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Η ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ 
 
 

 
 
 
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. Η ποντιακή είναι μία από τις λίγες διαλέκτους του ελληνικού 
λαού που προέρχονται από την αρχαία ελληνική γλώσσα. Σήμερα, με την γεωγραφική 
της έννοια δεν υφίσταται πλέον. 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.  
 
Στον Πόντο δεν μιλάνε τα ρωμαίικα πια!  
 
Στην Οτσενα, κοντά στην Τραπεζούντα, ένας πανάρχαιος πολιτισμός ψυχορραγεί 
και μια γλώσσα αργοσβήνει  
Του Vahit Tursun* 
 
Η Οτσενα είναι ένα χωριό που βρίσκεται στον σημερινό Πόντο, στα σύνορα και στα ορεινά της 
Τραπεζούντας. Μέσα σε έναν παράδεισο, γεμάτο με πεύκα, έλατα και διάφορα είδη δέντρων, που 
χαρίζουν μια ανέκφραστη ομορφιά. Εκεί κοντά στις κορυφές των βουνών, με τ' αναρίθμητα 
πηγάδια και λιβάδια, που βγάζουν ολοκάθαρα, κρυστάλλινα νερά. 
Οι πρώτοι κάτοικοι του χωριού μάλλον ήταν φυγάδες, οι οποίοι έφυγαν από την καταπίεση των 
Οθωμανών και αφέθηκαν στην αγκαλιά του πυκνού δάσους. Είναι άγνωστο πόσον καιρό πήρε 
στους Οτσενίτες να χτίσουν τα πρώτα τους κανονικά σπίτια για να μπουν μέσα και να ζήσουν 
σαν άνθρωποι. Φαίνεται όμως πως μόλις τα χτίσανε, οι Οθωμανοί τούς ανακάλυψαν κα τους 
κατέγραψαν. Σύμφωνα με τα στοιχεία των Οθωμανών (Tahrir defterleri, 1583), όλοι κ' όλοι πέντε 
οικογένειες ήτανε. Αυτές αποτελούσαν τους πρώτους κάτοικους του χωριού. Εκείνη τη χρονιά 
αφαιρέθηκε η ελεύθερή τους υπηκοότητα των βουνών, και έτσι περάσανε στη λίστα των 
χαρατσιών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 
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Στα επόμενα χρόνια ήρθαν και εγκαταστάθηκαν και άλλοι στο χωριό. Ετσι, οι πρώτοι Οτσενίτες 
απόκτησαν γείτονες. Η μοναξιά τους εκεί επάνω στα βουνά είχε τελειώσει. Μέσα σε τριάντα 
χρόνια, από το 1583 έως το 1613, οι κάτοικοι του χωριού αυξήθηκαν στις πενήντα τέσσερις 
οικογένειες, από τους οποίους οι τέσσερις δήλωσαν πως ήταν μουσουλμάνοι. Οπως μας 
πληροφορεί ο Γ. Κανδηλάπτης στο βιβλίο του «Τα Φιτίανα», όλοι οι κάτοικοι της περιοχής του 
Οφη, όπου ανήκει και η Οτσενα, εξισλαμίστηκαν με απόφαση του Δεσπότη της περιοχής. 
Κανένας δεν ξέρει εάν τους κάλεσαν για να μαζευτούν σε μια περιοχή ή αν πήγαν κάποιοι σπίτι 
σπίτι και τους ανακοίνωσαν την πικρή απόφαση. Ολοι αυτοί που φτάσανε στη Οτσενα από 
διάφορες περιοχές, φέρανε και τα δικά τους ιδιώματα. Μερικοί χρησιμοποιούσαν τα ουσιαστικά 
με την κατάληξη (ν), όπως «παιδίν», «σκαμνίν», «ράχην», «πόρταν» «δέντρον», «απίδιν», 
«καλάθιν» κ.λπ. και μερικοί τις χρησιμοποιούσανε κανονικά, όπως «παιδί», «σκαμνί», «ράχη», 
«πόρτα» «δέντρο», «απίδι», «καλάθι» κ.λπ. Αλλοι λένε τα εξοχικά βουνά «σταλίαν» που 
διαμορφώθηκε από τη λέξη «στάβλοι» και άλλοι «παρχάρε» η οποία λέξη διαμορφώθηκε από τις 
λέξεις «παρά+χωριό». Κάποιοι τα χόρτα τα ονομάζουν «χολχόνε», από τις λέξεις χλόος+χλόη και 
κάποιοι «χορτάρε», από το χορτάρια. «Νίκαγε» ο ένας «έτρεπε» ο άλλως. Και το «εχτές» υπήρξε 
σαν λέξη και το «οψέ» σαν αντίστοιχο. Ποικιλία και πλούτος της γλώσσας, μέσα σε ένα χωριό το 
οποίο δεν είχε και πολλή επαφή με τα παραλιακά αστικά κέντρα. Από έναν πληθυσμό, συγγενή 
με όλους τους Πόντιους. Γι' αυτό και η Οτσενα αποτελεί ένα παράδειγμα μικρού Πόντου, ένα 
παράδειγμα της Ανατολής. Οι διαφορές αυτές ποτέ δεν έχουν συνειδητοποιηθεί μέσα στο χωριό. 
Ποτέ δεν αισθάνθηκε κανείς ξένος. Ολοι ήρθαν από έξω και όλοι είχαν την ίδια μοίρα. 
Το σημαντικότερο ήταν ότι όλοι μιλούσαν την ίδια γλώσσα, τα ρωμαιικά, δηλαδή Ποντιακά. 
 
Το χωριό αδειάζει 
 
Σήμερα λοιπόν αυτό το χωριό αδειάζει. Σβήνει τούτο το αστέρι. Φεύγουν οι άνθρωποι από την 
Οτσενα. Ζήτημα να έχει μείνει εκεί το ένα τέταρτο του πληθυσμού. Ειδικά στην Κάτω Οτσενα, 
από τα περίπου 630 σπίτια, μόνο τα 200 δίνουν σημάδι ζωής, ανάβει το φως και καπνίζει το τζάκι 
τους. Και αυτοί έτοιμοι να φύγουν, από ένα μικρό χωριό που κουβαλάει στην πλάτη του τα 
ερείπια ενός πολιτισμού χιλιάδων χρόνων, μιας ολόκληρης ιστορίας. Φεύγοντας ο καθένας, 
παίρνει και μαζί του ό,τι παραπάνω και διαφορετικό έχει, μαζεύοντας από πίσω του όλα του τα 
ίχνη, εξαφανίζοντας τα πανάρχαια πολιτισμικά του ερείπια. Με τον κάθε θυμωμένο φυγά, με τον 
κάθε απελπισμένο μετανάστη που φεύγει από τον τόπο, μια φλέβα ακόμη νεκρώνεται και 
αργοπεθαίνει τόσο φρικτά ένας πολιτισμός, αφήνοντας πίσω την άγνοια, αμορφωσιά και την 
απανθρωπιά. Ακόμη και ο θάνατος ενός ανθρώπου αδυνατίζει μια πανάρχαια γλώσσα, καθώς 
μαζί του πεθαίνουν όλες οι παραπάνω λέξεις, που μπόρεσαν να σωθούν στη μνήμη του, από τη 
λεηλασία του καπιταλισμού, από το ανελέητο χτύπημα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, από την 
αδιαφορία, την ξενολατρία και την προδοσία. 
Κρυφοκλαίει, στεγνοδακρύζει η Οτσενα, κραυγάζει τόσο ώστε η αύδη (φωνή) της ξεπερνάει τα 
σύνορα της ακοής μας. Ισως και γι' αυτό δεν ακούει κανείς. Εξαφανίζεται ένα πανάρχαιο ιδίωμα 
της ελληνικής γλώσσας, μπροστά στα μάτια ενός κόσμου που λέει ότι είναι πολιτισμένος. Διότι 
στις μεγάλες πόλεις, κανείς δεν θα μπορέσει να μιλήσει τη μητρική του γλώσσα, όσο και να 
τρελαίνεται να την ακούσει. Οσο και να κάθεται μόνος, μοιρολογώντας από τη νοσταλγία του να 
την ψιθυρίσει. 
* Ο Vahit Tursuείναι ελληνόφωνος από την περιοχή Οφη Τραπεζούντας. Αυτό το άρθρο του 
δημοσιεύθηκε στη μεγάλης κυκλοφορίας, κεντροαριστερή εφημερίδα της Τουρκίας Radikal, την 
περασμένη Κυριακή 25 Φεβρουαρίου. 
Κ 4/3/07 
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Διχασμένοι ανάμεσα στην αγάπη για τη μητρική τους γλώσσα και τους 
περιορισμούς της εθνοτικής τους ταυτότητας  
Του Vahit Tursun* 
 
Τον περασμένο Φεβρουάριο η τουρκική εφημερίδα «Ραντικάλ» δημοσίευσε ολοσέλιδο άρθρο 
του Vahit Tursun, ελληνόφωνου από την περιοχή Οφη Τραπεζούντας, με τίτλο «Τα Ρωμαίικα 
της Ανατολής πεθαίνουν». Το άρθρο αναφερόταν στο χωριό Οτσενα της Τραπεζούντας, όπου 
ένας πανάρχαιος πολιτισμός -ο ελληνικός- ψυχορραγεί και μία γλώσσα -η ελληνική- 
αργοσβήνει (αναδημοσιεύθηκε στην «Κ» της 4ης Μαρτίου 2007). Στις 11 Νοεμβρίου η 
εφημερίδα φιλοξένησε νέο άρθρο του Tursun, με τίτλο «Το τίμημα της γλώσσας», στο οποίο ο 
αρθρογράφος μιλάει για τα αισθήματα που προκαλεί το γεγονός, ότι έπρεπε από μικρός να 
καταπνίγει τη γλώσσα, που έμαθε, όπως και τα συναισθήματά του. Στην ουσία θίγει το θέμα 
των ελληνόφωνων μουσουλμάνων στην Τουρκία. 
Για το θέμα ο ιστορικός Βλάσης Αγτζίδης τονίζει: Η μετάβαση ελληνόφωνων ομάδων από το 
χριστιανικό θρησκευτικό σύστημα στο ισλαμικό, κατά τη διάρκεια της οθωμανικής 
κατάκτησης, αποτελεί μέχρι σήμερα ένα θέμα άγνωστο για τη νεοελληνική επιστήμη. Το 
φαινόμενο αυτό είχε εμφανιστεί σ  ́ολόκληρο τον ελληνικό κόσμο. Από την Κύπρο και την 
Πελοπόννησο έως την Hπειρο και τον Πόντο. Σήμερα, όμως, η δημόσια εμφάνιση όσων από τις 
ομάδες αυτές επιβιώνουν, διευρύνει το ερευνητικό ενδιαφέρον. 
Η βιβλιογραφική και αρθρογραφική παρουσία των ελληνόφωνων ομάδων της Τουρκίας είναι 
πλέον γεγονός. Η αρχή έγινε πριν μερικά χρόνια με την Tanju Izbek, η οποία έλαβε το Βραβείο 
Ιπεκτσί για μια νουβέλα της στο κρητικό ιδίωμα, όπως αυτό μιλιέται σήμερα στην περιοχή της 
Gunda (τα παλιά Μοσχονήσια). Πιθανότατα, σύμφωνα με το τουρκικό περιοδικό Actuel, να 
υπήρχαν πολιτικές ομάδες στη βόρεια Τουρκία που δραστηριοποιούνταν, πριν από το 
πραξικόπημα του ’80, γύρω από τον πολιτισμό του Πόντου. Το 1996 εκδόθηκε στην 
Κωνσταντινούπολη, από τον εκδοτικό οίκο Belge, το κλασικό πλέον βιβλίο του Omer Asan, με 
τίτλο «Pontos Kulturu», δηλαδή «Ο πολιτισμός του Πόντου». 
Σήμερα υπάρχουν τέσσερις ελληνόφωνες ομάδες στην Τουρκία: κρητική, ποντιακή, μακεδονική 
και κυπριακή. Κάθε μία απ’ αυτές έχει εξαιρετικό ιστορικό ενδιαφέρον. Η έκφραση των 
ομάδων αυτών είναι γεγονός ιδιαίτερης σημασίας, εφόσον αναδεικνύει μια άγνωστη πλευρά της 
σύγχρονης τουρκικής κοινωνίας που ολοένα γίνεται και περισσότερο σημαντική. Η δημόσια 
εμφάνιση των ομάδων αυτών δεν αφορά μόνο την τουρκική κοινωνία, η οποία συνειδητοποιεί 
αργά τον πολυεθνοτικό της χαρακτήρα, καθώς και τους εθνογενετικούς της μύθους. Αφορά 
παράλληλα και την ελληνική, γιατί της αποκαλύπτει τον τρόπο συγκρότησης των σύγχρονων 
εθνικών κρατών στην περιοχή μας και το αδιέξοδο των ενδιάμεσων ομάδων -γέννημα της 
ιστορίας- οι οποίες υποχρεώθηκαν να ενταχθούν στο κράτος που είχε ως ιδεολογικό υπόβαθρο, 
το δικό τους θρησκευτικό δόγμα. 
Το τίμημα της γλώσσας άρχιζε από το σχολείο 
Ελευθερία... Μια αίσθηση που είναι αδύνατο να την εξηγήσει κανείς. Ομως ο καθένας 
προσπαθεί να την περιγράψει χωρίς να την έχει κατανοήσει καλά. Είναι σαν τη φωτιά, που σε 
ζεσταίνει και σε καίει ανάλογα με τη χρήση της. Είναι σαν το ριπίδιο, που στη μία άκρη του 
βρίσκεται η στέρηση που δημιουργεί αγανάκτηση και στην άλλη η κατάχρηση που την 
υποδαυλίζει ολέθρια. 
Ο Πλάτωνας λέει ότι: «Η πολύ ελευθερία στον άνθρωπο και το κράτος μετατρέπεται σε 
σκλαβιά». Ενώ ο Επίκτητος επαναστατεί κατά του ίδιου του θεού του, λέγοντας: «Μπορείτε να 
μου περάσετε δεσμά στα πόδια, αλλά όχι στην πίστη μου. Ούτε ο Δίας μπορεί να με νικήσει». 
Ετσι, επί χιλιάδες χρόνια συναντάμε το αίτημα της ελευθερίας στο γραπτό και προφορικό λόγο, 
στην ιστορία, στην ποίηση, στη φιλοσοφία, στις παροιμίες, στην κλαγγή των όπλων. 
Για μένα η ελευθερία είναι δώρο της Φύσης, που όσο το μοιράζεσαι με τους άλλους, τόσο το 
χαίρεσαι και ο ίδιος. Οσο το στερείς από τους άλλους, τόσο το στερείσαι και εσύ. Η ανθρωπιά, 
η φιλία και η αδελφοσύνη μόνο κάτω από συνθήκες ελευθερίας μπορούν να επικρατήσουν. Αν 
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και η ελευθερία πιάνεται και δεσμεύεται, πάλι ελεύθερο θα έρθει στον κόσμο, το κάθε παιδί 
που γεννιέται. Ετσι και εμείς, όπως όλα τα παιδιά, ελεύθεροι γεννηθήκαμε στο χωριό μας. Σε 
έναν πανέμορφο οικισμό πάνω στα βουνά. Ενας οικισμός που ανήκει στην κωμόπολη 
Κατωχώρι της Τραπεζούντας και λέγεται Οτσενα. Η μητρική μας γλώσσα δεν ήταν τουρκική. 
Τα ποντιακά είχαμε ως μητρική. Ρωμαίικα την ονομάζαμε εμείς. 
Τα Ρωμαίικα ήταν για μας μέσον έκφρασης του φλερταρίσματος της αλληλεγγύης και 
βοήθειας, του χαμόγελου και της ευτυχίας. Ηταν δρόμος που μας οδηγούσε στην αγάπη και 
στον έρωτα. Για πρώτη φορά, στο δημοτικό σχολείο βιώσαμε το πρόβλημα με τη γλώσσα μας. 
Ο κάθε δάσκαλος που διοριζόταν στο σχολείο μας, απαγόρευε την ομιλία στη μητρική μας. 
Κάποτε μας εκφόβιζε και κάποτε μας έδερνε για να μη την μιλάμε. Ζητούσε να καταγγείλουμε 
αυτόν που μιλούσε Ρωμαίικα, αλλά δεν τον ακούγαμε. Συνεχίζαμε να αστειευόμαστε και να 
παίζουμε, να μαλώνουμε και να τα βρίσκουμε με τη μητρική μας γλώσσα. Με τον καιρό, 
αρχίσαμε να αναρωτιόμαστε για τη μητρική μας γλώσσα. Ρωτούσαμε τους μεγάλους, τι γλώσσα 
μαθαίναμε και τι μιλούσαμε. Μάθαμε πως λεγόταν «Τούρκτσε» αυτή που μαθαίναμε και 
«Ρούμτζε» αυτή που μιλούσαμε. Ομως, στο ερώτημα γιατί μαθαίναμε ενώ μιλούσαμε άλλη 
γλώσσα, ποτέ δεν υπήρξε ικανοποιητική απάντηση. Αυτό που συχνά επαναφερόταν σαν 
απάντηση ήταν «με τα Ρωμαίικα άνθρωπος δεν γίνεσαι». Είναι άγνωστο αν μορφωθήκαμε και 
γίναμε άνθρωποι ή όχι, όμως τελειώνοντας το δημοτικό, γνωριστήκαμε με τα Τουρκικά. 
Υποκρινόμενοι σαν χαμαιλέοντες 
Μεγαλώνοντας αρχίσαμε να αναρωτιόμαστε για τη μητρική μας γλώσσα και γενικά για την 
καταγωγή μας πιο επίμονα. Γιατί μιλούσαμε Ρωμαίικα, σε μία χώρα που μιλάνε Τουρκικά; 
Ολοένα ξεφύτρωναν στο νου μας διάφορες ερωτήσεις γύρω από το τι ήμασταν, ποιοι ήμασταν 
και ποιοι ήταν οι πρόγονοί μας. Ο καθένας προσπαθούσε να πει κάτι. Κάποιοι λέγανε αυτά που 
είχαν ακούσει από τους γονείς και τους παππούδες τους και κάποιοι βγάζανε τα δικά τους 
συμπεράσματα. Ομως, κάθε φορά που άνοιγε και έκλεινε το κεφάλαιο αυτό, καταλήγαμε σε μία 
εκτίμηση, πως πρέπει να έχουμε σχέση με τους Ρωμιούς και φυσικά με την Ελλάδα. Η πιο 
αναπάντητη ερώτηση που μας τυραννούσε ήταν: είμαστε τα εγγόνια των Ελλήνων, που 
εξισλαμίσθηκαν ή τα εγγόνια των Τούρκων που μάθανε τα Ρωμαίικα από Ελληνες. Τα παιδικά 
μας χρόνια πέρασαν με αυτές τις ερωτήσεις και με τις ανικανοποίητες απαντήσεις. 
Πικρία 
Με τη μητρική μας γλώσσα ζήσαμε προβλήματα και στην ξενιτιά που πήγαμε. Κάθε φορά που 
μαζευόμασταν και μιλούσαμε Ρωμαίικα με τους χωριανούς μας, η πρώτη ερώτηση αυτών που 
καταλάβαιναν ότι μιλάμε μία ξένη γλώσσα ήταν «τι γλώσσα μιλάτε;». Οταν τους απαντούσαμε 
«μιλάμε Ρωμαίικα», δεχόμασταν άλλες ερωτήσεις και διάφορες αντιδράσεις. Ετσι για πρώτη 
φορά, με τους ανθρώπους που συναντήσαμε στην ξενιτιά, αρχίσαμε πραγματικά να 
αισθανόμαστε την πικρία της μειονεκτικότητας. Κάθε φορά που γινότανε λόγος για τους 
Eλληνες, ο ισχυρισμός ότι «οι Ελληνες είναι λαός άναντρος και εχτρός» μας τραυμάτιζε 
ψυχολογικά. Πληγωνόμασταν με τη σκέψη ότι ο ισχυρισμός αυτός μπορεί να ισχύει και για μας, 
εφόσον μιλάμε, αν όχι την ίδια, μία άλλη διάλεκτο της ίδιας γλώσσας που μιλάνε και οι 
Ελληνες. Γι’ αυτό και με τον καιρό, αρχίσαμε να κρύβουμε την αλήθεια και κάθε φορά που μας 
ρωτούσανε για τη γλώσσα μας, λέγαμε ότι είναι Λαζικά. Γιατί, όταν τους λέγαμε πως είμαστε 
από τη Μαύρη Θάλασσα, νομίζοντας ότι είμαστε Λαζοί, χαιρόντουσαν. 
Τα προβλήματα που ζούσαμε με τη μητρική μας γλώσσα, συμπληρώνονταν με τα έργα που 
παρακολουθούσαμε στην τηλεόραση. Οταν βλέπαμε έργα με θέμα πολέμους μεταξύ 
Βυζαντινών και Τούρκων, ή μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων, εμείς πληγωνόμασταν. Διότι, όταν 
βλέπαμε την τραγικοκωμική κατάσταση των Ελλήνων στη σκηνή, ο νους μας μάς έφερνε στο 
δίλημμα να πάρουμε θέση: με σωστούς, τίμιους, ήρωες Τούρκους, ή με ανίκανους πολεμιστές, 
δολοπλόκους, ψεύτες και το χειρότερο, με «γκιαούρηδες» τους Ελληνες, όπως παρουσιάζονταν 
στο έργο. Ελα που η μητρική μας γλώσσα, δεν μας άφηνε. Ηταν εμπόδιο στο να διαλέξουμε 
μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων. Μέσα σε αυτό το δίλημμα, ζούσαμε ψυχικές καταστάσεις που 
ίσως δεν έχει ζήσει η ανθρωπότητα στην ιστορία της. Παρακολουθώντας το έργο, από τη μία 
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υποστηρίζαμε τους ήρωες Τούρκους, από την άλλη μας βασάνιζε μια αίσθηση ανεξήγητης 
ενοχής. Για να κρύβουμε την κατάσταση μας αυτή, προσπαθούσαμε να δείξουμε περισσότερη 
χαρά στον ηρωισμό των Τούρκων, διαμορφώνοντας τους μυς του προσώπου μας διαφορετικά 
από αυτό που σηματοδοτούσε ο εγκέφαλός μας. Σε αυτή την επίδοσή μας, μπορούσαν να μας 
ζηλέψουν και οι χαμαιλέοντες. 
Σήμερα 
Στο σήμερα που φτάσαμε, ο Ελληνόφωνος πληθυσμός του Πόντου, που πιάστηκε στη μέγκενη 
ανάμεσα στην αγάπη προς τη μητρική του γλώσσα και σε μια καταραμένη ταυτότητα, αδυνατεί 
πια να αντεπεξέλθει. Ηδη αρκετοί συμπολίτες μας άρχισαν να μαθαίνουν Τουρκικά στα παιδιά 
τους από τη γέννησή τους. Ακόμη και τα ρατσιστικά λόγια, συνθήματα και οι εθνικιστικές 
προπαγάνδες που έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, κοντεύουν να σβήσουν από την ιστορία 
έναν ολόκληρο λαό, με έναν πανάρχαιο πολιτισμό. Το να εξαφανίζεται ένας πολιτισμός, 
ισούται με το να εξαφανίζεται ένας λαός. Ποιος θα πληρώσει μπροστά στην ιστορία γι’ αυτό το 
έγκλημα δεν ξέρω. 
* Ο Vahit Tursu είναι ελληνόφωνος από την περιοχή Οφη Τραπεζούντας. Αυτό το άρθρο του 
δημοσιεύθηκε στη μεγάλης κυκλοφορίας κεντροαριστερή εφημερίδα της Τουρκίας Radikal, 
στις 11 Νοεμβρίου.  
 
K 25/11/07 
 
Πως εξελίχθηκε η ποντιακή γλώσσα στο πέρασμα των χρόνων. Του Σωφρόνη 
Χατζησαββίδη, κοσμήτορα της Παιδαγωγικής σχολής του ΑΠΘ  
 
* Εκτεταμένο απόσπασμα συγγράμματος του κοσμήτορα της Παιδαγωγικής σχολής του ΑΠΘ Σ. 
Χατζησαββίδη, έπειτα από επιτόπια έρευνά του σε πολλά ποντιακά χωριά κυρίως της 
Μακεδονίας, στη διάρκεια της οποίας συγκέντρωσε γλωσσικό υλικό και πληροφορίες για τους 
χώρους στους οποίους ζουν οι ομιλητές της ποντιακής.  
 
Γεωγραφική κατανομή της διαλέκτου  
 
Από τα 1.221.849 άτομα που υπολογίζονται οι μικρασιάτες πρόσφυγες, οι οποίοι 
εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα με την ανταλλαγή των πληθυσμών (Λαυρεντίδης, 1972-1974), 
ένας αριθμός (που οι εκτιμήσεις τον ανεβάζουν σε 300.000-400.000 άτομα) ήταν ποντιακής 
καταγωγής. Οι άνθρωποι αυτοί εγκαταστάθηκαν κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη· ένας 
αριθμός κυρίως αστών Ποντίων εγκαταστάθηκε στις γύρω από την Αθήνα και τον Πειραιά 
περιοχές. Από τη δεκαετία του 1920 έως σήμερα έχει έρθει στην Ελλάδα ένας καθόλου 
ευκαταφρόνητος αριθμός Ποντίων, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν και εγκαθίστανται είτε στις 
μεγάλες πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς), είτε στα χωριά, όπου κατοικούν άτομα 
ποντιακής καταγωγής, είτε, τα τελευταία χρόνια, σε ειδικά επιλεγμένες από το ελληνικό κράτος 
περιοχές (Φαρκαδών, Σάππες, Παλαγία κ.ά.) Τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασής τους, όπως 
είναι φυσικό, οι ποντιακής καταγωγής ομιλητές της ποντιακής διαλέκτου επικοινωνούσαν 
αποκλειστικά στη διάλεκτό τους. Με την πάροδο του χρόνου, όμως, η ανάγκη επικοινωνίας με 
την ελληνική διοίκηση και τους υπόλοιπους μη ποντιακής καταγωγής Έλληνες συνετέλεσε, ώστε 
οι περισσότεροι, ιδίως οι νεότεροι, να μάθουν και την κοινή νεοελληνική. Από την άλλη, το 
σχολείο, η αστυφιλία, τα ΜΜΕ, η μετανάστευση και ο θάνατος των περισσότερων Ποντίων της 
πρώτης γενιάς επέφεραν τη σταδιακή συρρίκνωση της διαλέκτου, με αποτέλεσμα η σημερινή 
φυσιογνωμία της να διαφέρει κατά πολύ από αυτήν που παρουσίαζε πριν 50-70 χρόνια. Σήμερα 
σχεδόν όλοι οι ομιλητές της ποντιακής χρησιμοποιούν ως κύριο όργανο επικοινωνίας την κοινή 
νεοελληνική και μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις και σε ειδικές περιστάσεις επικοινωνίας 
χρησιμοποιούν την ποντιακή. Μερικές από τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι ομιλητές της 
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ποντιακής χρησιμοποιούν παράλληλα με την κοινή νεοελληνική και τη διάλεκτο, είναι ο μεταξύ 
τους χαιρετισμός, η έναρξη μιας μεταξύ τους επικοινωνίας, η αναφορά σε φράσεις στερεότυπες, 
παροιμίες, στίχους τραγουδιών κ.ά., που δεν έχουν το αντίστοιχό τους στην κοινή νεοελληνική, η 
πιστή απόδοση φράσεων που λέει ή έλεγε κάποιος προγονός τους, ομιλητής της ποντιακής, όταν 
θέλουν να καταδείξουν την ποντιακή τους ταυτότητα και όταν συζητούν θέματα που σχετίζονται 
με τον Πόντο και την καταγωγή τους.  
Εννοείται πως όλες οι παραπάνω περιπτώσεις και περιστάσεις επικοινωνίας αναφέρονται στον 
προφορικό λόγο. Ο γραπτός λόγος στην ποντιακή ως μέσο επικοινωνίας σπανίζει.  
Οι κοινωνικές αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών (μετανάστευση, εγκατάλειψη οικισμών) 
δημιούργησαν νέα δεδομένα, με αποτέλεσμα αρκετές πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν στις 
προ του 1970 προσπάθειες να μην ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα.  
Η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1920, ανέλαβε μια 
αξιόλογη πρωτοβουλία, η οποία, χωρίς να επεκταθεί στον εντοπισμό και την καταγραφή των 
ποντιακών οικισμών, έμεινε στο επίπεδο της συγκέντρωσης και καταγραφής γλωσσικού υλικού 
(Λαμψίδης, 1968).  
Στον τομέα της συγκέντρωσης και καταγραφής γλωσσικού υλικού, έγινε και μια δεύτερη 
προσπάθεια κατά τη δεκαετία του 1960 (Λιανίδης, 1968). Σήμερα είναι η αλήθεια πως 
διαθέτουμε ένα μεγάλο αριθμό δημοσιευμένων κειμένων (παραμύθια, διηγήσεις, ποιήματα, 
τραγούδια, παροιμίες κ.ά.) σε ποντιακή διάλεκτο. Όλα αυτά, όμως, αντιπροσωπεύουν τη 
"λογοτεχνική" τρόπον τινά μορφή της διαλέκτου στην κατάσταση που βρισκόταν στις αρχές του 
20ού αι. Λείπει εντελώς γλωσσικό υλικό της καθημερινής γλώσσας των Ποντίων, ιδιαίτερα της 
σύγχρονης. Είναι βέβαιο πως υπάρχει πλούσιο μαγνητοφωνημένο υλικό, το οποίο όμως 
βρίσκεται στην κατοχή ποντιακών σωματείων και ιδιωτών. Η συγκέντρωση και η μελέτη του 
υλικού αυτού μπορεί ασφαλώς να δώσει τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης μορφής της 
διαλέκτου, τις επιδράσεις που δέχτηκε και την πορεία που ακολουθεί.  
 
Μορφές διαλέκτου  
 
Από την παλαιότερη έρευνα που πραγματοποίησα (1982-1985) και την πιο πρόσφατη (1992-
1993), έχοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα, διαπιστώθηκε πως σήμερα στον ελλαδικό χώρο 
υφίστανται τρεις κυρίαρχες μορφές της ποντιακής διαλέκτου, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με τον 
τόπο καταγωγής των ομιλητών. Οι μορφές αυτές είναι οι εξής:  
Μορφή Ι: Σε αυτήν ανήκουν τα ιδιώματα των Ποντίων που κατάγονται από τις περιοχές της 
Τραπεζούντας, Ματσούκας, Γαλίενας, Σουρμένων, Κερασούντος, Όφεως και από μερικές άλλες 
παραθαλάσσιες περιοχές του Πόντου. Κύρια χαρακτηριστικά της είναι ο μικρός δανεισμός από 
την τουρκική γλώσσα και τις διαλέκτους της στη φωνητική και το λεξιλόγιο συγκριτικά με τις 
άλλες μορφές της ποντιακής, η εμφάνιση των διφθόγγων [ια] και [ιο] εκεί όπου στις άλλες 
μορφές εμφανίζονται οι φθόγγοι [a] [o] και η σπανιότατη χρήση των κλειστών άηχων δασέων 
φθόγγων.  
Μορφή II: Σε αυτήν ανήκουν τα ιδιώματα των Ποντίων που κατάγονται από τις περιοχές της 
Σαμψούντας, Σάντας, Κρώμνης, Αργυρούπολης και των περιχώρων της, Νικόπολης και των 
αποικιών των μεταλλωρύχων (Ακντάγ Μαντέν, Γκιουμούς Μαντέν) και από άλλες περιοχές της 
ενδοχώρας του Πόντου. Χαρακτηριστικά αυτής της μορφής είναι ο μεγαλύτερος σε σχέση με την 
προηγούμενη μορφή δανεισμός από την τουρκική γλώσσα και τις διαλέκτους της, η εμφάνιση 
των φθόγγων [a] και [o] αντί των διφθόγγων [ια] και [ιο] και η σε μεγάλο βαθμό εμφάνιση των 
δασέων άηχων κλειστών φθόγγων.  
Μορφή III: Περιλαμβάνονται σε αυτήν τα γλωσσικά ιδιώματα των ποντίων ομιλητών που 
κατάγονται από την περιοχή του ρωσικού Καυκάσου (Καρς, Βατούμ κ.ά.), οι οποίοι 
εγκαταστάθηκαν στον ελλαδικό χώρο όχι μόνο κατά την περίοδο 1922-1930 αλλά και αργότερα. 
Κύρια χαρακτηριστικά αυτής της μορφής είναι η συχνότατη εμφάνιση των δασέων άηχων 
κλειστών φθόγγων και ο σχετικά μεγάλος λεξιλογικός δανεισμός από την τουρκική γλώσσα και 
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τις διαλέκτους της. Εμφανίζονται και σε αυτήν τη μορφή οι φθόγγοι [a] και [o] και οι κλειστοί 
δασείς φθόγγοι [ph], [th] και [kh].  
 
Κοινωνιογλωσσολογικές παρατηρήσεις  
 
Οι ερευνητές των γεωγραφικών διαλέκτων στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, όπου οι επίσημες 
γλώσσες των κρατών, με τη βοήθεια των ΜΜΕ και με την αύξηση της παρεχόμενης εθνικής 
εκπαίδευσης, αναγκάζουν σε συρρίκνωση και εξαφάνιση τις υφιστάμενες τοπικές διαλέκτους, 
μπαίνουν συχνά στον πειρασμό να περιγράψουν και να μελετήσουν το φαινόμενο της "πορείας 
προς το θάνατο" της κάθε διαλέκτου. Η ποντιακή διάλεκτος, όπως και οι άλλες νεοελληνικές 
διάλεκτοι, βρέθηκε την τελευταία εβδομηκονταετία σε τέτοιες κοινωνικές, ιστορικές και 
πολιτικές συνθήκες, οι οποίες την οδήγησαν σε ένα δομικό και λειτουργικό περιορισμό, αφού 
σήμερα κυρίαρχη γλώσσα επικοινωνίας σχεδόν του συνόλου των ομιλητών της ποντιακής είναι η 
νεοελληνική. Για τη διαπίστωση της ύπαρξης αυτών των περιορισμών αρκεί ένας απλός έλεγχος. 
Η παραγωγή λόγου στην ποντιακή υστερεί ποσοτικά και ποιοτικά στις μικρότερες ηλικίες σε 
σύγκριση με τις μεγαλύτερες, ενώ το επίπεδο ύφους, στο οποίο χρησιμοποιείται η ποντιακή 
διάλεκτος, είναι αποκλειστικά σχεδόν ο προφορικός καθημερινός λόγος και μάλιστα μεταξύ 
προσώπων οικείων. Ο κατεξοχήν τομέας της διαλέκτου, όπου διαπιστώνεται εμφανέστατα η 
συρρικνωτική της πορεία, είναι ο τομέας του λεξιλογίου.  
 
Εντυπωσιακές διαφορές μεταξύ δεύτερης και τρίτης γενιάς  
 
Από έρευνα που πραγματοποίησε ο καθηγητής σε τρία χωριά όπου κατοικούσαν αμιγώς Πόντιοι 
-Ροδοχώρι Ναούσης, Δρακόντιο και Μαυροράχη- προέκυψε μεταξύ άλλων το εξής συμπέρασμα:  
Περισσότερο εντυπωσιακή είναι η διαφορά μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης γενιάς, πράγμα 
που δείχνει και την επιτάχυνση του ρυθμού της συρρικνωτικής πορείας της ποντιακής διαλέκτου, 
γεγονός που αναμφίβολα συνδέεται με τη γενίκευση της εκπαίδευσης, της εξάπλωσης των ΜΜΕ 
και γενικά της μείωσης των συνθηκών που συντελούν στη διατήρηση των τοπικών διαλέκτων, 
παραγόντων, οι οποίοι έγιναν πιο έντονοι κυρίως μετά τη δεκαετία του '60. Αν ο βαθμός 
κατάκτησης του λεξιλογίου θεωρηθεί αντιπροσωπευτικός του βαθμού κατάκτησης της 
διαλέκτου, η πορεία προς το θάνατο της ποντιακής διαλέκτου φαίνεται πως άρχισε να 
συντελείται με γοργούς ρυθμούς. Η παραπάνω εικόνα είναι βέβαια απόρροια της στατιστικής 
ανάλυσης των δεδομένων. Εδώ όμως πρέπει να επισημάνουμε μια παράμετρο, η οποία δεν 
αναδύθηκε άμεσα από τα δεδομένα της έρευνας· πρόκειται για την παράμετρο της στάσης των 
ποντίων ομιλητών απέναντι στη διαλεκτό τους. Μολονότι αναγνωρίζουν τη νεοελληνική ως το 
κυρίαρχο γλωσσικό όργανο, αποδίδουν στην ποντιακή διάλεκτο χαρακτηριστικά και 
πλεονεκτήματα που κατά τη γνώμη τους δεν υπάρχουν στη νεοελληνική. Αυτές οι πεποιθήσεις 
τούς κάνουν να είναι πρόθυμοι να συμβάλουν στη διατήρηση της διαλέκτου τους και να τη 
χρησιμοποιούν κάθε φορά που τους το επιτρέπουν οι συνθήκες.  
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
   
Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στην έβδομη επιστημονική εκδήλωση που οργανώνεται 
φέτος από το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, την Πέμπτη 8 Μαϊου 
και ώρα 19.00, στο πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων με τίτλο «Πέμπτη στον Πύργο», στο 10ο 
όροφο της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ.. 
  
Κάτω από το γενικό τίτλο «Η ελληνική γλώσσα και διάλεκτοί της» τρεις πανεπιστημιακοί 
ερευνητές, ο Καθηγητής του ΤΕΠΑΕ Σωφρόνης Χατζησαββίσης, η επίκουρη Καθηγήτρια του 
ΤΕΠΑΕ Ρούλα Τσοκαλίδου και η ΣταυρούλαΤσιπλάκου, διδάσκουσα στο Τμήμα Επιστημών της 
Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα παρουσιάσουν την πρόσφατη ερευνητική τους δουλειά. 
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Με τη σειρά που θα λάβουν το λόγο, η Ρούλα Τσοκαλίδου θα αναπτύξει το θέμα 
«Κοινωνιογλωσσολογία, γλωσσική ετερογένεια και επαφή». Σύμφωνα με την κ. Τσοκαλίδου, 
η επιστήμη της κοινωνιογλωσσολογίας έχει ως κεντρικό άξονα αναφοράς της την ανάδειξη της 
γλωσσικής ετερογένειας, αφενός, μέσα από την προβολή των διαφόρων ποικιλιών και διαλέκτων 
που εμπεριέχονται σε κάθε γλωσσικό σύστημα και, αφετέρου, μέσα από την ανάλυση των 
ποικίλων παραγόντων, όπως είναι η περίσταση της επικοινωνίας, η αλλαγή των κοινωνιών και η 
επαφή των γλωσσών ή ποικιλιών μεταξύ τους, οι οποίοι συμβάλλουν στη δημιουργία νέων 
μορφών επικοινωνίας, νέων ποικιλιών ή γλωσσικών φαινομένων. Μέσα από την 
κοινωνιογλωσσολογική μελέτη γλωσσικών ποικιλιών μπορούμε να προσεγγίσουμε ευρύτερα 
πολιτικά και εκπαιδευτικά ζητήματα, αλλά και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ταυτότητα 
των ομιλητών/τριών των γλωσσών. Μετά από μια σύντομη αναδρομή σε βασικά θεωρητικά 
κοινωνιο-γλωσσολογικά ζητήματα, θα αναλυθούν αποσπάσματα από ελληνικές ποικιλίες της 
διασποράς μέσα από τα οποία αναδεικνύεται η σύνθετη αλληλεπίδραση γλώσσας, κοινωνίας και 
ταυτότητας 
   
Στη συνέχεια, ο Σωφρόνης Χατζησαββίδης θα αναφερθεί στο θέμα «Η ποντιακή διάλεκτο στον 
ελλαδικό χώρο σήμερα». Η ποντιακή διάλεκτος γεννήθηκε και καλλιεργήθηκε για μεγάλο 
χρονικό διάστημα στο Πόντο. Εδώ, όμως, και περίπου ογδόντα χρόνια ζει και καλλιεργείται στον 
ελλαδικό χώρο. Η πλειονότητα των  μελετών που έχουν δημοσιευτεί για την ποντιακή διάλεκτο 
αναφέρονται στην πριν από την ανταλλαγή του 1922 πραγματικότητα και περιγράφουν την πριν 
από την εποχή αυτή φυσιογνωμία της διαλέκτου. Στην ανακοίνωση αυτή επιχειρείται να 
παρουσιαστεί η σύγχρονη φυσιογνωμία της ποντιακής, οι επικοινωνιακές συνθήκες μέσα στις 
οποίες χρησιμοποιείται, οι λειτουργίες που επιτελεί, οι χώροι στους οποίους χρησιμοποιείται, οι 
μορφές με τις οποίες παρουσιάζεται και ο βαθμός χρήσης της από τις διάφορες ηλικιακές ομάδες. 
Διαπιστώνεται συμπερασματικά ότι η ποντιακή διάλεκτος χρησιμοποιείται ευρύτατα από μεγάλο 
μέρος του ελληνικού πληθυσμού, παράλληλα με την επίσημη μορφή της νέας ελληνικής. 
Επισημαίνεται ότι, όπως και οι άλλες διάλεκτοι, ακολουθεί το δρόμο της συρρίκνωσης, αλλά οι 
ομιλητές της επιδεικνύουν αρκετές αντιστάσεις, οι οποίες έχουν προφανώς ως αποτέλεσμα τη 
μακρόχρονη ακόμη επιβίωσή  της. 
  
Τέλος, η ανακοίνωση της κ. Σταυρούλας Τσιπλάκου έχει ως θέμα «Γλωσσική επαφή, γλωσσική 
εναλλαγή και διαδικασίες αποδιαλεκτισμού στην κυπριακή» Η εργασία αυτή αποτελεί μια 
πρώτη απόπειρα να εξεταστούν οι επιπτώσεις της γλωσσικής επαφής μεταξύ δύο συγγενών 
ποικιλιών, της κυπριακής και της Κοινής Νέας Ελληνικής. Υποστηρίζεται ότι το σύγχρονο 
διαλεκτικό συνεχές (dialect continuum) της κυπριακής δεν είναι γεωγραφικό, δηλαδή δεν 
αποτελείται πλέον από γεωγραφικές βασιλέκτους ή τοπικά ιδιώματα, αλλά 
κοινωνιογλωσσικό/υφολογικό. Εξετάζονται οι ιστορικές και κοινωνιογλωσσικές συνθήκες 
ισοπέδωσης (levelling) των τοπικών ποικιλιών και η συνακόλουθη εμφάνισης της αστικής 
κυπριακής κοινής (koiné). Υποστηρίζεται ότι στα ακρολεκτικά επίπεδα της κυπριακής κοινής 
εμφανίζεται γλωσσική εναλλαγή (language alternation) με την Νέα Ελληνική, και ότι η εναλλαγή 
αυτή παίρνει τη μορφή της εναλλαγής και της μείξης κωδίκων (code-switching και code mixing). 
Η γλωσσική εναλλαγή έχει εντοπισμένες συνομιλιακές λειτουργίες ή κοινωνικές/συμβολικές 
σημασίες, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να θεωρηθεί ως επιφαινόμενο της ύπαρξης ανταγωνιστικών 
γραμματικών (competing grammars), ή, καλύτερα, ως επιφαινόμενο της ανάπτυξης μιας δομικά 
μεικτής διαγλώσσας (interlanguage). Η εξέταση των γραμματικών ιδιοτήτων της κυπριακής 
διαγλώσσας οδηγεί στο προκαταρκτικό συμπέρασμα ότι, ενώ από κοινωνιογλωσσική άποψη 
αυτή λειτουργεί ως μηχανισμός άρσης της κοινωνικής διγλωσσίας (diglossia) μεταξύ της 
κυπριακής και της Νέας Ελληνικής, ταυτόχρονα λειτουργεί ως μηχανισμός αντίστασης στον 
πλήρη αποδιαλεκτισμό.  
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Ποντιακά ήθη, έθιμα και δεισιδαιμονίες 
Το καλαντόνερον 

Καλαντόνερον ονομαζόταν το πρώτο νερό που έπαιρναν τα μεσάνυχτα της 
Πρωτοχρονιάς από την βρύση, την πηγή ή το πηγάδι από όπου προμηθεύονταν το πόσιμο 
νερό. Της λήψης του καλαντόνερου προηγούνταν το καλαντίασμαν της βρύσης. Λίγο 
πριν τα μεσάνυχτα τοποθετούσαν κοντά ‘ς σο πεγάδ’  (βρύση) διάφορα δώρα όπως 
ξηρούς καρπούς (λεφτοκάρα, καρύδα, σύκα) στάρι, γλυκά, μήλα, κυδώνια, κ.λ.π. 
λέγοντας την ευχή: Κάλαντα και καλός καιρός, πάντα και του χρόνου. Αυτός που 
έπαιρνε το νερό, μέχρι να το πάει στο σπίτι δεν κοιτούσε πίσω του ούτε μιλούσε σε 
κανέναν. Έπινε όλη η οικογένεια από λίγο και ράντιζαν το σπίτι, την αυλή, τις αποθήκες, 
τα ζώα, τα χωράφια κ.λ.π.  

                                                                                                      

Τα πίζηλα (καλικάντζαροι)  

Όπως σε όλα τα μέρη της Ελλάδας έτσι και στον Πόντο πίστευαν, ότι το δωδεκαήμερο 
(Από τα Χριστούγεννα μέχρι τα Φώτα) βγαίνουν τα πίζηλα (οι καλικάντζαροι) και 
ενοχλούν τους ανθρώπους. Ιδιαίτερα ενοχλούσαν τα παιδιά και ιδίως τα αβάπτιστα, τις 
λεχώνες, τις νεόνυμφες και γενικά αδύναμα άτομα. Προκαλούσαν ζημιές στα πράγματα 
του σπιτιού, στα ζώα και στους αγρούς. Για να προστατευθούν απέφευγαν να κάνουν 
νυχτερινές δουλειές έξω από το σπίτι και να πετάξουν νερά έξω το βράδυ. Επίσης για να 
μην πλησιάζουν έλεγαν ψιθυριστά διάφορες προσευχές. Τα πίζηλα εξαφανίζονταν τα 
Φώτα με τον αγιασμό των υδάτων για να επιστρέψουν και πάλι τα Χριστούγεννα. 

Ανάλογα με την περιοχή ονομάζονται και πίζουλα, πίζελα και πιζήαλα. 

                                                                                                       

 

Ο κουκαράς 

Τον κουκαρά κατασκεύαζαν οι γυναίκες κρυφά από τα παιδιά τους. Αυτός αποτελούνταν 
από ένα μεγάλο κρεμμύδι πάνω στο οποίο κάρφωναν σε ημικύκλιο εφτά φτερά από κότα 
ή κόκορα (όσες οι εβδομάδες της νηστείας). Χωρίς να γίνουν αντιληπτές από τα παιδιά 
τον κρεμούσαν από το ταβάνι. Το κρέμασμα γινόταν την Καθαρά Δευτέρα πολύ νωρίς. 
Έτσι όταν ξυπνούσαν τα παιδιά αντίκριζαν τον κουκαρά να κρέμεται από το ταβάνι και 
να κουνιέται. Αν δεν συμμορφώνονταν με το κράτημα της νηστείας τα φοβέριζαν ότι θα 
τα φάει ο κουκαράς. Με τρόπο φυσούσαν τον κουκαρά που καθώς κουνιόταν και 
περιστρέφονταν προκαλούσε τον φόβο. Κάθε εβδομάδα που περνούσε αφαιρούσαν και 
ένα φτερό μέχρι να τελειώσουν όλα με το τελείωμα της νηστείας. 
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   Ο φοβερός κουκαράς 

                                                                                                     

Η Αποκριά (Εμπονέστα) 

Η Αποκριά λεγόταν εμπονέστα ( προέρχεται από την λέξη απονήστια). Τα φαγητά που 
περίσσευαν από την προηγούμενη ημέρα της αποκριάς τα έδιναν σε φτωχές τουρκάλες 
που τριγυρνούσαν στις ελληνικές γειτονιές για τον σκοπό αυτό. Χαρακτηριστική είναι η 
ερώτηση που απηύθυναν οι τουρκάλες μόλις αντίκριζαν μια ελληνίδα νοικοκυρά: 
Κόγκσου, αρτούχ - μαρτούχ γιόκμου; Δηλαδή: Γειτόνισσα, περισσεύματα - 
ξεπερισσεύματα δεν έχει; Και οι ελληνίδες σχολίαζαν μεταξύ τους: Οσήμερον οι 
τουρξάδες α έχ’νε μπαϊράμ. Δηλαδή: Σήμερα οι τουρκάλες θα έχουν Πάσχα.  Δικαίωμα 
να φάνε από τα περισσεύματα είχαν μόνο όσοι ξενυχτούσαν διασκεδάζοντας χωρίς να 
κοιμηθούν καθόλου.  Άν κάποιος κοιμόταν έχανε το δικαίωμα. Πριν κοιμηθούν το βράδυ 
της αποκριάς σφράγιζαν το στόμα τους για την περίοδο της νηστείας τρώγωντας ένα 
αυγό και λέγοντας: Με τ’ ωβόν εβούλωσά το, με τ’ ωβόν θ’ ανοίγ’ ατο. Δηλαδή με το 
τέλος της νηστείας, μετά την ανάσταση το πρώτο μη νηστίσιμο που θα φάει θα είναι το 
κόκκινο αυγό. Οι Πόντιοι ήταν πολύ αυστηροί με την νηστεία. Ακόμη και η μύτη αν 
άνοιγε ενός παιδιού, του έλεγαν να φτύσει το αίμα και να μην το καταπιεί για να μην 
καταλύσει τη νηστεία. 
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Καθαρή Δευτέρα 

Στον Πόντο η Καθαρή Δευτέρα δεν ήταν ημέρα γλεντιού και πετάγματος αετού. Ήταν 
ημέρα γενικού καθαρισμού όλων των σκευών και αντικειμένων που είχαν σχέση με το 
φαγητό.  Για τον τελειότερο καθαρισμό χρησιμοποιούσαν την κατενή. Η κατενή είναι η 
γνωστή στους παλαιότερους αλισίβα. Σε ένα καζάνι έβραζαν νερό με στάχτη και μ’ αυτό 
καθάριζαν τα μεταλλικά και ξύλινα σκεύη και αντικείμενα. Τα κρεατοκούρα, τα ξύλινα 
κούτσουρα που επάνω έκοβαν τα κρέατα και έφτιαχναν και κιμά, όχι μόνο τα έπλεναν 
αλλά και τα έξυναν με αιχμηρά εργαλεία για να εξαφανιστεί κάθε ίχνος λίπους που 
ενδεχομένως είχε εισχωρήσει στο ξύλο. Παρομοίως έξυναν και τα κοβλάκια (ξύλινα 
δοχεία για βούτυρο) και τα καρσάνια (ξύλινες λεκάνες). Τα χάλκινα σκεύη αφού τα 
έπλεναν, τα έτριβαν με στάχτη για να γυαλίσουν. Επί πλέον καθάριζαν και τα διάφορα 
στρωσίδια του σπιτιού. 

                                                                                                       

Το Μάχ 

Στον Πόντο και κυρίως στον ανατολικό θεωρούνταν ασέβεια το να μιλά η νύφη στον 
πεθερό και στην πεθερά. Σε πολλές δε περιπτώσεις δεν επιτρεπόταν ούτε να αντικρίσει 
τον πεθερό κυρίως. Χαρακτηριστική είναι η φράση: Η νύφε κρατεί μάχ‘. Υπήρχε 
περίπτωση μετά από πολλά χρόνια - και αφού είχε αποκτήσει δυο τρία παιδιά, - στην 
πρώτη μόνο νύφη, να της επιτραπεί να μιλήσει στα πεθερικά της. 
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Ποντιακή Μουσική και Ποίηση 
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 ΠΟΝΤΟΙΑΚΟΙ  ΧΟΡΟΙ 
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Tο άγνωστο ποντιακό θέατρο  
 

 

Tου EPMH MOYPaTIΔH 

Tο PΩMaIIKO ΘEaTPO του Mικρασιατικού Πόντου (Tραπεζούντα, Kερασούντα, 
Σινώπη, Kοτύωρα, aμισός), της Nότιας Pωσίας (Nοβοροσίσκ, Kρασνοντάρ, aνάπα), της 
Oυκρανίας (Mαριούπολη, Pοστόφ), του aζερμπαϊτζάν (Mπακού), της Tσετσενίας 
(Γκρόζνι) είναι ένα άγνωστο, αλλά πολύτιμο κομμάτι του νεοελληνικού θεάτρου και της 
λαογραφίας. Σε σύγκριση με άλλα είδη της θεατρικής ιστορίας μας, το Pωμαίικο Θέατρο, 
ιδιωματικό ή μη, ποτέ δεν είλκυσε την προσοχή των μελετητών! aν για το πλατύ κοινό 
εμπόδιο στάθηκε η διάλεκτος, για τους θεατρολόγους, τους ιστορικούς του θεάτρου και 
τους δασκάλους των πανεπιστημιακών θεατρικών σχολών ποιο ήταν το εμπόδιο; Tι 
εμπόδισε να γνωρίσουν το Ποντιακό Θέατρο που ήταν γραμμένο στη δημοτική ή στην 
καθαρεύσα, όπως «Oι φυγάδες» του Περικλή Tριανταφυλλίδη ή το «Eιμαρμένης 
παίγνια» του Iωάννου Bαλαβάνη, ή το «Xαρίλαος Kομνηνός, ήτοι «Bορράς και 
aνατολή» του aλέξανδρου Zωηρού; 

Tο Ποντιακό Θέατρο εντοπίζεται 
σε δύο χώρους: ο πρώτος είναι ο 
μικρασιατικός Πόντος 
(Tραπεζούντα, Kερασούντα), 
όπου ο γεννήθηκε στις αρχές του 
18ου αι. Eκεί έχουμε το πρώτο 
τυπωμένο ποντιακό θεατρικό 
έργο, το «Eιμαρμένης παίγνια» 
του Kερασούντιου Iωάννου 
Bαλαβάνη, το 1860. Παραμένει 
ακόμη άγνωστο το Ποντιακό 
Θέατρο του 16ου και 17ου αιώνα 
που οι Πόντιοι δημιούργησαν 
στην τουρκική γλώσσα, μαζί με 
άλλες εθνότητες, υποχρεωμένοι 
από τις κοινωνικές και πολιτικές 
συνθήκες. O δεύτερος χώρος 
είναι η ρωσική επικράτεια πρώτα, 
στα χρόνια τσαρικής 
αυτοκρατορίας και μέχρι το 1917, 
και στη συνέχεια από την 
Oκτωβριανή Eπανάσταση μέχρι 

και τη διάλυση της Σοβιετικής Eνωσης, οπότε έχουμε την «περίοδο του ποντιακού 
σοβιετικού θεάτρου» (1917- 1985). 

 

Mέλη του θεατρικού τμήματος της ελληνικής 
κοινότητας στο Kομπουλέτι της Γεωργίας, το 1937, 
ένα χρόνο πριν αρχίσουν οι σταλινικές εκκαθαρίσεις. 
Στο πλαίσιο των διώξεων των εθνικών μειονοτήτων, 
οι σοβιετικές αρχές έκλεισαν το 1938 τα σχολεία, τις 
εφημερίδες, τους εκδοτικούς οίκους και τα θέατρα 
των Eλλήνων.  
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Oργανο εθνογνωσίας 

O μικρασιατικός Πόντος, του ενός εκατομμυρίου Eλλήνων και άλλων τόσων Tούρκων, 
είναι το ένα δέκατο της Mικρασίας, η οποία είναι πέντε φορές μεγαλύτερη από την 
Eλλάδα. aυτό σημαίνει ότι ο Πόντος είναι σαν τη μισή Eλλάδα. Tο Ποντιακό Θέατρο 
που γεννήθηκε στον χώρο αυτό, προσπάθησε μέσα από τις ρωγμές που άφηνε το 
τιμαριωτικό σύστημα στα τέλη της οθωμανικής αυτοκρατορίας, το τανζιμάτ, κι αργότερα 
το τουρκικό κράτος, να δώσει τα πειστήρια της εθνογνωσίας, της φυλετικής 
καθαρότητας, της εθνικής επιβίωσης: «Eλληνες εσμέν, απόγονοι ενδόξων προγόνων», 
γράφει ο Iωάννης Bαλαβάνης στο «Eιμαρμένης παίγνια». 

Oι θεμελιακές αρχές της ιδεολογικής σύνταξης του Ποντιακού Θεάτρου στην τσαρική 
Pωσία είναι: η μυθολογία του απώτερου ιστορικού παρελθόντος και της αδιάλειπτης 
συνέχειας του ελληνισμού, ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, ο ρωμαίικος πολιτισμός της 
Mικρασίας - γέφυρα προς τις χώρες της τσαρικής αυτοκρατορίας. Kι ακόμη σημαντικό 
ρόλο θα παίξουν τα νεοελληνικά θεατρικά και καλλιτεχνικά κινήματα που αναπτύχθηκαν 
από το 1830 και μετά, η μυθολογία της ανατολικής σκέψης και βέβαια η Oρθοδοξία. Tο 
Ποντιακό Θέατρο ήταν και είναι λογοκρατούμενο. Xρησιμοποίησε κυρίως την ποντιακή 
διάλεκτο με τα εκατόν είκοσι ιδιώματά της ως όργανο εθνογνωσίας. H ελληνική γλώσσα 
χρησιμοποιήθηκε με γνώση, αγάπη και σεβασμό. 

Πρόγονοι του Ποντιακού Θεάτρου υπήρξαν οι Mωμόγεροι που απαντώνται στον Πόντο 
σε εξήντα παραλλαγές και παίζονται ακόμη και σήμερα στην Eλλάδα. Kι ακόμη, οι 
αρχαίοι θεατρικοί συγγραφείς της Nέας και Mέσης Kωμωδίας, όπως ο Δίφιλος ο 
Σινωπεύς, ο Διόδωρος ο Σινωπεύς, ο Διογένης ο κυνικός ή παραχαράκτης, ο Bάτων ο 
Σινωπεύς, ο Σπίνθα ο Hρακλεώτης, ο Hρακλείδης ο Ποντιακός και ο Xαμαιλέων ο 
Hρακλείωτης. Eπίσης, στον Πόντο λειτούργησαν τέσσερα θέατρα ανοιχτά μαρμάρινα ή 
πέτρινα και πέντε κλειστά: Tο «Θέατρο της Tραπεζούντας» του Kωστάκη Θεοφύλακτου, 
το «Σύγχρονο Θέατρο Kερασούντος» του aριστοτέλη Nεόφυτου, το «Θέατρο Πάφρας» 
του Δημοσθένη N. Mακρή και το «Θέατρο aμισού» του aπόστολου Παλιόγλου. Yπήρχαν 
και τα αρχαία θέατρα aμισού, aμάσειας, aμάστριδος (Παφλαγονία), Kερασούντος και 
Σινώπης. 

Tο Ποντιακό Θέατρο αριθμεί σήμερα 340 έργα τυπωμένα ή χειρόγραφα, γραμμένα σε 
όλα τα ιδιώματα της ποντιακής διαλέκτου ή ποντιακής καθαρεύουσας, ή ποντιακής και 
δημοτικής, ή μόνο καθαρεύουσας. aπό αυτά τα 285 γράφτηκαν στην Eλλάδα μετά το 
1922, τα υπόλοιπα στον Mικρασιατικό Πόντο και στην τσαρική Pωσία και 
ανεξακρίβωτος ακόμη αριθμός στην πάλαι ποτέ Σοβιετική Eνωση. 
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H θεατρική κίνηση στον 
μικρασιατικό Πόντο, Tραπεζούντα, 
Kερασούντα και στις άλλες πόλεις 
ήταν έντονη. Παρουσιάζονταν έργα 
από ντόπιους θιάσους σωματείων 
και συλλόγων, αλλά και 
περιοδεύοντες ελλαδικούς, κυρίως 
αθηναϊκούς, των Tαβουλάρη- 
Kοτοπούλη, της Eυαγγελίας 
Παρασκευοπούλου, της aικατερίνης 
Bερώνη που προκαλούσαν αληθινό 
συναγερμό. O θίασος Tσούκα 
Hσαΐα, Xριστοφορίδη - Kόκκου με 
πρωταγωνίστρια την aνθίππη 
Kόκκου, είχαν αφήσει εποχή. Oι 
θίασοι Στεφάνου- Σπυρόπουλου 
Xέλμη, Bερώνη - Γεννάδη, 
Φίλιππου aπέργη, της Kυβέλης και 
πολλοί άλλοι είχαν περάσει από 
αυτές τις πόλεις. Oι αθηναϊκοί θίασοι παρουσίαζαν συνήθως έργα πατριωτικά, όπως, 
«aθανάσιος Διάκος», «Mάρκος Mπότσαρης», «Σουλιώτες», «O Λεωνίδας εν 
Θερμοπύλαι», στα ελληνικά, για να μιλήσουν για τα κλέη και τα πάθη των ένδοξων 
προγόνων, τονώνοντας, έτσι, το εθνικό φρόνημα. Oι ντόπιοι θίασοι παρουσίαζαν έργα 
του αρχαίου και του νεοελληνικού θεάτρου, του ευρωπαϊκού αλλά και του ρωσικού. 

Tσαρική Pωσία, πρώην EΣΣΔ 

Θα επιχειρήσω μια δειλή προσέγγιση του Ποντιακού Θεάτρου στην τσαρική Pωσία, 
όπου εμφανίζεται μετά την πτώση της Tραπεζούντας (1461) και τους πολλούς 
ρωσοτουρκικούς πολέμους, στη διάρκεια των οποίων Eλληνες του μικρασιατικού 
Πόντου κατέφυγαν στην ομόδοξη Pωσία, μεταφέροντας στις πολιτιστικές αποσκευές 
τους και το θέατρό τους. Tο Ποντιακό Θέατρο λειτούργησε κυρίως στη Nότια Pωσία, 
Γεωργία, Oυκρανία, aζερμπαϊτζάν, Tσετσενία, όπου υπήρχε συμπαγής ποντιακός 
πληθυσμός. Δεν γνωρίζουμε τα θεατρικά καθέκαστα πριν από το 1400. Ωστόσο, είναι 
αποδεδειγμένο ότι το Ποντιακό Θέατρο επηρεάστηκε από το ρωσικό, ως προς τη μορφή 
και την ιδεολογία. Oι Πόντιοι παρουσίαζαν έργα του ρωσικού δραματολογίου, από 
Tουργκιένεφ, Oστρόφσκι, Γκριμπογιέντοφ έως και Tσέχωφ. aκόμη, έπαιζαν έργα του 
αρχαίου και του νεοελληνικού θεάτρου. 

H μαρξιστική θεωρία όμως που διερευνούσε τις δυνατότητες αλλαγής της κοινωνίας, 
επηρέασε πολλούς ποιητές και δραματουργούς. Xαρακτηριστική περίπτωση ο Γεώργιος 
K. Φωτιάδης (1872-1909) με την τριλογία του «Tο σκότος», «Tα μισόφωτα», «Tο φως» 
που τον κατατάσσει στους σπουδαίους του παγκόσμιου θεάτρου. Συμβολιστής, 
επηρεασμένος από τους aλεξάντρ Mπλοκ, aντρέι Mπέλι, Bλαντιμίρ Σολοβιόφ, 
στοχάζεται στο είναι και στο γίγνεσθαι της κοινωνίας. 

aναμνηστική φωτογραφία συντροφιάς νέων στα 
Kομνηνά Πτολεμαΐδας, το 1959. Kατάγονταν από 
τα χωριά της Mατσούκας του Πόντου και είχαν 
ντυθεί «Mωμόγεροι» σύμφωνα με τα έθιμα της 
ποντιακής τους πατρίδας (φωτ.: από το aρχείο 
του Kέντρου Mικρασιατικών Σπουδών).  
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Λίγα λόγια για το ποντιακό σοβιετικό θέατρο: Kλήθηκε να συμμετάσχει στο 
σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας, για τη δημιουργία ενός νέου ανθρώπου 
ενταγμένου στο πλαίσιο της προλεταριακής κουλτούρας και του σοσιαλιστικού 
ρεαλισμού. Hταν ένα θέατρο από τον λαό για τον λαό, που υπηρετούσε το δόγμα «εθνικό 
στη μορφή και σοσιαλιστικό στο περιεχόμενο»!. Tην εποχή εκείνη υπήρξε εντονότατη 
θεατρική κίνηση από ερασιτεχνικούς, επαγγελματικούς και κρατικούς θιάσους. 
Παρουσιάστηκαν επίσης έργα του αρχαίου θεάτρου, του νεοελληνικού αστικού θεάτρου, 
αλλά και ρωσικά, αρμένικα, γεωργιανά. Στους θιάσους συμμετείχαν Pώσοι, Γεωργιανοί, 
aρμένιοι σκηνοθέτες και σκηνογράφοι, ακόμη και μουσικοί. O Oδυσσέας Δημητριάδης 
έγραφε μουσική για το θεάτρο. Eίναι η εποχή που γράφτηκαν και πολλά έργα. Δεν ήταν 
λίγοι οι συγγραφείς που μετουσίωσαν την ιδεολογία σε τέχνη. aνάμεσά τους, δύο 
σπουδαίοι θεατρικοί συγγραφείς και ποιητές: ο Γιώργης aντωνίου Kοστοπράβ 
(Kωνσταντινίδης) και ο Θόδωρος Γρηγορίου Kανονίδης - aπόλλων. 
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