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καθηγητές J. Koder, ’Αγγελική Λαΐου, R. Scott, Ε. Χρυσός, Φ. Μαλιγκούδης καί Ant. 
Cutler. Έπρόκειτο γιά ένα Συμπόσιο πού σέ διεθνές επίπεδο άνέδειξε τόν ρόλο καί 
τόν χαρακτήρα τής Βυζαντινής Μακεδονίας μέσ’ από τήν ελληνική κλασσική παρά
δοση καί τήν ’Ορθοδοξία.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

Μέ πρωτοβουλία τής Ιστορικής καί Λαογραφικής Εταιρείας τής Χαλκιδικής 
πού εδρεύει στήν Θεσσαλονίκη οργανώθηκε άπό 13-15 ’Οκτωβρίου 1995 στό Ποσεί- 
δι τής Χαλκιδικής τό τέταρτο Ιστορικό συμπόσιο μέ θέμα τήν Χαλκιδική κατά τήν 
Τουρκοκρατία. Τό Συμπόσιο αύτό έρχεται ώς συνέχεια τού Συνεδρίου «’Αναπτυξια
κός σχεδιασμός τής πρό τού 'Αγίου περιοχής», πού είχε οργανώσει ό ’Αναπτυξιακός 
Σύνδεσμος τής Γεωγραφικής Ένότητος ό «’Αριστοτέλης», πού τελούσε ύπό τήν αιγί
δα τής 'Ιστορικής καί Λαογραφικής Εταιρείας τής Χαλκιδικής. Είκοσι πέντε ειση
γητές, γνωστοί πανεπιστημιακοί καί ερευνητές, παρουσίασαν θέματα 'ιστορίας, πο
λιτισμού, τέχνης, δικαίου τής Χαλκιδικής άπό τόν 15ο-20ό αιώνα.

Τήν Παρασκευή 13 ’Οκτωβρίου έλαβε χώρα ή πανηγυρική εναρκτήρια συνεδρία 
τού Συμποσίου, στήν όποια παρέστησαν οί εκκλησιαστικές, πολιτικές, στρατιωτικές 
καί λοιπές αρχές τής Χαλκιδικής. Στήν προσφώνησή του ό Πρόεδρος τής 'Ιστορικής 
καί Λαογραφικής Εταιρείας τής Χαλκιδικής κ. Β. Πάππας έπεσήμανε τήν σημασία 
τού Συμποσίου αυτού πού, τέταρτο στήν σειρά, φιλοδοξεί νά καλύψει ένα μεγάλο 
κενό, τήν άνάδειξη δηλ. τής Χαλκιδικής κατά τήν Τουρκοκρατία. Τήν συγκλονιστική 
φυσιογνωμία καί Ιστορική πορεία τής Χαλκιδικής καί τήν ανάγκη γιά τήν βαθύτερη 
γνώση των 'ιστορικών δρωμένών της έτόνισαν στίς προσφωνήσεις τους ό εκπρόσωπος 
τού 'Υπουργού Μακεδονίας-Θράκης κ. Κ. Τριαρίδη κ. Ίωαννίδης, ό πρόεδρος τής 
ΤΕΔΚ Ν. Χαλκιδικής κ. Δ. Τζηρίτης, ό δήμαρχος Κασσανδρείας κ. Π. Παπαγιάννης, ό 
εκπρόσωπος τού Μητροπολίτου Κασσανδρείας κ. Συνεσίου καί ό εκπρόσωπος τής 
Ίεράς Συνάξεως τού 'Αγίου "Ορους π. Μάξιμος Ίβηρίτης. ’Ακολούθησαν τά εγκαίνια 
φωτογραφικών εκθέσεων μέ θέματα τήν φυλή τών Καλάς, απογόνων τού Μ. ’Αλεξάν
δρου στό ’Αφγανιστάν, τόν λαϊκό πολιτισμό τής Χαλκιδικής καί τόν Ελληνισμό τής 
Ίμβρου καί Τενέδου.

Κατά τήν πρώτη συνεδρία μέ πρόεδρο τόν καθηγητή κ. Κ. Α. Βαβοΰσκο, Πρόε
δρο τής 'Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ή αντιπρόεδρος τής 'Ιστορικής καί Λαο
γραφικής Εταιρείας τής Χαλκιδικής κ. Ερατώ Ζέλιου-Μαστοροκώστα, λυκειάρχης- 
δρ. Φ., παρουσίασε τήν Χαλκιδική κατά τήν περίοδο τής Τουρκοκρατίας καί ειδικό
τερα κατά τόν Μακεδονικό ’Αγώνα, ενώ ό κ. Βαβοΰσκος εξέτασε θέματα απονομής 
δικαιοσύνης στήν Τουρκοκρατούμενη Χαλκιδική, όπως ή ίερολογία έπί μνηστείας, ή 
προφορική συμφωνία έπί προικός, τό κοινοτικό πνεύμα τής Χαλκιδικής, ό ρόλος τής 
Εκκλησίας σέ θέματα δικαίου. Κατά τήν απογευματινή συνεδρία, μέ πρόεδρο τόν κα
θηγητή κ. ’ΑΘ. Άγγελόπουλο, ό άρχιτέκτων-άναστηλωτής κ. Ζαφ. Οίκονόμου παρου
σίασε διαχρονικώς τήν ιστορία τής Γαλάτιστας έπιμένοντας στήν περίοδο τής Τουρ
κοκρατίας, τήν συμμετοχή της στήν ’Επανάσταση τού 1821, μέ τόν έπίσκοπο ’Ιγνάτιο,
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την φυγή Γαλατιστινών στην Ν. Ελλάδα, την δημιουργία Επιτροπής Μακεδονικής 
Άμύνης στην Γαλάτιστα· έξέτασε άκόμη την αρχιτεκτονική, τήν λαογραφία, τήν παρά
δοση τής Γαλάτιστας κατά τήν Τουρκοκρατία. Ό δημοσιογράφος-συγγραφεύς κ. Ίω. 
Άδάμου ερεύνησε τήν παρουσία 'Ολυμπίων καπεταναίων οτήν Χαλκιδική λόγω τής 
θαλασσίας επικοινωνίας κατά τά επαναστατικά γεγονότα, κατά τά όποια γνωστοί 
'Ολύμπιοι προσέτρεξαν πρός βοήθεια τού Έμμ. Παπά καί των επαναστατών, ώς ήσαν 
οί Διαμαντής Νικολάου, Διάκος, Μπίνος. Ό ιστορικός κ. Γ. Τουσίμης παρουσίασε 
σειρά εγγράφων πού άναφέρονται σέ προσπάθειες Λαζαριστών μισσιοναρίων νά προ
σηλυτίσουν 'Ορθόδοξους Χριστιανούς τής Χαλκιδικής στόν Καθολικισμό μέσω τής 
Ούνίας στά μέσα τού 19ου αί.· τελικώς ό προσηλυτισμός αυτός άπέτυχε λόγω τού μι
κρού αριθμού 'Ορθοδόξων Χριστιανών πού προσωρινώς προσεχώρησαν στόν Καθο
λικισμό. Ό γνωστός αγιορείτης λόγιος π. Μωϋσής παρουσίασε, μέ βάση τά άγιορεί- 
τικα μοναχολόγια, σειρά Χαλκιδικιωτών πού έμόνασαν κατά τήν περίοδο 1800-1912 
σέ διάφορες μονές τού Άγιου Όρους, πραγματικότητα πού άποδεικνύει τόσον τήν 
πνευματική επίδραση τού Αγίου Όρους στήν Χαλκιδική, όσον καί τήν εύλάβεια τών 
Χαλκιδικιωτών. Ό μοναχός Μάξιμος Ίβηρίτης στήν εισήγησή του παρουσίασε τήν 
εκρηκτική προσωπικότητα τού Χαρτοφύλακος Νικηφόρου Ίβηρίτη, φίλου καί συ
νεργάτη τού Έμμ. Παπά, ό όποιος είχε τεθεί επικεφαλής τής οπισθοφυλακής τού Πα
πά μέ 1500 αγιορείτες καί Χαλκιδικιώτες μαχητές· ό π. Μάξιμος παρουσίασε, επίσης, 
νέα ανέκδοτα στοιχεία άπό τά άγιορείτικα άρχεια τής Μ. Ίβήρων γιά τήν επανάσταση 
στό Άγιον Όρος καί τήν Χαλκιδική. Στό δεύτερο μέρος τής είσηγήσεώς του ό π. 
Μάξιμος παρουσίασε σειρά μοναχών τού Άθωνος πού προσέφεραν πολλά στόν Μα
κεδονικό ’Αγώνα είτε μέ μεταφορά πολεμοφοδίων, είτε μέ οικονομική ενίσχυσή του.

Ό εισηγητής άναφέρθηκε καί γιά τούς αγώνες τών μοναχών κατά τού Πανσλα
βισμού. Ό καθηγητής κ. Ε. Ζεγκίνης είχε ώς θέμα τήν κατάσταση στήν Χαλκιδική στις 
άρχές τού 20ού αί. μέ βάση τίς προσωπικές μαρτυρίες τού καϊμακάμη Κασσάνδρας 
Ταχσίν Οΰζέρ· οί μαρτυρίες αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία, γιατί συνδέονται μέ τόν 
Μακεδονικό ’Αγώνα. Ό Ούζέρ γράφει γιά μεταλλεία, γιά δάση, γιά τόν ενθουσιασμό 
τών Κασσανδρινών υπέρ τής Ελλάδος, γιά τό κοινοτικό τους πνεύμα· ή Κασσάνδρα, 
κατ’ αυτόν, ήταν εστία επαναστατικών κινημάτων καί οί "Ελληνες δέν αισθάνονταν 
'Οθωμανοί υπήκοοι, αναμένοντας τήν απελευθέρωσή τους. Γι’ αυτό καί έλαβε σκληρά 
μέτρα κατά τών Κασσανδρινών, άλλά στήν Άρναία ύπέστη άνεπιτυχή δολοφονική 
επίθεση, άπό τήν όποια φαίνεται ότι τόν έσωσε ό επίσκοπος ’Αναστάσιος.

Ό καθηγητής κ. Ίω. Ψαράς είσηγήθηκε τό θέμα Ή Χαλκιδική κατά τόν 19υ al. 
κατά τά άρχεια τοϋ Τουρίνυν ό ομιλητής παρουσίασε άρχειακό υλικό άπό προξενικά 
έγγραφα του βασιλείου τού Πεδεμοντίου καί Σαβοΐας τής περιόδου 1825-1859 γιά 
έλληνες κουρσάρους στήν Κασσάνδρα πού τούς κατεδίωκαν αυστριακά καί αγγλικά 
πλοία, γιά τήν παραγωγή δημητριακών στήν Χαλκιδική καί τήν δυνατότητα εμπο
ρικής ανάπτυξης μέ τό βασίλειο τού Πεδεμοντίου, γιά τήν δραστηριότητα στήν Χαλ
κιδική τού Θεσσαλού επαναστάτη Βελέντζα, γιά τά θρησκευτικά ενδιαφέροντα Ρώ
σων αύτοκρατόρων καί ιερωμένων, γιά τήν άπόβαση Ελλήνων επαναστατών στό 
ακρωτήριο Δρέπανο (Συκιά) τό 1854 υπό τόν Δημήτριο Τσάμη Καρατάσο καί τήν εν 
συνεχεία καταστολή τού κινήματος, καί τίς τουρκικές βαρβαρότητες στήν Χαλκιδική 
πού ακολούθησαν.

Ό αρχαιολόγος κ. ’Ιωακείμ Παπάγγελος μίλησε γιά τόν αρχιεπίσκοπο Κασσαν- 
δρείας καί Πολυγύρου ’Ιγνάτιο, τόν αγωνιστή καί Φιλικό καί συνεργάτη τού Έμμ. 
Παπά κατά τά γεγονότα τού 1821, πού έξήγειρε τούς Πολυγυρινούς τό 1821 μέ
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ορμητήριο τήν αγαπημένη μονή του, τήν Έσφιγμένου· ό κ. Παπάγγελος παρουσίασε 
νέα στοιχεία γιά τή ζωή του Πολυγυρινοϋ αυτού Ιεράρχου καί τήν αγάπη του γιά τήν 
Χαλκιδική καί τό "Αγιον Όρος πού έξέφρασε μέ τήν διαθήκη του.

Στήν συνεδρία τού Σαββάτου 14 ’Οκτωβρίου ό καθηγητής κ. Άθ. Άγγελόπουλος 
παρουσίασε τό θέμα Ή θέση του μητροπολίτου Ίερισσοϋ καί 'Αγίου Όρους στις 
σχέσεις τοϋ Αγίου Όρους μέ τό Οίκουμ. Πατριαρχείο καί έπεσήμανε μέ βάση πα
τριαρχικά σιγίλλια τού 1371 καί 1391 τήν εκχώρηση εκ μέρους τού Πατριαρχείου 
ορισμένων δικαιωμάτων στόν μητροπολίτη Περισσού καί 'Αγίου Όρους, τά όποια 
άφαιρούντο, όμως, όταν έπαυαν νά ύφίστανται οί έκτακτες περιστάσεις πού επέβαλαν 
τήν εκχώρηση των προνομίων αυτών, τού Πατριαρχείου έχοντος πάντοτε τήν κανονική 
δικαιοδοσία επί τού 'Αγίου Όρους.

Ό καθηγητής κ. Ίω. Σκούρτης είσηγήθηκε τίς προσπάθειες γιά τήν 'ίδρυση ελλη
νικού προξενικού πρακτορείου στήν Κασσάνδρα τό 1836 μέ επικεφαλής τόν ’Ανα
γνώστη Παπαδόπουλο, αγωνιστή τής Έπαναστάσεως στήν Χαλκιδική· έπρόκειτο γιά 
πρόταση τού νεοσύστατου ελληνικού κράτους, τήν όποια άπέρριψε ή 'Υψηλή Πύλη 
πού έβλεπε μέ υποψία καί φόβο τήν τοποθέτηση ενός παλαιού άγωνιστή στήν Κασ
σάνδρα, φοβουμένη νέα επανάσταση.

Ό ιατρός κ. Άπ. Σιώκος παρουσίασε ένα φιρμάνι γιά τήν ανέγερση τού ένο- 
ριακού ναού τού ’Αρχαγγέλου Μιχαήλ στό Παλαιοχώρι τού έτους 1894. Ό κ. Σιώκος 
ερεύνησε τά σχετικά πού αφορούσαν στήν ανέγερση νέων εκκλησιών στήν Χαλκιδική 
μετά τόν χαλασμό της άπό τούς Τούρκους τό 1821 καί τήν σταδιακή επιστροφή τών 
κατοίκων στά ερειπωμένα χωριά τους. Ό ίδιος περιέγραψε τίς επίμονες προσπάθειες 
τών Χαλκιδικιωτών καί στήν προκειμένη περίπτωση τών Παλαιοχωριτών νά ξεπε- 
ράσουν τήν τουρκική γραφειοκρατία καί νά έξασφαλίσουν άδειες γιά άνέγερση 
εκκλησιών.

Ή αρχαιολόγος κ. Γερακίνα Μυλωνά περιέγραψε τόν 'ιστορικό ναό τού Αγίου 
’Αρχαγγέλου στήν Άθυτο πού άνακαινίσθηκε τό 1647 καί πού είχε ενδιαφέρουσες 
τοιχογραφίες καί φορητές εικόνες επί τών οποίων ζωγράφοι άπό τήν Γαλάτιστα, όπως 
ό ’Αθανάσιος, τό 1828 καί 1829, ζωγράφισαν νέες. Ή κ. Μυλωνά μελέτησε τήν άρχι- 
τεκτονική τού ναού πού ήταν ένοριακός ως τό 1859, οπότε κατέστη ένοριακός αυτός 
τού Αγίου Δημητρίου.

Μιά ιδιαίτερη ενότητα στό Συνέδριο άπετέλεσε ή Παιδεία στήν Χαλκιδική επί 
Τουρκοκρατίας. Ή λυκειάρχης κ. Ερατώ Ζέλλιου-Μαστοροκώστα έδωσε μία συνο
λική εικόνα τής 'ιστορίας τής έκπαιδεύσεως στήν Χαλκιδική καί στό 'Άγιον Όρος 
τούς πρώτους αιώνες τής Τουρκοκρατίας, τίς προσπάθειες τών ’Ιησουιτών νά διεισ- 
δύσουν στό Άγιον Όρος (αρχές Που αί.), τήν προσφορά τής Άθωνιάδος Σχολής μέ 
τόν Ευγένιο Βούλγαρι, τής σχολής τής Μονής τής Αγίας Αναστασίας Φαρμακο- 
λυτρίας καί γενικά των σχολείων τών μικρών καί μεγάλων κέντρων τής Χαλκιδικής 
(Πολύγυρος, Βάλτα, Γαλάτιστα κλπ.). Ή λυκειάρχης κ. Ήλέκτρα Παπαθανασίου με
λέτησε καί παρουσίασε τήν εκπαίδευση στήν Άρναία άπό τά μέσα τού 19ου αί., τήν 
λειτουργία τών ελληνικών σχολείων, τά διδασκόμενα μαθήματα, τούς δασκάλους, τήν 
βοήθεια τοϋ Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τής τοπικής Ενορίας τοϋ 
'Αγίου Στεφάνου, τής 'Ελληνικής Κοινότητας Άρναίας, τήν αφοσίωση τών διδασκό
ντων στήν ελληνοπρεπή διαπαιδαγώγηση τών μαθητών πού τόσο βοήθησε κατά τόν 
Μακεδονικό Αγώνα. Φυσικά υπενθύμισε δτι τό πρώτο σχολείο λειτούργησε στό ση
μερινό παραδοσιακό κτήριο τού Δήμου Άρναίας. Ό Φιλόλογος κ. Δημ. Κύρου, συγ
γραφέας καί εκδότης, μελέτησε τά άρχεΐα τών σχολείων Νικήτης καί Μεγάλης Πανα
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γιάς της περιόδου 1908-1913 καί παρουσίασε σειρά ένδιαφέροντων στοιχείων γιά μα
θητές, διδασκάλους, ώρολόγια προγράμματα, διδακτικά εγχειρίδια, παιδαγωγικά συ
στήματα των σχολείων αυτών παράλληλα, είχε τήν ευκαιρία νά δείξει τήν κοινωνική 
διαστρωμάτωση των χωριών αυτών, τά κοινοτικά προβλήματα. Έπεσήμανε, επίσης, τό 
ενδιαφέρον τών μητροπολιτών Ίερισσοΰ καί 'Αγίου “Ορους πού κατά τήν περίοδο 
1886-1897 άγωνίζονταν νά άνεγείρουν τό κτήριο τών σχολείων Ίερισσοΰ.

Ή άρχιτέκτων άναστηλώτρια κ. “Αννα Ξεναρίου παρουσίασε νεώτερα στοιχεία 
γιά τήν 'ιστορία τοΰ Νεοχωρίου Χαλκιδικής: ή αρχιτεκτονική, τά χρώματα, ή ξυλογλυ
πτική οικιών καί εκκλησιών, ή έπίπλωση οικιών είναι άπό τά διασωθέντα στοιχεία 
ενός πολιτισμού πού κινδυνεύει νά έξαφανισθεΐ τόνισε ή κ. Ξεναρίου. Ή ίδια σχολία
σε ένα πολύτιμο βιβλίο τής εκκλησίας τοΰ Αγίου Γεωργίου, άπ’ όπου άποδεικνύεται 
ή βοήθειά της πρός τό σχολείο, τούς δασκάλους, τούς πτωχούς άκόμη καί τούς 
στρατιώτες.

Ό καθηγητής κ. Άθ. Ε. Καραθανάσης παρουσίασε ένα λόγιο τοΰ 19ου αί., τόν 
’Αθανάσιο Σταγειρίτη, πού έδρασε στις μακεδονικές εμπορικές κοινότητες (κομπα
νίες) Σιμπίου καί Μπρασόβ στήν σημερινή Ρουμανία τήν δεκαετία 1800-1810 καί 
στήν Βιέννη άπό τό 1810-1821. Είναι πιθανόν νά κατήλθε στήν έπαναστατημένη Ελ
λάδα, αλλά νά έπέστρεψε κατόπιν, καί πάλιν, στήν Βιέννη. Ό Σταγειρίτης συνέγραφε 
ογκώδη βιβλία, 'ιστορικά καί γεωγραφικά πρός χρήση τών μαθητών τών ελληνικών 
σχολείων καί έξέδιδε τό περιοδικό Καλλιόπη, πού ήταν όργανο τών αντιπάλων τοΰ 
Κοραή γιά τό γλωσσικό ζήτημα.

Ό μουσικολόγος κ. Στ. Κοψοχείλης ασχολήθηκε μέ τήν βυζαντινή μουσική καί 
τό δημοτικό τραγούδι στήν Χαλκιδική καί εξέτασε τήν παράδοση τής βυζαντινής 
μουσικής στό "Αγιον Όρος καί στήν Χαλκιδική κατά τήν Τουρκοκρατία. Παρου
σίασε, επίσης, τύπους μουσικών οργάνων πού εμφανίζονται σε άγιορείτικα χειρόγρα
φα καί σέ τοιχογραφίες, καθώς επίσης καί νεότερα μουσικά όργανα. Άνέφερε, τέλος, 
τήν θεματολογία τών δημοτικών τραγουδιών τής Χαλκιδικής.

Ή άρχιτέκτων-ίστορικός τής Τέχνης κ. Θάλεια Παναγιωτοπούλου-Μαντοπού- 
λου παρουσίασε τό έργο τοΰ φημισμένου Χαλκιδικιώτη άρχιτέκτονος Ξενοφώντος 
Παιονίδου (1863-1933), στόν όποιο οφείλουμε τά ίστορικότερα κτήρια τής Θεσσα
λονίκης (ναός Γρηγορίου Παλαμδ, Παπάφειο, Τράπεζα ’Ανατολής, Παλαιό Ταχυδρο
μείο κλπ.). Στήν Χαλκιδική, μέ πρωτοβουλία τοΰ μητροπολίτου Κασσανδρείας Ειρη
ναίου, σχεδίασε τά περισσότερα σχολικά κτήρια καί έκκλησίες στόν Τρίλοφο, τά 
Βραστά, τήν Συκιά, τόν Πολύγυρο, τήν Νικήτη, τό Πολύχρονο, τήν Φούρκα κλπ.

Ό κ. Εύ. Χεκίμογλου, 'ιστορικός τής Οικονομίας, έδωσε ένα παράδειγμα γιά τήν 
οικονομική ζωή στήν Χαλκιδική κατά τήν κρίση τό 1911 στήν πιστωτική άγορά τής 
Χαλκιδικής σέ μιάν εποχή πού είχε εκδηλωθεί επιδημία χολέρας στήν περιοχή. ’Από 
τίς κινήσεις τριών εμπόρων τής Χαλκιδικής (άπό τήν Γαλάτιστα, τόν Πολύγυρο καί 
τήν Ίερισσό) συνεπέρανε ό κ. Χεκίμογλου ότι οί Χαλκιδικιώτες γνώριζαν πολύ καλά 
τήν τραπεζιτική κατάσταση στήν Θεσσαλονίκη, τίς διακυμάνσεις τών τιμών στά 
κουκούλια καί στήν ζωαγορά καί δροϋσαν άναλόγως.

Ό φοιτητής τής ’Ιατρικής κ. Σταύρος Σταυρίδης άσχολήθηκε μέ τήν ’Ιατροφαρ
μακευτική περίθαλψη στή Χαλκιδική κατά τήν Τουρκοκρατία καί μίλησε γιά τούς 
λαϊκούς εμπειρικούς γιατρούς, τούς έπιστήμονες γιατρούς στά τέλη τοΰ 19ου αί., τήν 
ιατρική σκέψη αυτών τών εμπειρικών γιατρών πού χρησιμοποιούσαν, χωρίς νά γνω
ρίζουν, τίς συνταγές τοΰ Γαληνοΰ, τοΰ Ίπποκράτη. Παρουσίασε επίσης, γιατροσόφια, 
τρόπους λαϊκής θεραπείας, εμφάνιση τών πρώτων φαρμάκων στήν Χαλκιδική κλπ.
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Κατά τό συνέδριο παρενέβη ό δημοσιογράφος κ. Φ. Γιαγκιόζης καί επεσήμανε τη 
διαχρονικότητα τής Μακεδονίας σέ σύνδεση μέ την Χαλκιδική, αλλά καί την ποικι
λία προβλημάτων πού θά άνακύψουν άπό τά κενά τής ενδιάμεσης συμφωνίας Έλ- 
λάδος-Σκοπίων.

Τό συνέδριο παρακολούθησε πλήθος κόσμου άπό όλες τίς περιοχές τής Χαλκι
δικής καί συμμετείχε μέ ερωτήσεις καί παρεμβάσεις. Οί σύνεδροι ξεναγήθηκαν σέ άρ- 
χαιολογικούς χώρους άπό τόν άρχαιολόγο κ. Ίωακ. Παπάγγελο. Τήν γενική ευθύνη 
τής όργανώσεως τού Συνεδρίου είχε ό Πρόεδρος τής 'Ιστορικής καί Λαογραφικής 
Εταιρείας τής Χαλκιδικής δικηγόρος κ. Β. Πάππας καί τά μέλη τού διοικητικού 
συμβουλίου της.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ.

Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΣΤΗ ΝΙΓΡΙΤΑ

Η εκπαιδευτική και κοινωνική δραστηριότητα των κατοίκων ενός τόπου, έκ
φραση της ελεύθερης βούλησής τους, αποτελεί την καλύτερη απόδειξη της ενθικότη- 
τάς τους. Τον τελευταίο αιώνα της Τουρκοκρατίας πλάι στην Εκκλησία και τις τοπι
κές κοινωνικές αρχές προστέθηκε ένας νέος παράγοντας στη φροντίδα της εκπαίδευ
σης με τη μορφή συλλόγων και σωματείων, προμηνύοντας μια νέα πνευματική αναγέν
νηση του Ελληνικού έθνους1. Όπως σε όλες σχεδόν τις πόλεις της Οθωμανικής αυτο
κρατορίας με ελληνικό πληθυσμό, αλλά και σε αρκετά μικρότερα σε πληθυσμό χωριά 
και κωμοπόλεις, όπως στη γειτονική της Νιγρίτας Μπέροβα (σημ. Βερτίσκος Θεσ/νί
κης)2, υπήρχαν και δρούσαν διάφοροι σύλλογοι με φιλεκπαιδευτικό και φιλανθρω
πικό χαρακτήρα, που παράλληλα δραστηριοποιούνταν και εθνικά εξυπηρετώντας τα 
συμφέροντα του υπόδουλου Ελληνισμού.

Οι σύλλογοι της Νιγρίτας κατά τήν Τουρκοκρατία αποτελούσαν ως πρόσφατα 
ένα άγνωστο κεφάλαιο της ιστορίας του Ελληνισμού της ιστορικής αυτής κωμόπο
λης. Στην κατάσταση των σωματείων του βιλαετιού Θεσσαλονίκης που δημοσιεύτηκε 
στο Μακεδονικό Ημερολόγιο του 1909 δεν αναφέρεται κανένας σύλλογος, σωματείο 
ή αδελφότητα στη Νιγρίτα3.

Η αρχή για τη γνώση της μέχρι τώρα σκοτεινής αυτής πτυχής της ιστορίας και 
δραστηριότητας της Νιγρίτας, στις αρχές κυρίως του 20ου αιώνα, έγινε με την ανακά
λυψη από τον Γιώργο Καφταντζή στο αρχείο του Νιγριτινού δασκάλου Δημητρίου 
Δαμάνη, τμήματος του καταστατικού του συλλόγου «Αρετή» της Νιγρίτας και Σύρ- 
πας, δημιούργημα της πνευματικής ένωσης των δύο κοινοτήτων στα τελευταία χρόνια 
της Τουρκοκρατίας4.
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