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• ΠΟΝΤΟΣ: 

• Πόνος αθεράπευτος

• Πληγή που κι λαρούται



Την πατρίδαμ' έχασα
• Στίχοι: Χρήστος Αντωνιάδης

Μουσική: Κώστας Σιαμίδης
Πρώτη εκτέλεση: Αχιλλέας Βασιλειάδης & Γιάννης Κουρτίδης 

(Ντουέτο )

Την πατρίδαμ' έχασα, 
άκλαψα και πόνεσα.

Λύουμαι κι'αρόθυμο, όι-όι
ν' ανασπάλω κι' επορώ.

Μίαν κι' άλλο ΄σην ζωή μ'
σο πεγάδι μ' σην αυλή μ'.
Νέροπον ας έπινα, όι-όι
και τ' ομμάτα μ' έπλυνα. 

Τά ταφία μ' έχασα
ντ' έθαψα κι' ενέσπαλα.

Τ' εμετέρτς αναστορώ, όι-όι
και ΄ς σο ψυόπο μ' κουβαλώ.

Εκκλησίας έρημα,
μοναστήρα ακάντηλα,

πόρτας και παράθυρα, όι-όι
επέμναν ακρόνυχτα.

• Άδεια 

• Τυπική άδεια YouTube



Γενοκτονία Ποντίων (Αλέξης Παρχαρίδης)

Στις 19 Μαΐου 1919 ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται
στη Σαμψούντα για να ξεκινήσει τη δεύτερη και πιο
άγρια φάση της Ποντιακής Γενοκτονίας, υπό την
καθοδήγηση των γερμανών και σοβιετικών συμβούλων
του.

Μέχρι τη Μικρασιατική Καταστροφή το 1922 οι
Ελληνοπόντιοι που έχασαν τη ζωή τους ξεπέρασαν
τους 200.000, ενώ κάποιοι ιστορικοί ανεβάζουν τον
αριθμό τους στις 350.000. Όσοι γλίτωσαν από το
τουρκικό σπαθί κατέφυγαν ως πρόσφυγες στη Νότια
Ρωσία, ενώ γύρω στις 400.000 ήλθαν στην Ελλάδα.
Με τις γνώσεις και το έργο τους συνεισέφεραν τα
μέγιστα στην ανόρθωση του καθημαγμένου εκείνη την
εποχή ελληνικού κράτους και άλλαξαν τις
πληθυσμιακές ισορροπίες στη Βόρειο Ελλάδα.

Με αρκετή, ομολογουμένως, καθυστέρηση, η Βουλή
των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα στις 24 Φεβρουαρίου
1994 την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως Ημέρα
Μνήμης για τη Γενοκτονία του Ποντιακού
Ελληνισμού.

• Τυπική άδεια YouTube





• Ποντιακός Ελληνισμός: 

μνήμες και όνειρα, παρελθόν, παρόν και μέλλον

ΓΕ.Λ. ΠΛΑΤΕΟΣ – ΚΟΡΥΦΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ



Δευτ Τριτ Τετ Πεμπ Παρ Σαββ Κυρ
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29 30 31Οι Μωμόγεροι (γνωστό και ως Μωμόεροι ή 

Μωμοέρια είναι ένα ποντιακό λαϊκό 

δρώμενο 

Καλαντάρτ’ς 2018



Το θέατρο του δρόμου : Οι Μωμόγεροι

Το θέατρο του δρόμου: Οι Μωμόγεροι, φορώντας τομάρια

ζώων (λύκων, τράγων κ.α.) ή ντυμένοι με στολές ανθρώπων

οπλισμένων με σπαθιά, έχουν τη μορφή γεροντικών

προσώπων. Καθ’ όλη τη διάρκεια του δωδεκαημέρου των

εορτών, οι μωμόγεροι, γυρίζουν σε παρέες στους δρόμους των

χωριών και τραγουδούν τα κάλαντα ή άλλους ευχετικούς

στίχους, προσδοκώντας τύχη για τη νέα χρονιά. Στα χρόνια

της οθωμανικής αυτοκρατορίας, οι μωμόγεροι έλεγαν όλα όσα

δεν μπορούσαν να εκφράσουν οι Έλληνες δημοσίως,

προσφέροντας εκτόνωση πατριωτική και θρησκευτική.

Όταν δύο παρέες συναντηθούν, κάνουν ψευτοπόλεμο

μεταξύ τους, ώσπου η μία ομάδα να νικήσει και η άλλη να

δηλώσει υποταγή. Κεντρικό πρόσωπο είναι ο Μώμος, θεός του

γέλιου και της σάτιρας στην αρχαία Ελλάδα, ο οποίος

παρότρυνε τους 12 ακόλουθούς του, τους Μωμόγερους, να

βρουν αφορμή για να σατιρίσουν και να προκαλέσουν το γέλιο

στους συγκεντρωμένους. Στο δρώμενο συμμετέχουν μεταξύ

άλλων η νύφη, την οποία απαγάγει κατά το έθιμο άνδρας του

χωριού, ο διάβολος που υποκινεί κάθε μορφής ταραχή, ο

γιατρός που διαπιστώνει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται

η νύφη και ο δικαστής που επιβάλλει τις ποινές στον

απαγωγέα.



Η ανάπτυξη του ποντιακού τραγουδιού μπορεί να 

τοποθετηθεί σε τρεις μεγάλες χρονικές περιόδους:

Τη βυζαντινή περίοδο από τον 10ο αιώνα με
τη δράση των Ακριτών του Πόντου μέχρι
την Παράδοση της Τραπεζούντας στους
Τούρκους το 1461. Τα τραγούδια αυτά
αποτελούν τα έπη του ακριτικού κύκλου.

Τη μεταβυζαντινή περίοδο, από τον 15ο ως
τον 19ο αιώνα, με τα τραγούδια των
θρήνων που εκφράζουν από τη μια πλευρά
τον πόνο της εθνικής συμφοράς με την
άλωση της Πόλης και από την άλλη την
κρυφή ελπίδα για την αναγέννηση και
αποκατάσταση του έθνους.

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

Τα ποντιακά τραγούδια: 

Τα ποντιακά τραγούδια ως μάρτυρες, αγέρωχοι
στο πέρασμα των αιώνων, εξιστορούν τη ζωή, τη
λεβεντιά, τη χαρά και τη λύπη, την ελπίδα και τα
πάθη των Ποντίων.

Καθημερινοί σύντροφοι ομορφαίνουν τις ωραίες
στιγμές, αναπτερώνουν την ψυχή σε δύσκολες
στιγμές. Έτσι, γίνονται τέλειοι εκφραστές της
ζωής!

Ο ρόλος των ποντιακών τραγουδιών είναι
σημαντικός. Μεταφέρουν από γενιά σε γενιά την
ιστορία των προγόνων, την δυστυχία που
υπέστησαν οι Έλληνες στη γη του Πόντου, την
υψηλή ιδέα της ελευθερίας και την αισιοδοξία ότι :

'' η Ρωμανία κι αν πέρασεν, ανθεί
και φέρει κι άλλο'' που σημαίνει το
έθνος και αν σκλαβώθηκε θα
αναστηθεί και πάλι.



ΧΟΡΟΣ

Οι Πόντιοι χορεύουν πάντα κυκλικά και με τα χέρια ενωμένα.

Οι περισσότεροι χοροί έχουν φορά προς τα δεξιά πλην ελάχιστων εξαιρέσεων. Αρχικά, οι 

ποντιακοί χοροί χορεύονται σε κλειστό κύκλο. Είναι οι πλέον δημοκρατικοί χοροί, εφόσον δεν 

υπάρχει ένας κορυφαίος χορευτής, είναι όλοι ίσοι μεταξύ ίσων!

Τα Μουσικά Όργανα των Ελλήνων του Πόντου

• ΖΟΥΡΝΑΣ: Χρησιμοποιείται σε όλο τον Πόντο. 
Συνήθως σε ανοιχτούς χώρους λόγω της μεγάλης 
ηχητικής έντασης. Το βασικό όργανο στον Δυτικό 

Πόντο.

• ΦΛΟΓΕΡΑΣΙΛΙΑΎΛΙ (χειλίαυλος) ή ΓΑΒAΛ: το 
χρησιμοποιούν σε κλειστούς χώρους ελλείψει άλλων 

οργάνων.

• Γκάιντα-ΤΟΥΛΟΎΜ ή ΑΓΓΕΙΟ: χρησιμοποιήθηκε 
περισσότερο στον Ανατολικό Πόντο.

• Νταούλι-ΤΑΟΥΛ: όργανο συνοδείας του Ζουρνά και 
του Αγγείου (σπανίως της λύρας).

• ΛΥΡΑ: Το βασικό μουσικό όργανο του Πόντου, 
περισσότερο διαδεδομένο στον Ανατολικό Πόντο και 

λιγότερο στον Δυτικό.

Οι ποντιακοί χοροί εκτελούνται με συνοδεία 

μουσικής και διακρίνονται σε δύο βασικές 

γεωγραφικές κατηγορίες. Στον δυτικό- ανατολικό 

Πόντο και στον πεδινό-ορεινό Πόντο. 

Είναι επηρεασμένοι από βυζαντινά, λαϊκά, 

νοτιορωσικά και τούρκικα στοιχεία. 

Μετά τη μικρασιατική καταστροφή και την 

ανταλλαγή πληθυσμών του 1923, η αίσθηση της 

προσφυγικής αλληλεγγύης μεταξύ των Ποντίων 

της Ελλάδας οδήγησε στη συγκρότηση μιας 

συλλογικής και κοινής πολιτισμικής ταυτότητας, με 

κοινά χαρακτηριστικά, και ενός κοινού χορευτικού 

ρεπερτορίου. 

Στους ποντιακούς χορούς διαφαίνεται 

το πάθος, η αγάπη, η χαρά, η συγκίνηση.



Κούντουρον 2018

Δευτ Τριτ Τετ Πεμπ Παρ Σαββ Κυρ
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Εν Τραπεζούντι, τη 16 Φεβρουαρίου 1912, γράφει η 

καρτ-ποστάλ (πηγή: Επιτροπή Ποντιακών Μελετών)



Ο Φεβρουάριος στην ποντιακή διάλεκτο είναι ο
Κούντουρον (ή Κούντουρος), σύνθετη λέξη από το
κοντός+ουρά, που παραπέμπει στις κουτσουρεμένες –
πότε κατά δύο και τα δίσεκτα έτη κατά μία–, μέρες του
μήνα.

«Ο Κούντουρον, ο κούτσουρον, ο ουραδοκομμένον», λέει
το ποντιακό στιχάκι. Με τον Κούντουρον
παρομοιάζεται, μεταφορικά, και ο λειψός στα μυαλά
άνθρωπος. Τον Φεβρουάριο, το μήνα που θεωρείται ότι
φέρνει γρουσουζιά, δεν έκαναν γάμους –ιδίως αν το
έτος ήταν δίσεκτο–, και δεν ξεκινούσαν καμία σοβαρή
δουλειά.

Η αστάθεια του καιρού, αλλά και το χιόνι που πέφτει –
το οποίο όμως δεν φέρνει τον πάγο του Ιανουαρίου–,
συμπυκνώνονται στη φράση «Ο Κούντουρον έν’
λειφτός, έν’ ολίγον πα ζαντός», δηλαδή ο Φεβρουάριος
είναι λειψός, είναι και λίγο παλαβός. Το κρύο
παραμένει τσουχτερό, αλλά τις καλές ημέρες
προετοίμαζαν τα χωράφια για τις ανοιξιάτικες
καλλιέργειες.

«Ο Κούντουρον έν’ λειφτός, έν’ ολίγον πα ζαντός»

«έρθεν και ο Κούντουρον, θα τρως πολλά βούτορον». 

Το χρονικό διάστημα της κακοκαιρίας που παρατηρείται

τον Φλεβάρη και τον Μάρτη στον Πόντο έχει το δικό του

όνομα: είναι το λυκοχάντζ(ιν). Στον πληθυντικό,

λυκοχάντζε, η λέξη σημαίνει τη στιγμή που αρχίζει να

συννεφιάζει ο ουρανός.

Ένα δαιμόνιο με τη μορφή λύκου ή σκύλου παίρνει το

όνομα από το λυκοχάντζ(ιν).

Η λυκοχαντζού επισκέπτεται τα σπίτια τη Σαρακοστή,

μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου, με σκοπό να τα

βλάψει. Για να προφυλαχτούν από το κακό, οι ένοικοι

άφηναν στην πόρτα ένα άχρηστο αντικείμενο (κατά

κανόνα τσαρούχι), ώστε το δαιμόνιο να πάρει το λάφυρο

και να αφήσει το σπίτι ήσυχο.

«έρθεν και ο Κούντουρον, θα τρως πολλά βούτορον»: 

Η κατανάλωση βουτύρου, ανάλατου ή αλατισμένου,

γινόταν το χειμώνα. Φυλασσόταν σε ειδικά ξύλινα

δοχεία, στις χαμηλές θερμοκρασίες των κελαριών. Η

ποικιλία στο χρώμα ήταν θέμα εποχής και διατροφής των

ζώων.



Δίμηνη περίοδος ανθοφορίας των άγριων λεφτοκάρυων (φουντουκιών) -

Αλιεία των χαψίων(γαύρων) - «Τα δύο τη Κουντούρ τη Παναΐας»- Ζευγάρωμα των 

πουλιών - Η μνήμη του Θεόδωρου του Στρατηλάτη

Τον Φεβρουάριο ξεκινούσε η δίμηνη περίοδος ανθοφορίας των άγριων

λεφτοκάρυων (φουντουκιών) που αντέχουν περισσότερο στο κρύο από

την κοινή, ήμερη φουντουκιά. Την ίδια εποχή στην αγορά εμφανίζονταν

τα σκουμπριά, ένα ψάρι εποχικό και σχετικά ακριβό, επομένως προσιτό

κυρίως στους εύπορους. Τα συντηρούσαν σε αλάτι με προσθήκη δάφνης, ή

αποξηραμένα (τσίρος) ή καπνιστά.

Ακόμα, ήταν η εποχή που σταματούσε η αλιεία των χαψίων (γαύρων).

Στο φτηνό αυτό ψάρι τον Φεβρουάριο γίνονταν το πρώτο πάστωμα με

σχετικά λίγο αλάτι (μελίπαστα ή σκυλεντέρια), προκειμένου η

κατανάλωση να είναι άμεση. Άφηναν τα χαψία 4-5 μέρες να σιτέψουν,

και ίσως να αποκτήσουν κάποια βαριά μυρωδιά, και στη συνέχεια τα

αποκεφάλιζαν και τα αλάτιζαν. Συνήθως πρόσθεταν και φύλλα δάφνης,

λεμονόφλουδες και ανάλεστο μαύρο πιπέρι.

Η Παναγία τιμάται ιδιαίτερα από τους Πόντιους, οι οποίοι σε όλες τις

θεομητορικές γιορτές τηρούσαν αυστηρά την αργία. «Τα δύο τη Κουντούρ

τη Παναΐας», δηλαδή στις 2 Φεβρουαρίου, ανήμερα της Υπαπαντής, ήταν

σχεδόν ανεπίτρεπτο να δουλεύει κάποιος. Έλεγαν: «Αϊλί εκείνον π’

έκαμεν τα δύο τη Κουντούρ’ τη Παναΐας. Μήτε η τζέπρα αφήν’ ατον μήτε

ανεχετία», δηλαδή «αλίμονο σε εκείνον που δουλεύει στις 2 Φεβρουαρίου.

Ούτε η λέπρα τον αφήνει, ούτε η ανέχεια».

Σύμφωνα με τις λαϊκές δοξασίες, στις 2 Φεβρουαρίου

άρχιζε και το ζευγάρωμα των πουλιών.

Μεγάλη γιορτή στον Πόντο ήταν και των Αγίων

Θεοδώρων. Η μνήμη του Θεόδωρου του Στρατηλάτη,

αξιωματούχου του ρωμαϊκού στρατού που ζούσε στην

Ποντοηράκλεια, τιμάται στις 8 Φεβρουαρίου. Ο άγιος

και μεγαλομάρτυρας Θεόδωρος ο Τήρων, που

καταγόταν από την Αμάσεια και υπηρετούσε στο

τάγμα των τηρώνων (νεοσυλλέκτων), της εκεί

ρωμαϊκής λεγεώνας, γιορτάζει στις 17 Φεβρουαρίου,

και το Σάββατο της πρώτης εβδομάδας της Μεγάλης

Σαρακοστής σε ανάμνηση του θαύματος των

κόλλυβων.

Η Παρθένα Γαλανίδου, γεννημένη το 1911 στον

Πόντο, παραδίδει μια προσευχή στους Άγιους

Θεόδωρους: «Άγιοι Θεόδωροι, καλοί και

θαυματουργοί | εκεί που πάτε και τις τύχες

συναντάτε | αν δείτε και τη δική μου, να μου τη

διπλοχαιρετάτε | αν κάθεται να σηκωθεί, κι αν

σηκωθεί να τρέξει | να σχίσει όρη και βουνά, να ’ρθει

να με παντρέψει».



Μάρτ’ς 2018
O Μάρτης ο Πεντάγνωμος... Δευτ Τριτ Τετ Πεμπ Παρ Σαββ Κυρ
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29 30 31Οι Πόντιες νοικοκυρές την πρώτη του Μάρτη έκαναν γενική 

καθαριότητα στα σπίτια τους και δεν επέτρεπαν σε κανέναν ξένο να 

κάνει «ποδαρικό» αν δεν είχε περάσει πρώτα ο παπάς να αγιάσει το 

σπίτι. Το ίδιο έκαναν και την πρώτη μέρα σε κάθε αλλαγή εποχής.



Ο Μάρτης κι αν μαρτεύκεται, καλοκαιρίας μυρίζει... κι όταν παραχολάσκεται, τον 

Κούντουρον διαβαίνει

Το ρήμα «Μαρτεύκομαι» το χρησιμοποιούσαν στα Κοτύωρα και 
σημαίνει ότι κάποιος «κάνει τα Μαρτιάτικα του», δηλαδή «κάνει 

ό,τι του κατέβει».

Στον Πόντο, ο ερχομός του Μαρτίου (τη 
Μάρτ) σηματοδοτούσε ταυτόχρονα και 
τον ερχομό της πιο όμορφης εποχής του 

χρόνου, της Άνοιξης. Παρά το γεγονός ότι 
ο Μάρτιος (ή Μάρτ'ς) συμπεριφερόταν 

πολλές φορές ως χειμωνιάτικος μήνας, με 
τα κρύα και τα χιόνια του, εξευμενιζόταν 
από τη λαϊκή αντίληψη, ως προπομπός 

της άνοιξης και της καλοκαιρίας.

Ο Μάρτιος ήταν ένας μήνας πάντα... 
άτακτος, ζωηρός, ασυνεπής και 

εκδικητικός!Για τον λόγο αυτό και του 
προσέδιδαν διάφορα χαρακτηριστικά, 

όπως: αγέλαστον, θεοχάλαστον, 
πεντάγνωμον, αξερογαλγάνιστον, 
παλουκοκαύτεν. Ως Πεντάγνωμος 

χαρακτηριζόταν διότι άλλαζε καιρική 
γνώμη... ακόμα και μέσα στην ίδια μέρα!

Παρόλες όμως τις αστάθειες του Μαρτίου, ο λαός τον

υποδεχόταν με χαρά και ανακούφιση, διασκεδάζοντας τις

κρυάδες και τις αταξίες του. Γιατί ήδη είχαν μεγαλώσει οι

μέρες, ενώ η αλλαγή του καιρού προς την καλοκαιρία, γινόταν

όλο και περισσότερο αισθητή.

• Αρ έρθεν και η Άνοιξη, αίχτρια και καλωσύνια,

ήλεν αργεύ’ να βασιλεύ’, τρανύν’νε τα ημέρας...

Καθώς έλιωναν τα χιόνια στα βουνά και «τ’ ορμία

σελοκόφκουν» (πλημμύριζαν τα ποτάμια), άρχιζε η φύση να

ζωντανεύει και να δείχνει τα πρώιμα κάλλη της, φορώντας τα

Μαρτιάτικα στολίδια της. Μέσα σ’ αυτό το θεσπέσιο

περιβάλλον, μες τη γόνιμη αφύπνιση της Ποντιακής χλωρίδας,

χαιρόντουσαν και συνυπήρχαν τα ζωντανά... μαζί με τον

άνθρωπο:

Τα ζά εβγαίν’νε ‘ς σην βοσκήν, θερία ‘ς σο κυνήγι.

Όλια τη γης τα πλάσματα, σύρκουν και ζευγαρών’νε...

Ο Μάρτ'ς θα φέρ' την Άνοιξην, κι Απρίλτ'ς τα μανουσάκια,

κ' έμορφον ο Καλομηνάς, λογιών - λογιών τσιτσιάκια!

Άνοιξη και Θεού χαρά, τα δέντρα όλια ανθούνε,

τα πουλόπα σα κλαδία, ζευγάρια κελαηδούν’νε!



• Προλήψεις για το Μάρτιο

• Όπως για όλους τους μήνες του έτους, έτσι και για τον Μάρτη, οι Πόντιοι (με τις λαϊκές τους δοξασίες, φόβους 
και δεισιδαιμονίες) είχαν διάφορες προλήψεις για τον μήνα Μάρτιο...

• Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, δεν ανέφεραν ποτέ το όνομα του «Μαρτίου». Διότι όποιος το έκανε, το επόμενο 
καλοκαίρι θα έβλεπε πολλά φίδια!

• Με τις πρώτες ηλιαχτίδες του Μαρτίου απεύφευγαν το ανεπιθύμητο μαύρισμα. Ιδιαίτερα οι κοπέλες, οι οποίες 
φρόντιζαν πάντοτε να είναι ασπριδερές και αφράτες. Για τον λόγο αυτό φορούσαν στον καρπό του δεξιού τους 

χεριού «τον Μάρτη», το αποκαλούμενο και «Ζουλιχτόν Ράμμαν» (από κόκκινες και άσπρες κλωστές), για να μην 
τις κάψει ο ήλιος.

• Ο Μάρτιος έδινε το όνομα του, σε όσα ζώα γεννιόντουσαν κατά την διάρκεια του. Π.χ. 
έλεγαν «Μαρτέσ' μουσκάρ'».

• Πίστευαν πως ό,τι φυτέψεις κατά τον μήνα Μάρτιο, αυτό θα ευδοκιμήσει.
• Όταν ΄θέλαν να προειδοποιήσουν τους νοικοκύρηδες οι οποίοι βιάζονταν να αρχίσουν τις αγροτικές και άλλες 

διάφορες εργασίες τους, παρασυρόμενοι από τις αίθριες ημέρες (τα καλά ημέρας), έλεγαν:

• Μη κουρφίζετεν τον Μάρτ,’ ατός έχ πολλά ινιάτ'

Οι γιορτές του Μαρτίου
• Τον Μάρτιο στον Πόντο τιμούσαν ιδιαίτερα τις παρακάτω ημερομηνίες και γιορτές:

• • 9 Μαρτίου: Των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων.
• 25 Μαρτίου: Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Την ημέρα αυτή την γιορτάζαν με ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια, 
όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Συνήθιζαν την μέρα αυτή να τρώνε ψάρια και ιδιαίτερα χαψία, τα οποία 

αφθονούσαν στη θάλασσα του Εύξεινου Πόντου. Στις εκκλησίες, στους πιστούς τη μέρα αυτή μοίραζαν 
μανουσάκια (άγριες βιολέτες, μενεξέδες). - Μετά το 1821, η γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 

συνδυάσθηκε και με την επέτειο επανάστασης του Ελληνικού έθνους.
• 29 Μαρτίου: Της Οσίας μητρός Μαρίας της Αιγυπτίας.



Απρίλτ’ς 2018
Δευτ Τριτ Τετ Πεμπ Παρ Σαββ Κυρ

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30
Απριλί’ φυτρών’ τ’ ορμάν',

σαν εκείνον π’ έχ’ σεβτάν.

Απρίλτ’ς φέρ’ τα χελιδόνα,

κελαηδούν και λύν’ν τα χιόνα.

Οι μπόρες των τελευταίων ημερών του Μαρτίου, ή 

των πρώτων του Απριλίου, λέγονται «τη γραίας τα 

ποράνα» (οι μπόρες της γριάς). Σύμφωνα με τις 

λαϊκές δοξασίες, έπειτα από έναν βαρύ χειμώνα ήρθε 

ο Μάρτης και οι άνθρωποι ζεστάθηκαν. Περισσότερο, 

όμως, χάρηκε μια γριά που χάιδεψε τα αιγοπρόβατά 

της λέγοντας «βγήκε ο Μάρτης, τέλειωσαν τα βάσανά 

μας, εμπρός, πάμε στα παρχάρια». Ο Μάρτιος όμως 

θύμωσε με τα περιφρονητικά της λόγια και 

παρακάλεσε τον Απρίλη να του δανείσει τις τρεις 

πρώτες ημέρες του, πράγμα που εκείνος το δέχτηκε. 

Έτσι, έπιασε φοβερό κρύο μαζί με ανεμοθύελλες. Η 

γριά, για να μην παγώσει, πλησίαζε ολοένα τη 

φωτιά, ώσπου χώθηκε κάτω από το καζάνι της. Η 

ίδια κάηκε και τα γιδοπρόβατά της σκόρπισαν.



« Απρίλ' τα φερ' τα χελιδόνε, κελαηδούν και λύν' τα χιόνε

Έρθεν Απρίλ' με το καλόν, έγκεν τα πρασινάδας

Ξενιτεύνε οι παντρεμέν', κλαινίζνε τοι νυφάδας.»

• Η λέξη Απρίλιος παράγεται από τη λατινική λέξη Aprilis και αυτή από το ρήμα aperio, που 
σημαίνει ανοίγω και σαφώς αφορά την εποχή της Άνοιξης, κατά την οποία όλα τα φυτά, τα 

λουλούδια και τα δέντρα ανοίγουν / ανθίζουν. Στην Οινόη λεγόταν Απρίλης. Στην 
Τραπεζούντα Απρίλ'ς. Στα Κοτύωρα, τη Σάντα, τη Τραπεζούντα και τη Χαλδία 

λεγόταν Απρίλτς. Στα Κοτύωρα λεγόταν και Αγιωργίτας ή Αεργίτας από την γιορτή του 
Αγίου Γεωργίου.

Μερικοί Πόντιοι συγχέουν τον μήνα Απρίλιο με τον Νοέμβριο, που λέγεται στα Ποντιακά 
«Αεργίτες»

• Η σύγχυση προέρχεται από το γεγονός ότι ο Άγιος Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος γιορτάζεται 
στις 23 Απριλίου. Ο «Πόντιος» Άγιος Γεώργιος* γιορτάζεται στις 3 Νοεμβρίου, γι' αυτό και ο 

Νοέμβριος στα Ποντιακά λέγεται «Αεργίτες», δηλαδή ο μήνας του Αγίου Γεωργίου.

Στις 23 Απριλίου γιορτάζεται η μνήμη των άθλων του Αγίου Γεωργίου και στις 3 Νοεμβρίου η 
ανακομιδή των λειψάνων του. Ενδεικτικός είναι ο στίχος:

• «Αεργίτα -Νοέμβριο- στρώσον - Απριλί σκώσον»

Δηλαδή τον Νοέμβριο στρώσε, γιατί μπαίνει ο χειμώνας με το κρύο... και τον Απρίλιο ξέστρωσε, 
γιατί έρχεται το καλοκαίρι...



• Το μήνα Απρίλη η Άνοιξη έδινε την παρουσία 
της με τα μανουσάκια (μενεξέδες) που 
πλημμύριζαν τις βουνοπλαγιές και τα 

ακρόδασα. Για την αστάθεια του καιρού κατά 
τον Απρίλη έλεγαν χαρακτηριστικά:

"Απρίλτς έρται και περάν’, τ’ άλλο κλαίει, τ’ 
άλλο γελά" (Ο Απρίλης έρχεται και περνά, 

άλλοτε κλαίει, άλλοτε γελά). 

• Με την βελτίωση του καιρού έβγαζαν τα 
κατοικίδια ζώα στις κοντινές εξοχές 

(μεζιρέδες), όπου σχεδόν κάθε οικογένεια είχε 
τη δική της καλύβα ή μάντρα. Επίσης 

άρχιζαν και οι πρώτες γεωργικές εργασίες.

• Στην Οινόη λεγόταν Απρίλης. Στην 
Τραπεζούντα Απρίλ’ς. Στα Κοτύωρα, τη 
Σάντα, τη Τραπεζούντα και τη Χαλδία 

λεγόταν Απρίλτς. Στα Κοτύωρα λεγόταν 
και Αγιωργίτας ή Αεργίτας.

• Κατά τον μήνα Απρίλιο, όταν γεννιόταν μια 
αγελάδα, της έδιναν απαραίτητα το όνομα 

Απριλίτζα ή Απρίλα!

«Απρίλ' τα φερ' τα 
χελιδόνε, κελαηδούν και 

λύν' τα χιόνε

Έρθεν Απρίλ' με το 
καλόν, έγκεν τα 

πρασινάδας

Ξενιτεύνε οι παντρεμέν', 
κλαινίζνε τοι νυφάδας.»



Έρθεν ο Απρίλτς, έγκεν τα πρασινάδας

- «Ο Απρίλτς πότε κλαίει και πότε γελάει» λέει μια Ποντιακή έκφραση, που συνήθιζαν να λένε για τον μήνα 
Απρίλιο, στο Σταυρίν και στην Κρώμνη. Από άποψη καιρικών συνθηκών, κατά τον μήνα Απρίλιο, στον Πόντο 

επικρατούσαν ίδες συνθήκες όπως και στην Ελλάδα. Ο καιρός ήταν άστατος και η άνοιξη αργούσε να ‘ρθει! 
Ορισμένες φορές έκανε τόσο πολύ κρύο, ώστε ο καιρός θυμίζε χειμώνα.

• Απρίλτς έρται και περά, τ’ άλλο κλαίει τ’ άλλο γελά!

• Ο Απρίλιος έρχεται και περνά, μια κλαίει και μια γελά! Δηλαδή ο καιρός τον Απρίλιο δεν είναι σταθερός, 
αλλά έχει τις βροχερές και τις αίθριες ημέρες του...

Ενώ όμως τα κρύα του Απριλίου ήταν ανεπιθύμητα, αντιθέτως η βροχή ήταν καλοδεχούμενη. Μάλιστα λέγανε 
και σχετική ευχή:

• «Τον Μάρτ' να μη βρέχ', τον Απρίλ' να βρέχ'»

• Οι κάτοικοι του Πόντου το μήνα αυτόν οδηγούσαν τα ζώα τους για βοσκή, αφού έλιωναν τα χιόνια, ενώ η 
γη σιγά-σιγά έβγαζε χορτάρι. Παράλληλα τον μήνα Απρίλιο, στον Πόντο άρχιζαν και οι γεωργικές 

εργασίες.

• Έρθεν ο Απρίλτς με το καλόν, έγκεν τα πρασινάδας,
ξενιτεύνε οι παντρεμέν'... κλαινίζνε τα νυφάδας!

Μόλις ερχόταν ο Απρίλιος, τραγουδούσανε το παρακάτω δίστιχο, το οποίο σε άλλες περιοχές του Πόντου, το 
λέγανε για τον μήνα Μάρτιο

• «Απρίλτς φέρ’ τα χελιδόναι
κελαηδούν και λιών’ τα χιόναι»



Οι σημαντικότερες γιορτές στον Πόντο, τον μήνα Απρίλιο, ήταν οι 

εξής:

• 1 Απριλίου: Της Οσίας μητρός ημών Μαρίας της Αιγυπτίας.

• 12 Απριλίου: Της Οσίας Ανθούσας, κόρης του εικονομάχου 

Κωνσταντίνου Ε' Ισαύρου, του Κοπρώνυμου.

• 20 Απριλίου: Του ιερομάρτυρα Αναστασίου επισκόπου 

Αντιοχείας, του επονομαζόμενου Σιναϊτου.

• 23 Απριλίου: Του Αγίου μεγαλομάρτυρα και τροπαιοφόρου 

Γεωργίου.

• 24 Απριλίου: Της Οσίας μητρός ημών Ελισσάβετ, από τα 

Λιβάδια της Τραπεζούντας.

• 25 Απριλίου: Του Αγίου Μάρκου.

• Εννοείται πως η μεγαλύτερη γιορτή όλων ήταν το Πάσχα, 

όταν αυτό έπεφτε μέσα στον Απρίλιο. Μάλιστα, σε ορισμένες 

περιοχές του Πόντου, τον Απρίλιο τον αποκαλούσαν 

και Λαμπριάτη, επειδή τις περισσότερες φορές η Λαμπρή 

έπεφτε μέσα στον μήνα αυτό.

* Ο Άγιος Γεώργιος είχε καταγωγή από την πλευρά του πατέρα 

του, την Νεοκαισάρεια του Καππαδοκικού Πόντου και από την 

μητέρα του, την Λύδδα της Παλαιστίνης.

Είδα σ’ οψέ κι οσήμερον, 

είδα σε τ’ Αϊλία…

είδα σε τ’ Αεμάρκονος 

και με τα φουλιρία!



Αεργίτες, ο μήνας του Αγίου Γεωργίου στον Πόντο

Πιο συγκεκριμένα ο Άγιος Γεώργιος ήταν πολύ 

αγαπητός στους χριστιανούς της Γαράσαρης του 

Πόντου (όπως σε όλους τους ακρίτες του 

μεσαιωνικού ελληνισμού).



Καλομηνάς 2018
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Στον Πόντο ο Μάιος ονομαζόταν Καλομηνάς. 

Σύμβολο της άνοιξης και της νεότητας ο μήνας των 

λουλουδιών, της βλάστησης και της καρποφορίας 

στον Πόντο ο Μάιος λεγόταν Καλομηνάς, από το 

επίθετο καλός και το ουσιαστικό μήνας.

"Έρθεν ο Καλομηνάς, πία γάλαν, αν 

πεινάς. Όνταν έρτ’ ο Καλομηνάς, 

φυτρώνε τα χορτάρια, ντ’ έμορφα 

επρασίντσανε τα τσόλια τα παρχάρια."



Η Γενοκτονία 

των Ελλήνων 

του Πόντου σε 

εικόνες... σκληρές 

εικόνες.



Στον Πόντο η άνοιξη τον μήνα αυτό φτάνει για τα καλά. Οι τσοπάνοι και 

οι παρχαρομάνες με τα αιγοπρόβατα και τις αγελάδες ανεβαίνουν στα 

ψηλά. Το γάλα είναι τώρα άφθονο.

Στον Πόντο ο Μάιος είναι πολύ βροχερός. Πέφτει επίσης πολύ χαλάζι κι 

επειδή η ατμόσφαιρα είναι πολύ καθαρή, τα σφαιρίδια του χαλαζιού είναι 

διαυγή σαν δάκρυ, κατά την ποντιακή μούσα "Τα δάκρα τς 

εκατήβαιναν...Καλομηνά χαλάζα!"

Τον Καλομηνά όλα είναι ωραία και βολικά. Υπάρχει αφθονία αγαθών. Δε 

δικαιολογείται εκείνος που δεν προσαρμόζεται στο κλίμα του γενικά. 

Γι'αυτό ακριβώς καυτηριάζει η ποντιακή θυμοσοφία τον απροσάρμοστο 

στις ευνοϊκές συνθήκες: "Καλομηνά πα είδα σε και το μυτί σ' ύλιζεν".

Το μήνα αυτό το ύπαιθρο στον Πόντο μοσκοβολάει από το μεθυστικό 

άρωμα των λουλουδιών.

Απ' το ουσιαστικό καλομηνάς και την κατάληξη "εσιν" παράγεται κατα 

τόπους το επίθετο καλομηνέσιν (Κερασούντα), Καλομηνέσ' (Κοτύωρα-

Τραπεζούντα-Χαλδία), και σημαίνει το παράγωγο του μήνα Μάϊου:

"Τα δάκρα τς εκατήβαιναν...Καλομηνά χαλάζα!" δηλαδή τα δάκρυα της 

κατέβαιναν σαν χαλάζι του Μάΐου.

Άλλο τραγούδι απ' το Σταυρί λέει:

"..εγώ καλόν παιδίν είμαι Καλομηνέσ' τσιτσέκι θα 
σύρω και σκοτώνω σε, γουεύω το φυσέκι.."

Σε Κερασούντα και Χαλδία υπάρχει ρήμα 
«καλομηνεύκομαι» που σημαίνει -φέρομαι σαν τον 

Μάϊο.

"..Ο Μάρτ'ς οντάν μαρτεύκεται, διαβαίν τον 
Καλαντάρη κι οντάν καλομηνεύκεται, διαβαίν 

τον καλοκαίρην.."

Στη Χαλδία πίστευαν πως αν κοιμηθεί κάποιος 
έξω στο ύπαιθρο κατα το Μάη μήνα και πάθει 
κάτι στην υγεία του ότι καλομηνιάεται (ρήμα).

Στην Ινέπολη, στην Οινόη και στην 
Κερασούντα ο Καλομηνάς λεγόταν και Μάης. 

Αυτό φανερώνει ο παρακάτω στοίχος που ήθελε 
να δηλώσει το αδύνατο ποτέ να συμβεί:

"Όνταν κ' έχει ο Μάης Πέφτην κ' εβδομάδα 
Κερεκήν." Όταν δηλαδή ο Μάης δεν θα 'χει 

Πέμπτη, κι η βδομάδα Κυριακή.

Στην Ινέπολη λεγόταν και το εξής:

"..Ίσαμε του Μάη τη φωτία 'κ' εθέλει 
τον.." δηλαδή, ίσαμε του Μάη τη φωτιά δεν τον 

εθέλει.. δεν τον θέλει διόλου.

Στην Ινέπολη πάλι υπάρχει το επίθετο Μαέσιος 
δηλαδή Μαγιάτικος (Μαέσιο τριαντάφυλλο)



• Στη Ματσούκα έλεγαν τον στοίχο:

"Καλομηνά πα είδα 'σε και ξάν' το μυτί σ' ύλιζεν." Η 

παροιμιακή αυτή φράση σημαίνει τον άνθρωπο που δεν 

αλλάζει, που είναι πάντα ο ίδιος. Η ίδια παροιμία 

λεγόταν στη Σάντα, στη Χαλδία και στην Τραπεζούντα.

Στην Ίμερα και στην Κρώμνη έλεγαν:

"...Έρθεν κι ο Καλομηνάς, όλ' τρών' κι εσύ πεινάς."

Υπήρχε έκφραση στα Κοτύωρα για τον αλαζόνα 

άνθρωπο:

"..άμον καλομηνέσ ' κόπρον σ' ιφταίρ απάν' 'κι 

στέκ'." Σαν μαγιάτικη κοπριά δεν στέκεται στο φτυάρι 

πάνω.

Στο χωριό Αντρεάντων Αμισού (Σαμψούντα), έλεγαν 

μια παροιμία όταν υπήρχε φιλοξενούμενος που δεν 

έλεγε να αναχωρήσει:

"...βράσον χαλκόν ιμ', βράσον, ους να φεύ' ο μισαφίρτς

Κρεμάχ' τσαρούχ ιμ', κρεμάχ', ους να 'ρται 

Καλομηνάς.»"

Το ίδιο έλεγαν και στο Κάρς με μια μικρή παραλλαγή :

• "...βράσον χαλκόν ιμ', βράσον, ους να φεύ' ο 
μισαφίρτς

Κρεμάχ' τσαρούχ ιμ', κρεμάχ', ους να 'ρται 
Καλομηνάς.»"

Το ίδιο έλεγαν και στο Κάρς με μια μικρή 
παραλλαγή :

"...βράσον τέντζαρη, βράσον, ους να φεύ' ο 
μισαφίρτς

Κρεμάχ' τσαντάχ -ι-μ', κρεμάχ, ους να 'ρται 
Καλομηνάς."

Στα Κοτύωρα η πρώτη βροχή του Μάη πίστευαν 
ότι είχε τη δύναμη να κολλίζει δηλαδή να 

μετατρέπει το γάλα σε γιαούρτι.

Και στο Μεσοχάλδιο με το νερό της βροχής του 
Μάη κόλλιζαν το γάλα.

Στα παράλια δεν ήταν γνωστός ο όρος κολλίζω, 
και αντ' αυτού έλεγαν μακαρτώνω το γάλαν. 
Επίσης δεν ήξεραν τη λέξη γιαούρτι αφού το 

έλεγαν ξύγαλαν ή μακαρτό ή μακαρτωμένο γάλα.

Το χαλάζι του Μαϊού ήταν καταστρεπτικό και δεν 
το ήθελε κανείς.

Παρομοίωση τούτου είναι ο ακόλουθος στοίχος :



"..Τ' αρνί μ' επαρακάλ'ν ατο, κι ατο εποίν' νεν 

νάζια

τα δάκρι α μ' εκατήβαιναν Καλομηνά χαλάζια."

Στο Σταυρίν το καλαντόνερο το ανακάτευαν 

μαζί με τον αγιασμό των Φώτων και το 

φύλαγαν σαν γιατρικό. Αυτό το μείγμα το 

ανακάτευαν μαζί με βροχόνερο του Καλομηνά 

και το χρησιμοποιούσαν σαν μαγιά για να 

πήξουν το γάλα σε γιαούρτι.

Στα Κοτύωρα και στο Μεσοχάλδιο συνήθιζαν 

τον Μάιο να παίρνουν αίμα με βδέλλες, κυρίως 

οι ηλικιωμένοι, πράξη που θεωρούσαν καλή για 

την υγεία τους.

Στα Κοτύωρα επίσης τα μικρά κορίτσια 

άλειφαν τα νύχια τους με αλοιφή από 

κοπανισμένα χόρτα ή με σινέα (κοκκινωπή 

βαφή), ή με κοπριά αγελάδας και τέντωναν τα 

χέρια τους στον ήλιο λέγοντας :

• ".. Ήλε, ήλε, κάντηλε,

Σύναξον τα χέρια μ'

Κοκκίντσον τα νύχ ια μ'."

Στην Κερασούντα που ο Μάιος θεωρείτο μήνα 

των μαγισσών, προκειμένου να προφυλαχτούν 

από την επήρειά τους έκαναν αυτοσχέδιους 

σταυρούς από βάτα ή φλοιούς τον οποίο 

έφεραν μαζί τους ή τον κρεμούσαν έξω και 

πάνω από την εξώπορτα του σπιτιού.

Στο Σταυρίν δεν γίνονταν γάμοι τον 

Καλομηνά γιατί θεωρούσαν:

"..Καλομηνά χαρά 'κι γίνεται, μαϊσσούνταν οι 

νεόπαντροι και ίλιαμ' η ταένυφος."

Πίστευαν επίσης ότι παιδί που γεννιέται τον 

Μάη (Καλομηνέσ' παιδίν) είναι όμορφο, 

γελαστό, τυχερό, αξιαγάπητο και ρέπει προς 

τον έρωτα.

"..Το αίμαν ατουν γλυκήν εν'

ήτ' οστούδ' ν' ατουν αγαπίεται."



Κερασινόν 2018
Δευτ Τριτ Τετ Πεμπ Παρ Σαββ Κυρ

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Στον Πόντο ο Ιούνιος λεγόταν και λέγεται από 

τους Έλληνες του και Θερ’νός αλλά κυρίως 

Κερασινός από τα ξακουστά κεράσια του Πόντου. 

Άλλωστε την Κερασούντα τη θεωρούσαν 

πατρίδα της κερασιάς. Μάλιστα για τη γυναίκα 

που είχε χείλη σαν κεράσια έλεγαν πως ήταν 

κερασόχειλος. Η γενική Κερασινού κατέληξε σε 

επίρρημα και σημαίνει, κατά τον Ιούνιο. Οι 

Έλληνες του Πόντου κάνανε τραγούδι τις 

ιδιότητες του μήνα αυτού λέγοντας:

«Ο Κερασινόν  φέρ’ τον 

ήλον, κοκκινίζ’ κ’ ευτάει 

‘σε μήλον».



• Μέσα στον Ιούνιο τύχαινε συνήθως και η 

κινητή γιορτή, όπως τη λέγανε στα Κοτύωρα 

(Ορντού), του Αγίου Πνεύματος, τ’ Αε-

Πνευμάτ’ ή τ’ Α-Πνεμάτ’ ή τα’ Αε-

Πνεύματονος. Αυτή τη μέρα δεν κοιμόντουσαν 

για να μη γίνουν υπνοσακουλα. Επίσης δεν 

ανέβαιναν σε δέντρα, ούτε λούζονταν στη 

θάλασσα, γιατί πίστευαν πως η μέρα αυτή έχει 

την κακή της ώρα.

23-24 Ιουνίου. Τ’ Αγιαννιού. Γενέθλιον 

Ιωάννου Προδρόμου. Οι φωτιές. Ο κλήδονας

Ο λαός μας τιμά το Γενέθλιον του Ιωάννου του 

Προδρόμου στις 24 Ιουνίου, μέρα που είναι 

πολύ κοντά στις 21 Ιουνίου, τότε που γίνονται 

οι θερινές τροπές του ήλιου, γι’ αυτό και ο Αϊ-

Γιάννης έχει πάρει πολλά ονόματα.:

Αϊ-Γιάννης Κλήδονας ή Λαμπαδιάρης ή 

Λαμπαδιστής ή Λαμπροφόρος ή Φανιστής ή 

Λιοτρόπης ή Ριζικάρης ή Ριγανάς. Επίσης 

λέγεται και Βλαστολόγος, Μελάς (για το μέλι) 

και Απαρνιαστής (από τους ορνιούς για τα 

σύκα).

• Και στον Πόντο είχε πολλά ονόματα, όπως Θα δούμε στη 

συνέχεια.

Χαρακτηριστικό του εορτασμού στις 23-24 Ιουνίου είναι οι 

φωτιές, πανάρχαιο έθιμο, που οι ρίζες του χάνονται στα 

βάθη των αιώνων, «έθος αρχαίον», όπως τονίζει ο Φαίδων 

Κουκουλές.

Ήδη στο Βυζάντιο συνήθιζαν κατά την πρώτη κάθε μήνα 

(νουμηνία) ή μια φορά το χρόνο να ανάβουν φωτιές μπροστά 

στα σπίτια και τα εργαστήρια και να τις πηδάνε, για να τους 

φέρει το γεγονός αυτό υγεία διώχνοντας μακριά όλα τα 

κακά. Η συνήθεια αυτή είναι και ρωμαϊκή. Οι Ρωμαίοι 

συνήθιζαν την πρώτη του έτους να ανάβουν φωτιές και να 

τις πηδούν, όχι μόνο τα παιδιά άλλα και άνδρες, καθώς και 

μητέρες, οι οποίες περνούσαν από πάνω τα βρέφη τους για 

αποτροπή κάθε κακού και για κάθαρση. Τον ζ’ αιώνα η «εν 

Τρούλλω Σύνοδος» απαγόρευσε αυτή τη συνήθεια. Παρ’ όλα 

αυτά επέζησε και διαιωνίστηκε, αφού ήδη τον ια’ αιώνα 

κάνει μνεία γι’ αυτές ο Μιχαήλ Ψελλός και τον ιβ’ ο 

Μιχαήλ Γλυκάς.

Γενικά η Εκκλησία το έθιμο με τις φωτιές το Θεωρούσε 

ειδωλολατρικό, διακηρύσσοντας ότι προερχόταν από τα 

εθνικά κράτη. Τον ιε’ αιώνα ο Ιωσήφ Βρυέννιος υποστήριζε 

ότι αιτία όλων των δεινών για το Βυζάντιο ήταν το γεγονός 

«ότι κληδόνας ποιούμεν και υπεραλλόμεθα (πηδάμε) των 

πυρκαγιών».

Παρ’ όλα αυτά το έθιμο με τις φωτιές του Αϊ-Γιάννη 

διαδόθηκε και συνεχίστηκε ως τις ημέρες μας.



Συμπλήρωμα της γιορτής ήταν ο κλήδονας, δηλ. η δοκιμασία της Τύχης. [κληδών-όνος = 

οιωνός, προμήνυμα, κληδονίζω = προμηνύω, προμαντεύω, κληδονίζομαι = νομίζω κάτι 

για τον εαυτό μου σαν σημάδι, σαν οιωνό, μαντεύομαι από κάποιο σημείο].

Ο χαλκέντερος μελετητής του Πόντου Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος μαρτυρεί ότι στον 

Πόντο δεν υπήρχε το έθιμο του κλήδονα, λέγοντας: «Το έθιμον του κλήδονα, καθ’ όσον 

εγώ τουλάχιστον γνωρίζω, είναι άγνωστον εις τον Πόντον».

Παρ’ όλα αυτά στην έρευνα που έκανα, βρήκα πολλές μαρτυρίες από αξιόπιστους 

πνευματικούς μας ανθρώπους ότι και στον Πόντο, ίσως όχι σε όλες τις περιοχές, 

γιορταζόταν η 24η Ιουνίου τ’ Αγιλουτρουπί’ με φωτιές και Κλήδονα, όπως Θα δούμε. 

Έτσι τον Ιούνιο ειδικά, επειδή γίνονται σι Θερινές τροπές του ήλιου, όσα έθιμα ή γιορτές 

υπάρχουν συνδέθηκαν με αυτές. Έτσι και η 24η Ιουνίου συνδέθηκε με το θερινό 

ηλιοτρόπιο, γι’ αυτό και στον Πόντο τον Αγ. Ιωάννη τον λένε Αγιλουτρούπ’.

• Πηγή: Ποντιακή Λαογραφία, Έλσα Γαλανίδου –
Μπαλφούσια, εκδ. Αρχείον Πόντου.



Χορτοθέρτ’ς 2018
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14
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29 30 31

Στον Πόντο ο Ιούλιος λεγόταν Χορτοθέρτς, γιατί 

ήταν ο μήνας του θερισμού των σιτηρών και 

γενικότερα των χόρτων. Το όνομα Χορτοθέρης 

(Ιούλιος) παράγεται από το ουσιαστικό «χόρτον» 

και το ρήμα «θερίζω».

Από το όνομα αυτού του μήνα έχουμε και τα εξής 

παράγωγα:

Το επίθετο «χορτοθερέσιν», που σημαίνει αυτό 

που παράγεται κατά το μήνα Ιούλιο & 

το «χορτοθέριν», που σημαίνει (α) τόπος θερισμού, 

κατάλληλος για θέρισμα και (β) τόπος 

θερισμένος.

Ο Ιούλιος ήταν ο μήνας του θερισμού και στον 

Πόντο ο θερισμός έπαιρνε πανηγυρικό 

χαρακτήρα!

Έρθεν και ο Χορτοθέρτς, έπαρ' 

το καγάν' σο χερ' τσ'



Όπως συνήθως το καθετί, στην πατρίδα, 
έδινε αφορμή για τραγούδι και 

για παροιμιώδεις φράσεις, έτσι έγινε και 
με τους μήνες. Από τα ονόματα των 
οποίων φαίνεται και το ξεχωριστό 

χαρακτηριστικό του καθενός, σχετικά με 
τις φυσικές του ενέργειες:

• Ο Μάρτ’ς μαραίν’ τα μάραντα, 
ο Απρίλτς τα μανουσάκαι…

ο Χορτοθέρτς τα χορτάραι κι ο 
Αύγουστον παλικάραι!

• - Τον μήνα Ιούλιο στον Πόντο 
ωρίμαζαν τα πρώιμα σύκα, τα οποία 

ονόμαζαν θερ'νόσυκα.

• Οι γιορτές του Ιουλίου

• Τον Ιούλιο στον Πόντο τιμούσαν ιδιαίτερα τις 
παρακάτω ημερομηνίες και γιορτές:

• • 7 Ιουλίου: Της Αγίας Κυριακής, η οποία έλκει 
την καταγωγή της από τη Νικομήδεια. Το όνομα 

της το οφείλει στην ημέρα που γεννήθηκε, δηλαδή 
την Κυριακή.

• • 15 Ιουλίου: Των Αγίων Κηρύκου και Ιουλίττης. 
Στην Ινέπολη ο Ιούλιος ονομαζόταν «Αϊ-Κήρυκος» 

εξ’ αιτίας της γιορτής του Αγίου. Ο οποίος 
σημειωτέον όταν μαρτύρησε, ήταν παιδί της 

αγκαλιάς.

• • 20 Ιουλίου: Η μεγαλύτερη γιορτή του Ιουλίου 
στον Πόντο, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, 
ήταν εκείνη του Προφήτη Ηλία. Τ’ Αε Λιά… 
τιμούσαν τον Προφήτη Ηλία με πολλές και 
ιδιαίτερες τιμές. Την ημέρα αυτή, οι γυναίκες 

πηγαίνοντας στην εκκλησία, έδεναν στάχυα... στα 
κεφάλια ή σε άλλα μέρη του σώματος όπου είχαν 

πόνους. Στη διάρκεια της Θείας λειτουργίας, 
έκοβαν τα στάχυα, πιστεύοντας ότι θα τους κοπεί 
και ο πόνος. Επίσης, ο Προφήτης Ηλίας ήταν ο 

Άγιος τον οποίο, σε καιρό ανομβρίας, 
παρακαλούσαν να τους στείλει… βροχή.

• • 27 Ιουλίου: Του Αγίου Παντελεήμονα. Κανονικά 
λεγόταν Παντολέων και ζούσε στη Νικομήδεια. Οι 
Χριστιανοί τον ονόμασαν Παντελεήομονα, από το 

έλεος που έδειχνε προς όλους, ως γιατρός και 
μάλιστα ανάργυρος. Δηλαδή δεν έπαιρνε χρήματα 

για τις υπηρεσίες που παρείχε.



Αλωνάρτ'ς 2018

Δευτ Τριτ Τετ Πεμπ Παρ Σαββ Κυρ
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Ο Αύγουστος στον Πόντο ήταν ο μήνας της 

ωρίμανσης των καρπών και της συγκομιδής. Κατά 

τον Αύγουστο γινόταν στο σύνολο της, σχεδόν, η 

συγκομιδή των φουντουκιών. Τότε τελείωνε και το 

μάζεμα του καπνού.

Πολλές σύνθετες λέξεις προέκυψαν με πρώτο 

συνθετικό τον Αύγουστο και δεύτερο κάποιον 

καρπό. Λ.χ. Αγουστάπιν, δηλαδή «Αύγουστος + 

άπιον» το Αυγουστιάτικο αχλάδι. Με τον ίδιο τρόπο 

σχηματίζεται το Αγουστοκάρυδον, 

το Αγουστοκοκκύμελον, το Αγουστόμηλον κ.ά.

Άγουστον ο καρπεμένος

να έτον δύο φοράς τον χρόνον!



• Στον Πόντο, όσοι ήταν προληπτικοί, 
πίστευαν ότι τον Αύγουστο πιάνει το μάτι 

ιδιαίτερα

• Γι’ αυτό και τοποθετούσαν 
σταυρωτά μέσα στο αλώνι, επάνω στον 

σωρό του κοσκινισμένου σταριού, τα 
φτυάρια του αλωνίσματος!

• Στην Οινόη, κατά τον μήνα Αύγουστο δεν 
άφηναν τα παιδιά να κάνουν μπάνιο στη 
θάλασσα, γιατί πίστευαν ότι θα βγάλουν 

σπυριά ή ότι θα σαπίσει το κορμί τους!

• Παρόμοιες δοξασίες υπήρχαν και σε άλλες 
περιοχές, όπου οι Έλληνες του Πόντου 

απέφευγαν να κάνουν οποιεσδήποτε 
εργασίες, διότι θεωρούσαν τις ημέρες 

αποφράδες.

• Ο Άγουστον φέρ' τ' αλώναι
και τελέν' όλα τα πόναι!



• Οι γιορτές του Αυγούστου

Τον Αύγουστο στον Πόντο τιμούσαν ιδιαίτερα τις 
παρακάτω ημερομηνίες και γιορτές:

• 6 Αυγούστου: Μεταμόρφωση του Σωτήρος (Άε 
Σωτήρος). Μεγάλα πανηγύρια τελούνταν την ημέρα αυτή. 

Συγκέντρωναν πολύ κόσμο στις εκκλησίες και στα 
γλέντια.

• 14 Αυγούστου: Την ημέρα αυτή, οι χρυσοχόοι της 
Τραπεζούντας τιμούσαν τη μνήμη του νεομάρτυρα Αγίου 

Συμεών του Χρυσοχόου, ο οποίος μαρτύρησε στις 14 
Αυγούστου του 1653.

• 15 Αυγούστου: Κοίμηση της Θεοτόκου. Όπως στην 
Ελλάδα έτσι και στον Πόντο ο Αύγουστος ήταν συνδεμένος 

με τη γιορτή της Παναγίας, τον Δεκαπενταύγουστο. Το 
μεγαλύτερο πανηγύρι, τελούνταν φυσικά στο Μοναστήρι 

της Παναγίας Σουμελά, στην Τραπεζούντα.

• 27 Αυγούστου: Του Αγίου Φανουρίου.

• 29 Αυγούστου: Αποτομή την τιμίας κεφαλής του Αγίου 
Ιωάννη Προφήτη και Προδρόμου (Τ’ Αιέν’ τη 

κοτσοκεφάλ’). Την ημέρα αυτή νήστευαν και δεν έτρωγαν 
μαύρο σταφύλι, δεν έκοβαν καρπούζι και γενικά φρούτα 
και άλλα τρόφιμα, που είχαν κόκκινο χρώμα. Διότι ήταν 
ημέρα μνήμης της αποκομιδής του κεφαλιού του Αγίου.



Σταυρίτες 2018
Δευτ Τριτ Τετ Πεμπ Παρ Σαββ Κυρ
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Ο Σεπτέμβριος στα Ποντιακά πήρε το όνομα Σταυρίτες, 

από τη γιορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Στην 

Κερασούντα, τα Κοτύωρα, την Τραπεζούντα, τη 

Σάντα, τα Σούρμενα και τη Χαλδία, 

λεγόταν Σταυρίτες. Στην Οινόη λεγόταν 

και Σταυρίτας. Στην Ινέπολη λεγόταν Σταυρενός.

Παράγωγη λέξη των παραπάνω ήταν το 

σταυροκοκκύμελον, δηλαδή το δαμάσκηνο που ωριμάζει 

τον Σεπτέμβριο. Με την ίδια λογική έχουμε και τη 

σταυροκρανέα, το σταυρολάχανο, το σταυράπιν, και το 

σταυράχαντον.

Στον Πόντο, ο μήνας Σεπτέμβριος θεωρείτο από 

πολλούς ως η αρχή του χρόνου, γι αυτό έλεγαν...

« Στάμαν Σταυρίτα είδα σε, καλόν 

να έν’ ειδέα σ’,

τα δάκρυα μ’ εκυλίουσαν απέσ’ ’ς 

σην εμποδέα σ’»



• Το καλό ποδαρικό

• Οι δοξασίες για τον Σεπτέμβριο 
ήταν παρόμοιες με αρκετές που 

τηρούνταν την 1η Ιανουαρίου, με 
την πρωτοχρονιά.

• Την πρώτη ημέρα του 
Σεπτεμβρίου φρόντιζαν για το 

καλό ποδαρικό. Γι αυτό καλούσαν 
ιερέα να αγιάσει το σπίτι. Επίσης, 
εκείνον που συναντούσαν την 1η 
Σεπτεμβρίου, τον θυμόντουσαν 
και αν πήγαινε καλά ο χρόνος, 
τον υποχρέωναν να ξαναφανεί 
μπροστά τους, την επόμενη 1η 

Σεπτεμβρίου!

• Αν πήγαιναν στραβά τα 
πράγματα, τον άλλαζαν με 

άλλον...

Οι γιορτές του Σεπτεμβρίου

• Τον Σεπτέμβριο στον Πόντο 
τιμούσαν ιδιαίτερα τις παρακάτω 

ημερομηνίες και γιορτές:

• • 1 Σεπτεμβρίου: Αρχή της 
Ινδίκτου, δηλ. του 

εκκλησιαστικού έτους.

• • 8 Σεπτεμβρίου: Τα γενέθλια της 
Θεοτόκου.

• • 14 Σεπτεμβρίου: Ύψωση του 
Τιμίου Σταυρού.

• • 22 Σεπτεμβρίου: Του Αγίου 
Φωκά του θαυματουργού και του 

Οσιομάρτυρα Φωκά του 
κηπουρού. Καταγόμενοι και οι δύο 

από τη Σινώπη.



Τρυγομηνάς 2018

Δευτ Τριτ Τετ Πεμπ Παρ Σαββ Κυρ
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Ο Οκτώβριος στον Πόντο πήρε το όνομα 

Τρυγομηνάς ή Τρογομηνάς, γιατί κατά τη 

διάρκεια του γινόταν ο τρύγος. Η συγκομιδή 

των σταφυλιών καθώς και των ροδάφ'νων!

Αν δεν έβρεχε τον Οκτώβριο, σύμφωνα με 

ένα παλιό έθιμο, τα παιδιά έβρεχαν την 

καταμάγια (το χοντρό πανί με το οποίο 

καθάριζαν τον φούρνο από τις στάχτες για 

να φουρνίσουν το ψωμί) και γυρνούσαν 

στους δρόμους και τις αυλές των σπιτιών, 

χτυπώντας την καταμάγια και φωνάζοντας:

«Ντο θέλτς; Θέλω ας σον 

Θεόν βροχήν».



• Στον Πόντο, όπου ο χειμώνας ήταν βαρύς, οι 
αγρότες έπρεπε να τελειώσουν τη σπορά των 
δημητριακών μέσα στον Οκτώβριο, γιατί μετά 

άρχιζαν τα χιόνια και οι δυνατές βροχές.

• Τον ίδιο μήνα έπρεπε να έχει τελειώσει ο 
τρύγος και να γίνουν το ρακί και το κρασί και 

οι νοικοκυρές να ετοιμάσουν τους καβουρμάδες. 
Δηλαδή να ψήσουν κομμάτια κρέατος με πολύ 

λίπος, τα οποία τα έβαζαν, κατόπιν, σε 
τενεκέδες ή σε κιούπκια, για να τα 

χρησιμοποιήσουν για την παρασκευή 
διαφόρων φαγητών, κατά τη διάρκεια του 

χειμώνα.

• Μέχρι και τον Οκτώβριο φτιάχνανε τα «τσίρα» 
και τα «παστίλας»

• Τα «τσίρα» είναι αποξηραμένα δαμάσκηνα, 
μήλα και άλλα, με τα οποία έφτιαχναν τον 

χειμώνα χοσάφ (κομπόστα). Ενώ τα 
«παστίλας» τα έφτιαχναν με ζουμί από 

σταφύλι, το οποίο έβραζαν μαζί με αλεύρι και 
τον πολτό που σχηματιζόταν, τον έβαζαν στον 
ήλιο να στεγνώσει. Το μίγμα έπαιρνε μια καφέ 

απόχρωση και γινόταν σκληρό. Για να το 
φάνε, το έκοβαν με το μαχαίρι.

Η Ποντιακή παράδοση για τον 

Οκτώβριο

• Ο Τρυγομηνάς ζενίντς, φέρ’ κρύον 

νερόν και πίντς.

• Ο Τρυγομηνάς συρίζ’ και τον 

κρύον πα κρεμίζ’.

• Σον Τρυγομηνάν τρυγίεις, έναν 

σπέρτς δέκα θερί'εις.

• Ο Τρυγομηνάς φέρ’ ξύλα και 

μαραίν’ και ρούζ’ τα φύλλα.

• Τη Αϊ-Δημητρί’ τον μήναν, μη 

φογάσαι ξάι την πείναν.



Οι γιορτές του Οκτωβρίου

Τον Οκτώβριο στον Πόντο 
τιμούσαν ιδιαίτερα τις 

παρακάτω ημερομηνίες και 
γιορτές:

• 1 Οκτωβρίου: Αγίου 
Ρωμανού του Μελωδού

• 18 Οκτωβρίου: Αποστόλου 
και Ευαγγελιστού Λουκά

• 26 Οκτωβρίου: Αγίου 
Δημητρίου του Μυροβλήτη. Οι 
Πόντιοι την γιορτή αυτή την 
τιμούσαν με ιδιαίτερο τρόπο.



Αεργίτες 2018
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Ο μήνας Νοέμβριος, ή Αεργίτες όπως τον αποκαλούσαν 

στον Πόντο προς τιμήν της ανακομιδής των ιερών 

λειψάνων του Αγίου Γεωργίου του Μεγαλομάρτυρα 

στις 3 του μήνα, σηματοδοτούσε και το τέλος του 

φθινοπώρου, αφού σε πολλές περιοχές της 

αλησμόνητης πατρίδας το χιόνι ξεπερνούσε το ένα 

μέτρο.

Κατά μια άλλη εκδοχή, το όνομα Αεργίτες προέρχεται 

από τη λέξη «άεργος», επειδή το μήνα αυτόν οι Πόντιοι 

δεν είχαν δουλειές στα χωράφια, λόγω της έντονης 

κακοκαιρίας. Τον Νοέμβριο οι νοικοκυραίοι έντυναν το 

σπίτι τους χειμωνιάτικα με χαλιά, κουρελούδες και 

βαριά σκεπάσματα, ώστε να προετοιμαστούν 

κατάλληλα για τον βαρύ χειμώνα που ερχόταν.

Οι περισσότερες περιοχές του Πόντου, και ιδιαίτερα στο 

Ακ Νταγ Ματέν, τον Νοέμβριο ήταν σκεπασμένες με 

χιόνι. Υπήρχε και το εξής δίστιχο: 

«Κρυάδας και χιόνια πολλά έγκε μας 

Αεργίτες, ’ς σον κρύον π’ ευτάει 

σεβταλούκ, θα έν’ πολλά τεχνίτες».



• Τον Νοέμβριο 
ήταν και η 

χρονική περίοδος 
κατά την οποία 

έρχονταν τα 
ψάρια στις ακτές 

και ήταν η 
κατάλληλη και 

πιο προσοδοφόρα 
εποχή για την 

αλιεία. Έτσι, οι 
ψαράδες 

έβγαιναν στις 
ακτές της 
Μαύρης 

Θάλασσας για να 
ψαρέψουν τα 

γνωστά σε όλους 
τους 

Ποντίους χαψία. 
Γι’ αυτό και 

συνήθιζαν να 
λένε στον Πόντο: 
«Τ’ Άεργίτα ας ’ς 

σο λιμάν’ τα 
χαψία ’ς σο 

τηγάν’».

Δίστιχα για τον Νοέμβριο

• • Τον μήνα Νοέμβριο έστρωναν τα στρωσίδια για τον χειμώνα, χαλιά παπλώματα κλπ 

και έλεγαν το παρακάτω δίστιχο:

• Αγιωργίτα στρώσον - Αγιωργίτα σ΄ κώσον

• Δηλαδή του Αγίου Γεωργίου τον Νοέμβριο στρώσε για τον χειμώνα και του Αγίου 

Γεωργίου τον Απρίλιο μάζεψε τα για την Άνοιξη!

• • Στην Ινέπολη συνέπιπτε η αρχή του Χειμώνα με τη γιορτή του Αγίου Φιλίππου (14 

Νοεμβρίου) και λεγόταν το δίστιχο:

• Καλώς τονε τον Φίλιππα, τα χιόνια φορτωμένος

• • Στο Σταυρίν έλεγαν το παρακάτω αποτρεπτικό δίστιχο, για τους ανθρώπους που 

ήθελαν να ανέβουν στα βουνά:

• Αεργίτες μουρδουλίζ΄ σο ραχίν ανθρώπ΄ς φουρκίζ

• • Σε Κρώμνη και Ίμερα προέτρεπαν όλους να φροντίσουν τα κρεβάτια τους, όπως επίσης 

και στη Ματσούκα, με τα δίστιχα:

• Αεργίτα το κρεβάτι σ’, πάντα ας κεζατεύ’ τ’ ομμάτι σ’

• Αεργίτα σο κρεβάτι σ’, πάντα ας στοχεύ, τ’ ομμάτι σ’

• • Για τα πολλά νερά που έφερνε ο Αεργίτες, λεγόταν και το δίστιχο:

• Αεργίτες έν’ ζαγκίντς, φέρ κρύα νερά και πίντς

• • Στα δε Σούρμενα για τα πολλά χαψία του Αεργίτε, έλεγαν το δίστιχο:

• Τ’ Αεργίτα ας’ σο λιμάν’ , τα χαψία σο τηγάν’

• Προτρεπτικός στοίχος του λαού, για να ρίξουν τα ψάρια από το λιμάνι κατ’ ευθείαν στο 

τηγάνι!

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Ακ Ντάγ Ματέν και στα 32 του χωριά, χιόνιζε πάρα πολύ 

κατά τα μέσα του Αεργίτε. Το χιόνι έφτανε το ένα μέτρο και κρατούσε έως ένα μήνα!



Οι γιορτές του Νοεμβρίου

Τον Νοέμβριο στον Πόντο τιμούσαν 
ιδιαίτερα τις παρακάτω ημερομηνίες και 

γιορτές:

• 1 Νοεμβρίου: Των Αγίων Αναργύρων 
Κοσμά και Δαμιανού.

• 8 Νοεμβρίου: Ημέρα μνήμης των 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και 

Γαβριήλ.
• 12 Νοεμβρίου: Του Οσίου Πατρός ημών 

Νείλου του Σοφού.
• 13 Νοεμβρίου: Του Αγίου Ιωάννου του 

Χρυσοστόμου.
• 21 Νοεμβρίου: Τα εισόδια της 

Θεοτόκου.
• 26 Νοεμβρίου: Του Οσίου Στυλιανού, 

από το Στέφι του αρχαίου Πόντου, 
προστάτου των παιδιών.

• 26 Νοεμβρίου: Του Οσίου Νίκωνα του 
Μετανοείται, από το Ζεφύρι 

Τραπεζούντας.
• 30 Νοεμβρίου: Του Αγίου Ανδρέα.

• Ο Άγιος Γεώργιος ο Μεγαλομάρτυρας υμνήθηκε όσο κανένας 
άλλος από τους αγίους της Εκκλησίας. Υπέστη μαρτυρικό 

θάνατο στη Νικομήδεια (Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία) έπειτα από 
εντολή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού το 303 μ.Χ. Οι 

χριστιανοί ανήγειραν μεγαλοπρεπή Ναό στη Λύδδα της 
Ιόππης στην Παλαιστίνη, όπου μετακόμισαν το ιερό λείψανο 
του Μεγαλομάρτυρα Γεωργίου, για να το προσκυνούν πλέον 

άφοβα. Τα εγκαίνια του ναού έγιναν στις 3 Νοεμβρίου και από 
τότε κάθε χρόνο γιορτάζεται την ημέρα αυτή η ανακομιδή των 

ιερών λειψάνων του Αγίου Γεωργίου.

• Πολλές μονές του Πόντου επίσης ήταν αφιερωμένες σ’ αυτόν, 
μεταξύ των οποίων του Αγ. Γεωργίου του Περιστερεώτα και 
του Αγ. Γεωργίου του Χαλιναρά. Η επίκλησή του από τους 

Πόντιους ήταν και είναι συχνή. Τον επικαλούνταν σε γέννες, 
σε αρρώστιες, σε δύσκολες στιγμές, πολλές φορές μάλιστα 

τοποθετώντας το όνομά του πριν από της Παναγίας (ο Αέρτς κι 
η Παναΐα να δίν’νε...).
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Έρθεν ο Χριστουγενάρτ'ς!

Ο Δεκέμβριος, ή Χριστουγενάρτ'ς, είναι ο 

δωδέκατος και τελευταίος μήνας του έτους κατά 

το Γρηγοριανό Ημερολόγιο. Το όνομα αυτό το 

έδωσαν οι Πόντιοι στο μήνα από τη μεγάλη 

γιορτή της γέννησης του Χριστού.

Ο πρώτος μήνας του χειμώνα, και στον Πόντο 

σταματούσαν οι εξωτερικές δουλειές και 

γύριζαν οι ξενιτεμένοι, επειδή ο χειµός ή 

χειµωγκός, όπως αλλιώς λεγόταν, ήταν πολύ 

βαρύς στην αλησμόνητη πατρίδα. Τα βράδια 

συνήθως τα περνούσαν σε σπίτια, κάνοντας τα 

γνωστά παρακάθια.

Όπως αναφέρει και το χαρακτηριστικό ρητό 

των Ποντίων για τον μήνα Δεκέμβριο: 

«Έρθαμε 'ς σον Χριστιανάρ', ο 

Χριστόν εγεννέθεν | τα μήνας 

'ίνταν δώδεκα, ο χρόνον 

ετελέθεν».



• Υπήρχε και το εξής δίστιχο: «Ο 
Χριστιανάρτς φέρ’ κρύον, να σαν π’ έχ’ 

τον βίον» (ο Δεκέμβριος φέρνει κρύο, 
ευτυχισμένος είναι εκείνος που έχει πολλά 

αγαθά).

• Την παραμονή των Χριστουγέννων τα 
μικρά Ποντιόπουλα εθήμιζαν (έλεγαν τα 
χριστουγεννιάτικα κάλαντα). Χωρισμένα 

σε ομάδες έψελναν τα «Χριστούγεννα» 
έξω από κάθε σπίτι, ενώ παλαιότερα 
έστεκαν μπροστά στο εικονοστάσι. Τα 

κάλαντα ήταν πολλών ειδών. Συνήθως 
τραγουδούσαν το «Χριστός 

γεννέθεν». Άλλοτε το «Καλήν εσπέραν, 
άρχοντες, αν είναι ορισμός σας, Χριστού τη 
θεία γέννηση να πω στ’ αρχοντικό σας» ή 
το «Άναρχος Θεός καταβέβηκεν και εν τη 

παρθένω κατώκησεν».

• Στα Σούρμενα έψελναν άντρες, και όχι 
παιδιά, το «’Ποψινό βραδύ, καλό βραδάκι! 

’Πόψ’ εγεννέθε καλό παιδάκι!»

• Την ίδια μέρα πήγαιναν στη εκκλησία 
μικρούς άρτους, τα «κολόθια» ή τσουρέκια, 

και τα μοίραζαν την επομένη στο 
εκκλησίασμα για τις ψυχές των νεκρών 

τους.



• Στον Πόντο η περίοδος από την ημέρα των 
Χριστουγέννων μέχρι και την ημέρα των 

Φώτων ονομαζόταν Καλαντόφωτα ή 
Δωδεκαήμερα. Σε μερικές περιοχές είχε και 

άλλες ονομασίες (στην Κρώμνη «Πηζίαλα», στα 
Σούρμενα «Αρτσιβούρτσι»). Σύμφωνα με την 

παράδοση της Εκκλησίας η κάθε γιορτή 
αρχίζει από τον Εσπερινό της και τελειώνει 
την επόμενη ημέρα. Έτσι απαγορεύεται στη 

διάρκειά της οποιαδήποτε εργασία.

• Οι δώδεκα αυτές ημέρες θεωρούνταν και 
«ημερομήνια». H κάθε μέρα φανέρωνε τι καιρό 
θα κάνει τον αντίστοιχο μήνα αρχίζοντας και 

αντιστοιχίζοντας την 25η Δεκεμβρίου με το 
μήνα Μάρτιο.

• Στη διάρκεια αυτών των ημερών δεν γίνονταν 
γάμοι, ούτε και κυκλοφορούσε κανείς τη νύχτα 

για να μην τον βλάψουν τα κακά πνεύματα. 
Μετά τη γέννηση λοιπόν του Χριστού, 
πίστευαν ότι τα πονηρά πνεύματα, οι 

καλικάντζαροι, κυκλοφορούσαν ελεύθερα για 
να συνετιστούν. Αυτά όμως, αντίθετα, 

προσπαθούσαν να βλάψουν με κάθε τρόπο 
τους ανθρώπους στη διάρκεια της νύχτας, γι’ 

αυτό και δεν έπρεπε να κυκλοφορεί κανείς έξω.

• Η βλάβη που προκαλούσαν στον κάθε 

άτυχο που συναντούσαν ήταν να του 

κλέψουν την ομορφιά, να του πάρουν τη 

λαλιά, να τον τυφλώσουν κτλ., 

δραστηριότητα που διαρκούσε μέχρι τον 

αγιασμό των Φώτων, οπότε 

ασυμμόρφωτα επέστρεφαν και 

σφραγίζονταν στα κλουβιά τους μέχρι τα 

επόμενα Χριστούγεννα. Τα ονόματά τους 

ήταν διάφορα από περιοχή σε περιοχή. 

Έτσι στην Κρώμνη τα έλεγαν «πιζήαλα» 

επειδή είναι ζηλόφθονα (από το επίζηλα). 

Αλλού τα έλεγαν «περίδες» από το 

τουρκικό «περί» που σημαίνει μάγισσα. Η 

συνήθης ονομασία τους, όμως, ήταν 

καλικάντζαροι. Για να μην τους 

προκαλέσουν, πολλοί δεν έλεγαν το 

όνομά τους, αλλά «εκείν’ που πορπατούν 

τη νύχταν» ή «που είν’ απ’ εμάς 

καλλίον!» ή «οι καλοί».



Οι γιορτές του Δεκεμβρίου:

• Αγ. Βαρβάρα (από τη Μερζιφούντα 
του Πόντου) στις 4 Δεκεμβρίου.

• Άγ. Σάββας (από τη Μουταλάσκη 
του νοτιοδυτικού Πόντου) στις 5 

Δεκεμβρίου.

• Άγ. Νικόλαος (από τα Πάταρα του 
δυτικού Πόντου) στις 6 Δεκεμβρίου.

• Αγ. Άννα στις 9 Δεκεμβρίου (στον 
Πόντο λεγόταν και Ανατολή).

• Άγ. Μηνάς στις 10 Δεκεμβρίου (μαζί 
με τον Άγιο Φανούριο ήταν οι άγιοι 

της τύχης).

• Άγ. Σπυρίδωνας στις 12 Δεκεμβρίου.

• Άγ. Ελευθέριος στις 15 Δεκεμβρίου (ο 
άγιος της ελευθερίας για τους 

φυλακισμένους και τις εγκύους).

• Χριστούγεννα στις 25 Δεκεμβρίου.



Πηγές:

• http://www.pontos-news.gr/pontic-
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• http://slideplayer.gr/slide/1886454/

• https://www.lelevose.gr/pontiaka-
arthra/pontiaki-paradosi/aprilios-ston-
ponto.html

• https://www.pontiaka.gr/istoria-pontou-w-
34816.html

• http://slideplayer.gr/slide/1986550/

• http://www.pontos-news.gr/pontic-
article/147432/marts-o-pentagnomos

• http://www.e-istoria.com/pom3.html
• http://www.ellinismos1922.gr/pontos/paideia-

ston-ponto.html

• http://www.pontos.gr/default.aspx?catid=275

• http://www.e-istoria.com/22/by_2012%20(7).html

• Φανή Αλεξανδρίδου, Η Παιδεία στον Πόντο, η
Εκπαίδευση και τα Εκπαιδευτικά Συστήματα
από το 1682 με την ίδρυση του Φροντιστηρίου
μέχρι και το 1922, με την ανταλλαγή των
Πληθυσμών και την ενσωμάτωση τους στη
Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη 2015

• ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΟΝ 20o
ΑΙΩΝΑ: Ο ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
(ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ), Ερευνητική
Έκθεση στο πλαίσιο του μαθήματος
Ερευνητική Εργασία (Project), Α' Τάξη
Εσπερινό ΓΕΛ Παλλήνης Β' Τετράμηνο 2012-
2013, Μάϊος 2013


