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ΦωνήΒΑΒΔΟΥ
του

Στη Θεσσαλονίκη η          
εικόνα του «Άξιον Εστί»

 Η εικόνα του «Άξιον Εστί» σπάνια και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις εξέρχεται από το Άγιον Όρος. Αυ-
τή είναι η 5η φορά (οι προηγούμενες ήταν το 1963, 1985, 1987, 1999) και η δεύτερη για τη Θεσσαλο-
νίκη μετά το 1985. Η έξοδός της αποφασίστηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους.

Ορθόδοξοι από όλη την Ευρώπη κατέφτασαν στη Θεσσαλονίκη, στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρί-
ου προκειμένου να προσκυνήσουν την θαυματουργή εικόνα.

Στη συνέχεια η θαυματουργή εικόνα μεταφέρθηκε στον Πολύγυρο Χαλκιδικής στο πλαίσιο των επε-
τειακών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από την Απελευθέρωση της Χαλκιδικής.Μετά από το προσκύ-
νημά της στον Ιερό Ναό του  Αγίου Στεφάνου στην Αρναία, από τις 5 Νοεμβρίου βρίσκεται και πάλι 
στον Ιερό Ναό του Πρωτάτου στις Καρυές του Αγίου Όρους.  

Τό ἱστορικό της ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας «Ἄξιον Ἐστίν»
Στὸ ἅγιον Ὄρος στὸν ἱερὸ Ναὸ τοῦ Πρωτάτου (843 μ.Χ.), ποὺ εὑρίσκεται στὶς Καρυές, καὶ εἶναι ἀφιε-

ρωμένος στὴν ὑπεραγία Θεοτόκο, φυλάσσεται σὰν ἱερὸ κειμήλιο καὶ πολύτιμος πνευματικὸς θησαυρὸς 
ἡ ἐφέστια καὶ ἱερὰ Εἰκόνα τῆς Παναγίας μας «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ».

 Κοντὰ στὴ Σκήτη τῶν Καρυῶν, μέσα στὰ ὅρια τῆς ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Παντοκράτορος εὑρίσκεται μιὰ 
βαθειὰ κοιλάδα. Σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ κελλιὰ τῆς περιοχῆς ἐμόναζαν ἕνας γέροντας-ἱερομόναχος 
μ τὸν ὑποτακτικό του. 

> Συνέχεια στη σελίδα 3

> Συνέχεια στη σελίδα 3

Η δωρεάν εκτύπωση του παρόντος φύλλου της «Φωνής του Βάβδου» 
αποτελεί χορηγία της οικογένειας Αλέξανδρου και Τίμης Μπακατσέλου. 

Το Δ.Σ. της Ένωσης Βαβδινών Θεσσαλονίκης εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για την ευγενική τους προσφορά.

Θεσσαλονίκη 42
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Με αφορμή τον εορτασμό των 100 χρόνων από την απελευθέρω-
ση της Θεσσαλονίκης και ύστερα από σχετικό αίτημα του μητροπο-
λίτη Θεσσαλονίκης,κ.κ. Άνθιμου, για τις εκδηλώσεις που προγραμ-
μάτισε η Μητρόπολη, στο πλαίσιο του εορτασμού, με τιμές αρχηγού 
κράτους, έφτασε με την κανονιοφόρο «Αρματωλός», η εικόνα της 
Παναγίας «Άξιον Εστί» από τον ναό του Πρωτάτου, που βρίσκεται 
στις Καρυές του Αγίου Όρους.

Το Δ.Σ. της Ε.Β.Θ. 
εύχεται σε όλους 
τους Βαβδινούς – ες 
στα μέλη και τους 
φίλους της Ένωσης 
Χρόνια πολλά & 
Ευτυχισμένο το 2013!!!  

Μεταλλεία Βάβδου

Τ α Μεταλλεία λειτουργούσαν από πολύ παλιά. Υπάρχει μαρτυρία στα Χρονικά της Χαλκιδικής 
που αναφέρεται ο Βάβδος σαν μέλος της αυτοδιοικούμενης ομοσπονδιακής οργάνωσης των 
Μαντεμοχωρίων της Χαλκιδικής.Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας,οι κάτοικοι των χωριών 

αυτών εξόρυσσαν από το Στρατωνικό Ορος κυρίως(τον Αργυρόλοφο) ασήμι και μόλυβδο για τον σουλ-
τάνο. Οι κάτοικοι των Μαντεμοχωρίων λοιπόν ήταν μεταλλωρύχοι και πολύ καλοί μεταλλουργοί. Τα Μα-
ντεμοχώρια ήταν: η Γαλάτιστα, ο Βάβδος, ο Καζαντζή Μαχαλάς (σημερινά Στάγειρα), ο Στανός, η Βαρβά-
ρα, η Λιαρίγκοβη (σημερινή Αρναία), το Νοβοσέλο (σημερινό Νεοχώρι), ο Ισβορος (σημερινή Στρατονί-
κη), η Χωρούδα, τα Ρεβενίκια (σημερινή Μεγάλη Παναγία) και η Ιερισσός. Οι Μαντεμοχωρίτες, εκτός από 
τα υπόλοιπα προνόμια, απολάμβαναν και μια σχετική αυτοδιοίκηση.

Ο χώρος που επεκτείνονται τα Μεταλλεία του Βάβδου βρίσκεται δυτικά του χωριού σε απόσταση 5 χι-
λιομέτρων περίπου απ’ το χωριό και σε υψόμετρο 450 μέτρων. Για να πάει κανείς στα Μεταλλεία μπορεί 
να χρησιμοποιήσει δύο δρόμους ,από το Λουκοβίτη ή από την Αγία Τριάδα.

ΧΟΡΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΒΑΒΔΟΥ  
σελ 4. 

Και φέτος το Δ.Σ. της Ένωσης αποφάσισε να 
εκδώσει ημερολόγιο για το 2013. Το ημερολό-
γιο είναι αφιερωμένο στα μεταλλεία του Βάβδου 
και θα διατίθεται σε όλους όσους επιθυμούν να 
το αποκτήσουν ανεξαρτήτως αν είναι μέλη ή όχι.

Το  Δ.Σ. της Ε.Β.Θ.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ε.Β.Θ. 2013
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του

ΓΑΜΟΙ
•  Ο Δημοσθένης Παπαδόπουλος και η Βαλασία Πε-

τρά παντρεύτηκαν στις 24/11/2012 στην Καβάλα.
Η Ε.Β.Θ. τους εύχεται ολόψυχα να ζήσουν.

ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ
• Κουτσού Σταυρούλα
• Μαλιαχώβας Ιωάννης
• Θωμούδης Νικόλαος

Η Ε.Β.Θ. εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Ο Βασίλειος Δ. Κουτσός και η Μαρία Καφλιάνη 
απέκτησαν αγόρι.
Ο Αντώνιος Αθ. Καμπάνης και η Ταλαιπώρου 
Ιωάννα απέκτησαν αγόρι.
Ο Λιάρος Α. Πέτρος και η Παπαδοπούλου Αντι-
γόνη απέκτησαν αγόρι.
Ο Γεώργιος Κορκονέας και η Πηνελόπη–Ειρήνη 
Βασ. Τυροβούζη απέκτησαν κορίτσι.
Η Ε.Β.Θ τους εύχεται ολόψυχα να τους ζήσουν.

ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Τυροβούζης Ν. Βασίλειος

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Ο Γουτούδης Γούτας προσφέρει το ποσό των 100€ 
στη μνήμη των γονιών του, Αντωνίου και Βαλασίας.
Η Δροσινάκη Παρδάλη Άννα προσφέρει το πο-
σό των 100 € στην μνήμη του πατέρα της Κυ-
παρίσση Παρδάλη.
O  Κλαμούρης Χρ. Γεώργιος προσφέρει το πο-
σό των 30 € εις μνήμη του πατέρα του Χρή-
στου και της μητέρας του Τριανταφυλλιάς.
Η Στούκου Μαρία προσφέρει το ποσό των 15€ 
εις μνήμη του πατέρα της Ζαφειρούδη Μόσχου.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
• Τυροβούζης Β. Αθανάσιος 20 €.
• Γιολδάσης Αστ. Νικόλαος 20 €.
• Συροπλής Δ. Βασίλειος 20 €

P ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Τρίμηνη εφημερίδα της  
«ΕΝΩΣΗΣ ΒΑΒΔΙΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 

Γραφεία: Γ. Παραλή 25 – Χαριλάου – Τηλ. & Fax: 
2310 304 701 Τ.Κ. 542 48 Θεσσαλονίκη

Επιθεώρηση της ιστορίας, της γλώσσας, της 
λαογραφίας και των επίκαιρων προβλημάτων 

του Βάβδου και των Βαβδινών.
Ενημερωτικό φύλλο για τις δραστηριότητες 
της ΕΝΩΣΗΣ, της Κοινότητας και των Συλλό-
γων του Βάβδου. Εφημερίδα τοπικών ειδήσε-

ων και γενικού ενδιαφέροντος

Ιδιοκτήτης Ε.Β.Θ. 
Εκδότης: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΪΔΟΣ

Δ/ντής Σύνταξης: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΥΡΟΠΛΗ 
Τηλ. & Fax: 2310 304701 Κινητό: 6976 393765

aisyrop.vavdos@gmail.com

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ:  
Σελιδοποίηση - Εκτύπωση:  

ΦΙΛΙΠΠΟΣ - Εκδοτική Βορείου Ελλάδος Α.Ε.

ΦΩΝΗ ΤOY ΒΑΒΔΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  Εδώ και χρόνια η Ε.Β.Θ. έχει καθιερώσει να βραβεύει τους μαθητές- τριες, παιδιά των μελών που 

αποφοιτούν από την Γ’ τάξη Γυμνασίου και Γ’ τάξη Λυκείου και έχοντας αριστεύσει κατά την απo φοί-
τησή τους. Η βράβευση  θα γίνει όπως πάντα την ημέρα της κοπής της βασιλόπιτας την Κυριακή 13 
Ιανουαρίου 2013 και ώρα 11:00 πμ. στο εντευκτήριο της Ένωσης.
Παρακαλούνται οι γονείς να προσκομίσουν έγκαιρα τα αντίγραφα των απολυτηρίων τίτλων για να γί-
νει η σχετική προετοιμασία.  

  Το Δ.Σ. της Ε.Β.Θ. θα ήθελε να ενημερώσει μέσω της «Φωνής του Βάβδου» ότι το εντευκτήριο της 
Ένωσης (Γεωργίου Παραλή 25) περιοχή Χαριλάου θα είναι διαθέσιμο προς τον οποιοδήποτε να το 
επισκεφθεί για ένα καφέ, για μια μπύρα ή και για ένα ούζο τις παρακάτω ημέρες και ώρες:
Τρίτη από τις 18:00 μέχρι τις 21:00
Τετάρτη από τις 19:30 μέχρι τις 22:00 και 
Παρασκευή από τις 19:00 μέχρι 22:00.

  Ο Σύλλογος Φίλων Ιατρείου Βάβδου διοργανώνει μονοήμερη εκδρομή στην Ονειρούπολη Δράμας 
την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου.
Πληροφορίες στην Ιγγλεζάκη Αναστασία, τηλ.: 23710 91100.
Κόστος συμμετοχής: για ενήλικα 15 €, για παιδί 10 €.

  Ετήσιος χορός Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Βάβδου στις 29 Δεκεμβρίου 2012 στο καφέ μπάρ 
«ΣΤΕΚΙ». Τιμή ποτού 7€.

Ύλη εφημερίδας
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να δημοσιεύεται υλικό τους στην εφημερίδα της Ένωσης να το πα-

ραδίδουν σε ηλεκτρονική μορφή αν αυτό είναι δυνατό. Σε διαφορετική περίπτωση να είναι όσο πιο 
ευκρινή γίνεται ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στην ανατύπωσή τους ηλεκτρονικά. Ακόμη παρέ-
χεται η δυνατότητα να αποστέλλεται το υλικό με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για όποιους θέλουν. Η 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία μπορείτε να αποστέλλετε είναι aisyrop.vavdos@
gmail.com (υπεύθυνη : Συροπλή Κατερίνα). Τέλος το όποιο υλικό να στέλνεται στις προκαθορισμένες 
ημερομηνίες. Καταλυτική ημερομηνία αποστολής (και γενικά προσκόμισης με οποιοδήποτε τρόπο) 
για το επόμενο φύλλο της «Φωνής» ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου 2013.

Δ.Σ. της  Ε.Β.Θ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΕΝΩΣΗΣ ΒΑΒΔΙΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 18:30- 19:30
Παιδικό χορευτικό τμήμα Ε.Β.Θ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 21:00- 22:30
Νεανικό χορευτικό τμήμα Ε.Β.Θ.
ΤΡΙΤΗ 21:00- 22:30
Νεανικό χορευτικό τμήμα Ε.Β.Θ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 18:00- 19:30
Χορευτικό τμήμα ενηλίκων Ε.Β.Θ.
ΠΕΜΠΤΗ 17:00- 18:30
Α’ Τμήμα ζωγραφικής Ε.Β.Θ.
ΠΕΜΠΤΗ 18:45- 20:15 
Β’ Τμήμα ζωγραφικής Ε.Β.Θ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17:30 - 18:30 
Χορωδία Ε.Β.Θ.

Περισσότερες πληροφορίες στους υπευθύνους των 
τμημάτων.
Για το νεανικό χορευτικό τμήμα στους Αγραφιώτη Αχιλ-
λέα τηλ. 6946840609 και Συροπλή Κατερίνα τηλ. 
6976393765.
Για το παιδικό χορευτικό τμήμα & ενηλίκων Κρουσταλλά-
κη Στέλλα τηλ. 6940691064.
Για τη ζωγραφική στην Παπαφιλλίπου Άσπα τηλ. 
6948600374.
Για τη χορωδία στην Δροσινάκη Άννα τηλ. 6942434490.

ΚΑΛΕΣΜΑ
Το Δ.Σ. της Ένωσης Βαβδινών Θεσσαλονίκης ενη-

μερώνει μέσω της στήλης αυτής τους γονείς που 
επιθυμούν τα παιδιά τους (ηλικία 6- 12) να εγγρα-
φούν στο παιδικό χορευτικό της Ένωσης να επικοι-
νωνήσουν με την υπεύθυνη του τμήματος Κρου-
σταλλάκη Στέλλα τηλ. 6940691064 ή στο τηλέφω-
νο του εντευκτηρίου της Ε.Β.Θ. 2310 304 701.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το Δ.Σ. της Ε.Β.Θ. μέσω της στήλης αυτής, θέ-
λει να ευχαριστήσει τους Γουτούδη Γούτα, Νί-
τσιου Σταματία και Δαγιαπέκη Τρυγόνα για τη 
διάθεση φωτογραφικού υλικού από το αρχείο 
τους για την έκδοση του ετήσιου ημερολογίου 
της Ένωσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  Παιδική χριστουγεννιάτικη γιορτή
Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2012, εντευκτήριο 
Ε.Β.Θ. 18:00.

  Κοπή βασιλόπιτας - Βράβευση αρι-
στούχων μαθητών.
Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2013 εντευκτήριο 
Ε.Β.Θ. 11:00 π.μ

  Παιδική αποκριάτικη γιορτή 
Κυριακή 10 Μαρτίου 2013, εντευκτήριο 
Ε.Β.Θ. 18:00

  Γενική συνέλευση Ε.Β.Θ.
Κυριακή 24 Μαρτίου 2013, εντευκτήριο 
Ε.Β.Θ. 11:00 πμ.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η ΟΡΙΣΤΙΚΗ Γ.Σ 
θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 31 Μαρτί-
ου 2013 την ώρα και στον ίδιο χώρο.
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 Ἦταν Σάββατο πρὸς Κυριακὴ 11 Ἰουνίου τοῦ 982 μ.Χ., ὅταν, σύμφω-
να με τὴν παράδοση τῶν σκήτεων, ὁ γέροντας ἔφυγε γιὰ τὴν καθωρι-
σμένη ἀγρυπνία στὸ Πρωτάτο καὶ ἄφησε τὸν ὑποτακτικό του γιὰ νὰ 
κάνει τὴν ἀκολουθία καὶ τὸν κανόνα του στὸ κελλί.

Μόλις προχώρησε ἡ νύκτα, κάποιος ἐκτύπησε τὴν πόρτα. Ἦταν ἕνας 
ἄγνωστος μοναχός, ποὺ ἐζήτησε νὰ φιλοξενηθῇ. Τὴν ὥρα τοῦ Ὄρθρου, 
ἐξύπνησαν γιὰ νὰ ψάλλουν τὴν ἀκολουθία. 

Ὅταν ἔφθασαν στὴν Θ’ ᾠδὴ τῆς Θεοτόκου στὸ ἐφύμνιο «τὴν τιμιω-
τέραν τῶν Χερουβείμ ...», ὁ ἄγνωστος μοναχὸς ἔψαλε μπροστὰ στὴν 
Εἰκόνα τῆς Παναγίας ποὺ ὑπῆρχε στὸ κελλί, τὸν ἴδιο ὕμνο, συμπλη-
ρώνοντάς τον ὡς ἑξῆς : «Ἄξιον ἐστίν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν σε τὴν 
Θεοτόκον, τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον καὶ μητέρα τοῦ Θε-
οῦ ἡμῶν. τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως 
τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θε-
οτόκον, σὲ μεγαλύνομεν».

 Τότε ὁ νεαρὸς ὑποτακτικὸς με ἀπορία μεγάλη καὶ θαυμασμὸ εἶπε 
στὸν ξένο μοναχό : «ποτὲ δὲν ἀκούσαμε αὐτὰ τὰ λόγια, οὔτε ἐμεῖς, 
οὔτε οἱ γέροντες πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς» καὶ τὸν παρεκάλεσε νὰ τοῦ γράψῃ 
τὸν ὕμνο με τὴν συμπλήρωση αὐτὴ γιὰ νὰ τὸν λέγῃ καὶ αὐτὸς με τὸν 
ἴδιο τρόπο. Ἐπειδὴ ὅμως ἐκείνη τὴν στιγμὴ δὲν ὑπῆρχαν χαρτὶ καὶ με-
λάνι, ὁ ἄγνωστος ἐπισκέπτης ἐχάραξε τὸν ὕμνο με τὸ δάκτυλο του σὲ 
μιὰ πέτρινη πλάκα. Τὰ γράμματα ἀποτυπώθηκαν με θαυματουργικὸ 
τρόπο, σὰν νὰ ἔγραφε πάνω σὲ πηλό. «Ἀπὸ τώρα καὶ στὸ ἑξῆς με τὰ 
λόγια αὐτὰ θὰ ψάλλετε τὸν ὕμνο αὐτό» εἶπε, καὶ ἐξαφανίσθηκε.

 Ὅταν ὁ γέροντας ἐπέστρεψε, ἔμαθε, ἀπὸ τὸν ὑποτακτικό του, τὰ 
ὅσα συνέβησαν, καὶ στὴ συνέχεια ἐνημέρωσε τὸν Πρῶτο τοῦ Αγίου 
Ὄρους καὶ τὴν κοινὴ Σύναξη, δείχνοντάς τους τὴν πλάκα. Ὅλοι, ἀφοῦ 
ἐδόξασαν τὸν Θεὸ καὶ εὐχαρίστησαν τὴν Παναγία, ὡμολόγησαν ὅτι ὁ 
ἄγνωστος μοναχὸς ἦταν ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ, τὸν ὁποῖο ἔστειλε ὁ 
Θεὸς γιὰ νὰ ἀποκαλύψῃ στοὺς μοναχούς τὸ πῶς πρέπει νὰ ψάλλεται ὁ 
ὕμνος αὐτὸς πρὸς τὴν Κυρία Θεοτόκο, τὴν προστάτιδα καὶ Ἔφορο τοῦ 
Αγίου Ὄρους. Κατόπιν ἀπεφάσισαν καὶ ἀπέστειλαν τὴν πλάκα στὸν 
Πατριάρχη καὶ τὸν Αὐτοκράτορα, ἐνημερώνοντάς τους, με ἐπιστολή, 
τὴν διήγηση τοῦ θαύματος.

 Ἀπὸ τότε, ἡ ἱερὰ Εἰκόνα, ἐνώπιον τῆς ὁποίας συνέβη τὸ θαυμαστὸ 
γεγονός, ὠνομάσθηκε «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ». Τὴν μετέφεραν ἀπὸ τὸ κελ-
λίο, ὅπου ἔγινε τὸ θαῦμα, στὸν ἱερὸ Ναὸ τοῦ Πρωτάτου, καὶ τὴν ἐτο-
ποθέτησαν μέσα στὸ ἱερὸ Βῆμα, πίσω ἀπὸ τὴν Αγία Τράπεζα. Ἡ κοιλά-
δα στὴ περιοχὴ τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Παντοκράτορος  ἔλαβε τὸ ὄνομα 
« ἐν τῷ ᾄδειν» καὶ τὸ κελλίο ὅπου συνέβη τὸ θαῦμα «ἄξιόν ἐστιν»

 Ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 10ου αἰῶνος, ὁ ὕμνος ἐπέρασε σὲ λειτουργικὴ 
χρήση καὶ ψάλλεται καὶ στὴ Θεία Λειτουργία τοῦ Αγίου Ἰωάννου τοῦ 
Χρυσοστόμου μετὰ τὴν ἐκφώνηση «Ἐξαιρέτως τῆς Παναγίας...». Κάθε 
Δευτέρα τοῦ Πάσχα τελεῖται στὸν Ιερὸ Ναὸ τοῦ Πρωτάτου ὁ Ὄρθρος 
με τὴν Θεία Λειτουργία καὶ ἀκολουθεῖ πανηγυρικὴ λιτάνευση τῆς θαυ-
ματουργοῦ Ιερᾶς Εἰκόνος στὶς Καρυές.

 Ἡ Εἰκόνα ἔχει διαστάσεις 70,5 Χ 44 cm, χωρὶς τὴν ἀργυρᾶ θήκη 
ποὺ τὴν περιβάλλει, καὶ πλαισιώνεται ἀπὸ τὴν ἐπιγραφὴ «Μήτηρ Θε-
οῦ Καρυώτισσα». Σύμφωνα με τοὺς εἰδικοὺς κατασκευάσθηκε στὴν 
Κωνσταντινούπολη κατὰ τὸ πρότυπο τῆς Παναγίας Ἐλεούσας τοῦ 
Κύκκου τῆς Κύπρου, ποὺ εἶναι ἔργο τοῦ Αγίου Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, 
καὶ ἀπεικονίζει τὴν Θεοτόκο με τὴν μορφὴ ποὺ εἶχε πρὶν ἀπὸ τὴν κοί-
μησή της.

Τό ἱστορικό της ἱερᾶς Εἰκόνος 
τῆς Παναγίας «Ἄξιον Ἐστίν»

Μεταλλεία Βάβδου

Σε δύο τοποθεσίες υπήρχαν κοιτάσματα λευκόλιθου στην περιοχή του Βάβδου. 
¨Στ’ Νταπ’ του λάκκου¨ προς τη μεριά της Καρκάρας και ¨Στ’ Φώτ’ τ’ ράχ’¨ όπως 
λέγεται την τοποθεσία που βρίσκονταν τα σημερινά μεταλλεία. Τα πρώτα από 

τότε πού σταμάτησαν πριν το 1930 δεν ξαναλειτούργησαν. Στη θέση τους έμειναν 
μόνο τα φουρνάκια που έψηναν και χρησιμοποιούσαν για καύσιμη ύλη σούρες και 
πουρνάρια, για να θυμίζουν μια εποχή και μια μέθοδο ξεπερασμένη, που δεν μπορού-
σε να συνεχιστεί. Αντίθετα στο ¨Μαύρο Λάκκο¨ είχε κτιστεί ένας φούρνος, που ύψωνε 
την καμινάδα του αρκετά μέτρα ψηλά και έδινε την αίσθηση ενός μοντέρνου εργοτα-
ξίου. Ήταν έργο μιας ιταλικής εταιρίας, που τελικά χρεωκόπησε και αποχώρησε.

Ακολούθησε μια περίοδος δύσκολη για το χωριό. Μια σημαντική πηγή εισοδήματος 
είχε σταματήσει. Η φτώχεια μεγάλωσε. Και όπως δεν υπήρχαν άλλες δουλειές που να εξα-
σφαλίζουν κάποιο μεροκάματο , πολλοί έφευγαν απ΄ το χωριό να βρουν αλλού δουλειά.

Το 1932, μετά από αναμονή στενάχωρη, μια νέα εταιρεία παρουσιάστηκε και ένα 
καινούργιο όνομα κυκλοφορούσε, Βρυώνης. Οι σύμβουλοι της εταιρείας μηχανικοί 
και τεχνικοί, βρήκαν πλούσια τα κοιτάσματα και ενδιαφέρουσα την περίπτωση. Ο 
Βρυώνης αποφάσισε τελικά να υπογράψει την σύμβαση. Είχε ανοίξει ένα μεταλλείο 
με το καλύτερο μετάλλευμα σε βαθμούς, καθαρότητα, και πλούσια κοιτάσματα. Όλα 
τα βουνά ήταν γεμάτα, φλέβες τεράστιες επιφανειακές. Η εξόρυξη γίνονταν εύκολα 
ακόμα και με τα μέσα και τον τρόπο που χρησιμοποιούσαν τότε. Ο κόσμος ανακουφί-
στηκε. Η οικονομική κατάσταση βελτιώθηκε και τα αποτελέσματα υπήρξαν εντυπω-
σιακά. Σταμάτησε ο ξενητεμός των νέων. Κανένας δεν είχε λόγο να φύγει πια.

Κάθε πρωί οι δρόμοι που οδηγούσαν στα μεταλλεία γέμιζαν εργάτες άνδρες και γυ-
ναίκες. Ξεκινούσαν την ίδια ώρα και συναντιόντουσαν στα δρομάκια, έφτιαχναν τις 
παρέες τους, κουβέντιαζαν, πειράζονταν με την διάθεση που δημιουργεί η καλή πα-
ρέα και η ξενοιασιά. Τα μεροκάματα, όταν η  εταιρία ξεπέρασε τις δυσκολίες και στα-
θεροποίησε τη θέση της ,άρχιζαν από 20 δρχ. για τα κοριτσάκια και έφταναν μέχρι 60-
65 δρχ. για τους καλούς μιναδόρους. Η γενική κατάσταση βελτιωνόταν συνεχώς, σε 
αντίθεση με την ατομική που δεν άλλαζε. Τα μεροκάματα καθηλωμένα στα ίδια επίπε-
δα, δεν ικανοποιούσαν απόλυτα τις ανάγκες. Δεν υπήρχε όμως τρόπος  να αλλάξουν. 
Ανοργάνωτοι οι εργαζόμενοι στα μεταλλεία, χωρίς κάποια επαγγελματική σχέση με-
ταξύ  τους, δεν μπορούσαν να πιέσουν για κάποια βελτίωση.

Το 1935 ξεκίνησε μια κίνηση για την ίδρυση εργατικού σωματείου. Η χαμηλή στάθμη 
της αμοιβής των εργατών αντισταθμίζονταν απ’ τα πολλά μεροκάματα που είχε τη δυνα-
τότητα να πραγματοποιεί κάθε οικογένεια. Ζούσαν μια ζωή άνετη , χωρίς σοβαρές οικο-
νομικές στενοχώριες. Είχαν το ψωμί, το φαϊ, το ντύσιμο και κάποια χρηματική ευχέρεια. 
Το χωριό ζούσε μια εποχή από τις καλύτερες. Τα μεταλλεία δούλευαν ασταμάτητα. Στο 
Βάβδο μετακόμισαν πολλές οικογένειες και έμεναν μόνιμα λόγω του ότι κάποιο μέλος 
τους εργαζόταν στα μεταλλεία.  παράλληλα ο Βάβδος γνώριζε τη μεγαλύτερη άνθιση και 
λόγω παραθεριστικής κίνησης από οικογένειες ποθ ανέβαιναν να χαρούν στις σπανιεσ 
ομορφιές και το πολύ καλό κλιμα του χωριού. Ο Βάβδος ήταν τότε απ’ τα μεγαλύτερα πα-
ραθεριστικά κέντρα της Μακεδονίας και απ’ τα λίγα εύρωστα χωριά της περιοχής.

Σύμφωνα με στοιχεία του 1957 (εκδ. Ινστιτούτου Γεωλογίας και Ερευνών Υπεδά-
φους) τα μεταλλεία Βάβδου είχαν έκταση 27.000 στρέμματα και τη χρονιά που έκλει-
σαν απασχολούσαν 125 εργαζόμενους περίπου. Ανήκαν στο Ελληνικό Δημόσιο και 
περιείχαν αποθέματα μαγνησίου(λευκολίθου) και σώματα χρωμιτών. Σύμφωνα με 
τελευταίους υπολογισμούς τα αποθέματα λευκολίθου ανέρχονταν τα μεν βέβαια σε 
5.000.000 τόνους τα δε πιθανά σε 3.500.000 τόνους .Ο λευκόλιθος είναι μικροκρυ-
σταλλικός, με μέγεθος κόκκων 4-10 μm. Συνήθως, εμφανίζεται με μορφή βοτρυοει-
δών συσσωματωμάτων, είναι συμπαγής και παρουσιάζει κογχοειδή θραύση.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του λευκολίθου του Βάβδου είναι η μεγάλη περιεκτικό-
τητα σε ανθρακικό μαγνήσιο και μικρή σε προσμίξεις άλλων και ιδίως οξειδίου του 
σιδήρου. Το  μεγαλύτερο κοίτασμα λευκολίθου  της Ελλάδας βρίσκονταν στο Βάβδο. 
Ο λευκόλιθος απαντά εδώ, όπως  και στις άλλες περιοχές της  Χαλκιδικής, μέσα σε σερ-
πεντινιωμένο  περιδοτίτη υπό μορφή φλεβών  πάχους 0,1m - 1,5m και υπό μορφή 
stockworks με πάχος φλεβιδίων    4 cm - 40 cm. Τα τελικά προϊόντα που παράγονταν 
στα μεταλλεία Βάβδου ήταν η δίπυρος μαγνησία που χρησιμοποιούνταν για την πα-
ραγωγή πυρίμαχων υλικών και η καυστική μαγνησία για τη κατασκευή θερμομονω-
τικών-ηχομονωτικών προϊόντων , ζωοτροφών κλπ. Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο το 
1946 τέθηκαν σε λειτουργία τα μεταλλεία Βάβδου από τον Βρυώνη και το 1956 νοικιά-
στηκαν δοκιμαστικά στην εταιρία RANDEX.Αργότερα  το 1957 ανέλαβε την εκμετάλ-
λευση των μεταλλείων η MAGNOMIN A.E. μέχρι το πέρας λειτουργίας τους.

Το κέρδος των Βαβδινών από τα μεταλλεία του χωριού δεν ήταν μόνο οικονομικό. 
Τα εκατοντάδες μεροκάματα μοιρασμένα σε όλες τις οικογένειες  βοήθησαν να ξεπε-
ράσουν τη φτώχεια και να βάλουν σε τάξη τη ζωή τους. Παράλληλα όμως τους βοή-
θησαν να απαλλαγούν από βασανιστικές σκέψεις, κουραστικές, αναζητήσεις για το 
μεροκάματο, πίκρες και απογοητεύσεις. Έτσι οι Βαβδινοί βρήκαν την αισιοδοξία και 
τον πραγματικό τους εαυτό. Το παρατηρούσες παντού. Στα πρόσωπα, στις σχέσεις, 
στις κοινωνικές εκδηλώσεις , στην καθημερινή τους συμπεριφορά .Η τοπική κοινωνία 
ανθούσε μέχρι το κλείσιμο των μεταλλείων, το 1997. 

Συντάκτρια: Παπαφιλίππου Άσπα, μέλος Δ.Σ. της Ένωσης Βαβδινών Θεσσαλονίκης. 

Πηγές: Βάβδος. Διαδρομή μέσα στο χρόνο - Θεσσαλονίκη 1993
Έκδοση: ΕΝΩΣΗ ΒΑΒΔΙΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ»
Διαδίκτυο: Wikipedia - Αρχείο Γ. Γουτούδη

Η υποδοχη του Αξιον Εστί στον Πολύγυρο.

> συνέχεια από τη σελ. 1
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ΦωνήΒΑΒΔΟΥ
του

Τα Νέα του Συλλόγου Φίλων Ιατρείου Βάβδου 

Χριστουγεννιάτικη 
Εορτή στο Δημοτικό 
Σχολείο Βάβδου

Την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 
στις 5.30μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στο Δη-
μοτικό Σχολείο Βάβδου η καθιερωμένη 
μας «Χριστουγεννιάτικη Εορτή». Ο πολιτι-
στικός σύλλογος – χορωδία «Μακεδόνες» 
με μαέστρους τον κύριο Ιωάννη Κούκα και 
την κυρία Μαρία Βασιλειάδου κάτω από το 
συντονισμό της προέδρου  κυρίας Άννας 
Πετρίδου προσφέρθηκαν αφιλοκερδώς να 
έρθουν στο χωριό για να μας τραγουδή-
σουν  παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια.

Ημερολόγιο 
τσέπης 2013

Ο Σύλλογος Φίλων Ιατρείου Βάβδου 
προχώρησε στην έκδοση «Ημερο-
λογίου τσέπης 2013». Το ημερολό-

γιο θα διατίθεται στην τιμή των 3,00 Ευρώ. 
Θα μπορείτε να το προμηθευτείτε από τα μέ-
λη του Δ.Σ. όπως επίσης και από το μίνι μάρ-
κετ της κας Ιγγλεζάκη στο Βάβδο (τηλ. 23710 
91100). 

Τα χρήματα που θα μαζευτούν θα ενισχύ-
σουν την προσπάθεια που κάνει το Ιατρείο 
Βάβδου και ο Σύλλογος Φίλων του Ιατρείου 
για τη στήριξη στις δύσκολες μέρες που περ-
νάμε των απανταχού Βαβδινών. 

Το κοινωνι-
κό ιατρείο 
στο Λιμάνι 

δημιουργήθηκε με 
την πρωτοβουλία 
εθελοντριών και 
εθελοντών συμπο-

λιτών μας που εργάζονται ή εργάσθηκαν στο 
δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο της υγείας.

Ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Θεσ-
σαλονίκης (Ο.Λ.Θ.Α.Ε.) κ. Στέλιος Αγγελούδης 
και τα μέλη του Δ.Σ.,αγκάλιασαν και ενεθάρ-
ρυναν από την πρώτη στιγμή την προσπά-
θεια, ενώ οι εργαζόμενοι του Λιμένος αντα-
ποκρίθηκαν έμπρακτα  με ενθουσιασμό στην 
ανακαίνιση και διαμόρφωση του παλαιού τη-
λεφωνίου που μετατράπηκε σε ένα σύγχρονο 
πολυϊατρείο και οδοντιατρείο.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως το συγκεκρι-
μένο κτίριο είναι προσβάσιμο και σε άτομα με 
ειδικές ικανότητες (Α.Μ.Ε.Α.) και βρίσκεται δί-
πλα στην Αποθήκη 15.

Οι ώρες λειτουργίας του κοινωνικού ιατρεί-
ου είναι από  13:00 έως και τις 22:00  καθημε-
ρινώς, τις Κυριακές και τις γιορτές. Το τηλέφω-
νο επικοινωνίας είναι το 2310-593582.

Το κοινωνικό ιατρείο στο Λιμάνι απευθύνε-
ται κυρίως προς τους αστέγους, ενώ αντιμε-
τωπίζονται κατά περίπτωση και οι ομάδες των 
συμπατριωτών μας, που ανήκουν στους χαμη-
λόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους, στους 
ανέργους, στους ανασφάλιστους, κυρίως 
δε στους πληθυσμούς των συμπολιτών μας, 
όπως είναι οι πολύτεκνοι, οι τρίτεκνοι και οι 
μονογονεϊκές οικογένειες  καθώς και οι απο-
φυλακισμένοι κ.α.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν 
από τις εθελόντριες και τους εθελοντές συ-
μπολίτες μας, σ' όσους τις έχουν ανάγκη, είναι 
ιατρικές και οδοντιατρικές ,ενώ προσφέρο-

νται και φάρμακα για την θεραπεία τους .Αξί-
ζει να σημειωθεί πως τα φαρμακευτικά σκευ-
άσματα διατίθενται από φαρμακεία της πόλης 
μας, που συγκεντρώνονται από τα περισσευ-
ούμενα των Θεσσαλονικέων. 

Στο οδοντιατρείο γίνονται εξαγωγές, σφρα-
γίσματα, απονευρώσεις, καθαρισμός πέτρας 
και τέλος επιδιορθώσεις μασέλας. Συγχρόνως 
γίνονται προληπτικές οδοντιατρικές εξετάσεις 
σε ομάδες μαθητών.

Στον ιατρικό τομέα προσφέρονται ιατροί 
των ειδικοτήτων  Παθολόγος, Χειρουργός, 
Παιδίατρος, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρος, Παιδοχει-
ρουργός, Πυρηνικός Ιατρός, Παθολογοανα-
τόμος, Αναισθησιολόγος, Νευρολόγος, Ψυχί-
ατρος, Βιοπαθολόγος, Νεφρολόγος κ.α. Ενώ 
μεγάλη είναι η συμβολή του κοινωνικού ια-
τρείου στην καθοδήγηση των ενδιαφερομέ-
νων ασθενών να εισαχθούν σε αντίστοιχα Νο-
σηλευτικά Ιδρύματα.

Η Ι. Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπό-
λεως φροντίζει την προσπάθεια ενώ το κοινω-
νικό ιατρείο συνεργάζεται με την αντίστοιχη 
Αντιδημαρχεία Κοινωνικής Πολιτικής του Δή-
μου Θεσσαλονίκης. Τέλος ο Ιατρικός Σύλλογος 
Θεσσαλονίκης εξεδήλωσε την αρωγή του.

Στις προοπτικές είναι ο προληπτικός έλεγ-
χος μαθητριών και μαθητών  στις εξετάσεις 
που αφορούν την κεφαλή, οφθαλμολογική, 
ωτορινολαρυγγολογική, παιδοχειρουργική, 
παθολογοανατομική κ.λ.π.

Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θεσσαλονί-
κης
Διεύθυνση: Αισώπου 24, Βαρδάρης
Τηλέφωνο: 2310 520386 
Ιστοσελίδα: http://koinwniko-iatreio.gr 
e-mail: koinwniko.iatreio@gmail.com

Βαλαβάνης Π.    

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Σμυρνάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ
Αντιπρόεδρος: Σαχίνης Αναστάσιος του Ιωάννη
Ταμίας: Ιγγλεζάκη Αναστασία του Αθανασίου
Γραμματέας: Πανέλας Φιλώτας του Γραμμένου
Ειδικός Γραμματέας: 
Ζάγκας Νικόλαος του Ιωάννη
Μέλη: 
Βιτλής Γεώργιος του Χαράλαμπου, 
Ζάγκα Φωτεινή του Βασιλείου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Βαλαβάνης Παναγιώτης του Βασιλείου
Μόκαλη Ελευθερία του Δημητρίου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Σε ποιους απευθύνεται;
• Το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης δέχεται και εξυ-

πηρετεί δωρεάν ασθενείς συμπολίτες μας Έλληνες και 
μετανάστες, που είναι ιατροφαρμακευτικά ανασφάλι-
στοι.

Τι υπηρεσίες προσφέρονται στους ανασφάλι-
στους πολίτες που έρχονται στο ΚΙΑ;

• Στους ανασφάλιστους συμπολίτες μας προσφέρο-
νται πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας από τις ειδικό-
τητες που εμπεριέχονται στην καθημερινή λειτουργία 
του ιατρείου. Παράλληλα, το Κοινωνικό Ιατρείο Αλλη-
λεγγύης συνεργάζεται με ένα δίκτυο αλληλέγγυων ια-
τρών – ειδικοτήτων που δεν περιέχονται στο ΚΙΑ - στο 
οποίο ο/η ασθενής έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί 
και να λάβει τις υπηρεσίες εντελώς δωρεάν, εφόσον 
αυτό κριθεί σκόπιμο από τους γιατρούς του ΚΙΑ.

Μέσα από αυτή τη στήλη θα 
θέλαμε να σας ενημερώ-
σουμε για τη Λειτουργία του 
Κοινωνικού Ιατρείου Αλλη-
λεγγύης (ΚΙΑ) στη Θεσσα-
λονίκη που προσπαθεί να κα-
λύψει τις ιατροφαρμακευτικές 
ανάγκες ανασφάλιστων συ-
μπολιτών μας που δεν έχουν 
πλέον την οικονομική δυνατό-
τητα λόγω της κρίσης που μα-
στίζει τη χώρα μας.
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Η εβδομάδα από τις 19 έως 
τις 25 Νοεμβρίου έχει καθιε-
ρωθεί σε όλα τα κράτη-μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως 
η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για 
την Κυστική Ίνωση, κατά την 
οποία πραγματοποιούνται σε 
όλη την Ευρώπη εκδηλώσεις 
ευαισθητοποίησης και ενημέ-
ρωσης του κοινού για το συ-
χνότατο αυτό κληρονομικό νό-
σημα από το οποίο υποφέρουν 
περισσότεροι  από 40.000 
ασθενείς στην Ευρώπη.

Η Κυστική Ίνωση είναι η πιο συχνή κληρονομι-
κή πολυσυστηματική νόσος της λευκής φυλής, ιδι-
αίτερα σοβαρή και απειλητική για τη ζωή, η οποία 
προκαλείται από μετάλλαξη γονίδιου του εβδόμου 
χρωμοσώματος και προσβάλλει πολλά σημαντικά 
ζωτικά όργανα και συστήματα του ανθρώπινου ορ-
γανισμού, κυρίως τους πνεύμονες και το πάγκρεας. 

Βασικό χαρακτηριστικό της νόσου είναι η παρα-
γωγή ιδιαίτερα παχύρρευστης βλέννας από όλα τα 
όργανα και αδένες του σώματος. Κύρια συμπτώ-
ματα είναι ο ιδιαίτερα αλμυρός ιδρώτας, ο χρόνι-
ος αναιτιολόγητος βήχας, οι συχνές αναπνευστικές 
λοιμώξεις, η αδυναμία πρόσληψης βάρους και οι 
συχνές διαρροϊκές κενώσεις.

Η κύρια εκδήλωση της νόσου είναι από το ανα-
πνευστικό σύστημα, αφού η παχύρρευστη βλέννα 
φράσσει τους πνεύμονες, γεγονός που έχει ως απο-
τέλεσμα ο ασθενής να παρουσιάζει χρόνιο βήχα και 
δύσπνοια και να ταλαιπωρείται διαρκώς από μικρή 
ηλικία από σοβαρές λοιμώξεις από διάφορα μικρό-
βια. Για την αντιμετώπιση των λοιμώξεων ο ινοκυ-
στικός ασθενής είναι αναγκασμένος να κάνει καθη-
μερινά αναπνευστική φυσικοθεραπεία και να παίρ-
νει διάφορα φάρμακα, κυρίως βρογχοδιασταλτικά, 
βλεννολυτικά και αντιβιοτικά, ενώ τακτικά εισάγε-
ται στο νοσοκομείο ή νοσηλεύεται στο σπίτι προ-
κειμένου να λάβει ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή. 

Επίσης, η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών 
με Κυστική Ίνωση παρουσιάζει εκ γενετής βαριά 
παγκρεατική ανεπάρκεια διότι λόγω της παχύρρευ-
στης βλέννας είναι εξαιρετικά μειωμένη έως ανύ-
παρκτη η παραγωγή των ενζύμων που απαιτούνται 
για την πέψη των τροφών, γεγονός που οδηγεί σε 
δυσαπορρόφηση των τροφών και σε κακή θρέψη 
του ασθενούς. Για το λόγο αυτό οι ασθενείς λαμβά-
νουν ειδικά συμπληρώματα διατροφής και βιταμί-
νες και πριν από κάθε γεύμα παγκρεατικά ένζυμα. 
Ορισμένοι ασθενείς παρουσιάζουν και σακχαρώ-
δη διαβήτη για τον οποίον είναι υποχρεωμένοι να 
παίρνουν ινσουλίνη, ενώ ενίοτε παρουσιάζουν και 
συμπτώματα ειλεού. Άλλα όργανα που προσβάλλει 
η πάθηση είναι το ήπαρ, η καρδιά, τα οστά και οι αρ-
θρώσεις, το ανώτερο αναπνευστικό και το γεννητι-

κό σύστημα στους άνδρες.
Από την στιγμή της διάγνωσης 

ο ασθενής είναι αναγκασμένος να 
βρίσκεται συνεχώς υπό ιατρική 
παρακολούθηση και ιδιαίτερα πο-
λυδάπανη φαρμακευτική αγωγή. 
Εκτιμάται ότι το μέσο ετήσιο κό-
στος για την θεραπεία ενός ασθε-
νούς με Κυστική Ίνωση υπερβαί-
νει τα 40.000 Ευρώ και διαρκεί 
ισόβια. Ριζική θεραπεία για τη 
νόσο δεν υπάρχει μέχρι στιγμής 
και οι περισσότεροι ασθενείς κα-
ταλήγουν σε αναπνευστική ανε-
πάρκεια και θάνατο. Φέτος κυκλο-
φόρησε ένα φάρμακο το οποίο 
στοχεύει στο αίτιο της νόσου  και 
έχει θεαματικά αποτελέσματα σε 
όσους ασθενείς το παίρνουν. Το φάρμακο αυτό έχει 
ένδειξη μόνο σε ασθενείς που έχουν συγκεκριμένη 
γενετική μετάλλαξη της Κυστικής Ίνωσης, ενώ ήδη 
γίνονται έρευνες για την ανακάλυψη νέων φαρμά-
κων για τους υπόλοιπους ασθενείς. Μέχρι στιγμής, 
η μόνη λύση στα τελικά στάδια της νόσου είναι η 
μεταμόσχευση πνευμόνων ή και ήπατος, εφόσον 
βρεθεί κατάλληλος δότης. 

Για να γεννηθεί ένα παιδί με Κυστική Ίνωση πρέ-
πει να κληρονομήσει το παθολο-
γικό γονίδιο που προκαλεί την 
Κυστική Ίνωση και από τους δυο 
γονείς του, οι οποίοι είναι φορείς 
χωρίς να το γνωρίζουν. Οι φορείς 
είναι απολύτως υγιείς και στη χώ-
ρα μας υπολογίζονται σε περισ-
σότερους από 500.000, δεδομέ-
νου του εξαιρετικά υψηλού πο-
σοστού εμφάνισης του παθολο-
γικού γονιδίου που ανέρχεται στο 
5-6% του συνολικού πληθυσμού. 
Ας σημειωθεί ότι η συχνότητα της 
Μεσογειακής αναιμίας ήταν περίπου 8%, όμως η 
ενημέρωση της κοινωνίας και η πραγματοποίηση 
προγεννητικού ελέγχου για την Μεσογειακή αναι-
μία καθιστά πλέον την Κυστική Ίνωση ως την πιο 
συχνή κληρονομική νόσο στη χώρα μας. Εάν δυο 
φορείς της νόσου κάνουν παιδί υπάρχει 25% πιθα-
νότητα το παιδί που θα γεννηθεί να είναι ασθενής, 
50% πιθανότητα να είναι και αυτό φορέας, και 25% 
πιθανότητα να μην φέρει το παθολογικό γονίδιο. 

Από το έτος 1989, οπότε και ταυτοποιήθηκε το 
υπεύθυνο για τη νόσο γονίδιο είναι εφικτός ο προ-
γεννητικός έλεγχος για τα ζευγάρια που επιθυμούν 
να τεκνοποιήσουν σε εργαστήρια γενετικής που κά-
νουν μοριακό έλεγχο του DNA από δείγμα που θα 
δώσουν οι υποψήφιοι γονείς. Οι μεταλλάξεις του 
παθολογικού γονιδίου που προκαλεί την Κυστική 
Ίνωση είναι περισσότερες από 1800, οπότε για να 
θεωρηθεί αξιόπιστο το αποτέλεσμα του προγεννη-
τικού ελέγχου πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον το 
80% των μεταλλάξεων. Στην Ελλάδα σήμερα ο προ-
γεννητικός έλεγχος δεν είναι υποχρεωτικός, με απο-
τέλεσμα κάθε εβδομάδα να γεννιέται ένα παιδί που 
πάσχει από Κυστική Ίνωση! 

Το έτος 2005 συστάθηκε το σωματείο με την επω-
νυμία «Σύλλογος για την Κυστική Ίνωση» με πρωτο-
βουλία κυρίως ενηλίκων ασθενών και με έδρα την 

Θεσσαλονίκη. Στόχος του σωματείου αυτού που 
έχει μέλη σε όλη την Ελλάδα, είναι η ενημέρωση της 
κοινωνίας για το συχνό αυτό κληρονομικό νόσημα, 
η ανάδειξη και επίλυση των σοβαρότατων προβλη-
μάτων νοσηλείας και περίθαλψης των ασθενών, η 
προάσπιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων 
των ασθενών, καθώς και η ευαισθητοποίηση των 
πολιτών για τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύ-
σεις που αποτελούν μέχρι στιγμής τη μοναδική λύ-
ση και ελπίδα των ινοκυστικών ασθενών στα τελικά 

στάδια της νόσου.  
Από την πρώτη μέρα της 

λειτουργίας του, ο σύλλο-
γος διοργανώνει  διάφο-
ρες εκδηλώσεις για την 
ενημέρωση και ευαισθη-
τοποίηση του κοινού, είτε 
με τη διανομή ενημερωτι-
κών εντύπων και φυλλαδί-
ων, είτε με τις παρεμβάσεις 
του σε τηλεοπτικές και ρα-
διοφωνικές εκπομπές και 
συμμετέχει σε εθνικά και 

διεθνή συνέδρια για το νόσημα. Έχει διοργανώ-
σει ενημερωτικές ημερίδες για την πάθηση, όπως 
και εκπαιδευτικά σεμινάρια σε φυσικοθεραπευτές 
και ασθενείς. Έργο του είναι και η ουσιαστική στή-
ριξη των ασθενών και των οικογενειών του για τη 
λήψη κοινωνικών ή άλλων παροχών, ενώ τους τε-
λευταίους μήνες ενόψει και της οικονομικής κρίσης, 
συνδράμει ηθικά και υλικά όσους ασθενείς ή γο-
νείς ασθενών αντιμετωπίζουν προβλήματα ή αδυ-
νατούν να καλύψουν το κόστος για την περίθαλψη 
τους. Μέλος του συλλόγου μπορεί να γίνει οποιοσ-
δήποτε Έλληνας πολίτης.

Το τελευταίο δεκαήμερο του Νοέμβρη και τον 
μήνα Δεκέμβριο ο Σύλλογος για την Κυστική Ίνωση 
συμμετέχει σε διάφορες εκδηλώσεις και Χριστου-
γεννιάτικα Bazaar στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με 
σκοπό την ενημέρωση του κοινού για το νόσημα 
με αφορμή και την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την 
Κυστική Ίνωση. Περισσότερες πληροφορίες για τις 
εκδηλώσεις αυτές, το νόσημα, το σωματείο και τις 
δράσεις του μπορείτε να αντλήσετε από την ιστο-
σελίδα του Συλλόγου για την Κυστική Ίνωση www.
cfathess.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310422530 
και φαξ: 2310422531. 

Αγγελική Πρεφτίτση Πρόεδρος ΔΣ

«Κυστική Ίνωση: η πιο συχνή 
κληρονομική νόσος στη χώρα μας»

Από την στιγμή της διάγνωσης               
ο ασθενής είναι αναγκασμένος να 

βρίσκεται συνεχώς υπό ιατρική       
παρακολούθηση και ιδιαίτερα πο-
λυδάπανη φαρμακευτική αγωγή. 
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Η ΠΡΩΤΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΣΤΟΝ Ι. ΝΑΟ 

ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

Γεννήθηκε το 1769 στα Αμπε-
λάκια της Θεσσαλίας. Σπούδα-
σε διδάσκαλος στην πατρίδα 
του. Είχε μάλιστα δάσκαλο τον 
λόγιο Γρηγόριο Κωνσταντά.

Αναδείχθηκε επίσκοπος Αδραμερίου-Γαλατίστης 
το 1804, όπου και παρέμεινε μέχρι τη μάχη και το 
ολοκαύτωμα της Γαλάτιστας από τις στρατιές του 
Μπεϋράν Πασά και του Αχζμέτ Μπέη στις 28 Ιου-
νίου 1821. 

Τον Αύγουστο του 1818 μυήθηκε στη Φιλική 
Εταιρεία από τον Γιάννη Φαρμάκη. Έγινε μάλιστα 
και ο ίδιος μυητής. Ο Ιγνάτιος οργανώνει το εκπαι-

δευτικό σύστημα στη Γαλάτιστα και στην επαρχία 
του.

Μετά από συνεννόηση με τον Αλέξανδρο Υψη-
λάντη συμμετέχει στην οργάνωση της Επανάστα-
σης Χαλκιδικής. Τον Απρίλιο του 1821 απευθύνει 
προκήρυξη από τη Θεσσαλονίκη προς όλους τους 
χριστιανούς  για τη συμμετοχή τους στον αγώνα 
για την ελευθερία. Κηρύττει την επανάσταση στη 
Γαλάτιστα. Ξεσηκώνει τους αγωνιστές της επαρχί-
ας του οι οποίοι συγκρούονται με τη στρατιά των 
30.000 πεζών και 5.000 ιππέων του Μπεϋράν Πα-
σά. Ακολουθεί η καθοριστική μάχη στους πρόπο-
δες της Αγίας Αναστασίας, όπου θυσιάζονται ο κα-
πετάν Χάψας με τα παλικάρια του, και το ολοκαύ-
τωμα της Μονής. Στη συνέχεια ακολουθεί η μάχη 
στη Γαλάτιστα όπου ο Ιγνάτιος καίει ο ίδιος τη μη-
τροπολιτική οικεία. Καταφέρνει ωστόσο να κατα-

φύγει στη Κασσάνδρα για τη συνέχιση του αγώνα.
Η Γαλάτιστα καίγεται ολοσχερώς. Οι άνδρες που εί-

χαν απομείνει για να υπερασπιστούν τον τόπο τους 
θανατώνονται. Όσα από τα γυναικόπαιδα δεν είχαν 
καταφέρει να φύγουν πωλούνται στα σκλαβοπάζαρα 
της Θεσσαλονίκης, της Βεγγάζης και της Αφρικής ή 
μοιράζονται στα χαρέμια των πασάδων.

Ο Ιγνάτιος όταν πέφτει τελικά και η Κασσάνδρα 
στις 15 Νοεμβρίου καταφεύγει στη Πελοπόννησο, 
όπου συνεχίζει να διδάσκει και ανεγείρει σχολεία 
και ναούς ακόμα και στην Κρήτη. Το 1833 διορίζε-
ται μέλος της επιτροπής για την Ανασυγκρότηση 
της Εκκλησίας της Ελλάδος από τον Όθωνα και το 
1839 γίνεται μέλος της ιεράς Συνόδου.

Στις 17 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους αφήνει την 
τελευταία του πνοή.

Το καλοκαίρι έγινε για πρώτη φορά πανηγυρικός             
εσπερινός και Θεία Λειτουργία στον καινούριο Ιερό Ναό 
των Κοιμητηρίων.

Κόσμος πολύς και συγκινημένος, ιδιαίτερα αυτοί που πρωτοστάτησαν στο κτίσιμο του ναού και 
που είναι εκατοντάδες μικροαφιερωτές και μεγαλοαφιερωτές. Ιδιαίτερα ευχαριστημένος και ο Ιε-
ρέας, π. Γεώργιος, ο οποίος έψαλε την πρώτη αυτή λειτουργία. Η ανέγερση του ναού στα κοιμητή-
ρια σχεδόν τελείωσε και μένουν μόνο κάποιες λεπτομέρειες στο εσωτερικό του. 

Πριν λίγους μήνες είχαμε τη χαρά και την τιμή να υποδεχθούμε στο χωριό μας τον αρχιεπίσκοπο 
Βορείου και Νοτίου Αμερικής κ. κ  Δημήτριο, ο οποίος προσφέρθηκε να κάνει το τέμπλο της εκ-
κλησίας στη μνήμη των γονιών του, που είναι θαμμένοι στα πάτριά μας εδάφη. Τη φροντίδα για 
τη διεκπεραίωση της προσφοράς ανέλαβε ο αδερφός του Αρχιεπισκόπου κ. Αντώνης Τρακατέλης 
(καθηγητής Πανεπιστημίου και πρώην Ευρωβουλευτής). Η δωρεά αυτή θα είναι ένα αιώνιο μνη-
μόσυνο με τις ευλογίες του Αρχιεπισκόπου. Τον ευχαριστούμε θερμά και ευχόμαστε ο Θεός να του 
δίνει δύναμη στο θεάρεστο έργο του και να είναι πάντα ευλογημένος.

Όποιος επιθυμεί να προσφέρει βοήθεια  για την απόκτηση και του υπόλοιπου εξοπλισμού του 
Ιερού Ναού μπορεί να απευθυνθεί στον κ. Τάκη Γ. Κουτσό τηλ. 23710 91252 και στην κ. Καίτη Κου-
τσού τηλ. 2310 311906.     

3

1

2

ΦΩΤΟ 1. Το Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο 
του Βάβδου στη Θ. Λειτουργία την ημέρα της 
Εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου. 

ΦΩΤΟ.2 Η παρέλαση του Δημοτικού Σχολείου και 
Νηπιαγωγείου του Βάβδου την 28η Οκτωβρίου.

ΦΩΤΟ 3. Κατάθεση στεφάνων  στο Ηρώο που βρί-
σκεται στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού σχο-
λείου Βάβδου την 28η Οκτωβρίου. Στη φωτογρα-
φία ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κ. Γιάν-
νης Τυροβούζης

Ο ηρωικός επίσκοπος Αδραμερίου - Γαλατίστης Ιγνάτιος 



7
Αρ. Φύλλου 116
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2012 

ΦωνήΒΑΒΔΟΥ
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Μετά τις εκδηλώσεις «ΕΠΙΣ-
ΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ» με 
κεντρικό ομιλητή τον κ. Βα-
σίλειο Πάπα και «ΑΝΑΒΙΩΣΗ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΗΜΑ-
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙ-
ΟΥ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ» ο ΣΥΛΛΟ-
ΓΟΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΕΩΝ οργά-
νωσε με ιδιαίτερη επιτυχία 
και τα «Α΄ ΙΓΝΑΤΕΙΑ 2012». 

Με αφορμή την 173η Επέτειο της κοιμή-
σεως του ηρωικού διδασκάλου και Επι-
σκόπου Αρδαμερίου-Γαλατίστης Ιγνα-

τίου έλαβαν χώρα, με τις ευλογίες της Ιεράς Μη-
τρόπολης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, 
οι εκδηλώσεις προς τιμή του επισκόπου Ιγνατίου 
και των αγωνιστών και θυμάτων της μάχης και του 
Ολοκαυτώματος της Γαλάτιστας το 1821 «ΠΡΩΤΑ 
ΙΓΝΑΤΕΙΑ 2012» που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γα-
λατιστέων στις 7 με 12 Οκτωβρίου στη Γαλάτιστα. 

Την Κυριακή 7 Οκτωβρίου στον Ιερό ναό Αγίου 
Δημητρίου μετά τη θεία Λειτουργία πραγματοποι-
ήθηκε μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών 
του Επισκόπου Αρδαμερίου-Γαλατίστης Ιγνατίου, 
των αγωνιστών της Γαλάτιστας κατά την Επανά-
σταση του 1821 και των θυμάτων της μάχης και 
του ολοκαυτώματος της Γαλάτιστας. Στη Συνέχεια 
εψάλλει Επιμνημόσυνη Δέηση και εκφωνήθηκε 
Πανηγυρικός λόγος από την εκπαιδευτικό, υποδι-
ευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Γαλάτιστας και 
έφορο Δημοσίων Σχέσεων του Συλλόγου Γαλατι-
στέων κα Ευδοκία-Δούκαινα Ι. Οικονόμου. Ακο-
λούθησε Κατάθεση Στεφάνων από τον βουλευτή 
Χαλκιδικής κ. Ευθύμιο Καρανάσιο, τον εκπρόσωπο 
της Περιφέρειας κ. Δημήτριο Μήτσιου, τον πρόε-
δρο του Δ.Σ. του Δήμου Πολυγύρου ως εκπρόσω-
πο του Δήμου Πολυγύρου κ. Δημήτριο Ζαγγίλα, 
τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Γαλάτιστας 
κ. Νικόλαο Θεολόγη, την εκπρόσωπο της Ιστορι-
κής Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής κ. Ευδο-
κία-Δούκαινα Οικονόμου, τον Πρόεδρο του Παγ-
χαλκιδικού Συλλόγου κ. Μιχαήλ Καρτσιώτη, τον 
Πρόεδρο του Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσεί-
ου Αμπελακίων Θεσσαλίας κ. Τσεργά, τα Σχολεία, 
τους εκπροσώπους των Συλλόγων και φορέων και 
τον Πρόεδρο του διοργανωτή του Συλλόγου κ. Ζα-
φείρη Οικονόμου. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με 
τήρηση ενός λεπτού σιγής, και άκουσμα του Εθνι-
κού ύμνου από τη Φιλαρμονική Γαλάτιστας. 

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας εγκαινιάστηκαν 
δυο εκθέσεις στο Αγάπειο Πνευματικό Κέντρο που 
διήρκησαν μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Η έκθεση Καλ-
λιτεχνικών Φωτογραφιών της Γαλάτιστας της φω-
τογραφικής ομάδας «Φωτοπόροι» και η Έκθεση 
Ζωγραφικής του Πολιτιστικού Συλλόγου Τεχνών 
Γαλάτιστας. Τις εκθέσεις εγκαινίασε ο βουλευτής 
Χαλκιδικής κύριος Ευθύμιος Καρανάσιος. Κατά τη 
διάρκεια των Εγκαινίων ο κ. Ζαφείρης Οικονόμου, 
ανακοίνωσε την πρόθεση του Συλλόγου για ανέ-
γερση της προτομής του επισκόπου Ιγνατίου. Τα 
εγκαίνια των εκθέσεων έκλεισαν με δεξίωση. 

Οι εκδηλώσεις της ημέρας ολοκληρώθηκαν με 
συνεστίαση σε παραδοσιακή ταβέρνα. 

Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της εβδομάδας με διαλέξεις από καταξιωμέ-
νους επιστήμονες. 

Τη Δευτέρα 8 Οκτω-
βρίου δόθηκαν δυο δια-
λέξεις. Από τον καθηγη-
τή, ερευνητή και δημο-
σιογράφο κ. Δημητρίου 
Κύρου με θέμα: «Το εκ-
παιδευτικό Σύστημα στη 
Γαλάτιστα κατά τη περί-
οδο της Τουρκοκρατίας» 
και από τον διδάκτορα 
αρχαιολογίας κ. Ιωακείμ 
Παπάγγελο με θέμα: «Με 
αφορμή τις φωτογρα-
φίες της Γαλάτιστας του 
1916». 

Στις 9 Οκτωβρίου δόθηκε διάλεξη της ιατρού 
κας Αναστασίας Σαμαρά με θέμα: «Πρόληψη για 
τα παιδιά και τους ενήλικες» και διανεμήθηκαν 
ενημερωτικά φυλλάδια για τους εμβολιασμούς και 
την πρόληψη. Ακολούθησε μπουφές. 

Την επόμενη μέρα ακολούθησε η Διάλεξη του 
καθηγητή αστρονομίας του Α.Π.Θ. κ. Σταύρου Αυ-
γολούπη με θέμα: «Σύμπαν και Άνθρωπος». 

Την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου ο αρχιτέκτονας ανα-
στηλωτής κ. Ζαφείρης Οικονόμου, πρόεδρος του 
Συλλόγου Γαλατιστέων και μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Παγχαλκιδικού έδωσε διάλεξη 
με θέμα: «Η Ιστορία της Γαλάτιστας». Η εκδήλωση 
ολοκληρώθηκε με μπουφέ. 

Την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου ακολούθησε η 
διάλεξη του κοινωνιολόγου και μέλους του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Συλλόγου κ. Παναγιώτη 
Μωραΐτη με θέμα: «Η κρίση της οικογένειας και η 
μαθητική βία». 

Τα «Α΄ Ιγνάτεια 2012» ολοκληρώθηκαν με τρα-
γούδια από τη Χορωδία του Συλλόγου Γυναικών 
Γαλάτιστας. 

Οι εκδηλώσεις έκλεισαν με απονομή τιμητικών 
αναμνηστικών διπλωμάτων στους συλλόγους που 
συμμετείχαν στις εκδηλώσεις, ήτοι στο Σύλλο-
γο Τεχνών Γαλάτιστας, τη χορωδία του Συλλόγου 
Γυναικών Γαλάτιστας, τη Φιλαρμονική Γαλάτιστας 
και τη φωτογραφική ομάδα «Φωτοπόροι». 

Ακολούθησε μπουφές, προσφορά του Συλλόγου 
Τεχνών και του Συλλόγου Γαλατιστέων. 

Στο άμεσο μέλλον ο Σύλλογος Γαλατιστέων έχει 
προγραμματίσει ξενάγηση στον Πύργο και τις 

εκκλησίες της Γαλάτιστας, Χριστουγεννιάτικη 
Γιορτή το Δεκέμβριο και Γενική Συνέλευση με-
λών των Ιανουάριο. 

Επίσης έχει γίνει λόγος από τον Πρόεδρο του 
Συλλόγου κύριο Ζαφείρη Οικονόμου για την 
οργάνωση εκδηλώσεων τον Ιανουάριο οι οποί-
ες θα αποτελέσουν ακόμα μια ευχάριστη έκ-
πληξη. 

Τέλος έχει ήδη προγραμματιστεί η επανέκ-
δοση της εφημερίδας «Γαλάτιστα». Για αυτό το 
σκοπό ο Σύλλογος Γαλατιστέων κυκλοφόρησε 
λαχείο προκειμένου να συγκεντρωθούν τα ανά-
λογα χρήματα. 

«Πρώτα Ιγνάτεια 2012» στη Γαλάτιστα 
από το Σύλλογο Γαλατιστέων

1

2

3

4

ΦΩΤΟ 1. Από την πρώτη ημέρα τον εκδηλώσεων. 
Διακρίνονται από αριστερά ο πατέρας Γεώργιος, ο 
πρόεδρος του Συλλόγου Γαλατιστέων κ. Ζαφείριος 
Οικονόμου, ο εκπρόσωπος του Παγχαλκιδικού κ. Ιω-
άννης Σαμαράς, ο αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Πύρος, 
ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας κ. Δημήτριος Μή-
τσιου, ο βουλευτής Χαλκιδικής κ. Ευθύμιος Καρανά-
σιος και ο πρόεδρος του Παγχαλκιδικού κ. Μιχαήλ 
Καρτσιώτης.

ΦΩΤΟ 2. Από το μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των 
ψυχών του Επισκόπου Αρδαμερίου-Γαλατίστης Ιγνα-
τίου, των αγωνιστών της Γαλάτιστας κατά την Επα-
νάσταση του 1821 και των θυμάτων της μάχης και 
του ολοκαυτώματος της Γαλάτιστας. Διακρίνονται 
από αριστερά ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
Γαλάτιστας κ. Νικόλαος Θεολόγης, ο πρόεδρος του 
Συλλόγου Γαλατιστέων κ. Ζαφείρης Οικονόμου, ο 
αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Πύρος, ο βουλευτής Χαλ-
κιδικής κ. Ευθύμιος Καρανάσιος και ο πρόεδρος του 
Δ.Σ. και εκπρόσωπος του Δήμου Πολυγύρου κ. Δη-
μήτριος Ζαγγίλας.

ΦΩΤΟ 3. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γαλατιστέων κ. 
Ζαφείρης Ι. Οικονόμου.

ΦΩΤΟ 4. Η υποδιευθύντρια του Δημοτικού σχολείου 
Γαλάτιστας και έφορος Δημοσίων Σχέσεων του Συλ-
λόγου Γαλατιστέων εκφωνεί τον πανηγυρικό λόγο.
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ΦωνήΒΑΒΔΟΥ
του

ΔΥΤΙΚΑ ΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩΝ ΣΤΗΛΩΝ
στις εσχατιές της Εσπερίας

Το νέο βιβλίο του Συγγραφέα των Καλάς 
Δημήτρη Αλεξάνδρου, «Δυτικά των Ηρα-
κλείων Στηλών – στις εσχατιές της Εσπερί-

ας», αποτελεί αληθινό συναρπαστικό ταξίδι στην 
ιστορία και παρουσία του Ελληνισμού στην «άγνω-
στη» Ήπειρο, από τα χρόνια ακόμη των Μινωιτών 
Ελλήνων, όπως μαρτυρούν αρχαιολογικά ευρήμα-
τα στην Αμερική, ως τον καιρό του Χριστοφόρου 
Παλαιολόγου ντε Κολόν με την ελληνική υπογρα-
φή, που ανακαλύπτει επίσημα πια τη γη των «Ινδι-
άνων» ακολουθώντας τις αρχαίες υποδείξεις του 
Ερατοσθένη και τους χάρτες του Καπετάν Ανδρέα 
από τη Χίο!

Η ελληνική περιπέτεια δυτικά των Ηρακλείων 
Στηλών συνεχίζεται μέσα από μια πλειάδα Ελλή-
νων θαλασσοπόρων, όπως ο Ιωάννης Φωκάς, ως ο 
πρώτος Έλληνας της Αμερικής και η πρώτη συστη-
ματική μετοίκηση Ελλήνων στα 1768.

Ακολουθούν οι Σφουγγαράδες του Τάρπον 
Σπρίνγκς, τα μεγάλα κύματα μετανάστευσης του 
περασμένου αιώνα και οι μεγάλες μορφές του Ελ-
ληνισμού της Αμερικής όπως ο διάσημος εφευρέ-
της του «τεστ- Παπ» Γεώργιος Παπανικολάου, η 
Μαρία Κάλλας, ο Δημήτρης Μητρόπουλος, ο Μά-
ικλ Δουκάκης που έφτασε να είναι υποψήφιος Πρό-
εδρος των ΗΠΑ, οι Σκούρας Brothers που έφτασαν 
να αγοράσουν τον κολοσσό του Χόλυγουντ “20th 
Century Fox” ξεκινώντας να πωλούν ποπ-κορν στα 
αμερικανικά σινεμά, οι διάσημοι Έλληνες της ΝΑ-
ΣΑ, αλλά και η «Δασκάλα των πάγων», η Δασκά-
λα των εκεί Ελληνόπουλων που παλεύει στους 50ο 
υπό το μηδέν για να φτιάξει την Ελληνορθόδο-
ξη Εκκλησία της Αλάσκα, αλλά και πολλοί ακόμη 

ήρωες και απίθανοι χαρακτήρες, που θα μπορού-
σαν κάλλιστα να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για 
νέους «Βαρβάκηδες» του Σμαραγδή!

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ταξιδεύει στην Αμερι-
κή, γνωρίζεται και τιμάται από την Ομογένεια, μοι-
ράζεται μαζί της τα μεγάλα κατορθώματα, τους 
σύγχρονους αγώνες και αγωνίες, αλλά και το με-
γάλο κενό πολλές φορές της επίσημης Ελλάδας, 
ενώ συγκινείται όταν ξαφνικά τον αναγνωρίζει μια 
παλιά συμμαθήτριά του, η Σούλα Συροπλή, από το 
Δημοτικό Σχολείο του Βάβδου Χαλκιδικής, σαρά-
ντα ολόκληρα χρόνια μετά!

Εκατό χρόνια μετά την Απελευθέρωση της Θεσ-
σαλονίκης, ιδιαίτερη σημασία αποκτά το νέο όρα-
μα του Συγγραφέα των απανταχού Ελλήνων, όπως 
ξεδιπλώνεται στο βιβλίο, για τη δημιουργία του 
«Μελάθρου Παγκοσμίου Ελληνισμού» εκεί στο 
αδρανοποιημένο «Παλατάκι - Κυβερνείο» της Κα-
λαμαριάς, όπου πλάι στη θάλασσα θα δημιουργη-
θεί η «Αλεξάνδρεια Πολιτεία» με το πρώτο στον 
κόσμο «Μουσείο του Μεγάλου Αλεξάνδρου» και 
ταυτόχρονη εκπομπή ραδιοφωνικού και τηλεοπτι-
κού προγράμματος μέσω Διαδικτύου (web radio-
tv) για όλους τους Έλληνες του κόσμου και δημι-
ουργία σχετικού Διαδικτυακού Κόμβου σε πολλές 
ξένες γλώσσες, για την προβολή της Αλήθειας της 
Μακεδονίας και του Μ. Αλεξάνδρου, με φιλοξενία 
άρθρων και συγγραμμάτων ξένων και Ελλήνων 
Επιστημόνων διεθνούς εμβέλειας και όλου του 
σχετικού οπτικού και βιβλιογραφικού αποδεικτι-
κού υλικού, άμεσα προσιτού σε όλους!

   Και εκεί πλάι ακριβώς, θα βρέχει τα αγαλματέ-
νια πόδια της στον Θερμαϊκό το νέο και μοναδικό 

στον κόσμο «Μνημείο της Θεσσαλονίκης Στεφανη-
φόρου» ως «βασίλισσας της πόλης», της αδερφής 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου και κόρης του Φιλίππου, 
που θα καλωσορίζει τους επισκέπτες, τα πλοία, τα 
αεροπλάνα, τους ξένους τουρίστες, με ένα μακε-
δονικό χαμόγελο κρατώντας και σηκώνοντας ψη-
λά σαν μαρτυρία ατράνταχτη, δύο στεφάνια, που 
συμβολίζουν τις δύο μεγάλες αυτοκρατορίες του 
Ελληνισμού, την Αλεξανδρινή και τη Βυζαντινή, με 
τις οποίες είναι στενά δεμένη η Πρωτεύουσα των 
Μακεδόνων, Συμβασιλεύουσα της Κωνσταντινου-
πόλεως και Συμπρωτεύουσα νυν της Ελλάδας μας!

Αυτό το νέο Μουσειακό, Μνημειακό και Διαδι-
κτυακό Συγκρότημα, θα καταστεί το Κέντρο του 
Παγκόσμιου Ελληνισμού, που θα ενεργοποιεί, θα 
εμπνέει, θα καθοδηγεί όλες τις γενιές των Ελληνό-
πουλων του κόσμου, σε νέες Αλεξάνδρειες, σε νέες 
πορείες και άθλους, γεμίζοντας τις καρδιές με πε-
ρηφάνια και δύναμη!

Υ.Γ.    Η παρουσίαση του βιβλίου πραγματοποιήθη-
κε στις 11 Νοεμβρίου 2012 στην κατάμεστη αίθουσα 
του πολιτιστικού κέντρου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ». Την εκδή-
λωση τίμησαν με την παρουσία τους οι Βαβδινοί συ-
μπατριώτες του συγγραφέα:

Άννα και Μιχάλης Κουτσός (κτηνίατρος)
Κίτσα Παπαθανασίου
Μόσχος Μόσχος 
Ανδρέας Νικολάρας
Νίκος Τσάκαλος
Παναγιώτης Μπιτλής 
Άννα Χ. Νικολάου 
Τους ευχαριστούμε όλους για την υποστήριξη…

Με πρωτοβουλία του νεώτερου σε ηλικία μέ-
λους του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγ-
χαλκιδικού Συλλόγου κ. Ζαφείρη Ι. Οικονό-

μου από τη Γαλάτιστα δημιουργήθηκε και άρχισε η λει-
τουργία του Τμήματος Νέων προκειμένου ο Σύλλογος 
να αγκαλιάσει τους νέους και να συνεισφέρει στα όσα 
αυτοί επιθυμούν.

Η Πρώτη Συνάντηση νέων σε ηλικία μελών και φίλων 
του Συλλόγου στις 24 Οκτωβρίου γνώρισε μεγάλη επιτυ-
χία. Μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίστηκε η ορ-
γάνωση δράσεων όπως: ορειβατικής-περιπατητικής ομά-
δας, φωτογραφικής με σκοπό να φωτογραφηθεί σιγά σιγά όλη η Χαλκιδική, 
χορευτικής (κυρίως μοντέρνων χορών), θεατρικής, η δημιουργία δανειστικής 
βιβλιοθήκης και άλλων δράσεων. Επίσης η δημιουργία κινηματογραφικής λέ-
σχης, η οποία έγινε ήδη πραγματικότητα στις επόμενες συναντήσεις με την 
προβολή της νεανικής ταινίας «Το τρίο της Μπελεβίλ» και της ασπρόμαυρης 
ποιοτικής ταινίας του Όρσον Γουέλς «Ο κύριος Αρκάντιν».

Στόχος της δημιουργίας του Τμήματος Νεότητας είναι η γνωριμία μεταξύ 
των νέων σε ηλικία μελών και φίλων του Συλλόγου, η ανταλλαγή απόψεων 
και ιδεών, η καλλιέργεια της αλληλεγγύης, της αλληλοβοήθειας, της αλληλο-
ϋποστήριξης αλλά κυρίως η ικανοποίηση των ανησυχιών και των ενδιαφερό-
ντων των νέων η οποία γίνεται ήδη πράξη με τον προγραμματισμό των δρά-
σεων που οι ίδιοι επέλεξαν.

Να σημειωθεί ότι ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος προσφέρει δωρεάν ημερήσια 
εκδρομή σε όσους μετέχουν στις δράσεις του Τμήματος Νέων. Αποφασίστη-
κε ήδη από τους ίδιους τους νέους εκδρομή στο Καιμάκτσαλάν, Άγιο Αθανά-
σιο και Έδεσσα πιθανότατα στις 16 Δεκεμβρίου. Επίσης, ότι δεν υπάρχει υπο-
χρέωση εγγραφής και πληρωμής συνδρομών στο Σύλλογο προκειμένου να 
συμμετάσχει κανείς στις δράσεις του τμήματος.

Ο Παγχαλκιδικός καλεί όλους τους νέους της 
Χαλκιδικής, ακόμα κι αυτούς που δε γνώριζαν 
για τη δημιουργία του νέου Τμήματος.

Οι νέοι του Παγχαλκιδικού συναντώνται κάθε 
Δευτέρα και ώρα 7.00μ.μ. στην Εστία του Συλ-
λόγου (Μαντούς Μαυρογένους 23 και Υψηλά-
ντου γωνία, αερογέφυρα Βούλγαρη, Νέα Ελ-
βετία Θεσσαλονίκης). Και από τις 8.30 μ.μ. λει-
τουργεί η Κινηματογραφική Λέσχη.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις 
δράσεις του Τμήματος Νέων, μπορούν να επι-

κοινωνήσουν με τον υπεύθυνο του τμήματος κ Ζαφείρη Οικονόμου στο τηλ. 
6932.287825.

Ο ίδιος Σύλλογος, θέλοντας να εκσυγχρονιστεί, να προβάλει το έργο του 
και να προσεγγίσει επίσης τους νέους, εδώ και ενάμιση χρόνο περίπου διατη-
ρεί σελίδα στον ιστότοπο του Facebook.

Υπεύθυνος της λειτουργίας της Σελίδας το μέλος του Διοικητικού Συμβουλί-
ου Ζαφείρης Οικονόμου με την πρωτοβουλία του οποίου και δημιουργήθηκε.

Η Σελίδα του Παγχαλκιδικού στο Facebook αποτελεί εδώ και καιρό, ένα μέ-
σο επικοινωνίας των απανταχού Χαλκιδικιωτών και φίλων του Συλλόγου. Μέ-
σω αυτής ενημερώνει ο Σύλλογος για τις δράσεις του, προβάλει το έργο του, 
επικοινωνεί με τους άλλους χρήστες, ανταλλάσει απόψεις, αλλά και ενημερώ-
νεται για τα νέα άλλων φορέων.

Σήμερα ο Παγχαλκιδικός έχει ήδη πάνω από 1600 φίλους στο Facebook οι 
οποίοι συνεχώς αυξάνονται. Η σελίδα ωστόσο είναι ανοιχτή προκειμένου να 
την επισκέπτονται όλοι.

Τα μέλη του Facebook μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Παγχαλκιδικό 
στη διεύθυνση: https://www.facebook.com/panchalkidikos.club ή να πλη-
κτρολογήσουν «Παγχαλκιδικός Σύλλογος» στην αναζήτηση του Facebook.

Ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος στηρίζει τους νέους
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του

Οι ιστορικές πηγές υποδεικνύουν 
ότι ο εορτασμός των Χριστουγέν-
νων άρχισε να τηρείται στη Ρώμη 
γύρω στο 335, αν και κάποιοι 
ερευνητές βασιζόμενοι σε αρχαί-
ους ύμνους με χριστουγεννιάτι-
κη θεματολογία[3] θεωρούν ότι 
τα πρώτα βήματα που οδήγησαν 
στον εορτασμό αυτό έγιναν μέσα 
στον 3ο αιώνα. 

Η παράδοση θεωρεί ότι η αρχαιότερη ομιλία για 
τη γιορτή των Χριστουγέννων εκφωνήθηκε από 
τον Μέγα Βασίλειο στην Καισάρεια της Καππαδο-
κίας το έτος 376 μ.Χ..

Επί Πάπα Ιουλίου Α' (337-352) τα Χριστούγεννα 
σταμάτησαν να γιορτάζονται μαζί με τα Θεοφά-
νεια και θεσπίσθηκε ως επέτειος η 25 Δεκεμβρίου 
κατόπιν έρευνας των αρχείων της Ρώμης, όπως πι-
στεύεται, επί της απογραφής που έγινε επί αυτο-
κράτορα Οκταβιανού Αυγούστου, σε συνδυασμό 
με υπολογισμό ρήσης του Ευαγγελίου (το οποίο 
και συνέτεινε) του Προδρόμου λεχθείσα περί τον 
Χριστόν:"Εκείνος δει αυξάνειν, εμέ δε ελατούσθαι" 
(Ιωάνν. γ'30). Με βάση αυτή την υποθετική πηγή, 
η Γέννηση του Χριστού ορίσθηκε κατά το χειμε-
ρινό ηλιοστάσιο όπου και αρχίζει να μεγαλώνει η 
διάρκεια της μέρας. Στον καθορισμό της 25ης Δε-
κεμβρίου ως ημερομηνίας εορτασμού συντέλε-
σαν προφανώς η μεγάλη εθνική εορτή του "ακατα-
νίκητου" θεού Ήλιου (Dies Natalis Solis Invicti) και 
ο εορτασμός των γενεθλίων του Μίθρα που ήταν 
διαδεδομένα σε όλη την επικράτεια της Ρωμαϊκής 
αυτοκρατορίας με την έννοια ότι η επιλογή αυτής 

της ημέρας ως ημέρας γέννησης του Χριστού είχε 
να κάνει με την προσπάθεια αντικατάστασης των 
παγανιστικών (μη χριστιανικών) γιορτών που τη-
ρούνταν εκείνον τον καιρό, όπως τα Σατουρνάλια 
και τα Μπρουμάλια.

Συνεπώς, όταν ο Χριστιανισμός έγινε η επίση-
μη θρησκεία της αυτοκρατορίας, προσπάθησε 
να απορροφήσει και να δώσει νέα διάσταση και 
νέα σημασία σε πανάρχαια λατρευτικά έθιμα και 
λατρευτικές συνήθειες αιώνων. Πάντως, παρά τις 
απαγορεύσεις της εκκλησίας για πολλές από τις 
εκδηλώσεις που τελούνταν στην αντίστοιχη του 
Δωδεκαημέρου περίοδο ή τις νομοθεσίες, αυτές 
διατηρήθηκαν κυρίως στην ύπαιθρο καθ' όλη την 
διάρκεια των ρωμαϊκών αυτοκρατορικών χρόνων, 
μέχρι τον 5ο μ.Χ. αιώνα. Σε μεταγενέστερη εποχή 
πολλά από τα έθιμα τους (ανταλλαγή δώρων, γλέ-
ντια, χαρτοπαίγνια κ.ο.κ.) μεταβιβάστηκαν στον 
εορτασμό τής Πρωτοχρονιάς.

Στη Ρώμη το καλεντάρι των Φιλοκαλίων (354 μ.Χ.) 
περιλαμβάνει στην ημερομηνία της 25ης Δεκεμβρί-
ου, απέναντι από την παγανιστική Natalis invicti, 
δηλ. "γέννηση του ακατανίκητου (ήλιου)", την φρά-
ση "VIII kaalitan nattis Christus in Bethleem Iudea".

Από τη Δύση ο εορτασμός της Γεννήσεως στις 25 
Δεκεμβρίου πέρασε και στην Ανατολή γύρω στο 
376. Το 386 ο Αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρό-
τρυνε την εκκλησία της Αντιόχειας να συμφωνήσει 
στην 25η Δεκεμβρίου ως ημέρα εορτασμού της 
Γέννησης. Τον καιρό του Αγ. Αυγουστίνου (354-
430) η ημερομηνία της Γιορτής της Γέννησης είχε 
καθοριστεί, πάντως ο Αυγουστίνος την παραλείπει 
από τον κατάλογό του με τις σημαντικές χριστιανι-
κές επετείους (PL 33.200).

Με τον χρόνο επεκράτησε σε όλο τον χριστια-
νικό κόσμο εκτός της Αρμενικής Ορθόδοξης Εκ-
κλησίας που συνεχίζει τον συνεορτασμό με τα 
Θεοφάνια.

Το 529 ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός απαγόρευ-
σε την εργασία και τα δημόσια έργα κατά τη διάρ-
κεια των Χριστουγέννων και τα ανακήρυξε δημό-
σια αργία. Ως το 1100, καθώς είχε επεκταθεί η δρά-
ση των ιεραποστολών στις παγανιστικές ευρωπαϊ-
κές φυλές, όλα τα έθνη της Ευρώπης γιόρταζαν τα 
Χριστούγεννα. Εντούτοις, αργότερα, εξαιτίας της 
Μεταρρύθμισης απαγορεύτηκε ή περιορίστηκε 
κατά περιόδους η τήρησή του εορτασμού τους σε 
διάφορες χώρες της Ευρώπης και στην Αμερική, 
καθώς θεωρούνταν ότι περιλάμβανε σε μεγάλο 
βαθμό ειδωλολατρικά στοιχεία.

Συροπλή Κατερίνα (Πηγή ιντερνέτ)

Ιστορία του εορτασμού των Χριστουγέννων

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς όλους 
όσους μας στηρίζουν είτε εντός είτε εκτός γηπέδου. Η 
δημιουργία και η λειτουργία του κυλικείου στην έδρα 
μας έχει γίνει αποδεκτή με ιδιαίτερη ευχαρίστηση από 
τους φιλάθλους και γι’ αυτό το λόγο θα εξακολουθήσει 
να προσφέρει καφέ- σάντουϊτς – αναψυκτικά και μπύ-
ρες καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. 

Σας περιμένουμε όλους στο γήπεδο!

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε ο Χορός της Αναγέννησης Βάβδου το Σάββατο 10/11/2012 στην 
«ΠΡΟΒΑ». Ήταν μια όμορφη βραδιά παρέα με συντελεστές και φίλους της ομάδας μας. Κατά τη 
διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε η παράδοση του δώρου στη νικήτρια της κλήρωσης 
του Λαχείου μας. Η υποστήριξη του φίλαθλου κόσμου ήταν έντονη και αυτή τη φορά, εμψυχώνο-
ντας τόσο τους παίκτες όσο και τη Διοίκηση της Αναγέννησης να παραμείνουν πιστοί στον αγώνα 
τους με την ίδια αποφασιστικότητα. Οι εμφανίσεις της Αναγέννησης εντός των γηπέδων συνεχί-
ζονται παρότι αρκετοί τραυματισμοί μας έχουν κοστίσει βαθμολογικά.

ΦΩΤΟ 1. Ο χορός της Αναγέννησης.
ΦΩΤΟ 2. Η νικήτρια της κλήρωσης του Λαχείου 
μας μαζί με τον πρόεδρο Ζαχαρία Τσιρωνά.

2

1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΕΠΣΧ
Γ΄ Ερασιτεχνική 2012 - 2013 - Νότιος όμιλος

6η Αγωνιστική

ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1.Α.Σ.Ν. ΣΚΙΩΝΗΣ
2.ΑΕΤΟΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ
3.ΕΛΠΙΣ
ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ
4.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ
5.Π.Ο. ΣΑΡΤΗΣ 2011
6.Α.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
7.ΚΟΣΜΟΣ
Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΓΩΝΕΣ
5
5
5

6
5
5

5
36

ΝΙΚΕΣ
4
3
3

2
2
2

0
16

ΙΣ/ΛΙΕΣ
1
1
1

1
0
0

0
4

ΗΤΤΕΣ
0
1
1

3
3
3

5
16

ΓΚΟΛ
ΥΠΕΡ

16
9

13

10
4
6

3
61

ΓΚΟΛ
ΚΑΤΑ

4
4
3

10
11
5

24
61

ΒΑΘΜΟΙ
ΑΓΩΝΩΝ

13
10
10

7
6
6

0
52

ΒΑΘΜΟΙ
ΜΗΔ/ΜΩΝ

2
0
0

0
0
0

0
2

ΤΕΛΙΚΗ
ΒΑΘ/ΓΙΑ

11
10
10

7
6
6

0
50
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Πηγαίνοντας ένα πρωί στην Χρυσούλα του Κουτσού, να πάρω το γάλα, βλέπω καμιά δεκαριά θει-
άτσες να κάθονται τυλιγμένες με τα σάλια και να περιμένουν. Μόλις με είδαν με μια φωνή όλες μαζί  
- καλώς τ΄ Κίτσα. Τι φτιάνς καλό μ; ιδώ ειδέ τι καλαά που στέκς τι φκιάνς μουρή και ομορφαίνς;

-Τι φκιάνου; Τίπουτα, απαντώ Εσείς τι φκιάνιτι κ είστε ετς;
Γελούν όλες. 
-Τι να φκιάνουμι καλό μ, δλιές, πιδιά, άντρις, δεν είμαστε στ πόλ, ιδώ είνι χουριό.
Πιο πέρα μια νεώτερη, η Κατίνα του Αλέκου του Νάιδου, φίλη μου αγαπημένη, μου λέει  - Κίτσα πε 

με κάνα φάρμακου για τον πονοκέφαλου. Με πονάει το κεφάλ άσουτο.
-Να σε πω ένα φάρμακου κι του κεφάλ θα σι περάσ’ για πάντα. Τώρα που θα πας στου σπίτ θα πεις 

τουν Αλέκου να σι δώσ’ 300 χλιάρκα. Θα τα παρς, θα πας στη Σαλονίκ με ταξί, θα σε δώσου την διεύ-
θυνση της κομμώτριας μ. Θα βάψ τα μαλλιά κι θα σε καν η αισθητικός ένα λίφτινγκ προσώπου. Μετά 
θα πας Τσιμισκή και Αγίας Σοφίας στο «Ντιζ»  θα αγοράσεις ένα ταγιέρ, απέναντι έχει παπούτσια το 
«Σκαντάλ». Θα πάρς μια ωραία γόβα, θα πάς στην Αριστοτέλους για ένα καφέ, θα πάρεις τέλος ένα 
άλλο ταξί και θα έρτς στουν Βάβδου. Τέρμα ο πονοκέφαλος.

Όλες οι γριές μαζί με μια φωνή – Ιδώ ειδέ μωρέ τι καλό φάρμακου…

Κίτσα Μάρκου- Παπαθανασίου.

Ένας κύριος 80 ετών πηγαίνει για εξετάσεις στον γιατρό.
Γιατρέ του λέει, ζω ήρεμα, παντρεύτηκα και μια Ρωσίδα 30 χρονών και περιμένουμε σε λίγο και 

μωρό.
Ο γιατρός τον κοιτάει ήρεμα και του λέει :
Ένας γέρος ξεκίνησε για κυνήγι μια μέρα αλλά αντί να πάρει το δίκανο πήρε κατά λάθος την ομπρέ-

λα . Όταν έφτασε στο δάσος βγήκε μπροστά του μια αρκούδα . Πυροβολώντας ο γέρος άνοιξε μπρο-
στά του τη ομπρέλα. Έκπληκτος ο γέρος βλέπει νεκρή την αρκούδα. 

Α! λέει κάποιος άλλος την πυροβόλησε και την σκότωσε.
Αυτό λέω και εγώ, απαντάει ο γιατρός, κάνε τώρα τις εξετάσεις σου και άσε άλλους να πυροβο-

λούν. 

Κίτσα Μάρκου- Παπαθανασίου.

ΜΑΣΑΛΙΑΠού ζει η Ελλάδα
Εκεί ψηλά στην Καστοριά σ' ένα χωριό
ο μπάρμπα Θόδωρος στο καπηλιό τα πίνει 
ο μόνος γέρος στη ζωή που έχει απομείνει
κι η ταβερνιάρισσα η γρια κυρά Μαριώ 
τα κρασοπότηρα στη λάντζα ως τα σφουγγάει 
τον αρωτάει: 
Τι νέα γέρο απ' τον μοναχογιό;
και κειος το ρακοπότηρο στραγγάει
τι νέα; Μα απ' τα χθες κυρά Μαριώ 
το τάγμα του στο Βίτσι πολεμάει.
Η Παναγιά μαζί του κραίνει η γριά.
Η Παναγιά, με την Πατρίδα, λέει ο γέρος
πόσο η Πατρίδα απ' τη ζωή είναι πιο γλυκειά
Μωρέ άφησε την φιλοσοφία κατά μέρος,
είπε απ' την πόρτα, ως την άνοιξε η Φωνή του 
Νάσου,
και σου φέρνω τα μαντάτα.
Πούθ' έρχεσαι ωρέ Νάσο, πού ρυπούν.
Πούθ' έρχομαι; Απ' τα κει, απ την Πολενάτα
Πες μωρέ Νάσο, να χαρείς.
Πως πάει το Βίτσι, το πάτησαν οι φαντάροι;
Όμως στο λίγο φως απ' το λυχνάρι
του Νάσου η όψη, ζωγραφίζεται χλωμή 
τόσο χλωμή, θαρρείς σαν κεχριμπάρι.
Γέρο, τί πρώτα, τί ύστερα να πω;
Πάρε κουράγιο, κι έχω θλιβερά μαντάτα.
Λέγε ωρέ.
Ο γιος σου ο Κώστας, να ο Κώστας
Τί; Μπας και λιποτάχτησε;
Όχι μαθές...
Ε τί λοιπόν;
Να, εκεί στην Πολενάτα...
Πες τα μωρέ δειλέ πια καθαρά.
Με το συμπάθιο μπάρμπα Θόδωρε, 
εσκοτώθη...
Ο γέρος μια στιγμή εκαρφώθη
κι αφήνοντας επάνω στο σκαμνί 
βαρύ το γεροντίστικο κουφάρι
<< Ρε Νάσο, δεν σε ρώτησα γι' αυτό. 
Πώς πάει το Βίτσι; 
Το πάτησαν οι φαντάροι; >>
Το πάτησαν κυρ Θόδωρε.
Σαν τα σκυλιά φύγαν οι αλλόπιστοι 
προς τ' Αρβανιτοχώρια.
<< Τότε γιατί ρε Νάσο δεν το λες; 
να φύγει απ' την καρδιά μου η στεναχώρια;
Τρέξε μωρέ, και βάρα την καμπάνα του 
χωριού
και φώναξε:  Το Βίτσι είναι δικό μας.
Και πως μηνάει ο πατέρας του νεκρού 
μοναχογιού
να έρθει όλο εδώ, να το κεράσω το χωριό μας.
Μεσάνυχτα η ταβερνιάρισσα η γριά 
κυρά Μαριώ
τα κρασοπότηρα γεμίζει στην θράδα
κι εκεί στην Καστοριά σ' ένα χωριό
στου γέρου μέσα την καρδιά 
ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ

Το ποίημα είναι από την συλλογή του ΒΑΣΣΟΥ 
ΜΟΡΦΗ  από την ΜΟΡΦΗ ΒΟΪΟΥ

Κίτσα Μάρκου - Παπαθανασίου 

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΒΑΒΔΙΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Το Δ.Σ. της Ε.Β.Θ. σύμφωνα με το καταστατικό καλεί τα μέλη της Ένωσης στην Ετήσια Γενική Συνέλευ-
ση την Κυριακή 24 Μαρτίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στο εντευκτήριο.
Θέματα:

1. Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. για το έτος 2012.
2. Οικονομικός απολογισμός του έτους 2012.
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το 2012.
4. Απαλλαγή ευθυνών του Δ.Σ. για τη χρήση του 2012.
5. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
6. Διάφορες ανακοινώσεις – Προτάσεις.

  
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ την Κυριακή 31 Μαρτίου 2013 την 
ίδια ώρα στον ίδιο χώρο.

Η Βίγλα κάνοντας μια προσπά-
θεια να διατηρήσει τις μνή-
μες νωπές για τους παλιούς 

και να μεταδώσει στοιχεία της πολιτιστι-
κής μας κληρονομιάς στους νεότερους, 
εκδίδει για το 2013 ημερολόγιο με θέμα 
τις καλύβες των οικισμών που είναι διά-
σπαρτοι γύρω από τον Βάβδο, καλύβες 
που έμεναν οι άνθρωποι με τις οικογέ-
νειες τους για αρκετούς μήνες το χρόνο, 
για να είναι κοντά στις γεωργοκτηνοτρο-
φικές ασχολίες τους.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013 ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΙΓΛΑ
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ΦωνήΒΑΒΔΟΥ
του

Φωτογραφικές μνήμες
1

5

7

6

• Φ. 1 
Από αριστερά προς τα δεξιά: Μιδέλκου Κα-
τίνα – Βλάχος Γούτας – Παπαβασιλείου Κων/
νος – Γουτούδης Γούτας (παππούς )– Γουτού-
δης Γούτας  (εγγονός) – Παπαβασιλείου Ελευ-
θέριος – Παπαβασιλείου Αγαπητός  -  Κυβερ-
νήτη Ασημίνα – Μπουλάκη Ασιμήνα
• Φ. 2 
Γουτούδη Βαλασία (το γένος Βαβαλιάρη) στο 
κέντρο της φωτογραφίας.

• Φ. 3
Δημοτικό σχολείο Βάβδου (1925). Το πρώτο αυ-
τοκίνητο στον Βάβδο «Η ωραία του Βάβδου»
• Φ. 4
Δημοτικό σχολείο Βάβδου (1933). Διακρίνο-
νται οι μαθητές του σχολείου με τους (5) δα-
σκάλους τους: Καραβασίλης Σπύρος – Μπα-
νάβας Βασίλειος – Ράπτη Αγγελική - Τάκη Φα-
νή – Αγγελίδης … 

• Φ. 5
Παρέα στον Προφήτη Ηλία (1933)
• Φ. 6
Στην περιοχή «Οξιά » στον Βάβδο.                        
Ο Γούτας Γουτούδης με παρέα βλάχων.
• Φ. 7
Τς’ Σμαράιδους του μπγιάδ  Γουτούδης Γού-
τας  (εγγονός) -  Γουτούδης Γούτας -  (παπ-
πούς) Λιόντας Μιχάλης (φωτογράφος) 

2

3

4



12
Αρ. Φύλλου 116
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ΦωνήΒΑΒΔΟΥ
του

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ν. ΚΛΑΜΟΥΡΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ.Π.Θ. 
Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 5 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 
ΤΗΛ. 6973451103

Κρεοπωλείο
ΝΤΟΠΙΑ ΚΡΕΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ

ΒΑΒΔΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 23710 91261

Δόμνα

MASTERCLEAN
AΦΟΙ Ε. & Χ. ΘΕΜΕΛΗ  Ο.Ε.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ -  
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ HENKEL-ECOLAB

ΧΑΡΤΙΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ	
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΠΑΝΕΣ	
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ	

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΥΜΝ. ΔΗΜ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 44, 54250 ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.2310 907992 ,2310 931254  ΦΑΞ.2310 931254

ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ – ΛΙΑΝΙΚΗ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ!!!

website: www.masterclean.gr   email: info@masterclean.gr 

Χωματουργικές εργασίες
Υλικά οικοδομών
Βασίλειος Ι. Παπαλεξίου
Βάβδος Χαλκιδικής
Τηλ. επικ. κιν.: 6937 466 837


