Ι

Ι

Ι

«Μας λέτε PωσoπόVΠ9.υς σαν βρισιά,
,

,
περnφανοι»

ειμαοιε

Στπν εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου,

οι Πόντιοι το γλεντάνε στα γραφεία του συλλόγου «Καλή Αρχή". Αη' τα ηοντιακά
περνάνε στα νησιώτικα

-

και τέλος τα ανακατεύουν με μέλη αηό κοζάκικους

και ρωσικούς χορούς. Οηως η γλώσσα τους, έτσι και ο χορός τους είναι μια

μείξη παράξενη, σαγηνευτική, ηου ξεχειλίζει αηό ερωτισμό και ρώμη. Ο άντρας
πλησιάζει τη γυναίκα με γρήγορες, δυναμικές στροφές και χτυηήματα του

'ποδιού, ενώ η γυναίκα γλιστράει φεύγοντας την τελευταία στιγμή σαν θήραμα
που ηεριγελά τον κυνηγό του. Τις άλλες μέρες, οι γυναίκες τα γνωστά. Σηίτι,
χωράφι και εκδρομή μέΧρι

το ηοτάμι (αριστερά) για να ηλύνουν!
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Η ζωή του νεαρού Πόντιου που σβαρνίζει το χωράφι του
δεν αλλάζει από μέρα σε μέρα. Δουλειά, τπλεόροσπ και τπν
Κυριακή στπν εκκλπσία (όταν έρχεται ο παπάς).
Καφενείο δεν υπάρχει.
Η Βιόλα (δεξιά), ένα ΕΑΑπνογεωργιανό κορίτσι

22 ετών, πρό

σφυγας από το Σοχούμι τπς Αμπχαζίας, χαμογελάει στο φακό

ππγαίνοντας σε μια γειτόνισσα να δουν μαζί το καθπμερινό
επεισόδιο τπς βραζιλιάνικπς σαπουνόπερας «Τ ροπικάνα».

νια . Μετά την Π ερεστρόικα,

ριν από λίγους μήνες ταξί&:ψα ως

κοι

110)).01 (l1l6

α\Πούς

με'ιοίκηοον στην

τον Καύκασο. Ως τη νότια Ρωσία

Ευ.όδο, που τους ονόμασε " Pωoorιόνnoυς» κω

κα ι τη Γεωργία , εκεί όπου μ ια χού

τouς ξΙ;IItταξc (Πα σοκάκια της Αθηνός. Κάποιοι

φτα Ελλ'1νες επ ιμένουν να ζουν.

οlιέ μειναν πία.:>. Αmούς ανσζηιούοα.

Μακριά οπό τη φυσική τους κοιτί

Η διαδρομή Μόοχα-ΣταυροιίlΙολη με το τραίνο

δα, τον ΓΙόvrο, διωγμένοι τη δεκα

'"

άδραξαν την ευ καιρία

ε ίναι μ ια μι κ ρή Οδύσσεια

36 'Joψ6'Jv. Π ροτίμησα

ετία του Ι 920 αιι ό τους Νεότου ρκους, καταιιιε

το αcρorιλάνo. Την ίδιο μέρα cιιιοι;:εφθη κα το

σμι:..,ο\ αι ιό τον Στάλιν (Πα π ρώτα οοβ ι.ι;τικά χρό-

ελληνικό σχολείο της πόλης, Ι\ου έ κλεισε το

Ι 938, αλλά αιιό το 1991 -και μετά (ιrιό ιφοοιιά

οημαίες. Ολο λίγο νοστολγικό KCΙΙ συγκινητικό.

θειες εννιά ετών- λε ιτουργεΙ κω ιιάλι κανονικά

ΟΙ μαθητές ---οι ΠCΡιooότεpo ι μι..'τοξύ

με

ετών- ιφoαι ιαθoUΑιν

220 μαθψ Ι::ς αl1ό τη γύρω " εριοχή, 6 δοσκά

12

κοι

15

\'0 εξηγήοοl.l\' σια ελλψι

2.000 Π όνnοι ΚΟΙ 30 Ρώσοι. Σήμεριι οι ll όvι ι O\
500 κοι ΟΙ Ρώσοι 80. Λειτου ργεί CLκόμCL με

ε(\·οι

το θεομό των κολχόζ και ε Ινοι πλούσιο "10 ·ΙCI

λοι.ις vιόIιιoυς κσι Ιναν από την ΕΗόδο. Σε κάθε

κά πώς πΙ::pαocιν το Σαββcnοκύριοκό ι ους.

τόξη κρεμόταν κι ένας Χάρυ}ς της Ελλάδας,

Την επο μένη ταξίδεψο

100 Χλμ. νότια , σι:ο Ι::δα

μουσουλμανικά. ΟΙ κάτοικοι της Σιιάρτιι ΙιΡοοιιο

πόσιερ με τουριστι κά αξιοθΙ::οτα , χε φόγραφες

φος της αυτό\·ομης δημοιφοτίος Kcιpotoάc βo

θούν να ξm'Oλcnουργήσοuν την εκκλησία, αλλά ο

xάρτινcι;: επιγραφές στα ελληνικό κω τα fΚ'X'ΙKά.

Τοερκέο ι α, ως το χωριό Σιι(ίp"ΙCI, που ι δρ ύΟηκε

Ι>ώοος lι αιιάς του χωριού ε ίχε το μυαλό του

Στη μεγάλη σάλο, με το πιάνο σιη μΟΟη, lφοσω

το

ΙΙι:ΡιοοότεΡο σΙη βόαο. Μέχρι ιιου"'ιov Ι::διωξα~'...

ιιογΡαφίες των ηρώων του

μΙΚΡοοιοτικού Πόντου. ΤΟ

1821

κω ελληνιΚΙ:ς

1923

dΙlό πρόσφ"'ιτς της Ι1CΡ10X ής Κορς του

1927

ζοόοαν ο' ουιό

δεδομένα της ιιεριοχής. Τα γύρω χωρ ιά ε(νcιι

,

ΣuνfJ\ειcι CI"ΠI σελίδα

154
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Κούκοσος
(σιη'ι~xι:ι(/ "πι; Hl OL,HΔC, / 37) Φ ι λοζcν llθ'1 ΚΙΙ

ι:ξορίας υι'l Σιβη ρ ία , Τα λεψrά πσυ 'ιόσα

γι ' cιιnoιί ς ΓΙου Ζ:ουν οη ς πόλεις. Το ιιωδιά

στο σηίυ της οικογ6 ι ι; ιας 'ΙOII Αλt5ί'1 Μά ριε β ,

χρόνια μάζευε έχασαν σε μια νύχια την αξία

μας βαοίζονωι στην Ω),άδα. Και η δ ι κή μας

1Ι0λlTlκού μηχανι κού, Il ου αοχολι:ίται πα ρά λ

Ίοι ις, Kιιταριό' ιcιν τον ΓκορμnΟ"ιοό ψ κω τη ν

Ψυχιι ι: κεί βρ ίοκεΗIΙ» .

ληλα με την κτηνcηροφία. Πί\l(ψ ι: κάθι: ιψω!

Ι I c ρεσιΡό ικα . Αυ,ά όιιως KCΙΙ '1 ίδ ια Ιλι:γc

Ενα βράδυ σrα γ ραφεία ΤΟΙΙ συλλόγου «ΚαλιΊ

ζι:οτό φP~OKO )'(Ίλα α ιιό τις α γι:λάδες 'ιοιις,

και Ilcψόλο

Α ρχψ> 'ιης πόληc Τ σι:ρκcοκ σι ήθ Ι1 κε ιιοντιο 

τρυ\ψψε lιοντιακΙ:ς ιι ίτει:. ΦαΥ'lτό ιιολιί και

γνώριοι:, ϊ ψΙ αγαrιoύoε οα" IΊρ(;n η Τιι ς πατρί

κό γλένιι . [ η ίοημ ι:ς και καιά Η) τυπικό οι

θρε πτικό, προοριομένο για cι\,θρ(δ llouς

δα- δι;ν 'ιης rι1lγαινι: η καρδιά να εγκαια λι: ί

ιφo nόαcις, βότκα κω οcψncιν ι α για όλους.

ψ ι: ι τους τάφους των ηρογόνων Ίης και να

Οι α ν όλο ι ε ίχαμι: ιι ια λίγο xo Xcιp(;)oa , ο ιιρ ό

'ΙΟ ΙΙ ιlI,loυ , οκλ'1ρά , σι α χω ράφια. Τόσο αYVt\

κατέβει ως την I:)J,(1δο γ ια 'ΙΟ ~1 Ι: ΡOKά ματo.

εορος του oυυ~όγoυ Οδιιοσέας Σπυrίδ 'lC θ<ι

και νόσι ψι:( τροφές, 1[ 0 11 , αΡΥ6-ιε ρα σιην

Τις μ c ρι: ς ΙΙ Ο 11 i ~I εIva σηι ΣlΙ ίιρτα κάναμ ε

μας πα: «ο ι Ελληνι:ς η ρέ ιιι: 1 να ξi ι>ο υν ότι

Αθήνα , 'ΙΟ φαγητό ~ιoύ φαιν6 ιαν ψι: ύι \ΚΟ. ΊΌ

rιoυ,ές Ι::Kδρo ~ι{ς ~ιι: 'ΙΟ CΙυΙOKί"ητO.

σιη Pωoίcι ζουν Ία ([δ ~λψlα 't(Jιις. Αν 'lΟ

σπ ίτι 'lταν διώροφο κα ι , παρόλο πο υ υllΙΙρ χι:

Ακο ιίΥαμι: ε)J,ην ι κcί τραγοι'ίδ ια στο ΚCΙΟL'τό

~Irι ς ε ίχαν Ι: llnΡcψε ι να βΟ'lθιΙο ουμι:, π ισι ειίω

μ πάν ιο οτuν κά'ιω ό ροφο,

11 0U

δο uλΙ: ΙJουv ωιό την ανcnολή μ6φι τη δύο lι

11011 τ ην

IΞ/J,cIo a , 1Ι0υ ησι Ι δι:

1974

φωνο ή 'ιΡαγουδΟ1ίσαν το ι..:ορί·ιο ι α αιπά ι ιοll

ότ ι δι: θα ι:ίχι: καταλψι,θι:ί η μιοιι Κ ΙJπ ρος απ ό

a:ω σΓψ' αυλlΙ - ό πως στα δ ι κά ~Ι(((..: παλιά ,

ε ίχαν σω σ χολείο μάθε ι .

τους Τού ρ κο υς,

χω ριάτικα οl l ίτι α .

Επόμ ενος σι"{ι θμός '10 χω ρι ό Χαοαούι -

Ο ι τρε ις κόρα.; της Ο I ΚΟΥ6ιι; ια ι: παρακολου

Γ rι.-ιοέσκcιγ Ι (1 , σωυς πρό l lOδεc 1.011

11 l1 ίσrιl, ι) καρδιά και '1 ψυ
Χή ~ι αι: ανlΙκουν οτην E)J·.ciOn. Το
l)ωσοlιόνΤ I 0 Ι , βέ βαια , ε ίναι l1 ι κρό .. »).

θούσαν κάθι: ~lεO ll μ{ ρι " η βρα ζ ιλιάνικη 0(1-

Καυκάσου , το παλαιό'ι ερο πον πα κό χωρι ό

Οι ιι εριοοσι ι:ροι ωι ' όσου ς OιJ~ΨΙ;TείXCΙ ν στη

rlΩuνόn ι:ρα «ΤΡΟll ι κάνα» , Χω ρ ίς ιιιι ότιτλοιις,

της π ι: rlοχιιc, Ι Ι ΟΗ ιδ ρύθηκε το 1864. Ως το

γιορτιι ιΙιcιν σπoυδcιίol xoρευr~ς. Οι KIVIloctc;

Ο ll ως oιινηθI(cιcιι σι'l ρωο ικιι τν ακούγο

1924 κατο ι κούοαν οι: αιιτό 200 O I KOγ ένCΙ Cς,
το 90% τους ιι οvτιακ ές. J\ι\ n cί 'ω 1940 ιιρθαν
κ(ί π ο ιο l P(;)OO I oρθιSδoξo ι και ~Ιε1 cί το 1 9 ϊ Ο
μΟIlΟΟυλμCίνοι. Σ'l IΠΙ)Ο αι ιό το 120 π αιδ ιά
Η1ΙJ οχολι:ίοιι ~ιόνo 7 είναι Π όνι 101. Ο

'ιοιις 11τcιν γcμάτι.:c αρμονία. Aωθ ηOICΙKιΞς α)),ά

κό ρη της ο ι κογένεια ς Ηου μίλαΥΙ: αρκι:ιά κα

Βαοίλε ιο<.; Κουζνιτοόψ , οlδε ρά<.:, λ{ι-ι : «Από

Ί ίllOΤCΙ ιδ ιcιίτι: po νο με o\JvocrI ~ιι: τη χ(:) ρα και

λά c)J~IlV1Kci

το χι..ψ ιό μ όνο

το λοό τιι<.:. Η μία εβδο μά&ι ό ~ιως Il ου ηέ ρα

11 τοuαλέΗΙ 'lταν

\rrctv ΟΙ δ ιιίλογο ι των 'lθΟ l1οι{;)ν σια βραζι λιά 
\' ι κα και δύο ψωνiς, μια αηρι κιΊ και μια Υυ 

ναικι:ία , ~ιετ6ppα Z:αν ό,τι lιρoλάβ cιιναν σω
ρωσ ι κά,

1-11 5χ ρον'l Μαρίνα , 'l ~ιι:γ(l λύτε pη

-

η υιιόλο ιπ ιι u ι κ(ηIΙνι: ια μιλu ιί

bl:lO οπίτ ια

ι ΙΙΙΥαν σιην

KCΙΙ oιινα~ΙΙKές Ίαιπόχ ρονα, Ο άγφας ιι ληοί<ι 

ζι: τη γιινCΙ ίKCΙ ~Iε κοψn:ς και σίγουρες κινlΙοι: ιc
κι ι: κείν'1 έKCΙνε yε~lάτη νάζι ση του ξαΡCIΙΥΙ: Ι '
Γ: με ινα ένα ~1I1νcι OTll Pωσίcι , cιυ,ά δι'ν νιι;)θω

οε ένα μr:ίγμ CΙ rιo γΙΙCΙKΙ;)\' κα ι ΡU)t1Ίκr;)ν. 11 δ ι

l σ.λάδα . Δι:ν uncιpxoIIV λι:φτά για να ψύΥΟΙΨΙ: .

οα κογ{ά σιn υ ς Π όn ιο uς τη ς , 'ό" ιιcι ς Ρωοίας

δασκ α λ ία των Ι;))''1νlκών ά)),(I)Ο'Ι ϊ α ιι αγο ρε ύ

Eίμcιστ ε ό~ι ως ι:υ χcφl(Jιημ Ι;νο ι

θα μαι) μι.:ίνι:ι cιξΙ::xαιπη. Η νουια λγία και η

τη κι: απ ό τον

11 0 11

του λόχ ι

σιΌν οι δρόμο ι ι: ίναι α νο ιχτοί, J-:με ίc ο ι γ~ ρo ι

ρομανι ικιι ι.:ι κόνα της I :ΙJ,άδας

μόνο ΟΙ πιο Ι1 Λικιωμ610 1 να ΤΨ' θιψoύνιcιι. ι-ι

έχου με ΤΙΙ μ ι κρή μας οιίνταξl) , έχουμε κάποια

άνθρωιιοι κουβαλούν

μψ έ ρα ΤΟΙ] O Ι Koδι:o~ ιόT'1 μου εγκαταοτάθηκε
οτη ΣnάΡΗΙ το 1947 μετά απ ό rι ο)J,cί χ ρόν ια

χωρά φια , κάllΟ ια ζ(;)α , τα β ολι: ύο υμc, Το δlJ

ρι\ μόνο CΙ ll ό το συναίοθ'1μα lI(ψCΙ K ινOύ με"o ι .

OKOλCΙ ε ίναι πε ριοοδτι: ρο για τους ν{;ους και

Μ ι: έKανCΙν να " Iu')OU) ότι βριοκόμουν σπίΊ ι.

L'LciXIV'[ο

1 9 3 ϊ κοι απ έ ~lε lναν

-

11011

ο υιοί οι

τις I lr Ρωu<Υιcρα.: φο

