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α =  δπως προφέρονται μαζύ τά φωνήεντα εα. ο=δπως τό γαλλικό eu 
ξ=δπως τό γαλλικό j. κ=δταν είναι μπροστά σέ α, ε καί i, δπως τό γαλ 
λικό q στις λέξεις quelle ή qui. ‘Όταν είναι μπροστά άπό α, ο καί ου, 
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kch. π=δπως τό γαλλικό ρ. δ=δπως τό γαλλικό ch. τ δπως τό γαλλικό t 
χ=δπως τό γαλλικό ch. ψ δπως τό γαλλικό pch. γ=δπως στή συλλαβή 
γα, εστω καί <5ν είναι μπροστά άπό ΐ. κ=δπως τό γαλλικό g στή λέξη 
guerre. ιΐ=δπως τό γαλλικό b τ=δπως τό γαλλικό d. χ=τραχιά προφορά 
διτως στό άχ, έστω κι άν είναι μπροστά άπό i. ‘Η  κατάληξη αύ’, εύ’=  
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προηγούμενο φωνήεν: ξάι, ναϊλοί, έφτάει, κρούει. Τό η σέ τούρκικες λέξεις 
βαρύ, φθόγγος άνάμεσα στις φωνές i καί ου.
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ΠΡΟΣ ΝΕΕΣ ΕΞΟΡΜ ΗΣΕΙΣ
Μέ χαρά μας προβαίνομε στήν 

Ικδοση τών *Χρονικών τοϋ Πόντου».
Είμαστε βέβαιοι, πώς τό ϊδιο συν

αίσθημα δοκιμάζουν κι δλοι οί συμ
πατριώτες μας.

Μ ’ ευχαρίστηση άσφαλώς θά χαι
ρετίσουν τό περιοδικό μας κι δλοι 
οί φίλοι τών Ποντίων κι οί άνθρωποι 
τών γραμμάτων γενικά.

“Ετσι πραγματοποιείται μιά άπό 
τις βασικές έπιδιώξεις, πού μπορούσε 
νάχει ό Σύλλογός μας.

Οί σκοποί τοϋ περιοδικού μας κα
θορίζονται στήν έγκύκλιο, πού εχει 
άναγγείλει τήν έκδοσή του καί πού 
καταχωρίζεται κι έδώ, σέ άλλη σε
λίδα.

Ε κ ε ίν ο  πού θά μπορούσε άκόμα 
ϊσως νά προστεθεί στή θέση αύτή, 
είναι τοΰτο:

Ό  λαός μας, ό λαός ό Ποντιακός, 
μέ τή μακρόχρονη ιστορική του στα
διοδρομία, μέ τή γόνιμη έθνική δράση 
καί τις άρετές πού εχει άναπτύξει 
στή μακρινή του γενέτειρα, εχει έξ· 
ασφαλίσει έξαρχής μιά ευνοϊκή θέση 
στήν κρίση καί στή συνείδηση του έλ- 
ληνικοΰ κοινού.

Ή  ένεργή συμμετοχή κι ή πλούσια 
καρπερή του άπόδοση κατά τήν τε 
λευταία εικοσαετία σέ δλους τούς 
τομείς καί τις έκδηλώσεις τής πολιτι
κής, τής οικονομικής, τής κοινωνικής 
καί τήςέθνικής γενικά ζωής τοϋ τόπου, 
εχει κι άπό κοντά τρανότατα άποδεί- 
ξει,πώς ό μονολιθικά σταθερός χαρα
κτήρας, ή φιλοπονία, ή προοδευτικό· 
τητα, ή ψυχική ρώμη κι ή καρτερία

στόν Πόντιο, δέν ήταν άπλός θρύλος.
Δέ γράφονται τά λόγια αύτά γιά 

νά δοκιμάζομε τή μικρή χαρά άπό μιά 
ταπεινή περιαυτολογία ουτε γιά ν' 
αύτολιβανιζόμαστε καί νά μδς ά- 
κοΰν κι οί άλλοι— έδώ πού τά λέμε.

Τ ’ άνεκτίμητα αύτά κεφάλαια, βα
ριά κληρονομιά σεβαστών προγόνων, 
δημιουργοΰν σοβαρές ύποχρεώσεις 
σέ δλους μας. Καί ή πρώτη άπ’ όλες 
ε ίνα ι:

Νά περισώσομε δλους τούς πολύτι
μους θησαυρούς, ό'λον τόν συμπυκνω- 
μένον ύγια πολιτισμό, «άπόσιαγμα 
τής παναν&ρώπινης γνώσης αιώνων» ,
πού μδς κληροδοτήθηκαν άπό γενεά 
σέ γενεά.

Γιά νά τό πετύχομε αύτό, εΤναι α
νάγκη, έπιβάλλεται νά στηρίξομε, νά 
ένισχύσομε, νά βοηθήσομε τό νέο μας 
περιοδικό.

Τά «Χρονικά τοϋ Πόντου» , μαζί μέ 
τό «Άρχεϊον Πόντου», τά « Ποντια
κά Φύλλα» καί δλα τάλλα δμοια έν
τυπα βιβλία καί περιοδικά, θ’ άποτε- 
λέσουν τήν «ιερά κιβωτό», μέσα στήν 
όποία θά περισώσομε καί θά διαφυ
λάξομε τά προγονικά μας κειμήλια, 
τούς άτίμητους θησαυρούς μας, τά 
δσια καί τά ιερά μας.

"Ο,τι θά κατορθωθεί, θά κατορθω
θεί άπό τό σύνολο τών Ποντίων Ξ έ 
ρομε έξάλλου πώς καί ή περιουσία 
τοϋ περιοδικού θά είναι περιουσία τοΰ 
Συλλόγου μας—θ’ άνήκει στήν Πον
τιακή όλότητα.

Καλούμε λοιπόν σέ συναγερμό καί
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παρακαλοΰμε θερμά δλους τους συμ
πατριώτες μας :

—  Τούς λόγιους Ποντίους: Νά μας 
στέλνουν τις συνεργασίες τους.

—  Τούς δασκάλους μας κυρίως, πού 
ύπηρετοΟνε σέ ποντιακά χωριά, καί 
γενικά κά&ε έγγράμματο συνδρομητή 
μας : Νά μαζεύουν άπό τό στόμα τοΟ 
λαοΰ μας μέ προσοχή κι έπιμέλεια 
κάθε «μνημείο τοΰ λόγου» — τρα
γούδι, παραμύθι, άνέκδοτο, παροι
μία κ.τ.τ. — , καί νά μας τά στέλνουν 
γιά καταχώριση στό περιοδικό μας.

—  Τούς εύπορους: Νά προσφέρουν 
γενναιόφρονα τήν ένίσχυσή τους.

—  Τό πολύ ποντιακό κοινό: Νά 
έγγραφοΰνε στό περιοδικό μας καί νά 
προθυμοποιούνται νά προσφέρουν

τόν όβολό τής συνδρομής τους.
"Ετσι απορούμε νά έλπίζομε, πώς 

μέ τή βοήθεια δλων θά έπιτύχομε νά 
δλοκληρώσομε τήν προσπάθεια καί 
τό βαρύ έργο πού άναλάβαμε.

θά  δείξομε έτσι, πώς ξέρομε νά έκ· 
τιμούμε τήν ιστορία μας, πώς ξέρομε 
νά σεβόμαστε καί νά τιμούμε τούς 
προγόνους μας, πώς είμαστε πραγμα
τικά άξιοι άπόγονοί τους

Καί μαζί μ’ αύτά, θά έξυπηρετή- 
σομε καί τήν 'Ελληνική γραμματολο
γία καί τις έπιστήμες πού άφορά ή 
λαογραφία γενικά.

θέλομε νά πιστεύομε πώς καί στή 
νέα μας αύτή έξόρμηση θά μάς ά- 
κολουθήσουν μ' ένθουσιασμό δλοι 
οί συμπατριώτες μας.

Τό Διοικητικό Συμβούλιο τοΰ Συλλόγου Ποντίων 
« ’ Αργοναϋται— ΚομνηνοΙ»

I. Περβανίδης, Κ. Φωτιάδης, Γ. Βαφειάδης, Ν. Ξηρόπουλος, Ά λ κ . Κογκα- 
λίδης, Ν. Άπατσίδης, Π. Μανασής, ·=.εν. Άκογλους.
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Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ
Τοΰ κ. ΝΙΚΟΥ Η. BEH (BEES)—της ακαδημίας αθηνων

*0 καθηγητής στό Πανεπιστήμιο τής Ά ϋ ή ν α ς  καί 
’Ακαδημαϊκός κ. Νίκος Α . Βέης είχε τήν εύγενικιά 
καλοσύνη νά μας στείλει, κατά παράκλησή μας, 
χό παρακάτω άρθρο, γιά τό πρώτο μας αύτό τεύ
χος. 'Η  μεγάλη τιμή πού μάς κάνει καί μέ τά 
καλά του λόγια καί μέ τΙς Ενθαρρυντικές παρορ* 
μήσεις του, κ ι ή χαρά πού μας δίνει μέ τήν ύπό- 
σχεση τής μελλοντικής συνεργασίας του, μάς ύπο* 
χρεώνουν ξεχωριστά καί δυναμώνουν καί άπλώ- 
νουν τά αίσθήματα εύγνωμοσύνης, σεβασμού και 
άγάπης τού Ποντιακού λαού άπέναντι στό σοφό 
μας Καφηγητή.

Ά π ό  τά παιδικά μου χρόνια, σέ 
χαρές καί σέ λύπες, φίλος άδερφικός 
τοΰ Ποντιακού λαοΰ καί ταπεινός 
έρευνητής τής μεγάλης ιστορίας 
τοΰ Ποντιακοΰ 'Ελληνισμού, χαιρετί
ζω μέ μεγάλη χαρά τό νέο περιοδι
κό σας. "Ας τό εύλογήση γιά τό με
γάλο δρόμο του ή Δέσποινα τών Ού· 
ρανών καί τοΰ Πόντου ή παντοτεινή 
Παραστάτισσα, ή Παναγία ή Σουμε- 
λιώτισσα, πού ξεκίνησε κάποτε γιά 
τά μέρη σας— καθώς ίστοροΰν τά πα
λιά συναξάρια— άπ’ έδώ τήν «τρισέν- 
δοξη πόλη τής ’Αθήνας».

Ή  ταπεινότητά μου στηρίζει τις 
καλύτερες άπαντοχές στό νέο Πον 
τιακό περιοδικό, γνωρίζοντας καλά 
τά στοχαστικά καί φιλότιμα παιδιά 
τοΰ Πόντου, πού τό φέραν στή ζωή 
καί στοργικά θά τό διευθύνουν.

Οί Ποντιακές σπουδές έχουν μιά 
λαμπρή παράδοση' εύχομαι στ’ άχνά- 
ρια τής λαμπρής αύτής παράδοσης 
νά τραβήξη σταθερά τό περιοδικό 
σας καί νά χαρίση στή Φυλή μας καί 
στήν Επιστήμη πολλά κι* άνεχτίμητα 
πνευματικά κ’ ήθικά χαρίσματα. Καί 
στήν ταπεινότητά μου μακάρι ναναι 
άπό τή Μοίρα γραφτό, νά μπορέση 
μέ τις λιγοστές της δυνάμεις νά 
προσφέρη κάτι γιά τόν κεντρικό σκο
πό τοΰ νέου περιοδικού.

Ή  συστημαστική συναγωγή κ" ή 
έπιστημονική μελέτη τής Ποντιακής 
Λαογραφίας (στήν πιό πλατειά έν
νοια τοΰ δρου) είναι ό άντικειμενι- 
κώτατος σκοπός τοΰ νέου περιοδι
κού. Σχετικά πρός τήν Ποντιακή Λαο
γραφία ξέρουμε δλοι μας, δτι αύτή 
είναι παλιός καταχωνιασμένος θη
σαυρός, πού ή σημασία του δέν είναι

περιωρισμένη τοπικώς μόνο στόν 
Πόντο καί στήν 'Ελλάδα, άλλά κ ’ έ
ξω άπ’ αύτή. Χωρίς άλλο ή Ποντια
κή Λαογραφία θά βοηθήση στή δια
φώτιση πολλών ζητημάτων τής ζωής 
όλόκληρης τής 'Ελληνικής Φυλής καί 
σιούς νεώτερους χρόνους. Κ ’ είναι 
άνάγκη μιά ώρα άρχύτερα νά περι- 
μαζέψουμε τά λαογραφικά μνημεία 
τοΰ Πόντου προτοΰ οί γέροι κ ’ οί γε- 
ρόντισσες τά πάρουν μαζί τους στόν 
τάφο τους κι έτσι μάς χαθή γιά 
πάντα ’Εθνικός θησαυρός άμέτρητης 
άξίας.

Έσεΐς, άγαπητοί μου "Ελληνες τοΰ 
Πόντου, γνωρίζετε καλύτερα άπό 
μένα τί πολύτιμα πεζά καί έμμετρα 
κομμάτια τού ’Ακριτικοΰ κύκλου φυ
λάξατε. Βέβαια τό μεσαιωνικό μας 
έπος τοΰ Διγενή ’Ακρίτα δέν έχει ά- 
ποκλειστική πατρίδα του τόν Πόντο. 
Μά πουθενά ή Άκριτική άνάμνηση 
δέν έζησε ώς τις ήμέρες μας τόσο 
πολύκλαδη καί τόσο περισσή δσο 
στή μυριοπόθητη χώρα σας, στή με
γάλη ’Ακρόπολη τοΰ Μικρασιατικοΰ 
Έλληνισμοΰ. Καί χειρόγραφο πον
τιακό μάς έφύλαξε μιά διασκευή άπό 
τό Ά κρ ικό  έπος, πού πρώτος ό δικός 
σας Σάββας Ίωαννίδης τήν έκαμε 
γνωστή στό φιλολογικό κόσμο. Καί 
πάλι Πόντιοι μισθοφόροι, καθώς φαί
νεται, έφεραν τ ’ ’Ακριτικά τραγούδια 
στήν Κύπρο (μά δχι στά χρόνια τοΰ 
Βυζαντινού αύτοκράτορα Τιβέριου 
Β ', 698 705, δπως στοχάστηκαν με
ρικοί). ’Από τή γνώση τών Ποντια
κών παραδόσεων πού κλωθογυρίζουν 
όλόγυρα άπό τόν ήρωικό Διγενή ’Α 
κρίτα κ ’ είναι άκόμα άκατάγραφες 
ή άνέκδοτες, δικαιούμεθα ν ’ άπαν- 
τέχωμεν άξιόλογη έπιστημονική ώφέ- 
λεια γιά τό μεσαιωνικό μας έθνικό 
έπος.

Πώς πρέπει, καλοί μου φίλοι καί 
συναγωνιστές, νά περιμαζεύωνται καί 
νά δημοσιεύωνται τά λαογραφικά κεί
μενα ; ’Απαράλλακτα δπως κυκλοφο
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ροΟν στά χείλη τοϋ λαοΰ, άδιάφ&ορα, 
μέ πιστή άπόδοση δλων τών φωνη
τικών ιδιοτήτων τών άνθρώπων, πού 
υπαγορεύουν τά κείμενα. Τά καλύ
τερα μέσα γιά τήν άποθησαύριση λαο- 
γραφικών κειμένων είναι ειδικοί φω
νογράφοι γιά διαλεκτολογικές φωνο
ληψίες. Δέν πρέπει ποτέ νά καταστρέ 
φεται ό γλωσσικός τύπος τών ιδιω
ματικών κειμένων, πού πολλές φο
ρές έχει ξεχωριστή άξία. Ή  γλώσσα 
τοΟ πατέρα σας και τής μάννας σας, 
παιδιά τοΰ Πόντου, Ά ς  μένει πάντο
τε— δπως λέει ό Παλαμάς — «καί τής 
ψυχής σας ή γλώσσα»(1)· Κρατήσατέ 
τη μέ στοργή στήν οικογενειακή σας 
όμιλία' δσοι μπορείτε άπό σάς 
καλλιεργήσατέ τη καί λογοτεχνικά. 
Σ ’άλλες χώρες τά τοπικά γλωσσικά 
ιδιώματα έχουν νά δείξουν θαυμα
στές φιλολογίες κι' όνομαστούς λο 
γοτέχνες (2). Γιατί νά μήν έχουμε καί 
μεΐς γερή λογοτεχνική κίνηση στά 
Τσακώνικα, στά Κρητικά, στά Πον
τιακά, στά Κυπριώτικα κλπ ; Ό  με- 
μεγάλος Grim e είπ ε: « Ή  γλώσΟα 
μας είναι έπίσης ή ιστορία μας». Τί 
άρχαιόπρεπα στοιχεία, τί άληθινά 
διαμάντια βρίσκονται στά πατρογο
νικά σας γλωσσικά ιδιώματα ξαίρετε 
καλά τό έχουν διδάξει σ' δλο τόν 
κόσμο ό δικός σας ό γλωσσολόγος 
Δημ. Οίκονομίδης, ό Ελ. Κούσης, δ 
’Άνθιμος Παπαδόπουλος— κι' αύτοί 
δικοί σας — ό καθηγητής Γεώρ. Ν. Χα- 
τζηδάκις (3), ό Μ. Δέφνερ κι’ άλλοι. 
‘Όπως τά Τσακώνικα διατήρησαν 
στοιχεία δωρικά, μάλιστα άπό τό νεο· 
λακωνικό ιδίωμα, έτσι τά Ποντιακά 
διατήρησαν στοιχεία Ιωνικά. Συχνά 
διατηρήθηκε στά ποντιακά ή άρχαία

(1) 'Ασάλευτη Ζωή : 'Εκατό Φωνές, ά· 
ριθ. 16.

(2) Στή χώρα μας οί δασκ*λοι άλλοτε 
ήσαν έκεΐνοι πού συστηματικά κοίταζαν 
πώς νά θανατώσουν τά τοπικά γλωσσικά 
Ιδιώματα· σ’ άλλες χώρες οί περισσότε
ροι λογοτέχνες, πού γράφουν κατά τΙς 
τοπολαλιές, βγαίνουν άπό τό δασκαλικό 
κόσμο

(3) Γιά τελευταία φορά ίίγραψεν ό μα
καρίτης καθηγητής γιά τά ποντιακά στό 
περιοδικό «Byzantinisch - Neugriechische 
Jahrbiicher» (πού βγάζει ή ταπεινότητά 
μου) τόμ. Ζ', τεΰχος 3)4, 1930, σελ. 383—387.

προφορά τοΰ η σάν ε (π.χ. κλέφτες 
=κλέφτης, νν<ρε=νύφη, έγάπεοα=·(\- 
γάπησα, ίκουαα=τ\κουσα, ?σαν=ή- 
σαν, ?ιον=ήτον, έτιμέ#βς=έτιμήθης 
κλ. Τό άρνητικό μόριο στήν Οίνόη, 
Ά ν ω  Ά μ ισ ό  (Καντίκιοί), Σινώπη καί 
Ίνέπολη είναι ούκί, σ' άλλα ποντια
κά : ’κ» (αύτά είναι λείψανα Ιωνικά). 
Στά ποντιακά κρατήθηκε πολλούς 
αιώνες ή άρχαία προφορά του φ σάν 
π, γι’ αότό σήμερα τό σύμπλεγμα 
σφ προφέρεται άπό τούς Πόντιους : απ 
(π χ. (ΤΛΐντόνα=σφεντόνα, σπάζω—  
σφάζω, <τπίν)Ό>=σφίγγω κλ.). Τό σύμ
πλεγμα : σι στά έμπρόθετα: στβϋ,
ατό, αιή κλ. χάνει τό : τ (π.χ αή μάν- 
ναν=στή μάνναν, αά παιδία=στά 
παιδία κλ .).Ή  προφορά τοΟ : (χε), (jft) 
είναι παχειά: (δε), (όι). (π.χ. ?Χ « ι=  
έχει, /?έχετε=βήχετε κ.λ.). Φυλάγε
ται τό τελικό: ν (π .χ. χωρίον, &ε- 
ρίον, δέ φυλάγεται στόν Ό φη, στά 
μεσόγεια χωριά τών Κοτυώρων Σε- 
μέν, Ματέν (*) . κ.λ. καί σέ μερικά 
άλλα μέρη του Πόντου) Μερικά ού- 
δέτερα έχουν κατάληξη : -μαν (π.χ. 
τό αΐμαν, τό ό'νομαν κ.λ.). Α να λ ο γ ι
κά προσθέτεται τελικό : ν καί σέ ρή
ματα (π χ. £ρ·&εν πάλιν). Στήν έγκλι
ση τονίζεται κ ’ ή πέμπτη συλλαβή 
άπό- τή λήγουσα ένώ άλλοΰ έχουμε 
μιά άνάπτυξη τόνου πιό άδύνατου 
(π.χ. κρέμασον άτον, ονοστεσαα).

Στήν μορφολογία έχουμε στά πον
τιακά άρχαιόπρεπα καί περίεργα 
φαινόμενα. ’Έτσι τά θηλυκά, πού 
σημαίνουν ζώα καί άψυχα, παίρ
νουν στόν πληθυντικό τό ούδέτ. άρ
θρο : τά άντί τό : οί, τις (π.χ. τά 
κοσσάρας, τά πολιτείας κ.λ.). ’Έχουμε 
γενικές τής Γ ' κλίσης μέ κατάληξη: 
ος (π.χ. ουτινος, εΐνος, καί εΐνονος= 
ένός, έπειτα άναλογικά : τοΰ λνκο- 
νος, τοΰ κόσμονος=Χύκου, κόσμου 
κ.λ,). “ Οταν στό λόγο τυχαίνει ύπο- 
κείμενα νά είναι έναρθρα όνόματα 
σέ -ος, τότε αύτά παίρνουν τήν κα 
τάληξη ον (π.χ. ό λύκον, ό δάβολον 
κ.λ.). Ακούονται στά Ποντιακά αι
τιατικές πληθυντικές τής Α ' καί Β '

(4) Πρβλ. κ α ΙΞ . Ά κ ο γ λ ο υ  «Λαογραφικά 
Κοτυώρων» 'Αθήνα 1939 σελ. 13 καί 16.
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κλίσης μέ τήν άρχαία κατάληξη : -ας 
(π.χ. τάς ήμέρας τούς μήνας, ένώ 
στά Νεοελληνικά συνήθως : τές ή τίς 
ήμερες, τούς μήνες). Ασυναίρετα ου
δέτερα τής τρίτης κλίσης στό πλη
θυντικόν έχουν κατάληξη : α (π χ. 
βί'ία=εΐδει, π<ί#α=πάθεα κ.λ.' κ ’ έδώ 
έχουμε λείψανα ίωνικοΰ στοιχείου), 
θηλυκά ούσιαστικά καί έπίθετα τής 
Β ' κλίσης μέ τήν κατάληξη ος άκούον 
τάι καί σήμερα (π.χ. ή δρόσος, ή νεό
νυμφος, ή Άτιμος, ή Άδκεμος, ή περί- 
εργος κ.λ.). Έπίσης άκούονται καί 
σήμερον χτητικές άντωνυμίες: τ’ ίμόν, 
τ’ έμέτερυν (=έμόν, ήμέτερον) κ.λ. 
Ή  έπαναληπτική (καί προσωπική) άν· 
τωνυμία τοΰ γ ' προσώπου είνα ι: 
άτός, άτέ, άτό, γεν. άτ(οϋ), τοΰ θηλ. 
άτής, άτ’ς, τ’ς, ούδ. άιό, καί κτητική 
γενική τοΰ ούδετ.: άϋ·ε. Ακούονται 
άκόμη οί άντωνυμικοΐ τύποι: ά(β)οϋ· 
τος=αύτός, ντό=τί. y

Οί μέσοι τύποι τών ρημάτων μέ κα
τάληξη όω (=ώ) σχηματίζονται σέ : 
οϋμαι καί δ χ ι : -ώνομαι,δπως στά λοι
πά Νεοελληνικά (π χ. πλεροϋμαι, ακο- 
τοΰμαι, φορτοϋμαι κλ.) Τά παθητικά 
καί μέσα ρήματα τελειώνουν σέ: -κοϋ- 
μαι, -ισκουμαι, ιονμαι (π.χ. γράφκου- 
μαι, απίχκουμαι=σ<ρίγγομαι, ποτίου- 
μαί=ποτίζομαι). Ό  παρατατικός τής 
ένεργητικής τελειώνει σέ (ι)να(π.χ. S- 
χτιζ(ι)να— \έχτιζα). Τό γ ' πληθυντικόν 
πρόσωπον τοΰ ποθ ένεστώτος τε
λειώνει σέ : -ουνταν (π. χ. ϋ'άφκουν- 
ιαν=θάβονται). Ό  παθ. άόριστος τε
λειώνει σ έ ' •ϋ'α, ■ϋ'ες, ϋ'εν, Ό'αμεν, 
-ϋ·ετεν, -ϋ·αν (π.χ. έκοιμέϋ·α.,.). Ε ν ε ρ 
γητικοί άόριστοι τής προστακτικής 
τελειώνουν σέ : ον, τής παθητικής σέ : 
-ετε=ητι (π.χ. άκουσον, κρίνον, άρνέ- 
#ετε=άρνήθητι). Άρχαιόπρεπη είναι 
ή χρήση τοΰ άπαρέμφατου άντί προ
στακτικής (π χ. λουστήναι=\ονστέον, 
ποίσεϊν’άτο=ποιητέον, πρβλ τό πε- 
ρίφημον έπίγραμμα.: Ώ  ξεΐν’ άγγέλ 
λειν Λακεδαιμονίοις...).

’Ά λ λ α  Ποντιακά άπαρέμφατα άξια 
προσοχής είνα ι: τί £&ελε παϋ·εΐν, λέ- 
γειν κ Εχει, πριν έλα,ναι με, πρϊν 
φανϋ'ήναί σε, δπου τό ύποκείμενο 
μπαίνει σέ πτώση αίτιατική (δηλαδή 
σύμφωνα μέ τήν άρχαία χρήση). ‘Η

άντωνυμία μπαίνει έπειτα άπό τό 
ρήμα : λέγω σε, ζγκα (= ήνεγκα ) αε{%).

Ξαίρω, άγαπητοί μου, δτι μέ δλα 
τά παραπάνω σάς έκούρασα, γρά
φοντας γνωστά σας πράγματα' γιά 
μένα πρέπει ή άρχαία παροιμία : 
«Γλαΰκας είς Αθήνας άγειν».

Ά ν  λάχη, φίλοι μου, τά λαογρα
φικά μνημεία, πού θά δημοσιεύη τό 
περιοδικό σας, νά είναι γνωστά, πο
λύ ή όλίγο παραλλαγμένα, καί σ' 
άλλα τμήματα τής Ελληνικής πατρί
δας, χαρήτε γι’ αύτό. Γιατί ίσιά-Τσια 
τίποτε δέ δείχνει περισσότερο τήν ένό- 
τητα τής Ελληνικής Φυλής παρά τά 
ίδια τραγούδια, οί ίδιες παροιμίες, 
οί ίδιοι θρΰλοι, οί ίδιες ευχές καί κα· 
τάρες, κοντολογής τά ίδια λαογρα
φικά μνημεία, πού τά βρίσκουμε πα
τροπαράδοτα στούς "Ελληνες π.χ. 
τοΰ Πόντου καί στούς "Ελληνες τής 
Θεσσαλίας, στούς “ Ελληνες τής Καπ
παδοκίας καί στούς “ Ελληνες τής 
Κρήτης, στούς “ Ελληνες τής Θράκης 
καί στούς “ Ελληνες τής Κύπρου 
κτλ.(β). Καί κανείς δέ θ' άρνηθή, πώς 
οί άποδείξεις γιά τήν ένότητα τής 
Φυλής μας, πού στηρίζονται πάνου σέ 
στέρια μνημεία τοΰ άσοφου Ε λ λ η ν ι 
κού λαοΰ, είναι πολλές φορές πιό 
δυνατές άπό τίς άποδείξεις τών σο
φών καί λογιωτάτων.

Σας άποχαιρετώ, άγαπητοί μου, 
μέ τό γνωστό σας Ποντιακό ρητό : 
Ά ψ ο ν , αβήσον, κόψον, §άψον καί 
μάθετέ με καί πάλι πρόθυμό σας πα
ραστάτη καί συνεργάτη σας.

ΝΙΚΟΣ R. ΒΕΗΣ (BEES)
Τ ή ς  'Ακαδημίας 'Αθηνώ ν 

Κα θηγητής τής Βυζαντινής καί Νέας 'Ελ λ η ν ική ς  
Φιλολογίας στό Πανεπιστήμιο τής 'Αθήνα ς.

(5) Ά λ λ α  'στοιχεία  τών Ποντιακών 
ιδιωμάτων δές Γ. if. Χατζηδάκι, δπου εί
παμε παραπάνω, σελ. 385 κ. έ Μανόλη 
ΤριανταφνλλίΛη, Νεοελληνική Γραμματι
κή, ιστορική εισαγωγή, ΆΘήνα 1938, σελ. 
287 καί παρακάτω."

(6) Πρβλ. καί Ν. Γ. Πολίτη, Έκθεσ ις 
τής ’Επιτροπείας τών κριτών τοΰ Χατζη- 
λαζαρείου Άγώ νος περί τής Λαογραφίας 
τής Μακεδονίας, άναγνωσθεΐσα έν τφ 
Έθνικώ  Πανεπιστημίω τήν 11 ’Ιουνίου 
1910. Άθήναι 1910, σελ. 17 κ. έ.
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Ό  κ. Μανόλης ΤριανταφυλλΙδης, &λλοτ· καθηγητής 
τ*ίί γλωσβολογίας στό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί
κης, βΐχ· τήν καλοσύνη νά μας στβίλβι, κατά πα
ράκλησή μας, γιά τό πρΑτο τενχος τών «Χρ ον ι
κών τοΟ Πόντου», τό παρακάτω άρθρο, πού _μέ 
χαρά μας δημοσιεύομε. Κ α θή κον μας θεωρούμε 
νά τόν βύχαριστήσομε θερμά γιά τό ένδιαφέρον 
πού δείχνει γιά τήν προσπάθειά μας.

Ή  προσοχή καί ή άγάπη μας γιά 
τή μητρική μας γλώσσα καί τό μονα
δικό της γιά μάς περιεχόμενο, πού 
άπλώνονται σέ δλο και πλατύτερους 
κύκλους στις τελευταίες δεκαετίες, 
ήταν φυσικό νά φανερωθοϋν έντονα 
στους άντιπροσώπους τών προσφυγι- 
κών πληθυσμών. Ξεριζωμένοι ξαφνι
κά μέ τις περιπέτειες τοϋ πολέμου 
τοΰ 1914 άπό τόν τόπο τους, έβλε
παν στό νέο περίγυρο τής μεγάλης 
πατρίδας νά χάνεται γοργά ή ιδιό
τυπη γλωσσική τους κληρονομιά, καί 
μαζί μέ αυτή πολύτιμα λείψανα πού 
τούς ένωναν μεταξύ τους καί μέ τό 
κοινό τους παρελθόν.

’/ πό τό ένδιαφέρον αύτό γεννή
θηκε ή κίνηση καί τά περιοδικά πού 
ζήτησαν νά θησαυρίσουν τό γλωσ
σικό καί τό λαογραφικό ύλικό πού 
κινδυνεύει νά σβήση, καθώς καί πλή
θος πληροφορίες ιστορικές, πού καί 
αύτές γρήγορα ξεθωριάζουν καί χά
νονται. Καί έχει γιά τά ποντιακά ή 
γλωσσική αύτή συναγωγή καί μελέτη 
ξεχωριστή σημασία, πού ένδιαφέρει 
δλους μας, άφοΰ πρόκειται γιά ιδίω
μα πού άκολούθησε άπό αίώνες 
πολλούς δικό του δρόμο, καί πού φύ
λαξε πολλά άρχαϊκά στοιχεία άπό τή 
μεσαιωνική καί τήν άρχαία γλώσσα.

Αποτέλεσμα τής προσπάθειας αυ
τής ήταν πρώτα τό περιοδικό σύγ
γραμμα «Άρχεΐον Πόντου», πού δη
μοσιεύεται άπό τήν ’Επιτροπή Πον
τιακών Μελετών καί πού μδς χάρισε 
ώς τώρα έντεκα καλοτυπωμένους τό
μους μέ γλωσσικό, λαογραφικό καί 
ιστορικό ύλικό, μαζί μέ τήν 'Ιστορία 
τής ’Εκκλησίας Τραπεζούντας, πού 
τή χρωστούμε στόν Πρόεδρο τής ’Ε 
πιτροπής καί άλλοτε Μητροπολίτη 
Τραπεζούντας καί τελευταία ’Αρχιε
πίσκοπο ’Αθηνών Χρύσανθο. Καί

ΤοΟ κ. ΜΑΝΟΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ

πλάι στό Ά ρ χε ΐο  τοΰ Πόντου έχομε 
νά θυμηθοΰμε τά <Ποντιακά Φύλλα», 
πού στό λίγο καιρό πού έζησαν, 
προσπάθησαν καί αύτά νά έργα- 
στοΰν μέ δση δύναμη εΐχαν, γιά νά 
συγκεντρωθή καί νά μελετηθή ή γλώσ
σα καί ή λαογραφία τών Ποντίων.

Τά «Χρονικά τοΰ Πόντου» πού βλέ
πουν σήμερα τό φώς δέν έρχονται, 
βέβαια νά συναγωνιστούν στό έργο ■ 
τους τό «Ά ρχεΐον  Πόντου», πού μέ 
τόσες άξιόλογες μελέτες μδς πλού
τισε τις γνώσεις μας καί τήν έπο- 
πτεία μας γιά τήν ποντιακή γλώσσα 
καί φιλολογία, άλλά φιλοδοξοΰν έρ- 
γασία πού έρχεται νά συμπλήρωσή 
τήν προσπάθεια έκείνη άπό άλλο μέ
ρος : ’Ό χ ι τόσο αυστηρά καί άποκλει- 
στικά έπιστημονικά άλλά πολυμερέ- 
στερα καί λαϊκότερα, ξεχωρίζουν 
άπό έκεϊνο δχι μόνο μέ τήν Ολη τους 
καί μέ τό είδος καί τό μέγεθος τών 
άρθρων άλλά καί μέ τήν πυκνότερή 
τους έμφάνιση καί μέ τό πλατύτερο 
άναγνωστικό κοινό πού έπιζηιοΰν 
νά έξυπηρετήσουν, κινώντας τά έν- 
διαφέροντά του γιά ένα κομμάτι τοΰ 
έαυτοΰ του καί προσελκύοντας σέ 
συνεργασία καί συμμετοχή στήν 
πνευματική ζωή τών Ποντίων.

θά  είχα νά εύχηθώ: ξεκαθαρισμέ
νες προγραμματικές ιδέες, σύμμε
τρες πρός τόν έπιδιωκόμενο σκοπό, 
νά βροΰν τή δύναμη νά σαρκωθοΰν 
μέσα στό νεόβγαλτο περιοδικό καί 
ν ’ άκτινοβολήσουν σέ κύκλο δλο καί 
μεγαλύτερο — χωρίς δμως ό κάπως 
λαϊκός χαραχτήρας τών «Χρονικών 
τοΰ Πόντου» νά μειώνη τήν έπιστη- 
μονική άξία τών διατριβών πού θά 
καταχωρίζωνται σ’ αύτά.

Ξέρομε δλοι τή ζωτικότητα τών 
Ποντίων καί τιΥν άγάπη τους γιά τή 
γλώσσα τους καί τήν ιστορία τους. 
Γ ι’ αύτό έλπίζομε καί εύχόμαστε νά 
πετύχη τό έργο πού έγκαινιάζεται 
μέ τό σημερινό φύλλο.

Κηφισιά 26 Αύγούστου 1943
ΜΑΝΟΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
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ΤΙ ΑΞΙΖΟΥΝ 01 ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
Τοϋ κ. ΣΙΜ. I. ΚΑΡΑ

Μ έ  χαρά μ α ; δημοσ ιεύομε το παρακάτω αρβρο 
τοΰ  κκ Β η γ η τ ή  τής Β υ ξ . Μ ουσ ικής  κα ί προέ
δρου τοο «Σ υ λ λ ό γ ο υ  προς διάδοσιν τής ’Ε θ ν ι 
κής μουσικής· κ . Σ .  Κα ρα . Ό  κ Καράς, τοΰ 
οποίου ε ίνα ι γνω στοί o i αγώνες y ta  τ ή ν  περί- 
σωση κι»} διάδοση Τής εθνικής μας μουοικής, 
ϊ χ ε ι  άναλάβει ευγενικά  τή  θεώρηση σ τή ν  άπό- 
δοοη μ έ  βυζα ντινή  π α ρα οημα ντική έξήντα 
περίπου π οντιακώ ν άσμάτων κα ί τραγουδιώ ν 
τής σύλλογος του  κ .  Ξ. Ξ ε ν ίτ α , πού 8ά δ η μ ο 
σιεύοντα ι τμ ημ α τικά  στό π εριοδικό  μας.

Τούς Ποντίους έγνώρισα ποώτους άπό 
τούς Μικρασιάτας καί γενικά τούς άλυ- 
τρώτους τής ’Ανατολής. Τούς έγνώρισα 
πρόσφυγας τής Ρωσσίας τό 1921 καί δπει- 
τα έξέτεινα τάς γνωριμίας μου μετά τή 
μικρασιατική καταστροφή.

'Α π ’ αύτούς έμαθα τά περασμένα τής 
πατρίδος των, έπληροφορήθην σχετικά 
μέ τούς τόπους της, καί τή ζωή τών κα
τοίκων της, τά ήθη καί τά £θιμά των 

Δέν γνωρίζω γιατί οί Πόντιοι μου έμ· 
πνέουν άπόλυτον έμπιστοσύνην. νΙσως 
γιατί άπ’ τό gva μέρος έγνώρισα δλο καί 
καλούς φίλους έξ αυτών ίσως άπό τ' 
άλλο γιατί τό παρουσιαστικό τοΰ Π ον
τίου σοΰ έμπνέει κάποιο αίσθημα είλικρι- 
νείας καί σταθερότητάς.

Ή  πατριωτική ίδέα πού βαστά άσβεστα 
τά όνειρα τής φυλήο άκόμη καί μετά τήν 
καταστροφή καί τόν δλεθρο τής πατρίδος 
των, δείχνουν δτι κάποιο «θειον πυρ» 6χει 
μέσα της αύτή ή φυλή- θειον πΟρ'σάν 
αύτό πού εκλεψεν άπό τούς θεούς ό έκεΐ 
είς_ τήν πατρίδα των δεσμώτης Προμη 
θεός. Μου δημιουργεί άκόμη τήν πεποί- 
θησιν δτι ό Ποντιακός Ελληνισμός, είναι 
έξαιρετική δύναμις μέσα είς τό σώμα τής 
’Ελλάδος, 'πού μπορεί 'ς αύτήν νά βασι- 
σθή μέ πεποίθησι τό Έ θνος , είς τό αύ- 
ριανό ξεκίνημά του.

'Απ 'δλα  αύτά, άγάπησα τούς Ποντίους' 
τούς συνανεστράφην, συνεδέθην μαζί τους, 
έφαγα, ήπια, έγλίντησα, έτραγούδησα, 
έχόρεψα' Ιμαθα τήν γλώσσα, τά ήθη, τά 
έθιμά των, έκαμα δήλα δή τίς πρώτες 
ποντιακές λαογραφικές μου σπουδές κον 
τά των' έγινα <άσ’ ’( έμετέρτς» δπως μοΰ 
λέγουν κι’ αύτοί.

Ό λ α  αύτά τά στοιχεία πολιτισμού τοΰ 
Πόντου, δλη αύτή ή πνευματική τών Πον
τίων ζωή, περισσότερο παρά είς άλλο, 
άντικατοπτρίζεται 'ς τά δημοτικά, τά 
έθνικά των τραγούδια.

Γλώσσα, ποίησις, μουσική, ρυθμός, δρ- 
χησις, κινημένα άπό μιά καλλιτεχνική 
διάθεσι, καί γόνιμη φαντασία, παρου
σιάζουν σ’ έκεΐνον ’ποΰ τ' άπολαμβάνει 
τόν έσωτερικό κόσμο τής ψυχής τών 
δημιουργών των' τούς πόνους, τούς καη- 

ι μούς, τά βάσανα, τίς ,χαρές καί τίς έλ- 
πίδες.

Φέρουν ζωντανή τή θύμηση ένός άξέ- 
χαστου ένδόξου παρελθόντος, πού είναι 
παρηγορία διά τό παρόν καί έλπίδα διά 
τό μέλλον.

Ή  γλώσσα τοΰ ποντιακού λαοΰ είναι 
μία άπό τάς χαρακτηριστικωτέρας έλλη- 
νικάς διαλέκτους' σώζει τό μεσαιωνικό, 
τό Βυζαντιακό χαρακτήρα, μέ πολλούς 
γλωσσικούς καί γραμματικούς τύπους άρ- 
χαϊκούς καί όμηρικούς' διάλεκτος πού 
άξίζει ν’ άπασχολήση γλωσσολόγον " Ε λ 
ληνα, φίλοδοξοΰνθα νά έργασθή πρώτο- 
τύπως. Οί Πόντιοι δέν ήκολούθησαν τή 
γλωσσική έξέλιξι τών άσπροθαλασσιτών 
καί τών λοιπών ‘Ελλήνω ν άπομονωμένοι 
είς τό βάθος τοΰ Πόντου καί τής Μικρας 
'Ασίας, διατηροΰν άκόμη τήν άπήχησι 
τής Βυζαντινής λαλιάς- καί είναι ή γλώσ
σα των Μνας σύνδεσμος γλωσσικός με
ταξύ τής άρχαιότητος καί τών νέων χρό
νων.

Ή  στιχουργία τών ποντιακών ποιημά
των άκολούθησε καί αύτή τήν νέαν «το- 
νικήν ρυθμοποιΐαν»' κατά τό ποιητικόν 
μέτρον διακρίνεται σέ ποιήματα μέ 15συλ- 
λάβους πολιτικούς στίχους ώς έπί τό 
πλεΐστον, άλλά καί 12συλλάβους καί 
Ιίσυλλάβους καί ΙΟσυλλάβους, 8συλλά· 
βους καί άλλους.

’Εξαιρετικήν δέ θέσιν, καί τρόπον τινά 
πρωτεύουσαν—-μαζί μέ τά διάφορα ιστο
ρικά καί άλλα τραγούδια—είς τήν ποίη- 
σιν τήν ποντιακή κατέχουν τά τραγούδια 
τά ήρωϊκά' τά παλαιότατα Βυζαντινά 
τραγούδια τοΰ άκριτικοΰ κύκλου.

Άκρίτα ι οί ίδιοι οί Πόντιοι καί άγωνι· 
σταί, είς τόν ήρωα τών άκριτικών άσμά- 
των, τόν «Διγενή ’Ακρίταν», δίδουν άνά- 
γλυφον τήν εικόνα τοϋ Ιδεώδους τής έλ· 
ληνικής γενναιότητος' τής σωματικής 
δήλα δή ρώμης, 'πού φθάνει άκόμη μέ
χρι καί τοΰ ύπερφυσικοΰ, συνοδευμένη 
άπό εύγένειαν ψυχής καί ίπποτισμόν, προϊ
όντα μιας βαθειά καλλιεργημένης ψυχής 
μέ τά γράμματα καί τάς καλάς τέχνας.

Σκληρός πρός τούς έχθρούς, γενναιό
δωρος πρός τούς άτυχήσαντας άντιπά- 
λους, εΰγενικός πρός τάς γυναίκας, πλου
σιοπάροχος καί έλεήμων πρός τήν δυστυ
χίαν ό άκριτης, δσον εύκολα χειρίζεται 
τό τόξο, τό σκουτάρι του καί τό ραβδί 
του, άλλο τόσον έπιδέξια καί τό «λα- 
γοΰτο» ή τήν «θαμπούραν» του δταν ύπά· 
γει πρός άντάμωσιν τής ποθητής του.

Ζή βίον σκληρόν, άγριον, πολεμικόν 
πολεμώντας μέ άνθρώπους καί θεριά καί 
τά «στοιχειά» τής φύσεως, καί ώς τόσο 
ξεύρει καί τήν ήμερη καί ήρεμη άρχοντι- 
κή ζωή, πλάι είς τήν «καλή» του, γιά τήν
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όποια χτίζει παλάτια καί παραδείσους 
παραμυθένιους.
«'Ακρίτας κάδτρα εχτιζεν, ’Ακρίτας

[περιβόλα,
’ς έναν όμάλ’ ’ς έναν λειβάδ’ ’ς έναν 

1’πιδέ|ον τόπον, 
καιδσα τοδ κόσμου τά νερά, έκεΐ 

Ιφέρ’ και αύλακώνει, 
καιδσα τοΟ κόσμου τά φυτά, έκεΐ 

[φέρ* καί φυτεύει, 
και δσα τοΟ κόσμου τά πουλά, έκεΐ 

[φέρ’ καί φωλεύει».
Ό  ήρως των άκριτικών άσμάτων γνω

ρίζει ν ’ άγωνίζεται ήρωϊκά, νά νικα καί 
νά θριαμβεύη, άλλά καί νά πέφτη γεν
ναία δταν ή άνόγκη τό καλέση. Νά πέ
φτη γενναία έκεΐ ,ς τά βάθη τής ’Ανατο
λής, δπου Αναμένει εύλαβικόν προσκυ
νητήν τό Ελληνικόν γένος 'που θά τοΰ 
έγείρει μαυσωλεΐον εύγνωμοσύνης. Πέ
φτει έκεΐ μάρτυς αιώνιος της Ελληνικής 
φιλοπατρίας καί γενναιότητος, σύμβολον 
αΙώνιον τής έλληνικής ψυχής διά τήν ό 
ποίαν βψιστος ήθικός καί κοινωνικός νό
μος είναι ό άγών καί ό θάνατος ύπέρ των 
Ιδεωδών και των δικαίων τής πίστεως καί 
πατρίδος.
'«Φατέστε, πούλα μ ’, φατέστε, φατέ- 

[στε τόν γαρίπη, 
’ς σήν θάλασσαν κολυμπετής,’ς σ’όρ- 

- (μάνα πεχλιβανος, 
κοΰρτος καί κουρτομάνικος, έλλέν'κον

[παλληκάριν»
Είναι τά άκριτικά τραγούδια, άπομί- 

μησις τοΰ όμωνϋμου γραπτού 8πους τής 
Βυζαντινής έποχής ; ή είναι ή βάσις γιά 
τήν δημιουργίαν έκείνου ; πιστεύω τό 
δεύτερο.

Γιατί Μνας λαός δέν δημιουργεί ποίη- 
σι καί μάλιστα ήρωϊκή γιά κάτι τοΰ ό
ποιου δέν £ζησε τις δραματικές σκηνές, 
δέν τό είδε, δέν τό άκουσεν όμαδικά- τήν 
έπανάστασιν τοΰ 1821 καί τις δραματικές 
φάσεις της, τήν βμνησαν κυρίως έκεΐνα 
τά μέρη, δπου δλαβον χώραν τής έπανα 
στάσεως έκείνης τά γεγονότα.

Καί τήν άκριτικήν έποποιΐα, τούς ά- 
γωνες δήλα δή τοΰ χριστιανικού έλληνι- 
σμοΰ πρός τ' άλλόφυλλα καί άλλόπιστα 
2ίθνη τής άνατολής, άπό τοΰ 'Ηρακλείου 
μέχρι καί τώυ Παλαιολόγων καί των Κο- 
μνηνών, μόνον τά -θέματα» έκεΐνα τής αύ- 
τοκρατορίας τήν ϋμνησαν, δσα τήν εζησαν 
έκ τοΰ πλησίον καί έδέχθησαν τόν άντί- 
κτυπον των έξελίξεών της. Ό  Πόντος, ή 
Καππαδοκία ή Κύπρος, ή Κρήτη.

Έπέμεινα εις τά τραγούδια τά ήρωϊ- 
κά γιατί αΰτά έχουν μεγάλην άξίαν έθνι- 
κήν' άλλά καί τά λοιπά ιστορικά καί 
άλλα τραγούδια εις τά όποια παριστών-

ται ή ιστορία, οι θρύλοι, αί δοξασίαι καί 
αΐ σκηναί τοΰ οίκογενειακοΰ καί κοινω- 
νικοΰ βίου, καταλαμβάνουν μέρος έξαί- 
ρετον εις τήν ποιητικήν καί μουσικήν τον 
Ποντίων παραγωγήν.

«Ό  Μάραντον», δηλ. ή έπιστροφή καί 
άναγνώρισις τοΰ ξενητεμένου συζύγου,, 
«τή Τρίχας τό γεφύρ’», δπου παραστατι- 
κώτατα άπό ρυθμικής καί μουσικής άπό- 
ψεως ζωγραφίζεται ή πάλη τοΰ οικογε
νειακού φίλτρου καί τοΰ κοινωνικού κα
θήκοντος.

« Ό  Γιάννες ό μονόΓιαννες, ό μοναχόν 
ό Γάννες» ή ή πάλη τοΰ άδυνάτου άν- 
θρώπου πρός τούς σκληρούς νόμους τής 
ψύσεως, είναι άριστουργηματικά ποιητικά 
καί μουσικά δημιουργήματα τής ποντια
κής ψυχής.

Τά «Ματζουκάτ’κα —έξ άλλου— τρα
γωδίας», «ή Λιμόνα», «τής Δεσποινής ό 
κρίαρον ό χρυσοκωδωνεάτες» ή «Ή κόρ’— 
π'— έξήβεν 'ς σόν παρχάρ’», γιά νά σημειώ
σω τά πει® χαρακτηριστικά, δίνουν μιά 
ζωντανή παράστασι τής ειδυλλιακής ζωής 
των άγροτικών καί ποιμενικων πληθυ
σμών τοΰ Πόντου.

Ήρωϊκοί άλλά καί αίσθαντικοί οί Πόν
τιοι έχουν πλουσίαν παραγωγήν έρωτικών 
δίστιχων τά όποια, έπειδή φαίνεται έπρω- 
τοστάτουν εις αύτά οί «Κρωμέτες», λέ
γονται συνήθως «Κρωμέτ'κα τραγωδίας·.

Ή  λοτρεία, κατ’ άρχήν, πρός τό ώ- 
ραϊον είναι έμφυτος εις τήν ψυχήν τοΰ 
Ποντίου δπως καί κάθε Έλληνος,
«τήν έμορψον ’πού ‘κ ι’ άγαπδ, καί 

[ίχτιπάρ* ’κ ’ έφτάει, 
θά καζανίζ’ν άτόν δαβόλ’ ’ς σήν κό- 

[λασιν θά’ πάη».
’Έπειτα καί ή αισθηματική περιπέτεια, 

προεισαγωγή εις εύτυχή οικογενειακόν 
βίον, θεωρείται άπαραίτητος δι' δσους 
έχουν άληθή έπίγνωσιν τής άξίας καί τοΰ 
προορισμοΰ αύτής τής ζωής.
«άγάπην ’που ’κ ’ έγάπεσεν, φιλίαν 

['που ’κ ’ έκοΐκεν, 
χαϊβάν ερθεν κ ’ έπέρασεν, καλαπα- 

[λούκ’ έποΐκεν».
Είναι τόσο αύθόρμητος, τόσο πηγαία, 

τόσο άπλή καί ειλικρινής ή δλη τοΰ Πόν
του στιχουργία, δπως καί κάθε δημιούρ
γημα αύτοΰ τοΰ βασικά «ποιητοΰ» έλλη- 
νικοΰ λαοΰ, ώστε σέ συνεπαίρνει μαζί μέ 
τήν ιδιότυπη γλώσσα της, τό ρυθμό καί τή 
μουσική της.

Ή  ποντιακή μουσική δέν έχει καμμίαν 
έπίδρασιν άπό τήν Δύση ή τόν βορρδν' 
μένει καθαρώς βυζαντινή, δχι ώς πρός τά 
διαστήματα μόνον, άλλά καί ώς πρός τήν 
τεχνοτροπίαν.

θεμελιωμένα τά ποντιακά άσματα, έ- 
πάνω είς τά διαστήματα τής έλληνικής 
πολυηχίας, κατά διάφορα γένη, χρόας καί 
τρόπους μουσικούς, σώζει μορφολογικά,
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πλείστας δσας αναλογίας καί όμοιότητας 
πρός τήν έκκλησιαστικήν μελοποιΐαν.

«Τή Τρίχας τό Γεφύρ», «ή κόρ’ έξήβεν 
'ς σόν παρχάρ'*, τά τραγούδια πού λέ
γονται 'ς το «νυφέπαρμαν» καί τό «θύ- 
μ ισ μ α ν», «Μάνα γιά δός μου τήν εόχή σ’» 
καί «άφη κόρη τή μάνα σου» ή τό «άρχήν 
έμβήκα ς σόν χορόν» καί άλλα, παρου
σιάζουν καταπληκτικήν όμοιότητα πρός 
τά «στιχηρά» καί άλλα μελωδήματα τής 
έκκλησίας.

'Ακόμη καί συνήθειαι έπισήμων στιγ
μών τοΰ κοινωνικοΰ βίου των Ποντίων, 
διατηρούν τούς τύπους Βυζαντινής τελε
τής. Τό «νυφέπαρμαν» π. χ πού γίνεται 
κατά τόν άρχαϊον εύαγγελικόν τΰπον, 
«έν τφ μέσφ τής νυκτός» μέ τούς λυρά
ρηδες έμπρός, τούς νεονύμφους κατόπιν, 
καί όπίσω τούς συγγενείς καί λοιπούς 
γαμηλιώτας, δλους μέ άναμμένα κεριά εις 
τά χέρια, όμοιάζει μάλλον πρός θρησκευ
τικήν λιτανείαν ή κοσμικήν διασκέδασιν' 
τά δέ κατ' αύτό τραγούδια ώς θρησκευ
τικά έμβατήρια ή άσματα κοσμικά. .

Ά λ λ ’ είς τά εβθυμα, τά γρήγορα δηλ. 
χαί ένθουσιαστικά τραγούδια, κυριαρχοΰν 
στοιχεΐον είναι ό ρυθμός. Ή  άρχαία έλ- 
ληνική ρυθμική, δπως καί εις τά τραγού
δια καί τής λοιπής Ελλάδος, ζή καί είς 
τά τραγούδια τά ποντιακά. Καί τά τρία 
ρυθμικά γένη μέ διάφορες ποικιλίες ρυθ
μικών ποδών σώζονται είς τήν ποντιακήν 
ρυθμοποιΐαν : καί δακτυλικοί, καί ιαμβι
κοί πόδες καϊ παίωνες καί έπίτριτοι, καί 
όί τόσον προσφιλείς είς τούς Ποντίους έ- 
πιτέταρτοι (9σημοι) πόδες είναι έν χρή- 
σει είς τήν ποντιακήν μουσικήν.

Τό δλον δέ τοΰτο ποιητικόν, μουσικόν 
και ρυθμικόν οικοδόμημα, συνοδεύει μέν 
μέ ένθουσιασμόν ή ποντιακή λύρα καί 6 
ζουρνάς, έρμηνβύει δέ πλαστικώτατα μέ 
χάριν τό σύστημα τών ποντιακών χορών, 
πού είναι πολύμορφοι, καί άνάλογοι μέ 
τούς μουσικούς ρυθμούς καί τήν διάθεσιν 
τών κατοίκων έκάστης τοπιχής ιτςρίφε- 
ρείας.

"Η ποντιακή λύρα πού είναι τό ι-κύριο 
μουσικό δργανο τοΰ έλληνισμοΰ τοΰ Πόν
του, είναι αύτή καθ' έαυτήν μνημεϊον 
μουσικόν άξιοσπούδαστον, διότι μόνη άπό 
τά έν χρήσει έλληνικά δργανα σώζει τόν 
άρχαΐκόν τύπον τής δωρικής λύρας, χορ 
δισμένη κατά συνημμένα τετράχορδα 

.(κατά 4ας). Ώ ς  έκ τοΰ λόγου τούτου δη- 
μιουργεϊται αύτομάτως κατά τήν έκτέ- 
λεσιν λανθάνουσα αρμονική συνοδεία 
-κατά παραλλήλους τετάρτας, Μνα άπό 
τά πλέον χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
τής λύρας τής ποντιακής, φαινόμενον μου
σικόν άξιοσπούδαστον, μιά άπό τΙς πα- 
λαιότερες άρμονικές μορφές πού ίδοκι- 
,μάσθησαν είς τήν Δύσι κατά τήν μεσαιω
νικήν έποχή.

"Επειτα ίχει μιά γλύκα ιδιότυπη καί 
ξεχωριστήν άπό τά άλλα τά δργανα—κα· 
υά τήν Ικανότητα βέβαια καί rrojD -λυρά

ρη—είναι καί τόσον στενά συνδεδεμένη 
ή λύρα μέ τό ποντιακό τραγούδι, ώστε 
τό δψος καί τό χρώμα του νά μή είναι 
δυνατόν δι' άλλου όργανικοΰ μέσου ν' ά- 
ποδοθοΰν παρά μόνο δι’ αύτής.

Ό  Πόντιος λυράρης, ποιητής μαζί καί 
μελοποιός άφθαστος, ιδία τών έρωτικών 
δίστιχων, είναι ό κύριος έμψυχωτής τών 
χορευτών πρό τών όποίων παρελαύνει 
διαδοχικά παίζων τό δργανό του, £ως 
δτου φθάση 'νά τούς συνεπάρη εις μίαν 
διονυσιακήν μέθην, άρχίζοντας άπό τούς 
ήρεμους ρυθμούς τοΟ «όμάλ» καί φθάνον- 
τας είς τούς γρήγορους τοΰ «τίκ*, τοΰ 
•λαγγευτοΰ», καί τοΰ «σέρα χοροΰ».

Ο Ι χοροί τοΰ Πόντου, 6 «συρτόν», ό 
«λαγγευτόν», τό «χοροντικόν», ό «τίκ», ό 
«όμάλ», τά «κοτσαγκέλ», ό «σέρα χορόν» 
καί άλλοι, £χουν μεγάλην ποικιλίαν καί 
πλαστικότητα' διακρίνονται δέ τών άλ
λων έλληνικών χορών διότι σώζουν οΐ πε
ρισσότεροι τόν τΰπον τοΰ κλειστού χο 
ροΰ συνηθισμένου μόνον είς τόν Πόντον.

'Από τούς χορούς τό μέν «όμάλ» είναι 
ό εύγενικώτερος, ό δέ «σέρα χορός» ό 
πλέον ήρωϊκός καί άνδροπρεπής.

Προτίμησα άντί άρθρου διά νεοεκδι- 
δόμενο περιοδικό, νά κάμω μιά σύντομη 
άνασκόπησι καί άνάλυσι τών καλλιτεχνη
μάτων τοΰ ποντιακοΰ λαοΰ, έτσι γιά νά 
δείξω τήν άξια τοΰ πολιτισμοΰ του, άξια 
ιστορική, γλωσσική, ποιητική καί μουσική, 
άλλά, πρό πάντων, άξία 'Εθνική.

'Εάν έχωμε θέσι, μεταξύ τών λαών τής 
ύφηλίου ζηλευτή, είναι διότι είμεθα ‘ Ε λ 
ληνες, άπόγονοι καί συνεχισταί τοΰ Μρ· 
γου 'Εκείνων τών παλαιών καί μεσαιωνι
κών 'Ελλήνων, πού, ένώ άπό τό ένα μέ- 
.ρος άνθίσταντο έπΐ χιλιάδες χρόνια μέ 
τό δπλο στό χέρι έναντίον τής βαρβαρό- 
-τητος, άπό τό άλλο έδημιουργοΰσαν πο
λιτισμό καί τόν διεφύλαξαν διά νά φωτί
σουν μέ αύτόν τά Έ θ νη  τής Δύσεως καί 
δλον τόν κόσμον.

’Εάν δέ ύπάρχουν περγαμηναί πού ά- 
ποδεικνύουν αύτή τήν Ελληνική  μας κα
ταγωγή καί ύπόστασι, αύταί δέν είναι τί
ποτε άλλο, παρά αύτός ό άκατάλυτος 
πολιτισμός μας, ό πολιτισμός δ λαϊκός, 
ό καθαρά Ελληνικός· τά ήθη, τά έθιμα, 
ό τρόπος τής ζωής μας· αί δοξασίαι, τά 
παραμύθια καί οί θρύλοι, τά τραγούδια 
μας καί οί χοροί μας οί έθνικοί.

Έ ά ν  λοιπόν θέλωμε νά διατηρήσωμε 
τήν τιμητική θέσι πού μας άνήκει ώς 'Ε λ 
λήνων μεταξύ τών έθνών, έάν ποθοΰμε 
νά όργανώσωμε πατρίδα ένιαία, έάν πρό 
παντός άξιοΰμε νά προβαλλώμεθα διά
δοχοι τών δικαιωμάτων τών πατέρων ή- 
μών, άνάγκη νά βαστήξωμεν καί ν' άνα- 
πτύξωμεν δλα έκεΐνα τά έθνικά γνωρί
σματα καί στοιχεία πολιτισμοΰ, τά όποια 
άποτελοΰν χεροπιαστήν άπόδειξι τής 
έθνικότητός μας.

Πόντιοι καί λοιποί άλύτρωτοι πρόσ
φυγες, τούς όποιους μία σκληρή μοίρα
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καί μιά συμφορά Εθνική  £ρριψε βιαίως 
έδώ είς τό έλλαδικόν:

Σάς βεβαιώ, μαζί μέ δλους δσοι έχουν 
άντικειμενικήν γνώσιν τής έλληνικής 
ζωής, δτι τά καλλιτεχνικά και πνευμα
τικά δημιουργήματα τοΰ "Ελληνικού λαοϋ, 
είναι τέλεια άπό πάσης πλευράς, δίδουν 
δέ τήν πληρότητα τής αισθητικής καί 
πνευματικής ίκανοποιήσεως είς άνθρω
πον "Ελληνα τήν ψυχήν.

'Εκείνο  πού σας δίνει τιμητική θέσι, 
μέσα είς τόν έθνικόν όργανισμό, είναι ή 
καθαρότης τοϋ 'ΕλληνικοΟ καί ’Ορθοδό
ξου Χριστιανικού σας φρονήματος, οί ’Ε 
θνικοί καί Πατριωτικοί σας άγώνες, τά 
άρχαιότροπα καί γνήσια έλληνικά ήθη, 
έθιμα, παραδόσεις καί τέχνες τοΰ λαοΰ 
σας, ή ποίησις, οί χοροί καί τά τραγού
δια σας τά έθνικά.

Φυλάξατε καί αναπτύξατε αυτές τίς 
άρετές" μή βαυκαλίζεσθε δτι έδώ πού ήλ
θατε ύπάρχει (οργανωμένη κοινωνία πού 
μέριμνα γιά τόν πολιτισμό σας. Δέν είναι 
έδώ ή «Ρωμανία» τό λιμάνι δήλα δή τών 
’Εθνικών πόθων, όνείρων καί παλμών, 
πρός τόν όποιον άποβλέπει μέ λαχτάρα 
ή 'Εθνική ψυχή :
«Υίέ μ’ &ν ζής καί γίνεσαι ‘ς σή Ρωμα-

|νίαν φύγον
έκεΐ έεις κύρ’ ’Ανδρόνικον, καλ’ άδελφόν

Ι^,αντϊνον».
"Εχετε, βέβαια, κι* έδώ κύριν ’Ανδρό

νικον καί άδελφόν Ξαντϊνον, τόν 'Ε λ λ η 
νικόν λαόν τής υπαίθρου.

Έγείρατε μαζί του, σέ μιά κοινή προσ
πάθεια, τρόπαια άθανάτου πνευματικής 
δόξης, φροντίζοντες νά συλλέγουν συστη

ματικά καί μέ έπιμέλεια καί άγά_πην, δ 
λα τά μνημεία τοϋ πολιτισμοί) τής πα
τρίδος σας πού είναι καθαρός έλληνικός: 
πολιτισμός, τά όποια άνάγκη νά_ τά κά
μετε άχώριστο σύντρρφο τής ζωής σας, 
τής ζωής καί τής παιδεύσεως τών παι
διών σας.

Χαίρομαι έξαιρετικά πού βλέπω νά 
συστηματοποιούν αύτήν τήν προσπάθειαν 
οί Πόντιοι μέ τοΰ Συλλόγου των τό πε
ριοδικό καί θά χαρώ περισσότερον άν 
καί ό είς τόν όποιον άκήκω« ‘Εθνικός Μου
σικός Σύλλογος» είμπορέση νά συμβάλτγ 
είς τό έργον τοΰτο άποτελεσματικώς.

"Αν τούς Ποντίους μιμηθοϋν καί oL 
λοιποί τών άλυτρώτων σύλλογοι καί έ· 
νώσεις καί τών έντοπίων όργανώσεις πα
ρεμφερείς (Μωραΐτες, Ρουμελιώτες, Ήπει- 
ρώτες, Μακεδόνες, Νησιώτες καί Κρητι
κοί) καί άναλάβουν αύταί τό βάρος 
μιας τέτοιας έΟνικής προσπαθείας ή άν 
έλθουν άρωγοί τούλάχιστον είς δσους ί· 
διώτας ή όργανισμούς έχουν άναλάβει έ 
να τέτοιο έργον Έθνικόν, άσφαλώς τότε 
θ’ άναστηθή μιά μέρα ή πραγματική ’Ε λ 
λάδα, καί κατάφορτη μέ τήν πανοπλία 
της τήν πνευματική, σάν άλλη Άθηνα, θά 
ξεκινήση πρός νέους ’Αγώνας Εθνικούς 
και Πνευματικούς, καί θά καταλάβω τή 
θέσι πού τής πρέπει μεταξύ τών πολιτι
σμένων έθνών' τή θέσι πού τής άνήκει 
Ιδία μεταξύ τών άδελφών έθνών τής ’Ανα
τολής, είς τήν μετά τών όποίων άμιλλαν 
καί κοινοπραξίαν εϋρηται τό μέλλον καί 
τό μεγαλεΐον τής Έλληνικής Φυλής.

Σ. I. KRPIte
’Αφήναι κε Αύγουστου ,α ^ μ γ
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Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  — Γ Λ Ω Σ Σ Α

Μ I D T I  Κ Ο Σ

Στή μεγάλη φιλολογία γύρω άπό τόν 
άϊ Γιώργη^1), τόν άγαπημένο άγιο τοϋ 
κόσμου δλου, δέ θά 'τανε χωρίς ένδιαφέ
ρον νά προστεθούν καί τ’ άκόλουθα, μνη
μεία τοΰ λόγου κλπ., άπό τήν Οίνόη τοϋ 
Π όντου:

I
Τ  &ϊ Γιώργη τύ οφοy y « te

«’Επάλαιβανε κάτι παιδία τς έγ· 
κλεσίας τόν αΰλόϋρο κ ’ έναν παιδί 
δλο ένικίουτουνε. Καί είπ ε: Ά ΐ  
Γιώργη μου, άς νικώ καί νά φτάω σ* 
ένα σφογγάτο. Καθώς έδίβεν έπάλαι- 
ψεν πάλι, ένίκηαε. Κι’ ότΐότες, έτρεξε 
σή μάναν άτου, έγιαπτίρεψεν τό 
σφογγάτο κ ’ έφερεν άτο σήν έγκλε- 
σία. Έ β α λεν  άτ' έμπρου σόν άϊ 
Γιώργη κ' είπεν άτονα: Φά τ’, άϊ 
Γιώργη μου. Καί έφυε. Νά καί τρεΐοι 
καπιτίανέοι, έβγαιναν άσ’ έναν καρά
βι καί πάνε νά προδκυνοΟνε σήν έγ- 
κλεσία. Σάν είδαν τό σφογγάτο, εί
πανε: ΆβοΟτο γιά έμάς θέ νά ένι, 
άς κάομεστιν’ τρώμ’ άτο. Σάν έξέ- 
φααν’ κ ’ έθέλησαν’ νά σηκούντανε νά 
φέουνε, έπιάστανε τά κόλους άτουν 
άχαμαιλά καί ’κ’ έπόρειναν' νά ση
κούντανε. Είπανε : Ά ϊ  Γ  ιώργη θέλει 
νά πλερώνομ’ άτον τό σφογγδτο. 
Καί έβαλαν άπ’ έναν πεντάρι. Ά μ α  
πάλι ’κ’ έπόρησαν’ νά φέουνε. ” Εβα 
λαν άπ' ένα μετσητιέ καί πάλι ’κ’ έ- 
πόρησανε. Σάν έβαλαν άπ’ ένα λίρα, 
ότΐότες έσηκώθανε. Κι’άφότ’ έφέϊναν’,

(1) Ο Ι κλασικές έργασίβς άπάνοα ατό θέμα είναι 
κατά χρονολογική σειρά : Ν . Γ .  Π ο λ ί τ ο υ ,  “Ά γ ιο ς  
Γβώργιος ('Εσ τία , Α ',  1876, σ. S68—J71. Λαογρ. Ζ«μ -  
μιικτα , Α ',  1920, σ. 8ο—8 5 .)Κ . K r u m b a c h e r ,  
Der heilige Georg in der griechischen tjber- 
lieferung. Miinchen 1911. J .  A  u f h a u s e r, 
Das Drachenwunder des heiligen Georg. 
Leipzig 1 9 1 1 . Ν . Γ .  Π ο λ ί τ ο υ ,  Τά δημώδη.έλ- 
ληνικά φσματα π·ρΙ τής δρακοντοκτονίας ταΰ Αγίου 
Γ··ργίου (Λαγραφία, Δ ', 1912— 1918, α. 185 — 285).
J .  Δ u i  h a u s e r, Miracula sancti Georgii. 
Leipzig 1913.

f i i  Γ Ι Ω Ρ Γ Η Σ
Τοΰ κ. I. Τ. ΠΗΜΠΟΥΚΗ

είπανε: "E , άϊ Γιώργη, άκριβά που- 
λεϊς τά σφογγδτα σου !»

Ή  παράδοση αύτή προέρχεται άσφ«- 
λώς άπό τά κείμενα τά γύρω άπό τόν άγιο.

Ά ς  είπωθεΐ, μιά κ ’ έγινε λόγος, πώς 
άπό τό συναξάρι πέρασε στήν τέχνη καί 
τό θαΰμα μέ τό σφουγγάτο. Δηλαδή, κα
θώς ζωγραφίζεται τό θαΰμα τής δρακον- 
τοκτονίας, τό θαΰμα τής Απελευθέρωσης 
τοΰ αίχμαλώτου κι άλλες άκόμα πολλές 
καί διάφορβς παραστάσεις τοΰ άγίου ϊξω 
άπό τόν κύκλο τών θαυμάτων πού έχει* 
κάνει, ύπάρχει καί άπεικόνιση τοΰ θαύμα
τος μέ τό σφουγγάτο (*),

I I
Ά ϊ  Γιώργπν κ ’ c l xXeqptet

«Μίαν ένας Τούρκος έπάϊνε 'ς ένα 
ρωμέϊκο σπίτι. 'Εγνώριζεν τό σαα 
πήν άτου καί πάντα έπάϊνεν έκεΐ. 
'Σ  έκεΐνο τό σπίτι είχαν καί εικόνες. 
Ό  Τούρκον έθώρεινεν άτα καί έρώ- 
τανε :

— ’Ατά τί είνα ι;
Ό  σααπήν τοϋ σπιτιού πάλι έλέΐ- 

νεν άτονα :
— Ά βοϋ το  έν' ό Χριστό, έκεΐνο έν’ 

ή Παναΐα.
Ό λ α  έλέϊνεν άτονα καί δλα έδεί- 

κινιδκεν άτονα.Έλέϊνεν άτον άκόμα :
— Άτσίνοι δλοι ντρανοΟν τά σπί

τια μουνα καί πλεθαίνουν τά περε- 
κέτία μουνα.

Έμπ ρου σά εικόνες πάντα ηφτινεν 
καί ή καντήλα. "Ενα ν ήμέρα ό Τοϋρ- 
κον είδεν καί τόν άϊ Γιώργην άπέσ’ 
σά εικόνες καί έρώτησεν τό Ρωμαίο :

— Άβοϋτος άτλήν τς ένι;

( 2) Γ ιά  καλύτερα, βλ. Φ . Κ ο υ κ ο υ λ  έ, Τό σφουγ- 
γατον τοΰ Αγίου Γεωργίου ΓΗμερολόγιον Μεγάλες 
Ελλά δος , Ι Ε ' ,  1986, -ο. 281—290;, βπου παρατίϋεται 
μαζί μέ τήν παραπάνω παράδοσή μου τής Οίνόης κι 
Αλλη παράδοση άπό τή Ρόδο , παρμένη άπό τή μελέτη 
τοΰ Α . Γ .  Β  ρ ό ν τ η , *0  Αγιος Γεώργιος στή ροδί
τικη  λαογραφία (Λαογραφία, ΙΑ ',  1934— 1937, σ. 21·—  
245). Ή  παράδοσή μου Ιχε ι έκεΐ Ιπικεφαλίδα διατυ
πωμένη ·ς Αλλο ποντιακό Ιδίωμα κ ι βχι στό Ιδ ία μ * 
τής ΟΙνόης.
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Ό  Ρωμαΐον πάλ’ είπε :
— Ά τό ς  έν’ ά'ί Γιώργη μουνσ.
Ότΐότες ό ΤοΟρκον είπεν πάλι:
— Χριστόν καί Παναΐαν πιστεύετινε 

κι άτόν πάλι πιστεύετινε ;
Είπεν κι ό Ρω μαίο:
— Ά τό ς  πάλι κιοζετεύει τά πρά

ματα μουνα μαζί μέ τς άλλους
ΣηκοΟται ό ΤοΟρκο λέει:
— Στά, όγώ πάλι νά παίρω εικόνες 

σό σπίτι μου. Άτδάπα νά κιοζετεύ· 
ουν ά το ;

Έπήρεν έναν Παναΐαν κ ’ έναν ά'ί 
Γιώργην, έτάκεψεν άτα ’ς ένα γω- 
νέαν τοΟ σπιτί’ άτου, ήψεν καί τήν 
καντήλαν εμπρ’ άτουνα' κι άτόσον 
πίστην είχεν πώς νά 'ντράνειναν τά 
πράματα του, άέκα, άλλου τά πόρ
τες άτου νέ έκλείδωνε νέ έσφάλει· 
νεν άτα. “ Εναν ήμέραν άτός έσηκώ- 
θε νά πάει σόν ταρλάν άτου. Άφ ότι 
νά «ρέει, κλώδκεται καί λέει σά ει
κόνες :
— Τό σπίτι μου καλά ντρανισίτιν’ , ά.

Καί έπέν έδίβε. Έρκουνταν καί δύοι 
κλέφτοι μέ τ' άλόγστα, άποδκευαρί- 
ζουντά τέσσερα μερέες καί πάνε δια
βαίνουνε. "Οντες έγύριξεν ό νοικοκύ
ρη, ντρανοΰμε τί ντρανάς, εύκαιρα 
καί κοΟφα δλα' τά είκόνες μόναχο 
κρέμουντανε σόν τόπον άτουνα καί ή 
καντήλα άφτει εμπρ’ άτουνα. ’Ατός 
Ιχάσεν τά 'ξ ι πέντε Γυρίζει καί λέει 
τόν ά'ί Γιώργη :

— ’Επρ’ έσύ, άτό ήταν τό ντράνε- 
μαν τό νά φτάϊνες μ ε ; " Ε ; "Ε , τιν- 
σίζ, ίμανσίζ ; Καλά, άτέ ή άλλε κουν- 
τά σου π’ ένι είχε μωρό, νά ’βυζάλι- 
ζεν άτο, ποιος ξέρει, ’κ’ έπόρεινε νά 
’ντράνεινε Έ σ ύ  πάλ' έστραβώθες ; 
Άψά_ νά πάς εύρίσκεις καί φέρεις 
έπίσου τά πράματα μ’ δλα, γιά, &ν 
’κ' ε, νά χτυπώ, κόφτω καί παρτδα- 
λαεύω σε τοΟ σωροί).

Καί θυμωμένος σηκοΰται πάει καί 
’ς έκεινοΟ τοΟ Ρωμαίου τό σπίτι, νά 
μαλώνει καί μέ τ’ έκείνονα, έπεργέ- 
λαξεν άτον τεΐ. Σάν έγύριξε, θωρεΐ 
Ιμπρου σήν πόρταν άτου δύους νομά- 
τους, κατεβάζουνε γομάρια άσ’ σά 
δύο άλόγατα τουνα. Ή σ α ν  οί κλέ 
φτοι καί έφεραν τά κλεμένα έπίσου. 
Ρωτά τουνους ό ΤοΟρκο:

— Τσέμ’ ε’ίστιν’ έσείτινε ;
Λέουν κ ’ έκεΐνοι :
— Έμ εΐς  ήρταμ’ έσόεψαμε σε, εϊ- 

μεστιν’ κλέφτοι. Άφότι έφέΐναμε, έρ- 
κεται χτυπά εμπρου μουνα Μνας ά- 
τλής μέ τ’ άσπρον τ’ άλογο. Τ ’ άλό
γατα μουνα δρκεψανε κι άλλ' εμ
πρου ’κ ’ έπάϊνανε. ’Εκείνος είπε μας 
νά φέρομε τά πράματα ο* έπίσου,. 
γιά, &ν ’κ' ε, έναν κακό νά φτάϊνε 
μας Ά χ ά  τά εκλεψαμε τά πράματα.

Ότΐότες ό ΤοΟρκον είπε :
— Μέαν ή χάρη σ’, ά'ί Γ  ιώργη μου !»
Γιά τις σχέσεις τοΰ άγίου μέ τούς 

Τούρκους—Ιδίως τούς Τούρκους τής Οί- 
νόης — γίνεται λόγος παρακάτω (*).

til
Μδθοξ— Παροιμία

«Μία γυναίκα έφαίνιδκε Έ β α λ ε ν  
τό πανί σό τουζάνιν άτες καί έμπαί- 
νιδκεν κ ’ έβγαίνιδκεν καί έντράνει· 
νεν τά είκόνες καί έλέ'ίνεν τόν άϊ 
Γιώργη :

— Ά 'ί  Γιώργη μου, φαΐνε τό πανί 
μου.

"Ενα ν ήμέραν πάλι άΐ Γιώργην έθύ- 
μωσεν καί είπεν άτενα :

— Νά μπαίν* άπέσ’ σό τουζάνι σου 
καί νά φαίνω τό πανί σου ; Κάθει κι 
άρχίνα, νά βοηθώ σε κι όγώ καί νά 
τελειώνεις άτο,»(*)

'A n ' αυτόν τό μύθο βγαίνει ή παροι
μία :

« Ά 'ί  Γιώργη μου, βοήθα με !*
— «Σείσε κ ' έσύ τά χέρΙα σου !»(6).
Ό  Λ. Α. Παπαδόπουλος (·) έρμηνεύει:

Δέν άρκεΐ μόνον νά έπικαλήται κανείς 
τήν θείαν βοήθειαν, άλλά πρέπει νά ένερ- 
Υη καί 6 Ιδιος.
(Σαν»χίζ*ται) \. J .  ΠλΜΠΟΫΚΗΣ

(3) Δέ μπορώ νά βεβαιώσω πώς δέν ύπάρχει κι άλ
λου αύτή ή παράδοση. " Ιχ ν η  της σιή Ρόδο (βλ. Α. 
Γ .  Β ρ ό ν τ η ,  δπου πρίν, σ. 2*2—243).

(4) Βλ. τής μελέτης μου : Σύμμεικτα  41= Οίνόης 
(*Αρχεϊον Πόντου» ΙΑ ',  19*1— 1943, σ. 61-*-9li), τΙς σ. 
6* καί 64.

(5) Σ  Αλλα μέρη τής Ελλά δα ς  υπάρχει παροιμία 
ξεχωριστή, μέ τό διάλογο τού μύθου : «*Α Ι Γιώ ργη 
μου. φαΐνε τό πανί μου» κλπ. Γιά  τό δλο ζήτημα βλ. 
Ν . Γ .  Π ο λ ί τ ο υ ·  Πιιροιμίαι,. τ. Α ',  *Αθήναι 1899, 
σ. 231 καί πέρα, δπου γίνεται λόγος γιά τίς πα
ραλλαγές άπό Κύπρο, Ρόδο , Θήρα, Πάτμο, Σύμ η , 
Κ ρ ή τη , Σύρο  καί Φολέγανδρο. eO A . Α. Π α π α δ ό 
π ο υ λ ο ς  στήν έξαίρκτη συλλογή τον : Παροιμία*. 
(Ά ρ χβ ΐο ν  Πόντου, Β ' ,  1989, σ· 49— 136 καί Γ ' ,  1931,
0 . 3—78), μέ άριθ. 35, δημοσιεύει παραλλαγή τής Ίνέ-  
πόλης, δπου φαίνεται καθαρά («χέρια, πράδια σά
λευε») τό πώς σιγά σιγά σχηματίστηκε ή ξοχβριστ» 
παροιμία.

(6) *Όπου πριν..
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ΛΗΟΓΡΠΦΙΚΟ ΚΟΤΥΩΡΩΝ KRI ΠΕΡΙΟ ΧΗΣ
Ά π ό  τή συλλογή τοΰ ΞΕΝΟΥ ΞΕΝΙΤΜ1)

ΠΑΡΑΜΥΘΙ
Τ ' ύοτερνοπούλ’

Σά πρώτα τά ζαμάνςχ καί σ’ άρ· 
γυρα τά χρόνα ετον εΐνας γέρος καί 
είχεν τρία κορίτζα. Έτράνυναν τά 
κορίτζα κ ’ ή τύχ’ άτουν 'κ ' ένοίγουν· 
τουν.

Έ κ ε ΐν ’ τόν χρόνον έξέβεν πόλεμος 
μέ τό γειτονικόν τό βασίλειον, κι' ό 
βασιλέας έτοπλάεψεν τ’ άσκέρα-τ’ 
κ ’ έπήγεν σήν στρατείαν.

Τά κορίτζα εϊπανε τόν κύρ’ν-άτουν: 
« Ή  τύχη-μουν ’κ ' Ιτον νά έντριζαμε. 
Θά πάμε πολεμούμε γιά τήν πατρί
δαν».

Ό  κύρτς-άτουν ’κ ’ έθέλνεν νά έ· 
φήν’νεν άτ’ς. «Κορίτζα παιδία μέρ’ 
πόλεμον θά πάτε έλεγαν άτ’ς, που- 
δέν .δουλείαν ’κ ’ έχετε».

Ή  τρανέσσα ή θαγατέρα-τ’ έπάτε- 
σεν ποδάρ’ Ναί καί καλά έθέλ’νεν 
νά έπαΐνεν σόν πόλεμον Ό  κύρ'ς- 
άτ’ς άτότες έπεχαιρέτσεν άτην καί 
άμάν έλλα ξεν τά λώμματα-τ’ , έπήρεν 
κ ’ έναν σπαθίν κ ’ έπήεν έστάθεν σ' έ- 
ναν σταυροδρόμ'. Έ κ ε ΐ  έτον έναν 
πεγάδ’ καί είχεν έμορφον κρύον νε- 
ρόν. Ήμποιος θά έβγαινεν άσ’ σό

(1) Τά  λαογραφικά αύτά σημειώματα πού θά 
-δημοσιεύονται στά «X- τ. Π », προέρχονται άπό νέα 
μου συλλογή καί άφορούν τά Κοιυωρα καί τήν πε
ριοχή τους, κυρίως τών χωριών τού Γε Ιλέ  Γιουζιού 
(γύρω στό Τσάμπαση). "Ε τσ ι Ιρχονται σάν συμπλή
ρωμα τών «Ααογρπφικών Κοτυώρων» πού τυπώθη
καν σέ Ιδιαίτερο τόμο στά 1939. Τά τονισμένα τρα
γούδια άφοροΰν τόσο τήν Ιδια  περιοχή, δσο καί δλον 
τόν Πόντο. *Αναφέρω άπό καθήκον τά πρύοω ια, 
άπό τά όποια μάζεψα τό λαογροφικο αύτό ύλικό : 

Βλαχίδης Δημήτριος. Γάραλης Θεόδωρος. ’Κλβυ- 
θεριάδης Χαράλαμπος Ή λ ιά δης  Χαράλαμπος, *Ηλιά- 
δη *Ανδρονίκη, Καρασαρίδη Μ ελη, Κου^σικάς Κω ν) 
τίνος, Αεμονοπουλος Διπμαντής, Λεμονόπουλος Θεό
φιλος, Λεμονόπουλος Χαράλαμπος, Λεμονόπουλος 
Χρηστός, Μελετλιδης Χρήστος, Μ ιχαηλίδης Μ ιχαήλ, 
Μ ιχοηλίδη Παρθέν *, Μ ιχαηλίδης Σάββας, Μιχαηλί- 
δης Θεοχάρης (νή Γερασίμ*), Παπαδόπουλος *\*έ- 
στης, Παπαδοπούλου Γιμόκλη, Παπαδόπουλος ’Ελευ 
θέριος (Κοτζά Αευτέρτς), Πασαλίδης Γεώργιος, Παυ
λίδης Στυλιανός, Σπανίόης Νίκος, Τερζόπουλος Θεό
δωρος καί Τζιβανιδης Χαράλαμπος Μέ την εύκαΐ- 
ρία αύτή Ικφράζω σέ δλους τΙς θερμότατες εύχαρι- 
στίες μου, τοσο γιά τήν προθυμία μέ τήν όποιαν 
μέ βοήθησαν στό Ιργο  μου, δσο καί γιά τή φ ιλο
ξενία καί τά άγνά ποντιακά αισθήματα καί δλων τών 
συμπατριωτών μας τής Κατερίνης καί ιδιαιτέρως 
τών οίκογενειών Μιχ. Σ .  Μ ιχαηλίδη καί Σάββα Κα- 
ρασαρίδη.

χωρΓον Θά έπεράν’νεν άσ’ σό σταυ
ροδρόμ’ Έπήεν ό γέρον κ ’ έκάτσεν 
σό πεγάδ' σουμά. Άλλομοϋνον-κές 
ερθεν δαβαίν’ ή τρανέσσα ή Θαγατέ
ρα-τ’. Έφόρνεν άγουρακά λώμματα 
κ’ Ιτον άρματωμέντσα.

Ό  κύρ’ς άτ’ς έσταθέρτσεν-άτην, 
ελλαξεν καί τή λαλίαν-άτ’ γιά νά μή 
έγνωρίεται, κ ’ έρώτεσεν άτην :

— Μέρ' πάς, πάλληκαρ’ .
^ - Ά  πάγω σόν πόλεμον, είπεν 

έκεΐνε, κ ’ ελλαξεν τή λαλίαν άτς κ ’ 
έποΐκεν-ά άμον άγουρακόν.

— Έ σ ύ , κορίτσ’ παιδίν, πουδέν 
δουλείαν ’κ ’ έεις. "Ελα  κλώστ’ ό- 
πίσ’ άγλήγορα καί δέβα σ’ όσπιτό- 
πο σ'. Έθαρρεΐς ’κ ' έγνάεψα το τό 
είσαι κορίτσ’ ; είπεν-άτην ό κύρ’ς- 
άτ’ς Έφοβέρτσεν-άτην καί μέ τό 
σπαθίν’άτ’ μίαν κι’ άλλομίαν, κ* έ
κεΐνε άτότες έσ’κώθεν έκλώστεν όπίσ\

Έπήεν ύστερα έκεΐνος πά σ’ όσπίτ' 
κ ’ έρώτεσεν άτην :

— Γιατί έκλώστες όπίσ’;
Είπεν άτον κ ’ έκεΐνε άέτσ’ κι’άέτσ’.
— Ναίκουτδη, εΐπεν-άτότες όκύρ ’ς- 

άτ’ς, έσύ άέτσ’-μη θά έπαΐνες έπολέ- 
μανες γιά τήν πατρίδαν; Τσιλτοΰ 
τ’ ένουσνε ! Κάθ’ κά σ’ όσπίτ’. Που
δέν δουλείαν ’κ ’ έεις.

Τ ’ άλλ" τήν ήμέραν έσ’κώθεν σό 
ποδάρ’ ή δεύτερος ή θαγατέρα-τ’. 
Έ κεΐνεν  πά έποΐκεν-άτην τά ϊδια ό 
κύρ’ς άτ’ς κ ’ Ικλωσεν-άτην όπίσ'.

'Υστερνά, έσ’κώθεν σό ποδάρ’ ή 
μικρέσσα ή θαγατέρα τ’. Ά τ έ , δσταν 
έτονε δεκατρία χρονών, ευρεν-ετονε 
σήν θάλασσαν καικά £ναν πουλαρό- 
πον κ ’ έπήρεν εγκεν-ά σ’ όσπίτ’ .Έ κεΐ, 
μαναχέσσα έτιμάρευεν, μαναχέσσα 
έφάζ’νεν κ ’ έπότιζεν-ά. Τό πουλά- 
ρόπον έτράνυνεν-ετον. Ό  ήλον ξάι 
’ί?' εΤδεν·ά. Τό ταγίν άθε, τό νερόν- 
άθε, άπέσ’ σό μαντρίν έδίνεν-ά "Ep- 
θεν κ ’ εντον έναν τοχλίν, θερίον. Ά σ ' 
σά ρωθώνα θε άψίματα έβγάλ’νεν. 
Είπεν τήν κουτδήν τό πουλαρόπον '·

— Τ ’ άδελφοκόριτζα-σ’ π' έφοβέρ-
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τσεν κ’ έκλωσεν ότιίσ’, ό κύρ'-ι-σ' ε- 
τον. Καλά τέρεν.Έσέν πά τά ίδια θά 
έφτάει-σε. ’Ά μ α  έσύ ξάι μή φογάσσι. 
Δέσον καί σπίγξον άπάν'-ι-μ’ καλά 
τ’ άγέρ’. Καί ήνταν λέει·σε έκεϊνος 
καί ήμποιον φοβέριγμαν έφτάει σε, 
έσύ ξάι κά μή βάλτς. ’ Εκείνος θά 
έχ ’ καί σπαθίν θά  έβγάλ’ ά νά 
κρούει-μασε. Έμεΐς  ά φεύομε. ’Ά ν  
’κ ' έποροΰμε νά έφτάμε διαφορετικά, 
θά κρούγομ’-άτον κέλα καί θά 
φεύομε.

Έφόρεσεν άτότες ή κουτδή τ’ ά- 
γουρακά τά λώμματα, έρματώθεν 
πίρ-σιλάχ, έκάλκεψεν τό πουλάρ’ 
καί, «ε’ίοι τ’ δνομα Κυρίου», εΐπεν, 
κ ’ έδέκεν ά στράταν.

Ό  κύρ’ς άτ'ς άτέν, τήν μικρέσσαν 
τή θαγατέραν-άτ’, άσ’ σ’ άλλα τά 
κορίτξα-τ’ κι’ άλλο πολά έγάπανεν- 
άτην. “Ολον δ κόσμος σ’ έναν τή με- 
ρίαν κ ’ ή σεβκιλίσσα ή μικρέσσα ή 
θαγατέρα-τ’ σ’ άλλο. Έπεχαιρέτσεν- 
άτήν κ ’ έφόρεσεν άμάν έκεϊνος πά 
κ ’ έγέντον εΐνας τελήγαλους γιοσμάς, 
έρματώθεν άποπάν’ ους άφκά κ’ έ- 
πήεν έναμέν'νεν άτην σό σταυρο
δρόμ, σό πεγόδ’ σουμά. Τόμου κ ’ ερ
θεν έκαικά ή θαγατέρα-τ’ :

— Καλημέρα, καλόν κορίτσ’ μέρ’ 
έχπάστες καί θά πας, έρώτεσεν-άτην.

— Κι’ άπόθεν έξέρτς τό είμαι κο 
ρίτσ’, είπεν-άτον ή κουτδή.

— Τά λώμματα·σ’ άγουρακά είναι, 
εΐπεν-άτην ξάν’ έκεϊνος, κι’ άτό τό 
πουλαρόπον πολά δυνατά καλκεύ’ς- 
ά. "Αμα άσ’σόν πρόσωπο-σ’ φαίνε
σαι τό εΤσαι κορίτσ’. Γιά πέϊ με, μέρ’ 
έχπάστες ;

'Α  πόγω σόν πόλεμον. "Α  πόγω 
πολεμώ γιά τήν πατρίδαν, εΐπεν-άτον 
έκεΐνε.

— Δέβα κλώστ’ όπίσ’ άγλήγορα, 
εΐπεν-άτην άτότες ό κύρ’ς-άτ’ς. Έ σ ύ , 
κορίτσ παιδίν, ντό θά έπορεϊς κ ’ έ- 
φτάς έκεΐ σόν πόλεμον, καί πώς θά 
ρούεις καί σ’κοΰσαι μέ τ’ άγούρτς ; 
Ατά τά δουλείας γιά τά κορίτζα 
κ ’ είναι. ’Έ λ α , άγλήγορα, κλώστ’ 

όπίσ’, εΐπεν άτην κ’ έξέγκεν τό σπα- 
θίν-άτ’ νά φοβερίζ’-άτην.

Εΐπεν-άτον άτότες ή κουτδή:
—  Ατά σ’ έμέν κές 'κι περάν’νε.

’Έλα , άν θέλτς, άς πολεμούμε κι’ ας 
τεροΰμε άσ’ σοίν δύοςέμουν ποιος 
έν’ κι’ άλλο παληκάρ’. Κ ' έξέγκεν 
άμάν τό γουλούτσ’ν ά τ ’ς κ ’ έγιρίεψεν 
άπάν’ν-άτ’.

Τό πουλάρ’ έντόκεν μέ τό γιάν’ν- 
άθε κ ’ έπλωσεν άτον σήν·ι-γήν, άμα 
’κ ’ έπάτεσεν-άτον.

Άτότες έκεϊνος έδέκεν γνωριμίαν 
τό έτον ό κύρ’ς-άτς. Έπαρακάλεσεν- 
άτην κ ’ έκατήβεν άσ’ σό πουλάρ’ καί 
εΐπεν-άτην :

Χαλάλ’·τσ’. γιάβρουμ! Άτώ ρα 
δίγω-σε τήν άδειαν νά πάς. Ά ρ ’ έ- 
Υνάεψα τό θά έπορεϊς καί πολεμάς γιά 
τήν πατρίδαν καί ’κι θά έντροπάεις- 
μασε. Δέβα σό καλόν μέ τή θεοΰ τήν 
προσταγήν.

Έγχαλάστεν κ ’ έφίλεσεν-άτην μίαν 
κι’ άλλο μίαν, έδέκεν-άτην τήν εύχήν 
^άτ’. κ ’ έκεΐνε άτότες έφίλεσεν τό 
χόρ'ν-άτ’, έκάλκεψεν ξάν’ τό πουλάρ’ 
κ' έγέντονε φτερά καί φύλλα.

"Οσταν ερθεν έξέβεν σά στρατέ- 
ματα σουμά, ό πόλεμον άντζαν έσκά- 
λωσεν-έτον. Έξέγκεν άμάν τό γου- 
λούτδ’ν άτ’ς κ' έγιρίεψεν σοί τουδ- 
μάντς άπάν’ . Τό γουλούτδ’ν άτ’ς ε- 
κοφτεν άσ’ σά δύο μερέας πά. Τό 
πουλάρ’ έκολύμπανεν ους τά γόνατα 
άπέσ’ σό γαΐμαν. Οί τουδμάν έφευαν 
κ ’ έκεΐνε μαναχέσσα μέ τό πουλάρ’ 
έγουδτούρευεν-άτ'ς. Ό  βασιλέας μέ 
τό στρατόν καί μέ τήν άκολουθίαν- 
άτ’ έπέμνεν όπίσ’. ’κ ’ έπόρναν νά 
έφταναν-άτην.

"Οσταν έσύρθαν όπίσ’ κ ’ έγιανάδε- 
ψαν οί τουδμάν’ σό βασιλοσκάμν’ν-' 
άτουν έψαλάφεσαν νά φτάνε ειρή
νην. Ένικέθαν.

Ό  βασιλέας υστέρα έρώτεσεν, 
ποιος έτον έκεϊνος π’ έγουδτούρεψεν 
τοί τουδμάντς.

— ’Ήμποιος έν’ άς έρται σουμά-μ’, 
εΐπεν, καί ήνταν ψαλαφά θά δίγ’άτον. '

Έράεψαν άδά, έράεψαν άκεΐ, που· 
δέν ’κ ’ έπόρεσαν νά ηυρικανάτην

Ά τότε ό βασιλέας έπρόσταξεν: ήμ- 
ποιος ηύρίκ’-άτον, ά παίρ’ έναν τρα
νόν παχδούδ’.

Έ τυ χεν  κάποιος καί εΐδεν τά γαι- 
ματωμένα τά ποδάρα τή πουλαρί’ 
κ ’ έπήεν εΐπεν-ά τόν βασιλέαν. Έ -
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στειλεν άμάν ό βασιλέας τ’ άνθρώπ’ς 
άτ’ κ’ έπήγαν έγκαν-άτηνε σουμά-ν· 
άτ’.

Ή  κουτδή έφόρνεν τ’ άγουρακά τά 
λώμματα, άρματωμέντσα .Τά μαλλία- 
τ’ς εΐχεν-άτα τδιλαγμένα. Κορίτσ’ τό 
έτον ξάι ’κ ’ έφαίνουντουν. Εΐπεν-ά
την ό βασιλέας :

— Είμαι πολά εύχαριστεμένος άπ’ 
έσέν γιά τήν παληκαρόταν τ’ έδειξες 
σόν πόλεμον. Άτώρα, ήνταν θέλ’ ή 
ψή-σ’ καί ήνταν ψαλαφάς-με ά δίγω
σε. Ψαλάφα ήνταν άγαπάς.

— Βασιλέα πολυχρόν, ή βασιλεία- 
σ’ νά έν’ καλά, εΐπεν-άτον έκεΐνε. 
Έ γώ  έποΐκα τό χρέος-ι·μ’ άντίκρυ 
σ’ έσέν καί σήν Πατρίδαν. Τιδέν ’κι 
θέλω. “Οπως έρθα, άέτσ’ πά θά κλώ- 
σκομαι όπίσ’. ’Έ λ α  άφσέστε·με ας 
πάγω δαβαίνω σ’ όσπιτόπο-μ’.

Εΐδεν-άτην κ ’ ή βασίλισσα, νέον 
κ’ έμορφον παλληκάρ’ , έρέχτεν-άτον 
κ ’ εΐπεν τόν βασιλέαν νά παίρ’ν άτον 
γαμπρόν σήν θαγατέραν άτουν. «Κα
λά λές», εΐπεν-άτην ό βασιλέας κι’ ά
μάν έσκάλωσαν καί τά έτοιμασίας. 
Σ ’ έναν μήναν άπάν’, έποΐκαν καί 
τόν γάμον, κ ’ έβάσταξεν ό γάμον 
σεράντα ήμέρας καί σεράντα νύχτας.

** *

Έπέρασαν δύο εβδομάδας άβ’ σόν 
γάμον κ ’ έναν ήμέραν έρώτεσεν ή βα
σίλισσα τήν θαγατέραν-άτ’ς άν έν’ 
εύχαριστεμέντσα άσ’ σόν άντραν- 
άτ’ς. Εΐπεν-άτην κ ’ έκεΐνε:

— Πολά καλόν κ ’ έμορφον καί νό- 
στιμον παλληκάρ’ έν'. Πολά καλά 
τερεΐ με. Τά χίλα καλά κουβαλεΐ καί 
φάζ’ καί ποτίζ’ με Τά τδίπ τά καλά 
τά λώμματα καί τά βραχάλα καί τά 
δαχτυλίδα καί τά σκουλαρίκια έπή- 
ρε·με.Άμα πώς νά λέγω σ’·ά, μάνα...

— Ντό πράμαν έν’, γιάβρουμ, εΐπεν- 
άτην κ ’ ή βασίλισσα, άσ’ σή μάνα-σ’ 
τιδέν ’κί πρέπ’ νά κρύφ’ς. “ Ολα-δλα 
πρέπ’ νά λές-μ’ άτα Μάρ άντρισμέ- 
νον κορίτσ’ πά έντρέπεται τή μάναν 
γιά τ’ άγοΐκα τά πράματα ;

Ένεστέναξεν ή θαγατέρα-τ’ς καί 
εΐπεν-άτην:

— "Α χ, μάνα μ’, κιά πώς νά λέγω-

σ’·ά ; Πολά καλόν παληκάρ’ έν’. Ά 
μα άστό κεΐμες κά...

— Έ ,  γιά πέ£, εΐπεν-άτην ή βασί
λισσα, σήν γλώσσα σ' άφκά ντό έεις; 
Πέϊ-άτο, ρίζα μ’ , άπ’ έμέν τιδέν μή 
κρύφ'ς, άπ’ έμέν ξάι κί πρέπ’ νά έν- 
τρέπεσαι.

Άτότες έπήρεν-άτην άπό καρδίας 
έναν κλάψιμον κ' έγκαλάστεν τή μά
ναν άτ’ς κ ’ ένεσύρνεν κ ’ έκλαιεν.

— Μή κλαΐς, γιαβρούμ, μή κλαΐς, 
εΐπεν άτην έκεΐνε. Πέϊ-με έλεύθερα 
ντό έεις σήν καρδία·σ’.

Ά σ τό  έκλαψεν έπεγί κ ’ έλάφρυνεν 
όλίγον ή καρδία-τ’ς, εΐπεν ή κουτδή:

— Μάνα, ντό νά λέγω σε: Λαλαδέ- 
μαια, φιλέματα, άγκαλάσματα, δλα 
έΦτάει-με. Ά σ ’ σ’ άτά παράπονον 
’κ ' έχω "Αμα δσταν έρται ή ώρα νά 
κεΐμες σό κρεβάτ’ , θήκ’ τό σποθίν-άτ' 
άνάμεσα σ’ έμέν καί σ’ έκεΐνον καί 
λέει·με: « Ά σ ' σό σπαθίν κι’ άδάμε- 
ρεον ’κί θά έρχεσαι!».

(Συνεχίζεται)
Λεξιλόγιο : υατερνοττούλ’= ιο  τελευ

ταίο παιδί’ έτοπλάεψεν=μάζεψε' μέρ'=  
πον (Βρωττιματικάκ)' έττάτεαεν ποδάρ'—  
έπίμενβ' λώμματα=ρονχα' πεγάδ’= [3ρΰ- 
ση' άλλομοννον κές=\ΧΒχά κάμποση ώρα' 
άγονρ(χκά= ΐντρείκια' κλώστ’ όπίσ =  
γυρνά πίσω1 ’ κ " εγνάεψα-το=8ε\ τό κατά
λαβα άέτσ’ κι’ άέτσ’=εια ι κ" έτσι' ναι- 
κοντ<5ΐ)=ιια)()ϊ\ τσιλτοΰ=κατροιλοΰ' βχε 
= α ΐ)τή ' ενρεν·ετονε=εΙχβ βρε!' (ε)καικά 
= x o v td ' εγκεν α = ιδφ εθ 6' έτιμάρενεν= 
εκανε ΐπποκομία' ί ά ί = 8ιόλου' τ α γΙν=  
νομη, τροφή ζώου' τοχλίν=θρεφτάρι' α- 
γέρ'=λ.ι. σέλλα' κά μη βάλτς=μχ) υποχω
ρείς πίρ·σίλάχ=λ.τ. πάνοπλος'σί^ΚίΑ/σσα 
=λ.τ. πολυαγαπημένη άμάν=λ.τ. άμέσως' 
τελήγαλονς=λ.τ. νέος' γιοσμ5ς=\.τ. λε
βέντης' μέρ' εχπάστες=γιά που ιδβαλες' 
ντό=τι (εροοτηματικώς) ρούεις και σ’κοΰ 
σαί=πέφτεις καί σηκώνεσαι (συναναστρέ
φ εσαι κάθε μέρα) ε^/κίν= Εβγαλε γον- 
Ιοΰτδ’=λ τ.σπαθί' εγιρίεψεν=οο\ιχ\σε' έν 
τόκεν=ιιύπΐ]σΐ με τό γιάν'ν-άϋε— με τό 
πλάι του χαλάλ'·τσ’=\.τ. χαλάλι σου' «· 
γνάεψα= λ t. κατάλαβα’ δντξαν=μόλις' 
Ιοκάλωσεν ετον^ΓΙχε αρχίσει 1 ουδμάν'=  
εχθροί' Ιγουδτονρεψεν =  λ. τ. κυνήγη
σε' έγιανάδεψαν=\.τ. πλησίασαν' βαβιλο-
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σκάμν' =πραηεύουσα' εψΛλάφεσαν=ζγ\· 
ιησαν· rjvταν=ο,τι· Ιρά£ψαν=:ζήιησην, 
ερεύνησαν' τ\αχ6ονδ’= λ .τ. Λώρο' εγκαν- 
&τηνε— ι ήν έφεραν' κονταή—  κοπέλλα' 
τδιλα γμένα—  ικεπασμένα ερέχτεν=αί()Β- 
σε' τδίπ τά καλα=ιά πιο καλά* μά ρ—  
μήπως' άντρισμένον=χυ.ντρεμένο' άγοϊκα  
= ιέ ιο ια ' Κεΐμες κά=πέφτουμε νά κοιαη- 
θοΐμε· ρίζα μ ’=π αιδί μου’ ένεανρ’νεν 
μ’ ϊκλαιεν— Ιχϊ.αιε μ ’ αναφιιλλητά γιά- 
βρονμ= \.τ . παιδί μοι>, γιαβρί μου' άσχό 
= ά φ ο ϋ- eTfeyt=X.t. όρχειά' λαλαΜματα 
=χάδια , παιγνίδια· άδάμερεον=16ώ με
ριά.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

1) Ά ο ’ ooiv δύος ό εΐνας···

Ό  Δεσπότ’ς τή Γαράσσρης, ό μα
καρίτης 6 'Ιερεμίας, έξέβεν έτονε μέ 
trj Σεμενί’ τόν ποπάν, τόν σ’χωρε- 
μένον τόν Ποπατραντάφυλλον-λα- 
φρόν ή νύχτα-τουν ! — σήν περιοδείαν, 
γιά νά σωρεύ’ τά καπνικάτ'.

“Οσταν έπήγανε σό ΓΪέη-Άλάν, έρ- 
Θαν οί χωρέτ' έγκάλεσανε τόν Πα- 
ραδκευάν καί τή Σωτήραν, έπειδής 
κ ’ έτανε δεξιμάτα καί έξ κιφάλα άσ’ 
σό γάλαν, κ* έπήραν τεναντάλλο.

Ό  Δεσπότ'ς έσέγκεν σό νοΟν άτ’ 
νά χωρίζ’-άτ’ς κ’ έκοϋξεν άτ’ς σ’ ε- 
ξαρχονος τ’ όσπίτ’. Ή  Σωτήρα, άδκε- 
μος, άδκεμος, τεμέκ' δέν πά. Έκοΰ- 
ξαν πρώτα τόν Παραδκευάν κ' έκεΐ- 
νος έπάτεσεν τά κλαψίσματα. Έγά- 
πανεν τή Σωτήραν καί ’κ ’ έθέλνεν νά 
έχωρίγουντουν. Έδέκανε στράταν 
έκεΐνον κ' έκοϋξαν τή Σωτήραν. Έ- 
πήεν κι’ άτέ κλαιμέντσα καί φλιμέν- 
τσα, χωρίς νά σ’κών’ άν’ τό ’κιφάλ’. 
Ή  Σωτήρα πά πολλά έγόπανεν τόν 
Παραδκευάν καί ’κ5 έθέλνεν νά έχω- 
ρίγουντουν.

Έδέκανε στράταν καί τή Σωτήραν, 
καί πριν νά προφτάν’ ό Δεσπότ’ς κ ’ 
έβγόλ’ τήν άπόφσσην-άτ', κλώδκε- 
ται λέει-άτον ό Ποπατραντάφυλλον.

— 'Άε·μ' Γέροντα, σούκ’ άν’ ! Γιά 
έσύ θά στεφανώντς-με μέ τ’ άτέν, 
γιά έγώ έσέν. Ά σ ’ σοίν δύος-έμουν, 
6 εΐνας πρέπ' νά παίρ’ άτην άβοΟ-

τεν. "Α ν  χωρίεις-άτ’ς, άτέ ή εύλογη- 
μέντσα, άλλο τίναν θά ηύρίκ’ ν ’ άν- 
τρίζ’ μέ τ’ άτό τήν... έμορφίαν άτ’ς ! 
. Ό  Δεσπότ’ς άτότες έγέλασεν καί 
είπεν άτον:

— Καλά λές' έεις δίκαιον. Κοΰξον- 
άτ’ς άς δεβάζω άπάν’ν-άτσυν τήν 
εύχήν κι’ άς δάν’νε πλάν.

2) ϋλάψον τήν α’χωρεμέντοαν...

Ά σ ' σό πέη-Άλάν κ ’ ύστέριος ό 
Δεσπότ'ς κι’ ό Ποπατραντάφυλλον 
έπήγανε σ’ Ά ρ τ α δ ’. Έ κ ε ΐ εύρέθανε 
σόν ψαλμόν τή σ'χωρεμέντσας τή 
Τζοβούλας τή Ποπαλευτέρ’ . Έκά- 
τσαν νά τρώνε, κ ’ έγκανε σό τραπέζ’ 
πρώτα-πρώτα τό τανωμένον τή δουρ- 
βάν μέ τήν τίαδκιτάν. *Η δουρβά 
πολά ζεστόν έτον, άμα ’κ ’ έκαφού- 
ριζεν, έπειδής κ ’ έτονε ζέστα κ* ή 
δουρβά έγκεν έτονε άπαγκές τό κα'ί- 
μάκ’, άμον στουλάρ*. τ' εΰλογημένον. 
Πρώτα έπήρεν εφαγεν ό Ποπατραν
τάφυλλον έναν χουλαρέαν καί πολά 
έκάεν. “ Αμα ξάι πελλϊν 'κ  έποΐκεν-ά. 
Άντζα ν έξέγκεν τό μαντήλ’ν-άτ κ ’ 
έσπόγξεν κρυφάς τά δάκρα τ’ κ ’ έ- 
κλώστεν είπεν τήν νοικοκυράν :

— Εύλογημέντσα νά ΐνεσαι, τήν 
δουρβάν ξάι κ ’ έχουλίωσες-ά ;

Σ ’ άτό άπάν', ό Δεσπότ’ς πά έπή
ρεν έναν χουλαρέαν. Τόμου κ ’ έσέγ- 
κεν-ά σό στόμανάτ’, άσ5 σό πολά τό 
κάψιμον έτρεξαν τά δάκρα-τ’. Ό  Πο
πατραντάφυλλον άτότες, πριν νά 
ηροφτάν’ καί γουζεύ’ ό Δεσπότ’ς, 
είπεν-άτον:

— Κλάψον-άτην άτώρα έσύ πά τή 
σ’χωρεμέντσαν, Ά ε· μ ’ Γέροντα, δσον 
έκλαψα-την κ' έγώ!

3) Έγώ  μικρός είμαι...
Έπήγαν υστέρα σ’ έναν άλλο χω- 

ρίον κ ’ έποΐκαν έκεΐ Εναν συνοικέ- 
σιον. Είπεν ό Δεσπότ’ς τόν Ποπα
τραντάφυλλον : «δέβα στεφάνωσον». 
Ό  Δεσπότ'ς θά έπαΐρνεν έναν λίραν 
κι’ ό Ποπατραντάφυλλον έναν με- 
τζητιέν.

Ά σ τ 1 έστεφάνωσεν κ ’ ύστέρια έπή
ρεν ό Ποπατραντάφυλλον τά παράες 
κ ’ έρθεν έδέκεν τήν μετζητιέν τόν Δε-
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σπότ’ κ' έκεΐνος έκράτεσεν τή λίραν.
Έρώτεσεν-άτον 6 Δεσπότ’ς :

Πώς έντον ; έμέν έναν λίραν θά 
έφέρνες με.

ΕΤπεν-άτον κι’ ό Ποπατραντάφυλ
λον μασχαρευτά :

— Ά ε- μ ’ Γέροντα, έγώ είμαι μι
κρός κ' έπήρα τό μικρόν τήν παράν. 
Έ σ ύ  είσαι τρανός κ ’ έδέκα σε τό 
τρανόν τήν παράν,— κ’ έξέγκεν νά 
δίει-άτον τή λίραν.

Ό  Δεσπότ’ς έξεραχώθεν άσ’ σά 
γέλτα καί είπεν-άτον:

— Εύλογημένος νά ΐνεσαι. Κρά τήν 
λίραν έσύ' έμέν ή μετζητιέ κανεΐται-με.

♦) Το πίταγμαν τή Δεαπότ*.

"Ετον εΐνας γυναίκα καί άνθρωπον 
άπίταγον ’κ ' έφήν’νεν. "Ολτς έπί- 
ταζεν.

Έπήεν ό Δεσπότ'ς σό χωρίον καί 
οί χωρέτ' είπαν-άτο κεΐ.

— Γιά άς πάγω έλέπ’-άτην έγώ πά 
άτέν τή γυναίκαν, είπεν ό Δεσπότ’ς.

Έδεΐξαν-άτον τ’ όσπί’ν-άτ’ς κ ’ έ
πήεν. ΕΤδεν άνοιχτόν τήν πόρταν ό 
Δεσπότ’ς καί εϊστα έμπαινεν άπέσ’, 
ή γαρή, χωρίς νά έλέπ’-ατον, εκ’σεν 
τά ποδαρέας-άτ’ καί είπεν :

— "Ημποιος είσαι, επαρ’ άπατουκά 
φέρε-με τό φορκάλ.

Ό  Δεσπότ’ς έπήρεν τό φορκάλ’ κ' 
έσέβεν άπέσ’. Τόμου καί εΐδεν-άτον 
έκεΐνε, έποΐκεν τήν εύχήν-άτ’ς καί 
είπεν :

— "Ημαρτον! ’κ ’ εξερα-το τό έσ’νε 
έσύ, Ά ε- μ ’ Γέροντα. Έ π α ρ ’ τό φορ
κάλ’ καί δέβα άφ’ς-ά σόν τόπον-άθε, 
έγώ παίρ’-ά.

Ό  Δεσπότ’ς άτότες έπήεν έφέκεν 
τό φορκάλ’ σόν τόπον-άθε κ ’ έκλώ 
στεν είπεν· άτην;

— Εύλογημέντσα νά Ϊνεσαι Καλά 
λένε κανείναν άπίταγον ’κι* άφήντς. 
Ά μ α  δλτς πιτάεις μίαν, κ ’ έμέν σ' 
έναν στιγμήν έπίταξες-με δύο φοράς !

5) ΈΒαρρεΐ: ό Ποπακωαταν- 
τίνον εν ’;

“Οσταν έκοιμέθησεν ό Ποπατραν
τάφυλλον, έφέκεν σό ποδάρ’ν-άτ' τό

γιόν-άτ’ τόν Ποπακωσταντΐνον. Σ ’ έ- 
κεΐνα τά χρόνα έφυγαν ετονε άσ’ σό 
Σεμέν κ ’ έζήνανε σήν Όρτ'οΟν. Έπέ- 
ρασαν κάμποσα χρόνα κ ’ έρθεν Δε
σπότ’ς σήν Ό ρτοΰν 6 Αμβρόσιον. Ό  
εύλογημένον, λαφρόν ή νύχτα-τ’^καί 
νά έχομε τήν εύχήν άτ’ , πολλά τιτίης 
καί αύτήχολος ετονε κ ’ οί ποπάδες 
έτρόμαζαν-άτον.Σήν έγκλεσίαν άπέσ’ 
πά, τρίς-τήν-ώραν έταζουρλάευεν καί 
κάποτε πά έντοΰνεν άτ’ς.

*
*  *

“ Εναν ήμέραν ό Ποπακωσταντΐνον 
μέ τοίν έπιτρόπ’ς έντάμαν έπήγανε 
σή Μητρόπολην. Λόγον σό λόγον, 6 
Δεσπότ’ς έσκάλωσεν κ’ έκούρφιζεν 
τόν πετεινόν·άτ\ ΕΙδεν-άτον κι’ άσ’ 
σό παραθύρ’ άπέσ’ σήν αύλήν, κ ’ έ 
κοϋξεν άτ’ς νά έλέπ’ν-άτον. Ά σ τό  
είδεν άτον ό Ποπακωσταντΐνον, εΐ- 
πεν τόν Δεσπότ’ :

— Ό  πετεινός-ι-σ’ παληκάρ’ φαίνε
ται, “ Α ε-u’ Γέροντα, άμα τ’ έμόν ό 
πετεινόν κι’ άλλο δυνατός έν’.

Άτότες ό Δεσπότ’ς είπεν-άτον νά 
πάει φέρ’ τόν πετεινόν-άτ’ καί κροΟν’ 
καί παίρ’νε.

— Ό  πετεινόν σήν κεμπρέν-άτ-κο- 
κοζλανεύκεται, Ά ε - μ ’ Γέροντα, εΤ- 
πεν-άτον ό Ποπακωσταντΐνον, άν 
φέρ’ άτον άδά, ξεναλαεύκεται

Ό  Δεσπότ’ς έπάτεσεν ποδάρ’ κι’ ό 
Ποπατραντάφυλλον, διαφορετικά νά 
έποΐνεν ’κ ’ έπόρ’νεν, έστειλεν κ’ έφε- 
ρεν τόν πετεινόν-άτ’ σή Μητρόπολην.

Έσκάλωσαν οί πετεινοί νά κροΰν 
καί παίρ’νε καί πολλά ’κ ' έπήεν, ό 
πετεινόν τή Ποπακωσταντίνονος έ- 
κάλκεψεν τόν πετεινόν τή Δεσπότ’ κ' 
έκουδουκίαζεν-άτον.Ό Ποπακωσταν
τΐνον άτότες έκλίστεν κά καί είπεν 
τόν πετεινόν άτ’ :

— Ά ρ ’ άέτσ’, λελεύω τήν ψή·σ’ ! 
Ντός, ντός, έθαρρεΐς ό Ποπακωσταν
τΐνον έν’ νά φογάτ’-άτον;

6) Ό  ΠοπαχΜοταντϊνον χ ’ ei 
Δεοπβτάντ’.

Ό  σ'χωρεμένον ό Ποπακωσταντΐ
νον, ήνταν έλεγεν, έφέρνεν-ά σήν μα·
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σχαρήν άπάν’. Γιά τοίν Δεσποτάντς 
πάντα κάτ θά ηΰρικεν κ ’ έλεγεν. 
Ό σταν έλεπεν τά φωτογραφίας- ά
τουν, έζάρωνεν τή γούλαν κ ’ έσκά- 
λωνεν εμνοστα εμνοστα :

— Τξάνουμ, οί Δεσποτάντ’ δσταν 
είναι κρεμαγμέν’ σό κάντρον κιάν, 
ντό καλοί άνθρώπ’ είνα ι!

*
*  *

"Εναν Σάββαν ήμέραν, σό βράδον 
άπάν , έπήγαν δλ’ οί ποπάδες, τ’ 'Υ 
παπαντής, τ’ Ά·Γιω ργί’ καί τ’ Άε- 
Νικόλα; σήν Μητρόπολην γιά νά 
παίρ’νε καιρόν. (')

Σό τέλος, ό ’Αλέξαντρον ό Δε- 
σπότ’ς, έρώτεσεν τόν Παπακωσταν- 
τϊνον :

— Πάτερ Κωσταντΐνε, ποιος εν' ό 
καλύτερον ό Δεσπότ'ς π' ερθεν κ' έ- 
πέρασεν άσ’ σήν ΌρτοΟν ;

Ό  Ποπακωσταντΐνον ξάι ;κ ’ ένοΟν- 
τσεν.

— Ά ε- μ ’ Γέροντα, είπεν, ό καλύ
τερον ό Δεσπότ'ς τ Ορτοΰς εν έκεΐ- 
νος ποί κ ’ έδέβεν ξάι άσ’ σά Καβά- 
κια(’) κι’ άδα μερέαν.

7) Τή Πέπ-Άλανης τά τξαναβάρα.

Τό πέη-Άλάν τό χωρίον κεΐται ά
πέσ' σ’ όρμάν. Έπήεν ό Δεοπότ'ς έ· 
κεΐ κ ’ έκάτσεν κ ’ έκαλάτζευεν μέ τοί 
μειζετέρτς. Λόγον σό λόγον έρώτε- 
σεν-άτ’ς ό Δεσπότ’ς : «Τξαναβάρα 
πά έχετε άδα σό χωρίον-έσουν 
«Πώς ’κ* έχομε, εΐπεν-άτον εϊνας 
χωρέτες. Ά ρ ’ όχτεκές, "Αε-μ’ Γέρον
τα, έπήγα σ ’ όρμάν κι’ άναχάπαρα 
άστό τερώ ντό τερεΐς : Έ σ ύ  αρκον 
κ ’ έγώ άδα»! «Ντό είπες ; Έ μ έν  αρ
κον έποΐκες με ;» εΐπεν-άτον γουζε- 
μένος ό Δεσπότ’ς. «Γιόκ, τξάνουμ,

1. Ο Ι παπάδες, τό Σάββατο τ’ άπόγεμα 
πήγαιναν στή Μητρόπολη, δπου γινότανε 
l·1̂  ιό  Δεσπότη θρησκευτική τ ε Λ ε ιή , κα
τόπιν τής όποίας ίίπαιρναν τήν άδεια νά 
λειτουργήσουν τήν άλλη μέρα (Κυριακή). 
Auto λεγόταν : *έπήραν καιρό»**.

2 . Καβαπια=τό βορειανατολικό στόμιο 
τοΰ Βοσπόρου, άπόπου περνάει κανείς 
άπό τήν Πόλη στή Μαύρη θάλασσα κ’ 
επομένως καί στήν ΌρτοΟ— Κοτύωρα.

νά έχομε τήν εύχή-σ’. Πώς νά λέγω- 
σε καί άγναύ’ς ά. Ίδτέ, έσύ αρκον 
κι’ έγώ άδά, άτόσον πολλά έσούμω- 
σα·τον», είπεν- ξαν’ ό χωρέτες κ' έ- 
δειξεν μέ τό δάχτυλον-άτ’ μίαν τόν 
Δεσπότ’ κ ’ έπέκει τόν ίαυτόν-άτ'.

8) "Ag κλαΐνε έχ ε ΐν ’.
Ό  Ποπατραντάφυλλον έπήεν νά 

έστεφάνωνεν εϊναν άδκεμον νύφεν. 
"Οσταν έσέγκεν εύλογητόν κ ’ έσκά· 
λωσεν τή στεφανωματί’ , έτέρεσεν ή 
μάνα-τ’ς κι’ ό κύρ’ς άτ’ς έπήραν κ' 
έστάθαν τά κλαψίσματα. Κλαΐν καί 
λάσκουνταν' στερέαν ’κ ’ εχ’νε ! Ά λ -  
λομίαν έκλώστεν λέει-άτ’ς ό Ποπα
τραντάφυλλον :

— Έσταθέστε, τζάνουμ ! Έσεΐς- 
τουν ντό κλα ΐτε; Ά ς  κλαΐνε έκεΐν’ 
ποιος α παίρ’ν-άτην.

9) "Αψον άδακές τό κερίν..
Ό  Ποπακωσταντΐνον έναν Κερε- 

κήν ήμέραν έλειτούργανεν σήν έγ- 
κλησίαν καί εΐστα έδέ^αζεν τό Εύ- 
αγγέλον έναν παιδόπον έκράνεν ά- 
φτημένον κερίν κ ’ έδείκνυζεν-άτον. 
Έ κ ε ίν ’ τήν Κερεκήν τό Εύαγγέλον 
έτονε « Ό  'Αβραάμ έγέννησε τόν 
’Ισαάκ, ’Ισαάκ έγέννησε τόν ’Ια
κώβ...».

Εΐστα έλεγεν τό Εύαγγέλον, τό κε- 
ρίν έζαρώθεν καί τό φώς ν-άθε ’κ ’ έ- 
δείκνυζεν καλά. 'Ο  Ποπακωσταντΐ
νον έπειδής-καί έδυσκολεύκουντουν 
νά έλεπεν τά γράμματα, έκλώστεν 
είπεν τόν παιδάν :

- Ναίπαι, γιά άψον άδακές τό κε
ρίν άς τεροΰμε άβοΟτος τή δκύλ’ ά 
γιόν πά τίναν έγέννεσεν.

Λεξιλόγιο : 1 . —  σ ω ρ εύ ω =  μ α ζ ε ύ ω '

κ  α π ν ιχά — χό δ ι κ α ι ώ μ ο τ α  τ ο ί )  Δ ε σ π ό τ η - 

εσέγκεν=?$ιΑ& ε κ ο ϊ ί ε ν = φ ώ ν α ξ ε ,  κ ά λ ε -  

08'  τ ε μ έ κ  ’δέν  π ά = μ ε ι .  σ η μ .  π ο λ ύ ,  φ ρ ί 

κ η .  ( Κ υ ρ ι ο λ ε ξ ί α  : τ ε μ ε χ = \ .  τ  δ η λ α δ ή ,  

’δεν  π α = τ ί π ο τ ε ) '  95̂ ί ιΜ ® ν ι σ α = θ λ ι μ έ ν η '  

σούκ’ δ ν " = σ ή κ ω  π ά ν ω .

2 —  ψαλμόν=γεΰμα σέ μνημόσυνο' 
εγχανε=<φί^ανε' τανωμένον δονρβάν= 
σούπα ανακατεμένη μέ : παδκίταν=εΙδος 
μυτζήθρας· °κ ’ εκαφονριζεν=δέν έβγαζε
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άχνα' πελλιν=Κ. χ. φανερό' άντζαν=\. τ 
μόλις, μόνο' είε^κει^έβγαλε' έσπόγξεν 
=  σκούπισε' ’ κ ’ έχουλίωοες-ά— δέν τό ζέ
στανες’ γουζεύω=\. χ. θυμώνω.

3.— μετζϊ7τι«ν=νόμισμα τούρκικο, ϊσια 
μέ τέσσερις ασημένιες δραχμές Γεωργίου 
Α ’.' μασχαρεντά=ατ' αστεία’ έξεραχώ- 
ftev do’ σά ^λτα=εσκασί στά γέλια' χρά 
=κράτα' κανεΐται-μκ=μον φτάνει.

4.— Τό πίταγμαν=το άγγάρεμα' am- 
ταγον=\\αγγάρευτο’ γαρη=\. τ. γυναί
κα' Ζκ’οεν—  ακούσε.

5.— εκοιμέ·&ησεν=π£$α\ε, λέγεται γιά 
ιερωμένους' Τίτπ7ς=ίδιότροπος' αΰτήχο- 
λος=όξύ&υμος' εΧαζουρλάευεν-—\.χ. μάλ- 
λωνε, επέπληττε- εντοϋνεν—  χτυπούσε (§- 
νεστώς κρονγω, αόρ. Ιντόκα)’ έοκάλωσιν 
— άρχισε' εκούρφιζεν=Βπαι\οναε' κροϋν’ 
και πα/ρ*»’ε=μαλλώνουν, χτυπιούνται- 
ΚεμπρΙν=Ηθποιά ζώου' κοκοζλανεύχεται 
=καμαρώνεΓ ξεναλαεύκεται=έχει τό φό
βο τοΰ ξένου περιβάλλοντος' επάτεοεν πο- 
<5άρ’=§πίμενε' εκουδουκίαζεν— Ιράμφιζε' 
εκλίστεν κά =  εσκΐ)·ψε' άρ’ άετσ’=έτσι λοι
πόν, έτσι.

Β.— ^νταΐ'=ο.τΓ γούλα=\αιμόζ' ίμνο- 
στα=νοστι μα- τζάνονμ=\. τ. ψυχή μου, 
έκφραοη πού σημαίνει: τί νά σας πώ... 
ο» κάντρον χ(άν=στή φωτογραφία' ντό 
=πόσο, τί (Ιρωτηματικώς καί άναφορι- 
κώς)' £ά«=καθόλου' ’κ ’ ενούντσεν=5έ 
σκέφτηπε.

7. — !*αΛάτξευεν=μιλονσε’ μειζετέρ'= 
προύχοντες’ τζαναβάρ’— λ.χ. άγριο θηρίο' 
άναχάπαρα= ξαφνικά' γονζεμένος=λ. τ. 
θυμοιμένος γιοχ=\.χ. δχι' άγνανω— λ.χ. 
καταλαβαίνω' ίδτέ=λ.τ. ιδού.

8.— κλαΐν και λάσκοννταν=Ηλαιν αρά
δα' στερε'α =  σταμάτημα.

9. —  ε('στα= 5νώ.

Μ Υ Θ Ο Σ

Ό  πετεινόν xoci τά κοαοάρκς.

Είπεν έναν ήμέραν ό πετεινόν τά 
«οσσάρας:

— Πάμε βόσκομες, έ|ουκές σά χορ-

τάρα καί λάσκομες κι’ όλίγον. 
ΕΤπαν-άτον καί τά κοσσάρας :
— Έμεΐς  φογοΰμες1 άσ’ σήν αύλήν 

εξ’ 'κ 5 έβγαίνομε.
— “Ωσποτα είμαι έγώ μέ τ’ έσας, 

είπεν-άτ’ς ό πετεινόν, ξάι μή φογού- 
στουν, έλατε πάμε.

Έπήραν Θάρρος τά κοσσάρας κ ’ 
έξέβαν μέ τόν πετεινόν έξουκές νά βό- 
σκουνταν. Άναχάπαρα έφάνθεν σόν 
ούρανόν κιάν εϊνας τδαϊλάγος. Πρώ
τος εΐδεν-άτον ό πετεινόν κι άσ’ σόν 
φόβον·άτ’ τό πολά έσέγκεν κά ,τό 
κιφάλ’ κ ’ έφευεν Τά κοσσάρας, σείτα 
έτρεχαν έκεΐνα πά άποπίσ’ άτ’, έλε- 
γαν-άτον :

— κ έντρέπεσαι κέλα καί φεύ'ς 
πρώτος ! 'Αστό έφογούσ’νε κ ’ ύστέ- 
ρια, γιατί έκόμπωσες-μας κι’ άμον 
άγουρος, τ'εΐ έσύ πά, έπήρες-μας κ ’ 
έξέβες σό λασίον.

ΕΤπεν-άτ’ς κι' ό πετεινόν:
— Έ γώ  άστό έμ’νε μικρόν πιλιτζό- 

πον έχπάραξε-με μίαν ό τίαϊλάγον 
κι’ άπατότες-κιάν φογοΟμ’ άτον.

Λεξιλόγιο : κ ο σ σ ά ρ α = χό χ τα’ έ|ουκές  
= έξω  μεριά λ ά ο κ ο μ α ι= κ ά νω  περίπατο’ 
ξά ι =  καθόλου* άναχάπαρα  =  έξαφνα' 
τ ϋ α ϊλ ά γ ο ς =  γεράκι' εσέγκεν κά—  έβαλε 
κάτω' σείτα=ενφ· κ*Αα = κιόλας’ έκόμ-  
πω σες-μας— μάς γέλασες’ τε ί= δ ή θ εν·  
λα α ίο ν=  περίπατος’ πιΑίτξόπον =  μικρό 
πετειναράκι' εχπ ά ρ α ξε ·μ ε— \χχ τρόμαξε' 
ιΜί/α » '= μ ιά  φορά' ά π  άτότες κ ιά ν— από 
τότε.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

1) ‘Ο πρόσωπον άσπρον κ ’ ή καρ- 
δία κρύον (= χόν\  χιόνι).

2) Ή  μούστα μ’ κρατεί τό ραχίν 
(ή φούχτα μου βαστάει τό βουνό= 
κλειδί).

3) ’Από βραδύς άλωνόπον καί τόν 
πουρνόν Θεμονόπον (=στρώματα).

ΛΟΓΟΠΑΙΓΝΙΟ

— Τό βούτερον λύεται, τό κουβάρ’ 
*κί λύεται (κυλίεται).
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ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
(Ά π ό  τή Συλλογή το© Ξένου 3βν4τα 
θεωρημένα άπό τόν κα θηγητή τί|ς 
Βυζαντινής Μουσικής η. Σ .  Κα<?β)

L
'Ήχος . q Πα 9. Ρυθμός 4αημος. Χρόνος μέτριος γοργός.

Α νσρ χος θε  ος κα τα βε βη κε > και εν τη
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Χαι ρε χαι ρε Πανα γι α δε σττοι να ^

L
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— I
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Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Ι Α Τ Ι Κ Ο  Α Σ Μ Α  Ο

— Ά να ρχος  θεός καταβέβηκε καί έν τή Παρθένφ κατώκησε.
(Επ ω δοί: — Χερουβίμ, Χερουβίμ, χαΐρε, χαΐρε, Παναγία Δέσποινα 

ή Έρρουρέμ, έρρουρέμ, έρρουρερουρέμ, χαΐρε Δέσποινα) 
ή Ά γ ιο ς , άγιος. άγιος ύπάρχεις καί Κύριος.

— Βασιλεύς τών δλων καί κύριος, ήλθες τόν Άδά μ  άναπλάσασθαι.
— Γηγενείς σκιρτάτε καί χαίρετε, τάξεις τών Α γγέλω ν εύφραίνονται.
— ΔεΟχε έν σπηλαίω κατίδωμεν (ή θεάσασθε), κείμενον έν φάτνη τόν Κύριον.
— Έ ξ  ’Ανατολών μάγοι έρχονται, δώρα προσκομίζουσιν άξια.
—ΖητοΟν προσκυνήσαι τόν Κύριον, τόν έν τω σπηλαίφ τικτόμενον ή 

(Ζάλην ’Ιωσήφ ούκ ήνείχετο, λάθρα άπολέσαι έβούλετο).
— "Ηκουσεν Ηρώδης τό μήνυμα κι" δλος έταράγθη ό δόλιος ή 

("Ηνεγκεν άστήρ μάγους όδηγούς... άνω τφ Σπηλαίφ προσέφερε (;).
—θεοδρόμον άστρον θεώμενοι, μάγοι τών Περσών έξεκίνησαν ή 

(θεός, βασιλεύς προαιώνιος, τίκτεται έκ κόρης θεόπαιδος).
— Ίδοΰσα Μαριάμ τήν εύσέβειαν παίδων τών Χαλδαίων ήγάλλετο ή 

(Ίδών ό 'Ηρώδης ώς έμαθεν, δλως έξεπλάγη ό δόλιος).
— Κάκωσιν προστάξας ό τύραννος, της Ραχήλ τά τέκνα κατέσφαξε ή 

(Κράζει καί βο§ πρός τούς λειτουργούς καί δοξολογοΟντας τόν Κύριον)
—Λάμψας έν Αίγύπτφ ό Κύριος τήν δφρύν είδώλων κατέβαλε ή 

(Λάμπουσα ή κτίσ,ς άγάλλεται καί πανηγυρίζει, εύφρα(νεται).
—Μέλλων Συμεών έν χερσίν Ιδεΐν καί έν ταΐς άγκάλαις τόν Κύριον ή 

(Μέγα καί φρικτόν τό τεράστιον, τό τής οικουμένης μυστήριον).
— Νέος Ισραήλ άναδέοεικται διά σου Παρθένε θεόνυμφε ή 

(Νύκτα ’Ιωσήφ χοήμα ήκουσεν, Ά γ γ ε λ ο ς  Κυρίου έλάλησεν).
— Ξένον καί φριχτόν τό τεράστιον τοκετού σου θείου, θεόνυμφε ή 

(Ξένον καί παράδοξον άκουσμα τό τής Οίκουμένης μυστήριον).
— Ό λ ο ς  έπί Υ ή ς  καταβέβηκε.. καί έν τ ή  φάτνη ^γεννήθηκε (;).
—Πάσαι στρατιαί αί ούράνιαι, δοξολογοΰσι σε τόν έπουράνιον ή 

(ΠΟλαι ούρανοΟ ή^εωχΟησαν, άγγελοι αύτοΰ άνυμνήτωσαν).
— Ρήτορες σοφοί έμωράνθησάν, Αθηναίοι τϊάντες έπίστευσαν ή 

(Ρήτορες έθνών προσκυνήτωσαν, άγγελοι Κυρίου έλάλησαν).
—Σήμερον τά πάντα άγάλλονται καί πανηγυρίζουν, εύφραίνονται ή 

(Σώσαι βουληθείς τό άνθρώπινον τίκτεται έν φάτνη ό Κύριος).
—Τάγματα άγγέλων έξέστησαν έπι τό παράδοξον θέαμα.
— Ύμνους ίκεσίους άνέμελπον, πάντες οΐ πρός σέ καταφεύγοντες.
— Φώς έν τώ σπηλαίω άνέτειλε καί τοΐς έν τψ σκότει έπέλαμψε.
— Χαίρουσα ή κτίσις άγάλλεται καί πανηγυρίζει, εύφραίνεται.
—Ψάλλοντες Χριστόν τόν θεόν ήμών, τόν έν τφ σπηλαίω τικτόμενον.
—9Ω Παρθενόμήτωρ καί Δέσποινα, σώζε τούς εις σέ καταφεύγοντας (*).

Ξ Ε Ν Ο Σ  Ξ Ε Ν ΙΤ Λ Σ

( I )  Σημειώνβται στό άομα άλφαβητική άκροοτιχίδα. *0  οχοπύς τοϋ,Λσματος δπαις παραπάνω.
(3) Τό  Χριστουγβννιάclko α<ιτό άσμα μέ %ο*ς δυδ παραπάνω βκοποϋς, ψβλνόταν» ατά χ«-  

ριά πο* ήτανβ γύρω αχό Τσάμπααη καί πβύ λεγόνχανβ ΓεΙλί-Γιο-υζιοΒ (βλέπε Λαογ,ιαφικά Κβ· 
τβΑρίον ·· 23). Μέλος καί κ  Ιμενο άπό άπαγγελία ίω ν Χαρ. "Ελει)»εριάδη καί Έ λ » ν » .  Παπαδοπ»*- 
».<*>. πο* κατάγονται άπό τό Σβμέν καί καχοικοβν χώρα στήν Κατερίνη.
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Σ ύ γ χ ρ ο ν η  Π ο ν τ ι α κ ή  Λ ο γ ο τ ε χ ν ί α

ΤΙ  Ε Π Ι Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε
Μέ ιό άπλωμα καί τήν καθιέρωση 

μιάς κοινής έθνικής γλώσσας, τόσο 
απαραίτητης γιά ένα σύγχρονο πολι
τισμένο λαό, παραμερίζονται δλο 
καί περισσότερο τά ιδιώματα. Γιά τά 
ποντιακά δμως προστέθηκε καί ένας 
άλλος λόγος: είναι τό ξερίζωμα έκεί- 
νων πού τά μιλούσαν άπό τή γή πού 
γεννήθηκαν καί δπου συζοϋσαν, καί 
τό σκόρπισμά τους καί τό άνακάτω- 
μα μέσα στή μεγάλη πατρίδα.

"Αν δμως οί άνάγκες μιάς κοινής 
έθνικής γλώσσας έχουν τό άποτέ- 
λεσμα πού είδαμε, δέν ύπάρχει άλ
λος λόγος ή -έθνικό συμφέρον νά 
σβήσουν τά ιδιώματα, πού μέσα τους 
έχει καθρεφτιστεί ή ιδιοτυπία μιάς 
μερίδας λαού, δπως καί στά ήθη καί 
έθιμα πού παρουσιάζονται άπό τόπο 
σέ τόπο. “Οπως ένδιαφερόμαστε νά 
διατηρηθούν αύτά, δσο είναι δυνα
τό καί αισθανόμαστε τήν άνάγκη 
τους, έτσι θά θέλαμε, πλά'ί στήν κοι
νή έλληνική γλώσσα πού κάμαμε δι
κή μας, νά διατηρήσομε, σέ περιορι
σμένη πιά χρήση, καί τό άγαπημένο 
μας ιδίωμα, πολύτιμη ιστορική κλη
ρονομιά. Ή  άντοχή του στόν ίσοπε-

δωτικό όδοστρωτήρα τοΰ πολιτισμού 
θά έξαρτηθεΐ στό τέλος άπό τή ζω
τικότητά μας καί τήν Ιδιοτυπία τών 
δσα θά κατορθώσομε νά έκφραστοΰν 
σ' αύτό. “Οσοι πιστεύουν σ’ αύτά, 
μπορούν νά έργαστοϋν γιά νά καλ
λιεργηθεί ή διάλεκτός μας, σήμερα 
πού τήν αισθανόμαστε άκόμα ζωντα
νή καί άνόθευτη, καί έκφρασή μας 
πολύτιμη.

*Η στήλη αύτή τού Περιοδικού μας 
θά είναι άφιερωμένη σέ λογοτεχνικά 
δοκίμια, γραμμένα στήν ποντιακή διά
λεκτο, δσο γίνεται προσεκτικά, έτσι 
πού νά μείνει καθαρή άπό κάθε είδος 
περιττούς ξενισμούς.

Τήν έγκαινιάζομε δχι βέβαια γιά 
νά φέρομε τόν παραμικρό άντιπερι- 
σπασμό στήν καλλιέργεια τής νεοελ
ληνικής κοινής, πού καί έμεΐς δλοι 
τή γράφομε, άλλά μέ τήν έλπίδα πώς 
ό ξεχωριστός χρωματισμός, ή Ιδιό
τυπη έκφραση καί ή λογοτεχνική 
άκόμη άξία τών δοκιμίων πού μπο
ρεί νά δοΰν τό φώς θά δικαιώσουν 
τή σκέψη μας νά δώσομε εύκαιρία 
νά καλλιεργηθεί καί στό μέλλον τό 
ιδίωμά μας.

τ  η β  n m m  τ ο υ  γ εω ρ γ ο ύ  k r i  τ ο υ  υ π α λ λ ν λ ο υ
ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΗ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ( ‘)

Κύρια πρέαωιτα: Νικόλος,  Σίμον, Γ ιά ν 
νες, Γ ιωρίκας.

Εικόνα πρώτη
(Στή σκηνή, κατάλληλα διαρυθμισμέ· 

νη, δλη ή χορωδία).
Νικόλας. Παίδια, κάτ’ θά λέγω-σας: 

Τοίν γεωργούς νά πονεΐς-άτ’ς άν-
(1) Ξένου Ξενίτα καί X. Λεμονόπουλου. 

Τ α  δώ6εκα δ ίστιχα  πού σημειώνονται μέ τό 
γράμμα (Λ) είναι τοΰ κ. Χαραλ. X. Λεμονό· 
πουλου. Τό έργο παίχτηκε άπό τόν καλλι
τεχνικό ομιλο τοΰ Πόντιου ήθοποιοΰ  Νίκου 
Σ πκνίδη  στήν Κατερίνη, στις 2612-42.

θρώπ’ είναι. Ντό σύρ’νε καί δάζ’νε, 
οί χιλάκλεροι, σ’ άβοΰτα τά χρόνια! 
Γιά τ’ οδλτς δουλεύ’νε οί γεωργοί. 
Ουλτς χορτάζ’νε ψωμίν, κ ’ έκεϊν’, οί 
μαΰρ’, σό βελόν σό ράμμαν πά ίχτάτδ’ 
είναι.

Σίμον. Ναί, μέτα, ναί' σή γεωρ 
γού τό κιφάλ’ τ’ έρθανε τά βάσανα, 
σή ψεμέντσας τή κοσσάρας τό κιφάλ’ 
πά ’κ ’ έρθανε. Έφτάνε τά σιτάρα. 
κι άλλ’ τρώνε τό καθαρόν τό ψωμίν. 
’Εκείνος πά τρώει τό κουδκούρ’ τό 
λαζουδένον τό ψωμίν. Ά λμ έ*ιτό  χτή-
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νον άτ’, τό πρόγατον-άτ’, τ’ αίγίδ’ν- 
άτ’, έφτάει τό ξύγαλαν, τό βούτο- 
ρον (μέρ’ έχάθεν τ' εύλογημένον), 
τό τυρίν, καί χάρουνταν-άτα άλλ'. 
Έκέϊνος πά τρώει τά πιπερλία τά 
λάχανα μέ τά κορκότα καί μέ τά 
φασούλια.

θύφτ’ άπέσ' τό λαζουδένον τό ψω
μίν, έφτάει τήν εύχήν-άτ' (μέτα, έθέλ- 
ναν καί τά λάχανα πατερημών), καί 
έφτάει ταούλ’ τήν κοιλίαν άτ’. Καλά 
κιάμ ’ κί λέγω ;

"Ολοι μαζί Πολά δυνατά εΤπες-ά- 
τα, πολά.

Σίμον. (Στόν Νικόλα): Ναίπαι,
Νίκολα. ’Εσύ τ'εΐ ό τόίπ ό καλόν ό 
τραγουδάνον-έμουν είσαι, ’κ ’ είπες 
κέλα, άς έβγάλω κ’ έναν τραγωδίαν 
γιά τά βάσανα τή γεωργού. Κ ’ έπέ- 
κει τέΐ-μουν πονεΐς-άτ’ς κέλα.

Νικόλας. (Στό Σίμο). Ναίπαι, ντό 
χαπάρ’ Ι ’εις ; Έθαρρεΐς έγώ καμίαν 
άέτσ’ άφελέκ’ άτς ; Τήν τραγωδίαν- 
άτουν έγώ χαζούρ' έχ’-ά, χαζούρ’ , έ
τοιμον. Ά μ α  θά έπορεΐτε καί βοη- 
θάτε-με έσεΐς ιτά ;

Γιάννες ’Ατό πά ντό λόγος έ ν ; 
"Αμα έμεΐς ’κ ’ έξέρομ’ ά.

Νικόλας. Έ ,  άέτσ’ άν έν, έγώ θά 
σκαλώνω κ ’ έσεΐς θά λέτεν άπ’ έμέν 
άποπίσ*.

'Όλ·ι μαζί. “ Εμορφα, έμορφα !
Σίμον. Ό  λυριτζής πά έντάμα.
"Ολοι μαζί. Ό  λυριτζής πά, ό λυ

ριτζής πά.
Νικόλας. Γιά κουΐξτ’-άτον κι’ άς 

έρται. Μέρ’ έπέμνεν άβούτος :
Γιάννες. Ναίπαι Γιώρικααα, μέρ’ 

είσαι, έλα, άτόσοι νομάτ’ έσέν άνα- 
μένομε.

Γιωρίκας. (Λυράρης, μπαίνει στή 
σκηνή μέ τή λύρα καί λέγει) : Ντό έν, 
ποιος έκούϊξε με ;

Νικόλας. (Κολλόντας του στό κού
τελο ένα χιλιάρικο): Γιώρικα, γιά
σύρον όλίγον τή κέμεντζες ι-σ’ τ' ώ· 
τία, κ ’ έλα άδά σουμά-μ' άς λέγομ’ 
έναν τραγωδίαν. ’Ά μ α  καλά τέρεν, 
πολά μή κοδκινίεις-άτο.

(Ό  λυράρης χορδίζει λιγάκι τή λύ 
ρα κι’ ό Νικόλας άρχίζει τό τραγού
δι μόνος. Κάθε στίχο τόν έπαναλα- 
βαίνει κ' ή χορωδία):

—  Ά κ ’σέστε μίαν, παίδια, τά βάσανα, τά
πόνα,

Ντό σύρ3 και δάζ3 δ γεωργόν σό ερΰα- 
με τά χρόνα.(Α)

— 3 Ατός εν πάντα σό ποδάρ', οΰλ’ δνιας
ήονχάζ’νε

άονλεν’ και κλώ$3 τά χωράφα·τ3, όν
τας οί &λλ3 ννστάζ'νε (Λ )

— 3Οργών3 καί σπέρ3 δ έρημον, δερίζ3 με
τό δρεπάν3ν·άτ3. 

Φντεύ, τϋαπίζ3 γουλών3 καπνά, δεκάρ33 f / 5 » / » 9 / Α \κ ηνρικ ς απαν ν α τ .(Λ )
— Κ ι3 Άμοντο πάει σην μηχανην ν3 άλω-

νίζ’ τό σιτάρ’ν-ατ, 
Δεκάτη, παρακράτημαν, τογραν3νε τ» 

τζικάρ3ν-άτ’.(Λ )
— Κ 3 υστέρα λέν3-άτονε : Δός τό παρατχάν3

τ3 εξέγκες,
’Έβγαλ3 και φέρεν τό αιτάρ, άπέσ 

σ3 άμπάρ' τ’ έσέγκες(Λ).

ΕΙκόνα δεύτερη
Σίμον. Μπράβο, Νίκολα, πολά δυ

νατόν έτον άτό ή τραγωδία. “ Αμα 
πολά κοφτόν έποϊκες-ά. "Ας έποΐνες- 
ά όλίγον κι’ άλλο μακρύν, εύλογη- 
μενε.

Νικόλας. Κιά ποΐστεν όλίγον υπο
μονήν. Ά ς  παίρομε τήν άνάσμαν-έ- 
μουν κ ’ έπέκει λέγομε καί τάλλο.

"Ολοι μαζί. Έ χ ’ κι’ άλλο, έ χ ’ κι’ 
άλλο ;

Νικόλας. — Πώς ’κ ’ έχ ’. Άτώ ρα θά 
λέγομ’-ά κέλα. (Στό λυράρη)·. Γιώρι
κα, γιά συρον όλίγον κι’ άλλο τή 
κέμεντζες-ι σ’ τ’ ώτία.

(Ό  Γιωρίκας χορδίζει λίγη ώρα τή 
λύρα κι’ ό Νικόλας τόν ρωτάει πάλι): 

— “ Ετοιμος είσαι;
Γιωρίκας. “ Ετοιμος.
(Αρχίζει τό δεύτερο μέρος τού 

τραγουδιού, σέ άλλον σκοπό, δπως 
καί στό πρώτο) :
— Σήν χαμαιλετεν πάει ν3 άλέ&3 άτοίν πά 

αιτάρ3 παίρ’νβ, (Α ) 
Ονλ’-άτονν ΐχνε γέννημαν, χωρίς κα

νείς νά σηίρ3νε. 
— ’Έρται κι3 δ Αγροφύλακας, άτός ηά &έλ’

άλεύρι, (Λ )
Έρίαξεν τά χωράφα, τόν κόπον-άτ

γυρεύει.
— Γιατροί, ποπάδες, δικηγόρ3, ουλ3 σιτα-

ρόπον3 ϋελ’νε (Λ )
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Σή γεωργού τ’ όσπίτ' άπέο' οϋλ’ σακ- 
κονλόπα φέρ'νε. 

— Λαδόπον -θέλ’, αιτάρ’ ά δίει, ενέοπαλεν
τό ρύζι. (Λ )

Σιτάρ’ yία προίκαν ψαλαφοΰν τήν κό- 
ρην-άτ’ ν ’ άντρίζει.

— Παομαν αν ·&έλ , πανιν αν παίρ’, τό σι
τάρ’ν-άτ’ Χελονται (Λ ) 

Τό λαζουδόπον τ’ ε χ ’ σ' άμττάρ’, ατό 
πά ευκαιρονται.

Εικόνα τρίτη
Γιάννες. (Στό Σίμο) : Καλά είπες, 

τΐαήά-Σιμών, άβούτο πολά δυνατόν 
τραγωδίαν έν*. Ά μ α  όλίγον κι’ άλλο 
νά είχεν ;

Σίμον. Κιά έθαρρώ πρέπ’ νά εχ ’. 
Κάπως, οϋς άτουκά ’κί φαίνεται νά 
τελοΰται. ” Ε χ ’ ό γεωργόν κι’ άλλα 
βάσανα, τ’ ήμ’σά-τουν πά άκόμαν 
’κ ' είπαμε.

Νικόλας. Μπράβο, τίαδά-Σιμών, 
έσύ καλά έστοχάστες-ά. "Εν* κι'άλ- 
λο, Εν’ κι’ άλλο, άσταθέστε κι* άτώρα 
λέγομ’ ά. "Αμα  δλ’ έντάμαν, ά !

*Ολοι μαζί. Ναί, ναί, δλ’ έντάμαν. 
Νικόλας. (Στό λυράρη). Ναίπαι, 

γιά τδαγάντσον τή λύρα σ’ όλίγον 
κι’ άλλο.

( Αρχίζει τό τρίτο μέρος, σέ άλλον 
-σκοπό, δπως καί πρώτα).
— Αντεπυρίνη, άαπιρίν’, ενεσι-α, κινίνον, 

Σ ’ δλα κοκκία και λαζούδ’ α δίει νά
χάν’ τόν ψύχον. 

— Μαυραγορίτ', εμπόρ’, πακάλ’, δλ’ πο 
λεμονν νά γδύζ’νε 

τόν γεωργόν τόν ακλερον. Ντό \]>ήν θά 
 ̂ παραδίν’νε!

—  Σ ’ άχύρα-τ’ πά εσβγκαν χόρ’. Ντό κά-
θουν και νοννίζ’νε! 

Καλό ’λεγαν οί πρωτισνοί: Άχυρα  ιβο-
ρίζ’νε.

—  Αν τυχαίν’ και άλλάζ’ νοκκίν’ σ’ εναν
πατμάν φασούλια (Λ ) 

U οοφτάν' ό επισιτισμόν: «Κατάσχον
ται:» λέει, ούλα, 

Δός άδακά, δός άκαικά, τό σιτάρ’ έχε-
λώθεν(Λ)

Ο μανρον, 6 χιλάκλερον, ερθεν κ’ i-
παλαλώθεν.

Εικόνα τέταρτη 
Γιάννβς. Ντ’ Εμνοστον ετον, παίδια.
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“Ε ί  καί νά είχεν όλίγον κι’ ά λλο !
Σίμον  ίϊαάά-Γιάννε, έσύ άτόσον 

σεύτελος ’κ είσαι ! Πώς ’κ ’ έπορεϊς 
κ ’ έγροικάς ά ; γιά τήν ζάχαρην, γιά 
τά λώμματα καί τά κουντούρας, γιά 
τό πετρέλαιον καί τά σταπίτσας, γιά 
τ’ άγγαρείας τιδέν είπαμε άκόμαν ;

Γιάννες. Καλά λές γιά τ’άτά άκό
μαν τιδέν ’κ ’ είπαμε.

Σίμον. ” Αρ ’ γιά τ’ άτά πά, πεσπε- 
λί, κάτ’ θά έτοίμασεν ό Νικόλας-έ- 
μουν. (Στόν Ν ικόλα ):

Ά έ τ σ ’ κιάμ ’κ ’ έν”, Νίκολα;
Νικόλας. Μή φογούστουν, παίδια, 

γιά τ’ άτά πά τά τραγωδίας, έτοιμα 
είν’, Ετοιμα.

Σίμον. Ναίπαι, Νίκολα, Ελα ας φι
λώ σε. Καλά λένε, άμον τ' έμέτερον 
τόν Νικόλαν, σόν κόσμον άλλος τρα- 
γωδάνος ’κ ' εύρίεται (παίρνει νά τόν 
φιλήσει).

Νικόλας. Ά σ τά , ναίπαι, άστά. Χαν- 
τιλάεις-με μέ τά μουστάκια·σ’. (Στό 
λυράρη).

Γιώρικα, Ιπαρ’ κ ’ έστά ξάν’ τή λύ· 
ρα·σ’.

('Αρχίζει τό τέταρτο μέρος τοΟ τρα
γουδιού, σέ άλλον σκοπό, δπως καί 
στ’ ά λλα ):
—  Τ ην ζά χα ρην τ '  επηρανε ά ντίκρν  σά

καπνά-τ ονν
Οί γεω ργοί ξάι  ’κ ’ ε ϊδ α ν - α '. 'Ά λ λ ’ τρ ώ 

νε τά γλνκά-τονν. 
— Ε ίπ α ν ,  α  δ ίν  'ν ά τ 'ς  λώ μ μ α τα , κουν

τούρας, και κ α μ ίύ α
Κ ’ έπέμναν μ ι  τά  σώβρακα, μ ε  τά  π α -

λ ά  τ δ α ρ ο ύ χ α .

Ε ίπ α ν , θ ά  φέρομ ’-ά τ’ς έλάδ ', πετρέ- 
λαιον, σταπίτσας,

Κ ι άκόμαν τ ιδ έν ’κ ’ ε γκ α ν -ά τ’ς' ονδε 
κ α ι...  φαρμακούτας.

Τά ά γγα ρ εία ς  τό έφ τα ίε ι άτός και  τ ά

χ α ΐβ ά ν α -τ '
Ν ά  μ η  δεικνύζ '-ά ,τ ' ό θ εό ν , ση ζω ην  

τή το ν δ μ ά ν -ά τ ’.
—  Ά ρ ’ άτά ε ί ν ’ τά βάσανα, μ έ  τ ’ δλςχ. τά

κακά-τουν
Ν α σά ν έκεΐνον ποι θ ά  ζ ε ΐ  χ ’ έλέπ ’ τά

υστερνά τονν !
ΕΙκόνα  πέμπτη.

Γιάννες. Ναί παι, Νίκολα, γ ιά μΕχ’ 
κι* άλλο κ ’ εκοψες-ά οϋς άτουκά-ξάν’.
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Ναί παι, οί γεωργοί είναι λιγωμέν’ 
άσ' σήν δίψαν κ ’ έσύ κάθαν φορήν μέ 
τ’ Εναν σταλαμίταν νερόν πολεμάς 
ν ’ άπολιγώντς άτ’ς...

Νικόλας. (χτυπόντας τά χέρια). Έ ,  
άρτουκ έτελείωσεν άλλο ’κ ’ εχ’ ,άλλο 
’κ* εχ ’.

Γιάννες. Νίκολα, γιά τοί γεωργούς 
πολά δυνατά ε’ίπαμ’-άτα. Ά έ τ σ ’ ό- 
μάζ’ . Τό μιλλέτ’ πά εύχαριστέθεν. 
“ Αμα, κάτ’ ας λέγω-σε ;

Οί ύπάλληλοι πά νά πονείγουνταν 
άνθρώπ’ είναι. Μέ τ’ Εναν ήμερ’κόν, 
μέ τ' Εναν μηναΐον, μέ τ’ Εναν μισθόν 
’δέν ’κ ’ Τνεται. Γ ιά τ ’ άτό καί μόνον...

Σίμον  Τό λόγο σ’ μέ τή ζάχαρην 
έκοψα, παδά-Γιάννε, (Στό Νίκο): 

Καλά λέει σε, Νίκολα. 'Εμείς πά 
άτώρα. δσταν παίζομε σό θέατρον, 
τ’ έσόν ύπάλληλοι είμες. Κακόν λό
γον νά λέγω ’κ ’ έπορώ. Ό  θεόν κά- 
φτ’-με! Νά είσαι καλά, έσύ πά κι’ ό 
Επισιτισμόν πά. Μέτα> ό ’Επισιτισμόν 
πά, ιστέ, επεγι βοηθά (2). (Σκουπίζον
τας τά μουστάκια καί τό πηγούνι). 
Έπ ήκε μας κ ’ έμπονεδτίασαμε άδά 
σή Χριστού άπάν’ .

Γιάννες. Τό θά ελεγα-σε, Νίκολα, 
γιά τ’ έμάς πά επρεπεν νά έβγάλ’- 
νες Εναν τραγωδίαν.

Νικόλας. Κιά ποΐστεν όλίγον ύπο- 
μονήν, παίδια.

Σίμον. ( ’Αγκαλιάζοντας τόν Νι
κόλα): Τρώγω τήν ψή-σ’, Νίκολα, 
τεμέκ γιά τ’ έμάς πά έξέγκες τρα
γωδίαν ;

Νικόλας. Πώς! ’ Εγώ έσάς καμίαν 
άνασπάλλω ; (Στό λυράρη): Ναίπαι, 
Γιώρικα, γιά κοσκίντσον όλίγον κι’ 
άλλο άτό τή λύρα σ'.

Σίμον. Τέρεν καί καλά γαβούρε- 
ψον-α’, καλά, Γιώρικα!

( ’Αρχίζει τό τραγούδι μόνος ό Ν ι
κόλας· κάθε στίχο τόν έπαναλαβαί- 
νει ή χορωδία).
— "Εναν βούραν τσατσόπα (δρκον παι ρω

σόν Χριστόν !), 
’Άντ'ζα’ποροϋν κι’ άγοράζ’νε, δσοι 

ζονν μέ τόν μισθόν.

(2) Τ ις  ημέρες έχεϊνες είχε δώσει ό έπ ισ ιι ι·  
σμός Κατερίνης ορισμένα τρόφιμα και στους 
έκεΐ άπορους Πόντιους ηθοποιούς.

Έπωδός-ϋστερα άπό κάθε δίστιχο:
Τά γαΐδα-αουν σύρεστε, τά δόντα-βουν

άκονέστε (3)
Κρατέστε και κατσονέστ α  e X 'κ ’ ερται ή

εμπονέστα
— ”Α γ ! Τό παίρ’ νε τα μηναία, οΰλα 

τσαντσαρί’ φωλέας 
Τρών'-άτα  σά πέντ’ ημέρας, σό ψωμ'ιν 

και σά ελαίας.
— Ταλλα τ’ είκοσπέντ’ ημέρας, ή κοιλία

ταντανίζ’.
Ναύρικανε και Κιντέας! 'Ο θεον να

εύλογίζ’ f
— °Οσοι έπήγαν σά χωρία, ποϊκαν το

ψωμίν-άτ ονν. 
Νάν’ καλά η «Συγκέντρωση». (*) Ό  

θεός κ ’ ή ψ>}-άτουν!...
— "Οσοι έπόρεσαν κ ’ έσέβαν-αχ\-σόν Ε-

πιαιτιαμόν,
εξεραν ντ’ έποίνανε : γλύτωσαν άσ σόν

λιμόν.
— ”Οσοι εύρέθαν αστυνόμοι κ ενεαπα- 

λαν τά κοσαάρας, 
Τ ’ ώβά και τό βούτορον' τρών και 

λάσκουν φούστορον.
— "Οσοι επέμναν άδακές, και απέσ’ σά

πολιτείας,
”Ολ’ ετανε «εξαπες» κ ’ εγραφτανε...

τραγωδίας.

Λεξιλόγιο: σνρ’νε και όάζ'νε=χοα- 
βοϋν καί υποφέρουν' χιΑάκλεροβ=χακό- 
μοιροι' ίχτάτό’ ε ϊνα ι= ϊχουν τήν ανάγκη· 
κοσσάρα =  κόττα' Κ ουδκούρ'=  σκληρό' 
(κυριολεξία : o(3onvidi, περίττωμα αγελά
δας άποΕηραμένι) ' λαζονδένον=χαλαμ· 
ποκίσιο' χτί^ΐΌν=γελάδα' μέρ’— ηον' κορ- 
κότα=σιτόρυζο· θνφτ η καί &ρύφτ’=  
θρυμματίζει, κομματιάζει τό ψωμί και 
τό ρίχνει στό φαγητό’ /<ετα=καημένε 
(συγκοπή τοΰ γαμέτα)’ i.a o vV — \.τ. τύμ
πανο’ τ ε ϊ= λ . τ. δήθεν' τδίπ=δλωοδιό- 
λου (υπερθετικό : πιό)' άφελέκω—  Ιφ ήνω ' 
χαζούρ’= λ  τ. έτοιμο' σκαλώνω-αρχίζια' 
κουΐξ'τ-άτον— φώ\ά'ξτΒ τον' κοδκινίζω =  
κοσκινίζω (μεταφορική έννοια : προανά
κρουσμά Q επαΰλημα τοΰ μουσικού οργα-

(3) Ό  σ ι ίχος  συνοδεύεται μέ χειρονομία άκο· 
νίσματος τών δοντιών καί τραβήγματος της 
ζώ νης ,  ά π ’ δλους.

(4) Ή  συγκέντρωση ιώ ν  σιτηρών άπ6 τήν 
Κ Ε Π Ε Σ .
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νου) ακ σόστε=5κοΰστε' γουλών καπνά 
=γεμίζει τις ρίζες ιών καπνών μέ χώμα' 
τογρΛν’νε τό τζικάρ'νάτ’ =  λ, τ. τοΰ 
κομματιάζουν τά σωθικά του (τό σηκότι 
του) ίξε/κες=εβγαλες, έχεις παοαγάγεΓ 
εβέ/κες=εβαλες' ποΓστεν=κάντε· χαμαι- 
λετε==μνλθζ' £ρία£εν=φνλαξε' ενέσπαλεν 
=ξέχασε· άντρίζει=παννρεύει (γιά γυ
ναίκα) παομάν— λ. τ. ύφασμα, τσιτάκι- 
ονς ατουκα=(ας εκεί' τσα^£ίντσον= λάλα 
το, *οκχία·=·ιιτάρι' ψύχον =  ελονοσία' 
^ν=ψυχή· άχύρ<ζ=δίχυοα· εσέγκαν χόρ’ 
— έβαλαν χερι αχνρα Ιβορίζ νε^αχυρο 
αερίζουν, λιχνίζουν (μεταφ. έννοια=κα· 
ταγίνονται μέ μικρά, μέ ασήμαντα πρά
ματα) πατμαν=\.ι. μετρική μονάδα : εξ 
οκάδες' ?μνοστον=νόστιμο' " Ε ϊ  καί—  
ποΰ ήταν νά' σεύτε/Ιο?=αφελής (κυριολε
ξία : τό πράσινο μέρος τοϋ παντσαριοϋ)' 
λωμματα=ιά ροΰχα' κουντονρας~ηα- 
ποΰτσια' σταπίτσα?=σταφίδες' ’di»'=ri- 
ποτε. Λέγεται καί τιδέν. πεσπελί=λ. τ. 
(πες-πελλί=3λοφάνερα) βεβαίως' χαντι- 
λάεις= γαργαλάς (<ϊ/ιό τό άχάντ’=  άγ-

καθι)' επαρ κ ’ έστά=δρχ(να, βάλε μπρό; 
(κυριολεξία: πάρε καί στάσου) καμίύα 
πουκαμίσα' εγκαν-άτ’ ς— τούς φέρανε" 
τουόμανος=έχθρός(ΐσως τό ελληνικό δυσ
μενής)' γιάμ·=\χχ\ηως' άπολιγώνω^ίελι· 
γοθυμώ· αρτ0υκ=λ.τ. πιά' μιλλέτ= λ.τ. 
λαός (κυριολεξία: έθνος)' κετδ/ι>εμαν=ζη- 
ση, εξοικονόμηση τροφίμων κλπ. 'κάφτ’■ με 
=με καίει' ετχ.εγι=Λ.\. αρκετά' εμπονεδτόϊ- 

αποκρεύω' τη Χριστοί5=τά Χρι
στούγεννα' τεμεκ=λ.τ. δηλαδή' άνασπάλ- 
λοι— ξεχνώ- βούραν=χ ούφτα' ταατσόπα 
=ξυλαράκια, προσανάμματα' αντζα=μό- 
λις' γαισα=λ.τ. ζώνες' κοτσονίστςχ==μι- 
κρες και ασήμαντες νηστείες' έμπονέΰτα 
=άποκριά' τσαντοαρί’ φωλέας=άοαχνο- 
φωλιες— ασήμαντα πράματα' ταντανίζ' 
=παίζει ταμπουρά' κ«»»τεας=τσουκνίδες· 
κ ενέσπαλαν=ΰε\ ξέχασαν' κοσσάρας—  

κοττες τρων και λάσκονν =τρών αράδα* 
<ρουότορον=δμελέττα- ίξαπες βξ' άπέσ’)  
=άπλοϊκός, αφελής,̂  χαζός.

Ξ Ε Ν Ο Σ  Ξ Ε Ν ΙΤ Α Σ  καί
Χ Α Ρ . X. Λ ΕΜ Ο Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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Ζ Ω Η  Κ Α Ι

Εγκύκλιος

Ό  Σύλλογος Π οντίω ν «Άργοναΰχα ι-ΚομνηνοΙ* ίχ·ι 
άναγγείλει τήν βκδοση τοϋ περιοδικού μας μέ 
τήν παρακάτω έγκύκλιο :

Προς δλους τούς Ποντίους

“ Εχομε τήν τιμή νά σάς άναγγεί- 
λομε, δτι προσεχώς έκδίδεται, ώς 6ρ- 
γανο τοϋ Συλλόγου μας, μηνιαίο λαο- 
γραφικό περιοδικό μέ τόν τίτλο: 

Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  ΤΟ Υ  Π Ο Ν ΤΟ Υ . 
Σύμφωνα μέ τό 3ο άρθρο τοΰ όρ 

γανισμοΰτοΰ περιοδικού, σκοπός του 
είναι :

«α ) Ή  συλλογή, συγκέντρωσές καί 
περίσωσις κυρίως πάσης φύσεως λαο- 
γραφικού, Ιστορικού κ.λ. ύλικοΰ, άφο· 
ρωντος χάς έκδηλόαεις τής ζωής τοϋ 
*Ελληνισμού τοϋ Πόντου κατά τήν 
μακραίωνα αύτοΰ είς τήν γενέτειραν 
καί έν διααπορφ μέχρι τής « ’ 4 ν τ α λ -  

λαγής» διαβίωσιν.
β ) Ή  ένίσχυσις τής προαγωγής και 

τής έπεκτάσεως τής δράσεως τοϋ Σ υ λ 
λόγου, διά τής ένημερώσεως τών με
λών αύτοΰ καί τοϋ άνά τήν 'Ελλάδα 
καί τό έξωτερικόν Ποντιακού στοι
χείου, έπί τών μέχρι τοϋδε πεπραγμέ
νων αύτοΰ καί τών μελλοντικών έπι- 
διώξεών του είς εργα άλληλεγγύης 
καί εύποιΐας.

γ) Ή  διατήρησις τής πνευματικής 
έπαφής καί ή έξασφάλισις οϋτω στενω- 
τέρας συναφείας καί έπικοινωνίας τό
σον μεταξύ τών μελών τοΰ Συλλόγου, 
δσον και μετά τών έκασταχοΰ, ϊν τε τή 
ημεδαπή καί τή άλλοδαπή συμπατριω
τών μας».

Έπίσης, σύμφωνα μέ τό 17ο άρθρο 
του όργανισμοϋ:

«Τό συντακτικόν προσωπικόν άπο- 
τελείται άπό πάντας τούς έν Έλλάδι 
καί τό έξωτερικόν λογίους Ποντίους ή 
καί μή Ποντίους, οΐτινες #ά εϊχον 
τήν καλωσύνην ν’ άπσστέλλωσι συνερ
γασίας, έντός τοΰ πλαισίου τοϋ άρ- 
Ό'ρου 3ου τοϋ παρόντος όργανισμοϋ

Κ Ι Ν Η Σ Η

(βλέπε άνωτέρω), πρός καταχώρησιν 
είς τό περιοδικόν. Α ί συνεργασίαι αυ- 
ται, καί δή αί λαογραφικαί, είναι δυ
νατόν νά άμείβωνται άναλόγως τών 
άπαιτήσεων τών άποοτολέων καί τής 
ποσότητας καί τής άξίας τών έργων 
των».

Νομίζομε πώς είναι περιττόν νά 
έξάρομε τή σημασία καί τήν άναγ. 
καιότητα, πού έρχεται νά έξυπηρετή· 
σει τό περιοδικό αύτό. Καί θέλομε 
νά πιστεύομε, πώς δλοι οί συμπα
τριώτες μας θ' άναγνωρίσουν τό με
γάλο κενό καί τή σοβαρή έλλειψη, 
τήν όποία πρόκειται νά συμπληρώσει 
μέ τούς παραπάνω σκοπούς του.

’Έτσι, παράλληλα πρός τό μνη
μειώδες έργο πού συντελεΐται άπό 
τήν Επιτροπή Ποντιακών Μελετών 
μέ τό «’Αρχεΐον Πόντου», τό περιο
δικό αύτό, θά συνεχίσει τήν προσ
πάθεια τών «Ποντιακών Φύλλων» , 
τά όποια έχουν συγκεντρώσει πολυ
τιμότατο λαογραφικό ύλικό στά 32 
τεύχη τους, καί πού, καθώς είναι 
γνωστό, έχουν διακόψει άπό καιρό 
τήν έκδοσή τους.

Είναι άλήθεια, πώς οί σημερινές 
περιστάσεις δέν εύνοοΰν, γενικά, πα
ρόμοια έντυπα. Ό  λόγος δμως αύ- 
τός δέν είναι άρκετός ώστε νά μάς 
έμποδίσει καί νά μάς κλονίσει τήν 
άπόφασή μας. Ό  καιρός, ό πολύτι
μος καί λίγος καιρός πού μένει, γιά 
συλλογή παρθένου λαογραφικοΰ ύλι- 
κοΰ, περνάει, κ ’ ή εύθύνη. γιά τήν 
έπαόριστον άναβολή μιάς τόσο έπι- 
τακτικής έργασίας, βαρύνει, πρωτί- 
στως τό Σύλλογο, πού έκπροσωπεΐ, 
βέβαια, σέ κάθε του ένέργεια τήν 
όλότητα τών συμπατριωτών μας.

Εξά λλου , έχομε τή γνώμη, πώς οί 
σημερινές δύσκολες περιστάσεις πρέ
πει νά μάς όπλίσουν δλους μέ περισ
σότερο ένθουσιασμό, μέ μεγαλύτερο 
ζήλο, καί μέ άκαμπτη άποφασιστικό- 
τητα, γιά νά κατανικήσομε κάθε δυ
σκολία, γιά νά παραμερίσομε κάθε
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άναποδιά. Έ τ σ ι καί τό έργο μας, τό 
έργο δλων τών Ποντίων, θάχει άσφσ- 
λώς καί άξια μεγαλύτερη.

Ή  πρόθυμη ώστώρα ύποστήριξη κι 
ένίσχυση τού Συλλόγου έκμέρους 
τών συμπατριωτών μας,μέ τή βοήθεια 
τών όποιων κατορθώθηκε νά δοθεί 
άξιόλογη ένίσχυση κι Ανακούφιση κα 
τά τούς δύσκολους καιρούς πού πε
ράσαμε στούς άπορους συμπατριώ* 
τες μας,— έργασία ή όποια συνεχίζε
ται άκόμα μέ πολύ ικανοποιητικά ά- 
ποτελέσματα— , μδς έμψυχώνει καί 
μάς ένθαρύνει καί στή νέα μας αύτή 
προσπάθεια.

Ελπίζομε άκράδαντα, πώς καί τή 
φορά αύτή θάχομε όλοπρόθυμη τήν 
ύποστήριξη τών συμπατριωτών μας, 
πού θά υποδεχτούν μέ στοργική ά 
γάπη τό νέο τους περιοδικό

Κοντά σ’ αύτά, παρακαλοΰμε ιδιαί
τερα δλους τούς Πόντιους λογίους, 
καθώς καί κάθε φίλο τής Ποντιακής 
γραμματολογίας γενικά, νάχουν τήν 
καλωσύνη νά μας στέλνουν τις συν
εργασίες τους, σύμφωνα μέ τό παρα
πάνω 17ο άρθρο τοϋ οργανισμού τού 
περιοδικού.

Αθήνα 6 - 8  — 41
Μ έ τ ι μ ή

Ό  Π ρόεδρος ‘Ο  Γ ε ν .  Γρα μμα τεΰς
I .  Π Β Ρ Β Λ Ν Ι Δ Η Σ  Γ .  Β Α Φ Ε Ι  Α Δ Η Σ

"Ενα  κενό
Ή  διακοπή στήν έκδοση τών «Ποντια

κών Φύλλων» έχει διακόψει καί τήν έπα- 
φή μεταξύ τών Ποντίων καί τήν ένημέρω- 
σή τους πάνω στά ζητήματα πού άφο 
ροΰν τήν Ποντιακή όλότητα

Γιά τήν Αποκατάσταση τήςέπαφής αύ- 
τής, παρακαλοΰνται οί Αναγνώστες μας 
νά μας στέλνουν γιά καταχώρηση κάθε 
έκδήλωση τής ζωής τών συμπατριωτών 
μας πού σημειώθηκε άπό κό 1939 καί πού 
θά σημειώνεται στις νέες τους έστίες μελ
λοντικά : Σωματειακή καί κοινωνική δρά
ση, πνευματική καί καλλιτεχνική κίνηση, 
έργα τυχόν πού τυπώθηκαν μέ περιεχό
μενα καί σύντομη βιβλιοκρισία, σημαί
νοντα πρόσωπα πού έξέλιπαν, μέ σύντο
μη νεκρολογία κ.τ.λ.

"Ετσι, σά σέ συνέχεια μέ τά «Π. Φ.», 
θάχομε συγκεντρωμένα καί κωδικοποιη- 
μένα, γιά τήν ιστορία μας, τά γεγονότα 
και τά ζητήματα, πού παρουσιάζουν γ ε 
νικό ένδιαφέρον.

Ή  δράση τοϋ Συλλόγου μας
"Ο Σύλλογος Ποντίων «Άργοναΰται— 

Κομνηνοί» έχει σημειώσει άξιόλογη δράση 
άπό τά 1941.

Μετά τήν άποστράτευση τοΰ ’Απριλίου 
1941 έχει διαθέσει γιά τρόφιμα καί γιά 
τήν έπάνοδο στις έστίες τους σέ έφέ- 
δρους Ποντίους δρχ 12.000

Τά ^Χριστούγεννα καί τήν Πρωτοχρο
νιά τοΰ 1941—42 έχει διανείμει βοηθήματα 
χρηματικά σέ άπορες ποντιακές οικογέ
νειες περιοχής ’Αθηνών δραχ. 200.000.

'Επίσης κατά τό Πάσχα τοΰ 1942 σέ ά
πορες οικογένειες άπό τά κοτύωρα, μέ 
ειδικές πρός τοΰτο συνεισφορές εϋπορων 
Κοτυωριτών, δραχ. 235.000

Ένίσχυσε άπορους συμπατριώτες μας 
μέ συμπλήρωση τών όδοιπορικών τους γιά 
άναχωρηση στή Μακεδονία, κοντά σέ συγ-

Σ τ ό  έβτιατόριο τοϋ Σ υ λ λ ό γο υ  μας στήν Καλλι-θέα.

γενεις τους, κατά τούς δύσκολους και
ρούς τοΰ χειμώνα τοϋ 1941—42, μέ δραν. 
25.500

Έ δ ω κε  διάφορα βοηθήματα σέ άνα- 
ξιοπαθοΰντες συμπατριώτες μας, δραν. 
236.000.

'Επίσης έδωκε -χρηματικά βοηθήματα 
κατά τίς εορτές τών Χριστουγέννων καί 
τής Πρωτοχρονιάς 1942-43 σέ άπορες 
ποντιακές οικογένειες, Καλλιθέας, Δραπε
τσώνας, Κοκκινιάς, Ν. Άργυρόπολης, Ν. 
Σουρμένων καί ‘Αθηνών δραχ. 2.045.000.

Τόν Ιανουάριο τοΰ 1943 έχει χορηγή
σει ρουχισμό σέ 300 παιδιά πού συσσι- 
τοΰνε στό Σύλλογο. 'Επίσης καί σέ άλλα 
100 παιδιά άπορα κατά τό Πάσχα πού 
μας πέρασε.

Άπ ό τόν Φεβρουάριο τοϋ 1942 ίδρυσε 
καί λειτουργοϋν άκόμα χωρίς διακοπή 
καθημερινά παιδικά συσσίτια, δπου συσ- 
σιτοϋν 300 παιδιά άπορων ποντιακών οι
κογενειών, τής Καλλιθέας καί τής Δρα
πετσώνας.

Είναι άπό τά μοναδικά πού διατηρβϋν 
σωματεία σάν τό Σύλλογό μας. Καί τό 
συσσίτιο είναι τό πιό καλό κι έπιμελημένο 
πού παρασκευάζεται.
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Στή δύσκολη αύτή προσπάθειά του δ 
Σύλλογός μας ένισχύθηκε καί άπό έπίλε- 
κτα μέλη τής Ποντιακής Κοινωνίας πε
ριοχής 'Αθηνών, πού μαζί μέ τό Διοικη
τικό του Συμβούλιο άποτέλεσαν τή «Διορ
γανωτική Επιτροπή Παιδικών Συσσιτίων 
τοΰ Συλλόγου*. Γιά τή λειτουργία τών 
συσσιτίων ξοδεύτηκαν ώς τώρα 9 500.000 
δραχμές. 'Επίσης καί ό ’ Ερυθρός Σταυ
ρός καί τό 'Υπουργείο Έπισιτισμοϋ δια
θέτουν άνάλογα τρόφιμα.

"Ολα τά παραπάνω χρηματικά ποσά, 
πού ξεπερνοΰν τά 12 έκατομμύρια, τά 
πρόσφεραν οι οπωσδήποτε εϋποροι Πόν
τιοι 'Αθηνών—Πειραιώς καί Περιχώρων 
καί άρκετοί τής θεσ|νίκης, είτε μέ έκτα
κτες είτε μέ μηνιαίες συνεισφορές, πού 
συνεχίζονται άκόμα.

Πρέπει νά σημειωθεί πώς τό παρα
πάνω ποσό ;·δέν άντιπροσωπεύει σημερι
νές δραχμές, άμα λογαριαστεί ή Αγορα
στική άξια τής δραχμής τών έτών 1941 
καί 1942.

'Αναλυτική έκθεση πεπραγμέναν τοϋ 
Συλλόγου, μέ καταλόγους τών συνδρο 
μητών καί μέ άπολογισμό έσόδων καί 
έξόδων, μπορεί νά δημοσιευτεί άργότερα, 
τμηματικά, άπό τή στήλη αύτή.

Οί νέες επιδιώξεις τοΰ Σ υ λ 
λόγου μας

Σύμφωνα μέ τό καταστατικό του, ό 
Σύλλογός μας, άφοΰ άπόκτησε τήν έμπι- 
στοσύνη, τήν έκτίμηση κρί τήν πρόθυμη 
ένίσχυσή του άπό τούς συμπατριώτες μας, 
βάλθηκε νά πραγματοποιήσει καί τά άλλα 
σημεία τοϋ προγράμματός του.

Βάση γιά τήν έφαρμογή του καί ώς 
αύτοσκοπό άκόμα, θεώρησε τήν έκδοση 
τοΰ περιοδικοϋ αύτοΰ, τοϋ όποίου γνω
στός είναι ήδη ό σκοπός, άπό τά άρθρα 
πού είναι καταχωρημένα στις πρώτες 
του σελίδες.

Παράλληλα έχει μελετηθεί κι έχει λη· 
φθεί άπόφαση κατά τις τελευταίες συνε
δριάσεις τοΰ Δ. Συμβουλίου, νά έκπονηθεϊ 
τό σχέδιο γιά τό μέγαρο τοΰ Συλλόγου, 
πού θ' άποτελέσει τήν « ' Ε σ τ ί α  τ ώ ν  
Π ο ν τ ί ω ν·. Τό μέγαρο αύτό θά περι
λαμβάνει :

Βιβλιοθήκη καί Αναγνωστήριο, αίθου
σες νυκτερινών μαθημάτων, κεντρική αί
θουσα διαλέξεων, παραστάσεων καί έορ- 
τών, ιατρείο, λουτήρες καί άλλα σχετικά 
μέ τόν σκοπόν του διαμερίσματα.

Οί Πόντιοι Αρχιτέκτονες κ. κ. Κ. Κα- 
παγιαννίδης, Εύμένης Μαυρόπουλος, Έ λ .  
Φωστηρόπουλος καί ό πολιτικός μηχανι
κός Δ. Γραμματικόπουλος έχουν προσ- 
φερθεί εύγενικά καί έχουν άναλάβει ήδη 
νά έκπονήσουν τό σχέδιο.

Ή  άνέγερση τοϋ Μεγάρου θ’ άρχίσει 
εύθύς μόλις τό έπιτρέψουν οί περιστάσεις.

Μικρασιατικό ’Αρχείο
Έδώ  καί πέντε μήνες άρχισε καί συνε

χίζεται άπό τις στήλες τοΰ «Προσφυγι- 
κοΰ κόσμου» μιά συζήτηση μέ μεγάλο έν
διαφέρον, γύρω στήν όργάνωση καί συγ
κρότηση ένός Μικρασιατικόν αρχείου, πού 
σκοπός του θά βΐναι ή μεθοδική περισυλ
λογή, συγκέντρωση καί περίσωση κάθε 
στοιχείου, πού έχει σχέση καί άφορα γε 
νικά τή ζωή τοΰ Έλληνισμοΰ τής Μ . 'Α 
σίας άπό τά παλιά χρόνια ώς τήν τελική 
έκρίζωση άπό τίς έστίες του.

"Εχουν γράψει σχετικά άρθρα οί κ. κ. 
Ν- Μηλιώρης, πού πρώτος άνακίνησε τό 
ζήτημα, 'Αθηνογένης, Παπακωνσταντι- 
νίδης, Δ. Παρθένης, Μ. Ροδδς κι έπειτα 
πάλι ό Δ. Παρθένης σέ μιά σειρά νέων 
άρθρων του, πού ό χάρος δέν τόν άφησε 
νά τά τελειώσει.

'Ελπίζομε κι ευχόμαστε άπ’ δλη αύτή 
τή συζήτηση νά προκόψουν καί πρακτικές 
Αποφάσεις, μέ τήν τελικά σύντομη καί 
δημιουργική ύλοποίηση τών σκέψεων καί 
τών προγραμμάτων, τά όποια μέ φωτει
νή ένάργεια έχουν Αναπτυχθεί Από τόν κ. 
Μηλιώρη, τόσο σχετικά μέ τήν Αναγκαιό
τητα τοΰ έργου, δσο καί μέ τ ’ Αντικείμε
να μέ τά όποια θάχει ν’ άσχοληθεί. Δέ 
δικαιολογείται νά μείνει καί ν’ άποτελ- 
ματωθεί ή σοβαρή αύτή υπόθεση στό πλαί
σιο μιάς θεωρητικής καί ρωμαντικής, άς 
ποΰμε, συζήτησης, άφοΰ είναι πιά ύπερώ
ριμο τό ζήτημα στή συνείδηση καί στή 
σκέψη τών Αρμοδίων, Αλλά καί τοΰ λαου 
του Μικρασιατικού καί τοΰ προσφυγικοΰ 
γενικά, πού νιώθει καί θά νιώθει πολύ 
περισσότερο δσο περνάει ό καιρός, τήν 
έπιτακτική Ανάγκη νά συμπληρώσει ένα 
μεγάλο κενό καί ν’ άηοκαταστήσει Μτσι 
τή συνέχεια στήν παράδοση καί στήν ι
στορία τών μελλοντικών μέ τίς περασμέ
νες γενεές.

Ε ίν ’ άλήθεια πώς οί Μικρασιάτες, πού 
«είχαν έπιτέλους μέσα τους τή Σμύρνη 
μέ τήν ίστορία της», καθυστέρησαν Αρ
κετά στήν κατεύθυνση αύτή, σχετικά μέ 
τούς Θράκες καί μέ τούς Πόντιους. Ά ρ 
γησαν νά ξεκινήσουν. "Ομως «κάλιο άρ· 
γά, παρά ποτέ». 'Αρκεί άποδώ καί πέρα 
νά χρησιμοποιηθεί έντατικά καί γόνιμα 
ό σχετικά περιορισμένος ώφέλιμος και
ρός πού είναι μπροστά μας, κυρίως στή 
σφαίρα τής λαογραφίας.

Έ χο υ ν  εύτυχώς οί Μικρασιάτες στε
λέχη, καί πόρους είν- εϋκολο νά έξεύ- 
ρουν, ώστε νά μπορέσουν ν’ άπυδώσουν 
καί νά όλοκληρώσουν τήν π_ροσπάθεια, 
πού άρχισε στά 1938 τό «Τμήμα Μικρα
σιατικών Μελετών τής Ένώσεως Σμυρ- 
ναίων» μέ τά «Μικρασιατικά Χρονικά», 
καί μέ τό «Μικρασιατικό ’Αρχείο» πού 
άνακινείται τώρα. Κάθε μεμψιμοιρία καί 
δικαιολογία γιά Αναβολή μέ τήν Ακαταλ- 
ληλότητα δήθεν τής έποχής κ.τ.τ., μόνο

/
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ώς καταστροφική κι έπιζήμια συντηρητι· 
κότητα μπορεί νά χαρακτηριστεί.

Κι έπιβάλλεται ν’ άνοίξομε έδώ μιά 
παρένθεση γιά νά τονίσομε, πώς ή άνάγ- 
καιότητα αύτή, γιά τήν περισυλλογή καί 
τήνπερίσωση τών έθνικών μας θησαυρών, 
παρουσιάζει κι άλλη μιά σοβαρή πλευ- 
ρά .· Έ χ ο μ ε  τή γνώμη πώς ή μειαπολε- 
μική πνευματική 'Ελλάδα, θά πρέπει νά- 
χει γιά ύπέδαφος ώς βάση καί θεμέλιό 
της στερεό, κοντά στήν Ιστορία, καί τή 
λαογραφία τοΰ τόπου καί γενικά τήν έλ- 
ληνική λαϊκή τέχνη καί ζωή, στοιχεία ά· 
παραίτητα, μέ τά όποια καί μόνο θά μπο
ρέσει νά γνωρίσει τό λαό μας κι έτσι νά 
κατορθώσει νά δημιουργήσει—πραγματι
κά αύτή τή φορά—, τόν άληθινό, τό γνή
σιο, τόν εύρωστο τρίτο έλληνικό πολι
τισμό.

"Ενα  σημείο, βασικό γιά μας, άπό τά 
περισπούδαστα άρθρα τοΰ άγαπητοϋ συνα
δέλφου καί φίλου κ, Μηλιώρη, δέ θάπρε- 
πε νομίζω νά τό περάσομε άπαρατήρητο. 
Γράφει στό Δ' άρθρο του τής 18 ’Ιουλίου: 
«... τό σκόπιμο, τέλος, νά συμμετάσχουν 
στό £ργο αύτό καί νά συνενώσουν τις 
προσπάθειές τους στήν έπιδίωξη άνάλο- 
γων σκοπών καί πρόσφυγες άλλων περιο
χών, δπως οΐ Πόντιοι κυρίως, άλλά καί 
οί Θράκες άκόμα, μου δίνουν, πιστεύω, 
εύλογο τό δικαίωμα νά έπιμείνω στήν ά
ποψη δτι,^συντελεστικώτερη γιά τήν έπι- 
τυχία τοΰ σκοποΰ αύτοΰ θά είναι ή σύ-' 
στάση μ.ιας ξεχωριστής γι’ αύτόν όογά· 
νωσης, μιας ’Εταιρίας π.χ. δπως είπα,«Μι
κρασιατικού ’Αρχείου».

"Ας έπιτραπεΐ νά μή συμφωνήσομε 
μέ τή γνώμη αύτή τοΰ κ. Μηλιώρη.

Τ ' άντικείμενα μέ τά όποια πρόκειται 
ν’ άσχοληθεί τό «Μικρασιατικό ’Αρχείο», 
είναι γνωστά κι είναι καταχωρημένα, νο
μίζω, στά καταστατικά δλων τών προ 
σφυγικών Σωματείων.

'Εκείνο  πού ιιένει είναι ή έκτέλεσή 
τους, ή έφαρμογή τους. Συμφέρει λοιπόν, 
χώρια οί Μικρασιάτες, χώρια οί Θράκες, 
χώρια οί Πόντιοι, νά προχωρούνε στήν 
πραγματοποίηση τών σκοπών τους αύτών. 
Έ τ σ ι  θά προκληθεί «κι ή εύγενική άμιλλα, 
Μνα σπουδαιότατο κίνητρο γιά τήν πρό
οδο τών κοινωνικών όμάδων καί τήν έπί- 
τευξη άνώτερων σκοπών», δπως πολύ σω
στά τονίζει παρακάτω.

Ό σ ο  γιά μάς τούς Ποντίους, δσο κι 
άν είναι άνιαρό ν ’ αύτοδιαφημίζεται κα
νείς, είμαστε ύποχρεωμένοι δμως, μιά 
πού τδφερε ή συζήτηση, νά τό άναφέρο- 
με, πώς παράλληλα μέ τό συνεχιζόμενο 
άποδοτικότατο £ργο τής «’Επιτροπής Πον
τιακών Μελετών» μέ τό«’Αρχεΐον Πόντου», 
ό Σύλλογός μας έχει ήδη θέσει τις βά
σεις γιά τήν έφαρμογή ένός παρόμοιου 
προγράμματος, δπως άναγράφεται μέ

συντομία πιό μπροστά. Κι Μνα μεγάλο 
βήμα, πού κάνει τήν καλή άρχή κι έγγυ- 
δται τήν έπιτυχία τών έπιδιωκόμενων 
σκοπών, «Ιναι κι ή δκδοση τοΰ περιοδι
κού αύτοΰ.

Σχετικά μέ τό ύπόψη άντικείμενο, έμεΐς 
θά τολμούσαμε νά προτείνομε κάτι τό άν- 
τίθετο : ηιό πλατιά άποχέντροααη. Καί έξη- 
γούμαστε : "Οπως είναι διαρυθμισμένα
τά σωματειακά τών προσφύγων τής Μ. 
’Ασίας, δλοι οΐ Μικρασιάτες, άπό τήν Ιω 
νία ώς τό Νομό Άγκύρας, Ίκονίου καί 
'Αδάνων, έξυπηρετοΰνται, στόν τομέα τής 
λαογραφίας, ώς τώρα. άπό τό «Τμήμα 
Μικρασιατικών Μελετών τής Ένώσεως 
Σμυρναίων» μέ δργανο τά «Μικρασιατικά 
Χρονικά».

Νομίζομε πώς ό καταμερισμός τής έρ- 
γασίας θά μπορούσε ν’ άποδώσει πλου
σιότερους καρπούς. Συγκεκριμένα :

Ό  Ελληνισμός τής Καππαδοκίας τού- 
λάχιστον ό ‘Ελληνόφωνος, άκόαα κι ό 
Τουρκόφωνος, θά μπορούσαν ν’ άποτελέ- 
σουν ιδιαίτερο σωματείο, ιδιαίτερο «’Αρ 
χείο». Γεωγραφικώς καί ίστορικώς ξεχω
ρίζουν άπό τούς Μικρασιάτες τής Δυτικής 
Μικρας ’Ασίας- διαμόρφωσαν ιδιαίτερη 
γλώσσα' έχουν άναπτύξει δικό τους πο
λιτισμό γενικά. ’Επιτελείο άπό δικούς 
τους άνθρώπους τών γραμμάτων μπο
ρούν νά όργανώσουν καί οικονομι
κούς πόρους μπορούν νά έξεύρουν ά
φθονους άπό τούς εύπορους συμπατριώ
τες τους. Έ τ σ ι θάχουν δλες τις δυνατό
τητες ν’ άσχοληθοΰν έντατικά καί άπο· 
κλειστικά μέ τά ιδιαίτερα ένδιαφέροντά 
τους καί ν’ άποδόσουν άσφαλώς περισ
σότερο εργο ώφέλιμο, σέ συντομότερο 
χρονικό διάστημα, δχι μόνο στήν κατεύ- 
θυνση της λαογραφίας, άλλά καί στή συλ
λογή τών άλλων κειμηλίων τών έπαρχι. 
ών τους.

Δέν νομίζομε πώς είν1 άπαραίτητη ή 
σύμπηξη μιας «Έταιρίας»ή όμοσπονδίας, 
δπως θά μποροΰσε νά τήν όνομάσει άλλος. 
Οί οργανισμοί αύτοί είναι συνήθως δύσ
καμπτοι καί δυσκίνητοι καί δέ θά είχαν 
νά προσφένουν καμιά σοβαρή πρακτική 
ώφέλεια, έκτός ίσως άπό τήν άσκοπη κα
τανάλωση χρόνου πολύτιμου.

"Οσο γιά «στενή έπαφή» τών Σωμα
τείων μεταξύ τους, έχομε τή γνώμη πώς 
καμιά άνησυχία δέ δικαιολογείται, Ή  κα
λύτερη καί ή στενότερη έπαφή θά είναι 
τά έργα τοΰ καθενός, πού θά φαίνονται, 
θά κρίνονται καί θά γίνουν πρότυπα γιά 
μίμηση. Καί ή κριτική καί ή ιστορία θά 
δικαιώσει καί θά στεφανώσει έκείνους, πού 
θά έπιτύχουν νά όλοκληρώσουν τήν περί- 
σωση τής προγονικής κληρονομίας.
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Δημήτριος Λουχόπουλος
Ή  Ελληνική  Λαογραφία έχασε έναν 

πιστό, άφοσιωμένο καί άκούραστο έργά- 
τη της, τό Δημήτριο Λουκόπουλο !

Είχε άποσυρθεί πριν άπό δυό χρόνια 
στήν άγαπημένη ιδιαίτερη πατρίδα του, 
κι έκεΐ, στό άρχαΐον θέρμον τής Τριχω- 
νίας, σέ ήλικία 69 έτών, στις 30 Ιουνίου, 
εύπρόσδεκτα τόν παράλαβε πίσω στήν 
άγκαλιά του τό χώμα τής γενέτειρας,πού 
τόσο λάτρεψε κι έξύμνησε καί ύπηρέτησε 
σ’ δλη του τή ζωή.

Είναι γνωστά τά λαογραφικά συγγράμ
ματα τοΰ Δ. Λουκόπουλου. Ή  δύσκολη 
ίλληνική κριτική, πάντα τά προόριζε τήν 
καλύτερη ύποδοχή.

Τό «Πώς ύφαίνουν καί ντύνονται οί 
Αίτωλοί», τά «Ποιμενικά τής Ρούμελης», 
«Ό  Ρουμελιώτης Καπετάνος τοΰ 1821 ’Αν- 
δρίτσος Σαφάκας καί τό άρχεϊο του·, τά 
«Γεωργικά τής Ρούμελης», ή «Νεοελληνι
κή Μυθολογία» καί κάθε του γραφτό γ ε 
νικά, είναι πρότυπα στό είδος τους.

Χαίρεται κανείς τόν εύσυνείδητο λαο_- 
γράφο, τό δάσκαλο τοΰ ύφους τοΰ λιτού 
καί τοΰ άπέριττου, μέ τή δροσιά, τή χά
ρη καί τό μύρο τοΰ θυμαριοΰ τής παινε
μένης Ρούμελης, άλλά καί τόν ά ν θ ρ ω- 
it ο, πού εύκολα μαντεύεται καί διακρίνε- 
ται ή διάφανη ψυχή του άπό τά γραφόμε- 
νά του,

Τά ένδιαφέροντά του γιά τή λαογρα
φία άπλωνόντανε πάνω σ’ δλο τόν ‘Ε λ 
ληνισμό.

Μετά τή Μικρασιατική καταστροφή 
μάζεψε άξιόλογο σέ δγκο καί σέ ποιότη 
τα λαογραφικό ύλικό τών Φαράσων τής 
Καππαδοκίας, πού δέ δημοσιεύτηκε ά
κόμα.

Ιδιαίτερη συμπάθεια κι έκτίμηση είχε 
καί στή λαογραφία τού Πόντου.

Στις 27 ’Οκτωβρίου 1940 είχε δοθεί 
στό θέατρο «’Ολύμπια» μιά Ποντιακή ήθο 
γραφική παράσταση τήν όποια είχα προ
λογίσει. Καί μοΰ έγραφε ύστερα, στό μέ
τωπο πού βρισκόμουνα, στις 21 — 1 -41.

«’Αγαπητέ μου,
Τό τί χάρηκα τό δελτάριό σας τής 9 

τρέχ. δέ λέγεται. "Ολο καί τό διαβάζω, 
γιατί μοΰ φαίνεται πώς σάς έχω^κοντά 
μου κι ή παρουσία σας κάτι μοΰ λέει 
πού βαθιά νιώθω, μά δέ μπορώ νά τό 
έκφράσω. Αύτό δμως είναι καί τό μυστή
ριο πού σμίγει κάποτε ψυχές μέ τά ίδια 
Ιδανικά καί τούς αύτούς πόθους.

Δέν ξέρω πώς, δταν σάς φέρνω στή 
θύμησή μου, πάντα δ νοΰς μου πάει στά 
«’Ολύμπια» δπου μάς χαρίστε, σείς οί 
Πόντιοι κείνη τή βραδυά, μιά άλησμόνη- 
τη χαρά μέ τόν άνώτερο πολιτισμό σας. 
Καί σέ βλέπω πίσω άπό τό τραπεζάκι στή 
σκηνή νά κάνης κείνη τήν ώραία εισήγηση...

Γιά τά καλά λόγια τοϋ δελταρίου σου 
δέ βρίσκω λέξεις νά σ’ εύχαριστήσω. Ε ί 
ναι, βέβαια, ύπερβολικά, μά δικαίωμά

σας νά αισθάνεστε έτσι πού αισθάνεστε, 
κι αύτοΰ βρίσκω τούς λόγους νά σας τά 
συχωρώ, γιατί βέβαια δέν άξίζω δσο φαν
τάζεστε...».

Μόνο δσοι γνώρισαν άπό κοντά τό 
Δημήτριο Λουκόπουλο, μέ τήν άρχοντιά 
στήν άπλή καί σεμνή έμφάνιση καί στή 
μετρημένη έκφραση, μέ τή φλογερή ψυχή, 
μέ τόν πόνο του τό βαθύ γιά τόν "Ανθρω
πο, μέ τόν άφάνταστο ένθουσιασμό του 
γιά τή λαογραφία κάθε τόπου έλληνικοΟ, 
μπορούν νά νιώσουν τή μεγάλη άπώλεια.

Τά «Χρονικά τοΰ Πόντου» αισθάνον
ται βαθύτατη λύπη γιά τόν πρόωρο χαμό 
τοΰ σεβαστοΰ Δασκάλου καί σά σ’ ένα 
φτωχικό εύλαβικό μνημόσυνο, κάνουν 
σπονδές στή μνήμη του με τις φρεσκοτυ- 
πωμένες σελίδες τους, μέ τή βεβαιότητα 
πώς οι σπονδές αύτές είναι οί πιό καλο- 
πρόσδεκτες άπό τήν ώραία του ψυχή.

Ά π ό  τήν καλλιτεχνική καί πνευ
ματική κίνηαπ των Ποντίων (ι)

Γιά τήν Ιστορία τής καλλιτεχνικής 
καί πνευματικής κίνησης τών Ποντίων, 
πού τήν προβλέπομε μεταπολεμικά σέ 
πιό πλατύτερους όρίζοντες άπλωμένη, 
παραθέτομε τήν ώστατώρα έκδήλωσή της. 
‘Αξιόλογη δράση στήν κατεύθυνση αύτή, 
κυρίως σέ διαλέξεις κ.λ., σημείωσε καί ή 
<Εύξεινος Λέσχη» θεσ]νίκης, πού θά τήν 
παρουσιάσομε σέ άλλο μας τεύχος

— Στις 3 Ιουνίου 1939 δόθηκε στήν αί
θουσα τοϋ θεάτρου «’Ολύμπια» ήθογρα- 
φική παράσταση μέ τραγούδια καί χο 
ρούς τοΰ Πόντου άπό τήν καλλιτεχνική 
όμάδα τοϋ ήθοποιοΰ καί καλλιτέχνη τοΰ 
Ποντιακοΰ δημοτικού τραγουδιοΰ κ. Ν. 
Σπανίδη μέ τήν προστασία τοΰ Δημάρ
χου Ά γ .  Γεωργίου Κερατσινίου άείμνη- 
στου Κ. Φιλάνδρου, πού προλόγησε καί 
τήν παράσταση.

— Στις 14 'Απριλίου 1940 ό Σύλλογος 
Ποντίων «Άργοναΰται-Κομνηνοί» όργά- 
νωσε στήν αίθουσα τών γραφείων του 
στήν Καλλιθέα, διάλεξη μέ θέμα «Ή  λαο
γραφία καί ή άξια τής Ποντιακής Λαο
γραφίας» καί όμιλητή τόν κ. ^ενίτα.

— Στις 27 ’Οκτωβρίου 1940 δόθηκε άπό 
τόν καλλιτεχνικό δμιλο τού Πόντιου ήθο- 
ποιοϋ κ. Ν Σπανίδη ήθογραφική παρά
σταση μέ άναπαράσταση τής τελετής τοΰ 
γάμου, μέ τραγούδια καί χορούς Ποντι
ακούς καί μέ συνοδεία μουσικών _δργά· 
νων τοΰ Πόντου, στήν αίθουσα του θεά
τρου «'Ολύμπια». Ή  Παράσταση δόθηκε 
μέ τήν προστασία τοΰ Συλλόγου μας 
καί προλογίστηκε άπό τόν κ. Ξένο -ενίτα. 
Παρευρέθηκαν ό καθηγητής τοΰ Πανεπι-

(1) Βλίπβ καί «Π ο ντια κά  Φ ύλ λα ·  « ϋ χ ο ς  3, 
Μ Λϊος 1936, οβλ. 17 «Το  Ε λ ιν ικ ο  Κ ρ α τικό  © έατρο  
Ε ο χ ώ μ » . .
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στημίου κ. Ν. Βέης, 6 Δ|τής τοΟ Λαογρα- 
φικοϋ ’Αρχείου της 'Ακαδημίας κ. Γ. Μέ- 
γας, 6 καθηγητής της Βυζαντινής Μουσι
κής κ, Σ . Καρδς, ό θεατρικός κριτικός 
καί λογοτέχνης κ. Σ  Καραντινός καί 
πολλοί έκπρόσωποι τών γραμμάτων.

—Ή  Ιδια παράσταση, άπό τήν Ιδια 
καλλιτεχνική όμάδα, δόθηκε καί στίς 30 
Αύγούστου 1941 μέ τήν προστασία τοΰ 
Συλλόγου μας στόν θερινό κινηματογράφο 
Χαροκόπου «Κρυστάλ». Καί τις δυό φορές 
ή παράσταση σημείωσε έξαιρετική έπιτυ 
χία καί χειροκροτήθηκε μ’ ένθουσιασμό 
καί συγκινητικές έκδηλώσεις άπ’ δλους 
τούς θεατές. Σκηνοθέτης καί τις δυό φο
ρές ό κ. Στ. Κελεσίδης καί Λυράρης ό κ. 
Χρ. Μπαϊρακτάρης.

— Στις 13 20 καί 27 Αΰγούστου 1941, ό 
λαογράφος κ. Ξ . Ξενίτας εκαμε άπό τό 
Ραδιοφωνικό Σταθμό τών ’Αθηνών τρεις 
όμιλίες γιά τό Ποντιακό Δημοτικό Τρα
γούδι. Στό τέλος κάθε όμιλίας ή καλλι
τεχνική χορωδία τοΰ κ. Ν. Σπανίδη τρα
γούδησε διάφορα έκλεκτά Ποντιακά τρα 
γούδια. άντιπροσωπευτικά τοΰ περιεχόμε- 
νου κάθε όμιλίας, μέ τή συνοδεία λύρας 
καί λυράρη τόν κ. Χρ. Μπαϊρακτάρη.

— £τΙς 25 καί 26 τοΰ Δεκέμβρη 1941 δό 
θηκε στήν Κατερίνη στήν Αίθουσα τοΰ 
κινηματογράφου «Διονύσια» άπό τόν θί
ασο τοΰ κ (ί. Σπανίδη, ή ϊδια δπως καί 
παραπάνω ήθογραφίκή παράστασι μέ τήν 
άναπαράσταση τής τελετής τοΰ γάμου 
μέ τραγούδια καί μέ χορούς. Προλόγησε 
ό Πόντιος δικηγόρος Κατερίνης καί λογο
τέχνης κ. Αΰρας Τηγανδς.

— ΣτΙς 5 καί 6 τοΰ ’Απρίλη 1922 0 ίδιος 
θίασος §δωσε παράσταση στήν Κατερίνη 
μέ τό ήθογραφικό δρδμα τοΰ κ. θ . Κανο- 
νίδη «Τή Τρίχας τό Γεφύρ’», γραμμένο σέ 
Ποντιακή γλώσσα.

— Τό ίδιο δργο παίχτηκε άπό τόν ίδιο 
θίασο καί στό χωριό τής Κατερίνης Κα- 
ταχά, στίς 7 ’Ιουνίου 1942.

—Ά π ό τήν ίδια καλλιτεχνική όμάδα 
τοΰ κ. Ν. Σπανίδη παραστάθηκε στίς 22 
Ν)βρίου 1942 τό ίδιο £ργο καί στή θεσ)νίκη, 
στό θέατρο τοΰ Λευκοΰ Πύργου, μέ τήν 
έπιμελημένη φροντίδα τής «Εΰξείνου Λ έ 
σχης» καί μέ τήν προστασία του Πρύτανι 
τοΰ Πανεπιστημίου καί τακτικοΰ καθηγη
τή τής Λαογραφίας κ. Στίλπ, Κυριακί- 
δη. Προλόγησε ό κ. Ξενίτας. Παρευρέ· 
θηκαν ό Γεν. Δ)τής Μακεδονίας, ό Δήμαρ
χος θεσ)νίκης, ό Πρύτανις καί οί Καθη
γητές τοΰ Πανεπιστημίου, άλλοι έκπρόσω- 
ποι τών γραμμάτων καί πλήθος συμπα
τριώτες μας.’Από τίς εισπράξεις 298 χιλ. 
δραχ. έχουν διατεθεί γιά τήν «Κλίνη τοΰ 
’Αρρώστου» τής «Εΰξείνου Λέσγης».

— Στίς 26 τοΰ Δεκέμβρη 1942 δόθηκε 
άπό τήν ίδια καλλιτεχνική όμάδα στήν 
Κατερίνη ή δίπρακτη θεατρική ήθογρα- 
φία σέ γλώσσα Ποντιακή τοΰ κ. Χαραλ. 
X. Λεμονόπουλου « Ό  Γιώρ’ Ά γ δ ς»  καί ή 
έπιθεώρηση «Τά βάσανα τοΰ γεωργοΰ

καί τοΰ ύπαλλήλου», πού δημοσιεύεται 
σέ τοΰτο τό τεΰχος. Προλόγισε ό κ Ξ έ 
νος Ξενίτας.

—’Επίσης παίχτηκε στήν Κατερίνη στίς 
17 Φεβρουάριου 1943 μέ τή σύμπραξη τής 
όμάδας τοΰ κ. Ν. Σπανίδη καί τοΰ Πόν
τιου καλλιτέχνη κ. Πολ. Χάΐτα καί σκηνο
θεσία τοΰ τελευταίου, τό τρίπρακτο δράμα 
« Ή  φ τ ώ χ α  έ ν τ ρ ο π ή  ’κ ’ £ν ’» 
(=  ή φτώχια δέν είναι ντροπή), £ργο τοΰ 
Άστρόβσκι, διασκευασμένο στήν ποντια
κή γλώσσα καί άναδημιουργημένο πάνω 
στήν ποντιακή ήθογραφία άπό τόν Πολ. 
Χάΐτα.

ΕΠ ΙΘ ΕΩ ΡΗ ΣΝ  ΒΙΒΛΙΟΥ
Ά ρ χ β ΐο ν  Πόντου

Σ χ ή  σειρά τών έκδόσεών της ή ’Επιτροπή Π ον
τιακών Μελετών δθεσε σέ κυκλοφορία :

1) Τ όν 10 τόμο τοϋ «’Αρχείου Ιΐόντου» έν ’Αθή- 
ναις 1940, σελ. 197- Σ έ  όλόκληρο τόν τόμο δημοσι
εύεται πολύτιμη «Συμβολή είς τή ν  βιβλιογραφίαν 
τοΰ Πόντου» τοΰ κ. Χρυσοστόμου Μ υρίδη.

2) Τ ό ν  11 τόμο τοΰ «’ Αρχείου Πόντου» έν ’Α- 
θήναις 1941. σβλίδ·ς 185 μέ συνεργασίες:

—Γεω ργίου  Σο υ μ ελ ίδ η  (Εύγενίου  Βούλγαρι σχε
δίασμα πβρί Ζιχών καί Τζέχων, σελ. 3— 24).

— Λ η μ . Κ .  Παπαδοπούλου (Π οικίλα  άσματα τοΰ 
χωρίου Σταυρ ίν, σελ. 25—GO).

— ’ Ιο ρ δ ά ν η  Β α μ β α κ ίδ η  (Σύμμ εικτα  έξ Ο Ινόης, 
σελ. 61—96).

- Π α ν τ ε λ ή  Μ ελα νοφ ρύδη  (Παίγνια  Χαλδίας, 
σελ. 97-107).

— Εύσταθίου ’Αθα να βιά δη  (Έ θ ι μ α  Σάντας, σβλ. 
108 129).

— Δέσποινας Φ ω στηροπ βύλου (Παραμύθια, Α
νέκδοτα, παραδόσεις νΙμερας, σελ. 130—145).

— 'Α γ α θ ά γ γ ελ ο υ  Φ ω στηροπ οΰλου (Τό  χωρίον 
νΙμερα, τραγούδια καί λεξιλόγιο νΙμερας, σ. 146 — 169).

—A . Α .  Παπαδοπ€υλ©υ (Π ερ ί τής προφοράς τοΰ 
Π έν τή Ποντιακή διαλέκτφ» σελ. 170—185).

*Η βράβευση τοΰ «’Αρχείου Πόντου» άπό τήν 
’Ακαδημία ’Αθηνώ ν καί, άπό τόν «έν Παρισίοις Σ ύ λ 
λογον χρός ένίσχυσιν τών 'Ελληνικώ ν Σπουδών» 
είναι τίτλοι τιμής, πού δείχνουν τήν πανηγυρική 
άναγνώοιση τοΰ έργου τής ’Επιτροπής Ποντιακών 
Μελετών, γιά τό όποιο μπορεί νά σεμνύνεται κάθε 
Πόντιος.

Λίατιχα
Σ έ  κομψό τόμο 63 σελίδων έκυκλοφόρησε τό 1941 

μέ τον παραπάνω τίτλο περισπούδαστη μελέτη τοΰ κ. 
Γρ· Π . Τηλικήδη .

Σ τ ο ν  πρόλογο καί στίς είσαγωγικές του κριτικές 
παρατηρήσεις, ό συγγραφέας κάνει μιά σύντομη άλλά 
έμπεριστατωμένη έ.πιστηαονική έρευνα καί τοποθέ
τηση τών έλληνικών δίστιχων γενικά, δπου γίνεται 
γιά πρώτη φορά ή άντικειμενική άξιολόγησή τους. 
’Εξετάζονται : «*Η άξία τοΰ λαογραφίκοΰ ύλικοΰ τοΰ 
Πόντου’ ή Ιδιαίτερη άξία τών δίστιχων* γνώμες ξέ
νων έπιστημόνων* χρονολογική τοποθέτηση, γνησιό- 
της* θέματα τών δίστιχων’ λαϊκή φιλοσοφία* Ιστορι
κές μαρτυρίες* ή θ η  καί έθιμα ' σχέση διστίχαν πρός 
άλλα μνημεία τβΰ προφορικού λόγου' μετρική' χο
ροί* μουσική κλπ.»* ’Ακολουθούν τριακόσια περίπου 
ποντιακά δίστιχα, άντιπροσωπευτικά τών έκδηλώσεων 
τής ζωής χωριστά, καθώς καί άκριτικά καί σύγχρονα 
ώς δείγματα τών ποντιακών άσμάτων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Ό  καλλιτεχνικός μας συνεργάτης

κ. Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Σ  Β Ε Λ Ι Σ Σ Α Ρ ΙΔ Η Σ  
καί ή 

Ε Υ Α  Μ Α Ν Ε Α Α  
έκαμαν τούς γάμους των στίς 16—9—43

Τά «Χ .τ .Π , > τούς εΰχονται κάθε χαρά καί εύτυχία.

Α Λ Λ Ν Λ Ο Γ Ρ λ Φ Ι λ

(Τά χειρόγραφα πού μας στέλνονται, είτε δημοσιεύονται είτε δχι, δέν έπιστρέφονται).

©. Κ .  © εο φ υλ α κτον . Πρόεδρο «Εύξείνου Λ έ 
σχης», θεσ)νίκην. Σάς άποστείλαμε έγκύκλιο γιά τήν 
έκδοσή μας καί Ιδιαίτερη έπιστολή. Περιμένομε τή 
συνεργασία πού σάς ζητήσαμρ. ’Επίσης σάς παρα- 
καλοΰμε νά μάς στείλετε καί £να συνοπτικό σημείω
μα γιά τή δράση τής «Εύξείνου Λέσχης» άπό τήν 
ίδρυσή της ίσαμε σήμερα.

Ν ίκ ο ν  Κ α π νά ν. ΙΙεριμένομε τή συνεργασία πού 
είχατε τήν καλοσύνη νά μάς ύποσχεθείτε.

Δ . Κ .  Παπαδόπουλον, Μ υρώ δην Δ ημητρα κο-  
π βυλβν καί I .  Δ . Σ α λ τ σ ή ν . Θεσσαλονίκην. Σάς 
άποστείλαμε έγκύκλιο γιά τήν έκδοσή μας καί ξεχω
ριστά έπιστολές. Περιμένομε τις συνεργασίες σας.

Ί ο ρ δ .  Π α μ π ουκη ν. Καλλιθέαν. Πήραμε τή συ
νεργασία σας λιγάκι άργά. 'Η  ίίλη τοΰ τεύχους μας 
αύτοΰ είχε στοιχειοθετηθεί. 'Ωστόσο άρχίσπ^ε τή 
δημοσίευση τής άξιόλογης μελέτης σας «Νιώτικος 
ά’ί Γιώργπς·*. eH  συνέχεια καί τό τέλος στό έπόμε-

νο. Σάς ευχαριστούμε καί περιμένομε καί νέα συνερ
γασία σας.

Π α ν . Β .  Σα λλαπ ασίδην (Π . Β . 'Υψ ηλάντην). 
Λάβαμε τή συνεργασία σας πολύ άργά, δταν είχε 
τελειώσει καί ή σελιδοποίηση τοΰ τεύχους μας αύτοΰ. 
Θά τήν καταχωρίσομε στό έπόμενο. Σάς εύχαρι- 
στοΰμε καί περιμένομε νέα συνεργασία σας.

I .  Σ α β β α ντ ίδ η ν . Νέα Κοκκινιά . Σάς παρακα- 
λοΰμε νά περάσετε άπό τά γραφεία μας καμιά άπό 
τις όρισμένες ήμέρες καί ώρες πού σημειώνομε πα
ρακάτω. ” Α ν έχετε καί έτοιμη συνεργασία σάς παρα- 
καλοΰμε νά μάς τή φέρετε.

X a p .  X .  Λ εμ ο νο π ο υ λ ο ν . Κατερίνην. Σάς πα· 
ρακαλοΰμε νά μάς στείλετε τή συνεργασία πού σάς 
ζητήσαμε μέ Ιδιαίτερό μας γράμμα.

Μ ιχ . Σ .  Μ ιχα η λίδπ ν Θεσ)νίκην. Περιμένομε τή 
συνεργασία πού σάς ζητήσαμε καί άλλο λαογραφικό 
ύλικό πού πιστεύομε πώς έχετε καί μπορείτε νά μα
ζέψετε.

Σημείωση. Ό  Διευθυντής τοΰ περιοδικοΰ θά βρίσκεται στά γραφεία μας, Με
νάνδρου 4, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη καί Παρασκευή, ώρα 10— 11.


