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Θ ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΣΩ ΥΣΡΨΣΩ 

 
Γράφει ο Γιϊργοσ Υζτρου 
Θ περιοχι του Ρόντου κατοικικθκε για πρϊτθ φορά από Μωνεσ ναυτικοφσ περίπου το 800 π.Χ. Οι Μωνεσ ίδρυςαν 
πολλζσ πόλεισ ςτθν περιοχι, όπωσ τθν Τραπεηοφντα το 783 π.Χ. Τα χρόνια πζραςαν και ζνασ καινοφριοσ λαόσ 
εμφανίςτθκε ςτθν περιοχι του Ρόντου, ιταν οι ωμαίοι που εκείνθ τθν εποχι κατείχαν όλεσ τισ περιοχζσ γφρω 
από τθν Μεςόγειο Κάλαςςα. Μετά από τθν εμφάνιςθ του Χριςτιανιςμοφ και άλλων διάφορων λαϊν θ ωμαϊκι 
Αυτοκρατορία πλζον ζφτανε ςτο τζλοσ τθσ. Ο Κεοδόςιοσ Α’ πζκανε το 395 μ.Χ. και όριςε ςτθν διακικθ του τθ 
διαίρεςθ τθσ αυτοκρατορίασ ςε δφο τμιματα, το δυτικό και το ανατολικό.  
 
Ο Ρόντοσ λόγω τθσ γεωγραφικισ του κζςθσ εντάχκθκε ςτο ανατολικό τμιμα (Βυηαντινι Αυτοκρατορία). Μετά τθν 
κατάρρευςθ του δυτικοφ τμιματοσ, το ανατολικό πλζον με τθν ονομαςία Βυηαντινι Αυτοκρατορία ανζλαβε δράςθ. 
Το 1204 μετά από πολλζσ περιπζτειεσ το Βυηάντιο ζπεςε. Κατά τθν 4θ Σταυροφορία πραγματοποιικθκε θ πρϊτθ 
Άλωςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ από τουσ Φράγκουσ.  
 
Πμωσ οι βυηαντινι εξουςία ςυνεχίςτθκε να αςκείται ςε τζςςερα καινοφρια κράτθ τθν αυτοκρατορία τθσ Νίκαιασ, 
τθν αυτοκρατορία τθσ Τραπεηοφντασ (Ρόντοσ), τον Μιςτρά και το δεςποτάτο τθσ Θπείρου. Θ αυτοκρατορία τθσ 
Τραπεηοφντασ ι αυτοκρατορία του Ρόντου τόνιςε τθν φπαρξθ τον Ελλινων ςτθν Μικρά Αςία.  
Μετά τθν ανάκτθςθ τθσ Ρόλθσ από τθν αυτοκρατορία τθσ Νίκαιασ το 1261 ο Ρόντοσ ακολοφκθςε τθν δικιά του 
πορεία και δεν ενϊκθκε με τθν Βυηαντινι Αυτοκρατορία όπωσ ζκαναν τα άλλα μικρά κράτθ. Θ Αυτοκρατορία τθσ 
Τραπεηοφντασ ςτάκθκε όρκια για περίπου δφο αιϊνεσ μζχρι και το 1461 όπου κατακτικθκε από τουσ Οκωμανοφσ 
Τοφρκουσ οι οποίοι πραγματοποίθςαν τθν Άλωςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ πριν από 7 χρόνια.  
 
Πμωσ, οι κάτοικοι κράτθςαν τα ικθ, τα ζκιμα, τισ παραδόςεισ, τθν γλϊςςα και τισ ςυνικειεσ τουσ. Κακϊσ 
περνοφςαν τα χρόνια φτάςαμε ςτο 1821 όπου οι Ζλλθνεσ επαναςτατοφν κατά των Τοφρκων. Μερικοί Ρόντιοι 
πιγαν ςτθν Ελλάδα για να βοθκιςουν ςτθν επανάςταςθ του Γζνουσ. Πλοι οι Ρόντιοι, όμωσ, επθρεάςτθκαν από τισ 
επαναςτατικζσ ιδζεσ, παρόλα αυτά όμωσ καμία ςθμαντικι επανάςταςθ δεν ςυνζβθ.  
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Φτάςαμε ςτο 1914, ςτθν αρχι του Α’ Ραγκοςμίου Ρολζμου. Θ επανάςταςθ των Νεότουρκων το 1908 τουσ ζφερε 
ςτθν εξουςία και υποςχζκθκαν ςτουσ Ρόντιουσ ότι δεν κα τουσ κάνουν τίποτε κακό και ότι κα τουσ δϊςουν 
προνόμια για να τουσ βοθκιςουν. Απολφτωσ τίποτα δεν ςυνζβθ από αυτά τα ψζματα. Ζτςι οι Νεότουρκοι 
ξεκίνθςαν μια ςειρά από γενοκτονίεσ ςε πολλζσ φυλζσ μζςα ςτθν αυτοκρατορία τουσ, μια από αυτζσ ιταν και θ 
Γενοκτονία του Ρόντου που ξεκίνθςε το 1914.  
 
Οι Ρόντιοι ηιτθςαν πολλζσ φορζσ βοικεια από τουσ Ζλλθνεσ, όμωσ δεν γινόταν να ςταλκεί βοικεια προσ το 
παρόν. Με τθν λιξθ του πολζμου και με τθν Ελλάδα να βρίςκεται ςτο πλευρό των νικθτϊν, ενϊ θ Τουρκία με τθ 
πλευρά των θττθμζνων, ζφερε τθν βοικεια των Ελλινων πιο κοντά ςτουσ Ρόντιουσ. Θ ςυνκικθ των Σεβρϊν ζδωςε 
ςτθν Ελλάδα τθν βόρεια Ιπειρο, τθν ανατολικι Κράκθ και τθν περιοχι τθσ Σμφρνθσ ςτθν Μικρά Αςία.  
 
Οι Ζλλθνεσ με το που αποβιβάςτθκαν ςτθν Σμφρνθ ξεκίνθςαν ζναν πόλεμο με τουσ Τοφρκουσ για τθν 
απελευκζρωςθ των Ελλινων που βρίςκονταν ακόμθ κάτω από τθν κυριαρχία των Τοφρκων, ανάμεςα ςε αυτοφσ 
ιταν και οι Ρόντιοι. Θ γνωςτι Μικραςιατικι εκςτρατεία ξεκίνθςε. Ενϊ οι Ζλλθνεσ φαίνεται να τα καταφζρνουν, οι 
Ρόντιοι προςπακοφν κι αυτοί να αποκροφςουν τισ Τοφρκικεσ δυνάμεισ από τθν περιοχι τουσ με μικρζσ εξεγζρςεισ. 
Οι Ζλλθνεσ φτάνουν ζωσ και 60 χιλιόμετρα ζξω από τθν Άγκυρα.  
 
Πμωσ, τα πράγματα είναι με το μζροσ των Τοφρκων πλζον. Οι Ζλλθνεσ ξεμζνουν από πυρομαχικά και τρόφιμα, ζτςι 
αναγκάηονται να υποχωριςουν. Οι ςτρατιϊτεσ και πάρα πολλοί κάτοικοι εγκαταλείπουν όπωσ όπωσ τθν Μικρά 
Αςία με καράβια. Ταυτόχρονα, ςκοτϊνονται και πάρα πολλοί, κυρίωσ Ρόντιοι. Πςοι δεν ζφυγαν Ζλλθνεσ και 
Ρόντιοι από τθν Μικρά Αςία κα φφγουν με τθν ςυνκικθ τθσ Λωηάνθσ και τθν ανταλλαγι πλθκυςμϊν το 1923.  
Πλοσ ο Ελλθνιςμόσ τθσ Μικράσ Αςίασ ζχει πλζον ξεριηωκεί. Ελάχιςτοι ζμειναν πίςω και οι περιςςότεροι από 
αυτοφσ δεν κατάφεραν να επιβιϊςουν από τα Τοφρκικα όπλα. Σιμερα πολλοί Ρόντιοι ζχουν καταφφγει ςτθν 
Ελλάδα ι ςτθν ωςία, όπου ευθμεροφν. Θ 19θ Μαΐου ζχει κακιερωκεί ωσ θμζρα μνιμθσ για τα κφματα του 
Ροντιακοφ Ελλθνιςμοφ.  

Γιϊργοσ Υζτρου 
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ΣΛ ΥΣΡΨΛΣΛ 
 

Γράφει θ Ζμμυ Πακαρίου 
 
Υόντιοι ονομάηονται οι Ζλλθνεσ που κατάγονται από τθν περιοχι του Ρόντου, δθλαδι τα νότια παράλια 
του Εφξεινου Ρόντου, ςτθ ςθμερινι βορειοανατολικι Τουρκία. Οι ίδιοι αυτονομάηονται ωμιοί. Θ 
παρουςία Ελλινων ςτθν περιοχι του Ρόντου ανάγεται από τθν αρχαιότθτα μζχρι τουσ νεότερουσ 
χρόνουσ οπότε θ πλειονότθτά τουσ (οι χριςτιανοί Ρόντιοι) μεταφζρκθκε ςτθν Ελλάδα, με τθν ανταλλαγι 
πλθκυςμϊν που ακολοφκθςε τθ Μικραςιατικι Καταςτροφι του 1922 και τθν Γενοκτονία των Ελλινων 
Ροντίων που εξαπολφκθκε από τουσ Νεότουρκουσ το 1919. Πςοι Ρόντιοι είχαν μεταναςτεφςει ςτθν 
ωςικι Αυτοκρατορία μετά από ζνα ςφντομο διάςτθμα ακμισ που ακολουκικθκε από ςκλθροφσ 
διωγμοφσ από το ςταλινικό κακεςτϊσ, αναγκάςτθκαν να μετεγκαταςτακοφν ςτθν Ελλάδα μετά τθν 
κατάρρευςθ τθσ Ζνωςθσ.  
 
Οι Ρόντιοι χαρακτθρίηονται από τα ςτοιχεία παράδοςθσ και εκίμων που μετζφεραν από τθν πατρίδα 
τουσ. Οι χοροί, θ ποντιακι διάλεκτοσ και κάποια από τα ζκιμα διατθροφνται μζχρι και ςιμερα. Σιμερα, 
ςε οριςμζνεσ περιοχζσ τθσ Τουρκίασ, ιδιαίτερα ςτισ περιοχζσ Τόνγιασ και Πφεωσ, ομιλείται ακόμθ θ 
ποντιακι διάλεκτοσ και χορεφονται οι ποντιακοί από μουςουλμάνουσ Ροντίουσ, απογόνουσ των 
εξιςλαμιςμζνων Ροντίων οι οποίοι είχαν εξαιρεκεί, λόγω κρθςκεφματοσ, από τθν ανταλλαγι πλθκυςμϊν 
του 1923.  
 

Ζμμυ Πακαρίου 
 

 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%8C%CE%BD%CE%B3%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%8C%CF%86%CE%B7%CF%82_(%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE)&action=edit&redlink=1


SCHOOL-ECO-ΠΩΦΠΘΓΞΣΨΦΩΥΑ 
ΧΨ’2 τάξθ 6ου ΣΟΣΘΠΕΦΣΩ ΔΘΠΣΨΛΞΣΩ ΧΧΣΟΕΛΣΩ ΦΟΩΦΛΡΑΧ «ΛΩΡ ΔΦΑΓΣΩΠΘΧ» 

 

Σ ΥΣΡΨΛΑΞΣΧ ΕΟΟΘΡΛΧΠΣΧ 
 

Γράφει ο Χριςτοσ Ψςιλεμάνθσ 
 
Υόντιοι ονομάηονται οι Ζλλθνεσ που κατάγονται από τθν περιοχι του Ρόντου, δθλαδι τα νότια παράλια 
του Εφξεινου Ρόντου, ςτθ ςθμερινι βορειοανατολικι Τουρκία όπωσ επίςθσ και από τθν ΕΣΣΔ. Οι ίδιοι 
αυτονομάηονται ωμιοί. Θ παρουςία Ελλινων ςτθν περιοχι του Ρόντου ανάγεται από τθν αρχαιότθτα 
μζχρι τουσ νεότερουσ χρόνουσ οπότε θ πλειονότθτά τουσ (οι χριςτιανοί Ρόντιοι) μεταφζρκθκε ςτθν 
Ελλάδα, με τθν ανταλλαγι πλθκυςμϊν που ακολοφκθςε τθ Μικραςιατικι Καταςτροφι του 1922 και τθν 
Γενοκτονία των Ελλινων Ροντίων που εξαπολφκθκε από τουσ Νεότουρκουσ το 1919. Πςοι Ρόντιοι είχαν 
μεταναςτεφςει ςτθν ωςικι Αυτοκρατορία ι είχαν διαφφγει ςτθν ΕΣΣΔ, μετά από ζνα ςφντομο διάςτθμα 
ακμισ που ακολουκικθκε από ςκλθροφσ διωγμοφσ από το ςταλινικό κακεςτϊσ, αναγκάςτθκαν να 
μετεγκαταςτακοφν ςτθν Ελλάδα μετά τθν κατάρρευςθ τθσ Ζνωςθσ. 
 
   Γλϊςςα των περιςςότερων Ροντίων ιταν θ ποντιακι. Εξαίρεςθ αποτελοφςαν, μζχρι τθν ανταλλαγι 
πλθκυςμϊν του 1923, οι τουρκόφωνοι Ρόντιοι τθσ περιοχισ τθσ Μπάφρασ. Ραρ' όλο που διατθρεί 
ςτοιχεία τθσ αρχαίασ ιωνικισ διαλζκτου τθσ Μιλιτου, τα οποία ανάγονται μζχρι τθν εποχι του Ομιρου, θ 
διάλεκτοσ αυτι προζρχεται από τθν ελλθνιςτικι εποχι. Στα 2600 χρόνια ηωισ τθσ, θ ποντιακι διάλεκτοσ, 
πζρα από τισ επιδράςεισ τθσ ελλθνιςτικισ κοινισ και τθσ μεςαιωνικισ κοινισ ελλθνικισ, δζχτθκε 
επιδράςεισ από το λεξιλόγιο των Γενουατϊν και των Βενετςιάνων τθσ Τραπεηοφντασ, των Ρερςϊν, των 
Γεωργιανϊν και των Τοφρκων. Ωςτόςο οι ξζνεσ λζξεισ αυτζσ εξελλθνίςτθκαν και εντάχκθκαν ςτο κλιτικό 
ςφςτθμα τθσ ελλθνικι γλϊςςασ.  
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Δεν είναι μόνο θ καταγωγι που κακιςτά τουσ Ροντίουσ τον κρίκο που ενϊνει τθ ςφγχρονθ Ελλάδα μ’ ζναν 
τόπο διςχιλιετοφσ ιςτορίασ, τόπο που αποίκθςαν οι Μιλιςιοι εγκακιδρφοντασ ζναν φωτεινό ιωνικό 
πολιτιςμό, τόπο που ανζδειξε, ςτα μεταγενζςτερα χρόνια, ζνδοξεσ αυτοκρατορίεσ κι ακόμθ αντθχεί από 
τουσ κρφλουσ τουσ, τόπο που ποτίςτθκε με αίμα θρϊων και αγίων. Δεν είναι μόνο το αρχαιοπρεπζσ 
γλωςςικό τουσ ιδίωμα που διατιρθςε τθν ιωνικι μελωδικότθτα κι ακοφγεται ακόμα ςτα τραγοφδια και 
τα παραμφκια τουσ, θ ιδιαίτερθ μουςικι τουσ, οι δυναμικοί χοροί τουσ, θ τοπικι γαςτρονομία που 
επιβιϊνει ςτα οικογενειακά τραπζηια.  
 
Είναι το πάκοσ με το οποίο διατθροφν τθν ποντιακι ταυτότθτά τουσ. Κι αυτι, δεν ορίηεται μόνο από τθν 
αδιαμφιςβιτθτθ πολιτιςμικι ιδιαιτερότθτα των Ροντίων, αλλά και με τθν προςπάκειά τουσ να 
ςυνδεκοφν με το ιςτορικό παρελκόν ενόσ τόπου μακρινοφ, τθν αναηιτθςθ των ιχνϊν του περάςματοσ 
των προγόνων τουσ από εκεί, τθ νοςταλγία για ζναν τρόπο ηωισ που δεν βιϊκθκε από τθ νεότερθ γενιά, 
αλλά διατθρείται ακζραιοσ ςτθ μνιμθ του ζκνουσ, ανζφερε θ Ρρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ. 
 
Θ τραγικι κατάλθξι τθσ, με τθν μεκοδευμζνθ και ςυςτθματικι γενοκτονία που με διωγμοφσ, ςφαγζσ, 
προςπάκειεσ βίαιου εξιςλαμιςμοφ και ανείπωτθ βαρβαρότθτα, τουσ ξερίηωςε από τισ πατρογονικζσ 
εςτίεσ τουσ και τουσ ζφερε ςτον δρόμο τθσ προςφυγιάσ, είναι ανεποφλωτο τραφμα. «Ο άνκρωποσ ζχει 
ρίηεσ, κι όταν τισ κόψουν πονεί». 
 
Πμωσ ο Ροντιακόσ ελλθνιςμόσ μετζφερε ςτθν Ελλάδα τον δυναμιςμό του και τισ αξίεσ του. Τθν πίςτθ 
ςτθν πατρίδα, τθν οικογζνεια, τθν κοινότθτα, τισ παραδόςεισ. Τθν εργατικότθτα και τθν ακάματθ 
εφευρετικότθτά του. Ππου κι αν εγκαταςτάκθκαν Ρόντιοι, ςτα χωριά και τισ πόλεισ τθσ Μακεδονίασ και 
τθσ Κράκθσ, ςτουσ ςυνοικιςμοφσ τθσ πρωτεφουςασ, παρά τισ δυςκολίεσ ενςωμάτωςθσ και ζνταξθσ τθσ 
πρϊτθσ γενιάσ, κατάφεραν να προκόψουν και βοικθςαν και τθν Ελλάδα να προκόψει. Κράτθςαν 
άρρθκτουσ τουσ δεςμοφσ ανάμεςά τουσ και διεκδίκθςαν τθν ιδιαιτερότθτά τουσ. Αλλά θ διεκδίκθςθ αυτι 
δεν ςιμαινε οφτε απομόνωςθ, οφτε απόςχιςθ.  
 

Χριςτοσ Ψςιλεμάνθσ 
 

 

 



SCHOOL-ECO-ΠΩΦΠΘΓΞΣΨΦΩΥΑ 
ΧΨ’2 τάξθ 6ου ΣΟΣΘΠΕΦΣΩ ΔΘΠΣΨΛΞΣΩ ΧΧΣΟΕΛΣΩ ΦΟΩΦΛΡΑΧ «ΛΩΡ ΔΦΑΓΣΩΠΘΧ» 

 

ΥΣΡΨΛΑΞΣΧ ΕΟΟΘΡΛΧΠΣΧ 
 
Γράφει ο Γεϊργιοσ Υουμπουλίδθσ  

 

 
 
Ρόντιοι ονομάηονται οι Ζλλθνεσ που κατάγονται από τθν περιοχι του Ρόντου, δθλαδι τα νότια παράλια του 
Εφξεινου Ρόντου, ςτθ ςθμερινι βορειοανατολικι Τουρκία όπωσ επίςθσ και από τθν ΕΣΣΔ. Οι ίδιοι 
αυτοονομάηονται ωμιοί. Θ παρουςία Ελλινων ςτθν περιοχι του Ρόντου ανάγεται από τθν αρχαιότθτα μζχρι τουσ 
νεότερουσ χρόνουσ οπότε θ πλειονότθτά τουσ (οι χριςτιανοί Ρόντιοι) μεταφζρκθκε ςτθν Ελλάδα, με τθν ανταλλαγι 
πλθκυςμϊν που ακολοφκθςε τθ Μικραςιατικι Καταςτροφι του 1922 και τθν Γενοκτονία των Ελλινων Ροντίων 
που εξαπολφκθκε από τουσ Νεότουρκουσ το 1919. 
 

 

Θ Υαναγία Χουμελά 
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Θ Γενοκτονία των Ελλινων του Υόντου 

 
 
Θ γενοκτονία των Ελλινων του Ρόντου αναφζρεται ςε ςφαγζσ και εκτοπιςμοφσ εναντίον Ελλθνικϊν πλθκυςμϊν 
ςτθν περιοχι του Ρόντου που πραγματοποιικθκαν από το κίνθμα των Νεότουρκων κατά τθν περίοδο 1914-
1923.Οι μζκοδοι που χρθςιμοποιικθκαν ιταν θ εκτόπιςθ, θ εξάντλθςθ από ζκκεςθ ςε κακουχίεσ, τα 
βαςανιςτιρια, θ πείνα και θ δίψα, οι πορείεσ κανάτου ςτθν ζρθμο και ςυχνότατα οι εν ψυχρϊ δολοφονίεσ ι 
εκτελζςεισ. Ο αρικμόσ των κυμάτων ζχει υπολογιςτεί από ζναν Ρόντιο μελετθτι ςε 353.000,αρικμόσ που 
υιοκετείται και από τισ περιςςότερεσ ξζνεσ πθγζσ και ποντιακζσ οργανϊςεισ και αναφζρεται ςε επίςθμεσ 
εκδθλϊςεισ, ενϊ νεότερεσ μελζτεσ ζχουν αποδείξει ότι ο υπολογιςμόσ αυτόσ είναι αυκαίρετοσ και υπολογίηουν τα 
κφματα ςε περίπου 100-150 χιλιάδεσ νεκροφσ. Οι επιηϊντεσ κατζφυγαν ςτον Άνω Ρόντο (ςτθν ΕΣΣΔ)και μετά τθ 
Μικραςιατικι Καταςτροφι το 1922, ςτθν Ελλάδα.    
Στισ 24 Φεβρουαρίου 1994 θ Βουλι των Ελλινων ψιφιςε ομόφωνα τθν ανακιρυξθ τθσ 19θσ Μαϊου ωσ «Θμζρα 
Μνιμθσ για τθ Γενοκτονία των Ελλινων ςτο Μικραςιατικό Ρόντο», θμζρα που ο Μουςταφά Κεμάλ αποβιβάςτθκε 
ςτθ Σαμψοφντα. Επίςθσ, ςτο 1998 θ Βουλι ψιφιςε ομόφωνα τθν ανακιρυξθ «τθσ 14θσ Σεπτεμβρίου ωσ θμζρασ 
εκνικισ μνιμθσ τθσ γενοκτονίασ των Ελλινων τθσ Μικράσ Αςίασ από το Τουρκικό Κράτοσ». 

Γεϊργιοσ Υουμπουλίδθσ 
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Σι Υόντιοι 
Οι Ρόντιοι χαρακτθρίηονται από τα ςτοιχεία παράδοςθσ και εκίμων που μετζφεραν από τθν πατρίδα 
τουσ. Οι χοροί, θ ποντιακι διάλεκτοσ και κάποια από τα ζκιμα διατθροφνται μζχρι και ςιμερα.  

Σιμερα, ςε οριςμζνεσ περιοχζσ τθσ Τουρκίασ, ιδιαίτερα ςτισ περιοχζσ Τόνγιασ και Πφεωσ, ομιλείται 
ακόμθ θ ποντιακι διάλεκτοσ και χορεφονται οι ποντιακοί χοροί  από μουςουλμάνουσ Ροντίουσ, 
απογόνουσ των εξιςλαμιςμζνων Ροντίων οι οποίοι είχαν εξαιρεκεί, λόγω κρθςκεφματοσ, από τθν 
ανταλλαγι πλθκυςμϊν του 1923.  

Χοφία Χιάμκουρθ 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%8C%CE%BD%CE%B3%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%8C%CF%86%CE%B7%CF%82_(%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE)&action=edit&redlink=1


SCHOOL-ECO-ΠΩΦΠΘΓΞΣΨΦΩΥΑ 
ΧΨ’2 τάξθ 6ου ΣΟΣΘΠΕΦΣΩ ΔΘΠΣΨΛΞΣΩ ΧΧΣΟΕΛΣΩ ΦΟΩΦΛΡΑΧ «ΛΩΡ ΔΦΑΓΣΩΠΘΧ» 

Σι παραδοςιακζσ ςτολζσ των Υοντίων 
 

Γράφει θ Ρικολζτα Χατηθλία 
 
Θ παραδοςιακι γυναικεία φορεςιά είχε ωσ χαρακτθριςτικό  ζνδυμα τθσ, τθν  Ηιποφνα. Ανάλογα με τθν 
θλικία τθσ γυναίκασ άλλαηε και θ φορεςιά. Αποτελοφνταν από τθ τάμπλα, τα ςκουλαρίκια, το κομίσ-
πουκάμιςο και τθν ςαλιάρα, ζνα κόςμθμα, το κατιφζ, το αςχόρ, τθ ηιποφνα, τα ςαλβάρ, και τα 
υποδιματα.  
 

 

 
Θ ανδρικι παραδοςιακι φορεςιά πιρε το όνομά τθσ, από το παντελόνι με τα ςτενά ςκζλια και τθν 
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φαρδιά ςοφρα το οποίο ονομαηόταν ηίπκα. Θ φορεςιά αποτελοφνταν από το παςλικ, ζνα φυλακτό τθν 
ϊρα το γιλζκ, το καμίσ, ζνα κάμα, το ςελαχλίκ, το τροπολόηορ, το εγκόλπιο, το καπνοςάκουλο, τθ ηίπκα 
και τισ πότασ. 
 

 

Ρικολζτα Χατηθλία 
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ΥΑΦΑΔΣΧΛΑΞΕΧ ΧΨΣΟΕΧ ΨΣΩ ΥΣΡΨΣΩ 

 
Θ ανδρικι παραδοςιακι φορεςιά πιρε το όνομα από το παντελόνι με τα ςτενά ςκζλια και τθν φαρδιά ςοφρα, το 
οποίο ονομαηόταν Ηίπκα. Γι’ αυτό με τον όρο “Ηίπκα” εννοοφμε ολόκλθρθ τθν ποντιακι ανδρικι ενδυμαςία, που 
περιλαμβάνει γιλζκο, ςακάκι, ηωνάρι, κουκοφλα, τςάπουλασ και μζςτια. Το φφαςμα που χρθςιμοποιοφςαν για τθν 
καταςκευι τθσ ανδρικισ ενδυμαςίασ ιταν τςόχα ι βαμβακερό φφαςμα ι λινό ι καςμίρ, ενϊ τα πιο ςυνθκιςμζνα 
χρϊματα ιταν το μαφρο, το καφζ, και το μπλε. 

 
 

 
Γεϊργιοσ Υουμπουλίδθσ 

 
ΧΣΦΣΛ ΞΑΛ ΨΦΑΓΣΩΔΛΑ 

 
 
Στουσ ποντιακοφσ χοροφσ, οι άνδρεσ και οι γυναίκεσ ςχθματίηουν ςυνικωσ κφκλο και πιάνονται από τουσ καρποφσ. 
Χορεφουν με ςτθτό το ςϊμα, τα πόδια ελαφρά ανοιχτά και τα χζρια άλλοτε υψωμζνα και άλλοτε με λυγιςμζνουσ 
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τουσ αγκϊνεσ. Το ςϊμα ακολουκεί, με πιςτά ρυκμικζσ και ςυγχρονιςμζνεσ κινιςεισ (ιδίωσ των γλουτϊν), τα μικρά 
βιματα των ποδιϊν. Οι ποντιακοί χοροί εκτελοφνται με ςυνοδεία μουςικισ από κεμεντηζ που παίηει ο 
κεμεντηετηισ (λυράρθσ), ο οποίοσ ςυχνά ςτζκεται ςτο κζντρο του κφκλου. Κατά τισ υπαίκριεσ γιορτζσ, θ μουςικι 
προζρχεται από τουλοφμ (αςκί, γκάιντα) και ταοφλ (νταοφλι, ηουρνά) ι κεμεντηζ και ντζφι. 
 
 

 
Σπαρτιάτεσ χορεφουν πυρίχιο (450 π.χ.) χορόσ με ιςτορία 2.500 χρόνων!!! 

 

 Σζρρα Ο ωραιότεροσ και διαςθμότεροσ χορόσ. Ριρε τθν ονομαςία του από τον ποταμό Σζρρα. Υπάρχει 

ςε διαφορετικζσ μορφζσ ανάλογα με τθν περιοχι. 

 Διπάτ Το όνομα του χοροφ ςτθν Τραπεηοφντα. Ριρε το όνομά του από τα δφο επιτόπια πατιματα,ι 

Γιαβαςτόν: Σθμαίνει αργόσ χορόσ, ι Κοδεςπενιακόν: Χορόσ τθσ οικοδζςποινασ ι Ομάλ Τραπεηοφντασ: Το 
όνομα του χοροφ ςτθν Ελλάδα 

 Κότςαρι  Χορόσ τθσ περιοχισ Κάρσ, που οι χορευτζσ πιάνονται από τουσ ϊμουσ. 

 Λετςίνα  Χορόσ τθσ περιοχισ Κάρσ. 

 Μαχαίρια  Χορόσ επίδειξθσ μαχαιριϊν. Αναφζρεται ςτθν Κφρου Ανάβαςθ από τον Ξενοφϊντα όταν 

χορεφκθκε από δφο Κράκεσ ςτθν Ορντοφ (Κοτφωρα) ι Tθ μαχαιρί ι Ριτςάκ οϊνί: Θ Τοφρκικθ ονομαςία του 
χοροφ 

 Ομάλ  Ομάλ Μονόν: Απλόσ χορόσ με ζξι βιματα που δεν χρειάηεται ιδιαίτερθ χορευτικι ικανότθτα και 

τον ςυναντάμε ςτθν περιοχι Τςιμεράσ ςτθν Αργυροφπολθ και ςτθνΤραπεηοφντα. 

 Ομάλ (Κάρσ): Μδιοσ χορόσ με τον προθγοφμενο με ζντονο τρζμουλο ςτο ςϊμα. 

 Τικ (Διπλόν) ι Τικ Σο Γόνατον Χορόσ που χορευόταν ςε όλο ςχεδόν τον Ρόντο με δζκα βιματα. 

 Τρυγϊνα Χορευόταν ςε παραλλαγζσ ςε διάφορεσ περιοχζσ του Ρόντου. 

 
Γεϊργιοσ Υουμπουλίδθσ  
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ΑΦΛΕΦΩΠΑ:  ΘΚΘ ΞΑΛ ΕΚΛΠΑ ΨΩΡ ΥΣΡΨΛΩΡ 

 
 

Υοντιακά ικθ, ζκιμα και δειςιδαιμονίεσ 
 

Γράφει ο Χτάκθσ Υουγαρίδθσ  
 

Ψο καλαντόνερον 
Καλαντόνερον ονομαηόταν το πρϊτο νερό που ζπαιρναν τα μεςάνυχτα τθσ Ρρωτοχρονιάσ από τθν 
βρφςθ, τθν πθγι ι το πθγάδι από όπου προμθκεφονταν το πόςιμο νερό. Τθσ λιψθσ του καλαντόνερου 
προθγοφνταν το καλαντίαςμαν τθσ βρφςθσ. Λίγο πριν τα μεςάνυχτα τοποκετοφςαν κοντά ‘σ ςο πεγάδ’ 
 (βρφςθ) διάφορα δϊρα όπωσ ξθροφσ καρποφσ (λεφτοκάρα, καρφδα, ςφκα) ςτάρι, γλυκά, μιλα, 
κυδϊνια, κ.λ.π. λζγοντασ τθν ευχι: Ξάλαντα και καλόσ καιρόσ, πάντα και του χρόνου. Αυτόσ που 
ζπαιρνε το νερό, μζχρι να το πάει ςτο ςπίτι δεν κοιτοφςε πίςω του οφτε μιλοφςε ςε κανζναν. Ζπινε όλθ θ 
οικογζνεια από λίγο και ράντιηαν το ςπίτι, τθν αυλι, τισ αποκικεσ, τα ηϊα, τα χωράφια κ.λπ. 
 

Ψα πίηθλα (καλικάντηαροι)  
Ππωσ ςε όλα τα μζρθ τθσ Ελλάδασ ζτςι και ςτον Ρόντο πίςτευαν, ότι το δωδεκαιμερο (Από τα 
Χριςτοφγεννα μζχρι τα Φϊτα) βγαίνουν τα πίζηλα (οι καλικάντηαροι) και ενοχλοφν τουσ ανκρϊπουσ. 
Λδιαίτερα ενοχλοφςαν τα παιδιά και ιδίωσ τα αβάπτιςτα, τισ λεχϊνεσ, τισ νεόνυμφεσ και γενικά αδφναμα 
άτομα. Ρροκαλοφςαν ηθμιζσ ςτα πράγματα του ςπιτιοφ, ςτα ηϊα και ςτουσ αγροφσ. Για να 
προςτατευκοφν απζφευγαν να κάνουν νυχτερινζσ δουλειζσ ζξω από το ςπίτι και να πετάξουν νερά ζξω 
το βράδυ. Επίςθσ για να μθν πλθςιάηουν ζλεγαν ψικυριςτά διάφορεσ προςευχζσ. Τα πίηθλα 
εξαφανίηονταν τα Φϊτα με τον αγιαςμό των υδάτων για να επιςτρζψουν και πάλι τα Χριςτοφγεννα. 
Ανάλογα με τθν περιοχι ονομάηονται και πίηουλα, πίηελα και πιηιαλα. 
 

Σ κουκαράσ 
Τον κουκαρά καταςκεφαηαν οι γυναίκεσ κρυφά από τα 
παιδιά τουσ. Αυτόσ αποτελοφνταν από ζνα μεγάλο 
κρεμμφδι πάνω ςτο οποίο κάρφωναν ςε θμικφκλιο εφτά 
φτερά από κότα ι κόκορα (όςεσ οι εβδομάδεσ τθσ 
νθςτείασ). Χωρίσ να γίνουν αντιλθπτζσ από τα παιδιά τον 
κρεμοφςαν από το ταβάνι. Το κρζμαςμα γινόταν τθν 
Κακαρά Δευτζρα πολφ νωρίσ. Ζτςι όταν ξυπνοφςαν τα 
παιδιά αντίκριηαν τον κουκαρά να κρζμεται από το 
ταβάνι και να κουνιζται. Αν δεν ςυμμορφϊνονταν με το 
κράτθμα τθσ νθςτείασ τα φοβζριηαν ότι κα τα φάει ο 
κουκαράσ. Με τρόπο φυςοφςαν τον κουκαρά που κακϊσ 
κουνιόταν και περιςτρζφονταν προκαλοφςε τον φόβο. 
Κάκε εβδομάδα που περνοφςε αφαιροφςαν και ζνα 
φτερό μζχρι να τελειϊςουν όλα με το τελείωμα τθσ 
νθςτείασ. 
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Θ Αποκριά (Εμπονζςτα) 
Θ Αποκριά λεγόταν εμπονζςτα ( προζρχεται από τθν λζξθ απονιςτια). Τα φαγθτά που περίςςευαν από 
τθν προθγοφμενθ θμζρα τθσ αποκριάσ τα ζδιναν ςε φτωχζσ τουρκάλεσ που τριγυρνοφςαν ςτισ ελλθνικζσ 
γειτονιζσ για τον ςκοπό αυτό. Χαρακτθριςτικι είναι θ ερϊτθςθ που απθφκυναν οι τουρκάλεσ μόλισ 
αντίκριηαν μια ελλθνίδα νοικοκυρά: Ξόγκςου, αρτοφχ – μαρτοφχ γιόκμου; Δθλαδι: Γειτόνιςςα, 
περιςςεφματα – ξεπεριςςεφματα δεν ζχει; Και οι ελλθνίδεσ ςχολίαηαν μεταξφ τουσ: Σςιμερον οι 
τουρξάδεσ α ζχ’νε μπαϊράμ. Δθλαδι: Σιμερα οι τουρκάλεσ κα ζχουν Ράςχα.  Δικαίωμα να φάνε από τα 
περιςςεφματα είχαν μόνο όςοι ξενυχτοφςαν διαςκεδάηοντασ χωρίσ να κοιμθκοφν κακόλου.  Άν κάποιοσ 
κοιμόταν ζχανε το δικαίωμα. Ρριν κοιμθκοφν το βράδυ τθσ αποκριάσ ςφράγιηαν το ςτόμα τουσ για τθν 
περίοδο τθσ νθςτείασ τρϊγωντασ ζνα αυγό και λζγοντασ: Πε τ’ ωβόν εβοφλωςά το, με τ’ ωβόν κ’ ανοίγ’ 
ατο. Δθλαδι με το τζλοσ τθσ νθςτείασ, μετά τθν ανάςταςθ το πρϊτο μθ νθςτίςιμο που κα φάει κα είναι 
το κόκκινο αυγό. Οι Ρόντιοι ιταν πολφ αυςτθροί με τθν νθςτεία. Ακόμθ και θ μφτθ αν άνοιγε ενόσ 
παιδιοφ, του ζλεγαν να φτφςει το αίμα και να μθν το καταπιεί για να μθν καταλφςει τθ νθςτεία. 
 

Ξυριακι των Βαίων 
Στον Ρόντο αλλά και ςτα μζρθ που εγκαταςτάκθκαν οι Ρόντιοι, μζχρι και τθν δεκαετία του ’60, τθν 
Κυριακι των Βαΐων τα παιδιά περιφζρονταν ςτα ςπίτια και ζψελναν τα παρακάτω: 
Βάϊ βάϊ το βαγιό τρϊγω ψάρι και κολιό 
και τθν άλλεν Κερεκιν τρϊγω κόκκινον ωβόν. 
Βάϊ βάϊ το βαΐ τρϊγω ψάρι και χαψί 
και τθν άλλεν Κερεκιν τρϊγω το Ραχφν τ’ αρνί. 
Το φιλοδϊρθμα ιταν ςυνικωσ καραμζλεσ ι ςτθν καλφτερθ των περιπτϊςεων αυγά. Ρολλζσ φορζσ όμωσ 
λόγω τθσ φτϊχειασ ζδιναν ςτα παιδιά βραημζνο καρπό καλαμποκιοφ το οποίο ονομαηόταν «τςιγκοφλια». 
Στο τζλοσ λοιπόν του ψαλμοφ προζτρεπαν τα παιδιά τουσ οικοδεςπότεσ να μθν τουσ δϊςουν 
«τςιγκοφλια» αλλά αυγά λζγοντασ: 
Τα ωβά τ’ εμζτερα τα τςιγκοφλια τ’ εςζτερα. 
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Ξακαρι Δευτζρα 
Στον Ρόντο θ Κακαρι Δευτζρα δεν ιταν θμζρα γλεντιοφ και πετάγματοσ αετοφ. Ιταν θμζρα γενικοφ 
κακαριςμοφ όλων των ςκευϊν και αντικειμζνων που είχαν ςχζςθ με το φαγθτό.  Για τον τελειότερο 
κακαριςμό χρθςιμοποιοφςαν τθν κατενι. Θ κατενι είναι θ γνωςτι ςτουσ παλαιότερουσ αλιςίβα. Σε ζνα 
καηάνι ζβραηαν νερό με ςτάχτθ και μ’ αυτό κακάριηαν τα μεταλλικά και ξφλινα ςκεφθ και αντικείμενα. Τα 
κρεατοκοφρα, τα ξφλινα κοφτςουρα που επάνω ζκοβαν τα κρζατα και ζφτιαχναν και κιμά, όχι μόνο τα 
ζπλεναν αλλά και τα ζξυναν με αιχμθρά εργαλεία για να εξαφανιςτεί κάκε ίχνοσ λίπουσ που 
ενδεχομζνωσ είχε ειςχωριςει ςτο ξφλο. Ραρομοίωσ ζξυναν και τα κοβλάκια (ξφλινα δοχεία για βοφτυρο) 
και τα καρςάνια (ξφλινεσ λεκάνεσ). Τα χάλκινα ςκεφθ αφοφ τα ζπλεναν, τα ζτριβαν με ςτάχτθ για να 
γυαλίςουν. Επί πλζον κακάριηαν και τα διάφορα ςτρωςίδια του ςπιτιοφ. 
 

Ψο Πάχ 
Στον Ρόντο και κυρίωσ ςτον ανατολικό κεωροφνταν αςζβεια το να μιλά θ νφφθ ςτον πεκερό και ςτθν 
πεκερά. Σε πολλζσ δε περιπτϊςεισ δεν επιτρεπόταν οφτε να αντικρίςει τον πεκερό κυρίωσ. 
Χαρακτθριςτικι είναι θ φράςθ: Θ νφφε κρατεί μάχ‘. Υπιρχε περίπτωςθ μετά από πολλά χρόνια – και 
αφοφ είχε αποκτιςει δυο τρία παιδιά, – ςτθν πρϊτθ μόνο νφφθ, να τθσ επιτραπεί να μιλιςει ςτα 
πεκερικά τθσ. 
 

 

Ψων Ψαξιαρχϊν 
Οι πρόγονοί μασ τόςο ςτον Ρόντο όςο και ςτον Ελλαδικό χϊρο, τθν παραμονι τθσ εορτισ των Ταξιαρχϊν, 
δεν άφθναν τθ νφχτα ζξω από το ςπίτι τα ροφχα που κρεμοφςαν για ςτζγνωμα. 
Ρίςτευαν ότι βγαίνει ο αρχάγγελοσ Μιχαιλ και παίρνει τισ ψυχζσ όςων τα ροφχα είναι κρεμαςμζνα εκτόσ 
ςπιτιοφ. 
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Ψ’ ομμάτ’ (Βαςκανία) – Πάτιαςμα 
Εκτόσ από το γιτεμα, ο λαόσ μετεχειρίηετο και άλλα όπλα και μζςα κατά τθσ βαςκανίασ («ομμάτιαςμα» – 
«τ’ ομμάτ’»). Εισ τθν περιφζρειαν τθσ Γαλλίανασ και τθσ Πατςοφκασ μόλισ εχαρακτθρίηετο θ αςκζνεια 
ενόσ ανκρϊπου ι ενόσ ηϊου ωσ ςυνζπεια βαςκανίασ προςζτρεχαν, μεταξφ άλλων, ςτα ακόλουκα: 
● Εφτάργαλθ (Επτά εργαλεία) 

Αγόρι ι κορίτςι «πρωτθκάρ’» (πρωτότοκο) αλλά και μεγαλυτζρασ θλικίασ άτομο –πάντοτε όμωσ 
πρωτότοκο– πιγαινε ςτθ βρφςθ νθςτικό και ζπαιρνε νερό, που τϊφερνε ςτο μζροσ όπου κα 
ελάμβανε χϊρα θ… κεραπεία. 
 

● Ψο καρβονοηϊμ’ 
Ζνα «μαςτραπά» (μετάλλινο κφπελλο) γεμάτο νερό το κρατοφςαν πάνω ςτο ηϊο ι ςτον άνκρωπο 
που «ομματιάτεν» (βαςκανιςμζνο). 
Ζριχναν μζςα ςτο νερό του κυπζλλου αναμμζνα κάρβουνα (τςιλίδä), ανά ζνα. 

● Ψο αποκάπνιςμαν 
Από τα κατϊφλια (κατωκφρια) επτά κυρϊν του ςπιτιοφ, κόβοντασ με μαχαίρι (όχι ςκεπάρνι) 
ζπαιρναν «τςεφλόνια» (μικρά ξυλαράκια ςαν φλοφδεσ), ζνα από το κάκε κατϊφλι. 

● Ψο γφριςμαν 
Ζνα «πρωτθκάρ’» (πρωτότοκοσ) περιζφερε το… παντελόνι του πάνω ςτο άρρωςτο από βαςκανία 
ηϊο τρεισ φορζσ, το πρωί, επί τρεισ θμζρεσ, και ταυτόχρονα κατουροφςε και τα νφχια του ηϊου. 

● Ψο μυρμθκίαςμαν (μοφδιαςμα) 
Πταν παρετείνετο το μοφδιαςμα του ποδιοφ –ίςωσ επί ελαφράσ ιςχυαλγίασ– ο πάςχων ζπρεπε να 
επιςκεφκι ζγγυον γυναίκα και είτε ο ίδιοσ, είτε άλλο πρόςωπο εςταφρωνε (ζκαμε το ςθμείο του 
ςταυροφ) πάνω ςτο πόδι τθσ εγγφου και φτφνοντάσ το πρόςταηε «Να πασ ’σ ςθν Σοφίαν τθ Μουροφη’, ’σ 
ςθν Ανάςταν τθ  
 

Θ Ψαβάρα 
Θ Ταβάρα (Κεραςοφντα, Κοτφωρα, Τραπεηοφντα) ι Καβάρα (Οινόθ) ςτον Ρόντο ιταν ο εφιάλτθσ κακϊσ 
επίςθσ φάνταςμα. 
Το φάνταςμα ερχόταν το βράδυ κυρίωσ, κακόταν ςτο ςτικοσ του κοιμϊμενου ανκρϊπου και με το χζρι 
ζκλεινε το ςτόμα του κφματοσ με ςκοπό να τον ςκοτϊςει. Στο χζρι του όμωσ υπιρχε τρφπα από όπου ο 
άνκρωποσ μετά βίασ ανζπνεε. Κατά μία άλλθ εκδοχι το φάνταςμα είχε μορφι μεγαλόςωμθσ γυναίκασ θ 
οποία κακόταν ςτο ςτικοσ του, δυςχεραίνοντασ τθν αναπνοι. 
Στθ ςθμερινι εποχι μποροφςαμε να ποφμε ότι θ Ταβάρα ιταν θ υπνικι παράλυςθ. 

 
Υθγζσ: 
https://mavropouloskostas.wordpress.com, http://constantinoupoli.com,  
https://www.amyna.news/pontos/ 
 

Χτάκθσ Υουγαρίδθσ  

https://mavropouloskostas.wordpress.com/
http://constantinoupoli.com/
https://www.amyna.news/pontos/
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ΥΣΡΨΛΑΞΑ ΕΚΛΠΑ 

Γράφει θ Ηωι Χολομωνίδου 
 

ΡΟΝΤΛΑΚΑ ΕΚΛΜΑ ΤΑ ΧΛΣΤΟΥΓΕΝΑ 

Ο Χειμϊνασ που ςε διάφορα µζρθ του Ρόντου λζγεται ο Χειµόσ ι Χειµωγκόσ περιλαμβάνει τουσ μινεσ 
Δεκζµβριο = Χριςτιαννάρτσ, Λ α ν ο υ ά ρ ι ο=Κ α λ α ν τ ά ρ τ σ , Φεβρουάριο = Κοφντουρο. Στον Ρόντο ο 
χειμϊνασ ιταν πολφ βαρφσ, ςταματοφςαν οι εξωτερικζσ δουλειζσ, γφριηαν οι ξενιτεμζνοι. Τα βράδια 
ςυνικωσ τα περνοφςαν ςε ςπίτια, κάνοντασ τα νυχτζρια ι βεγγζρεσ, που ςτον Ρόντο λεγόντουςαν 
Ραρακάκια. 
Μα πιο πολφ περίμεναν τα Καλαντόφωτα για να κάνουν τα διάφορα μυςτιρια, βαφτίςια, αρραβϊνεσ, 
γάµουσ και άλλεσ γιορτζσ, γιατί τότε ιταν όλοι µαηεμζνοι ςτο χωριό και ερχόντουςαν οι ξενιτεμζνοι. 
Καλαντόφωτα οι πρόγονοι µασ ζλεγαν τισ γιορτζσ από τα Χριςτοφγεννα μζχρι τθν θμζρα των Φϊτων, ι 
και Δωδεκαιμερο. Με μεγάλθ χαρά κα ετοιμαηόντουςαν να δεχτοφν τθ γζννθςθ του Κεανκρϊπου. Τθν 
Ραραμονι των Χριςτουγζννων ςταματοφςαν κάκε εξωτερικι δουλειά και κα ςυμπλιρωναν τισ 
ετοιμαςίεσ για τθ μεγάλθ γιορτι. 

 
ΨΑ ΞΑΟΑΡΨΑ ΨΩΡ ΧΦΛΧΨΣΩΓΕΡΡΛΩΡ 
Χριςτόσ ’γεννζκενχαράν ’σ ςονκόςμον, χα καλι ϊρα, καλι ς’ θμζρα. 
Χα καλόν παιδίνοψζ ’γεννζκεν, οψζ ’γεννζκεν, ουρανοςτάκεν. 
Τον εγζννεςεν θ Παναγία, τον ενζςτεςεν (Αϊ Παρκζνοσ-δισ). 
Εκαβάλκεψεν χρυςόν πουλάριν κι εκατιβεν ’σ ςοςταυροδρόμιν 
ΖρπαξανΑτον οι χίλ’ Εβραίοι, οι χίλ’ Εβραίοι και μφριοι Εβραίοι. 
Ασ ακρεντικά κι ασ ςθνκαρδίαναίμανζςταξεν, χολι ’κ’ εφάνκεν. 
Οφμπανζςταξεν, και μφροσζτον, μφροσζτον και μυρωδία. 
Εμυρίςτενατο ο κόςμοσ όλεν, για μυρίςτ’ ατο κι εςφ αφζντα. 
Συ αφζντα, καλζ μ’ αφζντα. 
Ζρκαν τθ Χριςτοφ τα παλικάρα και κθμίη’νε τον νοικοκφρθν, 
Νοικοκφρθ μ’ και βαςιλζα. 
Δζβα ’σ ςοταρζη’ κι ζλα ’σ ςθνπόρταν, δοσ μασ οφβασ και λεφτοκάρα 
Κι αν αν’εισ μασ, χαράν ’σ ςθν πόρτα ς’. 
(Καλά Χριςτοφγεννα και εισ ζτθ πολλά και πάντα και του χρόνου) 
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Τθ µζρα αυτι κα ζβαηαν ςτο τηάκι το Χριςτό κουρ’, που ιταν αλλοφ από µθλιά αλλοφ από αχλαδιά, αυτό 
ιταν ζνα κοφτςουρο κοµµζνο ειδικά για τα Χριςτοφγεννα και κα άναβε ςτο τηάκι ςυνζχεια και τισ τρεισ 
µζρεσ των Χριςτουγζννων, που τισ ζλεγαν, τα Χριςτουιµερα. Τθν Ραραμονι το απόγευμα τα παιδιά κα 
ζλεγαν τα κάλαντα και οι νοικοκφρθδεσ κα τα φίλευαν µε διάφορα καλοφδια (δϊρα). Τα χαράματα κα 
χτφπαγε θ καμπάνα και κα πιγαιναν όλοι ςτθν εκκλθςία. Θ απόλυςθ γινότανε µε τθν ανατολι του ιλιου 
και θ θμζρα ιταν αφιερωμζνθ ςτουσ ανκρϊπουσ του ςπιτιοφ, ςτθν οικογζνεια. 
Πςο για το Χριςτουγεννιάτικο δζντρο, ςτον Ρόντο και μάλιςτα ςτθν Αργυροφπολθ και ςτα περίχωρα τθσ, 
αλλά και αλλοφ, από τθν Ραραμονι των Χριςτουγζννων κρεμοφςαν ςτο εικονοςτάςι ςταυρωτά κλαδιά 
φουντουκιάσ ι καρυδιάσ ι µόνο καρποφσ. Αλλοφ το δζντρο ιταν από πεφκο ι ζλατο και το ςτόλιηαν 
εκτόσ από νωποφσ καρποφσ και µε κλαδάκια ελιάσ ςτα φφλλα τθσ οποίασ ςφινωναν «λεφτοκάρια» = 
φουντοφκια. Αλλοφ ζβαηαν «τςιµςίρ» = πυξάρι. 
Και ερχόταν ο Λανουάριοσ = Καλαντάρτσ, κα ζκαναν πάλι τισ ίδιεσ ετοιμαςίεσ, όπωσ τθν Ραραμονι των 
Χριςτουγζννων. Στο τηάκι τϊρα κα ζβαηαν ζνα κοφτςουρο, ειδικά κομµζνο γι’ αυτι τθ µζρα, που το 
ζλεγαν το Καλαντοκοφρ’ που ιταν ι από μθλιά ι αχλαδιά (ανάλογα µε το χωριό). 
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ΞΑΟΑΡΨΑ ΥΦΩΨΣΧΦΣΡΛΑΧ 
Αρχι κάλαντα κι αρχι του χρόνου 
Πάντα κάλαντα, πάντα του χρόνου 
Αρχι μιλον ζν’ κι αρχι κυδϊνζν’ 
Κι αρχι βάλςαμον το μυριγμζνον 
Εμυρίςτενατο ο κόςμοσ όλεν 
Για μυρίςτ’ ατο κι εςφ αφζντα – καλζ μ’ αφζντα 
Ζρκαν καλά παιδία ’σ ςθνπόρταν – και ξαν ’σ ςθν πόρτα ς’ 
Άψον το κερί ς’ κι ζλα ’σ ςθν πόρτα ς’ 
Χα μθλόπα, χα ξερά τηιρόπα – ξερά τηιρόπα 
Χα ξερά, μαφρα κοκκυμελόπα – κοκκυμελόπα 
 

«Χριςτοφγεννα και κάλαντα και Φώτα και καλόσ καιρόσ και καλοχρονία και καλοκαρπία και να ζουν ο 
πατέρασ και η μητέρα και όλοι οι ςπιτιανοί» 
και ο νοικοκφρθσ τουσ ζδινε φιλοδϊρθμα. 
Αλλοφ ευχόντουςαν ςτο νοικοκφρθ να αποκτιςει αρςενικά παιδιά και κθλυκά μοςχάρια. 
Στθν Τραπεηοφντα τα παιδιά ζλεγαν τα κάλαντα κρατϊντασ πολφχρωμα φανάρια , τα ςυμβολικά 
 
«Αρχθµηνιά, κι αρχθ χρονιά, κι αρχθ καλόσ µασ χρόνοσ». 
Σε άλλα µζρθ τθν Ραραμονι τθσ Ρρωτοχρονιάσ ο αρχθγόσ τθσ οικογζνειασ, άντρασ ι γυναίκα 
«εκαλαντίαηεν τ’ οςπίτ’» ςκορπίηοντασ δθλαδι διάφορουσ καρποφσ µζςα ςτο ςπίτι και λζγοντασ 
 
«Άµον το ροφζ’ νεαοφτα τα καλά, αετς’ πα να ροφζ’ νεαπέσ΄ ς΄οςπίτ΄ ν΄εµουντ΄ευλοϊασ και τα 
καλοςφνασ». 
Επίςθσ γυναίκεσ πιγαιναν δϊρα ςτθ βρφςθ του χωριοφ ι ςτο ποτάµι για να πάρουν το καλαντόνερο. 
Ριγαιναν και γφριηαν αµίλθτεσ και µε αυτό ράντιηαν το ςπίτι και ζπιναν και λίγο, για να ζρκει θ ευλογία 
ςτο ςπίτι . Τθν παραµονι το βράδυ τθσ Ρρωτοχρονιάσ ςτα ςπίτια ιταν ςυγκεντρωµζνα όλα τα µζλθ τθσ 
οικογζνειασ ι και ςυγγενικά ι και φιλικά πρόςωπα. Το τραπζηι το ζςτρωνε θ νφφθ, κι αν δεν υπιρχε, θ 
πρωτοκόρθ και ο αρχθγόσ τθσ οικογζνειασ ζδινε φιλοδϊρθμα. 

 
Φϊτα ι Κεοφάνεια 
Τα Φϊτα ι Κεοφάνεια ιταν και είναι μια από τισ πιο λαμπρζσ γιορτζσ τθσ χριςτιανοςφνθσ. Με τθ γιορτι 
αυτι κλείνει το Δωδεκαιμερο. Ζτςι ςτον Ρόντο, όταν επρόκειτο να δθλϊςουν κάποιοι γνωςτά πράγματα, 
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τουσ απαντοφςαν. 
“Χ’ ζμπανείν’ τα κάλαντα και ς’ ζξ’ τα Φϊτα”, 
δθλ. ςτθν είςοδο του Γενάρθ είναι θ Ρρωτοχρονιά και ςτισ ζξι τα Κεοφάνεια. 
 

Το Ράςχα 
Θ Οαμπρι ςτον Υόντο 
Οι Ρόντιοι όταν ικελαν να αναφερκοφν ςτο Ράςχα και ςε κάκε τι που είχε ςχζςθ με αυτό, ζλεγαν 
Λαμπρι. Θ Οαμπρι ιταν θ εορτι των εορτϊν. Ρζρα από κρθςκευτικό χαρακτιρα, θ περίοδοσ τθσ 
Λαμπρισ ςυνζπιπτε με τον ερχομό τθσ Άνοιξθσ, τθσ αναγζννθςθσ τθσ φφςθσ. 
Χτον Αλθςμόνθτο Υόντο, θ Οαμπρι δεν ιταν μόνο κρθςκευτικι εορτι, ιταν και εκνικι 
Θ Μεγάλθ Εβδομάδα, τα Ράκθ όπωσ ζλεγαν, οδθγοφςε ςτθν Ανάςταςθ και ςτθν ελπίδα για ανάςταςθ 
του Γζνουσ. Εκεί ςτον Αλθςμόνθτο Ρόντο, θ Λαμπρι -το Ράςχα- δεν ιταν μόνο κρθςκευτικι εορτι, ιταν 
και εκνικι. 
 

Θ Πεγάλθ Υζμπτθ ςτον Υόντο 
Ο ιερζασ γφριηε όλα τα ςπίτια, για να “φωτίη'” με το ευχζλαιο. 
Τθν θμζρα αυτι δεν χρθςιμοποιοφςαν ξφδι, δεν κάρφωναν καρφιά κακϊσ επίςθσ δεν ζπιαναν 
αντικείμενα/υφάςματα με κόκκινο χρϊμα. 
Το πρωΐ ζφτιαχναν τα κερκζλλα και τςουρζκια. 
Στα Χοφρμενα, πιγαιναν ζνα καλάκι με τόςα αυγά όςα τα μζλθ τθσ οικογζνειασ ςτθν εκκλθςία, ςυν άλλα 
δφο παραπάνω, ζνα για τθσ Ραναγίασ τθν εικόνα και ζνα του φτωχοφ. Το καλακάκι το τοποκετοφςε ο 
ιερζασ κάτω από τθν Αγία Τράπεηα ωσ τθν Ανάςταςθ. Θ οικογζνεια μετά τθ νθςτεία αυτό το διαβαςμζνο 
αυγό ιταν που ζτρωγε πρϊτο. Το αυγό τθσ Ραναγίασ (τ’ ωβόν τθ Ραναΐασ) το τοποκετοφςαν ςτο 
εικονοςτάςι. 

 

Ψο βάψιμο των αυγϊν ςτον Υόντο 
Για το ζκιμο τθσ βαφισ των αυγϊν υπάρχουν δφο εκδοχζσ. Θ πρϊτθ εκδοχι, αναφζρει ότι κάποτε μια 
Ελλθνίδα ςυνάντθςε ςτο δρόμο μια γνωςτι τθσ Εβραιοποφλα που είχε ςτθν ποδιά τθσ αυγά. Τθσ είπε 
“Χριςτόσ ανζςτθ” αλλά θ Εβραιοποφλα αποκρίκθκε ότι κα πιςτζψει τθν Ανάςταςθ του Κυρίου, μόνο εάν 
τα αυγά τθσ γινόταν κόκκινα, το οποίο και ζγινε. 
Τα αυγά τα ζβαφαν τθν Μεγάλθ Ρζμπτθ. Σε κάποια μζρθ από Μεγάλθ Τετάρτθ. Στο Πεςοχάλδιο, 
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ευρφτερθ περιοχι ςθμερινισ Τοροφλ (Άρδαςα), ςτο ΑκΔαγΜαδζν (Ακ: άςπρο, Δαγ: βουνό, Μαδζν: 
μεταλλείο) και αλλοφ, το βάψιμο των αυγϊν γινόταν το Μεγάλο Σάββατο. 
Τα αυγά τα ζβαφαν κόκκινα. Για αυτό που κα λζγαμε ςτισ θμζρεσ μασ παραδοςιακό βάψιμο αυγϊν με 
βιολογικι μθ τοξικι βαφι, χρθςιμοποιοφςαν ρίηεσ από λάπατα οπότε τα αυγά ζπαιρναν χρϊμα κίτρινο 
ανοικτό ι φλοιοφσ κρεμμυδιοφ οπότε τα αυγά γινόταν πορτοκαλί. Σπανίωσ χρθςιμοποιοφςαν ρίηεσ και 
φφλλα από άλλα φυτά οπότε και τα αυγά αποκτοφςαν χρϊμα πράςινο ι μελανί. 
 

 

Θ Πεγάλθ Υαραςκευι ςτον Υόντο 
Αυτι τθν θμζρα δεν δοφλευε κανείσ, ιταν αμαρτία. 
Κατά τθν θμζρα νφςτευαν όλοι αυςτθρϊσ. Τόςο αυςτθρά τθροφνταν το ζκιμο που ο λαόσ ζλεγε: 
“τθ Μεγάλ’ Ραραςκευιν εφτά χρονϊν παιδίν εφτά φοράσ ελιγϊκεν και νερόν κι’ ζδωκαν ατό να πιν'” 
δθλαδι, παιδί επτά χρονϊν, επτά φορζσ λιποκφμθςε και δεν τουσ ζδωςαν να πιει νερό. 
Θ Ρεριφορά του Επιταφίου γινόταν ςτθν αυλι τθσ εκκλθςίασ. 
“Και τθ Μεγάλ’ Ραραςκευιν ζναν μαντιλινδάκρα” 
Στο Χταυρίν, τθν Μεγάλθ Ραραςκευι τελοφνταν μνθμόςυνο υπζρ των νεκρϊν. 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Torul
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BD%CE%AF
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Ψο Πεγάλο Χάββατο ςτον Υόντο 
Οι καμπάνεσ για τθν Ανάςταςθ ςθμαίνουν μετά τισ 3 τθ νφχτα, ϊςτε χαράματα, με “το τςατςοφϊτ’σ” να 
γίνει θ Ανάςταςθ. Κάποιοι ςυνικιηαν να λζνε ότι θ Ανάςταςθ δεν γίνεται ςτισ 12, κακόςον “τζτοια ϊρα 
μόνο οι Αρμζνιοι, τρϊνε αυγό”. 
Αυτι τθν θμζρα, άνδρεσ, γυναίκεσ και παιδιά όλοι είναι ντυμζνοι με τα καλφτερα τουσ ενδφματα. 
Το ζκιμο των πυροβολιςμϊν υπάρχει και ςτον Ρόντο. Το ςυγκεκριμζνο ζκιμο που καμιά κρθςκευτικι 
μεταρςίωςθ δεν μπορεί να προκαλζςει, ιταν το κορφφωμα ενόσ εκνικοφ παραλθριματοσ. 
Με κάκε πυροβολιςμό δεν χαιρετοφςαν τθν Ανάςταςθ του Κυρίου αλλά τθν Ανάςταςθ του Ζκνουσ! 
 

Θ Ξυριακι του Υάςχα – Δεφτερθ Ανάςταςθ ςτον Υόντο 
Θ θμζρα λεγόταν Διπλανάςταςθ. 
Ο χαιρετιςμόσ ιταν “Χριςτόσ Ανζςτθ – Αλθκϊσ Ανζςτθ” και ο αςπαςμόσ μεταξφ ςυγγενϊν και φίλων 
γινόταν τρεισ φορζσ. Ο χαιρετιςμόσ αυτόσ χρθςιμοποιοφνταν μζχρι τθν εορτι τθσ Αναλιψεωσ. 
Οι άνδρεσ μετζβαιναν ςτα ςπίτια “των πονεμζνων”, όςων είχαν απωλζςει εντόσ του ζτουσ μζλοσ τθσ 
οικογζνειασ τουΡραγματοποιοφνταν επιςκζψεισ ςτα ςπίτια ςυγγενϊν και φίλων. 
Στθν Ψραπεηοφντα, το απόγευμα τθσ Διπλανάςταςθσ ζκαιγαν ομοίωμα του Λοφδα, που ςυμβόλιηε τον 
Αςιάτθ ειςβολζα. 
Στο Χταυρίν, τθν θμζρα τθσ Διπλανάςταςθσ, μετά τθν ακολουκία ο ιερζασ περνοφςε από τουσ τάφουσ 
μνθμονεφοντασ τα ονόματα των νεκρϊν. Στα μνιματα βριςκόταν οι οικείοι των νεκρϊν ζχοντασ διάφορα 
παραςκευάςματα τα οποία προςζφεραν ςτουσ παρευριςκόμενουσ. Ραρόμοιο ταφικό ζκιμο, για τθν 
θμζρα μνιμθσ των νεκρϊν πραγματοποιοφταν ςε άλλεσ περιοχζσ τθν δεφτερθ θμζρα του Ράςχα 
(Δευτζρα του Ράςχα) κακϊσ και τθν Κυριακι του Κωμά. 

 

Ψο τςοφγκριςμα των αυγϊν ςτον Υόντο 
Τθν πρϊτθ θμζρα, τθν Κυριακι του Ράςχα, τςοφγκριηαν (εντοφναν) μόνο με τθν μφτθ του αυγοφ, ενϊ τισ 
υπόλοιπεσ και με το πίςω μζροσ. 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CF%89
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B9
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Πταν ο ζνασ ζςπαηε το αυγό του άλλου, του το ζπαιρνε. Αυτοί λοιπόν που είχαν γοτηίασ, κότεσ που 
ζκαναν δυνατά αυγά, μάηευαν πολλά “χαμζνα” αυγά. 
Υπιρχαν αβγομαχίεσ. Λδιαίτερα ςτα μεγάλα χωριά το τςοφγκριςμα των αυγϊν εξελιςςόταν ςε άκλθμα 
μεταξφ των ςυνοικιςμϊν. 
 
Ξαταςτρατθγιςεισ… 
Κάποιοι αφξαναν τθν αντοχι το αυγοφ κάνοντάσ το, τςιχτςιρίνον ι τηιχτηιράνο . Ζβαηαν ςε μια πυρωμζνθ 
πλάκα ςτάχτθ και τοποκετοφςαν το αυγό, με τθ μφτθ προσ τα κάτω, πάνω ςε αυτιν. Ζπειτα, ςκζπαηαν το 
αυγό ι τα αυγά με ζνα μεταλλικό κιοφπι και από πάνω ζριχναν αναμμζνα κάρβουνα. Μετά από 24 
περίπου ϊρεσ, το υλικό του αυγοφ κατακακόταν ςτθ μφτθ, ξθραινόταν και κολλοφςε ςτον φλοιό. 
Άλλοι, ζκαναν μια τρφπα ςτο αυγό, άδειαηαν το περιεχόμενο και ζβαηαν μζςα πίςςα (πιςςάνον). 
Υπιρχαν και αυτοί που αντί για αυγά όρνικασ (κότασ) χρθςιμοποιοφςαν αυγά από φραγκόκοτα (αρχαία: 
μελεαγρίσ/μελεαγρίδα, ςτθν ποντιακι ταϊγάνα). 

 
Ασ κυλίηωμε! 
Υαιδικό παιχνίδι με τα βαμμζνα αυγά τθσ Οαμπρισ. Τα παιδιά επζλεγαν ζνα μζροσ με μικρι κλίςθ και 
ςθμείωναν ςτο υψθλότερο ςθμείο τθν αφετερεία. Από εκεί το πρϊτο παιδί άφθνε το αυγό του να 
κυλιςει. Κατόπιν ζκανε το ίδιο το δεφτερο παιδί. Αν το αυγό ζφκανε το αυγό του πρϊτου παιδιοφ και το 
χτυποφςε τότε κζρδιηε το αυγό του. Αν όχι, το πρϊτο παιδί ζπαιρνε το αυγό του και το ξανακυλοφςε εϊσ 
ότου να κερδίηει κάποιοσ. 

 
Κρίνεται ςκόπιμο να ςθμειωκεί ότι το κφλιςμα των αυγϊν, είναι ζνα ζκιμο που ςυναντάται ςε αρκετζσ χϊρεσ του 
κόςμου, μζχρι τισ θμζρεσ μασ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι το Eggrolling ι Eastereggroll που 
πραγματοποιείται κάκε χρόνο τθ Δευτζρα του Ράςχα ςτον κιπο του Λευκοφ Οίκου. 
Το κφλιςμα των αυγϊν, ςυναντάται ςτθν αρχαιότθτα, όταν οι αγρότεσ άφθναν αυγά να κυλιςουν από ζνα λόφο. 
Εκεί όπου ςταματοφςαν, θ γθ κεωρείτο γόνιμθ. 

 

 

Ζκιμα ποντιακοφ γάμου 

Ο γάμοσ ςτον Ρόντο δεν αποτελοφςε απλά ζνα ευχάριςτο γεγονόσ, αλλά ζνα μάλλον ςυνταρακτικό, μιασ 
που τθ ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι αποχωρίηονταν θ μάνα από τθν κόρθ. Θ μθτζρα τθσ νφφθσ, παρακαλοφςε τθ 
ςυμπεκζρα να αγαποφν και να φροντίηουν τθν κόρθ τθσ ςα να είναι δικό τουσ παιδί και να μθ χακοφν οι 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BA%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%B9
https://en.wikipedia.org/wiki/Egg_rolling
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δυο οικογζνειεσ και τθσ ςτεριςουν τθ χαρά να βλζπει τθν κόρθ τθσ. 
Μια βδομάδα πριν το γάμο, ςυγγενείσ του γαμπροφ επιςκζπτονταν τουσ γονείσ τθσ νφφθσ, γινόταν το 
″λογόπαρμα″ και ςιγοφρευαν ότι όλα ιταν ζτοιμα για τθν Κυριακι. Με τθν οριςτικοποίθςθ οι ςυγγενείσ 
του γαμπροφ ζδιναν χριματα ςτουσ γονείσ τθσ νφφθσ ι παρζδιδαν τα νυφιάτικά τθσ. 
Οι προςκλιςεισ για το γάμο γίνονταν άλλοτε με οφηο που κερνοφςαν ςτο ςπίτι, άλλοτε με κεντθμζνα 
μαντθλάκια και πιο ςυχνά με κεριά. Τα κεριά αυτά τα άφθναν οι ςυγγενείσ των μελλόνυμφων λζγοντασ 
τα εξισ λόγια: «Ελάτε τθν Κερεκινςο γάμον» και τουσ ζδιναν φιλοδϊρθμα. 
Τθν Τετάρτθ, πριν τθν Κυριακι, φίλεσ και ςυγγενείσ τθσ νφφθσ πιγαιναν ςτο ςπίτι τθσ με δϊρα, 
υφάςματα, ξθροφσ καρποφσ και φροφτα. 
Ανιμερα του γάμου, ςτο ςπίτι του γαμπροφ γινόταν μεγάλο γλζντι. Το μεςθμζρι, γινόταν το ξφριςμα του 
γαμπροφ, εννοείται με ςυνοδεία ποντιακισ λφρασ (κεμεντηζ). Ο κουρζασ (περπζρ’σ) που τον ξφριηε, 
φϊναηε κάκε τόςο «ξυράφ κι κόφτ’ κζλ’ ακόνεμαν » και ο κουμπάροσ ζδινε χριματα για να ςυνεχίςει. 
Μετά το ξφριςμα, ο γαμπρόσ ζςπαγε τθν καρζκλα ςτθν οποία κακόταν κατά τθ διάρκεια του 
ξυρίςματοσ, για προλθπτικοφσ λόγουσ, για να μθν ξανακακίςει για ξφριςμα, που ςθμαίνει να μθ χαλάςει 
ο γάμοσ και παντρευτεί για 2θ φορά. 
Μετά απ’ όλα αυτά, ςειρά είχε το ςτόλιςμά του. Πταν τελείωςε και το ςτόλιςμά του, ξεκινοφςαν όλοι για 
το ςπίτι τθσ νφφθσ, πάλι με τθ ςυνοδεία λφρασ (κεμεντηζ). Μπροςτά πιγαιναν ο γαμπρόσ με τον 
κουμπάρο. Ο γαμπρόσ, ςυνικωσ, πιγαινε πάνω ςε άςπρο ι κόκκινο άλογο. Πταν πλθςίαηε, ςυναντοφςε 
μπροςτά του ζναν τοίχο, από τουσ ςυγγενείσ τθσ νφφθσ. Ο ρόλοσ του τοίχου ιταν να εμποδίςει το 
γαμπρό να μπει ςτο ςπίτι τθσ νφφθσ. Ο μόνοσ τρόποσ για να διαλυκεί ιταν να πλθρϊςει ο γαμπρόσ. 
Δϊριηε μια κότα και ζνα κραςί και τότε του επζτρεπαν να περάςει. 
Στθ ςυνζχεια, κατζβαινε από το άλογο, ζμπαινε με το δεξί και αγκάλιαηε τθν πεκερά του. Οι ςυγγενείσ 
του, που τον ςυνόδευαν, παρζδιδαν ςτθ νφφθ τα νυφιάτικά τθσ και ζνα ψωμί (ευλογθμζνο από παπά), 
το οποίο ζκοβαν ςτθ μζςθ και το ζτρωγαν οι δυο αντιπρόςωποι των οικογενειϊν. 
Τθν ϊρα του ςτολιςμοφ τθσ νφφθσ, ςυγκεκριμζνα τθ ςτιγμι που φοροφςε το νυφικό τθσ, ζκλαιγαν μάνα 
και κόρθ γιατί αποχωρίηονταν. Τθ ςτιγμι εκείνθ ετοίμαηε θ πεκερά φοφςτουρο (αυγά ομελζτα) – 
κεωροφταν καλό φαγθτό – ςτο γαμπρό κι εκείνοσ με τθ ςειρά του τθν καλόπιανε δωρίηοντάσ τθσ ζνα 
αςθμζνιο νόμιςμα. 
 

 
 
Μετά απ’ αυτά, ξεκινοφςαν για τθν εκκλθςία. Γαμπρόσ, νφφθ και κουμπάροσ πιγαιναν καβάλα ςε άλογα. 
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Ρίςω τουσ ακολουκοφςαν οι υπόλοιποι. Τθ ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι ο λυράρθσ ζπαιηε λυπθτερό τραγοφδι, 
γιατί πλθςίαηε θ ςτιγμι του αποχωριςμοφ τθσ κόρθσ από τθ μάνα. 
Στθν εκκλθςία, τθ ςτιγμι του ″χοροφ του Θςαΐα″, οι καλεςμζνοι ζριχναν ξθρά μοφρα (τςεμίτςε), ρφηι, 
ςιτάρι και άλλοι χριματα, τα οποία μάηευαν τα μικρά παιδιά.  
Μετά το μυςτιριο, οι νεόνυμφοι πιγαιναν ςτο ςπίτι του γαμπροφ, ςτο οποίο και κα ζμεναν, για να 
κάνουν δυο ζκιμα για γοφρι. Καταρχιν, όταν περνοφςε θ νφφθ το κατϊφλι, ζβαηαν μπροςτά ςτα πόδια 
τθσ ζνα κιλίμι ∙ εκείνθ ζπρεπε να το πετάξει από το δρόμο τθσ. Μ’ αυτό ικελαν να ςυμβολίςουν τα 
εμπόδια – προβλιματα που κα ςυναντιςει ςτο δρόμο του ζγγαμου βίου και που, όμωσ, κα καταφζρει να 
τα περάςει. Κι ζνα δεφτερο ζκιμο, ιταν αυτό που τθν οδθγοφςαν ςτο τηάκι του ςπιτιοφ κι εκεί ζπρεπε να 
πατιςει με το καλό πόδι – το δεξί – τθ ςτάχτθ. Αυτό ςυμβόλιηε τθν πίςτθ και αφοςίωςθ τθσ ςτο πρόςωπο 
του άντρα τθσ, παρά τισ δυςκολίεσ. 
Μετά απ’ όλα αυτά ξεκινοφςε το γαμιλιο γλζντι. Μετά τα μεςάνυχτα, χόρευαν όλοι ςε κφκλο, μζςα ςτον 
οποίο κρατοφςαν αναμμζνα κεριά. Το γλζντι τελείωνε Δευτζρα πρωί. Μζχρι τότε δεν κοιμόταν κανείσ και 
εννοείται οφτε και οι νεόνυμφοι. Θ 1θ νφχτα του γάμου τουσ, ουςιαςτικά, ιταν αυτισ τθσ Δευτζρασ. Για 
το νυφιάτικο κρεβάτι υπεφκυνθ ιταν ςυνικωσ μια κεία τθσ νφφθσ. Αυτι φρόντιηε για το ςτρϊςιμο των 
ςεντονιϊν. 
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Ζκιμα τθσ βάφτιςθσ 
 

Θ βάπτιςθ του παιδιοφ γινόταν ςυνικωσ πριν από τθ ςυμπλιρωςθ ςαράντα θμερϊν από τθ γζννθςθ του 
και λεγόταν φωτίςα. Το πρϊτο παιδί το βάφτιηε αυτόσ που ςτεφάνωνε το ηευγάρι "για να λυκοφν τα 
ςταυρωμζνα χζρια του".  
Σε ζκτακτεσ περιςτάςεισ, όπωσ όταν κινδφνευε να πεκάνει το άρρωςτο βρζφοσ κι ζπρεπε να το 
βαφτίςουν βιαςτικά, κάποτε και με αεροβάπτιςμα, δεξάμενοσ γινόταν οποιοςδιποτε παρευριςκόμενοσ.  
Για τα επόμενα παιδιά ςυνικωσ το κακζνα είχε το δικό του δεξάμενο. Θ επιλογι ς' αυτζσ τισ περιπτϊςεισ 
γινόταν μεταξφ ςυνομθλίκων, φίλων, ςυγγενϊν ι κάποιου που πρόςφερε κάποτε εκδοφλευςθ ςτουσ 
γονείσ.  
Τθν επιλογι ζκαναν ςυχνά οι μειηζτεροι (πρεςβφτεροι) τθσ οικογζνειασ του παιδιοφ. Δεν ζλειπαν και τα 
παραςκινια: ζμμεςα ηθτοφςαν κάποιοι και ιδίωσ οι άτεκνοι να βαφτίςουν κάποιο παιδί, για ν' 
αποκτιςουν κι αυτοί παιδί. Αν όμωσ θ επιλογι τουσ γινόταν απροειδοποίθτα, αυτό το κεωροφςαν 
μεγάλθ τφχθ.  
Για βρζφοσ κεροηφγιαςτον, επιλζγονταν ωσ δεξάμενοι δφο δίδυμοι ετερόφυλοι. Κεροηφγιαςτον είναι το 
ηυγιςμζνο παιδί, με αντίβαρο κερί. Πταν το ζνα μετά το άλλο τα παιδιά μια οικογζνειασ γεννιοφνταν 
νεκρά ι πζκαιναν ςε μικρό χρονικό διάςτθμα μετά τθ γζννθςι τουσ, για να επιβιϊςει το επόμενο παιδί, 
ζκαναν, ανάμεςα ςτισ άλλεσ μαγικοκρθςκευτικζσ ενζργειεσ και το κεροηφγιαςμα. Δθλαδι ετοίμαηαν τθ 
ηυγαριά και μόλισ, γεννιόταν το παιδί, πριν ακόμα το ακουμπιςει θ μαμι κάπου, το τοποκετοφςε από τθ 
μια μεριά τθσ ηυγαριάσ και από τθν άλλθ ζβαηαν ωσ αντίβαρο κερί ακατζργαςτο ι διαμορφωμζνο ςε 
κεριά και λαμπάδεσ. Το κερί αυτό το πρόςφεραν μετά ςτθν εκκλθςία ςτο ςυγκεκριμζνο Άγιο, που το 
είχαν τάξει.  
 

 
Τα αγόρια είχαν δεξάμενο και τα κορίτςια δεξαμζντηαν. Τα δίδυμα βαπτίηονταν από διαφορετικοφσ 
δεξάμενουσ του δικοφ τουσ φφλου.  
Στο νονό (δεξάμενον) ζςτελναν για ςθμάδι πρόςκλθςθσ κόκκινθ λαμπάδα, μια πετςζτα και οι πλοφςιοι 
ζνα αρνί αρματωμζνο, δθλαδι ςτολιςμζνο με λουλοφδια και άλλα ςτολίδια ςτο ςϊμα και ςτα κζρατα. Ο 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CF%80%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%B4%CF%85%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BD%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF
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κουμπάροσ ψϊνιηε τα βαφτιςτικά του μωροφ και το δϊρο που κα ζκανε ςτθ μθτζρα του μωροφ. Δϊρο 
ψϊνιηε και θ μθτζρα για τον κουμπάρο. Ζνασ ι δφο ςυγγενείσ ι φίλοι πιγαιναν με ζνα καλάκι γαρίφαλα 
και καλοφςαν τον κόςμο δίνοντασ τουσ από ζνα.  
Ο κουμπάροσ ζφερνε ςτθν εκκλθςία δυο κουβάδεσ με ηεςτό νερό για τθν κολυμπικρα. Το μωρό το 
ζφερνε ςτθν εκκλθςία κάποιοσ ςυγγενισ και εκεί αφοφ το ζπαιρνε ο κουμπάροσ του ζδινε λεφτά. Τθν 
ϊρα τθσ βάφτιςθσ ζριχναν λεφτά μζςα ςτθν κολυμπικρα, τα οποία και ζπαιρνε πίςω αυτόσ που τα 
ζριχνε. Φωτιςτζρα ζλεγαν δυο πανιά, που το ζνα κρεμιόταν από το λαιμό του νονοφ και το άλλο 
απλωνόταν πάνω ςτο άλλο για να βάλουν το βρζφοσ μετά τθ βάπτιςθ.  
 

 
 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AE%CE%B8%CF%81%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CF%86%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7
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Τθν οριςμζνθ μζρα και ϊρα ο δεξάμενοσ ερχόταν ςτο ςπίτι του βρζφουσ με αλάι. Από 'κει πιγαινε θ 
πομπι ςτθν εκκλθςία για τθ βάπτιςθ. Σ' άλλα μζρθ πιγαιναν κατευκείαν με το αλάι του ςτθν εκκλθςία. Θ 
ονοματοκεςία ιταν δικαίωμα του δεξάμενου.  
Μόλισ δινόταν το όνομα, ζτρεχαν τα παιδιά ςτθ μθτζρα, θ οποία ζμενε ς' όλθ τθ διάρκεια του μυςτθρίου 
ςτο ςπίτι και τθσ αναγγζλλανε το όνομα του παιδιοφ με τισ φράςεισ: "φωσ ς' ομμάτα ς' εςζγκανατό...". 
Πταν τζλειωνε θ βάφτιςθ ςικωναν τον κουμπάρο ψθλά και φϊναηαν « Άξιοσ ». Δφο κορίτςια ζπαιρναν το 
νερό τθσ κολυμπικρασ, το ζχυναν ςε κακαρό μζροσ και ο κουμπάροσ τισ ζδινε λεφτά. Αντί για 
μπομπονιζρεσ μοίραηαν ςτον κόςμο καραμζλεσ, λεφτά και μικρά ςταυρουδάκια. Ο νονόσ χάριηε ςτο 
βαφτιςτικό του (δεξιμάτ') ςταυρό, ροφχα και παποφτςια, ενϊ οι γονείσ του βαφτιςιμιοφ χάριηαν ς' αυτόν 
πουκάμιςο, κάλτςεσ κ.α. που τα ζλεγαν ςυντεκνάτ'κα.  
Ο κουμπάροσ πιγαινε ςτο ςπίτι τθσ μθτζρασ, όπου θ ίδια γονάτιηε τρεισ φορζσ, του φιλοφςε το χζρι και 
ζπαιρνε το μωρό. Τότε ο κουμπάροσ τθσ ζλεγε: "Σου παραδίνω το βαφτιςτικό μου, να το προςζξεισ ςαν 
τα μάτια κι απ' τθ φωτιά κι απ' όλα τα κακά". Στθ ςυνζχεια ακολουκοφςε το γλζντι. Πταν ο κουμπάροσ 
ζφευγε από το ςπίτι πιγαινε πάνω από τθν κοφνια του μωροφ, το φιλοφςε και του ζριχνε λεφτά. Το ίδιο 
ζκαναν και άλλοι ςυγγενείσ.  
Ο δεξάμενον είχε υποχρεϊςεισ απζναντι ςτον αναδεξιμιό του. Εκτόσ από τα ςυνθκιςμζνα δϊρα που του 
ζκανε κατά καιροφσ και ιδίωσ ζνα καλό ντφςιμο (ροφχα, παποφτςια, κ.λ.π.), ζπρεπε να δείχνει ηωθρό 
ενδιαφζρον για τθ ηωι του (μόρφωςθ, επαγγελματικι αποκατάςταςθ, γάμοσ). Τον ςτεφάνωνε ο ίδιοσ ι ο 
γιοσ του.  
Ο νονόσ εκτιμοφνταν ιδιαίτερα από τουσ γονείσ του βαπτιςκζντοσ και ζβριςκε ιδιαίτερθ περιποίθςθ, όταν 
επιςκεπτόταν το ςπίτι του βαπτιςτικοφ του. Για το νονό ι τθ νονά ο βαφτιςιμιόσ ιταν το δεξιμάτιν (το 
κορίτςι, θ δεξιματζα). Το δεξιμάτιν ς' όλθ του τθ ηωι ιταν υποχρεωμζνο να προςαγορεφει το νονό του 
με το « δεξάμενε » και τθ νονά με το « δεξαμζνε » ι το « δεξαμζντηα ». Ζπρεπε ακόμα να τουσ τιμά με 
καλαντίςματα, ςυχνζσ επιςκζψεισ ςτο ςπίτι τουσ, με εκδουλεφςεισ, κ.λ.π. Τζλοσ ζπρεπε να τουσ ανάβει 
κερί μετά που πζκαιναν.  

Θ πρωτομαγιά 

 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%AC%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CE%BB%CF%84%CF%83%CE%B1
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Τθν Ρρωτομαγιά οι Ρόντιοι πιγαιναν να τθ γιορτάςουν ςτα παρχάρια (τόποι κερινϊν διακοπϊν). 
Ζπαιρναν μαηί τουσ και τα ηϊα. 
Τθν παραμονι τθσ Ρρωτομαγιάσ θ οικοδζςποινα ζδενε ςτθν αλυςίδα του κουδουνιοφ ςταυροφσ από 
κλαδιά αγριομθλιάσ και πρόςκετε ζνα ματοηίνυχο (ματόχαντρο), ζνα κόκκινο πανί και ζνα κεφάλι 
ςκόρδο. Ζλεγε και ευχζσ, όπωσ: «ςτείρα να πασ και γαςτρωμζντςα να ζρκεςαι» (άγονθ να πασ και ζγκυοσ 
να ζρκεισ), «όςα εδζκα ςε άλλα ατόςα να φζρτς με» ( Πςα ςου ζδωςα, άλλα τόςα να μου φζρεισ). 
Ο κόςμοσ ξεχυνόταν ςτα βοςκοτόπια και άφθναν ελεφκερα τα ηϊα να βόςκουν. Μαηευόταν ςτισ βρφςεσ 
και ξεκουραηόταν κάτω από τα ζλατα. Μετά άρχιηαν τουσ χοροφσ και τα τραγοφδια με τουσ μελωδικοφσ 
ιχουσ τθσ λφρασ. 
Στα παρχάρια τα ηϊα τα φφλαγαν οι βουκόλοι (βοςκοί). 
Το άρμεγμα γινόταν κάκε πρωί, απόγευμα ι βράδυ 
 

Ηωι Χολομωνίδου 

 
ΘΚΘ ΞΑΛ ΕΚΛΠΑ ΨΩΡ ΥΣΡΨΛΩΡ 

 
Γράφει ο Υουμπουλίδθσ Γεϊργιοσ 

 
 

Μετά τθν ανταλλαγι των πλθκυςμϊν του 1922, κατζφκαςαν ςτθν Ελλάδα οι Ζλλθνεσ του Ρόντου φζρνοντασ 
μαηί τουσ τα ικθ, τα ζκιμα και τισ παραδόςεισ τουσ. Τα ικθ και ζκιμα που εκδθλϊνονταν και ρφκμιηαν κάκε τομζα 
τθσ ηωισ των Ροντίων από τισ κρθςκευτικζσ γιορτζσ ζωσ τθν οικογενειακι ηωι και απεικονίηουν τισ ςυνικειεσ τθσ 
δικισ τουσ κοινωνίασ, διατθρικθκαν με τθν παράδοςθ από γενιά ςε γενιά. 

 
ΨΣ ΥΑΦΧΑΦΕΠΑΡ 

Τθν Ρρωτομαγιά οι Ρόντιοι πιγαιναν να τθ γιορτάςουν ςτα παρχάρια (τόποι κερινϊν διακοπϊν). Ζπαιρναν 
μαηί τουσ και τα ηϊα. 

Τθν παραμονι τθσ Ρρωτομαγιάσ θ οικοδζςποινα ζδενε ςτθν αλυςίδα του κουδουνιοφ ςταυροφσ από κλαδιά 
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αγριομθλιάσ και πρόςκετε ζνα ματοηίνυχο (ματόχαντρο), ζνα κόκκινο πανί και ζνα κεφάλι ςκόρδο. Ζλεγε και ευχζσ, 
όπωσ: «ςτείρα να πασ και γαςτρωμζντςα να ζρκεςαι» (άγονθ να πασ και ζγκυοσ να ζρκεισ), «όςα εδζκα ςε άλλα 
ατόςα να φζρτς με» ( Πςα ςου ζδωςα, άλλα τόςα να μου φζρεισ). 

Ο κόςμοσ ξεχυνόταν ςτα βοςκοτόπια και άφθναν ελεφκερα τα ηϊα να βόςκουν. Μαηευόταν ςτισ βρφςεσ και 
ξεκουραηόταν κάτω από τα ζλατα. Μετά άρχιηαν τουσ χοροφσ και τα τραγοφδια με τουσ μελωδικοφσ ιχουσ τθσ 
λφρασ. 

 Στα παρχάρια τα ηϊα τα φφλαγαν οι βουκόλοι (βοςκοί). 

 Το άρμεγμα γινόταν κάκε πρωί, απόγευμα ι βράδυ. 

 
Θ ΞΣΩΧΞΣΩΨΧΣΩΦΑ Ι ΞΣΩΧΞΣΩΨΕΦΑ Ι ΑΓΦΣΨΕΦΛΔ 

Θ Κουςκουτςοφρα ιταν ζνα ςκιάχτρο που ζςτθναν ςτουσ κιπουσ και τα χωράφια οι χωρικοί, για να 
προςτατζψουν τθν εςοδεία τουσ, από τα αγριοποφλια και από άλλα αρπαχτικά ηϊα. Κάρφωναν δυο ξφλα 
ςταυρωτά και τα ζντυναν με ζνα παλιό ροφχο. 

 

Ψ’ ΣΠΑΨΛΑΓΠΑΡ 
Πταν κάποιοσ ματιαηόταν χρθςιμοποιοφςαν τα ξόρκια. Ζπαιρναν τρία ςπυριά αλάτι. Το γυρνοφςαν τρεισ 

φορζσ γφρω από το κεφάλι του ματιαςμζνου, το ζριχναν ςτο νερό λζγοντασ: «Άμον ντο λφεται το άλασ, να λφεται 
και το οματίαγμαν» ( Ππωσ λιϊνει το αλάτι, να λιϊςει και το μάτιαςμα). 

Πταν κάποιοσ ζβλεπε ζνα όμορφο παιδάκι ζφτυνε κάτω λζγοντασ: «Φτου, να μθν οματιάςκεςαι». 

 

 
Θ ΞΣΩΧΞΣΩΒΑΦΑ Ι ΥΕΦΥΕΦΣΩΡΑ 

Ιταν ζνα μαγικό ζκιμο κατά το τζλοσ τθσ Άνοιξθσ, για να προκαλζςουν βροχι. Ζπαιρναν δφο κοριτςάκια, τα 
ζντυναν με κουρελιαςμζνα ροφχα και τα γφριηαν ςτα ςπίτια λζγοντασ: 



SCHOOL-ECO-ΠΩΦΠΘΓΞΣΨΦΩΥΑ 
ΧΨ’2 τάξθ 6ου ΣΟΣΘΠΕΦΣΩ ΔΘΠΣΨΛΞΣΩ ΧΧΣΟΕΛΣΩ ΦΟΩΦΛΡΑΧ «ΛΩΡ ΔΦΑΓΣΩΠΘΧ» 

 

 Ντο κελ θ Κουςκουβάρα; 

 Κελ νερό αςόν Κεό! 

 Οι νοικοκυρζσ τα ζριχναν ςυμβολικά λίγο νερό. 
 

Αλλοφ ντφνανε μια ςκοφπα και τθ γφριηαν από ςπίτι ςε ςπίτι τα παιδιά. Οι νοικοκυρζσ τθν ζλουηαν και 
φιλοδωροφςαν τα παιδιά, που τθν κρατοφςαν. Αλλοφ χάραηαν ςταυροφσ πάνω ςε πλάκεσ ι βότςαλα και τα 
τοποκετοφςαν ςτισ κορυφζσ βράχων ι βουνϊν, για να ζρκει θ βροχι. Στθ Σάντα οι νζοι χτυποφςαν τθ γθ με μακρά 
ραβδιά από λεπτοκαρυά. 

 
Θ ΧΑΦΘ ΨΣΩ ΥΦΣΦΘΨΘ ΘΟΛΑ 

Οι γυναίκεσ όταν πιγαιναν ςτθ γιορτι του προφιτθ Θλία, ζδεναν ςτάχυα ςτα μζρθ του ςϊματοσ που 
πονοφςαν. Πταν περνοφςαν από τθ Μεγάλθ Είςοδο ζκοβαν τα ςτάχυα, για να κοπεί ο πόνοσ τουσ. 

 

Ψ’ ΕΠΥΣΡΕΧΨΕ 
Τθν Κυριακι του Τυροφάγου (τελευταία εβδομάδα τθσ Αποκριάσ) οι νζοι γλεντοφςαν με πλοφςιο φαγθτό. Το 

βράδυ άναβαν φωτιζσ, μαγείρευαν και χόρευαν. Τθν επόμενθ μζρα άρχιηε θ αυςτθρι νθςτεία (Μεγάλθ 
Σαρακοςτι). Τα κορίτςια νιςτευαν 3 μζρεσ, «Αεκοδϊριηαν». Τθν Τετάρτθ, μετά τθν Κακαρά Δευτζρα κοινϊνιηαν. 
Νιςτευαν, επίςθσ, των Αγ. Αποςτόλων, τον δεκαπενταφγουςτο, κάκε Τετάρτθ και Ραραςκευι. 

 

 
ΕΚΛΠΑ ΑΥΣΞΦΛΑΧ 

Το καρναβάλι (μαςκάρεμα) γινόταν τισ Αποκριζσ. Στα ςπίτια κερνοφςαν τουσ μαςκοφόρουσ. Αλλοφ 
μαςκαρεφονταν με φουςτανζλα και περικεφαλαία του Μ. Αλεξάνδρου. Ρερίπου 60 μαςκαρεμζνοι πάνω ςτ’ άλογα 
μιμοφνταν τθν «πορεία του Μ. Αλεξάνδρου». Σιμερα το ζκιμο αυτό αναβιϊνει από οριςμζνουσ ποντιακοφσ 
ςυλλόγουσ. 

Υουμπουλίδθσ Γεϊργιοσ 
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ΠΡΘΠΕΛΑ ΓΕΡΣΞΨΣΡΛΑΧ ΥΣΡΨΛΑΞΣΩ 
ΕΟΟΘΡΛΧΠΣΩ ΧΨΘΡ ΕΟΟΑΔΑ 

 

Γράφει ο Υαφλοσ Φουφίδθσ 

 
1. Το μνθμείο βρίςκεται ςτθν πλατεία επί τθσ Λεωφόρου Κωνςταντίνου Καραμανλι ςτθ 

Φλϊρινα. (1996) 

 
2. Γλφπτθσ Γεϊργιοσ Κικϊτθσ, Ελευκζριο-Κορδελιό Κεςςαλονίκθσ (2006). 
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3. Κεςςαλονίκθ, Ρλατεία Αγίασ Σοφίασ. Ζργο τθσ Ελιςάβετ Βάλβθ, 2006. 
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4. Γλφπτθσ Γεϊργιοσ Κικϊτθσ, 2017, Λευκάδα 
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5. Γλφπτθσ Γεϊργιοσ Κικϊτθσ, 2007, Γρεβενά. 

 



SCHOOL-ECO-ΠΩΦΠΘΓΞΣΨΦΩΥΑ 
ΧΨ’2 τάξθ 6ου ΣΟΣΘΠΕΦΣΩ ΔΘΠΣΨΛΞΣΩ ΧΧΣΟΕΛΣΩ ΦΟΩΦΛΡΑΧ «ΛΩΡ ΔΦΑΓΣΩΠΘΧ» 

 
 

6.  Το μνθμείο βρίςκεται ςτθν Ρλατεία Αλεξάνδρου ςτον Ρειραιά. 

Δθμιουργόσ του ζργου ο Ραναγιϊτθσ Τανιμανίδθσ (2017).  
 

 
 

7. Γλφπτθσ Γεϊργιοσ Κικϊτθσ, Φιλϊτασ Φλϊρινασ, (2010). 
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8. Γλφπτθσ Γεϊργιοσ Κικϊτθσ, Χρυςοφπολθ Καβάλασ (2017). 

Υαφλοσ Φουφίδθσ 
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Ψο μνθμείο Υοντιακοφ Ελλθνιςμοφ ςτθν Φλϊρινα 

 

Γράφει ο Χριςτοσ Ψςιλεμάνθσ  

 
Το μνθμείο του Ροντιακοφ Ελλθνιςμοφ βρίςκεται ςε πλατεία επί τθσ λεωφόρου Κωνςταντίνου 
Καραμανλι (πρόκειται για τθσ ςυνζχεια τθσ επαρχιακισ οδοφ Κρυςταλλοπθγισ - Φλϊρινασ) ςτο βόρειο 
τμιμα τθσ πόλθσ.  

 
Ρρόκειται για μαρμάρινθ καταςκευι διαςτάςεων 2,40 Χ 1,80 μζτρα. Το γλυπτό αποτελείται από δυο 
ανδριάντεσ τοποκετθμζνουσ πάνω ςε βάκρο. Ο ζνασ ανδριάντασ απεικονίηει ζνα νεαρό άνδρα ντυμζνο 
με τθν ποντιακι παραδοςιακι ςτολι. Το αριςτερό του χζρι είναι υψωμζνο προσ τον ουρανό και φζρει 
ςτισ παλάμεσ πάπυρο όπου είναι γραμμζνα τα λόγια: ΑΝΚΛΗ' ΚΑΛ ΦΕ' ΚΛ ΑΛΛΟ. 

 
Το δεξί του χζρι ακουμπάει ςτον ϊμο του ζτερο ανδριάντα. Ρρόκειται για ζναν άνδρα μεγαλφτερθσ 
θλικίασ ο οποίοσ είναι εμφανϊσ καταβεβλθμζνοσ. Φζρει φυςίγγια ςτο ςτικοσ και τθ μζςθ ενϊ ςτο ζνα 
του χζρι κρατάει το τουφζκι και ςτο άλλο ζνα μαντιλι. Ρρόκειται για αντάρτθ του Ρόντου. Αν και το 
γλυπτό αιςκθτικά χάνει τόςο ςε αναλογίεσ όςο και ςε ιςορροπία, ωςτόςο κερδίηει ςε ςυμβολιςμό . Ο 
θττθμζνοσ και απογοθτευμζνοσ αντάρτθσ του Ρόντου ζχει παραδϊςει το όπλο όμωσ βρίςκεται υπό τθ 
ςκζπθ του νεότερου άνδρα ο οποίοσ τον ακουμπάει προςτατευτικά ςτον ϊμο, όντασ πλιρωσ άοπλοσ. 

 
Ζνα ςαφζσ μινυμα πολιτιςτικισ ςυνζχειασ και ειρινθσ. 
 

Χριςτοσ Ψςιλεμάνθσ 
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Χριςτοσ Ψςιλεμάνθσ 
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ΥΑΦΑΔΣΧΛΑΞΕΧ ΥΣΡΨΛΑΞΕΧ ΧΩΡΨΑΓΕΧ 
Χυνταγι για ιςλί  

Γράφει θ Ευαγγελία Φαφαθλία Ψαλλίδου 

 
Ωλικά για τθν ηφμθ 
500 γραμμάρια  
1 ποτιρι ηάχαρθ  
1 ποτιρι γάλα  
1 baking powder 
μιςό κουταλάκι αμμωνία 
1 κιλό αλεφρι περίπου, αλλά υπολογίηουμε με το μάτι μζχρι να ζχουμε μία ηφμθ ελαςτικι . 
 

Ωλικά για τθν γζμιςθ: 
 
200 γραμμάρια καρφδια χοντροκομμζνα  
3 κουταλιζσ του γλυκοφ ηάχαρθ  
1 κουταλιά του γλυκοφ γαρίφαλο  
 

Ωλικά για το ςιρόπι: 
 
2 ποτιρια ηάχαρθ  
1,5 ποτιρι νερό  
λίγο λεμόνι ςτυμμζνο  
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Εκτζλεςθ   

1. Στθν αρχι χτυπάμε ςτο μίξερ το βοφτυρο, με τθν ηάχαρθ. Ρροςκζτετε  το γάλα, τθν αμμωνία, το baking 
powder και ςτο τζλοσ βάηετε ςιγά -ςιγά το αλεφρι *όχι όλο+. Κζλουμε θ ηφμθ να είναι ελαςτικι. Αν δείτε 
ότι είναι ςφιχτι, προςκζτουμε ςιγά - ςιγά χλιαρό νερό, μζχρι να μαλακϊςει και να πλάκεται εφκολα. 
 
2. Μόλισ είναι ζτοιμθ, βάηετε φίλουσ, παιδιά ι και εγγόνια και να φτιάξουν μικρζσ μπάλεσ. Τισ πατάτε  
για να γίνουν ςαν πιατάκια του καφζ. Βάηετε ςτο κζντρο προςεκτικά τθ γζμιςθ και αφινετε λίγθ 
περιςςζψει για μετά. 
 
3. Σιγά -ςιγά τα κλίνετε ςαν ςακουλάκια. Στθ ςυνζχεια, τα κεντάτε και με τθν τςιμπίδα ι με τα δάκτυλα 
ςασ και κάνετε ότι ςχζδιο κζλετε. 
 
4. Τα βάηετε ςε βουτυρωμζνο ταψί ι με λαδόκολλα και τα ψινετε για περίπου 25 λεπτά ςτουσ 180 
βακμοφσ Κελςίου. 
 
5. Τα βγάηετε, όταν ζχουν φουςκϊςουν και ζχουν ροδίςει. 
 
6. Τα αφινετε να κρυϊςουν και ςτο μεταξφ ετοιμάηετε το ςιρόπι. ίχνετε το νερό, τθ ηάχαρθ και το 
λεμόνι ςε μία μικρι κατςαρόλα και το βράηετε ςε μζτρια φωτιά για 5 με 7 λεπτά.Ααν δείτε το ςιρόπι να 
πιηει, βάλτε του λίγο νερό να αραιϊςει και περιμζνετε μζχρι να πάρει μία βράςθ. 
 
7. Μζχρι να γίνει το ςιρόπι, τα ιςλί κα ζχουν κρυϊςει, ρίχνετε το καυτό ςιρόπ , παςπαλίηετε με το 
υπόλοιπο τριμμζνο καρφδι και τα ιςλί ςασ είναι ζτοιμα. 
 

ΣΧΣ ΥΛΣ ΗΕΧΨΑ ΨΣΧΣ ΥΛΣ ΩΦΑΛΑ!  
 

Ω.Χ.: ΨΑ ΛΧΟΛ ΔΛΑΨΘΦΣΩΡΨΑΛ ΕΞΨΣΧ ΨΩΓΕΛΣΩ 3 ΕΒΔΣΠΑΔΕΧ 
 

ΞΑΟΘ ΣΦΕΘ! ΞΑΟΘ ΕΥΛΨΩΧΛΑ!  
 

Ευαγγελία Φαφαθλία Ψαλλίδου 
 

 

Γκιουηλεμζδεσ 

Γράφει θ Δανάθ Σλυμπίςιου 

Ωλικά 

1. Για το φφλλο 
1 ποτιρι νερό χλιαρό 
1/2 ποτιρι ςπορζλαιο 
1 αυγό 
1 κουταλιά τθσ ςοφπασ ξφδι 
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1 κουταλάκι του γλυκοφ αλάτι 
αλεφρι όςο πάρει να γίνει μια 
εφπλαςτθ και ελαςτικι 

2. Για τθ γζμιςθ 
350 γραμμάρια φζτα 
100 γραμμάρια κίτρινα τυριά 
2 αυγά 
δυόςμο 
 

 
Εκτζλεςθ 

1. Σε μια λεκάνθ ρίχνουμε λίγο από το αλεφρι και κάνουμε μια λακκοφβα ςτθ μζςθ. Ζπειτα προςκζτουμε το λάδι, 
το αυγό χτυπθμζνο, το ξφδι, το αλάτι και τζλοσ το νερό και ανακατεφουμε με τα χζρια. 

2. Ζπειτα προςκζτουμε λίγο λίγο ηυμϊνοντασ και το υπόλοιπο αλεφρι. 
3. Πταν πετφχουμε μια ηφμθ που δεν κολλάει ςτα χζρια τθν ςκεπάηουμε με μια πετςζτα και τθν αφινουμε μιςι 

ϊρα να ξεκουραςτεί. 
4. Ζπειτα χωρίηουμε τθν ηφμθ ςτα τρία και τθν ανοίγουμε ςε ορκογϊνιο φφλλο. Ρροςοχι να μθν είναι χοντρό οφτε 

και πολφ λεπτό. 
5. Κόβουμε τετράγωνα κομμάτια περίπου 12 Χ 12. 
6. Στο κζντρο κάκε τετραγϊνου προςκζτουμε λίγθ από τθ γζμιςθ και κλείνουμε ςε φάκελο ενϊνοντασ τισ γωνίεσ 

με λίγο νεράκι για να κολλιςουν. Συνεχίηουμε το ίδιο με τα υπόλοιπα κομμάτια ηφμθσ και αν ζχουμε 
περιςςεφματα ηφμθσ τα μαηεφουμε, τα κάνουμε μπάλα και ανοίγουμε φφλλο. 

7. Σε αυτό το ςθμείο μπορείτε να τουσ βάλετε ςε τάπερ ςτθν κατάψυξθ ζχοντασ λαδόκολλα ανάμεςα ςτισ 
ςτρϊςεισ για να μθν κολλιςουν και όταν κζλετε βγάηετε όςα κζλετε να ξεπαγϊςουν, αλλιϊσ αν δε κζλετε 
κατάψυξθ τουσ τθγανίηετε ςε καυτό λάδι και από τισ δυο πλευρζσ μζχρι να ροδίςουν. 

Δανάθ Σλυμπίςιου 
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ΥΣΡΨΛΑΞΑ ΩΨΛΑ 

Ωλικά 

40 κομμάτια  

1. 560 γρ. αλεφρι 
2. 260 γρ. ςτραγγιςτό γιαοφρτι  
3. 220 γρ. ηάχαρθ  
4. 1 κ.γ. ςόδα  
5. 2 αυγά  
6. 2 βανίλιεσ (είχα και με ξφςμα πορτοκαλιοφ και ζβαλα και αυτό)  
7. Λάδι για το τθγάνι  

Εκτζλεςθ 

1. Σε ζνα μπολ κοςκινίηουμε το αλεφρι και τθ ςόδα, κάνουμε μία λακκοφβα και προςκζτουμε τα 
αυγά, τθ ηάχαρθ, τθ βανίλια και το γιαοφρτι. 

2. Με το χζρι μασ ενϊνουμε τα υλικά να ομογενοποιθκοφν και ηυμϊνουμε μζχρι να πάρουμε μια 
ςφιχτι ηφμθ. Αφινουμε μια ϊρα να ξεκουραςτεί  
(Μπορείσ ςτθν αρχι να αιςκανκείτε ότι τα υγρά δεν είναι αρκετά. Είναι ακριβϊσ, μθν κάνετε 
καμία παρζμβαςθ. 

3. Στον πάγκο ανοίγουμε τθ ηφμθ ςε φφλλο με τθ βοικεια του πλάςτθ, περίπου 1½ εκατοςτϊν 
πάχουσ. Το ζκανα ορκογϊνιο γιατί ζτςι με βόλευε. Δεν το ζχω με τα φφλλα. Κόβουμε το ηυμάρι ςε 
ρόμβουσ. 

4. Ανοίγουμε μια τρφπα ςτθ μζςθ και περνάμε τισ άκρεσ και από τισ δφο πλευρζσ. 

Τθγανίηουμε ςε άφκονο καυτό λάδι τα ωτία μζχρι να πάρουν χρυςό χρϊμα. Σερβίρουμε με άχνθ, μζλι, 

μαρμελάδα, μερζντα ι ςκζτα. Τζλεια ζγιναν.  
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ΠΛΞΦΑΧΛΑΨΛΞΣ ΠΑΡΨΛ 

ΩΟΛΞΑ 

1. Για τθν ηφμθ  
2. 2 φλιτηάνια αλεφρι ςκλθρό  
3. 1/2 κ.γλ. αλάτι  
4. Πςο πάρει χλιαρό νερό  
5. 1 κ.ς. θλιζλαιο  
6. Για τθν γζμιςθ  
7. 5 κ.ς. ελαιόλαδο  
8. 1 κρεμμφδι  
9. 300 γρ κιμά  
10. 1 φλιτηάνι τραχανά  
11. 1 ποτιρι βραςτό νερό  
12. 50 γρ. βοφτυρο  
13. 1/2 λίτρο ηωμό  
14. Για το ςερβίριςμα γιαοφρτι με ςκόρδο  

Εκτζλεςθ 

1. Τςιγαρίηουμε ςτο ελαιόλαδο το κρεμμφδι. Πταν γυαλίςει ρίχνουμε το κιμά και αφινουμε να πάρει χρϊμα 
για 10'. 

2. ίχνουμε αλάτι πιπζρι και τον τραχανά 
3. Ρροςκζτουμε ηεςτό το νερό για να μθ ςταματιςει ο βραςμόσ. Μαγειρεφουμε για 20' με 25'. 
4. Ανακατεφουμε όλα τα υλικά τθσ ηφμθσ. Ρροςκζτουμε τόςο νερό, ϊςτε να ζχουμε μία ηφμθ που δεν 

κολλάει ςτα χζρια. Σκεπάηουμε και ξεκουράηομαι για 15'. 
5. Χωρίηουμε τθ ηφμθ ςε μπαλίτςεσ και ανοίγουμε φφλλο. Το φφλλο πρζπει να μθν είναι χοντρό αλλά οφτε 

και πολφ λεπτό. Κόβουμε το φφλλο ςε τετραγωνάκια. 
6. Γεμίηουμε με τθ γζμιςθ με ζνα κουταλάκι του γλυκοφ. Τςακίηουμε τισ μυτοφλεσ μεταξφ τουσ και κλείνουμε. 

Επαναλαμβάνουμε με όλα τα φφλλα. 
7. Βάηουμε το μαντί ςε ταψί με αντικολλθτικό χαρτί. Πταν φτιάξουμε το μαντί μασ παςπαλίηουμε με το 

λιωμζνο βοφτυρο ι λάδι. Ψινουμε ςτουσ 160 °C για περίπου 25'. 
8. Αφοφ ψθκεί το μαντί βγάηουμε από τον φοφρνο και περιχφνουμε με τον κρφο ηωμό. Ξαναβάηουμε ςτον 

φοφρνο και ψινουμε για αλλά 10'. 

9. Σερβίρουμε με γιαοφρτι. Καλι απόλαυςθ!!! 
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ΥΣΡΨΛΑΞΑ ΥΛΦΣΧΞΛ ΠΕ ΥΑΨΑΨΑ Ι ΥΛΧΛΑ 

Ωλικά 

40-50 μικρά κομμάτια  

1. 600 γρ. αλεφρι  
2. 400-450 γρ. χλιαρό νερό  
3. 1/2 κ.γ. αλάτι  
4. 1/2 κ.γ. ηάχαρθ  
5. 2 φακελάκια ξερι μαγιά  
6. 4-5 μζτριεσ πατάτεσ  
7. Αλάτι 
8. λάδι 

Εκτζλεςθ 

1. Βράηω τισ πατάτεσ κακαριςμζνεσ και κομμζνεσ ςε κφβουσ, για 20' περίπου. 
2. Ανακατεφω τα υλικά ςε μπολ, ανοίγω μια λακκοφβα ςτο αλεφρι και ρίχνω το νερό και όλα τα 

υλικά. Ηυμϊνω μζχρι να ομογενοποιθκοφν τα υλικά. Θ ηφμθ κολλάει ςτα χζρια και χρειάηεται λίγο 
λάδι για να τθν αφαιρζςετε. 

3. Σκεπάηω το μπολ. Βάηω ςε φοφρνο που ζχω ηεςτάνει λίγο, μζχρι να διπλαςιαςτεί ςε όγκο. Βγάηω 
το ηυμάρι ςε αλευρωμζνο πάγκο, προςεκτικά, ξεκολλϊντασ το με μια μαρίη απο το μπολ. Με 
ελαφρό ηφμωμα του δίνω ςχιμα μακρόςτενο, ϊςτε να μπορϊ κόβω μικρά κομμάτια ηφμθσ. 

4. Ανοίγω με το χζρι λίγο το ηυμάρι, βάηω 1κ.γ. γζμιςθ πατάτασ ι ότι άλλο κζλω, κλείνω προςεκτικά 
πατϊντασ τισ άκρεσ για να μθν ανοίξουν ςτο τθγάνι. 

5. Αφοφ φτιάξω μερικά, ηεςταίνω και το λάδι και μόλισ είναι ζτοιμο, βάηω όςα πιροςκί χωράνε ςτο 
τθγάνι, ςτθν αρχι ςε δυνατι φωτιά και μετά χαμθλϊνω ανάλογα με τθν ζνταςθ τθσ 
κερμοκραςίασ του λαδιοφ. Μόλισ ροδοκοκκινίςουν από τθ μία πλευρά τα γυρίηω από τθν άλλθ 

Τα βγάηω ςε ζνα τάπερ με χαρτί κουηίνασ, όρκια ϊςτε να ςτραγγίςει το λάδι και ζτςι ςιγά-ςιγά φτιάχνω 

και τθγανίηω ταυτόχρονα, μζχρι να τελειϊςει το ηυμάρι. Καλι επιτυχία! 

 

ΧΩΟΟΣΓΛΞΘ ΕΦΓΑΧΛΑ 
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ΕΩΕΛΡΣΧ ΟΕΧΧΘ ΦΟΩΦΛΡΑΧ 
Ρρόεδροσ: κ. Αναςτάςιοσ Αντωνιάδθσ 

 
 

Χορευτικό Ευξείνου Οζςχθσ Φλϊρινασ 
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ΣΛ ΓΕΡΡΑΛΣΛ ΑΓΩΡΕΧ ΨΩΡ ΥΣΡΨΛΩΡ 

 

Γιϊργοσ Υζτρου – Πάριοσ Υαπαδόπουλοσ 
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