
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΙΣΣΟΥ
Σχολικό έτος: 2020-2021
Τμήμα: Στ΄ 2

Η επανάσταση στη Χάψας
Αστέριος Πέτρου
 Λιαρίγκοβη
Κωνσταντίνος Βλαχομιχάλης
 Ιωάννης Θεολόγου
Δημητρίου Γεώργιος
Ιερισσός
Καρυές Αγίου Όρους
Ηγούμενοι



Νικηταράς

Ο. Ανδρούτσος
Ήρωες/Αγωνιστές του 
1821

Διονύσιος Σολωμός Θ. Κολοκοτρώνης

θάρρος

Α. Διάκος

ατρόμητος

φιλότιμος

Δ. Παπανικολής

Αδ. Παπαγεωργάκη

Βλαχομιχάλης Ολ.

Καπετάν Χάψας

Μπουμπουλίνα

επαναστατικό
 πνεύμα

δίκαιος

Θεολόγου Ιωάννης

Παλαιών Πατρών Γερμανός

Δ. Πλαπούτας
κίνητρο

εξυπνάδα

προετοιμασμένος

πονηρός

ψυχή

αγάπη για την 
πατρίδα

Βλαχομιχάλης Κωνσταντίνος

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας και του 
Προγράμματος "Οι μαθητές/τριες ανακαλύπτουν τα 
ίχνη του '21 στον τόπο τους" οι μαθητές και μαθήτριες 
κλήθηκαν να γράψουν: α) τα χαρακτηριστικά ενός 
ήρωα/αγωνιστή και β) ποιους ήρωες/αγωνιστές του 
1821 γνωρίζουν.

Δημητρίου Γεώργιος

Τσάμης Καρατάσος

φιλόσοφος

Κ. Κανάρης

Μητροπολίτης Ιγνάτιος

πολυμήχανος

Βλαχομιχάλης Αθ.

Α. Μιαούλης

προστατευτικός

Δ. Υψηλάντης

μαχητικόςγενναιότητα

ειλικρινής

Χαρακτηριστικά
 ήρωα/
αγωνιστή

καλός 
ξιφομάχος

Εμ. Παπάς

μεγαλόσωμος

Κανάρης

ευφυής

πίστη

Καραϊσκάκης
ψηλός

υπομονή

Πέτρου Αστέριος

Δ. Υψηλάντης

Μ. Μπότσαρης
τόλμη

δύναμη

Παπαφλέσσας

Μαντώ Μαυρογένους

θυμό

μορφωμένος

αγριάδα



Με αφορμή τη συμμετοχή μας στο Πρόγραμμα «Οι μαθητές/τριες ανακαλύπτουν τα ίχνη του 1821 στον τόπο 
τους» γνωρίσαμε ήρωες της περιοχής μας και μάθαμε τραγούδια ιστορικά του τόπου μας. 
¢Αρχικά αφού διαβάσαμε για τους κλέφτες και τους αρματολούς και μελετήσαμε τα κλέφτικά τραγούδια γράψαμε 
το «Ημερολόγιο ενός κλέφτη». Για διαβάστε παρακάτω…

Ασπασία Χαλκιά









Παναγιώτης 
Φιλιάγκουρας



Παύλος Τούμπελης



Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Σήμερα έγινε μια σημαντική μάχη. Στην αρχή ο καπετάνιος διέταζε 
να προπονηθούμε με τα όπλα και τις ασπίδες για να είμαστε έτοιμοι 
για κάθε είδους μάχη. Αργότερα μας είπε το πρωτοπαλίκαρο ν 
ετοιμαστούμε πολύ καλά για κάτι. Μετά από λίγο ο καπετάνιος και 
το πρωτοπαλίκαρο μας ανακοίνωσε πως πρέπει να πάμε στο λημέρι 
των Τούρκων. Μας είπαν να κάνουμε κλεφτοπόλεμο κι εμείς φυσικά 
δε διστάσαμε. Τελικά πήγαμε στο αρματολίκι, φυλούσαμε 
καραούλι και και περιμέναμε το σήμα για να ξεκινήσει ο 
κλεφτοπόλεμος. Τους αιφνιδιάσαμε και καταφέραμε να μπούμε 
μέσα στο κάστρο. Μαχόμασταν για ώρες, διότι κρατούσαν γερή 
αντίσταση, όμως στο τέλος βγήκαμε νικητές με ελάχιστες απώλειες. 
Όταν γυρίσαμε, δε σταματήσαμε την προπόνηση, διότι πρέπει να 
είμαστε οι καλύτεροι σε όλα. 
Ο καπετάνιος χάρηκε και είπε: «Ο νταϊφάς δεν πρόκειται να χάσει 
ποτέ με τέτοιους πολεμιστές. Επίσης, είπε για να γελάσουμε: 
«Ευτυχώς δεν είχαμε κανέναν ψυχογιό». Στο τέλος της ημέρας 
ύψωσε το μπαϊράκι και μας μίλησε για τον τρόπο μάχης.   

Φάνης Πρίφτης



Ταξιδέψαμε με την μηχανή του χρόνου στα χρόνια της 
ελληνικής επανάστασης, στο 1821!



Νικόλας Τζίτζος

Παναγιώτης Φιλιάγκουρας



Φάνης ΠρίφτηςΓιάννης Χαλκιάς



Κατερίνα 
Τζίτζου



Γιώργος Ρούμκος



Ζαχαρένια Πολύζου



Μαρία Τάσιου



Ιωάννα Σπύρου
Δημήτρης 
Χαλκιάς



Ασπασία Χαλκιά



Στέλιος Τζούμνιας



Κατασκευάσαμε την ιστοριογραμμή του Α΄ έτους 
της ελληνικής επανάστασης



Συμμετείχαμε στο Πρόγραμμα «Οι μαθητές/τριες ανακαλύπτουν τα ίχνη του ΄21 στον τόπο τους» που διοργάνωσε 
το το ΚΠΕ Αρναίας ενόψει της επετείου των 200 χρόνων από την ελληνική επανάσταση. Ασχοληθήκαμε με την 

τοπική ιστορία και γνώρισαν τα γεγονότα, τους ήρωες αγωνιστές, τα τραγούδια που σφράγισαν ένδοξα την 
επανάσταση στη Χαλκιδική και στον τόπο μας. Παρακάτω παρουσιάζονται οι εργασίες τους βασισμένες στις 

θεματικές που προαναφέρθηκαν. 
Προσωπογραφίες ηρώων αγωνιστών της περιοχής μας

Αριστείο 
Αθανάσιου 
Βλαχομιχάλη





Μανώλης 
Γεωργίου & 
Ιωάννης 
Θεολόγου



Η πολιορκία της Ακρόπολης, του Georg 
Perlberg. Σε αυτή συμμετείχε ο Παναγιώτης και 
ο αδελφός του Γεώργιος Χριστοδούλου 
Γραφίδης.

Μαρία Τάσιου

 Γεώργιος Χριστοδούλου Γραφίδης
καταγωγή: Ιερισσός

Είναι ένας από τους Ιερισσιώτες που πολέμησε δίπλα σε σημαντικούς 
αξιωματικούς και οπλαρχηγούς του 1821 για την ελευθερία της 
Πατρίδος Μετά τη λήξη του απελευθερωτικού αγώνα στη Χαλκιδική, 
συμμετείχε στην εκστρατεία της Χίου, της Καρύστου, της Μαγνησίας, 
στο Τρίκερι, στην Αθήνα, στην Αράχοβα και αλλού. 
Πολέμησε στο πλευρό του Καραϊσκάκη και του Τσάμη Καρατάσου. 
Πέθανε το 1826 στην Κάρυστο, πολεμώντας με το σώμα που 
δημιούργησε ο Κάρολος Φαβιέρος. Τιμήθηκε με στρατιωτικό βαθμό 
και το όνομά του μας αναφέρεται σε έγγραφο του ΓΑΚ 
Ο Γεώργιος Γραφίδης συγκαταλέγεται στους ήρωες του ΄21, όχι μόνο 
γιατί πολέμησε , αλλά και γιατί έδωσε τη ζωή του για την 
απελευθέρωση της πατρίδας.
 Αισθάνομαι συγκίνηση και περηφάνια που ζω στον τόπο ,από τον 
οποίο καταγόταν και εύχομαι να σταθούμε αντάξιοι απόγονοί του.
Αν μπορούσα, θα τον ρωτούσα πως άντεχε να πολεμάει όταν έβλεπε 
τόσους θανάτους γύρω του.
Θα ήθελα επίσης να μπορούσε να δει το πώς είμαστε σήμερα και να 
μας πει αν άξιζε η θυσία του.

ΠΗΓΕΣ: 
 Καραστέργιος Χρήστος, Αστέριος Πέτρου Ένας Ιερισσιώτης Αγωνιστής 
του 1821 αφηγείται, περιοδικό «Κύτταρο Ιερισσού», τεύχος 5, σ. 18.
 Γ.Α.Κ., Αριστεία, φ. 233, έγγρ. 99

 Νικόλαος Παπαοικονόμου, Προσωπογραφία Αγωνιστών του 1821 
από τη Χαλκιδική και τη Θεσσαλονίκη, Ε.Μ.Σ., Θεσ/νίκη 2015, σ. 
273-274.



Φάνης Πρίφτης  & 
Κωνσταντίνος 
Σεκέρογλου



Το χρονολόγιο του Αστερίου Πέτρου
 
από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους



















Η επαναστατική σημαία των Χαλκιδικιωτών 



Η επαναστατική 
σημαία της Ύδρας

Η επαναστατική 
σημαία 
που φυλάσσεται 
στην Κασσάνδρα

Η επαναστατική 
σημαία 
που φυλάσσεται 
στο Άγιο Όρος



Ο πύργος της Κρούνας





 «Στου Μαύρου ΄νιου τ’ Αλώνι»
Το Μαύρο Αλώνι (στου μαύρου ‘νιου τ’ αλών’)είναι μια προφορική παράδοση που γιορτάζεται τη Τρίτη 
Μέρα του Πάσχα αλλά πιστεύετε ότι έγινε στις αρχές Δεκέμβρη του 1821.
Την Άνοιξη κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821 στην Χαλκιδική, υπό την διαταγή του Σιντίκ 
Γιουσούφ Μπέη, οι Τούρκοι έσφαξαν 400 Ιερισσιώτες στην τοποθεσία Μαύρο Αλώνι. Με ύπουλο τρόπο ο 
Γιουσούφ Μπέης υποσχέθηκε γενική αμνηστία σ’ όλους όσους παραδινόταν. Αφού 400 Ιερισσιώτες έπεσαν 
στη παγίδα του, τους απείλησε με το όπλο του να χορέψουν. Σε κάθε στροφή του χορού τα σπαθιά των 
Τούρκων έσφαζαν κι από έναν χορευτή.
 Η συμμετοχή της Ιερισσού στον Επαναστατικό Αγώνα του 1821 αποδεικνύεται από έγγραφα Ιερισσιωτών 
Αγωνιστών της περιόδου αυτής, που βρίσκονται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και στην Εθνική 
Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
 Η μνήμη αυτών των ηρωικών Ιερισσιωτών, αλλά και των Χαλκιδικιωτών αγωνιστών τιμάτε την Τρίτη μέρα 
του Πάσχα.
 Το εύλογο ερώτημα που τίθεται, γιατί το μνημόσυνο γίνεται την Τρίτη ημέρα Πάσχα, ενώ τα σχετικά 
γεγονότα διαδραματίζονταν το Δεκέμβρη του 1821, φέρει απάντηση στο θρησκευτικό έθιμο των ορθόδοξων 
κατοίκων των Βαλκανικών χωρών και του ελληνικού χώρου, να εορτάζουν την Ανάσταση στα μνήματα με 
την τέλεση τρισάγιων και παραπλήσια, αναστάσιμα έθιμα (όπως π.χ. συμφαγία με τους νεκρούς) εκδοχή 
που ίσως αιτιολογεί γιατί παλαιότερα οι ντόπιοι, εκτός από τον συμβολικό Καγκελευτό Χορό, συνήθιζαν να 
παραμένουν όλη τη μέρα και να τρώνε στον χώρο του Μαύρου 
Αλωνιού.                                                                                                                      Την τρίτη μέρα του 
Πάσχα, μετά τη Θεία λειτουργία στο ναό της Γέννησης της Θεοτόκου, ξεκινά η πομπή, όπου άντρες και 
γυναίκες κρατώντας εικόνες και εκκλησιαστικά λάβαρα (μπαϊράκια), με την ελληνική σημαία να 
προπορεύεται, ξεκινούν τη διαδρομή για το Μαύρο Αλώνι. Η διαδρομή περνά από την περιοχή που ήταν 
χτισμένη η παλιά Ιερισσός, πριν τον καταστρεπτικό σεισμό του 1932, και που παλιότερα ήταν η αρχαία 
Άκανθος. Όταν φτάσουν στον χώρο του Αλωνιού ψάλλεται επιμνημόσυνη δέηση, προσφέρεται καφές -ο 
γνωστός ζωγραφίτικος (ελληνικός καφές αρκετά αραιωμένος) και κεράσματα. Ακολουθούν χοροί που 
χορεύονται από όλους και τελειώνουν πάντα με τον Καγκελευτό χορό. Με το που τελειώνει ο χορός όλοι 
μαζί, κατεβαίνουν με τις εικόνες και τα λάβαρα από διαφορετική διαδρομή.

Πηγές: Πολιτισμικό Περιοδικό Κύτταρο τεύχος 1ο (2010) Παναγιώτης Φιλιάγκουρας

Το Μαύρο Αλώνι



Κάθε τρίτη μέρα του Πάσχα λιτανεία που ξεκινά από την κεντρική εκκλησία της Ιερισσού με την εικόνα της Αναστάσεως, τα 
Λάβαρα, τους ιερείς και την εθνική μας σημαία κατευθύνεται στη θέση Αλώνι νοτιοανατολικά της Ιερισσού. Εκεί ψάλλεται 
τρισάγιο και ακολουθεί χορός και άλλες εορταστικές εκδηλώσεις. Η τελετή αυτή έχει την αρχή της στα χρόνια της Επανάστασης 
του 1821 και αιτία ένα τραγικό τοπικό επεισόδιο, την ομαδική σφαγή πάνω από 400 Ιερισσιωτών. Πιστή αναπαράσταση 
εκείνου του τραγικού γεγονότος εκείνου του μακελειού του 1821 είναι ο Καγκελευτός χώρος που επινοήθηκε και καθιερώθηκε 
να γίνεται στον τόπο της σφαγής που από τότε λέγεται Μαύρο Αλώνι. 
   Κατά τον Λαογράφο Γιώργο Μαρίνο: “Όλα ξεκίνησαν όταν ο Εμμανουήλ Παπάς έφτασε στη Ρεντίνα, όπου βρήκε αντίσταση κι 
έτσι γύρισε στο Άγιο Όρος. Εκεί, επικράτησαν οι Τούρκοι λόγω υπεροπλίας. Τα γυναικόπαιδα πήγαν στην Ιερά Μονή Ζωγράφου, 
ενώ ο Μπαρουάν Πασάς -λέει η ιστορία- με το στρατό του εγκαταστάθηκε στη μετόπη της Ιεράς Μονής Ζωγράφου. Άρχισαν οι 
διαβουλεύσεις μεταξύ Τούρκων και Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους, για να επιστραφούν τα γυναικόπαιδα με την υπόσχεση ότι 
δε θα βλάψουν κανέναν οι Τούρκοι. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των γυναικόπαιδων υπήρχαν και πολλοί επαναστάτες. Μ’ 
αυτήν την υπόσχεση γύρισαν πίσω και οι Τούρκοι τους συγκέντρωσαν στο Μαύρο Αλώνι. Τους υποχρέωσαν ως ένδειξη υποταγής, 
ενώ βρίσκονταν σε κύκλο, να περάσουν κάτω από τα γιαταγάνια, που κρατούσαν δύο Τούρκοι. Η παράδοση λέει ότι ένα παιδί 
ονόματι Γιάννης ήταν αυτός, που έδωσε το έναυσμα ότι δεν προσκυνάνε. Κι άρχισε η σφαγή των τετρακοσίων Ιερισσιωτών”.
   Ο χορός χορεύεται με τον παρακάτω τρόπο: Οι δύο πρώτοι άνδρες του χορού, ο πρωτοσυρτής και ο πρωτοκαγκελευτής, ενώ 
εξακολουθούν να χορεύουν, χωρίζονται και σχηματίζουν με τα χέρια τους ένα είδος καμάρας, κάτω από την οποία 
αντιστρέφονται εκείνοι που περνούν. Αυτό γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργούνται πολλές σπείρες αντιμέτωπες, και 
παρουσιάζεται έτσι ένα είδος λαβύρινθου με σχήμα φιδιού.

Τα βήματα του χορού είναι τα εξής:
1: Αφού σηκωθεί λυγισμένο το αριστερό πόδι, πατάει προς τη φορά.
2: Το δεξί εκτελεί ένα βήμα προς τη φορά.
3: Το αριστερό βήμα προς τη φορά.
4: Το δεξί βήμα προς τη φορά.
5 – 6: Το αριστερό κάνοντας ένα λύγισμά αρχικά, έρχεται και ακουμπά με τα δάχτυλα στο έδαφος, πλάγια και αριστερά από το 
δεξί, ενώ το βάρος του σώματος παραμένει στο δεξί.   



Ο χορός ανοίγει Συνήθως με το τραγούδι:
«Στου μαύρου νιού –μάννα μ’- τ’αλώνι του μαρμαρινό.
 Παίζουν ντουμάδα –παίζουν- γυιός κι βασιλιάς.
 Κανείς κι δεν την παίζει σαν ντου Γιαννάκη».
 Άκουσι συ Προυτουσυρτή κι συ Προυτουκαγκιλευτή!
 Για βιργουλίγα ντου χουρό για βιργουκαγκιλέψτι τουν.
 «Να διώ ψηλές, να διώ λιγνές, να διώ την κόρη π’αγαπώ
 Του ποιος κρατεί του χέρι της, του ποιος την αρραβώνα της
 Ένας οχτρός μου γείτονας, άς του κρατεί κι άς χαίριτι
 Ως την απάνου Κυριακή, ώσπου ν’ αρραβουνιάσουμι»

   Οι στίχοι του τραγουδιού είναι αλληγορική. Έτσι, ο «ήρωας Γιάννης» είναι οι χαλκιδικιώτες που το 1821 τα έβαλαν με την 
πανίσχυρη οθωμανική αυτοκρατορία, «τον Ήλιο». Η «κόρη π' αγαπά» ο Ιερισσιώτης είναι η πολυπόθητη ελευθερία, την οποία 
«κρατεί και χαίρεται» ο εχθρός. Ο χορός είναι αργός συρτός και εκτελείται με τρόπο τελετουργικό. Η λαβή είναι «αγκαζέ» με το 
δεξί χέρι ενός χορευτή κάτω από το αριστερό χέρι του προηγούμενου και τα δάχτυλα πλεγμένα. Χορεύεται σε σχήμα σαλίγκαρου. 
Όταν φθάσουν οι δύο πρώτοι στο κέντρο ενώνουν τα χέρια τους δημιουργώντας μια αψίδα απ' όπου περνούν οι υπόλοιποι από 
κάτω, αναπαριστώντας έτσι τα τεντωμένα σπαθιά των Τούρκων, κάτω από τα οποία έπρεπε να περάσουν οι κάτοικοι της Ιερισσού 
ως ένδειξη υποταγής. Αυτή ήταν και η αφορμή της σφαγής. Όσοι κάτοικοι δεν πέρασαν κάτω από τα σπαθιά, έπεσαν στο βωμό της 
ελευθερίας.
Ο ΗΛΙΟΣ ΚΙ Ο ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Στου Μαυριανού τ' αλώ-νο-νι, το μαρμαρινό
 παίζουν τη 'μάδα1 παί-νε-ζουν, γιος και βασιλιάς.
 Κανείς κι δεν την παί-νε-ζει σαν τον Γιαννακή,
 μα σαν την παίζ' ου Γιάν-να-νης τ' Αντρονίκ' ο γιος.
Ν-ο Ήλιος κι ο Γιαννάκης στοίχημα βαζούν
 του ποιος θα πάει πρώτος στη μανούλα του.
 Ν-ο Ήλιος ιπηδούσι χώρες και βουνά
 κι ο Γιάννης ιπηδούσι χαμουλάγκαδα.
 Ν-ο Ήλιος εβραδιάστ'κι στη μανούλα του
 κι ο Γιάννης εβραδιάστ'κι στο μισοστρατί.
 Περνούσαν οι διαβάτες κι τουν έκλαιγαν.
 Ιωάννα Σπύρου



- Γιάννη μου να 'χες μάνα, να 'χες κι αδερφή,
 να 'χες καλή γυναίκα να 'ρθει να σε δει.
 Τουν λόγου δεν τουν είπι, δεν τουν έσωσι,
 να κι η μάνα τ' απού 'ρθι, να κι η αδερφή τ',
 να κι η καλή γυναίκα, π' θήλαε του πιδί
 με δυο πιδιά στα χέρια κι άλλο στην κοιλιά.
 - Δε σ' το 'λεγα, Γιαννάκη μ', δε σ' ορμήνευα,
 στους χίλιους να μην μπαίνεις κι ουδέ στους ικατό;
 - Δεν ήταν, μάνα μ', χίλιοι κι ούδε ικατό,
 μόν' ήταν τρεις χιλιάδες κι ούλ' γενίτσαροι.
ΠΗΓΕΣ:
1.    Παγχαλκιδικιώτικος λόγος, τεύχος 3°, Απρίλιος-
Ιούνιος 2010
2.    Χρονικά της Χαλκιδικής, τεύχος 3°, 1962, «Από 
τα τραγούδια της Ιερισσού», Ιων. Αποστολίδου
3.    https://paroutsas.jmc.gr/dances/macedon/kageleft.htm

https://paroutsas.jmc.gr/dances/macedon/kageleft.htm


Κατασκευή επαναστατικής 
σημαίας των Χαλκιδικιωτών



Η ενασχόλησή μας με τα γεγονότα και τους αγωνιστές του 1821 στην περιοχή μας οδήγησε σε μια τηλεσυνάντηση με τον 
φυσιοδίφη κ. Χρήστο Καραστέργιο. Οι μαθητές/τριες έθεσαν τα ερωτήματά τους και ακολούθησε μια ενδιαφέρουσα 
συζήτηση αναφορικά με την ιστορία του τόπου μας.

-Πότε ξεκινήσατε να μελετάτε την ιστορία;
-Από μικρός παρακολουθούσα τις ανασκαφές στην αρχαία Άκανθο κι έτσι μου δημιουργήθηκε το ενδιαφέρον και η αγάπη 
για την ιστορία του τόπου μας.
-Πώς ξεκινήσατε να ερευνάτε την επανάσταση στην Χαλκιδική;
 -Αφορμή στάθηκε μια πληροφορία το 2004-2005 από μια άτυπη ομάδα ιστοριοδιφών της Χαλκιδικής για ένα βιβλίο που 
εκδόθηκε από το Σύλλογο της Αταλάντης και ανέφερε ονομαστούς αγωνιστές της Χαλκιδικής. Ο Σύλλογος Αταλάντης 
φωτοτύπησε το βιβλίο και το έστειλε στην ομάδα ιστοριοδιφών της Αταλάντης που ήταν απόγονοι των Χαλκιδικιωτών που 
διέφυγαν εκεί μετά τη λήξη της επανάστασης στη Χαλκιδική. Έκτοτε ψάχνουμε από κοινού με την ομάδα αυτή για 
ιστορικές πληροφορίες. Το 2009-2010 ψηφιοποιήθηκαν τα αρχεία του Κράτους κι έτσι αντλούμε πληροφορίες κι από εκεί.
-Ποιες είναι οι πηγές των ερευνών σας;
-Πρωτότυπες πηγές από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους που ψηφιοποιήθηκαν το 2009-2010, από τα αρχεία του Κωλέττη, 
του Καποδίστρια και του Εμ. Παπά από τη γενέτειρά του. 
-Πότε τελικά έληξε η επανάσταση στη Χαλκιδική;
-Η επανάσταση στη Χαλκιδική έληξε μετά την αμνήστευση που δόθηκε στα μέσα του Δεκέμβρη, όπου οι Οθωμανοί 
στρατιώτες υποχρέωσαν κατοίκους της περιοχής να περάσουν κάτω από τα σπαθιά τους ως ένδειξη υποταγής. 
-Εκείνα τα χρόνια υπήρχαν σχολεία στην περιοχή μας, σύμφωνα με αυτά που έχετε μελετήσει;
-Σίγουρα υπήρχαν. Το 1891-1892 στην Ιερισσό λειτουργούσε εξατάξιο «Ελληνικόν Αστικόν Σχολείον». Το 1893 η Μονή 
Ιβήρων ενίσχυσε οικονομικά την κοινότητα της Ιερισσού για τα σχολεία με 240 γρόσια. Αλλά και νωρίτερα, σύμφωνα με το 
άρθρο του Ι. Παπαγγέλου αναφέρονται οι ληψοδοσίες της Μονής Βατοπεδίου για την οικονομική ενίσχυση των σχολείων. 
-Οι γυναίκες συμμετείχαν στην επανάσταση και πώς; Υπάρχει κάτι που να το μαρτυρεί;
-Στο Μαύρο Αλώνι, η γυναίκα του Πανταζή αρνήθηκε να τουρκέψει κι ο πασάς την σκότωσε. Επίσης, η Αικατερίνη ή 
αλλιώς Κατερινάρα, ψηλή, όμορφη και πλούσια γυναίκα από τον Πολύγυρο, συγγενής του Παπαγεωργάκη, επηρέαζε 
καταστάσεις και ξεσήκωνε τους Πολυγυρινούς και άλλους να επαναστατήσουν. Πολλές ήταν οι γυναίκες που βοηθούσαν με 
τον τρόπο τους στην επανάσταση τροφοδοτώντας τους αγωνιστές και φτιάχνοντας πυρίτιδα. 

Τηλεσυνάντηση με τον κ. Χρήστο Καραστέργιο



-Ποιος πασάς ήταν τελικά στη σφαγή των 400 Ιερισσιωτών στο «Μαύρο Αλώνι»;

-Ο Εμπού Λουμπούτ ο «ροπαλοφόρος», όπου με το ρόπαλό του σκότωνε τους εξεγερμένους. 

-Είναι μύθος ή πραγματικότητα το «Μαύρο Αλώνι»;

-Δεν είναι μύθος, είναι η πραγματικότητα. Η παράδοση κάτι «μας λέει», κάτι φανερώνει. Επειδή δεν έχει καταγραφεί στην ιστορία 
δεν σημαίνει ότι δεν έγινε. Παντού εκείνα τα χρόνια γίνονταν σφαγές. Ο Εμπού Λουμπούτ σκότωσε τους αιχμαλώτους στο Μαύρο 
Αλώνι αλλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς πόσοι ήταν αριθμητικά όπως δεν γνωρίζουμε αν ήταν όλοι Ιερισσιώτες, ενδεχομένως να ήταν 
κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής. Ο κ. Αποστολίδης αναφέρει σε άρθρο, στηριγμένο σε μαρτυρία, ότι το «Μαύρο Αλώνι» 
εορταζόταν επί Τουρκοκρατίας το 1958, όπως και ο κ. Παλιούρας ότι οερταζόταν ακόμη νωρίτερα το 1831. Στις μέρες μας 
γιορτάζεται την Τρίτη μέρα του Πάσχα όπου γίνεται το μνημόσυνο στους νεκρούς . 

-Ποια από τα ευρήματα των ερευνών σας σας προκάλεσε μεγαλύτερο ενδιαφέρον;

-Οι αγωνιστές του 1821. Από το 2004 έως το 2010 για πολλά χρόνια ερευνούσα και μελετούσα τις πηγές Τα αρχεία από τα οποία 
άντλησα τις περισσότερες πληροφορίες είναι από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Τα 
κείμενα των αρχείων είναι γραμμένα σε γλώσσα της εποχής, που είναι δυσνόητη και χρειάζεται μετεγγραφή στη νέα ελληνική. 
Επίσης, ένα σπάνιο παλαιοντολογικό εύρημα βρέθηκε πρόσφατα στην Ιερισσό ανοίγοντας μια νέα σελίδα στην έρευνα της 
προϊστορικής εποχής στη περιοχή. Πρόκειται για ένα εύρημα το οποίο βρέθηκε τον Ιανουάριο στην περιοχή του παλιού οικισμού 
της Ιερισσού και μας μεταφέρει εκατομμύρια χρόνια πίσω, δύο, τρία, τέσσερα, στην Πλειόκαινο Εποχή. Αναφερόμαστε για τις κάτω 
γνάθους ενός...
 γομφοθηρίου, δηλαδή ενός αρχέγονου Προβοσκιδωτού (Proboscidea), προγόνου των σημερινών ελεφάντων. Ανακαλύφθηκε χάρη 
στην περιέργεια της οικογένειας του κου Νίκου Κατέχη, που μετοίκησε εδώ και κάποια χρόνια στη περιοχή μας. Ο κος Κατέχης 
παρέδωσε το εύρημα σε μέλος της ομάδας του Κυττάρου, που αφού το μέτρησε και το φωτογράφησε, έστειλε τις φωτογραφίες στην 
Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας & Σπηλαιολογίας Β. Ελλάδος.

-Υπάρχουν νέα στοιχεία σχετικά με την επανάσταση στη Χαλκιδική και ειδικά για την περιοχή μας;

-Βρέθηκαν επιστολές όπου αναφέρουν ότι μετά τη μάχη της Ρεντίνας, γύρω στι 20-22 Ιουλίου, ο Μπαϊράμ πασάς έκαψε πολλά 
χωριά της περιοχής όπως την Ιερισσό και το Γομάτι. Όπως και επιστολές όπου ζητούνται να πάρουν κεραμίδια από ην Αθωνιάδα 
Σχολή του Αγίου Όρους για να φτιάξουν 



Στιγμές από τη Γιορτή Λήξης -  το επισφράγισμα από τη συμμετοχή μας στο 
Πρόγραμμα Τοπικής Ιστορίας με την επανάσταση στη Χαλκιδική


