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Της Ζωοδόχου Πηγής 

 
Το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής στην Τερπνή, όπως και άλλα πανηγύ-

ρια στην περιοχή µας, που συνδυάζουν τη λατρεία µε τους αθλητικούς αγώ-
νες, είναι συνέχεια της συνήθειας των Αρχαίων Ελλήνων που διοργάνωναν 
αγώνες προς τιµήν των Θεών τους. Η παράδοση του τόπου µας, µε το πέρα-
σµα από το δωδεκάθεο των αρχαίων Ελλήνων στη χριστιανική πίστη, αντι-
κατέστησε τους αρχαίους Θεούς µε την Παναγία και τους Αγίους της χρι-
στιανικής θρησκείας σε διάφορα τοπικά έθιµα, όπως στις Λαζαρίνες, στη Χε-
λιδόνα και στα πανηγύρια µας. Το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής στην 
Τερπνή, αλλά και τα άλλα της περιοχής µας, π.χ. του Αγίου Θωµά στη Νι-
γρίτα, του Αγίου Αθανασίου στη Σούρπα κ.λπ., όλα είναι εκδηλώσεις της 
ίδιας παράδοσης, που στα χρόνια της τουρκοκρατίας αποτελούσε πόλο 
συσπείρωσης των Ελλήνων και το µέσο για την επιβεβαίωση της κοινής 
θρησκείας και της εθνικής ταυτότητας. 

∆εν γνωρίζουµε αν στο παρελθόν είχε διακοπές η συνέχεια της παράδο-
σης και σε ποιες περιόδους. Μπορούµε µόνο να υποθέσουµε ότι σε περιό-
δους πολέµων θα έγινε κάτι τέτοιο, όµως πριν χαθεί από τις µνήµες των συγ-
χωριανών µας θα αναβίωνε, όπως έγινε και στο Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, που 
σταµάτησε στον πόλεµο και ξανάρχισε το 1945. 

Το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής γίνεται την πρώτη Παρασκευή µετά 
το Πάσχα, τη γιορτή της Ζωοδόχου Πηγής. Αρχίζει στο παρεκκλήσι της Ζω-
οδόχου Πηγής στην τοποθεσία Πλατανούδια της Τερπνής, όπου γίνονται οι 
αγώνες, δρόµου, άλµα τριπλούν, λιθοβολία, η ποδηλατοδροµία, η ιπποδρο-
µία, ή όπως έλεγαν, το κουσί, τ’ αµπήδµα, τα πουδήλατα, τ’ άλουγα, και τε-
λειώνει µε την πάλη. Η πάλη κατά περιόδους γινόταν σε διάφορα σηµεία, 
σήµερα όµως γίνεται στην ειδικά γι’ αυτόν το σκοπό διαµορφωµένο χώρο, 
την παλαίστρα.  

Σε όλη τη διάρκεια του πανηγυριού, από την προετοιµασία του µέχρι και 
το τέλος του, η εκκλησία είναι παρούσα, όλα τα στοιχεία της παράδοσης δη-
λαδή έχουν άµεση και στενή σχέση µε την εκκλησία. Οι λειτουργοί της στον 
εσπερινό και στην πρωινή λειτουργία, τα εικονίσµατα του Αγίου Αθανασί-
ου, η ολοήµερη παρουσία της εκκλησιαστικής επιτροπής στο παρεκκλήσι 
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της Ζωοδόχου Πηγής την ηµέρα του πανηγυριού και η ολιγοµελής επιτροπή 
του πανηγυριού, που λειτουργούσε και λειτουργεί κατ’ εντολή της εκκλησί-
ας σε όλη τη διάρκειά του, όλα αυτά προσδιορίζουν τη στενότατη σχέση της 
εκκλησίας µε όλες τις παραδόσεις µας στο πανηγύρι. Γι’ αυτό και θα επιχει-
ρηθεί να δοθεί µια πλήρης περιγραφή για το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής. 

 
Αρκετές µέρες πριν από το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής άρχιζε η προ-

ετοιµασία για το πανηγύρι. Παλιότερα, µια βδοµάδα µε δέκα µέρες πριν από 
το πανηγύρι, οριζόταν από την εκκλησιαστική επιτροπή η επιτροπή του πα-
νηγυριού, αυτή που θα αναλάµβανε όλα τα ζητήµατα για την προετοιµασία 
και την διεξαγωγή του. Η εφαρµογή των άγραφων κανόνων για τη διεξαγω-
γή των αγώνων, τα θέµατα της τάξης σε όλη τη διάρκεια του πανηγυριού, η 
οικονοµική διαχείριση του πανηγυριού, η απονοµή των δώρων, ακόµη και 
του πιο µικρού, ήταν αρµοδιότητα της επιτροπής.  

Στην επιτροπή ορίζονταν µερικοί συγχωριανοί που, από διάθεση να προ-
σφέρουν στο πανηγύρι, συµµετείχαν φορώντας σε όλες τις εκδηλώσεις το 
διακριτικό περιβραχιόνιο. Ήταν οι γνώστες των παραδόσεων και των κανό-
νων, γι’ αυτό και η συµµετοχή τους ήταν απαραίτητη. Ορίζονταν και κά-
ποιοι αγροφύλακες για να βοηθούν το έργο της επιτροπής, κυρίως για θέµα-
τα τάξεως, προσφέρονταν όµως και νεαροί Τερπνιώτες εθελοντές για να κά-
νουν τις δουλειές που ήθελαν τρεξίµατα και χειρωνακτική εργασία. 

Σηµειώνεται εδώ ότι τα έσοδα της εκκλησίας από τα κεριά και άλλες 
προσφορές στο παρεκκλήσι της Ζωοδόχου Πηγής και οι προσφορές των 
Τερπνιωτών κατά τη συλλογή των δώρων για το πανηγύρι, ήταν δυο ξεχωρι-
στές ενότητες και είχαν διαφορετικό προορισµό. Τα πρώτα τα διαχειριζόταν 
η εκκλησιαστική επιτροπή και τα δεύτερα η επιτροπή του πανηγυριού. Βέ-
βαια στο τέλος ο οικονοµικός απολογισµός ήταν ενιαίος και η εκκλησιαστι-
κή επιτροπή αναλάµβανε το θετικό ή το αρνητικό αποτέλεσµα της συνολι-
κής οικονοµικής διαχείρισης. 

Εδώ και µερικά χρόνια όµως τα πράγµατα έχουν αλλάξει51. Άλλαξαν οι 
κοινωνικές συνθήκες, άλλαξαν τα ενδιαφέροντα των ανθρώπων του χωριού, 
και εκεί που πήρε να σβήνει το πανηγύρι, πήραν την πρωτοβουλία οι πολιτι-
στικοί φορείς των Τερπνιωτών και το ξαναζωντάνεψαν, χωρίς να το αναβιώ-
σουν σαν µια µουσειακή εκδήλωση. Άλλαξαν τον τρόπο της διοργάνωσής 
του και µε την αναπροσαρµογή του δεν εξασφάλισαν µόνο την επιβίωσή του 
στις καινούριες συνθήκες, πέτυχαν και να εκφράσουν τη νέα πολιτιστική 
µας ταυτότητα. Γι’ αυτό κι ο κόσµος το αγκάλιασε όπως παλιά. ∆εν έχει πα-
                                                           

51 Το πρώτο βήµα για τη συµµετοχή των πολιτιστικών φορέων των Τερπνιωτών στη διορ-
γάνωση του πανηγυριού άρχισε το 2000 και το ουσιαστικό έγινε το 2002, (Η Τερπνή, αρ. φ. 
33/Μάιος-Ιούνιος 2000 και 45/Μάιος-Ιούνιος 2002). 
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ρά να δει κάποιος τη διοργάνωση του 2008, όπου στις ιπποδροµίες έτρεξαν 
36 άλογα και στην πάλη πήραν µέρος πάνω από 60 ζευγάρια παλαιστών52, 
για να δει ότι το πανηγύρι είναι ζωντανό όπως παλιά κι ακόµα καλύτερο. 

Άλλαξαν κάποιες λεπτοµέρειες, όπως για παράδειγµα η συγκέντρωση 
των επάθλων, δεν άλλαξαν όµως πολλές άλλες πλευρές του πανηγυριού. 
Παλιότερα υπήρχαν κτηνοτρόφοι στο χωριό κι από τις προσφορές τους σε 
αρνιά και κατσίκια µαζεύονταν τα περισσότερα δώρα για τους νικητές των 
αγώνων. Σήµερα µαζεύονται χρήµατα από τους καταστηµατάρχες της Τερ-
πνής και της Νιγρίτας και αυτά µοιράζονται στους νικητές. Άλλαξε ο χρόνος 
συλλογής των δώρων, δεν άλλαξαν όµως τα όργανα που συνόδευαν και συ-
νοδεύουν τις εκδηλώσεις του πανηγυριού, δεν άλλαξαν τα νταούλια και οι 
ζουρνάδες. Άλλαξε ο τρόπος διοργάνωσης των ιπποδροµιών, δεν άλλαξε 
όµως ο κόσµος που όπως παλιά πληµµυρίζει το σηµείο του τερµατισµού, για 
να χαρεί το θέαµα αλλά και τους ήχους από τα νταούλια και τους ζουρ-
νάδες, που ξέρουν να συγκινούν τον κόσµο, όπως παλιότερα, παίζοντας τους 
σκοπούς κουσί και γκιουρέσ(ι) χαβασί, µε ρυθµούς που εντείνονται στον τερ-
µατισµό ή στις ενδιαφέρουσες στιγµές των αγώνων. Συνεχίζεται και σήµερα, 
όπως παλιότερα, να µπαίνουν τα νταούλια µέσα στην παλαίστρα, όταν πα-
λεύουν στο µπάσ(ι), για να τονίζουν τις ενδιαφέρουσες στιγµές του αγώνα 
και να δέχονται τα απλόχερα φιλοδωρήµατα από τους µερακλήδες θεατές.  

Το πανηγύρι που τέλειωνε µε το τελευταίο φως της ηµέρας ανήκει πλέον 
στο παρελθόν. Σήµερα επεκτάθηκε χρονικά η διάρκειά του. Κατά περιόδους 
έγινε από διήµερο έως και τετραήµερο, όπως φαίνεται πιο κάτω, ενώ οι αγώ-
νες της πάλης φθάνουν να γίνονται πλέον και νυχτερινές ώρες εξαιτίας της 
µεγάλης συµµετοχής αθλητών. Οι προβολείς της παλαίστρας όµως εξυπηρε-
τούν και την πάλη και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις µε τις οποίες εµπλουτί-
στηκε το πανηγύρι. Σηµειώνεται ακόµη ότι στο παρελθόν κάποιες χρονιές 
προστέθηκε στη διοργάνωσή του και το ποδόσφαιρο. Έτσι ή αλλιώς όµως 
είναι, όπως ήταν πάντα, µια γιορτή για το χωριό, µια γιορτή στην οποία δεν 
άλλαξε καθόλου η θρησκευτική πλευρά της. 

Η περιγραφή, κατ’ ανάγκη, δεν µπορεί να είναι µονοσήµαντη, µε την έν-
νοια δηλαδή να αναφέρεται µόνο στο σήµερα ή µόνο στο παρελθόν. Η ανα-
φορά σε παρελθόντα χρόνο θα αφορά στην περίοδο που την ευθύνη της δι-
οργάνωσης την είχε η επιτροπή της εκκλησίας, όπως γινόταν δηλαδή το πα-
νηγύρι πριν αναλάβουν οι πολιτιστικοί φορείς τη διοργάνωση του, και πιο 
συγκεκριµένα θα αναφέρεται στις αρχές της δεκαετία του 1950, τότε που η 
γενιά µας παρακολουθούσε τα δρώµενα µε το έκθαµβο µάτι του µικρού παι-
διού. Παράλληλα θα σηµειώνονται, σε παρόντα χρόνο, οι αλλαγές που έχουν 

                                                           
52 Η Τερπνή, αρ. φ. 78, Μάρτιος-Απρίλιος 2008. 
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γίνει και θα αφορούν το σύγχρονο πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής. 
Παλιότερα η επιτροπή µόλις αναλάµβανε τα καθήκοντά της γνωστοποι-

ούσε µε ανακοινώσεις της την πραγµατοποίηση του πανηγυριού στο χωριό 
και στα χωριά της επαρχίας. Το γνωστοποιούσε ακόµη και σε άλλα χωριά 
εκτός της επαρχίας που είχαν ενδιαφέρον για το πανηγύρι µας. Η γνωστο-
ποίηση γινόταν κυρίως για να ανακοινωθούν τα έπαθλα και προπαντός το 
έπαθλο στην ανώτερη κατηγορία της πάλης, στο µπάσ(ι). Οι κήρυκες πιο 
παλιά, οι έντυπες ανακοινώσεις αργότερα, που τοιχοκολλούνταν στα χωριά, 
το έκαναν γνωστό, ενώ σήµερα η σύγχρονη επιτροπή αναθέτει τον ίδιο ρό-
λο στα µεγάφωνα, στις τοπικές εφηµερίδες, στο ραδιόφωνο και στην τηλεό-
ραση. Έτσι ή αλλιώς το µαθαίνει ο κόσµος και καλούνται οι αθλητές να πά-
ρουν µέρος, ακούνε και τις ανακοινώσεις της επιτροπής κατά τη διάρκεια 
των αγώνων. Παλιότερα η επιτροπή αναλάµβανε όλα τα θέµατα του πανηγυ-
ριού. Αναλάµβανε την προετοιµασία, τη διοργάνωση, τη συµφωνία µε τα 
όργανα, συνήθως δυο συγκροτήµατα µε νταούλια και ζουρνάδες, αναλάµβα-
νε όµως και ως ελλανόδικος επιτροπή. Σήµερα η επιτροπή, που συγκροτεί-
ται σε συνεργασία µε τους πολιτιστικούς φορείς του χωριού και της εκκλη-
σιαστικής επιτροπής του Αγίου ∆ηµητρίου, ορίζει ως µέλη της ελλανοδίκου 
επιτροπής συγχωριανούς εθελοντές που ξέρουν τους άγραφους κανόνες για 
τη διεξαγωγή των αγωνισµάτων.   

Η επιτροπή φρόντιζε και φροντίζει για τα όργανα, τα νταούλια και τους 
ζουρνάδες. Παλιότερα την παραµονή του πανηγυριού, από το µεσηµέρι άρ-
χιζε τη συλλογή των δώρων. Κάποια µέλη της επιτροπής µε τη σηµαία επι-
κεφαλής και µε τη συνοδεία των οργάνων, άρχιζαν το γύρο στο χωριό για να 
µαζέψουν τα δώρα. Η βάση ήταν οι κτηνοτρόφοι του χωριού που έδιναν, ο 
καθένας ανάλογα µε τη διάθεσή του, κι από ένα ζώο, κατσίκι, αρνί, κριάρι, 
τραγί, µοσχάρι, για δώρο. Ειδικά οι κτηνοτρόφοι που είχαν τη διάθεση να 
προσφέρουν κάποιο ξεχωριστό δώρο, όπως κριάρι, τραγί ή µοσχάρι, το έκα-
ναν γνωστό από πριν στην επιτροπή, ώστε να την προσανατολίζουν για την 
κατανοµή των δώρων στα αγωνίσµατα. Αν η επιτροπή διαπίστωνε ότι δεν 
προσφερόταν από κανέναν ως δώρο µοσχάρι, φρόντιζε και το αγόραζε από 
πριν και το συµπεριλάµβανε στις ανακοινώσεις για το πανηγύρι. Κρατούσε 
έτσι το ενδιαφέρον για το πανηγύρι υψηλό.  

Όµως και άλλες οικογένειες, εκτός από τους κτηνοτρόφους έδιναν δώρα. 
Άλλες έδιναν από ένα κατσίκι, από τις οικόσιτες κατσίκες που είχαν, άλλες 
έδιναν διάφορα δώρα που αγόραζαν ειδικά για το πανηγύρι, όπως προσόψια, 
κοµµάτια από υφάσµατα, τους λεγόµενους µπασµάδες, αλλά και χρήµατα. 
Και οι καταστηµατάρχες, όσοι υπήρχαν εκείνες τις εποχές, κι αυτοί έδιναν 
χρηµατικά ποσά. Όλα τα δώρα που δίνονταν από τους κατοίκους του χωριού 
για το πανηγύρι, ήταν προσφορές για την Παναγία τους που γιόρταζε, για τη 
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Ζωοδόχο Πηγή τους.  
 

 
 

Καταγράφοντας τις παραδόσεις του τόπου µας 
∆ιακρίνονται από αριστερά:  

Ο Αλέκος ∆ούλης, ο ∆ήµος ∆ούλης, η Νίνα ∆. ∆ούλη, η Ανέτα Α. ∆ούλη, η 
σύζυγός µου Φωτεινή Μπιζιάνου, η Λίτσα Θ. ∆ιαµαντή κι ο Θανάσης ∆ιαµαντής.  

 
Τα όργανα, τα νταούλια και οι ζουρνάδες, γυρνώντας στο χωριό στέκο-

νταν έξω από τα σπίτια των κτηνοτρόφων παίζοντας παραδοσιακούς σκο-
πούς, ενώ τα µέλη της επιτροπής πήγαιναν µέσα για να παραλάβουν τα δώ-
ρα. Οι άλλες οικογένειες έβγαιναν στο δρόµο για να δώσουν το δώρο τους, 
αν είχαν ταµένο κάποιο κατσίκι ή κάτι αγορασµένο, κι αν ήταν υφασµάτινο 
το κρεµούσαν στο κοντάρι της σηµαίας. Την επιτροπή τη συνόδευαν εθελο-
ντικά µικροί Τερπνιώτες που αναλάµβαναν να κουβαλήσουν στους ώµους 
τους τα κατσίκια και τ’ αρνιά, θεωρώντας κι αυτό µια προσφορά για την 
Παναγία, για τη Ζωοδόχο Πηγή. Σηµειώνεται ακόµη ότι σε διάφορα σηµεία 
της διαδροµής, εκεί που είχαν οι δρόµοι κάποια µικρή αλάνα, ήταν συνηθι-
σµένο να στήνεται κι ένας σύντοµος χορός από τους µερακλήδες του χω-
ριού, που καρτερούσαν πώς και πώς να περάσουν τα όργανα για να χορέ-
ψουν στη γειτονιά τους, ως προετοιµασία για το χορό το βράδυ στο καφε-
νείο.  
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Η συλλογή των δώρων δεν τελείωνε την παραµονή. Σταµατούσε όµως 
µόλις βράδιαζε, µαζεύονταν τα ζώα για φύλαξη σε κάποιο σπίτι, και άρχιζε 
µια άλλη φάση του πανηγυριού. Το βραδινό γλέντι που διοργάνωνε η επι-
τροπή στο καφενείο, που ως κτήµα ήταν ιδιοκτησία της εκκλησίας. Τα έξο-
δα τα αναλάµβανε η επιτροπή, πολλοί Τερπνιώτες όµως θέλοντας να προ-
σφέρουν στην εκκλησία, το έκαναν και στο γλέντι κερνώντας, µια ο ένας και 
µια ο άλλος, όλους τους συνδαιτυµόνες. Ήταν ένα γλέντι που γινόταν για 
τους ηλικιωµένους και τους γέροντες του χωριού, ενώ η νεολαία διασκέδαζε 
στα άλλα καφενεία. Είναι ζωντανές στις µνήµες της γενιάς µας οι εικόνες µε 
τους γέρους να χορεύουν το µαντηλούδι ή άλλους τοπικούς χορούς έξω από 
το καφενείο, και τους νεότερους να τους καµαρώνουν. Σήµερα τα πράγµατα 
έχουν αλλάξει και το γλέντι της παραµονής είναι γενικό. Λίγο πιο παλιά 
γινόταν στην πλατεία του χωριού, ενώ το 2008 έγινε στο χώρο της παλαί-
στρας, µε συµµετοχή των πολιτιστικών φορέων του χωριού. Τελικά, τα ντα-
ούλια του πανηγυριού, οι άλλες ορχήστρες που έφερναν οι πολιτιστικοί 
φορείς ή έφεραν το 2008 οι καταστηµατάρχες του χωριού, και τα χορευτικά 
σύνολα του Πολιτιστικού Συλλόγου, αλλά και άλλων συλλόγων, κάνουν το 
γλέντι του πανηγυριού πάνδηµο.  

Την µέρα του πανηγυριού, πρωί-πρωί η επιτροπή συνέχιζε το γύρο στο 
χωριό µε τη σηµαία µπροστά και τα νταούλια, και συµπλήρωνε το µάζεµα 
των δώρων. Όλη αυτή η διαδικασία για το µάζεµα των δώρων κρατούσε µέ-
χρι που τέλειωνε η λειτουργία στο παρεκκλήσι κι άρχιζε το δεύτερο µέρος 
του πανηγυριού, της αθλητικής διοργάνωσης. Εκείνη την ώρα η επιτροπή 
αποφάσιζε για τα δώρα που θα δίνονταν στους νικητές των αγώνων Τα αξι-
ολογούσε, από τα υφασµάτινα δώρα µέχρι το µοσχάρι και συµφωνούσαν τι 
θα έδιναν και σε ποιο αγώνισµα. Τα υφασµάτινα δώρα στους µικρούς παλαι-
στές, τα παιδιά που ήθελαν να δοκιµάσουν τις δυνάµεις τους µε την ελπίδα 
κάποτε να διακριθούν, τα κατσίκια σε δεύτερους νικητές κάποιων αγωνι-
σµάτων ή και σε πρώτους νικητές άλλων, τα αρνιά στους πρώτους νικητές, 
τα κριάρια και τα τραγιά στις µεσαίες κατηγορίες της πάλης και το µοσχάρι 
υψηλότερη κατηγορία της πάλης, το µπάσ(ι). Για τους δεύτερους νικητές, 
ιδίως της πάλης, αν δεν είχαν να δώσουν µικρά κατσίκια έδιναν κάποιο χρη-
µατικό ποσό, που κινούσε το ενδιαφέρον των παλαιστών για να παίρνουν 
µέρος στην πάλη. Αν συνέβαινε και περίσσευαν κάποια ζώα, παλιότερα η 
εκκλησιαστική επιτροπή τα έβγαζε όλα σε δηµοπρασία µετά το πανηγύρι. 
Πολλές φορές όµως έκανε µια εξαίρεση κι ένα-δυο µικρά ζώα τα δώριζε 
στην οµάδα της ΑΣΠΙ∆ΑΣ, «για τα παιδιά» όπως έλεγαν, για το γλέντι των 
ποδοσφαιριστών την Πρωτοµαγιά. 

Σήµερα η επιτροπή δε γυρίζει στο χωριό όπως παλιά. Τα κοπάδια που 
υπάρχουν λειτουργούν σε άλλη βάση, γι’ αυτό η επιτροπή τα βρίσκει έξω 



Τα πανηγύρια 

 

109 

από το χωριό, µε τα νταούλια πάνω στα αγροτικά αυτοκίνητα. Σήµερα η 
επιτροπή συγκεντρώνει χρήµατα και µικρά δώρα από τους χωριανούς. Τα 
χρήµατα από τους επαγγελµατίες του χωριού και της Νιγρίτας, και δεν τα 
συγκεντρώνει µόνο την παραµονή, όπως παλιά. Το µεγάλο Σάββατο, στη 
λαϊκή αγορά της Νιγρίτας, στο παζάρι, η επιτροπή µε τη συνοδεία των ορ-
γάνων µαζεύει χρήµατα και συνεχίζει µετά στο χωριό. Είναι αξιοσηµείωτο 
ότι η διάθεση των επαγγελµατιών της Νιγρίτας και της Τερπνής για προσφο-
ρά στο πανηγύρι, δεν έχει να ζηλέψει τους παλιότερους κτηνοτρόφους που 
µε τις προσφορές τους κρατούσαν το πανηγύρι ζωντανό. 

Το αθλητικό µέρος του πανηγυριού δεν αρχίζει αν δεν τελειώσει το θρη-
σκευτικό. Μετά τη λειτουργία στο παρεκκλήσι της Ζωοδόχου πηγής οι πα-
πάδες και το εκκλησίασµα περιµένουν να έρθουν οι ενορίτες του Αγίου 
Αθανασίου της Νιγρίτας, οι οποίοι εκείνη την ηµέρα κάνουν λιτανεία σε 
ανάµνηση του γεγονότος ότι οι κάποιοι πρόγονοί τους είχαν εγκατασταθεί 
στο χώρο που βρίσκεται σήµερα το παρεκκλήσι του Αγίου Αθανασίου στον 
κάµπο της Τερπνής. Οι Νιγριτινοί περνώντας από το παρεκκλήσι του Αγίου 
Αθανασίου και αφού διανύσουν συνολικά µια απόσταση 12 χιλιοµέτρων πε-
ρίπου µε τις εικόνες στον ώµο, περνούν από το παρεκκλήσι της Ζωοδόχου 
Πηγής. ∆ιαβάζουν εκεί τις ευχές της περίστασης, οι ιερείς ασπάζονται τις 
εικόνες και οι ενορίτες του Αγίου Αθανασίου κατευθύνονται στη Νιγρίτα. 

Μετά την αναχώρηση της λιτανείας των Νιγριτινών αρχίζει το αθλητικό 
µέρος του πανηγυριού µε πρώτο το αγώνισµα του δρόµου, το κουσί, στο 
δρόµο που γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο ονοµάστηκε από τον καιρό της τουρ-
κοκρατίας Κουσίγιουλου και παρέµεινε µέχρι και σήµερα ως το επικρατέ-
στερο όνοµα. Πρώτα τρέχουν οι πεζοί και ακολουθούν τα ποδήλατα και τα 
άλογα. Σήµερα ο αγώνας δρόµου γίνεται σε µια απόσταση 1800 µέτρων πε-
ρίπου, ενώ παλιότερα έτρεχαν γύρω στα 2500 µέτρα. Η διαφοροποίηση ο-
φείλεται στις αλλαγές που έγιναν στον κάµπο µε τα δίκτυα άρδευσης. Το 
σηµείο της αφετηρίας βρισκόταν ανέκαθεν στο παρεκκλήσι του Αγίου Αθα-
νασίου, ενώ σήµερα βρίσκεται στη γέφυρα που βρίσκεται στο νοτιότερο από 
τα κανάλια του χωριού. Στις παλιές διοργανώσεις δεν υπήρχαν κατηγορίες 
στον αγώνα δρόµου. Όλοι, µικροί ή µεγάλοι, έτρεχαν στον ίδιο αγώνα. Σή-
µερα οι διοργανωτές οργανώνουν περιστασιακά και αγώνες δρόµου για παι-
διά, αλλάζοντας την αφετηρία και έχοντας σταθερό το σηµείο τερµατισµού 
στο χώρο του πανηγυριού. 

Όλοι οι πανηγυριώτες συνωστίζονταν στο τέρµα της διαδροµής, δίπλα 
στο χώρο του πανηγυριού, για να χειροκροτήσουν τον πρώτο αλλά και τους 
άλλους δροµείς. Αµέσως µετά τον τερµατισµό, ο πρώτος έπαιρνε το έπαθλο, 
ένα αρνί συνήθως, το σήκωνε στους ώµους του και περιφέρονταν στο χώρο 
του πανηγυριού καµαρώνοντας για τη διάκριση που είχε πετύχει.  
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Μετά τον αγώνα δρόµου έρχονταν τα ποδήλατα. ∆εν είναι γνωστό από 
πότε καθιερώθηκε η ποδηλατοδροµία ως αγώνισµα. Η προηγούµενοι από τη 
γενιά µας αφηγητές δίνουν την πληροφορία ότι πριν από το 1940 υπήρχε το 
αγώνισµα και µάλιστα θυµούνται και αθλητές, αλλά όλους από τη Νιγρίτα. 
Και η ποδηλατοδροµία γινόταν στη ίδια διαδροµή µε αυτή των πεζών. Στο 
Κουσίγιουλου και µε αφετηρία τον Άγιο Αθανάσιο. 

Τα άλογα, όπως προειπώθηκε, έρχονταν τελευταία. Κι αυτά στην ίδια δι-
αδροµή, µε αφετηρία παλιότερα τον Άγιο Αθανάσιο. Ήταν το πιο θεαµατικό 
αγώνισµα και συγκέντρωνε το µεγαλύτερο ενδιαφέρον των πανηγυριωτών. 
Υπήρχαν παλιότερα Τερπνιώτες που είχαν άλογα µόνο για να τρέχουν στο 
πανηγύρι και να απολαµβάνουν τη χαρά της νίκης. Η γενιά µας θυµάται το 
άλογο του Καρούση, µε σχεδόν µόνιµο αναβάτη το Θωµά Στεφανή. Το θυ-
µόµαστε σαν τα σηµερινά καθαρόαιµα. Σήµερα οι διοργανωτές του πανηγυ-
ριού διοργανώνουν τις ιπποδροµίες σε άλλη βάση. Υπάρχουν πολλοί, στο 
χωριό και στην ευρύτερη περιφέρεια, που εκτρέφουν καθαρόαιµα άλογα για 
τις ιπποδροµίες στα πανηγύρια. Είναι συνηθισµένο να βλέπει σήµερα κά-
ποιος άλογα που µεταφέρονται µε αυτοκίνητα από ιπποφορβεία που βρίσκο-
νται πολύ µακριά. Οργανώνονται έτσι πολλές ιπποδροµίες, σε ειδική διοργά-
νωση του πανηγυριού, µε κλιµακωτές αφετηρίες, στα 1000, 1500 και 1800 
µέτρα. Κλιµακώνονται βέβαια και ανάλογα τα έπαθλα. Το 2008, οι ιπποδρο-
µίες έγιναν µια µέρα µετά το κυρίως πανηγύρι.  

Σε µια από αυτές τις διοργανώσεις των ιπποδροµιών, το 2002, κάποιοι 
ξένοι αναβάτες έδωσαν λαβές, µε µια αντιαθλητική τους συµπεριφορά, για 
να γίνουν δυσµενή σχόλια σε βάρος του χωριού και του πανηγυριού µας. 
Αγνόησαν οι σχολιαστές την παράδοση του πανηγυριού, που σ΄ όλη του την 
ιστορία, µε αναβάτες και άλογα από τη γύρω περιοχή, δεν παρουσιάστηκε 
τέτοιο φαινόµενο, αγνόησαν τα πάντα, αποµόνωσαν και πρόβαλαν σε αλλε-
πάλληλες προβολές το θλιβερό επεισόδιο. Αγνόησαν µάλιστα ότι η επιτροπή 
του πανηγυριού απέκλεισε τους αναβάτες αυτούς ισόβια απο τους ιππικούς 
αγώνες του χωριού. Για εκείνο το περιστατικό δηµοσίευσα ένα κείµενο στον 
τοπικό τύπο, πιστεύοντας ότι έβαζε τα πράγµατα στη σωστή τους διάσταση, 
και το παραθέτω.   

 
Το πανηγύρι της Τερπνής 

 
Αν ήµουν δηµοσιογράφος και ήθελα να πω ή να δείξω κάτι για το 

πανηγύρι της Τερπνής, πριν από το κρίµα για τους αθλητές που δηµι-
ούργησαν το επεισόδιο στις ιπποδροµίες και τους είδε το πανελλήνιο, 
θα έλεγα τα πολλά µπράβο σ' αυτούς που τα αξίζουν και θα έδειχνα 
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εικόνες οι οποίες δείχνουν τον πραγµατικό χαρακτήρα που έχει το 
πανηγύρι της. 

Θα έδειχνα τα µικρά παιδιά να τρέχουν σε δρόµο αντοχής ή να συν-
αγωνίζονται στο ποδήλατο µε τα ποδήλατα των παιχνιδιών τους, θα 
έδειχνα τους µεγάλους να πηδούν στο τριπλό άλµα ή να ρίχνουν το λι-
θάρι που έφεραν από τον ποταµό, θα έδειχνα τον εβοµηνταπεντάχρονο 
να δοκιµάζει να ξαναρίξει την πέτρα και τον κόσµο να τον χειροκροτεί 
παραβλέποντας την επίδοσή του. Θα έδειχνα τους νικητές της πάλης να 
σηκώνουν πρώτοι στην αγκαλιά τους τους νικηµένους. Θα έδειχνα 
όλους τους αθλητές να σέβονται τους κανόνες που ισχύουν πατροπαρά-
δοτα και να δέχονται τις αποφάσεις των κριτών χωρίς την παραµικρή 
αντίρρηση. 

Θα έδειχνα όµως κι την άλλη πλευρά της γιορτής, τη θρησκευτική. 
Θα έδειχνα το εκκλησίασµα των Τερπνιωτών, µετά την απόλυση της εκ-
κλησίας που δεν σκόρπισε για καφέ ή για βόλτα αλλά περίµενε τους γεί-
τονες της Νιγρίτας, από την ενορία του Αγίου Αθανασίου, να έρθουν µε 
τα εικονίσµατα για να προσευχηθούν όλοι µαζί. 

Και θα έλεγα µπράβο σε όλους τους νέους Τερπνιώτες, που µέσα 
από τους φορείς του χωριού και της Θεσσαλονίκης µπόρεσαν να συνερ-
γαστούν και να οργανώσουν το πανηγύρι µε τον καλύτερο δυνατό τρό-
πο. Θα έλεγα µπράβο και στους Τερπνιώτες, που µαζεύονται στον τόπο 
που τους γέννησε και κρατούν το πανηγύρι τους ζωντανό, που το χαίρο-
νται αυτοί και οι φίλοι τους. Θα τα έλεγα όλα. Θα έλεγα τέλος ότι το 
πανηγύρι της Τερπνής έχει πολλά θαυµάσια χαρακτηριστικά που δε 
σκιάζονται από την απαράδεκτη συµπεριφορά δυο ατόµων που κατά 
λάθος πήραν µέρος στους αγώνες του. 

Αν όµως δεν είχα χώρο ή χρόνο για να σκορπίσω τόσο απλόχερα τα 
µπράβο, πριν δείξω το θλιβερό επεισόδιο µε τους δυο αναβάτες, θα έλε-
γα δυο λόγια για τις ιπποδροµίες στην Τερπνή. Θα µάθαινα, αν δεν ήξε-
ρα, ότι οι ιπποδροµίες στην Τερπνή ήταν πάντα αναπόσπαστο µέρος 
από το πανηγύρι της, παλιές όσο και το πανηγύρι. Και ότι όλα τα χρό-
νια, πριν οι γεωργικοί ελκυστήρες βγάλουν τα άλογα από τα νοικοκυ-
ριά, το πανηγύρι έδινε στους Τερπνιώτες και στους κοντοχωριανούς 
τους να δείξουν ποιος έχει το καλύτερο άλογο. Όχι για όφελος, µα για 
το όνοµα. Όπως τότε που οι Έλληνες αγωνίζονταν για το στεφάνι. Και 
θα µάθαινα ότι όλοι οι Τερπνιώτες αλλά και οι φίλοι τους αναγνώριζαν 
την υπεροχή απλά και αγνά, χωρίς ζαβολιές χωρίς αθλιότητες. Και κρα-
τούσαν την αναγνώριση παντοτεινά. Σαν να κρατούσαν στο µυαλό τους 
ανεξίτηλους τους τίτλους από τις νίκες, κι ας µην ήταν δικές τους.  

Θυµούνται ακόµα οι Τερπνιώτες το άλογο του Καρούση που τους 
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χάρισε τόσες νίκες και τους έκανε να καµαρώνουν. Το καµάρωναν ακό-
µα και γέρικο, βλέποντάς το ανήµπορο στη βρύση της πλατείας να χλι-
µιντρίζει ακούγοντας τα νταούλια από το πανηγύρι. ∆εν το χειροκρο-
τούσαν τότε γιατί δεν είχε αναβάτη, µα εκείνο καταλάβαινε ότι όλοι 
γύρω του το καµάρωναν, προπαντός όµως καταλάβαινε και τους ευχα-
ριστούσε γιατί κανένας δε σκέφτηκε ποτέ να του κλέψει τις νίκες που 
του άξιζαν. Κι αν υπήρχε σήµερα, ίσως να έδινε µε τον τρόπο του ένα 
µάθηµα στους χθεσινούς αναβάτες, ίσως να τους έλεγε πώς και γιατί 
αγωνίζονται στα πανηγύρια. 

    Σέρρες 11-5-2002 
 
Στη συνέχεια γινόταν το πήδηµα. Ήταν άλµα τριπλούν χωρίς το σκάµµα 

των σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων. Έριχναν λίγη άµµο πάνω στο 
σκληρό έδαφος του χώρου του πανηγυριού, αντί για σκάµµα, χάραζαν και 
µια λεπτή γραµµή στο χώµα, από όπου πηδούσαν οι αθλητές, κι αυτό ήταν 
όλο. Σήµερα τουλάχιστο το έδαφος του αγωνίσµατος δεν έχει την υφή ενός 
δρόµου. Το αγώνισµα ήταν µόνον άλµα τριπλούν. Παλιότερα τα δύο πρώτα 
άλµατα γίνονταν µε κουτσό και γι’ αυτό το αγώνισµα λεγόταν «τ΄ς τρεις στ’ 
ακτσάκ(ι)», αργότερα όµως απαγορεύτηκε και καθιερώθηκε «τ’ αράπκου», 
το τριπλό άλµα δηλαδή που γίνεται σήµερα στις επίσηµες αθλητικές διοργα-
νώσεις. Ο κάθε αθλητής είχε από την αρχή δικαίωµα για τρεις προσπάθειες. 
Ο άλτης που πετύχαινε την µεγαλύτερη επίδοση κατά τη διάρκεια του αγώ-
να, 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 που δεν κατάφερναν να περάσουν πάρουν 
το σ(η)µάδ(ι), έµεναν µόνο στις τρεις προσπάθειες και έβγαιναν έξω από τον 
αγώνα. Γινόταν κατά κάποιον τρόπο και ο προκριµατικός και ο τελικός 
αγώνας µαζί. 

Έγκυρα θεωρούνταν τα άλµατα εφόσον ο αθλητής πατούσε πάνω ή πίσω 
από τη γραµµή, σε αντίθεση µε τους σηµερινούς κανονισµούς που θέλουν 
όλο το ίχνος πίσω από τη γραµµή και την εγκυρότητα των αλµάτων την έ-
κρινε η επιτροπή. Για να διευκολύνουν τους αθλητές και µην υπάρχουν αµ-
φισβητήσεις για την εγκυρότητα των προσπαθειών, έβαζαν πριν από τη 
γραµµή ένα µαντήλι και έβρεχαν µε λίγο νερό το χώµα στη γραµµή του αρ-
χικού άλµατος, οπότε φαινόταν καθαρά το ίχνος από την πατηµασιά του 
αθλητή. Αν προέκυπταν διαφωνίες για την εγκυρότητα ενός άλµατος, όταν 
δεν ήταν εµφανές το ίχνος της φτέρνας του αθλητή, αποφαίνονταν τελεσίδι-
κα επί τόπου η επιτροπή. Αµέσως µετά την ανακήρυξη των νικητών, του 
πρώτου και του δεύτερου, δίνονταν τα δώρα, όπως στο αγώνισµα του δρό-
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µου, κι ο πρώτος το καµάρωνε περιφερόµενος κι αυτός στο χώρο του πανη-
γυριού µε το αρνί στον ώµο. 

Τρίτο αγώνισµα ήταν η λιθοβολία, η πέτρα όπως έλεγαν. ∆εν είχαν στο 
πανηγύρι µια λαξευµένη πέτρα, όπως στους επίσηµους αγώνες, είχαν όµως 
από πριν διαλεγµένες δυο πέτρες µε διαφορά στο βάρος και µε σχήµα που 
διευκόλυνε τους αθλητές. Οι αθλητές σε κάθε πανηγύρι πρότειναν στην επι-
τροπή µε ποια πέτρα ήθελαν να αγωνιστούν. Άλλοι υπερτερούσαν στη δύνα-
µη και προτιµούσαν τη βαριά, άλλοι προτιµούσαν την ελαφρότερη, γιατί 
είχαν καλύτερο παλµό, γεγονός που οδηγούσε µερικές φορές σε µικροκα-
βγάδες. Στο τέλος όµως το αγώνισµα γινόταν όπως αποφάσιζε η επιτροπή. Ο 
αριθµός των προσπαθειών για τους αθλητές, η εγκυρότητα των ρίψεων, η 
ανακήρυξη και η βράβευση των αθλητών γινόταν όπως και στο πήδηµα. 

 

 
 

Στο κέντρο, από αριστερά, µε τα δώρα τους στο πανηγύρι του 1950,   
Κ. Τσαµουρτζής, Γ. Γκουγκούδης και Μ. Γ. Καρούσης.  

Αρχείο Μαγδαληνής Γ. Γκουγκούδη 
 
Μετά το αγώνισµα της πέτρας ακολουθούσε η µεσηµεριανή διακοπή για 

δυο µε τρεις ώρες. ∆ιακοπή για ξεκούραση και φιλοξενία των συγγενών και 
των φίλων από άλλα χωριά που επισκέπτονταν εκείνη τη µέρα το χωριό για 
το πανηγύρι. Οι Τερπνιώτισσες για εκείνη την ηµέρα ετοίµαζαν τα καλύτερα 
φαγητά που µπορούσαν να κάνουν. Κάποιο από τα κατσίκια της οικογένειας 
στο φούρνο, γριβάδι γεµιστό µε σταφίδες στο φούρνο ή τα χέλια στο φούρνο 
µε σκορδάκι ήταν τα επίλεκτα φαγητά, είναι και οι πιο ζωντανές αναµνήσεις 
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µας από εκείνα τα χρόνια.  
Αξιοσηµείωτος είναι ο τρόπος µε τον οποίο εξασφάλιζαν φιλοξενία όσοι 

πανηγυριώτες δεν είχαν φίλους ή συγγενείς για να φιλοξενηθούν, δήλωναν 
αυτή τους την αδυναµία φορώντας το σακάκι τους στο ένα µανίκι. Οι Τερ-
πνιώτες το ήξεραν αυτό, κι όσοι ήταν µερακλήδες για το πανηγύρι και είχαν 
τον τρόπο τους, αναλάµβαναν να φιλοξενήσουν, ο καθένας από έναν-δύο, 
ανάλογα µε την περίπτωση, και δεν άφηναν κανέναν στο δρόµο. Όσον αφο-
ρά στους ξένους αθλητές, αυτοί είχαν εξασφαλισµένη φιλοξενία το µεσηµέ-
ρι σε φιλικά τους σπίτια, ενώ ξένοι παλαιστές έρχονταν από την παραµονή 
του πανηγυριού και φιλοξενούνταν από φίλους τους.  

Για τους µικρούς πανηγυριώτες βέβαια τα πράγµατα ήταν αλλιώς, όπως 
είναι ίσως και σήµερα. Οι πάγκοι µε τα χίλια δυο καλούδια, τα σιργκιά όπως 
τα λέγαµε, ήταν σχεδόν µόνο γι’ αυτούς. Απολάµβαναν το πανηγύρι γιατί 
αποκτούσαν τα παιχνίδια που ονειρεύονταν, σφυρίχτρες µε διάφορα σχήµα-
τα, όπως τη ντραγατίτκ(η) ή τα µπαρντακούδια µε νερό, φλογέρες, κρακάνες, 
το παιχνίδι µε το χάρτινο σωλήνα που όταν φυσούν µέσα του απλώνεται, το 
φυσιρό όπως το λέγαµε, και ένα πλήθος άλλων παιχνιδιών. Το απολάµβαναν 
το πανηγύρι και γιατί χαίρονταν το «πανόραµα», τις εικόνες δηλαδή σε έναν 
σκοτεινό θάλαµο, γιατί γεύονταν τα µατζιουνόµηλα, τα κοκκοράκια, το 
µαλλί της γριάς, και κάθε είδος ζαχαρωτού. Απολάµβαναν όµως και τις κού-
νιες της εποχής εκείνης, τον ξύλινο µύλο θα λέγαµε σήµερα, το µύλο όµως 
που τον είχαν κάνει Τερπνιώτες µε τα χέρια τους και τον κινούσαν µε τη δύ-
ναµή τους. Σήµερα και για τους µικρούς έχουν αλλάξει τα πράγµατα. ∆εν 
έχει πανόραµα, έχει όµως γλειφιτζούρια, δεν έχει τον ξύλινο µύλο, έχει όµως 
τις ποικίλες ηλεκτροκίνητες κούνιες. 

Νωρίς το απόγευµα άρχιζε η πάλη53. Ήταν το αγώνισµα που κρατούσε 
ώρες πολλές και τραβούσε το ενδιαφέρον όλου του κόσµου περισσότερο 
από τα άλλα αγωνίσµατα. Συγκέντρωνε αθλητές από πολλά µέρη και προ-
παντός συµµετείχαν και Τούρκοι αθλητές, που µε τη συµµετοχή τους έκαναν 
το πανηγύρι µια εκδήλωση ειρηνικής συνύπαρξης των Χριστιανών και των 
Μωαµεθανών.  

Η επιτροπή µε τα νταούλια και τα δώρα έπαιρνε πρώτη-πρώτη τη θέση 
της στο χώρο της παλαίστρας. Σηµειώνεται ότι ο χώρος της παλαίστρας άλ-
λαξε θέση κατά καιρούς. Παλιότερα γινόταν στην Κηφισιά, εκεί που σήµε-

                                                           
53 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, 
περνούσαν ώρες παλεύοντας και στους ανεπίσηµους αγώνες στα αλώνια επιδείκνυαν τις ικα-
νότητές τους. Πριν από την απελευθέρωση συµµετείχαν, µαζί µε παλαιστές από τη γύρω 
περιοχή, και στους αγώνες πάλης που διοργάνωναν οι Τούρκοι στο Παλιόκαστρο όταν τέ-
λειωναν τα αλώνια. 
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ρα είναι η παιδική χαρά. Η Κηφισιά είχε θεόρατες πτελέες, τα καραγάτσια ή 
µπραστά, µε µια µεγάλη αλάνα στη µέση. Η αλάνα µε φυσικό χλωροτάπητα 
από αγριάδα και τα καραγάτσια γύρω-γύρω µε τον παχύ ίσκιο τους εξασφά-
λιζαν ιδανικές συνθήκες και για τους αθλητές και για τους θεατές. Είχε και 
έναν µπουφέ στην άκρη, που όλο το καλοκαίρι λειτουργούσε ως εξοχικό 
κέντρο, την ώρα όµως της πάλης δρόσιζε τους θεατές µε τις παγωµένες γκα-
ζόζες του και το παγωµένο νερό του. 

Όταν ξεράθηκαν τα καραγάτσια, γύρω στο 1953-54, και η Κηφισιά έχασε 
την παλιά αίγλη της, η πάλη µεταφέρθηκε δίπλα στην εκκλησία του Αγίου 
∆ηµητρίου για µια-δυο χρονιές στη δυτική πλευρά της, µέσα στην άµµο, 
εκεί που είναι τώρα τα σπίτια της οικογένειας Βλαχοδήµου και Αλκουσάκη. 
∆εν είχε σκιά, ήταν και το χώµα πολύ αµµουδερό και σε µερικά χρόνια, 
όταν διαµορφώθηκε το γήπεδο στα Πεύκα, µεταφέρθηκε εκεί. Ο άνετος χώ-
ρος για τους αθλητές και η αµφιθεατρική διαµόρφωση του εδάφους για τους 
θεατές, µαζί µε τη σκιά των πεύκων, διαµόρφωσαν έναν καλό χώρο για την 
πάλη. Ήταν όµως λίγο µακριά από το κέντρο του χωριού κι αυτό ήταν ένα 
µειονέκτηµα. Κι όταν το γήπεδο άλλαξε θέση, όταν διαµορφώθηκε δίπλα 
στο χωριό, µεταφέρθηκε και η πάλη στο καινούριο γήπεδο. Ήταν κοντά, 
ήταν καλός ο χώρος για τους αθλητές, δεν είχε όµως ούτε αµφιθεατρική δια-
µόρφωση ούτε σκιά για τους θεατές. Τελικά τα τελευταία χρόνια διαµορφώ-
θηκε η παλαίστρα, µε δαπάνες της επιτροπής και προσωπική εργασία των 
οικοδόµων του χωριού, οπότε οι θεατές βλέπουν άνετα από τις κερκίδες της.  

Η πάλη ήταν το µόνο αγώνισµα στο οποίο υπήρχαν από παλιά κατηγορί-
ες. Ήταν η χαµηλότερη κατηγορία, οι «µπασµάδες», των παίδων θα λέγαµε 
σήµερα, στην οποία οι µικροί παλαιστές πάλευαν χωρίς την ιδιαίτερη στολή 
των παλαιστών. Πάλευαν φορώντας το αθλητικό παντελονάκι, όπως λέγαµε 
τότε µόνο µε το σουβρακάκ(ι). Η ανταµοιβή των νικητών αυτής της κατη-
γορίας ήταν ένα από τα υφασµάτινα δώρα που είχε συγκεντρώσει η επιτρο-
πή, τους µπασµάδες, από όπου πήρε και το όνοµα η κατηγορία. Ήταν η µε-
σαία κατηγορία, το ορτά όπως λεγόταν, µε τρεις υποκατηγορίες, το κιου-
τσούκ ορτά, η χαµηλότερη υποκατηγορία, το µπουιούκ ορτά η ενδιάµεση, και 
το ορτά η ανώτερη από την µεσαία κατηγορία. Ήταν τέλος και η κορυφαία 
κατηγορία, το µπάσ(ι). Οι παλαιστές σ’ αυτές τις κατηγορίες πάλευαν φορώ-
ντας ειδικό πέτσινο παντελόνι, το κιουσπέτ(ι), το οποίο 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. Σήµερα που το 
κιουσπέτ(ι) σιγά-σιγά αποσύρεται για χάρη της επίσηµης αθλητικής στολής 
των παλαιστών, αποσύρεται µαζί του και το άλειµµα µε λάδι.  

Οι τρεις υποκατηγορίες της µεσαίας πάλης µαζί µε την κορυφαία κατηγο-
ρία θεωρούνταν για το πανηγύρι ως τέσσερις ξεχωριστές κατηγορίες. Σε κά-
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θε µια κατηγορία από αυτές αγωνίζονταν οι παλαιστές σύµφωνα µε τη δή-
λωσή τους προς την επιτροπή. Αν υπήρχαν πολλά ζευγάρια σε µια κατηγο-
ρία, τότε αναδεικνύονταν ένας νικητής, µετά από αγώνες ανάµεσα στους νι-
κητές τού κάθε ζευγαριού. Ο τελικός νικητής έπαιρνε το µεγαλύτερο δώρο 
της κατηγορίας, ενώ οι δευτεραθλητές έπαιρναν µικρότερα δώρα, που η επι-
τροπή τα κλιµάκωνε κατά την κρίση της. Συνήθως στο µπάσ(ι) είχαν ως δώ-
ρο µοσχάρι, στο ορτά κριάρι ή τραγί και στις άλλες αρνιά.  

Σηµειώνεται εδώ ότι στο ορτά γινόταν η πιο καλή πάλη. Ήταν πολλά ζευ-
γάρια, οι παλαιστές πάλευαν πιο ελεύθερα από ό,τι στο µπάσ(ι) και ήταν πιο 
θεαµατική η πάλη. Στο µπάσ(ι) φυλάγονταν οι παλαιστές γιατί ένας µπάσ(ι) 
πιλιβάνους αν έχανε, συνήθως δεν ξανάβγαινε να παλέψει. Για τους δευτε-
ραθλητές, όπως προειπώθηκε, συνήθως είχαν κατσικάκια και για τους ηττη-
µένους έδιναν κάποια χρηµατικά ποσά. Με τις παροχές αυτές κρατούσαν 
ζωντανό το ενδιαφέρον των αθλητών για το πανηγύρι. 

Η εφαρµογή των κανόνων της πάλης και η ανακήρυξη του νικητή ήταν 
αρµοδιότητα της επιτροπής. Στην παλαίστρα την µεγαλύτερη διάρκεια της 
πάλης αγωνίζονταν περισσότερα από ένα ζευγάρια, γι’ αυτό η επιτροπή φρό-
ντιζε να αναθέτει σε έµπειρα µέλη της ή βοηθούς της, τους κριτές, την παρα-
κολούθηση από κοντά όλων όσοι αγωνίζονταν και για την παροχή κάποιας 
βοήθειας αν χρειαζόταν στη διάρκεια της πάλης. Λίγο νερό ή το σκούπισµα 
του προσώπου κάποιου παλαιστή µε την πετσέτα, που γι’ αυτόν το λόγο την 
είχαν µόνιµα ριγµένη στον ώµο τους οι κριτές, ήταν οι βοήθειες που παρέχο-
νταν χωρίς να διακοπεί µία πάλη. Όταν πάλευαν πολλά ζευγάρια, οι θεατές 
τα παρακολουθούσαν επιλεκτικά. Στον τελικό αγώνα της ανώτερης κατηγο-
ρίας, που στην παλαίστρα ήταν το µοναδικό ζευγάρι που πάλευε, τα πράγµα-
τα ήταν πιο εύκολα για τους κριτές και πιο ευχάριστα για του θεατές. Όλοι, 
επιτροπή και θεατές, παρακολουθούσαν το µοναδικό ζευγάρι, κι όλοι είχαν 
άποψη.  

Οι βασικότεροι κανόνες της πάλης ήταν δύο. α) ∆εν επιτρέπονταν χτυπή-
µατα και β) νικητής ήταν εκείνος που σήκωνε τον αντίπαλό του στον αέρα ή 
τον υποχρέωνε να ακουµπήσει η πλάτη του στο χώµα, έστω και στιγµιαία, 
πολύ περισσότερο δε αν ο αντίπαλος δήλωνε την ήττα του, αν έβαζε πες, 
όπως έλεγαν. Με την προϋπόθεση της τήρησης του πρώτου κανόνα, επιτρέ-
πονταν διάφορες λαβές, τσιαλίµια και ουινιάκια, που έκαναν την πάλη θεα-
µατική. Η δήλωση της ήττας κατά τον αγώνα, γινόταν µε ένα ελαφρό χτύπη-
µα της παλάµης του ηττηµένου στους µηρούς του αντιπάλου του, για να το 
δουν οι κριτές και οι θεατές και να µη χωρούν εκ των υστέρων αµφισβητή-
σεις. Αλλιώς η ανάδειξη του νικητή γινόταν από τον κριτή που παρακολου-
θούσε τον αγώνα, µε ένα ελαφρό χτύπηµα στην πλάτη τον νικητή. 

Οι θεατές, που λίγο-πολύ γνώριζαν τους κανόνες, µε τις οι φωνές τους 
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«γίνκι! γίνκι!», δηλαδή «έγινε! έγινε!», πολλές φορές προλάβαιναν την από-
φαση του κριτή για την ανάδειξη του νικητή. Αν το αποτέλεσµα ήταν ξεκά-
θαρο, η απόφαση του κριτή φαινόταν σαν να ήταν επικύρωση της γνώµης 
του κόσµου. Αν όµως το αποτέλεσµα ήταν διφορούµενο, αν οι θεατές ήταν 
διχασµένοι, τότε τα πράγµατα ήταν δύσκολα και για τον κριτή και για την 
επιτροπή συνολικά. Τότε δεν είχε κάµερες για να δείχνουν επανάληψη και η 
επιτροπή έπρεπε να αποφασίσει αναλαµβάνοντας τη σχετική ευθύνη. Η από-
φασή της ήταν τελεσίδικη. Ο ηττηµένος έπιανε από τη µέση το νικητή, τον 
σήκωνε ελαφρά και δήλωνε την παραδοχή της ήττας του. Ο νικητής ανταπέ-
διδε την κίνηση σηκώνοντας κι αυτός το νικηµένο και µε την κίνηση αυτή 
έληγε ο αγώνας.  

Υπήρχαν όµως και περιπτώσεις που ο αγώνας δεν αναδείκνυε νικητή. 
Όταν το ζευγάρι πάλευε για πολλή ώρα χωρίς αποτέλεσµα, τότε είτε οι ίδιοι 
οι παλαιστές είτε η επιτροπή έδιναν τέλος στον αγώνα µε ισόπαλο αποτέλε-
σµα. Τότε το δώρο του αγώνα µοιραζόταν εξίσου και στους δυο παλαιστές. 

 

 
 

Τα όργανα στην παλαίστρα προετοιµάζουν την ατµόσφαιρα 
Αρχείο Πολιτιστικού Συλλόγου Τερπνής 

 
Όλοι οι παλαιστές εκτός από αυτούς της κορυφαίας κατηγορίας, µετά τον 

αγώνα τους έκαναν την πάρσα. Κρατούσαν οι δυο τους ένα µαντήλι και γυρ-
νούσαν γύρω-γύρω στον αγωνιστικό χώρο, χτυπώντας το ένα τους χέρι µια 
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στο πόδι µια στο µέτωπο ενώ συγχρόνως φώναζαν «όιντε µπαρµπάδες», που 
σήµαινε «άιντε, κύριοι, το φιλοδώρηµά σας». Η είσπραξη της πάρσας ανήκε 
στο ζευγάρι και ήταν ανεξάρτητο από τα δώρα της επιτροπής του πανηγυ-
ριού. ∆ιαφορά υπήρχε, και υπάρχει, στην πάρσα του ζευγαριού που πάλευε 
στην κορυφαία κατηγορία, στο µπάσ(ι). Οι µπάσ(ι) πιλιβανοί, επειδή ο αγώ-
νας τους κλείνει το πανηγύρι, παλεύουν λίγη ώρα, δέκα λεπτά ή και ένα τέ-
ταρτο της ώρας, διακόπτουν τον αγώνα τους, βγαίνουν στην πάρσα και ξα-
ναγυρίζουν στον αγώνα τους. 

Με τον αγώνα του τελευταίου ζευγαριού και την απονοµή των δώρων 
έκλεινε το πανηγύρι επίσηµα, δεν έκλεινε όµως η γιορτή στο χωριό. Η συνέ-
χεια δίνονταν στα καφενεία µε τα όργανα, νταούλια ή ορχήστρες, και τους 
µερακλήδες να ξηµερώνονται. 

∆ε θα ήταν ολοκληρωµένη η περιγραφή του πανηγυριού αν δε γινόταν 
αναφορά στους συγχωριανούς που κατά διαστήµατα αγωνίστηκαν σ’ αυτό, 
και µάλιστα όσων διακρίθηκαν. ∆εν υπάρχουν αρχεία για να αναζητηθούν 
ακριβείς πληροφορίες και γνωρίζουµε µόνο ότι διασώθηκε στις µνήµες κά-
ποιων συγχωριανών µας. Αυτές οι µνήµες καταχωρίζονται στους σχετικούς 
πίνακες που ακολουθούν. Εποµένως οι αναφορές αυτές θεωρούνται εξαρχής 
ελλειπείς, προτιµήθηκαν όµως από την απουσία κάθε αναφοράς. Γι’ αυτό 
κάθε πληροφορία σχετικά µε συγχωριανούς µας αθλητές, που πήραν µέρος 
στα πανηγύρια µας, είναι ευπρόσδεκτη για να συµπληρώσει στο µέλλον τις 
πληροφορίες αυτής της εργασίας. 

 

 
 

H πάλη στην παλαίστρα 
Αρχείο Συλλόγου Τερπνιωτών Θεσσαλονίκης 
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Πρέπει να σηµειωθεί ότι όλοι οι Τερπνιώτες δεν αντιµετώπιζαν τους 
αγώνες µε την ίδια λογική. Άλλοι δεν έπαιρναν τους αθλητές τους στη δου-
λειά στο χωράφι για να είναι ξεκούραστοι, ενώ άλλοι αθλητές αγνοούσαν τις 
οικογένειές τους κι άφηναν τις δουλειές τους για να πάνε σε πανηγύρια άλ-
λων χωριών να αγωνιστούν.  

 
 

Οι αθλητές στο πανηγύρι του χωριού 
 

Στους πιο κάτω πίνακες καταγράφονται οι παλιοί Τερπνιώτες, µέχρι και 
τη γενιά µας, που τίµησαν µε τη συµµετοχή τους αθλητικούς αγώνες στο 
πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής και που διακρίθηκαν σ’ αυτό παίρνοντας 
πρώτες ή δεύτερες νίκες. ∆ιατάχθηκαν κατά άθληµα και µε σειρά το έτος 
γέννησής τους, ενώ στο τέλος κάθε πίνακα δίνονται για ορισµένους αθλητές 
κάποια στοιχεία που αναφέρονται σε ιδιαίτερες επιδόσεις και διακρίσεις. 
Στις σηµειώσεις γίνεται αναφορά και σε αθλητές από τη Νιγρίτα και τα γει-
τονικά χωριά που άφησαν όνοµα µε τη συµµετοχή τους στο πανηγύρι µας. 

 
 

Οι αθλητές στο τρέξιµο 
 
Όνοµα  Επώνυµο Προσδιορισµός 
Θωµάς  Τσίκαλας παππούς του Άγγελου Τσίκαλα 
Θόδωρος  Νούλης πατέρας του Νικόλα Νούλη 
Βασίλης  Αγγελάκης παππούς του Βασίλη Αγγελάκη 
∆ηµήτριος Μιλίκος πατέρας του Βασίλη Μιλίκου 
Γιάννης  Τουλάκης πατέρας του Στέργιου Τουλάκη  
Γιώργος  Μπράχος πατέρας της Λίτσας ∆ιαµαντή 
Μιλτιάδης  Τζουτζούλας του Γεωργίου 
Χρήστος  Τερζάκης του Αναστασίου 
Χρήστος  Βλαχοδήµος του Βασιλιά 
Μιλτιάδης  Τουλάκης του Χρήστου 

 
Σηµειώσεις: 
1. Οι αθλητές που αναφέρονται σε πάνω από ένα αγωνίσµατα, σηµειώνο-

νται µε αστερίσκο (*) στο αγώνισµα που είχαν τις καλύτερες επιδόσεις.  
2. Σύµφωνα µε τις διηγήσεις από το περιβάλλον της οικογένειας Τσίκα-

λα, οι αθλητές Θωµάς Τσίκαλας, Θόδωρος Νούλης και Βασίλης Αγγελάκης 
διακρίνονταν στα πανηγύρια και µάλιστα πήγαν στην Αθήνα για να πάρουν 
µέρος σους πρώτους Ολυµπιακούς Αγώνες το 1896. ∆εν πήραν όµως µέρος 
εξαιτίας µιας τροφικής δηλητηρίασης που έπαθαν την παραµονή των αγώ-



Η Τερπνή 
 

 

120  

νων. Η πληροφορία δίνεται µε επιφύλαξη, όµως θύµα τέτοιας δηλητηρίασης 
σε πανελλήνιο αγώνα υπήρξε και ο Νιγριτινός αθλητής Στέργιος Λουκάς. 

3. Ο Χρήστος Τερζάκης διακρίθηκε κι ως αθλητής του «Ορφέα» Σερρών. 
4. Ο Χρήστος Βλαχοδήµος κατά τη διετία 1959-60 διακρίθηκε σε Πανελ-

λήνιους Αγώνες ανωµάλου δρόµου των Ενόπλων ∆υνάµεων.  
5. Αθλητές από τη Νιγρίτα και τα διπλανά χωριά, που θυµούνται οι πα-

λιότεροι, ήταν: Ο Στέργιος Λουκάς/Γαδράς, ο Στέργιος Θεοδωρούδας/Γκα-
γκάλιας, ο Γιάννης Πλιάκος, που υπήρξε και αθλητής του «Ορφέα» Σερρών, 
ο ∆ηµητράκης Παπανικολάου από τη Νιγρίτα, καθώς και ο Θανάσης Μπε-
κιάρης από τη Βέργη. Ιδιαίτερα για το Στέργιο Λουκά σηµειώνεται, 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 στο πήδηµα 
 
Όνοµα  Επώνυµο Προσδιορισµός 
Θωµάς  Παπαθανασίου πατέρας του Βουλευτή Θ. Π. 
∆ηµήτριος Μιλίκος πατέρας του Βασίλη Μιλίκου 
Γεώργιος  Παπαθανασίου του Θωµά, ο Τζιουτζιούδας 
Θανάσης  Παπαθανασίου του Θωµά, ο βουλευτής 
Νίκος  Παπαθανασίου του Θωµά 
Αλέξης  Γιαχιάς του Βασιλείου 
Στέργιος  Μπάγκαλας θείος του Κώστα Β. Μπάγκαλα 
Μιλτιάδης  Βυζάντης του Ιωάννου 
Γεώργιος  Τζίκος του Χρήστου 
Αθανάσιος  Τερζάκης του Βασιλείου 

 
Σηµειώσεις: 
1. Ο Γεώργιος Παπαθανασίου διακρίθηκε στο πήδηµα, όπως διακρίθηκαν 

και τα αδέρφια του, αυτός όµως ήταν ο καλύτερος. Είχε µάλιστα και έναν 
ξεχωριστό παλµό, κάνουντας την τρίτ(η) ψαλιδουτή όπως έλεγαν.  

2. Ο Θανάσης Παπαθανασίου, αργότερα ο βουλευτής της Ε∆Α, γνώρισε 
πολλές νίκες στα πανηγύρια του χωριού, ήταν όµως αθλητής που κέρδισε 
και σε επίσηµες διοργανώσεις αγώνων. Ο ίδιος δήλωσε σε µια συνέντευξή 
του54: «Στο Γυµνάσιο έπαιρνα πάντα τις πρώτες νίκες σε 3-4 αγωνίσµατα 
(απλούν, τριπλούν, ακόντιο και δισκοβολία). Το 1934 και το 1935 πήρα για 
δυο συνεχόµενα χρόνια την πρώτη θέση στους Πανσερραϊκούς Αγώνες στο 
πένταθλο και στο τριπλούν άλµα».  
                                                           

54 ∆ες Η Τερπνή, αρ. φ. 41, Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 2001. 



Τα πανηγύρια 

 

121 

3. ∆ιακρίθηκε επίσης και ο Κώστας Τσαµουρτζής από τη Σησαµιά.  
 

 
 

Το δίπλωµα που απονεµήθηκε στο Θανάση Παπαθανασίου για την πρώτη  
νίκη που κατέκτησε στους Α΄ Πανσερραϊκούς Αγώνες το 1932 στο πένταθλο 

Αρχείο Συλλόγου Τερπνιωτών Θεσσαλονίκης 

 
Οι αθλητές στην Πέτρα 
 

Όνοµα  Επώνυµο Προσδιορισµός 
Θωµάς  Παπαθανασίου πατέρας του Βουλευτή Θ. Π. 
∆ηµήτριος* Μιλίκος πατέρας του Βασίλη Μιλίκου 
Θωµάς  Καρατζιάς πατέρας του κουρέα Θεοχάρη Κ. 
Βαγγέλης  Καρούσης του Μιχαήλ 
Κώτσιος  Γκουτνάς του Στέργιου Μπάγκαλα 
Βασίλης  Τσελεπής πατέρας του Αλέκου 
Χαράλαµπος  Τσελεπής του Χρήστου 
Αλέξης* Γιαχιάς του Βασιλείου 
Στέργιος  Μπάγκαλας θείος του Κώστα Β. Μπάγκαλα 
Νικόλας  Γκόργκας του Πασχάλη 
Θεόδωρος  Νούλης του Ιωάννου 
Μιχαλάκος  Καρούσης του Γεωργίου 
Μίµης  Σταµατόπουλος του Παναγιώτη 
Γιάννης  Γκουγκούδης του Κωνσταντίνου 
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Βάιος  Μπουφίδης του Θεοδώρου  
 
Σηµειώσεις: 
1. Ο Ευάγγελος Καρούσης, εκτός από το πανηγύρι µας, διακρίθηκε στο 

πένταθλο σε επίσηµους Παµµακεδονικούς και Πανελλήνιους αγώνες, παίρ-
νοντας πληθώρα διακρίσεων. Ο «Ορφέας» Σερρών γι’ αυτές τις επιδόσεις 
του, το 1966 του απένειµε το δίπλωµα που φαίνεται στην επόµενη σελίδα.  

 

 
 

Ο Ευάγγελος Καρούσης (2), εκπροσωπώντας το «Βισάλτη» Νιγρίτας στην Αθήνα 
το 1938, ανάµεσα στο Σπύρο Λούη (1) και το Θανάση Μπεκιάρη (3). 

Αρχείο Μιχαήλ Ε. Καρούση 
 
4. Ο ∆. Μιλίκος έριχνε µε την ελαφριά πέτρα, γιατί είχε παλµό που τον 

βοηθούσε. Το ίδιο και ο Μίµης Σταµατόπουλος, ενώ ο σύγχρονός του Γιάν-
νης Γκουγκούδης ήθελε τη βαριά.  

5. Ο Μίµης Σταµατόπουλος στη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας, 
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το 1950-52, πήρε κύπελλα και µετάλλια σε Πανελλήνιους Στρατιωτικούς 
Αγώνες, µε πολλές πρώτες νίκες στη λιθοβολία και σε άλλα αγωνίσµατα.  

6. ∆ιακρίθηκαν επίσης ο Νιγριτινός παλαιστής Ντάνης, στη βαριά πέτρα, 
και ο Κώστας Τσαµουρτζής από τη Σησαµιά, που, ως αθλητής του «Ορφέα» 
Σερρών, αναδείχτηκε το 1953 πρωταθλητής Ελλάδας στη λιθοβολία. 

 
∆ίπλωµα του 

«ΟΡΦΕΑ» Σερρών 
στον Ε. Καρούση 

 
Αρχείο Μιχαήλ Ε. 

Καρούση 
 

 

 
 

Οι αθλητές στην πάλη 
Όνοµα  Επώνυµο Προσδιορισµός 
Χριστόδουλος Μπαλτάς προπάππος του Ιωακ. Μπαλτά. 
Βαγγέλης Μπαλτάς    παππούς του Βαγγέλη Μπαλτά. 
Θωµάς*  Παπαθανασίου πατέρας του Βουλευτή Θ. Π. 
Μιχάλης  Γκόργκας παππούς Π. Βαρελά, Μαχάτος 
Κωνσταντίνος  Μπάγκαλας παππούς του Κ. Β. Μπάγκαλα 
Πασχάλης  Γκόργκας πατ. του Νικόλα, αδ. Μαχάτου 
Ευάγγελος  Γεράκας πατέρας του Χρήστου Γεράκα 
Χρήστος  Λιόλιας πατέρας Πασχαλίνας, Μιµπίκς 
Χρήστος  Χρυσάφης πατέρας του Στέργιου, Κατής 
Γεώργιος  Λουκάνης του Αθανασίου, Τζιώτζιους 
Αθανάσιος  Γερακούδης του Βασιλείου, Μάκας Νάσιος 
Γιάννης Γερακούδης  του Βασιλείου, Μάκας Γιάννης 
Κώτσιος  Βλαχοδήµος του Αργύρη 
Μιχάλης  Λουκάνης του Αθανασίου 
Γιάννης  Λαλιώτης  του Στέργιου 

 
Σηµειώσεις: 
1. Ο Γεώργιος Λουκάνης ήταν ορτά πιλιβάνους. 
2. Τα αδέρφια Νάσιος και Γιάννης Γερακούδης και ο ετεροθαλής αδερ-
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φός τους παλαιστής Χρήστος Στρέντσιος, (Τσιουλάκς), ήταν ξαδέρφια των 
αδελφών Κουτσουρούµπα/Κουτσιρούµπα από τη Νικόκλεια. 

3. Ο Κώτσιος Γκουτνάς, γιος του Στέργιου Μπάγκαλα, ήταν καλός στην 
πάλη, περιοριζόταν όµως µόνο στους άτυπους αγώνες που διοργάνωναν οι 
Τερπνιώτες στα βοσκοτόπια τους και ήταν στη γενιά του ανίκητος. 

4. Από τους κοντοχωριανούς, άφησαν όνοµα στο χωριό αθλητές από τη 
Νιγρίτα την Αγία Παρασκευή και τη Νικόκλεια55. Από τη Νιγρίτα ήταν, ο 
Νικόλας Βούζιος, ο Νικόλας του γνωστού δηµοτικού τραγουδιού, ο Άγγελος 
∆ράκος, γνωστός ως Ντάνης, ο Τσέλιος Βούζιος, αδερφός του Νικόλα, και ο 
Γιώργος Μ. Σίσκος. Από την Αγία Παρασκευή ήταν ο Βαγγέλης Γκαρα-
γκούνης, που έγινε Τερπνιώτης. Από τη Νικόκλεια ήταν η οικογένεια Κου-
τσουρούµπα/Κουτσιρούµπα. Η γενιά µας θυµάται τα αδέρφια Παράσχο, 
Μουτό και Πασχάλη Κουτσουρούµπα, καθώς και τον ξάδερφό τους Χρήστο 
Στρέντσιο, τον Τσιουλάκ(η), που κι αυτός έγινε Τερπνιώτης. Παλιότερα πά-
λευε στο πανηγύρι µας ο πατέρας των αδερφών Κουτσουρούµπα, ο Βασιλός, 
και πιο παλιά ο παππούς τους, ο Γιώργος Κουτσουρούµπας. ∆ιακρίθηκε 
ακόµη στο πανηγύρι µας, την εποχή του Βασιλού Κουτσουρούµπα, κι ο πα-
λαιστής από τη Νικόκλεια Μπλάγκος Βασίλειος.  

                                                           
55 Τις πληροφορίες για τους αθλητές της Νιγρίτας µάς τις έδωσε ο Αλέκος Γκαδρής και για 

τη Νικόκλεια ο Γιάννης Κουτσουρούµπας του Παράσχου. 
Φίλος συµπολίτης, που επιθυµεί να διατηρήσει την ανωνυµία του, µας µίλησε για τη δράση 

του Τσέλιου Βούζιου στο Μακεδονικό Αγώνα. Μας είπε για το πώς περπάτησε πεζός όλη τη 
Μακεδονία µεταφέροντας µηνύµατα και για το πώς αυτή η δράση πέρασε και µέσα από τα 
πανηγύρια. Για να παλέψει ο Άγγελος ∆ράκος σε αγώνες πάλης στην Κοµοτηνή, πήγαν πεζοί 
µια συντροφιά, που ανάµεσά τους ήταν κι ο 17χρονος τότε Τσέλιος Βούζιος. Άγνωστοι µετα-
ξύ αγνώστων, όταν διεκδίκησε ο Άγγελος να παλέψει στην ανώτερη κατηγορία, στο µπάσ(ι), 
οι παλαιστές της περιοχής τον αντιµετώπισαν µε περιφρόνηση. Ο πρώτος παλαιστής της περι-
οχής, µάλιστα, εκφράστηκε απαξιωτικά για το Ρωµιό που τολµούσε να ζητήσει θέση στο κο-
ρυφαίο ζευγάρι των αγώνων. Οι διοργανωτές, έβαλαν τον άγνωστο Ρωµιό να παλέψει σε µια 
χαµηλή κατηγορία κι όταν νίκησε τον ανέβασαν σε ανώτερη. Αυτό συνεχίστηκε και µόνο µε-
τά από έξι νίκες βρέθηκε ο Άγγελος αντιµέτωπος µε τον πρώτο παλαιστή. Όταν, µετά από 
έναν πράγµατι αµφίρροπο αγώνα, ο Άγγελος ανέτρεψε τα προγνωστικά των Τούρκων, κερδί-
ζοντας µε θεαµατικό τρόπο τον αντίπαλό του, οι Έλληνες θεατές ξέσπασαν σε ζητωκραυγές. 
Βρήκαν την ευκαιρία τότε οι φίλοι του Άγγελου και έβγαλαν τα λάβαρα του Μακεδονικού 
αγώνα, που είχαν µαζί τους για εκείνη τη στιγµή. Είναι εύκολο να φανταστούµε την ατµό-
σφαιρα που επικράτησε στην παλαίστρα µετά τη νίκη του Έλληνα και τα λάβαρα του Αγώνα, 
που ξεσήκωσαν το πλήθος αναζωπυρώνοντας τις ελπίδες για απελευθέρωση. Και είναι εύκο-
λο να εννοήσουµε σήµερα το ρόλο που έπαιξαν τα πανηγύρια µε τους αγώνες τους σ’ εκείνες 
τις εποχές. Οι Τούρκοι, από την πλευρά τους, µπροστά στον παλλαϊκό ενθουσιασµό δεν έδω-
σαν συνέχεια για τα λάβαρα που σηκώθηκαν. Ίσα-ίσα, τίµησαν τον άγνωστο Ρωµιό παλαι-
στή, που ταπείνωσε τον αλαζόνα πρωτοπαλαιστή τους. Από τότε ο Άγγελος ∆ράκος έµεινε 
γνωστός ως Ντάνης κι ο Τσέλιος Βούζιος έγινε παλαιστής. 
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Η σηµερινή διοργάνωση του πανηγυριού 
 
Το πρόγραµµα του πανηγυριού που ανακοίνωσε η Οργανωτική Επιτροπή 

για το 2008 δίνει πλήρη εικόνα της διοργάνωσης.   
 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ 
ΖΩΟ∆ΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΤΕΡΠΝΗΣ 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 

 
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΕΡΠΝΗΣ) 
9 µ. µ: Γλέντι µε λαϊκή ορχήστρα για όλο τον κόσµο. 
 
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΜΑΪΟΥ (ΠΑΛΑΙΣΤΡΑ) 
19.30 µ. µ: Μέγας πανηγυρικός εσπερινός στο παρεκκλήσι Ζωοδόχου Πηγής 
στα Πλατανούδια. 
20.30 µ.µ: Εµφάνιση των χορευτικών τµηµάτων του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Τερπνής. 
21.30 µ. µ: Παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι µε νταούλια, ζουρνάδες και ορχή-
στρα. 
Θα προσφερθεί από την επιτροπή πανηγύρεως φαγητό και ποτό σε όλο τον 
κόσµο, που θα παραβρεθεί στην εκδήλωση. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΜΑΪΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΥ∆ΙΑ) 
07.30 π. µ: Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσι της Ζωοδόχου 
Πηγής. 
11.00 π. µ : Ποδηλαταδροµίες, Πεζοδροµίες, Λιθοβολία, Άλµατα, στο χώρο 
µπροστά στο εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής. 
16.30 µ. µ: Αγώνες παραδοσιακής πάλης. 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΜΑΪΟΥ (ΘΕΣΗ ΚΟΥΣΙΓΙΟΥΛΟΥ) 
17.00 µ. µ: Ιπποδροµίες 
Έναρξη των αγώνων µε ντόπια άλογα και θα ακολουθήσουν αγώνες µε 
άλογα ιπποδροµίου. 

 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΖΩΟ∆ΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΤΕΡΠΝΗΣ 
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Του Αγίου ∆ηµητρίου 
 

Στη γιορτή αυτή η Τερπνή πανηγύριζε ανέκαθεν τιµώντας τη µνήµη του 
πολιούχου της, του Αγίου ∆ηµητρίου. Ο πανηγυρισµός ήταν καθαρά θρη-
σκευτικός, χωρίς αθλητικές ή άλλες εκδηλώσεις, και συµµετείχε σ’ αυτόν 
όλο το χωριό. Συµµετείχαν όµως και πολλοί από τα γειτονικά χωριά και την 
πόλη της Νιγρίτας. Παλιότερα, το ιδιαίτερο χρώµα του πανηγυριού το έδι-
ναν οι µικροπωλητές, και ιδιαίτερα οι καστανάδες που πωλούσαν ζεστά 
βρασµένα κάστανα. Τα τελευταία χρόνια που ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τερ-
πνής ανέλαβε και έδωσε µια νέα µορφή στο πανηγύρι, Τα ∆ηµήτρια, όπως 
ονοµάστηκαν, το εµπλούτισε µε άλλες εκδηλώσεις. Οι οµιλίες στον περίβο-
λο της εκκλησίας µε θρησκευτικό περιεχόµενο, οι θρησκευτικοί ύµνοι και τα 
δηµοτικά τραγούδια, οι αναπαραστάσεις εθίµων, καθώς και οι τοπικοί χοροί 
από χορευτικά συγκροτήµατα, που στο τέλος γενικεύονται, είναι τα καινού-
ρια χαρακτηριστικά που προστέθηκαν στους πανηγυρισµούς του Αγίου ∆η-
µητρίου. Ο σύλλογος δεν παρέλειψε να φέρει στην επιφάνεια και τις µνήµες 
µε τα βρασµένα κάστανα και τα παραδοσιακά κεράσµατα. Κερνάει λοιπόν 
τους παρευρισκόµενους µαζί µε παραδοσιακό γλυκό από κυδώνι, βρασµένα 
κάστανα και γλυκό κρασί, προσφορές από το Σύλλογο αλλά και διάφορους 
Τερπνιώτες. 

 

 
 

Και τα µικρά χορεύουν στις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Τερπνής 
Αρχείο Ευαγγελίας Κεραµιδά 
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Του Αγίου Μανδηλίου 
 

Η γιορτή του Αγίου Μανδηλίου έχει ιδιαίτερη σηµασία για την Τερπνή, 
γιατί συνδέεται µε την περιπέτεια των συγχωριανών µας την περίοδο του Α΄ 
παγκοσµίου πολέµου. Το 1916, όπως αναφέρεται αναλυτικά στα παρεκκλή-
σια, οι χωριανοί µας υποχρεώθηκαν από τους συµµάχους να φύγουν από το 
χωριό στο βουνό και πολλοί από αυτούς ξηµερώθηκαν του Αγίου Μανδηλί-
ου, στις 16 Αυγούστου, στο Παλιόκαστρο. Σε ανάµνηση αυτής της ηµέρας οι 
Τερπνιώτες έχτισαν παρεκκλήσι που το αφιέρωσαν στο Άγιο Μανδήλιο, κι 
από τότε τη γιορτή του Αγίου Μανδηλίου τη γιορτάζουν δίνοντας µια συ-
νέχεια στη γιορτή της Παναγίας. Πήγαιναν αποβραδίς, γινόταν ο εσπερινός, 
κάποιοι διανυκτέρευαν εκεί και την επαύριο γινόταν η λειτουργία. Η παρα-
κολούθηση της θείας λειτουργίας συνδυάζονταν από παλιά µε εκδροµή στα 
πλατάνια στο Σαρπουβνό τον ποταµό. Μια εκδροµή που είχε τα χαρακτηρι-
στικά της Πρωτοµαγιάς µέσα στο κατακαλόκαιρο. Πήγαιναν µε τα γαϊδου-
ράκια τους, αργότερα µε τα κάρα, ύστερα µε τα τρακτέρ και τις πλατφόρµες, 
σήµερα πληµµυρίζει ο τόπος από αυτοκίνητα. 

Σιγά-σιγά η καθαρά θρησκευτική γιορτή και η απλή εκδροµή, άρχισαν να 
δίνουν στη γιορτή τα χαρακτηριστικά του πανηγυριού. Πριν αρκετά χρόνια, 
µε πρωτοβουλία των κυνηγών του χωριού εµπλουτίστηκε το πανηγύρι µε 
σκοπευτικούς αγώνες, στους οποίους οι κυνηγοί της περιφέρειας επιδείκνυ-
αν τις σκοπευτικές τους ικανότητες.  

Τα τελευταία χρόνια, από το 2002, ο Σύλλογος των Τερπνιωτών της Θεσ-
σαλονίκης, σε συνεργασία µε τους τοπικούς φορείς έδωσαν ένα άλλο χρώµα 
στη γιορτή του Αγίου Μανδηλίου. Εµπλούτισαν το πανηγύρι µε την ετήσια 
συνάντηση των απανταχού Τερπνιωτών. Έτσι όλοι οι Τερπνιώτες, και όχι 
µόνο αυτοί, πέρα από τη συµµετοχή τους στον εσπερινό και τη θεία λειτουρ-
γία, έχουν την ευκαιρία να χαρούν το καινούριο πανηγύρι. Μετά τον εσπερι-
νό ακολουθεί παλλαϊκό γλέντι στο πλατανόδασος, που φτάνει στο ξηµέρωµα 
για τους µερακλήδες. Τη µέρα της γιορτής, µετά τη λειτουργία γίνονται διά-
φορες εκδηλώσεις, όπως επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο του Παλιόκα-
στρου, χοροί από χορευτικά της Τερπνής ή και ξένα, διοργάνωση αγώνων 
σκοποβολής, παιδικών αγώνων δρόµου, ποδηλατοδροµίες, επίδειξη της πα-
ραδοσιακής πάλης και άλλα, φίλεµα των καλεσµένων και βέβαια χορός 
όλων των παρευρισκοµένων.  

Ευχή όλων των Τερπνιωτών είναι να µείνει ως θεσµός το πανηγύρι, όπως 
διαµορφώθηκε το 2002. Θα έχουν έτσι την ευκαιρία κάθε χρόνο να βλέπουν 
πρόσωπα που τα σκόρπισαν στα πέρατα του κόσµου οι σύγχρονες κοινωνι-
κές συνθήκες, να θυµούνται και να χαίρονται για τα παλιά, να απολαµβά-
νουν τις διάφορες εκδηλώσεις αλλά και να διασκεδάζουν το διήµερο.  
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Γερακίνες της Τερπνής  
στην 3η συνάντηση των απανταχού Τερπνιωτών  
στο πανηγύρι του Αγίου Μανδηλίου το 2004 

Αρχείο Πολιτιστικού Συλλόγου Τερπνής 

 
 
 
Των Τριών Ιεραρχών 

 
Η γιορτή των Τριών Ιεραρχών για την Τερπνή είχε παλιότερα ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον µόνο ως σχολική γιορτή. Από το 2002 όµως, οι Τερπνιώτες 
οργανώνουν στις 30 Ιανουαρίου ακόµα ένα πανηγύρι, για να τιµήσουν τη 
µνήµη των Τριών Ιεραρχών στους οποίους είναι αφιερωµένος ο νέος περι-
καλλής ναός της Τερπνής, που οικοδοµήθηκε µε δαπάνες του Τερπνιώτη 
επιχειρηµατία ∆ηµητρίου Αναστασιάδη. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τερπνής 
εµπλουτίζει τον καθαρά θρησκευτικό πανηγυρισµό των Τριών Ιεραρχών µε 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, οργανώνοντας τα «Ιεράρχεια», και προβάλλει τη 
ζωή και τη δράση των «Τριών Μεγίστων Φωστήρων της Τρισηλίου Θεότη-
τος».  
 


