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Χαρ. Κ. Παπαστάθης, Το Χρονικό της Όρμύλίας, έκδ. University Press, Θεσσα
λονίκη 2004, σσ. 107. 

Ή γνωστή κωμόπολη της Χαλκιδικής Όρμύλια έχει τον χρονικογράφο της πού 
περιγράφει σέ δύο φάσεις στο χρονικό του τά δραματικά γεγονότα πού έλαβαν χώραν 
στην Χαλκιδική και τό "Αγιον 'Όρος στις περιόδους 1821-1827, 1828-1837. Το χρο
νικό απόκειται στά Γενικά Αρχεία του Κράτους, αφού αγοράσθηκε άπό κάποιον 
Ηλία Βλάχο, στο κατάστημα Δ. Στάϊκου, στο Μοναστηράκι τήν 28η Όκτ. 1920* έκαμε 
δηλαδή ένα ταξίδι, άγνωστο σέ ποιάν εποχή, από τήν Χαλκιδική ως τήν Αθήνα. Τό χρο
νικό εΐναι άτιτλο, ο τίτλος δόθηκε από τον εκδότη του κ. Χαρ. Παπαστάθη, ο όποιος 
μάλιστα προτείνει ώς συντάκτη του τον αναγνώστη Γιαννάκη πού ζει τήν κρίσιμη 
αυτήν περίοδο στην Όρμύλια με βάση αυτόγραφο σημείωμα του σέ σταχωμένο βιβλίο 
του ναού του 'Αγίου Γεωργίου στην Όρμύλια* τό σημείωμα του θεωρουμένου ώς χρο
νικογράφου, βεβαίως, δέν μας υποχρεώνει νά τον ταυτίσουμε μέ τον ανώνυμο συντά
κτη του χρονικού. Πάντως τίποτε δέν αποκλείει νά θεωρήσουμε τον Γιαννάκη ώς τον 
συγκεκριμένο χρονικογράφο και ή αντιπαραβολή της γραφής τού σημειώματος και 
του κειμένου οδηγεί στην ταύτιση αυτήν. Κατά τον εκδότη τού χρονικού ελάχιστα 
είναι τά σημεία προσωπικών αναφορών του στο κείμενο του: ασχολείται, προφανώς, 
μέ γεωργικές εργασίες, βρέθηκε στην Σμύρνη μετά τήν καταστολή της Επαναστάσεως 
στην Χαλκιδική, άπ' όπου επιστρέφοντας αιχμαλωτίσθηκε άπό "Ελληνες πειρατές 
- τότε ήταν περίπου 22 ετών- και μετείχε στην παράτολμη πορεία τών συγχωριανών 
του προς τήν Θεσσαλονίκη γιά νά διαμαρτυρηθούν στον τιμαριοΰχο της Όρμύλιας 
Χατζή Μεχμέτ αγά πού δυνάστευε τον τόπο τους. Ό συγγρ. θεωρεί οτι ό χρονικο
γράφος ήταν κατώτερος κληρικός, αναγνώστης, πού ενίοτε πιθανώς κήρυττε και τον 
θείο λόγο, βαθύτατα ευσεβής, γι' αυτό και τό έργο του, τουλάχιστον στά πρώτα φύλ
λα, εΐναι διάστικτο άπό θεοκρατικές ερμηνείες τών ιστορικών γεγονότων. Ή θρη
σκευτικότητα του, ωστόσο, δέν τον εμποδίζει νά ασκεί κριτική στον κλήρο γιά ατα
σθαλίες, κοσμικές δραστηριότητες και κακή συμπεριφορά 'Αγιορειτών στά γυναι
κόπαιδα πού κατέφυγαν στον 'Αθωνα κατά τήν εισβολή τών Τούρκων στην Χαλκιδική. 
Στο χρονικό του ό αναγνώστης Γιαννάκης αποτυπώνει γεγονότα πού έζησε ό ίδιος άπό 
τήν στιγμή πού εξερράγη ή Επανάσταση στην Χαλκιδική· ο,τι γράφει τό γνωρίζει εξ 
ιδίας αντιλήψεως και αυτά πού καταστρώνει στά χρονικά του ελπίζει οτι θά διαβα
σθούν, αφού περάσει ή λαίλαπα τών δραματικών γεγονότων πού γνώρισε ή Χαλκιδική. 

Στο Χρονικό διαβάζουμε γιά τά γεγονότα τού 1821 στην Χαλκιδική, τήν εισβολή 
τών Τούρκων, τήν φυγή τών κατοίκων, τήν πυρπόληση της εκκλησίας της Όρμυλίας 
πού μόλις είχε εγκαινιασθεί, τά σπίτια πού κάηκαν και τους κατοίκους της πού έφυγαν 
λιμοκτονώντας στην Συκιά, τήν Κασσάνδρεια, τό "Αγιον 'Όρος. Και εδώ έχει τό πα
ράπονο του ό χρονικογράφος άπό τήν συμπεριφορά τών «άναγίων» πατέρων έναντι 
τών γυναικόπαιδων, πού και αυτούς έδοκίμασε ό Πανάγαθος μέ φυσικά φαινόμενα και 
τήν εισβολή τών Τούρκων. Άσκει ακόμη και δριμεία κριτική κατά τού 'Εμμανουήλ 
Παπα (ψοροάρχοντας πλάνος!), περιγράφει και μάχες, γράφει γιά τήν εισβολή τού 
Μεχμέτ Έμίν Έμπού Λουμπούτ πασά και τήν καταστολή της Επαναστάσεως μέ τά ποι
κίλα προβλήματα τών κατοίκων της Χαλκιδικής (γυμνός και πεινασμένος, άπορονμε-
νος τι νά κάμη- οσπήτιον νά κτήση; η νά κοιτάξη νά θραφή;), άπό τις βιαιοπραγίες τών 



302 Βιβλιοκρισίες 

Τούρκων, άλλα και εκείνων των επαναστατών πού δεν φέρονταν καλώς στους συ
μπατριώτες τους και πού πολύ υπέφεραν οι κάτοικοι της Όρμύλιας και της Χαλ
κιδικής και από αυτούς. Και εΐχε ώς παρηγοριά το κήρυγμα παράπονου μένος και για 
την αδιαφορία τών ιερέων σημειώνοντας και ποιες εΐναι οι υποχρεώσεις τους απέναντι 
στο ποίμνιο τους· την ϊδια απογοήτευση καταγράφει ο χρονικογράφος και γιά τήν στά
ση τών προυχόντων της Όρμύλιας. 

Μετά ταύτα ο Γιαννάκης ο χρονικογράφος περνά στην αφήγηση τών γεγονότων 
μετά τό 1828, αλλά και τήν ακρίβεια της εποχής. Τά αυτά συνέβαινον και τό 1830 με 
τήν επιβολή βαριάς φορολογίας και τών αγγαρειών (Εΐναι καί άλλα οποϋ δέν ημπορεί 
τινάς νά τά περιγραφή- άπερνοϋσαν τούρκοι αρματωμένοι, με τουφέκια, πιστόλια, μα-
χέρες. και πάλιν ημάς άγκάρευαν). Και μή μπορώντας νά περιγράψει ολα τά δεινά 
έκλεισε τό 1830 ώς έξης: πλην δσα ημπόρεσα έγραψα, επειδή δέν μοί εξαρκεΐ ο νους 
και ή γλώττα. 

Γιά το 1831 ό χρονικογράφος καταγράφει τις τουρκικές αυθαιρεσίες σέ βάρος 
τών συγχωριανών του αγανακτώντας γιά ολα αυτά και παρακαλώντας τον Θεό νά ρίψει 
εξ ουρανού νά τους καύσης όλους τους άγαρηνούς. 

Τά αυτά περίπου συνέβησαν και το 1832, οπού καταγράφεται και ή αντίδραση 
τών κατοίκων της Όρμύλιας και ή υποχώρηση τού βοεβόδα μετά άπο τις διαμαρτυ
ρίες τους και τήν αδυναμία τους νά καταβάλουν τους φόρους. Και αναφέρει ο Γιαννά
κης μέ εμφανή ικανοποίηση δτι Θεοϋ θέλοντος και δια δυνάμεως του, έταπεινώθησαν 
οι Τούρκοι, χωρίς νά ίδοϋν οϋτε πόλεμον οϋτε κανέν φόβον μάλιστα ήλθε και ένας 
πασιας, εις Θεσσαλονίκην, δικαιοκρίτης καλός. Ή μόνη δυσκολία φαίνεται οτι προ
ερχόταν άπό τήν δράση τών κλεπτών. Λίγους μήνες αργότερα άρχισε πάλιν ή βαρειά 
φορολογία, τά εϊδη τής οποίας καταγράφει, κατά τήν συνήθεια του, ο αναγνώστης 
Γιαννάκης. Και δέν παραλείπει νά καταγράψει και τις ποικίλες αγγαρείες, άλλα και 
τις κοσμικές δραστηριότητες τών ιερέων τής Όρμύλιας, γιά τις όποιες διατυπώνει 
δριμύτατα σχόλια. Στά τέλη τού 1832 σημειώθηκε και μεγάλος παγετός, άλλα και επι
δρομή κάμπιας. Έτσι κύλησε και τό 1833 μέ τους φόρους, τις αγγαρείες, τήν επιδρομή 
τής κάμπιας, άλλα καί τήν ήρεμη συμπεριφορά τών Τούρκων -τοϋτο όμως τό καλόν 
έγινε, οποϋ οι Τούρκοι, τόσον οι εξουσιάζοντές μας άλλο τόσον καί οι διαβάται έγιναν 
πολλά ήμεροι καί καλλοί, οποϋ κανείς άνά, καί άβράτ δέν εβρυσε, αλλ ' οϋτε κιαούρ 
εΐπε, μόνον άπερνοϋσαν είρηνικώς. Γιά τό 1834 ό χρονικογράφος μας γράφει οτι καί 
αυτός κύλησε μέ φόρους στά κουκούλια, αγγαρείες, αδικίες τών Τούρκων σέ βάρος 
τών χωρικών καί επιπλέον τήν αγγαρεία τής κοπής ξυλείας άπό τά γύρω δάση πού 
προοριζόταν γιά τό ανάκτορο πού έφτιαχνε στην Θεσσαλονίκη ο πασάς· τότε έγινε καί 
ή απογραφή κατά τήν πρακτική τής οθωμανικής γραφειοκρατίας [τι πόγι (μπόϊ) ήτον ο 
καθ' εις, τι μουστάκι εΐχε, τι όφρίδια, τι μάτια καί πόσονχρόνον ήτον, έως καί τά νεο
γέννητα βρέφη εγραφον]- βλ. τώρα καί τό πολύτιμο βιβλίο τού καθηγητού κ. Β. Δημη
τριάδη, Ή Θεσσαλονίκη τής παρακμής, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηρά
κλειο 1997. Τό ϊδιο φαίνεται, κατά τήν άποψη μου, έπραξε καί τό Οικουμενικό Πα
τριαρχείο μέσω τού μητροπολίτου Θεσσαλονίκης. Τότε ή Υψηλή Πύλη κατέστησε 
αργό καί τον πασά τής Θεσσαλονίκης Τμπραΐμ. 

Τον Ιανουάριο τού 1835 διηγείται ο Γιαννάκης τήν δράση τού καπετάν Κοκο-
βίνου μέ τους 17 κλέπτες του πού δρούσαν στην περιοχή, άλλα πού τελικώς συνελή
φθησαν άπό Ρωμιούς καί Τούρκους στην Κασσάνδρα καί ούτως τους έλάλασιν. Τά ση
μαντικότερα γεγονότα τού 1835 ήσαν: ή εμφάνιση κλεπτών στον Παρθενώνα τής 
Χαλκιδικής, ό διορισμός νέου καί άδικου πασά στην Θεσσαλονίκη, ό παγετός τού 
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Μαρτίου, ή νέα απογραφή, ή αποστασία τοϋ πασά της Σκόδρας Μαχμούτ Μποσατλή 
πού νίκησε τον τουρκικό στρατό -για τον εξοπλισμό και την μισθοδοσία τοϋ οποίου 
επεβλήθησαν νέοι φόροι και αγγαρείες σέ βάρος των κατοίκων της Όρμύλιας-, ή 
εξουδετέρωση των κλεπτών και ή ηρεμία πού επικράτησε στην περιοχή. Τό μόνο κακό 
ήταν οι αδικίες τοϋ πασά σέ βάρος τών κατοίκων πού αυθαιρετώντας έκλεπτε τήν 
παραγωγή τους, επιβάλλοντας ταυτοχρόνως καί τις συνηθισμένες αγγαρείες. Όμοίως 
καί αυτός ο χρόνος απερνονσε, καθώς καί ο προαπερασμένος, με ταΐς ϊδιαις αγγα-
ρίαις, με την ϊδιαν αδικίαν, με την ϊδιαν ήσνχίαν. μόνον τα δωσίματα ανέβηοαν 
περισσότερον αυτά γράφει ο Γιαννάκης γιά τήν αρχή τοϋ 1836 πού συνεχίσθηκε μέ τήν 
ανυδρία: ενα κανμα τό καλοκαίρι, κλύδωνας (αναταραχή τοϋ καιρού) καί σίφουνας. 
Τό 1837 ήταν ϊδιο μέ τό προηγούμενο μόνον πού ό χειμώνας χαρακτηρίσθηκε από 
ανυδρία καί ζέστη, έκλειψη σελήνης (8 Άπριλ.), πανούκλα στην Θεσσαλονίκη καί 
αγγαρεία τών κατοίκων γιά τήν μεταφορά σιταριού στην δοκιμαζόμενη πόλη. Ό Γιαν
νάκης καταγράφει, ωσαύτως, τά ποσά πού πλήρωσε ή Όρμύλια γιά υποθέσεις καί 
υποχρεώσεις τών Τούρκων γιά κατασκευή γέφυρας στον 'Αξιό, αγώγια, πεσκέσια κ.λπ. 
Τότε αντικαταστάθηκε καί ό πασάς της Θεσσαλονίκης. 

Αυτά ήσαν σέ γενικές γραμμές, κατά τήν άποψη μου, τά κυριότερα σημεία τοϋ 
χρονικού τοϋ Γιαννάκη· ένα χρονικό ανεκτίμητο γιά τήν τοπική ιστορία, τήν ιστορία 
της Μακεδονίας, τά δεινά πού υπέστη ή Χαλκιδική τήν περίοδο 1821-1837. Ό έκ
δοτης κ. Χ. Κ. Παπαστάθης τό εξέδωσε κατά τους καθιερωμένους κανόνες εκδόσεως 
τών μεταβυζαντινών χρόνων καί τό σχολίασε μέ τον δέοντα τρόπο στις σημειώσεις του 
πού ακολουθούν τήν έκδοση του. 

Πανεπιστήμιο θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 

Θωμάς Κ. Παπαθανασιου, Τά δημοτικά τραγούδια τον Ταξιάρχη Γρεβενών, έκδ. 
Πολιτιστικός Σύλλογος Ταξιάρχη Γρεβενών-έκδ. Κώδικας, Θεσσαλονίκη 2004, σσ. 
227. 

Ό κ. Θ. Κ. Παπαθανασιου είναι φιλόλογος-καθηγητής καταγόμενος άπό τον 
Ταξιάρχη, τό γνωστό κεφαλοχώρι τών Γρεβενών, ασχολούμενος άπό καιρού μέ ιδι
αίτερη ευαισθησία μέ τήν πολιτισμική παράδοση τοϋ τόπου του, τήν οποία έβίωσε άπό 
τά παιδικά του χρόνια καί ή οποία τείνει νά εξαφανισθεί εξ αιτίας τών νέων μορφών 
τρόπου ζωής πού εισέβαλε στην ζωή μας εδώ καί άρκετόν καιρό. Αυτήν τήν πολι
τισμική παράδοση φιλοδόξησε νά περισώσει ό συγγρ. μέ τήν παρούσα έκδοση τών 
δημοτικών τραγουδιών τοϋ χωριού του. Καί αυτήν τήν φιλότιμη προσπάθεια χαιρετί
ζουμε όλοι, μέ πρώτον τον Νομάρχη Γρεβενών κ. Δημ. Β. Ρίγγο, πού προλογίζει καί τήν 
έκδοση τοϋ βιβλίου. Ό συγγρ. εργάσθηκε μέ φιλοτιμία καί μέ ενθουσιασμό γιά τήν 
καταγραφή τών τραγουδιών τοϋ Ταξιάρχη βοηθούμενος άπό τους δικούς του ανθρώ
πους, συγγενείς, φίλους καί συγχωριανούς πού άνέσυραν άπό τήν μνήμη τους τις πα
λαιές καλές εποχές πού τό δημοτικό τραγούδι συνόδευε τις χαρές καί τις λύπες τοϋ 
Ταξιάρχη, όπως, άλλωστε, καί κάθε ελληνικού χωρίου. 

Ή παρούσα έκδοση μερίζεται σέ τρία μέρη. Στο πρώτο ό συγγρ. χαρακτηρίζει, 
καί αιτιολογεί τον χαρακτηρισμό, τό ελληνικό δημοτικό τραγούδι ώς πνευματικό 
δημιούργημα* εξετάζει, έτσι, τήν δημιουργία του, τις ρίζες του (άπό τά χρόνια τοϋ 
Όμηρου ακόμη), τό ιστορικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο, 
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