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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΑΤΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ή 27 σελίδων έκθεση τοΰ νομιάτρου Γ. Παπανικολάου βρίσκεται στό 
Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Γ.Λ.Μ. καί είναι χειρόγραφη. Στην πρώτη σε
λίδα, κάτω από τόν τίτλο, αναφέρει «μεθ’ ενός χάρτου της Χαλκιδικής». Ό 
χάρτης δεν υπάρχει στό ’Αρχείο. Στη δεύτερη σελίδα αναγράφονται τά 59 χω
ριά τής Χαλκιδικής καί τό "Αγιον Όρος. Στην τρίτη σελίδα υπάρχει ή εγκύ
κλιος διαταγή τοΰ νομιάτρου Γ. Παπανικολάου, ή όποια αναφέρει τά μέτρα 
πού πρέπει νά έφαρμοσθοΰν στην Χαλκιδική γιά νά βελτιωθεί ή υγειονομική 
κατάσταση αυτής. ’Από την πέμπτη σελίδα αρχίζει ή εκθεση, ή οποία δίνει 
πληροφορίες κυρίως γιά την ύγιειονομική κατάσταση, αλλά καί γιά την παι
δεία, την συγκοινωνία, τίς ασχολίες τών περισσοτέρων κωμοπόλεων καί χω
ριών τής Χαλκιδικής. Δέν άναφέρεται στό "Αγιον Όρος καί στό βόρειο τμή
μα τής χερσονήσου, δηλαδή στά χωριά ’Επανομή, Ζουμπάτες, Άσβεστοχώρι, 
Χορτιάτη, Ζαγκλιβέρι, Άρδαμέρι, Τουρκικό Μαχαλά, Λιαρίγκοβη, Νεοχώρι, 
Παλαιοχώρι, "Ισβορο, Τερισσό, Γομάτι, Ρεβενίκια, Βαρβάρα, Στανό, Σταυρό, 
τά όποια δέν έπισκέφθηκε.

Ή εκθεση αυτή έχει γράφει στίς αρχές τοΰ 1914, όπως άποδεικνύεται από 
τήν ημερομηνία πρωτοκόλλου (8-3-1914), δηλαδή ένάμισυ περίπου έτος μετά 
τήν απελευθέρωση τής Χαλκιδικής από τόν τουρκικό ζυγό (ελευθερώθηκε τόν 
'Οκτώβριο1 τοΰ 1912). ’Απευθύνεται στόν νομάρχη Θεσσαλονίκης, διότι ή 
Χαλκιδική κατά τήν περίοδο τής τουρκοκρατίας υπαγόταν διοικητικώς στό 
βιλαέτι (γενική διοίκηση) καί στό σαντζάκι (υποδιαίρεση τοΰ βιλαετιού, νομός) 
Θεσσαλονίκης καί τό 1914 έξακολουθοΰσε νά υπάγεται στήν Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα μέ τήν έκθεση ή υγειονομική κατάσταση στήν Χαλκιδική δέν 
ήταν καλή. Καί επόμενο ήταν νά μήν είναι καλή αμέσως μετά τό «ελληνικό», 
όπως συνήθιζαν οι Μακεδόνες νά ονομάζουν τήν εποχή εκείνη τήν απελευθέ
ρωσή τους από τόν τουρκικό ζυγό. ’Επιπλέον λόγω τής διαμορφώσεως τοΰ 
εδάφους υπήρχαν έλη στήν περιοχή τών Βασιλικών, στήν Καλαμαριά, στήν 
Κασσάνδρα καί στήν Σιθωνία, έξαιτίας τών όποιων οί κάτοικοι τών περιο

1. Βλ. Έρ. Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, Χαλκιδική: ’Επαναστάσεις κατά τήν τουρκοκρατία - 
Μακεδονικός Αγώνας, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 145-147.
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χών αυτών έπασχαν άπό ελονοσία. Τό δίκτυο ύδρεύσεως των χωριών καί τών 
κωμοπόλεων ήταν στοιχειώδες ή ανύπαρκτο. Πολλά χωριά υδρεύονταν άπό 
ανοικτά φρέατα καί τό νερό δέν ήταν καθαρό γιά διαφόρους λόγους καί 
επειδή οί κάτοικοι, γεωργοί ή κτηνοτρόφοι ώς επί τό πλειστον, έτρεφαν πολλά 
ζώα, τά όποια πότιζαν άπό τά φρέατα αύτά. ’Αλλά μολυσματικά νοσήματα 
δέν ήταν ευρέως εξαπλωμένα ούτε στό κεντρικό ούτε στό νότιο τμήμα τής 
χερσονήσου, καί στά Παζαράκια παρατηρούνταν μακροβιότητα άνω τών 100 
ετών. Ή φυματίωση όμως βρισκόταν σέ έξαρση. Οί γιατροί ήταν περίπου 10 
(Βασιλικά 1, Γαλάτιστα 22, Πολύγυρος 3, Γερακινή 1, Βάλτα 2, 'Αγία Πα
ρασκευή 1, Συκιά 1). Σέ όλες τίς κωμοπόλεις καί τά χωριά λειτουργούσαν 
ένα ή περισσότερα σχολεία, άπόδειξη τής φιλοπαιδείας τών Χαλκιδικιωτών, 
άλλά τά περισσότερα διδακτήρια ήταν άκατάλληλα. Ή συγκοινωνία ήταν 
άθλια.

Γενικώς ή εικόνα πού παρουσίαζε ή Χαλκιδική άμέσως μετά τήν άπελευ- 
θέρωσή της άπό τόν τουρκικό ζυγό δέν διαφέρει άπό τίς άλλες μή άστικές 
περιοχές τής Ελλάδος, αφού καί σέ άπόσταση μόλις 7 χιλιόμετρα άπό τή 
Θεσσαλονίκη, στήν Γεωργική Σχολή, υπήρχαν έλη πολλών χιλιομέτρων. ΓΓ 
αυτό οί πληροφορίες τής έκθέσεως παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

2. Στήν Εκθεση ή λέξη πού άναφέρεχαι αχόν αριθμό χών Ιατρών της Γαλάτιστας είναι 
δυσανάγνωστη.
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ΕΚΘΕΣΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΟΜΟΪΑΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΝ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ A ΥΤΟ Y 

(ΜΕΘ’ ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΟΥ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ)3

1. Βασιλικά
2. Γαλάτιστα
3. Βάβδος
4. Ρεσιτνίκια
5. Πολύγυρος
6. Καλύβια Πολυγύρου
7. Μυριόφυτον
8. °Αγ. Μάμμας
9. Πορταριά

10. Καρκάρα
11. Βρωμόσυρτα
12. Γερακινή
13. Βόλτα
14. "Αθυτος
15. Φούρκα
16. Καλάνδρα
17. Χανιώτη
18. Παζαράκια
19. Πολύχρονον
20. Κασσανδρινόν

21. Τσαπράνι
22. 'Αγ. Παρασκευή
23. Καψόχωρα
24. Παλιούρι
25. Συκιά
26. Παρθενών
27. Νικήτη
28. "Αγ. Νικόλαος
29. Όρμύλια
30. Βραστά
31. Αούκοβη
32. Τουπλίκια
33. Σιποτνίκια
34. Παλαιόχωρα
35. Γκρίμια
36. Λερέ μαχαλάς
37. Σανό.
38. Αουμπιά
39. Ραβνά
40. Αειβάδι

41. Περιστερά
42. ’Επανομή
43. Ζουμπάτες4
44. Ασβεστοχώριον
45. Χορτιάτης
46. Ζαγκλιβέριον
47. .................. 5 6
48. Αρδαμέριον
49. Τουρκικός μαχαλάς
50. Αιαρίγκοβιβ
51. Νεοχώριον
52. Παλαιοχώριον
53. Ίσβορος7 8
54. Περισσός
55. Γομάτιον
56. Ρεβενίκιοδ
57. Βαρβάρα
58. Στανός
59. Σταυρός
60. "Αγιον *Ορος

3. 'Ιστορικό ’Αρχείο Μακεδονίας, Γ.Δ.Μ.
4. Τρίλοφος.
5. Λέξη δυσανάγνωστη.
6. Άρναία.
7. Στρατονίκη.
8. Μ. Παναγία.
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Έν Θεσσαλονίκη τη ... 1914
ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 'Επί τής έκθέσεώς μου περί
ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΝ Πρός εκτέλεσιν τής Νομιατρικής περιοδείας

μου άνά την Χαλκιδικήν

Γενικά μέτρα
Έγένετο εγκύκλιος διαταγή 
πρός αυστηρόν εφαρμογήν 
τής άστυνομ. διαταγής περί 
καθαριότητος ρύθρων κ.λ.π. 
ώς καί περί καλύψεως των 
ανοικτών φρεάτων.

Α’. Νά εφαρμοσθή αϋστηρώς ή υγειονομική 
διάτα'ξις περί καθαριότητος, βόθρων, οχετών 
κ.τ.λ., εις άπάσας τάς κωμοπόλεις καί τά χω
ρία τής Χαλκιδικής.
Β Νά ληφθή τάχιστα πρόνοια περί καλύψεως 
τών άνοικτών φρεάτων, εξ ών υδρεύονται τά 
διάφορα χωρία τής Χαλκιδικής καί περί εφο
διασμού αυτών δι ’ αντλιών.
Γ' .Νά ληφθή πρόνοια περί άποξηράνσεως τών 
ελών τής Χαλκιδικής, ίδίρ δέ τών τής Καψο
χώρας (Κασσάνδρας), ήτις άπειλεΐται διά τε
λείας καταστροφής, εάν έξακολουθήση διατε- 
λοϋσα αϋτη ύπό τάς αύτάς χειρίστας υγιεινός 
συνθήκας.

Ε'. Νά συσταθή άρμοδίως εις τάς διαφόρους 
τής Χαλκιδικής άρχάς νά μή επιτρέπουσιν εις 
τούς κατοίκους τών κωμοπόλεων Ιδίως νά έπι- 
σκευάζωσιν ή νά κτίζωσι τάς εαυτών οικίας κα- 
ταλαμβάνοντες χώρον τών δημοσίων οδών ώς 
γίνεται σήμερον, καθόσον αί οδοί στεναί καί 
σκολιαί νϋν οϋσαι, γίνονται οϋτω στενότεροι 
καί σκολιώτεραι, αί οίκίαι πυκνότεροι, πράγμα 
επιβλαβές εις τήν δημοσίαν υγείαν.

Γ. Παπανικολάου
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ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Άριθ. πρωτ. 1986 
Έλήφθη τή 8/3/1914

Έκβεσις
Γεωργίου Παπανικολάου 

Νομοϊατροϋ Θεσσαλονίκης 
περί

τής υπό υγειονομικήν εποψιν 
καταστάσεως

τών κωμοπόλεων καί χωρίων 
τής Χαλκιδικής

Πρός
την Νομαρχίαν Θεσσαλονίκης 

Κύριε Νομάρχα,
Λαμβάνω την τιμήν, όπως υποβάλω ϋμίν τήν 
κατωτέρω εκθεσιν περί τών πεπραγμένων νπ’ 
εμού κατά τήν άνά τήν Χαλκιδικήν νομο ιατρι
κήν περιοδείαν μου, ήν επεχείρηαα κατόπιν τής 
δοθείσης μοι διαταγής διά τού νπ ’ αριθμόν 551 
καί ημερομηνίαν 23ην Ιανουάριου έ.ε. εγγρά
φου υμών.

Άνατολικώς τής πόλεως Θεσσαλονίκης, καί 
περί τό 7ον χιλιόμετρον, κείται ή παλαιά Γε
ωργική Σχολή, νοτίως καί άνατολικώς τής 
όποιας συναντώνται έλη πολλών τετραγωνικών 
χιλιομέτρων έκτάσεως, άτινα επεκτείνονται καί 
μέχρι τών θερμοπηγών «Σέδες» τών κειμένων 8 
χιλιόμετρα εκείθεν. Ή γειτνίασις τών ελών τού
των πρός τήν παλαιόν Γεωργικήν Σχολήν, καί 
ή ένεκα ταύτης προσβολή εν μεγάλη κλίμακι 
τών τε μαθητών καί τού προσωπικού τής Σχο
λής υπό τής έλομιάνσεως, ήνάγκασε τήν Τουρ
κικήν Κυβέρνησιν νά άνεγείρη έτερον διά τήν 
Γεωργικήν Σχολήν κτήριον εις θέσιν ύψηλοτέ- 
ραν καί ύγιεινοτέραν, μακράν τών ελών τούτων 
καί δυτικώτερον τού παλαιού κτηρίου. Τά ανω
τέρω άναφερόμενα έλη αποτελούν κίνδυνον καί 
διά πάντας τούς άγωγιάτας καί ταξιδιώτας 
τούς εκ Χαλκιδικής εις Θεσσαλονίκην ερχομέ
νους, ών οί πλείστοι συνηθίζουσιν νά κοιμώνται 
κατά τάς νύκτας εν ύπαίθρω κατά τήν θερινήν 
εποχήν τού έτους, εις τήν θέσιν ακριβώς ταύ- 
την, αμέσως κάτωθεν τών θερμοπηγών. Επίσης 
τά έλη ταϋτα άποτελοϋν σοβαρόν κίνδυνον καί 
διά τούς εν ταίς ρηθείσαις θερμοπηγαίς κατά 
τό θέρος λουομένους, οιτινες συχνάκις προσ
βάλλονται υπό ελωδών πυρετών, ώς ήδυνήθη- 
μεν καί ημείς αυτοί νά διαπιστώσωμεν πλειστά- 
κις μέν καί πρότερον, καί εσχάτως δέ, οπότε τό 
παρελθόν θέρος μετέβημεν εκεί κατ’ εντολήν
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Ηκ. 1. Χειρόγραφη σελίδα τής εκθέσεως τον Γ. Παπανικολάου.
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τής υγειονομικής υπηρεσίας πρός έξέτασιν τών υγιεινών συνθηκών, ύφ ’ ών 
διετέλουν τότε οί λουόμενοι εις τάς θερμοπηγάς ταύτας.

:Ανατολικώς τών θερμοπηγών τούτων, καί περί τό 21ον χιλιόμετρον 
εντεύθεν, κεινται τά Βασιλικά. Ή κωμόπολις αϋτη, άριθμοϋσα περί τάς 
450 οικίας, κεΐται εν τη πεδιάδι τού Άνθεμοϋντος ποταμού ... Τό πλύσιμον 
τών φορεμάτων γίνεται εν μέρει εις τόν διά τής κωμοπόλεως διερχόμενον ρη- 
θέντα ποταμόν ’Ανθεμοϋντα, δστις σήμερον είναι μεν χείμαρρος, πλημμυρών 
όμως συχνάκις, καταλαμβάνει αρκετήν έκτασιν, τά δέ ϋδατα αυτού, ένεκα 
τής άνωμαλίας τού έδάφους, πολλαχού παραμένουσι στάσιμα καί λιμνάζον- 
τα. 'Επικρατεί συνήθεια παρά τοΐς κατοίκοις τής κωμοπό λεως ταύτης νά 
άπολύωσιν ελεύθερα τά ζώα αυτών, καί ιδίως τούς βόας των, κατά τάς μη 
εργασίμους ημέρας καί ώρας, εντός τής κωμοπόλεως, καί ιδία εντός τού 
εύρέος χώρου τού ρηθέντος χειμάρρου... Εις τάς πλείστας τών οικιών υπάρ
χουν φρέατα άβαθή, 1-5 μέτρων βάθους, τό δέ εξ αυτών ϋδωρ χρησιμοποιού
σα οί κάτοικοι πρός πλύσιν τών φορεμάτων καί πρός διαφόρους άλλας οι
κιακός χρήσεις. Τό πλύσιμον τούτο τών φορεμάτων γίνεται εντός τών αυλών 
τών οικιών... Ύδωρ πόσιμον υπάρχει εν τή κωμοπόλει ταύτη άφθονον άρτε- 
σιανόν. Υπάρχουν όμως καί δύο πηγαί, εξ ών υδρεύονται δύο τής κωμοπό
λεως συνοικίαι, τών όποιων πηγών οί πήλινοι υδραγωγοί σωλήνες διέρχονται 
διά τών ακαθάρτων οδών καί αύλογύρων τών οικιών. Τό κτήριον όπερ χρη
σιμεύει νύν ώς !Αστική Σχολή είναι άνεπαρκέστατον καί άκαταλληλότατον 
στεγάζον 230 μαθητάς καί μαθήτριας■ τό Νηπιαγωγείον επίσης άκαταλληλό
τατον στεγάζον 70 νήπια...

Βορειοδυτικώς τής κωμοπόλεως, κατά τήν θέσιν ένθα εύρίσκονται οί λα
χανόκηποι, συναντώνται άρκετών διαστάσεων έλη όφειλόμενα τό μεν εις τήν 
άφθονον τών λαχανοκήπων τούτων αρδευσιν, τό δέ εις τόν καί ανωτέρω άνα- 
φερόμενον χείμαρρον, οΰτινος πολλοί κλάδοι διασχίζουσι τό μέρος εκείνο. 
Εκ τής γειτνιάσεως τών χειμαζόντων τούτων ϋδάτων εξηγούνται καί οί κατά 
τήν θερινήν εποχήν παρατηρούμενοι εν τή κωμοπόλει ταύτη ελώδεις πυρετοί. 
Καί ή φυματίωσις δέ κατά τάς ληφθείσας παρά τού ιατρού τής κωμοπόλεως 
πληροφορίας, είναι κάπως διαδεδομένη ενταύθα καί τούτο οφείλεται εις τήν 
άκαθαρσίαν, τήν μοιρολατρίαν καί τήν ένεκα ταύτης μή λήφιν παρά τών 
κατοίκων τών αναγκαίων προφυλακτικών μέτρων. Έν τή κωμοπόλει ταύτη 
υπάρχει εις ιατρός- φαρμακοποιός επιστήμων ούδείς.

'Ανατολικώς τών Βασιλικών καί εις τρίωρον άπό αυτών άπόστασιν κεί- 
ται ή Γαλάτιστα. Αϋτη είναι μία τών μεγαλυτέρων τής Χαλκιδικής κωμο
πόλεων, μεγαλυτέρα ίσως κατά τόν πληθυσμόν καί αυτού τού Πολυγύρου. 
Έκτισμένη όμως εις τάς κλυτείς καί πρόποδας βουνού ξηρού καί πετρώδους, 
με συμπεπυκνωμένας τάς 600 περίπου αυτής οικίας, άνευ ούδεμιάς ρυμοτο
μίας, με νερά άφθονα καί διαρκώς ρέοντα άπό τάς πολυπληθείς εντός αυτής
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βρύσεις, καί συναζόμενα πολλαχοϋ της κωμοπόλεως καί τάς σκολιάς καί κα- 
τεστραμμένας οδούς αυτής καί τάς μικρός καί απεριποίητους πλατείας, πα
ρουσιάζει η Γαλάτιστα οψιν χωρίου μικρού, καί δυσκόλως άεριζομένου. Τό 
σάρωμα καί καθάρισμα τών οδών ουδόλως γίνεται, μή ύπάρχοντος ενταύθα 
Δημαρχείου. Ή πλύσις τών φορεμάτων γίνεται εντός τής κωμοπό λεως εις 
τάς δεξαμενάς τών βράσεων. Τό κτήριον τής Δοτικής Σχολής παμπάλαιον 
καί έτοιμόρροπον, στεγάζον δέ περί τούς 250 μαθητάς καί μαθήτριας. Νηπια- 
γωγεϊον επίσης ακατάλληλον μεγάλον περί τά 120 νήπια. Ελώδεις πυρετοί 
σπανίζουν ενταύθα, ώς εκ τής φύσεως τού εδάφους καί τής θέσεως τής κωμο- 
πόλεως. Έν Γαλατίστη έξασκοϋσι τό επάγγελμά των ...9 ιατροί- φαρμακο
ποιός ουδέ ίς.

Πέραν τής Γαλατία της, άνατολικώς, καί εις δίωρον άπ’ αυτής άπόστα- 
σιν, επί υψηλού καί καταφύτου βουνού, κειται ό Βάβδος. Οϋτος έχει 300 
περίπου οικίας, οδούς στενάς, σκολιάς, άκαθάρτους καί ουδόλως έπεστρωμέ- 
νας ... "Υδατα πόσιμα υπάρχουν ενταύθα πηγαία, άλλ’ ούχί καί επαρκή- τά 
υπάρχοντα δέ διοχετεύονται διά πήλινων υδραγωγών σωλήνων ... Κτήρια 
Αστικής Σχολής καί Νηπιαγωγείου, μέ 200 περίπου μαθητάς καί μαθήτριας, 
άμφότερα επαρκή μέν, άλλ’ ούχί καί έν καλή καταστάσει διατηρούμενα. 
Ιατρός δέν υπάρχει ενταύθα.

Βορειότερον τού Βάβδου καί εις τρίωρον άπό αυτόν άπόστασιν επί κα
ταφύτου καί καλώς καλλιεργημένου λεκανοπεδίου κεΐνται τά Ρεσιτνί- 
κ ι α10 11, χωρίον αριθμούν περί τάς 130 οικίας ... Ai οδοί είναι κάπως εϋρεΐαι 
καί οπωσδήποτε καθαροί. Ύδωρ υπάρχει επαρκές, πηγαίον, διοχετευόμενοι' 
διά πήλινων σωλήνων μή διερχομένων διά τού χωρίου. Κτήρια Σχολής καί 
Νηπιαγωγείου επαρκή καί κατάλληλα στεγάζοντα περί τούς 90 μαθητάς καί 
μαθήτριας. Ιατρός καί ενταύθα δέν υπάρχει.

Εις άπόστασιν lh ώρας άπό τών Ρεσιτνικίων καί άνατολικώς αυτών κεΐ- 
ται τό μικρόν χωρίον K a γ ια τζΐκ iu, μέ 50 οικίας ... Κτήριον Σχολής πα
λαιόν καί άπεριποίητον μέ 40 περίπου μαθητάς καί μαθήτριας.

Μετά τό Καγιατζίκι, εις άπόστασιν μιας άπ’ αυτού ώρας, κειται ό Π ο
λόγυρος, ή πρωτεύουσα τής Χαλκιδικής. Έκτισμένη ή κωμόπολις αύτή 
εντός λεκανοπεδίου εύρυτάτου καί άμφιθεατρικώς εκ δύο λοφίσκων ύπερκει- 
μένων αύτού, άριθμεΐ περί τάς 500 οικίας. Έχει οδούς εύρείας οπωσδήποτε 
καί σχετικώς καθαρός, τού ενταύθα υφισταμένου Δημαρχείου φροντίζοντος 
διά τό σάρωμα καί τήν καθαριότητα αύτών, άτινα όμως γίνονται άτελώς 
ένεκα ελλείψεως επαρκών πόρων ... Ύδατα πηγαία υπάρχουν άφθονα.

9. Λέξη δυσανάγνωστη.
10. "Αγιος Πρόδρομος. Βλ. ’Ερατώ Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, Ή παιδεία κατά τήν περίοδο 

τής τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 87.
11. Παλαιόκαστρο.
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Ένταϋθα παρατηρεΐται μία μεγάλη έλλειφις, ή ελλείψω σφαγείων, των κρεο
πωλών σφαζόντων τά ζώα εντός τών ιδίων οικιών. Μετά τοϋ κ. Δημάρχου 
καί τοϋ κ. Διευθυντοϋ τής !Αστυνομίας έξελέξαμεν κατάλληλον μέρος, έξω
θεν τής κωμοπόλεως, εν ω υπάρχει άφθονον ϋδωρ, πρός άνέγερσιν καταλλή
λου παραπήγματος, χρησιμοποιηθησομένου πρός τόν σκοπόν τοϋτον. Σχολή 
καινουργής καί επαρκής, στεγάζουσα 400 περίπου μαθητάς καί μαθήτριας. 
’Ιατροί υπάρχουν ένταϋθα τρεις- φαρμακοποιός οϋδείς.

Πρός νότον τοϋ Πολυγύρου, εις τρίωρον απ’ αύτοϋ άπόστασιν, καί εις 
τόν βυθόν τοϋ Τορωναίου κόλπου υπάρχουν τρεις συνοικισμοί κατοίκων Πο
λυγύρου, υπό τήν γενικήν ονομασίαν Κ a λ ύ β ι α12 Πολυγύρου, κατοικού- 
μενα υπό γεωργών. Ό κυριώτερος συνοικισμός είναι ό τών Καναπνικίων 
λεγόμενος, 'h ώραν τής θαλάσσης άπέχων, οστις άριθμεϊ περί τάς 40 οικίας, 
ών οί κάτοικοι υδρεύονται εκ φρέατος άνοικτοϋ. Μεταξύ τοϋ συνοικισμού 
τούτου καί τής θαλάσσης υπάρχει έλος παραθαλάσσιον μικτόν, 5 περίπου 
τετραγωνικών χιλιομέτρων έκτάσεως, έξ οϋ καί οί παρατηρούμενοι τό θέρος 
ελώδεις ένταϋθα πυρετοί. Τό Σχολεΐον τοϋ συνοικισμού τούτου, περιλαμβά- 
νον περί τούς 25 μαθητάς καί μαθήτριας, είναι ισόγειον καί δλως ακατάλ
ληλον, δπερ καί έγκατελείφθη έσχάτως, ένοικιασθέντος πρός τόν σκοπόν τοϋ
τον ενός δωματίου εις τόν δεύτερον όροφον μιας τών καλυβών τούτων. Ση- 
μειωτέον ότι πολλαί καλύβαι εύπορούντων γεωργών ένταϋθα είναι διώροφοι, 
εν άντιθέσει πρός δλας τάς άλλας καλύβας άλλων μικρών χωρίων καί τσι- 
φλικίων τής Χαλκιδικής, αί όποΐαι είναι Ισόγειοι, άνευ πατώματος καί πα
ραθύρων, έπικοινωνοϋσαι πολλάκις μετά τοϋ εν τή αυτή καλύβη ευρισκο
μένου σταύλου.

Βορείως τών Καναπνικίων, εις άπόστασιν 'k ώρας άπ’ αυτών, εύρίσκε- 
ται ό δεύτερος συνοικισμός τών Πολυγυρινών Καλυβών Τσιγκρίκα κα
λούμενος, οστις άριθμεϊ 8 καλύβας. Ένταϋθα υπάρχει φρεάτιον ϋδωρ ανε
παρκές καί άκάθαρτον, καί ώς έκ τούτου οί Καλυβιώται κατεσκεύασαν επί 
τοϋ έδάφους μεγάλων διαστάσεων λεκάνην διά τό πότισμα τών ζώων των, 
ήτις πληροϋται έκάστοτε δι ’ ύετίου ϋδατος δπερ παραμένον έκεΐ διαρκώς 
στάσιμον καί λιμνάζον συντελεί εις τήν άνάπτυξιν τοϋ ελώδους μολύσματος 
έξ οϋ ύποφέρουσιν οί έκεΐ οίκογενειακώς διαμένοντες άγρόται. Ό τρίτος 
συνοικισμός, όΠοτιλδάς. βορείως τοϋ ανωτέρω κείμενος καί άπέχων άπ’ 
αύτοϋ μίαν περίπου ώραν, περιλαμβάνει περί τάς 15 καλύβας. Καί ένταϋθα 
υπάρχει φρέαρ άνοικτόν, έξ οϋ υδρεύονται οί κάτοικοι.

Άνατολικώς τών Καλυβών τούτων τοϋ Πολυγύρου, καί εις άπόστασιν 
ώρας άπ’ αυτών, υπάρχει έτερος συνοικισμός Πολυγυρινών, υπό τό ονομα 
Γερακινή, κατοικούν των εις 40 περίπου καλύβας. Ένταϋθα εύρίσκονται

12. Στήν περιοχή αυτή σήμερα υπάρχει τό χωριό Καλύβες.
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καί τά ομώνυμα μεταλλεία μαγνησίτου. Ή υγιεινή κατάστασις τών εργατών 
τών εργαζομένων εις τά μεταλλεία ταϋτα είναι καλή. Εις τό διαμέρισμα τών 
δύο κλιβάνων, τό άριστα άεριζόμενον, εργάζονται 38 έργάται, έξ ών οί εξ 
είναι θερμασταί. Τό ολον εν τώ μεταλλείω τούτω έργάζονται 200-300 έργάται 
έργαζόμενοι 12 ώρας ήμερησίως μέ τινα όμως έν τώ μεταξύ διαλείμματα. 
"Υδωρ φρεάτιον υπάρχει δι ’ αντλίας άντλούμενον τό φρέαρ όμως δεΐται έπι- 
σκενής, ώς ανοικτόν εις πολλά μέρη. Παρά τήν θάλασσαν υπάρχει έλος μι
κτόν μικρών διαστάσεων, έξ οϋ καί οί ελώδεις πυρετοί οί άναφαινόμενοι καί 
ένταϋθα μεταξύ τών έργατών καί τών αγροτών. Ή εταιρεία τών μεταλλείων 
διατηρεί ιατρόν καί φαρμακείον άνευ όμως φαρμακοποιού. Παρά τήν θάλασ
σαν υπάρχει καί εν έλαιοτριβεΐον 6T άτμομηχανής λειτουργούν καί άνήκον 
τφ έμπόρφ Χν Όσμάν. Τό κτήριον τού έργοστασίου τούτου είναι καινουργές, 
ισόγειον καί οπωσδήποτε καθαρόν. Εργάζονται ένταϋθα 40 έργάται, ών ή 
υγιεινή κατάστασις είναι καλή.

Νοτίως τού Πολυγύρου καί εις άπόστασιν τρίωρον άπ’ αυτού κεϊται τό 
Μυριόφυτον, τσιφλίκι ον έκ τριάκοντα καλυβών άποτελούμενον, ισογείων, 
μέ εύρυχώρους αύλογύρους. Κάτωθεν αυτού, εις άπόστασιν ήμισείας ώρας, 
κεϊται τό τσιφλίκιον "Αγιος Μ ά μ ας, άριθμοϋν 60 περίπου καλύβας τάς 
πλείστας ισογείους. Αμφότερα τά τσιφλίκια τούτα υδρεύονται έκ φρεάτων 
άνοικτών, τά δε κτήρια τά χρησιμοποιούμενα ώς Σχολεία είναι όλως ακατάλ
ληλα.

Κάτωθεν τού Αγίου Μάμαντος, καί παραθαλασσίως, άπαντώνται ελη 
πολλαπλά, μεμονωμένα μέν φαινομενικώς, συγκοινωνοϋντα όμως ύπογείως, 
ώς δεικνύει ή μεταξύ αυτών χέρσος γη, ή διατηρουμένη πάντοτε υγρά καί 
τελματώδης. Τά ελη ταϋτα έχουν μεγάλας διαστάσεις, πλέον ίσως τών 300 
τετραγωνικών χιλιομέτρων. Έκ τών γειτνιάσεων τών ελών τούτων εξηγούν
ται καί οί μαστίζοντες ελώδεις πυρετοί τούς κατοίκους τού Αγίου Μάμαντος 
καί Μυριοφύτου.

Χερσόνησος Κασσάνδρας

Αϋτη περιλαμβάνει 12 χωρία καί 25 μετόχια. Ή έδρα τής Κασσάνδρας, ή 
Βάλταη, άριθμει περί τάς 300 οικίας- έχει δρόμους εύρεις, άλλά ακαθάρ
τους. Έπί τουρκοκρατίας ϋπήρχεν ένταϋθα Δημαρχειον, οπερ σήμερον δέν 
ύφίσταται. Υδρεύεται έξ ϋδατος πηγαίου διοχετευομένου διά πήλινων σωλή
νων ... Ή φυματίωσις ένταϋθα, κατά τάς πληροφορίας τών ιατρών, έχει λά
βει άρκετάς διαστάσεις. Καί ή διάδοσις τής νόσου οφείλεται, κατά τάς συλ- 
λεγείσας καταλλήλως πληροφορίας μου, εις τήν έκ Θεσσαλονίκης προμή
θειαν παλαιών ένδυμάτων, φορεμάτων, καί άλλων άντικειμένων, έκ τών πα

13. Κασσάνδρεια.
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λαιοπωλείων τής πόλεως ταύτης. Ιατροί έν Βάλτη ύπάρχουσι δύο· φαρμακο
ποιός ούδείς. Σημειώ δ’ ένταϋθα ότι καθ’ άπασαν την χερσόνησον τής Κασ
σάνδρας ύπάρχονσί 3 μόνον Ιατροί- οί δύο προρρηθέντες τής Βάλτης, καί 
είς, άρτι εγκατασταθείς, εν Άγίμ Παρασκευή.

Έν Βάλτη τό κτήριον τής ’Αστικής Σχολής, στεγάζον περί τούς 150 μαθη- 
τάς, είναι άκαταλληλότατον... Τό Νηπιαγωγεϊον επίσης ακατάλληλον στεγά
ζον περί τά 120 νήπια.

Άθυτος. Παραθαλασσία κωμόπολις κατά την άνατολικήν πλευράν 
τής χερσονήσου Κασσάνδρας κειμένη επί υψηλής καί γραφικωτάτης θέσεως, 
ήν καθορίζουσιν, ώς την τής παλαιός Αφύτεως. :Αριθμεί περί τάς 130 
οικίας- εχει τάς οδούς εύρείας οπωσδήποτε καί καθαρός. Σχολεία επαρκή 
καί κατάλληλα μέ 100 περίπου μαθητάς καί μαθήτριας. Παρά τήν θάλασσαν 
υπάρχει μικρόν έλος, περί τά 3 τετραγωνικά χιλιόμετρα εκτάσεως ... Κατά 
τήν έκεισε άφιξίν μου παρετήρησα ευάριθμα καί άσήμαντά τινα κρούσματα 
κοκκύτου. ”Υδωρ πηγαίον αριστον.

Φούρκα. Κειμένη κατά τήν δυτικήν πλευράν τής χερσονήσου, είς άπό- 
στασιν ώρας από τής Βάλτης, εντός στενής καί δενδροβριθοϋς κοιλάδος, πε
ριλαμβάνει 80 περίπου οικίας. Οί κάτοικοι υδρεύονται εκ φρεάτων ανοικτών, 
δι ’ ιδίων έκαστος δοχείων εκ λευκοσιδήρου (κουβάδων), πράγμα οπερ γίνεται 
είς όλα τά χωρία τά υδρευόμενα εκ φρεάτων ανοικτών. Τό κτήριον τής Σχο
λής επαρκές οπωσδήποτε καί κατάλληλον, στεγάζον περί τούς 120 μαθητάς 
καί μαθήτριας. Νηπιαγωγεϊον ακατάλληλον στεγάζον 60 νήπια ...

Καλάνδρα. Χωρίον κατά τήν άνατολικήν πλευράν τής χερσονήσου 
κείμενον καί αριθμούν περί τάς 100 οικίας ... Οί κάτοικοι υδρεύονται εκ δύο 
φρεάτων άνοικτών εντός τού χωρίου ευρισκομένων καί εκ μιας πηγής εξω 
τού χωρίου κειμένης, ής οί υδραγωγοί σωλήνες δέν διέρχονται διά τού χω
ρίου. Τό κτήριον τής Σχολής επαρκές καί οπωσδήποτε κατάλληλον μέ 40 μα
θητάς· Νηπιαγωγεϊον άνεπαρκές καί ακατάλληλον στεγάζον περί τά 70 
νήπια.

Τσαπράν ι14. Μικρόν χωρίον επί ορεινής, γραφικής καί δενδροφύτου 
τοποθεσίας κείμενον μέ 40 οικίας. Έχει οδούς ακανόνιστους καί σκολιάς ... 
Τό κτήριον τής Σχολής επαρκές άκατάλληλον στεγάζον περί τούς 25 μαθητάς 
καί μαθήτριας. Ένταϋθα υπάρχουν δύο φρέατα, εν επί τού χωρίου καί μία 
πηγή εξω τού χωρίου εϋρισκομένη μέ αρκετόν πόσιμον ύδωρ. Πλησίον τής 
θαλάσσης οί Τσαπρανιώται έχουσι μικρόν συνοικισμόν, εκ 30 περίπου καλυ
βών, όστις υδρεύεται εξ άνοικτοϋ φρέατος, καί όστις ονομάζεται "Αδρά - 
μερινά Καλύβια.

Κασσανδρινόν. Χωρίον άπέχον τής Φούρκας περί τά είκοσι πρώτα

14. Σκιώνη.



304 Ερατώ Ζέλλιου-Μαστοροκώστα

λεπτά- περιλαμβάνει περί τάς 60 οικίας καί υδρεύεται εξ ανοικτών φρεάτων.
Xa Vιώτη. Μικρόν χωρίον έξ 24 οικιών, κείμενον εντός δάσους. Ή 

ϋδρευσις αυτού γίνεται εκ μιας ανοικτής πηγής ακαθάρτου καί βριθούσης 
μιασμάτων, ένεκα τού οποίου παρατηρείται κατά καιρούς ενταύθα επιδημία 
κοιλιακού τύφου.

ΠολύχρονοV. Χωρίον έξ 60 οικιών, ύδρευόμενον καί τούτο εξ ανοι
κτών φρεάτων.

Π αζα ράκι α15. Χωρίον εκ 40 οικιών άποτελούμενον, μέ ύδωρ πηγαίον 
καλώς διοχετευόμενον. Είναι τό ύγιεινότερον τής Κασσάνδρας χωρίον. 
Ενταύθα παρατηρείται μακροβιότης μέχρι 100 ετών καί πλέον.

'Αγία Παρασκευή. Αριθμεί 150 οικίας- κείται δέ επί γραφικωτάτης 
καί καταφύτου τοποθεσίας. Έχει οδούς εύρείας οπωσδήποτε, άλλ ’ άκαθάρ- 
τους. Υδρεύεται έξ ανοικτών φρεάτων εν κακή καταστάσει ευρισκομένων ... 
Τά ϋδατα τών φρεάτων τούτων ευκόλως οϋτω μολύνονται, έξ οϋ εξηγείται 
καί ό ένδημικώς ένταΰθα παρατηρούμενος κοιλιακός τύφος ... Σχολή μετά 
Νηπιαγωγείου μέ 135 μαθητάς καί μαθήτριας ανεπαρκής καί ακατάλληλος.

Καψόχωρα16. Χωρίον κείμενον κατά τήν ανατολικήν πλευράν τής 
χερσονήσου Κασσάνδρας καί άπέχον τής θαλάσσης περί τά 20' λεπτά, άριθ- 
μεί 80 περίπου οικίας. Τό χωρίον τούτο μαστίζεται υπό τής έλομιάνσεως, 
ήτις οφείλεται εις τά άπέραντα έλη τά σχηματισθέντα εις τόν μεταξύ αυτού 
καί τής θαλάσσης χώρον. Τά έλη ταϋτα κατά μέγα μέρος οφείλονται εις τά 
κατά τόν χώρον τούτον ευρισκόμενα καί λειτουργοϋντα κεραμοποιεΐα, έχουν 
δ’ έκτασ IV 200 περίπου τετραγωνικών χιλιομέτρων. Επίσης ύπάρχουν ένταΰ
θα πολυπληθείς καί μεγάλων διαστάσεων συκαί, έμποδίζουσαι διά τού όγκου 
καί τού πυκνού αυτών φυλλώματος τήν διείσδυσιν τών ηλιακών άκτίνων καί 
τού αερισμού τού κάτωθεν αύτών εδάφους, οπερ διατηρείται πάντοτε ύγρόν 
καί τελματώδες. Δάσος δέ έκ πεύκων, έπίσης πυκνόν, κείμενον μεταξύ τού 
χωρίου τούτου καί τής θαλάσσης αποκλείει τόν νότιον άνεμον, καί οϋτω τό 
χωρίον τούτο δέν αερίζεται έπαρκώς. Ή Καιρόχωρα, ώς έκ τών φοβερών κα
ταστροφών, ας έπιφέρει έκάστοτε ένταΰθα ή έλομίανσις, κινδυνεύει νά έξα- 
λειφθή έκ τού χάρτου. Δέκα καί πέντε οικίας εϋρον κενάς ένοικων, θανόντων 
απάντων έκ τής φοβερής ταύτης μάστιγος. Πάντες δέ σχεδόν οί κάτοικοι, 
εκτός τής χαρακτηριστικής έκ τής έλομιάνσεως χροιάς, παρουσιάζουν καί 
υπερτροφίαν τής σπληνός. Οί κάτοικοι γνωρίζοντες ότι τά υπάρχοντα έκεΐ 
έλη είναι ή αιτία τού κακού, κατεσκεύασαν πρό πενταετίας διώρυγα διήκου- 
σαν από τίνος έκεΐ πλησίον ευρισκομένου χειμάρρου μέχρι τών κεραμοποι- 
είων έπί τώ σκοπώ τής έπιχωματώσεως τών ελών. Ή διώρυξ όμως αϋτη άπέ-

15. Κρυοπηγή.
16. Πευκοχώρι.
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τυχε τοϋ σκοπού, δι ’ οΰ προωρίσθη, καθότι έγένετο υπό των ιδίων χωρικών 
άνευ έπιβλέψεως είδικοϋ. Ύδωρ εν Καψοχώρα υπάρχει πηγαίον. Τό κτήριον 
της Σχολής επαρκές καί κατάλληλον στεγάζον περί τούς 40 μαθητάς.

Π αληοϋρι. Κατά την άνατολικήν πλευράν τής χερσονήσου καί τούτο 
κείμενον περιλαμβάνει 110 οικίας ... Τό χωρίον τοϋτο υδρεύεται εξ ενός 
ανοικτού φρέατος εν κακή καταστάσει ευρισκομένου, καί εκ μιας πηγής 
χρηζούσης επισκευής. Σχολειον ανεπαρκές καί ακατάλληλον μέ 8 μαθητάς 
καί μαθήτριας.

"Ελη τής χερσονήσου Κασσάνδρας

Εκτός των άνωτέρω άναφερομένων ελών, τών παρατηρουμένων παρά 
τήν Καψόχωραν καί τήν νΑθυτον, άπαντώνται καί τά έξης έν Κασσάνδρα 
έλη:

Α'.) Τό κατά τήν δυτικήν παραλίαν τής χερσονήσου καί εις άπόστασιν 8 
χιλιομέτρων από τοϋ Ισθμού αυτής έλος, τό εντός τής περιφέρειας τοϋ Μετο
χιού Σταυρονικήτα ευρισκόμενον, οπερ καταλαμβάνει εκτασιν 4 περίπου τε
τραγωνικών χιλιομέτρων. Τό έλος τοϋτο μικρόν τής παραλίας άπέχον είναι 
μικτόν. Ώς έκ τής μικρός δέ γειτνιάσεως αύτοϋ καί πρός τά μετόχια Διονυ
σίου, Έσφιγμένου, Καρακάλλου, Σιμωνόπετρας καί Δοχειαρίου, οί ελώδεις 
πυρετοί, ύφ ’ άλας αυτών τάς μορφάς, ένδημοϋσιν εις τά άνωτέρω μετόχια. 
Σημειωτέον δ ’ ένταϋθα ότι εις τήν θέσιν άκριβώς τοϋ μετοχιού Σταυρονικήτα 
υπήρχε τώ 1820 κωμόπολις Πίνακα ς καλουμένη, ήτις καί κατεστράφη 
τελείως υπό τής έλομιάνσεως, όλιγίστων κατοίκων περισωθέντων καί μετοι- 
κησάντων εις άλλα χωρία τής Κασσάνδρας καί ίδίςι εις Άθυτον, ένθα εύρί- 
σκονται καί σήμερον κάτοικοι υπό τήν έπωνυμίαν Πινακιώται.

Β .) Νοτίως τοϋ προηγουμένου, καί εις άπόστασιν 'h απ' αύτοϋ ώρας, 
κατά τήν αυτήν τής χερσονήσου πλευράν, απαντάται έλος ενός μέχρι δύο τε
τραγωνικών χιλιομέτρων καί πλάτους 10-15, υπό τό όνομα Μεγάλη Κύψια, 
περιλαμβανόμενον έν τή περιφερείς τοϋ μετοχιού Ξενοφώντος. Τό έλος τοϋτο 
οφείλεται εις άβαθή χείμαρρον άναδίδοντα έκ τοϋ πυθμένος αύτοϋ ϋδατα 
παραμένοντα στάσιμα.

Τ'.) Πρός νότον τοϋ προηγουμένου καί κατά τήν αύτήν παραλίαν τής 
χερσονήσου, παρά τήν θέσιν «Σίβυρις» άπαντάται έλος παραθαλάσσιον, μι
κτόν, έκτάσεως 4 τετραγωνικών χιλιομέτρων περίπου, συνεχόμενον μέ άβαθή 
χείμαρρον κατερχόμενον έκ Βάλτης.

Δ '.) Κατωτέρω τοϋ προηγουμένου εις τήν θέσιν «Μπαξέδες» (έπίνειον 
Φούρκας) εύρίσκονται μικρά μεμονωμένα έλη όφειλόμενα εις συγκέντρωσιν 
ύετίων ύδάτων, ένεκα τών άνωμαλιών τοϋ έδάφους, καταλαμβάνοντα έκτα- 
σιν 3-4 τετραγωνικών χιλιομέτρων.
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Ε'.) Εις τήν ανατολικήν πλευράν τής χερσονήσου Κασσάνδρας, καί νο- 
τιώτερον τής Καψοχώρας, εν τή περιφερείς τοϋ μετοχιού Άνδηρα (Ίβήρων) 
υπάρχει μέγα έλος χειμερινόν παραθαλάσσιον, εκ 1000 περίπου τετραγω
νικών χιλιομέτρων άποτελούμενον, δπερ τό θέρος κατά τό πλεΐστον άποξη- 
ραίνεται. Τό έλος τοϋτο μικρόν, ώς προείπον, άπέχον τής Καψοχώρας, συν
τελεί καί τοϋτο εις τήν ένίσχυσιν τοϋ κακοϋ, ύφ ’ οΰ μαστίζεται τό χωρών 
τοϋτο.

Χερσόνησος Λόγγου (Σιθωνία)

Ή δεύτερα αϋτη τής Χαλκιδικής χερσόνησος περιλαμβάνει 2 μόνον χω
ρία καί 12 μετόχια.

Συκιά. Οίκίαι περίπου 400. Υδρεύεται εξ ένός μόνον φρέατος καί 
τούτου άνοικτοϋ, εκ τοϋ όποιου καί τά ζώα ποτίζονται, καί πέριξ τοϋ όποιου 
πλύνουσιν αί γυναίκες τά φορέματα. Τό κτήριον τής Σχολής, ώς καί τό τοϋ 
Νηπιαγωγείου άμφότερα ανεπαρκή καί ακατάλληλα, στεγάζοντα 260 περίπου 
μαθητάς καί μαθήτριας. Παρετηρήθησαν κατά τήν εις Συκιάν άφιξίν μου 
ευάριθμό τινα καί άσήμαντα κρούσματα κοκκύτου. Καί ενταύθα κατά τάς 
καταλλήλους ληφθείσας πληροφορίας μου ή φυματίωσις έχει λάβει διαστά
σεις, ένεκα τής μοιρολατρείας τών κατοίκων καί τής ένεκα ταύτης μή λή- 
ψεως παρ ’ αυτών τών άναγκαίων μέτρων προφυλάξεως. Έν Συκιά υπάρχει 
είς ιατρός- φαρμακοποιός ούδείς.

Παρθενών. Χωρών έξάωρον τής Συκιάς άπέχον επί υψηλών καί δεν- 
δροφύτων λόφων έκτισμένον καί αριθμούν περί τάς 80 οικίας. ’Ύδωρ πόσι
μον υπάρχει, έξω τοϋ χωρίου, πηγαϊον καί αρκετόν. Τό κτήριον τής Σχολής 
επαρκές καί κατάλληλον περιλαμβάνον περί τούς 50 μαθητάς καί μα
θήτριας.

”Ελη Λόγγου

Λ '.) Τό κατά τήν άνατολικήν πλευράν τής χερσονήσου καί παρά τό Άρά- 
πικον (Παντοκρατορινόν) μετόχιον ευρισκόμενον έλος, άπέχον τής Συκιάς 3 
περίπου ώρας, καί έχον εκτασιν 10-15 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Β'.) Τό κατά τήν αυτήν πλευράν καί βορειότερον τοϋ προηγουμένου 
ευρισκομένου έλος, τό «Άλατόμπαρα» ύπό τών χωρικών καλούμενον, ώς 
χρησιμοποιούμενον άλλοτε ώς αλυκή. Τοϋτο έχει εκτασιν 20 περίπου τετρα
γωνικών χιλιομέτρων.

Τ'.) Τό βορειότερον τοϋ άνωτέρω ευρισκόμενον καί εν τή περιφερείμ τοϋ 
μετοχιού Γρηγορίου (Βαλαβάνη), έχον εκτασιν 250 περίπου τετραγωνικών χι
λιομέτρων.

Δ '.) Τό πλησίον τοϋ προηγουμένου ευρισκόμενον καί άποτελούμενον εκ 
50 περίπου τετραγωνικών χιλιομέτρων.
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Ε '.) Τό βορειοδυτικούς τοϋ μετοχιού Γρηγορίου ευρισκόμενον κατά την 
θέσιν Μονούχου παραθαλάσσιον έλος εκ 50 τετραγωνικών περίπου χιλιομέ
τρων άποτελούμενον καί

ΣΤ'.) Τό 20' άπέχον από τοϋ Παντοκρατορινοϋ μετοχιού καί νοτίως 
αντοϋ ευρισκόμενον έλος, εχον εκτασιν 10-15 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Νικήτη. Εις τόν βυθόν τοϋ Τορωναίου κόλπου κειμένη καί ώρας διά
στημα άπό τής θαλάσσης άπέχουσα, είναι έκτισμένη εντός εύρείας χαράδρας 
γυμνής καί πετρώδους. "Εχει 240 περίπου οικίας. Υδρεύεται εκ δύο πηγών, 
έν οίς τό ύδωρ διοχετεύεται διά σιδηρών σωλήνων. Κτήρια Σχολείων καί Νη
πιαγωγείου επαρκή καί κατάλληλα στεγάζοντα περί τούς 170 μαθητάς καί 
μαθήτριας. Παρά τήν θάλασσαν υπάρχει έλος χειμερινόν έκτάσεως 10-15 τε
τραγωνικών χιλιομέτρων. "Ενεκα τής γειτνιάσεως τοϋ έλους τούτου καί τών 
πολλών εντός τοϋ χωρίου λιμναζόντων ύδάτων, ώς εκ τής άνωμαλίας τών 
όδών, παρατηρούνται καί ενταϋθα ελώδεις πυρετοί.

’Άγιος Νικόλαος. lh ώραν βορειοανατολικώς τοϋ προηγουμένου 
καί εις τόν βυθόν τοϋ Συγγιτικοϋ κόλπου κείμενον τό χωρίον τοϋτο, άπέχει 
τής θαλάσσης ι/ι περίπου ώραν. νΕχει οικίας 250 περίπου. Έν τφ χωρίω τού- 
τω τό Νεκροταφείον εύρίσκεται εντός τοϋ περιβόλου τής Εκκλησίας καί παρά 
τό Σχολείον, οπερ στεγάζει περί τούς 180 μαθητάς καί μαθήτριας καί είναι 
τελείως ανεπαρκές καί ακατάλληλον.

rΟ ρμύλια. lh ώραν άπό τής θαλάσσης άπέχουσα καί τρίωρον δυτικώς 
άπό τής Νικήτης άριθμεΐ 300 περίπου οικίας. Έχει οδούς εύρείας καί καθα
ρός οπωσδήποτε. Υδρεύεται καί αϋτη εκ δύο ανοικτών φρεάτων. Παρά τήν 
Όρμύλιαν διασχίζει τήν ομώνυμον κοιλάδα ό Χαβρίας ποταμός, όστις, 
πλημμυρών συχνάκις, καταλαμβάνει μέγα μέρος τής πεδιάδος σχηματίζων 
πολλαχοϋ λακκώματα, ένθα παραμένουσι τά ϋδατα στάσιμα. "Ενεκα τούτου 
παρατηρούνται καί ενταϋθα ελώδεις πυρετοί ύφ ’ ολας αυτών τάς μορφάς. Ή 
φυματίωσις επίσης έχει λάβη καί ενταϋθα διαστάσεις. Τό κτήριον τής Σχολής 
καινουργές καί καταλληλότατον στεγάζει περί τούς 250 μαθητάς καί μαθή
τριας.

Τουρκικοί συνοικισμοί

Καρκάρ α17. Τό τρίωρον άπό τοϋ Πολυγύρου άπέχον καί νοτίως αύτοϋ 
κείμενον χωρίον τοϋτο, άποτελεΐται έκ τριών κεχωρισμένων συνοικισμών. 
Όμοϋ οί τρεις οϋτοι συνοικισμοί περιλαμβάνουσι περί τάς 120 οικίας, άραι- 
ώς έκτισμένας με εύρυτάτους αύλογύρους έσπαρμένους ιδίως διά σιτηρών. 
Δρόμοι εύρείς καί οπωσδήποτε καθαροί. Υδρεύεται εξ 8 ανοικτών φρεάτων. 
Τό κτήριον τοϋ Σχολείου εύρύχωρον με 40 περίπου μαθητάς.

17. Σήμαντρα.
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Β ρω μ όσυρτα18 (Βρούμ Συρτά). Πρός νότον τής Καρκάρας μίαν 
ώραν απ’ αυτής άπέχον, αριθμεί 25 οικίας. Φρέατα καί ένταϋθα ανοικτά. 
Σχολεΐον επαρκές μέ 20 μαθητάς. Υπάρχει ένταϋθα καί μία πηγή με αρ
κετόν καί καλόν ΰδωρ.

Εις την περιφέρειαν Καρκάρας καί Βρωμοσύρτων υπάρχουν καί τά έξης 
μικρά χωρία καί τσιφλίκια, άπαντα τουρκικά, υδρευόμενα καί ταϋτα εκ φρε- 
άτων ανοικτών.

Σεκεμελή με 10 οικίας, Άκ Μπουνά ρ μέ 15, Μπαρακλή μέ 
15, Π αζαρλή μέ 12, K a ρά Τεπέ μέ 20, Σου φλάρ μέ 20, Πόζα λ a 
μέ 25, Δομπρολοϋ μέ 15, καί Δα ουτλοϋ μέ 15.

Π ορτα ριά. Τσιφλίκιον μέ 56 οικίας, άπασαι ισόγειοι καί άνευ παρα
θύρων, ώς συνήθως είναι κατασκευασμένοι αί οίκίαι των τσιφλικιών. Κεΐται 
νοτιοανατολικώς των Βρωμοσύρ των εις άπόστασιν μιας άπ’ αυτού ώρας καί 
% τής ώρας από τής θαλάσσης. Υδρεύεται έξ άρτεσιανών ύδάτων άφθονων 
καί καθαρών ... 'h ώραν μακράν αυτού καί παρά τήν θάλασσαν υπάρχει μι
κρός συνοικισμός άνήκων τώ αύτφ ιδιοκτήτη εξ 8-10 καλυβών άποτελούμε- 
νος καί Γκαργή λιμάνι19 καλούμενος. Μεταξύ τούτου καί τής Πορτα- 
ριάς υπάρχει μέγα έλος εκ 250 περίπου τετραγωνικών χιλιομέτρων, έξ οϋ καί 
οί μαστίζοντες τήν τε Πορταριάν καί τά πλησιόχωρα ελώδεις πυρετοί. Σχο
λεΐον καινουργές καί κατάλληλον στεγάζον περί τούς 55 μαθητάς καί μα
θήτριας.

Βραστά20. Τό τρίωρον από τού Πολυγύρου καί άνατολικώς αυτού κεί
μενον χωρίον τούτο άποτελεΐται έκ 300 περίπου οικιών ... Υδρεύονται έκ 2 
πηγών έκτος τού χωρίου κειμένων. Σχολεΐον παλαιόν καί έτοιμόρροπον στε
γάζον περί τούς 150 μαθητάς καί μαθήτριας. Ώς έν παρόδιο αναφέρω ένταϋ
θα ότι έν τφ χωρίο) υπάρχει από τινων ετών νόσος τις εις τάς συκαμινέας 
καταστρεπτικωτάτη, ή όποια στερεί τούς καί έκ τής σηροτροφίας ζώντας χω
ρικούς αρκετών προσόδων.

Λούκοβ ή21. Δύο ώρας μακράν τού προηγουμένου καί βορειοανατολι- 
κώς αυτού κείμενον χωρίον τούτο, επί τών ανατολικών υπωρειών τού Χολω- 
μώντος, έχει οικίας 150 ... Υπάρχουν ένταϋθα άρκεταί πηγαί, ών τό ύδωρ 
κακώς διοχετεύεται. Σχολεΐον επαρκές μεν άλλά κακώς άεριζόμενον καί φω- 
τιζόμενον, άριθμούν περί τούς 120 μαθητάς καί μαθήτριας.

Τουπλίκι α22. Τό τρίωρον περίπου άπό τού Πολυγύρου άπέχον χωρίον

18. Άγιος Παντελεήμων.
19. Στήν τοποθεσία αυτή έχουν κτισθεί τά Ν. Μουδανιά.
20. Τά Βραστά καί τά χωριά πού ακολουθούν όέν είναι τουρκικοί συνοικισμοί ή χωριά. 

Τουρκικό χωριό είναι μόνον ό Δερέ μαχαλάς.
21. Ταξιάρχης.
22. Γεροπλάτανος.



τοΰτο καί κατά τάς δυτικός υπώρειας τής λοφοσειράς τής συνεχομένης τω 
Χολωμώντι κείμενον, εχει 80 περίπου οικίας. Ύδωρ äφθονον άναβλύζον εκ 
βράχου εντός τοϋ χωρίου κειμένου καί κατακλύζον τάς απεριποίητους οδούς 
αυτού ... Υδρεύεται καί εκ πηγής καλώς διατηρουμένης. Σχολεΐον επαρκές 
καί κατάλληλον μέ 30 περίπου μαθητάς καί μαθήτριας.

Σιποτνίκ ια23. ι/4 άνατολικώς τού προηγουμένου κείμενον αριθμεί 
περί τάς 80 οικίας. Αί όδοί αυτού είναι εύρεϊαι οπωσδήποτε καί καθαραί. 
Υδρεύεται εκ δύο πηγών καλώς διατηρουμένων, ών οί υδραγωγοί σωλήνες 
δεν διέρχονται διά τού χωρίου ... Σχολεΐον επαρκές μέν διά τούς 50 μαθητάς, 
άλλ ’ άκατάλληλον.

Π a λιόχωρα. ι/4 από τού προηγουμένου άπέχον καί άνατολικώς αυτού 
κείμενον, είναι έκτισμένον επί των πλευρών εύρείας χαράδρας καί περιλαμ
βάνει περί τάς 120 οικίας ... Σχολεΐον άκατάλληλον εντελώς στεγάζον περί 
τούς 100 μαθητάς καί μαθήτριας.

Γκρίμ ια24. 2ωρον περίπου άπό τού προηγουμένου άπέχον, είναι έκτι- 
σμένη επί τής έτέρας πλευράς εύρυτάτης χαράδρας, ήν διατρέχει ευρύς χεί
μαρρος, δστις πλημμυρών συχνάκις κατασκάπτει τό έδαφος σχηματίζων πολ- 
λαχού λακκώματα, ένθα παραμένουν στάσιμα τά ϋδατα ... Ύδωρ φρεάτιον 
ολως άκατάλληλον πρός πόσιν, ένεκα ... τού άνοικτοϋ φρέατος, εξ οϋ ποτί- 
ζουσι καί τά ζώα. Υπάρχει εξω τού χωρίου πηγή καλή, κατεστραμμένη 
όμως. Σχολεΐον επαρκές καί κατάλληλον μέ 40 μαθητάς καί μαθήτριας.

Λερέ μαχαλάς. Χωρίον τουρκικόν '/ι ώραν άπό τής Γκρίμιας άπέ
χον. 'Εχει τάς οδούς εύρείας, ως έκ τών αραιών έκτισμένων οικιών έχουσών 
εύρυτάτους αύλογύρους έσπαρμένους διά σιτηρών. Υδρεύονται έκ φρέατος 
άνοικτοϋ. Τό σχολεΐον κατάλληλον μέ 20 μαθητάς.

Σανό. 2ωρον άπό τού προηγουμένου άπέχον καί νοτιοδυτικώς αυτού 
κείμενον έχει 60 οικίας ελληνικός καί 25 τουρκικός. Υδρεύεται έκ φρεάτων 
άνοικτών. Εις τό εν έξ αυτών έτοποθετήθησαν πρό καιρού 4 άντλίαι αί 
όποΐαι όμως, ώς τοποθετηθεϊσαι υπό άδαούς, δέν λειτουργοϋσι καλώς, τό δ ’ 
έξαγόμενον ύδωρ είναι βορβορώδες καί άκάθαρτον. Εις άπόστασιν 1200 πε
ρίπου μέτρων άπό τού χωρίου υπάρχει πηγή μέ ύδωρ άφθονον ... Σχολή 
επαρκής και κατάλληλος μέ 25-30 μαθητάς.

Δουμπιά. ι/4 μακράν καί δυτικώς τού προηγουμένου κείμενον μέ 100 
περίπου οικίας. Έχει οδούς εύρείας καί καθαρός ... Ύδωρ πηγαΐον άφθο
νον. Σχολή έπαρκής μέν διά τούς 25 μαθητάς, άλλ ’ ούχί καί κατάλληλος, 'k 
ώραν βορειοδυτικώς τών Δουμπιών καί παρά τό Ζαγκλιβέριον υπάρχει έλος 
μέγα 1000 περίπου τετραγωνικών χιλιομέτρων έκτάσεως «βρωμολίμνη» ύπό

Έκθεση τοΰ νομιάτρου Γ. Παπανικολάου γιά τήν Χαλκιδική 309

23. Ριζά.
24. Κρήμνη.
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τών χωρικών καλούμενον, εξ ον καί οί ελώδεις πυρετοί οί μαστίζοντες τά 
πλησιόχωρα αυτή χωρία.

Ρ αβνά15. Τό τρίωρον από τών Δουμπιών άπέχον καί νοτιοδυτικώς αυ
τών κείμενον τοϋτο χωρίον εχει 100 περίπου οικίας· οδούς οπωσδήποτε εύ- 
ρείας καί καθαρός ... Υδρεύεται καί τό χωρίον τοϋτο εξ άνοικτών φρεάτων 
ευκόλως δυναμένων νά μολυνθώσι. 'h ώραν εξω τοϋ χωρίου υπάρχει πηγή μέ 
άφΟονον ϋδωρ. Σχολείον ανεπαρκές καί άκατάλληλον μέ 100 περίπου μαθη- 
τάς καί μαθήτριας.

Λειβάδι. 3ωρον νοτιοδυτικώς άπέχον τοϋ προηγουμένου καί άμφιθεα- 
τρικώς επί καταφύτου λόφου έκτισμένον αριθμεί 300 περίπου οικίας. Έχει 
οδούς εϋρείας οπωσδήποτε καί καθαρός. Υπάρχουν δύο φρέατα καί δύο πη- 
γαί, εξ ών υδρεύεται■ αί πηγαί όμως χρήζουσιν επισκευής. Τά φρέατα είναι 
ένταϋθα ανοικτά ... Ενταύθα υπάρχει ημιτελές τό νέον κτήριον τής Σχολής. 
Τό παλαιόν κτήριον, τό νϋν χρησιμοποιούμενον ώς Σχολείον, είναι ακατάλ
ληλον καί άνεπαρκές διά 200 περίπου μαθητάς καί μαθήτριας.

Περιστερά. Έπί τών ανατολικών υπωρειών τοϋ Χορτιάτου κείμενη, 
καί έπί πετρώδους λόφου, εχει 130 περίπου οικίας. "Υδατα άφθονα πηγαία, 
κατακλύζοντα τάς άνωμάλους πετρώδεις ... οδούς αυτής. Σχολείον άνεπαρ
κές καί άκατάλληλον στεγάζον περί τούς 75 μαθητάς καί μαθήτριας.

Ένταϋθα λήγει ή άνά τήν Χαλκιδικήν νομοϊατρική περιοδεία μου. Υπο
λείπεται ήδη τό βόρειον μέρος τής Χαλκιδικής καί τό "Αγιον "Ορος.

Δέν θεωρώ άσκοπον, Κύριε Νομάρχα, νά επαναλάβω καί ένταϋθα τάς 
γενικός έκείνας παρατηρήσεις μου, ας ύπέβαλον ύμΐν διά τής άπό τής 15ης 
Φεβρουάριου έ.ε. ύποβληθείσης έκ Πολυγύρου συνοπτικής έκθέσεώς μου, καί 
αίτινες άφορώσι πάσας τάς κωμοπόλεις καί τά χωρία τής Χαλκιδικής, άτινα 
περιήλθον.

A '.) ”Οτι ούδέν οξύ μολυσματικόν νόσημα παρετήρησα εις τάς κωμοπό- 
λεις καί τά χωρία, άτινα έπεσκέφθην, εκτός ευαρίθμων καί άσημάντων τινών 
κρουσμάτων κοκκύτου παρατηρηθέντων έν Αθύτω, Συκιά καί Όρμυλίμ.

Β '.) "Οτι εις άπάσας ταύτας τάς κωμοπόλεις καί τά χωρία τό σάρωμα 
τών οδών ή ουδόλως γίνεται, ή λίαν σπανίως καί πλημμελώς, εις τινα δέ χω
ρία, οί χοίροι έλευθέρως περιφερόμενοι άνά τάς οδούς έκτελοϋν χρέη οδοκα
θαριστών.

Τ'.) "Οτι τά πλεΐστα τών χωρίων υδρεύονται έκ φρεάτων άνοικτών, ευκό
λως δυναμένων νά μολυνθώσι.

Δ '.) "Οτι εις τά πλεΐστα τών χωρίων τούτων τά κτήρια, τά ώς Σχολεία 
χρησιμοποιούμενα είναι άνεπαρκέστατα καί τελείως άκατάλληλα- τό δέ σά-

25. Πετροκέρασα.
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ρωμα τούτων γίνεται υπό τών μικρών μαθητών καί μαθητριών.
Ε '.) "Οτι εις τά πλεΐστα τών χωρίων τούτων ούτε άπόπατοι, ούτε βόθροι, 

ούτε οχετοί ύπάρχουσι.
Στ’.) "Οτι εις τάς κωμοπόλεις, εις ας γίνεται μικρά η μεγάλη κατανά- 

λωσις κρέατος, σφαγεία δεν νπάρχουσι, τών κρεοπωλών σφαζόντων τά ζώα 
εντός τών ιδίων οικιών των, ώς τούτο γίνεται καί εν αύτώ τφ Πολυγύρω.

Ζ'.) "Οτι η φυματίωσις, καί πρό παντός ή έλομίανσις μαστίζουσι πολλά 
τών άναφερομένων χωρίων...

Καί ήδη, επιτρέψατε μοι Κύριε Νομάρχα, όπως υποβάλω ύμίν την γνώ
μην μου περί τών μέτρων εκείνων άτινα θεωρώ κατάλληλα καί άπαραίτητα 
διά την βελτίωσιν τών υγιεινών συνθηκών, ύφ’ ας διατελονσι νυν οί της 
Χαλκιδικής κάτοικοι.

Εκτός τής πανθομολογουμένης καί άπαραιτήτου ανάγκης τής βελτιώ- 
σεως τής άθλιας πράγματι καταστάσεως τής συγκοινωνίας εν Χαλκιδική 
ήτις θέλει συντελέση εις τό νά βελτιώση την θέσιν καί νά αύξηση την ευμά
ρειαν καί εύημερίαν τών κατοίκων αυτής, καί ήτις θέλει προσέτι διευκολύνη 
πολύ, εκτός τών άλλων υπηρεσιών, καί τό εργον τής Υγειονομικής υπηρε
σίας, είναι άνάγκη επίσης:

A '.) Νά έφαρμοσθή αύστηρώς ή άστυνομική διάταξις περί καθαριότητος 
βόθρων, οχετών κ.τ.τ. εις άπάσας τάς κωμοπόλεις καί τά χωρία τής Χαλκι
δικής.

Β.) Νά ληφθή πρόνοια περί καλύψεως τών άνοικτών φρεάτων, εξ ών 
υδρεύονται τά διάφορα χωρία, καί περί εφοδιασμού αύτών δι ’ αντλιών.

Γ'.) Νά ληφθή πρόνοια περί άποξηράνσεως τών διαφόρων ελών, ίδίμ τής 
Καψοχώρας, ήτις απειλείται διά τελείας καταστροφής, εάν εξακολούθηση 
διατελούσα ύπό τάς αύτάς χειρίστας ύγιεινάς συνθήκας.

Ε’.) Νά συστηθή εις τάς κατά τόπους αστυνομικός άρχάς, iva μη επιτρέ
πουν είς τούς κατοίκους, ιδίως τών κωμοπόλεων, νά έπισκευάζωσιν ή νά κτί- 
ζωσι τάς εαυτών οικίας καταλαμβάνοντες χώρον τών δημοσίων οδών, ώς 
τούτο σήμερον γίνεται, καθόσον αί οδοί στεναί καί σκολιαί νϋν οϋσαι, γίνον
ται οϋτω στενότεραι καί σκολιώτεραι, πράγμα, οπερ θεωρείται επιβλαβές διά 
την δημοσίαν υγείαν.

Εύπειθέστατος 
Γ. Παπανικολάου 

Νομοϊατρός Θεσσαλονίκης

ΕΡΑΤΩ ΖΕΛΛΙΟΥ-ΜΑΣΤΟΡΟΚΩΣΤΑ



SUMMARY

E. Zelliou-Mastorokosta, The Report of Doctor G. Papanikolaou about 
Chalkidiki.

The report of Doctor George Papanikolaou, head physician of the prefe
cture, is sent to the prefecture administrator of Thessaloniki, because in the 
year 1914 when the report was written, Chalkidiki was under the admini
strative command of Thessaloniki.

According to the report, public health conditions in Chalkidiki were not 
good. Besides, due to the morphology of the terrain, there were swamp 
grounds in the area of Vassilika, in Kalamaria, in Kassandra, as well as in 
Sithonia, because of which the people residing in the areas were seriously 
exposed to malaria. The water supply network of the villages and towns were 
either rudimentary or non-existent. A number of villages got their water 
supply from uncovered wells; the water contained impurities for a number of 
reasons, but primarily, because the local people, being either land or cattle 
farmers in their majority, used to raise a lot of cattle that drank out of these 
water wells. However, contagious diseases were not widespread. Physicians 
in the central and southern parts of the penninsula were ten (10) in number.

In every town and village there used to operate one or two schools, but 
most of the school buildings were inappropriate for this use. Transport and 
road systems were ghastly.

In general, the image that Chalkidiki presented right after liberation from 
Ottoman-Turkish rule bore close resemblance to that of any other non-urban 
territory in Greece, let alone the fact that at a distance of only 7 kilometers 
from Thessaloniki, at the farm school, there used to be swamp land that 
extended over several kilometers. For these reasons the information in the 
report presents particular interest.
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