µαζεύονταν όλοι οι όµιλοι των Μωµόγερων
από τα γύρω της Λιβεράς χωριά11 στο
Τσεβιζλούκ, τη σηµερινή Macka. Ήταν ένα
θέαµα άνευ προηγούµενου, να βλέπει
κανείς 150-200 φουστανελλοφόρους να
χορεύουν και να τραγουδούν στις πλατείες,
γεγονός που τονίζει για άλλη µια φορά και
τον εθνικό χαρακτήρα του ∆ωδεκαηµέρου
στον Πόντο.
«Τα Κάλαντα οι Μωµο΄έρ
‘τα Φώτα οι ποπάδες
Ναϊλί τη µαυροµάναν ατ΄π΄έχ΄
έµορφους νυφάδες!»

προσωποποίηση της µοµφής και της κατηγορίας. Οι Ιερείς του Μώµου, οι ακόλουθοί του
στη µεγάλη (βακχική) γιορτή είναι οι
Μωµόγεροι.
Οι Πόντιοι, αν και φανατικοί χριστιανοί,
διατήρησαν πολλές αρχαιοπρεπείς συνήθειες
από τους προγόνους τους. Είναι το αρχαιότερο είδος θεάτρου (διθύραµβος) και συνάµα το
πιο σύγχρονο (θέατρο δρόµου). Έχει ευετηριακό χαρακτήρα, πραγµατοποιείται δηλαδή
για το καλό του νέου έτους.
Η ολοκληρωµένη µορφή του δρώµενου,
όπως διασώθηκε στη Λιβερά της Ματσούκας,
αποτελείται από τον Κορυφαίο (Μωµόγερο),
τη χορευτική οµάδα (ορχείται και άδει), τη θεατρική οµάδα (αυτοσχέδιοι διάλογοι) και τους
µουσικούς (λύρα, αγγείον).
Ο αρχηγός των Μωµό΄ερων, µπαίνοντας
στην αυλή κάθε σπιτιού και απευθυνόµενος
στον νοικοκύρη, λέει10 :
«Ποίος είµαι; Κανείς ΄κ είµαι!
Ση κοσµί την τσάρχαν κείµαι.
Όθεν έρχουµ΄εκεί πάω
κι ίντιαν έν γραφτόν εφτά΄ω.
Τ΄όνοµα µ΄ αν θέλτ΄ς να παίρτ΄ς,
αδελφό µ΄ έτον Οπέρτ΄ς!
Έρθα εγώ κι ακούω Οφέτος
κι έχω ηµέρας µε το µέτρος.»

Κατά τη διάρκεια του χορού, κάποιος θεατής κλέβει τη µία νύφη και κρύβεται µαζί της.
Συνήθως, κατ΄εντολή του αρχηγού τρέχουν
προς αναζήτησή τους και µε τη βοήθεια του
διαβόλου ή άλλων µελών του θιάσου, δεν

αργούν να τους ανακαλύψουν. Στη συνέχεια,
ο γιατρός εξετάζει τη νύφη και διαπιστώνει τη
σεξουαλική της κακοποίηση. Το πρόστιµο
είναι ανάλογο της οικονοµικής κατάστασης
του απαγωγέα, και ορίζεται από τον τσανταρµά(λαϊκός δικαστής), που έχει ήδη συνωµοτήσει µε το γιατρό. Η εξέταση της νύφης, που
προσποιείται την ατιµασµένη, είναι µία από
τις πιο κωµικές σκηνές του δρώµενου και
παρακολουθείται µε µεγάλο ενδιαφέρον από
το παρευρισκόµενο πλήθος.
Ο µύθος της αρπαγής της Περσεφόνης
(κόρη της θεάς ∆ήµητρας) από το Θεό του
Κάτω Κόσµου Πλούτωνα, είναι γνωστός. Η
οργισµένη ∆ήµητρα, σταµάτησε να δίνει καρπούς και η Γη ξεράθηκε. Όλη η οικουµένη κινδύνεψε να αφανιστεί από ασιτία. Οι άνθρωποι
και τα ζώα έφτασαν σε κατάσταση απόγνωσης και ο ∆ίας, εισακούοντας τις ικεσίες τους,
µεσολάβησε και υποχρέωσε τον Πλούτωνα να
αφήσει την Περσεφόνη να επιστρέψει στη
µητέρα της. Ο Πλούτωνας, όµως, ξεγέλασε
την κόρη και της έδωσε να φάει ένα ρόδι, µε
αποτέλεσµα να µην είναι πάντοτε µε τη µητέρα της στον επάνω κόσµο, αλλά το ένα τρίτο
κάθε χρόνου να επιστρέφει στον άντρα της
στον Κάτω Κόσµο. Γι αυτό η Γη καρπίζει το
διάστηµα που η κόρη είναι µε τη ∆ήµητρα,
ενώ «κοιµάται» όταν κατεβαίνει στον Κάτω
Κόσµο. Ας σηµειωθεί οι νύφες των
Μωµό΄ερων φορούσαν περιδέραιο φτιαγµένο
από διάφορους ξηρούς και αποξηραµένους
καρπούς.
Στο τέλος της διεξαγωγής του δρωµένου,

1. συνήθως βελανιδιάς.
2. περιοχή Ματσούκας.
3. Ας σηµειωθεί ότι υπάρχουν και λόγια χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον
Πόντο µε 24 στίχους, όπου ο καθένας ξεκινά µε διαφορετικό γράµµα της
αλφαβήτου:
Άναρχος Θεός καταβέβηκεν και εν τη Παρθένω κατώκησεν
Βασιλεύς των όλων και Κύριος ήλθες τον Αδάµ αναπλάσασθαι
Γηγενείς σκιρτάτε και χαίρεσθε τάξεις των αγγέλων ευφραίνεσθε κτλ.
4. τσουρέκια, γλυκά, φρούτα, ξηρούς καρπούς, σιτάρι κ.α.

φροντιστήριο τραπεζούντας

Φτάνοντας στα Θεοφάνεια, η λαϊκές
δοξασίες πιστεύουν ότι µε τον καθαγιασµό
των υδάτων θα φύγουν επιτέλους όλα τα
δαιµόνια και θα διαλυθεί κάθε επικίνδυνη
ατµόσφαιρα που έχει δηµιουργηθεί τις
τελευταίες 12 µέρες. Όλα θα επανέλθουν
στη φυσιολογική τους κατάσταση και θα
κλείσει έτσι το µαγικό βιβλίο του παραµυθιού των γιορτών. Την ηµερα αυτή οι γυναίκες
σε πολλές περιοχές του δυτικού Πόντου
µοιράζουν ξερά σύκα, µήλα και ροδάκινα.
Όταν θέλουν να δώσουν χρήµατα σε µικρά
παιδιά, καρφώνουν τα κέρµατα στα αντίστοιχα φρούτα, όπως συνήθιζαν οι
Βυζαντινοί.
Τα ποντιακά κάλαντα των Φώτων που
είναι περισσότερο γνωστά, είναι αυτά της
Οινόης, µε 24 στίχους, που κατ΄αναλογία µε
τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα που αναφέραµε
παραπάνω, ξεκινούν µε όλα τα γράµµατα της
αλφαβήτου.
«Από της Ερήµου ο Πρόδροµος
ήλθε να βαπτίσει τον Κύριον
Βέβαιον Βασιλέα εβάπτισε Κύριον
και Θεόν οµολόγησε
Γηγενείς σκιρτάτε και χαίρεσθε
τάξεις των αγγέλων ευφραίνεσθε» κτλ.

Μετά τη ρίψη του σταυρού στο νερό και
την εύρεση του τυχερού της χρονιάς, ο παπάς
κάθε χωριού στον Πόντο, µαζί µε τον «τυχερό» και ολιγοµελή συνοδεία, γυρνούσαν από
σπίτι σε σπίτι, όλο το χωριό, ψέλνοντας το
«Εν Ιορδάνη βαπτιζοµένω σου Κύριε...».
Κάποιος απ΄όλους κρατούσε ένα δίσακκον
όπου ο κάθε σπιτονοικοκύρης έριχνε συνήθως χρήµατα και ξηρούς καρπούς . Λέγεται
ότι καµιά φορά οι παπάδες...συνοδευτικά µε
όλους αυτούς τους ξηρούς καρπούς που
συνέλεγαν, ήθελαν και κάτι να πιούν. Έχοντας
αστείρευτο χιούµορ, λοιπόν, ως γνήσιοι
Πόντιοι, µετέτρεπαν το τροπάριο ... κατά το
δοκούν :
«Εν Ιορδάνη βαπτιζοµένω σου Κύριε
εν τοις Τριάδος εφανερώθη
προσκήνυµα..............................
και τον κόσµον φωτίσας ∆ΟΣ ΚΡΑΣΙ !!!»

5. από βλάψιµον ή αχπάραµαν.
6. τα λεγόµενα καλαντέσα.
7. χωριό της Αργυρούπολης του Πόντου
8. τα σπίτια στα χωριά του Πόντου είχαν στο κάτω µέρος το στάβλο. Αυτό
σήµαινε ότι στο σπίτι ήθελαν αγόρια και στο στάβλο θηλυκά µοσχάρια.
9. Το έθιµο διατηρείται ακόµη και σήµερα σε πολλά χωριά της Κοζάνης (και
όχι µόνο) µε καταγωγή την ευρύτερη περιοχή της Ματσούκας του Πόντου.
10. Παραλλαγή Άνω Ματσούκας
11. Καπίκιοϊ, Χατζάβερα, ∆ανίαχα, Κουσπιδί, Βερύζαινα.

