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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Στη παρούσα εργασία καταδεικνύεται η συµπόρευση των γαµήλιων ποντιακών 
εθίµων µε το µουσικό τους πολιτισµό, αναλύονται δηλαδή τα ποντιακά µουσικά 
όργανα, τραγούδια και χοροί και ο ρόλος τους στο µυστήριο του γάµου. Η καθεαυτή 
διαδικασία του γάµου είναι γενικά κοινή σε όλο τον Πόντο µε κάποιες µικρές ή 
µεγαλήτερες παραλλαγές, κυρίως στους χορούς και στα άσµατα, οι οποίες όµως µετά 
το ξεριζωµό των ποντίων και την εγκατάσταση τους στην Ελλάδα, Ρωσία κ.τ.λ. 
συγχωνεύτηκαν και λίγες µόνο διαφορετικότητες διασώθηκαν. Στη συγκεκριµένη 
εργασία δίνεται περιληπτική περιγραφή γενικά του ποντιακού γάµου που αφορά την 
περιοχή του κεντρικού Πόντου και µια αναλυτική περιγραφή του γάµου των 
περιοχών της Ματσούκας (επαρχία Τραπεζούντας) και των χωριών Σακίρε (νοµός 
Ντµανίση) της Γεωργίας και Καράκιλσε της πόλης του Κάρς που υπάγονταν στο 
Κυβερνείο του Κάρς. Γίνεται ταυτόχρονα µια συγκριτική έρευνα µεταξύ των τριών 
περιοχών όσο αναφορά τις διαφοροποιήσεις του γάµου οι οποίες διασώθηκαν. 
 
Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνετε ένας σύντοµος γεωγραφικός προσδιορισµός 
του Πόντου, µια αναφορά στην αρχαία Ελληνική µυθολογία στην οποία 
παρουσιάζονται ενδείξεις που αφορούν τη καταγωγή του ποντιακού φύλου, µια 
συνοπτική αναδροµή στην ιστορία του πόντου και τέλος κάποια γενικά στοιχεία των 
περιοχών του Καρς, Ματσούκας και των ποντίων της πρώην ΕΣΣ∆ από όπου και 
αντλούνται οι περισσότερες πληροφορίες της εργασίας.  
 
Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνονται στοιχεία για την ιστορικότητα και τη καταγωγή της 
ποντιακής διαλέκτου, εξετάζεται ο µουσικός πολιτισµός ως µουσική επιτέλεση και ως 
εθνοµουσικολογικό προϊόν, διότι η όλη εργασία αναφέρεται στη µουσική παράδοση 
και πολιτισµό ενός λαού, αναφέρονται κάποια στοιχεία για τη γένεση και την εξέλιξη 
των ποντιακών χορών καθώς και για τα χαρακτηριστικά τους, εξετάζεται ο τρόπος µε 
τον οποίων κατασκευάζεται το δηµοτικό τραγούδι γενικά αλλα και ειδικά το ποντιακό 
δηµοτικό τραγούδι επίσης αναλύεται η µορφή το µέτρο και το περιεχόµενο των 
ποντιακών τραγουδιών. Τέλος καταγράφονται τα ποντιακά µουσικά όργανα καθώς 
και τα δάνεια για το ποντιακό λαό όργανα τα οποία χρησιµοποιήθηκαν ανά 
διαστήµατα και ανά περιοχές. 
 
Στο τρίτο κεφάλαιο  της εργασίας γίνεται µια αναφορά στον αρχαίο ελληνικό γάµο 
και µια περιλιπτική αναφορά στα γενικά χαρακτηριστηκά του ποντιακού γάµου, 
καταγράφοναι έθιµα και στοιχεία τα οποία είναι εξέλιξη ή προήλθαν από τον αρχαίο 
ελληνικό γάµο. Στη συνέχεια αναλύονται όλα τα στάδια του ποντιακού γάµου για τις 
τρεις περιοχές οι οποίες διερευνούνται.  
 
Στο τέταρτο κεφάλαιο καταγράφονται τα τελετουργικά τραγούδια και οι χοροί των 
ποντιακών γάµων και αναδυκνείονται οι διαφοροποιήσεις και τα κοινά 
χαρακτηριστηκά τους στις τρεις περιοχές.  
 
 
 
Η µέθοδος που ακολουθήθηκε για την συγγραφή της εργασίας είναι βιβλιογραφική 
έρευνα και έρευνα ατοµικής περίπτωσης βασίζεται ποιοτική επιστηµολογική 
προσέγγιση. Η συλλογή του ερευνιτικού υλικού έγινε µέσα από συνεντεύξεις 



6 
 

(ατοµικές και οµαδικές) και σύνθεση πληροφοριών από την υπάρχουσα βιβλιογραφία 
καιηλεκτρονικές πηγές. Μεγάλη δυσκολία αντιµετωπίστηκε στη σύνθεση 
πληροφοριών αλλά και στις συνεντεύξεις. Οι πληροφορείς ήταν αρκετές και πολλές 
φορές ερχόταν σε αντίφαση µε τις πληροφορίες που καταγράφτηκαν από τις 
συνεντεύξεις. Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν µε δηµοσιογραφικό 
µαγνητοφωνάκι και ένα ερωτηµατολόγιο-οδηγός τελικά όµως πήραν ελεύθερη 
µορφή. Οι ερωτηθέντες κατάγονταν από το Καράκιλσε του Κάρς και από το χωριό 
Σακίρε (ασβεστοχώρι στα ελληνικά) υπάγετει στο νοµό ντµανίσι της Γεωργίας  αλλά 
γεννήθηκαν και µεγάλωσαν στο Λευκώνα (Καβακλή) Σερρών. Οι πληροφορίες που 
δόθηκαν διατηρήθηκαν από τις διηγήσεις των γονιών και παππούδων τους οι οποίοι 
κατόρθωσαν να φτάσουν  από τα µέρη του πόντου στην Ελλάδα ύστερα από πολλές 
κακουχίες και µεταναστεύσεις από πόλη σε πόλη στο αιµατηρό ταξίδι της 
προσφυγιάς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο :Γενικές πληροφορίες για τη περιοχή του Πόντου, 
Κάρς, Ματσούκας και τους Πόντιους της πρ.: ΕΣΣ∆ 

 

1.1  Γεωγραφικός προσδιορισµός 
 
 
 

 
 
Εικόνα 1.1. Χάρτης Εύξεινου Πόντου 
 
 
Σύµφωνα µε τον ιστορικό γεωγράφο Στράβωνα ο Πόντος ως  γεωγραφική έκταση 
περιλαµβάνει τα παράλια του Εύξεινου Πόντου και την προς τα νότια ενδοχώρα σε 
αρκετό βάθος. Προς την ανατολική πλευρά του βρίσκεται ο ποταµός Φάσις. Τα 
δυτικά σύνορα του σηµαδεύονται µε τον Αλύ ποταµό. Ο δυτικός Ευφράτης καλύπτει 
τη νότια πλευρά του Πόντου. Η βόρεια περιοχή καλύπτεται από τον Εύξεινο Πόντο. 
Η γεωγραφική του έκταση υπολογίζεται σε 70.000 τετραγωνικά χιλιόµετρα. Με 
ιστορικά και γεωπολιτικά κριτήρια όµως η έκταση του Πόντου είναι πολύ 
µεγαλύτερη. Το Ελληνικό στοιχείο κυριαρχεί στο χώρο αυτό επί αιώνες αναπτύσσει 
δραστηριότητες και απλώνει την εξουσία του σε όλα τα παράλια του Εύξεινου 
Πόντου όπου έχει και δικές του αποικίες. Εξουσιάζει την απέναντι από τη 
Τραπεζούντα παράλια χώρα της σηµερινής Κριµαίας δηλ. τη παλιά τουρκική 
χερσόνησο όπου τελεί υπό την εξουσία των Μιθρίδατων βασιλέων του Πόντου. Το 
ίδιο συµβαίνει και µε την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, η οποία εξουσιάζει την 
χερσόνησο, που ονοµάζονταν τότε Πειρατεία. Οι Έλληνες του Πόντου κυριαρχούν σε 
ολόκληρη τη θάλασσα του Εύξεινου Πόντου και τα παράλια του. Ακόµη εξουσιάζουν 
σηµαντικές περιοχές του Καυκάσου. Η έκταση της θάλασσας του Εύξεινου Πόντου 
έχει έκταση περίπου 400.000 τετραγωνικά χιλιόµετρα. Με όλα αυτά τα δεδοµένα η 
συνολική έκταση των Ελλήνων του Πόντου απλώνεται σε έκταση 500.000 
τετραγωνικά χιλιόµετρα.       {15}(clubs.pathfinder.gr/pontiakonedesmatologion). 
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1.2  Μυθολογία και πόντος 
 
 
 
Η χώρα του Πόντου βρίσκεται σε άµεση σχέση µε την Ελληνική Μυθολογία. 
Ανάµεσα στους κατοίκους του Πόντου και του Ελλαδικού χώρου υπάρχουν από τη 
µυθική εποχή συγγενικοί και φυλετικοί δεσµοί. Οι παρακάτω αναφορές περιορίζονται 
σε λίγα µυθολογικά στοιχεία που είναι ωστόσο αρκετά για να δείξουν σε συνδυασµό 
µε τις ιστορικές αποδείξεις την Ελληνικότητα του Πόντου και την επιρροή τους στη 
διαµόρφωση χαρακτήρα και ιδιοσυγκρασίας του ποντιακού ελληνισµού. 
 
Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣ 
Στη χερσόνησο της Ταυρίδας βρίσκεται ο ναός της θεάς Άρτεµης όπου ιερουργεί η 
Ιφιγένεια και όπου φτάνουν ο Ορέστης µε τον Πυλάδη για να κλέψουν το ξόανο της 
θεάς. 
 
 ΟΙ ΑΜΑΖΟΝΕΣ 
Κοντά στον Θερµόδωντα και τον Ίρι ποταµό, εκτείνεται κατά τον Στράβωνα η 
Θεµίσκυρα, η πεδιάδα των αµαζόνων, αυτού του έθνους των ηρωικών γυναικών και 
το παροιµιώδες πολεµικό µένος, που έκοβαν, όπως µυθολογείτε τον έναν τους µαστό 
για να πολεµούν πιο ελεύθερα στην µάχη µε τα τόξα. Η εκστρατεία του Ηρακλή 
εναντίον τους, για να πάρει τον ζωστήρα της βασίλισσας τους Ιπολλύτης αποτελεί 
έναν από τους άθλους του. 
 
Ο ΦΡΙΞΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗ 
Ο µύθος παραδίδει ότι τα δύο αδέλφια, αφού ξεφεύγουν από την θυσία καβάλα σ’ ένα 
φτερωτό χρυσόµαλλο κριάρι κατευθύνονται προς την Κολχίδα, Η Έλλη όµως 
ζαλίζεται πάνω απ’ τα ∆αρδανέλια και πέφτει στην θάλασσα που από τότε 
ονοµάζεται Ελλήσποντος ( ο Πόντος της Έλλης). Ο Φρίξος, µόνος του πια φτάνει 
στην  Κολχίδα, θυσιάζει το κριάρι και χαρίζει το χρυσόµαλλο δέρας του στον βασιλιά 
Αιήτη. Το δέρας, κρεµασµένο σε µια βελανιδιά µε φύλακα έναν τεράστιο δράκο, 
χαρίζει µε τις µαγικές του ιδιότητες ευηµερία στον λαό του Αιήτη.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 1.2. Αεροφωτογραφία του Πόντου της Έλλης 
(Ελλησποντος).  
 
 

 

http://thalassa-karadeniz.livepage.gr/image/1271/20867_ELLISPONTOS.jpg
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 Η ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 
 
Ο θρύλος της ξεκινά από την πόλη Ιωλκό της Θεσσαλίας, µε τον Ιάσωνα να 
συγκεντρώνει τα πιο γενναία παλικάρια της εποχής (όπως τον Ηρακλή, τον Έυφηµο, 
τον Θυσέα, τον Κάστορα, τον Πολυδεύκη κ.α.) και να ξεκινά µε το καράβι Αργώ το 
περιπετειώδες ταξίδι του στην Κολχίδα. Όταν φτάνει εκεί µε την βοήθεια της κόρης 
του βασιλιά Αιήτη, Μήδειας, κατορθώνει να κλέψει το χρυσόµαλλο δέρας 
σκοτώνοντας τον γιο του βασιλιά Άψυρτο. Μετά από πολλές περιπέτειες επιστρέφει 
θριαµβευτής στην Ιωλκό. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 1.3. Απεικόνιση του 
πλοίου που χρησιµοποιήθηκε 
στην Αργοναυτική 
εκστρατεία. 

 
 
 
O ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 
 
Ο αλτρουιστής ήρωας που χάρισε το πολύτιµο δώρου της φωτιάς στους ανθρώπους 
αφού την έκλεψε από τον Όλυµπο, δέθηκε κατά την παράδοση του Ισιόδου από τον 
οργισµένο ∆ία πάνω στα βράχια του Καυκάσου. Εκεί έτρωγε καθηµερινά το συκώτι 
του ένα αετός, ώσπου έγινε ο Ηρακλής λυτρωτής στο µαρτύριο του.  
{18 }(www.elverias.gr/content/view) 
 
 

 
 
 
Εικόνα 1.4. Ο Προµηθέας στα 
βράχια του Καυκάσου, όπου 
τιµωρούνταν από τους θεούς του 
Ολύµπου 

 
 

http://www.elverias.gr/content/view
http://thalassa-karadeniz.livepage.gr/image/1271/21908_PROMHTEUS._%283%29.jpg
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1.3  Συνοπτική αναφορά στην ιστορία του Πόντου 
 
 
Η Ελληνική παρουσία στο Πόντο εντοπίζεται σε δύο βασικά κέντρα.1.Το  
µικρασιατικό πόντο και 2.στη κριµαϊκή χερσόνησο. Σύγχρονοι ιστορικοί της µαύρης 
θάλασσας επισηµαίνουν ότι οι Έλληνες είναι ένας από τους αρχαιότερους λαούς της 
περιοχής. Ο Michal Rostovzeff  υποστηρίζει ότι οι Έλληνες προσέγγισαν τις ακτές 
του Εύξεινου Πόντου την εποχή του σιδήρου το 1100π.Χ.Ο Bordman αναφέρει ότι η 
πρώιµη Ελληνική παρουσία στο πόντο οφείλεται στην αναζήτηση σιδήρου. Σύµφωνα 
µε άλλη θεωρία η περιοχή του πόντου κατοικήθηκε πολύ νωρίτερα από 
πρωτοελλαδικούς πληθυσµούς Τραπεζούντιος Βησσαρίων θεωρεί το χώρο του 
ανατολικού πόντου πρωτοελλαδικό. Ο Fallmerayer υποστηρίζει ότι η Σινώπη 
ιδρύθηκε το 1260π.Χ. από τα ελληνοπελασγικά φύλλα. Η πρώτη καταγεγραµµένη 
εγκατάσταση ταυτίζεται µε τον ελληνικό αποικισµό τον 8ο αιώνα, όταν οι Μιλήσιοι 
ίδρυσαν την Ηράκλεια και τη Σινώπη, η οποία µε τη σειρά της ίδρυσε τη 
Τραπεζούντα, πρωτεύουσα του Μικρασιατικού Πόντου.   
 
Το βασίλειο του Πόντου δηµιουργήθηκε από την παρθικής καταγωγής δυναστεία των 
Μυθριδατών. Η συγκεκριµένη δυναστεία συνεργάστηκε µε τα στρατεύµατα του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου για την εµπέδωση της ελληνικής κυριαρχίας στην Ανατολή. Ο 
νεότερος Μιθριδάτης µετά από διαµάχη µε τον Αντίγονο (τύραννος της βιθυνικής 
Κιου) το 281 ή 280π.Χ.έλαβε το τίτλο του βασιλιά και όρισε πρωτεύουσα του 
κράτους την Αµάσεια. Τον Μιθριδάτη διαδέχτηκε ο γιος του Αριοβαρζάνης και στη 
συνέχεια ο ανήλικος εγγονός του Μιθριδάτης Β. Τότε το κράτος αντιµετώπισε την 
εισβολή των Γαλατών. Κατά τη βασιλεία του Μιθριδάτη Ε η πρωτεύουσα 
µεταφέρθηκε στην Σινώπη το 120π.Χ. Τον διαδέχτηκε ο Μιθριδάτης ΣΤ ο Ευπάτωρ ο 
οποίος υποκίνησε κοινωνική εξέγερση των ελληνικών πόλεων που βρίσκονταν υπό 
ρωµαϊκή κατοχή. Τη περίοδο των Μιθριδατικών πολέµων διαδέχτηκε ένα διάστηµα 
ανασυγκρότησης. Ο Ποµπήιος οργάνωσε την επαρχία του Πόντου, η οποία 
περιλαµβάνει και τα δυτικά εδάφη του Πόντου ή αλλιώς Πολυφωνικός Πόντος ενώ 
τα ανατολικά εδάφη ονοµάστηκαν Γαλατικός Πόντος. Μετά τη διάσπαση του 
ρωµαϊκού κράτους σε δυτικό και ανατολικό ο Πόντος, η Μικρά Ασία και η 
Βαλκανική εντάχτηκαν στο ανατολικό τµήµα.  
 
Η βυζαντινή αυτοκρατορία υπήρξε κέντρο του εκχριστιανισµένου ελληνορωµαϊκού 
κόσµου. Η περίοδος που ακολούθησε σφραγίστηκε από τη παρουσία του Ισλάµ. Οι 
άραβες και διάφορες τουρκικές οµάδες µετέτρεψαν την περιοχή σε πεδίο σύγκρουσης 
δύο µεγάλων πολιτισµών του ελληνόφωνου ορθόδοξου και του ισλαµικού. Οι 
σταυροφορίες υπήρξαν η χριστιανική απάντηση στο µουσουλµανικό κόσµο. Πρώτος 
βυζαντινός αυτοκράτορας που κήρυξε ιερό πόλεµο ήταν ο Νικηφόρος Φωκάς. Οι 
τρεις πρώτες σταυροφορίες προσέφεραν σηµαντική βοήθεια στη προσπάθεια των 
ελλήνων να ανακαταλάβουν τα εδάφη της Ανατολής. Όµως η ∆΄ Σταυροφορία µε τη 
κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους αποτέλεσε θανάσιµο πλήγµα 
για το Βυζάντιο.  
 
Μετά τη κατάληψη της πόλης οι έλληνες ίδρυσαν τρία κράτη, ένα στα βαλκάνια και 
δύο στη Μικρά Ασία. Με κέντρα τη Νίκαια της Βιθυνίας, την Ήπειρο και τη 
Τραπεζούντα. Η κατάληψη της Τραπεζούντας από τον Αλέξιο και τον ∆αβίδ 
Κοµνηνό και η ίδρυση µιας ελληνικής αυτοκρατορίας στον Πόντο, αποτελούσε 
σηµαντική εξέλιξη για τον ελληνισµό της Ανατολής. Ήταν το µακροβιότερο από τα 
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τρία αυτά κράτη που επέζησε 257χρόνια. Οι δύο Κοµνηνοί έφτασαν στην 
Τραπεζούντα τον Απρίλιο του 1204 µετά τη κατάληψη της Κωσταντινούπολης από 
τους Λατίνους. Η ύπαρξη ενός δυναµικού ελληνικού πληθυσµού στη περιοχή 
επέτρεψε τη δηµιουργία ισχυρής κρατικής εξουσίας. Την εποχή εκείνη ο Πόντος ήταν 
σηµαντικός εµπορικός και πολιτιστικός σταθµός. Η χώρα αυτή είχε γίνει «γη της 
επαγγελίας» µέχρι που καταλύεται από τους Τούρκους 8χρόνια µετά την άλωση της 
Κωνσταντινούπολης, το 1461. Ο ∆αυίδ είναι ο τελευταίος αυτοκράτορας.  
{4.} (Αγτζίδης, Έλληνες του Πόντου, σελ.15-85) 

 

 

1.4  Το κυβερνείο του Καρς 
 
 
  
 

 
Εικόνα 1.5. Χάρτης της περιφέρειας του Καρς - Αρδαχάν 

 

Το Κυβερνείο είχε έκταση 18.250 τ.χ. Το µέγιστο µήκος της εκτάσεως αυτής από 
βορρά προς νότο ήταν 200 χµ. και το µέγιστο πλάτος από ανατολή προς δύση 180 χµ. 
Κυριότερες πόλεις ήταν: το Καρς έδρα του Κυβερνείου κείµενη σε υψόµετρο 1750 µ., 
το Αρταχάν στα 1800 µ., το Σαρίκαµις (Sarıkamış), το Καγκισµάν (Kağızman) στα 
1400 µ. και η Όλτη (Oltu) στα 1280 µ. Η πόλη του Καρς απέχει 1.507 χιλιόµετρα από 
την Κωνσταντινούπολη και 496 από την Τραπεζούντα. Για την ονοµασία της πόλεως 
του Καρς, οι µεν Γεωργιανοί θεωρούσαν πως είναι γεωργιανή λέξη που σηµαίνει 
πύλη, οι δε Αρµένιοι την ετυµολογούσαν από την αρµένικη λέξη Χαρς που σηµαίνει 
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νύφη. Είχε 30 χιλιάδες κατοίκους, εκ των οποίων οι περισσότεροι ήταν Αρµένιοι που 
ασχολούνταν µε το εµπόριο και τις τέχνες, Έλληνες δηµόσιοι υπάλληλοι, εργολάβοι, 
επαγγελµατίες και κτηµατίες και Ρώσοι. Στην πόλη του Καρς έφταναν δυο ελληνικές 
εφηµερίδες: το Φως της Μακεδονίας και η Ακρόπολις Αθηνών.  
 
Η περιοχή του Κυβερνείου διασχίζεται, κυρίως, από τις οροσειρές: Σογανλούκ, Ακ – 
Μπαµπά, Αλά - Νταγ και τα βραχώδη όρη Καπάχ – Τεπέ στο νότο. Οι οροσειρές 
αποτελούνται από ψηλά όρη. Κατά περιοχές υπάρχουν µεγάλες κοιλάδες, βαθιές 
χαράδρες και ευµεγέθεις πεδιάδες µε πλούσια βλάστηση και άφθονα βοσκοτόπια. Οι 
πλαγιές των βουνών είναι οµαλές, καλύπτονται από χόρτο στα χαµηλά και δάση στα 
ψηλότερα σηµεία τους. Οι µεγαλύτεροι ποταµοί που διαρρέουν το Κυβερνείο είναι: 
Κουρά (Κύρος ποταµός), Αράξ,, Καρς – Τσάι, Αρπά – Τσάι και Όλτι – Τσάι. Οι 
τέσσερις πρώτοι εκβάλλουν στην Κασπία Θάλασσα, ενώ ο τελευταίος αφού ενώνεται 
µε τον Άκαµψι ποταµό (Ηoruh), εκβάλλει στη Μαύρη Θάλασσα. 
 
Στα απέραντα βοσκοτόπια του Κυβερνείου µετά την άνοιξη έρχονταν Γεωργιανοί µε 
τα κοπάδια τους για βοσκή. Υπολογίζεται πως κάθε χρόνο έφερναν εκατό µε εκατόν 
πενήντα χιλιάδες πρόβατα. 
 
Ο πληθυσµός του Κυβερνείου αποτελούνταν από: Έλληνες, Ρώσους, Αρµένιους, 
Τούρκους, Κούρδους-Εζίδγους, Τουρκµένους, Καραπαπάχους, Λεζγίνους, 
Οσετίνους, Εσθονούς και Μαλακάνους. Ο πληθυσµός αυτός χωριζόταν σε δυο 
κατηγορίες όσον αφορά τον τρόπο ζωής: στους µονίµως εγκατεστηµένους και τους 
περιφερόµενους σκηνίτες ή νοµάδες.  
{18.} (http://rapid, Κασκαµανίδης Γ.Εφηµερίδα Εύξεινος Πόντος, Απρίλιος 
2002) 
 

 

1.5  Σύντοµη ιστορία της Ματσούκας 
 
 
Η Ματσούκα του πόντου αποτελεί επαρχία του νοµού Τραπεζούντας και αποτελείται 
από 70 χωριά. Από αυτά τα 11 αποτελούν την ιδιαίτερη περιοχή της άνω µατσούκας 
και τα υπόλοιπα 59 της κάτω µατσούκας. Τα χωριά της άνω µατσούκας είναι η 
µεσαιωνική παλαιοµατσούκα, η οποία αποτελούσε το θέρετρο των Κοµνηνών 
αυτοκρατόρων της Τραπεζούντας. Τα χωριά αυτά είχαν αυτοδιοίκηση, εξέλεγαν 
πρόεδρο κοινότητας, δηµογεροντία τους προεστούς (είχαν συµβουλευτικά 
καθήκοντα). Η τούρκικη κυβέρνηση επικύρωνε την εκλογή τους και τους αναγνώριζε 
ως αρχή του τόπου. Το 1922 το σύνολο του Ελληνικού πληθυσµού ανέρχονταν σε 
26.525 κατοίκους από τους οποίους µε την ανταλλαγή των πληθυσµών του 1923 
έφτασαν στην Ελλάδα 17.000. Οι υπόλοιποι 9.000 εκτελέστηκαν και κατέφυγαν στη 
Ρωσία. 
{3}. (Μεντεσίδης.Π.Ο γάµος στη Ματσούκα του Πόντου,σελ.25-28) 
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1.6 Πόντιοι της πρ. Ε.Σ.Σ.∆ 
 
 
 
Η ύπαρξη ελληνικού πληθυσµού στα εδάφη της σηµερινής Κοινοπολιτείας των 
Ευρασιατικών Κρατών και της ∆ηµοκρατίας της Γεωργίας χρονολογείται µεταξύ του 
8ου και του 7ου αιώνα π.Χ., οπότε ιδρύονται οι πρώτες ελληνικές αποικίες στις 
περιοχές της βόρειας ακτής της Μαύρης Θάλασσας και στον Καύκασο. Μέχρι και την 
εποχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας οι αποικίες αυτές εξακολουθούν να 
υφίστανται. Τον 9ο µ.Χ. αιώνα µάλιστα δηµιουργούνται επίσηµες επαφές µεταξύ 
Ελλήνων και Ρώσων και στη συνέχεια η Ρωσία εκχριστιανίζεται από το Βυζάντιο. 
Όταν το 1453 η Κωνσταντινούπολη περιέρχεται στην κυριαρχία των Οθωµανών 
πολλοί είναι οι Έλληνες που θα βρουν καταφύγιο στη χριστιανική Ρωσία. Καθ' όλη 
τη διάρκεια της οθωµανικής κυριαρχίας η Ρωσική Αυτοκρατορία δέχεται ελληνικούς 
πληθυσµούς, που εγκαταλείπουν τον Μικρασιατικό Πόντο. 
 
Η έλευση 3.000.000 Μωαµεθανών ( Αζέροι, Αζερµπαϊτζάνοι, Κιρκάσιοι/Τσερκέζοι 
και Τσέτες, Αµπχαζοί, Τατάροι και άλλα υπολείµµατα µογγολικών οµάδων καθώς 
και Τούρκοι ) καθ' όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα, λόγω κατάκτησης των τόπων 
κατοικίας τους από ρωσικά στρατεύµατα , ανέτρεψε την ευαίσθητη ισορροπία µεταξύ 
χριστιανικών και µωαµεθανικών πληθυσµών σε βάρος των πρώτων. Χιλιάδες αγρότες 
εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον τόπο τους και να καταφύγουν σε 
ρωσοκρατούµενα µέρη. Από το 1801 έως το 1856 περισσότεροι από 100.000 Πόντιοι 
πέρασαν τα τουρκορωσικά σύνορα, µε σκοπό να εγκατασταθούν στις γεωργιανές 
πεδιάδες. Επανοίκησαν µέρη που είχαν εγκαταλείψει οι Μωαµεθανοί, ίδρυσαν 
δεκάδες νέους οικισµούς και εισήγαγαν νέες καλλιέργειες. Οι ξεριζωµένοι πληθυσµοί 
αντιλαµβανόµενοι ως κίνδυνο τον εκρωσισµό τους και επιθυµώντας να διατηρήσουν 
την πολιτιστική τους ταυτότητα ζητούσαν την αποστολή δασκάλων και ιεροµόναχων. 
Γύρω στο 1880 στα ελληνικά καπνοχώρια της κεντρικής Γεωργίας και στους 
οικισµούς των µεταλλωρύχων ήδη λειτουργούσαν 192 δηµοτικά σχολεία (πολλά εκ 
των οποίων µονοθέσια και διθέσια). 
 
 
Το 1778 κατέφυγαν στην Αζοφική 31.098 Έλληνες της Κριµαίας. Από τότε ο αριθµός 
των Ελλήνων στο σιτοβολώνα της Αζοφικής συνεχώς αύξανε. Μετά το τέλος του 
"Πολέµου της Ανατολής" ( 1877-78 ) οι Έλληνες που ζουν εκεί φτάνουν στις 
180.000. Ο ρυθµός µετανάστευσης προς τη Ρωσία µέσα σε ένα αιώνα αυξήθηκε κατά 
600%. 
 
Όσο αφορά την οικονοµική τους δραστηριότητα, 25 αιώνες µετά την εγκατάσταση 
των πρώτων αποίκων στην Προποντίδα και τον Εύξεινο Πόντο, οι παραδοσιακές 
ελληνικές εστίες στα εδάφη της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και οι ελληνικές 
κοινότητες της διασποράς πέρα από τα οθωµανικά σύνορα διένυαν µια από τις πιο 
εντυπωσιακές φάσεις της ιστορίας του βορειοανατολικού ελληνισµού. 
 
Η διείσδυση των ευρωπαίων εµπόρων στις µαυροθαλασσίτικες αγορές σε συνδυασµό 
µε τον εξευρωπαϊσµό της ελληνικής αστικής τάξης είχαν σαν αποτέλεσµα τόσο την 
ανάπτυξη της αγροτικής και βιοτεχνικής παραγωγής, όσο και τη δηµιουργία µεγάλων 
εµπορικών οίκων και αντιπροσωπειών, ναυτιλιακών γραφείων και τραπεζών. Ο 
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ευρωπαϊκός ανταγωνισµός και οι απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς επιτάχυναν τη 
διαδικασία εκσυγχρονισµού των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες είχαν το 
πλεονέκτηµα της αποκλειστικής γνώσης της αγοράς και της στήριξης από 
πολυπληθές και δυναµικό δίκτυο οµογενών. 
 
Η εντυπωσιακή οικονοµική ανάπτυξη των Ελληνοποντίων κατά το 19ο αιώνα είχε 
άµεσο αντίκτυπο στην κίνηση των γραµµάτων και της παιδείας. Μετά το 1881 
σύλλογοι, λέσχες και φιλανθρωπικές αδελφότητες σε µεγάλα αστικά κέντρα αλλά και 
σε µικρότερες πόλεις αναπτύσσουν έντονη πολιτιστική δράση. Αλλά και σε περιοχές 
που στερούνται µεγάλης εµπορικής δραστηριότητας, όπως στα καπνοχώρια της 
Γεωργίας, στα ψαροχώρια της Κριµαίας και στα άγρια ρουµάνια της οροσειράς του 
Καυκάσου, οι Πόντιοι µετανάστες διατηρούσαν την πολιτιστική τους ταυτότητα και 
οργάνωναν θεατρικές παραστάσεις στην ποντιακή γλώσσα µε θέµατα εµπνευσµένα 
από την ποντιακή ζωή. Από το ένα έως το άλλο άκρο της Μαύρης Θάλασσας και από 
τα βάθη της οθωµανοκρατούµενης και της ρωσοκρατούµενης ενδοχώρας υπήρχαν 
εκατοντάδες εύρωστες ελληνικές επιχειρήσεις. Η δύναµη των Ελλήνων ήταν τέτοια, 
ώστε να είναι σε θέση να ελέγχουν και να επηρεάζουν σηµαντικό µέρος της 
οικονοµικής ζωής σε κρατικό και διακρατικό επίπεδο 
 
Μετά τον "Πόλεµο της Ανατολής" (1877-78) η Ρωσία αποσπά από την Οθωµανική 
Αυτοκρατορία την επαρχία του Καρς και δηµιουργεί µε ανεξάρτητη ρωσική διοίκηση 
το Κυβερνείο του Καρς. ∆εδοµένης της τεράστιας στρατηγικής σηµασίας της 
περιοχής, οι ρωσικές δυνάµεις εφαρµόζουν τις εξής τακτικές: συστηµατικοί διωγµοί 
εναντίον Μωαµεθανών, εγκατάσταση χιλιάδων Ρώσων µετοίκων και προσέλκυση 
µεταναστών από τον Πόντο µε το δέλεαρ διαφόρων παροχών. Χωριά ολόκληρα 
ξεσηκώθηκαν και ακολουθώντας τους αρχηγούς κάθε κοινότητας διέσχισαν τα 
οθωµανορωσικά σύνορα προκειµένου να βρεθούν σε ελεύθερα και ορθόδοξα εδάφη. 
Στα νέα χώµατα τηρούν αυστηρά τα έθιµά τους και διατηρούν τη γλώσσα τους για να 
µην αφανιστούν. Συχνά στο σχολείο ο δάσκαλος δίδασκε τη ρωσική και κρυφά την 
ελληνική γλώσσα. Όταν οι ρωσικές αρχές αποπειράθηκαν να επιβάλουν την 
αποκλειστική χρήση της ρωσικής, οι ελληνικές κοινότητες αντέδρασαν και 
απαίτησαν να γίνει σεβαστή η πολιτική τους ταυτότητα καθώς και να αναγνωριστούν 
οι κοινοτικές τους οργανώσεις. Το 1918 στο Κυβερνείο του Καρς ζουν 185.000 
Ρώσοι, 75.000 Έλληνες, άλλοι τόσοι Αρµένιοι και 15.000 Μωαµεθανοί (κυρίως 
Κούρδοι). 
 
Με την έναρξη της Επανάστασης των Μπολσεβίκων, τα ρωσικά στρατεύµατα 
εγκαταλείπουν τον Ανατολικό Πόντο και το Κυβερνείο του Καρς. Οι 75.000 Έλληνες 
(Καρσλήδες), διαβλέποντας την κατάληψη της περιοχής από οθωµανικά 
στρατεύµατα, καταφεύγουν στη Γεωργία και στην περιοχή του Κουµπάν 
(Κρασνοντάρ) για να σωθούν. Μετά την υπογραφή της συνθήκης της Λωζάνης το 
1923 και ως το τέλος του 1924 εκκενώνεται η Θράκη, η προποντιακή Μικρασία και ο 
Πόντος. Ο αριθµός των νεκρών ανέρχεται στις 100.000 κατά την περίοδο των 
διώξεων (1914-1922). Στο ίδιο διάστηµα η µετανάστευση από τον Πόντο προς τη 
Ρωσία και από τη βουλγαρική και οθωµανική Θράκη προς τη Ρουµανία, Ελλάδα, 
Αφρική, Αµερική και Ρωσία πήρε τη µορφή της προσφυγιάς. Λίγοι µόνο Έλληνες της 
βόρειας Θράκης παρέµειναν στη Βουλγαρία. Το σύνολο όσων µεταναστεύουν από 
τον Πόντο στον Καύκασο και στην υπόλοιπη Ρωσία σ' όλη τη διάρκεια των διώξεων 
(1914-24) υπολογίζεται σε 150.000 - 250.000, µε αποτέλεσµα το 1918 ο πληθυσµός 
των Ελλήνων - Ποντίων στην Σοβιετική Ένωση να ανέρχεται, σύµφωνα µε τον Μ. 
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Αιλιανό, σε 700.000. Το µεγαλύτερο µέρος των ελλήνων αγροτών, που παρέµειναν 
στη Σοβιετική Ένωση, παρά τις διώξεις κατά τη διάρκεια της σταλινικής εποχής και 
τις υποχρεωτικές µετακινήσεις από τα παράλια προς τα βάθη της Ασίας (1930-50), 
κατόρθωσε να επιζήσει και να διατηρήσει την πολιτιστική του ταυτότητα ως την 
εποχή της "περεστρόικα", όπου πλέον οι 500.000 Έλληνες διεκδίκησαν την ύπαρξή 
τους. 
 
Σύµφωνα µε την περιοδοποίηση της Μαρίας Βεργέτη τρεις είναι οι ιστορικές 
περίοδοι της πορείας του ποντιακού ελληνισµού στη σοβιετική ένωση. Η πρώτη 
περίοδος ξεκινά από την Οκτωβριανή Επανάσταση (1917) και διαρκεί ως το 1937. 
Επικρατούσα ιδεολογία της εικοσαετίας αυτής είναι η λενινιστική και η πολιτική 
ελευθερία όσον αφορά την ελληνική γλώσσα και τον τρόπο ζωής των εθνοτήτων 
είναι χαρακτηριστική. Χάρη στην ανεκτική στάση της Σοβιετικής Ένωσης 
δηµιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για µεγάλη ανάπτυξη του ελληνοποντιακού 
πολιτισµού, του οποίου αντίστοιχη δεν παρουσιάζεται στο ελληνικό κράτος. 
 
Οι γλώσσες που µιλιούνται από τον ποντιακό ελληνισµό ανάλογα µε την περιοχή 
κατοικίας τους είναι η ποντιακή (Γεωργία, Καύκασος), η µαριουπολιτική (περιοχή 
της Μαριούπολης, διάλεκτος µε πολλά γλωσσικά στοιχεία ξένα προς την ελληνική) 
και η κοινή δηµοτική (Κριµαία). Το 1926 αποφασίζεται µάλιστα η κατάργηση της 
καθαρεύουσας και η διδασκαλία της δηµοτικής στα ελληνικά σχολεία και ταυτόχρονα 
καταργείται η ορθογραφία µε την εισαγωγή της φωνητικής γραφής. Η τελική 
απόφαση παίρνεται οµόφωνα το 1934 σε συνέδριο στη Μόσχα, όπου καθορίζεται στα 
σχολεία να διδάσκεται µόνο η δηµοτική, παράλληλα όµως να χρησιµοποιούνται και 
τα τοπικά ιδιώµατα, εφόσον ο πολύς κόσµος δυσκολεύεται ακόµη µε την κοινή 
δηµοτική. 
 
Την ίδια περίοδο χτίζονται νέα σχολεία, ιδρύονται βιβλιοθήκες, εκδίδονται ελληνικά 
έντυπα, µεταφράζονται στη δηµοτική και στην ποντιακή θεωρητικοί του µαρξισµού 
και Ρώσοι κλασικοί και ανεβαίνουν ελληνικές θεατρικές παραστάσεις. Η πνευµατική 
άνθηση του ποντιακού ελληνισµού συνοδεύει την οικονοµική ευηµερία του. 
 
Η δεύτερη περίοδος σηµαδεύεται από διώξεις και µαζικούς εκτοπισµούς τµήµατος 
του πληθυσµού. Είναι η εποχή της απόλυτης κυριαρχίας του Ι. Στάλιν, του οποίου η 
πολιτική πρακτική προς τα εγκατεστηµένα στη Σοβιετική Ένωση έθνη επεκτείνονται 
και στην εποχή των διαδόχων του. Το βιοτικό επίπεδο παρουσιάζει κατακόρυφη 
πτώση. Το 1938 απαγορεύεται κάθε ελληνική πολιτισµική δραστηριότητα, ενώ τον 
Αύγουστο του ίδιου χρόνου το καθεστώς αποφασίζει το κλείσιµο των σχολείων 
πολλών εθνικών οµάδων, µεταξύ των οποίων και της ελληνικής. Απαγορεύεται η 
κυκλοφορία ελληνικών εντύπων, συλλαµβάνονται ακόµα και κοµµουνιστές Έλληνες 
εκπαιδευτικοί, καταστρέφονται τα ελληνικά τυπογραφεία, πολλοί Έλληνες 
διανοούµενοι διώκονται και κάποιοι εκτελούνται χωρίς ανάκριση και δίκη. Πολλοί 
επίσης πόντιοι εκτοπίζονται. Σχετικά µε το συνολικό αριθµό των εκτοπισµένων 
Ελλήνων της Ουκρανίας (περιοχή Κριµαίας), Ρωσίας (περιοχή Κουµπάν) και 
Γεωργίας οι σοβιετικές αρχές δεν ανακοίνωσαν ποτέ στοιχεία. Σύµφωνα µε τον Α. 
Καρπόζηλο, ανεπίσηµες πηγές υπολογίζουν ότι µέχρι το 1959 ζούσαν στην εξορία 
350.000 Πόντιοι, ενώ επίσηµα το 1940 ο ελληνικός πληθυσµός υπολογιζόταν γύρω 
στις 450.000. 
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Με το θάνατο του Στάλιν (1953) και τη διαδοχή του από το Χρουστσόφ αρχίζει η 
φιλελευθεροποίηση του καθεστώτος, που ωστόσο δεν οδηγεί σε νέα ανάπτυξη του 
ποντιακού ελληνισµού. Τα µόνα ελληνικά σχολεία που λειτουργούν βρίσκονται στην 
Τασκένδη, όπου φοιτούν τα παιδιά Ελλήνων πολιτικών προσφύγων που ήρθαν στη 
Σοβιετική Ένωση την περίοδο 1946-49. Όµως τουλάχιστον τώρα οι Έλληνες - 
Πόντιοι έχουν το δικαίωµα αγοράς ελληνικής εφηµερίδας και τις δεκαετίες του 1960-
70 επαναλειτουργούν ελληνικά τµήµατα στα θέατρα και στα µουσεία των 
δηµοκρατιών της Υπερκαυκασίας. 
 
Η τρίτη περίοδος αρχίζει το 1985 µε την άνοδο του Μ. Γκορµπατσόφ (διαδόχου και 
συνεχιστή του έργου του Αντρόπωφ) στη θέση του Γενικού Γραµµατέα του Κ.Κ.Σ.Ε. 
Η ιδεολογία και η πρακτική της εποχής της περεστρόικα επιτρέπουν να αναφανεί ο 
κρυµµένος εθνικισµός των ελληνικών οµάδων, και αιτήµατα όπως επιστροφή στην 
πατρίδα, από την οποία εκδιώχθηκαν βιαίως τη σταλινική περίοδο, αυτονοµία, 
συγκρότηση οµοεθνούς δηµοκρατίας ή ακόµα και ανεξαρτησία από το πολυεθνικό 
κράτος. 
 
Οι εθνικιστικές ταραχές οξύνονται καθώς η λενινιστική ιδεολογία καταρρέει µε 
αποτέλεσµα έθνη µε εθνικό κράτος αναφοράς, να έχουν - λόγω και του ανοίγµατος 
των συνόρων - τη δυνατότητα της µετανάστευσης. Σ' αυτή την κατηγορία εµπίπτουν 
και οι Έλληνες - Πόντιοι που εµφανίζουν αφενός µια τάση για διεκδίκηση αυτόνοµης 
περιοχής και αφετέρου µια τάση µετανάστευσης προς το ελληνικό κράτος. 
 
Η δεύτερη µεταναστευτική τάση ενισχύεται εξαιτίας των αναταραχών που 
προκαλούνται από τα αιτήµατα άλλων εθνών στους τόπους διαµονής σηµαντικού 
ποντιακού πληθυσµού. Χαρακτηριστικές είναι: η περιοχή της Υπερκαυκασίας, η 
οποία είναι ευαίσθητη σε εθνικιστικές ταραχές, καθώς και οι ασιατικές 
µουσουλµανικές δηµοκρατίες στις οποίες ο ισλαµικός φανατισµός, η τουρανική 
αφύπνιση και οι τοπικοί εθνικισµοί αναπτύσσονται παράλληλα. 
 
Αναφορικά µε τον ελληνοποντιακό πληθυσµό, που ζει στη Σοβιετική Ένωση και στη 
µετέπειτα "Κοινοπολιτεία των Ευρασιατικών Κρατών", καθώς και στη ∆ηµοκρατία 
της Γεωργίας κατά την τελευταία δεκαετία, έχουµε τα εξής στοιχεία: Οι περιοχές στις 
οποίες είναι εγκατεστηµένοι είναι πολύ αποµακρυσµένες µεταξύ τους και η 
µεγαλύτερη πληθυσµιακή συγκέντρωση εµφανίζεται στις δηµοκρατίες της 
Υπερκαυκασίας (κυρίως στη δηµοκρατία της Γεωργίας και λιγότερο στις 
δηµοκρατίες της Αρµενίας και του Αζερµπαϊτζάν), της Ουκρανίας (στην περιοχή της 
Κριµαίας), της Ρωσίας, του Καζαχστάν, του Ουζµπεκιστάν, της Κιργισίας αλλά 
ακόµη και στη Σιβηρία. Παραδοσιακοί χώροι υποδοχής Ποντίων από το 
Μικρασιατικό Πόντο αποτελούν κυρίως η Γεωργία, η Αρµενία, η Ουκρανία και η 
Ρωσία, ενώ οι ελληνοποντιακές κοινότητες των άλλων δηµοκρατιών, δηµιουργούνται 
από τους εκτοπισµένους συµπαγείς ποντιακούς πληθυσµούς της σταλινικής περιόδου 
και ειδικότερα τα χρόνια 1942, 1944, 1946 και 1949.  
{13.} (Ανθογαλίδου.Θ. Ο Ποντιακός ελληνισµός οδεύει προς τη Ρωσία, 2007) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Η γλώσσα και το δημοτικό ποντιακό τραγούδι 
(μορφή-μέτρο-περιεχόμενο και μουσικοχορευτική επιτέλεση) 

 

 

2.1 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 Ήττα ως Έψιλον (νύφε αντί νύφη, κλέφτες 
αντί κλέφτης, έτον αντί ήτο κλπ.)  
2. Η διατήρηση του ιωνικού Σίγµα, αντί του Ταφ  (κοσσάρα αντί κότα, σεύτελον αντί 
τεύτλον κλπ.).  
3. Η διατήρηση του Ωµέγα (µε έκπτωση σε Όµικρον ) 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, παπαδία 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, 
φανερούµαι αντί φανερώνοµαι, κλπ.).  
9. Η διατήρηση της κατάληξης της προστακτικής του παθητικού αορίστου -θέτε 
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(ιωνικά) αντί του -θείτε (αττικά) (αγαπηθέτε αντί αγαπηθείτε, 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 επίσης χρησιµοποιούν τη λέξη τιδέν (τίποτε, καθόλου), που 
προήλθε από το ουδέν. Οι προσωπικές αντωνυµίες που µπαίνουν ως αντικείµενα των 
ρηµάτων τοποθετούνται πάντα µετά από αυτά. Λόγω χάριν  (λέγωσε αντί σου λέω, 
κρούωσε αντί σε χτυπώ, φιλώσε αντί σε φιλώ.) κ.λπ.  
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 ηµέτερων, το δικό µας.) κ.λπ. 
{25} (abnet.agrino.org./htmlw,πολιτισµός στο πόντο και η ποντιακή διάλεκτος)   
 
 
 

2.2 Μουσικός πολιτισμός 
 
Η µουσική του ποντιακού λαού γεννιέται, αναπτύσσεται και διαµορφώνεται κάτω 
από τις πιο σκληρές συνθήκες ζωής στον Εύξεινο Πόντο. Η απόµακρη και σε 
δύσβατες περιοχές διασπορά του πληθυσµού και τα ανύπαρκτα οδικά δίκτυα, αν και 
στάθηκαν ανασταλτικοί παράγοντες της επικοινωνίας και των κοινωνικών 
συναλλαγών, παρ' όλα αυτά, ο λαός µε την αγωνιστική και τη δυναµική του δράση, 
όχι µόνο επιβιώνει, αλλά, το σπουδαιότερο, κατορθώνει να εκφράσει και να 
διατηρήσει τα ήθη, τα έθιµα, τις παραδόσεις του και µέσα από αυτά, τον 
επικοινωνιακό και τον κοινωνικό του πολιτισµό.  
 
Η µουσική ζωή του ποντιακού λαού είναι στενά συνυφασµένη µε τα µικρά και τα 
µεγάλα εθιµικά κοινωνικά δρώµενα (χαρά, αρραβώνας, πανηγύρι, µεγάλες γιορτές, 
παρέα γλεντιού στο καφενείο, στο σπίτι κ.ά.) µέσα στα οποία η ίδια η µουσική 
καλλιεργείται και αποκτά την γνωστή της φυσιογνωµία.  
 
Η διαχείριση της εξετάζεται σε δύο επίπεδα: ως µουσική επιτέλεση που 
περιλαµβάνει όλους τους συντελεστές (οργανοπαίκτες-µουσικοί και ακροατές) και ως 
εθνοµουσικολογικό προϊόν διότι τα δοµικά του χαρακτηριστικά συνιστούν µία 
µουσική ταυτότητα.  
 
 
 
2.2.1ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ 
 
 
Οι κοινωνικές εξελίξεις κάθε εποχής επηρεάζει και επενεργεί σηµαντικά και 
τροποποιητικά τις κλειστές κοινωνικές οµάδες και κατ επέκταση τις πολιτισµικές 
τους συνεκφράσεις.Η µουσική ζωή έχει τελετουργικό χαρακτήρα και µέσα σε ένα 
τέτοιο πλαίσιο, τελεστές και συντελεστές, µε τους σκοπούς και τα τραγούδια, που 
από µορφολογικής πλευράς είναι ένας µικρός αριθµός µουσικών ακουσµάτων, 
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συγχρωτίζονται και συµβιώνουν µε τα εθιµικά τους δρώµενα. H ίδια η µουσική 
επενεργεί δυναµικά και αποφασιστικά σε όλους τους συντελεστές του δρωµένου. 
Ενεργοποιεί κάθε φορά την συµµετοχική τάση, είτε µε την αφουγκραστική 
διαδικασία στο ξεδίπλωµα µιας οποιασδήποτε ιστορίας που το παραδοσιακό τραγούδι 
απηχεί, είτε µε τη χορευτική πράξη µε την οποία διατρανώνεται και λαµπρύνεται 
συνολικά το κοινωνικό και εθιµικό γεγονός.  
 
Ακόµη, µε τα ιδιαίτερα ηχοχρώµατά της, και µόνο ως µουσική επένδυση σε κάθε 
τελετουργική πράξη, προδιαθέτει και επενεργεί στην ανάπτυξη συγκινησιακής 
φόρτισης για το έθιµο, ταυτόχρονα το ίδιο το έθιµο ανάγεται στις συνειδήσεις του 
κόσµου ως µία ξεχωριστή ιστορική πράξη και παράδοση.  
 
 2.2.2ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ 
  
 
 Η ιστορία χρήσης και αξιοποίησης των µουσικών οργάνων της ποντιακής µουσικής 
και ιδιαίτερα η ιστορία της λύρας, έχει αναδείξει και έχει υιοθετήσει ένα µικρό 
σύνολο συστηµάτων παιξίµατος σκοπών και τραγουδιών µε συγκεκριµένα δοµικά και 
µορφολογικά χαρακτηριστικά.  
 
Τα ηχοχρώµατα της µουσικής που καταγράφονται στις συνειδήσεις του ποντιακού 
λαού ως παραδοσιακά, έχουν τη βάση τους σε αυτά τα συστήµατα παιξίµατος. 
Συνεπώς η φυσιογνωµία και ο χαρακτήρας της µουσικής, ως ενιαία διάκριση, είναι 
ένα σηµαντικό στοιχείο και φορέας των εµπειριών και των τρόπων της οµαδικής 
ζωής. Μέσα λοιπόν από την ιδιότυπη µουσική µορφή, η οποία έχει εναρµονιστεί 
πλήρως στην ιδιοσυχνότητα της ποντιακής ψυχής, συνειρµικά και συµβολικά 
αναδύονται και ζωντανεύουν µνήµες του παρελθόντος.  
 
Τόσο οι εθιµικές µουσικές επιτελέσεις όσο και το µουσικό ιδίωµα που απηχούν οι 
σκοποί και τα τραγούδια, πραγµατώνονται και εκφράζονται στα πλαίσια των 
κανόνων που η ίδια η κλειστή κοινωνία υπαγορεύει. Έτσι στις µουσικές επιτελέσεις, 
οι συντελεστές: οργανοπαίκτες-µουσικοί και ακροατές διαπλέκονται και µέσα από τις 
µουσικές δράσεις τιµούν και συµβάλλουν παράλληλα στην πραγµάτωση του εθίµου.  
Ωστόσο οι τρόποι επιτέλεσης των εθιµικών κοινωνικών δρωµένων κατά τη 
διαχρονική τους πορεία αλλάζουν. Είναι προφανές ότι επηρεάζουν άµεσα τους 
τρόπους της µουσικής ζωής και κατά συνέπεια τη διαχειριστική διαδικασία της ίδιας 
της µουσικής.  
{10}.(Γαιτανίδης.Α.Παύλος,εισήγηση στο 1ο πανελλαδικό συνέδριο ποντιακού 
Ελληνισµού ,2007)  
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2.3 Γένεση των ποντιακών χορών και η εξέλιξη τους 
 
 
 

 
 
Εικόνα2.1. Αρχαίος πολεµικός χορός 
 
 
 
O χορός είναι µαζί µε το τραγούδι ένα από τα αρχαιότερα καλλιτεχνικά εκφραστικά 
µέσα, πράγµα που δεν αποκλείεται καθόλου, αν µελετηθούν τα εθνολογικά δεδοµένα. 
Γιατί είναι διαπιστωµένο από πλήθος έρευνας ότι µε τους χορούς συνδέθηκε πολύ 
στενά η κυνηγετική και η αγροτική φάση της ανθρώπινης κοινωνίας, όταν οι 
άνθρωποι εξαρτώνται άµεσα από τη φύση και τις ιδιοτροπίες της, από τις εποχές  της 
γονιµότητας της γης. Με το χορό προετοιµάζονταν και µε το χορό συνόδευαν οι 
άνθρωποι τα πιο σηµαντικά και οριακά γεγονότα της ζωής τους: τη γέννηση, την 
εφηβεία, το γάµο, το θάνατο, την ειρήνη, τον πόλεµο, την εργασία στα χωράφια και 
το κυνήγι στα δάση, την ξηρασία και τη σιτοδεία, τη σπορά και το θερισµό. Τέλος, µε 
το χορό συµµετείχαν στη λατρεία θεών και των δαιµόνων, και στις µαγικο-
θρησκευτικές παραστάσεις που αποσκοπούν να επηρεάσουν µαγικά τη γονιµότητα 
της γης και τη βλάστηση της. 
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Εικόνα 2.2 Ποντιακός χορός 
 
 
 
  Στον Πόντο, ωστόσο, οι χοροί διατηρούν πολλά κατάλοιπα της αρχέγονης µαγικό-
θρησκευτικής καταγωγής τους, ιδιαίτερα όσοι συνοδεύουν τα έθιµα του γάµου 
(Κοτσαγκέλ, θήµασµαν) και του ∆ωδεκάµερου (Μωµόγεροι) καθώς και αυτοί που 
διασώζουν τους πλούσιους <<χρωµατισµούς>> στις κινήσεις των χορευτών, πράγµα 
που δεν παρατηρείται σε άλλους ελληνικούς χορούς. Τα χρωµατικά αυτά στοιχεία 
είναι: Η εκστατική κίνηση του κεφαλιού, που άλλοτε στήνετε ψηλά, άλλοτε σκύβει 
χαµηλά, άλλοτε στρέφεται δεξιά και άλλοτε γυρνάει αριστερά. Το <<τρόµαγµαν>>, 
δηλαδή η τρεµουλιαστή κίνηση ολόκληρου του κορµιού η µόνο των ώµων, το βίαιο 
ανεβοκατέβασµα των χεριών, µαζί µε, ή χωρίς κραυγές, το σφιχτό πιάσιµο των ώµων 
από τα διασταυρωµένα χέρια, το εκστατικό ύφος των χορευτών, που τους κάνει 
συχνά να µοιάζουν σαν υπνωτισµένοι, η ζωηρή κίνηση των χεριών µπρός-πίσω, το 
βρόντηµα του ποδαριού στο έδαφος, επιτόπου, σαν να γίνεται επίκληση η φοβέρισµα 
των δαιµόνων της γής, ο µετεωρισµός άλλοτε του δεξιού ποδιού κι άλλοτε του 
αριστερού, τα ελαφρά πηδήµατα η τα ζωηρά άλµατα, που δεν είναι γνωστό απολύτως  
τι συµβόλιζαν η παράσταιναν, οι εναλλασσόµενοι ρυθµοί, άλλοτε αργοί κι άλλοτε 
ζωηροί στον ίδιο χορό κτλ.     
    
Αλλά εκεί που, γενικά, ο χορός δίνει καθαρά ότι κατάγεται από µαγικό-θρησκευτικές 
τελετουργίες δεν είναι µόνο αυτοί που συνοδεύουν τα έθιµα του γάµου, αλλά και 
εκείνο των Μωµόγερων, όπου σε άλλες παραλλαγές συµµετέχουν από την αρχή ως το 
τέλος. Για όλα αυτά υποστηρίζετε  ότι οι περισσότεροι ποντιακοί χοροί, όπως και οι 
µεσαιωνικοί βυζαντινοί της Μικράς Ασίας, κατάγονται από παρόµοια ελληνικά και 
ιθαγενή δρώµενα της αγροτικής µαγικό-θρησκευτικής παράδοσης και συνδέονται 
άµεσα µε τους ελληνικούς αλλά και τους ντόπιους εθιµικούς χορούς των λαών της 
περιοχής του Πόντου, οι οποίοι λαοί εξελληνίστηκαν η εκχριστιανίστηκαν αρχικά, 
και εξελληνίστηκαν κατόπιν, στην περίοδο της ρωµαϊκής και βυζαντινής 

http://thalassa-karadeniz.livepage.gr/image/1199/23628_%CE%A7%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%95%CE%A3.jpg
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αυτοκρατορίας. Οι χοροί αυτοί διατηρήθηκαν ατόφιοι στους Έλληνες και τους 
εξελληνισµένους του Πόντου, που παρέµειναν Χριστιανοί και µετά την τούρκικη 
κατάκτηση, αλλά και από αυτούς που έγιναν Τούρκοι (όπως π.χ. οι ελληνόφωνοι 
Οφίτες και Τονγιαλήδες της περ. Τραπεζούντας) που έχασαν τη χριστιανική θρησκεία 
τους και εξισλαµίστηκαν. Επίσης  οι περισσότεροι ποντιακοί χοροί αποτελούν µια 
δυτική παραλλαγή των χορών που χορεύονται από τους λαούς της περιοχής του 
Καυκάσου. Η οµοιότητα των χορών στους λαούς Καυκάσου και του Πόντου µπορεί 
να αναχθεί στην ίδια περίπου πηγή των µαγικό-θρησκευτικών δρωµένων της 
περιοχής, επειδή έχουν ιδιαίτερα κοινά εκστατικά και παγανιστικά χαρακτηριστικά 
και ζωηρά, ρυθµικά, πολεµικά και οργιαστικά κατάλοιπα. Μερικοί µάλιστα από 
αυτούς, όπως το Οµάλ, το Τίκ, το Κότσακι, η Σέρα και ο χορός των Μαχαιριών, 
θυµίζουν όµοιους πολεµικούς χορούς των Λάζων, των Αρµενίων, των Κούρδων, των 
Γεωργιανών και άλλων λαών του Καυκάσου. 
 
Η αναφορά στους ποντιακούς χορούς και τα τραγούδια αλλά και σε κάθε άλλο 
πολιτιστικό στοιχείο, σηµαίνει ότι: Ποντιακό είναι κάθε τι που δηµιουργήθηκε στην 
ευρύτερη περιοχή του Πόντου µε όλες τις επιδράσεις και τις παραλλαγές του. Είναι 
φανερό ότι στη διαµόρφωση των διαφόρων παραλλαγών, έπαιξαν σηµαντικό ρόλο το 
φυσικό, πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον. Ιδιαίτερα ο λαϊκός χορός που είναι 
δηµιούργηµα του λαού και άρα κυρίαρχο µέσο έκφρασης του, έχει τη δυνατότητα να 
δηµιουργεί προϋποθέσεις για προσέγγιση και αλληλο-γνωριµία των λαών. Οι 
αγροτικές κοινωνίες όπως ήταν στον Πόντο ήταν ως επί το πλείστον κλειστές και 
ήταν εύκολο να κρατηθεί η αυθεντικότητα των παραδόσεων. Στους ποντιακούς 
χορούς παρατηρούµε ακριβώς το ίδιο φαινόµενο που παρατηρείται και στις διάφορες 
περιοχές της Ελλάδας, δηλαδή µια µουσική να χορεύεται διαφορετικά από ένα χωριό 
στο άλλο και να έχει διαφορετική ονοµασία ή µικρή µουσική παραλλαγή.  
 
Ο Πόντος είναι µια από τις πλουσιότερες περιοχές σε ποικιλία χορών και τραγουδιών. 
Οι χοροί του υπερβαίνουν τους 40 και σίγουρα υπάρχουν και άλλοι που δεν έχουν 
καταγραφεί ακόµα. Ο µεγάλος αριθµός και η ποικιλία των ποντιακών χορών 
οφείλεται στο γεγονός ότι ο Πόντος χωρίζεται οριζόντια σε δύο µέρη από την 
οροσειρά του Παρυάρδη (Παρχάρ) που είναι συνέχεια της οροσειράς του Καυκάσου. 
Έτσι έχουµε τον Παραλιακό Πόντο και τον Μεσογειακό. Πολλά ποτάµια εξάλλου 
ξεκινούν από το Νότο και κατευθυνόµενα προς Βορρά εκβάλλουν στη Μαύρη 
Θάλασσα. Αυτό είχε σαν συνέπεια η επικοινωνία µεταξύ των περιοχών αυτών να 
είναι δύσκολη και πολύ περιορισµένη και να γίνεται µόνο σε µικρές περιόδους του 
χρόνου µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν διαφορετικοί χοροί και πολλές 
παραλλαγές. Πολλοί από τους χορούς αυτούς, κυρίως του ∆υτικού Πόντου, χάθηκαν 
και τούτο διότι: 
  
Α) στον ∆υτικό Πόντο πολλές περιοχές έχασαν βίαια το γλωσσικό τους ιδίωµα και 
αναγκάστηκαν να µιλούν τουρκικά, και  
Β) τα µουσικά όργανα που ακούγονταν περισσότερο ήταν: το βιολί, το κλαρίνο και το 
ούτι µε τα οποία τραγουδούσαν περισσότερο στα τουρκικά.  
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Όταν ήρθαν στην Ελλάδα οι Πόντιοι του Ανατολικού Πόντου που µιλούσαν ποντιακά 
και έπαιζαν λύρα, το κατεξοχήν ποντιακό µουσικό όργανο και βέβαια είχαν 
καλύτερους λυράρηδες, επεκράτησαν των δυτικών και αυτό είχε σαν συνέπεια να 
ατονήσουν τα τραγούδια και οι χοροί του ∆υτικού Πόντου. Ας σηµειωθεί ότι και 
µερικοί χοροί του Ανατολικού Πόντου ατόνησαν. Στον Ελλαδικό χώρο, µερικοί χοροί 
όπως το Κότσαρι, η Σερανίτσα, η Λετσίνα κλπ έχασαν τον τοπικό τους χαρακτήρα 
και χορεύτηκαν από όλους τους Ποντίους ενώ άλλοι, όπως οι χοροί Τάµσαρα, 
Τίταρα, Εταιρέ  κλπ διατήρησαν την   ιδιαιτερότητα τους. 
{11.} (Σαµουηλίδης.Χ.Ποντιακοί  χοροί,www.osepe.de/neolaia-
sindiaskepseis.htm) 
 
2.4 ∆ηµοτικό τραγούδι, η διµιουργία και ανάπτυξη των ποντιακών 
δηµοτικών τραγουδιών 
 
 
2.4.1∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι 
 
 
Αρχικός δηµιουργός ενός δηµοτικού τραγουδιού είναι ένα άτοµο. Συνήθως το άτοµο 
αυτό είναι µάρτυρας ενός γεγονότος που προκαλεί συγκίνηση (ευχάριστη ή 
δυσάρεστη). Ο µάρτυρας του γεγονότος δοκιµάζει ψυχική δόνηση και έντονη ανάγκη 
για να εκφραστεί. Προέχει η ψυχική διάθεση και όχι το έντεχνο στοιχείο. Έτσι 
δηµιουργείται η έµπνευση και κατασκευάζεται το λαϊκό τραγούδι. Αν η έµπνευση του 
ποιητή περιέχει αληθινή συγκίνηση και υλοποιηθεί ποιητικά γίνεται το πρώτο 
ξεκίνηµα ενός δηµοτικού τραγουδιού. Αν είναι πετυχηµένο ο λαός το υιοθετεί το 
µαθαίνει και το διαδίδει. Ορισµένα λαϊκά ποιητικά δηµιουργήµατα περνούν µέσα στο 
λαό µε τόσο ενδιαφέρον που υιοθετεί τη βάση τους και τα τροποποιεί ή συµπληρώνει 
σε µερικά σηµεία τους. Η συµµετοχή του πλήθους στο τραγούδι είναι µεγαλύτερη και 
αποφασιστικότερη όταν τα περιστατικά έχουν γενικότερη σηµασία και προκαλούν 
οµαδική συγκίνηση, π.χ. µια εθνική συµφορά. Η διάδοση πάντως του δηµοτικού 
τραγουδιού γίνεται από γενιά σε γενιά στα πλαίσια της προφορικής παράδοσης.  
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2.4.2 ΠΟΝΤΙΑΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι 
  
 
Στη δηµιουργία των ποντιακών τραγουδιών ακολουθούνται και οι δύο διαδικασίες. 
Εκφράζουν γενικά τη πορεία του ποντιακού πολιτισµού στους θριάµβους, τις 
συµφορές, τη χαρά, τη λύπη. Η ενότητα είναι αδιάσπαστη και σαν αφετηρία και σαν 
εθνική συνέχεια. Ο ιδεαλισµός του ποντιακού τραγουδιού ξεπερνά τα εθνικά όρια, 
ανδρώνεται µέσα σε ένα χώρο όπου σφυρηλατούνται  πανανθρώπινες ιδέες και 
ιδανικά. Το ποντιακό τραγούδι κατονοµάζεται και διαλαλείται από το δηµιουργό του 
σαν <<τραγωδία>> π.χ. <<για πε µας έναν τραγωδίαν>>. Πράγµατι το τραγικό 
στοιχείο δεν απουσιάζει. Συχνά επίσης παρατηρούνται στα Π.Τ. µύθοι και θρύλοι από 
την ελληνική µυθολογία. Ωστόσο, οι λαϊκοί οργανοπαίχτες του Πόντου, µε κυρίαρχο 
το λυράρη, είναι οι δηµιουργοί των περισσότερων ποντιακών τραγουδιών.  
Υµνούν τον έρωτα και ψάλλουν τις συµφορές και τους θριάµβους της Φυλής.  
 
Αγέρωχοι και ολοζώντανοι αποτελούν το επίκεντρο του πανηγυριού και της 
διασκέδασης. Μ' αυτούς ο γάµος γίνεται χαρά. Αναστατώνουν τις ψυχές και κάνουν 
τις καρδιές να σκιρτούν. Παίζουν και τραγουδούν ενάντια στο θάνατο, υµνώντας 
ταυτόχρονα την ποντιακή γη και τις οµορφιές της. 
 
Η ανάπτυξη του ποντιακού τραγουδιού µπορεί να τοποθετηθεί σε τρεις µεγάλες 
χρονικές περιόδους:  

 
Ø Τη βυζαντινή περίοδο από τον 10ο αιώνα µε τη δράση των Ακριτών του 

Πόντου µέχρι την Άλωση της Τραπεζούντας από τους Τούρκους το 1461. Τα 
τραγούδια αυτά αποτελούν τα έπη του ακριτικού κύκλου.  

Ø 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.  

Ø Τη σύγχρονη περίοδο. Σ' αυτήν δηµιουργούνται όλα τα νεότερα τραγούδια της 
κοινωνικής ζωής - εορταστικά, ερωτικά, γαµήλια, νανουρίσµατα - που 
αποτελούν την πλουσιότατη συνέχιση ποντιακών παραδόσεων. 

{ 12.}(Ευστθιάδης.Σ,Τα τραγούδια του ποντιακού λαού,σελ25-27,1981) 
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2.4.3 Μορφή και το µέτρο των ποντιακών δηµοτικών τραγουδιών 
 
Το ποντιακό τραγούδι είναι τρισυπόστατο: 1.Κείµενο 2.Μουσική  3.Χορός. Η τριπλή 
αυτή έκφραση αποκαλύπτει πλούτο συναισθηµάτων. Αναπαριστάνει επεισόδια και 
περιστατικά του εθνικού και κοινωνικού βίου. Θυµίζει δόξες του παρελθόντος µε 
τρόπο ολοζώντανο στα πλαίσια πολύπλευρης καλλιτεχνικής διαδικασίας. Υπάρχουν 
όµως και εξαιρέσεις, ο πυρρίχιος χορός συνήθως εκτελείται χωρίς τραγούδι, το ίδιο 
και το κότσαρι, τα ποντιακά µοιρολόγια δε χορεύονται. Οι βασικοί ρυθµοί των 
ποντιακών τραγουδιών είναι δυο. Ο πεντάσηµος ή 5/8(τικ ή λαγγευτόν, πυρρίχιος) 
και ο ενιάσηµος ή 9/8(διπάτ). Υπάρχουν όµως και άλλοι ρυθµοί. Ο στίχος είναι 
δεκαπεντασύλλαβος. Αποτελείτε από 2ηµίστοιχα.Οκτασύλαβο το πρώτο και 
επτασύλλαβο το δεύτερο. Είναι ο κανόνας έχουµε όµως και εξαιρέσεις. Υπάρχουν 
16σύλλαβοι και 14σύλλαβοι, 12σύλλαβοι ακόµα και 10σύλλαβοι στίχοι (Το τραγούδι 
του Ακρίτα). Το ποιητικό µέτρο είναι κατά κανόνα ιαµβικό. Είναι δισύλλαβο µέτρο 
που αποτελείται από µια βραχεία (που προηγείται) και από µια µακρά συλλαβή (που 
ακολουθεί). Τονίζεται η µακρά συλλαβή. Αυτό το µέτρο χρησιµοποιήθηκε πρώτα 
στην αρχαία Ελλάδα από τους σατυρικούς ποιητές. Συνδέεται µε τις θρησκευτικές 
γιορτές του ∆ιόνυσου και της ∆ήµητρας. Κυριαρχεί στην αρχαία σκωπτική ποίηση. 
Και αυτό επειδή ο ιαµβικός στίχος είναι γοργότερος και καταλληλότερος για σύντοµο 
και αγωνιστικό λόγο. Γι΄αυτό ο Αριστοτέλης χαρακτηρίζει τον ίαµβο λεκτικών επειδή 
το µέτρο αυτό χρησιµοποιείται ιδίως στα δράµατα. Εκτός από το ιαµβικό µέτρο, στα 
ποντιακά τραγούδια εµφανίζεται κάπου κάπου και το τροχαϊκό µέτρο (το ίδιο µε το 
ιαµβικό αλλά µε αντίστροφο τρόπο). Προηγείται η µακρά συλλαβή και ακολουθεί η 
βραχεία. Το τροχαϊκό µέτρο είναι χαρακτηριστικό των 16σύλλαβων και 14σύλλαβων 
στίχων (π.χ. το τραγούδι της Λεµόνας). Σε ορισµένα τραγούδια υπάρχει συνύπαρξη 
και των δύο παραπάνω ποιητικών µέτρων µάλιστα µέσα στον ίδιο ποιητικό στίχο. 
Ξεκινάει µε ιαµβικό και τελειώνει µε τροχαϊκό 
.{12.}(Ευσταθιάδης.Σ,Τα τραγούδια του ποντιακού λαού,σελ.28-29,1981) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  : Ο Γάμος 

 

 

3.1.Αναφορά στον Αρχαίο Ελληνικό γάμο και στοιχεία του που 
εμπεριέχονται στον Ποντιακό γάμο 

 
 
 
Ο γάµος από αρχαιοτάτων χρόνων αποτελούσε µέγιστο κοινωνικό θεσµό. Στα 
Οµηρικά χρόνια π.χ. καταστρώνονταν µε την αρπαγή ή αγορά της γυναίκας. Άλλοτε ο 
πατέρας της νύφης οργάνωνε διαγωνισµό ανάµεσα στους υποψήφιους γαµπρούς. 
Κατά την εθιµοτυπία ο γαµπρός προσφέρει στον πεθερό τα «έδνα» δηλαδή τα δώρα 
ενώ δέχονταν από το πεθερό τα «µείλια» δηλαδή την προίκα. Επιλογή του γαµπρού 
γινόταν από τους γονείς της κοπέλας. Υπήρχαν και αµειβόµενες προξενήτρες. Τα 
αγόρια µπορούσαν να παντρευτούν και χωρίς τη συγκατάθεση των γονιών αρκεί να 
ήταν 20 ετών. Τα κορίτσια έπρεπε να ήταν παρθένα αλλιώς η τιµωρία ήταν σκληρή. 
Η γαµήλια τελετή στην αρχαία Ελλάδα γινόταν το µήνα «γαµηλιώνα» δηλαδή τον 
Ιανουάριο και ήταν ο µήνας µε τους περισσότερους γάµους. Η τελετή γινόταν σε 
σπίτια ή σε ναούς όπου αυτοί υπήρχαν. Ο αρχαίος γάµος κρατούσε τρεις ηµέρες και 
περιλάµβανε: 1. Την Εγγύηση. 2. Την Ποµπή.  3. Το Τέλος. 
 
ΕΓΓΥΗΣΗ: Ήταν ένα είδος αρραβώνα, τελετή που γινόταν στο σπίτι της νύφης. Η 
νύφη προσέφερε τα παιδικά της παιχνίδια στη θεά Άρτεµη και ο πατέρας προσέφερε 
θυσία στους Εφέστιους θεούς και ακολουθούσε το νυφικό λουτρό. Το σπίτι της νύφης 
ήταν στολισµένο µε φρούτα και λουλούδια. 
 
ΠΟΜΠΗ: Είχε σκοπό να οδηγήσουν τη νύφη στο σπίτι του γαµπρού. Ο γαµπρός µε 
τη συνοδεία του πήγαινε στο σπίτι της νύφης µε αµάξια στολισµένα που τα έσερναν 
άλογα ή βόδια. Η οικοδέσποινα προσέφερε γλυκά και ακολουθούσε φαγοπότι µε 
λύρα αυλό και γαµήλια τραγούδια. Η νύφη ήταν στο δωµάτιο της µε τις φίλες της και 
είχε σκεπασµένο το πρόσωπό της µε καλύπτρα, ήταν ντυµένη στα λευκά και φορούσε 
στεφάνι µυρτιάς. Πριν νυχτώσει η νύφη έβγαινε από το πατρικό µε τη συνοδεία της 
νυµφεύτρας και αφού δεχόταν της τελευταίες συµβουλές από τους γονείς της 
ανέβαινε στο αµάξι και καθόταν δίπλα στο γαµπρό, που τον συνόδευε ο νυµφευτής. Η 
ποµπή αναχωρούσε. Μπροστά πήγαιναν οι νέοι µε αναµµένες δάδες και έψελναν 
γαµήλια άσµατα (Υµέναιος). Πίσω ακολουθούσαν αµάξια µε τη συνοδεία της νύφης 
και του γαµπρού. Το αµάξι της νύφης µετέφερε και τη προίκα της. 
 
ΤΕΛΟΣ: Ήταν το τρίτο µέρος της τελετής, όταν η ποµπή έφτανε τελικά στο σπίτι 
του γαµπρού. Στην είσοδο του σπιτιού ήταν οι γονείς του γαµπρού οι οποίοι της 
έριχναν καρύδια, σύκα και της έδιναν ευχές. Μετά το δείπνο οι νεόνυµφοι 
αποχωρούσαν στο νυµφίο ενώ έξω οι νέοι τραγουδούσαν τα επιθαλάµια άσµατα. Το 
γλέντι και ο χορός συνεχίζονταν ενώ ακολουθούσαν τα αποκαλυπτήρια ή οπτήρια της 
νύφης όπου η νύφη εµφανιζόταν χωρίς καλύπτρα. 
{1}(Χαιρόπουλος.∆.Π.Έθιµα Πόντου,σελ39-42) 
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Με µια συνοπτική αναφορά του ποντιακού γάµου (που προκείπτει και από τα 
αναλυτικά στοιχεία του κεφαλαίου (3.2.1-3.2.10) φαίνεται ότι υπάρχουν πολλά 
στοιχεία που ταυτίζονται µε τον αρχαίο ελληνικό γάµο. Τα έθιµα του γάµου 
τηρούνται µε µεγαλοπρέπεια και θρησκευτική ευλάβεια. Η επιλογή της νύφης ή του 
γαµπρού ήταν η σπουδαιότερη µέριµνα των γονιών. Οι περισσότεροι γάµοι γινόταν 
µε προξενιό. Κατάλληλη εποχή για γάµους ήταν γενικά πριν τα Χριστούγεννα και η 
περίοδος  των Φώτων, δηλαδή Ιανουάριος-∆εκέµβρης. O ποντιακός γάµος κρατάει 
τρεις µέρες αλλά αναλόγως µε τη περιοχή υπάρχουν µερικές φορές µικρές 
διαφοροποιήσεις. Στα Κοτύωρα του Πόντου κρατούσε µέχρι και τρεις εβδοµάδες. 
Γενικά όµως άρχιζε το Σάββατο και τελείωνε ∆ευτέρα.  
 
Πριν το γάµο µεσολαβούσε πάντα το «αράεµαν», το «ψαλάφεµαν» και το 
«λογόπαρµαν και σουµάδεµαν». Τα δύο πρώτα ήταν το ψάξιµο κοριτσιού µε τη 
βοήθεια προξενήτρας τις περισσότερες φορές και η ζήτηση σε γάµο, ενώ τα τελευταία 
ήταν ένα είδος αρραβώνα. Μεταξύ αρραβώνα και γάµου δίνονται στη νύφη δώρα µε 
την ευκαιρία σηµαντικών χριστιανικών εορτών που τυχόν παρεµβάλλονται µέχρι το 
γάµο. Τέσσερις ηµέρες πριν από το γάµο γίνεται το λογόπαρµα οι γονείς και ο 
κουµπάρος πηγαίνουν στο σπίτι της νύφης µε τον ιερέα και στενούς συγγενείς 
δηλώνοντας ότι έρχονται «να παραλάβουν τη νύφη». ∆ίνουν ένα συµβολικό 
χρηµατικό ποσό στους γονείς της νύφης (συνήθως 50 γρόσια), που θεωρείται το 
«δικαίωµα του γάλακτος». Κατόπιν κάνουν πρόποση υπέρ των µελλονύµφων και 
επιστρέφουν. Την Παρασκευή (δύο ηµέρες πριν από το γάµο) οι γονείς της νύφης 
αναθέτουν σε µια γυναίκα, τη λαλήτρα, να καλέσει στο γάµο τους συγγενείς, φίλους 
και λοιπούς. Πρόκειται εδώ για µια πανάρχαια επιβίωση της προϊστορικής φάσης της 
µητριαρχίας (γυναικοκρατίας) στην περιοχή του Πόντου.(Υπ:1)  
 
Όσοι προσέρχονται δίνουν γαµήλια δώρα, ενώ ο χορός, το γλέντι και το τραγούδι 
κυριαρχούν σε κάθε περίπτωση. Το απόγευµα του Σαββάτου γίνεται η ανταλλαγή των 
δαχτυλιδιών για να επιβεβαιωθεί ο αρραβώνας, αφού πριν έρχεται στη νύφη δώρο 
από το γαµπρό, που το µεταφέρει ο ιερέας µε τον παράνυµφο - συνήθως χρυσός ή 
ασηµένιος σταυρός ή χρυσό νόµισµα. Παράλληλα, γίνεται το πλέξιµον, όπου οι φίλες 
της νύφης της ετοιµάζουν την κόµµωση για το γάµο. Το πρωί της Κυριακής οι δύο 
νεόνυµφοι φορούν τα ρούχα του γάµου, που έχουν σταλεί για τον καθένα από τους 
γονείς του άλλου και ετοιµάζονται για την τελετή. Στο σπίτι του γαµπρού χορεύεται 
κυκλικός χορός, όπου συµµετέχουν όλοι όσοι είναι παρόντες και στη µέση του 
παρίσταται ο γαµπρός. 
  
Στη συνέχεια ακολουθεί το νυφέπαρµαν, δηλαδή την παραλαβή της νύφης µε 
µεγαλόπρεπη ποµπή, της οποίας ηγείται ο γαµπρός. Πρόκειται για το πανηγυρικότερο 
και εορταστικότερο µέρος της διαδικασίας του γάµου. Είναι δε πιο πλούσιο σε 
εκδηλώσεις όταν οι µελλόνυµφοι είναι νέοι και ευέλπιδες για µια νέα ζωή, γι' αυτό 
και το στοιχείο αυτό απουσιάζει από τους γάµους ηλικιωµένων ή αυτών που έρχονται 
σε δεύτερο ή τρίτο γάµο 
 
Η ποµπή, στη συνέχεια, µεγαλώνει και µε τους συγγενείς της νύφης και κατευθύνεται 
προς την εκκλησία. Μετά τη στέψη πηγαίνουν όλοι στο σπίτι του γαµπρού, απ’ όπου 
προβάλλει γυναίκα συγγενής του και ραίνει τους νεόνυµφους µε ρύζι και ζαχαρωτά, 
σύµβολα «ευδαίµονος και γλυκυτάτου βίου».  
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Η νύφη εισέρχεται στο σπίτι µε το δεξί, για να είναι αίσια η είσοδός της στη νέα της 
ζωή. Την ασπάζεται η πεθερά και την οδηγεί στο δωµάτιο του ζεύγους. Ακολουθεί το 
τραπέζι του γάµου, το γαµοστόλιον, όπου συµµετέχει όλη η συνοδεία. Στη συνέχεια, 
ανοίγεται ο νυµφώνας και υπό τους ήχους των µουσικών οργάνων η νύφη προσφέρει 
στον καθένα κρασί και ταυτόχρονα όλοι οι καλεσµένοι της δίνουν δώρα. Είναι το 
χαρ’ ή χάρισµαν.  
 
 
Από τη στιγµή εκείνη ο χορός και το γλέντι συνεχίζονται αδιάκοπα µέχρι τα 
µεσάνυχτα, οπότε έχουµε το θύµισµα της νύφης. Πρόκειται για ένα σιγανό χορό 
όπου τραγουδούν όλοι γλυκά, στον οποίο, κρατώντας σε κάποιες περιπτώσεις και 
αναµµένα κεριά, µετέχουν µόνο οι νεόνυµφοι, µε τους στενούς συγγενείς και τον 
κουµπάρο. Μετά από τρεις γύρους κι ενώ η νύφη βρίσκεται µεταξύ του γαµπρού και 
των γονέων της, διαλύεται ο χορός, µοιράζονται κεριά στους ξένους και διαλύονται 
όλοι.   
 
Σε πολλές περιπτώσεις το γλέντι συνεχίζεται µέχρι την επόµενη ηµέρα, οπότε έχουµε 
το κοτσαγγέλ’, ένα λεβέντικο χορό, όπου όλοι οι χορευτές µαζί µε τους νεόνυµφους, 
µε τη συνοδεία των µουσικών οργάνων, σχηµατίζουν µια αλυσίδα που περνά από όλα 
τα συγγενικά σπίτια, όπου δέχονται κεράσµατα, ενώ συχνά περνά από όλα τα σπίτια 
του χωριού, δηµιουργώντας την εικόνα ότι όλη η µικρή κοινωνία του χωριού 
συµµετέχει στο κοινωνικό γεγονός. Αργά το απόγευµα επιστρέφουν στο σπίτι του 
γαµπρού και κατόπιν, αφού δώσουν και πάλι ευχές, αποχωρούν.  
 
Την Τρίτη το απόγευµα η νύφη, χωρίς να µιλά πλέον, προσφέρει στα µέλη της νέας 
της οικογένειας και παίρνει δώρα από αυτά και στη συνέχεια δείχνει τα δώρα που 
έλαβε. Την επόµενη Κυριακή το νέο ζεύγος προσκαλείται στο σπίτι των γονέων της 
νύφης, όπου µένει για λίγες ηµέρες µέχρι µία εβδοµάδα. Η είσοδος της νέας στην 
ξένη οικογένεια σηµαίνει την απώλεια της ανέµελης ζωής και της θαλπωρής του 
πατρικού σπιτιού, σηµαίνει σκληρές συνθήκες διαβίωσης, χωρίς δικαίωµα έκφρασης 
γνώµης. Τώρα η θέση της καθορίζεται σύµφωνα µε τη θεσµοθετηµένη ιεραρχία της 
οικογένειας του συζύγου της, που την τοποθετεί στο χαµηλότερο σκαλοπάτι, µέχρις 
ότου η οικογένεια αποκτήσει νέα νύφη. Γενικά, η ένταξη σε µια νέα οικογένεια 
σηµαίνει για τη γυναίκα µια σκληρή δοκιµασία, για την οποία την έχουν ήδη 
προετοιµάσει οι γονείς της παρακινώντας τη σχετικά να τιµά τους γονείς του 
µέλλοντος συζύγου της. 
 
Ακραία έκφραση του σεβασµού της νύφης προς τον πεθερό της αποτελεί το γνωστό 
ως «στύµνωµαν» ή «µαχ’», που στερεί από τη νύφη το δικαίωµα να απευθύνεται στον 
πεθερό της, αλλά ακόµη και της επιβάλλει να µιλά χαµηλόφωνα στους υπόλοιπους 
για να µην ακούγεται η φωνή της από εκείνον. Έχει δε επιπλέον την υποχρέωση του 
χειροφιλήµατος όχι µόνο του αρχηγού, αλλά και των υπόλοιπων αρρένων µελών της 
οικογένειας, της µητέρας και των αδελφών του συζύγου της, καθώς και των 
πλησιέστερων συγγενών σε περίπτωση που τους προσφέρει κάτι. Ενδιαφέρον έχουν 
οι προσφωνήσεις των διαφόρων µελών της ποντιακής οικογένειας. Η νύφη 
υποχρεώνεται να προσφωνεί τα άρρενα µέλη της οικογένειας «αφέντα» («αφέντη» 
στις πόλεις), ενώ τα θήλεα µέλη «κύρα» και «κυρά». Άµεσα µε το όνοµά τους καλεί 
µόνο τις νεότερές της νύφες της οικογένειας και τα παιδιά. Ο µεγαλύτερος αδελφός 
προσφωνείται από τα υπόλοιπα αδέλφια του «πασάς» και, αντίστοιχα, η µεγαλύτερη 
αδελφή 
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«πατσή». Η γυναίκα που αναφέρεται στο σύζυγό της σε συζήτηση µε µέλη της 
οικογένειας δεν αναφέρει ποτέ το όνοµά του, αλλά µνηµονεύει τη συγγενική σχέση 
του συνοµιλητή προς το σύζυγό της (π.χ. στην πεθερά της τον αναφέρει ως «ο γυιός 
σ’», στον κουνιάδο της «ο αδελφός σ’» κ.ο.κ.). Αλλά και ενώπιον των ξένων 
προσώπων δεν αναφέρει το όνοµα του συζύγου της, αποκαλώντας τον «εκείνος». 
Ούτε, όµως, και στις απευθείας συνοµιλίες τους η γυναίκα αναφέρει το όνοµα του 
συζύγου της. Σ’ αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει τυποποιηµένος όρος, η κάθε 
γυναίκα βρίσκει όποια προσφώνηση θεωρεί η ίδια πρόσφορη. Έτσι, τον αποκαλεί 
«νέπε» ή «ερίφ’», «άνδρα» (µε την έννοια, όχι φυσικά του συζύγου, αλλά του 
άρρενος) ή «άγουρε» (µε την έννοια γενικά του «αρσενικού») ή µε την 
επαγγελµατική του ιδιότητα: «δέσκαλε» («δάσκαλε»), «µάστορα» ή, ακόµη, και µε 
το επώνυµό του. 
({9} Λαπαρίδης.Ν, Το νυφέπαρµαν, Α.Π.τ.χ.38, σελ.209, 1984/{25} Φωτιάδης.Θ, 
Μητριαρχικά επιβιώµατα στο ποντιακό γάµο, Α.Π., τ.χ.38, σελ.383, 1984) 
 

 
 
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 :Ειδικά στον Πόντο κατά τη 
διαδικασία του γάµου έχουµε και άλλα ενδιαφέροντα κατάλοιπα της 
µητριαρχίας: στην περιοχή της Κερασούντος, π.χ., στην ποµπή της νύφης προς την 
εκκλησία προπορεύεται µια γριά κρατώντας λαµπάδα, που την 
αποκαλούν παραµάνα ή παρανύφισσα. Πρόκειται για τη σύγχρονη µορφή 
πανάρχαιου τελετουργικού, όπου η γριά παριστάνει την εκπρόσωπο του 
µητρικού γένους. Άλλη περίπτωση είναι αυτή της Αµισού, όπου ο γαµπρός, 
κινούµενος έφιππος προς το σπίτι της νύφης, συνοδεύεται από έφιππες 
γυναίκες και παρθένες πεπλοφορούσες, τις παρανυφσάδες.Επίσης στο Κάρς έχουµε µια 
πάλη στο κατώφλι του γαµπρού από τους γονείς του στην οποία πάντα κέρδιζε η µητέρα 
του γαµπρού.({23}Ελευθεριάδης.Ε, σελ.78-81,1973/ {7} Οικονοµίδης.∆,  Α.Π.τ.χ.1, 
σελ.128, 1928/ {8} Ψωµιάδης.Π, σελ67-76, 1895/ {26} Ακριτίδου Χρυσούλα, 
συνέντευξη,2-2-2009) 
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3.2Στάδια του ποντιακού γάμου στο Σακίρε, Καράκιλσε και 
Ματσούκα μέσα από συνεντεύξεις και βιβλιογραφία. 

 
 
3.2.1Αρραβώνας   <<ΣΟΥΜΑ∆ΕΜΑΝ>>,<<ΛΟΓΟΠΑΡΜΑΝ>> 
 
 
ΣΑΚΊΡΕ: 
Το λογόπαρµαν ολόκληρώνονταν µε τρεις τουλάχιστον επισκέψεις από το µέρος του 
γαµπρού. Στη πρώτη επίσκεψη γινόταν συνήθως ο εξής διάλογος: 
_Πως έρτον απ΄δά; 
_Έρτοµ, εσείς έχετε πράµα για πούληµα, εµε΄ς ε΄µαστε αγοραστές, έρθαµ 
ν΄αγοράσουµε. 
Τότε φώναζαν το κορίτσι και τη ρωτούσαν εάν  θέλει για γαµπρό το αγόρι που της 
προξένευαν. Εάν δεχόταν τότε για  πηγαίναν και δεύτερη και τρίτη φορά, αυτό λέγετε 
οτι γίνονταν για τη τιµή της κοπέλας. Στη Τρίτη φορά συνήθως πηγαίναν µε τα δώρα 
που συνηθίζονταν να προσφέρουν στη νύφη (δαχτυλίδι,µαντήλια κ.τ.λ.). Όταν η 
κοπέλα δέχονταν τέλος και τα δώρα που της προσφέραν ολοκληρώνονταν το 
λογόπαρµαν και γιορτάζονταν µε ένα ποτήρι ούζο συνοδευόµενο από διάφορες ευχές 
{27} (Ιωσιφίδης Γιώργος 2-2-2009) 
 
 
KAΡΑΚΙΛΣΕ: Στo χωριό Καράκιλσε του Καρς αφού διάλεγαν από το σοι του 
γαµπρού τη κοπέλα που επιθυµούσαν να ζητήσουν, έστελναν σήµα στους γονείς της 
κοπέλας ότι θα πάνε να τη ζητήσουν και πήγαιναν επίσκεψη. Όταν φτάνανε στο σπίτι 
του κοριτσιού έλεγαν ένα συγκεκριµένο διάλογο που σήµαινε ότι ζητούσαν τη 
κοπέλα 
 
_τι γυρεύετε απα δα; (τι γυρεύετε από δω) 
_έρθαµ κι αραέβουµε ένα περιστέρ, εχάθεν το περιστέρ κι αραέβουµεν (ήρθαµε να 
ψάξουµε ένα περιστέρι, χάσαµε το περιστέρι και το ψάχνουµε) 
_κι απού εν το περιστέρ; (και που είναι το περιστέρι) 
_κι µεις είδαµ απ αδακές εχάθεν το περιστέρ (κάπου εδώ τριγύρο το είδαµε και 
χάθηκε) 
 
Στη συνέχεια βγάζανε από το µέρος του γαµπρού ένα ούζο και ένα δαχτυλίδι. 
Συζητούσαν πρώτα µε το πατέρα της νύφης και αφού συµφωνούσαν ρωτούσαν και 
την νύφη µε τον εξής τρόπο: έβαζε ο πατέρας του γαµπρού ένα δαχτυλίδι µέσα στο 
ούζο και το στέλνανε στη νύφη που την είχανε σε ξεχωριστό δωµάτιο. Εάν η κοπέλα 
έπαιρνε το δαχτυλίδι και έπινε το ούζο σήµαινε ότι δεχόταν να παντρευτεί και 
πήγαινε να τους καλωσορίσει και να τους κεράσει. 
{26} (Ακριτίδου Χρυσούλα,συνεντεύξεις,2-2-2009) 
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ΜΑΤΣΟΥΚΑ: Μετά τα <<κατασέµια>> δηλ. οι πληροφορίες που µάθαιναν οι 
συγγενείς για τη ζήτηση του κοριτσιού, µια µέρα συνήθως Σάββατο βράδυ ο πατέρας, 
η µητέρα και ο θείος του αγοριού πήγαιναν να ζητήσουν τη νύφη η συγκατάθεση δε 
δίνονταν αµέσως, µερικές φορές πήγαιναν και δεύτερη και Τρίτη φορά. Η κοπέλα 
έλειπε από το σπίτι η δεν εµφανίζονταν καθόλου. Ο διάλογος που ακολουθούσε ήταν 
ο εξής: 
-έ, καλωσορίσετεν, πως το πάθατε, ποιον αέρα έγκεσας; (καλωσορίσατε, πως το 
πάθατε, ποιος άνεµος σας έφερε προς τα εδώ;) 
-εµείς πα γειτονάδες, εθέλεσαµε να φτα΄µε έναν συγγένειαν. Έρθαµε να ψαλαφούµε 
το κορ΄τσόπονέσουνς΄σο γιον έµουν, άµα κι ξέρουµε ντο θα λέτεν. (εµείς γείτονές 
σας είµαστε, θελήσαµε να γίνουµε συγγενείς, γι'αυτό ήρθαµε να ζητήσουµε το 
κορίτσι σας νύφη για το γιό µας. ∆ε ξέρουµε όµως βέβαια και εσείς τι θα πείτε. 
.Αν συµφωνούσαν όλοι έδιναν λόγο και κατοχύρωναν το γεγονός. Οι γονείς της 
νύφης πρόσφεραν τσίπουρο αλλά και οι γονείς του γαµπρού έβγαζαν τσίπουρο που 
κουβαλούσαν µαζί τους και το έδιναν. Τέλος καθόριζαν την ηµέρα των αρραβώνων ή 
<<σηµάδια>> όπως λέγονταν. Μια µέρα πριν των αρραβώνων  ο γαµπρός και 
διάφοροι συγγενείς πήγαιναν στο σπίτι της νύφης για να συµαδεύνε, αντάλλαζαν 
δαχτυλίδια και άλλαζαν δώρα.Την ανταλλαγή των δαχτυλιδτών την έκανε η µητέρα 
του γαµπρού όποως επίσης και των δώρων (λεστέκ δηλ.µαντίλι για το κεφάλι και 
πλουµιστά πρτάρια δηλ.κάλτσες χρωµατιστές),ως αντάλλαγµα η νύφη και ο γαµπρός 
της φιλούσαν το χέρι.Ακολουθούσε φαγοπότι µε τους στενούς συγγενεις και 
φίλους.{3} (Μεντεσίδης.Π.∆,2007,σελ.40-42) 
 
 
 
Παρατήρηση: Πριν γίνει ο Αρραβώνας στις περισσότερες περιοχές του πόντου 
µεσολαβούσε το λογόπαρµαν ,δηλ .µια υπόσχεση που δίνονταν ανάµεσα στις δυο 
οικογένειες οτι θα ενώσουν τα παιδια τους µε το µυστήριο του γάµου. Το έθιµο αυτό 
παρατειρήται ακόµα σήµερα .Στις δυο πρώτες περιοχές (Καράκιλσε, Σακίρε) δεν 
υπήρξαν πληροφορείες µέσω των συνεντεύξεων για τον αρραβώνα διότι οι συνθήκες 
διαβίωσης ήταν πολύ δύσκολες. Τη πολυτέλεια  του αρραβώνα την είχαν µόνο οι πολύ 
πλούσιες οικογένειες  και αυτές στα παλαιότερα χρόνια διότι κατά τη διάρκεια των 
µετακινήσεων πληθισµων και στα χρόνια της προσφυγιάς οι περιουσίες τους χάθηκαν 
.Για το λόγο αυτό διατηρούσαν µόνο το λογόπαρµαν µε τα όσα δώρα µπορούσαν να 
πρασφέρουν. Πολύ επιγραµατικά από τα λίγα που θυµόντουσαν οι ερωτηθέντες για τον 
αρραβώνα από τους γονείς τους γινόταν µετά το λογόπαρµαν κάποιο σχετικό γλέντι και 
µάλιστα στη περιοχή Σακίρε χρησιµοποιούσαν και µουσικά όργανα χωρίς όµως να 
ξέρουν λεπτοµερείς πληροφορείες. Και στις τρεις περιοχές χαρακτιρηστικός είναι 
<<υποκριτικός διάλογος>>που προυγείται πριν γίνει η πρόταση του αρραβώνα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

3.2.2.Τα λαλέµατα ( καλέσµατα) 
 
  
 
ΚΑΡΑΚΙΛΣΕ: Σε κάθε γάµο γίνονταν δύο ξεχωριστά γλέντια. Ένα στο σπίτι της 
νύφης και ένα στο σπίτι του γαµπρού µέχρι και το νυφέπαρµαν όπου ο γαµπρός 
παίρνει τη νύφη και τα δύο γλένια ενώνονταν. Ο Τρόπος που καλούσαν τους 
καλεσµένους στα γλέντια ήταν ιδιαίτερος. Στο γλέντι του κοριστιού στέλναν  κάποιον 
µε ένα κερί που ήταν κάτι σαν το σηµερινό προσκλητήριο και άφηνε από ενα σε όλα 
τα σπίτια τα οποία ήταν καλεσµένα. Στο γλέντι του γαµπρού το ρόλο του 
προσκλητηρίου τον είχε ένα ποτηράκι ούζο που κερνούσαν στα σπίτια τον 
αντοίστιχων καλεσµένων.  
{32} {26} (προφορικές πληροφορίες από Θεοδωρίδου Αλεξία, Ακριτίδου Χρυσή 
9-5-2009) 
 
 
 
 
ΜΑΤΣΟΥΚΑ: Τη παραµονή του γάµου οι γονείς του γαµπρού και της νύφης 
χωριστά καλούσαν στο γάµο των παιδιών τους τους συγγενείς και τους φίλους τους. 
Το λαλεµαν (η πρόσκληση.το κάλεσµα) γινόταν µε ένα κερί που αφήναν σε κάθε 
σπίτι που καλούσαν καθώς και µε το κέρασµαν <<ρακίν>> (τσίπουρο). Το κάλεσµα 
γινόταν συνήθως από µικρά παιδιά στα οποία οι νοικοκύριδες των σπιτιών έδιναν 
διάφορα φιλοδωρίµατα (χρήµατα,κεράσµατα κ.τ.λ) 
{3} (Μεντεσίδης.∆.Παναγιώτης, Ο γάµος στη Ματούκα του Πόντου, σελ47,2007) 
 
 
 
 
 
Παρατήρηση: Για το χωριό Σακίρε οι ερωτιθέντες δεν είχαν να µου δώσουν 
πληροφορίες για τα λαλέµατα .Για το κερί που χρησιµοποιούσαν στη Ματσούκα 
υπάρχουν πληροφορίες ότι στα παλαιότερα χρόνιαι ήταν βαµένο κόκκινο στη βάση 
του<<κοκκινόκωλον κερίν>> 
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3.2.3Το κάλεσµα του  κουµπάρου 
 
 
 

 
 
Εικόνα 3.1ποµπή κατα τη διάρκεια ποντιακού γάµου 
 
 
 
ΣΑΚΊΡΕ: Τη πρώτη µέρα του γάµου δηλαδή το Σάββατο πηγαίναν µε ποµπή 
παρόµοια µε αυτή που κάναν στο <<νυφέπαρµαν>> να πάρουν το κουµπάρο από το 
σπίτι του και να τον φέρουν στο σπίτι του γαµπρού. Κατά τη διάρκεια της ποµπής 
παίζανε όργανα και χορεύανε ένα οδοιπορκό χορό που λέγεται <<τάµασσα>>. Όταν 
φτάναν στο σπίτι του κουµπάρου αυτός τους είχε έτοιµα στρωµένα τραπέζια, 
κάθονταν τρώγαν πίναν τραγουδούσαν και µετά αναχωρούσαν για το σπίτι του 
γαµπρού πάλι µε τη µορφή µουσικοχορευτικής ποµπής. Τα µουσικά όργανα που 
χρησιµοποιούσανε ήταν Ζουρνάς, Γκάιντα, Νταούλι και Λύρα.  
{27} (Γιώργος2-2-2009,συνέντευξη) 
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ΚΑΡΑΚΙΛΣΕ: Το κάλεσµα του κουµπάρου ήταν παρόµοιο ποµπόδες όπως και στο 
Σακίρε. Τη παραµονή του γάµου δηλ. το Σάββατο ο γαµπρός µε τους γονείς του και 
τους στενούς φίλους και συγγενείς πήγαιναν στο σπίτι του κουµπάρου χορεύοντας 
έναν οδοιπορικό χορό <<της κιρτσίας>>. Σε όλο το δρόµο υπήρχε φυσικά η συνοδεία 
λύρας. Οι καλεσµένοι στη ποµπή αυτή (συνήθως στενοί φίλοι του γαµπρου) 
κουβαλούσαν ένα µεγάλο πανέρι στο οποίο υπήρχαν τα δώρα που προωρίζονταν για 
το κουµπάρο. Αυτά ήταν µια µεγάλη πετσέτα, παντόφλες, ένα µπουκάλι ούζο και 
έναν πουρµάν (τσουρέκι ζουλιχτό ή πίτα µε σταφίδες και καρύδια). Επίσης ένας 
στενός φίλος του γαµπρού κρατούσα έναν ζωντανό πετινό ο οποίος φορούσε κόκκινη 
κορδέλα στο λαιµό και χόρευε µαζί του σε όλη τη διαδροµή. Όταν φτάνανε στο σπίτι 
του κουµπάρου αυτός που κρατούσε το πετινό ζητούσε από το κουµπάρο µπαχτίτς 
(δηλ.λευτά) ως αντ’αλαγµα για να δώσει το κόκορα. Στη συνέχεια κάθονταν και 
τρώγαν χορεύοντας και τραγουδόντας στο τραπέζι που τους είχε έτοιµο ο κουµπάρος 
και τέλος γυρνούσαν στο σπίτι του γαµπρού όλοι µαζί µε τον ίδιο ποµπόδες τρόπο 
όπου και συν’εχιζαν το γλέντι.  
{26} {30} (Ακριτίδου Χρυσούλα-Αλεξάνδρα, συνέντευξη,2-2-2009) 
 
 
 
ΜΑΤΣΟΥΚΑ: Στο κάλεσµα του κουµπάρου δεν υπήρχε καµιά ιδιαίτερη 
τελετουργία. Απλά τη παραµονή του γάµου όταν γίνονταν <<το λάλεµαν>>δηλ. τα 
καλέσµατα ο κουµπάρος ήταν ο πρώτος που καλούσαν µε µια λαµπάδα και ένα 
µπουκάλι τσίπουρο.  
{3} (Μεντεσίδης.Π, Ο γάµος στη Ματσούκα του Πόντου, σελ47,2007) 
 
 
Παρατήρηση: Ο ρυθµός του χορού <<τάµασσα>> αλλά και ο τρόπος που χορεύονταν 
στο χωριό Σακίρε ήταν παρόµοιος µε τον οδοιπορικό χορό του  Καράκιλσε <<της 
κιρτσίας>> Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός οτι στη περιοχή αυτη είχαν έρθει να 
εγκατασταθούν αρκετοί πόντιοι από το Kαρς και Σαµσούντα και λογικά θα είναι κάποια 
παραλλαγή του ίδιου χορού κατά την εξέλιξη των ποντιακης κουλτούρας και της 
προσαρµογής της στις εκάστωτε συνθήκες. Mάλιστα σύµφωνα µε τις πληροφορίες που 
δόθηκαν µέσω των συνεντεύξεων για τη περιοχή του Κάρς ήταν γνωστή στους 
ερωτηθέντες και η ονοµασία <<Τάµασσα>> για τον ίδιο χορό .Επίσης σε όλες τις 
περιοχές του πόντου υπήρχαν συµφωνάµε βιβλιογραφία για τις ποµπές οδοιπορικοί 
χοροί µε διαφορετικούς ρυθµους και τρόπο που χορεύονταν ( βλ.4.3.3 Οδοιπορικοί 
χοροί) 
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3.2.4Το ξύρισµα του γαµπρού 
 
 
 
ΚΑΡΑΚΙΛΣΕ: Το ξύρισµα του γαµπρού γινόταν πριν το νυφέπαρµαν δηλαδή τη 
Κυριακή το πρωί µε µεσηµέρι συνήθως. Παλαιότερα στο Πόντο για την προετοιµασία 
του γαµπρού αλλά και της νύφης νοικιάζανε λουτρά αλλά στην Ελλάδα λόγο των 
συνθηκών το  συνήθειο αυτό σταµάτησε και σταδιακά εξαλείφθηκε, η προετοιµασία 
αυτή γίνεται στο σπίτι του γαµπρού. Μαζεύονταν όλοι οι φίλοι του γαµπρού καθώς 
και η µητέρα του µε κάποιους στενούς συγγενείς (αδέρφια κ.τ.λ) πρώτα τον έλουζαν 
µετά τον έντυναν και τέλος τον ξύριζαν. Σε όλη τη διαδικασία τον τραγουδούσαν και 
χορεύουν συγχρόνως µε τη συνοδεία λύρας. Καθώς ξυρίζαν το γαµπρό συνήθιζαν να 
λένε την έκφραση <<το ξυράφ΄κι κόφτ΄>> που σήµενε ότι για να συνέχιστει το 
ξύρισµα χρηάζονταν φιλοδώριµα. Έξω από το σπίτι του γαµπρού ήδη έχει αρχίσει το 
γλέντι και το φαγοπότι από νωρίς.  
{26} {31} (Ακριτίδου Χρυσούλα, Θεοδωρίδου Ελπίδα, συνέντευξη, 2-2-2009) 
 
 
 
 
ΜΑΤΣΟΥΚΑ: Στο σπίτι του γαµπρού την ηµέρα του γάµου γινόταν τα 
<<αποδράνιγµαν>> (γενικό συγύρισµα). Σιγά σιγά άρχιζε το γλέντι µε φαγοπότι και 
γινόταν πιο έντονο µε τον ερχοµό των καλεσµένων. Το µεσηµέρι σε άλλο χωριό από 
αυτό που γλεντούσαν γινόταν το ξύρισµα του γαµπρού, από τον κουµπάρο µε 
ταυτόχρονο παίξιµο λύρας. Τη τελετή παρακολουθούσαν νιόπαντροι συγγενείς µε τη 
νυφική τους στολή, δηλ. οι σηµερινοί παράνυφοι. Ήταν καθισµένοι γύρο από το 
γαµπρό σε κύκλο και µε τα δυο τους χέρια κρατούσαν τη πετσέτα που βρίσκονταν 
στους ώµους του. Ταυτόχρονα γυρνούσαν γύρο γύρο αναµεταξύ τους ψηλαφώντας 
την και τραγουδώντας: ξυρίστε ατόν, στολίστε ατόν, επάρτε ατόν κι ας πάµε. Ο 
κουµπάρος ξύριζε το γαµπρό αργά αλλάζοντας σε κάθε ξυραφιά και µεριά αρχίζοντας 
πάντα από τη δεξιά µεριά, η συνήθεια να παντρεύονται σε νεαρή ηλικία άφηνε την 
εντύποση ότι το ξύρισµα του γαµπρού από το κουµπάρο ήταν και το πρώτο του 
ξύρισµα στη ζωή. Έπαιρνε και για βοήθεια έναν κουρέα ο οποίος έλεγε: το 
ξυράφ΄κι΄κόφτ΄θελ΄ακόνεµαν. Η έκφραση αυτή σήµαινε ότι θέλει φιλοδώρηµα. Όταν 
τέλειωνε το ξύρισµα έσπαγαν το κάθισµα στο οποίο κάθονταν. Η ενέργεια αυτή 
ήθελε να δείξει ότι δεν έπρεπε να ξαναπαντρευτεί. Έπειτα ο κουµπάρος έδενε τη 
πετσέτα στο κεφάλι του γαµπρού αφού τη σταύρωνε 3φορές ακουµπώντας την στους 
ώµους του γαµπρού και η µάνα του έδενε στο δεξί του µπράτσο ένα άσπρο µαντήλι 
αφού το σταύρωνε µια φορά στο στήθος του γιου της Μετά το ξύρισµα ο γαµπρός 
δεχόταν τις καθιερωµένες ευχές και δώρα από τους διάφορους συγγενείς και 
καλεσµένους,λέγαν δηλ.ότι άρχιζαν το <<χάρια>> (δώρα και χαρίσµατα), <<το 
στόλιγµαν>> και <<τ΄αρµάτωµαν>> (τοποθέτηση του µαχαιριού). Τα δώρα ήταν 
κάλτσες,µαντίλια,χρήµατα,κ.τ.λ. Τα χρήµατα αυτά τα κρατούσε ο κουµπάρος ο 
οποίος τα έδινε µετά στο γαµπρό για το ιδιαίτερο τραπέζι που γίνονταν στους 
νεόνυµφους <<σα παιδοστρωσια>>. Αφού τέλιωναν τα χαρίσµατα ο κουµπάρος 
έβαζε 2βελόνες στη πίσω φόδρα του σακακιού του για να προφυλαχτεί από τα µάγια 
και έβγαζε το µαχαίρι από τη θήκη του 3 φορές ώστε να το τοποθετήσει στη ζώνη του 
για να είναι αρµατωµένος για το νυφέπαρµαν και αυτή η συνήθεια γινόταν για να 
προφυλαχθελει ο γαµπρός  από αντίζηλους και τυχόν πονηρά πνεύµατα. 
 {3} (Μεντεσίδης, 2007, σελ.48/49) 
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Παρατήρηση: Για το σταύρωµα της πετσέτας από το κουµπάρο καθώς και του 
µαντιλιού από τη µητέρα του γαµπρού δεν υπάρχουν στοιχεία εξήγησης διότι τα έθιµα 
είναι πολύ παλιά και οι ενέργειες αυτές είναι γνωστές από πατεράδες και παπούδες των 
ερωτηθέντων Στο χωριό Σακίρε το έθιµο αυτό  δεν υπήρχε καθόλου σύµφώνα µε τους 
ερωτηθέντες. Όπως φαίνετε από τα παραπάνω κείµενα ύπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία 
στη περιοχή της Ματσούκας και του Καράκιλσε ,το γεγονός της συµβίωσης ποντίων 
από διάφορες περιοχές  µετά τη µετανάστευση συνετέλεσε στο να χαθούν οι 
διαφορετικότητες της κάθε περιοχής και να διατηρηθούν περισσότερο τα έθιµα που 
ήταν κοινά στοιχεία της ποντιακής κουλτούρας, Επίσης κατα τη διάρκεια τις συµβίωσης 
αυτής στα µεταναστευτικά χρόνια πολλά από τα έθιµα αυτά συγχωνεύτηκαν και 
επηρεάστηκαν τόσο από τις µεταξύ των ποντίων  όσο και από τις τοπικές παραδόσεις. 
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3.2.5Νυφέπαρµαν 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.2 Νυφέπαρµαν,ποµπή για το πάρσιµο της νύφης 
 
 
 
ΚΑΡΑΚΙΛΣΕ: Γινόταν τη Κυριακή το απόγευµα πριν από τη στέψη, το γλέντι µε 
φαγοπότια και χορούς είχε εντωµεταξύ ξεκινήσει και στο σπίτι του γαµπρού αλλά και 
στης νύφης. Αφού ετοίµαζαν όλα τα καζάνια έστρωναν τα τραπέζια για το µεγάλο 
γλέντι µετά τη στέψη. Από το σπίτι του γαµπρού αναχωρούσε η ποµπή για το 
πάρσιµο της νύφης στην οποία συµµετείχε ολόκληρο σχεδόν  το χωριό. Επικεφαλής 
της ποµπής ήταν ο γαµπρός µε το κουµπάρο και τους στενούς συγγενείς και πίσω 
ακολουθούσαν οι καλεσµένοι. Σε όλο το δρόµο χόρευαν και τραγουδούσαν σε έναν 
ρυθµό που χορεύονταν µόνο τότε <<της κιρτσίας>>, σταµατούσαν κάθε τόσο και 
έπιναν τσίπουρο  και από τα διάφορα σπίτια που περνούσαν τους κερνούσαν µεζέδες 
και πιοτό. Μαζί τους είχαν τα νυφικά τα οποία πρώτα ευλογούνταν από το παπά της 
εκκλησίας το πρωί της ίδιας µέρας και µια πίτα την οποία έσπαγαν στο κεφάλι της 
νύφης. Τα κοµµάτια της έπαιρναν οι ελεύθερες κοπέλες και τα έβαζαν κάτω από το 
µαξιλάρι τους όταν κοιµόντουσαν για να δουν ποιον θα πάντρευτούν. Αφού έφταναν 
έξω από το σπίτι της νύφης τραγουδούσαν τους εξής στοίχους:<< Φορίστε ατέν, 
σκεπάστε ατέν κι΄µεις α γλιγορούµε. Το σπί΄ν ατ΄ες πολλάν µικρόν κ µες πα και 
χορούµε.>> Παράλληλα µέσα στο σπίτι της νύφης βρίσκονταν η µητέρα της µαζί µε 
τις φίλες της που την έλουζαν τη χτένιζαν και την τραγουδούσαν σε ένα σκοπό πολύ 
λυπητερό στον οποίο όλοι έκλαιγαν: Σήµερα µαύρος ουρανός, σήµερα µαύρη µέρα, 
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σήµερα αποχωρίζεται η µάναν την θυγατέραν. (βλ.τελετουργικοί χοροί και 
τραγούδια) Αφού την έντυναν µε τα νυφικά που της έφερναν την έβγαζαν έξω από το 
σπίτι ενώ ταυτόχρονα οι συγγενείς της την χόρευαν στο ρυθµό <<της κιρτσίας>>. Η 
νύφη γυρνούσε πίσω έκανε τρεις µετάνοιες και στη συνέχεια ήταν έτοιµη να 
αναχωρήσει η  ποµπή προς την εκκλησία. Οι συγγενείς ήταν χωρισµένοι σε 
2κυκλικές οµάδες µια του γαµπρού που ήταν µπροστά και µια της νύφης. Οι 
συγγενείς της νύφης σταµατούσαν κάθε τόσο και ζητούσαν κέρασµα (ούζο η 
τσίπουρο) από το γαµπρό αλλιώς δε προχωρούσαν για τη στέψη. Τα µουσικά όργανα 
τα οποία χρησιµοποιούνταν σε όλη τη ποµπή ήταν λύρα, κλαρίνο και νταούλι. 
 {26} {31} (Ακριτίδου Χρυσούλα, συνέντευξη, Θεοδωρίδου Ελπίδα, 2-2-2009) 
 
 
 
ΣΑΚΊΡΕ: Το νυφέπαρµαν γινόταν πριν τη στέψη δηλαδή Κυριακή .Αλλά πριν 
ξεκινήσει το νυφέπαρµαν ήδη από το πρωί στείναν τραπέζι µε χορό και φαί. 
Χρησιµοποιούσαν άλογα καθώς πηγαίναν να πάρουν τη νύφη και επίσης υπήρχαν 
οπλοφόροι µε τουφέκια που πηροβολούσαν κάθε τόσο για να δώσουν µεγαλοπρέπεια 
στη ποµπή. Κατά τη διάρκεια της ποµπής χορεύανε όλοι το χορό τάµασσα. Όταν 
φτάναν στο σπίτι της νύφης χορευτές χόρευαν από έξω κρατώντας κότες ενώ το σόι 
της νύφης έπρεπε να πάρει µαζί του 5κότες. Το στόλισµα της νύφης γινόταν την ίδια 
µέρα µε τον ίδιο τρόπο που γίνονταν και στο καράκιλσε. 
{27} (Ιωσιφίδης Γιώργος, συνέντευξη, 2-2-2009) 
 
 
 
ΜΑΤΣΟΥΚΑ: Το απόγευµα της ίδιας µέρας όλοι οι συγγενείς και καλεσµένοι του 
γαµπρού έβγαιναν στην αυλή µε τους ήχους της λύρας και ξεκινούσαν για το σπίτι 
της νύφης. Ο κύριος ρυθµός που επικρατούσε ήταν <<τ΄αχπαστόν>>, χορός που 
χορεύονταν µόνο τότε. Η µητέρα του γαµπρού καθόταν στο σπίτι για να υποδεχτεί 
τους νεόνυµφους, επίσης τα νεαρά κορίτσια δεν επιτρέπονταν να ακολουθήσουν την 
πορεία αυτή. Μπροστά πήγαινε ο γαµπρός καβάλα σε ένα κόκκινο ή άσπρο άλογο µε 
τον κουµπάρο για οδηγό τις παράνυφες και τους συνοδούς του οι οποίοι 
οπλοφορούσαν και πυροβολούσαν στον αέρα κάθε τόσο. Ακολουθούσε <<τ΄οψίκ>> 
έτσι ονοµάζονταν η όλοι συνοδεία. Κατά τη διάρκεια της πορείας σταµατούσαν σε 
διάφορα σηµαδιακά µέρη(γέφυρες σταυροδρόµια κ.τ.λ.) για να πετάξει ο γαµπρός το 
φυλαγµένο από το σπίτι του <<τριγών>> µε το οποίο ξόρκιζαν το κακό. Από όλα τα 
σπίτια που περνούσαν τους ετοίµαζαν µεζέδες και τους κερνούσαν τσίπουρο µε 
αντάλλαγµα κάποιο χρηµατικό ποσό συνήθως. Όταν έφταναν στο σπίτι της νύφης 
συναντούσαν µπροστά µια οµάδα νέων που πρόβαλαν αντίσταση η οποία 
σταµατούσε όταν ο κουµπάρος τους κερνούσε 2µπουκάλια τσίπουρο και µια ψηµένη 
κότα. Μετά ο γαµπρός όπως ήταν καβάλα στο άλογο πλησίαζε τη πόρτα µε το 
<<στουράκ>> (ραβδί) που του έδινε ο κουµπάρος και σταύρωνε τρεις φορές το 
<<σατσάκ>> (γεισό) της πόρτας το χτυπούσε µετά δυνατά ώστε να σπάσει µε τη 
πρώτη τα <<χαρτώµατα>> (λεπτά σανίδια) της στέγης και το πετούσε πίσω από το 
σπίτι. Εάν δε πετύχαινε µε τη πρώτη θεωρούνταν κακό σηµάδι. Στη συνέχεια έµπαινε 
µέσα στο σπίτι µε το δεξί, τον υποδέχονταν η µητέρα της νύφης που τον φιλούσε 
σταυρωτά και του έδινε ακόµα ένα <<τριγών>>. Έµπαιναν στη κουζίνα µαζί µε το 
συνοδό του όπου υπήρχε ένα τραπέζι που αφήναν τα νυφικά µαζί µε ένα ψωµί, αφού 
τα ευλογούσε ο παπάς έκοβαν το ψωµί στη µέση και έδιναν το µισό στο µέρος του 
γαµπρού και το άλλο µισό στο µέρος της νύφης. Οι συγγενείς προσπαθούσαν να δουν 
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ποιος θα το δαγκώσει πρώτος. Μετά µοίραζαν τα δώρα. Στο δωµάτιο της νύφης 
γινόταν τα νυφοσκεπάσµατα, η νονά της νύφης µε διάφορες φίλες της και της 
παρανυφάδες τη   στόλιζαν και χτένιζαν τα Μαλλιά της σε κοτσίδες, την έντυναν και 
τη τραγουδούσαν σιγοκλαίγοντας για τον αποχωρισµό τους σε έναν λυπητερό ρυθµό. 
 
 
Όσο η νύφη στολιζόταν οι συµπέθεροι είχαν τραπέζι µε κύριο πιάτο το 
<<φούστορον>> (τηγανιτά αυγά µε βούτυρο), συγγενείς και φίλοι έτρωγαν, έπιναν µε 
συνοδεία λύρας πάντα. Όταν τέλειωνε ο στολισµός η νύφη ξεπρόβαλε από το<< 
δωµάτιο και ο γαµπρός τη τραβούσε από το χέρι, σε αυτό το σηµείο η νύφη µαζί µε 
τις φίλες της πρόβαλαν αντίσταση για να δείξουν ότι δε θέλουν να αποχωριστούν. 
Τότε παίζονταν και το εξής τραγούδι: Άφη κόρη τη µάνα σου και ποίσον άλλεν µαναν, 
άφη κόρη τον κύρη σου και ποίσον άλλον κύρη, άφη κόρη τ΄αδέρφια σου και ποίσον 
άλλ΄αδέλφια. 
 
Και αυτοί οι στίχοι θέλουν να τονίσουν επίσης το χωρισµό της νύφης από τους γονείς 
της και τη δηµιουργία καινούριας οικογένειας. 
Σε µια πολύ παλιά πληροφορία λέγεται ότι ο γαµπρός έδινε στη πεθερά του αµοιβή 
που δικαιούνταν η µητέρα για το γάλα που θήλασε τη κόρη της <<τα 
βυζαστιάτ΄κα>>. Μετά και από αυτά ο γαµπρός ανέβαζε τη νύφη σε ξεχωριστό άλογο 
και πήγαιναν για το στεφάνωµαν. Τη νύφη δεν την ακολουθούσαν οι γονείς της. 
 {3} (Μεντεσίδη, 2007, σελ.50-56) 
 
 
Παρατήρηση: Και στο συγκεκριµένο έθιµο όπως και στα άλλα παρατηρούνται πολλές 
οµοιότητες. Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό στοιχείο είναι οι χοροί που χορεύονται 
κατά τη διάρκαια της ποµπής .Τ΄αχπαστόν στη περιοχή της Ματσούκας, Της κιρτσίας 
στο Καράκιλσε και Τάµασσα στο χωριό Σακίρε. Είναι και στις τρεις περιοχές 
οδοιπορικοι µε έντονο ζωηρό ρυθµό και χορεύονται µόνο σε συγκεκριµένα στάδια του 
γάµου <<νυφέπαρµαν>> ,<<κάλεσµα του γαµπρού>> ,<<στεφάνωµαν>> (στο 
γυρισµό Τα τραγούδια που λέγονταν και στις τρεις περιοχές της είναι τα ίδια µε µικρές 
παραλλαγές στους στοίχους και µε διαφορετική µελωδική γραµµή (βλ.4Τελετουργικά 
τραγο’υδια και χοροί) 
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3.2.6.Το στεφάνωµαν 
  
 
 

 
Εικόνα 3.3 Στεφάνωµαν 
 
ΚΑΡΑΚΙΛΣΕ: Στη στέψη παρευρίσκονταν όλοι και η µητέρα του γαµπρού και οι 
γονείς της νύφης. Μόλις φτάνανε στην εκκλησία οι δύο ποµπές τους έπαιρνε ο παπάς 
και τους στεφάνωνε. Μετά το στεφάνωµα δέναν τα κεφάλια του γαµπρού µε της 
νύφης µε κόκκινο σχοινί και δεν έπρεπε να περάσει τίποτα ανάµεσα από τους 
νεόνυµφους αλλιώς θεωρούνταν κακό σηµάδι. Στο γυρισµό για το σπίτι του γαµπρού 
πηγαίνανε πάντα από άλλο δρόµο το θεωρούσαν κακό σηµάδι για το γάµο να 
ξαναγυρήσουν από τους ίδιους δρόµους. Όταν φτάνανε στο σπίτι του γαµπρού πριν 
µπούνε µέσα η µητέρα µε το πατέρα του γαµπρού παλεύανε µπροστά από τη πόρτα 
του σπιτιού. Στη πάλη αυτή που πάντα κέρδιζε ήταν η µητέρα µε τη βοήθεια των 
καλεσµένων πολλές φορές έβαζαν κάτω το πατέρα και τον πατούσε. {26} (Ακριτίδου 
Χρυσούλα, συνέντευξη 2-2-2009) Ύστερα από τη πάλη έφτιαχναν το φούστορον το 
οποίο το έβαζαν σε ένα πιάτο και αφού κερνούσαν µαζί µε ούζο τους νιόπαντρους η 
νύφη έσπαγε το πιάτο και µετά έµπαιναν στο σπίτι µε το δεξί για καλή αρχή στο 
καινούριο της σπιτικό. Ο κουµπάρος πλήρωνε για το φούστορον και αµέσως µετά τον 
καλούσαν στα καζάνια για να δοκιµάσει το φαγητό και να εγκρίνει αν είναι καλό γι 
να σερβιριστεί αφού πληρώσει όµως πρώτα τις µαγείρησες. Μόλις δοκίµαζε το 
φαγητό στρώνονταν τραπέζια και για όλους τους καλεσµένους. Σε όλη τη διάρκεια 
εντωµεταξύ χόρευαν και τραγουδούσαν, παλαιότερα όλοι οι χορευτές τραγουδούσαν 
συγχρόνως. Ο πρώτος χορός ήταν πάντα το οµάλ. Όταν έµπαινε η νύφη να χορέψει το 
πρώτο χορό φιλούσε το χέρι του πεθερού και της πεθεράς.  
{26} {31} (Ακριτίδου Χρυσούλα, Θεοδωρίδου Ελπίδα συνέντευξη 2-2-2009) 
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ΜΑΤΣΟΥΚΑ: 
 
Γινόταν στην εκκλησία του χωριού. Πολλές φορές όµως δε µπορούσαν λόγο του 
τούρκικου καθεστώτος. Όταν γινόταν κανονικά στην εκκλησία στο τέλος της στέψης 
πριν από το χορό του Ησαΐα ο παπάς έδινε στους νεόνυµφους να πιούν µελίγαλα τρείς 
φορές ο καθένας εναλλάξ, όσο περίσσευε το έπινε ο κουµπάρος. Αφού το έπιναν ο 
γαµπρός έσπαγε το ποτήρι για να δείξει έτσι ότι δε θα ξαναπιεί από το ίδιο. Στο χορό 
του Ησαΐα όλοι οι καλεσµένοι πετούσαν στους νεόνυµφους <<κοκία>> δηλαδή 
σιτάρι, ήταν σαν το σηµερινό πέταµα ρυζιού και κουφέτων. Όταν τέλειωνε ο χορός 
του Ησαΐα οι φίλοι του κουµπάρου τον σήκωναν ψηλά φωνάζοντας άξιος και δεν τον 
κατέβαζαν µέχρι να τάξει ένα τραπέζι. Τα στεφάνια ήταν κέρινα µε σύνδεση από 
µεταξωτή κλωστή. Οι λαµπάδες ήταν δεµένες και συµβόλιζαν τους νιόπαντρους, όλοι 
παρακολουθούσαν ποια θα καεί περισσότερο για να συµπεράνουν δήθεν για τη ζωή 
των δύο νιόπαντρων. Ο κουµπάρος στη συνέχεια πλήρωνε το παπά και τον επίτροπο 
της εκκλησίας τα <<στεφανιάτικα>> και κατόπιν όλοι οι καλεσµένοι περνούσαν 
µπροστά από τους νιόπαντρους και τους έδιναν ευχές. Ένας νεαρός έπαιρνε τα 
στεφάνια και έτρεχε στο σπίτι της µάνας και της έλεγε: θεία είναν έστειλες και δύο 
έρχουνταν, τότε η µάνα έδινε ένα φιλοδώρηµα στο αγόρι και τοποθετούσε τα 
στεφάνια οριστικά στο εικονοστάσι της αφού τα φιλούσε πρώτα. Μετά υποδεχόταν 
τους νιόπαντρους ρίχνοντας τους και η ίδια σιτάρι, η νύφη έµπαινε στο σπίτι µε το 
δεξί και η πεθερά της πρόσφερε για δώρο το µεγάλο καζάνι του σπιτιού ή µια 
αγελάδα την οποία ο αδερφός της σταύρωνε τρεις φορές. Στη συνέχεια την 
οδηγούσαν σε ένα δωµάτιο όπου ήταν στηµένος ο νυµφίος (Χώρισµα µε 
παραπέτασµα στο ίδιο δωµάτιο) µαζί µε τη νονά της και τις παράνυφες. Το γλέντι 
εντωµεταξύ είχε αρχίσει και οι καλεσµένοι είχαν ήδη καθήσει να φάνε,χωριστά 
τραπέζια στρώνονυαν για τις γυναίκες και χωριστά για τους άντρες. Μια οµάδα νέων 
µαζί µε συνοδεία λύρας έφευγε για να κάνει τιµητική πρόσκληση στο σπίτι της νύφης 
όπου περίµεναν οι γονείς της. Μερικές φορές έρχονταν και µόνοι τους µαζί µε το 
µπαούλο της νύφης ‘οπου βρίσκονταν όλα τα ατοµικά της πράγµατα καθώς και τα 
δώρα που είχε σκοπό να κάνει  
 {3} (Μεντεσίδη, 2007,σελ.56-59) 
 
Παρατήρηση: Για το έθιµο της πάλης στο χωριό Καράκιλσε του Κάρς δεν υπάρχει 
ερµηνεία συνεχίζει να γίνεται απλά επειδή το θυµούνται από τους προγόνους τους. Ίσως 
να έχει όµως κάποια σχέση µε τις προϊστορικές φάσεις των µητριαρχικών κοινωνιών 
που επικρατούσαν στο πόντο παλαιότερα. Στο χωριό Σακίρε αρχικά λόγο του 
σοβιετικού καθεστότως δεν λειτουργούσαν χριστιανικές εκκλησίες και γίνονταν σε 
σπίτια ή στα δηµαρχεία .Όταν έγινε δεκτό το αίτηµα των χριστιανών να λειτουργήσουν 
οι εκκλησίες µε έξοδα όµως των κατοίκων της κάθε περιοχής γινόταν µια απλή 
χριστιανική τελετή. 
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3.2.7.Τα χάρια 
 

 
 
Εικόνα 3.4 Τα χάρια 
 
 
 
 
ΚΑΡΑΚΙΛΣΕ: Αφού έτρωγαν όλοι µετά τη στέψη, κάποια στιγµή σταµατούσε η 
µουσική για να αρχίσει το δώρισµα. Βάζαν πίσω από ένα τραπέζι ένα συγκεκριµένο 
άτοµο για να φωνάζει δυνατά τα δώρα τα οποία χάριζαν. Το άτοµο αυτό δεν ήταν 
απαραίτητο να είναι συγγενής και συνήθως την ώρα που δώριζαν έκανε 
χιουµοριστικά σχόλια.  
{26} (Ακριτίδου χρυσούλα, συνέντευξη2-2-2009) 
 
ΜΑΤΣΟΥΚΑ: Όταν έρχονταν οι γονείς της νύφης τους υποδέχονταν µε ψητή κότα 
και τους πήγαιναν στο δωµάτιο όπου ήταν στηµένος ο νυφίος. Τότε άρχιζαν τα 
χαρίσµατα. Ο κουµπάρος σήκωνε µε την άκρη του µαχαιριού το παραπέτασµα του 
νυφίου και η νύφη έβγαινε όρθια µε το νυφικό κάλυµµα που φορούσε, στη δεξιά 
µεριά της στέκονταν ο γαµπρός ενώ στην αριστερή η νονά µε τις παρανυφάδες, 
µπροστά τοποθετούνταν ένα τραπέζι µε ένα δίσκο για τα δώρα. Πρώτα χάριζε ο 
κουµπάρος και ύστερα όλοι οι στενοί συγγενείς, όλοι οι καλεσµένοι πρόσφεραν 
πάντα ένα χρηµατικό ποσό ή άλλα διάφορα δώρα  
{3} (Μεντεσίδη, 2007, σελ.59-60) 
 
 
Παρατήρηση: Στο Σακίρε δεν υπάρχουν πληροφορίες για το έθιµο αυτό 
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3.2.8 Θύµισµαν 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Είναι , τραγούδι  και ταυτόχρονα χορός του ποντιακού γάµου. Έχει τελετουργικό 
χαρακτήρα. Αποτελεί ένα από τα πιο σπουδαία έθιµα του ποντιακού γάµου. Ο χορός 
συγκροτείται µε τρόπο αυστηρό. Είναι για τη νύφη σε µερικές περιοχές ο πρώτος 
χορός µετά τη στέψη. Συµµετέχουν σε αυτόν 7 ζευγάρια και το τέκ, δηλαδή 
7αντρόγυνα και ένα µόνο άτοµο. Όλα τα ζευγάρια πρέπει να είναι µονοστέφανα-
πρωτοστέφανα, δηλαδή να έχουν κάνει µόνο ένα γάµο. Ανάµεσα στα 7ζευγάρια είναι 
και το νέο αντρόγυνο. Κάθε νέο ανδρόγυνο κρατάει αναµµένη λαµπάδα. Η λαµπάδα 
των νεόνυµφων είναι η µεγαλύτερη. Παραβρίσκεται και ο ιερέας που τους 
στεφάνωσε ο οποίος κηρύσσει την έναρξη του χορού θυµιάζοντας τα ζευγάρια. Ψάλει 
πάνω στο ρυθµό του χορού που είναι αργός (ένα είδος οµάλ: ένα βήµα πίσω δύο 
βήµατα µπροστά, σε άλλη παραλλαγή τα ζευγάρια κινούνται προς τα δεξιά µε λοξά 
βήµατα σκύβοντας ταυτόχρονα προς τα εµπρός). Ο ψαλµός του ιερέα καταλήγει µε 
τους στίχους: 
<<Σον Ιορδάνη ποταµό να πάν να κολυµπήσουν. 
Τον Αεν τάφων τη Χρηστού να πάν να προσκυνήσουν>> 
Ο ιερέας αποχωρεί σίγα-σιγά για να συνεχίσει την ιδιόρρυθµη ψαλµωδία του ο 
λυράρης. Ακολουθούν στίχοι µε τους οποίους ο ποιητής επαινεί την αξιοσύνη της 
νύφης, δίνοντας της διάφορες συµβουλές. Ο λυράρης, παίζοντας και τραγουδώντας 
γυροφέρνει µέσα στο χορό που ο κύκλος του διευρυνόταν σταδιακά µε τη συµµετοχή 
και άλλων προσώπων. Γονατίζει µπροστά στους νεόνυµφους και παίρνει 
φιλοδώρηµα. Κάνει το ίδιο µπροστά σε όλα τα ζευγάρια. Αυτό το γονάτισµα λέγεται 
ότι << ο λυράρης τοξαριάζ>> 
 
 
ΚΑΡΑΚΙΛΣΕ: Στο χωριό Καράκιλσε το θυµίαµα γινόταν ∆ευτέρα πρωί µετά το 
<<κοτσαγκέλ>> και ήταν το τελευταίο στάδιο του γάµου. Ο χορός συγκροτείτε µε 
τον ίδιο  τρόπο. Ο παπάς µε το πέρασµα των χρόνων εξαλείφθηκε. Ο λυράρης που 
έπαιζε τραγουδούσε συγχρόνος: <<θύµει, θυµεί το νέγαµον 
Θυµεί και την νεγάµτσα>> και γονάτιζε και στα επτά ζευγάρια για να παρει λεφτά. 
Μετά από 7 κύκλους άρχιζε κατευθείαν το τίκ και έµπαιναν στο χορό όλοι οι 
καλεσµένοι.  
{26} {31} (Ακριτίδου.Χρυσούλα, συνέντευξη, Θεοδωρίδου Ελπίδα2-2-2009) 
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ΜΑΤΣΟΥΚΑ: Οι πόντιοι της Ματσούκας το <<θύµισµαν>> το ονόµαζαν <<το 
ζευγάρ ή τ΄ολόγερα>>. Ο χορός συγκροτείται µε τον ίδιο τρόπο 
Μόνο που το πρώτο ζευγάρι του χορού ήταν πάντα ο γαµπρός µε τη νύφη, το δεύτερο 
ο κουµπάρος µε τη κουµπάρα και ακολουθούν οι υπόλοιποι χωρίς το τεκ. ’Όσο 
έψελνε ο παπάς δεν έπαιζε λύρα και τα ζευγάρια γύριζαν στο κύκλο του χορού µε 
πλάγια µικρά αργά βήµατα µε µονότονο ρυθµό. Ορισµένες φορές τύχαινε να µη το 
ξέρουν οι παπάδες ολόκληρο οπότε άρχιζαν από την αρχή για 4-5 στίχους και 
συνέχιζαν µε το τραγούδι της νύφης  
{3} (Μεντεσίδη, 2007)  
 
 
Παρατήρηση: Στο χωριό Σακίρε δεν ξέραν οι ερωτηθέντες κάτι για το συγκεκριµένο 
έθιµο .Ίσως λόγο του σοβιετικού καθεστότως τότε τα θρησκευτικά έθιµα να µη 
µπόρεσαν να αναπτυχθούν λόγο τηςγενικότερης απαγόρευσης (βλ.Οι Πόντιοι στη 
πρΣΣ∆Ε) τη δεύτερη περίοδο της παραµονής τους. Παρατερείτε όµως ότι µεταξύ 
Καράκιλσε και Ματσούκας αλλά και από άλλες βιβλιογραφικές πληροφορίες που 
υπάρχουν όυι το έθιµο αυτό ήταν κοινό σε όλες τις περιοχές του Πόντου µε ελάχιστες 
και µικρές διαφοροποιήσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 
 

3.2.9Τ΄αποκαµάρωµαν 
 
 
 

 
 
Εικόνα  3.5 (Aναπαράσταση ποντιακού γάµου τα αποκαλυπτήρια της νύφης) 
 
ΜΑΤΣΟΥΚΑ: Ήταν τα αποκαλυπτήρια της νύφης. Η νύφη οδηγούνταν στη µέση 
του δωµατίου ώστε να την βλέπουν όλοι οι καλεσµένοι και τότε σήκωναν το νυφικό 
κάλυµµα που σκέπαζε το πρόσωπο της. Την ώρα που σήκωναν το κάλυµµα ο 
κουµπάρος φώναζε <<αιχτρίασεν>> δηλ. έγινε αιθρία σαν το ξάστερο ουρανό τότε 
από τη µεριά τους οι καλεσµένοι σχολίαζαν. Εάν έλεγαν <<άµον Αυγίτες 
τ΄άστριον>> σήµαινε ότι ήταν όµορφη σαν το αστέρι τον αυγερινό, <<ελίβωσεν>> 
συννέφιασε δηλ. δεν ήταν όµορφη πάντως µια τέτοια ενέργεια ήταν σπάνια όσο και 
αν ανταποκρίνονταν στη πραγµατικότητα. Στη συνέχεια άρχιζαν οι χοροί και τα 
τραγούδια. Οι χοροί που χορεύονταν ήταν: το οµάλ, το διπάτ, το τίκ (διπλό και µονό), 
η τρυγόνα, το κοδεσπανιακόν και η σέρα. Όλοι οι χοροί εκτός από τη σέρα 
χορεύονταν και από άντρες και από γυναίκες.  
{3} (Μεντεσίδης,2007,σελ.64) 
 
 
 
Παρατήρηση: Οι ερωτηθέντες των συνεντεύξεων δε ξέραν συγκεκριµένες πληροφορίες 
για τα αποκαλυπτήρια της νύφης στο Καράκιλσε και Σακίρε. Απλά τους είναι γνωστό 
ότι στα παλαιότερα χρόνια το έθιµο αυτό τηρούνταν από τους πατεράδες τους χωρίς να 
ξέρουν το τρόπο. 
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3.2.10.Το Κοτσαγκέλ 
 
 
 
 
 
 
ΚΑΡΑΚΙΛΣΕ: Στο καράκιλσε το κατσαγκέλ δεν ήταν ο τελευταίος χορός,   
ξηµερώµατα ∆ευτέρας µετά το µεγάλο γλέντι µια οµάδα µαζί µε το κουµπάρο και τη 
συνοδεία λύρας πήγαιναν και έκλεβαν κότες από συγγενικά και φιλικά σπίτια τις 
οποίες µαγείρευαν σε σούπα για το τελευταίο γεύµα της δευτέρας. Μια άλλη οµάδα 
έµενε µε τη νύφη και συνέχιζαν το γλέντι συνήθως ήταν και τα αδέρφια της µαζί που 
ήταν υποχρεωµένα να την ξενυχτίσουν. Το αντρόγυνο κοιµόταν µαζί τη ∆ευτέρα εώς 
τότε η νύφη έπρεπε να µείνει ξύπνια, µε αυτόν το τρόπο έδειχνε σκληραγωγία για να 
είναι έτοιµη στις κακουχίες που τυχόν συµβούνε.  
{26} (Ακριτίδου Χρυσούλα, συνέντευξη 2-2-2009) 
 
 
 
 
ΜΑΤΣΟΥΚΑ: Στη Ματσούκα του πόντου το έθιµο αυτό δεν υπήρχε. Απλά µετά το 
αποκαµάρωµα (δηλ.τα αποκαλυπτήρια της νύφης), γινόταν µια διακοπή στο παίξιµο 
της λύρας και της διασκέδασης για να στρωθούν τραπέζια για γενικό γεύµα και τα 
ξηµερώµατα χορεύονταν ο χορός <<διπάτ>> µε ατέλειωτα τραγούδια. Ορισµένα 
τέτια χαρακτηριστικά τραγούδια είναι τα ακόλουθα: 

1. 
Έναν άστριον εξέβεν σην Ανατολήν, 
άλλ΄έναν κι άλλο εξέβεν σο Τεβεπόιν 

Σοφίτσα µ΄εξ΄µ΄εβγαίνεις και µη φαίνεσαι, 
Ελέπνε σε και τ΄άστρια και µαραίνεσαι, 
Ελέπ΄σε και ν΄ο φέγγον και δειλαίνεσαι, 

Ελέπ΄σε και ν΄ο ήλεν και ηλαίνεσαι, 
Τα παλικάρια κλαίγνε κι αραεύνε σε. 

2. 
Σην γέφυραν,σην γέφυραν 

ελ΄αδά ∆αφνοπόταµε 
ση Τρίχας το γεγύριν΄ 

και ∆άφνεµ΄και µυριγµένεµ. 
Όπως ήταν της Άρτας το γιοφύρι,έτσι ήταν και στη Ματσούκα του Πόντου, της 
Τρίχας το γιοφύρι. Γινόταν επίκληση στο ποταµό ∆αφνοπόταµο για το στέριοµα του 
γεφυριού. Το γλέντι συνεχιζόταν όλοι νύχτα και όλοι ξαγρυπνούσαν µα οι νεόνυµφοι 
ξαγρυπνούσαν υποχρεοτικά. ∆εν επιτρέπονταν να κοιµηθούν σαν αντρόγυνο. 
 {3} (Μεντεσίδης.2007, σελ.66-67) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο : Τελετουργικά τραγούδια και χοροί του ποντιακού 
γάµου µέσα από τις συνεντεύξεις και τη βιβλιογραφία και οι µουσικές 
καταγραφές τους. 
 
 
4.1 Ο όρος <<γαιτάνι>> 
 
 
Μέσα από τις συνεντεύξεις αλλά και τη βιβλιογραφική ανασκόπιση παρατηρείται ότι 
τα τραγούδια είναι όµοια όσον αναφορά τους στοίχους τους. Οι ελάχιστες 
διαφοροποιήσεις που διασώθηκαν καταγράφοντε παρακάτω. Εκεί που εντοπίζετε 
µεγάλη διαφορά είναι η µελωδική τους γραµµή. Συνηθίζεται να λέγεται η φράση 
<<πάνω σε ποιο γαιτάνι είναι αυτό το τραγουδι;>> Με τον όρο <<γαιτάνι>>  οι 
Πόντιοι των χωριών του Σακίρε (νοµό Ντµανίση)  και του Καράκιλισε (Κάρς )  
αναφέροντε σε µια συγκεκριµένη µελωδική γραµµή  πάνω στην οποία τραγουδιούντε 
πλήθως διαφορετικών τραγουδιών. Παρατηρείται λοιπόν ίδια τραγούδια 
διαφορετικών περιοχών να τραγουδιούντε σε διαφορετικό <<γαιτάνι>> και 
διαφορετικά τραγούδια µιας περιοχής να τραδουδιούντε πάνω στο ίδιο <<γαιτάνι>>. 
Ο ρυθµός είναι δυνατόν να είναι διαφορετικός από τραγούδι σε τραγούδι αλλά η 
µελώδικη γραµµή να παραµείνει η ίδια. 
 
 
4.2 Το θύµισµαν 
 
 
 
 
4.2.1 Ο Ψαλµό για τα ζευγάρια 
 
Αρχή κι όταν ευλόγησεν Κύριος ο Χριστός µας, 
Βασίλειων των ουρανών εκ της πλευράς την Έυαν, 
Γυναίκαν δε εχορήγησεν αυτώ εν σάρκα µία, 
∆υνάµεις επουράνιε επεύχονται και λέγουν: 
Επτά ζευγάρια στέφανα πρέπει να ευρεθούνε, 
Ζευγάρι πρέπει να γενή αυτό µετά της Έυας 
Ηµείς θαρρούµε άπαντες, πως είναι θεού χάριν 
Θεός που µας εχάρισεν την τόσην αυτήν χάριν. 
Ιερείς και αρχιερείς επεύχουνται και λέγουν: 
Κύριε παναµώµητε ευλόγησον τους δούλους, 
Λαµπαδοφόροι συγγενείς επεύχονται και λέγουν: 
Μάρτυρες και απόστολοι ευλογήστε τους δούλους 
Να ζήσουν και να χαίρονται και να τεκνοποιήσουν, 
Ξένοι και συγγενείς µαζί χαίρονται δια τούτο. 
Ο ουρανός αγάλλεται και οι άγγελοι χορεύουν, 
Προφείται και Απόστολοι ευλογήστε τους δούλους, 
Ρεύσον Χριστέ τα νάµατα δια τους νεονύµφους, 
Ψαλµοί και ύµνοι παύσωσιν κι αρχίστεν τον χορόν σας, 
Ωσάν αδέλφια αχώριστοι και πάντα αγαπηµένοι. 
{12}(Ευσταθιάδης,1981,σελ.223) 
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 Αποτελεί ένα από τα πιο σπουδαία έθιµα του ποντιακού γάµου. Ο <<Ψαλµός για τα 
ζευγάρια>> έχει έντονα θρησκευτικό περιεχόµενο. Η επίδραση του χριστιανικού 
πνεύµατος µε βάση τα σχετικά ευαγγελικά κείµενα είναι φανερή. Γίνεται παράκληση 
προς το Χριστό να ευλογήσει το γάµο. Στο ποίηµα παρουσιάζεται η εξής ιδιορρυθµία: 
ο κάθε στίχος αρχίζει µε ένα γράµµα της αλφαβήτου µε αρχή το <<Α>> και τέλος το 
<<Ω>> ο ποιητής θέλει να κάνει εντύπωση, πιστεύει ότι η ποικιλία των εκφραστικών 
µέσων αποτελεί ποιητική πληρότητα. Υπάρχει όµως και η ψυχολογία του κανόνα 
<<αρχή και τέλος>>. Για το νέο αντρόγυνο το <<Α>> και το <<Ω>> εκφράζουν το 
ωραίο ξεκίνηµα µε την ευλογία του Χριστού και το καλό τέλος µε την αγάπη του. 
 
Και χωρίς να µεταφραστεί το περιεχόµενο του ποιήµατος γίνεται ,κατανοητό σε 
όλους. ∆ε κυριαρχούν στο κείµενο του απόλυτοι ιδιωµατισµοί της ποντιακής 
διαλέκτου. Συνυπάρχουν γλωσσικά στοιχεία σ’αυτό και από τη λόγια παράδοση. 
Παρόλα αυτά η βάση του δε φαίνεται να είναι καρπός της ποντιακής δηµοτικής 
παράδοσης. ∆είχνει ότι είναι δηµιούργηµα παραγόντων της λόγιας παράδοσης 
θεολογικών κύκλων. Το έντονα θρησκευτικό του περιεχόµενο συνηγορεί προς τούτο. 
Η επίδραση της βίβλου γενικά πάνω στη σκέψη και τη ψυχολογία του ποντιακού 
λαού είναι έντονη και πολύπλευρη. Επειδή ο χώρος της Μ.Ανατολής συνορεύει µε το 
Πόντο δηµιουργούνται διάφορες επικοινωνίες και επαφές ανάµεσα στους λαούς της 
περιοχής. Οι επιδράσεις που δέχεται το ελληνικό στοιχείο στο πόντο είναι µάλλον 
θρησκευτικού περιεχοµένου.  
{12} (Ευσταθιάδης.Ι.Στάθης,1981,σελ.223-225) 
 
 
 
 
 
4.2.2 Τραγούδι του θυµίσµατος 
 
 

Εφτά ζευγάρια και το τεκ, 
Τον πόπαν παίρν΄και  λώνε (2Χ) 

Έρθεν η ώρα να θυµίσνε 
Και ν΄αποκαµαρώνε (2Χ) 
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Εφτά ζευγάρια και το τεκ, 
Ολ΄πα µονόν στεφάνι .(2Χ) 

Εγουρέψα΄νε το χορόν, 
Τριγύρο σον πόπαν (2Χ) 

 
Εφτά ζευγάρε και το τεκ, 

Κρατούνε τα λαµπάδας (2χ) 
Η νύφε εσέβεν σο χορόν, 
Με τη παρανυφάδας (2χ) 

 
 

Ο πόπας µε το θυµιατόν, 
Ευλογείς΄τα ζευγάρια (2χ) 
Και σο χορόν ο λυριζτής, 

Γλυκέ α σήρ τοξάρε 
 
 

Να ζεί η νύφε και ο γαµπρός, 
Κουµπάρος και κουµπάρα (2χ) 
Να ζουν και όλοι οι καλεσµέν, 

Οσήµερον παι χάραν (2χ) 
 
 

Τίµα νύφε τον άντρα σου, 
Ασ΄όλους καλλίων (2χ). 

Και ν΄αµπελώνσ΄ και να κλαδών΄σ 
Και να γοµώνσ΄ τον κόσµον (2χ) 

{26} (Ακριτίδου Χρυσούλα 3-6-09) 
 
 
 
Παρατήρηση: Στα πιο παλιά χρόνια στο Καράκιλσε ‘εψελνε πρώτα ο παπάς το 
ψαλµό χωρίς τη συνοδεία λύρας και στη συνέχεια έµπαινε ο λυράρης µε το παραπάνω 
τραγούδι το οποίο ήταν ένα είδος οµάλ  και τραγουδιόταν κατα τη διάρκεια του 
θυµίσµατος. Στα νεώτερα   χρόνια ο ψαλµό που έψελνε ο παπάς εξαλείφθηκε τελείως 
και τραγουδούσαν µόνο το τραγούδι µε τη συνοδεία της λύρας. Κάτι παρόµοιο 
γινόταν και στη περιοχή της Ματσούκας µετά το ψαλµό όµως µε διαφορετική 
παραλλαγή του τραγουδιου. (βλ.4.3 υποσηµειόσεις στο <<Τραγούδι της νύφης>>) 
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4.3 Το τραγούδι της νύφης 
 
 
1.(Παραλλαγή) 
 

-    
 
       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 τα’ αδέλφα µ’ τα καλά 
και χωρισίαν’ κι είχα. 
Τίµα , κόρη, την πεθερά σ’ , 
να είσαι τιµηµέντσα,  
τίµα , κόρη, την πεθερά σ’, 
να είσ’ αγαπηµέντσα. 
Κόρη, µάθα την αγρυπνιάν 
και την κακοπειρίαν 
αύριο θα πάς σοι πεθερού σ’ , 
να είσαι µαθαιµέντσα. 

{3} (Μεντεσίδης,2007) 
 
 
Παρατήρηση:  Κατα τη διάρκεια του γάµου τραγουδούσαν το τραγούδι αυτό δύο 
φορές, τη πρώτη φορά όταν ο γαµπρός πήγιανε να παραλάβει τη νύφη για να ξεκινήσει 
το στεφάνωµαν. Συγκεκριµένα όταν τέλιωνε ο στολισµός της νύφης και τη βγάζαν έξω 
οι συγγενείς της και το σόι του γαµπρού τραγουδούν τους στοίχους αυτούς. Η δεύτερη 
φορά που ακούγεται το τραγούδι αυτό είναι σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία µόνο για τη 
περιοχή της Ματσούκας, κατά τη διάρκεια του θυµίσµατος. Οι παπάδες µερικές φορές 
δε θυµούνταν όλους τους στοίχους από το ψαλµό και συνέχιζαν µε το τραγούδι αυτό. 
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2.(παραλλαγή) 
 

-Ντο έχεις κόρη, κι έργευες, ντο είχες κ΄εργοπόρνες 
-Έιχα τον κύρη µ΄τον καλόν και χωρισίαν κ΄ειχα, 

την ευχήν απ΄εθέλνα εγώ κι εργοπόρνα και κ΄έρχουµ! 
-Ντο είχες,κόρη κι έργευες,ντο είχες κ΄εργοπόρνες ; 
-Είχα την µάνα µ΄την γλυκείαν και χωρισίαν κ΄είχα, 

την ευχήν ατ΄ς εθέλνα εγώ, για τ΄ατό εργοπόρνα. 
-Κόρη, που ες΄και έργευες, εργοπόρνες και κ΄έρχους; 

-Είχα τ΄αδέλφια µ΄τα καλά και χωρισίαν κ΄είχα. 
εθέλνα την ευχήν άτουν κι εργοπόρνα και κ΄έρχουµ. 
-Νύφε, τίµα τον πεθερό σ΄ας τον κύρη σ΄ καλλίον. 
Νύφε, τίµα την πεθερά σ΄ ας ση µάνα σ΄καλλίον. 

Νύφε, τίµα τ΄αντράδελφια σ΄ας αδέλφια σ΄καλλίον. 
Νύφε, τίµα τον άντρα σου όσον όλιον τον κόσµον. 

Και ν΄αµπέλων΄τς και να κλάδων΄τς και να γοµών΄τς τον κόσµον. 
Μαθα κόρη, την αγριπνίαν και την κακοπειρίαν, 

Αύριο θα πας ση πεθερού σ΄,να είσαι µαθεµέντσα. 
{3} (Μεντεσίδης,2007,σελ61-62) 

 
 
Όλοι οι στίχοι είναι παρµένοι από τη ζωή. Οι πρώτες 3ερωτήσεις και απαντήσεις 
δείχνουν το χωρισµό από τους δικούς της ευχές που ήθελε να πάρει από αυτούς για τη 
µετέπειτα ζωή της. Την προτρέπουν να έχει σε καλύτερη θέση τα πεθερικά της και τα 
αδέρφια του άντρα της από τα δικά της, να αποκτήσει παιδιά για να µεγαλώσει το σόι 
και να µάθει τη ταλαιπωρία και το ξενύχτι για να είναι µαθηµένη όταν θα πάει στα 
πεθερικά της. 
{3} (Μεντεσίδης.2007,σελ.60-62) 
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4.5 Τραγούδι της νύφης κατά τη διάρκεια του στολίσµατος 
 

 
{Καράκιλσε} 

 
 
 

1(Παραλλαγή) 
 

Σήµερον µαύρος ουρανός , 
σήµερον  µαύρ’ ηµέρα, 
σήµερα θα χωρίουνταν 

µάνα και θυγατέρα. 
Οσήµερον το κόρασον 

δύο καρδόπα  έχει 
τ’ έναν αφήνει σοι’ κυρού 

και τ’ άλλο παιρ’ και πάγει. 
Οσήµερον το κόρασον 
δύο πορτόπ’ ανοίγει, 

τ’ έναν ανοίγει και ν’ εµπαίν’, 
τ’ άλλο σπαλεί και πάγει. 

Άφσον κόρη, την µάναν σου 
και ποίσον άλλεν µάναν. 

Άφσον, κόρη, τον κύρη σου 
και ποίσον άλλον κύρην. 

Άφσον , κόρη, τα’ αδέλφα σου 
Και ποίσον άλλ’ αδέλφα. 

{30} {26} (Ακριτίδου Αλεξάνδρα και Χρυσούλα 2-2-2009) 
 
 
 
 
 
 
 
Παρατήρηση: Το τραγούδι αυτό τραγουδήθηκε πάνω σε δύο διαφορετικά γαιτάνια 
για την ίδια περιοχή (Καράκιλσε) .Μια πάνω στο γαιτάνι που τραγουδούσαν και το 
θύµισµα <<θυµει θυµει....>> και µια πάνω στο γαιτάνι του τραγουδιού της νύφης 
<<φορίς΄ατεν...>> 
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Ματσούκα 

 
2 (παραλλαγή) 

 
Σήµερον µαύρος ουρανός σήµερον µαύρη µέρα, σήµερον ξεχωρίγουνταν µάννα και 

θυγατέρα. Φορίστε ατέν σκεπάτε ατέν επάρτε ατέν και ας πάµε, τ΄οσπιτ΄νατο’υν 
πολλ’αν µικρόν, εµείς πα κ΄εχωρούµε. Φορίστε ατέν σκεπάστε ατέν επάρτε ατέν 

κ΄ας πάµετ΄οσπιτ΄ν ατούν πολλάν µακρά κ΄µεις αργοπορούµε. Μη κλαις κόρη, µη 
κλαίς κόρη, ευτάς κ΄εµέν και κλαίω εσύ εµάς πα µ΄εντροπιά εις, ας είσαι 

προκοµέντσα. 
 
 

 
3 (Παραλλαγή) 

 
Σήµερον τ΄ηλικόρασον δύο καρδόπα ες 

Τ΄έναν αφήνει ση κυρού και τ΄άλλο παίρ και πάει. 
Σήµερον τ΄ηλιοκόρασον δύο πόρτας ανοίει, 

τ΄έναν ανοίει κ΄ασπαλεί και τ΄άλλ΄ανοίει κι εµπαίν 
 
 
Ανάλυση: Στα πρώτα δύστοιχα τονίζεται ο χωρισµός της µάνας από τη κόρη της και 
προτρέπει τη νύφη να είναι καλή και άξια ώστε να µη ντροπιάσει τους δικούς της 
όταν θα πάει στο σπίτι του γαµπρού. 
Στα δεύτερα δύστοιχα τονίζεται η στεναχώρια της νύφης που αφήνει το πατρικό της 
σπίτι και σκίζεται η καρδιά της στα δύο. Γενικά όλοι στίχοι και των δύο τραγουδιών 
εκφράζουν τη ψυχική πορεία της νύφης για τον αποχωρισµό της από τη ζωή της εώς 
τώρα και τη µετάβαση της σε ένα καινούριο στάδιο ζωής που τη περιµένει. 
 {3} (Μεντεσίδης, 2007, σελ50-56) 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΤΉΡΗΣΗ: Τα παραπάνω τραγούδια λέγοντε την ώρα που στολίζουν τη νήφη. 
Η µελωδία είναι λυπήερη και σε όλη τη διαδικασία του στολίσµατος οι φίλες τις και η 
µητέρα της κλαινε για τον αποχωρισµό τους. Τα τραγούδια παρουσιάζουν κοινά 
στοιχεία στις περισσότερς περιοχές του πόντου .Όσο αναφορά τις περιοχές της 
Ματσούκας και τα χωριά Σακίρε και Καράκιλσε το τραγούδι αυτό είναι ίδιο µε τις 
παραπάνω µικρές παραλλαγές των στοίχων επιβεβαιώνεται τόσο από τη βιβλιογραφία 
όσο και από τα λεγόµενα των ερωτιθέντων .∆ιαφορές παρουσιάζοναι στο τρόπο που το 
τραγουδούσαν (µελωδική γραµµή ή γαιτάνι όπως το αναφέρετε από τους ερωτηθεντες) 
αλλά και στο τρόπο που στολίζουν τη νύφη. Για το χωριό Σακίρε υπάρχει σχετικό 
τραγουδι αλλά δε το θυµόντουσαν για να καταγραφεί .(βλ3.2.5.νυφέπαρµαν) 
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4.5 Τραγούδι που λέγονταν στο νυφέπαρµαν 
 
 

 
{Σακίρε} 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Φορίστε ατέν, σκεπάστε ατέν 
Εµείς α γλιγορούµε 

Το τάχνες΄σουν πολλάν µικρόν, 
Εµείς πα κ΄χωρούµε 

 
 

Εσέβα ση µπαχτσάν εσού, 
Εσείς παν δε κ΄ειλέτε, 

Θα πάροµ΄το τσιτσάκνε΄εσου 
κ φτάνεσας κ κλαίτε 

 
 
 

Η Παναγία κ ο Χριστός 
Στέκ΄πανω σ΄λιθάρε 

Να ζήσει ο νέγαµων κ΄πίς τα παλληκάρα 
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{30} {29} (Ιωσιφίδου Βέρα κ΄Γεροπούλου Αυγή συνέντευξη,3-6-09) 

 
 
 

 
 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: 
 
Ντύστε την και στολίστε την γιατί εµείς  βιαζόµαστε, 
Το σπίτι σας είναι πολύ µικρό και εµείς δε χωράµε µέσα. 
Μπήκαµε  µέσα στο κήπο σας, εσείς όµως δε µειλάτε 
Πήραµε  το λουλούδι σας και σας κάνουµε να κλαίτε 
Η Παναγία και ο Χριστός κάθοντε απάνω στις πέτρες, 
Να ζήσει ο γαµπρός και όλα τα παλληκάρια 
 
 
Στο τραγούδι δηλώνετε η βιασύνη από το σόι του γαµπρού να παραλάβουν την 
νύφη την οποία αναφέρουν τιµιτικά σαν <<λουλούδι>>.Τονίζετε επίσης και η 
στεναχώρια που νιώθει το σόι της νύφης το οποίο την απόχωριζεται καθώς και 
δίνωντε ευχές για το γαµπρό και όλα τα αγόρια (ενοείτε του χωριού) 
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{Καράκιλσε} 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Φορίστ΄ατέν,στολίστ΄ατέν 

Εµείς αγλιγωρούµε 
Το σπίνα΄τές πολλάν µικρόν 

Κι απές πα κ΄εχορούµε 
 

{26}(Ακριτίδου Χρυσή,3-6-2009) 
 
 
 
 
 
Παρατήρηση: Το τραγούδι αυτό απότελει παραλλαγή του τραγουδιού της νύφης που 
λέγονταν και στη Ματσούκα .Η συγκεκριµένη παραλλαγή τραγουδιόταν από τους 
Πόντιους του χωριού  Σακίρε. Το τραγουδούσε το σόι του γαµπρού την ώρα που 
περίµεναν έξω από το σπίτι της νύφης για να τη πάρουν. 
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4.6 Τραγούδια γλεντιού 

 

{Σακίρε} 

1.Σε έναν γεφυρόπο 

 
 
∆ιατονικός του ρε µε(ΣΙ υφεση) 
Ά ήχος πεντάφωνος 
 
 
 
 
 

Σ’ έναν γεφυρόπον,έµορφον κορτσόπον (2χ) 
Με το φιστανόπον το κοντόν 

 
Τ΄µάτες βαµένα, 

τ΄οφρίδατς συρµένα, 
µ΄ένα νέικον παλληκάρ (2Χ ρεφρέν) 
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Ατοί εγκαλέσταν και γλικοφιλέσθαν (2χ), 
συ τε εγκαλέσταν και γελούν 

 
 

Ατοί πουστουρίζ΄νε 
Και για τη παντρειάν νουνίσνε 

Και πως να εφτένε τη χαράν (2χ ρεφρέν) 
 

Ατό το κορτσόπον,έντονε νυφόπον, (2χ) 
Εφόρεσεν τ΄άσπρα τα νυφικά 

 
Ατοί στεφανούνταν, 

Το βράδον ανταµούνταν, 
Αρα΄’ετσ τελίτε η χαρά (2χ ρεφρέν) 

 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: 
 
Σε µια γέφυρα (ήταν) µια όµορφη κοπέλα, 
Με κοντό φουστάνι 
Τα µάτια της(ήταν)βαµένα, 
Τα φρύδια της(ήταν)σηκωµένα 
(και ήτν µαζί)µε ένα νέο παλληκάρι. 
Αυτοί αγκαλιάζοναν και φιλιόντουσαν 
Εκεί που αγκαλιάζονταν και γελούσαν 
Σκέφτονταν και σιγοµιλούσαν(µιλούσαν στα κρυφά)  
Το γάµο(τους)και πως θα πραγµατοποιήσουν τη <<χαρά>> 
Αυτή η κοπέλα,έγινε νύφη και φόρεσε τα άσπρα τα νυφικά. 
Αυτοί στεφανώθηκαν και το βράδυ ανταµώθηκαν και έτσι τελίωσε ο γάµος. 
 
 
{29}(Ιωσιφίδου Βέρα,3-6-09) 
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2.Ας  λεγοσας έναν μασιγιανίν 
 

{Σακίρε} 
 

 

 
Χρωµατικό πεντάχορδο µε τονική το σολ 
 
 

Ας λέγοσας ρε παιδία΄ 
Έναν µασιγιανίν (2χ) 

Ψαλάφεσαµ έναν κορίτς 
Ντ΄έπαθεν την πελαί (2χ) 
Έναν χρόνον που έτωνε 
κ΄ατέ σουµαδεµέντς (2χ) 

Ασοί χώροι τα λόγια, 
ετον πολλά πουγαλεµέντα (2χ) 

Τη χώροι οι µαισάδες, 
ολετσ΄ατέν απάν εκαλάτσευα (2χ) 

Πολεµούν να γαντουρεύνε, 
και κλώθνε τον παιδάνι (2χ) 
Ο παίδας κ΄γαντουρεύκιται 

και λέει εγώ ατέν θα πάρω (2χ) 
Έναν χρόνον σευντάν είχα 
και το τέλος θα φέρω (2χ) 

Πάει ο παιδάς ση΄µάνα νατ 
µοιρολογάει και κλαίει (2χ) 
Ερχήνεσεν τα τέρτια του 
Τη µάνα΄νατ να λέει (2χ) 
Σκούτε ο παίδας αναλάζ 

και πάει ση πεθεράτ νατ (2χ) 
Εστεφανώθεν το ζευγάρ 

και κλείσαν τη χαράν νατ (2χ) 
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: 
 
Θα σας πούµε βρε παιδιά ένα αστείο 
Για ένα κορίτσι που έπαθε (είχε)ένα πρόβληµα 
Ένα χρόνο που ήταν αραββωνιασµένη 
Από τα λόγια του κόσµου ήταν πολύ στεναχωριµένη 
Του χωριού οι κοτσοµπόλες τη µιλούσανε(τη σχολιάζαν κακοπροαίρετα) 
Βάζουν λόγια στο παλληκάρι να του αλλάξουνε τη γνώµη(δηλ.να µη πάρει τη 
κοπέλα) 
Το παιδί δε γελιέται και λέει εγώ αυτήν θα πάρω 
Ένα χρόνο ήµουν ερωτευµένος και το τέλος θε φέρω(δηλ.θα τη παντρευτώ) 
Πάει το παλληκάρι στη µητέρα του µοιριλογάει και κλαίει 
Άρχισε να λέει τα παράπονα του στη µητέρα του 
Σηκώνετε και στολίζεται και πάει στη πεθερά του 
Στεφανώθηκε το ζευγάρι και τελίωσε ο γάµος. 
{29}{28} (Ιωσιφίδου Βέρα κ Γεροπούλου Αυγή 3-6-2009) 
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<<ΕΦΤΑ ΒΑΠΟΡΙΑ>> 
 

{Καράκιλσε} 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Εφτά βαπόρια ετοίµασα, 
Τη θάλσσα να σχίζω(2χ) 

Το γεραλίµ το κάρδο΄ποµ, 
Το κόσµο θα λασχίζω(2χ) 
Ση παναίας το ρας(σ)ίν, 

Εχάσα τη κλειδίτς΄αµ(2χ) 
Μάνα ρούκσων κ΄αράεψων 
Για τε΄µε ωραία νυφίτσαν 

 
{26}(Ακριτίδου Χρυσή,3-6-2009) 
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4.7 Οδοιπορικοί χοροί  
 
 
Γενικά: οι οδοιπορικοί χοροί υπήρξαν χαρακτηριστικό στοιχείο του ποντιακού 
µουσικού πολιτισµού των περισσότερων περιοχών. Ήταν χοροί που χορεύονταν 
κυρίως στις γαµήλιες ποµπές. Οι ρυθµοί και οι κινήσεις ποικίλουν από περιοχή 
σε περιοχή είναι όµως όλοι κατα κύριο λόγο ζωηροί έυθυµοι σκοποί χωρίς 
κυκλική διάταξη µε ελεύθερους βηµατιµούς και χωρίς συνοδεία τραγουδιού. 
 
 
 
 
 
ΤΗΣ ΚΙΡΣΙΑΣ/ΤΑΜΑΣΣΑ: Οδοιπορικός χορός του Καράκιλσε και του Σακίρε που 
χορεύονταν στις ποµπόδεις γαµίλιες διαδροµές (κάλεσµα του κουµπάρου, 
νυφέπαρµαν, στεφάνωµαν) Τα όργανα που χρησιµοποιούνταν ήταν κυρίως λύρα 
νταούλι και ζουρνάν. Οι χορευτές κινούν τα χέρια τους δεξιά και αριστερά εναλάξ 
ενώ ταυτόχρονα ανεβαοκατεβαίνουν σε όλο το ύψος του κορµιού τους πάνω κάτω. 
Γυρνούν γύρο από τον εαυτό τους καθώς χορεύουν αντικριστά και µε το ταίρι τους το 
οποίο συχνά αλλαζαν µε άλλο κατα τη διάρκεια του ιδιου χορού. Ταυτόχρονα 
προχωρούσαν µε διάφορες στάσεις προς τον προορισµό τους  
{26} {28} (Ακριτίδου Χρυσή, 2-2-2009),  (Γεροπούλου Βέρα, 3-6—2009) 
 
 
 
 
 
 
 
ΤΗΣ ΚΙΡΤΣΙΑΣ 
 
Τρίχορδο:ντο,ρε,µι 
Τρόπος του ρε 
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ΤΑΜΑΣΣΑ 
 

 
 
 
ΜΑΝΤΙΛΙΑ: Ζευγαρωτός χορός της περιοχής Κιουµούσσ Ματέν (Μεταλλείο Σιµ). 
Οι χορευτές κρατούσαν µε τα δύο χέρια ένα µαντίλι 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. 
{11} ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 
 
 
  ΚΟΤΣΑΚΙ: Είναι αντικριστός ζευγαρωτός χορός (καρσιλαµάς) της περιοχής 
Νικόπολης (Γαράσαρη). Κυρίαρχο όργανο του χορού ήταν ο Ζουρνάς µε το Νταούλι, 
και λιγότερο η Λύρα. Ήταν ο χορός που χορευόταν κυρίως στις γαµήλιες ποµπές, 
όπου εκεί έχανε το στοιχείο «ζευγαρωτός». ∆εν συνοδευόταν από τραγούδι. Ο 
ρυθµός είναι τετράσηµος 4/4. Κετσέκ Κετσέκ Ονοµασία του ίδιου χορού σε χωριά 
της Τραπεζούντας. 
{11} ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 
 
 
 
 
 
Παρατήρηση:Ο χορός τάµασσα στο χωριό Σακίρε χορεύονταν µε τον ίδιο τρόπο.Για 
το ρυθµό τάχπαστόν της Ματσούκας δε βρέθηκαν κάποιες συγκεκριµένες λεπτοµερείς 
πληροφορίες.Οι χοροί Κοτσάκι και Μαντίλια των  περιοχών Νικόπολης και Κιουµουσς 
Ματέν καταγράφικαν συγκριτικά στη παρούσα εργασία. 
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4.8 Το Κοτσαγκέλ  
 
 
 
Ο τελευταίος αποχαιρετιστήριος χορός του γάµου που προχωράει συνέχεια µε 
γωνιώδεις ελιγµούς. Κοντά στα ξηµερώµατα την ώρα περίπου που βγαίνει η πούλια, 
µια οµάδα γλεντζέδων συγγενών και φίλων, µαζί φυσικά µε τον λυράρη, χορεύοντας 
τον χορό κοτσαγκέλ, ξεκινούσε για τα σπίτια της γειτονιάς και αυτών που είχαν φύγει 
απο τον γάµο. Ο χορός, επειδή χορευόταν στον δρόµο, χαρακτηρίζεται και ώς 
οδοιπορικός. Ο πρώτος του χορού συνήθως κρατούσε µαντίλι και, κουνώντας το 
ρυθµικά ακολουθώντας τη µελωδία και τον ρυθµό του χορού, οδηγούσε τους 
χορευτές στην κατεύθυνση που επιθυµούσε. Οι χορευτές κινούνται µε ζιγκ-ζαγκ 
κινήσεις, σχηµατίζοντας µια µεγάλη αλυσίδα. Αποκαµωµένοι απο το πολύ ποτό τον 
χορό και γενικά την κούραση, αποφασίζουν να φύγουν, µετανιώνουν και 
επιστρέφουν, ξαναφεύγουν κι έτσι φτιάχνουν τα λεγόµενα καγκέλια δηλαδή διάφορα 
µπερδέµατα, στροφές, ελικοειδείς κινήσεις. Το σχήµα του δε, είναι άλλοτε κυκλικό κι 
άλλοτε ελικοειδές, µε ποικιλία στροφών. Μελετώντας κανείς το χορό κοτσαγγέλ’ σε 
σχέση µε τους χορούς της αρχαίας Ελλάδας, τόσο ως προς τον τύπο ( µορφή και 
σχήµα) όσο και από την άποψη του τι εκφράζει, µένει κατάπληκτος από την 
οµοιότητα που παρουσιάζει µε τον αρχαίο χορό γέρανο, και τους µεικτούς οµηρικούς 
χορούς από νέους και νέες. Το κοτσαγγέλ’ δεν ήταν ο τελευταίος χορός µόνο του 
γάµου, αλλά και κάθε κοινωνικής εκδήλωσης. Χορεύοντας το κοτσαγγέλ’, οι 
χορευτές περιφέρονταν στα διάφορα µέρη του σπιτιού και της αυλής. Η φορά του 
χορού είναι κυρίως προς τα δεξιά, αλλά µε σύνθηµα του πρώτου µπορεί ν’ αλλάξει 
προς τ’ αριστερά. Το όνοµά του το πήρε από τις µικρές απότοµες ( κοτσές) στροφές 
(καγγέλια). 
∆ύο απο τα πλέον γνωστά λαϊκά – δυµοτικά τραγούδια που τραγουδούσαν οι 
λυράρηδες και επαναλάµβαναν όλοι µαζί, σαν µικτή χορωδία, ήταν τα εξής:  
Α) Χάραξε κι ή ανατολή, χάραξε κι η ανατολή, πάει να ξηµερώσει, πάει να 
ξηµερώσει  
Β) Να Φώνα – Φώνα νά καλοφώνα, λαλείς και πέρτς µε, κι απέσ’ κι βάλλτς µε  
Γ) Ξένε µ’ ξενιτεµένε κι άνεγνώριµε, πού πορπατείς στα ξένα στ’ ανεγνώριµα  
Χορεύοντας και τραγουδώντας στους δρόµους και στα σπίτια των γειτόνων και των 
συγγενών κλέβανε – µε την καλή έννοια – κότες. Επέστρεφαν µε τις κότες στου 
γαµπρού και µε αυτές γινόταν η κοτόσουπα, το τελευτάιο γεύµα. Εδώ πλέον τελείωνε 
και το γλέντι του γάµου  
{21} (αποτο βιβλίο του Γ. Χατζηελευθερίου τελετουργικοί χοροί και γαµήλια 
έθιµα των Ελλήνων του Πόντου) www.kromnaioi.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 
 
 
Α: Χαρακτηριστηκά των ποντιακών χορών 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Μικρά βήµατα που καλύπτουν λίγο έδαφος. 
Τα πόδια είναι κοντά το ένα στο άλλο, κάτω από το κορµί και περιορισµένα, κοντά 
στο έδαφος και πιέζουν τη γη. 
∆εν υπάρχουν παραλλαγές κινήσεων από τον αρχηγό τις οποίες να µην εκτελούν οι 
άλλοι χορευτές της σειράς για αυτό οι χορευτές σχηµατίζουν κύκλο 
Τα βήµατα είναι πολύπλοκα και συχνά έχουµε γρήγορο ρυθµό 
∆ίνεται έµφαση στις κινήσεις του επάνω µέρος του κορµιού και ιδιαίτερα στη κίνηση 
των ώµων. Είναι συνηθισµένο επίσης το λύγισµα και η στροφή τοθ πάνω µέρος του 
κορµιού. 
Το κράτηµα των χεριών µπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια ενός και του αυτού 
χορού και σύµφωνα µε το είδος του χορού ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να 
κινηθούν τα χέρια γρήγορα µπρος πίσω. 
Το κράτηµα των χεριών είναι κοντά στο κορµί έτσι που να υπάρχει λίγη απόσταση 
ανάµεσα στους χορευτές. 
Συχνά, περίπου µισή από τη κίνηση της χορευτικής γραµµής γίνεται προς τα δεξιά. 
Το ίδιο συχνά η χορευτική γραµµή κινείται προς τα µπρός και προς τα πίσω ή 
αποκλειστικά προς τα αριστερά. 

http://thalassa-karadeniz.livepage.gr/image/1115/18394_%CE%A0%CE%A5%CE%A1%CE%A1%CE%99%CE%A7%CE%99%CE%9F%CE%A3_%CE%A3%CE%95_%CE%9F%CE%9B%CE%A5%CE%9C%CE%A0%CE%99%CE%91%CE%94%CE%91
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Υπάρχουν ήρεµες και ζωηρές κινήσεις που µπορούν να εκτελούνται µέσα σε ένα και 
τον ίδιο χορό ακόµα και ταυτόχρονα από διαφορετικούς χορευτές. 
Γενικότερα χαρακτηρίζονται από οµαδικότητα ενωτικότατα που πλησιάζουν τους 
χορευτές τον έναν κοντά στον άλλον, δηµιουργούν µια σφιχτή κοινότητα ψυχολογίας, 
µια κοινή έκσταση και οµοψυχία.(Ποντιακή νεολαία,www.osepe.de/neolaia-
sindiaskepseis.htm) 
 
Β: Ονοµασίες ποντιακών χορών 
Ονοµασία (-ίες) Περιοχή / Παρατηρήσεις 
 
1. Ανεφορίτσας: Χορός της Γαλίαινας (ευρύτερη περιοχή Ματσούκας-
Τραπεζούντας) µια µορφή σερανίτσας µε µονό τικ 
ή Κιζέλα: Πήρε την ονοµασία από τους στίχους του τραγουδιού "Κόρη κατήβα σο 
µαντρίν ελλύεν η κιζέλα" 
2. Από παν και κα: Χορός της περιοχής Ματσούκας Τραπεζούντας που χορευότανε 
επιτόπια µε µικρά πηδηχτά βήµατα µε πιάσιµο από τη µέση 
ή Καπικεέτκον: Όπως ονοµαζόταν ο χορός στην περιοχή της Λιβεράς και χορευόταν 
µε το σκοπό "εσκέρτε ο Γακούπ Αγάς" 
ή Αγκαλιαστόν: Η ονοµασία του Χορού στην Γαλίαινα (Ματσούκα) 
3. Από πάν και κα Χορός του Αγ-Ταγ-Μαντέν, περιοχή που βρίσκεται κοντά στην 
Αγκυρα (εσωτερική µετανάστευση στις αρχές του 1800 από την Αργυρούπολη) 
ή τικ: Χορός που πιάνονταν από τους ώµους όπως το κότσαρι. Κάτι ανάµεσα σε 
χασαποσέρβικο και τικ. 
4. Αλµατσούκ ή Αρµατσούκ: Χορός της περιοχής Καρς. 
 
5. Ατσιαπάτ: Χορός που χορευότανε στα Πλάτανα κωµόπολη ∆υτικά της 
Τραπεζούντας (στα τούρκικα ονοµάζεται Akcapat) απ’ όπου πήρε και το όνοµά του. 
Την ίδια ονοµασία συναντάµε και στην Ματσούκα, όπου χορευότανε και από 
γυναίκες 
6. Γέµουρα: Χωριό ανατολικά της Τραπεζούντας. Στην περιοχή Σεβάστειας 
χορευόταν σαν µία µορφή Τρυγώνας. Στα χωριά µεταξύ Γέµουρας - Τραπεζούντας 
χορευόταν σαν παραλλαγή του εταιρέ. 
7. Γετίερε: Χορός της Αργυρούπολης του Πόντου 
ή Γεντίαρατς: Σηµαίνει χορός των 7 διαγωνιζοµένων γεντί=εφτά, αρατς=διαγωνισµός 
ή Γαντίαρα: Σηµαίνει εφτά µικρά δροµάκια γεντί= εφτά, αρά =µικρός δρόµος 
8. Γιουβαρλαντούµ: Σηµαίνει κατρακύλισµα. Χορός των περιοχών Αγ-Νταγ-Μαντέν 
και Σαµψούντας. Χορεύεται σε παραλλαγές µε διαφορετική µουσική και σε άλλες 
περιοχές του Πόντου όπως, Αργυρούπολη & Πάφρα Ο πρώτος κρατάει µαντήλι και 
κάνει λαβύρινθο 
9. ∆ιπάτ: Το όνοµα του χορού στην Τραπεζούντα. Πήρε το όνοµά του από τα δύο 
επιτόπια πατήµατα. 
ή Γιαβαστόν: Σηµαίνει αργός χορός 
ή Κοδεσπενιακόν: Χορός της οικοδέσποινας 
ή Οµάλ Τραπεζούντας: Το όνοµα του χορού στην Ελλάδα 
10. ∆ιπλόν Κότς: Λέγεται ότι έχει την προέλευση του από την Αρµενία 
ή Τίταρα: 
ή Τριπάτ: Η ονοµασία πάρθηκε από τρία επιτόπια πατήµατα της φτέρνας 
11. ∆ιπλόν οµάλ: Χορός της Περιοχής του Κιουµούς Μαντέν (Μεταλλείο Σίµ) 
παραλλαγή του Κοτσιχτόν Οµάλ 
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12. Εταιρέ: Πήρε το όνοµά του από τον στίχο του τραγουδιού "πέρνιξον µε έταιρε". 
Χορευότανε στην Τραπεζούντα. 
13. Θανατί λάγκεµαν: Χορός της περιοχής Πάφρας. Είναι ο χορός µε τον οποίο 
αυτοκτόνησαν οι κοπέλες που ήταν κλεισµένες στο κάστρο του ποταµού Αλυ για 48 
ηµέρες. 
14. 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" 
15. Καλόν κορίτς: Χορός της περιοχής Ματσούκας Τραπεζούντας. Μία µορφή 
σερανίτσας που πήρε το όνοµα από τον στίχο του τραγουδιού "Καλόν κορίτς, καλόν 
κορίτς, καλόν κ’εβλοηµένον" 
ή Παπόρ: Πήρε την ονοµασία από τον στίχο του τραγουδιού "Μάνα τέρεν το παπόρ 
ντ' άσκεµα κουνίεται" 
16. Κελ κίτ: Σηµαίνει "έλα και φύγε" Κωµόπολη στα όρια Σεβάστειας-Κολωνίας 
(Νικόπολις). Ο χορός πάει στα αριστερά 
17. Κοριτσί χορόν: (Κισλάρ καϊτεσί) Χορός της περιοχής Πάφρας. Χορεύτηκε το 
1680 στο κάστρο του ποταµού Aλυ (Κισλάρ καλέ) και συµβολίζει το δίληµµα 
αυτοκτονία ή παράδοσης στους Τούρκους. 
18. Κότς: Χορευότανε σχεδόν σε όλο τον Πόντο µε παραλλαγές στο κράτηµα των 
χεριών. Στον Ανατολικό Πόντο κρατιότανε από τις παλάµες ενώ στο δυτικό από τους 
ώµους όπως το κότσαρι. 
19. Κοτσαγκέλ: Χορευότανε στο τέλος της γαµήλιας διασκέδασης. Μ' αυτόν τον 
χορό αποχωρούσαν οι καλεσµένοι για τα σπίτια τους. Ο πρώτος κρατάει το µαντήλι. 
20. Κοτσάκι: Αντικριστός ζευγαρωτός χορός της Νικόπολης (καρσιλαµάς) 
ή Κετσέκ Κετσέκ: Ο ίδιος χορός µε διαφορετική µουσική χορευότανε σε χωριά της 
Τραπεζούντας 
21. Κότσαρι: Χορός της περιοχής Κάρς, που οι χορευτές πιάνονται από τους ώµους. 
22. Κοτσικτόν οµάλ: Χορευότανε σε µικρές παραλλαγές σε όλες σχεδόν τις περιοχές 
του Πόντου, όπου του δίνανε και ανάλογη ονοµασία 
ή Εµπρ οπίς: Σηµαίνει µπρος-πίσω 
ή Οµάλι: Η ονοµασία στην περιοχή της Νικόπολις 
ή Τσαραχότ: Το όνοµα του χορού στην περιοχή του Αγ-Νταγ-Μαντέν µε µικρή 
παραλλαγή στα βήµατα. 
ή Φουλούρ Η ονοµασία του χορού σε χωριά της Ματσούκας 
ή Αργολαβάς: Η ονοµασία του χορού στην Πάφρα 
ή Κερασουνταίϊκον: Τα τρία τελευταία ονόµατα δόθηκαν στην Ελλάδα 
ή Οµάλ Κερασούνταςή Λάχανα Πήρε το όνοµα στην Ελλάδα από το τραγούδι 
'Λάχανα πουλίµ' λάχανα" 
23. Κούσερα: Χωριό κοντά στη Μονή Ιωάννη του Βαζελώνα. Μία µορφή τικ σε 
γρήγορο ρυθµό µε τα χέρια κάτω. 
ή Μοσκώφ: Η ονοµασία του χορού στην Ελλάδα, χορευότανε από κάποιον ονόµατι 
Μοσκοφίδη στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος πρόσθεσε κάποιους αυτοσχεδιασµούς στο 
χορό. Από αυτόν πήρε και το όνοµα. 
24. Κωσταντίν Σάββας: (Οσµάν Αγάς) Φρούραρχος στρατηγός της Πάφρας-
Σαµψούντας το 1202. ∆ιαφώνησε µε τον Αλέξιο Κοµνηνό το 1204 µετά την 
κατάληψη της Κων/πολης από τους Φράγκους, θέλοντας να κάνει χωριστό κράτος 
στην περιοχή της Γεζελώνας(Πάφρα-Αµισός-Κάβζα κλπ.). Είναι παραλλαγή του 
Γιουβαρλαντούµ. 
25. Λέτσι: Χορός της περιοχής Κάρς. Παραλλαγή της λετσίνας σε αργό ρυθµό. 



69 
 

26. Λετσίνα: Χορός της περιοχής Κάρς. 
27. Μαντήλια: Χορός του Κιουµούς Μαντέν (Μεταλλείο Σίµ) Χορευότανε και στους 
γάµους, στο δρόµο µπροστά από το ζευγάρι. 
28. Μαύρον πεγάδ: (Καρά Πουνάρ) Χωριό της Πάφρας 
29. Μαχαίρια: Χορός επίδειξης µαχαιριών. Αναφέρεται στην Κύρου Ανάβαση από 
τον Ξενοφώντα όταν χορεύθηκε από δύο Θράκες στην Ορντού (Κοτύωρα) 
ή τη µαχαίρι 
ή Πιτσάκ οϊνί: Η Τούρκικη ονοµασία του χορού 
30. Μαχµόρ: Χορός της Νικόπολης (Αξί Κοϊ) 
31. Μηλίτσα: Σηµαίνει µικρή µηλιά 
32. Μητερίτσα: Χορός των παραλίων και των σαλονιών της Τραπεζούντας φερµένος 
από την Ευρώπη µε τραγούδι στην Νεοελληνική γλώσσα (Καντρίλιες). Πήρε την 
ονοµασία του από τον στοίχο "Μητερίτσα µου γλυκιά έχω µια αγαπητικιά" 
33. Μονόν Χορόν: (Τέκ καϊτέν) Χορός που χορευότανε από τους αντάρτες της 
Πάφρας 
34. Μουζενίτκον ή Κιµισχαναλίδικον: Η Μούζενα είναι χωριό της Αργυρούπολης. 
Κιουµουσχανέ είναι η Τούρκικη ονοµασία της Αργυρούπολης 
35. Μωµογέρια: Υπάρχουν σε διάφορες παραλλαγές ακόµη και σαν θεατρικές 
παραστάσεις µε Αριστοφανικό διάλογο (λαϊκά δρώµενα) 
36. Ντολµέ ή Τσολµέ: Χορός της περιοχής Όφι (Ανατολικά της Τραπεζούντας) 
37. Οµάλ Μονόν: Απλός χορός µε έξι βήµατα που δεν χρειάζεται ιδιαίτερη χορευτική 
ικανότητα και τον συναντάµε στην περιοχή Τσιµεράς στην Αργυρούπολη και 
στηνΤραπεζούντα. 
38. Οµάλ (Κάρς): Ίδιος χορός µε τον προηγούµενο µε έντονο τρέµουλο στο σώµα. 
ή Παϊπούρτ: Πόλη Νοτιοανατολικά της Τραπεζούντας έξω από τα όρια του 
διεκδικούµενου Πόντου του 1918-1922. 
ή Τιζ: Ο ίδιος χορός σε πιο αργή µορφή στο Αγ Ντάγ Μαντέν 
39. Ούτσαϊ: Χορός της Νικόπολης µε έντονο τρέµουλο µε 10 βήµατα. Αλλάζει η 
θέση των χεριών ανάλογα µε την περιοχή που χορευόταν. 
ή Ούτσαλτι: Σηµαίνει 3-6 στα Τούρκικα 
ή Κουνιχτόν: Η ονοµασία στο Αξι Κιοϊ Νικόπολης από το έντονο τρέµουλοστο σώµα 
ή Οµάλ Γαρασάρης Η ονοµασία στην Ελλάδα. 
40. Πατούλα: Το όνοµα του χορού στο ∆υτικό Πόντο. Πήρε την ονοµασία του από 
τον στίχο "Τη Πατούλας η µάνα, τ’εµόν η Καλοµάνα" 
ή Πιπιλοµάτενα: Το όνοµα του χορού στον Ανατολικό Πόντο. Πήρε την ονοµασία 
του από τον στίχο: "Την Πιπιλοµάτεναν, ούϊ ανάθεµά τεναν" 
ή Κόρη Κοπέλα: Ο ίδιος χορός σε µικρή παραλλαγή µε διαφορετική µουσική όπως 
ονοµαζόταν στην Γαλίαινα. 
41. Σαµσόν Χορός της περιοχής Σαµψούντας 
42. Σαρικούζ Θα πει ξανθό κορίτσι στα Τούρκικα. Λέγεται ότι είναι ο χορός του 
θερισµού. Υπάρχει σε διάφορες παραλλαγές, σε πολλέςπεριοχές του Πόντου. 
43. Σέρρα: Ο ωραιότερος και διασηµότερος χορός. Πήρε την ονοµασία του από τον 
ποταµό Σέρρα. Υπάρχει σε διαφορετικές µορφές ανάλογα µε την περιοχή. 
ή Λάζικον: Το όνοµα του χορού στην περιοχή του Όφεως όχι γιατί ήτανχορός των 
Λαζών αλλά γατί οι Οφλίδες είναι κάτοικοι της Λαζικής χώρας. 
ή Τογιαλίδικον: Το όνοµα του χορού στην περιοχή Τόνιας 
44. Σερανίτσα ήΧαιρεανίτσα ή Εικοσιένα ή Αρµενίτσα Χορός του 
Νοτιοανατολικού Πόντου. Πήρε το όνοµά του από την περιοχή Χεροίανα όπου 
χορευόταν. Στην περιοχή της Αργυρούπολης. 
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45. Σιτόν Μία µορφή ανάποδου µονού τικ. Χορευόταν στην Ιµέρα. Ο χορός πάει 
προς τα αριστερά. 
46. Στενά ∆ρόµα: (Ταρατσού Σοκακλάρ) Χορός της περιοχής Πάφρας 
47. Τάµσαρα Χορός της Νικόπολις. Η µουσική είναι παραλλαγή της 
"πιπιλοµάτενας". Χορευόταν στην Παλτσάνα-Νικόπολις 
48. Ταµσάρα Χορός µε βάση το ∆ιπάτ. Χορευόταν στα χωριά της ΆνωΜατσούκας & 
Αργυρούπολις. Η µουσική είναι παραλλαγή της "πιπιλοµάτενας" 
49. Τέρς (Αγ Ντάγ Μαντέν) Μία µορφή Τρυγώνας µε ανάποδο λαβύρινθο. Ο χορός 
πάει προς τ’ αριστερά. 
ή Γέµουρα Έτσι ονοµάζεται ο ίδιος χορός στην επαρχία Κακάτσης στην 
Αργυρούπολη 
50. Τέρς (Κιουµούς Ματέν) Η τρυγώνα σε διαφορετική χορευτική και µουσική 
παραλλαγή. Ο χορός πάει προς τ’αριστερά. 
51. Τικ (Μονό): Χορός της Ματσούκας µε έξι βήµατα 
ή ∆ιπλόν Ο ίδιος χορός όπως ονοµάζεται στην Γαλίαινα. 
52. Τικ (∆ιπλόν) ήΤικ Σο Γόνατον: Χορός που χορευόταν σε όλο σχεδόν τον Πόντο 
µε δέκα (10) βήµατα. 
53. Τικ (Τροµαχτόν) ήΛαγγευτόν Χορευόταν ιδιαίτερα στα Κοτύωρα και στο Κάρς. 
54. Τίταρα ήΤετέ Αγάτς Παραλλαγή του Γετιέρε σε βήµατα και µουσική µε βάση το 
∆ιπάτ. Χορός της Αργυρούπολης. 
55. Τριπάτ Χορός της Ανω Ματσούκας 
56. Τρυγώνα Χορευόταν σε παραλλαγές σε διάφορες περιοχές του Πόντου. Πήρε το 
όνοµά του από τον στοίχο: "Ακεί πέραν σ’ορµανόπον η Τρυγώνα η Κορώνα" 
57. Τυρφών (Τρύφωνας) Χορός της περιοχής Πάφρας. Ο Τρύφωνας ήταν υπαρκτό 
πρόσωπο (αρσούης) ο οποίος χόρευε πάντα ανάποδα. 
58. Τσοπανλάρ Χωριό ανατολικά της Σινώπης 
59. Τσουρτούγουζους Χορός του Κιουµούς Ματέν. Μιά µορφή γρήγορου τικ µε τα 
χέρια κάτω σε διαρκή κίνηση µπρος-πίσω 
60. Φόνα Χορός της Αργυρούπολης. Παραλλαγή του Γιουβαρλαντούµ. 
ή Αρµενίτσας Ο ίδιος χορός όπως ονοµαζόταν στη Γαλίαινα 
61. Χάλα-Χάλα Χορός της περιφέρειας Κακάτσης (Αργυρούπολη) 
62. Χαλάϊ Χορός του Αγ Ντάγ Ματέν. Ο πρώτος κρατάει µαντήλι.(Ποντιακή 
νεολαία,www.osepe.de/neolaia-sindiaskepseis.htm) 
 
Γ: Χοροί που χορεύθηκαν από πόντιους της πρ: ΕΣΣ∆ 
 
1. Αρµέγκον Χορός που χορεύθηκε από Πόντιους του Κάρς 
2. Γαϊτάν Χορός από το Σουράµ Καυκάσου 
ή Ανάποδο Ονοµάζεται έτσι επειδή ο χορός πηγαίνει προς τα αριστερά 
3. Γιαµατάν Χορός από την Γεωργία 
4. Μοντζόνος Χορός από την πρώην ΕΣΣ∆ που πέρασε στον Πόντο µέσω Κάρς. 
5. Τάς ήΤάµασια Παραλλαγή της Ρώσικης "Καζάτσκας". Τον έφεραν οι Πόντιοι που 
ήρθαν από την πρώην ΕΣΣ∆. 
6. Τη Γιαγµατάς Χορός από την πρώην ΕΣΣ∆ που πέρασε στον Πόντο µέσω Κάρς. 
7. Τουρνάλα Χορός της πρώην ΕΣΣ∆ που χορεύθηκε από Ποντίους τουΚάρς 
8. Τσαντζάρα ήΤσανεζάρα Χορός που χορεύτηκε από Ποντίους από την πρώην 
ΕΣΣ∆ (Καύκασος)(Ποντιακή νεολαία,www.osepe.de/neolaia-sindiaskepseis.htm) 
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∆: Μουσικά όργανα (ποντιακά και δάνεια) κατασκαευαστικά 
χαρακτηριστηκά τους 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Εικόνα 1 Πόντιοι οργανοπαίκτες 
 
 
 

http://thalassa-karadeniz.livepage.gr/image/1113/18396_%CE%A7%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%A3_%CE%9C%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D
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Και ως προς το είδος και ως προς τις τεχνικές παιξίµατος τα µουσικά όργανα και 
ιδιαίτερα η τρίχορδη φιαλόσχηµη λύρα, αποτελούν µοναδικά και ιδιόµορφα 
χαρακτηριστικά στη δηµιουργία και διαµόρφωση της µουσικής δοµής. Είναι 
προφανές ότι ως ιδιόµορφοι παράγοντες παραγωγής ή αναπαραγωγής µουσικής 
συµβάλλουν αποφασιστικά στο είδος του ηχοχρώµατος και ακολούθως στη 
διατήρηση της µουσικής ιδιαιτερότητας. Τα µουσικά όργανα που χρησιµοποιούνταν 
στις περιοχές του πόντου ήταν έγχορδα, πνευστά και κρουστά. Είναι όργανα 
παραδοσιακά που τα κατασκευάζουν ειδικοί λαϊκοί τεχνίτες. Εκτός από τη λύρα, 
άλλα βασικά όργανα που χρησιµοποιούσαν το αγγείων ή ασκών ή τουλουµζουρνα 
(στα τούρκικα), Ζουρνάν (ο αυλός), το Νταούλι (τύµπανον). Υπάρχουν όµως και 
άλλα όπως το βιολί και το κλαρίνο, το ούτι, ο κεµανές που παίζονται από λαϊκούς 
οργανοπαίκτες στο Πόντο χωρίς να κατασκευάζονται από λαϊκούς τεχνίτες. Είναι 
προϊόντα της τεχνολογίας και της βιοµηχανίας και για το ποντιακό λαό όργανα 
«δάνεια» που τα εισάγει στη µουσική του για την εµπλουτίσει καλύπτοντας 
ταυτόχρονα πιο άνετα τις καλλιτεχνικές του ανάγκες. 
 
Συγκεκριµένα στη περιοχή της Ματσούκας το πιο κατάλληλο όργανο στους γάµους 
για τους χορούς που χορεύονταν ήταν η λύρα. Πολλές φορές όµως για να δώσουν 
µεγαλοπρέπεια στους γάµους και να προκαλέσουν εντύπωση έπαιρναν και 
οργανοπαίκτες µε <<ταγούλ και ζουρνάν>>. 
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1. Ο Κεµεζτές 
 

  

  
 
 
Εικόνα 2. η ποντιακή λύρα 
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Σύµφωνα µε τον Παύλο Χαιρόπουλο η καταγωγή του κεµεντζέ ανάγεται στην 
Μεσοποταµία, στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα. Στην Περσία υπήρχε ένα όργανο µε 
την ονοµασία ``καµάντζια``, όπως και στον Καύκασο µε το όνοµα 
``καµάντσιες``.Ίσως από τις ονοµασίες αυτές να προέρχεται το``κεµεντζέ``ή 
`κεµεντσέ`. Στο Νέο ∆ελχί της Ινδίας, υπάρχουν τρεις λύρες που µοιάζουν µε την 
ποντιακή , σε µεγαλύτερο µέγεθος , µε χορδές από έντερα ζώων όπως ήταν αρχικά οι 
χορδές στον Πόντο. Φαίνεται ότι το όργανο αυτό ήταν διαδοµένο στην περιοχή. 
 
Η κατασκευή της στον Πόντο γινόταν συνήθως από ξύλο δαµασκηνιάς (κοκίµελον). 
Χρησιµοποιούσαν το ξύλο δαµασκηνιάς γιατί είναι σκληρό και δεν επηρεάζεται 
εύκολα από την υγρασία. Χρησιµοποιούσαν και άλλα ξύλα, όπως ο κισσός. Στον 
ελλαδικό χώρο, όπου το κλήµα είναι πιο ξηρό, χρησιµοποιούν και άλλον ειδών ξύλα, 
τα οποία συνήθως λουστράρουν. 
Αυτό το ξύλο το επεξεργάζονταν συνήθως οι ίδιοι οι λυράρηδες, στρογγυλεύοντας 
εσωτερικά τις γωνίες του σκάφους για να ανακλάται ο ήχος προς τα έξω. Γι’ αυτό 
λένε ότι οι µονοκόµµατες λύρες παίζουν καλύτερα. Βεβαίως έχει αλλάξει η τεχνική 
κατασκευής – τώρα η λύρα για ευκολία γίνεται κοµµατιαστή, οπότε µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν διάφορα είδη ξύλου. Η µορφή της λύρας είναι φιαλόσχηµη και 
αποτελείται από 13 διαφορετικά µέρη (για λεπτοµερείς ονοµασίες βλ.παράρτηµα) 
Το µέγεθος της λύρας (κεµεντζέ) ήταν συνήθως 45-60 εκατοστά.  
 
Στην περιοχή της Ματσούκας (Τραπεζούντα) υπάρχουν οι πιο µακρόστενες και 
υψίφωνες (ζιλ) λύρες του Πόντου. Οι χορδές της είναι συνήθως µια Σι κιθάρας (0,14) 
και δυο Λα βιολιού. Παίζονται µε το τοξάρ’(δοξάρι) που παλαιότερα είχε τρίχες 
ουράς αρσενικού αλόγου, ώστε να µην είναι καµένες από τα ούρα. Κουρδίζεται 
πάντα κατά τέταρτες καθαρές. Η κεµεντζέ παίζεται συνήθως µόνη της και σε 
κλειστούς χώρους. Στους ανοιχτούς µπορούσαν να παίζουν δύο και περισσότερες 
κεµεντζέδες µαζί, χρησιµοποιώντας καµιά φορά σαν όργανο συνοδείας το νταούλι. 
Τρόποι παιξίµατος της ποντιακής λύρας: 

Ø Η ποντιακή λύρα είναι από τα λίγα αυτοσυνοδευόµενα µουσικά όργανα. Τα 
κύρια χαρακτηριστικά της ακούσµατα είναι: τα διαστήµατα της 4ης και 5ης 
καθαρά, συνοδευόµενα από τρίλιες. Τα διαστήµατα είναι αρµονικά και σε 
ορισµένες περιπτώσεις µελωδικά. Στα αρµονικά διαστήµατα ο ισοκράτης 
είναι εναλλασσόµενος, ενώ στα µελωδικά είναι συνεχόµενος. Στην δεύτερη 
περίπτωση έχουµε, εκτός από τα προαναφερθέντα διαστήµατα 4ης και 5ης 
καθαρά, και τα διαστήµατα 6ης µικρής και µεγάλης 7ης ελαττωµένης και 8ης 
καθαρά. Τα διαστήµατα, λόγω της ιδιοµορφίας της ποντιακής µουσικής, έχουν 
πολλές φορές ηχοµοριακή αλλοίωση. 

Ø Η ποντιακή λύρα είναι η µοναδική που παίζεται µε την ψίχα των δακτύλων, 
και όχι µε το νύχι όπως η κρητική, η πολιτική, η θρακιώτικη, η νησιώτικη κ.α. 

Ø Ο κύριος τρόπος παιξίµατος είναι διπλόχορδος (δάκτυλα και δοξάρι) που 
θεωρείται και ο γνησιότερος. Σε αυτήν την περίπτωση η µία χορδή δίνει τη 
µελωδία και η άλλη τη συνοδεία, δηµιουργώντας έτσι τα µουσικά διαστήµατα 
που αναφέραµε παραπάνω. 

Ø Ο µονόχορδος τρόπος, ο οποίος χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: α) το 
µονόχορδο παίξιµο µε το δοξάρι, ενώ τα δάχτυλα πατάνε δύο χορδές 
ταυτόχρονα, αποµονώνοντας τη δεύτερη που δηµιουργεί τον ισοκράτη. β) η 
κλασική µονοχορδία, όπου δάχτυλα και δοξάρι παίζουν µία χορδή. Η διαφορά 
των δύο παραπάνω είναι στο ηχόχρωµα. 

Τρόποι χορδίσµατος: 
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Ø Το χόρδισµα της ποντιακής λύρας είναι σε διαστήµατα 4ης καθαρά (κλασικός 
τρόπος) π.χ.πρώτη χορδή Λα (Ζιλ), δεύτερη χορδή Μι (Μεσαία), Τρίτη χορδή 
Σι (Καπάν). 

Ø Μίµηση του αγγείου ή τουλούµ (γκάιντας) :Πρώτη χορδή Λα (Ζιλ), δεύτερη 
χορδή Λα (Μεσαία) ταυτόχρονα µε την πρώτη, Τρίτη χορδή Μι (Καπάν). 

Ø Πρώτη χορδή Λα (Ζιλ), δεύτερη χορδή Μι (Μεσαία), Τρίτη χορδή Μι 
(Καπάν) ταυτόχρονα µε τη δεύτερη. 

Ø Πρώτη χορδή Λα (Ζιλ), δεύτερη χορδή Μι (Μεσαία), Τρίτη χορδή Λα 
(Καπάν)   
Στα χορδίσµατα µε την µίµηση του αγγείου παίζουµε ταυτοφωνίες 
συνεχόµενες και σε άλλες περιπτώσεις η πρώτη χορδή έχει την µελωδία και η 
δεύτερη τον µόνιµο ισοκράτη σαν συνοδεία.(Μιχάλης Καλιοντζίδης) 

 
 
 
 
2. Η ζουρνά ή ο ζουρνάς 

 
 
Εικόνα 2 ο Ζουρνάς 
 
 
 
Στις κοινωνικές εκδηλώσεις που γινόταν σε ανοιχτούς χώρους στον Πόντο, κυρίαρχο 
ρόλο έπαιζε ο ζουρνάς µε τη συνοδεία νταουλιού και κατά δεύτερο το αγγείον 
(τουλούµ). Λόγω της µεγάλης ηχητικής έντασης ακουγόταν σε µεγάλη απόσταση και 
έδινε τη δυνατότητα να χορεύουν πάρα πολλά άτοµα ακούγοντάς το, κάτι που δεν 
µπορούσε να συµβεί µε τον κεµεντζέ (λύρα). 
 
Το όργανο αυτό παρουσίαζε ένα µειονέκτηµα. Λόγω της ιδιοµορφίας του ήχου ήταν 
πολύ δύσκολο το τραγούδι, γι αυτό τα άτοµα που µπορούσαν να τραγουδήσουν 
συνοδεία ζουρνά ήταν πολύ περιορισµένα. Επειδή το τραγούδι είναι απόλυτα 
συνυφασµένο µε την ποντιακή διασκέδαση, σε πολλές κοινωνικές εκδηλώσεις 
χρησιµοποιούσαν τον ζουρνά µόνο για χορό και στο τραπέζι είχαν κεµεντζέ για το 
τραγούδι. 
 
Για να στηθεί ένας χορός ξεκινούσε ο ζουρνατζής ένα σκοπό και µια οµάδα ατόµων 
πιανόταν γύρω του που σιγά-σιγά µεγάλωνε σχηµατίζοντας κλειστό κύκλο. Αυτός ο 
κύκλος µπορούσε να µεγαλώσει τόσο ώστε να καταλάβει όλο τον γύρω χώρο, µε τον 
ζουρνατζή στη µέση να κινείται ελεύθερα και σχεδόν πάντα µε όργανο συνοδείας το 
νταούλι. Καλός ζουρνατζής ηταν εκείνος που δεν σταµατούσε καθόλου το σκοπό για 
να πάρει αναπνοή. Αυτό το πετύχαινε παίρνοντας αέρα από τη µύτη την ώρα που 
έπαιζε, τον οποίο αποθήκευε στη στοµατική κοιλότητα και χρησιµοποιώντας τα 
µάγουλα σαν ασκό πίεζε τον αέρα στο τσιµπόν (γλωσίδι) ενώ ταυτόχρονα έπαιρνε 
αέρα από τη µύτη. 
 

http://www.akrites.de/style/pontos/pontos40.jpg
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Το µέγεθος του οργάνου αυτού διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Στη Ματσούκα 
(Τραπεζούντα) υπάρχει το µικρότερο µέγεθος, περίπου 25-30 εκατοστά, µε πολύ οξύ 
ήχο. 
 
Στις περισσότερες περιοχές του Πόντου βρίσκουµε το µεσαίο µέγεθος, που συνήθως 
κυµαίνεται γύρω στα 40-45 εκατοστά. Ενώ στην περιοχή της Μπάφρας συναντάται 
το µεγαλύτερο µέγεθος, γύπω στα 60 εκ. Κατασκευαστής του όργανου ήταν συνήθως 
ο ίδιος ο οργανοπαίχτης. Τα ξύλα που χρησιµοποιούσαν για την κατασκευή του ήταν 
ως επί το πλείστον οξιά, κερασιά, σφενδάµι, καρυδιά, µουριά, βερικοκιά κλπ. Το 
ξύλο πρέπει να είναι ξερό, χωρίς ρόζους και σκασίµατα, γι αυτό πολλές φορές 
χρησιµοποιούσαν την ίδια µέθοδο µε το ξύλο του κεµεντζέ, βάζοντάς το µέσα σε 
χωνεµένη κοπριά για αρκετό διάστηµα. 
 
 
 
 
 
3. Αγγείον ή τουλούµ΄ ή τουλούµ΄ ζουρνά (τσαµπούνα ή γκάιντα) 

 
 
 
Εικόνα 3 Το Αγγείον 
 
Μαζί µε την ζουρνά, το αγγείον είναι το κατεξοχήν µουσικό όργανο για ανοιχτούς 
χώρους, και όχι µόνο. Μετά την κεµεντζέ ήταν το πιο διαδεδοµένο και το πιο 
αγαπητό όργανο στους Πόντιους του Ανατολικού Πόντου. Καλός τουλουµτζής ήταν 
αυτός που, όπως στα υπόλοιπα µουσικά όργανα, µπορούσε την ώρα που παίζει να 
κινείται ελεύθερα, να χορεύει και µε προτροπές να ξεσηκώνει τον κόσµο. Πολλοί 
οργανοπαίχτες αυτού του είδους, µέσα στην έξαρση και την έξαψη του χορού και του 
ποτού, ξάπλωναν πάνω στο δρόµο και έπαιζαν παρασύροντας τους χορευτές σε 
ξέφρενους ρυθµούς. 
 
Το αγγείον παίζεται µε το πόστ` κρατηµένο από την µασχάλη και ο οργανοπαίχτης 
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 συνηθισµένη θέση 

http://www.akrites.de/style/pontos/pontos41.jpg
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των δαχτύλων πάνω στους άλλους είναι: ο δείκτης και ο µέσος του αριστερού χεριού 
στις δύο πρώτες (από τα πάνω) τρύπες και ο δείκτης, ο µέσος και ο παράµεσος του 
δεξιού χεριού στις υπόλοιπες τρεις. Κάθε δάχτυλο πατάει και τις δύο τρύπες στους 
παράλληλους αυλόυς. 
Το καλό παίξιµο χαρακτηρίζεται από τα ``στολίδια`` µε τα οποία ο οργανοπαίχτης 
καλλωπίζει διαρκώς τη µελωδία. 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) 
{17} (Φοίβος Ανωγειανάκης). 
 
 
4. Χειλαύρι(ν) ή Χειλιαύλι(ν) – (χιλίαυλος) 
Γαβάλ ή γαβαλόπον (φλογέρα) 

 
 
Εικόνα 4 Το γαβάλ 
 
Με αυτά τα ονόµατα συναντάµε το συγκεκριµένο όργανο στον Πόντο. Ηταν 
κατεξοχήν ποιµενικό όργανο που το κατασκεύαζαν οι βοσκοί στα βουνά του Πόντου 
και παίζοντάς το περνούσαν ευχάριστα τις ατέλειωτες ηµέρες της µοναξιάς τους. 
Στην περιοχή της Ματσούκας αυτό το όργανο απέδιδε περίψηµα τον ανεπανάληπτο 
βουκολικό σκοπό ``µακρύν καϊτέν`` ή ``ορµάνι` καϊτέν`` ή ``οµάλια`` (µακρόσυρτος 
σκοπός ή σκοπός του δάσους). 
 
Πολλές φορές όµως, από έλλειψη άλλων οργάνων, διάφορες παρέες το 
χρησιµοποιούσαν για τη διασκέδασή τους. Με αυτό τραγουδούσαν περισσότερο 
επιτραπέζιους σκοπούς και λιγότερο χόρευαν, λόγω του ότι είναι περιορισµένων 
δυνατοτήτων επειδή είναι µονοφωνικό (παίζει σε ένα τόνο) και δεν έχει µεγάλη 
ένταση.  
 
Στον Πόντο χρησιµοποιόντουσαν περισσότερο το ξύλο για την κατασκευή του γιατί 
όλα τα βουνά είναι γεµάτα από τέτοια δένδρα, ενώ το καλάµι ήταν πιο δυσεύρετο.  
 (από το βιβλίο ΄΄Ελληνικά λαϊκά µουσικά όργανα΄΄ του Φοίβου Ανωγειανάκη). 
Στον Πόντο το όργανο αυτό παιζόταν συνήθως µόνο του, σπάνια δε µε συνοδεία 
άλλων οργάνων. Στην Ελλάδα σήµερα το συναντάµε σε κέντρα και στη δισκογραφία 
µε συνοδεία λύρας και νταουλιού.(Λεπτοµέρειες για τη κατασκευή βλ.παράρτηµα)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.akrites.de/style/pontos/pontos42.jpg
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5. Ταούλ` (νταούλι) 

 
 
 
 
Εικόνα 5  Το Νταούλι 
 
Είναι το κυρίαρχο όργανο συνοδείας του ζουρνά, του αγγείου (γκάιντα) και 
σπανιότερα του κεµεντζέ (λύρα). Το χρησιµοποιούσαν κυρίως στους ανοιχτούς 
χώρους λόγω της µεγάλης του ηχητικής έντασης, λιγότερο δε στους κλειστούς όπου 
έπαιζαν πιο µαλακά για να µην σκεπάζει τον ήχο των άλλων οργάνων, ιδίως του 
κεµεντζέ. 
Κατασκευάζεται σε διάφορα µεγέθη ανάλογα µε τη σωµατική διάπλαση του 
οργανοπαίχτη. (Λεπτοµέριες για τη κατασκευή βλ.παράρτηµα) Πάντως στον Πόντο 
γενικά συνήθιζαν νταούλια µεγάλου µεγέθους.  
Ο καλός νταουλιέρης ξοµπλιάζει διαρκώς το παίξιµό του µε ενδιάµεσα χτυπήµατα – 
υποδιαιρέσεις των ισχυρών και αδύνατων χρόνων  
{17}(Φοίβος Ανωγειανάκης).(www.akrites.de/sites/gr/instruments-pontos.htm) 

http://www.akrites.de/style/pontos/pontos43.jpg
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Εικόνα 6 Κεµανές 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ∆άνεια µουσικά όργανα που χρησιµοποιήθηκαν από το 
ποντιακό λαό 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ΚΕΜΑΝΕΣ , Φιαλόσχηµη λύρα µε συµπαθητικές χορδές,Ελλήνων 
απο τα Φάρασα Καπαδοκίας. Στον Πόντο το βρίσκουµε συχνά στην 
περιοχή του Ακ Νταγ Ματέν 
 



80 
 

 

2. Κλαρίνο 
ΚΛΑΡΙΝΟ, Το κλαρίνο ώς λαϊκο µουσικό όργανο έρχεται 
στην Ελλάδα γύρο στα µέσα του 19ου αιώνα. Στον Πόντο 
το βρίσκουµε συχνά στην περιοχή του Κάρς. 

.  
  Εικόνα 7  Κλαρίνο 

 

 
3. Ούτι 

 
 Παίζεται σόλο η µε άλλα όργανα στην µουσική παράδοση των 
Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Στον Πόντο το βρίσκουµε συχνά ώς 
συνοδία µε άλλα µουσικά όργανα στην περιοχή του Ακ Νταγ Ματέν. 
Εικόνα 8 ούτι 

 

4. Βιολί 
ΒΙΟΛΙ, To Βιολί ώς λαϊκό µουσικό όργανο, επισηµαίνεται 
στην Ελλάδα ήδη από τον 17ο αιώνα. Στον Πόντο το 
βρίσκουµε συχνά ώς συνοδία µε άλλα µουσικά όργανα στην 
περιοχή του Ακ Νταγ Ματέν. (Λεπτοµέρειες για κατασκευή 
οργάνων βλ.παράρτηµα) 

  
Εικόνα 9  Βιολί 
 
 
 
{17}(www.akritesserron.gr/instruments.php) 
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Ε: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΙΞΙΜΑΤΟΣ 
 
 
Η ΛΥΡΑ 
 
 
 
Σύµφωνα µε τον Παύλο Χαιρόπουλο η καταγωγή του κεµεντζέ ανάγεται στην 
Μεσοποταµία,στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα.Στην Περσία υπήρχε ένα όργανο µε 
την ονοµασία ``καµάντζια``, όπως και στον Καύκασο µε το όνοµα 
``καµάντσιες``.Ίσως από τις ονοµασίες αυτές να προέρχεται το``κεµεντζέ``ή 
`κεµεντσέ`.Στο Νέο ∆ελχί της Ινδίας ,υπάρχουν τρεις λύρες που µοιάζουν µε την 
ποντιακή , σε µεγαλύτερο µέγεθος , µε χορδές από έντερα ζώων όπως ήταν αρχικά οι 
χορδές στον Πόντο.Φαίνεται ότι το όργανο αυτό ήταν διαδοµένο στην περιοχή. 
 
Η κατασκευή της στον Πόντο γινόταν συνήθως από ξύλο δαµασκηνιάς (κοκίµελον), 
το οποίο έκοβαν αρχές φθινοπώρου για να µην έχει πολλή υγρασία.Ο κορµός δεν 
έπρεπε να έχει ρόζους ή σχισίµατα.Το έβαζαν µέσα σε χωνεµένη κοπριά για να 
ξεραθεί τελείως ώστε να µην σκάσει και το άφηναν πολλή καιρό , έως και δύο χρόνια 
ώστε να ξεραθεί καλά.Χρησιµοποιούσαν το ξύλο δαµασκηνιάς γιατί είναι σκληρό και 
δεν επηρεάζεται εύκολα από την υγρασία.Χρησιµοποιούσαν και άλλα ξύλα,όπως ο 
κισσός.Στον ελλαδικό χώρο,όπου το κλήµα είναι πιο ξηρό, χρησιµοποιούν και άλλον 
ειδών ξύλα, τα οποία συνήθως λουστράρουν. 
 
Αυτό το ξύλο το επεξεργάζονταν συνήθως οι ίδιοι οι λυράρηδες, στρογγυλεύοντας 
εσωτερικά τις γωνίες του σκάφους για να ανακλάται ο ήχος προς τα έξω.Γι’ αυτό 
λένε ότι οι µονοκόµµατες λύρες παίζουν καλύτερα.Βεβαίως έχει αλλάξει η τεχνική 
κατασκευής – τώρα η λύρα για ευκολία γίνεται κοµµατιαστή, οπότε µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν διάφορα είδη ξύλου. 
 
 
 
 
 
Αποτελείται από τα εξής µέρη: 

 
Το κιφάλ’(κεφαλή) 
Τα ωτία (αυτιά,χορδοδέτες,τρία στον αριθµό,όσα και οι χορδές) 
Η γούλα (λαιµός) 
Η γλώσσα ή σπαρέλ’ ή σπαλέρ’ 
Τα τρυπία (τρύπες ,4 στο καπάκι,2 στο επάνω µέρος και 2 κάτω, δεξιά και αριστερά 
από τις χορδές). 
Τα µάγ’λα (µάγουλα,έχουν δύο τρύπες , µία στα επάνω και µία στο κάτω µέρος) 
Το καπάκ’(καπάκι) 
Η ράχια (ράχη) 
Ο γάιδιαρον (επάνω του ακουµπούν οι χορδές) 
Τα κόρδας (χορδές).Αρχικά ήταν αποξηραµένα έντερα ζώου, έπειτα έγιναν µεταξωτές 
και από το 1920 µεταλλικές. 
Τα ρωθώνια ή σκωλέκια (ρουθούνια ή σκουλήκια) 
Το παλληκάρ’ (παλικάρι) το οποίο χρησιµεύει για να στερεώνονται οι χορδές. 
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Το στουλάρ’, είναι το ξύλο που βρίσκεται µέσα στο σκάφος της λύρας. Από τη µία 
πλευρά ακουµπάει στην πλάτη και από την άλλη στο καπάκι, από τα δεξιά πλευρά, 
όπως βλέπουµε τη λύρα, κάτω ακριβώς από τον «γάιδαρο» και δίπλα από το δεξί 
«ρουθούνι», συνήθως στο µέσον, ώστε να ξεχωρίζει τις ψιλές φωνές από τις 
χαµηλές(ζιλ-καπάν).  
 
Το µέγεθος της λύρας (κεµεντζέ) ήταν συνήθως 45-60 εκατοστά . Από το λαιµό 
(γούλα) µέχρι το σηµείο όπου τοποθετείτο ο γάιδαρος ήταν τα δύο τρίτα του 
µεγέθους της λύρας χωρίς το κεφάλι, το δε πλάτος της ήταν 7-11 εκατ., όσο ήταν και 
το µέγεθος του λαιµού.Στην περιοχή της Ματσούκας (Τραπεζούντα) υπάρχουν οι πιο 
µακρόστενες και υψίφωνες (ζιλ) λύρες του Πόντου. Οι χορδές της είναι συνήθως µια 
Σι κιθάρας (0,14)και δυο Λα βιολιού.Παίζονται µε το τοξάρ’(δοξάρι),που παλαιότερα 
είχε τρίχες ουράς αρσενικού αλόγου, ώστε να µην είναι καµένες από τα ούρα. 
Κουρδίζεται πάντα κατά τέταρτες καθαρές. Η κεµεντζέ παίζεται συνήθως µόνη της 
και σε κλειστούς χώρους. Στους ανοιχτούς µπορούσαν να παίζουν δύο και 
περισσότερες κεµεντζέδες µαζί, χρησιµοποιώντας καµιά φορά σαν όργανο συνοδείας 
το νταούλι. 
 
Τρόποι χορδίσµατος 
Το χόρδισµα της ποντιακής λύρας είναι σε διαστήµατα 4ης καθαρά(κλασικός 
τρόπος)π.χ.πρώτη χορδή Λα(Ζιλ), δεύτερη χορδή Μι(Μεσαία), Τρίτη χορδή 
Σι(Καπάν). 
Μίµηση του αγγείου ή τουλούµ(γκάιντας):Πρώτη χορδή Λα(Ζιλ), δεύτερη χορδή 
Λα(Μεσαία) ταυτόχρονα µε την πρώτη, Τρίτη χορδή Μι(Καπάν). 
Πρώτη χορδή Λα(Ζιλ), δεύτερη χορδή Μι(Μεσαία), Τρίτη χορδή Μι(Καπάν) 
ταυτόχρονα µε τη δεύτερη. 
Πρώτη χορδή Λα(Ζιλ), δεύτερη χορδή Μι(Μεσαία), Τρίτη χορδή Λα(Καπάν) ογδόη 
χαµηλότερα. 
Στα χορδίσµατα µε την µίµηση του αγγείου παίζουµε ταυτοφωνίες συνεχόµενες και 
σε άλλες περιπτώσεις η πρώτη χορδή έχει την µελωδία και η δεύτερη τον µόνιµο 
ισοκράτη σαν συνοδεία.(Μιχάλης Καλιοντζίδης) 
 
 
Ο ΖΟΥΡΝΑΣ 
 
Το όργανο αποτελείται από τα εξής µέρη: 
Από τον κυρίως ζουρνά (σωλήνας). Είναι ένας κυλινδρικός σωλήνας που καταλήγει 
σε χωνί (καµπάνα) η οποία έχει διάφορα µεγέθη. Τα τοιχώµατα του σωλήνα πρέπει 
να έχουν το ίδιο πάχος (όσο το δυνατόν λεπτότερο) για την καλύτερη ποιότητα και 
ένταση του ήχου. Επάνω του ανοίγονται 7 τρύπες στην σειρά, οι οποίες παλαιότερα 
γινόταν µε πυρωµένο καρφί ή σίδερο, και έχουν την ίδια απόσταση µεταξύ τους. 
Επίσης τρύπες ανοιγόταν στην καµπάνα και καµιά φορά µία στο πίσω µέρος του 
ζουρνά, η οποία έκλεινε µε τον αντίχειρα. 
 
Ο κλέφτες (κλέφτης). Είναι το κυλινδρικό εκείνο ξύλο µε µια τρύπα στη µέση, το 
οποίο προσαρµόζεται επάνω στον ζουρνά έτσι ώστε να µην έχουµε διαρροή αέρα. 
Μέσα στον κλέφτε µπαίνει ο λουλάς. 
 
Ο λουλάς. Είναι το µικρό µεταλλικό σωληνάκι µήκους 2-3 εκατοστων, πάνω στο 
οποίο δένεται το τσιµπόν. 
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Το τσιµπόν (τσαµπούνα). Έχει µέγεθος 1,5-2,5 εκατοστά και γίνεται από 
αγριοκαλαµιά. Είναι αυτό που παίζει τον κυρίαρχο ρόλο στην ποιότητα του ήχου. 
``Για να φτιάξουν ένα καλό γλωσσίδι (τσιµπόν) κόβουν καλάµια των 15 µε 20 
εκατοστών σε ίσα µικρά κοµµάτια 1,5-2,5 εκ. Το καθένα, ανάλογα µε το µέγεθος του 
ζουρνά (γενικά οι κοντοί ζουρνάδες έχουν µικρότερο γλωσσίδι – σε µήκος και 
φάρδος – σε σύγκριση µε τους µακριούς ζουρνάδες). Περνούν κατόπιν κάθε µικρό 
κοµµάτι καλαµιού σε ένα µικρό λεπτό κυλινδρικό ξυλάκι και µε παλινδροµικές 
κινήσεις καθαρίζουν την εσωτερική επιφάνεια. Κατόπιν µουσκεύουν στο νερό το 
καλαµάκι και το προσαρµόζουν σε ένα ξύλινο κυλινδρικό καλούπι που έχει την ίδια 
διάµετρο µε τον λουλά. Πιέζουν µε τα δάκτυλα το επάνω ελεύθερο µέρος του 
καλαµιού, που γίνεται έτσι διπλό γλωσσίδι. 
 
Για να το σταθεροποιήσουν το ΄΄σιδερώνουν΄΄, υγρό όπως είναι ακόµα, µε ένα 
µαχαίρι που έχουν βάλει πριν στη φωτιά. Πολλοί ζουρνατζήδες, αφού στρογγυλέψουν 
το γλωσσίδι ή κόψουν λίγο τις δύο γωνίες του, καίνε ελαφρά τα χείλια για να µην 
µουσκεύουν εύκολα και κολλούν το ένα µε το άλλο την ώρα του παιξίµατος΄΄ (από το 
βιβλίο ΄΄Ελληνικά λαϊκά µουσικά όργανα΄΄ του Φοίβου Ανωγειανάκη). Κάθε φορά 
που είναι να παίξει ο ζουρνατζής πρέπει να σαλιώσει και να ΄΄µασήσει΄΄ ελαφρώς το 
τσιµπόν για να το µαλακώσει και να αποδώσει καλλήτερα. Καµιά φορά ρίχνουν µέσα 
στον ζουρνά νερό ή οινοπνευµατώδες ποτό που βοηθάει στο καλλήτερο παίξιµο και 
στο µαλάκωµα του τσιµπονιού. Το τσιµπόν είναι αυτό που µπαίνει ολόκληρο µέσα 
στο στόµα και µε το φύσηµα τα χείλια του τσιµπονιού ανοιγοκλείνουν και χτυπούν 
µεταξύ τους οπότε παράγεται ο ήχος. 
 
Το σπαρέλ΄(φούρλα). Είναι ένας δίσκος από ξύλο ή από µέταλλο (µπορεί να είναι ένα 
νόµισµα) που έχει µια τρύπα στην µέση, µέσα από την οποία περνάει το τσιµπόν και 
ακουµπάει ο ζουρνατζής τα χείλια του ώστε να µπορεί να φυσάει καλλίτερα. Σήµερα 
κατασκευάζεται και από πλαστικό. 
 
 
 
ΑΓΓΕΙΟΝ Ή ΤΟΥΛΟΥΜ Ή ΓΚΑΙΝΤΑ. 
 
Το όργανο αυτό αποτελείται από τα εξής µέρη: 
Το παστ΄ (δέρµα ζώου, ασκί) 
Τη στοµωτήρα ή φυσερόν (επιστόµιο) 
Το αγγόξυλον ή νάβ, µέσα στο οποίο είναι τοποθετηµένα παράλληλα τα δύο καλάµια 
µε τα τσιµπόνια (γλωσσίδια) που παράγουν τον ήχο. 
 
Το όργανο αυτό το κατασκεύαζε συνήθως ο ίδιος ο οργανοπαίχτης – και απαιτούσε 
ιδιαίτερες γνώσεις και µεγάλη υποµονή. Το καταλλητότερο 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 το έβγαζαν ολόκληρο, το έξηναν 
εσωτερικά να καθαρίσει όσο το δυνατόν καλλίτερα 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. 
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Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να µαλακόσουν οι τρίχες και να βγαίνουν εύκολα 
(εφτούλιζαν` ατο). Ενας 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 δέρµατος (πόδια 
και ούρα) το γυρνούσαν µέσα-έξω και το έδεναν σφιχτά µε κερωµένο σπάγκο. Μετά 
το γυρνούσαν ανάποδα, έβγαζαν τον λαιµό από το άνοιγµα 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 εξωτερικα. Σε ποιο πόδι θα έµπαινε η στοµωτήρα και σε ποιο το 
αγγόξυλο, ήταν αποκλειστικά θέµα του πώς βόλευε τον οργανοπαίχτη. Εάν ήθελε να 
κρατάει το αγγείο µε την αριστερή µασχάλη, η στοµωτήρα έµπαινε στο αριστερό πόδι 
και το αγγόξυλο 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. 
Οταν πιεζόταν ανάποδα έφραζε την οπή και δεν επέτρεπε στον αέρα να φύγει. Αυτό 
του έδινε τη δυνατότητα να τραγουδάει χωρίς να χρειάζεται να φουσκώνει το όργανο 
συνεχώς. Οταν δεν υπήρχε ο αλεπόν, ήταν υποχρεωµένος να φράζει την οπή µε την 
γλώσσα, κάτι που του αφαιρούσε τη δυνατότητα να τραγουδάει. 
 
Στο κάτω µέρος του κώνου, εξωτερικά στη διάµετρο, είχε µία εσοχή (αυλάκι) 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 τσιµπόνια 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 ξεκινούν από την µια άκρη που 
είναι µέσα στον ασκό και καταλήγουν πρόσωπο µε το εσωτερικό του χωνιού. Πάνω 
σε αφτούς τους σωλήνες στηρίζονται τα τσιµπόνια. Τα τσιµπόνια είναι αυτά που 
παίζουν τον πρώτο ρόλο στην καλή ποιότητα του ήχου. ``Οι µικροί καλαµένιοι 
σωλήνες µε τα γλωσσίδια, 4 εώς 6,5 εκατοστά µήκος και διάµετρο 7 εώς 10 χιλιοστά, 
κόβονται καλλίτερα εάν µπουν πρώτα µέσα σε γάλα όπου το καλάµι µαλακώνει. Για 
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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. Ενας άλλος τρόπος είναι να ξύσουν λίγο 
την γλώσσα. Οσο πιο χοντρή είναι, τόσο πιο ψιλή (ζιλ) φωνή βγάζει, όσο λεπταίνει 
τόσο πιο µπάσα (καπάν) γίνεται. Ολη 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 είναι να τοποθετηθεί κλωστή στη σχισµή που σχηµατίζει 
το γλωσσίδι. Οσο 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 από την µασχάλη και ο οργανοπαίχτης 
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 το σφίξιµο του ασκού που 
κάνει ο τουλουµτζής. Οταν σταµατάει προσωρινά το φύσηµα, για να µην ελαττωθεί η 
πίεση του αέρα πιέζει περισσότερο το πόστ` και την πίεση αυτή την χαλαρώνει µόλις 
αρχίσει και πάλι να φυσάει. Χάρη στην ισόρροπη αυτή πίεση κατορθώνει να κρατάει 
σταθερή την πίεση του αέρα στις γλώσσες και µαζί σταθερό το ύψος των φθόγγων. Η 
συνηθισµένη θέση των δαχτύλων πάνω στους άλλους είναι: ο δείκτης και ο µέσος του 
αριστερού χεριού στις δύο πρώτες (από τα πάνω) τρύπες και ο δείκτης, ο µέσος και ο 
παράµεσος του δεξιού χεριού στις υπόλοιπες τρεις. Κάθε δάχτυλο πατάει και τις δύο 
τρύπες στους παράλληλους αυλόυς. 
 
Το καλό παίξιµο χαρακτηρίζεται από τα ``στολίδια`` µε τα οποία ο οργανοπαίχτης 
καλλωπίζει διαρκώς τη µελωδία. Τα στολίδια αυτά είναι κυρίως οι γρήγορες µικρές 
νότες και το τσάκισµα της φωνής, όπου µια νότα της µελωδίας επαναλαµβάνεται 
γρήγορα αφού προηγηθεί η αµέσως ψηλότερη ή χαµηλότερη απο 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). 
 
 
 
ΧΕΙΛΙΑΥΡΙΝ 
 
Το γαβάλ ή χειλιαύρι(ν) το συναντάµε σε διάφορα µεγέθη, από 25 έως 40 εκατοστά. 
Γίνεται από διάφορα ξύλα: καρυδιά, καστανιά, µηλιά, έλατο, οξιά, κρανιά, κέδρο, 
σφενδάµι κλπ., ή από καλάµι. 
 
Στον Πόντο χρησιµοποιόντουσαν περισσότερο το ξύλο γιατί όλα τα βουνά είναι 
γεµάτα από τέτοια δένδρα, ενώ το καλάµι ήταν πιο δυσεύρετο. Αυτό βεβαίως 
προϋπέθετε τη σωστή επιλογή του ξύλου, το οποίο δεν έπρεπε να έχει ρόζους, να 
είναι ίσιο και όσο το δυνατό ισόπαχο. Μετά την διαλογή, το έκοβαν στο µέγεθος που 
ήθελαν και του αφαιρούσαν τον φλοιό. Κατόπιν πύρωναν ένα λεπτό σίδερο και µε 
αυτό το τρυπούσαν σε όλο του το µήκος. Εάν η τρύπα αυτή δεν ήταν αρκετή, 
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πύρωναν ένα πιο χοντρό και το ξανατρυπούσαν. Αφου κρύωναν το χοντρό σίδερο, το 
περνούσαν µέσα στον σκελετό και µε παλινδροµικές κινήσεις καθάριζαν το 
εσωτερικό από τα υπολείµατα του καµένου ξύλου. Κατόπιν το πελεκούσαν ώστε να 
αποκτήσει οµοιόµορφο πάχος, όσο το δυνατόν πιο λεπτό για καλλίτερη απόδοση.  
 
Πολλοί ήταν αυτοί που σκάλιζαν επάνω διάφορες παραστάσεις για οµορφιά. Στο 
επάνω µέρος, το οποίο έκοβαν λοξά σε ηµικύκλιο, τοποθετούσαν µια τάπα 3 περίπου 
εκατοστών, κοµµένη στο ίδιο σχήµα (χείλια) πεπλατηµένη στο επάνω µέρος την 
οποία εφάρµοζαν έτσι ώστε να µην υπάρχει διαρροή αέρα. Αυτή γινόταν από πιο 
µαλακό ξύλο (συνήθως συκιά). Αµέσως µετά την τάπα άνοιγαν µια τρύπα 
παραλληλόγραµµη επάνω στον σωλήνα, η οποία στην απέναντι από την τάπα πλευρά 
ήταν πελεηµένη λοξά για καλλίτερη παραγωγή του ήχου. Σε ευθεία γραµµή από το 
τρυπίν, µερικά εκατοστά πιο κάτω άνοιγαν 6 τρύπες οι οποίες ισαπέχουν µεταξύ τους, 
πάλι µε πυρωµένο σίδερο στο ίδιο µέγεθος. 
 
`Με µαλακό φύσηµα η φλογέρα δίνει µια σειρά χαµηλούς φθόγγους. Με πιο δυνατό 
φύσηµα και µε τους ίδιους δαχτυλισµούς, δίνει τους ίδιους φθόγγους µια οκτάβα 
υψηλότερα, και µε ακόµα πιο δυνατό φύσηµα, λίγους επιπλέον φθόγγους υψηλότερα. 
Η τονική της κλίµακας που δίνουν οι φθόγγοι αυτοί εξαρτάται από το µήκος της 
φλογέρας. Οσο µακρύτερη είναι, τόσο η τονική της κλίµακας που δίνει είναι 
χαµηλότερη, και το αντίθετο. Μια καλοφτιαγµένη φλογέρα στα χέρια ενός άξιου 
οργανοπαίκτη µπορεί να δώσει έως δεκαεννέα φθόγγους, δηλαδή δύο οκτάβες και µια 
πέµπτη. Η ποιότητα όµως του ήχου δεν είναι η ίδια σε όλη αυτή την έκταση των 
φθόγγων. 
 
Οι χαµηλοί φθόγγοι, αυτοί που δίνει η φλογέρα µε µαλακό φύσηµα, είναι κάπως 
µουντοί και λίγο βραχνοί. Αντίθετα, οι φθόγγοι στην αµέσως υψηλότερη οκτάβα, 
αυτοί που απαιτούν πιο δυνατό φύσηµα, είναι λαµπεροί και διαπεραστικοί. Ακόµα 
περισσότερο διαπεραστικοί και οξείς είναι οι λίγοι φθόγγοι πάνω από τη δεύτερη 
οκτάβα`` (από το βιβλίο ΄΄Ελληνικά λαϊκά µουσικά όργανα΄΄ του Φοίβου 
Ανωγειανάκη). 
 
Στον Πόντο το όργανο αυτό παιζόταν συνήθως µόνο του, σπάνια δε µε συνοδεία 
άλλων οργάνων. Στην Ελλάδα σήµερα το συναντάµε σε κέντρα και στη δισκογραφία 
µε συνοδεία λύρας και νταουλιού.  
 
 
ΤΑΟΥΛ 
 
 
 
Κατασκευάζεται σε διάφορα µεγέθη ανάλογα µε τη σωµατική διάπλαση του 
οργανοπαίχτη. Ενας ψηλός µε µακριά χέρια έφτιαχνε σίγουρα µεγαλύτερο από έναν 
µικροκαµωµένο. Πάντως στον Πόντο γενικά συνήθιζαν νταούλια µεγάλου µεγέθους. 
Το ξύλο που χρισιµοποιούσαν για την κατασκευή του ήταν καστανιά, την οποία 
θεωρούσαν ότι παράγει τον καλλίτερο ήχο. Εκοβαν µια φαρδιά σανίδα πάχους 
συνήθως 0,5 εκατοστών στο µέγεθος που ήθελαν, και την έβαζαν µέσα στο νερό για 
να µαλακώσει. Κατόπιν την γύριζαν σε κύλινδρο και ένωναν τις δύο άκρες της µε 
κόλλα και µε καρφιά ή ξυλόκαρφα. Αυτό ονοµάζεται κάσσα. Στις δύο βάσεις 
τοποθετούσαν τα δέρµατα, που συνήθως ήταν γίδας, τράγου ή σπανιότερα προβάτου. 
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Για την επεξεργασία του δέρµατος χρησιµοποιούσαν την ίδια διαδικασία µε το αγγείο 
(βλέπε αγγείο). Τα δέρµατα αυτά τα στερέωναν κυκλικά επάνω σε δύο στεφάνια, τα 
οποία είχαν λιγάκι µεγαλύτερη διάσταση από την κάσσα για να χωράει µέσα τους. Το 
ένα δέρµα ήταν συνήθως πιο χοντρό. Κατόπιν άνοιγαν στην περιφέρεια του δέρµατος 
δίπλα στη στεφάνη τρύπες από όπου περνούσαν το σχοινί µε το οποίο τέντωναν και 
έτσι κούρντιζαν το νταούλι. 
 
Στο κέντρο της περιφέρειας της κάσσας άνοιγαν µια τρύπα 1 έως 2 εκατοστών για να 
µπορεί να φεύγει ο αέρας µε το χτύπηµα και να µην σπάει το δέρµα από την πίεση 
ποθ δηµιουργείται από την παλµική κίνηση. ΄΄Η τρύπα αυτή επιδρά και στον ήχο του 
οργάνου. Μια πολύ µικρή τρύπα κάνει τον ήχο σκοτεινό και µουντό. Ενώ η πολύ 
µεγάλη τον κάνει κούφιο. Η κανονική διάµετρος κυµαίνεται από 1 έως 1,5 ή 2 
περίπου εκατοστά και εξαρτάται από το µέγεθος του νταουλιού. Σε µεγάλα νταούλια 
συναντάµε δύο ή τρεις κάποτε τρύπες΄΄ (Φοίβος Ανωγειανάκης). Πάνω στην κάσσα 
και σπανίως στα σχοινιά στερέωναν το λουρί µε το οποίο κρεµούσε ο ταουλτζής 
(ταουλιέρης) το όργανο στον ώµο του. Για να είναι πιο γερό το ταούλ΄ πολλές φορές 
έβαζαν εσωτερικά σε σχήµα σταυρού δύο κάθετα ξύλα που στερεώνταν στις δύο 
απέναντι πλευρές, αλλά αυτό πρόσθετε βάρος. Ενα καλό νταούλι πρέπει να έχει 
καθαρό ήχο και να είναι όσο το δυνατό ελαφρότερο ώστε να µην κουράζεται ο 
οργανοπαίχτης. Καλός ταουλτζής θεωρείται αυτός που µπορεί να δίνει σωστό ρυθµό 
και συγχρόνως να πηδά, να χορεύει και γενικά µε τα ΄΄καµώµατά΄΄ του να ξεσηκώνει 
τους χορευτές. Το χτύπηµα στο νταούλι γίνεται µε δύο ξύλα: το χοντρό που 
ονοµάζεται κοπάλ΄ (κόπανος) και το λεπτό βίτσα (βέργα). Το κοπάλ΄ χτυπάει πάντα 
στην πλευρά που είναι το χοντρό δέρµα που δίνει τον βαρύτερο ήχο (τους ισχυρούς 
χρόνους του µέτρου). Στην απέναντι πλευρά χτυπάει η βίτσα για οξύτερο ήχο (τους 
αδύνατους χρόνους του µέτρου). ΄΄Στη συνοδεία του νταουλιού διακρίνουµε δύο 
τρόπους παιξίµατος, που υπαγορεύονται από το ρυθµικό τύπο της µουσικής που 
συνοδεύει κάθε φορά το νταούλι. Οταν η µελωδία που συνοδεύει είναι περιοδικού 
ρυθµικού τύπου, όπως π.χ. όλες οι χορευτικές µελωδίες, ο νταουλιέρης χτυπάει µε το 
κοπάλ΄ τους ισχυρούς χρόνους του µέτρου και την βίτσα τους αδύνατους. Στην 
περιοδικότητα όµως αυτή δεν επαναλαµβάνεται το ίδιο πάντα σχήµα, τα ίδια δηλαδή 
χτυπήµατα του νταουλιού. 
 
Ο καλός νταουλιέρης ξοµπλιάζει διαρκώς το παίξιµό του µε ενδιάµεσα χτυπήµατα – 
υποδιαιρέσεις των ισχυρών και αδύνατων χρόνων – άλλοτε µε το κοπάλ΄ και άλλοτε 
µε την βίτσα, αντιστρέφει για λίγες στιγµές τη λειτουργία των δύο χεριών και χτυπάει 
τους ισχυρούς χρόνους µε την βίτσα και τους αδύνατους µε το κοπάλ΄, χτυπάει το 
στεφάνι αντί την 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. Οταν πάλι η µελωδία που συνοδεύει είναι ελεύθερου ρυθµικού τύπου, όπως 
π.χ. τα επιτραπέζια, τότε το νταούλι περιορίζεται σε αραιά χτυπήµατα του κοπάλ΄, 
που συνοδεύονται από ένα τρέµουλο σαν απόηχος, από την βίτσα ή σε ένα τρέµουλο 
από το κοπάλ΄ και την βίτσα µαζί ή χωριστά. Τα αραιά αυτά χτυπήµατα και το 
τρέµουλο είναι ένα είδος ρυθµικής στίξης στις µελωδίες ελεύθερου ρυθµικού τύπου΄΄ 
(Φοίβος Ανωγειανάκης).(www.akrites.de/sites/gr/instruments-pontos.htm) 
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ΚΕΜΑΝΕΣ 
 
 
 
Ο Κεµανές ή η Κεµανή είναι κατά γενική οµολογία ένα από τα οµορφότερα σε ύφος 
και χρώµα όργανα της Ανατολής. Έχει 8 χορδές. Τέσσερις βασικές και τέσσερις 
συµπαθητικές.Τον συναντάµε σε διάφορες µορφές-σχήµατα, ανάλογα µε την εποχή 
λ.χ (προβυζαντινή - Βυζαντινή - µεταβυζαντινή - Αναγέννηση - 18ος αιώνας - 19ος 
αιώνας).Η εξέλιξη του είναι αντιστρόφως ανάλογη των σηµερινών κεµανέδων, µε τις 
συµπαθητικές χορδές, καθώς και το ύφος των τραγουδιών, αλλά και την τεχνική 
κουρδίσµατος και παιξίµατός του. Ο Ποντιακός κεµανές δέ διαφέρει από αυτόν της 
Καππαδοκίας καθώς είναι ίδια όργανα σε ύφος, κούρδισµα και παίξιµο. Οι σκοποί 
πολλές φορές είναι ίδοι, π.χ Καρσιλαµάδες, αµανέδες, κ.α. Να µή λησµονούµε ότι οι 
Φαρασιώτες της Καππαδοκίας είναι απόγονοι των Αργυρουπουλιτών 
(Κιµισχαναλίδων), κατ επέκταση διατήρησαν τις µουσικές τους καταβολές 
εξελίσσοντας τες στα νέα γεωπολιτικά δεδοµένα τους. 
 
 
ΚΛΑΡΙΝΟ 
 
Το κλαρίνο ως µουσικό όργανο έρχεται από την Τουρκία στην Ελλάδα , µε τους 
Τουρκόγυφτους, γύρω στο 1835. Πρωτοεµφανίζεται στην Β. Ελλάδα, την Ήπειρο και 
την ∆υτική Μακεδονία απ’ όπου προχωρεί προς τα κάτω. Μαζί, αρχικά µε το βιολί 
και το λαγούτο και αργότερα και µε το σαντούρι αποτελούν το κατεξοχήν λαϊκό 
µουσικό συγκρότηµα, που αντικαθιστά σταδιακά την πατροπαράδοτη ζυγιά νταούλι-
ζουρνά. Τα κλαρίνα που χρησιµοποιούν σήµερα οι λαϊκοί οργανοπαίχτες είναι σε ντο. 
Παλιότερα όµως έπαιζαν κλαρίνα σε µι µπεµόλ, όπως και σε σι µπεµόλ. Επίσης 
έφτιαχνα και ντόπια κλαρίνα , µε λίγα όµως κλειδιά. Σήµερα όµως όλα τα κλαρίνα 
που παίζονται στην Ελλάδα έρχονται από το εξωτερικό.  
Το κλαρίνα αποτελεί το τελευταίο µεγάλο σταθµό στην πορεία της οργανικής 
µουσικής στα νεοελληνικά αερόφωνα. Την εποχή που εµφανίζεται το κλαρίνο το 
δηµοτικό τραγούδι έχει κλείσει ουσιαστικά το δηµιουργικό του κύκλο. Χάρη στις 
µεγάλες τεχνικές και εκφραστικές του δυνατότητες το κλαρίνο παίρνει γρήγορα την 
πρώτη θέση ανάµεσα στα µελωδικά όργανα. Αναγνωρίζεται ως εθνικό όργανο και 
γίνεται το κατεξοχήν εκφραστικό µουσικό όργανο της ηπειρώτικής Ελλάδα. Με το 
κλαρίνο η δηµοτική ζει µια νέα λαµπερή περίοδο στον τοµέα της οργανικής 
µουσικής.  
 
Στόχος κάθε κλαριτζή είναι η επεξεργασία του δηµοτικού µέλους. Πως θα 
ξεµπολιάσει, δηλ., µε όσα περισσότερα µπορεί µουσικά στολίδια τους φθόγγους ενός 
δηµοτικού τραγουδιού. Στα στολίδια αυτά και το δεξιοτεχνικό τρόπο µε τον οποίο 
παίζονται, οφείλει τη λάµψη της η τελευταία περίοδο πού αναφέρουµε πιο πάνω. Στα 
ίδια αυτά στολίδια οφείλει και την αλλαγή της φυσιογνωµία της η δηµοτική µελωδία 
 
 
 
 
 
 
 



89 
 

ΟΥΤΙ 
 
 
Έγχορδο λαϊκό µουσικό όργανο δηµοφιλές στους ανατολικούς λαούς, και ιδιαίτερα 
στους Άραβες και τους Τούρκους. Η ονοµασία του προέρχεται από το αραβικό al 
oud= ξύλο. Έχει πέντε διπλές εντέρινες χορδές και ηχείο σε σχήµα αχλαδιού. 
Χορδίζεται σε διάστηµα τόνου. Παράγει ήχο µε κνησµό των χορδών µε ειδικό 
φτερό.Το ούτι έχει µεγάλο αχλαδόσχηµο ηχείο, κοντό και φαρδύ χέρι χωρίς 
µπερντέδες, κεφαλή που σχηµατίζει σχεδόν ορθή γωνία µε το χέρι και κλειδιά απ’ τα 
πλάγια και παίζεται µε πένα. Έχει συνήθως πέντε διπλές χορδές, στερεωµένες στον 
καβαλάρη πάνω στο καπάκι , κουρντισµένες κατά τέταρτες, εκτός από την βαρύτερη 
χορδή που κουρντίζεται σε διάστηµα τόνου από την επόµενη. Στην κατασκευή 
ακολουθεί την ίδια διαδικασία µε το λαούτο.  
Το ούτι αν και το συναντάµε στον Ελλάδα, παίζεται σε περιορισµένη κλίµακα. Ούτι 
έπαιζαν οι Έλληνες της Μ. Ασίας και της Κωνσταντινούπολης. Μετά την 
καταστροφή του ’22 και την ανταλλαγή των πληθυσµών το ούτι χρησιµοποιήθηκε και 
στον ελλαδικό χώρο. 
 
 
ΒΙΟΛΙ 
 
 
Το βιολί, ως λαϊκό όργανο για την εκτέλεση της έντεχνης µουσικής, φτιάχνεται στην 
Ελλάδα µε τα δυτικά πρότυπα. Ως λαϊκό όργανο είχε και παλιότερα και συµπαθητικές 
χορδές. Επίσης, κουρντιζόταν και αλά τούρκα ή σε χαµηλό ντουζένι και παιζόταν από 
πολλούς κρατηµένο στο αριστερό µηρό, όπως η λύρα. Σήµερα, κουρντίζεται γενικά 
κατά πέµπτες, παίζεται κρατηµένο στον ώµο και σπάνια έχει συµπαθητικές χορδές. Ο 
γνήσιος λαϊκός βιολιστής, απλώς ακουµπάει το βιολί στον ώµο του, χωρίς όµως και 
να το πιέζει µε το σαγόνι του, όπως γίνεται στους βιολιστές της έντεχνης µουσικής. 
Στο λαϊκό µουσικό, το κράτηµα του βιολιού γίνεται ουσιαστικά µε το καρπό του 
αριστερού χεριού. Αυτό, όµως, υποχρεώνει το βιολιστή σ’ ένα συγκρατηµένο και 
κάπως αραιό βιµπράτο, που περιορίζεται σε λίγες νότες. Η µελώδια παίζεται συνήθως 
στις δυο υψηλότερα κουρντισµένες χορδές µι και λα. Οι δυο άλλες, ρε και σολ, 
κρατούσαν παλιότερα το ίσο. Από την τεχνική του δοξαριού, ο λαϊκός βιολιστής 
χρησιµοποιεί κυρίως τις χωριστές δοξαριές, κάθε νότα δηλ. και µια δοξαριά. Στο 
παίξιµο του δεν χρησιµοποιεί ολόκληρο το δοξάρι, αλλά το µισό, δηλ. από τη µέση 
περίπου προς την κορφή και ιδιαιτέρα το τελευταίο τρίτο του δοξαριού και αγνοεί τις 
διπλές νότες, τις οκτάβες, το στακάτο κτλ.  
Το βιολί, ως µελωδικό όργανο το συναντάµε και στα δυο οργανικά λαϊκά σύνολα, την 
κοµπανία και τη νησιώτικη ζυγιά. Στο πρώτο, µε πολύ µικρότερη προβολή, γιατί το 
κυρίως µελωδικό όργανο είναι το κλαρίνο, ενώ στο δεύτερο ως βασικό µελωδικό 
όργανο. Στη νησιώτική ζυγιά σήµερα το βιολί είναι το µοναδικό µελωδικό όργανο, 
γιατί ο ρόλος του λαούτου είναι καθαρά συνοδευτικός.  
Η παρουσία του βιολιού, ανάµεσα στα λαϊκά όργανα επισηµαίνεται από παλιά, τόσο 
από ελληνικές φιλολογικές (www.akritesserron.gr/instruments.php) 
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