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Τα πανηγύρια της Νιγρίτας 
 
Αναφερόµενοι στο σηµείο αυτό στα πανηγύρια της Νιγρίτας, εννοούµε 

τα πανηγύρια στα οποία παράλληλα µε τη λατρεία διοργανώνονται και 
αθλητικοί αγώνες. Είναι τα πανηγύρια στα οποία επιβίωσε η συνήθεια των 
Αρχαίων Ελλήνων, που λάτρευαν τους θεούς τους διοργανώνοντας παράλ-
ληλα αγώνες προς τιµήν τους, µια συνήθεια που επιβίωσε σε ελάχιστα µέρη 
της Ελλάδας152. Όλα αυτά τα πανηγύρια είναι εκδηλώσεις της ίδιας παράδο-
σης, που στα χρόνια της τουρκοκρατίας συσπείρωναν τους Έλληνες και επι-
βεβαίωναν την κοινή τους θρησκεία και την εθνική τους ταυτότητα. Είναι τα 
πανηγύρια, που γίνονταν αδιαλείπτως, εκτός από ανώµαλες καταστάσεις153.  

Χωρίς αναφορές στη λατρευτική τους πλευρά, τα πανηγύρια της Βισαλ-
τίας ήταν σχεδόν ίδια στον αθλητικό τοµέα, αφού οργάνωναν τους ίδιους 
περίπου αθλητικούς αγώνες, µε διαφορετική απήχηση όµως στον κοινωνικό 
τους περίγυρο, απήχηση που οφείλεται κυρίως σε οργανωτικές διαφορές 
τους. Τα πιο ονοµαστά πανηγύρια της Βισαλτίας ήταν τα πανηγύρια του 
Αγίου Θωµά στη Νιγρίτα και του Αγίου Αθανασίου στη Σούρπα και γι’ αυτό 
παραθέτουµε πιο κάτω στοιχεία από τις περιγραφές τους. 

Οποιαδήποτε αναφορά στο παρελθόν της σηµερινής Νιγρίτας, δεν µπορεί 
να αγνοήσει το γεγονός ότι παλιότερα στον τόπο αυτό υπήρχαν δυο ανεξάρ-
τητοι οικισµοί, µε έντονες διαφορές µεταξύ τους, δυο ξεχωριστές κοινότη-
τες, της Νιγρίτας και της Σούρπας/Σύρπας, που ενώθηκαν για να δώσουν τη 
σηµερινή Νιγρίτα µε τις δυο ενορίες, του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου 
Αθανασίου. Οι διαφορές ανάµεσα στις δυο κοινότητες δεν εξαφανίστηκαν 
µε τη συνένωση, ακολούθησαν όµως στο πέρασµα του χρόνου φθίνουσα 
πορεία, µέχρι το µηδενισµό τους, σε όλες τις εκδηλώσεις της κοινωνικής 
ζωής τους εκτός από τα πανηγύρια τους. Στα πανηγύρια λειτούργησε ο υγιής 
ανταγωνισµός ανάµεσα στις δυο ενορίες, γεγονός που είχε ως αποτέλεσµα 
να διατηρείται γι’ αυτά αµείωτο το ενδιαφέρον όλων των Νιγριτινών, των 
Βισαλτών γενικότερα, αλλά και ευρύτερης περιοχής εκτός της Βισαλτίας. 

                                                           
152 α) ∆ες Ν.Πα. 5, σ. 103.  

  β) Τέτοια πανηγύρια γίνονταν παλιότερα σε πολλά χωριά Στο Νοµό Σερρών, µε την 
πάροδο των χρόνων όµως εγκαταλείφθηκαν και αποτελούν πλέον παρελθόν. 

153 ∆εν γινόταν περιόδους ανωµαλίας, όπως στην περίοδο του Α΄ Παγκοσµίου πολέµου, 
τότε που αποµακρύνθηκαν οι Νιγριτινοί από τη γραµµή µετώπου και βρήκαν καταφύγιο στο 
βουνό, στο Σοχό και στη Χαλκιδική, και στον καιρό της Κατοχής. 



Τα πανηγύρια της Νιγρίτας 

 

205 

Γεγονός που παρακινεί τους Συλλόγους Νιγριτινών της Αθήνας και της Θεσ-
σαλονίκης να τιµούν κάποιους αθλητές δίνοντάς τους διπλώµατα και πλακέ-
τες. 

 
Τα πανηγύρια της Νιγρίτας θα περιγραφούν ξεχωριστά, κυρίως σε πα-

ρελθόντα χρόνο, η αναφορά όµως σε ορισµένα κοινά στοιχεία τους, όπως 
στον τρόπο ορισµού και στη λειτουργία της επιτροπής, που είχε την ευθύνη 
για τη διοργάνωση του πανηγυριού, στους κανονισµούς των αθλητικών 
αγώνων, τους µουσικούς κ.ά., θα αναφερθούν σ’ αυτό το σηµείο για να 
αποφευχθούν οι επαναλήψεις.  

 
Η Επιτροπή 
Ένα κύριο στοιχείο για την περιγραφή ενός πανηγυριού είναι η αναφορά 

στην επιτροπή διοργάνωσής του. Παλιότερα η επιτροπή ήταν ολιγοµελής 
και κάθε χρόνο διοριζόταν από το µητροπολίτη, ύστερα από πρόταση του 
ιερέα της εκκλησίας. Ο ιερέας, γνωρίζοντας τους ενορίτες του, κάθε χρόνο 
από µήνες πριν το πανηγύρι, στον Άγιο Αθανάσιο κατά τη διάρκεια της από-
κριάς, έκανε τις επιλογές του και πρότεινε την επιτροπή ανάµεσα από εκεί-
νους που ήθελαν, από τάµα ή από απλή ευχαρίστηση, να υπηρετήσουν την 
εκκλησία αναλαµβάνοντας το πανηγύρι. Και ο µητροπολίτης επικύρωνε τις 
επιλογές του ιερέα µε έγγραφο διορισµού. Η επιτροπή µετά το διορισµό της 
αναλάµβανε αποκλειστικά την ευθύνη για τη διοργάνωση του πανηγυριού, 
και τα µέλη της φρόντιζαν να ρυθµίζουν όλες τις λεπτοµέρειες για την καλή 
διεξαγωγή του.  

Η Επιτροπή επέλεγε τους µουσικούς που θα πλαισίωναν τις εκδηλώσεις 
του πανηγυριού, φρόντιζε για την εξασφάλιση των πόρων που ήταν ανα-
γκαίοι για τη λειτουργία του πανηγυριού, είχε τη φροντίδα για την τάξη, που 
παλιότερα την ανέθετε σε αγροφύλακες, ρύθµιζε την αθλοθέτηση των βρα-
βείων για τους νικητές των αγώνων, όριζε κριτές για την εφαρµογή των κα-
νόνων στους αγώνες και την ανακήρυξη των νικητών. Μ’ άλλα λόγια, εκτός 
από τις οργανωτικές αρµοδιότητες που είχε, ήταν και ελλανόδικος επιτροπή. 
Γι’ αυτό και στα περιβραχιόνια που φορούσαν παλιότερα τα µέλη της είχαν 
την ένδειξη Ε.Ε. (Ελλανόδικος Επιτροπή). Όλοι όµως αποφεύγοντας τους 
διάφορους προσδιορισµούς την έλεγαν απλώς Επιτροπή.  

Βασική µέριµνα της Επιτροπής ήταν η γνωστοποίηση του πανηγυριού, η 
συλλογή των αναγκαίων δώρων (ζώα ή χρήµατα), που θα δίνονταν ως έπα-
θλα, και η παρουσίαση στο τέλος της διοργάνωσης θετικού οικονοµικού 
αποτελέσµατος, για να µην επιβαρύνεται το ταµείο της εκκλησίας.  

Η γνωστοποίηση του πανηγυριού παλιότερα γινόταν µε τον κήρυκα, που 
γυρνούσε στις γειτονιές της ενορίας για να το αναγγείλει. Σήµερα οι αφίσες, 
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τα πανό, οι τοπικές εφηµερίδες και τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης ανα-
λαµβάνουν το ρόλο του κήρυκα. Η γνωστοποίηση γίνεται όχι µόνο στη Νι-
γρίτα αλλά και στα χωριά της Βισαλτίας και δεν παραλείπεται κι ο Σοχός, 
όπου υπάρχει έκδηλο ενδιαφέρον για τα πανηγύρια της Νιγρίτας. 

Η συλλογή των δώρων γινόταν µε τον ίδιο περίπου τρόπο και στις δυο 
ενορίες. Την παραµονή του πανηγυριού και το πρωί όσο λειτουργούσε η εκ-
κλησία, µέλη της Επιτροπής µε επικεφαλής την ελληνική σηµαία, γυρνού-
σαν στους δρόµους της συνοικίας τους, ενώ τα νταούλια έπαιζαν συνέχεια. 
Επισκέπτονταν τα σπίτια των κτηνοτρόφων, που παλιότερα ήταν πάρα πολ-
λοί, κι αυτοί ανάλογα µε τις δυνάµεις τους έδιναν ένα ζώο προσφορά στον 
Άγιο. Και άλλοι νοικοκυραίοι όµως έδιναν διάφορα µικρά δώρα, όπως κοµ-
µάτια από υφάσµατα ή προσόψια, τους µπασµάδες, δώρα για τη χαµηλότερη 
κατηγορία της πάλης, αλλά και για άλλες ανάγκες της Επιτροπής. Στις µέρες 
µας οι επιτροπές δεν περιορίζονται στην ενορία τους αλλά γυρίζουν και οι 
δύο σε όλη τη Νιγρίτα. 

Οι αθλητές τώρα προτιµούν τα έπαθλα της νίκης τους σε χρήµα, γι’ αυτό 
και η επιτροπή πέρα από τη συλλογή ζώων µαζεύει και ρευστό χρήµα. 
Γυρίζει στην πόλη, αρχίζοντας από το πρωί της Παρασκευής στις Υπηρεσίες 
και το Σάββατο το πρωί στο χώρο της λαϊκής αγοράς.  

Ο οικονοµικός απολογισµός της Επιτροπής γινόταν µετά τη λήξη του πα-
νηγυριού στην Εκκλησιαστική Επιτροπή. Σε περίπτωση που ο απολογισµός 
είχε θετικό αποτέλεσµα, αναλάµβανε η εκκλησία τη διάθεσή του. Αν ήταν 
το περίσσευµα χρήµατα, µεταφερόταν απευθείας στο ταµείο της εκκλησίας, 
ενώ αν ήταν ζώα, τα ρευστοποιούσε η Εκκλησιαστική Επιτροπή µε δηµο-
πρασία και το αποτέλεσµα εγγραφόταν στα έσοδά της. Αν ήταν όµως αρνη-
τικός, αναλάµβανε η Εκκλησιαστική Επιτροπή να καλύψει τη διαφορά. 

Εδώ και πολλά χρόνια όµως τα πράγµατα έχουν αλλάξει στο σηµείο αυ-
τό. Η Επιτροπή είναι πολυµελής, µε αριθµό µελών σήµερα γύρω στα 30 και 
η θητεία της δεν περιορίζεται στον ένα χρόνο. Για παράδειγµα στην Επιτρο-
πή του Αγίου Αθανασίου υπάρχουν µέλη που θητεύουν σ’ αυτήν αδιαλεί-
πτως τα τελευταία 30 χρόνια. Και ο οικονοµικός της απολογισµός µετά από 
κάθε διοργάνωση του πανηγυριού είναι υπόθεση στην οποία δεν αναµειγνύ-
εται η Εκκλησιαστική Επιτροπή.  

Αυτές οι Επιτροπές µε τη µακροχρόνια θητεία, θέλοντας να εξασφαλί-
σουν για τη λειτουργία τους µεγαλύτερη ευελιξία και ανεξαρτησία από τη 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση στο σύνολό της, αποφάσισαν να οργανωθούν ως νοµικά 
πρόσωπα, µε µορφή συλλόγων. Προηγήθηκε στην κατεύθυνση αυτή η Επι-
τροπή του Αγίου Θωµά ιδρύοντας αρχικά το Σύλλογο Φίλων Παραδοσια-
κής Πάλης που στη συνέχεια ονοµάστηκε Πολιτιστικός Σύλλογος Νιγρίτας. 
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Ακολούθησε η Επιτροπή του Αγίου Αθανασίου µε την ίδρυση αντίστοιχου 
Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου Νιγρίτας «Άγιος Αθανάσιος».  

 
Οι κανονισµοί στα πανηγύρια 
● Στους αγώνες δρόµου, ιππασίας και ποδηλασίας  
∆εν αναφέρονται ιδιαίτεροι κανονισµοί, παρά µόνον διαφοροποιήσεις 

στις αποστάσεις. Τα κριτήρια για τις διαφοροποιήσεις είναι η ηλικία των 
αθλητών και οι δυνατότητες που έχουν τα άλογα. Κι ο νικητής κάθε αγωνί-
σµατος καµάρωνε γυρνώντας στο χώρο του πανηγυριού µε το έπαθλό του, 
συνήθως ένα αρνί, στους ώµους του.  
● Στο πήδηµα, στο «τριπλούν άλµα»  
Είναι βέβαιο ότι παλιότερα πήδηµα, στο «τριπλούν άλµα», οι αθλητές 

προτιµούσαν τα δύο πρώτα άλµατα µε κουτσό, όπως γινόταν παλιότερα 
στην Τερπνή154. Τα τελευταία χρόνια, που θυµούνται οι αφηγητές µας, είναι 
καθιερωµένο το τριπλό άλµα να γίνεται όπως στις επίσηµες αθλητικές διορ-
γανώσεις, το πρώτο άλµα δηλαδή µε κουτσό, το δεύτερο µε διασκελισµό και 
το τρίτο όπως γίνεται στο «απλούν». Κάνουν όµως την παραχώρηση και 
δέχονται όποιον τρόπο θέλει ο κάθε αθλητής. 

Η εγκυρότητα της προσπάθειας του αθλητή καθοριζόταν και καθορίζεται 
µε διαφορετικό τρόπο από ό,τι στους επίσηµους αγώνες. Στον Άγιο Θωµά η 
προσπάθεια  είναι έγκυρη αν το ίχνος από το πόδι του αθλητή δεν είναι όλο 
µπροστά από τη γραµµή. Στον Άγιο Αθανάσιο πρέπει τουλάχιστο τα 2/3 από 
το ίχνος να βρίσκονται πίσω από τη γραµµή. 

Ο κάθε αθλητής είχε από την αρχή δικαίωµα για τρεις προσπάθειες. Ο 
άλτης που πετύχαινε την µεγαλύτερη επίδοση κατά τη διάρκεια του αγώνα, 
που «είχι του σ(η)µάδ(ι)», όπως έλεγαν, δεν πηδούσε όταν ερχόταν η σειρά 
του. Περίµενε, κι αν τον περνούσε κάποιος µε καλύτερη επίδοση τότε συνέ-
χιζε, ανακτώντας το δικαίωµα για τρεις νέες προσπάθειες ανεξάρτητα από 
όσες είχαν προηγηθεί. Οι αθλητές όµως που δεν κατάφερναν να πάρουν το 
σ(η)µάδ(ι), έµεναν µόνο στις τρεις προσπάθειες και έβγαιναν έξω από τον 
αγώνα. Γινόταν κατά κάποιον τρόπο συγχρόνως και ο προκριµατικός και ο 
τελικός αγώνας. Νικητής βέβαια ήταν ο άλτης µε το µεγαλύτερο άλµα. 
● Στην πέτρα 
Οι πέτρες ήταν ακανόνιστες µακρουλές ποταµίσιες πέτρες, µε βάρος γύ-

ρω στα 5-7 κιλά. Η εγκυρότητα των ρίψεων, ο αριθµός των προσπαθειών για 
τους αθλητές, η ανακήρυξη και η βράβευση των αθλητών γινόταν όπως και 
στο πήδηµα. 

                                                           
154 ∆ες Ν.Πα. 5, σ. 112. 
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● Στις ιπποδροµίες  
Στα άλογα εκείνο που µετρούσε και µετρά είναι το κεφάλι του άλογου. 

Στις περιπτώσεις που τερµατίζανε µε µικρή διαφορά περισσότερα από ένα 
άλογα υπήρχε πρόβληµα για την ανάδειξη του νικητή, αφού στο πανηγύρι 
δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις «φωτο-φίνις». Ειδικά σε µια περίπτωση που τα 
άλογα έφθασαν σχεδόν συγχρόνως, την απάντηση την έδωσε ένας νεαρός 
που φωτογράφισε τον τερµατισµό µε το κινητό του τηλέφωνο. 
● Στην πάλη155 
Στην πάλη υπήρχαν, και υπάρχουν βέβαια, κατηγορίες. 
Ήταν η χαµηλότερη κατηγορία, οι «µπασµάδες», των παίδων θα λέγαµε 

σήµερα. Ήταν η µεσαία κατηγορία, το ορτά όπως λεγόταν, µε τρεις υποκα-
τηγορίες, το κιουτσούκ ορτά, η χαµηλότερη υποκατηγορία, το µπουιούκ ορτά 
η ενδιάµεση, και το ορτά, η ανώτερη στη µεσαία κατηγορία. Και τέλος ήταν 
η κορυφαία κατηγορία, το µπάσ(ι). 

Σήµερα δε χρησιµοποιούν την τουρκική ορολογία, παρά µόνο στην κο-
ρυφαία κατηγορία στο µπάσ(ι), και ονοµάζονται κατά φθίνουσα σειρά, τα 
πρώτα ή το µπάσ(ι), τα δεύτερα, τα τρίτα, τα τέταρτα και τα µικρά.  

Παλιότερα οι παλαιστές σε όλες τις κατηγορίες, εκτός από την κατώτερη, 
πάλευαν φορώντας ειδικό στενό πέτσινο παντελόνι, το κιουσπέτ(ι), που το 
έδεναν λίγο κάτω από το γόνατο και το άλειφαν µε µείγµα λαδιού και νερού, 
για να δυσκολεύονται οι λαβές από τον αντίπαλο. Με το ίδιο µείγµα και για 
τον ίδιο λόγο άλειφαν και το σώµα τους. Κατά διαστήµατα έγιναν προσπά-
θειες να αντικατασταθεί το κιουσπέτ(ι) από στολή των παλαιστών στους επί-
σηµους αγώνες πάλης, και τελικά παρέµεινε το κιουσπέτ(ι) µόνο στην κορυ-
φαία κατηγορία στο πανηγύρι του Αγίου Αθανασίου. Συνεχίζεται όµως να 
γίνεται η είσοδός όλων των παλαιστών στην παλαίστρα µε εντυπωσιακό 
τρόπο, µε χτυπήµατα των χεριών στα γόνατα και άλλα τσαλίµια. 

Όταν σε κάποια κατηγορία υπήρχαν περισσότεροι από δύο παλαιστές, 
γεγονός συνηθισµένο στα πανηγύρια της Νιγρίτας, η επιτροπή πανηγυριού 
τούς όριζε κατά ζεύγη, και ο αγώνας συνεχιζόταν µε τους νικητές µέχρι να 
καταλήξει στους δυο καλύτερους της κατηγορίας, που έδιναν τον τελικό 
αγώνα της κατηγορίας. Ο νικητής µιας χαµηλής κατηγορίας είχε το δικαί-
ωµα να αγωνιστεί σε ανώτερη κατηγορία, φθάνοντας να αγωνίζεται ακόµη 

                                                           
155 ∆ες Ν.Πα. 5, σσ. 114-117. 
«Η πάλη δεν ήταν αγώνισµα µόνο για το πανηγύρι. Ήταν παιχνίδι και αγώνισµα που απο-

λάµβαναν οι νέοι µε κάθε ευκαιρία. Στα παιχνίδια τους, στις αλάνες και στα βοσκοτόπια, περ-
νούσαν ώρες παλεύοντας και στους ανεπίσηµους αγώνες στα αλώνια επιδείκνυαν τις ικανό-
τητές τους. Πριν από την απελευθέρωση συµµετείχαν, µαζί µε παλαιστές από τη γύρω περιο-
χή, και στους αγώνες πάλης που διοργάνωναν οι Τούρκοι στο Παλιόκαστρο όταν τέλειωναν 
τα αλώνια». 
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και στην κορυφαία κατηγορία156. 
Οι βασικότεροι κανόνες της πάλης ήταν δύο: α) ∆εν επιτρέπονταν χτυπή-

µατα και β) νικητής ήταν εκείνος που υποχρέωνε τον αντίπαλό του να ακου-
µπήσει η πλάτη του στο χώµα, έστω και στιγµιαία, πολύ περισσότερο αν ο 
αντίπαλος δήλωνε την ήττα του, αν έβαζε πες όπως έλεγαν. Με την προϋπό-
θεση της τήρησης του πρώτου κανόνα, επιτρέπονταν διάφορες λαβές, τσιαλί-
µια και ουινιάκια, που έκαναν την πάλη θεαµατική. Η δήλωση της ήττας µε 
το πες, γινόταν µε ένα ελαφρό χτύπηµα της παλάµης του ηττηµένου στους 
µηρούς του αντιπάλου του, για να το δουν οι κριτές και οι θεατές, και για να 
µη χωρούν εκ των υστέρων αµφισβητήσεις. Αλλιώς η ανάδειξη του νικητή 
γινόταν από τους κριτές που παρακολουθούσαν τον αγώνα µε ένα ελαφρό 
χτύπηµα στην πλάτη τον νικητή. 

Το συνήθιζαν στο παρελθόν, το εφαρµόζουν και σήµερα, ο ηττηµένος να 
πιάνει από τη µέση το νικητή, να τον σηκώνει ελαφρά, κίνηση µε την οποία 
δήλωνε την παραδοχή της ήττας του. Ο νικητής ανταποδίδει την κίνηση ση-
κώνοντας κι αυτός το νικηµένο και µε την κίνηση αυτή σηµειώνεται η λήξη 
του αγώνα.  

Μετά τη λήξη του κάθε αγώνα οι δυο παλαιστές είχαν το δικαίωµα να 
κάνουν έναν δηµόσιο έρανο, την πάρσα, να ζητήσουν δηλαδή φιλοδωρήµα-
τα από τους θεατές. Κρατούσαν οι δυο τους ένα προσόψι, από τους µπασµά-
δες, και γυρνούσαν γύρω-γύρω στον αγωνιστικό χώρο, χτυπώντας το ένα 
τους χέρι µια στο πόδι µια στο µέτωπο, ενώ συγχρόνως φώναζαν «όιντε 
µπαρµπάδες», που σήµαινε «άιντε, κύριοι, το φιλοδώρηµά σας». Ειδικότερα 
οι παλαιστές που έφθαναν στον τελικό της κορυφαίας κατηγορίας, έκαναν 
την πάρσα τους πριν από τον αγώνα, γιατί αλλιώς µετά τη λήξη του αγώνα 
θα αποχωρούσαν οι θεατές και η απόδοσή της θα µηδενιζόταν.  

Για τη συµµετοχή των παλαιστών, όσο αφορά στην προέλευσή τους, στα 
δυο πανηγύρια υπάρχει διαφοροποίηση που αναφέρεται πιο κάτω.  

 
Οι µουσικοί, οι νταουλτζήδες 
Οι µουσικοί ήταν οµάδες από Ανθή ή το Φλάµπουρο µε νταούλια και 

ζουρνάδες. Συνήθως ένα νταούλι µε δυο ζουρνάδες αποτελούσαν «ένα ζευ-
γάρι νταούλια», και οι διοργανωτές έπαιρναν για το πανηγύρι τους τουλάχι-
στον δυο ζευγάρια νταούλια.  

Οι µουσικοί δε φορούσαν κάποια ειδική στολή για το πανηγύρι. Παλιότε-
ρα ήταν ντυµένοι µε την παραδοσιακή τους στολή, µε τα πινιβρέκια, όπως 
αυτά που φορούσαν και οι παλιοί Νιγριτινοί, φορούσαν όµως διαφορετικό 
κάλυµµα κεφαλής, το φέσι που φαίνεται στην πιο κάτω φωτογραφία, δίπλα 

                                                           
156 ∆ες λεπτοµερή αναφορά για τον Ντάνη στο Μ.Β., σσ. 99-102, και στο Ν.Πα. 5, σ. 124. 
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στον Α. Αργυρό. Και σήµερα είναι ντυµένοι µε τα ρούχα που φορούν αυτά 
τα χρόνια. 

Οι σκοποί που έπαιζαν και παίζουν τα όργανα στα πανηγύρια είναι διά-
φοροι. Είναι το κουσί χαβασί στους αγώνες του δρόµου (πεζοί, ποδήλατα, 
ιππασία) και το γκιουρέσ(ι) χαβασί στην πάλη. Και οι δυο αυτοί σκοποί, 
είναι σκοποί µε ρυθµούς που εντείνονται στον τερµατισµό ή στις ενδιαφέ-
ρουσες στιγµές των αγώνων. Ειδικά ο σκοπός στο µπάσ(ι) λέγεται αϊτίλια ή 
ιντίλια, και κατά την παράδοση είναι ένα τούρκικο µοιρολόι, που παίχθηκε 
κάποτε ύστερα από θανάσιµη πάλη δυο αδερφών. Παίζουν όµως κι έναν 
σιγανό σκοπό, που τον ονοµάζουν «ύµνο του πανηγυριού», όταν οι οργανο-
παίχτες µαζί µε την επιτροπή µπαίνουν στην παλαίστρα για να αρχίσει η 
πάλη. 

 

 
 

Ο Αθανάσιος Αργυρός (δίπλα από τον οργανοπαίχτη µε το φέσι) 
στο πανηγύρι του Αγίου Αθανασίου το 1920 

Αρχείο Τζιάφα ∆ηµητρίου 
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Το πανηγύρι του Αγίου Θωµά 
 

Πολύ παλιά τη µέρα που πανηγύριζε η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, 
στις 23 Απριλίου ή τη δεύτερη µέρα του Πάσχα, γίνονταν οι αγώνες που 
γίνονται σήµερα. Στη συνέχεια αποφάσισαν οι Νιγριτινοί να διοργανώνουν 
το πανηγύρι τους την Κυριακή του Θωµά. Μας αιφνιδίασε ο λόγος της αλ-
λαγής. «Στην τουρκοκρατία», µας είπε ο Γ. Σαµαράς, «οι Τούρκοι έδιναν 
στους Χριστιανούς την άδεια να χρησιµοποιούν όπλα στα πανηγύρια τους, 
τρεις µέρες πριν και τρεις µέρες µετά από το πανηγύρι. Και οι Νιγριτινοί, 
έχοντας στο µυαλό τους τον εξοπλισµό τους και την εκπαίδευσή τους στα 
όπλα για τον επερχόµενο απελευθερωτικό αγώνα, και θέλοντας να επεκτεί-
νουν τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους µετέφεραν το πανηγύρι τους στην 
Κυριακή του Θωµά. Κέρδιζαν έτσι άλλο ένα εξαήµερο εξάσκησης στα 
όπλα, µε το πρόσχηµα του αγωνίσµατος στη σκοποβολή».  

Υπάρχουν στις γραπτές πηγές δυο περιγραφές του πανηγυριού157, που 
µας θυµίζουν ξεχασµένες λεπτοµέρειες από το τελετουργικό της διοργάνω-
σης των αγώνων. Θεωρώντας ότι οι Νιγριτινοί θα ήθελαν να έχουν εύκολη 
πρόσβαση σ’ αυτές τις περιγραφές, τις καταχωρίζουµε αυτούσιες, διατηρώ-
ντας την ορθογραφία τους, ύστερα από σχετική άδεια, από την εγγονή του 
∆. ∆αµάνη, τη Μαριάνα ∆ελησάββα, καθώς από τον Άγγελο Καλτσίκη.  

Από την πλευρά µας, θα προσθέσουµε στο τέλος για το πανηγύρι τις 
προσωπικές µας µνήµες και τις περιγραφές των αφηγητών µας. 

                                                           
157 Οι περιγραφές είναι: α) Του Συρπαίου δασκάλου ∆ηµητρίου ∆αµάνη, που γράφτηκε το 

1908, και δηµοσιεύθηκε στο Μακεδονικόν Ηµερολόγιον του 1911, στο άρθρο του µε τίτλο 
ΝΙΓΡΙΤΑ-ΣΥΡΠΑ, και β) του Άγγελου Καλτσίκη, που δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα Νιγρίτα 
(16.4.2004), ως αναδηµοσίευση από το Μακεδονικό Ηµερολόγιο του 1958. 
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Η ΝΙΓΡΙΤΑ ΥΠΟ ΕΠΟΨΙΝ ΗΘΩΝ ΚΑΙ ΕΘΙΜΩΝ 
Απόσπασµα από το άρθρο ΝΙΓΡΙΤΑ- ΣΥΡΠΑ 

του ∆ηµητρίου ∆αµάνη στο Μακεδονικόν Ηµερολόγιον του 1911. 
 
 

 

 

∆ηµήτριος ∆αµάνης 
Αρχείο 
Μαριάνας ∆ελησάββα 

 
 
� Νιγρίτα 
π� τοιαύτην �ποψιν �τήρησεν �αυτήν µέχρι το�δε �κη-

λίδωτον. Καίπερ �πέχουσα τρίωρον �π� τ%ν Σερρ%ν, ε(κόλως δ+ 

συγκοινωνο�σα κα, µετ- τ.ς Θεσσαλονίκης, ε(τυχ%ς �νεπηρέαστος 

µέχρι το�δε διετέλεσεν 
π� τ%ν δελεασµάτων το� ψευδοπολιτισµο�. 

Πρ�ς βεβαίωσιν τ%ν λόγων µου �ναφέρω µίαν �κ τ%ν πολλ%ν µαρτυ-

ρίαν· �π� δεκάδων �τ%ν 
πάρχει �γγραφόν τι δηµόσιον, 
πογεγραµµέ-

νον 
φ’ 6λων τ%ν κατοίκων, �πικεκυρωµένον δ+ κα, 
π� τ.ς Μητρο-

πόλεως Σερρ%ν, κατ- τ.ς µόλις προβαλλούσης τότε πολυτελείας κα, 

8δί9 κατ- τ.ς χρήσεως φλωρίων χρυσοκέντητων κα, �µφιέσεων, :περ 

τηρε;ται �παρεγκλίτως κατ- γράµµα µέχρι τ.ς σήµερον. Πολλάκις 

<ψίπλουτοί τινες �πειράθησαν ν- παραβ%σι τ- κεκανονισµένα, �λλ’ 

�λαβον τ- �πίχειρα τ.ς κακίας των, διότι �πετέθησαν κατ’ α(τ%ν κα, 

α(το, ο> στενότατοι συγγενείς.  

Ε8σερχόµενός τις ε8ς τ-ς ο8κογενείας, ε
ρίσκει πράγµατι πατριαρ-

χικ�ν βίον µεθ’ 6λης τ.ς α(στηρότητος τ%ν ηθ%ν κα, το� προσήκοντος 

σεβασµο� τ%ν νεωτέρων πρ�ς το@ς πρεσβυτέρους. Aξετάζων δ+ τ�ν δη-
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µόσιον βίον ε
ρίσκει �γνά, �γνότατα τ- πατροπαράδοτα Dθη κα, 

�θιµα, µ+ το@ς δηµοσίους χορούς, τ-ς θρησκευτικ-ς πανηγύρεις κα, 

το@ς αθλητικούς �γώνας. Ο> δηµόσιοι χορο, (κοιν%ς σεργιάνια) �χου-

σί τι τ� µεγαλοπρεπ+ς κα, �ξιοθέατον. Iπερτριακόσιοι Jνδρες πάσης 

τάξεως κα, Kλικίας κα, διπλάσιαι γυναίκες, συνερχόµενοι ε8ς τLν δί-

κην �µφιθεάτρου Πλατείαν, χορεύουσι το@ς �θνικο@ς κα, µόνον χο-

ρούς, 
π� το@ς Dχους, α(λητ%ν κα, τυµπανιστ%ν Γύφτων �κ τ%ν πα-

ρακειµένων �παύλεων Φιτόκ, Μπἀρακτ-ρ κα, Γεωργουλά, P 
π� τ- 

τραγούδια τ%ν δίκην Σειρήνων Kδυµόλπων παρθένων.[*]  

Qλλ’ :,τι κατ’ �ξοχήν προκαλε; τ�ν θαυµασµόν κα, τLν �κπληξιν 

τ%ν ξένων, µRς �παναφέρει δ+ ε8ς πανάρχαιους χρόνους κα, πολλLν 

�χει <µοιότητα πρ�ς τLν �ν Qθήναις τελουµένην ποµπLν τ%ν Παναθη-

ναίων �ν τινι συνδυασµS µετ- τ%ν Tλυµπιακ%ν Άγώνων, εVναι α> δύο 

πανηγύρεις: K το� Xγίου Άθανασίου �ν ΣύρπY κατ- τLν 2αν Μα˙ου, 

\πότε τελο�νται διεθνε;ς �γ%νες δρόµου, �λµατος, δίσκου κα, πάλης, 

ε8ς ο]ς �ρχονται �γωνιστα, <νοµαστο, �κ πλείστων µερ%ν τ.ς Μακε-

δονίας, κα, ^θλα προτίθενται, κα, K πανήγυρις το� Xγίου Θωµ- κατ- 

τLν µετ- τ� Πάσχα Κυριακήν �ν ΝιγρίτY, καθ’ _ν ο(δαµ%ς �πιτρέπε-

ται K �ν το;ς �γ%σι συµµετοχL ε8ς ξένα φ�λα.  

`δο@ δ+ π%ς διεξάγεται K λαµπρ- α]τη πανήγυρις P µάλλον ποµπή: 

τLν πρωίαν, �µέσως µετ- τLν θείαν λειτουργίαν, \ δηµόσιος κήρυξ, 

�χων µεθ’ �αυτού τLν µουσικLν κα, κρατ%ν φλάµπουρον, �ρχεται ε8ς 

τLν κεντρικωτέραν Πλατείαν τ.ς κωµοπόλεως, καλουµένην Μεσοχώ-

ριον, κα, διατάσσων ν- κρούσωσι τ- τύµπανα δίδει τ� σύνθηµα τ.ς 

�νάρξεως τ.ς πανηγύρεως. Καθ’ \µάδας πανταχόθεν ο> µ+ν aς �πλοί 

θεαταί, ο> δ+ aς �γωνιστα, συνοδευόµενοι 
π� τ%ν συµπατριωτ%ν α(-

τ%ν �ντός \λίγων λεπτ%ν καταπληµµυρίζουσι τLν µεγάλην το� Μεσο-

χωρίου Πλατείαν, τ� δ’ Jπειρον �κε;νο πλ.θος βλέπει τις κυµµατοει-

δ%ς κινούµενον, aς το@ς στάχεις τ%ν �γρ%ν 
π� τ.ς �αρινής αbρας.  

Qνυπόµονος K �νθρωποπλήµµυρα �κείνη cίπτει �[ξε]ταστικ- 

βλέµµατα κατ- πάσας τ-ς διευθύνσεις, aς περιµένουσα ν- fδY τι. 

«`δο@ �ρχονται ο> >ππε;ς» �κούεται µία φωνή κα, τ- βλέµµατα πά-

ντων ξωηρ- στρέφονται πρ�ς α(τούς, οiτινες µ+ το@ς θυµοειδείς α(-

τ%ν iππους �ποτελο�σι τLν πρωτοπορείαν τ.ς :λης ποµπ.ς. Qλλ- 
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κα, πάλιν τ� πλ.θος �δηµονε; �π, τj βραδύτητι, \πότε αfφνης �π, τj 

�µφανίσει λευχειµονουσ%ν παρθένων, κατερχοµένων �κ τινος συνοι-

κίας Τσιακαλάδας καλουµένης, K �νθρωποµάζα �κείνη �κρήγνυται 

ε8ς κραυγ-ς χαρRς, aς δ’ �ξ �ν�ς στόµατος �ναφωνε;: «Aµπρός παι-

διά!». Κα, �κκινε; K ποµπL �ν �ξιοθαυµάστm τάξει.  

Προπορεύονται ξωηρο, ο> >ππε;ς, nπονται α> aς Jλλαι Qτθίδες 

µετέχουσαι λευχειµονο�σαι νεάνιδες µετ- λευκοτάτων καλυπτρ%ν, 

oδουσαι aραιότατα δηµώδη oσµατα, pν τ- πλείστα εVναι καθιερωµέ-

να δι- τLν ποµπLν ταύτην. qπειτα �κολουθο�σιν ο> ε(σταλε;ς κα, 

�ρειµάνιοι �γωνισταί, ο> δάφνας νίκης <νειρευόµενοι κα, �χοντες �ν 

τS µέσm α(τ%ν τLν µουσικήν, _τις παίζει τ- καλλίτερα �θνικ- δηµώ-

δη oσµατα, \πόσα κα, \πο;α fσως ε8ς ο(δ+ν Jλλο µέρος τ.ς Μακεδο-

νίας δύναταί τις ν’ �κούσY, κα, µετ- τούτους �ρχονται χιλιάδες �ν-

θρώπων παντ�ς γένους, πάσης τάξεως κα, Kλικίας, �ν r �κατέρωθεν 

τ.ς \δο� Jλλο �µέτρητον πλ.θος συνωστίζεται, fνα fδY τLν ποµπLν 

παρελαύνουσαν. 

Ε8ς �πόστασιν �ν�ς τετάρτου τ.ς sρας �ξω τ.ς Νιγρίτης, �π, τ.ς 

κορυφ.ς το� πρ�ς νότον πρώτου λόφου σταθµεύει \λόκληρον τ� 

πλ.θος, �ν r ο> >ππε;ς κα, α> Kρωίδες νεάνιδες προχωρο�σι περαιτέ-

ρω, µετ- Kµίσειαν δ+ sραν φθάνουσιν ε8ς δεύτερον ύπερκείµενον 

λόφον, �π� το� \ποίου κατaβαίνουσιν ε8ς κοιλάδα τινά, το� Λαγά-

τρη καλουµένην, �νθα τ� πάλαι κα, πάνδηµοι θυσίαι κα, �στιάσεις 

�τελο�ντο, aς �κ τ%ν κυκλικ%ς �γκατεσπαρµένων µαρµάρινων πλα-

κ%ν καταφαίνεται, κα, �γvν σκοποβολ.ς �τελε;το, :στις, aς µL 

wφελε, πρ� πολλο� κατηργήθη, διότι �ξ �προσεξίας συνέβη δυστύχη-

µά τι. Aν τj κοιλάδι ταύτY ο> µ+ν >ππε;ς �γωνίζονται ε8ς τLν >ππο-

δροµίαν, α> δ+ παρθένοι πέριξ �κείνων τ%ν µαρµάρινων τραπεζ%ν 

oδουσαι :λως 8διάζοντα τj Kµέρ9 �κείνY Kρωικά oσµατα, χορεύουσι 

τ�ν >ερόν λεγόµενον κύκλιον χορόν, τρ,ς µόνον περιφερόµενοι περ, 

α(τάς.  

Κα, ταύτα µ+ν ο> >ππε;ς κα, α> νεάνιδες. Τί δ+ πράττει τ� πλ.θος 

�κε;νο, τ� οπο;ον �στάθη ε8ς τ�ν πρ%τον λόφον; Qπρακτε; �ναµένον 

τLν �πάνοδον α(τ%ν; Ο(χί! Aδ% τ%ν Jθλων προτιθεµένων τελο�νται 

ο> �γ%νες το� Jλµατος, το� δίσκου κα, �π, τέλους, \πόταν ε8ς τLν 
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κορυφLν το� δευτέρου λόφου �ναφαν%σιν ο> >ππε;ς κα, α> παρθένοι, 

\ δηµόσιος κήρυξ πυροβολε;, πίπτει K �φετηρία κα, Jρχεται \ �γvν 

το� δρόµου τ%ν νέων �ξ �ποστάσεως ο(χ, µικρRς κα, �π, �δάφους 

�νωµάλου κα, σχεδ�ν κρηµνώδους. Ε8ρήσθω δ+ :τι \ �γvν το� δρό-

µου κα, �ν ΝιγρίτY θεωρε;ται \ σπουδαιότερος τ%ν �γώνων.  

Τί λαµπρόν, τί aρα;ον θέαµα παρουσιάζεται ε8ς τ- yµµατα 6λων, 

pν α> καρδίαι ταχύτερον πάλλουσαι φοβερ-ς συγκινήσεις α8σθάνο-

νται! Ο> µ+ν δροµε;ς καταβάλλοντες κα, συγκεντρο�ντες zπάσας τ-ς 

�αυτ%ν δυνάµεις προσπαθο�σι τίς πρ%τος ν- φθάσY ε8ς τ� τέρµα, τ� 

δ+ πλ.θος, µηδ’ α(τ%ν τ%ν γυναικ%ν �ξαιρουµένων, µανιωδ%ς κραυ-

γάζει, �νθαρρ�νον το@ς δροµε;ς, �ν r �φ’ �τέρου K µουσικL ζωηρότε-

ρον παιανίζουσα ζωLν κα, σθένος µεταδίδει ε8ς τ- �τονο�ντα �κ το� 

δρόµου νε�ρα τ%ν �γωνιζοµένων. { νικητLς �φικόµενος ε8ς τ� τέρµα, 

αfρεται 
π� τ%ν συµπατριωτ%ν α(το� ε8ς τ-ς χείρας κα, �πιδεικτικό-

τατα δεικνύεται ε8ς τ� πλ.θος, �ν r �φ’ �τέρου ο> συµπατρι%ται τ%ν 


πολειφθέντων, σχολιάζοντες τ- κατ- τ�ν δρόµον, προσπαθο�σι µυ-

ριοτρόπως ν- µειώσωσι τLν �ξίαν το� νικητο�.  

Ε(θ@ς µετ- τ� πέρας το� �γωνίσµατος τούτου ο> >ππε;ς |µα τj �κ-

πυρσοκροτήσει το� πυροβόλου τάσσονται ε8ς γραµµLν �π, το� δευτέ-

ρου λόφου κα, ε8ς τ�ν δεύτερον πυροβολισµ�ν τρέχουσι µ+ καλπάζο-

ντας το@ς iππους. { νικητLς iππος στεφανο�ται· τούτου δ+ προηγου-

µένου, �µέσως µετ- τLν Jφιξιν τ%ν παρθένων Jρχεται K ε8ς τLν κωµό-

πολιν �πιστροφή κατ- τLν α(τLν κα, πάλιν τάξιν κα, µετ- µείζονος 

ζωηρότητος.  

Qφ’ ο} τ� πλ.θος φθάσY εfς τινα Πλατείαν τ%ν Τσιακαλάδων, �κε; 

α> λευχειµονο�σαι νεάνιδες �παναλαµβάνουσι κα, πάλιν τ�ν >ερ�ν χο-

ρ�ν, �νS πολλα, παρθένοι κα, γυνα;κες, :σαι δ+ν ~κολούθησαν αυτ-ς 

µέχρι το� Λαγάτρη, zπτόµεναι τ%ν �νδυµάτων, aς ν- �ξηγνίζοντο κα, 

α}ται, εbχονται α(τα;ς µυρία τ’ �γαθά. Μετ- τα�τα τ� πλ.θος διαλύ-

εται δι- ν- γευµατίσY.  

Μετ- δύο sρας τ� τύµπανον κροτε; κα, �κ νέου Jπειρον πλ.θος 

συρρέει εfς τινα �µφιθεατρικLν, aς τ� στάδιον τ%ν Αθην%ν, Πλατεί-

αν κα, Jρχεται \ �γvν τ.ς πάλης. Ε(θ@ς δ+ µετ- το�τον Jρχεται \ 

δηµόσιος χορός, :στις εVναι K κατακλε,ς τ.ς �θνικωτάτης ταύτης πα-
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νηγύρεως κα, το� \ποίου τ� µεγαλε;ον δύναται ν- α8σθανθj τις α(-

τόπτης µόνον γενόµενος, διότι �δυνατε; K πενιχρ- µου γραφ,ς καταλ-

λήλως ν- περιγράψY.  

Ε(τυχLς κατά τι θ- �λογιζόµην, �-ν ποτ+ ~ξιούµην ν- στολίσω µί-

αν αfθουσάν µου δι- πολλ%ν ε8κόνων �κ τ.ς πανηγύρεως ταύτης, �ν 

α�ς θ- παριστάνηται K �θώα χαρ- τ%ν µ+ν, K ευγενLς Jµιλλα τ%ν δ+ 

κα, K �ληθLς λατρεία τ%ν πατρίων ~θ%ν κα, �θίµων, |τινα ε(τυχ%ς 

τηρο�νται �γνότατα, διότι \ ψευδοπολιτισµ�ς δ+ν ε8σεχώρησεν ε8σέτι 

ε8ς τ- στρώµατα το� λαο� τ%ν χωρίων κα, κωµοπόλεων.  

Qλλ’ �νS τα�τα µετ- τόσης χαρRς �κθέτω �ντα�θα, φοβο�µαι τ� 

µέλλον, διότι µετ- µεγίστης λύπης παρετήρησα, :τι παρ- τj σηµερινj 

νεολαί9 νέαι 8δέαι Dρχισαν ν- επικρατ%σι, ξέναι :λως πρ�ς τ-ς προ-

γονικ-ς �ρετ-ς κα, τ-ς εθνικ-ς �ν τS µέλλοντι �λπίδας. Πεποιθ%ς 

:µως :τι ο> νέοι ο}τοι κατ- τ- Jλλα φιλότιµοι, κα, δραστήριοι, συν-

αισθανόµενοι κάλλιον τ%ν �γραµµάτων ποίους κα, Kλίκους �γ%νας 

διεξάγει τ� Γένος Kµ%ν �πέναντι �πιβούλων κα, καταχθονίων �χθρ%ν 

�ν το;ς χαλεπο;ς τούτοις καιρο;ς κα, �νανήψαντες, θα φιλοτιµηθ%σι 

ν- �πιδείξωσιν �ργα �ντάξια τ%ν προσδοκι%ν το� Γένους κα, τ.ς 

Aκκλησίας. Εbχοµαι �κ βάθους ψυχ.ς, :πως \ Πανάγαθος Θε�ς φω-

τίσY το@ς πατριώτας µου ε8ς πRν �γαθ�ν κα, διαφυλάξY τLν πατρίδα 

µου �π� πάσης �χθρ%ν �πιβολ.ς, �ξιωθ% δ+ ν- �πανίδω ταύτην �κµά-

ζουσαν aς κα, Jλλοτε.  

qγραφον �ν ∆αρδανελλίοις τj 20 Μαρτίου 1908. 

 

______________________ 

[*] Σ.τ.σ. «δίκην Σειρήνων Kδυµόλπων παρθένων» = κοριτσιών που γλυκο-

τραγουδούν σαν σειρήνες, [Kδυµόλπων < αρχ. 
δ�ς (=γλυκός) + µολπ� (=άσµα)]. 
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Το πανηγύρι του Αϊ-Θωµά 
Εφηµερίδα ΝΙΓΡΙΤΑ, 16 Απριλίου 2004 
ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΛΤΣΙΚΗ (Εκπαιδευτικού) 

(Αναδηµοσίευση από το «Μακεδονικό Ηµερολόγιο», το έτος 1958) 
 

Η Νιγρίτα µε τους τόσους θρύλους της, τραγούδια και παραµύθια, διαλαλεί 
παντού της ψυχής της το µεγαλείο, κι αν µέσα σ’ αυτή, υπάρχει κάποια δόση 
ανατολισµού -όπως θέλουν πολλοί να βρίσκουν- στο βάθος της και στην ουσία 
της είναι η ατόφια θερµή εκείνη ελληνική ψυχή, που δηµιουργεί κάτω απ’ το 
γλαυκό ουρανό, και την ασύγκριτη οµορφιά της φύσης. Πολλοί θέλουν να υπο-
στηρίξουν ότι τα ήθη και έθιµά µας, έχουν ουσιαστικώς αλλοιωθεί, και ότι η 
Νιγρίτα είναι η πόλη που ενστερνίσθηκε την ανατολική ζωή, στα µακρά χρόνια 
της σκλαβιάς της και ότι πήρε απ’ αυτή ό,τι ήταν δυνατόν να πάρη για να δηµι-
ουργήση τα ήθη της. Αλλά νοµίζω, ότι σαν απάντηση σε τούτη την κατηγορία, 
έρχονται τα ίδια τα τραγούδια της, µέσα απ’ τα οποία καταφαίνεται όλη η 
Ελληνικότητά της, και µια συλλογή συστηµατοποιηµένη επιβάλλεται να γίνη, 
για να κριθή µέσα απ' αυτά η αξία της, η οποία δεν στηρίζεται αλλού πουθενά 
παρά στην ίδια την ψυχή της που µιλά. Το να παραθέσω εδώ µερικά, θα ξέ-
φευγα των ορίων της εκθέσεως του θέµατός µου, γι’ αυτό επιφυλάσσοµαι να 
καταπιαστώ µε το θέµα αυτό άλλη φορά, όσο οι πνευµατικές δυνάµεις µου 
βέβαια το επιτρέπουν. Το πανηγύρι του Αϊ-Θωµά. όπως οι παλιοί διηγούνται, 
συγκέντρωνε πλήθη λαού όχι µόνον της Νιγρίτας αλλά και των περιχώρων. 

Το περιβάλλον, µέσα στο οποίο εκτυλίσσεται, ο τρόπος και η πατροπαρά-
δοτη φιλοξενία των Νιγριτινών είναι εκείνα που τραβούσαν στο άριστο αυτό 
Ελληνοχριστιανικό µέσο ψυχαγωγίας του παλιού εκείνου καιρού, τον κόσµο 
από παντού. 

Από το Σαββατόβραδο κιόλας είχαν χρισθή τα κάτω µέρη των τοίχων των 
σπιτιών και πάτωναν µε διαλεχτή άµµο που την έβγαζαν απ’ τους γύρω λό-
φους τα κορίτσια, το πάτωµα των δωµατίων και του χαγιατιού. 

Η γραφικότητα της θέας αυτής που κι εµείς οι νεώτεροι την προλάβαµε, µι-
λάει τόσο εορτάσιµα στην ψυχή όσο ούτε τα ακριβώτερα χαλιά. Τα κορίτσια 
σιγύριζαν τις όµορφες στολές της Γερακίνας και τ’ απόβραδο σαν πήγαιναν 
στη βρύση για νερό, συζητούσαν για τις τελετές του πανηγυριού που σ’ αυτές 
είχαν τόσο σπουδαίο ρόλο να παίξουν. Οι γέροι επίτροποι της Εκκλησίας, από 
βραδίς, µε τα νταούλια, γυρνούσαν στα σπίτια των κεχαγιάδων και µάζευαν τα 
έπαθλα για τους νικητάς των αγωνισµάτων, καθώς και το πρωί της Κυριακής 
απ’ όπου δεν πρόφταιναν να περάσουν το απόγευµα του Σαββάτου.  

Κι οι νέοι κρυφαναστέναζαν στις γωνιές των δρόµων µε την ελπίδα της αυ-
ριανής νίκης στο αγώνισµα και µε το ν’ αντικρύσουν την καλή τους, ντυµένη 
την όµορφη στολή της Γερακίνας, να κρατάη στα  χέρια της λουλούδια, 
ψάλλοντας τα καθιερωµένα τραγούδια της τελετής. 

Το πρωί σαν απολνούσε η Εκκλησία, ξεκινούσαν από το µεσοχώρι µε τα 
νταούλια και το χορό των κοριτσιών για τον τόπο του πανηγυριού, που βρί-
σκεται στους πρώτους λόφους νότια έξω απ’ τη Νιγρίτα. Κάτω από τους λό-
φους αυτούς είναι το ρέµα Λαγάτρης και αφού ανεβούµε και κατεβούµε τη 
δεύτερη σειρά των λόφων, βρισκόµαστε στο άλλο ρέµα που έχει ξενική ονοµα-
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σία και λέγεται Γκουλιά-µαριάκα158. Στην άκρη της όχθης του ποταµού υπάρ-
χουν ίχνη αρχαίου χωριού και µάλιστα ένα τείχους που το ονοµάζουν Κάστρο. 
Κανένας δεν ξέρει, ούτε παράδοση υπάρχει για το χωριό αυτό. Φαίνεται όµως, 
ότι είναι των αρχαίων Βισαλτών. 

Και τα δύο αυτά ρέµατα την εποχή αυτή του πανηγυριού, οργιάζουν απ’ το 
πράσινο, κι οι ανθισµένες λυγαριές που καθρεφτίζονται στα αργόσυρτα νερά, 
σκορπίζουν παντού το µόσχο τους και δίνουν στην ατµόσφαιρα µια µεθυστικότητα 
όµοια µε την οποία, δεν θα βρη εύκολα κανείς. Καθώς ανέβαινε όλος αυτός ο λαός 
τους λόφους µέσα σε αλαλαγµούς χαράς, ο χορός των κοριτσιών έψαλλε συνοδευό-
µενος κι απ’ το ρυθµικό χτύπο των νταουλιών, ένα µελωδικώτατο καθώς και ρυ-
θµικώτατο τραγούδι, «Τη Μαρουδιά Χιανιώτισσα159».  

 
Λεν, η Μαρουδιά,  
η Μαρουδιά Χιανώτισσα 
δευτέρα µέρα κίνησε  
να πάην γι ασηµόχωµα  
και σκιπαρνιά δεν έλαχε,  
να πάην γι ασηµόχωµα  
και σκιπαρνιά δεν έλαχε,  
µόν’ λάχη τ’ αργυρό τσαπί  
και κρούει µια, και κρούει δυο,  
και κρούει τρεις και τέσσερις  
κι ακόµα δεκατέσσερις. 
Κι έπεσιν τ’ ασηµόχωµα  
και πλάκωσε τη Μαρουδιά,  
τη Μαρουδιά Χιανιώτισσα. 
Ψιλή φωνή τ’ ακούστηκε.  
Φωνή µ’ να σκίσης δυο βουνά 
να πάει χαµπέρ’ στη µάνα µ’  
να φουκαλίση τις αυλές 
να στρώση και του χάµπουκα (χαλί) 
να καρτερεί τη Μαρουδιά  
τη Μαρουδιά Χιανιώτισσα. 
 
Όταν έφθαναν στο µέρος του Πανηγυριού, οι άνδρες. ο λαός και τα νταού-

λια µε τα έπαθλα των αγωνισµάτων σταµατούσαν για την τέλεση των αγωνι-
σµάτων και µόνο ο χορός των γυναικών µε τη συνοδεία του γηραιοτέρου των 
επιτρόπων, συνέχιζε την πορεία περνώντας το πρώτο ρέµα και συνεχίζοντας 
για το δεύτερο ρέµα τη Γκουλιά-µαριάκα, όπως έχουµε πη. 

Καθώς προχωρούσαν συνέχιζαν το τραγούδι:  
                                                           

158 Αναφέρεται στο Μεγάλο ρέµα, αλλιώς Γκουλιουµαρυάκα (δες Ν.Πα. 1).  
159 Η Χιανιώτισσα, υποδηλώνει καταγωγή από το χωριό Αχινός της Βισαλτίας, που παλιό-

τερα λεγόταν και τ’  Αχιανού, κατά το σχήµα: Αχιανού > Αχιανιώτισσα > Χιανιώτισσα. ∆ες 
σχετικά και στο Ν.Πα. 4, σσ. 33 και 703. Ο µόνος που το τραγούδησε, στην καταγραφή των 
δηµοτικών τραγουδιών της Νιγρίτας (Ν.Πα. 4), είναι ο Γιάννης Πλιάκος. 
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Πουλάκι είχα στο κλουβί 
Μα την Αγιά Παρασκευή _ 
κι τούχα µυρωµένο 
µια χαρά ’ταν το καηµένο _ 
τού τάιζα τού ζάχαρη 
µα για τη σένα άχαρη. 
του τάιζα του µόσχου  
µα τουν καηµό που τόχου  
κι απού του µόσχου τουν πουλύ  
ξισκανταλώθκη του κλουβί  
κι φεύγειν του πουλάκι  
τ’ αηδόνι τ’ αηδονάκι. 
 
Εκεί στο ρέµα, κάτω από τους ίσκιους των πλατανιών και της αγραµπε-

λιάς, υπήρχε παµπάλαια πέτρα όπου στο µυχό της που φαινόταν πράσινος από 
την πολυκαιρία, έτριβαν τα κορίτσια τα νύχια τους και βάφονταν κόκκινα, κι 
αφού µάζευαν σκορπισµένες εδώ κι εκεί αγριολούλουδα στις ποδιές των, τρα-
γουδούσαν:  

∆ένδρι µου ξεριζωµένι  
κι αϊµάν αϊµάν  
απόλυκες κλωνάρια  
χρυσοκλώ[να]ρα  
χρυσά µαλαµατένια. 
 
Γυρνούσαν πάλι πίσω τραγουδώντας άλλα τραγούδια του τόπου, και παίρ-

νοντας µαζί τους και τον υπόλοιπο κόσµο που είχε τελέσει τα αγωνίσµατα κα-
τηφόριζαν το χωµατόδροµο προς την πόλη, όπου τους περίµενε Ελληνικώτατο 
φαγοπότι. 

Εν τω µεταξύ το γλέντι άναφτε κι άκουγες σε κάθε σπίτι τα µελωδικώτατα 
εκείνα επιτραπέζια, τα οποία συχνά ακούµε και στο ραδιόφωνο, µε την επιµέ-
λεια του Κ. Χατζηνάσιου και του Συλλόγου Νιγριτινών Θεσσαλονίκης. 

Το απόγευµα γινόταν η πάλη. 
Αυτό ήταν το πανηγύρι του Αϊ Θωµά που ξεκινούσε µε την ευλογία της Εκ-

κλησίας, κι έφερνε µέσα του τελετές παρµένες ίσως από τα αρχαία Παναθήναια, 
όπως εκείνη των κοριτσιών. Κι αυτό γιατί η Νιγρίτα δεν δέχθηκε την επίδραση 
κανενός, αλλά η παλιά εκείνη πόλη των Βισαλτών που είχε την παράδοση στέ-
ρεα από κείνους που την κληροδότησαν, την ευψυχία και τη λεβεντιά. Γι’ αυτό 
ας ευχηθούµε να βρεθή εκείνος που θα αξιοποίηση τους αµύθητους θησαυρούς 
της και θα την ανεβάση στον Ελληνισµό ψηλά, εκεί που πρέπει να είναι. 

Άγγελος Καλτσίκης 
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Το σύγχρονο πανηγύρι του Αγίου Θωµά 
 

Την Κυριακή του Θωµά πανηγυρίζει το παρεκκλήσι του Αγίου Θωµά 
που βρίσκεται στον Μπλο

160, ένα χιλιόµετρο περίπου από στις Νοτιοανατο-
λικές παρυφές της Νιγρίτας. Στη θέση αυτή υπήρχε παλιότερα ένα απλό ει-
κονοστάσι χτισµένο µε πλιθιά και το 1984 χτίστηκε το καινούριο παρεκ-
κλήσι. Από τότε, από το 1984, το πρωί της Κυριακής του Θωµά διαβάζεται 
πρώτα ο όρθρος στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και στη συνέχεια τελεί-
ται η Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσι του Αγίου στον Μπλο.  

Από εκεί αρχίζει το πανηγύρι το πρωί, µε τους πρωινούς αγώνες, και το 
απόγευµα µεταφέρεται στην παλαίστρα, όπου οι Νιγριτινοί έχτισαν, το 1987 
µαζί µε την παλαίστρα, και δεύτερο παρεκκλήσι αφιερωµένο στον ίδιο Άγιο.  

 
Η επιτροπή  
∆εν υπάρχει από την παράδοση κάποιος κανόνας που ορίζει το πλήθος 

και τη θητεία των µελών της, υπάρχει όµως ένας βασικός, που καθορίζει ότι 
όλες οι ευθύνες για το πανηγύρι αναλαµβάνονται από αυτήν. Κατά καιρούς 
ορίζονταν διαφορετικός αριθµός µελών, σήµερα όµως είναι πολυπληθής, 
χωρίς ηµεροµηνία λήξης της θητείας της, µε πρόεδρο το Γιώργο Σαµαρά, 
που είναι µέλος της επιτροπής για 16 συνεχή χρόνια. Την επιτροπή συγκρο-
τούν γύρω στα 30 άτοµα, µε ανισοβαρή καταµερισµό αρµοδιοτήτων και 
ευθυνών. «∆εχόµαστε στην επιτροπή», µας είπε ο Γ. Σαµαράς, «και έναν 
φίλο µας που η προσφορά του περιορίζεται ακόµα και σε λίγες ώρες τη µέρα 
του πανηγυριού για να αναλάβει ρόλο ως κριτής της πάλης». 

Αυτή η µακροχρόνια θητεία διευκολύνει την Επιτροπή να ασχοληθεί µε 
οργανωτικά προβλήµατα του πανηγυριού πέρα από την ετήσια διοργάνωσή 
του. Έτσι µε δικά της χρήµατα από τα περισσεύµατα της διαχείρισης του 
πανηγυριού, µε προσωπική εργασία των µελών της και µε τη συνδροµή των 
ενοριτών, έχτισε τα δυο παρεκκλήσια του Αγίου Θωµά, στον Μπλο και στην 
παλαίστρα, και διαµόρφωσε την παλαίστρα στο χώρο που παραχώρησε γι’ 
αυτό το σκοπό ο ∆ήµος.  

Οι προσπάθειες της επιτροπής να βελτιώνει συνεχώς το πανηγύρι στρά-
φηκαν κάποια στιγµή στη δηµιουργία επίσηµου ιππόδροµου στο φυσικό πε-
ριβάλλον όπου γίνονται οι ιπποδροµίες. Έγιναν τότε σχετικές περιβαλλοντι-
κές µελέτες από Νιγριτινό µηχανικό, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
µια αρκετά µεγάλη πίστωση, η Επιτροπή όµως δεν είχε νοµική υπόσταση 

                                                           
160 Το όνοµα προκύπτει από το σχήµα: Πηλός > Πλος > Μπλος. 
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για να τη διαχειριστεί και ναυάγησε το σχέδιο. Σχέδιο που πέρα από το ότι 
το ιπποδρόµιο θα αναβάθµιζε το πανηγύρι του Αγίου Θωµά, θα γινόταν και 
πόλος έλξης για επίσηµες ιπποδροµιακές διοργανώσεις µε προφανή οφέλη 
για τη Νιγρίτα. Στην Επιτροπή πιστεύουν ότι αν υπήρχε τότε η νοµική υπό-
στασή της, µε τη µορφή του σηµερινού Συλλόγου, η εξέλιξη στην πορεία 
της υπόθεσης του ιπποδροµίου θα ήταν επωφελής για τη Νιγρίτα. 

Για την ετήσια διοργάνωση, όπως προειπώθηκε, πρώτη δουλειά της Επι-
τροπής είναι να συµφωνήσει τα όργανα που θα συνοδεύουν τις εκδηλώσεις 
του πανηγυριού. Συνήθως συµφωνούνται «δυο ζευγάρια νταούλια» από την 
Ανθή

161 ή από το Φλάµπουρο, που είναι στη διάθεσή της από το πρωί της 
προπαραµονής του πανηγυριού.  

 
Η συλλογή των δώρων 
Παλιότερα η συλλογή των δώρων γινόταν µόνο στην ενορία του Αγίου 

Γεωργίου, ενώ σήµερα εκτείνεται σε όλη τη Νιγρίτα, µε την Επιτροπή και τα 
όργανα που έχουν επικεφαλής την παλιά ελληνική σηµαία µε το σταυρό στη 
µέση. Η αρχή της περιφοράς γίνεται από την αγορά την Παρασκευή το πρωί, 
στα γραφεία των διαφόρων υπηρεσιών, και συνεχίζεται το Σάββατο το πρωί 
στο παζάρι. Το πλήθος των καταστηµάτων της πόλης και το γεγονός ότι το 
πρωί του Σαββάτου στο παζάρι της Νιγρίτας υπάρχουν πολλοί έµποροι µε 
τους πάγκους τους, σε συνδυασµό µε την αγάπη των Νιγριτινών για το πα-
νηγύρι τους, όλα αυτά εξασφαλίζουν, ανάλογα µε τις οικονοµικές συνθήκες, 
αρκετά χρήµατα για τις ανάγκες του πανηγυριού.  

Μετά την αγορά σειρά έχουν οι γειτονιές όλης της Νιγρίτας, όπου η Επι-
τροπή επισκέπτεται τα σπίτια των κτηνοτρόφων και αυτών που έχουν τάξει 
να προσφέρουν ένα ζώο, αρνί ή κατσίκι, ως έπαθλο για τους αγώνες του 
πανηγυριού. 

Παλιότερα στη διαδροµή αυτή, στις γειτονιές της Νιγρίτας συνόδευαν 
την Επιτροπή εθελοντικά και µικροί Νιγριτινοί, για να µεταφέρουν στους 
ώµους τους τα αρνιά και τα κατσίκια. Σήµερα είναι αλλιώς. Αυτοί που τά-
ζουν ζώα, µικρά ή µεγάλα, τα πηγαίνουν οι ίδιοι στην Επιτροπή. Αλλά και η 
προσφορά µικρών δώρων, όπως προσόψια, κοµµάτια από υφάσµατα, έχει 
αλλάξει. Αντί για τους µπασµάδες, τα υφασµάτινα δώρα, προσφέρουν στην 
Επιτροπή χρήµατα. Η συλλογή των δώρων όµως δεν ολοκληρώνεται την πα-
ραµονή. Συνεχίζεται και το πρωί του πανηγυριού µέχρι το τέλος της Θείας 
Λειτουργίας. Και η επιτροπή αφού ξεχωρίζει τα ζώα-έπαθλα για τους πρωι-
νούς αγώνες, µαζί µε τα νταούλια ανηφορίζουν προς το εξωκκλήσι του 
Αγίου Θωµά, στον Μπλο, για τη διεξαγωγή των πρωινών αγώνων. 

                                                           
161 Οι Νιγριτινοί προτιµούσαν συνήθως του ς νταουλτζήδες από την Ανθή. 
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Το γλέντι της παραµονής  
Το βράδυ της παραµονής, µετά τον εσπερινό οργανώνεται ξεχωριστή 

γιορτή στην παλαίστρα. Στην αρχή παρουσιάζονται χορευτικά από διάφο-
ρους συλλόγους, Νιγριτινούς και άλλους. Μετά από το πρόγραµµα των 
συλλόγων συνεχίζεται µέχρι το πρωί λαϊκό γλέντι, µε τα όργανα του πανη-
γυριού, στο οποίο προσφέρεται από την Επιτροπή φαγητό σε όλον τον κό-
σµο που παρακολουθεί. Στην παλαίστρα είναι οι καλεσµένοι, αλλά φαγητό 
σερβίρεται και στο κοινό που παρακολουθεί από τις κερκίδες. Οι µερίδες 
των φαγητών που παραµένουν αδιάθετες δίνονται την άλλη µέρα σε φορείς 
που προσφέρουν συσσίτια. 

 
Η διεξαγωγή των πρωινών αγώνων 
Παλιότερα, για την έναρξη των πρωινών αγώνων ο κόσµος πήγαινε σε 

ποµπή στον Άγιο Θωµά έχοντας στην αρχή της το λάβαρο της Ανάστασης. 
Τώρα πηγαίνουν χωρίς ποµπή, πηγαίνουν όµως µε το ίδιο λάβαρο µπροστά. 

Από την περιγραφή του ∆. ∆αµάνη, καθώς κι από τις αφηγήσεις των πλη-
ροφορητών µας, φαίνεται ότι ανέκαθεν οι πρωινοί αγώνες (αγώνας δρόµου, 
ιππασία, πήδηµα, πέτρα και σκοποβολή) γίνονταν στον Μπλο, εκτός από τη 
σκοποβολή που πολύ παλιά όπως µας πληροφορεί ο ∆. ∆αµάνης, γίνονταν 
στο Λαγάτρη.  

Για τους πρωινούς αγώνες, µετά από όσα έχουν προαναφερθεί, έχουµε να 
προσθέσουµε, ότι στους αγώνες δρόµου η Επιτροπή καθιέρωσε πολλά επί-
πεδα, ανάλογα µε την ηλικία των αθλητών, κλιµακώνοντας τις αποστάσεις, 
για παιδιά του δηµοτικού, του γυµνασίου, του λυκείου και για τους µεγά-
λους. Ανάλογη κλιµάκωση γίνεται για τα ποδήλατα, ενώ για την ιππασία οι 
αναβάτες επιλέγουν τις αποστάσεις που θέλουν να τρέξουν τα άλογά τους.  

Έχει όµως ιδιαίτερο ενδιαφέρον η εξέλιξη του αθλήµατος της σκοποβο-
λής, που σταµάτησε να γίνεται εξαιτίας ενός δυστυχήµατος. Την εποχή του 
δυστυχήµατος το αγώνισµα της σκοποβολής γινόταν σε κινητό στόχο, µε τα 
εµπροσθογεµή όπλα της εποχής. Ο κινητός στόχος ήταν µια σηµαία που βρι-
σκόταν πάνω σε ένα ψηλό κοντάρι, το οποίο κινούσε κάποιο άτοµο. Προφα-
νώς από αστοχία κάποιου σκοπευτή έγινε το δυστύχηµα και απαγορεύτηκε 
το αγώνισµα της σκοποβολής.  

Μετά από χρόνια, όπως µας πληροφόρησε ο Άγγελος Καλτσίκης, ο προ-
πάππος του Αθανάσιος Καλτσίκης, γεννηµένος. γύρω στο 1830, προσβλέπο-
ντας στον εξοπλισµό των Νιγριτινών, εξασφάλισε από τις τουρκικές αρχές 
το 1860 την άδεια να γίνονται και πάλι αγώνες σκοποβολής στο πανηγύρι. 
Το γεγονός αυτό επέτρεψε εµµέσως την προετοιµασία των Νιγριτινών για 
τον επερχόµενο απελευθερωτικό αγώνα και στο τέλος την επάνδρωση των 
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τµηµάτων του Καπετάν Γιαγκλή.  
Με την επαναφορά της σκοποβολής το 1860 δε γινόταν πλέον µε την κι-

νούµενη σηµαία, αλλά µε κινούµενους στόχους περιστέρια, µέχρι που βγή-
καν τα πιάτα που εκτοξεύονται από ειδικά µηχανήµατα. Σήµερα γίνεται 
στον Μπλο, από ειδικά διαµορφωµένο χώρο εκτόξευσης των κινητών στο-
χων. 

Όσον αφορά στο αγώνισµα της δισκοβολίας, του δίσκου που αναφέρει ο 
∆. ∆αµάνης, οι πληροφορητές µας ήταν σαφείς. «∆εν ακούσαµε», µας είπαν, 
«να γίνεται αγώνισµα δισκοβολίας». Η διαφορά πρέπει να οφείλεται στο γε-
γονός ότι ο ∆. ∆αµάνης αναφέρει το αγώνισµα του δίσκου, δεν αναφέρει 
όµως τη λιθοβολία. 

 
Το µεσηµεριανό διάλειµµα 
Τα τελευταία δέκα χρόνια, µετά τους πρωινούς αγώνες στον Μπλο, γυρ-

νώντας όλοι στην πόλη στήνουν χορό, όπως έκαναν την περίοδο που περι-
γράφει ο ∆. ∆αµάνης, στην Πλατεία στους Τσιακαλάδες. 

Τέλος, µετά από τους πρωινούς αγώνες και το χορό στους Τσιακαλάδες, 
γίνεται ολιγόωρη διακοπή, για φαγητό και ανάπαυση, και νωρίς το απόγευ-
µα αρχίζει η πάλη. 

 
Η πάλη 
Ο χώρος της πάλης 
Ενώ για τα πρωινά αγωνίσµατα δεν άλλαξε ο τόπος τέλεσης των αγώνων, 

για την πάλη έχουµε αλλαγές, µε αφετηρία την αµφιθεατρική Πλατεία
162 του 

∆. ∆αµάνη, το Μεσοχώρι.  
Από εκεί και πέρα η πάλη γινόταν, στο χώρο έξω από το 3ο ∆ηµοτικό 

Σχολείο, δίπλα στο παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής στις νότιες παρυφές 
της πόλης, ενώ µερικά χρόνια έγινε στην αυλή του 3ου ∆ηµοτικού σχολείου. 
Επίσης για πολλά χρόνια γινόταν, όπως το θυµήθηκε η γενιά µας, στο παλιό 
γήπεδο της πόλης, εκεί που είναι τα σχολεία της Επαγγελµατικής και Τεχνι-
κής Εκπαίδευσης, το ΕΠΑΛ, όπως γινόταν για µερικά χρόνια και στο σηµε-
ρινό γήπεδο. Μέχρι που µεταφέρθηκε στη σηµερινή παλαίστρα, στις βόρειες 

                                                           
162 Η επιβεβαίωση για το αµφιθεατρικό σχήµα της πλατείας έρχεται από την αναφορά του 

Α. Άµποτ (Τ.Α. 1, σ. 221) και από τη φωτογραφία του 1923 της σελίδας 33, όπου φαίνεται η 
κλιµακωτή διάταξη του πλήθους. Επίσης ο Γιάννης Πλιάκος µας είπε (Ν.Πα. σ. 34) ότι «το 
πανηγύρι του Αϊ-Θωµά τα παλιά χρόνια γινόταν στο Μισουχώρ(ι) ….Το πανηγύρι γινόταν µια 
βδοµάδα. Άρχιζε από τη ∆ευτέρα του Πάσχα και κρατούσε µέχρι και την Κυριακή του Αϊ-
Θωµά». Και βεβαιώνεται από την ξύλινη κούνια, χαρακτηριστικό στοιχείο των πανηγυριών 
µέχρι τα χρόνια της γενιάς µας, και το νταούλι στη µέση της φωτογραφίας. 
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παρυφές της πόλης, στην παλαίστρα που άρχισε να διαµορφώνεται από την 
Επιτροπή το 1984 και ολοκληρώθηκε το 1987.  

Πριν από το 1987 επιχειρήθηκε να οριστεί µόνιµη παλαίστρα σε άλλους 
χώρους από τη σηµερινή, αλλά δεν καρποφόρησαν οι προσπάθειες. Συγκε-
κριµένα επιχειρήθηκε να γίνεται η πάλη στην Αγία Παρασκευή, στο προαύ-
λιο του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου, όπως και να γίνεται στην περιοχή του Αγί-
ου Θωµά. Οι αρµόδιοι φορείς όµως και οι ιδιοκτήτες της έκτασης στην περι-
οχή του Αγίου Θωµά δεν έστερξαν σ’ αυτές τις αλλαγές. 

 
Η διεξαγωγή της πάλης  
Όσον αφορά στη διοργάνωση της πάλης σηµειώνουµε την ουσιώδη δια-

φορά του πανηγυριού του Αγίου Θωµά µε αυτό του Αγίου Αθανασίου. Στο 
πανηγύρι του Αγίου Αθανασίου καλούνται και αγωνίζονται κάθε χρόνο και 
αλλοεθνείς παλαιστές όχι όµως σ’ αυτό του Αγίου Θωµά. Υποθέταµε ότι η 
διαφορά αυτή οφειλόταν σε οργανωτικές αδυναµίες της Επιτροπής του Αγί-
ου Θωµά. Όµως κάναµε λάθος. Οφειλόταν στην πιστή τήρηση της παράδο-
σης, είναι συνέχεια αυτού που περιγράφει ο ∆. ∆αµάνης, ότι δηλαδή «ουδα-
µώς επιτρέπεται η εν τοις αγώσι συµµετοχή εις ξένα φύλα». Ο πρόεδρος της 
Επιτροπής Γιώργος Σαµαράς µας το είπε αλλιώς. «∆εν µπαίνει αλλόθρησκος 
στο πανηγύρι του Αγίου Θωµά. Οι αθλητές πρέπει να είναι Έλληνες και 
Χριστιανοί. Γι’ αυτό και δεν καλούµε Τούρκους παλαιστές. Έγινε κάποτε 
µια εξαίρεση για κάποιον Τούρκο αλλά αυτός είχε γίνει Χριστιανός και είχε 
παντρευτεί Ελληνίδα».  

Στο πανηγύρι συνηθίζουν να τιµούν Έλληνες αθλητές της πάλης που 
διακρίνονται στους Ολυµπιακούς και άλλους διεθνείς αγώνες.  

Τέλος σηµειώνουµε για την πάλη, ότι στο πανηγύρι του Αγίου Θωµά κα-
ταργήθηκαν τα πέτσινα παντελόνια των παλαιστών, τα κιουσπέτια, «επειδή 
οι σηµερινοί παλαιστές δεν τα χρησιµοποιούν στους επίσηµους αγώνες τους 
και δεν τα γνωρίζουν». Και για δώρα δίνουν µόνο χρήµατα. Παλιότερα 
είχαν και µοσχάρι για την κορυφαία κατηγορία. Σήµερα αν δωρίσει κάποιος 
µοσχάρι, η Επιτροπή το σφάζει και αξιοποιεί τα χρήµατα που εισπράττει. 

 
Η διάθεση των δώρων 
Τα ζώα που περισσεύουν δεν τα ρευστοποιούν όπως γινόταν παλιότερα 

µε δηµοπρασίες, «γιατί τα παίρνουν οι έµποροι πολύ φθηνά». Τα σφάζουν 
και τα κρέατα τα διαθέτουν σε φορείς που παρασκευάζουν συσσίτια στη 
Νιγρίτα, στην Τερπνή και αλλού. 

 
Η εµπορική κίνηση 
Παλιότερα το πανηγύρι του Αγίου Θωµά δεν είχε αξιόλογη εµπορική κί-
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νηση για δυο κυρίως λόγους. Ο πρώτος είναι ότι το πρωί γίνονταν τα αγωνί-
σµατα στον Μπλο, όπου το τοπίο δεν προσφέρεται για εγκατάσταση πάγκων 
από εµπόρους, και ο δεύτερος είναι η έλλειψη µόνιµου χώρου για τη διεξα-
γωγή της πάλης το απόγευµα. Από τότε όµως που έγινε η παλαίστρα, το πα-
νηγύρι γνωρίζει εµπορική κίνηση εφάµιλλη αυτής του Αγίου Αθανασίου. 
Μάλιστα οι διοργανωτές τα δυο πρώτα χρόνια, για να προσελκύσουν εµπό-
ρους τους πλήρωναν κιόλας. Από εκεί και πέρα η Επιτροπή εισπράττει ενοί-
κιο από τους εµπόρους, µε βάση τον χώρο που καταλαµβάνουν. Εξασφαλί-
ζει έτσι ένα σηµαντικό ποσό για τις ανάγκες του πανηγυριού.  

 

 
 

Το παρεκκλήσι του Αγίου Θωµά στον Μπλο 
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Οι ιπποδροµίες στο πανηγύρι του Αγίου Θωµά 
Αρχείο Αστερίου (Γιούλη) Καραγιάννη 

 

 
 

Πάλη χωρίς κιουσπέτια στο πανηγύρι του Αγίου Θωµά 
Αρχείο ∆ηµήτρη ∆άπη 
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Το πανηγύρι του Αγίου Αθανασίου 
 
Η ολοκλήρωση της εγκατάστασης των Θεσσαλών µετοίκων του προπε-

ρασµένου αιώνα στη σηµερινή Σούρπα, ολοκληρώθηκε µε την µετακίνηση 
αυτών που είχαν τακτοποιηθεί αρχικά βόρεια από την Τερπνή, στην περιοχή 
που σήµερα υπάρχει το παρεκκλήσι του Αγίου Αθανασίου

163. ∆ε γνωρίζουµε 
πότε ακριβώς έγινε η αρχική εγκατάστασή τους στην αγροτική περιοχή της 
Τερπνής

164, ούτε πότε έγινε η µετακίνησή τους στη σηµερινή Σούρπα. Γνω-
ρίζουµε όµως από την παράδοση, ότι όταν οι µέτοικοι ζούσαν στην περιοχή 
της Τερπνής, τούς φανερώθηκε η εικόνα του Αγίου Αθανασίου, προς τιµήν 
του οποίου έχτισαν εκεί το παρεκκλήσι το οποίο αποτέλεσε και τον προσω-
ρινό τόπο λατρείας τους. Φεύγοντας οι µέτοικοι από την περιοχή της Τερ-
πνής, άφησαν πίσω τους το παρεκκλήσι τους, πήραν όµως µαζί τους την 
εικόνα του Αγίου Αθανασίου. Και την τοποθέτησαν στη µικρή εκκλησούλα 
του παλιού οικισµού της Σούρπας, που υπήρχε κοντά στα σπίτια της οικογέ-
νειας Γούναρη στις νοτιοδυτικές παρυφές της σηµερινής πόλης165.  

∆ε γνωρίζουµε σε ποιον Άγιο ήταν αφιερωµένη η εκκλησούλα αυτή, βρι-
σκόταν όµως στη θέση που χτίστηκε αργότερα και βρίσκεται σήµερα το πα-
ρεκκλήσι των γενεθλίων της Θεοτόκου, η Παναγούδα. 

Λέγεται, σύµφωνα µε την αφήγηση του Αθανάσιου ∆ρογαλά, ότι «η ει-
κόνα χάθηκε δυο φορές από την εκκλησούλα και τη βρίσκανε κάθε φορά 
στο παρεκκλήσι από όπου την είχαν µεταφέρει». Αυτή η µετακίνηση της 
εικόνας του Αγίου Αθανασίου σήµαινε για τους µετοίκους ότι έπρεπε να χτί-
σουν ναό προς τιµήν του αγίου τους, του Αγίου Αθανασίου. Και τον έχτισαν 
στη σηµερινή θέση, από το 1906 µέχρι το 1911, στη θέση µιας µικρής εκ-
κλησίας που υπήρχε εκεί από πριν.  

∆εν γνωρίζουµε επίσης από πότε ακριβώς γίνεται το πανηγύρι του Αγίου 
Αθανασίου, είναι γνωστό όµως από την τοπική παράδοση ότι εξαρχής το 
πανηγύρι αυτό είχε καθιερωθεί ως ένα µεγάλο πανηγύρι που ξεπερνούσε σε 
φήµη τα στενά τοπικά πλαίσια της Βισαλτίας. Και στο ερώτηµά µας, αν το 
πανηγύρι του Αγίου Αθανασίου το έφεραν οι µέτοικοι Θεσσαλοί ή αν υπήρ-
χε πριν από την εγκατάστασή τους στη Σούρπα, οι πληροφορητές µας ήταν 
σαφείς. «Το πανηγύρι δεν το έφεραν οι Θεσσαλοί». 

                                                           
163 ∆ες Ν.Πα. 5, σ. 87. 
164 ∆ες Ι.Μ. 2. Αναφερόµενος ο Ι.Μ. στην εγκατάσταση Θεσαλών στη Νιγρίτα γράφει, «… 

στα τέλη του 18ου αιώνα και µέχρι το πρώτο µισό του 19ου αιώνα … παρατηρείται µια γενι-
κότερη αποδηµία πληθυσµών προς τα ανατολικά και τα βόρεια…».  

165 ∆ες Ι.Μ. 2. Ο Πύργος αναφέρεται ως αγιορείτικο µετόχι. 
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Οι αναφορές µας στο πανηγύρι του Αγίου Αθανασίου στηρίζονται, πέρα 
στις προσωπικές µας µνήµες, στις διηγήσεις των αφηγητών µας Αθανασίου 
Χατζηπανταζή, Παπα-Χρήστου Τσιφούρη, Αθανασίου ∆ρογαλά, Αστερίου 
(Γιούλη) Καραγιάννη

166, αλλά και στις γραπτές πηγές που προαναφέρθη-
καν

167.  
 
Ηµέρα διεξαγωγής του πανηγυριού 
Ως ηµέρα του πανηγυριού αρχικά ήταν ορισµένη η 2α  Μαΐου, γιορτή του 

Αγίου Αθανασίου
168, πολύ παλιά όµως, ίσως από την εποχή που οι καλλιερ-

γητικές συνθήκες στράφηκαν προς την καπνοπαραγωγή η οποία απαιτούσε 
µαζική απασχόληση µικρών και µεγάλων, καθιερώθηκε να γίνεται το πανη-
γύρι Κυριακή. Ο Παπα-Χρήστος Τσιφούτης, που έγινε ιερέας του Αγίου 
Αθανασίου το 1959, µας είπε ότι τότε βρήκε το πανηγύρι να γίνεται Κυρια-
κή. Και ο Αθανάσιος Χατζηπανταζής, γεννηµένος το 1924, συµπλήρωσε ότι 
θυµάται κι ο ίδιος το πανηγύρι να γίνεται Κυριακή, πράγµα που σηµαίνει ότι 
οι αναφορές για αλλαγή στην ηµέρα του πανηγυριού µέσα στη δεκαετία το 
’70 είναι λαθεµένες. Από τότε που αποφάσισαν την αλλαγή της ηµέρας, 
επιλέγουν την µέρα του πανηγυριού µε τον ίδιο κανόνα, να γίνεται την 
πρώτη Κυριακή µετά τις 2 Μαΐου και µε την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί 
το πανηγύρι του Αγίου Θωµά στη Νιγρίτα.  

Φυσικά ο θρησκευτικός χαρακτήρας του πανηγυριού έχει ατονήσει τα 
τελευταία χρόνια, αφού δεν γίνεται τη µέρα που γιορτάζει ο Άγιος Αθανά-
σιος αλλά µια Κυριακή που εξυπηρετεί τις οικονοµικές ανάγκες τις εκκλησί-
ας και τους γεωργούς ενορίτες. 

 
Η Επιτροπή 
Για τον τρόπο ορισµού της Επιτροπής και τις αρµοδιότητές της ισχύον 

όσα αναφέρθηκαν προηγουµένως στις γενικές αναφορές και ειδικά στην 
περιγραφή του πανηγυριού του Αγίου Θωµά. Σηµειώνουµε µόνο ότι και την 
Επιτροπή του Αγίου Αθανασίου την αποτελούν περίπου 30 άτοµα, µε πρόε-
δρο τον Σπύρο Πολυχρονίδη.  

Στο ερώτηµα γιατί παλιότερα ήταν ολιγοµελείς οι επιτροπές και σήµερα 
τις αποτελούν 25 µε 30 άτοµα, πήραµε την απάντηση: «Είναι απαραίτητα 
για την καλή οργάνωση. Μόνο για τους κριτές στην πάλη, που παλεύουν 
συγχρόνως µέχρι οχτώ ζευγάρια, χρειάζονται ανά πάσα στιγµή 16 κριτές, κι 

                                                           
166 Ο Α. Καραγιάννης είναι µέλος της Επιτροπής του πανηγυριού συνεχώς τα τελευταία 30 

χρόνια. Αν και είναι µόνιµος κάτοικος της Αθήνας, διαθέτει κάθε χρόνο µεγάλο µέρος από 
την κανονική του άδεια για να υπηρετήσει το πανηγύρι του Αγίου Αθανασίου. 

167 ∆ες στη σηµείωση 147, στη σ. 202.  
168 ∆ες Μ.Β., σ. 86. Είναι η γιορτή της ανακοµιδής των λειψάνων του Αγίου Αθανασίου. 
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όταν η πάλη κρατά ώρες πρέπει οι κριτές να εναλλάσσονται. Χώρια για την 
οργάνωση της γραµµατείας και άλλες ανάγκες της επιτροπής». 

Και στο ερώτηµά µας για τις δυσκολίες που παρουσίαζε και παρουσιάζει 
η συγκρότηση της επιτροπής πήραµε απάντηση. «Παλιότερα δεν πήγαινε ο 
καθένας στην Επιτροπή. Ενώ οι ενορίτες δέχονταν να µπουν στην Εκκλησι-
αστική Επιτροπή δεν δέχονταν να µπουν στην Επιτροπή για το πανηγύρι. Ο 
λόγος ήταν ότι στην Επιτροπή είχε τρεξίµατα, είχε υποχρεώσεις, είχε ευθύ-
νες για την τήρηση της τάξης». 

 
Η συλλογή των δώρων 
Η οµάδα που γυρίζει για τη συλλογή των δώρων, συγκροτείται όπως και 

στον Άγιο Θωµά, µε επικεφαλής την ελληνική σηµαία. Προστέθηκε όµως η 
πληροφορία ότι στα χρόνια της τουρκοκρατίας σκέπαζαν το σταυρό της µε 
ένα προσόψι. 

Η συλλογή των δώρων αρχίζει, όπως και στο πανηγύρι του Αγίου Θωµά, 
από την Παρασκευή το πρωί στις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες. Το απόγευµα όµως 
της ίδιας µέρας η Επιτροπή επισκέπτεται την Ανθή και το Φλάµπουρο, όπου 
οι κάτοικοι έχουν µεγάλη πίστη στη χάρη και στη δύναµη του Αγίου Αθανα-
σίου. Τόσο µεγάλη πίστη, που τα νταούλια του πανηγυριού δηµιουργούν 
στην Ανθή κατάσταση εκστασιασµού σε κάποιους ηλικιωµένους, όπως συµ-
βαίνει µε τους αναστενάρηδες. 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι σχεδόν από όλα τα σπίτια δίνονται δώρα για τον 
Άγιο Αθανάσιο, που στην Ανθή φθάνει σχεδόν στο 90% και στο Φλάµπουρο 
λίγο πιο κάτω. Τα προσόψια και γενικότερα οι µπασµάδες που συγκεντρώνο-
νται τα τελευταία χρόνια δίνονται κυρίως στην Ανθή και στο Φλάµπουρο.  

Το Σάββατο το πρωί η Επιτροπή περιφέρεται στη Νιγρίτα, στο παζάρι 
και στις γειτονιές της. Η διαφορά όµως από το πανηγύρι του Αγίου Θωµά 
είναι ότι συνοδεύεται από µία οµάδα παλαιστών µε τα κιουσπέτια σαν να 
κάνουν παρέλαση, ενώ τα νταούλια παίζουν συνέχεια, και σε ορισµένα ση-
µεία της αγοράς κάνουν επίδειξη της παραδοσιακής πάλης.  

Επειδή στις µέρες µας οι µικροί παλαιστές προτιµούν να παίρνουν ένα 
χαρτζιλίκι, η Επιτροπή κρατά από τα προσόψια όσα χρειάζονται για τις ανά-
γκες του πανηγυριού, για να σκουπίζουν οι κριτές τους παλαιστές και για να 
κάνουν την πάρσα τους οι παλαιστές. Από τα υπόλοιπα δίνονται από ένα στα 
µέλη της επιτροπής ως αναµνηστικό της συµµετοχής του στη διοργάνωση 
του πανηγυριού και όσα περισσεύουν τα ρευστοποιούν. Αν βέβαια δεν φτά-
νουν για τις ανάγκες του πανηγυριού, όπως έγινε το 2012, η Επιτροπή αγο-
ράζει µερικά προσόψια ή κοµµάτια από υφάσµατα για να καλύψει τις ανά-
γκες της.  
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Σήµερα, εκτός από τους µικρούς παλαιστές που προαναφέρθηκαν, και οι 
άλλοι αθλητές δεν παίρνουν τα έπαθλα-ζώα της νίκης τους, όπως γινόταν 
παλιότερα. Προτιµούν την αξία τους σε χρήµα, γι’ αυτό και οι δωρητές 
ζώων, κτηνοτρόφοι ή άλλοι νοικοκυραίοι, τα δώρα που προσφέρουν στον 
Άγιο Αθανάσιο τα ρευστοποιούν οι ίδιοι στο τέλος τού κάθε αγώνα. ∆ίνουν 
δηλαδή στο νικητή την αξία του ζώου και παίρνουν το ζώο πίσω για το κο-
πάδι τους ή το ζωέµπορο.  

Μια άλλη πηγή δώρων για το πανηγύρι του Αγίου Αθανασίου είναι οι 
ετεροδηµότες, που διοργανώνουν εκδηλώσεις για το σκοπό αυτό169. 

 
Η φιλοξενία και το γλέντι της παραµονής  
Η φιλοξενία των ξένων αθλητών, το βράδυ της παραµονής, αλλά και του 

πλήθους, που ερχόταν µε τους αραµπάδες από τα διπλανά χωριά για να τιµή-
σει µε την παρουσία του τον Άγιο Αθανάσιο, ήταν φροντίδα της Εκκλησια-
στικής Επιτροπής, που διέθετε το νάρθηκα της εκκλησίας και ψάθες για 
στρωσίδια.  

Το βράδυ της παραµονής ήταν καθιερωµένο το γλέντι της Επιτροπής. 
Έσφαζαν 2-3 αρνιά από τα δώρα, και ετοίµαζαν ένα τραπέζι στο χώρο της 
παλαίστρας µόνο για τα όργανα και τα µέλη της Επιτροπής. Τα τελευταία 
χρόνια το τραπέζι γίνεται µε ευρύτερη συµµετοχή, έγινε γλέντι για τους 
µεγάλους χορηγούς και τις αρχές του τόπου, ενώ απρόσκλητος δε συµµετέ-
χει κανένας. Για την ετοιµασία των φαγητών, τώρα µε την έκταση που παίρ-
νει η υπόθεση, προσλαµβάνονται µάγειροι και βοηθοί τους, έτσι ώστε το 
πρωί της Κυριακής να είναι η παλαίστρα έτοιµη για να υποδεχτεί το πανηγύ-
ρι. Στο γλέντι αυτό, σε αντίθεση µε το πανηγύρι του Αγίου Θωµά, δε συµπε-
ριλαµβάνονται εκδηλώσεις πολιτιστικών φορέων.  

Στις περιπτώσεις που από τις ετοιµασίες για το γλέντι περισσεύουν 
ορισµένες µερίδες, η επιτροπή τις διαθέτει στο Κ.Α.Φ.Κ.Α. της Νιγρίτας ή 
σε άπορες οικογένειες. 

 
Η διεξαγωγή των πρωινών αγώνων 
Όλα τα χρόνια πρωινοί αγώνες ήταν όλοι οι αγώνες εκτός από την πάλη. 

Το 2012 όµως η Επιτροπή αποφάσισε και τους µετέφερε δοκιµαστικά το 
απόγευµα της παραµονής. Παρόλα αυτά, για συντοµία στις αναφορές, θα 
χρησιµοποιήσουµε τον όρο πρωινοί αγώνες µε το παλιό περιεχόµενό του. 

Για τους πρωινούς αγώνες η Επιτροπή άλλαζε τον χώρο τέλεσής τους 
ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούσαν και τις απαιτήσεις του κοινού. 
Και επειδή οι αλλαγές δε γίνονταν ίδιες για όλα τα αγωνίσµατα, θα παρου-

                                                           
169 Οι ετεροδηµότες είναι κυρίως µεγάλοι χορηγοί. 
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σιαστούν αναλυτικά. 
 
Ο αγώνας δρόµου, η ιππασία, η ποδηλασία 
Οι αγώνες του δρόµου και της ιππασίας, ως το 1921, εκτός από την περί-

οδο του Α΄ Παγκοσµίου πολέµου, είχαν αφετηρία στην τοποθεσία Κερασού-
δα και κατέληγαν στο χώρο του υδραγωγείου, κοντά στο σηµερινό παρεκ-
κλήσι της «Παναγούδας», στις νότιες παρυφές της πόλης. Μετά το 1921 και 
µέχρι το 1989 γίνονταν στην βόρεια έξοδο της πόλης. Στην αρχή σε έναν 
χωραφόδροµο στα Χατζήθκα, περίπου παράλληλο µε το δηµόσιο δρόµο 
Ανθής-Νιγρίτας. Στη συνέχεια πέρασαν το δηµόσιο δρόµο Ανθής-Νιγρίτας, 
και όταν οι κυκλοφοριακές συνθήκες σ’ αυτόν το δρόµο δυσκόλευαν τη 
διεξαγωγή τους επανήλθαν στο χωραφόδροµο. Από το 1989 µέχρι και 
σήµερα διεξάγονται στο Λαγάτρη, κοντά στο µοναστήρι της Γοργοεπηκόου 
Παναγίας, στις Καλογριές. Η ποδηλασία, από τότε που καθιερώθηκε ως 
αγώνισµα στο πανηγύρι, γίνεται στην ίδια τοποθεσία µε το αγώνισµα του 
δρόµου και της ιππασίας 

Οι αποστάσεις στους αγώνες δρόµου και της ποδηλασίας κλιµακώνονται, 
ανάλογα µε την ηλικία των αθλητών σε τρεις κατηγορίες, µία για τους µεγά-
λους και δυο µικρότερες για τα παιδιά.  

Για την ιππασία ορίζεται µία απόσταση, αλλά αν υπάρχουν πολλά άλογα 
γίνονται προκριµατικοί αγώνες. 

Η σκοποβολή  
Η σκοποβολή καθιερώθηκε ως αγώνισµα του πανηγυριού στα µέσα της 

δεκαετίας του ’90 και γίνεται στο Λαγάτρη. 
Το πήδηµα και η πέτρα 
Τα δυο αγωνίσµατα γίνονταν ανέκαθεν στο χώρο της σηµερινής παλαί-

στρας, στο Λάκκο, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου. Από το 
1989 γίνονται στο Λαγάτρη, στις Καλογριές, όπου και τα άλλα εκτός της 
πάλης αγωνίσµατα. Για την πέτρα είχαν µια ποταµίσια πέτρα σε σχήµα 
περίπου αβγοειδές, µε βάρος περίπου 5-6 κιλά.  

Σήµερα όµως δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τα αγωνίσµατα αυτά. Μια 
σκέψη είναι να καθιερωθεί και σ’ αυτά τα αγωνίσµατα κατηγορία για παι-
διά, όπως στο δρόµο, για να επιβιώσουν τα αθλήµατα στο πανηγύρι.  

 
Το µεσηµεριανό διάλειµµα 
Εδώ και 20-25 χρόνια, η σηµερινή Επιτροπή καθιέρωσε να παίρνει την 

ευλογία της εκκλησίας πριν από την έναρξη της πάλης. Μαζεύονται στο 
προαύλιο της εκκλησίας η επιτροπή και τα όργανα, παίρνουν την ευχή του 
παπά και ξεκινά η ποµπή προς την παλαίστρα µε προπορευόµενο το σηµαιο-
φόρο, ακολουθούν τα όργανα και τελευταία η Επιτροπή, ενώ οι καµπάνες 



Η Βισαλτία του χθες 

 

232

 

χτυπούν πανηγυρικά και ασταµάτητα. 
 
Η πάλη 
Ο χώρος της πάλης 
Είναι το µόνο αγώνισµα για το οποίο δεν άλλαξε ο χώρος διεξαγωγής 

του. Γινόταν και γίνεται στο φυσικό κοίλωµα, στο Λάκκο, δίπλα στην εκ-
κλησία του Αγίου Αθανασίου, που τελικά διαµορφώθηκε στη σηµερινή 
παλαίστρα. Η διαµόρφωση της παλαίστρας άρχισε µε τη δηµιουργία ενός 
υπονόµου στη θέση της κοίτης του µικρού ρέµατος που υπήρχε στο Λάκκο, 
στο τέλος της δεκαετίας του ’50. Στη συνέχεια η επιφάνεια του λάκκου κα-
λύφθηκε µε χλωροτάπητα και κατασκευάστηκαν οι κερκίδες.  

Η Επιτροπή, το 1990-92, τοποθέτησε στην παλαίστρα µαρµάρινη πλάκα, 
για να τιµήσει τον πρωτοπαλαιστή Ντάνη.  

Η διεξαγωγή της πάλης 
Η πάλη περιγράφηκε λεπτοµερώς στις προηγούµενες σελίδες. Στο σηµείο 

αυτό σηµειώνουµε ότι η Επιτροπή κατανέµει το ποσό που διαθέτει για την 
πάλη σε όλους τους παλαιστές, νικητές και νικηµένους, για να υπάρχει ενδι-
αφέρον και προσέλευση παλαιστών. Η κατανοµή των ποσών γίνεται ανάλο-
γα µε την κατηγορία, µε πιο ψηλό έπαθλο στο νικητή στο µπάσ(ι). Για παρά-
δειγµα, αν αποφασιστεί να δοθούν στην κορυφαία κατηγορία 1800 €, τότε 
στο νικητή δίνονται 600-800 € και τα υπόλοιπα κατανέµονται στους παλαι-
στές που συµµετείχαν κατά ζεύγη στην κατηγορία. Βέβαια σε κάθε ζευγάρι 
περισσότερα δίνονται στο νικητή και λιγότερα στον ηττηµένο. Όσον αφορά 
στη συµµετοχή παλαιστών συµµετέχουν και αλλοεθνείς. Συνήθως είναι 
Τούρκοι, αγωνίστηκαν όµως και Βούλγαροι, όπως και Αιγύπτιοι το 1956.  

 
Η διάθεση των δώρων  
Επειδή οι αθλητές, όπως προειπώθηκε, προτιµούν να παίρνουν χρήµατα 

αντί για ζώα-έπαθλα, οι δωρητές ζώων, κτηνοτρόφοι ή άλλοι νοικοκυραίοι, 
ρευστοποιούν τα δώρα τους στο τέλος του κάθε αγώνα, αλλά και όσα περισ-
σέψουν στο τέλος του πανηγυριού.  

Η Επιτροπή φροντίζει να µην έχει ελλείµµατα και τα περισσεύµατά της, 
που είναι µόνο σε χρήµα, τα χρησιµοποιεί για τη βελτίωση των εγκαταστά-
σεων και τη συντήρηση της παλαίστρας, δίνει κάποιο ποσό στην Εκκλησια-
στική Επιτροπή και ό,τι αποµένει µεταφέρεται στην επόµενη χρήση. 

Η εµπορική κίνηση 
Η γενιά µας θυµάται το πανηγύρι του Αγίου Αθανασίου ως ένα πανηγύρι 

«κοσµοπληµµύρα». Οι πάγκοι των µικροπωλητών µε τα καλούδια τους και 
οι προσωρινές εγκαταστάσεις στοιχείων των «λούνα παρκ», όπως τυχερά 
παιχνίδια, σκοπευτήρια, κούνιες, γύρος του θανάτου κ. ά., δηµιουργούσαν 
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από την παραµονή το αδιαχώρητο κοντά στην εκκλησία του Αγίου Αθανα-
σίου. Σε µια συζήτηση που είχαµε µε τον Αθανάσιο Χατζηπανταζή, για την 
εµπορική κίνηση στο πανηγύρι του Αγίου Αθανασίου µάθαµε κάτι που δεν 
το είχαµε ξανακούσει. Ότι δηλαδή παλιότερα στο πανηγύρι γίνονταν και 
αγοραπωλησίες ζώων. Η δραστηριότητα αυτή κάλυπτε βασικές ανάγκες της 
περιοχής, αφού τότε στη Σούρπα αλλά και στα γύρω χωριά υπήρχε αναπτυγ-
µένη κτηνοτροφία, αλλά και πολλά ζώα εργασίας. Όλη η τότε ρεµατιά από 
την εκκλησία µέχρι τον Πύργο, στη θέση όπου γίνονταν τότε το πανηγύρι, 
ήταν γεµάτη από ζώα για πούληµα. ∆εν µας είπε όµως πότε σταµάτησε αυτή 
η εµπορική δραστηριότητα, πιθανώς όταν η κτηνοτροφία περιορίστηκε αι-
σθητά

170. Αξιοσηµείωτο είναι ακόµη και το γεγονός ότι κάποια εποχή µαζί 
µε τους άλλους εµπόρους έρχονταν στο πανηγύρι του Αγίου Αθανασίου και 
σαράφηδες για τις αγοραπωλησίες χρυσών νοµισµάτων.  
 

 
 

Βράβευση αθλητή τριπλού άλµατος στο πανηγύρι του Αγίου Αθανασίου 
από το Σύλλογο Νιγριτινών Θεσσαλονίκης «Ο Βισάλτης» 

Από αριστερά στην πρώτη σειρά: ο Κ. Καραγιάννης, ο Γιώργος Κοκόζηλας,  
ο άλτης, ο Κ. Βαγενάς, και ο ιερέας Παπα-Χρήστος Τσιφούτης.  

Αρχείο Γιώργου Κοκόζηλα.  

                                                           
170 ∆ες σχετικά στο κεφάλαιο «Κτηνοτροφία», σ. 413. 
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Οι παλαιστές του Αγίου Αθανασίου στο κέντρο της Νιγρίτας 
Αρχείο Αστερίου (Γιούλη) Καραγιάννη 

 

 
 

Η πάλη στο µπάσ(ι) του Αγίου Αθανασίου, µε κριτή τον Γιούλη Καραγιάννη 
Αρχείο Αστερίου (Γιούλη) Καραγιάννη 



Τα πανηγύρια της Νιγρίτας 

 

235 

 
 

Οι παλιοί Νιγριτινοί αθλητές στα πανηγύρια της Νιγρίτας 
Κι όσοι από τους ξένους άφησαν όνοµα 

 
Οι παλιοί αθλητές στα πανηγύρια της Νιγρίτας. 
Στο σηµείο αυτό θα γίνει ονοµαστική αναφορά των αθλητών κατά αγώνι-

σµα, που διακρίθηκαν στα πανηγύρια του Αγίου Θωµά και του Αγίου Αθα-
νασίου. Εξαίρεση από την απλή ονοµαστική αναφορά, γίνεται µόνο για τον 
Άγγελο ∆ράκο, αλλιώς Ντάνη, που στις αρχές του περασµένου αιώνα έγινε  
θρύλος της πάλης, και για το Στέργιο Λουκά. Στις γραπτές πηγές171 υπάρχει 
λεπτοµερής αναφορά για το πώς έγινε διάσηµος ο Ντάνης ύστερα αγώνα 
πάλης µε Τούρκο παλαιστή στις Σέρρες. Εµείς από την πλευρά µας παραπέ-
µπουµε σε ένα άλλο περιστατικό µε πρωταγωνιστή τον Ντάνη

172. Αυτό το 
δεύτερο περιστατικό σχετίζεται µε την προβολή του Μακεδονικού Αγώνα 
µέσα από αγώνες πάλης ανάµεσα σε Έλληνες και Τούρκους, και µας πλη-
ροφορεί πώς έγινε ο Τσέλιος Βούζιος παλαιστής. Για το Στέργιο Λουκά ση-
µειώνεται, ότι το 1927 κέρδισε Α΄ νίκη στο Μαραθώνιο σε στρατιωτικούς 
αγώνες και ότι το 1958 µε απόφαση του κράτους τού παραχωρήθηκαν 20 
στρέµµατα χωράφια. 

 
Οι αθλητές της Νιγρίτας 
Στο τρέξιµο: Βασίλειος ∆ρογαλάς, Στέργιος Θεοδωρούδας/Γκαγκάλιας, 

Στέργιος Λουκάς/Γαδράς (αθλητής του Βισάλτη και του Ηρακλή Θεσσαλο-
νίκης), Λιώτης (ο Σόχαλης από την Καλλιθέα), Νικόλας Μώκος, ∆ηµητρά-
κης Παπανικολάου, Γιάννης Πλιάκος (αθλητής του Ορφέα Σερρών), Ευάγ-
γελος Πλιάκος, Σπύρος Σαλονικιός, Μοσχόπουλος Τσέλιος/Πρασάς και 
Ορέστης Τσέλιος.  

Στην πέτρα: Άγγελος ∆ράκος (Ντάνης), ∆ηµήτριος Ν. Βαγενάς, Μάρκος 
Πρόγιος, Σωκράτης Τσέλιος.  

Στο πήδηµα: Απόστολος Κουτούπας, ∆ηµοσθένης Μέρκος, Βασίλης 
∆ρογαλάς. 

Στα ποδήλατα: Αστέριος/Τσιλιάς Αναγνωστούδας, Απόστολος Κοπελάς, 
Σωκράτης Λαµπάδας, Ιωάννης Παπαγιάννης, Αρίστος Παπανικολάου, Πα-
ναγιώτης Πολυχρονίδης, Αλέξανδρος Σεΐζης, Στέργιος Σοφτάς, Ιωάννης 
Τσιµπούκας,  

Στις ιπποδροµίες: Πολυνίκης ιππέας ιπποδροµιών όλων των εποχών, εί-
                                                           

171 ∆ες Μ.Β. σσ. 101-102· αναφέρεται και ο Παρταλάς ως νικητής στο µπάσ(ι) στο 
πανηγύρι του Αγίου Αθανασίου του 1909. 

172 ∆ες Ν.Πα. 5, σ. 124. 
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ναι ο Καράπαλης Νικόλαος. Αγωνίστηκαν όµως και οι: Γιώργος Βαλταδώ-
ρος, Αλέξανδρος Εξηνταράκης, Χρήστος Γιαννιός/Καµπάνταης, Χρήστος 
Παραλής (µε το άλογο του Καρούση από την Τερπνή).  

Στην πάλη: Νικόλας Βούζιος (ο Νικόλας του γνωστού δηµοτικού τραγου-
διού), Τσέλιος Βούζιος (αδερφός του Νικόλα Βούζιου), Άγγελος ∆ράκος, 
(Ντάνης), Παρταλάς, Αλέξανδρος Λαλιώτης, Γιώργος Μ. Σίσκος και Μη-
τσιος Τσιολάκης.  

 
Οι αθλητές από τα γύρω χωριά 
Τερπνή: 
Σε άλλη εργασία µας173 αναφέρονται αναλυτικά οι Τερπνιώτες αθλητές, 

µέχρι τη γενιά µας, που διακρίθηκαν στο πανηγύρι της Τερπνής και που 
σίγουρα έπαιρναν µέρος στα πανηγύρια της Νιγρίτας.  

Στο σηµείο αυτό αναφέρουµε τους πιο παλιούς δροµείς: Το Βασίλη Τσί-
καλα (1863), που κέρδισε το 1885 τον αγώνα δρόµου, στο πανηγύρι του 
Αγίου Αθανασίου της Σούρπας, και «τον πήγαν µε ποµπή τα νταούλια στην 
Τερπνή», το Θωµά Τσίκαλα (αδερφό του Βασίλη), το Θόδωρο Νούλη και το 
Βασίλη Αγγελάκη, που εκτός από τα πανηγύρια πήγαν στην Αθήνα για να 
πάρουν µέρος στους πρώτους Ολυµπιακούς Αγώνες το 1896. Έπαθαν όµως 
τροφική δηλητηρίαση την παραµονή των αγώνων και δεν αγωνίστηκαν. 
Αναφέρουµε ακόµη τους Τερπνιώτες αθλητές που διακρίθηκαν σε επίση-
µους Παµµακεδονικούς και Πανελλήνιους αγώνες. Είναι ο Ευάγγελος Κα-
ρούσης στην πέτρα, κι ο Θανάσης Παπαθανασίου στο πήδηµα. 

Αγία Παρασκευή: Ο Βαγγέλης Γκαραγκούνης στην πάλη. 
Βέργη: ο Θανάσης Μπεκιάρης, σε αγώνες δρόµου. 
Σησαµιά: Ο Κώστας Τσαµουρτζής, στο πήδηµα και στην πέτρα. 
Νικόκλεια: Η Νικόκλεια ανέδειξε αθλητές στη πάλη, που ήταν κυρίως 

από την οικογένεια Κουτσουρούµπα. Η γενιά µας θυµάται τα αδέρφια Πα-
ράσχο, Μουτό και Πασχάλη Κουτσουρούµπα. Παλιότερα πάλευε στα πανη-
γύρια µας ο πατέρας των αδερφών Κουτσουρούµπα, ο Βασιλός, και ακόµα 
πιο παλιά ο παππούς τους, ο Γιώργος Κουτσουρούµπας. ∆ιακρίθηκε ακόµη 
στα πανηγύρια µας την εποχή του Βασιλού Κουτσουρούµπα κι ο Βασίλειος 
Μπλάγκος.  

 

                                                           
173 ∆ες Ν.Πα. 5, σσ. 119-124, 309. 


