα κρεμάσουν. Κι εγώ 
γελάω!

Είμαι ορεσίβιος και ο Χολομώντας εξακολουθεί 
ακόμη να με συναρπάζει. Σπάνια ελληνικό βουνό συν-
δυάζει τόση εναλλαγή τοπίων και λειμώνων, σεβαστών 
χωριών και σεπτών λαϊκών μνημείων. Η θέα όλης της 
Χαλκιδικής, από τις κορυφές του, είναι συναρπαστική. 
΄Αμα ένιωθα μεγάλη πίεση στην εφημερίδα, τραβού-
σα Χολομώντα και αναγεννιόμουν. Μάη μήνα μάζευα 
αγριοφράουλες και φθινόπωρο μανιτάρια. Βλάχικα, 
επίσης, τα πιο πολλά της χειμαδιά, όπως η Φούρκα.

Στη Χαλκιδική, πέρα από μεγάλες συγκινήσεις και 
εύφορες συναντήσεις, έζησα περισσότερα από σαρά-
ντα καλοκαίρια, διαδοχικά, στα Νέα Ρόδα, στη Μένδη, 
στην Παλλήνη, στην Ουρανούπολη, στη Γερακινή και 
τώρα πια στην Ελάνη. Ευτύχησα να μην αποκτήσω 
ποτέ σπίτι ούτε χωράφι. ́ Εγινα βαθύπλουτος, όμως, σε 
εμπειρίες, γνώσεις και φιλίες. Δεν υπάρχει τόπος που 
να μην περπάτησα, κόρφος που να μην κολύμπησα, 
ξωκκλήσι που να μην προσκύνησα. Την ευγνωμονώ. 
Τώρα, δόξα τω Θεώ, μπορώ να πω ότι ήμουν εκεί, όταν 
δημιουργήθηκε η τωρινή Χαλκιδική.

Όταν θεμελιώνονταν τα δύο ξενία και τα δύο 
πρώτα μεγάλα ξενοδοχεία Μένδη και Παλλήνη, 
όταν έφτανε το ηλεκτρικό ρεύμα, όταν στρώνονταν 
οι πρώτοι δρόμοι, όταν γεφυρώνονταν η Ποτίδαια 
και έφευγε το σάλι, όταν ο μπαρμπα-Γιάννης Καρράς 
αποξήραινε τα έλη, φύτευε τις ψηλές πλαγιές αμπέλια 
από τη Γαλλία και τις θαλασσινές ξινά και θεμελίωνε 
ένα σύγχρονο όνειρο ιοσόρροπης και ανατροφοδο-
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τουμένης πολύπτυχης ανάπτυξης, όταν κάτι νεαρά 
κορίτσια με μοναχικό σχήμα και ένα θηλυκό ζαρκάδι, 
την Ταβιθά, υπό την αδελφή Νικοδήμη, χτίζαν σ’ έναν 
ερειπωμένο στάβλο, στο εγκαταλειμμένο Μετόχι της 
Σιμωνόπετρας, το ονομαστό Ιερό Κοινόβιο του Ευαγ-
γελισμού της Θεοτόκου στην Ορμύλια, με οπωρώνες, 
κήπους, εργαστήρια, ιατρεία κ.ά., όταν ο Πρόεδρος 
Κων. Καραμανλής ασκήτευε στο Πόρτο Καρράς παί-
ζοντας γκολφ.

Αυτή _ κι όχι μόνον αυτή_ είναι η Χαλκιδική της 
καρδιάς μου. Σήμερα αντιμετωπίζει και χρειάζεται 
επειγόντως να λύσει δύο παράλληλες δέσμες δυσκό-
λων προβλημάτων:

1ον Να εξομαλύνει όσα σοβαρότατα προβλήματα 
δημιούργησε η άναρχη ανάπτυξή της, η βουλιμία του 
ταχυπλουτισμού, ο συνδυασμός μεγάλων ξένων συμ-
φερόντων με πολλαπλά τραστ μικρών αλλά αδιστά-
κτων τοπικών συμφερόντων, η εγγενής διαφθορά των 
δημοσίων υπηρεσιών, ο αυξανόμενος θερινός υπερ-
πληθυσμός κ.ά.

2ον Να διαχειρισθεί κεντρικά τα τελευταία στρα-

τηγικά πλεονεκτήματά της, τα αποθέματα νερού, τα 
απόβλητα, τα δάση της και τον ομφάλιο λώρο της με 
το ΄Αγιον ΄Ορος. Να αναδείξει την ιστορική, χριστια-
νική και πολιτισμική κληρονομιά της. Να επιστρέψει 
τέλος στην ποιότητα και, κατά δύναμιν, στη γαλήνη.

Η Χαλκιδική διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό ποιό-
τητος. Αλλά αυτό δεν αρκεί γιατί, επί πλέον, έχει δι-
ασπαρεί πολύ και δικαιολογημένα έλαβε αποστάσεις 
ασφαλείας από τον δημόσιο βίο. Για να συστρατεύσει 
και να αξιοποιήσει τους ανθρώπους της η Χαλκιδική 
χρειάζεται να υπερβεί το κατεστημένο και ήδη πολλα-
πλώς εξηντλημένο σύστημα πολιτικής εκπροσώπησης 
και τοπικής αυτοδιοίκησης. Μόνον έτσι θα ενωθεί και 
θα συνδιαλλαγεί με πραγματικό ουσιαστικό διάλογο 
για να προχωρεί. 

Πολύ δύσκολο το εγχείρημα, αλλά απαραίτητο. Και 
οι καιροί ωρίμασαν.

υ.Γ. Ζητώ ταπεινά συγχώρεση που μίλησα κατ’ εξαί-
ρεση σε πρώτο ενικό πρόσωπο. Διαφορετικά, όμως, είναι 
αδύνατη μια προσωπική αφήγηση.

Είναι γνωστό ότι ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος Θεσ-
σαλονίκης «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» στα πλαίσια των γε-
νικοτέρων δραστηριοτήτων του για την ανάδειξη της 
χαλκιδικιώτικης κληρονομιάς ενδιαφέρθηκε από το 
1998 και μάλιστα αυτός μόνος, για την υλοποίηση της 
διαθήκης του Στέφανου Κότσιανου, που λίμναζε από 
του θανάτου του - το 1989 -χωρίς να δείξει κανείς, μέ-
χρι τότε, οιοδήποτε ενδιαφέρον.

Ο Στέφ. Κότσιανος όριζε με τή διαθήκη του να γί-
νουν δύο πράγματα:

- πρώτο. Nα δημιουργηθεί, με την περιουσία του, 
ίδρυμα παροχής υποτροφιών σε αριστούχους μαθητές 
των Γυμνασίων της Χαλκιδικής και

-δεύτερο. H οικία του στον Πολύγυρο να γίνει Λα-
ογραφικό Μουσείο και να τοποθετηθεί σ΄αυτό το λαο-
γραφικό υλικό, που είχε συγκεντρώσει και που θεωρείται 
εντυπωσιακό, ανεκτίμητο και μοναδικό στο είδος του.

ΤΟ ΚΟΤΣΙΑΝΑΙΙΚΟ
Μια μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά του Πολυγύρου

και της Χαλκιδικής

Το όλο θέμα ανέδειξε δυναμικά ο Παγχαλκιδικός 
Σύλλογος με παρεμβάσεις, συσκέψεις κλπ με υπηρεσίας 
και άλλους παράγοντες της δημόσιας ζωής του χώρου 
του Πολυγύρου.

Οι παρεμβάσεις αυτές διασώθηκαν με την έκδοση 
από τον Παγχαλκιδικό Σύλλογο σχετικού τευχιδίου1.

Οι παρεμβάσεις του Συλλόγου υπήρξαν αναμφιβό-
λως αποτελεσματικές, προκάλεσαν γενικότερο ενδιαφέ-
ρον και τελικά, ως ήταν φυσικό, η σκυτάλη παραδόθηκε 
σε διακεκριμένους Πολυγυρινούς, ευρείας αποδοχής, 
οι οποίοι μάλιστα ίδρυσαν και ειδικό Σύλλογο Φίλων 
Ιδρυμάτων Στέφανου Κότσιανου. 

Σήμερα η κατάσταση δεν έχει ξεκαθαριστεί, είναι 
ακόμη συγκεχυμένη, καίτοι πέρασαν έκτοτε πάνω από 
20 χρόνια.

Φαίνεται να έχει προχωρήσει το ίδρυμα παροχής 
υποτροφιών, το πρώτο εκ των σκοπών της διαθήκης, 

ΤΣΑΜΟυΡΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Ε.Μ.Π.

*  *  *
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ενώ για το δεύτερο - το Λαογραφικό Μουσείο - είναι 
στη φάση της διαδικασίας ανάμειξης στο θέμα και του 
Δήμου Πολυγύρου.

Ήδη στην εξέλιξη έχει προβληθεί και συζητείται η 
άποψη της δημιουργίας στο Κοτσιαναίικο ενός τοπι-
κού(χαλκιδικιώτικου) Εθνολογικού και Λαογραφικού 
Μουσείου, άποψη την οποία θα προσπαθήσω ν΄ανα-
πτύξω λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για όλη τη 
Χαλκιδική.

ΓΕΝΙΚΑ
Είναι γνωστό ότι ο Πολύγυρος και η Χαλκιδική πά-

ντοτε πρωτοπορούσαν σ΄όλες τις εθνικές εκδηλώσεις 
από το 1821 και μετά. Όλες οι εκδηλώσεις είχαν το 
γνώρισμα του αυθορμιτισμού, του γνήσιου πατριωτι-
κού χαρακτήρα, χωρίς υπολογισμούς στην εκπλήρωση 
του εθνικού καθήκοντος. 

Για τη στάση τους όμως αυτή οι κάτοικοι του Πο-
λυγύρου και της Χαλκιδικής υπέστησαν - και μάλιστα 
κατ΄επανάλειψη - τα πάνδεινα. Παρ’ όλα αυτά η Χαλκι-
δική προόδευε.

Δυστυχώς από την πλούσια αυτή εθνική και οικονο-
μική δραστηριότητα τίποτε ή σχεδόν τίποτε δεν υπάρ-
χει σήμερα στον Πολύγυρο ή και στη Χαλκιδική, που να 
θυμίζει το ένδοξο και αξιόλογο αυτό παρελθόν. 

Σήμερα ίσως να υπάρχει μια τελευταία ευκαιρία να 
αναδειχθεί κάτι από το παρελθόν του Πολυγύρου και 
της Χαλκιδικής και αυτό είναι το ΚΟΤΣΙΑΝΑΙΙΚΟ, που 
τελευταία έγινε ευρύτερα γνωστό από την έντονη δια-
μάχη με τη Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής.

Είναι γνωστό αλλά είναι και σκόπιμο να υπενθυμίζε-
ται συνεχώς και προς κάθε κατεύθυνση ότι :

- Ο Πολύγυρος και η Χαλκιδική γενικότερα ήταν η 
μοναδική περιοχή της Βορείου Ελλάδας που επανα-
στάτησε, σχεδόν ταυτόχρονα με τις άλλες περιοχές της 
Ελλάδας και των νησιών το 1821, παρά την εγγύτητά 
της με το κέντρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το 
τίμημα όμως που πλήρωσε ήταν βαρύτατο. Αυτή πρώτη 
γνώρισε την αγριότητα και τη σκληράδα του κατακτη-
τή. Ήταν η πρώτη περιοχή της χώρας, που γνώρισε το 
ολοκαύτωμα. «Θα περάσουν πολλά χρόνια για να λαλί-
σει κόκορας στη Χαλκιδική» έγραφε με περισσή χυδαι-
ότητα ο αρχιστράτηγος των τουρκικών στρατευμάτων 
στην αναφορά του προς το Σουλτάνο. 

- Με τη θυσία όμως αυτή καθηλώθηκε μία ισχυρότα-
τη τουρκική στρατιά στη Βόρεια Ελλάδα και δεν μπό-
ρεσε να προωθηθεί προς νότο και να δημιουργήσει σο-
βαρά, σοβαρότατα, προβλήματα στην εκεί επανάσταση 
κατά το πρώτο χρόνο της εκδήλωσής της. 

- Η αυτοθυσία όμως αυτή της Χαλκιδικής δεν ανα-
γνωρίστηκε μέχρι σήμερα, όπως έπρεπε και όπως έγινε 
σε άλλες περιπτώσεις.

Με τα δεδομένα αυτά θα έλεγα, ότι η δημιουργία 
ενός τοπικού χαλκιδικιώτικου Εθνολογικού και Λαο-
γραφικού Μουσείου στον Πολύγυρο είναι έργο εθνικών 
διαστάσεων - ως τέτοιο πρέπει να προβάλλεται προς 
κάθε κατεύθυνση - που εκτός των άλλων θα συνέβαλε 
αποφασιστικά και στην αντιμετώπιση του γενικότερου 

προβλήματος, που επισήμανε και ο άλλοτε πρωθυπουρ-
γός, ακαδημαϊκός, Παν. Κανελλόπουλος στον εορτασμό 
των επαναστάσεων της Χαλκιδικής, που έγινε στον Πο-
λύγυρο το 1954(13-6-54) και ο οποίος, απαντώντας σε 
προσφώνηση του τότε δημάρχου, ως εκπρόσωπος της 
Κυβέρνησης και με την ιδιότητα του υπουργού Εθνικής 
Αμύνης είπε2:

«…Αν εις σας τους κατοίκους της Χαλκιδικής είναι 
γνωστά τα γεγονότα των 1821 και 1854, εις τους πολλούς 
όμως είναι άγνωστα. Δεν είναι γνωσταί εις όλην την Ελ-
λάδα αι μαρτυρικαί σελίδες και αι δοκιμασίαι της Βορείου 
Ελλάδος και ειδικώτερον της Χαλκιδικής, της οποίας τι-
μώμεν σήμερον την ένδοξον και με αίμα ηρώων και μαρ-
τύρων συνυφασμένην ιστορίαν….».

Για να προσθέσει πιο κάτω:
“…Είναι ανάγκη όθεν όπως η διδασκομένη εις τα σχο-

λεία ιστορία συμπληρωθεί δια να γνωρίσει και ο Νότος την 
ιστορίαν του Βορρά. Ο Βορράς γνωρίζει τα γεγονότα που 
εσημειώθησαν εις τον Νότον, ενώ ο Νότος ουδέν γνωρίζει 
περί Βορρά…».

Η δημιουργία λοιπόν, ενός αξιόλογου τοπικού Λα-
ογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου στην πρωτεύ-
ουσα του νομού μας είναι επιβεβλημένη για πολλούς 
λόγους, τοπικούς και εθνικούς. Είναι εργασία επίπονη 
και πολυεπίπεδη. Απαιτεί συστηματική προσπάθεια 
από πολλούς για πολλά χρόνια. Η επιτυχία της προ-
σπάθειας θα εξαρτηθεί βέβαια και από τον φορέα, που 
θα επιλεγεί για την υλοποίηση του μεγάλου, του μέγι-
στου αυτού σκοπού, για τα λαογραφικά δεδομένα του 
Πολυγύρου και γενικότερα της προβολής της ιστορίας 
της Χαλκιδικής.

Για το σκοπό αυτό ως το πλέον ενδεδειγμένο και κα-
ταλληλότερο όχημα ανάπτυξης και προβολής της ιδέας 
του τοπικού (χαλκιδικιώτικου) Εθνολογικού και Λαο-
γραφικού Μουσείου κρίνεται το ΚΟΤΣΙΑΝΑΙΙΚΟ του 
Πολυγύρου.

Το ΚοΤσΙΑΝΑΙιΚο
ωσ οΙΚοδομΙΚο συΓΚροΤημΑ

Πολλοί ομιλούν για οικία Κότσιανου, ενώ πρόκειται 
για οικοδομικό συγκρότημα, που κατασκευάστηκε τον 
προ-περασμένο αιώνα 

Τότε ένας φωτισμένος και ταλαντούχος άνθρωπος ο 
Αθανάσιος Ιωάν. Κότσιανος αποφάσισε να οργανώσει 
και να συστηματοποιήσει μια παραγωγική διαδικασία 
με την οποία ασχολείτο δημιουργώντας στο Πολύγυρο 
μία εκπληκτική μονάδα - βιομηχανικών για την εποχή 
του διαστάσεων - με αντικείμενο:
- την παραγωγή ελαιολάδου3

- την επεξεργασία βρωσίμων ελαιών
- την επεξεργασία ειδών οινοποιείου και 
- την εκτροφή κουκουλιών και επεξεργασίας μετάξης.

Για το σκοπό αυτό δημιούργησε τις ανάλογες εγκα-
ταστάσεις, που και σήμερα εντυπωσιάζουν για την ορ-
θότητα και τελειότητα της τοποθέτησης και του σχεδια-
σμού τους καίτοι ο ίδιος ούτε τη μηχανική γνώριζε ούτε 
βεβαίως σπούδασε οικονομικές επιστήμες. 

Από τη γραμμή παραγωγής του ελαιολάδου βλέ-
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πουμε σήμερα σε άριστη κατάσταση το ελαιοτριβείο, 
απ΄όπου φαίνεται καθαρά ποία ήταν η όλη διαδικασία 
εξαγωγής το ελαιολάδου, που ακολουθείτο τότε. Επί-
σης βλέπουμε μεγάλα πιθάρια, όπου αποθηκεύονταν το 
λάδι.

Από τη γραμμή παραγωγής των βρωσίμων ελαιών 
έχουμε σήμερα το χώρο, όπου ήταν τοποθετημένη η 
μηχανή θρυματισμού του αλατιού. Το περίφημο «αλά-
τι». Ένα μέτρο των δυσχερειών της εποχής.

Από τη γραμμή παραγωγής του οινοποιείου έχου-
με σήμερα το πατητήρι και το βαρέλι τοποθέτησης του 
μούστου και μάλιστα στην 
αρχική τους θέση. 

Τέλος από τη γραμμή 
εκτροφής των κουκουλιών 
και της παραγωγής μετάξης 
έχουμε το φούρνο ψησίμα-
τος των κουκουλιών για την 
εξουδετέρωση της έγκλει-
στης πεταλούδας, που κατα-
στρέφει την ίνα του μεταξιού. 
Το οίκημα, όπου εκτρέφονταν, 
ο μεταξοσκώληκας έχει κατε-
δαφισθεί εν μέρει, διακρίνο-
νται όμως σαφέστατα τα θε-
μέλιά του, υπάρχουν μάλιστα 
πολλές φωτογραφίες του.

Η δραστηριότητα μιάς τέτοιας μονάδας δεν μπορού-
σε παρά να καλύπτει όλη τη Χαλκιδική. Ηταν ευρύτατα 
γνωστή ως μία επαρχιακή βιομηχανική μονάδα περιφε-
ρειακή της Θεσσαλονίκης. Εμφανίστηκε την περίοδο 
της βιομηχανικής επανάστασης στο χώρο της Βόρειας 
Ελλάδας. 

Παρόμοιες μονάδες υπήρξαν τότε ελάχιστες. Εγώ 
τουλάχιστο γνώρισα άλλη μία μόνο στην Επανωμή, 
πλην βεβαίως εκείνες της Ναούσης και Εδέσης.

Το ΚοΤσΙΑΝΑΙΙΚο
ωσ μΕσο ΚοΙΝωΝΙΚησ ΑΝΕλΙξησ

Επίτευγμα της οικονομικής αυτής δραστηριότητας 
του Αθανασίου Ιωάν. Κότσιανου είναι το γεγονός ότι 
το Κοτσιαναίικο υπήρξε κέντρο ανέλιξης όλων των Κο-
τσιαναίων. υπήρξε μία ανέλιξη που κράτησε πάνω από 
100 χρόνια με πολλές και διακεκριμένες επιδόσεις σ΄ό-
λους τους τομείς, πολιτικούς, επιστημονικούς, επαγγελ-
ματικούς κλπ.

Ο εκ των αδελφών του Αθανασίου Ιωάν. Κότσιανου, 
ο Κύρκος Κότσιανος4, διακεκριμένος γιατρός -του προ-
περασμένου αιώνα- ήταν ο ένας εκ των τριών ελλήνων 
βουλευτών5 που εκπροσώπησαν τους Έλληνας της 
μακεδονίας6 στη βουλή των νεότουρκων στην Κω-
σταντινούπολη. Αργότερα δε υπήρξε ένας από τους 
πρώτους βουλευτές της Χαλκιδικής στη Βουλή των Ελ-
λήνων. Ο Βενιζέλος τον κάλεσε να συμμετάσχει στην 
προσωρινή του κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης, πράγμα 
το οποίο αρνήθηκε για πολιτικούς λόγους. Πολιτεύο-
νταν με το Λαϊκό Κόμμα. Τον είχε στεφανώσει η Λίνα 
Τσαλδάρη - σύζυγος του Παναγή Τσαλδάρη, αρχηγού 

του Λαϊκού Κόμματος - με τη Μαργιόγκα, ανηψιά του 
δεσπότη Κασσανδρείας Προκοπίου, ο τάφος του οποί-
ου ευρίσκεται στο νάρθηκα του Μητροπολιτικού Ναού 
Αγίου Νικολάου Πολυγύρου.

Από την οικογένεια των Κοτσιαναίων έχουμε τους 
πρώτους επιστήμονες της Χαλκιδικής, γιατρούς, δι-
κηγόρους, μηχανικούς κλπ αργότερα και καθηγητές 
Πανεπιστημίων με σπουδές στην Ελλάδα και στο εξω-
τερικό παλαιότερα και τώρα. 

Ακόμη και ο μοναδικός υπουργός, που υπήρξε εκ 
Πολυγύρου – και μάλιστα με θητεία πολλών ετών - 

προέρχεται από την οικογέ-
νεια των Κοτσιαναίων, ήταν ο 
Μιχάλης Κότσιανος6.

Κατά τη διάρκεια της κα-
τοχής ένας μόνο Πολυγυ-
ρινός δολοφονήθηκε μέσα 
στο Πολύγυρο από τους 
Γερμανούς και αυτός προ-
έρχονταν από την οικογέ-
νεια των Κοτσιαναίων, ήταν 
ο Ιωάννης Αθαν. Κότσιανος, 
αδελφός του Στέφανου Κό-
τσιανου.

Ακόμη και το σημερινό 
νεκροταφείο του Πολυγύ-
ρου ανεπτύχθηκε σε οικό-

πεδο που παρεχώρησε ο Αθανάσιος Ιωάν. Κότσιανος και 
σαν αναγνώριση της προσφοράς του αυτής του επε-
τράπη από τότε να έχει σ΄αυτό ιδιωτικό τάφο, ο οποίος 
διακρίνεται και σήμερα και είναι ο μοναδικός ιδιωτικός 
τάφος του νεκροταφείου Πολυγύρου.

Και όχι μόνο αυτό. Και το δημοτικό Θέατρο Πο-
λυγύρου - το μοναδικό θέατρο του Πολυγύρου -οικο-
δομήθηκε σε οικόπεδο του Αθανασίου Ιωάν. Κότσιανου, 
που δωρήθηκε στο Δήμο Πολυγύρου από τον Στέφ. 
Κότσιανο.

Το ΚοΤσΙΑΝΑΙΙΚο ωσ Χωροσ
Του μΕΓΑλυΤΕρου λΑοΓρΑφΙΚου ΑρΧΕΙου 
Τησ ΧΑλΚΙδΙΚησ

Ο στέφανος Κότσιανος7, ο μικρότερος γυιός του 
Αθανασίου Ιωαν. Κότσιανου, έζησε και μεγάλωσε στο 
Κοτσιαναίικο. Εκεί παράλληλα με τις πολλές και αξιό-
λογες δραστηριότητες του επιστημονικές, επαγγελμα-
τικές και πολιτικές ασχολήθηκε συστηματικά και με τη 
περισυλλογή κάθε γραπτού λαογραφικού στοιχείου σε 
εποχή μάλιστα γενικότερης αδιαφορίας και άγνοιας της 
αξίας αυτού του υλικού.

Τελικά κατόρθωσε να συγκεντρώσει ένα αξιόλογο, 
το αξιολογότερο όλων, λαογραφικό υλικό και επιθυ-
μούσε το λαογραφικό αυτό υλικό να αναπτυχθεί στις 
αίθουσες της οικίας του, στο Κοτσιαναίικο, μετατρεπο-
μένης σε Λαογραφικό Μουσείο Πολυγύρου.

Δυστυχώς τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά 
και το αρχείο αυτό κατά ένα μεγάλο κομμάτι του θα 
πρέπει να θεωρείται ως λεηλατηθέν ή ενπάση περιπτώ-
σει ως απωλεσθέν. 
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ΤοΠΙΚο ΕΘΝολοΓΙΚο ΚΑΙ λΑοΓρΑφΙΚο 
μουσΕΙο

Με τα δεδομένα αυτά το Κοτσιαναίικο προσφέρεται 
για την ανάπτυξη του Εθνολογικού και Λαογραφικού 
Μουσείου, διότι παρουσιάζει μία μοναδική ιδιαιτερότη-
τα:

1. Έχει την κατάλληλη υποδομή και δίδει μια ζωντα-
νή παρουσίαση μιάς παραγωγικής διαδικασίας ευρέως 
διαδεδομένης στη Χαλκιδική με ιστορικό βάθος - από 
τον προ περασμένο αιώνα -, που ικανοποιεί τη δικαιο-
λογημένη περιέργεια του κοινού.

2. Έχει ένα πλούσιο λαογραφικό υλικό προς παρου-
σίαση, που ενδεχομένως μπορεί να γίνει πλουσιότερο.

3. Έχει επαρκή χώρο για την τοποθέτηση κέρινων 
ομοιωμάτων με παραστάσεις από τις επαναστάσεις κλπ 
του Πολυγύρου και της Χαλκιδικής. Στοιχεία τα οποία 
θα καταστούσαν το Λαογραφικό Μουσείο Πολυγύρου 
μοναδικό και μία εστία συγκέντρωσης πολλών επισκε-
πτών και προ παντός θα ήταν μια συνεχής υπενθύμιση 
των εθνικών αγώνων του Πολυγύρου και της Χαλκιδι-
κής, που τείνουν να ξεχαστούν8.

Η τοποθέτηση των κέρινων αυτών ιστορικών ομοι-
ωμάτων στις αίθουσες του Κοτσιαναίικου θα ήταν ίσως 
και η καταλληλότερη μιά που και η οικογένεια του 
Αθανασίου Ιωάν. Κότσιανου έλκει την καταγωγή της 
και από τους Παπαγιωργάκιδες, γνωστοί για την εθνική 
και άλλη προσφορά τους από το 1821. 

Έτσι ο Πολύγυρος και η Χαλκιδική θα αποκτήσουν 
επί τέλους ένα αξιοθέατο μοναδικό στο είδος του, όχι 

μόνο στη Χαλκιδική, αλλά και σ΄όλη τη Βόρειο Ελλά-
δα.

ΧρημΑΤοδοΤηση
Για την πραγματοποίση του μεγαλεπίβουλου αυτού 

έργου, του τοπικού Λαογραφικού και Εθνολογικού 
Μουσείου Πολυγύρου. υπάρχει σοβαρότατο θέμα χρη-
ματοδότησης. Εκτιμάται ότι αυτή ανέρχεται σε 1 εκ.€. 
Δεν πρέπει όμως αυτό να μας φοβίζει. Στην εποχή μας 
όλα μπορούν να γίνουν. υπάρχει αφθονία δυνατοτή-
των. Καθημερινά διαβάζουμε στις εφημερίδες πολλές 
παρεμβάσεις παρομοίου κοστολογίου σε διάφορα μέρη 
της Χώρας μας. Τελευταία διαβάσαμε για την αναστή-
λωση παλαιού ελαιοτριβείου στη Μυτιλήνη με φροντί-
δα του υπουργείου Πολιτισμού.

Αρκεί λοιπόν να υπάρξει η δέουσα προσπάθεια. Να 
απευθυνθούμε ψηλά και να επιχειρηματολογήσουμε 
σωστά. Τα επιχειρήματά μας είναι ισχυρά, ισχυρότατα.

Τέλος δεν θα μπορούσαμε να μην επισημάνουμε και 
το γεγονός ότι η δημιουργία του μεγάλου αυτού τοπι-
κού Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου, μοναδι-
κού στο χώρο της Βορείου Ελλάδας, θα αυξήσει σημα-
ντικά την τουριστική κίνηση και θα καταστήσει ευρύ-
τερα γνωστή την περιοχή μας με ό,τι αυτό συνεπάγεται 
για μία μεγάλη κατηγορία εργαζομένων και υπό την 
έννοια αυτή θα πρέπει ν΄αγκαλιασθεί η προσπάθεια και 
το όλο έργο με αγάπη και ενδιαφέρον απ΄όλους μας. 

Μάιος 2010

1. ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΣυΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» Εκδήλωση τιμής των αειμνήστων Χαλκιδικιω-ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΣυΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» Εκδήλωση τιμής των αειμνήστων Χαλκιδικιω-
τών: Βασιλείου Καλογερά, Στέφανου, Κότσιανου, Ιωάννη Παπαγεράκη.

2. ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, αριθ. Φύλλου 56, 20-6-1954.
3.  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 24-10-2008. Πουθενά αλλού στη Χαλκιδική δεν υπάρχει κάτι που να υπενθυμίζει παλαιό ελαιοτριβείο, 

φέρεται να δήλωσε ο γνωστός αρχαιολόγος Ιωακείμ Παπάγγελος.
4.  Εγκυκλοπαίδεια ΠΑΠυΡΟΣ, ΛΑΡΟυΣ, ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑ εκδόσεως 1980, σελ.35/296.
5. Douglas Dakin, Η ενοποίηση της Ελλάδας 1770-1923, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, σελ. 269.
6. Εγκυκλοπαίδεια ΠΑΠυΡΟΣ, ΛΑΡΟυΣ, ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑ εκδόσεως 1980, σελ.35/296.
7. Εγκυκλοπαίδεια ΠΑΠυΡΟΣ, ΛΑΡΟυΣ, ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑ εκδόσεως 1980, σελ.35/296.
8. Σκόπιμο θα ήταν να επιζητηθεί και η σχετική εμπειρία του Μουσείου Κέρινων Ομοιωμάτων Π. ΒΡΕΛΗ (τηλ. 26510 - 92 

128) των Ιωαννίνων.

*  *  *

*  *  *

Ο μεγάλος ετήσιος χορός του Συλλόγου μας
Προγραμματίζεται για τα τέλη Φεβρουαρίου ή αρχές Μαρτίου. Θα εγίνει Κυριακή μεσημέρι στο κέντρο PRIVE, όπου 
βρεθήκαμε και πέρυσι. Η ημερομηνία και οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν με ιδιαίτερη ανακοίνωση που θα σταλεί 
σε όλους.

Το επόμενο 6ο τεύχος θα κυκλοφορήσει τέλη Φεβρουαρίου 2011
Το απόθεμα των συνεργασιών έχει ήδη εξαντληθεί. Περιμένουμε νέες. Προτιμητέες αυτές με θέματα που άπτονται της 
Χαλκιδικής, της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας γενικότερα. Προθεσμία αποστολής μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2011.
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Μπροστά στην 
Αγία Σοφία

Στη Θεολογική Σχολή 
της Χάλκης
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Μπροστά στο 
Άγιο Βήμα
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Όπως κάθε χρόνο στις αρχές Δεκεμβρίου, εν όψει της 
διακίνησης των χριστουγεννιάτικων δένδρων, εμφανίζο-
νται μερικοί που προσπαθούν, άλλοι εν αγνοία τους και 
άλλοι από σκοπιμότητα, να βάλουν πλαστά διλήμματα 
στον κόσμο και ιδιαίτερα στις αθώες ψυχές των παιδιών. 
Στο στόχαστρό τους έχουν το έλατο, το φυσικό χριστου-
γεννιάτικο δένδρο, που η ελληνική οικογένεια από πα-
ράδοση στολίζει με τη φάτνη, τους μάγους και το αστέ-
ρι στην κορυφή του, το δένδρο που δίνει τον τόνο στη 
γιορταστική ατμόσφαιρα των ημερών που έρχονται.                                  

Οι κατήγοροι, αυτής της συνήθειας, αγνοούν ή προ-
σποιούνται ότι αγνοούν, το εξής στοιχειώδες. Όπως 
κάποιοι καλλιεργούν στα χωράφια τους διάφορα αγρο-
τικά προϊόντα όπως σιτάρι, καλαμπόκι λουλούδια κλπ, 
έτσι και κάποιοι άλλοι καλλιεργούν τα έλατα για χρι-
στουγεννιάτικα δένδρα.

καλύπτονται με βλάστηση εκτάσεις που μέχρι πρότινος 
ήταν χέρσες.  Επίσης με τον τρόπο αυτό προστατεύεται 
η περιοχή από την επιφανειακή διάβρωση του εδάφους 
και εμπλουτίζεται ο υδροφόρος της ορίζοντας.

Δημιουργήθηκαν μικρές αλλά πολλές φυτείες ελά-
των για να καλύψουν τη ζήτηση χριστουγεννιάτικων 
δένδρων. Μια νέα ελπίδα κρατούσε πλέον τους ανθρώ-
πους στον τόπο τους και δεν πρόκειται βέβαια για εύ-
κολο εγχείρημα αν αναλογιστεί κανείς ότι απαιτούνται 
περισσότερα από 12 ολόκληρα χρόνια για να αναπτυ-
χθεί το έλατο και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χρι-
στουγεννιάτικο 
δένδρο. Μετά 
από 12 χρόνια 
αρχίζει ο παρα-
γωγός να κόβει 
ή να ξεριζώνει 
(έλατα σε γλά-
στρες), για την 
αγορά και στη 
θέση τους να 
φυτεύει και-
νούρια, έτσι σε 
μόνιμη πλέον 
βάση πολλές 
χιλιάδες άγονα 
στρέμματα κα-
λύπτονται από 
πράσινο, χειμώ-
να - καλοκαίρι 
ενώ παράλλη-
λα πολλές χι-
λιάδες αγρότες 

ΕΛΑΤΑ ΤΑξΙΑΡΧΗ. ΤΑ ΦυΣΙΚΑ   ΧΡΙΣΤΟυΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ

Η καλλιέργεια αυτή ξεκίνησε γύρω στα μέσα της 
δεκαετίας του  1960, στο πλαίσιο ενός προγράμματος 
ορεινής οικονομίας του υπουργείου γεωργίας με τους 
αγρότες ορεινών περιοχών. Στη Χαλκιδική η πρωτο-
βουλία αυτή του κράτους είχε μεγάλη απήχηση στα 
χωριά του Χολομώντα και ιδιαίτερα στον Ταξιάρχη. 

Εκατοντάδες ιδιόκτητα στρέμματα άγονων εκτάσε-
ων που είχαν εγκαταλειφθεί, καθώς οι νέοι έπαιρναν το 
δρόμο της μετανάστευσης (στο εσωτερικό ή στο εξω-
τερικό), άρχισαν να ξαναπαίρνουν ζωή και να προσφέ-
ρουν το οξυγόνο τους και την ομορφιά τους. Το  φυσικό 
δέντρο κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του απορροφά 
από την ατμόσφαιρα διοξείδιο του άνθρακα και άλλα 
βλαβερά αέρια και εκλύει οξυγόνο. υπολογίζεται ότι 
από έκταση τεσσάρων στρεμμάτων με κωνοφόρα δέ-
ντρα παράγεται ποσότητα οξυγόνου ικανή να καλύψει 
τις ημερήσιες ανάγκες 18 ατόμων. Οι περιοχές που καλ-
λιεργούνται τα χριστουγεννιάτικα δέντρα συνήθως δεν 
μπορούν να  δεχθούν καμία άλλη καλλιέργεια, οπότε 
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ΕΛΑΤΑ ΤΑξΙΑΡΧΗ. ΤΑ ΦυΣΙΚΑ   ΧΡΙΣΤΟυΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ

συμπληρώνουν το εισόδημά τους, 
ενισχύουν την εθνική οικονομία 
και προστατεύουν το δάσος με 
την καθημερινή τους παρουσία.                                                
Αξίζει επίσης να αναφερθεί ο συ-
νεχής αγώνας των καλλιεργητών 
να προστατεύσουν την παραγωγή 
τους από τα στοιχεία της φύσης: 
παγετό, ξηρασία, χαλάζι και αρρώ-
στιες χωρίς να αναφέρουμε και τις 
τιμές που συνήθως κινούνται σε 
χαμηλά επίπεδα. Από τον Ταξιάρχη 
που είναι το κέντρο της παραγω-
γής, φορτώνονται χιλιάδες έλατα 
για την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη 
και όλες τις μεγάλες πόλεις της χώ-
ρας. Οι αγρότες περιμένουν τούτες 
τις μέρες τους καρπούς των κόπων 
τους. Θέλουν τη σωστή ενημέρω-
ση και όχι τη δυσφήμιση που τόσο 
τους έχει κοστίσει τα προηγούμενα 
χρόνια. Απευθυνόμενοι στον κόσμο λένε: «Καλά Χρι-
στούγεννα με ένα έλατο στολισμένο χωρίς φόβο, χωρίς 
τύψεις αλλά με την ικανοποίηση ότι αυτή η καλλιέργεια 
προσφέρει στο περιβάλλον τα μέγιστα». Για μια ακόμη 
χρονιά αναμένεται να διακινηθούν από τον Χολομώντα 
και ιδιαίτερα από τον Ταξιάρχη περισσότερα από 50.000 
φυσικά χριστουγεννιάτικα δέντρα στολίζοντας σπίτια, 
πλατείες, επαγγελματικούς χώ-
ρους. Σήμερα το 90% σχεδόν του 
ενεργού πληθυσμού των κατοίκων 
του Ταξιάρχη, ασχολείται κατ’ απο-
κλειστικότητα ή συμπληρωματικά 
με την καλλιέργεια των όμορφων 
κωνοφόρων δέντρων. 

Οι κάτοικοι του χωριού έχουν 
επιλέξει να παραμείνουν στα ελ-
ληνικά βουνά και να μην αναζη-
τήσουν μια “καλύτερη τύχη” στις 
μεγαλουπόλεις. Τα έσοδα βελτι-
ώνουν τις συνθήκες διαβίωσης, 
καλλιεργητών και δασεργατών. Τα 
ζωντανά έλατα, όχι μόνο δεν βλά-
πτουν τη φύση, αλλά τη βοηθούν. 
Επίσης τα φυσικά έλατα δίνουν 
μία πιο ζωντανή αίσθηση στο σπί-
τι. Μυρίζουν έντονα και όμορφα, 
με αποτέλεσμα να τονίζουν το 
εορταστικό και ζεστό κλίμα των 
γιορτών. Η φυσική ομορφιά και η 
μυρωδιά τους, δίνουν μία ζωντανή 

αίσθηση και φυσική ατμόσφαιρα.
Κανένα (νόμιμο) έλατο που 

πωλείται ως χριστουγεννιάτικο 
δέντρο δεν υλοτομείται από φυ-
σικές συστάδες. Το Δασαρχείο, 
με τους δασικούς υπαλλήλους, 
ελέγχει και προμηθεύει τους καλ-
λιεργητές με μολυβδοσφραγίδες 
και σε κάθε υλοτομημένο έλατο 
δένεται μία μολυβδοσφραγίδα. 
Αυτή η σφραγίδα αποδεικνύει την 
προέλευση των ελάτων από καλ-
λιέργειες. Ψάχνουμε τη σφραγίδα 
στα έλατα!

Γιατί Φυσικό Δέντρο όμως;
1. Γιατί το φυσικό δέντρο δίνει 

στο σπίτι την αίσθηση της Φύσης. 
2. Γιατί βοηθά στην τοπική οι-

κονομία, μιας και προέρχεται από 
ιδιωτικές καλλιέργειες ανά την 
Ελλάδα.

3. Γιατί είναι βιοδιασπόμενο και άρα ανακυκλώνεται 
εύκολα, σε αντίθεση με το τεχνητό που όταν πεταχτεί 
μολύνει την φύση για πάρα-πάρα πολλά χρόνια.

4. Γιατί καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του και πριν 
κοπεί αποτελεί παραγωγική πηγή οξυγόνου και τμήμα 
της χλωρίδας με ευεργετικές επιδράσεις στη ζωή άλ-
λων οργανισμών. 

5. Γιατί στον Ταξιάρχη στη θέση 
ενός δέντρου που κόβεται φυτεύ-
ονται τουλάχιστον δύο νέα. 

Οι τιμές που θα κυριαρχήσουν 
φέτος στην αγορά θα κυμανθούν 
στα περσινά επίπεδα.  

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟυ ΤΑξΙΑΡ-
ΧΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΟΙ ΠΑ-
ΡΑΓΩΓΟΙ ΧΡΙΣΤΟυΓΕΝΝΙΑΤΙ-
ΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΑΓΑΠΑΝΕ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕυΟυΝ ΤΟ ΔΑΣΟΣ, 
ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΓΟ-
ΝΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΤΟυΣ ΣΕ ΔΑΣΗ, 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ 
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΛυΡΤΖΗΣ
Πρόεδρος Συλλόγου

Απανταχού Ταξιαρχιωτών
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Κυριακή 24.10.2010.
Παρακολουθώντας
τη Θεία Λειτουργία
στον Ιερό Ναό
του Αγίου Γεωργίου 
του Πατριαρχείου.

Στη Μονή
της Χώρας με 
τα θαυμάσια 
ψηφιδωτά.

Στην αυλή του Πατριαρχικού 
Μεγάρου. 

Αναμνηστική φωτογραφία 
με τον Πατριάρχη.

Α Π Ο  Τ Η Ν  Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Η  Σ Τ Η Ν  Κ ω Ν Σ ΤΑ Ν Τ Ι Ν ΟΥ Π ΟΛ Η  21 - 24 Ο Κ Τω Β Ρ Ι ΟΥ  2010
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Η σχέση διατροφής και υγείας είναι γνωστή από 
την αρχαιότητα. Ο πατέρας της Ιατρικής, Ιπποκρά-
της (460 -370 π.Χ.) διετύπωσε με τον ακόλουθο τρό-
πο τις προϋποθέσεις της καλής (θετικής) υγείας: 
«η θετική υγεία απαιτεί γνώση της πρωτογενούς σύ-
στασης του ατόμου (διάβαζε γενετική) και των δυνατο-
τήτων διαφόρων τροφίμων, τόσο εκείνων που ενυπάρ-
χουν, όσο και εκείνων που προέρχονται από τη δεξιότη-
τα του ανθρώπου (διάβαζε επεξεργασία).......

...Αλλά το φαγητό από μόνο του δεν αρκεί για την 
υγεία. Πρέπει να υπάρχει και άσκηση, τα αποτελέσμα-
τα της οποίας πρέπει επίσης να γίνουν γνωστά…..Αν 
υπάρχει κάποια έλλειψη τροφής ή άσκησης το σώμα θα 
ασθενήσει». Είναι ενδιαφέρουσα η σημασία που απο-
δίδει ο Ιπποκράτης στη συνύπαρξη σωστής διατροφής 
και άσκησης. Είναι επίσης ενδιαφέρουσα η αναγνώρι-
ση της σχέσης μεταξύ φυσικής και διανοητικής υγείας, 
όπως αυτή διατυπώθηκε από τους αρχαίους προγόνους 
μας στο γνωστό ρητό: «Νούς υγιής εν σώματι υγιεί» 
Δυόμιση χιλιάδες χρόνια μετά, η κακή διατροφή απο-
τελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα με δύο όψεις. Η μία 
αφορά τον τρίτο κόσμο, όπου συνεχίζει να επικρατεί 
η πείνα και η εξαθλίωση. Κάθε μέρα 24.000 συνάν-
θρωποί μας, κυρίως παιδιά, πεθαίνουν από πείνα. Συ-
χνές επισκέψεις σε σχετικό δικτυακό τόπο στο διαδί-
κτυο (www.thehungersite.com), μπορούν να βοηθή-
σουν στη συνειδητοποίηση (έστω) του προβλήματος. 
Από την άλλη μεριά, οι ζώντες στην αφθονία των 
αναπτυγμένων χωρών, πεθαίνουν από το πολύ ή το 
ακατάλληλο φαγητό ή και από τα δύο (τι τραγική ει-
ρωνεία!). Σύμφωνα με σχετικές μελέτες, 3 στους 10 
ανθρώπους, που ζουν σε αναπτυγμένες χώρες, εμφα-
νίζουν συμπτώματα κακής διατροφής, με τη μορφή 
της έλλειψης θρεπτικών στοιχείων (ιδιαίτερα σιδήρου, 
ασβεστίου, βιταμινών Α, C και ριβοφλαβίνης), ή με τη 
μορφή αναιμιών, παχυσαρκίας, ή ασθενειών στενά συν-
δεδεμένων με την κακή διατροφή, όπως είναι ασθέ-

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΕυΗΜΕΡΙΑ
ΤΟυ ΣυΓΧΡΟΝΟυ ΑΝΘΡΩΠΟυ ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ

ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

νειες του κυκλοφορικού (καρδιαγγειοπάθειες, υπέρ-
ταση, κλπ), ο διαβήτης, σοβαρές περιοδοντικές ασθέ-
νειες, αλκοολισμός, διάφορες μορφές καρκίνου, κ.α. 
Ιδιαίτερα επιρρεπείς στην κακή διατροφή είναι τα μι-
κρά παιδιά, οι έφηβοι, νεαρές έγκυες, φτωχές οικογέ-
νειες, ανάπηροι και ηλικιωμένοι.

Τι γίνεται αλήθεια στη χώρα μας; Τα τελευταία 60 
χρόνια ο ελληνικός πληθυσμός έζησε δραστικές αλλα-
γές στον τρόπο ζωής. Καθώς περάσαμε από την ανέ-
χεια της εποχής του μεσοπολέμου στην αφθονία της 
σημερινής εποχής, σταδιακά εγκαταλείψαμε την πα-
ραδοσιακή Μεσογειακή δίαιτα και υιοθετήσαμε τον 
δυτικό τρόπο ζωής και μια δίαιτα δυτικού τύπου. Από 
μια δίαιτα φτωχή σε ζωϊκές πρωτεΐνες και ζωικά λίπη, 
πλούσια σε όσπρια, δημητριακά, ψάρι, φρούτα και λα-
χανικά που συνδυαζόταν με συχνή χειρονακτική ερ-
γασία (άσκηση), περάσαμε σε μια διατροφή με συχνή 
χρήση κρεάτων, ραφιναρισμένων τροφίμων, πρόχειρων 
φαγητών (fast food), γλυκισμάτων, ζαχαρούχων αναψυ-
κτικών, προϊόντων σνακς, κ.ο.κ. σε συνδυασμό με πολύ 
άγχος και χωρίς στοιχειώδη άσκηση.

Η σημερινή διατροφή μας οδηγεί σε υψηλή πρόσλη-
ψη συνολικών θερμίδων, ζάχαρης, άλατος, κορεσμένων 
λιπών και σε χαμηλή πρόσληψη φυτικών ινών, αντιοξει-
δωτικών ουσιών, ιχνοστοιχείων, βιταμινών και άλλων 
χρήσιμων διατροφικών στοιχείων. Μας οδηγεί παράλ-
ληλα στην εμφάνιση μιας σειράς ασθενειών, που έχουν 
διατροφική βάση, με προεξάρχουσα τη συχνή εμφάνιση 
πολλών μορφών καρκίνου (ιδιαίτερα του καρκίνου του 
πεπτικού συστήματος).

Ανάμεσα στις ασθένειες διατροφικής βάσης, η παχυ-
σαρκία κατέχει σε πολλές χώρες την πρώτη θέση. Όσο 
συχνή είναι η εμφάνισή της, άλλο τόσο συχνότερη είναι 
και η λανθασμένη αντιμετώπισή της. Αντί οι ασθενείς 
να συμβουλευτούν ειδικούς γιατρούς και διαιτολόγους, 
σπασμωδικά επιζητούν γρήγορες λύσεις σε επικίνδυνες 
δίαιτες που τους συνιστούν ανεύθυνα άτομα ή σε Ινστι-

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων

Δ/ντής του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφί-
μων, Γεωπονική Σχολή Α.Π.Θ.

Τ. Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. (Κέντρου Προστασίας 
Καταναλωτών)
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τούτα αδυνατίσματος, που ενδιαφέρονται να συνάψουν 
μακροχρόνια, ακριβά συμβόλαια, αδιαφορώντας για 
την πραγματική αντιμετώπιση του προβλήματος ή τις 
τυχόν παρενέργειες, που οι εφαρμοζόμενοι χειρισμοί 
προκαλούν.

Το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ. 
– www.kepka.org) έχει δεχθεί σωρεία καταγγελιών 
από μέλη του - πελάτες Κέντρων Αδυνατίσματος - και 
κάποια στιγμή αναγκάστηκε να καταθέσει Συλλογική 
Αγωγή για λογαριασμό σοβαρά θιγόμενων μελών του. 
Ένα τεράστιο πρόβλημα υγείας στη σύγχρονη εποχή, 
είναι αναμφισβήτητα ο καρκίνος. Σχετικές στατιστι-
κές δείχνουν ότι στις αναπτυγμένες χώρες ο καρκίνος 
συνιστά την αιτία για 1 στους 4 θανάτους, ποσοστό 
αρκετά υψηλό, αν ληφθεί υπ’ όψιν ο μεγάλος αριθμός 
θανατηφόρων ασθενειών και αιτίων. Ο καρκίνος είναι 
μια κατ’ εξοχήν περιβαλλοντική νόσος, αφού πέρα από 
την κληρονομική προδιάθεση, καθοριστικό ρόλο στην 
εμφάνιση και εξέλιξή του παίζουν η διατροφή, ο τρόπος 
και το περιβάλλον διαβίωσης.

Επομένως ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα λήψης 
κάποιων μέτρων (αναφορικά με τη διατροφή και τη δι-
αβίωσή του), που σε πολλές περιπτώσεις μπορούν να 
εμποδίσουν ή και να αποτρέψουν την εκδήλωση της 
επάρατης αυτής νόσου.

Η δυνατότητα αυτή δημιουργεί σημαντικά περιθώ-
ρια προσφοράς προληπτικής ιατρικής φροντίδας, που 
ξεκινούν με σωστή ενημέρωση του κοινού για τους 
γνωστούς τρόπους προφύλαξής του και περιλαμβά-
νουν τακτικές προληπτικές εξετάσεις. Δυστυχώς η προ-
ληπτική Ιατρική και ιδιαίτερα η σχέση της διατροφής 
και διαβίωσης με την υγεία, ελάχιστα απασχολεί τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα των Ιατρικών μας Σχολών. 
Βλέπετε, η πρόληψη των ασθενειών δεν.. συμφέρει οι-
κονομικά. Τα λεφτά είναι στη θεραπεία…

Οι παραπάνω ασθένειες αναφέρονται σε περιπτώ-
σεις κακής διατροφής. Τι γίνεται όμως όταν κάποιος 
διατρέφεται σωστά; Παύει να διατρέχει κάποιο κίνδυνο 
που έχει σχέση με τα τρόφιμα;

Δυστυχώς όχι. Γιατί δεν αρκεί να τρώμε σωστά, πρέ-
πει να καταναλώνουμε και ασφαλή τρόφιμα. Όπως 
έδειξαν οι πρόσφατες διατροφικές κρίσεις, η ασφάλεια 
των τροφίμων συνεχίζει να είναι το μεγάλο ζητούμενο 
τόσο στις αναπτυγμένες χώρες, πολύ δε περισσότερο 
στη χώρα μας. Οι κίνδυνοι, που ελλοχεύουν, είναι πολ-
λοί.

Τα τρόφιμα είναι άριστα υποστρώματα ανάπτυξης 
παθογόνων μικροβίων που μπορούν να μας προκαλέ-
σουν πολλές και σοβαρές τροφικές δηλητηριάσεις. Οι 
δηλητηριάσεις αυτές είναι γνωστές ως λοιμώξεις, όταν 
το αίτιο είναι ο ίδιος ο παθογόνος μικροοργανισμός 
(π.χ. σαλμονέλα), ή τοξινώσεις, όταν το αίτιο είναι η 
τοξίνη, που παρήγαγε ο μικροοργανισμός (π.χ. σταφυ-
λόκοκκος).

Πέρα από τα μικρόβια, τα τρόφιμα επιβαρύνονται με 
μια σειρά επικίνδυνων χημικών ρυπαντών, όπως είναι 
υπολείματα φυτοφαρμάκων (από ψεκασμούς καλλι-
εργειών), νιτρικά και νιτρώδη άλατα (από υπερβολική 

χρήση λιπασμάτων) και ελεύθερες χημικές ρίζες (από 
καμμένα λίπη - φριτέζες). Όλες οι παραπάνω ουσίες 
έχουν ενοχοποιηθεί ως ισχυρά καρκινογόνα ή πρόδρο-
μοι καρκινογόνων ουσιών.

Ακολουθούν οι κίνδυνοι από την εντατικοποίηση 
της Γεωργίας. Ορμόνες, αντιβιοτικά, σπογγώδης εγγε-
φαλοπάθεια (τρελλές αγελάδες) είναι σύγχρονες απει-
λές, συνοδοί ενός συστήματος παραγωγής, που πρέπει 
να αλλάξει εσπευσμένα.

Η κακή χρήση προσθέτων (στα τρόφιμα), η νοθεία 
και οι περιβαλλοντικοί ρυπαντές ολοκληρώνουν την 
εικόνα των κινδύνων, που συνδέονται με την παραγω-
γή και τη διακίνηση των τροφίμων.

Κινδυνεύουμε λοιπόν από κακή διατροφή. Κινδυ-
νεύουμε όμως και από μη-ασφαλή τρόφιμα.

Πώς θα μάθουμε να τρώμε σωστά;
Η πολιτεία έχει μεγάλη ευθύνη στην κατεύθυνση 

αυτή. Η σωστή διατροφική αγωγή των παιδιών σε συν-
δυασμό με τη σωστή λειτουργία των κυλικείων των 
σχολείων θα συμβάλουν στη δημιουργία υπεύθυνων, 
ενημερωμένων αυριανών πολιτών με σωστά διατρο-
φικά πρότυπα και επίγνωση των τρόπων προστασίας 
τους από σοβαρούς κινδύνους υγείας.

Τι γίνεται όμως με τα Κυλικεία των Σχολείων; Εί-
κοσι χρόνια μετά τη θεσμοθέτηση των επιτρεπόμενων 
ειδών, λίγοι ενδιαφέρθηκαν σοβαρά για την εφαρμογή 
της σχετικής διυπουργικής απόφασης. Έτσι, σε βάθος 
χρόνου καταστρέφουμε την υγεία των παιδιών μας, 
αφού σε μικρή ηλικία εμπεδώνονται λανθασμένα (διά-
βαζε επικίνδυνα) διατροφικά πρότυπα. Επιπλέον κα-
θίσταται αδύνατη ή καταδικασμένη σε αποτυχία κάθε 
προσπάθεια σωστής διατροφικής αγωγής τους, αφού 
άλλα λέμε στην τάξη, άλλα κάνουμε (σερβίρουμε) στο 
διάλειμμα...

Παράλληλα με τη σχολική διατροφική αγωγή, τα προ-
γράμματα εκπαίδευσης των Ιατρικών Σχολών μπορούν 
να βελτιωθούν σημαντικά, αν αναβαθμιστεί η προσφερό-
μενη στους εκπαιδευόμενους γιατρούς διατροφική εκ-
παίδευση, αφού η σωστή διατροφή είναι η βάση της υγεί-
ας, ενώ η κακή διατροφή είναι αιτία πολλών ασθενειών. 
Από την άλλη μεριά, η ενίσχυση των προγραμμάτων 
προληπτικής ιατρικής φροντίδας θα μειώσει σημαντικά 
τόσο τον αριθμό θανάτων, όσο και τις υπέρογκες δα-
πάνες νοσηλείας, που συνήθως δεν οδηγούν σε θετικό 
αποτέλεσμα.

Χρειαζόμαστε επίσης προγράμματα ενημέρωσης 
ενηλίκων από φορείς της πολιτείας (κρατική ραδιοτη-
λεόραση, έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, κλπ).

Τέλος, έχουμε άμεση ανάγκη χάραξης μιας Εθνικής δι-
ατροφικής πολιτικής, που θα στηρίζεται σε σχετικές ανα-
λυτικές μελέτες αναφορικά με τα πραγματικά διατροφικά 
δεδομένα και τον τρόπο ζωής της σημερινής κοινωνίας. 
Ως άξονες μιας σωστής διατροφής θα μπορούσαμε να 
αναφέρουμε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Παίρνουμε τακτά γεύματα και διαμορφώνουμε 
ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο, που το διακρίνει η ποι-
κιλία και το μέτρο. Δεν υπάρχει κακό τρόφιμο. υπάρχει 
κακή δίαιτα.

Συνέχεια στη σελίδα 28
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Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο ακού-
γεται η έννοια «Αθλητικός Τουρισμός» στην Ελλάδα 
ευρύτερα αλλά και στην Χαλκιδική ειδικότερα. Καμιά 
φορά, ακούγεται να λέγεται από ανθρώπους χωρίς να 
γνωρίζουν τι ακριβώς σημαίνει αθλητικός τουρισμός. 
Και όμως θα έπρεπε ειδικά εμείς οι Χαλκιδικιώτες να 
γνωρίζουμε ότι αυτή η εναλλακτική μορφή τουρισμού 
θα μπορούσε να βοηθήσει ώστε η όμορφη Χαλκιδική 
μας να έχει τουρισμό όλο τον χρόνο και πολλά από τα 
μεγάλα ξενοδοχεία να λειτουργούν συνεχώς, αντί να 
παραμένουν κλειστά τους περισσότερους μήνες

 Πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι ο τουρισμός προσφέ-
ρει ένα δισεκατομμύριο ευρώ το μήνα στην εθνική οι-
κονομία της χώρας μας, ενώ 800.000 συμπολίτες μας 
απασχολούνται άμεσα ή έμμεσα σε αυτόν τον τομέα. Η 
Ελλάδα, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Τουρι-
σμού, αναπτύσσει μόνο το 15% των δυνατοτήτων της 
και βρίσκεται στην 15η θέση ως δημοφιλέστερος προ-
ορισμός. Η Ελλάδα θα μπορούσε να ανέλθει ανάμεσα 
στις πέντε πρώτες θέσεις του παγκόσμιου τουρισμού, 
που είναι στόχος απόλυτα εφικτός, αρκεί να αναπτυ-
χθούν και άλλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού, με-
ταξύ αυτών και ο αθλητικός τουρισμός. Φυσικά αυτό 
ισχύει και για την Χαλκιδική, αφού αποδεδειγμένα έχει 
τις απαραίτητες προϋποθέσεις: Φυσική ομορφιά, πολύ 
καλό κλίμα, αυτάρκης σε τοπικά προϊόντα, άριστα ορ-
γανωμένα ξενοδοχεία.

 Αλλά ας δούμε τον ορισμό του αθλητικού τουρι-
σμού, όπως διατυπώνεται από ειδικούς που ασχολού-
νται με τον τουρισμό. Ο αθλητικός Τουρισμός είναι μια 
ειδική μορφή ποιοτικού τουρισμού η οποία μας δίδει 
την ευκαιρία να επενδύσουμε σε μία τεράστια δυναμική 
αγορά αλλά και ταυτόχρονα να επιτύχουμε μια προστι-
θέμενη αξία στο τουριστικό μας προϊόν μέσω της ανά-
πτυξης, της διαφοροποίησης και της αναβάθμισής του. 

 Πολλοί συγγραφείς ορίζουν την έννοια του αθλη-
τικού τουρισμού: ως όλες τις μορφές ενεργητικής και 
παθητικής ανάμιξης σε αθλητικές δραστηριότητες όπου 
η συμμετοχή είναι τυχαία ή οργανωμένη και γίνεται για 
επαγγελματικούς ή μη λόγους με προϋπόθεση τη μετα-
κίνηση μακριά από τον τόπο διαμονής και εργασίας. 

 Είναι φανερό ότι ο αθλητικός τουρισμός αποτελεί 
ένα ιδιαίτερα σύνθετο και ευρύ φαινόμενο. Για την ανά-
πτυξη του αθλητικού τουρισμού υπάρχει η ανάγκη για 
διευρυμένη υψηλής ποιότητας υποδομή σε διάφορους 
τομείς υποστήριξης, οι οποίοι είναι το φυσικό περιβάλ-
λον, οι υπηρεσίες, η διασκέδαση, οι μεταφορές, το τεχνη-

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟυΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟυ

τό περιβάλλον, η στέγαση, η πολιτιστική κληρονομιά, 
οι οργανισμοί και οι κατασκευασμένες διευκολύνσεις. 
Αν εξετασθούν οι παραπάνω παράγοντες είναι φανερό 
ότι η Χαλκιδική μας διαθέτει τους περισσότερους και 
θα μπορούσε να ξεκινήσει σιγά –σιγά την ανάπτυξη του 
αθλητικού τουρισμού.

Αλλά, πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί ο αθλητικός 
τουρισμός της Χαλκιδικής!! Διακρίνεται σε δύο κατη-
γορίες, τον ερασιτεχνικό και τον επαγγελματικό αθλη-
τικό τουρισμό: Ο ερασιτεχνικός απαιτεί ελάχιστες βασι-
κές ευκολίες για άθληση, τόσο μέσα σε ξενοδοχεία όσο 
και στην ύπαιθρο(διαμονή, διατροφή, πισίνα, αίθουσα 
γυμναστικής με ποικιλία οργάνων, διαδρομές διάβασης 
-ανάβασης -περιπάτου, διαδρομές για ποδηλατιστές, 
κλπ). Αντίθετα ο επαγγελματικός αθλητικός τουρισμός, 
απαιτεί περισσότερες διευκολύνσεις που όμως μπορεί 
να αρχίσει με τις ελάχιστες και σιγά –σιγά να αυξάνο-
νται ή και να βελτιώνονται. 

 Πριν αναφερθώ στις διευκολύνσεις αυτές θα ανα-
φέρω δύο περιπτώσεις: Στο Φάρο της Πορτογαλίας, 
μία πόλη μόλις 5000 κατοίκων, έχει δημιουργηθεί ένα 
προπονητικό κέντρο προετοιμασίας αθλητών στίβου, 
και λειτουργεί από Νοέμβριο έως και τον Μάιο μήνα. 
Εκεί κάθε χρόνο, πηγαίνουν για προετοιμασία περίπου 
4-5000 αθλητές και αθλήτριες που αφήνει το κάθε άτο-
μο περισσότερα από 1000€ τουλάχιστον μόνο στο ξε-
νοδοχείο. Ας σκεφθεί κανείς όλα τα επακόλουθα μιας 
τέτοιας παρουσίας 5000 ατόμων, σε μία περιοχή π.χ του 
Πολυγύρου ή της Νικήτης, μέσα στον χειμώνα. Στη Νι-
κήτη κάθε χρόνο έρχονται 30-40 αθλητές-τριες παγκό-
σμιου και ολυμπιακού επιπέδου για να συμμετάσχουν 
στη διεθνή συνάντηση ρίψεων «τα Σιθώνεια». Επί πλέ-
ον έρχονται προπονητές, παράγοντες, γονείς, φίλαθλοι. 
Όλοι αυτοί αφήνουν πολλά!!. Οι αθλητές ζητούν να πα-
ραμείνουν περισσότερο χρόνο για προετοιμασία αλλά 
δεν υπάρχει στοιχειώδης υποδομή και οργάνωση.

 Προπονητικά κέντρα είναι ένα σύμπλεγμα αθλη-
τικών εγκαταστάσεων-ευκολιών και χώρων διαμονής 
μέσα στο οποίο ένας αθλητής-τρια μπορεί να αθλείται 
απερίσπαστος και να προετοιμασθεί ώστε να μπορεί 
να συμμετάσχει σε μεγάλους αγώνες. Τέτοια προπο-
νητικά κέντρα υπάρχουν σε πολλές χώρες του κό-
σμου, εκεί όπου εκτός από τις ευκολίες υπάρχουν και 
κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες . Κάθε χρόνο οι 
περισσότεροι αθλητές-τριες των εθνικών ομάδων,σχε-
δόν από όλες τις χώρες, μεταβαίνουν σε διάφορα 
προπονητικά κέντρα του εξωτερικού όπως είναι η 
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Κύπρος, η Ν. Αφρική, η Πορτογαλία, Κατάρ, Νιγηρία, 
κλπ. Πολλές φορές μεταβαίνουν και σε προπονητικά 
κέντρα εντός της Ελλάδος(Κρήτη, Καλαμάτα, Καρπε-
νήσι,κλπ). Όχι όμως και στη Χαλκιδική. Και όμως θα 
μπορούσε να συμβεί και αυτό εάν υπήρχε καλή ενη-
μέρωση, κάποια στοιχειώδης οργάνωση, και βασικές 
ευκολίες-εγκαταστάσεις.

 Συνεχίζοντας, παραθέτω βασικά στοιχεία για την 
δημιουργία ενός προπονητικού κέντρου: ξενοδοχείο 
για διαμονή-σίτιση, αίθουσα με όργανα γυμναστικής, 
γήπεδο με ανάλογη υποδομή. ξενοδοχεία υπάρχουν σε 
όλη την Χαλκιδική. Αίθουσες με όργανα γυμναστικής 
υπάρχουν σε αρκετά ξενοδοχεία στα οποία εάν προ-
στεθούν ορισμένα όργανα θα είναι κατάλληλα για την 
άθληση. Το πρόβλημα είναι τα γήπεδα όπου υπάρχει 
περιορισμένος αριθμός. π.χ. Στον Πολύγυρο θα μπο-

ρούσε να δημιουργηθεί κάλλιστα προπονητικό κέντρο 
για Μπάσκετ, Βόλεϊ, και στίβο, διότι υπάρχουν και οι 
τρεις προϋποθέσεις. Αρκεί να υπάρξει μία στοιχειώδης 
οργάνωση. Το ίδιο μπορεί να γίνει και στη Νικήτη, στο 
Νέο Μαρμαρά για συγκεκριμένα αθλήματα. Αλλά και 
σε άλλα διαμερίσματα της Χαλκιδικής σε άλλες μορφές 
προπονητικού τουρισμού.

 Δεν πρόκειται να προχωρήσω σε περισσότερη ανά-
λυση. Προσπάθησα να παρακινήσω το ενδιαφέρον σας. 
υπάρχουν προϋποθέσεις για τον αθλητικό αλλά και για 
τον προπονητικό τουρισμό στη Χαλκιδική. Πρέπει να 
σκεφθούμε σοβαρά, γιατί ο αθλητικός τουρισμός μπο-
ρεί να παρατείνει τον τουρισμό για περισσότερους μή-
νες τον χρόνο, που μεταφράζεται σε αύξηση του προ-
σωπικού απασχόλησης και εισροής συναλλάγματος 
στην Χαλκιδική κατά τους χειμερινούς μήνες. 

2. Περιορίζουμε στο ελάχιστο τα γρήγορα, πρόχειρα 
γεύματα στα φαστφουντάδικα.

3. Καταναλώνουμε πολλά φρούτα και λαχανικά (σε 
νωπή, κατά προτίμηση, κατάσταση).

4. Κάνουμε συχνή χρήση οσπρίων και δημητριακών 
ολικής άλεσης.

5. Κάνουμε περιορισμένη χρήση κόκκινων κρεάτων. 
Προτιμούμε το ψάρι και το κοτόπουλο.

6. Περιορίζουμε την κατανάλωση γλυκών και ζαχα-
ρούχων αναψυκτικών.

7. Περιορίζουμε στο ελάχιστο την κατανάλωση αλ-
μυρών (σνακς) και αλατιού γενικά.

8. Οι ενήλικες κάνουμε λογική χρήση αλκοολούχων 
ποτών. Όχι αλκοολούχα ποτά τα παιδιά.

Το απαραίτητο συμπλήρωμα μιας σωστής διατροφής, 
είναι φυσικά η άσκηση. Πολλοί συγχέουν την άσκηση 
με τον αθλητισμό. Κι όμως ο καθένας μπορεί να ασκηθεί 
σε καθημερινή βάση, αρκετά για να εξασφαλίσει καλή 
υγεία. Μόλις μισή ώρα περιπάτου την ημέρα, μας κατα-
τάσσει στους σοβαρά ωφελημένους «ασκούμενους», σε 
σχέση με όσους επιλέγουν την απόλυτα καθιστική ζωή. 
Ακόμα κι αν το βάδισμα γίνει σε δύο ή τρεις δόσεις των 
10 ή 15 λεπτών, μισή ώρα βάδισμα την ημέρα έχει πολύ 
ευεργετικές συνέπειες στην υγεία και την ευεξία μας.

Μάθαμε να τρώμε. Μάθαμε να ασκούμαστε. Τι κά-

νουμε όμως με την Ασφάλεια των Τροφίμων, που κα-
ταναλώνουμε;

Για να εξασφαλίσουμε ασφαλή τρόφιμα, χρειαζόμα-
στε τακτικούς, επαρκείς, απροειδοποίητους ελέγχους. 
Οι επαρκείς έλεγχοι προϋποθέτουν αποτελεσματικούς 
μηχανισμούς ελέγχου. Τέτοιοι μηχανισμοί δεν λειτουρ-
γούν ακόμη στη χώρα μας. Αρκετά χρόνια μετά την 
ίδρυσή του, ο Ε.Φ.Ε.Τ. (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφί-
μων), ελλείψει προσωπικού, οργάνωσης και υποδομών, 
υπολειτουργεί και αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες 
ελέγχου των διακινούμενων τροφίμων στη χώρα μας.

Τι κάνουμε εμείς ως Πολίτες - Καταναλωτές; Απαι-
τούμε σεβασμό των δικαιωμάτων μας:

1. για εκπαίδευση, ενημέρωση
2. για πρόσβαση σε ασφαλή τρόφιμα.
Απαιτούμε τη σύντομη λειτουργία ενός αποτελεσματικού 

Ε.Φ.Ε.Τ. με προσωπικό και εργαστήρια καθώς και την πραγ-
ματική ενιαιοποίηση όλων των ελεγκτικών μηχανισμών.

Πώς θα ακουστεί η φωνή μας;
Μόνον αν ενωθεί με πολλές άλλες φωνές. Μόνο αν 

συμμετέχουμε σε δραστήριες Ενώσεις Καταναλωτών, 
για να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό και αξιόμαχο Κα-
ταναλωτικό Κίνημα. Μέχρι τότε θα είμαστε αναγκα-
σμένοι να ανεχόμαστε την παραβίαση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων μας ως Πολίτες-Καταναλωτές.

Συνέχεια από τη σελίδα 26
*  *  *

*  *  *

Ευχές
Η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής γιορτάζει φέτος τα 60 χρόνια από την ίδρυσή της.
Η Ένωση Βαβδινών Θεσσαλονίκης γιορτάζει φέτος τα 80 χρόνια από την ίδρυσή της.
Ο Λαογραφικός Όμιλος Πολυγύρου γιορτάζει φέτος τα 10 χρόνια από την ίδρυσή του.
Σε όλους ευχόμαστε να τα εκατοστήσετε. Και μια συμβουλή από τον υπεραιωνόβιο ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟ: Μη σας φοβίζουν 

οι δυσκολίες και οι κακόπιστες κριτικές. Στο βάθος όλοι αναγνωρίζουν την αυτοθυσία όσων ασχολούνται με τα πολιτιστι-
κά. Και αν καμιά φορά η κόπωση λυγίζει τα πόδια και η αχαριστία ματώνει την καρδιά, πάλι μπροστά τραβάτε, έχοντας 
στο νου τον ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟ που πέρασε ακμές και παρακμές στα 107 χρόνια της ζωής του και νιώθει και πάλι έφηβος. 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.

Το Δ.Σ.
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ΑξΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕυΣΗ ΤΗΣ

Αξιοποίηση: σημαίνει παραγωγή, δημιουργία, προ-
σθήκη αξιών με μετασχηματισμούς σχέσεων, συμμε-
τριών, αναλογιών των φυσικών αλληλεπιδράσεων, της 
ανθρώπινης εργασίας και της παραγωγής, ενώ εκμε-
τάλλευση: σημαίνει εξόρυξη μεταλλευμάτων, αφαίρεση 
αποθηκευμένου φυσικού πλούτου.

Αξιοποιούμε το φυσικό πλούτο που η φύση συνεχώς 
αναπαράγει, π.χ. αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια που 
συνεχώς εκπέμπει ο ήλιος, αντίθετα τα προϊόντα της 
εξόρυξης δεν ανανεώνονται.

Η αξιοποίηση είναι μηχανισμός της δημιουργικότη-
τας και της εξέλιξης.

Ο μηχανισμός της εκμετάλλευσης μπορεί να μετα-
σχηματιστεί σε μηχανισμό αξιοποίησης και εξέλιξης. Η 
φύση μας παρέχει πολλά παραδείγματα.

Διαβάσαμε στις εφημερίδες ότι το υπουργείο έστειλε 
στη Νομαρχία Χαλκιδικής, για διαβούλευση, μελέτη εξό-
ρυξης χρυσού αξίας περίπου 11 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο χρυσός είναι απόθεμα της φύσης, υψηλή ποιότητα 
ενέργειας καλά αποθηκευμένης μέσα στη γη, η οποία 
βρίσκεται σε αρμονική ισορροπία με το ενεργειακό 
φορτίο της περιοχής. Η εξόρυξη δεν είναι απλό τοπικό 
μακροσκοπικό γεγονός, διαταράσσει ισορροπίες αιώ-
νων και προκαλεί σημαντικές αλλαγές, όχι αναγκαστι-
κά αρνητικές, αρκεί να θέλουμε και να γνωρίζουμε πώς 
μπορούμε να μετασχηματίσουμε την εκμετάλλευση - 
εξόρυξη του μεταλλεύματος σε πηγή αξιοποίησης, να 
μετασχηματίσουμε την αφαίρεση της αξίας του χρυσού 
σε πηγές παραγωγής νέων αξιών, που όχι μόνο θα επου-
λώσουν τις πληγές της εξόρυξης, αλλά θα βελτιώσουν 
και θα συγχρονίσουν τις φυσικές ισορροπίες.

Η φύση δεν αντιδρά σε τέτοιους μετασχηματισμούς, 
αντίθετα τους επιδιώκει, γιατί έτσι μπορεί και εξελίσσε-
ται. Η σημερινή φυσική κατάσταση της Χαλκιδικής είναι 
φυσικός μετασχηματισμός προγενέστερης κατάστασης, 
πιθανότατα χωρίς αποθέματα χρυσού. Η διαφορά είναι 
ότι ενώ η φύση χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο για τους 
αναγκαίους μετασχηματισμούς της, εμείς βιάζουμε το 
χρόνο με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις τις οποίες 
αντιμετωπίζουν με επιτυχία ειδικοί επιστήμονες.

Πώς μπορούμε να μετατρέψουμε τις, εξαιτίας της 
εξόρυξης, αρνητικές επιπτώσεις της διατάραξης της ση-
μερινής φυσικής ισορροπίας, σε θετικές;

Ο ευλογημένος τόπος της Χαλκιδικής πρέπει να πα-
ραμείνει ευλογημένος, κι αυτό είναι χρέος των ανθρώ-

πων που την αγαπούν και του κράτους. 
Χρειαζόμαστε διεύρυνση του γνωστικού μας ορίζο-

ντα και της αντίληψής μας, αναγκαία για την κατάρτιση 
του σχεδίου των κατάλληλων μετασχηματισμών.

Σημαντικότατο και αναγκαίο είναι το κράτος, παρ’ 
όλες τις σημερινές του ανάγκες, να μη βιάζει το χρό-
νο, οι κατάλληλοι μετασχηματισμοί επιφυλάσσουν στο 
κράτος πολλαπλάσια συνεχή οικονομικά οφέλη, πολύ 
περισσότερα από το όφελός του από την τωρινή εξόρυ-
ξη του χρυσού, και όχι μόνο. 

Η οικολογία, ως μακροπρόθεσμη οικονομία, όπως 
με επιτυχία ορίστηκε από Έλληνα σε διεθνές συνέδριο, 
προστατεύει τη φύση από τους βιαστές του χρόνου, και 
είναι η ενδεδειγμένη αρχή που πρέπει να ακολουθηθεί 
με ευλάβεια στο εγχείρημα της εξόρυξης του χρυσού. 
Βασικό είναι η εκμετάλλευση - εξόρυξη του χρυσού να 
χρησιμοποιηθεί για την οικολογική ανάπτυξη και προ-
στασία της Χαλκιδικής:

1. Για την επιτυχία του εγχειρήματος είναι αναγκαία η 
συνεχής παρακολούθηση της πορείας της εξόρυξης, και 
το καταλληλότερο μέσο είναι η άμεση ίδρυση Σχολής 
Μεταλλειολόγων, στα πλαίσια Οικολογικής Σχολής, 
ως παράρτημα του Αριστοτελείου, ή Πανεπιστημίου 
της ενωμένης Ευρώπης. Είναι δυνατόν, εντός εξαμήνου, 
με συνεργασία και προσφορά, παγκοσμίως αναγνωρι-
σμένης Σχολής Μεταλλειολόγων της Ευρώπης, να εξο-
πλισθεί κατάλληλο εργαστήριο και να εκπαιδευτούν οι 
αναγκαίοι επιστήμονες, Έλληνες και Ευρωπαίοι. Δεν 
πρέπει να πάει χαμένη η εμπειρία των ανθρώπων, επι-
στημόνων και εργατών, που θα συμμετέχουν, πρέπει να 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια οργανωμέ-
να, εντός και εκτός της χώρας μας. 

2. Πολύ σύντομα η Νότιος Χαλκιδική, ενώ περιβάλ-
λεται από νερό, θα υποφέρει από αναγκαίο κατάλληλο 
νερό για τη λειτουργία των δαπανηρών εγκαταστάσε-
ων που συνεχώς αυξάνουν χωρίς πρόβλεψη και μέτρο. 
Είναι, άμεσος ανάγκη, να γίνουν τεχνικές δεξαμενές 
συγκέντρωσης νερού και εγκαταστάσεις μεταφοράς 
νερού από υπόγειες φυσικές δεξαμενές του εσωτερικού 
της Χαλκιδικής.

3. Με την αύξηση του τουρισμού αυξάνουν οι κατα-
στροφικές επιπτώσεις από την αύξηση της κυκλοφο-
ρίας των αυτοκινήτων. Είναι αναγκαίο επίγειο τραίνο, 
μέσο μαζικής μεταφοράς, κατ’ επέκταση του μετρό της 
Θεσσαλονίκης.

ΟΡΕΣΤΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ
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Ο αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτίου Αμερικής
κ.κ. Δημήτριος

Ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος γεννήθηκε το 1928. Εί-
ναι γιος του Βαβδινού Χρήστου (Μπάρμπα – Κίτσου) 
και της Γεωργίας Τρακατέλη.

Έζησε σχεδόν όλα τα καλοκαίρια στην παιδική ηλι-
κία στον Βάβδο.

Έπαιξε με τους συνομή-
λικούς του Βαβδινούς και 
παραθεριστές και απήλαυσε 
το ασύγκριτο κλίμα του Βά-
βδου που τονώνει το σώμα 
και το πνεύμα του ανθρώ-
που.

Μετά την περίοδο των 
παιδικών του χρόνων βρέ-
θηκε μακριά τόσο από τον 
Βάβδο, όσο και από την 
Θεσσαλονίκη.

Από πληροφορίες όμως 
συγγενών και φίλων μπο-
ρούμε να πούμε ότι κρατά-
ει μέσα του ανεξίτηλες τις 
παιδικές του αναμνήσεις 
από τον Βάβδο, του οποίου 
γνωρίζει αρκετά καλά και 
το γλωσσικό ιδίωμα.

Αποφοίτησε με τιμές από 
την Θεολογική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών 
(1946 – 50), ενώ έλαβε και 
διδακτορικό στην Θεολογία 
από το Πανεπιστήμιο Αθη-
νών το 1977.

Πήγε στις Η.Π.Α. το 1965 
και γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο HARVARD, όπου έλα-
βε τίτλο Phd, με διάκριση το 1972. Τον Ιούνιο του 1993 
έφυγε από τις Η.Π.Α. όπου πέρασε περισσότερα από 
20 χρόνια και επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου ανέλαβε 
καθήκοντα στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

Ήταν για 11 χρόνια Διακεκριμένος Καθηγητής Βι-

βλικών Σπουδών και Χριστιανικών Αρχών στο Ελληνι-
κό Ορθόδοξο Σχολείο του Τιμίου Σταυρού στο Μπλού-
κλιν.

Επίσης δίδαξε στην Θεολογική Σχολή του HARVARD 
σαν προσκεκλημένος επι-
σκέπτης καθηγητής την 
Καινή Διαθήκη. Έχει εκτενές 
συγγραφικό έργο που έχει 
εκδοθεί και περιλαμβάνει 
τρία μεγάλα βιβλία:

«Εξουσία και Πάθος» 
(1987), ο «Κατελθών Θεός 
του Ευγνώστου» (1991) και 
«Χριστός, ο Προϋπάρχων 
Θεός» (1992).

Χρίστηκε διάκονος το 
1960 και ιερέας το 1964.

Εκλέχθηκε Επίσκοπος 
Βρεσθένης το 1967, ως 
βοηθός Επίσκοπος στην 
Αρχιεπισκοπή Αθηνών με 
πρωτεύοντα καθήκοντα 
τα προγράμματα και την 
Θεολογική μόρφωση του 
κλήρου. Το 1968 εκλέχθηκε 
Μητροπολίτης Αττικής και 
Μεγαρίδος, αλλά δεν δέ-
χθηκε την εκλογή.

Στις 18 Σεπτεμβρίου 1999 
στον Καθεδρικό Ναό της 
Αγίας Τριάδας στην Ν. υόρ-
κη πραγματοποιήθηκε μέσα 
από μια σεμνή πανηγυρικό-

τητα η ενθρόνισή του στην θέση του Αρχιεπισκόπου 
Βορείου και Νοτίου Αμερικής.

Προηγήθηκε στις 19 Αυγούστου 1999 η εκλογή του 
από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος μιλά Ελληνικά, Κοπτι-
κά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Εβραϊκά και Λατινικά.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΙΩΤΕΣ ΤΟυ ΣΗΜΕΡΑ

4. Για την ποιοτική αύξηση του τουρισμού, είναι ανα-
γκαίο αεροδρόμιο, υπάρχει σχετική μελέτη, για να αξιο-
ποιηθούν καλύτερα οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις.

5. Κατά το δεύτερο συνέδριο της Ιστορικής και Λα-
ογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής, ο φιλόσοφος ακαδη-
μαϊκός κ. Κ. Δεσποτόπουλος δήλωσε ότι η Χαλκιδική 
δικαιούται να είναι Παγκόσμιο Πνευματικό Κέντρο και 
όχι οι Δελφοί. Ευκαιρία να πραγματοποιηθεί.

6. Για την ικανοποίηση πολλών καθημερινών ανα-
γκών της Χαλκιδικής. 

Τα παραπάνω βγαίνουν από την καρδιά των ανθρώ-
πων που αγαπούν τη Χαλκιδική, δεν εκφράζουν πολιτι-
κή παράταξη, ούτε άλλα οργανωμένα συμφέροντα.

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2010

Συνέχεια από την σελ. 29
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ΕυΧΕΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑυΡΟΔΗΣ

Εύχομαι Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά, στους 
απανταχού και όπου Γης Χαλκιδικιώτες, μεγαλόβαθ-
μους και μεγαλόσχημους, χαμηλοσυνταξιούχους, φτω-
χομεσαίους και μικρομεσαίους, σε γαμπρούς και νύφες 
του τόπου μας, σε συγχωριανούς και λοιπούς, των βο-
ρείων και νοτίων επαρχιών και προαστίων, σε όσους 
διαθέτουν οικόπεδα και εξοχικά στην όμορφη πατρί-
δα μας, σε όσους κατά καιρούς την επισκέπτονται, σε 
όσους δοκίμασαν τη φιλοξενία μας και θα θυμούνται 
για πολύ την τιμή της χωριάτικης σαλάτας μας, και τον 
αριθμό εφτά, όσες είναι οι ψητές σαρδέλες αραδιασμέ-
νες κυκλικά στο πιάτο, -και αραία αραία που λέμε για 
να φαίνονται πολλές-. 

Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά σε όλους εκείνους 
που είδαν το θαύμα στην Αρναία, στους ταξιδιώτες και 
τους περαστικούς, σ’ αυτούς οι οποίοι είδαν και γεύτη-
καν το νερό που προέρχεται από τα... φύλλα του πλά-
τανου και βγαίνει από τον κορμό του εκεί στην πλατεία, 
εκεί που κάποτε έπινες νερό λίγο σκυφτός, αλλά που 
τώρα για να πιείς θα πρέπει να ... ξαπλώσεις, εκεί που δε 
χωράει πια να κρυώσει ούτε ένα μέτριο... καρπούζι... 

 Χρόνια Πολλά και στους μαγαζάτορες του 23% πλέ-
ον, αυτούς που δεν δίνουν αποδείξεις χωρίς να μας κά-
νουν έκπτωση τουλάχιστον ένα 15% να τους μείνει και 
... κάτι παραπάνω από το νόμιμο κέρδος τους ! 

 Χρόνια Πολλά και στους...Κινέζους που μας στέλ-
νουν τα ωραία γύψινα τσολιαδάκια, μια και εμείς δεν 
μπορούμε να φκιάξουμε τέτοια και άλλα παρόμοια, και 
μόνο στον...φραπέ μείναμε ασυναγώνιστοι. 

Εις Έτη Πολλά και στους διάφορους άγαμους... «πα-
τέρες» εκεί στη γειτονιά μας, τους επονομαζόμενους 
και αγίους, που αν τους είχαμε αρμόδιους στα οικονο-
μικά του κράτους θα μας ξελάσπωναν κονομώντας πα-
ράλληλα και οι ίδιοι, και πείθοντας εμάς από άμβωνος 
ότι «ουκ επ’ άρτω μόνο ζήσεται άνθρωπος», ενώ οι ίδιοι 
συνεχώς μεριμνούν για το καθημερινό τους νηστήσιμο 
παντεσπάνι... 

 Χρόνια Πολλά λοιπόν σε όλους αδιακρίτως, ανεξαρ-
τήτως χρώματος, φυλής, ηλικίας και ικανότητος περί 
το...  πονηρόν, (όσοι το ...θυμούνται ακόμα...) αλλά για-
τί το είπαμε πονηρόν ακόμα δεν κατάλαβα, κι’ όποιος 
το θυμάται να σηκώσει το... χέρι. 

Χρόνια Πολλά στους επισκέπτες του Σαββατοκύρια-
κου που ονομάζουν τις χερσονήσους της πατρίδας μας 
με νούμερα, λέγοντας πρώτο, δεύτερο και τρίτο πόδι, 
αλλά αφού τα ίδια ονόματα δίνουν και οι αρχές τι περι-
μένεις από τους ξένους, λες και η Χαλκιδική έχει μόνο 
πόδια, αλλά κάτι που έχει πόδια έχει και τα παραπάνω, 
έχει αφαλό και παρακάτω έχει κι’ άλλα,( αυτά κι’ αν εί-
ναι ... πονηρά ) και το χωριό μου είναι εκεί, απέναντι 

από τη σκωληκοειδίτιδα της Χαλκιδικής. 
Χρόνια πολλά στους επώνυμους και καλά στερνά 

σε όλους εμάς τους ανώνυμους που αναδείξαμε αυτούς 
τους επώνυμους, οι οποίοι μπερδεύουν το μπόι τους 
με τον απογευματινό τους ίσκιο και το πήραν επάνω 
τους λες και την περιστρεφόμενη καρέκλα την έφεραν 
απ’ το σπίτι τους, και οι ίδιοι πάλι αυτοί οι επώνυμοι, 
σε όλες τις εποχές, περιφέρουν τα επαγγελματικά τους 
χαμόγελα σε δρόμους και πλατείες, προεξοφλώντας το 
δια βίου καβαλίκεμα στο καλάμι της εξουσίας, εκεί που 
εμείς τους κάνουμε πλάτες ν’ ανεβούν, εμείς, οι αθερά-
πευτα αφελείς και αιωνίως εν απορία τελούντες. 

 Χρόνια Πολλά και στους ραβδούχους που συνοδεύ-
ουν αυτούς τους επώνυμους, για να σημειώνουν μισά 
χαμόγελα, να καταγράφουν απουσίες και ανόρεχτα 
χειροκροτήματα, για να τα χρησιμοποιήσει αργότερα 
ο «Μεγάλος» ως σιωπηρή δικαιολογία αρνητικής απά-
ντησης, στις αιτήσεις μελλοντικού βολέματος. Χρόνια 
πολλά και σε όλους όσοι έχουν τη δυνατότητα να μας 
απευθύνουν τις εντός πλαισίου ακριβές ευχές τους από 
τις στήλες των εφημερίδων, βέβαιοι όντες ότι το «στρι-
φτάρι μας» τόχουν φκιάξει γερό και δεν κόπηκε ακό-
μα... 

Χρόνια Πολλά και στους πολιτικούς, νυν και τέως, 
ιδιαίτερα σε κείνους τους πρώην ωραίους και νυν κατά-
πτυστους οι οποίοι χωρίς αιδώ, καταδέχτηκαν κάποτε 
να ζητήσουν έκπτωση για ένα λεμονοστύφτη.

 Χρόνια πολλά και σε κείνους που ασθμαίνοντες ανε-
βοκατεβαίνουν σκάλες τρέχοντας από οικίας εις οικίαν 
τις μεταμεσημβρινές ώρες, συμβάλλοντας έτσι στην 
ανόρθωση της «δωρεάν» παιδείας και στη διόγκωση 
του μπεζαχτά τους. 

Όμως..., όχι σκέτα χρόνια πολλά, αλλά, ΧΡΟΝΙΑ 
πάρα ΠΟΛΛΑ στα ορμητικά νιάτα που μας δίνουν μα-
θήματα, στα νιάτα που αγαπιούνται και ερωτεύονται 
χωρίς περίσκεψιν, χωρίς αιδώ και μπράβο τους που 
αυτά τα δυο τ’ αφήνουν σε μας, και τι να τα κάνου-
με εμείς, μας τ’ αφήνουν για νάχουμε να λέμε μόνο... 
.και άντε η περίσκεψη καλά, λίγο πολύ την έχουμε ή 
τουλάχιστον προσπαθούμε, αλλά την άλλη τη δεύτερη, 
την αιδώ; Από τι να ντραπούμε πια, από τη ντροπή μας 
μήπως; 

Χρόνια πολλά και σε όλους όσοι μοχθούν ή συνερ-
γάζονται για την έκδοση του περιοδικού, μικρούς και 
μεγάλους και όσοι δε γνωρίζετε τι είναι το «στριφτάρι» 
που αναφέραμε παραπάνω, ρωτήστε, το φορούμε όλοι. 
Στο μήκος και στην ποιότητα του σκοινιού μόνο διαφέ-
ρει. Οι λίγοι και επώνυμοι το σκοινί τόχουν μακρύ, σε 
μας στους άλλους τους πολλούς, το σκοινί είναι κοντό 
και γεμάτο κόμπους. Γιατί, κάθε φορά που ανήσυχοι το 

ΕυΘυΜΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ



32

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, Τεύχος 5ο

ΔΙΠΛΟυΜ, ΤΡΙΠΛΟυΜ, ΜΑΜΑ,
ΠΛΟυΜ-ΜΠΛΟυΜ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΙΝΑ

Ι. ΤΣΙΚΟυΛΑΣ
Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής Α.Π.Θ.

κόβουμε θέλοντας να λυθούμε, αμέσως μας το ξαναδέ-
νουν... κι’ αυτή την ανησυχία μας τη φοβούνται και τη 
φοβούνται πολύ... . 

Καλή χρονιά σε όλους λοιπόν, στη θειά την Αργυρώ, 
στη γιαγιά την Αναστασία, στον Μπάρμπα Γιάγκο, στον 
Παππού το Μήτσιο, στον ξάδερφο τον Πέτρο, στο Δγιο-
νύση, στο γαμπρό μας το Νίκο, στον Αλβανό τσομπάνη με 
το τρανζιστοράκι στον τρουβά, στον οδοκαθαριστή της 
νύχτας και στον τροχονόμο που ξεροσταλιάζει στο κρύο. 

Χρόνια πολλά και στην καθαρίστρια που κινδυνεύ-
ει, χρόνια πολλά και σε όλους εκείνους τους αφανείς, 
που μοχθούν για νάχουμε όσα πρέπει, και... «συνελό-
ντι ειπείν», χρόνια πολλά σε όλους παντού, σε όλη τη 
Χαλκιδική, στα ψηλά και τα χαμηλά, στα μεσόγεια και 
τα παραθαλάσσια. Κι’ αν ξεχάσαμε και κανέναν, δεν το 
κάναμε επίτηδες. Του χρόνου θα επανέλθουμε, γεροί 
νάμαστε. 

Καλή Χρονιά, και με αγάπη για όλους.

Προσφέρω και πάλι λίγα «μαργμαριτάρια» από την 
μεγάλη συλλογή, που έχω αποκτήσει από τα παιδάκια 
όλα αυτά τα χρόνια που είμαι κοντά τους και τους προ-
σφέρω τις υπηρεσίες μου. «Μαργαριτάρια» βγαλμένα 
μέσα από λατρεμένες παιδικές ψυχούλες, που με την 
αθωότητα, την ευθυκρισία και τον παρορμητισμό τους 
προσφέρουν ιλαρότητα, τολμώ να πω και το εννοώ, 
υψηλού επιπέδου.

1. Το διπλούμ, το τριπλούμ και το μπλουμ – μπλουμ
Μία μάνα μου περιέγραφε χρησιμοποιώντας μαργα-

ριτάρια ως εξής τα εμβόλια, που είχε κάνει μέχρι τότε 
στο παιδί της: «Στην αρχή, γιατρέ, έκανε ένα εμβόλιο 
τριπλούμ,ύστερα έκανε ένα διπλούμ (προφανώς εννο-
ούσε το διπλούμ και το τριπλούμ εμβόλιο) και ύστερα 
δεν θυμάμαι αν έκανε διπλούμ ή τριπλούμ. Μπορεί να 
έκανε διπλούμ, αλλά μπορεί και τριπλούμ».

Το δίχρονο παιδάκι της την κυττούσε στο στόμα όλη 
την ώρα που περιέγραφε τα διπλούμ και τα τριπλούμ 
και φανερά εντυπωσιασμένο από τα αλλεπάλληλα – 
πλουμ και πλουμ, μόλις σταμάτησε η μάνα του, άρχισε 
να κουνάει τα χεράκια του σα να κολυμπούσε και φώ-
ναξε με έξαψη: «μαμά, μπλουμ – μπλουμ», πιστεύο-
ντας ότι η μάνα του μιλούσε για κολύμπι.

2. Θέλω να κάνω μπλουμ
Μια μάνα μου έφερε το παιδάκι της γιατί ήταν 

πολύ δυσκοίλιο. Αφού μου περιέγραψε τα δεινά που 
του προκαλούσε η δισκοιλιότητα, μου λέει στο τέλος: 
«Αφού να φανταστείς, γιατρέ, όταν θέλει να πάει στην 
τουαλέτα, δεν λέει, όπως όλα τα παιδάκια του κόσμου 
«θέλω να κάνω κακά», αλλά λέει, «θέλω να κάνω 
μπλουμ».

3. φτου εσένα
Ήρωας του περιστατικού αυτού υπήρξε ο μεγάλος 

μου γιος, ο Τζώρτζης. Ήταν 2-3 χρονών εκείνο το καλο-

καίρι όταν πήγαμε για διακοπές στην ιδιαίτερη πατρίδα 
μου, τον Πολύγυρο. Με το που πατήσαμε το πόδι μας 
εκεί, όπως συνηθίζονταν τότε, παρέλασε από το σπίτι 
μας όλη η γειτονιά, όλο το σόι, όλοι οι φίλοι. Όποιος 
ερχόταν και ιδιαίτερα οι γυναίκες, το πρώτο που έκανε 
μόλις έβλεπε το παιδί ήταν να αρχίσει να το φτύνει και 
να του λέει «φτου – φτου να μη βασκαθείς». Το παι-
δί, ασυνήθιστο σε τέτοιο καταιγισμό φτυσίματος, στην 
αρχή τα έχασε και μόλις έβλεπε κάποιον να έρχεται, τον 
οποίο με το δίκιο του θεωρούσε ως άμεσο «φτύστη», 
έκρυβε το προσωπάκι του για να προφυλαχθεί από το 
φτύσιμο. Επειδή όμως εξακολουθούσε ακάθεκτη η επι-
δρομή των «φτυνόντων» φαίνεται ότι μέσα του δούλεψε 
κάποιος «μηχανισμός άμυνας», όπως λέει η ψυχολογία, 
και έτσι, ύστερα από 2-3 ημέρες ανήλεου φτυσίματος, 
άρχισε, μόλις κάποιος του έλεγε το «φτου-φτου», αντί 
να κρύβει το προσωπάκι του, να του ανταποδίδει άμε-
σα το φτύσιμο λέγοντας δυνατά και επιθετικά «φτου 
εσένα».

4. Θα βγάλω πουλάκι και θα σε κατουρήσω 
Εξέταζα ένα τρίχρονο κοριτσάκι και η εξέταση είχε 

μεταβληθεί σε πάλη σώμα με σώμα. Αφού τελείωσε τέ-
λος πάντων ο αγώνας με κοίταξε με φονικό βλέμμα και 
μου είπε: «Όταν μεγαλώσω και βγάλω πουλάκι θάρθω 
να σε κατουρήσω». Βλέποντας την έκπληξή μου οι γο-
νείς του μου εξήγησαν ότι το κοριτσάκι αυτό ζήλευε τον 
μικρότερο αδελφό της, που είχε «πουλάκι», και για να 
το καλμάρουν του έλεγαν ότι θα βγάλει κι αυτή «που-
λάκι», αλλά όταν μεγαλώσει. Έτσι το κοριτσάκι έλπιζε 
ότι εκτός από τα άλλα καλά, που ενδεχομένως θα του 
προσέφερε το μελλοντικό πουλάκι της, θα εκδικιόταν 
κι εμένα με αυτό, κατουρώντας με.

5. δεν θα έχει πεθάνει μέχρι τότε;
Εκτός από φανατικούς εχθρούς μεταξύ των παιδιών, 

ευτυχώς είχα και κάποια παιδάκια που με αγαπούσαν. 
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Κάποια προφανώς με θαύμαζαν και έλεγαν θα γίνω 
«Τσίκουλας» όταν μεγαλώσω.

Σε κάποιο λοιπόν παιδάκι, που έλεγε στους γονείς 
του πολλές φορές ότι θα γίνει «Τσίκουλας», είπα: «Εντά-
ξει όταν μεγαλώσεις και γίνεις γιατρός σαν εμένα θα σε 
πάρω να εξετάζουμε μαζί τα παιδάκια». Δεν είπε τίποτα 
εκείνη τη στιγμή. Συμφώνησε σιωπηρά. Την άλλη μέρα 
μου τηλεφώνησε η μάνα του και μου είπε γελώντας: 
«Γιατρέ, δεν ξέρεις τι μου είπε ο γιος μου φεύγοντας 
από το ιατρείο σου.

Τι λέει ο Τσίκουλας ότι θα με πάρει να εξετάζου-
με μαζί. Δεν θα έχει πεθάνει ως που να γίνω εγώ για-
τρός;».

Γέλασε βέβαια κι εγώ με τη μαμά, αλλά σκέφθηκα 
ότι αν οι ενήλικες είχαν και λίγο τακτ για να καλύψουν 
την αθωότητα και τον παρορμητισμό και ακόμα και την 
ευθυκρισία όπως εδώ, των παιδιών τους, όταν χρειάζε-
ται, δεν θα ήταν και πολύ κακό.

6. Το αριστούχο
Και ένα «μαργαριτάρι» από μια υπερήφανη μαμά:
Μου περιέγραφε τη νοημοσύνη του μωρού της, που 

ήταν 8 μηνών: «Γιατρέ, τι να σου πω είναι πανέξυπνο. 
Καταλαβαίνει τα πάντα. Είναι αριστούχο».

Μόνο «πτυχιούχο» που δεν μου είπε ότι είναι το βρε-
φάκι της.

7. Ντα τον γιατρό στο κωλαράκι του
Έκανα εμβόλιο σε ένα τρίχρονο αγοράκι και ξεσήκωσε 

τον κόσμο από τις φωνές. Η μάνα στην προσπάθειά της 
να το ηρεμήσει του είπε: «Μην κλαις, θα δεις εγώ τι θα τον 
κάνω το γιατρό, θα τον κάνω ντα στο κωλαράκι του».

Το παιδί, παρά την υπόσχεση της μαμάς να με κάνει 
«ντα», εξακολουθούσε να ουρλιάζει ενώ η μαμά εξακο-
λουθούσε να επαναλαμβάνει ασταμάτητα: «Ντα θα τον 
κάνω εγώ το γιατρό στο κωλαράκι του» και ξανά και 
ξανά «ντα στο κωλαράκι του». Βρέθηκα σε μεγάλη αμη-
χανία. Κάθισα στο γραφείο μου και περίμενα την εξέλι-
ξη. Γινόταν πανδαιμόνιο με το παιδί να ωρύεται και τη 
μαμά να ανανεώνει την υπόσχεσή της ότι θα μου κάνει 
«ντα στο κωλαράκι μου».

Οπότε σε μια στιγμή, βλέπω τη μάνα με το παιδί 
στην αγκαλιά να με πλησιάζει και να μου λέει το απί-
στευτο: «Γιατρέ, γύρισε λίγο το κωλαράκι σου να κάνω 
ότι σε χτυπώ, αλλιώς δε θα ησυχάσει αυτό το τέρας». 
Έμεινα άναυδος.

Ευτυχώς όταν πλησίαζαν το γραφείο μου και ενώ η 
μαμά παζάρευε την τιμωρία μου, ο μικρός είδε πάνω 
στο γραφείο έναν χαρτοκόπτη, ο οποίος του απέσπασε 
την προσοχή και ξεχνώντας εμβόλιο και εκδίκηση ζη-
τούσε να τον πάρει στα χέρια του.

Έτσι, χάριν του χαρτοκόπτη, γλίτωσα την ταπείνωση 
του ξυλοδαρμού και δη στο «κωλαράκι μου».

ΑΚΟΜΑ ΠΛΑΛΟυΝ!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟυΡΜΟυΡΗΣ

Καρδιά «μπακτσέ» είχε ο μπάρμπα Μήτσος με το 
φορτηγό. Κανέναν δε χαλούσε το χατίρι γι’ αυτό και 
όλοι τον ήξεραν με το παρατσούκλι «Ο μπάρμπα Μή-
τσος ο Χατήρ’ς».

Εκείνα τα χρόνια που ένα λεωφορείο κάλυπτε τις 
ταξιδιωτικές ανάγκες Θεσσαλονίκης – Κασσάνδρας, τα 
φορτηγά προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στις μετα-
φορές ατόμων, έστω και στην καρότσα!!! Φόρτωσε λοι-
πόν κυψέλες ο μπάρμπα Μήτσος και με δύο μελισσάδες 
παρέα, ξεκίνησε νωρίς απ’ το χωριό, για να φτάσει χα-
ραΐ στο ΦΑΝΟ. Να ξεφορτώσουν τα μελίσσια και μετά 
περνώντας από τη Θεσσαλονίκη, να φορτώσει λίγη 
«μπακαλική» για το χωριό.

Όταν πήγε να φορτώσει την μπακαλική, βρήκε και 
μία άλλη παραγγελία απ’ το χωριό:

Να αγοράσει και μία νεκροκάσα, γιατί πέθανε ο 
μπάρμπα – Γιωργ’ς ο «Γκούγκδας» (κοντούτσικος) και 
ο Μιχάλης ο μαραγκός έλειπε κι αυτός στα μελίσσια.

Τελείωσε την αγορά της μπακαλικής, τη φόρτωσε σε 
μια γωνιά απ’ το φορτηγό, έριξε από πάνω κι ένα κομ-
μάτι μουσαμά, για να την προστατέψει από ενδεχόμενη 
βροχή, πέρασε κι απ’ το Βαρδάρη, φόρτωσε και τη νε-
κρόκασα και ξεκίνησε για το χωριό.

Εννοείται ότι δίπλα του κάθονταν πάλι οι δύο με-
λισσάδες.

Στο ύψος της Γεωργικής Σχολής, του κάνει σινιάλο 
ένας κοντοχωριανός του, για να τον πάρει «σακάτ’».

- Κώτσου, μπροστά δεν έχω μέρος να σε βάλω. Αν 
θελ’ς σε καρότσα, ανέβα!!! Έχω και μια άδεια νεκρόκα-
σα αν δε σι πειράζει!!!

- Τι να μι πειράξ’ μωρέ μπάρμπα Μήτσο, κι π’δάει 
στ’ καρότσα.

Μόλις πήραν τ’ν ανηφόρα για το «ΖΟυΜΠΑΤ» άρ-
χισε να βρέχει κι λέει ο Κώτσος.

- Δεν μπαίνω μέσα στ’ κάσα να γλυτώσου απ’ τ’ 
βρουχή!!! Πράγμα που έκανε κι όπως κουνιόταν το 
φορτηγό παίρνει κι έναν ύπνο.

Όταν έφτασαν έξω από τα Μουδανιά δύο άνδρες 
έκαναν σινιάλο στο μπάρμπα Μήτσο, να τους πάει μέ-
χρι την Ποτίδαια.

- Αν δε σας πειράζ’ η νεκρόκασα στ’ καρότσα ανε-
βείτε…

- Τι να μας πειράζ’ μωρέ; Ούτι που θα τουν ακομπή-
σουμι!!! (Αυτοί νόμιζαν ότι είχε πεθαμένο μέσα!!!).

Θα κόντευαν να φτάσουν στην Ποτίδαια, όταν ο Μή-
τσος ξύπνησε, σ’κών’ του καπάκ’ κι ρουτάει τσ’ άλλνοι:

- Σταμάτσι ρε η βρουχή;
Μόλις τον είδαν αυτοί να φωνάζ’ απ’ τ’ κάσα πήραν 

τέτοια λαχτάρα που «μπήδ’ξαν» απ’ τ’ καρότσα κι ακό-
μα πλαλούν!!!
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ΣΑΝ ΑΠΟΨΙ ΤΕΤΟΙΑ ΜΕΡΑ...

ΕμΠροσ
4 Νοεμβρίου 1906
ΕΚμΕΤΑλλΕυσΙσ ΕΝοσ ΕΠΕΙσοδΙου

...Εν τω μεταξύ τρεις Έλληνες εκ Χαλκιδικής, ο Στε-
φανής εκ Ρεβενικίου, ο Τριαντάφυλλος εκ Νικήτης και 
είς Γιάννης εκ Λακκοβικίων, δια λόγους προσωπικού 
πάθους επυροβόλησαν τρις Βούλγαρον τινά ανθρακέ-
μπορα εξ Άνω Βροντής, ονόματι Βελίτσικον, και προ τι-
νών ημερών εκτύπησαν πέντε Βουλγάρους ανθρακείς 
δήθεν αλλά κομιτατζήδες, καταφυγόντες εκεί όπως εύ-
ρωσιν άσυλον.

Τα γεγονότα ταύτα υπήρξαν αρκετά όπως μέγας πά-
ταγος εγερθεί από των Ρώσων μοναχών και μετά πολ-
λής επιμονής ζητηθεί πάλιν η αίτησις χωροφυλακής.

Ν. ΑληΘΕΙΑ
18 οκτωβρίου 1909
ΠΑΓΧΑλΚΙδΙΚοσ συλλοΓοσ

Μετ’ εθνικής υπερηφανείας παρατηρούμεν ότι μεταξύ 
των επί ευεργετική δράσει διακρινομένων εν τη ημετέρα 
πόλει σωματείων δικαιοματικώς δύναται να καταταχθεί 
και το του Παγχαλκιδικού Συλλόγου αρτισύστατον ευ-
εργετικόν σωματείον. Το λαμπρόν τούτο σωματείον αθο-
ρύβως μεν, αλλά μετά ζήλου εργαζόμενον κατώρθωσε 
να ευρεθεί εις θέσιν, ώστε να δύναται ήδη να επεκτείνει 
την ακτίνα της ευεργετικής δράσεώς του επί λίαν ικα-
νοποιητικής εκτάσεως. Ευχαρίστως δε πληροφορούμεθα 
ήδη ότι αν και μηνών τινων μόνον ζωήν αριθμών ανέλα-
βεν εφέτος την υποτροφίαν είκοσι απόρων μαθητών και 
μαθητριών εκ Χαλκιδικής καταγομένων.

Συγχαίροντες εκ καρδίας το τε Διοικητικόν του σω-
ματείου τούτου Συμβούλιον, ως και τα φιλότιμα και φι-
λάνθρωπα μέλη αυτού συνιστώμεν αυτό  προς πάντας 
ως αξίαν πάσης ενθέρμου υποστηρίξεως.

ΕμΠροσ
11 Νοεμβρίου 1910
ΘΑΝΑΤοσ Του συΝΤΑΓμΑΤΑρΧου ΓΕροΓΙΑΝΝη

Εξέπνευσε χθες μ.μ. εν αγωνία και ο μόνος αδελφός 
του προσφάτως αποθανόντος ιατρού και προέδρου 
του «Κεντρικού Μακεδονικού Συλλόγου» Θεοχ. Γερο-
γιάννη, συνταγματάρχης πεζικού και διοικητής του 7ου 

πεζικού συντάγματος, Μαυρουδής Γερογιάννης. Ούτω 
εξαφανίζεται εξ Αθηνών περίβλεπτος Μακεδονική οι-
κογένεια, της οποίας το όνομα είχε συνδεθεί αναποστά-
τως μετά της μακεδονικής υποθέσεως…

Το καρδιακόν νόσημα, το οποίον τον ωδήγησεν εις 
τον τάφον εν ακμή σωματική και δράσεως, το εδώρη-
σεν εις αυτόν άνομος διωγμός προ τετραετίας, σχετι-
κώς με τα Μακεδονικά και εξορία εξ Αθηνών. Έκτοτε 
διεράγη η μεγάλη και ισχυρά καρδία του και επανελ-
θών τέλος πέρυσιν ενταύθα με το σπέρμα του θανάτου 
εντός του, έλαβε μεν την απαιτουμένην ικανοποίησιν 
δια της επελθούσης μεταβολής των πραγμάτων, αλλά ο 
θάνατος τον είχε περιλάβει πλέον εντός της σκιάς του. 
Και χθες το εσπέρας, κατόπιν αγωνίας φρικτής διημέ-
ρου εκ του καρδιακού νοσήματος, επιταθέντος λόγω 
του θανάτου του μόνου αδελφού του και συντρόφου εν 
τω βίω του, παρέδωκε το πνεύμα προς τον Κύριον…    

μΑΚΕδοΝΙΑ
20 οκτωβρίου 1911
ΕΠΙΘΕσΙσ ΕΝΑΝΤΙοΝ Του ΑΓΙου ΑρδΑμΕρΙου

Το κατρακύλισμα εξακολουθεί και σαφώς καταφαί-
νεται η ψυχολογική κατάστασις εν τη οποία ευρίσκο-
νται μερικοί Μουσουλμάνοι συμπατριώται ημών. Ο 
Παν. Επίσκοπος Αρδαμερίου υπέστη δολοφονικήν επί-
θεσιν την μεταμεσημβρίαν της χθες εκ μέρους 25 περί-
που Τουρκαλβανών εν αυτή τη Θεσσαλονίκη υπό τας 
εξής περιστάσεις:

Ήδη τον λόγον έχει η Α.Π. ο Αρδαμερίου κ. Ιωακείμ: 
«Ηρχόμην την μεταμεσημβρίαν της χθες εις την πόλιν 
σας χάριν υπηρεσιακών ζητημάτων έφιππος μετά του 
διακόνου μου και του κλητήρος μου επίσης εφίππων. 
Όταν έφθασα προ του ελλ. Κοινοτικού Νεκροταφείου 
της Αγ. Παρασκευής είδον εις απόστασιν εκατόν περί-
που μέτρων τους επισκευάζοντας την οδόν 25 περίπου 
Τουρκαλβανούς λαμβάνοντας τα πτυάρια και τας αξί-
νας ανά χείρας και απειλητικώς τρέχοντας προς ημάς.

Οι Τουρκαλβανοί ούτοι πάλλοντες απειλητικώς τα 
πτυάρια μας επλησίασαν και ήρχισαν να μας υβρίζουν 
με ακατονομάστους ύβρεις …

Ο διάκονός μου τότε τους είπε την ιδιότητά μου αλλ’ 
αφρίζοντες απήντησαν τα εξής χαρακτηριστικά: Όλοι 

• 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. 

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΝΑΤΑΣ
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είσθε εντεπσίζηδες, όλοι είσθε πεζεβ… Όλους θα σας 
φονεύσωμεν (αλδερετζέιζ).

Ευτυχώς την στιγμήν εκείνην εφάνη εν τη οδώ όμι-
λος στρατιωτών και οι δολοφονικώς καθ’ ημών επιτε-
θέντες κατεβίβασαν τα πτυάριά των και μας αφήκαν 
ελευθέρους… 

σΚρΙΠ
7 δεκεμβρίου 1915
οΧυρωσΕΙσ Τησ ΧΑλΚΙδΙΚησ

Αι οχυρώσεις των συμμάχων πέριξ της πόλεως προ-
χωρούσι γιγαντιαίοις βήμασιν. Ιδίως οχυρώνεται συντό-
νως η γραμμή των λιμένων της Χαλκιδικής. Καθημερι-
νώς καταφθάνουν ενισχύσεις εις τους συμμάχους, απο-
τελούμεναι κυρίως εκ τμημάτων στρατού των τεχνικών 
όπλων. Ωσαύτως αποβιβάζεται και βαρύ πυροβολικόν 
προς ενίσχυσιν των αμυντικών έργων. 

Εξακολουθούν αναχωρούσαι πολλαί οικογένειαι.

Ν. ΑληΘΕΙΑ
3 οκτωβρίου 1932
ΤΙ ΕΠρΑξΑΝ ΑΙ ΑρΧΑΙ μΑσ
δΙΑ Τουσ σΕΙσμοΠΑΘΕΙσ

Ελάβομεν την εξής επιστολήν… του Παγχαλκιδικού 
Συλλόγου.

Κε Διευθυντά, 
Επανελθών χθες το εσπέρας εκ περιοδείας μου ανά 

την σεισμόπληκτον περιφέρειαν της Χαλκιδικής νομίζω 
καθήκον μου να αποκαταστήσω την αλήθειαν και να 
διαψεύσω όλας τας ανακριβείας, αίτινες μέχρι σήμερον 
έχουν δημοσιευθεί…

Ούτω είμαι υποχρεωμένος να δηλώσω ότι αντιθέ-
τως προς όσα μέχρι τούδε εγράφησαν ως προς την 
κρατικήν βοήθειαν, εγώ τουλάχιστον ιδίοις όμμασιν 
επείσθην ότι το Κράτος έκαμεν ου μόνον παν ό,τι επε-

βάλλετο, αλλά ακόμη περισσότερον, μη φεισθέν ουδε-
μιάς θυσίας.

Απέστειλε ό,τι είχε και ό,τι δεν είχε εις τον τόπον της 
καταστροφής εξαντλήσαν ακόμη και αυτάς τας απο-
θήκας επιστρατεύσεως. Όλαι αι υπάρχουσαι σκηναί, 
αντίσκηνα, κλινοσκεπάσματα, κλίβανοι εκστρατείας 
εξαπεστάλησαν, ως και άλευρα, μεγάλαι ποσότητες άρ-
του, τροφίμων, φαρμάκων… Βεβαίως παρουσιάσθησαν 
ελλείψεις. αλλά ήτο τόσο απρόοπτος και εκτεταμένη η 
καταστροφή τόση δε η έλλειψις συγκοινωνίας εν Χαλ-
κιδική ώστε πάσα έλλειψις να δικαιολογείται…

3/10/1932 Εμμ. Χατζόγλου (ιατρός) Πρόεδρος του 
Παγχαλκιδικού Συλλόγου ο «Αριστοτέλης». 

ΝΕΑ Τησ ΧΑλΚΙδΙΚησ
29 οκτωβρίου 1965
δΙΑ ΤηΝ ΧΑλΚΙδΙΚηΝ

Κατά την δεκαήμερον παραμονήν μας εις Αθήνας, 
είχαμε περιοδικώς  επιτύχει να αποσπάσωμεν τον κ. 
Βασματζίδην από τα κύρια υπουργικά καθήκοντά του, 
δια να μιλήσουμε και δια την Χαλκιδικήν…

Εις ερώτησίν μας πώς αντιμετωπίζει την δυσφορίαν 
των συμπατριωτών μας οι οποίοι πήραν θέσιν εναντίον 
του διότι απεμακρύνθη από την Ένωσιν Κέντρου, ο κ. 
Βασματζίδης μας είπε τα εξής: «Είμαι βέβαιος ότι όταν 
θα κατευνασθούν τα πάθη της παρούσης ώρας, ο λαός 
της Χαλκιδικής, που τόσον με ετίμησε δια της ψήφου 
του και της εμπιστοσύνης του να τον υπηρετήσω και 
να τον βοηθήσω για κάτι καλύτερο…».

Εις ερώτησίν μας ποία είναι τα έργα που έγιναν επί 
των ημερών του εις την Χαλκιδικήν, ο κ. υπουργός μας 
είπε: «… Η χάραξις των μεγάλων τουριστικών δρόμων 
της Χαλκιδικής είναι έργον της περιόδου αυτής. Και αι 
εργασίαι δια την κατασκευήν του δρόμου Κασσάνδρας, 
με την νέαν χάραξιν, συνεχίζονται έστω βραδέως…».

Συνεργάτης για την είσπραξη των συνδρομών

Γνωστοποιούμε προς όλα τα μέλη ότι με απόφαση του Δ.Σ. ο κ. Μαντζανάρης Δημήτριος, τακτικό μέλος του 
Συλλόγου μας, συνταξιούχος από το Βάβδο, ορίσθηκε να επισκέπτεται αφιλοκερδώς τα μέλη του Συλλόγου στους 
τόπους εργασίας ή κατοικίας, προκειμένου αυτά να διευκολύνονται στην καταβολή των συνδρομών. 

Η επίσκεψη θα πραγματοποιείται  με τηλεφωνική προσυνεννόηση και ραντεβού και εφόσον το επιθυμείτε.
Υπενθυμίζεται ότι  με απόφαση του Δ.Σ. έγινε διακανονισμός των οφειλών  των συνδρομών των περασμένων 

ετών. Διεγράφησαν δηλαδή οι παλιές οφειλές  και παρέμειναν  μόνο εκείνες για τα έτη 2009 και 2010. 
Η ετήσια συνδρομή παραμένει εδώ και δώδεκα χρόνια   15 ευρώ, ποσό συμβολικό, για να μην επιβαρύνονται τα 

μέλη και μάλιστα σε δύσκολους καιρούς.
Και κάτι πολύ ενθαρρυντικό: Εφέτος σημειώθηκε ρεκόρ εξόφλησης συνδρομών, σε σχέση με τα προηγούμενα 

χρόνια. Έχουν εκπληρώσει μέχρι στιγμής περίπου τα τέσσερα πέμπτα των μελών τις οικονομικές υποχρεώσεις 
τους. Ελπίζουμε μέχρι τέλος του έτους να τακτοποιηθούν όλοι.

Μπορείτε να καλείτε και οι ίδιοι τον κ. Μαντζανάρη 2310/304-066 και 6944/399-990 να σας επισκεφθεί στο 
χώρο σας για την οικονομική σας  τακτοποίηση.

*  *  *
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Την Άρκτο την αναζητούν όσοι τα άστρα ψάχνουν 
γιατί η μορφή της φαίνεται χειμώνα – καλοκαίρι
αφού η Ήρα θέλησε να’ναι τιμωρημένη.

Αρχοντοπούλα ήτανε του βασιλιά Αρκάδα
κι’ ο Δίας επεθύμησε τα όμορφα της κάλη
κι έτσι εγεννήθηκε και η μικρή η Άρκτος.

Έχει ουρά τοξοειδή με άστρο λαμπρό στην άκρη
αυτός τους πάντες οδηγεί τις ξάστερες τις νύχτες
γιατί είναι ακίνητος και πολικό τον λένε.

Ανάμεσα σ’ αυτές τις δύο φαρδύς – πλατύς ο Δράκων
προς την πλευρά του Ηρακλή έχει την κεφαλή του
κι είναι ο τρόμος ο πολύς του βασιλιά Κηφέα.

Ο βασιλιάς Αιθίοπας έχει λαμπρό το θρόνο
και παραδίπλα βρίσκεται η ξακουστή Κασσιόπη
…πέντε άστρα την κοσμούν και την αναδεικνύουν.

Την κόρη τους την όμορφη προσέφεραν θυσία
μα πριν την βρει ο Δράκοντας έφθασε ο Περσέας
την Ανδρομέδα έσωσε και έκανε γυναίκα.

Αυτά τα άστρα σαν θα βρεις τις ξάστερες τις νύχτες
θάχεις παρέα κι’ οδηγό για να περνάς τις ώρες
κ’ ένα θα γίνεις με αυτά για να νικάς τα άλλα.

Αυγολούπης σταύρος, Καλοκαίρι 2010

Χριστέ μου, τώρα που θα ρθεις πάλι στη γη
μην τους αφήσεις Σε παρακαλώ, ξανά να σε σταυρώσουν.
Έγιναν δάσος στη ψυχή μας οι σταυροί
κι είναι πολλοί, που για τριάκοντα αργύρια
ζητούν τα όνειρά μας, να προδώσουν.

Χριστέ μου, τώρα που θα ρθεις ξανά στη γη
μην περιμένεις απ’ τους μάγους τ’ Άγια δώρα.
Φυλάξου μόνο, απ’ του Ηρώδη την οργή
αυτή, που μ’ όλες τις μορφές της απειλής
τις αγωνίες των παιδιών, βιάζει τώρα.

Χριστέ μου, τ’ άστρο που στη φάτνη σου σταμάτησε
το μαγικό της γέννησής σου, εκείνο βράδυ,
μην το κρατάς τόσο σφιχτά στη χούφτα σου,
στείλτο παντού, να λάμψει σ’ όλες τις καρδιές,
να διαλύσει το πυκνό, του κόσμου μας σκοτάδι.

μαίρη Παντελιάδου

Οι αγριόχηνες ακόμη κι αυτές
επιστρέφουν στην πατρίδα τους,
εγώ δεμένος στο λιμάνι του Πειραιά
όλο σκουριάζω.

Νίκος Βασιλάκης

οι αφανείς αστερισμοί Χριστουγεννιάτικο
ΕΠΙΚληση

στο λιμάνι του Πειραιά

ΠΟΙΗΣΗ

 1.  Κυριαζής Οδ. Νικόλαος Πετροκέρασα 849
 2.  Πολυμεράς Αθανάσιος Πετροκέρασα 850
 3.  Μητσιάς Εμμανουήλ* Δουμπιά 851
 4.  Αρβανίτη Ιωάννα Στρατώνι 852
 5.  Τσιάλης Ιωάννης Βαρβάρα 853
 6.  Σαράφης Ιωάννης Αγ. Πρόδρομος 854
 7.  Μανουσαρίδης Διονύσιος Μονοπήγαδο 855
 8.  Μαυρίδης Βάιος Νέα Φλογητά 856
 9.  Πολίτης Γεώργιος Λιβάδι 857
10.  Σαράφης Ιωάννης Αρναία 858
11.  Σμάγα Ελένη Αγ. Νικόλαος 859

Νέα μέλη του Συλλόγου
Οι εγγραφέντες από 1.7.2010 μέχρι 10.11.2010

Αριθμός
Μητρώου

Αριθμός
Μητρώου

12.  Κουρτζίδης Αναστάσιος Νικήτη 860
13.  Μολύβα Μανώλογλου Eυμορφία Λιβάδι 861
14.  Χιούτης Κωνσταντίνος Νεοχώρι 862
15.  Καραντάλης Απόστολος Βασιλικά 863
16.  Βαγγλή Αθανασία Πορταριά 864
17.  Τενεκές Κωνσταντίνος Αγ. Παύλος 865
18.  Παπαποστόλου Χρήστος Γομάτι 866
19.  Καζάκη Βασιλική Απολλωνία 867 
20.  Ξυδάς Γεώργιος Στρατώνι 868
21.  Οικονόμου Αναστάσιος Κρυοπηγή 869

* Είναι ο γνωστός στο πανελλήνιο καλλιτέχνης – τραγουδιστής που μεσουρανεί εδώ και σαράντα περίπου χρόνια στο 
καλλιτεχνικό στερέωμα της πατρίδας μας.

*  *  *
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• Ημερήσια εκδρομή στην Καστοριά
Την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε η 

προγραμματισμένη ημερήσια εκδρομή στην Καστοριά . Την 
ευθύνη της διοργάνωσης της εκδρομής είχε η έφορος κ. 
Μαρία Τσαμουρτζή, η οποία κοπίασε αλλά έφερε θαυμάσιο 
αποτέλεσμα.

Ένα πλήρες λεωφορείο έφθασε νωρίς το πρωί στον πρώ-
το σταθμό, στο Μαυροχώρι, για επίσκεψη των γνωστών κέ-
ρινων ομοιωμάτων. Εκεί μας περίμενε η ερίτιμη κυρία Καίτη 
Γ. Ζωγράφου-Αξιώτη, από την Αρναία, που κατοικεί μόνιμα 
στην πόλη της Καστοριάς και που χρημάτισε στο παρελθόν, 
αντινομάρχης του Νομού Καστοριάς, η οποία είχε ειδοποιη-
θεί από πριν. Η κ. Ζωγράφου επιβιβάσθηκε στο λεωφορείο 
και ήταν μαζί μας ως ξεναγός-οδηγός και μέλος της παρέας 
μας μέχρι τη στιγμή της αναχώρησης για την επιστροφή.

Επόμενοι σταθμοί μας ήταν: το Δισπηλιό όπου επισκε-
φθήκαμε το Λημναίο οικισμό, το σπήλαιο «Η Σπηλιά του 
Δράκου», η Παναγία η Μαυριώτισσα, το Βυζαντινό Μουσείο 
της πόλεως, τέσσερις Βυζαντινές εκκλησίες και ο τάφος του 
Παύλου Μελά.

Αργά το απόγευμα πήραμε το δρόμο της επιστροφής με 
την ευχαρίστηση ζωγραφισμένη στα πρόσωπα όλων.

Στην κ. Καίτη Ζωγράφου-Αξιώτη η οποία πάσχισε πολύ 
να μας ξεναγήσει, να μας περιποιηθεί και με κάθε τρόπο να 
μας εξυπηρετήσει, εκφράζουμε δημόσια ένα μεγάλο ευχαρι-
στώ. Είναι πράγματι μια μεγάλη Χαλκιδικιώτισσα που τιμά τον 
τόπο μας. 

• Η 4ήμερη εκδρομή-προσκύνημα στην Βασιλεύουσα 
Πόλη, Πέμπτη 21.11.2010.

Πρωί και όλοι στην ώρα μας, εκεί στην πλατεία Χάψα, 
για το ταξίδι μας στην πόλη των ονείρων μας την Κωνσταντι-
νούπολη. 

Η Εγνατία οδός μας φέρνει γρήγορα προς τα σύνορα, περ-
νώντας έξω από Καβάλα, Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη. 
Στη Γέφυρα των Κήπων αποχαιρετούμε τον τελευταίο φύλακα 
των συνόρων μας. Και μπαίνουμε στην Ανατολική Θράκη.

Μια εύφορη πεδιάδα μας οδηγεί στη Ραιδεστό, πρώτη μας 
στάση για φαγητό, και αφού έχουμε ήδη περάσει από την Κε-
σάνη και τα Μάλγαρα, συνεχίζουμε περνώντας έξω από την 
Ηράκλεια του Μαρμαρά, καθώς κι έξω από προάστια της Πό-
λης και τα παλιά ελληνικά χωριά, Συλλήβρια, Νέοι Επιβάτες 
και Καλλικράτεια, φθάνουμε στην Πόλη που είναι ξαπλωμένη 
σε δύο ηπείρους, Ευρώπη και Ασία. 

Κωνσταντινούπολη! Θησαυροφυλάκιο της Ιστορίας που 
ομορφαίνεις όλον τον κόσμο. Μια πόλη, γεμάτη από πολιτι-
σμικές αντιφάσεις. Ένα χαρμάνι ετερόκλητο και πλούσιο, όσο 
και οι μυρωδιές των μπαχαρικών της. Πολύβουη πόλη, με 
τζαμιά, κρεμαστές γέφυρες, μιναρέδες και ανθρώπους πολ-
λών εθνοτήτων.

Φθάνοντας, πρώτη στάση στην Αιγυπτιακή αγορά, γεμάτη 
μυρωδιές, χρώματα, καρπούς και μπαχαρικά, ανακατωμένα 
με τσαντόρ, μαντήλες, μπούρκες και τουρίστες.

Η δράση του Συλλόγου μας

Η πρώτη μέρα έκλεισε σ’ ένα ωραίο ξενοδοχείο για ύπνο.
Την άλλη μέρα, εγερτήριο, πλούσιο πρωινό και επίσκεψη 

στην κορωνίδα των Εκκλησιών, την Αγία Σοφία, την Εκκλησία 
του Ανθέμιου και του Ισίδωρου, το όνειρο του Θεοδοσίου, 
που πραγματώθηκε από τον Ιουστινιανό. Νιώθεις δέος κάτω 
από τα 58 μέτρα ύψος του τρούλου, που μοιάζει κρεμασμέ-
νος από τον ουρανό. Τα μεγέθη των κιόνων και μαρμάρων 
τεράστια, οι Αγιογραφίες και τα ψηφιδωτά στο γυναικωνίτη, 
προκαλούν δέος.

Τα χρυσά ψηφιδωτά, άριστης τεχνικής. Τα περιμετρικά πα-
ράθυρα του τρούλου χαρίζουν υπερκόσμιο φως. Ο Χριστός, 
η Παναγία, οι Άγιοι και οι δωρητές Αυτοκράτορες, μας παρα-
κολουθούν από ψηλά ως την έξοδο από το Ναό, που για πολ-
λούς θεωρείται το όγδοο θαύμα.

Λίγα μέτρα έξω από την Αγία Σοφία και δεξιά, θα βρεθού-
με στη Δεξαμενή νερού του Ιουστινιανού, με τις 336 κολόνες, 
φερμένες από ειδωλολατρικούς ναούς, με κυρίαρχες μορφές 
τις δύο μέδουσες, που στηρίζουν το οικοδόμημα.

Πιο κάτω, ο Ιππόδρομος, ο οποίος δεν θυμίζει τίποτα από 
το ένδοξο παρελθόν. Υπάρχει μόνο ο Αιγυπτιακός οβελίσκος 
με τα ιερογλυφικά, ο χάλκινος κίονας των Δελφών και η στή-
λη του Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου, απογυμνωμένα 
από τις χάλκινες, επίχρυσες πλάκες που την σκέπαζαν.

Μια εκτόνωση η αγορά στο Καπαλί τσαρσί, μια σκεπαστή 
και αχανής αγορά, με χιλιάδες μικρά μαγαζιά, που ικανοποι-
ούν όλων τα γούστα. Ξοδέψαμε χρόνο και χρήμα εκεί.

Η Μονή της Χώρας που επισκεφθήκαμε μετά, δικαίωσε τη 
φήμη της σαν τη μεγαλύτερη πινακοθήκη βυζαντινών ψηφι-
δωτών στον κόσμο. Αρχές του προηγούμενου αιώνα, κάτω 
από σωρούς κονιάματος, ήρθαν στο φως τα ψηφιδωτά και οι 
τοιχογραφίες, που η λεπτομέρεια, τα χρώματα και η τεχνική 
τα καθιστούν αμίμητα αριστουργήματα. Τα θέματα, παρμένα 
από την Αγία Γραφή, τα Απόκρυφα Ευαγγέλια της Εκκλησίας 
μας, γεμίζουν τους τοίχους και τους τρούλους με απαράμιλλη 
τέχνη.

Αργότερα, μας υποδέχεται ο Βόσπορος στα νερά του, για 
μια βόλτα ξεκούρασης και θαυμασμού, για ό,τι βλέπουμε 
γύρω μας, τα όμορφα ξύλινα σπίτια, τα «γυαλιά», στην άκρη 
της θάλασσας, με τα ιδιωτικά λιμανάκια, τα τζαμιά, τις λιγο-
στές έρημες Εκκλησίες, τα παλαιά Κάστρα, το πράσινο των 
δέντρων που καθρεφτίζονταν πάνω στα νερά.

Όσο νυχτώνει και ανάβουν τα φώτα στην επιστροφή, η 
Κωνσταντινούπολη αποκτά μια ρομαντική και μυστηριακή 
αίγλη, με τα φώτα να σχηματίζουν χιλιάδες γέφυρες στα νερά 
του Βοσπόρου.

Γυρισμός στο ξενοδοχείο, για να κλείσει η βραδιά στο νυ-
χτερινό κέντρο, με τους ανατολίτικους χορούς, το φαγητό και 
το κρασί.

Την τρίτη μέρα το πρωί, παίρνουμε το καράβι, με πρώτο 
σταθμό τη Χαλκηδόνα. Προσκύνημα στο ναό της Αγίας Τριά-
δας, μια βόλτα στην όμορφη πόλη των « τυφλών » και αναχω-
ρούμε για τη Χάλκη. Εκεί, στο λόφο της Ελπίδας, η Θεολογική 
Σχολή. Ξενάγηση στις αίθουσες διδασκαλίας, επίσκεψη στον 



38

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, Τεύχος 5ο

ομώνυμο ιερό Ναό, απόλαυση της θέας της θάλασσας του 
Μαρμαρά από την κορυφή του λόφου και πάλι τα παϊτόνια, 
που μας οδηγούν στη βαπορόσκαλα και στα διάσπαρτα τα-
βερνάκια, όπου γευματίζουμε με φρέσκα ψάρια.

Τελευταία, η Πρίγκηπος, το μεγαλύτερο και ωραιότερο από 
τα Πριγκηπόνησα, με τα όμορφα ξύλινα σπίτια, με περίτεχνο 
ξυλόγλυπτο τελείωμα που δεσπόζουν στην παραλία μαζί με 
τα κιόσκια. Επίσκεψη στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και 
βόλτα στα σοκάκια του νησιού. Με τις μνήμες να ζωντανεύ-
ουν, παίρνουμε το καράβι για το γυρισμό, με τους γλάρους να 
μας ακολουθούν πεινασμένοι.

Το βράδυ, με συντροφιά τη βροχή, μια βόλτα στο «Ταξίμ». 
Μια πλατεία κι ένα δρόμο δύο χιλιομέτρων γεμάτο μαγαζιά, 
κι ένα γραφικό τραμ να τον διασχίζει. Εκεί, μια λαοθάλασσα 
ανθρώπων ανεβοκατεβαίνει συνεχώς, περνώντας μπροστά 
από ζαχαροπλαστεία που συναγωνίζονται τα εξαιρετικά εστι-
ατόρια.

Την τέταρτη μέρα το πρωί, ξεκινάμε έναν τελευταίο περί-
πατο στα Θεοδοσιανά τείχη, βλέπουμε την Κερκόπορτα, την 
Πύλη του Ρωμανού. Επισκεπτόμαστε την Εκκλησία των Βλα-
χερνών, όλοι ψάλουμε σαν τότε το «Τη Υπερμάχω», τον ευχα-
ριστήριο ύμνο προς τη Θεοτόκο, για τη σωτηρία της Πόλης 
από τους Αβάρους.

Μια στάση στο Μπαλουκλί, με το θαυματουργό Αγίασμα 
και το γνωστό θρύλο με τα ψάρια. Εκεί είναι και οι τάφοι των 
Πατριαρχών και των Ευεργετών. 

Τελευταίος σταθμός το Πατριαρχείο, η Κιβωτός της Ορθο-
δοξίας μας. Προσκύνημα στα λείψανα των Αγίων, συγκίνηση, 
αντίδωρο-ευλογία από το χέρι του Οικουμενικού Πατριάρχη 
Βαρθολομαίου, φωτογραφίες μαζί του. Μετά τις ευχές του, 
πήραμε το δρόμο του γυρισμού, γεμάτοι συγκίνηση, γνώσεις, 
μνήμες, εικόνες, ακούσματα και με πολλές ευχαριστίες για το 
Σύλλογό μας, που διοργανώνει αυτές τις θαυμάσιες εκδρομές 
που μας αναβαπτίζουν στα νάματα της ελληνικής Πατρίδας, 
μας ανυψώνουν και μας ζωογονούν, και με την ελπίδα ότι θα 
συνεχιστούν. 

Α.Κ.

• Η χορωδία
Άρχισαν κανονικά τα μαθήματα της χορωδίας μας που γί-

νονται κάθε Τρίτη βράδυ 8.30-10.00΄. Μαέστρος και εφέτος 
ο μουσικοδιδάσκαλος κ. Νικόλαος Καλαϊτζής. Υπεύθυνο μέ-
λος του Δ.Σ. ο κ. Θεόδωρος Τσαμούρης με βοηθό τη χορωδό 
και μέλος του Συλλόγου κ. Ζηνοβία Πάχτα.

Για τη προσεχή περίοδο 2010-2011 έχουν εγγραφεί και 
συμμετέχουν ως χορωδοί: Αστεριάδου Ευτέρπη, Βαλιάνου-
Αλωπ. Ελένη, Γιαννακάρη Μαρία, Γρίβα Μαρία, Εμμανουήλ 
΄Αννα, Ζαχοπούλου Χρυσάνθη, Ζιούπος Γεώργιος, Καλτσού 
Νίκη, Καραμίχος Ιωάννης , Καραμίχου Μαρία, Καραμπούτας 

Δημήτριος, Καραμπούτα Αλεξία, Κατραντσιώτης Ελευθέριος, 
Κατραντσιώτου Ελένη,Κομνιανίδου ΄Αννα, Κοντογιαννοπού-
λου Αφροδίτη, Κουρμπανίδου Βασιλική, Κυργιαφίνη ΄Αννα, 
Κωνσταντινίδου Σοφία, Κωστοπούλου Μάχη, Παρδάλη ́ Αννα, 
Παυλίδου Βασιλική, Πάχτα Άννα , Πάχτα Ζηνοβία, Πετρίδης 
Βασίλειος, Πουμάκης Αθανάσιος, Ρωσίδου Ευγενία, Σαμαράς 
Νικόλαος, Σαμαρά Αθανασία, Σούστα Αναστασία, Τσακμάκη 
Ελευθερία, Τσαμούρης Θεόδωρος, Τσαμούρη Ελευθερία, Τσα-
μουρτζή Μαρία, Τσίκουλας Ιωάννης, Φασούλα Αικατερίνη, 
Φασούλας Νικόλαος.

• Το χορευτικό τμήμα
Ιδρύθηκε και ήδη λειτουργεί στην Εστία του Συλλόγου μας, 

το μεικτό χορευτικό τμήμα ενηλίκων, με αθρόα συμμετοχή χο-
ρευτών. Τα μαθήματα παραδίδει ο καθηγητής Φυσικής Αγω-
γής κ. Νίκος Ράντος, από την Αρναία κάθε Τρίτη βράδυ 7.00΄-
8.00΄. Υπεύθυνο μέλος του Δ. Σ. ο κ. Γιάννης Κοτσάνης, Γεν. 
Γραμματέας του Συλλόγου, με βοηθό την κ. Ζηνοβία Πάχτα.

Μέχρι στιγμής έχουν εγγραφεί οι εξής χορευτές: Αγγελή 
Δάφνη, Βαλιάνου-Αλωπούδη Ελένη, Βαγγλή Αθανασία,Γιαν-
νακάρη Μαίρη, Γκιουζέπα Μαρία, Εμμανουήλ ΄Αννα, Ζιούπου 
Αναστασία, Καλτσού Νίκη, Καραμίχου Μαίρη, Καραμούζη 
Γεωργία, Καραμούζης Χρήστος, Καραμπούτα Αλεξία, Καρα-
μπούτας Δημήτριος, Καρανικόλα Αντιγόνη, Κατραντσιώτου 
Ελένη, Κοντογιαννοπούλου Αφροδίτη, Κυπαρισσά Τούλα, Κω-
στοπούλου Μάχη, Λυρτζής Αστέριος, Μικτοπούλου Αναστα-
σία, Παρδάλη ΄Αννα, Παυλίδου Βασιλική, Πάχτα ΄Αννα, Πά-
χτα Ζηνοβία, Ρωσίδου Ευγενία, Σαμαρά Αθανασία, Σαμαράς 
Νικόλαος, Σούστα–Δάφα Αναστασία, Τσακμάκη Ελευθερία, 
Τσιάλης Ιωάννης, Κυργιαφίνη Άννα, Χαλκιά Νίκη.

• Οι συνεντεύξεις του προέδρου 
Ο πρόεδρος του Συλλόγου μας έδωσε δύο ωριαίες συνε-

ντεύξεις στους τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, SUPER (μό-
νος) και TVΧαλκιδική (με το μεγάλο ευεργέτη του Συλλόγου 
μας κ. Γ. Βαγιωνά) τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο αντί-
στοιχα, στις οποίες αναφέρθηκε στην ιστορία, στο έργο και 
την αποστολή του Συλλόγου. Αναφέρθηκε εκτενώς στην ολο-
κλήρωση του μεγάλου έργου της φιλοτέχνησης, της τοποθέ-
τησης και των αποκαλυπτηρίων του ανδριάντα του Αριστο-
τέλη στο ΑΠΘ, καθώς και στην έκδοση του ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ 
ΛΟΓΟΥ και κάλεσε όλους τους Χαλκιδικιώτες για άλλη μια 
φορά να πυκνώσουν τις τάξεις του Παγχαλκιδικού Συλλόγου 
εγγραφόμενοι ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ του, γιατί ο υπεραιωνόβιος αυ-
τός Σύλλογος (ιδρύθηκε το 1903) προορίζεται να παίξει έναν 
σημαντικό ρόλο όχι μόνο στα ιστορικά και τα τα πολιτιστικά 
πράγματα της Χαλκιδικής, αλλά και στην ανάπτυξή της γενι-
κότερα, στο μέτρο βέβαια που προβλέπει το Καταστατικό και 
οι δυνατότητές του.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η χορωδία θα εμφανιστεί σε εορταστικό φεστιβάλ στις 20 Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Δευ-
τέρα και ώρα 20.30, στο θέατρο Αλέξανδρος (απέναντι από το Λευκό Πύργο), μαζί με άλλες 
χορωδίες με την ευκαιρία της γιορτής των Χριστουγέννων.

Καλούνται όλοι να την τιμήσουν με την παρουσία τους. Είσοδος ελεύθερη.
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• Στην Ιερισσό, από το Σύλλογο Ιερισσιωτών Θεσσαλο-
νίκης

Από τις δράσεις-διοργανώσεις του καλοκαιριού 2010: 
Στις 19-20 Ιουλίου συμμετείχε ενεργά στην πραγματοποί-

ηση του πανηγυριού του Προφήτη Ηλία με προσφορά εδε-
σμάτων και αναψυκτικών την παραμονή της γιορτής. Σημει-
ώνεται ότι το εκκλησάκι του Άι-Λια είναι υιοθετημένο από το 
Σύλλογο από το έτος 1978 και ο εξωραϊσμός του οφείλεται 
κατά μεγάλο μέρος, στις προσπάθειές του.

Στις 31 Ιουλίου πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία το 
«Αντάμωμα αγάπης των Ιερισσιωτών», που καθιέρωσε ο Σύλλο-
γος εδώ και 25 χρόνια. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία να ανταμωθούν 
Ιερισσιώτες και φίλοι σε μια υπέροχη παραδοσιακή βραδιά.

Στις 10 Αυγούστου πραγματοποίησε με επιτυχία προσκυ-
νηματική εκδρομή στο Άγιο Όρος (περίπλους) σε συνεργασία 
με τους «Φίλους του περιβάλλοντος Ιερισσού».

Στις 13 Αυγούστου φρόντισε και τελέσθηκε Θεία Λειτουρ-
γία με αρτοκλασία στο εξωκλήσι του Αγίου Παύλου. Ακολού-
θησε δεξίωση στον αύλειο χώρο και συγκεντρώθηκαν χρή-
ματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς. (Το σημείωμα έστειλε η 
πρόεδρος των Ιερισσιωτών κ. Μαίρη Παντελιάδου 15-11-2010)

• Στην Παλαιόχωρα με τη ΝΕΛΕ Χαλκιδικής
Την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2010 στο πολυδύναμο πνευμα-

τικό κέντρο Παλαιοχώρας, παρουσία του Νομάρχη Χαλκιδικής 
κ. Αστ. Ζωγράφου, του Δημάρχου Ζερβοχωρίων κ. Αστ. Μπά-
τσιου επικεφαλής του Δημοτικού του Συμβουλίου, και πλήθους 
κόσμου, έλαβε χώρα η παρουσίαση του βιβλίου ΤΑ ΖΕΡΒΟ-
ΧωΡΙΑ, ΖωΝΤΑΝΗ ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ που συνέγραψε ομάδα 
πνευματικών ανθρώπων της περιοχής, που την αποτελούσαν: 
ο κ. Παύλος Καμπούρης Δ/ντής της ΝΕΛΕ Ν. Χαλκιδικής, και οι 
εκπαιδευτικοί: Στράτος Θεοχάρης, Δημήτριος Καραδημήτρας, 
Δημήτριος Καραμανώλης, Ιωάννης Καράβατος και Αικατερίνη 
Χατζηαντωνίου, οι οποίοι και το παρουσίασαν.

Το βιβλίο αποτελεί έκδοση της ΝΕΛΕ Ν. Χαλκιδικής, η οποία 
είχε και την πρωτοβουλία της εκδήλωσης. Εκ μέρους του Παγ-
χαλκιδικού Συλλόγου προσκλήθηκε και παρέστη ο πρόεδρος 
του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Καρτσιώτης ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό 
και συνεχάρη τους συγγραφείς αλλά και την υπηρεσία που το 
χρηματοδότησε και το εξέδωσε. Ένα αντίτυπο ήδη έχει κατα-
γραφεί και τοποθετηθεί στη βιβλιοθήκη του Συλλόγου.

• Στον Ταξιάρχη
Εκεί στην κορυφή του Χολομώντα, στον πανέμορφο Τα-

ξιάρχη, από προχθές άναψε ένας καινούργιος πνευματικός 
φάρος. Στο Δημοτικό Σχολείο του Ταξιάρχη, χωριό που κρά-
τησε τον πληθυσμό του και τη ζωντάνια του, στο Δημοτικό 
Σχολείο, που ας σημειωθεί έχει 60 μαθητές και λειτουργεί ως 
πενταθέσιο, ιδρύθηκε βιβλιοθήκη για χρήση των μαθητών, 
των δασκάλων, των γονέων και των κατοίκων. Πρόκειται για 
μια σύγχρονη βιβλιοθήκη με αρκετές εκατοντάδες βιβλία, 
με βιντεοταινίες, CD, DVD, καινούργια έπιπλα και πλούσιο 
σύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό ( Η/Υπολογιστές, προβο-
λείς, τηλεοράσεις κλπ.). Πρωτοστάτης για την ίδρυσή της η 
διευθύντρια του Σχολείου, οι συνάδελφοί της και ο Σύλλογος 

Η δράση των άλλων Χαλκιδικιώτικων Συλλόγων*

Γονέων. Αρωγοί στην προσπάθεια πέραν των παραγόντων 
της σχολικής κοινότητας, ο Δήμος Πολυγύρου, και κάτοικοι 
και φίλοι του χωριού. Ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος, τον οποίο 
στα εγκαίνια που έγιναν την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2010, 
εκπροσώπησε ο πρόεδρός του κ. Μιχ. Καρτσιώτης με το μέ-
λος του Δ.Σ. κ. Γιάννη Σαμαρά, ήδη είχε προσφέρει από την 
περασμένη άνοιξη τέσσερα κιβώτια με βιβλία.

Στη τόσο δραστήρια διευθύντρια, στους καλούς δασκά-
λους του Σχολείου και στο Σύλλογο Γονέων εκφράζουμε τα 
συγχαρητήρια και μαζί με την ευχή για την ευόδωση της προ-
σπάθειας, γιατί είναι αρκετά δύσκολη, δίνουμε δε την υπό-
σχεση για μελλοντική στήριξη. 

• Στην Ολυμπιάδα
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΙ 

που οργανώνεται για 8η συνεχή χρονιά από το Πολιτιστικό Σύλ-
λογο Ολυμπιάδος «ΑΡΧΑΙΑ ΣΤΑΓΕΙΡΑ», έγιναν την Κυριακή 31-
10-2010 τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Αριστοτέλη του 
Σταγειρίτη, για τον οποίο η Γερακίνα Μυλωνά είχε γράψει σχε-
τικά στο προηγούμενο τεύχος του Π.Λ. Την προτομή δώρισε ο 
γνωστός έμπορος μαρμάρων κ. Σκαρλής ενώ τα αποκαλυπτή-
ρια έκανε ο δήμαρχος Σταγείρων – Ακάνθου κ. Μιχ. Βλαχόπου-
λος. (Ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος που έλαβε πρόσκληση εκπροσω-
πήθηκε από το Γραμματέα του Δ.Σ. κ. Γιάννη Κοτσάνη).

 • Στην Αρναία 
Την 1η Νοεμβρίου 2010 εγκαινιάσθηκε από το Νομάρχη 

Χαλκιδικής κ. Αστέριο Ζωγράφο και το Δήμαρχο Αρναίας κ. 
Λάζαρο Λαζάρου το Μουσείο Υφαντικής Αρναίας σε ιδιαίτε-
ρο κτίριο που αγόρασε ο Δήμος Αρναίας και το μετασκεύασε 
κατάλληλα. Η Αρναία, όπως είναι γνωστό, έχει μεγάλη παρά-
δοση στα δημιουργήματα του αργαλειού. Οι υφάντρες της, 
ξακουστές σ’ όλη τη Βόρειο Ελλάδα, ύφαιναν πάντοτε όλα όσα 
χρειάζονταν η οικογένεια και οι προίκες των κοριτσιών ( εσώ-
ρουχα, φορεσιές, στρωσίδια και όλα τα άλλα είδη ρουχισμού) 
και ταυτόχρονα δημιουργούσαν και καλλιτεχικά κομμάτια, τα 
καλλιγραφικά όπως τα λένε, που τα θαυμάζουμε σήμερα όλοι.

Ξεχωριστή θέση ανάμεσα στις υφάντρες ή καλύτερα την 
πρώτη θέση, κατείχε η μακαρίτισσα Χαρίκλεια Δημητρακού-
δη, η οποία ύφαινε μια ζωή, κατέθεσε την τέχνη και την ψυχή 
της στον αργαλειό και δημιούργησε μια συλλογή, την οποία 
τα τέσσερα παιδιά της (και τα τέσσερα γιατροί) δώρισαν στο 
Μουσείο. Σήμερα πολλά μπαούλα άρχισαν να ανοίγουν και 
οι Αρναιώτισσες δωρίζουν υφαντά στο νέο Μουσείο, που σί-
γουρα θα αποτελέσει σε λίγο το πρώτο Μουσείο Υφαντικής 
της Πατρίδας μας. 

Στη συγκρότηση του Μουσείου συνέπραξαν ο Δήμος Αρ-
ναίας, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής και η Σχολή 
Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.

Σ.σ. Ο Σύλλογός μας έλαβε τη σχετική πρόσκληση μετά τα 
εγκαίνια και δε γνώριζε το τόσο σημαντικό για την Αρναία και 
τη Χαλκιδική μας γεγονός, ώστε να παραστεί.

Το σημείωμα για τη δημοσίευση λάβαμε από τον κ. Αστ. 
Καραστέργιο, τ. Δήμαρχο Αρναίας και σήμερα πρόεδρο του 
Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Αρναίας.

(Στη σελίδα αυτή δημοσιεύονται δράσεις για τις οποίες υπάρχει ενημέρωση του Συλλόγου από σημειώματα ή από συμμετο-
χή της διοίκησής του ύστερα από πρόσκληση).
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Βιβλία
Γεώργιος Β. Καϊάφας, φιλόλογος γυμνασιάρχης, Το Πολύ-

χρονο, στις 10ετίες του 1940, 1950 και 1960. Θεσσαλονίκη 2009.
Ευστάθιος Τσιάλης, Τα Δημοτικά τραγούδια του Παλαι-

οχωρίου Χαλκιδικής. Έκδοση του Πολιτιστικού και Φυσιολα-
τρικού Ομίλου Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής, 2010.

Κων/ντίνος Δούφλιας, Τα Δημοτικά τραγούδια της ΄Ανω 
Μακεδονίας. Εκδόσεις Αιγαίο.

Νομ. Αυτοδιοίκηση Καστοριάς, Με το απλόχερο της για-
γιάς. Εκδόσεις Ιδεογραφίες 2009.

Περιοδικά
Πολύγυρος, τεύχος 59, Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2010. 

΄Εκδοση του Λαογραφικού Ομίλου Πολυγύρου. Εκδότης ο 
Γιάννης Κανατάς.

Εφημερίδες
Παλαιοχωρινά Νέα, εφημερίδα του Πολιτιστικού και 

΄Εντυπα που λάβαμε για τη βιβλιοθήκη του Συλλόγου μας

Επιστολές που λάβαμε

Φυσιολατρικού Ομίλου Παλαιοχωρίου Χαλκιδικης. Φ. 13, 
Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου 2010 και Φ. 14, Ιουλίου-Αυγούστου-
Σεπτεμβρίου 2010.

Η Φωνή του Βάβδου, εφημερίδα της Ένωσης Βαβδινών 
Θεσσαλονίκης, Φ. 107, Σεπτέμβριος 2010

Τα Χαλκιδικιώτικα Νέα, εφημερίδα του Παγχαλκιδικιώτι-
κου Συλλόγου Αθηνών «Ο Αριστοτέλης». Φ. 132 Ιουλίου - Αυ-
γούστου 2010.

Τα Αηδόνια, εφημερίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Πα-
λαιοκάστρου Χαλκιδικής. Φ. 26, Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου-
Δεκεμβρίου2010

Εφημερίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου «Φίλοι του καλλι-
τέχνη Γιάννη Τριάντη, φ. 6, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010.

Η Νεικοπτελέμα, εφημερίδα του Συλλόγου Πολιτισμού 
Στρατωνίου, φ. 44, Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2010.

Εφημερίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Φίλοι του καλ-
λιτέχνη Γιάννη Τριάντη,φ. 6, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2010.

Του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ξάνθης και Περιθε-
ωρίου κ.κ. Παντελεήμονα ο οποίος ευχαριστεί , συγχαίρει το 
Δ.Σ. για την έκδοση και την αποστολή του ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ 
ΛΟΓΟΥ και συνεχίζοντας γράφει:

«Επευλογώ τις εκδηλώσεις του Συλλόγου σας και ιδιαιτέ-
ρως την τελευταία σας κίνηση, την δωρεά του ανδριάντα του 
μεγάλου φιλοσόφου Αριστοτέλη στο Πανεπιστήμιο της Θεσ-
σαλονίκης το οποίο φέρει και το όνομα του μεγάλου αυτού 
τέκνου της Χαλκιδικής. Εύχομαι ο Κύριος να ενισχύει το έργο 
Σας για το καλό της ιδιαίτερης πατρίδος μας». 

Σ.σ.: Ο Σεβασμιώτατος Ξάνθης είναι Χαλκιδικιώτης. Κατάγε-
ται από τα Πετροκέρασα .

Του ιατρού κ. Παρμενίωνος Ι. Παπαθανασίου, υπο-
στρατήγου Υγειονομικού ε.α. ο οποίος μας αποστέλλει ερ-
γασία 32 σελίδων του Δρ. Βαΐου Καλογρηά που αφορά στη 
ζωή και δράση του στρατηγού Ιωάννη Α. Παπαθανασίου, από 
το Βάβδο, κατά την περίοδο της εθνικής αντίστασης (1941-
1945) με συμμετοχή στις οργανώσεις ΥΒΕ (ιδρυτικό στέλεχος) 
και ΠΑΟ. Η εργασία έχει δημοσιευθεί σε γερμανικό περιοδικό. 
Η οικονομία του περιοδικού μας δυστυχώς δεν επιτρέπει να 
δημοσιεύονται τόσο εκτεταμένες εργασίες . 

Του Νικ. Κυπαρισσούδη από την Αυστραλία ο οποίος δια-
τυπώνει σε ένδεκα χειρόγραφες σελίδες σκέψεις και προβλη-
ματισμούς για την ιστορία και τις ομορφιές της Χαλκιδικής. 

Σ.σ. : Ο επιστολογράφος κατάγεται από την Κρυοπηγή της 
Κασσάνδρας.

Του κ. Νικολάου Καραζαφείρη, θεολόγου από τη Γαλά-
τιστα, ο οποίος εκφράζει συγχαρητήρια προς το Δ.Σ. για το 
στήσιμο του ανδριάντα του Αριστοτέλη.

Του κ. Γιάννη Καραμίχου η οποία έχει ως εξής:
Στο προηγούμενο τεύχος (4ο) του «Παγχαλκιδικού λόγου» 

και στην καθιερωμένη στήλη «Επιφανείς Χαλκιδικιώτες του 

σήμερα» είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε το επιστημονι-
κό μέγεθος ενός επιφανούς μέλους του Συλλόγου μας, του 
παιδιάτρου – αναπτυξιολόγου καθηγητή του Α.Π.Θ. κ. Γιάννη 
Τσίκουλα.

Η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού θεώρησε τιμή της 
να αναδιπλώσει το πλούσιο συγγραφικό έργο της πολυσχι-
δούς προσωπικότητας, ενός σεμνού και αθόρυβου εργάτη 
της Επιστήμης καθώς και την πολύχρονη κοινωνική δράση 
ενός ευαίσθητου παιδιάτρου.

Μου δίνεται σήμερα η αφορμή να προσθέσω και εγώ λίγα 
λόγια σχετικά με το ήθος και τη μεγαλοσύνη του ανδρός, πα-
ράλληλα με εκείνα του Σταύρου Αυγουλούπη και της Μαρίας 
Τσαμουρτζή.

Η πρώτη σύντομη γνωριμία μαζί του έγινε από τον αείμνη-
στο πρόεδρο του Π.Σ. Βρασίδα Κυργιαφίνη σε μια βραδινή 
εκδήλωση της ΕΣΤΙΑΣ. «Έλα να σου γνωρίσω τον καλύτερο 
Πολυγυρινό» μου είπε, με την ειλικρίνεια της γαλάζιας θάλασ-
σας των ματιών του και την απόλυτη πεποίθηση για τον αδι-
άψευστο του χαρακτηρισμού του. Στο πρόσωπο του Γιάννη 
διαγράφεται ένα συγκρατημένο χαμόγελο και η ερυθρότητα 
της αμηχανίας.

Στην πορεία του χρόνου και μέσα από την ευκαιριακή ή 
μη συνάφεια μαζί του ανακάλυψα τον σπάνιο άνθρωπο με το 
πλούσιο ταμπεραμέντο και την έμφυτη ευγένεια, μα προπα-
ντός τον ισοπεδωτικά οικείο άνθρωπο που σου αφαιρεί τη 
δυνατότητα να υποπτευθείς την έκταση του εσωτερικού του 
μεγαλείου. Η πεζή καθημερινότητα υποβαθμίζει δυστυχώς 
την επιθυμία μας για ουσιαστική γνωριμία των ανθρώπων.

Πληθωρικός άνθρωπος που χωρίς φειδώ ξοδεύει τον καλό 
λόγο και τον έπαινο για τον συνάνθρωπό του, ενώ ο ίδιος 
κρατάει για τον εαυτό του την ικανοποίηση από το μοίρασμα 
της ψυχής του.

Εκφραστικός, εξωστρεφής και χειμαρρώδης, όταν οι πε-
ριστάσεις το επιτρέπουν, χωρίς ίχνος έπαρσης στις ανθρώ-
πινες σχέσεις του.

Αρκείται στο ταπεινό φως των κεριών και αποφεύγει το 
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άπλετο φως της δημοσιότητας. Κι εδώ ακριβώς οφείλεται η 
αθόρυβη, αλλά πλούσια παρουσία του, κόντρα στην ματαιο-
δοξία και στην κενότητα των καιρών μας.

Είμαι σίγουρος πως τα περισσότερα από τα μέλη του Συλ-
λόγου μας αγνοούσαν και αγνοούν τον σημαντικό πανεπιστη-
μιακό δάσκαλο με το προσιτό ύφος και το αξιοζήλευτο ήθος.

Δεν είναι τυχαίο που προβάλλει, αρκετές φορές, τον αυτο-
σαρκασμό του ως υγιή στάση ζωής και που ξέρει, μέσα από 
τις ευτράπελες γραπτές του αφηγήσεις, να αναδεικνύει τον 
πλούσιο άδολο και ατόφιο ψυχισμό των μικρών του ασθενών 
από την επαρχία.

Αλήθεια ήταν ευλογία για όσα παιδάκια ευτύχησαν να 

έχουν την ιατρική μέριμνα του Γιάννη, γιατί πέρα από τη σω-
ματική περίθαλψη τους έδωσε και την ψυχολογική στήριξη 
του ανθρώπου που ήξερε να μιλάει στη γλώσσα τους.

Η πολυδιάσπαση των διέξοδων ενδιαφερόντων του απο-
καλύπτουν την ευρύτητα του ευαίσθητου αποδέκτη, αλλά και 
πομπού των πνευματικών αναζητήσεων.

Ένας επιστήμονας με λυρική διάθεση και λογοτεχνική ευ-
αισθησία που επενδύει στη ζωγραφική τις προσωπικές ανα-
ζητήσεις! Είναι αυτόφωτος αγωγός ανθρώπινης ενέργειας 
που εκπέμπει τη θετική του αύρα, χωρίς την υστερόβουλη 
προσδοκία της ανταπόδοσης. Χαίρομαι που αξιώθηκα να τον 
γνωρίσω.

Συγχαρητήρια
 Το Δ. Σ. απέστειλε συγχαρητήριο έγγραφο προς το Δήμαρχο Θέρμης κ. Θεόδωρο Παπαδόπουλο για την ηρωϊκή του 

«βουτιά» στα ορμητικά νερά ενός χειμάρρου της Θέρμης και με κίνδυνο της ζωής του έσωσε από βέβαιο πνιγμό έναν 
συνδημότη του, ο οποίος είχε παρασυρθεί από αυτά.

Η ιστοσελίδα του Συλλόγου
Πλουτίσθηκε και ενημερώνεται συνεχώς η ιστοσελίδα μας με ευθύνη του κ. Δημήτρη Βρασ. Κυργιαφίνη, καθηγητή 

της πληροφορικής και άριστο γνώστη των πολυμέσων. ΄Ηδη έχουν καταχωρηθεί τα τέσσερα πρώτα τεύχη του ΠΑΓΧΑΛ-
ΚΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ, τα οποία μπορεί ο αναγνώστης να τα φυλλομετρήσει και να τα διαβάσει. Καταχωρούνται αυτές τις ημέ-
ρες ΟΛΕΣ οι εκδόσεις του Συλλόγου, των προηγουμένων ετών, τα προγράμματα των εκδηλώσεων και πολλά άλλα.. 

΄Οσοι διαθέτουν Η/Υ και καλά θα είναι να μη λείπει πλέον ο Η/Υ από κανένα σπίτι ή γραφείο, ας τον ανοίγουν τακτικά 
για να ενημερώνονται.Η διεύθυνση είναι:

www.panchalkidikos.gr

Μνήμη Βρασίδα
Στις 11-11-2010 έκλεισαν δυο χρόνια από το θάνατο του αείμνηστου προέδρου μας ΒΡΑΣΙΔΑ ΚΥΡΓΙΑΦΙΝΗ και η μνή-

μη του παραμένει πάντα νωπή σε όλους μας. Ήταν τόσο ισχυρή η προσωπικότητά του, τόσο μεγάλη η προσφορά του 
στο Σύλλογό μας, στον οποίο προήδρευσε για 15 χρόνια (1993-2008), που δίκαια μένει στο νου και στις καρδιές μας 
αξέχαστος. Άλλωστε αυτοί που δεν ξεχνιούνται δεν πεθαίνουν. Και ο Βρασίδας δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Θα ζει πάντα κοντά 
μας, δίπλα μας ΑΙωΝΙΑ.

Δωρεά εις μνήμην

Ο κ. Θωμάς Θεοδωρίδης, επίτιμο μέλος αλλά και ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ του Συλλόγου μας, κατέθεσε στο ταμείο μας 1.000 ευρώ 
είς μνήμην του αδελφού του Μάρκου και του φίλου του Βρασίδα Κυργιαφίνη.

Ένα παλιό αίτημα-επιθυμία όλων των Χαλκιδικιωτών και των φίλων της Χαλκιδικής να μπορούμε να βλέπουμε και στη 
Θεσσαλονίκη τις εκπομπές των τηλεοπτικών σταθμών της Χαλκιδικής άρχισε να γίνεται πραγματικότητα.

΄Ηδη ο τηλεοπτικός σταθμός TV Χαλκιδικής με το διακριτικό σήμα  XTV πήρε τη σχετική κρατική άδεια και εδώ και δύο 
περίπου μήνες εκπέμπει στα ψηφιακά στο κανάλι 59. 

Από το κανάλι αυτό, τη  Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2010, είδαν, όσοι ήταν συντονισμένοι, τον πρόεδρο του Συλλόγου μας 
κ. Μιχ. Καρτσιώτη και τον ιατρό και Μεγάλο Ευεργέτη του Συλλόγου μας κ. Γεώργιο Βαγιωνά που  έδωσαν συνέντευξη.

 Το κανάλι  μπορούν να το «πιάσουν» στα ψηφιακά και εύκολα όλες οι καινούργιες τηλεοράσεις, ενώ για τις παλιές χρει-
άζεται να αγορασθεί αποκωδικοποιητής. Περιμένουμε γρήγορα να αδειοδοτηθούν και οι άλλοι τηλεοπτικοί σταθμοί.

Στο εξής θα βλέπουμε ΤV ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ και στη Θεσσαλονίκη

*  *  *
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Ο δρ.  ΟΡΕΣΤΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ, αρχιτέκτων
ΜΕΓΑΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Πρόσφερε αυθόρμητα 18.000 ευρώ ως δωρεά
για τον ανδριάντα του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Ο δρ. κ. ΟΡΕΣΤΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ, αρχιτέκτων μηχανικός  από τη Γαλάτιστα της Χαλκιδικής, κατέθεσε 18.000 ευρώ  στο 
ταμείο του Συλλόγου μας για την εξόφληση του λογαριασμού της φιλοτέχνησης και τοποθέτησης στον αύλειο χώρο 
του ΑΠΘ του ανδριάντα του Αριστοτέλη, του οποίου, όπως είναι γνωστό, τα αποκαλυπτήρια έγιναν στις 25 Αυγούστου 
2010. 

Με το ποσό αυτό εξοφλείται οριστικά και κλείνει ο λογαριασμός του ανδριάντα. Σημειώνεται ότι το όλο έργο στοίχισε 
132.000 ευρώ τα οποία εξασφαλίσθηκαν κυρίως από γενναίες χορηγίες συμπατριωτών μας, από χορηγίες οργανισμών, 
συλλόγων και από τις συνδρομές των μελών μας. 

Το Δ.Σ. αποδέχθηκε ασμένως τη δωρεά, εξέδωσε σχετική απόδειξη εισπράξεως, την καταχώρησε στα επίσημα βιβλία 
του  και με την υπ’  αριθμ. 10/2010  πράξη του

ομόφωνα αποφάσισε

1) Να ανακηρυχθεί ΜΕΓΑΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ του Συλλόγου μας σύμφωνα με το άρθρο 28 του ισχύοντος Καταστατικού.
2) Να χαραχθεί το όνομά του με χρυσά γράμματα στον ειδικό πίνακα που βρίσκεται αναρτημένος στην Εστία του 

Συλλόγου, δίπλα στο όνομα του άλλου μεγάλου ευεργέτη μας.
3) Να εκφρασθούν γραπτώς οι ευχαριστίες του Δ. Σ. εκ μέρους όλων των μελών του Συλλόγου και της Χαλκιδικής 

γενικότερα και
4) Να τεθεί η απόφαση αυτή προς επικύρωση στην πρώτη γενική συνέλευση των μελών.    

Ο κ. ΑΣΤΕΡΙΟΣ Γ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ, Νομάρχης Χαλκιδικής
ΔΩΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Πρόσφερε αυθόρμητα εξ ιδίων 3.200 ευρώ
για την έκδοση δύο τευχών (5ου και 6ου) του Παγχαλκιδικού Λόγου

Το Δ.Σ. αποδέχθηκε ασμένως τη δωρεά του κ. Αστερίου Ζωγράφου, δικηγόρου από την Αρναία, νομάρχη Χαλκιδικής 
και παλαιού τακτικού μέλους του Παγχαλκιδικού Συλλόγου και με την υπ’  αριθμ. 10/2010  πράξη του

ομόφωνα αποφάσισε
1) Να ανακηρυχθεί ΔωΡΗΤΗΣ Συλλόγου μας σύμφωνα με το άρθρο 28 του ισχύοντος Καταστατικού.
2) Να χαραχθεί το όνομά του με χρυσά γράμματα στον ειδικό πίνακα που βρίσκεται αναρτημένος στην Εστία του 

Συλλόγου, μαζί με τα ονόματα  των άλλων δωρητών.
3) Να εκφρασθούν γραπτώς οι ευχαριστίες του Δ. Σ. εκ μέρους όλων των μελών του Συλλόγου και της Χαλκιδικής 

γενικότερα και
4) Να τεθεί η απόφαση αυτή προς επικύρωση στην πρώτη γενική συνέλευση των μελών.    

Σημείωση: Υπενθυμίζεται ότι  σύμφωνα με το άρθρο 28 του Καταστατικού : Δωρητές ανακηρύσσονται όσοι προσφέρουν 
από 3.000-5.000 ευρώ, Ευεργέτες όσοι προσφέρουν 5.000-15.000 ευρώ και Μεγάλοι Ευεργέτες όσοι προσφέρουν πάνω από 
15.000 ευρώ.

Έτσι μέχρι σήμερα έχουν ανακηρυχθεί: 
ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ: Γεώργιος Βαγιωνάς και Ορέστης Σιμώνης.
ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ: Θωμάς και Βασούλα Θεοδωρίδη, Μάρκος Θεοδωρίδης, Χρήστος Μορένος, Θεόδωρος Χουλιάρας και 

Μόσχος Μόσχος.
ΔΩΡΗΤΕΣ: Ιωακείμ Δέλιος, Βασίλειος Κουτσός και Αστέριος Ζωγράφος.
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ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

Έτος ιδρύσεως 1903
Μαντώς Μαυρογένους 23 – Τ.Κ. 542 49
Τηλ. 2310/323-839.  Φαξ 2310/326-108 

Κινητά: 6946/470-157

Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2010
Αριθμ.πρωτ. 91

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 9 Ιανουαρίου 2011 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 2010• 
Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής• 
Επικύρωση πρακτικών Δ.Σ. ανακήρυξης Ευεργετών και Δωρητή• 
Έλεγχος πεπραγμένων - Προτάσεις• 
Έγκριση ή μη των πεπραγμένων• 
Κοπή βασιλόπιτας • 
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ προς ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη διετία  • 

 2011-2012

Σε περίπτωση μη απαρτίας, όπως συνήθως συμβαίνει, 
η Γενική  Συνέλευση θα επαναληφθεί 

την Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011  την ίδια ώρα (11.00΄)
στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα της Η.Δ.
και  με οσαδήποτε μέλη βρεθούν παρόντα.

Αιτήσεις υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. και Ε.Ε.
πέντε ημέρες πριν από τις ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ (άρθρο 19 του Καταστατικού).

Για τη διευκόλυνση στην πληρωμή των συνδρομών και επαναβεβαίωση των στοιχείων, ο Ταμίας  και ο 
Γραμματέας του Συλλόγου  θα βρίσκονται στην ΕΣΤΙΑ από ώρα 9.30΄π.μ.
Η παρουσία όλων στη Γεν. Συνέλευση κρίνεται απαραίτητη. 

Καλές γιορτές και Καλή Χρονιά
Το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ο Πρόεδρος  Τα μέλη Ο Γεν. Γραμματέας
 Σταύρος Αυγολούπης, αντιπρόεδρος 
 Αβραάμ Παπαδόπουλος, ταμίας 
 Μαρία Τσαμουρτζή, έφορος
Μιχαήλ Καρτσιώτης Θεόδωρος Τσαμούρης, μέλος  Ιωάννης Κοτσάνης
6946/470-157 Ιωάννης Γαλαρνιώτης, μέλος 6936/950-188
 Ιωάννης Σαμαράς, μέλος
 Ανδρομάχη Κωστοπούλου, μέλος 
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Οι νέοι Δήμοι της Χαλκιδικής

Όπως είναι γνωστό με το νέο Νόμο 3852/2010, (ΦΕΚ 87 τ.Α΄) που φέρει το όνομα Καλλικράτης, οι δεκατέσσε-
ρις Καποδιστριακοί Δήμοι του Νομού Χαλκιδικής συγχωνεύθηκαν σε πέντε. 

Οι σημερινοί Δήμοι είναι οι εξής: 
Ο Δήμος Αριστοτέλη με έδρα την Ιερισσό και ιστορική έδρα την Αρναία, που περιλαμβάνει τους τρεις Καπο-

διστριακούς Δήμους: Αρναίας, Σταγείρων-Ακάνθου και Παναγίας.
Ο Δήμος Πολυγύρου με έδρα τον Πολύγυρο που περιλαμβάνει τους Καποδιστριακούς Δήμους: Πολυγύρου, 

Ανθεμούντα, Ζερβοχωρίων και Ορμύλιας.
Ο Δήμος Νέας Προποντίδας με έδρα τα Νέα Μουδανιά, που περιλαμβάνει τους Καποδιστριακούς Δήμους: 

Μουδανιών, Τρίγλιας και Καλλικράτειας.
Ο Δήμος Κασσάνδρας με έδρα την Κασσάνδρεια, που περιλαμβάνει τους Καποδιστριακούς Δήμους Κασσάν-

δρας και Παλλήνης.
Ο Δήμος Σιθωνίας, με έδρα τη Νικήτη, που περιλαμβάνει τους Καποδιστριακούς Δήμους: Σιθωνίας και Τορώ-

νης.
 

Οι νέοι Δήμαρχοι

Στις εκλογές που έγιναν στις 7 Νοεμβρίου 2010 (πρώτη Κυριακή) και 14 Νοεμβρίου 2010 (δεύτερη Κυριακή) 

εξελέγησαν οι νέοι Δήμαρχοι με τα αντίστοιχα Δημοτικά Συμβούλια:

Στο Δήμο Αριστοτέλης Δήμαρχος εξελέγη ο κ. Χρήστος Πάχτας.

Στο Δήμο Πολυγύρου Δήμαρχος εξελέγη ο κ. Αστέριος Ζωγράφος.

Στο Δήμο Νέας Προποντίδας Δήμαρχος εξελέγη ο κ. Δαμιανός Ιορδανίδης.

Στο Δήμο Κασσάνδρας Δήμαρχος εξελέγη ο κ. Βασίλειος Παπαγιάννης.

Στο Δήμο Σιθωνίας Δήμαρχος εξελέγη ο κ. Γιάννης Τζίτζιος.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην οποία υπάγεται και η Χαλκιδική, Περιφερειάρχης εξελέγη 

ο κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης και Αντιπεριφερειάρχης για το Νομό Χαλκιδικής ο κ. Γιάννης Γιώργος. 

Επίσης στους όμορους με το νομό Χαλκιδικής Δήμους που και αυτοί ανήκουν στη γεωγραφική ενότητα της 

Χαλκιδικής (είτε ολόκληροι είτε τμήμα τους), Δήμαρχοι εξελέγησαν:

Στο Δήμο Θέρμης ο κ. Θεόδωρος Παπαδόπουλος.

Στο Δήμο Θερμαϊκού ο κ. Γιάννης Αλεξανδρής.

Στο Δήμο Λαγκαδά ο κ. Γιάννης Αναστασιάδης. 

Στο Δήμο Βόλβης ο κ. Δημήτριος Γαλαμάτης.

Συγχαρητήρια και ευχές σε όλους

Ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος σε όλους τους εκλεγέντες

απευθύνει συγχαρητήρια και τους εύχεται να έχουν υγεία και δύναμη

ώστε να οδηγήσουν τον τόπο μας σε σκαλοπάτια ανάπτυξης και προόδου.

Η συνεργασία του Συλλόγου με όλους θεωρείται δεδομένη.








