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     ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία είναι μια ιστορική -βιβλιογραφική, συγχρονική-

εθνογραφική απόπειρα  για τη μουσικοχορευτική παράδοση του Πόντου. 

Χωρίζεται σε δύο μέρη: 

Το πρώτο μέρος αποτελείται από συλλογή πληροφοριών. 

 Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μια συνοπτική αναφορά στον Πόντο όσον αφορά τη 

γεωγραφική του θέση, τους μύθους γύρω από αυτόν, την ιστορία του ελληνισμού και 

την διάλεκτό του. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η σύγκριση των ποντιακών χορών έναντι των 

υπόλοιπων ελληνικών και ο κατάλογος των χορών του Πόντου. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, εγγράφονται τα μουσικά όργανα που χρησιμοποιούνταν στη 

συγκεκριμένη περιοχή, καθώς και ο τρόπος κατασκευής τους. 

Το δεύτερο μέρος, περικλείει την βιοϊστορία του μουσικού Μιχάλη Καλιοντζίδη. 

Αναφέρονται κάποια βασικά βιογραφικά του στοιχεία, το έργο και η δράση του, 

καθώς και κάποια αποσπάσματα από συνέντευξη που μου διέθεσε, η οποία 

υλοποιήθηκε με σκοπό  τη διεξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων της μελέτης της 

παρούσας πτυχιακής εργασίας. 

Στην πτυχιακή αυτή, χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικές μεθοδολογίες (ιστορική και 

συγχρονική) ως τρόποι προσέγγισης, μέσα από μια εκπαιδευτική και ερευνητική 

προσωπική μου εμπειρία, για την ποντιακή μουσική παράδοση. 
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Ά ΜΕΡΟΣ: 
 Η ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

1.Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 
 
1.1. Ονοματολογία  και  μύθοι του Πόντου. 

 

Από την εποχή του Ομήρου «Πόντος» σημαίνει θάλασσα. Σε αρκετούς αρχαίους 

συγγραφείς  ο όρος «Πόντος» ταυτίζεται με τον Εύξεινο Πόντο. 

Ο Εύξεινος Πόντος παλιότερα είχε άλλη ονομασία. Λεγόταν Άξενος ή Άξεινος 

Πόντος. Το επίθετο άξενος άλλοι το ερμηνεύουν ως αφιλόξενος, γιατί στη θάλασσα 

εκείνη επικρατούν συχνές θύελλες και άλλοι ισχυρίζονται ότι άξενος  (ξείνος-

ξένος),στην πρώτη του σημασία, σημαίνει μαύρος. Άρα μαύρη θάλασσα, μια σημασία 

που την απέκτησε ξανά στην περίοδο του Μεσαίωνα. Η ονομασία Εύξεινος αντί για 

Άξενος Πόντος, που επικράτησε στην αρχαιότητα, εξηγήθηκε με λόγους μαγικούς, 

ώστε  να καλοπιαστεί η θάλασσα , με την προσφώνηση εύξεινη , δηλαδή φιλόξενη, 

και να μην σηκώνει φουρτούνες. 

   

Ο Πόντος στην ελληνική μυθολογία προσωποποιεί το υγρό στοιχείο και 

παρουσιάζεται ως γιος της γης και του Αιθέρα και πατέρας του Νηρέα. Εξάλλου, η 

χώρα γύρω από τον Εύξεινο έχει εξέχουσα θέση σε μερικούς από τους ωραιότερους 

μύθους. Από τον Προμηθέα που τιμωρήθηκε από τον Δία για την παράδοση της 

φωτιάς στους ανθρώπους και δέθηκε στα βράχια του Καυκάσου, τις πολεμοχαρείς 

αμαζόνες και τη βασίλισσά τους Ιππολύτη με τη θεόσταλτη από τον Άρη ζώνη της 

που απέσπασε ο Ηρακλής στον ένατο άθλο του, ως το ταξίδι του Φρίξου και της 

Έλλης στην πλάτη του χρυσόμαλλου ιπτάμενου κριαριού και την εκστρατεία των 

αργοναυτών του Ιάσωνα στην Κολχίδα. Επίσης το χρυσόμαλλο δέρας ήταν ο 

μαγνήτης που τραβούσε τους Έλληνες στην περιπέτεια της αποικιοκρατίας στον 

Πόντο. Κάθε πορεία προς τον Πόντο ήταν και μια υπόσχεση για πλούτο και χρυσό. Ο 

μύθος μεθούσε τους μετανάστες και ξεσήκωνε την φαντασία τους. 
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1.2.Ιστορικά στοιχεία. 

 

Οι κύριοι λόγοι που συντέλεσαν στον αποικισμό των Ελλήνων στις  ακτές του 

Εύξεινου Πόντου είναι δύο. Η αναζήτηση προϊόντων αλιείας, δημητριακών και 

μεταλλευμάτων, καθώς και ο έλεγχος των δρόμων που οδηγούσαν από τα παράλια 

στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας. 

 

Οι Έλληνες εγκαταστάθηκαν στις ακτές του Εύξεινου Πόντου στα μέσα του 8ου αι. 

π.Χ. Οι Μιλήσιοι, από την Μίλητο της Ιωνίας, ιδρύουν την πρώτη αποικία στη 

Σινώπη  και αργότερα, η Σινώπη αποικίζει στις ανατολικές ακτές του Εύξεινου τα 

Κατύωρα, την Κερασούντα και την Τραπεζούντα, ενώ η Μίλητος ιδρύει μια νέα  

αποικία, την Αμισό. Στους χρόνους της περσικής κυριαρχίας υποτάχθηκαν τυπικά στο 

μέγα βασιλέα, όμως διατήρησαν την εσωτερική τους αυτονομία. 

 

Ως  την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι Έλληνες κατείχαν μόνο τα παράλια 

όμως στους μετέπειτα χρόνους άρχισαν να απλώνονται   στην ενδοχώρα. Οι 

περισσότεροι γηγενείς λαοί εξελληνίστηκαν ενώ κάποιοι άλλοι κρατήθηκαν ως 

ξεχωριστές πληθυσμιακές ομάδες. 

  

Μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου δημιουργήθηκε το βασίλειο του Πόντου 

κάτω από την κυριαρχία των Μιθριδατών . Μεγάλη ακμή του βασιλείου 

παρουσιάστηκε την εποχή του Μιθριδάτη του Ευπάτορα όμως το 65 π.Χ. οι Ρωμαίοι 

κατέλυσαν το κράτος του και το μετέβαλλαν σε ρωμαϊκή επαρχία. 

 

Οι Ρωμαίοι σεβάστηκαν την αυτονομία των ελληνικών πόλεων και ο χριστιανισμός , 

που απλώθηκε γρήγορα στον Πόντο, με τη βοήθεια των ελληνικών γραμμάτων,  

συνέβαλλε στον πλήρη εξελληνισμό των διαφόρων φύλων που κατοικούσαν στο 

εσωτερικό της χώρας. 

  

Στην Βυζαντινή εποχή, ο Πόντος υπήρξε σαν μια από τις μεγάλες επαρχίες του 

ανατολικού τμήματος του κράτους, με πρωτεύουσα την Νεοκαισάρια. 

Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους, το 1204, ο 

Αλέξιος Ά ο Μέγας Κομνηνός, ίδρυσε νέο ανεξάρτητο κράτος με πρωτεύουσα την 

Τραπεζούντα, το οποίο καταλύθηκε το 1461 από τον  Μεχμέτ (Μωάμεθ) τον 
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Πορθητή. Εκείνη την εποχή υπήρξαν βίαιοι εξισλαμισμοί και διώξεις του ελληνικού 

στοιχείου. Ακολούθησαν αιώνες θεληματικής αφάνειας, για να μην προκαλέσουν τον 

κατακτητή. Παρατηρήθηκε ότι στις περιφέρειες που υπήρχαν μοναστήρια ,οι Έλληνες 

έμειναν πιστοί στην θρησκεία τους παρόλα τα δεινά της δουλείας. Οι κατακτητές 

σεβάστηκαν τα θρησκευτικά ιδρύματα που έβρισκαν άσυλο οι χριστιανοί. Εκτός από 

τους Έλληνες που έμειναν πιστοί στην θρησκεία τους, υπήρχαν και μερικοί που 

ασπάστηκαν φαινομενικά τον μωαμεθανισμό για να αποφύγουν τους διωγμούς, όμως 

στην πραγματικότητα διατηρούσαν την χριστιανική πίστη. Αυτοί ήταν οι 

κρυπτοχριστιανοί οι οποίοι στα ποντιακά λέγονται κλωστοί ή γυριστοί. 

 

Ύστερα από σουλτανικές μεταρρυθμίσεις, αναγνωρίστηκε η ισοπολιτεία στους 

υπηκόους της Τουρκικής αυτοκρατορίας και διασφαλίστηκε η θρησκευτική τους 

ελευθερία . Αυτή είναι μια περίοδος ακμής για τους Έλληνες του Πόντου. 

 

Τελευταίος σταθμός της προόδου υπήρξε η πρώτη δεκαετία του 20ου αι. Οι 

Βαλκανικοί πόλεμοι (1912-1913) και ο Ά Παγκόσμιος πόλεμος (1914) αποτέλεσαν 

ορόσημα των δεινών του ελληνισμού του Πόντου. Με το πρόσχημα της ασφάλειας 

των Παραλίων, οι Τούρκοι εφαρμόζουν την μέθοδο του εκτοπισμού. Οι Ρώσοι 

προελαύνουν δια ξηράς ως την Αργυρούπολη και κυριεύουν από την θάλασσα την 

Τραπεζούντα. Οι κακουχίες από την εξορία και οι ομαδικές σφαγές αποδεκατίζουν 

τον ελληνισμό Πόντου. Πολλοί ακολούθησαν τα ρωσικά στρατεύματα που 

εγκατέλειψαν  τον Πόντο το 1917 και μετανάστεψαν στην Ρωσία. Οι υπόλοιποι 

εγκαταλείποντας και αυτοί τις πατρογονικές εστίες, ήρθαν στην Ελλάδα το 1923, 

σύμφωνα με την συνθήκη της Λοζάνης περί ανταλλαγής των πληθυσμών.                                                  

 

 

1.3. Μορφολογία-Κλίμα.         

 

Ο Πόντος διατέμνεται δια μήκος από την οροσειρά του Παριάδρου που είναι 

συνέχεια της οροσειράς του Καυκάσου και αποτελεί την διαχωριστική γραμμή του 

Παραλιακού από τον Μεσογειακό Πόντο. Η χώρα διαρρέεται από πολλούς ποταμούς 

μικρούς και μεγάλους όπως ο Άλυς, ο Ίρις, ο Δαφνοπόταμος, κ.α. Το κλίμα των 

παραλίων  με την πλουσιότατη βλάστηση είναι υγρό και ομιχλώδες, ενώ αντίθετα των 

Μεσογείων, νότια του Παριάδρου είναι ηπειρωτικό. Αξιόλογος είναι ο πλούτος του 
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υπεδάφους, που εγκλείει κοιτάσματα άνθρακα, χαλκού και αργύρου. Από τους 

αρχαίους χρόνους τα κοιτάσματα αποτελούσαν τον κυριότερο πλουτοπαραγωγικό 

πόρο των κατοίκων της περιοχής.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Η ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ     

 
2.1.Ταυτότητα διαλέκτου. 

 
Η ποντιακή διάλεκτος είναι η μια από τις δύο μικρασιατικές διαλέκτους (η άλλη είναι 

η καππαδόκικη που στις ημέρες μας έχει εξαφανιστεί). 

  
Με την ποντιακή διάλεκτο συμβαίνει το εξής παράδοξο: ενώ κάθε διάλεκτος είναι 

συνδεδεμένη με μια ορισμένη γεωγραφική περιοχή π.χ. η θρακιώτικη στη Θράκη, η 

ηπειρωτική στην Ήπειρο κ.ο.κ., η ποντιακή, δεν έχει γεωγραφική έννοια σήμερα, δεν 

είναι δηλαδή συνδεδεμένη με συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. 
 
Αυτό συνέβη μετά το 1922 όταν με την ανταλλαγή των πληθυσμών οι Έλληνες του 

Πόντου ήρθαν στην Ελλάδα  και εγκαταστάθηκαν σχεδόν σε όλα τα μέρη της,    

εξακολουθώντας να μιλούν την γλώσσα τους. Όπου όμως ανακατεύτηκαν με 

πρόσφυγες που προέρχονταν από άλλα μέρη της Μικρασίας και της Θράκης,  η 

γλώσσα τους δεν έμεινε ακραιφνής. Το ίδιο έγινε και στην ανάμειξή τους με τους 

ντόπιους Έλληνες των πόλεων και της υπαίθρου. 

 

Μπορεί η επίδραση της νεοελληνικής γλώσσας να έχει μειώσει αισθητά ή να  έχει 

αλλοιώσει την ποντιακή διάλεκτο, είναι όμως αξιοθαύμαστη η επιμονή των Ποντίων 

να τη χρησιμοποιούν μέχρι και σήμερα σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές με 

μορφή παραδοσιακών ή νεοποντιακών τραγουδιών, σε θεατρικά έργα, σε πανηγύρια, 

σε ποντιακά γλέντια, σε ποντιακές εφημερίδες και περιοδικά κ.ο.κ. 

 

Η προφορική χρήση της ποντιακής διαλέκτου ενισχύθηκε σημαντικά με την 

παλιννόστηση των Ελληνοποντίων στην Ελλάδα κατά τα τελευταία χρόνια. 

Όμως, ο Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος, διευθυντής του ιστορικού Λεξικού της 

Ακαδημίας των Αθηνών, προβλέπει ότι με την πάροδο του χρόνου, θα συμβεί η 
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πλήρης γλωσσική αφομοίωση των Ποντίων με την επίδραση της κοινής νεοελληνικής 

γλώσσας και η ποντιακή διάλεκτος θα καταταχτεί στην κατηγορία των νεκρών 

γλωσσών. 

 

 

2.2.Υποδιαίρεση της ποντιακής διαλέκτου. 

 

Ο γεωγραφικός χώρος που μιλούσαν τα ποντιακά στην Μικρά Ασία ήταν αρκετά 

εκτεταμένος, ώστε να αναπτυχθούν μέσα σε αυτόν διαλεκτικές διαφορές κατά 

τόπους. Μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις εξής διαλεκτικές ομάδες: 

 

Το ιδίωμα της Αμισού (Σαμψούντα), της Ινέπολης, της Σάντας, του Σεμέν, της 

Σινώπης, της Τρίπολης, της Κερασούντας, των Κατυώρων (Ορντού), της 

Νικόπολης(Σεμπίν-Καραχισάρ),της Οινόης, του Όφι, των Σουρμένων, της 

Αργυρούπολης, που είναι και η πιο διαδεδομένη, και της Τραπεζούντας. 

 

 

2.3.Ο χαρακτήρας της ποντιακής διαλέκτου. 

 

Η άποψη ότι η ιστορία της γλώσσας ενός λαού είναι η ιστορία του λαού αυτού(και 

αντίστροφα), επιβεβαιώνεται και στην περίπτωση της ποντιακής διαλέκτου. Οι 

ιστορικές συνθήκες στις οποίες έζησε ο λαός που κατοίκησε στην περιοχή του 

Πόντου αντικατοπτρίζονται στις αλλαγές  της γλώσσας του. 

 

Οι αρχικές καταβολές της ποντιακής διαλέκτου προέρχονται από την αρχαία ιωνική 

διάλεκτο, λόγω της καταγωγής των Ελλήνων του Ευξείνου Πόντου από την ιωνική 

Μίλητο (από τις αρχές του 8ου αιώνα π.Χ.). Στην πορεία της ιστορίας της, μέσα στους 

29αι. που ακολούθησαν, η αρχαία ποντιακή επηρεάστηκε από  την κοινή των 

αλεξανδρινών χρόνων και από την μεσαιωνική κοινή του βυζαντίου, δέχτηκε μερικές 

λέξεις από τους Γενουάτες και τους Βενετσιάνους της Τραπεζούντας, από τους 

γείτονές της Πέρσες και Γεωργιανούς και δανείστηκε τούρκικες λέξεις κατά τη 

διάρκεια της τουρκικής υποδούλωσης, άλλες αυτούσιες και άλλες προσθέτοντας σε 

αυτές ελληνικές καταλήξεις. 
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Συμπερασματικά, η ποντιακή είναι διάλεκτος αρχαιοελληνική, που για λόγους 

γεωγραφικούς και ιστορικούς απομονώθηκε από τον ελληνικό κόσμο και κατάντησε  

ξεχωριστή και ανεξάρτητη, αφού όμως διατήρησε πολλούς τύπους της αρχαίας 

ιωνικής διαλέκτου και δημιούργησε ιδιόρρυθμους δικούς της (μέσα βέβαια και από 

την επιρροή των λαών που συνέβαλαν στην διαμόρφωσή της), ώστε σήμερα να είναι 

ιδιαίτερη νεοελληνική διάλεκτος και να διαφέρει από την κοινή νεοελληνική γλώσσα. 

 

 

2.4.Αρχαϊσμοί. 

 

• Διατήρηση της προφοράς του ιωνικού ε αντί η π.χ. νύφε αντί για νύφη, 

άκλερος αντί για άκληρος, ζεμία αντί για ζημιά κ.ο.κ. 

• Διατήρηση του ω  (με έκπτωσή του σε ο) ακόμα και στις περιπτώσεις που η 

κοινή νεοελληνική έχει μετατρέψει το ω σε ου ή αυ π.χ. ζωμίν αντί για ζουμί, 

κωδώνι αντί για κουδούνι, ρωθώνι αντί για ρουθούνι κ.ο.κ. 

• Διατήρηση του αναβιβασμού του τόνου στην κλιτική π.χ. Νίκολα αντι 

Νικόλα, γάμπρε αντι γαμπρέ κ.ο.κ. 

• Διατήρηση της παθητικής κατάληξης –ουμαι π.χ. ανακατούμαι αντί 

ανακατώνομαι, στεφανούμαι αντί στεφανώνομαι κοιμούμαι αντί κοιμάμαι 

κ.ο.κ. 

• Διατήρηση της κατάληξης της προστακτικής του παθητικού αορίστου  –θετε 

(ιωνικά) αντί του(αττικού) –θητε π.χ. κοιμέθετε, αγαπήθετε . 

• Διατήρηση του ιωνικού σ αντί του τ  π.χ. κοσσάρα αντί κοττάρα<κότα  

• Διατήρηση ασυνίζητων των φωνητικών συμπλεγμάτων –ια, -ιο π.χ. καρδία 

αντί καρδιά, παιδία αντί παιδιά, χωρία αντί χωριά κ.ο.κ. 

• Διατήρηση του αορίστου της προστακτικής σε –ον αντί –ε π.χ. κόψον αντι 

κόψε, ράψον αντί ράψε, λύσον αντί λύσε κ.ο.κ.  

• Διατήρηση των θηλυκών επιθέτων σε –ος αντί –η π.χ. η άλαλος αντί η άλαλη, 

η έμορφος αντί η όμορφη, η άνοστος αντί η άνοστη κ.ο.κ. 

• Διατήρηση του ιωνικού ουκί αντί του αττικού ουχί  και η μετάπτωσή του με 

αφαίρεση της πρώτης συλλαβής. Π.χ. ΄κι θέλω αντί δεν θέλω, ΄κι τρώγω αντί 

δεν τρώω κ.ο.κ. 
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• Οι προσωπικές αντωνυμίες, που μπαίνουν ως αντικείμενα των ρημάτων, 

τοποθετούνται πάντα μετά από αυτά π.χ. λέγω σε αντί σε λέω, φιλώ σε αντί σε 

φιλώ κ.ο.κ. 

• Διατήρηση του αρχαίου απαρεμφάτου π.χ. μαθες΄ναι και συ(μάθε και συ) 

• Διατήρηση του ιωνικού συμφωνικού συμπλέγματος σπ  αντί του κοινού σφ 

π.χ. σπιχτός αντί σφιχτός, ασπαλίζω αντί ασφαλίζω κ.ο.κ. 

• Διάσωση αρχαίων ελληνικών λέξεων όπως π.χ. ωτίν  δηλαδή αυτί (αρχ. ελλ. 

ωτός), γνάθιν  δηλαδή σαγόνι (αρχ. ελλ. γνάθος), βοτρίδιν΄ δηλαδή τσαμπί 

(αρχ. ελλ. βοτρύδιον) κ.ο.κ. 

 

 

2.5.Νεωτερισμοί. 

 

• Γενικές σε –ος π.χ. του Νίκονος(του Νίκου), του λύκονος(του λύκου)κ.ο.κ. 

• Θηλυκές καταλήξεις σε –εσσα π.χ. καλέσσα αντί καλή, ψηλέσσα αντί ψηλή, 

μικρέσσα αντί μικρή κ.ο.κ. 

• Τροπή του χ σε σ πριν από το ε και το ι π.χ. σέρι αντί χέρι 

• Ονομαστικές σε –ον  αντί σε –ος, στα ονόματα π.χ. ο καλόν άνθρωπον (αλλά 

ατός ο άνθρωπος), ο λύκον (αλλά ένουμνε <έγινα> λύκος) κ.ο.κ. 

• Προφορά του σ σε παχύ σ σαν το γαλλικό π.χ. σκυλίν, σκοινίν κ.ο.κ 

• Η σύνταξη των άψυχων θηλυκών ουσιαστικών με ουδέτερα επίθετα π.χ. 

πέτραν πελεκεμένον(πέτρα πελεκημένη), αούτα τα ημέρας(αυτές τις ημέρες) 

κ.ο.κ. 

   

Σημειώνουμε εδώ ότι στο λεξιλόγιο της ποντιακής υπήρξε επίδραση της τουρκικής 

γλώσσας. Η ποντιακή διάλεκτος δανείστηκε λέξεις από την τουρκική, τις οποίες 

αφομοίωσε γραμματικά και εξελλήνισε. Δηλαδή, χρησιμοποίησε ελληνικές 

καταλήξεις και τις έβαλε στο κλιτικό σύστημα της ελληνικής. Έτσι π.χ. η τούρκικη 

λέξη aramak (αναζητώ) περνάει στην ποντιακή με την ελληνική κατάληξη –ευω και 

κλίνεται όπως το γνήσιο ελληνικό γυρεύω. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
 

3.1.Οι Χοροί των Ποντίων  

 

Αναζητώντας τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό ενός λαού παρατηρούμε 

πως αυτά που κατέχουν την σημαντικότερη θέση είναι α) τα ιδανικά του, β) οι θρύλοι 

και παραδόσεις, γ) τα ήθη – έθιμα και η γλώσσα. Μέσα λοιπόν απ όλα αυτά 

δημιουργείται το ερώτημα πως η πνευματική δημιουργία καθώς επίσης και τα στάδια 

αυτής οδήγησαν το λαό στο να εξελιχθεί! Έτσι λοιπόν και ο Ποντιακός λαός από 

καταβολής κόσμου προσπαθεί να εκφράσει τα συναισθήματα του, τον ψυχικό του 

κόσμο μέσα από το τραγούδι και τον χορό.  

 

Από την εποχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας έως και τα βάρβαρα χρόνια της 

υποδούλωσης του, δεν σταμάτησε να εξυμνεί τα ιδανικά, τα εθνικά ιδεώδη, τον 

επαναπατρισμό και την Ελεύθερη ιδέα (το μεγάλο όνειρο του Ε. Βενιζέλου) και κατ’ 

επέκταση να συμμερίζεται τον πόνο και τη χαρά του Έθνους. 

  

Στο ρου της ιστορίας των Ποντιακών Χορών βλέπουμε κατάλοιπα από τις αρχέγονες 

τελετές μαγείας και αυτό μας αποδεικνύεται από τις χρωματικές κινήσεις των 

χορευτών. Μεταξύ άλλων οι χρωματισμοί αυτοί είναι οι εξής: α) η εκφραστική 

κίνηση του κεφαλιού, β) το τρόμαγμαν (η τρεμουλιαστή κίνηση του κορμιού), γ) το 

βίαιο ανεβοκατέβασμα των χεριών, δ) το σφιχτό πιάσιμο των ώμων από τα 

διασταυρωμένα χέρια, ε) το εκστατικό ύφος των χορευτών, στ) το ηχηρό χτύπημα 

των ποδιών στο έδαφος, ζ) ο μετεωρισμός των ποδιών, η) τα ελαφρά πηδήματα, 

μικρά αναπηδήματα στον αέρα, θ) η ρυθμική εναλλαγή, άλλοτε πιο γρήγοροι άλλοτε 

πιο αργοί, ι) η σύμπτυξη και αραίωση των χορευτών στο ίδιο χορευτικό σχήμα.  

 

Κυκλικοί κατά βάση οι χοροί των ποντίων, όπου μέσα σε αυτόν τον κύκλο είναι και 

οι οργανοπαίχτες, που είτε στέκονται εκεί, είτε συμμετέχουν και αυτοί ενεργά – 

παθιασμένοι, ενώ ο λυράρης παραμένει σταματημένος και όρθιος και καθώς παίζει τη 

λύρα , χτυπά το πόδι του κρατώντας έτσι το ρυθμό. Η ίδια η αρχαιοελληνική 
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γραμματεία μας το μαρτυρεί αυτό και συγκεκριμένα στο έργο του Λουκιανού Περί 

Ορχήσεως, ο αυλιτής να είναι καθήμενος και να συνοδεύει μουσικά το χορό, 

συμμετέχοντας και αυτός με την κίνηση του κεφαλιού, με τις ίδιες κινήσεις των 

χορευτών, ή δεν είναι καθόλου παράξενο το να φωνάζει σε μερικούς χορούς.  

Αν και φύλο του Ελλαδικού χώρου ο Πόντος, έχει αρκετες διαφορες με τους 

υπολοιπους . 

 

Ποντιακοί Χοροί 
   

 

Ελληνικοί Χοροί 

 

1) Μικρά βήματα που καλύπτουν λίγο το 

έδαφος. 

 

1) Μεγάλα βήματα που καλύπτουν 

μεγάλο έδαφος 

 

 2) Τα πόδια είναι κοντά μεταξύ τους, 

δεν σηκώνονται ψηλά.  
 

 

 2)Τα πόδια είναι σε απόσταση και 

κάνουν εκτεταμένες κινήσεις.  
 

 

 3) Τα πόδια είναι κοντά στο έδαφος 

και πιέζουν τη γη.  
 

 

 3) Έχουμε ακροβατισμούς, πηδήματα 

που δίνουν πιο ελαφριά ποιότητα.  
 

 

 4) Δεν υπάρχουν παραλλαγές στις  

κινήσεις του αρχηγού χορευτή, τις 

οποίες να μην εκτελούν οι άλλοι 

χορευτές, γι αυτό σχηματίζουν και 

κύκλο μεταξύ τους.  

  
 

 

 4) Ο αρχηγός κάνει αρκετές κινήσεις,  

έντονο και το στοιχείο του 

αυτοσχεδιασμού, χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι οι άλλοι χορευτές πρέπει 

να τον μιμηθούν.  

  
 

5) Δύσκολα βήματα, λόγω των ρυθμικών 

εναλλαγών  

 

5) Απλά βήματα, τα οποία δεν απαιτούν 

μεγάλη ταχύτητα για να μπορείς να τα 

ακολουθείς.  

 

6) Δεν υπάρχουν χτυπήματα των χεριών 

στα πόδια, στο κορμί και στο έδαφος.  

 

6) Υπάρχουν χτυπήματα των χεριών στα 

πόδια, στο έδαφος, άλλοτε το κρατάει 

μετέωρο είτε χτυπάει το κορμί του με 
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αυτό.  

 

7) Δίνεται έμφαση στο επάνω μέρος του 

κορμιού και στη κίνηση αυτού.  

 

7) Το επάνω μέρος παραμένει ορθό, 

άκαμπτο, ενώ η όλη βαρύτητα δίδεται 

στα πόδια και στα πέλματα.  

 

8) Σύνηθες φαινόμενο το λύγισμα του 

επάνω μέρους του κορμιού.  

 

8) Σπάνιο φαινόμενο το λύγισμα και η 

στροφή δεν υπάρχει.  

 

9) Το κράτημα των χεριών μπορεί να 

αλλάξει για να διευκολυνθεί η κίνηση 

τους μπρος και πίσω.  

 

9) Υπάρχει ένα μόνο κράτημα και αυτό 

διατηρείτε σε όλη τη διάρκεια του χορού. 

 

10) Το κράτημα των χεριών είναι κοντά 

στο κορμί, γι αυτό μπορούν να χορεύουν 

όλοι σε μικρότερο χώρο.  

 

10) Τα χέρια είναι σε απόσταση όπως και 

οι ώμοι με αποτέλεσμα να χωρίζονται 

από μεγάλη απόσταση και να καλύπτουν 

μεγάλο χώρο.  

 

11) Περίπου μισή από την κίνηση της 

χορευτικής γραμμής γίνεται προς τα 

δεξιά. Το ίδιο και αυτή προς τα μπρος και 

προς τα πίσω, ή ακόμα και εξ ολοκλήρου 

αριστερά.  

 

11) Η κίνηση γίνεται προς τα δεξιά.  

 

12) Ήρεμες και ζωηρές κινήσεις που 

μπορούν να εναλλάσσονται.  

 

12) Έχουμε πηδήματα ή συρτές κινήσεις 

που ταυτίζονται με ορισμένους χορούς.  

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα συμπεραίνουμε ότι οι χοροί των Ποντίων είναι πιο 

ομαδικοί, πιο ενωτικοί και οι χορευτές πλησιάζουν ο ένας πιο κοντά στον άλλο, 

δημιουργώντας έτσι μία σφιχτή κοινότητα και κατ’ επέκταση δρουν και στην κοινή 

ψυχολογία των χορευτών. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η επικοινωνία τους με 

τη γη, ακολουθώντας έτσι τις μαγικοθρησκευτικές τελετουργίες που είχαν να κάνουν 

με τη μάνα Γη και τη γονιμότητα της καθώς και την συνύπαρξη του θείου και 
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ανθρώπινου στοιχείου και την επιρροή που δέχεται το ανθρώπινο στοιχείο από το 

δαιμονικό. 

  

Αν δούμε τώρα τη διαδικασία από κοντά των ποντιακών χορών θα παρατηρήσουμε 

τα εξής: 

 

1) Οι χοροί των Ποντίων είναι όλοι κυκλικοί εκτός από τον Κοτζαγκέλ.  

 

2) Κορυφαίος του χορού δεν υπάρχει και όταν χορεύουν πολλά άτομα σχηματίζουν 

πολλούς ομόκεντρούς κύκλους.  

 

3) Παρόλο που η λύρα διαδραμάτιζε τον πιο σημαντικό ρόλο στην ποντιακή  

μουσική, εντούτοις στον Δυτικό Πόντο και στους ανοιχτούς χώρους είχαμε και τη 

χρήση του ζουρνά και του κλαρίνου, κάποτε και το βιολί αλλά και η συνοδεία χωρίς 

λύρα.  

 

4) Όσοι παρακολουθούσαν το μουσικό δρώμενο ήταν καθήμενοι γύρω γύρω, ενώ τα 

σεβάσμια πρόσωπα και οι πρεσβύτεροι σε ηλικία κάθονταν στο μέσο του χορού.  

 

 

Οι χοροί των Ποντίων του τότε και του σήμερα παρατηρούμε ότι εκλίνουν και 

αποκλίνουν και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δέχτηκαν επιρροή από τους 

γειτονικούς λαούς που ζούσαν.  

 

3.2.Ο Πυρρίχιος Χορός 

  

Ο Πυρρίχιος χορός είναι ο αρχαιότερος πολεμικός χορός. Οι χορευτές χόρευαν 

κρατώντας ασπίδα και δόρυ και φόραγαν περικεφαλαία.  

Αν ανατρέξουμε στην ιστορία ο Πυρρίχιος παρουσιάζει τρεις διαφορετικές εκδοχές 

για την δημιουργία του: 
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Στην τελευταία μάλιστα εκδοχή έχουμε δίδεται και το πρόσωπο από το οποίο δόθηκε 

η ονομασία του χορού, Πύρρος = Πυρρίχιος.  

Χορός διαδεδομένος στο ευρύ Ελλαδικό περιβάλλον, χορός με πολεμικό περιεχόμενο 

χρησιμοποιούνταν και για να εκπαιδεύουν τα νεαρά παιδιά. Στις μέρες ο χορός αυτός 

διασώζεται από τους Έλληνες του Εύξεινου Πόντου, χωρίς ασπίδες και δόρατα, 

γυναίκες και άνδρες είναι παραταγμένοι όχι σε κύκλο αλλά σε μία ευθεία γραμμή. 

 

  

3.3.Παρουσίαση των χορών των Ποντίων  

 

1.: Ανεφορίτ’σσα  

Χορός προερχόμενος από Γαλίανα (Τραπεζούντα) ή Κιζέλα.  

Βασικό όργανο του συγκεκριμένου χορού είναι η λύρα και σε λιγότερη χρήση τα 

υπόλοιπα όργανα. Είναι κατά βάση κυκλικός κλειστός χορός μεικτός (άνδρες 

γυναίκες) και η ρυθμολογία του 5/8 (πεντάσημος), με εσωτερική δομή 3 – 2.  
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2.: Από Παν’ και Κα’ 

Χορός της περιοχής Ματσούκας (Τραπεζούντας), ή Καπικέετ’ κον, η ονομασία του 

χορού στο χωριό Κοσμά της Ματσούκας ήταν Αγκαλιαστόν. Ο χορός αυτός ήταν με 

διαφορετική μουσική και τραγούδι. Τα όργανα που συμμετέχουν είναι η λύρα , το 

αγγείο, ο ζουρνάς και με όργανο συνοδείας το νταούλι. Είναι μεικτός χορός και 

χορεύεται σε κλειστό κύκλο. Η ρυθμική δομή του κομματιού είναι 5/8 (πεντάσημος) 

με εσωτερική δομή 3 – 2.  

 

3.: Από Παν’ και Κα’ ή Τικ’ 

Χορός από την περιοχή Ακ Νταγ Ματέν.  

Τα μουσικά όργανα που χρησιμοποιούνται στο χορό αυτό είναι το βιολί που 

κρατιέται κατακόρυφα όπως και η λύρα και ούτι, ενώ παλαιότερα έπαιζε και ο 

κεμανές. Όργανα που συνόδευαν τον χορό αυτό ήταν το ντέφι και σπάνια ο ζουρνάς 

με το νταούλι. Ο πρώτος του χορού κρατάει μαντήλι, είναι κυκλικός χορός. Ο ρυθμός 

του είναι 7/8 (επτάσημος), με εσωτερική δομή 2 – 2 – 3.  

 

4.: Αρματσούκ ή Ελαμτσούκ  

Χορός που χορευόταν από τους Πόντιους της περιοχής του Καυκάσου και της 

Σεβάστειας. Συνοδευόταν από την λύρα και λιγότερο από τα άλλα όργανα. Είναι 

κυκλικός χορός και ο ρυθμός του είναι 2/4 ή 4/8 (δίσημος), με εσωτερική δομή 2 – 2. 

 

5.: Αρχουλαμάς ή Ικιλεμέ διπλόν 

Χορός από την περιοχή της Μπάφφας.  

Συνοδευόταν από το ζουρνά, το νταούλι και τη λύρα (ή τον κεμανέ). Είναι κυκλικός 

κλειστός μεικτός χορός και ο ρυθμός του είναι εννεάσημος 9/8. Επειδή στον 

συγκεκριμένο χορό παρατηρούνται διαφορετικές μελωδίες το τριάρι αλλάζει θέση 

ανάλογα τη μελωδία, π.χ. α) 3 – 2 – 2 – 2, β) 2 – 3 – 2 – 2, γ) 2 – 2 – 2 – 3.  

 

6.: Ατσαπάτ’  

Από τα Πλάτανα της Τραπεζούντας.  

Αποτελεί μία μορφή αργής Σέρρα που συνοδεύεται και από τραγούδι. Σαν βάση του 

έχει τον Τικ διπλόν. Παίζεται από όλα τα μουσικά όργανα και ο ρυθμός του είναι 

επτάσημος 7/8 με εσωτερική δομή 2 – 2 – 3.  

 

18 
 



7.: Γέμουρα  

Χορός προερχόμενος από την Ίμερα του Πόντου.  

Παιζόταν απ όλα τα μουσικά όργανα του Ανατολικού Πόντου, χωρίς τραγούδι. Στην 

περιοχή της Σεβάστειας χορευόταν σαν Τρυγόνα και η διαφορά με την κλασική 

Τρυγόνα ήταν ότι είχε διαφορετική μουσική. Βασική θέση έχει η λύρα και λιγότερο ο 

ζουρνάς και το αγγείο. Χορεύεται σε κλειστό μεικτό κύκλο. Ο ρυθμός του είναι 

επτάσημος 7/8, με εσωτερική δομή 2 – 2 – 3.  

 

8.: Γετίερε ή Γεντί – Αράτς ή Γεντί Αρά 

Χορός από την περιοχή Αργυρούπολη.  

Σαν βάση έχει το Δίπατ. Συνοδεύεται από λύρα και χορεύεται σε κλειστό κύκλο και 

είναι μεικτός, ο ρυθμός του είναι εννεάσημος 9/8, με εσωτερική δομή 2 – 2 – 2 – 3. 

 

9.: Γιουβαρλαντούμ ή Γιουβα(ρ)λαντούμ 

Χορός από την περιοχή Ακ Νταγ Ματέν.  

Η μουσική παίζεται με βιολί και ούτι. Στην περιοχή όμως αυτή χρησιμοποιούσαν τον 

ζουρνά και το νταούλι καθώς και τον κεμανέ που αργότερα αντικαθιστά το βιολί. Ο 

πρώτος κρατάει μαντήλι, ενώ ο χορός σχηματίζει σπιράλ. Ο ρυθμός του κομματιού 

είναι τετράσιμος 4/4 (2 – 2).  

 

10.: Δίπατ’ 

Χορός της Τραπεζούντας ή Γιαβαστόν, ονομασία του χορού σε χωριά της 

Ματσούκας Κοδεσπενιακόν. 

Χορός ήσυχος και σοβαρός ειδικός για τις νοικοκυρές του Πόντου. Παίζεται με όλα 

τα μουσικά όργανα του Πόντου, Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο 

Ρυθμός του είναι εννεάσημος 9/8 και επειδή υπάρχουν πολλές μελωδίες το τριάρι 

αλλάζει θέση συνήθως ανάλογα με την μελωδία, π.χ. α) 3-2-2-2, β) 2-3-2-2, γ) 2-2-3-

2, δ) 2-2-2-3.  

 

11.: Διπλό Ομάλ  

Χορός από την περιοχή Κιουμούς Ματέν. Τα μουσικά όργανα που χρησιμοποιούνται 

είναι το βιολί το οποίο αντικαθιστά το βιολί, το ούτι ή τη λύρα. Χορεύεται σε κλειστό 

κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι εννεάσημος 9/8, με εσωτερική δομή 2-2-

2-3.  
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12.: Εκάτηβα’ ς σα Παξέδες 

Χορός από την Τραπεζούντα.  

Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Τα όργανα που χρησιμοποιούνται 

είναι η λύρα αλλά δεν αποκλείονται και τ’ άλλα όργανα. Ο ρυθμός του κομματιού 

είναι δίσημος 2/4 ή 4/8 με εσωτερική δομή 2-2.  

 

13.: Εμπρ’ Οπίς’ ή Φούλουρ – Φούλουρ. 

Ο χορός αυτός στο Στάμαν της Τραπεζούντας ονομάζεται και Κερασουντέϊκον ή 

Λάχανα ή Ομάλ Κερασούντας.  

Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι εννεάσημος 9/8 

και επειδή υπάρχουν πολλές μελωδίες, το τριάρι αλλάζει θέση ανάλογα με τη 

μελωδία, π.χ. 2-2-2-3, 3-2-2-2, 2-3-2-2, 2-2-3-2.  

 

14.: Έταιρε ή Εταιρέ  

Χορός προερχόμενος από την Τραπεζούντα.  

Το βασικό όργανο του χορού αυτού είναι η λύρα χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει ότι 

αποκλείονται και τα υπόλοιπα όργανα. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι 

μεικτός. Ο ρυθμός του είναι πεντάσημος 5/8, με εσωτερική δομή 3-2, σήμερα 

παρατηρείτε και το τετράσημο μέτρο 4/4 με εσωτερική δομή 2-2.  

 

15.: Θανατί’ Λάγγεμαν (Κιζλάρ Οπλαμασί)  

Χορευόταν στο χωριό Ασάρ της Μπάφρας.  

Τα εν χρήσει μουσικά όργανα είναι ο ζουρνάς με το νατούλι και η λύρα με τον 

κεμανέ. Ο ρυθμός του είναι δίσημος 2/4 ή 4/8, με εσωτερική δομή του ρυθμού 2-2. 

 

16.: Θήμιγμα(ν), ή Θήμισμα(ν), ή Θήμιμα(ν), ή Θήμασμαν, ή εφτά ζευγάρια και 

το Τεκ’ 

Χορός που χορεύεται από ολόκληρο τον Ποντιακό λαό, Παμποντιακός 

Τελετουργικός χορός των νεόνυμφων.  

Στον χορό αυτό το ζευγάρι συνοδεύει έξι ζευγάρια (αντρόγυνα) μονοστέφανα 

(πρώτου γάμου), αλλά σε μερικές περιοχές έχουμε και έναν άγαμο (το Τεκ’), 

συνήθως θα μπορούσε να ήταν και ο Παπάς που κρατούσε λαμπάδα. Η λύρα που 

συνόδευε μουσικά τις κατά τόπους διαφορετικές μελωδίες, οι μελωδίες αυτές ήταν σε 

αλφαβητική ακροστιχίδα και όλα, με εγκωμιαστικά λόγια, για να παινέσουν και  
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να ευχηθούν στο ζευγάρι για την νέα ζωή που αρχίζουν μαζί. Γλωσσολογικά να 

κοιτάξει κανείς τον χορό η λέξη γράφεται με η και όχι υ, είναι ουσιαστικό του 

ρήματος θημίζω που σημαίνει χορεύω το γαμήλιο χορό μαζί τους και τραγουδώ τα 

γαμήλια τραγούδια. Το ρήμα θημίζω προέρχεται από το αρχαίο ρήμα φημίζω που 

σημαίνει διασπείρω φήμες. Ο ρυθμός του κομματιού είναι τετράσημος 4/4, με 

εσωτερική δομή 2-2.  

 

17.: Καβαζήτας  

Χορός της Κερασούντας (Γουρούχ).  

Ομοιάζει με τον Γιουβαρλαντούμ, ωστόσο έχει διαφορετική μουσική και ύφος και 

συνοδεύεται με τραγούδι. Τα εν χρήσει μουσικά όργανα του χορού αυτού είναι η 

λύρα ο ζουρνάς και το νταούλι. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο 

ρυθμός του είναι πεντάσημος 5/8 με εσωτερική δομή 3-2.  

 

18.: Καλόν’ Κορίτσ’ ή Παπόρ  

Χορός από την περιοχή της Ματσούκας (Τραπεζούντα).  

Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι πεντάσημος 5/8, 

με εσωτερική δομή 3-2.  

 

19.: Καρσιλαμάς 

Αντικριστός ζευγαρωτός χορός.  

Χορευόταν και σε γαμήλιες πομπές και έτσι καμία φορά έχανε τον αντικριστό του 

χαρακτήρα. Χρησιμοποιούνται όλα τα μουσικά όργανα και ο ρυθμός του είναι 

τετράσημος 4/4 (2-2).  

 

20.: Κέλ – Κιτ 

Η ονομασία του χορού προέρχεται από μία Κωμόπολη μεταξύ Σεβάστειας και 

Νικόπολης. Έχει τούρκικη σημασία η λέξη και σημαίνει έλα και φύγε. 

Χρησιμοποιούνται η λύρα, ο ζουρνάς και το νταούλι, χορεύεται σε κλειστό κύκλο και 

είναι μεικτός. Ο ρυθμός του τετράσημος 4/4 (2-2).  

 

21.: Κόνιαλι  

Χορευόταν απ όλο τον Πόντο αλλά πιο πολύ στην Νικόπολη.  
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Θυμίζει τον Καρσιλαμά αλλά διαφέρει στο ύφος και την ταχύτητα. Ο ρυθμός είανι 

τετράσημος 4/4 (2-2). 

  

22.: Κουνιχτόν 

Χορός της Νικόπολης (Αξίκιοι) ή Ομάλ Νικόπολης (Γαράσαρη). Τα μουσικά όργανα 

που παίζουν είναι η λύρα, ο ζουρνάς και το νταούλι. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και 

είναι μεικτός. Ο ρυθμός είναι τετράσημος 4/4 (2-2).  

 

23.: Κορίτσι Χορόν (Κιζλάρ Καϊτεσί) 

Χορός της περιοχής Μπάφρας του Πόντου.  

Όργανα που χρησιμοποιούνται είναι η λύρα ή ο κεμανές, το νταούλι και ο ζουρνάς.  

Ο ρυθμός του είναι εννεάσημος 9/8 (3-2-2-2).  

 

24.: Κότσ’ ή τη Κοτσής 

Χορεύεται σε όλο τον Πόντο.  

Στον Ανατολικό Πόντο τα χέρια κρατιούνται από τις παλάμες και μπορούν να είναι 

στην ανάταση με λυγισμένους αγκώνες. Ενώ στον Δυτικό Πόντο τα χέρια είναι στους 

ώμους. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι επτάσημος 

7/8 (2-2-3).  

 

25.: Κοτσάκι(ν) 

Αντικριστός ζευγαρωτός χορός σαν τον καρσιλαμά στην περιοχή της Νικόπολης.  

Κυρίαρχα όργανα είναι η λύρα ο ζουρνάς και το νταούλι. Ο ρυθμός του είναι 

τετράσιμος 4/4 (2-2).  

 

26.: Κότσαρι 

Χορός προερχόμενος από το Κάρς όπου παιζόταν και με κλαρίνο.  

Έχει μία συγκεκριμένη μουσική μορφή, είναι χωρίς τραγούδι και παίζεται απ όλα τα 

όργανα. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι δίσημος 

2/4 ή 4/8 (2-2). 

 

27.: Κοτσιχτόν Ομάλ  

Χορευόταν απ όλες τις περιοχές του Πόντου με μικρές παραλλαγές. Χορεύεται σε 

κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι εννεάσημος 9/8 και το τριάρι 
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όταν αλλάζει η μελωδία αλλάζει και η θέση του, π.χ. 2-2-2-3, 3-2-2-2, 2-3-2-2, 2-2-3-

2.  

 

28.: Κούσερα 

Χορός από την Περιοχή της Ματσούκας και συγκεκριμένα από το χωριό Κούσερα εξ 

ου και η ονομασία. Παίζεται με όλα τα μουσικά όργανα χωρίς τραγούδι και έχει 

ορισμένη μελωδία. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του 

είναι δίσημος 2/4 ή 4/8 (2-2).  

 

29.: Λάφραγκα 

Χορευόταν από τους Πόντιους της Σαμψούντας.  

Η μουσική του μοιάζει με αυτή του Κότσαρι και παίζεται από όλα τα μουσικά 

όργανα, χωρίς τραγούδι. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός 

του είναι δίσημος 2/4 ή 4/8 (2-2).  

 

30.: Λέτσι 

Χορός της περιοχής Κάρς.  

Παιζόταν απ όλα τα μουσικά όργανα αλλά και από κλαρίνο. Είναι χορός που 

χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός και δεν συνοδεύεται από τραγούδι. Ο 

ρυθμός του είναι επτάσημος 7/8 (2-2-3).  

 

31.: Λετσίνα  

Χορός της περιοχής Κάρς.  

Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι εξάσημος 6/8 (3-

3). Ενώ σήμερα πολλοί οργανοπαίχτες το παίζουν και σε 7/8 (2-2-3).  

 

32.: Μαντήλια 

Ζευγαρωτός αντικριστός χορός της Περιοχής Κιουμούσ’ Ματέν.  

Τα όργανα που έπαιζαν συνήθως ήταν το βιολί ή λύρα και το ούτι. Ο ρυθμός του 

είναι πεντάσημος 5/8 (3-2).  

 

33.: Μάρς 

Χορός του γάμου από την περιοχή Κάρς.  

Ο ρυθμός του είναι τετράσημος 4/4 (2-2).  

23 
 



34.: Μαύρον Πεγάδ (Καρά Πουνάρ)  

Την ονομασία αυτή την πήρε από το ομώνυμο χωριό της Μπάφρας.  

Σαν όργανα χρησιμοποιούνται ο ζουρνάς το νταούλι η λύρα και ο κεμανές. Ο ρυθμός 

του είναι εννεάσημος 9/8 (3-2-2-2).  

 

35.: Μαχαίρια ή τη Μαχαιρί 

Σαν βάση του χορού είναι το Τικ Τρομαχτόν και χορεύεται συνήθως από δύο 

χορευτές που κρατούν μαχαίρια, με τα οποία, μπορούν να μιμηθούν άμυνα και 

επίθεση και να κάνουν διάφορες χειρονομίες. Επίσης μπορούν να αυτοσχεδιάσουν 

και με το υπόλοιπο σώμα, τρέμοντας τους ώμους και χτυπώντας τα μαχαίρια. 

Παίζεται απ όλα τα μουσικά όργανα και ο ρυθμός του είναι δίσημος 2/4 ή 4/8 (2-2). 

 

36.: Μηλίτσα 

Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι δίσημος 2/4 ή 4/8 

(2-2).  

 

37.: Μητερίτσα  

Χορός της Μπάφρας του Πόντου.  

Χορευόταν στην Τραπεζούντα και στα Παράλια αστικά κέντρα. Παίζεται 

περισσότερο με λύρα και λιγότερο με τα υπόλοιπα μουσικά όργανα, ενώ συνοδεύεται 

από τραγούδι. Ο ρυθμός του είναι δίσημος 2/4 ή 4/8 (2-2).  

 

38.: Μονόν Χορόν (Τεκ Καϊτέ)  

Χορός της Μπάφρας του Πόντου.  

Σαν όργανα χρησιμοποιούνται ο ζουρνάς , το νταούλι, η λύρα και ο κεμανές. 

Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός, ενώ ο ρυθμός του είναι δίσημος 2/4 ή 

4/8 (2-2).  

 

39.: Μουζενίτ Κον  

Μούζενα, χωριό της Αργυρούπολης απ όπου πήρε το όνομα του και ο χορός. 

Παίζεται κατά βάση από λύρα, ενώ χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο 

ρυθμός του είναι πεντάσημος 5/8(3-2).  
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40.: Μωμο(γ)έρια (τα) ή Μώμο(γ)έρι ή Κοτσομάνια (τα), στη Λιβερά της 

Ματσούκας ή Μαϊμούνια στη περιοχή του Κάρς.  

Ένα από τα έθιμα από τον Λαϊκό Πολιτισμό του Ποντιακού Ελληνισμού, που 

παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο Εθνικό και Δραματολογικό περιεχόμενο.  

Τα δρώμενα των μασκαρεμένων εμφανίζονται κατά την περίοδο του Δωδεκαημέρου. 

Σαν προθεατρικές μορφές θεάτρου αποτέλεσαν τις απαρχές του έντεχνου λαϊκού 

ερασιτεχνικού θεάτρου στις δύο ακτές του Εύξεινου Πόντου (Νότια Μικρασιατικός 

Πόντος) και βόρεια (Καύκασος Ρωσία). Είναι αυτοσχέδιος λαϊκός θίασος, που έκανε 

την εμφάνιση του στα σπίτια, στα σταυροδρόμια, στις γειτονιές και στις Πλατείες των 

χωριών και των Πόλεων του Πόντου και έστηναν παραστάσεις με διαφορετικές 

ονομασίες κάθε φορά. Η καταγωγή των εθίμων αυτών είναι άγνωστη τουλάχιστον 

είναι μακραίωνη, χάνεται στα βάθη των αιώνων ακόμα και πριν τους χριστιανικούς 

χρόνους. Το περιεχόμενο των εθίμων αυτών ήταν μαγηκοθρησκευτικού περιεχομένου 

που σκοπό είχαν να προκαλέσουν την καλοχρονιά, την γονημότητα της γης, γι αυτό 

και παρουσιάζονταν τα δρώμενα αυτά την περίοδο των Χριστουγέννων έως και τα 

Θεοφάνεια γιατί εκείνη την περίοδο ο σπόρος ανασταίνεται μέσα από το χώμα. Ο 

χορός μπορεί να εκτελείται από όλη την ομάδα ή και από μεμονωμένα άτομα. 

Παίζεται με όλα τα μουσικά όργανα, με τραγούδι και με διαφορετικές μουσικές 

παραλλαγές. Ο ρυθμός είναι δίσημος 2/4 ή 4/8 (2-2).  

 

41.: Ντολμέ ή Τσολμέ  

Χορός της περιοχής του Όφη, τοποθεσία ανατολικά της Τραπεζούντας.  

Παιζόταν με έναν συγκεκριμένο σκοπό και συνήθως με λύρα. Χορεύεται σε κλειστό 

κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του τέλος είναι τετράσημος 4/4 (2-2).  

 

42.: Ομάλ (Κάρς)  

Χορός της περιοχής Κάρς.  

Παίζεται με όλα τα μουσικά όργανα καθώς επίσης το συναντάμε και με κλαρίνο, 

συνοδεύεται από τραγούδι. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός 

του είναι τετράσημος 4/4 (2-2).  

 

43.: Ομάλ Απλόν ή Ομάλ Μονόν  

Χορός προερχόμενος από την Τραπεζούντα και την Αργυρούπολη.  
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Συναντιέται σε πολλές περιοχές όπως Τσιμερά με διαφορετική μελωδία, ενώ δεν είναι 

απίθανο ο χορός αυτός να συναντάται σε πολλές παραλλαγές στην ευρύτερη 

Ποντιακή Κοινότητα. Παίζεται από όλα τα μουσικά όργανα και συνοδεύεται από 

τραγούδι, χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι 

τετράσημος 4/4 (2-2).  

 

44.: Ομάλι(ν) ή Τζάνι μ’ Αμάν’  

Χορός από την Νικόπολη και συγκεκριμένα από την Γαράσαρη.  

Παίζεται κατά βάση από λύρα και ζουρνά και συνοδεύεται από τραγούδι. Χορεύεται 

σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός χορός. Ο ρυθμός του είναι εννεάσημος 9/8 και 

λόγω του ότι έχει διαφορετικές μελωδίες το τριάρι (3) παρουσιάζετε σε διαφορετική 

θέση κάθε φορά, π.χ. 2-2-2-3, 3-2-2-2, 2-3-2-2, 2-2-3-2.  

 

45.: Ούτσαϊ ή Ούτς Αλτί  

Χορός από την Πάλτσανα της Νικόπολης.  

Τα μουσικά όργανα που συνοδεύουν τον χορό είναι η λύρα, ο ζουρνάς και το 

νταούλι. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι 

τετράσημος 4/4 (2-2).  

 

46.: Πατούλα  

Έτσι ονομάζεται ο χορός από τους κατοίκους του Δυτικού Πόντου, ενώ στον 

Ανατολικό Πόντο απαντάται Πιπιλομάταινα. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι 

μεικτός. Ο ρυθμός του είναι εννεάσημος 9/8 (2-2-2-3).  

 

47.: Σαμσόν  

Χορός από την Αμισό (Σαμψούντα) που στα τούρκικά ονομάζεται Σαμψόν.  

Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι δίσημος 2/4 ή 4/8 

(2-2).  

 

48.: Σαρί Κουζ’  

Χορός που συναντάται σε πολλές περιοχές του Πόντου με μικρές παραλλαγές ανά 

περιοχή. Είναι μεικτός χορός και χορεύεται σε κλειστό κύκλο. Ο ρυθμός του είναι 

πεντάσημος 5/8 (3-2).  
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49.: Σάρι Κουζ’ Παλαΐας  

Χορός από την Παλαΐα του Καρς.  

Έχει διαφορετική χορευτική μορφή. Είναι ο μοναδικός χορός που πηγαίνει με την 

πλάτη προς τα πίσω. Στον Ελλαδικό χώρο συναντάται στο Προάστιο της 

Αλεξανδρούπολης Παλαΐα, όπου εκεί κατοικούν Πόντιοι από την περιοχή Παλαΐα του 

Καρς. Ο χορός είναι μεικτός και χορεύεται σε κλειστό κύκλο. Ο ρυθμός του τέλος 

είναι στα 5/8 (3-2).  

 

50.: Σάρι Κουζ Λαγγευτόν (Ατλαμασί)  

Χορός από την Πάφρα του Πόντου, με διαφορετική μουσική.  

Μεικτός χορός που χορεύεται σε κλειστό κύκλο. Αν και ο ρυθμός του είναι 

πεντάσημος ωστόσο συναντάται σε διάφορες παραλλαγές, 5/8 (3-2).  

 

51.: Σάρι Κουζ (Μπάφρα)  

Στην περιοχή της Μπάφρας συναντάμε τον ίδιο χορό, αλλά οι διαφορές μεταξύ του 

Σάρι Κουζ Λαγγευτόν (Ατλαμασί) και Σάρι Κουζ της Μπάφρας βρίσκονται στη 

μουσική και στο βήμα. Η μουσική παίζεται με ζουρνά, νταούλι και λύρα ή κεμανέ. 

Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι τετράσημος 4/4 

(2-2).  

 

52.: Σερρανίτσα ή Εικοσιένα ή Χεριανίτσα ή Χεϊριανίτσα  

Προέρχεται από την περιοχή Χερίανα, νοτιοδυτικά της Αργυρούπολης.  

Χορεύεται σε μικρές παραλλαγές όσον αφορά την κίνηση των χεριών, με 

συγκεκριμένη μουσική και παίζεται από όλα τα μουσικά όργανα. Χορεύεται σε 

κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι επτάσημος 7/8 (2-2-3).  

 

53.: Σέρρα ή Τρομαχτόν ή Λάζικον στην περιοχή του Όφεως ή Τονγιαλίδικον 

στην περιοχή της Τόνγιας  

Ο χορός έχει πάρει την ονομασία του από τον ομώνυμο ποταμό Σέρρα που βρίσκεται 

δυτικά της Τραπεζούντας. Έχει διάφορες μορφές ανάλογα την περιοχή που 

χορευόταν. Σαν βάση του έχει το τρομαχτόν Τικ’. Όταν χόρευαν πολλά άτομα ο 

χορός ήταν σε κλειστό κύκλο και μεικτός. Παιζόταν από όλα τα όργανα και 

συνοδευόταν από νταούλι. Ο ρυθμός του είναι επτάσημος γοργός (2-2-3).  
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54.: Στενά δρόμια (Ταρατσού Σοκακλάρ)  

Χορός της Μπάφρας του Πόντου.  

Τα όργανα που έπαιζαν ήταν ο ζουρνάς η λύρα , ο κεμανές και το νταούλι. Χορεύεται 

σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι εννεάσημος 9/8 (2-2-2-3). 

 

55.: Τάμσαρα (Τραπεζούντα)  

Ο χορός αυτό έχει σαν βάση του το Δίπατ’ και χορευόταν από τα χωριά της 

Τραπεζούντας. Η μουσική του είναι παραλλαγή της Πιπιλομμάταινας και παίζεται με 

όλα τα μουσικά όργανα. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του 

είναι εννεάσημος 9/8 (2-2-2-3).  

 

56.: Τάμσαρα  

Παρουσιάζει ομοιότητες με αυτόν της Τραπεζούντας, ωστόσο οι διαφορές βρίσκονται 

α) στην περιοχή, εδώ χορεύεται στην Νικόπολη, β) έχει διαφορετική μουσική, γ) 

διαφορετικό βήμα, δ) χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του 

είναι ίδιος με αυτόν της Τραπεζούντας.  

 

57.: Τερς’  

Χορός προερχόμενος από την περιοχή Ακ Νταγ Ματέν.  

Ο πρώτος και ο τελευταίος του χορού κρατάνε μαντήλι, ενώ ο τελευταίος σέρνει το 

χορό κάνοντας ανάποδο σπιράλ. Συνοδεύεται από βιολί, το οποίο αντικατέστησε τον 

κεμανέ και ούτι, καμία φορά και ντέφι, ή και από ζουρνά με νταούλι. Χορεύεται 

κυκλικά και ο ρυθμός του είναι πεντάσημος 5/8 (3-2). Τον χορό αυτόν τον συναντάμε 

και στην περιοχή Κιουμούς Ματέν.  

 

58.: Τίβ – Τιβ – Τιβ – Τάνα  

Χορός από την περιοχή της Τραπεζούντας.  

Αποτελεί παραλλαγή της Πιπιλομμάταινας ή Κόρη – Κοπέλα. Έχει διαφορετική 

μουσική και τραγούδι και χορεύεται σε κλειστό κύκλο μεικτό. Ο ρυθμός του είναι 

εννεάσημος 9/8 (2-2-2-3).  

 

59.: Τίζ  

Χορός από την περιοχή Ακ Νταγ Ματέν.  
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Χορεύεται κυκλικά και ο πρώτος κρατάει μαντήλι. Σαν μουσικά όργανα 

χρησιμοποιούνται το βιολί, το ούτι, ο ζουρνάς και το νταούλι. Σπάνια θα δούμε στον 

χορό αυτό σαν όργανο συνοδείας το ντέφι. Είναι μεικτός χορός και ο ρυθμός του 

είναι τετράσημος 4/4 (2-2).  

 

60.: Τίκ’  

Χορός των περιοχών Κιουμούσ’ Ματέν, Ατά Παζάρ και Μπάφρας.  

Η μουσική παίζεται με ζουρνά, νταούλι, λύρα ή κεμανέ. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο 

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

 

61.: Τικ’ Αργόν  

Χορός της περιοχής Ακ’ Νταγ Ματέν.  

Η λαβή των χεριών γίνεται από τους ώμους των χεριών και η μουσική παίζεται, με 

βιολί και ούτι, ή ζουρνά και νταούλι ή και λύρα. Ο πρώτος κρατάει μαντήλι, 

χορεύεται κυκλικά και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι πεντάσημος 5/8 (3-2).  

 

62.: Τικ’ (διπλόν) ή Κοδεσπαινιακόν Τικ’ ή Τικ’ ‘ς σο γόνατον  

Χορός που συναντάται σε όλο τον Πόντο.  

Συνοδεύεται από όλα τα μουσικά όργανα και έχει πάντα τραγούδι. Η αρχική μορφή 

του χορού ήταν σε κλειστό κύκλο. Έχει τα ίδια βήματα με το Διπλόν αλλά 

διαφορετικό ύφος. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του 

χορού είναι πεντάσημος 5/8 (3-2).  

 

63.: Τίκ’ Λαγγευτόν  

Πήρε την ονομασία του από τα πηδηχτά βήματα. Η μορφή αυτού του χορού ήταν 

διαδεδομένη σε πολλές περιοχές του Πόντου όπως Κερασούντα, Κοτύωρα, 

Σούρμενα, Τόνγια κλπ. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του 

είναι πεντάσημος 5/8 (3-2).  

 

64.: Τίκ’ Μονόν  

Χορός που χορεύεται στην περιοχή της Τραπεζούντας και κυρίως στη Ματσούκα.  

Είναι πλούσιος σε μουσικές παραλλαγές και τραγούδια. Παίζεται από όλα τα μουσικά 

όργανα. Στην Ματσούκα χορεύεται και σαν Τριπάτ’. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και 

είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι πεντάσημος 5/8 (3-2).  
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65.: Τίκ’ μονόν κοφτόν  

Χορός από την Ίμερα του Πόντου.  

Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι 4/4 ή 2/4 (2-2). 

 

66.: Τίκ’ (Τόνγια)  

Χορός από την περιοχή της Τόνγιας.  

Η μουσική του παίζεται από όλα τα όργανα του Ανατολικού Πόντου και συνοδεύεται 

από τραγούδι. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι 2/4 

ή 4/8 (2-2).  

 

67.: Τίκι(ν)  

Ο χορός είναι από την Νικόπολή.  

Έχει τα ίδια βήματα με το Τίκ’ Λαγγευτόν αλλά με διαφορετικό ύφος. Συνοδεύεται 

από όλα τα μουσικά όργανα και τραγούδι. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι 

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

 

68.: Τίταρα ή Τετέ Αγάτς  

Χορός από την περιοχή της Αργυρούπολης (Κιουμούσχανέ).  

Σαν βάση έχει το Διπάτ. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του 

είναι εννεάσημος 9/8 (2-2-2-3).  

 

69.: Τίταρα  

Ο χορός αυτός συναντάται στα Κοτύωρα και στο Καρς.  

Παίζεται με λύρα περισσότερο και χωρίς τραγούδι. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και 

είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι δίσημος 2/4 ή 4/8 (2-2).  

 

70.: Τούρι  

Χορός της περιοχής Καρς.  

Η μουσική του παίζεται από κλαρίνο και είναι επηρεασμένη από την περιοχή. 

Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι εξάσημος 6/8 (3-

3).  

 

71.: Τρία τη Κότσαρι  

Χορευόταν στην περιοχή του Κάρς.  
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Η μουσική παίζεται με όλα τα μουσικά όργανα του Ανατολικού Πόντου και με 

κλαρίνο, δέχτηκε επιρροές από την περιοχή. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι 

μεικτός. Ο ρυθμός του είναι εξάσημος 6/8 (3-3).  

 

72.: Τρομαχτόν Τικ’  

Η μορφή αυτή του Τικ’ χορεύεται σχεδόν απ όλο τον Πόντο.  

Την ονομασία του αυτή την πήρε από το τρέμουλο σε όλο το κορμί των χορευτών. 

Παίζεται με όλα τα μουσικά όργανα και στην αργή του μορφή συνοδεύεται από 

τραγούδι. Ο ρυθμός του είναι επτάσημος 7/8 (2-2-3).  

 

73.: Τρυγόνα ή Γουρούχ ή Γουρουχλίδικον  

Χορός προερχόμενος από την περιοχή Γουρούχ της Κερασούντας.  

Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι πεντάσημος 5/8 

(3-2).  

 

74.: Τρυγόνα  

Σε κάθε περιοχή του Πόντου ο χορός Τρυγόνα συναντάται με παραλλαγές όσον 

αφορά την κίνηση των χεριών και το ύφος του χορού. Η φορά του χορού είναι προς 

τα αριστερά. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι 

δίσημος 2/4 ή 4/8 (2-2). Στην περιοχή Ματσούκα ο ρυθμός του χορού είναι 

επτάσημος 7/8 (4-3). 

\  

75.: Τσαραχότ  

Χορός από την περιοχή Ακ Ντάγ Ματέν.  

Τα μουσικά όργανα που παίζουν είναι το βιολί το οποίο παίζεται κατακόρυφα, με το 

ούτι ενώ σπάνια θα δούμε να τον συνοδεύουν ζουρνάς και ντέφι. Ο πρώτος από τον 

χορό κρατάει μαντήλι, χορεύεται κυκλικά και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι 

εννεάσημος 9/8, 2-2-2-3, 3-2-2-2, 2-3-2-2, 2-2-3-2.  

 

76.: Τσοκμέ ή Σαρί Κουζ Μαντήλι  

Χορός από την περιοχή Καρς.  

Ο πρώτος από το χορό κρατάει μαντήλι, το κλαρίνο συνοδεύει την μουσική του 

χορού και είναι έντονα επηρεασμένη από την περιοχή. Χορεύεται κυκλικά και είναι 

μεικτός. Ο ρυθμός του είναι πεντάσημος 5/8 (3-2).  
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77.: Τσουρτούγουζους  

Χορός από την περιοχή Κιουμούσ’ Ματέν.  

Παίζεται με βιολί, ούτι ή και λύρα. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο 

ρυθμός του είναι δίσημος 2/4 ή 4/8 (2-2). 

  

78.: Τυρφών ή Τυφρών ή Τρυφών (ΤρύΦωνιχς)  

Χορός της Μπάφρας του Πόντου.  

Σαν όργανα χρησιμοποιούνται ο ζουρνάς με νταούλι, τη λύρα ή τον κεμανέ. 

Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι πεντάσημος 5/8 

(3-2).  

 

79.: Φόνα  

Χορός από την περιοχή της Αργυρούπολης.  

Σαν όργανο χρησιμοποιείται περισσότερο η λύρα. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και 

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

 

80.: Χάλα Χάλα  

Χορός της Περιφέρειας Κακάτσις (Αργυρούπολη).  

Χάλα στα τούρκικα σημαίνει θεία. Παιζόταν συνήθως με λύρα και λιγότερο με τα 

υπόλοιπα όργανα. Χορεύεται σε κλειστό κύκλο και είναι μεικτός. Ο ρυθμός του είναι 

εννεάσημος 9/8 (2-2-2-3).  

 

81.: Χαλάϊ  

Χορός της περιοχής Ακ Ντάγ Ματέν.  

Τα μουσικά όργανα που παίζουν ήταν το βιολί και το ούτι, σε λιγότερη χρήση ο 

ζουρνάς και το νταούλι. Συνοδεύεται από τραγούδι ή Τσουρούμ. Πήρε το όνομα του 

από το ομώνυμο χωριό δυτικά της Αμάσειας και απέναντι από το Χατζήκιοϊ. Είναι 

μεικτός χορός και ο πρώτος κρατάει μαντήλι, χορεύεται κυκλικά. Ο ρυθμός του είναι 

τετράσημος 4/4 (2-2). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
 

 

4.1.Ο Κεμεντζές (Λύρα). 

 

 
http://dreampontos.com/2015/03/pontiaki-lira/

 

Ο κεμεντζές ή η κεμεντζέ είναι το βασικό όργανο των Ποντίων. Είναι περισσότερο 

διαδεδομένος στον Ανατολικό Πόντο και λιγότερο στον Δυτικό. 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 

‘‘καμάντσια’’ όπως και στον Καύκασο με την ονομασία ‘‘καμάντσιες’’. Ίσως από τις 

ονομασίες αυτές προέρχεται το κεμεντζέ ή κεμεντσέ. Σε μια επίσκεψή του στο 

μουσείο λαϊκών οργάνων στο Νέο Δελχί της Ινδίας  ο Μιχάλης Καλιοντζίδης είδε 

τρεις λύρες που έμοιαζαν με την ποντιακή, σε μεγαλύτερο όμως μέγεθος, με χορδές 

από έντερα ζώων όπως ήταν και αρχικά οι χορδές του κεμεντζέ στον Πόντο. 

 

Η κατασκευή της στον Πόντο γινόταν συνήθως από ξύλο δαμασκηνιάς  

(κοκκύμελον), το οποίο έκοβαν αρχές φθινοπώρου για  να μην έχει πολλή υγρασία. Ο 

κορμός δεν έπρεπε να έχει ρόζους ή σχισίματα. Έβαζαν το ξύλο μέσα σε χωνεμένη 

κοπριά για να ξεραθεί τελείως ώστε να μην σκάσει και το άφηναν πολύ καιρό (έως 

και δύο χρόνια). Χρησιμοποιούσαν ως επί το πλείστον  ξύλο δαμασκηνιάς επειδή 

είναι πολύ ξερό και δεν επηρεαζόταν εύκολα από την υγρασία. Ένα άλλο ξύλο που 

ενδεικνυόταν για την κατασκευή της λύρας ήταν και ο κισσός. Στον ελλαδικό χώρο 
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,όπου το κλήμα είναι πιο ξηρό, χρησιμοποιούνται και άλλων ειδών ξύλα τα οποία 

συνήθως λουστράρουν.  

Αυτό το ξύλο το επεξεργάζονταν κυρίως οι ίδιοι οι λυράρηδες, στρογγυλεύοντας 

εσωτερικά τις γωνίες του ξύλου για να ανακλάται ο ήχος προς τα έξω. Γι’αυτό λένε 

ότι οι μονοκόμματες λύρες παίζουν καλύτερα. Σήμερα έχει αλλάξει ο τρόπος 

κατασκευής. Η λύρα έγινε κομματιαστή για ευκολία οπότε μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν διάφορα είδη ξύλου.  Η μορφή της λύρας είναι φιαλόσχημη. 

 

Το όργανο αποτελείται από τα εξής μέρη: 

• Το κιφαλ’ (καφαλή) 

• Τα ωτία (αυτιά, χορδοδέτες, τρία στον αριθμό όπως και οι χορδές). 

• Η γούλα (λαιμός). 

• Η γλώσσα ή σπαρέλ’ ή σπαλέρ’. 

• Τα τρυπία (τρύπες, τέσσερις στο καπάκι, δύο στο πάνω μέρος και δύο στο 

κάτω, δεξιά και αριστερά από τις χορδές). 

• Τα μαγ΄λα (μάγουλα, έχουν δύο τρύπες, μια στο επάνω και μια στο κάτω 

μέρος). 

• Το καπάκ’ (καπάκι). 

• Η ράχια (ράχη). 

• Ο γάιδιαρον (επάνω του ακουμπούν οι χορδές) 

• Τα κόρδας (οι χορδές). Αρχικά ήταν από αποξηραμένα έντερα ζώου, έπειτα 

έγιναν μεταξωτές και από το 1920 μεταλλικές. 

• Τα ρωθώνια ή σκωλέκια (ρουθούνια ή σκουλήκια). 

• Το παλληκάρ’ (παλληκάρι) το οποίο χρησιμεύει για να στερεώνονται οι 

χορδές. 

• Το στουλάρ’, το οποίο είναι το ξύλο που βρίσκεται μέσα στο σκάφος της 

λύρας. Από την μια πλευρά ακουμπάει στην  πλάτη και από την άλλη στο 

καπάκι, από τη δεξιά πλευρά όπως βλέπουμε την 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 ήταν συνήθως 45-60 εκατοστά. Από το λαιμό (γούλα) μέχρι το 

σημείο όπου τοποθετείται ο γάιδαρος ήταν τα δύο τρίτα του μεγέθους τις λύρας , 
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χωρίς το κεφάλι, το δε πλάτος της ήταν 7-11 εκατοστά, όσο ήταν και το μέγεθος του 

λαιμού. Στην περιοχή της Ματσούκας συναντάμε τις πιο μακρόστενες και υψίφωνες  

(ζιλ) λύρες του Πόντου. 

 

Οι χορδές ήταν συνήθως μια Σι κιθάρας και δύο 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 ή και περισσότερες κεμεντζέδες μαζί, χρησιμοποιώντας καμιά φορά σαν 

όργανο συνοδείας το νταούλι. 

 

Η ποντιακή λύρα είναι από τα λίγα αυτοσυνοδευόμενα μουσικά όργανα. Τα κύρια 

χαρακτηριστικά της ακούσματα είναι τα διαστήματα 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 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 καθαρής. Τα διαστήματα λόγω της 

ιδιομορφίας της ποντιακής μουσικής, έχουν πολλές φορές ηχομοριακή αλλοίωση. 

 

Η ποντιακή λύρα είναι η μοναδική που παίζεται με την ψίχα των δακτύλων και όχι με 

το νύχι όπως η κρητική, η πολίτικη, η θρακιώτικη, η νησιώτικη κ.α. 

  

Ο κύριος τρόπος παιξίματός της είναι διπλόχορδος (δάκτυλα και δοξάρι) που 

θεωρείται και ο γνησιότερος. Σε αυτή την περίπτωση η μια χορδή δίνει την μελωδία 

και η άλλη την συνοδεία, δημιουργώντας έτσι τα διαστήματα που αναφέραμε 

παραπάνω. 

 

Ο μονόχορδος τρόπος παιξίματος χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: το μονόχορδο 

παίξιμο με το δοξάρι, ενώ τα δάχτυλα πατάνε δύο χορδές ταυτόχρονα, 

απομονώνοντας τη δεύτερη που δημιουργεί τον ισοκράτη και η κλασσική 

μονοχορδία, όπου τα δάκτυλα και το δοξάρι παίζουν μια χορδή. Η διαφορά των δύο 

παραπάνω είναι στο ηχόχρωμα. 
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Υπάρχουν 4 τρόποι κουρδίσματος της ποντιακής λύρας: 

 

1) Στον κλασσικό τρόπο κουρδίσματος τα διαστήματα είναι 4ες καθαρές. Η 

πρώτη χορδή (ζιλ) είναι λα, η δεύτερη (μεσαία) μι και η Τρίτη (καπάν)  σι.  

2) Όταν ο λυράρης θέλει να μιμιθεί τον ήχο του αγγείου ή τουλούμ ή γκάιντα, η 

πρώτη χορδή κουρδίζεται στη λα, η δεύτερη στη λα (ταυτοφωνία) και η  τρίτη 

μι. 

3)  Πρώτη χορδή λα,δεύτερη μι και η Τρίτη μι, ταυτόχρονα με τη δεύτερη. 

4) Πρώτη χορδή λα, δεύτερη μι και η Τρίτη λα μια όγδοη χαμηλότερα από την 

πρώτη. 

 

Στα χορδίσματα με τη μίμηση του αγγείου παίζουμε ταυτοφωνίες συνεχόμενες 

και σε άλλες περιπτώσεις η πρώτη χορδή έχει τη μελωδία και η δεύτερη το μόνιμο 

ισοκράτη σαν συνοδεία.   

 

 

4.2.Το Αγγείον ή τουλούμ’ ή τουλούμ’ ζουρνά (Τσαμπούνα) 

 

 
http://laikiparadosi.webnode.gr/

 

Το αγγείον είναι το κατεξοχήν μουσικό όργανο για ανοιχτούς χώρους και όχι μόνο. 

Μετά την λύρα ήταν το πιο διαδεδομένο και αγαπητό όργανο στον Ανατολικό Πόντο. 

Καλός τουλουμτζής ήταν αυτός που μπορούσε την ώρα που παίζει να κινείται 

ελεύθερα, να χορεύει και με προτροπές να ξεσηκώνει τον κόσμο. Πολλοί 

οργανοπαίχτες αυτού το είδους, μέσα στην έξαρση και την έξαψη του χορού και του 

ποτού, ξάπλωναν πάνω στον δρόμο και έπαιζαν παρασύροντας τους χορευτές σε 

ξέφρενους ρυθμούς. 
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Το όργανο αποτελείται από τα εξής μέρη: 

• Το πόστ΄ (δέρμα ζώου, ασκί) 

• Τη στομωτήρα ή φυσερόν  (επιστόμιο) 

• Το αγγόξυλον ή ναβ , μέσα στο οποίο είναι τοποθετημένα παράλληλα τα δύο 

καλάμια με τα τσιμπόνια (γλωσσίδια) που παράγουν ήχο. 

 

Το όργανο αυτό το κατασκεύαζε συνήθως ο ίδιος ο οργανοπαίκτης και απαιτούσε 

ιδιαίτερες γνώσεις και μεγάλη υπομονή. Το καταλληλότερο δέρμα για την κατασκευή 

του ήταν της κατσίκας και σπανίως χρησιμοποιούσαν και προβάτου. Αφού έγδερναν 

το ζώο με προσοχή, για να μην κοπεί το δέρμα, και το έβγαζαν ολόκληρο, το έξυναν 

εσωτερικά να καθαρίσει όσο πιο καλά γινόταν και το πασάλειβαν με αλάτι και στύψη 

ώστε να σφίξει και να μην βρωμίσει. 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 μια 

εβδομάδα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μαλακώνουν οι τρίχες και να βγαίνουν 

εύκολα (εφτούλιζαν΄ ατό). Ένας άλλος τρόπος για να αφαιρεθούν οι τρίχες από το 

δέρμα ήταν με το ΄΄μαλέζ΄΄΄. Ζέσταιναν νερό μέσα στο οποίο έριχναν καλαμποκίσιο 

αλεύρι, τόσο όσο να γίνει μια παχύρευστη μάζα. Ζεστή όπως ήταν, την άπλωναν στο 

εσωτερικό του δέρματος και το και το άφηναν για 3-4 μέρες ώστε να ξινίσει. Με 

αυτόν τον τρόπο έφευγαν εύκολα οι τρίχες. Κατόπιν το έβαζαν για 2-3 μέρες μέσα σε 

γάλα για να ασπρίσει. Καθαρό όπως ήταν τότε το δέρμα, το έτριβαν για να 

μαλακώσει με γυαλί, ή πάνω σε ξύλο ή πέτρα. Αφού είχαν κόψει το πίσω μέρος του 

δέρματος (πόδια και ουρά), το γυρνούσαν μέσα-έξω και το έδεναν σφικτά με 

κερωμένο σπάγκο. Μετά το γυρνούσαν ανάποδα, έβγαζαν τον λαιμό από το άνοιγμα 

του ενός ποδιού και το 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 την μια άκρη του δέρματος από την οπή του άλλου ποδιού και 

το έδεναν με κερωμένο σπάγκο, οπότε το δέσιμο ήταν εσωτερικό ή δίπλωναν ελαφρά 

την άκρη και το έδεναν εξωτερικά. Σε πoιό πόδι θα έμπαινε η στομωτήρα και σε πιο 

το αγγόξυλο ήταν καθαρά θέμα του οργανοπαίχτη. Εάν ήθελε να κρατάει το αγγείο 
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με την αριστερή μασχάλη η στομωτήρα έμπαινε στο αριστερό πόδι και το αγγόξυλο 

στο δεξί. Εάν ήθελε να το κρατάει με το δεξί τα τοποθετούσε αντίθετα. 

Η στομωτήρα ή φυσερόν ήταν ένα κωνικό ξύλο που στη 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 τον αέρα να περάσει. Όταν 

πιεζόταν ανάποδα έφραζε την οπή και δεν επέτρεπε στον αέρα να φύγει. Αυτό του 

έδινε την δυνατότητα να τραγουδάει χωρίς να χρειάζεται συνεχώς να φουσκώνει το 

όργανο. Όταν δεν υπήρχε ο αλέπον , ήταν υποχρεωμένος να φράζει την οπή με τη 

γλώσσα του, κάτι που του αφαιρούσε την δυνατότητα να τραγουδάει. 

  

Στο κάτω μέρος του κώνου, εξωτερικά στην διάμετρο, είχε μια εσοχή (αυλάκι) , μέσα 

στην οποία φώλιαζε το δέρμα  με το δέσιμο για να μην γλιστράει και για να έχει καλή 

εφαρμογή. Στην απέναντι οπή στερεώνεται το αγγόξυλον. Αυτό ήταν πάντα δεμένο 

εξωτερικά με ένα σπάγκο, στην μέση του οποίου ήταν δεμένο ένα κουμπί. Πρώτα ο 

οργανοπαίχτης τύλιγε  τον σπάγγο 4-5 φορές γύρω από το αγγόξυλο στο αυλάκι που 

υπήρχε γύρω από τη διάμετρο, ώστε τα τσιμπόνια να βρίσκονται μέσα στον ασκό, και 

έδενε γερά το δέρμα. Μετά τύλιγε τον υπόλοιπο σπάγγο γύρω από το κουμπί - έτσι 

δεν χρειαζόταν να κάνει κόμπο και μπορούσε να το λύσει εύκολα όταν θα ήθελα να 

αλλάξει τσιμπόνια ή να κουρδίσει.  

 

Στην εσοχή του αγγόξυλου υπάρχουν δύο παράλληλοι σωλήνες που παλαιότερα ήταν 

από καλάμια, ενώ σήμερα μπορεί να είναι μεταλλικοί. Είναι στερεωμένοι με κερί για 

να μην υπάρχει διαρροή αέρα και επάνω τους είναι ανοιγμένες από 5 τρύπες ίδιου 

μεγέθους που ισαπέχουν μεταξύ τους. Οι σωλήνες αυτοί ξεκινούν από την μια άκρη 

που είναι μέσα στον ασκό και καταλήγουν πρόσωπο με το εσωτερικό του χωνιού. 

Πάνω σε αυτούς τους σωλήνες στηρίζονται τα τσιμπόνια.  

 

Τα τσιμπόνια είναι αυτά που παίζουν τον πρώτο ρόλο στην καλή ποιότητα του ήχου. 

Οι μικροί καλαμένιοι σωλήνες με τα γλωσσίδια, 4 έως 6,5 εκατοστά μήκος και 

διάμετρο 7 έως 10 χιλιοστά, κόβονται καλύτερα εάν μπουν πρώτα μέσα σε γάλα όπου 

το καλάμι μαλακώνει. Για να ταιριάζουν τα τσιμπόνια, να δίνουν δηλαδή της ίδιας 

οξύτητας φθόγγο, πρέπει οι καλαμένιοι σωλήνες τους να έχουν το ίδιο μήκος και την 

ίδια εσωτερική διάμετρο και τα τσιμπόνια τους το ίδιο μήκος, πλάτος και πάχος. 

Επειδή αυτό είναι αδύνατον λύνουν το πρόβλημα με το κερί . 
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Βάζουν λίγο κερί στη βάση του τσιμπονιού, κονταίνουν τη γλώσσα και συνεπώς 

αλλοιώνεται το τονικό ύψος της φωνής του. Ένας άλλος τρόπος είναι να ξύσουν λίγο 

την γλώσσα. Όσο πιο χοντρή είναι, τόσο πιο ψιλή (ζιλ) φωνή βγάζει, όσο λεπταίνει 

τόσο πιο μπάσα (καπάν) γίνεται. Όλη αυτή η διαδικασία γίνεται για να πετύχουν την 

ίδια τονικότητα και στα δύο τσιμπόνια, να βγάζουν δηλαδή το ίδιο τονικό ύψος, και 

όχι για να αλλάζουν ριζικά κούρντισμα, κάτι που είναι αδύνατον με τα ίδια 

τσιμπόνια. Ένας άλλος τρόπος είναι να τοποθετηθεί κλωστή στη σχισμή που 

σχηματίζει το γλωσσίδι. Όσο πιο κοντά στη βάση βρίσκεται η κλωστή, τόσο 

μεγαλύτερο είναι το άνοιγμα του γλωσσιδιού, τόσο περισσότερο μπάσα (καπάν) είναι 

η φωνή, και αντιστρόφως.  

 

Το αγγείον παίζεται με το πόστ’ κρατημένο κάτω από την μασχάλη και ο 

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 με το σφίξιμο 

του ασκού που κάνει ο τουλουμτζής. Όταν σταματάει προσωρινά το φύσημα, για να 

μην ελαττωθεί η πίεση του αέρα πιέζει περισσότερο το πόστ’ και την πίεση 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 αυλούς 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 αυλούς. 

  

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 από αυτήν νότα. 

Παράλληλα με τα μελωδικά στολίδια, κλείνοντας τη μια μόνο από τις δύο απέναντι 

τρύπες, πότε του ενός και πότε του άλλου αυλού, πετυχαίνει ένα ιδιότυπο 

πολυφωνικό άκουσμα" (δίπλασμαν).  

 

 

39 
 



 

4.3.Το νταούλι (Ταούλ’) 

 

 
http://www.polyxronidis.gr/

 

Είναι ένας ξύλινος κύλινδρος, σκεπασμένος στις δυο παράλληλες βάσεις του  με 

δέρμα τεντωμένο με σκοινί που παίζεται με δύο ειδικά φτιαγμένα νταουλόξυλα. Είναι 

ένα όργανο κυρίως ρυθμικό. 

 

Το νταούλι είναι το κυρίαρχο όργανο συνοδείας του ζουρνά, του αγγείου και του 

κεμεντζέ. Το χρησιμοποιούσαν κυρίως στους ανοιχτούς χώρους λόγω της μεγάλης 

του ηχητικής έντασης και λιγότερο στους κλειστούς όπου παιζόταν πιο μαλακά για να 

μην σκεπάσει τον ήχο των άλλων οργάνων και ιδίως του κεμεντζέ. 

 

Κατασκευάζεται σε διάφορα μεγέθη ανάλογα με τη σωματική διάπλαση του 

οργανοπαίχτη. Στον Πόντο συνηθίζονταν τα νταούλια μεγάλου μεγέθους. 

 

Το ξύλο που χρησιμοποιούσαν για την κατασκευή του ήταν καστανιά, η οποία 

θεωρούσαν  ότι παράγει καλύτερο ήχο. Έκοβαν μια φαρδιά σανίδα   πάχους συνήθως 

0,5 εκατ. στο μέγεθος που ήθελαν και την έβαζαν στο νερό για να μαλακώσει. 

Κατόπιν την γύριζαν σε κύλινδρο και ένωναν τις δύο άκρες της με κόλλα και καρφιά 

ή ξυλόκαρφα. Αυτός ο κυλινδρικός σκελετός ονομάζεται κάσσα. 

 

Στις δύο βάσεις τοποθετούσαν τα δέρματα, που ήταν συνήθως από δέρμα γίδας, 

τράγου και σπανιότερα προβάτου. Για την επεξεργασία του δέρματος 

χρησιμοποιούσαν την ίδια διαδικασία με το αγγείο. Τα δέρματα αυτά τα στερέωναν 
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κυκλικά πάνω σε δύο στεφάνια τα οποία είχαν λίγο μεγαλύτερη διάσταση από την 

κάσσα για να χωράει από μέσα τους. Το ένα δέρμα ήταν συνήθως πιο χοντρό. 

Κατόπιν άνοιγαν στην περιφέρεια του δέρματος δίπλα στη στεφάνη τρύπες από όπου 

περνούσαν το σκοινί με το οποίο τέντωναν και έτσι κούρδιζαν το νταούλι. 

Στο κέντρο της περιφέρειας της κάσσας άνοιγαν μια τρύπα 1 έως 2 εκατοστών για να 

μπορεί φεύγει ο αέρας με το χτύπημα και να μην σπάει το δέρμα από την πίεση που 

δημιουργείται από την παλμική κίνηση. Η τρύπα αυτή έχει επίδραση και στον ήχο 

του οργάνου. Μια πολύ μικρή τρύπα κάνει τον ήχο σκοτεινό και μουντό. Μια μεγάλη 

τρύπα κάνει τον ήχο κούφιο. Η κανονική διάμετρος κυμαίνεται από 1 έως 2 εκατοστά 

ανάλογα με το μέγεθος του νταουλιού. Σε μεγάλα νταούλια συναντώνται δύο ή τρεις 

κάποτε τρύπες. Πάνω στην κάσσα και σπανίως στα σκοινιά στερέωναν το λουρί με το 

οποίο ο ταουλτζής κρεμούσε το όργανο στον ώμο του.  Για να είναι πιο γέρο το 

ταουλ’ πολλές φορές έβαζαν εσωτερικά δυο κάθετα ξύλα σε σχήμα σταυρού που 

στερέωναν τις δύο απέναντι πλευρές, αλλά αυτό πρόσθετε στο όργανο περισσότερο 

βάρος. Ένα καλό νταούλι πρέπει να έχει καθαρό ήχο και να είναι όσο το δυνατόν 

ελαφρύτερο ώστε να μην κουράζεται  ο οργανοπαίχτης. Καλός ταουλτζής θεωρείται 

αυτός που μπορεί να δίνει σωστά τον ρυθμό και συγχρόνως να πηδά και να χορεύει 

για να ξεσηκώνει τους χορευτές. 

 

Το χτύπημα του νταουλιού γίνεται με δύο ξύλα. Το χοντρό ονομάζεται κοπάλ’ 

(κόπανος) και το λεπτό βίτσα (βέργα). Το κοπάλ’ χτυπάει πάντα στην πλευρά που 

βρίσκεται το χοντρό δέρμα που δίνει τον βαρύτερο ήχο (τους ισχυρούς χρόνους του 

μέτρου). Στην απέναντι πλευρά χτυπάει η βίτσα (τους αδύναμους 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. Όταν η 

μελωδία που συνοδεύει είναι περιοδικού ρυθμικού τύπου, όπως π.χ. οι χορευτικές 

μελωδίες, ο ταουλιέρης χτυπάει με το κοπάλ’ τους ισχυρούς χρόνους του μέτρου και 

με την βίτσα τους αδύνατους. Στην περιοδικότητα όμως αυτή δεν επαναλαμβάνεται 

το ίδιο πάντα σχήμα, τα ίδια δηλαδή χτυπήματα του νταουλιού. 

 

Ένας καλός ταουλιέρης ξομπλιάζει συνεχώς το παίξιμό του με ενδιάμεσα χτυπήματα 

(υποδιαιρέσεις των ισχυρών και αδύνατων χρόνων) άλλοτε με το κοπάλ’ και άλλοτε 
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με τη βίτσα, αντιστρέφει για λίγες στιγμές τη λειτουργία των δυο χεριών και χτυπάει 

τους ισχυρούς χρόνους με τη βίτσα και τους αδύνατους με το κοπάλ’, χτυπάει το 

στεφάνι αντί για την δερμάτινη επιφάνεια κ.ο.κ. ενώ παράλληλα, ο τρόπος με τον 

οποίο χτυπάει 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 ένα διαφορετικό τόνο στο χρώμα του 

ήχου. Όταν 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 τρέμολο σαν απόηχος από τη βίτσα ή σε ένα τρέμολο από 

το κοπάλ’ και τη βίτσα μαζί ή χωριστά.  Τα αραιά αυτά χτυπήματα και το τρέμουλο 

είναι ένα είδος ρυθμικής στίξης στις μελωδίες ‘’ ελεύθερου ρυθμικού τύπου’’.  

Σήμερα ευτυχώς υπάρχουν πολλοί δεξιοτέχνες αυτού του οργάνου. 

 

 

4.4.Η ζουρνά  ή ο ζουρνάς. 

 

 
http://www.pontos-news.gr/

 

Στις κοινωνικές εκδηλώσεις που λάμβαναν χώρα σε ανοιχτούς χώρους στον Πόντο, 

κυρίαρχο ρόλο έπαιζε ο ζουρνάς με την συνοδεία νταουλιού. Λόγω της ηχητικής του 

έντασης ακουγόταν σε μεγάλη απόσταση και έδινε την δυνατότητα να χορεύουν πάρα 

πολλά άτομα ακούγοντάς το, κάτι που δεν συνέβαινε με την λύρα. 

 

Το όργανο αυτό παρουσίαζε ένα μειονέκτημα. Λόγω της ιδιομορφίας του ήχου ήταν 

πολύ δύσκολο το τραγούδι και γι’αυτό τα άτομα που τραγουδούσαν με συνοδεία 

ζουρνά ήταν περιορισμένα. Επειδή το τραγούδι ήταν απόλυτα συνυφασμένο με την 

ποντική διασκέδαση, σε πολλές εκδηλώσεις χρησιμοποιούσαν το ζουρνά μόνο για 

χορό και στο τραπέζι είχαν κεμεντζέ για το τραγούδι. 
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Για να στηθεί ένας χορός ξεκινούσε ο ζουρνατζής ένα σκοπό και μια ομάδα ατόμων 

πιανόταν γύρω του, η οποία σιγά-σιγά μεγάλωνε σχηματίζοντας ένα κλειστό κύκλο. 

Αυτός ο κύκλος μπορούσε να μεγαλώσει τόσο ώστε να καταλάβει όλο τον γύρω χώρο 

με τον ζουρνατζή στη μέση να κινείται ελεύθερα. Καλός ζουρνατζής ήταν αυτός που 

δεν σταματούσε καθόλου τον σκοπό για να πάρει αναπνοή. Αυτό το πετύχαινε 

παίρνοντας αέρα από την μύτη την ώρα που έπαιζε, τον οποίο αποθήκευε στην 

στοματική κοιλότητα και χρησιμοποιώντας τα μάγουλα σαν ασκό πίεζε τον αέρα στο 

τσιμπόν (γλωσσίδι) ενώ ταυτόχρονα έπαιρνε αέρα από την μύτη. 

 

Το μέγεθος του οργάνου αυτού διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Στη Ματσούκα 

(Τραπεζούντα) συναντάμε το μικρότερο μέγεθος, περίπου 25-30 εκατ. με πολύ οξύ 

ήχο. Στις περισσότερες περιοχές του Πόντου βρίσκουμε το μεσαίο μέγεθος, που 

συνήθως κυμαίνεται γύρω στα 40-45 εκατ. Στην περιοχή της Μπάφρας συναντάμε το 

μεγαλύτερο μέγεθος γύρω στα 60 εκατ. 

 

Κατασκευαστής του οργάνου 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 κ.α. Το ξύλο έπρεπε 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 μεγάλο χρονικό 

διάστημα. 

 

Το όργανο αποτελείτε από τα εξής μέρη: 

• Από τον κυρίως ζουρνά (σωλήνας), είναι ένας κυλινδρικός σωλήνας που 

καταλήγει σε χωνί (καμπάνα) και 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 ανοίγονται στην καμπάνα και 

καμιά φορά μια στο πίσω μέρος του ζουρνά, ή οποία έκλεινε με τον αντίχειρα.  
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• Ο κλέφτες (κλέφτης). Είναι το κυλινδρικό εκείνο ξύλο με μια τρύπα στη μέση 

το οποίο προσαρμόζεται πάνω 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 εκατ., πάνω στο 

οποίο δένεται το τσιμπόν. 

• Το  τσιμπόν (τσαμπούνα). Έχει μήκος 1,5-2,5 εκατ. Και γίνεται από 

αγριοκαλαμιά. Είναι αυτό που παίζει τον κυρίαρχο λόγω στην ποιότητα του 

ήχου. Για να φτιάξουν ένα καλό γλωσσίδι (τσιμπόν) έκοβαν καλάμια των 15-

20 εκατ. σε ίσα μικρά κομμάτια 1,5-2,5 εκατ. το καθένα ανάλογα με το 

μέγεθος του ζουρνά (γενικά οι μικροί ζουρνάδες έχουν μικρότερο γλωσσίδι σε 

μήκος και σε φάρδος σε σύγκριση με τους μακριούς ζουρνάδες). Περνούσαν 

κατόπιν κάθε μικρό κομμάτι καλαμιού σε ένα μικρό λεπτό κυλινδρικό ξυλάκι  

και με παλινδρομικές κινήσεις καθάριζαν την εσωτερική επιφάνεια. Κατόπιν 

μούσκευαν στο νερό το καλαμάκι και το προσάρμοζαν σε ένα ξύλινο 

κυλινδρικό καλούπι που είχε την ίδια διάμετρο με τον λουλά. Πίεζαν με το 

δάκτυλο το επάνω ελεύθερο μέρος του καλαμιού και έτσι δημιουργούσαν το 

διπλό γλωσσίδι. Για να το σταθεροποιήσουν, το <<σιδέρωναν>> υγρό όπως 

ήταν ακόμα, με ένα πυρωμένο μαχαίρι. Πολλοί ζουρνατζήδες αφού 

στρογγύλευαν το γλωσσίδι, έκαιγαν ελαφρά τα χείλη για να μην μουσκεύουν 

εύκολα και για να μην κολλούν το ένα με το άλλο την ώρα του παιξίματος. 

Κάθε φορά που παίζει ο ζουρνατζής πρέπει να μασήσει και να σαλιώσει 

ελαφρώς το τσιμπόν για να το μαλακώσει και να αποδώσει καλύτερα. Καμιά 

φορά ρίχνούν μέσα στον ζουρνά νερό ή οινοπνευματώδες ποτό που βοηθάει 

στο μαλάκωμα και στο καλύτερο παίξιμο του τσιμπουνίου. Το τσιμπόν είναι 

αυτό που μπαίνει ολόκληρο μέσα στο στόμα και με το φύσημα τα χείλη του 

τσιμπουνίου ανοιγοκλείνουν και χτυπούν μεταξύ τους οπότε παράγεται ο 

ήχος. 

• Το σπαρέλ΄ (φούρλα). Είναι ένας δίσκος από ξύλο ή από μέταλλό (μπορεί να 

είναι ένα νόμισμα) με μια τρύπα στη μέση, μέσα από την οποία περνάει το 

τσιμπόν και ακουμπάει πάνω στον κλέφτη. Χρησιμεύει στο να ακουμπάει ο 

ζουρνατζής τα χείλη του ώστε να μπορεί να φυσάει καλύτερα. Σημερα 

κατασκευάζεται και από πλαστικό. 
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Ο ζουρνάς είναι μουσικό όργανο για ανοιχτούς χώρους. Μετά τον κεμεντζέ 

ήταν το πιο διαδεδομένο και το πιο αγαπητό όργανο στους Ποντίους του 

ανατολικού Πόντου. Καλός ζουρνατζής ήταν αυτός που, όπως και στα 

υπόλοιπα μουσικά όργανα, μπορούσε την ώρα που παίζει να κινείται 

ελεύθερα, να χορεύει και με προτροπές μα ξεσηκώνει τον κόσμο.  

 

 

 

 

 

4.5.Χειριαύρι(ν) ή χειριαύλι(ν), γαβάλ ή γαβαλόπον (φλογέρα) 

 

 
https://mavropouloskostas.wordpress.com

 

Με αυτά τα ονόματα συναντάμε το όργανο αυτό στον Πόντο. Ήταν κατεξοχήν 

ποιμενικό όργανο που το κατασκεύαζαν οι βοσκοί στα βουνά του Πόντου και 

παίζοντάς το περνούσαν ευχάριστα τις ατελείωτες ημέρες της μοναξιάς τους. Στην 

περιοχή της Ματσούκας το όργανο αυτό απέδιδε περίφημα τον ανεπανάληπτο 

βουκολικό σκοπό   μακρύν καϊτεν ή ορμανί καϊτεν ή ομάλια, που σημαίνει 

μακρόσυρτος σκοπός ή σκοπός του δάσους. Πολλές φορές όμως, λόγω έλλειψης 

άλλων οργάνων, οι παρέες το χρησιμοποιούσαν για διασκέδαση. Με το όργανο αυτό 

τραγουδούσαν περισσότερο επιτραπέζιους σκοπούς και λιγότερο χόρευαν λόγω του 

ότι είναι μονοφωνικό όργανο χωρίς μεγάλη ένταση. Βέβαια εδώ στην Ελλάδα με τη 

βελτίωση των γνώσεων περί μουσικής, αυτοί που παίζουν φλογέρα, κουβαλούν μαζί 

τους πολλά τέτοια όργανα διαφόρων τόνων. 
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Το γαβάλ το συναντούμε σε διάφορα μεγέθη, από 25 εώς 40 εκατοστά και 

κατασκευάζεται από διάφορα ξύλα όπως καρυδιά, καστανιά, έλατο, μηλιά ,οξιά, 

κέδρο κ.τ.λ. ή από καλάμι. 

 

Στον Πόντο χρησιμοποιούσαν περισσότερο το ξύλο γιατί το καλάμι ήταν δυσεύρετο. 

Αυτό βεβαίως προϋπέθετε την σωστή επιλογή ξύλου, το οποίο έπρεπε να είναι ίσιο 

και όσο το δυνατόν πιο ισόπαχο χωρίς ρόζους. Μετά τη διαλογή, το έκοβαν στο 

μέγεθος που ήθελαν και του αφαιρούσαν το φλοιό. Κατόπιν πύρωναν ένα λεπτό 

σίδερο και με αυτό το τρυπούσαν σε όλο το μήκος του. Εάν η τρύπα αυτή δεν ήταν 

αρκετή πύρωναν ένα πιο παχύ σίδερο και το ξανατρυπούσαν. Αφού κρύωναν το 

σίδερο, το περνούσαν μέσα από το σκελετό και με παλινδρομικές κινήσεις καθάριζαν 

το εσωτερικό από τα υπολείμματα του καμένου ξύλου. Κατόπιν το πελέκιζαν ώστε να 

αποκτήσει ομοιόμορφο πάχος, όσο το δυνατόν πιο λεπτό, για καλύτερη απόδοση. 

Πολλοί ήταν αυτοί που σκάλιζαν διάφορες παραστάσεις για ομορφιά.  

 

Στο επάνω μέρος του ξύλου, το οποίο έκοβαν λοξά σε ημικύκλιο, τοποθετούσαν μια 

τάπα  3ων  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 πελεκημένη λοξά για καλύτερη 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. Όσο μακρύτερη είναι, τόσο η τονική της κλίμακας που δίνει είναι 

χαμπλότερη, 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. 
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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. 

  

Στον Πόντο το όργανο αυτό παιζόταν συνήθως μόνο του και σπάνια  με συνοδεία 

άλλων οργάνων. Στην Ελλάδα σήμερα το συναντάμε σε κέντρα και στη δισκογραφία 

με συνοδεία λύρας και νταουλιού.  

 

 

 

4.6. Ο Κεμανές.  

 

 
http://www.instruments-museum.gr/

 

Έχει φιαλόσχημο σχήμα, είναι πιο μεγάλο όμως σε όγκο και σχήμα από τη λύρα. 

Στον Πόντο το βρίσκουμε συχνά στην περιοχή του Ακ Νταγ Ματέν. 

  

Κατασκευάζεται από τα ίδια υλικά με τη λύρα. Η προέλευσή του έχει συγγένεια με 

τον κεμανέ της Καππαδοκίας, είναι όμως μεγαλύτερος και διαφέρει στον τρόπο 

χορδίσματος και κατ’ επέκταση στον τρόπο παιξίματος. Σε αντίθεση με τη λύρα, στον 

κεμανέ έχουμε 4η και 5η χορδές, με άλλες 4 συμπαθητικές κάτω από την ταστιέρα 

(γλώσσα ή σπαλέρ), οι οποίες επίσης περνάνε κάτω από τον καβαλάρη (γάϊδαρον) και 

χορδοδέτη (παλληκάρ’). 

  

Χορδίζεται κατά 4ες και 5ες καθαρές. Παίζεται όπως η λύρα ακουμπισμένος κυρίως 

πάνω στο αριστερό πόδι. Τα δάχτυλα πατούν τις χορδές με την ψύχα και όχι με το 

νύχι. 
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4.7 Το ούτι. 

  

 
http://www.pemptousia.gr/

 

Παίζεται σόλο ή με άλλα όργανα στην μουσική παράδοση των Ελλήνων της Μικράς 

Ασίας. Στον Πόντο το βρίσκουμε συχνά ως συνοδεία με άλλα μουσικά όργανα στην 

περιοχή του Ακ Νταγ Ματέν.  

Το σχήμα και οι διαστάσεις του οργάνου διαμορφώνονται από τόπο σε τόπο, 

αποκλίνοντας λίγο από την ακρίβεια. Αποτελείται από 5 θεμελιώδη συστατικά μέρη, 

το σώμα το στήθος ή πρόσωπο, το λαιμό, το κουτί με το κρεμαστάρι και τις χορδές. 

Οι χορδές που χρησιμοποιούσαν παλιά (συνήθως 4-6) ήταν από έντερο και το 

πλήκτρο «πένα» από φλούδα κερασιάς ή κέρατο ζώου. 

 

 

4.8. Το βιολί.  

 

 
http://music-archive.aegean.gr/

 

To βιολί ως λαϊκό μουσικό όργανο, εμφανίζεται στην Ελλάδα από τον 17ο αιώνα. 

Στον Πόντο το βρίσκουμε συχνά ως συνοδεία με άλλα μουσικά όργανα στην περιοχή 

του Ακ Νταγ Ματέν. Συνήθως παίζεται κάθετα, όπως η ποντιακή λύρα. 
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Έχει μπράτσο χωρίς τάστα, γεγονός που κάνει δύσκολη την εκμάθησή του. Έχει 

τέσσερις χορδές διαφορετικού πάχους (σολ, ρε, λα, μι), που κουρδίζονται κατά 

διαστήματα πέμπτης και η μουσική του έκταση περιλαμβάνει 44 χρωματικούς 

φθόγγους. Οι χορδές του απλώνονται επάνω στο μπράτσο ή χέρι και τεντώνονται 

επάνω σε κλειδιά και σε έναν χορδοστάτη, αφού περάσουν επάνω από ένα ξύλινο 

στήριγμα, τον καβαλάρη, που συγκρατείται στη θέση του από την πίεση των χορδών. 

 

Ο καβαλάρης μεταδίδει τις ταλαντώσεις των χορδών στο κούφιο σκάφος που 

μεγεθύνει τον ήχο. Στο εσωτερικό του οργάνου, κάτω από τον καβαλάρη, βρίσκεται 

ένα λεπτό ραβδάκι που μεταβιβάζει τις ταλαντώσεις των χορδών στη ράχη του 

οργάνου, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση του χαρακτηριστικού ήχου του 

βιολιού. 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.Το Κλαρίνο  

 

 
http://www.musicstation.com.gr/

 

Το κλαρίνο ως λαϊκό μουσικό όργανο έρχεται στην Ελλάδα γύρω στα μέσα του 19ου 

αιώνα. Στον Πόντο το βρίσκουμε συχνά στην περιοχή του Καρς. 
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Έχει επίμηκες σωληνωτό σχήμα, ενώ στο σώμα του διακρίνονται έξι βασικές οπές 

μπροστά και μία οπή στην πίσω πλευρά, μοιάζοντας οπτικά με φλογέρα και άλλα 

αντίστοιχα πνευστά μουσικά όργανα. Επιπλέον όμως, το κλαρίνο έχει και μια σειρά 

από μεταλλικά κλειδιά που καλύπτουν ή αποκαλύπτουν άλλες οπές στο σώμα του. Ο 

ήχος του κλαρίνου προέρχεται από το παλλόμενο επιγλωσσίδιο που βρίσκεται 

τοποθετημένο στο επιστόμιο στην κορυφή του οργάνου, και στο οποίο στερεώνεται 

μέσω του σφιγκτήρα. 

  

Τα τμήματα του κλαρίνου ξεκινώντας από την κορυφή, είναι το επιστόμιο, το 

βαρελάκι, το άνω στέλεχος, το κάτω στέλεχος και η καμπάνα. Το κλαρίνο 

κατασκευάζεται από ξύλο, κυρίως αφρικάνικο έβενο ή τριανταφυλλιά Ονδούρας. Το 

επιγλωσσίδιο κατασκευάζεται από καλάμι, κομμένο σε κατάλληλο πάχος. Υπάρχουν 

στην αγορά και κλαρίνα από πλαστικό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 
 



Βιβλιογραφία «α’ μέρους». 

 

1. Λυκέσας Χ. Γιώργος, «Οι Ελληνικοί χοροί», Ιστορική – Πολιτιστική –                                      

Κοινωνιολογική και Μουσικοκινητική θεώρηση, Β΄ έκδοση, UNIVERSITY STUDIO 

PRESS, Εκδόσεις Επιστημονικών Βιβλίων και Περιοδικών, Θεσσαλονίκη 1993. 

 

2. Παπαγιαννίδης Αβραάμ, Αναζητώντας τις Ρίζες, Εκδόσεις Γερμανός, Θεσσαλονίκη   

Ιούνιος 2002 

 

3. «Ο Πόντος», Ιστορία, Λαογραφία και Πολιστισμός, Εγκυκλοπαίδεια του Ποντιακού 

Ελληνισμού, τ.2, Εκδόσεις Μαλλιάρης – Παιδεία 

 

4. Χατζηιωαννίδης Παύλος, Λαογραφία του Ποντιακού Ελληνισμού, Εκδόσεις 

Αδελφών Κυριακίδης Α.Ε. 

 

5. Χαιρόπουλος Παύλος, Εισαγωγικά Στοιχεία Ποντιακής Ιστορίας και Λαογραφίας, 

Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε., Θεσσαλονίκη 1992 

 

6. Asan Omer, Ο Πολιτισμός του Πόντου, Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε. 

 

7. Τσοπουρίδης Θωμάς, «Ποντιακά ΄Ηθη και Έθιμα», Ποντιακά Παραμύθια Πίνακες 

Εγκατάστασης Προσφύγων στην Ελλάδα (Ποντίων, Καυκασίων, Θρακών, 

Μικρασιατών και Αν. Ρωμυλίας), Β΄ έκδοση, Εκδόσεις Τσοπουρίδου, Θεσσαλονίκη 

Μάρτιος 2003  

 

8. Πελαγίδης Ευσταθίου Ευστάθιο, «Μικρασιατικός και Ποντιακός Ελληνισμός», Από 

την Αρχαιότητα μέχρι την Ανταλλαγή, Με το Ντοκουμέντο της Γενοκτονίας της Γ’ ΕΝ 

Αθήναις Εθνοσυνελεύσεως, 2η έκδοση, Εκδόσεις Αντ. Σταμούλη 

 

9. Βαλαβάνης Κ. Γεώργιος, Σύγχρονος Γενική Ιστορία του Πόντου, Εκδόσεις ΑΦΩΝ 

Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1986 

 

10. Ανδρεάδης Γεώργιος, «Από το μύθο στην έξοδο», Ο Ελληνισμός της Μαύρης 

Θάλασσας, Μια Προσέγγιση, Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε., Θεσσαλονίκη 1994 
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11. «Ποντιακός Ελληνισμός», Από την Αρχαιότητα έως την Αυτοκρατορία του Πόντου 

και το Μεγάλο Ξεριζωμό, Ιστορικό Λεύκωμα, Επιμέλεια Μάργαρης Νίκος, Εκδόσεις 

Τέσσερα Πι Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε., 2009 

 

12. Φωτιάδης Κωνσταντίνος ( Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας), 

Μιχαηλίδης Ιάκωβος (Επίκουρος Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης), «Πόντος», Ο Ποντιακός Ελληνισμός, Ιστορικό Λεύκωμα, Εκδόσεις 

National Geographic 

 

13. «Ο Πόντος των Ελλήνων», Χαμένες Πατρίδες, Εκδόσεις Τα Νέα 

 

14. «Επιστήμη και Παιδεία», Σύγχρονη Εγκυκλοπαίδεια, τ. 1ος , Εκδόσεις Χρήστος 

Ματσούκας 

 

15. Εγκυκλοπαίδεια Νέα Δομή, Εκδοτικός Οργανισμός Τεγοπούλου – Μανιατέα, 

Εκδόσεις Δομή, Αθήνα 1996 

 

16. Καλιοντζίδης Μιχάλης, «Η Λύρα του Πόντου», Οργανολογία, Τεχνική, Ρεπερτόριο, 

Faggoto Books, Εκδόσεις του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του 

ΤΕΙ Ηπείρου 

 

17. Εγκυκλοπαίδεια του Ποντιακού Ελληνισμού, τ. 1ος , Εκδόσεις Μαλλιάρης 

Παιδεία 

 

18. Ανωγειανάκης Φοίβος, Ελληνικά Λαϊκά Μουσικά Όργανα, Εκδόσεις Μέλισσα, 

1991 

 

19. Εφραιμίδη Ν. Δημήτρη, Πόντος, Εκδόσεις Πελασγός, Αθήνα 1986 

 

20.  Προσωπικές συνεντεύξεις από το «Σύλλογο Ποντίων Πολίχνης» 
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΄Β ΜΕΡΟΣ: 
 
Η ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΕΝΟΣ 
ΜΟΥΣΙΚΟΥ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΙΟΝΤΖΙΔΗΣ. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 
Η ΒΙΟΙΣΤΟΡΙΑ 1ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΛΙΟΝΤΖΙΔΗ 
 
 

 
 

 

5.1.Καταγωγή. 

 

Ο Μιχάλης Καλιοντζίδης γεννήθηκε το 1960 στο Διπόταμο Καβάλας , με την παλιά 

ονομασία Τσάιλικ που σημαίνει πέτρα, από πόντιους γονείς και είναι γόνος 2ης γενιάς. 

Περίπου στα 1968 με 1970 έφυγε και εγκαταστάθηκε στη Δράμα όπου πέρασε τα 

παιδικά του χρόνια σ’ ένα ίδρυμα έως το 1979. 

  

Οι γονείς του κατάγονταν από την Τραπεζούντα και συγκεκριμένα ο πατέρας του 

Χρήστος από το χωριό Κοσμά της περιοχής Ματσούκας και η μητέρα του Ανατολή 

από το χωριό Τσερία. 

                                                            
1 Για τη μέθοδο της βιοϊστορίας βλ. SAGE εγκυκλοπαίδεια, λήμμα life stories.  Επίσης έλαβα υπόψιν 
την ανάλυση του Παύλου Κάβουρα πάνω στη  βιοϊστορία ενός οργανοπαίκτη βλ. Κάβουρας και την 
ανάλυση της βιοϊστορίας του Δημήτρη Θέμελη βλ. Κατσανεβάκη. 
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Ο Χρήστος Καλιοντζίδης σε μικρή ηλικία εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη, 

απ’ όπου έφυγε το 1922 με την ανταλλαγή του πληθυσμού και ήρθε στην Ελλάδα. 

Σπούδασε σε κολλέγιο, διάβαζε και έγραφε άριστα βυζαντινή μουσική. 

 

 

5.2.Πρώτα ερεθίσματα – Προφορικότητα.  

 

Ο Μιχάλης Καλιοντζίδης πήρε τα πρώτα του μουσικά ερεθίσματα από τον πατέρα 

του Χρήστο Καλιοντζίδη που ήταν πρωτοψάλτης. Σημαντικό ρόλο στη μουσική του 

παιδεία και εξέλιξη έπαιξαν τα βιώματα του από το χωριό και πιο συγκεκριμένα από 

τα γλέντια που κάνανε εκείνη την εποχή στα καφενεία οι πόντιοι πρώτης γενιάς. Η 

πρώτη του επαφή με τη λύρα ήταν σε μικρή ηλικία όταν ο Γεωργούλης Λαφαζανίδης 

του έδωσε για πρώτη φορά μια λύρα.  

 

 

Στιγμιότυπο 1: «και χάιδεψε το κεφάλι πίσω.» 

 

«Από τον πατέρα μου όσον αφορά την ψαλτική. Άκου, σπάνια τραγουδούσε ο 

μπαμπάς μου γιατί πήγαινα από μικρός στα πανηγύρια κι εκεί που έψαλλε στις 

εκκλησίες… Έψαλλε σ’ ένα κεφαλοχώρι στη Λεκάνη Καβάλας και πάντα μ’ έπαιρνε 

μαζί του… Κι ένα χαρακτηριστικό θα σε πω αυτό ήταν το 68, ο πατέρας μου ήτανε 

ψάλτης στη Λεκάνη. Πριν μπω στην εκκλησία, το θυμάμαι σαν τώρα αυτό, 

κοντοστάθηκα. Λέω ποιος ψάλλει μέσα τόσο ωραία! Και είπε το και Δός ημίν 

Δέσποτα… Πάω κι έτσι με αγωνία να δω ποιος είναι και ανοίγω την πόρτα και λέω α 

ο μπαμπάς είναι αυτός ψάλλει. Κι όταν τελείωσε του λέω, μπαμπά καλά το είπες το 

Δός ημίν Δέσποτα. Σ’ άρεσε μου λέει; Του λέω ναι και χάιδεψε στο κεφάλι πίσω. Τα 

βιώματα όμως κυριολεκτικά είναι μέσα από το χωριό. Απ’ τα γλέντια που κάναμε στα 

καφενεία, απ’ τους παλιούς που ήτανε όλοι της πρώτης γενιάς. Εκπληκτικοί 

ερμηνευτές. Όχι απλά τραγούδι. Έβγαινε απ’ τα εσώψυχα τους. Αυτήν, αρχέγονη 

μορφή, την βίωσα σε πολύ μεγάλο βαθμό από αυτούς της πρώτης γενιάς σε αυτό το 

χωριό.» 
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Στιγμιότυπο 2: «και με βγάλανε Λάλο.» 

 

«Πολύ πιο μικρός, όταν ήμουν πιτσιρίκος και με κουβαλούσε στα χωράφια και μου 

έλεγε ο συγχωρεμένος ο Γεωργούλης Λαφαζανίδης, με τον οποίο έχω δέκα μεγάλες 

δισκογραφίες, μια αυθεντική φωνή… και μου έλεγε. Μικρός έμπαινες σα φτερία και 

έπαιρνες τα κοστέλια, τους κορμούς από τις φτέρες και έκανες λα λου λα λου λα λου 

και με βγάλανε Λάλο και στο χωριό μου Λάλο με ξέρουν. Κι αυτό μάλλον είναι ένα 

όνομα που δεν το ξέρει ο κόσμος. Έχασα όμως αυτήν την επαφή το 69 και ξαφνικά το 

74 – 75 πήγα στο χωριό… μέσω ενός φίλου του ζήτησα τη λύρα του. Λέει δεν 

μπορείς να μάθεις σε δυο μέρες λύρα. Δυο μέρες να την έχω και θα στην ξαναδώσω. 

Να μάθω κάτι να παίζω. Λέει θα γυρίσω από ένα πανηγύρι και θα σου δώσω την 

παλιά μου λύρα, μια καμένη λύρα με χορδές από σύρματα της ΔΕΗ. Με την έφτιαξε 

και πήγα και βρήκα από άλογο τρίχες… και πήγα τις τρίχες, τις έπλυνε, ένωσε τις δύο 

άκρες με πράσινο σαπούνι τις ξέπλυνε με χλιαρό νερό, τις στέγνωσε. Όλη η δουλειά 

εκεί. Και το απόγευμα μου έφτιαξε το δοξάρι, κούρδισε τη λύρα και μου την έδωσε 

και πήγα στο σπίτι. Μισή ώρα δρόμος, ανηφόρες βουνά. Λέω τώρα αν ξεκουρδιστεί 

ποιος θα πάει πάλι πίσω να την κουρδίσει; Και παίζω μια φορά στις πρίμες και τις 

μπάσες, ζιλ και καπάν που λεν, διάστημα 4ης, την πρώτη και τη δεύτερη χορδή και 

μετά τη δεύτερη και την τρίτη. Θα το χαλάσω κι άμα δεν τα καταφέρω τότε θα πάω 

πίσω. Την κούρδισα τη λύρα κι αυτό ήταν το ξεκίνημα.» 

   

 

5.3.Έντεχνη μουσική εκπαίδευση 

 

Οι σπουδές του στη μουσική ξεκίνησαν σε ηλικία 21 ετών μετά από παρότρυνση του 

Χριστόδουλου Χάλαρη. Γράφτηκε στο Ευγενίδειο Ωδείο της Καλλιθέας Αθηνών και 

παρακολούθησε μαθήματα φτάνοντας ως το επίπεδο της φούγκας την οποία δεν 

ολοκλήρωσε λόγω αυξημένων επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων. 

   

 

Στιγμιότυπο 3: «Θες να μάθεις Μιχαλάκη μου; Να πας σ’ ένα ωδείο.»  

 

Οι σπουδές ήρθαν όταν κατέβηκα κάτω με το Χρύσανθο. Ήμασταν με το 

Χριστόδουλο Χάλαρη, έναν από τους κορυφαίους μαέστρους. Είχε κάνει δικές του 
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μουσικές και διασκευές πολύ σοβαρές και πηγαίναμε σε συναυλίες. Παίζαμε το 

καλοκαίρι του 81. Διαβάζανε (παρτιτούρα) κι εγώ καθόμουνα σε μια άκρη κι έλεγα 

πότε θα τελειώσουνε να κάνω κι εγώ ένα σχήμα που είχα… και του λέω βρε μαέστρο 

δε μου δίνεις κι εμένα να διαβάζω απ’ αυτές τις νότες για να μην κάθομαι; Ξέρεις 

τώρα όταν είσαι πρακτικός. Περίμενα πότε αυτός που βαρούσε τις τούμπες, έκανε ένα 

ρούλο, κι έλεγα πότε θα ‘ρθει η ώρα μου, πότε θα ‘ρθει ο ρούλος να μπω κατευθείαν 

για να μην τους κρεμάσω. Εκείνοι διαβάζανε… να είναι καλά ο Χριστόδουλος, μου 

λέει θες να μάθεις Μιχαλάκη μου; Να πας σ’ ένα ωδείο. Αλλά δε θα σταματήσεις. Δε 

θα κάνεις δύο τρία χρόνια όπως κάνουν οι περισσότεροι. Θα συνεχίσεις, θα το 

καταλάβεις μόνος σου. Κι όταν γυρίσαμε από τις συναυλίες, βλέπω κάτω από την 

πόρτα του σπιτιού μου το Ευγενίδειο ωδείο, τότε Ολυμπιακό ωδείο. Αμάν λέω το 

βρήκα… τρέχω, πάω το ψάχνω το βρίσκω και γράφομαι. Πάρα πολλά χρωστάω σ’ 

αυτούς τους δασκάλους στο ωδείο αυτό, για την κατανόηση που δείξανε, γιατί είχα 

μεγάλα προβλήματα. Πηγαίναμε εξωτερικό με το Χρύσανθο και συνέχεια έμενα 

πίσω, αλλά έπαιρνα την ύλη και τη διάβαζα… Τώρα σου μιλάω για το 84 – 85… 

Ξεκίνησε ένας Γολγοθάς για μένα… Κι έπρεπε παράλληλα να κάνω κι ένα άλλο  

όργανο που δεν το ήθελα, πέρα από τη λύρα. Δεν ήθελα να παίζω κανένα άλλο. 

Αναγκαστικά έκατσα να μάθω πιάνο γιατί δε γίνεται χωρίς αυτό και για να φτάσω 

στη φούγκα την οποία δεν την τελείωσα έκανα δεκαέξι χρόνια. Δεκαέξι χρόνια με 

παιδιά έφτασα, όπως είπες κι εσύ Άννα γλυκιά μου. Πήγαινα εκεί κι έπρεπε να πάω 

και στο εξωτερικό… Μέχρι εδώ είμαι δεν αντέχω παραπάνω. Είχα μεγαλώσει κιόλας. 

20 χρονών 21 ξεκίνησα το ωδείο κι έφτασα 37 - 38. Θα πήγαινα; Δεν γινόταν όπως 

καταλαβαίνεις… Όμως το Ευγενίδειο ωδείο μου έδωσε τη δυνατότητα και την ιδέα 

ότι κι εγώ στη λύρα μπορώ να γράψω. Μουσικό όργανο είναι και η λύρα. Και 

μάλιστα θυμάμαι δεν ξέρω αν θα ζει ο Μεκρίδης ο Γιώργος. Μεγάλος μαέστρος. 

Όταν κάναμε την πρώτη εξεταστική σολφέζ γύρισε και μου είπε. Μουσικός είσαι;… 

Λέω όχι δεν είμαι μουσικός. Λέει δεν γίνεται δεν είναι δυνατόν. Πετάγεται η διπλανή 

μου και λέει μουσικός είναι. Μα δεν είμαι μουσικός, λέω, απλά παίζω ποντιακή λύρα. 

Ποντιακή λύρα παίζεις; Πως δεν είσαι μουσικός, με ποιον παίζεις; Λέω με το 

Χρύσανθο. Και σηκώνει τα χέρια του επάνω και μου λέει. Τι λες; Με το Χρύσανθο 

παίζεις; Αγόρι μου μουσικάρα είσαι!… Κάνε συμπτυγμένο πρόγραμμα να μπεις 

κατευθείαν στην αρμονία… Που να το τελειώσω παιδιά… Δεν ήθελα να φορτωθώ 

τότε. Και λέω αφήστε το κύριε το πρόγραμμα όπως είναι γιατί δε θα μπορέσω να το 

κάνω. Δεν πειράζει μου λέει θα το πάμε σιγά σιγά. Κι έτσι μου πήρε πολλά χρόνια.»  

56 
 



5.4.Καλλιτεχνική πορεία 

 

Ο Μιχάλης Καλιοντζίδης έχει συνεργαστεί με όλους τους Πόντιους καλλιτέχνες και 

με τους περισσότερους από αυτούς και δισκογραφικά. Έχει κάνει σπουδαίες 

καταγραφές με γνήσιους ερμηνευτές και εκφραστές του Πόντου, μη επαγγελματίες, 

που δεν ακολούθησαν το επηρεασμένο και πολλές φορές αλλοιωμένο Ποντιακό 

τραγούδι.  

 

Συνεργάστηκε με κορυφαίους τραγουδιστές και συνθέτες όπως οι: Χριστόδουλος 

Χάλαρης, Βαγγέλης Παπαθανασίου, Χρήστος Νικολόπουλος, Γιώργος Χατζηνάσιος, 

Θάνος Μικρούτσικος, Γιώργος Κόρος, Κατερίνα Κόρου, Χάρρυ Κλυνν, Γιώργος 

Νταλάρας, Μαρίζα Κωχ, Λυδία Κονιόρδου, Πέτρος Γαϊτάνος, Λιζέτα Νικολάου, κ.α. 

και με τους ερμηνευτές του δημοτικού τραγουδιού Δόμνα Σαμίου και Χρόνη 

Αϊδονίδη. 

  

Συμμετείχε για πολλά χρόνια σε όλες τις παραδοσιακές συναυλίες του Λάμπρου 

Λιάβα και έκανε εμφανίσεις στο Μέγαρο μουσικής Αθηνών, στο Ηρώδειο, στην 

Επίδαυρο, στον Λυκαβηττό και στο Μέγαρο μουσικής Θεσσαλονίκης. 

Έπαιξε στην Μετροπόλιταν όπερα της Ν. Υόρκης συνοδεύοντας τον Γιώργο 

Νταλάρα και τη Λυδία Κονιόρδου. Στο συγκεκριμένο γεγονός η λύρα πλαισιωνόταν 

από τη διακοσαμελή συμφωνική ορχήστρα της Νέας Υόρκης. Την σκηνοθεσία στην 

εκδήλωση επιμελήθηκε ο Κώστας Γαβράς.  

 

Το 1991 συνεργάστηκε με ένα ινδικό θεατρικό σχήμα στο έργο « Ραμαγιάννα» το 

οποίο είναι αντίστοιχο της Ιλιάδας. Έγραψε μουσική  για το έργο «Οι Πρόσφυγες 

στην Ελλάδα» του Θεόδωρου Κανονίδη και για το Ποντιακό έργο «Της Τρίχας το 

Γεφύρ΄» όπου συμμετείχε στις 45 παραστάσεις του. Και τα δύο έργα ανέβηκαν από 

το Κ.Θ.Β.Ε. σε σκηνοθεσία του Ερμή Μουρατίδη. 

  

Ξεχωριστή καταγραφή είναι και οι μουσικές που συνέθεσε για τρία μοναστήρια του 

Πόντου. Του Αγίου Γεωργίου του Περιστερεώτα, του Αϊ- Γιάννη του Βαζελόνα και 

της Παναϊας της Λάλογλης στην περιοχή Καρ΄ς.  
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Έχει προσκληθεί εντός της Ελλάδας, στην Γερμανία, στην Γαλλία και στην Αμερική 

για παρουσίαση σεμιναρίων της Ποντιακής μουσικής και έχει τιμηθεί για την 

προσφορά του από πολλά ποντιακά σωματεία. 

  

Ιδιαίτερη ήταν η τιμή από το σύλλογο Διποτάμου στο Τορόντο του Καναδά το 1988 

και η λέσχη Ποντίων του Ν.Καβάλας επί προεδρίας του αείμνηστου Ποντίου Ιωάννη 

Πενταζίδη. 

  

Στο ενεργητικό του καταγράφονται 62 δισκογραφίες και  CD (προσωπικές και 

συνεργασίες). 

  

Χαραγμένη όμως στην καρδιά του καλλιτέχνη, είναι η συνεργασία του με το μεγάλο 

τραγουδιστή του Πόντου, Χρύσανθο Θεοδωρίδη και με το συνθέτη και μαέστρο 

Χριστόδουλο Χάλαρη, που του έδωσε το έναυσμα να  ξεκινήσει τις σπουδές του στην 

μουσική και του οποίου η βοήθεια έπαιξε ουσιαστικό ρόλο στην ένταξή του στον 

έντεχνο χώρο της ποντιακής παράδοσης και συνέβαλλε στην εξέλιξη του, βάζοντας 

το πρώτο λιθαράκι στην μετέπειτα καλλιτεχνική του πορεία. 

 

 

Στιγμιότυπο 4: «Τον είχα σαν όνειρο». 

 

« …Ειλικρινά, δεν έχω χαρακτηρίσει καμία τόσο έντονα. Θα σας πω μόνο το εξής. 

Ότι ούτε και στο Παρίσι που μου πρότειναν και έπαιξα ούτε και στην Βικτώρια  της 

Μελβούρνης , ούτε στην Μετροπόλιταν όπερα της Νέας Υόρκης συνοδεύοντας τον 

Νταλάρα και την  Λυδία Κονιόρδου σε κάποια μουσικά αρχαία κείμενα και να σε 

συνοδεύει η διακοσαμελής ορχήστρα της Νέας Υόρκης . Εγώ θα σταθώ στις 

συναυλίες του Χριστόδουλου Χάλαρη . Διότι ήταν η πρώτη φορά που είδα κάτι 

τέτοιο. Φαντάζεστε τώρα παιδιά έναν άνθρωπο από ένα χωρίο και από μια επαρχία … 

Εντάξει την αγαπούσα την λύρα και αυτό μπορώ να σας το πω ευθέως. Είναι σαν να 

το ζω τώρα. Έβλεπα κιόλας στο χώρο. Ύπήρχαν 2-3 δυνατοί λυράρηδες και από εκεί 

ένα χάος. Αλλά και σε αυτούς τους δυνατούς έβλεπα τις ελλείψεις παρόλο που ήμουν 

μικρός. Τα αντιλαμβανόμουν και πιστεύω ότι αυτό με βοήθησε. Ο βιωματικός 

πλούτος. Δηλαδή αυτά τα τραγούδια εγώ τα ΄ξερα από το χωριό μου. Τα παίζαμε και 

έβλεπα κάποιες διαφορές  κι έλεγα δεν τα παίζουν σωστά. Ή τα κάνανε αυτοί από 
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μόνοι τους μια διασκευή και εμένα αυτό δε μου άρεσε. Μ ΄άρεζε αυτό που άκουγα 

από εκεί. Αυτό πιστέψτε με ήτανε το βασικότερο ας πούμε. Ξέρω που πάτησα να σας 

το πω έτσι απλά και ξεκίνησα. Αλλά ως κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα, αυτό που 

μου έμεινε ήταν οι πρώτες μου συναυλίες με το Χριστόδουλο Χάλαρη. Όλα ήταν 

πάρα πολύ ωραία, ακόμα και με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου και τόσους και τόσους 

μεγάλους καλλιτέχνες και από το χώρο μας βέβαια. Τεράστιος ο Χρόνης ο 

Αηδονίδης, η αείμνηστη Δόμνα Σαμίου. Είχα χρόνια συνεργασίας με πάρα πάρα 

πολλά σχήματα. Μένω σε αυτό γιατί ήτανε η εικόνα, μια πολύ γλυκιά εικόνα για μένα 

και κάτι πρωτότυπο. Πρώτη φορά το ζούσα αυτό και χαιρόμουν που συμμετείχα  σε 

ένα μουσικό σύνολο. Σε ένα μουσικό επιτελείο μεγάλο, τα βιολιά με τα 

αχλαδόσχημα, τα βιολοντσέλα και τα κοντραμπάσο…. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. 

Και συνόδευα ποιόν;… Τον είχα σαν όνειρο (τον Χρύσανθο). Άκουγα την φωνή του 

και ανέβαινα στο βουνό και βοσκούσα με τις αγελάδες… Τρελαινόμουνα πώς να σας 

το πω. … αυτό ήτανε για μένα το ποιο έντονο. Έζησα φοβερές εμπειρίες γενικά και 

φοβάμαι μην ξεχασω κάποιο συνάδελφο, καλή  ώρα όπως είναι και ο δάσκαλός σας ο 

Σωκράτης. Έχω κάνει φοβερές δουλείες και σε πολλές με έχει βοηθήσει. Θα ξεχάσω 

κάποιον. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έμαθα να τους αγαπώ. Μ΄αγαπήσανε και τους 

αγαπώ. Έτσι σας λέω μόνο αυτό γιατί είναι η πρώτη φορά που το ΄δα. Δηλαδή από 

αυτή την άποψη το λέω. Χριστόδουλος Χάλαρης, Χρύσανθος , 1981, συναυλίες. 

Αυτό. 

 

 

Στιγμιότυπο 5: « …η Ραμαγιάννα και η Ιλιάδα…». 

 

« Αυτό έγινε πριν ανοίξει το μέγαρο μουσικής. Μάλλον δεν είχε τελειώσει ακόμα. 

Κάναμε μια πρώτη εκδήλωση. Ήτανε ένας  Γιούρι Πασμέντε.. πως τον λένε ένας 

κλασσικός βιολίστας από Ρωσία ,  2η ήτανε το βραβείο νόμπελ που δώσανε στον 

πρώην πρόεδρο της Αμερικής, τον Κάρτερ, Τζίμυ Κάρτερ ναι. Η άλλη εκδήλωση 

ήτανε αν θυμάμαι καλά του Μίκη Θεοδωράκη με το Άξιον εστί . Η 4η εκδήλωση που 

κάνανε σε αυτή την αίθουσα την Μετρόπολη δεξιά* ήτανε η Ραμαγιάννα και η 

Ιλιάδα. Το αντίστοιχο της Ιλιάδας δηλαδή. Ένα ινδικό σχήμα με ένα ποντιακό και 

παρουσιάσαμε εκεί στον αείμνηστο τον Παπαδάκη τον Γιώργο τον μουσικολόγο, 

στην ερτ δούλευε χρόνια, κάποια μουσικά κείμενα που έγραψε. Και ήτανε ας πούμε, 

όμορφο ήτανε! Αλλά να σας πω, παρόλο που είδα κάτι ξένο για πρώτη φορά, 
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εντυπωσιακό βέβαια με τους Ινδούς, αλλά εγώ μένω σε αυτή την εικόνα. Δηλαδή δεν 

θα ξεχάσω την πρώτη φορά που ανέβηκα να παίξω στην Κω…και θα είμαι στο 

μουσικό σχήμα του Χριστόδουλου Χάλαρη κι ένα γήπεδο γεμάτο. Δεν θα το ξεχάσω 

γιατί δεν θέλω να αλλάξω αυτή την εικόνα με καμία άλλη. Με καμία άλλη 

περίπτωση. Φτάνω στο σημείο, τώρα βαρύ είναι αυτό που θα πω αλλά μιλάω πάντα 

συναισθηματικά. Βάζω σε μια μεριά αυτή την πρώτη εμφάνιση και όλα τα άλλα στην 

άλλη πλευρά. Τόσο πολύ μου έκανε εντύπωση. Εμείς παίζαμε με ένα ντραμς να 

φανταστείτε! Και ξενυχτούσαμε από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 8 το πρωί. Και ήταν ένα 

ντραμς ο Θεός να το πει! Ντράγκα-ντρουγκα ντράγκα-ντρούγκα και μια λύρα. Το τι 

γινόταν! Και ξαφνικά βρίσκεσαι τώρα σε ένα χώρο που, εντυπωσιακός για εκείνα τα 

χρόνια..» 

 

 

Στιγμιότυπο 6: « Ήταν από χωριά αλλά ήταν εξαιρετικοί!». 

 

«…λόγω του ότι ως λυράρης πάντα ηχογραφούσα και συνήθως στη  δισκογραφία το 

τραγούδι είναι μπροστά. Αλλά σε όλες τις δουλειές που έχω ακόμα και στη 

συμμετοχή που έχω, περάσανε από μένα… Γράφουνε στο βιογραφικό ότι είναι 45 

αλλά είναι πολύ περισσότερα και με συμμετοχή, όχι μόνο αποκλειστικά δικές μου 

δισκογραφίες που είναι πάρα πολλές κι αυτές. Πιστέψτε με παιδιά με βρίσκετε 

απροετοίμαστο πρέπει να κάτσω τώρα ένα ένα να θυμηθώ ή να ψάξω στο ιντερνετ ή 

να ψάξω σε φίλους που τα έχουνε. Εγώ δεν τα θυμάμαι. 62 (ακούγεται η σύζυγος) η 

τελευταία καταμέτρηση που έκανα. Μ.Κ. ε κάπου εκεί είναι. Απλά σε αυτές τις 

δισκογραφίες μένω σε 2-3 ή 4 πρόσωπα συγκεκριμένα που ήταν άνθρωποι που 

τραγουδούσαν αυθεντικά. Δηλαδή δεν ήτανε επαγγελματίες. Ήταν από χωριά αλλά 

ήταν εξαιρετικοί! εξαιρετικότατοι! Πολλοί καλύτεροι φυσικά από τους εν ενεργεία 

επαγγελματίες! Και λόγω του χρώματος αλλά και λόγω της γνησιότητας του 

τραγουδιού. Όπως με τον Γεωργούλη το Λαφαζανίδη, τον Κώστα Παπαδόπουλο από 

τη Σκίτη Κοζάνης, το παρατσούκλι Τσιλιγκέρς, ο Γεωργούλης ή Κατσάς, αυτά τα 2 

ονόματα, ο Κώστας του Τσαρτσαφί από τη Σκίτη Κοζάνης, το αντρόγυνο που 

τραγουδάει καταπληκτικά, Αλεξάνδρα Ξενοδοχίδου από την Κομοτηνή, από ένα 

χωριό της Κομοτηνής, δεν το θυμάμαι. Φοβερή της εποχής αυτής. Μιλάμε για τη 

δεκαετία του 60. Αρχές του 60 που τραγουδούσε έτσι στα ραδιόφωνα κ.τ.λ. έχω κάνει 
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ας πούμε τέτοιες καταγραφές. Για μένα είναι πολύ πιο σημαντικές από τις δικές μου. 

Έτσι τις θεωρώ .». 

 

 

5.5.Συγκερασμός των δύο κόσμων σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα. 

 

Ο Μιχάλης Καλιοντζίδης έχει δημιουργήσει σχολές εκμάθησης ποντιακής λύρας, με 

την ονομασία «Λύρα». Η πρώτη σχολή ιδρύθηκε το 1988 στην Καλλιθέα Αθηνών και 

λειτουργεί έως σήμερα κάτω όμως από άλλη διεύθυνση, την οποία ανέλαβε ένας 

άξιος μαθητής του και συνεχιστής του έργου του. Εκτός από την Αθήνα όμως οι 

σχολές «λύρα» λειτουργούν και σε άλλες πόλεις όπως Αγρίνιο, Ανατολή Ιωαννίνων, 

Πτολεμαΐδα, Κοζάνη, Βέροια, Αριδαία, Κόπανο Νάουσας, Κιλκίς, Θεσσαλονίκη, 

Καβάλα, Ροδόπολη Σερρών, Κρύα Βρύση Γιαννιτσών, Δράμα, Κατερίνη και 

Πρέβεζα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια ο Μιχάλης Καλιοντζίδης είναι 

διδακτικό μέλος στο τμήμα λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 

στην Άρτα. Επίσης έχει ένα τμήμα χορωδίας στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη. 

Στο ενεργητικό του υπάρχουν πολλές συναυλίες με την τριανταμελή ομάδα 

λυράριδων και την σαρανταμελή του χορωδία, με αποκορύφωμα την πρώτη εμφάνιση 

του μουσικού συνόλου στην Παναγία Σουμελά στις 14/08/1994 που υλοποιήθηκε στα 

μάτια 20.000 θεατών. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το 2002 η χορωδία του 

έλαβε μέρος σε διεθνές φεστιβάλ χορωδιών στη Λευκωσία της Κύπρου. 

 

Χρήζει να πούμε ότι ο Μιχάλης Καλιοντζίδης είναι ο πρώτος που επιχείρησε να 

γράψει νότες στο πεντάγραμμο για την ποντιακή λύρα μιας και η εκμάθησή της ήταν 

πάντα προφορική και εμπειρική. Ορόσημο σε αυτή του τη δράση είναι το βιβλίο του 

«Η λύρα του Πόντου» από της εκδόσεις του τμήματος λαϊκής και παραδοσιακής 

μουσικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.  

 

 

Στιγμιότυπο 7: « Η λύρα κ’ εχ νότες.». 

 

«Θα μάθετε κάτι καινούριο. Ίσως να μην το ξέρατε. Ιστορικά να το ψάξετε. Ασφαλώς 
δεν μπορεί να είναι κανείς απόλυτος και πολύ περισσότερο εγώ ο ίδιος. Αλλά δεν 
υπήρξε στα χρονικά της ποντιακής μουσικής διδασκαλία πεντάγραμμου πριν το το 
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Μιχάλη. Δυστυχώς! Ο πρώτος που έκανα κυριολεκτικά την υπέρβαση διότι, όταν 
τους είπα ότι έγραψα νότες για τη λύρα και ότι διδάσκεται μέσα από τη μουσική 
παιδεία κ.τ.λ. μόνο που δε με πήραν με τις πέτρες. Και μιλάμε όχι για τον κόσμο, για 
τους συναδέλφους! Η λύρα κ΄εχ νότες. Η λύρα δεν έχει νότες. Τι είναι αυτά που 
λες!». 

 

 

Στιγμιότυπο 8: «…διαβάζουν και είναι πολύ καλό» 

«Δεν υπάρχουν νότες στη λύρα, παίζεις έτσι και από μόνος σου μαθαίνεις. Δεν 

υπάρχουν, δεν έχει η λύρα νότες. Αυτοί ακόμα και σήμερα αραιά και που βέβαια, 

κάπου-κάπου, ξεστομίζονται. Αλλά πάνε 30 χρόνια πίσω. Δεν υπήρχε διδασκαλία ας 

πούμε μεθοδική. Το να μάθουν κάποια. Από μόνοι τους μαθαίνανε ή πηγαίνανε σε 

κάποιον. Έπαιζε ένας λύρα και κάποιος ψιλοέκανε κάποια γεμάτα και μετά μόνοι 

τους. Αυτός ο τρόπος υπήρχε. Έτσι μεταλαμπαδευόταν η συνέχεια της λύρας. Ως 

σχολή και ως ας πούμε επίσημα καταγεγραμμένη ας το πούμε, με κάπως ένα λογικό 

τρόπο στο πεντάγραμμο, ήτανε που έκανε ο Δάσκαλος. Έκτοτε δηλαδή μπήκε σε μια 

σειρά και σήμερα τα περισσότερα παιδιά διαβάζουν. Δεν μιλάω για τους μαθητές 

μου, αλλά και άλλα παιδιά μαθαίνω ότι προσπαθούν, διαβάζουν και είναι πολύ 

καλό.» 

 

 

 

Στιγμιότυπο 9: «πηδούσα την μάντρα, έβαζα το αυτί μου στο τζάμι, 

ξαγρυπνούσα,μετά πήγαινα κάτω από το υποστεγο και έπαιζα λύρα.». 

 

Παράδειγμα από εμένα πάρτε. Εγώ όταν ήμουνα στο ίδρυμα στη Δράμα έμενα στο 

κέντρο παιδικής μέριμνας, ορφανοτροφείο να στο πω, έτσι απλά να το καταλάβεις. 

Είχε μια μάντρα και ακριβώς από πάνω ένα κέντρο ενός παλιού λυράρη 

συγχωρεμένου. Και ο αδερφός του συγχωρέθηκε. Του Τσακαλίδη του Κωστίκα ο 

αδερφός. Μεγάλη μορφή! Από τους 3 κορυφαίους 4 τις εποχής εκείνης. Ο αδερφός 

του είχε κέντρο. Πηδούσα την μάντρα, έβαζα το αυτί μου στο τζάμι, ξαγρυπνούσα, 

μετά πήγαινα κάτω από το υπόστεγο και έπαιζα λύρα. Ξανά το ίδιο. Αυτό γινότανε 

Παρασκευή , Σάββατο, Κυριακή. Αυτό ήτανε το περισσότερο. Έτσι μαθαίνανε 

φαντάζομαι και τα άλλα παιδιά. Από κάποιο παππού που ακούγανε. Αν και εκείνη 
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την εποχή σπάνιζε να βλέπεις νέο να παίζει λύρα και να έχει κάποιο επίπεδο. Έτσι; 

Ήτανε δύσκολο.» 

 

Ο Μιχάλης Καλιοντζίδης αναλαμβάνει παιδιά από 4 ετών κάνοντας τα μουσική 

προπαιδεία και δείχνοντας τα το σωστό κράτημα της λύρας, κάτι πολύ σημαντικό για 

την μετέπειτα εξέλιξη τους. Χρησιμοποιεί μεθόδους που ενθαρρύνουν τα παιδιά να 

μάθουν, μέσα από το παιχνίδι. Στις ηλικίες δημοτικού διδάσκονται τα πρώτα 

θεωρητικά μαθήματα, μαζί με την πρακτική εξάσκηση της λύρας.  

 

 

στιγμιότυπο 10: « …χρησιμοποιώ τη μέθοδο με τα ζώα» 

 

...Μουσική προπαιδεία ας το πω έτσι. Όταν τα παιδιά είναι νήπια ή προνήπια, 

χρησιμοποιώ τη μέθοδο με τα ζώα. Αυτοκόλλητα ζωάκια, τα οποία συμβολίζει το 

κάθε ένα τη μια νότα. Η κίνηση βέβαια του δείχνεις ότι είναι η σωστή. Προσπαθείς 

σε αυτά τα 2 χρόνια που είναι τα προκαταρκτικά, να μάθει να κρατάει το δοξάρι και 

τη λύρα. Για μένα είναι μεγάλο επίτευγμα να μάθει να κρατάει τη λύρα στα 2 χρόνια. 

Είτε είναι 6 χρονών μέχρι τα 8 του, είτε είναι 4 μέχρι τα 6 του, σε αυτά τα 2 χρόνια αν 

καταφέρει και μάθει να κρατάει τη λύρα και να δουλεύει το δοξάρι του σε μια απλή 

ασκησούλα, για μένα είναι πολύ σημαντικό. Μπήκε η βάση ουσιαστικά. Για τα παιδιά 

που διαβάζουν, που πάνε στο σχολείο και μπορούν να διαβάσουν, ξεκινάμε και 

κάνουμε μια σχετική θεωρεία στη μουσική. Δηλαδή μαθαίνει τη μουσική αλφάβητο, 

τις νότες, τις αλλοιώσεις. Όχι μαζεμένα. Και ταυτόχρονα μετά το 3ο-4ο μάθημα και 

πρακτικά, εφαρμογή πάνω στη λύρα… είναι λίγο χρονοβόρο αλλά θεωρώ ότι είναι το 

σωστό. Πιστεύω ότι είναι το σωστό.» 

 

Το βιβλίο του, «Η λύρα του Πόντου», χωρίζεται σε τρία μέρη: 

 

 Στο πρώτο μέρος, «η λύρα και ο λυράρης»,  γίνεται αναφορά στην μουσική του 

Πόντου και ιδιαίτερα στο διαστηματικό κόσμο της λύρας. Επίσης περιγράφεται η 

κατασκευή της ποντιακής λύρας και δίδεται βαρύτητα στην περιγραφή κρατήματος 

και παιξίματός της καθώς και οργανολογία. Στο τέλος του πρώτου μέρος εγγράφεται 

η σημειογραφία που χρησιμοποιεί ο καλλιτέχνης για την απόδοση των 

καλλωπιστικών στοιχείων. 
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Το δεύτερο μέρος αποτελείται από ασκήσεις. 

 

 Στο τρίτο μέρος συγκαταλέγεται  πλήθος ποντιακών κομματιών σε μορφή 

παρτιτούρας.  

 

Παραδειγματικά, παρακάτω, ακολουθούν αποσπάσματα από το βιβλίο του Μ. 

Καλιοντζίδη. 
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Στιγμιότυπο 11: «… η μουσική του Πόντου είναι τροπική μουσική.» 

 

«Και είπα ότι η μουσική του πόντου είναι τροπική μουσική. Δεν μπορείς να τη βάλεις 

ας πούμε ούτε στο δυτικό σύστημα ασφαλώς, αλλά ούτε και στη βυζαντινή μουσική. 

Και το λέω γιατί όχι ότι δεν έχει σχέση με τη βυζαντινή μουσική αλλά είναι εντελώς 

διαφορετικό… το ηχόχρωμα της ποντιακής μουσικής. Και όσον αφορά και τα 

μακάμια, επειδή χρησιμοποιούμε πάντα 2 χορδές παίζοντας κατά κόρον 80 με 90 τις 

εκατό. Αυτή είναι η ποντιακή λύρα. Και γι’ αυτό τη θεωρώ βασιλιά στο είδος της και 

αυλικό σε οποιοδήποτε άλλο είδος παίξει, ότι και να παίξει. Δεν μπορεί να γίνει βιολί 

η λύρα και δεν μπορεί να γίνει και μπουζούκι. Όπως ούτε και αυτά τα όργανα δεν 

μπορούν να αγγίξουνε αυτό που εκφράζει η ποντιακή λύρα, τη μουσική που 

εκφράζει. Άρα μένω σ’ αυτό ως όργανο. Το ξεκαθαρίζω. Για τη μουσική απ’ την 

οποία γεννήθηκε, επειδή δουλεύεται διπλόχορδα μπορεί στη μελωδία να έχεις το χ 

μακάμι και ο ισοκράτης από ‘κείνη τη διπλή που παίζεις, να παίζει κάτι άλλο. Είναι 

τροπική μουσική. Είναι η δική της μουσική. Δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις 

δηλαδή, να στο πω ας πούμε, τις αλλοιώσεις με βάση των αλλοιώσεων, να πεις αυτή 

είναι η τάδε κλίμακα, αυτή είναι η τάδε κλίμακα και τα λοιπά. Το τάδε τραγούδι 

ανήκει εκεί και πιστεύω και στη παραδοσιακή γενικότερα μουσική είναι λίγο 
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δύσκολο να υπάρχει. Πλην τα Δωδεκάνησα. Συγγνώμη! Τα Επτάνησα και ίσως τα 

Δωδεκάνησα.» 

Από τις σχολές του Μ. Καλιοντζίδη έχει περάσει πλήθος μαθητών. Ο ίδιος αλλά και 

οι δάσκαλοι που συνεργάζεται, όλοι απόφοιτοι των σχολών του, συνεχίζουν να 

μαθαίνουν στους μαθητές την ποντιακή παράδοση με σκοπό την συνέχισή της. Το πιο 

σημαντικό επίτευγμα που ωθεί τον Δάσκαλο να συνεχίσει, είναι η αγάπη που δίνει 

και παίρνει από τους μαθητές του.  

 

 

Στιγμιότυπο 12: «… το DNΑ της λύρας.». 

 

«Τα υπέρ να πω ότι έχουμε πάρα πολλούς μαθητές, πάρα πολλούς, σε σημείο που για 

να μπορώ να θυμηθώ παιδιά τα οποία παίζουν. Πρέπει να κοιτάξω κάτω το αρχείο. 

Τώρα σας μιλάω. Πάτε 25 χρόνια πίσω. Όταν έχουν περάσει πάνω από 2000 μαθητές 

ίσως και 3 δεν ξέρω. Όχι επί μονίμου βάσεως. Αυτά τα 30 χρόνια. Ποιόν να 

πρωτοθυμηθώ; Μόνο μικρά να μπορώ θυμηθώ. Α! Αυτός είναι ο τάδε. Βέβαια αυτοί 

που είναι στην πρώτη γραμμή οι οποίοι είναι καμιά εκατοστί από τους οποίους τους 

50  τους έχω πολύ πιο μπροστά, οι άλλοι είναι του 9, του 10, αυτοί είναι 10 και 

φεύγα. Άριστοι εκτελεστές. Αυτούς μπορώ να τους θυμάμαι επειδή ασχολούνται. 

Τους άλλους που δεν είναι βέβαια ας πούμε να τους υποτιμάς, ξέρετε είναι πολύ πιο 

σοβαροί απ’ αυτούς που παίζουν και είναι επαγγελματίες. Ξέρουν τι τους γίνεται. 

Απλά δεν έχουν τη δεξιότητα που έχουν τα παιδιά που δουλέψανε και που 

εξελιχθήκανε, κάναν δισκογραφίες, γίναν επαγγελματίες. Αυτό είναι το υπέρ; Εγώ θα 

σταθώ στο άλλο. Ότι να με ρωτήσεις πως νιώθω για όλα αυτά τα χρόνια. Να με 

ρωτήσεις που βρίσκω τη δύναμη και συνεχίζω ακόμα και το κάνω και κόβω 

χιλιόμετρα. 2000 χιλιόμετρα την εβδομάδα. Απ’ αυτό που δίνω, εισπράττω πολύ 

περισσότερα. Είναι η αγάπη των παιδιών γι’ αυτό που κάνω. Είναι φοβερό! Αυτή η 

επαφή είναι κυριολεκτικά πατέρα και παιδιού όπως σας το λέω, μ’ ένα διαφορετικό 

DNA, το DNA της λύρας. Αυτό εισπράττω τα υπέρ ας πούμε αυτά είναι για μένα. 

Έτσι νοιώθω.» 
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Στιγμιότυπο 13: «…μια αρμονική αλυσίδα.» 

 

«…Ο κύριος στόχος μου όταν ξεκίνησα να διδάξω λύρα ήταν τα παιδιά να μάθουν 

ποντιακή λύρα. Εμένα αυτό με ενδιέφερε. Το είδος μας, η παράδοση μας να 

διαιωνιστεί και την όποια εξέλιξη, που κακώς την λέμε εξέλιξη, η συνέχειά της. 

Πρέπει  να υπάρχει μια αρμονία. Αυτός είναι ο στόχος μου ο κύριος. Όποιος μιλάει 

για εξέλιξη, για μένα είναι έξω, εκτός τόπου και χρόνου. Πως το λένε. Η συνέχεια 

είναι της παράδοσης μέσα από τη διάνθηση της  αρμονίας. Να έχει σχέση το ένα με 

το άλλο. Να υπάρχει, έτσι να στο πω, μια αρμονική αλυσίδα. Να μην ξαφνικά πάει το 

ένα σου πόδι στη μια διασταύρωση, στον ένα δρόμο και στην άλλη πάει το άλλο. 

Ούτε εκεί θα ακολουθήσεις, ούτε εδώ θα ακολουθήσεις. Αυτό είναι το κύριο. Ό 

στόχος όταν ξεκίνησα να κάνω τα παιδιά. Και πιστεύω ότι, δόξα τω Θεώ, κάτι έγινε.» 

 

 

5.6.Νεοποντιακά τραγούδια και η ένταξη του κομματιού ‘‘ΡΑΣΟΠΟΥΛΟΝ’’ 

στην ποντιακή παράδοση. 

 

Πολλοί μουσικοί έχουν επιδιώξει τα τελευταία χρόνια να συνθέσουν παραδοσιακά 

κομμάτια, τα οποία χαρακτηρίζονται από κοινό και κριτικούς ως «νεοπαραδοσιακά». 

Είναι συνθέσεις οι οποίες ακούγονται ως εποχιακά «σουξέ» και εξαφανίζονται με την 

πάροδο του χρόνου. Δεν εντάσσονται σε καμία περίπτωση στον κατάλογο των 

παραδοσιακών κομματιών της εκάστοτε περιοχής γιατί τους λείπει η αυθεντικότητα 

και γιατί είναι επηρεασμένα από τη σύγχρονη εμπορική μουσική βιομηχανία. Το ίδιο 

όμως δε συμβαίνει με το τραγούδι «Ρασόπουλον» του  Μ. Καλιοντζίδη. Είναι ένα 

κομμάτι που αγαπήθηκε και χαράχτηκε στο νου τον Ποντίων, λόγω της έντεχνης 

προσέγγισης του καλλιτέχνη στην ποντιακή μουσική παράδοση. 

 

 

Στιγμιότυπο 14 «…χωρίς στιχάκια απάν τραγουδία επιτυχία κι γίνεται.» 

 

« Πρώτα απ’ όλα τα βιώματα. Δε σ’ αφήνουν να ξεφύγεις απ’ αυτό το είδος, αφού 

αυτό ζω, αυτό έζησα. Είναι ο κύριος προστάτης σ’ αυτό που προσπαθώ να κάνω. Από 

‘κει ξεκινά απ’ τα βιώματα. Δεύτερον άκουγα το ζουρνά και μ’ άρεζε. Σαν ήχος 

δηλαδή και βρέθηκα στην Παναγία Σουμελά εκείνα τα χρόνια. Πρέπει να ήταν το 85, 
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86 κι άκουσα ζουρνάδες πολλούς. Ήταν κι από τη Νάουσα, ήταν και δικοί μας και 

αυτά. Λέω γιατί να μην μπορέσω να βγάλω σ’ αυτόν τον ήχο που μ’ αρέσει, να κάνω  

κάτι με τη λύρα και να βγάλω; Αυτό που σας λέω είναι ακριβώς η αρχή του. Ε, όταν 

κάποια στιγμή βρέθηκα στην Αθήνα, θυμάμαι Νίκο το λέγαν το παιδί, ένας 

κιθαρίστας. Έπαιζα στο Φάρο. Ήταν το 86, 87 εκείνη την εποχή. Με το συγχωρεμένο 

τον Αμαραντίδη το Γιώργο ήμασταν. Κι έπαιζα. Κι όπως παίζω σπίτι, λέω αυτό το 

κομμάτι λέω, θα το παίξω στο Νίκο γιατί ήξερα ξέρει από μουσική. Να μου πει τη 

γνώμη του. Απ’ τα Μέγαρα είναι. Ε, πήγα. Το ‘χα παίξει στο σπίτι βέβαια έτσι λίγο. 

Λέω θα το παίξω με την κιθάρα και μάλιστα όταν έπαιζα ακουγόταν ένα, λέει τι είν’ 

αυτό; Λέω να, καινούριο τραγούδι δικό μου. Το έπαιζε και γύρισα και τον έλεγα με 

το στόμα. Όχι του λέω έτσι, να να (τραγουδούσε τις νότες) αυτό θα κάνεις. Του το 

έκανα με το στόμα  και γελούσε. Το ‘κανε. Το ‘κανε μια πρόβα. Λέω σήμερα το 

βράδυ θα ‘ρθούνε  τα παιδιά της Δώρας Στράτου. Ο Νίκος Ζουρνατζίδης επικεφαλής, 

πάντα φίλος καρδιακός, ο Βούλκας, Χατζαρίδης* Τάσος, ο Λευτέρης όλο το τσούρμο 

και θα τους το παίξω να δω. Λέω αυτοί είναι χορευταράδες. Λέω θα δω αν θα τους 

αρέσει. Και την ώρα που χορεύουν εκεί ξάφνου λέω Νίκο; Λέω να παίξουμε το δικό 

μου. Το θυμάσαι; Ναι μου λέει εντάξει. Ξεκινάω και το παίζω. Βλέπω που λες 

τινάζουν όλοι τα χέρια πάνω και πρώτος ο Νίκος και χορεύουν. Και θυμάμαι να λέω. 

Όπα λέω. Εδώ είμαστε. Το ‘παιξα δυο τρία λεπτά και μετά γύρισα το άλλο. Έτσι 

ξεκίνησε. Κι όταν το έβγαλα σε δισκογραφία  όντως έγινε πρώτα ένα σόλο. Σόλο 

Μιχαλάκης είναι ο τίτλος του την πρώτη φορά που εκδόθηκε. Και έμαθα τότε ότι το 

κάνανε, έγινε επιτυχία εν πάση περιπτώσει ,το έπαιζαν  οι ραδιοφωνικοί σταθμοί σαν, 

πως το λένε, σήμα εκπομπής, έναρξη κ.τ.λ. και χαλί πολλές φορές. Τελοσπάντων. Και 

είχα πει αυτόν τον φίλο μου τον συγχωρεμένο τον Γιώργο. Λέω Γιώργο ατό θα ίνετε 

επιτυχία λέω. Σίγουρος εγώ. Ε λέει Μιχάλη, χωρίς στιχάκια απάν τραγουδία επιτυχία 

κι γίνεται. Καταλάβατε τι είπα; Μπράβο βρε κορίτσια! Χωρίς στίχους λέει επιτυχία δε 

γίνεται. Τέλοσπαντων μετά από κάνα-δύο χρόνια μου λέει λύρα έμαθες, αυτό έμαθες 

τέρεν και βάλε στιχάκια απάν και ξαναβγάλν’ ατό  λέει, θα κλεβν’ ατό και θα 

απαλαλούσε! Πάνε βάλε στίχους και ξανά βγάλτο λέει. Λοιπόν. Κι έτσι μετά έκατσα  

να γράψω στίχους. Εδώ έχει  μια άλλη ιστορία. Δεν είμαι στιχουργός! Δηλαδή γράφω 

στίχους, αλλά δε είμαι ο κατεξοχήν. Προσπαθώ τώρα να βάλω ένα στιχάκι, δεν 

ταιριάζει. Λέω τι σόι μέτρο έχω. Δούλευα τότε με το Χρύσανθο τον συγχωρεμένο στο 

Κορτσόπον. Το 91. Λέω καπετάνιε; Τι είναι; Εδώ στο σκοπό μου πάνω πες ένα 

στιχάκι  άμα είσαι μάγκας του λέω. Εγώ λέει; Βρε άμα είσαι τραγούδα του λέω. Βάζει 
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το χέρι του πάνω στο κάγκελο. Παίξε μου λέει. Δεν είχαμε πολύ κόσμο. Καμιά 

δεκαριά παρέες. Μμμμμ τακ και λέει ένα στίχο και βρήκα το μέτρο. 

Δεκαπεντασύλλαβο πως το χρησιμοποίησε. Λέω εντάξει είναι. Λέει εντάξει; Πες κι 

άλλα, πες κι άλλα του λέω! Α! σ΄ άρεσε μου λέει. Και είπε 2-3 στιχάκια ξέρω ‘γω και 

πήγα έτσι τους στίχους. Βέβαια εντάξει ρασόπουλον είναι ποντιακή λέξη. Κατά την 

ποντιακή ορολογία το λένε πανελλαδικά ας πούμε… Μόνο εκείνο που λέει η δυσ’ 

εφέκεν τα ρασ(ι)ά  και έκατσε σα καμένα. Μόνο αυτά είναι από ένα στίχο που 

θυμάμαι, έλεγε ένας παλιός και βρήκα τη συνέχεια του. Όλα τα άλλα τα έχω γράψει 

εγώ. Σαν στοιχείο κατεξοχήν παραδοσιακό είναι το η δυσ’ εφέκεν τα ρασ(ι)α… Γιατί 

ήταν ένα στιχάκι που δεν υπήρχε η συνέχειά του, ελλιπές και τη συνέχειά του την 

έγραψα εγώ. Έτσι γράφτηκε το τραγούδι αυτό.» 

 

 

στιγμιότυπο 15: « Πέρασε στον κόσμο μέσα από τα ηχοχρώματα…» 

 

«…Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι  ότι σε μια εκπομπή εδώ στο ραδιόφωνο 

Ακριτών του Πόντου στη Σταυρούπολη, βρέθηκε ο Νίκος ο Ζουρνατζίδης και είπε 

κάποια πράγματα με τα οποία με κάλυψε. Ούτε εγώ τα σκέφτηκα δηλαδή. Και τους 

είπε λέει θα μου πείτε γιατί  αναφέρομαι σε αυτό το τραγούδι; Γιατί αναφέρθηκε σε 

αυτή την ερώτηση… και λέει δέστε ακόμα και το τραγούδι και τους στίχους τους 

έγραψε ο ίδιος. Είναι ένα πράγμα πολύ προσεγμένο, πολύ ποιοτικό λέει. Και το 

σημαντικότερο! Πέρασε στον κόσμο μέσα από τα ηχοχρώματα όμως ,λέει, της 

ποντιακής μουσικής. Δεν είναι φευγάτο από εκεί. Δηλαδή στο στυλ αυτό να 

καταλάβεις έπαιζε ο ζουρνάς. Ακόμα και φλογέρα μπορούσε να παίξει, όχι βέβαια με 

τέτοια. Ο ζουρνάς πιο πολύ γιατί είχε αυτά τα, τη δυνατότητα. Και έτυχε να τον 

ακούσω. Εγώ δεν έδωσα σημασία να σας πω την αλήθεια. Ούτε και  τώρα που 

μιλάμε. Θέλει να μείνει παραδοσιακό ας μείνει. Δεν θέλει να μείνει, δεν με 

ενδιαφέρει. Έκανα κάτι που μου άρεσε και προσπάθησα να το λανσάρω, θα μου 

επιτρέψετε, αξιοπρεπώς. Τίποτα παραπάνω. Και αυτά που λέω τα εννοώ. Δεν είμαι 

τύπος, ξέρετε, αυτά που λέω τα πιστεύω και τα εννοώ. Ούτε και με ενδιαφέρει. Γιατί 

έχω γράψει και τον Καραλάζο. Έντεχνο τραγούδι και αυτό. Το οποίο το 

κατηγορήσανε. Εγώ δεν το ξεχωρίζω.  Το έγραψα για ένα φίλο μου, ήμουν 20 χρονών 

παιδί. Αυτή ήταν η δύναμη που είχα. Και ο στιχουργός, τον είχα χάσει ήτανε 40 

χρονών, δεν είχα ούτε μάνα ούτε πατέρα, εν πάση περιπτώσει ήταν μια ιστορία 
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μεγάλη. Και το κατηγορήσαν γιατί, εκεί να δεις τι είχε γίνει! Που συνάδελφοι 

,Ανέστης Μωυσής ,λύρα και τραγούδι. Σπίτια πήρανε λέει τα παιδιά μου από τον 

Καραλάζο! Πλάκα με κάνετε λέει; Και θα σας κάνω μόνο μια ερώτηση. Καρσιλαμάς. 

Πες τε μου σε ποιο γάμο ποντιακό, δεν ξέρω για τους άλλους σε ποιο γάμο δε 

χορέψανε καρσιλαμά, άσε τον Καραλάζο, πηγαίνοντας τη νύφη και το γαμπρό στην 

εκκλησία; Στον ποντιακό πάντως δεν υπάρχει γάμος. Λοιπόν! Μην προσπαθείς, ας 

πούμε, επειδή κάποιους τους στράβωσε γιατί έγινε μεγάλη επιτυχία! Μήπως εγώ το 

ήξερα; Στην Αθήνα ήμουνα. Ήμουν λυράρης του Χρύσανθου. 20 χρονώ παιδί, μήπως 

ήξερα εγώ τι γινόταν στη Μακεδονία με τον Καραλάζο; Μετά τα είδα. Και δε με 

ενδιέφερε.  Έτσι κι αλλιώς εγώ έκανα κάτι για ΄σένα, για τον άλλον. Από μόνος μου 

το έκανα, έτσι από τον ψυχή μου το ‘κανα. Και… περάσαν χρόνια, ….δηλαδή το 

τραγούδι, πραγματικά, δηλαδή όπου πάει σαρώνει, για όλους. Τα κέντρα και για τους 

γάμους και είδα, αυτήν, κάποια στιγμή το πήρα πάνω μου και τους λέω. Σταθείτε ρε 

μάγκες λέω! Εσείς θα το παίζεται παραδοσιακοί και εγώ είμαι ο νεοποντιακός; Στο 

γάμο σου τι έπαιξαν μπροστά και χόρευαν; Τι έπαιξαν στο γάμο σου και χόρευαν..; 

Καρσιλαμά! Και σε πειράζει ο Καραλάζος; Το Ασμαλαρίμ δεν σε πειράζει που 

τραγουδούσες; Και στο κάτω- κάτω δεν το ‘πα ότι είναι ποντιακό τραγούδι. Το είπα 

αφιέρωμα είναι ο Καραλάζος σ’ ένα φίλο μου. Καταλάβατε; Δηλαδή έχω γράψει και  

τέτοιο κομμάτι. Ένα και το μοναδικό. Εν πάση περιπτώσει το έκανα. Προσπάθεια 

ήταν. Το ‘κανα για ένα φίλο μου…» 

 

 

5.7.Κριτική αντιμετώπιση της ποντιακής παράδοσης του  χτες και του σήμερα. 

 

Ο Μ. Καλιοντζίδης πιστεύει ότι η νέα γενιά παρά την δεξιοτεχνία που ανέπτυξε και 

την μουσική παιδεία που απέκτησε μέσω των ωδείων και των ανώτατων ιδρυμάτων 

έχει παρασυρθεί από τους καιρούς και δεν ακολουθεί την μουσική παράδοση. 

Αναλώνεται σε ένα κακό παιχνίδι ανταγωνισμού χωρίς ουσία και χάνει τη μαγεία της 

τέχνης. Εν αντιθέσει οι παλιοί αν και καθαρά εμπειρικοί, είχαν αυθεντικότητα και 

ήταν επικεντρωμένοι στην σωστή έκφραση της ποντιακής μουσικής.  
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Στιγμιότυπο 16: « Μπορεί ο νέος να είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς.» 

 

 «Μπορεί ο νέος να είναι ωραίος αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Το λέει και η λαϊκή 

παροιμία. Υπάρχει διαφορά. Είναι η εξής για τους νέους. Μια άριστη τεχνική, μια 

ταχύτητα μεγάλη, ευχέρεια δηλαδή. Απ’ τους παλιούς υπάρχει. Δεν υπήρξε αυτό, 

αλλά επειδή ήταν δεδομένη  η απόδοσή τους πάνω στην ποντιακή μουσική. Αυτό που 

κάνανε. Δεν μπερδέψαν δηλαδή κάποια άλλα είδη μουσικής και κάποια άλλα 

στοιχεία να βάλουν μέσα στην ποντιακή μουσική. Λοιπόν, η διαφορά είναι στο ότι οι 

νέοι, αυτό το  DNA που κουβαλάνε καταρχήν είναι μεταλλαγμένο. Αυτό είναι το 

μόνο σίγουρο. Ή δεν το έχουν συνειδητοποιήσει. Δεν είναι συνειδητά Πόντιοι. Να το 

πω έτσι πιο απλά. Για τους δε παλιούς, δε μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά γιατί 

αυτό τους εξέφραζε. Αυτό βιώσανε. Μα αυτό λέμε ότι είναι η συνέχεια. Να σας το πω 

πιο απλά. Μπορεί να, ας πούμε, σε ένα σπίτι που έχει ένα κήπο, να κάνεις ένα 

καταπληκτικό κήπο με λουλούδια. Πάρα πολύ όμορφο. Και να βρεθείς κάπου , σε μια 

βουνοπλαγιά και να μυρίσεις ένα λουλούδι. Ε αυτή την ευωδία που έχει το βουνό ότι 

και να κάνεις στον κήπο σου, δε την έχεις. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά για μένα. Η 

ουσία της διαφοράς. Και πιστεύω ότι τα νέα παιδιά, υπάρχει, ναι είναι αλήθεια αυτό, 

μια να σας το πω, ένας ανταγωνισμός κάκιστος για εμένα. Κάκιστος! Ποιος θα πάρει 

πιο πολλά, ποιος θα πάρει κάτι άλλο, ποιος θα εντυπωσιάσει. Χάσαν την ουσία. Δεν 

πρέπει να προσπαθείς να εντυπωσιάζεις. Πρέπει το παίξιμό σου να τα δίνει όλα αυτά. 

Με ότι και να έχεις να ασχοληθείς, θα πρέπει μέσα από αυτό που κάνεις, να πάρεις 

αυτό που σου αξίζει. Γιατί αυτά πολύ απλά δε έχουνε συνέχεια και ούτε ένα 

αποτέλεσμα. Και αυτοί που παίζουν σήμερα, τα παιδιά, που είναι άξιοι κατά τα άλλα 

μουσικοί, γιατί έχουν τη μουσική παιδεία που είχαμε πει, θα ‘ρθει η ώρα που θα πουν, 

τι βλακεία κάναμε. Να κατασταλάξουμε εδώ. Αλλά θα είναι πολύ αργά όμως. Δεν θα 

μπορέσουν να έχουν αυτή την ευωδία του αγριολούλουδου. Είναι όπως μάθεις, όπως 

βιώσεις και ότι πορεία χαράξεις.» 

 

 

Στιγμιότυπο 17: « Τρίχες κατσαρές!» 

 

«Τρίχες κατσαρές! Τρίχες κατσαρές! Συγγνώμη για την έκφραση. Ψάξε δισκογραφία. 

Όσο θέλετε. Αν θα βρείτε ένα τραγούδι που να εκφράζει τον Πόντο, να ‘ρθείτε να 

μου το πείτε να το μάθω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ε, κάποιες περιπτώσεις σπάνιες, 

73 
 



από κάποια καταγραφή αν θα γίνει από κάποιο νεαρό, από κάποιο παιδί που θα βρει 

κανένα παππού κάπου να τραγουδάει, έχει να δώσει κάτι. Δυστυχώς εδώ σε αυτές τις 

δισκογραφίες που γίνονται δεν υπάρχει κάτι. Είναι δίσκοι με ημερομηνία λήξης! 

Κυριολεκτικά.» 

 

 

Στιγμιότυπο 18: «Είναι ένα τραγούδι και μια λύρα.» 

 

« Έχουμε μια διαφορά εδώ. Σωστό είναι αυτό που λες γλυκύτατη Άννα, όμως έχω να 

σου πω το εξής για τη δεξιοτεχνία. Δε σημαίνει ότι οι παλιοί δεν είχαν δεξιοτεχνία. Οι 

παλιοί την είχαν πάνω στην ποντιακή λύρα. Δηλαδή ε, πράγμα που δεν μπορούν να το 

κάνουν τα νέα τα παιδιά. Να τους πεις να παίξουν ας πούμε την ποντιακή λύρα όπως 

είναι η δομή της κι όπως πρέπει να εκφράζεται το τραγούδι μέσω αυτής, δεν έχουν τη 

δύναμη να το κάνουν, διότι έχουν συμπαρασυρθεί από μια τεχνική διαφορετική. 

Βέβαια πολύ δυνατή τεχνική. Το ‘πα και το ξανά λέω δεξιοτεχνία άριστη και τα 

λοιπά. Δεν μπορείς όμως να ακουμπήσεις σ’ αυτή την τεχνική (την παλιά). Να σας 

πω πολύ απλά Γεωργούλης Κουγιουμτζίδης, αείμνηστος , Χρύσανθος Θεοδωρίδης. 

1973 δίσκος τα μαλλία μ’ ντ’ έσπριναν.  Βρέστε το τραγούδι με τίτλο Ακεί πέρα σ’ 

ορμάνεα κι’ αν. Είναι ένα τραγούδι και μία λύρα. Εάν με πείτε ότι χωράει μέσα εκεί 

κάτι, για μένα χωράει όλη η ποντιακή μουσική μέσα εκεί. Όλες τις μουσικές του 

κόσμου να μου φέρετε, δεν θα συναντήσετε μ’ ένα όργανο κυριολεκτικά και μία 

φωνή, για έναν και που το βίωσε αλλά και έναν που γνωρίζει ν’ ακούει σωστά, θα 

καταλάβει ότι αυτό το πράγμα δεν περνάει μέσα τίποτα απολύτως. Γιατί; Γιατί είναι η 

τέχνη του οργάνου. Ήταν μεγάλος δεξιοτέχνης ο Γεωργούλης, όπως ο αείμνηστος ο 

πατριάρχης ο Γώγος που λέγαμε, ο Πετρίδης, η κορυφή των κορυφαίων. Αλλά τα 

χρώματα κι οι δεξιοτεχνίες δεν είναι ότι υπήρχε έλλειψη παιδιά. Οι νέοι 

ασχοληθήκανε με το νέο το κύμα, με τη νέα πώς να το πω, ας το πω με τη νέα τάξη 

πραγμάτων που δημιουργήθηκε αυτά τα τελευταία 15-20 χρόνια 25. 20 χρόνια 

κυριολεκτικά. Είχαν επικεντρωθεί πάνω στο άκουσμα της λύρας. Γιατί αυτά που 

παίζουν σήμερα τα παιδιά, προϋπήρξαν άλλοι. Και θα πάω στον πατριάρχη το Γώγο. 

Όταν έπαιζε ο Γώγος τα τσιφτετέλια, τα ζεϊμπέκικα ή όταν έπαιζε σε ταινίες 

τσιγγάνικες μουσική, μέσα κάποιες ε, τον έχω δει σε ταινία να παίζει σας μιλάω 

τώρα, πριν 50 χρόνια λοιπόν, ούτε οι πατεράδες τους δεν είχανε γεννηθεί. Σήμερα 

που παίζουν τη λύρα, παίζει το ένα, παίζει το άλλο. Το ξέρουμε. Χαίρω πολύ, τι κάνει 
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νιάου-νιάου στα κεραμίδια! Μήπως δεν παίζανε τότε; Απλά σήμερα υπάρχει μια άλλη 

γραμμή.» 

 

 

5.8.Σύνθεση Δεδομένων-Προσωπικές εκτιμήσεις.   

 

Ο Μιχάλης Καλιοντζίδης είναι ο πρώτος που δημιούργησε γραφή σε μια τέχνη που 

ήταν καθαρά εμπειρική. Αν και στο δρόμο του συνάντησε πολλούς πολέμιους, δεν 

σταμάτησε να προχωρά και να προσπαθεί για να μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις του 

στη νέα γενιά, προσφέροντας εκτός από την ποντιακή μουσική παράδοση και την 

έντεχνη μουσική παιδεία για να δημιουργήσει έτσι ολοκληρωμένους μουσικούς. 

Δημιούργησε ειδική γραφή για την ποντιακή λύρα, γεγονός που τον έφερε 

αντιμέτωπο με πολλούς συναδέλφους του και στόχευσε στη μετάδοση του σωστού 

ηχοχρώματος της περιοχής αυτής.  

 

Είναι ένας καλλιτέχνης με μεγάλη πορεία, που διατηρεί χαμηλό προφίλ και 

προσπαθεί καθημερινά για τη διάσωση και διάδοση του ποντιακού πολιτισμού. Η 

συμβολή του είναι τεράστια αν και ο ίδιος πιστεύει ότι το πιο σημαντικό που 

προσφέρει είναι η αγάπη που δίνει και παίρνει από τους μαθητές του.  

Μπορεί να φαίνεται σκληρός ο τρόπος που μιλάει για την νέα γενιά μουσικών αλλά 

το κάνει για να  επαναπατρίσει τους νέους, στοχεύοντας στο να ξαναθυμηθούν τις 

ρίζες τους και την κληρονομιά τους. Δεν του αρέσει η έπαρση την τωρινών μουσικών 

και τη θεωρεί ανούσια.  

 

Είναι ένας άνθρωπος που λειτουργεί με το συναίσθημα και δεν ξεχνάει από πού 

ξεκίνησε και τους ανθρώπους που τον στήριξαν στα πρώτα του βήματα, διότι αυτοί  

σηματοδότησαν την πορεία του. Προσπαθεί μέσα από την μουσική του, να 

δημιουργήσει μια «έντεχνη μουσική συνέχεια» του Πόντου και αυτή του η 

προσπάθεια επισφραγίζεται από το κοινό που τον ακολουθεί στο όποιο βήμα του.  

 

Από προσωπική μου εμπειρία, πιστεύω ότι ο Μιχάλης Καλιοντζίδης εκτός από 

αξιόλογος μουσικός, είναι και ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Τον γνώρισα πριν πολλά 

χρόνια στο κέντρο Κεπέγκια, στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης εν έτη 2006-2007, όπου 

και συνεργαστήκαμε για αρκετούς μήνες. Είναι απλός, χαμογελαστός, άμεσος  και 
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δοτικός.  Με έκανε να αγαπήσω την Ποντιακή μουσική και να θέλω να  ασχοληθώ με 

αυτή. Να μάθω τα τραγούδια, τους χορούς, τα ήθη και τα έθιμα. Θυμάμαι που μου 

έλεγε « Πόντια είσαι. Θα σου μιλάω ποντιακά για να μάθεις.»  

 

Από εκεί που δεν ήθελα να λέω τον τόπο καταγωγής μου, με έκανε να τον αγαπήσω 

και να νοιώθω περήφανη γι’ αυτόν.  Ο τρόπος που μιλάει για τον Πόντο, είναι τόσο 

παραστατικός και φορτισμένος που σε εκστασιάζει. Είμαι πολύ χαρούμενη που 

γνώρισα αυτόν και την οικογένειά του.  

 

Τελικά το πιο σημαντικό πράγμα δεν είναι το να τρέφεις την αλαζονεία σου  λόγω της 

πορείας σου, αλλά το να είσαι πραγματικά ζεστός και ταπεινός άνθρωπος με τους 

γύρω σου. Έτσι λαμβάνει μεγαλύτερη αξία η δράση σου και είσαι πιο αποδοτικός στο 

έργο σου. Αυτό πράττει και αυτός ο καλλιτέχνης, κάτι που έχει μεταδώσει και στα 

παιδιά του. Μακάρι όλοι να μπορούσαν να κρατήσουν την ίδια υπόσταση και να 

αγαπούσαν πραγματικά αυτό που κάνουν. Να αγαπούσαν την τέχνη και να 

αφοσιώνονταν   στην σωστή διατήρηση της.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ 

 
Άννα Καλαϊτζίδου : Να ξεκινήσουμε με τη βιογραφία σας, τόπος καταγωγής..  

 

Μιχάλης Καλιοντζίδης: Κατάγομαι από ένα μικρό χωριό του νομού Καβάλας. 

Διπόταμος παλιά ονομασία Τσάιλικ που σημαίνει πέτρα έτσι πως το λέμε σαν είδος 

νταμαριού δηλαδή τσάιλικ, σκληρό. 

 

Οι γονείς μου, ο πατέρας μου ήρθε από την πατρίδα. Σε πολύ μικρή ηλικία κατέβηκε 

στην Πόλη ο παππούς του, από την Τραπεζούντα και συγκεκριμένα από το χωριό 

Κοσμά της περιοχής Ματσούκας και πήγανε στην Πόλη. Εκεί μεγάλωσε ο Πατέρας 

μου ο οποίος έχει πάει σε κολέγιο. Ήτανε Πρωτοψάλτης, διάβαζε βυζαντινή μουσική, 

έγραφε και ήρθε από κει σε ηλικία 14 – 15 χρονών. Παντρεύτηκε μεγάλος και γι αυτό 

είμαι δεύτερη γενιά εγώ, γιατί αν παντρευόταν νέος μπορεί να μην υπήρχα κιόλα. 

Λοιπόν, η μάνα μου Τραπεζούντα κι αυτή Τσερία Τραπεζούντος κατεξοχήν έξω από 

τα Πλάτανα. Έξω απ την Τραπεζούντα είναι η περιοχή αυτή. Αλλά έφυγα από εκεί σε 

μικρή ηλικία. Τα παιδικά μου χρόνια τα πέρασα σ’ ένα ίδρυμα στη Δράμα το 68 -70 

μέχρι να το 79 που έφυγα (απ τη Δράμα). Από κει έφυγα πήγα στην Αθήνα ως 

λυράρης του Χρύσανθου του μεγάλου του τραγουδιστή του Πόντου, μετά από 

πρόσκληση του, μέσω του Νίκου Ζουρνατζίδη ο οποίος κατάγεται από τον 

Κεχρόκαμπο, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος χοροδιδάσκαλος για μένα και με 

καταγραφές και με βιβλία. Κι αυτός μας γνώρισε με το Χρύσανθο και από κει 

ξεκίνησε όλη η ιστορία. 

 

- Α.Κ. : Οπότε τα πρώτα σας μουσικά ερεθίσματα ήταν από τον πατέρα σας. 

 

Ναι από τον πατέρα μου όσον αφορά την ψαλτική. Άκου, σπάνια τραγουδούσε ο 

μπαμπάς μου. Γιατί πήγαινα από μικρός στα πανηγύρια κι εκεί που έψαλλε στις 

εκκλησίες, έψαλλε σ’ ένα κεφαλοχώρι στη Λεκάνη Καβάλας και πάντα μ’ έπαιρνε 

μαζί του γιατί ο μεγάλος μου ο αδερφός σπούδαζε εδώ στη Θεσσαλονίκη σε μία 

σχολή. Στο Παπάφειο κάπου εκεί είχε μια σχολή κι ο επόμενος από τ’ αγόρια ήμουνα 
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εγώ. Κι αυτά τα ακούσματα τα χω ας πούμε έτσι. Κι ένα χαρακτηριστικό θα σε πω. 

Παιδιά αυτό ήταν το 68, ξέρω ότι ο πατέρας μου ήτανε, Χαιρετισμοί, ψάλτης στη 

Λεκάνη. Πριν μπω στην Εκκλησία, το θυμάμαι σαν τώρα αυτό, κοντοστάθηκα. Λέω 

ποιος ψάλλει μέσα τόσο ωραία; Και είπε το Και δος ημίν Δέσποτα και ψάλλουνε τη 

μια μέρα του Χριστού και την άλλη το άσπιλε που λένε αυτά τα δύο. Πάω κι έτσι με 

αγωνία να δω ποιος είναι κι ανοίγω την πόρτα και λέω. Α! Ο μπαμπάς είναι αυτός. 

Ψάλλει. Κι όταν τελείωσε του λέω μπαμπά καλά το είπες το Δος ημίν Δέσποτα. Σ’ 

άρεσε μου λέει; Του λέω ναι. Και χάιδεψε στο κεφάλι πίσω. Τα βιώματα όμως 

κυριολεκτικά είναι μέσα από το χωριό, απ’ τα γλέντια που κάναμε στα καφενεία, απ’ 

τους παλιούς που ήτανε όλοι της πρώτης γενιάς. Εκπληκτικοί ερμηνευτές. Όχι απλά 

τραγούδι. Έβγαινε απ’ τα εσώψυχα τους. Αυτήν, αρχέγονη μορφή, την βίωσα σε πολύ 

μεγάλο βαθμό, από αυτούς της πρώτης γενιάς σε αυτό το χωριό. 

 

- Α.Κ.: Δηλαδή από πολύ μικρή ηλικία ήσασταν με τους Πόντιους της πρώτης 

γενιάς, το ζήσατε και αποφασίσατε να ακολουθήσετε αυτό το δρόμο και το 

αγαπήσατε. Όσον αφορά τις σπουδές σας. Πότε ξεκινήσατε; Ποιους 

δασκάλους είχατε;  

 

Μ.Κ. Ναι. Πρέπει να πάμε λίγο πίσω γιατί αυτό πιστεύω έχει περισσότερη σημασία 

από τις σπουδές. Για μένα όπως το ξέρετε, είστε μουσικοί, ξεκινάνε όλα να το πω 

έτσι απλά από το αυτί. Βίωμα και αυτί. Και στα ωδεία προσπαθούμε να 

δημιουργήσουμε αξιόπιστα μουσικά αυτιά. Ο κύριος στόχος αυτός είναι ώστε το 

παιδί να προχωρήσει. Θεωρώ ας πούμε ότι τα ακούσματα ήταν το κύριο έναυσμα. 

Ίσως όπως καμιά φορά λέμε ότι το ‘χει αυτός μέσα του. Μπορεί να υπήρχε κι αυτό. 

Όμως δεν είχα στο μυαλό μου, ενώ είχα την ιδέα να παίξω Λύρα γύρω στο 69 – 70, 

αλλά έφυγα τότε στο ίδρυμα και σαν παιδί χάθηκα τότε από το χώρο. Πολύ πιο 

μικρός όταν ήμουνα πιτσιρίκος και με κουβαλούσε στα χωράφια και μου έλεγε ο 

συγχωρεμένος ο Γεωργούλης Λαφαζανίδης, με τον οποίο έχω  10 μεγάλες 

δισκογραφίες, μία αυθεντική φωνή, χωριανός μου καταπληκτικός, μία από τις καλές 

φωνές ήταν ο Γεωργούλης και μου έλεγε μικρός έμπαινες σα φτερία και έπαιρνες τα 

κοστέλια, τους κορμούς από τις φτέρες κι έκανες Λα λου λα λου λα λου και με 

βγάλανε Λάλο. Και στο χωριό μου Λάλο με ξέρουν. Κι αυτό μάλλον είναι ένα όνομα 

που δεν το ξέρει ο κόσμος. Έχασα όμως αυτήν την επαφή το 69 και ξαφνικά το 74 -

75 πήγα στο χωριό. Είναι ολόκληρη ιστορία να κάτσω να το πω δεν θα φάμε το χρόνο 
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γι’ αυτό. Μέσω ενός φίλου του ζήτησα τη λύρα του. Λέει δεν μπορείς να μάθεις σε 

δυο μέρες λύρα. Δυο μέρες να την έχω και θα στην ξαναδώσω. Να μάθω κάτι να 

παίζω. Λέει θα γυρίσω από ένα πανηγύρι και θα σου δώσω την παλιά μου τη λύρα. 

Μια καμένη λύρα με χορδές από σύρματα της ΔΕΗ. Με την έφτιαξε και πήγα και 

βρήκα από άλογο τρίχες. Μου είπε που θα πάω στο χωριό, στο διπλανό χωριό και 

πήγα τις τρίχες, τις έπλυνε, ένωσε τις δύο άκρες με πράσινο σαπούνι, τις ξέπλυνε με 

χλιαρό νερό, τις στέγνωσε. Όλη η δουλειά εκεί. Και το απόγευμα μου έφτιαξε το 

δοξάρι. Κούρδισε τη λύρα και μου την έδωσε. Και πήγα στο σπίτι μισή ώρα δρόμος. 

Ανηφόρες, βουνά. Λέω τώρα αν ξεκουρδιστεί ποιος θα πάει πάλι πίσω να την 

κουρδίσει; Και παίζω μία φορά στις πρίμες και στις μπάσες ζιλ και καπάν που λεν, 

διάστημα 4ης, την πρώτη και τη δεύτερη χορδή και μετά την δεύτερη και την τρίτη. 

Θα το χαλάσω κι άμα δεν τα καταφέρω τότε θα πάω πίσω. Την κούρδισα τη λύρα κι 

αυτό ήταν το ξεκίνημα. Οι σπουδές ήρθανε όταν κατέβηκα κάτω με το Χρύσανθο. 

Ήμασταν με το Χριστόδουλο Χάλαρη, με έναν από τους κορυφαίους μαέστρους. Είχε 

κάνει δικές του μουσικές και διασκευές πολύ σοβαρές και πηγαίναμε σε συναυλίες. 

Παίζαμε το καλοκαίρι του 81 και διαβάζανε (παρτιτούρα) κι εγώ καθόμουνα σε μία 

άκρη κι έλεγα πότε θα τελειώσουνε να κάνω κι εγώ ένα σχήμα που είχα κάποια 

ποντιακά… και του λέω βρε μαέστρο δε μου δίνεις κι εμένα να διαβάζω απ’ αυτές τις 

νότες για να μην κάθομαι; Ξέρεις τώρα. Όταν είσαι πρακτικός. Και περιμένω πότε 

αυτός που βαρούσε τις  τούμπες, έκανε ένα ρούλο να σας το πω, κι έλεγα πότε θα 

‘ρθει η ώρα μου, πότε θα ‘ρθει ο ρούλος να μπω κατευθείαν για να μην τους 

κρεμάσω. Εκείνοι διαβάζανε. Μπορώ να σας πω ότι οι πρώτες συναυλίες, στις πρώτες 

δυο τρεις είχα άγχος. Μετά πήρα λίγο τον αέρα. Το συνήθισα. Εμπειρία όπως ξέρεις. 

Μετά από δυο τρεις φορές καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και μου λέει και να είναι καλά ο 

Χριστόδουλος ο οποίος προλόγισε και το βιβλίο το οποίο έχω γράψει. Μου λέει, θες 

να μάθεις Μιχαλάκη μου; Να πας σ’ ένα ωδείο αλλά δε θα σταματήσεις. Δε θα κάνεις 

δυο τρία χρόνια όπως κάνουν οι περισσότεροι. Θα συνεχίσεις. Θα το καταλάβεις 

μόνος σου. Κι όταν γυρίσαμε από τις συναυλίες βλέπω κάτω από την πόρτα του 

σπιτιού μου το Ευγενίδειο ωδείο, τότε Ολυμπιακό ωδείο. Αμάν λέω,  το βρήκα! Γιατί 

εγώ θα πήγαινα να ψάξω. Εγώ ήμουνα στην Καλλιθέα. Τρέχω, πάω το ψάχνω, το 

βρίσκω και γράφομαι. Πάρα πολλά χρωστάω σ’ αυτούς τους δασκάλους εκεί και στο 

ωδείο αυτό. Από την κατανόηση που δείξανε, γιατί εγώ είχα μεγάλα προβλήματα. 

Πηγαίναμε εξωτερικό με το Χρύσανθο με τη δουλειά και συνέχεια έμενα πίσω. Αλλά 

έπαιρνα την ύλη και τη διάβαζα. Έκανα δυο τρία μαθήματα, πως τη λέγαν τη 
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δασκάλα ξέχασα το όνομά της. Τώρα σου μιλάω για το 84-85. Εκείνους που θυμάμαι 

χαρακτηριστικά ήτανε τον Δημήτρη τον Καρέλη, θυμάμαι τη Μυρσίνη, μην με 

ρωτάτε επώνυμα δεν τα θυμάμαι. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Και μια πολύ 

γλυκιά κοπέλα που ήταν από την Πάτρα, η οποία μου έκανε και ιδιαίτερα μαθήματα. 

Εν πάση περιπτώσει, ξεκίνησε ένας Γολγοθάς για μένα, γιατί ήτανε πολύ δύσκολο. Κι 

έπρεπε παράλληλα να κάνω κι ένα άλλο όργανο που δεν το ήθελα. Πέρα από την 

λύρα δεν ήθελα να παίζω κανένα άλλο. Αναγκαστικά έκατσα να μάθω πιάνο γιατί δεν 

γίνεται χωρίς αυτό. Και για να φτάσω στη φούγκα την οποία δεν την τελείωσα, έκανα 

16 χρόνια. 16 χρόνια έφτασα. Με παιδιά έφτασα όπως είπες κι εσύ Άννα γλυκιά μου. 

Πήγαινα και έπρεπε να πάω και στο εξωτερικό. Έτσι όπως έβλεπα εγώ αυτή την 

κατεύθυνση, αν θες να κάνεις κάτι, το επόμενο βήμα το μεγάλο. Λέω όχι! Μέχρι εδώ 

είμαι. Δεν αντέχω παραπάνω. Είχα μεγαλώσει κιόλας. Εγώ 20 χρονών 21 ξεκίνησα το 

ωδείο. Έφτασα 37, 38 θα πήγαινα; Δε γινόταν όπως καταλαβαίνεται. Και μέσα απ’ 

αυτό όμως, στο Ευγενίδειο ωδείο, μου έδωσε τη δυνατότητα και την ιδέα ότι και εγώ 

στη λύρα μπορώ να γράψω, Μουσικό όργανο είναι και η λύρα. Και μάλιστα θυμάμαι, 

δεν ξέρω αν θα ζει ο Μεκρίδης ο Γιώργος, μεγάλος μαέστρος. Όταν κάναμε την 

πρώτη εξεταστική σολφέζ, γύρισε, μου λέει, μουσικός είσαι; Έπαιζε στο πιάνο και 

τραγουδούσαμε. Λέω όχι δεν είμαι μουσικός. Λέει δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν. 

Πετάγεται η διπλανή  μου και λέει μουσικός είναι. Μα δεν είμαι μουσικός λέω. Απλά 

παίζω ποντιακή λύρα. Ποντιακή λύρα λέει παίζεις; Πως δεν είσαι λέει μουσικός; Με 

ποιόν παίζεις; Λέω με τον Χρύσανθο. Και σηκώνει τα χέρια του επάνω και μου λέει. 

Τι λες; Μου λέει. Με το Χρύσανθο παίζεις; Μου λέει αγόρι μου, μουσικάρα είσαι! 

Δεν είναι δυνατόν μου λέει. Μα αυτό είναι αφύσικο πράμα!ό  Όσο και μαθητής να 

είσαι και καλός.. τέλος πάντων.. κάνε συμπτυγμένο  πρόγραμμα.  Να μπει κατευθείαν 

στην αρμονία. Να τον αφήσεις  να το κάνει. Πάει και τους πιάνει και τους λέει. Μέσα 

σε 2 χρόνια να κάνω μέχρι και το 5ο σολφέζ και να το τελειώσω. Που να το τελειώσω 

παιδιά! Εγώ είχα και τις παρέες μου. Δεν ήθελα να φορτωθώ τότε. Εγώ λέω αφήστε 

το κύριε το πρόγραμμα όπως είναι έτσι, γιατί δε θα μπορέσω να κάνω. Δεν πειράζει 

λέει. Θα το πάμε σιγά – σιγά. Κι έτσι με πήρε πολλά χρόνια. Τότε ξεκίνησα να γράψω 

και το βιβλίο και το έγραψα το 1987 στη Βοστώνη.  

 

Α.Κ. Το βιβλίο σας η λύρα του Πόντου. 
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Μ.Κ. Ναι. Το τελείωσα το 89 αλλά δεν μπόρεσα να το εκδώσω για πολλούς και 

διάφορους λόγους. Και κάτι προβλήματα άλλα που είχαμε, πέρα από το οικονομικό 

φυσικά, λόγω της γραφής και σχηματισμού, τα μόρια που ήθελα να γραφτούν. Τέλος 

πάντων, κάναμε μια φόρμουλα. Κάθε εμπόδιο σε καλό. Το έχει εκδώσει το ΤΕΙ 

Ηπείρου. Εκεί που δίδασκα. Αυτό όσο αφορά τις σπουδές περιληπτικά.  

 

Α.Κ. Θα ήθελα να μου πείτε για την καλλιτεχνική σας πορεία. Τα cd που έχετε κάνει. 

Θυμάστε απαρίθμηση των CD; 

 

Μ.Κ. Είναι αδύνατον, αλλά λόγω του ότι ως λυράρης πάντα ηχογραφούσα. Και 

συνήθως στη  δισκογραφία το τραγούδι είναι μπροστά. Αλλά σε όλες τις δουλειές που 

έχω, ακόμα και στη συμμετοχή που έχω, περάσανε από μένα. Αυτές απαριθμούνται 

πάνω από 65 . Γράφουνε στο βιογραφικό ότι είναι 45 αλλά είναι πολύ περισσότερα. 

Και με συμμετοχή όχι μόνο αποκλειστικά δικές μου δισκογραφίες που είναι πάρα 

πολλές κι αυτές. Πιστέψτε με παιδιά, με βρίσκετε απροετοίμαστο. Πρέπει να κάτσω 

τώρα ένα ένα να θυμηθώ ή να ψάξω στο ιντερνετ ή να ψάξω σε φίλους που τα 

έχουνε. Εγώ δεν τα θυμάμαι. 62 (ακούγεται η σύζυγος) η τελευταία καταμέτρηση που 

έκανα. Μ.Κ. Ε! Κάπου εκεί είναι. Απλά σε αυτές τις δισκογραφίες μένω σε 2-3 ή 4 

πρόσωπα συγκεκριμένα που ήταν άνθρωποι που τραγουδούσαν αυθεντικά. Δηλαδή 

δεν ήτανε επαγγελματίες. Ήταν από χωριά αλλά ήταν εξαιρετικοί! Εξαιρετικότατοι! 

Πολλοί καλύτεροι φυσικά από τους εν ενεργεία επαγγελματίες! Και λόγω του 

χρώματος αλλά και λόγω της γνησιότητας του τραγουδιού. Όπως με τον Γεωργούλη 

το Λαφαζανίδη, τον Κώστα παπαδόπουλο από τη Σκίτη Κοζάνης, το παρατσούκλι 

τσιλιγκέρς, ο Γεωργούλης ή κατσάς, αυτά τα 2 ονόματα, ο Κώστας του Τσαρτσαφί 

από τη Σκίτη Κοζάνης, το αντρόγυνο που τραγουδάει καταπληκτικά, Αλεξάνδρα 

Ξενοδοχίδου από την Κομοτηνή, από ένα χωριό της Κομοτηνής. Δεν το θυμάμαι. 

Φοβεροί της εποχής αυτής! Μιλάμε για τη δεκαετία του 60. Αρχές του 60 που 

τραγουδούσε έτσι στα ραδιόφωνα κ.τ.λ. ΈΕχω κάνει ας πούμε τέτοιες καταγραφές. 

Για μένα είναι πολύ πιο σημαντικές από τις δικές μου. Έτσι τις θεωρώ.  

 

Α.Κ. Δηλαδή είχαν την αυθεντικότητα που δεν έχουν πλέον. 

Είσαστε στο ΤΕΙ της Άρτας και έχετε και σχολές εκμάθησης ποντιακής λύρας. Θέλω 

να μου πείτε τον αριθμό των σχολών σας, που τις έχετε, σε ποιες περιοχές και το 

πλήθος των μαθητών.  
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Μ.Κ. Η πρώτη σχολή ξεκίνησε το 88 στην Καλλιθέα Αθήνα, η οποία ακόμα και 

σήμερα υπάρχει. Βέβαια την έχει ένας μαθητής μου. Εκεί συμμετοχή πλέον δεν έχω 

καμία. Μόνο όταν πηγαίνω κάποια στιγμή όποτε βρίσκομαι, ενημερώνει τους 

μαθητές και πάω και τους συναντώ. Τους λέω πέντε συμβουλές. Ο δάσκαλος είναι 

πανάξιος το παιδί και συνεχίζει. Και προσπαθούμε να διατηρηθεί. Και να ‘ναι το 

πρώτο σχολείο σοβαρό ποντιακό. Άλλο η πρακτική διδασκαλία κι άλλο η διδασκαλία 

της μουσικής παιδείας. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με τ’ άλλο. Το ένα σου δίνει τα 

φώτα και σε βάζει σε μια σωστή διαδρομή. Στο άλλο έχεις μόνο αν έχεις το αφτί και 

μόνο σε αυτό βασίζεσαι. Καταλαβαίνεται ότι είναι μεγάλη η διαφορά. Δηλαδή ένα 

παιδί που έχει και τα δύο, έχει και την παιδεία έχει και το αφτί ή έχει την τάση προς 

τα εκεί, σίγουρα είναι ένας πολύ ωραίος μουσικός ή λυράρης ή οτιδήποτε. Και 

προσπαθούμε να το κρατήσουμε το σχολείο από εκεί. Έχω στο Αγρίνιο, στα 

Γιάννενα, ανεβαίνοντας έχω στην Πτολεμαΐδα, στην Κοζάνη, Βέροια, Αριδαία, 

Κοπανό Ναούσης, Κιλκίς, Θεσσαλονίκη, Καβάλα. Αλλά έχω και δασκάλους μαζί μου 

με τους οποίους συνεργάζομαι. Δεν μπορώ…τα τελευταία 10 χρόνια είμαι πάντα με 

συναδέλφους οι οποίοι αποφοίτησαν από μένα. Είναι άξιοι συνεχιστές. Ο αριθμός 

των μαθητών. Εκείνα τα χρόνια ήταν  πολύ διαφορετικά βέβαια. Είχαμε φτάσει 

κάποτε και σε 300 μαθητές. 385 θυμάμαι σε όλα τα σχολεία. Τώρα είμαστε οι μισοί. 

Αλλά όμως … τα σχολεία υπάρχουν. Έχω και στη Ροδόπολη Σερρών ένα πρόσφατο 

σχολείο, αλλά εκεί έχω 5-6 παιδάκια. Ταλέντα κι αυτά. Πάω κι εκεί.  

 

Α.Κ Ωραία! Στα ΤΕΙ της Άρτας ποιο μάθημα κάνετε εσείς;  

 

Μ.Κ. Ποντιακή λύρα. Παλιότερα κάναμε και κανένα σύνολο, οργανολογία, κυρίως 

όμως τη διδασκαλία της ποντιακής λύρας. 

 

Α.Κ. έχει ειδικότητες το ΤΕΙ; 

 

Μ.Κ. Ναι ναι ναι δεξιότητες ας πούμε. Το κάθε παιδί έχει το όργανο που επιλέγει και 

έχει τους ανάλογους δασκάλους για το κάθε όργανο.  
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Α.Κ. Όσον αφορά την καλλιτεχνική σας πορεία θέλω να μου πείτε τις ποιο 

σημαντικές σας συναυλίες και τις συνεργασίες που έχετε κάνει και πιστεύετε ότι σας 

σηματοδότησαν. 

 

Μ.Κ. Να σας πω ειλικρινά ότι δεν έχω χαρακτηρίσει καμία τόσο έντονα. Θα σας πω 

μόνο το εξής. Ότι ούτε και στο Παρίσι που μου πρότειναν και έπαιξα, ούτε και στην 

Βικτώρια  της Μελβούρνης , ούτε στην Μετροπόλιταν όπερα της Νέας Υόρκης 

συνοδεύοντας τον Νταλάρα και την  Λυδία Κονιόρδου σε κάποια μουσικά αρχαία 

κείμενα και να σε συνοδεύει η 200μελής ορχήστρα της Νέας Υόρκης . Εγώ θα σταθώ 

στις συναυλίες του Χριστόδουλου Χάλαρη . Διότι ήταν η πρώτη φορά που είδα κάτι 

τέτοιο. Φαντάζεστε τώρα παιδιά έναν άνθρωπο από ένα χωρίο και από μια επαρχία … 

Εντάξει την αγαπούσα την λύρα και αυτό μπορώ να σας το πω ευθέως. Είναι σαν να 

το ζω τώρα. Έβλεπα κιόλας στο χώρο. Υπήρχαν 2-3 δυνατοί λυράρηδες και από εκεί 

ένα χάος. Αλλά και σε αυτούς τους δυνατούς έβλεπα τις ελλείψεις, παρόλο που ήμουν 

μικρός. Τα αντιλαμβανόμουν και πιστεύω ότι αυτό με βοήθησε. Ο βιωματικός 

πλούτος. Δηλαδή αυτά τα τραγούδια εγώ τα ‘ξερα από το χωριό μου. Τα παίζαμε και 

έβλεπα κάποιες διαφορές. Κι έλεγα δεν τα παίζουν σωστά. Ή τα κάνανε αυτοί από 

μόνοι τους μια διασκευή και εμένα αυτό δε μου άρεσε. Μ’ άρεζε αυτό που άκουγα 

από εκεί. Αυτό πιστέψτε με ήτανε το βασικότερο ας πούμε. Ξέρω που πάτησα να σας 

το πω έτσι απλά και ξεκίνησα. Αλλά ως κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα, αυτό που 

μου έμεινε ήταν οι πρώτες μου συναυλίες με το Χριστόδουλο Χάλαρη. Όλα ήταν 

πάρα πολύ ωραία, ακόμα και με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου και τόσους και τόσους 

μεγάλους καλλιτέχνες και από το χώρο μας βέβαια. Τεράστιος ο Χρόνης ο 

Αηδονίδης, η αείμνηστη Δόμνα Σαμίου. Είχα χρόνια συνεργασίας με πάρα πάρα 

πολλά σχήματα. Μένω σε αυτό γιατί ήτανε η εικόνα. Μια πολύ γλυκιά εικόνα για 

μένα και κάτι πρωτότυπο. Πρώτη φορά το ζούσα αυτό και χαιρόμουν που συμμετείχα  

σε ένα μουσικό σύνολο. Σε ένα μουσικό επιτελείο μεγάλο, τα βιολιά με τα 

αχλαδόσχημα, τα βιολοντσέλα και τα κοντραμπάσο…. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. 

Και συνόδευα ποιόν;… Τον είχα σαν όνειρο (τον Χρύσανθο). Άκουγα την φωνή του 

και ανέβαινα στο βουνό και βοσκούσα με τις αγελάδες… Τρελαινόμουνα πώς να σας 

το πω. … Αυτό ήτανε για μένα το ποιο έντονο. Έζησα φοβερές εμπειρίες γενικά και 

φοβάμαι μην ξεχάσω κάποιο συνάδελφο καλή  ώρα όπως είναι και ο δάσκαλός σας ο 

Σωκράτης. Έχω κάνει φοβερές δουλειές και σε πολλές με έχει βοηθήσει. Θα ξεχάσω 

κάποιον. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έμαθα να τους αγαπώ. Μ’ αγαπήσανε και τους 
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αγαπώ. Έτσι σας λέω μόνο αυτό, γιατί είναι η πρώτη φορά που το ‘δα. Δηλαδή από 

αυτή την άποψη το λέω. Χριστόδουλος Χάλαρης, Χρύσανθος , 1981, συναυλίες. 

Αυτό. 

 

Α.Κ. Έχετε συνεργαστεί και με άλλα μουσικά περιβάλλοντα. Πως αυτά τα 

συμπεριλάβατε στην μουσική του πόντου; 

 

Μ.Κ. Με άλλα όργανα δηλαδή. Καταρχήν να διευκρινίσω.  

 

Α.Κ. Ναι είχατε κάνει μια συνεργασία με Ινδούς. 

  

Μ.Κ. Ναι. Αυτό έγινε πριν ανοίξει το μέγαρο μουσικής. Μάλλον δεν είχε τελειώσει 

ακόμα. Κάναμε μια πρώτη εκδήλωση ήτανε ένας  Γιούρι πασμεντε*.. πως τον λένε 

ένας κλασσικός βιολίστας από Ρωσία.  2η ήτανε το βραβείο νόμπελ που δώσανε στον 

πρώην πρόεδρο της Αμερικής, τον Κάρτερ, Τζίμυ Κάρτερ ναι. Η άλλη εκδήλωση 

ήτανε αν θυμάμαι καλά του Μίκη Θεοδωράκη με το Άξιον εστί . Η 4η εκδήλωση που 

κάνανε σε αυτή την αίθουσα την Μετρόπολη δεξιά* ήτανε η Ραμαγιάννα και η 

Ιλιάδα. Το αντίστοιχο της  Ιλιάδας δηλαδή. Ένα ινδικό σχήμα με ένα ποντιακό. Και 

παρουσιάσαμε εκεί στον αείμνηστο τον Παπαδάκη τον Γιώργο τον μουσικολόγο, 

στην ερτ δούλευε χρόνια, κάποια μουσικά κείμενα που έγραψε. Και ήτανε ας πούμε, 

όμορφο ήτανε! Αλλά να σας πω. Παρόλο που είδα κάτι ξένο για πρώτη φορά, 

εντυπωσιακό βέβαια με τους Ινδούς. Αλλά εγώ μένω σε αυτή την εικόνα. Δηλαδή δεν 

θα ξεχάσω την πρώτη φορά που ανέβηκα να παίξω στην Κω…Και θα είμαι στο 

μουσικό σχήμα του Χριστόδουλου Χάλαρη κι ένα γήπεδο γεμάτο. Δεν θα το ξεχάσω 

γιατί, δεν θέλω να αλλάξω αυτή την εικόνα με καμία άλλη. Με καμία άλλη 

περίπτωση. Φτάνω στο σημείο τώρα βαρύ είναι αυτό που θα πω, αλλά μιλάω πάντα 

συναισθηματικά. Βάζω σε μια μεριά αυτή την πρώτη εμφάνιση και όλα τα άλλα στην 

άλλη πλευρά. Τόσο πολύ μου έκανε εντύπωση. Εμείς παίζαμε με ένα ντραμς να 

φανταστείτε. Και ξενυχτούσαμε από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 8 το πρωί! Και ήταν ένα 

ντραμς ο Θεός να το πει! Ντράγκα-ντρούγκα ντράγκα-ντρούγκα και μια λύρα. Το τι 

γινόταν! Και ξαφνικά βρίσκεσαι τώρα σε ένα χώρο που, εντυπωσιακός για εκείνα τα 

χρόνια.. 
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Α.Κ. Θέλω να μου πείτε ποιος ήταν ο παλιός τρόπος διδασκαλίας της ποντιακής 

μουσικής. Πως το βλέπατε εσείς από τους Πόντιους της 1ης γενιάς; Πως μαθαίνανε 

στα παιδιά;  

 

Μ.Κ Θα μάθετε κάτι καινούριο. Ίσως να μην το ξέρατε. Ιστορικά να το ψάξετε. 

Ασφαλώς δεν μπορεί να είναι κανείς απόλυτος και πολύ περισσότερο εγώ ο ίδιος. 

Αλλά δεν υπήρξε στα χρονικά της ποντιακής μουσικής διδασκαλία πεντάγραμμου 

πριν το Μιχάλη. Δυστυχώς! Ο πρώτος που έκανα κυριολεκτικά την υπέρβαση διότι, 

όταν τους είπα ότι έγραψα νότες για τη λύρα και ότι διδάσκεται μέσα από τη μουσική 

παιδεία κ.τ.λ. μόνο που δε με πήραν με τις πέτρες. Και μιλάμε όχι για τον κόσμο, για 

τους συναδέλφους! Η λύρα κ΄εχ νότες. Η λύρα δεν έχει νότες. Τι είναι αυτά που λες! 

 

Α.Κ. Ήτανε κάτι καθαρά εμπειρικό δηλαδή. 

 

Μ.Κ. Δεν υπάρχουν νότες στη λύρα, παίζεις έτσι και από μόνος σου μαθαίνεις. Δεν 

υπάρχουν, δεν έχει η λύρα νότες. Αυτοί ακόμα και σήμερα αραιά και που βέβαια, 

κάπου-κάπου, ξεστομίζονται. Αλλά πάνε 30 χρόνια πίσω. Δεν υπήρχε διδασκαλία ας 

πούμε μεθοδική. Το να μάθουν κάποια. Από μόνοι τους μαθαίνανε ή πηγαίνανε σε 

κάποιον. Έπαιζε ένας λύρα και κάποιος ψιλοέκανε κάποια γεμάτα και μετά μόνοι 

τους. Αυτός ο τρόπος υπήρχε. Έτσι μεταλαμπαδευόταν η συνέχεια της λύρας. Ως 

σχολή και ως ας πούμε επίσημα καταγεγραμμένη ας το πούμε, με κάπως ένα λογικό 

τρόπο στο πεντάγραμμο, ήτανε που έκανε ο Δάσκαλος. Έκτοτε δηλαδή μπήκε σε μια 

σειρά και σήμερα τα περισσότερα παιδιά διαβάζουν. Δεν μιλάω για τους μαθητές 

μου, αλλά και άλλα παιδιά μαθαίνω ότι προσπαθούν, διαβάζουν και είναι πολύ καλό.  

 

Α.Κ. Δηλαδή ένα παιδί άκουγε τον λυράρη και πήγαινε μόνο του στο σπίτι για να 

μάθει. 

 

Μ.Κ. Παράδειγμα από εμένα πάρτε. Εγώ όταν ήμουνα στο ίδρυμα στη Δράμα έμενα 

στο κέντρο παιδικής μέριμνας ορφανοτροφείο να στο πω, έτσι απλά να το 

καταλάβεις. Είχε μια μάντρα και ακριβώς από πάνω ένα κέντρο ενός παλιού λυράρη 

συγχωρεμένου. Και ο αδερφός του συγχωρέθηκε. Του Τσακαλίδη του Κωστίκα ο 

αδερφός. Μεγάλη μορφή! Από τους 3 κορυφαίους 4 τις εποχής εκείνης. Ο αδερφός 

του είχε κέντρο. Πηδούσα την μάντρα, έβαζα το αυτί μου στο τζάμι, ξαγρυπνούσα, 
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μετά πήγαινα κάτω από το υπόστεγο και έπαιζα λύρα. Ξανά το ίδιο. Αυτό γινότανε 

Παρασκευή , Σάββατο, Κυριακή. Αυτό ήτανε το περισσότερο. Έτσι μαθαίνανε 

φαντάζομαι και τα άλλα παιδιά. Από κάποιο παππού που ακούγανε. Αν και εκείνη 

την εποχή σπάνιζε να βλέπεις νέο να παίζει λύρα και να έχει κάποιο επίπεδο. Έτσι; 

Ήτανε δύσκολο. 

 

Α.Κ. Θέλω να μου πείτε τον τρόπο διδασκαλίας σας. Μου είπατε και πριν ότι στα 

παιδάκια το κάνετε  κάπως διαφορετικά. Το κάνετε μέσα από το παιχνίδι. 

 

Μ.Κ. Ναι, ναι ,ναι. Μουσική προπαιδεία ας το πω έτσι. Όταν τα παιδιά είναι νήπια ή 

προνήπια, χρησιμοποιώ τη μέθοδο με τα ζώα. Αυτοκόλλητα ζωάκια, τα οποία 

συμβολίζει το κάθε ένα τη μια νότα. Η κίνηση βέβαια του δείχνεις ότι είναι η σωστή. 

Προσπαθείς σε αυτά τα 2 χρόνια που είναι τα προκαταρκτικά, να μάθει να κρατάει το 

δοξάρι και τη λύρα. Για μένα είναι μεγάλο επίτευγμα να μάθει να κρατάει τη λύρα 

στα 2 χρόνια. Είτε είναι 6 χρονών μέχρι τα 8 του, είτε είναι 4 μέχρι τα 6 του σε αυτά 

τα 2 χρόνια αν καταφέρει και μάθει να κρατάει τη λύρα και να δουλεύει το δοξάρι 

του σε μια απλή ασκησούλα, για μένα είναι πολύ σημαντικό. Μπήκε η βάση 

ουσιαστικά. Για τα παιδιά που διαβάζουν, που πάνε στο σχολείο και μπορούν να 

διαβάσουν, ξεκινάμε και κάνουμε μια σχετική θεωρεία στη μουσική. Δηλαδή 

μαθαίνει τη μουσική αλφάβητο, τις νότες, τις αλλοιώσεις. Όχι μαζεμένα. Και 

ταυτόχρονα μετά το 3ο-4ο μάθημα και πρακτικά, εφαρμογή πάνω στη λύρα… είναι 

λίγο χρονοβόρο αλλά θεωρώ ότι είναι το σωστό. Πιστεύω ότι είναι το σωστό.  

 

Α.Κ. Έχετε κάποια σημειογραφία δική σας για αλλοιώσεις που τις γράφεται πάνω στο 

πεντάγραμμο;  

 

Μ.Κ. Ναι. Γράφω στο ,όσον αφορά το βιβλίο, το αναφέρω εκεί στο κεφάλαιο στην 

οργανολογία, τα περί μουσικής του Πόντου. 

 

Και είπα ότι η μουσική του πόντου είναι τροπική μουσική. Δεν μπορείς να τη βάλεις 

ας πούμε ούτε στο δυτικό σύστημα ασφαλώς, αλλά ούτε και στη βυζαντινή μουσική. 

Και το λέω γιατί όχι ότι δεν έχει σχέση με τη βυζαντινή μουσική αλλά είναι εντελώς 

διαφορετικό είναι το ηχόχρωμα της ποντιακής μουσικής. Και όσον αφορά και τα 

μακάμια, επειδή χρησιμοποιούμε πάντα 2 χορδές παίζοντας κατά κόρον 80 με 90 τις 

87 
 



εκατό. Αυτή είναι η ποντιακή λύρα. Και γι’ αυτό τη θεωρώ βασιλιά στο είδος της και 

αυλικό σε οποιοδήποτε άλλο είδος παίξει, ότι και να παίξει. Δεν μπορεί να γίνει βιολί 

η λύρα και δεν μπορεί να γίνει και μπουζούκι. Όπως ούτε και αυτά τα όργανα δεν 

μπορούν να αγγίξουνε αυτό που εκφράζει η ποντιακή λύρα, τη μουσική που 

εκφράζει. Άρα μένω σ’ αυτό ως όργανο. Το ξεκαθαρίζω. Για τη μουσική απ’ την 

οποία γεννήθηκε, επειδή δουλεύεται διπλόχορδα μπορεί στη μελωδία να έχεις το χ 

μακάμι και ο ισοκράτης από ‘κείνη τη διπλή που παίζεις, να παίζει κάτι άλλο. Είναι 

τροπική μουσική. Είναι η δική της μουσική. Δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις 

δηλαδή, να στο πω ας πούμε, τις αλλοιώσεις με βάση των αλλοιώσεων, να πεις αυτή 

είναι η τάδε κλίμακα, αυτή είναι η τάδε κλίμακα και τα λοιπά. Το τάδε τραγούδι 

ανήκει εκεί και πιστεύω και στη παραδοσιακή γενικότερα μουσική είναι λίγο 

δύσκολο να υπάρχει. Πλην τα Δωδεκάνησα. Συγγνώμη! Τα Επτάνησα και ίσως τα 

Δωδεκάνησα. 

 

Α.Κ. Ωραία θέλω να μου πείτε τα υπέρ της νέας διδασκαλίας που έχετε κάνει. 

 

Μ.Κ. Τα υπέρ; Τα υπέρ να πω ότι έχουμε πάρα πολλούς μαθητές, πάρα πολλούς, σε 

σημείο που για να μπορώ να θυμηθώ παιδιά τα οποία παίζουν πρέπει να κοιτάξω 

κάτω το αρχείο. Τώρα σας μιλάω. Πάτε 25 χρόνια πίσω. Όταν έχουν περάσει πάνω 

από 2000 μαθητές ίσως και 3 δεν ξέρω. Όχι επί μονίμου βάσεως. Αυτά τα 30 χρόνια. 

Ποιόν να πρωτοθυμηθώ; Μόνο μικρά μπορώ να θυμηθώ. Α! Αυτός είναι ο τάδε. 

Βέβαια αυτοί που είναι στην πρώτη γραμμή οι οποίοι είναι καμιά εκατοστί από τους 

οποίους τους 50  τους έχω πολύ πιο μπροστά, οι άλλοι είναι του 9, του 10, αυτοί είναι 

10 και φεύγα. Άριστοι εκτελεστές. Αυτούς μπορώ να τους θυμάμαι επειδή 

ασχολούνται. Τους άλλους που δεν είναι βέβαια ας πούμε να τους υποτιμάς, ξέρετε 

είναι πολύ πιο σοβαροί απ’ αυτούς που παίζουν και είναι επαγγελματίες. Ξέρουν τι 

τους γίνεται. Απλά δεν έχουν τη δεξιότητα που έχουν τα παιδιά που δουλέψανε και 

που εξελιχθήκανε, κάναν δισκογραφίες, γίναν επαγγελματίες. Αυτό είναι το υπέρ; 

Εγώ θα σταθώ στο άλλο. Ότι να με ρωτήσεις πως νιώθω για όλα αυτά τα χρόνια. Να 

με ρωτήσεις που βρίσκω τη δύναμη και συνεχίζω ακόμα και το κάνω και κόβω 

χιλιόμετρα. 2000 χιλιόμετρα την εβδομάδα. Απ’ αυτό που δίνω, εισπράττω πολύ 

περισσότερα. Είναι η αγάπη των παιδιών γι’ αυτό που κάνω. Είναι φοβερό! Αυτή η 

επαφή είναι κυριολεκτικά πατέρα και παιδιού όπως σας το λέω μ’ ένα διαφορετικό 
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DNA, το DNA της λύρας. Αυτό εισπράττω τα υπέρ ας πούμε αυτά είναι για μένα. 

Έτσι νοιώθω.  

 

Α.Κ. Δηλαδή πιστεύετε ότι η μεγαλύτερη συμβολή σας στην εξέλιξη και τη συνέχιση 

της ποντιακής μουσικής είναι ότι δίνεται και παίρνεται πολύ αγάπη για τα παιδιά. 

 

Μ.Κ. Ναι εγώ το θεωρώ ανεκτίμητο.  

  

Α.Κ. Και έχετε βοηθήσει στο να συνεχιστεί η ποντιακή μουσική παράδοση γιατί 

βλέπουμε ότι πολλά είδη, σαν  τα δαρνακοχώρια έχουν χαθεί. Δεν το συνεχίζουν . 

 

Μ.Κ. ποιο μέρος είπατε; 

 

Α.Κ. Δαρνακοχώρια Σερρών. Οι Δάρνακες είναι μια φυλή η οποία δεν ακούγεται 

πολύ συχνά.  

 

Μ.Κ. Κι όντως έτσι είναι και έχει χαθεί. Ο κύριος στόχος μου όταν ξεκίνησα να 

διδάξω λύρα ήταν τα παιδιά να μάθουν ποντιακή λύρα. Εμένα αυτό με ενδιέφερε. Το 

είδος μας, η παράδοση μας να διαιωνιστεί και την όποια εξέλιξη, που κακώς την λέμε 

εξέλιξη, η συνέχειά της. Πρέπει  να υπάρχει μια αρμονία. Αυτός είναι ο στόχος μου ο 

κύριος. Όποιος μιλάει για εξέλιξη, για μένα είναι έξω, εκτός τόπου και χρόνου. Πως 

το λένε. Η συνέχεια είναι της παράδοσης μέσα από τη διάνθηση της  αρμονίας. Να 

έχει σχέση το ένα με το άλλο. Να υπάρχει, έτσι να στο πω, μια αρμονική αλυσίδα. Να 

μην ξαφνικά πάει το ένα σου πόδι στη μια διασταύρωση, στον ένα δρόμο και στην 

άλλη πάει το άλλο. Ούτε εκεί θα ακολουθήσεις, ούτε εδώ θα ακολουθήσεις. Αυτό 

είναι το κύριο. Ό στόχος όταν ξεκίνησα να κάνω τα παιδιά. Και πιστεύω ότι, δόξα τω 

Θεώ, κάτι έγινε.  

 

Α.Κ. Ποιες αλλαγές εντοπίζεται εσείς ο ίδιος ανάμεσα στους παλαιότερους και στους 

νεότερους οργανοπαίχτες; Υπάρχει κάτι; Και  εσείς τι κρατήσατε, τι υιοθετήσατε και 

τι απωθήσατε από τους παλιούς και τους νέους αντίστοιχα; 

 

Μ.Κ. Μπορεί ο νέος να είναι ωραίος αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Το λέει και η λαϊκή 

παροιμία. Υπάρχει διαφορά. Είναι η εξής για τους νέους. Μια άριστη τεχνική, μια 
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ταχύτητα μεγάλη, ευχέρεια δηλαδή. Απ’ τους παλιούς υπάρχει. Δεν υπήρξε αυτό, 

αλλά επειδή ήταν δεδομένη  η απόδοσή τους πάνω στην ποντιακή μουσική. Αυτό που 

κάνανε. Δεν μπερδέψαν δηλαδή κάποια άλλα είδη μουσικής και κάποια άλλα 

στοιχεία να βάλουν μέσα στην ποντιακή μουσική. Λοιπόν, η διαφορά είναι στο ότι οι 

νέοι, αυτό το  DNA που κουβαλάνε καταρχήν είναι μεταλλαγμένο. Αυτό είναι το 

μόνο σίγουρο. Ή δεν το έχουν συνειδητοποιήσει. Δεν είναι συνειδητά Πόντιοι. Να το 

πω έτσι πιο απλά. Για τους δε παλιούς, δε μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά γιατί 

αυτό τους εξέφραζε. Αυτό βιώσανε. Μα αυτό λέμε ότι είναι η συνέχεια. Να σας το πω 

πιο απλά. Μπορεί να, ας πούμε, σε ένα σπίτι που έχει ένα κήπο, να κάνεις ένα 

καταπληκτικό κήπο με λουλούδια. Πάρα πολύ όμορφο. Και να βρεθείς κάπου , σε μια 

βουνοπλαγιά και να μυρίσεις ένα λουλούδι. Ε αυτή την ευωδία που έχει το βουνό ότι 

και να κάνεις στον κήπο σου, δε την έχεις. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά για μένα. Η 

ουσία της διαφοράς. Και πιστεύω ότι τα νέα παιδιά, υπάρχει, ναι είναι αλήθεια αυτό, 

μια να σας το πω, ένας ανταγωνισμός κάκιστος για εμένα. Κάκιστος. Ποιος θα πάρει 

πιο πολλά, ποιος θα πάρει κάτι άλλο, ποιος θα εντυπωσιάσει. Χάσαν την ουσία. Δεν 

πρέπει να προσπαθείς να εντυπωσιάζεις. Πρέπει το παίξιμό σου να τα δίνει όλα αυτά. 

Με ότι και να έχεις να ασχοληθείς, θα πρέπει μέσα από αυτό που κάνεις, να πάρεις 

αυτό που σου αξίζει. Γιατί αυτά πολύ απλά δε έχουνε συνέχεια και ούτε ένα 

αποτέλεσμα. Και αυτοί που παίζουν σήμερα, τα παιδιά, που είναι άξιοι κατά τα άλλα 

μουσικοί, γιατί έχουν τη μουσική παιδεία που είχαμε πει, θα ‘ρθει η ώρα που θα πουν, 

τι βλακεία κάναμε. Να κατασταλάξουμε εδώ. Αλλά θα είναι πολύ αργά όμως. Δεν θα 

μπορέσουν να έχουν αυτή την ευωδία του αγριολούλουδου. Είναι όπως μάθεις, όπως 

βιώσεις και ότι πορεία χαράξεις.  

 

Α.Κ. Πιστεύεται τώρα για τους νέους καλλιτέχνες ότι ακολουθούν την παράδοση ή 

προσπαθούν να ακολουθήσουν την παράδοση ή τους κέρδισε η σύγχρονη μουσική 

βιομηχανία και το τι πουλάει στις μέρες μας; 

 

Μ.Κ. Τρίχες κατσαρές! Τρίχες κατσαρές! Συγγνώμη για την έκφραση. Ψάξε 

δισκογραφία. Όσο θέλετε. Αν θα βρείτε ένα τραγούδι που να εκφράζει τον Πόντο, να 

‘ρθείτε να μου το πείτε να το μάθω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ε, κάποιες περιπτώσεις 

σπάνιες, από κάποια καταγραφή αν θα γίνει από κάποιο νεαρό, από κάποιο παιδί που 

θα βρει κανένα παππού κάπου να τραγουδάει, έχει να δώσει κάτι. Δυστυχώς εδώ σε 
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αυτές τις δισκογραφίες που γίνονται δεν υπάρχει κάτι. Είναι δίσκοι με ημερομηνία 

λήξης! Κυριολεκτικά.  

 

Α.Κ. Δηλαδή πιστεύεται ότι οι νέοι καλλιτέχνες ναι μεν είναι πιο δεξιοτέχνες γιατί 

εξέλιξαν την μουσικοί τους παιδεία σε σχέση με τους παλιούς, αλλά κοιτάνε να είναι 

πιο εμπορικοί. Δεν κοιτάνε τη μουσική παράδοση, ώστε να το συνεχίσουν αυτό. 

 

Μ.Κ. Έχουμε μια διαφορά εδώ. Σωστό είναι αυτό που λες γλυκύτατη Άννα, όμως έχω 

να σου πω το εξής για τη δεξιοτεχνία. Δε σημαίνει ότι οι παλιοί δεν είχαν δεξιοτεχνία. 

Οι παλιοί την είχαν πάνω στην ποντιακή λύρα. Δηλαδή ε, πράγμα που δεν μπορούν 

να το κάνουν τα νέα τα παιδιά. Να τους πεις να παίξουν ας πούμε την ποντιακή λύρα 

όπως είναι η δομή της κι όπως πρέπει να εκφράζεται το τραγούδι μέσω αυτής, δεν 

έχουν τη δύναμη να το κάνουν, διότι έχουν συμπαρασυρθεί από μια τεχνική 

διαφορετική. Βέβαια πολύ δυνατή τεχνική. Το ‘πα και το ξανά λέω δεξιοτεχνία 

άριστη και τα λοιπά. Δεν μπορείς όμως να ακουμπήσεις σ’ αυτή την τεχνική (την 

παλιά). Να σας πω πολύ απλά Γεωργούλης Κουγιουμτζίδης, αείμνηστος , Χρύσανθος 

Θεοδωρίδης. 1973 δίσκος τα μαλλία μ’ ντ’ έσπριναν.  Βρέστε το τραγούδι με τίτλο 

Ακεί πέρα σ’ ορμάνεα κι’ αν. Είναι ένα τραγούδι και μία λύρα. Εάν με πείτε ότι 

χωράει μέσα εκεί κάτι, για μένα χωράει όλη η ποντιακή μουσική μέσα εκεί. Όλες τις 

μουσικές του κόσμου να μου φέρετε, δεν θα συναντήσετε μ’ ένα όργανο 

κυριολεκτικά και μία φωνή, για έναν και που το βίωσε αλλά και έναν που γνωρίζει ν’ 

ακούει σωστά, θα καταλάβει ότι αυτό το πράγμα δεν περνάει μέσα τίποτα απολύτως. 

Γιατί; Γιατί είναι η τέχνη του οργάνου. Ήταν μεγάλος δεξιοτέχνης ο Γεωργούλης, 

όπως ο αείμνηστος ο πατριάρχης ο Γώγος που λέγαμε, ο Πετρίδης, η κορυφή των 

κορυφαίων. Αλλά τα χρώματα κι οι δεξιοτεχνίες δεν είναι ότι υπήρχε έλλειψη παιδιά. 

Οι νέοι ασχοληθήκανε με το νέο το κύμα, με τη νέα πώς να το πω, ας το πω με τη νέα 

τάξη πραγμάτων που δημιουργήθηκε αυτά τα τελευταία 15-20 χρόνια 25. 20 χρόνια 

κυριολεκτικά. Είχαν επικεντρωθεί πάνω στο άκουσμα της λύρας. Γιατί αυτά που 

παίζουν σήμερα τα παιδιά, προϋπήρξαν άλλοι. Και θα πάω στον πατριάρχη το Γώγο. 

Όταν έπαιζε ο Γώγος τα τσιφτετέλια, τα ζεϊμπέκικα ή όταν έπαιζε σε ταινίες 

τσιγγάνικες μουσική, μέσα κάποιες ε, τον έχω δει σε ταινία να παίζει σας μιλάω 

τώρα, πριν 50 χρόνια λοιπόν, ούτε οι πατεράδες τους δεν είχανε γεννηθεί. Σήμερα 

που παίζουν τη λύρα, παίζει το ένα, παίζει το άλλο. Το ξέρουμε. Χαίρω πολύ, τι κάνει 

91 
 



νιάου-νιάου στα κεραμίδια! Μήπως δεν παίζανε τότε; Απλά σήμερα υπάρχει μια άλλη 

γραμμή. 

 

Α.Κ. Υπάρχουν καλλιτέχνες οι οποίοι γράφουνε παραδοσιακά τραγούδια, τα οποία 

βέβαια χαρακτηρίζονται ως νεοπαραδοσιακά ή στην προκειμένη  περίπτωση ως 

νεοποντιακά. Εσείς έχετε γράψει το Ρασόπουλον, το οποίο έχει ενταχθεί στην 

παραδοσιακή μουσική του Πόντου. Δεν υπάρχει γλέντι που να μην παίζεται και έχει 

ενταχθεί στην παλιά παραδοσιακή μουσική σαν αυθεντικό κομμάτι. Τι πιστεύεται ότι 

συνέβαλε σε αυτή του την ένταξη και ποια ήταν τα ερεθίσματα που είχατε όταν 

συνθέτατε αυτό το κομμάτι; 

 

Μ.Κ. Πρώτα απ’ όλα τα βιώματα. Δε σ’ αφήνουν να ξεφύγεις απ’ αυτό το είδος, 

αφού αυτό ζω, αυτό έζησα. Είναι ο κύριος προστάτης σ’ αυτό που προσπαθώ να 

κάνω. Από ‘κει ξεκινά απ’ τα βιώματα. Δεύτερον άκουγα το ζουρνά και μ’ άρεζε. Σαν 

ήχος δηλαδή και βρέθηκα στην Παναγία Σουμελά εκείνα τα χρόνια. Πρέπει να ήταν 

το 85, 86 κι άκουσα ζουρνάδες πολλούς. Ήταν κι από τη Νάουσα, ήταν και δικοί μας 

και αυτά. Λέω γιατί να μην μπορέσω να βγάλω σ’ αυτόν τον ήχο που μ’ αρέσει, να 

κάνω  κάτι με τη λύρα και να βγάλω; Αυτό που σας λέω είναι ακριβώς η αρχή του. Ε, 

όταν κάποια στιγμή βρέθηκα στην Αθήνα, θυμάμαι Νίκο το λέγαν το παιδί, ένας 

κιθαρίστας. Έπαιζα στο Φάρο. Ήταν το 86, 87 εκείνη την εποχή. Με το συγχωρεμένο 

τον Αμαραντίδη το Γιώργο ήμασταν. Κι έπαιζα. Κι όπως παίζω σπίτι, λέω αυτό το 

κομμάτι λέω, θα το παίξω στο Νίκο γιατί ήξερα ξέρει από μουσική. Να μου πει τη 

γνώμη του. Απ’ τα Μέγαρα είναι. Ε, πήγα. Το ‘χα παίξει στο σπίτι βέβαια έτσι λίγο. 

Λέω θα το παίξω με την κιθάρα και μάλιστα όταν έπαιζα ακουγόταν ένα, λέει τι είν’ 

αυτό; Λέω να, καινούριο τραγούδι δικό μου. Το έπαιζε και γύρισα και τον έλεγα με 

το στόμα. Όχι του λέω έτσι, να να (τραγουδούσε τις νότες) αυτό θα κάνεις. Του το 

έκανα με το στόμα  και γελούσε. Το ‘κανε. Το ‘κανε μια πρόβα. Λέω σήμερα το 

βράδυ θα ‘ρθούνε  τα παιδιά της Δώρας Στράτου. Ο Νίκος Ζουρνατζίδης επικεφαλής, 

πάντα φίλος καρδιακός, ο Βούλκας, Χατζαρίδης* Τάσος, ο Λευτέρης όλο το τσούρμο 

και θα τους το παίξω να δω. Λέω αυτοί είναι χορευταράδες. Λέω θα δω αν θα τους 

αρέσει. Και την ώρα που χορεύουν εκεί ξάφνου λέω Νίκο; Λέω να παίξουμε το δικό 

μου. Το θυμάσαι; Ναι μου λέει εντάξει. Ξεκινάω και το παίζω. Βλέπω που λες 

τινάζουν όλοι τα χέρια πάνω και πρώτος ο Νίκος και χορεύουν. Και θυμάμαι να λέω. 

Όπα λέω. Εδώ είμαστε. Το ‘παιξα δυο τρία λεπτά και μετά γύρισα το άλλο. Έτσι 
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ξεκίνησε. Κι όταν το έβγαλα σε δισκογραφία  όντως έγινε πρώτα ένα σόλο. Σόλο 

Μιχαλάκης είναι ο τίτλος του την πρώτη φορά που εκδόθηκε. Και έμαθα τότε ότι το 

κάνανε, έγινε επιτυχία εν πάση περιπτώση ,το έπαιζαν  οι ραδιοφωνικοί σταθμοί σαν, 

πως το λένε, σήμα εκπομπής, έναρξη κ.τ.λ. και χαλί πολλές φορές. Τελοσπάντων. Και 

είχα πει αυτόν τον φίλο μου τον συγχωρεμένο τον Γιώργο. Λέω Γιώργο ατό θα ίνετε 

επιτυχία λέω. Σίγουρος εγώ. Ε λέει Μιχάλη, χωρίς στιχάκια απάν τραγουδία επιτυχία 

κι γίνεται. Καταλάβατε τι είπα; Μπράβο βρε κορίτσια! Χωρίς στίχους λέει επιτυχία δε 

γίνεται. Τέλοσπαντων μετά από κάνα-δύο χρόνια μου λέει λύρα έμαθες, αυτό έμαθες 

τέρεν και βάλε στιχάκια απάν και ξαναβγάλν’ ατό  λέει, θα κλεβν’ ατό και θα 

απαλαλούσε! Πάνε βάλε στίχους και ξανά βγάλτο λέει. Λοιπόν. Κι έτσι μετά έκατσα  

να γράψω στίχους. Εδώ έχει  μια άλλη ιστορία. Δεν είμαι στιχουργός! Δηλαδή γράφω 

στίχους, αλλά δε είμαι ο κατεξοχήν. Προσπαθώ τώρα να βάλω ένα στιχάκι, δεν 

ταιριάζει. Λέω τι σόι μέτρο έχω. Δούλευα τότε με το Χρύσανθο τον συγχωρεμένο στο 

Κορτσόπον. Το 91. Λέω καπετάνιε; Τι είναι; Εδώ στο σκοπό μου πάνω πες ένα 

στιχάκι  άμα είσαι μάγκας του λέω. Εγώ λέει; Βρε άμα είσαι τραγούδα του λέω. Βάζει 

το χέρι του πάνω στο κάγκελο. Παίξε μου λέει. Δεν είχαμε πολύ κόσμο. Καμιά 

δεκαριά παρέες. Μμμμμ τακ και λέει ένα στίχο και βρήκα το μέτρο. 

Δεκαπεντασύλλαβο πως το χρησιμοποίησε. Λέω εντάξει είναι. Λέει εντάξει; Πες κι 

άλλα, πες κι άλλα του λέω! Α! σ΄ άρεσε μου λέει. Και είπε 2-3 στιχάκια ξέρω ‘γω και 

πήγα έτσι τους στίχους. Βέβαια εντάξει ρασόπουλον είναι ποντιακή λέξη. Κατά την 

ποντιακή ορολογία το λένε πανελλαδικά ας πούμε… Μόνο εκείνο που λέει η δυσ’ 

εφέκεν τα ρασ(ι)ά  και έκατσε σα καμένα. Μόνο αυτά είναι από ένα στίχο που 

θυμάμαι, έλεγε ένας παλιός και βρήκα τη συνέχεια του. Όλα τα άλλα τα έχω γράψει 

εγώ. Σαν στοιχείο κατεξοχήν παραδοσιακό είναι το η δυσ’ εφέκεν τα ρασ(ι)α… Γιατί 

ήταν ένα στιχάκι που δεν υπήρχε η συνέχειά του, ελλιπές και τη συνέχειά του την 

έγραψα εγώ. Έτσι γράφτηκε το τραγούδι αυτό. 

 

Α.Κ. Είναι κάτι πρωτόγνωρο, το συζητούσαμε και με τον κ. Σινόπουλο το ότι ,όποιο 

τραγούδι έχει γραφτεί μετά ναι μεν μπορεί να το παίζουν αλλά δεν το δέχεται ο 

κόσμος σαν παραδοσιακό. Να το εντάξει στη παραδοσιακή του μουσική. Είτε της 

Θράκης, είτε του Πόντου. Είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό που γίνεται με το 

ρασόπουλον. Έχει ενταχθεί σαν παραδοσιακό τραγούδι και το έχει αγαπήσει πάρα 

πολύ ο κόσμος.  
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Μ.Κ. Δεν ξέρω τι να σας πω σε αυτό επάνω. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι  ότι 

σε μια εκπομπή εδώ στο ραδιόφωνο Ακριτών του Πόντου στη Σταυρούπολη, βρέθηκε 

ο Νίκος ο Ζουρνατζίδης και είπε κάποια πράγματα με τα οποία με κάλυψε. Ούτε εγώ 

τα σκέφτηκα δηλαδή. Και τους είπε λέει θα μου πείτε γιατί  αναφέρομαι σε αυτό το 

τραγούδι; Γιατί αναφέρθηκε σε αυτή την ερώτηση… και λέει δέστε ακόμα και το 

τραγούδι και τους στίχους τους έγραψε ο ίδιος. Είναι ένα πράγμα πολύ προσεγμένο, 

πολύ ποιοτικό λέει. Και το σημαντικότερο! Πέρασε στον κόσμο μέσα από τα 

ηχοχρώματα όμως ,λέει, της ποντιακής μουσικής. Δεν είναι φευγάτο από εκεί. 

Δηλαδή στο στυλ αυτό να καταλάβεις έπαιζε ο ζουρνάς. Ακόμα και φλογέρα 

μπορούσε να παίξει, όχι βέβαια με τέτοια. Ο ζουρνάς πιο πολύ γιατί είχε αυτά τα, τη 

δυνατότητα. Και έτυχε να τον ακούσω. Εγώ δεν έδωσα σημασία να σας πω την 

αλήθεια. Ούτε και  τώρα που μιλάμε. Θέλει να μείνει παραδοσιακό ας μείνει. Δεν 

θέλει να μείνει, δεν με ενδιαφέρει. Έκανα κάτι που μου άρεσε και προσπάθησα να το 

λανσάρω, θα μου επιτρέψετε, αξιοπρεπώς. Τίποτα παραπάνω. Και αυτά που λέω τα 

εννοώ. Δεν είμαι τύπος, ξέρετε, αυτά που λέω τα πιστεύω και τα εννοώ. Ούτε και με 

ενδιαφέρει. Γιατί έχω γράψει και τον Καραλάζο. Έντεχνο τραγούδι και αυτό. Το 

οποίο το κατηγορήσανε. Εγώ δεν το ξεχωρίζω.  Το έγραψα για ένα φίλο μου, ήμουν 

20 χρονών παιδί. Αυτή ήταν η δύναμη που είχα. Και ο στιχουργός, τον είχα χάσει 

ήτανε 40 χρονών, δεν είχα ούτε μάνα ούτε πατέρα, εν πάση περιπτώση ήταν μια 

ιστορία μεγάλη. Και το κατηγορήσαν γιατί, εκεί να δεις τι είχε γίνει! Που συνάδελφοι 

,Ανέστης Μωυσής ,λύρα και τραγούδι. Σπίτια πήρανε λέει τα παιδιά μου από τον 

Καραλάζο! Πλάκα με κάνετε λέει; Και θα σας κάνω μόνο μια ερώτηση. Καρσιλαμάς. 

Πες τε μου σε ποιο γάμο ποντιακό, δεν ξέρω για τους άλλους, σε ποιο γάμο δε 

χορέψανε καρσιλαμά, άσε τον Καραλάζο, πηγαίνοντας τη νύφη και το γαμπρό στην 

εκκλησία; Στον ποντιακό πάντως δεν υπάρχει γάμος. Λοιπόν! Μην προσπαθείς, ας 

πούμε, επειδή κάποιους τους στράβωσε γιατί έγινε μεγάλη επιτυχία! Μήπως εγώ το 

ήξερα; Στην Αθήνα ήμουνα. Ήμουν λυράρης του Χρύσανθου. 20 χρονώ παιδί, μήπως 

ήξερα εγώ τι γινόταν στη Μακεδονία με τον Καραλάζο; Μετά τα είδα. Και δε με 

ενδιέφερε.  Έτσι κι αλλιώς εγώ έκανα κάτι για ΄σένα, για τον άλλον. Από μόνος μου 

το έκανα, έτσι από τον ψυχή μου το ‘κανα. Και… περάσαν χρόνια, ….δηλαδή το 

τραγούδι, πραγματικά, δηλαδή όπου πάει σαρώνει, για όλους. Τα κέντρα και για τους 

γάμους και είδα αυτήν κάποια στιγμή το πήρα πάνω μου και τους λέω. Σταθείτε ρε 

μάγκες λέω! Εσείς θα το παίζεται παραδοσιακοί και εγώ είμαι ο νεοποντιακός; Στο 

γάμο σου τι έπαιξαν μπροστά και χόρευαν; Τι έπαιξαν στο γάμο σου και χόρευαν..; 
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Καρσιλαμά! Και σε πειράζει ο Καραλάζος; Το Ασμαλαρίμ δεν σε πειράζει που 

τραγουδούσες; Και στο κάτω- κάτω δεν το ‘πα ότι είναι ποντιακό τραγούδι. Το είπα 

αφιέρωμα είναι ο Καραλάζος σ’ ένα φίλο μου. Καταλάβατε; Δηλαδή έχω γράψει και  

τέτοιο κομμάτι. Ένα και το μοναδικό. Εν πάση περιπτώσει το έκανα. Προσπάθεια 

ήταν. Το ‘κανα για ένα φίλο μου…  

 

Α.Κ, Ωραία. Έχουμε τελειώσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μου 

διαθέσατε και που με βάλατε στο σπίτι σας! 

 

Μ.Κ. τίποτα βρε παιδιά. Και εγώ χάρηκα πολύ που σε είδα μετά από τόσο καιρό 

Άννα.  
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