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Πρόλογος 

 

 Ξεκινώντας, θα ήθελα  να περιγράψω πώς προέκυψε 

όλο αυτό. Από τα πρώτα µαθήµατα χορού που έκανα ήταν οι 

ποντιακοί χοροί, κάτι που µε δυσκόλεψε αρκετά. Μέχρι τότε 

για µένα η ποντιακή µουσική ήταν λύρα και νταούλι χωρίς 

να µπορώ να ξεχωρίσω τους ρυθµούς,. οπότε τα βήµατα 

στους χορούς αυτούς ήταν περισσότερο µηχανικά, 

µετρώντας τα χωρίς να µπορώ να αισθανθώ τη µουσική.  

 Για µένα ο Οµάλ Καρς, ο Τικ, ο ∆ιπάτ ήταν απλά 

διαφορετικά βήµατα µε συνοδεία µίας λύρας και ενός νταουλιού. Όµως, η περιέργειά µου θέλησε 

να µε οδηγήσει στο να µάθω να ξεχωρίζω τους ήχους και τους ρυθµούς. Να τους µάθω, να τους 

κάνω κτήµα µου και µέσα από αυτό να σύρω και τα βήµατά µου. Και πραγµατικά, δειλά µεν, 

σταµάτησα να µετρώ και άρχισα να ακούω το ρυθµό, προσπαθώντας να προσαρµόσω την κίνησή 

µου. Βέβαια η προσέγγιση ήταν σταδιακή µαθαίνοντας έναν-έναν τους χορούς.  

 Η αρχή έγινε από το χορό Οµαλ Καρς του Πόντου. Το ερώτηµα που έθεσα εδώ ήταν: πώς 

µαθαίνω το ρυθµό; Η απάντηση που έδωσα ήταν ότι πριν µάθεις να χορεύεις ένα τραγούδι πρέπει 

να µάθεις το ίδιο το τραγούδι. Να το καταλάβεις και να το αισθανθείς. Μόνο τότε θα µπεις στην 

θέση αυτών που το τραγούδησαν και το χόρεψαν. Το συναίσθηµα τελικά είναι αυτό που επικρατεί  

στα βήµατα του χορού, όπως σε κάθε τι άλλωστε.  

 Όµως πώς µπορείς να νιώσεις αυτό το συναίσθηµα όταν βρίσκεσαι τόσο µακριά από τις 

περιοχές όπου ακούστηκαν και χορεύτηκαν αυτά τα τραγούδια; Μαθαίνοντας την ιστορία του 

κάθε τόπου απαντώ. Αυτή µπορεί να σου πει πολλά και να σε βοηθήσει να δεις το τραγούδι, τη 

µουσική και το χορό. Ένα καλό παράδειγµα σε αυτό είναι ότι σε πολλά ποντιακά τραγούδια 

υπάρχουν αναφορές  στους Ακρίτες., όπως το ∆ιγενή. Συνειδητοποιείς ότι δεν έχει να κάνει µόνο 

µε τον ποιητικό έµµετρο λόγο εν είδη παραµυθιού της Αναγέννησης, όπως είχαµε µάθει περίπου 

στο Σχολείο. Οι Ακρίτες δεν ήταν ρόλοι, αλλά προγονικά πρόσωπα των Ποντίων. Οι Πόντιοι 



τραγουδούν για αυτούς όπως εµείς για τον Κολοκοτρώνη, όπως οι Ηπειρώτες για το Μπότσαρη, 

οι Σαρακατσάνοι για τον Κατσαντώνη,  οι Ρουµελιώτες για τον ∆ιάκο και τον Ανδρούτσο κοκ. Και 

εδώ είναι η κοινή ιστορία όλων µας. Όταν τραγουδώ "ο Μάραντον", δεν τραγουδώ τραγούδι µόνο 

των Ποντίων αλλά και δικό µου, της βαθιάς µου πολιτιστικής κληρονοµιάς.  

 Με αυτά θα καταπιαστούµε και νοµίζω ότι το ταξίδι θα είναι υπέροχο. 

 

Κεφάλαιο Α : Ελληνισµός 

 

 Ξεκινώντας, µέσα σε αυτό το χώρο της παράδοσης, αυτό που διαπιστώνεις σχετικά γρήγορα 

είναι πόσα πολλά διαφορετικά ακούσµατα υπάρχουν, πόσοι διαφορετικοί χοροί, πόσες 

διαφορετικές διάλεκτοι. Αν θα έπρεπε να αποδώσουµε ένα κοινό άκουσµα ή χορό ή διάλεκτο που 

να περιγράφει τον Ελληνισµό ως έννοια, θα ήταν µάλλον δύσκολο γιατί θα έπρεπε να αναφέρουµε 

κάθε φορά σε ποιο κοµµάτι του Ελληνισµού αναφερόµαστε. Και αυτό είναι ξεκάθαρο από την 

αρχή νοµίζω. Αλήθεια όµως, γιατί υπάρχει τέτοιος πλούτος στην παράδοση του Ελληνισµού; 

 Και αναφέροµαι σκόπιµα σε Ελληνισµό και όχι απαραίτητα  στους Έλληνες ως λαό και ως 

χώρα γιατί τότε θα έπρεπε να αφήσουµε εκτός τµήµατα όπως η Κύπρος ή τους Έλληνες της Κάτω 

Ιταλίας και πιθανώς και τους Έλληνες σε άλλα µέρη της Γης. Όµως αυτό είναι αδιανόητο να γίνει 

για το λόγο ότι αν από το δέντρο, που πάνω του πατάµε εµείς ως Έλληνες, κόψεις έστω και ένα 

κλαδί τότε µόνο να χάσεις θα έχεις. Αυτό το δέντρο είναι η παράδοσή µας και αν σταµατήσουµε 

να το ποτίζουµε τότε θα χάσει τους χυµούς του και θα ρίξει τους καρπούς του που είµαστε όλοι 

εµείς.  

 Ίσως αναρωτηθείτε όµως τι σχέση µπορεί να έχουν οι Έλληνες της Κάτω Ιταλίας µε τους 

Ποντίους για παράδειγµα και µε όλους εµάς. Την πιο άµεση θα έλεγα. Τόσο οι µεν όσο και δε, 

είναι Έλληνες άποικοι του 7ου αιώνα π.Χ. στις περιοχές αυτές. Οι δεσµοί που κρατούσαν µε τη 

µητροπολιτική Ελλάδα ήταν αρκετά ισχυροί. Και η µητροπολιτική Ελλάδα είµαστε εµείς. Πώς θα 

είναι δυνατόν να κόψουµε αυτούς τους δεσµούς, την ίδια στιγµή που οι άνθρωποι αυτοί δηλώνουν 

µε περηφάνια την Ελληνική τους καταγωγή; 

 Και εδώ νοµίζω κρύβεται αυτή η πλούσια παράδοση. Στο ότι ο Ελληνισµός απλώθηκε 

γεωγραφικά µε αποτέλεσµα να έρθει σε επαφή και µε άλλους πληθυσµούς από τους οποίους 

επηρεάστηκε. Αυτό είναι εύκολο να το καταλάβουµε αν δούµε τις επιρροές τόσο στους Ποντίους 



όσο και στους Έλληνες της Κάτω Ιταλίας. Και οι δύο είναι άποικοι των Αρχαίων Ελλήνων µε την 

ίδια γλώσσα. Όµως, οι σηµερινοί απόγονοι αυτών των αποίκων µιλούν µια παραλλαγή της 

αρχικής γλώσσας, µιλούν  µία διάλεκτο που έχει σαφέστατα  επηρεαστεί από την περιοχή στην 

οποία αναπτύχθηκαν. ∆εν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι αν και ποτέ στην αρχαιότητα δεν υπήρχε η 

έννοια του Ελληνισµού αλλά η έννοια της πόλης κράτους, στην ακµή της Αρχαίας Ελλάδας οι 

αποικίες αυτές διατηρούσαν στενές και άµεσες επαφές µεταξύ τους όπως και µε περιοχές της 

Ελλάδας.  

 Όταν όµως έσβησε αυτή η ακµή η κάθε περιοχή στην ουσία αναπτύχθηκε µόνη της και 

ανάλογα µε τις επιρροές που δεχόταν. Έτσι οι Έλληνες του Πόντου έπρεπε να επιβιώσουν µακριά 

από την µητροπολιτική Ελλάδα, που δεν υπήρχε άλλωστε ούτε ως έννοια την εποχή εκείνη. Όλα 

αυτά τα τµήµατα του Ελληνισµού είτε εκτός µητροπολιτικής Ελλάδας είτε εντός, δεν είχαν ποτέ 

αποκτήσει τη συνείδηση της χώρας και του έθνους. Στην ουσία ήταν πολίτες είτε της περσικής, 

είτε της ρωµαϊκής, είτε της βυζαντινής είτε της οθωµανικής αυτοκρατορίας. Η συνείδηση αυτή 

άρχισε να αποκτάται από τον 18ο αιώνα και µετά σταδιακά και πιο έντονα µε την Επανάσταση 

του 1821.  

 Εµείς µε την σειρά µας έχω την αίσθηση ότι είµαστε αυτοί που προσπαθούµε να ενώσουµε 

όλα αυτά τα τµήµατα σε ένα ενιαίο πλαίσιο και να διατηρήσουµε ζωντανή στην µνήµη µας όλη 

αυτή την πορεία του Ελληνισµού. 

 Το ότι αυτά τα διάσπαρτα τµήµατα επιβίωσαν ανά τους αιώνες χωρίς να αφοµοιωθούν από 

τους τοπικούς πολυάριθµους πληθυσµούς δείχνει και το πόσο δυνατή είναι η Ελληνική Ιστορία 

και παράδοση. Αντιθέτως τα τµήµατα αυτά εκµεταλλεύτηκαν το µεγάλο συγκριτικό πλεονέκτηµα 

του Ελληνισµού. Να προσαρµόζεται και να µπορεί να αφοµοιώνει το ίδιο τα ξένα στοιχεία, να τα 

προσαρµόζει στα δικά του χαρακτηριστικά και να τα εξελίσσει µε τέτοιο τρόπο που να φαίνονται 

ως δικά του στοιχεία και όχι ξένα. Και αυτό το έκαναν οι Έλληνες από την πρώτη στιγµή που 

εµφανίστηκαν. Θα δούµε ότι από ένα Ινδοευρωπαϊκό σύνολο στην αρχή και ανάλογα µε τις 

περιοχές στις οποίες θα εγκατασταθούν, θα αναπτύξουν διαφορετικά χαρακτηριστικά µεταξύ των 

διαφόρων φύλων, αφοµοιώνοντας ουσιαστικά τους τοπικούς πληθυσµούς. 

Στο σηµείο αυτό τώρα θα θέσω το ερώτηµα πώς µπορούµε να συνδέσουµε το σήµερα µε το 

µακρινό χθες. Οι ρίζες του δέντρου πάνω στο οποίο στεκόµαστε εµείς οι Έλληνες είναι πολλές και 

βαθιές. Πώς αποδεικνύεις ότι τα στοιχεία του παρελθόντος είναι ακόµη ενεργά και περάσανε στο 



σήµερα, όχι αυτούσια µεν αλλά ακέραια δε. Έστω και παραλλαγµένα ή συγκαλυµµένα από τις 

τοπικές αλληλεπιδράσεις, αλλά ζωντανά.  

 Σίγουρα η καταγεγραµµένη ιστορία µπορεί να βοηθήσει και αποτελεί τη βάση της έρευνας 

για τα περαιτέρω. Η γλώσσα επίσης, όπως αυτή οµιλείται τοπικά µπορεί να βοηθήσει  να ενώσεις 

τα κοµµάτια αυτού του παζλ. Όµως, παραδέχοµαι ότι την έρευνα αυτή τη βασίζω κυρίως στο 

αίσθηµα και στο θυµικό ως γεννήτριες ερωτήσεων, στις οποίες τα προηγούµενα δύο εργαλεία 

(ιστορία, γλώσσα) θα προσπαθήσουν να απαντήσουν. 

 Στο σύντοµο διάστηµα που ασχολούµαι µε τους παραδοσιακούς χορούς έχω γνωρίσει τις 

περιοχές Ήπειρο, Πόντο, Θράκη, Μακεδονία και λίγο από ∆ωδεκάννησα και Κυκλάδες. Όµως 

αυτή η περίοδος ήταν αρκετή να πυροδοτήσει το θυµικό ώστε να θέσει ερωτήσεις. Μάλλον θα 

έλεγα µαθηµατικές υποθέσεις που θα πρέπει να απαντήσω. 

 Οι ήχοι και οι ρυθµοί από αυτές τις περιοχές είναι τελείως διαφορετικοί µεταξύ τους. Κάτι 

αναµενόµενο άλλωστε. Όµως το δαιµόνιο σε τσιγκλάει και αναρωτιέσαι αν ο αργός ρυθµός της 

Ηπείρου θυµίζει κάτι το τελετουργικό και αµέσως το συναίσθηµα το συνδέει µε το Αρχαίο 

Μαντείο της ∆ωδώνης, θυµάσαι τους ∆ελφικούς εορτασµούς, τους χορούς του Άγγελου 

Σικελιανού και διαπιστώνεις ότι είναι πάνω στο ίδιο µοτίβο. Βλέπεις εικόνες σε αγγεία και 

νοµίζεις ότι καταλαβαίνεις το ρυθµό που έχει αποτυπώσει ο Αρχαίος καλλιτέχνης.  

 Ακούς τους ρυθµούς της Θράκης που είναι πιο γρήγοροι, πιο ∆ιονυσιακοί και αµέσως στο 

µυαλό ξεπηδάνε οι Κορύβαντες, οι οργιαστικές λατρείες µε νταούλι και αυλό κι αναρωτιέσαι αν 

µπορείς να τα συσχετίσεις αυτά τα δύο. 

 Κοιτάς τους χορούς του Πόντου στους οποίους οι χορευτές είναι πιασµένοι µε τέτοιο τρόπο 

που ο ένας ακουµπά πάνω στον άλλο. Τα βήµατα µικρά, επιθετικά σχεδόν και κοφτά. Αµέσως 

φαντάζεσαι πως βλέπεις την Αρχαιοελληνική φάλαγγα, τον τρόπο που κινιόταν στην µάχη και 

θέλεις να το τεκµηριώσεις. 

 Μια άλλη οµοιότητα που το θυµικό σου διακρίνει είναι το ότι ο ρυθµός του ζωναράδικου και 

πιο πολύ του Τσέστου µπορεί να ταιριάξει µε την Ταραντέλα Πίτσικα  της Κάτω Ιταλίας.. 

 Στην πορεία θα τεθούν και άλλες τέτοιες ερωτήσεις πιθανώς, αλλά προς το παρόν νοµίζω ότι 

έχουµε αρκετά στα χέρια ώστε να αρχίσουµε να µεθοδεύουµε την εργασία µας. 

Μέχρι στιγµής συλλέγω διάφορα στοιχεία έτσι ώστε να µπορώ να είµαι σε θέση να κάνω 

ασφαλείς εκτιµήσεις. Η υπόθεση µε την σύνδεση των χορών που έκανα παραπάνω µπορεί να 



ειπωθεί ότι έχει κάποια βάση. Το επόµενο βήµα είναι να γνωρίσουµε τα πολιτιστικά στοιχεία των 

υπόλοιπων πληθυσµών που είναι όµοροι έτσι ώστε να µπορέσουµε να ξεχωρίσουµε τις 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ των διαφορετικών οµάδων πληθυσµών. Ιδίως στην περιοχή της Ηπείρου, 

της Μακεδονίας και της Θράκης η µίξη των πληθυσµών που έγινε στην διάρκεια της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας ήταν σηµαντική µε αποτέλεσµα να είναι λίγο δυσδιάκριτα τα όρια αναφορικά µε 

το τι µπορεί να θεωρηθεί επίδραση του Αρχαίου στην δηµιουργία ρυθµών, αλλά και τι µπορεί να 

θεωρήσει ο κάθε πληθυσµός δικό του χαρακτηριστικό.  

 Η µίξη αυτή άλλωστε που έγινε αυτή την περίοδο στην περιοχή των Βαλκανίων δηµιούργησε 

και όλα αυτά τα εθνικιστικά θέµατα που έχουν ταλαιπωρήσει αυτή τη χερσόνησο τόσα χρόνια. 

Και µην νοµίζουµε ότι αυτά έχουν εξαλειφθεί σήµερα. Εδώ είναι όλα τα θέµατα αυτά και αρκετά 

ζωντανά, για το λόγο ότι ο χώρος της χερσονήσου των Βαλκανίων είναι περιορισµένος και ο 

ζωτικός χώρος κάθε λαού µπαίνει στο ζωτικό χώρο του άλλου. Αν στο µείγµα αυτό προσθέσουµε 

και την αλαζονεία των Τούρκων που θεωρούν τον εαυτό τους ακόµη  Οθωµανική Αυτοκρατορία, 

βλέπουµε πόσο δύσκολο είναι να τραβήξουµε γραµµές µεταξύ των παραδόσεων διαφόρων λαών. 

Ευτυχώς  για εµάς τους Έλληνες η Αρχαία µας Ιστορία  είναι πλούσια, παγκόσµια και κυρίως 

καταγεγραµµένη και αυτό µας βοηθάει να πατήσουµε σε γερές βάσεις ώστε να µπορούµε να 

αποδείξουµε πολλά πράγµατα. Να ένα παράδειγµα που νοµίζω ότι είναι χαρακτηριστικό. Τους 

ρυθµούς και τους σκοπούς της Θράκης οι Βούλγαροι τους χαρακτηρίζουν δικούς τους, λόγω της 

γκάιντας και του τυµπάνου. Όµως, η ύπαρξη του άσκαυλου και του ταµπούρλου από τους 

Αρχαίους Έλληνες δυσκολεύει  την απόδειξη του ισχυρισµού τους..  

Πολύ φοβάµαι ότι τέτοιους ισχυρισµούς θα συναντήσουµε αρκετούς στην πορεία. Θα 

µοιάζουν µε τους λωτούς που θα µας καλούν κάποιοι να φάµε και να ξεχάσουµε την Ιστορία µας. 

Πολύ φιλόσοφοι και θεωρητικά ειδήµονες έχουν αναφέρει ότι δεν µπορείς να συνδέσεις το 

Αρχαίο µε τον νέο Ελληνικό στοιχείο. Οι αποδείξεις γι’ αυτό όµως είναι έωλες κατά τη γνώµη µου 

όσο κι αν προσπαθούν να τις επιβάλλουν περισσότερο βασιζόµενοι στην θέση τους παρά σε 

πραγµατικά στοιχεία. Στηρίζονται άλλωστε στην µίξη των πληθυσµών που έγινε µε τα χρόνια για 

να το τεκµηριώσουν αυτό. Όµως ο Φυσικός γνωρίζει ότι όταν αναµιγνύεις υλικά µε διαφορετικά 

ειδικά βάρη, όταν θα σταµατήσει το δυναµικό φαινόµενο της µίξης, αυτά τα υλικά θα ξεχωρίσουν 

µε βεβαιότητα. Ο Μαθηµατικός επίσης γνωρίζει ότι οποιοδήποτε θεώρηµα πρέπει να µπορεί και 

να αποδεικνύεται.  



Έτσι για µένα ο Ελληνισµός είναι ένα σύνολο ανθρώπων, ιδεών, παραδόσεων, ήχων οι 

οποίοι έχουν κοινή πνευµατική ρίζα κυρίως. Είµαι οπαδός της άποψης του Ισοκράτη ‘’Τοσούτον δ’ 

απολέλοιπεν η πόλις ηµών περί το φρονείν και λέγειν τους άλλους ανθρώπους, ώσθ’ οι ταύτης 

µαθηταί των άλλων διδάσκαλοι γεγόνασι και το των Ελλήνων όνοµα πεποίηκε µηκέτι του γένους, 

αλλά της διανοίας δοκείν είναι, και µάλλον Έλληνας καλείσθαι τους της παιδεύσεως της ηµετέρας, ή 

τους της κοινής φύσεως µετέχοντας’’ . 

 Αν θεωρήσουµε το αντίθετο τότε θα πρέπει να πούµε ότι εµείς ως Χριστιανοί δεν έχουµε 

σχέση µε τον Ιησού Χριστού µόνο και µόνο γιατί δεν γεννηθήκαµε στην Ιουδαία. Όµως 

ασπαζόµενοι τις ιδέες Του και το κήρυγµά Του είµαστε συνεχιστές του έργου Του. Ανήκουµε στην 

οµάδα των ανθρώπων που ακολουθούν το Χριστιανισµό, κατ’ αντιστοιχία του Ελληνισµού.  

Ωστόσο, πιστεύω ότι στην  πορεία µπορεί να αποδειχθεί και η φυσική σύνδεση του Αρχαίου 

µε το Νέο Ελληνικό στοιχείο, ιδίως στους τόπους που το Αρχαίο άνθισε και αναπτύχθηκε έντονα.  

Νοµίζω ότι πλέον είµαστε έτοιµοι, χρησιµοποιώντας ως αφετηρία τις προηγούµενες 

παραγράφους, να ξεκινήσουµε την πορεία µας εξετάζοντας στο επόµενο κεφάλαιο την πορεία του 

Ελληνισµού στον χρόνο.  

“T’ άλογα τα οποία µε σύρουν µε το άρµα, µε µετέφεραν εκεί όπου φθάνει η εσωτερική ορµή 

της ψυχής µου……..αφού προηγουµένως εγκατέλειψαν τα ανάκτορα της νύκτας…’’Παρµενίδης  

 


