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Τα μέτρα κορονοϊού και η ΕΚ Πράγας

Περάσαμε αρκετές βδομάδες με τα αυστηρά μέτρα λόγω των μέτρων για την κρίση 

κορονοϊού. Σταματήσαμε όλες τις δραστηριότητές μας – δεν μπορέσαμε να γιορτάσουμε 

την Επέτειο της 25ης Μαρτίου, τα μαθήματα ελληνικής και τσέχικης γλώσσας γίνονται μέσω 

διαδικτύου (ευχαριστούμε τους δασκάλους μας για την μεγάλη αυτή προσπάθεια), δεν θα 

γιορτάσουμε το τέλος της σχολικής χρονιάς των μικρών μαθητών μας και θα περιμένουμε 

τις περαιτέρω οδηγίες των Υπουργείων Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με το 

ποιες δραστηριότητες επιτρέπονται, κ.λπ. Διακοπές θα κάνουμε, αλλά πού και πώς, κι αυτό 

είναι ακόμα άγνωστο. Άγνωστο είναι και το πότε και πώς θα συνεχίσουμε το Πρόγραμμά 

μας για το Σεπτέμβρη 2020 – εγγραφή των μαθητών στα μαθήματα ελληνικής και 

τσέχικης γλώσσας, το πρόγραμμα των μαθημάτων, τον εορτασμό της Επετείου της 28ης 

Οκτωβρίου, την μουσικοχορευτική παράσταση του Λυκείου Ελληνίδων Τσεχίας (στην 

οποία συνεργαζόμαστε), τα Κάλαντα, το Χριστουγεννιάτικο Πάρτυ για τα παιδιά. Θα σας 

ειδοποιήσουμε μέσω του περιοδικού «Καλημέρα», της ιστοσελίδας μας στο facebook και 

με επιστολές για όλες τις περαιτέρω δραστηριότητές μας μόλις γίνουν οι διευκρινήσεις 

από το Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων. Για τώρα σας ευχόμαστε να περάσετε τις διακοπές 

σας όσο το καλύτερο μπορείτε είτε στην Τσεχία, είτε σε παραλίες στην Ελλάδα και στην 

Κύπρο. Καλές διακοπές!

Στο τεύχος αυτό, δεν μπορούμε να σας παρουσιάσουμε καμία δραστηριότητα της 

Κοινότητάς μας λόγω της κρίσης κορονοϊού και των μέτρων καραντίνας και της 

απαγόρευσης δημοσίων εκδηλώσεων. Το τεύχος αφιερώνεται στα 101 χρόνια από την 

Γενοκτονία των Ποντίων, 19 Μαΐου 1919. Θα 

διαβάσετε μία ενδιαφέρον συνέντευξη με τον 

Ελληνοκύπριο φωτογράφο, Ανδρέα Δρουσιώτη, 

τις φωτογραφίες του οποίου σας παρουσιάζουμε 

στα εξώφυλλα. Επίσης, θα διαβάσετε κείμενα 

για την Ελλάδα και την Κύπρο στις στήλες Από 

την Ελλάδα για την Ελλάδα και Από την Κύπρο 

για την Κύπρο αντίστοιχα. Η Ελεάνα Τερζάκη 

γράφει αυτή τη φορά για την ταραχώδη ζωή 

της Ωραίας Ελένης της Τροίας και για το μύθο 

του Πυγμαλίωνα και την ίδρυση της Πάφου. 

Εξάλλου, σας γράφουμε και αρκετά κείμενα 

γι αυτή την όμορφη πόλη, την Πάφο, κάποτε 

πρωτεύουσα της Κύπρου και σήμερα ένας από 

τους καλύτερους τουριστικούς προορισμούς που 

θα μπορούσατε να διαλέξετε. (Οι φωτογραφίες 

είναι του Ανδρέα Δρουσιώτη.)

Καλή ανάγνωση! (ΤΖΗ)
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ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ 

ΔΡΟΥΣΙΩΤΗ

από τη Λεμεσό Απόγονος αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και ΔΣΕ

της Τασούλας Ζησάκη-Healey

Τον Ανδρέα τον γνώρισα μετά το θάνατο του 

πατέρα του, Ιωάννη (Γιαννάκη) Δρουσιώτη. 

Τον πατέρα του τον είχα γνώρισει όταν ήταν 

πια σε αρκετά προχωρημένη ηλικία, στα 90 

του. Κι αυτό έγινε τυχαίος. Το σπίτι της καλής 

στενής μου φίλης Φωτεινής είναι απέναντι από 

το σπίτι της οικογένειας Δρουσιώτη. Φαινότανε 

πάντα κλειστό και μόνο ένα παράθυρο (της 

βιβλιοθήκης, όπως έμαθα αργότερα) ήταν 

ανοιχτό. Πολλές φορές ρωτούσα ποιος μένει 

σ’ αυτό το σπίτι και η απάντηση ήταν πάντα 

η ίδια – ‘ο κύριος Γιαννάκης’. Μια μέρα η 

φίλη μου επέστρεψε από μία εκδήλωση και μου 

ανακοίνωσε ότι ήταν στην βράβευση του κυρίου 

Γιαννάκη για τη συμμετοχή του στον ΕΛΑΣ. 

Εγώ ήξερα ότι αρκετοί Κύπριοι είχαν πάρει 

μέρος στην Αντίσταση στην Ελλάδα ενάντια 

στους κατακτητές αλλά δεν είχα γνωρίσει 

κανέναν. Δεν περίμενα άλλο, της είπα να πάμε 

να χτυπήσουμε την πόρτα του. Μας άνοιξε ο 

κύριος Γιαννάκης και από εκείνο το δειλινό 

πήγαινα κάθε μέρα να τον επισκεφτώ για να 

καταγράψω την ‘ιστορία’ του.

Για τον κύριο Γιαννάκη και τον αδερφό 

του Ανδρέα έχω γράψει αρκετές φορές στο 

περιοδικό μας. Ο πατέρας του Γιαννάκη, ο 

Αργυρός Δρουσιώτης ήταν γυμνασιάρχης και 

πολέμησε στην Ελλάδα το 1912-1913. Τρία 

μέλη της οικογένειας πολέμησαν για την Ελλάδα! 

Ο Γιαννάκης το 1940 ακολούθησε τον αδερφό 

του και μετά από πολλές περιπέτειες έφτασε 

στην Θεσσαλονίκη όπου συνέχισε τις σπουδές 

του στη Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστήμιου 

της Θεσσαλονίκης. Ανέβηκε στο βουνό για να 

πολεμήσει ενάντια στους κατακτητές το 1941. 

Μετά την Απελευθέρωση ήταν υπεύθυνος  

της ΕΠΟΝ στον Νομό Πιερίας. Μετά 

ήταν υπεύθυνος Διαφώτισης στο Κεντρικό 

Συμβούλιο Μακεδονίας-Θράκης και σύντομα 

και στο νόμο Κοζάνης. Στις 6 Μαρτίου 

1948 συνελήφθηκε για παράνομη δουλειά 

στην οργάνωση «Λαϊκοί εκδικητές». Μετά 

τα φρικτά βασανιστήρια στην ασφάλεια της 

οδού Στρατού, ακολούθησε η απομόνωσή του 

για τρεις μήνες στο Επταπύργιο. Δικάστηκε 

εις θάνατο αλλά δεν εκτελέστηκε διότι ήταν 

από την Κύπρο με βρετανική υπηκοότητα. 

Ακολούθησαν εξορίες στην Αίγινα, Γυάρο 

και ένα χρόνο στις φυλακές «Αβέρωφ». 

Αποφυλακίστηκε το 1954. Μέχρι την πτώση 

της Χούντας το 1974 ήταν «ανεπιθύμητος» 

στην Ελλάδα. Ο Γιαννάκης πάντα μιλούσε 

με μεγάλη περηφάνεια και πόνο για τον 

αδικοχαμένο αδερφό του, ο οποίος σκοτώθηκε 

τις παραμονές της απελευθέρωσης της Βόρειας 

Ελλάδας από τους Γερμανούς. Ψάχνοντας, 

το όνομα του το βρήκα πρώτα στο «‘Έπεσαν 

για τη Ζωή – Ήρωες-μάρτυρες λαϊκών, 

απελευθερωτικών αγώνων», Τόμος Τέταρτος 

Γ’, έκδοση της ΚΕ του ΚΚΕ, Αθήνα 2002, 

μετά σε μία επιστολή της ΚΕ του ΚΚΕ προς 

το ΑΚΕΛ όπου ενημερώνεται το ΑΚΕΛ για 

τον θάνατο του Ανδρέα Δρουσιώτη (και άλλων 

κύπριων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης 

και του Εμφυλίου Πολέμου). Στον τόμο Γ’ 

σημειώνεται: Δρουσιώτης Ανδρέας, ψευδώνυμο 

Καρυοφύλλης, μηχανικός ηλεκτρολόγος. 

Γεννήθηκε στην Κύπρο το 1916. Σπούδασε 

στο Βέλγιο και στην Αγγλία. Μέλος του ΚΚ 

Κύπρου. Στέλεχος του ΚΚΕ. Εθελοντής στον 

Ελληνοϊταλικό Πόλεμο της Αλβανίας. Μέλος 

του ΕΑΜ Αθήνας. Διοικητής Λόχου του 5ου 

Συντάγματος της Ι Θεσσαλικής Μεραρχίας του 

ΕΛΑΣ και μετά Καπετάνιος Λόχου Σαμποτέρ 

του 50ου Συντάγματος της Χ Μεραρχίας. 

Σκοτώθηκε στις 18 Οκτώβρη 1944 στη μάχη 

για την κατάληψη του γερμανικού οχυρού κοντά 

στο σταθμό Αλικής Πιερίας». Για τον ήρωα 

Ανδρέα και την συμμετοχή του στην τελευταία 

μάχη έχει γράψει και ο Σαράντης Γεώργιος 

Πρωτόπαπας-Κικίτσας στο βιβλίο του «Χη 

Μεραρχία του ΕΛΑΣ – Εθνική Αντίσταση 

στη Μακεδονία 1941-1944», Αθήνα 

1978. Αυτή είναι η οικογένεια του Ανδρέα 

Δρουσιώτη, μια οικογένεια που πολέμησε για 

την Ελλάδα.

Κ: Ανδρέα, πες μου κάτι για τον εαυτό 

σου… (Οι φωτογραφίες είναι του Ανδρέα 

Δρουσιώτη)

Α: Γεννήθηκα στην Λεμεσό το 1958, 

δηλαδή 4 χρόνια μετά την επιστροφή 

του πατέρα μου από τις φυλακές στην 

Ελλάδα. Μετά το Γυμνάσιο και την 

στρατιωτική θητεία σπούδασα Σχεδιασμό 

Τοπιού και Κήπου στο Τεννεσί των ΗΠΑ. 

Τελειώνοντας ασχολήθηκα για λίγο με την 

οικολογία σε μεταπτυχιακό επίπεδο και 

με διάφορες εργαστηριακές μεθόδους στη 

βοτανική. Από το 1985 εργάζομαι στην 

οικογενειακή επιχείρηση.

Κ: Θυμάμαι ότι μια μέρα πήγαμε μαζί 

στο Τρόοδος και με έκπληξη είδα ότι 

στο Τρόοδος έχει άριστα οργανωμένο 

χιονοδρόμο για σκι και φέτος είδα 

αρκετές φωτογραφίες σου από νομίζω 

αγώνες σκι… Ξέρω ότι ασχολείσαι και 

με τη φωτογραφία. Πες μου κάτι γι αυτά 

τα δύο χόμπι σου. 

Α: Στον  ελεύθερο μου χρόνο ασχολούμαι 

με το Σκι στην Κύπρο και είμαι μέλος σε 

διάφορες επιτροπές στην Κύπρο και στο 

εξωτερικό. Είμαι επίσης και χρονομέτρης 

σε αγώνες σκι στο Τρόοδος.

Παράλληλα και συγχρόνως ασχολούμαι 

με την φωτογραφία. Το ενδιαφέρον μου 
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για την φωτογραφία ξεκίνησε ακόμα 

από το δημοτικό σχολείο όταν πήρα 

δώρο από τους γονείς μου μια πλαστική 

φωτογραφική μηχανή (Toy camera) 

και φιλμ μεγάλου φόρματ. Ευτυχώς, 

από εκείνο τον καιρό έχω καταφέρει να 

διασώσω μερικές φωτογραφίες. Μετά την 

πλαστική φωτογραφική μηχανή, συνέχισα 

να φωτογραφίζω πρώτα με μία instamatic 

και μετά με τη φωτογραφική μηχανή του 

πατέρα μου, η οποία ακόμα λειτουργεί. 

Βέβαια, και τις δύο τις έχω φυλάξει. Πρώτος 

που είχε ασχοληθεί με την φωτογραφία 

στην οικογένεια ήταν ο θείος μου Ανδρέας 

Α. Δρουσιωτης (1916-1944). Ο Ανδρέας 

σπούδασε στο Βέλγιο Ηλεκτρολόγος 

Μηχανικός. Μετά τις σπουδές του 

ξέσπασε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος στον 

οποίο έλαβε μέρος σαν αξιωματικός των 

Διαβιβάσεων του Ελληνικού Στρατού 

στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο. Ακολούθως 

πηρέ μέρος στην Αντίσταση ενάντια στους 

Γερμανούς κατακτητές από τις γραμμές 

του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Το 1944 σκοτώθηκε 

κατά την υποχώρηση των Γερμανών στην 

Θεσσαλία. Ο Ανδρέας λοιπόν έβγαζε 

φωτογραφίες από τα μαθητικά του χρόνια. 

Τοπία και οικογενειακές στιγμές. Από 

τις φωτογραφίες που έχω βρει βλέπουμε 

ότι έβαζε τα μέλη της οικογένειας να 

ποζάρουν ακόμα και την γιαγιά του. 

Επίσης έχουμε μια από τις πρώτες «σέλφι» 

στην Κύπρο. Πρόσφατα έχω βρει καμιά 

30αρια αρνητικά τα οποία είναι θησαυρός 

διότι δείχνουν πράγματα στο νησί γύρω 

στο 1930. Τις έχω ανεβάσει όλες στο 

διαδίκτυο χωρίς καμιά διόρθωση. Δεν έχω 

την φωτογραφική του δυστυχώς αν και την 

θυμούμαι, μάλλον έχει  πεταχτεί. Έχω 

όμως μια άλλη ακριβώς την ίδια.

Την δεκαετία του ‘60 ασχολήθηκε 

και  ο πατέρας μου με την φωτογραφία. 

Σιγά-σιγά όταν μεγάλωνα με άφηνε να 

χρησιμοποιώ την μηχανή του. Παράλληλα 

μου είχαν αγοράσει μια toy camera Hol-

ga από την οποία έχω τις πρώτες μου 

φωτογραφίες. Τέλος ο θείος μου Σπύρος 

από την Αμερική μου έφερε μια μοντέρνα 

ινσταμάτικ και άρχισα να φωτογραφίζω 

πιο συστηματικά. Τώρα φωτογραφίζω 

με ψηφιακή μηχανή αλλά και με φιλμ το 

οποίο ακόμα εμφανίζω μόνος. 

Εάν και ασχολήθηκα από μικρός με τη 

φωτογραφική, βελτίωση στις φωτογραφίες 

μου βλέπω τα τελευταία 15 χρόνια μετά 

που παρακολούθησα μερικά σεμινάρια και 

εργαστήρια με σπουδαίους φωτογράφους. 

Έχω κάνει μερικές προσωπικές εκθέσεις 

στην Κύπρο και έχω μετάσχει σε πολλές 

ομαδικές εκθέσεις  και σε διαγωνισμούς 

όπου πήρα μερικά βραβεία.

Τα τελευταία χρόνια εμφανίζω μόνος 

τα ασπρόμαυρα μου φιλμ. Έχω επίσης 

παρουσιάσει μερικά  projects και 

φωτογραφίσεις που έκανα για συγκεκριμένα 

θέματα όπως πέρυσι για παράδειγμα 

σε τρεις συναυλίες για τον Χατζιδάκι. 

Μέσα στις φωτογραφικές ασχολίες μου 

μαζεύω παλιές ιστορικές και νεότερες 

φωτογραφίες των χιονοδρομίων στην 

Κύπρο προσπαθώντας να διατηρήσουμε 

την μνήμη του αθλήματος. Έχω μια 

φωτογραφική ιστοσελίδα για το θέμα αυτό 

με σύνδεση στην σελίδα της Ομοσπονδίας 

Χιονοδρόμων Κύπρου. Τέλος  μαζεύω 

ιστορικό φωτογραφικό υλικό  για τις 

Πλάτρες  (και Τρόοδος), το γνωστό 

Κυπριακό θέρετρο. Ίσως κάποτε γίνει μια  

έκθεση όπως λογάριαζα παλιά.

Κ: Από τις φωτογραφίες τις οποίες 

δημοσιεύεις στην σελίδα σου στο face-

book, βλέπω πολλές φωτογραφίες με 

πορτραίτα ανθρώπων και γενικά, άτομα 

που για σένα πρέπει να έχουν κάποιο 

ενδιαφέρον. Επίσης, βλέπω δικές σου 

φωτογραφίες λουλουδιών που είναι πολύ 

όμορφες…

Α: Προτιμώ να φωτογραφίζω ανθρώπους 

στο περιβάλλον τους σε ασπρόμαυρο 

κυρίως. Το ασπρόμαυρο το άρχισα μετά 

από επιμονή ενός φίλου ζωγράφου δρόμου. 
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Το πλεονέκτημα του ασπρόμαυρου 

είναι ότι αφαιρώντας το χρώμα 

επικεντρωνόμαστε στο περιεχόμενο και 

την ουσία της φωτογραφίας. Ακόμα και σε 

ένα όμορφο λουλούδι συμβαίνει αυτό.

 

Όσον αφορά την φωτογράφιση των 

λουλουδιών  συνήθως πρέπει να έχεις ένα 

πολύ καλό φακό/μακρό, τριπόδι, υπομονή 

και φαντασία. Όπως όλα τα πράγματα 

στον κόσμο αυτά έχουν φωτογραφηθεί 

εκατομμύρια φορές οπότε η προσπάθεια 

είναι να φωτογραφίσεις κάτι με 

διαφορετική προσέγγιση. Δεν ασχολούμαι 

όμως ιδιαίτερα με λουλούδια. Μόνο αν τα 

βρω στον δρόμο μου.

 Γενικά, μια καλή φωτογραφία μπορεί να 

είναι οτιδήποτε. Όμως πρέπει να περιέχει 

συναίσθημα και γεωμετρία. Χωρίς 

συναίσθημα μια φωτογραφία  δεν λέει 

τίποτα, είναι σαν όλες τις άλλες… 

Στην Κύπρο έχουμε αρκετά καλούς 

φωτογράφους που συνέχεια προοδεύουν. 

Γίνονται εκθέσεις και σεμινάρια σε τακτική 

βάση και υπάρχει μεγάλη οργάνωση με 

λέσχες παντού.

Κ: Είσαι ένας ‘μοναχικός’ ταξιδιώτης. 

Σου αρέσουν τα εξωτικά ταξίδια και 

ο ίδιος πρέπει να φαίνεσαι αρκετά 

«εξωτικός» στους ντόπιους ανθρώπους 

τους οποίους συναντάς σ’ αυτά τα ταξίδια 

διότι δεν φαίνεσαι για τουρίστας…

Α: Ταξίδια έκανα αρκετά. Δεν θέλω να 

πάω παντού αλλά μόνο σε τόπους που 

έχω φανταστεί. Θα ήθελα να πάω με 

τον Υπερσιβηρικό και στις χώρες της 

κεντρικής Ασίας. Επίσης στις  χώρες 

της Σαχάρας και Δυτικής Αφρικής όπου 

είχα προγραμματίσει να πάω φέτος εάν 

δεν υπήρχε αυτή η πανδημία με τον 

κορονοϊό.  Στην  Πράγα που θεωρείται η 

πιο όμορφη πόλη του κόσμου έχω έρθει 

τρεις φορές. Όλα εκεί είναι όμορφα, 

σχεδόν μαγικά. Μου αρέσουν τα κτίρια 

και η αρχιτεκτονική, οι στενοί δρομίσκοι, 

τα πάντα. Ο κόσμος επίσης είναι πολύ 

φιλικός. Πάντα ήθελα να την επισκεφτώ 

και όταν το έκανα δεν απογοητεύτηκα. 

Σχεδιάζω να την επισκεφτώ και πάλι.

Κ: Θυμάμαι πόσο προσεκτικά ο πατέρας 

σου διάβαζε το περιοδικό μας. Ξέρω ότι 

συνεχίζουμε να το στέλνουμε ακόμα και 

μετά το θάνατό του. Εσύ το διαβάζεις;

Α: Ο πατέρας μου το διάβαζε ανελλιπώς. 

Το «Καλημέρα το διαβάζω διότι περιέχει 

αξιόλογα κείμενα και πολλά ιστορικά 

στοιχεία που δεν τα βρίσκουμε αλλού. 

Επίσης συνεντεύξεις με αφανείς και 

ξεχασμένους ήρωες. Και δεν θα είναι 

υπερβολή εάν πω ότι είναι μια σύνδεση της 

Κεντρικής Ευρώπης με όλο τον Ελληνικό 

κόσμο παγκοσμίως.

Κ: Σ’ ευχαριστώ, Ανδρέα. Θα σε 

περιμένουμε στην Πράγα! 
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ - 101 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ

101 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ (1919 - 2020)

Στις 19 Μάη, συμπληρώθηκαν 101 χρόνια από τη Γενοκτονία του Ποντίων. Εδώ στην Τσεχία σήμερα έχουμε αρκετούς απόγονους, οι οικογένειες των 

οποίων προέρχονταν από τον Πόντο. Πολλά από τα παιδιά τους, αυτά που γεννήθηκαν στην Τσεχοσλοβακία, μεγάλωσαν με την ποντιακή λαλιά, με την 

ποντιακή κουζίνα, με τους ποντιακούς χορούς, τη μουσική και τα μουσικά όργανα όπως είναι η ποντιακή λύρα. Όλες οι γιορτές μας πάντα κλείνουν με 

ένα ποντιακό χορό, στον οποίο πιάνονται όχι μόνο τα άτομα με ποντιακή καταγωγή αλλά και αυτά από τις άλλες περιοχές της Ελλάδας. Δεν ξέρω εάν 

οι περισσότεροι ξέρουν τη γεωγραφική θέση του Πόντου και τα χωριά καταγωγής των παππούδων και γιαγιάδων. Δεν ξέρω εάν γνωρίζουν τις αιτίες 

της Γενοκτονίας των Ποντίων. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι ακόμα και οι απόγονοι της τρίτης γενιάς ξέρουν ότι έχουν ποντιακή καταγωγή για την 

οποία είναι υπερήφανοι. Γνωρίζουν την ποντιακή κουζίνα, χορούς, τραγούδια, μουσική.

Η γεωγραφική θέση και έκταση του 

Πόντου ορίζεται δυτικά από τον ποταμό 

Παρθένιο της Βιθυνίας, νότια από την 

οροσειρά Ολγασύς, ανατολικά από τη 

λεγόμενη Μικρή Αρμενία και βόρεια από 

τη θάλασσα του Ευξείνου Πόντου που 

σήμερα ονομάζεται και Μαύρη Θάλασσα 

(τουρκικά: Καρά-Ντενίζ). Κατά τον 

Ηρόδοτο, τον Ξενοφώντα και άλλους 

αρχαίους ιστορικούς, Πόντος ονομάζεται 

η επιμήκης και ευρεία παραλιακή χώρα 

του Εύξεινου Πόντου. Από χωροταξική 

άποψη περιλαμβάνει τα εδάφη ανάμεσα 

στον Φάση ποταμό, κοντά στον οποίο 

βρίσκεται η σημερινή πόλη Βατούμ της 

Γεωργίας και στην Ηράκλεια την Ποντική. 

Στο εσωτερικό η περιοχή εκτείνεται 

σε βάθος 200 έως 300 χιλιομέτρων 

οριοθετημένη από τις απροσπέλαστες 

οροσειρές του Σκυσίδη, του Παρυάδρη 

και του Αντιταύρου. Οι δύο κύριες δίοδοι 

επικοινωνίας του Πόντου με την υπόλοιπη 

Μικρασία είναι η δίοδος Σαμψούντας - 

Σεβάστειας και ενδοχώρας και η δίοδος 

Τραπεζούντας - Ερζερούμ και Ανατολικής 

Τουρκίας. Η πρόσβαση στην ενδοχώρα 

από την ακτή γίνεται μέσω λίγων στενών 

κοιλάδων. Το ορεινό και άγονο σε 

μεγάλο μέρος του έδαφος διαρρέεται 

από τους ποταμούς Άλυ, Ίρη, Μελάνθιο, 

Θερμώδοντα, Χαρσιώτη, Πρύτανη, 

Πυξίτη και Καλοπόταμο. Όλοι οι κύριοι 

ποταμοί του Πόντου εκβάλλουν στον 

Εύξεινο Πόντο. Ο ποταμός Άκαμψης 

εκβάλλει κοντά στο Βατούμ, της νότιας 

Γεωργίας.

Ο Αναστάσης Γκίκας, ποντιακής 

καταγωγής,  είναι ιστορικός, ο οποίος 

έκανε μεγάλη έρευνα για την ιστορία του 

Πόντου. Αξίζει να διαβάσει κανείς το 

βιβλίο του «Οι Ελληνες στη διαδικασία 

οικοδόμησης του σοσιαλισμού στην 

ΕΣΣΔ», εκδ. «Σύγχρονη Εποχή», 

Αθήνα, 2007, από το οποίο θα εξαντλήσει 

πολλές πληροφορίες για την ιστορία του 

Πόντου. Σε αυτό το άρθρο αφιερωμένο 

στα 100 χρόνια από τη Γενοκτονία του 

Πόντου, 19 Μάη 1919, γράφει: «Στις 19 

Μάη συμπληρώνεται ένας αιώνας από τη 

Γενοκτονία του Πόντου. Μπορεί μια τέτοια 

επέτειος να περιοριστεί σε μια «άχρωμη», 

οστεωμένη, μουσειακού χαρακτήρα 

τυπική εκδήλωση μνήμης; Κι όμως, στα 

100 χρόνια που μεσολάβησαν από τη 

σφαγή και προσφυγοποίηση εκατοντάδων 

χιλιάδων Ποντίων, καταβλήθηκαν μεγάλες 

προσπάθειες, ώστε τα γεγονότα της εποχής 

να απογυμνωθούν από την ουσία τους, να 

συγκαλυφθούν τα πραγματικά τους αίτια 

και οι διδαχές της Ιστορίας να μη γίνουν 

κτήμα των Ποντίων, αλλά και γενικότερα 

του ελληνικού λαού».

Με λίγα λόγια, όλοι που ενδιαφέρονται για 

τα γεγονότα θα πρέπει να έχουν γνώσεις 

για τις αιτίες και τους παράγοντες που 

συντέλεσαν στη Γενοκτονία των Ποντίων, 
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να ρίξουν μία ματιά στην γεωγραφία του 

Πόντου και να αποχτήσουν τους βασικούς 

σταθμούς της ιστορίας του Πόντου για 

να μην μετατρέπεται αυτή η τραγωδία σε 

‘ποντιακό μοιρολόι’. Αναδημοσιεύουμε 

το άρθρο του Αναστάση Γκίκα, το οποίο 

δημοσιεύτηκε στον ‘Ριζοσπάστη’ για 

τα 100 χρόνια από την Γενοκτονία του 

Ποντίων.

Ποιοι ήταν οι βασικοί παράγοντες που 

συντέλεσαν στη Γενοκτονία των Ποντίων;

α) Η άνοδος του τουρκικού αστικού 

εθνικισμού: Καθώς η ανερχόμενη 

τουρκική αστική τάξη διεκδικούσε 

το έθνος - κράτος της στο πλαίσιο 

μιας πολυεθνικής αυτοκρατορίας (της 

οθωμανικής), το χτύπημα των βασικών 

ανταγωνιστών της (κύρια της ελληνικής 

και αρμενικής αστικής τάξης) αποτελούσε 

απαραίτητη προϋπόθεση για την εδραίωση 

της κυριαρχίας της στον συγκεκριμένο 

γεωγραφικό - οικονομικό χώρο.

Καθώς οι εθνικές μειονότητες 

αξιοποιούνταν από τις αντίστοιχες 

άρχουσες τάξεις τους ως ασπίδα και 

μοχλός πίεσης για την προώθηση των 

δικών τους συμφερόντων, τις εξέθεταν 

άμεσα στα πυρά του εκάστοτε αντιπάλου: 

«Αν η εξόντωση του αρμενικού στοιχείου, 

μέχρι και του τελευταίου, είναι αναγκαία 

για την εθνική μας πολιτική», τονιζόταν 

χαρακτηριστικά σε σύσκεψη παραγόντων 

του κόμματος των Νεότουρκων το 1915, 

«πολύ περισσότερο είναι αναγκαία για την 

εδραίωση της εθνικής μας οικονομίας».1

Να σημειωθεί πως οι σφαγές, οι 

εθνοκαθάρσεις, οι προσφυγοποιήσεις, 

οι αναγκαστικές αφομοιωτικές πολιτικές 

κ.ο.κ. ήταν κοινός παρονομαστής 

στα Βαλκάνια (και όχι μόνο), όπου 

οι λαοί πλήρωσαν με το αίμα τους τις 

μεγαλοϊδεατικές επιδιώξεις των εθνικών 

τους αστικών τάξεων.

β) Οι επιδιώξεις της αστικής τάξης της 

Ελλάδας: Με τις βλέψεις του ελληνικού 

κεφαλαίου στραμμένες στην ιδιαίτερα 

πλούσια περιοχή της Μικράς Ασίας, ο 

Πόντος ερχόταν σε «δεύτερη μοίρα». 

Έτσι, υποτιμήθηκε η οργάνωση ή βοήθεια 

οποιασδήποτε μορφής προς τον Πόντο, 

του οποίου η «χρησιμότητα» συνοψιζόταν 

σε Εκθεση του Α. Α. Πάλλη, ως ένας 

περίπου «αντιπερισπασμός», «προκειμένου 

να ανακουφιστεί η πίεση του Τουρκικού 

μπλοκ στην κεντρική Μικρά Ασία ενάντια 

στην ελληνική ζώνη της Σμύρνης».2 

Η προέλαση του ελληνικού στρατού 

στα ενδότερα της Τουρκίας (κάνοντας 

τον «χωροφύλακα» των αγγλογαλλικών 

συμφερόντων στην περιοχή) σίγουρα 

υπονόμευσε - αν δεν σφράγισε - την τύχη 

των ελληνικών πληθυσμών του Πόντου, 

αλλά και γενικότερα.

γ) Οι επιδιώξεις και επιλογές της ελληνικής 

άρχουσας τάξης του Πόντου: Οι ιδιαίτερες 

(και καμιά φορά αντικρουόμενες) 

επιδιώξεις στους κόλπους της ποντιακής 

πολιτικής - οικονομικής - θρησκευτικής 

ηγεσίας είχαν ως αποτέλεσμα μια σειρά 

από κινήσεις, οι οποίες εν τέλει άφησαν 

έκθετο και ανυπεράσπιστο τον ποντιακό 

λαό. Σε αυτό, μεταξύ άλλων, συνέδραμε 

και η πεποίθηση πως η λύση στο ζήτημα 

του Πόντου θα ερχόταν από «τα έξω» 

και από «τα πάνω», ως αποτέλεσμα 

δηλαδή της παρέμβασης των λεγόμενων 

«Μεγάλων Δυνάμεων» και όχι από τις 

ίδιες τις δυνάμεις του ποντιακού λαού (σε 

συνεργασία ενδεχομένως και με άλλους 

λαούς της περιοχής).

Επιπλέον, οι σφοδρότατοι ανταγωνισμοί 

μεταξύ της ελληνικής και αρμενικής 

αστικής τάξης όχι μόνο υπονόμευσαν μια 

ενδεχόμενη κοινή τους δράση, αλλά συχνά 

κατέληγαν ακόμα και σε συγκρούσεις 

μεταξύ ποντιακών και αρμενικών ένοπλων 

σωμάτων.

Την κρίσιμη ώρα, όπως αναφέρει ο 

διοικητής της Ελληνικής Μεραρχίας του 

Καυκάσου Ι. Καλτσίδης, «οι Ελληνες 

αρχηγοί της πρωτεύουσας του Πόντου 

αναγκάστηκαν να φύγουν και ο λαός έμεινε 

με τα όπλα στα χέρια, εκτεθειμένος στην 

τουρκική προέλαση, δίχως οδηγίες, δίχως 

αρχηγούς και πρόγραμμα ενεργειών...».3

δ) Οι ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί 

στην περιοχή: Είναι γνωστό από τη 

μακρά και αιματοβαμμένη ιστορία 

του 20ού αιώνα (έως και τις μέρες 

μας) πως, όπου συγκρούονται τα 

συμφέροντα των ιμπεριαλιστών, οι λαοί 

το πληρώνουν ακριβά. Ακολούθως, και 

η Γενοκτονία των Ποντίων σχετίζεται 

άμεσα με τις ενδοϊμπεριαλιστικές 

συγκρούσεις, που έλαβαν χώρα για τη 

νομή της κλυδωνιζόμενης οθωμανικής 

αυτοκρατορίας, στο πλαίσιο και 

του γενικότερου πολέμου για την 

αναδιανομή των παγκόσμιων αγορών 

και πλουτοπαραγωγικών πηγών (Α’ 

Παγκόσμιος Πόλεμος).

Σε μια σύγκρουση, λοιπόν, όπου οι 

αντίπαλες αστικές τάξεις (ελληνική 

και τουρκική) στρατεύτηκαν πίσω από 

αντίπαλα ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα (της 

Αντάντ και των Κεντρικών Δυνάμεων 

αντίστοιχα), οι λαοί της περιοχής δεν 

αποτελούσαν τίποτε περισσότερο παρά 

κρέας για τα κανόνια των αντιπάλων, 

διαπραγματευτικά χαρτιά και πιόνια 

σε μια γεωστρατηγική σκακιέρα. Οι 

υποσχέσεις περί «αυτοδιάθεσης των λαών» 

από τη μεριά των ιμπεριαλιστών σύντομα 

αποδείχθηκαν κούφια λόγια (όπως στην 

περίπτωση των αραβικών λαών, της 

πολύπαθης Παλαιστίνης - και βεβαίως του 

Πόντου).

Ακόμα και όταν κορυφώθηκε το δράμα 

του ποντιακού λαού, οι κανονιοφόροι και 

οι πρεσβείες των ισχυρών καπιταλιστικών 

κρατών της Ευρώπης και των ΗΠΑ 

δεν έκαναν απολύτως τίποτε για να 

εμποδίσουν τις σφαγές ή για να σώσουν 

τους ανθρώπους που κινδύνευαν. «Όλα 

αυτά διαδραματίζονταν μπροστά 

στα μάτια των πρεσβευτών των ξένων 

δυνάμεων», αναφέρει ένας Πόντιος 

αντάρτης στην αυτοβιογραφία του, «και 

αυτοί αδιαφορούσαν!». Αντιθέτως, όπως 

έγραψε ο μητροπολίτης Τραπεζούντας 

Χρύσανθος, «οι άθεοι κομμουνιστές (σ.σ. 

οι Σοβιετικοί) εφάνησαν περισσότερον 

Πόντιοι πρόσφυγες στην Κέρκυρα το 1923
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χριστιανοί από τους “χριστιανούς” 

Αγγλογάλλους», στέλνοντας πλοία και 

μεταφέροντας τους δοκιμαζόμενους 

πληθυσμούς στην ασφάλεια.4

ε) Η στοίχιση των λαών πίσω από τις 

«ομόφυλες»/«ομόθρησκες», αλλά με 

διαμετρικά αντίθετα ταξικά συμφέροντα, 

«ηγεσίες» τους: Η στοίχιση των φτωχών 

λαϊκών στρωμάτων με τις επιδιώξεις των 

εκμεταλλευτών τους τους μετέτρεψε σε 

βόλια για τα όπλα τους. Γιατί τι είχαν να 

χωρίσουν οι Πόντιοι, Αρμένιοι ή Τούρκοι 

εργάτες και χωρικοί μεταξύ τους; Τι είχαν 

να χωρίσουν εκείνοι που, μέχρι να γίνουν 

«εχθροί», ζούσαν ειρηνικά αναμεταξύ τους, 

στενάζοντας εξίσου από την εκμετάλλευση 

του συχνά ομοεθνούς τους εργοδότη, 

τοκογλύφου κ.ο.κ.; Τότε όμως, ακόμη, η 

εργατιά ήταν μικρή αριθμητικά, ενώ μόλις 

διέγραφε τα πρώτα της συνειδητά πολιτικά 

βήματα.

Για την Ιστορία, να προσθέσουμε πως 

όταν οι Πόντιοι (και Μικρασιάτες) 

πρόσφυγες ήρθαν στην Ελλάδα, 

βρέθηκαν αντιμέτωποι με την απαξίωση 

του ελληνικού αστικού κράτους και του 

πολιτικού του προσωπικού (φιλελεύθερου, 

κεντρώου και δεξιού), που τους στοίβαξαν 

όπως - όπως σε συνοικισμούς - γκέτο, 

τους παρέδωσαν στην άγρια εκμετάλλευση 

των καπιταλιστών (που «άδραξαν» την 

ευκαιρία, ρίχνοντας τα μεροκάματα και 

περιορίζοντας δικαιώματα και κατακτήσεις 

της εργατικής τάξης συνολικά) κ.λπ.

Ταυτόχρονα, οι πατριδοκάπηλοι 

φασίστες της εποχής (πολιτικοί πρόγονοι 

των σημερινών χρυσαυγιτών) τους 

αποκαλούσαν χυδαία «τουρκόσπορους», 

κραύγαζαν για τον «εξαγνισμό» των πόλεων 

από την παρουσία τους και οργάνωναν 

δολοφονικά πογκρόμ στους συνοικισμούς 

τους.

Μοναδικό, πραγματικό αποκούμπι 

των προσφύγων υπήρξε το ΚΚΕ, που 

πρωτοστάτησε στους αγώνες και τις 

διεκδικήσεις τους, καταπολεμώντας την 

τακτική του διαίρει και βασίλευε της 

αστικής τάξης. Έκτοτε, το Κομμουνιστικό 

Κόμμα σφυρηλάτησε βαθύτατους και 

ισχυρότατους δεσμούς με το προσφυγικό 

στοιχείο, που αποτυπώθηκαν - και 

συνεχίζουν να αποτυπώνονται - σε κάθε 

αγώνα του λαού μας.

«Η Ελλάδα δεν διαιρείται σε ντόπιους και 

πρόσφυγες», έγραφε χαρακτηριστικά ο 

«Ριζοσπάστης» στις 7/9/1929. «Η Ελλάδα 

διαιρείται σε πλούσιους και φτωχούς, σε 

ανθρώπους που δε δουλεύουν και ζουν και 

σε ανθρώπους που ολημερίς και ολονυχτίς 

δουλεύουν και δεν μπορούν να ζήσουν 

(...) ο καθένας πρέπει να διαλέξει μεταξύ 

του πλουσίου πρόσφυγα που συνδυάζεται 

με τον πλούσιο ντόπιο και του φτωχού 

πρόσφυγα που σύντροφό του θα έχει τον 

φτωχό ντόπιο εργάτη ή αγρότη».

Σήμερα, 100 (σημ. Κ: 101, γράφτηκε το 

2019) χρόνια μετά τη Γενοκτονία των 

Ποντίων, ο ιμπεριαλισμός συνεχίζει να 

γεννά πολέμους, σφαγές, προσφυγιά κ.λπ. 

Οι «λυκοσυμμαχίες» τύπου ΕΕ και ΝΑΤΟ 

συνεχίζουν να αναχαράσσουν τα σύνορα 

της ευρύτερης περιοχής, εγκυμονώντας 

νέους κινδύνους για τους λαούς. Ποια 

καλύτερη τιμή, επομένως, για τη μνήμη, 

την Ιστορία του ποντιακού λαού, από την 

πάλη για να μη ζήσει ποτέ ξανά κανείς λαός 

αυτά που υπέστη ο ίδιος; Από τον αγώνα 

ενάντια στους φορείς και τα γενεσιουργά 

αίτια της εκμετάλλευσης, των πολέμων 

και της προσφυγιάς; Κόντρα και έξω από 

ψεύτικα αστικά διλήμματα οποιασδήποτε 

απόχρωσης; Ενάντια στο δηλητήριο του 

σοβινισμού, του εθνικισμού, του φασισμού;

Παραπομπές:

1. Κωνσταντίνος Φωτιάδης, «Η γενοκτονία 

των Ελλήνων του Πόντου», εκδ. Ιδρυμα 

της Βουλής των Ελλήνων για τον 

Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 

Αθήνα, 2004, σελ.146.

2. Αρχείο Βενιζέλου, Φάκελοι Υπουργείου 

Εξωτερικών, 173/22 (Μουσείο Μπενάκη).

3. Ιωάννης Καλτσίδης, «Ο Ελληνισμός 

του Καυκάσου και οι περιπέτειές του», 

χειρόγραφο, Αρχείο ΚΜΣ, 1963, σελ. 

163-164.

4. Αναστάσης Γκίκας, «Οι Ελληνες στη 

διαδικασία οικοδόμησης του σοσιαλισμού 

στην ΕΣΣΔ», εκδ. «Σύγχρονη Εποχή», 

Αθήνα, 2007, σελ. 95.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΚΟΥΜΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΟ ΚΚΕ

ΜΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ

 Πέτρος Παπαπολυβίου

Σήμερα θα μιλήσουμε για τα κείμενα ενός 

Κύπριου αυτόπτη μάρτυρα των τραγικών 

γεγονότων της γενοκτονίας των Ποντίων, με 

την ευκαιρία της 19ης Μαΐου, που τιμήθηκε 

αυτή τη βδομάδα. Συντάκτης είναι ένας 

κληρικός από τον Οίκο της Μαραθάσας, 

ο αρχιμανδρίτης Γαβριήλ Καραπατάκης 

(1870-1953), με έναν περιπετειώδη βίο 

που ξεκίνησε από τη Μονή Κύκκου στα 12 

του χρόνια και συνέχισε στα Ιεροσόλυμα, 

την Αντιόχεια, τη Βηρυτό, την Ιόππη, 

την Κωνσταντινούπολη, το Κάιρο, το 

Ερζερούμ, το Βατούμ, τη Μονή Αγίας 

Αναστασίας Χαλκιδικής (1921) με τελικό 

σταθμό την Αθήνα, όπου απεβίωσε. Υπήρξε 

προστατευόμενος του τελευταίου Έλληνα 

Πατριάρχη Αντιοχείας, του Σπυρίδωνος 

του Κυπρίου (από τον Άγιο Νικόλαο της 

Πάφου, παραιτήθηκε το 1898) και ένα από 

τα βιβλία του (1909), αφορά το Αντιοχικό 

ζήτημα. Τον Γαβριήλ και το έργο του 

παρουσίασε με μελέτες, από το 1994, ο 

ακάματος ιστορικός ερευνητής Κωστής 

Κοκκινόφτας, ενώ εκτενές βιογραφικό 

του περιλαμβάνεται στο «Βιογραφικόν 

Λεξικόν» του Αριστείδη Λ. Κουδουνάρη.

Ο Μαραθεύτης κληρικός έζησε στον Πόντο 

κατά το 1914-1918, την περίοδο του Α΄ 

Παγκοσμίου πολέμου, όταν είχαν ενταθεί 

οι σφαγές των χριστιανικών πληθυσμών 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και 

ειδικά των Αρμενίων και των Ελλήνων. Το 

1916 βρισκόταν στη Μονή Βαζελώνος, το 

παλαιότερο μοναστήρι του Πόντου, στην 

περιοχή της Ματσούκας, όπου βρίσκονται 

και οι άλλες δύο ιστορικές μονές, της 

Παναγίας Σουμελά και του Αγίου 

Γεωργίου Περιστερεώτα. Εκεί, βίωσε τις 

σφαγές και τον τρόμο.

Ο Καραπατάκης δημοσίευσε τέσσερα 

σημαντικά κείμενα για τον Πόντο, τα 

δύο για τις σφαγές. Στην εφημερίδα της 

Λευκωσίας «Φωνή της Κύπρου» στις 

24/6-8-1921, το άρθρο «Δραματικαί 

σκηναί του Πόντου» και το 1925, ως 

εφημέριος στον ναό των Τριών Ιεραρχών, 

στα Πετράλωνα, το θεατρικό έργο (έξι 

πράξεων και 63 σελίδων) «Δράμα. Η 

Δέσποινα εν Ματσούκα του Πόντου εν 

ποιήσει ομοιοκαταλήκτω». Ανήγγειλε 

ότι ετοίμαζε για έκδοση πολυσέλιδο 
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σύγγραμμα, «διαλαμβάνον πάντα τα από 

του 1914-1918 δεινά των χριστιανών του 

Πόντου υπό των Τούρκων». Δυστυχώς 

δεν το εξέδωσε ποτέ και τα χειρόγραφα 

λανθάνουν.

Ας δούμε την υπόθεση της «Δέσποινας» 

όπως την περιγράφει ο Καραπατάκης: 

«Ο ήρως του δράματος είναι η Δέσποινα 

Δημητρίου δεκαεπταέτις εκ του χωρίου 

Παπαρούζης, ήτις κατά την απέλασιν των 

Χριστιανών υπό των Τούρκων, εκρύφθη 

μετά των συγγενών της εις το παρά την 

Μονή της Βαζελώνος δάσος. Ήτο δε 

γνωστή διά την εξέχουσαν καλλονήν της 

και εις αυτούς τους Τούρκους Τζεττέδες 

και κατεζητείτο επιμόνως. Την εύρεν ο 

Αρχιτζεττές, ο οποίος εγχώριός της ων, 

την εγνώριζεν και την ηγάπα περιπαθώς. 

Την συνέλαβε μαζύ με τους συντρόφους 

της και τους ωδήγησεν εις εν δωμάτιον της 

Ιεράς Μονής του Προδρόμου Βαζελώνος. 

Εκεί την εβίασε να γίνη σύζυγός του διά 

παντός, αυτή όμως επιμόνως του ηρνείτο. 

Μετά πολλάς ατιμώσεις και βασάνους, ο 

αιμοβόρος εραστής ιδών το σταθερόν 

της γνώμης της, ότι δεν τον ακολουθεί 

ως σύζυγος, έκοψε την κεφαλήν αυτής 

στρογγυλά και την έρριψεν εις το έτερον 

δωμάτιον της Μονής. Εφόνευσε και τους 

συντρόφους της και ανεχώρησε. Άρα το 

δράμα εγένετο εντός της Ιεράς Μονής 

Βαζελώνος εννέα ώρας προς το ΝΔ 

της Τραπεζούντος. Εις το δράμα τούτο 

παρενείρονται και όλοι οι Βανδαλισμοί 

των Τούρκων ως και αι αγγαρείαι και 

καταπιέσεις ας υπέστησαν οι χριστιανοί εν 

καιρώ πολέμου (1914-1918).»

Το φρικτό μαρτύριο στη Μονή Βαζελώνος 

της Δέσποινας Τσιρονίδου, από το χωριό 

Ποπάρζη της Ματσούκας, περιγράφεται 

και στη «Μαύρη Βίβλο διωγμών και 

μαρτυρίων του εν Τουρκία Ελληνισμού 

(1914-1918)», που εξέδωσε το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη το 

1919. Όταν ο ρωσικός στρατός κατέλαβε 

την Τραπεζούντα, τον Απρίλιο του 

1916, Τούρκοι στρατιώτες και άτακτοι 

(οι «Τζεττέδες») εφάρμοσαν σχέδιο 

εθνοκάθαρσης εις βάρος των ελληνικών 

πληθυσμών στις περιοχές που έμειναν υπό 

τον έλεγχό τους.

Η Μονή Ιωάννη Προδρόμου Βαζελώνος πριν από την καταστροφή και μετά

Μικρό απόσπασμα από τη “Μαύρη Βίβλο” του Οικουμενικού Πατριαρχείου (1919) για όσα έγιναν το 1916 στη Μονή Βαζελώνος

Στο θεατρικό του έργο ο Καραπατάκης εμφανίζει και τον 

εαυτό του και αναφέρει ότι φιλοξενήθηκε έξι μήνες στη 

Μονή Βαζελώνος. Αλλά και στο άρθρο του περιγράφει 

φρικιαστικές λεπτομέρειες από τη λεηλασία της Μονής 

και τα απάνθρωπα μαρτύρια των Ποντίων. Όπως γράφει, 

«υπέστησαν οι δυστυχείς τόσας βασάνους όσας και οι άγιοι 

μάρτυρες της εκκλησίας παρά των Νερώνων, των Δεκίων 

και των Διοκλητιανών» και σημειώνει ότι όλα αυτά είχαν 

γίνει το 1916, πριν η Ελλάδα εξέλθει στον πόλεμο. Για 

να κλείσει θρηνώντας: «Ποία γλώσσα ανθρώπου δύναται 

να διηγηθή τα βάσανα, τους θανάτους, την πείναν, την 

ταλαιπωρίαν, την από βουνόν εις βουνόν μεταφοράν των 

πληθυσμών εν μέσω χειμώνος και από κώμην εις κώμην;» 

(Δημοσιεύθηκε στην εφημ. «Ο Φιλελεύθερος» στις 23 Μαΐου 

2020)
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ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΝΟΥΝ, ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΟΧΙ: «ΠΑΤΡΙΔΑ ’Μ ΑΡΑΕΥΩ ΣΕ» 

(KATIOUSA.GR)

«Σα ξένα είμαι Έλληνας, και σην Ελλάδαν ξένος…» – Ο 

ποντιακός ελληνισμός έζησε στο πετσί του την προσφυγιά, 

όπως τη ζουν σήμερα άλλοι λαοί εξαιτίας των ανταγωνισμών 

και των πολέμων που γεννά το απάνθρωπο σύστημα της 

εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.

H 19η Μάη έχει ανακηρυχτεί από τη Βουλή ομόφωνα 

ως «Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων 

στο Μικρασιατικό Πόντο». Σήμερα, συμπληρώνονται 

101 χρόνια από τότε που οι Νεότουρκοι του κεμαλικού 

καθεστώτος ολοκλήρωσαν το σχέδιο για τον οριστικό 

αφανισμό ενός ολόκληρου λαού από τις εστίες του Εύξεινου 

Πόντου, όπου ένας πολιτισμός που διατήρησε την αρχαία 

ελληνική γλώσσα του πάνω από 3.000, χρόνια υπέστη μια 

από τις εγκληματικότερες ενέργειες που γνώρισε ποτέ η 

ανθρωπότητα. Σε περίπου 355.000 υπολογίζονται τα θύματα 

της αγριότητας της κεμαλικής βαρβαρότητας.

Το 1997 κυκλοφόρησε ο δίσκος «Πατρίδα ’μ αραεύω σε», 

με 12 τραγούδια που ερμηνεύουν οι Στέλιος Καζαντζίδης, 

Στάθης Νικολαΐδης και Χρήστος Χρυσανθόπουλος. Το ομώνυμο τραγούδι, «Πατρίδα ’μ αραεύω σε» (στιχουργός: Χρήστος Αντωνιάδης 

– συνθέτης: Χρήστος Χρυσανθόπουλος – λύρα: Χρήστος Χρυσανθόπουλος) που ερμήνευσε ο Στέλιος Καζαντζίδης, είναι αυτό που έγινε 

περισσότερο γνωστό και έχει  γνωρίσει τις περισσότερες επανεκτελέσεις, από καλλιτέχνες κυρίως ποντιακής καταγωγής.

Ποντιακής καταγωγής, ο Στέλιος Καζαντζίδης, από την πλευρά του πατέρα του, έζησε για περίπου δυο χρόνια όταν ήταν παιδί στο 

χωριό Πλατανάκια Σερρών. Σε αυτό τον τόπο, όπου ζούσαν πολλοί συγγενείς του πατέρα του, που έφτασαν στα εδάφη της Μακεδονίας 

πρόσφυγες, κατέφυγαν ο μικρός Στέλιος και οι γονείς του για να γλιτώσουν από την πείνα που τύλιξε τη μαύρη περίοδο της φασιστικής 

Κατοχής την Αθήνα. Εκεί ο Στέλιος Καζαντζίδης ήρθε κοντά με το ποντιακό στοιχείο.

Πατρίδα ’μ αραεύω σε

(στην ποντιακή διάλεκτο)

Πέντε οσπίτεα έχτισα, κι ας ολεα ξεσπιτούμαι,

Πρόσφυγας είμαι ασο κουνίμ, Θεέμ θα παλαλλούμε.

Πατρίδα μ’ αραεύω σε, άμον καταραμένος,

Σα ξένα είμαι Έλληνας, και σην Ελλάδαν ξένος.

Οσπίτεα εφέκα ανάμεσα, σ’ ορμήν και ποταμάκρη,

Πεγάδεα μαρμαρόχτιστα, νερόν άμον το δάκρυν.

Κι ατώρα αδακές διψώ, νερόν να πίνω κ έχω,

Εντρέπουμαι να ψαλαφώ, τα χειλόπαμ να βρέχω.

Απόδοση στα νέα ελληνικά:

Πέντε σπίτια έχτισα, και απ’ όλα ξεσπιτώνομαι,

Πρόσφυγας είμαι από κούνια, Θεέ μου θα τρελαθώ.

Πατρίδα μου σε ψάχνω, σαν καταραμένος,

Στα ξένα είμαι Έλληνας, και στην Ελλάδα ξένος.

Σπίτια άφησα ανάμεσα, στα δάση και τις ποταμάκρες,

Πηγάδια μαρμαρόχτιστα, νερό σαν το δάκρυ.

Και τώρα εγώ εδώ διψώ, νερό να πιώ δεν έχω,

Ντρέπομαι να ζητήσω, τα χείλια μου να βρέξω.

(Πηγή στίχων και απόδοσης: pontiaka.gr)
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«Στα ξένα είμαι Έλληνας, και στην Ελλάδα 

ξένος»… Σε αυτό τον στίχο συμπυκνώνεται 

όλη η τραγωδία που βιώνει ο πρόσφυγας, 

όπου γης. Ο άνθρωπος που ξεριζώνεται με 

τη βία από τον τόπο του, και εξαναγκάζεται 

να εγκαταλείψει τη γη των προγόνων του, την 

πατρίδα του, για να γλιτώσει από την κόλαση 

του πολέμου, βιώνοντας και σήμερα, όπως 

και τότε, την εξαθλίωση, τον εμπαιγμό, 

την περιφρόνηση, την εκμετάλλευση, τον 

ρατσισμό… Ο ποντιακός ελληνισμός 

έζησε στο πετσί του την προσφυγιά, όπως 

τη ζουν σήμερα άλλοι λαοί εξαιτίας των 

ανταγωνισμών και των πολέμων που γεννά 

το απάνθρωπο σύστημα της εκμετάλλευσης 

ανθρώπου από άνθρωπο.

Τα χρόνια περνούν, τα τραγούδια όχι… 

Τι κι αν γράφτηκαν πριν από πολλά χρόνια, 

κάποια τραγούδια συνεχίζουν να συγκινούν 

τους ανθρώπους ανεξαρτήτως ηλικίας, να 

τους συντροφεύουν στις μικρές και μεγάλες 

στιγμές της ζωής, να εκφράζουν τις αγωνίες, 

τον πόνο και τα όνειρά τους, να εμπνέουν 

τους αγώνες τους.

Η στήλη, (σημ. Κ:στο φβ Katiousa.

gr) χωρίς να διεκδικεί το αλάθητο ή 

τον τίτλο του «ειδικού», φιλοδοξεί να 

«παίξει» τραγούδια που γράφτηκαν για 

τον έρωτα, την αγάπη, το μεροκάματο, 

τη μετανάστευση, τον αγώνα για λευτεριά 

και για καλύτερη ζωή. Τραγούδια που 

γράφτηκαν από ποιητές, αλλά κι από 

δημιουργούς, που δεν διάβασαν ποτέ στη 

ζωή τους ποίηση… Ανασκαλεύοντας το 

παρελθόν και ψηλαφώντας την ιστορία 

τους, πότε γράφτηκαν, σε ποιες συνθήκες, 

από ποιους πρωτοτραγουδήθηκαν, ποιοι τα 

τραγουδούν στις μέρες μας.

Χωρίς διαχωρισμούς, χωρίς αποκλεισμούς, 

τραγούδια ελληνικά και «ξένα», με γνώμονα 

ότι, εκτός από το να θυμίζουν εικόνες από 

το παρελθόν, συναρπάζουν τις αισθήσεις, 

γεννούν συναισθήματα, μας εμπνέουν και 

μας συγκινούν σήμερα.

Τα χρόνια περνούν, τα τραγούδια όχι… 

Ο ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιώργος ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ

Ομότιμος καθηγητής του ΑΠΘ, βουλευτής του ΚΚΕ

Όλοι οι πολιτισμοί του πλανήτη μας 

θεμελιώθηκαν σε τέσσερις παράγοντες: 

στη σκέψη, στη γλώσσα (την ομιλία – 

επικοινωνία), στην παραγωγή της τροφής 

και στην κοινωνική οργάνωση. Δε θα 

αναπτύξω το θέμα μου ιστορικά, γιατί 

ο Ποντιακός Πολιτισμός δεν κινδυνεύει 

ως ιστορική κατηγορία ούτε ως σύνολο 

συγκεκριμένων πληροφοριών, γιατί αυτά 

έχουν καταγραφεί, έτσι κι αλλιώς όχι 

μόνο σε πολυάριθμες ειδικές μελέτες, 

αλλά και στην ίδια τη συνείδηση του 

Ποντιακού Ελληνισμού. Κι αυτό σημαίνει 

πως για να αμφισβητήσεις τον Ποντιακό 

Πολιτισμό είναι σαν να αμφισβητείς τον 

Ποντιακό Ελληνισμό. Γιατί συμβαίνει 

με τους Ποντίους αυτό που πολύ σπάνια 

το συναντάς: τα πράγματα, οι ήχοι, τα 

χρώματα, οι μελωδίες, οι λέξεις, οι μυρωδιές 

να ταυτίζονται με τους ανθρώπους. Έτσι 

δεν μπορείς να αμφισβητήσεις μόνο το ένα 

από τα δύο.

Θα αναφερθώ, με επιγραμματικό τρόπο 

στις προσπάθειες των ίδιων των Ποντίων 

για να επιζήσει ο Πολιτισμός τους, να 

επιζήσουν αυτοί οι ίδιοι ως πολιτιστική 

οντότητα κάτω από τους λεβέντικους και 

νοσταλγικούς μαζί ήχους του Ελματσούκ, 

του Εταίρε, του Κοτς, του Τερς και του 

πανάρχαιου Πυρρίχιου και μιλώντας στους 

κλειστούς κύκλους τους την ποντιακή 

γλώσσα.

Τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν 

τον Ποντιακό Πολιτισμό ως ιδιαίτερη 

ιστορική και ανθρωπολογική οντότητα 

είναι τρία: Το Περιβάλλον, τα Πράγματα 

(φαγητό, ενδυμασία κλπ.) και η Γλώσσα.

Το Περιβάλλον: και ως φυσικό και 

ως ανθρωπογενές. Το φυσικό ως 

σύνολο γεωγραφικών στοιχείων και 

το ανθρωπογενές όχι μόνο ως σύνολο 

κατασκευών, αλλά και ως ένα απαράβατο 

πλέγμα παραγωγικών και κοινωνικών 

σχέσεων. Το φυσικό μέρος αυτού του 

στοιχείου, που έχει επηρεάσει και τα 

άλλα δύο στοιχεία του Ποντιακού 

Πολιτισμού (Πράγματα και Γλώσσα) 

μετά τη γενοκτονία δεν είναι δυνατό, όπως 

καταλαβαίνετε, να συντηρηθεί, να διασωθεί 

ως συγκεκριμένο αντικειμενικό στοιχείο. 

Υπάρχει μόνο εκεί που το άφησαν οι 

πρόγονοι, στον Πόντο. Και όπως είπε και 

ο Ρίτσος «αυτό το χώμα είναι δικό μας 

και δικό σας, δεν μπορεί κανείς να μας το 

πάρει». Και φυσικά διασώζεται αναλλοίωτο 

μέσα στη μνήμη αυτών που το έζησαν. 

Αυτών που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν 

μέσα σ’ αυτό και δεν έχουν χαθεί βίαια ή 

δεν έχουν πεθάνει με την έντονη νοσταλγία 

να ξαναγυρίσουν σ’ αυτό. Αυτό που ούτε 

οι δηλώσεις ούτε οι πολιτικές μπορούν 

να το αλλοιώσουν. Μπορεί οι γενοκτόνοι 

να αφάνισαν ζωές, να έπνιξαν μέσα στο 

αίμα όνειρα και ελπίδες για τη ζωή, το 

Φυσικό Περιβάλλον, όπου γεννήθηκε ο 

Ποντιακός Πολιτισμός, θα παραμένει εκεί 

να μας θυμίζει και οι προσκυνητές ή οι 

τουρίστες να το φωτογραφίζουν και να το 

περιγράφουν στους άλλους. Αυτό εξάλλου 

ταυτίζεται με το Παρελθόν, που όπως και 

αν το περιγράψει κανείς, από όποια γωνιά 

κι αν το φωτογραφίσει, θα μένει πάντα 

αναλλοίωτο.

Και από τα ανθρωπογενή στοιχεία του 

Περιβάλλοντος όμως, έχουν απομείνει 

πολλά. Σπίτια, γεφύρια, μοναστήρια, 

εκκλησιές, άλλα όρθια εκεί που τα άφησαν 

εκείνοι κι άλλα μισογκρεμισμένα για να 

μαρτυρούν ό,τι μέσα σ’ αυτά έλαβε χώρα: 

η δουλιά, ο έρωτας, ο θάνατος και ό,τι 

από αυτά προέκυπτε, ως ζωή, ως πράγμα, 

ως μνημόσυνο, ως αντικειμενική συνθήκη 

της ύπαρξής τους, όπως θα έλεγε και ο Κ. 

Μαρξ.

Τα Πράγματα: Αυτά πρέπει να τα 

διακρίνουμε σε δυο μεγάλες κατηγορίες: 

στα πράγματα της δουλιάς και στα 

πράγματα της καθημερινότητας. 

Τα πρώτα λέγονται κι αλλιώς, μέσα 

παραγωγής. Από το μολύβι του λογιστή 

που έγραφε μέσα σε μεγάλα κατάστιχα τα 

τσουβάλια με τα φουντούκια που έπαιρναν 

το δρόμο της αγοράς και τους σχετικούς 

λογαριασμούς μέχρι το σκαλιστήρι του 

προλετάριου, το αλέτρι του γεωργού. Από 

αυτά λίγα έχουν διασωθεί και βρίσκονται 

τώρα σε λαογραφικές συλλογές και σε 

λαογραφικά μουσεία. Δυστυχώς όμως, 
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όλα αυτά εκτίθενται με ένα τρόπο που δεν 

αποκαλύπτουν την ταξική τους προέλευση 

όπως έπρεπε να το κάνουν. Και έτσι δε μας 

λένε την αλήθεια. Δε μας λένε δηλαδή πως 

και η παραδοσιακή ποντιακή κοινωνία είχε 

και αυτούς που εμπορεύονταν φουντούκια, 

αλλά και αυτούς που είχαν σαν βίος τους 

μόνο το σκαλιστήρι. Δε μας λένε, με άλλα 

λόγια, πως και εκείνη η κοινωνία είχε και 

τους εργάτες και τα αφεντικά. Και πώς ο 

Πολιτισμός στο βαθμό που ταυτίζεται 

με την Ιστορία είναι το προϊόν της 

σύγκρουσης αυτών των δυο.

Αν θέλουμε να μιλήσουμε με ειλικρίνεια 

για έναν πολιτισμό, όποιος και αν είναι 

αυτός, πρέπει να το λέμε κι αυτό. Γιατί 

μόνο έτσι θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε 

και να ερμηνεύσουμε τις εσωτερικές του 

διαφορές, αλλά και να κατανοήσουμε το 

λόγο της διάρκειάς του. Τη σημασία της 

επιβίωσής του από την ιστορική άποψη και 

όχι απλώς τη συναισθηματική.

Τα δεύτερα, τα πράγματα της 

καθημερινότητας, είναι όλα εκείνα που 

βρίσκονται έξω από τη δουλειά. Μακριά 

από το μολύβι του λογιστή, τα φουντούκια 

του έμπορα και το σκαλιστήρι του 

προλετάριου. Μακριά, κατά κάποιον 

τρόπο από την οικονομική βάση του 

Ποντιακού Πολιτισμού. Είναι όλα εκείνα 

που σχετίζονται με το κορμί μας και με 

την ψυχή μας. Αυτά που βάζουμε επάνω 

στο σώμα μας και στο τραπέζι μας και 

κείνα που αποθέτουμε στο εικονοστάσι ή 

στη βιβλιοθήκη μας: σερβίτσια, ρούχα, 

κεντήματα, εικόνες, θυμιατά, ζωγραφιές, 

κοσμήματα, βιβλία, και, φυσικά, μαζί 

μ’ αυτά, τα τραγούδια, τα παραμύθια, οι 

παροιμίες, τα αινίγματα, τα νανουρίσματα 

και τα μοιρολόγια. Ό,τι, τελικά, συνόδευε 

τις νεκρώσιμες και τις αναστάσιμες 

στιγμές της ζωής: τους γάμους, τη γέννα, 

τα βαφτίσια, τα γλέντια, το θάνατο, 

τις κηδείες. Και απ’ αυτά πολλά έχουν 

σωθεί και πιο πολλά έχουν καταγραφεί. 

Άλλα στα σπίτια, των απογόνων, άλλα 

στις συλλογές και τα μουσεία, και άλλα 

μέσα σε βιβλία πολύτιμα, που έγραψαν 

αξιόλογοι και ακάματοι ερευνητές του 

Ποντιακού Πολιτισμού. Η γλώσσα: 

Οι παλαιοανθρωπολόγοι, βασισμένοι 

στις προτάσεις της εξελικτικής θεωρίας 

πιστεύουν ότι ο άνθρωπος ξεχώρισε ως 

είδος από τους δυο άλλους συγγενείς του, 

το γορίλα και τον χιμπατζή από τότε 

που άρχισε να μιλάει, και να επικοινωνεί. 

Δηλαδή, πριν από 7 εκατομμύρια 

χρόνια. Κι αυτό σημαίνει πως η γλώσσα 

χαρακτηρίζει τον άνθρωπο ως άνθρωπο. 

Και όσο αυτός κάτω από την επίδραση 

του ενός ή του άλλου περιβάλλοντος 

αναγκάζεται να αντιμετωπίσει προβλήματα 

που σχετίζονται με την επιβίωσή του 

αποκτάει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, 

αυτά που τον ξεχωρίζουν από τους άλλους, 

όχι φυλετικά. Και ένα από αυτά, ίσως το πιο 

σημαντικό είναι η γλώσσα. Μέσα σ’ αυτήν 

αντανακλάται όλη του η προσπάθειά να 

δαμάσει και να οργανώσει το Περιβάλλον. 

Να οργανώσει, επίσης, την παραγωγή των 

Πραγμάτων και, τέλος, να θεσμοποιήσει 

την οργάνωση των κοινωνικών του 

σχέσεων. Κι αυτό σημαίνει πως η μελέτη 

της γλώσσας είναι ουσιαστικά μελέτη του 

πολιτισμού. Μελέτη της σκέψης και της 

ψυχής. Γι’ αυτό και η μελέτη της ποντιακής 

γλώσσας δεν αποτελεί μια σχολαστική, 

γλωσσολογική δραστηριότητα, αλλά μια 

πολυεπίπεδη ανθρωπολογική προσέγγιση 

του Ποντιακού Πολιτισμού.

Το ερώτημα είναι, τι ακριβώς κάνουν οι 

Πόντιοι για να κρατήσουν ζωντανό τον 

πολιτισμό τους. Οι ειδικοί επιστήμονες 

τον μελετούν. Οι απλοί άνθρωποι τον 

ζουν μέσα από τα τραγούδια, τους ήχους 

του κεμεντζέ και την ένταση του χορού. 

Ιδρύουν συλλόγους, θεατρικά και μουσικά 

συγκροτήματα, οργανώνουν λαογραφικές 

συλλογές, πανηγυρίζουν, προσεύχονται 

στην Παναγία της Σουμελά, μαγειρεύουν 

χαβίτς, πλουγούρ, χασίλ λαβάσια, φελιά, 

φούστρον, χαψία, καρτόφια. Όσο για τους 

πόντιους πολιτικούς και το υπουργείο 

Πολιτισμού, δεν αντιμετωπίζουν τον 

Ποντιακό Πολιτισμό και ως μια πολύτιμη 

ιδεολογική πλατφόρμα, πάνω στην 

οποία θα μπορούσε να αναπτυχθούν τα 

θεωρητικά επιχειρήματα για μια πάλη 

ενάντια στην Παγκοσμιοποίηση, ενάντια 

στον Ιμπεριαλισμό (Eduard Said). Όχι. 

Αυτοί παρακολουθούν τον Ποντιακό 

Πολιτισμό σαν ένα φολκλορικό φαινόμενο 

και σαν ένα εύκολο τρόπο να μαζεύουν 

ψήφους χορεύοντας και υποσχόμενοι! 

(https://www.imerodromos.gr/o-pon-

tiakos-politismos)

ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ: ΓΕΥΣΕΙΣ & ΑΡΩΜΑΤΑ ΜΕ ΜΝΗΜΗ!!!

Δημιουργήθηκε για να κρατήσει ζωντανό 

έναν ολόκληρο λαό. Παρέμεινε ζωντανή 

γιατί ξεπέρασε τα όρια της γεύσεις και 

έχει διευρυνθεί σε βίωμα πολιτιστικό. Η 

γαστρονομική κουλτούρα των Ποντίων, 

μας ταξιδεύει αιώνες πίσω.

Η περιοχή του Πόντου απλωνόταν σε όλα 

τα παράλια της Μαύρης Θάλασσας και 

στο μεγαλύτερο μέρος της ΒΑ Τουρκίας. 

Η οικονομία του Πόντου στηριζόταν 

στην γεωργία,  την κτηνοτροφία, και  

στην εμπορία αγροτικών προϊόντων 

γνωρίζοντας μεγάλη ευμάρεια. Στα χωριά 

και τις κωμοπόλεις κυριαρχούσαν τα 

γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, ενώ 

στα παράλια οι κάτοικοι είχαν την ευτυχία 

να γεύονται τα νοστιμότατα ψάρια της 

Μαύρης Θάλασσας.

Η κουζίνα των μεγαλοαστών στα 

μεγάλα εμπορικά κέντρα Τραπεζούντα, 

Σαμψούντα, Κερασούντα έφερε έντονες 

Ρωσικές επιρροές. Τα πιροσκί, πλίνια, 

σούπα μπορς, είναι μερικές από τις 

Ρωσικές συνταγές που καθιερώθηκαν στην 

ποντιακή κουζίνα.

Η απλή και ανεπιτήδευτη κουζίνα του 

αγροτικού χώρου και των λαϊκών τάξεων 

είχε έντονο τοπικό χαρακτήρα που 

διαμορφώθηκε από εθνότητες των Ελλήνων 

και των Αρμενίων και πέρασε στους 

μετέπειτα κατακτητές, τους Τούρκους, οι 

οποίοι διατηρούν μέχρι σήμερα αρκετά 

φαγητά με τις παλιές, τοπικές ποντιακές 

ονομασίες τους, το κεσκέσι, η κορκότα, 

η χερσές, το φούστρον κ.α. Η ποντιακή 

κουζίνα σαφώς δέχθηκε και επιρροές από 

την τούρκικη κουζίνα.

Είναι γνωστό ότι η ποντιακή κουζίνα δεν 

φημιζόταν τόσο για την μεγάλη ποικιλία 

συνταγών. Όσο για την ποιότητα και 

την νοστιμιά που οφειλόταν στις άριστες 

πρώτες ύλες, αλλά και στην μαεστρία 

των Ποντίων νοικοκυρών. Με συνταγές 

που προέκυψαν κυρίως από την ανάμειξη 

γαλακτοκομικών προϊόντων με τα 

παράγωγά των σιτηρών, δημιουργήθηκαν 

οι θησαυροί της ποντιακής κουζίνας, με πιο 

γνωστά τα ζυμαρικά Βαρένικα -ζυμαρικό 

που έφεραν εκ Ρωσίας Πόντιοι, Χαάβιτς 

υβριστού, σιρόν τραχανάδες.

Τα πιο γνωστά τυριά του Πασκιτάν 

(αλιφοειδές τυρί), το γαΐς, παρχαροτύρι, 

καπνιστό τυρί με υπόγλυκη γεύση, 

σογλούν, φυτιλιάρ, μυτζί τσιορτάνια, που 

μπαίνει σε πίτες κ.ά. Άλλα γαλακτοκομικά 

προϊόντα είναι το ταν, το υγρό περίσσευμα 

βουβαλίσιου ή αγελαδινού γιαουρτιού, 

Υλιστό πολύ καλά στραγγισμένο γιαούρτι.

Τζαχλαμάς που είναι το αριάνι. Κεφίρ 

πολύτιμο ρόφημα των Ποντίων του 

Καυκάσου, το έφτιαχναν με βάση ένα 

μήκυτα το κεφίρ. Αυτό αναπτυσσόταν σε 

φρέσκο γάλα μέσα σε πήλινα δοχεία. 
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Τα πιο διαδεδομένα αλλαντικά τους, είναι 

ο παστρουμάς, τα σουτζουκάκια και ο 

καβουρμάς που έφτιαχναν οι νοικοκυρές 

και είναι διάσημα μέχρι και σήμερα.

Τα πιο γνωστά λαχανικά τους, το 

μαύρο λάχανο, κιντεάτα (τσουκνίδες) 

τα χρησιμοποιούν ευρέως στις πίτες 

τους, χασχάσα (παπαρούνα) γλιστρίδες, 

παντζάρια, κηπουρικά, πατάτες που 

συνόδευαν πάντα τα αγναράτα (γιορτινά 

φαγητά), σμιλάγκια (σπαράγγια) τα οποία 

διατηρούσαν τα περισσότερα από αυτά με 

την μέθοδο της αποξήρανσης όπως λιαστές 

ντομάτες) ή σαν τουρσιά (αγγουράκια). Τα 

όσπριά τους ήταν κυρίως κουκιά, ρεβίθια 

και τα ξακουστά φασόλια.

Από τα εύφορα δάση τους έπαιρναν τους 

καρπούς από τις καστανιές, φουντουκιές, 

καρυδιές, αχλαδιές, κερασιές, μηλιές, 

κυδωνιές, βερικοκιές, συκιές και κράνια 

που καλλιεργούνται σε χαμηλά υψόμετρα, 

τα οποία γίνονται γλυκά, μαρμελάδες, 

αποξηραίνονται και μπαίνουν σε φαγητά.

Το πιο αντιπροσωπευτικό πιάτο της 

ποντιακής κουζίνας είναι οι σαρμάδες, 

αυτό το είδος ντολμά που τυλίγεται με 

μαύρο λάχανο, όπως το ονομάζουν οι 

Πόντιοι, στην πραγματικότητα είναι 

πράσινο.

Κοχλία πικάντικα στον Πόντια τα 

σαλιγκάρια τα ονόμαζαν «Κοχλύδα», 

νηστίσιμο πιάτο που μαγείρευαν την 

Άνοιξη κατά την διάρκεια της Σαρακοστής, 

Χαμψία Τούφα (γαύρος πλακί). 

Μαυρολάχανα (γουλιά) με φασούλια, 

αγαπημένο φαγητό των Ποντίων. 

Πιλάφι της Σινώπης παραδοσιακό πιάτο 

της Σινώπης, το πιλάφι συνδυάζεται 

με κοτόπουλο και ξηρούς καρπούς. 

Τανωμένος Σουρβάς,  σούπα με γιαούρτη 

και καλαμπόκι, Μυθοπίλαφον, το γνωστό 

σε όλους μυδοπίλαφο στην ποντιακή 

παραλλαγή του Χαρτσό κοτόπουλο 

με σάλτσα καρυδιού, Ουν κεφτές μία 

από τις νοστιμότερες συνταγές με την 

χαρακτηριστική ονομασία.

Βαρένικα με μυτζί (γεμιστά ζυμαρικά με 

μυζήθρα), Φούστορον είναι η ποντιακή 

ομελέτα. Στούδια, κάτι σαν τον σημερινό 

κύβο βοδινού. Γινότανε με κόκαλα 

βοοειδών, τα οποία καθάριζαν, τα έβαζαν 

στον ήλιο να αφυδατωθούν, τα έψηναν 

και στην συνέχεια τα φύλαγαν σε πήλινα 

δοχεία. Τα γέμιζαν με φρέσκο βούτυρο 

και τα χρησιμοποιούσαν στην μαγειρική 

για να δώσουν γεύση στο καθημερινό 

φαγητό ιδίως (λαδερών) και οσπρίων.

Το ίδιο νόστιμα δημοφιλή και διάσημα 

έως σήμερα, οι πίτες και τα πιτάκια που 

σερβίρονταν στην αλμυρή ή γλυκιά 

εκδοχή. Τσουκνοδόπιτα, η ποντιακή 

πίττα με κιντεάτα, ποντιακά πιτάκια, 

σατς, Λαβάσα, μικρές πίτες από άζυμο 

άρτο, Λαρδιλάβαστρον, μοιάζει με μικρή 

πίτα σκεπασμένη με λαρδί, Πισία κρέπα 

τηγανισμένη, Πιροσκί, Πιρόν, Γιοχάδες 

κ.α.

Τροφή με ιερό χαρακτήρα εθεωρείτο 

στην ποντιακή κουζίνα το Ψωμί. 

Καθώς το συνέδεαν με την Θρησκεία 

και συμβόλιζε το σώμα του Χριστού. Το 

«Άγιον» όπως το έλεγαν ήταν η τροφή που 

κράτησε ζωντανούς χιλιάδες κυνηγημένους 

στα δύσκολα χρόνια. Συνδυασμένο και 

με το Χριστιανικό συμβολισμό του 

σώματος του Χριστού, γινόταν η «Ιερά 

Τροφή», που τουλάχιστον οι πρόσφυγες 

Πόντιοι το ασπάζονταν πριν το φάνε, 

σε ένδειξη σεβασμού και χριστιανικής 

κατάνυξης. Τα ψωμιά τους, πολλών ειδών 

άζυμα με προζύμι, επτάζυμα με βότανα, 

πολύσπορα, με διάφορα αλεύρια με 

πίτουρο, από όσπρια, με ξηρούς καρπούς, 

συνηθίζονταν ανάλογα την περίσταση, την 

εποχή, τη συνήθεια της οικογένειας και της 

κοινωνικής τάξης.

Στην παραδοσιακή Ποντιακή 

ζαχαροπλαστική τα περισσότερα γλυκά 

έχουν σαν βάση την ζύμη, το μέλι, 

ξηρούς καρπούς, το γάλα, φρέσκο 

βούτυρο, αυγά και φρούτα εποχής. 

Ακόμα χρησιμοποιούσαν από πολύ 

νωρίς τη ζάχαρη που προερχόταν από τα 

ζαχαροκάλαμα και την γνώριζαν λόγω της 

άνθισης του εμπορίου. Τζεβιτλί Τσορέν το 

παραδοσιακό τσουρέκι, μελομακάρονα, 

μελόπιτες, η περίφημη Βαρβάρα τσιριχτά 

(λουκουμάδες), μαλαχτά που σέρβιραν με 

μέλι ή ζάχαρη, ταζλαμά κρέπα, βασιλόπιτα 

με φύλλα το ένα πάνω στο άλλο με γέμιση 

από καρύδι ζάχαρη και κανέλα. Πιρόχ 

πάστα φλώρα, στολίζουν το ποντιακό 

τραπέζι και χαρακτήριζαν τις εορταστικές 

περιόδους.

Όσο για ποτά που συνήθιζαν να 

απολαμβάνουν οι Πόντιοι, τα αγαπημένα 

τους ήταν τα σπιτικά λικέρ από κράνα, 

βατόμουρα και βέβαια το τσίπουρο όπου 

απόσταζαν οι ίδιοι στα σπίτια τους. (htt-

ps://gastrotourismos.gr/pontiaki-kouzi-

na-syntages-)

ΤΑΝΩΜΕΝΟΣ ΣΟΡΒΑΣ – ΤΑΝΟΦΑΪ

Παρακάτω ακολουθεί η συνταγή για τη 

πατροπαράδοτη σούπα των Ποντίων. 

Ο Τανωμένος Σορβάς λέγεται και 

«Τανομένος σουρβάς», «Σιρβάς», 

«Τανώσουπα», «Τανομεζές» ή «Τανοφάι». 

Όπως και να ειπωθεί, πρόκειται για μια 

ιδιαίτερη σούπα της Ποντιακής κουζίνας, 

πολύ ελαφριά και χωνευτική.

«Τανωμένος σορβάς» σημαίνει 

«γιαουρτωμένη σούπα»

Τανωμένος – Ξυγαλένεν

Σορβάς λέγεται στα Ποντιακά κάθε 

λογής σούπα. Ενώ ο Τανωμένος Σορβάς 

έχει πάντα ως βάση το «Κορκότο» (το 

αποφλοιωμένο και χοντροαλεσμένο 

σιτάρι) και μπορεί να είναι δύο ειδών:

 Ο «Τανωμένος» που γίνεται με 

«ταν» ή «πασκιτάν». «Ταν» είναι το 

αποβουτυρωμένο υγρό που απομένει μετά 

το χτύπημα του αγελαδινού γιαουρτιού. 

«Πασκιτάν» είναι το προϊόν που παίρνουμε 

όταν βράσουμε το «ταν» (σαν κρεμώδες 

τυρί ή μυζήθρα) και είναι υπόξινο.

Ο «Ξυγαλένεν» που γίνεται με «υλιστόν». 

«Ξυγαλένεν» είναι το γιαούρτι. «Υλιστόν» 

είναι το πλήρες σε λιπαρά στραγγιστό 
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γιαούρτι.

Παρακάτω ακολουθεί η συνταγή, για να 

φτιάξετε και εσείς τον δικό σας «Τανωμένο 

Σορβά», τη πατροπαράδοτη σούπα των 

Ποντίων.

Υλικά συνταγής: 250 γραμμάρια κορκότο, 

½ κιλό πασκιτάν (ή στραγγιστό γιαούρτι), 

2 κουταλιές της σούπας βούτυρο 

αγελαδινό, 1 κουτάλι σούπας δυόσμο και 

(προαιρετικά) ψιλοκομμένο κρεμμύδι, 

αλάτι, πιπέρι, 1.5-2 λίτρα νερό.

Εκτέλεση συνταγής: Ξεπλένουμε και 

καθαρίζουμε το κορκότο με αρκετό 

νερό. Κατόπιν σε μία ανοιχτή κατσαρόλα 

βάζουμε το νερό να βράσει μαζί με το 

κορκότο. Αλατίζουμε το πασκιτάν (εάν 

δεν έχει αλάτι). Εάν το πασκιτάν έχει ήδη 

αλάτι μέσα, δεν προσθέτουμε επιπλέον. 

Αφού βράσει το κορκότο καλά και 

ελαφρώς χυλώσει, παίρνουμε 3-4 κουτάλες 

της σούπας ζουμί σε ένα βαθύ μπολ και 

το αφήνουμε λίγο να κρυώσει. Ώστε να 

μην είναι ζεματιστό, αλλά να είναι χλιαρό. 

Έπειτα «τανώνουμε», ανακατεύουμε 

δηλαδή το πασκιτάν μαζί με ζουμί από 

την κατσαρόλα που έχουμε χωρίσει. 

Ρίχνοντας το ζουμί σιγά-σιγά, για να μην 

κόψει το πασκιτάν. Μόλις γίνουν ένα, τα 

ρίχνουμε στην κατσαρόλα. Ανακατεύουμε 

καλά ώστε να μην έχει μέσα σβόλους, 

να γίνει ένα μείγμα και αποσύρουμε το 

σκεύος από τη φωτιά. Καίμε το βούτυρο 

μαζί με λίγο δυόσμο και (προαιρετικά) 

με ψιλοκομμένο κρεμμύδι μέχρι αυτό 

να μαραθεί. Περιχύνουμε αμέσως τη 

σούπα με το αρωματισμένο βούτυρο (το 

«χαρατσ’», δηλαδή τη «χαρατσώνουμε») 

στο περιεχόμενο της κατσαρόλας. 

Ανακατεύουμε καλά ώστε να γίνει ένα το 

μείγμα και σερβίρουμε ζεστή τη Ποντιακή 

σούπα μας. (Το πασκιτάν μπορείτε να 

το αντικαταστήσετε και με στραγγιστό 

γιαούρτι. Ενώ το κορκότο στη πράξη 

είναι σαν το πλιγούρι, με τη διαφορά ότι 

το πλιγούρι είναι βρασμένο. Ο Τανωμένος 

Σορβάς ή αλλιώς και Τανοφάι, τρώγεται 

και κρύος το καλοκαίρι.)

ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΩΤΙΑ

(https://www.argiro.gr/recipe/pontiaka-otia/)

Προετοιμασία: 0:20’ Μαγείρεμα: 0:02’, 

εύκολη, μερίδες: 80 τεμάχια.

Υλικά Συνταγής: 4 αυγά, 1 γιαούρτι, 1/2 

φλ. γάλα φρέσκο, 1/3 φλ. Σπορέλαιο, 

1 φλ. Ζάχαρη, 2 βανίλιες (ή ξύσμα 1 

πορτοκαλιού), 2-3 πρέζες αλάτι, 1/2 κ. γλ. 

σόδα μαγειρική, 2 κ. γλ. μπέικη πάουντερ, 

αλεύρι γ.ο.χ. όσο πάρει (περίπου 4 φλ.), 

λάδι για τηγάνισμα, επιπλέον αλεύρι για το 

άνοιγμα του φύλλου, κανελοζάχαρη ή μέλι 

για το σερβίρισμα.

Εκτέλεση: Για τα ποντιακά ωτία, 

φτιάχνουμε πρώτα την αφράτη ζύμη. Σε 

ένα μπολ, βάζουμε τα 7 πρώτα υλικά. 

Αυγά, γιαούρτι, γάλα, σπορέλαιο, ζάχαρη, 

βανίλιες και αλάτι. Με μίξερ χειρός ή με 

σύρμα, χτυπάμε τα υλικά να ενωθούν και 

να λιώσει καλά η ζάχαρη. Κρατάμε 1/2 

φλ. αλεύρι στην άκρη  και κοσκινίζουμε 

το υπόλοιπο με το μπέικιν και τη σόδα. 

Ρίχνουμε το αλεύρι στα υγρά υλικά και 

ζυμώνουμε μέχρι η ζύμη να είναι εύπλαστη 

και να μην κολλάει  στα χέρια. Λίγο 

λίγο, βουτάμε τα χέρια στο αλεύρι που 

κρατήσαμε και ζυμώνουμε μέχρι η ζύμη 

να μαζευτεί σε μπάλα και να καθαρίσουν 

τα τοιχώματα του μπολ. Πλάθουμε τη 

ζύμη σε χοντρό ρολό. Κόβουμε σε 5 

κομμάτια. Κάθε κομμάτι το πλάθουμε 

σε σχήμα σφαιρικό. Ακουμπάμε σε ένα 

φαρδύ αλευρωμένο μπολ. Ελαφρά πατάμε 

τη ζύμη να πλατύνει. Αφού τα φτιάξουμε 

όλα, τα σκεπάζουμε και τα αφήνουμε να 

ξεκουραστούν το λιγότερο για 30′. Σε 

αλευρωμένη επιφάνεια, ανοίγουμε κάθε 

κομμάτι ζύμης σε χοντρό φύλλο με πάχος 

περίπου 1 εκατ. Με ροδάκι ζύμης, κόβουμε 

κάθετες λωρίδες με φάρδος περίπου 2 εκατ. 

Κάθε λωρίδα, την κόβουμε διαγώνια σε 

ρόμβους με μήκος περίπου 5-6 εκατοστά. 

Με μαχαίρι, κόβουμε τρύπα στην μέση 

κάθε ρόμβου. Πιάνουμε τη μια άκρη 

της ζύμης και την περνάμε μέσα από την 

τρύπα. Έτσι, σχηματίζουμε τα ωτία, που 

μοιάζουν με αυτάκια. Τα αραδιάζουμε όλα 

πάνω σε δίσκο στρωμένο με αντικολλητικό 

χαρτί ψησίματος. Τα τηγανίζουμε λίγα-

λίγα, σε μπόλικο καυτό λαδί, σε μέτρια 

προς δυνατή φωτιά. Μόλις μπουν στο 

λαδί φουσκώνουν και παίρνουν χρυσό 

χρώμα. Κατά το τηγανίσματά πιέζουμε  με 

τρυπητή κουτάλα να βυθιστούν στο καυτό 

λαδί. Σε 2′ είναι έτοιμα. Μόλις πάρουν 

ελαφρά ρόδινο χρώμα τα βγάζουμε με 

την τρυπητή κουτάλα. Τα βγάζουμε σε 

απορροφητικό χαρτί να στεγνώσουν. Τα 

αχνίζουμε με μπόλικη άχνη και κανέλα ή 

μέλι.

Extra tips

Δεν τα τηγανίζουμε πολύ να σκουρύνουν γιατί 

θα πικρίσουν.

Η θερμοκρασία στο λάδι, πρέπει να είναι 

μέτρια προς δυνατή για να φουσκώσουν σωστά 

να πάρουν ωραίο χρυσό χρώμα και να γίνουν 

τραγανά.  Αν η φωτιά είναι χαμηλή θα πέσει 

ο όγκος της ζύμης και θα ρουφήξουν πολύ 

λαδί. Αν η φωτιά είναι πολύ δυνατή θα καούν 

γρηγορά απ’ έξω και δεν θα ψηθούν σωστά 

μέχρι μέσα.

Ξεκουράστε καλά την ζύμη.

Αν ξεκινήσετε να ανοίξετε το φύλλο κι αυτό 

μαζεύει και συρρικνώνεται, αφήστε ακόμα για 

10′ να ξεκουραστεί η ζύμη και συνεχίστε μετά.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
Πολλές ημέρες είναι αφιερωμένες σε 

διάφορα επαγγέλματα. Εγώ προσωπικά 

ποτέ δεν έδωσα σημασία σ’ αυτές τις 

ημέρες εκτός από τις παγκόσμιες γιορτές 

της γυναίκας, του παιδιού, κ.ά. Φέτος, 

με την πανδημία του κορονοϊού και 

με την ‘ευκαιρία’ να μείνω στο Κέντρο 

Αποκατάστασης Υγείας του Νοσοκομείου 

του Μπεροούν, είδα με τα μάτια μου 

και αντιλήφθηκα το τι σημαίνει να είσαι 

αφοσιωμένος στο επάγγελμα σου, αυτό 

του υγειονομικού – από τον οδηγό του 

ασθενοφόρου, του νοσηλευτή, του γιατρού, 

του φυσιοθεραπευτή, του μάγειρα και 

όλων των εργαζομένων σ’ ένα νοσοκομείο. 

Ο ασθενής αισθάνεται ασφάλεια όταν του 

προσφέρεται τόση φροντίδα πάντα με μία 

ζεστή μητρική φωνή και λόγια που του 

δίνουν ελπίδα και δύναμη ότι όλα θα πάνε 

καλά. Αυτό αισθάνθηκα κι εγώ στο Κέντρο 

Αποκατάστασης σε μία περίοδο που το 

νοσοκομείο και οι εργαζόμενοι του έπρεπε 

να πάρουν πολλά, πάρα πολλά πρόσθετα 

μέτρα λόγω του κορονοϊού. 

 

Ο Βασίλης Γιαλαουζίδης κι εγώ 

ευχαριστούμε όλους τους εργαζόμενους 

του Κέντρου Αποκατάστασης Υγείας για 

την εξαιρετική φροντίδα τους…

Σίγουρα, το επάγγελμα του νοσηλευτή 

δεν είναι ένα απλό επάγγελμα και δεν 

ξέρω εάν εντάσσεται αλλά θα πρέπει να 

εντάσσεται στα Βαρέα και Ανθυγιεινά 

Επαγγέλματα με τα συγκεκριμένα 

επιδόματα. Στο Νοσοκομείο του 

Μπεροούν όλοι οι εργαζόμενοι είχαν 

εξεταστεί για τον κορονοϊό. Την ίδια 

διαδικασία – απομόνωση σε ειδικούς 

χώρους και δωμάτιο, άμεση εργαστηριακή 

εξέταση για κορονοϊό και μόνο όταν το 

αποτέλεσμα είναι αρνητικό, ο ασθενής 

ξεκινάει τη θεραπεία του. Οι λίγο πιο 

τυχεροί μπορούν να νοσηλεύονται στα 

ιδιωτικά νοσοκομεία και να έχουν όλες 

τις ανέσεις. Ευτυχώς, δεν είχα την τύχη 

να μπω σε δημόσιο νοσοκομείο, αλλά 

πιστεύω ότι και τα δημόσια νοσοκομεία 

και οι εργαζόμενοι τους θα πρέπει να 

προσφέρουν τις ίδιες συνθήκες για τους 

εργαζόμενους τους – ειδικά επιδόματα, 

άδειες, μισθοί, κ.λπ.  διότι το αξίζουν. 

Σίγουρα, έπρεπε να τους χειροκροτήσουμε 

και να τους χειροκροτούμε κάθε μέρα και 

κάθε στιγμή διότι ξέρουμε ότι δεν υπάρχει 

πιο πολύτιμό πράγμα από την υγεία του 

ανθρώπου. Αλλά, αυτό δεν φτάνει. Η 

ευγνωμοσύνη για τους νοσηλευτές και 

όλους τους υγειονομικούς εργαζόμενους 

πρέπει οπωσδήποτε να εκφράζεται και στις 

συνθήκες εργασίας που τους προσφέρεται, 

στους μισθούς που ανταμείβονται και στα 

ειδικά επιδόματα για ένα επάγγελμα/

επαγγέλματα του εργαζόμενου σε 

νοσοκομείο. Για τους ασθενείς, σίγουρα 

πρέπει όλοι να έχουν δωρεά υγεία. Στο 

νοσοκομείο του Μπεροούν, η ασφάλεια 

καλύπτει την θεραπεία, ο ασθενής 

πληρώνει το δωμάτιο, ή κρεβάτι του. 

Το περιοδικό μας χαιρετά όλους τους 

νοσηλευτές και νοσηλεύτριες με την 

Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών και 

όχι μόνο αυτή την ημέρα, όλους τους 

υγειονομικούς εργαζόμενους και όλα τα 

μέλη της ΕΚ Πράγας που αντί να μένουν 

στο σπίτι, ήταν στα πόστα τους στα 

νοσοκομεία της Πράγας: τους γιατρούς 

μας, τις νοσοκόμες μας  Ελευθερία 

Γιώση-Πέτελικ και Αννούλα Τσορακίδου-

Ρίσοβα, τη Διευθύντρια του Νοσοκομείου 

Μπεροούν Νατάσα Πετσίνη (ακόμα 

και στις αργίες και την Ημέρα της 

Μεγάλης Αντιφασιστικής Νίκης η 

Νατάσα εργάζονταν στο Νοσοκομείο!), 

την Ανδρονίκη Σπάλα-Ποντλάχοβα, 

επιστάμενη του προσωπικού και γενικός 

λογιστής του διαγνωστικού κέντρου Me-

discan, τον Θωμά Πετσίνη, Διευθυντή του 

Νοσοκομείου Χορζόβιτσε. 
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ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ

Μετά τη διάλυση της Μακεδονικής 

αυτοκρατορίας και της μάχης της 

Ιψού, ο Λυσίμαχος, στρατηγός του Μ. 

Αλεξάνδρου, έγινε Βασιλιάς της Περγάμου 

και τοποθέτησε στην πόλη τα λάφυρα της 

νίκης. Τη φρούρηση του θησαυρού την είχε 

αναθέσει στον Φιλέταιρο, ο οποίος όταν 

πέθανε ο Λυσίμαχος, πήρε τα χρήματα 

και ίδρυσε το ανεξάρτητο κρατίδιο της 

Περγάμου. Όταν βασίλευσαν οι απόγονοι 

του Φιλέταιρου, η γνωστή δυναστεία των 

Ατταλιδών, η Πέργαμος γνώρισε πλούτη 

και δόξα.

Ο πληθυσμός του βασιλείου της Περγάμου 

την περίοδο ακμής υπολογίζεται στα 5,5 

εκατομμύρια

Η Πέργαμος βρισκόταν χτισμένη πάνω 

σε ένα μικρό λόφο από τον οποίο πήρε 

το όνομά της, που σημαίνει φρούριο 

ή ακρόπολη. Την περίοδο εκείνη, 

οικοδομήθηκαν σημαντικά μνημεία, όπως 

ο ναός του Διός και ο ναός της Αθηνάς 

Νικηφόρου. Αναπτύχθηκαν οι τέχνες, η 

πόλη επεκτάθηκε και ιδρύθηκε βιβλιοθήκη 

που ήταν η αιτία που ξεκίνησε η συστηματική 

παραγωγή της περγαμηνής. Όταν ξεκίνησε 

η κατασκευή της βιβλιοθήκης, οι κάτοικοι 

της Περγάμου ζήτησαν από την Αίγυπτο 

να τους προμηθεύσει πάπυρο.

Οι Πτολεμαίου που κυβερνούσαν την 

Αίγυπτο μετά την επικράτηση του Μ. 

Αλεξάνδρου δεν ήθελαν η βιβλιοθήκη 

της Περγάμου να ξεπεράσει τη φήμη της 

βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Γι αυτό 

αρνήθηκαν να τους πουλήσουν γραφική 

ύλη. Οι επιστήμονες που βρίσκονταν στην 

Πέργαμο βρήκαν τη λύση. Δημιούργησαν 

ένα νέο υλικό γραφής από δέρματα ζώων 

την διφθέρα, που ονομάστηκε περγαμηνή 

από το όνομα της πόλης.

Έπειτα από κατεργασία του δέρματος με 

ασβέστη, το ξήραιναν και στη συνέχεια το 

λείαιναν. Η περγαμηνή ήταν ανθεκτική και 

φθηνότερη από τον πάπυρο και γρήγορα η 

Πέργαμος έγινε το κέντρο εμπορίου της.

Το Ασκληπιείο της Περγάμου χτίστηκε το 

4ο αι π.Χ. και ήταν αφιερωμένο στον θεό 

της Ιατρικής, Ασκληπιό. Περιτριγυριζόταν 

από ιωνικές στοές και βρισκόταν 3χλμ 

βορειανατολικά της πόλης.

Όταν οι Ρωμαίοι ξεκίνησαν τις κατακτήσεις 

τους, η Πέργαμος παραδόθηκε 

οικειοθελώς και έγινε επαρχία της 

ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.

Την περίοδο εκείνη, γεννήθηκε ο Γαληνός, 

σπουδαίος γιατρός της αρχαιότητας 

που σπούδασε στην Πέργαμο και την 

Αλεξάνδρεια και εργάστηκε στη Ρώμη.

Την εποχή του αυτοκράτορα Νέρωνα, 

πολλά σημαντικά μνημεία της πόλης 

αφαιρέθηκαν και μεταφέρθηκαν στην 

Ρώμη. Ωστόσο, η απογύμνωση του 

αρχαιολογικού χώρου πραγματοποιήθηκε 

τα σύγχρονα χρόνια.

Ο Βωμός του Δία από την ακρόπολη 

της αρχαίας Περγάμου της Μικράς 

Ασίας βρίσκεται στο κέντρο της μεσαίας 

αίθουσας στο Μουσείο της Περγάμου στο 

Βερολίνο. Αποτελούσε κομμάτι από ένα 

μεγάλο κτιριακό συγκρότημα. Η συλλογή 

περιλαμβάνει και άλλα κομμάτια του 

συγκροτήματος, όπως ένα μέρος του ναού 

της νικηφόρου Αθηνάς.

Στα τέλη του 19ου αιώνα, Γερμανοί 

αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μνημεία 

της αρχαίας πόλης της Περγάμου. 

Εξαγόρασαν από τους Τούρκους έναντι 

20.000 ταλάντων τον βωμό του Δία μαζί 

με άλλα ευρήματα, όπως αγάλματα και 

επιγραφές.

Ο βωμός μεταφέρθηκε σε κομμάτια 

από την Μικρά Ασία στο Βερολίνο και 

συναρμολογήθηκε ξανά. Η ζωφόρος του 

έχει μήκος 113 μέτρα και αναπαριστά την 

γιγαντομαχία.

Ολόκληρη η πρόσοψη του ναού, όπως 

και το πρόπυλο του ναού της θεάς 

Αθηνάς βρίσκονται σήμερα σε περίοπτη 

θέση στο «Μουσείο της Περγάμου» στο 

Βερολίνο. Το μουσείο φέρει το όνομα της 

αρχαιοελληνικής πόλης, καθώς τα έργα 

τέχνης που ανακαλύφτηκαν στην Πέργαμο 

ήταν από τα πρώτα και πιο σημαντικά 

εκθέματα του μουσείου. (mixanitouxro-

nou https://www.salaminionvima.gr/

salamis)
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ΤΟ ΠΕΖΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ 

Στην αρχαία Αθήνα, η στράτευση των 

πολιτών ήταν συνδεδεμένη με τα πολιτικά 

τους δικαιώματα. Υπόχρεοι ήταν όλοι 

οι άρρενες πολίτες, πλην βουλευτών και 

κρατικών υπαλλήλων. Η υποχρέωση 

διαρκούσε από το 18ο έως το 60ό έτος της 

ηλικίας τους.

Από το 18ο έως το 20ό έτος γινόταν 

η στρατιωτική εκπαίδευση αλλά και η 

διαμόρφωσή τους ως Αθηναίων πολιτών. 

Από το 18ο – 20ό έτος και από το 51ο έως 

το 60ό επάνδρωναν ένα είδος εθνοφρουράς 

και επιστρατεύονταν για την άμυνα της 

Αττικής.

Η στρατολόγηση των Αθηναίων γίνονταν 

από τις φυλές. Κάθε φυλή συγκροτούσε 

μια μονάδα που ονομαζόταν «τάξις» και τη 

διοικούσε ο στρατηγός της φυλής. Κάθε 

τάξη είχε 10 λόχους, που τους διοικούσαν 

οι λοχαγοί.

Υποδιαίρεση του λόχου, ήταν οι δεκάδες 

και οι πεντάδες. Το σύστημα αυτό 

στρατολόγησης αφορούσε το βαρύ Πεζικό, 

τη φάλαγγα οπλιτών, που αποτελούσε την 

κύρια δύναμη του στρατού των Αθηναίων.

Σε αυτή στρατεύονταν οι Αθηναίοι των 

ανωτέρων τάξεων που μπορούσαν να 

προμηθευτούν το δαπανηρό οπλισμό του 

οπλίτη. Οι θήτες στρατεύονταν σπάνια ως 

ψιλοί και συνήθως υπηρετούσαν στο στόλο.

Στα μέσα του 5ου αι. οργάνωσαν και το 

ελαφρύ Πεζικό με 1.200 τοξότες. Ύστερα 

όμως από τις βαριές απώλειες που είχε 

κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο 

αντικαταστάθηκε από μισθοφόρους. Στις 

αρχές του 4ου αι., ο Ιφικράτης οργάνωσε 

το νέο σώμα των πελταστών.

Ο στρατός των Αθηναίων αποτελούνταν 

από Πεζικό και μόνο μετά από τους 

Μηδικούς πολέμους συγκρότησαν αρχικά 

μια δύναμη 360 ιππέων και το 440 π.Χ. 

έφτασε τους 1.000 ιππείς.

Το Πεζικό των Αθηναίων ήταν 

εξοπλισμένο, με κράνος, θώρακα, ασπίδα, 

δόρυ (με σιδερένια ή χαλύβδινη αιχμή) 

και ξίφος. Το δόρυ ήταν μήκους 2 μέτρων 

και ήταν ελαφρύ και εύκολο στο χειρισμό.

Την αθηναϊκή παράταξη αποτελούσαν 

λόχοι συμπαραταγμένοι, οι οποίοι 

σχημάτιζαν φάλαγγα δέκα αλλεπάλληλων 

ζυγών, με διάστημα και βάθος από άνδρα 

σε άνδρα, ενός βήματος.

Η ΠΡΩΤΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΙΑΧΗ

Ο Μιλτιάδης επινόησε το «βήμα εφόδου», 

που συνδυαζόταν µε την «πολεμική ιαχή», 

δηλαδή οι Αθηναίοι εκτελούσαν επίθεση 

κραυγάζοντας πολεμικές ιαχές, όπως 

«αλαλά, ελελεύ» κ.λπ.

Η Μάχη του Μαραθώνα 490 π.Χ. αποτελεί 

ένα μνημείο εφαρμογής νέων τακτικών 

Πεζικού (της φάλαγγας οπλιτών), στο πεδίο 

της μάχης μετά από σωστή εκτίμηση της 

καταστάσεως. Ειδικότερα, ο Μιλτιάδης 

δε διατήρησε το ίδιο βάθος ζυγών σε 

όλο το μέτωπο, (οικονομία δυνάμεων 

και συγκέντρωση σε επιλεγμένο σημείο), 

έκανε κατανομή των αποστολών και κάθε 

τμήμα της παράταξης έλαβε διαφορετική 

αποστολή. Εισήγαγε την κίνηση τμημάτων 

της φάλαγγας σε περισσότερες της μιας 

κατευθύνσεις. Η αθηναϊκή φάλαγγα σε 

αυτή τη μάχη, δε βασίζεται στην αρχή 

της πυκνότητας αλλά στην αρχή της 

ευκαμψίας και της δυνατότητας ελιγμών. 

Τα ελληνικά άκρα απώθησαν τα περσικά, 

ενώ το κέντρο υποχωρούσε ελάχιστα, 

ώστε να σχηματισθεί ένα είδος ηλάγρας 

(=τανάλιας), που μέσα στις δαγκάνες 

της (διπλής υπερκέρασης), έκλεισε τον 

περσικό στρατό.

Ο ελιγμός αυτός θα βρει αργότερα πολλούς 

μιμητές. Θα τον επαναλάβει ο Αννίβας 

στις Κάννες, ο Μπλύχερ στο Βατερλό, ο 

Μόλτκε στο Σεντάν, ο Λούντεντορφ στις 

Μαντζουριανές λίμνες, ο Αϊζενχάουερ στη 

Μάχη της Γαλλίας.  (https://www.army-

voice.gr/)

Η ΤΑΡΑΧΩΔΗΣ ΖΩΗ ΤΗΣ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΙΑΣ

Της Ελεάνας Τερζάκη

Πέντε γάμοι, αρκετά παιδιά, δύο πόλεμοι 

και μια ενδιαφέρουσα μεταθανάτια ζωή. Η 

πανέμορφη κόρη του Τυνδάρεω έδειχνε 

από μικρή τι θα προκαλούσε. Στα 12 της 

αποφάσισε να την κλέψει ο πρώτος της 

ξάδερφος, ο Εναρφόρος. Εκείνη, γλύτωσε 

από τον ξάδελφο, δεν γλύτωσε όμως από 

τον 50χρονο Θησέα που την έκλεψε μαζί 

με τον φίλο του, τον Πειρίθη. Χήροι, 

σύμφωνα με το μύθο και οι δύο, ήθελαν 

πλέον για γυναίκες τους κόρες θεών. 

Έβαλαν λοιπόν σε κλήρο την Ελένη, την 

κέρδισε ο Θησέας και την πήγε στη μητέρα 

του την Αίθρα. Τα αδέρφια της πήγαν με 

στρατό, ξεκίνησαν έναν αιματηρό πόλεμο, 

κατέστρεψαν την Αττική, πήραν πίσω 

την αδερφή τους και για σκλάβα της, την 

Αίθρα. Η μια εκδοχή της ιστορίας είναι 

ότι ο Θησέας τη «σεβάστηκε». Η άλλη 

ότι η Ωραία Ελένη έμεινε έγκυος, γέννησε 

στο Άργος και άφησε το πρώτο της παιδί 

στην αδερφή της την Κλυταιμνήστρα να το 

μεγαλώσει σαν δικό της. Ήταν η Ιφιγένεια.

Υποψήφιοι γαμπροί

Ο πατέρας της, από φόβο μην του 

ξανακλέψουν την όμορφη κόρη αποφάσισε 

να την παντρέψει. Έσπευσαν, λοιπόν, 

στο παλάτι όλοι οι Αχαιοί πρίγκιπες 

ως υποψήφιοι γαμπροί, εκτός από τον 

Αχιλλέα που μαθήτευε στον Χείρωνα. 
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Στην κοσμοσυρροή γαμπρών και τη 

δύσκολη επιλογή, ο Οδυσσέας πρότεινε 

να διαλέξει μόνη της η Ελένη το γαμπρό 

και οι υπόλοιποι να δώσουν όρκο ότι, 

αν ποτέ κάποιος βρεθεί να πάρει την 

Ελένη απ’ τον άντρα της, να μαζευτούν 

όλοι μαζί να ξεπλύνουν την προσβολή. 

Η Ελένη διάλεξε λοιπόν το Μενέλαο. 

Βασιλιά, άνθρωπο με αρχοντιά, αδερφό 

του Αγαμέμνονα, ψηλό, δυνατό, γενναίο 

με δύο εξαιρετικά προσόντα. Ήταν ο πιο 

πλούσιος και ο πιο αφελής! Δέκα χρόνια 

κράτησε ο ευτυχισμένος γάμος απ τον 

οποίο απέκτησαν μια κόρη. Την όμορφη 

Ερμιόνη.

Ο ΠΑΡΗΣ, ΠΕΤΡΑ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ

(εικόνα: Ο έρωτας της Ελένης και του Πάρη/ Jacques-Louis David - 1788, Louvre, Paris)

Ξαφνικά, φτάνει στη Σπάρτη 

ουρανοκατέβατος ένας νεαρός πρίγκιπας 

της ανατολής. Ο Πάρης, γιος του βασιλιά 

της Τροίας που ήρθε να πάρει το «τρόπαιο» 

που του είχε υποσχεθεί η θεά Αφροδίτη. 

Κάποια άλλη εκδοχή αναφέρει πως ήρθε 

να ανταποδώσει την επίσκεψη που του 

είχε κάνει ο Μενέλαος. Λέγεται πως ο 

όμορφος Πάρης, αν και ήταν παντρεμένος 

με τη νύμφη Οινώνη και είχαν και ένα γιο, 

τους εγκατέλειψε χωρίς δεύτερη σκέψη. Ο 

Μενέλαος τον υποδέχθηκε με βασιλικές 

τιμές. Λίγες μέρες αργότερα άφησε εντολή 

στην Ελένη να «φροντίζει» τον καλεσμένο 

τους, γιατί ο ίδιος έπρεπε να πάει στην 

Κρήτη για να παραστεί στην κηδεία του 

παππού του. Βέβαια άλλη «φροντίδα» είχε 

στο μυαλό του ο καημένος ο Μενέλαος. Η 

Ελένη με τον Πάρη έφυγαν νύχτα με τους 

θησαυρούς του Μενελάου και τις δούλες 

της Ελένης για την Τροία. Άρα είναι 

δύσκολο να τεκμηριωθεί ότι ο Πάρης την 

έκλεψε. Η Ελένη άφησε το παιδί και τον 

άνδρα της, αλλά το σπίτι το σεβάστηκε! 

Το πρώτο ερωτικό σμίξιμο με τον Πάρη 

έγινε στο νησάκι Κρανάη κοντά στο 

Γύθειο. Μετά την υπέροχη βραδιά που 

έζησε ο Πάρης, ίδρυσε ναό προς τιμή της 

Αφροδίτης για να την ευχαριστήσει για τη 

γυναίκα που του χάρισε. Η Ελένη στην 

Τροία έκανε πέντε παιδιά με τον Πάρη και 

όταν εκείνος σκοτώθηκε τη διεκδίκησαν 

τα δύο του αδέρφια. Εκείνη παντρεύτηκε 

τον Διήφοβο. Είναι ο μόνος άντρας που 

δεν έκανε μαζί του παιδί. Ο Μενέλαος 

τον σκότωσε και στη συνέχεια λύγισε 

μπροστά στα θέλγητρα της Ελένης και τη 

δέχτηκε πίσω. Οι αρχαίοι, προσπαθώντας 

να «σώσουν» ό,τι μπορούσε να σωθεί, 

δημιούργησαν το μύθο με την Αίγυπτο 

και το είδωλο που δήθεν πήρε ο Πάρης 

στην Τροία. Η αληθινή Ελένη, σύμφωνα μ’ 

αυτό το μύθο, κατέληξε στην Αίγυπτο με 

εντολή του Δία. Ο Ερμής την πήγε πρώτα 

σ’ ένα νησάκι απέναντι από το Σούνιο που 

πήρε τ’ όνομά της: Ελένης Νήσος. Είναι 

η σημερινή Μακρόνησος. Στην Αίγυπτο, 

παραλίγο να παντρευτεί τον γιο του 

Πρωτέα. Στον μύθο που όλοι γνωρίζουμε 

από τα σχολικά μας χρόνια, ο πόλεμος 

της Τροίας θα λήξει με χιλιάδες νεκρούς, 

την Τροία κατεστραμμένη, αλλά με τους 

Έλληνες αποζημιωμένους. Πήραν άπειρα 

και πολύτιμα λάφυρα και ο Μενέλαος πήρε 

πίσω την Ελένη του και συνέχισαν τη ζωή 

τους σα να μην είχε συμβεί τίποτα. Μετά 

τον θάνατό τους στην άλλη ζωή, η Ελένη 

θα παντρευτεί με γάμο λαμπρό, τον μόνο 

μνηστήρα που δεν τη διεκδίκησε εν ζωή. 

Τον Αχιλλέα!

Η «ΚΟΥΠΑ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ»…

Η «κούπα του Πυθαγόρα» ή αλλιώς 

«δίκαιη κούπα» που κατασκεύασε ο Σάμιος 

φιλόσοφος, μαθηματικός, γεωμέτρης και 

θεωρητικός της μουσικής είχε ως στόχο 

την υπόδειξη και την τήρηση του μέτρου, 

«μέτρον άριστον».

Η «δίκαιη κούπα», η οποία χρονολογείται 

περίπου από τον 6ο αιώνα π.Χ., είναι ένα 

αριστούργημα της υδραυλικής τεχνολογίας 

των αρχαίων Ελλήνων, αλλά και ένα μέσο 

διδαχής. Πέρα από τον περιορισμό 

της κατανάλωσης κρασιού μέσα από 

ένα «έξυπνο ποτήρι», ο Πυθαγόρας 

ήθελε να διδάξει στους μαθητές του την 

εγκράτεια και την τήρηση του μέτρου. 

Όταν ξεπερνιέται το μέτρο πρόκειται 

για «ύβρις», η οποία έχει ως αποτέλεσμα 

την τιμωρία, «τίσις». Όλοι οι άνθρωποι 

οφείλουν να απολαμβάνουν με μέτρο 

όσα τους παρέχονται δίχως να επιζητούν 

εναγωνίως περισσότερα.

Πώς λειτουργεί: Στο εσωτερικό της 

υπάρχει χαραγμένη μία γραμμή, η οποία 

οριοθετεί την ποσότητα του κρασιού. 

Αν ο χρήστης δεν υπερβεί τη γραμμή, 

τότε μπορεί να απολαύσει το «ποτό» του. 

Ωστόσο, αρκεί μία παραπάνω σταγόνα 

για να ξεπεράσει τα όρια της γραμμής και 

τότε η κούπα να αδειάσει, χύνοντας όλο το 

κρασί από τη βάση της.

Ο μηχανισμός της: Στο κέντρο της 

κούπας υπάρχει μία στήλη που είναι 

τοποθετημένη πάνω από έναν σωλήνα που 

οδηγεί στο κάτω μέρος της. Όσο γεμίζει η 

κούπα, παράλληλα η στάθμη του κρασιού 

ανεβαίνει και στο εσωτερικό της κεντρικής 

στήλης. Από τη στιγμή που το υγρό δεν 

ξεπερνά την οριοθετημένη γραμμή δεν 

δημιουργείται κανένα πρόβλημα. Μόλις, 

όμως το υγρό υπερβεί τη γραμμή, τότε 

τα μόριά του παρασύρουν το ένα το άλλο, 

έχοντας ως αποτέλεσμα το άδειασμα της 

κούπας. Η κατασκευή του Πυθαγόρα 

ακολουθεί το νόμο που ανέπτυξε ο Pascal 

αιώνες αργότερα για τα συγκοινωνούντα 

δοχεία. (Πηγή: iefi merida.gr)
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Μια από τις πλουσιότερες περιοχές σε 

ολόκληρη τη γη ως προς την ποικιλία 

σε αγριολούλουδα είναι η Ελλάδα. 

Συγκεκριμένα, «ανήκει στο 2,3% της 

συνολικής επιφάνειας της ξηράς στο οποίο 

διαβιούν πάνω από το 50% των φυτικών 

ειδών του πλανήτη», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 

ο επίκουρος καθηγητής του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου, Γιώργος Φωτιάδης.

Στα χώματα της χώρας φυτρώνουν πάνω 

από 6.500 είδη και υπό-είδη φυτών, συνεπώς 

και αγριολούλουδων, ενώ όπως εξηγεί ο 

κ. Φωτιάδης, οι Τούρκοι ακαδημαϊκοί 

εκτιμούν πώς «μαζί η Αλβανία, η Ελλάδα 

και η Τουρκία σχηματίζουν την πιο 

πλούσια περιοχή σε φυτά και λουλούδια σε 

όλο το Βόρειο Ημισφαίριο.»

ΝΑΙ ΣΤΟ INSTAGRAM, ΟΧΙ ΣΤΟ ΒΑΖΟ

Όμως, η πολύ μεγάλη ποικιλία 

συνεπάγεται και πολύ μεγάλη σπανιότητα 

των αγριολούλουδων. «Όσο πιο νότια 

κινούμαστε, τόσο πιο σπάνια είδη 

συναντούμε, με αποκορύφωμα την Κρήτη, 

όπου 1 στα 4 φυτά υπάρχει μόνο στην 

Ελλάδα και πουθενά αλλού στον κόσμο!» 

υπογραμμίζει ο επίκουρος καθηγητής 

δασολογίας και διαχείρισης φυσικού 

περιβάλλοντος.

Τα ενδημικά αγριολούλουδα και 

φυτά, όπως ονομάζονται όσα φύονται 

αποκλειστικά σε μόνο μια περιοχή και 

πουθενά αλλού, οδηγούν σε μια αλυσίδα. 

«Αυτή η μεγάλη ποικιλία σε αγριολούλουδα 

αλληλοσυνδέεται με την ποικιλία σε έντομα, 

με την ποικιλία σε ζώα. Αντανακλάται 

και προσθέτει σε ολόκληρο το φυσικό 

περιβάλλον. Η Ελλάδα θεωρείται μια από 

τις κόκκινες περιοχές βιοποικιλότητας σε 

όλο τον κόσμο. Ακόμα και στην Αττική 

φυτρώνουν πάρα πολλά σπάνια είδη!» 

τονίζει ο κ. Φωτιάδης.

Ωστόσο, μαζί με την σπανιότητα των 

αγριολούλουδων, έρχεται και μια μεγάλη 

ευθύνη. Μπορεί φέτος η παράδοση της 

Πρωτομαγιάς να βρίσκει τους πολίτες 

ακόμα υπό συνθήκες περιορισμού της 

κυκλοφορίας αλλά για τα αγριολούλουδα, 

αυτό είναι καλό. «Φωτογραφίες για το In-

stagram. Το πρώτο και καλύτερο είναι 

να μην μαζεύουμε αγριολούλουδα και 

να τα απολαμβάνουμε στη φύση όπως 

τα βλέπουμε. Μπορούμε να τα τραβάμε 

φωτογραφίες για το Instagram. Αυτό είναι 

το σωστό για το οικοσύστημα» εξηγεί ο κ. 

Φωτιάδης και προσθέτει ότι η νομοθεσία 

τυπικά απαγορεύει τη συλλογή λουλουδιών 

χωρίς άδεια, αλλά δεν τηρείται. «Αν τελικά 

μαζέψουμε λουλούδια, είναι πάρα πολύ 

σημαντικό να μην τα ξεριζώνουμε. Πολλά 

από αυτά είναι πολυετή που σημαίνει ότι αν 

το βγάλουμε από τη ρίζα το φυτό νεκρώνει, 

ενώ αν κόψουμε μόνο το υπέργειο τμήμα 

μπορεί την επόμενη χρονιά να ξαναβγάλει 

καινούργιο βλαστό και καινούργια άνθη».

Η παγίδα είναι ότι κάποιος χωρίς γνώσεις 

δεν μπορεί να αξιολογήσει την σπανιότητα 

του λουλουδιού. «Για παράδειγμα, οι 

μαργαρίτες. Τις θεωρούμε όλες ίδιες αλλά 

κάποιες είναι τόσο σπάνιες που φυτρώνουν 

σε μία μόνο περιοχή. Οι καμπανούλες 

επίσης. Δεν τους δίνουμε σημασία αλλά 

συνήθως φυτρώνει διαφορετικό είδος ανά 

περιοχή και πουθενά αλλού σε όλο τον 

κόσμο! Τουλίπες. Μπορεί να βλέπουμε 

τις τουλίπες «χαλί», δηλαδή σαν λιβάδι με 

πυκνή βλάστηση, και να μην γνωρίζουμε 

ότι υπάρχει μόνο εκεί, σε αυτά τα λίγα 

τετραγωνικά μέτρα» τονίζει ο επίκουρος 

καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου.

Ιδιαίτερο κομμάτι της ιστορίας του 

Ελλαδικού χώρου

Οι αιτίες πίσω από αυτό τον πλούτο στον 

καμβά της φύσης εντοπίζονται κυρίως 

σε ιστορικά γεωλογικά στοιχεία καθώς 

και στα μικροκλίματα της περιοχής. «Η 

μεγάλη ποικιλία που παρουσιάζεται στο 

κλίμα, από τα ψηλά Βουνά του Όλυμπου, 

στα χαμηλά σημεία στη θάλασσα και η 

μεγάλη ποικιλία σε διαφορετικά πετρώματα 

συνεπάγεται την προσαρμογή των φυτών 

σε πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα. Είναι 

επίσης η γεωγραφική ιστορία της περιοχής 

που την κάνει ξεχωριστή, το ότι δεν είχαμε 

παγετώνες περιόδους, σε εμάς έφτασαν 

οριακά. Αυτό σημαίνει ότι πολλά φυτά 

από τη βόρεια Ευρώπη βρήκαν καταφύγιο 

στην Ελλάδα και τις νοτιότερες περιοχές. 

Όμως και η γεωγραφική θέση παίζει ρόλο 

αφού η χώρα μας συγκεντρώνει είδη φυτών 

και αγριολούλουδων που μετακινήθηκαν 

σταδιακά σε διάφορες γεωλογικές 

περιόδους, εκτός από τον Βορρά και την 

κεντρική Ευρώπη, και από τον Καύκασο, 

την Τουρκία, το Ιράν, ακόμα και από την 

Αφρική» διευκρινίζει ο κ. Φωτιάδης.

Το εμπόριο αντιθέτως δεν έχει συμβάλει 

στην ποικιλία των λουλουδιών που 

ανθίζουν στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον κ. 
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Φωτιάδη, «τα είδη που έχουν έρθει μέσω 

εμπορικών οδών, από την αρχαιότητα 

έως την μετά-Κολόμβου εποχή (όταν τα 

ταξίδια μεταξύ ηπείρων έγιναν πολύ πιο 

εύκολα), τα γνωρίζουμε και δεν είναι πολλά. 

Θεωρούμε ότι πλέον έχουν προσαρμοστεί 

πλήρως στον Ελλαδικό χώρο και δεν τα 

αποκαλούμε ξενικά αλλά, από την άλλη, 

δεν έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην 

χλωρίδα της περιοχής. Αντιθέτως, τα είδη 

που έρχονται τώρα πλέον, δηλαδή από την 

μετά-Κολόμβου εποχή και εξής, από την 

Αυστραλία και την Αμερική θεωρούνται 

συνήθως εισβλητικά και χωροκατακτητικά 

και είναι επικίνδυνα για τα τοπικά είδη».

Τα αγριολούλουδα ήδη από την αρχαιότητα 

έχουν επηρεάσει την αισθητική και την 

αρχιτεκτονική του ελλαδικού χώρου, για 

παράδειγμα το Κορινθιακό κιονόκρανο 

είναι το φύλλο ενός είδους που φύεται στις 

περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, ενώ 

συνδέονται με τοπικές παραδόσεις. «Το 

Βάλσαμο ή βαλσαμόχορτο ή σπαθόχορτο 

το λέμε επίσης και φυτό του Αϊ-Γιάννη, το 

χαμομήλι το λέμε και φυτό του Αϊ-Γιώργη. 

Ο φλόμος, ο οποίος είναι βότανο για τον 

βήχα στη λαϊκή παράδοση -εξ ου και το 

ρήμα φλομώνω, είναι ένα φυτό με έντονα 

κίτρινα λουλούδια το οποίο υπάρχει παντού 

στην Ελλάδα αλλά σχεδόν σε κάθε περιοχή 

είναι διαφορετικό είδος, πάρα πολύ σπάνιο» 

τονίζει ο κ. Φωτιάδης. Εκτός από τα 

αγριολούλουδα με φαρμακευτικές χρήσεις, 

υπάρχουν και εκείνα που τρώγονται! 

«Ίσως όχι το λουλούδι, αλλά ο βλαστός 

σίγουρα. Σε κάποιες περιοχές στην βόρειο 

Ελλάδα για παράδειγμα κάνουν πίτες και 

με παπαρούνα. Το ραδίκι ή η πικραλίδα, 

ας είναι αγριολούλουδα, ο βλαστός τους 

τρώγεται, σε πίτες και σε σαλάτα» λέει ο 

φυτοκοινωνιολόγος.

Οι λόγοι που τα λουλούδια αναπτύσσουν 

διαφορετικές ιδιότητες συνδέονται με την 

επικονίαση τους. «Τα λουλούδια που είναι 

πολύ μικρά συνήθως δεν έχουν ιδιαίτερο 

χρώμα γιατί επικονιάζονται με τον αέρα, τα 

μεγαλύτερα λουλούδια έχουν εντυπωσιακά 

χρώματα ή μυρωδιές για να προσελκύσουν 

έντομα γιατί έτσι επικονιάζονται, δηλαδή 

πολλαπλασιάζονται. Τα πάντα γίνονται 

με δύο σκοπούς: την επιβίωση και την 

διαιώνιση του είδους» καταλήγει ο κ. 

Φωτιάδης. (https://atexnos.gr/115077-

2/)

ΤΑ ΦΑΓΗΤΑ «ΤΩΝ ΦΤΩΧΩΝ»:

ΕΞΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ

Της Λίλα Λου

Φαγητά που τα πήρε ο χρόνος. Παραδοσιακά φαγητά με τα οποία μεγάλωσαν γενιές Ελλήνων. Που χόρταιναν τους Έλληνες τον 

περασμένο αιώνα και συνδεόταν άμεσα και με τις παραγωγές των αγροτών τώρα έχουν χαθεί. Ή αναζητούνται από τους νεότερους 

εξαιτίας των θρεπτικών συστατικών που περιλαμβάνουν.

Τέτοια φαγητά είναι η μπομπότα, ο τραχανάς, το πλιγούρι που ήταν  των φτωχών αλλά τώρα τα αναζητούν όσοι προσέχουν τη 

διατροφή τους.

Η μπομπότα

Γνωστή και ως το ψωμί ή η πίτα των φτωχών, 

η μπομπότα ήταν η εναλλακτική του 

σπάνιου σε δύσκολες περιόδους αλευριού 

από σιτάρι. Ήταν στην ουσία ένας χυλός από 

καλαμποκάλευρο, αλατισμένο νερό και λάδι, 

αυγό ή κάποια γέμιση, αν υπήρχε.

Θρεψίνη και πετιμέζι

Ως την δεκαετία του ’60, τότε που δεν 

υπήρχαν… πραλίνες φουντουκιού και ma-

ple syrup για να αλείφουμε στο ψωμί, 

οι φέτες αλείφονταν κατά κόρον με 

πετιμέζι ή θρεψίνη. Το πετιμέζι είναι το 

παχύρρευστο προϊόν που προκύπτει από 

τον μούστο των σταφυλιών. Η θρεψίνη, 

που κυκλοφορούσε στο εμπόριο σε κουτί 

με μια χαρακτηριστικότατη φωτογραφία 

ενός μικρού παιδιού, ήταν μια κρέμα που 

αποκαλούταν και σταφιδίνη, επίσης από τα 

σταφύλια. Αυτό ήταν το πιο συνηθισμένο και 

θρεπτικό κολατσιό των παιδιών τις δεκαετίες 

του ’50 και του ’60.

Ζαχαρόψωμο

Μια φέτα ψωμί με ζάχαρη ήταν ο πιο 

γρήγορος και οικονομικός τρόπος να 

ξεκινήσουν τα παιδιά τη μέρα τους πριν 

φύγουν για το σχολείο, τις περασμένες 

δεκαετίες. Η «συνταγή» είναι πολύ απλή: Το 

ψωμί απλώς βρεχόταν ελαφρώς με νερό και 

πασπαλιζόταν με ζάχαρη.

Φαγητά που χάθηκαν με το πέρασμα του 

χρόνου

Τσιγαρίδες

Σε παλαιότερες εποχές ανά την Ελλάδα 

– και σε κάποιες επαρχίες ακόμη – κάθε 

οικογένεια είχε το γουρουνάκι της, που 

«θυσιαζόταν» κοντά στα Χριστούγεννα. 

Επειδή όμως δεν έπρεπε να πάει χαμένο 

καθόλου κρέας, τα μικρά κομμάτια από 

ξύγκι που περίσσευαν, έμπαιναν σε καζάνια 

με νερό και αλάτι, και προέκυπταν κομμάτια 

χοιρινού σαν μπέικον, που διατηρούνταν ως 

και τα επόμενα Χριστούγεννα.

Πλιγούρι και τραχανάς

Στην ύπαιθρο το μπλουγούρι (γνωστό πλέον 

ευρέως ως πλιγούρι) και ο τραχανάς ήταν 

πάντα χειροποίητα. Και πιο διαδεδομένα 

από τα ζυμαρικά όπως τα μακαρόνια και 

το ρύζι που μπήκαν τις τελευταίες δεκαετίες 

στην κουζίνα. Και κέρδισαν το… μονοπώλιο 

των συνοδευτικών στα πιάτα.

Το πλιγούρι είναι ψιλό δημητριακό από 

αποξηραμένο σιτάρι και ο τραχανάς, ξινός ή 

γλυκός, είναι ζυμαρικό φτιαγμένο από αλεύρι 

και γάλα ή γιαούρτι. Ευτυχώς, αυτά τα δύο 

χαμένα τρόφιμα, επανήλθαν το τελευταίο 

διάστημα. Ακόμα και στις κουζίνες μεγάλων 

σεφ, που αποφάσισαν να πρωτοτυπήσουν με 

μια επιστροφή σε παλιές αξίες. Κάνοντας 

τάση το «τραχανότο» ή βρίσκοντας στο 

πλιγούρι το «νέο» super food.

Ρεβιθόψωμο

Τα ρεβίθια στην Κατοχή ήταν χρήσιμα 

ακόμα και για την παρασκευή υποκατάστατου 

ροφημάτων όπως ο καφές. Αλλά με το 

συγκεκριμένο όσπριο και αλεύρι, φτιαχνόταν 

και ψωμί, το λεγόμενο ρεβιθόψωμο που με 

λίγο αλεύρι και λάδι, γέμιζε το τραπέζι σε 

εποχές ανέχειας. (https://www.enimero-

tiko.gr/syntages/

Μπομπότα    Τραχανάς
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Η ΠΑΦΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

Ένας φωτεινός τόπος είναι η Πάφος. Το 

φως είναι παντού, η σκιά ασήμαντη. Η 

φωτόλουστη πολιτεία της δυτικής πλευράς 

του νησιού είναι η πλησιέστερη ακτή της 

Κύπρου προς τη δύση. Το ήπιο κλίμα, 

η φωτεινή ατμόσφαιρα, η ποικιλία του 

τοπίου, τα μνημεία του πολιτισμού και της 

τέχνης, που είναι κατεσπαρμένα σε όλη την 

επιφάνεια της γης της, αποτελούν τα πιο 

σημαντικά χαρακτηριστικά της περιοχής. 

Φως, ήλιος, θάλασσα, τρεις πανάρχαιες 

λέξεις, που χρησιμοποιούνται και σήμερα 

από τους ίδιους ανθρώπους στους ίδιους 

χώρους, σημαδεύουν το χώρο της Πάφου. 

Στα δυτικά, στα νότια και στα βόρειά της, 

η Πάφος βρέχεται από τη θάλασσα. Παλιά, 

ονόμαζαν τις θάλασσες αυτές Κιλικιακό 

πέλαγος στα βόρεια, Αιγυπτιακό στα νότια 

και θάλασσα της Παμφυλίας στα δυτικά.

Το φυσικό περιβάλλον διαμορφώνει ένα 

μοναδικό σε ολόκληρη την Κύπρο κλίμα. 

Ο χειμώνας, στη σύντομη διάρκειά του, 

είναι μαλακός, ενώ το καλοκαίρι, που 

παίρνει το μεγαλύτερο μέρος από τις 

τέσσερις εποχές, είναι δροσερό. Οι ψυχροί 

βορινοί άνεμοι σταματούν στα χαμηλά 

βουνά που βρίσκονται στο κέντρο της 

περιοχής. Δεν μπορούν να φτάσουν στις 

παραλιακές πεδιάδες που συμβαδίζουν με 

τις ακρογιαλιές της Πάφου. Στην πόλη της 

Πάφου, ο λόφος του Μουσαλλά απείχε, 

πάντοτε σύμφωνα με τους γεωλόγους, 

μόνο λίγα μέτρα μακριά από την επιφάνεια 

της θάλασσας. Στους πρόποδες του λόφου 

αυτού έφταναν τα κύματα της θάλασσας.

Η Πάφος υπήρξε λίκνο  θρησκειών. Εδώ 

λατρεύτηκε η ανατολίτισσα θεά Αστάρτη 

και ελληνοποιήθηκε σε θεά του έρωτα 

και της γονιμότητας και πήρε το όνομα 

Αφροδίτη. Ένα όνομα που δέθηκε τόσο 

πολύ με το χώρο λατρείας της ώστε να 

ονομάζεται Παφία. Η Παφία Αφροδίτη 

απαντά σε πολλά κείμενα της αρχαίας 

ελληνικής και λατινικής γραμματείας. Εδώ, 

με τον πιο επίσημο τρόπο έγινε η υποδοχή 

της νέας θρησκείας, του Χριστιανισμού, 

που και πάλι ξεκίνησε από την Ανατολή. 

Ο πρώτος χριστιανός ηγεμόνας σε 

ολόκληρη τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία ήταν 

ο κυβερνήτης της Πάφου, που στα χρόνια 

εκείνα η Πάφος ήταν η πρωτεύουσα της 

Κύπρου.

Η αρχαία Πάφος, η Παλαίπαφος, τα 

σημερινά Κούκλια, στο στόμιο του 

Διαρίζου, του μοναδικού ποταμού που 
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διατηρεί το νερό του και το καλοκαίρι, ήταν 

το θρησκευτικό κέντρο που προσείλκυε όχι 

μόνο τους Κυπρίους, αλλά και κατοίκους 

των γειτονικών χωρών. Τον περίφημο ναό 

της Αφροδίτης στην Πάφο τον αναφέρει ο 

Όμηρος στην Οδύσσειά του (θ 362-366). 

Όλοι αυτοί οι προσκυνητές έρχονταν στον 

«ομφαλό της γης», όπως ονόμασαν την 

Πάφο. Αυτός ήταν ο δεύτερος «ομφαλός 

της γης». Ο πρώτος ήταν το ιερό του 

Απόλλωνα στους Δελφούς. Ο Ησύχιος, που 

δίνει αυτόν το χαρακτηρισμό στην Πάφο, 

ο οποίος μάλιστα την τοποθετεί πριν από 

τους Δελφούς, πιθανό να εννοούσε ότι η 

Πάφος, εξαιτίας του πιο μεγάλου ιερού 

της Αφροδίτης συγκέντρωνε εκεί όλους 

τους Έλληνες, ή επειδή στο κέντρο του 

ναού βρισκόταν μια κωνόσχημη πέτρα που 

έμοιαζε με ομφαλό. Η λατρεία της θεάς 

Αφροδίτης, ξεκινώντας από την Πάφο, 

ξαπλώθηκε με τον καιρό σε ολόκληρη την 

Κύπρο. Σημαντικοί ναοί της βρίσκονταν 

και στο Ιδάλιο, τους Σόλους, τους 

Γόλγους, στην Αμαθούντα, στο Κίτιο, στη 

Σαλαμίνα.

Για το όνομα της Πάφου δόθηκαν ήδη 

από την αρχαιότητα διάφορες ερμηνείες. 

Έχουμε αναφέρει πιο μπροστά τον 

Όμηρο, που, εκτός από την ονομαστική 

αναφορά της Πάφου, μας μίλησε και για 

το ναό της Αφροδίτης. Άλλοι αρχαίοι 

συγγραφείς αναφέρουν πως η πόλη πήρε 

το όνομά της από τον Πάφο, τον πατέρα 

του Κινύρα, που ήταν γιος του Κέφαλου 

και προερχόταν από την ανατολή. Άλλοι, 

πάλι, υποστηρίζουν πως το όνομα προήλθε 

από την Πάφο, γυναίκα αυτήν τη φορά, 

κόρη του μυθικού Πυγμαλίωνα.

Για τον ιδρυτή της Πάφου, της οποίας η 

ίδρυση τοποθετείται στο δωδέκατο αιώνα, 

υπάρχουν επίσης πολλές εκδοχές. Η μια 

υποστηρίζει πως ο Κινύρας, ο πατέρας του 

Άδωνη, του αγαπημένου της Αφροδίτης, 

βασιλιάς και αρχιερέας του ιερού, ίδρυσε 

την Πάφο. Αυτήν την άποψη υποστηρίζει 

και ο λατίνος συγγραφέας Τάκιτος. Τον 

Κινύρα αναφέρει και ο Όμηρος στην 

Ιλιάδα του. Ο βασιλιάς – αρχιερέας, 

σύμφωνα με τον Όμηρο, έστειλε στο 

βασιλιά Αγαμέμνονα, τον αρχηγό των 

Ελλήνων στην εκστρατεία εναντίον της 

Τροίας, δώρο ένα θώρακα (Λ 19-23). 

Άλλη παράδοση, που την αναφέρει ο 

Παυσανίας, μιλά για τον αρκάδα βασιλιά 

της Τεγέας τον Αγαπήνορα, το γιο του 

βασιλιά Αγκαίου, που είχε ακολουθήσει 

τον Ιάσονα στην Αργοναυτική εκστρατεία. 

Ο Αγαπήνορας, ύστερα από την τρωική 

εκστρατεία, έφτασε, σπρωγμένος από τους 

ανέμους, στις δυτικές ακτές της Κύπρου, 

όπου ίδρυσε το βασίλειο της Πάφου. 

Παρόμοιες παραδόσεις υπάρχουν και για 

την ίδρυση άλλων πόλεων της Κύπρου, 

στην ίδια περίοδο, μετά τη λήξη του 

τρωικού πολέμου. Στην αρχαϊκή και 

κλασική περίοδο η Πάφος ήταν ένα από τα 

εφτά ή τα έντεκα βασίλεια της Κύπρου. Οι 

βασιλιάδες της Πάφου προέρχονταν από 

την οικογένεια των Κινυράδων, που όπως 

είπαμε και παραπάνω, ήταν ταυτόχρονα και 

οι μεγάλοι αρχιερείς της Αφροδίτης. Στις 

επιγραφές που βρέθηκαν στην περιοχή, ο 

βασιλιάς της Πάφου ονομάζεται «Βασιλεύς 

της Πάφου και Ιερεύς της Ανάσσης».

(Τάφοι των Βασιλέων: Η «Τάφοι των 

Βασιλέων» βρίσκονται στη νεκρόπολη 

της Πάφου, κοντά στη θάλασσα. Έχουν 

κληρονομήσει αυτό τον τίτλο λόγω του 

μεγέθους και το μεγαλείο τους. Μερικοί 

από αυτούς τους τάφους πιθανόν ανήκαν 

στην αριστοκρατία Pafi an (Πάφου), και όχι 

των δικαιωμάτων. Είναι λαξευμένο βράχο 

και την ημερομηνία με τα ελληνιστικά 

και πρώιμα ρωμαϊκά περιόδους. Αρκετοί 

τάφοι μιμούνται τα σπίτια όπου αναχώρησε 

έζησε, ενώ ζωντανός, με δωμάτια (τώρα 

ταφικούς θαλάμους) ανοίγουν σε ένα 

αίθριο. Μπορούν να φέρουν ομοιότητα με 

τάφους που βρέθηκαν στην Αλεξάνδρεια, 

το οποίο είναι ενδεικτικό των στενών 

σχέσεων των δύο πόλεων είχαν κατά την 

Ελληνιστική περίοδο.)

H Πάφος, μαζί με τα άλλα κυπριακά 

βασίλεια, είχε υποστηρίξει την επανάσταση 

των Ιώνων εναντίον των Περσών. Οι 

Πέρσες, όπως ήταν αναμενόμενο, 

εισέβαλαν στο νησί και, ύστερα από τη 

νίκη τους στην πεδιάδα της Σαλαμίνας, 

κατέλαβαν με μεγάλη ευκολία όλα 

τα κυπριακά βασίλεια. Το 498 π. Χ. 

καταλήφθηκε η Παλαίπαφος από τους 

Πέρσες. Στη διάρκεια της περσικής 

κυριαρχίας φαίνεται πως τα κυπριακά 

βασίλεια, ανάμεσα στα οποία βρισκόταν 

και η Πάφος, διατήρησαν κάποιου είδους 

αυτονομία, αν κρίνουμε από το δικαίωμα 

που είχαν τα ίδια να διατηρούν δικό τους 

νόμισμα, όπως συνέβηκε με το βασίλειο 

της Σαλαμίνας. Ύστερα από την ήττα 

των Περσών στις Πλαταιές, ο Παυσανίας 

ελευθέρωσε μερικές κυπριακές πόλεις, το 

478 π. Χ. Υστερότερα, ο Κίμωνας, το 449 

π. Χ., απελευθέρωσε το Μάριο και άλλες 

πολιτείες της Κύπρου από τη φιλοπερσική 

εξουσία. Οι Πέρσες έγιναν ξανά κυρίαρχοι 

της Κύπρου, μετά την ειρήνη του Καλλία, 

όπως ονομάστηκε, το 448 π. Χ., και 

κυβέρνησαν το νησί χρησιμοποιώντας το 

φοινικικό στοιχείο εναντίον του ελληνικού. 

Αργότερα, η Πάφος, μαζί με άλλες πόλεις, 

ενώθηκαν και έγιναν ένα βασίλειο, κάτω 

από την εξουσία του βασιλιά Ευαγόρα.

Η Πάφος ήταν μια από τις πόλεις 

που βοήθησαν το Μεγάλο Αλέξανδρο 

να καταλάβει την Τύρο. Ο μεγάλος 

στρατηλάτης άφησε ελεύθερες τις 

πόλεις της Κύπρου και χρησιμοποίησε 

τα νομισματοκοπεία τους. Ιδιαίτερα 

χρησιμοποίησε το νομισματοκοπείο της 

Πάφου. Οι ανασκαφές στην έπαυλη του 

Διόνυσου στη Νέα Πάφο, τη σημερινή 

Κάτω Πάφο, έφεραν στο φως πολλά 
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νομίσματα, αποδεικνύοντας συγχρόνως 

και με άλλα ευρήματα, πως εκεί υπήρχε 

ένα αξιόλογο νομισματοκοπείο. Το 

νομισματοκοπείο αυτό της Πάφου 

παρέμεινε το πιο σημαντικό στην Κύπρο 

στη διάρκεια της πτολεμαϊκής περιόδου. 

Οι αρχαιολογικές ανασκαφές στην 

περιοχή της Παλαιπάφου έχουν δείξει πως 

τον 4ο αιώνα π. Χ. η περιοχή βρισκόταν σε 

μεγάλη οικονομική ακμή. Από τα διάφορα 

αντικείμενα που έχουν αποκαλυφθεί με 

τις ανασκαφές φαίνεται ακόμη πως στην 

περίοδο αυτήν ανάμεσα στην Πάφο 

και στην Αθήνα υπήρχαν σημαντικές 

εμπορικές ανταλλαγές. Ιδιαίτερα άφθονα 

παρουσιάζονται τα αττικά αγγεία. Η 

επίδραση της αττικής τέχνης είναι επίσης 

ιδιαίτερα εμφανής στα διάφορα παφίτικα 

αρχαιολογικά αντικείμενα.

Οι Πτολεμαίοι, που στις αρχές του 

τέταρτου αιώνα π. Χ. κατάκτησαν την 

Αίγυπτο, κατέλαβαν την ίδια περίπου 

εποχή και την Κύπρο. Στην Πάφο βασίλευε 

ο Νικοκλής, γιος του βασιλιά Τιμάρχου, 

τελευταίος βασιλιάς των Κινυράδων και 

μέγας αρχιερέας της θεάς Αφροδίτης.

Με την άνοδο στην εξουσία του Νικοκλή, 

σημειώνεται μια σημαντική εξέλιξη για 

την έδρα του βασιλείου της Πάφου. Ο 

Νικοκλής εγκαταλείπει την Παλαίπαφο 

και ιδρύει τη Νέα Πάφο, στη σημερινή 

Κάτω Πάφο, χωρίς βέβαια, η παλιά πόλη 

να χάσει τη σημασία της ως κέντρου 

λατρείας της θεάς του έρωτα. Η ίδρυση 

της Νέας Πάφου, γύρω στο 320 π. Χ., 

κρίθηκε αναγκαία εξαιτίας, κυρίως, της 

έλλειψης κατάλληλου λιμανιού στην παλιά 

πόλη. Το λιμάνι της νέας πόλης μπορούσε 

να εξυπηρετήσει το εμπόριο, που είχε 

αναπτυχθεί σημαντικά τον τέταρτο π. Χ. 

αιώνα.

Μια νέα εποχή αρχίζει για την πόλη 

της Πάφου, η οποία εξελίσσεται σε ένα 

σημαντικό πολιτιστικό, οικονομικό 

και διοικητικό κέντρο. Η απόφαση 

του Νικοκλή να μετακινηθεί δυτικά η 

έδρα του βασιλείου της Πάφου, γιατί 

χρειαζόταν λιμάνι, αποδείχτηκε σωστή. 

Η πόλη αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό 

στο εμπόριο. Ήταν το μεγάλο εμπορικό 

κέντρο όχι μόνο της νοτιοδυτικής 

περιοχής του νησιού, αλλά και ολόκληρης 

της Κύπρου. Για εξακόσια περίπου χρόνια 

η Πάφος ήταν η πρωτεύουσα της Κύπρου, 

παραμερίζοντας, κυρίως από το δεύτερο 

αιώνα π. Χ., τη Σαλαμίνα, που βρισκόταν 

στην ανατολική ακτή του νησιού. Ο 

Νικοκλής είχε επίσης οχυρώσει την πόλη 

και την πορεία του τείχους αυτού μπορεί 

να τη δει κανείς στα σημερινά ερείπιά του. 

Στην πόλη μπορούσε να μπει κάποιος από 

τη μια από τις τέσσερις πύλες του τείχους.

Με το θάνατο του Νικοκλή τελειώνει και 

η πιο σημαντική κυπριακή δυναστεία των 

βασιλιάδων – αρχιερέων της Κύπρου. 

Οι Κινυράδες σβήνουν από την ιστορία 

της Πάφου. Μαζί τους τελειώνει και η 

παράδοση του βασιλιά – αρχιερέα. Με 

τον ενσυνείδητο θάνατο του Νικοκλή 

ολοκληρώνεται και ο κύκλος ζωής του 

βασιλείου της Πάφου, που κράτησε χίλια 

χρόνια περίπου.

Με την πλήρη κατάκτηση της Κύπρου 

από τους Πτολεμαίους αρχίζει μια 

νέα περίοδος για ολόκληρο το νησί. 

Τα βασίλεια, και μαζί με αυτά και το 

βασίλειο της Πάφου, καταργούνται, η 

Κύπρος ολόκληρη ενσωματώνεται ως 

ενιαίος διοικητικός χώρος στο πτολεμαϊκό 

βασίλειο και η Πάφος ορίζεται ως η 

πρωτεύουσα του νησιού, ως η «μητρόπολη» 

όλων των πόλεων της Κύπρου. Οι λόγοι, 

για τους οποίους η Πάφος ορίστηκε 

πρωτεύουσα της Κύπρου, ήταν, κατά 

κύριο λόγο, οικονομικοί και στρατηγικοί: 

το ιερό της Αφροδίτης εξακολουθούσε 

να προσελκύει προσκυνητές από όλα τα 

μέρη του τότε γνωστού κόσμου και η 

πολιτεία να εισπράττει χρήματα, η Πάφος 

βρισκόταν πολύ κοντά στην Αλεξάνδρεια, 

την πρωτεύουσα του πτολεμαϊκού κράτους 

και η συγκοινωνία ήταν πιο εύκολη από 

οποιαδήποτε άλλη πόλη της Κύπρου και 

μακριά από γειτονικές χώρες από όπου 

μπορούσε να δεχτεί επιθέσεις και γιατί 

είχε πλούσια δάση για την κατασκευή 

πολεμικών πλοίων.

Η Πάφος είχε αξιόλογη πολιτιστική ζωή 

στη διάρκεια της ρωμαϊκής περιόδου. 

Το θέατρο βρισκόταν σε ακμή και ο 

μόνος κύπριος θεατρικός συγγραφέας 

της αρχαιότητας που αναφέρεται είναι 

ο Σώπατρος, που έζησε τον τρίτο π. Χ. 

αιώνα και καταγόταν από την Πάφο. 

Υπολείμματα του θεάτρου σώζονται 

στο βορειοανατολικό μέρος της πόλης, 

στην πλαγιά του λόφου που ονομάζεται 

«Φάβρικα».

Η Νέα Πάφος παρέμεινε πρωτεύουσα της 

Κύπρου και στη διάρκεια της ρωμαϊκής 

κυριαρχίας. Η ζωή στην πόλη δεν άλλαξε 

και πολύ, γιατί η Ρώμη δεν ήθελε να 

μεταβάλει τον τρόπο διοίκησης ή των 

συνηθειών του λαού. Οι Ρωμαίοι ένιωθαν 

περήφανοι που βρίσκονταν κοντά στο ιερό 

της Αφροδίτης, γιατί πίστευαν πως η γενιά 

των Ιουλίων, σύμφωνα με τη μυθολογία 

τους, καταγόταν από την Αφροδίτη. 

Ο Ρωμαίος ανθύπατος, ο κυβερνήτης 

της Κύπρου, είχε την έδρα του στην 

Πάφο. Ένας από τους πιο φημισμένους 

ανθυπάτους της Ρώμης, που έμεινε για λίγο 

στην Πάφο, ήταν ο μεγάλος ρήτορας της 

αρχαιότητας Κικέρωνας, ο οποίος σε ένα 

έργο του επαίνεσε τον καλό χαρακτήρα 

των Παφίων.

Μια μεγάλη συφορά βρήκε την Πάφο 

δεκαπέντε χρόνια πριν από τη γέννηση 

του Χριστού. Ένας μεγάλος σεισμός 

μετέβαλε την πόλη σε ερείπια. Η νέα 

πόλη, που χτίστηκε στη θέση της παλιάς, 

πήρε το όνομα Σεβαστή (Augusta), ίσως 

και από το όνομα του τότε αυτοκράτορα 

της Ρώμης Ιούλιου Αύγουστου Καίσαρα. 

Γρήγορα η Αυγούστα έγινε μεγάλη πόλη 

και ο πληθυσμός της έφτασε τις τριάντα 

χιλιάδες κατοίκους. Επιγραφές των χρόνων 

εκείνων αναφέρουν την Πάφο ως «ιεράν 

μητρόπολιν των κατά Κύπρον πόλεων».

Στις αρχές του πρώτου αιώνα μετά τη 

γέννηση του Χριστού ένα πολύ σημαντικό 

γεγονός συμβαίνει στην Πάφο, που 

εξακολουθεί να είναι η πρωτεύουσα της 

Κύπρου. Την επισκέπτεται ο μαθητής 

του Χριστού Παύλος. Το κήρυγμά του 

στην Πάφο άρχισε από τις συναγωγές και 

τις άλλες συγκεντρώσεις των Ιουδαίων. 

Ρωμαίος ανθύπατος της Πάφου ήταν ο 

Σέργιος Παύλος, άνθρωπος μορφωμένος 

και αυθεντία σε ζητήματα Φυσικών 

Επιστημών. Ο Σέργιος Παύλος κάλεσε 

τον Απόστολο των Εθνών για να ακούσει 

από αυτόν το κήρυγμά του. Ανάμεσα σε 

αυτούς που τον άκουσαν ήταν και ο μάγος 

Ελύμας, που αντιδρούσε με κάθε τρόπο 

στη διδασκαλία του Παύλου. Τότε ο 

Απόστολος αναγκάστηκε να τον τυφλώσει. 

Ο ανθύπατος Σέργιος Παύλος δεν ήθελε 

άλλη απόδειξη για να πειστεί και να 

ασπαστεί το Χριστιανισμό.

Η Κύπρος φαίνεται πως έγινε χριστιανικό 

νησί μετά τον τέταρτο αιώνα, παρόλο που 

αρκετές αρχαιοελληνικές τελετές επέζησαν 

και μετά την περίοδο εκείνη. Μετά το 

κήρυγμα του Παύλου ιδρύθηκε στην Πάφο 

επισκοπή, η οποία ως σήμερα κρατεί την 

πρώτη θέση ανάμεσα στις μητροπόλεις 

του νησιού. Η Πάφος, μαζί με ολόκληρη 

την Κύπρο, εντάχτηκε στη βυζαντινή 

αυτοκρατορία, στην οποία έμεινε για οκτώ 

περίπου αιώνες.

Η μεταφορά της πρωτεύουσας τον 

τέταρτο αιώνα εξασθένισε την Πάφο όχι 

μόνο οικονομικά και πολιτικά, αλλά και 

εκκλησιαστικά. Οι σεισμοί που συγκλόνισαν 

την Πάφο τον τέταρτο αιώνα έδωσαν 

στην πόλη όχι μόνο την καταστροφή και 

την ερήμωση, αλλά και την υποβάθμισή 

της ως πρωτεύουσας της Κύπρου. 

Ενώ στα πρώτα χρόνια της βυζαντινής 
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αυτοκρατορίας, μετά την αναδιοργάνωση 

της αυτοκρατορίας από τον Κωνσταντίνο, 

ο Κυβερνήτης κατοικούσε στην Πάφο, στα 

μέσα του τέταρτου αιώνα η Σαλαμίνα, που 

μετονομάστηκε σε Κωνσταντία, ύστερα 

από την ανοικοδόμησή της από τον 

αυτοκράτορα Κωνστάντιο το Δεύτερο, 

γίνεται η διοικητική και εκκλησιαστική 

πρωτεύουσα της Κύπρου. Η Σαλαμίνα 

πιθανό να προτιμήθηκε και για 

στρατηγικούς λόγους. Από τους σεισμούς 

που έπληξαν την περιοχή, καταστράφηκαν 

τα κτήρια της αγοράς, του Ωδείου, του 

Ασκληπιείου και της Οικίας του Διονύσου. 

Οι σεισμοί αυτοί, σε συνδυασμό με το 

διάταγμα του αυτοκράτορα Θεοδοσίου 

για το κλείσιμο όλων των αρχαίων ιερών, 

φαίνεται πως έδωσαν και τη χαριστική 

βολή στη λατρεία της Αφροδίτης στην 

Παλαίπαφο. Ύστερα από λειτουργία 

πολλών αιώνων, σταμάτησε να υπάρχει ένα 

από τα πιο σημαντικά λατρευτικά κέντρα 

του αρχαίου κόσμου και μαζί μ’ αυτό η 

Πάφος έπαψε να είναι ο «ομφαλός της γης» 

και να προσελκύει προσκυνητές από όλες 

τις χώρες της Μεσογείου.

Το λιμάνι της Πάφου άρχισε να αποκτά 

πάλι κάποια σπουδαιότητα τον πέμπτο και 

τον έχτο αιώνα με την εξαγωγή μεταξιού. 

Η βιομηχανία μεταξιού, που αναπτύχθηκε 

στην Πάφο, εξαιτίας κυρίως των ευνοϊκών 

κλιματολογικών συνθηκών, από τα χρόνια 

της βυζαντινής κυριαρχίας ως το τέλος της 

Αγγλοκρατίας, συνέβαλλε στην αύξηση 

του χαμηλού εισοδήματος των κατοίκων 

της περιοχής.

Οι αραβικές, ωστόσο, επιδρομές, 

που άρχισαν τον έβδομο αιώνα και 

συνεχίστηκαν ως το δέκατο, επέφεραν 

μεγάλες καταστροφές στην πόλη της 

Πάφου. Το βυζαντινό φρούριο της Κάτω 

Πάφου δείχνει τη μεγάλη φροντίδα 

που κατέβαλαν οι κάτοικοι της Πάφου 

για να αποκρούσουν τους αδίστακτους 

εισβολείς που δεν άφηναν τίποτε όρθιο 

στο πέρασμά τους. Αποτέλεσμα των 

επιδρομών αυτών ήταν η μετακίνηση και 

η ίδρυση μιας νέας πόλης, του Κτήματος, 

της σημερινής πόλης της Πάφου, για την 

οποία θα μιλήσουμε αργότερα. Εκείνος 

που έσωσε τους κατοίκους της Πάφου 

και των άλλων παράλιων πόλεων από τις 

αραβικές επιδρομές το δέκατο αιώνα ήταν 

ο στρατηγός – αυτοκράτορας Νικηφόρος 

Φωκάς. Στη διάρκεια της εκστρατείας 

του στην Κιλικία και τη βόρεια Συρία, ο 

βυζαντινός αυτοκράτορας πήρε οριστικά 

την Κύπρο και την κατέστησε επαρχία 

της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Αξίζει να 

σημειωθεί πως στη διάρκεια των τριών 

αιώνων που κράτησαν οι επιδρομές των 

Σαρακηνών η Πάφος δέχτηκε πάνω από 

είκοσι επιδρομές.

Στη βυζαντινή περίοδο, και ιδιαίτερα 

μετά το δέκατο αιώνα, το λιμάνι της 

Πάφου γίνεται σημαντικός σταθμός για 

τους προσκυνητές των Αγίων Τόπων. 

Μια αξιόλογη εκκλησία αφιερωμένη 

στην Παναγία τη Λιμενιώτισσα ήταν 

το προσκύνημα όλων εκείνων των 

προσκυνητών της Ιερουσαλήμ. Πολλοί 

από τους προσκυνητές αυτούς ήταν 

βασιλιάδες ή μεγάλες προσωπικότητες 

της Δύσης. Εδώ στη γη της Πάφου 

άφησε την τελευταία του πνοή, μη 

αντέχοντας στις κακουχίες του μακρινού 

και τρομερά δύσκολου ταξιδιού του, ο 

βασιλιάς της Δανίας Ερρίκος ο πρώτος, 

που φιλοξενούμενος του αυτοκράτορα 

του Βυζαντίου Αλεξίου πήγαινε από την 

Κωνσταντινούπολη στους Αγίους Τόπους. 

Πέθανε στην Πάφο το 1103 και κηδεύτηκε 

με τιμές στον καθεδρικό ναό της πόλης. 

Αναφέρονται ακόμη τα ονόματα του 

Γουέλφου, δούκα της Βαυαρίας και του 

Αμεδαίου, κόμη της Σαβοΐας, οι οποίοι 

πέθαναν στην Πάφο.

Σημαντικός άγιος της Ορθοδοξίας, που 

έζησε στην Πάφο τον εντέκατο αιώνα ήταν 

ο Νεόφυτος ο Έγκλειστος, του οποίου το 

μοναστήρι βρίσκεται λίγα μόνο χιλιόμετρα 

στα βόρεια της σημερινής πόλης της 

Πάφου.

Στην αρχή της φραγκικής κατοχής του 

νησιού, που κράτησε κάπου τέσσερις 

αιώνες, η Πάφος ήταν μια από τις τέσσερις 

αρχικές επαρχίες του βασιλείου. Το λιμάνι 

της Πάφου, παρόλο που δεν μπορούσε 

να συγκριθεί σε σπουδαιότητα με εκείνο 

της Αμμοχώστου, ήταν το πιο σημαντικό 

στις δυτικές ακτές της Κύπρου. Ήταν 

ένα από τα λιμάνια της Κύπρου που 

περιλήφθηκαν στα εμπορικά προνόμια που 

παραχωρήθηκαν από τους Λουζινιανούς 

στους Γενουάτες, το 1232. Ανάμεσα στα 

κτήρια που άφησαν οι Λουζινιανοί στην 

Πάφο είναι και το φρούριο των Σαράντα 

Κολόνων που δεσπόζει στο λιμάνι. Το 

φρούριο αυτό καταστράφηκε εντελώς από 

το σεισμό του 1222.

Η Πάφος, στη σύγκρουση που ξέσπασε 

στην Αμμόχωστο ανάμεσα στους Ενετούς 

και στους Γενουάτες, στη διάρκεια της 

στέψης του Πέτρου του Δεύτερου το 1372, 

είχε να καταβάλει το δικό της τίμημα σε 

ανθρώπινο υλικό και σε καταστροφές. 

Στη διάρκεια του πολέμου ανάμεσα στους 

δυο ξένους κυριάρχους της Κύπρου, οι 

Γενουάτες κατέλαβαν τα κάστρα του 

λιμανιού της Πάφου. Παρ’ όλες τις 

επιθέσεις από τα κυπριακά στρατεύματα, 

που χρησιμοποίησαν και το «υγρό πυρ», 

τα κάστρα της Πάφου άντεξαν. Με τη 

συμφωνία, ωστόσο, που έκλεισαν το 1374, 

οι Γενουάτες εγκατέλειψαν όλα τα οχυρά, 

εκτός από το λιμάνι της Αμμοχώστου. Λίγα 

χρόνια υστερότερα, το 1391, ο βασιλιάς 

Ιάκωβος διόρθωσε τα οχυρωματικά 

έργα της Πάφου. Σημαντικά μνημεία 

της φραγκοκρατίας στην Πάφο είναι τα 

φραγκικά λουτρά, ο φράγκικος καθεδρικός 

ναός και η φραγκισκανή εκκλησία. Όταν 

η βασίλισσα της Κύπρου Καρλότα 

συγκρούστηκε με τον αδερφό της Ιάκωβο 

το Νόθο για την κυριαρχία του νησιού, η 

Πάφος βρισκόταν άλλοτε κάτω από την 

κυριαρχία του ενός και άλλοτε του άλλου 

ηγεμόνα. Με την επικράτηση του Ιάκωβου, 

η Πάφος, όπως, εξάλλου, και η υπόλοιπη 

Κύπρος, υποτάχτηκε στους Ενετούς, γιατί 

ο Ιάκωβος χρησιμοποίησε τα στρατεύματα 

των Ενετών, όπως και των Μαμελούκων, 

εναντίον της αδερφής του. Αυτό ήταν και 

το τέλος των Λουζινιανών στην Κύπρο. 

Ο Ιάκωβος ο δεύτερος νυμφεύτηκε την 

Κατερίνα Κορνάρο, γόνο ευγενικής 

οικογένειας της Βενετίας. Μετά το θάνατο 

του Ιακώβου, που συνέβηκε λίγους μήνες 

μετά το γάμο του και που προήλθε από 

δηλητηρίαση, η Ενετία έγινε και επίσημα η 

κυρίαρχη δύναμη στην Κύπρο. Τα κάστρα 

της Πάφου, μαζί με εκείνα της Κερύνειας 

και της Λεμεσού, καταλήφθηκαν από το 

στόλο της Γαληνότατης Δημοκρατίας της 

Ενετίας.

Η Πάφος έπεσε σε μαρασμό και παρακμή 

μετά το σεισμό του 1222. Η παρακμή 

της αυτή συνεχίστηκε και στα χρόνια της 

Τουρκοκρατίας. Θα πρέπει, ωστόσο, να 

σημειώσουμε πως η Πάφος στη διάρκεια 

της ενετικής κατοχής παρέμεινε το 

οικονομικό και εμπορικό κέντρο της 

νοτιοδυτικής Κύπρου και το λιμάνι της 

εξακολούθησε να διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο στη στρατιωτική ζωή της περιοχής. 

Τα προϊόντα που εξάγονται από το λιμάνι 

της Πάφου την περίοδο αυτή είναι, κυρίως, 

μετάξι, βαμβάκι και ζάχαρη.

Το δέκατο πέμπτο αιώνα, οι Μαμελούκοι 

εισέβαλαν στην Πάφο και ερήμωσαν τα 

Κούκλια, την Παλαίπαφο. Η περιοχή 

αυτή ήταν φυτεμένη με ζαχαροκάλαμο 

και διέθετε εργοστάσιο για την παραγωγή 

και επεξεργασία της ζάχαρης. Οι πρώτες 

μαρτυρίες για την ύπαρξη της σημερινής 

πόλης της Πάφου, που λέγεται και Κτήμα, 

απαντούν σε φράγκους συγγραφείς, 

παρόλο που είναι βέβαιο πως η περιοχή 

αυτή κατοικείτο από τα πολύ παλιά χρόνια. 

Οι ανασκαφές που έγιναν στην περιοχή 
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της νέας πρωτεύουσας της επαρχίας 

Πάφου έφεραν στο φως αντικείμενα που 

ανάγονται στο νεολιθικό και το μυκηναϊκό 

πολιτισμό. Πιθανό, σε απόμακρες εποχές 

το Κτήμα να ήταν μια μεγάλη νεκρόπολη. 

Πάντως, ως την τουρκική κατάκτηση η 

πόλη της Πάφου ήταν ένα προάστιο της 

Νέας Πάφου. Το όνομα της νέας πόλης θα 

προήλθε από το «βασιλικό κτήμα», όπως 

λεγόταν στα χρόνια της φραγκοκρατίας, 

γιατί είχε παραχωρηθεί από τον πρώτο 

φράγκο βασιλιά της Κύπρου, τον Γκυ 

ντε Λουζινιάν στον Αμορί, πρώην 

Κοντόσταυλο της Ιερουσαλήμ. Με την 

αποβολή του επιθέτου «βασιλικό», έμεινε το 

ουσιαστικό Κτήμα. Στο σημερινό Κτήμα 

υπήρχαν στα χρόνια της φραγκοκρατίας 

πολλά περιβόλια και αρκετά νερά, γεγονός 

που έκαμνε τους ευγενείς της αυλής να 

καταφεύγουν εκεί για παραθερισμό ή για 

μόνιμη εγκατάσταση.

Η πρώτη αναφορά της πόλης της Πάφου 

γίνεται από τον Πέρο Ταφούρ, έναν ισπανό 

ευπατρίδη, που επισκέφτηκε την Πάφο το 

1436.

Η Πάφος, μαζί με την υπόλοιπη Κύπρο, 

έπεσε στα χέρια των Τούρκων και έγινε 

το κέντρο μιας από τις πέντε επαρχίες 

του νησιού. Στη διοίκηση της Πάφου 

υπάγονταν τέσσερα διαμερίσματα ή 

Κατιλίκια, η Πάφος, τα Κούκλια, η 

Χρυσοχού, η Αυδήμου. Στρατιωτικά 

την Πάφο διοικούσε ένας πασάς και 

υστερότερα, στα μέσα του 17ου αιώνα, 

από έναν μπέη. Όλη η Κύπρος υπαγόταν 

διοικητικά στο Μέγα Βεζίρη, που διόριζε 

το γενικό διοικητή του νησιού, τον πασά, 

που είχε την έδρα του στη Λευκωσία.  

Στην Πάφο είχε την έδρα του και ο 

περιφερειακός δικαστής, ο καδής.

Στη διάρκεια της τουρκοκρατίας η Κάτω 

Πάφος εγκαταλείφθηκε και πρωτεύουσα 

της επαρχίας έγινε η σημερινή πόλη της 

Πάφου. Όλες οι αρχές ήρθαν στην Πάφο 

και έτσι η πόλη άρχισε σιγά – σιγά να 

μεγαλώνει. Εδώ είχε την έδρα του ο 

ένας από τους δύο κατώτερους διοικητές 

της Κύπρου. Ο άλλος έμενε στην 

Αμμόχωστο. Στα μέσα του 18ου αιώνα το 

Κτήμα περιλάμβανε 45 χωριά, στα οποία 

κατοικούσαν συνολικά 691 οικογένειες 

χριστιανών φορολογουμένων. Από τις 

αρχές του 19ου αιώνα, η Πάφος ήταν 

μια από τις έξι επαρχίες της Κύπρου και 

αυτό συνεχίστηκε ως την αγγλοκρατία. Οι 

Τούρκοι μετέτρεψαν αρκετές χριστιανικές 

εκκλησίες σε τζαμιά. Στις 9 Ιουλίου 1821 η 

Πάφος, όπως και οι άλλες πόλεις και χωριά 

της Κύπρου, πλήρωσε φόρο αίματος στους 

Τούρκους. Οι κατακτητές είχαν αρχίσει να 

υποψιάζονται ότι στην Κύπρο θα άρχιζε 

επανάσταση, όπως συνέβηκε και στην 

Ελλάδα. Για το λόγο αυτό συγκέντρωσαν 

τους αρχηγούς των Κυπρίων στη Λευκωσία 

και άλλους από αυτούς αποκεφάλισαν 

και άλλους κρέμασαν. Ανάμεσα στους 

αρχιερείς που αποκεφαλίστηκαν από 

τον άγριο τούρκο διοικητή της Κύπρου 

Κιουτσούκ, ήταν και ο Μητροπολίτης 

της Πάφου Χρύσανθος. Εκτός από το 

μητροπολίτη, αποκεφαλίστηκαν στην 

πλατεία σεραγίου ο Χριστούδιας και 

ο Χατζηζαχαρίας, γραμματείς των 

δημογερόντων της πόλης του Κτήματος. 

Στήλη με τα ονόματα των εκτελεσθέντων 

από τους Τούρκους βρίσκεται έξω από 

την εκκλησία του Αγίου Θεοδώρου, 

του καθεδρικού ναού της Πάφου. Το 

μητροπολίτη Χρύσανθο διαδέχτηκε στο 

θρόνο της Πάφου, στις δύσκολες εκείνες 

περιόδους για την εκκλησία και για 

ολόκληρο τον Ελληνισμό της Κύπρου, 

ο Πανάρετος, ο οποίος υστερότερα έγινε 

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Την περίοδο της 

τουρκοκρατίας, αλλά και υστερότερα, οι 

εκκλησιαστικοί ηγέτες των Κυπρίων ήταν 

και οι πολιτικοί τους ηγέτες. Οι Τούρκοι 

πάντοτε μαζί τους συνεννοούνταν για 

τη διοίκηση του νησιού και από αυτούς 

ζητούσαν ευθύνη για οτιδήποτε συνέβαινε 

στην Κύπρο.

Οι Τούρκοι, φεύγοντας από την Κύπρο 

στα 1878, άφησαν πίσω τους ένα φτωχό και 

ταλαιπωρημένο λαό και ένα σχεδόν έρημο 

τόπο. Τα μόνα μνημεία που άφησαν στην 

Πάφο ήταν μερικοί μιναρέδες πάνω από 

τις χριστιανικές εκκλησίες.

Οι νέοι κυρίαρχοι της Κύπρου, οι Άγγλοι, 

χώρισαν το νησί σε έξι επαρχίες και 

σε υποδιοικήσεις ή υποδιαμερίσματα. 

Η Πάφος, μια από τις έξι επαρχίες, 

χωρίστηκε στα διαμερίσματα Κτήματος, 

Κελοκεδάρων και Χρυσοχούς. Οι 

κατακτητές επέτρεψαν να λειτουργήσει 

κάποια στοιχειώδης αυτοδιοίκηση. Στην 

πόλη της Πάφου εκλεγόταν δήμαρχος. 

Ο πρώτος δήμαρχος που εκλέγηκε ήταν 

Τούρκος, αλλά από το 1880 και ύστερα 

δήμαρχοι της πόλης ήταν Έλληνες, με 

μοναδική εξαίρεση την περίοδο 1895 – 

1907, στην οποία πρόεδρος της δημοτικής 

επιτροπής ήταν Άγγλος.

Η Πάφος δεν έλειψε από κανένα αγώνα της 

Ελλάδας. Από την επανάσταση του 1821, 

ως τους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912 

– 1913 έδινε πάντοτε το «παρόν» της με 

άνδρες που ξεκινούσαν είτε από την πόλη 

της Πάφου, είτε από χωριά της επαρχίας 

για να πολεμήσουν για την ελευθερία της 

Ελλάδας, που την θεωρούσαν μητέρα 

πατρίδα. Το ίδιο επανέλαβαν και το 

1940, με τον πόλεμο στην Αλβανία και 

υστερότερα στη Μέση Ανατολή.

Το 1922, μετά τη μικρασιατική 

καταστροφή, αρκετοί πρόσφυγες 

κατέφυγαν στην Πάφο. Ο λαός της Πάφου 

αγκάλιασε με στοργή τους ξεριζωμένους 

αδερφούς του. Το 1925 η Κύπρος 

ανακηρύχτηκε αποικία του βρετανικού 

στέμματος. Στα 1931 ξέσπασε στην 

Κύπρο εξέγερση εναντίον της αγγλικής 

κυριαρχίας, με σύνθημα την ένωση, με την 

πυρπόληση του Κυβερνείου στη Λευκωσία. 

Τα γεγονότα εξελίχθηκαν σε αιματηρά. 

Στην Πάφο έγιναν συγκεντρώσεις στις 

οποίες μίλησαν διάφοροι ρήτορες οι 

οποίοι τόνισαν την ανάγκη για την εκδίωξη 

του άγγλου κατακτητή. Μερικά από τα 

αποτελέσματα της εξέγερσης του 1931 ήταν 

η φυλάκιση ή η εξορία των πρωτεργατών, 

η αφόρητη καταπίεση του λαού, η επιβολή 

περιορισμών στη λειτουργία των ελληνικών 

σχολείων μέσης εκπαίδευσης, ο πλήρης 

έλεγχος των δημοτικών σχολείων, η 

παρεμπόδιση της ελεύθερης άσκησης του 

ιατρικού επαγγέλματος και η απόφαση της 

αποικιακής κυβέρνησης οι δικηγόροι να 

σπουδάζουν μόνο στην Αγγλία. Όταν στα 

1932 πέθανε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, 

τοποτηρητής του ορίστηκε, σύμφωνα με το 

Καταστατικό της Εκκλησίας της Κύπρου, 

ο μητροπολίτης Πάφου Λεόντιος, ο οποίος 

αργότερα ανακηρύχτηκε Αρχιεπίσκοπος.

Στην Πάφο εκδηλώθηκε για μια ακόμη 

φορά η επιθυμία για ελευθερία στους 

γιορτασμούς για τη στέψη της βασίλισσας 

της Αγγλίας Ελισάβετ της Δεύτερης, τον 

Ιούνιο του 1953. Ο λαός, με πρωτοπόρους 

τους μαθητές του Ελληνικού Γυμνασίου 

Πάφου, ξεχύθηκε στους δρόμους για να 

εκδηλώσει έντονα την αντίδρασή του στον 

κατακτητή. Οι πανηγυρισμοί για τη στέψη 

της βασίλισσας που επρόκειτο να γίνουν 

στο Ιακώβειο Γυμναστήριο με μεγάλη 

μεγαλοπρέπεια ουσιαστικά ακυρώθηκαν 

γιατί οι μαθητές κατέβασαν τα σύμβολα 

της Μεγάλης Βρετανίας και εμπόδιζαν τους 

προσκεκλημένους να μπουν στο γήπεδο. 

Πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραμάτισε στα 

γεγονότα αυτά ο ήρωας του 1955 – 1959 

Ευαγόρας Παλληκαρίδης. Τα γεγονότα 

της Πάφου έδειξαν πως ο λαός ήταν 

έτοιμος για τον ξεσηκωμό, που δεν άργησε 

να έρθει.

Η Πάφος ήταν η μοναδική πόλη 

από ολόκληρη την αχανή βρετανική 

αυτοκρατορία στην οποία συνέβησαν 

αυτά τα γεγονότα τη μέρα της στέψης της 

βασίλισσας της Αγγλίας.

Το Σεπτέμβριο του 1953, ισχυρός σεισμός 
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έπληξε την Πάφο. Σκοτώθηκαν σαράντα 

άτομα και τραυματίστηκαν άλλα εκατό. 

Χιλιάδες σπίτια, δημόσια κτήρια και 

εκκλησιές, είτε καταστράφηκαν εντελώς, 

είτε έπαθαν μεγάλες ζημιές.

Σημαντικός ήταν ο ρόλος της Πάφου 

στην ένοπλη εξέγερση του λαού της 

Κύπρου εναντίον των Άγγλων, το 1955 

– 1959. Το πρώτο καράβι, που ήρθε 

κρυφά από την Ελλάδα, φέρνοντας όπλα 

στους Κυπρίους αγωνιστές, συνελήφθη 

έξω από τις ακτές της Πάφου, κοντά 

στη Χλώρακα και το πλήρωμά του 

συνελήφθη από την αποικιοκρατική 

αστυνομία, δικάστηκε και φυλακίστηκε. 

Ο τελευταίος ήρωας του αγώνα, που 

απαγχονίστηκε από τους Άγγλους ήταν 

ο μαθητής του Ελληνικού Γυμνασίου 

της Πάφου Ευαγόρας Παλληκαρίδης. 

Στη διάρκεια της αγγλοκρατίας η Πάφος 

είχε αναπτύξει, χάρη στις προσπάθειες 

φωτισμένων ανθρώπων της πόλης, 

μεγάλη πνευματική και εκπαιδευτική 

δράση. Λογοτέχνες από την Ελλάδα 

επισκέπτονταν την Πάφο και έδιναν 

διαλέξεις για θέματα που απασχολούσαν 

την πνευματική ζωή της Ελλάδας και της 

Κύπρου, πνευματικά σωματεία, όπως ο 

«Κινύρας», που ιδρύθηκε από το Λοΐζο 

Φιλίππου, είχαν μια αξιόλογη παρουσία 

και δράση, εφημερίδες κυκλοφορούσαν 

από τα πρώτα χρόνια της αγγλοκρατίας, 

λογοτεχνικά περιοδικά, όπως η Πάφος, 

είχαν πανελλήνια ακτινοβολία, ποίηση και 

πεζογραφία έχουν να επιδείξουν σημαντικά 

έργα, και φιλολογικές εκδηλώσεις, όπως οι 

«Παλαμικές Γιορτές», που οργανώθηκαν 

από το Χριστόδουλο Γαλατόπουλο, είναι 

άξιες λόγου.

Με την ανακήρυξη την Κυπριακής 

Δημοκρατίας, το 1960, η Πάφος 

μπήκε σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης, 

νιώθοντας ιδιαίτερη περηφάνια, γιατί ο 

πρώτος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο 

Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Γ΄, καταγόταν 

από την Παναγιά της Πάφου. Νέοι δρόμοι, 

νέα γεφύρια χτίστηκαν, νέες βιομηχανίες 

ιδρύθηκαν και η γεωργία πήρε μεγάλη 

ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια των χρόνων 

αυτών η τουριστική βιομηχανία άρχισε να 

παίρνει την ανοδική της πορεία. Γενικά η 

περίοδος του 1960 – 1974 ήταν μια από 

τις καλύτερες για την οικονομική ανάπτυξη 

της Πάφου.

Συνέβησαν, ωστόσο, την περίοδο αυτήν, 

και μερικά δυσάρεστα γεγονότα, που 

επηρέασαν αρνητικά την οικονομική 

ανάπτυξη ολόκληρου του νησιού και, 

φυσικά, της Πάφου. Το Δεκέμβρη του 

1963, έγιναν βίαιες συγκρούσεις στη 

Λευκωσία, ανάμεσα στους Ελληνοκυπρίους 

και τους Τουρκοκυπρίους. Λίγους μήνες 

υστερότερα, το Μάρτη του 1964, έγινε 

ένοπλη σύγκρουση ανάμεσα στους 

Έλληνες και τους Τούρκους της πόλης της 

Πάφου. Οι συγκρούσεις είχαν αρχίσει στις 

27 Δεκεμβρίου και κορυφώθηκαν με τη 

μάχη του Κτήματος, που διάρκεσε τρεις 

μέρες, από τις 9 ως τις 11 Μαρτίου 1964. 

Κέντρο των συγκρούσεων ήταν η αγορά 

του Κτήματος και η τουρκική συνοικία 

του Μούταλου.  Οι Έλληνες και οι 

Τούρκοι, που ζούσαν για αιώνες μαζί και 

που συνεργάζονταν σε όλους τους τομείς 

χωρίς προβλήματα, συγκρούστηκαν βίαια, 

αφήνοντας στο πεδίο της μάχης πολλά 

θύματα. Λίγους μήνες μετά τις μάχες 

του Κτήματος, τον Αύγουστο του 1964, 

οι Παφίτες αγωνίστηκαν στην Τηλλυρία 

εναντίον των Τούρκων που βομβάρδισαν 

την περιοχή. Η Πάφος πλήρωσε βαρύ φόρο 

αίματος στις μάχες της Τηλλυριάς για την 

κατάληψη των υψωμάτων του Λωρόβουνου. 

Αρκετοί Ελληνοκύπριοι σκοτώθηκαν από 

τις επιθέσεις της τουρκικής αεροπορίας, 

που χρησιμοποιούσε βόμβες ναπάλμ. 

Οι περισσότεροι νεκροί ανήκαν στην 

υγειονομική μονάδα που βομβαρδίστηκε 

στο νοσοκομείο του Παχύαμμου.

Στις 15 Ιουλίου 1974, όταν εκδηλώθηκε το 

πραξικόπημα της ελληνικής χούντας και 

των κυπρίων συνεργατών της, εναντίον του 

Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας 

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ΄, η 

Πάφος μεταβλήθηκε σε πραγματικό οχυρό 

αντίστασης. Ο Πρόεδρος Μακάριος, 

ύστερα από το βομβαρδισμό και την 

πυρπόληση του προεδρικού μεγάρου, 

κατέφυγε στην Πάφο και μέσω του 

Ελεύθερου Ραδιοσταθμού της πόλης, που 

άρχισε να λειτουργεί από τις πρώτες ώρες 

του πραξικοπήματος, απεύθυνε διάγγελμα 

προς τον κυπριακό λαό ζητώντας από 

τους πολίτες να αντισταθούν εναντίον των 

πραξικοπηματιών.

Άμεσο αποτέλεσμα του πραξικοπήματος 

ήταν η τουρκική εισβολή, στις 20 

Ιουλίου 1974, η οποία προκάλεσε 

μεγάλες καταστροφές στην Κύπρο. 

Χιλιάδες οι νεκροί και οι αγνοούμενοι, 

δεκάδες χιλιάδες οι Έλληνες Κύπριοι, 

που εξαναγκάστηκαν να αφήσουν τα 

σπίτια τους και τις περιουσίες τους και να 

προσφυγοποιηθούν στον ίδιο τον τόπο 

τους. Η Πάφος βομβαρδίστηκε κατά τη 

διάρκεια της εισβολής από τα τουρκικά 

αεροπλάνα αδιακρίτως. Έγιναν επίσης 

μάχες σε πολλές περιοχές της Πάφου 

ανάμεσα στους Ελληνοκυπρίους και τους 

Τουρκοκυπρίους, ιδιαίτερα στην τουρκική 

συνοικία της πόλης.

Ύστερα από την τουρκική εισβολή, η 

οποία έφερε και αρκετούς πρόσφυγες, που 

εγκαταστάθηκαν προσωρινά στην τουρκική 

συνοικία της πόλης, άρχισε ο αγώνας 

για επιβίωση και οικονομική ανόρθωση. 

Επειδή οι δυο σημαντικές τουριστικές 

περιοχές της Κύπρου, η Αμμόχωστος 

και η Κερύνεια, βρίσκονταν κάτω από 

την κατοχή των τουρκικών στρατευμάτων, 

δόθηκε μεγάλη σημασία στην τουριστική 

ανάπτυξη της Πάφου. Κατασκευάστηκε 

το διεθνές αεροδρόμιο, χτίστηκαν νέα 

ξενοδοχεία και κέντρα αναψυχής για την 

εξυπηρέτηση των τουριστών που έρχονται 

από όλα τα μέρη του κόσμου για να 

απολαύσουν τις φυσικές ομορφιές, να 

ξεκουραστούν και να επισκεφτούν τους 

ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους 

της περιοχής.

Σήμερα η Πάφος, φωτεινή όπως πάντα, 

απλώνεται πάνω στο λόφο που δεσπόζει 

της μικρής κοιλάδας, που πρασινίζει 

μπροστά από τη θάλασσα. Χαίρεται το 

δροσερό και μυρωμένο αέρα που ξεκινά 

από τη θάλασσα, περνά από το Μουσαλά 

και τη Μητρόπολη, την αγορά και τις 

πλατείες, φέρνοντας μαζί του τη φωνή των 

αιώνων που πέρασαν, αφήνοντας ο καθένας 

τα δικά τους αχνάρια. Η είσοδος της 

πόλης, με το μνημείο των πεσόντων, με 

την πλατεία Σολωμού, το Δημόσιο Κήπο, 

την παράταξη των νεοκλασικών δημόσιων 

εκπαιδευτηρίων, τις πλατείες Κωστή 

Παλαμά και 28ης Οκτωβρίου, το Δημοτικό 

Μέγαρο, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη θυμίζει 

πόλη της κλασικής Ελλάδας φερμένη σε 

μια νεότερη εποχή πολλούς αιώνες μετά. 

Την ιστορία της πόλης αυτής μπορείς να 

την ανιχνεύσεις στα σπασμένα μάρμαρά 

της, στα παλιά της κτήρια, στις πέτρες 

που απέμειναν από τον πολύ το χρόνο 

που πέρασε και τις καταστροφές που 

επέφεραν σ’ αυτές οι ποικίλοι κατακτητές, 

και στον ίδιο τον κόσμο της. Ο πολίτης 

της Πάφου, που ζει μια άνετη ζωή, χάρη 

στην ευμάρεια που επικρατεί εξαιτίας της 

οικονομικής ανάπτυξης της πόλης, που δεν 

έχει να ζηλέψει καμιά πόλη της Ευρώπης, 

εξακολουθεί να είναι ο ίδιος με τον 

πολίτη που περιγράφει ο Κικέρωνας στην 

επιστολή του προς το Γάιο Σεξτίλο Ρούφο: 

ένας πολίτης που αξίζει να το γνωρίσεις για 

να τον εκτιμήσεις.

Α. Κ. Φυλακτού
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ

Αρχαιολογικό Πάρκο της Πάφου 

(Ψηφιδωτά): Σε 1980 UNESCO 

τοποθετείται στον αρχαιολογικό χώρο της 

Κάτω Πάφου στην λίστα του World Herit-

age Sites της. Αυτό ήταν ένας καταλύτης 

για τη δημιουργία ενός σχεδίου για την 

προστασία και τη συντήρηση όλων των 

αρχαιολογικών καταλοίπων, καθώς και 

την προώθησή τους και προσφέροντας 

λεπτομερείς πληροφορίες στους 

επισκέπτες. Η Κάτω Πάφου Αρχαιολογικό 

Πάρκο περιλαμβάνει χώρους και μνημεία 

από τη ρωμαϊκή περίοδο (περισσότερα 

κατάλοιπα σε Κύπρος χρονολογούνται 

από την περίοδο αυτή), του Μεσαίωνα, 

και ακόμη και τους προϊστορικούς 

χρόνους. Από όλα τα ευρήματα, ίσως το 

πιο εντυπωσιακό είναι οι καταπληκτικά 

ψηφιδωτά δάπεδα των τεσσάρων ρωμαϊκές 

επαύλεις που βρέθηκαν εδώ. Υπάρχουν 

και άλλα σημαντικά μνημεία και εδώ: 

το Ασκληπιείο, η Αγορά, το Ωδείο, το 

«Τάφοι των Βασιλέων», το «Σαράντα 

Κολώνες” (Σαράντα Κολώνες) Φρούριο 

και οι «Λιμενιώτισσας» ερείπια μιας 

παλαιοχριστιανικής βασιλικής.

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΠΥΓΜΑΛΙΩΝΑ ΚΑΙ Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ

Της Ελεάνας Τερζάκη

Η Μεγάλη Θεά του Δωδεκαθέου, 

Αφροδίτη, συνδέεται πολύ στενά με 

την Κύπρο και πολύ περισσότερο με 

την Πάφο. Λέγεται ότι η πόλη είναι 

η γενέτειρα της όμορφης θεάς. Με το 

όνομά της συνδέονται πολλοί μύθοι. 

Ένας από αυτούς είναι του Πυγμαλίωνα, 

πατέρα του Πάφου. Ο Πυγμαλίων ήταν 

ένας γλύπτης με καταγωγή από την 

Αμαθούντα. Αφοσιωμένος καθώς ήταν με 

τη δουλειά του, δεν έβρισκε ποτέ χρόνο να 

ασχοληθεί με το ωραίο φύλο, πόσο μάλλον 

δε να συνάψει κάποιο δεσμό. Η θεά 

Αφροδίτη τον λυπήθηκε και αποφάσισε 

να παρουσιαστεί στο όνειρό του. Όταν 

ξύπνησε ο Πυγμαλίων, έκθαμβος από την 

ομορφιά της γυναίκας που ονειρεύτηκε 

άρχιζε να σκαλίζει ένα γλυπτό με τη 

μορφή της. Όταν το τελείωσε, ένιωθε 

ήδη ερωτευμένος με αυτό. Ο Πυγμαλίων, 

σύμφωνα με το μύθο, είχε ερωτευτεί 

παράφορα το άγαλμα, του μίλαγε και 

του προσέφερε λουλούδια. Δεν άντεχε 

όμως άλλο κι αποφάσισε να ζητήσει τη 
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βοήθεια της θεάς. Κατά τη διάρκεια των 

Αφροδισίων, έκανε μία προσφορά στη 

θεά ικετεύοντάς την να ζωντανέψει το 

άγαλμα. Η Αφροδίτη συγκινήθηκε από την 

παράκληση του γλύπτη και μεταμόρφωσε 

το άγαλμα στην πιο ιδανική γυναίκα. Την 

ονόμασε Γαλάτεια. Ο Πυγμαλίων δεν 

έχασε καιρό και την έκανε γυναίκα του. 

Σε κάποιες άλλες παραλλαγές του μύθου, 

ο Πυγμαλίων παρουσιάζεται ως Βασιλιάς 

της Κύπρου και η Γαλάτεια ήταν η ίδια η 

Αφροδίτη που χρησιμοποίησε το άγαλμα 

και παντρεύτηκε τον γλύπτη. Από τον γάμο 

αυτό γεννήθηκε ο Πάφος, πατέρας του 

Κίνυρα ιδρυτή της ομώνυμης πόλης (κατ’ 

άλλους η Πάφος). Ο Κίνυρας, σύμφωνα 

με την ελληνική μυθολογία ήταν βασιλιάς 

και ιερέας της Κύπρου και είχε χτίσει στην 

Πάφο το ναό της Αφροδίτης. Φέρεται 

και ως γενάρχης των Κινυράδων, ιερέων 

της όμορφης θεάς. Ο μύθος ενέπνευσε 

πολλούς γλύπτες και ζωγράφους έως και 

σήμερα, που αποδίδουν τον παράφορο 

έρωτα του γλύπτη.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΟΤΑΝ ΒΡΕΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ:

Παφίτικο Χαλούμι

της Γεωργίας Γεωργίου

Ο γαστρονομικός χάρτης της Κύπρου 

περιλαμβάνει πολλά γεωργικά προϊόντα, 

γλυκά και εδέσματα με στόχο τη γευστική 

απόλαυση τόσο των ντόπιων όσων και των 

τουριστών. Αντικατοπτρίζει την πλούσια 

και πολυτάραχη ιστορία του νησιού και 

την ανεξίτηλη επιρροή του ελληνικού 

πολιτισμού. Θα βρείτε γεύσεις που είναι 

επηρεασμένες από την Μέση Ανατολή, 

την Μικρά Ασία και τους Ενετούς, ενώ 

πάντα χρησιμοποιούνται φρέσκα εγχώρια 

υλικά, βότανα, μπαχαρικά και ελαιόλαδο. 

Το δημοφιλέστερο και το πιο ιδιαίτερο 

από αυτά είναι το χαλούμι που χαρίζει μια 

ιδιαίτερη αίσθηση στον ουρανίσκο μας.

Το χαλούμι το 2000 έχει εγγραφεί 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως 

κυπριακό παραδοσιακό προϊόν. 

Επίσης κατοχυρώθηκε ως προϊόν 

Προστατευόμενης Ονομασίας 

Προέλευσης (ΠΟΠ). Προωθείται στη 

διεθνή αγορά χάρη στον παραδοσιακό 

του χαρακτήρα. Σύμφωνα με στοιχεία 

από τον Οργανισμό Κυπριακής και 

Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας, η εξαγωγή 

του φτάνει στους 4.500 τόνους. Γίνονται 

κυρίως από γυναίκες βοσκών ή και από 

μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες. Υπάρχουν 

4 μορφές χαλουμιού. Το λεγόμενο LITE, 

SLIM, το χαλούμι με μίγμα αγελαδινού 

και αιγοπρόβειου γάλακτος και το 

αιγοπρόβειο χαλούμι.

Είναι ημίσκληρο τυρί, το οποίο 

κατασκευάζεται από μείγμα αγελαδινού 

και αιγοπρόβειου γάλακτος ή 

εξολοκλήρου από αιγοπρόβειο γάλα και 

μπορεί να ψηθεί στη σχάρα ή στο τηγάνι. 

Επίσης, μπορούμε να το καταναλώσουμε 

στα μακαρόνια ή και μόνο του για 

παράδειγμα σαγανάκι, στα κάρβουνα ή 

ακόμη σαν μεζέ. Έχει άσπρο χρώμα και 

σημαντικό χαρακτηριστικό του είναι ότι 

δεν λιώνει στην υψηλή θερμοκρασία που 

αναπτύσσεται κατά το ψήσιμό του. 

Άλλα παφίτικα προϊόντα:

Κουφέτα Αμυγδάλου: Τα Κουφέτα αμυγδάλου Γεροσκήπου είναι καβουρδισμένα επιζαχαρωμένα αμύγδαλα και παράγονται στο Δήμο 

Γεροσκήπου της επαρχίας Πάφου. Για να γλυκάνει το γόντιν σου.
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Πίσσα Παφίτικη: Η Παφίτικη πίσσα (ή τρεμιθόπισσα) παρασκευάζεται από τη ρητίνη του τρέμιθου ή τρήμιθου (Pistacia terebinthus 

ή Pistacia atlantica, subsp. Cypricola). Είναι σκληρή με έντονη χαρακτηριστική γεύση ρητίνης. 

Λουκούμια Γεροσκήπου: Το λουκούμι είναι κυπριακό παραδοσιακό γλύκισμα, γνωστό και ως λίζον και για έναν σχεδόν αιώνα 

προσφερέται ως κεραστικό στα καφενεία της υπαίθρου και στα σπίτια. Κανείς δεν μπορεί να φάει μόνο ένα.

Πασκές: Πασχαλινή πίτα με γέμιση. Η γέμισή τους αποτελείται από μικρά κομμάτια τηγανισμένου κρέατος, αρνιού ή εριφιού, με 

κανέλα, πιπέρι και κρεμμύδια, ανακατεμένου με «φουκό» (γέμιση) των «φλαούνων». 

Πίττα Παφίτικη: «Παφίτικη πίτα» είναι η παραδοσιακή κυπριακή πίτα με την οποία σερβίρεται το κεμπάπ (σουβλάκι). 

Παφίτικο λουκάνικο: Παρασκευάζεται στις κοινότητες της επαρχίας Πάφου από χοιρινό κιμά που «ψήνεται» (ωριμάζει) σε κόκκινο 

ξηρό κρασί της περιοχής και αποξηραίνεται στον ήλιο.

Ιστορία: Τα λουκάνικα, όπως και τα υπόλοιπα αλλαντικά, αποτελούσαν τη βασικότερη τροφή των αγροτικών οικογενειών. Η απουσία 

ψυγείων οδήγησε στην εξεύρεση μεθόδων διατήρησης του κρέατος, εξασφαλίζοντας έτσι την ολόχρονη κατανάλωσή του. Σύμφωνα με 

τον Ξιούτα (2001), «τα αποξηραμένα λουκάνικα ήταν συνήθεια να καταναλώνονται και ωμά (και είναι όντως εύγεστα) στην Πάφο».

Μέθοδος παραγωγής:

Σε χοντροκομμένο κιμά προστίθεται αλάτι και μετά κόκκινο κρασί μέχρι το κρέας να καλυφθεί. Το κρέας παραμένει καλυμμένο στο 

κρασί για τουλάχιστον 4 μέρες. Αφαιρείται το κρασί και προστίθενται διάφορα μπαχαρικά. Με το μίγμα γεμίζονται τα ήδη καθαρισμένα 

χοιρινά έντερα και με κόμπους δημιουργούνται διατάξεις («σχοινιά») 3 – 7 λουκάνικων («τεράτσια») στο κάθε «σχοινί». Τα λουκάνικα 

αποξηραίνονται είτε στον ήλιο, είτε σε ελεγχόμενες συνθήκες. (http://www.cyprushighlights.com/)

ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ενδημική, πολυετής και βολβώδης πόα 

ύψους μέχρι 30cm. Βλαστός όρθιος, 

αρχικά πράσινος, μετά καστανοκόκκινος 

με κοντές άσπρες τρίχες. Φύλλα πράσινα, 

φυόμενα από το έδαφος, γυμνά και μακρά 

που μπορεί να ξεπερνούν το άνθος. 

Άνθη μονήρη, στα άκρα του βλαστού με 

εξαμερές περιάνθιο. Μέρη περιανθίου 

γυμνά, άνισα, επιμήκη- πεταλοειδή, 

στενότερα και ελαφρά πράσινα στο κάτω 

μέρος, οξύκορφα και με λαμπερό κόκκινο 

χρώμα. Στην βάση της εσωτερικής τους 

επιφάνειας, σχεδόν τριγωνική περιοχή 

μαύρου χρώματος με κίτρινο περιθώριο. 

Στήμονες 6. Νήμα με πορφυρό χρώμα, 

παχύτερο στο κάτω μέρος, λεπτότερο 

στο άνω, με καμπυλωτούς και πορφυρούς 

ανθήρες, ψηλότεροι από το στίγμα. Άνθιση 

Μάρτιος – Απρίλιος.

Σπάνιο φυτό το οποίο για πολλά χρόνια 

δεν είχε ταξινομηθεί όσον αφορά το είδος 

και είχε το όνομα Tulipa ssp. Μόλις 

πρόσφατα (το 2014) ονομάστηκε Tulipa 

akamasica και είναι τώρα ενδημικό φυτό 

της Κύπρου. Η προεργασία για αυτή την 

ευτυχή κατάληξη οφείλεται στους C.S. 

Christodoulou, R. Hand & C. Charalam-

bous

Τουλίπα του Ακάμα (Tulipa akamasica)

Περιγραφή



Ο κόσμος 

του Ανδρέα 

Δρουσιώτη



Η Πάφος με το φακό του Ανδρέα Δρουσιώτη


