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    «Πξώηα είκαζηε Ρωκηνί θαη κεηά Έιιελεο» (Μάξηνο Πισξίηεο) 
 

 «Ο ηόπνο  κνπ ηξηζάιαζζνο. Ο ηόπνο ηωλ παππνύδωλ κνπ παλάξραηνο, 
θεξαζέληνο. Σόπνο Πνληηθόο. Αλήθνπλε ηώξα ζε κέλα νη λύρηεο ηνπ, αθνύ ηηο 
θωηεηλέο ηνπ κέξεο ηηο θξέκαζαλ ζηηο  θεξαζηέο. Οη θωηεηλέο ηνπ κέξεο γύξηο 
θαη ζηήκνλεο ηνπ αύξην».   «Ειθερίηωλεο»  νλόκαδε  ν ζείνο κεξνο ηνπο Ίσλεο, 
δειαδή αλζξώπνπο θαινληπκέλνπο, ηνπ πλεύκαηνο, ησλ παλεγπξηώλ θαη ηεο 
δηαζθέδαζεο, κε κία ιέμε πνιηηηζκέλνπο. ε αληίζεζε κε ηνπο Γσξηείο παξηηάηεο 
πνπ ηνπο νλόκαδε «Υαιθνρίηωλεο, δει. αλζξώπνπο ηνπ πνιέκνπ. Οη Πόληηνη πνπ 
θέξνπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο από ηνπο Ίσλεο ηεο Μηιήηνπ (75 απνηθίεο είραλ ζηνλ 
Πόλην) δνύζαλ όπσο νη Ίσλεο, κε ηνλ ίδην ηξόπν, αηώλεο πνιινύο. ιε ε δσή ηνπο 
Παξράξηα θαη Γνπζιάδεο (βνζθνηόπηα), Γατπαληδάρηα(=Πνληηαθά θαγεηά), 
Παλεγύξηα, Γάκνη θαη γιέληηα, Λύξα, Σξαγνύδη, Υνξνί ηνπ Πόληνπ, Δγθιεζίαο, 
ρνιεία, Μνλαζηήξηα, όια ηεξνπξγίεο πνιηηηζκνύ θαη επδαηκνλίαο ζηε γε ησλ 
πξνγόλσλ. «Κη αλαράπαξηα εθαηήβαλ ηα ζέιηα ηα’ νπξαλνύ θαη εθνύξμαλέ καο» 

(= Ξαθληθά άλνημαλ νη θαηαξξάθηεο η’ νπξαλνύ θαη καο έπλημαλ) . «Εμέβελ ίλαο 
αγέξα θαη εηζηνξθάληδελ καο ζε θνζκί ηα άθξαο». (Βγήθε έλαο άλεκνο δπλαηόο 
θαη καο πέηαμε ζηηο άθξεο ηνπ θόζκνπ).   Ήηαλ ε επνρή πνπ αζρήκηδε ν θόζκνο από 
ηα εγθιήκαηα. Ακόιεζαλ μαθληθά ην δειεηεξηαζκέλν θεληξί ηνπο νη αηκαηνπόηεο 
ύκκαρνη θαη Σνύξθνη. Άλνημαλ ηα ππόγεηα ξεύκαηα  ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο. 
Ππξνδόηεζαλ ηελ αιπζίδα ηζηνξηθώλ γεγνλόησλ απξόβιεπησλ γηα ηνλ Διιεληζκό 
ηεο Αλαηνιήο. Άλνημε ην πην απάλζξσπν θνπηί ηεο Παλδώξαο. «Οπδέλ λένλ ππό ηνλ 
ήιηνλ». ,ηη ζπκβαίλεη ηώξα κε ηνπο ύξηνπο θαη ηνπο Οπθξαλνύο, ηνπο Κνύξδνπο 



από ην 1923 θαη ηνπο Αξκέληνπο. Οη Έιιελεο κνινλόηη κε ην κέξνο ησλ ληθεηώλ θαη 
ζηνλ Α΄  θαη ζηνλ Β΄ Παγθόζκην, θαηέιεμαλ νη πην δεκησκέλνη. Μεο ζηελ πςηθάκηλν 
ηεο πξνζθπγηάο βξέζεθαλ ιεπηεξνπνιηνξθεκέλνη ζε ηεξάζηηα αδεθάγα ζπκθέξνληα, 
όπσο ιέεη θαη ν Γ. νισκόο.  
  Σν 1982 ζηνπο Παλεπξσπατθνύο αγώλεο ν Γηάλλεο Μαξθόπνπινο άλνημε ηελ 
παξάζηαζε κε έλα ρνξεπηηθό πνληηαθό ζπγθξόηεκα. Έηζη ιάλζαξε ηελ επηζηξνθή 
ζηηο ξίδεο ζαλ κηα αλαλέσζε ζην ζέακα, ζηνλ ήρν θαη ζην ξπζκό, πνπ λα είλαη θαη 
ζπγθαηξηλό θαη παξαδνζηαθό. ηόρνο ηεο εηζήγεζεο απηήο είλαη λα δείμεη κέζα από 
ιεθηηθά θαη πνηεηηθά ληνθνπκέληα ηελ εζληθή απηνγλσζία ηνπ Πνληηαθνύ ιανύ θαη 
ηε δηαθνξά ηνπο από ηα Διιαδίηηθα. Σν πνληηαθό ηξαγνύδη κπνιηαζκέλν κε ην είδνο 
ελόο κύζνπ πνπ έπιαζε ζπγρξόλσο ηζηνξία, αξρέηππα δσήο, αίζζεκα, ξπζκό θαη 
κέηξν ηνπ ιόγνπ, απεηθνλίδεη ηελ ηδεαηή κεηαδσή ηεο πξσηαξρηθήο ηνπ θύζεο. Ο 
κύζνο ππάξρεη απηνύζηνο θαη απηνδύλακνο κέζα ζηε γέλλα ηνπ ηξαγνπδηνύ. Πνιινί 
δηέζσζαλ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο ηελ πνίεζε ηνπ Πόληνπ. Ο ειιεληζκόο ηνπ Πόληνπ 
πάιεςε ζαλ Έιιελνο θαη δηαθύιαμε ζηνπο ζθνηεηλνύο αηώλεο ην θσο ηεο ηζηνξίαο 
ηνπ. Δίλαη δσληαλά άλζε ηνπ πνληηαθνύ ιανύ, κλεκόζπλν επιαβηθό, ειάρηζην 
αληίδσξν ζηνπο αηώλεο πνπ καο δώξηζαλ ηελ ειεπζεξία θαη ηελ αμηνπξέπεηα. Ο 
ηίιπσλ Κπξηαθίδεο  ραξαθηήξηζε ην Πνληηαθό ηξαγνύδη ζπλαίζζεκα βηνινγηθό θαη 
ζα ήηαλ αθέιεηα λα ην θσηίζνπκε κε ηνλ πξνβνιέα ηνπ ηερλνθξαηηθνύ θόζκνπ καο ή 
ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο, πνπ είλαη ζπληζηώζεηο ηεο δηθήο καο θνηλσλίαο θαη 
δεζπόδνπζεο κηα ςπρξήο ινγηθήο. 
    ηαλ κηιάκε γηα πνληηαθά ηξαγνύδηα ελλννύκε ηα δεκνηηθά ηξαγνύδηα πνπ ηα 
δηαθξίλνκε ζε Αθξηηηθά, Ηζηνξηθά, Παξαινγέο, Μνηξνιόγηα, ηεο Αγάπεο, Κνηλσληθά, 
Δπηηξαπέδηα θ.α. Γελ ελλννύκε ηα εκπνξηθά ηξαγνύδηα.  ηνλ Πόλην δελ είρακε κόλν 
άλζηζε, αιιά θαη παξαγσγή ησλ Σξαγνπδηώλ. Ο Βαζίιεηνο Γηγελήο είλαη ε 
ζπκβνινπνίεζε, ε πξνζσπνπνίεζε όισλ ησλ πνιεκηζηώλ πνπ εθπξνζσπνύλ ηελ 
ηηηάληα πάιε ησλ δύν θόζκσλ:  Σνπ Αξαβηθνύ θαη ηνπ Βπδαληηλνύ από ηνλ 8ν

 έσο ηνλ 
11

ν
 αηώλα. ζν πεξηζηνηρίδνληαλ από βάξβαξεο θπιέο, ηόζν πην πνιύ  εθηηκνύζαλ 

βαζύηαηα ηελ αμία ηνπ ειιεληζκνύ. Ο Μεηξνπνιίηεο Υξύζαλζνο ηνλίδεη πσο «ζ’ 
απηά θαζξεθηίδεηαη ε ειιεληθή ςπρή, νη θπιεηηθνί ραξαθηήξεο, ε ιαηξεία ηεο θύζεο 
θαη ηνπ θάινπο, ε αγάπε πξνο ηελ ειεπζεξίαλ, ε θηινηηκία, ε επγέλεηα».  Ο Νίθνο 
Πνιίηεο ιέεη: «Ελ Σξαπεδνπληίω  δεκνηηθώ άζκαηη πεξί ηεο αιώζεωο κόλνλ ζηα 
ηνπ Πόληνπ θαιείηαη ην όλνκα Έιιελ». 
 

 

Ο Ρσκαλίδεο Αιεμ. Ησάλλεο, εθ Παιαηνθάζηξνπ εξξώλ νξκώκελνο, είλαη 
ζπληαμηνύρνο θηιόινγνο. Τπεξέηεζε  ζηελ ηδησηηθή θαη ηε δεκόζηα εθπαίδεπζε. 
Γηεηέιεζε δηεπζπληήο Γπκλαζίσλ, πξόεδξνο ηνπ πλδέζκνπ ησλ Φηινιόγσλ Ν. 
εξξώλ, αληηπξόεδξνο ηεο Δθνξίαο ηεο  Γεκόζηαο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο εξξώλ,  
κέινο ηνπ Γ  θαη πξόεδξνο ηεο Δπμείλνπ Λέζρεο εξξώλ. Δηζεγεηήο κε 
επηζηεκνληθή αλαθνίλσζε ζην Β΄ Παλειιήλην πλέδξην Πνληηαθώλ σκαηείσλ κε 
ζέκα «Ηζηνξηθή Αλαδξνκή ηνπ Πνληηαθνύ Σξαγνπδηνύ». Δίλαη κέινο ηεο ΔΜΔΗ 
(Δηαηξεία Μειέηεο θαη Έξεπλαο ηεο Ηζηνξίαο ησλ εξξώλ). πγγξαθηθά έξγα ηνπ1) 
«Κξ(ν)ηζνινγίεο» θαη 2) «Καλεηίδεο Πινύηαξρνο, ν ηξαγνπδηζηήο , ν ρνξεπηήο, ν 
ζξύινο ηνπ Πόληνπ». Γεκνζίεπζε πνιιά άξζξα ζηνλ ηνπηθό ηύπν θαη 



πξαγκαηνπνίεζε πνιιέο βηβιηνπαξνπζηάζεηο. ηα καζήκαηα θιαζζηθήο παηδείαο ε 
πξώηε εηζήγεζή ηνπ : « νη  Έιιελεο νη ηνλ Πόληνλ νηθένληεο» ηνπ Ζξνδόηνπ. 
 

Σα καζήκαηα γίλνληαη θάζε Σεηάξηε 7-8 ην απόγεπκα ζε δσληαλή κεηάδνζε ζηα 
κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο από ην ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ εξξώλ (live streaming κέζα από ην 
θαλάιη ηνπ ΓΖ. ΠΔ. ΘΔ. εξξώλ ζην YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCjAbXaHpdKcdvW0LCMCA2-g 

νπόηε κπνξεί λα γίλεηαη θαη δσληαλή ζπδήηεζε κε ηνπο ηειεζεαηέο.  Αθόκα 
κεηαδίδνληαη ηειενπηηθά θάζε άββαην θαη Κπξηαθή 6-7 ην απόγεπκα από ην  ΣΖΛΔ 
– ΔΠΗΛΟΓΔ. 

Δπίζεο ζα αλαξηώληαη ζην δηαδίθηπν ζε δηάθνξεο ηζηνζειίδεο όπσο πρ.  
Μαζήκαηα Κιαζηθήο Παηδείαο ζην Facebook: 

https://www.facebook.com/mathimata.klassikis.paideias/posts/1126902327758626  

Αλδξνλίδεο  Θενιόγνο   
https://www.youtube.com/channel/UCTtG_Mzft3dAi1VATdt46bA 

       Κιαζζηθή παηδεία  https://www.youtube.com/channel/UCk6Czni-

OkM9SHw7CznMSQw  

θαη ηειενπηηθά 

 Υνξεγνί:  Ζ Α.Δ Θέξκε εξξώλ (Σειεζέξκαλζε) 
 ε TOYOTA ΟΤΣΡΗΑ Α.Δ. ΔΡΡΔ-ΚΑΒΑΛΑ-ΓΡΑΜΑ, 

 ε ΓΡΟΜΔΑ Α.Β.Δ.Δ.Α. 
ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ( ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ) 
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