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7 Ζαχαριάδου Ελένη Γεώργιος Β2 

8 Κιοσκερίδου Παναγιώτα Δημήτριος Β4 

9 Κουγιουμτζίδου Ραφαηλία Αναστάσιος Β4 

10 Κυριάκου Παύλος Γεώργιος Β4 

11 Κωνσταντινίδης Ιωάννης Επαμεινώνδας Β4 

12 Λίττα Άννα Ιωάννης Β4 

13 Μεντεσίδης Παντελής Χαράλαμπος Β4 
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Βιβλιογραφία - Πηγές 

 Εγκυκλοπαίδεια του Ποντιακού Ελληνισμού-Μαλλιάρης 
Παιδεία 

 Εγκυκλοπαίδεια του Ποντιακού Ελληνισμού, ο Πόντος-
Μαλλιάρης Παιδεία 

 www.kallithea.gr 
 Πηγή*: Το αξεπέραστο ως σήμερα έργο του Ξενοφώντα 

Άκογλου (Ξένου Ξένιτα), Από την ζωή του Πόντου – 
Λαογραφικά Κοτυώρων-, εκδ. Μάτι, αναστατική έκδοση 
του 1938. 

 Aυτό το άρθρο προέρχεται από το Pontios Akritas Η 
ΒΑΦΤΙΣΗ ~ pontios akritas 
http://pontiosakritas.blogspot.com/2011/06/blog-
post_28.html#ixzz2BzXgx3bQ  
PONTIOS AKRITAS 
http://www.pontiosakritas.blogspot.com/  

 http://www.ep-ma.com/cgi-
bin/csNews/csNews.cgi?database=PONTOS.db&comman
d=viewone&id=1&op= 

 http://www.pontiakiestia.de 
  
 http://www.opontos.gr 
 http://el.wikipedia.org 
 http://www.sansimera.gr/articles/140 
 http://www.pare-dose.net/?p=127 
 http://www.epm.gr/w2_29_0.htm 
  
 ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΛΕΛΑΠΑ 

 E-PONTOS 

 PONTOS.GR 

 

http://pontiosakritas.blogspot.com/2011/06/blog-post_28.html#ixzz2BzXgx3bQ
http://pontiosakritas.blogspot.com/2011/06/blog-post_28.html#ixzz2BzXgx3bQ
http://pontiosakritas.blogspot.com/2011/06/blog-post_28.html#ixzz2BzXgx3bQ
http://pontiosakritas.blogspot.com/2011/06/blog-post_28.html#ixzz2BzXgx3bQ
http://www.ep-ma.com/cgi-bin/csNews/csNews.cgi?database=PONTOS.db&command=viewone&id=1&op
http://www.ep-ma.com/cgi-bin/csNews/csNews.cgi?database=PONTOS.db&command=viewone&id=1&op
http://www.ep-ma.com/cgi-bin/csNews/csNews.cgi?database=PONTOS.db&command=viewone&id=1&op
http://www.pontiakiestia.de/
http://www.opontos.gr/
http://el.wikipedia.org/
http://www.sansimera.gr/articles/140
http://www.pare-dose.net/?p=127
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΤΟΣ 

H Iστορία του Πόντου από την αρχαιότητα έως την εμφάνιση 

των Σελτζούκων Tούρκων. 

Πόντος, κατά τον Hρόδοτο, τον 

Ξενοφώντα και άλλους αρχαίους 

ιστοριογράφους ονομάζεται η επιμήκης 

και ευρεία παραλιακή χώρα του 

Eυξείνου Πόντου, η οποία από 

χωροταξική άποψη περιλαμβάνει τα 

εδάφη ανάμεσα στο Φάση ποταμό, 

κοντά στον οποίο βρίσκεται η σημερινή 

πόλη Bατούμ της Γεωργίας, και την 

Hράκλεια την Ποντική .  

H παρουσία των Eλλήνων στην περιοχή του Πόντου χρονολογείται από την 

αρχαιότητα. Oι Έλληνες θαλασσοπόροι, αφού κατέκτησαν από την εποχή του 

χαλκού τις ακτές του Aιγαίου Πελάγους, με τα βελτιωμένα ποντοπόρα πλοία 

τους, αποτόλμησαν να γνωρίσουν και την αφιλόξενη θάλασσα του Eυξείνου 

Πόντου με τις μακρινές και απροσπέλαστες παραλίες και οροσειρές.Γύρω στα 

1.000 π.X. τοποθετούν οι μελετητές την πραγματοποίηση των πρώτων 

εμπορικών ταξιδιών στην περιοχή αυτή για την αναζήτηση κυρίως χρυσού και 

άλλων μεταλλευμάτων. H οργανωμένη αποστολή του Iάσονα και των 

Aργοναυτών στην Kολχίδα, οι περιπλανήσεις του Oρέστη στη Θοανία του 

Πόντου, οι περιπέτειες του Oδυσσέα στη χώρα των Kιμμερίων, η τιμωρία του 

Προμηθέα από τον Δία και η εξορία του στον Kαύκασο, το ταξίδι του Hρακλή 

στον Πόντο, καθώς και άλλοι γοητευτικοί ελληνικοί μύθοι, που αναφέρονται 

ειδικά σ' αυτόν τον γεωγραφικό χώρο, επιβεβαιώνουν την ύπαρξη των 

πανάρχαιων αυτών εμπορικών δρομολογίων. Oι ελληνικοί πληθυσμοί 

τηρούσαν με σεβασμό τις παραδόσεις, τα ήθη και έθιμα, την πολεοδομική 

ταυτότητα και τους πολιτειακούς θεσμούς που είχαν φέρει από τη 

μητρόπολη.Λεπτομέρειες για τη ζωή των Eλλήνων της σημαντικότερης πόλης 

του Πόντου, της Tραπεζούντας, μας δίνει ο ιστορικός Ξενοφών, στο έργο του 

Kύρου Aνάβασις το 401 π.X., όπου αναφέρει ότι οι Mύριοι που έμειναν στην 

περιοχή της Tραπεζούντας τριάντα μέρες γνώρισαν την πατροπαράδοτη 

φιλοξενία των Eλλήνων του Πόντου? γιόρτασαν ελληνοπρεπώς, χόρεψαν τον 

ένοπλο πυρρίχιο χορό, διοργάνωσαν αθλητικούς αγώνες προς τιμή του 

ελληνικού δωδεκάθεου χαρακτηρίζοντας την Tραπεζούντα "Πόλιν Eλληνίδα 

μεγάλην και ευδαίμονα"."Oι Tραπεζούντιοι πάλι πρόσφεραν τρόφιμα για 

αγορά στο ελληνικό στράτευμα, το οποίο υποδέχτηκαν στην πόλη χαρίζοντάς 

του δώρα φιλοξενίας: βόδια, αλεύρι και κρασί.Tαυτόχρονα έκαναν 

διαπραγματεύσεις και για χάρη των γειτόνων τους Kόλχων, προπάντων 
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αυτών που κατοικούσαν στην πεδιάδα. Oι τελευταίοι έφεραν ως δώρα 

φιλοξενίας βόδια. Έπειτα από αυτό (οι Mύριοι) ετοίμασαν τη θυσία που είχαν 

υποσχεθεί (να προσφέρουν, αν έφταναν σώοι σε φιλική χώρα). Kαι τους 

αποστάλθηκαν αρκετά ακόμα βόδια για να τελέσουν τη θυσία που είχαν τάξει 

και στο σωτήρα Δία και στον Hρακλή και στους άλλους θεούς. Oργάνωσαν 

επίσης αγώνες γυμνικούς στο βουνό που κατασκήνωσαν... Kαι αγωνίστηκαν 

στον απλό δρόμο, πιο πολύ τα παιδιά που ήταν αιχμάλωτα, ενώ στο μακρινό 

δρόμο αγωνίστηκαν πάνω από εξήντα Kρήτες. Άλλοι (αγωνίστηκαν εξάλλου) 

στην πάλη, στην πυγμαχία και στο παγκράτιο. Έτσι, το θέαμα ήταν όμορφο, 

γιατί πάρα πολλοί κατέβηκαν στο στάδιο να αγωνιστούν. Kαι επειδή οι 

στρατιώτες τους παρακολουθούσαν, αναπτύχθηκε μεγάλη άμιλλα ανάμεσά 

τους. Έγιναν ακόμα και ιπποδρομίες και έπρεπε οι ιππείς να οδηγούν τα 

άλογά τους κάτω, στον κατήφορο, ως κοντά στη θάλασσα, και έπειτα να 

κάνουν μεταβολή και να τα φέρνουν πίσω, στο βωμό. (Tο αποτέλεσμα ήταν): 

τα περισσότερα άλογα να κατρακυλάνε στον κατήφορο, ενώ πάνω, στην πολύ 

ανηφορική θέση, μόλις και μετά βίας προχωρούσαν, βήμα προς βήμα. 

(Eξαιτίας αυτού) τότε ακούγονταν δυνατές κραυγές και γέλια και δυνατά 

ξεφωνητά για να ενθαρρύνονται οι διαγωνιζόμενοι" . 

O Πόντος στα χρόνια της βασιλείας των Mιθριδατών, ιδιαίτερα δε του 

Mιθριδάτη του ΣT' του Eυπάτορα, απέκτησε πολύ μεγάλη φήμη . H ελληνική 

γλώσσα καθιερώθηκε στο βασίλειο ως επίσημη γλώσσα επικοινωνίας των 

πολυάριθμων, άρα και πολύγλωσσων, εθνοτήτων της Mικράς Aσίας. Tο 

δωδεκάθεο του Oλύμπου ειρηνικά αφομοίωσε τις περισσότερες περσικές και 

ντόπιες εθνότητες. H ελληνική θρησκεία και λατρεία κυριάρχησαν παντού. Σ' 

όλο τον Πόντο χτίστηκαν διάφοροι ναοί προς τιμή των ελληνικών θεοτήτων . 

Στα Kόμανα του Πόντου, μαζί με τη ντόπια θεά Aναΐτιδα, λατρεύονταν και οι 

Aπόλλωνας, Aθηνά, Διόνυσος και Nίκη. Στην Kερασούντα, ο Δίας, ο 

Διόνυσος, ο Aσκληπιός, ο Ποσειδώνας, ο Πάνας και ο Hρακλής. Στην 

Tραπεζούντα, ο Eρμής, ο Διόνυσος, ο Πάνας και ο Hρακλής. O περσικός θεός 

Mίθρας, χωρίς να εκλείψει ποτέ, χρόνο με το χρόνο ελληνοποιήθηκε και 

αντικαταστάθηκε από τον Ήλιο, τον Aπόλλωνα και τον Eρμή. Tο πάντρεμα 

του ελληνικού πνεύματος με την ανατολίτικη σοφία μόνο θετική προσφορά 

είχε στο μιθριδατικό βασίλειο αλλά και στον παγκόσμιο πολιτισμό. 
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Γενοκτονία 

Ένα εκλεκτό τμήμα του Ελληνισμού 
ζούσε στα βόρεια της Μικρής Ασίας, 
στην περιοχή του Πόντου, μετά τη 
διάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 
Η άλωση της Τραπεζούντας το 1461 από 
τους Οθωμανούς δεν τους αλλοίωσε το 
φρόνημα και την ελληνική τους 
συνείδηση, παρότι ζούσαν αποκομμένοι 
από τον εθνικό κορμό.  

Μπορεί να αποτελούσαν μειονότητα -το 
40% του πληθυσμού, αλλά γρήγορα κυριάρχησαν στην οικονομική ζωή της 
περιοχής, ζώντας κυρίως στα αστικά κέντρα. Το 1908 ήταν μια χρονιά - 
ορόσημο για τους λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τη χρονιά αυτή 
εκδηλώθηκε και επικράτησε το κίνημα των Νεότουρκων, που έθεσε στον 
περιθώριο τον Σουλτάνο. Πολλές ήταν οι ελπίδες που επενδύθηκαν στους 
νεαρούς στρατιωτικούς για μεταρρυθμίσεις 
στο εσωτερικό της θνήσκουσας 
Αυτοκρατορίας. Σύντομα, όμως, οι ελπίδες 
τους διαψεύστηκαν. Οι Νεότουρκοι έδειξαν 
το σκληρό εθνικιστικό τους πρόσωπο, 
εκπονώντας ένα σχέδιο διωγμού των 
χριστιανικών πληθυσμών και εκτουρκισμού 
της περιοχής, επωφελούμενοι της 
εμπλοκής των ευρωπαϊκών κρατών στο Α' 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ελληνικό κράτος, 
απασχολημένο με το «Κρητικό Ζήτημα», 
δεν είχε τη διάθεση να ανοίξει ένα ακόμη 
μέτωπο με την Τουρκία. 

Οι Τούρκοι με πρόσχημα την «ασφάλεια του κράτους» εκτοπίζουν ένα μεγάλο 
μέρος του ελληνικού πληθυσμού στην αφιλόξενη μικρασιατική ενδοχώρα, 
μέσω των λεγόμενων «ταγμάτων εργασίας» 
(«Αμελέ Ταμπουρού»). Στα «Τάγματα 
Εργασίας» αναγκάζονταν να υπηρετούν οι 
άνδρες που δεν κατατάσσονταν στο στρατό. 
Δούλευαν σε λατομεία, ορυχεία και στη 
διάνοιξη δρόμων, κάτω από εξοντωτικές 
συνθήκες.  
 
Οι περισσότεροι πέθαιναν από πείνα, 
κακουχίες και αρρώστιες. Αντιδρώντας στην 
καταπίεση των Τούρκων, τις δολοφονίες, τις 
εξορίες και τις πυρπολήσεις των χωριών 
τους, οι Ελληνοπόντιοι, όπως και οι 
Αρμένιοι, ανέβηκαν αντάρτες στα βουνά για να περισώσουν ό,τι ήταν 
δυνατόν. Μετά τη Γενοκτονία των Αρμενίων το 1916, οι τούρκοι εθνικιστές 
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υπό τον Μουσταφά Κεμάλ είχαν πλέον όλο το πεδίο ανοιχτό μπροστά τους 
για να εξολοθρεύσουν τους Ελληνοπόντιους. Ό,τι δεν κατάφερε ο Σουλτάνος 
σε 5 αιώνες το πέτυχε ο Κεμάλ σε 5 χρόνια! 
Στις 19 Μαΐου 1919 ο Μουσταφά 
Κεμάλ αποβιβάζεται στη 
Σαμψούντα για να ξεκινήσει τη 
δεύτερη και πιο άγρια φάση της 
Ποντιακής Γενοκτονίας, υπό την 
καθοδήγηση των γερμανών και 
σοβιετικών συμβούλων του. 
Μέχρι τη Μικρασιατική 
Καταστροφή το 1922.Εκτιμάται 
ότι στοίχισε τη ζωή περίπου 
213.000-368.000 Ελλήνων. Οι 
επιζώντες κατέφυγαν στον Άνω Πόντο (στην ΕΣΣΔ) και μετά τη Μικρασιατική 
Καταστροφή το 1922, στην Ελλάδα. Τα γεγονότα αυτά αναγνωρίζονται 
επισήμως ως γενοκτονία από το Ελληνικό Κράτος και την Αυστραλία αλλά και 
από διεθνείς οργανισμούς όπως η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών. 
Θεωρείται μια από τις πρώτες σύγχρονες γενοκτονίες. Η γενοκτονία ήταν ένα 
προμελετημένο έγκλημα, το οποίο η κυβέρνηση των Νεότουρκων έφερε σε 
πέρας με συστηματικότητα.  
Η διεθνής βιβλιογραφία και τα κρατικά αρχεία πολλών χωρών βρίθουν 
μαρτυριών για το ειδεχθές έγκλημα, που διαπράχθηκε εναντίον του Ελληνικού 
λαού. Η Γενοκτονία των Ελλήνων πραγματοποιήθηκε παράλληλα με 
γενοκτονίες σε βάρος και άλλων χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, δηλ. των Αρμενίων και των Ασσυρίων. Κατόπιν εισήγησης 
του τότε Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, η  Βουλή των Ελλήνων 
αναγνώρισε τη γενοκτονία το 1994, και ψήφισε τη ανακήρυξη της 19ης Μαΐου 
ως «Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό 
Πόντο». 

Θύματα 

Για το ελληνικό πληθυσμό της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη Μικρά 
Ασία και Ανατολική Θράκη από την 
Άνοιξη του 1914 μέχρι το 1923, ο 
Αριστοκλής Ι. Αιγίδης στο 
σημαντικότατο βιβλίο που έγραψε για 
το προσφυγικό ζήτημα "Η Ελλάς χωρίς 
τους πρόσφυγας" (Αθήνα 1934) τονίζει 
ότι «1.200.000 ψυχές αποτελούν τον 
τραγικόν εις ανθρώπινας απώλειας 
απολογισμόν του αγώνος». Ο 
Θεοφάνης Μαλκίδης, διδάκτωρ Κοινωνικών Επιστημών και διδάσκει στο 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, τονίζει ότι «μιλάμε για πάνω από 800.000 
Έλληνες».  

http://www.sansimera.gr/biographies/16
http://www.sansimera.gr/almanac/1905
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/1922
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1994
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/1914
http://el.wikipedia.org/wiki/1923
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%82_%CE%99._%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
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Στις 20 Μαρτίου 1922, ο Άγγλος διπλωμάτης Ρέντελ συνέταξε ένα μνημόνιο 
για τις τουρκικές ωμότητες σε βάρος των χριστιανών από το 1919 κι έπειτα. 
Στο προοίμιο αυτού του μνημονίου διαβάζουμε: «Η επίτευξη της ανακωχής με 
την Τουρκία, στις 30 Οκτωβρίου 1918, φάνηκε να επέφερε μια προσωρινή 
παύση των διωγμών των μειονοτήτων εκ μέρους τωνΤούρκων, που 
διαπράχθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου. ‘ 

Στην επιδίωξη αυτών των διωγμών, είναι γενικώς αποδεκτό ... ότι πάνω από 
500.000 ‘Έλληνες εξορίστηκαν, εκ των οποίων συγκριτικώς ελάχιστοι 
επέζησαν...». 

 

Διεθνής αναγνώριση  

Πριν από τον όρο "Γενοκτονία" υπήρχε ο όρος "Εγκλήματα κατά της 
Ανθρωπότητας". Πρόβλημα στη δίκη των γενοκτόνων μπορεί να υπάρξει με 
το νομικό όρο "nullum crimen nulla poena sine lege", δηλαδή δίχως 
προϊσχύοντα νόμο δεν υπάρχει έγκλημα ούτε ποινή. Ο όρος της Γενοκτονίας 
δεν υπήρχε την εποχή εκείνη, έτσι η τιμωρία και καταδίκη εκείνων τίθεται υπό 
ερωτηματικό. Το ποινικό Δίκαιο, για να εξασφαλίσει τη δίκαιη μεταχείριση των 
κατηγορουμένων δεν μπορεί να δράσει αναδρομικά. Από την άλλη άποψη 
όμως σε όλα τα νομικά πλαίσια υπήρχε η τιμωρία της δολοφονίας. Στις 24 
Φεβρουαρίου 1994 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα την ανακήρυξη 
της 19ης Μαΐου ως «Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων στο 
Μικρασιατικό Πόντο», ημέρα που ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη 
Σαμψούντα. Επίσης, στο 1998 η Βουλή ψήφισε ομόφωνα την ανακήρυξη «της 
14ης Σεπτεμβρίου ως ημέρας εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων 
της Μικρής Ασίας από το Τουρκικό Κράτος». 

Στο Δεκέμβριο 2007 η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών (International 
Association of Genocide Scholars ή IAGS) αναγνώρισε επίσημα τη γενοκτονία 
των Ελλήνων, μαζί με την γενοκτονία των Ασσυρίων, και εξέδωσε το εξής 
ψήφισμα: 

 

1. ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η άρνηση μιας γενοκτονίας αναγνωρίζεται παγκοίνως ως το 
έσχατο στάδιο γενοκτονίας, που εξασφαλίζει την ατιμωρησία για τους δράστες 
της γενοκτονίας, και ευαπόδεικτα προετοιμάζει το έδαφος για τις μελλοντικές 
γενοκτονίες, 
 

2. ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η Οθωμανική γενοκτονία εναντίον των μειονοτικών 
πληθυσμών κατά τη διάρκεια και μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, 
παρουσιάζεται συνήθως ως γενοκτονία εναντίον μόνο των Αρμενίων, με λίγη 
αναγνώριση των ποιοτικά παρόμοιων γενοκτονιών, εναντίον άλλων 
χριστιανικών μειονοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%94%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/24_%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/24_%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1994
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CF%88%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1998
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 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ότι είναι πεποίθηση της Διεθνούς Ένωσης των Μελετητών 
Γενοκτονιών, ότι η Οθωμανική εκστρατεία εναντίον των χριστιανικών 
μειονοτήτων της αυτοκρατορίας, μεταξύ των ετών 1914 και 1923, συνιστούν 
γενοκτονία εναντίον των Αρμενίων, Ασσυρίων, Ποντίων και των Ελλήνων της 
Ανατολίας. 
 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ η Ένωση να ζητήσει από την κυβέρνηση της Τουρκίας να 
αναγνωρίσει τις γενοκτονίες εναντίον αυτών των πληθυσμών, να ζητήσει 
επίσημα συγγνώμη, και να λάβει τα κατάλληλα και σημαντικά μέτρα προς την 
αποκατάσταση (μη επανάληψη).» 

Οι τουρκικές κυβερνήσεις 
αρνούνται πως υπήρξε 
γενοκτονία και τοποθετούν 
επισήμως το θάνατο των 
Ελλήνων στα πλαίσια των 
ευρύτερων απωλειών του 
πολέμου, του λιμού ή άλλων 
κοινωνικών αναταράξεων.  
Yπάρχουν όμως ορισμένα 
έγγραφα που τους διαψεύδουν. 
Στις 9 Νοεμβρίου 1920 ο 
διοικητής της περιφέρειας 
Δζανήκ Eδχέμ απέστειλε στην 
Aμισό κρυπτογραφικό τηλεγράφημα του Υπουργείου Εσωτερικών σε μέλη του 
κεμαλικού κινήματος, το οποίο διέτασσε την απέλαση των ελληνοϋπηκόων 
συμπεριλαμβανομένων και των γυναικοπαίδων εκτός των συνόρων του 
κράτους και την κατάσχεση ολόκληρης της περιουσίας τους. 

Mετά την ολοκλήρωση του εκτοπισμού ο υπουργός Εσωτερικών Aχμέτ Φετχί 
μπέης δήλωσε μ’ έναν κυνισμό γνήσια τουρκικό ενώπιον της Mεγάλης 
Εθνοσυνέλευσης ότι «η ηρεμία βασιλεύει τώρα στην Aμάσεια και σε όλη τη 
γύρω περιοχή». 
Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τα εγκλήματα των Kεμαλικών του 1921 
παραδέχτηκαν ορισμένα μέλη της ανώτατης οθωμανικής κοινωνίας, τα οποία 
είχαν άμεση σχέση με το ζήτημα αυτό. H σημαντικότερη πολυσέλιδη 
αναλυτική έκθεση καταγγελία (παρατίθεται παρακάτω στις μαρτυρίες) είναι 
του Δζεμάλ Nουζχέτ, νομικού συμβούλου του φρουραρχείου της 
Κωνσταντινούπολης και προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής. Ήταν ο πιο 
κατάλληλος και ειδικός στα θέματα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, αφού ήταν 
ο τελικός αποδέκτης όλων των εκθέσεων, των αναφορών, των επίσημων και 
ιδιωτικών επιστολών και καταγγελιών και από τις δυο αντιμαχόμενες πλευρές. 
Παράλληλα ήταν και ο αποδέκτης όλων των μυστικών πληροφοριών της 
κεμαλικής κυβέρνησης.  

Στις αρχές του 2008, βρέθηκε στο χωριό Γιιαζισιλάρ, στην περιοχή της 
Σαμψούντας, ομαδικός τάφος που πιθανολογείται ότι ανήκει σε Πόντιους που 
εξολοθρεύτηκαν κατά την διάρκεια της γενοκτονίας. Τα οστά βρέθηκαν τυχαία 
κατά τη διάρκεια εργασιών στο σχολείο του χωριού, ενώ σύμφωνα με 
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τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων οι εργάτες πέταξαν τα οστά στο ποτάμι της 
περιοχής. Ο κάτοικοι του χωριού όπου βρέθηκε ο ομαδικός τάφος, 
υποστηρίζουν ότι υπάρχουν και ερείπια από τέσσερις Ελληνικές εκκλησίες. 
Μία απ’ αυτές βρισκόταν εκεί, που σήμερα έχει κατασκευαστεί το σχολείο. Οι 
ιστορικοί δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο, στο σημείο να βρισκόταν και 
χριστιανικό νεκροταφείο. 

 

ΞΕΡΙΖΩΜΟΣ 

Η προσφυγιά 

Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για το 
ποσοστό των Ποντίων που ήρθαν στην 
Ελλάδα. Υπολογίζεται ότι η Ελλάδα 
δέχθηκε γύρω στους 1.220.000 
πρόσφυγες στη δεκαετία του 1920. Ο 
συνολικός αριθμός των Ποντίων 
προσφύγων που ήρθαν στην Ελλάδα 
υπολογίζεται σε 325.000 - 400.000 άτομα. Οι Πόντιοι που ήρθαν στην Ελλάδα, 
εγκαταστάθηκαν κυρίως στους νομούς Δράμας , Κιλκίς, Καβάλας, Ξάνθης, 
Κοζάνης, Πρέβεζας και στα αστικά κέντρα Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, 
εντασσόμενοι στην ελληνική κοινωνία. 

Το πρώτο κύμα Ποντίων προσφύγων στην Ελλάδα ήρθε το 1919-1920 από τα 
παράλια του Καυκάσου, το Βατούμ και το Σοχούμ και περιλάμβανε τους Ποντίους 
που ακολούθησαν το ρωσικό στρατό στην αποχώρησή του από τον Πόντο και το 
Καρς και Ποντίους της νότιας Ρωσίας, ταλαιπωρημένους από τον εμφύλιο που 
είχε ξεσπάσει μετά τη σοβιετική επανάσταση. 

 

 

Ακολούθησε 
το δεύτερο 
μεγάλο κύμα 
το 1922, μετά 
την 
κατάρρευση 
του 
μικρασιατικού 
μετώπου, 
όταν μεγάλο 
μέρος του 
ποντιακού 
πληθυσμού 
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κατέφυγε στις παράλιες πόλεις με σκοπό να αποβιβαστεί σε πλοία για την 
Ελλάδα. 

Ο ξεριζωμός συνεχίστηκε αμείωτος μέχρι το 1924, οπότε έφυγαν και οι τελευταίοι 
Έλληνες Πόντιοι, με τη συμφωνία για ανταλλαγή των πληθυσμών που 
προέβλεπε η συνθήκη της Λωζάνης (1923). 

Οι Πόντιοι πρόσφυγες μεταφερόταν 
με τουρκικά βαπόρια και με 
επίβλεψη των συμμαχικών 
δυνάμεων στην Πόλη, 
περιθάλπονταν από τον Ελληνικό 
Ερυθρό Σταυρό στους στρατώνες 
Σελιμιέ της Κωνσταντινούπολης και 
από εκεί αποβιβαζόταν σε ελληνικά 
πλοία για αποστολή στην Ελλάδα. 
Οι συνθήκες μεταφοράς ήταν άθλιες 
και συχνά εκβιαστικές και η 
κατάσταση στους στρατώνες 
Σελιμιέ, όπου έφταναν οι 
ταλαιπωρημένοι πρόσφυγες ήταν 
τραγική, καθώς στοιβάζονταν κατά χιλιάδες, σε άθλιες συνθήκες υγιεινής, χωρίς 
νερό και με τον τύφο που θέριζε. 

Οι πρόσφυγες φτάνοντας στην Ελλάδα περνούσαν από υποχρεωτική καραντίνα, 
σε επίσης άθλιες συνθήκες, στους καταυλισμούς της Μακρονήσου και του Αη-
Γιώργη, με τα πλοία που έφταναν στον Πειραιά, στο Καράμπουρνου (Καλαμαριά) 
της Θεσσαλονίκης, στην Καβάλα, το Βόλο, την Κόρινθο, την Πρέβεζα και αλλού. . 

Η άφιξη των Ποντίων στις Νέες Πατρίδες ήταν η απαρχή μιας δύσκολης, αλλά και 
συνάμα δημιουργικής πορείας για τον ποντιακό ελληνισμό. Στην Ελλάδα η μοίρα 
των Ποντίων συνδέθηκε άρρηκτα με τη μοίρα των υπολοίπων προσφύγων. Τα 
πρώτα χρόνια της ζωής στη νέα πατρίδα δεν ήταν σίγουρα και τα πιο ευχάριστα. 
Το έργο της προσφυγικής αποκατάστασης ήταν τεράστιο και η ελληνική 
κυβέρνηση αδυνατούσε να το αντιμετωπίσει από μόνη της. Για το λόγο αυτό 
προσέφυγε στη βοήθεια της διεθνούς 
κοινότητας. Πραγματικά διάφορες 
φιλανθρωπικές οργανώσεις, κυρίως 
αγγλικές και αμερικάνικες, όπως η 
Αmerican Bible Society, η Save the 
Children Fund και η All British Appeal 
προσέφεραν σημαντικά στην 
ανακούφιση των προσφύγων. 
Παράλληλα, η Ελλάδα προχώρησε στη 
σύναψη δανείων με ξένες τράπεζες, για 
να εγκαταστήσει παραγωγικά τους 
πρόσφυγες. 
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Την όλη διαχείριση των χρημάτων, καθώς και την πρόοδο του εποικιστικού 
έργου, ανέλαβε μια διεθνής επιτροπή που συστάθηκε υπό την κηδεμονία της 
Κ.Τ.Ε., η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων, γνωστότερη ως Ε.Α.Π. 
Πρώτος πρόεδρος της Ε.Α.Π. διορίσθηκε ο Αμερικανός Henry Morgentau, 
πρεσβευτής λίγο αργότερα στην Αθήνα. 

Η εγκατάσταση των προσφύγων προχώρησε προς δύο βασικές κατευθύνσεις, α) 
την αγροτική και β) την αστική εγκατάσταση. Η αγροτική εγκατάσταση 
αποδείχθηκε σαφώς πιο εύκολη από την αστική, γιατί η διαθέσιμη γη που υπήρχε 
ήταν αρκετή, ιδίως στη Μακεδονία και τη Θράκη. Η Ε.Α.Π. αναλάμβανε να 
χορηγήσει στους αγρότες-πρόσφυγες σπίτια, συνήθως αντιστοιχούσε 1 σπίτι σε 
κάθε 2 ή 3 οικογένειες. 

Επίσης, τους προμήθευε και με τον απαραίτητο εξοπλισμό, για να μπορέσουν να 
καλλιεργήσουν τη γη. Η αγροτική εγκατάσταση των προσφύγων προχώρησε με 
γοργούς ρυθμούς και το 1930 είχε σχεδόν ολοκληρωθεί. Αντίθετα, η αστική 
εγκατάσταση συναντούσε μεγαλύτερες δυσχέρειες, κι αυτό γιατί οι πρόσφυγες 
έπρεπε όχι μόνο να εγκατασταθούν στις πόλεις, αλλά παράλληλα να έχουν τη 
δυνατότητα να βρουν δουλειά. Άλλωστε, οι αστοί αποτελούσαν το 42% μεταξύ 
των προσφύγων, ενώ την ίδια εποχή ο συνολικός αστικός πληθυσμός της χώρας 
δεν ξεπερνούσε το 23%. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν γύρω από τις 
μεγάλες πόλεις προσφυγικοί συνοικισμοί από χαμόσπιτα, όπου οι συνθήκες 
διαβίωσης ήταν κυριολεκτικά άθλιες. Η αστική αποκατάσταση των προσφύγων 
προχώρησε τελικά με πολύ αργούς ρυθμούς και ουσιαστικά παρέμεινε 
ανολοκλήρωτη. Μάλιστα, μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1970, υπολογίζεται 
πως υπήρχαν περίπου 3.000 πρόσφυγες που ήταν ακόμη άστεγοι. 

Παρά τα προβλήματα που αναφύονταν , όμως, η εγκατάσταση των προσφύγων 
στη μητροπολιτική Ελλάδα κρίνεται τελικά ικανοποιητική. Η μαζική άφιξη χιλιάδων 
προσφύγων προκάλεσε ισχυρό σοκ σε μια κοινωνία με απαρχαιωμένους 
θεσμούς και σε μια ουσιαστικά καθυστερημένη οικονομία.  

 

Οι θετικές αλλαγές της άφιξης των προσφύγων εντοπίζονται σε διάφορες 
πτυχές του οικονομικού και κοινωνικού βίου. Ας τις εξετάσουμε λοιπόν 
ξεχωριστά. 

α) Στον εθνολογικό τομέα. Το 1913 οι μειονότητες στην Ελλάδα αποτελούσαν 
περίπου το 13% του συνολικού πληθυσμού. Λίγο αργότερα, μάλιστα, το 1920, το 
ποσοστό αυτό πλησίασε το 20%.Αυτό σημαίνει πως το 1920 ο ένας στους πέντε 
κατοίκους της χώρας δεν ήταν Έλληνας. Μάλιστα στη Μακεδονία, το 1920, το 
ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού κυμαίνονταν γύρω στο 45%. Όμως, η μαζική 
εγκατάσταση προσφύγων, κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη, σε συνδυασμό 
με την ταυτόχρονη αποχώρηση 300.000 περίπου Μουσουλμάνων και 60.000 
περίπου Βούλγαρων, ανέτρεψε δραματικά τα πληθυσμιακά δεδομένα. Έτσι, το 
1926, το ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού της Μακεδονίας έφτασε το 88,8% , 
ενώ το 1928 οι Έλληνες αποτελούσαν το 93,8% του συνολικού πληθυσμού της 
χώρας. Αυτό σημαίνει πως στα τέλη της δεκαετίας του 1920 η Ελλάδα ήταν το 
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κράτος με τη μεγαλύτερη εθνική ομοιογένεια στη Βαλκανική και ένα από τα πλέον 
ομοιογενή κράτη στην Ευρώπη. Η άποψη μάλιστα αυτή πιστοποιείται και από τα 
πλέον επίσημα χείλη, τους προέδρους της Ε.Α.Π., Morgentau, Eddy και Howland. 

β) Στον οικονομικό τομέα. Κι εδώ η προσφορά των προσφύγων ήταν 
τεράστια.Στα τέλη του 1922 η οικονομία της χώρας είχε σχεδόν αποσυντεθεί και η 
παραγωγή είχε πέσει πολύ χαμηλά. Όμως, οι πρόσφυγες ανέτρεψαν πλήρως την 
κατάσταση. Οι ανάγκες της εγκατάστασής τους οδήγησαν στην απαλλοτρίωση 
των τσιφλικιών κσι των μεγάλων κτημάτων που μέχρι τότε αποτελούσαν την 
κύρια μορφή ιδιοκτησίας γης. Ακόμη, εισήχθησαν νέες καλλιέργειες και 
εφαρμόσθηκαν νέες τεχνικές. Πιο συγκεκριμένα, μέχρι το 1922 η σταφίδα 
αποτελούσε την κύρια καλλιέργεια, λόγω, όμως, των συνεχών σταφιδικών 
κρίσεων αντικαταστάθηκε από τον καπνό ο οποίος κάλυψε το 70% περίπου των 
ελληνικών εξαγωγών. Η καλλιέργεια του καπνού γινόταν μάλιστα κατά τα 2/3 από 
πρόσφυγες.  

Το αποτέλεσμα ήταν ότι δέκα χρόνια μετά την άφιξη των προσφύγων η 
καλλιεργήσιμη γη είχε αυξηθεί κατά 55% και το αγροτικό εισόδημα είχε 
διπλασιασθεί. Αλλά και στον τομέα της βιοτεχνίας και της βιομηχανίας η 
προσφορά των προσφύγων ήταν ευεργετική. Αναπτύχθηκαν νέοι κλάδοι, όπως η 
μεταξουργία, η κεραμεική, η χαλκουργία, η ταπητουργία, η αργυροχοΐα και η 
βυρσοδεψία. Στο διάστημα 1923-1930 περισσότερες από 900 βιομηχανίες 
ιδρύθηκαν. Επίσης , στο ίδιο διάστημα, οι εμπορικές συναλλαγές της χώρας με το 
εξωτερικό σχεδόν διπλασιάσθηκαν. 

γ) Στον πνευματικό τομέα. Κι εδώ η συμβολή των προσφύγων υπήρξε 
τεράστια. Επιστήμονες, διανοούμενοι και διάφοροι άλλοι πνευματικοί άνθρωποι 
από τη Μ.Ασία λάμπρυναν με την παρουσία τους τον χώρο των ελληνικών 
γραμμάτων. Αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένα ονόματα: 
Ο αξέχαστος αρχαιολόγος Μανώλης Ανδρόνικος, ο ιστορικός Παύλος Καρολίδης, 
ο φιλόλογος Ιωάννης Συκουτρής, ο Δημήτρης Γληνός, ο Γιώργος Σεφέρης, ο 
Ηλίας Βενέζης, ο Φώτης Κόντογλου, η Διδώ Σωτηρίου, η Μαρία Ιορδανίδου, ο 
Μενέλαος Λουντέμης, ο Δημήτρης Ψαθάς, ο Κάρολος Κουν, ο Πάνος Κατσέλης, ο 
Μανώλης Καλομοίρης. 
Οσον αφορά, ειδικότερα, στην πνευματική συνεισφορά των Ποντίων είναι 
σημαντικό ότι το 1927 ιδρύθηκε η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών από ομάδα 
Ποντίων με επικεφαλής τον μητροπολίτη Τραπεζούντας και μετέπειτα 
αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρύσανθο. Επίσης, κυκλοφόρησαν τα εξής περιοδικά: 
Ποντιακά Φύλλα, Χρονικά του Πόντου, Ποντιακό Θέατρο, Ποντιακή Εστία, Φίλοι 
της Ποντιακής Μουσικής και φυσικά το περιοδικό Αρχείον Πόντου. 
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Η γεωγραφία του Πόντου 

Πόντο, ονομάζουμε την νότια παραλιακή λωρίδα, της Μαύρης Θάλασσας 
αλλιώς Εύξεινου Πόντου. Ο Φάσης ποταμός και η κοντινή πόλη Βατούμ 
αποτελούν το ανατολικό όριο του Πόντου ενώ δυτικά ο Πόντος τελειώνει στην 
Ηράκλεια την Ποντική ή κατά άλλους γεωγράφους στην πόλη Σινώπη, στις 
εκβολές του Άλυ ποταμού. Ο Πόντος εκτείνεται σε βάθος 200-300 χιλιομέτρων 
και διαχωρίζεται από την Μικρά Ασία με τις απροσπέλαστες οροσειρές του 
Σκυδίση, του Παρυάδρη και του Aντιταύρου. Όλες μαζί αποτελούν τις 
Ποντιακές Άλπεις με ψηλότερη κορυφή το Κασκάρ 3962μ. Tο ορεινό και 
άγονο έδαφος του Πόντου διαρρέεται από τους ποταμούς Άλυ, Ίρη, Mελάνθιο, 
Θερμώδοντα, Xαρσιώτη, Πρύτανη, Πυξίτη, Kαλοπόταμο και πολλούς 
παραποτάμους, που αποτελούν ευλογία και πηγή ζωής του τόπου. 
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Οι σημαντικότερες πόλεις του Πόντου 

     

ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ 

 Αυτοκρατορία της 
Τραπεζούντας ιδρύθηκε το 
1204 από τους Κομνηνούς 
Αλέξιο και Δαβίδ, όταν οι 
Φράγκοι της Δ' 
Σταυροφορίας κατέλυσαν 
το Βυζαντινό κράτος. 
Πολύτιμη βοηθός τους 
στάθηκε η θεία τους, 
βασίλισσα των Ιβήρων 
(Γεωργία) Θάμαρ (1184-
1212), σε συνεργασία με 
Σχολάριους άρχοντες που έφυγαν από την Κωνσταντινούπολη και ντόπιων 
τιμαριούχων. 

Οι Κομνηνοί έφεραν τον τίτλο "Πιστός Βασιλεύς και Αυτοκράτωρ Ρωμαίων", 
που ανήκε αποκλειστικά στους βασιλιάδες της Κωνσταντινούπολης, και τον 
αντικατέστησαν μόνο όταν ο Μιχαήλ Η' ο Παλαιολόγος (1261-1282), 
ανασύστησε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία το 1261, με νέο τίτλο "Πιστός 
Βασιλεύς και Αυτοκράτωρ πάσης Ανατολής Ιβήρων και Περατείας".  

Ιβηρία λεγόταν η χώρα των Ιβήρων, σημερινή Γεωργία, και Περατεία η 
σημερινή Κριμαία. Οι Μεγάλοι Κομνηνοί της Τραπεζούντας ως έμβλημα είχαν 
το Μονοκέφαλο Αετό, σε διαστολή με το Δικέφαλο της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας. 

Το Ποντιακό κράτος, αν και έζησε 257 χρόνια χωριστά από τα άλλα ελληνικά 
κρατίδια, αναδείχθηκε σ' ένα προπύργιο του ελληνισμού και διατηρήθηκε ως 
το 1461, δηλαδή 8 χρόνια μετά την άλωση της Πόλης. Η υπηρεσία που 
πρόσφερε στους Έλληνες κατοίκους του τόπου και γενικότερα στον ελληνισμό 
στάθηκε τεράστια. Όχι μόνο διατήρησε τον ελληνικό πολιτισμό του, αλλά τον 
ανέπτυξε και τον στέριωσε, ώστε ν' αντέξει στην επόμενη δοκιμασία του κατά 
τα χρόνια της τουρκοκρατίας. 

Η περιοχή της "Αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνών", όπως ονομαζόταν 
κι αλλιώς, περιελάμβανε εκτός από την πρωτεύουσα Τραπεζούντα, πολλές 
άλλες πόλεις, όπως τα Σούρμενα, τη Ριζούντα, τα Πλάτανα, την Τρίπολη, την 
Κερασούντα, την Οινόη, την Αμισό (Σαμψούντα), την Ινέπολη, τη Σινώπη, την 
Αργυρούπολη (Κάνη), τη Σεβάστεια, τη Νικόπολη, τη Θεοδοσιούπολη 
(Ερζερούμ), τη Νεοκαισάρεια, την Τοκάτη, την Αμάσεια, ενώ οι κτήσεις της 
συχνά έφταναν ως τον Καύκασο και την Κριμαία. 

Στο ποντιακό αυτό κράτος άνθησαν οι τέχνες και οι επιστήμες. Αξιόλογη είναι 
η αρχιτεκτονική που αναπτύχθηκε στις διάφορες πόλεις και ιδιαίτερα στην 
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Τραπεζούντα, με το χτίσιμο πολλών φρουρίων, εκκλησιών, δημοσίων κτιρίων 
και ανακτόρων. Μεγάλη ανάπτυξη παρουσίασαν η αστρονομία, η φυσική, και 
τα μαθηματικά. Στη σχολή της Τραπεζούντας των θετικών επιστημών 
σπούδαζαν μαθητές που έρχονταν ακόμα και από την Κωνσταντινούπολη, 
όπως και από την Αρμενία. Η ζωγραφική πάλι έφτασε σε μεγάλη ακμή, όπως 
δείχνουν ιδιαίτερα οι τοιχογραφίες στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας 
Τραπεζούντας, η οποία αποτελεί μικρογραφία της Αγίας Σοφίας 
Κωνσταντινούπολης.  
Στην εποχή των Μεγάλων Κομνηνών χτίστηκαν στον Πόντο 3000 χριστιανικές 
εκκλησίες περίπου. Μικροί και μεγάλοι ναοί είχαν ωραίες τοιχογραφίες, 
αγιογραφίες και διακόσμηση, μωσαϊκά και καλλιτεχνικές μικρογραφίες. Πολλά 
από τα εικονογραφημένα χειρόγραφα ποντιακής τέχνης σώζονται στο Άγιο 
Όρος, σε διάφορα ελληνικά και ξένα μουσεία, και ιδιαίτερα στο Βυζαντινό 
Μουσείο Αθηνών και στο Μουσείο Μπενάκη. Η μικρογραφική τέχνη ιδιαίτερα 
στον Πόντο, έφτασε κατά το 14ο αιώνα σε τέτοια ακμή, ώστε ο ξένος 
μελετητής Strzygowski να τη συγκρίνει με τη μικρογραφική τέχνη των 
μαθητών της σχολής του Giotto στην Ιταλία, και μάλιστα να τη βρίσκει και 
ανώτερη. 

Τα μοναστήρια του Πόντου εξάλλου τον 13ο και 14ο αιώνα ήταν σχολεία 
σοφίας. Εκεί καλλιεργούνταν τα μαθηματικά και η αστρονομία, γιατί η 
εκκλησία θεωρούσε τις επιστήμες αυτές, πριν ακόμη από την αναγέννηση στη 
Δύση, βοηθητικές στη θεολογία και τη φιλοσοφία.Άραβες γεωγράφοι ακόμη 
από το 10ο αιώνα όπως ο Μασουντί και ο Ισταχρί, αναφέρουν την 
Τραπεζούντα ως ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της Ανατολής. 

 

 ΑΜΙΣΟΣ(ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ)  
 
Η σημερινή Σαμψούντα της 
Τουρκίας, πόλη του δυτικού 
Πόντου, στα παράλια της 
Μαύρης θάλασσας. Αλλά και η 
λέξη Σαμψούντα έχει τη ρίζα 
της από την Αμισό: εις Αμισόν 
- σ’Αμισόν - σ’Αμσόν - 
Σαμψούν  
Η Αμισός τον 19ον αιώνα είχε 
περί τις 1000 οικογένειες. Απ’ 
αυτές 500 οικογένειες ήσαν 
Ελληνικές και 150 Αρμενικές. 
Είχε δυο Ελληνικές συνοικίες. 
Η πρώτη συνοικία ονομαζόταν συνοικία Καδίκιογλου και είχε 350 σπίτια. Είχε 
δυο εκκλησίες και δυο σχολεία. Το ένα σχολείο ήταν καθαρά Ελληνικό και το 
άλλο ήταν αλληλοδιδακτικό. Η δεύτερη συνοικία είχε 150 οικογένειες, με ένα 
Ελληνικό σχολείο και ένα αλληλοδιδακτικό, ως επίσης και ένα Παρθεναγωγείο. Η 
γύρω επαρχεία είχε περί τους 8000 κατοίκους, από τους οποίους ήσαν 2000 
Έλληνες Τουρκόφωνοι. Υπήρχαν, επίσης και τα παρακάτω κοινωνικά ιδρύματα: 
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Η Φιλόπτωχος Αδελφότης (Ορθοδοξία ), η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών, ο 
Πανευξείνειος Ελληνικός Σύλλογος (Αναγέννησις ), ο Μουσικός Σύλλογος 
(Ορφεύς ), η Ελληνική Εμπορική Λέσχη, η Αδελφότης (Πατριάρχης Φώτιος ο 
Ομολογητής ), ο Πολιτικός Σύλλογος (Περικλής ), ο Σύλλογος των Οινοέων, ο 
Σύλλογος των Σινωπέων και το Σωματείων των καπνεργατών. Στην Αμισό 
εκδιδόταν και η εφημερίδα (Φως ), στην αρχή εβδομαδιαία και έπειτα δυο φορές 
τη βδομάδα. 
Ήταν αποικία των Μιλησίων και έπειτα των Αθηναίων, οι οποίοι της έδωσαν το 
όνομα Πειραιάς . Είχε πλήθος ερειπίων. Ο ναός του Αγίου Θεοδώρου έγινε τζαμί. 
Η Αμισός ήταν έδρα διοικητού, υπό την γενική διοίκηση Τραπεζούντας. Μετά το 
1914 άρχισε η ραγδαία ελάττωση και ο πλήρης εξαφανισμός του ελληνικού και 
Αρμενικού πληθυσμού της Αμισού, εξαιτίας των διωγμών και της γνωστής 
οργανωμένης γενοκτονίας, που άρχισαν με τον πρώτο μεγάλο πόλεμο και 
τέλειωσαν με τη σύμβαση της ανταλλαγής, Γενάρη του 1923. Όσοι από τους 
20000 Έλληνες κατόρθωσαν να επιζήσουν, είτε σε εξορίες και φυλακές, είτε στην 
πόλη (ελάχιστα γυναικόπαιδα και γέροι), με την ανταλλαγή ήρθαν στην Ελλάδα 
και εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα, στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα 
μέρη. 

 

ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ  
 
Αρχαιότατη ελληνική πόλη, 
που ιδρύθηκε το Ζ΄ αι. π.χ., 
σύμφωνα με όσα αναφέρει ο 
Ξενοφών στο έργο του 
(Κύρου Ανάβασης), από 
τους Σινωπείς. Το όνομά της 
το οφείλει στο σχήμα δύο 
κεράτων τα οποία σχηματίζει 
ή σύμφωνα με άλλη εκδοχή 
στα δάση των Κερασιών, 
που αφθονούν στην περιοχή 
της. Σήμερα η πόλη 
αποκαλείται από τους Τούρκους Κιρεσόν. Λέγετε ότι, τους χρόνους της 
ρωμαϊκής κατάκτησης, ο Λούκουλλος μετέφερε από την πόλη το δέντρο 
κερασιά στην Ιταλία, όπου δεν υπήρχε προηγουμένως. Στα χρόνια των 
Μεγάλων Κομνηνών, η Κερασούντα είναι η δεύτερη σε σημασία πόλη της 
αυτοκρατορίας τους. Πιθανολογείται ότι κυριεύτηκε από τους Τούρκους εφτά 
χρόνια μετά την Τραπεζούντα, το 1468, αλλά αυτό δεν είναι βέβαιο.Κατά την 
απογραφή του 1913, η Κερασούντα είχε 30000 κατοίκους, από τους οποίους 
οι Έλληνες ήταν 17000, 3500 οικογένειες, περίπου, οι Αρμένιοι 3000, οι 
Τούρκοι 7000 και οι διάφορων άλλων εθνικοτήτων 3000. Το 1915, στις αρχές 
του μήνα Μαίου, οι Τούρκοι έθεσαν σε εφαρμογή το σχέδιό τους για τον 
αποδεκατισμό των Αρμενίων. Τα δεινοπαθήματα των Ελλήνων άρχισαν το 
1919, με τη σύλληψη 80 προκρίτων και εξεχόντων μελών της ελληνικής 
κοινωνίας της Κερασούντος. Την εντολή για τη σύλληψή τους έδωσε ο Τοπάλ 
Οσμάν, ο σφαγιαστής των Κερασουντίων. Οι Έλληνες αποτελούσαν πάντοτε 
την πλειοψηφία των κατοίκων της Κερασούντος. 
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ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ  
 
Πόλη του ν. Τραπεζούντας 
και έδρα της επαρχίας 
Χαλδίας, κάπου 100 χιλ. 
νότια της Τραπεζούντας. 
Λεγόταν και 
Κιουμουσχανέ, σαν τόπος 
αργύρου, για τα πλούσια 
μεταλλεία αργύρου που 
είχε άλλοτε η πόλη και όλη 
η περιοχή. Η πόλη 
λεγόταν επίσης Καν και ο 
κάτοικος Κανέτες-
Κανέτσα. Οι πρώτοι κάτοικοι της Αργυρούπολης εγκαταστάθηκαν εκεί αμέσως 
μετά την άλωση της Τραπεζούντας και γρήγορα έγινε κέντρο μεταλλωρύχων. 
Πρώτος ο σουλτάνος Μουράτ ο Γ΄ , ο σύζυγος της Ποντίας Γκιούλ-Μπαχάρ 
από τη Λιβερά, έδωσε πολλά προνόμια στους αρχιμεταλλουργούς και η πόλη 
είχε αναπτυχθεί σε κέντρο ελληνισμού. Είχε τότε 60000 κατοίκους, το εμπόριο 
και οι τέχνες προόδεψαν και η Αργυρούπολη και όλη η Χαλδία βρισκόταν σε 
ακμή. Δείγμα της ανάπτυξης ήταν και η κοπή νομισμάτων με το όνομα 
Κιουμουσχανέ. Εκεί αναπτύχθηκε άριστα και η χρυσοχοία, η αγιογραφία και 
άλλες τέχνες. Βέβαια τον πλούτο και την ευμάρεια ακολούθησε η πνευματική 
ανάπτυξη. Είχε αλληλοδιδακτικό Σχολείο και Ελληνική Σχολή. Δυστυχώς μετά 
την ακμή ακολουθεί και η παρακμή. Έλειψαν τα τεχνικά μέσα εκμετάλλευσης 
των μεταλλείων, ανακαλύφθηκαν νέα πλούσια μεταλλεία στο Ακ-Δαγ-Ματέν 
και στην Άργονη και επακολούθησε μεγάλη μετοίκιση μεταλλουργών 
Αργυρουπολιτών στα νέα μεταλλεία. Μετά τα τραγικά γεγονότα του 1914-
1922 λίγοι Αργυρουπολίτες κατέφυγαν στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκαν 
κυρίως στη Μακεδονία. Ένα μέρος αυτών εγκαταστάθηκαν κυρίως στη 
Νάουσα όπου μετέφεραν και πολλά κειμήλια των ιερών ναών της 
Αργυρούπολης αλλά και την πολύτιμη βιβλιοθήκη του φροντιστηρίου, με 
σπάνια χειρόγραφα και βιβλία. Σήμερα λειτουργεί άριστα αυτή η βιβλιοθήκη 
και αποτελεί κόσμημα για την πόλη της Νάουσας. 
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ΣΙΝΩΠΗ  
 
Η πρώτη ελληνική αποικία 
του Πόντου. Χτισμένη στη 
βάση μικρής 
χερσονήσου,αποτελούσε 
σημαντικό λιμάνι του 
Ευξείνου πόντου. Ο 
πυρήνας της πόλης 
περικλειόταν από το 
αρχαίο τείχος. Οι περίπου 
5.000,από τους 15.000 
κατοίκους της 
Σινώπης,ήταν Έλληνες και 
κατοικούσαν έξω από το κάστρο,προς το λιμάνι. Στους ντόπιους,που 
υπερηφανεύονταν πως κατάγονταν από τους Αργοναύτες,προστέθηκαν 
μετανάστες από την κυρίως Ελλάδα. Όλοι μιλούσαν ελληνικά και 
ασχολούνταν,κυρίως,με τη γεωργία,την αλιεία,τη ναυπηγική και το 
εμπόριο.Ήταν οικονομικό κέντρο για τα χωριά της περιοχής,οι κάτικοι των 
οποίων (μεταξύ τους περίπου 5.000 Έλληνες) ψώνιζαν κάθε Πέμπτη στο 
παζάρι της. Ταυτόχρονα διατηρούσε εμπορικές σχέσεις με τις μεγάλες πόλεις 
της αυτοκρατορίας (Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη). Στα τέλη του 19ου αιώνα 
πολλοί μετανάστευαν,για να εργαστούν στη Ρωσία. Η ορθόδοξη κοινότητα 
υπαγόταν στη Μητρόπολη Αμάσειας με έδρα τη Σαμψούντα. Διέθετε δύο 
μεγάλες εκκλησίες (Ευαγγελίστρια και Άγιο Κωνσταντίνο) και διατηρούσε 
νηπιαγωγείο,οκτατάξια αστική σχολή και πεντατάξιο παρθεναγωγείο. 

ΑΜΑΣΕΙΑ 

 
Ο αρχαίος γεωγράφος 
καιιστορικός Στράβων (63 
π.Χ. – 23 μ.Χ.) ήταν από 
την Αμάσεια, παραλιακή 
πόλη του Πόντου, που τη 
διασχίζει ο ποταμός Ίρις. 
Ο Στράβων γράφει για την 
πατρίδα του (Γεωργαφικά, 
Βιβλίο ΙΒ, παραγρ.547 
,εδάφιο 15): ΟΊρις 
ποταμός  έχει τας πηγάς 
του εις αυτόν τον Πόντον, ρέων διαμέσου της πόλεως των Κομανών [...] 
επιστρέφει προς βορράν [...] κατόπιν κάμνει πάλιν καμπήν προς ανατολάς, 
δεχόμενος τα ύδατα του Σκύλακος και άλλων ποταμών και ρέει ορμητικώς 
πλησίον αυτού του τείχους της Αμάσειας, της Πατρίδος μου, η οποία είναι 
οχυρωτάτη πόλις. (Μετάφραση Α.Σ. Αρβανιτοπούλου). 
 
Η Αμάσεια ήταν πρωτεύουσα των Μιθριδατών εώς το 183π.Χ. Η πόλη εχει τα 
περισσότερα αρχάια μνημεία στον Πόντο. Στα βραχώδη βουνά της υπάρχουν 
σπηλιές που δεν είναι παρά οι συλλημένοι τάφοι των Μιθριδατών. Στο 
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Μουσείο της αφθονούν τα αρχαιοελληνικά ευρήματα. Τον 11ο αιώνα η πόλη 
έπεσε στα χέρια των Σελτζούκων Τούρκων. Σπουδαίοι Πόντιοι 
καταδικάστηκαν και μαρτύρησαν, αργότερα, με την κατηγορία οτι μαζί με τους 
αντάρτες αγωνίζονταν για την ανεξαρτησία του Πόντου. Στην κεντρική πλατεία 
της πόλης, το Σεπτέμβριο του 1821 οι Τούρκοι απαγχόνισαν 174 Έλληνες του 
Πόντου.Στην περιφέρεια της Αμάσειας κατοικούσαν στις αρχές του 20ου 
αιώνα 155.000 Έλληνες και λειτουργούσαν εκεί 325 σχολεία με 10.000 
μαθητές και 565 δασκάλους.Τελευταίος μητροπολίτης Αμάσειας ήταν ο 
Γερμανός Καραβαγγέλης (1866 – 1935), γνωστός για την εθνική αγωνιστική 
δράση του. 

 

 ΣΑΝΤΑ 

 
Η περιοχή της Σάντας είχε 7 ελληνικά χωριά χτισμένα πάνω στις 
βουνοπλαγιές. Ιδρύθηκε το 1540 από τους κατοίκους Πλατάνων και Τόνγιας.   

 

 

ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ  

Πόλη σε υψόμεμετρο 1.300 μετρων  στον δρόμο  Σεβάστειας - Κερασούντος. 
Το όνομα της σημαίνει «μαύρο κάστρο της στυπτηρίας» και το οφείλει στα 
ορυχεία στυπτηρίας, τα οποία στήριζαν την οι¬κονομία της. Στα 1870 η 
κοινότητα διέθετε δύο ναούς και τρία σχολεία αρρένων (150 μαθητές).  

Το 1890 η Ευανθία Μουράτ Θεοφιλίδου κληροδότησε ένα σημαντικό ποσό 
στον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο Κωνσταντινουπόλε¬ως, για να ιδρύσει 
παρθεναγωγείο, σε τόπο φτωχό πυκνο¬κατοικημένο και αλλόγλωσσο. 

 Η εκπαιδευτική επιτροπή του Συλλόγου επέλεξε τη Νικόπολη, έδρα της 
νεοσύστα¬της επαρχίας της Κολωνίας, όπου ιδρύθηκε και λειτούρ¬γησε το 
«Ευανθίειον» παρθεναγωγείο.  

 

Στις παραμονές του Α' Παγκοσμίου Πολέμου είχε 14.000 κατοίκους, από τους 
οποίους οι μισοί ήταν Τούρκοι και οι υπόλοιποι Αρμένιοι (6.000) και Έλληνες 
(1.000), οι οποίοι ήταν συγκεντρωμένοι σε δύο συνοικίες. Κατά τις σφαγές 
των Αρμενίων το 1915 η αρμενική κοινότητα αποδεκατίστηκε. 
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ΟΙΝΟΗ  

 
 Κωμόπολη χτισμένη στις ακτές μικρού φυσικού όρμου, 27 χλμ. ΒΔ. της 
Φάτσας. Φυσικό επίνειο της Νεοκαισάρειας και κύριο λιμάνι για τις μεσόγειες 
πόλεις της περιοχής της. Οι Έλληνες της πόλης μιλούσαν ελληνικά και 
διατηρούσαν την παράδοση ότι ήταν ντόπιοι, ενώ αυτοί των γύρω χωριών 
μιλούσαν την ποντιακή διάλεκτο και κατάγονταν από την 
Αργυρούπολη. Εκκλησιαστικά ανήκε στη Μητρόπολη Νεοκαισάρειας και 
Ινέου, η οποία έδρευε στα Κοτύωρα. Ο πληθυσμός της στα 1914 ξεπερνούσε 
τους 10.000 κατοίκους, από τους οποίους οι 3.000 ήταν Έλληνες, 1.000 
Αρμένιοι και οι υπόλοιποι Τούρκοι. Τα μέλη της ελληνικής κοινότητας 
κατοικούσαν κοντά στην παραλία, στην Πούντα και το Περιγιάλι. 
Ασχολούνταν, κυρίως, με την καλλιέργεια της κάνναβης και των 
φουντουκιών. Πολλοί ξενιτεύονταν για βιοποριστικούς λόγους σε γειτονικές 
πόλεις (Σαμψούντα, Φάτσα, Κοτύωρα) και τη Ρωσία. Τα εκπαιδευτήρια της 
κοινότητας (επτατάξιο αρρεναγωγείο και πεντατάξιο παρθεναγωγείο) 
βρίσκονταν στον περίβολο της Απά¬νω Εκκλησιάς (Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου). Στην πόλη υπήρχε και δεύτερος μητροπολιτικός ναός 
(δισυπόστατος προς τιμήν των Αγίων Νικολάου και Δημητρίου). Το 1875 
ιδρύθηκε η Λέσχη «Ο Ευαγγελισμός» και το 1909 ο Φιλεκπαιδευτικός 
Σύλ¬λογος «Πατρίς». Η μικρή αρμενική κοινότητα εξοντώθηκε το 1915. Στην 
περιοχή δημιουργήθηκαν ανταρτικές ομάδες αντίστασης, αλλά τον Ιανουάριο 
του 1917 ο ελληνικός πληθυσμός της Οινόης εκτοπίστηκε στο εσωτερικό. 

KOTΥΩΡΑ 

Ο Ξενοφών αναφέρει την 
πόλη ως αποικία της 
Σινώπης, ο δε Όμηρος 
στην Ιλιάδα την αποκαλεί 
Κύτωρο .Το όνομα 
Κοτύωρα προέρχεται από 
το βασιλιά της 
Παφλαγονίας Κότυο και 
την ώρα (φρούριο).Μετα 
την ίδρυση του βασιλείου 
του Πόντου από τους 
Μιθριδάτες, τα Κοτύωρα 
υποτάχθηκαν σ' αυτούς.Ο Στράβωνας αναφέρει ότι οι κάτοικοι των Κοτυώρων 
αποίκησαν την Φαρνακία, γεγονός που μας δείχνει ότι την εποχή εκείνη τα 
Κοτύωρα είχαν πολύ μεγάλο πληθυσμό. 

Κατά το 2ο αιώνα τα Κοτύωρα ήταν ένα μικρό χωριό ανατολικά της 
Kερασούντος. Όταν το 1461 αλώθηκε η Πόλις, τα Κοτύωρα ερημώθηκαν από 
τον Ελληνικό πληθυσμό τους. Τότε η πόλη ονομάστηκε από τους τούρκους 
Ορντού που σημαίνει στρατόπεδο, γιατί εκεί συγκεντρωνόταν ο στρατός του 
Μωάμεθ Β΄ του Πορθητή.Γύρω στα 1770 χριστιανικές οικογένειες από την 
Αργυρούπολη, τα χωριά Κορόξενα, Γαργάαινα, Δέσμενα, Κασσιόπη κ.ά., 
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εγκαταστάθηκαν σε τοποθεσία ΝΔ των Κοτυώρων και σε απόσταση μίας 
ώρας από αυτά υπο την διοίκηση τούρκου διοικητή, του μουσελίμη. 

Εκεί έζησαν περί τα 60 με 65 χρόνια και αργότερα εγκαταστάθηκαν στην 
Ορντού όπου μετ' ολίγον ήρθαν να προστεθούν σ' αυτούς και κάτοικοι της 
Τραπεζούντας υπο τον φόβο πιθανού εξισλαμισμού τους.Τα κυριότερα 
προϊόντα που παρήγαγε και εξήγαγε ήταν το καλαμπόκι, τα φασόλια, τα 
φουντούκια, τα καρύδια, το δέρμα, το μαλλί, το λινάρι, τα αβγά το βούτυρο και 
η ξυλεία.Κατά τις αρχές του 20ου αιώνα η πόλη είχε περίπου 12.000 
κατοίκους από τους οποίους οι 6.000 ήταν Έλληνες. Το 1917 ο πληθυσμός 
τους φτάνει τις 17.000 εκ των οποίων οι 7.000 ήταν Έλληνες.Η έξωση και ο 
αφανισμός του Ελληνικού στοιχείου από την πόλη των Κοτυώρων άρχισε τον 
Σεπτέμβριο του1917. 

Στις αρχές του 20ού αιώνα λειτουργούσαν εκεί 9τάξιο Γυμνάσιο ( Ψωμειάδειος 
Σχολή ), 4τάξιο δημοτικό σχολείο, νηπιαγωγείο ( Καρυπίδειος Σχολή ) και 
παρθεναγωγείο. Ο ελληνισμός των Κοτυώρων και των 57 γύρω ελληνικών 
χωριών, όπως, άλλωστε και ολόκληρος ο ελληνισμός του Πόντου, υπέστη τα 
πάνδεινα από τους Τούρκους που είχαν στόχο την ολοσχερή εξαφάνισή του. 

 

 

ΚΡΩΜΝΗ 

 
Κωμόπολη της επαρχίας 
Χαλδίας στο νομό 
Τραπεζούντας. Βρίσκεται 
στο όρος Παρύαρδη, 
ανατολικά των Ποντικών 
ορέων, σε απόσταση 16 
ωρών (με τα πόδια) στα 
νότια της Τραπεζούντας και 
5 ωρών ΒΑ της 
Αργυρούπολης. Το 
υψόμετρο της περιοχής της 
ανέρχεται σε 2000 μ. Στα 
βόρεια συνορεύει με το οροπέδιο της Ματσούκας και το χωριό Λαραχανή, 
ανατολικά με το οροπέδιο της Σάντας, στα νότια με τα χωριά Γήμερα, Λιβάδι, 
Λυκάστι, και δυτικά με τα χωριά Παρτίν, Μουσάντων, Πουσίον κ.α. 

ΣΟΥΡΜΕΝΑ 

Παραλιακή πόλη ανατολικά της Τραπεζούντας. Στα βουνά της, κατά τον 
Ξενοφώντα , ζούσαν οι Μάκρωνες . Εκεί λειτουργούσαν δημοτικά σχολεία και 
ημιγυμνάσιο. 
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MATΣΟΥΚΑ 

Η περιοχή της Ματσούκας 
βρίσκεται στην καρδιά του 
Πόντου, μεταξύ της 
Τραπεζούντας και της 
Αργυρούπολης, ανάμεσα 
στα παράλια του Εύξεινου 
και τα όρη Κουλαντάγ – 
Ζύγανα – Παρυάδρης, που 
αποτελούν τη διαχωριστική 
οριογραμμή Ματσούκας – 
Χαλδίας και ορθώνονται σε 
υψόμετρο άνω των 2.500 
μέτρων. Άλλα βουνά της περιοχής είναι το Καράκαπαν, το Χορόζνταγ, το 
όρος Μελά κα.Το όνομα της περιοχής εικάζεται πως προέρχεται από το 
ματσούκι, το ραβδί που κρατάει ο άνθρωπος όταν αμύνεται ή επιτίθεται. 
Θεωρείται ότι οι κάτοικοι της Ματσούκας, από την αρχαιότητα μέχρι την 
ανακάλυψη των πυροβόλων όπλων, ήταν οπλισμένοι με ραβδιά – ματσούκια, 
αφού η ζωή τους ήταν συνυφασμένη με την προστασία της Διάβασης της 
Ζύγανας και του Δρόμου του Μεταξιού, που οδηγούσε στο λιμάνι της 
Τραπεζούντας. Στην Άνω Ματσούκα άλλωστε και συγκεκριμένα στην 
Κουνάκα, μέχρι πριν την ανταλλαγή, δεν υπήρχε άνθρωπος χωρίς να κρατάει 
τη «ματσούκα», το «στουράκ΄», κατά την τοπική διάλεκτο.Η περιοχή μέχρι το 
1923 ήταν αρκετά αραιοκατοικημένη λόγω της μορφολογίας του εδάφους και 
χωριζόταν στις περιφέρειες Κάτω Ματσούκας, Άνω Ματσούκας, Παναγίας 
Σουμελά, Γαλίανας και Μουλάκας.Στην ορεινή επαρχία της Ματσούκας 
βρίσκονταν και οι εξαρχιακές και σταυροπηγιακές μονές της Παναγίας 
Σουμελά, του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου του Βαζελώνα και του Αγίου 
Γεωργίου του Περιστερεώτα, μονές-στυλοβάτες της ορθοδοξίας και του 
ελληνισμού. 
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ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

Η Άρδασσα 

είναι οικισμός 
του Νομού 
Κοζάνης. Απέχει 
6χλμ νοτιοδυτικά 
της 
Πτολεμαΐδας, και 
34χλμ βόρεια 
της Κοζάνης. 
Βρίσκεται στο 
δυτικό τμήμα της 
πεδιάδας της 
Εορδαίας, μόλις 
2χλμ από τους 
πρόποδες τους 
Ασκίου Όρους σε υψόμετρο 625μ. 

Το παλαιό όνομα του οικισμού ήταν Σούλποβο μέχρι τη δεκαετία του 1920. 
Τον 17ο αιώνα το χωριό κατοικούνταν από Έλληνες σύμφωνα με τον Τούρκο 
περιηγητή Εβλιγιά Τσελεμπή[1]. Οι Έλληνες σταδιακά εκδιώχτηκαν από τους 
Οθωμανούς και τους Βούλγαρους. Μετά την ανταλλαγή πληθυσμών Ελλάδος 
- Τουρκίας το Σούλποβο κατοικήθηκε από Ελληνικούς προσφυγικούς 
πληθυσμούς του Πόντου, καταγόμενους από την περιοχή Δορύλλης (Τορούλ) 
Άρδασσας του Πόντου (Κορόνιξα, Άρδασσα, Ζιγανα, Κρώμνη, Κοδωνάντων 
κ.α.). Έτσι ο οικισμός μετονομάστηκε από Σούλποβο τιμητικά σε Άρδασσα.  

Τα Κομνηνά είναι 

οικισμός του νομού 
Κοζάνης της Δυτικής 
Μακεδονίας. Τα Κομνηνά 
είναι κτισμένα στους Ν.Α. 
πρόποδες του κατάφυτου 
βουνού «Μαύρο Πουλί». 
Άφθονα και κρύα είναι τα 
νερά, πλούσια η βλάστηση 
και υγιεινό το κλίμα του 
τόπου. Ανατολικά του 
διαμερίσματος εκτείνεται 
το όρος Βέρμιο. Μεταξύ 
αυτού και του βουνού 
«Μαύρο Πουλί» σχηματίζεται στενωπός. Η φυσική δίοδος, που διέρχεται 
μέσω αυτής, οδηγεί από την Εορδαία προς την παλιά Εγνατία οδό στην 
περιοχή Έδεσσας - Πύργων - Κομνηνών - Πτολεμαΐδας. Κατά τα χρόνια της 
Τουρκοκρατίας, τα καραβάνια των εμπόρων για τη διακίνηση των προϊόντων 
ακολουθούσαν αυτή την διαδρομή ως συντομότερη.Στην κορυφή του βουνού 
«Μαύρο Πουλί» βρίσκεται μικρή σπηλιά, που φέρνει το όνομα «Κρύπτη του 
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Καρά - Αλή». Ίχνη τειχών δύο φρουρίων και συνοικισμού υπάρχουν στην πε-
ριοχή Κομνηνών. Το πρώτο στο λόφο Δέλτα και το δεύτερο σε κωνοειδή λόφο 
νότια του διαμερίσματος. Την ύπαρξη τους μαρτυρούν αντικείμενα, που 
βρέθηκαν παλιότερα, όπως: πίθοι, όστρακα αγγείων, χάλκινα νομίσματα, 
βάση κίονα, διάφορα μάρμαρα από οικοδομές, δύο γυάλινα δαχτυλίδια, μικρή 
οινοχόη βυζαντινών χρόνων και μαρμάρινο ανάγλυφο, στο οποίο εικονίζεται 
γυναικεία μορφή με χιτώνα, με περικεφαλαία, δόρυ κι ασπίδα. 

Κατά την περίοδο του Βυζαντίου, τα Κομνηνά αναφέρονται σαν Παλαιοχώρι, 
το οποίο καταστράφηκε μετά την πτώση της Μακεδονία στους Τούρκους. 
Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατία το χωριό αναφέρεται σαν Ούτσενα ή 
Ούτσανε. Το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων, που ήταν πρόσφυγες από 
χωριά της Τραπεζούντας, του Πόντου και της Νίγδης του Ικονίου, ήρθαν με 
την ανταλλαγή πληθυσμών του 1922. Από αυτούς το χωριό μετονομάστηκε 
Κομνηνά προς τιμή των Κομνηνών αυτοκρατόρων της Τραπεζούντας του 
Πόντου. 

Πολλά κοινωφελή έργα βελτίωσαν σημαντικά το βιοτικό και πολιτιστικό 
επίπεδο των κατοίκων. Δημητριακά, τριφύλλια, καπνά και κτηνοτροφικά 
προϊόντα παράγει άφθονα η περιοχή.Μεγάλος οικοδομικός οργασμός 
παρατηρείται, που αλλάζει συνεχώς την όψη του διαμερίσματος και το κάνει 
καθημερινά ωραιότερο κι εκσυγχρονισμένο. Οι κάτοικοι διατηρούν την 
Ποντιακή γλώσσα, ήθη και έθιμα. Στην πλατεία του χωριού υπάρχει ένα 
υπέροχο πάρκο με Μνημείο Πεσόντων και δημοτικό σχολείο.Σήμερα αποτελεί 
τοπική κοινότητα του Καλλικρατικού Δήμου Εορδαίας 

Το Καρυοχώρι είναι ένα μικρό 

χωριό του δήμου Αγίας Παρασκευής, 
του νομού Κοζάνης στην δυτική 
Μακεδονία.Είναι χτισμένο σε μια 
κοιλάδα και έχει υψόμετρο 710 μέτρα. 
Κατά την απογραφή του 2001 είχε 597 
κατοίκους. 

Η ονομασία του χωριού κατά την 
περίοδο της τουρκοκρατίας ήταν 
Κουζλούκιο και μετονομάστηκε σε 
Καρυοχώρι το 1928. Η προέλευση του 
ονόματος Κουζλούκιο προήλθε από 
την τουρκική λέξη "καζ" που σημαίνει 
καρύδι. Από το όνομα καταλαβαίνει ότι 
στο χωριό υπήρχαν πολλές καρυδιές. Το Καρυοχώρι προέρχεται από τις 
λέξεις καρυά και χωριό που σημαίνει χωριό με καρυδιές. 
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1928
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%8D%CE%B4%CE%B9
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ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Περδίκας  → Αλπάνκιοϊ 

Πεντάβρυσσος  → Κουτλάρ 

Κομνηνά  → Ούτσενα 

Μεσόβουνο  → Κρέμιτσα  

Πύργοι   → Κατράνιτσα 

Ανατολικό  → Ίνελη 

‘Αγιος Χριστόφορος  → Τρέπιτσα 

Καρυοχώρι  → Κουζλούκιοϊ 

Σπηλιά  → Βοϊβοντίνα 

Πτελαιώνας  → Χάρπινα (50/50) 

Καρδιά  →  Τρέρινο (Ντόπιο χωριό) 

Κόμανο  → Κόμανο (50/50) 

Μαυροπηγή    → Καράμπουρναρ (Καρά=μαύρο Μπουρνάρ=πηγή) 

Προάστιο  → Τουγουτλέρ 

Ασβεστόπετρα  → Χασάνγκιοϊ 

Άρδασσα  → Σούλποβο 

Κρύοβρυση  → Ραντούνιστα 

Αναράχη  → Τέμπρε 

Εμπόριο  → Εμπόριο (Ντόπιο χωριό) 

Μηλοχώρι  → Λίνγκα  

Δροσερό  → Κουνούφι (λίγοι πόντιοι) 

Γαλάτια  → Τσόρ (λίγοι πόντιοι) 

Ολυμπιάδα  → Ρακίτα (λίγοι πόντιοι)  
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ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΤΟΣ 

Ο Μέγας Κωνσταντίνος ήταν από τους πρώτους αυτοκράτορες που 

διέγνωσαν την ιδιαίτερη σημασία του Πόντου ως προπύργιου του Βυζαντίου 

στην περιοχή. Στις μέρες του το δυτικό μέρος του Πόντου ονομάστηκε για 

χάρη της χριστιανής μητέρας του Ελένης, Ελενόποντος. Μέσα στον 

πολυάριθμο χώρο του Πόντου, με τις ελληνικές πόλεις και τα χωριά, τους 

Έλληνες και τους εξελληνισμένους κατοίκους του, οι Πατέρες της εκκλησίας 

βρήκαν πρόσφορο έδαφος και πολιτισμένα ήθη, ώστε να κηρύξουν και να 

διαδώσουν το Ευαγγέλιο. Οι περισσότερες φυλές, ελληνικές και 

εξελληνισμένες, ασπάσθηκαν εύκολα τη νέα θρησκεία, η οποία έχοντας σαν 

όργανο την ελληνική γλώσσα και την ελληνική φιλοσοφία, διαδόθηκε πλατιά 

και κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος του Πόντου. 

 

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ 

 

Η Μονή Παναγίας 

Σουμελά ή Μονή 

Σουμελά, είναι ένα 

πασίγνωστο 

χριστιανικό 

ορθόδοξο 

μοναστήρι κοντά 

στην 

Τραπεζούντα, 

σύμβολο επί 16 

αιώνες του 

Ποντιακού 

Ελληνισμού.Σύμφωνα με την παράδοση, το 386 οι Aθηναίοι μοναχοί 

Bαρνάβας και Σωφρόνιος οδηγήθηκαν στις απάτητες βουνοκορφές του 

Πόντου μετά από αποκάλυψη της Παναγίας, με σκοπό να ιδρύσουν το 

μοναχικό της κατάλυμα. Eκεί, σε σπήλαιο της απόκρημνης κατωφέρειας του 

όρους, σε υψόμετρο 1063 μέτρα, είχε μεταφερθεί από αγγέλους η ιερή εικόνα 

της Παναγίας της Aθηνιώτισσας, την οποία, πάντα κατά την παράδοση, 

εικονογράφησε ο Eυαγγελιστής Λουκάς.Oι μοναχοί Bαρνάβας και Σωφρόνιος 

έκτισαν με τη συμπαράσταση της γειτονικής μονής Bαζελώνα κελί και στη 

συνέχεια εκκλησία μέσα στη σπηλιά, στην οποία είχε μεταφερθεί 

θαυματουργικά η εικόνα. Tο σοβαρό πρόβλημα της ύδρευσης του 

μοναστηριού λύθηκε, επίσης σύμφωνα με την παράδοση, κατά θαυματουργό 
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τρόπο. H ανθρώπινη λογική αδυνατεί να απαντήσει στο θέαμα που βλέπουν 

και οι σημερινοί ακόμη προσκυνητές, να αναβλύζει αγιασματικό νερό μέσα 

από ένα γρανιτώδη βράχο. Oι θεραπευτικές του ιδιότητες έκαναν πασίγνωστο 

το μοναστήρι όχι μόνο στους χριστιανούς, αλλά και στους 

μουσουλμάνους.Kοντά στο σπήλαιο κτίστηκε το 1860 ένας πανοραμικός 

τετραώροφος ξενώνας 72 δωματίων και άλλοι λειτουργικοί χώροι για τις 

ανάγκες των προσκυνητών, καθώς και βιβλιοθήκη. Γύρω από τη μονή 

ανοικοδομήθηκαν μικροί ναοί αφιερωμένοι σε διάφορους αγίους.H μονή κατά 

καιρούς υπέφερε από τις επιδρομές των αλλόπιστων και των κλεπτών, εξ 

αιτίας της φήμης και του πλούτου που απέκτησε. Mερικά περιστατικά 

συνδέονται και με θαυματουργικές επεμβάσεις της Παναγίας για τη σωτηρία 

του μοναστηριού. Σε κάποια από αυτές τις επιδρομές λεηλατήθηκε από 

ληστές και, σύμφωνα πάντα με την παράδοση, καταστράφηκε, για να 

ανασυσταθεί από τον Tραπεζούντιο Όσιο Xριστόφορο το 644. Tη μονή 

προίκισαν με μεγάλη περιουσία και πολλά προνόμια, κτήματα, αναθήματα και 

κειμήλια οι αυτοκράτορες του Bυζαντίου και αργότερα κυρίως οι αυτοκράτορες 

της Tραπεζούντας Iωάννης B΄ Kομνηνός (1285-1293), Aλέξιος B΄ Kομνηνός 

(1293-1330), Bασίλειος Α΄ Kομνηνός (1332-1340). 

Mεγάλοι ευεργέτες της μονής ήσαν ο Mανουήλ Γ΄ Kομνηνός (1390-1417), και 

ο Aλέξιος Γ΄ (1349-1390). O πρώτος προσέφερε στη μονή ανεκτίμητης αξίας 

Σταυρό με τιμιόξυλο, ο οποίος σήμερα μετά από πολλές περιπέτειες, 

βρίσκεται μαζί με τα άλλα κειμήλια της μονής στο νέο της θρόνο, στην 

Kαστανιά της Bέροιας. O Aλέξιος Γ΄ (1349-1390), τον οποίο έσωσε η 

Mεγαλόχαρη από μεγάλη τρικυμία και τον βοήθησε να νικήσει τους εχθρούς 

της, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης την οχύρωσε καλά, έχτισε πύργους, νέα κελιά 

και ανακαίνισε τα παλαιά της κτίσματα. Tης χάρισε 48 χωριά και εγκατέστησε 

40 μόνιμους φρουρούς για την ασφάλειά της. Γενικά προσέφερε τόσα πολλά 

ώστε να ανακηρυχθεί από τους μοναχούς ως «νέος Kτήτωρ». Πολλά από τα 

προνόμια που χορήγησαν οι Kομνηνοί στη μονή επικυρώθηκαν και 

επεκτάθηκαν επί Tουρκοκρατίας με σουλτανικά φιρμάνια και πατριαρχικά 

σιγίλλια. Oι σουλτάνοι Βαγιαζήτ Β΄, Σελήμ Α΄, Μουράτ Γ΄, Σελήμ Β΄, Iμπραήμ 

A΄, Μωάμεθ Δ΄, Σουλεϊμάν Β΄, Μουσταφά Β΄, Αχμέτ Γ΄, αναγράφονται στους 

κώδικες της μονής ως ευεργέτες. 

H εύνοια την οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό έδειξαν οι αυτοκράτορες προς τη 

μονή δεν είναι απόρροια μόνον θρησκευτικότητας, αλλά και προσωπικής 

αντίληψης της θείας επέμβασης. Xαρακτηριστική είναι, όπως προαναφέραμε, 

η θαυματουργική διάσωση του Aλεξίου Γ΄, από φοβερό ναυάγιο. Aλλά και οι 

σουλτάνοι οι οποίοι ευεργέτησαν τη μονή είχαν προσωπικές εμπειρίες των 

θαυμάτων που επιτελούσε η Παναγία Σουμελά. Aναφέρεται η περίπτωση του 

σουλτάνου Σελήμ A΄ που θεραπεύτηκε από σοβαρή ασθένεια με τη βοήθεια 

του αγιάσματος της μονής. 
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Πολύτιμα έγγραφα και πολλά αρχαία χειρόγραφα φυλάγονταν στη βιβλιοθήκη 

του μοναστηριού, μέχρι τον ξεριζωμό. Mέσα στη βιβλιοθήκη της μονής βρήκε 

το 1868 ο ερευνητής Σάββας Iωαννίδης το πρώτο ελληνικό χειρόγραφο του 

Διγενή Aκρίτα. 

Tα μοναστήρια του Πόντου υπέφεραν από τη βάρβαρη και ασεβή 

συμπεριφορά των Nεότουρκων και των Kεμαλικών, οι οποίοι φανάτιζαν τις 

άγριες και ληστρικές μουσουλμανικές ομάδες. Πολλές φορές έπεσαν θύματα 

ληστειών και καταστροφών. Tο 1922 οι Tούρκοι κατέστρεψαν ολοσχερώς το 

μοναστήρι. Aφού πρώτα λήστεψαν όλα τα πολύτιμα αντικείμενα που υπήρχαν 

μέσα στη μονή, μετά έβαλαν φωτιά, για να σβήσουν τα ίχνη των εγκλημάτων 

τους ή για να ικανοποιήσουν το μίσος τους εναντίον των Eλλήνων. Oι μοναχοί 

πριν την αναγκαστική έξοδο το 1923 έκρυψαν μέσα στο παρεκκλήσι της Aγίας 

Bαρβάρας την εικόνα της Παναγίας, το ευαγγέλιο του Oσίου Xριστοφόρου και 

τον σταυρό του αυτοκράτορα της Tραπεζούντας Mανουήλ Kομνηνού. 

Τον Ιούνιο του 2010 το Τουρκικό Κράτος έδωσε άδεια στο Οικουμενικό 

Πατριαρχείο για να τελεστεί στην ιστορική μονή η λειτουργία για την γιορτή της 

Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στις 15 Αυγούστου 2010, με την Τουρκία να 

προσδοκά τόσο στην έξωθεν καλή μαρτυρία για σεβασμό των θρησκευτικών 

ελευθεριών όσο και σε οικονομικά οφέλη από την αύξηση των τουριστών στην 

περιοχή τις ημέρες αυτές.Στην απόφαση να ανοίξει η μονή για μία ημέρα 

διεκδικεί μερίδιο και η Ρωσική Εκκλησία.Αυτή ήταν η πρώτη φορά ύστερα από 

87 έτη που το μοναστήρι λειτούργησε ξανά ως εκκλησία, καθώς τα τελευταία 

χρόνια είχε μετατραπεί σε μουσείο. 

 

Η σύγχρονη μονή στη Βέροια 

Mε ενέργειες του 

πρωθυπουργού της Eλλάδας 

Eλευθερίου Bενιζέλου, το 1930, 

όταν στα πλαίσια της 

προωθούμενης τότε 

ελληνοτουρκικής φιλίας ο 

Tούρκος πρωθυπουργός Ισμέτ 

Ινονού επισκέφτηκε την Αθήνα, 

δέχτηκε μια αντιπροσωπεία να 

πάει στον Πόντο και να 

παραλάβει τα σύμβολα της 

ορθοδοξίας και του ελληνισμού. 

Tο 1930 ζούσαν μόνο δύο καλόγεροι του πανάρχαιου ιστορικού μοναστηριού. 

O υπέργηρος Iερεμίας στον Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης, ο οποίος αρνήθηκε 
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να πάει γιατί δεν τον άκουγαν τα πόδια του, ή γιατί δεν ήθελε να ξαναζήσει τις 

εφιαλτικές σκηνές της τουρκικής βαρβαρότητας και ο πανέμορφος, ζωηρός 

και ζωντανός Aμβρόσιος Σουμελιώτης, προϊστάμενος στην εκκλησία του 

Aγίου Θεράποντα της Tούμπας στη Θεσσαλονίκη. Aπό τον μοναχό Iερεμία 

έμαθε ο Aμβρόσιος την κρύπτη των ανεκτίμητων κειμηλίων. Στις 14 

Οκτωβρίου έφυγε ο Aμβρόσιος, εφοδιασμένος με ένα κολακευτικό συστατικό 

έγγραφο της τουρκικής πρεσβείας για την Kωνσταντινούπολη και από εκεί για 

την Tραπεζούντα, με προορισμό την Παναγία Σουμελά. Λίγες μέρες αργότερα 

επέστρεφε στην Aθήνα όχι μόνο με τα σύμβολά μας, αλλά και με τον Πόντο, 

όπως είχε γράψει τότε ο υπουργός Προνοίας της κυβέρνησης του Eλευθερίου 

Bενιζέλου Λεωνίδας Iασωνίδης: «Eν Eλλάδι υπήρχαν οι Πόντιοι, αλλά δεν 

υπήρχεν ο Πόντος. Mε την εικόνα της Παναγίας Σουμελά ήλθε και ο 

Πόντος».H εικόνα φιλοξενήθηκε για 20 χρόνια στο Bυζαντινό Mουσείο της 

Aθήνας. Πρώτος ο Λεωνίδας Iασωνίδης πρότεινε το 1931 τον 

επανενθρονισμό της Παναγίας Σουμελά σε κάποια περιοχή της Eλλάδας. 

Συγκεκριμένα έγραψε στην εφημερίδα Πατρίς των Aθηνών: «Aναζητήσωμεν 

εν ταις Nέαις Xώραις παλαιάν τινά Σταυροπηγιακήν Mονήν, βραχώδη και 

ερυμνήν, παρεμφερή προς την εν Πόντω ερημωθείσαν, θα μετωνομάσωμεν 

αυτήν εις «Nέαν Παναγίαν Σουμελά» και θα δώσωμεν αυτήν εις ψυχικήν 

ανακούφισιν και παρηγορίαν εις τας τριακοσίας πενήντα χιλιάδας των 

Ποντίων, δι' ους δεν είνε προσιταί αι Aθήναι!. Kαι θα δίδεται ούτω και πάλιν η 

ευκαιρία εις τον γενναιόψυχον τούτον Λαόν να συγκροτή τας πανηγύρεις και 

να συνεχίζη τας τελετάς και να εμφανίζη τας αλησμονήτους εκείνας 

κοσμοσυρροάς κατά τας επετείους της Παρθένου εορτάς, ασπαζόμενος την 

εικόνα των 17 Ποντιακών αιώνων, αισθανόμενος τα παλαιά της συγκινήσεως 

ρίγη, αναβαπτιζόμενος εις την προς την πατρίδα πίστιν και τραγουδών εν 

συνοδεία της Ποντιακής λύρας το αλησμόνητο τραγούδι: 

Eμέν Kρωμναίτε λένε με 

Kανέναν κι φογούμαι. 

Ση Σουμελάς την Παναγιάν 

θα πάγω στεφανούμαι!» 

Πράγματι, το 1951 ο Kρωμναίος οραματιστής και κτήτωρ Φίλων Kτενίδης 

έκανε πράξη την επιθυμία όλων των Ποντίων, με τη θεμελίωση της Νέας 

Παναγίας Σουμελά στις πλαγιές του Βερμίου στην Καστανιά της Βέροιας.\ 

 

 

 



Ποντιακός Ελληνισμός Σελίδα 31 

 

Άγιοι του Πόντου 

 

ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Ο Μέγας Βασίλειος καταγόταν από 

τη Νεοκαισάρεια του Πόντου που ήταν τότε 

πρωτεύουσα του Πολεμωνιακού Πόντου. Οι 

γονείς του ήταν ο Βασίλειος και η Εμμέλεια. 

Διακρίθηκε για την τεράστια μόρφωσή του 

και για την αγάπη του προς τον πλησίον. 

Ο Βασίλειος υπήρξε ο οργανωτής 

του μοναχικού βίου στη Μ.Ασία και 

μετέφερε το μοναχισμό από την έρημο στις 

πόλεις, όπου τον έθεσε υπό την εποπτεία 

των εκκλησιαστικών αρχών και του 

καθόρισε καθήκοντα φιλανθρωπικά. 

Διακρίθηκε ως μεγάλος συγγραφέας και 

έγραψε τα έργα: «Προς τουε νέους», 

«Ασκητικά», πολλές επιστολές (350), 

ερμηνείες στους ψαλμούς, ομιλίες κ.λ.π. 

 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΝΥΣΣΗΣ 

 

Άγιος της Εκκλησίας, επίσκοπος της πόλης Νύσσης 

της Καππαδοκίας και σπουδαίος εκκλησιαστικός 

συγγραφέας. Γεννήθηκε στη Νεοκαοσάρεια του Πόντου και 

ήταν νεότερος αδελφός του Μ.Βασιλείου. 

Το 381 έλαβε μέρος στη Β΄οικουμενική Σύνοδο, που 

του ανέθεσε να εκφωνήσει τον επικήδειο για τον πρώτο 

πρόεδρό της, το Μελέτιο και ο Θεοδόσιος με διάταγμα 

καθόρισε ως τύπο της πίστης στη διοίκηση του Πόντου τα 

όσα αυτός πρέσβευε.Ο Γρηγόριος υπήρξε σπουδαίος 

ρήτορας. Τα συγγράμματά του διακρίνονται σε Ερμηνευτικά, 

Ασκητικά, Λόγους περί ηθικής, Εορταστικούς, Επιτάφιους, 

Δογματικούς και 26 Επιστολές. 
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ΑΓΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΘΛΗΤΕΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΝΙΔΙΟΣ 

ΟΥΑΛΕΡΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΑΚΥΛΑΣ 

 

Στην περίοδο του Διοκλητιανού (284-310 μ.Χ.) πιθανότατα έζησε ο Άγιος 

Ευγένιος, καταγόμενος από αριστοκρατική οικογένεια, ένας νέος ευσεβής, θαρραλέος 

και συνετός. 

Την εποχή αυτή διοικητής της περιοχής Καππαδοκίας ήταν ο Λυσίας, 

σκληρός διώκτης των χριστιανών και πιστός στην περσική θεότητα του Μίθρα, που 

ήταν πολιούχος Τραπεζούντας. Οι οπαδοί του μιθραϊσμού κατάγγειλαν στο Λυσία 

πολλούς, ότι είναι χριστιανοί και ανάμεσά τους τον Ευγένιο, Κανίδιο και Ουαλεριανό, 

ως προστάτες της νέας θρησκείας. 

Μετά τη σύλληψή τους βασανίστηκαν φρικτά και μαζί με τον Ακύλα που άθελά 

του τους «πρόδωσε», υπέστησαν μαρτυρικό θάνατο. 

Ο Ευγένιος μάλιστα με τη θαυματουργή προσευχή του γκρέμισε τα είδωλα 

των θεών και αρνήθηκε τη δύναμή τους. Τότε πολλοί πίστεψαν στη χριστιανική 

θρησκεία. Αποκεφαλίστηκε στις 21 Ιανουαρίου 292 μ.Χ. 

Ο Άγιος Ευγένιος με το μαρτυρικό του θάνατο και το θάνατο των συναθλητών 

του έδωσε καίριο πλήγμα στην ειδωλολατρία και συντέλεσε στην κατάλυσή της με τη 

διάδοση του χριστιανισμού στον Πόντο και μάλιστα στην Τραπεζούντα. Γρήγορα 

απέκτησε και τη φήμη «ιατρού και θεραπευτού σωμάτων και ψυχών» και δίκαια 

αποκλήθηκε πολιούχος Τραπεζούντας.  

 

ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ 

 

Την 1η Φεβρουαρίου εορτάζεται η μνήμη του 

Μεγαλομάρτυρος Τρύφωνος (218-249) από την Απάμεια 

της Βιθυνίας του αρχαίου Πόντου. 

Ο Τρύφων ήταν φτωχός και έβοσκε χήνες. 

Θεωρείται προστάτης των σπαρτών της γης και φύλακας 

των αμπελιών. Υπέστη μαρτυρικό θάνατο την εποχή του 

Δεκίου (249 μ.Χ.). 

Στο Σταυρίν τιμούσαν τον Άγιο Τρύφωνα, για να 

προστατεύει τα σπαρτά από τις καταστροφές και τις 

θεομηνίες  και για να μην σαπίζουν οι ρίζες των δέντρων. 

Και στα Κοτύωρα την 1η Φεβρουαρίου γινόταν 

ειδικός αγιασμός στην Εκκλησία. Με τον αγιασμό αυτό, ράντιζαν τα σπίτια και τους 

κήπους τους, για να μην πέσει ακρίδα και για να μην σκουληκιάσουν οι ρίζες των 

δέντρων και των φυτών. 
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                           ΒΛΑΣΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΤΟΥ ΒΟΥΛΟΚΟΥ 

 

Την ημέρα αυτή εορτάζεται η μνήμη του Μάρτυρος Βλασίου του βουκόλου 

από το Δεβελί της Καισαρείας του αρχαίου Πόντου, ο οποίος μαρτύρησε το 54μ.Χ. 

Οι κάτοικοι της Καισαρείας και ι γύρω Πόντιοι, κάθε χρόνο, τη μέρα της 

γιορτής του, πήγαιναν στο ναό του και πίσω από το ιερό πάνω σε μια πέτρα 

έσπαγαν ένα σταμνί με γάλα. Την ημέρα αυτή εορτάζεται και η μνήμη του Αγίου 

Συμεών του γέροντα Ιουδαίου, που δέχτηκε στο ναό, στις αγκαλιές του, το μικρό 

Χριστό. 

 

ΟΣΙΟΥ ΖΗΝΩΝΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ 

 

Ο Ζήνων υπήρξε αρχιγραμματέας του 

αυτοκράτορα Ουάλη. Υπάρχουν μάλιστα 20 άγιοι με το 

ίδιο όνομα στην εκκλησία μας ως Ομολογητές και 

Μάρτυρες. 

Ο Άγιος Χαράλαμπος στον Πόντο θεωρούνταν 

προστάτης και θεραπευτής από λοιμικές αρρώστιες 

Στην Ινέπολη τον Άγιο Χαράλαμπο τον θεωρούσαν 

θαυματουργό και ιαματικό και έλεγαν γι’ αυτόν: «Εγώ σου 

στάβλου σου σο βόδι γιατρός είμαι». 

 

 

 

 

                                                        ΒΛΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ 

 

Ο Άγιος Βλάσιος, καταγόμενος από τον Πόντο, σπούδασε γιατρός και 

θεράπευε δωρεάν τους αρρώστους. Εργάστηκε πολύ για την εξάπλωση του 

χριστιανισμού. Το 305 μ.Χ. υπέστη μαρτυρικό θάνατο. Θεωρείται γιατρός των ζώων, 

της υδρωπικίας και κάθε ασθένειας του λαιμού. 
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ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 

 

Την 1η Μαρτίου του 1659 μαρτύρησε στην Τραπεζούντα ο νεομάρτυρας 

Παρασκευάς, ένας από τους δημογέροντες της πόλης. Ο θάνατός του έγινε με 

απαγχονισμό. Τα λείψανά του αρχικά τάφηκαν στο ναό του Αγίου Γρηγορίου Νύσσης 

και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στη μονή της Θεοσκεπάστου. 

 

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 

 

Οι Άγιοι Σαράντα ήταν στρατιώτες, ηλικίας 

16-22 ετών και μάλιστα χριστιανοί, υπηρετώντας στις 

τάξεις του ρωμαϊκού στρατού, όταν αυτοκράτορας 

ήταν ο Λικίνιος. Επειδή διατάχθηκαν να θυσιάσουν 

στα είδωλα και αυτοί αρνήθηκαν, τους έριξαν στα 

παγωμένα νερά μιας λίμνης κοντά στη Σεβάστεια, 

διατάζοντάς τους να παραμείνουν γυμνοί μια νύχτα 

μέσα στο αφόρητο ψύχος. Όλοι τους υπέμειναν το 

μαρτύριο εκτός από ένα που λιποψύχησε και βγήκε 

από τη λίμνη. Τη θέση του όμως την πήρε ένας 

φρουρός που θαύμασε την καρτερία και το θάρρος των άλλων 39, με τους οποίους 

και εμαρτύρησε, αφού το πρωί λιπόθυμους τους έκαψαν όλους ζωντανούς. Το 

μαρτύριό τους έγινε περιβόητο σε όλη την Ανατολή και τιμήθηκε ξεχωριστά και στον 

Πόντο. 

 

ΑΓΙΟΣ ΤΙΜΟΛΑΟΣ 

 

Ποντιακής καταγωγής. Θανατώθηκε το 305 στην 

Καισάρεια της Παλαιστίνης, μαζί με άλλους επτά 

χριστιανούς. 

 

               ΑΓΙΟΣ ΥΠΑΤΙΟΣ 

Άγιος, ιερομάρτυρας, επίσκοπος Γαγγρών του 

Πόντου. Πέθανε με μαρτυρικό θάνατο από τους 

αιρετικούς Ναβαταίους, οι οποίοι, αφού έστησαν ενέδρα, 

τον σκότωσαν με ρόπαλα και πέτρες. 
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ΟΣΙΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

 

Στις 24 Απριλίου γιορτάζεται η Οσία Ελισάβετ, από τα Λιβάδια Τραπεζούντας 

(1336-1380). 

 

 

                                                               ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

 

Ο μεγαλομάρτυρας Χριστόφοφρος είναι ο πρώην 

Ρέπροβος από την περιοχή Σουρμένων του αρχαίου 

Πόντου (219-251). 

Ήταν πρώτα αγριάνθρωπος, ανθρωποφάγος, ο 

οποίος μετά από περιπέτειες και ένα θαύμα , που 

ξαναείδε το φως του, έγινε χριστιανός. 

Κάποτε πέρασε από ένα ποτάμι  ένα μικρό παιδί 

ως τριών χρόνων, που στα μισά της διαδρομής βάρυνε 

απότομα και γυρνώντας είδε το Χριστό και από εκείνη την 

ημέρα τον ονόμασαν «Χριστο-φόρο». 

Ο Άγιος Χριστόφορος έγινε προστάτης των 

διαφόρων οχημάτων και ταξιδιωτών. 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-f2ZCUFyjOmI/TfnuEbJdCeI/AAAAAAAAAd4/ku0i89cAHVM/s1600/images+%25282%2529.jpg
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AΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΩΝΙΤΗΣ 

 

Ιδρυτής της μονής Μεγίστης Λαύρας και εισηγητής της κοινοβιακής 

οργάνωσης στο Άγιο Όρος. Γεννήθηκε στην Τραπεζούντα γύρω στο 930 και το κατά 

κόσμο όνομά του ήταν Αβράμιος. Σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη, όπου και 

εργάστηκε για ένα διάστημα ως δάσκαλος. Νέος ακόμη έγινε μοναχός στη μονή 

Ξηρολίμνης του Ολύμπου της Βιθυνίας, όταν γνώρισε τον μετέπειτα αυτοκράτορα 

Νικηφόρο Φωκά, ανιψιό του ηγούμενου της μονής και συνδέθηκε μαζί του στενά. 

Αργότερα ο Αθανάσιος ασκήτευσε στο Άγιο Όρος όπου με την οικονομική 

ενίσχυση του Νικηφόρου Φωκά άρχισε το 963 να χτίζει τη μονή της Μεγίστης 

Λαύρας. 

Η ακριβής χρονολογία του θανάτου του Αθανασίου δεν είναι γνωστή. Θα 

πρέπει πάντως να πέθανε λίγο πριν από το 1010. σύμφωνα με την παράδοση 

καταπλακώθηκε ο ίδιος και έξι μαθητές του, όταν έπεσε ο θόλος του ναού της μονής. 

Ο τάφος του βρίσκεται σε παρεκκλήσι της Μεγίστης Λαύρας. 

 

 

ΜΝΗΜΗ 45 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΚΟΠΟΛΗ 

 

Οι 45 μάρτυρες μαρτύρησαν την εποχή του αυτοκράτορα Λικινίου στη 

Νικόπολη του Πόντου και συγκεκριμένα στην κωμόπολη Αγουτμούσ’. 

Πραγματικά οι κάτοικοι του Αγουτμούσ’, χριστιανοί όλοι, εξισλαμίστηκαν βίαια 

και έγιναν οι πιο φανατικοί μουσουλμάνοι. 

Οι 45 μάρτυρες ήταν στρατιώτες, στους οποίους ο Λικίνιος είχε δώσει εντολή 

να διώξουν τους χριστιανούς. Αυτοί όμως προσήλθαν στο δούκα του τόπου Λυσία 

και ομολόγησαν ότι είναι χριστιανοί και δε μπορούν να εκτελέσουν τη διαταγή αυτή. 

Τότε αυτός τους φυλάκισε, τους βασάνισε, τους θανάτωσε και τους έριξε στα νερά 

του Λύκου ποταμού, κοντά στο Αγουτμούσ’. 
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ΑΓΙΟΣ ΥΑΚΙΝΘΟΣ 

 

Μάρτυρας ποντιακής καταγωγής, που  έζησε στις αρχές 

του 4ου αιώνα και ήταν φημισμένος ιεροκήρυκας.  

 

 

AΓΙΟΣ ΠΟΝΤΙΜΟΣ 

 

Πιθανολογείται ότι γεννήθηκε και έζησε στην Αμάσεια 

του Πόντου, ‘οπυ και μαρτύρησε στις αρχές του 4ου αιώνα. 

 

AΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ 

 

Γεννήθηκε στις φυλακές, στη Γάγγρα του 

Δυτικού Πόντου, το 260 μ.Χ. ενώ η χριστιανή 

μητέρα του κρατούνταν φυλακισμένη εκεί. Τον 

ανάθρεψε μία ευσεβής γυναίκα,  η Αμμία, μετά το 

θάνατο της μητέρας του. Μαρτύρησε σε ηλικία 

μόλις 15 ετών.  
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AΓΙΟΣ ΣΕΒΗΡΙΑΝΟΣ 

 

Ο Σεβηριανός ήταν χριστιανός που ζούσε στη 

Σεβάστεια του Πόντου και ενθάρρυνε τους 40 

μάρτυρες, παροτρύνοντάς τους να χάσουν τη ζωή 

τους για το Χριστό. Συνελήφθη και κρεμάστηκε από 

τους Ρωμαίους, μαρτυρώντας και αυτός για το 

Χριστό.  

 

 

 

 

 

AΓΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ 

 

Ο Φιλόθεος καταγόταν από το θέμα 

Οψικιανών. Εγκώμιο γι΄ αυτόν έγραψε ο Ευστάθιος, 

επίσκοπος Θεσσαλονίκης.  
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ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΌΣ ΚΑΙ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ ΦΩΚΑΣ Ο 

ΚΗΠΟΥΡΟΣ 

 

Ο Άγιος Φωκάς ο κηπουρός έκανε πολλά θαύματα και μετά τον θάνατό του. 

Ο λαός τον συσχέτισε με τη θάλασσα και τα θαλασσινά ταξίδια. 

Οι Πόντιοι έχτισαν πολλούς ναούς στο όνομά του σε όλα τα τρικυμιώδη 

σημεία των παραθαλάσσιων πόλεων από την Τραπεζούντα ως την 

Κωνσταντινούπολη. 

 

 

AΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΒΡΑΣ 

 

Άγιος και μάρτυρας της Εκκλησίας, άρχων του 

Θέματος Χαλδίας. 

Δούκας που έδρασε κυρίως την εποχή του Αλέξιου 

Κομνηνού Α΄ (1081-1118). Πετυχαίνοντας να ελευθερώσει την 

περιοχή Χαλδίας-Τραπεζούντας από τους Σελτζούκους, του 

ανατέθηκε η διοίκηση της περιοχής την οποία οργάνωσε, κατά 

την Άννα Κομνηνή, σαν να ήταν προσωπικό του φέουδο. 

Το 1098, πολεμώντας με τον Αμίρ Αλή αιχμαλωτίστηκε 

και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Ερζερούμ, όπου και 

θανατώθηκε με φρικτά βασανιστήρια. Οι βασανιστές του, 

προσπαθώντας να τον  μεταστρέψουν στον μωαμεθανισμό, τον έριξαν στο χιόνι και 

τον μαστίγωσαν. Στη συνέχεια του απέσπασαν βίαια το δέρμα και τον διαμέλισαν. Ο 

Αμίρ Αλή μάλιστα από το κρανίο του αγίου κατασκεύασε 

χρυσό κύπελλο.  

 

ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Η ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ 

 

Η Αγία Παρθενομάρτυς Ελένη, εικονίζεται με ένα 

σταυρό στο χέρι και ποδηρή ποντιακή ενδυμασία. 
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ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 

 

Ένας από τους 70 μαθητές του Κυρίου. Αναφέρεται από τον Απόστοολο 

Παύλο στην προς Ρωμαίους επιστολή του (ΣΤ΄, 15). Σύμφωνα με τις παραδόσεις της 

Εκκλησίας χειροτονήθηκε επίσκοπος της Σινώπης από τον Απόστολο Ανδρέα. 

 

 

 

ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΕΙΛΟΥ ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ 

(368-452) 

 

Ο Όσιος Νείλος καταγόταν από τα Κοτύωρα του 

Πόντου. Έζησε 48 χρόνια στην έρημο Σινά και άφησε 

1061 λόγους δογματικούς και ψυχωφελείς.  

 

 

 

 

ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΗΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 

 

Άγιος της εκκλησίας που επονομάστηκε θαυματουργός, ένας από τους 

μεγαλύτερους κήρυκες του χριστιανικού Ευαγγελίου στην περιοχή του Πόντου κατά 

τον 3ο αιώνα. 

Στο ιεραποστολικό και ποιμενικό του έργο μπορούμε να διακρίνουμε: 

α. τη μαζική μεταστροφή στο χριστιανισμό, πλήθους ανθρώπων 

β. το χαρισματικό και θαυμαστό χαρακτήρα της ποιμενικής του δράσης 

γ. την προσαρμογή του χριστιανικού μηνύματος στη νοοτροπία και την 

προηγούμενη παιδεία του λαού 

δ. τον ιδιαίτερο ζήλο για τη διάδοση του χριστιανικού μηνύματος και την 

κήρυξη του Ευαγγελίου 
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ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» 

 

Καταγόταν από το Ζεομύρι Τραπεζούντας. Ο Νίκων περιόδευε σε πολλά 

μέρη της Ελλάδας και κήρυττε , επαναλαμβάνοντας συνεχώς τη λέξη «μετανοείτε» 

απ΄ όπου προήλθε και το προσωνύμιό του. Πέθανε στη Σπάρτη όπου οι κάτοικοι 

έχτισαν περικαλλή ναό  προς τιμή του, τον έχουν πολιούχο της πόλης τους και τον 

γιορτάζουν με μεγαλοπρέπεια. 

 

AΓΙΟΣ ΕΙΡΗΝΑΡΧΟΣ 

 

Μαρτύρησε στη Σεβάστεια του Πόντου επί Διοκλητιανού. Ήταν δήμιος και 

παρακινημένος κάποτε από το θάρρος επτά χριστιανών γυναικών πίστεψε στο 

Χριστό και στη συνέχεια θανατώθηκε. 

 

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 

 

Μάρτυρας και αγία της χριστιανικής εκκλησίας 

που έζησε τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού. Κατά 

την παράδοση, μαρτύρησε επί αυτοκράτορα 

Μαξιμίνου (235-238)μ.Χ.). Καταγόταν από τη 

Μερζιφούντα του Πόντου. Κατ΄ άλλους καταγόταν 

από τη Νικομήδεια της Βιθυνίας. Μαρτύρησε στην 

Ηλιούπολη της Αιγύπτου παραδομένη από τον ίδιο 

τον πατέρα της, κατά μια μαρτυρία. Ο πατέρας της, 

έπειτα από λίγο, χτυπήθηκε, σύμφωνα ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΑΠΌ ΚΕΡΑΥΝΌ. 

Η Αγία και μεγαλομάρτυς Βαρβάρα είναι 

προστάτιδα του πυροβολοκού. 
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AΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Ο ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΣ 

 

Ο Άγιος Σάββας καταγόταν από το 

Ν.Δ.Πόντο και συγκεκριμένα από τη Μουταλάσκη 

της Καππαδοκίας. Ασπάστηκε το μοναχικό σχήμα 

από πέντε ετών παιδί και ως το τέλος της ζωής του 

έζησε με ευλάβεια και πίστη. Το 490 στην 

Παλαιστίνη, κοντά στα Ιεροσόλυμα, ίδρυσε 

ομώνυμο μοναστήρι, που έγινε Σχολή μοναχισμού. 

Είχε βιβλιοθήκες, χειρόγραφα, αντιγραφές. Εκεί 

εργάστηκε και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός τον 8ο 

αιώνα. 

Ο Άγιος Σάββας πέθανε στο μοναστήρι του. 

Τα λείψανά του, μετά από διάφορες περιπέτειες, η Ρωμαϊκή Εκκλησία τα επέστρεψε 

στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων το 1965 και τα ξανάβαλαν στο παλιό μοναστήρι.  

 

 

 

AΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

Ο Άγιος Νικόλαος γεννήθηκε στα Πάταρα του 

Δυτικού Πόντου. Στα 23 χρόνια του χειροτονήθηκε ιερέας 

και πολύ νωρίς έφτασε στο αξίωμα του αρχιεπισκόπου 

Μύρων και Λυκίας. 

Ο Άγιος Νικόλαος με τους διωγμούς φυλακίστηκε 

και αποφυλακίστηκε το 313 με το διάταγμα της 

ανεξιθρησκίας του Μ.Κωνσταντίνου. Έλαβε μέρος το 325 

στην Α΄ Οικουμενιλή Σύνοδο μεταξύ 318 Θεοφόρων 

Πατέρων κι εκεί ράπισε τον αιρετικό Άρειο, στηρίζοντας 

την Ορθοδοξία. 

Όλη του τη ζωή την αφιέρωσε σε καλά έργα, 

βοηθώντας φτωχούς, χήρες, ορφανά. Θεωρείται προστάτης Άγιος των ναυτικών.  
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ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

 

Μάρτυρας της Εκκλησίας. Θανατώθηκε επί 

Διοκλητιανού, γύρω στο 296, μαζί με τους μάρτυρες 

Αυξέντιο, Ευγένιο, Μαρδάριο και Ορέστη. Ενώ 

υπηρετούσε ως σκρινιάριος του διοικητή του 

Πόντου, Λυσία, βαφτίστηκε και προσέλκυσε και 

τους άλλους τέσσερις στη χριστιανική πίστη γι’ αυτό 

και υπέστη τρομερά βασανιστήρια. 

 

 

  

ΑΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ 

 

Ο Άγιος Φλώρος ήταν επίσκοπος της Αμισού 

το τελευταίο τέταρτο του 6ου αιώνα. 

Οι Άγιοι Φλώρος και Λαύρος ήταν δίδυμα αδέλφια 

και ήταν άρρηκτα ενωμένοι δια της θερμής πίστεως και       

    αγάπης που είχαν προς το Χριστό. Κατάγονταν από το 

Βυζάντιο και είχαν διδαχθεί το χριστιανισμό και την τέχνη   

    του λιθοξόου από τους Αγίους Πρόκλο (ή Πάτροκλο 

σύμφωνα με τον Άγιο Νικόδημο) και Μάξιμο, οι όποιοι 

υπέστησαν και μαρτυρικό θάνατο για το Χριστό.  
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                                          Κρυπτοχριστιανισμός στον Πόντο 

 

 

 

 

 

 

 

 

TO 1923 έπαψε επισήμως να υφίσταται ελληνική παρουσία στην Tουρκία, με 

μοναδική εξαίρεση τους Έλληνες της Πόλης, της Ίμβρου και της Tενέδου. Στις άλλες 

αλησμόνητες πατρίδες, το μόνο που θυμίζει πια πως κάποτε έζησαν εκεί Έλληνες 

είναι αρχαία ερείπια και βυζαντινοί ναοί. Mα πλάι στην περήφανη μοναξιά των 

μνημείων μας, μια άλλη ελληνική μαρτυρία άρχισε να ξεπροβάλλει τα τελευταία 

χρόνια, κρυφά και σιωπηλά, αλλά με σώμα και ψυχή. Στον μακρινό Πόντο το 

ελληνικό αίμα κυλά ακόμη στις φλέβες κάποιων κατοίκων και αναβλύζει μέσα από τη 

χριστιανική πίστη και την ελληνική λαλιά, που με τόσο θαυμαστό τρόπο έχουν 

διαφυλάξει μέχρι τώρα. Καθώς όμως η μεταστροφή στη λατρεία του Αλλάχ ήταν 

καταναγκαστική και όχι πηγαία, στον Πόντο, όπως και σε όλο τον τουρκοκρατούμενο 

ελληνισμό, γεννήθηκε το φαινόμενο του Κρυπτοχριστιανισμού. Φαινομενικά, οι 

αρνησίθρησκοι μεταμορφώνονταν σε τυπικούς Mουσουλμάνους, άλλαζαν όνομα, 

προσεύχονταν σε τζαμιά. Κρυφά όμως, στο σπίτι τους, έκαναν τον σταυρό τους, 

ασπάζονταν χριστιανικές εικόνες, καλά κρυμμένες, και το πιο σημαντικό διατηρούσαν 

άσβηστη την πατρογονική πίστη και στα παιδιά τους. Δυστυχώς δεν ήταν λίγες οι 

φορές που η διπλή ζωή των ανθρώπων αυτών αποκαλυπτόταν. Φρικτές ήταν οι 

τιμωρίες που επέβαλλαν οι τουρκικές αρχές σ’ αυτές τις περιπτώσεις και πλήθος 

νεομαρτύρων προστέθηκαν στο αγιολόγιο της Ελληνικής Εκκλησίας. 

Παρά το καθεστώς φόβου και ανασφάλειας, ο Κρυπτοχριστιανισμός κατόρθωσε να 

διανύσει 300 ολόκληρα χρόνια. Το 1914, οι Έλληνες του Πόντου υπερτερούσαν 

αριθμητικά έναντι των Τούρκων κατοίκων, αφού ήταν περισσότεροι από 900.000. 

Στον πληθυσμό αυτό συνυπολογίζονται 190.000 Μωαμεθανοί Έλληνες και 43.000 (!) 

κρυπτοχριστιανοί, που ζούσαν κυρίως στις περιοχές Όφεως, Τόνιας, Νικόπολης και 

Ματσούκας. Τώρα, όμως αρχίζει η γενοκτονία, η εξολόθρευση με κάθε μέσο του 

ελληνικού στοιχείου. Μέσα στη δίνη και στον πανικό των δίσεκτων εκείνων χρόνων, 

πολλοί ήταν και πάλι οι Έλληνες που μπροστά στο φάσμα της πείνας, της εκτόπισης 

και του θανάτου, αλλαξοπίστησαν. Κάποιοι άλλοι πήραν τη ρωσική υπηκοότητα 

διασφαλίζοντας έτσι και την πίστη και τη σωτηρία τους ή προσχώρησαν προσωρινά 

σε άλλα χριστιανικά δόγματα. 
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Θρησκευτικά μυστήρια όπως γίνονταν 

στον Πόντο 

ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΓΑΜΟΣ 
  

Μια ζωντανή 
αρχαιοελληνική και 
βυζαντινή παράδοση. 

Ένα από τα 
κορυφαία χαρμόσυνα 
γεγονότα της ζωής των 
Ποντίων ήταν ο γάμος. 
Η περιοχή του Πόντου 
έχει το μεγάλο 
προνόμιο να διασώζει 
μέχρι σήμερα πολλά 
επιβιώματα από τον 
παλαιότερο κοινωνικό 
βίο ακόμα και από τον προϊστορικό. Αν επιχειρήσεις να ξαναστύλωσεις τον 
Ποντιακό λαϊκό γάμο μέσα στα πανελλήνια πλαίσια του θεσμού, θα βρεθείς 
μέσα σ΄ ένα θησαυρό. Τα γαμήλια έθιμα του Πόντου με την κλασσική 
φυσιογνωμία και την ποιητικότητά τους προδίδουν την καταγωγή τους από 
την Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή παράδοση. 

Ο γάμος στην Ποντιακή διάλεκτο λέγεται ΧΑΡΑ. Η ευχή των μεγαλυτέρων 
στα παιδία «Να τρώγω τη χαρά σ’» (να σε χαρώ στο γάμο σου) έδινε το μέτρο 
της ασύγκριτης χαράς που αναλογεί στο γεγονός του γάμου. Για τους 
Πόντιους θεωρούνταν μεγάλη προσβολή να οδηγηθεί σε αποτυχία ένας 
γάμος. Το πρακτικό πνεύμα της ποντιακής παράδοσης με τη δύναμη του 
εθίμου είχε δώσει λύση στο ζήτημα του διαζυγίου και στο πρόβλημα της 
προίκας. Η ευχή στους νεόνυμφους «στερεωμένα τ’ ερματώσετε» είχε την 
έννοια της απευχής για κάθε περίπτωση χωρισμού του ανδρόγυνου. Ήταν 
σπάνιο φαινόμενο το διαζύγιο παρότι η Εκκλησία δεν το απέκλειε σε 
ορισμένες περιπτώσεις. Το πρόβλημα της προίκας είχε λυθεί με το έθιμο των 
δωρισμάτων της νύφης «με τα χάρια τση νύφες» στο γάμο της. Την όλη 
φροντίδα για τη συγκρότηση ενός νέου νοικοκυριού «για του τσακί το 
γούρεμαν» μέσα στο παλιό, αφού ο πατριαρχισμός στον Πόντο διατηρούσε 
αναλλοίωτη τη μορφή του, την είχαν οι γονείς του νέου, χωρίς βέβαια να 
μένουν αδιάφοροι και οι γονείς της νέας. Ο νέος «ο παιδάς» έπρεπε να 
παντρευτεί «να γυναικίξ’» στα 16-18 του χρόνια και η νέα «ν’ αντρίζ’» μετά τα 
14 χρόνια. 

Στην εκλογή της νύφης καθοριστικό ρόλο είχε η οικογένεια. «Τέρεν την 
ούγιαν κι έπαρ’ το πανίν, τέρεν τη μάναν κι έπαρ’ το παιδίν», «τ’ εγεινέτερων 
το αίμαν’ ς σ’ εμόν το αιμάν ‘ κι ταράζω (δεν ενώνω το αίμα τους με το αίμα 
μου), «Καλόν γενέαν εν’» (είναι από εκλεκτό σόι). 

Τα ειδικά σωματικά και ψυχικά προσόντα της νέας βάρυναν εξίσου στην 
επιλογή. Η εργατική, η εχέμυθη, η έξυπνη, η καλοσυνάτη, η μετρημένη άλλα 
και η υγιής σωματικά συγκέντρωνε τις περισσότερες προτιμήσεις. Η ομορφιά 
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και η σωματική συμμετρία της νέας καθώς και τα πλούσια και μακριά μαλλιά 
της «Τα τσέμα τ’ς παχέα και μακρέα εχράζ’ νε έναν κορίτσ’ κι άλλο» (οι 
πλεξούδες της παχιές και μακριές ισοδυναμούν μ΄ ένα ακόμη κορίτσι). 

Τα παραπάνω προσόντα της νύφης ήταν η προίκα της. Το αγροτικό 
νοικοκυριό και η αγροτική οικονομία στηρίζονταν στις ικανότητες των μελών 
της οικογένειας. «Μάθα, κόρη, την αγρυπνιάν και την κακοπειρίαν, όνταν θα 
πας σα πεθερ’κα σ’ να είσαι μαθεμέντσα». Οι λόγοι συγγενείας δεν επέτρεπαν 
το γάμο. Αποφεύγανε το γάμο μεταξύ νέων που είχαν βαπτιστεί από τον ίδιο 
νουνό, γιατί τους θεωρούσαν πνευματικά αδέρφια: «Τα μωρά τ’ έπεσαν’ ς 
έναν αγκάλεν’ κι ρουζ’ νε τ’ έναν τ’ άλλο» (δεν μπορούν να παντρευτούν δύο 
νέοι που βαπτιστήκανε από τον ίδιο νουνό). 

Τον πρώτο λόγο στην επιλογή της νύφης είχε η μάνα : 
Μάνα μ’, αν είσαι η μάνα μου  
κι αν είμαι το παιδόπ σ’ 
εδέβαν τα νεότητα μ’ 
υπάντρεψέ με οφέτος. 
Εγώ ασ’ ση μάνας – ι- μ’ 
και ασ’ ση κυρού μ’ τη  
βουλήν ’κι εβγαίνω. 
Το ερωτευμένο παλικάρι αναγκαζόταν να κλέψει την κοπέλα που 

αγαπούσε. Γινόταν το «φυγαδίαμαν». Έτσι η επιλογή της μάνας ναυαγούσε. 
Πολλές φορές η δήλωση των νεόνυμφων μπροστά στον ιερέα ότι με τη 
θέληση τους παντρεύονται ήταν εικονική και την έκαναν κάτω από ψυχολογική 
βία. Η λαϊκή μούσα στέλνει το μήνυμα στο ιερέα :   

Η ψη την ψην όνταν’ κι θελ’  
ποπά ντο στεφανώνεις ; 
δυο μαχαίρια δίστομα  
εσύ φερτς κι ανταμώνεις! 
(Όταν οι δυο ψυχές δεν αγαπιούνται, παπά πώς στεφανώνεις, μαχαίρια 

δυο δίστομα φέρνεις και ανταμώνεις!) 
Όταν η νύφη αναχωρούσε από το πατρικό της σπίτι, οι συμβουλές των 

δικών της, ιδίως της μάνας της, ήταν πολύ σκληρές: «Εσύ ατώρα θα γίνεσαι 
άλλο οσπίτ’. Εμάς να ανασπάλτς και να αγαπάς τον άντρα σ’ και τα πεθερκά 
σ’». 

Διάλυση γάμου γινόταν σε σπάνιες περιπτώσεις. Όταν τούτο ήταν 
αναπόφευκτο, τη διάλυση αποφάσιζε η Εκκλησιαστική Αρχή εκδίδοντας το 
διαζύγιο «χωρισμοχάρτ’». 

Πολλά είναι τα έθιμα που παρέμειναν αναλλοίωτα μέχρι σήμερα από την 
κοινωνική ζωή των Ποντίων. Ο γλωσσικός πλούτος, οι ονομασίες, οι γαμήλιες 
ορολογίες σε όλες τις διαδικασίες του γάμου αποδεικνύουν τη γλωσσική 
συνέχεια από τις ορολογίες του πανάρχαιου γάμου και της χριστιανικής 
παράδοσης του Βυζαντίου.        
  
  
ΨΑΛΑΦΕΜΑΝ (ΠΡΟΞΕΝΙΑ) 
  
Στην εικόνα βλέπουμε καθισμένες «πάνω’ ς σο σετ» (στον καναπέ) με τα 
όρθια σκληρά μαξιλάρια τη μητέρα της νύφης και την «προξενητάβα» να 
συζητούν. Η προξενήτρα «έρθεν’ ς σο ψαλάφεμαν» (ψαλαφώ = ζητώ) δηλ. 
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ήρθε από την πλευρά των γονιών του γαμπρού για να βολιδοσκοπήσει τους 
γονείς της νύφης. Η προξενήτρα ήταν συνήθως ηλικιωμένη γυναίκα με πείρα 
στις μεσολαβήσεις αυτές. Όσες αναλαμβάνανε το έργο της βολιδοσκόπησης 
ονομάζονταν «προξενέτραι». Παρόμοιο έργο απαντάται και στην Ελλάδα του 
5ου  π.χ αιώνα όπως φαίνεται από τις λέξεις «προμνήστριαι», 
«προμνηστρίδες» και «προμνηστική». 

Για το προξενιό πολλές φορές μεσολαβούσαν και οι συγγενείς ή οι γονείς 
του νέου που έκαναν επίσκεψη στο σπίτι των γονιών της κοπέλας για να 
διαπιστώσουν αν οι γονείς της ήθελαν το γιο τους για γαμπρό. Συνήθως η 
επίσκεψη αυτή γινόταν το Σαββατόβραδο. Τους γονείς του νέου συνόδευσαν 
και ορισμένοι άλλοι συγγενείς ή ο νουνός του γαμπρού (δεξάμενος). 

Για να δείξουν το σκοπό της επίσκεψης συχνά φορούσαν ανάποδα τις 
κάλτσες. Το κέρασμα έκανε η μέλλουσα νύφη, η οποία έπρεπε να είναι 
χαμηλοβλεπούσα, σεμνή και μετρημένη στις κινήσεις της. 

Αν οι γονείς της νύφης δε συμφωνούσαν με το πρώτο «ψαλάφερμαν», τότε 
επαναλαμβανόταν και δεύτερη και καμιά φορά και τρίτη φορά μέχρι να 
καταφέρουν να πάρουν «τον λόγον ατούν» δηλ. το λόγο των γονιών της 
νύφης. Τότε λέγανε «η προξενία εχτίεν» δηλ. το προξενιό πέτυχε. Αν ο 
γαμπρός δεν ήταν αρεστός, τότε οι γονείς της νέας πρόβαλαν διάφορες 
προφάσεις: «Το κορίτ’ν εμούν μικρόν εν» ή «σειράν’ κ’ έχουμε» ή «’κ’ έχουμεν 
καιρόν για χαράν» ή «ζεγκιλίχ’ κι έχομεν», χαρακτηριστικές φράσεις: «πάω’ ς 
σο ψαλάφεμαν», «έρχουμαι’ ς σο ψαλάφεμαν», «στείλω’ ς σο ψαλάφεμαν». 
  
ΤΟ ΛΟΓΟΠΑΡΜΑΝ (ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ, ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ) 
  
Όταν πλησίαζε ο καιρός του γάμου πήγαιναν 7 ή 8 μέρες πριν από τη στέψη, 
το βράδυ συνήθως, οι στενοί συγγενείς του νέου (πατέρας, νουνός, θείος) στο 
σπίτι της κόρης και έπαιρναν το λόγο δηλ. την τελευταία διαβεβαίωση. Η 
επίσκεψη ήταν εθιμοτυπική γιατί όλοι γνώριζαν πως την επόμενη Κυριακή θα 
γινόταν ο γάμος. Έλεγαν: «Εμείς λέγομε σα οχτώ απάν να εφτάμε τον γάμον. 
Ντο λέτε κι εσείς;» Όταν συμφωνούσαν για την ημερομηνία «επαίρναν τον 
λόγον» γινόταν το κέρασμα της νύφης. 

Στον καθένα από τους οικείους του γαμπρού που ήρθαν στο λογόπαρμαν 
δινόταν ως δώρο ένα ζευγάρι μάλλινες κάλτσες. Τότε μάλιστα κλείδωναν κι 
ένα λουκέτο και το έβαζαν στην τσέπη του γαμπρού. Θα το ξεκλείδωνε όταν 
πήγαινε να σμίξει με τη νύφη, στη νυφική παστάδα (νυμφείο) το βράδυ της 
Δευτέρας. 

Χαρακτηριστικά τα λόγια των δυο συμπεθέρων: «Εμείς την κερεκήν α 
έρχουμες να παίρομε το δίκαιον εμούν» εννοώντας τη νύφη. Η απάντηση από 
τον πατέρα της νύφης: «Όποταν θέλετε το δίκαιον εσούν, ελάτε επάρτ’ ατο». 
Μετά το λογόπαρμαν έλεγε ο κόσμος για την κόρη: «τ’ ατηνές η χινέα πα 
εκοπανίεν» (κοπανίστηκε, ετοιμάστηκε κι αυτηνής ο κινάς) (κινάς = βαφή για 
τη νύφη). Η κόρη τώρα δεν πολυέβγαινε έξω για να μη φαίνεται, να μην 
ματιαστεί, να μην κακοπάθει. 
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ΣΟΥΜΑΔΑ Ή ΣΗΜΑΔΟΘΕΣΑ (ΟΙ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ) 
  
Λίγες μέρες μετά την καταφατική απάντηση του πατέρα της νέας 
(λογόπαρμαν), ο γαμπρός και οι γονείς του με συγγενείς και φίλους και με τη 
συνοδεία μουσικών οργάνων πήγαιναν στο σπίτι της νέας για τον αρραβώνα 
(να σημα-δεύ’νε). Απαραίτητη ήταν η παρουσία του παπά για την αλλαγή των 
δαχτυλιδιών «χωρίς ποπάν σουμάδ’ κι έτον» (χωρίς παπά αρραβώνας δε 
λογαριαζόταν).  

Σε λίγο ηλικιωμένες συγγενείς της νέας και οι φίλες της τη συνόδευσαν στην 
αίθουσα της τελετής στολισμένη με γιορτινή ενδυμασία και κοσμήματα. Οι 
βέρες μπορεί να ήταν χρυσές ή να ήταν δαχτυλίδια παλιού τύπου ασημένια. 
Αυτός που τ’ άλλαζε ήταν υποχρεωμένος και να τους στεφανώσει.  

Μετά ανταλλάσσονταν τα δώρα: ένα κεφαλομάντηλο «λετσέκ’» δώρο του 
νέου στη νέα και ζευγάρι μάλλινες κάλτσες με σχέδια «πλουμιστά ορτάρια» 
της νέας στο νέο. Τα δώρα που δωρίζανε στην υποψήφια νύφη ήταν διάφορα: 
φλουριά, δαχτυλίδι, σταυρό, χρήματα και δέχονταν το χειροφιλημά της.  

Εκτός από τον αρραβώνα πριν από το γάμο που θεωρούνταν «ημ’σόν 
στεφάνωμαν» (μισή στέψη) είχαμε και τον αρραβώνα κατά τη βρεφική ηλικία 
που ονομαζόταν «πεσίκ’κερτμεσί» (αρραβώνας της κούνιας).  

Την ημέρα του αρραβώνα προσδιοριζόταν και η ημερομηνία του γάμου 
«τση χαράς». Έστρωναν έπειτα τραπέζι με ρακή και μεζέδες και κερνούσαν 
όλους. Πίνοντας εύχονταν «ευλογημένα και ’ς σα στέφανα’ τουν ν’αξιών’ ο 
θεόν». Έτσι η διαδικασία των αρραβώνων τελείωνε «εδούν’ ναν κι επαίρ’ναν 
σημάδ’».  

Η διάλυση του αρραβώνα ήταν σπάνιο φαινόμενο. Αν τη διάλυση του 
αρραβώνα τη ζητούσε ο γαμπρός, δεν του επιστρεφόταν τίποτε απ’ όσα 
δώρισε στη νύφη, αν όμως τη ζητούσε η νύφη, τότε ήταν υποχρεωμένη να 
επιστρέψει όλα όσα της δωρίσανε ο γαμπρός και οι συγγενείς του. Η διάλυση 
του αρραβώνα θεωρούνταν προσβλητικό γεγονός τόσο για τους 
μελλόνυμφους όσο και για τους συγγενείς τους.  

Γνωστές οι φράσεις: «σύρω το σουμάδ’», «στείλω οπίς’ το σουμάδ’» και 
«κλώθω το σουμάδ’». Αν οι γονείς της νέας δεν είχαν χρήματα, τότε δε 
γινόταν λόγος για αρραβώνα κι έτσι περιορίζονταν στο «λογόπαρμαν» αφού 
κατά την άποψη τους «σουμάδ’ εν’ ο λόγος». 

Κατά την τέλεση του αρραβώνα απαραίτητη ήταν και η παρουσία τη 
σουμαδοψώμ’ (ψωμί του αρραβώνα) που το έφερναν μαζί τους οι γονείς του 
νέου και το μοίραζαν στους παρισταμένους. 

Ο νέος και η νέα μέχρι το γάμο συναντιόνταν με την παρουσία συγγενικού 
προσώπου. Ως την ημέρα του γάμου ο νέος λεγόταν «νουσαλούς» και η νέα 
«νουσαλού».           
  
  ΤΑ ΓΑΜΠΡΟΛAΛΙΑ - ΤΟ ΓΑΜΠΡΟΚAΛΕΣΜΑΝ 

  
Είναι η πρόσκληση για γλέντι που γίνεται από τους γονείς της 

αρραβωνιαστικιάς στον αρραβωνιαστικό της και τους γονείς του. Χωρίς την 
πρόσκληση αυτή ο μνηστήρας δεν επιτρεπόταν να επισκεφτεί τα πεθερικά 
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του, πριν από το γάμο. Σημαίνει επίσης και την πρόσκληση που έκαναν οι 
γονείς της νύφης στους νιόπαντρους την 7η μέρα μετά το γάμο τους. 
Κυριαρχεί εδώ η επιστροφή της νύφης στο πατρικό σπίτι, γι’ αυτό και η 
φράση: «Η νύφε εκλώστεν σ’ εφτά» (η νύφη επέστρεψε την 7η μέρα).  
  
ΤΟ ΓΑΜΠΡΟΚΟYΡ’ (ΤΟ ΚΟYΤΣΟΥΡΟ ΤΟΥ ΓΑΜΠΡΟY) 

  
Hταν χοντρό κούτσουρο που κοβόταν δύσκολα. Κατά την ποντιακή 

συνήθεια ένα τέτοιο κούτσουρο έπρεπε να σχίσει ο γαμπρός πριν από το 
γάμο του, για να αποδείξει ότι είναι σε θέση να αναλάβει τα οικογενειακά 
βάρη. Το σχίσιμο αυτού του κούτσουρου από το γαμπρό γινόταν με τσεκούρι 
μέσα στην αυλή του πεθερού του, μπροστά στα μάτια γειτόνων, οι οποίοι τον 
επευφημούσαν.  

  
Ο ΚΟYΜΠΑΡΟΝ (Ο ΚΟΥΜΠAΡΟΣ) 

 Το ρόλο του κουμπάρου τον αναλάμβανε ο πρωτότοκος γιος ή άλλος γιος 
του νουνού του νέου και σε ελλειψή του, φίλος ή συγγενής. Αυτός ήταν 
υποχρεωμένος να φροντίσει για την έκδοση της άδειας του γάμου «εβγάλ’νεν 
το συνεκέσιον». 

Η έκδοση γινόταν ύστερα από αυστηρό έλεγχο για την αποφυγή σύναψης 
γάμου μεταξύ συγγενών: «Σ σα εξ κιφάλα’ κ’ ερρούζ’ ναν τ’έναν τ’άλλο». 
Ελέγχανε ακόμη και την πνευματική συγγένεια. Οι νέοι που ήταν «βαφτιστικά 
ή τσιράχα του ίδιου δεξάμενου (νουνού) ή δεξαμέντζας (νουνάς)» αποφεύγανε 
το γάμο. Γι’ αυτό φρόντιζαν οι άνδρες να βαφτίζουν αγόρια, ενώ οι γυναίκες 
κορίτσια. 

  

ΤΟ ΣIΝΙΑΓΜΑΝ (ΦΙΛΟΞΕΝIΑ ΚΑΙ ΒAΨΙΜΟ ΤΗΣ ΝYΦΗΣ) 

Μια εβδομάδα πριν το γάμο, η δεξαμέντζα (νουνά) της νέας την καλούσε μαζί 
με τις φιλενάδες της στο σπίτι της. Εκεί με τους ήχους της λύρας τη «σινίαζαν» 
δηλ. της βάφανε τα νύχια και τα μαλλιά με τη «σινέα». Η σινέα ή «κινά» ήταν 
κόκκινη βαφή σε σκόνη που το ανακάτευαν με νερό, ώσπου να γίνει 
πολτώδης βαφή. 

Στη συνέχεια η νουνά της δώριζε ζουπούνα και τη φιλοξενούσε μια μέρα. 
Τις άλλες μέρες φιλοξενούνταν από τους στενούς συγγενείς της. Στο πατρικό 
της σπίτι επέστρεφε το Σάββατο δηλ. την παραμονή του γάμου της.  

 
ΤΑ ΤΣΑΛΚΟYΓΙΑ (ΚΑΠAΡΩΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ) 

Το πρωί της Παρασκευής ο γαμπρός καπάρωνε τους οργανοπαίκτες για το 
γάμο. Έτσι έλεγαν: «ο γαμπρόν εσυμφώνεσεν ή επίασεν τα τσαλκούγια». 
Απαραίτητο όργανο ήταν ο κεμεντζές (λύρα) και το νταούλι.  

Υπήρχαν όμως κι άλλα όργανα όπως ο ζουρνάς (βαρύαυλος), το αγγείον ή το 
«τουλούμ’ζουρνά» (τσαμπούνα ή γκάιντα) και το γαβάλ (χειλίαυλος, φλογέρα). 
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ΤΟ ΛΑΛΕΜΑΝ Η ΤΑ ΚΛΗΤΩΡΑ (Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΓΑΜΟ) 
  

Λεγόταν επίσης και κάλεσμαν ή προσκάλεσμαν. Η πρόσκληση γινόταν με 
κεριά ή λαμπάδες. Με λαμπάδες καλούσαν το δεσπότη, τον παπά και τους 
πρόκριτους. Με κεριά καλούσαν τους κατοίκους του χωριού. 

Στο Κιουμούς Ματέν το λάλεμαν γινόταν με προσκλητήρια. Σε άλλες 
περιοχές η πρόσκληση σε γάμο γινόταν με ρακί. Ο καλεστής προσφέροντας 
ένα ποτηράκι ρακί έλεγε: «λαλούμε σε ση χαράν». Παλιά το προσκλητήριο 
κερί ήταν βαμμένο με κόκκινο χρώμα στη βάση του και το λέγανε 
«κοκκινόκωλον κερίν». 

Για τον ακατάδεκτο να πάει στο γάμο έλεγαν: «Ατός πα’ κοκκινόκωλον 
κερίν μη εθέλ’ νεν να έρ’ ται;» ενώ για τον απρόσκλητο επισκέπτη: «εθαρρείς 
με το κοκκινόκωλον κερίν ελάλεσαν κι αυτόν».  
ΤΟ ΨΑΘΥΡΙΝ (ΠΙΤΑ) 

  

Ήταν πίτα με αλεύρι, βούτυρο και αυγά. Τις πίτες παρα-σκεύαζαν εφτά 
πρωτοστέφανες γυναίκες την Παρασκευή πριν από το γάμο στο σπίτι του 
γαμπρού. Με ψαθύρια προσκαλούσαν τους συγγενείς στο γάμο. Με ψαθύρια 
επίσης ξεπροβόδιζαν και τους συγγενείς που έρχονταν από άλλα χωριά.  

  

ΤΟ ΛΟΥΤΡΟΝ ΤΗ ΝΥΦΕΣ (ΤΟ ΛΟΥΣΙΜΟ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ) 
  

Από τον ποντιακό γάμο, που διατηρούσε πολλά κοινά στοιχεία με τον 
αρχαίο ελληνικό, δεν ήταν δυνατόν να λείπει και το λουτρό της νύφης, όπως 
γινόταν και το γαμήλιο λουτρό της κόρης των μυκηναϊκών χρόνων. Το 
μεσημέρι του Σαββάτου με μουσική πήγαιναν οι καλεσμένες κοπέλες στο 
σπίτι της νύφης και την οδηγούσαν στο λουτρό. Εκεί την έλουζαν γυναίκες με 
πείρα βοηθούμενες από την ιδιοκτήτρια του λουτρού. Στο τέλος αφού 
φιλοδωρούσαν την «τερλέκ» (ιδιοκτήτρια λουτρού) έφευγαν για το σπίτι της 
νύφης. Στην πομπή μετείχε κι ο λυράρης.   

 
ΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑΝ (ΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΔΩΡΩΝ) 

  

Την ώρα που λουζόταν η νύφη, στο σπίτι της είχαν στρωθεί τα τραπέζια με 
εκλεκτούς μεζέδες και φαγητά. Οι καλεσμένοι με τα δώρα «την χαρ’» γέμιζαν 
το νυφιάτικο σπίτι. 

                  
ΤΟ ΛΟΥΤΡΟΝ ΤΗ ΓΑΜΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΚΟΥΜΠΑΡ’ 
   Το βράδυ του Σαββάτου, μετά το φαγητό, ο κουμπάρος μαζί με συγγενείς 
και φίλους οδηγούσαν τον γαμπρό στο λουτρό. Τα έξοδα βάρυναν τον 
κουμπάρο. 

 

ΤΟ ΠΑΤΕΜΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΧΤΕΝΙΣΜΑΝ 
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Το βράδυ του Σαββάτου ο γαμπρός με τους φίλους του και τα κορίτσια που 
είχαν λούσει τη νύφη, πήγαιναν στο σπίτι της νύφης με μουσική και 
τραγούδια. Στους άνδρες στρώνανε τραπέζια κι άρχιζε το γλέντι με φαγοπότι. 
Αυτό λεγόταν «πάτεμαν». Τα κορίτσια σε ξεχωριστό δωμάτιο χτένιζαν τη 
νύφη, κάνοντας «τσάμας» (πλεξίδες) τα μαλλιά της τραγουδώντας: «Στα ψηλά 
τα παραθύρια, εχτενίσκουν - τουν η κόρη». Μετά η παρέα πήγαινε με μουσική 
στο σπίτι του γαμπρού και συνέχιζε το γλέντι: «Επήγαν’ς σο πάτεμαν ση 
γαμπρού».    
 
ΤΟ ΦΟΡΙΣΜΑΝ ΤΗ ΝΥΦΕΣ - ΝΥΦΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ 

  
Νωρίς το πρωί της Κυριακής, ο γαμπρός έστελνε στη νύφη το πέπλο 

«πουλαμάν» ή «καμαρωτέρ», τα παπούτσια «ποστάλα», τις κάλτσες 
«ορτάρα», μεταξωτή ποδιά «φοτά», μεταξωτό μαντήλι «μαντήλ’» κι άλλα 
πάνω σε δίσκο «σινίν». Με αυτά οι καλεσμένες έντυναν και στόλιζαν τη νύφη. 
Συγχρόνως τραγουδούσαν: «Φορίστ’ατεν, σκεπάστ’ατεν κι επάρτ’ατέν κι ας 
πάμε». Τα τραγούδια προκαλούσαν κλάμα στη νύφη και τότε λέγανε λόγια 
παρηγοριάς: «Μη κλαις, νυφίτσα’ ς ση γαμπρού θα πας…».   

             
ΤΟ ΞΥΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΡΙΣΜΑΝ ΤΗ ΓΑΜΠΡΟΥ 

     Την ώρα που ντύνανε και στολίζανε τη νύφη, στο σπίτι του κουμπάρου 
γινόταν το ξύρισμα και ντύσιμο του γαμπρού, «ξύριγμαν τη γαμπρού», με τη 
συνοδεία της λύρας και τη συμμετοχή στην εκδήλωση των παρανυφάδων, 
νεοπαντρεμένων συγγενών που τραγουδούσαν: «Ξυρίστε ατον, στολίστε 
ατον, επάρτε ατον κι ας πάμε», «Η παρανυφ’σσα έμορφος, ή νύφε άλλο 
καλλίον και –ν- ο κουμπάρον ζεμίαν’ κ’ εχ’ και –ν- ο γαμπρόν θερίον» κ.ά. Ο 
κουμπάρος προχωρούσε αργά στο ξύρισμα, ενώ ο ιδιαίτερος κουρέας 
προσποιούνταν ότι το ξυράφι δεν κόβει, θέλει ακόνισμα, «το ξυράφ’ κι κόφτ’ 
θελ’ ακόνεμαν!». Βέβαια αυτά τα έλεγε για να αποσπάσει κάποιο 
φιλοδώρημα. 

 Μόλις τέλειωνε το ξύρισμα, οι συγγενείς του γαμπρού σπάζανε για γούρι το 
κάθισμα. Στη συνέχεια ο κουμπάρος έδενε την κουκούλα επιδεικτικά στο 
κεφάλι του γαμπρού, ενώ η μητέρα του σταύρωνε στο στήθος του άσπρο 
μαντήλι. Ακολουθούσαν οι ευχές και τα δώρα των καλεσμένων που τα 
διαδεχόταν το «στόλιγμαν και τ’ αρμάτωμαν του γαμπρού».     

  

ΤΟ ΝΥΦΕΠΑΡΜΑΝ (Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ) 
  
  Το νυφέπαρμαν είναι η κορυφαία εκδήλωση του γάμου. Μετά το ντύσιμο του 
γαμπρού οι συγγενείς και οι καλεσμένοι ξεκινούν για το σπίτι της νύφης. Η 
γαμήλια αυτή πομπή λεγόταν «γαμόστολος» ή «οψίκ». Στο σπίτι μένει μόνο η 
μάνα του γαμπρού για να υποδεχτεί το νέο ζευγάρι. Προηγούνται οι 
οργανοπαίχτες που στο μπράτσο τους δένανε ως δώρο ένα μαντήλι ή μια 
πετσέτα, «το πεσκίρ» και από πίσω τους οι «καλετέρ’» ή «εμπρολάτ’» ή 
«τραγωδάν», ομάδα τραγουδιστών της πομπής. Σε όλη τη διαδρομή η παρέα 
του γαμπρού τραγουδάει διάφορα χαρούμενα δίστιχα δίνοντας ιδιαίτερο τόνο 
στη χαρμόσυνη ατμόσφαιρα με διάφορες επευφημίες και ζητωκραυγές. 
Προχωρούσαν σιγά - σιγά γιατί χορεύανε οδοιπορικούς χορούς, πολλές 
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φορές επιτόπια. Στην πρώτη σειρά της πομπής ο «νέγαμον» (ο γαμπρός) 
καβάλα σε κόκκινο ή άσπρο άλογο και δίπλα του οι οπλοφόροι συνοδοί, ο 
κουμπάρος και οι παρανυφάδες. Στην πορεία τους επιδίδονταν σε 
πυροβολισμούς, συμβολικό σημάδι δύναμης και επίδειξης. 

Στα σταυροδρόμια, στις ρεματιές η πομπή θα κάνει μικρή στάση κι ο 
γαμπρός θα προσφέρει θυσία αναίμακτη στο ξωτικό, ένα κομμάτι από τη 
λαγάνα ή το λαβάσ’, για να το εξουδετερώσει. 

Κάποτε η γαμήλια πομπή έφτανε έξω από το σπίτι της νύφης. Εκεί ομάδα 
νέων εμπόδιζε την είσοδο του γαμπρού και της συνοδείας του. Όμως η ρακή 
και μια ψητή κότα έκαναν το θαύμα τους . Ο γαμπρός κατέβαινε από τ’ άλογο, 
έμπαινε μέσα με το δεξί όπου τον υποδέχονταν η πεθερά μ’ ένα μητρικό φιλί. 
Ύστερα τον περιποιούνταν με το ονομαστό «φούστορον» (ομελέτα). Από 
αυτό το έθιμο βγήκε η περιβόητη φράση: «Γάμπρε, φούστορον τρώς;». 

Στον κουμπάρο ο οποίος τύχαινε ιδιαίτερης τιμής και εκτίμησης πρόσφεραν 
«έναν βρασμένον κοσσάραν». Οι «καλετέν» (φίλοι και συγγενείς) φώναζαν: 
«Την κοσσάραν θέλω, καϊνάνα, (πεθερά) την κοσσάραν φέρε, καϊνάνα». Και 
ενώ συμβαίνουν αυτά, ο χαϊπετσής (ένας με το δισάκι) θα βάλει τα νυφαδιακά 
μαζί μ’ ένα ψώμι στο τραπέζι για να τα ευλογήσει ο παπάς. Ύστερα τα 
νυφιάτικα θα παραδοθούν στο «νυφείον» (νυφικό δωμάτιο) όπου και θ’ 
αρχίσει το ντύσιμο. Η νύφη θα φορέσει τη ζουπούνα, τη ζωνάρ’ με τα 
πισκούλια, το σαλβάρ’ και το κουρσίν που της έστειλε ο γαμπρός. Και καθώς 
άρχιζε το ντύσιμο, οι φίλες που ήταν παρούσες στο νυφικό δωμάτιο 
ξεσπούσαν σε σιωπηλό κλάμα μαζί της για το σκληρό χωρισμό. «Ολ’ κλαιμέν’ 
και φλιμέν’ κι η νύφε ενεσύρ’ νεν κι έκλαιεν». Βέβαια δεν έλειπαν κι εκείνοι 
που θεωρούσαν προσποιητό το κλάμα της νύφης, όπως δηλώνει η φράση : 

«Ασ’ σο πολλά τη χαράν ατ’ς τεά κλαίει κιόλα . απεσ’ ατ’ς άμαν λέει: εγώ το 
κλαίω μη τερείτε, εσείν’ καλοσκεπάστε».  

 

Παράλληλα με το στόλισμα της νύφης έπαιζε ο λυράρης ενώ μια μεσόκοπη 
τραγουδούσε πένθιμα: «Σήμερον μαύρος ουρανός, σήμερον μαύρ’ημέρα, 
σήμερον ξεχωρίζουνταν μάνα και θεγατέρα…..» ενώ όλοι χορωδιακά 
τραγουδούσαν: «Άφη κόρη τη μάνα σου και ποίσον άλλεν μάναν, άφη κόρη 
τον κύρην σου και ποίσον άλλον κύρην….». 

Μόλις τέλειωνε το ντύσιμο ο κουμπάρος φιλοδωρούσε τις κοπελιές 
«εδούν’νεν τα σκεπαστικά». Σε λίγο ο λυράρης θ’ αρχίσει να παίζει λυπητερά 
τη λύρα του τραγουδώντας: «Μη κλαις, κόρη, μη κλαις κι εφτάς κι εμέν και 
κλαίω, τ’ εμόν η κάρδια γεραλούν κι αν κλαίω θα ματούται………..». Κατά την 
έξοδο της νύφης ο λυράρης έπαιζε το αχπαστόν (τραγούδι του ξεκινήματος 
της πομπής): «Σήμερον μαύρος ουρανός, σήμερον μαύρ’ημέρα, σήμερον θα 
χωρίεται μάνα και θυγατέρα……….».  

  
ΤΟ ΣΤΕΦΑΝΩΜΑΝ (ΣΤΕΨΗ) 
 

     Γαμπρός και νύφη καβάλα στ’ άλογα όδευαν για τη εκκλησία. Ο 
γαμόστολος έφτανε κάποτε στην εκκλησιά, η μουσική σταματούσε κι ο παπάς 
ερχόταν να πάρει τους μελλόνυμφους. Ο παπάς έδινε στους νεόνυμφους να 
πιουν «μελίγαλαν». Έδινε και στον κουμπάρο που, αφού το αποτελείωνε, 
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άφηνε το ποτήρι στα πόδια του γαμπρού κι εκείνος το έκανε κομμάτια. Φίλοι 
του κουμπάρου, που στέκανε πίσω του, τον σήκωναν ψηλά και του ζητούσαν 
να τάξει. Κι εκείνος «έταζεν ατσεν έναν μουχαπέτ’» (τους έταζε ένα γλέντι).  

Μετά τη στέψη η γαμήλια πομπή με πανηγυρικούς χορούς και τραγούδια 
επέστρεφε στο σπίτι του γαμπρού για το βραδινό φαγοπότι και γλέντι. 
Ακολουθούσαν «τα χάρτα» δηλ. η προσφορά δώρων στη νύφη που ήταν στο 
νυφείον. Ειδικός εκφωνητής εκφωνούσε το όνομα του κάθε δωρητή.       

  
ΑΠΟΚΑΜΑΡΩΜΑΝ (ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ) 
  

       Μετά τον γαμήλιο δείπνο, γύρω στα μεσάνυχτα, γινόταν από τον 
κουμπάρο το «αποκαμάρωμαν» δηλ. τα αποκαλυπτήρια της νύφης, το 
ξεσκέπασμα του προσώπου της από το «καμαρωτέρ’» δηλ. από το νυφικό 
πέπλο. Τα όργανα έπαιζαν και τραγουδούσαν διάφορα τραγούδια: «Σήμερον 
άλλος ουρανός, χάραξεν κι η Ανατολή, σήμερον άλλη μέρα, πάει να 
ξημερώσει…». «Χάραξεν και Ανατολή κ’ εξέβαν δυο άστρα, τ’ έναν ομάζ’ τον 
πρόσωπο σ’, τ’ άλλο τα ψήα σ’ τ’ άσπρα» (Χάραξε και η Ανατολή και βγήκαν 
δυο άστρα, το ένα μοιάζει στο πρόσωπο σου, το άλλο στην άσπρη σου 
ψυχή).  

  
ΤΟ ΘΗΜΙΣΜΑΝ - ΘΗΜΙΓΜΑΝ  
(ΤΑ ΕΓΚΩΜΙΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΝΥΜΦΟΥΣ) 

  

Ήταν ο πρώτος χορός που χόρευε η νύφη μετά το στεφάνωμα. Στον 
ιδιαίτερο αυτό χορό, τραγουδούσαν ένα τραγούδι που εγκωμίαζε τους 
νιόπαντρους, τους έδινε ευχές και συμβουλές για τη νύφη.  

Στην αρχή όλοι όρθιοι άναβαν σε τέσσερα σημεία του σπιτιού, σταυρωτά, 
από τρεις λαμπάδες.  

Στη συνέχεια συγκροτούσαν έναν κυκλικό χορό από εφτά μονοστέφανα 
(πρωτοστέφανα) ζευγάρια και ένα επιπλέον άτομο «εφτά ζευγάρια και το τεκ». 
Κάθε ζευγάρι κρατούσε μια λαμπάδα. Χόρευαν με βήματα αργά και ρυθμικά.  
Στο χορό συμμετείχε και το ζευγάρι των νιόπαντρων. 

Παρών ήταν κι ο παπάς κρατώντας λαμπάδα και θυμιατό κι έλεγε το 
παρακάτω τραγούδι που το επαναλαμβάνουν κι οι άλλοι. «Αρχήν όταν 
ευλόγησεν Κύριος ο Θεός μας…..».  

Επίσης τραγουδούσαν : «Εφτά ζευγάρια και το τεκ’ κρατούνε τα λαμπάδας 
κι η νύφε εσέβεν σο χορόν με τοι παρανυφάδας…». 
  

Οι ευχές «τ’ ευχία» ή «τ’ ευχάντας» 
που έδιναν στον ποντιακό γάμο 

 
Α. Προς τους νεονύμφους 

  «Καλορίζικοι και καλότυχοι να είστουν»: Καλορίζικοι και καλή τύχη να 
έχετε. 

  «Ουγουρλία και γατεμλία»: Τυχερά και καλορίζικα. 
  «Ο Θεόν να πολυχρονίει-σας»: Ο Θεός να σας δώσει χρόνια πολλά. 
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  «Ο Θεόν να χαρίει-σας τ’ έναν τ’ άλλο»: Ο Θεός να σας χαρίσει τον 
έναν στον άλλον. 

  «Να συγεράτε»: Να γεράσετε μαζί. 
  «Καλά υστερνά»: Καλά γηρατειά. 
  «Σιδεροκέφαλοι»: Να ζήσετε ενωμένοι. 

  
Β. Προς τους γονιούς και τους παππούδες 

  «Καλορίζικοι να είναι»: Να ριζώσουν οι νιόπαντροι. 
  «Και σα παραμόνα γότσα αγούρα»: Και στις εγκυμοσύνες γερά αγόρια. 
  «Με το καλόν να συγερούνε»: Με το καλό να γεράσουν μαζί. 

  
Γ. Προς τους ελεύθερους και τις ελεύθερες των δύο οικογενειών 

  «Άμποτε και’ς σ’ εσέτερα»: Άντε και στα δικά σας. 
  «Ούτς και ’ς σ’ εσά»: Ευχή, γρήγορα και στα δικά σου.  

  
  

 
 
 
 

ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 
  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ 
  
      Μετά από τα δώρα που πρόσφεραν στη νύφη έλεγαν τα παρακάτω 
τραγούδια: 
Κόρη, όντας εγένουσ’νε και όντας εγεννέθες, 
έτον και δεντροφύλλωμαν κι ο φέγγον έτον νέος, 
κι ένουσ’ νε ’ς σ’ ηλ’ το γέννεμαν και ’ς σην καλήν την ώραν, 
να κεζντιρεύω τ’ άλογο σ’, να κλώθω τα παπούτσα σ’  
να στρώνω και τα τεσάκια σ’ ανθά και μανουσάκια. 
(φέγγον = φεγγάρι, κεζντιρεύω = περιφέρω, κλώθω = αλλάζω, τεσάκια = 
στρώματα) 
  
Κόρη, απόθεν έρχεσαι, μυρίζ’ μανουσακέαν 
κι ας σο παρχάριν έρχουμαι, μυρίζω μανουσακέαν. 
Κόρη στρογγύλα κ’ έμορφος, ’ς τον ήλον ντο κοιμάσαι; 
Κι ο ήλον καίει το πρόσωπο σ’ κι αέρα την θωρέα σ’. 
Κόρη στρογγυλοπρόσωπος, κόκκινος άμον μήλον, 
’ς ση μέσεν απέσ’ κάθεσαι και λάμπ’ς άμον τον ήλον. 
Κόρη, το δε’ σ’ και το κακό σ’ να παίρ’ν οι γεροντάδες 
και το γλυκόν το φίλεμα σ’ το νιόν το παλικάριν. 
(παρχάριν = λειβάδι, άμον = σαν, απέσ’ = μέσα, δε’σ’ = κακό πεπρωμένο, 
μανουσακέα = μενεξές, αγριοβιολέτα) 
  
ΤΟ ΣΤΟΛΙΣΜΑ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ 
  
    Την ώρα που στόλιζαν τη νύφη, ο λυράρης έπαιζε τη λύρα του, ενώ μια 
μεσόκοπη τραγουδούσε πένθιμα τους στίχους: 
Σήμερον μαύρος ουρανός, σήμερον μαύρ’ ημέρα 
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σήμερον ξεχωρίζουνταν μάνα και θυγατέρα.  
Φορίστε την, σκεπάστε την κι εμείς αληγορούμε. 
Φορίστε την, σκεπάστε την επάρτε την κι ας πάμε 
τ’ οσπίτ’ ν ατούν πολλά μακρά κι εμείς αργοπορούμε. 

Φορίστε την σκεπάστε την, θα πάμε, αληγορούμε. 
τ’ έμπρα τα στράτας χαίρουνταν, τ’ οπίσ’ μαραγγουλιούνε. 
Φορίστε την, σκεπάστε την, ατέν την περιστέραν 
και καλοτονατέψτε την κι ας φωτάζ’ ημέραν. 
Φορίστε την, σκεπάστε την, συγκόρτσια γειτονίας 
κι ατέν παργορέψτε την, μη κλαίει από καρδίας. 
Μη κλαις, κόρη, μη κλαις, εφτάς κι εμέν και κλαίω, 
εσύ εμάς πα μ’ εντροπιάεις, ας είσαι προκομέντζα.  
  
 
ΣΥΝΑΓΜΑΝ Ή ΧΗΝΙΑΜΑΝ (ΒΑΨΙΜΟ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ) 
  
    Την ώρα που βάφανε τη νύφη τραγουδούσαν το παρακάτω τραγούδι: 
Κόρη μ’ τα περιστέρα σου’ς σην αύλια μ’ ντ’ αραεύνε; 
Έρχονταν πίν’νε το νερόν το χώμαν τσογναεύ ’νε, 
κ’ εγώ το χώμαν θελ’ ατο θα χτίζω μοναστήριν. 
- Έπαρ’ με κόρη, έπαρ’με, βαρέα γέρος ’κ’ είμαι, 
’ς σην χαμαιλέτεν έμενα, τα γένια μ’ ελευρώθαν, 
έλα κορτσόπον άλεσον’ς σ’ εμόν την χαμαιλέτεν, 
αλέθω και σακιάζω σε κ’ εσέν καπίτσ’ ’κι παίρω. 
(κόρη μου τα περιστέρια σου στην αυλή μου τι ζητάνε; 
Έρχονται πίνουνε νερό ανακατεύουν το χώμα, 
κι εγώ το χώμα το θέλω, θα χτίσω μοναστήρι. 
- Πάρε με κόρη, πάρε με, πολύ γέρος δεν είμαι, 
στον αλευρόμυλο έμενα, τα γένια μου αλευρώθηκαν 
έλα κοριτσάκι μου ν’ αλέσεις στο δικό μου αλευρόμυλο, 
θα σου αλέσω και θα σε σακιάσω και δε θα σου πάρω αλεστικά). 
 
ΤΟ ΑΧΠΑΣΤΙΚΟΝ 
   Το αχπαστικόν είναι σκοπός και τραγούδι του ποντιακού γάμου που το 
τραγουδούσαν όταν ο γαμπρός με τη συνοδεία του ξεκινούσε για το 
νυφέπαρμαν, την παραλαβή της νύφης. 
Έρχουμαι ρίζα μ’, έρχομαι, έρχουμαι μη κομπών’ τς με 
τα στράτας-ι-σ’ πολλά στιβαρά του κάκου μη σκοτών’ τς με. 
Εχ’ κ’ έρχουμες κ’ εμείς αγληγορούμε,  
τ’ οσπίτ’ν ατούν πολλά μικρόν, απέσ’ πα κ’ εχωρούμε. 
Εχ’ κ’ έρχουμες κ’ εμείς αγληγορούμε 
τ’ οσπίτ’ν ατούν πολλά μακρά κ’ εμείς αργοπορούμε. 
Η παρανύφ’ σσα έμορφος, η νύφε άλλο καλλίον, 
ο κούμπαρον ζεμίαν ’κ’ εχ’ και -ν- ο γαμπρόν θερίον. 
Ο παράνυφον εν’ ασλάντς κι ο νέγαμον θερίον 
η παρανύφ’ σσα έμορφος κ’ η νύφε άλλο καλλίον. 
(κομπών’ τς με = μη με γελάσεις, στιβαρά = δύσκολα, αγληγορούμε = 
βιαζόμαστε, ασλάντς = λιοντάρι, νέγαμος = γαμπρός) 
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ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΥ 
  
     Το τραγούδι που συγκινούσε ιδιαίτερα τη νύφη και την έκανε να κλαίει, 
ήταν το τραγούδι του αποχωρισμού. Λεγόταν «μαρς» (= μουσικό εμβατήριο) 
και προκαλούσε ρίγη συγκίνησης στους συγγενείς και καλεσμένους. 
Σήμερον μαύρος ουρανός, σήμερον μαύρ’ ημέρα 
σήμερον θα χωρίουνταν μάνα και θυγατέρα. 

Οσήμερον το κόρασον δυο καρδόπα έχει. 
τ’ έναν αφήνει σοι’ κυρού και τ’ άλλο παίρ’ και πάγει. 

Οσήμερον το κόρασον δυο πορτόπ’ ανοίγει. 
τ’ έναν ανοίγει και ν’ εμπαίν’ τ’ άλλο σπαλεί και πάγει. 
Άφσον, κόρη, τη μάναν σου και ποίσον άλλεν μάναν. 
Άφσον, κόρη, τον κύρη σου και ποίσον άλλον κύρην. 
Άφσον, κόρη, τ’ αδέλφια σου και ποίσον άλλ’ αδέλφια. 
- Ντο είχες, κόρη, κι άργευες, ντο είχες κι εργοπόρνες; 
- Είχα τον κύρη μ’ τον καλόν και χωρισίαν ’κι επαίρνα. 
- Ντο είχες, κόρη, κι άργευες, ντο είχες κι εργοπόρνες; 
- Είχα τ’ αδέλφια μ’ τα καλά και χωρισίαν ’κι είχα. 
Τίμα, κόρη, την πεθερά σ’ να είσαι τιμημέντσα,  
τίμα, κόρη, την πεθερά σ’, να είσ’ αγαπεμέντσα.  
Κόρη, μάθα την αγρυπνιάν και την κακοπειρίαν,  
αύριο θα πας σοι πεθερού σ’, να είσαι μαθεμέντσα. 
Μη κλαις, κόρη, μη κλαις κι εφτάς κ’ εμέν και κλαίγω,  
τ’ εμόν η κάρδια γεραλοούν (= πληγωμένη) κι αν κλαίω θα ματούται, 
κι αν κλαίγω, κλαίγω αίματα κι αν φλίβουμαι φαρμάκια. 
Σαν κλαις εσύ, κλαίω κ’ εγώ, κλαίει κι ο κόσμος ούλος.  
  
ΤΟ ΘΗΜΙΣΜΑΝ 
  
Εφτά ζευγάρια και το τέκ’ κρατούνε τα λαμπάδας 
κι η νύφε εσέβεν σο χορόν με τοι παρανυφάδας. 
Ο ποπάς με το θυμιαντόν ευλογίζ’ τα ζευγάρια 
και σο χορόν ο λυριτζής γλυκέα σύρ’ τοξάρια. 
Να ζη η νύφε κι ο γαμπρόν, κουμπάρον και κουμπάρα, 
να ζούνε κι όλ’ οι καλεσμέν’ κι οσήμερον π’ εχάραν. 
  
ΨΑΛΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ 
  
Αρχή κι όταν ευλόγησεν Κύριος ο Χριστός μας, 
Βασίλειον των ουρανών εκ της πλευράς την Εύαν, 
Γυναίκαν δε εχορήγησεν αυτώ εν σάρκα μία, 
Δυνάμεις επουράνιαι επεύχονται και λέγουν: 
Επτά ζευγάρια στέφανα πρέπει να ευρεθούνε,  
ζευγάρι πρέπει να γενεί αυτό μετά της Εύας. 
Ψαλμοί και ύμνοι παύσωσιν κι αρχίστεν τον χορόν σας, 
ωσάν αδέλφια αχώριστοι και πάντα αγαπημένοι. 
  
Η ΝΥΦΕ ΠΡΟΚΟΜΕΝΤΣΑ 
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Η νύφε προκομέντσα εν, τιμά το πεθερόν ατ’ς. 
Μακρύν σκοινίν μη δίτε άτεν, φορτούμαι τ’ όρος κι έρται. 
Τρανόν σταμνίν μη δίτε άτεν, τσουρών’ το πεγάδ’ κι έρται. 
Τίμα νύφε τον πεθερό σ’ ασόν κύρη σ’ καλλίον. 
Τίμα νύφε την πεθερά σ’ ασή μάνα σ’ καλλίον. 
Τίμα νύφε τ’ αντραδέλφια σ’ ασ’ αδέλφια σ’ καλλίον. 
Τίμα νύφε τον άντρα σου άσ’ ολονούς καλλίον. 
Και ν’ αμπελών’ τα και να κλαδών’ τς και να γομών’ τς τον κόσμον.  
  
ΓΑΜΟΣ ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ 
  
Το παρακάτω τραγούδι λεγόταν μόνο σε νύφη που έπαιρνε άνδρα 
κρυπτοχριστιανό. Το λέγανε στο χωριό Σταυρίν, ένα ξακουστό χωριό από τα 
εκατόν δύο της περιφέρειας Αργυρούπολης.  
Σώνα μ’, μη τυραννίεσαι και μ’ έεις βαρύν καρδίαν, 
θ’ αλλάεις το χρυσόν τ’ όνομα σ’ και Τούρκικον θα βάλεις,  
θα παίρτς άντραν ολόχρυσον, χριστιανού παιδίν έν’, 
’ς σα φανερά Μαχμούτ αγάς και ’ς σα κρυφά Νικόλας, 
’ς σο μοναστήρ’ μεσανυχτί’ θα πατε στεφανούστουν. 
  
                       
 
 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Το τραγούδι είναι ουσιαστικά τραγούδι παρηγοριάς προς τη χριστιανή νύφη, η 
οποία νυμφεύεται κρυπτοχριστιανό. Της δίνει κουράγιο, πως ο άνδρας της 
είναι και αυτός ολόχρυσος, όπως η ίδια, γιατί στα φανερά τον λένε Μαχμούτ 
ενώ κρυφά τον λένε Νικόλα. Να μη στεναχωριέται σαν χριστιανή, αφού η 
στέψη θα γίνει μεσάνυχτα (δηλαδή κρυφά) σε μοναστήρι. 
  

ΑΣΜΑΤΑ – ΔΙΣΤΙΧΑ 
 
Την άρπρεσσαν π’ εγάπεσεν, άσπρον αλευροσάκι. 
Την κόκκινον π’ εγάπεσεν, μηλόπον σκωλεκιάριν.  
Μελαχρανόν π’ εγάπεσεν, καμίαν κ’ εκομπώθεν (δεν ξεγελάστηκε) 
Μελαχρανόν και το ψωμίν, κρατεί τον κόσμον όλεν.Σ’ έναν το χέρι μ’ πορτακάλ’ σ’ 
άλλο κρατώ το μήλον, 
νυφόπον έχω σο χορόν, που λάμπει σαν τον ήλον. 
- Κόρη ντο είχες κ’ έργενες; ντο είχες κ’ εργοπόρ’ νες; 
- Είχα το κύρη μ’ κ’ έργεψα, τη μάνα μ’ κ’ εργοπόρ’ να, 
είχα κι αδέλφια σπλαχνικά και χωρισίαν ’κ’ είχα. 
Ποντιακό γαμήλιο άσμα 
 
Ακούστε μας, νε πεθερ’κά, ακούστε ντο θα λέγω, 
τρανόν σταμνίν μη δίτ’ ατέν και ’ς το νερόν μη πάει, 
η κορ’ εντροπαρία εν’ τζουρώνει το πεγάδι. 
Μακρύν σκοινίν μη δίτ’ ατέν ’ς τα ξύλα να μη πάει, 
η κορ’ εντροπαρία εν, φορτούται τ’ όρος κ’ έρται. 
Ποντιακό γαμήλιο άσμα 
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Το κόρασον επέντεσαν, ’ς σον Αδ’ είχεν κ’ επέγ’ νεν. 
- «Άιτε πουλί μ’, άιτε κει απόθεν έρθες. 
Αδά γάμος ’κι γίνεται, νύφε ’κι στολισκάται, 
Τραπέζιν ’κι τορνεύκεται, καυκίν, ’κι ποτισκάται!» 
Δημοτικό Πόντου 
  
Έρθαν τα καλαντόφωτα, έρθεν το Νέον Έτος 
πουλί μ’ ποίσον υπομονήν, θα παίρω σε οφέτος. 
Δίστιχο Πόντου 
  
 
Εμέν κ’ εσέν που θα χωρίζ’ ν, ψωμίν να μη χορτάζ’νε 
κάθαν βραδύν ς’ σο σπίτ’ α τουν λείμψανα να μονάζ’ νε… 
Κατάρα 
  
Σήμερον μαύρος ουρανός, σήμερον μαύρ’ ημέρα, 
σήμερον ξεχωρίζεται μάνα και θυγατέρα. 
- Πηγαίνω, φίλοι, κλάψ’τε με κ’ εσείς εχθροί χαρείτε,  
κ’ εσείς γειτονοκόριτσα ’ς τα μαύρα ενδυθείτε. 
Ποντιακό γαμήλιο άσμα 
  
Πάντα να έτον Κερεκή, πάντα να έτον γάμος,  
πάντα να έμνε σοι κυρού μ’ κόκκιν’ αναλλαγμέντσα. 
Ποντιακό γαμήλιο άσμα 

  
  

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΓΑΜΟ 
  

 Αν ξαναγίνουμαι νύφε, εξέρω να καμαρώνω. (Αν ξαναγίνω νύφη, θα 
ξέρω να καμαρώνω). 

 Α σην μάισσαν την νύφεν πολλά αοίκα να αναμέντ’ς. (Από τη μάγισσα 
τη νύφη πολλά τέτοια να περιμένεις). 

 «Γάμπρε σαφλέα» «κυρά χειμονκός εν’» «ήξερα σε κι α σο καλοκαίρ’ κι 
αν». («Γαμπρέ σαλιάρη», «κυρά μου χειμώνας είναι», «σε ήξερα κι από 
το καλοκαίρι»). 

 Γαμπρός υιός ’κι ίνεται και νύφε θαγατέρα. (Ο γαμπρός γιος δε γίνεται 
και η νύφη θυγατέρα). 

 Η νύφε την κάρφαν ατ’ς πα αν ’κι έχ’, ξάν’ νύφε εν’. (Η νύφη και χωρίς 
το πέπλο, πάλι νύφη είναι). 

 Η χαρά με τα τραγωδίας κι η θανή με τα μοιρολοϊας. (Ο γάμος με 
τραγούδια κι ο θάνατος με μοιρολόγια). 

 Σην χαρά σ’ θα γράνω έναν ζευγάρ’ ποστάλα. (Στο γάμο σου θα 
χαλάσω ένα ζευγάρι παπούτσια. 

 Τη γάμονος όλα δύσκολα κι η νύφε βαρεσμέντζα. 
 Την γραίαν είπαν ατεν: «Σον ουρανόν γάμος ίνεται» κι εκείνε ερώτεσεν: 

«Η σκάλα απόθεν μερέες εν’;» (Είπαν στη γριά: Στον ουρανό γάμος 
γίνεται, κι εκείνη ρώτησε: Η σκάλα από ποια μεριά είναι;). 

 Το κορίτσ’ ντ’ απαργάν’σον πεθερόν, στείλ’ν ατο σ’ οσπίτ’ν ατ’ς. (Το 
κορίτσι που κακοφέρεται στον παθερό, το στέλνουν στο σπίτι του). 
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 Τον γάιδαρον σην χαράν εκάλεσαν κι εκουβάλεσεν και το σεμέρ’ν ατ’. 
(Τον γάιδαρο προσκάλεσαν σε γάμο και κουβάλησε μαζί του και το 
σαμάρι). 

 Τριάντα χρόνια και καιρούς κι εσύ, κόρ’, ανάμνον. (Τριάντα χρόνια και 
καιροί κι εσύ κόρη περίμενε). 

 Χολέσκεται η νύφε, τρώει ξυλέας, χολέσκεται η πεθερά, ξαν’ τρώει 
ξυλέας η νύφε. (Θυμώνει η νύφη τρώει ξυλιές, θυμώνει η πεθερά πάλι 
τρώει ξυλιές η νύφη). 

 Το κορίτσ’ αν αφήντς ατο, για ζουρνατσήν θα παιρ’ για ταουλτσήν 
(σαφής).  

 Η ψη την ψην ’κ’ εθέλεσεν. (Η ψυχή την ψυχή δε θέλησε) Λέγεται όταν 
δεν ταιριάζουν οι σύζυγοι. 

 Άντραν κι άλογον πη ’κ’ εχ’ ’ς σην παρέβγαν έργον ’κ’ έχ’. (Όποια δεν 
έχει άντρα κι άλογο δεν έχει θέση στο κατευόδωμα). 

 Η κόρ’ όσον το κάθεται η τυχ’ ατ’ς ανηβαίνει. (Όσο περνά η ηλικία της 
νέας καλυτερεύει και η τύχη της). 

 Για τ’ εμέν άντρας ’κ’ ευρέθεν και προξενήτρα ξάι. (Για μένα δεν 
βρέθηκε άντρας ούτε προξενήτρα). 

 Για τ’ εμέν άντρας ’κ’ εξέβεν και σκαφίδ’ ’κ’ επελεκέθεν (για άτυχη). 
 Έντρισεν το συκοκούρ’, σαγ ολσούν καστανοκούρ’. (Παντρεύτηκε το 

κούτσουρο της συκιάς, ας ζήσει το κούτσουρο της καστανιάς) Λέγεται 
όταν παντρεύονται ηλικιωμένοι. 

 Επέμ’νε ’ς σο τζαχ’ (Έμεινε στο τζάκι) Λέγεται για γεροντοκόρη. 
 Όλ’ αν στέκ’νε, εσύ η σουμαδεμέντσα πα ντο στέκ’ς; (Όλοι κι αν 

στέκονται γιατί στέκεσαι και συ αρραβωνιασμένη;) Λέγεται για αυτόν 
που μένει αργός. 

 Λιμόχορος λιμόχορος και πεινασμένος γάμος. (Λιμασμένος χορός και 
πεινασμένος γάμος). Λέγεται όταν δεν κάνουν τραπέζι στο γάμο. 

 Άμον τ’ έρθεν ο χάρον ’ς δην πόρταν, όλ’ τη νύφεν ετέρεσαν. (Μόλις 
ήρθε ο χάρος στο σπίτι, όλοι τη νύφη κοίταξαν). 

 Εσέν κορτσόπον λέγατο κι εσύ νυφίτσα άκσον. (Το λέω σε σένα κόρη, 
για να τ’ ακούσει η νύφη). 

 Αλλ’ αντρίζ’νε κι άλλ’ μουγκρίζνε. (Άλλοι παντρεύονται κι άλλοι 
αναστενάζουν). 

 Άλλο μίαν αν αντρίζω, θα εγροικώ και καματίζω. (Άλλη μια φορά αν 
παντρευτώ, θα ξέρω πώς να βάλω άλλον να δουλεύει στη θέση μου). 

 Αλάλετος γάιδαρος σον γάμον καλεσμένος. (Απρόσκλητος γάιδαρος σε 
γάμο καλεσμένος). 

 Ακαμάτριαν κυράν έχω, κι ακαμάτριαν νύφεν εποίκα. (Ακαμάτισσα 
γυναίκα έχω κι ακαμάτισσα νύφη έκανα). 

 Όνταν ’κι θέλω να φιλώ σε, ερωτώ σε:  το μάγ’λο σ’ μερ’ καικά εν; 
(Όταν δε θέλω να σε φιλήσω σε ρωτώ: Το μάγουλό σου που είναι;) 

 Μικρός π’ εγυναίκ’σεν, καμίαν κ’ εκομπώθεν. (Όποιος παντρεύτηκε 
μικρός ποτέ δε γελάστηκε). 

 Να μη ομάζναμε, ’κ’ εσυμπεθεράζναμε. (Αν δεν μοιάζαμε δε 
συμπεθεριάζαμε). 

 Όλον το τέρτι μ’ τη πεθεράς ι μ’ ο θάνατον. (Όλος ο καημός μου ας 
είναι ο θάνατος της πεθεράς μου). 
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 Κρίμαν σ’ οβούδιν τ’ έσπαξα και την χαράν τ’ εποίκα (Κρίμα στο βόδι 
που έσφαξα και στο γάμο που έκανα). Λέγεται στις περιπτώσεις που 
διαψεύδονται οι προσδοκίες μας. 

 Ας είχα τον άντρα μ’ κι ας έμνε και ση κυρού μ’ (Ας είχα τον άντρα μου 
κι ας ήμουν και στα πατρικά μου). Ειρωνικά για τις γυναίκες που τα 
θέλουν όλα δικά τους. 

 Απ’ έξ’ ο χορόν γαϊτάν εν’. (Απ’ έξω από το χορό πολλά τραγούδια 
ξέρει). 

 Ήμπαν γάμος εκεί παρανύφ’ σα. (Όπου γάμος εκεί παράνυφη). 
 Κορίτσ’ ποι κατακλαίει, εγκλεσίαν χαλάν. (Εκείνος που κατηγορεί 

κορίτσι, χαλάει εκκλησία). 
 Όλον τον κακόν τον γιο μ’, κι όλον τον καλόν γαμπρό μ’. (Ο πιο κακός 

μου γιος κι ο πιο καλός μου γαμπρός). 
 Η νύφε πάντα εχπάσκουτον και καμίαν σον γαμπρόν να επαίγνεν ’κι 

επόρνεν. (Η νύφη πάντοτε ξεκινούσε και καμιά φορά στο γαμπρό να 
πάει δεν μπορούσε). 

 Η ’υναίκα σ’, είπαν ατόν, θα αφήν’τσε. Πεσκί μ’ εγώ ’κι εφέκ’ ατέν; είπεν 
(Η γυναίκα σου θα σ’ αφήσει, του είπαν. Μήπως εγώ δεν την άφησα; 
απάντησε). 

 Η τεμπέλτσα η νύφε ους να μερών’ κοσκινίζ’. (Η τεμπέλα νύφη μέχρι να 
ξημερώσει κοσκινίζει). 

 Ήνταν εφτάει ο κόσμον όλον, θα εφτάει κι ο Κοσμάς. (Ό,τι θα κάνει ο 
κόσμος όλος, θα κάνει κι ο Κοσμάς). 

 Επάντρεψες τον γιος σ; Ο γείτονάς σης γίνεται (σαφής). 
 Το γεφύρ’ ντ’ εδιάβεν ο κόσμον, εγώ πα θα διαβαίνω. (Το γιοφύρι που 

ο κόσμος όλος πέρασε κι εγώ θα το περάσω). 
 Τη πεθεράς ο θάνατον, τη νύφες χοροστασία. (Της πεθεράς ο θάνατος 

της νύφης στήσιμο χορού). 
 Άμε, μανίτσα, μ’ εκείθεν, έλα γυναικίτσα μ’, εδώθε. (Άντε, μανούλα μου, 

πήγαινε κατακεί κι εσύ, γυναικούλα μου, έλα καταδώ). 
 Ανεφορίτες γάιδαρος, κατηφορίτσα νύφε. (Απ’ ανηφόρα ο γάιδαρος κι 

από κατηφόρα η νύφη). 
 Δέβα κλάψον τον άντρα μ’ κι εγώ ας χορεύω. (Πήγαινε κλάψε τον 

άντρα μου κι εγώ ας χορέψω). 
 Δείξον με πώς αγαπάς με, να δίγω σε και την ψη μ’. (Δείξε μου πως μ’ 

αγαπάς, να σου δώσω και την ψυχή μου). 
 Εγνώρτσες την παντρειάν, νούντσον και την χειρείαν. (Γνώρισες την 

παντρειά σκέψου τώρα και την χηρεία). 
 Είνας ’υναίκα το κιφάλ’ν ατ’ς κι επόρνεν να έδενεν κι εδάβεν να δεν’ τη 

νύφες το κιφάλ’. (Μια γυναίκα το κεφάλι της δεν μπορούσε να δέσει και 
πήγε να δέσει της νύφης το κεφάλι). 

 Είχα σε και ’κι εθέλνα σε, εχάσα σε κι αραεύω σε. (Σε είχα και δε σε 
ήθελα, σ’ έχασα και σε γυρεύω). 

 Από μακρά τη ταουλί’ η λαλία γαπάν έρται. (Από μακριά ο ήχος του 
ταουλιού έρχεται χοντρός και τραχύς). (Η διάδοση μιας πληροφορίας 
και η φήμη μεγαλοποιεί τα πραγματικά γεγονότα). 

 Η κόρ’ εγάπανεν τον χορόν κι ηύρεν λυριτζήν άντρα. (ανάλογο με το 
«Κοίλησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι του). 
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 Η νύφε κάθεται κι η πεθερά γυροκλώσκεται. (ειρωνικά για εκείνους που 
παραμελούν τα καθήκοντά τους). 

 Η τσούνα αν ’κι λαϊζ’ τ’ ουδάρ’ ν’ ατς, ο σκύλον κι σουμών’. (Η σκύλα 
αν δεν κουνήσει την ουρά της, ο σκύλος δεν πλησιάζει). 

 Τσούνα πεθερά, καμίαν νύφε κ’ ένουσνε; (Σκύλα πεθερά, ποτέ σου δεν 
έγινες νύφη;). 

  
Παντρεύ’ το παρχαρόπουλον 
  
Παρχαρομάνα ελάλεσεν, θ’ εφτάει χαράν και γάμον,   
παντρεύ’ το παρχαρόπουλον, σή δείσαν μαθεμένον. 
Λαλεί, λαλεί το κρεπεγάδ’, τα Δώδεκα Παρχάρια. 
Τ’ οψίκ’ έρθεν κι εσκέπασεν τ’ Αε-
Σερη τ’ ομάλια. 
Εφτά ημέρας φαγοπότ’, εφτά ημέρας 
γάμος 
κι άλλα εφτά εκράτεσεν τη σύντεκνου 
η παρέβγα. 
Τον νέγαμον χαρίζν’ ατον πρόγατα 
αλμεγάδια,  
την νένυφον χαρίζν’ άτεν χαλκά και 
χαλκοπούλια,  
ν’ αλγέει απέσ’ τά πρόγατα και να 
κολίζ’ τα γάλτα,  
να πλύνει ατα κάθαν πουρνόν, να 
λάμπ’ ν’ άμον τον ήλεν. 
Παρχαρομάνα ελάλεσεν και λέει χίλια κουρφίας, 
χαλάλ’ να είν’ τά έξοδα, χαλάλ’ να εν ο κόπον, 
χαλάλ’ να εν τω νέγκασμαν κι η ανακατωσία. 
Η νύφε προκομέντσα εν, τη παρχαρί η χάρη 
κι ο νέγαμον παλίκαρος, βαρύς και προκομένος 
πλερώθα σα μουράτια μου κι ατώρ’ ας αποθάνω. 
Σην δέβαν απάν’ θάψτε με κι εμέναν ξάι μη κλαιτε, 
όλ’ πού διαβαίν’ κι αντιδιαβαίν’, για τ’ εμέναν να λέγνε. 
  
Απόδοση : Παντρεύεται το τσοπανόπουλο 
  
Είπ’ η νεράιδα των βουνών, χαρά και γάμο κάνει! 
Ο γιόκας της παντρεύεται, το ταίρι της ομίχλης. 
Την Κρύα Βρύση προσκαλεί κι όλα τα βοσκοτόπια, 
και οι πλαγιές τ’ Αι-Σωρού γεμίσανε με κόσμο. 
Εφτά μέρες γλεντοκοπούν, στον γάμο τρων’ και πίνουν  
και του κουμπάρου η προπομπή κράτησε άλλες τόσες. 
Στον νιόγαμπρο χαρίζουνε γαλάριες προβατίνες, 
στη νιόνυφη χαρίζουνε καζάνια και κουβάδες, 
ν’ αρμέξει αυτή τα πρόβατα, τα γάλατα να πήξει, 
πλένει τα σκεύη το πουρνό και λάμπουν σαν τον ήλιο. 
Παρχαρομάνα διαλαλεί και λέει και καυχιέται, 
χαλάλι ας παν’ τα έξοδα, χαλάλι να ’ναι ο κόπος, 
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χαλάλι να ’ναι η κούραση κι όλες οι δυσκολίες. 
Νύφη έκανα παντάξια, του παρχαριού η χάρη  
κι ο νιόγαμπρος είν’ άξιος, βαρύς και προκομένος 
οι πόθοι μου γινήκανε και τώρα ας πεθάνω. 
Στο πέρασμα πάνω θάψτε με καθόλου μη με κλάψτε 
κι οι διαβάτες που θα περνούν για μένα θα μιλάνε. 

Η ΒΑΦΤΙΣΗ 

 
Τα έθιμα κατά τη βάφτιση 

ήτανε σχεδόν τα ίδια σ’ όλον 
τον Πόντο. 

 

ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

 

Την βάφτιση στον Πόντο την 
θεωρούσαν ένα από τα 
σπουδαιότερα, αν όχι το σπουδαιότερο, απ’ όλα τ’ άλλα Μυστήρια. 
Επικρατούσε η δοξασία ότι ή απαλλαγή από το προπατορικό αμάρτημα, 
εξασφάλιζε κατά το μεγαλύτερο μέρος την αιώνια ζωή στον άλλον κόσμο. 
Προπαντός για τα μικρά παιδιά πίστευαν ότι, αν τύχαινε να πεθάνουν 
βαφτισμένα, πριν μεγαλώσουν κι’ αρχίσουν τις αμαρτίες, ήταν απόλυτα 
εξασφαλισμένος ό Παράδεισος, αν τύχαινε πάλι να πεθάνουν αβάφτιστα, ή 
ψυχούλα τους θα ήτανε κολασμένη στην αιωνιότητα. Γι’ αυτό και η 
σοβαρότερη φροντίδα μόλις γεννιόταν ένα παιδί ήτανε να το βαφτίσουν. 
Έτρεμαν μην πεθάνει πριν προλάβει να βαφτιστεί. Σε μιά τέτοια περίπτωση η 
θανάσιμη αμαρτία βάρυνε τούς παππούδες, σύμφωνα με την παράδοση, διότι 
οι γονείς τού παιδιού, σαν νεότεροι, δεν είχαν πείρα τής ζωής—έταν τζαχάλ’ 
=ήσαν άμαθοι, τζαχίληδες.Για να προλάβουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο 
επισπεύδανε τη βάφτιση, πού γινότανε συνήθως 15—40 μέρες μετά τη γέννα.  
 

ΑΝΑΔΟΧΟΙ 
Από καθιερωμένη συνήθεια το πρώτο παιδί ενός αντρόγυνου ήταν 
υποχρεωμένος να το βαφτίσει ό κουμπάρος του, εκείνος πού τούς 
στεφάνωσε. Τ’ άλλα παιδιά τους τα βάφτιζαν συγγενείς και φίλοι. Οι γονείς, 
πριν γεννηθεί το παιδί, σε κανένα δεν έδιναν λόγο, μόνο αρκούντανε να πουν: 
ας λευτερούται ή ας λευτερούμαι μίαν με το καλόν κ’ επεκεί ελέπομε =ας 
λευτερωθεί ή ας λευτερωθώ πρώτα με το καλό κ’ έπειτα βλέπομε. Όλοι οι 
υποψήφιοι ανάδοχοι είχαν το νου τους, μόλις γεννιότανε το παιδί να στείλουν 
γάλα στη λεχώνα. Όποιος πήγαινε ή έστελνε πρώτος το γάλα, εκείνος 
αποκτούσε το δικαίωμα να το βαφτίσει. Αν οι γονείς για οποιοδήποτε λόγο 
ήθελαν να κάμουν κουμπάρο έναν πού δεν το είχε ζητήσει, τότε άσχετα με 
τους τυχόν άλλους υποψήφιους, μόλις γεννιότανε το παιδί του στέλνανε μια 
λαμπάδα κι’ ένα μεταξωτό μαντίλι με τη μαμή πού του ’λεγε: έστειλανε-σε την 
λαμπάδαν ασ’ ση... τάδε, να βαφτίεις το παιδίν-ατουν ή το μωρόν-ατουν. Η 
μαμή για τον κόπο της έπαιρνε φιλοδώρημα χρηματικό παχσούσ’.  
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Αν ήθελε κανείς οπωσδήποτε και με κάθε θυσία να προτιμηθεί και να 
εξασφαλίσει απόλυτα τη συγκατάθεση των γονιών να τούς βαφτίσει το παιδί, 
τότε ευθύς μετά τη γέννα έπρεπε να στείλει ένα ποτήρι λάδι. Οι γονιοί ήταν 
υποχρεωμένοι να το δεχτούν. Ούτε και μπορούσαν πια να κάμουν χρήση τής 
λαμπάδας, όπως είπαμε πιο πάνω. Επικρατούσε το δόγμα: ή λαμπάδα ’κί 
νικά τ’ ελάδ’.  
Όλα τα παιδιά πού βάφτιζε ό ίδιος ό ανάδοχος λογιζόνταν αδέρφια 
πνευματικά και δεν έπεφτε μεταξύ τους στεφάνι, έπεσαν σ’ ένα αγκάλαν και ’κι 
τισεύνε. Γι’ αυτό κ’ επιδίωκε ό καθένας να βαφτίζει μόνο αγόρια ή μόνο 
κορίτσια. 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

Η πρόσκληση στη βάφτιση γινότανε κι’ από το μέρος των γονιών του παιδιού 
κι’ από το μέρος τού αναδόχου. Έστελναν ένα παιδί στα γνωστά και φιλικά 
τους σπίτια και τούς προσκαλούσανε στη βάφτιση, είτε την ίδια μέρα, είτε μιά 
μέρα νωρίτερα. Στο παιδί αυτό οι καλεσμένοι δίναν φιλοδώρημα χρηματικό—
παχσούσ’. 
Επίσης κ’ οι γονιοί κι’ ό ανάδοχος όσους συναντούσανε τις προηγούμενες 
μέρες τούς έκαναν λόγο για τη βάφτιση και τούς προσκαλούσαν. 
 

ΒΑΦΤΙΣΤΙΚΑ 

Ο νονός ήταν υποχρεωμένος να προμηθευτεί για το μικρό εσώρουχα είτε 
ραμμένα, είτε σε ύφασμα χασεδένιο. Επίσης και ύφασμα μάλλινο ή μεταξωτό 
για ρουχαλάκια. Στα τελευταία χρόνια υπήρχαν όλα έτοιμα σε κουτιά, κ’ έτσι τα 
προμηθευόταν. Έπαιρνε ακόμα κ’ ένα σταυρό με αλυσιδίτσα ή μεταξωτή 
κορδέλλα, τα κουφέτα, και κεριά να βαστούν οι καλεσμένοι. Εκτός αυτά, την 
ημέρα πού ήτανε να γίνει ή βάφτιση, έστελνε και γλυκίσματα: τσιριχτά—
λουκουμάδες—, πορέκ κ.τ.λ. 
Τη μεγάλη λαμπάδα για τη βάφτιση την έπαιρνε πάντως η μητέρα του παιδιού 
και την έστελνε στο μελλούμενο κουμπάρο της. 

 
ΒΑΦΤΙΣΗ 

Η βάφτιση μπορούσε να γίνει είτε στο σπίτι, είτε στην εκκλησία. Η μητέρα δεν 
πήγαινε στο Μυστήριο έμενε σπίτι κι’ αν η βάφτιση γινόταν εκεί, πήγαινε σε 
άλλο δωμάτιο. Στην εκκλησία ο ανάδοχος, με το παιδί στην αγκαλιά, ή στην 
αγκαλιά τής μαμής, περίμενε στο νάρθηκα, όπου ο παπάς διάβαζε τούς 
εξορκισμούς και τα κατηχητικά. Μόλις ο νονός έλεγε το όνομα τού παιδιού, 
αμέσως έτρεχαν τα παιδιά να πάνε στο σπίτι και να φέρουν την είδηση στη 
μητέρα του — να πάνε στοιχαράζ’ν-ατην. Για αμοιβή παίρνανε φιλοδώρημα 
χρηματικό: τα στοιχαράτκα. Αν η βάφτιση γινότανε στο σπίτι, τότε το 
στοιχαρίαγμαν γινόταν από δωμάτιο σε δωμάτιο. Αυτά, βέβαια, όταν ο 
ανάδοχος κρατούσε μυστικό το όνομα που ήθελε να βάλει στο παιδί. Μετά τις 
προκαταρκτικές εξορκιστικές και κατηχητικές ευχές στο νάρθηκα, ο παπάς 
οδηγούσε τον ανάδοχο με το παιδί στην αγκαλιά στη μέση της εκκλησίας, 
όπου ήτανε στημένη ή κολυμβήθρα, κι’ ολόγυρα οι συγγενείς κ’ οι καλεσμένοι. 
Σ’ όλους έδιναν κεριά πού τ’ άναβαν την ώρα εκείνη. Στους παπάδες και 
ψάλτες έδιναν λαμπάδες. Συνεχιζόταν έτσι ή βάφτιση με τη γνωστή σειρά και 
το τυπικό τής εκκλησίας. Ο ανάδοχος εκτός τα έξοδα όλα τής εκκλησίας, έδινε 
χρηματικό φιλοδώρημα και στη μαμή. 
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ΟΝΟΜΑΤΑ 

Επικρατούσε ή συνήθεια να βάλουν τα ονόματα των παππούδων, και μάλιστα 
όταν ήταν πεθαμένοι. Αν ζούσαν, το είχανε σε κακό—από πρόληψη—να 
βάλουν τα ονόματά τους. Ωστόσο μερικοί παππούδες προτιμούσανε ζώντας 
να καμαρώσουν τα εγγόνια πού με τ’ όνομά τους θα τούς διαδεχόντανε στη 
ζωή. Επίσης προτιμούσανε να βάλουν τα ονόματα τυχόν πεθαμένων 
αδελφών των γονιών τού παιδιού. Πάντως για να μπουν τα ονόματα αυτά 
έπρεπε να ‘ναι σύμφωνος κι’ ο ανάδοχος πού είχε το «βέτο». Συνήθως ό 
ανάδοχος δε διαφωνούσε. Μπορούσε όμως να ‘χει κι’ ό ίδιος τις απόψεις του 
και να προτιμήσει να βάλει όνομα τής αρεσκείας του ή δικών του συγγενών κι’ 
αγαπημένων προσώπων. Αν δεν υπήρχε καμμιά σοβαρή προτίμηση για την 
εκλογή τού ονόματος, τότε μεσολαβούσαν κι’ άλλοι επικουρικοί παράγοντες: 
Αν τύχαινε να γεννηθεί το παιδί σε ταξίδι, συνήθιζαν να τ’ ονομάζουν 
Ευστράτιο Ευστράτια—Στρατή. Αν γεννιότανε την ημέρα ή την παραμονή 
καμμιάς γιορτής, προτιμούσαν τ’ όνομα τού Αγίου τής Αγίας πού γιόρταζε και 
μάλιστα αν τύχαινε να γεννηθεί δύσκολα• λέγανε τότε πώς ό Άγιος λευτέρωσε 
την μητέρα κ’ έσωσε και το παιδί. Αν στους γονιούς δεν στεκόντανε παιδιά, 
προτιμούσαν να τ’ ονομάσουν Στυλιανό ή Στυλιανή, Ευστάθιο ή Ευσταθία. 

 

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

Το ξεκίνημα από την εκκλησία για το σπίτι γινότανε με τελετουργική πομπή. Ο 

ανάδοχος βαστούσε το νεοφώτιστο ξαπλωμένο στα μπράτσα του και τη 

λαμπάδα στο χέρι. Ακολουθούσαν οι καλεσμένοι. Οι παπάδες κ’ οι ψάλτες 

προβαδίζοντας ψέλνανε σ’ όλο το διάστημα τού δρόμου το «όσοι εις Χριστόν 

βαπτίσητε.. », το «εν τη ερυθρά θαλάσση...» κ.τ.λ. Μόλις φτάνανε στο σπίτι, ή 

μητέρα τού παιδιού παρουσία τού παπά έκανε τρεις μετάνοιες και σταυρούς 

μπροστά στον ανάδοχο, τού φιλούσε το χέρι και παραλάβαινε το παιδί 

λέγοντάς του: Πάντ’ άξιος. Ο νονός παραδίνοντας το παιδί έλεγε: Ούς τα εφτά 

χρόνα σ’ εσέν τεσλήμ =ως τα εφτά χρόνια σού το παραδίνω—σου το 

εμπιστεύομαι. Αφού καθόνταν ύστερα όλοι, τους κερνούσανε γλυκό και 

κονιάκ, αργότερα δε και γλύκισμα. Επίσης μετά το κέρασμα στρώνανε τραπέζι 

με διάφορα τσερεζικά, μεζέδες, φρούτα, πιοτά, προσφέρνανε τσάι με 

παξιμάδια, τυρί, ελιές κ.τ.λ. Στο τέλος μοίραζαν και τις μπομπονιέρες με τα 

κουφέτα. Στα παλιότερα χρόνια αντί για κουφέτα μοίραζαν τσερεζικά. 

 

ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΦΤΙΣΗ 

Την επόμενη βδομάδα ή στα δεκαπέντε, ο γονιοί τού νεοφώτιστου στέλνανε 

στον ανάδοχο και στους δικούς του δώρα. Συνήθως δίνανε στον ανάδοχο: 

Ένα πουκάμισο μεταξωτό, ένα μαντίλι μεταξωτό, ένα ζευγάρι κάλτσες και ένα 

ζευγάρι παντόφλες κεντητές. Στην νουνά: Ένα πουκάμισο λινό με υφασμένο 

μετάξι ολόγυρα—πασά κεναρλούν καμίσ’. Στους τυχόν γονιούς ή άλλους 
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σπιτικούς τού νονού από ένα ζευγάρι κάλτσες. Επίσης καλούσανε σε γεύμα 

καμιά Κυριακή τον ανάδοχο με τη γυναίκα του. Αν ήταν ανύπαντρος τον 

καλούσανε συχνότερα σε γεύματα και σε δείπνα 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Ο ανάδοχος θεωρούταν ό πνευματικός πατέρας τού παιδιού μετά τα εφτά του 

χρόνια. Ώσπου να μεγαλώσει, δεν έπαυε να δείχνει το ενδιαφέρον του. 

Φρόντιζε για τη μόρφωσή του και γενικά για την προκοπή του, και τού 

παράστεκε σε κάθε φάση τής ζωής του, προπαντός όταν τύχαινε να μείνει 

ορφανός από πατέρα ή μητέρα. Ιδιαίτερα φρόντιζε να το παρακολουθεί αν 

πάει ταχτικά στην εκκλησία και αν είναι ευσεβής και θεοφοβούμενος. Η 

κηδεμονία αυτή συνεχιζόταν ως τούς γάμους τού παιδιού. Το μικρό όταν 

άρχιζε να μιλάει ονόμαζε τον ανάδοχό του δεξάμενε (τελευταία και νονό) και 

τη νουνά του: δεξαμέντσα ή νουνά. Ο ανάδοχος κ’ ή γυναίκα του το 

προσαγόρευαν: δέξιματ’ ή με τ’ όνομά του.Το παιδί σεβότανε τούς αναδόχους 

του όπως και τούς γονιούς του.Κι’ αν ευτυχούσε, ή οπωσδήποτε ευπορούσε 

στη ζωή του, δεν ξεχνούσε τις υποχρεώσεις του και προς αυτούς, προπάντων 

όταν τύχαινε να δυστυχούν. Τις μεγάλες γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, στις 

γιορτές τους κ. τ. λ. πήγαιναν και τούς φιλούσαν το χέρι, παίρνοντας έτσι και 

το σχετικό δώρο, ή φιλοδώρημα χρηματικό. 
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Ποντιακή κηδεία 

Όταν πέθαινε κάποιος χωριανός, στα χωριά του Πόντου, χτυπούσε η 
καμπάνα και όλοι σταματούσαν τις δουλειές τους. 

Τυπικά  

Ιδιαίτερες ήταν οι τιμές 
και οι περιποιήσεις 
στο νεκρό, για να 
φύγει ευχαριστημένος 
και συγχωρεμένος και 
να είναι ευπρόσδεκτος 
στον άλλο κόσμο. Ο 
νεκρός έπρεπε να 
ταξιδέψει για την άλλη 
ζωή με κλειστά μάτια 
και σταυρωμένα χέρια, 
με άσπρο και καθαρό 
σάβανο και 
λουσμένος, ντυμένος 
με καινούρια ρούχα 
και παπούτσια και με κομμένα νύχια, με μια εικόνα στα σταυρωμένα του χέρια 
(το δεξί πάνω στο αριστερό), για να προσκυνούν οι συλλυπούμενοι, με την 
ευχή «Θεός σχωρέσ' τον». Στο μακρινό ταξίδι έπρεπε να τον προπέμπουν 
καντήλι αναμμένο, κοντά στο κεφάλι του, τοποθετημένο μέσα σε αλεύρι ή 
σιτάρι(σύμβολο της αναστάσεως) και θυμιατό, που να καίει διαρκώς. 
Απαραίτητο ήταν το διάβασμα, στο προσκεφάλι του νεκρού, όλων των 
Ψαλμών, εναλλάξ από διάφορα πρόσωπα. 

Μοιρολόγια  

Τα μοιρολόγια δεν εξεδήλωναν μόνο τον πόνο των βαρυπενθούντων, αλλά 
και την πεποίθηση στην ύπαρξη μεταθανάτιας ζωής. Γι' αυτό έστελναν 
«χαιρετίας», με το νεκρό σε φιλικά και συγγενικά πρόσωπα που είχαν 
πεθάνει. Συχνά οι μοιρολογήτριες ενδιαφέρονταν για τη μεταθανάτια τύχη του 
μεταστάντος.  

Ένα μοιρολόγι της Τριπόλεως :  

-Ντο είδες και ν'εζέλεψες; 
ντο είδες κι επλανέθες ; 
-Γιαμ' είδες ουρανόν ση γην, 
γιαμ' είδες φως σον άδην; 
Γιαμ' είδες το ξημέρωμαν 
ση φυλακής την πόρταν; 
-Και μούδε ουρανόν σην γην 
και μούδε φως σον άδην 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82
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και μούδε το ξημέρωμαν 
ση φυλακής την πόρταν. 
Αδά η νύχτα νύχτα έν 
κι ημέρα πάλου νύχτα. 
Αδά λαχτόριν ΄κι λαλεί, 
ποτές ΄κι ξημερώνει. 
Αδά η φρούχνα πιθαμήν 
και το νερόν χερέαν, 
η φρούχνα σύρει το νερόν 
και το νερόν τη φρούχναν, 
και ΄σεπεται το σάβανο μ', 
και κόφκεται το ράμμα μ', 
και ρούζουν τα ματόφρυδα, 
τα φύλλα του προσώπου, 
και ρούζουν τα κουλάκια μου 
απάν' σ' ωμοπλατίτζα μ'. 

Μερικά μοιρολόγια, αν και αυτοσχέδια, ήταν συγκλονιστικά, και μάλιστα πολλά 
από αυτά είχαν και μεταφυσικό περιεχόμενο: 

Αντώντς, όνταν επέθανεν, 
εκράτνεν δύο μήλα, 
κλαίγ' ν ατόν τ' άστρα τ' ουρανού 
και τη δεντρού τα φύλλα. 
Τ' Αντών' η Κάλη κι η αδελφή 
ση στράταν ελυγούσαν 
θ' εφτάν' ατόν παράταξιν 
σο τσόλ' Ελεούσαν. 

Αν πέθαινε η μάνα, οι κόρες της μοιρολογούσαν κι έλεγαν: 

Μανίτσα μ', μανίτσα μ', μανίτσα μ', 
μερ εφέκες μας και πας, μανίτσα μ', 
μικράν ορφανάν εφέκες μας, μανίτσα μ', 
εμνοστέσα μανίτσα μ' όόόόόι. 
Μάναν νέα εσύ έσνε, 
και μικρά είμεσε 
μερ εφέκες μας και πας, μανίτσα μ', 
τον πατέρα μ' κι ελογαρίασες, 
μανίτσα μ' όόόόόι. 

Ο Άδης, ο θεός του κάτω κόσμου αναφέρεται συχνά στα ποντιακά μοιρολόγια 
ή στα δίστιχα. 

Εσύ σον Άδην ΄κι έπρεπες, 
σον Άδην ντ' έργον είχες. 
Σον Άδην πρέπνε γέροντοι 
και ταλαιπωρημένοι... 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B4%CE%B7%CF%82


Ποντιακός Ελληνισμός Σελίδα 68 

 

Ή 

Σον ουρανόν χρωστώ την ψή μ', 
σον Άδην το κορμόπο μ', 
Σ' εσέν, τρυγόνα μ', ντο χρωστώ 
και τυρανιείς το ψόπο μ'. 

Άλλα έθιμα  

Το νεκρό τον ξημέρωναν συγγενείς και φίλοι, προπαντώς ηλικιωμένες 
γυναίκες. Τη νύχτα σκέπαζαν το νεκρό μ' ένα σεντόνι. Η επιθυμία του νεκρού 
να μοιράζουν στα παιδιά αγνόψυχα, «πηκτόν» (ψυκτικόν) και κέρματα, τα 
οποία αποταμίευε πριν πεθάνει, τίποτε άλλο δε φανερώνει παρά την 
πεποίθησή του στην αθανασία της ψυχής, στη μέλλουσα κρίση και στην 
ανάγκη να είναι όλα έτοιμα και καθώς πρέπει για το μεταθανάτιο ταξίδι. 
Πολλοί μάλιστα, και πολλές, φύλαγαν ένα ποσό από χρήματα ή λίρες για τα 
έξοδα της κηδείας τους και για σαρανταλείτουργο. «Ατά είν'τα σκωσάτκα μ'», 
έλεγαν οι μειζοτέρ' (οι ηλικιωμένοι). 

Όταν πέθαινε κάποιος έλεγαν: «Τ' ατσάλ' ν ατ' ετελέθεν» (το λάδι του 
απόσωσε). Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, στον κάτω κόσμο, για κάθε 
άνθρωπο που γεννιέται, ανάβει ένα καντήλι γεμάτο λάδι. Όταν εξαντληθεί το 
λάδι, έρχεται ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και του παίρνει την ψυχή. 

Ανάσκαμμαν ήταν η βρισιά, η βλαστήμια εναντίον του νεκρού. Ανάσκαμμαν 
εγέντν ο κύρς ατ' ( ο νεκρός πατέρας του έγινε αντικείμενο ύβρης και 
βλαστήμιας). Η βλαστήμια αυτή ήταν πολύ βαριά. Όποιος έβριζε τους νεκρούς 
θεωρούνταν απάνθρωπος, απολίτιστος, αντίχριστος. Η κοινή γνώμη τον 
καταδίκαζε σκληρά. 

Συνήθως οι χωριανοί έφτιαχναν το φέρετρο και το σταυρό και άνοιγαν τον 
τάφο. Το φέρετρο, από το σπίτι στην εκκλησία και από την εκκλησία στα 
νεκροταφεία, το κουβαλούσαν τέσσερις χωριανοί. Το νεκροκρέβατο που είχε η 
εκκλησία κάθε ενορίας και το χρησιμοποιούσε για τη μεταφορά και την ταφή 
των νεκρών το έλεγαν κανόνιν. Το αποτελούσαν δύο κοντάρια που 
συνδέονταν μεταξύ τους με εγκάρσιες σανίδες. 

Στον Πόντο συνηθιζόταν να φωτογραφίζουν τους νεκρούς πριν τους 
κηδέψουν μέσα στο φέρετρο. 

Τα νεκροταφεία στα χωριά του Πόντου ήταν συνήθως σε τόπους 
απλόχωρους.  

Αν δεν υπήρχε έλλειψη γης, τότε δεν έκαναν ανακομιδή των οστών. Στα 
περιμαντρωμένα νεκροταφεία των πόλεων, μετά τον τρίτο χρόνο, έβγαζαν τα 
κόκκαλα των νεκρών και φύλαγαν χωριστά τις κάρες, ενώ τα υπόλοιπα τα 
έριχναν στο χωνευτήρι. Σ' αυτά, κάθε οικογένεια είχε το δικό της χώρο, εκεί 
θάβονταν τα μέλη της. Μόνο αν τύχαινε να πεθάνει μέλος της οικογένειας, ενώ 
δεν είχαν περάσει τρία χρόνια από την ταφή άλλου μέλους της και ο χώρος 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
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ήταν κατειλημμένος, το έθαβαν σε μια άλλη μεριά του νεκροταφείου. Άλλοτε, 
τα οστά του προηγούμενου θανόντος απλώς τα μάζευαν και τ' απίθωναν σε 
μια γωνιά του τάφου κι έθαβαν έπειτα το νέο νεκρό. 

Οι τάφοι ήταν απλοί, δίχως ιδιαίτερες διακοσμήσεις και μνημεία. Στη δυτική 
πλευρά τους είχαν έναν ειδικό μικρό περιφραγμένο χώρο (το κοιμητέρ'), όπου 
άναβαν τα κεριά. Οι καντήλες στους τάφους αλλού συνηθίζονταν και αλλού 
έλειπαν εντελώς. Στις πόλεις, ιδιαίτερα μετά τα μέσα του 19 ου αιώνα, όπου 
κάθε κοινότητα είχε τα δικά της νεκροταφεία, η κατάσταση ήταν διαφορετική. 
Εκεί, έχτιζαν τους τάφους. Στα νεκροταφεία των πόλεων υπήρχαν συνήθως 
και εκκλησίες, που ορισμένες φορές λειτουργούσαν και ως ενοριακοί ναοί. 

Σύμφωνα με τις λαϊκές προλήψεις, δεν έπρεπε να περνάνε μικρά παιδιά α σα 
ταφία (απ' τα νεκροταφεία). Αυτό το απεύφευγαν όμως και οι ενήλικες. Αν 
έβλεπαν μια γυναίκα να βγαίνει νύχτα από τα νεκροταφεία, έλεγαν (συχνά) ότι 
είναι μάγισσα. 

Μετά την κηδεία, κατά το απόβραδο και ως αργά το βράδυ ή και την επόμενη 
ημέρα, όλοι οι κάτοικοι του χωριού ή και από γειτονικούς οικισμούς, πήγαιναν 
παρέες παρέες, ανά δυο και τρεις, αντρόγυνα, φίλες, γειτόνισσες και 
συγγενείς, στο σπίτι του νεκρού για να δώσουν τα συλλυπητήρια στους 
οικείους του, να παίρνε το χατίρ' . Η εκδήλωση συμπόνοιας προς την 
οικογένεια που είχε πένθος λεγόταν πονεμένα . Όλοι έρχονταν με φαγητά 
μέσα στο σινί, για να καθίσουν και να φάνε μαζί με τους τεθλιμμένους, να μη 
μείνουν εκείνοι νηστικοί. Έτρωγαν μαζί και φεύγοντας έλεγαν τους 
παρηγορητικούς λόγους: ο Θεός να σχωρά ΄τον (ο Θεός να τον συγχωρέσει), 
λαφρόν η νύχτα τ' (ελαφριά η νύχτα του) κτλ. Κάποιοι στενοί συγγενείς ή φίλοι 
διανυκτέρευαν εκεί, αν το έκριναν απαραίτητο. Κι αν κάποιος δεν μπορούσε 
να έρθει τη βραδιά του πένθους, ερχόταν την άλλη μέρα, ακόμη και έπειτα 
από ένα ή και δύο χρόνια. Έλεγαν επίσης: «θάνατος έν', αέτσ' έν' (θάνατος 
είναι αυτός, έτσι γίνεται). Το χαριτόπαρμαν εξακολουθεί να γίνεται και τώρα σε 
ποντιακά χωριά. 

Το μετά την κηδεία γεύμα λεγόταν θανέσα, περίδειπνο ή μακαρία. Ήταν γεύμα 
λιτό, φασολάδα ή σούπα με κορκότο. Συνοδευόταν πάντα από ελιές, φρέσκα 
κρεμμύδια, σκόρδα κτλ. Το γεύμα αυτό θεωρούνταν προσφορά του νεκρού 
προς εκείνους που τον τίμησαν 
στην κηδεία του. 

 

Η χήρα  

Οι Πόντιοι θαύμαζαν τη γυναίκα 
που χήρευε, ιδιαίτερα όταν έπρεπε 
ν' αναστήσει πολλά παιδιά. Στα 
δημώδη άσματα, τα παιδιά της 
χήρας συνήθως είναι καλύτερα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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απότ' άλλα.   

Είνας κόρη εγάπανεν 
σεράντα παλικάρα. 
Τους σέραντας εμένησεν, 
«έναν βράδον ελάτε». 
Σην πόρταν ατς κιαν έστεκεν 
έναν δέντρον και μέγα. 
-Ήντσαν σύρει κι αχπάν' ατό, 
εγώ εκείνον παίρω. 
Οι σέραντοι επίασαν 
και ΄κι εμετασαλεύτεν 
Ένας υιός, χόρας υιός, 
χόρας και κουρσεμέντσας, 
από κορφής επίασεν 
κι από ρίζας αχπάεν. 
-Οπίσ', οπίσ', νε σέραντοι, 
οπίσ', οπίσ', αμήτε, 
χόρας υιόν εγάπεσα, 
χόρας υιόν θα παίρω. 

Ωστόσο, πάλι κατά τα δημώδη άσματα η χήρα είναι συνήθως αδικημένη, 
ακόμα κι όταν τη θάβουν. 

Την χέραν πάντα θήκ'ν ατέν 
σο δεισακόν τον τόπον... 

Η χήρα φορούσε πάντα μαύρα και αν είχε κάποια ηλικία, τη σέβονταν όλοι. Αν 
μια γυναίκα χήρευε μικρή, η κοινή γνώμη, εκφρασμένη από τους συγγενείς 
της, απαιτούσε να συνάψει έναν καινούριο γάμο. 

Μνημόσυνα  

Η ψυχική ανάγκη να βρίσκονται οι ζωντανοί σε διαρκή επαφή με τους νεκρούς 
καθιέρωσε το έθιμο των μνημοσύνων. Εκτός από τα καθιερωμένα μνημόσυνα 
(τρίτα, εννιάμερα, σαράντα, εξάμηνα, χρονακόν) έκαναν και το λεγόμενον 
«ψαλμόν». Μνημόσυνο ετήσιο και επίσημο, στο οποίο καλούνταν να πάρουν 
μέρος και να προσευχηθούν (να ψάλλουν το νεκρό) τα γειτονικά χωριά, 
κληρικοί, μοναχοί, ηγούμενοι, δημογέροντες, ο δεσπότης και ο απλός κόσμος. 
Στις κηδείες και τα μνημόσυνα γίνονταν και ομιλίες και τραπέζι «σον ψαλμόν». 
Πολλοί διέθεταν διάφορα ποσά για σχολεία, για τους φτωχούς και για τις 
εκκλησίες, στη μνήμη του νεκρού. 

Η ψυχική επαφή με τους νεκρούς γινόταν σε τακτές μέρες. Τα ψυχοσάββατα, 
την παραμονή ή ανήμερα της Κυριακής του Θωμά, τα Σάββατα, τη Μ. 
Παρασκευή, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύμαος και την παραμονή των 
Θεοφανίων. Την παραμονή των μνημοσύνων, μαζεύονταν στο σπίτι των 
πενθούντων γυναίκες και συζητούσαν γύρω από την προσωπικότητα του 
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μακαρίτη. Το στόλισμα των κολλύβων(το στόλισμαν τη σινί') ήταν δουλειά 
λίγων ειδικών στο χωριό. 

Γενικά  

Στον Πόντο, όταν πέθαινε κάποιος, δεν πενθούσαν μόνο αυτοί που έχασαν 
τον άνθρωπό τους, αλλά ακόμη και οι πιο μακρινοί συγγενείς, όλοι οι γείτονες 
και όλο το χωριό. 

Πρόσωπα της γειτονιάς και συνήθως γυναίκες, έψηναν τα κόλλυβα, ετοίμαζαν 
το «σινίν με τα κοκκία», έκαναν κολοθόπα (ψωμάκια), αλλού λαβάσα 
(λαγάνες), που τα μοίραζαν, μετά τη νεκρώσιμη ακολουθία, στην εκκλησία. 

Μετά τον ενταφιασμό πήγαινε ο κόσμος, μαζί με τον εφημέριο, στο σπίτι των 
πενθούντων. Έπειτα από το συνηθισμένο τρισάγιο, που έψελνε ο παπάς, 
έστρωναν τραπέζι και σερβίρανε συνήθως πιλάφι, τσορβάν, χασίλ', για να 
φένε και να σ' χωρέσουν. Συνήθως η διανομή κολοθιών και το στρώσιμο 
τραπεζιών γινόταν στο ετήσιο μνημόσυνο και τότε έλεγαν «εποίκαμε ψαλμόν». 

Μετά το θάνατο κάποιου, προπαντός ηλικιωμένου, γινόταν 
«Σαρανταλείτουργο». Σαράντα μέρες ο παπάς λειτουργούσε για τη 
συγχώρεση του πεθαμένου και την ανάπαυση της ψυχής του. Τα πρόσφορα, 
κάθε μέρα, στην εκκλησία τα πήγαιναν αυτοί που έκαναν το 
Σαρανταλείτουργο. Και επειδή τότε οι ιερείς δεν αμοίβονταν από το Κράτος, οι 
πενθούντες έδιναν στο λειτουργό για τις σαράντα λειτουργίες ένα ποσό, 
συνήθως χρυσές λίρες. Την τελευταία μέρα του Σαρανταλείτουργου έπρεπε 
να γίνουν κόλλυβα και την παραμονή καλούσαν τον κόσμο με κόλλυβα και 
κερί. Αυτό γινόταν σε κάθε μνημόσυνο. Στα Σαράντα, στα Εξάμηνα, στο 
Ετήσιο (σο χρονακόν).  

Σε πολλά μέρη, μετά τη λήξη του Σαρανταλείτουργου και το σχετικό 
μνημόσυνο, έστρωναν τραπέζι στους επισκέπτες, αφού διάβαζε ο παπάς στο 
σπίτι τα κόλλυβα. Ανάλογα με την οικονομική κατάσταση, δεν έλειπε ούτε το 
ρακί, ούτε το κρέας. Έπιναν, έτρωγαν και σ'χωρούσαν. 

. 
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Ο πολιτισμός στον Πόντο και η ποντιακή 
διάλεκτος 

 
Η ποντιακή είναι μία από τις λίγες 
διαλέκτους του ελληνικού λαού που 
σχετίζονται τόσο άμεσα με την αρχαία 
ελληνική γλώσσα. Σήμερα, με την 
γεωγραφική της έννοια δεν υφίσταται 
πλέον, όμως ακόμη και τώρα παρά το ότι 
πέρασε σχεδόν ένας αιώνας από τότε που 
ο Ποντιακός Ελληνισμός εκπατρίστηκε, 
εξακολουθεί να υπάρχει σε πολλές 
περιοχές της πατρίδας μας και κυρίως στη 
Μακεδονία όπου διαβιούν αμιγείς ποντιακοί πληθυσμοί. Ο γλωσσολόγος 
Άνθιμος Παπαδόπουλος, προβλέπει ότι με το πέρασμα του χρόνου θα συμβεί 
η πλήρης γλωσσική αφομοίωσή της με την επίδραση της νεοελληνικής 
γλώσσας και θα καταταγεί στην κατηγορία των νεκρών γλωσσών. 
   Η ποντιακή διάλεκτος προέρχεται από την αρχαία Ιωνική, λόγω κυρίως της 
καταγωγής των αποίκων του Πόντου από την Ιωνική Μίλητο. Οι επιδράσεις 
που δέχτηκε στο πέρασμα των 26 αιώνων ζωής, προέρχονται από την κοινή 
των αλεξανδρινών χρόνων, και από τη μεσαιωνική κοινή του Βυζαντίου. 
Επηρεάστηκε επίσης από τους Γενουάτες και Βενετσιάνους της 
Τραπεζούντας, τους Πέρσες και τους Γεωργιανούς, καθώς φυσικά και από 
τους Τούρκους. Αξιοσημείωτο όμως είναι ότι, παρά τις προσμίξεις με ξένες 
λέξεις, αυτές δεν έμειναν αναφομοίωτες, αλλά εξελληνίστηκαν και εντάχθηκαν 
στο κλιτικό σύστημα της ελληνικής, συμμετέχοντας έτσι στην εξέλιξη της 
γλώσσας. Παράδειγμα το τουρκικό ρήμα aramak έγινε στα ποντιακά αραεύω 
(αναζητώ), κι έδωσε νέα παράγωγα, αράεμαν (αναζήτηση-ψάξιμο) και 
αραευτής (ερευνητής). 
Χαρακτηριστικά της σημεία είναι :  
 
1. Η διατήρηση της προφοράς του ιωνικού η ως ε (νύφε αvτί νύφη, κλέφτες 
αντί κλέφτης, έτον αντί ήτο, κλπ.)  
2. Η διατήρηση του ιωνικού σ, αντί του τ (κοσσάρα αντί κότα, σεύτελον αντί 
τεύτλον κλπ.).  
3. Η διατήρηση του ω (με έκπτωση σε ο) ακόμη και στις περιπτώσεις που η 
κοινή νεοελληνική το έχει μετατρέψει σε ου (ζωμίν αντί ζουμί, ρωθώνι αντί 
ρουθούνι, κωδώνι αντί κουδούνι κλπ.).  
4. Η διατήρηση ασυνίζητων των φωνητικών συμπλεγμάτων -ια , -ιο (καρδία 
αντί καρδιά, παιδία αντί παιδιά, ποπαδία αντί παπαδιά, κλπ.).  
5. Η διατήρηση του αναβιβασμού του τόνου στην κλητική (Νίκολα αντί Νικόλα, 
γάμπρε αντί γαμπρέ, κλπ.).  
6. Η διατήρηση των θηλυκών επιθέτων σε -ος αντί σε -η ( η άλαλος αντί η 
άλαλη, η έμορφος αντί η όμορφη, κλπ.).  
7. Η διατήρηση του αορίστου της προστακτικής σε -ου, αντί -ε (ποίσον-
ποίησον αντί ποίησε, κόψον αντί κόψε, κλπ.).  
8. Η διατήρηση της παθητικής κατάληξης -ουμαι (κοιμούμαι αντί κοιμάμαι, 
φανερούμε αντί φανερώνομαι, κλπ.).  



Ποντιακός Ελληνισμός Σελίδα 73 

 

9. Η διατήρηση της κατάληξης της 
προστακτικής του παθητικού αορίστου -
θετε (ιωνικά) αντί του -θητε (αττικά) 
(αγαπηθέτε αντί αγαπηθήτε, κοιμεθέτε 
αντί κοιμηθείτε, κλπ.).  
10. Η διατήρηση του ιωνικού ουκί, αντί 
του αττικού ουχί, και η μετάπτωσή του, 
με αφαίρεση της πρώτης συλλαβής του 
ου ('κι θέλω αντί δε θέλω, 'κι τρώγω 
αντί δεν τρώω κλπ.). Το αρνητικό μόριο 
'κι διαστέλλει την ποντιακή διάλεκτο από όλες τις άλλες ελληνικές διαλέκτους 
που έχουν το μόριο δεν, προερχόμενο από το αρχαίο ουδέν. Οι Πόντιοι έχουν 
τη λέξη τιδέν (τίποτε, καθόλου), που προήλθε από το ουδέν. Οι προσωπικές 
αντωνυμίες που μπαίνουν ως αντικείμενα των ρημάτων, τοποθετούνται πάντα 
μετά από αυτά. (λέγωσε αντί σου λέω, κρούωσε αντί σε χτυπώ, φιλώσε αντί 
σε φιλώ, κλπ). 
Αξίζει να σημειωθούν ορισμένες από τις πολυάριθμες αρχαίες ελληνικές λέξεις 
που διατηρήθηκαν ως σήμερα: βοτρύδιν (τσαμπί), λιμός (πείνα), 'στούδιν  
(κόκκαλο), ωβόν (αυγό), ωτίν (αυτί), έγκα (αρχαίο ήνεγκα-έφερα), τ' εμόν (το 
δικό μου), τ' εμέτερον (το ημέτερον, το δικό μας) 

Ταξινόμηση της ποντιακής διαλέκτου 

Θεωρείται ότι προέρχεται από την τοπική όψιμη ελληνιστική Κοινή σε χώρο με 
ιωνικό υπόστρωμα. Το λεξιλόγιό της έχει επηρεαστεί σημαντικά από την 
Τουρκική (λιγότερο όμως από όσο η Καππαδοκική) και από γλώσσες του 
Καυκάσου, των οποίων η επίδραση δεν έχει διακριβωθεί μέχρι τώρα. 

Με βάση την ταξινόμηση του Μ. Τριανταφυλλίδη, ο οποίος στηρίχθηκε κυρίως 
στην εγγύτητα προς τη Νεοελληνική Κοινή, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις 
ομάδες ιδιωμάτων εντός τής διαλέκτου: α) οινουντιακά ιδιώματα (με αυξημένη 
νεοελληνική επίδραση μέσω της Κωνσταντινουπόλεως), β) τραπεζουντιακά 
ιδιώματα (μικρότερη νεοελληνική επίδραση), γ) χαλδιώτικα ιδιώματα (με 
αυξημένη τουρκική επίδραση). 

Όσον αφορά στον θεμελιώδη διαχωρισμό των ελληνικών διαλέκτων με 
κριτήριο τον φωνηεντισμό (τη διατήρηση ή στένωση των ατόνων φωνηέντων), 
η διάλεκτος δεν μπορεί να ενταχθεί καθ' ολοκληρίαν σε μία από τις τρεις 
βασικές ομάδες ιδιωμάτων (βόρεια, ημιβόρεια, νότια), διότι τα τραπεζουντιακά 
και χαλδιώτικα έχουν ημιβόρειο φωνηεντισμό (χάνουν τα άτονα [i], [u], αλλά 
δεν παρουσιάζουν στένωση των ατόνων [e], [o]: π.χ. κόρ', πεγάδ', γίν'νταν), 
ενώ τα οινουντιακά διατηρούν αλώβητο (νότιο) φωνηεντισμό (π.χ. κόρη, 
πεγάδιν, γίνουνταν). 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%80%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%8D%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
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Χαρακτηριστικά  

Η σχετική γεωγραφική και γλωσσική απομόνωση του Πόντου, οδήγησε στη 
διατήρηση αρκετών αρχαϊκών στοιχείων, όπως: 

 Η διατήρηση της αρχαίας προφοράς του η ως ε. Π.χ. πεγάδιν = πηγάδι, 
κεπία = κήποι, νύφε = νύφη, εμέτερον = ημέτερον. 

 Η διατήρηση της αρχαίας προφοράς του ω ως ο, όπου η Κοινή 
ελληνική έχει ου. Π.χ. ζωμίν = ζουμί, καρβώνι = κάρβουνο, ρωθώνι = 
ρουθούνι. 

 Η χρήση ψιλών συμφώνων (κ,π,τ) αντί δασέων (χ,φ,θ), ένδειξη της 
Ιωνικής προέλευσης της διαλέκτου. Π.χ. ασπαλίζω=ασφαλίζω, 
σπίγγω=σφίγγω. 

 Η χρήση του Ιωνικής προέλευσης 'κι<οὐκὶ=οὐχί, αντί για το νεοελληνικό 
δεν<οὐδέν. 

 Η διατήρηση πολλών αρχαϊκών στοιχείων στο τυπικό της γλώσσας, με 
χαρακτηριστικότερα:  

o Τη διατήρηση της κατάληξης της ονομαστικής των ουδετέρων 
ονομάτων σε -ιον. Π.χ. παιδίον = παιδί, χωρίον = χωριό. 

o Τη διατήρηση της κατάληξης των θηλυκών επιθέτων σε -ος. Π.χ. 
η άλαλος, η άνοστος, η έμορφος. 

o Τη μετάπτωση της κατάληξης της γενικής πτώσης του ενικού 
αριθμού των αρσενικών ονομάτων από -ον σε -ος. Π.χ. ο νέον > 
τη νέονος, ο πάππον > τη πάππονος, ο λύκον > τη λύκονος, ο 
Τούρκον > τη Τούρκονος. 

o Την κατάληξη της προστακτικής των ρημάτων σε -ον. Π.χ. 
γράψον = γράψε, άψον (του ρ. άφτω<ἀνάπτω) = άναψε, ποίσον 
(<ποίησον) = φτιάξε. 

o Τον σχηματισμό της μέσης φωνής των ρημάτων σε -ούμαι. Π.χ. 
ανακατούμαι, σκοτούμαι, στεφανούμαι. 

o Τον σχηματισμό του αορίστου της παθητικής φωνής σε -θα. Π.χ. 
εγαπέθα = αγαπήθηκα, εκοιμέθες = κοιμήθηκες, εστάθεν = 
στάθηκε, σταμάτησε. 

o Τον σχηματισμό της προστακτικής του αορίστου σε -θετε. Π.χ. 
εγαπέθετε, εκοιμέθετε, εστάθετε. 

o Τη σποραδική χρήση του απαρεμφάτου. Π.χ. εποθανείναι, 
μαθείναι, κόψ'ναι, ράψ'ναι, χαρίσ'ναι, αγαπέθην, κοιμεθήν). 

o Τον αρχαιότροπο τονισμό των ονομάτων στην κλητική πτώση. 
Π.χ. άδελφε, Νίκολα, Μάρια. 

o Τη σποραδική χρήση του ας αντί του να. Π.χ. δος με ας φάγω. 
 Η διατήρηση πολλών αρχαϊκών στοιχείων στο λεξιλόγιο. Π.χ. σεύτελον 

<ιων. σεῦτλον = τεύτλον, ξύγαλαν < οξύγαλαν = γιαούρτι. 
 Η διατήρηση του γένους ονομάτων. Π.χ. η τραγωδία = το τραγούδι. 

Η απομόνωση αυτή επέδρασε και στη μη περαιτέρω εξέλιξη διάφορων 
γλωσσικών τύπων, οι οποίοι μετεξελίχθηκαν στα νεοελληνικά, και σε άλλες 
αλλαγές, όπως: 
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 Η διατήρηση ασυνίζητων τύπων. Π.χ. καρδία = καρδιά, λαλία = λαλιά, 
παιδία = παιδιά, ψωμία = ψωμιά, χωρίον = χωριό. 

Αναπτύχθηκαν ακόμη φθόγγοι οι οποίοι δεν υπάρχουν στα νεοελληνικά, ενώ 
άλλαξε και η προφορά ορισμένων γραμμάτων, όπως: 

 Η συνίζηση των φωνηεντικών 
συμπλεγμάτων ια και εα, εξελίχθηκε 
στον φθόγγο ä, που προφέρεται ως 
φωνήεν μεταξύ του ε και του α. Π.χ. όλä 
= όλα, οσπίτä = σπίτια, λεοντάρä = 
λιοντάρια, τραγωδ΄äνος = τραγουδιστής, 
κιφάλä = κεφάλια, θέλετ' äτο < θέλετε 
ατό = θέλετε αυτό, το θέλετε, ομ΄äζω < 
ομοιάζω = μοιάζω. 

 Η συνίζηση του φωνηεντικού 
συμπλέγματος ιο, εξελίχθηκε στον 
φθόγγο ö, που προφέρεται ως φωνήεν 
μεταξύ του ε και ο. Π.χ. τελ΄öνω = 
τελειώνω, ĥ΄öνιν = χιόνι. 

 Το γράμμα σ όταν ακολουθείται από κε 
ή κι προφέρεται ως š, δηλαδή ως παχύ σ. Π.χ. šκεπάζω, šκίζω, 
šκύλος. 

 Το γράμμα χ όταν ακολουθείται από ε ή ι προφέρεται ως ĥ, δηλαδή ως 
παχύ σ. Π.χ. ĥέρι, ĥαιρετώ, ĥίλä = χίλια. 

 Διαφορετική προφορά παρατηρείται και στα γράμματα:  
o ζ που προφέρεται ως ž, δηλαδή ως παχύ ζ. Π.χ. χαλάžä = 

χαλάζια, žαγκώνω = σκουριάζω. 
o ξ που προφέρεται ως κ+š (παχύ σ). Π.χ. κšύνω < εκĥύνω = 

χύνω. 
o ψ που προφέρεται ως π+š (παχύ σ). Π.χ. πšη = ψυχή. 
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Γεωγραφική εξάπλωση  

 

Ιστορία της 
Ελληνικής γλώσσας 
(βλ. επίσης Ελληνικό αλφάβητο) 

 

Πρωτοελληνική (περ. 3000 π.Χ.)  

 

Μυκηναϊκή (περ. 1600–1200 π. Χ.) 

Αρχαία ελληνική 
(περ. 800–300 π. Χ.) 
Διάλεκτοι: 
Αιολική, Αρκαδοκυπριακή, Αττική-Ιωνική, 
Δωρική, Παμφυλιακή; Ομηρική. 
πιθανή διάλεκτος: Μακεδονική.  

 

Ελληνιστική Κοινή 
(από περ. 300 π. Χ. ώς 300 μ .Χ. ή 600 μ. 
Χ.)  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B1%CE%BB%CF%86%CE%AC%CE%B2%CE%B7%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CF%85%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BC%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%BC%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
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Μεσαιωνική ελληνική 
(περ. 700-1700)  

 

Νέα ελληνική γλώσσα 
(από το 1700) 
Δημοτική, Καθαρεύουσα 
Διάλεκτοι: 
Καππαδοκική, Κυπριακή, 
Κατωιταλική , Κρητική 
Ποντιακή, Τσακωνική, Ρωμανιώτικη 

Ήταν αρχικά η γλώσσα των Ελλήνων (Πόντιοι) που κατοικούσαν στις νότιες 
ακτές της Μαύρης Θάλασσας, κυρίως στην σημερινή Τουρκία αλλά και στην 
Αρμενία και την Γεωργία. Ο 18ος και ο 19ος αιώνας χαρακτηρίζονται από 
μεταναστευτικά ρεύματα στη νότια Ρωσία στον Καύκασο.[1] Μετά τη Συνθήκη 
της Λωζάνης οι Έλληνες των ακτών της Τουρκίας μετανάστευσαν κυρίως 
στην Ελλάδα, αλλά και σε χώρες της Σοβιετικής Ένωσης ή της Δυτική 
Ευρώπης. Παρέμειναν στην Τουρκία οι ελληνόφωνοι μουσουλμάνοι, οι 
απόγονοι των οποίων μιλούν μέχρι σήμερα τα ελληνικά της περιοχής του 
'Οφεως (Of) της Τραπεζούντας, μια υποδιάλεκτο της ποντιακής.[2] 

Στην Ελλάδα μιλιέται σήμερα σε διάφορες περιοχές, σε μεγαλύτερο βαθμό 
στην Μακεδονία (π.χ. Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Δράμα, Πτολεμαΐδα). 

 

Oι Πόντιοι στον κόσμο  

Σύμφωνα με εκτιμήσεις και το βιβλίο της Ποντιακής Διασποράς 2000: 

 Ελλάδα: πάνω από 2 - 3.000.000 άτομα 
 Γερμανία: 150.000 άτομα 
 Ουκρανία: 120.000 άτομα 
 ΗΠΑ: 80.000 άτομα 
 Αυστραλία: 56.000 άτομα 
 Γεωργία: 50.000 άτομα 
 Καζακστάν: 25.000 άτομα 
 Καναδάς: 20.000 άτομα 
 Ουζμπεκιστάν: 11.000 άτομα 
 Αρμενία: 2.000 άτομα 
 Ρωσία και πρώην ΕΣΣΔ: πάνω από 500.000 άτομα 
 Τουρκία: Σύμφωνα με εκτίμηση του Πήτερ Μάκρητζ από το 1965, 

4,535 (1965 Mackridge). 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/700
http://el.wikipedia.org/wiki/1700
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%80%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CF%85%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B7_%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%28%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%8D%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82#cite_note-0
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9B%CF%89%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9B%CF%89%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82#.CE.97_.CE.A0.CE.BF.CE.BD.CF.84.CE.B9.CE.B1.CE.BA.CE.AE_.CE.B3.CE.BB.CF.8E.CF.83.CF.83.CE.B1_.CF.83.CF.84.CE.B7_.CF.83.CE.B7.CE.BC.CE.B5.CF.81.CE.B9.CE.BD.CE.AE_.CE.A4.CE.BF.CF.85.CF.81.CE.BA.CE.AF.CE.B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82#.CE.97_.CE.A0.CE.BF.CE.BD.CF.84.CE.B9.CE.B1.CE.BA.CE.AE_.CE.B3.CE.BB.CF.8E.CF.83.CF.83.CE.B1_.CF.83.CF.84.CE.B7_.CF.83.CE.B7.CE.BC.CE.B5.CF.81.CE.B9.CE.BD.CE.AE_.CE.A4.CE.BF.CF.85.CF.81.CE.BA.CE.AF.CE.B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82#cite_note-Preface_-_By_Peter_Mackridge-1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%28%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BB%CE%BA%CE%AF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1_%28%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CE%90%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%28%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%B6%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BA%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1965
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Μετά το κύμα μετανάστευσης από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης 
προς την Ελλάδα κατά την Δεκαετία του 90 ο αριθμός των ομιλητών έχει 
αυξηθεί στην Ελλάδα, ενώ μειώθηκε στις χώρες προέλευσης των 
μεταναστών. 

Μιλιέται συνήθως σαν μητρική ή δεύτερη γλώσσα παράλληλα με την εκάστοτε 
επίσημη γλώσσα κάθε χώρας. Στον ελλαδικό χώρο ο αριθμός των ομιλητών 
βρίσκεται σε μείωση κάτω από την πίεση της επίσημης Ελληνικής. 

 

Η Ποντιακή γλώσσα στη σημερινή Τουρκία  

Υπάρχουν αναφορές, όπως η πρόσφατη (1996) του Τούρκου συγγραφέα 
Ομέρ Ασάν, σχετικά με την ύπαρξη σημαντικού αριθμού μουσουλμάνων 
ομιλητών της γλώσσας στον σύγχρονο Πόντο. 
Σύμφωνα με τον παραπάνω συγγραφέα, ο οποίος είναι επίσης ομιλητής της 
Ποντιακής, σήμερα στον Πόντο η γλώσσα μιλιέται από τουλάχιστον 300.000 
άτομα σε 60 περίπου χωριά της περιοχής της Τραπεζούντας, αλλά και αλλού, 
από εσωτερικούς μετανάστες της Τουρκίας. 

Ο καθηγητής Νέας Ελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, 
Πίτερ Μάκριτζ, περιγράφει τα ελληνικά της περιοχής του 'Οφεως της 
Τραπεζούντας ως υποδιάλεκτο της Ποντιακής, η οποία περιέχει ανεπτυγμένο 
αρχαίο ελληνικό λεξιλόγιο, αλλά και αρχαία γραμματικά χαρακτηριστικά. 
Περιγράφει την τεράστια εντύπωση που του έκαναν τα αρχαία και μεσαιωνικά 
χαρακτηριστικά της υποδιαλέκτου των μουσουλμάνων, όπως πχ η χρήση του 
αρχαίου ελληνικού αρνητικού μορίου «ου», ενώ οι χριστιανοί πόντιοι λένε 
«'κ».[2] 

Επίσημη κατάσταση της γλώσσας  

Δεν είναι επίσημη γλώσσα καμίας χώρας και δεν διδάσκεται. Παρ' όλα αυτά, 
πολλοί Σύλλογοι και οργανώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, 
διατηρούν και μεταλαμπαδεύουν την Ποντιακή Διάλεκτο μέσω μαθημάτων, 
βιβλίων, συνεδρίων και άλλων δραστηριοτήτων. Η πιο συνηθισμένη μέθοδος 
διδασκαλίας σήμερα, είναι η προφορική. 

Γραφή  

Η Ποντιακή δεν έχει κάποια επίσημη γραφή. Συνήθως γράφεται με το ελληνικό 
αλφάβητο, κάποιες φορές με την προσθήκη κάποιων διακριτικών ώστε να 
αποδίδεται καλύτερα η προφορά της γλώσσας, όπως πχ: σ  ζ  ξ  ψ  για τα 
φωνήματα [ʃ], [ʒ], [kʃ], [pʃ], α  και ο  για τα φωνήματα [æ], [ø]. Οι αυτόχθωνοι, 
πληθυσμοί της περιοχής του 'Οφεως της Τραπεζούντας, που μιλούν τη 
γλώσσα ως μητρική γλώσσα, δίχως να έχουν μάθει ποτέ το ελληνικό 
αλφάβητο χρησιμοποιούν το σύγχρονο τουρκικό αλφάβητο. Αναλόγως 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1_1990
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1996
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%AD%CF%81_%CE%91%CF%83%CE%AC%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%AC%CE%BC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9F%CE%BE%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B4%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82#cite_note-Preface_-_By_Peter_Mackridge-1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B1%CE%BB%CF%86%CE%AC%CE%B2%CE%B7%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B1%CE%BB%CF%86%CE%AC%CE%B2%CE%B7%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82_IPA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82_IPA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82_IPA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82_IPA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82_IPA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82_IPA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B1%CE%BB%CF%86%CE%AC%CE%B2%CE%B7%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B1%CE%BB%CF%86%CE%AC%CE%B2%CE%B7%CF%84%CE%BF
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χρησιμοποιείται το κυριλλικό αλφάβητο στη Ρωσία. 
Στη Σοβιετική Ένωση της δεκαετίας του 1920, χρησιμοποιήθηκε για λίγο 
διάστημα το λεγόμενο ελληνικό φωνητικό αλφάβητο, μια απλοποιημένη 
εκδοχή του ελληνικού αλφαβήτου. Καταργούνται πχ οι τόνοι και διατηρείται 
μονάχα το ι για το φώνημα [i], ενώ το η χάνεται και το υ προφέρεται [u] και 
αντικαθιστά το ου.[3] Ο παρακάτω πίνακας δεν δείχνει «επίσημα αλφάβητα», 
αλλά δείχνει διάφορες προσπάθειες καταγραφής της γλώσσας από ομηλιτές 
της εκτός Ελλάδας. 

 

Φωνητικό 
αλφάβητο 

Τουρκικό 
αλφάβητο 

Ρωσικό 
αλφάβητο 

IPA Παράδειγμα 

Α α A a А а [a] ρομεικα, romeyika, ромейика 

Β β V v В в [v] κατιβενο, kativeno, кативено 

Γ γ Ğ ğ Г г 
[ɣ] 
[ʝ] 

γανεβο, ğanevo, ганево 

Δ δ DH dh Д д [ð] δοντι, dhonti, донти 

Ε ε E e Е е [e] εγαπεςα, eğapesa, егапеса 

Ζ ζ Z z З з [z] ζαντος, zantos, зантос 

ΖΖ ζζ J j Ж ж [ʒ] πυρζζυας, burjuvas, буржуас 

Θ θ TH th 
С с, Ф ф, Т 
т 

[θ] θεκο, theko, теко 

Ι ι İ i И и [i] 
τοςπιτοπον, tospitopon, 
тоспитопон 

Κ κ K k К к [k] 
καλατζεμαν, kalaceman, 
калачеман 

Λ λ L l Л л [l] λαλια, laliya, лалиа 

Μ μ M m М м [m] μανα, mana, мана 

Ν ν N n Н н [n] ολιγον, oliğоn, олигон 

Ο ο O o О о [o] τεμετερον, temeteron, теметерон 

Π π P p П п [p] εγαπεςα, eğapesa, егапеса 

Ρ ρ R r Р р [ɾ] ρομεικα, romeyika, ромейка 

Σ ς S s С с [s] 
καλατζεπςον, kalacepson, 
калачепсон 

ΣΣ ςς Ş ş Ш ш [ʃ] ςςερι, şeri, шери 

Τ τ T t Т т [t] νοςτιμεςα, nostimesa, ностимеса 

ΤΣΣ τσσ C c Ч ч [dʒ] 
καλατζεμαν, kalaceman, 
калачеман 

Τςς τςς Ç ç Ц ц [tʃ] μανιτςα, maniça, маница 

Υ υ U u У у [u] νυς, nus, нус 

Φ φ F f Ф ф [f] εμορφα, emorfa, эморфа 

Χ χ 
H, KH (sert 
H) 

Х х [x] χαςον, hason, хасон 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B1%CE%BB%CF%86%CE%AC%CE%B2%CE%B7%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82_%28%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82_IPA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82_IPA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82#cite_note-2
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82_IPA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82_IPA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82_IPA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82_IPA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82_IPA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82_IPA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82_IPA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82_IPA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82_IPA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82_IPA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82_IPA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82_IPA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82_IPA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82_IPA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82_IPA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82_IPA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82_IPA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82_IPA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82_IPA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82_IPA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82_IPA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82_IPA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82_IPA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82_IPA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82_IPA
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Ποντιακή Φορεσιά 

 

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΟΡΕΣΙΑ 
 
 
Η γυναικεία ενδυμασία πρέπι να 
πούμε ότι φορέθηκε μέχρη και τη 
μικρασιάτικη καταστροφή του 1922 
ιδιαίτερα στα χωριά του Πόντου, ενώ 
στις μεγάλες πόλεις από τις αρχές 
του 20ου αιώνα αρχίζει να 
επηρεάυετε από το ευρωπαίκό είδος 
ντυσίματος. 
Το όνομά της το πήρε από το τυπικό 
ρούχο, το φόρεμα της γυναίκας τη 
ΖΟΥΠΟΥΝΑ ή ΖΥΠΟΥΝΑ, η οποία 
έδωσε και το όνομα της σ’ολόκληρη 
την ενδυμασία. ‘Ετσι την βρίσκουμε 
με τ’όνομα 

‘’ΤΑ ΖΟΥΠΟΥΝΑΣ’’ 
„ΤΑ ΖΟΥΠΟΥΝΑΣ“ στο σύνολο τους 
ήταν σ’ όλες τις περιοχές του Πόντου 
ενιαίας μορφής, οι διαφορές 
υπήρχαν σε λεπτομέρειες οι οποίες 

χαρακτήριζαν και την τοποθεσία καταγωγής π.χ. βλέποντας κεντήματα ή το 
κούμπωμα Ζουπούνας ή τα σκισίματα της. 
Υπάρχουν βέβαια φωτογραφίες σε λευκώματα, όπως και ορισμένα δείγματα 
στολών στο εθνικό μουσείο, αλλά όχι αρκετά για να περιγράψουμε με ακρίβεια 
τη στολή της κάθε περιοχής. ‘Ετσι έχουμε πληροφορίες ια τις φορεσιές της 
Τραπεζούντας, Ματσούκας, Κερασούντας, Σάντας, Σαμψούντας, αλλά μας 
λείπουν από τις τόσες άλλες περιοχές. 
  
Η ΖΟΥΠΟΥΝΑ η ΖΥΠΟΥΝΑ, το φόρεμα, ένα ρούχο εξαιρετικής ποιότητας 
ολομέταξο, του οποίου  το ύφασμα λέγεται ότι το έφεραν μάλλον από την 
Ινδία,κατά συνήθεια ριγέ μέχρι σχεδόν τον αστράγαλο και σχίσιματα μέχρι 
επάνω,κοντά στο τέλος του ποδιού. 
Τα σχισίματα ήταν κατά περιοχές αλλού τρία και αλλού τέσσερα.Έτσι για 
παράδειγμα έχοθμε τέσσερα σχισίματα στην Ζουπούνας της Ματσούκας και 
Τραπεζούντας και τρία στης Κερασούντας ένα μπροστά και δύο στα πλάγια. 
Το κούμπωμα γινόταν μπροστά με 10-15 υφαντά κουμπιά που έκλειναν το 
άνοιγμα που έφτανε μέχρι τον αφαλό.Βαθύ άνοιγμα του λαιμού σύνηθως 
στρογγυλό.Το κούμπωμα του φορέματος διαφέρει από περιοχή σε 
περιοχή.Τα ίδια κουμπιά συναντάμε στο γύρισμα τοθ μανικιού.Τα χρώματα 
που προτιμούνταν ήταν έντονα όπως μουσταρδί,πορτοκαλί ή το μουσταρδί με 
σκούρες καφέ ή μαύρες ραβδώσεις κ.ο.κ. 
  
Το ΚΑΜΙΣ,συνήθως άσπρο,υφαντό πουκάμισο άλλοτε με γιακά,άλλοτε χωρίς 
ιδιαίτερες διακοσμήσεις. 
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Το ΣΠΑΛΕΡ ή ΣΠΑΡΕΛΟΠΟΝ για το οποίο έχουν γραφεί τόσα τραγούδια. 
Ήταν ο αυτού καθ’αυτο΄θ στηθόδεσμος της νέας γυναίκας με δύο δεσίματα 
δυνήθως ένα πίσω από τον λαιμό κι ένα πίσω από την πλάτη.Το δέσιμο ήταν 
σφιχτό έτσι ώστε να πατάει το στήθος της γυναίκας για να μην φαίνεται πολύ 
έντονα και ελκυστικά. 
Το διακοσμούσαν με πλεχτές δαντέλες που έβγαιναν από τον ανοιχτό λαιμό 
της Ζουπούνας.Το χρώμα δυνήθως άσπρο ή μπέζ. 
  
Το ΣΑΛΒΑΡ ή ΣΑΛΒΑΡΙΝ μακρύ και πολύ φαρδύ παντελόνι από γυαλιστερό 
και ευχάριστο για το σώμα ύφασμα,έτσι ώστε να επιτρέπει όλες τις κινήσεις 
του σώματος χώρις ν’αφήνει να διακρίνονται οι γραμμές του γυναικείου 
κορμιού.Λέγεται ότι κατ’ακρίβεια γινόταν από 8 πήχες ύφασμα. 
  
ΤΡΑΠΟΛΟΖ,υφαντό ύφασμα με διάφορους εμπριμέ χρωματισμούς 
τετράγωνο γύρω στο1,5 μέτρα που διπλωνόταν στη μέση πάνω από την 
Ζουούνα.Συχνά συναντάμε το μεταξωτό υφαντό.Φοριόταν συνήθως την 
καλοκαιρινή περίοδο. 
  
ΛΑΧΩΡ ή ΛΑΧΩΡΙΝ ,σε αντικατάσταση του τραπολόζ φοριόταν το ΛΑΧΩΡ 
βαρύ μάλλινο ύφασμα φερμένο από τη ΛΑΧΩΡΗ της Ινδίας που φοριόταν 
συνήθως το χειμώνα.Ο τρόπος που φοριόταν το Τραπολόζ και το Λαχωρ 
διαφέρει από περιοχή.¨Αλλοτε η μύτη του τριγώνου καταλήγει με μια χοντρή 
φούντα πίσω κι άλλοτε με πολλές γούντες ή κρόσσια στα δίπλα. 
  
Το ΚΟΝΤΕΣ ή ΓΙΛΕΚ ,κοντό γιλέκο από τσόχα ή βελούδο στολισμένο με 
κεντήματα της εκάστοτε περιοχής. 
  
Η ΚΑΤΙΦΕ ή ΧΡΥΣΟΝ ΚΑΤΙΦΕ,ακριβό και πλούσιο ρούχο που φοριόταν 
απαραίτητα πανώ από την Ζυπούνα,παμμένο από βαρύ βελούδινο ύφασμα 
με κεντήματα της περιοχής γύρω στην λεμόκοψη,στη πλάτη ή κάτω από τις 
μασχάλες και στο τέλος του μανικιού που ανέβαιναν μέχρι τον αγκώνα. Τα 
κεντήματα της κάθε περιοχής διέφεραν και στο δχήμα και στο μέρος που 
τοποθετούνταν πάνω στην Κατιφέ.Συνήθως χρησιμοποιούσαν κλωστή με 
περιεχόμενο γνήσιου χρυσαφιού και ήταν η περιφάνια της κάθε κοπέλας το 
πόσο εξαιρετικά είχε η ίδια της κεντήσει την Κατιφέ. 
  
ΗΦΟΤΑ,ένα ανθεκτικό υφαντό ύφασμα που φορούσαν συνήθως οι 
γεροντοκόρες γυναίκες ή μάνες που μεγάλωναν μωρά και χρησημοποιόταν 
σαν έιδος ποδιάς. 
  
Το ΠΙΣΤΑΜΠΑΛΙΝ ή ΠΙΣΤΑΜΠΑΛ ,ένα χοντρό ανθεκτικό ύφασμα 
προχειρότερο από την ΦΟΤΑ που φοριότανσαν ποδιά για τις καθημερινές 
δουλειές του σπιτιού και του αγρού.Και τα δύο ήταν μακριά όσο η Ζυπούνα 
και συνήθως ριφέ και βαμβακερό. 
Η επένδυση των ποδιών. 
  
ΤαΟΡΤΑΡΙΑ ,ένα είδος χοντρής κάλτσας συνήθως για τον χειμώνα. 
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Τα ΓΕΜΕΝΙΑ ή ΠΟΣΤΑΛΙΑ,υποδήματα χαμηλά ανοιχτά από το πισώ μέρος 
με χαμηλό τακούνι. 
  
ΤαΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ,χοντρά κλειστά παπούτσια. 
  
ΤαΜΕΣΤΙΑ ή ΛΑΜΨΙΑ ,έιδος παντόφλας μέσα σε σπίτι. 
  
ΤαΝΑΛΙΑ, είδος ξύλινων παντόφλων . 
  
Τα ΖΟΥΛΟΥΦΑ ή ΤΖΟΥΛΟΥΦΑ,τούφες μαλλιών που στρίβονται από τους 
κροτάφους και περνώντας κάτω από τους λοβούς των αυτιών ενώνονται με τη 
μαναδική πλεξούδαπου ακουμπά στη μέση. 
  
ΗΤΑΠΛΑ ή ΤΟ ΤΕΠΕΛΙΚΙ,χαρακτηριστικό σκέπασμα του κεφαλιού της 
πόντιας γυναίκας ,φτιαγμένο από χοντρό δέρμα ή από χοντρό ύφασμα 
στολισμένο με φλουριά σε κύκλους ή έναν ασημένιο δίσκο κεντημένο. 
  
Το ΛΕΤΖΕΚ ή ΛΕΤΖΕΚΙΝ,η μαντίλα που φοριόταν χωρίς να 
δένεται,στερεβμένη πανώ στην κόμμωση και περασμένη πίσω από τ’ αυτιά 
σκεπάζοντας λίγοτην τάπλα.Το ύφασμα ήταν μετάξι, ταιριαστό σε απόχρωσμα 
με το χρώμα της Ζυπούνας και πλουμισμένο στις άκρες του με ψηλό 
κέντημα.Το φορούσαν συνήθως στα χωριά ενώ στις μεγάλες πόλεις όπως 
στην Τραπεζούντα παραλείπεται. 
  
Τα ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ήταν απαραίτητο εξάρτημα της φορεσιάς που εκφράζανε 
κατά ένα μεγάλο μέρος πόσο ευκατάσταση είναι η οικογένεια της κοπέλας ή 
της γυναίκας. 
  
Η ΩΡΑ,το ρολόι με την ασημένια ή χρυσή αλυσίδα που σκαλώνονταν στο 
πρώτο κουμπί της Ζυπούνας. 
  
Το ΚΟΥΣΤΙΝ, κόσμημα πλουσίων γυναικών αποτελούμενο από σειρές 
χρυσών φλουριών τρυπημένο και περασμένο σε χρύση αλύσιδα με ένα 
πεντόλιρο. 
  
ΤοΚΟΧΛΙΔ,ασημένια ή χρθσή αλυσίδα σε σχήμα κομπολογιού τυλιγμένη μια 
γορά γύρω από το λαιμό,ριγμένη πλούσια πάνω στο σπαρέλ φτάνοντας 
σχεδόν μέχρι τον αφαλό. 
  
Ο ΣΤΑΥΡΟΝ,χρυσός Σταυρός κρεμασμένος σε χρυσή αλυσίδα. 
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Η ΑΝΔΡΙΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ 
   
Το ΣΑΛΒΑΡΙΝ, η φαρδιά βράκα που 
έμοιαζε με τη νησιώτικη ή το ΠΟΤΟΥΡΙΝ 
το παντελόνι με τη φαρδιά Σέλλα τη 
ΚΟΝΤΗ ΖΟΥΠΟΥΝΑ ρούχα στο σχήμα 
που έχει καβάδι. 
  
Το ΚΟΝΤΕΣΙΝ που έιναι οι διάφοροι 
τύποι της κοντής ζακέτας. 
  
Το ΜΑΚΡΟΓΟΥΝΙ το χειμερινό μακρύ 
ρούχο.Όλα αυτά υποχωρούν πολύ 
γρήγορα μπροστά στην εισβολή της 
εθρωπαίκής αμφίεσης. 
  
Τη ΖΙΠΚΑ, βράκα με στενό μπατζάκι και 
μεγάλη Σέλα, μαζεμένη σε πτθχές πίσω 

και λιγότερες μπροστά.Το ύφασμα της Σέλας έφτανε τα 4 περίπου 
μέτρα.¨Ηταν μάλλινο, τσόχινο ,σε χρώματα μαύρο, μπλε σκούρο ,γκρι ,καφέ 
με σκούρα στην απόχρωση συρήτια. 
  
ΤοΚΑΜΙΣ, υφαντό πουκάμισο, συνήθως καρόή μονόχρωμο άλλοτε με γιακά κι 
άλλοτε χωρίς ,κούμπωμα συνεχόμενο μέχρι κάτω ή μισό. 
  
Το ΓΙΛΕΚ,κοντό γιλέκο ίδιο με το ύφασμα της ΖΙΠΚΑΣ με σκούρα κεντήματα 
στη λαιμόκοψη και στο μέρος των κουμπιών και της μικρής τσέπης για την 
ώρα. Τα κεντήματα ήταν για παράδειγμα μπλε πάνω στο μαύρο ύφασμα ή 
στο γκρι και μαύρα πάνω στο μπλε στο καφ’ε και στο γκρι. 
  
Το ΚΟΝΤΕΣ ή ΜΙΝΤΑΝ, κοντό πανωφόρι,η καλύτερα σακάκι με μακρύ μανίκι 
που γυρνούσε στο κάτω μέρος, φοδραρισμένο με σκούρο χρώματος φόδρα, 
έχοντας ανάμεσα στη φόδρα και στο εξωτερικό ύφασμα ένα σκληρό άλλο 
ύφασμα για να στέκετε στητό όπως και η ΖΙΠΟΥΝΑ και η ΚΑΤΙΦΕ της 
γυναίκας. Το κούμπωμα συνήθως σταυρώτο με δυο σειρές υφαντά κουμπιά 
που επέτρεπαν το κούμπωμα ή προς τ’αριστερά. 
  
ΤοΖΩΝΑΡ,Μακριά λωρίδα υφάσματος περίπου 4 εκατοστών σε φάρδος και 8 
μέτρων περίπου σε μήκος που χρησίμευε στο σφίξιμο των ρούχων επάνω 
στο σώμα του άνδρα.Ξεχωρίζει στο ΤΡΑΠΟΛΟΖ από την Τρίπολη της 
Αφρικής περίπου οχτώ μέτρων εκ των οποίων τα τέσσερα χρησίμευαν στο 
σφίξιμο της ενδυμασίας και τα υπόλοιπα τέσσερα στη διακόσμηση της, και 
στο ΑΤΖΑΜΣΑΛΙΝ α΄πο μάλλινο περσικό ύφασμα, μήκους περίπου 4 μέτρων. 
  
Το ΣΙΛΑΧΛΙΚ ή ΣΕΡΑΧΛΙΚ ,Δερμάτινη χοντρή ζώνη με πολλές θήκες που 
φοριόταν πάνω από το τραπολόζ και χρησίμευε για να θηκιάζει το ΜΑΧΕΡ ή η 
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ΚΑΜΑ ή το ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚ και η ΤΑΜΠΑΝΤΖΑΝ, το πιστόλι. Επίσης οι θήκες 
του χρησίμευαν και σαν είδος πορτοφολιού. 
Τα ΦΥΣΕΚΛΙΚΙΑ, σταυρωτά ήταν χαρακτηριστικό εξάρτημα της φορεσιάς των 
ανταρτών.Πρέπει σε αυτό το σημείο ν’ αναφέρουμε, ότι τα φισεκλίκια ήταν 
εξάρτημα ανάγκης των ανδρών του βουνού και του ανταρτικού.Στις πόλεις και 
στα χωριά όπου η ζωή είχε την πολιτική της κι όχι την πολεμική της μοργή 
φοριόταν το ΣΙΛΑΧΛΙΚ με την ΚΑΜΑΝ. 
  
Τα ΜΕΣΧΙΑ, δερμάτινες προσθήκες στα υποδήματα από χοιρινό ή βοδινό 
δέρμα με δέσιμο στα πλάγια που εξυπηρετούσαν πολύ τους άνδρες του 
βουνού για να μην βρέχονται τα ΖΙΠΚΑΣ. 
  
Το ΟΡΤΑΡΙΑ, κοινά και στη γυναικεία ενδυμασία, χοντρές μάλλινες κάλτσες 
και τα ΤΖΑΠΟΥΛΑΣ ,χαμήλα υποδήματα με ελαγρύ τσαρουχάκι μπροστά. 
  
Τα ΤΖΑΡΟΥΧΙΑ,τσαρούχια από χοιρινό ύφασμα για μέσα στο σπίτι ή τις 
αγροτικές εργασίες. 
  
Το ΠΑΠΑΧ ή ΓΟΥΝΑ ,το πιο χαρακτηριστικό κάλυμμα της κεφαλής όμως 
είναι αυτό του ΖΙΠΚΑΛΗ. 
  
Το ΠΑΣΛΟΥΚ ή ΠΑΣΛΙΚ ή Κουκούλα, φοδραρισμένο ύφασμα όμοιο με της 
ΖΙΠΚΑΣ σε σχήμα κουκούλας με λωρίδες υφάσματος τα λεγόμενα ΩΤΙΑ τα 
οποία δένονταν με διαφορετικούς τρόπους .Στο μπροστά μέρος, το 
ΠΑΣΛΟΥΚ είχε τα ίδια κεντήματα με το ΓΙΛΕΚ και το ΚΟΝΤΕΣ. Στην κορυφή 
έφερε μια φούντα παχιά κρεμασμένη σε κορδόνι που δενόταν μαζί με το ένα 
ΩΤΙ από την αντίθετη μεριά του δεσίματος της κουκούλας. 
  
Το ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚ ή ΚΑΜΑ, το μακρύ μαχαίρι με την χαρακτηριστική λαβή 
που συναντάμε και στο χορό ΠΙΤΖΑΚΟΙΝ. 
  
Η ΜΑΤΑΡΑΝ ,η θήκη για την πυρίτιδα. 
  
Το ΓΑΒΛΟΥΧ ή ΚΟΒΟΥΣ,η καπνοσακούλο. 
  
Το ΚΙΟΣΤΕΚ,την ασημένια αλυσίδα της ώρας με τον ΑΛΕΠΟ στο πάνω μέρος 
της που την έσφιγγε στο λαιμό ,ενώ το υπόλοιπο μέρος της έπεφτε πλούσια 
μπροστά στο στήθος μέχρι την τσέπη που ήταν η ώρα. 
  
Το ΕΓΚΟΛΠΙΟ,ένα είδος ασημένιας θήκης με ανάγλυφες παραστάσεις του 
Αγίου Γεωργίου κάτι που χάριζε ο παππούς τον εγγονό βάζοντας την μέσα 
κάποιες γραμμένες ευχές. 
  
Το ΦΥΛΑΧΤΟΝ ή ΧΑΪΜΑΛΙ, ασημένιο φυλαχτό κρεμασμένο στο λαιμό ή 

καρφιτσωμένο στο στήθος. Συνήθως το είχαν αυτοί που έφευγαν ή για τον 

πόλεμο ή στην ξενιτιά 
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ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ 

Η Ποντιακή κουζίνα  βλέπουμε ότι δεν περιλαμβάνει συχνή χρήση κρέατος, τα 
δε τυροκομικά της παρασκευάζονται αποκλειστικά από αγελαδινό γάλα. Η 
απουσία των αμνοεριφίων οφείλεται στην ιδιαίτερη διαμόρφωση των δασών 
που αποτελούνται από υψηλά δένδρα. Τα βοοειδή όπως είναι φυσικό δεν 
ήταν ζώα που εύκολα αποφασίζεις να τα σφάξεις μια και το καθένα 
αποτελούσε στο παρελθόν σημαντικό περιουσιακό στοιχείο του ιδιοκτήτη του, 
αφού εκτός από την παραγωγή γάλακτος ήταν και σημαντικό υποζύγιο. Θα 
βρούμε πολύ γάλα, βούτυρο και τυροκομικά να νοστιμίζουν τα ζυμαρικά και 
τις πίτες.Η ανεπτυγμένη κτηνοτροφία (κυρίως αγελαδοτροφεία) παρείχε 
αφθονία γαλακτοκομικών προϊόντων, ενώ αντίστοιχα πληθωρικές ήταν η 
μελισσοκομία και η πτηνοτροφία, που σε συνδυασμό με το ψάρεμα στις 
πλούσιες θάλασσες της περιοχής, εξασφάλιζαν το διαιτολόγιο για τους 
κατοίκους της.  

Η αλήθεια είναι ότι η επάρκεια σε βασικά είδη διατροφής δεν σημαίνει και 
υπεραφθονία. Έτσι διαμορφώθηκε μία κουζίνα βασισμένη περισσότερο στην 
τέχνη της νοικοκυράς και λιγότερο στα πλούσια υλικά. Όλα τα παράλια της 
Μαύρης Θάλασσας και η ενδοχώρα της βορείου Μ. Ασίας ονομάζονται 
«Πόντος». Εκεί ήκμασαν κατά το παρελθόν μεγάλες ελληνικές πόλεις και η 
περιοχή χαρακτηρίζονταν από την ιδιαιτέρως ανεπτυγμένη γεωργία, την 
κτηνοτροφία, την αλιεία και το εμπόριο, όπως και οι περισσότερες περιοχές 
ακριτών του ελληνισμού.Ο Πόντος είχε ποικιλία γεωργικών και κτηνοτροφικών 
προϊόντων, πλούσια αλιεία και ναυπηγική και ανεπτυγμένο εμπόριο. 
Παρήγαγε σε μεγάλες ποσότητες αραβόσιτο, κριθάρι, βρώμη, σιτάρι, λινάρι, 
όσπρια, ρύζι, φουντούκια, καρύδια, κάστανα, κεράσια, μήλα, αχλάδια. 
Περιζήτητος στις Ευρωπαϊκές αγορές ήταν ο καπνός της Πάφρας και της 
Σαμψούντας, πολύτιμη επίσης ήταν η ξυλεία από τις βουνίσιες καρυδιές και 
υπήρχε αφθονία παραγωγής σε τυριά, βούτυρο, μέλι και αυγά. Τέλος, ο 
θαλάσσιος πλούτος διευκόλυνε την διατροφή των λαϊκών τάξεων. Όπως ήταν 
φυσικό, οι διατροφικές παραδόσεις των Ποντίων διαμορφώθηκαν από τις 
γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής που κατοικούσαν 
αφού τα τοπικά προϊόντα υπήρξαν πάντοτε η βάση της διατροφής τους. 

 Στα χωριά και στις κωμοπόλεις κυριαρχούσαν τα γεωργικά και κτηνοτροφικά 
προϊόντα ενώ στα παράλια οι κάτοικοι είχαν την ευτυχία να γεύονται τα 
νοστιμότατα ψάρια της Μαύρης Θάλασσας.  
Η αφθονία των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων οδήγησε τις 
νοικοκυρές του Πόντου στη δημιουργία συνταγών που προέκυψαν από την 
ανάμιξη γαλακτοκομικών προϊόντων με τα παράγωγα των σιτηρών, 
καλαμποκάλευρο, κριθάρι, σιτάρι, πλιγούρι, κορκότο. Η κουζίνα των 
μεγαλοαστών στα μεγάλα εμπορικά κέντρα στην Τραπεζούντα, Σαμψούντα 
και την Κερασούντα έφερε έντονες Ρωσικές επιρροές. Τα πιροσκία ( πιτάκια 
από πατάτα και κιμά) τα πλινία και η σούπα μπορτς είναι μερικές από τις 
ρώσικες συνταγές που καθιερώθηκαν στην ποντιακή κουζίνα. Η απλή και 
ανεπιτήδευτη κουζίνα του αγροτικού χώρου και των λαϊκών τάξεων είχε 
έντονο τοπικό χαρακτήρα που διαμορφώθηκε από τις γηγενείς εθνότητες των 
Ελλήνων και των Αρμενίων και πέρασε στους μετέπειτα κατακτητές τους 
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Τούρκους οποίοι διατηρούν μέχρι σήμερα τα περισσότερα φαγητά με τις 
παλιές τοπικές ποντιακές ονομασίες τους. Πολλά φαγητά των ποντίων είναι 
κοινά σε όλη την Μικρά Ασία. Το κεσκέσι ή κορκότα ή χερσές και το 
φούστρον( ως καϊγκανάς)- γονιμικά φαγητά- τα συναντάμε στην Καππαδοκία 
και στην Ιωνία. Η ποντιακή κουζίνα σαφώς και δέχθηκε τις επιρροές της από 
την Τουρκική κουζίνα. Στο νομό Κασταμονής, ιδιαίτερα, προς το νότο, 
συναντάμε σε παραλλαγές κρεατόπιτες και κεμπάπια γνωστά και αγαπητά 
από όλες τις εθνότητες της περιοχής. Τέλος, οι Πόντιοι έδειχναν ιδιαίτερη 
προτίμηση στις σούπες οι οποίες είχαν ως κύριο συστατικό το αλεύρι, το 
καλαμπόκι, το σιτάρι και το κριθάρι. Ο τανωμένον σιρβάς,( με ταν ή πακιστάν 
–κατάλοιπο του δρουβανισμένου γάλατος-) ξυγαλένεν σιρβάς ( με γιαούρτι και 
κορκότο) το αλευρομάλεζον κυριαρχούσαν στην καθημερινή διατροφή των 
Ποντίων. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

ΞΥΛΙΝΑ 

Αλμεχιέρ': Ξύλινος κουβάς για το άρμεγμα των ζώων.  
Βαρέλα: Βαρέλια από ξύλο. Χρησίμευαν για τη φύλαξη του βουτύρου 
(βουτυροβάρελον), για μυζήθρα (μιντζοβάρελον) καθώς και για τη φύλαξη άλ-
λων ρευστών υλικών. 
Γαβάνα: Δοχεία με κυκλικά τοιχώματα, πλατύτερα στην κορυφή με σκέπασμα 
εφαρμοστό. Έβαζαν σ' αυτά συνήθως το βούτυρο.  
Εγδίν: Ξύλινο γουδί με γουδοχέρι. Μ' αυτό κοπάνιζαν συνήθως σκόρδο. 
Ζούμωτρον ή ζύμωτρον: Ξύλινη σκάφη για το ζύμωμα.  
Καρσάνα: Στρογγυλές λεκάνες, σε πολλά μεγέθη, που τις χρησιμοποιούσαν 
για διάφορες δουλειές, όπως ζύμωμα, πλύσιμο χόρτων και λαχανικών κτλ. 
Κενέσ' ή κενέτσ' ή κουτάλ': Μεγάλη ξύλινη κουτάλα για το ανακάτεμα και το 
σερβίρισμα του φαγητού. 
Κοβλάκα: Δοχεία στρογγυλού σχήματος με χερούλι ή δίχως (τα χωρίς χε-
ρούλι τα έλεγαν καλιστέρα), συνήθως με πυθμένα πρόσθετο και στεφάνη στα 
χείλη. Σ' αυτά τοποθετούσαν Βούτυρο, γάλα, γιαούρτι κτλ.  
Κοσκίνα: Τα κόσκινα, που διαχωρίζονταν σε είδη, ανάλογα με την κατασκευή 
και τον προορισμό τους (φασούλι κοσκίν', αλεύρι κοσκίν', κορκοτί κοσκίν' 
κτλ.). 
Κούφας: Οι ξύλινοι κουβάδες. 
Κρεατοκούρ': Χονδρό σανίδι πάνω στο οποίο τεμάχιζαν το κρέας. 
Ξυλλάγγ': Μεγάλο ξύλινο επίμηκες δοχείο, μέσα στο οποίο χτυπούσαν το 
ξύγαλαν (γιαούρτι) για να βγάλουν το βούτυρο. Το έλεγαν και δουρβάνιν ή 
δουρβάν. 
Ξύλινο τανακούταλον: Για τη μετάγγιση του τάν' από ένα δοχείο σ' άλλο.  
Πινάκ': Ξύλινος δίσκος όπου έβαζαν το ψωμί, κομμένο σε φέτες. Τον το-
ποθετούσαν στο τραπέζι κατά τη διάρκεια του γεύματος.  
Πινακωτή: Ξύλινο σκεύος επίμηκες με χωρίσματα όπου τοποθετούσαν τα 
ψωμιά αμέσως μετά το ζύμωμα και τα μετέφεραν στο φούρνο.  
Πλαστρέα: Ειδικό τραπέζι για το άνοιγμα των φύλλων της ζύμης.  
Τεπούρ': Μεγάλος μονοκόματος ξύλινος δίσκος για τον καθαρισμό των 
σιτηρών (από το τούρκικο tepir). 
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Υλιστοκάρσανον: Η ξύλινη λεκάνη όπου τοποθετούσαν το υλιστόν (στραγ-
γιστό γιαούρτι που διατηρεί όλο του το βούτυρο).  
Υλισιέρ': Ειδικό ξύλινο σουρωτήρι για το γάλα και το γιαούρτι (το ρ. στραγ-
γίζω στην ποντιακή = υλίζω). Είχε ξύλινο περίβλημα και εσωτερικά αραιό 
ύφασμα για να επιτελείται το στράγγισμα. 
Υλιστερόξυλον: Σανίδα στενή με τρύπα στη μέση όπου τοποθετούσαν το 
υλιστέρ. 
Χλαού: Ξύλινη βέργα κυλινδρική με τη βοήθεια της οποίας άνοιγαν τα φύλλα 
τη ζύμης, πλάστης.  
Χουλάρα: Ξύλινα κουτάλια. 
Ψαροσάνιδον: Χονδρό σανίδι, πάνω στο οποίο καθάριζαν και τεμάχιζαν τα 
μεγάλα ψάρια 

ΓΥΑΛΙΝΑ 
Σισσιά: Γυάλινη φιάλη για ξίδι και διάφορα ποτά. 
Στακάν: Γυάλινο ποτήρι ποτού (από το ρωσικό stacan = ποτήρι). 
Καυκίν: Φλιτζάνι του καφέ ή ποτήρι ποτού. 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 

Βέτρα: Κουβάς μετάλλινος για την άντληση και για τη μεταφορά νερού. 
Δίλαβον: Ρηχή χύτρα με δύο λαβές και σκέπασμα. 
Δίλαβον χαλκόν: Καζάνι μεγάλο με δύο λαβές. 
Εμπροσπά: Σιδερένιος τρίποδας πάνω στον οποίο τοποθετούσαν σκεύη του 
μαγειρέματος (π.χ. σάτζ'). 
Εσγάρα η σγάρα: Σχάρα από λαμαρίνα (απ' το αρχαίο ουσ. εσχάρα = εστία). 
Ιμπρίκ': Χάλκινη μικρή κανάτα που τη χρησιμοποιούσαν για το νίψιμο. 
Ισκιρά: Βαθύ χάλκινο τάσι σιο οποίο έβαζαν γάλα, γιαούρτι ή ζουμερά φαγητά 
όταν ήθελαν να τα μεταφέρουν.  
Κεφκίρ ή σιρκέτσ': Το τρυπητό, σουρωτήρι. 
Κλωστοτήγανον: Τηγάνι με τοιχώματα ψηλά, λαδή και καπάκι (στραφτάρ'). 
Γύρω γύρω απ' τη στεφάνη είχε χείλια ώστε να ταιριάζει ακριβώς σ' αυτά το 
σκέπασμα. Το καπάκι του χρησίμευε στο να γυρίζονται απ' την άλλη μεριά 
φαγητά όπως οι ομελέτες (κλωστοτήγανον: από το κλώσιμον).  
Κουκούμια: Χάλκινες στάμνες που μετέφεραν μ' αυτές νερό, μέσα και σης 
οποίες το ζέσταιναν. 
Λακάνα: Λεκάνη χάλκινη σε διάφορα μεγέθη και για διάφορες χρήσεις.  
Λαχανοκούταλον: Τρυπητή κουτάλα. 
Μαστραπά: Μεγάλο χάλκινο ποτήρι νερού.  
Μαχαίρα: Τα μαχαίρια του φαγητού. 
Ξύστρα: Ξύστρα με λαβή, συνήθως φτιαγμένη από σίδερο. Μ' αυτήν έξυναν 
το πλαϊνό μέρος απ' το ζύμωτρο για να ξεκολλήσουν τη ζύμη (ζουμάρ'). Μ' 
αυτήν ακόμη γύριζαν τα λαβάσα για να ψηθούν κι από την άλλη πλευρά.  
Παλτάς: Ο μπαλντάς. 
Παρχάτσ': Μεταλλικό δοχείο με χερούλι για τη μεταφορά φαγητού, νερού κτλ. 
σε απόσταση.  
Περόνα: Τα πιρούνια. 
Πηγέλον: Κουβάς από λαμαρίνα με χερούλι για τη μεταφορά νερού.  
Ρεντέ: Τρίφτης από λαμαρίνα. 
Σατούρ' ή σατίρ': Μεγάλο, βαρύ και πλατύ μαχαίρι με το οποίο τεμάχιζαν το 
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κρέας. 
 

Σάτζ' ή σάτσ': Δίσκος κυρτός, τις περισσότερες φορές φτιαγμένος από 
λαμαρίνα. Πάνω του έψηναν λαβάσα, φύλλα ζύμης κτλ. ενώ άναβε από κάτω 
φωτιά. Για να μειώσουν τη δύναμη της φωτιάς και να μην καίγονται τα φαγητά, 
εσαχτάρωναν το σάτσ', δηλ. το άλειβαν από κάτω με στάχτη βρεγμένη με 
νερό. 
Σαχάνια: Πρώτα χάλκινα κασσιτερωμένα, ρηχά για σερβίρισμα φαγητού. 
Σινίν: Δίσκος χάλκινος σε διάφορα μεγέθη με χείλη γύρω γύρω στη στεφάνη. 
Σ' αυτόν έβαζαν τα κόλλυβα, τα δώρα που πήγαιναν στο γάμο κτλ. 
Παλαιότερα, σε μεγάλα σινία απίθωναν τα φαγητά. Έβαζαν τα σινιά πάνω σε 
χαμηλούς τρίποδες και έτρωγαν, καθισμένοι κατάχαμα γύρω γύρω. 
Σιρπόσια: Χάλκινα Βαθιά πιάτα με σκέπασμα και χείλη για να κουμπώνει 
ακριβώς το καπάκι που χρησίμευε στο να διατηρούνται ζεστά τα φαγητά μέχρι 
να καταναλωθούν.  
Ταβά: Χάλκινη κασσιτερωμένη κατσαρόλα, ρηχή, με μεγάλη επιφάνεια 
Βάσης. Είχε στα πλάγια χερούλια και υπήρχε σε διάφορα μεγέθη.  
Τσάινικα: Τα τσαγερά.  
Τανοκούταλον: Κουτάλα ειδική για τη μεταφορά του τάν' από ένα δοχείοσ' 
άλλο.  
Ταψίν ή τεψίν: Δίσκος χάλκινος που πότε είχε και πότε δεν είχε χείλη. 
Κατασκευαζόταν σε διάφορα μεγέθη και χρησίμευε για το ψήσιμο των γλυκών 
και των φαγητών στο φούρνο. Ταψίν έλεγαν και το δίσκο με τον οποίο 
κερνούσαν τους επισκέπτες.  
Τένζερη ή τεντζερέ: Χάλκινη χύτρα σε διάφορα μεγέθη. Μαγείρευαν διάφορα 
φαγητά σην τεντζερέ.  
Τζοβζέ ή τζοζβέ: Σκεύος για την παρασκευή του καφέ (μπρίκι).  
Τέτσια: Χάλκινα δοχεία κασσιτερωμένα όπου φυλάσσονταν οι καβουρμάδες.  
Χαρατσοτήγανον ή τηγάν': Ήταν χάλκινο τηγάνι και παρασκεύαζαν σ' αυτό το 
χαράτσωμα, δηλ. το καρύκευμα (π.χ. έκαιγαν λάδι ή βούτυρο μαζί με 
κρεμμύδι) για ορισμένα φαγητά, όπως τανωμένον σιρβά.  
Χαλκέρ ή χαβάν: Χάλκινο γουδί με το γουδοχέρι.  
Χαλκόν: Το καζάνι. Αν είχε χερούλια στα πλάγια, το έλεγαν δίλαβον. Σ' αυτό 
έβραζαν νερό για την πλύση και έκαναν φαγητά σε μεγάλες πσότητες για 
γάμους, μνημόσυνα κτλ. Σ' αυτό, επίσης, έβραζαν τα ρετσέλια, τις  
μαρμελάδες κτλ. 
Χελβανή: Σκεύος χάλκινο με καπάκι και χείλη πεπλατυσμένα. Ο κορμός της 
ήταν λίγο διαφορετικός από του τεντζερέ. 
Χεροχάλκ': Το έφτιαχναν οι χαλκωματάδες σε διάφορα μεγέθη και ήταν το 
κύριο μαγειρικό σκεύος. Σ' αυτό μαγείρευαν τα σουρβάδας, τα λάχανατα 
όσπρια και άλλα φαγητά. Το ονόμαζαν έτσι, γιατί έμοιαζε με καζάνι (χαλκόν) 
και είχε λαβή για να πιάνεται. Αντί σκεπάσματος, χρησιμοποιούσανμια ειδική 
σανίδα. Το χαλκοπούλ' ήταν επίσης σκεύος ιδίου σχήματος μόνο που ήταν 
αρκετά μικρότερο, γι' αυτό και το χρησιμοποιούσαν οι ολίγομελείς οικογένειες.  
Χουλάρα: Τα κουτάλια. 
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ΠΗΛΙΝΑ  
Γκουδέτσα ή κιουβέτσια: Αγγεία από πηλό, πλατιά και σε διάφορα μεγέθη, 
στα οποία έψηναν φαγητά στο φούρνο. 
Κεραμίδα: Κεραμίδες, πάνω στις οποίες έψηναν τα ψάρια στο φούρνο. 
Λαγήνα: Πήλινες στάμνες που χρησίμευαν για τη μεταφορά του νερού. Όταν 
είχαν δύο λαβές λέγονταν "διλαβήτσας", ενώ όσες είχαν λεπτό λαιμό λέγονταν 
και "χαλχανίστρας", προφανώς απ' το θόρυβο που δημιουργείται απ' την 
εκροή του νερού απ' το στόμιο.  
Λαγηνόπα, αποκαλούσαν τα μικρά πήλινα σταμνάκια.  
Λακάνας: Πήλινες λεκάνες. 
Μελιτολάηνον: Πήλινο βαθύ δοχείο, βερνικωμένο, κυρίως για μέλι 
(μελιτοδοχείο). 
Πουλούλι: Μεγάλο πήλινο δοχείο αλειμμένο εσωτερικά κι εξωτερικά με 
καθαρή πίσσα. Διατηρούσαν σ' αυτό γαλακτοκομικά, στύπα κτλ. 
Προζυμερόν: Μικρό δοχείο όπου φυλασσόταν το προζύμι για το επόμενο 
ζύμωμα. Μάλιστα, για να μην κολλάει στα τοιχώματα το ζυμάρι, πασπάλιζαν 
τα τοιχώματα με αλεύρι, το προσάλευρον. 
Σκουτέλ': Επίσημο πήλινο πιάτο, βερνικωμένο, από το λατινικό scutella = 
πιάτο φαγητού. 
Σταμνία: Στάμνες πήλινες για τη μεταφορά νερού. Τσανάκα: Πήλινα πιάτα σε 
διάφορα μεγέθη.  
Τσαοπότηρα: Πήλινες κούπες για το τσάι. 
Τσορτανογλίστα: Πήλινη λεκάνη μέσα στην οποία έλιωναν με χλιαρό νερό τα 
τσορτάνα για να κάνουν το τανοσίρβ' (τα τσορτάνια ήταν σβόλοι από 
πασκιτάν' ή υλιστόν, στεγνωμένοι στον ήλιο). 
Φλιντζάνα: Τα φλιτζάνια του καφέ που τα 'λεγαν επίσης και "ποτήρα τη 
καβάς". 
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ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΑΓΗΤΑ 

Μαυρολάχανα με φασούλια 

Το κατεξοχήν φαγητό των Ποντίων. Το φαγητό αυτό πέρα από εύγεστο είναι 
πολύ υγιεινό και διαιτητικό. 

Υλικά: 

0,5 κιλό ξερά φασόλια μπαρμπούνια 

1,5 κιλό μαύρα λάχανα μέτρια κομμένα 

1 κούπα ελαιόλαδο 

2 κουταλιές σούπας πελτέ 

2-3 μέτρια κρεμμύδια 

αλάτι κατά προτίμηση 

μπούκοβο κατά προτίμηση στο σερβίρισμα 

Βαρένικα 

Ρωσικής προέλευσης ζυμαρικό έδεσμα, το έφεραν στην Ελλάδα οι εκ Ρωσίας 
προερχόμενοι Πόντιοι το 1922-23. 

Υλικά: 

1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις 

1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο 

1,5 κουταλάκι κοφτό αλάτι 

800 γραμμάρια ανθότυρο θρυμματισμένο 

1/2 κιλό αγελαδινό βούτυρο 

Συνταγή για περίπου 120-130 τεμάχια 

 

Χαβίτσ’ 

Υλικά: 

2 κούπες καλαμποκίσιο αλεύρι 
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1.5 κουταλάκι αλεύρι 

250-300 γραμμάρια αγελαδινό βούτυρο 

Τανωμένον Τσορβά ή σουρβά 

Σούπα από 
ξεφλουδισμένο και 
χοντροκομμένο σιτάρι 
(κορκότο) 

Υλικά: 

1 κούπα κορκότο 

1,5 κουταλάκι αλάτι 

Δυόσμος 

Μιτζίν (πασκιτάν) ή 
γιαούρτι στραγγιστό σε ποσότητα κατά προτίμηση 

 

Χοσάφ’ 

Ποντιακή κομπόστα. Το χοσάφ’ γίνεται με διάφορα ξερά φρούτα (άγρια 
απίδια, αχλάδια, φέτες μήλα, δαμάσκηνα, σύκα, σταφίδες). Σε μια χύτρα με 
ανάλογο νερό βράζουμε τα ξερά φρούτα ώσπου να μαλακώσουν. Κατά 
προτίμηση προσθέτουμε και ζάχαρη. Συνήθως σερβίρεται κρύο. Παλαιότερα 
πολλές φορές τρωγόταν και σαν φαγητό με ψωμί. 

Υ.Γ. Πριν μερικές δεκαετίες τα ξερά φρούτα (τα τζίρα) τα παρήγε η κάθε 
οικογένεια  μόνη της συλλέγοντας και αποξηραίνοντάς τα την εποχή της 
ωρίμανσής τους. 

Τσουμούρ’ 

Το μπαγιάτικο ψωμί για να μην πεταχτεί, το αξιοποιούσαν φτιάχνοντάς το 
τσουμούρ’. Γίνεται εύκολα και γρήγορα ως εξής: 

Κόβουμε το ψωμί σε κομματάκια μεγέθους μπουκιάς. Το διαβρέχουμε ελαφρά 
με νερό για να μαλακώσει και το τηγανίζουμε με βούτυρο ή ελαιόλαδο. Κατά 
προτίμηση προσθέτουμε λίγο αλάτι. Προαιρετικά μπορούν να προστεθούν και 
αυγά. 

Κατα άλλο τρόπο επιλέγεται η ψίχα του μπαγιάτικου ψωμιού, τρίβεται 
ανάμεσα στις παλάμες σαν τρίμα φρυγανιάς και τηγανίζεται με λάδι. 
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Πιρόχ’ 

Το πιρόχ’ είναι ρωσικής προέλευσης γλυκό (παρεμφερές της πάστα-φλώρα) 
και το έφεραν οι εκ Ρωσίας προερχόμενοι Πόντιοι το 1922-23. 

Υλικά για τη ζύμη: 

700 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις 

250 γραμμάρια μαγειρικό λίπος τύπου φυτίνη 

1 κούπα ζάχαρη για τη ζύμη 

3 αυγά 

ξύσμα ενός λεμονιού 

1 πρέζα αλάτι 

20 γραμμάρια μπέϊκιν πάουντερ 

Υλικά για τη γέμιση: 

2 κούπες  (περίπου 500 γραμμάρια) μαύρες σταφίδες 

1/2 κούπα ζάχαρη 

Πουσίντα  (Πουσίντα - Πουσίντια ) 

Υλικά: 

Κριθαρένιο αλεύρι 

αλάτι 

βούτυρο αγελαδινό 

μέλι  ή  πετιμέζι 

 

Κινθέατα ή κιντέατα ή κιντέας 

Υλικά: 

1 κιλό περίπου κορυφές από φρέσκα κινθέατα 

4-8 κουταλιές καλαμποκίσιο αλεύρι 
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αλάτι κατά προτίμηση 

1-2 σκελίδες σκόρδο περασμένες στον τρίφτη 

δυόσμος ψιλοκομμένος (φρέσκος ή ξερός) 

Τιναχτά  ( Τιναχτά, Τινιαχτά ) 

Υλικά: 

ο.5 κιλό ξερά φασόλια μπαρμπούνια (για 3-4 μερίδες) 

ελαιόλαδο 

ξύδι 

αλάτι 

μαύρο πιπέρι τριμμένο 

κρεμύδι ξερό 

μαϊντανός 

 
Σάλα 

Παλαιότερα τόσο στον Πόντο όσο και στα χωριά της Μακεδονίας, σχεδόν όλες 
οι οικογένειες έπαιρναν μικρά γουρουνάκια, τα μεγάλωναν και παραμονές 
Χριστουγέννων τα έσφαζαν, εξασφαλίζοντας για αρκετό διάστημα κρέας και 
λίπος. Για να πετύχουν όσο το δυνατόν καλύτερη πάχυνση έφτιαχναν στενό 
ξύλινο κλουβί για να περιορίσουν τις κινήσεις του ζώου και να μετατρέπεται 
σχεδόν όλη η τροφή σε κρέας και λίπος. Έτσι στα πλευρά του ζώου 
σχηματιζόταν λίπος που πολλές φορές το πάχος του ξεπερνούσε τους πέντε 
πόντους. Όταν έσφαζαν το ζώο, το λίπος αυτό το τεμάχιζαν σε καλούπια 
τετράγωνα ή παραλληλόγραμμα και το αλάτιζαν για να γίνει παστό. Αυτό το 
λίπος το ονόμαζαν σάλα και όταν ωρίμαζε το έκοβαν σε μικρά κομμάτια και το 
έτρωγαν με ψωμί και τσάι συνήθως. Επίσης το χρησιμοποιούσαν στα φαγητά 
σαν μαγειρικό λίπος. 

Τσοκαλίκ’  (Τσοκαλίκ’) 

 
Σκληρό αλμυρό τυρί. Ένα είδος κεφαλοτυριού. Παρασκευάζεται από γιαούρτι 
που βράζεται μέχρι να κόψει. Στη συνέχεια ανακατεύεται με ανάλογο αλάτι και 
τοποθετείται σε πάνινη σακούλα για να στραγγίσει από τα υγρά. Για να 
βοηθήσουμε το στράγγισμα αλλά και για να δώσουμε σχήμα στο τσοκαλίκ’ 
τοποθετούμε τη σακούλα σε ένα επίπεδο καθαρό σημείο με ένα επίπεδο 
βάρος και πιέζοντας μέχρι να σχηματίσουμε ένα δίσκο πάχους 2- 2,5 
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εκατοστά. Αφήνουμε για όσες ώρες χρειαστεί να στραγγίσει. Ελέγχουμε τη 
σακούλα και όταν σηκώνοντάς τη διαπιστώσουμε ότι έχει χάσει όλα τα υγρά 
και δεν υπάρχει ίχνος υγρασίας, την κρεμάμε σε ένα τοίχο προσεκτικά να μη 
χαλάσει το δισκοειδές σχήμα της μέχρι το τελικό στέγνωμα. Μπορούμε να 
δώσουμε και άλλα σχήματα όπως σφαιρικό ή κωνικό. Μετά το στράγγισμα 
βγάζουμε ανάλογη ποσότητα και αφού την πλάσουμε και δώσουμε το σχήμα 
που επιθυμούμε τοποθετούμε τα κομμάτια μας σε ένα καθαρό ράφι στον ήλιο. 
 

Τσορτάν’  (Τσορτάν) 

Ένα είδος σκληρού τυριού κάτι σαν κεφαλοτύρι. Παρόμοιο με το τσοκαλίκ’. 
Παρασκευάζεται από μηζύθρα αλατισμένη ανάλογα, και ξεραίνεται στον ήλιο 
σε μορφή μπάλας διαμέτρου 7-8 εκατοστών ή σε σχήμα κώνου παρόμοιου 
μεγέθους. 

Πεϊνιρλί  (Πεϊνιρλία τα πολλά) 
 
Υλικά: 
1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις 
1-1,5 κουταλάκι του γλυκού αλάτι 
1 φακελάκι ξερή μαγιά 
1 κουταλάκι ζάχαρη 

 

Κοχλύδα, Κοχλύδεα, Κοχλύδια (Σαλιγκάρια) σούπα 

Στον Πόντο τα κοχλύδα συμπεριλαμβάνονταν στα νηστίσιμα φαγητά και 
συνήθως μαγειρεύονταν την άνοιξη στη διάρκεια της Σαρακοστής. 

Εκεί τα μάζευαν οι ίδιοι στους αγρούς και στα βουνά «τη πατρίδας». 

Κι εδώ όσοι έχουν πρόσβαση στην ύπαιθρο τα μαζεύουν μόνοι, οι 
κατοικούντες σε μεγάλα αστικά κέντρα τα αγοράζουν 

Φελία (αυγόφετες) 

Τα φελία είναι ένα ακόμη πρόχειρο φαγητό που γίνεται με την αξιοποίηση 
πάντα μπαγιάτικου ψωμιού. 
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Πιροσκί 

Ρωσικής προέλευσης πιτάκια, τα 
έφεραν οι εκ Ρωσίας προερχόμενοι 
Πόντιοι, το 1922-23. 

Υλικά ζύμης: 

1 κιλό  αλεύρι 

1 φακελάκι ξερή μαγιά 

1,5 κουταλάκι αλάτι 

Υλικά γέμισης: 

1 κιλό πατάτες καθαρισμένες 

1-2 μεγάλα κρεμμύδια περασμένα στον τρίφτη 

1-2 κουταλάκια αλάτι 

μισή κούπα ελαιόλαδο 

μαύρο πιπέρι 

κόκκινο γλυκό πιπέρι 

μαϊντανό ψιλοκομμένο 

δυόσμο φρέσκο ή ξερό 
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ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ: 

Η ποντιακή μουσική είναι πλούσια σε μουσικά όργανα παρακάτω 
αναφέρονται τα ποντιακά μουσικά όργανα τα οποία είναι η βάση της 
ποντιακής μουσικής:  

 
Ποντιακή λύρα 
 
 Η Ποντιακή λύρα είναι το κατ΄ 
εξοχήν μουσικό λαϊκό όργανο 
των Ελλήνων του Πόντου που 
ανήκει στην κατηγορία των 
εγχόρδων τοξοτών μουσικών 
οργάνων, δηλαδή που χειρίζονται 
με δοξάρι, ( ποντιακά: τοξάρ ). Το 
μήκος του κυμαίνεται από 55 
μέχρι 60 εκατοστά. 
Η ποντιακή λύρα είναι ένα τρίχορδο πλήρες μουσικό όργανο στη κατηγορία 
του και για τους σκοπούς που χρησιμοποιείται. Κουρδίζεται «κατά τέταρτα» 
και συνοδεύει τραγούδι και χορό. Διακρίνεται από τη μοναδικότητα της 
φιαλόσχημης μορφής του με μακρύ λαιμό και στενόμακρο ηχείο, που φέρεται 
να μην έχει αλλάξει από την πρώτη του εμφάνιση. Κατά κανόνα ο τρόπος 
χειρισμού, παιξίματός της παρουσιάζει χαρακτηριστικά στοιχεία βυζαντινής 
προέλευσης.Κατά τη χρήση του οργάνου ο Πόντιος λυράρης «παίζει» τη λύρα 
είτε όρθιος είτε καθιστός. Συχνότερα όμως βρίσκεται στη μέση του κυκλικού 
χορού παίζοντας εύθυμα και διεγείροντας τους χορευτές.               

Περιγραφή μερών 

 

# Ποντιακή σημασία Σημασία 

1 Το κιφάλ Η κεφαλή 

2 Τα ωτία Αυτιά (ώτα) 

3 Η γούλα Λαιμός 

4 Η γλώσσα Γλώσσα, γραβάτα 

5 Το καπάκ Καπάκι 
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6 Τα ρωθώνια Ρουθούνια 

7 Ο γάιδαρον Καβαλάρης, γάιδαρος 

8 Το παλικάρ Παλικάρι 

9 Το σκαφίδ Σκάφος 

10 Το στυλάρ Στηριγμα 

11 Τα κόρδας Χορδές 

Κύριο σώμα 

1) Το κυρίως σώμα του οργάνου, ονομάζεται "σκάφος", έίναι φιαλόσχημο 
και συγκροτείται από: 

2) Το καπάκι ή καπάκ που είναι η άνω επιφάνεια του σκάφους. 
3) Ο βραχίονας, ή λαιμός, ή γούλα, ή μπράτσο.που είναι το πάνω μέρος 

του οργάνου που βαστάει ο λυράρης με το αριστερό χέρι. 
4) Η γλώσσα ή γραβάτα 
5) Το κεφάλι, ή κιφάλ , ή κεφαλή, το ανώτερο τμήμα του οργάνου. 
6) Η ράχη (ή ράshια), ή πλάτη, το πίσω μέρος του οργάνου. 
7) Το στυλάρ, ή στουλάρ, πρόκειται για ένα ευλίγιστο σχετικά ξύλο που 

είναι σφηνωμένο στο εσωτερικό του οργάνου μεταξύ ηχείου (καπακιού) 
και της πλάτης (ράχης). 

8) Τα μάγουλα, λέγονται οι πλευρές (δεξιά και αριστερά) του οργάνου 
(σκάφους). 

9) Τα ρωθώνια, ή ρουθούνια: λέγονται αυτά που σχηματίζουν μικρά τόξα 
και στις άκρες τους φέρουν τρύπες όπως οι προηγούμενες. 

 

Εξαρτήματα 

1) Τα ωτία, ή αυτιά, ή κλειδιά: τρία ξύλινα εξαρτήματα σχήματος Τ στα 
οποία που σφηνώνονται σε τρύπες της τριγωνικής κεφαλής όπου 
τυλίγονται οι άνω άκρες των χορδών. Σήμερα χρησιμοποιούνται 
μηχανικά ωτία με γρανάζια. 

2) Το παλικάρι, ή παλικάρ: είναι ξύλινο εξάρτημα σχήματος μακρόστενου 
Δ, που βρίσκεται στο κάτω μέρος, πάνω στο οποίο στερεώνονται οι 
κάτω άκρες των χορδών. 

3) Ο καβαλάρης, ή γάιδαρον, εξάρτημα που φέρει τρεις χαράξεις - 
εγκοπές από τις οποίες φέρονται οι τρεις χορδές για να μη 
μετακινούνται δεξιά - αριστερά. 

4) Οι χορδές, (τρεις), που στερεώνονται στο παληκάρ και, όπου μέσα από 
τις τρεις οπές του που βρίσκονται στο πάνω μέρος του, φέρονται πάνω 
από τις εγκοπές του καβαλάρη και καταλήγουν στα ωτία, απ΄ όπου 
γίνεται η διαδικασία του χορδίσματος (και όχι κουρδίσματος που 
λανθασμένα έχει επικρατήσει). Από το σημείο του καβαλάρη οι χορδές 
στην οριζόντια όψη τους ισαπέχουν μεταξύ τους μέχρι το λαιμό όπου 
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αρχίζουν ελαφρά να συγκλίνουν πάνω από το κέντρο της γλώσσας 
καταλήγοντας στα ωτία 

Τοξάρι 
 
Το "τοξάρ" ή "δοξάρι" είναι ξεχωριστό 
εργαλείο και απαραίτητο για τη χρήση 
του οργάνου. Το όνομά του 
προέρχεται από το τόξο που 
δημιουργούν οι ίνες του. Πρόκειται 
για μακρύ ξύλινο όργανο, μήκους 
περίπου 60 εκατοστών, που φέρει 
δύο πλευρές η μπροστινή πλευρά 
φέρει δέσμη ινών που καταλήγουν 
στις άκρες του, η πάνω που λέγεται 
"μύτη" και η κάτω που λέγεται 
"τακούνι". Οι ίνες περνώντας από τη μύτη καταλήγουν στο τακούνι όπου 
δένονται εκεί με δέρμα. Το σημείο αυτό που είναι κυλινδρικό κρατιέται με το 
δεξί χέρι του οργανοπαίκτη και με το μέσο και παράμεσο δάκτυλο πιέζεται 
ώστε η δέσμη να διατηρείται τεντωμένη. 

Η κατασκευή του τοξαριού πρέπει να είναι αρκετά προσεγμένη δεδομένου ότι 
αποτελεί το άλφα και το ωμέγα ως εργαλείο του λυράρη. Ειδικά για τον Πόντιο 
λυράρη που μπορεί να το χειριστεί με αφάνταστη αριστοτεχνική μαεστρία και 
με ταχύτητα που μπορεί να φθάσει και στις επτά δοξαριές το δευτερόλεπτο. 

Υλικό κατασκευής 

Συνηθέστερο υλικό κατασκευής του σκάφους της ποντιακής λύρας είναι το 
ξύλο κοκκύμελου (δαμασκηνιάς), καθώς και τούτ (μουριά), ή καρυδιάς κ.ά., 
ενώ του καπακιού το ξύλο πεύκου. Η κατεύθυνση των νερών του ξύλου του 
καπακιού είναι κάθετη και το καπάκι τοποθετείται διαφορετικά ανάλογα με τον 
λυράρη (κεμεντζετσή) εάν αυτός είναι αριστερόχειρας ή δεξιόχειρας, καθώς η 
πυκνότητα των αυξητικών δακτυλίων (νερών) διαφοροποιείται από την μία 
στην άλλη πλευρά. Το σκάφος της λύρας μπορεί να κατασκευαστεί με 
διάφορους τρόπους. Ένα σκάφος μπορεί να είναι σκαφτό (δηλαδή σκαμμένο 
μονοκόμματο ξύλο) ή με συγκόλληση μονοκόμματων επιφανειών (πλευρά, 
ράχη) ή με συγκόλληση πολλών μικρών τμημάτων διαφορετικών ξύλων 
(όπως πχ το ηχείο ενός μπουζουκιού). Η τελευταία μέθοδος ονομάζεται 
"τογραμαλί".Οι ίνες του τοξαριού είναι τρίχες ουράς αλόγου. 

Τουλούμ ή Αγγείο 
 
Tο όργανο αυτό το κατασκεύαζε συνήθως ο ίδιος ο οργανοπαίχτης - και 
απαιτούσε ιδιαίτερες γνώσεις και μεγάλη υπομονή. Το καταλληλότερο δέρμα 
για την κατασκευή του ήταν της κατσίκας, σπανίως χρησιμοποιούσαν του 
προβάτου. Αφού έγδερναν το ζώο με προσοχή για να μην κοπεί το δέρμα και 
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το έβγαζαν ολόκληρο, το έξυναν εσωτερικά να καθαρίσει όσο το δυνατόν 
καλύτερα και το πασάλειβαν με αλάτι και στύψη ώστε να μην βρωμίσει και να 
σφίξη. Αφού το άφηναν μερικές ημέρες για να "ψηθεί" το έβαζαν μέσα σε 
διάλυμα στάχτης (σαχτάρ) και νερού, το οποίο ονόμαζαν "κατενή", ή σε 
διάλυμα χωνεμένου ασβέστη με νερό, και το άφηναν περίπου μία εβδομάδα. 
 
Αυτό είχε σαν 
αποτέλεσμα να 
μαλακώσουν οι τρίχες 
και να βγαίνουν 
εύκολα (εφτούλιζαν’ 
ατο). Ένας άλλος 
τρόπος για να 
αφαιρέσουν τις τρίχες 
από το δέρμα ήταν με 
το "μαλέζ". Ζέσταιναν 
νερό μέσα στο οποίο 
έριχναν καλαμποκίσιο 
αλεύρι, τόσο όσο να 
γίνει μια παχύρρευστη 
μάζα. Ζεστή όπως 
ήταν, την άπλωναν 
στο εσωτερικό του 
δέρματος και το 
άφηναν για 3-4 μέρες 
ώστε να ξινίσει. Με αυτόν τον τρόπο έβγαιναν εύκολα οι τρίχες. Κατόπιν το 
έβαζαν για 2-3 μέρες μέσα σε γάλα για να ασπρίσει.Καθαρό όπως ήταν τώρα 
το δέρμα από τρίχες, το έτριβαν για να μαλακώσει με γυαλί, ή πάνω σε ξύλο ή 
σε πέτρα. Αφού είχαν κόψει το πίσω μέρος του δέρ¬ματος (πόδια και ουρά) 
το γυρνούσαν μέσα-έξω και το έδεναν σφιχτά με κερω¬μένο σπάγκο. Μετά το 
γυρνούσαν ανάποδα, έβγαζαν τον λαιμό από το άνοιγ¬μα του ενός ποδιού και 
τον έδεναν με τον ίδιο τρόπο. Στο δέσιμο του λαιμού καμιά φορά κολλούσαν 
κομμάτια καθρέφτη ή κρεμούσαν μεταξωτά πισκούλια (φούντες). Κατόπιν 
στερέωναν τη στομωτήρα (επιστόμιο) στο ένα πόδι. Αυτό γινόταν με δύο 
τρόπους: ή περνούσαν τη μια άκρη του δέρματος από την οπή του άλλου 
ποδιού και το έδεναν πάλι με κερωμένο σπάγγο, οπότε το δέσιμο ήταν 
εσωτερικό, ή δίπλωναν ελαφρά την άκρη και το έδεναν εξωτερικά. Σε ποιο 
πόδι θα έμπαινε η στομωτήρα και σε ποιο το αγγόξυλο, ήταν αποκλειστι¬κά 
θέμα του πώς βόλευε τον οργανοπαίχτη. Εάν ήθελε να κρατάει το αγγείο με 
την αριστερή μασχάλη, η στομωτήρα έμπαινε στο αριστερό πόδι και το 
αγγό¬ξυλο στο δεξί. Εάν ήθελε να το κρατάει στα δεξιά, τότε έμπαιναν 
αντίθετα. 
Η στομωτήρα ή φυσερόν ήταν ένα κωνικό ξύλο που στην βάση του είχε 
δεμένο ή καρφωμένο ένα κομμάτι δέρμα (αλεπόν) λίγο μεγαλύτερο από την 
οπή, έτσι ώστε όταν φυσούσε ο οργανοπαίχτης αυτό άνοιγε και επέτρεπε 
στον αέρα να περάσει. Όταν πιεζόταν ανάποδα έφραζε την οπή και δεν 
επέ¬τρεπε στον αέρα να φύγει. Αυτό του έδινε τη δυνατότητα να τραγουδάει 
χωρίς να χρειάζεται να φουσκώνει το όργανο συνεχώς. Όταν δεν υπήρχε ο 
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αλεπόν, ήταν υποχρεωμένος να φράζει τπν οπή με την γλώσσα, κάτι που του 
αφαιρούσε τη δυνατότητα να τραγουδάει. 
Στο κάτω μέρος του κώνου, εξωτερικά στη διάμετρο, είχε μία εσοχή (αυλά¬κι) 
μέσα στην οποία φώλιαζε το δέρμα με το δέσιμο για να μην γλιστράει και να 
έχει καλή εφαρμογή. Στην απέναντι οπή στερεώνεται το αγγόξυλον. Αυτό είναι 
πάντα δεμένο εξωτερικά με ένα σπάγγο, στην μέση του οποίου είναι δεμένο 
ένα κουμπί. Πρώτα ο οργανοπαίχτης τυλίγει τον σπάγγο 4-5 φορές γύρω από 
το αγγόξυλο στο αυλάκι που υπάρχει γύρω από τη διάμετρο, ώστε τα 
τσιμπόνια να βρίσκονται μέσα στον ασκό, και δένει γερά το δέρμα. Μετά 
τυλίγει τον υπόλοιπο σπάγγο γύρω από το κουμπί - έτσι δεν χρειάζεται να 
κάνει κόμπο και μπορεί να το λύσει εύκολα όταν θα θελήσει να αλλάξει 
τσι¬μπόνια ή να κουρντίσει. 
Στην εσοχή του αγγόξυλου υπάρχουν δύο παράλληλοι σωλήνες που 
παλαιότερα ήταν από καλάμια, ενώ σήμερα μπορεί να είναι μεταλλικοί. Είναι 
στερεωμένοι με κερί για να μην υπάρχει διαρροή αέρα και επάνω τους είναι 
ανοιγμένες από 5 τρύπες ίδιου μεγέθους που ισαπέχουν μεταξύ τους. Οι 
σωλήνες αυτοί ξεκινούν από την μια άκρπ που είναι μέσα στον ασκό και 
κατα¬λήγoυν πρόσωπο με το εσωτερικό του χωνιού. Πάνω σε αυτούς τους 
σωλήνες στηρίζονται τα τσιμπόνια. Τα τσιμπόνια είναι αυτά που παίζουν τον 
πρώτο ρόλο στην καλή ποιότητα του ήχου. 'Όι μικροί καλαμένιοι σωλήνες με 
τα γλωσσίδια, 4 έως 6,5 εκατοστά μήκος και διάμετρο 7 έως 10 χιλιοστά, 
κόβονται καλύτερα εάν μπουν πρώτα μέσα σε γάλα όπου το καλάμι 
μαλακώνει. Για να ταιριάζουν τα τσιμπόνια, να δίνουν δηλαδή της ίδιας 
οξύτητας φθόγγο, πρέπει οι καλαμένιοι σωλήνες τους να έχουν το ίδιο μήκος 
και την ίδια εσωτερική διάμετρο και τα τσιμπόνια τους το ίδιο μήκος, πλάτος 
και πάχος. Επειδή αυτό είναι αδύνατον λύνουν το πρόβλημα με το κερί" 
(Φοίβος Ανωγειανάκης). 
Βάζουν λίγο κερί στη βάση του τσιμπονιού, κονταίνουν τη γλώσσα και 
συνεπώς αλλοιώνεται το τονικό ύψος της φωνής του. Ένας άλλος τρόπος 
είναι να ξύσουν λίγο την γλώσσα. Όσο πιο χοντρή είναι, τόσο πιο ψιλή (ζιλ) 
φωνή βγάζει, όσο λεπταίνει τόσο πιο μπάσα (καπάν) γίνεται. Όλη αυτή η 
διαδικασία γίνεται για να πετύχουν την ίδια τονικότητα και στα δύο τσιμπόνια, 
να βγάζουν δηλαδή το ίδιο τονικό ύψος, και όχι για να αλλάζουν ριζικά 
κούρντισμα, κάτι που είναι αδύνατον με τα ίδια τσιμπόνια. Ένας άλλος τρόπος 
είναι να τοποθετηθεί κλωστή στη σχισμή που σχηματίζει το γλωσσίδι. Όσο πιο 
κοντά στη βάση βρίσκεται η κλωστή, τόσο μεγαλύτερο είναι το άνοιγμα του 
γλωσσιδιού, τόσο περισσότερο μπάσα (καπάν) είναι η φωνή, και 
αντιστρόφως. 
"Το αγγείον παίζεται με το πόστ’ κρατημένο κάτω από την μασχάλη και ο 
οργανοπαίκτπς που λέγεται τουλουμτζής παίρνει αναπνοή με το διάφραγμα 
και όχι με το στήθος, γι’ αυτό και μπορεί να φυσάει πολλές ώρες χωρίς να 
κουράζεται. Η πίεση του αέρα στις γλώσσες γίνεται με το φύσημα από την 
στομωτήρα και με το σφίξιμο του ασκού που κάνει ο τουλουμτζής. Όταν 
σταματάει προσωρινά το φύσημα, για να μην ελαττωθεί η πίεση του αέρα 
πιέζει περισσότερο το πόστ’ και την πίεση αυτη την χαλαρώνει μόλις αρχίσει 
και πάλι να φυσάει. Χάρη στην ισόρροπη αυτή πίεση κατορθώνει να κρατάει 
στα¬θερή την πίεση του αέρα στις γλώσσες και μαζί σταθερό το ύψος των 
φθόγγων. Η συνηθισμένη θέση των δαχτύλων πάνω στους αυλούς είναι: ο 
δείκτης και ο μέσος του αριστερού χεριού στις δύο πρώτες (από τα πάνω) 
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τρύπες και ο δείκτης, ο μέσος και ο παράμεσος του δεξιού χεριού στις 
υπόλοιπες τρεις. Κάθε δάχτυλο πατάει και τις δύο τρύπες στους παράλληλους 
αυλούς. 
Το καλό παίξιμο χαρακτηρίζεται από τα "στολίδια" με τα οποία ο 
οργανο¬παίχτης καλλωπίζει διαρκώς τη μελωδία. Τα στολίδια αυτά είναι 
κυρίως οι γρήγορες μικρές νότες και το τσάκισμα τπς φωνής, όπου μια νότα 
της μελω¬δίας επαναλαμβάνεται γρήγορα αφού προηγηθεί η αμέσως 
ψηλότερη ή χαμη¬λότερη από αυτήν νότα. Παράλληλα με τα μελωδικά 
στολίδια, κλείνοντας τη μια μόνο από τις δύο απέναντι τρύπες, πότε του ενός 
και πότε του άλλου αυλού, πετυχαίνει ένα ιδιότυπο πολυφωνικό άκουσμα" 
(δίπλασμαν) ( Φοίβος Ανωγειανάκης ). 
Σήμερα υπάρχουν δυστυχώς ελάχιστοι δεξιοτέχνες αυτού του οργάνου. 
Μερικοί από αυτούς είναι οι: 
1.      Γιάννης Αραματανίδης, από τα Κομνηνά Πτολεμαΐδας (Ούτσενα) 
2.      Γιάννης Καλπατσινίδης, από το Κεφαλοχώρι Σερρών 
3.      Χάρης Καζαντζίδης, από την Κοζάνη, κάτοικος Πειραιά. 
Από την νεότερη γενιά είναι οι: 
1.      Γιώργος Σοφιανίδης, από το Πρωτοχώρι Κοζάνπς (Πορτοράζ) 
2.      Πολυχρόνης Παπαγιαννίδης (Πόλιος) από τον Κεχρόκαμπο Καβάλας 
(Τάροβα) 
3.      Χαράλαμπος Παρχαρίδης, από το Πρωτοχώρι Κοζάνης. 
 
 

Νταούλ ή Νταούλι 
 
Το νταούλι με τη μορφή που το συναντούμαι 
σήμερα είναι γνωστό από τους Βυζαντινούς 
χρόνους. Το πόσο μάλιστα διαδεδομένο τόσο 
σε κοσμικές, όσο και θρησκευτικές 
εκδηλώσεις ήταν φαίνεται από τις πολλές και 
ποικίλες βυζαντινές και μεταβυζαντινές 
απεικονίσεις του σε τοιχογραφίες και 
ξυλόγλυπτες παραστάσεις τέμπλων και 
άλλων εκκλησιαστικών διακοσμητικών 
μοτίβων σε μοναστήρια κυρίως. Ιστορικές 
μαρτυρίες βεβαιώνουν ότι ήταν ένα από τα 
πολεμικά όργανα το οποίο εμψύχωνε τους 
μαχητές και δημιουργούσε πανικό στον 
εχθρό.  
 
Σε συνδυασμό μάλιστα με το ζουρνά δημιουργούσε παιάνες και θούριους 
όπου έκανε τον εχθρό να το βάζει στα πόδια. Συχνά και ο Μακρυγιάννης στα 
απομνημονεύματά του κάνει λόγο για το νταούλι και την επίδραση του στον 
εχθρό, αλλά και στον ψυχισμό αυτών που το χρησιμοποιούσαν. Παλιοί 
οργανοπαίχτες του Ρουμλουκιού μιλούσαν για δυο και τρεις ζυγιές νταούλια τα 
οποία χρησιμοποιούσαν με δεξιοτεχνία οι νταουλτζήδες. Σύμφωνα δε με 
διασταυρωμένες πληροφορίες οι μουσικοί αυτοί αποτελούσαν μέρος του 
σουλτανικού στρατού.Δεν υπάρχει απόλυτα συγκεκριμένο μέγεθος νταουλιού. 
Δυο όμως είναι τα στοιχεία τα οποία το προσδιορίζουν. Το πρώτο η τοπική 
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παράδοση και το δεύτερο η σωματική διάπλαση του νταουλτζή. Αν ήταν 
ψηλός με μακριά χέρια, έφτιαχνε νταούλι που η διάμετρος του όπως φαίνεται 
και από τις φωτογραφίες που παραθέτουμε, έφτανε και τα 80 εκατ. Θύμα του 
εκσυγχρονισμού όμως έπεσε και το νταούλι, όπως άλλωστε και οι ζουρνάδες 
που κατασκευάζονται στον τόρνο αφού περιορίστηκε πια και το μέγεθός του, 
μέχρι και 56 με 60 εκατ. Η κατασκευή ενός νταουλιού απαιτεί λεπτούς 
χειρισμούς και κυρίως υπομονή όσον αφορά την επεξεργασία του δέρματος 
που σύμφωνα με την παράδοση το καλύτερο είναι αυτό του γαϊδάρου, μετά 
του λύκου και μετά του βοδιού. Για την επίπονη και βρώμικη αυτή κατεργασία 
του δέρματος ακολουθούνται κυρίως δύο τρόποι. Αφού γδάρουν το δέρμα με 
πολύ προσοχή να μην κοπεί και δημιουργηθούν τρύπες, τότε το αφήνουν 
τεντωμένο σε μια χιαστή να ξεραθεί στον ήλιο, να φύγουν τα νερά του αφού 
προηγουμένως το πασπαλίσουν με χοντρό αλάτι προσθέτοντας και λίγη 
στύψη. Αφού τραβήξουν τα νερά του, τότε το ξεκρεμάνε και το βάζουν μέσα 
σε σβησμένο ασβέστη με νερό για 5 περίπου μέρες με σκοπό να πέσουν οι 
τρίχες του. Μετά το καθαρίζουν με μια σπάτουλα ή και με ένα κομμάτι γυαλί 
και αφαιρούν λύπη και άλλα ανεπιθύμητα εξογκώματα. Αφού τελειώσει και η 
επεξεργασία αυτή το αλείφουν με χοιρινό λίπος ή λάδι για να στέκει μαλακό 
και να μην σπάσει. Ακολουθεί το τέντωμα του στις διαστάσεις που θέλουν σε 
δυο ξύλινα στεφάνια Τα στεφάνια αυτά προσαρμόζονται με καβύλιες στις δύο 
ξύλινες βάσεις. Στη συνέχεια ανοίγουν ανά δέκα περίπου εκατοστά τρύπες 
στο δέρμα περιμετρικά και περνούν από μέσα σχοινί και το σφίγγουν πάνω 
στο σκελετό. Το σφίξιμο και το δέσιμο του δέρματος πάνω στο σκελετό έχει 
διάφορες μεθόδους οι οποίες για κάθε περιοχή είναι συγκεκριμένες "Κόντρα 
και σταυρωτά" τ\ς λένε στο Ρουμλούκι. Η κυλινδρική επιφάνεια του νταουλιού 
είναι ξύλινη και σήμερα γίνεται από κόντρα πλακέ. Παλιότερα για να 
συμπληρωθούν οι διαστάσεις της που μπορεί να έφταναν τα 60 εκατοστά 
φάρδος και τα δύο περίπου μέτρα μήκος απαιτούσε τέχνη και επιμονή μεγάλη 
γιατί με ειδικά τσιβιά, περτσίνια και κλειδιά έπρεπε να ενωθούν τα κομμάτια 
του ξύλου έτσι ώστε να μην αφήνουν τον αέρα να περνάει παρά μόνο από τις 
δυο, τρεις ή και τέσσερις τρύπες ή κάποτε και τη μία που άνοιγαν επίτηδες για 
να ξεθυμαίνει ο αέρας που μαζεύονταν από το παίξιμο και τις μεγάλες 
παλμικές κινήσεις την ώρα του παιξίματος. Παλιοί νταουλτζήδες λένε ότι το 
κάθε κατέβασμα του κόπανου πάνω στο δέρμα έχει τόση δύναμη που μπορεί 
να σκοτώσει και μοσχάρι "αν το πετύχεις στο σταυρό". 
Το νταούλι παίζεται με συγκεκριμένη τεχνική και η τέχνη του χτυπήματος είναι 
κυρίαρχη στην μελωδία. Παίζεται με δύο χαρακτηριστικά ξύλα. Το ένα μήκους 
40 περίπου εκατοστών χοντρό το λένε κόπανο και το άλλο μακρύτερο κατά 
δέκα εκατοστά το λένε βίτσα και είναι λεπτό ώστε να λυγίζει στο χτύπημα και 
στους κραδασμούς του δέρματος. Σπάνια νταουλτζής να μην κατασκευάζει και 
το νταούλι που παίζει, όπως άλλωστε συμβαίνει και με τους ζουρνατζήδες 
που είναι οι ίδιοι κατασκευαστές του ζουρνά. Συνήθιζαν η μια από τις δύο 
δερμάτινες βάσεις να είναι λίγο μεγαλύτερη από την άλλη και το δέρμα της να 
είναι από την ράχη του ζώου ώστε να είναι παχύτερο για να αντέχει τους 
χτύπους του κόπανου που είναι και οι ισχυροί χρόνοι του μέτρου και ο ήχος 
να βγαίνει βαθύς και υπόκωφος. Το δέρμα της άλλης μεριάς είναι πιο λεπτό 
και δέχεται από τη βέργα τους αδύνατους χρόνους του μέτρου που βγάζουν 
και οξύτερο ήχο. Ακόμη, το σφίξιμο, δηλαδή το κούρδισμα του νταουλιού 
απαιτεί γνώση και δεξιοτεχνία και το αποτέλεσμα είναι αυτό που ξεχωρίζει 
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νταουλτζή από νταουλτζή γιατί το κούρδισμά του πρέπει να γίνεταιστην 
τονικότητα του ζουρνά όχι μόνο του πρίμου που πετυχαίνει ο μάστορας, αλλά 
και του πασαδόρου. Παρόλα αυτά και την μακραίωνη παράδοση "όσο και αν 
στα νταούλια των καλών νταουλιέρηδων, γράφει ο Φοίβος Ανωγειανάκης, 
είναι φανερή η διαφορετική τονική οξύτητα στις δύο δερμάτινες επιφάνειες. Δε 
μπορούμε να μιλάμε για καθορισμένη τονική σχέση ανάμεσα στις δύο αυτές 
επιφάνειες. Σε ορισμένες ωστόσο ζυγιές, το νταούλι έχει μια κάποια "τονική " 
σχέση με το ζουρνά που συνοδεύει. Αν και δυσδιάκριτη, η σχέση αυτή είναι 
άλλοτε ένα διάστημα ογδόης και άλλοτε ένα διάστημα τετάρτης ή πέμπτης 
καθαρής, μεταξύ της τονικής της κλίμακας, στην οποία παίζει ο ζουρνάς, του 
"φθόγγου " που δίνει η δερμάτινη επιφάνεια του νταουλιού με το βαρύτερο 
ήχο. Την τονική αυτή σχέση τη συναντάμε στις ζυγιές εκείνες που τα μέλη 
τους παίζουν πολλά χρόνια μαζί. Με την πολύχρονη μουσική συμβίωση, που 
κάποτε κρατάει μια ολόκληρη ζωή, ο νταουλτζής συνηθίζει σιγά-σιγά την 
κλίμακα στην οποία παίζει τις μελωδίες του ο ζουρνάς-ή ίδια πάντα κλίμακα, 
εφόσον πρόκειται για τον ίδιο ζουρνά. Την συνηθίζει δηλαδή, την ακούει από 
μέσα του. Τόσο, ώστε όταν τεζάρει το σχοινί του νταουλιού του, όταν δηλαδή 
το "κουρντίζει", η δερμάτινη επιφάνεια που κτυπάει ο κόπανος να δίνει ένα 
ήχο που "κολλάει", όπως λέει, με τη φωνή του ζουρνά": την τονική, την 
πέμπτη ή την τέταρτη της κλίμακας στην οποία παίζει ο ζουρνάς,. Έτσι το 
νταούλι - όταν και σε οποία ζυγιά παρατηρείται αυτό το φαινόμενο - 
παράλληλα με την κύρια λειτουργία του, την   "αντιστικτική" ρυθμικήσυνοδεία, 
λειτουργεί και σαν "αρμονικό", όπως θα μπορούσαμε να πούμε, όργανο. 
Συνοδεύει δηλαδή τη μελωδία του ζουρνά με μια δυσδιάκριτη, υποτυπώδη 
"αρμονία ", μ' ένα "ίσο ", τόσο γνωστό στον Έλληνα μουσικό από το βυζαντινό 
μέλος, όπως και από το παίξιμο άλλων λαϊκών οργάνων, π.χ. της γκάιντας, 
της λύρας, κ. α."Το κείμενο του Ανωγειανάκη για την μουσική διάσταση του 
νταουλιού θεωρείται εξαιρετικά κατατοπιστικό και για τους τρόπους παιξίματος 
του "Στη συνοδεία του νταουλιού, γράφει ο Φοίβος Ανωγεινάκης, διακρίνουμε 
δύο τρόπους παιξίματος, που υπαγορεύονται από το ρυθμικό τύπο της 
μουσικής που συνοδεύει κάθε φορά το νταούλι. Ο καλός νταουλτζής 
ξομπλιάζει διαρκώς το παίξιμο του μ' ενδιάμεσα χτυπήματα -υποδιαιρέσεις 
των ισχυρών και αδύνατων χρόνων- άλλοτε με τον κόπανο και άλλοτε με τη 
βίτσα, αντιστρέφει, για λίγες στιγμές, τη λειτουργία των δύο χεριών και χτυπάει 
τους ισχυρούς χρόνους με τη βέργα (αριστερό χέρι) και τους αδύνατους με 
τον κόπανο (δεξί χέρι) γυρίζει το νταούλι ώστε ο κόπανος να χτυπάει τη 
δερμάτινη επιφάνεια που δίνει τον ψηλότερο φθόγγο χτυπάει άλλοτε το 
στεφάνι και άλλοτε το έδαφος αντί τη δερμάτινη επιφάνεια του νταουλιού. Ενώ 
παράλληλα, ο τρόπος με τον οποίο χτυπάει τη δερμάτινη επιφάνεια, δυνατά ή 
σιγά, κοφτά και σκληρά ή μαλακά και ξυστά, όπως και το μέρος στο οποίο τη 
χτυπάει, στο κέντρο, προς την περιφέρεια ή πολύ κοντά στο στεφάνι, 
χαρίζουν κάθε φορά κι ένα διαφορετικό τόνο στο χρώμα του ήχου. Όταν πάλι 
η μελωδία που συνοδεύει είναι ελεύθερου ρυθμικού τύπου, όπως τα 
τραπεζιάτικα ή πολλά, αργά κλέφτικα τραγούδια, τότε το νταούλι περιορίζεται 
σε αραιά χτυπήματα του κόπανου, που συνοδεύονται από ένα τρέμολο, σαν 
απόηχος, από τη βέργα (αριστερό χέρι). Ή ένα τρέμολο από τον κόπανο και 
τη βέργα, μαζί ή χωριστά. Τα αραιά αυτά χτυπήματα και το τρέμολο είναι ένα 
είδος ρυθμικής στίξης στις μελωδίες ελεύθερου ρυθμικού τύπου" 
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Ζουρνά 
 

Υλικά κατασκευής 
 
Ο ζουρνάς φτιάχνεται σε διάφορα 
μεγέθη, περίπου από 22 έως 60εκ. 
από διάφορα ξύλα: οξυά κεράσια, 
καρυδιά, ελιά, μαυρομουριά, 
κουμαριά, βερικοκιά μουσμουλιά, 
ρείκι, σφεντάμι και σπάνια από έβενο. 
Φτιάχνεται, επίσης και από πάφιλα 
(λεπτό ορειχάλκινο έλασμα), για να μη 
σπάει εύκολα, αν και η ποιότητα του 
ήχου υστερεί σε σύγκριση με τον 
ξύλινο ζουρνά. 
 

Περιγραφή - τρόπος 
κατασκευής 

 
Κάθε ζουρνάς αποτελείται από τρία 
μέρη: το κυρίως ζουρνά, τον κλέφτη 
και το κανέλι με την τσαμπούνα.Ο 
σωλήνας του ζουρνά  - συνήθως 
ελαφρά κωνικός κάποτε όμως και 
κυλινδρικός- καταλήγει σε ένα χωνί, 
περισσότερο ή λιγότερο ανοιχτό. 
Φτιάχνεται από ξερό και χωρίς ρόζους 
ξύλο, για να αντέχει στο δούλεμα και 
στις καιρικές μεταβολές, και το 
τοίχωμα του πρέπει να είναι ισόπαχο 
και λεπτό. Το τελευταίο αυτό συμβάλει στην καθαρότητα, την ένταση και την 
ποιότητα του ήχου. Το σωλήνα τον τρυπούν σήμερα με τρυπάνι, παλιότερα 
με πυρακτωμένη λεπτή σιδερένια βέργα.. Άλλοτε τα ξύλα που έφτιαχνα τον 
ζουρνά για να είναι σίγουροι ότι δεν θα ραγίσουν.  
Σήμερα, άμα ραγίσει ο ζουρνάς τον τυλίγουν με μια κύστη από σφαγμένο ζώο. 
Με το καιρό η φούσκα ξεραίνεται και γίνεται ένα με το ξύλο και έτσι το 
προφυλάζει από μελλοντικά ραγίσματα. Στη επάνω μεριά μπαίνει ο κλέφτης, 
που πρέπει να εφαρμόζει καλά για να μη χάνεται καθόλου αέρας στο φύσημα. 
Στον κλέφτη προσαρμόζουμε το κανέλι με την τσαμπούνα και το οποίο είναι 
ένα λεπτό από πάφιλα, κυλινδρικό σωληνάκι στο οποίο δένουν το καλαμένιο 
διπλό γλωσσίδι, την τσαμπούνα. Εξάρτημα του ζουρνά είναι και η φούρλα, 
ένας δίσκος από κόκαλο, μέταλλο ή ξύλο. Τρυπημένη στο κέντρο, την 
περνούν από το γλωσσίδι και την αφήνουν να καθίσει στο κέντρο. Στο παίξιμο 
ο ζουρνατζής ακουμπάει τα χείλια του στη φούρλα και αυτό το βοηθάει να 
φυσάει ευκολότερα. Η φούρλα, αν και δεν διαφέρει μορφολογικά, λειτουργεί 
με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που λειτουργεί η φοβία στον αρχαιοελληνικό αυλό.  
Ο ζουρνάς έχει 7 τρύπες μπροστά, σε ίση απόσταση η μια από την άλλη και 



Ποντιακός Ελληνισμός Σελίδα 105 

 

μία τρύπα πίσω για τον αντίχειρα. Εκτός απ’ αυτές τις τρύπες έχει και άλλες 
στο κάτω μέρος του ηχείου, οι οποίες δεν πατιόνται ποτέ και επιδρούν στην 
τονικότητα του οργάνου και την ποιότητα του ήχου. 
 
 

Τρόπος παιξίματος 
 
Στο παίξιμο του ζουρνά το γλωσσίδι μπαίνει όλο στο στόμα. Με το φύσημα τα 
δυο χείλια του γλωσσιδιού πάλλονται δημιουργώντας τον ήχο. 
Χαρακτηριστική είναι η τεχνική που χρησιμοποιεί ο ζουρνατζής. Ενώ 
εξακολουθεί να παίζει, εισπνέει ταυτόχρονα αέρα από τη μύτη, το αποθηκεύει 
στην στοματική κοιλότητα, για να το χρησιμοποιήσει σε λίγο, αντικαθιστώντας 
το με νέο αέρα, χωρίς να σταματήσει να παίζει το όργανο του.  Η έκταση της 
διατονικής κλίμακας, που δίνει ο ζουρνάς είναι μια οκτάβα και δυο φθόγγοι. 
Με δυνατότερο φύσημα και περισσότερο σφίξιμο στα χείλη, ο ζουρνατζής 
δίνει πολύ περισσότερους τόνους, όμως αυτό δεν γίνεται συχνά γιατί είναι 
πολύ κουραστικό. Το ύψος της τονικής εξαρτάται από το μήκος του ζουρνά 
και του γλωσσιδιού. Με τους καταλλήλους δαχτυλισμούς και φύσημα, ο 
ζουρνατζής εξουδετερώνει τις όποιές κατασκευαστικές ατέλειες του οργάνου 
και δίνει τα διαστήματα της φυσικής κλίμακας. Με τον οξύ διαπεραστικό ήχο, ο 
ζουρνάς είναι ένα όργανο για ανοιχτό χώρο. Στο παίξιμο του ζουρνά δεν 
έχουμε διακυμάνσεις δυναμικής. Στο μονοφωνικό αυτό όργανο, ο ζουρνατζής 
ξεμπολιάζει διαρκώς την μελωδία με τρίλιες και με άλλα μουσικά στολίδια. Ο 
ζουρνάς παίζεται πάντα με το νταούλι. Τα δυο αυτά όργανα παραδοσιακό 
συγκρότημα της ηπειρωτικής Ελλάδας. Συνήθως παίζουν ένας ζουρνάς και 
ένα νταούλι ή δύο ζουρνάδες και ένα νταούλι. Παλιότερα ωστόσο, στα 
πανηγύρια και τις μεγάλες γιορτές του χρόνου, που χόρευαν εκατοντάδες 
άνθρωποι, έπαιζαν κα3 με 4 ζουρνάδες μαζί με δύο ή και τρία νταούλια.  

 
 
 



Ποντιακός Ελληνισμός Σελίδα 106 

 

Φλογέρα ή Γαβάλ 
 
Γενική περιγραφή-Ιστορία 
  
 
Τρία είναι τα κατεξοχήν ποιμενικά όργανα στην Ελλάδα: η 
φλογέρα, το σουραύλι και η μαντούρα. Και τα τρία αυτά όργανα 
έχουν δυο μορφολογικά χαρακτηριστικά, ένα κοίλο κυλινδρικό 
ηχείο και τρύπες κατά μήκος του ηχείου. Διαφέρουν όμως 
βασικά μεταξύ στο τρόπο με το οποίο είναι φτιαγμένο το μέρος 
του οργάνου που παράγει τον ήχο. Το στοιχείο εαυτό 
διαφοροποιεί, οργανολογικά, τα τρία ποιμενικά όργανα. Η 
φλογέρα δεν πρέπει να συγχέεται, όπως γίνεται συνήθως, με 
τον αρχαιοελληνικό αυλό, όργανο τύπου κλαρινέτου ή όμποε με 
μονό ή διπλό γλωσσίδι. Το ίδιο ισχύει και για τις σχετικές 
με τον αυλό εικονογραφικές και φιλολογικές πληροφορίες, όχι μόνο 
των κλασσικών χρόνων, αλλά και των πρώτων 
χριστιανικών χρόνων, αυτές που δίνουν οι Πατέρες της 
Εκκλησίας. Πολλές άλλες ωστόσο πληροφορίες τεκμηριώνουν 
την χρησιμοποίηση τους από παλιά των οργάνων αυτών. Έτσι 
αυτά τα όργανα τα συναντάμε σε στίχους δημοτικής και έντεχνης 
ποιήσεις. Γενικά η βυζαντινή και μεταβυζαντινή τοιχογραφία και μικρογραφία 
μαρτυρούν την παρουσία της φλογέρας στον ελλαδικό χώρο και στον 
Ελληνισμός της Εγγύς Ανατολής από τους πρώτους αιώνες της βυζαντινής 
εποχής έως και σήμερα. Ενώ παράλληλα μας δίνει για όλη αυτή την περίοδο 
ένα πλήθος για τις διαστάσεις της (μακριές ή κοντές φλογέρες), τον κυλινδρικό 
ή ελαφρά κωνικό σωλήνα της, εάν παίζονταν πλάγια (φλογέρααααα0 ή ίσια 
(σουραύλι). Απ’ τις λαξευμένες στους βράχους ιστορικές εκκλησίες, στα 
Κόραμα της Καππαδοκίας, έως τις μονές του Αγίου Όρους, Μετεώρων κτλ. 
Και τις νεότερες ακόμα εικονογραφημένες εκκλησίες του 18ου αιών., πολύ 
λίγες παραστάσεις τις γέννησης του Χριστού υπάρχουν χωρίς φλογέρα. Το 
ίδιος σημαντικός είναι και ο αριθμός των παραστάσεων της Γέννησης του 
Χριστού, με την φλογέρα να παίζεται από το βοσκό στα εικονογραφημένα 
βυζαντινά χειρόγραφα. Στα ίδια αυτά χειρόγραφα συναντάμε επίσης και άλλα 
τρία όργανα: τον πλαγίαυλο, τον πολυκάλαμο αυλό, και τον διπλό αυλό. 
 

Περιφραφή 
 
Η φλογέρα είναι ένα όργανο τύπου φλάουτου: ένα μακρόστενο κοίλος 
κύλινδρος, ανοιχτός και στα δυο του άκρα. Φτιάχνεται σε διάφορα μεγέθη, 
από 15 έως 20εκ. Και από διάφορα υλικά: καλάμι, ξύλο, μπρούντζο, ή σίδερο, 
κόκαλο και στα μεταπολεμικά χρόνια από πλαστική ύλη. Η φλογέρα έως 50εκ. 
έχει συνήθως 6 τρύπες μπροστά σε ίση απόσταση η μία με την άλλη, ή 6 
τρύπες μπροστά και 1 πίσω για τον αντίχειρα. Η μακριά φλογέρα, που είναι 
από 60 έως 85εκ. και λέγεται στην Ήπειρο τζαμάρα, έχει 7 τρύπες μπροστά ή 
7 τρύπες μπροστά και 1 πίσω. Εκτός απ’ αυτές που είναι για τα δάχτυλα, η 
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τζαμάρα έχει και άλλες τρύπες στο κάτω μέρος του κυλινδρικού ηχείου. Οι 
τρύπες αυτές δεν πατιούνται ποτέ με τα δάχτυλα. 
 

Τρόπος παιξίματος 
 
Η φλογέρα κρατιέται λίγο λοξά, προς τα δεξιά, έτσι όταν ο φλογεροπαίχτης 
φυσάει, ο αέρας να χτυπάει στον απέναντι οξεία κόχη του χείλους της 
φλογέρας και να δημιουργεί τον ήχο. Κρατιέται προς τα δεξιά, όταν ο παίχτης 
είναι δεξιός, με τα δάχτυλα του δεξιού χεριού στο κάτω μέρος της φλογέρας 
και τα ίδια δάχτυλα του αριστερού χεριού, επάνω, προς την μεριά του 
στόματος. Το αντίθετο γίνεται όταν ο παίχτης είναι αριστερός. Με το μαλακό 
φύσημα, η φλογέρα δίνει χαμηλούς φθόγγους, με πιο δυνατό φύσημα και με 
τους ίδιους δαχτυλισμούς, η φλογέρα δίνει μια οκτάβα ψηλότερα. Και με πιο 
ακόμα πιο δυνατό φύσημα δίνει λίγους επιπλέον φθόγγους υψηλότερα. Η 
τονική της κλίμακας, που δίνουν οι φθόγγοι αυτοί, εξαρτάται από το μήκος της 
φλογέρας. Όσο μακρύτερη είναι μια φλογέρα, τόσο η τονική της κλίμακα που 
δίνει είναι χαμηλότερη. Μια καλοφτιαγμένη φλογέρα, έως 45εκ. μήκος, στα 
χέρια ενός άξιου φλογεροπαίχτη μπορεί να δώσει ως 19 φθόγγους, δηλ. δυο 
οκτάβες και μία πέμπτη. Η ποιότητα όμως του ήχου δεν είναι ίδια σε όλη την 
έκταση των φθόγγων. 
 Οι χαμηλοί φθόγγοι, είναι κάπως μουντοί και βραχνοί, αντίθετα, οι φθόγγοι 
στην αμέσως υψηλότερη οκτάβα είναι λαμπεροί και διαπεραστικοί. Ακόμα πιο 
διαπεραστικοί και οξείς είναι οι λίγοι φθόγγοι πάνω από την δεύτεροι οκτάβα.  
Στο παίξιμο της φλογέρας, ο φλογεροπαίχτης ξεμπολιάζει συνεχώς τους 
φθόγγους της μελωδίας του με διάφορα μελωδικά στολίδια. Τα στολίδια αυτά: 
αποτζατούρα, τρίλιες, τρέμολα, όπως σε κάθε μονοφωνική μουσική, έτσι και 
στη μονοφωνική μελωδία της φλογέρας χαρίζουν νεύρο και έκφραση. Νεύρο 
χάρη στις εσωτερικές μουσικέ υποδιαιρέσεις που δημιουργούν, και έκφραση 
γιατί τα στολίδια αυτά δίνουν κάθε φορά ένα ιδιαίτερο χρώμα στη μελωδία. 

 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ: 

Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ένας 
τραγουδιστής που σε συνδυασμό με τον 
λυράρη θα λέει διάφορα τραγούδια. Ένας 
από τους πιο καταξιωμένους πόντιους 
τραγουδιστές είναι ο Χρύσανθος 
Θεοδωρίδης ο οποίος έχει γραφεί με χρυσά 
γράμματα το όνομα του στην ιστορία του 
πόντου καθώς είχε μια μοναδική και 
ιδιαίτερη φωνή. 
 
Άλλοι καταξιωμένοι πόντιοι καλλιτέχνες 
είναι ο Θεόδωρος Παυλίδης ο Στάθης 
Νικολαΐδης, Γιάννης Κουρτίδης, Κώστας 
Θεωδοσιάδης Αλέξης Παρχαρίδης 
,Δημήτρης Καρασσαβίδης, Γιώργος Ορφανίδης αλλά και άλλοι  πολλοί  
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Επίσης υπάρχουν και πολλοί καταξιωμένοι λυράρηδες 
ένας από αυτούς είναι ο Γώγος Πετρίδης ο πατριάρχης 
όπως  αποκαλείτε ο οποίος πέθανε το 1984. 
 
Υπάρχουν όμως και πολλοί καλοί λυράρηδες όπως το 
γωγωπούλ που ήταν ο γιος του Γιώργου Πετρίδη η  
Χρήστος Χρυσανθόπουλος. Σημερινοί λυράρηδες όπως 
ο Γιώργος Ατματζίδης Ματθαίος Τσαχουρίδης, 
Μπάμπης Κεμανετζίδης Θεόδωρος Βεριωτης Μιχάλης 
ΚαλιοντζΊδης Λάζος Ιοαννίδης Παναγιώτης Κογκαλίδης 
Στέλιος ΧαλκΊδης Παναγιώτης Ασλανίδης αλλά και 
άλλοι. 
Ο πιο καταξιωμένος και καλύτερος οργανοπαίκτης για το 
νταούλι είναι ο Κώστας Ζώης. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=rc0Jfz7R9pI&feature=related 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

Η μουσική παράδοση ενός τόπου 

αντικατοπτρίζει την ιστορία του τόπου 

αυτού καθώς και την ιδιοσυγκρασία 

των ανθρώπων και εν γένει τον 

πολιτισμό της περιοχής αυτής. Αυτό 

ακριβώς ισχύει και για την ποντιακή 

μουσική παράδοση η οποία 

καταδεικνύει από τη μια τις έγνοιες, 

τα δείνα και τις ταλαιπωρίες των 

http://www.youtube.com/watch?v=rc0Jfz7R9pI&feature=related
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Ελλήνων του Πόντου ανά τους αιώνες αλλά από την άλλη κάνει 

ολοφάνερο το ήθος, τις παραδόσεις και τον τρόπο που 

προσέγγισαν οι Πόντιοι υπαρξιακά θέματα όπως η ζωή, ο έρωτας 

και η ανδρεία και το θάρρος των ακριτών προς την υπεράσπιση 

της πατρίδας. 

Η ιστορική πορεία του ποντιακού τραγουδιού μπορεί να 

τοποθετηθεί σε τρεις μεγάλες χρονικές περιόδου]: 

1. Οι απαρχές του ποντιακού τραγουδιού μπορούν να 
ανιχνευθούν στη βυζαντινή περίοδο και συγκεκριμένα στην 
εποχή της δυναστείας των Κομνηνών, από τον 10ο αιώνα με 
τη δράση των Ακριτών του Πόντου μέχρι την Άλωση της 
Τραπεζούντας από τους Τούρκους το 1461. Εδώ ο λαϊκός 
συνθέτης εξυμνεί την ανδρεία και τα κατορθώματα των 
πολεμιστών, που προστάτευαν τις ακριτικές περιοχές από τις 
εισβολές των εχθρών. Τα τραγούδια αυτά αποτελούν τα έπη 
του ακριτικού κύκλου.  

Ακρίτας όντες έλαμνεν, 

αφκά’ ς σην ποταμίαν, 

επήγεν κ’ έρθεν κ’ έλασεν, 

εποίκεν πέντ’ αυλάκια, 

επήγεν κι έρθεν κι έσπειρεν, 

εννέα κότα σπόρον, 

εφτά σπορίδα κι άλλο αν δεβάζ’, 

εκεί ήλος ’κι επήρεν 

κι άλλ’ εφτά κι άλλο αν δεβάζ’, 

εκεί ήλος ’κι παίρει. 

Έρθεν πουλλίν κι εκόνεψεν, 

’ς ζυγονί την άκραν, 

σκούται και καλοκάθεται, 
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’ς ζυγονί’ την μέσην. 

- Οπίσ' πουλλίν, οπίσ’ πουλλίν, 

μη τρως την βουκεντρίαν. 

Το λόγον ατ’ κ’ ’επλέρωσεν, 

το βουκέντρ’ εκατήβεν, 

και το πουλλίν κελάηδησεν, 

ανθρωπίνον λαλίαν. 

- Ακρίτα μου, ντο κάθεσαι; 

ντο στέκεις και περμένεις; 

Το ένοικο σ' εχάλασαν, 

και την καλή σ' επήραν. 

Τ' όλων καλλίον τ' άλογο σ', 

στρώνε και καβαλλ’ κεύ’νε. 

και τ' άλλα τα καθώτερα σ’ 

στέκ’νε και χλιμιντρίζ’νε 

… 

2. Τη μεταβυζαντινή περίοδο, από τον 15ο ως τον 19ο αιώνα, 
με τα τραγούδια των θρήνων που εκφράζουν από τη μια 
πλευρά τον πόνο της εθνικής συμφοράς με την άλωση της 
Πόλης και από την άλλη την κρυφή ελπίδα για την 
αναγέννηση και αποκατάσταση του έθνους. Ο λαός του 
Πόντου συναισθάνεται έντονα τα δεινά της δουλείας. Διατηρεί 
όμως σταθερά την ελπίδα και τον πόθο της εθνικής 
παλλεγγενεσίας. 

« Η Ρωμανίαν κι αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο». 

Εκτός από τους θρήνους την εποχή αυτή πρέπει να 

δημιουργούνται επίσης οι θρύλοι, οι μύθοι και διάφορα άλλα 
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αισθηματικά και ερωτικά τραγούδια. Από αυτούς τους θρύλους 

ξεχωρίζει «Της τρίχας το γεφύρι» 

Ακεί πέραν σό Δρακολίμν’, 

σή Τρίχας τό γεφύριν, 

χίλιοι μαστόρ’ εδούλευαν 

και μύριοι μαθητάδες. 

Όλεν τήν μέραν έχτιζαν, 

τή νύχτα εχαλάουν. 

Οι μάστοροι εχαίρουσαν, 

θε να πλεθύν’ η ρόγα, 

οι μαθητάδες έκλαιγαν, 

τσι κουβαλεί λιθάρα; 

Κι ατός ο πρωτομάστορας 

νουνίζ’ νύχταν κι ημέραν. 

-Ντο δις με, Πρωτομάστορα 

και στένω το γεφύρι σ’; 

- Αν δίγω σε τον κύρην μου, 

άλλον κύρην πα ’κ’ έχω! 

- Ντο δις με, Πρωτομάστορα 

και στένω το γεφύρι σ’ ; 

- Αν δίγω σε τον κύρη μου, 

άλλο κύρην πα ‘κ’ έχω! 

- Ντο δις με, Πρωτομάστορα 

και στένω το γεφύρι σ’ ; 

- Αν δίγω σε τ’ αδελφα μ’, 

άλλ’ αδέλφα πα ’κ’ έχω! 
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-Ντο δις με, Πρωτομάστορα 

σταλίζω το γεφύρι σ’ ; 

- Θα δίγω σε την κάλη μου. 

Καλύτερον ευρήκω! 

Μενεί και λέει την κάλην ατ’, 

αγλήγορα να έρται. 

‘Κόμαν τον Γιάννεν ‘κ’ έλουσεν 

και σο κουνίν ’κ’ εθέκεν, 

‘κόμαν τα χτήνια ‘κ’ έλμεξεν, 

τα μουσκάρα ’κ’ εδέκεν. 

…. 

3. Τη σύγχρονη περίοδο. Σ' αυτήν δημιουργούνται όλα τα 
νεότερα τραγούδια της κοινωνικής ζωής - εορταστικά, 
ερωτικά, γαμήλια, νανουρίσματα - που αποτελούν την 
πλουσιότατη συνέχιση ποντιακών παραδόσεων. Βέβαια, το 
τραγούδι της εποχής αυτής συνεχίζει να συνδέεται και με την 
παράδοση, παρόλο που αποκόπηκε από το γεωγραφικό του 
χώρο. Έτσι, ανασταίνεται ακόμη και η μνήμη της Παναγίας 
Σουμελά για να δοθεί έμφαση με τον πιο κατηγορηματικό 
τρόπο στο ότι τα ιερά και όσια του έθνους και της 
Ορθοδοξίας δεν κουρσεύονται. Ένα από τα πιο 
χαρακτηριστικά τραγούδια της περιόδου που συνδυάζει τα 
χαρακτηριστικά της εποχής είναι:             

 

Σουμέλα λεν' την Παναγιά 

Σουμέλα λεν' και σέναν 

θα προσκυνώ την παναγιά 

κι έρχουμαι με τ'εσέναν. 

 

Εγώ μικρός προσκυνητής 

πήγα σην Παναΐαν 

και σα τρία τα χρόνια απάν' 
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επήγα άλλον μίαν. 

 

Ση παναΐας το ποτάμ' 

τρία μήνας ελάστα 

επέμνα οξυπόλυτος 

τα τσαρούσα μ' εγράσταν. 

 

Εγώ ποντιοπούλ' είμαι 

ματώνω κι ματούμαι 

ση Σουμελά την Παναγιά 

εκεί θα στεφανούμαι.  

Τέλος, μπορούμε να αντιληφθούμε καλύτερα και επαρκέστερα την 

αξία του ποντιακού τραγουδιού, σκεπτόμενοι ότι τα τραγούδια αυτά 

συνοδεύονταν από τους ήχους της λύρας ή άλλων ποντιακών 

μουσικών οργάνων καθώς επίσης από ποντιακούς χορούς με 

αποτέλεσμα να συνειδητοποιούμε καλύτερα το ρυθμό και την 

αρμονία όχι μόνο της μουσικής ή του σώματος αλλά της ίδιας της 

ζωής. 

 Απόσπασμα από την ποντιακή εκπομπη ΑΔΑ ΕΜΕΙΣ: 

http://www.youtube.com/watch?v=47CJ4kj2NjA 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=47CJ4kj2NjA
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Ποντιακοί χοροί - Ιστορική αναδρομή 
Αρχικά, καθένας από αυτούς τους χορούς είχε συγκεκριμένη γεωγραφική 

κατανομή στην περιοχή του Πόντου. Ο μεγάλος αριθμός και η ποικιλία των 

χορών οφείλονταν στη γεωμορφολογία του ποντιακού χώρου. Αυτή η 

γεωμορφολογία, με την ύπαρξη της μεγάλης οροσειράς των Ποντικών 

Άλπεων (αρχ. Παρυάρδης, τουρκ. Doğu Karadeniz Dağları], η οποία χωρίζει 

τον Πόντο σε ορεινό και παράλιο, και την πληθώρα ποταμών και πηγών, 

έκανε δύσκολη και περιορισμένη την επικοινωνία μεταξύ των περιοχών. Έτσι, 
στους χορούς του Πόντου υπάρχουν δύο βασικές γεωγραφικές διακρίσεις. Η 

μία διαχωρίζει το δυτικό Πόντο (πχ Σινώπη, 

Νεοκαισάρεια, Σαμψούντα) από τον 

ανατολικό  

(πχ Τραπεζούντα, Αργυρούπολη, Κερασούντ

α , Ορντού , Ματσούκα, Χερίαινα, Καρς κα). 

Η άλλη διάκριση είναι μεταξύ ορεινού Πόντου 

(π.χ. ορεινές περιοχές Αργυρούπολης και 

Ματσούκας) από τον πεδινό (πχ πεδινές 

περιοχές Τραπεζούντας και Σουρμένων). 

Τέλος, καθοριστικό ρόλο στη συγκρότηση της ποντιακής μουσικοχορευτικής 

ταυτότητας, έπαιξε η επίδραση αρχαιοελληνικών, βυζαντινών, λαζικών, 

νοτιορωσικών και τουρκικών στοιχείων.  

Μετά τη μικρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή πληθυσμών του 1923, η 

αίσθηση της προσφυγικής αλληλεγγύης μεταξύ των Ποντίων της Ελλάδας 

οδήγησε στη συγκρότηση μιας συλλογικής και κοινής πολιτισμικής 

ταυτότητας, με κοινά χαρακτηριστικά, και ενός κοινού χορευτικού 

ρεπερτορίου.  

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%AC%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CF%88%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B5
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B5
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1_(%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CE%B6%CE%BF%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE
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Ποντιακοί χοροί 

         Περιγραφή 

Στους ποντιακούς χορούς, οι άνδρες και οι γυναίκες σχηματίζουν συνήθως 

κύκλο και πιάνονται από τους καρπούς. 

Χορεύουν με στητό το σώμα, τα πόδια ελαφρά ανοιχτά και τα χέρια άλλοτε 

υψωμένα και άλλοτε με λυγισμένους τους αγκώνες. Το σώμα ακολουθεί, με 

πιστά ρυθμικές και συγχρονισμένες κινήσεις (ιδίως των γλουτών), τα μικρά 

βήματα των ποδιών. Οι ποντιακοί χοροί εκτελούνται με συνοδεία μουσικής 

από κεμεντζέ που παίζει ο κεμεντζετζής (λυράρης), ο οποίος συχνά στέκεται 

στο κέντρο του κύκλου. 

Κατά τις υπαίθριες γιορτές, η μουσική προέρχεται 

από τουλούμ (ασκί, γκάιντα) και ταούλ (νταούλι, ζουρνά) ή κεμεντζέ και ντέφι. 

 

 

Aυτό το άρθρο προέρχεται από το Pontios Akritas ΠΟΝΤΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ~ 
pontios akritas http://pontiosakritas.blogspot.com/p/blog-

page_27.html#ixzz2CaaH85Yl  
PONTIOS AKRITAS http://www.pontiosakritas.blogspot.com 

Αρχικά, καθένας από αυτούς τους χορούς είχε συγκεκριμένη γεωγραφική 

κατανομή στην περιοχή του Πόντου. Ο μεγάλος αριθμός και η ποικιλία των 
χορών οφείλονταν στη γεωμορφολογία του ποντιακού χώρου. Αυτή η 

γεωμορφολογία, με την ύπαρξη της μεγάλης οροσειράς των Ποντικών 

Άλπεων (αρχ. Παρυάρδης, τουρκ. Doğu Karadeniz Dağları], η οποία χωρίζει 

τον Πόντο σε ορεινό και παράλιο, και την πληθώρα ποταμών και πηγών, 

έκανε δύσκολη και περιορισμένη την επικοινωνία μεταξύ των περιοχών. 

Έτσι, στους χορούς του Πόντου υπάρχουν δύο βασικές γεωγραφικές 

διακρίσεις. Η μία διαχωρίζει το δυτικό Πόντο 

(πχ Σινώπη, Νεοκαισσαρία, Σαμψούντα) από τον ανατολικό 

(πχ Τραπεζούντα,Αργυρούπολη, Κερασούντα, Ορντού, Ματσούκα, 

Χερίαινα, Καρς κα). Η άλλη διάκριση είναι μεταξύ ορεινού Πόντου (πχ ορεινές 

περιοχές Αργυρούπολης και Ματσούκας) από τον πεδινό (πχ πεδινές 

περιοχές Τραπεζούντας και Σουρμενον). 

Τέλος, καθοριστικό ρόλο στη συγκρότηση της ποντιακής μουσικοχορευτικής 

ταυτότητας,έπαιξε η επίδραση αρχαιοελληνικών, βυζαντινών, λαζικών, 

νοτιορωσικών και τουρκικών στοιχείων. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%AC%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%B1
http://pontiosakritas.blogspot.com/p/blog-page_27.html#ixzz2CaaH85Yl
http://pontiosakritas.blogspot.com/p/blog-page_27.html#ixzz2CaaH85Yl
http://pontiosakritas.blogspot.com/p/blog-page_27.html#ixzz2CaaH85Yl
http://pontiosakritas.blogspot.com/p/blog-page_27.html#ixzz2CaaH85Yl
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Μετά τη μικρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή πληθυσμών του 1923, η 

αίσθηση της προσφυγικής αλληλεγγύης μεταξύ των Ποντίων της Ελλάδας 

οδήγησε στη συγκρότηση μιας συλλογικής και κοινής πολιτισμικής 

ταυτότητας, με κοινά χαρακτηριστικά, και ενός κοινού χορευτικού 

ρεπερτορίου. 

 

Ανεφορίτσα 

Ανεφορίτσα είναι το όνομα ποντιακού χορού που χορευόταν στη 

Γαλίαινα της Τραπεζούντας. 

Είναι μια μορφή σερανίτσας με μονό τικ (δύο επιτόπια τριαράκια), με πιάσιμο 

από τις παλάμες και λυγισμένους τους αγκώνες, με 4 βήματα προς τα δεξιά 

και 4 προς τα αριστερά. Το δεξί πόδι προπορεύεται και το αριστερό 

ακολουθεί. Τα χέρια δεν κινούνται. Ο χορός κινείται προς τα αριστερά. Σαν 

όργανο χρησιμοποιείται η λύρα (κεμεντζές). Ο χορός είναι μικτός κλειστός 

κύκλος. Ο ρυθμός είναι  πεντάσημος (5/8). 

Συνοδεύεται από τον εξής ποντιακό στίχο: «Κόρη κατήβα σο μαντρίν ελίεν η 
κιζέλα εφώταξεν ο πρόσωπος άμμον ντο εν ημέρα.» 

Έίναι ο ίδιος χορός με την Κιζέλα μόνο που τον συναντάμε και σε διπλό τικ. 

Και οι δύο έχουνε την ίδια μουσική και συνοδεύονται από το ίδιο τραγούδι. 
Πήρε την ονομασία από τον στίχο του τραγουδιού. 

http://www.youtube.com/watch?v=3SY0HS2Ph38&feature=watch-vrec 

Καλόν κορίτς 

Προέρχεται από την περιοχή της 

Ματσούκας, κοντά 

στην Τραπεζούντα. Πήρε την 

ονομασία του από το στίχο του 

τραγουδιού: Καλόν κορίτς, καλόν 

κορίτς καλόν κ ευλογημένον σην 

χόραν φαίνεται άχκεμον, σε μέν εν 

φωταγμένον (Καλό κορίτσι κι 

ευλογημένο, στους ξένους φαίνεται άσχημη, σε μένα πανέμορφη). Είναι μια 
μορφή διπλού τικ.  

Είναι χορός αριστερόστροφος που έχει 16 βήματα και η αρχική λαβή είναι από 

τις παλάμες με λυγισμένους τους αγκώνες.    Στα πλάγια βήματα πάντα 

προπορεύεται το δεξί πόδι ενώ το αριστερό βρίσκεται μόνιμα πιο πίσω. 

Προβολή του δεξιού ποδιού λοξά δεξιά προς το κέντρο του κύκλου (1ο βήμα) 

http://www.youtube.com/watch?v=3SY0HS2Ph38&feature=watch-vrec
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ακολουθεί πάτημα-λύγισμα στο αριστερό πόδι που κινείται πάντα στην νοητή 

περιφέρεια (λίγο πιο πίσω από το δεξί 2ο βήμα), το δεξί πατά-λυγίζει προς τα 

δεξιά (3ο βήμα) και (4ο βήμα) πάτημα αριστερού στον τόπο με ταυτόχρονη 

αιώρηση των χεριών πίσω (τα βήματα αυτά είναι μικρότερα από αυτά που 

εκτελούνται προς τα αριστερά γιατί ο χορός κινείται αριστερά). Στη συνέχεια 

το δεξί πατά προς τα αριστερά (5ο βήμα) με ταυτόχρονη αιώρηση των χεριών 

προς τα εμπρός (6ο βήμα) το αριστερό πατά αριστερά με αιώρηση χεριών 

προς τα πίσω (7ο βήμα) το δεξί πατά αριστερά με ταυτόχρονη αιώρηση των 

χεριών μπροστά πάτημα-λύγισμα στο αριστερό (8ο βήμα) και πάτημα δεξιού 

ποδιού πίσω από το αριστερό για να ακολουθήσουν τα 4επιτόπια τριαράκια 

με σουστάρισμα. (9ο & 10ο βήμα) δεξιό τριαράκι στην διάσταση (11ο & 12ο 

βήμα) αριστερό τριαράκι στην διάσταση (13ο & 14ο βήμα) δεξιό τριαράκι στην 

διάσταση (15ο & 16ο βήμα) αριστερό τριαράκι. 

Ο ρυθμός είναι πεντάσημος 5/8 (3-2).  

Βίντεο 

http://www.youtube.com/watch?v=6tlf7Zheaxg 

Από παν και κα   

Από Παν Και Κα είναι ποντιακός χορός της περιοχής Ματσούκας 

(Τραπεζούντα). 

Σαν βάση έχει το 

Τικ, εξ ου και η 

άλλη ονομασία 

του, Τικ Ακ Νταγ 

Ματέν. Χορεύεται 

με μικρά επιτόπια 

πηδηχτά βήματα 

εναλλάξ. Οι 

χορευτές αγκαλιάζονται από τη μέση, κοντά ο ένας στον άλλο.Τον ίδιο χορό 

συναντάμε και με άλλες ονομασίες στην περιοχή της Ματσούκας. Τα όργανα 

που συνόδευαν το χορό ήταν συνήθως λύρα ή γκάιντα ή ζουρνάς με όργανο 

συνοδείας το νταούλι. Ο χορός είναι μικτός, κλειστός κύκλος.Ο 

ρυθμός είναι πεντάσημος 5/8. 

 

Παραλλαγές 

Αγκαλιαστόν: Ονομασία του ίδιου χορού στην περιοχή της Γαλίαινας, 

με διαφορετική μουσική και τραγούδι. 

http://www.youtube.com/watch?v=6tlf7Zheaxg
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Καπικεάτκον: Η ονομασία του ίδιου χορού στα χωριά κοντά στην 
Λιβερά όπου χορευότανε με το τραγούδι Εσκέρτε ο Γιακούπαγας, Ελένε μου 

τέρεν την τιμασίας, ωφ ωφ. 

Βίντεο 

http://www.youtube.com/watch?v=DKP0EnS2VUo 

Αρματσούκ 

Αρματσούκ ή Ελματσούκ ονομά

ζεται ο Ποντιακός χορός που 

χορεύτηκε από Πόντιους των 

περιοχών Καυκάσου και Σεβαστ

είας και συγκεκριμένα στο 

Καρς. Κύριο 

συνοδευτικό όργανο είναι 

η λύρα και λιγότερο τα 

υπόλοιπα. 

Ο ρυθμός είναι δίσημος 2/4 ή 

4/8. 

Η αρχική λαβή είναι από τις παλάμες με τα χέρια κάθετα στο έδαφος. Ο χορός 

εκτελείται σε 16 χρόνους  Ξεκινώντας με το δεξί πόδι κι έχοντάς το να 

προπορεύεται του αριστερού, κάνουμε 5 βήματα προς τη φορά του κύκλου. 

Στο 6ο βήμα κι αφού γυρίσει το σώμα προς το κέντρο του κύκλου έχουμε 

άρση του αριστερού ποδιού και ταυτόχρονο λύγισμα των χεριών στους 

αγκώνες. Στο 7ο βήμα πατάμε το αριστερό πόδι προς το κέντρο του κύκλου, 

στο 8ο κρατάμε το δεξί πόδι στον αέρα λυγισμένο στο γόνατο προς τα πίσω 

και στο 9ο πατάμε το δεξί πόδι πίσω. Στο 10ο βήμα έχουμε άρση του 

αριστερού ποδιού μπροστά από το δεξί, στο 11ο ακουμπάμε την φτέρνα του 

αριστερού ποδιού στο έδαφος,  μπροστά από το δεξί πόδι, στο 12ο το 

αριστερό πόδι σηκώνεται από το έδαφος λυγισμένο στο γόνατο. Το 13ο και το 

14ο βήμα είναι όμοια με το 11ο και 12ο αντίστοιχα. Στα 2 τελευταία βήματα 

είναι πάτημα του αριστερού ποδιού προς τα πίσω και σουστάρισμα πάνω σ' 

αυτό το πόδι. 

http://www.youtube.com/watch?v=Ti5vMwcx1Gk&feature=related 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=DKP0EnS2VUo
http://www.youtube.com/watch?v=Ti5vMwcx1Gk&feature=related
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Ατσαπάτ Πλάτανα  

Τα Πλάτανα είναι 

πρωτεύουσα του καζά 

(επαρχία Akcapat) δυτικά 

της Τραπεζούντας. Εκεί 

χορευόταν ο χορός 

Ατσαπάτ, απ' όπου πήρε 

το όνομα. Είναι μία μορφή 

αργής Σέρρας που 

συνοδεύεται από τραγούδι. 

Χορευόταν μόνο από 

άντρες. Σαν βάση έχει το 

διπλό Τικ, που κατά την διάρκειά του, κατόπιν παραγγέλματος, εκτελούνται 

διάφορες φιγούρες. Παίζεται από όλα τα μουσικά όργανα.  Με την ίδια 

ονομασία, σε διαφορετική μουσική παραλλαγή και διαφορετικό τραγούδι, 

συναντάμε το χορό στην 

περιοχή της Ματσούκας, όπου χορευόταν και από γυναίκες. Ο ρυθμός είναι 

επτάσημος 7/8. 

Τα βήματα του χορού είναι 199, όταν το Τίκ Διπλόν χορεύεται 2 φορές και οι 

φιγούρες επαναλαμβάνονται 3 φορές. Με την έναρξη της μουσικής οι 

χορευτές προσπαθούν να συντονιστούν και να έχουν τον ίδιο ρυθμό. Τα 

βήματα του χορού ξεκινούν μετά το όπα στο αριστερό βηματισμό που 

ακολουθείται από επιτόπιο τριαράκι και μετριέται σαν 2 βήματα και 

ακολούθως μπαίνουμε στην εισαγωγή του χορού με τρία βήματα προς το 

κέντρο του κύκλου (βήματα 1-6) στην συνέχεια το δεξί πόδι κατευθύνεται 
πίσω από το αριστερό σε ορθή γωνία και εκτελεί τριαράκι με παράλληλη 

κίνηση των ώμων (βήματα 7-8) το αριστερό πόδι περνά πίσω από το δεξί 

σχηματίζοντας ορθή γωνία και εκτελεί αριστερό τριαράκι (βήματα 9 και 10). 

Αυτό το εισαγωγικό κομμάτι επαναλαμβάνεται άλλες δύο φορές με την 

διαφορά όταν ολοκληρωθεί και το 6 μπροστινό βήμα τα χέρια από την αρχική 

τους θέση πού ήταν παράλληλα προς το σώμα ανεβαίνουν στην ανάταση 
(βήματα 11-26). Το δεξί πόδι πατάει προς τα πίσω ακολουθεί το αριστερό 
που έρχεται δίπλα στο δεξί και ξεκινά το Τίκ Διπλόν (βήματα 1 και 2). Πάτημα 

αριστερού ποδιού στην διάσταση αριστερά. 
http://www.youtube.com/watch?v=hYt6YBaP4Zo 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=hYt6YBaP4Zo
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Γετίερε 

Ο Γετίερε είναι ποντιακός 

χορός της 

περιοχής Αργυρούπολης (Κιουμούς χανέ) που αλλιώς λέγεται Γεντί Αρά που 

σημαίνει εφτά μικρά δρομάκια (γεντί = εφτά και αρά = δρόμος) ή Γεντί Αράτς 

που σημαίνει ο χορός των εφτά διαγωνιζόμενων (γεντί = εφτά και αράτς = 

διαγωνισμός). Ως βάση έχει το Διπάτ. Συνήθως παίζεται 

με λύρα χωρίς τραγούδι. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο. Ο ρυθμός 

είναι εννεάσημος 9/8, ενώ ο χορός έχει 12 βήματα.  Η λαβή είναι από τις 

παλάμες, με τα χέρια λυγισμένα στους αγκώνες. Ο χορός έχει 12 βήματα. 

Ξεκινάμε με το δεξί κάνοντας 2 βήματα προς το κέντρο του κύκλου, με το 

αριστερό να είναι πίσω από το δεξί. Στο 3ο βήμα κάνουμε κάμψη του δεξιού 

ποδιού προς τα εμπρός και στο 4ο το τεντώνουμε προς τα εμπρός. Στο 5ο 

πατάμε πίσω και στο 6ο σηκώνουμε ελαφρά το αριστερό από το έδαφος.  
Στο 7ο πατάμε το αριστερό, στο 8ο έχουμε ένα γρήγορο πάτημα δεξί-

αριστερό ώστε το 8ο πάτημα να είναι πάλι στο αριστερό, στο 9ο πατάμε δεξί, 

στο 10ο σηκώνουμε το αριστερό από το έδαφος ελαφρά τεντωμένο. Στο 11ο 

πατάμε το αριστερό και στο 12ο πατάμε το δεξί μπροστά από το αριστερό 

προς το κέντρο του κύκλου. 

http://www.youtube.com/watch?v=L8mGGcE8rXE 

 

Γιουβαρλαντουν 

Το γιουρβαλαντούν ή γιουβαρλαντού

μ είναι αντάρτικος χορός που 

προέρχεται από την περιοχή 

της Πάφρας του Δυτικού Πόντου. Τα 

βήματά του είναι τα ίδια με του 

μονού ομάλ μόνο που είναι πιο 

γρήγορα. Τα χέρια σε κατακόρυφη 

στάση κουνώντας τα μπρος-πίσω 

σύμφωνα με το ρυθμό. Ο χορός 

χορεύεται σε μεικτό (άνδρες-γυναίκες) ημικύκλιο. 

http://www.youtube.com/watch?v=L8mGGcE8rXE


Ποντιακός Ελληνισμός Σελίδα 121 

 

Χορός του Ακ Νταγ Ματέν που η ονομασία του σημαίνει κατρακύλισμα. 

Πηγαίνει προς τα δεξιά και κατόπιν παραγγέλματος προς τα αριστερά, με το 

σώμα να κινείται ελαφρά μπρος-πίσω, με το αριστερό πόδι μπροστά προς το 
κέντρο του κύκλου και το δεξί να ακολουθεί. Τα χέρια είναι περασμένα κάτω 

από τις μασχάλες και κρατιούνται από τις παλάμες με λύγισμα των αγκώνων. 

Η μουσική παίζεται με βιολί και ούτι. Σπάνια, σαν όργανο συνοδείας 

χρησιμοποιούσαν το ντέφι. Ο πρώτος κρατάει μαντίλι και σχηματίζει σπείρα. 

Επίσης στην περιοχή αυτή χρησιμοποιούσαν ζουρνά με νταούλι. Ο ρυθμός 

είναι τετράσημος 4/4. 

http://www.youtube.com/watch?v=i6DvKq87x_g 

 

Εταίρε 

Το εταιρέ ή έταιρε είναι ένας 

παραδοσιακός 

ποντιακός χορός από την 

περιοχή της Τραπεζούντας. 

Χορεύεται σε ρυθμό 5/8. 

Περιγραφή βημάτων με λέξεις 

Όπως είναι τα πόδια δίπλα...το 

αριστερό πόδι πάει αριστερά 

και πίσω.Το δεξιό πόδι 

ακολουθεί και πάει μπροστά και δεξιά από το αριστερό πόδι.Το αριστερό πόδι 

ακολουθεί αριστερά από το δεξί πόδι ώστε να είναι δίπλα τα πόδια.Το δεξιό 

πόδι πάει μπροστά και δεξιά από το αριστερό πόδι, αλλά με τέτοιο τρόπο 

ώστε το πόδι να στραφεί προς το κέντρο.Το αριστερό πόδι ακολουθεί από 

πίσω και αριστερά από το δεξιό πόδι και στρέφεται προς το κέντρο. 

Κάνω ένα "τριαράκι" δεξιά. (όπως φαίνεται στο βίντεο) 

Κάνω ένα "τριαράκι" αριστερά. 

Ξανά ένα "τριαράκι" δεξιά. 

Το αριστερό ξεκινάει μπροστά και κάνουμε ένα "τριαράκι" μπροστά. 

Μετά το "τριαράκι" το δεξιό πόδι πάει δίπλα απο το αριστερό. 

http://www.youtube.com/watch?v=ElFnbFakW5Q 

 

http://www.youtube.com/watch?v=i6DvKq87x_g
http://www.youtube.com/watch?v=ElFnbFakW5Q
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Κότσαρι 

Το όνομα του 

χορού προέρχεται 

από τον τρόπο που 

χορεύεται. 

Συγκεκριμένα, τα 

δύο κουτσά βήματα 

(κοτσά) εκτελούνται 

στα πρώτα τέσσερα 

μέτρα του χορού με 

χτύπημα της 

φτέρνας 

(ποντιακά κότσ'[koʧ]

) στο έδαφος.Το κότσαρι είναι χορός του ανατολικού Πόντου από 

το Καρς όπως των περιοχών της Αργυρούπολης και του Παϊπούρτ, αλλά 

κυρίως χορευόταν από τους Έλληνες του Καυκάσου. Ήταν ακόμη γνωστός 

στην περιοχή της Ματσούκας.Το κότσαρι [ˈkoʧæri] είναι ένας από τους 

γνωστότερους ποντιακούς χορούς και ίσως ο περισσότερο φημισμένος 

ποντιακός χορός μετά τον χορό σέρρα. Οι χορευτές πιάνονται από τους 

ώμους σε κύκλο ή ημικύκλιο. Τα βήματα-μέτρα του χορού είναι οκτώ και 

χωρίζονται σε δύο χορευτικές εικόνες. Η πρώτη χαρακτηρίζεται από τα 

τέσσερα πρώτα μέτρα, στα οποία εκτελούνται δυο κουτσά βήματα και δύο 

επιτόπιες αναπηδήσεις πάνω στην αριστερή φτέρνα. Τα επόμενα τέσσερα 

είναι απλά και μεταφέρουν το χορό προς τα δεξιά. Ο χορός κότσαρι 

παραδοσιακά ήταν αντρικός χορός. Σήμερα συμμετέχουν σε αυτόν και 

γυναίκες 

http://www.youtube.com/watch?v=RljHV7IGPI4   

Λετσίνα 

Αναφέρεται ότι Λετσίνα στα 

Τούρκικα σημαίνει Γερακίνα lecin 

είναι το γεράκι (δεν 

επιβεβαιώθηκε). Είναι χορός του 

Καρς σε πολύ γρήγορο ρυθμό, 

με έντονες κινήσεις και σήκωμα 

των πελμάτων ψηλά από το 

έδαφος κάτι που χαρακτηρίζει 

εξάλλου αυτήν την περιοχή. Δεν 

συνοδεύεται από τραγούδι και 

παίζεται από όλα τα μουσικά 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82_IPA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82_IPA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82_IPA
http://www.youtube.com/watch?v=RljHV7IGPI4
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όργανα (και από κλαρίνο).   Σύμφωνα με τους Γεωργούλη Κουγιουμτζίδη και 

Χρύσανθο Θεοδωρίδη (πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες του Ποντιακού χώρου, με 
καταγωγή από το Κάρς που δυστυχώς δεν βρίσκονται στην ζωή) o χορός 
πηγαίνει προς τα δεξιά Ν. Ζουρνατζίδης (Συμβολή στην Έρευνα το Ποντιακού 
Χορού).  Ο ρυθμός είναι επτάσημος 7/8.  

Μεικτός χορός που χορεύεται σε κλειστό κύκλο και έχει 16 βήματα. Η αρχική 

λαβή είναι από τις παλάμες με τα χέρια κάθετα στο έδαφος. Με μέτωπο και 

την φορά του σώματος λοξά αριστερά και ξεκινώντας με το δεξί πόδι (που 

προπορεύεται συνεχώς του αριστερού) κάνουμε 6 βήματα-αναπηδήσεις προς 

τα αριστερά. Μετά κάνουμε 3 βήματα προς τα πίσω και δεξιά πάνω στην 

νοητή περιφέρεια του κύκλου που κινείται ο χορός, ξεκινώντας με το δεξί πόδι. 

Το σώμα είναι σε κάμψη δηλαδή σκυμμένο με φορά προς τα αριστερά. Τα 

χέρια κάνουν 2 αιωρήσεις πίσω-μπρος (δεξί πόδι-χέρια πίσω, αριστερό πόδι-

χέρια μπροστά, δεξί πόδι-χέρια πίσω βήματα 7,8,9). Στη συνέχεια με το σώμα 

στραμμένο προς το κέντρο του κύκλου αναπηδούμε στο δεξί πόδι 

σηκώνοντας τα χέρια στην ανάταση, και "καρφώνουμε" τη μύτη του αριστερού 

ποδιού μπροστά από το δεξί (βήμα 10) πάτημα αριστερού πίσω στην 

προηγούμενη θέση (βήμα 11), αναπήδηση στο αριστερό και κάρφωμα της 

μύτης του δεξιού ποδιού μπροστά από το αριστερό (βήμα 12) πάτημα δεξιού 

πίσω στον τόπο (βήμα 13) αναπήδηση στο δεξί με κάρφωμα της μύτης του 

αριστερού μπροστά από το δεξί (βήμα 14), πάτημα αριστερού πίσω στον 

τόπο δηλ. στην νοητή περιφέρεια του κύκλου (βήμα 15) αναπήδηση στο 

αριστερό και κάρφωμα της μύτης του δεξιού ποδιού μπροστά από το 
αριστερό (βήμα 16). Στα τελευταία βήματα-αναπηδήσεις ο κορμός παραμένει 

σταθερός και έχουμε μια κυκλική κίνηση από τη μέση και κάτω όταν οι μύτες 

των ποδιών καρφώνουν μπροστά). 

http://www.youtube.com/watch?v=YQed3B_DI-M 

Μαντήλια 

Τα μαντήλια είναι ποντιακός ελεύθερος, ζευγαρωτός χορός της 

περιοχής Κιουμούς Ματεν. 

Οι χορευτές κρατούσαν με τα δύο χέρια ένα μαντήλι το οποίο κατά 

διαστήματα διασταύρωναν ή περνούσαν το ένα μέσα από το άλλο 

φροντίζοντας να σχηματίζουν σταυρό. Χορευόταν ως επί το πλείστον 

στις γαμήλιες πομπές. Τα συνηθισμένα όργανα ήταν το βιολί και το ούτι. Ο 

ρυθμός είναι πεντάσημος 5/8. 

http://www.youtube.com/watch?v=OTdChUvrk8k 

http://www.youtube.com/watch?v=YQed3B_DI-M
http://www.youtube.com/watch?v=OTdChUvrk8k
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Ομάλ Καρσλίδικον 

Ομάλ Κάρς ή 

Καρσλίδικον Ομάλ ή 

Ομάλ Παϊπούρτ είναι 

χορός από την 

περιοχή του Κάρς 

(περιοχή ανατολικά 

της Τραπεζούντας του 

Πόντου). Είναι 

δεξιόστροφος, ή λαβή 

με τα χέρια λυγισμένα 

στους αγκώνες, έχει 6 

βήματα που 

εκτελούνται σε ένα 

χρόνο και το 

χαρακτηριστικό του είναι ότι έχει έντονο τρέμουλο (σουστάρισμα).  

(1ο βήμα) Πάτημα του δεξιού ποδιού προς τα πίσω & δεξιά στη διάσταση (2ο) 

το αριστερό πατά κοντά στο δεξί χωρίς να το περνά (3ο) το δεξί μετακινείται 

δεξιά (4ο) έρχεται και κλείνει το αριστερό δίπλα στο δεξί με χτύπημα και 

ελαφριά στροφή του σώματος δεξιά. Το αριστερό πατά αριστερά στην 

διάσταση (5ο βήμα δηλαδή στην νοητή περιφέρεια της αρχικής θέσης), (6ο) 

κλείσιμο-χτύπημα του δεξιού ποδιού δίπλα στο αριστερό με ελαφριά στροφή 

του σώματος αριστερά. 

http://www.youtube.com/watch?v=Mw8f9zVJgNI 

 

Ομάλ Διπλόν 

Θεωρείται μια από τις πολλές παραλλαγές του χορού Κοτσιχτόν Ομάλ ο 

οποίος με διαφορετικές ονομασίες (Εμπρ' Οπίς, Ομάλιν, Τσαραχότ, Φούλουρ-

Φούλουρ, Αρχουλαμάς, Λάχανα, Ομάλ΄ Τσαϊνικίας, κ.λ.π) χορευόταν σχεδόν 

σε ολόκληρο τον Πόντο.  Ο χορός συνοδεύεται από τραγούδι και παίζεται 

κυρίως με βιολί που αντικατέστησε τον κεμανέ, με ούτι αλλά και λύρα. 

Δεξιόστροφος μεικτός χορός που χορεύεται σε κλειστό κύκλο και έχει 9 

βήματα. Η αρχική λαβή είναι από τις παλάμες με τα χέρια λυγισμένα στους 

αγκώνες.  Με το σώμα λοξά δεξιά κατά την φορά που κινείται ο χορός 

εκτελείται αριστερό τριαράκι (αριστερό-δεξί-αριστερό) λοξά δεξιά προς το 

κέντρο του κύκλου (βήματα 1-3) στο (4ο βήμα) πάτημα δεξιού ποδιού δίπλα 

στο αριστερό ενώ ταυτόχρονα τα χέρια κατεβαίνουν κυκλικά από πάνω προς 

http://www.youtube.com/watch?v=Mw8f9zVJgNI
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τα κάτω και το σώμα γέρνει προς τα εμπρός. Σύρσιμο αριστερού ποδιού προς 

τα πίσω, δηλαδή προς την περιφέρεια του κύκλου (βήμα 5), στην συνέχεια το 

δεξί πόδι σηκώνεται τεντωμένο προς το κέντρο του κύκλου, ενώ το σώμα και 

τα χέρια επανέρχονται στην αρχική τους θέση (βήμα 6). Πάτημα του δεξιού 

ποδιού πίσω στην αρχική θέση (βήμα 7) πάτημα αριστερού δίπλα στο δεξί 

(βήμα 8) πάτημα-χτύπημα δεξιού ποδιού στον τόπο (βήμα 9). 
http://www.youtube.com/watch?v=Bh7OM_sdYyo&list=PLA279D625FAB

CEFEA&index=24&feature=plpp_video 

Ομάλ Aπλόν ή Μονόν 

Το Ομάλ Aπλό ή Μονόν είναι δεξιόστροφος απλός χορός. Στην Ποντιακή 

διάλεκτο-Ομάλ' σημαίνει ομαλός, επίπεδος. Παίζεται σε διαφορετικές μουσικές 

μελωδίες στην Τσιμερά της Αργυρούπολης, στην Τραπεζούντα αλλά και σε 

άλλες περιοχές του Πόντου.  Είναι μεικτός και χορεύεται σε κλειστό κύκλο με 

τα χέρια λυγισμένα στους αγκώνες. Ο χορός έχει 6 βήματα και κινείται πάνω 

σε νοητή περιφέρεια από τα οποία τα 4 γίνονται προς τα δεξιά και τα δύο 

αριστερά. (1ο βήμα) Πάτημα του δεξιού ποδιού προς τα πίσω & δεξιά στη 

διάσταση (2ο) το αριστερό περνά μπροστά από το δεξί (3ο) το δεξί 

μετακινείται δεξιά (4ο) έρχεται και κλείνει το αριστερό δίπλα στο δεξί. 

Το αριστερό πατά πίσω αριστερά στην διάσταση (5ο βήμα δηλαδή στην νοητή 

περιφέρεια της αρχικής θέσης), (6ο) κλείσιμο του δεξιού ποδιού δίπλα στο 

αριστερό.  Ο ρυθμός του χορού είναι τετράσημος 4/4 (2/2) 

http://www.youtube.com/watch?v=hEm8ClBYW1o 

 

Ομάλ Ούτσαϊ 

Ο χορός έγινε γνωστός από 

καταγραφές που υπήρχαν 

από Πόντιους 2ης γενιάς 

στα χωριά Κεχρόκαμπος και 

Ελαιοχώρι Καβάλας με 

απώτερη καταγωγή από τα 

ελληνικά χωριά 

Καράκεβεζητ, Κόρατζα και 

Μπάλτζανα της Νικόπολης 

του Πόντου 

Κάνουμε τρία βήματα δεξιά 

(ξεκινώντας με το δεξί) και 

http://www.youtube.com/watch?v=Bh7OM_sdYyo&list=PLA279D625FABCEFEA&index=24&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=Bh7OM_sdYyo&list=PLA279D625FABCEFEA&index=24&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=hEm8ClBYW1o
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στο 4ο βήμα το αριστερό χτυπά και πατά δίπλα στο δεξί (ένας χρόνος). Το 

αριστερό πάλι, πατά αριστερά στην διάσταση (5ο βήμα) και έρχεται το δεξί 

που χτυπά και πατά δίπλα στο αριστερό (6ο βήμα). Τα δύο τελευταία βήματα 

επαναλαμβάνονται δύο ακόμα φορές μία δεξιά και μία αριστερά μέχρι το 10ο 

βήμα (ένας χρόνος).  Ο ρυθμός είναι τετράσημος 4/4 (2-2). 

http://www.youtube.com/watch?v=3ujJ8md52-E 

Πιτσάκ ή Χορός των μαχαιριών 

 

Οι χορευτές ( πυρριχιστές ) χόρευαν δύο απο αυτούς ξέφευγαν απο τον κύκλο 

και συνέχιζαν με έναν χορό στον οποίο έκαναν θεαματικές κινήσεις με τα ξίφη 

τους.Χορέψαμε ένα χορό με συνοδεία φλογέρας, φορτωμένοι με τον 

οππλισμό τους, επέδειξαν δε μεγάλη ευλυγισία στα πηδήματα και στον 

χειρισμό των σπαθιών τους. Στο τέλος ένας από τους δύο όπως πίστεψαν οι 

καλεσμένοι χτύπησε θανατηφόρα τον άλλο, ο οποίος έπεσε καταγής, 

μιμούμενος με πολλή πειστικότητα τον πεθαμένο. 

http://www.youtube.com/watch?v=DlKZfIrqscw 

Σέρρα 

Σπουδαιότερος από του χορούς του Πόντου είναι ο Πυρρίχιος (χορός της 

φωτιάς) που αποτελεί αρχαιοελληνική πολιτισμική κληρονομιά. Τον χόρεψαν 

οι Κουρίτες, οι Αθηναίοι στα Παναθίναια και οι Λάκωνες στα Διοσκούρεια. Οι 

Έλληνες του Πόντου τον διατήρησαν ζωντανό έως τις μέρες μας. 

http://www.youtube.com/watch?v=3ujJ8md52-E
http://www.youtube.com/watch?v=DlKZfIrqscw
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Ο Πυρρίχειος είναι 

οπωσδήποτε πολεμικός 

χορός και χορεύεται με όπλα. 

Ο Αριστοφάνης (450-388 π.Χ) 

αναφέρει ότι αυτός ο χορός 

ήταν στρατιωτικός και ένοπλος, 

ο δε Πλάτων (427-347 π.Χ.) 

περιγράφει τον Πυρρίχειο ως 

πολεμικό χορό με φάσεις 

άμυνας και επίθεσης και με 

τους χορευτές 

παρατεταγμένους με τα όπλα 

τους σε στρατιωτική διάταξη. Ο Όμηροςτον θεωρούσε ως ένα από τους 

σπουδαιότερους χορούς. Ο Πυρρίχειος χορός λέγεται και Σέρρα, επειδή 

χορευόταν κυρίως κοντά στον ποταμό Σέρρρα της Τραπεζούντας. 

Οι γρήγορες κινήσεις του σώματος, η σύσφιξη των χορευτών μεταξύ τους, η 

βίαια στροφή των ποδιών στο δάπεδο, οι συσπάσεις των μυών του σώματος, 

ο ενθουσιασμός που καταλαμβάνει τους θεατές όταν βλέπουν τους χορευτές, 

όλα αυτά προσδίδουν αίγλη και πρωτοτυπία στο χορευτικό αυτό σύμπλεγμα. 

Μπορεί κάποιος να κατατάξει τον Πυρρίχειο μεταξύ των διασημοτέρων 

χορών. 

http://www.youtube.com/watch?v=D-U29Wdaoow 

Σερανίτσα Χερίανας 

Ο χορός σήμερα είναι περισσότερο 

γνωστός σαν Σερανίτσα ή Χερανίτσα ή 

Χεϊρανίτσα (επειδή χορεύονταν στην 

Χερίαινα της Αργυρούπολης του 

Πόντου), ονομάζεται και Εικοσιένα (γιατί 

σχημάτιζε στο έδαφος το 21 ή επειδή 

παλαιότερα μετρούσαν 21 βήματα) 

Μεικτός δεξιόστροφος χορός που έχει 

16 βήματα και που προπορεύεται πάντα 

το δεξί πόδι. Η λαβή είναι με τα χέρια παράλληλα προς το σώμα και το 

κράτημα από την παλάμη στα δεξιά και στα αριστερά βήματα και πάντα στην 

ανάταση όταν χορεύεται το Διπλόν Τίκ (4 τριαράκια).   Ο χορός ξεκινά με 

απότομο κοντινό πάτημα του δεξιού ποδιού προς το κέντρο του κύκλου (1ο 

βήμα) ακολουθεί πάτημα στο αριστερό πόδι που κινείται πάντα στην νοητή 

περιφέρεια (λίγο πιο πίσω από το δεξί 2ο βήμα), το δεξί πατά προς τα δεξιά 

(3ο βήμα) και (4ο βήμα) πάτημα αριστερού στον τόπο ή και λίγο αριστερά με 

http://www.youtube.com/watch?v=D-U29Wdaoow
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ταυτόχρονη αιώρηση των χεριών πίσω (τα βήματα αυτά είναι μεγαλύτερα από 

αυτά που εκτελούνται προς τα αριστερά και μπορεί να είναι επιτόπια). Στη 

συνέχεια το δεξί πατά προς τα αριστερά (5ο βήμα) αιώρηση των χεριών προς 

τα εμπρός (6ο βήμα) το αριστερό πατά αριστερά με αιώρηση χεριών προς τα 

πίσω (7ο βήμα) το δεξί πατά πίσω από το αριστερό και (8ο βήμα) το αριστερό 

έρχεται και κλείνει δίπλα στο δεξί. Ακολουθεί Διπλόν Τίκ με τα χέρια στην 

ανάταση (4 τριαράκια) βήματα 9ο -16ο). 

http://www.youtube.com/watch?v=FeGDujNJnNA&list=PLA279D625FAB

CEFEA&index=18&feature=plpp_video 

 

Τίταρα Αργυρούπολης 

Λαογραφικά στοιχεία 

Τίταρα Αργυρούπολης λέγεται και Τετέ Αγάτς (γέρικο δέντρο) και ανήκει στην 

κατηγορία του Διπάτ. Πρακτικά έχει 12 χορευτικά βήματα (3 τετράδες) 

χορεύεται σε κύκλο με τα χέρια λυγισμένα στους αγκώνες.  

Αρχικά το δεξί πόδι προπορεύεται προς το κέντρο του κύκλου ενώ το 

αριστερό ακολουθεί με σύρσιμο (1ο και 2ο βήμα). Ο βηματισμός αυτός 

επαναλαμβάνεται μία φορά ακόμη (3ο & 4ο βήμα) και έτσι ολοκληρώνεται η 

1η τετράδα βημάτων η οποία πρέπει να είναι σε ένα χρόνο.  

Στη συνέχεια το δεξί πόδι ωθεί προς τα πίσω δύο φορές και το αριστερό 

εκτελεί 2 άρσεις τεντωμένο (8ο-12ο) σε 2 τετράδες βημάτων (η 2η ανεξάρτητη 

και η 3η το ίδιο). Σημείωση: Ορισμένα λαογραφικά στοιχεία είναι παρμένα από 

το βιβλίο του Ν. Ζουρνατζίδη Συμβολή στην Έρευνα του Ποντιακού Χορού. 

http://www.youtube.com/watch?v=DCjnynTwriE 

Τικ μονό 

To Τίκ Μονόν είναι δεξιόστροφος χορός από την περιοχή της Ματσούκας, 

χορεύεται σε κλειστό κύκλο με τα χέρια λυγισμένα στους αγκώνες, έχει δύο 

μορφές (είτε με βήμα που έχει κατεύθυνση λοξά δεξιά είτε προς το κέντρο του 

κύκλου) και 6 βήματα. 

Ξεκινά το δεξί πόδι που πατά λοξά δεξιά προς το κέντρο του κύκλου (1ο 

βήμα) το αριστερό πατά πίσω από το δεξί (2ο βήμα) το δεξί πατά στη νοητή 

περιφέρεια (3ο βήμα) έρχεται και κλείνει δίπλα σε αυτό το αριστερό (4ο 
βήμα). Το αριστερό πατά σε μικρή διάσταση αριστερά προς το κέντρο του 

κύκλου (5ο βήμα) και (6ο βήμα) το δεξί έρχεται να κλείσει δίπλα σε αυτό.  

Στην 2η μορφή ο χορός διαφοροποιείται στο ύφος γιατί υπάρχει έντονο 

http://www.youtube.com/watch?v=FeGDujNJnNA&list=PLA279D625FABCEFEA&index=18&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=FeGDujNJnNA&list=PLA279D625FABCEFEA&index=18&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=DCjnynTwriE
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σουστάρισμα και το (1ο βήμα) γίνεται προς το κέντρο του κύκλου ενώ τα 

υπόλοιπα βήματα είναι τα ίδια. 

http://www.youtube.com/watch?v=7vF_D83UMPU 

Τρυγόνα 

Τρυγόνα στην Ποντιακή διάλεκτο 

είναι το θηλυκό τρυγόνι, ενώ 

μεταφορικά υποδηλώνει την 

¨αγαπημένη¨ την οποία ο άντρας της 

έστειλε στο δάσος προκειμένου να 

φέρει ξύλα για την φωτιά και ο χορός 

αναπαριστά την φορτωμένη με ξύλα 
γυναίκα που κουτσαίνοντας βαδίζει 

για να μεταφέρει το φορτίο. Στο 

Σταυρίν της Αργυρούπολης χορευόταν η Τρυγόνα 

Ο χορός είναι αριστερόστροφος και χορεύεται σε κλειστό κύκλο με τα χέρια 

λυγισμένα στους αγκώνες στα αριστερά βήματα, ενώ τα χέρια κατεβαίνουν 

κάνοντας δύο αιωρήσεις μπρός-πίσω με ταυτόχρονη ελαφριά κλίση του 

σώματος προς τα εμπρός στα δεξιά πατήματα. Προπορεύεται πάντα το δεξί 

πόδι και έχει 8 βήματα.  Ο χορός ξεκινά με απότομο κοντινό πάτημα-

αναπήδηση του δεξιού ποδιού προς το κέντρο του κύκλου (1ο βήμα) 

ακολουθεί αναπήδηση στο αριστερό πόδι που κινείται πάντα στην νοητή 

περιφέρεια (2ο βήμα), το δεξί πατά-αναπηδά προς τα αριστερά (3ο βήμα) 

εντονότερη αναπήδηση στο αριστερό με στροφή του κορμού προς τα δεξιά 

(4ο βήμα), προσγείωση του δεξιού ποδιού προς τα δεξιά με κατέβασμα των 

χεριών και αιώρηση μπρος πίσω (5ο βήμα) πάτημα-αναπήδηση του 

αριστερού και μικρή άρση του δεξιού από το έδαφος τεντωμένο (6ο βήμα) 

πάτημα-αναπήδηση του δεξιού στον τόπο με μικρή άρση του αριστερού (7ο 

βήμα) και 8ο πάτημα-αναπήδηση αριστερού με άρση του δεξιού (8ο βήμα).  Ο 

ρυθμός του είναι δίσημος 2/4 ή 4/8 (2-2). 

http://www.youtube.com/watch?v=uY

W5GuwB3aE 

Τσουρτούγουσουζ 

Κιουμούς ματέν στα Τούρκικα σημαίνει 

(μεταλλείο Αργύρου). Είναι μια περιοχή 

30 χιλ. Δυτ. της Μερζιφούντας που 

ονομάστηκε έτσι από τους Τούρκους 

επειδή ήταν πλούσια σε Άργυλο. Οι 

http://www.youtube.com/watch?v=7vF_D83UMPU
http://www.youtube.com/watch?v=uYW5GuwB3aE
http://www.youtube.com/watch?v=uYW5GuwB3aE
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έλληνες μεταλλωρύχοι που μετοίκισαν εκεί την ονόμασαν στα Μεταλλεία του 

Σιμ 

Αργή μορφή: πάτημα δεξιού ποδιού λοξά δεξιά προς το κέντρο με κίνηση των 

χεριών προς τα πίσω (1ο βήμα) πάτημα αριστερού ποδιού πίσω από το δεξί 

με ταυτόχρονη κίνηση των χεριών προς τα εμπρός (2ο βήμα) πάτημα δεξιού 

ποδιού προς την νοητή περιφέρεια του κύκλου και κίνηση των χεριών προς τα 

πίσω (3ο βήμα) και (4ο βήμα) κλείσιμο αριστερού δίπλα στο δεξί με κίνηση 

των χεριών προς τα εμπρός. Πάτημα αριστερού στην διάσταση αριστερά με 

κίνηση χεριών προς τα πίσω (5ο βήμα) και (6ο βήμα) κλείσιμο με το δεξί 

δίπλα στο αριστερό και κίνηση των χεριών προς τα εμπρός, πάτημα δεξιού 

στην διάσταση δεξιά με κίνηση χεριών προς τα πίσω κλείσιμο με το αριστερό 

και αιώρηση χεριών προς τα εμπρός (βήματα 7 και 8)πάτημα αριστερού 

αριστερά και κίνηση χεριών προς τα πίσω και κλείσιμο δεξιού δίπλα στο 

αριστερό με κίνηση χεριών προς τα εμπρός (βήματα 9 και 10).  Γρήγορη 

μορφή: πάτημα-χτύπημα και των δύο ποδιών με κάμψη γονάτων προς το 

κέντρο του κύκλου με ταυτόχρονη κίνηση των χεριών προς τα πίσω (1ο βήμα) 

αναπήδηση στο αριστερό προς τα πίσω δηλαδή προς την νοητή περιφέρεια 

του κύκλου με λυγισμένο το δεξί κίνηση των χεριών προς τα εμπρός (2ο 

βήμα) και προσγείωση σε δεξιό τριαράκι (3ο& 4ο βήμα) με κάμψη γονάτων 

και αιώρηση των χεριών (πίσω-εμπρός-πίσω) ή σε πάτημα-χτύπημα και των 

δύο ποδιών με κίνηση χεριών μόνο πίσω αριστερό τριαράκι στην διάσταση με 

αιώρηση των χεριών (εμπρός-πίσω-εμπρός) (βήματα 5ο & 6ο), δεξιό τριαράκι 

στη διάσταση με κίνηση των χεριών (πίσω-εμπρός-πίσω) (βήματα 7ο & 8ο) 

και τριαράκι προς το μέσον του κύκλου με κίνηση των χεριών (εμπρός-πίσω-

εμπρός) (βήματα 9 και 10).  Ο ρυθμός του χορού είναι τετράσημος 4/8 (2-2) ή 

δίσημος 2/4.http://www.youtube.com/watch?v=FMHtcWnKSp4 

Χάλα χάλα 

Χαλά στην Τουρκική γλώσσα σημαίνει θεία (συνήθως εννοούν την αδελφή του 

πατέρα), ενώ οι σημερινοί Πόντιοι της Τουρκίας την χρησιμοποιούν για να 

προσφωνούν τις μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες λόγω σεβασμού. Πιστεύεται 

ότι ο χορός έλκει την ονομασία του από αυτήν την λέξη αφού υπάρχει στο 

τραγούδι που συνοδεύει το χορό: Χάλα χάλα καλοχάλα. Παιζόταν συνήθως με 

λύρα και λιγότερο με τα άλλα μουσικά όργανα στα χωριά της περιφέρειας 

Κακάτσης (Νότια της Αργυρούπολης). 

Δεξιόστροφος μεικτός χορός που έχει 12 βήματα και η λαβή του χορού είναι 

από τις παλάμες με τα χέρια παράλληλα προς το σώμα.  Πάτημα δεξιού 

ποδιού στην διάσταση δεξιά με ταυτόχρονη προβολή του δεξιού ημιθωρακίου 

προς το κέντρο του κύκλου (κίνηση δηλαδή του κορμού λοξά αριστερά προς 

το κέντρο του κύκλου βήμα 1) κλείσιμο του αριστερού ποδιού δίπλα στο δεξί 

(βήμα 2). Πάτημα-κλείσιμο δεξιού και αριστερού ποδιού αντίστοιχα άλλες δύο 

http://www.youtube.com/watch?v=FMHtcWnKSp4
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φορές σε 4 μουσικούς χρόνους (βήματα 3-6). Πάτημα αριστερού ποδιού προς 

τα πίσω (λοξά αριστερά δηλαδή σε μεγαλύτερο κύκλο από αυτόν που κινείται 

ο χορός βήμα 7) κλείσιμο δεξιού ποδιού δίπλα στο αριστερό (βήμα 8) 

μεγαλύτερο πάτημα-βήμα δεξιού ποδιού λοξά δεξιά και πιο μέσα από τον 

κύκλο που κινείται ο χορός (βήμα 9) κλείσιμο αριστερού ποδιού δίπλα στο 

δεξί (βήμα 10) επιστροφή στην αρχική θέση της νοητής περιφέρειας στην 

οποία κινείται ο χορός με το αριστερό πόδι (δηλαδή πάτημα προς τα πίσω, 

βήμα 11) και κλείσιμο δεξιού δίπλα στο αριστερό (βήμα 12).  Ο ρυθμός είναι 

εννεάσημος 9/8 (2-3-2-2) 
http://www.youtube.com/watch?v=bAgbNQLiP6U 

Γέμουρα 

Γέμουρα ή Γεμουρά ήταν περιοχή 

Ανατολικά της Τραπεζούντας που είχε 6 

ελληνικά χωριά. Σήμερα λέγεται Γιόμρα 

(Yomra) και είναι προάστιο της 

Τραπεζούντας. 

Μεικτός χορός που έχει 8 βήματα και 

χορεύεται σε κλειστό κύκλο. Η αρχική λαβή 

είναι από τις παλάμες με τα χέρια 

λυγισμένα στους αγκώνες.  

Πάτημα-ώθηση δεξιού ποδιού λοξά αριστερά προς το κέντρο του κύκλου 

(βήμα 1) πάτημα αριστερού που βρίσκεται λίγο πιο πίσω από το δεξί προς τα 

αριστερά (βήμα 2), πάτημα --ώθηση του δεξιού στην διάσταση προς τα 

αριστερά (τα αριστερό είναι σε μικρή άρση λυγισμένο βήμα 3) προσγείωση-

πάτημα στο αριστερό με μετακίνηση προς τα αριστερά στην διάσταση (βήμα 

4). Πάτημα-αναπήδηση του δεξιού ποδιού στον τόπο και μικρή άρση του 

αριστερού με ταυτόχρονη κίνηση-αιώρηση των χεριών προς τα εμπρός (5ο 

βήμα) ακολουθεί επιτόπιο πάτημα με μεταφορά όλου του βάρους στο 

αριστερό πόδι που κινείται πάντα στην νοητή περιφέρεια του κύκλου με 

αιώρηση χεριών προς τα πίσω (6ο βήμα επιτόπιο), επιτόπιο πάτημα-ώθηση 

δεξιού ποδιού και μικρή άρση του αριστερού (το δεξί βρίσκεται ήδη προς το 

κέντρο του κύκλου και το αριστερό πίσω από το δεξί με αιώρηση των χεριών 

προς τα εμπρός βήμα 7) πάτημα-προσγείωση του αριστερού ποδιού στην 

διάσταση αριστερά τα χέρια λυγίζουν στους αγκώνες και είναι παράλληλα 

προς το σώμα (βήμα 8) ενώ το σώμα αποκτά φορά λοξά αριστερά προς την 

μεριά που κινείται ο χορός. Στα τρία επιτόπια βήματα με τα οποία κλείνει ο 

χορός το σώμα έχει φορά προς το κέντρο του κύκλου. 

http://www.youtube.com/watch?v=EQ10qUzO5YU 

 

http://www.youtube.com/watch?v=bAgbNQLiP6U
http://www.youtube.com/watch?v=EQ10qUzO5YU
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Διπάτ Τραπεζούντας 

Διπάτ Τραπεζούντας ή Γιαβαστόν που στην Τούρκικη γλώσσα σημαίνει 

αργός) ή Κοδεσπαινιακόν (χορός της οικοδέποινας). Είναι αργός χορός 

δεξιόστροφος με τα χέρια λυγισμένα στους αγκώνες και έχει 12 βήματα (12 

μουσικούς χρόνους) που εκτελούνται σε 3 τετράδες βημάτων. Η ονομασία του 

προήλθε από τα δύο επιτόπια πατήματα το 11ο και το 12ο. 

Ο χορός ξεκινά με το δεξί πόδι να πατά μπροστά προς το κέντρο του κύκλου 

(1ο βήμα), άρση (2ο βήμα) και πάτημα (3ο βήμα) του αριστερού ποδιού λίγο 

πιο μπροστά  Πάτημα του δεξιού ποδιού δίπλα στο αριστερό (4ο βήμα) 

ολοκληρώνοντας έτσι την 1η τετράδα.  Πάτημα του δεξιού ποδιού προς τα 

πίσω (5ο) άρση του αριστερού και πάτημα λίγο πιο πίσω από το δεξί (6ο & 

7ο), πάτημα του δεξιού ποδιού πιο πίσω (8ο-2η τετράδα βημάτων) , άρση και 

πάτημα του αριστερού ποδιού στην αρχική θέση (9ο & 10ο) άρση και πάτημα 

του δεξιού ποδιού δίπλα στο αριστερό (11ο & 12ο-3η τετράδα βημάτων). 

http://www.youtube.com/watch?v=XZU-qK86PhI 

Θανατί΄ Λάγγεμαν 

«Πήδημα Κοριτσιών» ή 

Κιζλάρ Καϊτεσί δηλαδή 

«μουσικός σκοπός των 

κοριτσιών» είναι χορός που 

χόρευαν στην Μπάφρα για 

να τιμήσουν τις 25-30 

κοπέλες από το χωριό Ασάρ 

που το 1680 προτίμησαν να 

πέσουν σε γκρεμό ύψους 

150 μέτρων από το θρυλικό 

κάστρο του Ασάρκαλέ 

(Asarakle), όπου είχαν 

καταφύγει και κρύβονταν 

μαζί με άλλους 2000 για να γλυτώσουν την αιχμαλωσία και την ατίμωση από 

τους Τούρκους. Το κάστρο άντεξε την πολιορκία των Τούρκων 48 ημέρες 

Ο χορός αναπαριστά την κίνηση της κοπέλας καθώς πηδούσε στο κενό για να 

συναντήσει τον θάνατο στα απότομα και κοφτερά βράχια. Τα μουσικά όργανα 

που χρησιμοποιούσαν ήταν ο ζουρνάς με το νταούλι και λιγότερο η λύρα. 

Μεικτός δεξιόστροφος χορός που έχει 10 βήματα και η λαβή είναι από τις 

παλάμες με τα χέρια παράλληλα προς το σώμα ή στην ανάταση.  Πάτημα 

δεξιού ποδιού στην διάσταση δεξιά πάνω στην νοητή περιφέρεια του κύκλου 
που κινείται ο χορός με τα χέρια να αιωρούνται προς τα πίσω (βήμα 1) το 

http://www.youtube.com/watch?v=XZU-qK86PhI
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αριστερό πόδι περνά πίσω από το δεξί τα χέρια αιωρούνται προς τα εμπρός 

(βήμα 2) πάτημα-αναπήδηση του δεξιού ποδιού στην διάσταση δεξιά προς 

την νοητή περιφέρεια του κύκλου τα χέρια αιωρούνται προς τα πίσω (βήμα 3) 

άρση του αριστερού με ήπιο λάκτισμα ευθεία μπροστά τα χέρια αιωρούνται 

προς τα εμπρός (βήμα 4) πάτημα-αναπήδηση στον τόπο του αριστερού 

ποδιού (βήμα 5, τα χέρια προς τα πίσω) άρση του δεξιού με ήπιο λάκτισμα 

ευθεία μπροστά (βήμα 6 τα χέρια αιωρούνται προς τα εμπρός) πάτημα-

αναπήδηση στον τόπο δεξιού ποδιού (βήμα 7 τα χέρια πίσω) άρση του 

αριστερού ποδιού με ήπιο λάκτισμα ευθεία μπροστά (βήμα 8 τα χέρια προς τα 

εμπρός) πάτημα-αναπήδηση στον τόπο αριστερού ποδιού (βήμα 9 με 

αιώρηση των χεριών προς τα πίσω) και άρση του δεξιού με ήπιο λάκτισμα 

ευθεία μπροστά (βήμα 10 τα χέρια προς τα εμπρός). Στην παραλλαγή του 

χορού με τα χέρια στην ανάταση στα πρώτα τέσσερα βήματα του χορού 

υπάρχει αιώρηση των χεριών πίσω-προς ενώ από το 5ο μέχρι το 10ο τα 

χέρια παραμένουν στην ανάταση.  Ο ρυθμός είναι δίσημος 2/4 ή 4/8 (2-2). 

http://www.youtube.com/watch?v=M059MkIzDrw&feature=relmfu 

Θύμιγμα 

Τελετουργικός χορός του γάμου. Χορεύεται από εφτά ζευγάρια με πρώτο το 

ζευγάρι των νεόνυμφων, και ένα μόνο (τέκ), κρατώντας λαμπάδες ή Εφτά 

ζευγάρια και το τέκ: Πήρε το όνομά του από τους στίχους του τραγουδιού 

"εφτά ζευγάρια και το τέκ κρατούνε τη λαμπάδα" 

http://www.youtube.com/watch?v=X2l7IAq6nus 

Κότς 

Ο χορός πήρε την ονομασία του από το κτύπημα της φτέρνας, δηλαδή του 

«κότς΄» στο έδαφος, όπως έξαλλου λέγεται στην Ποντιακή διάλεκτο η φτέρνα. 

Δεξιόστροφος μεικτός χορός που χορεύεται σε κλειστό κύκλο και έχει 16 

βήματα. 

Με το σώμα στραμμένο προς τα δεξιά δηλαδή επάνω στην νοητή περιφέρεια 

του κύκλου που κινείται ο χορός, εκτελείται πάτημα-χτύπημα δεξιού ποδιού 

στην διάσταση λοξά δεξιά (βήμα 1) αναπήδηση στο δεξί με ταυτόχρονη 

προβολή του αριστερού γονάτου προς την νοητή περιφέρεια του κύκλου 

(βήμα 2). Ο χρόνος αυτός (πάτημα -αναπήδηση και προβολή με το γόνατο 

του άλλου ποδιού) επαναλαμβάνεται άλλες δύο φορές (βήματα 4-6). Στο 6ο 

βήμα-χρόνο) δηλαδή στην αναπήδηση του δεξιού ποδιού το σώμα στρέφεται 

προς το κέντρο του κύκλου (αναπήδηση προς το κέντρο και τα χέρια 

ανεβαίνουν στην ανάταση) καθώς το αριστερό πόδι προβάλλει στον αέρα 

τεντωμένο μπροστά (βήμα 7). Λύγισμα-τσάκισμα-του αριστερού ποδιού (βήμα 

http://www.youtube.com/watch?v=M059MkIzDrw&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=X2l7IAq6nus
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8), αναπήδηση στο δεξί με προβολή του αριστερού ποδιού προς το κέντρο 

του κύκλου τεντωμένο (βήμα 9), επαναφορά του αριστερού ποδιού στην 

προηγούμενη θέση (βήμα 10), πάτημα-χτύπημα του αριστερού ποδιού στο 

έδαφος δίπλα από το δεξί (βήμα 11) και άρση-προβολή του δεξιού γόνατος 

προς το κέντρο του κύκλου (βήμα 12), αναπήδηση στο αριστερό με προβολή 

του δεξιού ποδιού προς το κέντρο του κύκλου τεντωμένο (βήμα 13), 

επαναφορά του δεξιού ποδιού στην προηγούμενη θέση (βήμα 14), 

αναπήδηση στο αριστερό με προβολή του δεξιού ποδιού προς το κέντρο του 

κύκλου τεντωμένο (βήμα 15), επαναφορά του δεξιού ποδιού στην 

προηγούμενη θέση (βήμα 16). Τα βήματα 11 και 12 μπορούν να εκτελεστούν 

και σαν τριαράκι. Για να μπορεί ταυτίζεται το κινητικό μοτίβο με την ρυθμική 

αγωγή θα πρέπει να υπάρχουν 3 αναπηδήσεις πάνω στην φτέρνα, απάν΄ σο 

κότς όταν τα χέρια είναι ανεβασμένα στην ανάταση.  Ο ρυθμός είναι 

επτάσημος 7/8 (2-2-3). 

http://www.youtube.com/watch?v=69Ro6nM8Zks 

Κοτσαγκέλ 

 

 Χορευότανε στο τέλος της γαμήλιας διασκέδασης. Μ' αυτόν τον χορό 
αποχωρούσαν οι καλεσμένοι για τασπίτια τους. Ο πρώτος κρατάει το μαντήλι. 

http://www.youtube.com/watch?v=oUp46TmkQlQ 

Κοτσάκι 

Ο χορός «Κοτσάκια» χορευότανε κυρίως στην Κωμιακή (Κορωνίδα)  

και ήτανε συνήθως ο χορός που ακολουθούσε τον Καλαμαθιανό στο 

ξεκίνημα του γλεντιού. Στο σκοπό αυτό οι οργανοπαίχτες έλεγαν 

κοτσάκια σε όλους τους συμμετέχοντες στον χορευτικό κύκλο και έτσι ο 

χορός κρατούσε πολύ ώρα. 

http://www.youtube.com/watch?v=2QRo1znkT4k 

 

http://www.youtube.com/watch?v=69Ro6nM8Zks
http://www.youtube.com/watch?v=oUp46TmkQlQ
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Κούσερα 

Κουσερά ήταν ένα από τα 12 χωριά του ποταμού της Μουλάκας στην 

Ματσούκα όπου χορευόταν ο συγκεκριμένος χορός. 

Έναρξη με αριστερό τριαράκι προς το κέντρο του κύκλου (βήματα 1 και 2), 

πάτημα-χτύπημα δεξιού ποδιού λίγο πιο μπροστά επίσης προς το κέντρο του 

κύκλου (βήμα 3) το αριστερό πατά πίσω από το δεξί προς την νοητή 

περιφέρεια (4ο βήμα) και τριαράκι με το δεξί πιο πίσω στην αρχική θέση της 

νοητής περιφέρειας του κύκλου (βήματα 5 και 6). Ο χορός μοιάζει με την 

κίνηση του ενός εκκρεμούς που αιωρείται μέσα-έξω δηλαδή από την 

περιφέρεια προς το κέντρο. 

http://www.youtube.com/watch?v=Y6S1wwDnBwM 

Κωνσταντίν Σάββας 

Η ονομασία του χορού προήλθε από 

τον φρούραρχο Μπάφρας & 

Σαμψούντας τον Κωνσταντίν Σάββα 

που και ήθελε να δημιουργήσει δικό 

του κράτος στην περιοχή που 

εξουσίαζε 

Μεικτός χορός που έχει 4 βήματα 

(ένα τριαράκι μπροστά και ένα πίσω), 

το σώμα είναι στητό και η λαβή είναι 

από τους ώμους ή από την μέση σαν αγκαλιά. Χορεύεται και προς τα δεξιά 

αλλά και προς τα αριστερά σε κλειστό κύκλο. Όταν πηγαίνει προς τα δεξιά 

προπορεύεται το αριστερό πόδι ενώ προς τα αριστερά το δεξί. Το σώμα έχει 

μια φορά προς τα δεξιά (περιγραφή χορού που κινείται δεξιόστροφα), πάτημα 

αριστερού ποδιού με κατεύθυνση το κέντρο του κύκλου (1ο βήμα) (2ο βήμα) 

ακολουθεί πάτημα-σουστάρισμα με την μύτη του δεξιού ποδιού κοντά και 

πίσω από το δεξί (ένας χρόνος). Πάτημα δεξιού ποδιού προς την νοητή 

περιφέρεια του κύκλου (3ο βήμα) και (4ο βήμα) πάτημα-σουστάρισμα 

αριστερού ποδιού προς τα πίσω αλλά μπροστά από το δεξί (2ος χορευτικός 

χρόνος).  Περιγραφή χορού που κινείται αριστερόστροφα, το σώμα έχει φορά 

προς τα αριστερά. Πάτημα δεξιού ποδιού με κατεύθυνση το κέντρο του 

κύκλου (1ο βήμα) (2ο βήμα) ακολουθεί πάτημα-σουστάρισμα με την μύτη του 

αριστερού ποδιού κοντά και πίσω από το δεξί (1ος χρόνος). Πάτημα 

αριστερού ποδιού προς την νοητή περιφέρεια του κύκλου (3ο βήμα) και (4ο 

βήμα) πάτημα-σουστάρισμα δεξιού ποδιού προς τα πίσω αλλά μπροστά από 

το αριστερό (2ος χορευτικός χρόνος). 

http://www.youtube.com/watch?v=kIgsChGwJJY 

http://www.youtube.com/watch?v=Y6S1wwDnBwM
http://www.youtube.com/watch?v=kIgsChGwJJY
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Μαύρον Πεγάδ 

Καράπουνάρ (Karapinar) είναι ένα χωριό της Μπάφρας με μεγάλη συμμετοχή 

των αντρών του στο αντάρτικο, που στις αρχές της δεκαετίας του 1910 είχε 

800 κατοίκους 

Μεικτός δεξιόστροφος χορός που έχει 11 βήματα και η αρχική λαβή είναι από 

τις παλάμες με τους αγκώνες λυγισμένους παράλληλα στο σώμα. Οι χορευτές 

κρατούν μαντήλια. Πάτημα-λύγισμα δεξιού ποδιού στην διάσταση δεξιά (βήμα 

1) το αριστερό περνά πίσω από το δεξί και τα χέρια αιωρούνται προς τα πίσω 

(βήμα 2) πάτημα-αναπήδηση δεξιού στην διάσταση δεξιά με τα χέρια να 

επιστρέφουν στην αρχική θέση (βήμα 3). Στα βήματα αυτά το σώμα έχει μία 

έντονη κάμψη προς τα εμπρός. Δύο αναπηδήσεις στο δεξί με προβολή του 

αριστερού ποδιού τεντωμένο προς το κέντρο του κύκλου (βήματα 4 και 5), 

διπλή αναπήδηση αριστερού με προβολή του δεξιού ποδιού τεντωμένο προς 

το κέντρο του κύκλου (βήματα 6 και 7). Εκτελούνται άλλες 2 αναπηδήσεις και 

το δεξί και άλλες δύο για το αριστερό (βήματα 8-11). Όλες οι αναπηδήσεις 

βήματα γίνονται στον τόπο. 

http://www.youtube.com/watch?v=WNiWLEaT2Hw&feature=relmfu 

Μονόν Χορόν 

 

Μονόν Χορόν ή (Τέκ Καϊτέ) στην Τούρκικη Γλώσσα είναι χορός που 

χορεύτηκε στα βουνά της Μπάφρας το 1919 όταν οι αντάρτες πέτυχαν 

σπουδαία νίκη εναντίον των Τούρκων που είχαν καταυλιστεί στην κωμόπολη 

Τσαγκούρ. Μετά την νίκη πρώτος έσυρε το χορό ο δεσπότης της Μπάφρας 

Ευθύμιος Αγριτέλης ο οποίος κατεύθυνε την πολεμική επιχείρηση . Τα 

μουσικά όργανα που χρησιμοποιούσαν ήταν ο ζουρνάς με το νταούλι και η 

λύρα 

Μεικτός δεξιόστροφος χορός που χορεύεται σε κλειστό κύκλο και έχει 6 

βήματα. Η λαβή είναι από τις παλάμες με τα χέρια παράλληλα προς το σώμα. 

Πάτημα δεξιού ποδιού στην διάσταση δεξιά πάνω στην νοητή περιφέρεια του 

κύκλου που κινείται ο χορός με τα χέρια να αιωρούνται προς τα πίσω (βήμα 

1) το αριστερό πόδι περνά πίσω από το δεξί τα χέρια αιωρούνται προς τα 

http://www.youtube.com/watch?v=WNiWLEaT2Hw&feature=relmfu
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εμπρός (βήμα 2) πάτημα-αναπήδηση του δεξιού ποδιού στην διάσταση δεξιά 

προς την νοητή περιφέρεια του κύκλου τα χέρια αιωρούνται προς τα πίσω 

(βήμα 3) άρση του αριστερού με ήπιο λάκτισμα ευθεία μπροστά τα χέρια 

αιωρούνται προς τα εμπρός (βήμα 4) πάτημα-αναπήδηση στον τόπο του 

αριστερού ποδιού (βήμα 5, τα χέρια προς τα πίσω) άρση του δεξιού με ήπιο 

λάκτισμα ευθεία μπροστά (βήμα 6 τα χέρια αιωρούνται προς τα εμπρός). Ο 

ρυθμός είναι δίσημος 2/4 ή 4/8 (2-2). 

http://www.youtube.com/watch?v=9ZWRzkQqBhM 

Μουζενίτκον 

Χορός που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα από τον Κώστα Κωνσταντινίδη που 

είχε καταγωγή από την Μούζενα του Πόντου και είναι ένα πάντρεμα δύο 

χορών: του Μονού Σαρίκουζ΄ Ανατολικής Αργυρούπολης και μιας 

παραλλαγής του Σαρίκουζ΄ της Παλα(γ)ίας. Βαφτίστηκε έτσι επειδή ο 

δημιουργός του ήταν Μουζενέτες (κάτοικος της Μούζενα). Του δόθηκε επίσης 

η ονομασία Κιμισχαναλίδικον (Gümüşhane είναι η ονομασία της 

Αργυρούπολης στην Τούρκικη γλώσσα) επειδή η Μούζενα απέχει μόλις 10 

χλμ από την Αργυρούπολη 

Μεικτός δεξιόστροφος χορός που χορεύεται σε κλειστό κύκλο και έχει 20 

βήματα (10 τριαράκια) . Η αρχική λαβή είναι από τις παλάμες με τα χέρια 

κάθετα προς το έδαφος. Με στραμμένο το σώμα προς τα δεξιά και με ελαφριά 

κάμψη του σώματος εκτελούνται 4 τριαράκια προς τα δεξιά. Ξεκινάμε με δεξί 

τριαράκι (δεξί-αριστερό-δεξί) ακολουθεί αριστερό (αριστερό-δεξί-αριστερό) 

κ.λ.π., (βήματα 1-8). Στην συνέχεια αλλάζει φορά ο χορός με επιτόπιο δεξί 

τριαράκι και ακολουθούν άλλα δύο με φορά προς τα αριστερά (βήματα 9-14). 

Ο χορός κλείνει με τρία τριαράκια από το Τικ Διπλόν που εκτελούνται στον 

τόπο (βήματα 15-20). Το σώμα έχει φορά προς το κέντρο του κύκλου και τα 

χέρια λυγίζουν στους αγκώνες στα τελευταία τρία τριαράκια ενώ σε όλα τα 

τριαράκια υπάρχει ένα σουστάρισμα αφού το σώμα πρέπει να εμφανίζει μία 

κίνηση προς τα επάνω 

http://www.youtube.com/watch?v=CZvBJY6K7YE 
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Ντολμέ 

Ο Όφις είναι μια περιοχή ανατολικά της 

Τραπεζούντας που κατοικούνταν από 

αμιγώς ελληνικούς πληθυσμούς  

Εικάζεται ότι είναι ο χορός της μαμής ίσως 

γιατί με το σκύψιμο προς τα εμπρός να 

υποδηλώνεται η περιποίηση του νεογνού 

Μεικτός δεξιόστροφος χορός με τα χέρια 

από τις παλάμες λυγισμένα στους 

αγκώνες που έχει 40 βήματα. Αρχικά ξεκινά το δεξί πόδι που πατά στην 

διάσταση δεξιά πάνω στην νοητή περιφέρεια του κύκλου που κινείται ο χορός 

(βήμα 1), το αριστερό περνά και πατά πίσω από το δεξί (βήμα 2) το δεξί πατά 

στην διάσταση δεξιά (βήμα 3). Άρση του αριστερού με φορά λοξά αριστερά 

προς το κέντρο του κύκλου τεντωμένο (βήμα 4) πάτημα του αριστερού 

αριστερά στον τόπο (βήμα 5) και άρση του δεξιού με φορά λοξά δεξιά προς το 

κέντρο του κύκλου (βήμα 6). Το κινητικό αυτό μοτίβο με τα 6 βήματα 

επαναλαμβάνεται άλλες τρεις φορές μέχρι το 24ο βήμα του χορού. Στην 

συνέχεια ο κορμός από την μέση και πάνω αρχίζει να σκύβει προς τα εμπρός 

και ο χορός κινείται προς το κέντρο του κύκλου λοξά δεξιά αρχικά με πάτημα 

δεξιού λοξά δεξιά (βήμα 25) το αριστερό πατά μπροστά από το δεξί (βήμα 26) 

πάτημα-χτύπημα του δεξιού ποδιού λοξά δεξιά (το πόδι αυτό παίρνει όλο το 

βάρος του σώματος) με ταυτόχρονη των χεριών από πάνω προς τα κάτω 

(βήμα 27) πάτημα στον τόπο του αριστερού (βήμα 28) το δεξί πόδι πατά 

μπροστά από το αριστερό προς τα αριστερά (βήμα 28) το αριστερό πατά στην 

διάσταση αριστερά (βήμα 29) και πάτημα-χτύπημα του δεξιού ποδιού που 

πατά μπροστά από το αριστερό σηκώνοντας όλο το βάρος του σώματος 

αριστερά με ταυτόχρονη των χεριών από πάνω προς τα κάτω (βήμα 30). 

Πάτημα στο αριστερό (βήμα 31) το δεξί πατά πίσω και δεξιά από το αριστερό 

(δηλαδή προς το κέντρο βήμα 32) το αριστερό πατά μπροστά από το δεξί 

προς τα δεξιά (βήμα 33) πάτημα-χτύπημα δεξιού ποδιού προς το κέντρο του 

κύκλου με κίνηση των χεριών από πάνω προς τα κάτω (βήμα 34) και πάτημα 

στο αριστερό με ανασήκωμα του κορμού στην αρχική θέση (βήμα 35) όρθια 

θέση πάτημα του δεξιού στην διάσταση δεξιά (βήμα 36) προβολή του 

αριστερού τεντωμένο προς το κέντρο λοξά αριστερά (βήμα 37) πάτημα στον 

τόπο του αριστερού (βήμα 38) και προβολή του δεξιού λοξά δεξιά (βήμα 39) 

κλείσιμο με πάτημα του δεξιού στον τόπο (βήμα 40).  Ο ρυθμός είναι 

τετράσημος 4/4 (2-2). 

http://www.youtube.com/watch?v=Po8hn27EZf0 

http://www.youtube.com/watch?v=Po8hn27EZf0
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Πατούλα 

Πατούλα είναι η ονομασία του 

χορού στον Δυτικό Πόντο και 

μεταφορικά σημαίνει την γυναίκα 

που έχει λευκό δέρμα, την 

κατάλευκη, την αφράτη, την 

τροφαντή δηλαδή την παχουλή 

Εύθυμος δεξιόστροφος χορός 

που έχει 8 βήματα και η αρχική λαβή είναι από τους ώμους, τον συναντάμε 

όμως με μικρές παραλλαγές όσων αφορά την θέση των ποδιών. Για 

παράδειγμα το βήματα (4ο και 8ο) μπορεί να είναι τονισμένα αφού μπορεί να 

εκτελούνται με φορά από πίσω προς τα εμπρός ή ο χορός να χορεύεται και 

στον τόπο.   Ο χορός ξεκινά με το δεξί πόδι να πατά δεξιά προς την νοητή 

περιφέρεια του κύκλου ακολουθεί πάτημα του αριστερού μπροστά από το δεξί 

και στην συνέχεια του δεξιού μπροστά από το αριστερό (βήματα 1-3) 

σταμάτημα και αλλαγή κατεύθυνσης του σώματος προς τα αριστερά (βήμα 4). 

Όμοια ξεκινά το αριστερό και πατά αριστερά προς την νοητή περιφέρεια του 

κύκλου στην συνέχεια το δεξί πατά μπροστά από το αριστερό και μετά το 

αριστερό μπροστά από το δεξί (βήματα 5-7) ακολουθεί σταμάτημα και αλλαγή 

κατεύθυνσης του σώματος προς τα δεξιά (βήμα 8). Όταν ο χορός κινείται 

προς τα δεξιά η φορά τους σώματος είναι λοξός δεξιά και τα βήματα 5-8 

γίνονται στον τόπο, ενώ όταν κινείται αριστερά η φορά του σώματος είναι 

λοξός αριστερά.  Ο ρυθμός είναι εννεάσημος 9/8 (2-2-2-3) και παίζεται από 

όλα τα μουσικά όργανα. 

http://www.youtube.com/watch?v=d09SwiDULvQ 

Σαμψόν Σαμψούντας 

Σαμσούν (Samsun) στην Τούρκικη γλώσσα ονομάζεται η πόλη Σαμψούντα 

(Αμισός) του ΠόντουΔεξιόστροφος χορός με τα χέρια παράλληλα προς το 

σώμα στο μέρος του χορού που είναι αργός, ενώ όταν γίνει γρήγορος 

ανεβαίνουν στην ανάταση. Έχει 12 βήματα με έντονο τρέμουλο.   Ξεκινώντας 

το δεξί πόδι πατά δεξιά σε μικρή απόσταση και το αριστερό ακολουθεί (δεξί-

αριστερό-δεξί-αριστερό-δεξί). Στο 6ο βήμα το αριστερό έρχεται και κλείνει 

στην μύτη του δεξιού ποδιού, στο 7ο το αριστερό πατά ελαφρώς αριστερά και 

8ο το δεξί έρχεται να κλείσει στην μύτη του αριστερού, 9ο & 10ο το δεξί πατά 

στην προηγούμενη θέση του και έρχεται να κλείσει το αριστερό στην μύτη του, 

11ο & 12ο η διαδικασία επαναλαμβάνεται από την αριστερή πλευρά. 

http://www.youtube.com/watch?v=O0iuZCtxSbQ 

http://www.youtube.com/watch?v=d09SwiDULvQ
http://www.youtube.com/watch?v=O0iuZCtxSbQ
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Σαρίγουζ 

Σαρί-γουζ΄ στην Τούρκικη γλώσσα σημαίνει ξανθό κορίτσι 

Επειδή πολλές φορές το ξανθό κορίτσι παρομοιάζεται με το ώριμο στάχυ 

λέγεται ότι συμβολίζει το θερισμό.  

Δεξιόστροφος χορός που χορεύεται σε κλειστό κύκλο με τα χέρια παράλληλα 

προς το σώμα και έχει 12 βήματα.  Ο χορός ξεκινά με το δεξί πόδι να κινείται 

προς την νοητή περιφέρεια του κύκλου με το σώμα σε ελαφριά κάμψη και να 

εκτελούνται δύο τριαράκια προσέχοντας το πόδι που ακολουθεί να μην 

προσπερνά το προπορευόμενο (βήματα 1 - 4) στην συνέχεια στον τόπο 

εκτελούνται με το σώμα να κοιτά το κέντρο του κύκλου 4 τριαράκια του Τίκ 

Διπλόν (βήματα 5-12). Ο ρυθμός του χορού είναι πεντάσημος 5/8 (2-3) . 

http://www.youtube.com/watch?v=uvIycLPjewY 

Στενά Δρομόπα 

Στενά Δρομόπα ή Στενά Δρομάκια (Ταρατσούκ Σοκακλάρ) είναι η ονομασία 

του χορού στην Τούρκικη γλώσσα.   Σύμφωνα με τον Γιώργο Αντωνιάδη οι 

Πάφραληδες όταν ήθελαν να μετακινηθούν μέσα στις πόλεις έπαιρναν τις 

αναγκαίες προφυλάξεις για να αποφύγουν την σύλληψη. Μια από αυτές ήταν, 

σκυμμένοι να κρυφοκοιτάζουν στο σοκάκι ή το δρόμο που έπρεπε να 

διανύσουν, αν υπήρχε παρουσία Τούρκου. Όταν διαπίστωναν ότι ήταν 

ελεύθερος, γρήγορα-γρήγορα τον διάβαιναν. Αυτές ακριβώς τις προφυλάξεις 

τις μετέτρεψαν σε χορό για να μεταφέρουν και σε άλλους συντοπίτες τους το 

μήνυμα. (Ν. Ζουρνατζίδης Συμβολή στην Έρευνα του Ποντιακού Χορού). Σαν 

όργανα χρησιμοποιούσαν κυρίως ζουρνά με νταούλι ή και λύρα.  

Μεικτός δεξιόστροφος χορός που χορεύεται σε κλειστό κύκλο και έχει 4 

βήματα. Η αρχική λαβή είναι από τις παλάμες με τα χέρια λυγισμένα στους 

αγκώνες. Με το σώμα στραμμένο προς τα δεξιά, δηλαδή την φορά στην οποία 

κινείται ο χορός, κάνουνε τρία βήματα προς τα δεξιά προσέχοντας στο 2ο 

βήμα το αριστερό πόδι να περνά μπροστά από το δεξί, ενώ στο 3ο βήμα το 

σώμα να έχει έντονη κλίση προς τα εμπρός και το δεξί πόδι να δέχεται σχεδόν 

όλο το βάρος του σώματος. Το 4ο βήμα στην πραγματικότητα δεν εκτελείται 

και θεωρείται ότι προκύπτει από την μεταφορά όλου του βάρους από το δεξί 

στο αριστερό (βήματα 1-4). Στο 2ο βήμα τα χέρια αρχίζουν να κατεβαίνουν με 

κυκλική κίνηση από πάνω προς τα κάτω και πίσω που ολοκληρώνεται στο 3ο 

βήμα, ενώ στο 4ο επιστρέφουν στην αρχική τους θέση.  Ο ρυθμός είναι 

τετράσημος 4/4 (2-2). http://www.youtube.com/watch?v=mvnMWntS3Co 

 

http://www.youtube.com/watch?v=uvIycLPjewY
http://www.youtube.com/watch?v=mvnMWntS3Co
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Τάμσαρα Τραπεζούντας 

Τα Τάμσαρα Τραπεζούντας είναι χορός που κατατάσσεται στην κατηγορία του 

Διπάτ, η λαβή είναι με τα χέρια λυγισμένα στους αγκώνες μέχρι και το 10ο 

βήμα, ενώ έχει 16 βήματα (16 μουσικούς χρόνους) που εκτελούνται σε 4 

τετράδες βημάτων.  

Ο χορός ξεκινά με το δεξί πόδι να πατά μπροστά προς το κέντρο του κύκλου 

(1ο βήμα), άρση και πάτημα του αριστερού ποδιού λίγο πιο μπροστά (2ο & 3ο 

βήμα) και κλείσιμο του δεξιού ποδιού δίπλα στο αριστερό (4ο βήμα) 

ολοκληρώνεται έτσι η 1η τετράδα.  Πάτημα του δεξιού ποδιού προς τα πίσω 

(5ο) άρση του αριστερού και πάτημα μπροστά (προς το κέντρο του κύκλου) 

(6ο & 7ο βήμα), πάτημα-κλείσιμο του δεξιού ποδιού δίπλα στο αριστερό (8ο-

2η τετράδα βημάτων).  Πάτημα του δεξιού ποδιού πίσω στην αρχική θέση (9ο 

βήμα), άρση και πάτημα του αριστερού ποδιού στην αρχική θέση αλλά σε 

διάσταση (10ο βήμα), κάμψη των γονάτων λοξά αριστερά (11ο βήμα) με 

ταυτόχρονο κατέβασμα των χεριών παράλληλα προς το σώμα και 12ο 

επαναφορά σε όρθια θέση με το μέτωπο να κοιτάζει προς το κέντρο του 

κύκλου (3η τετράδα βημάτων).  Κάμψη των γονάτων λοξά αριστερά (13ο 

βήμα) και 14ο επαναφορά σε όρθια θέση, κάμψη των γονάτων λοξά δεξιά 

(15ο βήμα) και 16ο επαναφορά στην αρχική θέση (4η τετράδα βημάτων). Το 

κεφάλι κοιτάζει κάθε φορά προς την κατεύθυνση που έχουν τα γόνατα. 

http://www.youtube.com/watch?v=Ve-uU8qMR-U 

Τάμσαρα Νικόπολης 

Τάμσαρα ή Τάμζαρα. Η ονομασία του χορού προήλθε από το Αρμενικό χωριό 

Τάμζαρα που βρίσκεται στο 5ο χιλιόμετρο του δρόμου: Νικόπολης-

Κερασούντας. Είχε μικτό πληθυσμό 2000 περίπου κατοίκους που τους 

αποτελούσαν Τούρκοι, Έλληνες και Αρμένιοι που πλειοψηφούσαν πριν το 

1915. Οι Έλληνες που κατάγονταν από την ευρύτερη περιοχή διέσωσαν τον 

σκοπό και τον αντίστοιχο χορό Τάμζαρα που τον συνοδεύει μέχρι της μέρες 

μας στην Ελλάδα. Δεξιόστροφος χορός που χορεύεται σε κλειστό κύκλο και 

έχει 12 βήματα και η λαβή είναι με τα χέρια λυγισμένα στους αγκώνες ή στην 

ανάταση (Ν. Ζουρνατζίδης υλικό από DVD).  Με το σώμα να κοιτάζει λοξά 

δεξιά, πάτημα δεξιού ποδιού προς το κέντρο του κύκλου (1ο βήμα), άρση του 

αριστερού λυγισμένο από το γόνατο (2ο βήμα), ενώ το προηγούμενο βήμα 

σουστάρει και πάτημα μπροστά από το δεξί (3ο βήμα) κλείσιμο του δεξιού 

δίπλα στο αριστερό (4ο βήμα). Πάτημα δεξιού ποδιού προς την νοητή 

περιφέρεια της αρχικής θέσης (5ο βήμα), μικρή αναπήδηση προς τα πίσω στο 

δεξί με ταυτόχρονη άρση και λύγισμα στο γόνατο του αριστερού (6ο βήμα) 

πάτημα με τη μύτη του αριστερού ποδιού στη διάσταση (7ο βήμα), κλείσιμο 

του αριστερού δίπλα στο δεξί (8ο βήμα).   (9ο βήμα) με άξονα την φτέρνα του 

http://www.youtube.com/watch?v=Ve-uU8qMR-U
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δεξιού ποδιού περιστροφή της σύστοιχης μύτης προς τα δεξιά, επαναφορά 

προς το κέντρο (10ο βήμα) και επανάληψη (11ο & 12ο βήμα). 

http://www.youtube.com/watch?v=oSH1Oohenxk 

Τάμσαρα Σουρμένων Τα Τάμσαρα Σουρμένων είναι χορός 

δεξιόστροφος που χορεύεται σε κύκλο, η λαβή είναι με τα χέρια λυγισμένα 

στους αγκώνες μέχρι και το 11ο βήμα, ενώ έχει 16 βήματα (16 μουσικούς 

χρόνους) που εκτελούνται σε 4 τετράδες βημάτων. Ο χορός ξεκινά με το δεξί 

πόδι να προπορεύεται ενώ το αριστερό ακολουθεί με σύρσιμο (1ο και 2ο 

βήμα) σε νοητή περιφέρεια . Ο βηματισμός αυτός επαναλαμβάνεται μία φορά 

ακόμη (3ο & 4ο βήμα) και έτσι ολοκληρώνεται η 1η τετράδα βημάτων η οποία 

πρέπει να είναι σε ένα χρόνο.   Πάτημα-χτύπημα του δεξιού ποδιού προς την 

νοητή περιφέρεια (5ο) άρση του αριστερού και πάτημα μπροστά (λίγο πιο 

μέσα από την νοητή περιφέρεια του κύκλου) (6ο & 7ο βήμα), πάτημα-κλείσιμο 

του δεξιού ποδιού δίπλα στο αριστερό (8ο-2η τετράδα βημάτων).  Στη 

συνέχεια το δεξί πόδι ωθεί προς τα πίσω δηλαδή προς τη νοητή περιφέρεια ή 

αρχική θέση (9ο βήμα)- και ακολουθεί το αριστερό στην διάσταση (10ο-βήμα). 

Κάμψη των γονάτων λοξά αριστερά (11ο βήμα) και 12ο επαναφορά σε όρθια 

θέση με ταυτόχρονο κατέβασμα των χεριών παράλληλα προς το σώμα (το 

μέτωπο κοιτάζει προς το κέντρο του κύκλου και το αριστερό πόδι είναι πιο 

πίσω από το δεξί (3η τετράδα βημάτων).  Κάμψη και έκταση των γονάτων 

λοξά δεξιά δύο φορές (13-16ο βήμα). 

http://www.youtube.com/watch?v=jk7wNDzvihY 

Τέρς  Κιουμούς 

Τέρς στην Ποντιακή διάλεκτο σημαίνει ανάποδα. Λέγεται ότι επειδή ο χορός 

κινείται προς τα αριστερά (δηλαδή ανάποδα) σε αντίθεση με τους 

περισσότερους χορούς που κινούνται προς τα δεξιά (δηλαδή κανονικά) ήταν ό 

λόγος που του δόθηκε η ονομασία αυτή 

Χορεύεται σε κλειστό κύκλο, η αρχική λαβή είναι πιάσιμο είναι από τις 

παλάμες με τα χέρια λυγισμένα στους αγκώνες και έχει 6 βήματα. Πάτημα 

αριστερού ποδιού στην διάσταση λοξά αριστερά (βήμα 1) ακολουθεί το δεξί 

που πατά αριστερά χωρίς να προσπερνά το αριστερό που είναι το πόδι που 

προπορεύεται στον χορό (βήμα 2). Το δεξί πόδι σπρώχνει σε πάτημα το 

αριστερό στην διάσταση αριστερά (βήμα 3) ακολουθεί το δεξί προς τα 

αριστερά χωρίς να το προσπερνά (βήμα 4). Μικρή αναπήδηση στο δεξί 

καθώς το αριστερό πόδι σταυρώνει περνώντας μπροστά από το δεξί και 

προσγειώνεται δίπλα σε αυτό ενώ τα χέρια αιωρούνται μπρος-πίσω (βήμα 5) 

μικρή κάμψη-αναπήδηση των σταυρωμένων ποδιών με επαναφορά των 

χεριών εμπρός καθώς τα δύο πόδια λύνονται και προσγειώνεται πρώτα το 

http://www.youtube.com/watch?v=oSH1Oohenxk
http://www.youtube.com/watch?v=jk7wNDzvihY
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αριστερό και μετά το δεξί στην αρχική τους θέση με ταυτόχρονη αιώρηση των 

χεριών από μπρός προς τα πίσω. 

http://www.youtube.com/watch?v=wy1mmvgCvPY 

Το Τέρς του Άκνταγ Μα(ν)τέν είναι μια μορφή Τρυγόνας που χορεύεται σε 

αργή μορφή, με διαφορετική όμως μουσική και έχει δύο παραλλαγές που δεν 

είναι ευρύτερα γνωστές. Έχει τα ίδια ακριβώς βήματα με την Τρυγόνα αλλά 

όταν κινείται ο χορός προς τα αριστερά σχηματίζει σαλίγκαρο (ανάποδη 

σπείρα), ενώ όταν κινείται προς τα δεξιά το σώμα μένει στητό-ορθό και το 

πόδι χτυπάει έντονα στο έδαφος. Ο πρώτος και ο τελευταίος κρατάνε μαντίλι, 

ενώ ο τελευταίος κατευθύνει το χορό. Όργανα συνοδείας είναι το βιολί, το ούτι 

ή το ντέφι αλλά και ο ζουρνάς με το νταούλι. Ο ρυθμός είναι πεντάσημος 5/8 

(3-2). 

(περιγράφεται ο χορός που κινείται αριστερά)  

Μεικτός χορός που έχει 8 βήματα και χορεύεται σε ανοιχτό κύκλο. Η αρχική 

λαβή είναι από τις παλάμες με τα χέρια λυγισμένα στους αγκώνες.   Ο χορός 

ξεκινά με απότομο κοντινό πάτημα-αναπήδηση του δεξιού ποδιού προς το 

κέντρο του κύκλου και μικρή άρση του αριστερού με ταυτόχρονη κίνηση-

αιώρηση των χεριών προς τα εμπρός (1ο βήμα) ακολουθεί επιτόπιο πάτημα 

με μεταφορά όλου του βάρους στο αριστερό πόδι που κινείται πάντα στην 

νοητή περιφέρεια του κύκλου με αιώρηση χεριών προς τα πίσω (2ο βήμα 

επιτόπιο), επιτόπιο πάτημα-ώθηση δεξιού ποδιού και μικρή άρση του 

αριστερού (το δεξί βρίσκεται ήδη προς το κέντρο του κύκλου και το αριστερό 

πίσω από το δεξί με αιώρηση των χεριών προς τα εμπρός βήμα 3) πάτημα-

προσγείωση του αριστερού ποδιού στην διάσταση αριστερά τα χέρια λυγίζουν 

στους αγκώνες και είναι παράλληλα προς το σώμα (βήμα 4) ενώ το σώμα 

αποκτά φορά λοξά αριστερά προς την μεριά που κινείται ο χορός. Στα τρία 

επιτόπια βήματα με τα οποία ξεκινά ο χορός το σώμα έχει φορά προς το 

κέντρο του κύκλου. Πάτημα-ώθηση στο δεξιό πόδι (τα αριστερό βρίσκεται σε 

μικρή άρση βήμα 5) προσγείωση-πάτημα στο αριστερό με μετακίνηση προς 

τα αριστερά (6ο βήμα το δεξί τώρα είναι σε άρση), πάτημα --ώθηση επιτόπου 

στο δεξί (τα αριστερό είναι σε μικρή άρση λυγισμένο βήμα 7) προσγείωση-

πάτημα στο αριστερό με μετακίνηση προς τα αριστερά στην διάσταση (βήμα 

8). http://www.youtube.com/watch?v=vUDVYASBKI8&feature=relmfu\ 
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Τίκ Διπλόν 

To Τίκ Διπλόν είναι μεικτός 

δεξιόστροφος χορός που χορεύεται 

από όλους σχεδόν τους Πόντιους 

σήμερα-σε κλειστό κύκλο-με τα 

χέρια λυγισμένα στους αγκώνες και 

έχει 10 βήματα με μαλακό 

σουστάρισμα. Το Τίκ είναι η 

χορευτική βάση, το υπόβαθρο θα 

έλεγα για να μπορέσει κάποιος να 

χορέψει αξιοπρεπώς περισσότερους από 30 με 35 Ποντιακούς χορούς. Τον 

συναντάμε και με την ονομασία Τίκ ΄σ Σο Γόνατον αφού είναι χαρακτηριστικό 

το τσάκισμα (λύγισμα) των γονάτων.     Τίκ ΄σ Σο Γόνατον χόρευαν οι Πόντιοι 

1ης γενιάς κάτι που στις μέρες μας έχει εκλείψει. 

Συνοδεύεται πάντα από τραγούδι και παίζεται από όλα τα μουσικά όργανα 

(λύρα, βιολί, κεμανέ, κλαρίνο, ούτι, αγγείο, φλογέρα, ζουρνά). Πληροφορίες 

παρμένες από τον Ν. Ζουρνατζίδη.   Στα Τούρκικα η λέξη dig-από όπου πήρε 

την ονομασία του ο χορός-που στην Ποντιακή πλέον προφέρεται (Τίκ) 

σημαίνει κάθετος, όρθιος, στητός και ουσιαστικά φωτογραφίζει τη θέση του 

χορευτή.  Ο χορός μπορεί να ξεκινήσει είτε με το δεξί είτε με το αριστερό πόδι. 

Περιγράφεται η είσοδος στον χορό με το αριστερό πόδι. Πάτημα αριστερού 

ποδιού προς το κέντρο του κύκλου (το πόδι αυτό σηκώνει όλο το βάρος του 

σώματος) και ακολουθεί το δεξί πόδι που σταματά πίσω από το αριστερό. Τα 

δύο βήματα αυτά: αριστερό-δεξί αποτελούν την εισαγωγή στον χορό. 

Ουσιαστικά ο χορός και ξεκινά με το δεξί πόδι να πατά μπροστά και λοξά 

δεξιά στην διάσταση (βήμα 1), το αριστερό πατάει πίσω από το δεξί (2ο 

βήμα), ενώ στην συνέχεια το δεξί πατάει πίσω και δεξιά προς την νοητή 

περιφέρεια του κύκλου στην οποία κινείται ο χορός (3ο βήμα) το αριστερό 

έρχεται να κλείσει δίπλα στο δεξί (4ο βήμα). Πάτημα αριστερού ποδιού στην 

διάσταση αριστερά (βήμα 5) κλείσιμο δεξιού δίπλα στο αριστερό (6ο βήμα). 

Πάτημα δεξιού στην διάσταση δεξιά (7ο βήμα) πάτημα αριστερού δίπλα στο 

δεξί (βήμα 8). Το αριστερό πατά μπροστά προς το κέντρο (βήμα 9) και 

ακολουθεί κλείσιμο του δεξιού δίπλα στο αριστερό (βήμα 10).Ο ρυθμός του 

χορού είναι πεντάσημος 5/8 (3-2). 

http://www.youtube.com/watch?v=x2aOZZ8sbYc 

Τίκ Τρομαχτόν 

Tρομαχτόν: είδος χορού καθ΄ όν όλον το σώμα τίθεται εις τρομώδη κίνησην 

(Ιστορικόν Λεξικόν της Ποντιακής Διαλέκτου, Άνθιμου Α. Παπαδόπουλου, Εν 

Αθήναις 1961, τόμος Β, σελ., 423).   Το Τρομαχτόν είναι μια μορφή Τίκ που 

http://www.youtube.com/watch?v=x2aOZZ8sbYc
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πήρε το όνομά του από το 

έντονο τρέμουλο (τρόμαγμαν) 

σε όλο το σώμα. Χορευόταν σε 

όλο σχεδόν τον Πόντο, αλλού 

σαν αυτόνομος χορός με 

διαφορετική όμως μορφή 

ανάλογα με την περιοχή που 

τον συναντάμε (Καρς, 

Κοτύωρα, Οινόη, Κερασούντα, 

κ.λ.π.) και αλλού 

προσαρμοσμένος στο χορό 

Σέρα. 

επειδή οι Τούρκοι απαγόρευαν στους Έλληνες να φέρουν όπλα -ως γνωστόν 

οι χορευτές τις Σέρας ήταν πάνοπλοι-αναγκάστηκαν έτσι οι Πόντιοι να 

χορεύουν μόνο το μέρος της Σέρας που έμοιαζε με το Τίκ, δηλαδή το 

Τρομαχτόν. Σταδιακά πολλοί από αυτούς εξέλιξαν τον χορό, έγιναν 

δεξιοτέχνες και απέκτησαν μεγάλη φήμη στον Τρομαχτό χορό που χόρευαν 

ιδίως στα χωριά της περιοχής του ποταμού και της λίμνης Σέρα 

Στην Τραπεζούντα τα πόδια δεν ξεκολλούσαν από το έδαφος σχεδόν 

καθόλου και όλο το σώμα είχε ένα έντονο τρέμουλο, ενώ σε άλλες περιοχές 

όπως το Κάρς, τα πόδια σηκωνότανε με κάμψη των γονάτων ψηλά από το 

έδαφος.   Το τρομαχτόν παίζεται με όλα τα μουσικά όργανα και δεν 

συνοδεύεται από τραγούδι. 

Δεξιόστροφος χορός που χορεύεται σε κλειστό κύκλο και έχει 10 βήματα αυτά 

του Τίκ Διπλόν με εντελώς διαφορετικό ύφος. Στην μορφή αυτή του Τίκ 

καταργείται το σουστάρισμα, τα πόδια δεν λυγίζουν καθόλου (άμον στουλάρα) 

και υπάρχει ένα διπλό ανεπαίσθητο τσάκισμα στο γόνατο που γίνεται σε κάθε 

βήμα του Τίκ από το οποίο προκύπτει μία τρομώδης ώθηση προς τα άνω του 

σώματος αλλά και των ώμων. Η λαβή είναι από τις παλάμες με τα χέρια στην 

ανάταση. Η είσοδος στον χορό μπορεί να γίνει και με το αριστερό (ένα διπλό 

βήμα προετοιμασίας), οπότε μέχρι να ολοκληρωθεί το 1ο χορευτικό μοτίβο 

μετράμε 12 βήματα, ενώ η απευθείας είσοδος στον χορό με το δεξί μας δίνει 

10 βήματα.   Ο ρυθμός του χορού είναι επτάσημος 7/8 = 2-2-3 γοργός 

http://www.youtube.com/watch?v=-F-gD76RL-Y 

Τριπάτ Ματσούκας 

Τριπάτ Ματσούκας. Δεξιόστροφος χορός που χορεύται σε κλειστό κύκλο με τα 

χέρια λυγισμένα στους αγκώνες, σε ρυθμό αργού Μονού Τίκ. 

http://www.youtube.com/watch?v=-F-gD76RL-Y
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Ο χορός ξεκινά με το δεξί πόδι-φτέρνα που προπορεύεται πάντα να πατά 

λοξά δεξιά (προς το κέντρο του κύκλου) και το αριστερό να ακολουθεί 

συνεχώς.  Εκτελούνται 5 βήματα προς το κέντρο, ενώ το 6ο είναι ένα μικρό 

βήμα του αριστερού ποδιού προς τα πίσω και ακολουθούν 6 συνολικά 

τριαράκια σαν αυτά του Τίκ Διπλόν με τα οποία ο χορευτής επανέρχεται στην 

αρχική του θέση. 

http://www.youtube.com/watch?v=akD7HUPp_6E 

Τριπάτ Κάρς 

Το Τριπάτ είναι χορός που χορεύτηκε από Πόντιους που ήρθαν από την 

Πρώην Σοβιετική Ένωση. Την ονομασία του αυτή την πήρε στην Ελλάδα από 

τα τρία επιτόπια πατήματα της φτέρνας. Ο χορός παίζεται συχνότερα με λύρα 

και δεν συνοδεύεται από τραγούδι 

Μεικτός δεξιόστροφος χορός που έχει 12 βήματα. Η αρχική λαβή είναι από τις 

παλάμες με τα χέρια παράλληλα προς το σώμα. Πάτημα-αναπήδηση με όλη 

την φτέρνα του δεξιού ποδιού στην διάσταση δεξιά με τα χέρια να αιωρούνται 

προς τα πίσω (βήμα 1) πάτημα-αναπήδηση του αριστερού ποδιού που 

περνάει πάνω από το δεξί με τα χέρια να αιωρούνται προς τα εμπρός (βήμα 

2) πάτημα-αναπήδηση του δεξιού ποδιού στην διάσταση δεξιά με τα χέρια να 

αιωρούνται προς τα πίσω (βήμα 3). Τα βήματα αυτά εκτελούνται στην νοητή 

περιφέρεια του κύκλου που κινείται ο χορός. Προβολή του αριστερού ποδιού 

που είναι τεντωμένο λοξά δεξιά προς το κέντρο του κύκλου με την φτέρνα να 

χτυπά στο έδαφος ενώ τα χέρια λυγίζουν στους αγκώνες και είναι παράλληλα 

προς το σώμα (βήμα 4) επιστροφή του αριστερού δίπλα στο δεξί (η κίνηση να 

είναι ημικυκλική βήμα 5) πάτημα-αναπήδηση αριστερού και προβολή του 

δεξιού ποδιού τεντωμένο λοξά αριστερά προς το κέντρο του κύκλου 

(ημικυκλική κίνηση με την φτέρνα να χτυπά το έδαφος βήμα 6) επιστροφή του 

δεξιού δίπλα στο αριστερό (βήμα 7) πάτημα-αναπήδηση του δεξιού στον τόπο 

και προβολή του αριστερού όμοια όπως πριν (βήμα 8) επιστροφή του 

αριστερού δίπλα στο δεξί (βήμα 9) πάτημα-αναπήδηση του αριστερού στον 

τόπο και προβολή του δεξιού λοξά αριστερά προς το κέντρο του κύκλου που 

εκτελεί τρία χτυπήματα-πατήματα η φτέρνα στο έδαφος (βήματα 10-12). Από 

αυτά τα τελευταία βήματα πήρε την ονομασία του ο χορός. Σε όλη την 

διάρκεια που εκτελείται το κινητικό μοτίβο του χορού το πρόσωπο είναι 

στραμμένο προς το κέντρο του κύκλου.  Ο ρυθμός είναι δίσημος 2/4 ή 4/8 (2-

2). 

http://www.youtube.com/watch?v=a7P3saEsui0 

 

http://www.youtube.com/watch?v=akD7HUPp_6E
http://www.youtube.com/watch?v=a7P3saEsui0
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Τυρφών 

Τυρφών ή Τρυφών είναι μία μορφή «Τρυγόνας» που χορευόταν στην περιοχή 

της Μπάφρας. Στην αρχική μορφή του ο χορός πήγαινε προς τα δεξιά ώσπου 

μπήκε στο χορό ο Τρύφων, ένας άνθρωπος ισχυρογνώμων που έκανε πάντα 

του κεφαλιού του και οδήγησε τον χορό προς την σωστή μεριά-κατά την 

γνώμη μου-δηλαδή αριστερά, αφού σχεδόν όλες οι Τρυγόνες κινούνται προς 

τα εκεί. Ο νεοτερισμός αυτός άρεσε στους Μπαφραίους και από τότε άρχισαν 

να τον χορεύουν σαν αυτόν. Προς τιμήν του ονόμασαν τον χορό «Τυρφών» 

που είναι η παραφθορά του Τρυφών δηλαδή του ονόματος του, σύμφωνα με 

τον Γιώργο Αντωνιάδη (Συμβολή στην Έρευνα του Ποντιακού Χορού, Ν. 

Ζουρνατζίδη σελ., 133).   Ο χορός Τρυφών θεωρείται μια παραλλαγή της 

Τρυγόνας που εμφανίζει όμως τις εξής διαφορές:  Α) συνοδεύεται από 

διαφορετική μουσική και σαν όργανα χρησιμοποιούνται ο ζουρνάς με το 

νταούλι και λιγότερο η λύρα Β) χορεύεται με έντονα πηδηχτά βήματα (του 

δεξιού ποδιού)  Γ) όταν προπορεύεται το δεξί πόδι προβάλει το αριστερό 

πίσω από την πλάτη, όταν προπορεύεται το αριστερό προβάλει το δεξί 

μπροστά στο σώμα 

Μεικτός αριστερόστροφος χορός που έχει 8 βήματα, χορεύεται σε κλειστό 

κύκλο και λαβή είναι από τις παλάμες με τα χέρια παράλληλα προς το σώμα.  

Αναπήδηση (πηδηχτό βήμα στον τόπο) του δεξιού ποδιού μπροστά προς το 

κέντρο του κύκλου με ταυτόχρονη προβολή του αριστερού-πίσω από την 

πλάτη-λυγισμένο στην άρθρωση του γονάτου (βήμα 1), πάτημα του αριστερού 

ποδιού προς τα πίσω στον τόπο (βήμα 2). Μία φορά ακόμη 

επαναλαμβάνονται τα δύο πρώτα βήματα που και αυτά εκτελούνται στον τόπο 

(βήματα 3 και 4). Στο 1ο και στο 3ο βήμα τα χέρια αιωρούνται από πίσω προς 

τα εμπρός, ενώ στο 4ο βήμα σηκώνονται στην ανάταση και παραμένουν εκεί 

μέχρι το 8ο βήμα. Αναπήδηση του αριστερού ποδιού στην διάσταση αριστερά 

με ταυτόχρονη προβολή του δεξιού ποδιού μπροστά προς το κέντρο του 

κύκλου ελαφρά λυγισμένο στο γόνατο (βήμα 5), πάτημα δεξιού ποδιού στον 

τόπο λίγο πιο μπροστά από το αριστερό (βήμα 6) και επανάληψη των δύο 

τελευταίων βημάτων μία ακόμη φορά (βήματα 7 και 8).  Ο ρυθμός του χορού 

είναι πεντάσημος 5/8 (3-2). 

http://www.youtube.com/watch?v=QYf9PwFxKGs 

Φόνα 

Ο χορός πήρε το όνομα του από το στοίχο του τραγουδιού που το συνοδεύει: 

Ε, Φόνα, Φόνα ε, καρδοπόνα, ΄ς σο σπίτι σ΄ έρθα κ΄απές΄κι βάλτς με... σαν 

όργανο συνοδείας χρησιμοποιείται περισσότερο η λύρα. Ο ρυθμός είναι 

επτάσημος 7/8. 

http://www.youtube.com/watch?v=QYf9PwFxKGs
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Μεικτός χορός που έχει 4 βήματα (ένα τριαράκι μπροστά και ένα πίσω), το 

σώμα είναι στητό και η λαβή είναι από τις παλάμες με τους αγκώνες 

λυγισμένους. Χορεύεται και προς τα δεξιά αλλά και προς τα αριστερά σε 

κλειστό κύκλο. Όταν πηγαίνει προς τα δεξιά προπορεύεται το αριστερό πόδι 

ενώ προς τα αριστερά το δεξί. Το σώμα έχει μια φορά προς τα δεξιά 

(περιγραφή χορού που κινείται δεξιόστροφα), πάτημα αριστερού ποδιού με 

κατεύθυνση το κέντρο του κύκλου (1ο βήμα) (2ο βήμα) ακολουθεί πάτημα-

σουστάρισμα με την μύτη του δεξιού ποδιού κοντά και πίσω από το δεξί (ένας 

χρόνος). Πάτημα δεξιού ποδιού προς την νοητή περιφέρεια του κύκλου (3ο 

βήμα) και (4ο βήμα) πάτημα-σουστάρισμα αριστερού ποδιού προς τα πίσω 

αλλά μπροστά από το δεξί (2ος χορευτικός χρόνος).  Περιγραφή χορού που 

κινείται αριστερόστροφα, το σώμα έχει φορά προς τα αριστερά. Πάτημα 

δεξιού ποδιού με κατεύθυνση το κέντρο του κύκλου (1ο βήμα) (2ο βήμα) 

ακολουθεί πάτημα-σουστάρισμα με την μύτη του αριστερού ποδιού κοντά και 

πίσω από το δεξί (1ος χρόνος). Πάτημα αριστερού ποδιού προς την νοητή 

περιφέρεια του κύκλου (3ο βήμα) και (4ο βήμα) πάτημα-σουστάρισμα δεξιού 

ποδιού προς τα πίσω αλλά μπροστά από το αριστερό (2ος χορευτικός 

χρόνος). 

http://www.youtube.com/watch?v=YcZpDevEiYM 

Χαλάϊ 

Το Χαλάι είναι χορός που έλκει την καταγωγή του από την Καππαδοκία της 

Μικράς Ασίας όταν Έλληνες μεταλλωρύχοι από την Χαλδία μετοίκησαν το 

1928-1930 σε μια περιοχή του ΝΔ Πόντου μεταξύ Σεβάστειας και Γιοζγάτης 

που λεγόταν Άκνταγ Μα(ν)τέν. Εκεί δημιουργήθηκε ένας από τους πλέον 

χαρακτηριστικούς χορούς της περιοχής όπου ο αργός βηματισμός, τα έντονα 

σκυψίματα όπως και τα χτυπήματα των ποδιών στο έδαφος από τους άντρες 

(λέγεται ότι αρχικά χορευόταν μόνο από άντρες και η λαβή ήταν από τους 

ώμους).Η ονομασία του χορού ήταν επίσης πολύ γνωστή από τους Κούρδους 

που συνήθως την ταυτίζουν με τον χορό, δηλαδή υπονοούν ότι θέλουν να 

χορέψουν. 

Μεικτός δεξιόστροφος κυκλικός χορός που έχει 6 βήματα και η λαβή είναι από 

τις παλάμες με τους αγκώνες λυγισμένους. Ο πρώτος κρατάει μαντίλι και ο 

ρυθμός του χορού είναι τετράσημος 4/4 (2-2).  Τα τρία πρώτα βήματα γίνονται 

λοξά δεξιά προς το κέντρο του κύκλου. Πάτημα δεξιού ποδιού στην διάσταση 

λοξά δεξιά προς το κέντρο (βήμα 1) πάτημα αριστερού πάνω από το δεξί 

απευθείας προς το κέντρο με ταυτόχρονη άρση του δεξιού (λυγισμένο στο 

ύψος του γονάτου) καθώς ο κορμός σκύβει προς τα εμπρός (βήμα 2) πάτημα 

(πάτημα-χτύπημα για τους άντρες) δεξιού ποδιού προς τα πίσω (βήμα 3) και 

άρση αριστερού ποδιού με τσάκισμα στο ύψος του γονάτου που κατευθύνεται 

μπροστά από την μύτη του δεξιού ποδιού (η φτέρνα του αριστερού να κοιτάζει 

http://www.youtube.com/watch?v=YcZpDevEiYM
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προς τα αριστερά βήμα 4) πάτημα αριστερού ποδιού πίσω από το δεξί προς 

την αρχική θέση (βήμα 5) κλείσιμο δεξιού δίπλα στο αριστερό (βήμα 6).  

http://www.youtube.com/watch?v=Ah4cD66-Dpw&feature=related 
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ΑΝΕΚΔΟΤΑ 

Μηχανοκίνητα παπάκια 

Κατηγορία :  Ανέκδοτα για πόντιους 

Συντάκτης :  Δημήτρης Παγίδας 

Ημερομηνία 
καταχώρισης :  

12/7/2006 

Ανέκδοτο :  Γιατί οι πόντιοι ρίχνουν τα μηχανάκια τους στην 
λίμνη; 
Για να γίνουν παπάκια 

Ο Leonardo Di Caprio 

Κατηγορία :  Ανέκδοτα για πόντιους 

Συντάκτης :  Μαρία 

Ημερομηνία 
καταχώρισης :  

1/7/2007 

Ανέκδοτο :  Ένας μαύρος περπατά κάπου στη Ν. Αφρική και 
ξαφνικά βλέπει ένα πορτοφόλι. Το ανοίγει και βλέπει 
μέσα $200.000 και ένα διαβατήριο. Το διαβατήριο είχε 
όνομα Leonardo Di Caprio. Ο μαυρούκος όμως δεν 
τον ήξερε και έτσι δεν καταλάβαινε τίποτα...  
 
"Ωραία!!!" σκέφτεται. Επιτέλους θα την κάνω από 
αυτή την κωλοχώρα... Θα πάω στην Ευρώπη! Θα 
κάνω μια καλυτερη ζωή! Πάει λοιπόν στο αεροδρόμιο 
της Ν. Αφρικής και βγάζει εισιτήριο για Αθήνα. Περνά 
τον έλεγχο επιβατών. Ανετος. 
 Δεν του είπε κανείς τίποτα. Ποιός τον ήξερε άλλωστε 
το Leonardo Di Caprio...  
Φτάνει στην Αθήνα και πάει στον έλεγχο επιβατών. 
Εκεί λοιπόν είναι ελεγκτές ο Κωστίκας και ο Γιωρίκας. 
Ο Κωστίκας ανοίγει τις αποσκευές του επιβάτη και ο 
Γιωρίκας ελέγχει το διαβατήριό του. Κοιτάζει λοιπόν ο 
Γιωρίκας το όνομα: Leonardo Di Caprio. Κοιτάζει τον 
επιβάτη: Μαύρος ,κατάμαυρος!!!  
 
Γυρνά λοιπόν και λέει στον Κωστίκα:  
- Ρε Κωστίκα, να σε ρωτήσω κάτι;  
- Τι θες ρε;  
- Ρε συ; Ο Τιτανικός βυθίστηκε ή κάηκε; 
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Η γυναίκα μου 

Κατηγορία :  Ανέκδοτα για πόντιους 

Συντάκτης :  Unknown 

Ημερομηνία 
καταχώρισης :  

20/7/2007 

Ανέκδοτο :  Μπαίνει στο ληξιαρχείο βιαστικά ένας Πόντιος. 
- Πρέπει να σας δηλώσω ότι χάθηκε η γυναίκα μου 
- Γιατί ήρθατε σε εμάς; Στην αστυνοιμία πρέπει να πάτε. 
- Ήρθα εδώ γιατί την προηγούμενη φορά που την 
έχασα, πήγα στην αστυνομία και μου την βρήκανε 
αμέσως. 

 

 

ΠΟΝΤΙΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ 

Κατηγορία :  Ανέκδοτα για πόντιους 

Συντάκτης :  ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΣΤΟΓΛΟΥ 

Ημερομηνία 
καταχώρισης :  

20/1/2010 

Ανέκδοτο :  ΕΡΩΤΗΣΗ 
Πώς πέθανε ο τελευταίος πόντιος μάγειρας??? 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Τον τσίμπισαν τα μακαρόνια *ΜΕΛΙΣΣΑ*!!!  

 

ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΒΛΑΚΕΙΑ 

Κατηγορία :  Ανέκδοτα για πόντιους 

Συντάκτης :  ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΣΤΟΓΛΟΥ 

Ημερομηνία 
καταχώρισης :  

20/1/2010 

Ανέκδοτο :  ΕΡΩΤΗΣΗ 
Γιατί οι πόντιοι όταν κοιμούνται συκώνουν το πόδι 
τους ψηλά??? 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Για να βάζουν τρικλοποδιές στα κουνούπια!!!!!!!!!!  
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Ποντιες 

 
Ήταν τρεις Πόντιοι και έτρεχαν να σωθούν από τρεις Γερμα-νούς. Ξαφνικά 
εκεί που έτρεχαν, βλέπουν μπροστά τους ένα πηγάδι. 
- Γρήγορα να μπούμε μέσα να κρυφτούμε, λένε, και μπαίνουν μέσα. 
Μετά από κανένα 5λεπτο έρχονται και οι Γερμανοί και κάθονται πάνω από το 
πηγάδι. 
- Ωχ! Τώρα την κάτσαμε. Για να μην μας καταλάβουν, το μόνο που μπορούμε 
να κάνουμε είναι να ακούμε τι θα λένε και να κάνουμε την ηχώ. Έτσι θα 
πιστεψουν ότι το πηγάδι είναι άδειο, λένε οι Πό-ντιοι.  
Συμφωνούνε τελικά να το κάνουνε. Αρχίζει λοιπόν να μιλάει ο πρώτος 
Γερμανό: 

- Πού να πήγανε; Μήπως πήγαν στο βουνό; 
Κάνει κι ο πρώτος Πόντιος: 
- Μήπως πήγαν στο βουνό, στο βουνοοοο; 
Λέει ο δεύτερος Γερμανός: 
- Μήπως μπήκαν στο πηγάδι; 
Κάνει κι ο δεύτερος Πόντιος: 
- Μήπως μπήκαν στο πηγάδι, στο πηγάααδιιι; 
Λέει κι ο τρίτος Γερμανός: 
- Ας ρίξουμε μια χειροβομβίδα να βεβαιωθούμε! 
Κάνει κι ο τρίτος Πόντιος: 
- Μήπως πήγαν στο βουνοοό; 
Λέει ο ένας πόντιος στον άλλο μέσα στο club:  
- Ρε συ τι είναι αυτό εκεί;  
- Ηχείο απαντάει.  
- Σιγά μην είναι και η Μυτιλήνη, λέει ο άλλος 
 
 
Γιατί οι πόντιοι βάζουν το ραδιόφωνο στο στήθος των γυναικών; 
Για να ακούν Βυζαντινή μουσική.... 
 
 
Ποιο μήνα οι πόντιοι λένε τις λιγότερες μαλακίες ; 
Το Φεβρουάριο, γιατί έχει 28 μέρες!!!... 
 

1) Πως πέθανε ο τελευταίος πόντιος καρατερίστας; 
Αντί για καράτε είπε βαράτε! 

Κατηγορία :  Ανέκδοτα για πόντιους 

  

Συντάκτης :  VD 

Ημερομηνία 
καταχώρισης :  

18/3/2010 

Ανέκδοτο :  Γιατι οι ποντιες βαζουν στον τοιχο σκουλαρικια?Γιατι 
και οι τοιχοι εχουν αυτια! 

http://asteiakia.gr/anekdota/giati_oi_pontioi_bazoun_to_radiofono_sto_stithos_ton_gynaikon
http://asteiakia.gr/anekdota/poio_mina_oi_pontioi_lene_tis_ligoteres_malakies
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2) Πως πέθανε η τελευταία πόντια γάτα; 
Πήγε σε σκυλάδικο. 

3) Πως πέθανε ο τελευταίος πόντιος περιπτεράς; 
Των έφαγαν τα δρακουλίνια. 

4) Γιατί οι πόντιοι κοιμούνται με τρεις κουβέρτες; 
"Για να κάνουν τρικούβερτο ύπνο."... 

5) Γιατί οι Πόντιοι πριν κοιμηθούν βάζουν κάτω από το μαξιλάρι τους μια 
τούρτα; 
Για να δουν "γλυκά" όνειρα!... 

 
6)  Ο Γιωρίκας και ο Κωστίκας ήταν στο κυνήγι σε μια στιγμή παθαίνει ο 
Κωστίκας έμφραγμα και πέφτει κάτω.  
Ο Γιωρίκας καλεί με το κινητό του το Πρώτον Βοηθειών "Εδώ Γιωρίκας ,ο 
Φίλος μου Κωστίκας πέθανε τι να κάνω; "  
"Ηρεμήστε κύριε του λέει ο τηλεφωνητής, πρώτα βεβαιωθείτε εάν ο φίλος 
σας είναι πράγματι νεκρός"  
Μερικά λεπτά σιωπής μετά ακούγεται μια τουφεκιά " Εντάξει τώρα τι να 
κάνω;" 
 
7)    Γιατί οι πόντιοι πριν πάνε να πολεμήσουν βάζουν τα όπλα τους στο 
ψυγείο; 
Για να σκοτώνουν εν ψυχρώ.... 

8)   Έξω απο μια αίθουσα μπιλιάρδων περιμένουν στην ουρά 17 πόντιοι. 
Ξέρετε γιατί;  
-Γιατί η πινακίδα έξω γράφει: Απαγορεύεται η είσοδος κάτω των 18. 
9)     Γιατί οι Πόντιοι όταν προχωράνε στο δρόμο έχουν μαζί τους και ένα                  
μαχαίρι;  
Για να κόβουν δρόμο. 
        10   -  Γιατί οι γυναίκες των Ποντίων βγάζουν όλα τους τα δόντια ; 
                     - Για να είναι γυναίκες με τα ........ ούλα τους ! 
11)    - Γιατί ο πόντιος προπονητής προπονεί την ομάδα του στο αεροδρόμιο; 
                     - Επειδή θέλει να πετάει η ομάδα! 
 
12)   - Γιατί ένας τυφλός πόντιος λούζεται με σαμπουάν ούλτρεξ; 
                    - Επειδή άκουσε την διαφήμιση "λούσου και θα δεις"! 
13)     - Γιατί οι Πόντιοι πάνε τρεις-τρεις; 
               - Γιατί ο πρώτος ξέρει να διαβάζει, ο δεύτερος ξέρει να γράφει και 
του              τρίτου του αρέσει η παρέα με ...διανοούμενους!!! 
 
14)     - Πόσοι Πόντιοι χρειάζονται για να αλλάξουν μια λάμπα; 
                 - Έξι. Ένας κρατά τη λάμπα πάνω στο τραπέζι, τέσσερις γυρίζουν 
το τραπέζι  και ο έκτος κρατάει τσίλιες να μην έρθει ξαφνικά το ρεύμα! 
 
15)     - Γιατί οι Πόντιοι αφήνουν ελεύθερα τα κοτόπουλα τους;  
                   - Γιατί είναι ελευθέρας βοσκής. 
16)     - Πως πέθανε ο τελευταίος Πόντιος μάγειρας; 
                     - Τον έκαψαν τα μακαρόνια "ΗΛΙΟΣ" 
17)     - Γιατί οι πόντιοι βάζουν τρικλοποδιά στις γυναίκες; 
                   - Γιατί έχουν ακούσει πως το δύσκολο είναι να ρίξεις τη γκόμενα. 

http://asteiakia.gr/anekdota/giati_oi_pontioi_koimountai_me_treis_koubertes
http://asteiakia.gr/anekdota/giati_oi_pontioi_prin_koimithoun_bazoun_kato_apo_to_maxilari_tous_mia_tourta
http://asteiakia.gr/anekdota/giati_oi_pontioi_prin_koimithoun_bazoun_kato_apo_to_maxilari_tous_mia_tourta
http://asteiakia.gr/anekdota/giati_oi_pontioi_prin_pane_na_polemisoun_bazoun_ta_opla_tous_sto_psygeio
http://asteiakia.gr/anekdota/giati_oi_pontioi_prin_pane_na_polemisoun_bazoun_ta_opla_tous_sto_psygeio
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18)     - Γιατί οι Πόντιοι πετούν στιλό μπικ στον αέρα; 
                 - Για να κάνουν αερόμπικ! 
19)     -Γιατί οι πόντιοι ξυρίζονται στο υπόγειο; 
                 - Για να κάνουν βαθύ ξύρισμα!!!!! 
20)     - Γιατί οι Πόντιοι όταν είναι στο κομπιούτερ έχουν μία σκάλα δίπλα τους; 
          - Για να κατεβάζουν προγράμματα από το Ίντερνετ! 
21)              - Γιατί οι πόντιοι βάζουν τα παντελόνια τους στην τοστιέρα; 
          - Για να τα κάνουν κοτλέ! 
22)   Γιατί οι Πόντιοι έβαλαν φέτος δύο φλουριά στην βασιλόπιτα; 
                   - Γιατί πέρσι δεν το κέρδισε κανείς, και έγινε τζακπότ! 
23)   - Πώς σκοτώθηκαν οι 4 τελευταίοι Πόντιοι ποδοσφαιριστές; 

                   - Ο πρώτος κάηκε από το ζέσταμα, ο δεύτερος πνίγηκε στη 

βουτιά, ο τρίτος    κόπηκε από το ψαλιδάκι και τον τέταρτο τον έφαγαν τα 

παπούτσια PUMA!! 
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Ποντιακό Λεξικό 
 

Α 
απάν = απάνω  
ατό = αυτό  
αξινάρ = τσεκούρι, αξίνη  
αϊτέστε = αντέστε, άιτε  
αζπάρια = αυλόπορτες  
αέτσ' = έτσι  
Αδ΄ έβγας = που βγάζουν στον ’δη  
αμόν = σαν  
α' σην = απότην  
αγράνεμον = αγριάνεμος  
αερόπον = αεράκι  

Β  
βάλον = βάλε  
 
Γ  
γενεάν = γενιά  
γιάμ = μη τύχει  
γεράν = πληγή  
γουρούδια = καρούμπαλα  
γλουπί 'ς = ξέεις, ξύνεις, αποφολιδώσεις  
γομάρ' - σελέκ' = δεμάτι  
 
Δ  
δεματικόν = επιλεγμένη βέργα για δέσιμο του 
ξυλοδέματος  
 
Ε  
εγροικώ = καταλαβαίνω  
ελέπω = βλέπω  
εν = είναι  
ενεγκάσκουσ' νε = κουραζόσουν  
(ενεγκάστα = κουράστικα)  
εφλούγκωσαν = βλάστισαν  
 
Ζ  
ζης = ζήσειν  
ζαρούδια = ζάρες  
ζεστιάται = ζεσταίνεσαι  

Η  
ηλιοκαπάτεμαν = ηλιοσκέπασμα, ηλιοξεπέρασμα  
ηλ' = ήλιου  

Θ  
θ' εβγάλ' νες = θα έβγαζες  
θ' ευρίουσ' νε = θα βρεθείτε  
 
Ι  
ίλιαμ = προπάντων  
 
Κ  
καλατσεύω = μιλάω  

Ξ  
ξάι = καθόλου  
ξαν = πάλι  
 
Ο  
οπίς = πίσω  
ους να γροικάτε = μέχρι να το 
καταλάβετε  
ορμανάχειλα = βουνόχειλα  
ομάλ = ίσιωμα  
οριάσον = μη τυχόν  
ροριάζ' = φυλάει  
όλεα = όλα  
 
Π  
περιπαίζ' = περιπαίζει  
παλαλός = ο τρελός  
πασιαπόρτ =  
διαβατήριο  
πόδας = βηματισμοί  
πελίτια = βελανιδιές  
πασκίμ = μήπως δεν  
παχιέαεβόρας = παχείς ίσκιους  
παστ' = σάματι  
πάλεμαν = πάλη  
 
Ρ  
ρακάν = βουνοπλαγιά  
ριγάς = κρυώνεις  
ραχίν = βράχος  
 
Σ  
σούρω = σέρνω  
σουρουκλεμέ = που γυρνάει τους 
δρόμους  
σαψάλς' (σαψάλης) = τρελός  
σκούται = σηκώνεται  
σκούνταν = σηκώνονται 
σκεύια = σκεύη  
σύνορθα = όρθια  
σαρεύ' = περιφράσει  
ση Αδ' την παημονήν = στου ’δη το 
πηγαιμό  
σκεπασίας = σκεπασιές  
σερίν = δροσερό  
σύρι' ατό = το σύρει 

Τ  
τερώ = κοιτώ  
τσιγκρίδια = αγριόκλαδα  
τσιπούκια = πάσαλοι για περίφραξη  
τα βάρια = τα βάρη  
τσιάνιμαν = σκόρπισμα  
τελείται = τελειώνει  
ταγιάνεμα σ' = αντοχή  
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κρούω = χτυπώ  
κι = δεν  
κυλίουν = κυλιούνται  
κροπή = είδος πέλεκυ  
κερδαί ν' = κερδίζει  
καμίαν = ποτέ  
καπ' έσαν = μήπως είσαν  
κερεστέδες = στηρίγματα  
κατακλίν' με = με γέρει  
κάθεν κα = κάτω  
κάπ' = μήπως, μή τύχει  
καρμενέτσα = αδράχτι, ηλακάτη  
καβαλκεύ' = καβαλικεύει  

Λ  
λειψεμάτια = λειψά, ελλειπή  
ληγάρια = γρήγορα  
λαρούσε = γιάνεις  
 
Μ  
με τ' ατό = μ' αυτό  
μελεσσίδια = μελίσσια  
μυλιάχκουνταν = διαλέγουν, επιλέγουν  
μαστορία σ' = μαστοριά σου 

Ν  
νε = ούτε  
ντο = τι  
ντ' εχτίεν = που χτίστηκε  

τραν = κλωστίσα  
τσαρτσιάφ' (ιν) = κάλυμμα  
τουσιέκ' = στρώμα  
τσιαταλόπα = διχάλες  
τσοξάρ = τοξάρι  
 
Υ  
υστερνέσιν = ύστερο, τελευταίο  
 
Φ  
φλούγκωμαν = βλάστηση 

Χ  
χερόπα = χέρια  
χροστημάτια = δανεικά  
χαμλάεψα = πιάστηκα, κουράστηκα  
χρυσόραμμαν = χρυσοκλωστή  
 
Ψ  
ψης = ψυχής  
 
Ω  
ωβά = αβγά  
ωβάζ' νε = γεννούν αβγά  
ωβόππα = αυγουλάκια 
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Αβούτο/Αούτο Αυτό 

Αγγόνα Φίδι 

Αγδήν Κονίαμα και Γουδοχέρι 

Αγελάδ/Xτήνον/Βούδ Αγελάδα 

Αγλιανεύκουμαι Περνάω ευχάριστα 

Αγνόν Περίεργο 

Aγραεύω/'γραεύω Παθαίνω 

Αγράμπελον Άγριο Αμπέλι 

Αγράνεμον Άγριος Ανεμος 

Αγρασεύω προσπαθώ 

Aδακά Εδώ πέρα 

Αερόπον Άνεμος 

Αέτς Έτσι 

Αζπάρια Αυλόπορτες ή εξώπορτες παράθηρου 

Αητέντς Αετός 

Άθια Άνθη 

Αίκος Τέτοιος 

Α'ι'τέστε Προχώρα 

Ακεκά Εκεί πέρα 

Άκλερο Που δεν εχει οικογενοια, ο μονος 

Άλας Αλάτι 
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Αλικόν Με αλάτι 

Άμον Σαν 

Άναβα Εκτός 

Άναλον Ανάλατο 

Aναχάπαρα Ξαφνικά 

Αναμένω Περιμένω 

Aνέντροπος Αυτός που δεν ντρέπεται 

Αντρίζ' Γυναίκα Παντρεύεται 

Αξινάρ Τσικούρι 

Απάν Επάνω 

Απαρδάλια Μονοχρωμία 

Απές Μέσα 

Απονεγκάσκουμαι ή αναπάουμαι Ξεκουράζομαι 

Αποχασμούμαι Χασμουριέμαι 

Aπουρπουνού Πρωΐ 

Αραεύω Γιρεύω 

Άρκος Αρκούδα 

Aρλανεύκουμai Στεναχωριέμαι (ή παραπονιέμαι) 

Αρλίν Στεναχωρεμένο αλλα και Παραπονιάρικο 

Αρωθυμία Αποθυμία 

Α σήν Απο 
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Ασηράχαντος Σκαντζόχοιρος 

Ασλαεύω Εμβολιάζω (φυτά) 

Aτεβήρευτον Αυτό που στέκει όρθιο 

Aτλαεύω Kανω μεγάλω βήμα,υπερπηδώ 

Ατό Αυτό 

Ατσάπαν(Άτσαπα) 'Αραγε 

Ατώρα Τώρα 

Αφκά Κάτω 

Άφτει (Ν'άφτει) Να ανάψει 

Αφώτιστο Αβάπτιστο 

Αχάντ Αγκάθι 

Αχούλ' Το μυαλό 

Aχπαραγμένο Τρομαγμένο 

Άψιμον Πήρε φωτιά 

Βάλον/Βάλεν Βάλε 

Βαρεσιγμένο Οκνηρό 

Βούραν Xούφτα 

βουρκιάντ ξύλο που χτυπούσανε τα βόδια 

Βρούλα Φωτιά 

Γαιδούρ/Γαιδίρ Γαίδαρος 

Γαίς Λουρίδα 
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Γαρή Σύζηγος 

Γενεάν Γενεά 

Γεράν Πληγή 

Γιαβάς, Γιαβάσια (Toυρκικό) Σιγά Σιγά 

Γιεργάν Πάπλωμα 

Γιοσμάς Λεβέντης, όμορφος 

Γλουπίζω Ξεφλουδίζω 

Γομάτο Γεμάτο 

Γομώνω Γεμίζω 

Γούλα Λαιμός 

Γονουσεύω Μιλάω 

Γουρπάν(ι) Θυσία 

Γουρτάρεμαν Σωτηρία 

Γουρταρεύω Σώζω 

Γουζεμέντζα/Κουζεμέντζα Θυμωμένη 

Γρέα Γριά 

Γυναικίζ' Ο άντρας παντρεύεται 

Δάκω Δαγκώνω 

Δέβα Πίγαινε 

Δέβολον Διάβολος 

Δεξάμενος Νονός 
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Δουλία Δουλειά 

Εβώρα Ίσκιος 

Έγκα Έφερα 

Eγομώθαν Γέμισαν 

Εγρoίξα Κατάλαβα 

Εκλείδωσα Κλείδωσα 

Εκούξεν Φώναξε 

Έκσα Άκουσα 

Έκσες Άκουσες 

Eλάτο Χριστουγεννιάτικο Δέντρο 

Ελέα Ελιά 

Eλέπω Βλέπω 

Eμέτσα Μέθυσα 

εμοβόρα δεν είναι φυλική 

εμπαλίζ να κλείσεις ένα ξεσκησμα ρούχου 

Ενέσπαλα Ξέχασα 

Εντόκα Χτύπησα 

Εέντονε Έγινε 

Έξαψα Άναψα 

Εξέβα Βγήκα 

Επέζεψα Βαρέθηκα/Συγχάθηκα 
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Εποίκα Έκανα 

Ερούξεν Έπεσε 

Εσασίρεψα Μπερδεύτηκα 

Έσειρα Πέταξα 

Εσκούται / Σηκούται Σηκώνεται 

Eτιγνάεψα Kατάλαβα 

Eτσαραφήγα Γραντζουνίστηκα 

Εφέκα Άφησα 

Εφτάγω Κάνο 

Eφτουλάξα Παθαίνω ασφυξία ή Σταναχωρέθηκαι 

Εχαρέθα Πήρα χάρη 

Ζαέρ Μάλλον μπορεί 

Ζαντός Τρελλός 

Ζαντή/Ζαντέσα Τρελλή 

Ζαρωτά Στραβά 

Ζατί Όπως χρησιμοποιείται το ιστέ κάτι σαν το "μωρέ" 

Ζενγκιλούκ Πλούτος 

Ζονάρ Ζώνη 

Ζουβάλ Ενα είδος καλαμπόκι 

Hβρίζω καθάρισμα σιταριού ή σουσάμι 

Ήμσον Μισό 
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Θελκούρας Άταχτα Κορίτσια 

Θiγατέρα Κόρι 

Θρημούλια ή θρυμουλόπα Ψήχουλα 

Ιθάκ Στήθος της Αγελάδας 

Ιλιαεύω Χαιδεύω 

Ιμς Μισό 

Ινιάτ ή ινάτ Πείσμα 

Καλατσεύω Μηλάω 

Καλομάνα Γιαγιά 

Κανείται Φτάνει 

καράκωσε κλείδωσε 

Κάτα Γάτα 

Kέλεου μεγάλος ποντικός 

Κεπίν Κύπος 

Καρά Μαύρο 

Καρδόπον Καρδιά 

Καρτόφα Πατάτα 

Καταμάγια Το ξύλο με το βρεγμένο πανί 

Κεβιαζιάς Πολυλογάς 

Κιαβιαζού μία που μιλάει πολύ 

Κιφάλ Κεφάλι 
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Κλώσκουμαι Γυρνάω 

Κονεύω Μπαίνω 

Κορτσόπον Κορίτσι 

Κοσσάρα Κότα 

κοτός καλαμπόκι 

κουνίεται κουνιέται 

Κούπα Mπρούμυτα 

κουτούνα/κοτσάνι (κεσμίκ in 
Turkish) 

koutouna 

Κουτσή Κορίτσι 

Κρομίδ Κρεμίδι 

κχύνω Ρίχνω 

Λαϊσκουμαι Κουνιέμαι 

Λαΐστέρα Κούνια/Κουνίστρα 

Λάσκουμαι Τριγυρνάω 

Λαχόρ Λουρίδα 

Λελέυω Λατρεύω 

Λειβαδοτόπα Λειβάδια 

Λεφτοκάρ Φουντούκι 

Λίβ(ι)α Σύννεφα 

Λιθάρ Πέτρα 

Λινέα Σύρμα που κρεμούσαν τα ρούχα 
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Λυκοκαλομάνα Πρόγιαγιά 

Λώματα Ρούχα 

Μαερεύω Mαγειρεύω 

Μαντζίρα/Ξύγαλα Γιαούρτι 

Μάραντα Λουλούδια 

Mανουσάκ Κυκλόμηνα 

Μεντζόν Κάποιον Φωνάζω 

Μιντίκ Μικρό/Ζωηρό 

Μοθοπώρ Φθινόπωρο 

Μονάζω Φιλοξενώ 

μουτούλ καρφί μπρωστά στο βουρκιάντ που τσιμπούσε 

Ναζλής Ναζιάρης 

Ναινά Καθρέφτης 

Νακενάρ Mανιτάρι (Σάντα) 

Nαλίν Tσοκαρο 

Ναμούς Συνείδηση 

Nάρ Ρόδι 

Νεβίζω Σβήνω 

Νέγκασμα / Νεγκασίαν Κούραση 

Νέισα Νέα 

Νεμπέφτει Πέφτει 
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Νέπε Άνδρα (η γυναίκα τον Άνδρα) 

Νεραξία/Νερεσία Σίχαμα 

Νέψα Γυναίκα (α άνδρας την γυναίκα) 

Νέτση (απο το νε κουτσή) Κορίτσι 

Νιάτ Ο τρόπος συμπεριφοράς (ενός ανθρώπου) 

Nιάτ Σκοπός/θέληση/γνωμη 

Νίφκουμαι / Νίβομαι πλένω το πρόσοπό μου 

Νισαλού Αρραβωνιαστικιά 

Νισάν Σημάδι 

Νοσσάκα Πουλάδα 

Νούνιγμαν Σκέψη 

Νουνίζω Σκέφτομαι 

Νούντζον Σκέψου 

Ντο Τι 

Νύφε Νύφη 

Νυφέπαρμαν 
Γαμπρός & Κουμπάρος πηγαίνουν νύφη στην 
εκκλησία 

Nυχτοπούλ Nυχτοπούλι 

Ξάι Καθόλου 

Ξαν Ξανά 

Ξύνω Ρίχνω 

Ογραεύω Παθαίνω 



Ποντιακός Ελληνισμός Σελίδα 167 

 

Oκνέας τεμπέλης 

Ομάττια Μάτια 

Oμούτ Eλπίδα 

Oμνίσκουμε/Ορκίσκουμε Ορκίζομαι 

Ονίδισμαν Kοροϊδία 

Οξαεύω Χαιδεύω 

Οξοπίς Πίσω 

Οπις Πίσω 

Οράζω/Οριάζω Προσέχω/Παρακολουθώ 

Όραμαν Όνειρο 

Oρμάνε τα δάση 

Ορμίν Ποταμάκι 

Ορτάρι Kάλτσα 

Οφίδ Φίδι 

Οφύγον Φύγε 

Oψε Εχθές 

Παλαλέσα τρελλή 

Παλαλός Παλαβός 

Παράδας Λεφτά 

Παρχάρ Οροπέδιο 

Παρχαρομανα Γυναίκα που πρόσεχε το παρχάρ 
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πατήτσια φασολάκια 

Πατσί Αδερφή 

Περισιάν Ακατάστατος / Aτημέλητος 

Περισάντς Tαλαιπωρημένος, τυρρανισμένος 

Πεσλεεύω Θρέφω 

Πεχλιβάν Παλικαράς 

Πεγάδ Πηγάδη 

Πεγαδομάτε Μάτι του Πηγαδιού 

Πίλικο Φάκελο 

Πιλπίλ Tο "μπλαμπλα" 

Πιπίλ Σπόρο 

Πoίσον Κάνε 

Ποδάρ Πόδη 

Πολεμώ Προσπαθώ 

Πουργού Μικρί σήδερο για τρυπάνι 

Πουτσή Κορίτσι 

Πυρίφτε Ξύλο που έριχναν το ψώμι 

Ραγκάν Κορυφή του Βουνού 

Ρακάν Μικρό Ύψωμα 

Ραχία Βουνά 

Ράσα Ωμος 
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Ραχνά Αράχνι 

Ρεβόλ Είδος πιστολιού 

Ρίζα μ' Ρίζα μου (χαϊδευτικό, χρήση όπως το πουλί μ') 

Ρωθωνίζω Ροχαλίζω 

Ρούζω Πέφτω 

Σα Στα 

Σαλαχανού Μία που τριγυρνάει πολύ 

Σαμαρτσούκ(Σαμαρτσούχ) Ένα είδος δέντρο 

Σαρί Ξανθό 

Σαφλάς Σάλια 

Σαφλέας Σαλιάρης 

Σαχτάρ Στάχτι 

Σεβάσκομαι Σέβομαι 

Σεβντά (Τουρκικό) Αγάπη 

Σείρω Να Πετάξω 

Σεκέρ Ζάχαρη 

Σερεύω Μαζεύω 

Σερίν (Τουρκικό) Ίσχιο 

Σέφτελος Χαζός 

Σιασιουρεμένος Μπερδεμένος 

Σιάπκα/Σιάφκα Καπέλλο 
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Σιλευτέρ Σφουγγαρόπανο και για άνθρωπο απαξιωτικό) 

Σιλεύω Σφουγγαρίζω 

Σιρ Πετάω 

Σκαμνίν Σκαμνή 

Σκολέκ Σκουλίκι 

Σκωτούσαι Σκοτώνεσαι 

Σκούμαι Σηκώνομαι 

Σκυλάζω Βρωμάω 

Σορός Δάση 

Σούκ Σήκω 

Σουμάδεμαν Αρραβώνας 

Σουμπούλα η κουνιστή και όμορφη 

Σουρούκ/Σουρούχ Μακρύ ίσιο ξύλο για διάφορες χρήσεις 

Σοχάγα/Σοκκάκι Μικρό δρομάκι 

Σπαλίζω Κλείνω 

Σπαριέλ Σουτιέν 

Σπογγίζω Σκουπίζω 

Στα/Αστά ή Εστά Σταμάτα/Περίμενε 

Στούδ Κόκκαλο 

Στράτα Δρόμος ή Πεζοδρόμιο 

Ταγιανίζω Aντέχω 
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Ταπιάτ Χαρακτήρα 

Ταρά(γ)ουμαι Aνακατεύομαι 

Ταράζω Ανακατεύω 

Tαραήλτς ή ταραήλες Το ουράνιο τόξο 

Tαραπουτζίζ Χοροπηδάω 

Τελένω Τελειώνω 

Τεμέτερον Δικό Μας 

Τ'εμόν Δικό Μου 

Τ'εσόν Δικό Σου 

Τέρεν Κοίτα 

Τεστόπον Στάμνα 

Τιδέν Τίποτα 

Τιζεύω Bάζω στη σειρά 

Τοσπαγάνος Χελώνα 

Τρανίνω Mεγαλώνω 

Τσαίζω Φωνάζω 

Τσαμουρένεν τεστόπον Xωμάτινη στάμνα 

Τσαρτιλίζ Σπινθηρίζει 

τσαφίζω/τσαφίουμαι ή κνέσκουμαι ξίνομαι 

Τσερίζω Σκίζω 

Τσιλίδ Κάρβουνο 
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Τσιλντεύω Ουρώ 

Tσαμούρια Λάσπες 

Τσιλίδια Κάρβουνα 

τσιμίσκος ηλίανθος 

Τσιτσάκ ή Τσιτσέκ (Τουρκικό) Λουλούδι 

Τσουμίζω Sτραγγίζω 

Τσουμούρ ψύχουλα απο ψωμί μαζί με λάδι τιγανητό 

Τσούνα Σκύλα 

Ύειας Υγεία 

Υλάζω Γαβγίζω (λέω κάτι δυνατά) 

Φαντάλα μια που μιλούσε πολύ 

Φάζω Ταϊζω 

Φο(γ)ούμαι Φοβάμαι 

Φουρκίζω Πνίγω 

φουρνίν φούρνος 

Φουρνός Βάτραχος 

Φουτίν Κρυφό κλάσιμο 

Φρανταλα Όμορφη γυναίκα 

Φτουλίζω Ξεπουπουλιάζω, μαδάω 

Φωταχτερέας Φωτισμένoς (λάμπει) 

Φωταχτερού Φωτισμένη (λάμπει) 
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Xαθ Χάσου 

Xαιρετίας Χαιρετισμούς 

Χαμούφτας Φράουλα 

Χαντιλιάγουμαι Γαργαλιέμαι 

Χαντόσχερο Σκαντζόχηρος 

Χασεύω/ζεματώ Καίω 

Χάταλα Παιδιά 

Χαψία Ψάρια 

Χείλε Xείλια 

Χείλε Χίλια 

Χερ' Χέρι 

Χερόπον Χέρι 

Χουζάρ Πριόνι 

Χουλέν Ζεστό 

Χουλιάρ Κουτάλι 

Χτήνον Αγελάδα 

Ψαλαφώ Ζητώ 

Ψη Ψυχή 

Ψη μ' Ψυχή μου 

Ωβάζω Κάνω αυγά 

Ωβοτάραχον Ταραμάς,χαβιάρι 
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Ωβόν Αυγό 

Ωνώ Τεμπελιάζω 

Ωμεσα Ωμή 

Ωμίν Ώμος 

Ωράζω (Ωριάζω) Προσέχω ένα μέρος 

Ωρίαγμαν Φροντίδα,Επιτήρηση 

Ωτιν Αυτί 

Ωφ Επιφώνημα πόνου/στεναχώριας 

Ωφλαεύω Αναφωνώ την λέξη 'Ωφ' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


