
Ο ΓΙΔΚΓΙΚΟΤΜΔΝΟ ΣΟ 1918 ΠΟΝΣΟ  

 
Ολνκαζία, έθηαζε, πιεζπζκφο.  

Πφληνο θαιείηαη ην παξαιηαθφ ηκήκα ηεο Β.Α. Μ.Αζίαο, πνπ απιψλεηαη απφ 

ηελ πεξηνρή ηεο ηλψπεο σο ην αλαηνιηθφ άθξν ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ 
(Βαηνχκ), ζε έθηαζε 71.500 ηεηξαγσληθψλ ρηιηνκέηξσλ κε 2.048.250 

θαηνίθνπο ηελ πεξίνδν εθείλε, απφ ηνπο νπνίνπο 697.000 ήηαλ Έιιελεο 
Οξζφδνμνη. 

 
Λνηπά γεσγξαθηθά ζηνηρεία. 

α) Βνπλά. ε απφζηαζε 100 ρηιηνκέηξσλ πεξίπνπ πξνο Ν. απφ ηελ παξαιία 
θαη ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ Πφληνπ απφ ηα Γ. πξνο ηα Α. εθηείλεηαη ε 

νξνζεηξά ηνπ Παξπάξδε (Γθηαβνχξ ληαγ), πνπ ρσξίδεη ηνλ Πφλην απφ ηελ 
ππφινηπε πξνο Ν. Μ.Αζία κε δχν κφλν θχξηεο δηφδνπο επηθνηλσλίαο, ηε κία 

απφ ηελ Ακηζφ πξνο ηε εβάζηεηα θαη ηελ ελδνρψξα θαη ηελ άιιε απφ ηελ 
Σξαπεδνχληα πξνο ηελ Δξδεξνχκ θαη ηελ Αλαηνιή. Σεο νξνζεηξάο απηήο 

θπξηφηεξεο δηαθιαδψζεηο απφ ηα Γ. είλαη: ην βνπλφ Κεκέξ ληαγ (ζηα Β. ηεο 
Ακάζεηαο), Γηιληίδ ληαγ (Β. ηεο εβάζηεηαο), Καξά ληαγ (Β. ηεο 

Νηθνπφιεσο), Κεκέξ ληαγ (Α. ηεο Αξγπξνππφιεσο) θιπ.  

 
β) Πνηάκηα. Σα θπξηφηεξα πνηάκηα πνπ εθβάιινπλ φια ζηνλ Δχμεηλν Πφλην, 

απφ ηα Γ. πξνο ηα Α. είλαη: ν Άιπο (Κηδίι Ιξκάθ), ν κεγαιχηεξνο πνηακφο 
ηεο Μ.Αζίαο πνπ ρσξίδεη ηνλ Πφλην απφ ηελ Παθιαγνλία, θαη ζηε ζπλέρεηα 

ν Ίξηο (Γεζίι Ιξκάθ) πνπ δηαζρίδεη ηελ Ακάζεηα θαη ελψλεηαη κε ηνλ Λχθν 
πνηακφ (Κειθίη ηζάη), ελψ αλαηνιηθφηεξα έρνπκε ην Υαξζηψηε θαη ηνλ 

Ππμίηε, πνπ εθβάιινπλ ν πξψηνο θνληά ζηελ Σξίπνιε θαη ν δεχηεξνο 
θνληά ζηελ Σξαπεδνχληα ηέινο πξνο ηα ζχλνξα κε ηε Ρσζία έρνπκε ηνλ 

Άθακςε (Σζφξνπρ ζνπ) πνπ εθβάιιεη θνληά ζην Βαηνχκ. 
 

Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία. 
α) Πφιεηο. Οη θπξηφηεξεο πφιεηο ηνπ Πφληνπ είλαη: ε Σξαπεδνχληα κε 

50.000 θαηνίθνπο ηφηε, απφ ηνπο νπνίνπο 15.000 Έιιελεο, ε Κεξαζνχληα 
κε 20.000 θαηνίθνπο, απφ ηνπο νπνίνπο 12.000 Έιιελεο, ε Σξίπνιε κε 

10.000, απφ ηνπο νπνίνπο 3.000 Έιιελεο, ηα Κνηχσξα (Οξληνχ) κε 

12.000, απφ ηνπο νπνίνπο 6.000 Έιιελεο, ε Ακηζφο (ακςνχληα) κε 
35.000, απφ ηνπο νπνίνπο 18.000 Έιιελεο, ε ηλψπε κε 15.000, απφ ηνπο 

νπνίνπο 4.500 Έιιελεο, ε Νηθφπνιε κε 1.500 Έιιελεο, ε Αξγπξνχπνιε κε 
6.000 θαηνίθνπο, απφ ηνπο νπνίνπο 2.500 Έιιελεο θαη ε Ακάζεηα κε 

42.000, απφ ηνπο νπνίνπο 18.000 Έιιελεο.  
 

β) Δθθιεζηαζηηθή θαηάζηαζε – Δθπαίδεπζε. Ο Πφληνο ήηαλ ρσξηζκέλνο ζε 
6 κεηξνπφιεηο: 

1. ηε κεηξφπνιε Σξαπεδνχληαο κε 84 ζρνιεία, 165 θαζεγεηέο θαη 
δαζθάινπο θαη 6.800 καζεηέο θαη καζήηξηεο, 

2. ηε κεηξφπνιε Ρνδνπφιεσο κε 55 ζρνιεία, 87 θαζεγεηέο θαη δαζθάινπο 
θαη 3.053 καζεηέο θαη καζήηξηεο, 

3. ηε κεηξφπνιε Κνισλίαο κε 88 ζρνιεία, 94 θαζεγεηέο θαη δαζθάινπο θαη 
4.900 καζεηέο θαη καζήηξηεο, 



4. ηε κεηξφπνιε Υαιδίαο – Κεξαζνχληαο κε 252 ζρνιεία, 322 θαζεγεηέο 

θαη δαζθάινπο θαη 24.800 καζεηέο θαη καζήηξηεο, 
5. ηε κεηξφπνιε Νενθαηζαξείαο κε 182 ζρνιεία, 193 θαζεγεηέο θαη 

δαζθάινπο θαη 12.800 καζεηέο θαη καζήηξηεο θαη 

6. ηε κεηξφπνιε Ακαζείαο κε 376 ζρνιεία, 386 θαζεγεηέο θαη δαζθάινπο 
θαη 23.600 καζεηέο θαη καζήηξηεο. 

 
γ) Γεληθά ζε φιν ηνλ Πφλην ιεηηνπξγνχζαλ 1.047 ζρνιεία κε 1.247 

θαζεγεηέο θαη δαζθάινπο θαη 75.953 καζεηέο θαη καζήηξηεο. 
Αλάκεζα ζηα ζρνιεία πεξίθεκν ήηαλ ην Φξνληηζηήξην Σξαπεδνχληαο, 

πξαγκαηηθφο θάξνο παηδείαο θαη αγσγήο κε ηεξάζηηα αθηηλνβνιία, θαζψο 
επίζεο θαη ην Φξνληηζηήξην Αξγπξνππφιεσο, ην Λχθεην Γνπκεξάο, ην 

Ηκηγπκλάζην Κεξαζνχληαο, ην Γπκλάζην Ακηζνχ θιπ. 
ε ζχλνιν επίζεο 1.131 λαψλ, 22 κνλαζηεξηψλ, 1.647 παξεθθιεζίσλ θαη 

1.459 θιεξηθψλ ηεο επνρήο απηήο πεξίθεκα ήηαλ γηα ηε δηαηήξεζε θαη 
θαιιηέξγεηα ηνπ ζξεζθεπηηθνχ θξνλήκαηνο θαη ηεο παηδείαο ζπλάκα ηα 

κνλαζηήξηα Παλαγίαο νπκειά, Παλαγίαο Γνπκεξά, Αγίνπ Γεσξγίνπ 
Πεξηζηεξεψηα, Αγίνπ Ισάλλνπ ηνπ Βαδειψλνο θιπ. 

 

Ιζηνξηθά ζηνηρεία.  
Άλ θαη ε ηζηνξία ηνπ Πφληνπ ράλεηαη ζηα βάζε ησλ αηψλσλ κε ηελ 

Αξγνλαπηηθή εθζηξαηεία θαη ηηο πξψηεο εγθαηαζηάζεηο ησλ Διιήλσλ ζηα 
κέξε απηά επζχο ακέζσο κεηά ηνλ Σξστθφ πφιεκν (1100 π.Υ.), ε θαζαπηφ 

ηζηνξία ηνπ δηαθαίλεηαη απφ ηηο αξρέο ηνπ Η’ π.Υ. αηψλα κε ηελ ίδξπζε ηεο 
ηλψπεο απφ Μηιήζηνπο απνίθνπο ην 785 π.Υ. θαη αξγφηεξα ησλ άιισλ 

πφιεσλ: Σξαπεδνχληαο (756 π.Υ.), Κεξαζνχληαο (700 π.Υ.), Ακηζνχ 
(ακςνχληαο 600 π.Υ.), Κνηπψξσλ (Οξληνχ), Σξηπφιεσο θιπ. ε φιε ηε 

καθξφρξνλε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ (1100 π.Υ. –1922 κ.Υ.), έλα δηάζηεκα 
3.000 ρξφλσλ, ν Πφληνο ππήξμε έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα ηκήκαηα ηνπ 

ειιεληθνχ έζλνπο, ζην νπνίν ν ειιεληζκφο ηεο πεξηνρήο απηήο ηφζν ζηα 
ρξφληα ηεο αξραηφηεηαο θαη ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ φζν θαη ηεο ξσκαηνθξαηίαο 

θαη ηνπ Βπδαληίνπ θαη απηήο ηεο ηνπξθνθξαηίαο (1461–1922) δελ έπαπζε 
λα δηαηεξεί αιψβεηε ηελ εζληθή ηνπ ζπλείδεζε θαη αθκαίν θαη ππεξήθαλν 

ην εζληθφ ηνπ θξφλεκα κε αθιφλεηε ηελ πίζηε ζηηο αθαηάιπηεο πξνγνληθέο 

ηνπ παξαδφζεηο.Μεηά ηελ ιήμε ηνπ α’ παγθνζκίνπ πνιέκνπ (1914-1918) 
θαη ηε δηαθήξπμε ησλ ληθεηψλ ζπκκάρσλ ηεο ΔΝΣΔΝΣΔ γηα απηνδηάζεζε 

ησλ ιαψλ, εμέρνληεο Πφληηνη (Κ.Κσλζηαληηλίδεο θιπ) ζπλέιαβαλ ηελ ηδέα 
ηεο δεκηνπξγίαο Αλεμάξηεηεο Γεκνθξαηίαο ηνπ Πφληνπ κε ππνκλήκαηα θαη 

παξαζηάζεηο πξνο ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ, 
ζρεδηάδνληαο θαη ράξηε ηνπ «δηεθδηθνχκελνπ Πφληνπ», γηα δηεπθφιπλζε 

ησλ ζπκκάρσλ. Γπζηπρψο, ην φλεηξν απηφ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε εμαηηίαο 
θπξίσο ηεο αληηδξάζεσο ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ. 

 
Γησγκνί-Γελνθηνλία. 

Απφ ηελ έθξεμε ηνπ α’ παγθνζκίνπ πνιέκνπ (1914) σο ηελ κηθξαζηαηηθή 
θαηαζηξνθή (1922), νη Νεφηνπξθνη κε ηα ζθιεξά κέηξα πνπ έιαβαλ 

ελαληίνλ ησλ Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ κε ηε κέζνδν ησλ εμνξηψλ, βηαζκψλ, 
ζθαγψλ, εμαλδξαπνδηζκψλ θαη απαγρνληζκψλ (θαηά ηνλ Παλάξεην 



Σνπαιίδε) εμφλησζαλ: 

α. θαηά ηελ πεξίνδν 1914-1918………….170.576 Πνληίνπο 
β. θαηά ηελ πεξίνδν 1918-1922………….119.122 Πνληίνπο 

δειαδή ζπλνιηθά………………………..…289.698 Πνληίνπο 

πνζνζηφ δειαδή 41,56% ζε ζχλνιν 697.000 Διιήλσλ θαηνίθσλ, ελψ θαηά 
ηνλ Γ.Βαιαβάλε νη απψιεηεο ησλ Πνληίσλ ζχκθσλα κε ηε Μαχξε Βίβιν ηνπ 

Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ ησλ Πνληίσλ ζηελ Αζήλα αλέξρνληαη ζε 303.238 
σο ην 1922, θαη 353.000 σο ην Μάξηην ηνπ 1924, πνζνζηφ πνπ μεπεξλάεη 

ην 50% ηνπ νιηθνχ πιεζπζκνχ ησλ Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ. 
 

ΤΝΣΟΜΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΟΝΣΟ 
ηνπ ίκνπ Ληαλίδε  

 
 

'Οηαλ ιέκε Πφληνο ελλννχκε ηνλ Γεσγξαθηθφ ρψξν ηεο Βφξεηαο Μ. Αζίαο 
πνπ αξρίδεη αλαηνιηθά απφ ηα ζεκεξηλά ζχλνξα ηεο π. νβ. Έλσζεο θαη 

Σνπξθίαο θαη ηειεηψλεη ζηνλ πνηακφ Aιπ θαη πέξα απφ ηε ηλψπε δπηηθά 
θαη απφ ηα βφξεηα παξάιηα ηεο Μ. Αζίαο θαη πξνρσξεί λφηηα κέρξη ηηο 

γξακκέο Σζφξνπκ-Σνθάηεο-Νηθφπνιεο-ΑγΝηάγ.  

 
ηαλ ιέκε Πφληηνη ελλννχκε ηνπο Έιιελεο πνπ θαηνηθνχζαλ ζηελ πεξηνρή 

απηή ηεο Βφξεηαο Μηθξάο Αζίαο απφ ηνπο αξραηφηαηνπο ρξφλνπο κέρξη ην 
1922 πνπ κε ηε ζπλζήθε ηεο Λσδάλεο ππνρξεψζεθαλ λα εθπαηξηζηνχλ θαη 

λα εγθαηαζηαζνχλ ζαλ πξφζθπγεο ζηνλ θνξκφ ηεο κεηξνπνιηηηθήο 
Διιάδνο εγθαηαιείπνληαο παηξνγνληθνχο ηφπνπο, ηάθνπο πξνγφλσλ, νζηά 

θαη ηεξά θαη κεηαθέξνληαο καδί ηνπο ην αξραηνπξεπέο γισζζηθφ ηνπο 
ηδίσκα, ηνλ πινχην ησλ παξαδνζηαθψλ ηνπο θιεξνλνκεκάησλ θαη ηνλ 

ηδηφξξπζκν ηξφπν δσήο θαη ηνλ νκαδηθφ ιατθφ ραξαθηήξα ηνπο.  
 

Πσο βξεζήθαλε φκσο νη Έιιελεο εθεί θάησ ηφζν καθξηά θαη απφκεξα απφ 
ηνλ θνξκφ ηεο Διιάδνο;  

 
Η Διιάδα ζαλ ρψξα νξεηλή θαη άγνλε, απφ ηνπο αξραηφηαηνπο ρξφλνπο, 

απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο θαη αλέθαζελ, ήηαλ θησρή. ‘Ήηαλ φκσο 

πεξηηξηγπξηζκέλε απφ ζάιαζζα θαη νη αθηέο ηεο παξνπζίαδαλ βαζηέο 
θνιπψζεηο θη έηζη ήηαλ πξφζθνξε γηα αλάπηπμε λαπζηπινΐαο. Έηζη νη 

Έιιελεο αλάπηπμαλ λαπηηθφ θαη κ’απηφ ζεξάπεπζαλ ηε ζηεηξφηεηα ηεο 
ρψξαο ηνπο. Έγηλαλ λαπηηθνί θαη κε ην λαπηηθφ ηνπο κεηάθεξαλ ζε μέλεο 

αγνξέο ηα πξντφληα ηεο βηνηερλίαο ηνπο (θεξακηθή θιπ) θαζψο θαη άιια 
πξντφληα ηνπο ιάδη, θξαζί θ.ιπ.  

 
πγρξφλσο φκσο επηδνζήθαλε θαη ζηελ ίδξπζε απνηθηψλ θπξίσο απφ 

ιφγνπο νηθνλνκηθνχο θαη κεηαθέξαλε ζηε ρψξα ηνπο ηνλ πινχην ησλ 
απνηθηψλ απηψλ.  

 
Η δεκηνπξγία ησλ απνηθηψλ ηνπο απιψζεθε πξψηα πξνο αλαηνιάο θαη 

χζηεξα πξνο δπζκάο. Οη Πφληηνη, νη έιιελεο ηνπ Πφληνπ, είλαη νη άπνηθνη 
Έιιελεο ησλ αλαηνιηθψλ Διιεληθψλ απνηθηψλ, φπσο νη έιιελεο ησλ 



δπηηθψλ απνηθηψλ είλαη άπνηθνη ζηελ θάησ Ιηαιία.  

 
Η κπζνινγία κηιάεη γηα Αξγνλαπηηθή εθζηξαηεία ηνπ Ιάζνλα. θνπφο ην 

ρξπζφκαιιν δέξαο. Σν ρξπζφκαιιν δέξαο ιέλε πσο ζπκβνιίδεη ηνλ πινχην 

ησλ παξαιίσλ ηνπ Πφληνπ θη άιινη ιέλε πσο ζπκβνιίδεη ηελ κέζνδν ηεο 
δέζκεπζεο ησλ ςεγκάησλ ηνπ ρξπζνχ απφ ηε ρξπζνθφξν γε, κέζσ ηνπ 

ππθλνχ ηξηρψκαηνο ηνπ δέξκαηνο ηνπ αθαηέξγαζηνπ ησλ πξνβάησλ, 
κέζνδν πνπ έκαζαλ νη Έιιελεο απφ ηνπο γεγελείο ιανχο ησλ πεξηνρψλ 

εθείλσλ.  
 

Δθείλνη πνπ μεθίλεζαλ ηηο πξψηεο απνηθίεο ζηνλ Πφλην ήηαλ νη Μηιήζηνη, νη 
θάηνηθνη ηεο Ισληθήο Μηιήηνπ, ησλ παξάιησλ ηεο Μηθξάο Αζίαο. Ίδξπζαλ 

ηελ απνηθία ηεο ηλψπεο θη αθνινχζσο έγηλαλ νη απνηθίεο ηεο Ακηζνχ, ησλ 
Κνηπψξσλ, ηεο Κεξαζνχληαο θαη ησλ Αζελψλ θνληά ζηα ζεκεξηλά ζχλνξα 

νβηεηηθήο Ρσζίαο, πνπ θαη ζήκεξα ππάξρεη ζαλ κία άζεκε φκσο πνιίρλε, 
κε ην φλνκα ’ηελα. Κνληά ζηηο πφιεηο απηέο, πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ 

ηδξχνληαη θαη ε Σξίπνιεο θαη ε Οηλφε, πνπ ν Παπζαλίαο ζέιεη ηελ κελ 
Σξίπνιε απνηθία ηεο Αξθαδηθήο Σξηπφιεσο, ηελ δε Οηλφε απνηθία ηεο 

Οηλφεο ηεο Αηηηθήο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο φιεο νη απνηθίεο απηέο είλαη 

παξαιηαθέο, φπνπ ε γε είλαη επθνξψηαηε θαη απηέο ζπγθεληξψλνπλ φιε ηε 
πινχζηα παξαγσγή ησλ κεζνγείσλ.  

 
 

Αςεπδήο καξηπξία γηα ηνλ πινχην, ηελ επεκεξία θαη ηελ ειιεληθφηεηα ησλ 
απνηθηψλ απηψλ είλαη ε πεξηγξαθή ηνπ Ξελνθψληα ζηελ Κάζνδν ησλ 

Μπξίσλ.  
 

Μέρξη ηελ επνρή ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ ε ειιεληθή θπιή θαηείρε κφλν ηελ 
παξαιηαθή πεξηνρή ηεο απνηθηζκέλεο ρψξαο απφ ηφηε φκσο άξρηζε ε 

εμάπισζε πξνο λφην θαη ν εμειιεληζκφο ησλ γεγελψλ θπιψλ. ην 
κεζνδηάζηεκα ησλ Αιεμαλδξηλψλ ρξφλσλ θαη ηεο Ρσκατθήο θαηαθηήζεσο, 

ζηελ πεξίνδν ησλ Μηζξηδαηψλ, ν εμειιεληζκφο πξνρσξεί βαζχηεξα.  
 

ηελ Ρσκατθή πεξίνδν έξρεηαη ζχκκαρνο ηνπ ειιεληζκνχ ν Υξηζηηαληζκφο, 

πνπ δηέδσζαλ νη απφζηνινη Αλδξέαο θαη Πέηξνο θαη δεκηνπξγεί έλα έζλνο 
ειιελνρξηζηηαληθφ πνπ θηάλεη ζε εμαηξεηηθή επεκεξία ράξηο ζηελ εηξήλε 

ηεο Pax Romana. Σα Υξηζηηαληθά κνλαζηήξηα ζηέθνληαη θσιηέο πίζηεο θαη 
ελσηηθήο εζηίαο. ηνπο Βπδαληηλνχο ρξφλνπο ν Μέγαο Κσλζηαληίλνο 

κεηέβαιε ηνλ Πφλην ζε επαξρία ηνπ θξάηνπο θαζψο θαη Ινπζηηληαλφο πνπ 
φξηζε πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο ηελ Σξαπεδνχληα.  

 
Ο δεζκφο Aπηνθξαηνξίαο θαη Πφληνπ δηαηεξείηε κέρξη ηελ θαηάιεςε ηεο 

Κσλζηαληηλνππφιεσο απφ ηνπο Φξάγθνπο ην 1204, νπφηε δεκηνπξγνχληαη 
ην θξάηνο ηεο Νηθαίαο θαη ε απηνθξαηνξία ηεο Σξαπεδνχληαο απφ ηνπο 

Κνκλελνχο, πνπ ε δσή ηεο ζηάζεθε έλαο ζπλερήο αγψλαο ελαληίσλ 
βαξβάξσλ θπιψλ θαη θπξίσο ησλ Σνχξθσλ, ζηνπο νπνίνπο θαη ππέθπςε ην 

1461 χζηεξα απφ νθηψ ρξφληα απφ ηελ θαηάιεςε ηεο 
Κσλζηαληηλνππφιεσο απφ ηνπο Σνχξθνπο ην 1453.  



 

Δπαθφινπζν ηεο θαηαιήςεσο ηφηε ηεο Σξαπεδνχληαο ήηαλ νη ζθαγέο, νη 
ιεειαζίεο θαη ν βίαηνο εμηζιακηζκφο. Ο ελαπνκείλαο πιεζπζκφο θαηέθπγε 

ζηα ελδφηεξα νξεηλά ηεο ρψξαο θαη πιήξεο καξαζκφο επηθξάηεζε.  

 
Αξγφηεξα φκσο, φηαλ παξνπζηάζηεθε ε αλάγθε ηεο εθκεηαιιεχζεσο ηνπ 

ππνγείνπ πινχηνπ ηεο ρψξαο, ν θαηαθηεηήο αλαγθάζηεθε θαη πάιη λα 
δψζεη πξνλφκηα ζηνπο Έιιελεο ηερλίηεο, εκπφξνπο θαη θπξίσο ζηνπο 

κεηαιινπξγνχο θαη έηζη λα μαλαξρίζεη κία λέα άλζεζε, πνπ θηάλεη κέρξη ην 
1922 πνπ ν Πνληηαθφο Διιεληζκφο μεξηδψλεηαη απφ ηε γε ηνπ.  

 
’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ αηψλσλ απηψλ, πνπ πέξαζαλ απφ ηνλ πξψην 

απνηθηζκφ, ν Πφληνο θξάηεζε αιψβεηε ηελ ειιεληθφηεηα ηνπ φπσο 
παξαδέρζεθε θαη ν ακθηζβεηίαο Φαικεξάυεξ, αλέπηπμε ηνλ ηδηφρξσκν 

πνιηηηζκφ ηνπ, ζεξάπεπζε ηηο επηζηήκεο θαη αλέπηπμε ηελ νηθνλνκία ηνπ.  
 

Μαο έδσζε ζηελ αξραηφηεηα ηνλ θπληθφ Γηνγέλε, ηνλ Ηξαθιείδε ηνλ 
Πνιηηηθφ, ηνλ Γητθηιν, ηνλ ηξάβσλα, ζηνλ Μεζαίσλα ηνλ Βεζζαξίσλα θαη 

ηφζνπο άιινπο θαη ζηνπο Νένπο Υξφλνπο ηνπο Καξαηδάδεο, ηνπο 

Μνπξνχδεδεο, ηνπο Τςειάληεο θ.ιπ.  
 

ηελ Σξαπεδνχληα ηνλ 7ν αηψλα πξψηεπζε ε πεξίθεκνο αζηξνλνκηθή ηεο 
ζρνιή θαη ζηνλ Πφλην παξνπζηάζζεθε θαη αλδξψζεθε ε Αθξηηηθή πνίεζε, 

ζην αξραηνπξεπέο πνληηαθφ γισζζηθφ ηδίσκα ηνπ πνπ πιήζνο είλαη ηα 
αθξηηηθά ηξαγνχδηα.  

 
ηνλ Πφλην παξνπζηάζζεθε ην ηζηνξηθφ γεγνλφο ηνπ Κξππηνρξηζηηαληζκνχ, 

ηεο θξπθήο δειαδή ιαηξείαο ηνπ Υξηζηνχ απφ βηαίσο εμηζιακηζζέληεο 
έιιελεο, πνπ ζηα θαλεξά ππνθξίλνληαη ηνπο Μσακεζαλνχο θαη ζηα θξπθά, 

ζε ππφγεηα θαη θξχπηεο, ιεηηνπξγνχληαη, βαπηίδνληαη, παληξεχνληαη απφ 
ηφηε θαη κέρξη ζήκεξα πνπ βξίζνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Πφληνπ. Καη 

εμνξγίδνκαη θαη ειεεηλνινγεί θαλείο ηελ "πνιηηηζκέλε αλζξσπφηεηα ησλ 
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ" κε ΟΗΔ θαη UNESCO, πνπ δελ ζθχβεη ζην 

καξηχξην ησλ αλζξψπσλ απηψλ λα ηνπο εμαζθαιίζεη ην δηθαίσκα ηεο 

αλεμηζξεζθείαο λα ιαηξεχνπλ ηνλ Θεφ πνπ ζέινπλ. Καη δνχκε ζηνλ 20ν 
αηψλα.  

 
Απφ ηνλ 17ν αηψλα ιεηηνπξγεί ην πεξίθεκν "Φξνληηζηήξην ηεο 

Σξαπεδνχληαο" θαη θαηά ηνλ 19ν αηψλα θαη απνκίκεζή ηνπ ηδξχεηαη ην 
Φξνληηζηήξην ηεο Αξγπξνχπνιεο. ηελ Ακηζφ ιεηηνπξγεί πιήξεο γπκλάζην, 

ε Κεξαζνχληα, ηα Κνηχσξα, ε ηλψπε απαηηνχλ ηα εκηγπκλάζηά ηνπο θαη 
ζ’φια ηα ειιεληθά ρσξηά ηνπ Πφληνπ ιεηηνπξγνχλ δεκνηηθά ζρνιεία θαη 

ζρνιαξρεία.  
 

Γεθάδεο εθαηνκκχξηα δαπαλνχληαη γηα ηε ζπληήξεζε φισλ απηψλ ησλ 
εθπαηδεπηεξίσλ πνπ ηα θαιχπηνπλ νη νξγαλσκέλεο ειιεληθέο θνηλφηεηεο θη 

αο έρεη αξαησζεί ν πιεζπζκφο κε ηηο κεηνηθεζίεο ζηε Ρσζζία ιφγσ ησλ 
αιιεπάιιεισλ ηνπξθηθψλ δησγκψλ ησλ ηειεπηαίσλ πελήληα εηψλ.  



 

Η πξψηε δεθαεηία ηνπ παξφληνο αηψλα ήηαλ ν ηειεπηαίνο ζηαζκφο ηεο 
πξνφδνπ ηνπ Διιεληζκνχ ηνπ Πφληνπ, πνπ, θαηά ηνπο κεηξηφηεξνπο 

ππνινγηζκνχο, έθηαλε ην κηζφ εθαηνκκχξην ςπρέο.  

 
Οη Νεφηνπξθνη, αθνινπζψληαο γεξκαληθέο θαζνδεγήζεηο, επεδίσμαλ, κε 

θάζε κέζν, ηελ εμφλησζε ησλ αιινζξήζθσλ θαηνίθσλ ηνπ θξάηνπο ησλ, 
επεηδή θνβφηαλ ηελ απμαλφκελε νηθνλνκηθή ηνπο αθκή θαη ηελ πξφνδφ 

ηνπο ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο ηεο δσήο, ελ αληηζέζεη πξνο ηελ ηνπξθηθή 
θπιή πνπ ζπλερψο έθζηλε.  

 
Οη Βαιθαληθνί πφιεκνη θαη ν πξψηνο παγθφζκηνο πφιεκνο επηηάρπλαλ ηελ 

εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο απηψλ.  
 

Με ην πξφζρεκα ηεο αζθαιείαο ησλ παξαιίσλ ηνπο έβαιαλ ζε ιεηηνπξγία 
ην ζαηαληθφ πξφγξακκα λα εμνληψζνπλ ηνπο αιιφζξεζθνπο κε εθηνπίζεηο.  

 
Μεηά, ην Κεκαιηθφ θαζεζηψο κε ζθαγέο, πείλα, δίςα, δησγκνχο 

εμνιφζξεςε φζν κπφξεζε ην ρξηζηηαληθφ θφζκν, ψζπνπ κε ηελ ζπλζήθε ηεο 

Λσδάλεο ην 1923 κεηνίθεζαλ ζηελ Διιάδα νη Διιελεο ηνπ Πφληνπ, θαη 
ζηελ Σνπξθία νη ειάρηζηνη Σνχξθνη ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ. Η εθξίδσζε απηή 

ησλ Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ είλαη απφ ηα πξσηνθαλή εγθιήκαηα ζηελ 
αλζξψπηλε ηζηνξία. Όζηεξα απφ 27 αηψλεο δσήο έλαο ιαφο εθξηδψζεθε απφ 

ηε γε ηνπ αθήλνληαο παηξνγνληθέο εζηίεο, ζπίηηα, εθθιεζίεο, ηάθνπο 
πξνγφλσλ θαη ξίρηεθε ζηηο αθηέο ηεο Διιάδνο. Η Μαθεδνλία, ε Θξάθε, νη 

κεγάιεο ειιεληθέο πφιεηο, ε Αζήλα, ε Θεζζαινλίθε, ν Πεηξαηάο, ε Πάηξα, ν 
Βφινο, ε Καβάια, ε Γξάκα θαη άιιεο πνιιέο πεξηνρέο είλαη νη ρψξνη φπνπ 

πξνζπάζεζαλ θαη ξίδσζαλ νη δπζηπρηζκέλνη απηνί εμσζζέληεο απφ ηελ 
παηξίδα ηνπο.  

 
Καη ν Πφληνο ζήκεξα κέλεη έξεκνο, ζπαξκέλνο απφ εξείπηα ρσξηψλ, 

εθθιεζηψλ, ζρνιείσλ, ρνξηαξηαζκέλνπο ηάθνπο πξνγφλσλ, 
θαζπζηεξεκέλνο πνιηηηζκηθά θαη νηθνλνκηθά.  

 

Μαξαζκφο θαη εγθαηάιεηςε, ζηαζηκφηεηα θαη θηψρεηα ε εηθφλα ηνπ.  
 

ηελ κεηξνπνιηηηθή Διιάδα, νη Πφληηνη, ελάκηζε εθαηνκκχξην ςπρέο 
ζήκεξα, εθιεθηφ ηκήκα ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο, κπφιηαζαλ καδί κε ηνπο 

άιινπο πξφζθπγεο ηνλ ειιεληθφ θφζκν κε ηελ πξννδεπηηθφηεηα, ηελ 
εξγαηηθφηεηα, ηελ έθεζε ζηελ νηθνλνκία, ζηηο επηζηήκεο θαη ηνλ πνιηηηζκφ, 

θαη ζπληέιεζαλ θαη ζπληεινχλ ζηελ αλαγελλεηηθή πξνζπάζεηα ηνπ έζλνπο, 
θξάηεζαλ θαη θξαηνχλ κε πείζκα ηνλ παξαδνζηαθφ ηνπο πινχην, ην 

αξραηνπξεπέο γισζζηθφ ηνπο ηδίσκα, πνπ είλαη ε πην γλήζηα επηβίσζε ηεο 
αξραίαο ησληθήο δηαιέθηνπ, ηα ηξαγνχδηα ηνπο, ηνπο ρνξνχο ηνπο θαη ηνπο 

κεηαιακπαδεχνπλ ζηηο επεξρφκελεο γεληέο.  
 

Με ηα επηζηεκνληθά ηνπο ζσκαηεία θαη ην ζαπκάζην ζέαηξφ ηνπο, ηα 
πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο δηαζψδνπλ ηνλ θιεξνλνκεκέλν πνιηηηζκφ ηνπο, 



κε ηηο ελψζεηο θαη ηνπο επαξρηαθνχο ζπιιφγνπο ηνπο θαιιηεξγνχλ ηελ 

παξάδνζή ηνπο θαη ζηηο αλζνχζεο θσκνπφιεηο θαη ζηα πξννδεπηηθά ρσξηά 
ηνπο δνπλ θαη πνξεχνληαη κε γλψκνλα πάληα ηελ πνληηαθή δσή θαη ηελ 

πνληηαθή ηνπο ζπλέρεηα. Σνπο μερσξίδεηο απφ ηελ θηινμελία θαη ηηκηφηεηά 

ηνπο.  
 

Η πξνθνπή θαη ε αλζνθνξία ηνπο δηθαηψλεη ηνλ πξνθεηηθφ ζηίρν ηνπ 
δεκνηηθνχ ηνπο ηξαγνπδηνχ.  

 
Η Ρωμανία κι' αν' πέρασεν 

ανθεί και φέρει κι άλλο. 
 

ΠΟΝΣΙΑΚΟΙ ΥΟΡΟΙ 
 

Αλεθνξίηζαο: Υνξφο ηεο Γαιίαηλαο (επξχηεξε πεξηνρή Μαηζνχθαο-
Σξαπεδνχληαο) κηα κνξθή ζεξαλίηζαο κε κνλφ ηηθ 

ή Κηδέια: Πήξε ηελ νλνκαζία απφ ηνπο ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνχ "Κφξε 
θαηήβα ζν καληξίλ ειιχελ ε θηδέια" 

2. Απφ παλ θαη θα: Υνξφο ηεο πεξηνρήο Μαηζνχθαο Σξαπεδνχληαο πνπ 

ρνξεπφηαλε επηηφπηα κε κηθξά πεδερηά βήκαηα κε πηάζηκν απφ ηε κέζε 
ή Καπηθεέηθνλ: πσο νλνκαδφηαλ ν ρνξφο ζηελ πεξηνρή ηεο Ληβεξάο θαη 

ρνξεπφηαλ κε ην ζθνπφ "εζθέξηε ν Γαθνχπ Αγάο" 
ή Αγθαιηαζηφλ: Η νλνκαζία ηνπ Υνξνχ ζηελ Γαιίαηλα (Μαηζνχθα) 

3. Απφ πάλ θαη θα Υνξφο ηνπ Αγ-Σαγ-Μαληέλ, πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη θνληά 
ζηελ Αγθπξα (εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε ζηηο αξρέο ηνπ 1800 απφ ηελ 

Αξγπξνχπνιε)  
ή ηηθ: Υνξφο πνπ πηάλνληαλ απφ ηνπο ψκνπο φπσο ην θφηζαξη.Κάηη αλάκεζα 

ζε ραζαπνζέξβηθν θαη ηηθ. 
4. Αικαηζνχθ Υνξφο ηεο πεξηνρήο Καξο 

ή Αξκαηζνχθ:  
5. Αηζηαπάη: Υνξφο πνπ ρνξεπφηαλε ζηα Πιάηαλα θσκφπνιε Γπηηθά ηεο 

Σξαπεδνχληαο (ζηα ηνχξθηθα νλνκάδεηαη Akcapat) απ’φπνπ πήξε θαη ην 
φλνκά ηνπ. Σελ ίδηα νλνκαζία ζπλαληάκε θαη ζηελ Μαηζνχθα, φπνπ 

ρνξεπφηαλε θαη απφ γπλαίθεο 

6. Γέκνπξα: Υσξηφ αλαηνιηθά ηεο Σξαπεδνχληαο. ηελ πεξηνρή εβάζηεηαο 
ρνξεπφηαλ ζαλ κία κνξθή Σξπγψλαο ηα ρσξηά κεηαμχ Γέκνπξαο - 

Σξαπεδνχληαο ρνξεπφηαλ ζαλ παξαιιαγή ηνπ εηαηξέ. 
7. Γεηίεξε: Υνξφο ηεο Αξγπξνχπνιεο ηνπ Πφληνπ  

ή Γεληίαξαηο: εκαίλεη ρνξφο ησλ 7 δηαγσληδνκέλσλ γεληί=εθηά, 
αξαηο=δηαγσληζκφο 

ή Γαληίαξα: εκαίλεη εθηά κηθξά δξνκάθηα γεληί= εθηά, αξά =κηθξφο 
δξφκνο 

8. Γηνπβαξιαληνχκ: εκαίλεη θαηξαθχιηζκα. Υνξφο ησλ πεξηνρψλ Αγ-Νηαγ-
Μαληέλ θαη ακςνχληαο. Υνξεχεηαη ζε παξαιιαγέο κε δηαθνξεηηθή κνπζηθή 

θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ Πφληνπ φπσο, Αξγπξνχπνιε & Πάθξα Ο πξψηνο 
θξαηάεη καληήιη θαη θάλεη ιαβχξηλζν 

9. Γηπάη: Σν φλνκα ηνπ ρνξνχ ζηελ Σξαπεδνχληα. Πήξε ην φλνκά ηνπ απφ 
ηα δχν επηηφπηα παηήκαηα. 



ή Γηαβαζηφλ: εκαίλεη αξγφο ρνξφο 

ή Κνδεζπεληαθφλ: Υνξφο ηεο νηθνδέζπνηλαο 
ή Οκάι Σξαπεδνχληαο: Σν φλνκα ηνπ ρνξνχ ζηελ Διιάδα 

10. Γηπιφλ Κφηο: Λέγεηαη φηη έρεη ηελ πξνέιεπζε ηνπ απφ ηελ Αξκελία 

ή Σίηαξα:  
ή Σξηπάη: Η νλνκαζία πάξζεθε απφ ηξία επηηφπηα παηήκαηα ηεο θηέξλαο 

11. Γηπιφλ νκάι: Υνξφο ηεο Πεξηνρήο ηνπ Κηνπκνχο Μαληέλ (Μεηαιιείν 
ίκ) παξαιιαγή ηνπ Κνηζηρηφλ Οκάι 

12. Δηαηξέ: Πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ηνλ ζηίρν ηνπ ηξαγνπδηνχ "πέξλημνλ κε 
έηαηξε". Υνξεπφηαλε ζηελ Σξαπεδνχληα. 

13. Θαλαηί ιάγθεκαλ: Υνξφο ηεο πεξηνρήο Πάθξαο. Δίλαη ν ρνξφο κε ηνλ 
νπνίν απηνθηφλεζαλ νη θνπέιεο πνπ ήηαλ θιεηζκέλεο ζην θάζηξν ηνπ 

πνηακνχ Αιπ γηα 48 εκέξεο. 
14. Θχκηγκα: Σειεηνπξγηθφο ρνξφο ηνπ γάκνπ. Υνξεχεηαη απφ εθηά 

δεπγάξηα κε πξψην ην δεπγάξη ησλ λεφλπκθσλ, θαη έλα κφλν (ηέθ), 
θξαηψληαο ιακπάδεο 

ή Δθηά δεπγάξηα θαη ην ηέθ: Πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ηνπο ζηίρνπο ηνπ 
ηξαγνπδηνχ "εθηά δεπγάξηα θαη ην ηέθ θξαηνχλε ηε ιακπάδα" 

15. Καιφλ θνξίηο: Υνξφο ηεο πεξηνρήο Μαηζνχθαο Σξαπεδνχληαο. Μία 

κνξθή ζεξαλίηζαο πνπ πήξε ην φλνκα απφ ηνλ ζηίρν ηνπ ηξαγνπδηνχ 
"Καιφλ θνξίηο, θαιφλ θνξίηο, θαιφλ θ’εβινεκέλνλ" 

ή Παπφξ: Πήξε ηελ νλνκαζία απφ ηνλ ζηίρν ηνπ ηξαγνπδηνχ "Μάλα ηέξελ 
ην παπφξ λη' άζθεκα θνπλίεηαη" 

16. Κει θίη: εκαίλεη "έια θαη θχγε" Κσκφπνιε ζηα φξηα εβάζηεηαο-
Κνισλίαο (Νηθφπνιηο). Ο ρνξφο πάεη ζηα αξηζηεξά  

17. Κνξηηζί ρνξφλ: (Κηζιάξ θατηεζί) Υνξφο ηεο πεξηνρήο Πάθξαο. 
Υνξεχζεθε ην 1680 ζην θάζηξν ηνπ πνηακνχ Aιπ (Κηζιάξ θαιέ) θαη 

ζπκβνιίδεηην δίιεκκα απηνθηνλία ή παξάδνζεο ζηνπο Σνχξθνπο. 
18. Κφηο: Υνξεπφηαλε ζρεδφλ ζε φιν ηνλ Πφλην κε παξαιιαγέοζην 

θξάηεκα ησλ ρεξηψλ. ηνλ Αλαηνιηθφ Πφλην θξαηηφηαλε απφ ηηο παιάκεο 
ελψ ζην δπηηθφ απφ ηνπο ψκνπο φπσο ην θφηζαξη. 

19. Κνηζαγθέι: Υνξεπφηαλε ζην ηέινο ηεο γακήιηαο δηαζθέδαζεο. Μ' απηφλ 
ηνλ ρνξφ απνρσξνχζαλ νη θαιεζκέλνη γηα ηαζπίηηα ηνπο. Ο πξψηνο θξαηάεη 

ην καληήιη. 

20. Κνηζάθη: Αληηθξηζηφο δεπγαξσηφο ρνξφο ηεο Νηθφπνιεο (θαξζηιακάο) 
ή Κεηζέθ Κεηζέθ: Ο ίδηνο ρνξφο κε δηαθνξεηηθή κνπζηθή ρνξεπφηαλε ζε 

ρσξηά ηεο Σξαπεδνχληαο 
21. Κφηζαξη: Υνξφο ηεο πεξηνρήο Κάξο, πνπ νη ρνξεπηέο πηάλνληαη απφ 

ηνπο ψκνπο. 
22. Κνηζηθηφλ νκάι: Υνξεπφηαλε ζε κηθξέο παξαιιαγέο ζε φιεο ζρεδφλ ηηο 

πεξηνρέο ηνπ Πφληνπ, φπνπ ηνπ δίλαλε θαη αλάινγε νλνκαζία 
ή Δκπξ νπίο: εκαίλεη κπξνο-πίζσ 

ή Οκάιη: Η νλνκαζία ζηελ πεξηνρή ηεο Νηθφπνιηο 
ή Σζαξαρφη: Σν φλνκα ηνπ ρνξνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγ-Νηαγ-Μαληέλ κε 

κηθξή παξαιιαγή ζηα βήκαηα. 
ή Φνπινχξ Η νλνκαζία ηνπ ρνξνχ ζε ρσξηά ηεο Μαηζνχθαο 

ή Αξγνιαβάο: Η νλνκαζία ηνπ ρνξνχ ζηελ Πάθξα 
ή Κεξαζνπληαίτθνλ: Σα ηξία ηειεπηαία νλφκαηα δφζεθαλ ζηελ Διιάδα 



ή Οκάι Κεξαζνχληαο 

ή Λάραλα Πήξε ην φλνκα ζηελ Διιάδα απφ ην ηξαγνχδη 'Λάραλα πνπιίκ' 
ιάραλα" 

23. Κνχζεξα: Υσξηφ θνληά ζηε Μνλή Ισάλλε ηνπ Βαδειψλα. Μία κνξθή ηηθ 

ζε γξήγνξν ξπζκφ κε ηα ρέξηα θάησ. 
ή Μνζθψθ: Η νλνκαζία ηνπ ρνξνχ ζηελ Διιάδα, ρνξεπφηαλε απφ θάπνηνλ 

νλφκαηη Μνζθνθίδε ζηελ Θεζζαινλίθε, ν νπνίνο πξφζζεζε θάπνηνπο 
απηνζρεδηαζκνχο ζην ρνξφ. Απφ απηφλ πήξε θαη ην φλνκα. 

24. Κσζηαληίλ άββαο: (Οζκάλ Αγάο) Φξνχξαξρνο ζηξαηεγφο ηεο 
Πάθξαο-ακςνχληαο ην 1202. Γηαθψλεζε κε ηνλ Αιέμην Κνκλελφ ην 1204 

κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο Κσλ/πνιεο απφ ηνπο Φξάγθνπο, ζέινληαο λα θάλεη 
ρσξηζηφ θξάηνο ζηελ πεξηνρή ηεο Γεδειψλαο(Πάθξα-Ακηζφο-Κάβδα θιπ.). 

Δίλαη παξαιιαγή ηνπ Γηνπβαξιαληνχκ. 
25. Λέηζη: Υνξφο ηεο πεξηνρήο Κάξο. Παξαιιαγή ηεο ιεηζίλαο ζε αξγφ 

ξπζκφ. 
26. Λεηζίλα: Υνξφο ηεο πεξηνρήο Κάξο. 

27. Μαληήιηα: Υνξφο ηνπ Κηνπκνχο Μαληέλ (Μεηαιιείν ίκ) Υνξεπφηαλε 
θαη ζηνπο γάκνπο, ζην δξφκν κπξνζηά απφ ην δεπγάξη. 

28. Μαχξνλ πεγάδ: (Καξά Πνπλάξ) Υσξηφ ηεο Πάθξαο 

29. Μαραίξηα: Υνξφο επίδεημεο καραηξηψλ. Αλαθέξεηαη ζηελ Κχξνπ 
Αλάβαζε απφ ηνλ Ξελνθψληα φηαλ ρνξεχζεθε απφ δχν Θξάθεο ζηελ 

Οξληνχ (Κνηχσξα) 
ή Tε καραηξί  

ή Πηηζάθ ντλί: Η Σνχξθηθε νλνκαζία ηνπ ρνξνχ  
30. Μαρκφξ: Υνξφο ηεο Νηθφπνιεο (Αμί Κντ) 

31. Μειίηζα: εκαίλεη κηθξή κειηά 
32. Μεηεξίηζα: Υνξφο ησλ παξαιίσλ θαη ησλ ζαινληψλ ηεο Σξαπεδνχληαο 

θεξκέλνο απφ ηελ Δπξψπε κε ηξαγνχδη ζηελ Νενειιεληθή γιψζζα 
(Καληξίιηεο). Πήξε ηελ νλνκαζία ηνπ απφ ηνλ ζηνίρν "Μεηεξίηζα κνπ 

γιπθηά έρσ κηα αγαπεηηθηά" 
33. Μνλφλ Υνξφλ: (Σέθ θατηέλ) Υνξφο πνπ ρνξεπφηαλε απφ ηνπο αληάξηεο 

ηεο Πάθξαο 
34. Μνπδελίηθνλ ή Κηκηζραλαιίδηθνλ: Η Μνχδελα είλαη ρσξηφ ηεο 

Αξγπξνχπνιεο. Κηνπκνπζραλέ είλαη ε Σνχξθηθε νλνκαζία ηεο 

Αξγπξνχπνιεο 
35. Μσκνγέξηα: Τπάξρνπλ ζε δηάθνξεο παξαιιαγέο αθφκε θαη ζαλ 

ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο κε Αξηζηνθαληθφ δηάινγν (ιατθά δξψκελα) 
36. Νηνικέ ή Σζνικέ: Υνξφο ηεο πεξηνρήο θη (Αλαηνιηθά ηεο 

Σξαπεδνχληαο)  
37. Οκάι Μνλφλ: Απιφο ρνξφο κε έμη βήκαηα πνπ δελ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε 

ρνξεπηηθή ηθαλφηεηα θαη ηνλ ζπλαληάκε ζηελ πεξηνρή Σζηκεξάο ζηελ 
Αξγπξνχπνιε θαη ζηελΣξαπεδνχληα. 

38. Οκάι (Κάξο): Ίδηνο ρνξφο κε ηνλ πξνεγνχκελν κε έληνλν ηξέκνπιν 
ζην ζψκα. 

ή Πατπνχξη: Πφιε Ννηηναλαηνιηθά ηεο Σξαπεδνχληαο έμσ απφ ηα φξηα ηνπ 
δηεθδηθνχκελνπ Πφληνπ ηνπ 1918-1922. 

ή Σηδ: Ο ίδηνο ρνξφο ζε πην αξγή κνξθή ζην Αγ Νηάγ Μαληέλ 
39. Οχηζατ: Υνξφο ηεο Νηθφπνιεο κε έληνλν ηξέκνπιν κε 10 βήκαηα. 



Αιιάδεη ε ζέζε ησλ ρεξηψλ αλάινγα κε ηελ πεξηνρή πνπ ρνξεπφηαλ. 

ή Οχηζαιηη: εκαίλεη 3-6 ζηα Σνχξθηθα 
ή Κνπληρηφλ: Η νλνκαζία ζην Αμη Κηντ Νηθφπνιεο απφ ην έληνλν 

ηξέκνπινζην ζψκα 

ή Οκάι Γαξαζάξεο Η νλνκαζία ζηελ Διιάδα.  
40. Παηνχια: Σν φλνκα ηνπ ρνξνχ ζην Γπηηθφ Πφλην. Πήξε ηελ νλνκαζία 

ηνπ απφ ηνλ ζηίρν "Σε Παηνχιαο ε κάλα, η’εκφλ ε Καινκάλα" 
ή Πηπηινκάηελα: Σν φλνκα ηνπ ρνξνχ ζηνλ Αλαηνιηθφ Πφλην. Πήξε 

ηελνλνκαζία ηνπ απφ ηνλ ζηίρν: "Σελ Πηπηινκάηελαλ, νχτ αλάζεκά ηελαλ" 
ή Κφξε Κνπέια: Ο ίδηνο ρνξφο ζε κηθξή παξαιιαγή κε δηαθνξεηηθή 

κνπζηθή φπσο νλνκαδφηαλ ζηελ Γαιίαηλα.  
41. ακζφλ Υνξφο ηεο πεξηνρήο ακςνχληαο 

42. αξηθνχδ Θα πεη μαλζφ θνξίηζη ζηα Σνχξθηθα. Λέγεηαη φηη είλαη ν 
ρνξφοηνπ ζεξηζκνχ. Τπάξρεη ζε δηάθνξεο παξαιιαγέο, ζε πνιιέοπεξηνρέο 

ηνπ Πφληνπ. 
43. έξξα: Ο σξαηφηεξνο θαη δηαζεκφηεξνο ρνξφο. Πήξε ηελ νλνκαζία ηνπ 

απφ ηνλ πνηακφ έξξα. Τπάξρεη ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο αλάινγα κε ηελ 
πεξηνρή. 

ή Λάδηθνλ: Σν φλνκα ηνπ ρνξνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ θεσο φρη γηαηί 

ήηαλρνξφο ησλ Λαδψλ αιιά γαηί νη Οθιίδεο είλαη θάηνηθνη ηεο Λαδηθήο 
ρψξαο. 

ή Σνγηαιίδηθνλ: Σν φλνκα ηνπ ρνξνχ ζηελ πεξηνρή Σφληαο 
44. εξαλίηζα ή 

Υαηξεαλίηζα ή 
Δηθνζηέλα ή 

Αξκελίηζα Υνξφο ηνπ Ννηηναλαηνιηθνχ Πφληνπ. Πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ηελ 
πεξηνρή Υεξνίαλα φπνπ ρνξεπφηαλ. ηελ πεξηνρή ηεο Αξγπξνχπνιεο. 

45. ηηφλ Μία κνξθή αλάπνδνπ κνλνχ ηηθ. Υνξεπφηαλ ζηελ Ικέξα. Ο ρνξφο 
πάεη πξνο ηα αξηζηεξά. 

46. ηελά Γξφκα: (Σαξαηζνχ νθαθιάξ) Υνξφο ηεο πεξηνρήο Πάθξαο 
47. Σάκζαξα Υνξφο ηεο Νηθφπνιηο. Η κνπζηθή είλαη παξαιιαγή ηεο 

"πηπηινκάηελαο". Υνξεπφηαλ ζηελ Παιηζάλα-Νηθφπνιηο 
48. Σακζάξα Υνξφο κε βάζε ην Γηπάη. Υνξεπφηαλ ζηα ρσξηά ηεο 

ΆλσΜαηζνχθαο & Αξγπξνχπνιηο. Η κνπζηθή είλαη παξαιιαγή ηεο 

"πηπηινκάηελαο" 
49. Σέξο (Αγ Νηάγ Μαληέλ) Μία κνξθή Σξπγψλαο κε αλάπνδν ιαβχξηλζν. 

Ο ρνξφο πάεη πξνο η’ αξηζηεξά. 
ή Γέκνπξα Έηζη νλνκάδεηαη ν ίδηνο ρνξφο ζηελ επαξρία Καθάηζεο ζηελ 

Αξγπξνχπνιε  
50. Σέξο (Κηνπκνχο Μαηέλ) Η ηξπγψλα ζε δηαθνξεηηθή ρνξεπηηθή θαη 

κνπζηθή παξαιιαγή. Ο ρνξφο πάεη πξνο η’αξηζηεξά. 
51. Σηθ (Μνλφ): Υνξφο ηεο Μαηζνχθαο κε έμη βήκαηα 

ή Γηπιφλ Ο ίδηνο ρνξφο φπσο νλνκάδεηαη ζηελ Γαιίαηλα. 
52. Σηθ (Γηπιφλ) ή  

Σηθ ν Γφλαηνλ: Υνξφο πνπ ρνξεπφηαλ ζε φιν ζρεδφλ ηνλ Πφλην κε δέθα 
(10) βήκαηα. 

53. Σηθ (Σξνκαρηφλ) ή  
Λαγγεπηφλ Υνξεπφηαλ ηδηαίηεξα ζηα Κνηχσξα θαη ζην Κάξο. 



54. Σίηαξα ή  

Σεηέ Αγάηο Παξαιιαγή ηνπ Γεηηέξε ζε βήκαηα θαη κνπζηθή κε βάζε ην 
Γηπάη. Υνξφο ηεο Αξγπξνχπνιεο. 

55. Σξηπάη Υνξφο ηεο Αλσ Μαηζνχθαο 

56. Σξπγψλα Υνξεπφηαλ ζε παξαιιαγέο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ Πφληνπ. 
Πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ηνλ ζηνίρν: "Αθεί πέξαλ ζ’νξκαλφπνλ ε Σξπγψλα ε 

Κνξψλα" 
57. Σπξθψλ (Σξχθσλαο) Υνξφο ηεο πεξηνρήο Πάθξαο. Ο Σξχθσλαο ήηαλ 

ππαξθηφ πξφζσπν (αξζνχεο) ν νπνίνο ρφξεπε πάληα αλάπνδα. 
58. Σζνπαλιάξ Υσξηφ αλαηνιηθά ηεο ηλψπεο 

59. Σζνπξηνχγνπδνπο Υνξφο ηνπ Κηνπκνχο Μαηέλ. Μηά κνξθή γξήγνξνπ ηηθ 
κε ηα ρέξηα θάησ ζε δηαξθή θίλεζε κπξνο-πίζσ 

60. Φφλα Υνξφο ηεο Αξγπξνχπνιεο. Παξαιιαγή ηνπ Γηνπβαξιαληνχκ. 
ή Αξκελίηζαο Ο ίδηνο ρνξφο φπσο νλνκαδφηαλ ζηε Γαιίαηλα 

61. Υάια-Υάια Υνξφο ηεο πεξηθέξεηαο Καθάηζεο (Αξγπξνχπνιε) 
62. Υαιάτ Υνξφο ηνπ Αγ Νηάγ Μαηέλ. Ο πξψηνο θξαηάεη καληήιη. 
 


