
Το Ημερολόγιο της Γιαγιάς μου 

 

Σήμερα είναι μεγάλη χαρά γιατί παντρεύεται η εγγονή μου. Μεγάλη 

συγκίνηση γιατί επέλεξε να παντρευτεί στο χωριό. Όταν ήρθαν και μου 

το ανακοίνωσαν, τα μάτια μου δε σταμάτησαν να τρέχουν, ειδικά όταν 

μου είπαν ότι θέλουν να αναβιώσουν όλα τα ποντιακά έθιμα. Και να 

που η μεγάλη μέρα έφτασε.  

Είμαι στην κουζίνα κάνοντας τις απαραίτητες προετοιμασίες ενώ έξω 

έχει στηθεί κανονικό πανηγύρι. Αναπολώ τον δικό μου γάμο που λόγω 

των συνθηκών δεν μπορέσαμε να τηρήσουμε όλα τα έθιμα και η χαρά 

μου είναι διπλή για την εγγονή μου 

Ξαφνικά μου έρχεται μία αναλαμπή! Θυμάμαι ότι κάπου στο παλιό 

μπαούλο της μάνας μου υπάρχει ένα ημερολόγιο, ή ό,τι έχει σωθεί από 

αυτό που σαν μικρό κοριτσάκι κρατούσα και που θα ήθελα να το πάρει 

η εγγονή μου.  

Εκστασιασμένη κατεβαίνω στο υπόγειο και ανάμεσα σε σκόνες και 

αράχνες βρίσκω το παλιό μπαούλο και αρχίζω να σκαλίζω το 

περιεχόμενό του. Στο βάθος κάτω από δεκάδες σκονισμένα και παλιά 

πράγματα το ανακαλύπτω. Το παίρνω στα χέρια μου συγκινημένη και 

ευλαβικά το ξεφυλλίζω. Ανεβαίνω πάνω και με χαρά φωνάζω την 

εγγόνα μου. 

Της δείχνω το ημερολόγιο και της εξηγώ τι είναι. Βλέπω τα μάτια της να 

λάμπουν από προσμονή και να το κρατά στα χέρια της σαν τον πιο 

πολύτιμο θησαυρό! Της εξηγώ ότι εκεί θα βρει τα έθιμά μας και στιγμές 

από την δική μου τη ζωή και ότι καλό θα ήταν να το διαβάσει όταν 

τελειώσει ο γάμος.  

 

Δέκα μέρες αργότερα και ενώ έχει τελεστεί ο γάμος βλέπω την εγγονή 

μου καθισμένη κάτω από το πλατάνι με το ημερολόγιο στα χέρια της 

και καταλαβαίνω ότι είναι η ώρα να την αφήσω να το απολαύσει. 

 

 

 



Σάββατο, 5 Αυγούστου 1954 

Αγαπημένο μου ημερολόγιο,  πήγαμε διακοπές στη Βέροια, στο χωριό 

μου και συγκεκριμένα στο άνω Ζερβοχώρι Ημαθίας. Ήταν η πρώτη  

φόρα που πήγαινα εκεί και μου ήταν όλα πρωτόγνωρα. Ο τρόπος που 

μιλούν, που φέρονται, ακόμη και ο τρόπος που ντύνονται μου φάνηκε 

πολύ περίεργος . Εγώ μένω στο κέντρο της πόλης, οπότε έχω συνηθίσει 

διαφορετικά πράγματα. Για παράδειγμα, στο χωριό οι ηλικιωμένες 

γυναίκες φοράνε ένα μαντήλι τυλιγμένο στο κεφάλι και τα ρούχα τους 

στην πλειονότητά τους είναι πολύχρωμα. Μου έκανε τρομερή 

εντύπωση η ζωντάνια τους , η ζεστασιά τους και ο «θορυβώδης» 

τρόπος που μας υποδέχτηκαν. 

 Στην αρχή νόμιζα ότι βρισκόμουν στον Πόντο γιατί δεν καταλάβαινα 

τίποτα απολύτως και τους κοίταγα απορημένη. Ευτυχώς η γιαγιά μου 

κατάλαβε ότι αυτή η διάλεκτος ήταν άγνωστη σε εμένα και φωνάζοντας 

« γουρμπάν η γιάγια’ς» με άρπαξε από το χέρι και με πήγε μέσα στο 

σπίτι.  

Πριν προλάβω καλά-καλά να συνέλθω είδα μπροστά μου ένα σωρό 

πιάτα γεμάτα εδέσματα και η γιαγιά μου με ρώτησε αν ήθελα να φάω 

«τανωμένον σορβά» ή «υβριστόν» ή «πισία». Μην ξέροντας τι είναι το 

καθένα, προτίμησα να δοκιμάσω τα «πισία» και διαπίστωσα ότι ήταν 

πιτούλες που τα μισά περιείχαν πατάτα και τα άλλα φέτα και όπως μου 

εξήγησε η γιαγιά μου τα είχε κάνει τηγανιτά. Είχα όμως την περιέργεια 

να μάθω τι ήταν και οι άλλες νοστιμιές. Μου είπε λοιπόν ότι ο  σορβάς 

είναι πλιγούρι βρασμένο με νερωμένο γιαούρτι, το υβριστόν είναι 

παραδοσιακά ζυμαρικά ψημένα στον φούρνο, έπειτα βρασμένα με 

νερό και τέλος τσιγαρισμένα με βούτυρο. Χορτάτη πια ζήτησα να 

ξαπλώσω λίγο για να είμαι ξεκούραστη για τη περιήγηση στο χωριό το 

απόγευμα με την γιαγιά μου. 

 

 

 

 

 

 



Τετάρτη ,8 Αυγούστου 1954 

Αγαπημένο μου ημερολόγιο, ανυπομονώ να έρθει το απόγευμα. Η 

γιαγιά μου σκέφτηκε πως θα ήταν πολύ ωραίο να πάμε στην εκκλησία 

του χωριού που είναι αφιερωμένη στον Προφήτη Ηλία και να μου 

διηγηθεί την  ιστορία της.  

Όταν, ήρθαν κυνηγημένοι από τη Μ. Ασία φρόντισαν να βρουν τόπο να 

εγκατασταθούν και φυσικά πρώτο τους μέλημα ήταν να φτιάξουν τα 

σπίτια τους και να εξασφαλίσουν το φαγητό τους. Αυτό είχε σαν 

αποτέλεσμα να μην υπάρχει εκκλησία και όλοι οι γάμοι και οι βαφτίσεις 

να γίνονται στα σπίτια. Γι’ αυτό το λόγο οι κάτοικοι πήραν την απόφαση 

να κτίσουν ένα ναό και μάλιστα να είναι αφιερωμένος στον προστάτη 

τους τον Προφήτη Ηλία. 

Από τότε και κάθε χρόνο στις 20 Ιουλίου, που γιορτάζεται η μνήμη του, 

γινόταν μεγάλο πανηγύρι που κράταγε τρεις μέρες. Ερχόντουσαν 

μουσικοί από όλα τα μέρη και την παραμονή της γιορτής του Προφήτη 

στηνόταν μεγάλο γλέντι με παραδοσιακά εδέσματα από τον Πόντο και 

παραδοσιακή μουσική που έφερνε αναμνήσεις στους κατοίκους από 

την χαμένη πατρίδα και τους έκανε έστω για λίγο να νιώθουν και πάλι 

σπίτι τους.  

Ανήμερα της γιορτής γινόταν περιφορά της εικόνας του Αγίου στο χωριό 

και οι κάτοικοι είχαν την ευκαιρία με μεγάλη κατάνυξη να Τον 

ευχαριστήσουν για τη δεύτερη πατρίδα που βρήκαν και να του 

ζητήσουν υγεία και ευλογία 

‘Ένιωσα τόσο συγκινημένη ακούγοντας όλα αυτά, που υποσχέθηκα στη 

γιαγιά μου του χρόνου να είμαι οπωσδήποτε εκεί και να τα δω όλα 

αυτά με τα μάτια μου. 

 

 

 

 

 

 



Σάββατο ,11 Αυγούστου 1954 

Αγαπημένο μου ημερολόγιο, μετά από μια κουραστική μέρα στη 

θάλασσα, αποφασίσαμε να κάτσουμε στην αυλή του σπιτιού. Ήταν μια 

ευκαιρία να ζητήσω από τη γιαγιά μου να μου πει κι άλλα πράγματα για 

τον Πόντο και τους κατοίκους του. Αυτά λοιπόν που έμαθα είναι τα 

παρακάτω: η ποντιακή διάλεκτος προέρχεται από την Αρχαία Ιωνική, 

λόγω κυρίως της καταγωγής των πρώτων αποίκων από την Ιωνική 

Μίλητο. Δέχτηκε επιρροές από τους Γενουάτες , τους Βενετούς της 

Τραπεζούντας, τους Πέρσες, τους Γεωργιανούς και τους Τούρκους 

παίρνοντας την τελική μορφή της την εποχή των Κομνηνών. 

Αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσής τους είναι οι χοροί και τα 

τραγούδια που συνοδεύονται συνήθως από κεμεντζέ (λύρα), τουλούμ 

(ασκί , γκάιντα) και το ταούλ (νταούλι). Ένας από τους πιο σημαντικούς 

χορούς που διατηρείται μέχρι σήμερα είναι η Σέρα ή Πυρρίχιος (χορός 

της φωτιάς). Χορεύεται με όπλα και συνήθως χορευόταν κοντά στον 

ποταμό Σέρα της Τραπεζούντας. Άλλοι χοροί είναι το Τικ Μονό και το 

Κότσαρι.  

Ένα από τα έθιμα που διατηρούνται μέχρι και σήμερα είναι το έθιμο της 

«κοσσάρας», κατά το οποίο ο γαμπρός πριν πάρει τη νύφη με τη 

συνοδεία του από το σπίτι της πρέπει να αγοράσει από τη θεία της και 

όχι από τη μητέρα της μια μισοβρασμένη στολισμένη κότα που 

βρίσκεται πάνω σε ένα δίσκο και συνοδεύεται από βότκα ή κρασί. Όταν 

τελειώνει ο γάμος και πριν το ζευγάρι μπει στο καινούριο τους σπίτι η 

πεθερά κερνάει τη νύφη γλυκό του κουταλιού και στη συνέχεια την 

προτρέπει να σπάσει με το τακούνι της το πιάτο για καλή τύχη. 

Ήταν τόσο συναρπαστικά όλα αυτά που έμαθα, που έβαλα τη γιαγιά 

μου να μου υποσχεθεί ότι με την πρώτη ευκαιρία θα μου διηγηθεί και 

άλλα πράγματα από τον Πόντο. 

 

 

 

 

 



Τετάρτη , 15 Αυγούστου 1954 

Αγαπημένο μου ημερολόγιο, είναι μια ξεχωριστή μέρα γιατί έχουμε 

γάμο στο χωριό. Οι Πόντιοι θεωρούν το γάμο -«Χαράν»- από τα 

μεγαλύτερα μυστήρια. Οι γάμοι γίνονταν από τον Ιανουάριο έως τις 

Αποκριές ή από το Δεκαπενταύγουστο μέχρι τη νηστεία των 

Χριστουγέννων. 

Ξεκινούσε με το Αράεμαν (αναζήτηση της νύφης) και ακολουθούσε το 

Ψαλάφεμαν (ζήτηση σε γάμο). Το Σουμάδεμαν ήταν ο αρραβώνας, 

όπου οι γονείς του νέου μαζί με τους συγγενείς και τον παπά πήγαιναν 

στο σπίτι του κοριτσιού. Μαζί τους είχαν δύο δαχτυλίδια, το «τσόρεκ» 

(τσουρέκι) και φουντούκια ή κουφέτα και ακολουθούσε γλέντι. 

Δύο βδομάδες μετά τον αρραβώνα οι γονείς του κοριτσιού καλούσαν το 

γαμπρό «Γαμπρολάλε». Ο γαμπρός χάριζε χρυσό σταυρό στο κορίτσι και 

μετά τα πεθερικά του πρόσφεραν «φούστορον» (ομελέτα). 

Το πάρσιμο της νύφης «Νυφέπαρμα» γινόταν Κυριακή απόγευμα με 

στολισμένο αλογόκαρο στο οποίο ανέβαιναν ο γαμπρός, η νύφη και ο 

κουμπάρος. Ο λυράρης έπαιζε το «τας» και οι συγγενείς χόρευαν. Η 

επιστροφή γινόταν από άλλο δρόμο και ακολουθούσε το 

«Αποκαμάρωμαν»,  δηλαδή το ξεστόλισμα της νύφης. 

Στο «Θύμισμαν» χόρευαν εφτά μονοστέφανα ζευγάρια και ένα άτομο 

(τεκ). Ο γάμος τελείωνε τα ξημερώματα της Δευτέρας με την παρέα του 

γαμπρού να χορεύει και να τραγουδάει το «Κοτσαγγέλ», ενώ έκλεβαν 

κότες για το τελευταίο φαγοπότι στο σπίτι του γαμπρού. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Πέμπτη, 16 Αυγούστου 1954 

Αγαπημένο μου ημερολόγιο, σήμερα είχαμε επισκέψεις. Ήρθαν κάτι 

φίλες της γιαγιάς μου και βρήκα ευκαιρία να ρωτήσω για τα ποντιακά 

έθιμα. Και να μερικά από αυτά που μου κέντρισαν πολύ το ενδιαφέρον: 

Το παρχάρεμαν 

Την Πρωτομαγιά οι Πόντιοι τη γιόρταζαν στον τόπο που περνούσαν τις 

θερινές τους διακοπές, «στα παρχάρια» και έπαιρναν μαζί τους τα ζώα 

τους. Την παραμονή της Πρωτομαγιάς η οικοδέσποινα έδενε στην 

αλυσίδα του κουδουνιού σταυρούς από κλαδιά αγριομηλιάς και 

πρόσθετε ένα ματοζίνυχο (ματόχαντρο) , ένα κόκκινο πανί και ένα 

σκόρδο. Έλεγε ευχές όπως ‘στείρα να πας και γαστρωμέντσα να έρθεσαι 

=άγονη να πας και έγκυος να έρθεις’ και άλλες πολλές. Τραγούδαγαν 

και χόρευαν και άρμεγαν τα ζώα τους πρωί και βράδυ .  

Τ’ οματίαγμαν  

Πίστευαν πολύ στο μάτι και για να ξεματιάσουν κάποιον έπαιρναν τρία 

σπυριά αλάτι, τα γυρνούσαν τρεις φορές γύρω από το κεφάλι του 

ματιασμένου και μετά τα έριχναν στο νερό λέγοντας «άμον ντο λύεται 

το άλας, να λύεται και το οματίαγμαν».(=όπως λιώνει το αλάτι, έτσι να 

λιώσει και το μάτιασμα) 

Έθιμα Αποκριάς 

Στις Αποκριές σε πολλά μέρη μασκαρεύονταν με φουστανέλα και 

περικεφαλαία του Μ. Αλεξάνδρου, ιππεύοντας πάνω στα άλογα 

μιμούνταν την πορεία του Μ. Αλεξάνδρου. Σήμερα πολλά ποντιακά 

χωριά αναβιώνουν το έθιμο αυτό. 

Η Κουσκουτσούρα ή Κουσκουτέρα ή Αγροτέριδ 

Πρόκειται για ένα σκιάχτρο που έφτιαχναν με δύο ξύλα σταυρωτά και 

το έντυναν με παλιόρουχα. Το έστηναν στους κήπους και τα χωράφια 

για να προστατέψουν τη σοδιά τους από τα αγριοπούλια και από άλλα 

αρπακτικά ζώα. 

 

 

 



 Σάββατο, 18 Αυγούστου 1954 

Αγαπημένο μου ημερολόγιο, με αφορμή όλα όσα έχω ακούσει έως 

τώρα ρώτησα τη γιαγιά μου αν υπάρχει κάποιο έθιμο για το Πάσχα και 

μου είπε το εξής: μία από τις θρησκευτικές παραδόσεις που σώζονται 

μέχρι σήμερα είναι ότι την Κυριακή του Θωμά συγκεντρώνονται στα 

νεκροταφεία και τρώνε πάνω στα μνήματα με σκοπό να γιορτάσουν το 

χαρμόσυνο μήνυμα την Ανάστασης παρέα με τους δικούς τους νεκρούς, 

τους προγόνους τους. Εκεί τραγουδούν και χορεύουν. Είναι 

συγκλονιστικό! 

Γι’ αυτούς το νεκροταφείο είναι το μέρος που ενώνει το παρελθόν με το 

παρόν και το μέλλον, δεν τους προκαλεί φόβο αλλά αντίθετα τους 

χαροποιεί να βρίσκονται εκεί! «Τα ταφία» τους είναι ο τόπος που θα 

καταλήξουν τα σώματά τους και θα ενωθούν ξανά με τις ψυχές των 

δικών τους όταν αναληφθούν στους ουρανούς.  

Μου είπε επίσης και για το «χατιρόπαρμαν». ‘Έτσι λέγεται η επίσκεψη 

που γίνεται για να παρηγορήσουν και να συλλυπηθούν τους  συγγενείς 

του νεκρού μετά την κηδεία ως αργά το βράδυ, αλλά και την επόμενη 

μέρα. Όλοι έρχονταν με φαγητά και τρώγανε μαζί για να μη μείνουν 

εκείνοι νηστικοί. Φεύγοντας έλεγαν παρηγορητικά λόγια, όπως «ο θεός 

να σχώρα τον, λαφρόν η νύχτα τ’». 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



Κυριακή, 19 Αυγούστου 1954 

Αγαπημένο μου ημερολόγιο, τα Χριστούγεννα στον Πόντο γιορτάζονταν 

με μεγάλη ευλάβεια. Τότε τηρούσαν και το έθιμο των «Μωμόγερων». 

Κεντρικό πρόσωπο ήταν η νύφη, που αντιπροσώπευε τη βλάστηση και 

την ευφορία της γης. Δύο ακόμα κεντρικά πρόσωπα ήταν ο γέρος και ο 

νέος, οι οποίοι συγκρούονταν διεκδικώντας τη νύφη. Νικητής 

αναδεικνυόταν ο νέος και  η νίκη αυτή συμβόλιζε την αντικατάσταση 

του παλιού χρόνου με τον νέο. 

Οι Μωμόγεροι φορούσαν περικεφαλαία, γιλέκο, φουστανέλα, βράκα, 

ζώνη, φούντες και ξύλο. Το μπλε και το άσπρο της στολής συμβολίζουν 

την ελληνική σημαία και το πράσινο με το κόκκινο για να ξεγελούν τους 

Τούρκους. 

Μετά από κάθε παράσταση ακολουθούσε γλέντι με συνοδεία 

οργανοπαιχτών, καθώς η μουσική και ο χορός ήταν μέρος της 

παράστασης, η οποία δινόταν σε αυλές, δρόμους, πλατείες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η εγγονή μου σήκωσε τα μάτια της και με κοίταξε. Με ρώτησε πόσα 

από αυτά τα έθιμα τηρούνται μέχρι σήμερα και γιατί οι νέοι προτιμούν 

να τα αφήνουν να ξεχνιούνται. Με ρώτησε επίσης αν υπάρχει διάθεση 

από τους παλιότερους να μεταδώσουν όλη αυτή τη γνώση στα παιδιά 

τους και στα εγγόνια τους και κατά πόσο εκείνα είναι πρόθυμα να τη 

φυλάξουν.  

Της είπα ότι γίνονται διάφορες προσπάθειες για να αναδειχθεί και να 

διασωθεί η ποντιακή διάλεκτος, όπως είναι η διδασκαλία της ποντιακής 

διαλέκτου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

Σημαντικό όμως είναι ότι και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι Ποντίων σε όλο 

τον κόσμο φροντίζουν ώστε οι παραδόσεις και τα έθιμα να 

μεταδίδονται από γενιά σε γενιά και τα παιδιά να μεγαλώνουν 

νιώθοντας περήφανα για την καταγωγή τους.  

Η εγγονή μου μου είπε ότι τώρα κατάλαβε πόσο σημαντικά είναι όλα 

αυτά και πόσο ωραία ένιωσε διαβάζοντας το ημερολόγιο, που μου 

υποσχέθηκε ότι όσο μπορεί από την πλευρά της θα φροντίσει να μη 

χαθούν ούτε τα έθιμα, ούτε οι χοροί, ούτε η διάλεκτος των Ποντίων. 

 

 

50 χρόνια μετά… 

Είναι η δική μου σειρά να δώσω το ημερολόγιο της γιαγιάς μου 

εμπλουτισμένο όμως στην εγγονή μου, ώστε και εκείνη με την σειρά της 

να το περάσει στην επόμενη γενιά… 

 

Πηνελόπη Τροχίδου 

Πρότυπο ΕΠΑΛ Επανομής 

Α7 
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