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Τ

ο παρόν εγχειρίδιο είναι αποτέλεσμα μιας προσπάθειας που
ξεκίνησε τον Μάιο του 2009 στην Κατερίνη, όπου πραγματοποιήθηκε το 6ο Πανελλήνιο και με διεθνή συμμετοχή, Επιστημονικό
Συνέδριο του Συνδέσμου μας, με θέμα: «Η ποντιακή διάλεκτος της
ελληνικής γλώσσας. Παρελθόν, παρόν και μέλλον». Το συνέδριο
εξέτασε μια σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με την ποντιακή, μια
από τις τελευταίες ομιλούμενες διαλέκτους της ελληνικής γλώσσας,
και επικεντρώθηκε στην ανάγκη διάσωσής της. Με την ολοκλήρωση, λοιπόν, των εργασιών του Συνεδρίου, υπήρξε δέσμευση να γίνει
άμεσα κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διατήρηση της ποντιακής
διαλέκτου, στόχος που θεωρήθηκε ότι μπορεί να επιτευχθεί με τη
συγγραφή σχετικού εγχειριδίου, κατάλληλου για τη διδασκαλία της.
Για το σκοπό αυτό, μετά το συνέδριο, συγκροτήθηκε 12μελής Επιστημονική Επιτροπή από μέλη του Συνδέσμου.
Η Επιτροπή συνεδρίαζε ανά εξάμηνο, κάθε φορά σε διαφορετική πόλη: δύο φορές στην Θεσσαλονίκη, μία στην Κοζάνη και μία
στην Δράμα. Κατά τις συναντήσεις αυτές έγιναν πολύωρες και επίπονες συζητήσεις και τέθηκαν προβληματισμοί πάνω σε τεχνικά
και άλλα ζητήματα (το ζήτημα των επιμέρους ιδιωμάτων, ζητήματα
γραμματικής και συντακτικού, μεθοδολογία και οργάνωση της διδακτέας ύλης, κ.ά.). Αφού προσδιορίστηκαν οι γενικές αρχές και το
πλαίσιο συγγραφής του εγχειριδίου, μέλη της επιτροπής άρχισαν τη
συγγραφή των επιμέρους διδακτικών ενοτήτων. Ιδιαίτερη προσοχή
δόθηκε στην επιλογή των κειμένων, στα οποία, άλλωστε, βασίζεται
η όλη διδασκαλία. Είναι, βέβαια, γεγονός ότι διαθέτουμε πλήθος
13
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κειμένων, όχι μόνο από την πλούσια ποντιακή παράδοση, που διασώθηκε μέχρι τις ημέρες μας μέσω φορέων, όπως είναι η Επιτροπή
Ποντιακών Μελετών, αλλά και από Πόντιους συγγραφείς πρώτης
γενιάς και σύγχρονους, που ασχολήθηκαν και ασχολούνται με την
ποντιακή λογοτεχνία. Στην επιλογή των κειμένων συνέβαλαν και άλλοι Πόντιοι, φίλοι, με πολύχρονη ενασχόληση με σχετικά θέματα.
Έτσι, παρόλο που κάποιοι εργάστηκαν περισσότερο και κάποιοι λιγότερο - ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του - θεωρούμε ότι η
ολοκλήρωση αυτού του έργου είναι αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας και κατάθεσης ψυχής.
Το παρόν εγχειρίδιο θα είναι ανοικτό σε αλλαγές. Αξιοποιήθηκαν,
βέβαια, και άλλες μέχρι τώρα σχετικές προσπάθειες, αλλά είναι αυτονόητο ότι θα υπάρχουν και αδυναμίες. Γι’ αυτό, ταυτόχρονα με
την έκδοση, ανοίγουμε διάλογο για τη συνεχή του βελτίωση, γιατί
συνεχής θα είναι και ο αγώνας για τη διάσωση της διαλέκτου που
μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας. Ιδιαίτερα σημαντικές θα είναι οι
απόψεις όχι μόνο των εκπαιδευτικών που θα διδάξουν τη διάλεκτο
ανά την Ελλάδα, με τους οποίους θα γίνονται ετήσιες συναντήσεις,
αλλά και της επιστημονικής κοινότητας της χώρας. Τα μαθήματα,
δημιουργήματα διαφορετικών ατόμων, παρουσιάζουν ποικιλία ως
προς τη μορφή και τη δομή τους, συχνά και ως προς τους επιμέρους στόχους. Αυτή η ποικιλομορφία θεωρήθηκε στοιχείο θετικό για
τη διδασκαλία σε ενήλικες, αλλά και βοηθητικό, ιδιαίτερα στην πρώτη εφαρμογή, την οποία και θα ακολουθήσει αξιολόγηση.
Το βιβλίο αυτό δεν είναι «η ποντιακή άνευ διδασκάλου». Είναι
ένα βασικό εργαλείο για τη διδασκαλία της. Αυτό σημαίνει ότι σημαντικός θα είναι και ο ρόλος των εκπαιδευτικών που θα το διδάξουν,
γιατί δεν θα έχουμε μια απλή διδασκαλία κάποιων γραμματικών ή
γλωσσικών δεδομένων. Φιλοδοξία μας είναι μέσω της διδασκαλίας
να περάσει στις επόμενες γενιές ο πλούτος των παραδόσεων, των
ιδεών και των αξιών που μας κληροδοτήθηκαν· να αναδειχθεί το
πνεύμα των υπέροχων εκείνων ανθρώπων, που εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τον ελλαδικό χώρο, απομονωμένοι για αιώνες
μεταξύ των αδιαπέραστων ποντιακών ορέων και του Ευξείνου Πόντου, κράτησαν στην ψυχή τους το πνεύμα και την ουσία του ελλη14
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νισμού δημιουργώντας έργα θαυμαστά. Αυτό το πνεύμα και αυτό
το σύστημα ιδεών και αξιών πιστεύουμε ότι μπορεί να δώσει νέα
ώθηση στην ελληνική κοινωνία, για να πορευτεί με περισσότερη
ασφάλεια προς το μέλλον.
ΔΡ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Πρόεδρος Πανελληνίου Συνδέσμου Ποντίων Εκπαιδευτικών.

Το Φροντιστήριο Αργυρουπόλεως Χαλδίας. Αποτεφρώθηκε το 1879
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Εισαγωγικά:
Ιστορία-Πολιτισμός- Διάλεκτος
του Ποντιακού ελληνισμού
A. Νεότερη ιστορία και πολιτισμός
του ποντιακού πολιτισμού

Π

ριν από τρεις χιλιάδες περίπου χρόνια οι κάτοικοι των ελληνικών
πόλεων της Ιωνίας ίδρυσαν αποικίες και στις παραλίες της βορειοανατολικής Μικράς Ασίας, στον Εύξεινο Πόντο. Εκεί μετέφεραν και
την ελληνική ιωνική γλώσσα από την οποία με το πέρασμα του χρόνου
διαμορφώθηκε η ποντιακή διάλεκτος. Στη διατήρησή της συνέβαλαν
η μεγάλη απόσταση μεταξύ των οικισμών - με βάση τα δεδομένα της
εποχής - και η δυσκολία επικοινωνίας μεταξύ των κατοίκων τους, κυρίως, όμως, η μακρόχρονη βίαιη διακοπή της επαφής της περιοχής με
την μητροπολιτική Ελλάδα.
Οι αποικίες μετεξελίχθηκαν σε αστικά κέντρα και οι Έλληνες άποικοι
εξελλήνισαν ειρηνικά τις τοπικές εθνότητες διαθέτοντας οικονομική και
πολιτιστική υπεροχή. Η απομονωμένη γεωγραφικά περιοχή του Πόντου
πέρασε διαδοχικά στη δικαιοδοσία του κράτους του Μ. Αλεξάνδρου, των
Ρωμαίων, των Βενετών και του Βυζαντίου.

1. Βυζαντινή περίοδος (μέχρι το 1204)
Από τότε που χωρίστηκε και ανεξαρτητοποιήθηκε το ανατολικό τμήμα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και λειτουργούσε πια ως βυζαντινό
κράτος (τέλη 4ου αι.) με έδρα την Κωνσταντινούπολη, ο Πόντος ήταν η
ακραία βορειοανατολική επαρχία της αυτοκρατορίας.
17
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Τα κέντρα αυτής της επαρχίας ήταν διαφορετικά από περίοδο σε
περίοδο. Μέχρι τα μέσα του 6ου αι. (Ιουστινιανός) διοικητικό κέντρο
ήταν η Νεοκαισάρεια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι, πολιτιστικά και πολιτικά, υστερούσε η Τραπεζούντα, ιδιαίτερα επί Κωνσταντίνου του
Μεγάλου.
Επί Ιουστινιανού η Τραπεζούντα γίνεται το πολιτικό, πνευματικό και
οικονομικό κέντρο του Πόντου. Γίνονται σημαντικά έργα στην πόλη (τείχη, υδραγωγείο, ναοί, οχυρά, το λιμάνι της πόλης κ.ά.). Ο εκχριστιανισμός των λαών της γειτονικής Κολχίδας και του Καυκάσου, δημιουργεί
ευνοϊκές συνθήκες για την εμπορική και οικονομική ανάπτυξη όλης της
γύρω περιοχής.
Ο Ηράκλειος (610-641) επιλέγει την Τραπεζούντα ως βάση των πολέμων του κατά των Περσών (622-627). Τον 6ο και 7ο αι. η Τραπεζούντα γίνεται πνευματικό κέντρο του Πόντου, με την πασίγνωστη σχολή
Μαθηματικών και Αστρονομίας, η οποία ιδρύεται γύρω στα 560 απ’ το
μαθηματικό Τυχικό τον Τραπεζούντιο.
Αρχές του 9ου αι. έχουμε μια σημαντική διοικητική αλλαγή στον Πόντο. Το 824 ιδρύεται το θέμα Χαλδίας, με έδρα την Τραπεζούντα, ενώ
το 863 το θέμα Κολωνίας, με έδρα τη Νικόπολη. Παράλληλα, η Παφλαγονία αποτελεί ξεχωριστό θέμα, από το έτος 826, με κέντρα την
Αμάσεια, την Αμισό και την Σινώπη.
Η Τραπεζούντα και η Χαλδία γνωρίζουν μεγάλη οικονομική και εμπορική ανάπτυξη επί Μακεδονικής δυναστείας (β’ μισό 9ου αι. κ.ε.). Κατά
τον 10ο αι. αναπτύσσεται περισσότερο το θέμα Χαλδίας (πρωτεύουσα
η Τραπεζούντα), καθώς επεκτείνεται μέχρι τον Φάση ποταμό και την
Θεοδοσιούπολη.
Από τον 9ο ως τον 11ο αιώνα έχουμε την ανάπτυξη του ακριτικού
έπους, με πλουσιότατη παραγωγή των ακριτικών δημοτικών τραγουδιών, τα οποία παρουσιάζουν πλούσια θεματολογία και ποικιλία παραλλαγών από περιοχή σε περιοχή του Πόντου. Ο ακριτικός, γενικά,
κύκλος συνιστά ιδιαίτερη πνευματική δημιουργία για τον Πόντο. Σε αυτήν την περίοδο ανήκουν τρεις σημαντικές πνευματικές προσωπικότητες του Πόντου: ο όσιος Νίκων ο «Μετανοείτε», θερμός ιεραπόστολος
και μετέπειτα προστάτης και πολιούχος της Σπάρτης, ο όσιος Αθανάσιος Αθωνίτης, ιδρυτής του αγιορείτικης Μονής της Μεγίστης Λαύρας
(963) και ο Ιωάννης Η΄ Ξιφιλίνος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
(1064-1075) και συγγραφέας αξιόλογων αγιολογικών έργων.
Η περίοδος της δυναστείας των Μακεδόνων είναι λαμπρή για τον
Πόντο και στο στρατιωτικοπολιτικό τομέα. Ο Αυτοκράτορας Βασίλειος
Β΄ ο Βουλγαροκτόνος (976-1025) προσαρτά τα αρμενικά κρατίδια στα
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ανατολικά του Πόντου, μέχρι την περιοχή του Καρς, ενώ, παράλληλα,
διεξάγει νικηφόρες μάχες κατά του μονάρχη της Γεωργίας, με επιχειρησιακό κέντρο την Τραπεζούντα.
Την ίδια περίοδο (11ος αι.) εμφανίζονται στο προσκήνιο της ιστορίας οι Σελτσούκοι Τούρκοι, ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα στον Πόντο
ορισμένοι τοπικοί άρχοντες (δούκες) παρουσιάζουν τάσεις αυτονομίας
και ανεξαρτησίας από την κεντρική εξουσία της Κων/πολης, αφού οι
Αυτοκράτορες του Βυζαντίου απασχολούνταν σε άλλα μέτωπα.
Πρώτος απ’ όλους είναι ο Θεόδωρος Γαβράς, ο οποίος κατορθώνει
να απελευθερώσει την Τραπεζούντα από τους Σελτσούκους Τούρκους,
το 1075, και να επεκτείνει την κυριαρχία του ανατολικότερα. Οι αποστασίες των Γαβράδων συνεχίζονται και τον 12ο αι. με το Γρηγόριο ΓαβράΤαρωνίτη και τον Κων/νο Γαβρά.
Ο Πόντος επανέρχεται στους κόλπους του Βυζαντινού κράτους επί
Αυτοκρατορίας Μανουήλ Α΄ Κομνηνού (1143-1180), αλλά από τις αρχές του 13ου αι. (1204) γίνεται ανεξάρτητο ελληνικό κράτος με την επωνυμία «Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας».

2. Συνοπτικό χρονολόγιο της ιστορίας
των Ελλήνων του Πόντου (1204-1922)
1204- 1 4 6 1 : Ίδρυση του κράτους των Κομνηνών (Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας), από τους αδελφούς Αλέξιο και Δαβίδ Κομνηνό.
14ος-15ος αι.: Άνθιση της βυζαντινής τέχνης ((Αρχιτεκτονική, ζωγραφική)
στην Τραπεζούντα. Τα περισσότερα βυζαντινά μνημεία της πόλης ανάγονται σε αυτήν την περίοδο.
1453:
Άλωση της Κων/πολης. Μόνη ελεύθερη ελληνική κρατική παρουσία στην Ανατολή απομένει η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας ο
αυτοκράτωρ της οποίας φέρει τον τίτλο “���������������������
B��������������������
ασιλεύς Ιβηρίας, Περατείας και πάσης Ανατολής”. Η Αυτοκρατορία των Κομνηνών,
ως πολιτικός παράγων, σε συνδυασμό με το «Αυτοκέφαλο» της
Εκκλησίας της Τραπεζούντας και τη διαμόρφωση της Ποντιακής
διαλέκτου, συνιστούν το τρίπτυχο που οδήγησε στην ανάπτυξη των ιδιαίτερων γνωρισμάτων του Ποντιακού Ελληνισμού, τα
οποία επιβιώνουν μέχρι και σήμερα. Ανάμεσα σε αυτά τα γνωρίσματα, κυρίαρχη είναι η θέση της Ποντιακής διαλέκτου.
1461:
Άλωση της Τραπεζούντας. Ανοίγει ο δρόμος στην τουρκική κατάκτηση και του εσωτερικού Πόντου. Μόνα αδούλωτα ελληνικά κέντρα τα μεγάλα ιστορικά Μοναστήρια του Πόντου: Παναγία Σουμελά, Άγιος Ιωάννης Βαζελώνας, Άγιος Γεώργιος Περιστερεώτα,
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τα οποία ασκούν το πνευματικό τους έργο και εξακτινώνουν τη
σωτήρια και λυτρωτική ακτινοβολία τους στους πέριξ οικισμούς,
σε μια έκταση που φτάνει μέχρι και την Τιφλίδα. Μεταλαμπαδεύουν, μάλιστα, τα φώτα του χριστιανισμού και του πολιτισμού σε
αλλοεθνείς: Λαζούς, Απχάζους, Γεωργιανούς, Σκύθες.
β’ μισό 15ου Ερημώνεται ο παραλιακός Πόντος από το ελληνικό-χρι-16ος αι.:
στιανικό του στοιχείο, το οποίο, μπροστά στον κίνδυνο της
εξόντωσης και του εκτουρκισμού, καταφεύγει στον Καύκασο ή
στις περιοχές των Μοναστηριών, για να σώσει την Πίστη και
το Γένος. Είναι, όμως, βέβαιο ότι ένα μεγάλο μέρος από τον
παραλιακό ελληνισμό διέρρευσε προς το μουσουλμανισμό και
τον πλήρη εκτουρκισμό, ήδη από αυτήν την περίοδο.
17ος ������
αι.:
α)	 Έξαρση των εξισλαμισμών. Το ελληνικό στοιχείο τελεί
υπό απηνή και ανελέητο διωγμό. Τέσσερις Πατριάρχες
πεθαίνουν με μαρτυρικό θάνατο αυτή την περίοδο: Κύριλλος
Λούκαρις (1638), Κονταρής (1639), Παρθένιος Β΄ (1653),
Παρθένιος Γ΄ (1657). Εξάλλου, ο Πόντος ερημώνεται από
τις ληστρικές επιδρομές των Κιρκασίων και των Λαζών,
οι οποίοι “αλωνίζουν” ανεξέλεγκτα όλη την έκταση, από
τα ανατολικά της Τραπεζούντας μέχρι την Οινόη και τη
Θεμίσκυρα (Τσαρτσαμπάς). Παράλληλα, οι τοπικοί πασάδες
(ντερεμπέηδες) προβαίνουν σε παντός είδους αυθαιρεσίες
εις βάρος των χριστιανών, χωρίς το φόβο του ελέγχου και της
τιμωρίας. Λειτουργούν με προσωπικούς, και μόνο, νόμους.
β) Η παραπάνω αφόρητη κατάσταση οδηγεί στη γένεση του
Κρυπτοχριστιανισμού που, ιδιαίτερα στον Πόντο, παίρνει
μαζικές διαστάσεις, κυρίως στις επαρχίες Τραπεζούντας και
Αργυρούπολης. Έτσι, ο Κρυπτοχριστιανισμός λειτουργεί ως
τρίτη διέξοδος σωτηρίας μετά την καταφυγή στον Καύκασο
και στις περιοχές των Μεγάλων Μοναστηριών.
γ) Μαζικός εξισλαμισμός των περιοχών Τόνιας (12.000 άτομα),
Όφη (60.000 άτομα).
δ) 1682: Ίδρυση του Φροντιστηρίου της Τραπεζούντας από
τον Σεβαστό Κυμινίτη. Ανοίγει ο δρόμος για την εκπαιδευτική
και πνευματική ανάπτυξη του Πόντου.
18ος αι.
α) Η Ρωσία, παίζοντας το ρόλο της προστάτιδας δύναμης
1774: 		 των χριστιανών της Τουρκίας για τους δικούς της στόχους,
Συνθήκη 		 προσελκύει συχνά μεταναστευτικά ρεύματα από όλον τον
Κιουτσούκ 		 τουρκοκρατούμενο ελληνισμό, κυρίως όμως από τον Πόντο.
Καϊναρτζή			 Αυτή την περίοδο ιδρύεται και η Οδησσός (1789).
1792: 		β) Οικονομία: Η ανάπτυξη της μεταλλουργίας στην περιοχή της
Συνθήκη
Αργυρούπολης οδηγεί στην οικονομική και πνευματική άνθιΙασίου
ση της περιοχής και όλου τον Πόντου. Ιδρύονται σχολεία
και βιβλιοθήκες, συγγράφονται βιβλία, αναπτύσσονται τα
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Μοναστήρια, εμφανίζονται μεγάλα ονόματα στο στερέωμα
του πνεύματος, της παιδείας και της Εκκλησίας.
γ) Την ίδια περίοδο, ή λίγο νωρίτερα, μεταναστεύουν στην Κων/
νούπολη γνωστές μεγάλες οικογένειες του Πόντου, όπως οι
Υψηλάντες και οι Μουρούζηδες
1829:		 Συνθήκη Αδριανουπόλεως (μεταξύ Τουρκίας-Ρωσίας), μετά
το ρωσοτουρκικό πόλεμο, 1828-1829. Οι Ρώσοι αποχωρούν
από τον ανατολικό Πόντο και την περιοχή Αργυρούπολης,
ακολουθούμενοι από 2.000 περίπου οικογένειες χριστιανών,
οι οποίοι, για να αποφύγουν την εκδικητική μανία των
Τούρκων, αναζητούν καταφύγιο στον Καύκασο, ενισχύοντας
σημαντικά τους εκεί ελληνικούς οικισμούς.
1839:
Ο Σουλτάνος Αβδούλ Μετζίτ (1839-1861), στο πλαίσιο
των Μεταρρυθμίσεων, εκδίδει το Διάταγμα Χάττι Σερίφ, το
οποίο, πλην των άλλων, θεσμοθετεί την ισονομία ραγιάδων
και αγάδων, καθώς και τη θρησκευτική ελευθερία.
1849:
Ίδρυση ελληνικού Υποπροξενείου στην Τραπεζούντα.
Πρώτος Υποπρόξενος ο Γ. Παπαθύμνιος. Στροφή του ενδιαφέροντος του ελληνικού κράτους προς τον παρευξείνιο,
ανατολικό και νότιο, ελληνισμό.
1856:
Έκδοση του Χάτι Χουμαγιούν, του σημαντικότερου διατάγματος στο πλαίσιο των Μεταρρυθμίσεων: αναγνωρίζονται
τα παλιά προνόμια και παρέχονται θρησκευτικές και πολιτικές ελευθερίες στους χριστιανούς. Πρόκειται για σημαντικό
ιστορικό ορόσημο για τον ελληνισμό της οθωμανικής αυτοκρατορίας.
1857-1865:
Μαζικές κινητοποιήσεις των Κρυπτοχριστιανών, για την
αποκάλυψη και καταγραφή τους με την πραγματική τους
ταυτότητα. Αναγνωρίζονται κάπου 25.000 άτομα. Οι πιέσεις
και διώξεις όμως που υφίστανται, κάνουν επιφυλακτική τη
στάση της μεγάλης πλειοψηφίας των Κρυπτοχριστιανών,
που αναμένουν ευνοϊκότερες συνθήκες για την αναγνώρισή
τους. Οι ραγδαίες εξελίξεις όμως που θ’ ακολουθήσουν ( 1ος
παγκόσμιος πόλεμος, Γενοκτονία, έξοδος απ’ τις πατρογονικές τους εστίες), τους αναγκάζουν να μείνουν ως έχουν,
παραμένοντας για πάντα εκεί.
1865-1867:
Τα τουρκικά αντίποινα στις κινητοποιήσεις των Κρυπτοχριστιανών του Πόντου εξωθούν χιλιάδες χριστιανών (κρυφών
και φανερών) στην αναγκαστική έξοδο και καταφυγή σε
Καύκασο και Ν. Ρωσία.
1878:
Συνέδριο του Βερολίνου. Η Τουρκία αναγκάζεται να
παραχωρήσει στη Ρωσία τις περιοχές Βατούμ, Καρς
και Αδραχάν. Η νέα αυτή κατάσταση δρομολογεί τα
συχνότερα και πυκνότερα μεταναστευτικά ρεύματα από
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1878-1918:

περιοχές του ανατολικού Πόντου προς τις εγγύτερες αυτές
ρωσοκρατούμενες περιοχές.
Τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου: υπολογίζονται σε πάνω
από 200.000 οι Έλληνες του Πόντου που κατέφυγαν στην
ευρύτερη περιοχή του Καυκάσου, κυρίως, όμως, στις περιοχές του Καρς, Βατούμ και Αδραχάν.

Περίοδος Γενοκτονίας του Ελληνισμού της Ανατολής
1908-1912:

1912-1914:

1914-1918

1919-1922:

Από τη Νεοτουρκική Επανάσταση μέχρι τους Βαλκανικούς
Πολέμους: οι διωγμοί γίνονται προσεγμένα και μεμονωμένα
(δολοφονίες -δημεύσεις περιουσιών), για να μην αποκαλυφθεί το πρόσωπο της Νέας Τουρκίας.
Από τους Βαλκανικούς Πολέμους μέχρι την έναρξη του Α΄
Παγκοσμίου Πολέμου: επιτείνονται οι αθρόοι διωγμοί και οι
μαζικές απελάσεις στην Ελλάδα ολόκληρων ελληνικών πληθυσμών από Θράκη και Μ. Ασία, με την πρόφαση ότι έχουν
καταληφθεί από την Ελλάδα τα νησιά Λέσβος και Χίος. Υπολογίζονται σε πάνω από 150.000 οι εκδιωγμένοι Έλληνες σ’
αυτήν την περίοδο.
Διάρκεια του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου: η περίοδος αυτή
σημαδεύεται από θηριώδεις καταστροφές των ελληνικών
πληθυσμών με αθρόες σφαγές, δηώσεις, πυρπολήσεις
ολόκληρων πόλεων και χωριών. Εξάλλου, περίπου 85.000
Έλληνες του Πόντου καταφεύγουν στον Καύκασο και στην
Ν.Ρωσία.
α) Κεμαλική περίοδος κατά την οποία οι διωγμοί γίνονται περισσότερο εξοντωτικοί και θηριώδεις. Στην περιοχή του Πόντου εξοντώνονται περίπου (από το 1914 μέχρι το 1922)
353.000 άτομα. Η Κεμαλική περίοδος σημαδεύεται, κυρίως,
από την Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, γνωστού
όντος ότι, αυτή την περίοδο (1919-1922), ο Ελληνισμός της
ζώνης της Σμύρνης και της Θράκης προστατεύεται από την
επίσημη ελληνική παρουσία.
β) Ύστερα από το πρώτο Παμποντιακό Συνέδριο της Μασαλίας (Φεβρ. 1918), με πρόεδρο τον Κων/νο Κωνσταντινίδη,
μπαίνουν οι βάσεις και δρομολογούνται οι ενέργειες (εκτύπωση χαρτών, υποβολή υπομνημάτων, συγκρότηση επιτροπών κ.λ,π.) για την αναγνώριση της Δημοκρατίας του
Πόντου, στο πλαίσιο της διακήρυξης των Μεγάλων της εποχής “περί αυτοδιαθέσεως των λαών”. Έτσι, τον Μάρτιο του
1919 συγκροτείται, στο Βατούμ, το Εθνικό Συμβούλιο των
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Ποντίων, η άτυπη δηλ. και εξόριση κυβέρνηση του Πόντου,
με πρόεδρο το Δημήτριο Ιωαννίδη και με επίσημο δημοσιογραφικό όργανο (εφημερίδα της κυβέρνησης) την εφημερίδα
“Ελεύθερος Πόντος”. Ταυτόχρονα συγκροτείται και η Εθνοσυνέλευση των Ποντίων, από 60 εκλεγμένα μέλη, τα οποία
εκπροσωπούσαν τον οργανωμένο Ποντιακό Ελληνισμό της
Ν. Ρωσίας και του Καυκάσου, αλλά και τον Ελληνισμό των
έξι (6) μητροπολιτικών επαρχιών του Πόντου (Κολωνίας,
Χαλδίας, Ροδοπόλεως, Τραπεζούντας, Νεο-καισαρείας,
Αμάσειας). Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης ο Ν. Λεοντίδης.
Τελικά, το κίνημα για την ανεξαρτησία του Πόντου έμεινε ως
όραμα. Δεν έγινε ποτέ πράξη, γιατί βρισκόταν εκτός των
σχεδιασμών των ισχυρών δυνάμεων της εποχής.

3. Η κοινωνία του Πόντου και της
Τραπεζούντας στις αρχές του 20ου αιώνα   
Γενικά
Η αυγή του 20ου αιώνα βρίσκει τον ελληνισμό του Πόντου κάτω από
τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις. Η οικονομική ανάπτυξη, η οποία
αρχίζει ουσιαστικά από τα μέσα του 19ου αιώνα με την υπογραφή του
Χάττι-Χουμαγιούν, τώρα εντείνεται και αποκτά συνεχώς εντονότερους
ρυθμούς.
Η οικονομική αυτή ανάπτυξη συμβαδίζει με μια τεράστιας έκτασης
πολιτιστική ανάπτυξη. Ένα εκτεταμένο δίκτυο σχολείων ιδρύεται στην
περιοχή του Πόντου, με σημαντικότερο όλων το Φροντιστήριο Τραπεζούντας, το οποίο είχε ήδη ιδρυθεί στα τέλη του 17ου αιώνα. Την
περίοδο αυτή, όμως, οι μεγάλες αλλαγές και, κυρίως, οι σημαντικοί
ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης, επιβάλλουν τον επανασχεδιασμό του
εκπαιδευτικού πλαισίου. Η υποδομή του Φροντιστηρίου αδυνατεί να
απορροφήσει τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για εκπαίδευση. Σχεδιάζεται η οικοδόμηση κοντά στη θάλασσα, δίπλα και δυτικά του μητροπολιτικού ναού του Αγίου Γρηγορίου, ενός νέου, μεγάλου τετραώροφου κτιρίου, του οποίου η θεμελίωση πραγματοποιείται το 1899 και τα
εγκαίνια λειτουργίας τον Σεπτέμβριο του 1902. Το κόστος κατασκευής
του κτιρίου αυτού καλύπτεται εξ ολοκλήρου σχεδόν από τις εισφορές
των Ποντίων Ελλήνων της Τραπεζούντας, της ευρύτερης περιοχής του
Πόντου, αλλά και του εξωτερικού, κατά τρόπο μάλιστα εκπληκτικό: ο
καθένας συνεισφέρει σύμφωνα με τις οικονομικές του δυνατότητες.
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Παράλληλα, σε κάθε πόλη, χωριό και οικισμό του Πόντου παρατηρείται ένας απίστευτος οργασμός οικοδόμησης νέων σχολείων, μέχρι την
έναρξη Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, που αποτελεί την αρχή του τέλους για
τον ποντιακό ελληνισμό.
Μεταναστεύσεις
Οι νέες οικονομικοκοινωνικές συνθήκες αναδιαμορφώνουν ταχύτατα και τον κοινωνικό χάρτη της περιοχής. Οι νέες σημαντικές ευκαιρίες
απασχόλησης δημιουργούν νέα κέντρα προσέλκυσης των ελληνικών
πληθυσμών. Η παρατεταμένη και εντεινόμενη πορεία εκφυλισμού του
οθωμανικού κράτους πολλαπλασιάζει τις ευκαιρίες για τους Έλληνες,
ενώ παράλληλα καταγράφεται μια αλλαγή των καταναλωτικών και κοινωνικών προτύπων των Ελλήνων, κυρίως στις απομονωμένες ορεινές
κοινότητες, με τη μέχρι τώρα παραγωγή ελάχιστων και απαραίτητων
για τη συντήρηση της οικογένειας αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Οι λόγοι ανάπτυξης των ορεινών και απομονωμένων αυτών χωριών και οικισμών αίρονται, με άμεση συνέπεια τη διαμόρφωση - από
τα μέσα του 19ου αιώνα - ενός ρεύματος μετανάστευσης από τις ορεινές
και απομονωμένες περιοχές της ενδοχώρας προς την Τραπεζούντα,
κυρίως, αλλά και προς τις υπόλοιπες παράλιες πόλεις και κωμοπόλεις,
καθώς και προς τη νότια Ρωσία και την Κωνσταντινούπολη. Υπάρχουν
περιπτώσεις όπου οι μεταναστεύσεις αυτές είναι τόσο μεγάλες, που
μπορεί να γίνει λόγος για νέο ελληνικό αποικισμό.
Όψεις της κοινωνικής ζωής στην Τραπεζούντα
Οι Έλληνες δίνουν τον τόνο στις μεγάλες πόλεις και κυρίως στην
Τραπεζούντα. Εδώ, στην αυγή του νέου αιώνα, το κλίμα ευφορίας είναι
διάχυτο παντού. Οι εξαιρετικά θετικές προοπτικές της πόλης αντικατοπτρίζονται στους εντυπωσιακούς ρυθμούς δημογραφικής ανάπτυξης,
και την καθιστούν μια από τις πιο πολυάνθρωπες πόλεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με ένα μωσαϊκό λαών και πολιτισμών, όπου ο
ελληνικός κατέχει κυρίαρχη θέση από οικονομικο-κοινωνική άποψη. Ο
πλούτος που συσσωρεύεται από τους Έλληνες αστούς αντανακλάται
στο μέγεθος και την πολυτέλεια των κατοικιών τους μέσα στην πόλη,
αλλά και, προπάντων, στις πολυτελείς τους επαύλεις ψηλά στο λόφο
του Σοούκ – Σου (Κρυονέρι), που εντυπωσιάζουν ακόμη και σήμερα.
Ιδιαίτερη αίσθηση δημιουργούν και τα κτίρια των εμπορικών και τραπεζικών ελληνικών καταστημάτων στο κέντρο της πόλης, κάποια από τα
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οποία μάλιστα σώζονται μέχρι και σήμερα.
Η κεντρική εμπορική οδός της πόλης είναι γεμάτη καταστήματα, στα
οποία μπορεί να βρει κανείς οτιδήποτε επιθυμεί. Στη μεγάλη κεντρική
πλατεία, τόπο συνάντησης των κατοίκων της πόλης, καταλήγουν και
από αυτήν ξεκινούν οι βασικοί δρόμοι της πόλης, καθώς και τα καραβάνια που μεταφέρουν τα εμπορεύματα προς τη μικρασιατική ενδοχώρα και την Περσία.
Η μετάβαση στα παρχάρια, βασικό στοιχείο της κοινωνικής ζωής
των Ελλήνων του Πόντου
Το υγρό κλίμα των παράλιων περιοχών του Πόντου, που σε κάποιες
περιπτώσεις γίνεται πνιγηρό, αναγκάζει τους κατοίκους των περιοχών
αυτών να μετακινούνται το καλοκαίρι στα παρχάρια (απ’ τη μεσαιωνική
/ βυζαντινή λέξη «παραχώριον», επειδή βρισκόταν πέρα και «παρά το
χωρίον»), δηλαδή τα οροπέδια που βρίσκονται στα υψίπεδα των βουνών της ενδοχώρας. Είναι καταπράσινες περιοχές με ξηρό και υγιεινό
κλίμα και κρύα νερά, σε ομαλές περιοχές των εσωτερικών βουνών, σε
υψόμετρο πάνω από τα 1500 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας.
Πρόκειται για μια συνήθεια από τους αρχαίους ακόμη χρόνους, των
Ελλήνων κατοίκων της περιοχής, που είχε γίνει συστατικό στοιχείο της
ζωής τους. Η παραμονή στα παρχάρια διαρκεί συνήθως όλο το καλοκαίρι, ενώ για τους βοσκούς και τα ζώα τους διαρκεί 1-2 μήνες περισσότερο. Παρχάρια υπάρχουν πολλά σε όλο το μήκος του ανατολικού
και κεντρικού Πόντου και βρίσκονται στη δεύτερη κατά σειρά κλιματική
ζώνη του Πόντου, τη ζώνη των οροπεδίων. Σημαντικότερα, όμως, όλων
θεωρούνται τρία, που βρίσκονται στην περιοχή της Τραπεζούντας προς
τα νότια: της Σάντας, της Κρώμνης και της Ίμερας.
Οι πανηγύρεις - Η Παναγία Σουμελά
Τόπος συνάντησης των απανταχού ευρισκομένων Ελλήνων του Πόντου είναι η Μονή της Παναγίας Σουμελά κατά την εορτή της Παναγίας στις 15 Αυγούστου. Παρά το γεγονός ότι και οι υπόλοιπες ιστορικές
μονές του Πόντου δέχονται μεγάλα πλήθη επισκεπτών, η περίπτωση
της Παναγίας Σουμελά είναι εντυπωσιακή. Έλληνες Πόντιοι από κάθε
πόλη και χωριό προσέρχονται κατά χιλιάδες. Ακόμη και από το εξωτερικό φροντίζουν ο ερχομός στη γενέθλια γη να συμπέσει με το χρόνο της
γιορτής της Παναγίας. Η κοσμοσυρροή δημιουργεί μια μοναδική πανηγυρική ατμόσφαιρα στον ευρύτερο χώρο. Η ιστορική πορεία της μονής
25

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

μέσα στο χρόνο συνδέεται με μια σειρά από θρύλους και παραδόσεις,
οι οποίες την έχουν μυθοποιήσει στη συνείδηση των Ελλήνων του Πόντου και την έχουν ταυτίσει με την παρουσία τους στην περιοχή.
Στα σημαντικότερα μοναστήρια που συγκέντρωναν το ενδιαφέρον
των επισκεπτών περιλαμβάνονταν και αυτά του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου του Βαζελώνα (το αρχαιότερο μοναστήρι στον Πόντο, 270 μ.Χ.
περίπου) και του Αγίου Γεωργίου του Περιστερεώτα.
Μικρότερης εμβέλειας συγκεντρώσεις, με την έννοια ότι έχουν τοπικό κυρίως ενδιαφέρον, είναι οι πανηγύρεις που πραγματοποιούνται
στα χωριά και τις κωμοπόλεις. Πρόκειται για σημαντικά κοινωνικά γεγονότα, στα οποία, όπως και στην περίπτωση του γάμου, έχουμε μεγάλη
συμμετοχή. Με την ευκαιρία του πανηγυριού αρκετοί κάτοικοι προσφέρουν στην κοινότητα ζώα (μοσχάρια ή αρνιά), τα οποία δημοπρατούνται και τα έσοδα διατίθενται από την κοινότητα για το σχολείο ή για
οικονομική στήριξη των φτωχότερων οικογενειών. Σε κάθε περίπτωση
κυρίαρχο στοιχείο, σε όλη τη διάρκεια του πανηγυριού, είναι ο χορός, η
διασκέδαση και το τραγούδι, από όλους τους πανηγυριστές.
Η Οικογένεια ως βασικός κοινωνικός θεσμός των Ελλήνων στον
Πόντο
Στο πλαίσιο της παραδοσιακής ποντιακής κοινωνίας, ο βασικός
τύπος οικογενειακής οργάνωσης είναι ο τύπος της εκτεταμένης και
μάλιστα πατριαρχικής οικογένειας: αποτελείται από τον αρχηγό της
οικογένειας, τους παντρεμένους γιους και τα παιδιά τους (τρεις ή ακόμη
και τέσσερεις γενιές). Ο αριθμός των μελών των οικογενειών αυτών
είναι μεγάλος. Σε κάποιες περιπτώσεις αναφέρονται τέτοιες πατριαρχικές οικογένειες με 32 μέλη. Η δομή αυτή τηρείται μέχρι το θάνατο του
άρρενος αρχηγού, οπότε κατά κανόνα διασπάται στις επιμέρους οικογένειες της επόμενης γενεάς. Ο τύπος αυτός επιβλήθηκε από τις ίδιες
τις ανάγκες της ζωής: οι εξαιρετικά δύσκολες γεωγραφικές και καιρικές συνθήκες στους ορεινούς οικισμούς, σε συνδυασμό με την ανάγκη
ύπαρξης πολλών ανδρών για τη διεκπεραίωση των δύσκολων εξωτερικών, κτηνοτροφικών κυρίως, εργασιών, οδηγεί σ’ αυτή τη μορφή
κοινωνικής οργάνωσης.
Αδιαμφισβήτητος αρχηγός της πατριαρχικής ποντιακής οικογένειας
είναι ο γεροντότερος άνδρας. Όλα τα μέλη της οικογένειας έχουν απεριόριστο σεβασμό στον αρχηγό της οικογένειας. Ο σεβασμός αυτός
μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και θεωρείται υποχρέωση όλων των
μικρότερων να σέβονται τους μεγαλύτερους και, προπάντων, τη νύφη,
τον πεθερό και την πεθερά.
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Ο αρχηγός της οικογένειας έχει τον κύριο ρόλο, έχει την ευθύνη των
οικονομικών ζητημάτων και των εξωτερικών σχέσεων της οικογένειας, ενώ η ρύθμιση της εσωτερικής οργάνωσης (φαγητό, καθημερινές
εργασίες του σπιτιού, φροντίδα των παιδιών, περιποίηση των ζώων,
οργάνωση και περιποίηση του κήπου κ.λπ.) είναι κύρια φροντίδα της
συζύγου του.
Ωστόσο, στην Τραπεζούντα και τα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα παρατηρείται σε κάποιες περιπτώσεις και ο τύπος της διευρυμένης πυρηνικής οικογένειας, που αποτελείται από το ζευγάρι με τα παιδιά και σε
πολλές περιπτώσεις και τους γονείς του άνδρα ή της γυναίκας.
Η προτίμηση των γονέων να νυμφεύεται ειδικά το θήλυ σε πολύ
μικρή ηλικία έχει σχέση κυρίως με ιστορικές εμπειρίες, σύμφωνα με τις
οποίες τα θήλεα άτομα των οικογενειών γίνονταν συχνά θύματα απαγωγών από Τούρκους, γεγονός όμως που συνέβαινε σε περιπτώσεις
νέων στην ηλικία γυναικών και σε καμιά περίπτωση νυμφευμένων.
Ο Γάμος
Οι τελετές για τη γέννηση, τη βάπτιση και το θάνατο κατέχουν σημαντική θέση και εορτάζονται με πολύ ενδιαφέρουσες λαογραφικές εκδηλώσεις, αλλά ο γάμος είναι κεντρικό στοιχείο της κοινωνικής ζωής
των Ελλήνων του Πόντου. Είναι μια εκδήλωση κορυφαία στη ζωή των
μελλονύμφων και σ’ αυτή συμμετέχει σύμπασα η τοπική κοινότητα. Η
σημειολογία μάλιστα είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική: στην ποντιακή διάλεκτο ο γάμος ονομάζεται «χαρά».
Η καθαυτή διαδικασία του γάμου είναι γενικά κοινή σε όλο τον Πόντο
με κάποιες μικρές ή μεγαλύτερες παραλλαγές. Μετά τη συγκατάθεση
των γονέων, ορίζεται η ημερομηνία του αρραβώνα. Μεταξύ αρραβώνα
και γάμου δίνονται στη νύφη δώρα με την ευκαιρία σημαντικών χριστιανικών εορτών. Τέσσερις ημέρες πριν από το γάμο γίνεται το λογόπαρμα: οι γονείς και ο κουμπάρος πηγαίνουν στο σπίτι της νύφης με τον
ιερέα και στενούς συγγενείς δηλώνοντας ότι έρχονται «να παραλάβουν
τη νύφη». Δίνουν ένα συμβολικό χρηματικό ποσό στους γονείς της νύφης (συνήθως 50 γρόσια), που θεωρείται το «δικαίωμα του γάλακτος».
Κατόπιν κάνουν πρόποση υπέρ των μελλονύμφων και επιστρέφουν.
Την Παρασκευή (δύο ημέρες πριν από το γάμο) οι γονείς της νύφης
αναθέτουν σε μια γυναίκα, τη λαλήτρα, να καλέσει στο γάμο τους συγγενείς, φίλους και λοιπούς. Πρόκειται για μια πανάρχαια επιβίωση της
προϊστορικής φάσης της μητριαρχίας (γυναικοκρατίας) στην περιοχή
του Πόντου.
Το πρωί της Κυριακής γίνονται οι προετοιμασίες του γάμου. Στη συνέ27
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χεια, έχουμε το νυφέπαρμαν, δηλαδή την παραλαβή της νύφης με μεγαλόπρεπη πομπή, της οποίας ηγείται ο γαμπρός. Μετά τη στέψη πηγαίνουν όλοι στο σπίτι του γαμπρού. Ακολουθεί το τραπέζι του γάμου, όπου
συμμετέχει όλη η συνοδεία, στη συνέχεια ανοίγεται ο νυμφώνας και υπό
τους ήχους των μουσικών οργάνων η νύφη προσφέρει στον καθένα κρασί, ενώ ταυτόχρονα όλοι οι καλεσμένοι της δίνουν δώρα. Είναι το χαρ’
ή χάρισμαν. Από τη στιγμή εκείνη ο χορός και το γλέντι συνεχίζονται
αδιάκοπα μέχρι τα μεσάνυχτα, οπότε έχουμε το θήμισμα της νύφης, ένα
σιγανό χορό στον οποίο, κρατώντας σε κάποιες περιπτώσεις και αναμμένα κεριά, μετέχουν μόνο οι νεόνυμφοι με τους στενούς συγγενείς και
τον κουμπάρο. Μετά από τρεις γύρους σταματάει ο χορός, μοιράζονται
κεριά στους ξένους και διαλύονται όλοι. Σε πολλές περιπτώσεις το γλέντι
συνεχίζεται μέχρι την επόμενη ημέρα, οπότε έχουμε το κοτσαγγέλ’, ένα
λεβέντικο χορό, όπου όλοι οι χορευτές μαζί με τους νεόνυμφους, με τη
συνοδεία των μουσικών οργάνων, σχηματίζουν μια αλυσίδα που περνά
από όλα τα συγγενικά σπίτια.
Ακραία έκφραση του σεβασμού της νύφης προς τον πεθερό της
αποτελεί το γνωστό ως «στύμνωμαν» ή «μαχ’», που στερεί από τη
νύφη το δικαίωμα να απευθύνεται στον πεθερό της, και της επιβάλλει
ακόμη και να μιλά χαμηλόφωνα στους υπόλοιπους για να μην ακούγεται η φωνή της από εκείνον. Έχει δε επιπλέον την υποχρέωση του
χειροφιλήματος όχι μόνο του αρχηγού αλλά και των υπόλοιπων αρρένων μελών της οικογένειας, της μητέρας και των αδελφών του συζύγου
της, καθώς και των πλησιέστερων συγγενών σε περίπτωση που τους
προσφέρει κάτι.

4. Η πολιτιστική κληρονομιά
του ποντιακού πολιτισμού
Η παρουσία του ποντιακού ελληνισμού στα νότια παράλια του Ευξείνου Πόντου, από τον 8ο ακόμη π.χ. αιώνα με τον δεύτερο ελληνικό
αποικισμό, αντανακλάται σε μια σειρά συναρπαστικών αρχαιοελληνικών μύθων: η αργοναυτική εκστρατεία και το χρυσόμαλλο δέρας, ο
Ηρακλής στη χώρα των Αμαζόνων, ο Ορέστης στη χώρα της Θοανίας,
κ.ά.
Ο ελληνισμός του Πόντου, απομονωμένος για 30 περίπου αιώνες
στην ιστορική του πατρίδα, ανέπτυξε σημαντικές ιδιαιτερότητες σε σχέση με τον ελληνισμό του υπόλοιπου μικρασιατικού χώρου. Σημαντικός σταθμός ήταν η αρχική εγκατάσταση εκεί των Ελλήνων Μιλησίων
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αποίκων κατά τον 8ο π.χ. αιώνα και η ίδρυση πρώτα της Σινώπης και
στη συνέχεια μιας σειράς αποικιών στα παράλια του Πόντου δυτικότερα. Οι συνθήκες της γεωγραφικής απομόνωσης της περιοχής, μεταξύ
των αδιαπέραστων ποντιακών ορέων της ενδοχώρας και του Ευξείνου
Πόντου, εξαιτίας της οποίας πραγματοποιήθηκαν πολύ λιγότερες εισβολές ξένων φύλων απο τα ανατολικά, συνετέλεσαν στην επιβίωση
και αναπαραγωγή των ελληνικών ιδεολογικών στοιχείων, πολύ περισσότερο απ’ ό τι στον υπόλοιπο μικρασιατικό χώρο. Το γεγονός ότι ο
ποντιακός ελληνισμός επιβίωσε δια μέσου των αιώνων μέσα από οριακές, σε πολλές περιπτώσεις, συνθήκες, τον βοήθησε να αναπτύξει μια
κουλτούρα επιβίωσης, η οποία τον στήριξε αποφασιστικά όταν μετά τη
Γενοκτονία και την Καταστροφή συνάντησε νέες δυσκολίες στη νέα του
πατρίδα.
Ερχόμενος, όμως, στην Ελλάδα μετέφερε ένα τεράστιο απόθεμα
παράδοσης, μια πραγματική κιβωτό, που συνδέει το παρόν του με το
απώτερο ελληνικό παρελθόν. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση όχι
μόνο των αμέτρητων παραδοσιακών χορών και τραγουδιών που διαμορφώθηκαν ακόμη απ’ το μεσαίωνα και τραγουδιούνται και χορεύονται μέχρι και σήμερα, αλλά και παραδόσεων όπως π.χ. του ταφικού
εθίμου που έρχεται απ’ την αρχαϊκή περίοδο ή των Μωμόγερων που
έρχονται απ’ τα βάθη του χρόνου, με πυρήνα τους διονυσιακά στοιχεία.
Πάνω απ’ όλα, όμως, σημαντικότερο στοιχείο της παράδοσής του είναι
αυτή η ίδια η γλώσσα του, η ποντιακή διάλεκτος της ελληνικής γλώσσας, που διασώζει πλήθος στοιχείων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας,
απ’ την ομηρική ακόμη περίοδο.
       
ΣΤΑΘΗΣ ΠΕΛΑΓΙΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
Ομότιμος Καθηγητής
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
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Β. Εξελεκτική πορεία
της ποντιακής διαλέκτου
Ο Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος το 1958, στην εισαγωγή του δίτομου
Ιστορικού Λεξικού του της Ποντιακής Διαλέκτου (1.100 σελίδων), γράφει - μεταξύ άλλων - ότι η ποντιακή διάλεκτος θα αφομοιωθεί με την
πάροδο του χρόνου από την ελληνική γλώσσα και θα «…ανήκη πλέον
εις την κατηγορίαν των νεκρών γλωσσών…».
Σήμερα, οι Πόντιοι της δεύτερης και τρίτης γενιάς, έχοντας πλήρη
επίγνωση της νομοτελειακής αυτής πραγματικότητας, αποφάσισαν,
με το πόνημα αυτό, την κατά το δυνατόν παράταση του βίου της διαλέκτου. Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει η δήλωση του ίδιου, σύμφωνα με
την οποία εξαίρεση από τον κανόνα θα αποτελέσουν τα ιδιώματα του
Όφη και της Τόνιας στον Ανατολικό Πόντο, γιατί, όπως είναι γνωστό, οι
κάτοικοι τους, ως απόγονοι των εξισλαμισθέντων Ελλήνων, δεν είχαν
περιληφθεί στην ανταλλαγή των πληθυσμών του 1923.
Η ποντιακή διάλεκτος, «το ορωμαίικον η καλατζή», σχηματίστηκε
από τον κορμό της γλώσσας των Ιώνων εποικιστών του Πόντου (7ος6ος π.Χ. αι.), στην οποία ενσωματώθηκαν με το πέρασμα των χρόνων
γλωσσικά στοιχεία της κοινής αλεξανδρινής εποχής, της μεσαιωνικής,
της βυζαντινής, της βενετσιάνικης, της γεωργιανής, της τουρκικής και
της ρωσικής. Διαδόθηκε πρώτα προφορικά μέσα από τα ακριτικά τραγούδια του Πόντου και στη συνέχεια διαμορφώθηκε σε γραπτό λόγο
μετά τα μέσα του 19ου αιώνα.
Προτού ασχοληθούμε με τη σύγχρονη δομή της διαλέκτου, είναι ίσως
σκόπιμη μια σύντομη, επιγραμματική αναδρομή στο γεωγραφικό χώρο
του Πόντου των 71.500 τετραγ. χιλιομέτρων και των 2.048.250 κατοίκων, από τους οποίους 697.000 ήταν Έλληνες Ορθόδοξοι, στις αρχές
της δεύτερης δεκαετίας του 20ού αιώνα. Λέγεται ότι, από την κατάληψη
της Τραπεζούντας το 1461 ως τη Μικρασιατική Καταστροφή το 1922,
η γλωσσική απομόνωση των Ποντίων από την Ελλάδα βοήθησε να
διατηρηθούν ακέραιες χιλιάδες λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας,
όπως αυτή εξελίχθηκε από την ελληνική κοινή γλώσσα της εποχής του
Μ. Αλεξάνδρου και τη βυζαντινή. Πράγματι, κράτησε τις περισσότερες
αρχαίες λέξεις από κάθε άλλη ελληνική διάλεκτο και ενσωμάτωσε τουρκικές σε ποσοστό - κατά τους ειδικούς – γύρω στο 15%.
Δυο - κατά κοινή ομολογία –έργα υψηλού γλωσσολογικού κύρους
για την ποντιακή διάλεκτο συγκεντρώνουν την αρτιότητα καταγραφής
της: α) η «Γραμματική της Ποντιακής Διαλέκτου» του Άνθιμου Α. Παπαδόπουλου (1878-1962), το 1955 και β) η «Γραμματική της ελληνικής
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διαλέκτου του Πόντου» του Δημοσθένη Η. Οικονομίδη σε έκδοση της
Ακαδημίας Αθηνών το 1958, από τα οποία μαθαίνουμε ότι διαμορφώθηκαν, στην περιοχή του διεκδικούμενου το 1918 Πόντου, τα ιδιώματα:
α) της μεσημβρινής Ελληνικής, στην οποία ανήκουν τα ιδιώματα
Αμισού, Ινεπόλεως, Κερασούντας, Νικοπόλεως, Οινόης, Σινώπης και
Τριπόλεως και
β) της ημιβορείου Ελληνικής, στην οποία ανήκουν τα ιδιώματα Κοτιώρων, Όφεως, Σάντας, Σεμέν, Σουρμένων, Τραπεζούντας και Χαλδίας. Τα χωρίζουν ιδιωματικές μικροδιαφορές από την κοινή ποντιακή
διάλεκτο, που έχουν δημοσιευτεί με τη μορφή τοπικών γλωσσαρίων
από δεκάδες συγγραφείς και αφορούν τους ειδικούς.
Ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης (1883-1959) χώρισε την ποντιακή διάλεκτο σε 3 ομάδες: α) τα δυτικά ή νιώτικα (Οινόη, Άνω Αμισό, Σινώπη
και Ινέπολη), β) τα ανατολικά ή τραπεζουντιακά (Τραπεζούντα, Κερασούντα, Τρίπολη, Ματσούκα, Όφη, Ριζούντα, Σούρμαινα και Λιβερά),
γ)  τα νοτιοανατολικά ή χαλδιώτικα (Αργυρούπολη, Νικόπολη, Σάντα,
Κρώμνη κ.ά.).
Εδώ, θα μας απασχολήσει η διάλεκτος όπως διαμορφώθηκε στον
ελλαδικό κυρίως χώρο από τους Ποντίους που συγκεντρώθηκαν στη
μητροπολιτική Ελλάδα από τον ιστορικό Πόντο και τις περιοχές της σημερινής Ρωσίας, Γεωργίας, Αζερμπαϊτζάν κ.ά., από τις αρχές του 20ού
αιώνα μέχρι πρόσφατα. Η ομιλούμενη σήμερα στον ελλαδικό χώρο
κοινή ποντιακή διάλεκτος έχει επηρεαστεί σοβαρά από τη νεοελληνική
γλώσσα.
ΒΑΣΙΛΗΣ Γ. ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
Παιδαγωγός, τ. Σχολ. Σύμβουλος Π.Ε.
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Γ. Ιδιαιτερότητα της ποντιακής διαλέκτου
σε σχέση με την κοινή
νέα ελληνική γλώσσα
Η χρήση της ποντιακής διαλέκτου στη νεότερη Ελλάδα
Είναι γνωστό ότι η εγκατάσταση των κατοίκων του Πόντου στον ελλαδικό χώρο άρχισε από τα μέσα περίπου της δεύτερης δεκαετίας του
20ου αι., όταν η κατάσταση στον Πόντο άρχισε να γίνεται έκρυθμη και
να εξαπολύονται από τους Νεότουρκους επιθέσεις κατά των μειονοτή
των του οθωμανικού κράτους. Ο μεγάλος όγκος όμως των Ποντίων
ήρθε και εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα τα πρώτα χρόνια της τρίτης δεκαετίας του 20ου αι. Από τα 1.221.849 άτομα που υπολογίζονται οι
Μικρασιάτες πρόσφυγες, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα με
την ανταλλαγή των πληθυσμών, ένας αριθμός (που οι εκτιμήσεις τον
ανεβάζουν σε 300-400 χιλιάδες άτομα) ήταν ποντιακής καταγωγής. Οι
άνθρωποι αυτοί εγκαταστάθηκαν κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη.
Ένας αριθμός αστών κυρίως Ποντίων εγκαταστάθηκε στις γύρω από
την Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά περιοχές. Από τη δεκαετία του
1920 έως σήμερα έχει έρθει στην Ελλάδα ένας καθόλου ευκαταφρόνητος αριθμός Ποντίων, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν και εγκαθίστανται
είτε στις μεγάλες πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς) είτε στα χωριά, όπου κατοικούν άτομα ποντιακής καταγωγής. Τα πρώτα χρόνια
της εγκατάστασης τους, όπως είναι φυσικό, οι ποντιακής καταγωγής
ομιλητές της ποντιακής διαλέκτου επικοινωνούσαν αποκλειστικά στη
διαλεκτό τους. Με την πάροδο όμως του χρόνου η ανάγκη επικοινωνίας με την ελληνική διοίκηση και τους υπόλοιπους μη ποντιακής καταγωγής Έλληνες συνετέλεσε, ώστε οι περισσότεροι, και ιδίως οι νεότεροι, να μάθουν και την κοινή νεοελληνική. Από την άλλη το σχολείο,
η αστυφιλία, τα Μ.Μ.Ε., η μετανάστευση και ο θάνατος των περισσότερων Ποντίων της πρώτης γενιάς επέφερε τη σταδιακή συρρίκνωση
της διαλέκτου, με αποτέλεσμα η σημερινή φυσιογνωμία της να διαφέρει
κατά πολύ από αυτήν που παρουσίαζε πριν 90-100 χρόνια. Παράλληλα παρουσιάζεται μια ποικιλία του βαθμού χρήσης της από τα διάφορα
άτομα, της οποίας όμως δε γνωρίζουμε τις διαστάσεις. Σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των ομιλητών της ποντιακής χρησιμοποιούν ως κύριο
όργανο επικοινωνίας την κοινή νεοελληνική και μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις και σε ειδικές περιστάσεις επικοινωνίας χρησιμοποιούν την
ποντιακή. Μερικές από τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι ομιλητές της
ποντιακής χρησιμοποιούν παράλληλα με την κοινή νεοελληνική και τη
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διάλεκτο, είναι ο μεταξύ τους χαιρετισμός, η έναρξη μιας μεταξύ τους
επικοινωνίας, η αναφορά σε φράσεις στερεότυπες, παροιμίες, στίχους
τραγουδιών κ.ά., που δεν έχουν το αντίστοιχό τους στην κοινή νεοελληνική, η πιστή απόδοση φράσεων που λέει ή έλεγε κάποιος προγονός
τους, ομιλητής της ποντιακής, όταν θέλουν να καταδείξουν την ποντιακή τους ταυτότητα και όταν συζητούν θέματα που σχετίζονται με τον
Πόντο και την καταγωγή τους. Οι περιστάσεις επικοινωνίας, κατά τις
οποίες χρησιμοποιείται αποκλειστικά (ή σχεδόν αποκλειστικά) η ποντιακή διάλεκτος μεταξύ των ομιλητών της ποντιακής, είναι οι παρακάτω:
α) συνομιλία μεταξύ ατόμων ποντιακής καταγωγής που ήρθαν την
τελευταία εικοσαετία από την πρώην Σοβιετική Ένωση,
β) συνομιλία νεότερων με άτομα ποντιακής καταγωγής, τα οποία δε
γνωρίζουν τη νεοελληνική,
γ) αφήγηση διηγήσεων και παραμυθιών ποντιακής προέλευσης
προς ακροατές που γνωρίζουν, έστω και παθητικά, την ποντιακή,
δ) συζήτηση μεταξύ συγγενών και φίλων ποντιακής καταγωγής σε
φιλικές συναντήσεις (ονομαστικές γιορτές, γάμοι κλπ.),
ε) σπανιότατα σε δημόσιες συγκεντρώσεις και μόνο για ποντιακού
ενδιαφέροντος θέματα,
στ) διαφημίσεις ποντιακού ενδιαφέροντος από το ραδιόφωνο, για
ευνόητους λόγους.
Εννοείται πως όλες οι παραπάνω περιπτώσεις και περιστάσεις επικοινωνίας αναφέρονται στον προφορικό λόγο. Ο γραπτός λόγος στην
ποντιακή ως μέσο επικοινωνίας σπανίζει.
Σήμερα σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν περί τους 400 οικισμούς και
χωριά, εκτός από τις μεγάλες πόλεις, των οποίων ο πληθυσμός είναι
πάνω από 50% ποντιακής καταγωγής και χρησιμοποιούν σε μεγάλο
βαθμό στη μεταξύ τους επικοινωνία πολύ συχνά την ποντιακή διάλεκτο. Η πλειονότητα των χωριών αυτών βρίσκεται στη βόρεια Ελλάδα,
μόνο 20 βρίσκονται σε άλλες περιοχές.

1.	���������������������������������������������
Η σύγχρονη κατάσταση της ποντιακής διαλέκτου
Σήμερα στον ελλαδικό χώρο υφίστανται τρεις κυρίαρχες μορφές της
ποντιακής διαλέκτου, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με τον τόπο καταγωγής των ομιλητών. Οι μορφές αυτές είναι οι εξής:
Μορφή Ι: Σ’ αυτήν ανήκουν τα ιδιώματα των Ποντίων που κατάγονται από τις περιοχές της Τραπεζούντος, Ματσούκας, Γαλίενας, Σουρμένων, Κερασούντος, Όφεως και από μερικές άλλες παραθαλάσσιες
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περιοχές του Πόντου. Κύρια χαρακτηριστικά της είναι ο μικρός δανεισμός από την τουρκική γλώσσα και τις διαλέκτους της στη φωνητική
και το λεξιλόγιο συγκριτικά με τις άλλες μορφές της ποντιακής, η εμφάνιση των διφθόγγων [ία] και [ίο] εκεί όπου στις άλλες μορφές εμφανίζονται οι φθόγγοι [δ] (=προφορά του φθόγγου μεταξύ των φθόγγων α
και ε) [φ] (προφορά του φθόγγου μεταξύ των φθόγγων ο και ε) και η
σπανιότατη χρήση των κλειστών άηχων δασέων φθόγγων (προφορά
που πλησιάζει την προφορά των φθόγγων φ, θ, χ της νέας ελληνικής
χωρίς να ταυτίζεται με αυτούς). Ιδιαιτερότητες παρουσιάζει το ιδίωμα
όσων προέρχονται από τον Όφη.
Μορφή II: Σ’ αυτήν ανήκουν τα ιδιώματα των Ποντίων που κατάγονται από τις περιοχές της Σαμψούντας, Σάντας, Κρώμνης, Αργυρούπολης και των περιχώρων της, Νικόπολης και των αποικιών των μεταλλωρύχων (Ακντάγ-Μαντέν, Γκιουμούς-Μαντέν) και από άλλες περιοχές
της ενδοχώρας του Πόντου. Χαρακτηριστικά αυτής της μορφής είναι ο
μεγαλύτερος σε σχέση με την προηγούμενη μορφή δανεισμός από την
τουρκική γλώσσα και τις διαλέκτους της, η εμφάνιση των φθόγγων [δ]
και [φ] αντί των διφθόγγων [ία] και [ίο] και η σε μεγάλο βαθμό εμφάνιση
των δασέων άηχων κλειστών φθόγγων.
Μορφή III: Περιλαμβάνονται σ’ αυτήν τα γλωσσικά ιδιώματα των Ποντίων ομιλητών που κατάγονται από την περιοχή του ρωσικού Καυκάσου (Καρς, Βατούμ κ.ά), οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στον ελλαδικό χώρο
όχι μόνο κατά την περίοδο 1922-1930 αλλά και αργότερα. Κύρια χαρακτηριστικά αυτής της μορφής είναι η συχνότατη εμφάνιση των δασέων
άηχων κλειστών φθόγγων και ο σχετικά μεγάλος λεξιλογικός δανεισμός
από την τουρκική γλώσσα και τις διαλέκτους της. Εμφανίζονται και σ’
αυτή τη μορφή οι φθόγγοι [δ] και [φ] και οι κλειστοί δασείς φθόγγοι.
Η διαφορά στον βαθμό γνώσης της διαλέκτου —στον τομέα τουλάχιστον του λεξιλογίου— μεταξύ των διαφορετικών γενεών Ποντίων
είναι μεγάλη. Περισσότερο εντυπωσιακή είναι η διαφορά μεταξύ της
δεύτερης και της τρίτης γενιάς, πράγμα που δείχνει και την επιτάχυνση του ρυθμού της συρρικνωτικής πορείας της ποντιακής διαλέκτου,
γεγονός που αναμφίβολα συνδέεται με τη γενίκευση της εκπαίδευσης,
της εξάπλωσης των Μ.Μ.Ε. και γενικά της μείωσης των συνθηκών που
συντελούν στη διατήρηση των τοπικών διαλέκτων, παραγόντων, οι
οποίοι έγιναν πιο έντονοι κυρίως μετά τη δεκαετία του ’60.. Εδώ όμως
θα πρέπει να επισημανθεί και η παράμετρος της στάσης των Ποντίων
ομιλητών απέναντι στη διάλεκτό τους. Μολονότι αναγνωρίζουν τη νεοελληνική ως το κυρίαρχο γλωσσικό όργανο, αποδίδουν στην ποντιακή
διάλεκτο χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα, που κατά την γνώμη τους
δεν υπάρχουν στη νεοελληνική. Αυτές οι πεποιθήσεις τους κάνουν να
είναι πρόθυμοι να συμβάλουν στη διατήρηση της διαλέκτου τους και να
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τη χρησιμοποιούν κάθε φορά που τους το επιτρέπουν οι συνθήκες. Η
στάση τους αυτή συμβάλλει όχι μόνο στη διατήρηση της ποντιακής διαλέκτου αλλά και στην άμυνα της απέναντι στην ολόπλευρη επίθεση της
νεοελληνικής. Όπως όμως και να έχει το πράγμα, η ποντιακή διάλεκτος
συρρικνώνεται και περιορίζεται δομικά και λειτουργικά. Οι περιορισμοί
αυτοί και η συνακόλουθη συρρίκνωση πιθανόν —για τους λόγους που
αναφέρθηκαν παραπάνω— να συντελείται με πιο αργούς ρυθμούς απ’
ότι σε άλλες νεοελληνικές διαλέκτους.

Οι κυριότερες γλωσσικές διαφορές μεταξύ της ποντιακής
και της κοινής νέας ελληνικής
Ι. ΦΩΝΗΤΙΚΗ-ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
1. Οι φθόγγοι
-Στην ποντιακή χρησιμοποιούνται όλοι οι φθόγγοι που χρησιμοποιούνται και στην κοινή νέα ελληνική. Εκτός από αυτούς υπάρχουν και
τρεις φθόγγοι που δεν ακούγονται στην κοινή νέα ελληνική. Αυτοί είναι
οι εξής: δύο φωνηεντικοί φθόγγοι που παριστάνονται στη γραφή με δ
και φ, π.χ. χωράφα (ν.ε. χωράφια) και ήλον (ν.ε. ήλιος) και προφέρονται ο πρώτος μεταξύ α και ε και ο δεύτερος μεταξύ ο και ι. Υπάρχει
ακόμη ένας συμφωνικός φθόγγος που προφέρεται με παχιά συριστική
προφορά και παριστάνεται στη γραφή με το σύμβολο χ, π.χ. χερ (ν.ε.
χέρι).
2. Πάθη φωνηέντων
-Το οριστικό άρθρο της ποντιακής χάνεται πριν από ουσιαστικά που
αρχίζουν από φωνήεν, ενώ στην κοινή νεοελληνική διατηρείται, π.χ.
ουρανόν, ενώ στη ν.ε. ο ουρανός.
-Το τελικό ι (η, οι) σε ορισμένα ουσιαστικά της ποντιακής χάνεται,
ενώ δε χάνεται στην κοινή νέα ελληνική, π.χ. το χωράφ, ενώ στα ν.ε.
το χωράφι.
-Η ακολουθία φωνηέντων έα, έο, ίο της ποντιακής σε ορισμένες περιπτώσεις παραμένει, ενώ στην κοινή νέα ελληνική παθαίνει συνίζηση,
π.χ. βασιλέας, ενώ στη ν.ε. βασιλιάς.
-Οι ακολουθίες φωνηέντων εα, ία, εο και ίο που υφίστανται στην
κοινή νέα ελληνική στην ποντιακή μετατρέπονται σε έναν φθόγγο, π.χ.
δαβολον, ενώ στη ν.ε. διάβολος.
-Το τελικό άτονο φωνήεν –ω αποβάλλεται από τα επιρρήματα, ενώ
στην κοινή νέα ελληνική διατηρείται, π.χ. εξ, ενώ στη ν.ε. έξω.
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3. Πάθη συμφώνων

-Οι φθόγγοι μπ, ντ, γκ (γγ) της κοινής νέας ελληνικής προφέρονται
στην αρχή των λέξεων της ποντιακής ως π, τ, κ, π.χ. πακάλτς, ενώ στη
ν.ε. μπακάλης.

4. Τόνος

-Στην κλητική των κύριων ονομάτων ο τόνος ανεβαίνει κατά μία ή
και δύο συλλαβές σε σχέση με τον τονισμό των κύριων ονομάτων της
κοινής νέας ελληνικής, π.χ. Κώνσταντινε, ενώ στη ν.ε. Κωνσταντίνε.
-Σε ρηματικούς τύπους και στα θηλυκά προπαροξύτονα επίθετα ο
τόνος μπαίνει πέρα από την προπαραλήγουσα, ενώ στην κοινή νέα
ελληνική ο τόνος φτάνει έως την προπαραλήγουσα, π.χ. έφαγαμε, ενώ
στη ν.ε. φάγαμε.
-Όταν υπάρχει το ερωτηματικό ντο, ο τόνος ανεβαίνει κατά μία συλλαβή στο ρήμα, ενώ στην κοινή νέα ελληνική παραμένει στην ίδια συλλαβή με αυτήν που είχε πριν από την ερώτηση, π.χ. ντο έποικες (ο
τύπος κανονικά είναι εποίκες), ενώ στη ν.ε. τι έκανες.

2. Γράμματα

-Στην ποντιακή χρησιμοποιούνται όλα τα γράμματα του αλφάβητου
που χρησιμοποιείται για την κοινή νέα ελληνική.
-Λόγω της διαφορετικής προφοράς ορισμένων φθόγγων της ποντιακής υπάρχουν και ορισμένα διαφορετικά γράμματα. Αυτά είναι τα
εξής: δ , π.χ. παρχάρδ (=λιβάδια), φ, π.χ. σπέλφν (=σπήλαιο), š, π.χ.
šον (=χιόνι), ψ, πχ. ψη (=ψυχή).

ΙΙ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
1.	��������������
Άρθρο οριστικό
-Η γενική του θηλυκού σχηματίζεται σε τη, ενώ στην κοινή νέα ελλη-

νική σχηματίζεται σε της, π.χ. τη Παναγιώτας το παιδί, ενώ στη ν.ε. της
Παναγιώτας το παιδί.
-Τα θηλυκά ουσιαστικά της ποντιακής που δηλώνουν άψυχα πράγματα ή έμψυχα μη λογικά στον πληθυντικό αριθμό παίρνουν το ουδέτερο άρθρο, ενώ στην κοινή νέα ελληνική το άρθρο των θηλυκών ονομάτων, π.χ. η εικόνα-τα εικόνας, ενώ στη ν.ε. η εικόνα –οι εικόνες.

2.	���������������
Άρθρο εμπρόθετο

-Στη γενική και αιτιατική όλων των γενών της ποντιακής σχηματίζεται με σ+… δηλ. σου, ση, σον, σοι, σα, ενώ στην κοινή νέα ελληνική
36

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: IΣΤΟΡΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

είναι στου, στης, στον, στους κτλ., επήγε σο χωράφ, ενώ στη ν.ε. πήγε
στο χωράφι.
3.	����������
Ουσιαστικό
-Τα ουσιαστικά σε –ος της ποντιακής όταν είναι έναρθρα λήγουν σε
–ον, ενώ όταν είναι άναρθρα σε-ος, π.χ. ο γαμπρόν αλλά γαμπρός,
ενώ στη ν.ε. πάντα γαμπρός.
-Τα αρσενικά ουσιαστικά σε –ος της ποντιακής σχηματίζουν τη γενική του ενικού σε –ος, ενώ στην κοινή νέα ελληνική. σε –ου, π.χ. ο
άρκον, γεν του άρκονος (=αρκούδα), ενώ στη ν.ε. ο τοίχος-του τοίχου
-Η ονομαστική πληθυντικού των αρσενικών της ποντιακής παίρνει
κατάληξη –αντ, ενώ στην κοινή νέα ελληνική παίρνει κατάληξη σε –οι,
π.χ. σκύλος-σκυλάντ (=σκύλος-σκύλοι), ενώ στη ν.ε. οι σκύλοι.

4. Επίθετα

-Τα επίθετα της ποντιακής που έχουν στο αρσενικό κατάληξη σε-ος
σχηματίζονται στο θηλυκό με κατάληξη –ος και σπανιότερα σε –εσσα,
ενώ στην κοινή νέα ελληνική η κατάληξη είναι –η, π.χ. ο έμορφος, θηλ.
η έμορφος (έμορφεσσα), ενώ στη ν.ε. ο όμορφος, θηλ. η όμορφη

5.	����
Ρήμα

–Τα ρήματα της ποντιακής παίρνουν στους παρελθοντικούς χρόνους πάντα αύξηση, ενώ στην κοινή νέα ελληνική, όταν δεν τονίζονται
η αύξηση χάνεται, π.χ. κοιμούμαι-εκοιμέθα, ενώ στη ν.ε. κοιμάμαι-κοιμήθηκα.
-Συνηθίζεται στην ποντιακή ένας τύπος μέλλοντα, ενώ στην κοινή
νέα ελληνική δύο, π.χ. θα τρέχω, ενώ στη ν.ε. θα τρέξω και θα τρέχω.
-Συνηθίζεται στην ποντιακή η χρήση του μέλλοντα που δείχνει ότι
η πράξη θα γίνει στο άμεσο μέλλον, κάτι που στην κοινή νέα ελληνική
εκφράζεται μόνο με επιρρήματα (αμέσως), π.χ. πάω και στέκω, ενώ
στη ν.ε. θα πάω αμέσως.
-Στην ποντιακή δεν υφίστανται οι χρόνοι παρακείμενος, υπερσυντέλικος και μέλλοντας συντελεσμένος, ενώ υπάρχουν στην κοινή νέα
ελληνική.
-Η προστακτική του αορίστου της ενεργητικής φωνής της ποντιακής
σχηματίζεται σε –ον, ενώ στην κοινή νέα ελληνική σε –ε, π.χ. φύγον,
ενώ στη ν.ε. φύγε.
-Η προστακτική ενεστώτα της ενεργητικής φωνής των ρημάτων της
ποντιακής που στο πρώτο πρόσωπο της οριστικής τονίζεται στη λήγουσα έχει κατάληξη –ει ή και καθόλου κατάληξη, ενώ στην κοινή νέα
37

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ελληνική –α, π.χ. φίλ(ει), ενώ στη ν.ε. φίλα.
-Τα ρήματα σε –νω της ποντιακής έχουν φαινομενικά την ίδια κατάληξη στο γ΄ ενικό και γ΄ πληθυντικό της οριστικής του ενεστώτα, ενώ
στην κοινή νέα ελληνική διαφορετική, π.χ. χάν ατόν και χανν ατόν, ενώ
στη ν.ε. τον χάνει και τον χάνουν)
-Η κατάληξη του πρώτου προσώπου των ρημάτων παθητικής φωνής της ποντιακής είναι συχνά –ουμαι, ενώ στην κοινή νέα ελληνική σε
–ομαι, π.χ. μαραίνουμαι, ενώ στη ν.ε. μαραίνομαι.
-Η κατάληξη του πρώτου προσώπου πληθυντικού της οριστικής
ενεστώτα των ρημάτων παθητικής φωνής της ποντιακής σχηματίζεται
με κατάληξη –μες, ενώ στην κοινή νέα ελληνική σε –αστε, π.χ. κάθουμες, ενώ στη ν.ε. καθόμαστε.
-Η κατάληξη του πρώτου προσώπου του αορίστου των ρημάτων
παθητικής φωνής σχηματίζεται σε -έθα, ενώ στην κοινή νέα ελληνική
σε –θηκα. π.χ. εκοιμέθα, ενώ στη ν.ε. κοιμήθηκα.
5.Παραγωγή
-Τα περισσότερα υποκοριστικά της ποντιακής σχηματίζουν κατάληξη –όπον, ενώ στην κοινή νέα ελληνική σε –άκι, -ούλα, π.χ. κορτσόπον,
ενώ στη ν.ε. κοριτσάκι.

ΙΙΙ. ΣΥΝΤΑΞΗ
1.	����������
Ονοματική φράση
�����
1.1. Επίθετο+ουσιαστικό

-Τα αρσενικά και θηλυκά ουσιαστικά της ποντιακής που δηλώνουν
άψυχα πράγματα ή έμψυχα μη λογικά όντα συνοδεύονται από επίθετο
σε ουδέτερο γένος, ενώ στην κοινή νέα ελληνική το γένος του επιθέτου
συμφωνεί με το γένος του ουσιαστικού, π.χ. έμορφον κοσσάρα, ενώ
στη ν.ε. όμορφη κότα.

2. Ρηματική φράση

2.1. Ρήμα +αντωνυμία
-Οι αδύνατοι τύποι της προσωπικής αντωνυμίας της ποντιακής
ακολουθούν το ρήμα, ενώ στην κοινή νέα ελληνική προηγούνται του
ρήματος, π.χ. είδα τον, ενώ στη ν.ε. τον είδα
2.2. Ρήμα+ρήμα
-Μετά από ρήμα της ποντιακής που δηλώνει κίνηση με ας+υποτακτική
τίθεται ρήμα χωρίς το να, ενώ στην κοινή νέα ελληνική μπαίνει αναγκαστικά το να, π.χ. ας έρχουμαι ελέπω, ενώ στη ν.ε ας έρθω να δω.
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3. Δευτερεύουσες προτάσεις

3.1. Ερωτηματικές
-Στις πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις της ποντιακής η ερωτηματική
λέξη μαζί με το ρήμα τίθεται στο τέλος της πρότασης, ενώ στην κοινή
νέα ελληνική στην αρχή, π.χ. ερώτεσαν ατόν ο Κωστίκας πότε έρθεν,
ενώ στη ν.ε. Τον ρώτησαν πότε ήρθε ο Κώστας.
3.2. Ειδικές
-Οι ειδικές προτάσεις εισάγονται συχνά με το το ή το ντο, ενώ στην
κοινή νέα ελληνική με το ότι, π.χ. κι έξερα ντο εποίκεν αούτο πράγμαν
ο Γιωρτς, ενώ στη ν.ε. δεν ήξερα ότι έκανε τέτοιο πράγμα ο Γιώργος.

Ι������������
V�����������
. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Πάρα πολλές λέξεις της ποντιακής είναι ίδιες με λέξεις της νέας ελληνικής. Ορισμένες όμως διαφέρουν λίγο. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται ένας αριθμός συχνόχρηστων λέξεων που παρουσιάζουν
πολύ μικρές φωνολογικές και μορφολογικές διαφορές από τις λέξεις της νέας ελληνικής.

ποντιακή λέξη

νέα-ελληνική
λέξη

ποντιακή λέξη

νέα ελληνική
λέξη

αδά

εδώ

παίρω

παίρνω

αγκαλαζω

αγκαλιάζω

παιδάς

παιδί

αελάδ

αγελάδα

πακάλτς

μπακάλης

αέτς

έτσι

παλφς

παλιός

αιδόν

αηδόνι

πέφτ

πέμπτη

αίμαν

αίμα

ποδάρ

πόδι

άιος

άγιος

ποίον

ποιο;

άκσον

άκουσε

ποίημα

αλεύρ

αλεύρι

ποίμαν
πνεμόν

πνευμόνι

αλέτρ

αλέτρι

πρεπ

πρέπει
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απάν

επάνω

ραϊζω

ραγίζω

ατώρα

τώρα

σα

στα

ατός

αυτός

σακίν

σακί

αυλάκ

αυλάκι

σκολείον

σχολείο

βέξον

βήξε

σκολέκ

σκουλήκι

γάλαν

γάλα

σ’κούμαι

σηκώνομαι

γέρον

γέρος

σπέλον

σπήλαιο

γράφτ

γράφει

στέκω

στέκομαι

δέσκαλος

δάσκαλος

στόμαν

στόμα

δεντρόν

δέντρο

στρεφτ

στρέφει

δος

δώσε

šερ

χέρι

εδώκεν

έδωσε

χερούλ

χερούλι

εκάα

κάηκα

χον

χιόνι

εξ

έξω

σκεπάζ

σκεπάζει

εκείνε

εκείνη

σκυλιν

σκυλί

ελέπ

βλέπει

ταούλ

τύμπανο

επίασα

έπιασα

τελονω

τελειώνω

έρθα

ήρθα

τραγούδ’

τραγούδι

έρχουμαι

έρχομαι

τυρίν

τυρί

εφάνθεν

φάνηκε

τυφέκ

τουφέκι

ημσον

μισό

τσακμάκ

τσακμάκι

κερίν

κερί

τζαμια

τζάμια

κιφάλ

κεφάλι

τσαντα

τσάντα

κορμόπον

κορμάκι

τσουβάλ

τσουβάλι

κορτσόπον

κοριτσάκι

υεία

υγεία
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λαλώ

λέω

φα

φάε

λακόπον

λακάκι

φαρμάκ

φαρμάκι

λέγνε

λένε

φέβ

φεύγει

λόον

λόγος

φοούμαι

φοβάμαι

μαναχός

μοναχός

φρούτον

φρούτο

μεν

μένει

φύον

φύγε

νέισα

νέα

χαμελά

χαμηλά

νύφε

νύφη

χαπ

χάπι

ντο

τι

χαν

χάνει

ολ

όλοι

χρόνα

χρόνια

ολίγον

λίγο

χωρίον

χωριό

οσήμερον

σήμερα

ψάλτες

ψάλτης

οσπίτ

σπίτι

ψεν

ψήνει

οψάρ

ψάρι

ψη

ψυχή

παιδίν

παιδί

ψωμίν

ψωμί

παγούρ

παγούρι

ωβόν

αυγό

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΩΦΡΟΝΗΣ
Καθηγητής Γλωσσολογίας ΑΠΘ.

Το Ημιγυμνάσιο Κερασούντας
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ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κρίθηκε σκόπιμο, πριν από την έναρξη διδασκαλίας των μαθημάτων, να προηγηθούν 1-2 προκαταρκτικά μαθήματα, ως μια πρώτη
επαφή με την ποντιακή διάλεκτο, με αναφορά σε γνωστές καθημερινές
εκφράσεις, ώστε και οι γνωρίζοντες και οι μη γνωρίζοντες να θυμηθούν
όσα έχουν κατά καιρούς ακούσει και να συνδεθούν ουσιαστικά με όσα
θα διδαχθούν. Προς την κατεύθυνση αυτή θεωρείται αναγκαία και η
πρώτη επαφή με τα βασικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της διαλέκτου, για
την ευκολότερη πρόσβαση στα επιμέρους μαθήματα.

Α) Καθημερινές εκφράσεις.
Γνωριμίες
-Πώς λένε σε; Πώς έν’ τ’ όνομα σ’; Χάρτσον με τ’ όνομα σ’.
-Απόθεν είσαι; Πόθεν κρατείς;
-Ντο δουλείαν ευτάς; (Ντο ογρασεύ’ς;)
-Πώς είσαι; Ντ’ευτάς; Ντο ’φτας;
-Άμον ντο είδα τον, εγνώρτσα ’τον.
Χαιρετισμοί
-Καλημέρα. Καλόν βράδον. Υείαν κ’ ευλογίαν. Υείαν κ’ ευλοΐαν.
-Υείας και χαιρετίας. Δόσ’ τα δέοντα ση μάνα σ’.
-Φως τ’ ομμάτα σ’. Φως σ’ ομμάτα σ’.
Χαριεντισμοί
-Χαρεντερίζω το μωρόν να μη κλαίει.
-Τσικάρι μ’. Λελεύω σε. Τσιέρι μ’ λελεύω σε. Να τρώω τα κάκαλα σ’.
-Να τρώω τα ψήα σ’. Τρώγω την ψή σ’. Να τρώω τα κατσία σ’.
Ευχές-χαρές
-Να χαίρουμες το παιδίν εμουν. Να χαίρεσαι το στέφανο σ’.
-’Λαφρύν η νύχτα τ’. (για νεκρό).
-Μάνα, δώσ’ με την ευχή σ’.
-Ο ποπάς ευχάζ’ τ’ οσπίτα .
-Ο Θεόν να δί’ σε τ’ εφτά καλά.
-Να έεις τ’ εφτά ευλοΐας.
Παρακλήσεις
-Θέ μ’ για ποίσον με έναν χάρην.
-Ποίσον με ήντεν θέλτς, μόνον σον τόπο μ’ αφ’ς με!
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Συγγνώμες
-Σ’ χωράτε με. Παρέξ’ και τη προσωπί’ σ’ (έκφραση σεβασμού).
Προσφωνήσεις
-Άφεντα!, Νέπε, νέτση, νέ κουτσή!
-Ψή μ’, Ψόπα μ’.
-Πουλί μ’, πουλόπο μ’, λελεύω σε!
Όρκοι
-Να μη χάρουμαι τα μωρά μ’.
-Ο Κωνσταντίνον ώμοσεν σ’ άγια και σα βαγγέλα.
-Όρκ’σα ’τον σο βαγγέλον.
-Ομνώ και κατορκίσκουμαι.
-Ευτάγω όρκον κι όμνυσμαν.
Κατάρες-αναθέματα
-Αφορεσμένε. Δίγω σε την κατάρα μ’. Να μη προκάντς και χαίρεσαι.
-Άκλερα και απαρδάλα να γίν’νταν! (για πράγματα κάποιου που
μισούμε).
-Ανάπαυτος να είσαι!
-Ανάπαυτος να ’ίνεσαι!
-Ανάθεμα τον κύρη σ’!
-Σ’ ανάθεμαν να πας!
Βρισιές
-Τη σκύλ’ ο γιον. Εσκυλολόεσα ’τον. Εσκατοφάϊσε με.
-Τη Τσούνας το κουτάβ’. Τη τσούνας το μωρόν.
-Να χέζ’νε ’ς σο ταφί σ’ απάν’. (από τις πιο βαριές εκφράσεις).
-Ανευλόετε ή ανευλόητε ή ανευλόγητε. Σκύλ’ παιδίν. Τσούνας
θεγατέρα ή θαγατέρα ή θυγατέρα.
-Εύκαιρε, σεύτελε. Απασάρευτε.
Διάφορες εκφράσεις
-Απαγκέσ’ είπα ’το.
-Πάτ’ απάν’!
-Επεσκευάριξα την πεθερά μ’ (Ξέκανα την πεθερά μου)
-Επεστάθε με τα φαΐν
-Επευκερώθα και είπα το (το είπα άθελά μου)
-Καλώς έρθετεν! Καλώς ευρέθαμε! Καλώς κάθουστουν!
-Γιάτι θέλτε να μαθάνετε ποντιακά; Θα μαθίζω σας ποντιακά.
-Ντό ευτάς; Ντό εποίκες: Ντ’ έποικες; Ντό ’ίνεται;
-Πολλά μη νουνίζετε. Ξάι μη πουγαλεύκουστουν. ’Κ’ έχω τον καιρό μ’
(«αδιαθετώ» και μεταφορικά «είμαι σε κακή οικονομική κατάσταση»).
-Τ’ Αβραάμ και τη Ισαάκ τ’ αγαθά.
-Άφ’ς ατον, ατός εξαπέης έν’ (επιπόλαιος). Εξάμωσεν (προσπάθησε)
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να κρούει με. Μ’ εξαμούσαι μετ’εμέν (μη τα βάζεις).
-Πολλά μη καλατζεύ’ς. Μη τρως την καρδία σ’ (μη στενοχωριέσαι).
-Απ’ εμέν ο κόσμον εδέβεν. Κανείται, ενεγκάστα. Κράτ’ το στόμα σ’.
-Κρούει ατο ση μασχαρείαν (το γυρίζει στ’ αστείο). Λαγγεύ’ και σ’κούται.
-Ελαΐστα (κουνήθηκα) και στέκω (κουράστηκα).
-Ελιγώθεν α σα γέλ’τα. -Ελύεν η καρδία τ’ (φοβήθηκε). –Εκόπεν η ψη
μ’.
-Εχπαράγα
-Επεσκευάριξα την πεθερά μ’.

Β) Απλές προτάσεις με βασικά ρήματα.

-Ντό ελέπ’ς; Ντο ακούς; Ντό μυρίχκεσαι; Παίρτς μύραν; Ντό σίλεγον (τι
λογής) έν’;
-Ποίος καλατζεύ΄; Ντό λέει; Ποίος τσαΐζ’; Τίναν κουΐζ’;
-Ντ’ ώραν έρθες; Μέρ’ πας; Με τίναν γονουσεύ’ς; Πώς επέρασες;
-Ποίος έν’ ατός πη δαβαίν’; ή Ποίος έν’ ατός πη περάν;
-Ντο έν’ κ’ εμπαίντς κ’ εβγαίντς; Ντ’ έπαθες;
Άλλα ρήματα, που χρησιμοποιούνται συχνά:
Δίγω, νουνίζω, ριγώ, ζεστάσκουμαι, εβγάλλω, γράφτω, δεβάζω, εθαρρώ, κλώσκουμαι, εξέρω, παίρω, επορώ, τελένω, αρχινώ, χάνω, σκουντουλίζω. ποδεδίζω, φουρκίζω, κνέσκουμαι, τσουρμουλίζω, φογούμαι,
ζαντύνω, λαΐσκουμαι, λάσκουμαι, κείμαι κα, σ’κούμαι, τερώ, αναπάουμαι, ’υροκλώσκουμαι, τσερίζω, πορπατώ, ανασπάλω, κομπώνω.

		

Γ. Ιδιαίτερα γραμματικά χαρακτηριστικά
1.Φωνήεντα:
-Κατά κανόνα χρησιμοποιείται –ε- αντί –η- κατά τον αρχαίο ιωνικό τρόπο π.χ. νύφε, ζεμία, (ο) κλέφτες.
Εξαιρέσεις πάρα πολλές, από την επίδραση της νεοελληνικής, του
σχολείου και της εκκλησίας. Π.χ. ποτήρ’, μήνας, ασκητής
Αποβολή φωνηέντων
-Κάθε άτονο –ι- και –ου- που βρίσκεται αμέσως πριν ή μετά από τονιζόμενη συλλαβή αποβάλλεται και στη θέση του μπαίνει απόστροφος,
π.χ. έκουσα – έκ’σα, χωράφιν – χωράφ’.
Εξαιρούνται:
-Τα ρηματικά παράγωγα σε –σίμον και –μαν, π.χ. γράψιμον, νούνιμαν,
αγάπεμαν κ.ά.
-Όταν δίπλα στους φθόγγους –ι- ή –ου- υπάρχει οδοντικό σύμφωνο
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τ,δ,θ, τα έρρινα μ,ν και το υγρό ρ, π.χ. σκοτεινός, αγγουρένος, μυδόπον κ.ά.
Δε σημειώνεται απόστροφος:
-Όταν μετά την αποβολή ακολουθεί σύμφωνο, π.χ. βάλεις – βάλτς,
Αντώνης - Αντώντς, φέρεις – φέρτς.
-Στους εγκλινόμενους τύπους των προσωπικών αντωνυμιών, π.χ. αγαπά τον, είδα τεν, είπα τα.
-Όταν παραλείπεται ολόκληρη η συλλαβή, π.χ. κάτω – κά, πάλι – πά,
στάσου – στά.
Κατά τη συναλοιφή, δηλαδή συγχώνευση δύο φθόγγων σ’ ένα νέο με
διαφορετική προφορά (όταν είναι άτονα ή τονίζεται το δεύτερο).
Οι φθόγγοι που προκύπτουν:
-ε+α=α και ι+α=α, προφέρονται μεταξύ ε και α: π.χ. όρνα, ποτήρα.
-ι+ο=ο και ε+ο=ο, προφέρονται μεταξύ ε και ο: π.χ. άγρος, παλόνω.
Συναλοιφή γίνεται και μεταξύ λέξεων, π.χ. θέλ’ ατον, φέρ’ ατον (γ΄ ενικό πρόσωπο).
Συνίζηση, δηλαδή εκφορά δύο φθόγγων στον ίδιο χρόνο, έτσι όμως
που να διακρίνονται και οι δύο, έχουμε:
-Σε όλα τα αρσενικά ονόματα σε –ης ή ζης, π.χ. Αναστάσης – Αναστάης,
κοντοφώσης (κοντόφθαλμος) – κοντοφώης, ετεψίζης - ετεψίης.
-Σε θηλυκά, π.χ. Ρωμαίισα, μάισα, η κλαίη – τα κλαίητα.
-Στα φωνηεντόληκτα ρήματα, π.χ. ακούω – ακούει, καίω – καίεις, τρώγω – τρώει, αλμέγω – αλμέει. (Τα ρήματα που έχουν χαρακτήρα –γ-,
επειδή αποσιωπάται αυτό, θεωρούνται φωνηεντόληκτα).
-Στα ρήματα σε-ζω και –χω, π.χ. αλωνίζω – αλωνίεις, τρέχω – τρέεις.
Το παράσιτο –ι-.
Το άτονο –ι- αποβάλλεται, π.χ. ποδάρ’, οψάρ.
-Δεν αποβάλλεται, όταν ακολουθεί προσωπική αντωνυμία που αρχίζει
από σύμφωνο, π.χ. το χέρι μ’, το ποδάρι μ’.
-Μπαίνει ως παράσιτο στο τέλος λέξεων που λήγουν σε σύμφωνο χάριν ευφωνίας, π.χ. τη νύφες -ι – μ’ – τη νύφες ιμ’, αφκάτ’ –ι-σ’ - αφκάτ’
ισ’.
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2.Σύμφωνα
-Τα συριστικά σ,ζ,τσ,ψ,τζ, όταν προφέρονται παχιά, γράφονται σαν
σ,ζ,τσ,ψ,τζ.
- Το ψ τρέπεται σε ψ πριν από τα α - ο (ανεψα, ανεψος) και α –ο
(ανεψά, ανεψός).
-Τα –σκ- και –χ-, όταν ακολουθούνται από –ε- και –υ-, γράφονται -σκ- και
-χ- και προφέρονται παχιά, π.χ. ανάσκελα, σκύλον, χέρα, χειμωγκός.
Αποβολή συμφώνων
-Όταν αποβάλλεται το σύμφωνο στην αρχή της λέξης, στη θέση του
μπαίνει απόστροφος, π.χ. γίνεται – ’ίνεται, γυναίκα – ’υναίκα.
-Δε μπαίνει απόστροφος, όταν υπάρχει αποβολή συμφώνου στο τέλος
ή στη μέση της λέξης, π.χ. έφαγα – έφαα, αιγίδιν – αιίδ’.
-Το –γ- ανάμεσα σε φωνήεντα προφέρεται πολύ απαλά ή καθόλου, π.χ.
έλεγα – έλεα, επήγα – επήα.
-Τα έρρινα μπ, ντ, γκ αποβάλλουν το έρρινο και γίνονται άηχα, π.χ.
νταούλ’ – ταούλ’, γκρεμός – κρεμός, μπακάλης – πακάλτς.
3.Το άρθρο
Τα άρθρα ο, η, οι, αποσιωπώνται, όταν η επόμενη λέξη αρχίζει από
φωνήεν, π.χ. «ελλάεν αφεντία», «ουρανόν ελίβωσεν».
4.Τονισμός
Παράβαση του νόμου της τρισυλλαβίας:
-Η κλητική ανεβάζει τον τόνο και πέρα από την προπαραλήγουσα, π.χ.
Τήλεμαχε, Άνανια, Χρίστοφορε, Λάμπριανε.
-Παράβαση έχουμε στα θηλυκά παροξύτονα επίθετα, π.χ. έμορφεσα,
άσκεμεσα.
-Παράβαση έχουμε και στους ρηματικούς τύπους που κρατούν αμετακίνητο τον τόνο, π.χ έκαιγαμε, έλεγαμε.
-Ανέβασμα του τόνου έχουμε και στα ρήματα, όταν προηγείται ερωτηματικό που έπαθε έκθλιψη, π.χ. ντ’ έπαλαλωσες, ντ’ έποικες, ντ’ έξερω.
-Μονοσύλλαβες λέξεις (όπως ντο, ’κί, πώς) σε ερωτηματικές προτάσεις
τονίζονται ( π.χ. ντό λες;,’κί πάς;, πώς εποίκες ατο;).
Θεοδωρίδου Αλκμήνη - Χατζηθεοδωρίδης Βασίλης
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Στο παρόν Εγχειρίδιο Διδασκαλίας της Ποντιακής Διαλέκτου σε
ενήλικες, περιλαμβάνονται κείμενα πολλών Ποντίων συγγραφέων
της Α΄ γενιάς των προσφύγων και της Β΄, στα οποία οι συγγραφείς
τους δεν ακολουθούν όλοι τον ίδιο τρόπο σημάνσεως για την απόδοση της προφοράς.
Επειδή τα κείμενα δεν ήταν εύκολο να ομογενοποιηθούν ως προς
τη σήμανση, παραθέτουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις:
• Όπου υπάρχει ο συμβατικός φθόγγος α ή ια, προφέρονται μεταξύ ε και α, όμοια περίπου με το γερμανικό ä, έτσι που το φωνήεν
(ι) ή δίφθογγος (ει) ν’ ακούγεται πολύ χαμηλά χωρίς τον ήχο του
γ, όπως γίνεται στην κοινή ελληνική. [πχ. λιβάδα ή λιβάδια και όχι
λιβάδ(γ)ια].
• Όπου υπάρχει φθόγγος ο ή ιο, προφέρεται μεταξύ e και ο, όμοια
περίπου με το γερμανικό ö (άγρος ή άγριος).
• Η παραπάνω γραφή (α, ια, ο, ιο, κλπ) παραλείπεται όταν προηγούνται τα γράμματα γ, κ (γιαλάκριν, κιαμτό, κιούπ’).
• Σε κείμενα μερικών συγγραφέων η σήμανση αυτή παραλείπεται
και στα γράμματα λ, ν και χ, όπου όπως και στα προηγούμενα γ
και κ η προφορά δεν διαφέρει από την προφορά της κοινής (όλιον αντί όλον, χιόνια αντί χόνα).
• Ως προς τα λοιπά ιδιωματικά ζ,ξ,χ,ψ,η χρήση τους είναι η ίδια
σ’ όλα τα κείμενα.
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Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟ
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ΜΑΘΗΜΑ 1ο – ΦΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΜΑΝ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΝ ΚΑΘΗ’ΗΤΩΝ - ΔΕΣΚΑΛΩΝ

Μάθημα 1ο
ΦΩΣ ΚΙ ΑΝΑΣΜΑΝ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ-ΔΕΣΚΑΛΩΝ
Εισαγωγικό σημείωμα
Ο ποιητής της ποντιακής Κωστίκας Ανδρεάδης, που ζούσε στο
Λιποχώρι Πέλλας, δίπλα στην Σκύδρα (πέθανε το 2002), όταν έμαθε
για την ίδρυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Ποντίων Εκπαιδευτικών
(το 1998), εξέφρασε τη συγκίνησή του, γράφοντας το ποίημα που ακολουθεί, το οποίο παρέδωσε στον Πρόεδρο του Συνδέσμου τον Μάιο
του 1999, σε εκδήλωση στην Σκύδρα. Περιγράφει τα συναισθήματά του
αλλά και τι αναμένει από τον Σύνδεσμο.

Kείμενο
Έναν άστρον εφώταξεν και ήλ’ φως ετσαρτίλτσεν
τερώ σον Πόντον λάσκεται όλον τον νου μ’ ετύλτσεν
δεσκάλ’ ενώθαν κι’ έπλωσαν εγάπ’ και χερ’ φιλίας
σα σωματεία σύλλογους και σα ομοσπονδίας,
εντάμαν να πορεύκουνταν για ιδανικά κι αξίας
τον Πόντον τον ανάσπαλτον να βάλομ’ σα καρδίας.
Δεσκάλ’ πολλοί, καθηγηταί, επέρανε φωτίαν
Άλλο ’κ’ έν’ για να κάθουμες ας δικαιούμες μίαν.
Θέλομ’ να ευτάμ’ μνημόσυνον σ’ ούλτς εκεί π’ εχάθαν
x�����
ωρίς ���������������������������������
ποπάν, χωρίς καντήλ’ χωρίς κερίν π’
����������
ετάφαν.
Εσκώθανε καθηγηταί, δεσκάλ’ και η παιδεία
όσα ’κ’ επήκεν να ευτάει ατώρα η πολιτεία
και πρώτα να πατούν ποδάρ’ σο πρέπ’ τα υπουργεία
η ιστορία μουν να εμπαίν’ σε όλα τα σχολεία.
Εκδίκησιν ’κ’ εράεψαμ’, τον πόλεμον ’κί θέλομ’
ας λένε ήμαρτ’ οι Τουρκάντ’ μουράτα εμείς να παίρομ’.
Δεσκάλ’ ενώθαν κι έπλωσαν εγάπ’ και χέρ’ φιλίας
τον Πόντον τον ανάσπαλτον να βάλομ’ σα καρδίας.
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Λεξιλόγιο/ιδιωματικές φράσεις
άνασμαν και ανάσμαν =αναπνοή (απ’ το αρχ. ρήμα
ανασθμαίνω=αναπνέω ασθμαίνοντας).
Πουδέν άνασμαν ’κ’ έν’ = δεν υπάρχει πουθενά ψυχή ζώσα.
ετσαρτίλτσεν =έλαμψε έντονα (αόρ. του τσαρτιλίζω, αγνώστου ετύμου).
τερώ=βλέπω, κοιτώ (αόρ. ετέρεσα, απ’ το αρχ. τηρώ=επιτηρώ, φυλάττω).
λάσκεται =περιφέρεται (λάσκομαι και λάσκουμαι, απ’ το αρχ. αλάομαι).
Λάσκουμαι και πορπατώ = περιφέρομαι άσκοπα περπατώντας.
ετύλτσεν =περιέβαλε, τύλιξε (αόρ. του τυλίζω, απ’ το αρχ. ρήμα τυλίσσω).
εντάμαν =μαζί, αντάμα (απ’ την αρχ. φράση: εν τω άμα).
μουράτα =εκείνα που επιθυμεί κάποιος (τα, ενικ. το μουράτιν, απ’
την αραβ. λέξη mura�������
�����������
τ = το ποθούμενο).
������������
Παίρω τα μουράτα μ’ = εκπληρώνονται οι πόθοι μου.
Έχω μουράτα απλέρωτα = έχω ανεκπλήρωτους πόθους.
ανάσπαλτος = αλησμόνητος (απ’ το ρήμα ανασπάλλω κι αυτό απ’ το
αρχ. ανασφάλλω).
εράεψαμ’ =ζητήσαμε (α’ πληθ. αορ. του αραεύω, απ’ το τουρκ.
aramak����������
=ψάχνω).
Ντ’ εράευεν εύρεν =Ότι έψαχνε το βρήκε.
Είχα σε και ’κ’ εθέλ’ να σε, εχάσα κι αραεύω σε (= Σε είχα και δεν σ’
ήθελα, σ’ έχασα και σε ψάχνω).

Γραμματική
-Σχηματίστε τον αόριστο των ρημάτων: αραεύω, λάσκουμαι, τερώ. Στη
συνέχεια κάντε φράσεις με τους τύπους αυτούς.
-Άσκηση: να εντοπιστούν οι κτητικές αντωνυμίες του κειμένου και να
συζητηθεί η χρήση τους.

Ενδεικτικές δραστηριότητες εμβάθυνσης
-Είναι καλό ο διδάσκων να αναφερθεί συνοπτικά στα βασικά σημεία
που συγκροτούν τον Σύνδεσμο (ίδρυση, μέλη, σκοποί, συνέδρια μέχρι
τώρα. Υπενθυμίζεται ότι το καταστατικό περιλαμβάνεται στο τέλος των
πρακτικών του 1ου συνεδρίου μας του σχετικού με την εισαγωγή της
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ιστορίας του Πόντου στα διδακτικά εγχειρίδια).
-Με ποιες φράσεις εκφράζεται η αντίδραση του ποιητή στην είδηση
ίδρυσης του Συνδέσμου;
-Ποιες πρωτοβουλίες αναμένει ο ποιητής από τον Σύνδεσμο και σε
ποια σημεία του ποιήματος εκφράζεται αυτό;
-Σε ποιο δίστιχο περιγράφεται η κύρια προσμονή του ποιητή απ’ τον
Σύνδεσμο;
-Μπορεί να γίνει συζήτηση για τη δραστηριότητα του Συνδέσμου όλα
αυτά τα χρόνια και το αν εκπληρώθηκαν οι ελπίδες του ποιητή.

Ενδεικτική άσκηση
Περιγράψτε, σε λίγες σειρές με τη μορφή περίληψης, το περιεχόμενο
του ποιήματος στην ποντιακή.
E����������������������������������������������
πιλογή κειμένου /επεξεργασία: Παυλίδης Αντώνης

Η «Ψωμιάδειος Σχολή των Κοτυώρων
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Μάθημα 2ο

     

NΤ’ ΕΜΟΡΦΑ ΤΟΝ ΤΡΥΓΟΜΗΝΑΝ

Εισαγωγικό σημείωμα
Το κείμενο είναι χορικό –απόσπασμα από το θεατρικό έργο «Ειρήνη» του Αριστοφάνη– σε μετάφραση του Κώστα Βάρναλη και απόδοση
στην ποντιακή διάλεκτο απ’ τον Λάζο Τερζά, ο οποίος ήταν ο σκηνοθέτης αλλά και ο πρωταγωνιστής του έργου.
Το κείμενο, στο πλαίσιο του διπόλου που χαρακτηρίζει τον ποντιακό
ελληνισμό, αντανακλά ένα κλίμα χαράς, αισιοδοξίας και ευωχίας, που
βρίσκεται στον αντίποδα του πόνου και της απελπισίας.

Κείμενο
Ντ’ έμορφα τον Τρυγομηνάν σπαρμένα τα χωράφα
κι ο ουρανόν να ψιχαλίζ’ να ψιχαλίζ’ και βρέχει
***
Και είνας γείτονας τ’ εμόν, να λέει και να ρωτάει
ντό να ευτάμε γείτονα με τ’ αού’ τον καιρόν;
			
***
Την ευλοΐαν τη Θεού σε όλον όΐ τον κόσμον
x���������
αϊτέστεν �����
πάμε ��������������������������������
πίνομεν, τρώγομεν και γλεντούμεν
			
***
Φέρτεν’ απέσ’ ασο κελάρ’ δύο πουλόπα σπίνους,
χαψία παστωμένα γιαρ αχ είναν κολιόν και λάγον
			
***
ποτήρα αχ να κρούομεν όλ’ εμουν εντάμαν.
Ευλόεσανε οι Θεοί τ’ οργώματά’ μουν όλα.
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Λεξιλόγιο/ιδιωματικές φράσεις
ντ’ έμορφα =τι όμορφα (ντό = ερωτημ.=τι + έμορφα).
Τρυγομηνάς= Οκτώβρης (Μήνας του τρύγου).
τ’ εμόν = δικός μου (κτητική αντωνυμία, εμός-ή-όν).
ντο =τι (ερωτηματικό).
αούτος,ε,ο =αυτός, η,ο και αβούτος και αγούτος (δεικτική αντωνυμία,
απ’ την αρχ. αντων. ούτος).
χαϊτέστεν =εμπρός (λέξη παρακελευσματική απ’ το αρχαίο άγετε, με
αποβολή του ουρανικού γ =άετε, άϊντε, όταν απευθυνόμαστε συνήθως
σε ένα άτομο και αϊτέστεν –χαϊτέστεν σε περισσότερα πρόσωπα και
πάντως ποτέ σε ένα).
-Άετε, δέβα μοναχός.
χαψία (και χαμψία) =γαύροι (βρίσκονταν σε αφθονία στα ποντιακά παράλια, γεγονός που αντανακλάται στην παράδοση, με πλήθος σχετικών τραγουδιών).
λάγος =λαγός (χάριν ευφωνίας και μέτρου μετατίθεται ο τόνος)
εντάμαν = αντάμα, μαζί (απ’ την αρχαία φράση εν τω άμα).

Πρόταση για Γραμματική
Διδασκαλία της κτητικής αντωνυμία εμός, -ή, -όν, της δεικτικής αούτος, ε, ον και αβούτος, ε, ο.

Συζήτηση/ενδεικτικές ερωτήσεις εμβάθυνσης
-Σε ποια εποχή αναφέρεται το κείμενο;
-Γιατί ο τρύγος γινόταν τον Τρυγομηνά (Οκτώβρη) κι όχι τον Σταυρίτε (Σεπτέμβρη);
-Ν’ αναφερθούν και να γραφούν οι μήνες του έτους στην ποντιακή.
-Πώς αποτυπώνεται η ομορφιά του Τρυγομηνά στο κείμενο;
-Με ποια ρήματα εκφράζεται η όμορφη διάθεση των ανθρώπων στο
κείμενο;

Άσκηση εμπέδωσης
Να γράψετε φράσεις με τους μήνες του χρόνου (Καλαντάρτς, Κούντουρον, Μαρτ’ς, Απρίλτς, Καλομηνάς, Κερασινόν, Χορτοθέρτς, Άγουστον
και Αλωνάρτς, Σταυρίτες, Τρυγομηνάς, Αεργίτες, Χριστιανάρτς).

Οπτικοακουστικό υλικό
-Να διδαχθεί το χορικό μουσικά. Μπορεί να αναπαραχθεί απ’ το σχετι55
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κό ψηφιακό δίσκο.
-Μπορεί να εισαχθεί και μια εικόνα από τον τρύγο στον Πόντο.
-Πώς μαγειρεύονταν τα χαψία στον Πόντο.
Επιλογή κειμένου: Λάζος Τερζάς
Επεξεργασία μαθήματος: Αντώνης Παυλίδης

Χωρικές της Σάντας σε αγροτικές εργασίες στα παρχάρια
(Φωτ. αρχείο Επιτροπής Ποντιακών Μελετών)
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Μάθημα 3ο
ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ                          
Εισαγωγικό σημείωμα
Στην αγροτοκτηνοτροφική κατεξοχήν οικονομία του Πόντου, οι δραστηριότητες του ανώνυμου Πόντιου και οι ανάλογες ποικίλες εκφάνσεις
του ψυχισμού του συνδέονται και σημαδεύονται από τη σχέση του με
τη δουλειά του, τη φύση και το περιβάλλον του, τις αγροτικές του ενασχολήσεις και λιγότερο –όταν το απαιτεί η συλλογική συνείδηση –με
τους σταθμούς της ιστορικής του πορείας.

Κείμενα:
Οι Μήνες
1. Καλαντάρτς καληχρονία, κόρ’ έλ’ ας φιλώ σε μίαν .
Καλαντάρτς και νέον έτος κόρ’ θα παίρω σε-ν οφέτος
2. Ο Κούντουρον έν’ λειφτός, έν’ ολίγον πα ζαντός .
3. Ο Μάρτς φερ’ τα χελιδόνα, κελαηδούν και λύν’ τα χόνα .
4. Απριλί’ με τα ζουμπούλα, πρασινίζ’νε τα καφούλα .
5. Έρθεν ο Καλομηνάς, γάλαν φά, όντες πεινάς.
6. Τη Κερασινού ο ήλον κοκκινίζ’, ευτάει σε μήλον .
7. Έρθεν και ο Χορτοθέρτς, έπαρ’ το καγάν’ σο χέρ’ τσ’
8. Αλωνάρτς φερ’ τα γεμίσα ας σην κορφήν ους τα νύχα
9. ’Σ σον Σταυρίτεν άμα σπέρτς, έναν βάλτς και πέντε παίρτς .
10. ’Σ σον Τρυγομηνάν απέσ’ τ’αμπελόπο σ’ να σωρεύ’ς .
11. Αεργίτες ους να εβγαίν’ σην σισέν ρακίν εμπαίν’.
12. Έρθαμε ’ς σον Χριστιανάρ’ ο Χριστόν εγεννέθεν ,
τα μήνας ’ίνταν δώδεκα, ο χρόνον ετελέθεν .

Οι εποχές
Η Άνοιξη

Λαλεί ο κούκον σο κλαδίν κι η κίσσα χτίζ’ φωλέαν,
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τα ζα εβγαίν’νε σην βοσκήν, τα θερία σο κυνήγι,
όλα τη γης τα πλάσματα σύρκουν να ζευγαρούνταν.
Άνοιξη φέρει τη Λαμπρήν και το «Χριστός Ανέστη»,
Άνοιξη φέρει τη ζωήν, τη χαράν και το γέλος.
Πάντα να έτον Άνοιξη, πάντα καλοκαιρία !

Ο Καλοκαίρτς

Ο ουρανόν έν’ κατενός, λίβα πουθέν ’κί φαίνταν ,
Ο ήλον πάει μεσουρανού και κατακαίει τον κόσμον.
Κερασινού, αργά-γοργά εβγαίν’νε τα κεράσα.
Ρομάνες παρχαρεύκουνταν ψηλά σα ραχιομύτα.
Γομούται αχύρα τ’αχορών’ , τ’αμπαρομμάτ’ κοκκία.
Τ’ Αυγούστ’ η έμπα καλοκαίρτς, η έβγα τ’ χονί’ άκραν.

Το Μοθόπωρον

Τα φύλλα εκιτρίντζανε, τα χορτάρα εξεράθαν .
Φεύ’νε τα ζα ας σα ψηλά, τα πρόγατ’ ας σ’ ομάλα
και κατηβαίν’νε χαμελά, πάγ’νε σο χειμαδίον .
Τα πόρτας ασπαλίουνταν, τα παραθύρα αρμούνταν,
κατάβρεχος, χονόβρεχος, πάντα κακοκαιρία .
Μοθοπωρί’ που ’κ’ έσπειρεν, καλοκαιρί’ ’κ’εθέρτσεν .

Ο Χειμωγκόντς

Τον ουρανόν εσκέπασαν πυκνά και μαύρα λίβα,
ήλον πουθέν ’κί φαίνεται, ημέρα δί’ και παίρει,
τα νύχτας εμεγάλυναν, τα παρακάθα ’ίνταν.
Τα ζα εσέβαν ’ς σο μαντρίν κι αθρώπ’ ’ς ση χουλασέαν
και τα πουλόπα τη Θεού εκρύφταν σα τρυπία .
Η γη θαρείς επάγωσεν και η ζωή εχάθεν .

Οι μέρες της εβδομάδας

Δευτέρα, Τρίτ’, Τετράδ’ και Πέφτ’, Παρασκευή δουλεύω,
τη Σάββαν όλα τρώγ’ ατα, την Κερεκήν γυρεύω.

Λεξιλόγιο-ιδιωματικές φράσεις
λειφτός,-έσσα,-όν = ελλιπής, λειψός (επίθ., απ’ το αρχ. επίθ. λειπτός,
κι αυτό απ’ το ρ. λείπτω, ελλείπω).
ζαντός,-έσσα,-όν =τρελλός (επίθ., απ’ το αρχαίο σάννας =μωρός ).
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Ο ζαντόν πα τ’αχούλ’ν (μυαλό) ατ’ επεγιανεύτεν (άρεσε)
Λέξεις: Ζάντεμαν, ζαντύνω (=τρελλαίνομαι και τρελλαίνω κάποιον), ζαντόμελον (απ’ το ζαντός +μέλι=μέλι που προκαλεί αναισθησία)
καφούλ’(-ιν) και η καφούλα =ο θάμνος (ουδ.ουσ., αγνώστου ετύμου,
πληθ. τα καφούλα)
Λέξεις: Καφουλάριν (=τόπος γεμάτος με θάμνους), καφουλοκόλιν (=το
διάστημα μεταξύ των θάμνων): Εμπαίνω ‘σ σα καφουλοκόλα. Καφουλώνω= Είμαι γεμάτος με θάμνους: Εκαφούλωσεν το μέρος
καγάν’(-ιν) = το δρεπάνι (ουδ.ουσ., αγνώστου ετύμου).
γεμίσα =τα οπωρικά,τα φρούτα. (ουδ. ουσ. απαντάται στον πληθ.
τουρκ. λ. yemi����
��������
ş).
σωρεύω και σερεύω= κάνω σωρό, συγκεντρώνω, μαζεύω. (Αόρ. εσώρεψα και εσέρεψα, προστ. σώρεψον και σέρεψον, στε, ρήμα, απ’ το
αρχαίο σωρεύω).
Εσέρεψαμ’ τ’ελαίας .
Αεργίτες = ο Νοέμβριος (κύριο όν. ουσ., απ’ το Αη Γιωργίτης, τοπικός
άγιος που γιορτάζει το Νοέμβρη).
σισέ και σισά = το γυάλινο μπουκάλι, το ρακοπότηρο (θηλ. ουσ., απ’
την τουρκ. λέξη ş����������������������
i���������������������
ş��������������������
e�������������������
=γυάλινο μπουκάλι, ����������
πληθ. τα σισέδας).
γίνουμαι και ’ίνουμαι =γίνομαι ( ρήμ. παρατ. εγένουμ’νε και ένουμ’νε,
εγέμ’νε, αόρ. γ΄προσ. εγέντον και εέντον και έντον, προστ. γίνον και
γίνου).
Με την οκνίαν δουλεία ’κ’ ίνεται .
Έντον ένας χρόνος ’κ’ είδα τον .
Παροιμ. Το σύκον το σύκον τερεί και ’ίνεται.
σύρκουμαι =συμαζεύομαι, συστέλλομαι,τραβιέμαι, έλκομαι. (παθ.
φων. του ρημ. σύρω, αόρ. εσύρθα, προστ. σύρθ’-έστε)
Ατό ’κί σύρκεται (αυτό δεν το αντέχω).
Η πόρτα απάν’ ’κί σύρκεται (δεν αρμόζει-εφαρμόζει,δεν εφάπτεται
καλά).
Παροιμ. Να σύρ’ ατο ’κί σύρκεται, να χάν’ ατο ’κί χάται (δεν μπορώ να
απαλλαγώ).
κατενός,-έσα,-όν =καθαρός, διαυγής, πλυμένος. (επίθετο από το
ρήμα κατενίζω) Παίρνει τις σημασίες:
α) πλένω, ξεπλένω, πλύνω, ξεπλύνω, ξεβγάζω ρούχα,
β) καθιζάνω, διυλίζω,
γ) ξεπλένω το στόμα μου με δροσερό νερό,
δ) αιθριάζω, (από το αρχαίο κατανίζω).
Το νερόν έν’ κατενόν. Εκατέντζεν το νερόν. Τη νερού το κατένισμαν.
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Η καρδία μ’ κατενόν έν’. Εκατένιξεν ο ουρανόν, ο καιρόν.
λίβ’(-ιν) =σύννεφο (ουσ. ουδ. απ’ την αρχ. λέξη λίψ=σταγόνα, πλ. Τα
λίβα).
Φράσεις με το ρήμα λιβώνω=συννεφιάζω:
Ο ουρανόν ελίβωσεν, μετοχή λιβωμένος =σκυθρωπός.
Εταράεν σα λίβα.
Εσερεύταν μαύρα λίβα, θα βρέχ’.
ρομάνα =γυναίκα που ασχολείται με την κτηνοτροφία σε θερινό βοσκοτόπι στα βουνά (θηλ. ουσ. από συγκοπή της λέξης παρχαρομάνα
κι αυτή απ’ το παρχάριν (βοσκότοπος στα χλοερά ποντιακά οροπέδια)
+ μάνα, (πληθ. ρομάνες).
Τραγούδι: Η κόρ’ επήεν σον παρχάρ’ να ’ίνεται ρομάνα / και για τ’ατέν
θα ’ίνουμαι και κυνηγός σ’ορμάνα.
παρχαρεύκουμαι = πηγαίνω στα βοσκοτόπια, παραθερίζω. (παθητ.
φων. του ρημ. παρχαρεύω, απ’ το παρχάριν κι αυτό κατά την 1η εκδοχή απ’ το παραχώριον –παρά το χωρίον- και κατά τη 2η εκδοχή απ’ το
όρος Παρυάδρη που στην τουρκική είναι Παλχάρ. Αόρ. επαρχαρεύτα).
ραχομύτ’(-ιν) = βουνοκορφή (ουδ.ουσ., απ’ το ραχίν (βουνό)+μυτίν, η
μύτη της ράχης, πληθ. τα ραχομύτα).
γομούμαι =πληρώνομαι, γεμίζομαι (παθητ. φωνή του ρημ. γομώνω,
απ’ το αρχ. ρήμα γομώ. Αόρ. εγομώθα, προστ. γομού).
1.Είμαι πλήρης : Εγομώθεν το λαήν’.
Εγομώθεν η γούλα μ’ (συγκινήθηκα).
Εγομώθαν τ’ομμάτα μ’ (είμαι έτοιμος να δακρύσω, κλαίω) .
2.Ορμώ : Εγομώθεν απάν’ ατ’.
3.Συρρέω : Εγομώθαν σ’ οσπίτ’ -ι- μ’ πολλοί .
αμπαρομμάτ’(-ιν) = διαμέρισμα του αμπαριού (ουδ.ουσ., απ’ το αμπάριν +ομμάτιν, πληθ. τ’αμπαρομμάτα).
κοκκίν = το σιτάρι (ουδ.ουσ. απ’ τη λέξη κόκκος, πληθ.τα κοκκία).
Τα κοκκία =τα κόλυβα .
Τα κοκκία σ’ να τρώγω .
Με τη χώρας (τα ξένα) τα κοκκία ευτάει τον κύρ’ ν ατ’ ψαλμόν.
Με τα ξένα κοκκία λημονεύ’.
ομάλ’ (-ιν) = το ομάλ’, το ισιάδι, πεδιάδα (επίθ. σε θέση ουσ., πληθ.
τ’ομάλα).
Ακρίτας κάστρον έχτιζεν σ’έναν ομάλ’ σ’έναν λιβάδ’……
Ας σ’ομάλα τρανύν’ (φαρδαίνει).
Απ’ ομάλα κανείς τιδέν ’κί δί’ σε (έτσι χωρίς κόπο δεν αποκτάς τίποτα)
ασπαλίουμαι =κλείνομαι (παθ.φων. του αρχ. ρ. ασπαλίζω, κατά τον
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ιων. τρόπο αντί ασφαλίζω, αόρ. εσπαλίγα, προστ. σπαλίχ’,-έστε).
Εσπαλίεν τ’οσπίτ’ν ατ’ (καταστράφηκε) .
αρμούμαι =κλείνω καλά (παθ.φων. του ρημ. αρμώνω, απ’ το ουσ.
αρμός, αόρ. ερμώθα, προστ. αρμού,-θέστε).
Ασπαλίζω την πόρταν και ’κί αρμούται .
παρακάθ’(-ιν) = το νυχτέρι (ουδ. ουσ., απ’ το αρχ. ρήμα παρακάθημαι,
πληθ. τα παρακάθα).
Σα παρακάθα έλεγαν παραμύθα, ιστορίας κ.ά.
χουλασέα =η ζεστασία (θηλ.ουσ., απ’ το εχουλίεσα, αόρ. του χλόνω κι
αυτό απ’ το αρχ. χλίος =χλιαρός, πληθ. τα χουλασέας).
Το χειμωγκόν αγαπίεται η χουλασέα .
γυρεύω =ζητιανεύω (ρήμα, απ’ το ουσιαστ. γύρος, αόρ. εγύρεψα,
προστ. γύρεψον,-τε).
Παρ. εγύρεψεν ο γυρευόν κ’εδέκεν για την ψην ατ’.
Καταγραφή/Επεξεργασία: Θεοδωρίδου Αλκμήνη
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Μάθημα 4ο
ΣΟ ΤΕΛΕΦΩΝΟΝ
Εισαγωγικό σημείωμα
Οι καιροί αλλάζουν και στο πλαίσιο των παραδόσεων του Πόντου παρεισφρύουν και στοιχεία του σύγχρονου πολιτισμού και της τεχνολογίας. Παραμένει, ωστόσο, γρανίτης ατόφιος ο ψυχισμός του Πόντιου, με
την καλοπροαίρετη ανατρεπτικότητα του, το ευρηματικό του χιούμορ,
την εικονοκλαστική του αθυροστομία .

Κείμενο
Ο Γιωρίκας ’κ’ έν’ πολλά καιρός ντο εγυναίκ’σεν. Κάθαν ημέραν
όντες ετέλενεν ας σην δουλείαν, επεράν’νεν ας σην μάναν ατ’ να
τερεί ντ’ ευτάει κ’ επεκεί επέν’νεν ’ς σο σπίτ’ν ατ’. Αν είχεν και καλόν
φαΐν η μάνα τ’, εκάθουντουν κι έτρωεν .
Έναν ημέραν η μάνα τ’ είχεν πολλά δουλείας κι ας σην
αγληγορασύναν ατ’ς τιδέν ορθόν ’κ’ εποίν’νεν. Απάν’ σο μεσημέρ’
εντώκεν το τελέφωνον. Ους να πάει εκεί εδελάεν κι ερούξεν. Ετόχτωσεν το κωλομέρ’ν ατ’ς . Ιστέ επρόφτασεν σο τελέφωνον. Έτον ο γιος
ατ’ς ο Γιωρίκας .
-Καλημέραν, μάνα ! Ντ’ εύτας ;
-Καλημέραν μέρ’ είδες ; Ας σον πουρνόν ευτάγω -ευτάγω κι ακομάν ’κ’ ετέλεσα τα δουλείας -ι-μ’. Όλα ση μέσ’ απέσ’ στέκ’νε.
-Μάνα, ντό καλόν φαΐν εμάειρεψες;
H� ��������
μάνα τ’ ��������
πα, σίτα τρίφτ’ το ντωγμένον κολομέρ’, γουζεμένα λέει ατον.
-Το σκατό μ’ εμάειρεψα .
-Καλόν, μάνα.
Ο Γιωρίκας ενούντζεν έναν ξάι και λέει ξάν’ την μάναν ατ’ .
-Μάνα, έχω πολλά δουλείαν ’κ’επορώ να έρχουμαι οσήμερον. Άμον
ντ’ ελέπω μαναχέσα θα τρως.
-Έι ρίζα μ’, μαναχέσσα μ’ εποίκα τα, μαναχέσσα θα τρώγ’ ατα .

Λεξιλόγιο- ιδιωματικές φράσεις
γυναικίζω

=παίρνω γυναίκα, νυμφεύομαι(ρήμα, αόρ. εγυναίκ’σα,
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προστ. γυναίκ’σον,-στε).
Μίαν γυναίκ’σον κ’επεκεί λέμ’ ατα.
κρού(γ)ω =1. Χτυπώ : ������������������������
K�����������������������
ρούω το κιφάλ’- ι-μ’. Κάποιος κρούει την
πόρταν.
2. Αγγίζω: Απάν’- ι-μ’ μη κρους (=μη μ’ αγγίζεις).
(ρήμα ,αόρ. εντώκα απ’ το ενέδωκα, προστ. ντώσ’,-στε).
δελάουμαι = 1. Μπερδεύομαι: E����
δελάεν το ράμμαν. Δελάεται η γλώσσα
μ’.
2. Σκοντάφτω: E����
δελάγα κ’ερούξα .
(παθ, φων.του ρημ. δελάζω απ’ το θηλάζω ,αόρ. εδελάγα ,μετοχή
δελαμένος-ντζα-ον).
Παράγ.: δελαστήρα , δελίασμαν.
τοχτώνω = μωλωπίζω (ρ. αγν. ετυμ., αόρ. ετόχτωσα, προστ.τόχτωσον).
Εντώκα κ’ετόχτωσα το χέρ’-ι-μ’. Ετόχτωσα τον ’ς σο ξύλον.
κωλομέρ’(-ιν) =γλουτός (αρσ, ουσ. κωλος +μερίν .πληθ. τα κωλομέρα).
Ερούξα κ’ετόχτωσα τα κωλομέρα μ’.
ιστέ = να, ορίστε , επιτέλους (άκλιτο μόριο, απ’ το τούρκ. iste���
�������
).
´
οπουρνός �����
����
και ��������������
πιρνός και το �������������
πουρνόν=πρωΐ ��������������������
(ουσ., απ’ το επίθ.
����
πρωινός).
Τ’οσημερ’νόν τη χολή(θυμό) σ’ άφ’ς σον πουρνόν.
και τ’οσημερ’νόν τη δουλεία σ’ μ’αφίντς σον πουρνόν.
σίτα και σίταν και σόταν = καθώς, ενώ (σύνδ. χρον., απ’ την έκφραση
εις +όταν ).
Σίτ’ έμ’νε καλά, ερρώστεσα .
ντωγμένον = χτυπημένο (παθ. μετ. του ρήματος ντώχκουμαι, απ’ το
ρ. εντώκα).
Ντωγμένος έν’ ας σην αρρώστιαν.
Τα μήλα είν’ ντωγμένα ας σην αέραν.
γουζεμένα =θυμωμένα (επιρρηματικός τύπος της παθ. μετοχής γουζεμένος του ρημ. γουζεύω, απ’ το τουρκ. ρήμα k��������
���������
ι�������
zmak���
).
ένανξάι = πολύ λίγο (ποσοτ. επίρ., απ’ το έναν +ξάι κι αυτό απ’ το
εξάγιον (ζυγαριά, απ’ το λατιν exagium�����������
������������������
). Αντίθ.: πολλά.
������
Δος με έναξάι ας σο τρως. Εστά έναξάι ας ελέπω σε .
ξάν’ = ξανά, πάλι (χρον.επίρ., απ’ το ξανά).
Ξάν’ αδά είσαι;

Ερωτήσεις εμβάθυνσης
-Τι έκανε κάθε μέρα ο Γιωρίκας ;
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-Όταν χτύπησε το τηλέφωνο, τι έγινε ; Τι έπαθε η μάνα του; Γιατί
σκόνταψε κι έπεσε ;
-Τι απάντηση του έδωσε η μάνα του ;
- Πώς δέχθηκε ο Γιωρίκας τα λόγια της μάνας του και τι της είπε ;
- Πώς εξηγείς τη φράση «θα τρως μαναχέσα»; Tί θα έτρωγε ;
- Γιατί δε θύμωσε η μάνα του; Τι δείχνουν τα λόγια της ;
Εργασία : Γράφω το διάλογο μιας τηλεφωνικής συνομιλίας με κάποιο συγγενικό πρόσωπο .
Γραμματική –Ασκήσεις
Το αντικείμενο μέσα στην πρόταση και οι προσωπικές αντωνυμίες
ως αντικείμενο
1. Βρίσκω στο κείμενο και υπογραμίζω τα ρήματα με τα αντικείμενά
τους. Κατόπιν τα κατατάσσω τα αντικείεμενα στις παρακάτω δύο
ομάδες :
Α.Ουσιαστικά
ως αντικείμενα

Β.Προσωπικές αντωνυμίες
ως αντικείμενα

.......................

.......................................................................

.......................

.......................................................................

.......................

.......................................................................

.......................
.......................................................................
-Τι παρατηρούμε για την πτώση του αντικειμένου και στις δύο ομάδες;
-Τι παρατηρούμε στη Β.ομάδα ; Ποιον τρόπο σύνταξης ακολουθούν
αυτές οι προτάσεις ;
2. Συμπληρώνω τις παρακάτω προτάσεις με τα ουσιαστικά της
παρένθεσης στη σωστή πτώση (ο άρρωστον, ο γειτονάς, ο φίλον,
η μάστικα, ο πεντικόν, η γαϊτέ, ο κόσμον, το στόμαν, ο γαμπρόν, η
ανάγκη ):
E����������������������������������������������
παρεξέγκα..................μ’ ους το σταθμόν .
Η κάτα επίασεν.....................................................................................
Σκέπασον καλά ....................να μη ριγά .
Πολλά εκούρφεψαν.....................τηνάν θα παίρ’ η θεγατέρα μουν .
Έλλαξεν .......................κ’ έκλωσεν ατο ’ς ση μασχαρείαν .
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Εγαντούρεψες........................με τα ψέματα σ’.
........................σ’ θα παραστέκ’ς ατον , όντες έχ’ ...................σ’
Εδέκα ατον .......................ατ’ , να τσουρών’.........................ατ’
3. Αντικαθιστώ τα υπογραμμισμένα ουσιαστικά με αντωνυμίες :
Έκλαψαμ’ τοι πεθαμέντς ....................................................................
Έπαρ’ και δέβα τον αδελφό σ’ ’ς σ’ αεροδρόμιον...................................
Έλεπον καλά το μάστοραν να μαθάντς την τέχνην ατ’-......................
.........................................................................................................
Εμόνασα δύο βραδάς την εξαδέλφ’σσα μ’.............................................
...............................................................................................................
Η Πηνελόπη εμέντσεν τοι μουστερήδες..................................................
...............................................................................................................
’Σ σον παιδάν εφέκεν τ’οσπίτ’ ..............................................................
Τη γαρή σ’ είπα το νέον ,’δέν ’κ’είπε σε ; ..............................................
...............................................................................................................
Κείμενο- Επεξεργασία : Θεοδωρίδου Αλκμήνη
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Μάθημα 5ο
ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ
Εισαγωγικό σημείωμα:
Για όλα τα κομβικά σημεία της ζωής έχει δώσει απάντηση η ποντιακή θυμοσοφία. Εδώ, βέβαια, γίνεται αναφορά σε μερικές μόνο κρίσιμες
διαπιστώσεις της ζωής, διαχρονικής εμβέλειας .
Οι παροιμίες που ακολουθούν είναι συλλογή του Χριστόφορου Στ.
Χριστοφορίδη από κείμενα διαφόρων συγγραφέων ποντιακής λογοτεχνίας, που δημοσιεύτηκαν στο τριμηνιαίο περιοδικό «Ποντιακό βήμα»
Κοζάνης.
Κείμενο:
1. H���������������������������
����������������������������
θάλασσα εκλώστεν γάλαν κι ο εφτωχόν χουλάρ’ ’κ’είχεν.
2. Που ’κί τερεί όντες κάθεται, θαμάεται όντες σ’κούται .
3. Δύο ακονισμένα μαχαίρα σ’έναν θεκάρ’ ’κι γίνταν.
4. Ήνταν θρύφτς σο πινάκι σ’, θα έρται σο χουλάρ’-ι-σ’ .
5. Γαμπρός υιός ’κ’ ίνεται και νύφε θεγατέρα.
6. Θωρέαν έχ’, ευλοΐαν ’κ’ εχ’.
7. Πρώτα ώβασον κ’ επεκεί κακάντζον.
8. Εγώ λέγ’ατον καλόερος είμαι κι ατός ερωτά με πόσα παιδία έεις;
9. To����������������������������������������������������������
��� κάστανον
���������������������������������������������������������
εξέβεν ας σο τζέπλιν αθε κ’ εκλώστεν είπεν :
-Φτου κι απόθεν εξέβα.
10 . Ο αλεπόν σο τρυπίν ατ’ ’κ’ εχώρ’νεν, σ’ουράδ’ν ατ’ καφούλα
έδενεν .
Λεξιλόγιο-ιδιωματικές φράσεις  
κλώσκουμαι = 1.Γυρίζω, στρέφομαι: Εκλώστεν λέει ατον.
2. Επιστρέφω : Επήγα κ’εκλώστα
3. Αναιρώ : Ας σο λόγο μ’ ’κί κλώσκουμαι .
4.Αλλάζω θρήσκευμα : Ο Κλωστοί εκλώσταν ας σην πίστ’ ν ατουν
5.Μεταβάλλομαι : Το γάλαν εκλώστεν ’ξύγαλαν .
Παράγ: το κλώσιμον, η κλώσ’, ο κλωστός η κλωστή (νήμα).
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(παθ.φων. του ρημ. κλώθω, αόρ. εκλώστα, προστ. κλώστ’-έστε ).
χουλάρ’(ιν) =κουτάλι του φαγητού, (ους.) πληθ. τα χουλάρα, απ’ το
ουδ. ους. κοχλιάριον).
Με το χουλάρ’, δί’ το γάλαν και με το στελίν (στειλιάρι) εβγάλλ’ ατο
θαμάουμαι =απορώ , εξίσταμαι (παθητ. Φωνή του ρημ. θαμάζω, αόρ.
εθάμασα, προστ. θαμάστ’ –εστε ).
όντες και όντας και όνταν και όταν = όταν (χρον. σύνδ.).
Όνταν ’κί θέλω να φιλώ σε , ερωτώ σε , μέρ’ έν’ το μάγ’λο σ’ ;
ήνταν = ό,τι (αόρ. αντων, απ’ την αρχ. έκφρ. ήν τι αν ).
Ήνταν θέλτς πέει, εγώ θα πάω .
θωρέα =η θωριά, η όψη (θηλ., ουσ., πληθ. τα θωρέας ).
ωβάζω =γεννώ αυγά (ρήμα, απ’ το ωβόν κι αυτό απ’ το αρχ. ωόν, αόρ.
ώβασα, προστ.ώβασον,-στεν).
Τ’εκεινού οι πετεινοί πα ωβάζ’νε
τζέπλιν και τζέφλιν=η φλούδα (πληθ. τζέπλα, ουδ., ουσ. απ’ το αρχ.
εξώφλοιον).
Βράσον τα τζέπλα και πία το ζωμίν.
καφούλ’(-ιν) και η καφούλα=θάμνος (ουδ., ουσ., αγνώστου ετύμου).
Το κιφάλ’ν ατ’ έν’ άμον καφούλ’
Παράγωγα:Καφουλάριν (=μέρος γεμάτο με θάμνους), καφουλοτόπιν
(συνών. του προηγουμένου)
καφουλώνω (ρήμα): Εκαφούλωσεν ο τόπος (=γέμισε θάμνους).
Ερωτήσεις εμβάθυνσης:
-Τι θέλει να πει κάθε παροιμία ;
-Αναφέρετε παραδείγματα απ’ τη ζωή που συνδέονται με τις παροιμίες.
Γραμματική –Ασκήσεις
Το άρθρο και η κλητική προσφώνηση
1.Συμπληρώνω τα άρθρα που λείπουν :
Το χουλάρ’ .........εφτωχού πάντα έν’ εύκαιρον .
........... θάλασσας ......... νερόν έν’ αλυκόν .
........... κοσσαρίων ......... ωβά είν’κι άλλο τρανά ας ση ταϊγάνας .
........... γαμπρούς και ......... νυφάδες πέ ατο.
........... ζέπλ’ ........... καστανί’ έχ’ αχάντα
........... κουτσής η θωρέα γελά ........... μουστερήν .
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Άμον........... καλοέρτς επέμναμ’ μαναχοί .
-------ουράδ’ -------αλεπούς έν’ άμον καφούλ’ .
Το θεκάρ’ --------μαχαίρί’ έν’ χαλκόνον .
Πώς σχηματίζεται η γενική ενικού και πληθυντικού ;
Πώς η αιτιατική του πληθυντικού αρσενικών και θηλυκών ;
Τι συμβαίνει με το άρθρο όταν ακολουθεί φωνήεν ;
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
2. Βάζω τόνο στις κλητικές προσφωνήσεις:
........... Κωσταντινε ,Ελενε ,ελάτε κάτ’ θα λέγω σας .
-Ε πουλι μ’ ,εγέρασα και ’κ’επορώ
-Γαμπρε, φούστορον τρως ;
Τηλεμαχε, μέρ’ πας;
Τι παρατηρούμε ως προς τον τόνο ;
..........................................................................................................
3. Συμπληρώνω τα άρθρα στους παρακάτω στίχους
-Άμον ............ ήλεν ’φώταξες , άμον ............ φέγγον ’χάθες.
............ πρόσωπο σ’ τραντάφυλλον, ............ κάρδα σ’ έν’ εβόραν.
............ ! Ουρανέ μ’ ............ νύχτας ισ’ και ντό αργώς δαβαίν’νε
............ ουρανού ............ πετούμενα, ............ θεού ............ πουλία,
εκάτσαν κι εζωγράφ’σανε ............ ομματί’ σ’ ............ πλουμία .
Εσύ ............ φέγγου ............ αδελφή , τ’ήλ’ ............ θεγατέρα ,
Εσέν Κερεκήν π’ελέπ’ ’κί πάει ους ............ Δευτέραν.
............ άπιστους ............ Σαρακενούς καμίαν ’κ’εφογώθεν
............ εγάπ’ς ............ φίλεμαν άμον ............ μέλ’ γλυκίν έν’.
4. Κάνω σωστά τις αντιστοιχίσεις για να ολοκληρωθούν οι παροιμίες και τα γνωμικά:
Έρθεν ολόγιον ραχίν,
κι η ζεπίρα πρέσκεται..
Αλεπόν τρώει,
σο τρανόν το ποτάμ’ φουρκίχ’ .
Αν έν’ και να φουρκίεσαι,
κι ας ατον να σέπεται .
Τάξον ατον να χαίρεται,
κι έγλυσεν τ’ωβόν.
Το χιόν’ πα άσπρον έν’,
και κανέναν πα ’κί αρπάζ’.
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Τα ζαρωτά μ’ μη τερείς,
Το σκυλίν υλάζ’ ,υλάζ’,
Ο σκύλον πα ας σο τέρεμαν,

εψόφεσεν.
άμαν τα σκυλία απάν’ χέζ’νε.
το ίσον την τύχη μ’ τέρεν.

Εργασία:
Κάνω μια μικρή συλλογή γνωμικών και παροιμιών από τον τόπο
καταγωγής μου .
Συζητήστε για το ρόλο των παροιμιών στην κοινωνική ζωή των Ποντίων. Καταγράψτε και άλλες παροιμίες.
Επιλογή κειμένου/ Επεξεργασία: Θεοδωρίδου Αλκμήνη

Κεντρική πλατεία Τραπεζούντας («Γκιαούρ Μεϊντάν»).
Αρχές 20ού αιώνα.
(Φωτ. αρχείο Επιτροπής Ποντιακών Μελετών)
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Μάθημα 6ο
ΤΗ ΝΥΦΕΣ Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ
Εισαγωγικό σημείωμα
Σ’ όλη την εθιμική διαδικασία της ανανέωσης της ζωής – όπως είναι
το πάντρεμα δύο νέων – χωρίς να κατονομάζεται ρητά, έμμεσα όμως
και με απόλυτο τρόπο αναδεικνύεται ο καταλυτικός ρόλος της γυναίκας
και γι αυτό όλα τα συναισθήματα, αλλά και όλες οι υποδείξεις και νουθεσίες για τους νέους ορίζοντες της ζωής, απευθύνονται σ’ αυτή.
Κλασικό ποντιακό δημοτικό τραγούδι, απ’ τη συλλογή του Στάθη Ευσταθιάδη «Τα τραγούδια του ποντιακού λαού».
Κείμενο
Φορίστ’ ατεν, σκεπάστ’ ατεν, κ’ εμείς αγληγορούμε,
τ’οσπίτ’ν ατ’ς έν’ πολλά μικρόν κι απέσ’ πα ’κ’ εχωρούμε .
Η παρανύφ’σα έμορφος, η νύφε άλλο καλλίων
ο κουμπάρον ζεμίαν ’κ’ έχ’ και -ν ο γαμπρόν θερίον.
’Σήμερον άσπρος ουρανός, ’σήμερον άσπρη μέρα
’σήμερον στεφανώνεται αϊτέντς την περιστέραν.
’Σήμερον μαύρος ουρανός, ’σήμερον μαύρη μέρα
’σήμερ’ αποχωρίεται μάνα και θεγατέρα.
-Νύφε, τίμα τον πεθερό σ’ ας σον κύρη σ’καλλίον.
Νύφε τίμα την πεθερά σ’ ας ση μάνα σ’ καλλίον.
Νύφε, τίμα τ’αντράδελφα σ’ ας σ’ αδέλφα σ’ καλλίον.
Νύφε, τίμα τον άντρα σου, όσον όλον τον κόσμον.
Και ν’αμπελώντς και να κλαδώντς και να γομώντς τον κόσμον
Λεξιλόγιο-ιδιωματικές φράσεις
Φορίζω=ντύνω (ρήμα, αόρ. εφόρτσα, προστ. φόρτσον,-στε).
Εφόρτσα το γεργάν’(το πλάπλωμα).
Εφόρτσα κ’ εσκέπασα ’τεν (την έντυσα ωραία).
ατέν=την, αυτήν, ατεν = αυτήν (δεικτ. Αντ. αυτήν).
ηλοκόρασον = του ήλιου θυγατέρα (ουδ. ουσ. απ’ το ήλιος +κοράσι70
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ον, ποιητ. λέξη).
ασπαλώ και ’σπαλίζω και ασπαλίζω = κλείνω, ασφαλίζω (ρήμα, απ’
το αρχ. ασφαλίζω, αόρ. εσπάλτσα, προστ. ’σπάλτσον , -στε, απαρ.
ασπαλιξείναι).
’Σπαλίζω την πόρταν.
Εσπάλτσεν τ’ ομμάτα τ’.
Με τ’ατό επόρενα ασπαλιξείναι έναν τρυπίν.
αντράδελφος=ο αδελφός του άνδρα (θηλ. η αντραδέλφ’σσα {(ουσ.
απ’ το άντρας +αδελφός, πληθ. τα αντραδέλφα (αρσ.) οι αντραδελφάδες (θηλ.) }
Τραγούδι: Η νύφε κι αντραδέλφ’σσα οι δυ’ κοιλοπονούνε .
Την αντραδέλφ’σσαν βαστούν σ’εφτά λαμπαδοφώσα ,
την νύφεν την ξενίτζ ι κον σ’εφτά σκοτεινασέας.
Ν’ αμπελώντς και να κλαδώντς και να γομώντς τον κόσμον όλον
(Γαμήλια ευχή =Να ριζώσεις και να κάνεις πολλούς απογόνους ).
ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ
Εισαγωγικό σημείωμα
Ένα απ’ τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του ποντιακού γάμου είναι το
θήμισμα της νύφης, που γίνεται τη νύχτα μετά το γάμο, λίγο πριν φύγουν οι καλεσμένοι. Πρόκειται για ένα σιγανό χορό όπου τραγουδούν
όλοι γλυκά, στον οποίο, κρατώντας σε κάποιες περιπτώσεις και αναμμένα κεριά, μετέχουν μόνο οι νεόνυμφοι με τους στενούς συγγενείς και
τον κουμπάρο. Μετά από τρεις γύρους κι ενώ η νύφη βρίσκεται μεταξύ
του γαμπρού και των γονέων της, σταματάει ο χορός, μοιράζονται κεριά στους ξένους και διαλύονται όλοι. Εδώ παρουσιάζεται ένα τραγούδι
που τραγουδιέται εκείνη ακριβώς τη στιγμή:
Κείμενο
Το θήμισμαν ( γαμήλιος χορός)
Εφτά ζευγάρα και το τέκ’, κρατούνε τα λαμπάδες
κι’ η νύφε εσέβεν σον χορόν με τοι παρανυφάδες .
Ο ποπάς με το θυμιαντόν ευλογίζ’ τα ζευγάρα
και σον χορόν ο λυριτζής γλυκέα σύρ’ τοξάρα .
Να ζει η νύφε κι ο γαμπρόν, κουμπάρον και κουμπάρα,
να ζούνε κι’ όλ’ οι καλεσμέν’ κι οσήμερον π’εχάραν.
Λεξιλόγιο –ιδιωματικές φράσεις
Το θήμισμαν και θήμασμαν= ο γαμήλιος χορός που κλείνει το γάμο
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(ουσ., απ’ το αρχ. ουσ. θημή. Ρήμα: θημάζω και θημίζω= χορεύω το
γαμήλιο χορό, λέω τα κάλαντα).
τέκ’(-ιν) =ένα και μοναδικό (ουδ., επίθ., απ’ την τουρ. Λέξη tek��
�����. ������
πληθ.
τα τέκα).
Δύο τέκα ’πέμ’ναν.
τοξάρ’(-ιν) = τόξο (ουδ. ουσ. απ’ το τόξον , πληθ. τα τοξάρα ).
Ερωτήσεις κατανόησης και εμβάθυνσης
-Γιατί βιάζονται να πάρουν τη νύφη; Επειδή είναι μικρό το σπίτι ή για
άλλο λόγο;
-Ποιος είναι όμορφος και ποιος «άλλο καλλίων»; Ποιος φαίνεται περισσότερο στο γάμο;
-Πώς γίνεται την ίδια αυτή μέρα ο ουρανός να είναι και άσπρος και
μαύρος; Τι δείχνουν αυτά τα δύο χρώματα ;
-Ποιος είναι αητός και ποια περιστέρα; Γιατί;
Ακούμε και σε άλλα τραγούδια αυτούς τους χαρακτηρισμούς;
-Τι συμβουλές δίνονται στη νύφη;
-Τι σημαίνει η ευχή στη νύφη: «και ν’αμπελώντς και …»
-Τι είναι το νυφέπαρμαν και πότε γινόταν;
-Τι είναι το θύμισμαν και πότε γινόταν ;
-Πώς τελειώνει το τραγούδι και με αυτό κι ο γάμος;
Εργασίες
α).Τα παραπάνω είναι μερικά αποσπασματικά τραγούδια του ποντιακού γάμου. Ψάχνω και βρίσκω κι άλλα.
β).Ερευνώ και καταγράφω ευχές που λέγονται στους νεόνυμφους
και στον κουμπάρο.
γ) Βρίσκουμε πληροφορίες και συζητάμε για τον ποντιακό γάμο.
Γραμματική –Ασκήσεις
Τα παραθετικά των επιθέτων – Ο β΄ όρος σύγκρισης
1. Θετικός βαθ.
καλλίων

Συγκριτικός βαθ.

Υπερθετικός βαθ.

άλλο ή κι άλλο καλλίων	πολλά ή τσιπ καλλίων

μικρόν

άλλο ή κι άλλο μικρόν	πολλά ή τσιπ μικρόν

.............

...................................

...................................

.............

...................................

...................................
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.............

...................................

...................................

.............

...................................

...................................

.............

...................................

...................................

Πώς σχηματίζονται τα παραθετικά των επιθέτων ;
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Με τον ίδιο τρόπο σχηματίζονται και τα παραθετικά των επιρρημάτων:
π.χ κι άλλο μακρά, πολλά μακρά.
2).Βρίσκω και υπογραμμίζω στα τραγούδια τις φράσεις που
δείχνουν σύγκριση και τις γράφω όπως στο παράδειγμα:
α΄ όρος σύγκρισης

β΄όρος σύγκρισης
στο συγκρ. Βαθμό

τον πεθερό σ’

ας σον κύρης κι άλλο καλλίον

στον υπερθ.
βαθμό
ας όλτς κι άλλο καλλίον

...................

...................................

...................................

...................

...................................

...................................

Πώς εκφέρεται ο β΄όρος σύγκρισης ;
Τα μονολεκτικά παραθετικά της αρχ. ελληνικής που διατηρήθηκαν,
χρησιμοποιούνται ως επίθετα θετικού βαθμού :
o�������������������������
,η καλλίων, το καλλίον, χείρ’, μειζότερος, ανώτερος, απανώτερος,
καθώτερος κ.α.
3). Χρησιμποποιώ τα επίθετα που βρήκα (άσκ.1) για να σχηματίσω προτάσεις που φανερώνουν σύγκριση όπως στο παράδειγμα :
Ας εμέν κι άλλο μικρός έν’. Ας όλτς κι άλλο μικρός έν’. Ας όλων ο μικρός έν’.
.....................................

.................................... ...............................

.....................................

.................................... ...............................

.....................................

.................................... ...............................

.....................................

.................................... ...............................
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4. Συμπληρώνω τις παρακάτω προτάσεις με τις λέξεις και τις
φράσεις της παρένθεσης (απανώτερος, ας όλων το κακόν – ας
όλων ο καλόν, μειζοτέρ’, πολλά έμορφον – τσιπ λαλασεμένον, κι
άλλο καλλίον, κι άλλο καλλίον):
Αν έν’ καλόν κι αν ’κ’έν’............................................................
....................................το παιδίν και ..............................ο γαμπρόν .
Εμ κλέφτες , εμ..........................................................
Άκ’σον κι αγόρασον ντό λέγ’νε οι.....................................
Ο θεόν πα καλός έν’ άμα ο παραθεόν........................................
Άρ’ είσαι............................................και...........................................,
Κλίσκουμε κά φιλώ, φιλώ το στόμα σ’ το γραμμένον.
Επιλογή κειμένων –Επεξεργασία: Θεοδωρίδου Αλκμήνη

Νόμισμα Μυθριδάτη ΣΤ΄του Ευπάτορα
(Φωτ. αρχείο Επιτροπής Ποντιακών Μελετών)
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Μάθημα 7ο
TA XΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΗ ΒΕΒΑΙΑ
Εισαγωγικό σημείωμα
Τα Χριστούγεννα ήταν μια απ’ τις τρεις μεγαλύτερες θρησκευτικές
γιορτές στον Πόντο (οι άλλες δύο ήταν το Πάσχα -η Λαμπρή- και η Κοίμηση της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου -τ’ Αγούστ’ τη Παναΐας-).
Παρατίθεται ένα μικρό απόσπασμα για την Παραμονή των Χριστουγέννων από το διήγημα «Τα Χριστούγεννα τη Βέβαια» του Φίκα, που
δημοσιεύτηκε στη «Ποντιακή Εστία», τεύχος Νοεμβρίου 1952.
Κείμενο:
Ο Στόφορον εγόρασε έναν έμορφον φενερόπον, έναν χαρτίν με το
«Καλήν εσπέραν» και δύο τρία κερία.
-Θα εβγαίνω σην «καλήν εσπέραν», είπεν.
Η Στοφορίνα εχπαράεν.
-Εσύ ξάι ’κ’ εντρέπεσαι, κοτζαμάν ερίφ’ς με τ’ έναν οκάν μουστάκα
λάσκεσαι ση χώρας τα πόρτας;
-Ατό τ’εσόν δουλεία ’κ’ έν.
Την παραμονήν το βράδον, έναν γλυκύν νύχταν, τα δρόμα
χονισμένα και τα παιδόπα με τα φενερόπα ερρούξαν σα στράτας κι
έλεγαν την «καλήν εσπέραν» με το ζίλ την λαλίαν ατουν. Εγώ με τον
Πάντζον επήγαμε σ’ οσπίτ’ τη Κατή κι εντώκαμε την πόρταν. Ένοιξεν
είνας γέρος με το σαρίκ’ σο κιφάλ’ κ’ εκαλωσόρτσε μας. Ετάραξεν με
την μασάν τα τσιλίδα τη μαγκαλί, εντώκεν τα παλάμας, κι εγομώθεν
η κάμαρη κόσμον. Άμον το ερχίνεσαμε το «Χριστός γεννέθεν», ούλ’
εγονάτ’σαν και έκ’ σαν εμας. Ίλλα πα έψαν κερία…».
				
(Διασκευή Β. Γ. Χατζηθεοδωρίδη)
Λεξιλόγιο –ιδιωματικές φράσεις
φενερόπον και φαναρόπον =φαναράκι (υποκορ. της λ. φανάρι).
εχπαράεν: τρόμαξε = προξενώ τρόμο, ξαφνιάζω (ρήμα παθητ. φωνής του ενεργ. ρ. αχπαράζω (απ’ το αρχ. ρήμα εκσπαράττω). Ενεστ.
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αχπαράουμαι, αόρ. εχπαράγα, μτχ αχπαραγμένος. Ουσιαστικά: αχπάραγμαν, αχπάραστος (εκείνος που δεν τρομάζει), αχπάρα (φόβος,
τρόμος).
κοτζαμάν = ολόκληρος (απ’ το τουρκ. kocaman=������������
��������������������
τεράστιος).
ερίφ’ς και ερίφης και αρίφης =άνθρωπος, άνδρας (απ’ το τουρκ. he���
rif���
).
λάσκεσαι =τριγυρνάς (από το ρήμα λάσκουμαι και λάσκομαι, αόρ.
ελάστα (απ’ το αρχ. ελλην. αλάομαι).
ερούξαν =έπεσαν. Ρήμα: ρούζω και ροΐζω (απ’ το αρχ. ουσιαστ. ροή,
αόρ. ερούξα και ερόιξα, προστακτ. ρούξον, -ξτε, παθ. μτχ ρουσμένος
και ρουγμένος).
Φράσεις: Ρούζω σα ποδάρα τ’. Ερρούξα κι εκοιμέθα.
Ουσιαστικό: Ρούξιμον (=πέσιμο).
Τ’ εσόν δουλεία ’κ’ έν =δεν είναι δική σου δουλειά.
Τ’ εμόν, τ’ εσόν, τ’ εκεινού =δικός μου, -ή μου, -ό μου, δικός σου, -ή
σου –ό σου, τ’ εκεινού (κτητ. αντων.)
ζίλ λαλία = καθαρή φωνή (συγκ. της λ. ζιλίφιν =καθαρό και διαυγές
νερό, απ’ την αραβ. λ. zoulouf��
���������
).
εντώκαμε =κτυπήσαμε. Ρήμα: κρούω και κρούγω (απ’ το αρχ. ρ.
κρούω), αόριστος εντώκα (απ’ το ρ. ενέδωκα), προστακτ. ντός, -στε.
Εντώκα ’τον κι έκλαψεν (=τον χτύπησα κι έκλαψε).
Εντώκα το ποδάρι μ’ σ’ έναν λιθάρ’ και γαιματώθεν (= Χτύπησα το πόδι
μου σε μια πέτρα και μάτωσε).
κατής =δικαστής (απ’ την τουρκ. λ. kadi
���������������
=���������
δικαστής ���
).
ίλλα =προ παντός, ειδικά (επίρρ, αγνώστου ετύμου).
Ερωτήσεις κατανόησης και εμβάθυνσης
-Ποια πρόθεσή του εξέφρασε ο Στόφορον στη γυναίκα του;
-Με ποιες φράσεις αντέδρασε η γυναίκα του;
-Περιγράψτε με τις λέξεις του κειμένου τις εικόνες τη νύχτα των Χριστουγέννων.
-Ποιον πήρε μαζί του ο Στόφορον και πού πήγαν τελικά;
-Πού βρίσκεται η ουσία του κειμένου; Γιατί κατά τη γνώμη σας αντέδρασαν έτσι οι Μουσουλμάνοι που βρισκόταν στο σπίτι του καδή; Συζητήστε σχετικά.
Ασκήσεις γραμματικής
Ο αόριστος των ρημάτων.
Παρατήρηση: Στην ποντιακή διάλεκτο διατηρείται η αύξηση των ρημάτων.
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Π.χ. ενεστώτας αγαπώ, αόριστος εγάπεσα.
1). Να κλίνεις τα παρακάτω ρήματα στον αόριστο.
εγώ

εγάπεσα

εκλώστα

εχάσα

εσύ
ατός/η/ο
εμείς
εσείν
ατοί και ατείν
2). Συμπλήρωσε τα κενά, βάζοντας τα ρήματα στο Ενεστώτα ή
τον Αόριστο
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ		

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

		

έρπαξαν

γελά
ζην
τρανύνω
		

έσταξεν

χαϊδεύκεσαι
		

εμυρίστεν

αγαπούν
		

ουρανοστάθεν

3) Διάγραψε τη λέξη που είναι γραμμένη λάθος στον αόριστο
κατά την ποντιακή διάλεκτο:
’γεννέθεν		

γεννήθηκε

γέννησαν		

εγέννεσεν

εκαβάλ’κεψεν		

εκαβάλησεν

εφάνθεν		

εφάνηκεν

κατήβεν		

εκατήβεν
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Ασκήσεις εμπέδωσης και επέκτασης
1) Με τα παρακάτω ρήματα ’γεννέθεν=εγεννέθεν, ουρανοστάθεν,
εγέννεσεν, εκαβάλκεψεν, εκατήβεν, έρπαξαν, έσταξεν, εφάνθεν, εμυρίστεν και άλλες λέξεις του κειμένου σχημάτισε παρακάτω δικές σου
προτάσεις.
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
2) Βρες τη ρίζα των παρακάτω λέξεων και σχημάτισε οικογένεια
λέξεων:
ΛΕΞΗ

εγεννέθεν

εφάνθεν

απόδοση
ετυμολογία
οικογ. λέξεων
συνώνυμη
αντώνυμη
3) Γράψε τα παρακάτω ρήματα στον παρατατικό και αόριστο στην
ίδια φωνή, ίδιο πρόσωπο και αριθμό. (χρονική αντικατάσταση).
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

εβγαίν’
δεξίζω
κουΐζνε
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φτουλίουμες

φτουλίουμες

νουνίζετε

νουνίζετε

κλώσκουμες

κλώσκουμες

εγροικάς

εγροικάς

νεγκάσκουμαι

νεγκάσκουμαι

άφτω

άφτω
Επιλογή –επεξεργασία: Βασίλης Γ. Χατζηθεοδωρίδης

Ματθαίος Κωφίδης (1885-1921), απαγχονίστηκε μαζί με το γιο
του στην Αμάσεια (Είναι καλό να διαβαστεί η επιστολή στη σύζυγό του
απ΄τη φυλακή, λίγο πριν τον απαγχονισμό του)
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Μάθημα 8ο
ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Εισαγωγικό σημείωμα
Μαζί με όλη τη Χριστιανοσύνη και η Ποντιακή Μούσα, με τον ίδιο
τρόπο, υμνεί το μέγα γεγονός της γεννήσεως του Θεανθρώπου.
Το συγκεκριμένο κείμενο αναφέρεται στη συμμετοχή του σύμπαντος
κόσμου, αλλά αναδεικνύει και τον αρνητικό ρόλο των «Εβραίων», για
να τελειώσει με την επιταγή της κοινωνικής αλληλεγγύης .
Κείμενο
Χριστός ’γεννέθεν, χαράν σον κόσμον ,
χα καλή ώρα, καλή σ’ ημέρα.
Χα καλόν παιδίν (οψέ ’γεννέθεν) (δις)
οψέ ’γεννέθεν κι ουρανοστάθεν.
Τον εγέννεσεν η Παναΐα,
τον ανέστεσεν (Αϊ-Παρθένος) (δις)
Εκαβάλ’κεψεν χρυσόν πουλάρι
κ’ εκατήβεν σο σταυροδρόμι.
Έρπαξαν ατον οι χίλ’ Εβραίοι
οι χίλ’ Εβραίοι και μύριοι Εβραίοι
ας σ’ ακρεντικά κι ας σην καρδίαν.
Αίμαν έσταξεν (χολή ’κ’εφάνθεν) (δις)
Ούμπαν έσταξεν και μύρος έτον,
μύρος έτον και μυρωδία.
Εμυρίστεν ατ’ ο κόσμον όλον,
για μυρίστ’ ατο (κι εσύ αφέντα) (δις)
Έρθαν τη Χριστού τα παλικάρα
και θημίζ’νε τον νοικοκύρην
νοικοκύρη μ’ (και βασιλέα), (δις)
δέβα σο ταρέζ’ κι έλα σην πόρταν,
δωσ’ μας ούβας και λεφτοκάρα
Κι αν ανοίς μας (χαράν σην πόρτα σ’) (δις)
(Καλά Χριστούγεννα ! Και εις έτη πολλά)

Σημ. Το «δις» ισχύει για τις φράσεις που βρίσκονται σε παρένθεση.
80

ΜΑΘΗΜΑ 8ο – ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Λεξιλόγιο –ιδιωματικές φράσεις
ούμπαν και ήμπαν =όπου ,οπουδήποτε (τοπ.επίρ., απ’ το όπου+ αν).
Ούμπαν πας , έρχουμαι κ’ εγώ.
Ήμπαν θέλτς δέβα ,’κί κρατώ σε .
ακρεντικά και αρχοντικά =α) τα ευαίσθητα σημεία του σώματος, β) η
αρχοντιά.
Έρπαξαν ατον ας σα ακρεντικά (=τον στεναχώρησαν πολύ)
θημίζω και θημάζω= (ρήμα από το αρχ. θημή)=1. Χορεύω το γαμήλιο
χορό. 2. Λέω τα κάλαντα.
δαβαίνω= (ρήμα, αόρ. εδέβα, προστ δέβα,-τε )= διαβαίνω, πηγαίνω.
ταρέζ’(ιν) =το ράφι (ουσ.) γαλλ. λέξη etagere��
���������, ���������������
πληθ. τα ταρέζα ).
δί(γ)ω =δίνω (ρήμα, απ’ το αρχ. δίδω, αόρ. εδέκα ή εδώκα, προστ.
δος ,-τε). Εγώ μίαν εδώκα το λόγο μ’ (έδωσα το λόγο μου).
Εδέκαν λόγον (λογοδόθηκαν).
ούβα, βούβα, γιούβα =σουρβιά, χουρμάς, καρπός μεσπιλιάς (θηλ.
ουσιαστ.απ’ την αρχ. λέξη όα πληθ. τα ούβας).
ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ
Εισαγωγικό σημείωμα
Στο ίδιο πλαίσιο τοποθετούνται και τα κάλαντα της πρωτοχρονιάς,
καθώς μεταφέρουν το ίδιο κλίμα ελπίδας και αισιοδοξίας.
Κείμενο:
Κάλαντα πρωτοχρονιάς
Αρχή κάλαντα ( κι αρχή του χρόνου )(δις)
πάντα κάλαντα, (πάντα του χρόνου). (δις)
Αρχή μήλον έν’ ( κι αρχή κυδών’ έν’)(δις)
κι αρχή βάλσαμον (το μυριγμένον). (δις)
Εμυρίστεν ατ’( ο κόσμον όλον) (δις)
για μυρίστ’ατο κι εσύ αφέντα-καλέ μ’ αφέντα.
Άψον το κερί σ’ (κι έλα ’ς σην πόρτα σ’ ). (δις)
Χα –μηλόπα χα-( ξερά τσιρόπα ) (δις)
Χα ξερά μαύρα (κοκκυμελόπα )(δις)
(Υ’είαν κ’ευλοΐαν και καλόν χρονίαν !)
Σημ. Το «δις» ισχύει για τις φράσεις που βρίσκονται σε παρένθεση.
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Λεξιλόγιο –Ιδιωματικές φράσεις
αφτύνω  και άφτω = ανάβω (ρήμα, απ’ το αρχ.άπτω, αόρ. έψα, προστ.
άψον ,-στε )
Άψον τη λάμπαν .
Όσον πάω κι άφτω (μτφ=οργίζομαι ).
το τσιρόπον =αποξηραμένο φρούτο (ουδ. υποκορ. του ουσιαστ.
τσίρ’(-ιν), απ’ την τουρκική λέξη cir��
�����, ��������������
πληθ. τα τσίρα) ( Το ουσιαστ. αυτό
συνήθως χρησιμοποιείται στον πληθυντικό).
Με τα τσίρα εποίν’ναν χοσάφ’ (κομπόστα) το χειμωγκόν.
το κοκκυμελόπον=το μικρό δαμάσκηνο, δαμασκηνάκι (ουδ. υποκορ.
του ουσιαστ. κοκκύμελον και κοκκύμηλον, πληθ. τα κοκκύμελα, τα κοκκυμελόπα).
Καταγραφή / Επεξεργασία κειμένων: Θεοδωρίδου Αλκμήνη

Χριστούγεννα στον Πόντο. Τα Καλαντόφωτα (Δωδεκαήμερο).
Ήταν η μεγαλύτερη γιορτή, τη συνδύαζαν με πραγματοποίηση μυστηρίων
(Γάμων, Βαπτίσεων κ.ά.)
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Μάθημα 9ο
ΝΑ ΚΛΑΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΓΕΛΑΣ
Εισαγωγικό σημείωμα
Στο κείμενο αυτό της Αλκμήνης Θεοδωρίδου περιγράφεται ένα θλιβερό γεγονός, ο θάνατος του συζύγου της Μάρθας. Το σχετικό περιστατικό, όμως, παρουσιάζεται με τόσο αστείο τρόπο που αντί, για κλάμα, προκαλείται γέλιο. Άλλωστε οι Πόντιοι γονιμοποιώντας στοιχεία της
αρχαίας ελληνικής παράδοσης, όπως για παράδειγμα το ταφικό έθιμο,
συμφιλιώνονται με το θάνατο, εξευμενίζοντάς τον. Αυτό, κατά κάποιο
τρόπο, γίνεται και στο κείμενο που ακολουθεί.
Κείμενο
Η μάρσα η Μάρθα εχάσεν τον άντραν ατ’ς. Ο σ’χωρεμένον ενανξάι
αψύς πα έτονε, άμαν τη χέραν πολλά βαρύν έρθεν ατεν. Κλαίει από
καρδίας, μαλλαχτουπίεται, γιατί έτον το τρίτον το στεφάν’ν ατ’ς κι ατέ
ακομάν νέισσα.
Αρ’ έρθεν η ώρα να κατεβάζ’νε τον πεθαμέμον ’ς σο βαθύν το γουίν,
π’ένοιξαν ο Μουχαήλτς και ο Τεμερτζής, οι χτιστάδες τη χωρί’. Οι δύος
κρατούν τα σκοινία και αργώς κατεβάζ’νε την κάσαν. Ο σ’χωρεμένον
’λαφρύς πα ’κ’έτονε, πώς εγέντον κ’ εγλοίαξεν το σκοινίν ας σα χέρα
τη Τεμερτζή κι ο πεθαμένον εντώκεν άμον πόστ’ με τα κατζία απέσ’ σο
ταφίν.
Η χέρα από πάν’ κοπανίεται και βαρκίζ’. «Ούι ν’αϊλί εμέν! Εσκοτώθεν»! Ο κόσμον ολόερα τερούν τ’έναν τ’άλλο και με τα ίμμονα σπίχκουνταν να μη γελούν. Κάποιοι επήγαν πλαγκαικά κ’εξεραχώθαν ας
σα γέλ’τα. Ο Μουχαήλτς π’έστεκεν σο γιάν’ τη χέρας, χωρίς ξάι να
τσαμπλίζ’, κλώσκεται λέει ατεν: «Μη φογάσαι τιδέν ’κ’έπαθεν».
Λεξιλόγιο –ιδιωματικές φράσεις
Η μάρσα = καημένη, άτυχη, δυστυχισμένη και μαύρεσσα και μαύ’σα:
Θηλυκό του επιθέτου: Ο μαύρος, η μαύρεσσα (και μαύ’σσα και μάρσα), το μαύρον .
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εναξάι =πολύ λίγο (ποσοτ. επίρ., απ’ το αριθμ. έναν +ξάι, που με τη σειρά του προέρχεται απ’ το εξάγιον = ζυγαριά, λατ. λ. exagium�����������
������������������
). Αντίθ.:
πολλά.
αψύς, αψέσα, αψύν(επίθ.)=
1. Απότομος: Αψύς άνθρωπος . 2. Γρήγορος , ταχύς: Αψύν τρέξιμον.
3. Δυνατός στη γεύση: Αψύν οξίδ’ . 4. Διαπεραστικός: Αψύν λαλίαν
έχ’.
5.Δυνατός, σφοδρός: Αψύς αέρας ,αψύν χαλάζ’ κλπ.
ατέν και ατήν =την, αυτήν (εγκλιτ. τύπος της προσωπ,. αντων. ατέ, γ΄
προσωπο θηλ. γεν., αιτ. ενικού).
μαλλαχτουπίουμαι και μαλλοχτουπίουμαι=μαλλιοτραβιέμαι, οδύρομαι (παθ. φων. του ρημ. μαλλαχτουπίζω, απ’ το μαλλί +χτουπίζω κι
αυτό απ’ το αρχ. εκτοπίζω, αόρ. εμαλλαχτουπίγα).
νέος, νέισσα, νέον (επίθ., πληθ. νεοντάδες, νέισσες, νέα).
γουίν ή κουίν =ο λάκος, το όρυγμα (ουδ. ουσ. πληθ. τα γουία, απ’ την
τουρκ. λ. ku����
������
y���
u��
).
γλοιάζω και γλάζω και εγλάζω = γλιστρώ (ρήμα, απ’ το αρχ. ουσιαστ.
γλοιός =κολλώδης ουσία, αόρ. εγλοίαξα).
Εγλοίαξα κ’ερρούξα .
Εγλάζ’ η γλώσσα τ’ .
εντώκεν = χτύπησε (αόρ. του ρημ. κρούω, αόρ. εντώκα, από τον αρχαίο αόρ. ενέδωκα).
πόστ’(-ιν) ζώου =το δέρμα, προβιά (ουδ. ουσ., απ’ την τουρκ. λ.
post��
).
Φρ. Κλαίω το πόστ’ –ι-μ’ (=κλαίω την τύχη μου).
Φρ. Εντώκα κ’εποίκα ’τον πόστ’ (=τον έδειρα πολύ άσχημα).
Παροιμ.: Ο λύκον το πόστ’ν ατ’ ’κι αλλάζ’.
κατζίν = μέτωπο, θυμιατήρι (πληθ. τα κατζία, απ’ το μεσαιων. ουσιατ.
κατζίον κι αυτό απ’ τη λατ.λ. capsa�����������������������������������
����������������������������������������
=κιβώτιο,) = 1.Το μέτωπο και συνεκδοχικά όλο το πρόσωπο. 2. Θυμιατήρι. Παίρνει διάφορες έννοιες:
Φρ. Το κατζίν ατ’ ’κί γελά .
Φρ. Εστύπωσεν τα κατζία (ξίνισε τα μούτρα, κατσούφιασε).
Φρ. Το κατζί μ’ άσπρον έν’ (μτφ=είμαι ανεπίληπτος , καθαρός).
Φρ. Το κατζίν ατ’ ’κ’ ιδρών’ (μτφ=είναι αδιάντροπος).
κοπανί(γ)εται =χτυπιέται (παθητ. Φων. του ρημ. κοπανίζω =χτυπώ,
απ’ το αρχ. κοπανίζω. αόρ. εκοπανίγα).
Τσάπαν μη κοπανίεσαι ’δέν ’κ’ εβγαίν’ (=μάταιος κόπος).
βαρκίζω =υλακτώ, κραυγάζω, θρηνώ (ρημ., απ’ το μεσ. βακρίζω, αόρ.
εβάρκιξα, προστ. βάρκιξον-ξτε).
1.Κραυγάζω: B���������������������
αρκίζ’ άμον γαρκόν (=σαν ταύρος).
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2.Θρηνώ γοερά. Βαρκίζ’ και κλαίει.
ν’αϊλί = αλοίμονο (επιφών., απ’ την αρχ. έκφρ. άλλ’ οίμοι, το ν από
συνεκφορά).
Φρ. Ν’αϊλί εμέν τον άχαρον .
Φρ. Ν’αϊλί ατείντς πη ’κ’ ευρέθαν (=αλίμονο σ’ αυτούς που δεν παραβρέθηκαν).
Με τα ίμμονα =με κανέναν τρόπο (ιδιωμ. φρ., απ’ το επίθ. έμμονος).
Φρ. Με τα ίμμονα ’κ’επόρεσα να φέρ’ ατον .
Φρ. Μ ε τα ίμμονα ’κί σ’κούται.
σπίχκουμαι =σφίγγομαι (παθητ. φων. του ρημ. σπίγγω, το ιων. π αντί
φ , αόρ. εσπίχτα, προστ. σπίχτ’-έστε) = σφίγγομαι, προσπαθώ:
1. Πολλά μη σπίχκεσαι τιδέν ’κ’ευτάς. 2. Επιτείνει τη σημασία του επόμενου ρήματος: Σπίχκουμαι και κρούω. Σπίχκουμαι και λαγγεύω απάν’.
Σπίχκουμαι και κουίζω. Εσπίχτεν κ’εγαραλάιξεν (ούρλιαξε).
πλαγκαικά=παραπέρα (τοπ. επίρ., απ’ το πλαν (πλάι) + το πρόσφυμα
καικά (και κάτω).
Φρ. Δέβα πλαγκαικά .
ξεραχούμαι ας σα γέλ’τα =ξεκαρδίζομαι στα γέλια (ιδιωμ. φράση).
Ξεραχούμαι (παθ. φων. του ρημ. ξεραχώνω, απ’ το αρχ. εκραχώ εξάρθρωση της ράχης, αόρ. εξεραχώθα, προστ. ξεραχού - θέστε).
γιάν’(-ιν) = το πλάι, η πλευρά (ουσιαστ. ουδ. πληθ. τα γιάνα, απ’ το
τουρκ. επίρρ. τουρκ. yan��
�����
).
Φράση: Έρθεν σο γιάν’- ι-μ’ καικά. Φράση: Γιάν’ γιανά (δίπλα δίπλα).
ξάι =διόλου, καθόλου (ποσοτ. επίρ., απ’ το εξάγιον =ζυγαριά κι αυτό
απ’ το λατιν. e���������
����������
xagium���
).
Φράση: Ξάι ’κί θέλω να ελέπ’ ατον. Φράση: Ξάι φαείν ’κ’έχω.
τσαμπλίζω =ανοιγοκλείνω τα μάτια (ρήμα,�����������������������
άγνώστου
����������������������
ετύμου, αόρ.
ετσάμπλιξα, προστ. τσάμπλιξον).
Χωρίς να τσαμπλίζ’ (ιδιωμ. φράση )=χωρίς να διστάσει, χωρίς να δειλιάσει.
κλώσκουμαι =γυρίζω, επιστρέφω, αναιρώ, μεταβάλλομαι (παθ. φων.
του ρημ. κλώθω, αόρ. εκλώστα, προστ.κλώστ’-έστε, μετ. κλωσμένος).
Ερωτήσεις κατανόησης
-Γιατί κλαίει και μαλλιοτραβιέται η μάρσα η Μάρθα;
-Αν και ήταν αψύς ο άνδρας της, γιατί της ήρθε βαρύς ο θάνατός του;
-Ποιος άνοιξε τον τάφο;
-Τι έγινε την ώρα που κατέβαζαν το νεκρό;
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-Τι φώναξε η χήρα, όταν έπεσε ο νεκρός; Ο κόσμος πώς αντέδρασε;
-Ποιος παρηγόρησε τη χήρα και τι της είπε;
Γραμματικές Ασκήσεις
Επίθετα σε –υς ,-έσσα ,-ύν
1. Βρίσκω στο κείμενο, υπογραμμίζω τα τριτόκλιτα επίθετα και
γράφω στον παρακάτω πίνακα και τα τρία γένη:
αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
.....................................

.................................

...............................

.....................................

.................................

...............................

.....................................

.................................

...............................

2. Συνδυάζω κάθε επίθετο με ένα ουσιαστικό και σχηματίζω προτάσεις με τα ζεύγη των λέξεων :
Επίθετα : αρύς, αψύς, ’λαφρύς, μακρύς, πλατύς, φαρδύς
Ουσιαστικά : πανταλόν’, ποτάμ’, θάλασσα, αφέντης, σο
 υρβά, σακίν..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
3. Συμπληρώνω με τα επίθετα των παρενθέσεων
Ατός έν’...................οξίδ’ (αψύς)
..........................λόγια είπε με (βαρύς)
..........................η νύχτα τ’! (’λαφρύς)
Βιβλίον....................’κ’επορείς να εγροικάς ατο (βαθύς)
Καταγραφή-Επεξεργασία κειμένου : Θεοδωρίδου Αλκμήνη
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Μητροπολίτης Τραπεζούντος Κωνστάντιος (1900)
(Φωτ. αρχείο Επιτροπής Ποντιακών Μελετών)
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Μάθημα 10ο
ΤΟ ΚΟΥΣΟΥΡ’
Εισαγωγικό σημείωμα:
Κείμενο που κατέγραψε με βάση τις παιδικές της αναμνήσεις η Αλκμήνη Θεοδωρίδου και αναφέρεται στη νοικοκυροσύνη της καθημερινότητας
της ποντιακής ζωής αλλά παράλληλα και στο σεβασμό του θρησκευτικού
σχήματος. Η ανώδυνη αυτή «σύγκρουση» αναμφισβήτητα παράγει αβίαστο γέλιο, στοιχείο που ήταν απολύτως απαραίτητο για να εμπλουτίσει
με δυνάμεις τον ποντιακό ελληνισμό στον αγώνα για επιβίωση.
Κείμενο
Η γραία η Σεφιλίνα είχεν έναν κουσούρ’. Τα μέσα τ’ς έταν κουραμένα και ’κ’ επόρ’νεν να έστεκεν τίκια, για τ’ατό πάντα εκράν’νεν
παστόν και με τ’ατό ’υροκλώσκουντουν. Ας ατό το κουσούρ’ν ατ’ς εχτέθεν αλλέναν. Ήντιναν εύρηκεν απίταζεν ατον να ευτάει ατεν κανέναν
δουλείαν.
Έναν πρωΐ εντώκεν η πόρτα τ’ς.
-Ήμποιος είσαι, έπαρ’ το φορκάλ’ οπίσ’ ας σην πόρταν και φέρεν α,
ετζάιξεν ασ’ απέσ’ το δωμάτιον η γραία.
Εβγαίν’ ας σην οτάν και ντό τερεί! Ομπροστά τ’ς στέκ’ ο Γουλούτσον
ο ποπάς με το φορκάλ’ σο χέρ’. Η άχαρος η γραία εσάσεψεν κ’ επέμ’νεν.
Εντράπεν .
-Ούι, πόπα, εσέν εποίκα απιταχτέρ’; Έπαρ’ ’το και δέβα αγλήγορα
οπίσ’, είπεν ατον για να επεβγάλ’ την ζεμίαν ντ’ εποίκεν, κι αέτσ’ απίταξεν δεύτερον τον ποπάν .
Λεξιλόγιο –ιδιωματικές φράσεις
Το κουσούρ’ =ελάττωμα (πληθ. τα κουσούρα, απ’ την τουρκ. λ .��������
kusur���
),
σωματικό ή ψυχικό σφάλμα. Φράση: Ατό το κουσούρ’ν ατ’ να μη είχε ς!
κουραμένος =κουρασμένος, τσακισμένος (-ντζα,ον παθ.μετοχή του
ρημ. κουρά(γ)ουμαι, απ’ το ρ. κουράζω =σπάζω).
παστόν = ράβδος, μπαστούνι και παστούνιν και μπαστούν’ (το, απ’
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την ιταλ. λ. bastun���
���������
.).
’υροκλώσκουμαι  και γυροκλώσκουμαι = 1.Γυροφέρνω, στριφογυρίζω: Εγυροκλώστα τον τόπον όλον ( παθ. φων. του ρ. ’γυροκλώθω, απ’
τις λέξεις γύρος+κλώθω, αόρ. εγυροκλώστα , προστ. γυροκλώστ’,-έστε).
χτέσκουμαι =αποκτώ (ρήμα παθ. φωνής απ’ το αρχ. ιων. κτέομαι, αόρ.
εχτέθα, προστ. χτέθ’-θέστε).
Φρ. Εχτέθα κι ατόν (=αυτός μου έλειπε). Φρ. Εχτέθα σε! (=σε βαρέθηκα).
ήντζαν και ούντζαν =όποιος (αόρ. αντων. γεν. ήντινος, αιτ. ήντιναν)
Φρ. Ήντζαν θέλτς ας έν’.
Παροιμ. Ήντζαν λέει σε η ψωλή μ’ αγγούρ’έν’, παίρτς τ’άλας και τρέεις.
απιτάζω = διατάζω, προστάζω, ζητώ να μου κάνουν θελήματα (ρήμα,
απ’ το αρχ. ρ. επιτάσσω, αόρ. επίταξα, προστ. απίταξον,-ξτε).
Φρ. Πάντα ν’απιτάεις θέλτς, μίαν πα ’πιτάχτ’ εσύ!
Ουσιαστικό: Απιταχτέρ (=το παιδί για τα θελήματα).Τ’απιταχτέρ’- ι-σ’ ’κ’
είμαι .
ήμποιος,-α,-ον = όποιος, α, ο (αόρ. αντων.).
Φρ. Ήμποιος επορεί ας έρται ’ξαμούται (να συναγωνιστεί) μετ’ εμέν.
φορκάλ’ (ιν) = η σκούπα ( ουσιαστ. ουδ. πληθ.τα φορκάλα, ουσιαστικό, απ’ τη μεσαιων. λ. φιλοκάλιν κι αυτό απ’ το ρ. φιλοκαλώ).
τζαΐζω και τσαΐζω= φωνάζω, κραυγάζω (ρήμα, απ’ το φθόγγο τζα, αόρ.
ετζάξα και ετσάιξα, προστ. τζάιξον,-ξτε).
Παροιμ.: Τζαΐζ’ ο κλέφτες να φογάται ο νοικοκύρτς .
οτά =ο οντάς, το δωμάτιο (θηλ. ουσιατ. πληθ. τα οτάδας ή οτάδες, απ’
το τουρκ. oda��
�����
).
σασεύω =απορώ, εξίσταμαι, τα χάνω (ρήμα, απ’ το τουρκ. ρ. ş�������
a������
ş�����
mak��,
αόρ.εσάσεψα, προστ. σάσεψον,-ψτε).
Φρ. Εσάσεψα κ’επέμ’να (έμεινα εμβρόντητος) .
επεβγάλλω =ανταποδίδω, επανορθώνω (ρήμα, απ’ την πρόθεση από
+εγβάλλω κι αυτό απ’ το εκβάλλω, αόρ. επεξέγκα, προστ. επέβγαλον
-λ’τε):
1. Αποδίδω το οφειλόμενο, εξοφλώ: Επεξέγκα το φαείν ντ’έφαγα.
2. Επανορθώνω: Επεβγάλλω τη ζεμίαν ντ’ εποίκα.
3. Ανταποδίδω: Επεξέγκα το καλόν ντ’ εποίκε με.
Ερωτήσεις κατανόησης και εμβάθυνσης
-Ποιο ήταν το κουσούρι της Σεφελίνας; Ποιο άλλο κουσούρι απόκτησε;
-Ήξερε η γριά ποιος χτύπησε την πόρτα της; Τι ζήτησε απ’ το μου89
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σαφίρη της;
-Ποιος ήταν ο μουσαφίρης της;
-Γιατί ντράπηκε και τάχασε; Τι έκανε μετά απ’ αυτό;
-«Επεξέγκεν τη ζεμίαν»; Γιατί;
Γραμματική
Τα κύρια ονόματα (αντρικά και γυναικεία) και η προέλευσή τους
Α. K�����������������������������
������������������������������
αταλήξεις αντρικών επωνύμων:
-άντ’:Μουρουζάντ’, Παπαβραμάντ’, κ.α (εθνικά: Ρουσάντ’, Τουρκάντ’).
-ας :Αμιράς, Φωκάς, Γαβράς, Παλαμάς, Χάιτας.
-έας:Γαλέας, Μαλέας, Ξερέας ,(αρχ.ρίζα).
-ογλης:Σάρπογλης, Κεσόγλης (τουρκ,προέλευσης).
-ης : Καρτερής, Ζουρνατζής, Μαυροφρύδης, Μακρής.
-ίδης,-άδης: Μεταγενέστερη. Καθιερώθηκε τις τελευταίες δεκαετίες στον
πόντο και γενικεύτηκε αργότερα στην Ελλάδα.
Β.Γυναικεία ονόματα:
-ού: Αφεντουλού, Γιακοβού (αντρωνυμικά ).
-ίνα: Πουγαρίνα, Γοργορίνα ,(λατ. ρίζα).
-άβα:Αλευράβα, Καρελάβα, Χαϊτάβα (ρίζα μεσαιωνική ή σλαβική).
-τσα:Ματσουκάτσα, Σαντέτσα (από τον τόπο καταγωγής).
-όπουλος: η Αρμενόπουλος , η Μαρκιανόπουλος (μεσαιων.κληρονομιά).
-ίδου ,-άδου: Ιωαννίδου, Αθανασιάδου κ.λ.π.
Προέλευση επωνύμων
Από παλιά παρωνύμια : Αράπ’ς –�������������������������������
A������������������������������
ραπάντ’ ,Παρχάρτς –Παρχαράντ’.
Από επαγγέλματα :Τεμιρτζής , Καζαντζής
Από τον τόπο καταγωγής : Υψηλάντ’ Κεσαπάντ’.
Από γυναικεία ονόματα (επί ορφανών ): Λεμονάντ’, Παρεσάντ’.
Από μειονεκτήματα, ελαττώματα: Κιόρογλους, Τσαχάλτς, Τοπάλτς.
Ασκήσεις
1.Στο κείμενο υπάρχουν δύο κύρια ονόματα. Από πού προήλθαν ;
..............................................................................................................
2.Γράφω ποντιακά ονόματα (αντρικά και γυναικεία ).
..............................................................................................................
..............................................................................................................
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..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
3.Γράφω το δικό μου όνομα κατά τον ποντιακό τρόπο.
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Εργασία
Συζητήστε για τα κοινωνικά και πολιτιστικά πρότυπα στην παραδοσιακή ποντιακή κοινωνία (ο ποπάς ,ο δάσκαλον, οι μειζοτέρ’ κ.α)
Ποια ήταν η θέση τους στην κοινωνία ; Ποια η στάση και η συμπεριφορά των άλλων απέναντί τους ;
Καταγραφή κειμένου – Επεξεργασία: Θεοδωρίδου Αλκμήνη

91

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Μάθημα 11ο
ΜΕ ΤΣΗ ΨΗΣ Τ’ ΟΜΜΑΤΑ
Εισαγωγικό σημείωμα
Στο κείμενο που ακολουθεί ο συγγραφέας, αναβιώνοντας το παρελθόν με τη μακρόχρονη ιστορία του- βασισμένη στις διηγήσεις των μεγαλυτέρων-μας ταξιδεύει στη σύγχρονη Τραπεζούντα, πάνω απ’ το λόφο
του Πόζτεπε (φαιός λόφος) που δεσπόζει της πόλης στα νότια, απ’ την
πλευρά των βουνών. Η θέα σ’ όλη την πόλη από εκεί είναι υπέροχη.
Απόσπασμα απ’ το βιβλίο του Κώστα Διαμαντίδη «Το Ροδάφ’νον»,
εκδόσεις «Ελληνικά γράμματα», Αθήνα, σελ. 230.
Κείμενο
Εξέβα έναν ημέραν απάν’ σον Πόζ’ - τεπέν και είδα ‘τεν επ’εκεί
απάν’ και εθάμαξα.
Έμορφον πολιτεία, πολλά έμορφον, ντό να λέγω σας! Επ’ εκείαπάν’
’κ’ εθέλ’να να κατηβαίνω .
Έϊ μαύρον Τραπεζούντα, ενούντσα, νασάν την υπομονή σ’! Δύο
ημέρας πουδέν ‘κ’ επήγα, ελάσκουμ’ μαναχός απέσ’ ’ς σην Τραπεζούνταν. Επέρα έναν χάρτην και εντώκα τα σοκάκια. Καν’νάν πα ’κ’εθέλ’να
μετ’εμέν.
Έρχουτονε με άμον βαρύν. Πασκείμ’ ντο είμαι τουρίστας; είπα.
Και τίναν επορώ και παίρω; Και ποίος εξέρ’ απ’ εμέν και καλλίον την
Τραπεζούνταν; Θα παίρω τ’ομμάτα μ’ και την ψη μ’, είπα, θα εβγάλ’ ατα
σα στράτας και θ’αραεύω την Τραπεζούνταν ντ’ εγνώρτσα τα νύχτας,
οντές εκείμ’νε με την καλομάνα μ’ και έλεε με τα ιστορίας. Τ’εμόν την
Τραπεζούνταν. Θ’αραεύ’ατεν, όλον το πολλά, με τση ψης, -ι-μ’ τ’ ομμάτα. Τση ψης τ’ομμάτα, όλα καθαρά ελέπ’ν ατα, καμμίαν ’κί κομπούνταν
και γυαλία πα, καμμίαν ’κί χρέσκουνταν.
Λεξιλόγιο-ιδιωματικές φράσεις
εβγαίνω και εγβαίνω και εβγώνω:
1.Βγαίνω: Ας σο στόμαν ατ’ μέλ’ εβγών’.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ξεχειλίζω: Εξέβεν κά το γάλαν.
Ανατέλλω: Εξέβεν ο ήλον.
Λήγω: Εξέβεν ο χρόνον.
Ανεβαίνω: Εβγώνω σο δέντρον.
Εξαρθρούμαι: Εξέβεν το χέρ’-ι-μ’.
Παρουσιάζομαι: Παροιμία: Για τ’εμέν άντρας ’κ’εξέβεν
και σκαφίδ’ ’κ’ επελεκέθεν (για γεροντοκόρη).
8. Εξοφλούμαι : Εξέβεν το χρέος-ι-μ’.
9. Δυσφημίζομαι: Εξέβεν τ’όνομα μ’.
10. Προκύπτω: Ας ατό ντο λες τιδέν ’κ’εβγαίν’. 11.Εμφανίζομαι: Σώος
κι άβλαβος εξέβεν.
Παράγωγα: το έβγαλμαν, το ’βγάλσιμον, η έβγα. Αντ.: εμπαίνω
θαμάζω =απορώ, θαυμάζω (ρήμα, αόρ. εθάμαξα, προστ. θάμαξον
–ξτε).
Φρ. Εθάμαξα όνταν είδα το.
νουνίζω = σκέφτομαι, συλλογίζομαι, λογαριάζω. Ρήμα, απ’ το ουσιαστικό νους, αόρ. ενούντζα: Παροιμίες: Πολλά π’ έχ’ πολλά νουνίζ’.
Πολλά πη νουνίζ’ πολλά παθάν’. Γνωμικό: Δέκα φοράς νούντζον και
μίαν καλάτζεψον.
Αέτσ’ πα ενούντζα , αλλέως πα και άκραν ’κ’ εξέγκα.
Παράγωγα: το νούνιγμαν, νουνιχτά (επίρ.).
λάσκουμαι (ρήμα, από το αρχ. αλάομαι, αόρ. ελάστα, προστ. λαστ’
–εστε):
1. Περιφέρομαι,τριγυρίζω :Λάσκουμαι και πορπατώ σε κανείναν ’κ’
εχρωστώ
2. Κάνω περιπάτους, περιοδεύω: Ελάστα όλον τον κόσμον.
Παράγωγα: Λασκίζω, το λασίον, η λασούρα.
πασκείμ’ και πασκείντο =μήπως (μόριο, απ’ την έκφραση πας και ένι
το):
Πασκείμ’ το είπα σε να λες ατο ;
αραεύω = ζητώ, αναζητώ (ρήμα, απ’ το τουρκ. ρ. ������������������
aramak������������
, αόρ. εράεψα, προστ. αραέψον-ψτε).
Φρ. Ντ’ εράευεν εύρεν (βρήκε αυτό που ήθελε).
Παροιμ.: Είχα σε και ’κ’ εθέλ’να σε, εχάσα κι αραεύω σε.
εγνωρίζω και εγρωνίζω (ρήμ., αόρ. εγνώρτσα, προστ.γνώρτσον –
στε):
1. Αναγνωρίζω: Εγνώρτσα ’τον άμον το είδα ’τον.
Φράση: Άντραν ’κ’ εγνώρτσεν.
2. Εννοώ, καταλαβαίνω: Απ’ ατά τιδέν ’κ’ εγνωρίζω.
εκείμ’νε = πλάγιαζα, κοιμόμουν (παρατατ. του ρημ. κείμαι, αόρ. έπε93
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σα, προστ. πέσκα –πεσκαθέστε, απαρ. πεσκαθήναι).
Φρ. Κείμαι και κοιμούμαι. Κείται σο κρεβάτ’ (=είναι άρρωστος).
Αντίθετο: Σ’κούμαι.
καλομάνα = η γιαγιά (πληθ. οι καλομανάδες).
κομπούμαι (παθ. φων. του ρ. κομπώνω, απ’ το αρχ. κομβώ, αόρ.
εκομπώθα, προστ: κομπού -θέστε, μετ. κομπωμένος):
1. Απατώμαι, γελιέμαι : Εκομπώθα κ’είπα το.
2. Δίνω πίστη, εμπιστεύομαι: Μη κομπούσαι σα ατά ντο λένε σε.
Παράγωγα: το κόμπωμαν, κομπωτίζω (απατώ).
Όλον το πολλά =περισσότερο (ιδιωμ. φράση).
Όλον το πολλά για τ’ ατόν εποίκα ’το.
χρέσκουμαι (απ’ το αρχ. ιων.ρ. χρέομαι= καρπούμαι, αόρ. εχρέστα):
1. Χρησιμοποιώ, μεταχειρίζομαι: ’Κ’ εχρέστα ’το.
2. Χρειάζομαι: ’Κ’ εχρέστα σε. Εχρέστεν ατα (φοβήθηκε).
Παράγωγο: χρέσιμον.
Ερωτήσεις κατανόησης και εμβάθυνσης
-Από πού έβλεπε ο συγγραφέας την Τραπεζούντα;
-Γιατί είπε ότι «ας’ ατόν κι άλλο καλλίον κανείς ‘κ’ εξέρ’ την Τραπεζούνταν»;
-Ποια κατά τη γνώμη σας είναι τα σημαντικότερα μέρη που μπορεί
κανείς να δει στην Τραπεζούντα;
Εργασία
-Αναζητήστε στο διαδίκτυο την Τραπεζούντα. Περιηγηθείτε την
πόλη, ξεκινώντας απ’ την πλατεία. Δείτε το ουζούν σοκάκ’ απ’ την πλατεία προς τα δυτικά μέχρι την Αγία Σοφία, τα κουντουράδικα μέχρι το
Φροντιστήριο, το δρόμο προς το λιμάνι, τη Δαφνούντα, τη Μονή Θεοσκεπάστου, το λόφο Πόζ-τεπέ, το Κρυονέρι ψηλά δυτικά με τις βίλες
των αστών Ελλήνων, την παλαιά πόλη με το κάστρο των Κομνηνών,
τον Άγιο Ευγένιο.
-Φέρτε εικόνες της πόλης.
-Συζητήστε για τα σημαντικότερα μνημεία της πόλης.
-Κάντε ένα σχεδιάγραμμα με το βασικό πολεοδομικό ιστό της πόλης.
-Περιγράψτε συνοπτικά μια φανταστική περιήγησή σας στην πόλη.

94

ΜΑΘΗΜΑ 11ο – ΜΕ ΤΣΗ ΨΗΣ Τ’ ΟΜΜΑΤΑ

Επέκταση διδασκαλίας
Να παρουσιαστούν δίστιχα τραγούδια της Τραπεζούντας (μεταξύ
των οποίων το «Εξέβα απάν’ ‘ς σον Πόζ – τεπεν κ’ είδα την Τραπεζούνταν». Να διδαχθούν γλωσσικά, μουσικά και αν είναι δυνατόν και
χορευτικά.
Επιλογή κειμένου –επεξεργασία: Θεοδωρίδου Αλκμήνη

Η Ασπασία Ζήση, Διευθύντρια του Παρθεναγωγείου
Τραπεζούντας 1870-1922
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Μάθημα 12ο
Ο ΓΕΡΟΝ ΚΑΙ Ο ΠΕΤΕΙΝΟΝ
Εισαγωγικό σημείωμα
Τα παιγνιδίσματα της καλλιτεχνικής –λογοτεχνικής έκφρασης των
Ποντίων που συνδέονται με τις παραδόσεις τους είναι το δίχως άλλο
μια ανώδυνη άσκηση αλλά ταυτόχρονα και εκγύμναση της μνήμης. Στο
τραγούδι που ακολουθεί, αυτό γίνεται μ’ έναν τρόπο αστείο, παιδευτικό
και συνάμα γοητευτικό.
Κείμενο
Έτον ένας γέρος κ’ είχεν έναν πετεινόν,
π’εκούϊζεν παρώρας, παρώρας παραζάμανα
κ’ εγνέφιζεν τον γέρον τον παραπονεμένον.
Έρθεν και- ν’ ο αλεπόν κ’ έφαγεν τον πετεινόν,
π’εκούϊζεν παρώρας, παρώρας παραζάμανα.
κι εγνέφιζεν τον γέρον τον παραπομενένον.
Έρθεν και -ν’ ο σκύλον, έφαγεν τον αλεπόν.
Έρθεν και το ξύλον, εσκότωσεν τον σκύλον,
π’ έφαγεν τον αλεπόν, π’ έφαγεν τον πετεινόν κλπ.
Έρθεν κι η φωτία,’εκαψεν το ξύλον,
π’εσκότωσεν το σκύλον κλπ.
Έρθεν και -ν’ ο ποταμόν, ενέφ’σεν τη φωτίαν ,
π’ έκαψεν το ξύλον, π’ εσκότωσεν το σκύλον κλπ.
Έρθεν, και το χτήνον, έπεν και τον ποταμόν,
π’ ενέφσεν τη φωτίαν, π’ έκαψεν το ξύλον κλπ
Έρθεν και- ν’ ο λύκον, έφαεν το χτήνον,
που έπεν τον ποταμόν, π’ενέφ’σεν την φωτίαν κλπ
Έρθεν κι ο τσοπάνον, εσκότωσεν τον λύκον,
π’ έφαγεν το χτήνον, που έπεν τον ποταμόν κλπ
Έρθεν και -ν’ ο Γουρζουλάς, επαίρεν τον τσοπάνον,
π’ εσκότωσεν τον λύκον, π’ έφαγεν το χτήνον,
που έπεν τον ποταμόν, π’ ενέφ’σεν τη φωτίαν,
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π’ έκαψεν το ξύλον ντ’ εσκότωσεν τον σκύλον,
π’ έφαγεν τον αλεπόν, π’ έφαγεν τον πετεινόν,
π’ εκούϊζεν παρώρας, παρώρας παραζάμανα
κ’ εγνέφιζεν τον γέρον, τον παραπονεμένον.
Λεξιλόγιο –ιδιωματικές φράσεις:
Κουίζω και κοΐζω και κούζω =ξυπνώ (ρήμα, απ’ το αρχ. κοΐζω =γρυλλίζω, αόρ. εκούιξα και εκούξα, προστ. κ ούιξον-ξτε):
1. Λαλώ , φωνάζω :Κούζ’ ο πετεινόν .
2. Καλώ με τ’όνομα :-Πώς να κούζω σε ;
3. Προσκαλώ: Εκούιξα όλον τον κόσμον.
παρώρας ή πάρωρα =παράκαιρα (επίρ. x��������������
���������������
ρον. απ’ την ��������
πρόθεση
παρά +ώρα).
Παροιμία: Ο πετεινόν πη κουίζ’ παρώρας, κόφ’νε τη γούλαν ατ’ (άστοχα λόγια ή πράξεις που έχουν συνέπειες).
παραζάμανα = παράκαιρα (χρ. επίρ., απ’ την πρόθεση παρά +την
τουρκ. λ. ζαμάν’).
εγνεφίζω και ’γνεφίζω =ξυπνώ (ρήμα, απ’ το επίθετο έγνεφος = ξυπνητός, αόρ. εγνέφ’σα, προστ. γνέφ’σον-στε).
Παράγωγα : έγνεφα (επίρ.), ’γνέφισμαν. Φρ. Εγνέφ’σα το μωρόν παρώρας.
Αντίθετο: κοιμίζω
νεβήζω και νεσβήνω και νεβζήνω=σβήνω (ρήμα, απ’ το αρχ. ρ. ανασβέννυμι, αόρ. ενέφσα και ενέβζα, προστ. νέφσον – νεβήστε, παθητ.
νεσβίουμαι και νεβζίουμαι, ενεβζήα και ενεβζήγα, μτχ. νεσβημένος και
νεσβηγμένος):
1. Νεσβήν’ τ’ άψιμον . Φρ.: Ενεσβήεν η φώση μ’ (=τυφλώθηκα).
2. Εξαφανίζω, καταστρέφω : Εσβήεν η γενεά τ’. Αντ.: αφτύνω, άφτω.
χτήνον = η αγελάδα (πληθ. τα χτήνα, από το αρχ. ουσ. κτήνος ).
Φρ. Εγέννεσεν το χτήνον (ευνοϊκή περίσταση).
Παροιμ. Άμον αλμεγάδ’ χτήνον (για οικονομική εκμετάλευση).
πίνω =πίνω (ρήμ. αόρ. έπα, προστ. πία-τε, απαρ. πιείν, πιείναι).
Παροιμ.: Ντο τρώγω τρώει με και ντο πίνω πίν’με (=είμαι σε απόγνωση).
ο γουζουρλάς και γουρζ’λάς =φαρμακερός, πανούκλα. Αρσεν. από
το ουσιαστ. γουρζούλ (ιν) αγνώστου ετύμου =φαγητό δηλητηριασμένο
που βλάπτει και καταστρέφει.
Παροιμ. Εβγαίνω ας σην χολέραν κ’εμπαίνω ’ς σον Γουρζουλάν (από
το ένα κακό στο άλλο ).
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Ερωτήσεις κατανόησης
-Τι τραγούδι είναι αυτό και τι μας διδάσκει;
-Τι είχε ο γέρος και τι του έκανε ο πετεινός ;
-Ποιος έφαγε τον πετεινό ;
-Ποιος και τι ήρθαν στη συνέχεια, μετά τον πετεινό;
-Μάθε καλά τα τραγούδι.
Γραμματική -Ασκήσεις
Τα γένη των ουσιαστικών στον πληθυντικό αριθμό
1.Βρίσκω και υπογραμμίζω όλα τα ουσιαστικά του τραγουδιού, τα
γράφω παρακάτω και δίπλα γράφω τον πληθυντικό αριθμό:
Ενικός
ο γέρον

Πληθυντικός
οι γερόντ’ και οι γεροντάδες

............................

. ...........................................................

............................

. ...........................................................

............................

. ...........................................................

............................

. ...........................................................

............................

. ...........................................................

............................

. ...........................................................

............................

. ...........................................................

............................

. ...........................................................

............................

. ...........................................................

Τι παρατηρώ ως προς το γένος των ουσιαστικών στον πληθυντικό;
Ποια διατηρούν το γένος και ποια όχι; Ποιο γένος τείνει να επικρατήσει;
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Μερικά ουσιαστικά που φανερώνουν ζώα, κλίνονται στον πληθυντικό
με τα κανονικά τους άρθρα.
98

ΜΑΘΗΜΑ 12ο – Ο ΓΕΡΟΝ ΚΑΙ Ο ΠΕΤΕΙΝΟΝ

π.χ.

ο πετεινόν- οι πετεινοί
ο αλεπόν -οι αλεπούδες
ο λύκον –οι λύκ’
ο αητέντς-οι αητέν’
ο άρκον –οι άρκοι
ο γερανόν – οι γερανοί

2. Γράφω δίπλα σε κάθε λέξη τον πληθυντικό, όπως στο παράδειγμα:
Ενικός

Πληθυντικός

Ενικός

o���������������������������������������������
γειτονάς
οι γειτονάδες
η κοιλία

Πληθυντικός
..........................

o�����������
μουχτερόν

.........................

η εγκλεσία ..........................

o�����������
τεχνίτες

........................

η καρδία

..........................

o� ������
πόνον

.........................

η λαλία

..........................

o����������
γάιδαρον

.........................

η ημέρα

..........................

o κλέφτες

.........................

η νύφε

..........................

o�������
μήνας

.........................

η γαρή	

..........................

o� ����������
παρχάρτς

........................

η ώρα

..........................

o���������
άγουρον

.........................

η πόρτα

..........................

o����������
μάστορας

.........................

η αυλή	

..........................

3.Σχηματίζω απλές προτάσεις με τις λέξεις των παρενθέσεων.
Κατόπιν τις μεταφέρω στον πληθυντικό αριθμό.
(κάτα, πεντικός, πιάνω)

Η κάτα επίασεν τον πεντικόν
Τα κάτας επίασαν τα πεντικούδα

(τσοπάνος, σκύλος, συρίζω )	 .........................................................
..........................................................................................................
(αλεπός, κοσσάρα, φουρκίζω)	.........................................................
..........................................................................................................
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(σκύλος, λύκος, κυνηγώ )	

.........................................................

..........................................................................................................
(οικοκυρά, εμποδέα, φορώ )	 .........................................................
..........................................................................................................
(φωτία, αχερώνα, καίω )	

.........................................................

..........................................................................................................
(άγουρος, δουλεία, ’κί αγαπώ)	.........................................................
..........................................................................................................
(κουτζή, πρόσωπος, νίφτω)	

.........................................................

..........................................................................................................
(γιατρός, καρδία, ακούω )	
  
Εργασία

.........................................................

Ψάχνω και βρίσκω κι άλλα παιδικά ψυχαγωγικά τραγούδια από την
ποντιακή παράδοση.
Επέκταση διδασκαλίας
Να διδαχθεί το τραγούδι μουσικά και χορευτικά.
Επιλογή κειμένου – επεξεργασία: Θεοδωρίδου Αλκμήνη.
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Μάθημα 13ο
ΠONTIAKA ANEKΔΟΤΑ
Εισαγωγικό σημείωμα
Τα ανέκδοτα υπήρξαν συστατικό στοιχείο της κοινωνικής ζωής των
Ελλήνων του Πόντου. Εξέφραζαν την αδιάκοπη προσπάθεια εκτόνωσης
της πίεσης από τον καθημερινό αγώνα επιβίωσης και λειτουργούσαν
λυτρωτικά στο πλαίσιο του διπόλου, της χαρμολύπης: πόνος, δάκρυ,
αλλά και γέλιο, χαρά. Οι Πόντιοι έκλαψαν πολύ, παράλληλα όμως
γέλασαν και με την καρδιά τους. Τ’ ανέκδοτά τους ήταν αυτοσαρκαστικά, μ’ αυτά διακωμωδούσαν τις ίδιες τις αδυναμίες τους. Εξέφραζαν
ακόμη τους φόβους, τις επιθυμίες, τις ελπίδες τους, αποτυπώνοντας
την καθημερινότητά τους, γι’ αυτό έχει ιδιαίτερη αξία η μελέτη και ταξινόμησή τους.
Το ανέκδοτο που ακολουθεί είναι απ’ το δημοσίευμα του Παντελή
Μελανοφρύδη «Ανέκδοτα και παραδόσεις Χαλδίας» (Αρχείο Πόντου,
τόμος 7ος, 1937, σελ. 242). Πρόκειται για ένα αυτοσαρκαστικό ανεκδοτοποιημένο περιστατικό, που αποδίδεται σ’ ένα χαρακτηριστικό Πόντιο
της Χαλδίας, τον Τσαρκονέτεν το Φώτ’ τον Αδισενόν.
Κείμενο

Οι τράντα λύκ’
Ο Φώτ’ς είναν ημέραν έρθεν σο χωρίον. Χειμώνας και χιόνα έναν
γόνατον. Οι παιδάντ’ εκαλωσόρτσαν ατον κ’ ερώτεσαν ατον:
-Ντό χαπάρα θείο Φώτ’;
-Νέπε, είπεν, είδα σην στράταν σίτα έρχουμ’νε τράντα νοματούς λύκ’ς.
-Θείο Φώτ’, είπαν ατον, τράντα λύκ’ εντάμαν’κί πάνε, λάθος έιεις.
-Νέπε, είπεν ’κ’ εξέρω, ’κ’ εμέτρεσα, αμα εικοσπέντε θα έταν.
-Γιοκ, θείο Φώτ’, είπαν ατον, ατόσον σουμά σο χωρίον ’κί κατηβαίν’νε
ατόσον πολλοί λύκ’.
Οι παιδάντ’ ας έναν το μέρος, ο Φώτ’ς ας άλλο, αγάλα αγάλα
εκατήβαν οι λύκ’ είκοσ’ κι επεκεί δέκα κι απ’ ολίγον ολίγον ο Φώτ’ς εκατήβεν σ’ είναν λύκον.
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-Θείο Φώτ’, είπαν ατον, τζάνουμ,’κί θα έτον λύκος ατός τηνάν είδες,
κάτ’ άλλο θα έτον.
-Νέπε, είπεν, αφκακέσ’ σην φραχτήν κάτ’ ελατάριζεν.
Λεξιλόγιο-ιδιωματικές φράσεις
χειμώνας (απ’ την αρχ. λ. χειμών. Συνώνυμα: χειμός, μεσαιωνικός
τύπος του μεταπλασθέντος «χειμών» κατά το: γέρων γέρος, δράκων
δράκος, κ.ο.κ.) και χειμωγκός (απ’ το παλαιότερο επίθετο χειμωνικός,
με την ίδια ρίζα).
παιδάντ’ =έφηβοι, νέοι (πληθ. του παιδάς).
εκαλωσόρεψαν =καλωσόρισαν (αόρ. του ρήματος καλωσορεύω, απ’
το «καλώς ώρισες»). Ουσιαστικά: καλωσόρεμαν και καλωσόρισμαν.
νέπε και νέπρε: =μωρέ (Ανδρικό κλητικό επιφώνημα.
Από τα κλητικά επιφωνήματα νε+πρέ (=μωρός).
σίτα και σόταν και όσταν =καθώς, όταν, ενώ ( χρονικός σύνδεσμος, απ’
το (ει)ς +όταν).
Φρ. Σίτα επέγνα σην στράταν, επέντεσα τον.
Φρ. Σίτ’ έμ’νε καλά, ερρώστεσα.
γιοκ =όχι (αρνητικό μόριο, απ’ το τουρκ. yok��
�����
).
σουμά =κοντά (και σιμά, τοπικό επίρρημα, απ’ το αρχαίο επίθετο σιμός
= ο έχων συμπιεσμένη μύτη).
Φρ. Σουμά σο ξερόν καίεται και το ζογρόν (χλωρό).
Φρ. Αδά σα ημέρας σουμά.
τζάνουμ =ψυχή μου, αγαπητέ μου (Απ’ το περσικό djan������������
����������������
= ψυχή, καρδιά).
ελατάριζεν =σάλευε, κινιόταν (ρήμα, παρατατ. του λαταρίζω, απ’ το
αρχ. ελατήρ, αόριστος ελατάρτσα, παθ. λαταρίουμαι και λαταρίγουμαι,
αόρ. ελαταρία και ελαταρίγα).
Φρ. Άμον αποθαμένος, ξάι ’κί λαταρίζ’.

ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ
Εισαγωγικό σημείωμα
Το κείμενο που ακολουθεί ως συνέχεια του μαθήματος, είναι απόσπασμα απ’ το περιοδικό «Ποντιακό θέατρο» (τεύχος 2ο, Ιούνιος 1950,
Αθήνα, σελίδα 25). Πρόκειται για ένα ανέκδοτο που εκφράζει αυτοσαρκασμό και υπερβολή των Ποντίων προσφύγων πρώτης γενιάς, βρίσκε102
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ται δηλαδή στο ίδιο πλαίσιο με το προηγούμενο.
Κείμενο
Ο Στόφορον κι ο Ηλίας
Ο Στόφορον κι ο Ηλίας καλατζεύ’νε σο καφενείον για την πατρίδαν.
ΣΤΟΦΟΡΟΝ: Ηλία, νουνίζω ατώρα πώς θα έταν σην πατρίδαν τα
καρπούζα, τ’ αγγούρα.
ΗΛΙΑΣ: Σην πατρίδαν; χμ…… Αδά αΐκα καρπούζα ακόμαν ’κ’
είδα…. Κατ’ αγγούρα είχαμε, ντό να λέγω σε, έτρωγαμε τ’ απέσ’ και
το έξ’ το εύκαιρον εποίν’ναμε μαγαράν, τούνελ κι’ εδεβήναμε αποπέσ’.
Κι αν λες και για τα καρπούζα; Νέπε, έναν χρονίαν είχα σην παχτσάν
έναν καρπούζ’ ντο να λέγω σε, τ’ απέσ’ ετρώγαμε έναν μήναν δέκα
ψυχάς και τ’ έξ’ εποίκαμ’α’ ύστερα έναν τρανόν αχερώναν, π’ εχώρνεν πενήντα ανθρώπ’ς απέσ’….
ΣΤΟΦΟΡΟΝ: Να ζεις Ηλία, ψέματα είπες μας. Να ζεις (φεύγει)
ΗΛΙΑΣ: Νέπε, ποίος λέει ψέματα; Νέπε, αφορεσμένον, σκύλ’ κουτάβ’….Φεύ’ς, ναι…
ΣΤΟΦΟΡΟΝ (Από μακριά): Να ζεις, Ηλία. Να ζεις!
ΗΛΙΑΣ: Ανάθεμά σε, εποίκες με ρεζίλ’ σο καφενείον.
Λεξιλόγιο-ιδιωματικές εκφράσεις
καλατζεύ’νε
= συνομιλούν
(ρήμα καλατζεύω και καλατζεύω,
αόρ.εκαλάτζεψα, προστακτ. καλάτζεψον, παθ. Καλατζεύκουμαι
και καλατζεύκομαι, αόρ. εκαλατζεύτα, μτχ καλατζεμένος. Απ’ το
καλατζή=συνομιλία, αγνώστου ετύμου. Παράγωγα: καλατζεία=λόγος,
συνομιλία, καλάτζεμα(ν) το αυτό, καλατζευτά (επίρρ.).
Φρ. Πολλά καλατζεύ’ (=είναι φλύαρος).
Φρ. Ατός ’κί καλατζεύκεται (=δεν μιλιέται).
νουνίζω =σκέπτομαι (ρήμα ενεστώτα, αόρ. ενούντσα, προστακτ.
Νούντζον, μτχ νουνισμένος και νουνιγμένος. Απ’ το αρχ. νους). Οικογένειες λέξεων: νούνισμα(ν) και νούνιγμα(ν) =σκέψη, συλλογισμός.
Νουνιχτά (τροπ. Επίρρ).
Φρ. Δέκα φοράς νούντζον και μίαν καλάτζεψον.
Φρ. Πάει σην στράταν νουνιχτά.
αΐκα (αντων) =τέτοια.
εύκαιρον (επίθετο εύκαιρος =άδειος και ανόητος).
Φρ. Εύκαιρον σακίν ‘ς σα ποδάρα ’κί στέκ’.
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Φρ. Ντό να λές ατον, εύκαιρος έν’ (= τι να του πεις, είναι ανόητος).
εποίναμε: =κάναμε (ρήμα, παρατατατικός του ρήματος ποίω και ποίκω και εφτάγω (απ’ το αρχ. ποιώ) (παρατατ. εποίν’να, αόρ. εποίκα,
προστακτ. ποίσον, απαρέμφ. ποισείναι).
Φρ. Απάν εποίκεν, αφκά εποίκεν (=έκανε πάνω-κάτω, προσπάθησε
πολύ).
Φρ. Αν είχες ποισείναι την δουλείαν (=αν είχες κάνει τη δουλειά).
Φρ. Ποίω συντροφίαν και με τον δαβολον, ώστα περώ το ποτάμιν (=
κάνω συντροφιά και με το διάβολο, ώσπου να περάσω το ποτάμι, δηλ.
σε δύσκολη περίσταση αναγκάζεται κανείς να συνεργαστεί ακόμη και με
άνθρωπο φαύλο).
μαγαράν =σπηλιά, στοά (η μαγαρά και ο μαγαράς, απ’ το αραβ. ma���
gara���
).
εδεβήναμε: =περνούσαμε (παρατατικός του ρ. δαβαίνω και δεβαίνω,
απ’ το αρχ. ρήμα διαβαίνω). Παρατατ. εδέβηνα και εδήβαινα, αόρ.
εδέβα και εδήβα =διαβαίνω, περνώ, πηγαίνω.
Φρ. Εδέβαν τα χρόνα μ’ (πέρασαν τα χρόνια μου, γέρασα).
Φρ. Το παιδί ας σο στομολόεμαν εδέβεν (=από βασκανία πέθανε).
αποπέσ’ =από μέσα (και απαπέσ’ και αποπέσω και αποπέσου, απ’
το από+επίρρ.απέσω).
παχτσάν και παχτσέ = μπαχτσές= κήπος (από το περσικό bagdje�
������� ��
ή ���
το
τουρκικό bahce��
�������
).
εποίκαμ’ α =το κάναμε (αόρ. του ποίω, βλ. πιο πάνω).
αχερώνα (η), αχερών’(το) = αχυρώνας (και αχυρώνα και αχερώνα
και αχυρώνιν, απ’ το αρχ. ουσιαστικό αχυρών). Οικογένεια λέξεων:
αχυρένος (=γεμισμένος με άχυρα: αχυρένεν μαξιλάρ’ ), αχυρέα (=η
οσμή άχυρου), αχυροκάλαθον (=καλάθι για μεταφορά αχύρων), αχυροκόσκινον (= κόσκινο για το χώρισμα άχυρων και σιταριού).
απέσ’ =μέσα, προς τα μέσα (απέσω, επίρρ.).
Φρ. Εμπαίνω απέσ’ ‘ς σην δουλείαν (μτφ= κατανοώ την υπόθεση).
Φρ. Λέει έξ’ απέσ’ λέει εξαπέσια (μτφ. =μιλάει ασυνάρτητα).
Ενδεικτικές ασκήσεις-ερωτήσεις εμβάθυνσης
-Να γίνει συζήτηση για το ρόλο των παραδοσιακών ποντιακών ανεκδότων, ιδιαίτερα σε αντιδιαστολή με τα σχετικά πρόσφατα ρατσιστικά
ποντιακά ανέκδοτα.
-Να αντιστοιχιθούν σωστά οι σημασίες των λέξεων:
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