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g  =  (π ολύ Ανοιχτό ε) φθόγγος ά νά μ εσ α σ τά  φωνήεντα ε καί α. ο= δπ ω ς 
τό γα λλ ικό  eu. ξ= δπ ω ς τό γα λλ ικό  j. κ = δ τ α ν  είνα ι μπροστά σέ α, ε καί i, δπως 
τό γα λλ ικό  q στις λέξεις quelle  ή qui. "Ο τα ν  είναι μπροστά άπό α, ο καί ου, 
δπως τό γα λλ ικό  c στίς λέξεις carte , contre, coudre . ξ= δπ ω ς στό γα λλ ικό  
k c h . π = δπ ω ς τό γα λ λ ικό  ρ. δ= δπ ω ς τό γα λλ ικό  ch. τ= δ π ω ς  τό γα λ λ ικό  t 
χ = δ π ω ς  τό γα λλ ικό  ch. ψ = δπ ω ς τό γα λλ ικό  pch. γ = δ π ω ς  στή συλλαβή 
γα , εστω καί άν είναι μπροστά άπό ί. κ= δ π ω ς  τό γα λλ ικό  g στή λέξη 
guerre . π = δπ ω ς τό γα λλ ικό  b τ=δττω ς τό γα λλ ικό  d. χ = τ ρ α χ ιά  προφορά 
δπως στό άχ, εστω κι άν είναι μπροστά άπό ϊ. Ή  ρηματική κατάληξη ·αύ', 
-εύ’ προφέρεται άβ, έβ καί δχι άφ, έφ Τ ό  άτονο i σέ νεοελληνικό  δίφθογγο 
προφέρεται σάν ήμίφωνο : ξάι, να ϊλοί, έφτάει, κρούει. Τ ό  η σέ τούρκικες λ έ 
ξεις προφέρετσι βαθύ, άνάμεσα  στό φ θόγγο ϊ καί ου

Εημ«ί»οη. Τά παραπάνω συμβατικά γράμματα γιά τήν άπόδοστ) τής προφοράς, γιά τβχνικοΰς λό
γους, δέν μπόρεσε νά παρουσιάσουν όμοιομορφία. *Η  βλλειψη αΰτή «ά  τακτοποιηθεί μόλις τό Επιτρέψουν 
ot πβριστάσβις. Για  τόν Ιδ ιο  λόγο τά συμβατικά γράμματα άπαδίνονται μόνο μέ στοιχεία τών 40.
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Κ Α Λ Η  R P K Η
“Οπως παντού καί πάντα δέ λείπουν 

άπό κάθε προσπάθεια οί δυσκολίες οί 
προβλεπόμενες, άλλά προπαντός καί 
οί άπρόβλεπτες, Ετσι καί στήν έκδοση 
τοΟ περιοδικού μας είχαμε νά άντι- 
μετωπίσομε παρόμοιες δυσχέρειες.

Οί περιστάσεις, πού περισσότερο 
άπό κάθε άλλη φορά ήσαν καί έξα· 
κολουθοϋν νά είναι άνώμαλες, μεγά
λωσαν καί πλήθαιναν τις δυσκολίες 
αυτές. Κοντά στούς εύλογους διστα
γμούς γιά τήν άνάληψη μιάς τόσο 
μεγάλης εύθύνης, πρόβαλλε καί ή 
δυσκολία τής έπικοινωνίας μέ τούς 
συνεργάτες πού θά μπορούσαν νά 
τροφοδοτήσουν τήν ύλη τοΰ περιοδι
κού μας, καθώς καί τό πρόβλημα τό 
οικονομικό τής έγγραφης συνδρομη
τών καί τής άποστολής τού φύλλου 
στις έπαρχίες.

'Ωστόσο βρισκόμαστι στήν εύχά- 
ριστη θέση νά παρουσιάσομε σήμερα 
τό τρίτο μας τεύχος.

Ή  πίστη τού Συλλόγου μας καί ή 
πεποίθησή του στήν άναγκαιότητα 
τού έργου, μέ τήν άρμονική συναντί- 
ληψη τής «Εύξείνου Λέσχης» τής 
θεσ)νίκης καί τών άλλων ποντιακών 
όργανώσεων,

Οί ένθαρρυντικές παρορμήσεις τού 
Διευθυντή γοΟ Λαογραφικοΰ 'Αρχεί
ου τής ’Ακαδημίας καί ή εύγενική κα
λοσύνη τών καθηγητών μας, πού μαζί 
^έ χίς συνεργασίες τους στό πρώτο

μας τεύχος μάςεδωκαν καί τις πολύ
τιμες όδηγίες μέ τά διδάγματα τής σο
φίας καί τής πείρας τους,

Ή  συγκινητική προθυμία τών συνερ
γατών μας πούΕσιτευσαν νά μάς πα- 
ρασταθοΰν καί νάπροσφέρουν τή συμ
βολή τους στήν ώραία προσπάθεια.

Ό  ένθουσιασμός, τέλος, μέ τόν ό 
ποιον ύποδέχτηκαν καί υποστήριξαν 
καί ύποστηρίζουν τό περιοδικό μας ύ- 
λικώς καί ηθικώς οί συμπατριώτες 
μας καί οί άνθρωποι τών γραμμάτων, 

"Ολα αύτά μαζί, λιγόστεψαν τούς 
δισταγμούς καί παρεμέρισαν κάμπο
σο τις δυσκολίες καί τά έμττόδια.

‘Η Διεύθυνση τών «X . τ. Π.» αι
σθάνεται βαθιά τήν υποχρέωση νά 
εύχαριστήσει δλους, γιά τή βοήθεια 
καί τήν ένίσχυση πού είχε άπό τόν 
καθένα ξεχωριστά.

Έτσ ι'Εγινε ή καλή άρχή. Όμως 
εχομε άκόμα μπροστά μας έμπόδια 
πού πρέπει νά ύπερπηδηθοΰν, ώσπου 
νά περάσομε τή μεγάλη θεομηνία 
πού έξακολουθεΐ νά ταλαιπωρεί 6* 
λάκαιρη τήν άνθρωπότητα.

Εύτυχώς δλες οί ένδείξεις μάς 
πείθουν πώς καί στή μελλοντική δύσ
κολη προσπάθειά μας μπορούμε νά 
στηριχτούμε πάλι στήν πρόθυμη ένί
σχυση δλων τών κ;αλών συνεργατών 
καί συμπατριωτών μας, στούς όποιους 
θά άνήκει ή τιμή γιά τό Εργο πού 
συντελεΐται.
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Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α - Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α

RI ΗΓΕΜΟΝΙΚΑ! ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! ΤΟΥ ΠΟΜΤΙΒΚΟΥ ΕΛΑΗΓΗΙΣΛΛΟΥ

Β ' 01 ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΟΥ ΜΓΕΓΛΟΝΟΣ ΤΗΣ ΛΛΟΛΔΡΝΥΪΒΣ ΚΩΓΊ. ΜΟΥΡΟΥΖΗ
ΤοΟ κ. ΔΗΜ. ΓητΟΠΟΥΛΟν

"Εν  άπό τά σπουδαιότερα διοικητικά 
κατορθώματα τοΰ Ποντίου ήγεμόνος τής 
Μολδαυΐας Κωνσταντίνου Μουρούζη (') 
?ϊτο τό δτι ύπήρξεν ό πρώτος ήγεμών 
πού ήδυνήθη νά χαλιναγωγήση τάς αύ- 
θαιρεσίας καί τάς πιέσεις τών Μπογιά- 
ρων, έπΐ τοϋ λαοΰ τής χώρας του. Διά 
νά συγκοατήση τάς παρεκτροπάς των, δ 
Μουρούζης ήναγκάσθη νά λάβη αύστηρά 
μέτρα καί νά τιμωρήση άκόμη καί διά 
τής ποινής τοΰ θανάτου, άλλά τά μέτρα 
του ίπέτυχον καί έπέφερον σημαντικήν 
άνακούφισιν εις τόν καταπιεζόμενον 
λαόν.

Ή  ήγεμονία τοΰ Κωνσταντίνου Μου
ρούζη είς τήν Μολδαυΐαν διήρκεσε μέχρι 
τοΰ 1782. Ό  ’Αθανάσιος Ύψηλάντης γρά
φει δτι κατά τό Ιτος τοΰτο άπεμακρύνθη ό 
Μουρούζης τής ήγεμονίας τής Μολδαυΐας 
κ’ έγεινε Μπογδάν-Μπέγης (ήγεμών τής 
Μολδαυΐας) περί τά τέλη Μαΐου ό "Αλέ
ξανδρος Μαυροκορδότος.

Μολονότι ό Κωνσταντίνος Μουρούζης 
έγινεν έκπτωτος τοϋ θρόνου του, τόσην 
φήμην, δμως, είχεν ώς δίκαιος ώστε, έπί 
τής διενέξεως δύο ήγεμόνων-κατά Ύψη 
λάνχιΐν—τοΰ Καρατζδ καί τοΰ Μιχαήλ 
Σούτσου, ό τότε Μ. Βεζύρης είπε :

4 — Ά ς  κρίνη τήν ύπόθεσιν, ώς πρακτι
κός, ό πρώην αύθέντης τής Μολδαυΐας 
Κωνσταντίνος Μουρούζης I

’Αργότερα, κατά τόν Ιδιον συγγραφέα, 
ύπεγράφη κατά τό 1785 ό διορισμός του 
είς τήν ήγεμονίαν τής Βλαχίας, άλλά 
δέν έπραγματοποιήθη λόγψ μεγάλων άν- 
τιζηλιών. "Επειτα, κατά τό 1787 ό πανί
σχυρος Μαυρογένης πού διωρίσθη, ώς 
γνωστόν, καί άρχιστράτηγος τών ’Οθω
μανών, ύποψιασθείς μ ή π ω ς ,  σύν τψχρόνφ, 
ήγεμονεύση είς τήν Βλαχίαν ό Κωνσταν
τίνος Μουρούζης έπέτυχε, διά δωροδο
κίας, τήν έξορίαν του είς τήν Τένεδον.

Ά π ό  τήν έξορίαν ό Μουρούζης έπα- 
νήλθι κατά τόν Απρίλιον τοΰ έπομένου

(1) Ε Ις  τό άρθρον μας τοΰ προηγουμένου τεύχους 
έαημειώσημεν, έπί τή βάσει τών κειμένων τά όποΐα 
βϊχομβν ύπ* δψει, τά χωρία 'Υψ η λά  καί Μουρούζ*, τά 
όποΐα έλαβον τά όνόματά τονς άπό τίς οικογένειες 
τών 'Υψηλατώ ν καί τών Μουρούζηδων. *Από άλλα 
κείμενα προκύπτει βτι τό μέν πρώτον, τής περιοχής 
νΟφεως, έλέγετο καί μέχρι τών τελευταίων Ιτώ ν 
'Υ ψ η λή  ή ‘ Υψηλάντων, τό δέ δεύτερον Μουρουζάν- 
τ· ν  (Π ρ βλ . καί Μ η τ ρ ο π ο λ ίτ ο υ  Τ ρ α π ιζ ο ν ν τ ο ς  
Χ ρ υ ο ά ν & ο ν ,  *Η  Εκκλ η σ ία  Τραπεζοΰντος, *ΑθΧ·Ιον 
Πόντου, νόμος Α καί 5, σελ. 1β> καί 709).

Ιτους καί προσεβλήθη έξ Αποπληξίας καί 
τήν Ιην Μαΐου τοΰ ίδίου Ι-’τους άπέθανε.

Αύτός έν συντομίοι, ύπήρξεν ό βίος 
τοϋ Ποντίου ήγεμόνος Κωνσταντίνου Μου
ρούζη, τ ό ν  όποιον οί βιογράφοι του έμφα- 
νίζουν ώς Ανδρα αύστηρών ήθών, είς τόν 
δημόσιον καί είς τόν οικογενειακόν του 
βίον.

Κατά τόν Οίκονόμον, ό Μουρούζης 
άνέθρεψε καί έμόρφωσε τέσσαρας υίούς, 
διαπρέψαντας καί τιμηθέντας διά μεγά
λων άξιωμάτων. ’Εξ αύτών μόνον ό πρω
τότοκος άπέθανεν έκ φυσικοϋ θανάτου. 
Οί λοιποί τρεις ύπήρξαν θύματα τοΰ πα
τριωτισμού των καί τοϋ είλικρινοΰς ζή
λου των περί τά καθήκοντά των.

Ή  έξαιρετική φροντίς τοΰ Κωνσταντί
νου Μουρούζη διά τήν Ανατροφήν τών 
παιδιών του διακρίνεται είς τήν κάτωθι 
περικοπήν τοΰ σοφοϋ συγγραφέως Οίκο- 
νόμου τοϋ έξ Οίκονόμων :

«Τίς δέν όμολογεί μετ* ευφημίας τήν άοκνον 
φροντίδα καί προθυμίαν τοΰ μεγαλοπρεπεστάτου ήγε
μόνος Κωνσταντίνου τοΰ Μουρούζη, τήν όποιαν έδειξε 
περί τήν προσήκουσαν άνατροφήν καί παιδείαν τών 
Ιδίων Ιαυτοΰ τέκνων ; Τ ίς  δέ πάλιν άγνοεΐ τήν θ εο 
σέβειαν καί μβγαλοφοοσ$νην καί τών άλλων άρετών 
έκείνου τά παραδείγματα τά όποΐα ύπήρ|άν οί πρώ
τοι καί πλησιέστατοι τών ήγενονικών αύτοΰ γόνων 
διδάσκαλοι;»

Έ κ τών υιών τοΰ Κωνσταντίνου Μου
ρούζη πρωτότοκος ύπήρξεν δ Α λ έξα ν 
δρος Μουρούζης γεννηθείς περί τά μέσα 
τοΰ 18ου αίώνος καί έκπαιδευθείς, είς τήν 
Κωνσταντινούπολιν, μέ ιδιαιτέρους διδα
σκάλους τούς όποίους έξέλεγε καί έπλή- 
ρωνε πλουσιοπαρόχως ό πατήρ του. Κατά 
τόν βιογράφον τών Μ..Διερμηνέων, Στα- 
ματιάδην,δ Αλέξανδρος Μουρούζης έγνώ- 
ριζεν άριστα 'Ελληνικά, Λατινικά, Γα λ 
λικά, Ιταλικά , Αραβικά, Περσικά καί 
Τουρκικά.

«*Η το— γράφει ό Σταματιάδης— βαθύφρων, νου 
νεχής, έπιστήμων, χρηστότητι τρόπων καί θεοσεβεία 
σεμνυνόμενος. Πρός δέ λίαν έξησκημένος περί τήν 
πολιτικήν, δι* b καί άπελάμβανε μεγίστην παρά τοϊς 
Τούρκοις ύ π ό λ η ν ιν  τούτων Ινεκα , 8 τε Ιπέστη άνάγκη 
νά συνομολογήσωσιν οι Τοΰρκοι εΙρήνην μετά τών 
Χριστιανικώ ν Δυνάμεων, μεταξύ τών άλλων έξελέ- 
|αντο καί τόν ‘Αλέξανδρον Μου^ούζην δπως τούς 
άντιπροσωπεύση λν Σιστοβίφ  καί Ία ο ίφ  τής Μ ολ
δαυΐας*.

Λόγψ τής έκτάκτου μορφώσεώς του, 6 
Αλέξανδρος Μουρούζης διωρίσθη Μέγας 
Διερμηνεύς τής Πύλης. Είς αύτόν, κατά

Χ ρ ο ν ι κ ά  τ ο ΰ  Π ό ν τ ο υ

τόν Σταματιάδην, όφείλεται κατά μέγα 
μέρος, ή συνομολόγησες είρήνης, διά τής 
όποΐας έτερματίσθη δ αίματηρός μεταξύ 
Τούρκων καί Γερμανορώσσων πόλεμος 
καί τότε άκριβώς, δ Σουλτάνος, του έ
δωσε τήν ήγεμονίαν τής Μολδαυΐας, με- 
ταβιβάσας τό άξίωμα τοΰ Μ. Διερμηνέως 
είς τόν νεώτερον άδελφόν του Γεώρ
γιον (2).

***
Ό τα ν έγινε ήγεμών τής Μολδαυΐας ό 

Αλέξανδρος Μουρούζης, πρώτα - πρώτα 
έψρόντισε νά έπουλώση τάς πληγάς πού 
είχεν έπιφέρη, μέχρι τής έποχής έκείνης 
ό καταστρεπτικός πόλεμος.

Ταυτοχρόνως είργάσθη μέ δλας του 
τάς δυνάμεις καί έπέτυχε ν’ άποκατα 
στήση τήν τάξιν καί τήν δμαλήν διοίκη- 
σιν είς τό έσωτερικόν τής χώρας του καί 
έπειτα ήσχολήθη είς τά_δημόσια έργα 
καί τόν καλλωπισμόν τών πόλεων τής 
Μολδαυΐας.

Έ ν α  άπό τά σημαντικώτερα έργα του 
ύπήρξεν ή ϋδρευσις τοΰ Ίασίου, χάριν 
τής όποιας μετέφερεν έκ μακρδς άπο- 
στάσεως άφθονα ΰδατα είς τήν πρωτεύ
ουσαν τής ήγεμονίας του ή δποία μέ
χρι τής έποχής έκείνης ύπέφερεν έκ 
τής έλλείψεως ϋδατος. Έ λ λ η ν  ποιητής 
τής έποχής έκείνης—τοΰ δποίου δέν πε- 
ριεσώθη τό δνομα—διερμηνεύων, τήν ευ
γνωμοσύνην τών κατοίκων τής πόλεως, 
έγραψε καί έχάραξε, κάτω άπό τόν μαρ_- 
μάρινον λέοντα έκ τοΰ στόματος τοΰ 
όποιου, είς τό κέντρον^ τής πόλεως έρ 
ρεεν μέγας κρουνός ϋδατος, τούς έξής 
χαρακτηριστικούς στίχους : (*).

«Είς τόν κύκλον τών ζωδίων είμαι Λέων φλογερός 
κ* είς τήν πόλιν Ία α Ιο υ  υδροχόος δροσερός.
’Εκεί φλόγας, έδώ δρόσους, έκεΐ πΰρ, έδώ νερόν 
έξερεύγομαι καί χύνω άπό φάρυγγα ξηρόν.
"Ο λην μ ’ άλλαξε τήν φύσιν ό τής πόλεως σωτήρ 
ό 'Αλέξανδρος Μουρούζης*τών ύδάτων ό δοτήρ !»

Είς τήν ήγεμονίαν τής Μολδαυΐας ό 
’Αλέξανδρος Μουρούζης δέν έμεινε έπί 
μακρόν χρονικόν διάστημα. Κατά τό 1793 
μετετέθη είς τήν ήγεμονίαν τής Βλαχίας 
δπου—γράφει ό Φωτεινός-«έδιοίκησε κα
λώς καί πρός.μέν τούς άρχοντας έφέρετο 
μέ άγάπην καί εΟνοιαν. τιμών καθ’ έκά- 
στην αύτούς καί βοηθών ποικιλοτρόπως 
έκαστον, κατά τόν χαρακτήρα του’ πρός 
δέ τόν λαόν έδείκνυεν άγάπην καί δίκαιο 
σύνην, δσον ούδείς άλλος Ήγεμών».

’Ο ’Αλέξανδρος Μουρούζης είχε τρεϊς 
υίούς, έξ ών οΐ δύο πρωτομάρτυρες τοΰ 
Άγώνος ύπέρ τής έλληνικής άνεξαρτη- 
οίας, δηλαδή δ Κωνσταντίνος καί δ Νι
κόλαος, περί τών όποίων έπίσης θ' άσχο- 
ληθώμεν.

Επιφανέστατος, δμως, ύπήρξε καί ό 
άδελφός τοΰ Αλεξάνδρου Δημήτριος (υίός 
τοϋ Κωνσταντίνου) δστις κατά τόν Οίκο·

(? ) Β ιογρ. Μεγ. Διερμ. ύπό Σταματιάδου σελ. 141.
(3) Γούδα, Παραλ. βίοι, Σ Τ '  σελ. 61.
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νόμον, έκρεουργήθη κατά τό 1812, ‘ κατ* 
τήν έπώνυμον ήμέραν τής έορτής τοΰ Με- 
γαλομάρτυρος Δημητρίου, ζήσας ϊτη τεσ
σαράκοντα καί τέσσαρα·.

Ό  Δημήτριος Μουρούζης διωρίσθη Μέ
γας Διερμηνεύς τής Πύλης κατά τό 1808. 
Ά λ λ ά  πρό τοΰ διορισμού του, είχε με- 
γάλην έπιρροήν καί ίσχΰν είς τούς έπι- 
σήμους Τούρκους τ ή ς  Κωνσταντινουπό
λεως. Ό  Κούμας Ιγραψεν δτι μεγάλην 
έπιρροήν ήσκει δ Δημήτριος Μουρούζης 
έπί τοΰ Σουλτάνου Σελήμ, δστις του άνέ· 
θεσε νά κτίση τήν Σχολήν τοΰ_ Κουροΰ · 
Τσεσμέ καί νά είσαγάγη είς αύτήν δλας 
τάς νεωτέρας, τότε, έπιστήμας τής Εύ· 
ρώπης καί κατά προτίμησιν τήν Ια 
τρικήν.

— Θέλω, Ελεγε τότε δ Σουλτάνος είς 
τό Διάταγμά του, νά διδάσκωνται οί Γραι- 
κοί ύπήκοοί μου. έδώ τήν ιατρικήν δπου 
έχουν νά ίατρεύσουν τόσους άρρώστους, 
έπειδή οί διδασ«όμενοι άλλαχοΰ γυμνα
ζόμενοι είς άλλα κλίματα, δέν κάμνουν 
τήν πρέπουσαν έφαρμογήν είς τό ίδικόν 
μας κλίμα !

Ό  Δημήτριος Μουρουζης δέν περιω- 
ρίσθη μ ό ν ο ν  είς τήν ΐδρυσιν τής Σχολής 
αύτής. Έφρόντισε νά τήν προικίση καί 
μέ Ικανούς διδασκάλους, διορίσας είς 
αύτήν Σχολάρχην τόν περίφημον Πρώΐον. 
Έπέτυχεν έπίσης νά έξασφαλίσ{ΐ είς τήν 
Σχολήν άρκετούς πόρους διά τήν ομαλήν 
λειτουργίαν της καί πρός τοΰτο^ ύπέβαλ*, 
διά τοΰ Πατριαρχείου καί τής Ίεράς Συ 
νόδου, ιίς ενα είδος συνεισφοράς, ύπέρ 
τής Σχολής, δλους τούς Ίεράρχος. _

Έξαιρετικώς, δμως, Ισχυρά υπηρξεν 
ή προστασία τήν δποίαν πα(,έσχεν δ Δη- 
μήτριος Μουρούζης, είς τούς _ Ελληνας 
έμπόρους καί ναυτικούς. Πρό τής έποχής 
έκείνης, κατεπιέζοντο οδτοι ύπό τών δη
μοσίων ύπαλλήλων καί ύφίσταντο παν
τός είδους φορολογίας. Ό  Μουρούζης, 
διό τής έπιρροής του, έπέτυχε ν' άπαλ- 
λαγοϋν τών πιέσεων, καί νά έφαρμοσθρ 
τό σύστημα τών Μπερατίων. είδος νέας 
άσημάντου φορολογίας, τό όποιον, δμως, 
τούς άπήλλαξε κάθε άλλης άφαιμάξεως 
καί καταπιέσεως.

Ίδιαιτέρως'χαρακτηριστική καί έκφρα- 
στική είναι ή σχετική περικοπή τών « Εκ_- 
κλησιαστικών Λόγων» του ΟΙκονόμου του 
έξ Οικονόμων, δ όποιος Ιγραψε περί του 
έργου τοΰ Μουρούζη καί τά έξής ίνδια* 
Φέροντα :

«Βλέπει τούς όμον«νβΙς Ιμπ όβο^ί »υ*βννονμ*νο«ς 
ύπό τής άπλήστον άδικίας to iv τελωνείων καί στενά
ζοντας »ιά τάς πολλάς α ύτ*ν καί ββ(,βΙος ζημίας. 
•Αναλαμβάνει λοιπόν καί τούτον τόν 4γ·να π^ός 
ύπεοάαπιοιν τών &διχθΛ)μένα>ν. 4ι5ά«χει τονς Ρ « β»ά· 
οο·υς « 11, ίάν βίλαιοι ν ’ ά ν*β  τό 6μ*όβιον ·1, τήν
ΕπικοατεΙαν α&ιών, π«έπει νά *βοοτατε«·οι δημο- 

αίως τούς 6μπόβους αύτΛν ύπηκόυνς. Τόν  άντιλέ 
νουοιν, τούς Αντιοτέχει, τόν φοβερίζουοι, τους πα- 
βαχαλΒΐ, τόν άποβάλλονσιν, »πιμίν«ι καί τους 
ν«ι καί τούς « « Ιβ ε ι χαί βυνιβτα τίλος τό Ιδια Ιτεβον 
οίοτημα  τής ε*β·πα1χής έμπορίας,
Ιχ  τής πλεονεκτικής ίχ ε ίν η ί χειβός, ((τις έντςίπετο
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Αρκετοί Ιστορικοί καί γεωγράφοι, ξέ
νοι καί δικο( μας, μεταξύ των όποιων 
καί 6 Πόντιος Χρηστός Π. ΚεφαλΙδης, 
διεπραγματεύθησαν περί «των Φοινίκων 
έν τφ Εύξείνω» καί σέ Ιδιαίτερες πραγ
ματείες στό «Φάρό τής ’Ανατολής» τής 
Τραπεζοΰντος καί στό περί 'Αμαζόνων 
κεφάλαιον τής ’Αρχαίας ’Εθνογραφίας 
τοϋ Πόντου καταχωρηθέν στό περιοδικόν 
«ό Ποντικός» τής Τραπεζοΰντος.

Είς έπίρρωσιν τής θεωρίας αύτής καί 
Ιδιαιτέρως γιά τή θεωρία τής ύπάρξεως 
τών Φοινίκων στή Σινώπη ίχω νά ση
μειώσω τά κατωτέρω:

Στή Σινώπη έχομε μιά τοποθεσία άρ- 
κετά έκτεταμένη παρά τήν θάλασσα καί 
στό άντίθετο πρός τόν λιμένα μέρος τής 
Χερσονήσου μας, στή βορεινή πλευρά, πού 
τήν καλοΟμε «Φοινικίδα»· καί ναί μέν ό 
Στράβων όνομάζει «Χοινικίδας» τούς εύρι· 
σκομένους στήν άκτή έκείνη λιμενίσκους, 
ώς έχοντας σχήμα χοίνικος, δέν είναι δ 
μως άπίθανο ή όνομασία αύτή νά παρέ- 
μείνε άπό τούς πρώτους έρευνητές καί 
οίκιστές των χωρών αύτών, τούς Φοίνικες, 
άψοΟ μάλιστα ή όνομασία αύτή άκούει 
μέχρι σήμερα «Φοινικίδα» καί ούχΐ «Χοι- 
νικίδα», χωρίς νά παρατηρήται στή Σινώ- 
πη_γλωσσολογικό φαινόμενο μετατροπής 
τοΟ X σέ Φ.

Ά λ λ ω ς  τε καί ή γνώμη τοΰ Στράβω
νος πού άκουσε ίσως άπό τούς κατοίκους 
«Φοινικίς» καί έξήγησε «Χοιίακίς» δέν 
μπορεί νά ϊχη κΰρος, ώς άτομική του 
γνώμη. ΟΟτε μπορούμε νά ύπ.οθέσουμε,

πλέον νά τούς ληστίύπ, διότι τούς έφύλαττβ δημο
σίως !>

_Τά ύπέροχα, δμως, προσόντα τοΟ Μου
ρούζη ή άξια του καί ή μεγάλη έπιρροή 
του παρά τή ‘Υψηλή Πύλη, προεκάλεσαν 
καί τόν φθόνον καί τής συκοφαντίας τά 
κτυπήματα.

- Συκοφαντηθείς άπελύθη έκ τής θέσεως 
, τοΰ Μεγάλου Διερμηνέως καί έξωρίσθη 

είς Καισάρειαν, δπου ύπέφερε, μεγάλο- 
φρόνως και τήν δήμευσιν τής περιουσίας 
του καί τούς συνεχείς κινδύνους τής 
ζωής του.

Ά λλ* ή Υψηλή Πύλη δέν έβράδυνε νά 
λάβη καί πάλιν άνάγκην τής ίκανότητος 
καί τών ύπηρεσιών τοϋ Δημητρίου Μου
ρούζη καί τόν μετεκάλεσεν έπειγόντως, 
κατά τήν διάρκειαν τοϋ Ρωσσοτουρκικοΰ 
πολέμου καί toO άνέθεσε καί πάλιν τό 

φ  άξίωμα τοΟ Μεγάλου Διερμηνέως. Έ κ ε ΐ 
νος, γενναιόφρων καί άμνησίκακος, έσπευ- 
σε καί προσέφερε, τότε, μεγάλας ύπηρε- 
σίας, περί τών όποιων στό έπόμενο τεΰ 
χος.

Δ. ΓλΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΗ ΣΙΝΩΠΗ
Τοΰ κ. ΜΥΡΩΔΗ ΔΗΜΗΤΡΛΚΟΠΟΥΛΟΥ

δτι τότε μέν καλοϋσαν «Χοινικίδα» τήν 
τοποθεσία αύτή, τώρα δέ «Φοινικίδα», οϋ· 
τε δέ δτι άπό τόν ϊτράβωνα προήλθε ή 
όνομασία αύτή

Τό σχετικό χωρίο τοΰ Στράβωνος έχει 
ώς έξης:

«Καί κύκλφ δ' ή χερρόνησος προβέ- 
βληται, ραχιώδεις άκχάζ έχουσα καί Kot- 
λάδας τινάς, ώσανεί βόθρους πετρίνους, 
οΟς καλουσι χοινικίδας’ πληροΰνται δέ 
ούτοι μετεωρισθείσης τής θαλάττης' ώς 
καί διά τοΟτο ούκ εύπρόσιτον τό χωρίον, 
ώς καί διά πδσαν τήν τής πέτρας έπι- 
φάνειαν, έχινώδη καί άνεπίβατον είναι 
γυμνφ ποδί».

Ά π ό τό  χωρίον αύτό καταφαίνεται, δτι 
αί χοινικίδες λεγόμενες άκτές ήσαν πε
ρισσότερες της μιας καί άκόμα πρέπει 
νά παραδεχθούμε, δτι ή τοποθεσία «Φοι- 
νικίδα» είναι χωριστή άπό τές «χοινικί- 
δες».

'Εξ  άλλου ή όνομασία «Φοινικίδα» τής 
τοποθεσίας αύτής είναι τόσο άρχαία, δσο 
άρχαία είναι καί ή όνομασία Σινώπη, πού 
φέρει ή κυρία πόλις.

Κατά τόν Στράβωνα, τήν Σινώπη, δπου 
ή τοποθεσία «Φοινικίδα» τήν Μκτισαν οί 
Μιλήβιοι καί σύμφωνα μέ τήν παράδοση, 
πού ό ίδιος δ Στράβων άναφέρει οί κά
τοικοι έπίστευαν, ώς οίκιστή τής πόλεως 
τόν Αύτόλυκον, έν« «τών τώ Ίάσωνι συμ 
πλευσάντων» πού ^όν τιμούσαν καί σάν 
θεό.

Ά λ λ ά  ό Σκύμνος δ Χίος δέχεται κατά 
πολύ Αρχαιότερη τήν ίδρυση τής πόλεως 
καί γράφει:

« Ά λ λ ’ ή Σινώπη, £στ' έπώνυμος μιας 
»τών Αμαζόνων, ών πλησίον χώρ' ήν ποτε, 
»ήν τό πριν ώκουν εύγενεΐς δντες Σύριοι 
• Μετά ταΰτα δ’ ώς λέγουσι, 'Ελλήνων δσοι 
»έπί Αμαζόνων διέβησαν, Αύτόλυκός τε 
»σύν Δηλέωντι Φλόγεως δντες θετταλοί».

Άπ ό τό χωρίον αύτό προκύπτει δτι ή 
Σινώπη ήτο άρχαιότερη τών Αργοναυτών, 
διότι προϋπήρχε τών 'Ελλήνων, τών Ά σ  
συρίων καί ύπήρχε στήν έποχή τών Α μ α 
ζόνων, πού συνυπήρχαν μέ τούς Φοίνικες 
καθώς άποδεικνύει ό X . Π. ΚεφαλΙδης 
στό περί Αμαζόνων κεφάλαιον τής Α ρ 
χαίας Εθνογραφίας τοΰ Πόντου καί στό 
«'Ονομαστικόν τών πόλεων τοΰ Εύξείνου».

Ή  έποχή τής δράσεως τών Φοινίκων 
μετά τών Αμαζόνων συμπίπτει καί διά 
τοΡτο τό Άμαζονικόν δνομα τής πόλεως 
(ή Σινώπη ήτο μία τών'Αμαζόνων, καθώς 
λέγει ό Σκύμνος) προέρχεται άπό τή 
γλώσσα τών Φοινίκων.

Φαίνεται δέ δτι ή τοποθεσία «Φοινίκι- 
δα» ήτο καί αύτή πόλις στά.παληά χρό
νια, καθώς άποδεικνύεται άπό τές πολ
λές καί σπουδαίες άρχαιότητες πού άνα-
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ΟΙ RET0I ΤΗΣ ΣΠΝΤΠΣ
(Απόαπαομα ά π ό  τήν ομότιτλη ανέκδοτη ουγγραφή)

ΤοΟ κ. X. Β. ΜΟΥΡηΤΧηΝΙΔΙΙ (Μ

"Ετσι, ή έπάνοδος άπ’ τό προσωρινό 
καθεστώς του κατακτητή στό μόνιμο, 
δηλ. τό τούρκικο, είχε έπιτευχθή άνώδυνα, 
χάρη στήν πολιτική σωφροσύνη τοΟ Μ η
τροπολίτη Χρυσάνθου. Αύτόδμως μονάχα 
στήν πρωτεύουσα τοϋ Μομοΰ, τήν Τραπε- 
ζοΟντα. Ό σ ο  γιά τήν Οπαιθρο, έκεΐ τά 
πράγματα έξελίσσοντο άλλοιώτικα. Έ κ ε ΐ  
άτακτες όρδές τσετέδων, πού προήρχον- 
το, είτε άπό ντόπιους είτε κ ι' άπό άλ
λων περιοχών μουσουλμάνους, και πού ή 
ξεσηκώνονταν, μέ τή θριαμβευτική έπά- 
νοδο τοΰ έθνικοΰ τους στρατοΰ ή άκο- 
λουθουσαν τό στρατό αύτό, ώς άντάρτες, 
άποτελοΰσαν τώρα τήν πιό είδεχθή άπει- 
λή γιά τόν άπροστάτευτο πληθυσμό μας.

Τά δπλα, ποδχε μοιράξη ή «'Εθνική 
Ένω ση» στά χριστιανικά χωριά, άποδεί- 
χνονταν, ώς όργανα αύτοάμυνας, άνεκτί- 
μητα. Μ ’ αύτά κατάφεραν, ή Τσίτε τών 
Σουρμένων, τό Κατή - κιοϊ καί πολλά χω
ριά τής Ματσούκας καί τής Γαλλίανας 
ν' άποκρούσουν τΙς άλλεπάλληλες έπι- 
δρομές τών άναρχικών αύτών στοιχείων 
καί νά περισώσουν, προσωρινά, τήν κατά
σταση. ’Αντίθετα, δσα χριστιανικά χωριά 
δέ διαθέταν δπλα, παθαίνανε τά κακά 
τής Τροιάδας

Τέτοιες πληροφορίες φτάνανε, καθη-

( I )  Σχετική  διατριβή τοΰ Ιδ ίου  βλέπε καί ατά 
• Ποντιακά Φύλλα», Ιιο ς  Β ,  τείχος 16* οελ. 210.

καλύπτονται στήν τοποθεσία αύτή. Ά λ λ ά  
καί γενικώτερα, δτι σχή Σινώπη κατοί
κησαν οί Φοίνικες μαρτυρούν καί οΐ δυό 
γνωστοί δρόμοι, πού δδηγοΰν ύπογείως 
άπό τήν πόλι στές λεγόμενες «βυζάνες» 
θέσεις, πού μόνον οί Φοίνικες έγνώριζαν 
νά σκάψουν.

Δεδομένου δτι στόν Πόντο βρίσκονται 
πλεΐστες τοποθεσίες, πού φέρουν τό όνο
μα τών Φοινίκων καί πού άποδεικνύουν, 
δτι ύπήρχαν στόν Πόντον οί Φοίνικες, κατά 
λογική συνέπεια πρέπει νά παραδεχθου- 
με, δτι καί ή Σινώπη ήταν στά χέρια τών 
Φοινίκων

Ό  Σκύμνος ό Χίος άναφέρει γιά τά 
παράλια τής Παφλαγονίας, δτι «ών δή τό
πων άρξαι Φινέα τοϋ Τυρίου Φοίνικος». 
Άπ ό τόν Τύριον αύτών Φινέα καί τούς ό· 
μωνύμους υίούς του έλαβαν τά όνόματά 
των, τό άκρωτήριο Κάραμβις καί δ ποτα
μός Παρθένιος, τής ^Παφλαγονίας. εύρι- 
σκόμενος Δυτικώς τοΟ Πόντου.

Μαρτυρούν άκόμη γιά τούς «Φοίνικες 
στή Σινώπη καί στόν Πόντο» καί τά λεί-

μερινά, καί στή Σάντα, καί μας έκνευρί- 
ζανε. Ακούαμε πυρπολήσεις σπιτιών, σφα
γές όλάκερων οίκογενειών, διαρπαγέςπ*· 
ριουσιών, μεμονωμένους φόνους, ληστεί
ες. Ό  άπόμερος τόπος μας παριστοΰσε 
τήν κλώσσα, πού βλέπει στόν ούρανό τό 
γεράκι καί τήν πιάνει άνατριχίλα. Τά 
χαμόγελα δλο καί λιγοστεύανε, ή μορ
φές έκφράζανε άγωνία. Ώ ς  καί οί ξένοια
στες ήλικίες τών παιδιών, κατσουφιάζανε. 
01 Τούρκοι δηλ. ξαναερχόντανε .. Τί πα
ραπάνω ήθελες, άπ' αύτό

"Ενα , πρός τό παρόν,(μδς προστάτευε. 
Κ ’ ή τ α ν  αύτό ή φήμη τής Σάντας, γιά 
τήν άνδρεία της. Μιά φήμη, πού δέος ένέ- 
πνεε στόν καθένα καί τόν έπειθε πώς δέν 
ήμασταν εϋκολη λεία γιά πλιατσικολό· 
γημα. Ακούαμε δμως δτι παρασκευά
ζονταν, δτι καταστρώνανε σχέδια, δτι βυσ- 
σοδομοΰσαν κακά, έναντίο μας. Απ ειλη 
τικά μηνύματα μ δ ς  στέλνανε, άπόξω, ξα
κουσμένοι όπλαρχηγοί... 'Οπτασίες φρί
κης μάς περιστοιχίζαμε. Απομονωμένοι 
στά ψηλά, χιονισμένα άντερείσματά μας, 
δέν είχαμε άκριβεϊς πληροφορίες γιά τά 
γινόμενα. Μές στήν δμίχλη τής άοριστίας, 
οί μερικές έντυπώσεις άντικαθιστοΰσαν, 
γιά μάς τά γενονότα. Νοιώθαμε γύρω 
μας γκρεμίσματα, έκρήξεις, στρατόπεδα, 
θόλους δεσμωτηρίων κι' δραματιζόμασταν 
λόγχες, αίματα, σωρούς νεκρών καί σω
ρούς έρειπίων. Ακούαμε λυγμούς, ξεφω- 
φωνητά, κατάρες πόνου, άναθέματα καί

ψανα τής παλαιάς μεγάλης έλαιοφυτείας 
τής Νοτιάς παραλίας τοΟ Εύξείνου Πόν
του, πού διατηρείται άκόμη _στή Χερσό
νησο τής Σινώπης καί άλλου τοΰ Πόν
του, δπου βρίσκονται γιγάντιες ρίζες έ- 
λαιοδένδρων καί πλήθος άπό λίθινα έλαιο- 
τριβεΐα.

Τά έλαιόδενδρα αύτά καί ή μυρσίνες 
καί μερικά άλλα δένδρα μεταφυτεύθηκαν 
κατά τούς παμπάλαιους έκείνους καιρούς 
άπό θερμά κλίματα καί έκαλλιεργήθηκαν 
στόν Πόντο καί στή ;Σινώπη μεταφερθέν- 
τα έκεΐ άπό τούς Φοίνικες.

"Ολα αύτά καί πολλά άλλα άκόμη ά 
ποδεικνύουν τρανώτατα, δτι πέρασαν καί 
άπό τά παράλια τοΰ Πόντου καί άπό τή 
Σινώπη καί άφήκαν άδρά τά ίχνη τής δια- 
βάσεώς των οί Φοίνικες, ή ποντοπόρος 
καί έμπορική έκείνη φυλή, πού ύπήρξε 
πάντςι σ' δλο τόν άρχαΐο γνωστό κόσμο 
δ άκούραστος διασπορέας τοΰ πολιτι- 
σμοΰ καί τής ειρηνικής διαβιώσεως τών 
λαών.

ΜΥΡΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΚΟΠΟΥΛΟΣ
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βλέπαμε τάφους καί μνήματα καί χαλα
σμένα νεκροταφεία...

Τό νευρικό μας σύστημα παράδερνε, 
δσο βλέπαμε πώς ήμασ'αν άπαράσκευοι 
κ 'ή  έπιταγή της στιγμής ήταν γιά μάς 
τέτοια : ή επρεπε, άπό εΙρηνικοΙ άνθρω 
ποι, νά ντυθοΟμε τήν περικεφαλαία τοΰ 
Ά ρ η  καί ν' άντικρύσουμε τήν κατάσταση 
κατάματα, ή 8πρεπε, ναί καί καλά, νά 
έξουθενωθοΰμε. ‘Εξουθένωση δμως θά πΑ 
καί άτίμωση.

Στίς 15 Δεκεμβρίου τοΰ 1917, μιά γ ε 
νική συνέλευση τών κατοίκων τής Σάν- 
τβς έπαιρνε τΙς μεγάλες της άποφάσεις : 
ώριζε μιά ’Εκτελεστική Επιτροπή, μέ 
πρόεδρο τό θεοδόση Χειμωνίδη καί μέ
λη τό Γιάννη Κουφατζή, τόν Ισ α ά κ Κούρ- 
τογλου. τόν Αβραάμ Καλαϊτσίδη καί τό 
Χρηστό Σεβαστίδη καί τήν περιέβαλλε μέ 
άπόλυτη δικτατορική έξουσία. Οί όρισμοί 
της θά θεωρούνταν ώς όρισμοί τής πατρί- 
δος κ' ή παράβασή τους θά συνεπήγετο 
κυρώσεις άνεπανόρθωτες.

Τήν Ιδια μέρα ή ’Επιτροπή ώνόμαζε 
γενικό όιτλαρχηγό τής Σάντας τό Γιάννη 
Σπαθάρο, άτρομητο λεβεντάνθρωπο, κ' 
έκεϊνος διάλεγε, μόνος του, δοκιμασμέ
νους όπλαρχηγούς, άπό gva γιά κάθε 
ένορία τής Σάντας, κι’ άλλους δυό γιά 
τΙς ένορίες τών Φτελενιών : αύτούς κι’ 
έκείνους, έννέα.

Αμέσω ς οί κάτοικοι παρουσίασαν δσα 
δπλα είχαν κοντά τους. Βγήκαν 195 του
φέκια μάουζερ καί μάνλιχερ. 1 έκατομ- 
μόριο φυσίγγια, άρκετή ποσότητα δυνα
μίτη, χειροβομβίδες, καί πλήθος τουφέκια, 
τόπων παλαιών : γκρδ, μαρτίνη, μπερτάγ- 
κα κλπ. Ταύτόχρονα, δλοι οί άντρες, άπό 
18 ώς 50 χρονών, γραφτήκαν πολιτοφύ
λακες κι’ άρχισαν καθημερινές άσκήσεις 
σκοποβολής. Γόρω στά χωριά μας άνοί 
γαμε προχώματα καί φτειάχναμε φυλά
κια, μέ σκοπούς. Δυό άπ αύτά τοΰ Τερ- 
ζάντων καί τών Φτελενιών, ήσαν τά με
γαλύτερα, ώς άκρινά, κ ’ είχαν τακτικώ- 
τατο σύνδεσμο μεταξύ τους.

Τά Φτελένια τά θεωρούσαμε σάν τήν 
άχίλλειο φτέρνα τοΟ τόπου μας. Σ ' αύτά 
προβλέπαμε τήν πιθανότητα τής έχθρικής 
εισβολής, γιατί άπό παντού άλλου, μας 
προστατεύανε τά υψίπεδα τοΟ Κούπα καί 
τοΰ Καζουκλή, πού ήσαν πολύ δυσκολο
διάβατα, τό χειμώνα.

Τά χωριά μας τώρα, είχαν άποκτήσει 
δψη πολιορκημένου στρατόπεδου καί νη
σιών, μέσα σέ φουρτουνιασμένη θάλασσα, 
τριγυρισμένα άπό έχθρούς,

** *
Στις 18 Δεκεμβρίου είχαμε δοκιμαστι

κό συναγερμό τών όπλιτών μας στήν ένο- 
ρία Τερζάντων, μέ σκοπό νά έπισκεφτοΰ- 
με, δλοι μαζύ, τά Φτελένια. Πρώτο, γιά 
νά έπιθεωρήσουμε τό έκεΐ φυλάκιο, δεό· 
τερο γιά νά έμψυχώσουμε τούς κατοίκους,

πού άπεΐχαν άπ’ τά καθαυτό μας χωριά, 
καί τρίτο γιά νά μελετήσουμε καλά τό 
έδαφος, δπου ήταν ένδεχόμενο νά πάρου
με τό πρώτο βάφτισμα τής φωτιάς.

Μεσόδρομα άνταμώσαμε Τούρκους Α
γωγιάτες πού κάναν τόν πραματευτή. Π η
γαίνανε κατά τά χωριά μας, μέ φορτία 
άπό σιτάρι καί καλαμπόκι, γιά πούλημα, 
μας είδαν δμως καί τρόμαξαν, είτε γιά 
τόν όπλισμό είτε καί γιά τόν άριθμό μας. 
Χλωμοί κι’ άμίλητοι παραμέριζαν τ’ άλο
γά τους άπ"τό δρόμο, γιά νά προσπερά- 
σουμε. Έ μ εΐς  δμως τούς έγκαρδιώναμε 
κι’ δλο τούς προτρέπαμε νά έπαναλά- 
βουν τοΰ είδους αύτοΰ τό έμπόριο, πού 
ήταν εύεργετικό γιά τόν τόπο μας. Ποϋ 
νά ξέραμε,  ̂πώς μόλις θά φτάναμε στά 
Φτελένια, θ’ άποκαλύπταμε τήν πραγμα
τικά μορφή τών ύποκριτών αύτών, ποό 
δέν ήταν καθαυτό άγωγιάτικη ;...

Αλήθεια τή διαπίστωση αύτή μας τήν 
κάναν έξήντα συμπατριώτες μας, μέ βογ- 
Υητό καί μέ θρήνο : Ά ντρες , γυναίκες καί 
παιδιά, καθώς έρχόντανε άπ' τήν Τραπε- 
ζοΰντα, έκεΐ στό σημείο τής καμπής τοΰ 
αύχένα τοΰ βουνού τής Σίμωνας, πέσαν 
σ' ένέδρα ληστών, πού τούς ξεγυμνώσα
νε. Νηστικοί καί ξυπόλυτοι, μδς Ιστόρι
ζαν τώρα τή θλιβερή τους περιπέτεια καί 
μδς διαβεβαίωναν δτι δσους ληστές γνω 
ρίσανε, ήταν συγχωριάτες μέ τούς θλιβε
ρούς άγωγιάτες πού μάς είδαν όπλισμέ- 
νους καί τρόμαξαν...

Πίσω λοιπόν άπό τή μάσκα τών έμπό- 
ρων κρυβόντανε οί κατάσκοποι κ' έμεΐς 
τούς παροτρύναμε νά ξανάρθουν!... 'Ε χ 
θροί πιό πολό έπικίνδυνοι, δσο έπεξέτει- 
ναν τήν κακούργα άποστολή τους μές 
στήν έπισιτιστική κοίτη τοΰ τόπου μας.

«Όδόντα άντί όδόντος» !... Τέτοιο ήταν 
τό παράγγελμα τής άγανακτισμένης ψυ
χής δλων μας καί προπάντων τών πιό 
ζωηρών μεταξύ μας.

Τήν ίδια νύχτα, πέντε άπό μάς, βγαί
ναμε άπό τήν έ>ορία Ίσχανάντων, άπο- 
φασισμένοι νά έξοφλήσουμε μέ τούς άγω-, 
γιάτες τήν όφειλή τών συγχωριανών τους 
πρός τούς δικούς μας. "Επρεπε δμως νά 
χουμε καί τή συγκατάθεση του άρχικαπε 
τάνιου μας καί, γι’ αύτό, περάσαμε πρώ
τα άπ' τοΰ Τερζάντων.

— 'Ά ,  δχι! μάς άντεϊπε ό Γιάννης Σπα- 
θάρος. Τέτοιο πραξικόπημα θδταν ταυτό
σημο μέ πρόκληση, μέ κήρυξη πολέμου, 
πρός έκείνους, πού σήμερα ξαναγίνονται 
άφεντάδες στή χώρα τους. Μιά άφορμή 
ζητούν, ϊσα-ίσσ, γιά νά αΐτιολογήσουν 
τή βία, πού μελετούν ν’ άσκήσουν έναν- 
τίο μας. Γιατί νά τούς προσφέρουμε αύ
τό, πού ζητοΰν ;...

(Συνέχεια xai τίλος στό ίπόμενο τεύχος)

Λ .  η. ΜΟΥΡΗΤΧηΝΙΔΗΣ

Χρ»νικά τ·0 Π6ντο»

Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α - Γ Λ Ω Σ Σ Α

ΤΗ ΤΡΙΒΑΣ ΤΟ ΓΕΦ ΥΡ '

Τό ποντιακό τραγούδι «τή Τρίχας τό 
γεφύρ’», τό όποιον ϊχει μεγάλην όμοιό- 
τητα μέ τό κοινό λαϊκό τραγούδι «τό γε· 
φύρι τής Άρτα ς», είναι Μνα άπό τά ώ- 
ραιότερα τοΰ γλωσσικού Ιδιώματος τοΰ 
Πόντου. Ή  ύπόθεσή του είναι γνωστή σ’ 
δλες τις έλληνικές χώρες, άκόμα δέ καί 
στούς λαούς, πού βρέθηκαν σέ στενές 
σχέσεις καί έπαφή μέ τόν έλληνισμό. Ή  
παράδοση όμιλεϊ μέ άρκετή σαφήνεια καί 
λεπτομέρεια γιά τήν έξέλιξη του δράμα
τος, δέν άναφέρει δμως τίποτε γιά τόν 
τόπο, δπου συνέβηκε. Πότε καί ποΰ δια
δραματίστηκε ή σκηνή, δέν γνωρίζομε.

Ή  λαϊκή μούσα, μέ βάση τήν παρά
δοση, κατώρθωσε νά συνθέση τούς στί
χους του τραγουδιοΰ, τούς τόνισε, τούς 
ϊψαλε καί τούς ψάλλει. Τό τραγούδι εί
ναι πετυχημένο. Ο Ι στίχοι του ώραΐοι, ή 
μελψδία του άρμονική καί ή ύπόθεσή του 
ένδιαφέρουσα. Σ ’ Μνα μόνο σημείο δέν Ικα
νοποιούσε τή λαϊκή άπαίτηση. Άφ ηνε 
άκαθόριστα άκριβώς έκεινο τό μέρος, πού 
9ά συνέδεε περισσότερο τό λαό μέ τό 
δράμα. Μά γ ι’ αύτό ένδιαφερόταν περισ
σότερο ό λαός. Έπρεπε νά συμπληρωθή 
ή Μλλειψη αύτή καί νά εύρεθή κάποιο μέ
ρος γιά νά τοποθετηθή έκεΐ ή σκηνή.

Έ δ ώ  μεσολάβησε ή φαντασία. Μέ ά
φθαστη έπιδεξιότητα Ικανοποίησε τήν λαϊ
κή άπαίτηση. Υπέδειξε μιά γενική κατεύ
θυνση. Τοποθέτησε τή σκηνή κοντά σέ 
«ποτάμια άγεφύρωτα», πού είχαν πολλά 
καί όρμητικά νερά. Ό  λαός γνώριζε τέ
τοια ποτάμια, ποΰ άδυνατοΰσε νά τά δα- 
μάση καί νά τά γεφυρώσρ- Δέν είχε τΙς 
άπαιτούμενες γνώσεις καί τά κατάλληλα 
τεχνικά μεσα. Γιά νά δικαιολογήση τήν 
άδυναμία του καί νά ικανοίοιήση τόν έ- 
γωϊσμό του άπέδωσε τό αίτιον σέ δοξα
σίες άκατάληπτες. Έπίστεψε τΙς ποικίλες 
προλήψεις καί τΙς διάφορες δεισιδαιμο
νίες. Παραδέχτηκε δτι τά «άγεφύρωτα πο
τάμια* Μχουν ύπερφυσικές ιδιότητες, εί
ναι στοιχειωμένα. Τά διαφεντεύουν διά
φορα στοιχειά (δράκοι, δαιμόνια, άράπη- 
δες, μάγισσες κ.λ.π.).

Έ τ σ ι  καθορίστηκε γενικά ό τόπος τοΰ 
δράματος κοντά σέ «ποτάμια άγεφύρω
τα», ποτάμια «στοιχειωμένα» καί δόθηκε 
σ’ αύτά τό δνομα «Δρακοπόταμον» ή 
«Δρακολίμνη». Ή  γενική αύτή όνομασία 
μοΰ φαίνεται πώς είναι ή πιό σωστή. Μ ά 
λιστα τό βεβαιοΰν καί οί στίχαι 26 καί 27 
του τραγουδιοΰ. Ά λ λ ά  δ λαός δέν Ικα
νοποιείται μέ γενικότητες, θέλει πιό χει-

ΤοΟ κ. (Δ. Κ. Π.) ΣΤΑΥΡΙΩΤΗ
ροπιαστά τά πράγματα, θέλει νά ιίχουν 
σχέση μέ τό άμεσον περιβάλλον του, μέ 
τόν τόπο του, μέ τόν έαυτό του. Προσ
παθεί, άν είναι δυνατό, νά συνδέση τό 
γεγονός ή τόν θρΰλο μαζί του. Δέν δι
στάζει σέ τίποτε, δταν πρόκειται νά ίκα- 
νοποιήση τό έγώ του. Τοποθέτησε τή σκη
νή τής λαϊκής παραδόσεως κοντά σέ στοι- 
χειωμένο ποτάμι τοΰ τόπου του, τής Ιδιαί
τερης πατρίδας του. Ά π ό  αύτό άκριβώς 
προέκυψαν οί διάφορες όνομασίες τοΰ τό
που του, δπου στηνόταν τό γεφύρι. Έ τ σ ι 
έξηγεΐται ή ποικιλία τών παραλλαγών 
στώ σημείο αύτό.

Στό ποντιακό ιδίωμα, γιά τό όποιο μι
λούμε έδώ, τά πρώτο ήμίστιχο τοΰ πρώ
του στίχου άφορά τόν τόπο τοΰ δράμα
τος καί έχςι άρκετές παραλλαγές. Οίπιό 
γνωστές είνα ι: «σήν γέφυραν σήν γέφυ
ραν», «άκεΐ σό Δρακοπόταμον», «άκεΐ πέ
ραν σό Δρακολίμν’», «άτοΰ σήν Άρδα- 
σούπολιν», «άκεΐ σό Μαυροπόταμον», «ά· 
κεΐ σό Δαφνεπόταμον».

Ή  παραλλαγή τής περιοχής Σταυρίου, 
τήν όποία παραθέτομε παρακάτω φέρε
ται μέ δύο μορφές δσον άφορά τό δνομα 
τοΰ ποτάμιου «άκεΐ σό Δρακοπόταμον» 
καί «άκεΐ πέραν σό Δρακολίμν*». 01 λέ
ξεις δμως αύτές είναι ταύτόσημες, γ ι’ 
αύτό θεωρούνται σάν μιά παραλλαγή.

Στό δεύτερο ήμίστιχο «σή Τρίχας τό 
γεφύρι» δέν παρουσιάζονται παραλλαγές. 
Τό γεφύρι, στήν κοινή δημοτική, λέγεται 
«τής Άρτα ς» καί στό Ποντιακό Ιδίωμα 
«τή Τρίχας».

Ή  Ά ρ τ α  είναι μιά πόλη γνωστή. Τί 
ήταν δμως ή Τρίχα ; 7Ητανδνομαπόλεως 
ή χωρίου ή τοποθεσίας; ’Ίσως. Τέτοιο δ 
μως τοπωνύμιο δέν άναφέρεται πουθενά 
καί άν ήταν κάποτε, ξεχάστηκε μέ τήν 
πάροδο τοΰ χρόνου. Είναι άξιο προσοχής 
πού ή παράδοση δέν άναφέρει τό δνομα 
τής γέφυρας δπως δέν όνομάζει καί τό 
ποτάμι, ένφ στό τραγούδι όρίζεται στε
ρεότυπα σ’*δλες του τΙς παραλλαγές.

Έ ά ν  πραγματικά δέν ύπήρχε ποτέ τό
πο; μέ τήν όνομασία αύτή, τότε πιθανώ- 
τερη έκδοχή φέρεται ή δημιουργία τής 
όνομασίας άπό τόν λαόν. Κατά τήν όμι* 
λία μεταχειριζόμαστε τΙς φράσεις : «δσον 
2ναν τριχάρ' κρατεί» (ίσια μέ μιά τρίχα 
βαστά) «μέ τήν τρίχαν κρατεί» (μέ μιά 
τρίχα βαστά) κ.λ. δταν θέλομε νά ποΰμ· 
γιά κάτι, πού δέν άντέχει, δέν βαστά κα
θόλου. ’Επίσης «μέ τήν τρίχαν έστάλτσες 
άτο» (μέ μιά τρίχα τό έστήριξες, τό Ιστη·
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σες)κ.λπ. σέ περίπτωση έτοιμόρροπου τοί
χου, στύλου κ-λ. Καί γιά τό γεφύρι ό λαός 
ίλεγε τέτοιες παρόμοιες φράσεις. Δέν ά- 
ποκλείεται λοιπόν ή όνομασία αύτή νά 
προέκυψεν άπό τήν παρομοίωση καί τή 
σύγκριση τής άντοχής τοΰ γεφυριοΰ μέ τήν 
άντοχή μιας τρίχας. Τό ώνόμασαν «τή 
Τρίχας» γιατί βαστοΰσε δσο βαστά μιά 
τρίχα (■).

Γιά τίς παραλλαγές άλλων στίχων τοϋ 
τραγουδιοϋ γίνεται λόγος στίς Υποσημει
ώσεις.

Τό ιστορικό τής νπο&έοιως, Ή  παρά
δοση διεφύλαξε άγνότερα καί Ακριβέστε
ρα τό Ιστορικό τής ύποθέσεως τοϋ τρα
γουδιού. Σύμφωνα μ' αύτή, πάνω σ' ένα 
ποτάμι μεγάλο, πρόκειται νά στηθή γεφύ- 
ρι. "Ενας φημισμένος πρωτομάστορας Α 
ναλαβαίνει νά τό χτίση. Αρχίζουν οί έρ- 
γασίες. Δουλεύουν χίλιοι, μάστοροι καί 
μύριοι μαθητάδες. “Ομως ή δουλειά δέν 
προχωρεί. "Οσο μέρος φτειάνεταί άπό τό 
πρωί ώς τό βράδυ άπό τόσα χέρια, τή 
νύχτα χαλνιέται, γκρεμίζεται. 01 μάστο- 
ροι χαίρονται γιατί περισσεύουν τά με
ροκάματα, οί μαθη:άδες κλαΐνε, γιατί 
βαρέθηκαν νά κουβαλούν πέτρες καί αύ- 
τός ό πρωτομάστορας τάχασε, σκέφτεται 
νύχτα μέρα. Συλλογιέται πολλά. Τά έξο
δα πάνε χαμένα.

Ή  φήμη έξευτελίζεται, πέφτει τό γόη- 
-τρό του, σβήνει ή δόξα του. Αύτό τόν έν- 
διαφέρει πρό παντός. Φθάνει σέ άδιέξο- 
δο. Στή δύσκολη αύτή στιγμή τόν βγάζει 
άπό τήν άμηχανία ή λαϊκή δοξασία. Τό 
ποτάμι είναι στοιχειωμένο! Μέ τήν μέθο
δο τής ύποβολής ή πρόληψη κυριεύει δ 
λους. Τήν πιστεύει κι δ πρωτομάστορας. 
Στήν άπόγνωσή του τή δέχεται σά σα
νίδι σωτηρίας. Παραδέχεται μέ πεποίθηση 
πώς στό γεφύρι ύπάρχει στοιχειό Γιά νά 
στερεωθή τό γεφύρι είναι άπαραίτητο νά 
έξευμενισθή τό στοιχειό με θυσία, μέ αί
μα άνθρώπινο καί μάλιστα συγγενικό. 
Δέχεται νά δδηγήση στό βωμό τής άμά- 
θειας ενα μέλος τής οΐκογενείας του. Λ υ 
πάται δμως τόν πατέρα του, τή μητέρα 
του, τ' άδέλφια του, τά παιδιά του, για
τί δέν £χει άλλα καί προσφέρει πρόθυμα 
τήν καλή του, τήν γυναίκα του. Δέν τήν 
λυπάται, ξέχασε τόν έρωτα καί τήν άγά
πη τους. Μπορεί νά βρή καλύτερη!

Τήν ειδοποιεί νά πάη άμέσως. Ξαφνια
σμένη έκείνη γιά.τήν άπρόοπτη πρόσκλη
ση, διστάζει. Προφασίζεται δτι άκόμα δέν 
έλουσε κι άποκοίμησε τό παιδί της, τόν 
Γιάννεν. Ά κό μ α  δέν τακτοποίησε τό σπι
τικό της. Ίσω ς άργοπορεΐ γιά νά μάθη 
τήν αίτια, γιατί τήν προσκαλεΐ ό καλός 
της. Ή  άργοπορία της στενοχωρεϊ τόν

[ I )  Σ . τ. Λ . Μ ιά  γοιά &πί> τή Σάντα, 80 πεοΐ- 
Jtou Ιχ & ν  καί άγς,άμμαχπ, μοϋ δλε-γε μέ πεποίθηση 
πώς τά μαλλιά της γυναίκας τοϋ προτομάστορη έγι
ναν σ ά ρ μ α σ ο υ γ  α—κισσός— πνκνά χαΐ Αγκάλια
σαν χαΐ σχέοΐφσαν τό γ ϊφ ΰρ ι.

πρωτομάστορα. Στέλνει άλλη παραγγε 
λία μέ ιδιαίτερο πουλί Μέ αύστηρό τόν© 
τής παραγγέλνει: ·νά πάη τό Σάββατο 
στό λουτρό, τήν Κυριακή στό γάμο καί 
τή Δευτέρα τό πρωί νά βρεθή έκεΐπέρβ», 
Ή  πιστή γυναίκα του κάνει τίς παραγ
γελίες του. Τακτοποιεί τό σπιτικό της Α 
ποκοιμίζει τό μικρό της καί «τήν Δευτέ 
ραν τόν πουρνόν σό Δρακολίμν' εύρέθεν».

Ό  άπονος σύζυγος μέ προσποιητή στ ε 
νοχώρια τής διηγιέται τό πάθημά του. 
« Έ κ ε ΐ μέσα στό νερό, κοντά στό γεφυρο
πόδι, έπεσε, χωρίς νά θέλω, τό δαχτυλίδι 
μου. Έ κ ε ΐ  έπεσε τό πουγγί του πατέρα 
μου καί τό λογάδι (κεμέρι) τής μάννας 
μου Όποια .μπαίνει μέσα στό νερά καί 
τά βγάζει, αύτή θά έχη έμένα καί αύτά, θά 
είναι ή καλή μου». Ή  σκηνοθέτηση τοΰ 
παθήματος τοΰ πρωτομάστορα έξηγιέται 
κατά δύο έκδοχές. Κατά τήν μιά έλεγε 
Ανακρίβειες γιά νά γελάση τήν καλή του, 
κατά τήν άλλη λέγοντας δσα είπε, έννο- 
οΰσε τίς δαπάνες πού έκαμε ό ίδιος, ξο 
δεύοντας τά χρήματα πού τοΰ έμειναν 
άπό τόν πατέρα καί τή μητέρα του. Π ι
θανόν καί τό δαχτυλίδι του έδωσε ένέχυ- 
ρο σέ δάνειο. ‘Από τήν παράδοση ύπο 
στηρίζεται περισσότερο ή πρώτη έκδοχή

Ή  κακόμοιρη γυναίκα στήν άφέλειά 
της πίστεψε τά λόγια τοΰ άγαπημένου της. 
Μέ προθυμία καί χαρά μπαίνει στά νερό 
γιά νά βρή τά χαμένα πράγματα. Είναι 
πολύ έσφαλμένη ή άποψη δτι άρνήθηκε νά 
μπή στό νερό καί δτι δ πρωτομάστορας μέ 
βάναυση βία καί σπρωξίματα τήν έρριξε 
στό ποτάμι. Ή  παράδοση πουθενά δέ 
λέει τέτοιο πράγμα. Τό άντίθετο, ή παρά
δοση καί δ σχετικός στίχος τοΰ τραγου
διού (30) μαρτυροΰν ξάστερα, πώς μέ τρα
γούδια καί χαρά μπήκε στά νερά καί κα 
τέβηκε πέντε «όργέας» ή «χερέας». Άφοΰ 
κατέβηκε πέντε όργές καί δέν βρήκε τί
ποτε, άρχισε νά ύποψιάζεται. Ίσω ς κα
τάλαβε τήν άπάτη. Τήν πιάνει φόβος καί 
κατεβαίνει άλλες πέντε όργές μέ μοι- 
ρολόγια.

Αίστάνεται τό τέλος της. Σάν ήρωίδα 
δέν λυπάται τά νιάτα της, τά κάλλη της. 
Πονεί μέ τήν ψυχή της καί κλαίει γιά τιό 
παιδάκι της, πού τ’ άφησε κοιμισμένο στήν 
κούνια. Γ  ιά μιά στιγμή τήν πνίγει τό πα
ράπονο καί ξεσπά σέ κατάρες : «νά τρέ- 
μη τό γεφύρι σου. δπως τρέμουν τά γ ό 
νατά μου, νά σειούνται οί διαβάτες σάν 
τά μαλλιά μου, νά πλημμυρίζη τό ποτά
μι σάν τά δάκρυά μου». Ό  σκληρόκαρδος 
καλός της δέν συγκινεϊται, δέν τής λέει 
δυό λόγια γιά παρηγοριά. Φοβάται άπό 
τίς κατάρες καί τήν παρακαλεΐ νά εύχη- 
θή νά στερεωθή τά γεφύρι, γιατί ίσως πε
ράσουν άπ' αύιό καί τ1 άδέλφια της, πού 
είναι στήν ξενιτειά.

’Εκείνη σάν άκουσε γιά τ’ Αδέλφια της 
άλλαξε σκέψη. Εΰχεται νά στερεωθή τό 
γεφύρι, νά ισορροπήσουν οί διαβάτες νά 
παύση: ή, δρμή τοΰ. νεροΰ.
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Σάν έπίλογο,ς τοΰ τραγουδιού φέρονται διοΰ συμφωνεί κ α θ ώ ς _  βλέπει ό άναγνω-
τρείςστίχοι Μ’ «ύτούς έκφράζεται κάποιο στης μέ τά Ιστορικό τής ύποθέσεως. Πλη·
παράπονο γιά τή μοίρα τών τριών άδελφά- σιάζει περισσότερο πρός τό άρχέτυπο
5ω ν. Οί δυό θυσιάστηκαν άλλοΰ καί «ή τρί- τραγούδι καί άποδίδει πληρέστερα το
τη ή χιλιάκλερος» στό γεφύρι τής Τρίχας, περιεχόμενο μέ άκριβέστερη συνοχή και

Ή  παροΰσα παραλλαγή τοΰ τράγου- λογική ένδτητα.

Τη  Τρίχας τό γεφύρ’.

'Ακεΐ σό Δρακοπόταμον σή Τρίχας τό γεφύρι 
χίλοι μαστόρ' έδούλευαν καί χίλιοι μαθητάδες.
“Ολεν τή μέραν έχτιζαν, τή νύχταν έχαλάουτον.
Οί μάστοροι έχαίρουσαν θενά πλεθύν’ ή ρόγα 

5. Οί μαθητάδες έκλαιαν — τσΐ κοβαλεΐ λιθάρα!
κι άτός ό πρωτομάστορας νουνίζ’ νύχταν κ' ήμέραν.

-- Ντό δίς με, πρωτομάστορα, καί στένω τό γεφύρι;
— 'Α ν  δίγω σε τόν κύρη μου, άλλο κύρην πα ’κ ’ έχω!
— Ντό δίς με, πρωτομάστορα, καί στένω τό γεφύρι;

10. — "Α ν  δίγω σε τή μάννα μου, άλλο μάνναν πα ’κ ’ έχω !
—  Ντό δίς με πρωτομάστορα, καί στέκει τό γεφύρι;
— "Α ν  δίγω σε τ' άδέλφα μου, άλλ’ άδέλφα πα ’κ ’ έχω !
—  Ντό δίς με, πρωτομάστορα, σταλίζω τό γεφύρι ;
— 'Α ν  δίγω σε καί τά πουλλά μ ’, άλλο πουλλά πα κ έχω !

15. — Ντό δίς με, πρωτομάστορα, στερένω τό γεφύρι;
— "Α ν δίγω σε τήν κάλη μου, καλύτερον εύρίκω.

Μενύει καί λέει τήν κάλην άτ’, άγλήγορα νά έρται.
’Κομάν τόν Γιάννεν V  έλουσεν καί σό κουνίν ‘κ ’ έθέκεν(’).
’κομάν τά χτήνα ’κ ’ έλμεξεν, τά μουσκάρα ’κ’ έδέκεν 

20. Διπλομενύ’ τήν έρημον μέ τ’ άίκον πουλλόπον.
—  Τήν Σάββαν άς πάη σό λουτρόν τήν Κερεκήν σόν γάμον 

καί τήν Δευτέραν τόν πουρνόν άδά άς ευρισκάται.
Πήγεν τήν Σάββαν σό λουτρόν τήν Κερεκήν σόν γάμον 
μυρόλουσεν τόν Γιάννεν άτ'ς καί σό κουνίν έθέκεν

25. τά χτήνα έκαλάλμεξεν καί τά μουσκάρα ’κόλτσεν
καί τήν Δευτέραν τόν πουρνόν σό Δρακολίμν’ εύρέθεν.

— Κάλη μ’, έκεΐ σό Δρακολίμν’, ’ροϋξεν τό δαχτυλίδι μ' 
έκεΐ τή κυροΟ μ’ τό πουγγίν’, τή μάννα μ’ τό λογάδι 
έκεΐ π’ έμπαίν’ καί πα(ρ’ άτα, άς έχ ’ έμέν κ ’ έκεΐνα.

30. Πέντε όργέας κατηβαίν’ καί μέ τήν τραβωδίαν.
Καί άλλα πέντε κατηβαίν’ μέ τήν μυρολοΐαν.

— Κι άρ’ ’κί πονώ τά κάλλα μου κι άρ’. ’κί πονώ τή νέτε μ’ 
πονώ καί κλαίω τό πουλλί μ ’, τ' έφέκα κοιμισμένο ν.

— “ Αμον τό τρομάζ ν τά γόνατα μ ’, νά τρομάζ’ τό γεφύρι σ’ !
35. κι άμον τό σείουν τά μαλλά μ’, νά σείουν οι δαβάτοι.

κι’ άμον τό τρέχ’νε τά δάκρα μ ’, νά τρέχη τό ποτάμι!
— Εύχέθ’ κάλη μ’ ,.εύχέθ’, κάλη μ’, εύχέθ’ μή καταράσαι 

άδέλφα έεις σήν ξενητάν, έρχουνταν καί δαβαίν’νε.
— Κι’ άμον τό στέκ’ν τά γόνατα μ', νά στέκη τό γεφύρι

(a ) X .  ί . Δ. Τούς σΐίχους 18 καί 19 τούς άχαναα (βλέπβ ύποσημεΐκση 1) 5̂>ς έ {ής  :
—  'Κομάν τό μώρο μ ’ ’κ ’ έλουσα καί σήν κλιναν ’κ^έθέκα.

’Κομάν τά χτήνα μ’ ’κ ’ έλμεξα τά μούσκαρα μ’ ’κ* έφάσα.
(*0  τονισμός μπηκβ σύμφωνα μέ τήν άπαγγβλία τίΐς γερόντισσας).
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40, κι άμον τό στέκ’νε τά μαλλά μ' νά στέκ’νε ο( δαβάτοι 
κι &μον τό στέκ’νε τά δάκρα μ', νά στέκτ] τό ποτάμι. 
ΤρΙ* άδέλφα έμνες έμεΐς κ ’ οί τρεΐ καταραμένοι
εΓνας έ χ τ ι σ ε ν ..........................κι ά λ λ ε .............................
κι έγώ ή τρισκατάρατος τη Τρίχας τό γεφύρι

στ. 1. Ά κ ε ϊ  πέραν σό Δρακολίμν’. στ. 2 χίλοι μαστόροι έχτιζαν
στ. 3 τό β'. μέρος : «τήν νύχταν έχαλάουτον», περνά τό μέτρο κατά μιά

συλλαβή'. Γ ι ’ αύτό στή μελωδία του οί δυό τελευταίες συλλαβές λέγονται
σ’ ένα χρόνο, γοργά.

στ. 7. οί παραλλαγές του μπήκαν στδ κείμενο στις παρακάτω έρωτήσεις του 
στοιχείου.

στ. 18 καί 19. Πιθανόν νά είναι παρμένοι άπό άλλο τραγούδι. Γνωρίζω καλώς 
δτι οί στίχοι αυτοί έτραγουδοΰντο άπό τούς προγενεστέρους μας δπως είναι γραμ
μένοι. Ό  στίχος 33 βεβαιώνει τή σχέση τους μέ τό τραγούδι

στ. 22 καί 26 τήν πιρνήν. στ. 20. άοικον κατά όρθογρ. Ά ρ χ . Πόντου, 
στ. 23 τή μάννα μ’ τό κεμέρι, στ. 30 χερέας. 34 τό α’ μέρος : «άμον τό

» Ρ °£ άί * ν Λ ά Z 0Vw TOt μ > π ε ?,ν 5  τό μέτρο κατά ^ιά συλλαβή, γ ι’ αύτό στή μελωδία δυό συλλαβές λέγονται μαζί καί γοργά.
στ. 32 τήν δψη μ’. '
στ 43. Ά π ό  τόν στίχο αύτόν λείπουν τά όνόματα τών τόπων, δπου θυσιάστη

καν οΐ δυό άδελφές. Παραλλαγή τοΰ στίχου αύτοΟ δημοσίεψε ό κ. Π. Μελανοφρύδης 
στά «Π. Φύλλα» τεύχος 20 σελ. 325.

«εΓνας έχτσεν τήν "Αδισσαν κι’ άλλε τό Δεβαστΐνεν». 
στ. 44. κ ’ έγώ-ιν ή χιλάκλερος.

Μέ τήν_καταχώρηση στά «Χρονικά τοΰ 
Πόντου» τής παραπάνω παραλλαγής δί
νεται άφορμή γιά μιά προσπάθεια πρός 
όλοκληρωτική άποκατάσταση τοΰ τραγου
διού. Μέ τή δημοσίευση καί άλλων παραλ
λαγών θά καταστη δυνατή ή συμπλήρω
ση τών χασμάτων καί ή διόρθωση τών 
έσφαλμένων. Ή  μελωδία τοΰ άσματος 
είναι έννεάσημος καί ό χορός του είδος 
«όμάλ'». Στό τέλος κάθε α ' ήμίστιχου 
λέγεται σάν έπωδός ή φράση *κόρ’ ά- 
νάμ’νον, κόρ', άνάμνον» καί στό τέλος 
κάθε β’  ̂ήμίστιχου ή φράση «κόρ', σουλ- 
τάν” τ’ όμμάτια σ'μαΰρα» ή «έπαρ’ ΰπνον, 
κόρ', κι άς πάμε».
« Ά κ ε ΐ  σό Δρακοπόταμον — κόρ’, ά- 
νάμ’νον, κόρ’, άνάμ’νον 
σή Τρίχας τό γεφύρι—κόρ’, σουλτάν' 
τ° όμμάτα σ' μαΟρα ή έπαρ’ ύπνον, 
κόρ’, κι δς πάμε*.

Ό  πρωτοψάλτης τοΰ Μητροπολιτικοΰ 
ναοΰ Τραπεζοϋντος Τριαντάφυλλος Γεω ρ· 
γιάδης, τονίζοντας τό τραγούδι σέ Βυ 
ζαντινή παρασημαντική άντικατέστησε 
τήν έπωδό έτσι :
« Ά κ ε ΐ  σό Δρακοπόταμον— έλα, Δα- 
δαφνοπόταμε
σή Τρίχας τό γεφύρι— καί Δάφνε μ ’ 
καί μυρισμένε (*).

Τό έτόνισε καί δ κ. Α. Κουτσογιαννό 
πουλος σέ εύρωπαϊκή παρασημαντική. 
Υπάρχουν καί πλάκες γραμμοφώνου μέ 
μελωδία τοϋ κ. Γρ. Χαριβούλου κα’ΐ λύρα 
Ν. Παπαβραμίδη. Γ  ενικά ή μελωδία του

δπως τραγουδιέται τώρα, διαφέρει άπό 
τήν_προγενέστερη. Πιστεύω πώς οί κ. κ. 
;=.· —ενίτας καί Σ . Καρδς θά έχουν τήν 
καλωσύνη νά άποκαταστήσουν τό τρα
γούδι στό Οφος του καί στόν πραγματι
κό του ρυθμό καί χρωματισμό. Έ τ σ ι  
θά μάθη ή νεολαία μας νά τό τρα· 
γουδή δπως πρέπει. Οι νέοι Πόντιοι άγα· 
ποΰν τά τραγούδια καί τούς χορούς τών 
προγόνων των. "Ας προσέξουν δμως πο
λύ τις διάφορες μελωδίες (σκοπούς) τών 
άθάνατων τραγουδιών μας. "Ας προσέ
ξουν έπίσης τούς ποντιακούς χορούς, 
πού παραμορφώθηκαν τώρα τελευταία 
σέ βαθμό τέτοιο, ώστε γίνηκαν Αγνώρι
στοι. "Εχομε ύποχρέωση νά φυλάξωμε 
άγνά καί άδιάφθορα τά ώραία τραγού
δια καί τούς λεβέντικους χορούς τοΰ 
Πόντου, σάν ιερή παρακαταθήκη τών 
προγόνων μας,
θεσ)νίκη 10 11-1943

(Δ.Κ.Π.) ΣΤλΥΡΙΩΤΗΣ

( * )  Παραλλαγές τοΰ άσματος, δσβς ξέρω.
α) Δημοσιευμένες :
1 . ’Α π ο σ τ ό λ ο υ  I. Μ  α_ρ ι ο ^ ο ύ  λ ο ν . EC- 

ξβινος Πόντος. ' 1880, άρι&. 4.
2 . Π α ν τ ε λ ή  Μ β λ α ν ο ψ ρ ύ δ  η. βΗ  έν Πόν- 

τφ *Βλλ. γλώσσα, Βατούμ 1910, σβλ. 38—39 καί *Αρ- 
χβίον Πόντου, τόμος 2 , σελ, 216.

3» Ε ύ σ τ β θ Ι ο υ ’Α Ο α ν α σ ι ά δ ο υ ,  Ά ρχβ ίο ν  
Πόντου, τόμος 2, σβλ. 216.

4 Λ π μ η τ ρ. Κ ο υ τ σ ο γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ ,  
•Η λύρα τοΰ Πόντου, σβλ. 46—48, δπου καί ό τονι
σμός τής μελωδίας του σέ εύρωπαϊκή παρασημαντική.

β) “Αδημοσίευτες :
1. Ν . Σ  α β β α ν τ ί δ η. Παρουσιάζει χάσματα.
2 . . . . Μ α τ σ ο ύ κ α ς ,  μέ άρκετές άτέλβιβς.
3. Νβώτερβς συνθέσβις παραλλαγών, Αστήρικτες-.
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ΤΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ
Τοΰ κ. nnwov χ. α ργυ ρο π ο υ λ ο υ

Έ ν α  έργο ζωγραφικής δίνει πάντα θέ
ματα γιά συζήτηση καί πρό παντός δταν 
τό έργο αύτό προέρχεται άπό έναν πρα
γματικό καλλιτέχνη δπως 6 κ. Χατζηκυ· 
ρ ιά $ ο ς — Γκίκας, τόν όποίον είχαμε τήν 
εύτυχία νά γνωρίσουμε σέ μιά μας έπί- 
σκέψη στό άτελιέ του.

Ή  οικογένεια τοϋ κ. Χατζηκυριάκου 
είναι μία άπό τις Ιστορικές οικογένειες 
τής 'Υδρας Ό  Ιδιος, άνθρωπος προικι
σμένος μέ έξαιρετικό χαρακτήρα, λεπτό 
καλλιτεχνικό αισθητήριο, βαθειά ψυχική 
μόρφωση, σάν γνήσιος ζωγράφος έργά- 
ζεται μέ άγάπη κάθε τι τό Ελληνικό : το- 
πεϊο, νησί, θάλασσα, λαϊκή τέχνη καί 
άλλα.

Μέσα στά ώραιότατα τελευταία του 
έργα έκεΐνο πού μάς σταμάτησε τήν προ
σοχή ήτανε μιά nature morte : έπάνω σ’ 
ένα τραπέζι ένας καλοστρωμένος τσε
βρές (έργόχειρο λαϊκής τέχνης), δίπλα ένα 
άνθογιάλι μέ κόκκινα λουλούδια καί στό 
πλάι μιά λύρα. Ό  κεμεντζές μας. Ή  
ποντιακή λύρα, δπως μάς έξήγησε δ ζω
γράφος, καί μας έδειξε δύο ποντιακές 
λύρες πού κρεμόντανε μές στό άτελιέ του.

Ή  συγκίνησή μας εϊταν άπερίγραπτη 
δταν είδαμε τό ένδιαφέρον τοϋ καλλι
τέχνη γύρω άπό θέμα ποντιακό καί τόν 
παρακαλέσαμε νά μάς έξηγήσει τόν δε
σμό του μέ τόν Πόντο. Τότε λοιπόν άρ
χισε νά μάς διηγείται πώς έκαμε τήν 
πρώτη του γνωριμία καί ϋστερα πώς συν
δέθηκε μέ τούς Ποντίους.

Είχε άκούσει, γιά πρώτη φορά κάποτε, 
στό ραδιόφωνο μιά μετάδοση ποντιακής 
μουσικής άπό τήν ομάδα Σπανίδη, πού 
τόν ένθουσίασε τόσο πολύ ώστε περί^ 
μενε τό τέλος της γιά νά ^τληροφορηθεΐ 
τήν καταγωγή της. Τήν βρήκε τόσο πη
γαία πού θέλησε νά τή μελετήσει καί 
νά μάθει τήν λύρα, οί άμεσώτερες δμως 
Ασχολίες του δέν τοΰ τό έπέτρεψαν. 
Ωστόσο δέν έμεινε μόνο μέ τήν Ικανο
ποίηση τής 'μουσικής θέλησε νά δλοκλη- 
ρώσει τή γνωριμία του μέ τόν Ποντιακό 
πολιτισμό, θέλησε ν’ άκούσει τούς ίδιοος 
τούς Ποντίους. Πήρε λοιπόν μερικούς φί
λους του καί πήγε σ' ένα χορό μας στά 
'Ολύμπια, δπου του δόθηκε ή εύκαιρία νά 
ίδεΐ τούς χορούς μας, τήν σέρρα, τ' όμάλ’, 
τό τίκ’ καί τούς έχαρακτήρησε σάν τούς 
πιό πηγαίους καί άνόθευτους χορούς πού

δηλώνουν τή θρησκευτική καί μαγική 
καταγωγή τους, άντίθετα μέ τούς κοινω
νικούς χορούς πού γεννήθηκαν άπό άλ
λες αίτιες. "Ακούσε τήν λύρα μας καί 
τόν λυράρη, τά τραγούδια μας :
Τά τραγωδίας τά καλά τ’ έναν πέ 

[τ’ άλλο άκ’σον
τά έμορφα τά κόρτσοπα τ’ έναν φίλ’ 

[τ’ άλλο δάκ’σον
δπως λέγει ή άπρόσωπη μούσα μας καί 
τότε, άφοϋ συνεπάρθηκε άπό τήν άγνή 
ποίηση καί τήν έλληνική παράδοση τοΰ 
Πόντου, έδέχθηκε μιά πρόσκληση μιάς πα
ρέας συμπατριωτών μας στά φτωχικά τοΰ 
Χασανιοΰ, δπου έγνώρισε καί τήν φιλο
ξενία των Ποντίων, αύτή πού έμεινε μιά 
άπό τις άλησμόνηνες άναμνήσεις τών παλ- 
ληκαριών μας τοΰ τελευταίου πολέμου, 
πού εΐχαν τήν τύχη νά περάσουν άπό χω 
ριά δπου κατοικοΰσαν Πόντιοι.

Καί τώρα άς έλθουμε στήν άποκάλυ- 
ψη πού ό κ. Χατζηκυριάκος έκαμε γιά 
τόν Πόντιο, σάν τόν είδε σέ μιά γωνιά 
τής 'Αττικής γης' τόν καλόκαρδο Πόντιο 
μέ τό άγνό χαμόγελο πού συναντά κα
νείς μόνο στόν άνθρωπο πού ζεΐ μές στή 
φύση. Τό χαμόγελο στόν Πόντιο είναι 
μιά έσωτερική έκδήλωση άνθρωπιστική 
καί σάν τέτοιο ζωγραφίζεται στά πρό
σωπό του· είναι ένα καλοσόρισμα στόν 
συνάνθρωπό του. Ό  κ. Χατζηκυριάκος τό 
χαμόγελο αύτό τό χαρακτήρισε σάν τά 
ίδιο μέ κείνο τοΰ κατοίκου τής 'Α ττι
κής τής κλασσικής έποχής. Καί τό πιό 
καταπληκτικό είναι πού ή δλη άτμόσφαι· 
ρα τοΰ έθύμιζε συντροφιά συμποσίου τοΰ 
Πλάτωνα.

Έ τ σ ι  κοντά στά τόσα άλλα στοιχεία 
πολιτισμοΰ πού Ιστορικοί, γλωσσολόγοι 
καί λαογράφοι βρήκαν δτι ένώνουν τόν 
Πόντο μέ τήν Μητρόπολη, ό κ ; Χατζηκυ
ριάκος έρχεται νά προσθέσει ένα άκόμη 
γνώρισμα δχι πιά λογικό μά βαθειά ψ υ 
χικό, ένωμένο μέ τήν ίδια τήν Βπαρξη 
τοΰ άνθρώπου, δηλαδή τό χαμόγελο.

Ή  διαπίστωση αύτή τοΰ καλλιτέχνη 
άς δώσει άφορμή γιά μιά πλατύτερη έ
ρευνα στούς ειδικούς" Ισως έτσι πολιτο- 
γραφηθεΐ τό Ποντιακέ χαμόγβλο.

ΠΗΝΟΣ X. ΠΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΧΑΛΔΙΑΣ (ηρΓΥΡοηοΛΗΣ)

Οί χοτλάχ’.
Τά παλαιά τά χρόνα όλίγ’ έξεραν 

γράμματα κ ’ οί περισσοί έθάρναν ό 
κόσμον άράπ'ς, μάϊσας, δαβόλτς καί 
χοτλάχ'ς έτον γοματον.

Έ κ ε ΐν ’ τά καιρούς έλεγαν κ ’ έπί- 
στευαν άτο, οί ΤοΟρκ’ ντό χοτλαεύ’νε, 
τεμάκ έβγαίν’νε άσ’ σά ταφία τουν 
τήν νύχταν καί λάσκουνταν άδά κι 
άκεΐ ους νά κουΐζ’νε οί πετεινοί.

Έπίστευαν δντας ένας Τούρκος έ 
πεθάν’νεν κ ’ είχεν λογαριασμούς μέ 
τ’ έναν ζωντανόν, έβγαινεν άσ’ σό τα 
φίν άτ κ ’ έπήγνεν έντούνεν σήν πόρ
ταν άτ' κ ’ έτδάϊζεν κ’ έκούϊζεν ·χα- 
κουμί ίστέρουμ — θέλω τό δίκαιο μ’».

Ελεγαν κ ’ έπίστευαν ντ’ έπαιρναν 
πολλά μοιασίδας' έγίνουταν δκυλία, 
κάτας,κορίτα άράπ’ κ ’ ήνταν έθέλναν

Ά σ ’ σό μεσανύχτ’ κ ’ υστερνά άσ’ 
σά μεζαρλούκια κέσ’ κανείς ’κ ’ έδε- 
βήνεν, έφογούνταν πολλά. ’’Αν έβρα- 
δάσκουτον κ ’ έθέλνεν ’κ ' έθέλνει θ’ 
έπέρανεν άπ’ έκέσ’, θά έλεγεν άπέσ’ 
σόν νοΰν άτ’ «τό πάτερ ημών» καί 
«τό πιστεύω είς ένα θεόν» νά μή τυ· 
χαίν’ άτον καί τδαρπινεύ’ άτον χοτ- 
λάχ’ς .

"Ελεγα ν : τόν χοτλάχ’ μολύβ’ ’κί 
κρούει άτον.

Μόνον άσημένεν μαχαίρ’ χωρίς τρυ 
πίν σό λάβ’ν άθες έδούλευεν σόν χοτ 
λάχ άπάν’ : Ά λ λ ’ έλεγαν άτό πά 
χαίρ κ ’ έποΐνεν, γιατί άμόν ντό έλε- 
πεν τό ζόρ ό χοτλάχ’ς έγίνουτον έναν 
κουβάρ’ ράμμαν κ ’ έκυλίγουτον σό 
κατέφορον.

Έ λ εγα ν  έναν καιρόν σό λειβάδ’ 
σή Μαγξανού τό μαντρίν άπέσ’ έναν 
πουρνόν ηδραν τόν γειτονδν άτουν 
τόν Χουρδήτ, εϊνος μηνοΟ άποθαμέ- 
νον, σύξυλον. ταπούτ’ άπλωμένον: 
Ερθεν σήν γειτονίαν, δλεν τήν νύ

χταν έντούνεν κ ’ έτσαράφιζεν τά πόρ
τας, κ ’ έψαλάφανεν τό δίκαιον άτ’. 
Ένέσπαλεν νά διαβαίν’ πλάν σόν 
καιρόν άτ\ έκούΐξεν ό πετεινόν, έγέν- 
τον ξαν ταπούτ’ κ ’ έπέμνεν σό μαν- 
τρίν άπέσ'.

ΤοΟ κ. Π. Β. ΥΦΗΛΛΜΤϋ
Τόν πουρνόν έδέκαν χαπάρ’ κ ’ έρ· 

θαν κρυφά, κρυφά έπέραν άτον κ ’ έ
πήγαν έθεψαν άτον σά μεζαρλούχα 
τή Μισαλάς

Έ ρ θ εν  κ ’ ή γειτόντσα τουν ή ηεμ 
πέ, ή καρή άτ’ κ ’ έπαρακάλεσεν τήν 
γραίαν τήν Μαγξανάβαν νά μαθίζ’ 
άτεν, ντ’ έφταγ’νε οί Χριστανοί δν- 
ταν άποθάν’νε καί κί χοτλαεύ'νε! 
Ά τότε  έκεΐνε εΐπεν άτην ’Εμείς, 
κόνδη. σταυρώνομε τά ταφία μουν. 
’Επήγεν ή κοχράκα έκεΐνε πά κρυφά 
έσταύρωσεν τό ταφίν τή Χουρδήτ, 
κι* άσ’ έκεΐνο τόν καιρόν αλλο ’κ ’ έ
ξέβεν. “Υστερα άσ* σό στόμαν σό 
στόμαν έμαθέψτεν καί πολλοί ΤοΟρκ’ 
έσταύρωναν μέ τό μακέλ’ καί μέ τ’ 
ίφτάρ’ τό ταφίν, κι* άλλο ’κ* έχορ- 
τλάευαν.

Ό  Μολυβάς ό Χ 'Λά ζα ρον τάδ-παρ- 
τδασίν έτον σά τουφέκια καί σά μα- 
χαίρς* άπέσ’ έτράνυνεν φόβος ντό ε
τον 'κ- έξερεν άμαν άσ’ σοί χοτλάχ'ς 
πολλά, γάγιατεν πολλά έφογοΰτον.

“ Εναν ήμέραν έγύριζεν άσ’ σό Κελ 
κέτ’ όλίγον άργά.

Σήν Σόρδαν άπάν’ τό γιαΐσίν έλά- 
λεσεν, άπ’ έκεΐ είχεν είνός ώροΰ 
στράταν νά έρται σ’ όσπίτ ν άτ' σή- 
Κανί’ τ’ Άεθοδώ ρ' τήν μαχαλάν.

Εθέλνεν κ ’ έθέλνεν θ έπεράνεν άσ 
σά μεζαρλούκια τ’ ώραιωμάισσας. 
Είπαμε έφογοΰτον πολλά ; άμόν τ' 
έσούμωσεν έντώκεν τ ’ άλογον: Σή 
Σ ε ΐχ ’ τό μεζάρ' καικά εϊδεν έναν κο- 
ριτόπον, έχπαράεν, άσ’σόν φόβον άτ’, 
έκούΐξεν άτο κούτι, κούτι, άτό τ ’ άφω- 
ρισμένον, έλάγκεψεν σ’ άλογού τ' 
όπίσ’, έπίασεν σήν τδουπέν άτ’ κ ’ εΐ 
πεν άτον μ ’ άνθρωπΓ λαλίαν : «Κου
τί κουτί τέμε τιδλαριμέ πάκ»— Κούτι 
κούτι μή λές με, τά δόντα μ’ τέρεν» 

Ά π ’ έκεΐ έκαμτδιλάεψεν τ’ άλογον 
καί πώς ερθεν έρρούξεν σή γοναγοϋ 
άτ’ τό καπουλούχ’ ένας θεός έξέρ’ : 

" Ε κ ’σαν τ’ άλογού τά ποδέας έ- 
νοιξαν άτον, κ ’ έκεϊνος έλιγώθεν κ' 
έρρούξεν:

“Ονταν έπελιγώθεν, εΐπεν τήν κα-
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ρήν άτ’ τήν X "  Εύδοξίαν : Νέ μωρή, 
τήν τδουπέ μ’ τίναξον καί κρέμασον 
άτο έξ', άφωρισμένον άτό πα έτοκου·
νεΰτεν.

Λεξιλόγιο: χοτλάχ'ς=λ.τ. βρυκόλα- 
κας' χοτλαεύω=λ.τ. βρνκολακιάζω' τε- 
μάκ=λ. τ. δηλαδή· λάσκουνταν=γνρ- 
νοϋν, σεργιανοϋν' κουΐζ,ο— φωνάζω' έ- 
τδάϊζεν=φώναζε' κορίτα=κατσικάκια' 
μεζαρλούκια —  τούρκικα νεκροταφεία' 
ταπούτ’ =  τό σανίδι δπου άηλώνουν 
τους Τούρκους νεκρούς καί τονς λού
ζουν και μεταφορικά : δ νεκρός κόκα- 
λιασμένος' έτσαράφιζεν=?£ννε μέ τά 
νύχια' έψαλάφανεν=ίί?τοΰσί' ένέσπα- 
\ζν=ξέχαοε' δαβαίνω πλάν’=<ρ«υ)/ω· 
κόνδη=^. τ. γειτόνισσα' κοχράκα=πα· 
ρατσούκλι πειραχτικό' μακk\'— σκαπάνη' 
ίφτάρ’=φτιάρι' τάδ-παρτδασίν= κομ
μάτι άπό πέτρα (μ. ψυχωμένος και αν- 
τρειωμένος)' γάγιατεν -= λ.τ. ύπερ&ετ. 
βα&μός τοΰ πολύ' Σόρδα =  τοπωνύμιο' 
γΐατσίν=λ. τ. ή εσπερινή προσευχή τον 
χότζα' έντΰ>κζν=χτύπησε' κοριτόπον=· 
κατσικάκι' έχπαράεν= τρόμαξε' κούτι- 
κούτι=επίκληση στά ζώα' έλάγκεψεν= 
πήδηξε' τδουπέν=λ.τ. μανδύας' έκαμ- 
τδιλάεψεν =  μαστίγωσε' σή γοναγοΰ- 
άτ’ τό καπουλούχ’=  στήν πόρτα τον 
σπιτιού τον' ποδέας=πατημασιές' έλι
γώθεν κ ’ έρρούξεν =λιγο·&ύμησε κι επε- 
σε' έτοκουνεΟτΕν=προσβάλ&ηκε από τόν 
βρνκόλακα.

Κ «λά  έποΐκε σε.
Ό  Θόδωρον τή Γραίας άσ’ σήν 

Σίχτορμην τή Κανί', άσ’ Ά π ά ν ’ τήν 
Μαχαλάν, έγάπανεν τή Τεμιρτδή τή 
Στοφόρ’ τήν θαγατέραν.

Ή  κουτδή, πέραν Ιβρεχεν, χαπάρ’ 
'κ ’ είχεν, κ ’ έκεϊνος πολλά έντρο- 
πέας (δς έπήγεν καί σό κάν κ Ιμα- 
θεν καί γράμματα), ’κ ’ έπόρνεν νά 
σουμών’ άτεν καί λέει-άτεν τή ιμής 
άτ' τήν καμμονήν.

Ά σ ’ σ ’ άλλ’ τό μέρος ετον καί πολ
λά θρήσκος, έρχίνεσεν κ ’ έπήγνεν κ ’ 
ερχουντον τήν ήμέραν δύο καί τρία 
φοράς σήν έγκλεσίαν, εστεκεν σήν εί- 
κόναν τ ’ Ά γ ια ννί’ σουμά, κ ’ έπαρα· 
κάλνεν τόν Άγιά ννεν, ν’ έφτάει τό 
θάμαν άτ’ : ν’ άγαπά τον τύ κορίτσ’.

Ό  Ποπα-Στέφανον έτέρνεν τόν 
Θόδωρον νά τρέχ’ σήν έγκλεσίαν, 
τρις τής ώρας, ελεπεν άτον νά στέκ' 
σήν εικόναν τ’ Ά γ ια ννί’ καί κάτ’ νά 
μουρμουρίζ’ καί τιδέν ’κ ’ έγροίκανεν

“ Εναν ήμέραν έκρύφτεν άπέσ σ 
Άεβήμαν, όπίσ’ σήν είκόναν καί ένέ- 
μνεν τόν Θόδωρον.

Πολλά ’κ ’ έπήγεν ερθεν κ ' έκεϊνος, 
κι’ άμόν τ’ έτέρεσεν κανείς ’κ ’ εν' 
σήν έγκλεσίαν άπέσ’ , έπεφόβ’σεν καί 
τδαϊχτά-τδαίχτά έρχίνεσεν νά πα- 
ρακαλεΐ :

« —'Αγιάννε μ’, θά άσημώνω σε, 
θά φέρω σε κάθαν χρόνον σά 29 Αύ- 
γούστ', έναν πατμάν’ έλάδ’ Kt’ άπό 
έναν τρανόν λαμπάδαν, άμον τό πό( 
τή Καρτερής, βάλον όλίγον άγάπ 
σήν καρδίαν τή Τεμιρτδή τή Καρτε
ρής γιά τ’ έμέν, έρρίγα κ ’ έχάθα, θ’ ά- 
ποθάνω άσ’ σήν σεβτά μ’.

Ό  Ποπα-Στέφανον άρτούκ έσέβεν 
άπέσ’, έγροίκ’σεν τήν δουλείαν, τε
μάκ άτό ετον τό ζορόπον τή θοδώ ρ’, 
γιά τ’ έκεΐνο βίρα ετρεχεν σόν Ά 
γιάννεν.Έκούζεψεν πολλά. Τήν Καρ 
τερήν τή Τεμιρτδή, έκεϊνος άσ’ 2ναν 
χρόνον κιάν’, έσέγκεν σόν νούν άτ 
νά παίρ’ άτεν σόν γιόν άτ’ τόν θω- 
μαν, τόν γιοσμάν.

—  Τέρ’ τή γαϊδάρ’ τόν υίόν πού 
κιάν’ ξαμούται, ποΰ κιάν* οκών’ τ 
όμμάτα τ’ - μέ τ ’ εμαθεν πέντε γράμ
ματα σό κά ν ’ ό μισκίντς, ό μυξέας, 
νά άπάν’ δχ’ νά άφκά, έναν παχ- 
τδέν έχ , έκεΐνο πα τ’ ήμψόν έπέρεν 
τ1 όρμίν. ’κί τερεϊ ή μάνα τ’ κ' έκεΐ. 
νος μαραπαλούκ’ έφτάγ’νε άτόσα 
χρόνα τή Σαλλαπάδ’ τήν Παρθένα ν, 
μέ τ’ έκεινές τά παχτδάδας, μέ τά 
κεπία καί τά μελεσσίδα κιατδινεύ’νε. 
Έχολάστεν ό ποπα-Στέφανον, έλλα- 
ξεν τήν λαλίαν άτ’ κ ’ έρχίνεσεν νά 
λέει άτον:

— Χά5' άπαδακέσ' κομμενόχρονε, 
δκύλ’ καί γαϊδάρ’ υίγέ, χάθ’ άπαδα
κέσ’, άλλο σήν είκόνα μ’ μήσουμώντς, 
ή Καρτερή γιά τ' έσέν *κ’ εν, έκείνεν 
τή ποπά ό θωμάς θά παίρ άτεν.

Ό  μαυράχαρον ό Θόδωρον Ερθεν 
κ ’ έπέμνεν, έπήγεν όπίσ’ όπίσ’ έρθεν 
σήν πόρταν καικά, έπυκνοκούρτεσεν 
καί μέ τ' έναν τρανόν χολήν, πριχοϋ
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έβγαίν’ άσ' σήν έγκλεσίαν, εΐπεν τόν 
Ά γ ιά ν ν ε ν :

— Ά ρ ’ έσύ όντάς έζήνες πα κακός 
άνθρωπος έσ’νε, γιά τ' έκεΐνο έκο- 
ψεν τό κιψάλι σ’ ‘Ηρώδης, νά σκου- 
τουλίζ’νε τά χώματα τό κεΐταί' άτότε 
πα σ’ άοΐκα δουλείας έταράγουσ’νε, 
τδίπ καλά έποΐκε σε, όθεός σ’χωρέδ’ 
τόν κύρ’ν άτ’.

Λεξιλόγιο: κουτδή=κο?κΆα' τή ψής 
άτ’— χής ψνχής̂  του' καμμο\i\v— καημός' 
έπεφόβ σεν=εφυγε 6 φόβος του'τδαϊχτά 
=φωναχ τά' πατμάν’=Λ τ. μετρική μονά
δα βάρονς̂  6 οκάδων έρρί·γα=καταατρά ■ 
φηκα. άρτούκ=λ.τ. πιά, πλέον' τεμάκ= 
λ.τ. δηλαδή' ζορόπον=λτ. υποκοριστικό

τοΰ ζ ό ρ ’— δύσκολο, δυσκολία' έκούζεψεν 
— λ.τ. θύμωσε' κιάν’=άπό, πρίν' γιο- 
σμας=^ιό σ συριστικό) λ.τ. λεβέντης' τέρ’ 
— τήρα, κοίτα’ποΟ κιάν'=ώς ποΰ(ψηλά)' 
σ’κών’=σηκώνει' μισκίντς=Α. τ. χαμέ
νος' μαραπαλούκ’=Λ. τ. τό εργο τών 
κολλήγων, που σκάβουν τά κτήματα των 
γαιοκτημόνων και ζοΰν από κείνα. 
κιατδινεύ’νε == λ. τ. πορεύουν' έχολά* 
στεν=ιθύμωσε' χάθ’ =  χάσου' έπυκνο- 
Κ ο ύ ρ τ ε σ ε ν — ξεροκατάπιε κατεπανάληψη- 
χολή =  θυμός' έζήνες =  εζονσες' νά 
σκουτουλίζ’νε=ΐΓι?ε να μοσκομυρίσουν' 
κεΐται =  είναι ενταφιασμένος' έταρά- 
γουσ’νε— άνακατωνόσουνα' τδ\π=πολν, 
τελείως.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΟΤΥΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Έφτά χρόνα εναν φορκάλ’.
Ό  Ποπατραντάφυλλον έστεφάνω- 

σεν έτον εϊναν όκναρίαν νύφεν. Ά σ ’ 
σό στεφάνωμαν κ* ύστέρια εϊστα έ
τρωγαν κ ’ έπιναν, κλώδκεται λέει ό 
Ποπατραντάφυλλον τήν πεθεράν 
άτ’ς :

— Εϊναν νύφεν έποΐκες, μάλαμαν 
κορίτσ’- τεμάκ ντό νά λέγω σ ε : Ε 
φτά χρόνα άλλο φορκάλ’ ’ κί θέλετε· 
έναν τάκ φορκάλ’ κανεΐται σας.

Λεξιλόγιο: 6\<.\αρ{α— τεμπέλα (άυσ. 
όκνέας)' τεμάκ=λ.τ. δηλαδή' τέκ— λ. τ. 
μονό' κανεΐται σας=σδς φτάνει.

Ντό ετονε;
Ό  Ποπακωσταντΐνον έναν ήμέράν 

έπήεν μέ τ’ έναν λείμψανον σό Τδα- 
κάλ - τδικμάζ κιάν’, σά ταφία, κι’ άστ’ 
έθαψαν τόν άποθαμένον κ ’ ύστέρια, 
σείτα έκλώσκουντουν, έκάτσεν σή 
Λ(α τή Κοσμόγλου τό καζίνον, σό 
γεφύρ’ άπάν’, νά πίν’ έναν καϊβέν 
κι’ άπονεγκάδκεται όλίγον.

Σείτα έπινεν τήν καϊβέν άτ’ κ ’ έρ 
ρούφιζεν τήν τσιγάρην άτ’ κλώδκεται 
λέει τόν Λ ία ν :

— ‘Εξέρτς ντό νουνίζω άτώρα Λία ;
— Ντό νουνίεις, Δέσκαλε, εΐπεν κ ’ 

έκεΐνος.
- Ν τ ό  παράξενα πράματα γίνουν- 

ταν σόν κόσμον άπάν’, τξάνουμ, εΤ- 
πεν ό Ποπακωσταντΐνον. Γεννά ή

Τοϋ =, ;  Ε Ν 1 Τ. ft

φοράδα γοοτξά έναν πουλάρ’, καί, 
νά λαλία νά μιλία. Γεννά ή κοσσάρα 
έναν ώβόπον καί χαλάν’ τόν κόσμον 
μέ τά κακανίσματα τ’ς. Φορτών’νε ό 
Κακουλίδης, ό ΐομπούλτς, ό Πισά- 
νης παπόρα καί παπορέας λεφτοκά
ρα, φασούλα, λαζούδα, γαζανεύ’νε 
τή κόσμινης τά παράες, καί ή λαχου- 
δοΰ άτουν *κ’ έβγαίν’. Άπ οθά ν’ καί 
ε'ίνας ' Χριστιανός καί σκαλών’νε : 
τάγκα - τούγκα, τάγκα-τούγκα, κω- 
Φών’νε σε τά καμπάνας. Ντό έτονε ; 
"Α  παίρ’ ό ποπάς δέκα γορόδα!

Λεξιλόγιο : άπονεγκάσκομαι=£«-
κουράζομαι' νουνίζω— σκέπτομαι' γοτζά 
=λ.τ. μεγάλο νά·νά=οΰτε οϋτε' λαζού- 
δα=καλαμπόκια' γαζανεύω=λ.τ. κερ
δίζω' λαχουσοΟ=ελαφρόζ θόρυβος' γο- 
ρ6δα=γρόσια.'Ένα γρόσι=εΓκοσι προ
πολεμικά λεπτά.
Μ Υ Θ Ο Σ

Το ψέμαν.
Ό  Μάκαρας ό θύμιον έναν καιρόν 

πολλά κλεψίος καί ίψιζλίκια έποΐνεν. 
Έ π ή ίν  έναν ήμέραν νά ξαβουρεύκε- 
ται σόν ποπάν καί εΐπεν άτον:

— Δέσκαλε, έγώ οϋς άτώρα κλε
ψίος · μεψίος, ίψιζλίκια - μιψιζλίκια, 
ντοσίματα, ψέματα, άδικίας, ουλατά 
κακά καί τ’ άμαρτίας έποϊκα. Γιά 
έλα ξαβούρεψο με καί πέΐ με ποιον 
έν’ τό τσίπ τό τρανόν ή άμαρτία.

Ό  ποπάς άσ’τ’ έξαβούρεψεν άτον

κ’ ύστέρια εΐπεν άτον :
— Εύλογημένος νά Ϊνεσαι. ’Ατά δ 

λα τ’ άμαρτίας τό είπες με τιδέν^κ’ 
είναι. Σόν κόσμον άπάν’ τό τσίπ τό 
τρανόν ή άμαρτία έν’ τό ψέμαν. Ψ έ 
ματα μανάχον μή λές καί ήνταν άλ
λο θέλτς ποΐσον.

Ό  θύμιον έχάρεν ά, κ ’ έπήρεν όρ
κον σόν ποπάν σουμά, σό Εύαγγέ- 
λον άπάν’, άλλοσή ζωήν άτ’ ψέματα 
νά μή λέει.

Έπήεν ό θύμιον τάλλ’ τήν νύχταν 
έσόεψεν έναν μαγαζίν καί έκλεψεν 
οδλα τά παράες τό έταν άπέσ’ σήν 
τδεκμετζέν. Εϊστα έπαΐνεν σ’ όσπί’ν 
άτ’, εΐδεν άτον σήν στράταν ό γει- 
τονάς άτ’ κ ’ έρώτεσεν άτον: «Άπό- 
θεν έρχεσαι;». Έτέρεσεν ό θύμιον, 
ψέματα νά λέει άτον ’κ ’ έπορεϊ,—  
έπειδής και έπήρεν δρκον , εΐπεν ά
τον τήν άλήθειαν. "Αμα, άμον τ’ έ-

R Π Ε Κ Δ 01

Φ ά  έαύ καί δόο’ καϊ τήν μάννα σ'.
Τή Πελαγίας ή Σουσάνα άσ’ σ’ 

’Αφκατωχώρ’ έλάσκουτον καί έ- 
πούλ’νεν τ’ έναν καί τό άλλο, βελό
να, άινάδες, ζινίχα, δακιαρλαμάδες 
καί άρ’ άοΐκα ψιλοβολέας. Μίαν έ- 
πήγεν σή Μονοβάντων. Τά Κάλαντα 
τήν ήμέραν έτον καί είχαν τ’ Άεβα- 
σιλί’ τήν μνείαν. Ένο ιξεν  τήν σερ· 
κήν άτ’ς σ’ έγκλησίας τήν πόρταν 
καικά άπάν’ σά χόνα καί έφτάει ά- 
λιδβερίδ’ . Έ κ ε ΐ άνάμεσα ερθεν έκα- 
λαντίασεν άτεν ή δεξιματέα-τ’ς ή Κε- 
ρεκή τή Φωτεινής. 'Η  Σουσάνα έδώ· 
κεν άτεν ήμσόν καρύδι’ καντσίν καί 
εΐπεν : «Δεξιματέα, ρίζα μ’, νά φά 
έσύ καί φέρον καί τή μάννα σ’». Ή  
Κερεκή έσ’κωσεν κ ’ έσυρεν άτο άπέσ’ 
σά χόνα καί έδέβεν πλάν.

Λεξιλόγιο : ’Αφκατωχώρ’ =  Ινορία 
τοΰ Σταυρι' άινάδες=λ. τ. καθρέφτες' 
ζιν[δα=χάνίρ«ς' δακιαρλαμάδες=λ τ. 
ζαχαρωτά ψιλοβολέας =  ψιλικά άλιδ- 
βερίδ’=>ί.τ. αγοραπωλησία έκαλαντία- 
σε\ι=ίχάρισε γιά τ4 Κάλαντα, τήν Πρωτο
χρονιά' δεξιματέα=«ϊ»'α5ίί»^(ά, βαφιι- 
στικιά' ήμ’σόv=μ^σ<ί‘ καντσίν=ν'£χβ 
ξηρών καρπών (φουντούκια, καρύδια, α
μύγδαλα κλπ.),

χωρίγανε, ένοΟντσεν : άβοΰτος Λ πάει 
δίει με αΟρι σό χόρ ’, έκοΟξεν άτον 
άμάν καί εΐπεν άτον : «Ά σ τά , γείτο
να, κανείναν ’δέν μή λές, έγώ άτώρα 
ά πάγω άφήνω τά παράες τό έκλεψα 
σόν τόπον άτουν».

Έτέρεσεν ό θύμιον χωρίς τό ψέ
μαν δουλείαν ’κ ’ ϊνεται, έφέκεν δλα 
τά κακά τά ταπιέτα τ’ κ ’ έγέντον 
άνθρωπος.

Λεξιλόγιο : ίψιζλίκια=λ. τ. παράνο
μες πράξεις, ατιμίες κλπ.· ξαβουρεύκο- 
μαν=ξομολογοΰμαι· ντοσίματα=/Μαλώ- 
ματα' τδΙπ=τό πιο (υπερθετικός βαθμός)' 
τ ιδέν= ιίποτε' ήνταν=ο,·π' έσόεψεν=λ. 
τ. γύμνωσε' τδεκμετξέ=χρηματοκιβώτια 
ή συρτάρι δπου βάζουν χρήματα δμον 
τ’ =  μόλις' ίνοΰνταεν=σκέφτηκε' δίγω 
σό χόρ’=προδίνω' έκοΰξ,εν— φώναξε' 
άμάν=λ. τ. αμέσως' ’δέν=τίποτε' τα- 
■Λέτ α (χά)=Α. τ φνσικά, συνή&ειες.

Α Σ Τ Α Υ Ρ Ι
Τοϋ κ. (Δ. Κ. Π ) ΣΤηΥΡΙΟΤΗ

’Ατά δυο φ^ράς εφάισες μ ’ άτα.
Γιά τ ’ Άντράβας τήν νύφεν— ό λό

γος έμουν άδακά άς άπομέν’ — δλ 
έλεγαν καλόν πουτσίδ' έν’. “ Αμονντ’ 
έπέθανεν ή πεθερά τ’ς έλλαξεν όλωσ- 
διόλου. Έλάσκουτον άδά κι άκεΐ σή 
χώρας τά πόρτας καί ζατί τήν. κα- 
λατζήν πολλά έγάπανεν. Καμίαν σω
στόν φαεΐν ‘κ ’ έποίν’νεν καί άχαρον 
ό γέρονό πεθερός άτ ς ’κ’ έπόρ’νεν νά 
έτρωεν άτο, γιατί ξάι δόνχα ’κ’ εΐχεν 
καί τό φαεΐν πά καλοψεμένον ’κ’ έτον.

“ Εναν ήμέραν ή νύφε έμάε>ρεψεν φα
σούλα. Έ σ α ν  πολλά έμορφα ψεμένα. 
Ό  γέρον έφαγεν μέ τήν όρεξην,εύχαρι- 
στέθεν πολλά καί έρώτεσεν τήν νύφεν.

— Νύφε* άοΰτα τά φασούλα πολλά 
νόστιμα έσαν, άπόθεν έπέρες άτα ;

— ’ Αφέντα, σ’όρμίν άπέσ’ άπάν’ σ έ
ναν πλακίν εδρα τα, έσέρεψα κ ’ έπέ- 
ρα τα καί έποϊκα τα όσήμερον φαεΐν.

— Έ ι ! νά χέζω τόν κύρ’ τσ’ , δκύλλ' 
θαγατέρα, εΐιτεν ό πεθερόν, άτά δύο 
φοράς έφάισες μ ’ άτα.

Λ εξ ιλ ό γ ιο : πουτσίδ’=χ<>7κλ($ έλά 
σκουτον—γύριζε περπατούσε χαζεύοντας' 
ζατί=λ.τ φυσικά' καλατζή=όμιλία' ’κ’έ- 
πόρ’νεν=όί»’ μπορούσε' ξάι= καθόλου.
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nOMTIRKR ΠΟΙΚΙΛΗ
ΤοΟ κ. I, Τ. ΠΛΜΠΟΥΚΗ

1 άλατοώρκο? - άλαψρχγκκ.
Σέ κείνα πού ’γράψε ό Π. Λορεν- 

τζάτος (’) γιά τό άλατούρκα καί τό 
άλαφράγκα, προσθέτω καί τά παρα
κάτω, άπό τήν Οίνόη τοΟ Πόντου:

α) Λεγότανε : τρώμε άλατούρκα· 
αύτό δέ σήμαινε μονάχα καθισμένοι 
χάμω, άλλά κι άπό τό ϊδιο πιάτο, 
άπό τό ίδιο σκεΟος. Δηλαδή, κάθε 
ένας άπ’ δσους καθόντανε γύρω στό 
τραπέζι κρατοΟσε δικό του χουλιάρι, 
δέν είχε δμως καί δικό του πιάτο. 
“ Ενα κοινό έμπαινε στή μέση κι άπ’ 
αύτό τρώγαν δλοι. Κι άντίθετο είναι 
τό άλαφράγκα' νά ποΰμε, μέ ξεχωρι
στό χονλιάρι και τδανάκι,

β) Ά π ό  τούς Τούρκους λεγότανε 
γιά τίς ΈλληνΙδες, τίς χριστιανές: 
Ούρουμλάρ άλαφράγκα κιτίολαρ, έρ· 
κεκλερτέν κάτδμιολαρ (ο[ Ρωμιές πάν’ 
άλαφράγκα, δέν κρύβονται άπ’ τούς 
άντρες) ! Δηλαδή, κατά τά ήθη τών 
γυναικών τής Δύσης, πού δέν κρύ
βουνε τό πρόσωπό τους μπροστά 
στούς άντρες, δπως κάναν οί Τούρ- 
κισες, τό κρατούνε ξέσκεπο, ένώ δέν 
έπρεπε, μιά πού ζούσανε στήν Τουρ
κία. Κι άντίθετο είναι φυσικά τό 
άλατούρκα· νά ποΰμε, μέ σκεπασμένο 
τό πρόσωπο.

2. βρουλχ
Γιά τό βουρλίζομαι, πού σημαίνει: 

παραφρονώ, διδάχτηκα(*) πώς παρά- 
γεται άπό τό σβούρα, βούρα (κατά τό 
βράχνα, οβράχνα ;), σβουρίζομαι, βου· 
ρίζομαι, δηλαδή περιστρέφομαι σάν 
τή σβούρα. Καί τό λ είναι παρετυμο
λογία άπό τό φούρλα |frullare— ποιώ 
ταραχήν, καθώς ή πέτρα δταν ρίπτε- 
ται μέ όρμήν είς τόν άέρα' frullo καί 
fru lla —ή ταραχή όποΰ κάμνουν τά 
πουλιά μέ τά πτερά των(*)1. Κι άπ’

(1) Περί τοϋ Ιταλικού a  l a ,  a l i a .  (Λ α ο 
γραφία, V I I ,  96—99.)

(2) Μ . Φ  ι λ ή ν τ β, Γλωσσογνωσία καί γλωσσο
γραφία έλληνική, A ',  216—217.

( 3 ) 2 » v q 1 6 ( Dv o s  Β  λ α ν τ ή , Λεξικόν τής 
Ιταλικής γλώ-σσης. Έ ν  ΒβνβτΙη. 1815.

αύτά έχουμε: αβουρλός, βονρλός καί 
ζουρλός' κι άφηρημένα ούσιαστικά : 
ζούρλα καί βούρλα. Κι αύτό τό τε
λευταίο σημαίνει: παραφροσύνη κι 
είν' άκόμα τ’ δνομα κάποιας έγκεφα- 
λικής άρρώστειας τών προβάτων.

"Ολα τά παραπάνω μπορεί κανείς 
νά πει πώς άποδεικνύονται μέ τή 
λέξη βρούλα τής Οίνόης τοΟ Πόντου 
(βούρλα, βρούλα), πού σημαίνει: σβού
ρα’ καί μάλιστα σβούρα πού τή χτυ
πούνε τά παιδιά μέ μαστίγιο γιά νά 
στριφογυρίσει, έκείνη πού κοινά λέ
γεται άμερικάνικη ή Ιταλική σβούρα.

3. γιάτος.

Ή  λέξη γιάτος είναι ό ιδιωματι
κός τύπος, πού άπαντούμε στή διά
λεκτο τής Οίνόης, τού νεοελληνικού 
κοινού : γιάντες.

Τήν περιγραφή τής έννοιας ή τοΟ 
πράγματος δέν είναι τώρα καιρός νά 
τήν καταπιαστώ. Μόνο, σάν πρώτη 
προσπάθεια γιά τήν έτυμολογία τής 
λέξης, ξεσηκώνω τά παρακάτω δυό 
λόγια—δημοσιεμένα στό περιοδικό 
τοΰ Β. Γαβριηλίδη «Είκονογραφημέ- 
νον Α Ο Δ Ο , Ά π ’ δλα δι’ δλους» άπό 
έναν άνώνυμο (‘ ) :

«Κατά τήν Καν Α. Η. Γ. (έκ Ρου
μανίας), ή λέξις Γιάντες παράγεται 
έκ τών Περσικών Jad-dasten, αί ό- 
ποΐαι σημαίνουν «μνείαν κρατεΐν».

4. Διατρός·

Σ  ένα έγγραφο τοΰ 1589 πού βρί
σκεται στό Βατικανό, κάποιοι έγκρι
τοι Μανιάτες, άπευθυνόμενοι στόν 
πάπα Γρηγόριο II , τοΰ ζητοΰν τή βοή
θεια του κατά τών Τούρκων — άπαρ- 
χές διαπραγματεύσεων γιά έξοικι- 
σμό, γιατί ή δουλεία ήτανε βαρειά 
κι άνυπόφορη.

Τό έγγραφο αύτό πρώτοι τό δημο- 
σιέψανε στά 1872 ό Theiner καί ό

(4) Σ τ ή  σ. 18 τοΰ δτους Β ',  άριϋμ^ς φύλλου 54,
28 Νοβμβφίου 1904.

X ρ ο ν ι κ ό  τ

M iclosich (') καί στά 1905 ό Σ. Λάμ- 
προς(8)· Είναι γεμάτο άνορθογρ<*φίες, 
γιατί τό σύνταξε άνθρωπος σχεδόν 
άγράμματος' κ ’ έχει, δπως δλα συνή
θως τά τέτοια, πολλές υπογραφές, 
άπό κάτώ, στό τέλος του. Άνάμεσά 
τους υπάρχει καί μιά : εγο νηκολάς 
διατρος ατεργομε το ανοΰε γεγραμενο.
Τό διατρος (γρ. Διατρός) είν έπίθετο 
ένός απόγονου τών Μέδιτζη, συγγε
νών τώνΆτζα'ίωλών τήςΆθήνας, πού 
έγκατασταθήκονε στήν Πελοπόννη
σο. Κι ό μέν Theiner καί ό Miclosich 
τ' άφήσαν άχαρακτήριστο, ό δέ Λάμ
προς τό ύπόθεσε κακόγραφο (’ ). Μά 
νομίζω πώς είναι σωστό κι άκριβές.

Σέ πολλά μέρη τοΰ Πόντου, ξέ· 
χωρ’ άπ’ τήν Οίνόη, ό Ιατρός (γρ. για
τρός) προφέρεται δατρός άπ* αύτό : 
δατρεία, δατρεύω, δατρικδν κλπ. Στήν 
Οίνόη ό ’Ιακώβ  ή 'Ιάκωβος (γρ. Για- 
κώβης) προφέρεται Διακώβης. Κι ά 
κόμα σέ λίγα μέρη τοΰ Πόντου καί ό 
Ιορδάνης (γρ. Γιορδάνης) προφέρεται 
Διορδάνης.

Στή Χίο ύπάρχει τό έπώνυμο Δια- 
αάκης (8) — άπό τό τουρκικό yasak 
εΙιηε1ί=άπαγορεύω (γιαοάκι— άπα· 
γόρευση). Καί τό γιαούρτι, άφοΰ έγινε 
ή γ,αούρτη, στή Ζάκυθο ειπώθηκε 
διαούβτη (στήν έπιγραφή ένός κατα
στήματος : διαούρτη άζεβουτουρουγΐ]).
Κι άπ’ αύτό καί τό έπώνυμο Διαουρ- 
τας, άπό τόν κατασκευαστή ή τόν 
πουλητή τής διαούρτης. τοΰ τουρκι
κού yogurt, δηλαδή τοΰ «όξυγάλα-
κτος>(“)·
’ *Όλ’ αύτά πρέπει ίσως νά σχετι
στούνε μέ τήν άντίθετη τροπή τοΰ 
δια σέ για' πρβ διατί σέ γιατί κ. ά.

5. Δρημήτηξ
Στή μελέτη «Φωνητικά, έτυμολο- 

γικά καί σημασιολογικά»(10), ό Φ.

(5) Monumenta spectantia ad utiionem 
ecclesiaruiu Graecae et Romanae, X I  v, -

( 6 )  * 0  κ α τ ά  ι ό ν  δ έ κ α χ ο ν  Β β δ ο μ ο ν  j l ® v a  *1ς τ ή ν  
Τ ο σ κ ά ν α ν  ίξοιχισμύς τ Λ ν  Μ α ν ι α τ ώ ν .  ( Ν έ ο ς  Ε λ λ η ν ο -  

ι ι ν ή μ ι ο ν ,  I I ,  3 9 b — 4 3 4 .)
(7 )  " Ο π ο υ  π ρ Ι ν ,  ο .  3 9 9 . ,
(8) *1 ω ά ν ν ο υ Β  I  ο χ  ο ν  ι ά *  ν η , λια κόν Αρ- 

x e t o v ,  I ,  ο .  3 6 , 6 5  κ ι  ά λ λ ο ϋ .
(9 )  X  y .  X .  Σ  υ  μ  β  ο  υ  λ  ί  δ  ο  υ ,  Η  σ τ α υ ρ ο μ έ ν τ )  

Ε λ λ ά δ α ,  θ ε β α α λ ο ν ί κ η  1 9 30  Σ τ ή  ο β λ .  3 9 .
(1 0 ) Λ β ξ ικ ο ν ρ α < ρ ικ ό ν  Ά β χ ι ΐ ο ν ,  I V >  x f  ·

ο Ο Π ό ν τ ο υ

Κουκουλές, άφοΰ παρατήρησε πώς 
σέ πολλές λέξεις τής νέας έλληνικής 
άναπτύσσετ’ ένα ρ άπό λόγους άφο- 
μοίωσης, πράμα πού βρίσκουμε καί 
στήν άρχαία, παραθέτει ( " )  σάν πα
ράδειγμα τής άνάπτυξης αύτής άκρι- 
βώς άπ’ τήν άρχαία γλώσσα μαζί μ 
άλλα καί τό Δριμήτριος,ττού διαβάστη
κε ς έπιγραφή ή πάπυρο Αναφέρει 
πώς γιά μερικές δμοιες λέξεις (Στρει- 
ριεύς, στρατήρ, ηρατρίδι, έλι/τρούργτ]· 
σαν) οί έκδότες τού έργου «Gramma- 
tik der Attischen Inschriften» Mei- 
sterhans καί Schwyzer νομίζουν δτι 
στήν άρχή έγινε μετάθεση τοΰ ο κ ’ 
ΰστερ’ αύτό άπόμεινε και στήν πα
λιά καί στήν καινούργια θέση του1 
καί στό τέλος -λέει πώς κι ό G . Mayer 
στή «Griechisclie Gram m atik» φρονεί 
δτι τό ρ μεταπήδησε άπό τήν έπόμε- 
νη συλλαβή(1!).

Τό πολύ συνηθισμένο στήν Οίνόη 
τοΰ Πόντου Δρημήτης ύποβάλλει τίς 
παρακάτω σκέψεις:

Πάντως κι αν τό ρ δέ μετατέθηκε, 
ή δέ μεταπήδησε άπό τή θέση του,, 
βλέπουμ’ έδώ πώς έπεσε άπό τήν 
τρίτη συλλαβή μετά τήν παρουσία 
του στήν πρώτη. Δέν είναι βέβαια ά- 
ναγραμματισμός— τό Δρτιιιήτης είναι 
τό άρχαΐο Δριμήτριος (Δρημήτριος). 
Κ ’ έχει παράγωγα δσα καί τό Δημή 
τριος- δηλαδή : Δρημητάχης(,%), Δ ρν  
μητίταης, Δρημητός.

Ώ στε μέ κάποια σιγουριά μπορού
με νά ποΰμε πώς μερικές φορές, ύ- 
στερ1 άπό τήν άνάπτυξη τοΰ νέου ρ, 
τό παλιό έξαφανίζεται. Μά χρειά
ζονται κι άλλα παραδείγματαΟ'·)

6. πατδουντζάνοξ·
Γιά τή μελιτζάνα είπε κάτι λίγα 

κι ό Σπ. Λάμπρος(’δ), παραθέτοντας
(11) "Όπου πρίν, σ. 90.

(13) ’ Α π ^ α ύ τΜ γ α ίν β ι χδ^ύποχοριοτικό ιοϋ Λγ1"

οημειαι«βί πώς ·ά : ^ν '’ 
κόμα, Ισως, δν δέν ήταν ύποπτη ή ίνά γνοο η  του 
τ g ο VQ  λ ί ν , πού βρίσκετ* ίπίοης οέ πάπυρο, *ντ  
τ ο ο υ λ λ ί  ν ( Φ.  Κ  ο - υ κ ο υ λ ε ς ,  5 ?  *
οημ. 1.) γιατί στή Ζάκυθο ϋπάρχΒΐ ή λεϊη  τ ο υ 
λ α καί τοπωνύμιο ή τ ο ύ ρ λ α  τ ο υ  Σ κ ο π  ο υ ,  
πάνω στό βουνό Σκοπός, Ν Α  άπό την πρωτευουσα

” ΰ (15 )0 φυ0ιολονικί, διήϊτιοις τοΰ ^ .ρ ^ Ιμ ο υ  κραοο- 
πατέρος Πέτρου τοΰ Ζνςρομούστου. (Νέος Ελληνο  
μνήμων, I* 453—449·)
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διάφορους τύπους τοΰ όνόματός χης 
άπό τήν ελληνική γλώσσα. Δέ διατυ
πώνει δμως καμιά σχεδόν γνώμη γιά 
τήν έτυμολογία της, λέγοντας άπλά 
πώς, άν καί ύπάρχουνε μερικοί ποΰ 
νομίζουνε τ’ δνομα τοΰ φυτοΰ σαν
σκριτικό, μπορούμε ϊσως νά τό θεω 
ρήσουμε άραβικό. Κι αϋτά τά εικάζει 
άπό τήν άραβική έπίδραση πάνω στό 
Νικόλαο τό Μυρεψό, πού άκμασε 
γύρω στά τέλη τοΟ δέκατου τρίτου 
αιώνα καί κάνει λόγο γιά τή μελι
τζάνα σάν ιαματικό φυτό(“ ).

'Απαντώντας ό Π. Καρολίδης στά 
παραπάνω (|Τ), πρώτα πρώτα θεωρεί 
όλότελ’ άττίθανη τήν έτυμολογία τής 
λέξης άπό τήν άραβική. Μά στό Α κ α 
δημαϊκό λεξικό τής γαλλικής γλώσ
σας τοΰ L ittre  διάβασε πώς, κατά τό 
Marcel Devic, τό m e l o n g e n a  ή 
m e r a n g e n a  προήλθε άπό τό άρα
βικό b a d i r d j a n .  Ά ν  δμως, λέει, 
ύπάρχει στήν άραβική λέξη b a d i r -  
d j a n ( “ ), αϋτή άναμφίβολα είναι τό 
b a d l i d j a n  η b a l d i d j a n .  Ά λ λ ’ 
αύτό έκεΐ προήλθε άπό τό περσικό 
b a d i n k h a n  ή b a d i n k g h i a n ,  
πού καί τοΰτο πάλι προέρχεται άπό 
τό σανσκριτικό b h a n d a k i .

Ο Ι συνδυασμοί αύτοί δέν τοΰ φαί
νονται πιθανοί—τό παλτΐρτδάν δμως 
τών Τούρκων τής Οίνόης τοΰ Πόν
του, άφοΰ βεβαιώνει τήν ύπαρξη τοΰ 
b a d i r d j a n  στήν άραβική, πρέπει 
νά τούς κάνει τέτοιους.

"Ωστόσο, έπειδή ό Π. Καρολίδης 
θέλει νά κατονομάσει μερικούς μεσά
ζοντες τύπους στήν έλληνική, άνάμε- 
σα στά (νδοπερσικά b h a n d a k i ,  
b a d i n k h a n  ή b a d i n k g h i a n  καί 
τά m e l o n g e n a  ή μελιτζάνα, 
σάν πιό άκριβή, μιά πού οί άλλοι δέ 
μοΰ φαίνονται άρκετοί, παραδίνω τόν 
έλληνικό τής Οίνόης τοΰ Πόντου 
ηατϋουντζάνος. Αύτός πλησιάζει πε
ρισσότερο τούς ίνδοπερσικούς, ένώ

(16) *Ο χου  πρίν, σ. 438.
(17) Νέος Έ λ λ η ν ομ νή μ α ν , I I ,  160.
(18) Κα ί υπάρχει, άφοΰ στήν τουρκική διάλβκτο τής 

Οίνόης τοΰ Πόντου ύπάρχει ό τύπος π α λ τ ι ρ τ σ ά ν .

ό τουρκικός εχει καί τήν άπό τόν ά 
ραβικό έπίδραση ('·).

7. ταβελεεύω.
Σ  δσα είπωθήκανε ( ί0) γιά τή λέξη 

ταβή ή ταβί ή Ταβής τών έγγράφων 
τής μονής Βαζελώνος, θά είχα νά 
προσθέσω τά έξής άκριβολογημένα: 

α) Τό ταβίζω εχασε σήμερα κάτι 
άπό τή σημασία του καί σημαίνει 
άπλά : λογομαχώ, λογοφέρνω- καί 
δέν ήτανε σέ χρήση στήν Οίνόη τοΰ 
Πόντου, άλλά γύρω άπ’ αύτήνε καί 
πρός τ’ άνατολικά.

β) *Η τουρκοαραβική λέξη d a v a  
στό στόμα τών κατοίκων τοΰ Πόντου, 
Τούρκων καί Ελλήνω ν, ήτανε: ταβέ, 
στήν Οίνόη: ό ταβές, τον ταβέ' έπο- 
μένως ό διάδικος δχι ταβατζης, άλλά 
ταβετδής, καθώς άκούγεται άλλωστε 
άπό τούς Πόντιους πού βρίσκονται 
στήν Ελλά δα .

γ) Ή  λέξη ταβέ σημαίνει: διαδικα
σία, δίκη' ρήμα δμως παράγωγο, δ- 
μοιας σημασίας καί δχι μειωμένης δ 
πως είναι τοΰ ταβίζω, νομίζω πώς 
είναι μόνο τό ταβελεενω τής άναφερ- 
μένης Οίνόης τοΰ Πόντου. Κι αύτό 
φαίνετ’ άπό τή φράση: ή τάδε ίταβέ- 
λέευε μέ τόν τάδε, νά παίρινεν τό οπί- 
τι (ή τάδε εκανε δικαστήριο [ή είχε 
δικαστήριο] μέ τόν τάδε, γιά νά πά
ρει τό σπίτι) κι άπό πολλές άλλες.

8. τζέργα.
Τή λέξη τ£έρνα ό Σπ. Λάμπρος έρ· 

μήνεψε: «μάλλινον κάλυμμα ή τά- 
πης». Αύτό δέ νομίστηκε άκριβές (!|) 
καί προτιμήθηκε, γιά τήν κατανόηση 
ένός χωρίου τοΰ Παναρέτου, ή έρμη- 
νεία τοΰ M iclosich καί τοΰ Meyer, 
πού γράψαν δτι πρόκειται γιά τήν 
τουρκική λέξη cerge, δηλαδή περί «έ- 
λαφρας σκηνής άπό μάλλινον ΰφα-

(19) Κ ι  δσο γνά τούς τύπους π α λ ι τ ζ ά ν α  xai  
π α τ ρ ι τ ζ ά ν α  (Νέος *Ελλη νο μνήμ «ν , I I ,  375), ·1- 
ναι μόνο μέ τόν τουρκικό συγγενείς, πβύ προέρχε
ται καθώς είπαμε άπό τόν άραβικό.

(20) Ο. Λ  α μ ν  ί δ ο υ, ΠβρΙ τής μεσαιωνικής 
γλώσσης τοΰ Π όντου . (Π οντια κά  Φύλλα, 1 , τεΰχ. 11, 
σ. 14— 15.) *Εκεΐ σημειώνεται λεπτομερέστατα κ* ή 
σχετική βιβλιογραφία.

(21) Βλέπβ τοΰ Ο . Λ  α μ φ I  δ ο ν , Τζέργα. (Π ο ν 
τιακά Φύλλα, 1, τεύχος 9— 10, σελ. 5.)
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σμα», πού φέρανε στήν 'Ελλάδα οί 
Σλάβοι (»).

Δέν ξέρω τί Θά ήτανε καταλληλό
τερο γιά τόν Πανάρετο— μά γιά τό 
πώς υπάρχει ή τσέργα στή νεοελληνι
κή γλώσσα, έφ’ δσο τηνε χρησιμοποί
ησε ό Παπαδιαμάντης, Θέλω ν’ άνα- 
φέρω 6ν’ άλλο πού άκουσα καί ξέρω :

Οί άλβανόφωνοι τής ’Αττικής μετα
χειρίζονται τή λέξη c e r g e .  Είναι ό
νομασία άντικειμένου πού φέρανβ 
μαζί τους κατά τις μεταναστεύσεις 
τους καί άσφαλώς αύτοί μεταδώσα
νε ς' έμάς λέξη καί πράμα.

Μά τό cerge είναι «χονδρός τά- 
πης» άπό άκατέργαστο μαλί καί 
χρησιμοποιείται γιά στρώμα. Μέ τή 
μορφή αύτή τό παρουσιάζει κι ό Πα- 
παδιαμάντης καί μέ τή μορφή αύτή 
τό έρμηνεύει καί ό Λάμπρος. Ά π ό  
ποΰ λοιπόν ό Miclosich κι ό Mej'er 
έρμηνέψανε «σκηνή» καί μάλιστα «έ· 
λαφρά»;

Πάντως, λέω καί πάλι πώς δέν ξέ
ρω τί Θά ήτανε καταλληλότερο γιά 
τόν Πανάρετο(,31

9. teupog.
Ή  λέξη τορνέσι, πού βρίσκεται στά 

Προδρόμεια ποιήματα(’4), έρμηνεύτη- 
κε άπό τούς έκδότες : petite mon- 
naie d ’origine frangaise(25).

Ό  Ν. Πολίτης!2*), άφοΰ έξέτασε τά 
κατά τήν προέλευση τής λέξης καί 
τοΰ πράγματος, είπε άφ’ ένός μέν, 
δτι ή χρήση τής* λέξης τορνέαια στήν 
έλληνική γλώσσα (άπό τό ίταλ. tor-

(22) Ε ίνα ι περιττό νά παρατεθεί κ* έ$ώ ή βιβλίο* 
Τραφία, μιά πού ύπάρχει λεπτομερέστατη δπου πρίν.

(23) Κ α ί στό Τσεπέλοβο τής ’Ηπείρου τ σ έ ρ γ α  
οημαίνει βαρύ μάλινο σκέπασμα τοΰ κρεβατιού. (Γ .  
Π. Ά ν α γ ν ω σ τ ο π ο ύ λ ο υ ,  Λαογραφικά έξ ’ Η 
πείρου. Λαογραφία, V» 39, σημ. 2.)

<24) H e s s e l i n g  — P e r n o t ,  P o e 
s i e s  P r o d r o m iq u e s  — H I ,  »3 καί iv *  9 i. eO  τύ- 
-*ος τ ο ρ ν ε σ ά κ  ι— IV .  83-

(25) "Οπου πρίν, στόν πίνακα τών λέξεων.
(26) Λαογραφία, I ,  46.
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nese) είναι προγενέστερη άπό τήν 
κοπή τοΰ είδους αύτοΰ τών νομισμά
των στήν 'Ελλάδα άφ’ έτέρου δέ γιά 
τά νομίσματα, δτι, άφοΰ κοπήκανε γιά 
πρώτη φορά στή Γλαρέντσα κατά μί
μηση τοΰ γαλλικοΰ δηναρίου τοΰ λε
γάμενου tournois, μπήκανε καί στίς 
βενετσιάνικες κτήσεις, άλλά κατά τά 
μέσα τοΰ δέκατου* τέταρτου αιώνα, 
γιατί κοπήκανε γιά πρώτη φορά στή 
Βενετία τήν έποχή τοΰ δουκός Άν- 
δρέου Δανδόλου (1343— 1354).

Ή  άλλη βιβλιογραφία, ή σχετική 
μέ τό Θέμα, είναι άρκετά μεγάλη(*7), 
τίποτε Θετικώτερ’ δμως δέν παραδί
νει— δηλαδή, άπό ποΰ άκριβώς τό 
tornese καί τό tournois.

Κ ’ έγώ διάβασα, στό ύπόμνημα 
πού συνοδεύει τή μετάφραση άπό τό 
Ν Ποριώτη στήν έλληνική τής βουκο
λικής τραγωδίας τοΰ Γαβριήλ ντ’ Αν 
νούντσιο « Ή  κόρη τοΰ Γιόριου»(8*), 
τά έξής : <Τορνέσι. Νόμισμα παλαιό, 
πρώτα άσημένιο, επειτα καί χάλκινο 
(διπλό καί μικρό), πού πρωτοκόπηκε 
στήν Tours τής Γαλλίας (γαλλ. tour
nois, ίταλ. tornese)».

"Υστερ’ άπ’ αύτό πρέπει, τή λέξη 
τονρος (έν. ό τονρος, πληθ. τά τούρονς) 
τής Οίνόης τοΰ Πόντου, πού θέλει νά 
πεΐ : χρυσά φλχουρία τουρκικά, νά 
τήν άναγάγουμε στά παραπάνω. Καί 
καμιά έκπληξη, έννοεΐται, δέν πρέπει 
νά φέρει στό μελετητή τό γεγονός δτι 
λέξη, σάν αύτή πού λέμε, χρησιμο
ποιήθηκε γιά νά όνομαστεϊ τουρκικό 
άντικείμενο- γιατί παρόμοια παρα
δείγματα έχουμ’ £να οωρό, πάνω στό 
ϊδιο καί ς άλλα θέματα.

I. Τ. ηηΜΠΟΥΚΗΣ

(27) Πρβ. L e g  r a n d ,  Bibliogr. vulg. I,
317 (Ή μπ έριος και Μαργαρώνα, στίχ. 9<>0). Χρονικόν 
Μορέως, δκί>. Schm itt ° 8*" 174 (2608), 8κδ.
chon σελ· 97 (1*80). D u  C a n g e . M  λέξη. Κλπ.

(28) Περιοδικό «*Η Θυμέλη», I ,  55.
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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

Τ ’ β ρ ω μ ά ν

Μάννα, σή νύχτας τ ’ άραιόν τό φεγγοφώς τή νύχτας 
άπ’ άντικρύ έβούρτσιξεν κι’ άπ’ άντικρύ έφάνθεν,
Ιρχουτον τό νυφέπαρμαν κι’ άπ' άντικρύ ζουρνάδες 
κι* άπ’ άντικρύ ή κεμεντξέ καί τή χαράς τραγώδα:, 
άπ" άντικρύ κι’ Άμάραντον σ' άλογον καθισμένος 
έφώταζεν, ξάι ’κ ’ ελλαξεν μακρά σήν ξενητείαν.
Τ ’ όμάλ’ έπήραν κ ’ έρχουσαν καί τό ρακάν’ έκλώσταν. 
ίρχουσαν μάννα, ερχουσαν κ ’ ή στράτα *κ* έκοντίν’νεν, 
ερχουσαν καί ’κ ’ έσίμωναν — άγνόν τ' δρωμαν, μάννα !

Εΐπεν καί 'κ* εΐπεν τ’ δρωμαν, ή κόρ’ έπεκοιμέθεν' 
σ' ήμέρας τό ξημέρωμαν, σβησμένον φώς τ’ όμμάτα 'τ ’ς !

Λεξιλόγιο : έβούρτσιξεν =  ξεπρόβαλε' νυφέπαρμαν =  ή yauήλιο. πομπή 
πού πάει νά πάρει τή νύφη γιά τό στεφάνωμα' ξάι— χαΰόλον' όμάλ° =  τό ίσιωμα' 
ρακάν’=νψωμα' ’ κ ’ έκοντίν’νεν=<3έ λιγόστευε.

Τό γ ρ ά μ μ α ν
Αύγίτσα,

Τό καρδόπο μ’ γιά τ’ έσέν πονεΐ, 
ψέμματα τά φιλέματα σ’— ναϊλλοί !— , 
κι’ άλλο νά κλαίω ’κ ’ έπορώ 
κι’ άλλο νά λέγω κί κρατώ 
τραγώδα σεβταλίδικα, Αύγίτσα.

Τόπον σό ψόπο μ" ί<1 κρατεί 
ή ’πομονή' κι’ άπό βραδύ 
προξενητάδες στείλω καί τερώ 
κι’ ό κύρη σ’ άν ’κί θέλ\ άμάν πετώ 
κ’ έρχουμαι κλέφτω σε, Αύγίτσα.

Λεξιλόγιο : ’κί κρατώ=<5κ βαστώ, δέν άντέχω' άμάν=Α.τ. αμέσως.

ΗΛΙΒΣ Η, ΤΣΙΡΚΙΝΙΔΗΣ
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Ζ Ω Η  Κ Α Ι

Προκήρυξη πρώτου διαγωνισμού.
Σύμφωνα μέ τή δήλωσή μας στό προ

ηγούμενο τεύχος καί έκπληρώνοτας τήν 
εύγενική έπιθυμία τοΟ καλοΰ μας συμπα
τριώτη κ. Μυρώδη Αημητρακοπούλου 

Π ΡΟ ΚΗ ΡΥΣΣΟ Μ Β ΔΙΑΓΩΝΙΣΜ Ο
γιά τήν καλύτερη καί πλουσιότερη συλ
λογή λαογραφικοΰ ύλικοΰ άπό τή γεωρ
γική ζ«η τοΰ Πόντου.

"Οσοι πρόκειται νά λάβουν μέρος στό 
διαγωνισμό παρακαλοϋνται νά μδς τό 
δηλώσουν γιά νά τους στείλομε έγκαί 
ρως λεπτομερείς όδηγίες γιά τά άντικεί 
μενα καί τό πλαίσιο μέσα στό όποιο θά 
περιστραφεΐ ή συλλεκτική τους προσπά
θεια.

Οί συλλογές πρέπει νά ύποβληθοΰν 
στά «Χρονικά τοΰ Πόντου» τό άργότερο 
μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 1944.

‘Εν  καιρφ θά συγκροτηθεί ή άρμόδια 
έπαροπή πού θά κρίνει τά Εργα.

Ή  συλλογή -πού θά βρββευτεΐ θά είναι 
ιδιοκτησία τής ’Επιτροπής Ποντιακών Μ ε
λετών' καί θά δημοσιευτεί στό «Άρχεΐον 
Πόντου». Ό  συγγραφέας τοΰ Μργου έκτός 
άπό τό Ιπαθλο θά £χει καί 25 άνάτυπα 
τής συλλογής του.

Καθήκον έπιτακτικό.
"Οπως βλέπει ό Αναγνώστης παραπά

νω, οί λαογραφικές συλλογές πού θά 
βραβεύονται κάθε φορά πού θά προκη
ρύσσομε διαγωνισμούς, θά δημοσιεύονται 
στό «Άρχεΐον Πόντου». "Ετσ ι τά «Χ.τ.Π.» 
προσφέρουν τίς ύπηρεσίες τους καί στό 
περισπούδαστο καί αώστηρώς έπιστημο- 
νικό ποντιακό περιοδικό σύγγραμμα, πού 
είναι καθήκον έπιτακτικό δλων τών συμ
πατριωτών μας νά τό ένισχύουν μέ κάθε /  
τρόπο στή μεγάλη του προσπάθεια.

Καλή ευκαιρία.
Μέ τήν παραπάνω προκήρυξη καί μέ 

άλλες δμοιες πού θά έπακολουθήσουν πι
θανότατα μέ νέα Μπαθλα ευπορών συμ
πατριωτών μας, παρουσιάζεται μιά καλή 
εύκαιρία στούς Πόντιους λαογράφους νά 
συνδέσουν τό δνομά τους μέ μιά ή καί 
μέ περισσότερες άπό τίς πολλές πτυχές 
τής ζωής τής ιδιαίτερης πατρίδας τους 
καί γενικά μέ τή λαογραφία τοϋ Πόντου.

Τό ϊργο αύτό περισσότερο, βέβαια, 
άναλογεΐ στούς δασκάλους μας, δσοι ύ 
πηρετοΰν σέ χωριά ή πόλεις μέ ποντιακό 
πληθυσμό. Είναι πλησιέστερα πρός τό

Κ Ι Ν Η Σ Η

έπάγγελμά τους καί τούς βοηθάει σοβα 
ρά στή σταδιοδρομία τους. Επαφή κα
θημερινή καί σχετική οικειότητα μέ τό 
λαό £χουν. Κάποια έπιρροή άπάνω του 
έξασκοΰν. Καί καιρό διαθέτουν πάντα 
καί Ιδίως κατά τίς διακοπές. Γ ι ' αύτό καί 
ot ώς τώρα Πόντιοι λαογράφοι βρίσκον
ται συνήθως στίς τάξεις τών έκπαιδευτι- 
κ ώ ν - Ί. Βαλαβάνης, Π. Τριανταφυλλίδης,
Σ. Ίωαννίδης, 1. Παρχαρίδης, 'Ελ . Κού- 
σης, Δ. Η. Οίκονομίδης, θεμ . Παστιάδης, 
Γ. Σουμελίδης, Παντελής Μελανοφρύδης, 
Δ. Κ. Παπαδόπουλος (λταυριώτης), Γ. 
Κανδηλάπτης (Κάνις), Μιλτ. Νυμφόπουλος, 
Εύφρ. Σιδηροπούλου κ. ά.

Ή  παρόρμησή μας αύτή δέν Αφορά, 
βέβαια, τούς έπιζώντες άπό τούς παρα
πάνω δασκάλους μας, πού άπό μόνοι 
τους, δπως ‘καλά γνωρίζομε, συνεχίζουν 
μέ £νθεο ζήλο τή συλλεκτική τους προσ
πάθεια Αποτεινόμαστε κυρίως στούς δα
σκάλους μας πού έφυγαν σέ ώριμη όπωσ- 
δήποτε ήλικία άπό τήν πατρίδα καί στους 
νέους δασκάλους μας πού κατέχουν τό 
ποντιακό γλωσσικό Ιδίωμα τοϋ τόπου 
τής καταγωγής τους. Κατεπανάληψη 
έχουν έκδοθεΐ έγκύκλιες τοΰ Ύπ. Έ θ ν ι
κής Παιδείας μέ σχετικές όδηγίες τής Α 
καδημίας Αθηνών, πού τονίζουν τή με
γάλη έπιστημονική καί έθνική άξΙα πού 
ίχει ή συναγωγή τών λαογραφικδν μας * 
μνημείων, σέ τρόπο ώστε νά είναι περιτ
τό νά έπαναλαμβάνομε τά ίδια, πού άλ
λωστε είπώθηκαν καί στά προηγούμενά 
μας τεύχη.

Πιστεύομε πώς οί νέοι μας δάσκαλοι, 
τά £φεδρα οτελέχη πού όδήγησαν τούς 
πατέρες καί τούς μεγαλύτερους άδελ- 
φούς τών μαθητών τους στή δόξα κατά 
τούς έθνικούς μας άγώνες, θά θελήσουν 
να προσφέρουν καί αύτή τήν ύπηρεσία, 
πού είναι έξίσου πολύτιμη, γιατί πρόκει
ται νά περισώσει τίς Ανεκτίμητες δημιουρ
γίες τοΰ λαοΰ μας, αύτόν τοΰτον τόν πο
λιτισμό πού Εχει Αναπτύξει αιώνες όλά- 
κερους στή γ ενέτειρ α . Τό έ'ργο αύτό, εΐ- 
δικά γιά μδς τούς έκπατρισμένους, μπο
ρεί καί πρέπει ν 1 άποτελέσει τή μεγαλύ
τερη καί τήν εύγενικότερη φιλοδοξία τής 
ζωής μας.

Έκτακτες ουνειοφορές
Μδς συγκινεΐ ίδιαίτερα ή συνεχιζό 

μενη ένίσχυση τοΟ περιοδικού μας μέ 
£κτακτες συνεισφορές. Έ τ σ ι  κοντά σ’ έ- 
κείνες πού καταχωρίσαμε στό προηγού
μενό μας τεΰχος, μδς έστειλαν καί τά 
άκόλουθα ποσά :
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Ό  κ. Πολ. Κωνσταντινίδης,
_ ώς πρώτη δόση, δραχ. 500.000
.0  κ. Μιχ. Σ . Μιχαηλίδης » 200.000
Ό  κ. Νικόλ. Σαββαντίδης » 200.000
Ό  κ. Εύάγγελος Ίωαιννίδης » 100.000
Ό  κ. Ίωάν. Μολυβδδς » 50.000
Ό  κ. Πρόδρ Πετρίδης > 50.000
Ή  οικογένεια Παν. Τζουλιάδη 
είς μνήμην Εύθαλίας Παυλίδη » 25.000

Τά «X. τ. Π.» έκφράζουν σέ δλους 
τούς καλούς μας συμπατριώτες θερμότα
τες εύχαριστίες.

Μ(α εύγεν.κή χειρονομία.
Ό  συμπατριώτης μας κ. Παν. Κ. Μα- 

ρουλίδης έθεσε στή διάθεση τοΰ Συλλό 
γου μας τό ποσό των 2.000.000 δραχμών, 
ώς πρώτη δόση, γιά τήν ίδρυση καί λ ε ι
τουργία έξωτερικοΰ Ιατρείου τοΰ Συλλό
γου μας στήν Καλλιθέα. Τό Δ. Συμβού
λιο στή συνεδρίασή του της 5 -Τ2 43 έχει 
καταρτίβει έπιτροπή γιά τή μελέτη καί 
την καλύτερη έφαρμογή τής έπιθυμίας 
του διαθέτη

Ό  Σύλλογός μας ευχαριστεί θερμά 
τόν καλό μας συμπατριώτη καί τόν συγ
χαίρει γιά τήν εόγενική του αύτή καί ψι- 
λάνθρωπη χειρονομία.

Παράδειγμα y i i  μίμηση
Ό  κ. Παν. Κ. Μαρουλίδης έχει θέσει 

στή διάθεση τοΰ Συλλόγου μας 80 παλ- 
τουδάκια, γιά νά δοθοΰν κατά τΙς προσε
χείς έορτές τών Χριστουγέννων στά όρ- 
φανά καί τά άπορα παιδιά πού είναι έγ· 
γεγραμμμένα στά παιδικά συσσίτια τοΰ 
Συλλόγου μας. Τό Δ. Συμβούλιο κατά 
τήν συνεδρίασή του τής 5-12-43 έλαβε τήν 
άπόφαση νά μεριμνήσει γιά τήν αΰξηση 
τοΰ άριθμοΰ^αύτοΰ, ώστε νά μπορέσουν 
νά έπενδυθοΰν δσο γίνεται περισσότερα 
φτωχά παιδιά. Τό παράδειγμα τοΰ κ. Μα- 
ρουλίδη έλπίζομε πώς θά τό μιμηθοΰν 
καί άλλοι εΰποροι συμπατριώτες μας.

Γιά  τΙς x n cp ti ποντιακέ; c i*cyeve ies .
Σύμφωνα μέ έθιμο πού έγινε πιά πα- 

παράδοση, τό Δ. Συμβούλιο τοΰ Συλλό 
γου μας κατά τήν συνεδρίασή του τής 
5-12-43 έλαβε τήν άπόφαση νά διανείμει 
χρηματικά βοηθήματα κατά τΙς έορτές 
τών Χριστουγέννων καί τής Πρωτοχρο 
νιας στίς άπορες ποντιακές οικογένειες 
Αθηνών-Πειραιώς καί Περιχώρων.

Βεβαίως μέ τή σημερινή έλαττωμένη 
αγοραστική άξία τή< δραχμής τά βοηθή 
ματα πού θά χορηγηθοΰν δέ θ' άποτελέ- 
σουν καμμιά σοβαρή οικονομική άνακού- 
φίση στίς τόσες άνάγκες καί στήν τόση 
δυστυχία πού δημιούργησε ό πόλεμος. 
'Ωστόσο ή άπόφαση αύτή τοΰ Δ. Συμ 
βουλίου |Χ ει πολύ περιεχόμενο γιατί πη
γάζει από τις παραδόσεις τοΰ Ποντιακού
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Λαοΰ στόν κύκλο τής φιλανθρωπίας καί 
τής άλληλοβοηθείας.

Γ ι’ αύτό έλπίζει πώς δλοι οί εΰποροι 
συμπαταιώτες μας καί δσοι όπωσδήποτε 
προσφέρβυν τόν όβολό τους γιά τήν ένί- 
σχυση του έργου τοΰ Συλλόγου, θά προ 
θυμοποιηθοΰν καί αύτή τή φορά, δπως 
καί στά προηγούμενα χρόνιβ,νά προβοΰν 
στίς άνάλογες άτομικές θυσίες γιά τήνδσο 
τό δυνατόν αίσθητότερη έκδήλωση τής 
άλληλοβοηθείας μεταξύ τής Ποντιακής 
οίκογενείας.

Γεώργιος Κ. Βαλαβάνης, 
(1876-1941).

"Ολο καί άραιώνονται οί τάξεις τών 
διανοουμένων τοΰ παλαιοΰ καλοΰ καιροΰ, 
πού ώς κληρικοί, διδάσκαλοι καί καθη- 
γηταί, συγγραφείς καί δημοσιογράφοι ά- 
γωνίστηκαν τόν άγώνα τόν καλόν, γιά 
νά μας άφήσουν σάν πολύτιμη κλ\ΐρονο- 
μιά τό θησαύρισμα τών πνευματικών τους 
άσχολιών.

Έ τ σ ι, μαζί μέ τόσους άλλους, χά
σαμε μέσα στή δίνη τοΰ πολέμου καί τόν 
συμπολίτη μας Γεώργιο Βαλαβάνη, πού 
άπό καιρό έπασχε άπό χρόνιο νόσημα.

Ό  Γεώργιος Βαλαβάνης γεννήθηκε 
στήν Κερασούντα τό 1876, καί σπούδασε 
στό έκεΐ ήμιγυμνάσιο. Ό  άείμνηστος θείος 
του καί καθηγητής ’Ιωάννης Βαλαβάνης, 
γνωστός γιά τις περισπούδαστες λαο- 
γραφίκές του συγγραφές, έπιμελήθηκε 
Ιδιαίτερα γιά τήν πνευματική του κατάρ 
τιση. Οί γονείς του ήθελαν νά τόν κάνουν 
έμποροράφτη. Μά τό στοιχείο τοΰ Γεω ρ
γίου Βαλαβάνη δέν ήταν ή «ραφίς άλλά 
ή γραφίς». Μέ τά έφόδια πού πήρε άπό 
τό ήμιγυμνάσιο τής Κερασούντας καί άπό 
τόν θείο του, έβγαλε στήν Κερασούντα 
τήν «Άρητιάδα», έβδομαδιαία έφημερίδα 
πού κυκλοφόρησε άπό τό έτος 1911 έως 
τόν Μάϊο τοΰ 1914, σέ ιδιόκτητο τυπο
γραφείο.Μετά τή ΜικρασιαΊική καταστρο
φή έργάσθηκε στά Πατριαρχεία στήν 
Κων]πολη γιά τήν περισυλλογή, περίθαλ
ψη καί άποστολήστήν 'Ελλάδα τών προσ
φύγων συμπατριωτών μας, δπου τούς άκο- 
λούθησε τελευταίος.'Εγκαταστάθηκε στόν 
Συνοικισμό Ύμηττοΰ, δπου καί είχε έκ- 
λεγεΐ Κοινοτάρτης.

"Εργα  του είναι :
1 Σύγχρονος γενική ιστορία τοΰ Πόν

του άπό τοΰ 1914—1923, έν Άθήναις 1925.
2. Γαμήλια τραγούδια καί έθιμα τής 

Κερασοΰντος (Ποντιακά Φύλλα έτ. 2 
(1937) τεΰχος 17—18 σελ 242—244 καί τεύ
χος 19 σελ. 276 277).

3. Πόθεν τό δνομα τής Πουλαντζάκης 
τοΰ Πόντου (δπου παραπάνω έτ. 3 (1938) 
τεΰχος 27 σελ. 103-111).

'Επίσης παρά τήν χρονία του πάθηση 
είχε καταρτίσει μέ ζήλο καί ένθουσιασμό 
άξιόλογη συλλογή λαογραφίκοΟ ύλικοΰ
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τής Κερασούντας καθώς καί πολύτιμα 
στοιχεία γιά τή ναυτική ζωή τοΰ Πόν
του. Δυστυχώς τά δύο αύτά τελευταία 
έργα του δέν πρόλαβε νά τά ίδεϊ δημο
σιευμένα, τό λυπηρότερο δέ είναι δτι 
εύθύς μετά τό θάνατό του έξαφανίστηκαν 
καί ώς τώρα δέν έχουν άνευρεθεί.

ΟΙ έθνικές αύτές ύπηρεσίες τοΰ άει- 
μνήστου συμπολίτη, φίλου καί συμμαθη
τή μου Γεωργίου Βαλαβάνη δικαίως τόν 
κατατάσσουν άνάμεσα στή χορεία τών 
έκλεκτών Ποντίων, οτούς όποιους όφεί- 
λεται κάθε τιμή. Αίωνία του ή μνήμη !

Δραπετσώνα 10—10—43
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Σ.τ.Δ.— Τό Δ. Συμβούλιο του Συλλό
γου μας μόλις έμαθε τόν θάνατο τοΰ 
Γεωργίου Βαλαβάνη, γνωρίζοντας καί τά 
άδημοσίευτα παραπάνω έργα του, έστει
λε έπιτροπή γιά νά συλλυπηθεΐ τήν οίκο- 
γένειά του καί νά πληροφορηθεί γιά τήν 
τύχη τών χειρογράφων πού άφηβε.

Δυστυχώς έλαβε τήν άπάντηση δτι δλα 
τά χειρόγραφά του είχαν έξαφανιστεΐ. 
Όποιος γνωρίζει τίποτε τό σχετικό μέ 
τά ύπόψη χειρόγραφα παρακαλείται νά 
ένεργήσει κατάλληλα, σέ τρόπο ώστί νά 
μή χαθεί τόβος κόπος καί τόσοι λαογρα- 
ψικοΐ καί Ιστορικοί θησαυροί πού δύβκ· 
λα μπορεί νά ξαναμαζευτοΰν.

‘Ιωάννης Μαλιούμογλους.
(1881 — 1943)

Στις  10 'Ιουλ ίου  φβιο, πέθανε στή θεσσαλβνίκη 
ό όφθαλμίατρος Ί .  Μαλιούμογλους, μέλος καί άλ
λοτε πρόεδρος τής Ο .Χ .Α . «ή *Αποστολική Διακβνία». 
Γεννήθηκε στή Μερζιφούντα χοΰ Π όντου τό £τος 
1881. Τ ή ν  15 Αύγουστου Ιγ ινε  στή Θεσσαλονίκη xb 
σαρανταήμερο μνημόσυνό του στήν έκκλησία τής’Αχει- 
ροποιήτου. ’Επακολούθησε τελετή στήν αίθουσα τής 
• ’ΑπΛστολικής Διακονίας*, δπου έκφωνήθηκαν λόγοι 
γιά τό βίο καί τή δράση του. Μίλησαν ό πρόεδρος 
τής »*Αποστολικής Διακονίας*, ό καθηγητής τής 
θεολογίας κ. Β .  ·Ιωαννίδης, ό Ιεροκήρυκας κ. *Αλ. 
Στρατίδης, 6 καθηγητής κ. Ά γ .  *Αγαθαγγελίδης καί 
ό πρόεδρος τής «Ε,ύξείνου Λέσχης» Θεσσαλονίκης κ. 
θ . Κ .  Θεοφύλακτος. Δημοσιεύομε παρακάτω τήν ομι
λία τοΰ κ. Θεοφυλάκτου, δπου γίνεται λόγος γενικό
τερα καί γιά τό ρόλο πού διαδραματίσανε οί δάσκαλοι 
καί οΐ γιατροί μέσα ·τόν ύπόδβυλο 'Ελληνισμό .

"Ο,τι έχω νά προσθέσω καί έγώ άπό 
τήν ζωήν καί τόν βίον τ ο ΰ ’Ιωάννου Μα- 
λιούμογλου άνάγεται είς ώρισμένα στά
δια τής ζωής του. Πιστεύω πώς άπ’ αύτά 
πού θά πώ θά βγει κάποιο δίδαγμα ώφέ- 
λιμο.

Ό  Ί . Μαλιούμογλους ύπήρξεν άν_τι- 
προσωπευτικός τύπος ώρισμένης έποχής. 
Αύτή τήν πτυχή θά προσπαθήσω νά ξεδι
πλώσω.

Πώς έξώρμησε στήν Κοινωνία; Ώ ς 
διδάσκαλος. Τήν έπβχή έκείνη. Έδώ  καί 
40 χρόνια. Στήν άπόμερη έκείνη γωνιά 
τοΰ 'Ελληνισμού, τόν Πόντον. Καί σέ μιά 
άπομεμακρυσμένη σκοπιά : τήν Μερζι- 
φοΰντα.

Ή τανε τετιμημένο τό πρόσωπο καί ό 
ρόλος τοΰ διδασκάλου. Καθοδηγητής δχι 
μόνον τών μικρών άλλά καί τών μεγά
λων Ό  διδάσκαλος ένέκλειε μέσα του 
τά ιδανικά τοΰ λαοΰ, ήτανε κατ_’ έξοχήν 
έθνικό πρόσωπο. Ή  ιδιώτης τοΰ δασκά
λου ήτβνε, βέβαια, καί έπάγγελμα άλλ’ 
ήτο καί έξησκεΐτο ώς αποστολή. Ή τανε 
κοντά στά άλλά άσκησις είς τόν ένάρε- 
τον βίον, ένσάρκωσις τών πατρίω ν, πρό· 
σωπον πρός μίμησιν.

Γ ι' αύτό φιλοδοξία τών νέων ποΰ άπο· 
φοιτούσανε άπ' τά Γυμνάσια ήταν νά γ ί
νουν διδάσκαλοι. Αύτό συνετέλεσε ώστε 
άπό δύο - τρία φυτώρια, (τά περιώνυμα 
Γυμνάσια), νά μορφωθή άλματωδώς καί 
σέ μιά πεντηκονταετία δλη ή μεγάλη πε
ριοχή τοΟ Πόντου.

Ό  Ιω άννης Μαλιούμογλους άνήκει 
ατήν χορείαν έκείνων πού φιλοδόξησαν 
νά χρησιμεύσουν ώς κβιομένη δδδ« γιά 
τούς άλλους.

Είχε μέσα του Κοινωνικόν ένστικτον.
Δέν ξέρω άν έδίδαξε πολλά ή ολίγα 

χρόνια. Διετήρησε δμως πάντοτε τήν 
σφραγίδα τοΰ διδασκάλου καί τόν ρόλον 
πού έξήσκει τό έπάγγελμα. ’Ήθελε καί 
εύχαρίστησίς του ήτανε νά διδάσκη. Δέν 
ξεκολνοΰν εϋκολα αί πρώται έξεις.

Πώς έγινε ϋστερα γιατρός; Ή  θέσις 
τοΰ Ιατροΰ παντού άλλά ιδιαιτέρως στά 
μέρη έκεΐνα καί στήν έποχή έκείνη ήταν 
διακεκριμένη. Ό  Ιατρός έπαιζε σπουδαιό- 
τατον ρόλον είς τήν έθνικήν ζωήν. Πα
ράλληλα μέ τόν Κλήρον ό ίατρός ύπήρξεν 
ό έμψυχωτής τοΰ έθνικοΰ φρονήματος, ό 
παραστάτης τών έθνικών ταγών, ό έμ- 
πνευστής τών καλών σκέψεων, ό δδηγός 
πρός τάς όρθάς κατευθύνσεις. Ό  ιατρός 
ήτο τύπος διεθνής άπολαύων γενικής έκ- 
τιμήσεως. Είχε κάποιαν καί πολλήν διά- 
κρισιν άπ’ τόν διδάσκαλον, Δέν τόν έδέ- 
σμευεν ή έξάρτησις. Ή τα ν  έλεύθερος είς 
τάς πράξεις του, Έμπαινε μέ θάρρος 
κ«ί είς τοΰ πλουσίου τό μέγαρον καί είς 
τοΰ πτωχοΰ τήν καλύβην. Ή τα ν  οικογε
νειακός σύμβουλος τώνάλλοεθνών δσο καί 
τών δμοεθνών.Εΐχε πολλά πλεονεκτήματα. 
Καί έκεΐ πού έβοηθοΰσε τό έμφυτον κο ι
νωνικόν ένστικτον έγίνετο τό κέντρον τής 
πνευματικής κινήσεως σέ κάθε κοινότητα 
καί πόλη. Ή  έλευθέρα έξάσκησις τοΰ έ· 
παγγέλματος, ή μεγάλη κοινωνικότης τοΰ 
έπαγγέλματος, ή άνεξαρτησία τής σκέ- 
ψεως, ή οικονομική έπάρκεια έν πολλοΐς, 
έθετε τόν ιατρόν περισσότερον άπό κάθε 
άλλον σοφόν ή διδάσκαλον ύπό εύνοϊκω 
τέρας συνθήκας. Ό  ίατρός έξειλίχθη είς 

- Ιατροφιλόσοφον καί έχει πολύ περιεχόμε- 
νον καί ώραίας παραδόσεις ό τελευταίος 
αύτός τίτλος.

Εϋλογον, λοιπόν, ήταν διά κάβε δια
νοούμενον καί τόν μεμυημένον στήν έ- 
θνική ζωή διδάσκαλον νά φίλοδοξη νά 
γίνιι Ιατρός. Νά έπιτύχη άνώτερη—Βπως
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έφαίνετο τότε —κοινωνική θέση καί νά δρδ 
εύρύτερα καί καλλίτερα.

'Αύτό έπεδίωξε καί έπέτυχε ό Ίωάν. 
Μαλιούμογλους.

Μπορώ νά πώ μέ ήσυχη συνείδηση 
δτι καί τούς δύο παραπάνω τύπους τής 
έθνικοκσινοβνικής μας ζωής, τοΰ διδασκά
λου καί τοΰ ίατροΟ, ήθέλησε νά άπομιυη- 
θή έν παντί ό Ί. Μαλιούμογλους καί έξε· 
πλήρωσε τόν σκοπόν του.

θ ά  μπορούσε νά παρουσιασθή ώς 
πρότυπον Ανθρώπου, κοινωνικού παρά
γοντος, χριστιανός, Ανθρωπιστής, έπιστή· 
μων άρτιος, έπαγγελματίας σεμνός.

Αίωνία του ή μνήμη !
θ. Κ. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ

Ή  κ&ξηοη τής τιμής τοΰ περιοδικού μβς.
Είναι, νομίζομε, περιττό νά έπαναλά· 

βθμε καί νά τονίσομε πώς τό περιοδικό 
μας δέν είναι έμπορική έπιχείρηση. Γ ι ’ 
αύτό Kaj παρά τήν άπότομη ύψωση δλων 
τών_ ειδών καί τοΰ χαρτιού καί τών τυπω
τικών, ή τιμή τοΰ 2ου τεύχους έ'μεινε ή 
ίδια μέ τήν τιμή τοΰ 1ου. Ωστόσο πολλοί 
συμπατριώτες μας, Ανάμεσα στούς ό 
ποιους καί βιοπαλαιστές άκόμα, δχουν 
έκφράσει τήν Απορία τους γιατί νά δι
στάζουμε νά αύξήσουμε τήν τιμή του, 
πού γιά τόν κάθε Αναγνώστη θ’ Αποτε
λούσε μιά μικρή καί Ανεπαίσθητη έπιβά- 
ρυνση κάθε μήνα, ένώ γιά τό περιοδικό 
θά ήτανε, τώρα προπαντός στά πρώτα 
του βήματα, μιά ύπολογίσιμη ένίσχυση 
γιά τήν οικονομική ιου αύτοτέλεια. "Ετσι 
ή αύξηση τής τιμής τοΰ περιοδικού μας 
ίχει, κατά πολύ, τήν προέλευσή της καί 
Από τό Αναγνωστικό μας κοινό. Καί αύ
τό Αποτελεί μιά πρόσθετη σοβαρή ένδει
ξη πώς οί συμπατριώτες μας Αγάπησαν 
στοργικά τό περιοδικό τους.

"Ας σημειωθεί κοντά σ' αύτά πώς άν 
πουλιόντανε δλα τά φύλλα τοΰ πρώτου καί 
δευτέρου τεύχους μέ τις Αρχικές τους τι
μές, δέ θά μπορούσαμε μέ τίς εισπράξεις 
πού θά κάναμε νά τά ξανατυπώσομε σή
μερα. Γ ι’ αύτό καί τά φύλλα πού μας δμει- 
ναν άπό τό Ιο  καί τό 2ο τεύχος μας θά 
πουλιούνται κι αύτά τοΰ λοιπού πρός 5 
χιλ. δραχμές.

Γνώμες x>i χρίαβις γι« τό ιτβριοίιχό μ*ς.
Χ « ρ . Χ ρ .  Λ εμ ο νέπ ουλ ος  (τέως Δήμαρχος Κατε

ρίνης). «Μέ μεγάλη χαρά πήρα τό πρώτο τεύχος τών 
«Χρονικών τοϋ ΙΙόντου». Χαρά, μαζί καί ύπερηφά- 
νεια σάν Πόντιος, γιατί αύτό πού έγινε ύπό τίς ση
μερινές περιστάσεις άπό τόν καλό μας Σύλλογο, 
δπου είναι γνωστή ή δράση του καί σέ άλλες κα
τευθύνσεις, είναι σωστός άθλος. Συγχαίρω όλοψύ- 
χως δλους πού είχαν τήν έμπνευσμένη πρωτοβουλία

ενα τέτοιο έθνικό έ ρ γ ο .. .  01 συμπατριώτες μας 
δέχθηκαν τό πρώτο τεύχος μέ Απερίγραπτη χαρά. 
Συγκινείται κανείς βλέποντας τούς έδώ Ποντίους νά

υποστηρίζουν τό περιορικό μας με μιά προθυμία( μέ 
ενα σωστό φανατισμό, φανατισμό εύγενικό, χού fci- 
ρει νά έκδηλωνει μονάχα ό Πόντιος σέ παρόμοιες πε
ριστάσεις...»
Β  Εστία  (1ης Νοεμβρίου 1943). «Τό πρώτον
τεύχος τών «Χρονικώ ν τού Πόντου» δίδει δείγματα 
άξιολόγου όργανώσεως καί καλών προθέσεων. Ω ραίος 
και σαφώς καθωρισμένος 6 προορισμός τού νέου πε
ριοδικού..-».

Κ .  Βά ρνα λης . Σ τ ή ν  έφημερίδα «Πρωία» τής 19 
Η 11-43. γράφει γιά τό περιοδικό μας: « ...Τ Ι μα
κρινός έλληνικός κόσμος ζωντανεύει μέσα στίς σε
λίδες του ! Μακρινός όχι μονάχα τοπικά, παρά καί 
χρονικά. Για τί ό πολιτισμός τών Ποντίων είναι πα- 
λαιότατος, δπως καί ή γλώσσα τους... Αύτή ή άπο- 
μόνωση τών Ποντίων στήν τελευταία βορειανατο- 
λική άκρα τού έλληνισμού μπορεί νά έδωσε ξεχωρι· 
στήν έξέλιζη στή γλώσσα τους καί Ιδιοτυπία, δμως 
δέν έκοψε καί τήν ψυχική συνέχειά τους μέ τό έπί- 
λοιπο έθνος. Τουναντίον άντλώντας άπό τήν ϊδια 
μεσαιωνική πηγή τοΰ έλληνισμού, άνάπτυξε τά Ιδια 
κοινά πνευματικά στοιχεία μέ τούς άλλους όμοε- 
θνείς : άγάπη τής πατρίδας, άγάπη τής λεύτερης 
ζωής, θαυμασμός τού ι\ρωϊσμού, πού φθάνει σέ δ·ια 
υπερφυσικά. Καί τό Ιδανικό αύτής τής άγάπης, 6 
Διγενής ’Ακρίτας, μέ τήν πλούσια καί πολύτιμη καί 
μοναδική στό είδος της λαϊκή ποίηση...

είνσι τό πρώτο λαογραφικό περιοδικό, πού 
έκδίδουν οί Π όντιο ι γιά νά διασώσουν άπό τή λήθη 
τά πνευματικά λείψανα τού πολιιισμού τους. Φ εύ 
γοντας άπό τόν τόπο τους έφεραν μαζί τους αύ- 
τόν τόν θησαυρό, θά ήτανε έγκλημα άν τόν άφήνανε 
νά χαθή. 'Ιδρύσανε πρώτα τό «Ά ρ χείον  Πόντου», 
περιοδικό σύγγραμμα, πού έως τώρα έχει δημοσιέψει 
έντεκα καλοτυπωμένους τόμους, μέ γλωσσικό, λαο
γραφικό καί Ιστορικό ύλικό. ΙΙλ ά ϊ σ* αύτό τό ’Α ρ 
χείο έκδώσανε γιά λίγον καιρό τά «Ποντιακά Φύλλα» 
κι* αύτωνών συνέχεια σοβαρή, είνε τά «Χρονικά τού 
Πόντου»,

Ολ* αύτά ένδιαφέρουν δχι μονάχα τ·ύς Π ο ν 
τίους, δχι μονάχα τούς λαογράφους καί τούς γλωσ
σολόγους, παρά κ ι ’ ύλάκερο τόν έλληνισμό. Διότι τά 
δημοσιεύματα δλα ίχουν δχι μονάχα άξΙα έπιστημο- 
νική , άλλά καί αΙσΟητική καί Ιωνική...

01 Παρθενώνες, ot ·Α<ρροδίτβς, οί ’Απόλλωνες 
κλπ. είναι πολυ μακριά στήν Ιστορική μας συνέχεια. 
Κ ι ’ δμως άρχίσαμε άπό τά μακρινά, σ’ αύτά άπά- 
νω θεμελιώσαμε τόν λογιοτατίστικο πολιτισμό μας 
και περιφρονήσαμε τή γλώσσα μας καί τά χυδαΐκά 
«μυδάρια*, όπως τά έλεγε περιφρονητικά ό γλωσσά- 
μύντορας Μυστριώτης. Κ ι*  δμως μέσα σ’ αίτά τά 
μυϋάρια είναι ό Διγενής ’Ακρίτας κ ’ ή ψυχή τοΟ 
νεώτερου έλληνισμού*.

Μ η λ ,^ΡΠ{· («Προσφυγικός Κόσμος» 2 1— 11 — 
1943).Ά π ’ άφορμή τή συζήτηση γύρω στό «Μικρασια 
τικό ’Αρχείο» γράφει γιά τό περιοδικό μας : « ...Π ρ ίν 
όμως μπω στό θέμα μας, αισθάνομαι βαθύτατα ύπο- 
χρεωμενο τόν έαυτό μου, νά έκφράσω τόν ένθουσια- 
σμό μου γιά τό καινούργιο αύτό περιοδικό ιών 
Ποντίων, ένα ωραιότατο, φροντισμένο καί μέ θα υ 
μάσιες ύποσχέσεις όργανο έρευνας καί τιμής τού έλ- 
ληνισμού τού Πόντου, νά συγχαρώ τό Σύλλογο «*Αρ· 
γοναΰται - Κομνηνοί» γιά τήν έθνικότατη άλλά καί 
έςαιρετικά έςυπηρετική τής έπιστήμης πρωτοβουλία 
του αύτή, πού τόσο τόν τιμά, καί νά τοΰ εύχηθώ μ* 
όλη μου τήν καρδιά, προκοπή καί σ* αύτόν τόν το
μέα τής δράσης του, όπως καί σ* δλους τούς άλλους 
εύγενικους καί καθαρά Ιδεαλιστικούς σκοπούς του.

Τό  είπαμε καί άλλοτε : Γ ιά  μάς τούς πρόσφυγες, 
κληρονόμους, ένός έλληνισμού μέ μακραίωνη ιστορία 
καί με άφθονη καί ποικίλη έθνική ζωή καί δράοη, 
που σταμάτησε δμως ή έξέλιξή του τραγικά, άπότο* 
μα καί τελειωτικά, οί υποχρεώσεις μας γιά τήν έρευ- 
νά του σ* δλες τις δκδηλώσεις του καί γιά τήν Ιστο
ρική του δικαίωση, είναι έπιτακτικώτερες, άπό κάθε 

α  το^ ^^νικοΰ μας συνόλου, πού συνεχίζει
τήν πρόοδό του άδιάσπαστη μέσα στά Ιδια φυσικά 
καί κοινωνικά περιβάλλοντα. Ο ί Π όντιοι φάνηκαν 
πώς τήν ιδέα αύτή ξέρουν μέ πίστη καί μέ όργανω- 
μένο σύστημα νά τήν Απιδιώκουν καί νά τήν πραγ
ματώνουν »

\

ΕΚ Δ Ο ΣΕ ΙΣ
Σ έ  συνέχεια μέ τό «*Η θέμις εχει κέφια» καί «*Η 

θέμις έχει νεύρα» κυκλοφόρησε καί τό
« Ο Ρ Κ ΙΖ Ο Μ Α Ι Ν Α  Ε ΙΠ Ω  Τ Η Ν  Α Λ Η Θ Ε ΙΑ Ν »  

σέ κομψό τόμο 154 σελίδων τού γνωστού Πόντιου εύ- 
θυμογράφου κ. Δ. Ψ αθά .

ΠΕΝΘΗ
Τ ή ν  30 Νοεμβρίου άπεβίωσεν ό Χαρίλαος Ν . Πα- 

στιάδης έκ Κοτυώρων. Ό  Σύλλογός μας έκφράζει

θερμά συλλυπητήρια εις τάς οίκογενείας τών άδελ- 
φών του Θεμ. Ιΐαστιάδη καί Ά γ η σ . Ψωμιάδη.

Τά «X . τ. Π .» ένώνουν τά συλλυπητήριά τους.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
•Ο κ. Α Ρ ΙΣ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ  Ο Φ Λ Ο Υ Δ Η Σ

•Η δ. Ν ΙΚ Η  Μ . Μ ΙΧ Α Η Λ ίΔ Η  
*Έκαμαν τούς γάμους των στή Θεσ)νίκη στίς 7.10.43.

Τά «X. τ. Π .» τούς εύχονται κάθε χαρά καί εύ- 
τυχία.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
(Τά χειρόγραφα πού μδς στέλνονται, είτε δημοσιεύονται ειτε 6χι, δέν έτιιστρέψονται)

Πραζ. Ά ρ γ υ ρ β π β υ λ ο ν . *0  Σύλλογός μας έλαβε 
τήν εύγβνική έπιστολή σας καί σάς εύχαριστεΐ τόσο 
γιά τά καλά σας λόγια, δσο καί γιά τήν προθυμία 
σας νά έξυπηρετήσετε τούς σκοπούς του στόν κύκλο 
τής άρμοδι,οτητός σας.

Γ ιά ν ν η ν  Γ κ έ λ η ν .  Πήραμε τό γράμμα σας καί 
τή συνεργασία πού μάς στείλατε^-•’'Α ν  τό νομίζετε 
καί σείς άπαραίτητο, κάντε, σάς παρακαλοΰμε, τόν 
κόπο νά περάσετε άπό τά γραφεία μας καμιά άπό 
τις κανονισμένες ήμέρες καί ώρες.

X .  Λ εμ β ν β π β υ λ ο ν . Πήραμε τό φάκελο μέ τήν 
Α ' πράξη τού θεατρικού σας έργου « 'Ο  Γιώρ* άγάς». 
*Η δημοσίευσή του θ* άρχίσει άπό τό προσεχές μας 
τεύχος. Σάς εύχαριστούμε καί γιά τά καλά σας λό
για καί περιμένομε καί άλλη συνεργασία σας· Θά 
προσπαθήσουμε τοΰ λοιποΰ νά σάς στέλνομε κατευ
θείαν στήν Κατερίνη 75 τεύχη.

Ν . I .  Ά ρ χ ιτ ε κ τ β ν ίδ η ν .  Λάβαμο τά άνέκδοτά 
σας τής Κεπέκπλησες. θά  δημοσιευτούν προσεχώς.

ΙΊεριμένομε κ ι ’ άλλη συνεργασία σας.
Μ ιλ τ . Ν υμ φ ^π ουλον . Πήραμε τή συνεργασία 

σας. Σάς εύχαριστούμε. Περιμένομε κι* άλλα σας χει
ρόγραφα. Σάς γράφομε καί ιδιαιτέρως.

Π .  X .  Έ φ ρ α ιμ ίδ η ν . Πήραμε τό τραγούδι τοΰ 
«Κυρ-Θεπέκη». θ ά  δημοσιευτεί προσεχώς. Ε ίνα ι ά- 
νάγκη νά ξαναπεράσετε άπό τά γραφεία μας κι* άν 
έχετε τίποτε άλλο έτοιμο παρακαλοΰμε νά μάς τό 
φέρετε.

Λ  Μ α κρ ίδ η ν . Πήραμε τά χειρόγραφά σας. 2.ας 
παρακαλούμε, άν δέν σας κάνει κόπο, νά περάσετε 
άπό τά γραφεία μας, ή νά πάρετε τόν διευθυντή μας 
στό τηλέφωνο.

Ν . Ε α β β α ντ ίδ η ν . IIήρα με τά χειρόγραφά σας. 
θ ά  δημοσιευτοΰνε στά προσεχή μας τεύχη. Περιμέ
νομε καί άλλη συνεργασία σας.

Π . Γ .  Κ ω νσ τα ντ ιν ίδ η ν . Πήραμε τη συνεργα
σία σας. Σάς εύχαριστούμε. Περάστε, άν εύκαιρείτε, 
καμιά μέρα άπό τά γραφεία μας.

εημβίΜαπ. Ό  Διευθυντής τοΰ περιοδικού θά βρίσκεται στά γραφεία μας, Μ ε
νάνδρου 4, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη καί Παρασκευή, ώρα 10 11.


