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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ: 
   
Μικρά Ασία 
 
Μικρασία,  

χάνεται από τα µάτι αλλά εκεί µένει 

στην άσπιλη ψυχή τους, µαζί την κουβαλούν 

στην νέα γη τυφλοί προχωρούν  

έπεσαν άγρια απ’ τον παράδεισο στην µατωµένη ειρκτή  

τους λιθοβόλησαν µε πέτρες χωρίς έλεος 

τους έβαλαν αγκάθινο στεφάνι 

µα απ’ την πληγή ανέβλυζε νερό. 

Κι αν έβλεπαν στα µάτια ζοφερό τον θάνατο 

Στάθηκαν µαχόµενοι µπροστά του  

και µε το χέρι στην καρδιά  

πήραν την άµµο και έφτιαξαν ξανά  σαν τα παιδιά, 

το κάστρο που γκρέµισε ο αφρός  

µόνον έτσι αγγίζουν τον ήλιο 

εκεί που δεν έχει η ζωή δύση  

είναι το χώµα που τον έπλασε  

ο αέρας που ψιθύρισε στο βουνό το µυστικό  

και το ακρογιάλι σκίρτησε.  

Ατενίζουν  το βαθύ γαλάζιο που γέµισε µε δάκρυα, 

δάκρυα απ’ τον παράδεισο, τον τόπο  

που σαν φωτιά έκαψε το έρεβος του θανάτου 

καρφώνουν τα µάτια εκεί , στην αγαστή πατρίδα. 

Μα να τες, σαν ζωγραφιές, χαιρετούν  

τραγουδώντας, χορεύοντας στον αθάνατο ρυθµό που στοίχειωσε την γη, 

ζουν οι ψυχές τους, 

λουσµένες από φως και ελπίδα  

αιώνια.                                                                       Σφρίντζερη Κωνσταντίνα 
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   Με το όρο Μικρά Ασία νοείται η χερσόνησος που εκτείνεται δυτικά της ασιατικής 
ηπείρου σε µια νοητή γραµµή που ξεκινά από τον κόλπο της Αλεξανδρέττας (Ισσός) 
έως την Τραπεζούντα της Μαύρης θάλασσας. Βρέχεται από τρεις θάλασσες, τον 
Εύξεινο Πόντο (Μαύρη θάλασσα) στο Βορρά, τη Μεσόγειο στο Νότο και το Αιγαίο 
∆υτικά, ενώ χωρίζεται από την ευρωπαϊκή ήπειρο µε τα στενά του Βοσπόρου, των 
∆αρδανελλίων (Ελλήσποντος) και τη θάλασσα του Μαρµαρά (Προποντίδα). 
Αποτελεί, συνεπώς, σταυροδρόµι τριών θαλασσών .  
Η Μικρά Ασία λόγω τη σηµαντικής γεωγραφικής της θέσης, ένωνε Ανατολή και 

∆ύση και ήταν κέντρο πολιτικών, οικονοµικών, εµπορικών και κατ’ επέκταση 
πολιτιστικών εξελίξεων. Οι κάτοικοι διαφορετικών εθνοτήτων και θρησκειών 
συνυπήρχαν αρµονικά, επηρεάζοντας ο ένας τον άλλο και διαµορφώνοντας, λόγω της 
αλληλεπίδρασης, ένα πολιτισµό πλούσιο, πλουραλιστικό και εξωστρεφή. Πάντρευαν 
στοιχεία από διαφορετικές κουλτούρες, τα φίλτραραν µε δικά τους ήθη, έθιµα και 
παραδόσεις και τα οικειοποιούνταν διαµορφώνοντας µια λαϊκή ψυχή υψηλής 
αισθητικής, ανθρωποκεντρική, γεµάτη περηφάνια και οραµατισµούς για τη 
ζωή.

  
Το θέµα της εργασίας του β’τετραµήνου, αφορά τη Μικρασιατική Καταστροφή, την 

έλευση και εγκατάσταση των προσφύγων από τις µαρτυρικές αυτές περιοχές στην 
Ελλάδα και την επίδρασή τους στη νεοελληνική κοινωνία στις δεκαετίες που 
ακολούθησαν.  Οι περισσότεροι από εµάς γνωρίζαµε από το µάθηµα της ιστορίας για 
την ήττα του ελληνικού στρατού στα βάθη της Μικράς Ασίας το καλοκαίρι του 1922, 
τη φωτιά που κατέστρεψε τη Σµύρνη τις επόµενες µέρες και τη µαζική αποχώρηση 
ελληνικών πληθυσµών από την Ανατολή. Στην εργασία µας προσπαθήσαµε να 
διερευνήσουµε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτοί οι άνθρωποι έφτασαν στην 
Ελλάδα, την υποδοχή που τους επιφύλασσαν οι ντόπιοι αλλά και τον πολιτισµό, τον 
τρόπο σκέψης και τη νοοτροπία που έφεραν µαζί τους προκαλώντας µια πολύ 
ενδιαφέρουσα πολιτισµική δραστηριότητα 
Οι αριθµοί µιλάνε από µόνοι τους για το δράµα αυτών των ανθρώπων. 1.250.000 

πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο βρέθηκαν στην Ελλάδα µέσα σε ένα 
χρόνο µετά την καταστροφή της Σµύρνης. Με την άφιξη τους στον κυρίως ελλαδικό 
χώρο σκόρπισαν σε διάφορα µέρη. Τα µεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη δέχτηκαν ένα µεγάλο πλήθος, πολλοί όµως εγκαταστάθηκαν και στην 
ύπαιθρο. Στη Θεσσαλία , τη Μακεδονία, τη ∆υτική Θράκη όπου υπήρχαν εκτάσεις 
γης που θα µπορούσαν να τους δοθούν καθώς και σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου 
όπως Χίο και Μυτιλήνη. Τα ονόµατα των νέων οικισµών που γεννήθηκαν δεν είναι 
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τυχαία και θυµίζουν τις πατρίδες που άφησαν πίσω τους: Νέα Ιωνία, Νέα Σµύρνη, 
Νέα Καρβάλη, Νέα Φιλαδέλφεια και πολλά άλλα.. 
    Η προσαρµογή τους στη καινούρια σκληρή πραγµατικότητα τα πρώτα χρόνια της 
εγκατάστασης τους δεν ήταν εύκολη. Αφήνοντας πίσω τους τόπους πλούσιους και 
έναν άνετο τρόπο ζωής, οι αναµνήσεις κυριαρχούσαν στη σκέψη τους. Τώρα όµως 
είχαν να αντιµετωπίσουν βασικά προβλήµατα επιβίωσης, στέγασης, διατροφής και 
περίθαλψης. Την κατάσταση δε βοηθούσαν και οι γηγενείς, ειδικά στα µεγάλα αστικά 
κέντρα που συχνά τους αντιµετώπιζαν σαν ανεπιθύµητους και τους αποµόνωναν. Ο 
κοσµοπολίτικος χαρακτήρας και ο διαφορετικός αέρας που απέπνεαν αυτοί οι 
άνθρωποι ξένιζε την συντηρητική ηπειρωτική Ελλάδα. 
Τα χρόνια πέρασαν και οι πρόσφυγες απέδειξαν ότι είχαν πολλά να προσφέρουν. Με 
το δηµιουργικό και δραστήριο πνεύµα τους ανανέωσαν πολλούς τοµείς της 
νεοελληνικής κοινωνίας. Η λογοτεχνική παραγωγή τα επόµενα χρόνια είναι 
αξιοσηµείωτη µε πολλούς µικρασιάτες λογοτέχνες να διακρίνονται. Μέσα από τα 
πεζά και τα ποιήµατα τους µετέφεραν τις αναµνήσεις τους για έναν χαµένο 
παράδεισο που άφησαν πίσω τους. Εκτός από τη λογοτεχνία εµπλούτισαν την 
ελληνική παράδοση µε τα ήθη, τα έθιµα, το τραγούδι τους, τη µουσική, το χορό, τη 
µαγειρική. Οι πατρίδες που εγκατέλειψαν οι Μικρασιάτες πρόσφυγες πριν από 90 
χρόνια περίπου µπορεί να χάθηκαν οριστικά, η συνέχεια όµως της παράδοσης και του 
πολιτισµού τους δε σταµάτησε ποτέ. Με την εργασία µας θα προσπαθήσουµε να 
δώσουµε µια εικόνα. 
 
 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
   Η απόφαση για την ελληνική απόβαση στη Σµύρνη το Μάη 1919, έγινε 
δεκτή µε ενθουσιασµό από τον ελληνικό πληθυσµό της πόλης. 
Παραµένει η πιο επίµαχη και αµφισβητούµενη πολιτική πράξη του 
Ελευθερίου Βενιζέλου. Μετά το τέλος του πρώτου Παγκοσµίου πολέµου, 

η Ελλάδα που βρέθηκε, έστω και 
προς το τέλος, µε το µέρος των 
νικητών ήταν η ώρα να 
αποκοµίσει οφέλη. Με τη 
συνθήκη των Σεβρών στις 28 
Ιουλίου/10 Αυγούστου 1920 
στην πόλη Σέβρ (Sèvres) της 
Γαλλίας, παραχωρούνταν στη 
Ελλάδα τα νησιά Ίµβρος και 
Τένεδος καθώς και η Θράκη. Η 
ευρύτερη περιοχή της Σµύρνης 
τίθεται κάτω από ελληνική 

διοίκηση για πέντε χρόνια, µετά την πάροδο των οποίων ο πληθυσµός 
µε δηµοψήφισµα θα αποφάσιζε για την ένωση της µε την Ελλάδα. Παρά 
τα εκατέρωθεν σοβαρά επιχειρήµατα, υπέρ και κατά της απόφασης και 
της εφαρµογής της συγκεκριµένης απόφασης, η κρίση µας 
χρωµατίζεται σε µεγάλο ποσοστό από την τραγική απόληξη της 
«µικρασιατικής περιπέτειας» της Ελλάδος µε την καταστροφή του 1922 
και την ανταλλαγή των πληθυσµών.  
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  Ένα πάντως είναι σίγουρο. Η ελληνική επέµβαση στη Μικρά Ασία 
υπήρξε ο καταλύτης για την έξαρση και οργάνωση του τουρκικού 
εθνικισµού σε µαχητικό απελευθερωτικό κίνηµα. Το Μικρασιατικό Ζήτηµα, 
όπως λεγόταν παλαιότερα, αντιµετωπίζεται, εσφαλµένα, ως σχεδόν 
αποκλειστικά ελληνικό ζήτηµα: όµως κατά πρώτο λόγο ήταν ζήτηµα 
διεθνές, υπόθεση της διεθνούς διπλωµατίας του τέλους του Α΄ 
Παγκοσµίου 
Πολέµου. Επιπλέον 
ήταν εξίσου 
ζήτηµα τουρκικό 
όσο και ελληνικό 
και µάλιστα 
ζωτικότατης 
σηµασίας, διότι 
απειλούσε  την 
εδαφική 
ακεραιότητα  του 
τουρκικού 
κράτους. Για την τουρκική πλευρά λοιπόν, η ελληνική απόβαση στη 
Σµύρνη στις 15 Μαΐου  1919 ήταν µια ανυπόφορη πρόκληση και ριζικά 
διαφορετική από την οδυνηρή απώλεια των ευρωπαϊκών εδαφών της 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας κατά τους Βαλκανικούς Πολέµους. Τώρα, 
το 1919, φαινόταν ότι όντως κατέρρεε οριστικά η Τουρκία και η απειλή 
των µεγάλων πληθυσµών των «απίστων»-« χριστιανών» κυρίως-που 
κατοικούσαν στα εδάφη του  κράτους µεγάλωνε.  Ειδικά η Σµύρνη , µια 
πόλη που ευηµερούσε κάτω από τον έλεγχος Ελλήνων, Εβραιών, 
Αρµενίων αλλά και «Λεβαντίνων» -Ευρωπαίων, δίνοντας της έναν 
κοσµοπολίτικο χαρακτήρα, αποτελούσε αγκάθι για τη νέα εποχή που 
οραµατίζονταν οι Νεότουρκοι ακόµα κι αν στην αρχή της δηµιουργίας 
του κινήµατος του είχαν υποσχεθεί ισότητα για όλους ανεξαρτήτως 
καταγωγής ή θρησκείας.  Έτσι τουλάχιστον προσέλαβε την πρόκληση, 
όπως αποδείχθηκε, και ο «πατέρας των Τούρκων», ο Μουσταφά Κεµάλ. 
Εξαιτίας του τρόπου που συνέλαβε το πρόβληµα ο Κεµάλ και της 
δράσης στην οποία τον ώθησε το µέγεθος του προβλήµατος κατά τα 
επόµενα χρόνια, ο τουρκικός εθνικισµός διαθέτει ακριβή ηµεροµηνία 
γέννησης: 19 Μαΐου 1919, ηµέρα της αποβίβασης του Μουσταφά Κεµάλ 
στη Σαµψούντα του Πόντου, την αρχαία Αµισό των Ελλήνων, για να 
αναλάβει το έργο του επιθεωρητή των οθωµανικών στρατευµάτων της 
Ανατολής.  
      Πέρα από την αναδιοργάνωση των στρατιωτικών µονάδων, ο 
Κεµάλ, σταθµίζοντας τα προβλήµατα που αντιµετώπιζε η χώρα του, 
συνέλαβε το στρατηγικό σχέδιο της µετάπλασης του πολυεθνικού 
µωσαϊκού της Μικράς Ασίας σε ένα ενιαίο έθνος που θα µπορούσε µε 
κινητήριο δύναµη την ακαταµάχητη σαγήνη του εθνικισµού να 
συνεγερθεί και να αντισταθεί. Το αποτέλεσµα υπήρξε ένα από τα 
εντυπωσιακότερα επιτεύγµατα της ιστορίας των νέων χρόνων: ο Κεµάλ 
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κατόρθωσε σε ελάχιστο χρόνο όχι µόνο να απωθήσει την ελληνική 
εκστρατεία στη Μικρά Ασία, καταστρατηγώντας βεβαίως κάθε έννοια 
juris in bello, κυρίως εις βάρος των γηγενών ορθόδοξων χριστιανικών 
πληθυσµών ελληνόφωνων και τουρκόφωνων, αλλά να δηµιουργήσει 
από ετερόκλητα στοιχεία έναν καινούργιο λαό. Στην προσπάθεια του 
αυτή χρησιµοποίησε κάθε µέσο κάθε µέσο, περιλαµβανοµένης της βίας 
σε µεγάλη κλίµακα.  
  Φυσικά τα λάθη και οι ευθύνες δεν είναι µόνο από την πλευρά των 
Τούρκων. Ο ελληνικός στρατός αποφάσισε µετά την απόβαση στη 
Σµύρνη να συνεχίσει τον πόλεµο προχωρήσει στο εσωτερικό της 
Ανατολής κάτι που ερχότανε σε αντίθεση µε τις προεκλογικές εξαγγελίες 
του κόµµατος του βασιλιά Κωνσταντίνου που υποσχότανε παύση των 
εχθροπραξιών. Ο στρατός κατάφερε και έφτασε λίγα χιλιόµετρα έξω 
από την Άγκυρα αλλά αυτό ήταν και το όριο της αντοχής τους. 
Αποµονωµένος και εξαντληµένος  µε σοβαρά προβλήµατα 

ανεφοδιασµού δεν άντεξε σε µια σφοδρή τουρκική αντεπίθεση και 
άρχισε να υποχωρεί ως τα παράλια της Σµύρνης µε τους Τούρκους να 
ακολουθούν. Στη διάσηµη προκυµαία Que της κοσµοπολίτικης πόλη 
εκτυλίχθηκαν ίσως οι πιο τραγικές στιγµές στη µακρόχρονη ιστορία της 
Ελλάδας. Με την πόλη να φλέγεται από φωτιά που ξεκίνησε από την 
Αρµένικη συνοικία και σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις την έβαλαν οι 
Τούρκοι, ο ελληνικός πληθυσµός της πόλης  προσπαθούσε να ξεφύγει 
από τη µανία των Τούρκων και να αποδράσουν µέσω θαλάσσης. Ο 
ελληνικός στρατός επιβιβάστηκε στα πλοία τους στόλου αφήνοντας 
στην τύχη τους αµάχους οι οποίοι µάταια προσπαθούσαν να βρουν 
καταφύγιο στα πλοία των συµµάχων, Άγγλων και Γάλλων που επίσης  
βρίσκονταν στον κόλπο της Σµύρνης. Μαρτυρίες λένε ότι ρίχνανε καυτό 
νερό σε όσους προσπαθούσαν να σκαρφαλώσουν.  
  Τις ηµέρες εκείνες του Σεπτεµβρίου του 1922, σκοτώθηκαν άνθρωποι, 
κάηκαν περιουσίες, οικογένειες χωρίστηκαν. Θύµα της τουρκικής 
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βιαιότητας ήταν και ο Μητροπολίτης Σµύρνης Χρυσόστοµος οι 
τελευταίες στιγµές του οποίου στα χέρια µουσουλµάνων δυστυχώς 
υπήρξαν τραγικές.  Ο πρόξενος των Ηνωµένων Πολιτειών στη Σµύρνη, 
Τζορτζ Χόρτον αντικρίζοντας τις εικόνες της καταστροφής έγραψε: 
«Βλέποντας τη Σµύρνη ντρέποµαι που ανήκω στο ανθρώπινο είδος».  
Όσοι κατάφεραν και γλύτωσαν βρήκαν καταφύγιο στην Ελλάδα όµως 
το δράµα τους δεν είχαν τελειώσει. Η καταστροφή της Σµύρνης υπήρξε 
το γεγονός αυτό που σηµάδεψε οριστικά την τύχη τουλάχιστον 1.250.000 
Ελλήνων από διάφορες περιοχές της Ανατολής.  
    Η συνθήκη της Λωζάννης (24 Ιουλίου 1923) που ακολούθησε µε πρωταγωνιστή 
τον Ελευθέριο Βενιζέλο ο οποίος είχε αποµακρυνθεί από την πολιτική σκηνή µετά 
την ήττα του στις εκλογές του 1919, ανέλαβε πάλι τα ηνία για να περισώσει ότι 
γινότανε σφράγισε τη µοίρα των προσφύγων. Με τη συνθήκη λοιπόν η Τουρκία 
ανακτούσε τις περιοχές της Σµύρνης, της Ανατολικής Θράκης και τα νησιά Ίµβρος 
και Τένεδος. Με σύµβαση που είχε προηγηθεί η Ελλάδα και η Τουρκία 
υποχρεώνονταν σε αµοιβαίες ανταλλαγές πληθυσµών. Εξαιρούνταν οι Έλληνες της 
Κωνσταντινούπολης και της Ίµβρου και Τενέδου, καθώς και οι µουσουλµάνοι της 
∆υτικής Θράκης. Στην πραγµατικότητα η συνθήκη αυτή επικύρωσε ότι είχε ήδη 
συνέβαινε τα τελευταία χρόνια. Μετακινήσεις και βίαιες εκτοπίσεις ελληνικών, 
κυρίως πληθυσµών από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο και τη Καππαδοκία οι οποίοι 
έβρισκαν καταφύγιο στην Ελλάδα. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και τη µαζική 
έξοδο πληθυσµών, λίγοι έµεναν να αποχωρήσουν ειρηνικά, σύµφωνα µε τη σύµβαση. 
Στην προβολή ντοκιµαντέρ που παρακολουθήσαµε στο Μουσείο Μπενάκη µε τίτλο : 
"∆ιωγµός και ανταλλαγή πληθυσµών (Τουρκία- Ελλάδα: 1922-1924)", 
µαρτυρίες προσφύγων που προβλήθηκαν από αρχειακό ή απογόνων 
των προσφύγων βεβαιώνουν τα παραπάνω.  
   
Αντιµετώπιση των γηγενών: 
     
       Όλοι αυτοί οι άνθρωποι µετά την καταστροφή αναζήτησαν καταφύγιο σε πολλές 
πόλεις της Ελλάδος ακόµα και στην ύπαιθρο. Η εγκατάσταση των προσφύγων όµως 
στις καινούριες πατρίδες δεν ήταν εύκολη. Η υποδοχή που τους φύλασσαν οι γηγενείς 
δεν ήταν πάντα η καλύτερη.  Οι κάτοικοι όµως του κυρίους ελλαδικού χώρου δεν 
είχαν την ικανότητα να εκτιµήσουν  τις όµορφες παραδόσεις και τα έθιµα που έφεραν 
οι έλληνες από την Μικρά Ασία. ∆εν ήθελαν και δεν µπορούσαν να κατανοήσουν την 
καλή πλευρά της έλευσης των προσφύγων, τα πρώτα χρόνια της ανταλλαγής των 
πληθυσµών και τους αντιµετώπιζαν τουλάχιστον αλαζονικά. Συχνά τους θεωρούσαν 
Τούρκους και αυτό είναι φανερό από τις φράσεις που χρησιµοποιούσαν η πολύ οικεία 
για εκείνη την εποχή , λέξη '' τουρκόσποροι''.  Η νοοτροπία που απέπνεαν, ο 
ελεύθερος τρόπος ζωής, ο φόβος ότι θα διεκδικήσουν δουλειές, οι κακές συνθήκες 
διαβίωσής τους , το γεγονός ότι συµβίωναν τόσα χρόνια µε τούρκικους πληθυσµούς 
έκαναν τους ντόπιους να φερθούν ρατσιστικά και αφιλόξενα στους οµοεθνείς τους 
αποδεικνύοντας πως ο ρατσισµός δεν κάνει διακρίσεις.  
   Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι φασαρίες που έγιναν στα Μεσόγεια της 
Αττικής µεταξύ προσφύγων και γηγενών µε αφορµή κάποιες εκτάσεις γης. Από το 
συµβάν µάλιστα τραυµατίστηκαν και άνθρωποι. Άλλο παράδειγµα τέτοια 
συµπεριφοράς που συναντήσαµε στη έρευνά µας, αφορά γεγονότα στην περιοχή του  
Βόλου. Λόγω επαγγελµατικού ανταγωνισµού οι ντόπιοι έµποροι δεν έβλεπαν µε καλό 
µάτι τους πρόσφυγες που είχαν ξεκινήσει επιχειρήσεις στην πόλη και µε διάφορες 
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προφάσεις προσπαθούσαν να κλείσουν τα µαγαζιά ή να δηµιουργήσουν αναίτια 
επεισόδια. Αποκορύφωµα αυτής της συµπεριφοράς ήταν φωτιά που ξέσπασε και 
κατέστρεψε τις παράγκες των προσφύγων, που τις χρησιµοποιούσαν  για µαγαζιά και 
σπίτια µαζί. «Στο Βόλο ο οποίος δέχθηκε ένα µεγάλο µέρος προσφύγων, συνέβη 
τούτο το συγκλονιστικό γεγονός, που έχει σχέση  µε την αντίθεση ανάµεσα στους 
γηγενείς και τους πρόσφυγες, η οποία οφειλόταν στον ανταγωνισµό στην αγορά 
εργασίας, στις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις κτηµάτων των γηγενών υπέρ των 
προσφύγων, καθώς και στον ανταγωνισµό µεταξύ βιοτεχνών και επαγγελµατιών» 
(από το «ΒΗΜΑ της Κυριακής 10-1-1993).  
Ωστόσο υπήρχαν και εξαιρέσεις στη συµπεριφορά που επιφύλασσαν οι ντόπιοι στους 
προσφυγικούς πληθυσµούς. Από τις µαρτυρίες προσφύγων που παρακολουθήσαµε 
στην εκποµπή «Η µηχανή του χρόνου»  µε τίτλο «Μικρασιατική Προσφυγιά» µια 
περίπτωση που αναφέρθηκε ήταν ένας αξιοθαύµαστος άνθρωπος: ο δήµαρχος από το 
νησί της Σάµου όπου έδωσε εντολή σε όλους τους φούρνους στο νησί να παρέχει 
δωρεάν τα απαραίτητα ώστε να καλύψουν την πείνα αυτών των ανθρώπων.  Ο 
δήµαρχος της Σάµου δεν είναι η µοναδική περίπτωση. Γενικότερα στα νησιά του 
Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη όπου βρήκαν καταφύγιο η υποδοχή των γηγενών 
ήταν πολύ πιο φιλόξενοι από τα µεγάλα αστικά κέντρα. 
 
Η άλλη όψη της συνθήκης της Λωζάννης 
 
Οι πρόσφυγες µετά τους διωγµούς, την καταστροφή της Σµύρνης και τη συνθήκη της 
Λωζάννης, εγκαταστάθηκαν όπως προαναφέραµε σε διάφορες περιοχές της 
ηπειρωτικής και νησιώτικης Ελλάδας. Τόσο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη όσο και η 
επαρχία υποδέχθηκαν ένα κύµα προσφύγων που στις περισσότερες περιπτώσεις 
υπήρξαν ανεπιθύµητοι από τους ίδιους τους γηγενείς  Έλληνες. Αυτοί οι άνθρωποι 
µέσα τους διατήρησαν τις αναµνήσεις του τόπου που άφησαν πίσω τους και ποτέ δεν 
έπαψαν να θεωρούν πατρίδα τους. 
    Σε αυτή την ιστορία ξεριζωµού και ανταλλαγής πληθυσµών όµως κάποιοι 
ακολούθησαν την αντίστροφή διαδροµή από τους Μικρασιάτες.. Πρόκειται για τους 
400.000 µουσουλµάνους που µετά την υπογραφή της συνθήκης της Λωζάννης 
υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν την Ελλάδα  και να εγκατασταθούν σε διάφορες 
περιοχές της Τουρκίας. Για αυτούς τους ανθρώπους συνέβαινε το 
ανάποδο: τόπος 
γέννησης ήταν η 
Ελλάδα και η 
Τουρκία- αν και 
Τούρκοι-  ήταν η 
ξενιτειά.  
Αφορµή για να 

κάνουµε αυτή την 
αναφορά αποτέλεσε 
ένα άρθρο που 
αναφέρεται στη 
µετάφραση του 
Ερωτόκριτου από 
έναν τον 86χρονο 
Τούρκο τον κύριο 
Μπιλγκεχάν κάτοικο 
Σµύρνης. Ο συνταξιούχος µικροβιολόγος, γιος µουσουλµάνων που εγκατέλειψαν την 
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Κρήτη το 1824 µετά την υπογραφή της συνθήκης της Λωζάννης, έµαθε να µιλάει τα 
κρητικά από τους γονείς του. Ο ίδιος γεννήθηκε δύο χρόνια αργότερα στη Τουρκία. 
Παρόλα αυτά ισχυρίζεται ότι µητρική του γλώσσα είναι τα κρητικά, µιας και τα 
άκουγε από τότε που γεννήθηκε όχι µόνο από τους γονείς του αλλά και από τους 
συγγενείς του γενικότερα. Στα 86 του χρόνια αποφασίζει να µεταφράσει τον 
«Ερωτόκριτο» στα τουρκικά. Μετά από ένα χρόνο δουλειάς, το έργο που εκδόθηκε 
περιείχε την τουρκική µετάφραση και το ελληνικό κείµενο γραµµένο µε λατινικούς 
χαρακτήρες για να µπορούν να το διαβάζουν όλοι. 
Ο Χακί Μπιλγκεχάν ήταν µόνο ένας από µια ολόκληρη κοινότητα Τούρκων -

συγκεκριµένα Τουρκοκρητικών- που ακόµα και µετά από πολλά χρόνια 
τραγουδούσαν ελληνικά τραγούδια και ανάµεσα σε αυτά και τον «Ερωτόκριτο». 
Πολλοί από αυτούς φτάνοντας στην Τουρκίας αρνήθηκαν να ξεχάσουν τα κρητικά, 
διατηρώντας έτσι ένα κοµµάτι από αυτό που ανήκε πλέον στο παρελθόν τους, από 
τον τόπο που αγάπησαν. Πολλοί από τους απογόνους τους γύρισαν πίσω στην Κρήτη 
για να δουν πού κατοικούσαν κάποτε οι γονείς και οι παππούδες τους.  
    Η πρώτη αυτή µετάφραση του έργου στα Τουρκικά συγκίνησε αρκετούς στη 
γείτονα χώρα, ενώ η είδηση φιλοξενήθηκε και στην εφηµερίδα Χουριέτ. Η Μουφιντέ 
Πεκίν, αντιπρόεδρος στο ‘Ιδρυµα Ανταλλαγέντων Λοζάνης, αναφέρει: « Και η δική 
µου γιαγιά τραγουδούσε τον Ερωτόκριτο. Τη θυµάµαι να κάθεται φορώντας µαύρα 
ρούχα και να λέει ιστορίες για την Κρήτη. Ήρθε στην Τουρκία σε ηλικία 35-40 ετών, 
όµως δεν έµαθε ποτέ Τουρκικά. Μέχρι το τέλος της ζωής της µιλούσε ελληνικά.» 
   Τα λεγόµενα αυτά επιβεβαιώνουν και οι διηγήσεις απογόνων των προσφύγων που 
παρακολουθήσαµε στο ντοκιµαντέρ που προβλήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη µε θέµα 
το διωγµό και την ανταλλαγή των πληθυσµών. Το λόγο είχανε απόγονοι τόσο 
Ελλήνων όσο και Τούρκων που εγκατέλειψαν τον τόπο γέννησης τους και κατέφυγαν 
στη χώρα που αποφασίστηκε πως ανήκανε.. Αυτό που µας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση 
ήτανε οι οµοιότητες που παρουσίαζαν οι αφηγήσεις τους. Και οι δύο πλευρές 
εγκατέλειψαν µε πόνο τον τόπο που µεγάλωσαν το οποίο τον περιέγραφαν σαν ένα 
χαµένο παράδεισο. Επίσης οι µουσουλµάνοι, όπως και οι Έλληνες πρόσφυγες δεν 
έγιναν αµέσως αποδεκτοί από τους ντόπιους πληθυσµούς της Τουρκίας που 
υποχρεώθηκαν να εγκατασταθούν. Χαρακτηριστικά ανέφερε µια γυναίκα ,εγγονή 
µουσουλµάνων ανταλλαγέντων πως όταν βρέθηκαν στο τούρκικο χωριό που θα ήταν 
ο καινούριος τόπος διαβίωσης τους, οι κάτοικοι ενώ στην αρχή τους υποδέχτηκαν 
θερµά και τους προσέφεραν φαγητό, µόλις τους άκουσαν να µιλούν ελληνικά άρχισαν 
να τους αποκαλούν «’Ελληνες» και προσπάθησαν να πάρουν πίσω τις τροφές που 
τους είχαν δώσει.  
    Μέσα λοιπόν από αυτές τις παράλληλες και συγκινητικές ιστορίες των προσφύγων, 
διαφαίνεται η έννοια του τόπου και της πατρίδας τόσο µε τη γεωγραφική της 
ερµηνεία όσο και µε την έννοια εκείνη που περικλείει τις αναµνήσεις και τα βιώµατα 
ενός ανθρώπου, τις παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιµα και τις συνήθειες που συνδέθηκαν 
µε µια συγκεκριµένη περιοχή. Μετά τον ξεριζωµό και την αποµάκρυνση του 
ανθρώπου από τον τόπο, αυτός πάντα θα ζει µέσα του και όταν βρεθεί ξανά το 
κατάλληλο “έδαφος” οι παραδόσεις που ζουν µέσα στις καρδίες των ανθρώπων θα 
φυτευτούν, θα ευδοκιµήσουν και θα συνεχίσουν την πορεία τους  
 
2 Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ                                      
Μετά την Μικρασιατική καταστροφή, πρόσφυγες κατέφυγαν σε όλη την 
Ελλάδα µε την πλειοψηφία αυτών να καταφεύγουν στα νησιά του Ανατολικού 
Αιγαίου, στη Θράκη και στην Ανατολική Μακεδονία, στην Εύβοια και στην 
Στερεά Ελλάδα. Οι µετακινήσεις τους πάνω στα καράβια γίνονταν µε αντίξοες 
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συνθήκες. Ταξίδευαν στοιβαγµένοι ο ένας πάνω στον άλλον καθώς τα πλοία 
χωρούσαν πολύ µικρότερο αριθµό ανθρώπων. Τουλάχιστον τέσσερις µέρες 
ταξίδι κάτω από τη βροχή και το δυνατό ήλιο. Όταν έφτασαν στην Ελλάδα η 
βοήθεια που δέχτηκαν δεν ήταν η προσδοκώµενη καθώς το ελληνικό κράτος 
και η κοινωνία ήταν 
απροετοίµαστοι για 
µια µαζική έλευσή 
πληθυσµών. Για να 
αντιµετωπιστεί η 
κατάσταση µεγάλη 
ήταν συνεισφορά 
ξένων 
φιλανθρωπικών 
οργανισµών όπως 
ο Ερυθρός Σταυρός.   
Οι άνθρωποι αυτοί 
όπως είναι φυσικό 
και λόγω των κακών 
συνθηκών 
διαβίωσης υπέφεραν πολλές αρρώστιες όπως η ελονοσία και η φυµατίωση. 
Μεγάλο µέρος τους άφησε την τελευταία του πνοή πάνω στα καράβια. Το 20% 
από όσους έφτασαν στον προορισµό τους πέθανε στον πρώτο χρόνο από 
αρρώστιες και υποσιτισµό. Το πρόβληµα της στέγασης επίσης ήταν µεγάλο και 
για την αντιµετώπιση του ιδρύθηκε από το κράτος, στις 3 Μαρτίου 1923, το 
Ταµείο Περίθαλψης Προσφύγων (Τ.Τ.Π.) του οποίου σκοπός ήταν να 
αντιµετωπίσει αποτελεσµατικα το προσφυγικό ζήτηµα παρακάµπτοντας τα 
προβλήµατα της γραφειοκρατίας. Στα σχέδια του περιελήφθησαν τέσσερις 
περιοχές της Αττικής ως µόνιµοι τόποι εγκατάστασης. Αυτές ήταν η 
Καισαριανή, ο Βύρωνας, η Νέα Ιωνία και  Κοκκινιά. Επισήµως ο λόγος ήταν 
πως βρίσκονταν κοντά στην Αθήνα και τον Πειραιά. Ανεπίσηµα όµως η 
επιλογή των περιοχών αυτών ήταν το οικονοµικό και πολιτικό υπόβαθρο του 
πληθυσµού  που θα έµεναν εκεί.   Με τη συνδροµή λοιπόν του Τ.Π.Π άρχισε η 
κατασκευή των πρώτων οικηµάτων. Κάθε 10 ή 12 σπίτια αποτελούσαν ένα 
τετράγωνο στο κέντρο του οποίου βρισκόταν µια αυλή µε κοινές τουαλέτες. Τα 
σπίτια αυτά ήταν πλίνθινα και είχαν ένα δωµάτιο για να στεγαστεί ολόκληρη 
οικογένεια. Οι συνθήκες εγκατάστασης τους όπως διαπιστώνουµε ήταν κακές 
και η προχειρότητα στην αντιµετώπιση των προβληµάτων τους εµφανής. Η 
∆όµνα Σαµίου ανακαλεί: «Το φθινόπωρο, η ∆ηµαρχία µοίραζε από ένα ρολό 
πισσόχαρτο στον κάθε νοικοκύρη και σκεπάζονταν οι τάβλες της στέγης. 
‘Όµως ο άνεµος το έσκιζε, το χειµώνα και στάζανε τα νερά της βροχής µέσα σε 
τενεκέδες και λεκάνες. Έξι παράγκες στη σειρά, µεσοτοιχία µε µία τάβλα, έξι κι 
από την άλλη. Όλα τα άκουγες. Από το ροχαλητό µέχρι τους καυγάδες των 
γειτόνων». 
   Τα οικήµατα που κατασκευάστηκαν από το Τ.Π.Π. σύντοµα φάνηκε πως ήταν 
πολύ πρόχειρα και άχρηστα. Αποδείχθηκε λοιπόν ότι το κολοσσιαίο έργο της 
προσφυγικής αποκατάστασης ήταν αδύνατο να πραγµατοποιηθεί χωρίς ξένη 
βοήθεια. Η κοινωνία των εθνών (Κ.Τ.Ε.)  ανταποκρίνεται σε ελληνικό αίτηµα και 
εγκρίνει δάνειο στη χώρα µε σκοπό την πλήρη αποκατάσταση των 
προσφύγων. Το δάνειο ως τα τέλη του 1929 ανέρχεται στις 12,5 εκατοµµύρια 
αγγλικές λύρες 
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 Οι πρόσφυγες σιγά σιγά είτε ενσωµατώθηκαν σε ∆ήµους είτε ίδρυσαν δικούς τους 
δίνοντας συνήθως ένα όνοµα που παρέπεµπε σε κάποια Μικρασιατική πόλη. 
Ενδεικτικά µερικές: Νέα Ιωνία, Νέα Χαλκηδόνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Ερυθραία, 
Νέα Αρτάκη, Ψαχνά, Πολιτικά, Παλαιό Φάληρο, Νέα Κίος, τα Προσφυγικά στη 
Λεωφόρο Αλεξάνδρας κ.α.  Πριν από τη µόνιµη κατοικία τους και φτάνοντας στην 
Αθήνα και τον Πειραιά, προσπάθησαν να στεγαστούν πρόχειρα κατασκευάζοντας 
παράγκες και στήνοντας αντίσκηνα. ¨Οσοι αργότερα έµειναν στην Καισαριανή 

εγκαταστάθηκαν αρχικά στον προαύλιο χώρο του νοσοκοµείου Συγγρού. ‘Άλλο 
σηµείο εγκατάστασής τους ήταν στον αρχαιολογικό χώρο του Θησείου καθώς υπήρχε 
ανοιχτός χώρος κατάλληλος για στήσιµο σκηνών. Η έλλειψη αποχέτευσης , 
ύδρευσης, ηλεκτρισµού ήταν από τα βασικά προβλήµατα που είχαν να 
αντιµετωπίσουν. 

  Τις αντίξοες αυτές συνθήκες αντιπάλεψαν οι Μικρασιάτες. Ο αισιόδοξος 
χαρακτήρας και το ανήσυχο πνεύµα τους, τους µετέτρεψαν σε ένα πραγµατικά 
δηµιουργικό δυναµικό για τη νεοελληνική κοινωνία. Το Τ.Π.Π καταργήθηκε το Μάιο 
του 1925 και ιδρύθηκε η ΕΑΠ (επιτροπή αποκατάστασης προσφύγων) για την πιο 
αποτελεσµατική αντιµετώπιση του προσφυγικού. Η ΕΑΠ προσπάθησε να 
εγκαταστήσει πληθυσµούς προερχόµενους από την ίδια ή την ευρύτερη περιοχή στον 
ίδιο τόπο κι από εκεί προήλθαν τα διάφορα τοπωνύµια. Χωρίστηκαν σε «αστούς» και 
«αγρότες» αναλόγως µε τον τόπο διαµονής τους και την επαγγελµατική τους 
απασχόληση. Οι αστοί δούλεψαν σε οικοδοµές, εργάτες σε βιοτεχνίες, πλανόδιοι. Οι 
πιο εύποροι ξεκίνησαν δική τους επιχείρηση ή ασχολήθηκαν µε το εµπόριο 

 
Περιοχές εγκατάστασης 

ΑΣΤΟΙ 

Καισαριανή. Η Καισαριανή , το όνοµα της οποίας δόθηκε από το Μοναστήρι 
Καισαριανής το οποίο βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Υµηττού. Πριν την 
εγκατάσταση  των προσφύγων η περιοχή δεν ήταν ιδιαίτερα θελκτική για ‘ίδρυση 
συνοικισµού καθώς η τοποθεσία ήταν ιδιαίτερα βραχώδης και ερηµική. Είναι 
χαρακτηριστικό πως στην απογραφή του 1920 ο πληθυσµός της έφτανε τα 20 άτοµα. 
Η µετατροπή της σε κατοικηµένη περιοχή ταυτίζεται µε την άφιξη των προσφύγων. 
Από το Σεπτέµβρη  του 1922 µέχρι τις αρχές του 1923 µέσα σε συνθήκες βιασύνης 
και προχειρότητας εγκαταστάθηκαν 8.000 περίπου πρόσφυγες από τα παράλια της 
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Μικράς Ασίας. Στην πλειονότητα τους προέρχονταν από τα Βουρλά (αρχαίες 
Κλαζοµενές)  της Σµύρνης. Το γεγονός της κοινής καταγωγής τους δηµιούργησε ένα 
κλίµα συσπείρωσης στους κατοίκους καθώς αποτελούσε παρηγοριά το γεγονός των 
κοινών αναµνήσεων από τον τόπο καταγωγής. Η θαλπωρή και η κοινή προέλευση 
τους έδιναν δύναµη για τη νέα ζωή που ξεκινούσαν. Οι συνήθεις του παρελθόντος, τα 
ήθη και τα έθιµα της πατρογονικής εστίας που άφησαν πίσω τους συντέθηκαν τώρα 
µε την πίκρα του ξεριζωµού αλλά και την οργή τόσο κατά της πολιτείας όσο και των 
ντόπιων που τους αποµόνωναν σαν «µίασµα» για την κοινωνία. Εκτός από τα Βουρλά 
εγκαταστάθηκαν στην Καισαριανή και 63 οικογένειες από το Σιβρισάρι και 
ολιγάριθµοι από άλλες περιοχές. Τα Βουρλά της Σµύρνης ήταν µια από τις πιο 
ειρηνικές και φιλόξενες κοινωνίες της Μ.Ασίας. Ήταν κλειστοί ως προς τις 
συναναστροφές τους µε άλλες εθνότητες κι αυτό εξηγεί το γεγονός ότι δε µιλούσαν 
σχεδόν καθόλου τούρκικα αλλά ελληνικά γεµάτα όµως από δάνεια τούρκικα καθώς 
και ιδιωµατισµούς.  
     Στο επαγγελµατικό τοµέα ασχολούνταν κυρίως µε εξαγωγές σταφίδας, ήταν 
βιοτέχνες , έµποροι, ιδιοκτήτες αµπελιών.  Οι περισσότεροι όµως ήταν αγρότες µε 
βασικό προσανατολισµό την καλλιέργεια του αµπελιού. Στο πολιτικό επίπεδο ήταν 
άνθρωποι φιλελεύθεροι και ερχόµενοι στην Ελλάδα, οι Βουρλιώτες όπως άλλωστε 
και το µεγαλύτερο µέρος των προσφύγων στράφηκαν προς το κόµµα των 
φιλελευθέρων του Ελευθερίου Βενιζέλου.     Η Μεγάλη Ιδέα και ο αλυτρωτισµός που 
προβλήθηκαν και υποστηρίχθηκαν από το κόµµα, όπως η συµβολή τους στη σύναψη 
της συνθήκης των Σεβρών, ήταν βασικός λόγος, Επίσης όσα ακολούθησαν της 
Μικρασιατικής καταστροφής, η αποσύνδεση του ονόµατος του Βενιζέλου, τα λάθη 
της βασιλικής κυβέρνησης και η ολιγωρία της πολιτείας στα προβλήµατα τους, 
ενίσχυσαν αυτή την προτίµηση.  
  Η συντηρητική όµως στροφή του Βενιζέλου όµως από το 1928 καθώς και οι 
ενέργειες του στα πλαίσια της ελληνοτουρκικής φιλίας άλλαξαν τον προσανατολισµό 
τους. Χαρακτηριστική βολή δόθηκε όταν στο κλίµα της καλής θέλησης και γειτονίες 
αποφασίστηκε να µη δοθούν αποζηµιώσεις από το τούρκικο κράτος για τις υλικές 
ζηµίες και τις περιουσίες που έχασαν οι Μικρασιάτες. Μετά από αυτά τα γεγονότα, 
στράφηκαν προς το ΚΚΕ. 
Πρόσφυγες επίσης εγκαταστάθηκαν εκτός από το δήµο Καισαριανής και στο δήµο 
µας, στα  «Κουπόνια» (σηµερινά Άνω Ιλίσια-Ζωγράφου-Γουδή). Η ταβέρνα 
«Μικρασιάτικο Μεζεδοπωλείο» Γαλήνης 10, Ζωγράφου είναι παράδοσιακή 
µικρασιατική-πολίτικη κουζίνα 

Καλλιθέα Η ραγδαία πληθυσµιακή µεταβολή λοιπόν αποτέλεσµα της Μικρασιατικής 
Καταστροφής και του προσφυγικού ρεύµατος που ακολούθησε, οδήγησε στη 
διοικητική αναδιάρθρωση αυτόνοµων κοινοτήτων που αποσπάστηκαν από του 
∆ήµους Αθηνών και Πειραιώς. Έτσι µε το Προεδρικό διάταγµα της 16ης 
Φεβρουαρίου 1925 η Καλλιθέα αποσπάστηκε από το ∆ήµο Αθηναίων και έγινε 
κοινότητα. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα δηµοσιεύθηκε επί πρωθυπουργίας Ανδρέα 
Μιχαλακοπούλου. Αυτός λοιπόν ο χώρος είναι ο πρώτος προσφυγικός συνοικισµός, 
γνωστός τότε ως Συνοικισµός Ποντίων Σκοπευτηρίων. 
 Το 1925 ταυτοχρόνως και άλλοι πρόσφυγες της Μ. Ασίας κ’ ανατολικής Θράκης 
στεγάστηκαν στο Νέο Φάληρο. Η οριστική στέγαση των προσφύγων της Καλλιθέας 
συντελέσθηκε τα έτη 1928-1934. Κατά την περίοδο αυτή χτίστηκαν τα πρώτα σπίτια 
στη δεξιά πλευρά της τότε οδού ∆ήµητρος και ∆αβάκη που δεν ήταν κατοικηµένη.  κι 
όµως παρόλα αυτά οι Πόντιοι της Καλλιθέας µε τη δραστηριότητά τους µεταξύ των 
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Ελλήνων µετέτρεψαν τη «ζούγκλα» σε κατοικήσιµο χώρο και τον κατέστησαν 
κεντρικό σηµείο της πόλης. 
 Νέα Ιωνία Μπορεί να θεωρηθεί ότι ιδρύθηκε την Κυριακή 27 Ιουνίου 1923, όταν ο 
Νικόλαος Πλαστήρας εγκαινίασε την τότε περιοχή «Ποδαράδες» τον συνοικισµό για 
τους πρόσφυγες από τη Σπάρτη της Πισιδίας, οι οποίοι είχαν έρθει στην Ελλάδα µετά 
την Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 και την ανταλλαγή πληθυσµών του 1923. Ο 
συνοικισµός ονοµάστηκε αρχικά Νέα Πισιδία, αλλά η ονοµασία δεν επικράτησε 
καθώς προστέθηκαν σύντοµα πρόσφυγες από την Ινέαπολη, την Κασταµονή, τη 
Σαφρόµπολη, την Αλόγια και την Αττάλεια και τα περίχωρά της, τα Βουρλά, το 
Αϊβαλί, τα Θυάτειρα και άλλες πολιτείες της Ιωνίας όπου ανθούσαν σπουδαίες 
Ελληνορθόδοξες κοινότητες. Έτσι, πήρε την ονοµασία «Νέα Ιωνία». 
    Η πόλη αναπτύχθηκε γρήγορα, καθώς οι αστοί πρόσφυγες είχαν ικανότητες στις 
επιχειρήσεις και στο εµπόριο. Η περιοχή αναδείχτηκε το κέντρο 
κλωστοϋφαντουργίας και, µετά την κατοχή, ως µεγάλος εµπορικός ∆ήµος. 
Αποτελείται από 13 συνοικίες-γειτονιές: Νέα Ιωνία (κέντρο), Περισσός, Ινέπολη-
Πευκάκια, Σαφράµπολη, Νεάπολη, Ελευθερούπολη, Καλογρέζα, Αλσούπολη, 
Λαζάρου, Ανθρακωρυχεία, Ειρήνη, Οµορφοκλησσιά και Παλαιολόγου. Συνορεύει 
δυτικά µε τη Νέα Φιλαδέλφεια, ανατολικά µε τη Φιλοθέη και το Γαλάτσι, βόρεια µε 
το Ηράκλειο και νότια µε το δήµο Αθηνών.   
Νέα Σµύρνη. Ο πιο γνωστός ίσως δήµος που δηµιουργήθηκε από Μικρασιάτες 
πρόσφυγες, είναι ο δήµος Νέας Σµύρνης. Στα πλαίσια της εργασίας µας 
επισκεφθήκαµε την Εστία Νέας Σµύρνης, επίσκεψη που αποδείχτηκε πολύτιµη 
εµπειρία. Στη Νέα Σµύρνη, όπως στο Παλαιό Φάληρο και την Καλλίπολη του 
Πειραιά εγκαταστάθηκαν εύποροι πληθυσµοί που είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν 
µόνοι τους κατοικίες µέσα στην πόλη. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης µας στα 
µουσεία της Εστίας µάθαµε αρκετά πράγµατα για τη ν προσφυγική αυτή συνοικία 
που φέρει το όνοµα της πόλης που συνδέθηκε µε τη µαζικής έξοδο των Ελλήνων από 
την Ιωνία. Οι Σµυρνιοί πρόσφυγες κατέφυγαν στην περιοχή και το 1924 
δηµοσιεύτηκε το «Νέο Σχέδιο Αθηνών» που περιελάµβανε τον αστικό συνοικισµό 
των προσφύγων της Σµύρνης. Η πόλη άρχισε να οικοδοµείται το 1926 µε λίγους 
µόλις κατοίκους, ενώ η πραγµατική εξέλιξη έγινε τη δεκαετία του 30’ µε µία αύξηση 
πληθυσµού περί τις 8.500 κατοίκους. Τα επόµενα χρόνια χτίστηκαν σχολεία, 
εκκλησίες, φυτεύτηκε το Άλσος, ιδρύθηκε ο αθλητικός όµιλος «Μίλωνας», ενώ ο 
«Πανιώνιος» εγκαταστάθηκε στο ∆ηµοτικό Στάδιο Ν. Σµύρνης που ολοκληρώθηκε 
το 1940. 
    Η εκκλησία της Νέας Σµύρνης η Αγία Φωτεινή χτίστηκε στα πρότυπα της 
εκκλησίας που υπήρχε στην πόλη της Μικράς Ασίας. Οι πρόσφυγες κατάφεραν και 
διέσωσαν το ξύλινο τέµπλο και στη συνέχεια θεµελίωσαν το ναό, το καµπαναριό του 
οποίου κατασκευάστηκε σύµφωνα µε τα σχέδια της Αγίας Φωτεινής της Σµύρνης.  
Με την πάροδο των χρόνων η µικρή κοινότητα µετεξελίχθηκε σε έναν από τους 
µεγάλους ∆ήµους της Αττικής. Ξεκινώντας από µία άγονη έκταση χαµηλής αξίας, 
άνθρωποι συναισθηµατικά καταρρακωµένοι από τον ξεριζωµό τους και παρόλα αυτά 
γεµάτοι θέληση ξεκίνησαν να χτίζουν µικρά, απλά σπίτια και κατέληξαν να φτιάξουν 
από το τίποτα κάτι πραγµατικά µεγάλο: όχι απλά ένα ∆ήµο, αλλά µία καινούρια ζωή 
που, χωρίς να ξεχνάει το παρελθόν της, προχώρησε µπροστά. Μία παρόµοια ιστορία 
έχουν και οι περισσότερες συνοικίες-δήµοι προσφύγων. Τέτοιοι άνθρωποι θα πρέπει 
να δίνουν το λαµπρό παράδειγµα, ειδικά σήµερα, που ο κόσµος χάνει τις ελπίδες του. 
  Στην αρχή τα σπίτια των προσφύγων ήταν µονοκατοικίες µε αυλές στις οποίες 
φύτευαν πολλά λουλούδια για να θυµίζουν τις αυλές των σπιτιών που άφησαν πίσω 
τους.. ¨Όπως µας είπε η ξεναγός µας στην Εστία Νέας Σµύρνης η περιοχή 
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χαρακτηρίζονταν ως ένας «µεγάλος ανθόκηπος»! Φυσικά η εικόνα της περιοχής 
σήµερα έχει αλλάξει καθώς, όπως στις περισσότερος περιοχές της Αθήνα, 
κυριαρχούν οι πολυκατοικίες.  
   
ΑΓΡΟΤΕΣ 
 
Πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Η Μαγνησία 
φιλοξένησε µεγάλο αριθµό κι αυτό φαίνεται και από το τοπωνύµιο Νέα Ιωνία σε 
γνωστή περιοχή του Βόλου. Η Θεσσαλία και η Μακεδονία υποδέχτηκαν 
προσφυγικούς πληθυσµούς λόγω των νεοαποκτηθέντων αγροτικών εκτάσεων, πρώην 
µουσουλµανικών ιδιοκτησιών τις οποίες οι Μικρασιάτες και Πόντιακοί προσφυγικοί 
πληθυσµοί καλλιέργησαν τονώνοντας ιδιαίτερα την αγροτική οικονοµία της χώρας.  
Καπνοπαραγωγοί εργάστηκαν στην Ανατολική Μακεδονία αµπελουργοί στην Κρήτη, 
σηροτρόφοι στο Σουφλί και την Έδεσσα. Εγκατάσταση έχουµε και στα νησιά του 
Ανατολικού Αιγαίου καθώς ήταν κοντά στις χαµένες πατρίδες και ο πρώτος τόπος 
αποβίβασης τους από τις ακτές απέναντι.  
 
                                         
Περίθαλψη 
 
¨Όπως προαναφέρθηκε ένα από τα βασικότερα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν οι 
πρόσφυγες ήταν αυτό της περίθαλψης. Για να αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού 
το κράτος µετατρέπεται σε νοσοκοµείο προσφύγων το ∆’ Στρατιωτικό Νοσοκοµείο, 
το σηµερινό Ιπποκράτειο. Ας δούµε λίγα λόγια για την ιστορία του. 

Νοσοκοµείο Προσφυγών Αθηνών (1922 
- 1935) Το επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης 
Σοφίας κτίριο του Ιπποκρατείου 
Νοσοκοµείου Αθηνών κτίσθηκε στο τέλος 
του 19ου αιώνος και στέγασε το 
Μαράσλειο Χηµείο µέχρι τις αρχές του 
Α\' Βαλκανικού πολέµου ( 1912 ). Το 
οίκηµα αυτό σύµφωνα µε τις " 
Αναµνήσεις ( 1867-1957 ) " Του Μαρίνου 
Γερουλάνου " είχε µετατραπεί εις 
προσωρινόν Νοσοκοµείον και είχεν 
αποκτήσει επαρκείς εγκαταστάσεις 
χειρουργείων και άλλων χώρων. Αυτό 
επετεύχθη κατά τας αρχάς του Πρώτου 
Βαλκανικού Πολέµου µε την αµέριστον 
φροντίδα της Πριγκιπίσσης τότε Σοφίας, 
του ∆ιαδόχου και του µηχανικού 
Αλεξάνδρου Ζαχαρίου, όστις παρέσχεν 
αµέσως εκ του καταστήµατός του όλας τας αναγκαίας εγκαταστάσεις 
υδραυλικών,ηλεκτρικών ειδών, κ.τ.λ. Ωργανώθη ούτως εξαίρετον Νοσοκοµείον όπου 
εγκατεστάθη η Αποστολή του Γερµανικού Ερυθρού Σταυρού υπό τον Coenen, 
µετέπειτα καθηγητήν εις το Μύνστερ της Βεστφαλίας. Μετά την αναχώρησιν του 
Γερµανικού Ερυθρού Σταυρού, παρέµεινεν τούτο καθ ολα τα µετέπειτα έτη, ως 
Στρατιωτικόν Νοσοκοµείον υπό στρατιωτικήν διοίκησιν.Το έτος 1922 µετά την 
Μικρασιατικήν καταστροφήν επιτάσσεται το προαναφερθέν ∆\' Στρατιωτικό 
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Νοσοκοµείο και µε βασιλικό ∆ιάταγµα ιδρύεται εις τον ίδιο χώρο το " Νοσοκοµείο 
Προσφύγων Αθηνών " ( ΦΕΚ 214 τ. Α\' 3-8-1923 )Το Νοσοκοµείο Προσφύγων 
Αθηνών συγκέντρωσε τότε πολλούς ιατρούς µε µεγάλη εµπειρία από τα Νοσοκοµεία 
της Κωνσταντινούπολης και της Σµύρνης.Την ∆ιεύθυνση του Νοσοκοµείου 
Προσφύγων Αθηνών από της ιδρύσεώς του, την οποίαν διετήρησε επί µίαν 25ετίαν, 
ανέλαβε ο Απόστολος Ορφανίδης, Επίατρος, τέως διευθυντής του Στρατιωτικού 
Νοσοκοµείου Σµύρνης, ο οποίος διετέλεσε και Υπουργός Υγιεινής, Πρόνοιας και 
Αντιλήψεως. Με πρόσφατη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιπποκρατείου, 
µετά από εισήγηση του ∆ιοικητού, ο προαύλιος χώρος του νοσοκοµείου ονοµάσθη " 
Πλατεία Αποστόλου Ορφανίδη Πρώτου ∆ιευθυντού Προσφυγικού Νοσοκοµείου 
Αθηνών ". Από την εφηµερίδα " Ελεύθερο Βήµα " της 2-10-1922 παρατίθεται 
ειδοποίησις του Υπουργείου Περιθάλψεως µε την οποίαν καλούνται διατελέσαντες 
νοσοκόµοι εις τα διάφορα Ελληνικά Νοσοκοµεία της Μ. Ασίας,αν επιθυµούν να 
προσληφθούν εις ιδρυόµενα προσφυγικά νοσοκοµεία, να παρουσιασθούν εις τον 
∆ιευθυντή " του εν Μαράσλειω χηµείω Νοσοκοµείου " Α. Ορφανίδη.Στο φύλλο 331 
του πρώτου Τέυχους της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως δηµοσιεύθηκε Νοµοθετικό 
∆ιάταγµα της 21ης Σεπτεµβρίου 1926 " Περί Οργανώσεως του Νοσοκοµείου 
Προσφύγων Αθηνών  Ήταν ο πρώτος οργανισµός του Νοσοκοµείου. 

 
Αγγελία του Υπουργείου Περιθάλψεως στο φύλλο της Εφηµερίδος "Ελεύθερο Βήµα" της 2-10-1922. 

Πρόκειται για την σηµερινή πρωϊνή εφηµερίδα των Αθηνών "ΤΟ ΒΗΜΑ", η οποία κυκλοφόρησε για πρώτη 
φορά το έτος 1922. 

 
Το Ελληνορθόδοξο Νοσοκοµείο της Σµύρνης το οποίο ιδρύθηκε το έτος 1723 και διέθετε το 1922, 400 

κλίνες (φωτογραφία από το λεύκωµα "Σµύρνη, Η Μητρόπολη του Μικρασιατικού Ελληνισµού" Πολιτιστικό 
Ίδρυµα Τράπεζα Κύπρου, Εκδόσεις "Έφεσος"). 

http://www.hippocratio.gr/index.php 
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3. Η ΖΩΗ ΣΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΠΑΤΡΙ∆ΕΣ 
 
    Η Ελλάδα και οι Έλληνες άργησαν να αντιληφθούν τη συνεισφορά και τη θετική 
επίδραση των Μικρασιατών και Ποντίων προσφυγικών πληθυσµών στη  
Νεοελληνική κοινωνία. Καθώς επρόκειτο για ανθρώπους που είχαν συνηθίσει σε 
έναν ποιοτικό τρόπο ζωής έφεραν µαζί τους τις συνήθεις και τον πολιτισµό των 
τόπων που άφησαν πίσω τους. Μπορεί πολλοί από αυτούς ειδικά τα πρώτα χρόνια τα 

άφιξης τους να αναγκάστηκαν να 
ζήσουν κάτω από αντίξοες συνθ   
ήκες και να εργαστούν σε 
χειρωνακτικές εργασίες που τους 
απέφεραν µικρό κέρδος, πίσω 
όµως στην Ιωνία άφησαν 
περιουσίες και συνήθειες που 
νοσταλγούσαν και αναβίωναν στις 
συζητήσεις τους για πολλά χρόνια.  
Επίκεντρο της οικονοµικής και 
πολιτιστικής δραστηριότητας της 
Μικράς Ασίας ήταν η Σµύρνη. 

Στην επίσκεψη µας στο Μουσείο Μπενάκη για την έκθεση που αφορούσε τη ζωή στη 
Μικρά Ασία πριν τη καταστροφή διαπιστώσαµε τον κοσµοπολίτικο χαρακτήρα της 
πόλης της Σµύρνης καθώς σε αυτή ζούσαν εκτός από Έλληνες που αποτελούσαν το ½ 
του συνολικού πληθυσµού, Τούρκοι, Αρµένιοι, Εβραίοι και Λεβαντίνοι (Ευρωπαίοι 
και Αµερικάνοι). Η Σµύρνη ήταν µια πόλη µε έντονη εµπορική δραστηριότητα που 
έδινε ευκαιρίες και προσέλκυε ανθρώπους από διάφορα µέρη της ¨Ελλάδας και όχι 
µόνο. 
  Ένα περίεργο κράµα Ανατολής και ∆ύσης, σε µια σπάνια συνύπαρξη πολιτισµών 
και εθνοτήτων , η ευηµερία των κατοίκων γινότανε έκδηλη από την ενδυµασία και 
τους τρόπους τους. Η διάσηµη προκυµαία του Κε ήταν το κέντρο της κοινωνικής 
ζωής όπου έσφυζε από ζωή τα χρόνια της ακµής της πόλης Οι γυναίκες της Ιωνίας 
φηµίζονταν για τη µαγειρική 
και τη νοικοκυροσύνη τους. 
Τα σπίτια τους ήταν ανοιχτά 
και φιλόξενα για τον κάθε 
επισκέπτη. Τα γλυκά, η 
µαγειρική τους τα κεντήµατα, 
οι γιορτές και οι συναθροίσεις 
ήταν κοµµάτι της ζωής τους. 
¨Ένας τόπος ευλογηµένος, κι 
ένας τρόπος ζωής γεµάτος 
ανέσεις και χαρές. 
 Στη συνέχεια της εργασίας µας εξετάζουµε τα ήθη και τα έθιµα των προσφύγων και 
την επίδρασή τους στην νεοελληνική κοινωνία. 
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4. ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 

(ΠΑΡΑΛΙΑ, ΚΑΠΠΑ∆ΟΚΙΑ, ΠΟΝΤΟΣ) 

    Το 1922 η προσπάθεια του ελληνικού κράτους να θέσει τη Μικρά Ασία υπό 
ελληνικό έλεγχο, είχε , όπως είδαµε άδοξη κατάληξη. Με τη συνθήκη της Λωζάννης, 
σφραγίστηκε η καταστροφή του χριστιανισµού της Μικράς Ασίας, ο οποίος 
οδηγήθηκε στις πορείες θανάτου, στον εκπατρισµό, στα τάγµατα εργασίας, στον 
εξανδραποδισµό, στο φρικτό θάνατο, στο διωγµό και την προσφυγιά. Μετά τη 
µικρασιατική καταστροφή του ’22 οι πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα, αν και 
τραυµατισµένοι οικονοµικά και ψυχικά κατάφεραν να κρατήσουν στη µνήµη τους τα 
ήθη και τα έθιµα, τα τραγούδια, τη µουσική και τους χορούς της γενέθλιας γης. 

    Όταν µιλάµε για χορό, γενικά, εννοούµε το σύνολο των ρυθµικών συσπάσεων 
του σώµατος, που στην αρχαιότητα ονοµαζόταν όρχηση ή χορεία, µέσα από τις 
οποίες  εκφράζονται αρµονικά η σχέση του σώµατος προς τη µουσική, το τραγούδι, 
το χώρο καθώς και τα συναισθήµατα και τα βιώµατα του χορευτή απέναντι στην 
κοινωνία. Οι ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί, στους οποίους εντάσσονται και οι χοροί 
της Μικράς Ασίας, διαιρούνται ουσιαστικά σε δύο κατηγορίες: στους ¨συρτούς¨ και 
τους ¨πηδηχτούς¨ καθώς και στις παραλλαγές τους. Η ονοµασία του κάθε χορού 
σχετίζεται µε τον τόπο καταγωγής του (π.χ. συρτός Μικράς Ασίας), έχει την 
ονοµασία προσώπων (Γιωργίτσα), διάφορων εποχών (πασχαλινός, αγιοβασιλιάτικος) 
και επαγγελµάτων (χασάπικος) κ.ά. 

 Η µουσικοχορευτική παράδοση της Μικράς Ασίας ήταν ιδιαίτερα πλούσια και 
ευηµερούσα, παρουσιάζοντας µεγάλη ποικιλία χορών. Κάθε περιοχή, ακόµα και κάθε 
χωριό, έχει τους δικούς του χορούς, γεγονός που οφείλεται σε λόγους όπως το κλίµα, 
ο τρόπος ζωής των κατοίκων, οι πόλεµοι, οι καταστροφές κ.λπ. Οι χοροί 
τελετουργικοί, µε λεβεντιά, αρχοντιά, σεµνότητα και περηφάνια εναλλάσσονται από 
αργούς σε γρήγορους, απαιτώντας οµοιοµορφία και συγχρονισµό, καθώς 
εµπλουτίζονται µε οµαδικές φιγούρες, αλλά και αναδεικνύουν τις δεξιοτεχνικές 
ικανότητες του πρωτοχορευτή. Μέσα από τις αυτοσχεδιαστικές κινήσεις εκείνος 
εκφράζει τα συναισθήµατα που βιώνει , διοχετεύοντας µέσα από την κίνηση την 
προσωπική του κατάθεση ψυχής ως προς τη ζωή. 

Οι χοροί που διασώθηκαν και διαδόθηκαν χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες µε 
κριτήρια 

• το θέµα σε: θρησκευτικούς (Ες Βασίλη), πολεµικούς ή πυρρίχιους (Χορός των 
µαχαιριών                                   

 ή σπαθιών), ερωτικούς (Τσιφτετέλι), πολεµικούς – ερωτικούς (του Πορφύρη) 
• το σχήµα σε: κυκλικούς σε ανοικτό κύκλο και σπάνια σε κλειστό 

(Σουρουντίνα),  
 αντικριστούς χορούς ή καρσιλαµάδες {καρσί = απέναντι} όπου οι χορευτές 

στέκονται      
 αντικριστά σε δύο σειρές (Καρσιλαµάδες) 
• τα άτοµα που χορεύουν σε: πολυµελείς (Μπάλλος), χορούς που χορεύονται σε 

ντουέτα  
 (Χορός των µαχαιριών) ή και από ένα άτοµο (Ζεϊµπέκικο) 
• το φύλλο σε: ανδρικούς (Ζεϊµπέκικο κατ’ εξοχήν), γυναικείους (Χορός των 

µαντηλιών),  
 µεικτούς (Μπάλλος). 
• τον τόπο σε: χορούς της Καππαδοκίας, της Μπάφρας Πόντου, των παραλίων 

της Μικράς   Ασίας 
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• τη δύναµη κατοχής σε: τούρκικους, ευρωπαϊκούς (Βαλς) 
• την κοινωνική τάξη σε: κουβαρντάδικα (Ρεµπέτικα), χορούς αριστοκρατίας 

(Μαζούρκες) 
• το κοινωνικό γεγονός σε: χορούς του γάµου, των αρραβώνων, του πανηγυριού 
• την εθιµική ζωή σε: χορούς της αποκριάς, χορούς συνδεδεµένους µε 

θρησκευτικές εορτές         
  (Αγιοβασιλιάτικος, Πασχαλινός) 
• την εποχή: (ανοιξιάτκος) 
• το επάγγελµα: (µακελάρικος = χασάπικος) 
 
 Το λαϊκό χορευτικό γεγονός δεν είναι ένας κόσµος ορµών και ενστίκτων, που 

εκφράζει τη ¨λαϊκή ψυχή¨ µια συγκεκριµένη στιγµή. Ο χορός ενέχει ¨κοινωνιολογικό 
οπλισµό¨, δηλαδή, εκφράζει τις απόψεις, την ιδεολογία, την κοινωνική, πολιτική και 
οικονοµική κατάσταση, τις θεωρήσεις για τον κόσµο και τη ζωή των χορευτών. 
Ενσωµατώνει, λοιπόν, και το κοινωνικό γίγνεσθαι αλλά και την προσωπική στάση 
του χορευτή. Οι χορευτικές εικόνες του µικρασιατικού ελληνισµού εντάσσονται 
απόλυτα στα παραπάνω, συνδυάζοντας την αργόσυρτη κίνηση της δεσποτικής 
Ανατολής και την ανάλαφρη επιδεικτική κίνηση της επεκτατικής ∆ύσης. 
Αποτυπώνουν, συνεπώς, τη διαφορετική τοπικότητα και κοινωνικότητα των 
κατοίκων της, εκφράζοντας  τον συντηρητικό ποντιακό ελληνισµό, τους 
κοσµοπολίτες Σµυρνιούς και τους αποµονωµένου στα υψίπεδα της Ανατολίας 
Καππαδόκες. 

     Ανάµεσα στους χορούς της Αιγιακής Μικράς Ασίας, του Πόντου και της 
Καππαδοκίας ενυπάρχουν συγγένειες και οµοιότητες. Οι Έλληνες της Μικράς Ασίας 
ζώντας για αιώνες σε αυτό τον χώρο ανέπτυξαν µια πλούσια χορευτική παράδοση, 
αφοµοιώνοντας δηµιουργικά ό, τι προσέφερε η επαφή τους µε όµορους λαούς. Η 
φυσιογνωµία των χορών της Μικράς Ασίας, η οποία στη συνέχεια εντάχθηκε στη 
κινησιολογική και χορευτική παράδοση της Ελλάδας, έρχεται να υποστηρίξει  την 
κοινή καταγωγή, την ιστορική συνέχεια, την οµοιογένεια στη σύνθεση του 
πληθυσµού καθώς και την πεποίθηση ελληνικότητας. Όµως, η γεωγραφική έκταση 
της Μικράς Ασίας και η µορφολογία του εδάφους της υπαγόρευσε διαφοροποιήσεις 
στις συµπεριφορές και νοοτροπίες των κατοίκων, οδήγησε δε σ συνδυασµό µε τις 
ιστορικές εξελίξεις στη δηµιουργία σύνθετων και διαφοροποιηµένων τοπικών και 
κατά συνέπεια χορευτικών χαρακτηριστικών.  

     Οι διαφοροποιήσεις αυτές υποχρεώνουν τη διάκριση της Μικράς Ασίας σε 
επιµέρους ζώνες:    

 α)  δυτική και νότια παραλιακή ζώνη 
 β)  δυτικός και ανατολικός Πόντος ή Καρς 
 γ)   Καππαδοκία και περιφέρειές της (Νίγδη, Καισάρεια, Φάρασσα) 
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  Ο πολιτισµικός διάλογος ανάµεσα στις τρεις ζώνες και τη Ελλάδα, παρέµενε 
πάντοτε ανοιχτός, εντάθηκε δε µετά την εκδίωξη των πληθυσµών και την προσφυγιά 
τους.   Με την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα βίωσαν το δίπολο ντόπιος/πρόσφυγας 
και οι προσφυγικοί πληθυσµοί άρχισαν να επαναδιαπραγµατεύονταν την ταυτότητά 
τους στο υπό διαµόρφωση ελληνικό έθνος – κράτος. Άλλοτε αποµονωµένοι, 
εγκλωβισµένοι στις παλιές θύµησες και άλλοτε πρωτοπόροι, ανοίγουν τις πύλες για 
πολιτιστικές τοµές. Η νοσταλγία για την παλιά πατρίδα, η προσπάθεια για ηθική 
αποκατάσταση και οι µνήµες αποτελούσαν µια πλούσια πηγή που είχε πολλά να 
προσφέρει όχι µόνο στον τρόπο ζωής και σκέψης, αλλά και στις θεωρήσεις τους για 
τον πολιτισµό και το χορό γενικότερα. Συνοπτικά, η χορευτική εικόνα της κάθε 
πολιτισµικής ζώνης περιλαµβάνει τις οµοιότητες, τις συγγένειες, την ποικιλία , την 
ιδιοµορφία και ιδιαιτερότητά της.  

   Σήµερα, το χορευτικό ρεπερτόριο της Μικράς Ασίας είναι σχεδόν παγιωµένο, 
έχει αποσπασµατικό χαρακτήρα και προέρχεται από δραστηριότητες συλλόγων, οι 
οποίοι δεν έχουν µελετήσει επαρκώς τη σχέση του χορού µε τα ήθη, τα έθιµα, τις 
καθηµερινές πρακτικές των ανθρώπων που χόρευαν, τον κύκλο του χρόνου στον 
οποίο εντάσσονταν και τον τρόπο µε τον οποίο χόρευαν οι χορευτές της εποχής 
εκείνης. Η συµβολική χροιά των χορών χάθηκε και όσα η πρώτη γενιά Mικρασιατών 
διατήρησε ως αναµνήσεις τείνουν να αλλοιωθούν και να υπηρετηθεί η σύγχρονη 
εκδοχή του φολκλόρ, µέσα στα πλαίσια ευκολίας και εύκολου εντυπωσιασµού.  

Σ’ αυτή τη µονοφωνική εκδοχή υπηρετείται η σκηνική παρουσίαση, υιοθετούνται 
χορευτικά στερεότυπα, τα οποία σε ένα βαθµό επινοούνται, ενώ παράλληλα 
επιλέχθηκε να προβληθούν οι χοροί, οι οποίοι εξυπηρετούσαν συγκεκριµένους 
σκοπούς και όχι την πραγµατικότητα. Έτσι για παράδειγµα µπορούµε να αναφέρουµε 
ότι από το ρεπερτόριο των χορών της Καππαδοκίας η περιοχή των Φαράσων 
υιοθετήθηκε, διότι ανταποκρινόταν στην ελληνοκεντρική τάση, δηλαδή, να 
παρουσιαστεί η ιστορική συνέχεια από Αρχαία Ελλάδα και Βυζάντιο, ενώ τα 
ζεϊµπέκικα και οι καρσιλαµάδες από την περιοχή της Προποντίδας αποκλείστηκαν 
από την παρουσίασή τους επειδή οι χορεύτριες λικνίζονται αισθησιακά χτυπώντας 
ζήλια ή κουτάλια και θεώρησαν ότι µπορεί να παραπέµψει ο χορός σε γυναικεία 
προκλητικότητα και σε διαφθορά. Επίσης µπορούµε να αναφέρουµε το γεγονός ότι 
πολλοί χοροί που συνοδεύονται από τουρκόφωνα ή καραµανλίδικα τραγούδια 
αποκλείστηκαν µήπως και θεωρηθεί ότι δεν υπάρχει εθνική καθαρότητα και έτσι 
υπονοµεύθηκε η γόνιµη συναλλαγή που υπάρχει όταν αναµειγνύονται διαφορετικές 
χορευτικές ταυτότητες. Στην ίδια λογική εντάσσεται και το γεγονός ότι 
παραλλάσσονται οι χορευτικές φόρµες για να εξυπηρετηθεί ο εντυπωσιασµός ή 
αυθαίρετα προστίθενται χορευτικές φιγούρες που αφορούν διαφορετικά χορευτικά 
πρότυπα. Όµως, πρέπει να αναφερθεί πως υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις, οι 
οποίες είναι επιτακτική ανάγκη να διατηρηθούν. 

 Κάθε µία από τις τρεις περιοχές της Μικράς Ασίας (Παράλια – Πόντος – 
Καππαδοκία)  παρουσιάζει χορευτική ποικιλία µε ιδιαιτερότητες, αλλά και 
συγγένειες που αντανακλούν την αισθητική, τις καταβολές, τις επιδράσεις και γενικά 
την πολιτιστική κληρονοµιά - τον  πολιτισµό, που διαµορφώνει την χορευτική 
ταυτότητα της περιοχής. Συγκεκριµένα: 
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Α)  ∆ΥΤΙΚΑ  ΚΑΙ  ΝΟΤΙΑ  ΠΑΡΑΛΙΑ  ΜΙΚΡΑΣ  ΑΣΙΑΣ

 
 Τα καφέ αµάν, τα παζάρια, οι γειτονιές της Σµύρνης και τα συνάφια της, καθώς 
και ο αγροτικός πληθυσµός που έµενε στα περίχωρά της, καθόρισαν το πέρασµα από 
την αγροτική στην αστικο-λαϊκή χορευτική παράδοση. Οι κοινωνικές ανακατατάξεις 
και οι συγκρούσεις που τις συνόδεψαν, από το τέλος του 18ου µέχρι και το πρώτο 
µισό του 19ου , συνετέλεσαν στη δηµιουργία ενός πολύµορφου χορευτικού ιδιώµατος 
που αποδίδει σε µικρογραφία τις ανταλλαγές και προσµίξεις µιας εξαστισµένης 
κοινωνίας. 
  Στους χορούς των παραλίων της Μ. Ασίας έχουµε την οικογένεια α) των 
συρτών, των µπάλλων ή συρτοµπάλλων, β) των χασάπικων, γ) των καρσιλαµάδων 
και των ζεµπέκικων των 9 χρόνων, που αποτυπώνουν τις µακροπρόθεσµες 
διαδικασίες ενσωµάτωσης ελληνικών χαρακτηριστικών (µε τις δυτικότροπες 
επιρροές), µε αυτά των βαλκανικών καθώς και της ευρύτερης Ανατολής.  
    Ο Μικρασιατικός Ελληνισµός γλυκαίνει ακόµα και σήµερα την πίκρα του, 
χορεύοντας τα τραγούδια του, ανακαλώντας στην µνήµη του την γλυκιά πατρίδα. Η 
χορευτική πολυµορφία της Μικράς Ασίας επιβιώνει ακόµα και στη σηµερινή εποχή, 
στους απογόνους των προσφύγων, αποδεικνύοντας την διαχρονική δυναµική του 
χορευτικού της ιδιώµατος. 
 

Β)  ∆ΥΤΙΚΟΣ  ΚΑΙ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ  ΠΟΝΤΟΣ  Ή  ΚΑΡΣ  
 
 Η γεωγραφική θέση του Πόντου και η πολύχρονη ιστορία του συνετέλεσαν 
στην παραγωγή ενός χορευτικού ιδιώµατος που εµφανίζει σχετική οµοιογένεια. Στον 
∆υτικό Πόντο, οι επιδράσεις των λιµανιών του Αιγαίου αντικατοπτρίζονται στα 
χορευτικά τραγούδια και στο περισσότερο ανάλαφρο χορευτικό στυλ (Οµάλ 
Κερασούντας) σε σχέση µε το Κοτσιχτόν Οµάλ (Οµάλ = οµαλό, ήπιο) του 
Ανατολικού Πόντου ή Καρς. Ο Ανατολικός Πόντος αποτελούσε ξεχωριστή 
γεωγραφική και διοικητική ενότητα που η τύχη της ήταν σε άµεση εξάρτηση από τις 
διακυµάνσεις των Ρωσοτουρκικών σχέσεων. Στο ρεπερτόριο του Ανατολικού 
Πόντου αντανακλώνται οι πολιτισµικές ανταλλαγές µε την περιοχή του Καυκάσου 
στον χορό Τας  ή Ταϊγατάν που µοιάζει χωρίς να ταυτίζεται µε τον χορό Καζάσκα. 
Υπάρχουν ωστόσο και παραµεθόριες ζώνες όπου συναντώνται προσµίξεις µε 
Καππαδόκες (όπως η περίπτωση των Μετετζήδων). Όντας προπύργιο της Βυζαντινής 
αυτοκρατορίας στις επελάσεις από την Ανατολή, οι Πόντιοι κράτησαν ζωντανή την 
ιδέα της Χριστιανοσύνης, της ελληνικής καταγωγής και του ηρωισµού που 
αναζωπύρωναν, ζώντας µέσα σε αντίξοες συνθήκες διαβίωσης κατά την οθωµανική 
κατοχή. Το όπλο ήταν αχώριστος σύντροφός τους Ακόµα και σε περιόδους ηρεµίας, 
συµµετείχαν σε τάγµατα Ντερεµπέηδων. Η διαρκής πολεµική δράση, η 
ανδροκρατική και πατριαρχική ιδεολογία, αντανακλάται στο χορευτικό ρεπερτόριο, 
συνδιαλεγόµενη µε την ιδέα του ηρωισµού και για τα δύο φύλα, της αγάπης και του 
τόπου, µε συµβολικές προεκτάσεις στα χορευτικά τραγούδια.  Τα χορευτικά σχήµατα 
είναι οµαδικά, κυκλικά, µε ποικίλες λαβές, αυστηρά οµοιογενή, χωρίς 
αυτοσχεδιασµούς και εκτός από τον Οµάλ (Κερασούντας, Τραπεζούντας, ∆ιπάτ, 
Τάµσαρα) και τα Τικ (µονό και διπλό), που συνοδεύονται πάντα από τραγούδι, η 
χορευτική µουσική είναι ως επί το πλείστον οργανική, µε µέτρια έως υπερβολικά 
γρήγορη µετρική αγωγή. Όταν οι χοροί εκτελούνται σε αστικά κέντρα π.χ. στην 
Κερασούντα ο χορός Μητερίτσα, υπάρχει µία χαλαρή διάκριση ανάµεσα στα δύο 
φύλα, ενώ όταν χορεύουν σε χωριά τα πράγµατα είναι αυστηρά, άντρες και γυναίκες 
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χορεύουν ξεχωριστά και επιτρέπεται µόνο να κινούνται έξω από τον 
σχηµατοποιηµένο κύκλο µε καγκελίσµατα π.χ. στον χορό Γιουβαρλαντούµ. Η 
δεξιοτεχνία των Ποντίων λυράρηδων είναι τέτοια που κάνουν το δοξάρι στον 
κεµεντζέ (κυβωτιόσχηµη ποντιακή λύρα) να πηγαινοέρχεται επτά φορές το 
δευτερόλεπτο. Σ’ αυτόν τον ξέφρενο µουσικό ρυθµό σβελτάδας και ταχύτητας, 
ακολουθούν οι χορευτές µε απαράµιλλη πολυρυθµική κινητική δεξιοτεχνία, 
εκφράζοντας τη δύναµη, τον ηρωισµό, την πίστη, την αγάπη στην ζωή και την 
πατρίδα. 
 
 
 
 
 

Γ)

 Αποκλεισ
Καππαδοκίας- 
εξισλαµισµούς 
χορευτικό ρεπε
χριστιανικής πίσ
Οι χορευτικές π
στην εξασφάλισ
θρησκευτική λα
τιµήν του Αη Β
«Εζ Βασίλη», 
∆εκαπεντάγουσ
περιστάσεις, όλ
συγκεκριµένος 
αλλάζει µελωδί
τον χορό του Α
φύλα, δεν είναι
ευθεία γραµµή 
χορογραφία εµ
στιλιζαρισµένη 
χωρίζεται σε αν
για την διάκρισ
γρήγορο, ανάλο
και ο χορός χού
µε γυναίκες. Ο
κλειστού κύκλο

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Η ΚΑΠΠΑ∆ΟΚΙΑ  ΚΑΙ  ΟΙ  ΠΕΡΙΦΕ
 

µένος από τα παράλια ο Ορθόδοξος 
αποτελώντας «νησίδες σε τουρκικό
κράτησε αλώβητη την ελληνική και θ
ρτόριο φέρει έντονα την σφραγίδα της
της, ειδικότερα σε αποµονωµένες περιφέ
ρακτικές στοχεύουν στην τόνωση του θρ
η της καλοχρονιάς. Το κυνήγι της «καλής
τρεία µ’ ένα πραγµατικά εντυπωσιακό τρ
ασίλη, ο Αηβασηλιάτικος, ως µιµική ανα
χορεύεται το Μέγα Πάσχα µε την ονο
το , του Αγίου Γεωργίου και του Σ
ες µε βάση το θρησκευτικό εορτολόγιο
χορός, προϋποθέτουν ότι ο χορός διατη
α και στίχους, προσαρµόζοντάς τους πάν
ντίπασχα έκλειναν οι γιορτές του Πάσχ

 όµως γνωστή η ακριβής διάταξή τους (
µε αλλαγές κατεύθυνσης και σε χωριστέ
φανίζεται ως επινοηµένη µεταγενέσ
για αποµονωµένους αγρότες. Εκτός ελαχ
τρικούς και γυναικείους, αντικατοπτρίζει
η των δύο φύλων. Ο χορός µε τα µαχαί
γα µε το µέγεθος του µαχαιριού και χορεύ
λιερε (κουτάλια). Ο «χορός µε τα µαντήλ
 χορός Αυγίτσα ή Σαββίτσα είναι οµαδ
υ, όπου συµµετέχουν µόνο νέοι άνδρες,
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ΡΕΙΕΣ  ΤΗΣ  

Ελληνικός πληθυσµός της 
 πέλαγος», -παρά τους 
ρησκευτική συνείδηση. Το 
 λατρείας της Ορθόδοξης 
ρειες όπως των Φαράσσων. 
ησκευτικού αισθήµατος και 
 τύχης» συνδυάζεται µε την 
όπο. Οµαδικός χορός προς 
παράσταση της ποµπής του 
µασία Πασχαλιάτικος, τον 
ταυρού. Οι διαφορετικές 
, στις οποίες χορεύεται ο 
ρεί τα ίδια βήµατα, όµως 
τοτε στην κάθε γιορτή. Με 
α. Συµµετείχαν και τα δύο 
έχει επικρατήσει σκηνικά η 
ς οµάδες τα δύο φύλα). Η 
τερα, διότι είναι πολύ 
ίστων χορών το ρεπερτόριο 
 δε την ισχύουσα αντίληψη 
ρια, διακρίνεται σε βαρύ ή 
εται µόνο από άντρες, όπως 
ια» συνδέεται αποκλειστικά 
ικός χορός µε την µορφή 

 ενώ ο «Σεήτα – τα» είναι 



χορός αντικριστός, χορεύεται µόνο από παντρεµένες γυναίκες που έχουν καλυµµένο 
το πρόσωπο και µε τις κινήσεις τους παραπέµπουν στις κρυµµένες διαστάσεις του 
γαµήλιου τυπικού.  
 Από την άλλη πλευρά η περιφέρεια της Καισάρειας, ως εµπορικός κόµβος, 
είναι περισσότερο ανοιχτή στην επικοινωνία µε τα παράλια και την 
Κωνσταντινούπολη. Συνδυάζει την αγροτική καθηµερινή πρακτική µε τον χορό 
Χαρµάν γιερί ή του Αλωνιού, µε τον αντρικό συγκαθιστό ζεϊµπέκικο Τσοκµέ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
   Ο τουρκόφωνος περίγυρος στην περιφέρεια του Προκοπίου, ο ξενιτεµός και η 
επαφή µε άλλες εθνοτοπικές οµάδες, διαµορφώνει µια διαφορετική χορευτική 
πρακτική ως προς την σχέση των δύο φύλων στους αντικριστούς χορούς. 
Συµπεριλαµβάνονται και τσιφτετέλια µε χρήση από τους χορευτές κροτάλων και 
κουταλιών, χωρίς να λείπουν και τα ζήλια. Οι οµαδικοί κυκλικοί χοροί είναι απόντες 
και τα ζεϊµπέκικα σπάνια. Ωστόσο τα γύρω χριστιανικά χωριά, µε οµαδικούς 
κυκλικούς χορούς όπως ο ∆ίπατος, ο κυκλικός και ο γυναικείος Πασχαλιάτικος 
(Σινασσός) και ο επίσης γυναικείος Πασχαλιάτικος από τα Ποτάµια µε την ονοµασία 
µακρουλός, και ο χριστουγεννιάτικος στρογγυλός, κρατούν µε τον Ίσσο της 
Σινασσού, που χορεύεται από ζευγάρι ανδρών ή γυναικών που χτυπούν ζίλια, την 
σχετική οµοιογένεια της περιοχής. Εδώ η ιδέα της Ορθοδοξίας συνδυάζεται µε την 
ελληνική γλώσσα , µέσα από τα ποικίλα τραγούδια που συνοδεύουν τους οµαδικούς 
κυκλικούς χορούς.  
 Τα ελληνόφωνα χωριά της Νίγδης και ιδιαίτερα οι Μυστιώτες µε ελάχιστες 
προσβάσεις στα παράλια, διαµορφώνουν µια τελεστική πρακτική µε συµβολικούς 
χορευτικούς κώδικες, όπως ο οµαδικός γυναικείος και µε µπροστελάτη άνδρα χορός 
Σουρουντίνα, ο οµαδικός δίπατος χορός, ο αντικριστός αλλά ζευγαρωτός (άντρας – 
γυναίκα) χορός χουλιέρε (=κουταλιών), όπως και ο κιουτσέκ (=νέος χορευτής) από 
ζευγάρι χορευτών ή και µονήρης, µε χρήση κουταλιών και µε συνοδεία νταηρέδων, 
δίνουν κοσµική διάσταση. 
       Οι καππαδόκικοι χοροί συνοδεύονται συνήθως από αργές µελωδίες και 
χαρακτηρίζονται από µία κατανυκτική προδιάθεση και εσωτερικότητα. Η φθίνουσα 
πορεία της χορευτικής πρακτικής των Καππαδοκών προσφύγων µετά την 
εγκατάστασή τους στην Ελλάδα, περιόρισε τον πλούτο της και παρά τον 
«µουσειακό» χαρακτήρα της, εξακολουθεί να προκαλεί και να προσκαλεί για έρευνα 
και µελέτη.  Ο Κοµφούκιος έλεγε ότι µόνο αν δεις τον χορό ενός λαού µπορείς να 
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τον καταλάβεις. Μέσα από το χορό τους οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία δίδαξαν 
τον πολιτισµό τους και πλούτισαν µε τις µνήµες τους, τις γνώσεις τους, τις 
ικανότητές τους, τη στάση της ζωής τους τον Ελλαδικό χώρο. Το κουράγιο τους και 
η λαχτάρα τους για ζωή, η εργατικότητά τους, το κέφι  και η αισιοδοξία τους, η 
γλυκύτητα του πάντα στραµµένου στην Ανατολή βλέµµατός τους, υπενθύµιζαν τις 
ανέγγιχτες από τον χρόνο αξίες, τις διαχρονικές αρχές που αποτελούν  
παρακαταθήκη για όσους δεν ξέχασαν καθώς και σύµβολο ελπίδας και ανεξάντλητο 
θησαυρό για τις επόµενες γενεές. 
 Ο χορός είναι απόλυτα συνδεδεµένος µε την ζωή, την καθηµερινότητα, τα ήθη, 
τις παραδόσεις, την νοοτροπία και τις συνήθειες µίας κοινωνίας , την οποία και 
εκφράζει. Για το λόγο αυτό πριν αναφερθούν οι ιδιαίτεροι χοροί της κάθε περιοχής, 
πρέπει να παρουσιαστεί και η δοµή της κοινωνίας, γιατί έτσι εξηγείται η λογική της 
κίνησης και η ηθική του χορού. 
 

 
Α)  ∆ΥΤΙΚΑ  ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ  -  ΑΙΓΙΑΚΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ 
 
  Οι χοροί των παραλίων της Μικράς Ασίας κατατάσσονται στις εξής δύο 
κατηγορίες: 
 α) τα κουβαρντάδικα:   ονοµάζονταν οι χοροί της διασκέδασης και του κεφιού, οι 
οποίοι χορεύονταν από τους επονοµαζόµενους κουβαρντάδες, ανθρώπους του χορού, 
του τραγουδιού, της γενναιοδωρίας – απλοχεριάς, της µεγαλοθυµίας, προερχόµενους 
κυρίως από κατώτερες κοινωνικές τάξεις. 
 β)χοροί της αριστοκρατίας:   ξενόφερτοι ευρωπαϊκοί χοροί (βαλς, µαζούρκα, 
πόλκα) που χορεύονταν από 50 εύπορες οικογένειες πλουσίων εµπόρων. 
    Στους χορούς των παραλίων της Μ. Ασίας έχουµε την οικογένεια α) των συρτών, 
µπάλλων ή συρτοµπάλλων, β) των χασάπικων, γ) των καρσιλαµάδων και των 
ζεµπέκικων των 9 χρόνων.  Κατά τη διεξαγωγή ορισµένων χορών οι χορευτές 
κρατούσαν ζήλια ή ποτηράκια.Μ Οι µικρασιάτικοι χοροί είναι πιο κοντά στον 
νεοέλληνα, γιατί τα σύγχρονα ρεµπέτικα και τα λαϊκά έχουν της ρίζες τους στα 
τραγούδια των νοτιοδυτικών παραλίων και της Σµύρνης. Μετά την καταστροφή του 
’22, αυτοί οι σκοποί και οι «µάγκικοι», όπως αποκαλούνταν από την αριστοκρατία 
της εποχής, χοροί, έγιναν αγαπηµένη διασκέδαση και των περιθωριακών και 
αποµονωµένων λαϊκών τάξεων των µεγάλων ελληνικών αστικών κέντρων. 

 

Ζεϊµπέκικος / Ζεϊµπέκικο (zeybek ή zeybeği )  

 Ο γνωστότερος και δηµοφιλέστερος, ίσως, χορός της Μικράς Ασίας που 
αφοµοιώθηκε από την ελληνική χορευτική παράδοση πιο εύκολα και πιο γρήγορα 
από κάθε άλλο χορό. Ωστόσο από όλους τους µοναχικούς χορούς, µόνο ο ζεϊµπέκικος 
κατάφερε να περάσει τόσο δυναµικά το κατώφλι του 20ου αιώνα και να γίνει 
κυρίαρχος λαϊκός χορός σε όλη σχεδόν τη χώρα. Ζεϊµπέκικο εισήχθη στην ελληνική 
ηπειρωτική χώρα µετά τη γενοκτονία 1922 στη Μικρά Ασία και τις εισερχόµενες 
προσφύγων προς την Ελλάδα. Εκτός από το όνοµά του, τίποτε δεν τον συνδέει ούτε 
µε τους άγριους ζεϊµπέκηδες, ούτε µε τους ωραίους αντικριστού των Ελλήνων της 
Mικράς Aσίας, φαίνεται όµως ότι το στοιχείο του αυτοσχεδιασµού είναι αρκετά 
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επαρκές για να τον κάνει να διαδίδεται πλατιά και 
φαίνεται, ότι παρά την παρούσα ταλαιπωρία και τον 
ευτελισµό του στις πίστες της χλιδής στο τέλος θα 
διασώσει την 
 αξιοπρέπεια του δίδοντας αφορµές και βάσεις σε 
άλλους χορευτές, µιας άλλης πίστας που σιγά  µα  
σταθερά  κάθε  καινούρια  µέρα στρώνεται. 
  Για την καταγωγή του ζεµπέκικου χορού υπάρχουν 
αρκετές εκδοχές µε ισχυρότερες τη µία που αναφέρει 
πως πρόκειται για αρχαίο ελληνικό χορό των ιωνικών 
και αιολικών φύλλων και τη δεύτερη σχετική µε την 
τούρκικη προέλευσή του. Η πρώτη εκδοχή στηρίζεται 
στην ετυµολογία της λέξης. Ειδικότερα το πρώτο 

συνθετικό Ζευς (=∆ίας, στα αρχαία ελληνικά) και το δεύτερο µπέκος ή βέκκος 
(=άρτος, ψωµί, στην φρυγική ή κατά την εποχή του Ηροδότου διάλεκτο). Μάλιστα, 
αρκετοί ερευνητές θεωρούν γενέτειρά του τη Θράκη, όπου οι Θρακιώτες ίδρυσαν 
αργότερα αποικία στις Τράλλεις της Μικράς Ασίας. οι Ζεϊµπέκηδες αριθµούσαν 
συνολικά 36.960 ψυχές και κατοικούσαν ιδιαίτερα στην περιοχή του όρους Τµώλου 
(Boz Daglari) και του όρους Μεσώγιδος (Aydin Daglari) µε κέντρο το Αϊδίνι. 
Ενδεχοµένως, λόγω των αποικιών υπάρχει και η δεύτερη εκδοχή, η οποία στηρίζεται 
ξανά στην ετυµολογία των ζεϊµπέκηδων (=παλικαριών, στην τουρκική διάλεκτο).  
         Οι πολύ ζωηρές και ταυτόχρονα βραχύτατες κινήσεις στον ζεϊµπέκικο, οι 
οποίες στο σύνολό τους εµφανίζουν δυναµικό σύνολό τους εµφανίζουν δυναµικό και 
επιθετικό χαρακτήρα, δίνουν την εντύπωση ότι πρόκειται για χορογραφία πολεµικού 
ή πυρρίχιου χορού.  Τα µαχαίρια ή τα σπαθιά που είχαν ανέµιζαν επιβλητικά στα 
χέρια τους, επιβεβαιώνοντας την επιθετική τους φύση. Ο επιθετικός χαρακτήρας των 
ζεϊµπέκικων χορών αποτελεί βέβαια κοινό χαρακτηριστικό και άλλων οµαδικών 
πολεµικών χορών των λαών της Ανατολής. Οι χοροί αυτοί εκφράζουν την οµορφιά, 
την ρώµη και την αντρειοσύνη. 
      Η µορφή του ζεϊµπέκικου που συναντάµε στην σύγχρονη Ελλάδα σε σχέση µε το 
χορό των πολεµοχαρών ζεϊµπέκηδων έχει µεταβληθεί. Από µαρτυρίες 
υπογραµµίζεται το γεγονός πως µετά την µεταφορά του στην Ελλάδα, το ύφος του 
ζεϊµπέκικου Μεταβλήθηκε: «Στην Ελλάδα το χορεύουν βλαµίτικα, ενώ στην πατρίδα 
δε χόρτακες να θωράς παλικάρια να το χορεύουν. Εδώ σκύβουν και φωνάζουν “για 
σ’ αδερφάκι µου». Το ζεϊµπέκικο δύσκολα χορεύεται. Είναι ιερατικός χορός µε 
ένταση , την οποία ο χορευτής οφείλει να γνωρίζει όταν χορεύει. Έχει ταυτιστεί ως ο 
χορός της ήττας, της απελπισίας για την ζωή, του ανεκπλήρωτου ονείρου. Είναι 
µονήρης χορός και δεν έχει βήµατα παρά µόνο φιγούρες. Ο κάθε χορευτής κάνει τις 
δικές του φιγούρες σε ένα µόνο τραγούδι, το οποίο µάλιστα µπορεί να χορέψει µόνο 
µία φορά. Εδώ φαίνεται να έχει τις απαρχές του ο θεσµός της «παραγγελιάς».  

    Ένας άγραφος µα απαράβατος κανόνας είναι πως µονάχα ένας  χορευτής έχει τη 
δυνατότητα να χορέψει το τραγούδι του στην πίστα. Κανείς δεν επιτρέπεται να 
χορεύει στον ίδιο χώρο ή να τον ενοχλήσει. Εάν κάποιος τολµήσει να παρενοχλήσει ή 
προσβάλλει τον ζεϊµπέκη, η τιµωρία επέφερε (σε παλαιότερες εποχές) µέχρι και 
θάνατο. Επίσης δεν χορεύεται ποτέ ως κούφια επίδειξη, γι’ αυτό το λόγο ο χορευτής 
πρέπει πρώτα να έχει κάνει κεφάλι µε όργανα και ποτά. Ο χορευτής ακριβώς για να 
εκφράσει αυτή την έκσταση χορεύει µε τα χέρια ανοιχτά και µε κάµψη των αγκώνων 
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προς τα πίσω. Ίσως αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο έχει υποστηριχθεί από 
Έλληνες και Τούρκους µελετητές ότι ο ζεϊµπέκικος διατηρεί ‘ίχνη επιβίωσης από τις 
αρχαίες λατρευτικές τελετές προς τιµήν του θεού ∆ιονύσου.  

     Εκτός από το ύφος, όµως, τα ζεϊµπέκικα που µεταφέρθηκαν στην Ελλάδα, σε 
σχέση µε αυτά των Σµυρνιών, χορεύονταν από έναν µόνο χορευτή, ενώ στην Μικρά 
Ασία χορεύονταν οµαδικά από ζεύγη (εξαίρεση αποτελούν οι γνήσιοι εφέδες, οι 
οποίοι, όταν έπαιζαν ζεϊµπέκικα στο βουνό, τα χόρευαν πάντα µόνοι τους, ένας – 
ένας, ποτέ δύο – δύο ή οµαδικά). Στην Ελλάδα, οι φιγούρες που έφεραν µαζί τους οι 
πρόσφυγες µετεξελίχθηκαν από τους Έλληνες χορευτές, λόγω της έλλειψης 
τυποποιηµένου βηµατισµού και της εξέχουσας σηµειολογικής θέσης που είχαν 
αποκτήσει οι φιγούρες.  Η ελευθερία του χορού επέτρεπε την εύκολη και συνεχή 
εναλλαγή στις φιγούρες. Αγαπηµένο σκηνικό που απαντώνταν σε όλα τα ρεµπέτικα 
µαγαζιά της εποχής, ήταν ο κύριος χορευτής µε ένα τσιγάρο στο στόµα ή µε το 
κρασοπότηρο που συνωµοτικά το ακουµπά   στο δάπεδο ένας φίλος του, να συνεχίζει 
να χορεύει ενώ ο φίλος του να χτυπά παλαµάκια.  

   Γενικότερα, το υπερήφανο και αρρενωπό ύφος, την σοβαρότητα, την αξιοπρέπεια, 
την λεβεντιά και την ιδιαίτερη αφοσίωση στις απαιτήσεις του χορού. Οι 
τρεµουλιαστές και περιττές κινήσεις, οι χειρονοµίες, τα νάζια κλπ. Στοιχεία που 
χαρακτηρίζουν άλλους ανατολίτικους χορούς, είναι εντελώς διαφορετικά µε το 
πνεύµα του ζεϊµπέκικου. Αξίζει, ακόµα, να σηµειωθεί πως ενώ στον ελλαδικό χώρο 
είχε και διατηρούνταν µέχρι πρόσφατα η αντίληψη ότι ο ζεϊµπέκικος αποτελεί έναν 
αµιγώς αντρικό χορό, ο αυθεντικός χορός έρχεται να µας διαψεύσει. Οι Έλληνες της 
Ιωνίας γνώριζαν ένα ζεϊµπέκικο που ήταν χορός αντικριστός και χορεύονταν από 
ζευγάρια (άντρας – γυναίκα). Περισσότερο µάλιστα ήταν γυναικείος παρά αντρικός 
χορός µια και ο άντρας ήταν κάτι σαν παρτενέρ µε την έννοια του κλασσικού χορού. 
Όταν για παράδειγµα ο σύζυγος αποφάσιζε να επιδείξει τη χορευτική δεινότητα της 
συζύγου του, χόρευε µαζί της τον ζεϊµπέκικο. Ο χορός αυτός είχε ευγενικό 
χαρακτήρα και πρόβαλε ιδιαίτερα την πλαστικότητα του γυναικείου σώµατος. 

    Βέβαια σηµαντικό είναι να αναφέρουµε το ότι ο χορός αυτός είχε διαδοθεί 
αρκετά, τόσο ανάµεσα στους πληθυσµούς της Μικράς Ασίας, όσο και έξω από αυτήν, 
στα νησιά κυρίως,  αλλά και στη Μακεδονία, εκτός από τα µεγάλα αστικά κέντρα και 
κυρίως αυτό της Αθήνας. Στην Μυτιλήνη υφίσταται έως σήµερα ένας ζεϊµπέκικος 
που λέγεται «βρακάδικος» επειδή χορεύεται από ηλικιωµένους συνήθως, που φορούν 
τις παραδοσιακές βράκες. Να σηµειώσουµε ότι οι ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί που 
φέρουν το όνοµα του ζεϊµπέκικου δεν είναι ίδιοι µεταξύ τους, ως προς τη µορφή και 
τις κινήσεις, δεν έχουν σχέση µε τον χορό των ισλαµιστών ζεϊµπέκηδων, ανήκουν 
όµως όλοι στους αντικριστούς          Τόσο πριν όσο και µετά την µικρασιατική 
καταστροφή, η διασπορά των Ελλήνων προς την Ανατολή και προς τη ∆ύση και οι 
µεγάλες πολιτιστικές και εµπορικοκοινωνικές σχέσεις καθώς και η αλλαγή του 
τρόπου ζωής µε την εµφάνιση των µεγάλων αστικών κέντρων είχαν σαν φυσική 
συνέπεια και τις µουσικοχορευτικές αλληλεπιδράσεις. 

    Όπως συνέβη και στην δηµοτική µουσική, έτσι και στον χορό οι νέες συνθήκες 
ζωής κατά κανόνα απλοποίησαν τις µορφές και ευτέλισαν το περιεχόµενο της λαϊκής 
τέχνης. Σε αυτό το σηµείο, λοιπόν, είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι ο ζεµπέκικος 
ήταν χορός στον οποίο η γυναίκα είχε κύριο ρόλο. Μετά τη µικρασιατική 
καταστροφή όπου οι πρόσφυγες µετέφεραν τον πολιτισµό τους στις νέες εστίες, το 
ζεµπέκικο άλλαξε χαρακτήρα και καθιερώθηκε ως ανδρικός χορός. Ο ζεϊµπέκικος 
«ζυµώθηκε» στη Σύρα, στην Ερµούπολη, στον Πειραιά, στον Βοτανικό, στις φυλακές 
και αλλού, από τις αρχές του 20ου αιώνα, στα σώµατα των βασανισµένων, 
περιθωριακών, απόκληρων και απελπισµένων ανθρώπων, ως έκφραση της ψυχής που 
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κάνει την ύστατη προσπάθειά της να ισορροπήσει ένα µετέωρο σώµα, ή ως σωµατική 
(υλική) κίνηση προς επικοινωνία µε την ψυχή (πνεύµα).  

     Κλείνοντας, δεν πρέπει να παραλείψουµε τους σηµαντικότατους  Έλληνες 
µουσουργούς και συνθέτες που απογείωσαν τη φήµη του Ζεϊµπέκικου και τον 
καθιέρωσαν µαζί µε το Συρτάκι ως τους χαρακτηριστικότερους ελληνικούς χορούς. Ο 
Μάρκος Βαµβακάρης από το νησί της Σύρου, ήταν ένας από τους πρωτοπόρους στην 
εισαγωγή και διαµόρφωση του ζεϊµπέκικου χορού. Και ακόµα Βασίλης Τσιτσάνης, 
Απόστολος Καλδάρας,   Σταύρος Ξαρχάκος, Μάνος Λοΐζος (το περίφηµο ζεϊµπέκικο 
της Ευδοκίας, ένα από τα πιο γνωστά ελληνικά τραγούδια, το οποίο είναι πραγµατικά 
καθοριστικό, γιατί ο ήχος και η µελωδία είναι τόσο ισχυρά που ο στιχουργός 
αρνήθηκε να γράψει στίχους για την µελωδία, φοβούµενος ότι θα το καταστρέψει) 
και πολλοί άλλοι. 

 

 Χασάπικος – Αρναούτικος – Μακελάρικος – Πολίτικος Κασάπικος

  Ο χασάπικος έχει πολίτικη καταγωγή και ανάγεται στο παντοµιµικό 
συντεχνιακό χορό των µακελάρηδων, δηλαδή της συντεχνίας των χασάπηδων – 
κρεοπωλών, οι οποίοι τον χόρευαν στις γιορτές της συντεχνίας τους (esnaf). Οι 
περισσότεροι στην καταγωγή ήταν Αρβανίτες και κυκλοφορούσαν επιδεικνύοντας 
προκλητικά τα όπλα τους, τα οποία , µάλιστα, σε ορισµένες περιπτώσεις στο χορό 
τους (Οι χασάπηδες είχαν εξασφαλίσει το προνόµια ,άγνωστο για τους υπόλοιπους 
Έλληνες, να κυκλοφορούν µε µεγάλα µαχαίρια στα ταξίδια τους).  
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αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση. ∆ύο άγνωστοι ήταν αδύνατο να χορέψουν 
σωστά χασάπικο καθώς το πιθανότερο ήταν να µπερδέψουν τις φιγούρες τους. 
Καθώς, λοιπόν, χόρευαν σαν ένα σώµα, έδειχναν πόσο σφιχτά δεµένοι ήταν, 
υποδηλώνοντας τους φιλικούς δεσµούς που τους συνέδεαν.  Εκείνη την εποχή 
χορευόταν είτε από δύο µε τρία άτοµα, µεικτά άντρες – γυναίκες (ενώ αρχικά ήταν 
αποκλειστικά ανδρικός χορός), είτε οµαδικά σε παράταξη. Στη δεύτερη περίπτωση οι 
δύο κορυφαίοι αρχιχορευτές ήταν αυτοί που έδιναν το γενικό πρόσταγµα. Αυτοί, 
ήταν αποσπασµένοι από το υπόλοιπο σώµα του χορού και στέκονταν χωριστά 
κρατώντας µαχαίρι και φορώντας πλουσιοπάροχα ρούχα, εξαιτίας των οποίων 
διακρίνονται από τους υπόλοιπους χορευτές. Η συνοδεία τους ακολουθεί και οι 
χασάπηδες που την απαρτίζουν κρατούσαν µικρά σπαθιά, ραβδιά, ρόπαλα, µαστίγια 
ή µαχαίρια. Αυτοί χωρίζονταν σε ουλαµούς και προχωρούσαν πηδηχτά.  Οι φιγούρες  
απαιτούν συγχρονισµό, πειθαρχία, ακρίβεια και απόλυτη οµοιοµορφία, ώστε να 
επιτευχθεί ένα καλαίσθητο αποτέλεσµα. Ο χορός παρέµενε δηµοφιλής στην 
Κωνσταντινούπολη και τη Μικρά Ασία, αλλά τη µεγαλύτερη αναγνώριση έλαβε µετά 
την έλευση των προσφύγων στον ελλαδικό χώρο.  Ο αργός χασάπικος, όπως είναι η 
πραγµατική του ονοµασία, ενώ είναι καθαρά παραδοσιακός χορός, εξαιτίας της 
ευρύτατης διάδοσης του µπουζουκιού και του µπαγλαµά άρχισε να χορογραφείται, 
µε αποτέλεσµα να εξελιχθεί σε κάτι εντελώς διαφορετικό από την αρχική του µορφή, 
το συρτάκι.   

     Η ρεµπέτικη µουσική σε ένα µεγάλο ποσοστό αποτελείται από συνθέσεις 
γρήγορου και αργού χασάπικου, µε πιο γνωστή την Φραγκοσυριανή του Μ. 
Βαµβακάρη. Το Ρεµπέτικο τραγούδι για πολλά χρόνια έκανε το χασάπικο πολύ 
δηµοφιλές σαν άκουσµα, όπως και το Ζεϊµπέκικο, γι’ αυτό και το χασάπικο στη 
σύγχρονη εκδοχή του λογίζεται ως λαϊκός και όχι παραδοσιακός χορός. 
Χορογραφήθηκε και εξελίχθηκε επηρεασµένος από τον παλιό Ελληνικό 
κινηµατογράφο, σε κάτι τελείως διαφορετικό από την αρχική του προέλευση. Οι 
ταινίες της εποχής ήταν όλες εµπλουτισµένες µε µουσικές και χορευτικές σκηνές σε 
νυχτερινά κέντρα στις οποίες συµµετείχαν και χόρευαν οι πρωταγωνιστές και 
χορευτές. Αυτό έκανε το χασάπικο πολύ δηµοφιλές και την πρώτη επιλογή στις 
διάφορες σχολές χορού για χρόνια. Πάρα πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν να χορεύουν 
τον χασάπικο σε µια όµοια σχεδόν µε µικρές παραλλαγές χορογραφία.  

 

Συρτάκι 
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Το συρτάκι είναι ένας από τους δηµοφιλέστερους ελληνικούς χορούς. Παρά τη 
διαδεδοµένη πεποίθηση, δεν είναι αυθεντικός ελληνικός παραδοσιακός χορός, 
αντιθέτως αποτελεί µετεξέλιξη του χασάπικου. Η χορογραφία είναι φανερό ότι είναι 
φτιαγµένη από τις κινηµατογραφικές χορευτικές σκηνές µε εύθυµο και ζωηρό ύφος. 

Παρ’ όλο που αποτελεί αυτοτελή 
σκοπό, συνήθως µπαίνει µετά το 
χασάπικο ως προσθήκη. Στην 
πραγµατικότητα, δηµιουργήθηκε 
το 1964 από τον συνθέτη Μίκη 
Θεοδωράκη για τις ανάγκες της 
κινηµατογραφικής ταινίας “Zorba 
the Greek” από αργές και 
γρήγορες κινήσεις του χασάπικου 
και του χασαποσέρβικου. Το 
όνοµα συρτάκι ενσωµατώνει και 

http://www.dancestage.gr/wp-content/uploads/syrtaki.
http://www.youtube.com/v/SsC9nahBnv8&feature=related
http://www.youtube.com/v/1CeGogPy6fw
http://www.youtube.com/v/9Nhdk9WdjnA&feature=related
http://www.youtube.com/v/hp1SKGrtEks&feature=related


εµπερικλείει και τον συρτό, στο πιο αργό µέρος του, και στοιχεία πηδηχτού χορού , 
στο πιο γρήγορο. Ο χορός αρχίζει µε αργές και οµαλές κινήσεις, οι οποίες βαθµιαία 
γίνονται γρηγορότερες και περισσότερο ζωηρές, περιλαµβάνοντας και µικρά 
πηδήµατα. Κύριο χαρακτηριστικό του χορού και της µουσικής του είναι η 
επιτάχυνση στο ρυθµό (αρχικά 4/4 και µε βαθµιαία επιτάχυνση φτάνει τα 2/4) και η 
εναλλαγή χορευτικών σχηµάτων κατά την παρουσίασή του.  Οι χορευτές, άνδρες και 
γυναίκες, κρατιούνται από τους ώµους µε τεντωµένα χέρια και σχηµατίζουν άλλοτε 
κύκλο άλλοτε γραµµές. 

    Η δηµοφιλία του σε παγκόσµιο επίπεδο οφείλεται στην διάδοση της νεώτερης 
ελληνικής µουσικής και τη µεταφορά του στη µεγάλη οθόνη και γι’ αυτό αποτέλεσε 
ένα από τα σηµαντικότερα και αποτελεσµατικότερα εργαλεία τουριστικής προβολής 
της χώρας µας στο εξωτερικό. 

 

3.  Χασαποσέρβικο 

Το χασαποσέρβικο είναι ένας οµαδικός χορός που διακρίνεται για τη ζωντάνια και 
τη γρηγοράδα του. Το χασαποσέρβικο αποτελεί µετασχηµατισµένο και διευρυµένο 
µοτίβο του ήδη γηγενούς χασάπικου και διαµορφώθηκε από τις επιδράσεις άλλων 
λαών της βαλκανικής και Ανατολικής Ευρώπης, µε κυριότερη την επίδραση των 
Ελλήνων µετά το 1922. Αυτοί κατευθύνονταν στα λιµάνια της Μ. Ασίας για 
εµπορικοοικονοµικούς λόγους. Οι περιπλανώµενοι µουσικοί, πολλοί από τους 
οποίους ήταν τσιγγάνοι και έπαιζαν στα καφέ-αµάν, διαδραµάτισαν καθοριστικό 
ρόλο στις αναµφισβήτητες µουσικοχορευτικές αλληλεπιδράσεις που ακολούθησαν.Η 
χορευτική δοµή του χασαποσέρβικου θυµίζει αυτή του χασάπικου συνδυασµένο µε 
τις επιρροές των χορών των Σέρβων, των Ρουµάνων και των Σλάβων της ανατολικής 
Ευρώπης, γι’ αυτό και οι χασαποσέρβικοι θεωρούνται αδιαµφισβήτητα χοροί 
σλαβικής προέλευσης. Αρχικά, ο χορός χορευόταν µονάχα από άνδρες δεξιοτέχνες. 
Με την πάροδο , όµως ,των χρόνων και τη µεταφορά του στην Ελλάδα από Σλάβους 
και Ρουµάνους µετανάστες , το χασαποσέρβικο άρχισε να χορεύεται και από τα δύο 
φύλλα. Είναι κοινή παραδοχή πως µε την διάδοση και τη διαµόρφωσή του στην 
Ελλάδα, το βασικό µοτίβο του χασάπικου χορεύεται µε περισσότερα πηδηχτά 
βήµατα (γι’ αυτό και θυµίζει καζάσκες = τοπικούς σλάβικους χορούς) , δηλαδή 
παραλλαγµένο, αλλά πάντοτε συντονισµένο από τη χορευτική οµάδα. Χορεύεται µε 
ζωντανή και γρήγορη µουσική αγωγή σε ανοιχτό κύκλο µε λαβή συνήθως από τους 
ώµους. 

 

4. Καρσιλαµάς – Καµηλιέρικο 

Ο καρσιλαµάς (καρσί = απέναντι, αντίκρυ) είναι ταυτόχρονα σεµνός και ερωτικός 
χορός, καθώς µε βάση την ελληνική µετάφραση της λέξης karşılama σηµαίνει 
πρόσωπο µε πρόσωπο χαιρετισµός. Ουσιαστικά, η λέξη καρσιλαµάς δηλώνει ρυθµό 
και τρόπο χορού, γι’ αυτό θα πρέπει κάθε φορά να προσδιορίζεται (ανάλογα µε τον 
τόπο, το τραγούδι κ.ά.).  Η προσωνυµία καµηλιέρικο δόθηκε αργότερα σε σχέση µε 
αυτή του «καρσιλαµά». Πιθανόν έλκει το όνοµά του από την καµήλα, επειδή ο 
χορευτής µιµείται το βάδισµα και το λίκνισµά της. ∆ιαδόθηκε µέσω της Θράκης στην 
Κωνσταντινούπολη και αποτέλεσε µέσο έκφρασης και ψυχαγωγίας για όλους τους 
πρόσφυγες ύστερα από την εγκατάστασή τους στον ελληνικό χώρο, καθώς 
προσέφερε ελευθερία στην επικοινωνία, η οποία συνδυαζόταν µε απλότητα στη 
χορευτική κίνηση. Ο καρσιλαµάς θεωρείται « αδελφός του ζεϊµπέκικου»., αφού 
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διαφοροποιούνται ελάχιστα ως καθόλου τόσο σε επίπεδο δοµικό , όσο και σε επίπεδο 
συγγένειας ρυθµικών, µελωδικών και κινητικών δοµών. Οι δυο αυτοί χοροί είναι 
άρρηκτα δεµένοι µε τον αισθησιασµό της ανατολίτικης ζωής και µουσικής και τη 
σεµνότητα της «παλικαροσύνης» των Μικρασιατών. Στην παραδοσιακή εκτέλεση 
του χορού, οι γυναίκες κρατούσαν µαντήλι από τις δύο διαγώνιες άκρες , µε 
τεντωµένα ή λυγισµένα τα χέρι στους αγκώνες και τα κινούν δεξιά και αριστερά ή 
περιστρέφουν το µαντήλι κυκλικά στη µία κατεύθυνση, ώσπου να διπλωθεί και µετά, 
αυτό ξεδιπλώνεται στην αντίθετη κίνηση. Σε άλλες περιοχές ο χορός συνοδεύεται 
µουσικά από εξαρτήµατα, όπως ζήλια, ποτηράκια ρακής, κουτάλια και κοµπολόι, τα 
οποία λειτουργούσαν ως µουσικά όργανα, ενώ σε άλλες περιοχές χορεύεται χωρίς 
εξαρτήµατα. Όταν χορεύεται από άνδρα αυτός, έχει τα χέρια του ανοιχτά στον αέρα, 
ενώ όταν χορεύεται από γυναίκες , αυτές µε τα δάχτυλά τους σχηµατίζουν σταυρό 
συµβολίζοντας την Αγία Τριάδα. Όταν χορεύεται σε ζευγάρια, αυτά βρίσκονται 
αντικριστά σε σχήµα γυναίκα-γυναίκα, άνδρας-άνδρας ή γυναίκα-άνδρας. Ο χορός 
είναι αυτοσχεδιαστικός και οι χορευτές είτε πλησιάζουν ο ένας τον άλλον είτε 
κινούνται παράλληλα. Υπάρχουν αργοί και γρήγοροι καρσιλαµάδες – καµηλιέρικα. 
Το καµηλιέρικο όταν χορεύεται από έναν χορευτή ανήκει στα ζεµπέκικα, παρ’ όλο 
που χρησιµοποιεί σταθερά τον ίδιο εννιάσηµο (9/8) ρυθµό και την ίδια εσωτερική 
υποδιαίρεση. Πρέπει, τέλος, να αναφέρουµε την ιδιαίτερη κίνηση της Μικράς Ασίας 
που περιλαµβάνει αυστηρή εγκάρσια κίνηση µε λίκνισµα της µέσης. 

5.  Τσιφτετέλι

  Το όνοµα τσιφτετέλι τουρκικό chiftetelli, Çiftetelli , αρµένικα:  [dzivdedeghi] 
= που σηµαίνει διπλή (τσιφτέ) χορδή (τέλι), αποκαλύπτει ετυµολογικά πως ήταν µια 
µελωδία που την έπαιζαν σε δίχορδο βιολί. Φηµολογείται ότι ο χορός έχει τις ρίζες 
του στον αρχαίο ελληνικό χορό «κόρδακα» , προκλητικό χορό, ο οποίος χορευόταν 
για την εξύµνηση της θέας Αφροδίτης από τις ιέρειες στους ναούς, αλλά οι 
περισσότερες θεωρίες συγκλίνουν στο ότι προέρχεται από την κεντρική Μικρά Ασία. 
Χορός που χορεύεται σόλο ή σε ζευγάρια, µε πιθανότερη καταγωγή από την 
Τουρκία. Ήταν ένας πεταχτός αλέγρος ρυθµός, ο οποίος διαδόθηκε στην Ελλάδα 
µετά το 1923. Αρχικά, όταν πρωτοήρθε στην Ελλάδα λεγόταν «ρεµπέτικο 
τσιφτετέλι» , εφ’ όσον αποτελούσε µέσο έκφρασης των µικρασιατών για τις 
κακουχίες που είχαν υποφέρει κατά την καταστροφή. ∆εν είχε την εύθυµη διάθεση 
που έχει σήµερα, ενώ ξεκίνησε ως καθαρά ανδρικός χορός των ρεµπετών. Ωστόσο, η 
επαφή των ξεριζωµένων µε τους κατοίκους του Αιγαίου είχε ως αποτέλεσµα τη 
σύγχρονη πιο ζωντανή και ξεσηκωτική εκδοχή του τσιφτετελιού. Μετά τη 
διαµόρφωση του ανάλαφρου ύφους του, οι ρεµπέτες το εγκατέλειψαν και πλέον 
υποστήριζαν πως είναι κατάλληλο για γυναίκες και θηλυπρεπείς άνδρες. Υπήρχαν , 
όµως και περιπτώσεις που συναντώνται µέχρι και σήµερα, όπου χορεύουν ζευγάρια 
άνδρα-γυναίκας. Σε αυτή την περίπτωση ο χορευτής έχει το ρόλο συνοδού και 
χορεύει δίχως να αποµακρύνεται από τη χορεύτρια. Η γυναίκα ξεδιπλώνοντας τη 
γοητεία της µπορεί να δηµιουργήσει πλαστικότατες, θεαµατικότατες και πλήρως 
αισθησιακές κινήσεις. Πρόκειται , δηλαδή για ένα χορό που παραπέµπει στο φλερτ 
και τη λαγνεία. Εξ’ άλλου, αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η συµµετοχή των 
ποδιών είναι περιορισµένη και δεν δίνεται προσοχή στα βήµατα. Όλος σχεδόν ο 
χορός βασίζεται στο παλλόµενο στήθος, στο λίκνισµα των γοφών, στο σπάσιµο της 
µέσης, στις γιρλάντες των χεριών, εν ολίγοις σε σηµεία που θεωρούνται ενδεικτικά 
της γυναικείας θηλυκότητας. Παλαιότερα συνήθιζαν να χορεύουν τσιφτετέλια 
παίζοντας κρουστά (π.χ. ζήλια). Το τσιφτετέλι πάνω σε τραπέζι, φαίνεται πως 
συνηθιζόταν ανέκαθεν και σχετίζεται όχι τόσο µε το να βρίσκεται η χορεύτρια σε 
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περίοπτη θέση όσοι, µε τον περιορισµό του χώρου, ελλείψει του οποίου διάνθιζε τις 
κινήσεις και τις φιγούρες του υπόλοιπου σώµατος, εκτός των ποδιών, το οποίο όσο 
περισσότερο λικνίζεται τόσο ισχυρότερα θέλγει. 

6.  Απτάλικος – Αµπντάλικος - Ψειριάρικος 

 Ο Απτάλικος ή Ψειριάρικος  χορευόταν απ' τους Απτάληδες, που ήταν 
κάτοικοι των βουνών. Μοναχικός ή αντικριστός χορός (είδος ζεϊµπέκικου ή 
καρσιλαµά). Είναι πολεµικός χορός, αντίθετα, σε µια άλλη µορφή του τον χόρευαν 
στη Σάµο κοροϊδευτικά, µόνο τις απόκριες.  Είναι χορός α) καρσιλαµάς όταν 
χορεύεται σε νοητό κύκλο αντικριστά, ενώ είναι χορός  β) ζεϊµπέκικος όταν 
χορεύεται από ένα άτοµο, συνήθως άνδρα.  Στην τουρκική η ονοµασία του είναι 
απτάλ χαβασί, η οποία προέρχεται από την τουρκική λέξη aptal (=ζαλισµένος, 
αργοκίνητος, παραπαίων).Επίσης, ερευνητές υποστηρίζουν πως η ονοµασία 
προέρχεται από την πόλη Αττάλεια της Κύπρου, από την οποία, καθώς γειτνιάζει µε 
την Μικρά Ασία, µεταφέρθηκε ο χορός. Είναι πολεµικός χορός που χορεύεται από 
ένα ή δύο άτοµα και η καταγωγή του είναι αραβοσέρβικη. Όταν τον χορεύει µόνο ένα 
άτοµο αυτό είναι συνήθων άνδρας. Όταν, όµως, τον χορεύουν δύο άτοµα υπάρχουν 
δύο περιπτώσεις: εάν χορεύεται από άτοµα του ίδιου φύλλου οι απόσταση µεταξύ 
τους είναι κοντινή, ενώ στην περίπτωση κατά την οποία χορεύεται από άτοµα 
διαφορετικού φύλλου, οι χορευτές έχουν µεγάλη απόσταση ο ένας από τον άλλο. Οι 
κινήσεις γίνονται σε νοερό κύκλο και όταν χορεύει ο χορευτής, τότε ο συγχορευτής 
είναι φανταστικός και είναι το κέντρο του νοερού κύκλου. 

     Έχει αργό και γρήγορο µέρος. Το αργό χορεύεται µε αργές κινήσεις και βαριά 
πατήµατα. Οι χορευτές έχουν ιδιαίτερη κάµψη του σώµατος προς τα εµπρός, 
κύρτωµα των ώµων προς τα εµπρός, µε τα χέρια στο ύψος των ώµων, λυγισµένα 
στους αγκώνες. Το κεφάλι ακολουθεί το σκύψιµο του σώµατος προς τα εµπρός, έτσι 
ώστε τα µάτια βλέπουν περίπου ένα µέτρο από τα δάχτυλα των ποδιών (αυτό δεν 
είναι απόλυτο γιατί µπορεί ο χορευτής να έχει ψηλά το σώµα και το κεφάλι κατά τη 
διάρκεια του χορού). ∆εν υπάρχει καµιά απολύτως τυποποίηση στα βήµατα του 
χορού. Ο κάθε χορευτής έχει τις δικές του ιδιότυπες κινήσεις, τα δικά του βήµατα, τις 
δικές του φιγούρες και χορεύει µε όποιο τρόπο θέλει αυτός, αρκεί να µπορεί να 
εξωτερικεύει τα ψυχικά του συναισθήµατα και να εκφράζεται µε τις κινήσεις που 
κάνει. 

 

7. Μπάλλος
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   Ο µπάλος είναι νησιώτικος αντικρυστός χορός. Πρόκειται για ένα χορό 
παντοµίµας που εκφράζει την ερωτική έλξη, γι' αυτό και είναι ένας χορός χωρίς 
απότοµες κινήσεις, ενώ υπάρχει αρκετή ελευθερία όσο αφορά τόσο στις κινήσεις 
όσο και στις φιγούρες. Ο Μπάλος 
χορεύεται από ζευγάρι (ανδρών ή 
γυναικών), µε αυτοσχεδιασµούς 
στα βήµατα και τις φιγούρες. Ένας 
από τους δύο χορευτές µπορεί να 
κρατά µαντήλι το οποίο να 
ανεµίζει µε το ένα χέρι ή να το έχει 
τεντωµένο κρατώντας το από τις 

 



δύο άκρες. Στο µουσικό µέρος, ο ρυθµός δεν έχει καµία διαφορά µε τον «τεσσάρι» 
συρτό, ο µπάλος αλλά διαθέτει επιπλέον το χαρακτηριστικό του "γύρισµα", που 
τραγουδιέται συνήθως προς το τέλος, και συνοδεύεται µε κάποια µελωδία που µόνο 
στο µπάλο απαντώνται. Ο χορός εκφράζει ειδυλλιακή και αισθηµατική υπόθεση. Ο 
χορευτής χορεύοντας  πάντα κοντά στη χορεύτρια την παρακολουθεί σε όλες της 
τις κινήσεις εκδηλώνοντας την αφοσίωσή του προς αυτή. Εκείνη φυσικά δεν 
αρνείται την πολιορκία του συνοδού της και συνεχίζει να χορεύει. Μάλιστα, οι 
κινήσεις της είναι χαριτωµένες, αέρινες  και ευλύγιστες αλλά και µε το γυναικείο 
καπρίτσιο , ξεφεύγοντας από ‘δω και από ‘ κει για να του προκαλέσει µεγαλύτερο 
ενδιαφέρον, πράγµα που το κατορθώνει. 

8. Άλλοι χοροί

 Συρτός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ο συρτός απο
εµπλέκει τα βήµατα 
συρτόµπαλλος. Παρ’
αποκλειόταν να χορ
θυµίζει γνήσιο αρχα
νησιών του Αιγαίου
µεγαλοπρεπής.  Ο χο
– 16 άτοµα. Η λαβ
κυριαρχεί αναφέρει 
µαρτυρίες στις οπ
κρατιόντουσαν ανάµ
ήταν αποκλειστικά ά
και οι υπόλοιποι 
αποσπαζόταν από τ
µπάλλου, το οποίο 
αφού αυτός µε αυτο
κινηθεί πάνω στο χ
Παράλληλα, πάντοτ

 

τελεί έναν ιδιότυπα καλαµατιανό της Μικράς Ασίας καθώς 
του συρτού µε αυτά του µπάλλου, γι’ αυτό και ονοµάζεται και 
 όλο που, κατά κύριο λόγο, αποτελούσε αποκριάτικο χορό, δεν 
ευτεί σε γλέντια και πανηγύρια. Η παλαιότερη µορφή του, 
ίο χορό κοινό µε τοπικούς χορούς της Πελοποννήσου, των 

 και της Ηπείρου, γι’ αυτό είναι και σχετικά µονότονος πλην 
ρός ξεκινά µε τα βήµατα του συρτού. Σε αυτόν συµµετείχαν 10 
ή µεταξύ τους δεν είναι ξεκαθαρισµένη, αλλά θεωρία που 
πως το κράτηµα γινόταν από τους ώµους. Βέβαια, υπάρχουν 
οίες δηλώνεται πως στον  κύκλο άνδρες και γυναίκες 
ικτα µε σταυροειδή λαβή. Ο πρωτοχορευτής (ο προεξάρχων 
νδρας) και η ντάµα του ξεκινούσαν το χορό και το τραγούδι 
ακολουθούσαν. Στη συνέχεια ένα ζευγάρι αποκοβόταν - 
ο χορό και χόρευε µόνο του, µε βάση το κύριο βήµα του 
διάνθιζαν µε φιγούρες. Τις φιγούρες τις οδηγούσε ο άντρας 
σχεδιαστικές χόρευε τη γυναίκα, δηλαδή της έδειχνε πώς να 
ορό χωρίς αυτή να µπορεί να κάνει κινήσεις αυθαιρεσίας. 
ε κρατιόντουσαν µε µαντήλι, επειδή θεωρούνταν ύψιστη 
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ασέβεια και ταπείνωση το γυµνό και αµόλυντο χέρι µιας ανύπαντρης γυναίκας να 
ακουµπήσει χέρι άνδρα. Το αγόρι πήγαινε και ζητούσε τη γυναίκα από τους γονείς 
ή σπανιότερα από την ίδια την κοπέλα να γίνει ντάµα του. Αν κανένας καβαλιέρος 
δεν ζήταγε κάποια κοπέλα να χορέψει µαζί του, αυτή ήταν υποχρεωµένη να καθίσει 
έως ότου να τη ζητήσουν.  

Χοροί στην εθιµική ζωή

 α) Αποκριάς  

 Κατά την διάρκεια των Απόκρεω οι σκοποί που χορεύονταν ήταν: ο 
Αϊβαλιώτικος (ίδιος χορευτικά µε τον συρτό, που όµως οι ντόπιοι του έδινα την 
ιδιαίτερη αυτή ονοµασία και τον χόρευαν µε λαβή από τους ώµους), - ο 
Καλαµατιανός (µικρή παραλλαγή στα βήµατα του συρτού) – ο Τούρκικος, - ο 
Καρσιλαµάς,  - ο Σµυρνιός, - η Μπόλκα, - ο Σώτης και – το Γαϊτανάκι (µιµικός 
χορός που καθιερώθηκε να χορεύεται µε συνοδεία διάφορων σκοπών). 
β) Αρραβώνα, γ) Γάµου 
     Πεθερές και Κουνιάδες, κατά παράδοση έφερναν δώρα στους µουσικούς. Ο 
γαµπρός έπαιρνε τη νύφη από το χέρι και χόρευαν κρατηµένοι από µαντήλι το 
Σµυρνιό και ύστερα έναν αντικριστό χορό. Μέχρι την τελετή της στέψης δεν 
επιτρεπόταν στους µελλόνυµφους να ακουµπήσουν τα χέρια τους. Οι χοροί του 
γλεντιού ήταν ο Τούρκικος – ο Λειβαδίτικος – ο Αϊβαλιώτικος – ο Χασάπικος και ο 
Συρτός. Στο τέλος όταν το ζευγάρι κατευθύνονταν προς το νέο του σπιτικό 
τραγουδιόντουσαν (α)µανέδες. 
   Ανακεφαλαιώνοντας, οι βασικές φόρµες του δηµοτικού χορού στην Μικρά Ασία 
είναι ο κύκλος ή για να είµαστε περισσότερο ακριβείς το ανοιχτό ηµικύκλιο µε 
κίνηση προς τα δεξιά, οι αντικριστοί χοροί (ζευγαρωτοί), όπου ένας άνδρας χορεύει 
απέναντι σε γυναίκα, αλλά και αρκετά συχνά γυναίκα µε γυναίκα και άνδρας µε 
άνδρα. Μοναδική περίπτωση προσωπικού χορού ήταν ο ζεϊµπέκικος, όπου ο 
χορευτής χορεύει στο κέντρο ενός νοητού κύκλου και οι υπόλοιποι περικλείουν 
κυκλικά τον χορευτή, τον ζεϊµπέκη, παρακολουθώντας τον και ενθαρρύνοντάς τον 
µε παλαµάκια.  Οι χοροί διαχωρίζονται σε χορούς του γλεντιού, καθώς και σε 
εθιµικούς ή κοινωνικούς χορούς , δηλαδή σε αποκριάτικους, του αρραβώνα κ.α. 
Χόρευαν σε πανηγύρια, σε γάµους, σε γιορτές όπου συναντιόντουσαν και 
διασκέδαζαν. Οι χοροί της Αιγιακής Μικράς Ασίας έχουν κοινά στοιχεία και 
οµοιότητες µε τους χορούς του Ανατολικού Αιγαίου. Η γειτνίαση, η επικοινωνία 
και ο ενιαίος µουσικοχορευτικός χώρος, επέτρεπαν την διάδοση των συνηθειών, 
ηθών και παραδόσεων, ανάµεσα στις οποίες ήταν και ο χορός. 

 
Β)   ΧΟΡΟΙ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ∆ΥΤΙΚΟΥ  ΠΟΝΤΟΥ
 
 Οι ποντιακοί χοροί έλκουν την καταγωγή τους από τα βάθη της αρχαιότητας. 
Αναφορά γι’ αυτούς κάνει στα έπη του ο Όµηρος, λέγοντας ότι ο γιός του Αχιλλέα ο 
Νεοπτόλεµος ήταν ονοµαστός για τις χορευτικές του ικανότητες και έχαιρε 
ιδιαίτερης εκτίµησης, αναγνώρισης και σεβασµού γι’ αυτές από τους ήρωες της 
Ιλιάδας. Ο Νεοπτόλεµος λοιπόν είναι ο δηµιουργός του πυρρίχιου χορού, διότι 
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εκείνος πριν από µία µάχη τον χορογράφησε δείχνοντας την πολεµική του δεινότητα. 
Οι αντίπαλοι αντιλαµβανόµενοι την ανωτερότητα του Νεοπτόλεµου, αναγνώρισαν 
την νίκη του, χωρίς να χρειαστεί η αντιπαράθεση στο πεδίο της µάχης και ονόµασαν 
την χορό πυρρίχιο, διότι τα µαλλιά του χορευτή ήταν πυρά, δηλαδή κόκκινα σαν 
φωτιά. 
 Αναφορά στους ποντιακούς χορούς γίνεται και από τον Ξενοφώντα στην 
«Κάθοδο των Μυρίων», όπου περιγράφεται ο «χορός των µαχαιριών». Επίσης ο 
Λουκιανός στα τέλη του 2ου µ.Χ. αι. έγραψε για τον ποντιακό χορό. «Και σε ό,τι 
αφορά τους βακχικούς χορούς που έχουν διαδοθεί στην Ιωνία και ξεχωριστά στον 
Πόντο…. τόσο πολύ κυρίεψε τους ανθρώπους που ζουν στον Πόντο ο χορός, ώστε 
όπου γίνονταν χορευτικές παραστάσεις, για ολόκληρες µέρες ξεχνούσαν όλα τα άλλα 
και παρατηρούσαν µόνον τους χορευτές, που παρίσταναν πότε τους κορύβαντες, πότε 
τους σατύρους και πότε τους βοσκούς. Τους χορούς αυτούς τους χόρευαν άνθρωποι 
από ευγενικές οικογένειες οι πρώτοι σε κάθε πόλη, χωρίς να ντρέπονται για τις 
επιδόσεις τους, αλλά υπερηφανεύονταν µάλλον γι΄ αυτό, παρά για την ένδοξη καταγωγή 
και τα αξιώµατα των προγόνων τους». 
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οσπαθώντας να γνωρίσουµε και να κατανοήσουµ
α γυρίσουµε στο παρελθόν και να εντοπίσου

 που παρουσιάζουν την τότε σύνθεση της κοι
α ήθη, τα έθιµα, τη σύνθεση και τη δοµή της τό
αιξαν σπουδαίο ρόλο στη δηµιουργία, διατήρηση
ντιους ο χορός ήταν συνυφασµένος µε τη ζωή 
µάθαιναν και χορό συµµετέχοντας στις διάφορ
οσωπική υπόθεση του κάθε παιδιού να αποφασί
ι το θάρρος να χορέψει  Πολλές φορές ο χορό
καµιά ιδιαίτερη αιτία. Μοναδική προϋπόθ
ύ και η ψυχική διάθεση. Το κάλεσµα για τους 
µε το άκουσµα των οργάνων ή διαδιδότανε µ
άλα βγαίνανε δύο-τρία παιδιά που διαλαλούσ
ς το γεγονός.  
πανηγύρια συνήθως κρατούσαν δύο ηµέρες
φορές όµως µπορούσε να συνεχιστεί για 
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άτοµα, γυρνώντας από σπίτι σε σπίτι και από χωριό σε χωριό (το αίσθηµα της 
φιλοξενίας ήταν και είναι πολύ ανεπτυγµένο στους Πόντιους).  Οι ποντιακοί 
χοροί είναι οµαδικοί γι' αυτό η έναρξη δεν γινόταν από ένα συγκεκριµένο 
άτοµο αλλά από οµάδα ατόµων.  Στους ανοικτούς χώρους, όπου χόρευαν 
πάρα πολλά άτοµα, τα όργανα στα οποία έδειχναν προτίµηση ήταν: ο 
ζουρνάς, το αγγείο ή τουλούµ (άσκαυλος) και το νταούλι, λόγω της µεγάλης 
ηχητικής έντασης των οργάνων αυτών. Εάν δεν υπήρχαν αυτά τα όργανα τότε 
χρησιµοποιούσαν µία ή και περισσότερες λύρες ταυτόχρονα. Ας σηµειωθεί ότι 
η λύρα είναι το πιο διαδεδοµένο µουσικό όργανο στους Πόντιους. Αυτά 
συνέβαιναν στον Ανατολικό Πόντο.  
      Στον ∆υτικό Πόντο τα όργανα που χρησιµοποιούσαν περισσότερο ήταν: 
το  βιολί, το κλαρίνο, ο ζουρνάς, το νταούλι και λιγότερο η λύρα. Οι 
οργανοπαίχτες βρίσκονταν πάντα µέσα στον κύκλο. Πολλές φορές 
περιφέρονταν παρακολουθώντας τους χορευτές και ακολουθώντας το ρυθµό 
της µουσικής, για να µπορούν όλοι να ακούν διαδοχικά. Όταν ο 
οργανοπαίχτης κουραζόταν, διάφορα νεαρά ως επί το πλείστον άτοµα, τον 
έπαιρναν στους ώµους και τον περιέφεραν αυτά για να τον ξεκουράζουν. Οι 
µουσικοί που µπορούσαν να στήσουν χορό σε ανοικτούς χώρους ήταν 
περιζήτητοι, γιατί αυτό απαιτούσε µια ιδιαίτερη ικανότητα και δεν ήταν µόνο 
θέµα µουσικής δεξιοτεχνίας. Ο οργανοπαίχτης έπρεπε µε το ύφος του, τις 
κινήσεις του και τις λεκτικές προτροπές του να µπορεί να ξεσηκώνει τους 
χορευτές. Όταν ο µουσικός ήθελε να πληρωθεί από κάποιο άτοµο, γονάτιζε 
παίζοντας µπροστά του και αυτός αν ήθελε, του κολλούσε στο µέτωπο µε 
σάλιο ή του έβαζε στο στήθος ή στο όργανο διάφορα χαρτονοµίσµατα 
(καρσιλάεµαν). Αυτός ήταν συνήθως και ο τρόπος πληρωµής.  

 

 
 
 

ΟΙ  ΠΟΝΤΙΑΚΟΙ  ΧΟΡΟΙ  ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑ∆Α  ΣΗΜΕΡΑ
 
     Όταν µιλάµε για τους ποντιακούς χορούς και τα τραγούδια αλλά και για κάθε 
άλλο πολιτιστικό στοιχείο, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι: Ποντιακό είναι κάθε τι 
που δηµιουργήθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Πόντου µε όλες τις επιδράσεις και τις 
παραλλαγές του. Είναι φανερό ότι στη διαµόρφωση των διαφόρων παραλλαγών, 
έπαιξαν σηµαντικό ρόλο το φυσικό, πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον.  Ιδιαίτερα 
ο λαϊκός χορός που είναι δηµιούργηµα του λαού και άρα κυρίαρχο µέσο έκφρασης 
του, έχει τη δυνατότητα να δηµιουργεί προϋποθέσεις για προσέγγιση και 
αλληλογνωριµία των λαών.   
        Οι αγροτικές κοινωνίες όπως ήταν στον Πόντο ήταν ως επί το πλείστον 
κλειστές και ήταν εύκολο να κρατηθεί η αυθεντικότητα των παραδόσεων. Αντίθετα, 
οι σηµερινές βιοµηχανικές κοινωνίες είναι ανοιχτές. Έτσι δίνουν τη δυνατότητα στις 
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πόλεις να συγκεντρώνουν µεγάλο αριθµό ατόµων µε τελείως διαφορετικά ήθη, έθιµα 
και παραδόσεις.Τα άτοµα αυτά ζουν, εργάζονται και διασκεδάζουν στους ίδιους 
κοινωνικούς χώρους µε αποτέλεσµα ο πολιτισµός τους να χάνει την ιδιαιτερότητα του 
και να αποκτά µια ενιαία κατά µείζονα λόγο µορφή. Οι χοροί χάνουν την 
ιδιαιτερότητα που είχαν στην περιοχή προέλευσης τους. Η ποικιλία των ρυθµών τους 
περιορίζεται στο ελάχιστο, γίνονται πιο γρήγοροι  αποτέλεσµα ίσως της εποχής της 
ταχύτητας  όπως συµβαίνει σε όλες σχεδόν τις χώρες.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Στους ποντιακούς χορούς παρατηρούµε ακριβώς το ίδιο φαινόµενο που 
παρατηρείται και στις διάφορες περιοχές της Ελλάδας, δηλαδή µια µουσική να 
χορεύεται διαφορετικά από ένα χωριό στο άλλο και να έχει διαφορετική ονοµασία ή 
µικρή µουσική παραλλαγή. Ο Πόντος είναι µια από τις πλουσιότερες περιοχές σε 
ποικιλία χορών και τραγουδιών. Οι χοροί του υπερβαίνουν τους 40 και σίγουρα 
υπάρχουν και άλλοι που δεν έχουν καταγραφεί ακόµα. Ο µεγάλος αριθµός και η 
ποικιλία των ποντιακών χορών οφείλεται στο γεγονός ότι ο Πόντος χωρίζεται 
οριζόντια σε δύο µέρη από την οροσειρά του Παρυάρδη (Παρχάρ) που είναι συνέχεια 
της οροσειράς του Καυκάσου. Έτσι έχουµε τον Παραλιακό Πόντο και τον 
Μεσογειακό. Πολλά ποτάµια εξάλλου ξεκινούν από το Νότο και κατευθυνόµενα προς 
Βορρά εκβάλλουν στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό είχε σαν συνέπεια η επικοινωνία 
µεταξύ των περιοχών αυτών να είναι δύσκολη και πολύ περιορισµένη και να γίνεται 
µόνο σε µικρές περιόδους του χρόνου µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν διαφορετικοί 
χοροί και πολλές παραλλαγές.  
  Πολλοί από τους χορούς αυτούς, κυρίως του ∆υτικού Πόντου, χάθηκαν και 
τούτο διότι:  Α)  στον ∆υτικό Πόντο πολλές περιοχές έχασαν βίαια το γλωσσικό τους 
ιδίωµα και αναγκάστηκαν να µιλούν τουρκικά, και Β)  τα µουσικά όργανα που 
ακούγονταν περισσότερο ήταν: το βιολί, το κλαρίνο και το ούτι µε τα οποία 
τραγουδούσαν περισσότερο στα τουρκικά.  
 Στον Ελλαδικό χώρο, µερικοί χοροί όπως το Κότσαρι, η Σερανίτσα , η 
Λετσίνα κλπ έχασαν τον τοπικό τους χαρακτήρα και χορεύτηκαν από όλους τους 
Ποντίους ενώ άλλοι, όπως οι χοροί Τάµσαρα, Τίταρα, Εταιρέ κλπ διατήρησαν την 
ιδιαιτερότητα τους.Σήµερα η εκµάθηση των χορών στις µεν πόλεις γίνεται από τους 
Ποντιακούς Συλλόγους,  στα δε χωριά µαθαίνονται µέσα από τη διασκέδαση, όπως 
δηλαδή γινόταν και στο φυσικό τους χώρο. Επειδή οι Πόντιοι στην Ελλάδα δεν ζουν 
σε ένα ενιαίο και συγκεκριµένο χώρο,     όπως στον Πόντο, όπου θα µπορούν να 
αναβαπτίζονται, θα πρέπει, αν θέλουν να διατηρήσουν την πολιτιστική τους 
ιδιαιτερότητα, να δείξουν ξεχωριστό σεβασµό στην κλασσική µορφή των χορών τους 
που ας µη λησµονούµε ότι είναι η κυριότερη συνιστώσα της λαϊκής παράδοσης. 
∆υστυχώς πολλοί χοροδιδάσκαλοι δεν φαίνεται να κατανοούν αυτή την αναγκαιότητα 
και παρατηρείται το φαινόµενο της παραποίησης της παραδοσιακής µορφής των 
χορών εν ονόµατι της «καλλιτεχνικής χορογραφίας».  
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Γ)   ΧΟΡΟΙ  ΤΗΣ  ΚΑΠΠΑ∆ΟΚΙΑΣ 

 Το τραγούδι και ο χορός ήταν τρόπος ζωής για τους Καππαδόκες  και  τους 
συνόδευε σ’ όλες τις  φάσεις της  ζωής τους, τις  χαρές  και τις  λύπες. Οι  ίδιοι 
διέκριναν  τα τραγούδια τους, µε βάση τη µουσική τους σύνθεση, σε χορευτικά και 
καθιστικά. Οι σκοποί των τραγουδιών είναι βαρείς κι οι περισσότεροι  χοροί, 
όσον αφορά τους κύκλιους, στρωτοί και ήρεµοι. Αντιθέτως οι αντικριστοί είναι 
πιο χαρούµενοι και διασκεδαστικοί.  Οι αντικριστοί  συνοδεύονταν από 
όργανα, συνήθως, ντέφια 

       Οι άντρες όταν χόρευαν χρησιµοποιούσαν τα δάκτυλά τους για να 
παράγουν ήχους  ή  χτυπούσαν, ρυθµικά, κουτάλια  ή ζήλια, το χορό αυτό τον 
έλεγαν κιοτσέτς.  Οι γυναίκες χόρευαν  κρατώντας  µαντίλια. Οι κυκλικοί χοροί 
ήταν τραγουδιστοί, χωρίς όργανα. Χόρευαν και τραγουδούσαν ταυτόχρονα. 
Οι γυναικείοι κυκλικοί χοροί είναι περισσότερο σεµνοί κι αργοί. Οι αντρικοί 
χαρακτηρίζονται για το αποφασιστικό βήµα µε µετρηµένες σταθερές κινήσεις, 
στα στρωτά µέρη, και ζωηρά  πηδήµατα κι έντονα χτυπήµατα των ποδιών στο 
έδαφος, στα γυρίσµατα.   Οι χοροί έχουν διάφορες  ονοµασίες, κυρίως, από 
τον τρόπο που χορεύονταν (ορτό, γίσου, χοπλαµά, τσιραµά, τσίρπηµα, 
σϋρϋντΰνα) ή έπαιρναν την ονοµασία τους από τα τραγούδια που τους 
συνόδευαν (νεννιλέιµα, ενταλία, βάρα-βάρα  ή  Αη  Σάββας). Μικτούς χορούς 
δεν επέτρεπε η αυστηρότητα των ηθών. Μόνο κανένας µεσόκοπος ή κανένας 
ευτράπελος νέος µπορούσε να χωθεί ανάµεσα σε κορίτσια , αλλά και πάλι έπρεπε να’ 
ναι συγγενικό πρόσωπο. Χόρευαν λοιπόν χώρια οι νέοι και χώρια οι νέες µε 
τραγούδια που τραγουδούσαν άλλοτε αυτοί που χόρευαν κι άλλοτε αυτοί που 
ξεκουράζονταν. Η µουσική  και χορευτική παράδοση της Καππαδοκίας 
χαρακτηρίζεται από το έντονο στίγµα  της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης που 
διαπότισε τα ήθη των Ρωµιών, καθώς επίσης και από την  ρυθµική και ιδιαίτερα 
χαρισµατική κίνηση στα  πολλά και διαφορετικά είδη  χορών που διαθέτει αυτή η 
περιοχή της κεντρικής Ανατολίας. 

         Οι Καππαδόκες σε κάθε κοινωνική συγκέντρωση, δηµόσια, οικογενειακή ή 
φιλική τραγουδούσαν και χόρευαν. Οργανώνονταν γλέντια στους αρραβώνες, στους 
γάµους,  στα βαφτίσια, στις ονοµαστικές εορτές ,όταν ξενιτεύονταν κάποιος συγγενής 
ή φίλος . Ακόµη σπουδαία γλέντια γίνονταν στην µνήµη του τοπικού πολιούχου όταν 
γιόρταζε ο κεντρικός ναός του χωριού. Τότε οι προετοιµασίες γίνονταν µε τρόπο 
επίσηµο καθώς εκτός από την τιµή στον προστάτη Άγιο, όλη αυτή η διαδικασία για 
την προετοιµασία, συντελούσε στην διατήρηση και την διαφοροποίηση των 
Καππαδοκών από το µουσουλµανικό στοιχείο.  

√ Ενδεικτικά µπορούµε να αναφέρουµε στους θρησκευτικούς χορούς τον χορό 
του Αγίου Βασιλείου , Αι Σάββα , Αντιπάσχα, Χατζηπάσλαρ κτλ. 

√ Στου γλεντιού, Λειλιµ γιαρ, Κέµερλι, Γιουβαλαντούµ, Τσιτσέκ ντάγ, Τσετενέ, 
Κόνιαλι κτλ.  

√ Σκόπιµο είναι να αναφέρουµε πως υπάρχει µια ειδική υποκατηγορία χορών , 
που θα µπορούσαµε να τους αναφέρουµε ως µαχητικούς ή πολεµικούς. 
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 Η  γλώσσα των τραγουδιών στα περισσότερα είναι στην καραµανλίδικη 
διάλεκτο. Στα υπόλοιπα τραγούδια χρησιµοποιείται η Καππαδοκική διάλεκτος, 
ανάλογα µε την περιοχή. Για παράδειγµα στα Φαρασιώτικα τραγούδια έχουµε την 
Φαρασιώτικη διάλεκτο, σε τραγούδια της Σινασσού την Σινασσίτικη, σε κάποια του 
Μιστί και του Τσαρικλή την Μιστιώτικη διάλεκτο.  Το ύφος σε όλους τους χορούς 
είναι σεµνό και βαθιά µυσταγωγικό. Στα πολλά και διαφορετικά σε βηµατισµούς είδη 
καρσιλαµάδων εκεί διακρίνουµε χαρισµατικές  κινήσεις γεµάτες από µεράκι και 
τέχνη. Στους καρσιλαµάδες χρησιµοποιούσαν ξύλινα  κουτάλια καθώς επίσης µικρά 
ποτήρια , και ζίλια (µεταλλικά σκεύη ειδικά διαµορφωµένα για να τοποθετούνται στα 
δάχτυλα ) δίνοντας ρυθµό και συνοδεύοντας περίτεχνα τους µουσικούς. 

   Σε αντίθεση µε τους καρσιλαµάδες των Οθωµανών, εκεί συναντούµε εντελώς 
διαφορετικό χορευτικό ύφος στις κινήσεις των χορευτών και άλλους βηµατισµούς. 
Ένα άλλο στοιχείο που αξίζει να προσέξει κανείς είναι , πως στην παράδοση των 
Καππαδοκών δεν υπάρχουν  παγανιστικά στοιχεία, µα έντονο χριστιανικό 
περιεχόµενο, ειδικά στους τελετουργικούς και θρησκευτικούς  χορούς . Στους χορούς 
και τα τραγούδια της περιοχής της Καππαδοκίας, εφαρµόζεται απόλυτα αυτό που 
αναφέρεται στους ψαλµούς του ∆αβίδ « Αινείται αυτόν εν τυµπάνω και χορώ αινείται 
αυτόν εν χορδαίς και οργάνοις.  Οι θρησκευτικοί χοροί τους που όπως 
προαναφέρθηκε έφεραν το όνοµα κι ενός αγίου (ο χορός του Αϊ Βασίλη, του Πάσχα, 
του Αϊ Σάββα κ.λ.π.), πολλοί υποστηρίζουν ότι  προέρχονται από την αρχαιότητα και 
είναι παρόµοιοι αν όχι ίδιοι, µε την κάθοδο της θεάς ∆ήµητρας στον Άδη και µε 
άλλους αρχαίους χορούς .Στην µουσικοχορευτική παράδοση των Καππαδοκών 
διακρίνουµε το υψηλό πατριωτικό φρόνηµα, την βαθειά  θρησκευτική πίστη και την 
εµµονή στις παραδόσεις της πατρώας γης. Οι οικογένειές τους ήταν πατριαρχικές και 
διαπνέονταν από σεβασµό προς τους µεγαλύτερους και ειδικότερα στους γέροντες. 

 
5. ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑ 

     

Οι πρόσφυγες βέβαια δεν διακρίνονταν µόνο για τα ποικίλα είδη χορoύ που 
εντυπωσιάζουν µέχρι και στις µέρες µας, αλλά και για τον τρόπο µε τον οποίο 
ντύνονταν όταν τους χόρευαν .Οι Μικρασιατικές φορεσιές κατέχουν άρχουσα θέση 
στον πολιτισµό της περιοχής αυτής καθώς παρά το γεγονός ότι ανήκουν στο 
παρελθόν έχουν σφραγίσει το χθες και ανοίγουν τους δρόµους στην έρευνα της 
ιστορίας και των παραδόσεων. Η µελέτη του προκαλεί τόσο θαυµασµό αλλά και τόσο 
δέος που δηµιουργεί την ψευδαίσθηση στον ερευνητή ότι η Μικρασία ζει. Η  µόδα 
για εκείνο τον λαό ήταν µεγίστης σηµασίας και αυτό αποκαλύπτεται και από την 
αναφορά της ακόµα και στα τραγούδια γεγονός που το µαρτυρεί η ακόλουθη στροφή. 
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Η µόδα µονάχα , εξάδελφε χάχα, 

Την ντύση µας πάντα οδηγεί. 

Ουζάκια βγάζει, µε γούστο και χάζι 

κι’ αυτή βασιλεύει στη γη. 

   Η ενδυµασία της  Μικράς Ασίας είναι άξια προσοχής , καθώς διαφοροποιείται ανά 
περιοχή παρουσιάζοντας έτσι έµµεσα και τον πλούτο της. Φυσικά πρέπει να 
σηµειωθεί ότι εκείνη την εποχή  η έλλειψη βιοµηχανίας έκανε αναπόφευκτο το 
γεγονός ότι έπρεπε ο καθένας να φτιάχνει την δική του φορεσιά, γι’αυτό άλλωστε και 
θεωρείται ένα είδος τέχνης. Το ένδυµα προσδιορίζει βέβαια και τον κοινωνικό 
χαρακτήρα κάθε ατόµου, αλλά διαµορφώνεται και από τα τοπικά ενδυµατολογικά 
στοιχεία. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η φορεσιά διαφοροποιούνταν  στις  
διάφορες περιστάσεις της κοινωνικής τους ζωής, όπως ο γάµος ή το πένθος. Έπρεπε 
επίσης να διακρίνεται και η θρησκευτική τους οµάδα, καθώς η συµβίωση µε τους 
µουσουλµάνους οδήγησε στην υιοθέτηση στοιχείων από την παράδοσή τους. Βέβαια 
τα τελευταία χρόνια πριν την καταστροφή η ενδυµασία διαφοροποιούνταν , τόσο 
λόγω των ενδυµάτων που έφερναν οι ξενιτεµένοι, τα οποία ενσωµατώνονταν στην 
παραδοσιακή φορεσιά, όπως µαντίλια, ζωνάρια και διάφορα είδη υφασµάτων, όσο 
και λόγω της εισβολής των δυτικών ενδυµατολογικών προτύπων εξαιτίας της 
ανάπτυξης του εµπορίου.                      
Βέβαια για τους πρόσφυγες που έφυγαν από την Μικρασία, η τοπική ενδυµασία τους 
βοήθησε στην εύρεση των προγόνων τους. Πολλοί από τους Μικρασιάτες την εποχή 
των διωγµών αποφάσισαν να αλλαξοπιστήσουν, παρά να εγκαταλείψουν την πατρίδα 
τους και τα περιουσιακά τους στοιχεία. Έτσι για να ενταχθούν πλήρως στην 
µουσουλµανική κοινωνία έκρυψαν τις παλιές τους φορεσιές και µε την πάροδο του 
χρόνου ξεχάστηκαν. Πολλοί όµως απόγονοι  προσφύγων που επέστρεψαν στις 
πατρίδες τους είχαν χάσει τα ίχνη των προγόνων τους και κατάφεραν να τους 
αναγνωρίσουν από τις ξεχασµένες φορεσιές που βρίσκονταν στα σπίτια των τώρα  
µουσουλµάνων. Φυσικά µετά την αποκάλυψη της κοινής τους ρίζας τα αισθήµατα 
ήταν αµοιβαία. Πολλοί όµως µουσουλµάνοι µη έχοντας επίγνωση την χρησιµότητα 
και την αξία των ενδυµάτων αυτών  τα πούλησαν για µηδαµινά ποσά στα παζάρια. 
Εκείνη την εποχή όλοι απαξιούσαν για αυτές τις φορεσιές, καθώς το µόνο που τους 
ενδιέφερε ήταν η επιβίωσή τους, όµως κάποιοι µορφωµένη , όπως η ∆όρα Στράτου µε 
την διορατικότητά τους συνειδητοποίησαν την πραγµατική τους αξία µε αποτέλεσµα 
να τα συλλέξουν και να µπορούµε σήµερα να τα θαυµάζουµε. 

ΕΡΥΘΡΑΙΑ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑ 

Η περιοχή της Ερυθραίας επηρεάστηκε ενδυµατολογικά από την Σµύρνη, καθώς οι 
εµπορικές του δραστηριότητες και γενικότερα η επαφή του πολιτισµού του µε την 
∆ύση έφερε ανατροπή των δεδοµένων ακόµα και στην µόδα.  Πρέπει να αναφερθεί 
ιδιαίτερα ότι εκείνη την εποχή ο χώρος της µόδας γνωρίζει µεγάλη άνθιση κυρίως 
στην Γαλλία και φυσικά ο Μικρασιατικός λαός δεν έµεινε ανεπηρέαστος  Τα δυτικά 
πρότυπα ακολούθησαν κατά κύριο λόγο οι γυναίκες της αστικής τάξης, των οποίων η 
ενδυµασία  παρουσιάζει εµφανή διαφορές µε αυτή των γυναικών από περιοχές της 
ενδοχώρας. Χαρακτηριστικά ενδύµατα των γυναικών αποτελούσαν τα φορέµατα, 
γεγονός που δείχνει την έµµεση ενδυµατολογική επιρροή της βασίλισσας Αµαλίας 
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και παρουσιάζει ποίκιλες διαφορές ανάλογα µε την κοινωνική τάξη και την 
περίσταση , γι’αυτό και διακοσµείται µε διαφορετικούς τρόπους. Είναι κεντηµένα  
από υφάσµατα αέρινα και διαφανή και διακοσµούνται µε φιόγκους και λουλούδια 
γεγονός που τα καθιστά πραγµατικές λεπτοτεχνίες. Ξεχωρίζουν βέβαια και για τον 
φαρδύ γιακά που έφτανε µέχρι τους ώµους και ήταν κεντηµένο µε ποικίλα σχέδια. 
                     
Τα φορέµατα  καλύπτονται από µια ζακέτα, που ονοµαζόταν πορπάκι και σε 

συνδυασµό µε το φόρεµα φαντάζει µε έργο τέχνης , είχε µακριά µανίκια και έκλεινε 
στον λαιµό. Οι ηλικιωµένες φορούσαν 
ζακέτες πλεχτές ή βαµβακερές. Σηµαντική 
παρατήρηση είναι και το γεγονός ότι ο 
κορσές δεν εµφανίζεται σε καµία από τις 
στολές. Αυτό µας αποκαλύπτει έµµεσα την 
απελευθέρωση της γυναίκας , την 
συµµετοχή της σε πνευµατικές 
δραστηριότητες και την εµφανή τάση της 
για ισοτιµία µε τον άνδρα. Φυσικά δεν 
περιορίστηκαν µόνο στα φορέµατα , 
φόρεσαν και ενδύµατα τα οποία 
αποτελούνταν από τρία µέρη, την µπλούζα 
ή το πουκάµισο  , την φούστα και το 
πανωφόρι. Το πανωφόρι µπορεί να ήταν 
µακρύ και να ή µέχρι το έδαφος ή µέχρι τα 
γόνατα ήταν στολισµένο µε χρυσά κουµπιά και σχέδια από χρυσή κλωστή. Μάλιστα 
τα σχέδια αυτά χρειάζονταν τόση τέχνη , παρατηρητικότητα και υποµονή που η 
κατασκευή τους γινόταν από εξειδικευµένους ράφτες. Τα κοµψά αυτά ρούχα 
συνδυασµένα από µια εξίσου περίτεχνα διακοσµηµένη φούστα µαρτυρούν ότι είναι 
ένα ένδυµα που το φορούν οι γυναίκες ανώτερης κοινωνικής τάξης και µάλιστα σε 
ειδικές περιστάσεις. Η καθηµερινή φούστα ονοµαζόταν µεσοφούστανο, έφτανε µέχρι 
τους αστραγάλους και στένευε στην µέση. Βέβαια µπορούσε να συνοδεύονται και 
από παλτό, που ονοµαζόταν σάκο , ήταν βαρύ και φοριόταν γύρω από το σώµα σαν 
κιµονό. Οι νέες αντίστοιχα φορούσαν το µπελερίν, του οποίου το µάκρος ήταν µέχρι 
την µέση και φτιάχνονταν από καλό είδος υφάσµατος.   
 Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα αξεσουάρ που φορούσαν κυρίως οι γυναίκες 
της αστικής τάξης, που όπως αποκαλύπτει και ένας πίνακας µε το πρόσωπο µιας 
γυναίκας της εποχής είχαν ιδιαίτερη προτίµηση στα κοσµήµατα. Η γυναίκα του 
πίνακα παρουσιάζεται µε σκουλαρίκια και µενταγιόν των οποίων οι αξία είναι 
ανυπολόγιστη. Βέβαια οι γυναίκες της λαϊκής τάξης φορούσαν στο λαιµό σειρές 
φλουριών τις πεντόλιρες, τις τρακοσάρες , τις µαχµουδιέδες και άλλα. Εντύπωση µας 
προκαλεί και η επιµελής φροντίδα των µαλλιών αλλά και το µακιγιάζ το οποίο 
κατείχε άρχουσα θέση για την ολοκληρωµένη παρουσία µιας γυναίκας , όπως µας 
φανερώνουν και τα σετ µανικιούρ που διασώθηκαν. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα 
αξεσουάρ που φορούσαν κυρίως οι γυναίκες της αστικής τάξης, που όπως 
αποκαλύπτει και ένας πίνακας µε το πρόσωπο µιας γυναίκας της εποχής είχαν 
ιδιαίτερη προτίµηση στα κοσµήµατα. Η γυναίκα του πίνακα παρουσιάζεται µε 
σκουλαρίκια και µενταγιόν των οποίων οι αξία είναι ανυπολόγιστη. Εντύπωση µας 
προκαλεί και η επιµελής φροντίδα των µαλλιών αλλά και το µακιγιάζ το οποίο 
κατείχε άρχουσα θέση για την ολοκληρωµένη παρουσία µιας γυναίκας , όπως µας 
φανερώνουν και τα σετ µανικιούρ που διασώθηκαν. Ιδιαίτερα τα µαλλιά τα έπλεκαν 
σε κοτσίδες που έφταναν µέχρι το γοφό και αυτό το χτένισµα για τις νέες ονοµαζόταν 
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µπουλαζέ. Άλλες φορές έδεναν τις πλεξούδες µε φιόγκους σε χρώµα µπεζ κυρίως ή 
έφτιαχναν κότσο. Στα παλαιότερα χρόνια βέβαια φόραγαν και αυτές µαντήλι, 
συνήθως βαµβακερό, του οποίου το χρώµα άλλαζε σε συνάρτηση µα την ηλικία. Οι 
νέες το φορούσαν σε άσπρο χρώµα ενώ ηλικιωµένες σε βυσσινί, όµως σε κάθε 
περίπτωση κοσµούνταν από χρυσαφένιες χάντρες. Τα παπούτσια τους ήταν χαµηλές 
γόβες ή µποτάκια, κυρίως από δέρµα και άλλες φορές από ύφασµα.   
 Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρουµε και την παρουσία νυφικών φορεµάτων τα 
οποία κλέβουν την παράσταση χάρη στην δεξιοτεχνία µε την οποία είναι κεντηµένα. 
Τα φορέµατα αυτά φτάνουν µέχρι και τα ακροδάχτυλα των ποδιών και σε όλη τους 
την έκταση καλύπτονται ευφάνταστα και επιµεληµένα σχέδια. Επιπροσθέτως δεν 
ήταν απαραίτητο να έχουν λευκό χρώµα αν και η πλειοψηφία δεν άνηκε σε αυτή την 
κατηγορία. Με παρόµοιο τρόπο ήταν κεντηµένα και τα νυφικά εσώρουχα τα οποία σε 
συνδυασµό µε το νυφικό αποτελούσαν ένα ενιαίο σύνολο.  Επιπλέον θα πρέπει να 
αναφέρουµε και την παρουσία νυφικών φορεµάτων τα οποία κλέβουν την παράσταση 
χάρη στην δεξιοτεχνία µε την οποία είναι κεντηµένα. Τα φορέµατα αυτά φτάνουν 
µέχρι και τα ακροδάχτυλα των ποδιών και σε όλη τους την έκταση καλύπτονται 
ευφάνταστα και επιµεληµένα σχέδια. Επιπροσθέτως δεν ήταν απαραίτητο να έχουν 
λευκό χρώµα αν και η πλειοψηφία δεν άνηκε σε αυτή την κατηγορία. Με παρόµοιο 
τρόπο ήταν κεντηµένα και τα νυφικά εσώρουχα τα οποία σε συνδυασµό µε το νυφικό 
αποτελούσαν ένα ενιαίο σύνολο.   

 

 ΑΝ∆ΡΙΚΗ ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑ 

   Η φορεσιά των ανδρών χαρακτηρίζεται από απλότητα και λιτότητα , καθώς ακόµα 
και ο χρωµατισµός δεν περνάει τα όρια του σοβαρού. Οι άνδρες της λαϊκής τάξης 
φόραγαν το χαρακτηριστικό σαλβάρι ή βράκα το οποίο συναντάται σε αποχρώσεις 
του µπλε ανοιχτού, του µπλε σκούρου ή του µαύρου και φτιάχνονταν από τσόχα. Το 
µήκος του ήταν µέχρι το γόνατο για τους νέους, ενώ για τους ηλικιωµένους κάτω από 
αυτό. Μάλιστα φορούσαν και µια εσωτερική βράκα, για αυτόν άλλωστε τον λόγο η 
εξωτερική ήταν πάντα φουσκωµένη. Επίσης βασικό ένδυµα ήταν και το πουκάµισο 
το οποίο ήταν λινό και συνήθως άσπρο και το κάλυπταν µε γιλέκο. Αυτό ονοµαζόταν 
καζάκι και ήταν κεντηµένο στο λαιµό και τις άκρες. Το ύφασµά του ήταν είτε 
βελούδο, είτε ανάλογο µε αυτό της βράκας. Το χειµώνα φορούσαν πιο χοντρό γιλέκο 
που ονοµαζόταν πατατούκα, ενώ οι άνδρες της αστικής τάξης γούνα. Στην µέση 
φορούσαν µαύρο ζωνάρι, συνήθως σε µαύρο χρώµα και στο κεφάλι φέσι ή αργότερα 
µαύρο σκούφο. Αξιοσηµείωτο χαρακτηριστικό της στολής των ανδρών της αστικής 
τάξης ήταν το γεγονός ότι κάθε µια από αυτές αποκάλυπτε τον επάγγελµα και τα 
αξιώµατα του κατόχου. Παράδειγµα αποτελεί η στολή του στρατηγού και καπετάνιου 
, καθώς µόνο από την παρατήρηση του καπέλου και των αξεσουάρ που την στολίζουν 
αναγνωρίζεις το επάγγελµα. Αξίζει να σηµειωθεί και η κοµψότητα του παντελονιού 
και τις πουκαµίσας η οποία καλύπτεται από ένα επιβλητικό βελούδινο σακάκι. ∆εν 
πρέπει να παραλειφθεί και ο κολλαριστός γιακάς και η γραβάτα , καθώς είναι 
αναµφισβήτητα αποτελέσµατα της επιρροής των δυτικών προτύπων ρουχισµού. 
Γενικότερα βέβαια παρά το γεγονός ότι τα ανδρικά ρούχα διακατέχονται από 
αυστηρότητα δεν παύουν να εντυπωσιάζουν. Όλα αυτά βέβαια εµφανίζονται στα τέλη 
του 20ου αιώνα, όταν η ανδρική τοπική ενδυµασία χάνεται στο παρελθόν, ενώ 
επικρατεί η φράγκικη κυρίως µετά την παρεµβολή καινοτόµων και µορφωµένων.    

 

 - 40 -



ΣΙΛΗ ΙΚΟΝΙΟΥ. Η ενδυµασία στην 
Σίλη Ικονίου είναι αρκετά προσεγµένη και 
έχει µεγάλη αξία. Κύριος παράγοντας 
αυτής της διαπίστωσης είναι οι άριστες 
συνθήκες διαβίωσης, οι οποίες παρείχαν 
στους κατοίκους αυτού του είδους την 
πολυτέλεια. Στη φορεσιά αυτής της 
περιοχής, η οποία ονοµάζεται ετέκε, 
παρατηρείται καθαρά η επιρροή του 
µουσουλµανικού στοιχείου. Αξιοσηµείωτο 
αποτελεί και το γεγονός ότι παρουσιάζει 
οµοιότητες µε τις παλιές αστικές φορεσιές 
πριν από την επικράτηση της στολής 
Αµαλίας .  

    Καταρχάς φορούσαν ένα πουκάµισο το 
οποίο δεν είναι εµφανή, καθώς 
καλύπτονταν από ένα δεύτερο. Το πρώτο 
είναι απλοϊκό χωρίς κανένα ιδιαίτερο 
στολισµό,   συναντάται κυρίως σε άσπρο 
χρώµα και είναι βαµβακερό. Το δεύτερο 
έχει µεγαλύτερο µάκρος , καθώς φτάνει 
µέχρι και τους γοφούς όµως αυτή δεν είναι 
η µόνη τους διαφορά. Είναι επιπλέον 
φτιαγµένο από µετάξι αλλά ξεχωρίζει 
κυρίως χάρη στους χρυσούς ή µεταξωτούς  
κόµπους, οι οποίοι γαρνίρουν σαν δαντέλα 
τα µανίκια και το περιλαίµιο και 
αποκαλούνταν µπιµπίλες. Από κάτω 
φορούσαν αρχικά µια βράκα και αυτή 
βαµβακερή, η οποία καλύπτονταν από µία 
δεύτερη. Η πρώτη είχε είτε ποικιλία 
χρωµάτων είτε απεικόνιζε διάφορα σχέδια 
και σχήµατα σε αντίθεση µε την δεύτερη , η 
οποία προκαλεί θαυµασµό µίας και το 
υλικό από το οποίο είναι φτιαγµένη είναι µεταξωτή στόφα, δηλαδή ένα είδος 
πολυτελούς υφάσµατος του οποίου η ύφανση σχηµάτιζε σχέδια που προεξείχαν 
επίσης πάνω από τα δύο πουκάµισα φορούσαν το καβάδι του οποίου το µάκρος 
έφτανε µέχρι τους γοφούς και ήταν ανοιχτό µπροστά. Μάλιστα στην απόληξη του 
µανικιού  είναι κεντηµένο µε χρυσή κλωστή. Πάνω από αυτό φορούσαν επιπλέον και 
ένα δεύτερο καβάδι , το οποίο είχε την ειδική ονοµασία σάλτα και από µέσα είχε 
ύφανση από µετάξι. Χαρακτηριστικό αυτού του ενδύµατος είναι η γούνα από ζώα , η 
οποία ήταν επενδυµένη κυρίως στα µανίκια, αλλά και περιµετρικά σε όλο το ένδυµα. 
Ο πλούτος αυτής της περιοχής φανερώνεται και µέσα από τα υφάσµατα που 
χρησιµοποιούσαν για να υφάνουν τα καβάδια.    

Εικόνα 1 Νυφιάτικη ενδυµασία Σίλης 
Ικονίου. Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης 

∆εν πρέπει να παραληφθεί βέβαια και το µαντίλι που φορούσαν στην µέση την 
γνωστή τσίπα. Χαρακτηριστικό ύφασµα από το οποίο ήταν κυρίως φτιαγµένη ήταν το 
µετάξι και συνήθως είναι στολισµένη µε χρυσοκέντητα σχέδια. Ένα άλλο 
χαρακτηριστικό της συγκεκριµένης φορεσιάς είναι η ζώνη η οποία κοσµείται από τις 
πόρπες µε κοράλλια, γνωστές µε το όνοµα της Σαφράµπολης ή αυτές που ήταν 
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επίχρυσες µε πολύτιµα πετράδια.  
 Αξιοσηµείωτος είναι βέβαια και ο 
τρόπος στολισµού της κόµης. Φορούσαν 
καταρχάς το φέσι που αποκαλύπτει την άµεση 
επιρροή της µουσουλµανικής παράδοσης  σε 
κάθε πτυχή της ζωής των χριστιανών κατά 
την διάρκεια της µακρόχρονης συµβίωσής 
τους. Μάλιστα από αυτό κρεµόταν και ένα 
µαντήλι που έπεφτε στην πλάτη. Το 
µπροστινό µέρος του φεσιού ήταν καλυµµένο  
και αυτό µε ένα µαντήλι ολόχρυσο κεντηµένο 
που το ονόµαζαν τσεβρέ. Τα µαλλιά τους τα 
έπλεκαν συνήθως σε δώδεκα κοτσίδες και τις 
στόλιζαν µε εικοσιπέντε γρόσια.  

 

 

 

 

 

 

 Εικόνα 2 Σίλη Ικονίου. Μουσείο 
Μπενάκη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 3 Βαπτιστική ενδυµασία Σίλης 
Ικονίου. Μουσείο Μπενάκη 

Εικόνα 4 Σίλη Ικονίου. Εθνικό 
Ιστορικό Μουσείο - Μέγαρο 
Παλαιάς Βουλής 
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ΚΑΠΠΑ∆ΟΚΙΑ 

Είναι δύσκολο να προσεγγίσουµε την ενδυµασία στην Καππαδοκία µε ακρίβεια, 
καθώς χαρακτηρίζεται από πολυµορφία. Αυτό οφείλεται κυρίως στις ποικίλες 
επιρροές  που δέχονταν οι πληθυσµοί ανά περιφέρεια, µιας και η περιοχή αυτή 
απαρτιζόταν από µικρότερες. Επιπροσθέτως αξιοσηµείωτο παράγοντα για τον τρόπο 
ενδυµασίας αποτέλεσε το κλίµα, η επιρροή τον µουσουλµανικών ηθών, αλλά και οι 
δικές τους πρωταρχικές παραδόσεις. Στο βασικό µοντέλο ένδυσης, όµως υπήρχαν 
διαφοροποιείς σύµφωνα µε µαρτυρίες σε πολλές περιοχές, όπως στην Ανακού, στην 
Καρβάλη, στο Μιστί, στην Αξό, στο Τσαρικλί, στα Φλαβιανά (Ζιντζίντερε), στη 
Σινασό και  στο Προκόπι. 

 Καταρχάς υπήρχε η καθηµερινή φορεσιά, η οποία υφαίνονταν στο αργαλειό και 
ήταν λιτή και απέριττη. Φορούσαν πρώτα εσώρουχο του οποίου το µάκρος ήταν 
µέχρι τους αστραγάλους και ήταν απλοϊκό  χωρίς κάποιον ιδιαίτερο στολισµό. Από 
πάνω φορούσαν ένα µακρυµάνικο ένδυµα που ονοµαζόταν πουκάµισο. Ήταν 
εφαρµοστό, απλό και δεν χαρακτηρίζονταν από ποικιλία χρωµάτων. Έπειτα 
ακολουθούσε το καθηµερινό φόρεµα το οποίο προµηθεύονταν κυρίως από τη 
Νεάπολη, τη Νίγδη ή το Προκόπι. Στο µπροστινό 
µέρος ήταν κλειστό και στενό, ενώ από την µέση 
και κάτω δηµιουργούνταν δυο σχισµές στα 
πλάγια. Επίσης φορούσαν ένα γιλέκο άλλοτε µε 
και άλλοτε χωρίς µανίκια που το µήκος του 
έφτανε µέχρι τη µέση και το ονόµαζαν σάλτα ή 
κιρλίκ στην Ανακού, σελίκ κυρίως για τις 
ηλικιωµένες, ενώ στην Σινασό ονοµάζονταν 
ζιπούνα ή βαµβακούλα. Η  µόνη διαφορά που 
παρατηρείται στα παραπάνω είναι  ότι η σάλτα 
ήταν στολισµένη µε περισσότερα κεντήµατα. 
Βέβαια απαραίτητη ήταν και η καθηµερινή ποδιά, 
η οποία σκέπαζε το µπροστινό µέρος της 
ενδυµασίας. ∆εν πρέπει να παραλειφθεί και η 
χρήση της ζώνης την οποία τοποθετούσαν πάνω 
από την ποδιά και κάθε κορίτσι αφότου γινόταν 
δώδεκα έπρεπε να την φοράει. Ένα  είδος ζώνης 
ήταν η τσίπα , ένα τριγωνικό µαντίλι το οποίο 
τοποθετούσαν γύρω από την µέση. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι τους πρώτους µήνες της εγκυµοσύνης ήταν απαραίτητο να το φοράνε 
για να την καλύψουν και όσες δεν ακολουθούσαν την παράδοση της έλεγαν 
ξετσίπωτες. Βασικό ένδυµα ήταν και το σαλβάρι, ένα είδος φαρδιού παντελονιού , 
χωρίς καβάλο, που σουρώνει στον αστράγαλο και την µέση. Πολλή πιθανό είναι να 
στηρίζονταν και από την βρακόζωνη.                                                    

Εικόνα 5 Γυναικεία φορεσιά της 
Καππαδοκίας. Μουσείο Μπενάκη 

Στην επίσηµη φορεσιά υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις από την καθηµερινή, 
είναι στολισµένη πιο επιµελώς. Φορούσαν εσώρουχο του οποίου  το ύφασµα ήταν 
κυρίως βαµβακερό,  σε αποχρώσεις του άσπρου χρώµατος και ήταν κεντηµένο µε 
δαντέλα. Η κύρια ονοµασία του ήταν «το τουµάνι», όµως άλλαζε από περιοχή σε 
περιοχή, καθώς στο Προκόπι ονοµαζόταν Κιοµλέκι, στο Μιστί βραστί ή πατσάι, στο 
Τσαρικλί τσιντιάνι , ενώ στη Νίγδη, σαλβάρι. Πάνω από αυτό φορούσαν το ιµάτι, το 
οποίο φτιαχνόταν από άσπρο βαµβακερό ύφασµα που το µήκος έφτανε µέχρι το 
γόνατο. Ένα είδος γιορτινής ρόµπας ήταν και το εντερί ή σεϊτερί, φοριόταν κυρίως 
πάνω από το ιµάτι , ήταν στενό στο πάνω µέρος και συγκρατούνταν από τρία ή 
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τέσσερα κουµπιά. Το µήκος του ήταν σχετικά µακρύ , καθώς έφτανε µέχρι τη µέση 
του σαλβαριού και είχε δύο σχίσµατα στα πλάγια. Συνήθως συναντάται σε σκούρες 
αποχρώσεις, αλλά µεταβάλλεται από τόπο σε τόπο. Άλλοτε µπορεί να βρεθεί σε 
κόκκινες και µπλε αποχρώσεις, άλλοτε σε µπλε και άσπρες, και άλλοτε σε κόκκινες 
και άσπρες. Το επίσηµο φόρεµα είχε την ονοµασία τσόχα ή τσοχά ή τσογά, 

εισαγώταν από την Συρία και ήταν 
περίτεχνα στολισµένο από  πλούσια 
κεντήµατα. Όταν το φορούσαν 
κάλυπταν όλα τα υπόλοιπα 
ενδύµατα που φορούσαν από κάτω 
και ήταν σταυρωτό. Φυσικά από την 
ενδυµασία τους δεν έλλειπε και η 
ντιζλίκα ή τιζλίκα που ήταν ποδιές 
που κάλυπταν το µπροστινό µέρος 
της φορεσιάς και η ονοµασία τους 
διαφοροποιούταν ανάλογα µε το 
ύφασµα. Μερικές από αυτές τις 
κατηγορίες ήταν η τσογαϊόντας 
ντιζλίκα , η οποία ήταν κεντηµένη 
µε διάφορα σχέδια, η φαντή 
ντιζλίκα , η οποία υφαίνονταν  στον 
αργαλειό, η νταµάσου, η σατένια 
και η χατζιά. ∆ιαφοροποιούνταν 
βέβαια και ανάλογα την περιοχή, 
καθώς στη Σινασό ονοµαζόταν 
πεσκίρ, ενώ στην Ανακού 

ονοµαζόταν ιγκιλίκ. Μάλιστα η τελευταία είχε και το όνοµα  µπροστέλα  και ήταν 
φτιαγµένη από τσόχα. Οι αποχρώσεις των χρωµάτων ήταν πολλές καθώς 
µεταβάλλονταν σε συνάρτηση µε την ηλικία οι νέες φορούσαν πιο λαµπερά , 
χαρούµενα και ανοιχτά χρώµατα µε ποικίλα κεντήµατα, ενώ οι ηλικιωµένες πιο 
σκουρόχρωµα και απλά. Κάποιες από τις περιστάσεις που τις φορούσαν ήταν τα 
πανηγύρια και οι γάµοι.  Το χειµώνα παρατηρείται διαφοροποίηση της 
ενδυµασίας, καθώς το κλίµα γινόταν πιο βαρύ. 
Ένα επιπλέον ένδυµα που φορούσαν ήταν το 
µπαµπουλκού/βαµπακού ή κοτσούπα το οποίο 
ήταν ένα γιλέκο που χαρακτηριστικό υλικό της 
παρασκευής του ήταν το βαµβάκι, από το οποίο 
ήταν κυρίως επενδυµένο εσωτερικά. Στην 
Καρβάλη βέβαια, φορούσαν ένα µακρύ γιλέκο 
που το ονόµαζαν κουτούκ και έµοιαζε µε 
φόρεµα. Ένα άλλο είδος ενδύµατος που 
χρησιµοποιούσαν κυρίως κατά την βαρυχειµωνιά 
αποτελούσε το ζιµπίνι ή ουσλούτς, το οποίο παρά 
το γεγονός ότι ήταν κοντό, ήταν µάλλινο, έτσι 
ώστε να προστατεύεται από το κρύο.  Βέβαια 
αυτοί που είχαν την οικονοµική ευχέρεια 
χρησιµοποιούσαν και µακριά παλτά από τσόχα 
που καλύπτονταν από γούνα ζώου.     

  

Κύριο χαρακτηριστικό της ενδυµασίας τους αποτελούσε και το µαντήλι που έβαζαν 
στο κεφάλι το οποίο ονόµαζαν  γιασµάς ή γεµενί ή τιβαχ ή κιβράχ. Προσαρµοζόταν 
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ανάλογα µε την ηλικία , δηλαδή οι γυναίκες φορούσαν σκουρόχρωµα , ενώ οι νέες 
πιο φωτεινά. Το µαντήλι ήταν στολισµένο µε χάντρες, ενώ αυτές που είχαν 
οικονοµική ευρωστία το στόλιζαν και µε λουλούδια και πούλιες. Οι επίσηµες 
φορεσιές συνοδεύονταν από και από το κατάλληλο µαντήλι , το φεσάκι, το  οποίο 
διακρίνεται εξαιτίας της µακρυάς χρυσής χαρακτηριστικής φούντας του . Η ονοµασία 
του αλλάζει από περιοχή σε περιοχή, στο Μιστί ονοµάζεται τερλίστι, στην Αξό 
τσάφκα, στην Ανακού τάκα ή ταχιά,  στα Φλαβιανά (Ζιντζίντερε) τακέ και στη  
Σινασό κάσσαπα. Ένα ξεχωριστό είδος κόκκινου µαντηλιού ήταν το αλ το οποίο 
φορούσαν µόνο οι νιόπαντρες κοπέλες. Αντίθετα για τις ηλικιωµένες φορούσαν το 
ντουβάχ το οποίο ήταν µάλλινο και είχε πολλά χρώµατα. Έκπληξη µας προκαλεί η 
επιµέλεια για τα µαλλιά τους καθώς είχαν συνδέσει τις κοµµώσεις ανάλογα µε την 
ηλικία. Τα µικρά κορίτσια έφτιαχναν τα µαλλιά τους συνήθως σε τέσσερις πλεξούδες, 
το ίδιο και οι γυναίκες , ενώ για τις ηλικιωµένε το πιο σύνηθες ήταν δύο πλεξούδες. 
Οι συνήθειες αυτές διαφοροποιούνταν σε ειδικές καταστάσεις, καθώς το πλήθος των 
πλεξούδων έπρεπε να φτάνει τις σαράντα. Στις µεγάλες πόλεις υπήρχαν γυναίκες που 

ασχολούνταν επαγγελµατικά µε αυτό , όπως στη 
Σινασό, στη Τελµησσό και  στη Ανακού, ενώ σε 
µικρότερες , όπως το Γκέλβερι και τα Φλαβιανά 
(Ζιντζίντερε), την επιµέλεια της κόµµωσης είχαν 
οι φίλες. Ειδική περίσταση ήταν αυτή του γάµου 
µιας κοπέλας, τότε το ρόλο αυτό τον έπαιρνε η 
νονά. Μάλιστα στο τέλος της πλεξούδας έβαζε 
φλουριά τα οποία τα συνέδεε µε ένα κορδόνι.  
∆εν πρέπει να παραλείψουµε και τις κάλτσες, οι 

οποίες ονοµάζονταν  µπουέρτσα ή ποδόρτ’ ή 
ντολάχια,  ενώ αυτές που προορίζονταν για χρήση 
µόνο µέσα στο σπίτι ονοµάζονταν τερλίκια. 
Συναντάται επιπλέον ποικιλία παπουτσιών, καθώς 
υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα είδη. Καταρχάς 
είναι τα ναλίνια, τα οποία είναι ξύλινα και 
συγκρατούνταν από ένα πέτσινο κορδόνι, τα 
σηπτιρίκ που ήταν παντόφλες µε έξω την φτέρνα, 
τα γαλότσια τα οποία είχαν ξύλινο ή λαστιχένια 
πάτο για να προστατεύονται από την υγρασία και 
τα καλίκια που ήταν ανοιχτά στην φτέρνα. Για την 
ολοκλήρωση του καλλωπισµό τους στολίζονταν 

µε σκουλαρίκια ή αλλιώς κουπέδια και µε βραχιόλια. Οι πιο εύπορες γυναίκες 
χρησιµοποιούσαν και γάντια τα οποία προµηθεύονταν από τα µεγάλα αστικά κέντρα. 

 

ΑΝ∆ΡΙΚΗ ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑ 

Η ανδρική ενδυµασία στην Καππαδοκία έχει ένα βασικό µοτίβο το ακολουθούν 
όλες οι περιοχές της, όµως σε αντίθεση µε την γυναικεία δεν εντοπίζονται τόσες 
διαφορές ανά περιοχή. Το σηµείο στο οποίο διαφοροποιούνται οι φορεσιές είναι 
κυρίως το ύφασµα, καθώς δεν υπήρχαν βιοτεχνίες µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει και 
µαζική παραγωγή. Εποµένως το θέµα του υφάσµατος εξαρτιόταν από την οικοτεχνία 
που το παρήγαγε, αλλά βασικό παράγοντας ήταν και το επάγγελµα του αγοραστή. 
Πρώτα φορούσαν το εσώρουχο που το ονόµαζαν βρατσίε και έπειτα κατάσαρκα το 
άσπρο πουκάµισο το οποίο ήταν συνήθως ριγέ. Πάνω από αυτό έβαζαν το γιλέκο, 
που το αποκαλούσαν ισλίτς και µετά το σαλβάρι, που έδενε στους αστραγάλους. Στα 
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τέλη όµως του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα φορούσαν ένα διαφορετικό είδος 
παντελονιού, το οποίο ήταν πιο στενό από το σαλβάρι. Στο λαιµό φορούσαν σάλι 
όπως και η γυναίκες και στο κεφάλι το χαρακτηριστικό φέσι, που φτιαχνόταν 
συνήθως από τσόχα σε χρώµα βυσσινί και το κοσµούσε µια µαύρη φούντα. Στην 
Σινασό αυτή η φούντα ονοµαζόταν πουσκούλ. Πολλές φορές έβαζαν και άλλα 
ενδύµατα, όπως µια κάπα ένα γιαµψί ή ένα ριχτό, όµως το πιο σύνηθες ήταν η γούνα. 
Σύµφωνα µε µαρτυρίες ήταν το µόνο παραδοσιακό ένδυµα που φοριόταν στην 
Καππαδοκία µέχρι και τα τελευταία χρόνια πριν το ’’22. Το εξωτερικό όσο και το 
εσωτερικό ήταν ενδεδυµένα µε γούνα ζώου, καθώς αν υποθέσουµε από τον 
γεωγραφικό χώρο που καταλαµβάνει η Καππαδοκία, ήταν το κατάλληλο ένδυµα για 
την αντιµετώπιση του κρύου. Η γούνα βέβαια έδειχνε έµµεσα και την οικονοµική 
άνεση του κατόχου της καθώς είχαν υψηλό κόστος µε πιο ακριβή από αυτές την 
σαµουρόγουνα. Οι άνδρες είχαν πολλά είδη παπουτσιών,  όπως γαλτσίνια, τις 
κουντούρες , τα γεµενιά και τις γαλότσες, ενώ τα επίσηµά τους ήταν πάλι οι 
κουντούρες φτιαγµένες όµως από δέρµα και καλίκια, τα οποία προµηθεύονταν από τα 
µεγάλα αστικά κέντρα.                
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ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑ 

      Στην περιοχή της Κάτω Παναγιάς η ενδυµασία παρά την σεµνότητα και την 
λιτότητά της ξεχωρίζει καθώς είναι άµεσα επηρεασµένη από αυτή του αστικού τύπου. 
Αξίζει να σηµειωθεί βέβαια και ότι αυτή η φορεσιά προέρχεται από την Κύµη 
Εύβοιας, καθώς η αναπτυγµένη εµπορική 
δραστηριότητα, σε συνδυασµό µε το γεγονός 
ότι αυτή η περιοχή ήταν η κοντινότερη µε την 
Στερεά Ελλάδα, δηµιούργησε σχέσεις 
αλληλεπίδρασης µεταξύ τους.  Αρχικά 
φορούσαν το πουκάµισο το οποίο ήταν µακρύ, 
συνήθως µέχρι τους γοφούς. Ήταν βαµβακερό 
και συναντάται σε άσπρο χρώµα, και παρά το 
γεγονός ότι δεν το στόλιζαν µε σχέδια ή 
ιδιαίτερα χρώµατα προκαλεί και πάλι εντύπωση 
χάρης στον τρόπο µε τον οποίο κεντούσαν 
κυρίως την απόληξη του µανικιού. Έπειτα 
φορούσαν το φουστάνι το οποίο ήταν αµάνικο 
και η φούστα του ήταν πλισέ, δηλαδή 
σχηµάτιζε ένα είδος από στενές και πυκνές 
πτυχώσεις στο ύφασµά της. Γενικά όµως όλο το 
φόρεµα ήταν καλαίσθητο κυρίως λόγω του 
σκούρου χρώµατός του και το µάκρους του 

µέχρι τον 
αστράγαλο
.  

 
Χαρακτηριστικό βέβαια αυτής της ενδυµασίας 

είναι το βελούδινο γιλέκο, το οποίο όχι µόνο 
δίνει χάρη αλλά και αποκαλύπτει τον πλούτο της 
περιοχής εκείνης, καθώς είναι στολισµένο µε 
σχέδια κεντητά από χρυσή κλωστή. Επίσης 
προσοχή έδιναν στον στολισµό των πλατιών 
ανοιχτών µανικιών, τα οποία κοσµούνταν µε 
κάθε είδους µοτίβα. Στην µέση φορούσαν µια 
απλή ζώνη, της οποίας όµως το µεγαλείο 
φαινόταν από τις δύο ολοστρόγγυλες πόρπες, 
που ήταν κυρίως χρυσές. Ιδιαίτερη περιποίηση 
έδειχναν και για την κόµη στην οποία φορούσαν 
µαντήλι πάντα βαµβακερό και πιο συχνά κίτρινο, 
από το οποίο δεν έλλειπαν και τα περίτεχνα 
κεντήµατα από µαύρη κλωστή. Το φορούσαν 
έτσι ώστε να πέφτει στην πλάτη σχηµατίζοντας 
ένα τρίγωνο και στις άκρες του ήταν ιδιαίτερα 
διακοσµηµένο, είτε κεντηµένο µε χρυσή κλωστή, 
είτε δηµιουργώντας µπιµπίλες.  

 Τα κοσµήµατα που φορούσαν δεν 
χαρακτηρίζονται από υπερβολή, καθώς ο κόρφος 

κοσµούνταν συνήθως είτε από ένα µενταγιόν, είτε από µία καρφίτσα που 
τοποθετούσαν στο πουκάµισο. Σε γενικές γραµµές η φορεσιά της Κάτω Παναγιάς, 
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µπορεί να µην ξεχωρίζει για την ποικιλία χρωµάτων ή τον υπέρλαµπρο στολισµό της, 
παρόλα αυτά η κοµψότητά της την καθιστά µία από τις πιο πολυτελείς και ακριβές 
φορεσιές. 

 

ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑ 

Η Κιουτάχεια είναι µια περιοχή που η ενδυµασία διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες 
µικρασιάτικες φορεσιές, καθώς έχει ενστερνιστεί πολλά από τα στοιχεία των 
µουσουλµανικών ηθών. Καταρχάς  φορούσαν πάντα από µέσα ένα άσπρο πουκάµισο, 
το οποίο δεν στολίζονταν από σχέδια παρά µόνο φάρδαινε στην άκρη του µανικιού. 
Πάνω από αυτό φορούσαν το γιλέκο, το οποίο ήταν φτιαγµένο από βελούδο και το 
µάκρος του έφτανε µέχρι την µέση. Κοσµούνταν από διάφορα µοτίβα που 
σχεδιάζονταν µε χρυσή κλωστή κυρίως στα µανίκια και το µπροστινό µέρος του 
γιλέκου. Επίσης φορούσαν και το σαλβάρι το οποίο φυσικά δεν είναι ελληνικής 
προέλευσης. Ήταν και αυτό βελούδινο και χρυσοκέντητο και πολλές φορές το χρώµα 
του ήταν ίδιο µε αυτό του γιλέκου. 
Έπειτα στο κεφάλι φορούσαν το τεµπελίκι, και αυτό µη ελληνικής προέλευσης του 

οποίου το µαντήλι διακοσµούνταν είτε από βυζαντινά σχέδια, είτε από φλουριά στην 
µπροστινή όψη. Φυσικά έδειχναν µεγάλη επιµέλεια και για τα µαλλιά, τα οποία αφού 
τα έπλεκαν σε κοτσίδες, τους έβαζαν πάρα πολλά φλουριά. Τα φλουριά βέβαια δεν τα 
χρησιµοποιούσαν µόνο για τον στολισµό της κόµης, αλλά και του λαιµού, καθώς µε 
αυτά έφτιαχναν περιδέραια. Φορούσαν και άλλα κοσµήµατα, όπως σκουλαρίκια, τα 
οποία ήταν ολόχρυσα και στολισµένα µε πολύτιµα πετράδια.   
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ΑΪΒΑΛΙ   

 Η ενδυµασία στο Αϊβαλί έχει πολλές οµοιότητες µε αυτήν της Κιουτάχειας σε 
πολλά σηµεία. Αρχικά φορούσαν άσπρο πουκάµισο , το οποίο καλύπτονταν από την 
πατατούκα, ένα χοντρό κοντό παλτό. Επιπροσθέτως φορούσαν και το σαλβάρι το 
οποίο ήταν φτιαγµένο από τσόχα, ένα είδος µονόχρωµου µάλλινου υφάσµατος µε 

πυκνή ύφανση. Το σαλβάρι ή αλλιώς 
βράκα, έκανε σούρα στη µέση και 
έφτανε µέχρι  τους αστραγάλους. 
Αυτά τα οποία ήταν µάλλινα τους 
είχαν δώσει την ειδική ονοµασία 
πουτούρια. Φορούσαν ακόµα και ένα 
άλλο άσπρο εσώρουχο, έτσι ώστε να 
φουσκώνει η βράκα, αυτός είναι 

άλλωστε και ο λόγος που ήταν βαρύ. Το 
συγκεκριµένο ένδυµα είχε µάκρος µέχρι 

το γόνατο και µετά έµπαινε η καλτσοδέτα. Στη µέση τους φορούσαν µαύρη ζώνη, 
συνήθως από µετάξι. Στο κεφάλι φορούσαν το κασκέτο,  ένα είδος  καπέλου µε γείσο, 
δηλαδή µε προεξοχή που σκίαζε το µέτωπο και προστάτευε τα µάτια από τον ήλιο. Οι 
κάλτσες ήταν φτιαγµένες από µε µπιρσίµι, που ήταν καλύτερο από µετάξι ή ήταν 
µάλλινες και σε αυτήν την περίπτωση είχαν την ειδική ονοµασία τσουράπια. Για τις 
καθηµερινές τους ενασχολήσεις στα πόδια φορούσαν τσαρούχια.  

Εικόνα 6 Πόρπες. Εθνικό Ιστορικό 
Μουσείο – Μέγαρο Παλιάς Βουλής 

ΠΟΝΤΟΣ 
   Η ποντιακή φορεσιά δεν θα µπορούσε να χαρακτηριστεί παραδοσιακή , καθώς 

εξαιτίας της εµπορικής ανάπτυξης ήταν έµµεσα επηρεασµένη από τα δυτικά πρότυπα. 
Εποµένως θεωρούνταν αστικού τύπου, όµως είχε ανατολικές επιρροές , όπως αυτή 
της Κωνσταντινούπολης.      

  Καταρχάς φορούσαν τα πουκάµισο, το οποίο ονόµαζαν καµίσ’, που ήταν µακρύ 
και λεπτό και το ύφασµά του ήταν κυρίως µετάξι ή άλλοτε ήταν βαµβακερό και 
πάντοτε σε χρώµα λευκό.  Φυσικά ξεχωρίζει και για τον περίτεχνο στολισµό του 
συνήθως στα µανίκια µε µπιµπίλες . Έπειτα  φορούσαν την βράκα, η οποία έφτανε 
µέχρι τους αστραγάλους, σχηµάτιζε πολλές πτυχώσεις και ήταν κεντηµένη κυρίως 
στην απόληξη του ενδύµατος. Φτιαχνόταν είτε από  ατλάζι, το οποίο είναι ένα είδος 
γυαλιστερού πυκνού υφάσµατος από καθαρό µετάξι, είτε από στόφα, που 
είναι και αυτό ένα είδος εκλεκτού υφάσµατος που έχει υφασµένα σχέδια µε  χρυσές 

ή µεταξωτές κλωστές. Στο στήθος έβαζαν λευκές λωρίδες από βαµβάκι , σαν ένας 
πρώιµη µορφή του στηθόδεσµου. Το φορούσαν κυρίως πάνω από το πουκάµισο και 
σπάνια κατάσαρκα. Από πάνω φορούσαν το χαρακτηριστικό καβάδι, , το οποίο ήταν 
µάλλινο ή βαµβακερό και είχε µεγάλο µάκρος. Επίσης ήταν ανοιχτό στο στήθος και 
είχε δύο ανοίγµατα στο πλάι έτσι ώστε να φαίνεται το σαλβάρι. Κούµπωνε στην µέση 
και ήταν στολισµένο µε κεντητά από γαϊτάνι. Στο στήθος φορούσαν τις τραχηλιές 
που ήταν φοδραρισµένες µε λευκό µετάξι. Στολιζόταν µε χρυσές µπιµπίλες και έδενε 
στον λαιµό αφού κάλυπτε όλο το στήθος µέχρι την µέση. Ακολουθούσε το γιλέκο, το 
οποίο ήταν κοντό και δεν κούµπωνε. Συναπαντάται  σε σκουρόχρωµες αποχρώσεις , 
συνήθως µαύρο και το ύφασµά του είναι τσόχα ή βελούδο. Ξεχωρίζει βέβαια για την 
ιδιαίτερη  τερζίδικη  διακόσµηση µε ασηµένιες κλωστές.  Στη µέση φορούσαν το 
χαρακτηριστικό ζωνάρι που φτιαχνόταν από χοντρό σάλι. Η ενδυµασία βέβαια 
παρουσιάζει κάποιες µικροδιαφορές από την καθηµερινή όταν ήταν νεόνυµφες  και 
λεχώνες. Στην πρώτη περίπτωση, φορούσαν στους γοφούς  ένα µαντήλι από µπρισίµι, 
ένα είδος µεταξιού που στο τέλος του ενδύµατος καταλήγει σε µια φούντα από 
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µετάξι. Στην δεύτερη περίπτωση στην θέση της µαντήλας φορούσαν ένα µακρύτερο 
µαντήλι που έφτανε µέχρι τους αστραγάλους και σαν ζωνάρι έβαζαν µια άλλη 
µαντήλα από µετάξι ή από άσπρο µαλλί.     

   Ο στολισµός των µαλλιών διαφοροποιούνταν ανά περιοχή, τα έπλεκαν σε µία ή 

δυο κοτσίδες ενώ αυτές που είχαν την οικονοµική άνεση 
χρησιµοποιούσαν γαϊτάνι ή αλυσίδες για να στερεώνονται τα 
φλουριά. Οι νέες  έφτιαχναν ένα ειδικό χτένισµα που ονοµαζόταν 
ζουλούφα, δηλαδή αφού έστριβαν τις µπροστινές τούφες των µαλλιών 
τις ένωναν  µε την κυρίως πλεξούδα. Στο κεφάλι αφότου 
παντρεύονταν , συνήθως στα δεκαέξι φορούσαν την τάπλα, η 
οποία εσωτερικά είχε ένα στρογγυλό φύλλο λεπτού  
µετάλλου, που δηµιουργούσε το σχήµα δίσκου.  Εξωτερικά ήταν 
καλυµµένο από µετάξι και διακοσµούνταν  περιµετρικά από 
φλουριά. Το επάνω µέρος την τάπλας διακοσµούνταν από χρυσά ή 
ασηµένια ανάγλυφα σχέδια, συνήθως λουλούδια. Την στερέωναν 
µε γαϊτάνια ή µαύρες κορδέλες που στα πλάγια τοποθετούσαν χρυσά 
νοµίσµατα. Οι ηλικιωµένες φορούσαν ένα διαφορετικό είδος 
συνήθως µαύρο και το ύφασµά του είναι τσόχα ή βελούδο. Ξεχωρίζει 
βέβαια για την ιδιαίτερη  τερζίδικη  διακόσµηση µε ασηµένιες κλωστές. 
Σε επίσηµες περιστάσεις δεν παρέλειπαν να φορέσουν και 
κοσµήµατα , όπως  βραχιόλια σκουλαρίκια και δακτυλίδια. Τα πιο 
εντυπωσιακά βέβαια είναι τα µενταγιόν αστικού τύπου, ο σταυρός 
, αλλά και τα γιορντάνια που φτιάχνονταν από χρυσά νοµίσµατα, 
ραµµένα σε λωρίδες τσόχας. Όσον αφορά τις κάλτσες ήταν φτιαγµένες 
στο χέρι από βαµβάκι ή άσπρο µαλλί, ενώ στα χέρια έβαζαν πλεχτά 

Εικόνα 7 Ποντιακή γυναικεία ενδυµασία. Μουσείο 
Μπενάκη
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άσπρα ή χρωµατιστά γάντια και αργότερα από την δύση εισάχθηκαν και δερµάτινα. 
Τα πασούµια φτιάχνονταν παλιότερα από βελούδο ή ατλάζι  , ενώ αργότερα από 
µαύρο δέρµα. Τα παπούτσια των αγροτισσών, ονοµάζονταν ποστάλα, είχαν χαµηλό 
τακούνι και φτιάχνονταν από ντόπιο δέρµα. Αντίθετα η αστική τάξη φορούσε τα 
τζαγγία ή κουντούρας, ενώ τα νυφιάτικα τα χάριζε ο γαµπρός στην νύφη και είχαν 
κόκκινο χρώµα.   

 

6. ΜΟΥΣΙΚΗ   
 
  Ενενήντα χρόνια πριν, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες της Μ. Ασίας 
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ και άλλοι τόσοι έχασαν τη ζωή 
τους. Η καταστροφή αυτή έµελλε να επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό και την Ελλάδα, 
καθώς οι πρόσφυγες άρχισαν να προσέρχονται στον ελλαδικό χώρο αµέσως µετά την 
καταστροφή, πολλές φορές µαζί µε το στρατό. Αποκορύφωµα της ανάµειξης των 
Ελλήνων και των προσφύγων ήταν η ανταλλαγή των πληθυσµών. Λογική συνέπεια 
του γεγονότος αυτού ήταν να επέλθουν αλλαγές σε όλους σχεδόν τους τοµείς της 
καθηµερινότητας τόσο των Ελλήνων που κατοικούσαν στον ελλαδικό χώρο, όσο και 
των προσφύγων. Ένας από τους τοµείς που γνώρισε πολλές και µόνιµες, στις 
περισσότερες περιπτώσεις ,µεταβολές ήταν η µουσική. 
Πριν την καταστροφή: Καταρχάς, θα πρέπει να εξετάσουµε τη µουσική που 
ανέπτυξαν οι Μικρασιάτες και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή διαµορφώθηκε. 
Ιδιαίτερα σηµαντική ήταν η προσφορά της ιωνικής πρωτεύουσας, της Σµύρνης, στην 
άνθιση της µουσικής, από την οποία αργότερα θα επωφεληθεί και η Ελλάδα. Το 1900 
η πόλη αυτή βρισκόταν στο απόγειο της ακµής της. Στην περιοχή ζούσαν πολλές 
εθνότητες: Έλληνες, Τούρκοι, Αρµένιοι, Εβραίοι, Άγγλοι, Γάλλοι αλλά και άλλοι 
Ευρωπαίοι, µε τους Έλληνες να επικρατούν σε πληθυσµό. Γι' αυτό και οι Τούρκοι 
αποκαλούσαν τη Σµύρνη "άπιστη". Εκτός από αυτή υπήρχαν και άλλες πόλεις στις 
οποίες υπερτερούσαν οι οικισµοί των Ελλήνων ή οι ελληνόφωνοι οικισµοί έναντι των 
τουρκόφωνων (π.χ. Λυκία, Καππαδοκία, Κιλικία, Γαλατία, Λυκαονία, Παµφυλία, 
Πισιδία και Φρυγία). Οι Έλληνες επικρατούσαν αριθµητικά από το 1894 έως και το 
1922. Ωστόσο, στο διάστηµα αυτό, η κυριαρχία των Ελλήνων δεν περιορίστηκε στα 
αριθµητικά δεδοµένα, αλλά γρήγορα εξαπλώθηκε σε διάφορους τοµείς: οικονοµία, 
εµπόριο, παιδεία, τέχνες, 
πολιτισµός. 
     Γρήγορα 
δηµιουργήθηκαν µουσικά 
συγκροτήµατα που έγιναν 
γνωστά ως 
εστουδιαντίνες. Ήταν 
µικρά µουσικά σχήµατα-
ορχήστρες, 
µεταβαλλόµενης συνήθως 
σύνθεσης, που τις 
αποτελούσαν  3-8 
οργανοπαίχτες και 2-3 
τραγουδιστές, οι οποίοι 
µπορεί να έπαιζαν και 
κάποιο όργανο. Αρκετές 
φορές συµµετείχαν και ολιγοµελείς χορωδίες, οι οποίες τόνιζαν περισσότερο το 

 - 51 -



φωνητικό µέρος των τραγουδιών. Εµφανίστηκαν στη Σµύρνη και την 
Κωνσταντινούπολη πολύ πριν το 1922 και κυριάρχησαν στις ηχογραφήσεις, στα 
κέντρα διασκέδασης και γενικά στην ψυχαγωγία του κόσµου και στα µουσικά 
δρώµενα του µικρασιατικού αλλά και του ελληνικού χώρου.Η λέξη "Εστουδιαντίνα" 
προέρχεται από το λατινικό "Studium"-σπουδή, κόπος, επιµέλεια και τη βρίσκουµε 
στα ισπανικά, ιταλικά και στα γαλλικά ως etude-σπουδή, µάθηση. Θα µπορούσε να 
µεταφραστεί ως "µουσικό σπουδαστήριο".Η πρώτη  "Εστουδιαντίνα" δηµιουργήθηκε 
στη Σµύρνη το 1898 µε το αρχικό όνοµα "Πολιτάκια". ∆υο νεαροί και ταλαντούχοι 
µουσικοί, ο Φαναριώτης Βασίλειος Σιδέρης και ο Αθηναίος (αλλά και αυτός κάτοικος 
της Πόλης) Αριστείδης Περιστέρης αναλαµβάνουν την πρωτοβουλία για την ίδρυση 
του πρώτου αυτού οργανωµένου µουσικού σχήµατος. Αργότερα 
ονοµάστηκε "Σµυρναιϊκή Εστουδιαντίνα". Η επιτυχία της πρώτης αυτής 
Εστουδιαντίνας δίνει ώθηση και σε άλλους επίλεκτους µουσικούς της Πόλης και της 
Σµύρνης να δηµιουργήσουν ανάλογες µουσικές οµάδες. 
    Άλλες φηµισµένες Εστουδιαντίνες της εποχής είναι: Η Εστουδιαντίνα του 
Γιοβανίκα, µε κύρια όργανα βιολί και σαντούρι, η Ελαφρά Εστουδιαντίνα του 
Χριστοδουλίδη, η Λαική Εστουδιαντίνα του Ζουναράκη, η Ελληνική Εστουδιαντίνα 
της Κωνσταντινούπολης, η Αθηναϊκή Εστουδιαντίνα, η Ελληνική Χορωδία της 
Σµύρνης, η Πανελλήνια Εστουδιαντίνα κ.ά. 
   Το πιο εντυπωσιακό είναι ο µεγάλος αριθµός µουσικών και τραγουδιστών. Κάθε 
χωριό διαθέτει δικά του µουσικά συγκροτήµατα.  Αναπτύσσεται έτσι ένα καινοτόµο 
και πρότυπο µουσικό κίνηµα - ορχήστρα που δηµιουργεί νέες µορφές στην Ελληνική 
µουσική µέσω της αφοµοίωσης στοιχείων της Ανατολής και της ∆ύσης. Το 
σηµαντικότερο ωστόσο στοιχείο, ενδεικτικό της προσφοράς της, υπήρξε το γεγονός 
ότι στους κόλπους της γεννήθηκε η οπερέτα, διαµορφώθηκε το ρεµπέτικο τραγούδι, η 
Αθηναϊκή καντάδα και αργότερα το λαϊκό τραγούδι, διαχωρίζοντας σαφώς το ύφος 
των τραγουδιών σε ελαφρό και λαϊκό, µε τους διάφορους χαρακτήρες του. 
  Μετά την Μικρασιατική καταστροφή όσοι επιβίωσαν ήρθαν στην Ελλάδα, όπου 
µεταφύτευσαν το ταλέντο τους. Τα πρώτα χρόνια ορισµένα µέλη από τα "Πολιτάκια", 

δηµιούργησαν σ ον ελλαδικό χώρο 
µουσικά συγκροτήµατα και 
διάφορες κοµπανίες. 

τ

 Χριστοδουλ

Η πρώτη "Εστουδιαντίνα" 
δηµιουργήθηκε στη Σµύρνη το 
1898 µε το αρχικό όνοµα 
"Πολιτάκια". ∆ύο νεαροί και 
ταλαντούχοι µουσικοί, ο . Άλλες 
φηµισµένες "Εστουδιαντινες" της 
εποχής είναι: η Εστουδιαντίνα του 
Γιοβανίκα, µε κύρια όργανα βιολί 
και σαντούρι, η Ελαφρά 
Εστουδιαντίνα του ίδη, 

η Λαϊκή Εστουδιαντίνα του Ζουναράκη, η Ελληνική Εστουδιαντίνα της 
Κωνσταντινούπολης, η Αθηναϊκή Εστουδιαντίνα, η Ελληνική Χορωδία της Σµύρνης, 
η Πανελλήνια Εστουδιαντίνα κ.ά. 
   Ποιά ήταν όµως τα µέλη των µουσικών αυτών συγκροτηµάτων και ποιά τα όργανα 
που χρησιµοποιούσαν; ∆ηµοφιλές ήταν το βιολί, το σαντούρι (κρουόµενο που ανήκει 
στην οικογένεια των επιτραπέζιων µαζί µε το κανονάκι και υπάρχουν σε όλη σχεδόν 
την Ανατολή µέχρι σήµερα), το φλάουτο, το κλαρίνο, η πρόµπα και η 
αρµόνικα/φιλαρµόνικα/ φυσαρµόνικα, που ήταν δύο ειδών και διακρίνονταν σε αυτά 
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ανάλογα µε το µέγεθος. Υπήρχαν οι µεγάλες που παίζονταν µε τη βοήθεια των 
ποδιών (τις στήριζαν σε αυτά) και οι µικρές που παίζονταν σαν ακορντεόν. Άλλο 
όργανο ήταν το λαούτο, έγχορδο µε µακρύ χέρτι και γνωστό σε όλους τους Έλληνες. 
Επίσης υπήρχε η γκάιντα (ή αλλιώς νταβούλια), ένα φουσκωµένο ασκί που έπαιζαν 
κυρίως οργανοπαίκτες από την Ψοµενή και θεωρούταν απαραίτητη στις γιορτές 
(κυρίως το Πάσχα και την Καθαρά ∆ευτέρα). Απαραίτητη στις Απόκριες και τη 
Λαµπρή ήταν η νταρµπούκα, δηλαδή τουµπερλέκι σµυρναίικης προέλευσης, µε 
δέρµα στην κάτω πλευρά. Ακόµα υπήρχε η λύρα που ήρθε στη Μ. Ασία από τους 
Ληµνιούς, όταν αυτοί πήγαιναν στη Μ. Ασία για να δουλέψουν. Η λύρα παίζεται µε 
τόξο και συγγενεύει µε το περσικό καµαντσέ και το αραβικό ρεµπόµπ. µαζί µε αυτά 
υπήρχε και ο µπαγλαµάς, το ούτι και ο νταµπουράς. Ήταν όργανα στρογγυλά και 
κούφια µε µπερντέδες και τέλια ώστε να καθορίζουν τους τόνους. Το ούτι είχε κοντό 
χέρι και ήταν διαδεδοµένο στις αραβικές χώρες. Τα τρία αυτά όργανα ήταν παρόµοια 
και µοιάζουν µε µαντολίνο. Το βιολί και το σαντούρι αντικαταστάθηκαν σταδιακά 
από µπουζούκια και µπαγλαµάδες. Ο αυλός εισήχθη πιθανώς από τη Μ. Ασία και 
φαίνεται ότι παιζόταν πάντοτε σε ζεύγος. Παραµένει άδηλο αν οι δύο αυλοί έπαιζαν 
την ίδια µελωδία. Με τις βελτιώσεις που επέφερε τον 5ο αιώνα π.Χ. η θηβαϊκή σχολή 
ο αυλός µπορούσε να αποδώσει όλες τις αρµονίες. Χρειαζόταν δεξιοτεχνικό παίξιµο 
από επαγγελµατίες. Μνηµονεύονται πολλά είδη αυλού. Αποτελούσε απαραίτητο 
µέρος κοινωνικών εκδηλώσεων, αλλά όχι και της µουσικής εκπαίδευσης των νέων. Η 
βάρβιτος είναι έγχορδο µουσικό όργανο συγγενικό µε την κοινή λύρα, αλλά µε 
µακρύτερους βραχίονες και βαθύτερη τονικότητα. Απαντά κυρίως στην αθηναϊκή 
τέχνη περίπου από το 520 π.Χ., αλλά θεωρείται όργανο µικρασιατικής προέλευσης 
και συνδέεται µε τους λυρικούς ποιητές της Ιωνίας και της Λέσβου. Τέλος, 
χρησιµοποιούταν κλαρίνο και κανονάκι (νυκτό χορδόφωνο) µαζί µε κιθάρα ή 
αρµόνικα ή ακορντεόν. 
   Η δυτική Ευρώπη, αν και αγνοούµε ακριβώς πότε και πώς, υιοθετεί µε τη σειρά 
της αρκετά από αυτά τα όργανα. Σταδιακά όµως τα µετατρέπει και τα στέλνει πίσω 
στην Ανατολή: το βιολί, το βιολοντσέλο και το κοντραµπάσο, αναπτύγµατα του 
µοντέλου εγχόρδων, που παίζονται µε τόξο, κατασκευάζονται στην Ευρώπη από το 
16ο αιώνα και φτάνουν αρκετά γρήγορα στις µικρασιατικές ακτές. Το ίδιο συµβαίνει 
και µε το µαντολίνο, την κιθάρα και το λαούτο. Η δυτική Ευρώπη, βεβαίως, 
δηµιουργεί και εξάγει και πρωτότυπα όργανα. Ένα ακόµα έγχορδο τύπου λαούτου, 
γνωστό από τους Σµυρνιούς, είναι η ρουµάνικη κόµπζα ή κόψα.  Πολλοί ήταν και οι 
σηµαντικοί καλλιτέχνες της εποχής. Αξιοσηµείωτοι συνθέτες ήταν ο Τούντας και ο 
Σέµσης, που κατάγονταν από τη Στρωµνίτσα της Μακεδονίας. Στους σηµαντικούς 
τραγουδιστές κατατάσσουµε το Βιδάλη, τον Νταλγκά, την Παπαγκίκα, την τετράδα 
του Πειραιώς (Μπάτης),το Σοφρώνιο, το Ρούκουνα, τη Βάκα-µε καταγωγή από τα 
Γιάννενα- αλλά και την Κούλα µε καταγωγή από το Μεσσολόγγι. Τέλος, γνωστοί 
ήταν οι οργανοπαίχτες Σέµσης και Ογδοντάκης. 
     Αντίθετα µε την επικρατούσα άποψη, τα τραγούδια και η µουσική των 
Μικρασιατών δεν έγιναν γνωστά στην Ελλάδα και την Ανατολική Ευρώπη ξαφνικά, 
µε την αναγκαστική µετακίνηση των φορέων του πολιτισµού αυτού, δηλαδή των 
Ελλήνων της Μ. Ασίας. Οι µουσικές ανταλλαγές είχαν ήδη γερές βάσεις λόγω της 
µεγάλης κινητικότητας των επαγγελµατιών τραγουδιστών και οργανοπαιχτών. Τα 
ίδια τα µουσικά συγκροτήµατα, δηλαδή, κατά την τελευταία δεκαετία του 19ου 
αιώνα, περιόδευαν κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο κάνοντας γνωστή τη µουσική 
του τόπου τους. Ορισµένοι µάλιστα γνώρισαν µεγάλη επιτυχία αποκτώντας διεθνή 
φήµη (π.χ. τα "Πολιτάκια" του Σιδέρη, που έφτασαν µέχρι τη Μ. Βρετανία και τη 
Γαλλία).  
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     Το ρεπερτόριο που παρουσίαζαν ήταν ιδιαίτερα πλούσιο. Περιελάµβανε τούρκικα 
και αραβικά τραγούδια(αµανέδες, σαρκιά, γιαρέδες, σαµπάι, ελφαζιέ) εκτελεσµένα 
στα ελληνικά, τα τούρκικα, τα αρµένικα, τα αραβικά. Επίσης παραδοσιακά 
αρβανίτικα , βλάχικα, ρουµάνικα, βουλγάρικα και αιγυπτιακά, ελληνικά δηµοτικά 
τραγούδια (κλέφτικα, µωραΐτικα, γιαννιώτικα, θρακιώτικα, φυσούνια, κρητικά, 
ρεµπέτικα, καλαµατιανά). Τα ρεµπέτικα ήταν τετράσηµα χασάπικα ή εννιάσηµα 
ζεϊµπέκικα µε ευκολοµνηµόνευτες µελωδίες, απέριττο ύφος, λιγοστές καλλιτεχνικές 
απαιτήσεις και έντεχνο χαρακτήρα. Το ρεµπέτικο τραγούδι δεν ήρθε στην Ελλάδα 
από τη Σµύρνη και µε την πάροδο του χρόνου µεταβλήθηκε και πήρε την τελική του 
µορφή. Απλά την περίοδο 1922-1932 κυριαρχούν τα στοιχεία από τη µουσική της 
Σµύρνης. 
  Ως προς τη θεµατολογία των τραγουδιών αυτών, τα κείµενα σχετίζονται µε τον 
κύκλο της ζωής και του χρόνου (νανουρίσµατα, µοιρολόγια σε κηδείες που ήταν 
αυτοσχεδιαστικά και µεταδίδονταν µόνο προφορικά, κάλαντα). Άλλα τραγούδια ήταν 
τα θρησκευτικά, τα ιστορικά, του κρασιού, της θάλασσας, του γάµου, που 
διακρίνονταν σε νύφης και γαµπρού, τα φράγκικα, τα πατριωτικά, τα γνωµικά, της 
ξενιτιάς, τα αποκριάτικα, τα περιγελαστικά ή αλλιώς αστεία, οι µανέδες κ.ά. Τις 
περισσότερες φορές δε διέφεραν πολύ από τους δηµοτικούς στίχους του υπόλοιπου 
ελληνισµού. Τα αστικά λαϊκά τραγούδια ,αν και ενσωµατώνουν µερικά πανελλήνια 
παραδοσιακά µοτίβα, αντιπροσωπεύουν καλύτερα τη σµυρναίικη κοινωνία του 19ου 
αι. και των αρχών του 20ου, Τα θέµατα που παρουσιάζονται κατ' επανάληψη είναι ο 
έρωτας, η σάτιρα, η αγάπη, ο τύπος, ο πόνος, η περιθωριακή ζωή, αλλά και θέµατα 
που εντυπωσίαζαν την κοινή γνώµη και απασχολούσαν το λαό. Τέτοια ζητήµατα ήταν 
η φτώχεια, η εκµετάλλευση, τα ναρκωτικά(χασικλίδικα), η πολιτιστική αποσάθρωση, 
το αβέβαιο µέλλον των παιδιών, οι κοινωνικές ανισότητες και η ζωή των κατώτερων 
κοινωνικών στρωµάτων. 
   Το πλούσιο αυτό ρεπερτόριό τους , λοιπόν, µαζί µε τα ζητήµατα που 
διαπραγµατεύονταν µεταφερόταν σταδιακά στις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου 
κυρίως, εποµένως και στην Ελλάδα. Έτσι, φαίνεται πως η µουσική της Ανατολής 
εµφανίστηκε στην Ελλάδα πενήντα χρόνια πριν την καταστροφή, στο δεύτερο µισό 
του 19ου αι., στα λεγόµενα "Καφέ-Αµάν" της Αθήνας και του Πειραιά. Το Καφέ-
Αµάν (όνοµα που πιθανώς να προήλθε από το τούρκικο Μάνι Καβέσι), ήταν είδος 
λαϊκού καφενείου της προπολεµικής Ελλάδας µέσα στο οποίο δύο ή τρεις 
τραγουδιστές , οι επονοµαζόµενοι αµανετζήδες, αυτοσχεδίαζαν λέγοντας στίχους, 
συχνά στη µορφή διαλόγου µεταξύ τους, πάντα σε ελεύθερο ρυθµό και µελωδία. 
Χαρακτηριστικό ήταν το επαναλαµβανόµενο "αµάν-αµάν" , που προσπαθούσαν µε 
αυτό οι τραγουδιστές να κερδίσουν χρόνο για να αυτοσχεδιάσουν καινούριους 
στίχους. 
  Άλλη συνώνυµη ονοµασία τέτοιου τύπου καφενείου ήταν και το "Καφέ Σαντούρ", 
που ήταν συνηθέστερη στη Μ. Ασία , και κυρίως στη Σµύρνη. Τα δε τραγούδια που 
άδονταν σε αυτά είχαν διαφορετική ονοµασία ανά εθνότητα. Γενικά ήταν γνωστά ως 
αµανέδες ή µανέδες ή αµάνι. Οι Έλληνες χρησιµοποιούσαν το αµανές, οι Τούρκοι το 
µανές, ενώ αµάνι τα έλεγαν οι Μικρασιάτες. Σε αντιδιαστολή µε αυτού του τύπου τα 
καφενεία της παλιάς Αθήνας ήταν τα γνωστά πολυτελείας καφενεία Καφέ-Σαντάν , 
όπου ακόµα και µικροί θίασοι παρουσίαζαν πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραµµα. Σε 
αυτά συνήθιζαν να πηγαίνουν οι µεγαλοαστοί που αναζητούσαν στη διασκέδασή τους 
εξευρωπαϊσµένα τραγούδια και απαξίωναν τα παραδοσιακά, τα λαϊκά και τα 
ρεµπέτικα. Αντίθετα, ο απλός λαός ήρθε κοντά στη πατροπαράδοτη µουσική 
κληρονοµιά, γεγονός που αποδεικνύεται από το ότι πολλοί έγιαναν θαµώνες των 
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καφωδείων. Οι στίχοι των τραγουδιών δεν αποτελούσαν δηµιούργηµα λογίων ή 
µορφωµένων ανθρώπων, αλλά προέρχονταν από λαϊκούς ποιητές. 
   Η µουσική ζωή όµως δεν περιορίστηκε στη λαϊκή δηµιουργία, καθώς στη 
διαµόρφωσή της συνετέλεσαν και άλλοι επιµέρους κλάδοι της µουσικής ζωής. Είναι 
σαφές ότι το λαϊκό τραγούδι και η εκκλησιαστική µουσική έχουν ίδιους κανόνες και 
οικείες κλίµακες. Είναι λογικό λοιπόν, να γνώρισε σηµαντική ανάπτυξη και η 
εκκλησιαστική µουσική. Συγκεκριµένα στην Πόλη ιδρύθηκε εκκλησιαστική σχολή το 
1911, η οποία όµως σταµάτησε να λειτουργεί µετά τα τραγικά γεγονότα του 1922.  
Πώς όµως γίνονταν γνωστά τα τραγούδια πέρα από τις µετακινήσεις  των µουσικών; 
Σε αυτό, πολύτιµο αρωγό αποτέλεσαν τα µηχανικά µέσα που άρχισαν σιγά-σιγά να 
εµφανίζονται: πιανόλες (µηχανικά πιάνα), «µουσικά κουτιά’, µηχανικές ορχήστρες, 
λατέρνες. Αποκορύφωµα όλων αυτών ήταν η εµφάνιση των φωνογράφων (µε τους 
κυλίνδρους) και των γραµµοφώνων (µε τους επίπεδους δίσκους). 
    Τα τραγούδια των Μικρασιατών ακούγονταν από τις αρχές του 20ου αι. στα 
θέατρα, που άρχισαν τότε να γνωρίζουν µεγάλη ανάπτυξη, αλλά και σε κάθε είδους 
κέντρα διασκέδασης, όπως σε ταβέρνες, καφενεία, λέσχες, µπυραρίες. Ιδιαίτερα 
γνωστά ήταν τα τρία θέατρα της Σµύρνης (Μέλης, Ολύµπια, Θέατρο Σµύρνης). 
Επίσης, ιδρύθηκαν φιλαρµονικές µε σκοπό τη µουσική εκπαίδευση των 
Μικρασιατών: στο Αϊβαλί οι φιλαρµονικοί σύλλογοι «Ορφεύς» και «Αρίων» 
ιδρύθηκαν το 1896, στα Βουρλά µουσικός όµιλος το 1895, στο Αξάρι µουσικός 
σύλλογος µετά το 1908, στο Οδεµήσιο ο «Ορφεύς» πριν το 1910, στη Φιλαδέλφεια η 
«Φιλόµουσος Αδελφότης» το 1888, στην Αττάλεια ο φιλαρµονικός σύλλογος 
«Άτταλος» το 1904. Με την ευρεία διάδοση της µουσικής, πέρα από τα κέντρα 
διασκέδασης και τις φιλαρµονικές που άρχισαν να λειτουργούν, άνοιξαν και 
καταστήµατα πώλησης µουσικών ειδών. Ιδιαίτερα γνωστό φαίνεται να ήταν το 
κατάστηµα του Εγιούµπ Σάµπρι, ο οποίος είχε οργανωµένο κατάστηµα ειδών 
φωνογράφου, όπου πουλούσε φωνογράφους και κυλίνδρους. Αργότερα πρέπει να 
διέθετε και γραµµόφωνα και επίπεδους δίσκους. 
   Σταδιακά και µε το πέρασµα των χρόνων άρχισαν να λειτουργούν αρκετές 
δισκογραφικές 
εταιρείες, αρχικά 
στις Η.Π.Α., µε την 
εφεύρεση της 
«οµιλούσας 
µηχανής’, όπως την 
αποκάλεσαν. Στην 
αρχή άρχισαν να 
πουλιούνται δίσκοι 
στους απόδηµους 
των Η.Π.Α. και στη 
συνέχεια οι 
δισκογραφικές έφεραν στην Ελλάδα τις ηχογραφήσεις. Η επέκταση αυτή των 
δισκογραφικών εταιρειών δεν αφορούσε µόνο τους Μικρασιάτες και αργότερα στην 
Ελλάδα τους πρόσφυγες, αλλά είχε πανελλήνια απήχηση. Στη Σµύρνη ξεκίνησαν να 
ηχογραφούνται τραγούδια την άνοιξη του 1909. Το συνεργείο που περιόδευε στην 
Κωνσταντινούπολη και τη Σµύρνη ηχογράφησε, στη Σµύρνη µόνο, 108 τραγούδια εκ 
των οποίων τα 33 ήταν ελληνικά. Οι ηχογραφήσεις συνεχίστηκαν και τα επόµενα 
χρόνια και µάλιστα κάποια στιγµή, στο πλαίσιο της όσµωσης των διαφόρων εθνικών 
κοινοτήτων που συνυπήρχαν σε διάφορες περιοχές, ιδιαίτερα των παραλίων , 
ηχογραφήθηκαν δίγλωσσα τραγούδια µε µία εκ των δύο γλωσσών την ελληνική 
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ταιριασµένη µε στίχους είτε από την τουρκική, είτε από κάποια άλλη ευρωπαϊκή 
γλώσσα (κυρίως γαλλική). 
Μετά το 1922 Οι ηχογραφήσεις των εταιρειών που ήταν κυρίως αµερικάνικες 
σταµάτησαν. Την περίοδο 1925-1930 ηχογραφούνται µεταξύ άλλων και ελάχιστα 
ελληνικά τραγούδια στην Κωνσταντινούπολη, από τους εναποµείναντες εκεί 
καλλιτέχνες. Γενικά, τα µουσικά συγκροτήµατα ξεριζώθηκαν – όπως και οι υπόλοιποι 
Μικρασιάτες – από την Μ. Ασία. Ωστόσο, πολλά από αυτά ανασυγκροτήθηκαν και 
επανασυστάθηκαν µετά την καταστροφή στην Ελλάδα.  Ενδιαφέρον παρουσιάζει και 
η τύχη των µουσικών καταστηµάτων µετά το Σεπτέµβριο του 1922. Στη Σµύρνη 
κάηκαν ολοσχερώς πενήντα καταστήµατα και φαίνεται να επιβίωσαν µόνο πέντε. 
Αυτά πιθανόν συνέχισαν τη λειτουργία τους µε τους Έλληνες ιδιοκτήτες τους, αλλά 
παρέµεινε µόνον η φίρµα τους. 
     Οι περισσότεροι τραγουδιστές ή οργανοπαίχτες µετά από το 1921 ήρθαν στην 
Ελλάδα. Άλλοι συνέχισαν ως τραγουδιστές ηχογραφώντας µάλιστα πολλά τραγούδια 
(Λ. Μενεµενλής, Γ. Βιδάλης, Γ. Σαβάρης). Άλλοι ξεκίνησαν πάλι ως τραγουδιστές 
αλλά δεν κατάφεραν να παραµείνουν στο επάγγελµα, λόγω πιθανόν της δύσκολης 
προσαρµογής στα νέα δεδοµένα και της καχυποψίας των Ελλήνων. Άλλοι βέβαια 
σκοτώθηκαν στην καταστροφή. Σχετικά µε τις «εστουδιαντίνες» τώρα, όσα µέλη τους 
επιβίωσαν ήρθαν στην  Ελλάδα, όπου µεταφύτευσαν το ταλέντο τους. Τα πρώτα 
χρόνια ορισµένα µέλη από τα «Πολιτάκια», δηµιούργησαν στον ελλαδικό χώρο 
µουσικά συγκροτήµατα και διάφορες κοµπανίες. 
  Το ρεµπέτικο τραγούδι  Μόλις έφτασαν στη µητροπολιτική Ελλάδα οι πρόσφυγες 
σκόρπισαν στους τέσσερις ανέµους. Παντού, όπου και αν πήγαν ήρθαν αντιµέτωποι 
µε τη φτώχεια, την εξαθλίωση και τη µιζέρια. Εκτός από τα πρακτικά αυτά 
προβλήµατα έπρεπε να υποµένουν και την κατακραυγή των ντόπιων που 
δυσανασχετούσαν. Σε λίγο όµως, οι πρόσφυγες απέδειξαν, µε την προκοπή που τους 
διέκρινε ότι δεν ήταν κοινωνικά παράσιτα. Σιγά σιγά, στους προσφυγικούς 
συνοικισµούς άρχισε να γεννιέται η ελπίδα. 
    Πάρα πολλοί ήταν οι µουσικοί που ήρθαν από την Πόλη και τη Σµύρνη .Αυτοί 
πρώτοι άνοιξαν καινούρια µαγαζιά. µπυραρίες και καφενεία. Όλοι οι προσφυγικοί 
συνοικισµοί παρουσιάζουν από το 1923 µέχρι το 1932 πλούσια µουσική δράση.( 
Κοκκινιά, Ν. Ιωνία, Καισαριανή, ∆ραπετσώνα, Ταµπούρια).Οι πρόσφυγες ήθελαν να 
διασκεδάσουν, να φύγουν λίγο από τα βάσανα και γι' αυτό το λόγο δηµιουργήθηκε η 
"Σµυρναίικη Σχολή", που την αποτελούσαν, σύµφωνα µε το περιοδικό "Τετράδιο", ο 
Βαγγέλης Παπάζογλου, ο Παναγιώτης Τούντας, ο Σταύρος Παντελίδης, ο Γιάννης 
∆ραγάτσης(ή Ογδοντάκης), ο ∆ηµήτρης Σεµσής (ή Σαλονικιός),ο Περιστέρης κ.ά. 
Αυτοί, σύµφωνα µε τον Παναγιώτη και τη Βέτα Κουνάδη, αποτελούν την κυριότερη 
οµάδα εκπροσώπησης της Σµυρναίικης σχολής στο ρεµπέτικο τραγούδι. Επίσης, 
έχουµε την ''Πολίτικη Σχολή", αποτελούµενη από το συνθέτη Κ. Σκαρβέλη, τον Α. 
∆ιαµαντίδη (ή Ντάλκα),τον Γρ. Ασίκη, τον Κ. Καρίπη, το Λ. Σαβαίδη και την 
τραγουδίστρια Μαρίκα Φραντζεσκοπούλου. Όλοι αυτοί έπαιζαν στην αρχή 
Σµυρναίικα και πολίτικα τραγούδια. Όταν το 1932 τα Σµυρναίικα τραγούδια 
παραχώρησαν τη θέση τους στα ρεµπέτικα οι σχολές αυτές γνώρισαν την παρακµή. 
   Οι Μικρασιάτες πρωτοτραγούδησαν τα δικά τους τραγούδια ,εκείνα που 
τραγουδούσαν στην πατρίδα τους, όπως το Γιαρούµπι, το Αραµπάς περνά, η 
Κορδελιώτισσα, η Σµυρνιά, το από ξένο τόπο κ.ά., που κυκλοφόρησαν σε δίσκο το 
1972 από την "Ένωση Σµυρναίων". Ο δίσκος αυτός αποτελεί προσφορά στη διάδοση 
των Μικρασιατικών τραγουδιών ,που µε την πάροδο του χρόνου χάνονται. Σηµαντική 
είναι και η κυκλοφορία από το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών του δίσκου 
"Αυθεντικά Μικρασιατικά"(1980),απάνθισµα τραγουδιών από τη συλλογή της 
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Μέλπως Μερλιέ, που τον επιµελήθηκε ο µουσικολόγος Μ. ∆ραγούµης και ο Γ. 
Φαληρέας. Ανεκτίµητη είναι και η εργασία της λαογράφου και πεζογράφου Στέλλας 
Επιφανείου Πετράκη, που έγραψε δύο βιβλία µε τίτλο "Τραγούδια της Σµύρνης" και 
"Λαογραφικά της Σµύρνης"-Λαϊκά και ελαφρά τραγούδια., στα οπOία διακρίνει 
κανείς τον έρωτα και την αγάπη για τη ζωή. 
     Για το τι τραγουδούσαν οι πρόσφυγες, ο συγγραφέας Β. Βασιλικός αναφέρει: Η 
µαζική παραγωγή ρεµπέτικων τραγουδιών αρχίζει στα 1925, µε κυρίαρχα όργανα τα 
σαντουρόβιολα. Οι πρόσφυγες της Μ. Ασίας συνέχισαν να γράφουν και στην Ελλάδα 
τραγούδια, ποτισµένα µε τη νοσταλγία για τη χαµένη πατρίδα τους την Ιωνία. Το 
µπουζούκι δεν είχε βρει ακόµα την πόρτα της εισόδου του στο δίσκο. Για το 
µπουζούκι ,ο µελετητής και ανθολόγος του ρεµπέτικου τραγουδιού Τ. Σχορέλης 
γράφει: Ούτε ένας Μικρασιάτης από αυτούς που ήρθαν στη Ελλάδα δεν έπαιζε 
µπουζούκι. Ένας µόνο, ο Γιοβάν Τσαούς ή Τζιρίδης ή Γιάννης Σιµτζιρίδης έπαιζε ένα 
είδος µπουζουκιού, το σαζ. Σύµφωνα µε τον Ηλία Πετρόπουλο τώρα, το µπουζούκι 
φαίνεται να έχει ελληνικές ρίζες, καθώς πολλοί αγωνιστές του 1821(Ρήγας, 
Κατσαντώνης, οι κλέφτες του Κολοκοτρώνη κ.ά.) έπαιζαν µπουζούκι, πληροφορία 
που έχουµε τόσο από πίνακες όσο και από γραπτές πηγές. 
   Ποια είναι όµως η ερµηνεία της λέξης ρεµπέτης, γύρω από την οποία έχουν 
γραφτεί και ειπωθεί τόσα πολλά; Ο ερευνητής Τζων Βεϊνόγλου βρήκε σε ένα λεξικό 
µεσαιωνικό του 1688 του ∆ουκάγγιου το ρήµα ρέµποµαι και το ρεµπετός και 
συµπεραίνει: «Λέξεις ελληνικότατες. Από το ρέµβη, ρεµβάζω. Και το ρέµποµαι 
σηµαίνει: πλανώµαι, περιπλανώµαι ασκόπως, αφήνω τη φαντασία µου να πλανηθεί. 
Ρεµπιτός, ο αναιτίως πλανόµενος, τον καιρόν ανοήτως δαπανών, βραδέως εις τον 
οίκον αναστρέφων και την σκέψιν αυτού πλάνηται αφήνων. Ο µποέµ δηλαδή, ο 
αδιάφορος, ο τεµπελάκος, ο ξεπεσµένος ,για τους πολλούς, αλλά ο απολυτρωµένος 
από τις συµβατικότητες κι αυτός που ξέρει να ζήσει κατά τους ρεµπέτες.  Το 
ρεµπεσκές είναι συνένωση των λέξεων ρεµπέτης και του τούρκικου «ασκέρ». Κι 
αυτή η συνένωση παρέσυρε, ίσως, ορισµένους να νοµίσουν τούρκικο το ρεµπέτης». 
      Ο ιστορικός Τ. Βουρνάς µε τίτλο "Το σύγχρονο λαϊκό τραγούδι" και µε υπότιτλο 
"Πρώτη προσπάθεια αναγωγής στις ρίζες του", έγραψε «Όλοι όσοι µίλησαν τα 
τελευταία χρόνια για το ρεµπέτικο τραγούδι του αποδίδουν πολύ νεαρή ηλικία. Σαν 
ορόσηµο προς τα πίσω βάζουν τη µικρασιατική καταστροφή και τον ερχοµό της 
προσφυγιάς στην κυρίως Ελλάδα και κατά κάποιο τρόπο, τους πρόσφυγες θεωρούν 
σα φορείς του ρεµπέτικου τραγουδιού. Αυτό δεν είναι καθόλου σωστό. Το ρεµπέτικο 
τραγούδι εµφανίζεται σα µουσική µνήµη στο δικό µας, τον ελλαδικό κορµό  πολλά 
χρόνια πρωτύτερα». 
      Οι Μικρασιάτες δηµιουργήσανε συγκροτήµατα ,που τα λέγανε παιχνίδια και 
αποτελούνταν από τρεις-τέσσερις παιχνιδιατόρους (οργανοπαίχτες) και δύο 
τραγουδιστές. Ο σαντουριέρης, απαραίτητος για να παίζει το κάντο(µελωδία) του 
µουσικού κοµµατιού και τους αµανέδες. Επίσης, υπήρχαν οι βιολινίστες (ένας ή δύο) 
για να παίζουνε το κάντο και να βοηθάνε έτσι τον τραγουδιστή. Στη θέση του 
βιολινίστα µπορούσε να είναι ένας µαντολινίστας µε µαντολίνο, µαντόλα, κόψα και 
κίτελι, δηλαδή λύρα µε δύο χορδές. Ακόµα, ο µπασσαδόρος µε βιολοντσέλο ή 
µπάσσα-βιόλα για να παίζει ταυτόχρονα τη µελωδία. Στη θέση του µπορούσε να είναι 
ο κιθαρίστας. Τέλος, οι τραγουδιστές ήταν ένας ή δύο(ένας ή δύο άντρες, µία ή δύο 
γυναίκες ή ένας άντρας και µία γυναίκα).Ο ένας από τους δύο κρατούσε ένα ντέφι, 
που το χτυπούσε για να δίνει τόνο στο ρυθµό. 
Οι Τουρκόσποροι  Στην Ελλάδα η λέξη πρόσφυγας έγινε συνώνυµη µε το 
απόβλητος. Το 1933 ο Ν.Κρανιωτάκης έφτασε να γράψει στην εφηµερίδα ο "Τύπος" 
πως πρέπει να επιβληθεί στους πρόσφυγες να φορέσουν κίτρινα περιβραχιόνια, ώστε 
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να τους αναγνωρίζουν οι Έλληνες και να τους αποφεύγουν. Πολλές µανάδες έλεγαν 
στα παιδιά τους να είναι φρόνιµα και τα απειλούσαν πως αν δεν ήταν θα τα έδιναν 
στους πρόσφυγες. Τους φώναζαν τουρκόσπορους και γιαουρτοβαφτισµένους και οι 
γυναίκες θεωρούνταν πρόστυχες. Ωστόσο µε το πέρασµα του χρόνου έσµιξαν οι 
ντόπιοι µε τους πρόσφυγες και οι πρώτοι πήγαιναν στους προσφυγικούς 
συνοικισµούς για να γλεντήσουν, να ακούσουν µικρασιάτικα τραγούδια, να δουν πώς 
διασκεδάζουν αυτοί οι «τουρκόσποροι». 
     Παρά το γεγονός ότι οι πρόσφυγες ήρθαν αντιµέτωποι µε µια αφιλόξενη µάλλον 
Ελλάδα, είναι σαφές ότι τελικά ευεργέτησαν την Ελλάδα σε πολλούς τοµείς σε 
αντίθεση µε τα όσα πίστευαν τότε οι Έλληνες. Στη µουσική συγκεκριµένα, οι 
πρόσφυγες έγιναν φορείς της µουσικής της Μ. Ασίας, την έφεραν στην Ελλάδα και 
είναι πολύ πιθανό εάν δε συνέβαινε αυτό να µην υπήρχε σήµερα το λαϊκό τραγούδι, 
όπως το ξέρουµε. Επίσης, η προσφυγιά το βοήθησε γιατί το ακολούθησε. Τα 
τραγούδια τους βασίζονταν στη βυζαντινή µουσική κι επειδή το ρεµπέτικο στηρίζεται 
εκεί κατάφερε να γίνει µια επιτυχής σύζευξη της µουσικής της Μ. Ασίας µε αυτήν 
του ελλαδικού χώρου, αφού η βάση των τραγουδιών τους ήταν η ίδια.    
 Ο Μ. Θεοδωράκης για το µπουζούκι Το 1959 ξέσπασε διαφωνία µε θέµα την 
παρουσία του µπουζουκιού στο έντεχνο λαϊκό µας τραγούδι. Αιτία η µελοποίηση του 
έργου του Γ. Ρίτσου "Επιτάφιος" από το Θεοδωράκη, στην οποία είχε λαϊκή 
ορχήστρα µε σολίστ στο µπουζούκι το δεξιοτέχνη Μανώλη Χιώτη και µε ερµηνευτή 
το Μπιθικώτση, τα ου οποίου η φωνή στάθηκε ιδανική για τα έργα του 
µουσικοσυνθέτη. Τότε επικρατούσαν δύο τάσεις: η µια επαινούσε το µουσικοσυνθέτη 
και η άλλη τον κατηγορούσε. Τότε, ο Μ. Χατζιδάκις, παρ' ότι προηγούµενα στην 
ταινία "Στέλλα" είχε ολόκληρη ορχήστρα µε µπουζούκια, στον "Επιτάφιο" τα 
αγνόησε και προτίµησε µαντολίνα, έχοντας ερµηνεύτρια τη Νανά Μούσχουρη. Στη 
"µάχη" εκείνη των δύο δίσκων επικράτησε ο Θεοδωράκης, που δικαιώθηκε. Έτσι, ο 
"Επιτάφιος" τραγουδήθηκε από το λαό και τη νεολαία και η µελωδία αυτή 
συναρπάζει ακόµα τον κόσµο. 
Σήµερα Στα χνάρια αυτής της ιστορίας και αυτών των µουσικών δηµιουργήθηκε το 
έτος 1998 στην Νέα Ιωνία µαγνησίας, η νέα Εστουδιαντίνα, µία 30µελής οµάδα νέων 
ανθρώπων που ασχολούνται καθηµερινά µε την ορχήστρα και εν γένει µε την 
µουσική. Πρόκειται για µία ορχήστρα, η οποία, αφοµοιώνοντας νέα στοιχεία, 
προσπαθεί να δηµιουργεί και να προτείνει νέες µουσικές φόρµες µε σκοπό την 
προσέλκυση ολοένα και περισσοτέρων νέων στην γνήσια ελληνική µουσική.  
Περισσότερες από 180 συναυλίες έχουν πραγµατοποιηθεί από το 1999 στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό στους γνωστότερους συναυλιακούς χώρους, µε την σύµπραξη 
γνωστών ερµηνευτών της ελληνικής µουσικής, και αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές 
τόσο από Έλληνες όσο και διεθνείς κριτικούς καθώς και από τον τύπο.  Η 
Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου συνεργάστηκε φέτος µε τον Γιάννη Κότσιρα, 
κυκλοφορώντας σµυρναίικα τραγούδια, πολλά από τα οποία δεν µας είχαν σωθεί σε 
δίσκους. 
  Η καταστροφή, λοιπόν, του ελληνικού τµήµατος της Μικράς Ασίας και ο ξεριζωµός 
των Ελλήνων µπορεί να κατέστρεψε τις πατρογονικές εστίες του ελληνισµού της 
Μικράς Ασίας, δεν µπόρεσε, όµως, α σβήσει την µουσική παράδοση. Ο ερχοµός των 
προσφύγων του 1922 διαµόρφωσε το είδος της µουσικής και κατά συνέπεια τα 
τραγούδια που ακούγονταν στην Αθήνα. Ο Μάρκος ∆ραγούµης αναφέρει ότι την 
χρονική περίοδο που άνθιζε ‘το µεσοπολεµικό και πρώτο µεταπολεµικό λαϊκό–
ρεµπέτικο» υπήρχαν 70 εκλεκτοί µουσικοί από τους οποίους οι 30 ήταν Μικρασιάτες 
πρόσφυγες, κυρίως από τη Σµύρνη και τα περίχωρά της. Η µουσική κατείχε 
πρωτεύοντα ρόλο στην καθηµερινότητά τους και γι’ αυτό δεν θα µπορούσαν παρά να 
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µεταφέρουν τις συνήθειές τους στον ελλαδικό χώρο. Η µουσική αποτελούσε τρόπο 
ζωής. Χαρακτηριστικά η Αγγέλα Παπάζογλου αναφέρει «Ήµαστε κοσµοπολίτες εµείς. 
Αγαπούσαµε όλον τον κόσµο και µας αγαπούσανε. ∆εν είχε συµφέροντα κανείς στο 
τραγούδι. Τραγουδούσες, χόρευες, ήσουνα λεύτερος να κάνεις ό, τι θέλει η καρδιά σου 
και η σειρά σου». Σήµερα, το «σµυρναίικο» τραγούδι συνεχίζει να γνωρίζει µεγάλη 
διάδοση. Η τεχνολογική εξέλιξη το έκανε να ακούγεται σε ολόκληρο τον πλανήτη και 
να αποτελεί πολύτιµη κληρονοµιά της ελληνικής µουσικής παράδοσης στις επόµενες 
γενιές. 

 
7. Ε Θ Ι Μ Α 

 Μετά τον βίαιο διωγµό των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, αλλά και της 
Καππαδοκίας, από τους Οθωµανούς, οι πρόσφυγες των περιοχών αυτών  
κατέφυγαν στην Ελλάδα, αφήνοντας πίσω τις περιουσίες, τα σπίτια και τις ζωές 
τους, αρνήθηκαν όµως να αφήσουν τα έθιµά τους, µεταφέροντάς τα στη νέα 
τους πατρίδα. Νιώθοντας ξένη τη γη στην οποία εγκαταστάθηκαν και 
νοσταλγώντας την προγενέστερη ζωή τους, θέλησαν να διατηρήσουν 
αµετάβλητα τα ήθη και τις παραδώσεις τους .Καθώς όµως µε την πάροδο του 
χρόνου, οι πρόσφυγες κατάφεραν να αφοµοιωθούν µε τον ελληνικό 
πληθυσµό, ενσωµατώνοντας στη νέα τους πατρίδα τα πατροπαράδοτα τους 
ήθη και έθιµα, παρά τις νέες επιταγές της κοινωνίας.  

Γάµος Στη Μικρά Ασία αλλά κυρίως στη Σµύρνη η προξενιά ήταν σπάνια, 
αφού ο γάµος γινόταν από έρωτα. Σε αυτούς τους γάµους ο γαµπρός δεν 
συνήθιζε να ζητά προίκα, αν και ο πατέρας 
µπορούσε να δώσει περιουσία και λεφτά. Όµως 
όλες οι κοπέλες ακόµα και οι πιο φτωχές, είχαν 
µεγάλη προίκα από ρούχα, χρυσαφικά και 
ασηµικά, αφού από τη γέννηση του κοριτσιού 
ακόµα οι µητέρες άρχιζαν να του ετοιµάζουν τα 
προικιά του.  Αντίθετα, ο νέος που ήθελε να 
παντρευτεί ήταν υποχρεωµένος να χτίσει και να 
επιπλώσει σπίτι και να πάρει τη νύφη από το 
πατρικό της. Μετά το θάνατο των γονιών η 
περιουσία µοιραζόταν ισότιµα ανάµεσα σε αγόρια 
και κορίτσια, σε αντίθεση µε την ηπειρωτική 
Ελλάδα εκείνης της εποχής που µοιραζόταν µόνο 
σε αγόρια.   

   Εκείνη την εποχή τα κορίτσια παντρεύονταν από τα δέκα πέντε χρόνια τους 
και για το λόγο αυτό η προξενιά γινόταν µόνο σε µεγαλοκοπέλες, δηλ. σε όσες 
είχαν περάσει τα είκοσι πέντε τους χρόνια. Μετά τα τριάντα οι κοπέλες σπάνια 
παντρεύονταν και όταν τύχαινε και µε προξενιά παντρευόταν κανένα πλούσιο 
γεροντοπαλίκαρο, πίστευαν, ότι ήταν τυχερή αλλά και άξια για τη µοίρα της.   
Γέννηση 
Χέρι της Παναγιάς Την ώρα της γέννησης οι συγγενείς επικαλούνταν τον Άγιο 
Ελευθέριο για να ελευθερώσει την ετοιµόγεννη. Αν προβλεπόταν δύσκολος 
τοκετός, φρόντιζαν να τοποθετήσουν κοντά στο εικόνισµα του Αγίου, ένα 
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ποτήρι γεµάτο νερό στο οποίο έβαζαν ένα φυτό από τους Άγιους Τόπους. 
Αρχικά το φυτό ήταν κλειστό, καθώς όµως πύκνωναν οι πόνοι, αυτό άπλωνε 
και έµοιαζε σαν χέρι. Πίστευαν έτσι, ότι η Παναγία βοηθούσε να 
καταπραϋνθούν οι πόνοι και το ονόµαζαν «Χέρι της Παναγίας». 
   Μόλις γεννιόταν το παιδί, το έπαιρνε η µαµή στα χέρια της,  το έτριβε µε 
ζάχαρη και αλάτι και στη συνέχεια το φάσκιωνε. Ύστερα σταύρωνε τρείς φορές 
τη µητέρα και εναπόθετε το βρέφος στα πόδια της, όπου εκείνη το κλωτσούσε 
ελαφρά τρείς φορές.  
Το πρώτο µπάνιο. Άλλη µια τελετουργία που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι το 
πρώτο µπάνιο του νεογέννητου, την τρίτη ηµέρα µετά τη γέννησή του. 
Προσκαλούνταν όλοι οι συγγενείς της λεχώνας και έλουζαν το παιδί σε µία σκάφη, 
µε χλιαρό νερό, ανακατεµένο µε κρασί και ζάχαρη. Μόλις το µωρό έµπαινε στη 
σκάφη, οι συγγενείς πετούσαν χρήµατα στη µαµή, ενώ µετά το λούσιµο άφηναν στο 
προσκέφαλό του πλουσιοπάροχα δώρα και χρυσαφικά, για να ευχαριστηθούν οι 
µοίρες, που θα έρχονταν το βράδυ προκειµένου να ορίσουν εάν θα είναι καλόµοιρο.  
Πέταλο. Η λεχώνα δεν έπρεπε να σηκωθεί από το κρεβάτι, πριν περάσουν εννιά 
ηµέρες, ενώ το πρώτο βήµα της έπρεπε να το κάνει πάνω σε ένα πέταλο για να είναι 
σιδερένια και απαγορευόταν να βγει από το σπίτι προτού περάσουν σαράντα ηµέρες.  
Μανόγαλα. Ένα ακόµη χαρακτηριστικό έθιµο της γέννησης ήταν το «Μανόγαλα». 
Αυτό λάµβανε χώρα, όταν συχνά τύχαινε µητέρα και κόρη, να γεννήσουν την ίδια 
περίοδο και να θηλάζουν. Τότε έπαιρνε η µητέρα το παιδί της κόρης και η κόρη το 
παιδί της µάνας και τα θήλαζαν µπροστά σε ένα καθρέφτη. Κοντά τους είχαν ένα 
δοχείο µε αλεύρι και όταν τα µωρά κατέβαζαν το γάλα, σταµατούσαν το θηλασµό και 
έριχναν το γάλα από το στήθος τους στο δοχείο και ζύµωναν  λέγοντας « Όπως σµίγει 
το αλεύρι µε τα γάλατά µας, έτσι να σµίγουνε και να αγαπούν ο ένας τον άλλον, 
όποιοι το φάνε». Έπειτα από τη ζύµη πλάθανε µικρά κουλουράκια, τα οποία 
πουλούσαν πολύ ακριβά και αγοράζονταν από γυναίκες, που ήθελαν ο άντρας τους να 
τους είναι αφοσιωµένος.  
Άλλα: Προτού σαραντίσει το µωρό, για να βγει το κακό αίµα, «το χάραζαν», δηλαδή 
χάραζαν όλη τη ράχη και τις φτέρνες µε ξυράφι. Εωσότου σαραντίσει το µωρό, δεν 
έτρωγε τίποτα άλλο από το γάλα της µητέρας εκτός και αν αρρώσταινε αυτή οπότε το 
τάιζε γάλα, χαλβά µαύρο και αλεύρι καβουρδισµένο µε βούτυρο. Μετά τη σαράντιση 
η µητέρα τάιζε το παιδί µε πυκνή 
τροφή, που πρώτα τη µασούσε η ίδια 
και έπειτα την έβαζε στο στόµα του.  
Για τον ύπνο έκαναν κρεµαστές 
κούνιες, τις οποίες κουνούσαν µε 
µακριές λουρίδες και έλεγαν 
διάφορα νανουρίσµατα. Σε πολλά 
σπίτια έκαµαν ξύλινες κούνιες τις 
«πισκές», όπως τις έλεγαν.   Όταν 
έκλεγε το παιδί δυνατά, θεωρούσαν 
πως το κρατούσε πόνος. Φώναζαν τη 
µαµή να το εξετάσει, κατόπιν έβαζε στο στόµα της ρακί και το «φρόµαζε» µέσα στο 
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στόµα του παιδιού για να ησυχάσει. Έπειτα ανακάτευαν κύµινο µε ρακί και άλειφαν 
τον αφαλό του για να του περάσει ο πόνος. Όταν τα παιδί δεν ήταν κλαψιάρικο, 
έλεγαν πως ήταν «δρακονιάρικο», δηλαδή πίστευαν πως το έπιασε δράκαινα και 
φρόντιζαν µε αγιωτικά και γυναικεία φάρµακα να το γιατρέψουν.  
    Την περίοδο που έβγαιναν τα πρώτα δόντια και ειδικά όταν αυτά έβγαιναν 
δύσκολα, φώναζαν τη µαµή η οποία έβαζε στην κορυφή του κεφαλιού ρακί για να 
είναι ζεστό το κεφάλι και χάραζε τα ούλα µε  «φλωρί βενέτικο».   

Ταφικά-Νεκρικά Έθιµα: Αξιοσηµείωτα είναι επίσης και τα ταφικά – νεκρικά έθιµα 
της Μικράς Ασίας. Σηµαντικό ρόλο κατείχε το µπαούλο του νεκρού, το οποίο 
φιλοξενούσε όχι µόνο τα προσωπικά του αντικείµενα, όσο ήταν εν ζωή, αλλά και 
αντικείµενα που φύλαγαν για να γαληνέψει η ψυχή του στον άλλον κόσµο.  Όταν 
κάποιος πέθαινε, τότε οι γυναίκες έβγαζαν από το µπαούλο το σάβανο, που είχαν 
ετοιµάσει από χρόνια και σκέπαζαν το νεκρό.  Πίστευαν, ότι όποιος είχε έτοιµο το 
σάβανο, ζούσε πολύ γιατί έδειχνε παλικαριά στο θάνατο   
   Οι εύπορες οικογένειες προµηθεύονταν το σάβανο από τον «Άγιο Τάφο» πολλά 
χρόνια πριν το θάνατο. Εκείνη την εποχή θεωρούσαν καλό να έχουν έτοιµο σάβανο, 
αν τύχει και πεθάνει κάποιος ξαφνικά, ενώ αν δεν υπήρχε έτοιµο, όλες οι νοικοκυρές 
έδιναν πρόχειρα ρούχα ή σεντόνια για να σαβανωθεί ο νεκρός.  Τέλος, αν ο νεκρός 
ήταν παντρεµένος, έπρεπε να πάρει τα στέφανα του γάµου µαζί του. Τη βέρα την 
κράταγε ο ζωντανός και τη φορούσε µαζί µε τη δική του για όσο ζούσε. Ακόµη, µέσα 
στο µπαούλο του νεκρού τοποθετούσαν και οποιοδήποτε άλλο αντικείµενο 
χρησιµοποιούσαν για τη φροντίδα του σώµατος. Το µπαούλο των ηλικιωµένων ήταν 
ντυµένο µε µαύρο ύφασµα και χρυσά στολίδια, ενώ στην κορυφή είχε χρυσό σταυρό 
και τ΄ αρχικά του ονόµατός του.  
   Τα έθιµα όµως συνεχίζονταν και µετά τις σαράντα ηµέρες ή ακόµη και για 
ολόκληρο χρόνο. Τις πρώτες ηµέρες µέχρι να σαραντίσει ο νεκρός, οι καθρέφτες και 
τα κάδρα έπρεπε να παραµείνουν σκεπασµένα µε σεντόνια. Μάλιστα, αν στο σπίτι 
δεν υπήρχε κόρη της παντρειάς, έµεναν σκεπασµένα όλο το χρόνο. Επίσης, όπως και 
στην ηπειρωτική Ελλάδα, πριν χρονίσει ο νεκρός, δεν χτίζανε ούτε ασπρίζανε, γιατί 
λέγανε, πως ήταν αµαρτία και κακοτυχία, ενώ όποιος έχτιζε πίστευαν, πως από το 
καινούργιο σπίτι θα έβγαινε σύντοµα και άλλος νεκρός. Ακόµη, δεν φυτεύανε 
λουλούδια και δέντρα ούτε ξεφυτεύανε.    
 
Ο Ν Ε Ι Ρ Α  
  
   Στη Σµύρνη αλλά και στα παράλια της Μικράς Ασίας οι κάτοικοι έδιναν µεγάλη 
σηµασία στα όνειρα και ήταν πολύ προσεκτικοί στην ερµήνευσή τους. Γενικά είχε 
επικρατήσει η πρόληψη, πως αν κάποιος έβλεπε το βράδυ όνειρο, το πρωί που θα 
σηκωνόταν, έπρεπε πρώτα να πλυθεί, να κάνει το σταυρό του και ύστερα να το 
διηγηθεί. Κατά τη διήγηση του ονείρου δεν έπρεπε να παρευρίσκεται ξένη και 
άσχηµη γυναίκα, γιατί το όνειρο δεν θα έβγαινε σε καλό. Οι ακροατές θα έπρεπε να 
είναι πλυµένοι, καθαροί και να ευχηθούν, πριν αρχίσει η αφήγηση « καλό και 
βλοηµένο ». Αν αυτός που είδε όνειρο, ξεχνούσε να το πει µε το φως της ηµέρας, το 
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βράδυ απαγορευόταν να το εξιστορήσει. Εάν τύχαινε να ξυπνήσει κανείς νύχτα µετά 
από όνειρο, για να συνεχίσει τον ύπνο του, απαραίτητη προϋπόθεση ήταν να πιάσει 
το αριστερό του αφτί. Σε περίπτωση όµως, που έπιανε τα µαλλιά του ή κοιµόταν από 
το αριστερό πλευρό, το ξεχνούσε και είχε µόνο µια αµυδρή θύµηση ενός ονείρου 
χωρίς λεπτοµέρειες.     

Π Ρ Ο Λ Η Ψ Ε Ι Σ               

     Σβραχνάς Ιδιαίτερα διαδεδοµένη ήταν η πρόληψη για το «Σβραχνά», δηλαδή τη 
δύσπνοια που έπιανε κάποιον στον ύπνο του. Ήταν ένα µικρό µαλλιαρό ανθρωπάκι, 
που φορούσε ένα σκουφάκι και τριγύριζε αόρατο στα σπίτια. Πείραζε µόνο όποιον 
κοιµόταν ανάσκελα και καθόταν πάνω στο στήθος του διασκεδάζοντας µε την αγωνία 
του. Παρόλα αυτά, αν κάποιος κατάφερνε να ξυπνήσει και να του αρπάξει το 
σκουφάκι ήταν ευλογηµένος, αφού ο «Σβραχνάς» παρακαλώντας τον να του το 
επιστρέψει, του έταζε ευτυχισµένη, εύπορη και υγιή ζωή. Αυτό όµως συνέβαινε 
σπάνια, αφού το ανθρωπάκι, όταν έβλεπε τον κοιµισµένο να ξυπνάει, κατέβαινε από 
το στήθος του, του έβγαζε κοροϊδευτικά τη γλώσσα και εξαφανιζόταν στο σκοτάδι.  
Μπόι Για το µπόι πίστευαν, ότι όσο το παιδί ήταν µικρό, η µητέρα του έπρεπε να 
προσέχει δύο πράγµατα.  Αρχικά, στην ηλικία ανάπτυξης του παιδιού δεν έπρεπε να 
το δρασκελίσουν γιατί θα έµενε κοντό. Εάν, κατά λάθος, κάτι τέτοιο συνέβαινε, τότε 
αυτός που το δρασκέλισε, έπρεπε να γυρίσει πίσω και να ξαναπεράσει από πάνω του.         
Το δεύτερο πράγµα που πρόσεχε η µάνα ήταν να µην καταπιεί το παιδί το πρώτο του 
δόντι γιατί υπήρχε πιθανότητα να µην αναπτυσσόταν κανονικά.  Η µάνα έδινε 
ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση αυτών των δύο, γιατί το ύψος εκείνη την εποχή 
θεωρούνταν αξιοθαύµαστο χαρακτηριστικό, ειδικά για τους άντρες.  
Πέσιµο Ήταν σύνηθες φαινόµενο τα µικρά παιδάκια ( 2 - 4 χρονών ) να µην 
περπατάνε πολύ σταθερά και να πέφτουν πιο συχνά από άλλα. Για να µπορέσει το 
παιδί να γλιτώσει από αυτό, έπρεπε ο νονός ή η νονά του να του κάνουν τη «γητειά» 
µε την κουλούρα.   Ζύµωναν ένα ψωµί κουλούρα, τόσο φαρδιά όσο οι ώµοι του 
παιδιού και αφού ο νονός τη σταύρωνε τρεις φορές, την πέρναγε τρεις φορές από το 
κεφάλι του παιδιού σε όλο του το σώµα και την έβγαζε από τα πόδια. Αν αυτό δεν 
γινόταν, υπήρχε φόβος να πέφτει ακόµα και όταν µεγαλώσει.  
Το βρασµένο αυγό: Ένα έθιµο µε ξεχωριστό ενδιαφέρον ήταν αυτό του «βρασµένου 
αυγού», που αναβίωνε την τελευταία ηµέρα πριν τη Σαρακοστή. Η γιαγιά µάζευε τα 
εγγόνια γύρω της και έδενε σε έναν πλάστη µε µια κλωστή ένα βραστό αυγό. Έπειτα 
το ακουµπούσε µε τη σειρά στα στόµατα των παιδιών, που είχαν τα χέρια τους 
δεµένα πίσω από την πλάτη και προσπαθούσαν να το δαγκώσουν. Όποιο παιδί 
κατάφερνε να το δαγκώσει, το έτρωγε όλο, ενώ η γιαγιά του έδινε λεφτά ή χαλβά.  Το 
έθιµο αυτό είχε ως στόχο να κλείσουν τα στόµατα των παιδιών κατά τη διάρκεια της 
Σαρακοστής και να ξανανοίξουν τη Λαµπρή.  
Ο Μάιος: Ο Μάιος εκτός από µήνας φορτισµένος µε τη µαγεία της άνοιξης, ήταν ο 
µήνας της χαράς, της λατρείας και της βλάστησης και ακολουθούνταν από έθιµα και 
δοξασίες που οι Σµυρνιοί τηρούσαν ευλαβικά. Από την παραµονή της Πρωτοµαγιάς, 
οι κάτοικοι της Σµύρνης είχαν κατακλυστεί από ενθουσιασµό. Άλλοι βρίσκονταν στα 
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περιβόλια και άλλοι στα σπίτια τους παρέες παρέες, ενώ γεµάτα ήταν και τα καφενεία 
και οι ταβέρνες της Προκυµαίας. Την Πρωτοµαγιά κάθε σπίτι έπρεπε απαραίτητα να 
κρεµάσει το «Μάη».  
    Για το «Μάη» χρησιµοποιούσαν ένα συνδυασµό πολλών διαφορετικών 
λουλουδιών για να στολίσουν το 
στεφάνι, γιατί το κάθε λουλούδι 
είχε ξεχωριστή σηµασία. Κάθε 
λουλούδι ήταν και µια ευχή, για 
να έρθουν τα καλά του Μάη στο 
σπίτι αλλά και στην προσωπική 
ζωή των ανθρώπων. Το 
αγιόκληµα αντιπροσώπευε για 
την ευτυχία του σπιτιού, οι 
µαργαρίτες και οι παπαρούνες 
συµβόλιζαν τα αγαθά, ενώ η 
λυγαριά ήταν για την αγάπη των 
κοριτσιών. «Όποιος λυγαριά δεν 
πιάσει την αγάπη του θα χάσει» συ
ρίζες φυτών, για να διώχνουν τη γλωσσοφαγιά καθώς και σκόρδο για να µην τους 
πιάνει µάτι. Τα περιβόλια της Σµύρνης καταπράσινα εκείνη την εποχή προσέφεραν 
«απλόχερα» την πρώτη ύλη για την κατασκευή των στεφανιών, όπως και για τις 
ετοιµασίες του επικείµενου γλεντιού.  Τα κουκιά, τα αµπελοφάσουλα, οι διάφοροι 
βλαστοί, το αφράτο και ζυµωµένο µε προζύµι ψωµί, τα παξιµάδια αλλά και οι 
µεζέδες για το βραδινό γλέντι ήταν το µέληµα της νοικοκυράς από την προηγούµενη 
µέρα. 

νήθιζαν να λένε. Το στεφάνι πολλές φορές είχε και 

Π Ο Ν Τ Ι Α Κ Α   Ε Θ Ι Μ Α   Κ Α Ι   ∆ Υ Σ Ε Ι ∆ Α Ι Μ Ο Ν Ι Ε Σ 

Το καλαντόνερον: Στην περιοχή του Πόντου ονόµαζαν  το πρώτο νερό που έπαιρναν 
τα µεσάνυχτα της Πρωτοχρονιάς από την βρύση, την πηγή ή το πηγάδι από όπου 
προµηθεύονταν οι κάτοικοι το πόσιµο νερό. Της λήψης του καλαντόνερου 
προηγούνταν το καλαντίασµαν της βρύσης. Λίγο πριν τα µεσάνυχτα τοποθετούσαν 
κοντά στο πηγάδι διάφορα δώρα όπως ξηρούς καρπούς (λεφτοκάρια, καρύδια, σύκα) 
σιτάρι, γλυκά, µήλα, κυδώνια και άλλα παρόµοια, λέγοντας την ευχή «Κάλαντα και 
καλός καιρός, πάντα και του χρόνου».  Αυτός που έπαιρνε το νερό, µέχρι να το πάει 
στο σπίτι δεν επιτρεπόταν να κοιτάξει πίσω του, ούτε να µιλήσει σε κανέναν. Έπινε 
όλη η οικογένεια από λίγο και ράντιζαν το σπίτι, την αυλή, τις αποθήκες, τα ζώα και 
τα χωράφια για να πάει ο χρόνος καλά. 
Τα πίζηλα (καλικάντζαροι) : Όπως και στη Μικρά Ασία, έτσι και στον Πόντο, 
ιδιαίτερα διαδεδοµένη ήταν η αντίληψη ότι το δωδεκαήµερο, από τα Χριστούγεννα 
µέχρι και τα Φώτα, έβγαιναν τα πίζηλα (οι καλικάντζαροι) και ενοχλούσαν τους 
ανθρώπους. Ιδιαίτερα ενοχλούσαν τα παιδιά και κυρίως τα αβάπτιστα, τις λεχώνες, 
τις νεόνυµφες και γενικά αδύναµα άτοµα. Προκαλούσαν ζηµιές στα πράγµατα του 
σπιτιού, στα ζώα και στους αγρούς. Για να προστατευθούν οι άνθρωποι από τα 
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πλάσµατα αυτά, απέφευγαν να κάνουν νυχτερινές δουλειές έξω από το σπίτι και να 
πετάξουν νερά έξω το βράδυ. Επίσης για να µην πλησιάζουν έλεγαν ψιθυριστά 
διάφορες προσευχές. Τα πίζηλα εξαφανίζονταν τα Φώτα µε τον αγιασµό των υδάτων 
για να επιστρέψουν και πάλι τα Χριστούγεννα.  
  Όσοι έτυχε να δουν τα πίζηλα τα περιγράφουν σαν ανθρωπόµορφα τέρατα. Πολλοί 
από αυτούς ήταν πολύ ψηλοί και αδύνατοι, µε άσχηµα και παραµορφωµένα 
πρόσωπα, χωρίς καθόλου τρίχες, µε εξαίρεση κάποιες αραιές αλλά µακριές τρίχες  
στο σαγόνι για γένια. Τα µάτια τους ήταν µικρά και στρογγυλά, γεµάτα πονηριά ενώ 
η γλώσσα τους ήταν λεπτή και µακριά σαν φλογίτσα φωτιάς. Άλλοι πάλι λέγεται πως 
ήταν κοντοί σαν νάνοι και µαλλιαροί, όµως όλοι είχαν σκούρο καφέ χρώµα, σαν 
ξεροψηµένη κόρα ψωµιού.Μάλιστα πιστεύανε πως ήταν γεννηµένοι από ανθρώπους 
γερούς αλλά έγιναν καλικάτζαροι, επειδή η σύλληψή τους έγινε την ηµέρα του 
Ευαγγελισµού. Για το λόγο αυτό καµία κοπέλα δεν δεχόταν να βρεθεί µε τον άντρα 
της την ηµέρα αυτή, αλλά και σε άλλες γιορτές, ακόµα και τις Κυριακές, γιατί 
φοβόντουσαν µην κάνουν «στόρπια» παιδιά. 
Καθαρή ∆ευτέρα: Στον Πόντο η Καθαρή ∆ευτέρα δεν ήταν ηµέρα γλεντιού και 
πετάγµατος αετού. Ήταν ηµέρα γενικού καθαρισµού όλων των σκευών και 
αντικειµένων που είχαν σχέση µε το φαγητό.  Για τον τελειότερο καθαρισµό, οι 
νοικοκυρές χρησιµοποιούσαν την κατενή. Σε ένα καζάνι έβραζαν νερό µε στάχτη και 
µε αυτό καθάριζαν τα µεταλλικά και ξύλινα σκεύη και αντικείµενα. Τα κρεατοκούρα, 
τα ξύλινα κούτσουρα που επάνω έκοβαν τα κρέατα και έφτιαχναν και κιµά, όχι µόνο 
τα έπλεναν αλλά και τα έξυναν µε αιχµηρά εργαλεία για να εξαφανιστεί κάθε ίχνος 
λίπους που ενδεχοµένως είχε εισχωρήσει στο ξύλο. Παροµοίως έξυναν και τα 
κοβλάκια (ξύλινα δοχεία για βούτυρο) και τα καρσάνια (ξύλινες λεκάνες). Τα 
χάλκινα σκεύη αφού τα έπλεναν, τα έτριβαν µε στάχτη για να γυαλίσουν. Επί πλέον 
καθάριζαν και τα διάφορα στρωσίδια του σπιτιού. 
Κυριακή των Βαίων: Στον Πόντο αλλά και στα µέρη που εγκαταστάθηκαν οι 
Πόντιοι, µέχρι και την δεκαετία του ’60, την Κυριακή των Βαΐων τα παιδιά 
περιφέρονταν στα σπίτια και έψελναν τα 
παρακάτω: 

Βάϊ βάϊ το βαγιό τρώγω ψάρι και κολιό 

και την άλλεν Κερεκήν τρώγω κόκκινον 
ωβόν. 

 Βάϊ βάϊ το βαΐ τρώγω ψάρι και χαψί 

και την άλλεν Κερεκήν τρώγω το Παχύν τ’ 
αρνί. 

Το φιλοδώρηµα ήταν συνήθως καραµέλες ή στην καλύτερη των περιπτώσεων 
αυγά. Πολλές φορές όµως λόγω της φτώχειας έδιναν στα παιδιά βραζµένο 
καρπό καλαµποκιού το οποίο ονοµαζόταν «τσιγκούλια». Στο τέλος λοιπόν του 
ψαλµού προέτρεπαν τα παιδιά τους οικοδεσπότες να µην τους δώσουν 
«τσιγκούλια» αλλά αυγά λέγοντας: 
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Τα ωβά τ’ εµέτερα τα τσιγκούλια τ’ εσέτερα. 

Ο κουκαράς: Ο κουκαράς κατασκευαζόταν από τις γυναίκες κρυφά από τα 
παιδιά τους. Αυτός αποτελούνταν από ένα µεγάλο κρεµµύδι πάνω στο οποίο 
κάρφωναν σε ηµικύκλιο εφτά φτερά από κότα ή κόκορα, όσες οι εβδοµάδες 
της νηστείας. Χωρίς να γίνουν αντιληπτές από τα παιδιά τον κρεµούσαν από 
το ταβάνι την Καθαρά ∆ευτέρα. Έτσι όταν ξυπνούσαν τα παιδιά αντίκριζαν τον 
κουκαρά να κρέµεται από το ταβάνι και να κουνιέται και αν δεν 
συµµορφώνονταν µε το κράτηµα της νηστείας τα φοβέριζαν ότι θα τα φάει. Με 
τρόπο φυσούσαν τον κουκαρά που καθώς κουνιόταν και περιστρέφονταν 
προκαλούσε τον φόβο. Κάθε εβδοµάδα που περνούσε αφαιρούσαν και ένα 
φτερό µέχρι να τελειώσουν όλα µε το τελείωµα της νηστείας. 

Κ Α Π Π Α ∆ Ο Κ Ι Α 

Στην Καππαδοκία υπήρχε πληθώρα εθίµων, που συνόδευαν τους κατοίκους της 
περιοχής και τις καθηµερινές τους συνήθειες  σε κάθε εκδήλωση και τα περισσότερα 
από αυτά είχαν λατρευτικό χαρακτήρα λόγω του έντονου θρησκευτικού 
συναισθήµατος που  τους διακατείχε. Τα εξωχριστιανικά έθιµα ήταν ελάχιστα και 
σχετίζονταν µε την αποµάκρυνση κακών πνευµάτων. 
Χριστούγεννα: Τα Χριστούγεννα στην Καππαδοκία ονοµάζονταν και «Μικρό 
Πάσχα» και οι προετοιµασίες αλλά και ο εορτασµός τους είχε µεγάλη 
συναισθηµατική αξία γι’ αυτούς. Από την παραµονή των Χριστουγέννων έσφαζαν 

κοτόπουλα ή άλλα 
µεγαλύτερα ζώα που τα 
µοιράζονταν δύο ή και 

περισσότερες 
οικογένειες µεταξύ 
τους, ενώ οι γυναίκες, 
αφού θυµιάτιζαν τους 
στάβλους τους και 
άναβαν κεριά µπροστά 
στα παχνιά των ζώων, 
έφτιαχναν πίτες µε 
αλεύρι, γάλα, αυγά, 
ζάχαρη και βούτυρο.Το 
βράδυ της παραµονής, 
µετά τα µεσάνυχτα, 
χτυπούσε η καµπάνα, 
ειδοποιώντας τους 
πιστούς πως αρχίζει η 

λειτουργία. Οι άνδρες φορούσαν γιορτινά, ενώ οι γυναίκες τις κεντηµένες φορεσιές 
τους από τσόχα. Όλοι οι γείτονες συγκεντρώνονταν και πήγαιναν µαζί στην 
εκκλησία, κρατώντας πυρσούς. Μετά τη λήξη της λειτουργίας οι κάτοικοι γύριζαν 
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στα σπίτια όπου οι µικρότεροι ασπάζονταν το χέρι των µεγαλυτέρων, επιδεικνύοντας 
των σεβασµό τους προς αυτούς και εύχονταν « Χριστός γεννάται », « Αληθώς 
γεννάται », « Χρόνια πολλά » και άλλες παρόµοιες ευχές. Έπειτα έστρωναν το 
χριστουγεννιάτικο τραπέζι που αποτελούνταν από σούπα, τραχανά και γιουβαρλάκια. 
Το πιο σηµαντικό ωστόσο ήταν το « χερσέ », δηλαδή πιλάφι από ψιλοκοµένο σιτάρι 
που είχε βράσει σε ζωµό από κόκαλα και δεν έλειπε από κανένα σπίτι, αφού 
πιστεύανε πως το ίδιο φαγητό δόθηκε στην Παναγία όταν ήταν λεχώνα. 

Κάλαντα  

Το βράδυ της  παραµονής Πρωτοχρονιάς τα παιδιά γύριζαν στα σπίτια συνήθως σε 
οµάδες των έξι ατόµων και 
έλεγαν τα κάλαντα. Τρία από 
αυτά ανέβαιναν στο δώµα των 
σπιτιών και κρατούσαν µε 
σκοινί ένα αυτοσχέδιο φανάρι 
που ανεβοκατέβαζαν µέσα στο 
σπίτι.                                                                                                                                                
Πολλές φορές στο τέλος 
πρόσθεταν και τη φράση: 
«Καλησπέρα στη βραδιά σας, 
όποιος δώσει να κάµει αγόρι, 
όποιος δε δώσει, να κάνει 
κορίτσι, κι αυτό ως το πρωί 
καµπουριασµένο». Τα δώρα 
που τους προσφέρονταν ήταν 
συνήθως αυγά, πλιγούρι, 
βούτυρο και ξηρούς καρπούς, 
λιχουδιές π υ τα έτρωγαν
αυτοί που ανέβαιναν πάνω στους λόφους, που ήταν χτισµένα τα λαξευτά εκκλησάκια 
του Αγίου Βασιλείου και των σαράντα Μαρτύρων για να προσκυνήσουν. Το έθιµο 
αυτό χάριζε ένα υπέροχο θέαµα, αφού εκατοντάδες πιστοί ανηφόριζαν τα µονοπάτια 
κρατώντας αναµµένες λαµπάδες, οι 
άντρες ιασµένοι από α ζωνάρια, ενώ 
οι γυναίκες από τα µπράτσα, σε έναν 
αρχικά αργό χορό που στη συνέχεια 
γινόταν πιο γρήγορος. Μπροστά 
πήγαινε ο γηραιότερος ηλικιακά, ενώ 
ακολουθούσαν οι νεότεροι ς ένδειξη 
σεβασµού και στη συνέχεια πιάνονταν 
οι γυναίκες.  
    Ακόµα ιδιαίτερη φροντίδα έδιναν οι 
γυναίκες για 

 - 66 -

ο παιδιά  όλα µαζί σε ένα σπίτι. Εκείνη τη νύχτα, πολλοί ήταν 

π  τ

 ω

το γεύµα, το µεσηµέρι 
της Πρωτοχρονιάς. Στο τραπέζι έπρεπε 



να έχουν κότα γεµιστή µε πλιγούρι και ρόδια που επάνω τους κολλούσαν µικρά κεριά 
και τα άναβαν, µέσα σε ταψί µε ξηρούς καρπούς και κεριά αναµµένα, στηµένα στη 
µέση. Μια παράδοση της Καππαδοκίας, αποδίδει την καθιέρωση της βασιλόπιτας 
στην επινοητικότητα του Αγίου Βασιλείου. Κάποτε κάποιος πολύ σκληρός έπαρχος 
της Καππαδοκίας πλησίασε την Καισαρεία µε άγριες διαθέσεις. Ήθελε να βασανίσει 
τους χριστιανούς. Τότε ο Μέγας Βασίλειος ζήτησε να του προσφέρουν ότι νόµισµα ή 
κόσµηµα είχε ο καθένας τους, και να τον συνοδεύσουν στην υποδοχή του άρχοντα. Ο 
έπαρχος αντικρίζοντας το θησαυρό θαµπώθηκε αλλά για λόγους που δε γνωρίζουµε 
δεν πήρε την προσφορά τους. Ο Άγιος ανακουφίστηκε αλλά βρέθηκε µπροστά σε 
αδιέξοδο, γιατί δε θυµόταν σε ποιον ανήκε το κάθε αντικείµενο. Βρήκε όµως τη 
λύση. Έκανε παραγγελία τόσες πίτες όσα ήταν και τα νοµίσµατα-κοσµήµατα και 
τοποθέτησε σε καθεµία από ένα. Κατόπιν τα µοίρασε στους πιστούς. Σύµφωνα µε το 
θρύλο καθένας έτυχε στην πίτα του ό,τι είχε δωρίσει. Έτσι λένε ότι γεννήθηκε το 
έθιµο της βασιλόπιτας που κόβουµε την παραµονή ή ανήµερα την Πρωτοχρονιά. 
Αρραβώνες: Στην περιοχή της Καππαδοκίας, ο αρραβώνας γίνονταν µε τρόπο 
επίσηµο και µε τελετές πολλές που κρατούν τις ρίζες τους από την αρχαιότητα. 

 να αρχίσουν οι ετοιµασίες για τους 

 
 

Σπουδαίο χαρακτηριστικό στο ζήτηµα του αρραβώνα ήταν η ελευθερία που είχαν τα 
κορίτσια στην επιλογή γαµπρού και το ονόµαζαν µιτσερί. Έτσι ένας νέος στην γιορτή 
του Αγίου Βασιλείου, όταν το χωριό µαζεύονταν έξω από την εκκλησία για τους 
χορούς, καλούσε κοντά του την κόρη που αγαπούσε,  την σκέπαζε µε την κάπα του, 
για να την προφυλάξει τάχα από το κρύο και έτσι  έβρισκε την ευκαιρία να της δώσει 
µέσα σε ένα µαντήλι «τσερέζια», δηλαδή ξηρούς καρπούς. Η κόρη δεχόµενη το 
µαντήλι µε τα τσερέζια, έδειχνε την αγάπη της προς αυτόν και έδινε τη συγκατάθεσή 
της. Έτσι ο νέος κέρδιζε µε τον µοναδικό αυτό τρόπο την αγαπηµένη του και το 
επισηµοποιούσε αργότερα µε αρραβώνες. 
   Την πράξη αυτή ακολουθούσε το γιολούχ, δηλαδή το ποσό που θα έδινε ο πατέρας 
του γαµπρού στον πατέρα της κόρης, για
αρραβώνες. Ήταν ένα έθιµο απαράβατο εκείνη την εποχή, ενώ είκοσι µε σαράντα 
µετζίτια, τέσσερις µε οχτώ λύρες τουλάχιστον και κάποια οικόσιτα αποτελούσαν 
απαραίτητη προϋπόθεση. Όταν ο πατέρας της κόρης λάµβανε το γιολούχ δύο 
συγγενικά κορίτσια µετέφεραν τα νέα στο σπίτι του γαµπρού και το βράδυ 
συγκεντρώνονταν όλοι οι συγγενείς. Έπειτα κρατώντας κρασί, τσίπουρο ή όπως το 
έλεγαν «γιρακού» και άλλα κεράσµατα, κατευθύνονταν στο σπίτι της κοπέλας όπου 
γιόρταζαν µε χορούς και τραγούδια. 
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8 ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ 

     Από τα µέσα του 18ου αιώνα η Σµύρνη είχε οικονοµική και εµπορική άνθηση η 
 και την καταστροφή της το 1922. Τα χαλιά, τα γεωργικά 

προϊόντα. το µετάξι της Προύσας, το µοχέρ της Αγκυρας, το βαµβάκι, τα βελανίδια 

ντα την οικονοµική ζωή της πόλης. Με την έννοια 

ν µ τ

                                  

. 
 

οποία κράτησε µέχρι

και πολλά άλλα εξάγωνται από το λιµάνι της Σµύρνης το πρώτο λιµάνι εξαγωγών της 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας στο οποίο ξεφορτώνονταν πολλές και µεγάλες 
ποσότητες βιοµηχανικών προϊόντων της Σµύρνης. Η Σµύρνη ήταν τόσο ανεπτυγµένη 
καθώς υπήρχε και εργοστάσιο ζάχαρης το οποίο απασχολούσε πολύ κόσµο και 
ιδρύθηκε το 1847. Επίσης υπήρχαν 15 εργοστάσια αλεύρων από τα οποία 10 ανήκαν 
σε Έλληνες και 282 βιοµηχανικές µονάδες από τις οποίες οι 155 βρίσκονταν στην 
Κωνσταντινούπολη και 62 στη Σµύρνη. Η τόσο ανεπτυγµένη βιοµηχανία έγινε πόλος 
έλξης για πολλούς Έλληνες οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στη Σµύρνη και στις γύρω 
περιοχές. Αυτή η µετανάστευση εντείνεται κυρίως µετά τα Ορλωφικά και στα τέλη 
της επανάστασης του 1821. Η εµπορική ανάπτυξη της Σµύρνης ήταν πολύ σηµαντική 
καθώς αποτελούσε αποθήκη του εµπορίου της δυτικής Μ.Ασίας. Στατιστική του 1911 
έδειξε ότι 2500 ατµόπλοια και 1300 ιστιοφόρα απέπλευσαν από το λιµάνι της 
Σµύρνης µέσα σε ένα χρόνο.  
    Η επίσηµη παρουσία της Ελλάδας στη Μ.Ασία το 1919-1922 δηµιουργεί µια νέα 
οικονοµική κατάσταση δυστυχώς χωρίς συνέχεια καθώς η µικρασιατική καταστροφή 
του 1922 κατέστρεψε για πά
µικρασιατική καταστροφή όπως είδαµε εννοούµε τη σφαγή του ελληνικού και του 
αρµενικού  πληθυσµού από τους Τούρκους καθώς και την πυρπόλησή της που 
συνέβησαν το Σεπτέµβρη του 1922. Η καταστροφή αυτή άρχισε 7 µέρες µετά την 
αποχώρηση και του τελευταίου ελληνικού στρατιωτικού τµήµατος από την Μ.Ασία 
και την είσοδο των ατάκτων του Κεµάλ Ατατούρκ στην πόλη. Η φωτιά που 
εκδηλώθηκε κατέστρεψε όλη την πόλη εκτός από την µουσουλµανική και την 
εβραϊκή συνοικία και διήρκησε από τις 13 έως τις 17 Σεπτεµβρίου του 1922. Παρ' 
όλα αυτά η σηµερινή Σµύρνη δε θυµίζει σε τίποτα ότι πριν από έναν αιώνα ήταν µια 
ελληνική πόλη όσο σκληρό και αν ακούγεται αυτό καθώς η πόλη έχει άρωµα 
Ευρώπης και οι κάτοικοί της έχουν κάνει πολλά βήµατα προόδου. Η Σµύρνη έχει 
επηρεάσει πολλές χώρες στον πολιτισµό και στην κουλτούρα τους και 
χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η χώρα µας. Μερικοί τοµείς επιρροής της είναι 
της λογοτεχνίας, της ενδυµασίας, της µουσικής, του χορού, της κουζίνας και άλλα. 
  Οι γυναίκες της Ιωνίας ήτα  διάσηµες για τη αγειρική τους. Με την έλευσή ους 
στο ελλαδικό χώρο έφεραν µαζί τους και γεύσεις της Ανατολής  που ενθουσιάζουν 
µέχρι σήµερα και τους πιο απαιτητικούς. Ενδεικτικά µερικοί νόστιµοι µεζέδες.        
 
  Μεζέδες αµπελόφυλλα γεµιστά (γιαλαντζί), λαχανοντολµάδες λαδεροί, ρώσικη   
                  σαλάτα. 
Λαδερά  λαχανοντολµάδες νηστίσιµοι 
Ψάρια ψαροκεφτέδες, γαύρος λεµονάτος 
Κρέατα γαλοπούλα γεµιστή , µελιτζάνες παπουτσάκια 
Ρύζια πιλάδι στη φόρµα  
Πίτες  τυρόπιτες στριφτές, σπανακόπιτες στριφτές, κολοκυθόπιτα 
Σούπες κρεατόσουπα, χορτόσουπα, ντοµατόσοπα, πατσάς 
Γλυκίσµατα τούρτα σοκολάτας, καρυδόπιτα, κουλούρια βουτύρου, βασιλόπιτα,  

ιτα                        πασχαλινό τσουρέκι, Χριστόψωµο, τρίδωνα, γαλατόπ
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Παρασκευάσµατα στο παραδοσιακό πολίτικο σπίτι: σουτζουκάκια 
Φαγητά καθηµερινά γιουβαρλάκια, σουτζουκάκια σµυρνέικα. 

 το σκόρδο 
ή ναν και τα ανάλογα 
φαγητά. Τα ήθη και τα έθιµα τους αναβίωναν µέσα και από τη µαγειρική. Για 
π

 
Τα µπαχαρικά έπαιζαν σηµαντικό ρόλο στα φαγητά τους. Το κύµινο και
ταν απαραίτητα συστατικά. Αναλόγως µε την περίσταση έφτιαχ

αράδειγµα το Μεγάλο Σάββατο µετά την Ανάσταση δεν έτρωγαν τη διαδεδοµένη 
στην υπόλοιπη Ελλάδα µαγειρίτσα αλλά σούπα από κρέας βραστό καθώς πίστευαν 
πως ήταν ευεργετική για το στοµάχι µετά από τόσες µέρες νηστείας. 

 Ενδεικτικά επιλέξαµε µια συνταγή του πιο διάσηµου ίσως φαγητού της Ιωνίας, τα 
σουτζουκάκια. 

 
                   ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙΑ ΣΜΥΡΝΕΙΚΑ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ 
   Υλικά για 30-35 σουτζουκάκια                                                                                                     
1 κιλό κιµάς 

 

ένη 
δο για τηγάνισµα 

•
•1 φλιτζ φρυγανιά τριµµένη και µουσκεµένη σε 1 φλιτζ νερό 
•2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκοµµένες 
•1/2 κ.γ κύµινο
•1/2 κ.γ κανέλα τριµµένη  
•1/2 κ.γ µπαχάρι τριµµένο 
•2 αυγά 
•αλάτι και πιπέρι 
•2 φλιτζ ντοµάτα ψιλοκοµµ
•ελαιόλα
 ΕΚΤΕΛΕΣΗ  Ζυµώνουµε δυνατά και για αρκετή ώρα τον κιµά µαζί µε όλα τα 

υ ε να αναµειχθούν καλά και έπειτα τον βάζουµε στο 
ψ  να σφίξει. Πλάθουµε µακρόστενους καφτέδες και τους 
τ

Ποικιλία από γλυκά του κουταλιού λοιπόν 

α

ώσει και φηµίζονται µέχρι σήµερα 

λικά εκτος από την ντοµάτα ώστ
υγείο για παρίπου µια ώρα
ηγανίζουµε ελαφρώς στο ελαιόλαδο. Στο τέλος, αφού τους έχουµε τηγανίσει όλους, 
κρατάµε στο τηγάνι λίγο από το λάδι και ρίχνουµε την ντοµάτα. Μόλις µαραθεί, 
προσθέτουµε λίγο νερό, αλάτι και τους κεφτέδες να βράσουν για περίπου 30 λεπτά. 
Σερβίρονται µε λευκό πιλάφι ή µε πουρέ.  
 Οι µαγείρισσες της Ανατολής ξεχώριζαν και για τα γλυκά τους. Καθώς τα µέρη ήταν 
εύφορα στα χωράφια και τις αυλές ευδοκιµούσαν  οπωροφόρα δέντρα που 
κυριολεκτικά έγερναν από τον καρπό τους. 
βρίσκονταν σε κάθε σπίτι. Νεραντζάκι, βύσσινο, πορτοκάλι, κυδώνι, συκαλάκι είναι 
µόνο µερικά πό αυτά. Όταν στο σπίτι είχανε επισκέπτη που είχε έρθει για απλή 
επίσκεψη ή για προξενιό η οικοδέσποινα έβγαινε µε ένα δίσκο κερνούσε τους 
φιλοξενούµενους τις νοστιµιές της. 
   Η Κωνσταντινοπολίτισσες επίσης φηµίζονταν για τα εξαίρετα γλυκά τους. Τα 
τρίγωνα και τα σιροπιαστά µε άµεση επιρροή από τη µακροχρόνια συµβίωση µε 
τούρκικους πληθυσµούς έχουν επιβι

 
 
                                 ΤΡΙΓΩΝΑ  
   

Υ ικά 
τυρο γάλακτος λιωµένο αλλά όχι καυτό για το 

άλλειµα των φύλλων (περίπου 250 γρ) 

λ
1/2 κιλό φύλλο κρούστας, βού
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Για τη γέµιση 
     Κρέµα 
•8κ.σ κορν φλάουρ       

 
ς 

 

ς (250γρ) 
σ ζάχαρη άχνη 
ιρόπι 

α φύλλο κρούστας το βουτυρώνουµε και το διπλώνουµε κάθετα στη 
µ  πάλι στη µέση. Παίρνουµε την µια άκρη του φύλλου και την 
δ ναντι σχηµατίζοντας ένα τρίγωνο. Συνεχίζουµε να διπλώνουµε σε 
τ

 

• 1κ.σ βούτυρο
• 4 βανίλιε
• 3/4 φλιτζ.τσ.ζάχαρη 
•3φλιτζ.τσ.γάλα
•4 αυγά 
    Σαντιγι 
•1 κρέµα γάλακτο
•1/2 φλ.τ
    Για το σ
•2,5φλ.τσ.ζάχαρη 
•1,5φλ.τσ.νερό 
•2κ.σ γλυκόζη 
•1 κ.σ λεµόνι 
     Εκτέλεση  
   Παίρνουµε έν
έση και µετά ξανά
ιπλώνουµε απέ
ριγωνάκι ως την άκρη του φύλλου. Αλείφουµε το τρίγωνο εξωτερικά µε βούτυρο 
καο από τις δύο πλευρές και τοποθετούµε σε ένα ταψί που έχουµε στρώσει µε 
αντικολλητικό χαρτί. Συνεχίζουµε να κάνουµε το ίδιο µέχρι να τελειώσουν όλα τα 
φύλλα. Ψήνουµε  σε προθερµασµένο φούρνο στους 180 µέχρι να ροδίσουν  τα 
τριγωνάκια και να φουσκώσουν. Όταν είναι έτοιµα τα αφήνουµε σε σχάρα να 
κρυώσουν. Όσο κρυώνουν τα τρίγωνα ετοιµάζουµε την κρέµα. Σε µια κατσαρόλα 
ρίχνουµε το παγωµένο γάλα και το κορν φλάουρ και ανακατεύουµρ µέχρι να 
οµογενοποιηθούν. Βάζουµε την κατσαρόλα στη φωτιά και προσθέτουµε τη ζάχαρη. 
Ανακατεύουµε συνέχεια µε έναν αυγοδάρτη να µη µας κολλήσει η κρέµα. Σε λίγο θα 
αρχίσει να πήζει. Όταν έχει πήξει αρκετά αποσύρουµε από τη φωτιά και προσθέτουµε 
τα αυγά και τις βανίλιες µαζί µε κουταλιά της σούπας βούτυρο. Απλώνουµε την 
κρέµα σε ένα ρηχό σκεύος για να κρυώσει γρηγορότερα και ετοιµάζουµε την σαντιγί. 
Ανακατεύουµε τη σαντιγί µε την κρέµα µόνον εφόσον η κρέµα έχει κρυώσει, 
διαφορετικά θα κόψει και θα γίνει γάλα και δύσκολα θα την επαναφέρουµε. 
Σκεπάζουµε την κρέµα µε µια διαφανή µεµβράνη δια να µην πιάσει πέτσα και την 
αφήνουµε στην άκρη. Στο µεταξύ µε τη βοήθεια ενός µαχαιριού το χαράζουµε από 
την πλευρά που θα βάζαµε την κρέµα αν ήταν ένα χωνάκι και αδειάζουµε λίγη από τη 
σάρκα τους. ∆ένουµε τα υλικά για το σιρόπι και όσο ακόµα είναι καυτό βουτάµε 
µέσα σε αυτό το τρίγωνά µας γυρίζοντάς τα και από τις δύο πλευρές. Τα αφήνουµε να 
στραγγίξουν πάνω σε σχάρα. Όταν κρυώσουν από το καυτό σιρόπι τα γεµίζουµε µε 
την κρέµα µε την βοήθεια ενός κορνέ µε ένα κουταλάκι του γλυκού. Τα βάζουµε σε 
πιατέλα και µε ένα κουταλάκι ρίχνουµε επιπλέον λίγο από το σιρόπι πάνω τους (πάνω 
στο φύλλο). Τα βάζουµε στο ψυγείο να κρυώσουν. 

 
 
 
 
 

 - 70 -



9.  ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
  Κατά την διάρκεια της Μικρασιατικής καταστροφής του 1922 πολλοί 

 και αναγκάστηκαν να 
αντικό κοµµάτι στην ιστορία 

της λογοτεχνίας. Έτσι και εµείς αποφασίσαµε να ασχοληθούµε µε την επιρροή 

 
ένα ζεµατιστό δάκρυ, να 

λιώσει τα ψηφιά; Της’ όνοµά σου; ‘Ή κατά 
που έπεφτε ή αγιασµένη µεριά, πού 
βρ

τ  α

  

 

Στην εργασία της ερευνήσαµε 
από της πιο σηµαντικούς λογοτέχν  συγκίνησαν ιδιαίτερα. 

  
σπουδαίοι και πνευµατικοί άνθρωποι ξεριζώθηκαν
µετοικήσουν στην Ελλάδα. Αυτοί αποτέλεσαν σηµ

των Μικρασιατών ποιητών και συγγραφέων στην ελληνική λογοτεχνία. Μερικοί 
από της είναι ο Φώτης Κόντογλου από το Αϊβαλί, ο Θράσος Καστανάκης από 
την Κωνσταντινούπολη, η Ιφιγένεια Χρυσοχόου από την Ιωνία, ο Γιώργος 
Μετσόλης, η ∆ιδώ Σωτηρίου από το Αιδίνιο της Μικράς Ασίας, ο Ηλίας Βενέζης 
από το Αιβαλί, ο Στρατής ∆ούκας και φυσικά ο Γιώργος Σεφέρης από τα 
Βουρλά της Σµύρνης που υπήρξε της από της δύο Έλληνες λογοτέχνες που 
έχουν τιµηθεί µε Νόµπελ Λογοτεχνίας. Στα έργα της δεν αναφέρεται µόνο η 
Κωνσταντινούπολη αλλά και η ζωή της Μικρασιατικές πόλεις, τα παιδικά της 
χρόνια και οι οµορφιές της καθηµερινότητας που έρχονται σε αντίθεση µε της 
εικόνες της καταστροφής που ακολούθησαν. Τέλος περιγράφεται η περίοδος 
του ξεριζωµού της από την Μικρά Ασία, ο ερχοµός της στην Ελλάδα και η 
περίοδος εγκατάστασης της σε µία καινούρια ζωή. Οι ποιητές και συγγραφείς 
αυτοί ανανέωσαν τη λογοτεχνική παραγωγή στα χρόνια που ακολούθησαν 
και επηρέασαν τη νεοελληνική λογοτεχνία σε µεγάλο βαθµό. Μέσα από τα 
έργα της είναι έντονο το συναίσθηµα της νοσταλγίας και της διηγήσεις της 
αναβιώνουν αναµνήσεις από της χαµένες πατρίδες. 

 

«…Τι να σηµειώσω στο χαρτί χωρίς να 
κατρακυλήσει κ’ 

ισκόσουν µια φορά, απάνου στην απέ-
ραντη επιφάνεια της γης; Σα βάζω µε το νου 
της χρυσές µέρες σου πού χαθήκανε, 
πιάνε αι η καρδιά µου. Ήτανε όνειρο µ θές; 
Ήτανε πλάνεµα µαγικό; Τι είναι λοιπόν της ο 
κόσµος; Ρωτώ ύστερ’ από τόσους της 
τόσους πού το ρωτήξανε. Αγαπηµένη 
γωνιά! Αγιασµένο βουνό! ∆εν ήσουνα εσύ 
πατέρας µου και µητέρα µου και κάθε 
αγάπη µου; Πώς ξεµάκρυνες από µένα κ’ 
έσβησες που µήτε το µάτι µου πια να σε 
ξεδιαλύνει;…» Φ. Κόντογλου , «Το Αϊβαλί η 
πατρίδα µου». 

και αναλύσαµε τη ζωή και το έργο µερικών 
ες οι οποίοι της
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∆Ι∆Ω ΣΩΤΗΡΙΟΥ     Η ∆ιδώ Σωτηρίου γεννήθηκε στο Αιδίνιο της Μικράς 
Ασίας και το  1909 εγκαταστάθηκε µε την οικογένειά της στη Σµύρνη . Μετά τη 
Μικρασιατική Καταστροφή έφτασε ως πρόσφυγας στον Πειραιά  και στη 
συ κε στην νέχεια εγκαταστάθη
Αθήνα όπου και σπούδασε , 
γαλλική φιλολογία στο Γαλλικό 
Ινστιτούτο Αθηνών. Αργότερα 
συνέχισε της σπουδές της το 
πανεπιστήµιο της Σορβόννης . 
Το 1936 άρχισε να εργάζεται 
σαν δηµοσιογράφος σε 
διάφορα έντυπα, ενώ το 1944 
έγινε αρχισυντάκτριατης 
εφηµερίδας Ριζοσ άσ ης . Μετά π τ
τον Ε ύλιο συνεργάστη µε µφ κε 
το Περιοδικό ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΗΣ την εφηµερίδα Η  και 
ΑΥΓΗ . Το πρώτο της 
µυθιστόρηµα κυκλοφόρησε 
το 1 9 . Τα έργ της έχουν 95 α 
µεταφραστεί σε της 
γλώσσες. υθιστόρ της Το µ ηµά 
ΜΑΤΩΜΕΝΑ ΧΩΜΑΤΑ έχει 
κυκλοφορήσ ι ΣΕ 250 000 ε  
περίπου αντί Το 2 1 η τυπα. ΟΟ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ καθιέρωσε πώληση τιµήν της το βραβείο 
« ∆ιδώ Σωτηρ ο οποίο απονίου» τ έµεται  σε ξένο ή Έλληνα συγγραφέα που µε 
τη γραφή του αναδεικνύει την επικοινωνία των λαών και των πολιτισµών µέσα 
από την πολιτισµική διαφορετικότητα. 
Η ΕΝΤΟΛΗ: Η «Εντολή» της ∆ιδώς Σωτηρίου είναι ένα βιβλίο 
πολιτικής λογοτεχνίας µε καυτά βιώµατα. Ζωντανεύει µυθιστορηµατικά της 
περιπέτειες της µεταπελευθερωτικής Ελλάδας , που δεν έπαψε να εχει τη µοίρα 
του Σίσυφου. Με πλαίσιο το χρονικό της σύλληψης, της δίκης και της εκτέλεσης 
του Κωστή, τη  παλικαριού ου δ  αργού ε να µάθουµε πως είν ι ο Ν.  ς π εν µ α
Μπελογιάννης, παρακολουθούµε µε σφιγµένη ανάσα να γκρεµίζονται στο 
χάος οι προσδοκίες ،τα όνειρα και οι θυσίες του ελληνικού λαού για να 
στεριώσει το δρόµο του ο ιµπεριαλισµός στην Ανατολική Μεσόγειο. Εφιαλτικές 
πλεκτάνες ξένων και εγχώριων µυστικών υπηρεσιών, αντικοµουνιστική υστερία ،
δίκες ،εκτελέσεις ،τρόµος µε στόχο το διαµελισµό των δηµοκρατικών 
δυνάµεων. Η θυσία του Μπελογιάννη. Η αλήθεια για τον Πλουµπίδη. Τα λάθη 
της Αριστεράς και του κέντρου. Ντοκουµέντα γνωστά και ντοκουµέντα που 
πρώτη φορά βλέπουν το φως της δηµοσιότητας. Η «Εντολή» χαρακτηρίστηκε 
σαν « υνταραχτικ , µεγάλο έργο ،πολιτικής ε θύνης». «Γραµµέν  αντικειµενικά, σ ό υ ο
τεκµηριωµένα και γι’αυτό πειστικά µε µπρεχτικής µορφής αποστασιοποίηση, 
είναι τελικά της ύµνος στην παλικαριά ,στον πατριωτισµό και στην  εντιµότητα 
της περήφανης γενιάς της Αντίστασης που σφαγιάστηκε.
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ΜΑΤΩΜΕΝΑ ΧΩΜΑΤΑ: Τα Ματωµένα χώµατα (1962), το δεύτερο µυθιστόρηµα 
της Σωτηρίου, είναι ένα από τα αρτιότερα και γνωστότερα βιβλία για τη ζωή της 
χαµένες πατρίδες πριν από τη µικρασιατική 
καταστροφή αλλά και για την τραγωδία του 
1922.Εκει περιγράφει ως πρώτη ύλη το γραπτό 
της υπαρκτού προσώπου, µεταπλάθοντάς το 
µε µεγάλη δεξιοτεχνία σε λογοτεχνικό κείµενο. Ο 
πρωταγωνιστής, Μανώλης Αξιώτης, χωρικός 
από τον Κιρκιντζέ αφηγείται την ιστορία του 
από την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα ως το 
1922, την αναγκαστική επιστράτευσή του, τη 
φρίκη των Ταγµάτων Εργασίας, της 
προσπάθειές του να δραπετεύσει από αυτά, τη 
στράτευσή του στον ελληνικό στρατό, την 
αγωνία του να σώσει την οικογένειά του στην 
καταστροφή της Σµύρνης και την τελική 
σωτηρ του. έσα στη µεγάλη ρεαλιστική ία Μ
παράδοση, µε πολλά ηθογραφικά στοιχεία, η 
συγγραφέας κατόρθωσε να ζωγραφίσει µια 
πλατιά τοιχογραφία της σκληρής ζωής των ελλήνων χωρικών της Μικράς 
Ασίας και της ιρηνι ής συνύπ ρξή  της ε της τε κ α ς µ ούρκους αγρότες. 
 Η Σωτηρίου µέσω του πρωτοπρόσωπου αφηγητή της, που ωριµάζει ψυχικά 
και πνευµατικά µέσα από της τραγικές εµπειρίες του, επισηµαίνει της λόγους 
της µεγάλης συµφοράς και κατονοµάζει θαρραλέα της αίτιους. Οι ήρωές της 
δεν διαιρούνται αντιθετικά σε Ελληνες και Τούρκους ،αλλά σε πλούσιους και 
φτωχούς ،δίκαιους και άδικους. Αποδίδει την ευθύνη της µικρασιατικής 
καταστροφής όχι στην αντιπαλότητα των δύο λαών ،αλλά σε παράγοντες της 
η διείσδυση των Μεγάλων ∆υνάµεων ،που επιδίωκαν σχέσεις (κυρίως 
οικονοµικές και εµπορικές) µε την Τουρκία ،ο αυξανόµενος τουρκικός 
εθνικισµός ،η κακή εξωτερική πολιτική της Ελλάδας η απληστία ορισµένων 
Ελλήνων για περισσότερα κέρδη.
ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ: Ένα µικρό κοριτσάκι ξεκινάει απ ‘τα’ ανώµαλα 
καλντερίµια µας επαρχιακής πόλης της Μικρασίας ، που λέγεται Αϊντίνιι  . Έτσι 
αρχίζει το βιβλίο της ∆. Σωτηρίου ، και φαίνεται απ ‘την αρχή η στενή χέση που  σ
συνδέει το µυθιστόρηµα µε τα προσωπικά βιώµατα της  συγγραφέως ، η οποία 
γεννήθηκε στο Αϊδίνι κι έζησε τα γεγονότα που περιγράφει από το 1918 και 
µετά ، ως µικρό κοριτσάκι. ∆εν πρόκειται ωστόσο γι 
‘αυτοβιογραφία. Αφηγήτρια είναι η µικρή Αλίκη Μάγη ، το µικρότερο µέλος µιας 
καθαρά αστικής οικογένειας όπου ο πατέρας είναι ξεπεσµένος επιχειρηµατίας ، 
και η οποία ανακαλεί της αναµνήσεις της ξεκινώντας από την επίσκεψη της της 
οικογένειάς της στη Σµύρνη ، το 1918 ، και καλύπτοντας µια περίοδο 25 
χρόνω τη µατιά της ς Σωτηρίου υ χει πατριω µός ، αλλ χι ν. Σ ∆ιδώ πάρ τισ ά ό
εθνικισµός ، ανθρωπισµός και όχι ρατσισµό
ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΦΛΟΓΕΣ: Η Αλίκη Μάγη,  η αφηγήτρια του έργου,  ξεκινά τη διήγησή 
της από το1918,  όταν ήταν µικρό κορίτσι στο  Αϊδίνι της ΜΑ.  Σ ε ένα ταξίδι της 
τη Σµύρνη πηγαίνου  ως καλεσµένοι του Τούρκου διοικητή Ταλάτ Μπέη, ν
 συνεταίρου του πατέρα της της επιχειρήσεις του. Εκεί η Αλίκη µαθαίνει την 
πραγµατική αιτία που έφυγαν  από  το Αϊντινι. Ο Αλέξης Μπενάς, γιατρός, 
αγαπούσε τη µητέρα της και τη διεκδικούσε. Ενώ φεύγουν από τη βίλα του 
Ταλάτ,  δε γυρίζουν στο Αϊντίνι,  αλλά νοικιάζουν σπίτι στη Σµύρνη. Εκεί, η 
συµπεριφορά όλων αλλάζει και ο πατέρας φεύγει για τρεις  µήνες στο Αϊντίνι. 
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Επιστρέφει έχοντας πουλήσει όλη τη κτηµατική περιουσία του εκτός από το 
εργοστάσιο. Μετά επιστρέφουν στην Αθήνα όπου η ζωή είναι αρκετά δύσκολη 
και    κανένας δε βρίσκει δουλεία και µένουν χωρίς καµία βοήθεια.

 

Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ  ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ:   Ένα επίκαιρο βιβλίο ، που φωτίζει µε την αλήθεια για το 
χτες τα σηµερινά προβλήµατα ، καθώς οδηγεί τη σκέψη της τη Μικρασιατική 
καταστροφή στην καταστροφή της Κύπρου κι στη κρίση του Αιγαίου. 
Χρησιµοποιώντας ντοκουµέντα και προσωπικές µαρτυρίες ανθρώπων που 
διαδραµατίζονται µεγαλύτερο ή µικρότερο ρόλο στα γεγονότα που έφεραν  την 
Ελλάδα  στο χείλος της καταστροφής  το1922 , η συγγραφέας αποκαλύπτει 
αλήθειες όσο ποτέ χρήσιµες: τα αληθινά αίτια της καταστροφής،το ρόλο των 
 συµµάχων αλλά κα  των πολιτικών δυνάµεων της Ελλάδας ، της πηγές έντασης ι  
της ελληνοτουρκικές σχέσεις. 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ: Το ανέκδοτο µέχρι σήµερα µυθιστόρηµα «Τα 
παιδιά του Σπάρτακου» είναι ένα έργο που απασχόλησε τη ∆ιδώ Σωτηρίου για 
µια περίοδο σχεδόν τριάντα χρόνων ، από της αρχές του έως της αρχές του ’60. 
 Πρόκειται για ένα πολυπρόσωπο µυθιστόρηµα που η υπόθεσή του 
διαδραµατίζεται στη Θράκη των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα και στην 
Αθήνα της πρώτης µετεµφυλιακής περιόδου. Κεντρικό θέµα του είναι η 
συνδικαλιστική και αντιστασιακή δράση των ηρώων ، που εµπνέονται από την 
επανάσταση του Θρακιώτη σκλάβου Σπάρτακου και από τα ιδανικά της 
Αριστεράς σε µια εποχή που ο τόπος βιώνει δρα ατικέ  στιγµές.  Της µη µ ς
θεωρηθεί ، όµως ، ότι έχουµε µόνο ένα µυθιστόρηµα µε θέση ، για να προβληθεί 
µια συγκεκρ µένη ιδεολογία . Τα παιδιά του Σπάρτακου» είναι έργο που ι
προβάλλει τα τραγικά υπαρκτά προβλήµατα του τόπου το πρώτο µισό του 
20ού αιώνα. Αν µάλιστα προσέξουµε το λόγο ορισµένων προσώπων της του 
Νεόφυτου ή της Νίκης ، αλλά και της Βασίλως που στο τέλος κάνει τον 
απολογισµό της ζωής της και βλέπουµε ότι συγκριτικά µε τον αγωνιστικό 
παλµό των πρωταγωνιστών της «Εντολής» εδώ διαγράφεται η επιθυµία για µια 
ήρεµη καθηµερινή ζωή µε την υπέρβαση των πολιτικών αντιθέσεων. 
Παράλληλα είναι µια οικογενειακή τραγωδία και ένα έργο ζωντανών 
χαρακτήρων ، της οποίους αποτυπώνονται υπαρκτοί ανθρώπινοι τύποι.  
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΖΟΜΕΘΑ: Ο κεντρικός ήρωας του µυθιστορήµατος 
«Κατεδαφιζόµεθα» είναι της της µε πνευµατικές ανησυχίες, όνειρα και 
φιλοδοξίες που δε βρίσκουν έδ φος για ανθοφορία µ σα στο ψυχροπολεµικό α έ
κλίµα της δεκαετίας του ‘50 κι έπειτα. ∆ύσπιστος και σκωπτικός, παλεύει µέσα 
και έξω από το περιβάλλον του, ανάµεσα της συµπληγάδες µιας δοσίλογης, 
ξενόδουλης δεξιάς και µιας βαριά τρ µατισµέν , µα πάντα δυναµικής αυ ης
αριστεράς. Αναζητάει µε πάθος τον εαυτό του και το στίγµα της εποχής ου. τ
Οργίζεται αµφισβητεί, παραπαίει, αρνείται να ξοδέψει τον ενθουσιασµό του για 
ότι θεωρεί ξεπερασµένο και αποτυχηµένο. Μα προσέξτε τον, δεν είναι πάντα 
αυτό που θέλει να λέει. 
    Η πένα της ∆ιδώς Σωτηρίου της φέρνει κοντά της προβληµατισµούς και της 
τραυµατικές εµπειρίες της γενιάς της κατοχής και της γενιάς του εµφυλίου, για 
να της ζεστάνει τελικά µε τη θέρµη της ανθρωπιάς και της ελπίδας. Οι 
επισκέπτες:Η Ντορίτα ηταν µια καλή µαθήτρια που ξεφεύγει από τα προσωπικά 
της και τα ερωτικά ι µια προβλήµατα µε το ∆ηµήτρη . Της φόρτωσαν να κάνε
οµιλία γύρω απ αυτό που λέγεται χάσµα των γενεών. Και ενώ γράφει και σκίζει 
συνέχεια ανικανοποίητη, της κουβαλιούνται από το παρελθόν, δυο παράξενοι 
επισκέπτες. Οι αφηγήσεις και οι προσωπικές εµπειρίες της, πότε τραγικές και 
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πότε εύθυµες και σαρκαστικές, συνεπαίρνουν τη Ντορίτα. Η γυναίκα, η πιο 
σηµαντική, είναι η πρώτη ελληνίδα πεζογράφος, η τραγική Ελισάβετ 
Μαρτινέγκο. 
   Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και οι µαρτυρίες του νεαρού επισκέπτη που µε 
χιούµορ και πικρία ανιστορεί της ερωτικές αποτυχίες του και τα χάλια της 
παιδείας –όπου τυχερός λογίζονταν ο µαθητής που έχανε µόνο κάποιο 
δάχτυλό του από άρακα και όχι και τα λογικά του. Ένα φήγηµα χ α
συναρπαστικό, απίθανο κι της απόλυτα αληθινό. Η ∆ιδώ Σωτηρίου (1909-
2004), τα συγγραφικά έργα της οποίας είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µε την 
ιστορία της Ελλάδος, βίωσε τα δύο µεγάλα εθνικά τραύµατα στον 20 ο αιώνα, 
αυτό της Μικρασιατικής Καταστροφής και µετέπειτα αυτό του Εµφυλίου. Πολλά 
κείµενά τ ς µ ζί µε το δηµ σιογραφικό ρχείο της καταστράφηκαν στη η α ο α
διάρκεια εκείνης της ταραγµένης εποχής που αναγκάστηκε να περάσει στην 
παρανοµία .Η ίδια και οι συγγενείς της διώχθηκαν µε αποτέλεσµα να αλλάζουν 
συχνά τον τόπο διαµονής της για λόγους ασφαλείας. Υπήρξαν της και κείµενα 
που σώθηκαν επειδή η ίδια φρόντισε να τα κρύψει σε µια θυρίδα της Εθνικής 
Τράπεζας στο Σύνταγµα.  

Όλα τα έργα της είναι  από τα αρτιότερα και γνωστότερα βιβλία για τη ζωή 
της χαµένες πατρίδες πριν από τη µικρασιατική καταστροφή αλλά και για την 
τραγωδία του 1922. Πιθανότατα και το πιο πολυδιαβασµένα ، Για τη δηµιουργία 
της συνδυάστηκαν µε απόλυτη επιτυχία πολλοί παράγοντες. Πρώτα από όλα 
τα προσωπικά βιώµατα της ∆ιδώς ، που γεννήθηκε το 1919 στο Αϊδίνι και 
κατόρθωσε να διαφύγει από τη Σµύρνη λίγες µόλις ηµέρες πριν από την 
πυρπόλησή της. Έπειτα το συγγραφικό της ταλέντο µαζί µε την πολύχρονη 
πείρα της, η καίρια χρήση του λόγου και η οξύτατη παρατηρητικότητα. 
Επιπλέον οι αριστερές ιδέες της ، που διαµόρφωσαν την κριτική στάση της 
απέναντι στα γεγονότα.        Τέλος στοχεύει ακριβώς στο να µη χαθεί η ζωντανή 
µαρτυρία εκείνων που έζησαν τη θύελλα του πολέµου και της καταστροφής.  . 
Μέσα στη µεγάλη ρεαλιστική παράδοση ، µε πολλά ηθογραφικά στοιχεία ، η 
συγγραφέας κατόρθωσε να ζωγραφίσει µια πλατιά τοιχογραφία της σκληρής 
ζωής των ελλήνων χωρικών της Μικράς Ασίας και της ειρηνικής συνύπαρξής 
της µε της τούρκους αγρότες. Κοινό στοιχείο  των µυθιστορηµάτων της µε το 
σύνολο σχεδόν της πεζογραφίας των χαµένων πατρίδων είναι ο ύµνος στη 
µικρασιατική γη ، στην αφθονία και στον πλούτο του ευλογηµένου τόπου ، η 
προβολή της οµορφιάς της Σµύρνης  και η διανθισµένη µε µικρασιατικούς 
ιδιωµατισµούς και τουρκικές λέξεις γλώσσα. Η Σωτηρίου µέσω των 
πρωτοπρόσωπων αφηγητών της  ،που ωριµάζει ψυχικά και πνευµατικά µέσα 
από της τραγικές εµπειρίες του ، επισηµαίνει της λόγους της µεγάλης 
συµφοράς και κατονοµάζει θαρραλέα της αίτιους. Οι ήρωές της δεν 
διαιρούνται αντιθετικά σε Έλληνες και Τούρκους ، αλλά σε πλούσιους και 
φτωχούς ، δίκαιους και άδικους. Αποδίδει την υθ νη της µικρασιατικής ε ύ
καταστροφής όχι στην αντιπαλότητα των δύο λαών ، αλλά σε παράγοντες της 
η διείσδυση των Μεγάλων ∆υνάµεων ، που επιδίωκαν σχέσεις (κυρίως 
οικονοµικές και εµπορικές) µε την Τουρκία ، ο αυξ νό ενος τουρκικός α µ
εθνικισµός ، η κακή εξωτερική πολιτική της Ελλάδας η απληστία ορισµένων 
Ελλήνων για περισσότερα κέρδη ، που της οδηγούσε σε κακή συµπεριφορά 
απέναντι της Τούρκους και της οµοεθνείς κ.α  
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ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΣΕ Η ∆.ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

    Η ∆ιδώ Σωτηρίου πρωτοεµφανίστηκε στη λογοτεχνία δηµοσιεύοντας κείµενά 
της στο περιοδικό της Αριστεράς Νέοι πρωτοπόροι, ενώ το πρώτο της 
µυθιστόρηµα  «Οι νεκροί περιµένουν», εκδόθηκε το 1959. Εµβληµατική γυναικεία 
µορφή της σύγχρονης νεοελληνικής λογοτεχνίας, η ∆ιδώ Σωτηρίου αντλεί τα 
θέµατά της από τη σύγχρονή της πραγµατικότητα, τη µικρασιατική 
καταστροφή, τον Εµφύλιο, την µεταπολίτευση και στο επίκεντρο της αφήγησής 
της βρίσκεται η Ιστορία.  

   Παρότι εµπλέκεται συναισθηµατικά της περιπέτειες των ηρώων της, διατηρεί 
την απαραίτητη απόσταση, ώστε ο αναγνώστης να συνδέει το γενικό µε το 
ειδικό και να οδηγείται, απολαµβάνοντας την ανάγνωση, σε ένα ανώτερο 
επίπεδο κατανόησης. Κείµενά της διδάσκονται σε της της βαθµίδες της 
εκπαίδευσης κ ι το βιβλίο της Ματωµένα Χώµατα έχει χαρακτηριστεί η ελληνική α
εκδοχή του τολστοικού «Πόλεµος και Ειρήνη» .  Έργα της µεταφράστηκαν σε 
της ξένες γλώσσες και υπήρξε ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας Συγγραφέων και 
της Επιτροπής για την ελληνοτουρκική φιλία. Τα βιβλία της είναι βιωµατικά και µε 
µεγάλη ευαισθησία απέναντι στην ιστορία. Της ο βίος και η πολιτεία της 
αποδεικνύουν ότι ήταν έντονα πολιτικοποιηµένη, µε µεγάλους αγώνες στην 
κοινωνική απελευθέρωση της γυναίκας. Η Μικρασιατική Κατα τροφή και η σ
µετεµφυλιακή Ελλάδα τη χάραξαν ανεξίτηλα αλλά το βιβλίο που την εκτίναξε 
στην κορυφή της ελληνικής λογοτεχνίας ήταν τα «Ματωµένα χώµατα». Το 
µυθιστόρηµα κυκλοφόρησε το 1962, σαράντα χρόνια µετά τη Μικρασιατική 
Καταστροφή, γνώρισε και γνωρίζει ακόµα τεράστια επιτυχία και µεταφράστηκε 
σε έξι γλώσσες. Εξίσου και η Εντολή, που αναφέρεται στα γεγονότα του 
εµφυλίου πολέµου και αγαπήθηκε πλατιά από χιλιάδες αναγνώστες σε πολλά 
µέρη του κόσµου.  

     Η ∆ιδώ Σωτηρίου θα µπορούσε να ονοµαστεί «µυθιστοριογράφος των 
εθνικών καταστροφών», σύµφωνα µε τον κριτικό Βαγγέλη Κάσσο .Από τα 
προπολεµικά χρόνια, το 1935 έκανε τα πρώτα της βήµατα στη δηµοσιογραφία, 
ξεκινώντας από τον «Νέο Κόσµο» για να γίνει στη συνέχεια αρχισυντάκτρια του 
περιοδικού «Γυναίκα» και στα τέλη του 1944 αρχισυντάκτρια του «Ριζοσπάστη». 
Στην Κατοχή δούλεψε στον παράνοµο Τύπο και η κορυφαία στιγµή στη ζωή της 
υπήρξε αναµφίβολα η συνάντησή της µε την ηρωική µορφή της αντίστασης 
και ειδικά του παράνοµου Τύπου, Ηλέκτρα Αποστόλου. Στα χρόνια της 
αντίστασης, δούλεψε της µε τη Μέλπω Αξιώτη και τη Λιούµπα Μάντακα, στο 
πλευρό της Χρύσας Χατζηβασιλείου για την κοινωνική απελευθέρωση της 
γυναίκας. Το 1945, πήρε µέρος στο ιδρυτικό συνέδριο της Παγκόσµιας 
∆ηµοκρατικής Οµοσπονδίας Γυναικών, στο Παρίσι. Τα σκληρά µετεµφυλιακά 
χρόνια και τα χρόνια της δικτατορίας, υπήρξε µεγάλο στήριγµα στην αδελφή 
της Έλλη Παπά, η οποία όλο εκείνο το διάστηµα βρισκόταν της φυλακές 
Αβέρωφ και στη Γυάρο.   Κυρίαρχα της, ανέδειξ  µε την καθηµερινή της πράξη ε
το ρόλο και το λειτούργηµα του πνευµατικού ανθρώπου ως πρωτοπόρου της 
κοινωνίας, ως ενεργού πολίτη και µαχητή για τα πιστεύω και της ιδέες της, 
ενάντια σε κάθε µορφή αυταρχισµού και καταπίεσης, στην πάλη για τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα, τα δικαιώµατα των γυναικών, τη διασφάλιση της 
ισότητας όλων των συνανθρώπων της ανεξάρτητα από πολιτικά, φυλετικά και 
εθνικά κριτήρια. 

 Η φήµη της, τόσο ως συγγραφέα αλλά και ως ενεργού, ελεύθερα 
σκεπτόµενου πολίτη, ξεπέρασε τα σύνορα της Ελλάδας. Ως δηµοσιογράφος 
µαθήτευσε δίπλα στον Νίκο Καρβούνη, στον Κώστα Βάρναλη και της µορφές 
των Γραµµάτων της. Να σηµειωθεί ότι το πρωί της 12  Οκτωβρίου 1944, ης
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δηλαδή τη µέρα της απελευθέρωσης, η ∆ιδώ Σωτηρίου έκλεινε πάνω στο 
µάρµαρο την πρώτη σελίδα του παράνοµου ακόµα «Ριζοσπάστη», στην 
ελεύθερη γειτονιά της Ν. Ελβετίας στο Βύρωνα. Μαθαίνοντας την αποχώρηση 
των κατακτητών γράφει ως κεντρικό τίτλο του πρωτοσέλιδου της εφηµερίδας 
το σολωµικό στίχο «ΧΑΙΡΕ, Ω ΧΑΙΡΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ».  Έκανε την εµφάνισή της στη 
λογοτεχνία από το περιοδικό «Νέοι Πρωτοπόροι». Η πρώτη επίσηµη 
λογοτεχνική της εµφάνιση έγινε το 1959 µε το µυθιστόρηµα «Οι νεκροί 
περιµένουν», το οποίο είχε έντονο αυτοβιογραφικό χαρακτήρα. Το επόµενο 
µυθιστόρηµά της τα «Ματωµένα χώµατα» που είναι από τα πιο 
πολυδιαβασµένα νεοελληνικά βιβλία έχει θέµα τη Μικρασιατική καταστροφή και 
τα προβλήµατα των ξεριζωµένων στην Ελλάδα µέχρι της παραµονές του Β΄ 
Παγκοσµίου Πολέµου. Άλλα έργα της είναι το µυθιστόρηµα «Εντολή»  που 
αναφέρεται στη δίκη και εκτέλεση του Νίκου Μπελογιάννη, συντρόφου της 
αδερφής της, Έλλης αππά και «Κατεδαφιζόµεθα» .Έγραψε της τα παιδικά Π
αφηγήµατα «Μέσα της φλόγες» και «Επισκέπτες» .Στο ενεργητικό της είχε µια 
µονογραφία για τη φίλη και συναγωνίστριά της Ηλέκτρα Αποστόλου µε τίτλο 
«Ηλέκτρα» και τη µελέτη «Μικρασιατική καταστροφή και στρατη ική του   γ
ιµπεριαλισµού στην Ανατολική Μεσόγειο». Να σηµειωθεί ότι τα µυθιστορήµατά 
της έχουν µεταφραστεί σε της γλώσσες, µεταξύ αυτών και στα τουρκικά. Η 
∆ιδώ Σωτηρίου διακρινόταν για την αγάπη στη ζωή και την αισιοδοξία της, το 
χαµόγελό της, το πείσµα της κόντρα στα µακρόχρονα προβλήµατα υγείας που 
αντιµετώπιζε.  
 
 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ 

Γεννήθηκε στην Μαινεµένη της Μικρασίας. Με τον ξεριζωµό του 1922 
εγκαταστάθηκε στην Θεσσαλονίκη. Σπούδασε 
µουσική και ξέ
κ

νες γλώσσες. Το 1943 κάνει την 
υρίως εµφάνιση της   µε την µετάφραση από 

 γερµανικά της νουβέλας « Παιχνίδι Στην 
τρα» Του Χάνς Βίλι Λίνκερ. Από το 1945 

 µε τον 
 τύπο της 

Θε

ύ   περίοδο που οι πρόσφυγες 
της Ελλάδας. Ακόµα αντλεί 

 γία. Της αναφέρει την ίδρυση 
 παρόλες της αντιξοότητες σε 

Κ αναφέρεται στο χτύπηµα της 
ευγαν από τον τόπο της και 

ιατική ζωή από την διακοπή της µαρτυρικής 

τα
Φλάν
άρχισε να συνεργάζεται τακτικά
καθηµερινό και περιοδικό

σσαλονίκης. Το 1947 αρχίζει τακτικές 
εκποµπές από τον ραδιοφωνικό σταθµό της 
Μακεδονίας. Έδωσε της διαλέξεις στην Αθήνα 
και την επαρχία. Είναι επίτιµο µέλος της 
ενώσεως Σµυρναίων Αθηνών,  Σµυρναίων 
Μικρασιατών Βορείου Ελλάδας. 
Εδώ Σµ ρνη…Εδώ Σµύρνη :  Βρισκόµαστε στην
µόλις εγκαταστάθηκαν σε διάφορες περιοχές 
πληροφορίες από την ιστορία και την αρχαιολο
συνοικιών στην Ελλάδα των προσφύγων όπου
ανθισµένες πολιτείες.  
Μαρτυρική πορεία στην ύπρο:   Το κείµενο 
Κύπρου ενώ όταν ήταν ελευθερωµένη. Καθώς έφ
αφού είχαν πληγώσει την µικρασ
πορείας. Ενώ καθόντουσαν και άκουγαν τα λόγια του ραδιοφώνου διάβαζαν 
της εφηµερίδες και συγχρόνως είχαν την καρδιά και της σκέψεις της στην 
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Κύπρο όπου σκεφτόντουσαν τη ζωή της στη Μικρά Ασία και στο τέλος 
γράφτηκε µέσα από τον πόνο, την οργή και τη διαµαρτυρία. Με λίγα λόγια 
γράφτηκε µέσα από ανάµεικτα συµπεράσµατα. Επιπλέον, χρησιµοποιεί 

ς επουλώνει της πληγές αλλά δεν της ξεγράφει. Στη συνέχεια, της 

της της 
αν

φής. Το βιβλίο του «Της Έλληνας στην Τουρκία βραβεύτηκε από την 
Ακ δηµία Αθηνών.  Το 1959 εκδόθηκε η σειρά ποιηµάτων του «1949-1959»  
Ήταν πρωταρχικό µέλος του φιλολογικού συλλόγου. Ο φιλολογικός σύλλογος 

ν σηµαντικότερων προσωπικοτήτων της Κοκκινιάς, 
της κόλπους της οποίους γαλουχήθηκε, ανατράφηκε και άνθισε η πνευµατική 
γεν

 

τ                          

στοιχεία διαλόγου που δίνουν ζωντάνια, αµεσότητα και παραστατικότητα. Οι 
Μικρασιάτες ήταν σεβαστοί από της θεούς όπου το αναφέρουν συχνά στη 
λογοτεχνία. Ακόµα, η οικογένεια ήταν πρωταρχικό µέληµα και στο τέλος 
επικρατεί η στεναχώρια, η θλίψη, ο αναστεναγµός και η απορία για το τι θα 
γίνει αύριο.  
Ξεριζωµένη γενιά : Η ξεριζωµένη γενιά είναι η συνέχεια της πυρποληµένης γης. 
Επιπλέον, συµµετέχουν τα ίδια πρόσωπα και η ανάγκη για τη ζεστασιά είναι η 
αφορµή της ένωσής της µε της της πρόσφυγες που είχαν φύγει από την 
πατρίδα της της πχ. Μικρασία, Πόντο, Θράκη. Στη συνέχεια, της αναφέρει ότι 
στην επιστροφή της όλα είχαν αλλάξει και νόµιζε ότι ήταν η Σµύρνη µε 
αποτέλεσµα να γεννηθεί το δίληµµα µέσα της, Σµύρνη- Θεσσαλονίκη.  

   Το κείµενο αναφέρει της αναµνήσεις του παιδιού της Μικρασίας και ότι ο 
χρόνος απλώ
µιλάει για της µνήµες που ζωντάνεψαν και φέρνουν στη επιφάνεια της της 
καταστροφές που έγιναν. Της συγχρόνως ζωντάνεψε και εκείνη η εποχή και 
όλα τα βιώµατα του έγιναν ένα µε τα βιώµατα των προγόνων του. Παρόλα 
αυτά της έδωσαν κάτι για εκείνη την εποχή και το πιο σηµαντικό έδωσαν και σε 
εµάς κάτι. Τελικά από αρκετό χρονικό διάστηµα αφού έζησε της της 
αντιξοότητες του διωγµού µαζί µε την προσφυγιά αφού έζησε 

τιξοότητες του διωγµού µαζί µε την αποξένωση µαζί µε την προσφυγιά 
δηλαδή τον ρατσισµό, την αποµόνωση, την άρνηση, την αποξένωση και άλλα 
πέθανε. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΤΣΟΛΗΣ 
 Ο Γιώργος Μετσόλης είναι καταξιωµένος πνευµατικός άνθρωπος (ποιητής-

ηθοποιός). Ήταν παιδί της προσφυγιάς και είχε µοναδική ευαισθησία στο να 
κάνει πράξη της στίχους του τα µεγάλα γεγονότα της µικρασιατικής 
καταστρο

α

ήταν το πνευµατικό λίκνο τω

ιά της πόλης. Να τονίσουµε ότι µέσα στον σύλλογο έµπαιναν µόνο 
διακεκριµένα άτοµα στο χώρο της τέχνης . Εκτός από ποιητής ήταν και 
ηθοποιός. Είχε παίξει στο θέατρο της εξής παραστάσεις : 

1) Ο Γέρος και η θάλασσα (πρωτότυπη ταινία του Έρνεστ Χέµινγουαίη) 
Ραδιοφωνική διασκευή ∆ηµήτρη Μπουρούνη (1996) 

2) Η νεκρή Βασίλισσα ( Ανρύ ντε Μοντερλαίν) χρονολογική ηχογράφησης :  
             31 Ιανουαρίου 1967 Πρώτη εκποµπή:17 Φεβρουαρίου 1967 

3) Αύριο, σήµερα , χθες ( Μαρσέλ  Ασάρ) ηµεροµηνία ηχογράφησης 7          
             Ιουνίου 1967 

4) Οι καταδικασµένοι της Αλτόνα ( Ζαν Πώλ Σαρτρ) Πρώ η µετάδοση 30           
            Αυγούστου 1976 

5
6) 

) Καινούρια ζωή (στο θέατρο) Πρεµιέρα 18/12/1978 
Είµαι αθώος (ελληνική ταινία) 1960 

 - 78 -



7) Στη σκιά του Ρήγα Πρώτη Μετάδοση 25 Μαρτίου 1970 
8) Ανάσταση του Λέοντος Τολστόϊ Πρώτο Μέρος 8/12/1965 ∆εύτερο 

Μέρος
όλεπτα έρωτος ( Άλντο Μπενεντέτι) 

 

 
 α  χρησιµοποιήθηκε και ως 

τρ
  

λης έπαιζε τον υπηρέτη. 
 ιστορίες αγάπης» 

Πρ
ριστικά  της  ποίησης του: 

   Ο ό αντίξοες συνθήκες. 
Εά  κύριο 

αρόλα αυτά δεν έχει γίνει αποδεκτή η ιδέα 
το της 

να 
µοιοκαταληξίας, κυριαρχεί ο 

ελε κή τόλµη και τέλος  ο ποιητής 
 

 12/12/65 
9) Τριάντα ∆ευτερ
10) Χρονολογία ηχογράφησης 29 Αυγούστου 1968 Πρώτη εκποµπή 4 

Σεπτεµβρίου 1968 
11) Το χρονικό µιας Κυριακής (1975) (φιλµογραφία)  
12) Το ποίηµα Βυζαντινή µου Αρχόντισσ
αγούδι από τον Γεωργιάδη Γιώργο 
13) Μίνα φον Μπάρνχελµ (1944) Παίχτηκε στο Εθνικό Θέατρο- Κεντρική

Σκηνή . Ο Γ Μετσό
14) Έχει πάρει µέρος στην τηλεοπτική σειρά «Αθάνατες 
οβολή πρώτου επεισοδίου 18 Μαρτίου 1977  
Γενικά  χαρακτη
 Γιώργος Μετσόλης έγραψε τα ποιήµατά του κάτω απ
ν και δεν έχει χαρακτηριστεί επίσηµα ως νατουραλιστής συγγραφέας

στοιχείο του είναι ο νατουραλισµός. Π
υ νατουραλισµού στον Μετσόλη διότι πιστεύουν πως απλώς περιγράφει 

καταστάσεις που τότε συνέβαιναν. 
 Από την άλλη τα ποιήµατά του κυρίως χαρακτηρίστηκαν ως µοντέρ

ποίηση γιατί: Υπήρχε έλλειψη µέτρου και ο
ύθερος στίχος, διακρίνουµε µια εκφραστι

εκφράζει ιδέες, έννοιες και συναισθήµατα που ήταν αδύνατο να εκφράσουν µε
της αυστηρούς και δεσµευτικούς κανόνες της παραδοσιακή  ποίησης. 

Στη συνέχεια παραθέτουµε κάποια ποιήµατα που ξεχωρίσαµε κατά την 
ανάγνωση του έργου του: 
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Σε αυτό το ποίηµα ο Γ. Μετσόλης της αναφέρει ότι ο διωγµός δεν περιέχει 
διακρίσεις. Σκληρό διωγµό υπέστησαν τόσο οι χαµηλές τάξεις όσο και οι 
υψηλές. Πιο συγκεκριµένα εδώ ο συγγραφέας της µιλάει για ένα παιδί, το οποίο 
ήταν πολύ καλός µαθητής. Με την εισβολή των Τούρκων της, όλα χάθηκαν. Ο 
δάσκαλος τροµοκρατήθηκε  και η φύση ΄΄θρηνούσε΄΄ µαζί µε της πρόσφυγες. 

Η γλώσσα είναι δηµοτική, χωρίς κανένα ιδιωµατισµό. Οµοιοκαταληξία της 
παρατηρούµε δεν υπάρχει. Σηµαντικό στοιχείο του ποιήµατος είναι η έντονη 
δραµατικότητα που περικλείει όλα τα πρόσωπα αλλά ακόµα και την  φύση. 
Μέσω της φύσης προβάλλεται µία αντίθεση. Ενώ πριν από την βίαια εισβολή 
των Τούρκων στα παράλια της Μικρά Ασίας  η φύση βρισκόταν στην πιο 
΄΄καλή΄΄ της ώρα, τα λουλούδια άνθιζαν και µοσχοβολούσαν, ήταν Άνοιξη και 
οι  κάµπιες ΄΄εισχωρούσαν΄΄ της τάξεις, έπειτα από την βίαιη εισβολή των 
Τούρκων φαίνεται η ξαφνική θλίψη της φύσης. Για να γίνει πιο παραστατικός ο 
ποιητής δίνει ζωή σε άψυχα όντα ( π.χ θρανίο). 

 Μερικά από τα εκφραστικά µέσα που χρησιµοποιεί είναι: 
Μεταφορά: «πασπάλιζε µε θειάφι τα παγωµένα δάχτυλα ο τρόµος» 
Προσωποποίηση: «Λαµπάδα της παντέρµης Σµύρνης η προσφυγοπούλα 

µάνα» 
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Οπτική εικόνα: « Ήταν άνοιξη..» Εδώ διαπιστώνουµε ότι έχουµε περιγραφή 
της ανοιξιάτικης φύσης της παραµονές της επίθεσης των Τούρκων. 

Η γυναίκα και πιο συγκεκριµένα ήταν ένα σεβάσµιο πρόσωπο της 
οικογενείας και ιερό. Εδώ  αναφέρεται ως λαµπάδα, γιατί από αυτήν εξαρτάται 
το µέλλον των προσφύγων. Η γυναίκα στην προκειµένη περίπτωση µπορεί να 
είναι η Παναγία λόγω του συµβολισµού της λαµπάδας. Τέλος το ποίηµα 
χαρακτηρίζεται εν µέρει ως µοντέρνο. 

 

«Το ψωµί της προσφυγιάς» 

  

Χοντρό πικρό το αλεύρι 

να ζυµώνεται αποβραδίς ο πόνος 

µε της γροθιές της ανασκουµπωµένης µάνας 

 

Ζεστό αρµυρό το δάκρυ 

ν’αχνίζει στα χλωµά τραβηγµένα µάγουλα 

να στάζει άφθονο στη ζύµη 

ν’ανέβει να ανατρέψει να ροδοκοκκινήσει το ψωµί. 

 

Έσκυβα στη µικρή σιδερένια σκάφη 

φιλούσα τα σκληρά ροζιασµένα δάχτυλα 

να γίνει λευκό σαν τον αφρό το προζύµι 

µαλακό σαν την καρδιά της το χαµούρι, 

γλυκό να αλέθεται στο πικραµένο στόµα 

ροδοψηµένο το ψωµί σαν την αγάπη. 

   Ο Γ. Μετσόλης σε αυτό το ποίηµα εκφράζει την δυσκολία που υπήρχε στην 
παραγωγή προϊόντων το οποίο αποτελούσε για της πρόσφυγες σοβαρό 
πρόβληµα επιβίωσης. Αυτή του η ανησυχία , δηλαδή το αν θα µπορέσει να 
επιβιώσει, εκφράζεται µέσα από πολλά εκφραστικά µέσα. Της παρατηρούµε ότι 
ο ποίηµα δεν έχει οµοιοκαταληξία. Ένα άλλο χαρακτηριστικό των ποιηµάτων 
του Γ. Μετσόλη είναι ότι τα συναισθήµατα της θλίψης και της απελπισίας 
δίνονται παραστατικά µέσω της πληθώρας των εικόνων µέσα στο ποίηµα. Στο 
συγκεκριµένο κείµενο εκφράζει την αγανάκτηση και την απελπισία όλων των 
προσφύγων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα και η επιβίωσή της είναι 
πολύ δύσκολη. Υπάρχουν ποικίλα επίθετα που προσδιορίζουν το δύσκολο 
τρόπο, τον οποίο παρασκευάζεται το ψωµί, δηλαδή τον αγώνα για επιβίωση. 
Τέλος υπάρχουν επίθετα που µέσα από αυτά φαίνεται η κακή ψυχική, αλλά και 
η εξωτερική εµφάνιση των πονεµένων αυτών προσφύγων. 
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Το παράπονο της Σµύρνης  
 

Κύριε πώς άφησες να ανοίξουν οι κρούνοι 

ν’αδειάσει να στραγγίξει το λαµπρό ζεστό αίµα της; 

 

Τα εγκαύµατα αµαυρώσανε τα στιλπνά µέλη µου 

στράγγιξε το δάκρυ στα κόκκινα καψαλιασµένα βλέφαρα. 

 

Προφήτης της αγυρτείας της επαιτείας µε ταπείνωσε. 

Μια σπίθα από το βλέµµα σου, Κύριε, θα πάγωνε  

το µαύρο αίµα της λεηλασίας, της αρπαγής  

να µείνει στήλη άλατος. 

 

Φύλακας ήσαν άγρυπνος και προστάτης 

ψηλά στο εικονοστάσι της Πατρίδας. 

 

Κάτω από τη σκέπη σου στρώθηκαν σταυροπόδι 

λαίµαργοι κατακτητές 

να τεµαχίσουν υο τρυφερό κορµί µου. Το’βλεπες Πατέρα 

το σφριγηλό λαχταριστό σώµα µου, αυλάκωναν ακόµα 

βαθιές λαβωµατιές. 

Κύριε, γιατί µε εγκατέλειψες; 

   Εδώ ο ποιητής επικαλείται τον Κύριο, για να τον βοηθήσει µε τα προβλήµατα 
του. Φανερό χαρακτηριστικό του ποιητή είναι το σέβας του της τον Θεό. Ο 
Θεός είναι το κύριο πρόσωπο του ποιήµατος. Ο Γ. Μετσόλης προσπαθεί, 
µέσω της επίκλησής του στο Θεό, να δείξει την αδικία για την εισβολή των 
Τούρκων της περιουσίες των προσφύγων, στην βάναυση λεηλασία, και πιο 
συγκεκριµένα στην άχαρη συµπεριφορά του διωγµού των προσφύγων από τη 
χώρα της. Περιµένει τη λύτρωσή του από το θεό και σε αυτόν στηρίζει την 
ελπίδα του για ένα καλύτερο µέλλον των προσφύγων. Μπορούµε να πούµε 
πως είναι η φωνή όλων των προσφύγων καθώς ο ρόλος άλλωστε της ποιητή 
είναι να εκφράσει όχι µόνο της προσωπικές του ανησυχίες αλλά και το 
συλλογικό «εµείς».  
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«Περίλυπη Σµύρνη» 
 

Είναι µερικά γλυκά µελαγχολικά βράδια 

που κάνω πάντα συντροφιά 

µε δύο δάχτυλα ρακί και ψηµένο χταποδάκι 

στην περίλυπη, απαρηγόρητη, αγαπηµένη µου Σµύρνη. 

Τη νοιώθω πλάι µου, ακούω τον ψίθυρο  

της βραδινής αύρας στα λυµένα µαλλιά της 

κάθε ανάσα κι αναστέναγµα, µια λεπτή στιλπνή υγρασία 

στο χλωµό φαρµακωµένο στόµα. 

Τη νοιώθω πλάι µου, φιλώ τη ζεστή 

 τρυφερή χούφτα της κι απλώνω το ποτήρι 

να πει να ζαλιστεί, να λησµονήσει 

Τη νοιώθω κοντά µου, φιλώ τα υγρά βλέφαρα 

κι της χωρίζει ένα πέλαγος ακοίµητο 

τα µάτια της που παίζουν σαν πεταλούδες 

κι της χωρίζει µια θάλασσα ξάγρυπνη 

τα χείλη τρυφερής συνοµιλίας. 

Κάθεται µε της παλάµες στα µάγουλα 

Και ρωτάει τα κύµατα που ξεθυµαίνουν στα πόδια της 

Υψώνει το βλέµµα σαν πουλί πληγωµένο 

που κοιτάζει µε λύπη το φονιά του 

Ξεριζώνει ένα ένα τα άστρα  

και τα καρφώνει στα µαλλιά της. 

Το παραπάνω ποίηµα της θυµίζει πεζό λόγο. Υπάρχουν πολλά επίθετα 
λησµονιάς και στενοχώριας για την Σµύρνη. Ο Γ. Μετσόλης σε αυτό το ποίηµα 
του εκφράζει τη λαχτάρα και την ελπίδα για τον γυρισµό στη πατρίδα του 
(Σµύρνη). Από την πρώτη στροφή κιόλας µέσα από της αναµνήσεις του από 
τη ζωή του στη Σµύρνη προσπαθεί να νιώσει πως βρίσκεται εκεί. Έπειτα 
προσωποποιεί τη Σµύρνη µε άνθρωπο και νιώθει την ανάγκη να τη νιώσει, να 
νιώσει την αγάπη της, την τρυφερότητα και καλοσύνη της. Ίσως ο Γ. Μετσόλης 
έχει συνδέσει την Σµύρνη µε ένα αγαπηµένο του πρόσωπο που ίσως έχασε 
στην εισβολή των Τούρκων.  
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Εδώ ο Μετσόλης µε µια παροµοίωση προσπαθεί να αποδώσει τη λύπη των 
Μικρασιατών για τον ξεριζωµό της. Της της γαµπρός στεναχωριέται όταν 
πεθαίνει η νύφη, έτσι και η Σµύρνη στεναχωριέται όταν αποχωρίζεται  της 
Μικρασιάτες.  Της χαρακτηρίζεται η Σµύρνη ως Αµαζόνα. Αυτό γίνεται γιατί, της 
οι Αµαζόνες πολεµούσαν µέχρι το τελευταίο λεπτό, για να σκοτώσουν της 
άντρες, που στο τέλος ηττήθηκαν παρόµοια και η Σµύρνη «πολέµαγε» µαζί µε 
της χιλιάδες Έλληνες και Αρµένιους για την παραµονή της στη Σµύρνη και σε 
όλη τη Μικρά Ασία. Από αυτόν τον «πόλεµο» αυτό η Σµύρνη «ταλαιπωρηµένη» 
πια, αρχίζει και αργοπεθαίνει. Αυτό φαίνεται από το στίχο «την ώρα, που τη 
σκέπαζε η βαριά µαρµάρινη πλάκα στα χείλη του τάφου». Στο τέλος ο Γ. 
Μετσόλης συνειδητοποιεί ότι πια «έχασαν» τη Σµύρνη της.    

 

ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ 
Ο Φώτης Κόντογλου, γεννηµένος στο Αϊβαλί της Μ. Ασίας το 1895, υπήρξε 

ο άνθρωπος, που από πολύ της, σαν τον Οδυσσέα, µε τα πολλά ταξίδια του 
και της περιπλανήσεις του σε µακρινούς τόπους (στη Βαρκελώνη, στη 
Λιµπερία, στη Σενεγάλη) µε τα πολλά διαβάσµατά του και της σπουδές του σε 
πνευµατικά κέντρα της ∆ύσης, στάθηκε κοντά και µελέτησε διεισδυτικά την 
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ψυχή του ανθρώπου. Παράλληλα, της, στο Παρίσι, όπου έζησε κάµποσα 
χρόνια, µελέτησε τη ζωή και το έργο µεγάλων και φηµισµένων ζωγράφων της 
Ευρώπης, πήρε συστηµατικά µαθήµατα ζωγραφικής, για να τελειοποιήσει το 
ταλέντο του, και έσκυψε πάνω σε πολυκαιρισµένα βιβλία σπουδάζοντας τη ζωή 
και της περιπέτειες µεγάλων θαλασσοπόρων και άλλων εραστών της 
θάλασσας που την έζησαν από κοντά, την αγάπησαν µε πάθος και 
αφηγήθηκαν κάποτε µε απροσποίητη αφέλεια της περιπέτειές της. ∆ιάβασε της 
και στοχάστηκε πολύ πάνω σε λογοτεχνικά και φιλοσοφικά κείµενα µεγάλων 
συγγραφέων της ευρωπαϊκής διανόησης. Πέθανε το 1965. Όταν βρέθηκε στην 
Ισπανία εκδηλώθηκε το λογοτεχνικό του ταλέντο. Εκεί εµπνεύστηκε το βιβλίο 
Πέδρο Κάζας που το τελείωσε σα γύρισε στην πατρίδα του. Το ύφος του 
Κόντογλου φαινοµενικά είναι απλό , φυσικό και ατηµέλητο αλλά πολύ δυνατό, 
θερµό και εκφραστικό που καταβάθος είναι και αυτό περίτεχνο και 
φροντισµένο. Γι’ αυτό το λόγο αποπνέει έντονα τη θέρµη της ψυχής του και 
δηµιουργεί από της πρώτες γραµµές του ένα κλίµα ζεστασιάς και οικειότητας. 
Ό,τι έχει γράψει είναι πάντοτε αληθινές ιστορίες και ανθρώπινες περιπέτειες 
βιωµένες, που είτε της έζησε ο της στα πρώτα περιπετειώδη χρόνια της ζωής 
του ταξιδεύοντας, είτε της έζησαν άλλοι και του της αφηγήθηκαν. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ   
 
   Ο Γιώργος Σεφέρης (Βουρλά Σµύρνης 29 
Φεβρουαρίου 1900 – Αθήνα 20 Σεπτεµβρίου 1971) 
είναι της από της σηµαντικότερους Έλληνες ποιητές, 
ορόσηµο για τη Νεοελληνική Λογοτεχνία και εκ των 
δύο µοναδικών  βραβευµένων µε το Νόµπελ 
Λογοτεχνίας Ελλήνων, µαζί µε τον Οδυσσέα Ελύτη. 
Το πραγµατικό του όνοµα ήταν Γιώργος Σεφεριάδης. 
Της 20 Σεπτεµβρίου του 1971, ο Γιώργος Σεφέρης 
πέθανε και η κηδεία του εξελίχθηκε σε σιωπηρή 
πορεία κατά της δικτατορίας. 
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Χαρακτηριστικά της ποίησης του Γ. Σεφέρη 

 Πρόκειται για µια ποίηση που εµφανίζεται ως απαισιόδοξη, βαρύθυµη και 
µελαγχολική, απ’ την οποία της δεν απουσιάζουν εκλάµψεις αισιοδοξίας. Ο 
λόγος του συχνά είναι συµβολικός και υπαινικτικός. Βασικά θέµατα του στην 
ποίηση του Σεφέρη είναι η αρχαία και νεότερη ελληνική παράδοση,η 
συνάντησή της µε το σύγχρονο ευρωπαϊκό πολιτισµό, η µελαγχολία για τη µοίρα 
του ελληνισµού, η νοσταλγία του απόδηµου και οι χαµένες πατρίδες.  

Ποιητικές συλλογές του Γ. Σεφέρη: 
 Στροφή, Εστία, Αθήνα 1931 
 Πάνω σ’ έναν ξένο στίχο, Εστία, Λονδίνο 1931 
 Η Στέρνα, Εστία, Αθήνα 1932 
 Μυθιστόρηµα, Κασταλία, Αθήνα 1935 
 Γυµνοπαιδία, Τα Νέα Γράµµατα, Αθήνα 1936 
 Τετράδιο Γυµνασµάτων (1928-1937), τυπ. Ταρουσοπούλου, Αθήνα 1940 
 Ηµερολόγιο καταστρώµατος Α΄, τυπ. Ταρουσοπούλου, Αθήνα 1940 
 Ηµερολόγιο καταστρώµατος Β΄, Ίκαρος, Αθήνα 1945 
 Κίχλη, Ίκαρος, Αθήνα 1947 
 Ηµερολόγιο καταστρώµατος Γ΄, Ίκαρος, Αθήνα 1955 
 Τρία κρυφά ποιήµατα, τυπ. Γαλλικού Ινστιτούτου, Αθήνα 1966 
 Τετράδιο Γυµνασµάτων Β΄, Ίκαρος, χ.τ. 1976 (µεταθανάτια 

έκδοση)Μυθιστορήµατα 
 Έξι νύχτες στην Ακρόπολη, Ερµής, Αθήνα 1974 (µεταθανάτια έκδοση) 

    ∆οκίµια  

 ∆οκιµές, τυπ. Γιούλη, Κάιρο 1944 
 ∆οκιµές, Φέξης, Αθήνα 1962 
 Εκλογή από της ∆οκιµές, Γαλαξίας, Αθήνα 1966 
 ∆οκιµές, Ίκαρος, Αθήνα 1992 (µεταθανάτια έκδοση) 

 

Μεταφράσεις  

 Θ. Σ. Έλιοτ, Η έρηµη χώρα και άλλα ποιήµατα, Ίκαρος, Αθήνα 1949 
 Θ. Σ. Έλιοτ, Φονικό στην Εκκλησιά, Ίκαρος, Αθήνα 1963 
 Αντιγραφές, Ίκαρος, Αθήνα 1965 
 Άσµα Ασµάτων, χ.ε., Αθήνα 1965 
 Η Αποκάλυψη του Ιωάννη, Ίκαρος, Αθήνα 1966 

 

 

 

 

 

 

 - 87 -



 

 ΗΛΙΑΣ ΒΕΝΕΖΗΣ 
    Ο Ηλίας Βενέζης (πραγµατικό όνοµα Ηλίας Μέλλος, 1904 Αϊβαλί – 1973 
Αθήνα) ήταν έλληνας συγγραφέας, µέλος της Ακαδηµίας Αθηνών. Έγινε 
γνωστός για τα µυθιστορήµατά του 
Αιολική Γη, Το νούµερο 31328 και το 
θεατρικό έργο Μπλοκ C. Υπήρξε ο 
πρώτος έλληνας συγγραφέας του 
οποίου τα έργα µεταφράστηκαν σε της 
γλώσσες, κάνοντας γνωστή την ελληνική 
λογοτεχνία στο εξωτερικό. Γεννήθηκε στο 
Αϊβαλί της Μ. Ασίας της 4 Μαρτίου 1904, 
σύµφωνα µε αυτοβιογραφικό του 
σηµείωµα, σύµφωνα της µε της 
πληροφορίες από επίσηµα έγγραφα 
πρέπει να είχε γεννηθεί το 1898. Τα τρία 
τελευταία χρόνια της ζωής του (1971-
1973) υπέφερε από σοβαρό πρόβληµα 
υγείας. Πέθανε της 3 Αυγούστου 1973 
στην Αθήνα, από καρκίνο του λάρυγγα. 
Κηδεύτηκε και  τάφηκε στη Μήθυµνα 
(Μόλυβο) της Λέσβου. 

Έργα του Ηλία Βενέζη: 

Μυθιστορήματα  

 Το νούµερο 31328 (1931) 
 Γαλήνη (1939) 
 Αιολική Γη (1943) 
 Ωκεανός (1956) 
 Το Μυθιστόρηµα των Τεσσάρων, µαζί µε της Μυριβήλη, Καραγάτση, 

Τερζάκη (1958) 

Διηγήματα  

 Μανώλης Λέκας (συλλογή, 1927) 
 Αιγαίο (συλλογή, 1941) 
 Ακήφ (διήγηµα, 1944) 
 Άνεµοι (συλλογή, 1944) 
 Ώρα Πολέµου (συλλογή, 1946) 
 Οι νικηµένοι (συλλογή, 1954) 
 Αρχιπέλαγος (συλλογή, 1969) 

Ταξιδιωτικά και αφηγήσεις  

 Φθινόπωρο στην Ιταλία (ταξιδιωτικό, 1950) 
 Αµερικανική Γη (ταξιδιωτικό, 1955) 
 Αργοναύτες (χρονικά και ταξίδια, 1962) 

 - 88 -

http://el.wikipedia.org/wiki/1904
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%8A%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/1973
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/1971
http://el.wikipedia.org/wiki/1973
http://el.wikipedia.org/wiki/1973
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AE%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1_%CE%9B%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AE%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1_%CE%9B%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF_%CE%9C%CF%85%CE%B8%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%AC%CF%81%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AE%CE%BB%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C._%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%A4%CE%B5%CF%81%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82


 Εφταλού (αφηγήσεις, 1972) 
 Περιηγήσεις (ταξιδιωτικό, 1973) 
 Της ελληνικές θάλασσες (αφηγήσεις, 1973) 
 Μικρασία Χαίρε (αφηγήσεις, 1974) 

Ραδιόφωνο  

 Πλοία και Θάλασσες (συγγραφή & αφήγηση, 1969) 
 Έλληνες και Ξένοι Περιηγητές (συγγραφή & αφήγηση, 1970) 

Θέατρο  

 Μπλοκ C (θεατρικό, 1963) 

Επιρροή Μικρασιατικής λογοτεχνίας στην νεοελληνική 
λογοτεχνία: 

  Τα χρόνια λοιπόν του µεσοπολέµου έκανε την εµφάνισή της  µια οµάδα 
ποιητών µε καταγωγή από της «χαµένες πατρίδες» που είχαν γεννηθεί περίπου 
στα 1890, οι οποίοι εξέφρασαν την απογοήτευση από την Μικρασιατική 
καταστροφή και την αποτυχία της «Μεγάλης Ιδέας» µε µία ποίηση η οποία 
χαρακτηρίστηκε νεοροµαντική ή νεοσυµβολιστική και κύριο χαρακτηριστικό την 
απογοήτευση και την έλλειψη ιδανικών. 
  Οι λογοτέχνες αυτοί που εµφανίστηκαν στην Ελλάδα από τη δεκαετία του ’30 
κυρίως µετέφεραν και στην πεζογραφία κάποια διαφορετικά στοιχεία, και µια 
εξαιρετικά παραστατική δραµατικότητα µέσα από όλα τα τραγικά  γεγονότα τα 
οποία είχαν ζήσει οι ίδιοι κατά την διάρκεια της Μικρασιατικής καταστροφής. 
Κάποιοι της Μικρασιάτες  συγγραφείς ακολουθούν της δρόµους, της ο Φώτης 
Κόντογλου µε την «εξωτική» ιστορία Pedro Cazaz και ο Θράσος Καστανάκης 
µε τον κοσµοπολίτικο χαρακτήρα των µυθιστορηµάτων του. Το έργο της 
ανανέωσε τη Νεοελληνική ποίηση και Λογοτεχνία, έδωσε νέα πνοή και ώθηση. 
Μέσα από της διηγήσεις της µετέφεραν τον πολιτισµό, τον τρόπο ζωής και τη 
νοοτροπία των περιοχών από όπου προήλθαν καθώς φυσικά και την πίκρα 
για τον άδικο χαµό της. Πολλοί από της διακρίθηκαν της τέχνες και τα 
γράµµατα και η φήµη της ξεπέρασε της διαπιστώσαµε τα σύνορα της 
Ελλάδας. 

 
 

10. ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ  ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
    
    Ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: Της 14 Σεπτεµβρίου 1890 λίγοι φιλόµουσοι Σµυρναίοι ιδρύουν 

το σύλλογο «Ορφεύς» µε σκοπό την πνευµατική και σωµατική καλλιέργεια των 
µελών  του  µέσω της µουσικής και του αθλητισµού. Έτσι, λοιπόν, τα µέλη του 
Ορφέα συµµετέχουν σε µουσικές και αθλητικές εκδηλώσεις. Λίγα χρόνια της µετά, οι 
πρώτες διαφωνίες γεννιούνται ανάµεσα στα µέλη του Ορφέα. Αποτέλεσµα αυτών των 
διαφωνιών είναι η τελική ρήξη και η δηµιουργία της νέου συλλόγου µε το όνοµα 
«Γυµνάσιον». Ο της σύλλογος αποβλέπει µόνο στον αθλητισµό. 

    Το 1898 παρόλα αυτά, µε αφορµή της αγώνες «πανιωνίου» χαρακτήρα στο στίβο 
του Μπουρνόβα, Ορφεύς και Γυµνάσιον ενώνονται ξανά, καθώς η κοινή συµµετοχή 
αθλητών από τα δύο σωµατεία της διάφορους αγώνες ως εκπροσώπων της Σµύρνης, 
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είχε ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων ανάµεσα στα δύο σωµατεία. Είχε 
προηγηθεί νωρίτερα κατά το ίδιο έτος η από κοινού διοργάνωση των Β΄ Πανιώνιων 
Αγώνων. Της ∆ηµόσιους Αγώνες που καθιέρωσε το «Γυµνάσιον» το 1896 ενώ οι 
δηµοσιογράφοι της πόλης της αποκαλούσαν «Πανιώνιους αγώνες» µε αποτέλεσµα να 
καθιερωθεί η ονοµασία και τελικά να αποτελέσει το όνοµα του συλλόγου που 
προέκυψε το 1898 από την επανασύνδεση του Ορφέα µε το Γυµνάσιο. Έτσι το νέο 
σωµατείο ονοµάστηκε Πανιώνιος Γυµναστικός Σύλλογος Σµύρνης. Ως χρώµατα του 
συλλόγου ορίστηκαν το κυανό και το ερυθρό, χρώµατα που χρησιµοποιούσαν οι 
Έλληνες της Μικράς Ασίας σε ποικίλες εκδηλώσεις. Πάντως µετά την καταστροφή 
της Σµύρνης τα χρώµατα για κάποιους πήρανε βαθύτερη ερµηνεία. Το ερυθρό είναι 
το αίµα των Ελλήνων που χύθηκε στο διωγµό και το κυανό, το χρώµα της Ελλάδας ή 
και του Αιγαίου που διέσχισαν οι πρόσφυγες.  
    Αρχικά ο Πανιώνιος αγωνιζόταν στο στάδιο του Μπουρνόβα κι από το 1904 στο 
στάδιο του Παραδείσου. Εκεί διεξάγονταν οι Πανιώνιοι Αγώνες, οι σχολικοί αγώνες 
και τα ποδοσφαιρικά µατς. Οι προπονήσεις γίνονταν σε µικρούς νοικιασµένους 
χώρους και από το 1900 στο γήπεδο µιας γαλλικής εταιρείας, το οποίο ο σύλλογος 
διαµόρφωσε σε στάδιο στίβου, εγκατέστησε γυµναστήριο, γραφεία κλπ. Της, το 1910 
έληξε η µίσθωση και η γαλλική εταιρεία δεν θέλησε να την ανανεώσει. Έτσι ο 
σύλλογος έµεινε χωρίς έδρα. Τότε µε εισήγηση του µητροπολίτη Χρυσοστόµου η 
∆ηµογεροντία και η Κεντρική Επιτροπή παραχώρησαν έκταση 105 στρεµµάτων 
κοντά στο νεκροταφείο, αν και είχαν δελεαστική προσφορά 100.000 λιρών να την 
πουλήσουν. Εκεί κτίστηκε το νέο στάδιο του συλλόγου, το οποίο εγκαινιάστηκε το 
1912 της Ι∆΄ Πανιώνιους Αγώνες. 
    Το Σεπτέµβριο του 1922 ήρθε µία από της τραγικότερες στιγµές στην ιστορία του 
Πανιωνίου: Η Μικρασιάτικη Καταστροφή και ο ξεριζωµός του συλλόγου από την 
Σµύρνη. Ο Τουρκικός στρατός εισέβαλε στην Σµύρνη και την παρέδωσε της φλόγες. 
Ο πρωτοπόρος σύλλογος του ελληνικού 
αθλητισµού βρέθηκε διαλυµένος και 
σκορπισµένος στα τέσσερα σηµεία του 
ορίζοντα. 23 αθλητές του χάθηκαν στη 
µικρασιατική λαίλαπα, µαζί µε τον πρώτο 
Πρόεδρο του συλλόγου Μητροπολίτη 
Χρυσόστοµο Σµύρνης που σφαγιάσθηκε από 
της Τούρκους. Ο σύλλογος θα είχε διαλυθεί, 
της τόσα άλλα µικρασιατικά σωµατεία, αν 
δεν υπήρχε το πείσµα και η επιµονή του 
προέδρου ∆ηµήτρη ∆άλλα. Ο ∆άλλας µόλις 
πάτησε το πόδι του στην Αθήνα, άρχισε να 
αναζητά σε προσφυγικούς καταυλισµούς τα 
«παιδιά» του, της αθλητές του συλλόγου. 
Κατάφερε να εντοπίσει γύρω της 20: 
Καραµπάτη Ρετέλα. Σηµηριώτη, Παρσάλη 
Παπαγιαννόπουλο, Ζαδέ, Ζαµαρία, Σκιαδά, 
Μανιατίδη, Χαϊδεµένους, Καρακώστες, 
Πουλάκη κ.ά. και το γυµναστή Σοφοκλή 
Μάγνη, ο οποίος ανέλαβε την προγύµνασή 
της αµισθί! Έτσι χτίστηκε ο αθηναϊκός 
Πανιώνιος. Μια αρχική ιδέα να 
συγχωνευτούν τα σµυρναϊκά σωµατεία: Πανιώνιος, Απόλλων Πέλοψ Μελαντίας και 
Αρµενική στη «Σµυρναϊκή Αθλητική Ένωση» δεν ευοδώθηκε. 
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   Σύντοµα ο ∆άλλας συγκρότησε µια προσωρινή ∆ιοικούσα Επιτροπή µε επιφανή 
µέλη της σµυρναϊκής κοινωνίας που είχαν επιβιώσει κατά την καταστροφή 
(Αθηνογένη, Σπεράντζα, Σαριδάκη, Κασσάρ, Στεφ. Αλευρά, Γ. Αλευρά, Ηλιάδη, 
Σταµέλο κ.ά.) και εξασφάλισε στέγη για το σωµατείο στα αποδυτήρια του 
Παναθηναϊκού Σταδίου. Μόλις δύο µήνες µετά την καταστροφή, της 12 Νοεµβρίου 
1922, τελέστηκαν τα εγκαίνια των γραφείων και της 20 Νοεµβρίου συγκροτήθηκε το 
πρώτο ∆.Σ. στην προσφυγιά. 
    Άλλοι γνωστοί σύλλογοι που ιδρύθηκαν από πρόσφυγες είναι ο 
Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όµιλος Κωνσταντινουπολιτών (Π.Α.Ο.Κ.)  από 
της δηµοφιλέστερους ελληνικούς αθλητικούς συλλόγους. Ιδρύθηκε στη 
Θεσσαλονίκη το 1926.  Της η Αθλητική Ένωσις Κωνσταντινουπόλεως που 
ιδρύθηκε το 1924 στην Αθήνα. Η ιδρυτική συνέλευση έλαβε χώρα της 30 Μαΐου 
1924. Η ιστορία της ΑΕΚ ξεκινά πολύ πιο πριν, από την Κωνσταντινούπολη, η 
οποία στα τέλη του 19ου αιώνα και της αρχές του 20ου συγκέντρωνε µεγάλη 
πληθυσµιακή κοινότητα Ελλήνων, της και η Θεσσαλονίκη και η Σµύρνη, εκτός 
του τότε ελληνικού κράτους. Τοµείς της το εµπόριο, η ναυτιλία, η βιοτεχνία, ο 
πολιτισµός, η µουσική βρίσκονταν σε µεγάλη ακµή οπότε ο αθλητισµός δεν 
µπορούσε να ξεφύγει από τον κανόνα αυτό µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν 
αθλητικοί σύλλογοι µε πρωτεύον άθληµα το στίβο. 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Στο τέλος της ερευνητικής εργασίας 3 του δευτέρου τετραµήνου µε θέµα της 
επιδράσεις της µικρασιατικής καταστροφής στον ελλαδικό χώρο, καταλήξαµε ύστερα 
από πολύωρες µελέτες Σε κάποια συµπεράσµατα. 

    Είναι κοινή παραδοχή πως η µικρασιατική καταστροφή επηρέασε σηµαντικότατα 
την πορεία ολόκληρου του ελληνικού έθνους.  Όλα ξεκίνησαν µε την προσπάθεια 
υλοποίησης της επονοµαζόµενης Μεγάλης Ιδέας, που διατυπώθηκε για πρώτη φορά 
από το Κωλέττη και είχε µεγάλη απήχηση στον ελληνικό λαό κατά την πρωθυπουργία 
του Ελευθέριου Βενιζέλου.  Η εκστρατεία, λόγω λανθασµένων υπολογισµών και 
χειρισµών, κατέληξε σε αποτυχία. Αποτέλεσµα ήταν το ελληνικό κράτος να αναγκαστεί 
να συνθηκολογήσει και τελικά να υπογράψει τη συνθήκη της Λωζάννης, µε την οποία 
συµφωνήθηκε ανταλλαγή πληθυσµών µεταξύ σε Ελλάδα και Τουρκία.  Με τη συνθήκη 
αυτή 200.000 µικρασιάτες µετακινήθηκαν από την πατρίδα της µε προορισµό την 
Ελλάδα.  Ωστόσο, πριν από την υπογραφή της συνθήκης είχαν ήδη ξεριζωθεί περίπου 
1.000.000 γηγενείς υπό άθλιες συνθήκες, βιώνοντας την εξαθλίωση, την ένδεια και την 
απειλή του θανάτου.  

 Με την εγκατάστασή της στην Ελλάδα, ήρθαν αντιµέτωποι µε πολλά 
προβλήµατα κυρίως οικονοµικής και κοινωνικής φύσεως.  Οι Έλληνες της 
συµπεριφέρονταν µε καχυποψία, ενώ υπήρχαν δεισιδαιµονίες και προλήψεις οι οποίες 
στοίχειωναν της πρόσφυγες. Παρείσακτοι και της δύο «πατρίδες» της, ένοιωθαν να µην 
ανήκουν πουθενά και έβλεπαν την Ελλάδα σαν «µητριά» και όχι σαν «µητέρα».  Ο 
ρατσισµός, ο φανατισµός, ο δογµατισµός, ο εθνικισµός διακατείχαν της Έλληνες και 
λειτούργησαν ως τροχοπέδη στην αποκατάσταση της αρµονίας και της τάξης της και 
την οµαλή αφοµοίωση του πληθυσµού των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία. 

    Με τον ερχοµό των προσφύγων στην Ελλάδα η ελληνική κυβέρνηση έλαβε µέτρα 
που αφορούσαν την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, την αποκατάσταση και την οµαλή 
της ένταξη στην ελληνική κοινωνία της η  ανάγκες των προσφύγων υπερέβαιναν της 
δυνατότητες του ελληνικού κράτους. Για το λόγο αυτό το έργο επιτεύχθηκε µε αρωγό 
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την Κοινωνία των Εθνών(ΚΤΕ), η οποία προχώρησε στην ίδρυση της Επιτροπής 
Αποκαταστάσεως Προσφύγων(ΕΑΠ), που στόχευε στην παροχή εργασίας και 
στέγασης. 

    Οι πρώτες προσπάθειες για την υλοποίηση του σχεδίου αυτού έγιναν µε την 
εγκατάσταση των προσφύγων σε σκηνές τοποθετηµένες σε ανοικτούς χώρους, της ήταν 
ο αρχαιολογικός χώρος του Θησείου. Εκτός από το τραγικό αυτό γεγονός της 
«στέγασής» της σε σκηνές, κατάπληξη προκαλεί και η «κατοίκιση» του ∆ηµοτικού 
Θεάτρου από της προσφυγικές οικογένειες, οι οποίες βρήκαν ένα προσωρινό έστω 
κατάλυµα στο χώρο αυτό. Οι συνθήκες διαβίωσης, ωστόσο, παρέµειναν δυσµενείς 
,αφού κατοικούσαν σε χώρο ακατάλληλο και προορισµένο για τελείως διαφορετικό 
σκοπό(σε κάθε θεωρείο ζούσε µια οικογένεια. 

   Έπειτα, οι πρόσφυγες άρχισαν να οργανώνονται και εγκαταστάθηκαν στη 
Μακεδονία, τη ∆υτική Θράκη(Έδεσσα, Σουφλί), ενώ µερικοί κατέφυγαν στην Κρήτη, 
τα νησιά του Αιγαίου και την Πελοπόννησο. Η µαζική προσέλευση παρ’ όλα αυτά 
εντοπίζεται στην Αθήνα, το µεγαλύτερο αστικό κέντρο της Ελλάδας, και σε µικρότερο 
βαθµό στη Θεσσαλονίκη. Αλλά και στα κέντρα αυτά δεν ήταν διασκορπισµένοι, αλλά η 
κυβέρνηση της οργάνωνε σε συνοικισµούς ανάλογα µε τον τόπο προέλευσης. 
Χαρακτηριστικά αναφέρουµε τη Νέα Μουδανιά, τη Νέα Αλικαρνασσό και την 
Καισαριανή. Οι συνοικίες αυτές ονοµάζονταν προσφυγικές και σε αυτές οι πρόσφυγες 
ήταν αποµονωµένοι, αποξενωµένοι, παραγκωνισµένοι και περιθωριοποιηµένοι από την 
υπόλοιπη ελληνική κοινωνία, που της αντιµετώπιζε ως παρείσακτους. Η επιλογή των 
περιοχών εγκατάστασης γινόταν της φορές µε βάση το κριτήριο του επαγγέλµατος που 
ασκούσαν της πατρίδες της, γι’ αυτό , για παράδειγµα, οι καπνοπαραγωγοί και οι 
καλλιεργητές δηµητριακών στέλνονταν σε ανάλογα εδάφη, της ήταν η ∆υτική Θράκη 
και η Ανατολική Μακεδονία. 

    Της περιοχές µοιράζονταν µε κλήρο της παθόντες. Ενδεικτικά ως κατ’ εξοχήν 
προσφυγική συνοικία σηµειώνεται η Καισαριανή .Στην περιοχή αυτή ήταν 
συγκεντρωµένοι πλήθος προσφύγων, οι οποίοι, µάλιστα, µοιράζονταν κοινά βιώµατα 
και εµπειρίες ,ενώ ένιωθαν σαν να ζούσαν στην πατρίδα της.  Ένα από τα επόµενα 
µέτρα που έλαβε η κυβέρνηση µετά τη διευθέτηση του ζητήµατος της στέγασης των 
προσφύγων, ήταν η παραχώρηση κτηµάτων(ελληνικών, τουρκικών και βουλγαρικών) 
της νεοαφιχθέντες. Ωστόσο, τα κτήµατα αυτά ήταν άγονα, µε αποτέλεσµα η αρωγή που 
της προσέφερε η κυβέρνηση να είναι επουσιώδης, µία πολιτική φενάκη.   

    Με την έλευση των προσφύγων και την ανταλλαγή των πληθυσµών η όψη των 
µεγάλων πόλεων άλλαξε µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα και ο πληθυσµός της 
Ελλάδας έγινε πιο οµοιογενής. Στον τοµέα της οικονοµίας τώρα, οι πρόσφυγες 
απετέλεσαν τον κινητήριο µοχλό για τη βιοµηχανία και τη βιοτεχνία, καθώς κατέλαβαν 
θέσεις σε εργοστάσια και µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µε χαµηλούς µισθούς. 
Συνιστούσαν το κύριο εργατικό δυναµικό της Ελλάδας, µε κύριους τοµείς απασχόλησης 
την κλωστοϋφαντουργία, την ταπητουργία, τη µεταξουργία και την αλευροβιοµηχανία 
.Ένας της λόγος για τον οποίο συνετέλεσαν τόσο στην ανάπτυξη της οικονοµίας της 
Ελλάδας ήταν η εργατικότητα, η έντονη επιχειρηµατική δράση, η δηµιουργικότητα και 
η προκοπή που της διέκρινε. Έτσι, κατάφεραν να αποδείξουν της ηγενείς ότι δεν ήταν 
κοινωνικά παράσιτα, αλλά παρά της αντίξοες συνθήκες, ευεργέτησαν τελικά ολόκληρη 
τη χώρα. Πολλοί πρόσφυγες, ωστόσο, δεν αρκέστηκαν στην απασχόλησή της ως 
εργάτες αλλά εκµεταλλευόµενοι τη µικρή έστω περιουσία που κατόρθωσαν να 
διασώσουν, ίδρυσαν νέες επιχειρήσεις . Εκτός από της κεφαλαιούχους, πολλοί 
πρόσφυγες έγιναν έµποροι ανακτώντας το επαγγελµατικό της κύρος. Με το νέο πνεύµα 
που εισήγαγαν ,της ικανότητές της, την εφευρετικότητα και την επιµονή που διέθεταν , 
προόδευσαν και χρησιµοποιώντας παράλληλα τη γνώση ξένων γλωσσών, τη δικτύωσή 
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της και τον κοσµοπολίτικο χαρακτήρα της έφεραν ένα νέο αέρα στην µέχρι τότε 
«πρωτόγονη» Ελλάδα. Τα µεγαλύτερα ονόµατα που αποδεικνύουν την προηγούµενη 
διαπίστωση είναι ο Μποδοσάκης και ο γνωστός σε όλους , Αριστοτέλης Ωνάση από τα 
Βουρλά της Σµύρνης 

   Η άφιξη των προσφύγων εισήγαγε και της γυναίκες στη µέχρι τότε 
ανδροκρατούµενη εργατική τάξη, καθώς αποτέλεσαν την πλειοψηφία στο πλαίσιο της 
βιοµηχανίας έτοιµων ενδυµάτων. Από πολιτικής άποψης ,επηρέασαν τη διαµόρφωση 
του µετέπειτα πολιτικού σκηνικού της Ελλάδας. Μέχρι εκείνη τη στιγµή οι πρόσφυγες 
είχαν ταχθεί µε το µέρος του Βενιζέλου. Μετά την απόφασή του της να µην απαιτήσει 
αποζηµιώσεις από το τουρκικό κράτος, η αξία των οποίων µάλιστα, ήταν υποτιµηµένη, 
οι πρόσφυγες στράφηκαν της την αριστερή παράταξη της εποχής. Έτσι, ο Βενιζέλος 
έχασε της επόµενες εκλογές και αυτοεξορίστηκε στο Παρίσι. 

    Παρά µε της δυσµενείς συνθήκες που είχαν διαµορφωθεί µε τον ερχοµό της στην 
Ελλάδα, οι πρόσφυγες κατέβαλαν προσπάθειες να οργανωθούν να οργανωθούν στη νέα 
της πατρίδα και άρχισαν αν συγκεντρώνονται της λεγόµενες προσφυγικές συνοικίες.  
Μην έχοντας ξεχάσει την πολιτιστική της ταυτότητα και της ισχυρούς δεσµούς που της 
συνέδεαν, ονόµασαν της νέους τόπους κατοικίας της επηρεαζόµενοι από της παλιές της 
πατρίδες.  Χαρακτηριστικά αναφέρουµε τη Νέα Σµύρνη, Νέα Ερυθραία, Νέα Φώκαια, 
Νέα Καρβάλη, Νέα Φιλαδέλφεια και Νέα Μάκρη. Το φαινόµενο αυτό συναντάται και 
στον αθλητισµό µε τα ονόµατα των οµάδων που δηµιούργησαν να θυµίζουν της 
πατρογονικές της εστίες. Ενδεικτικά παρατίθενται οι εξής αθλητικοί σύλλογοι: 
Πανιώνιος, Α.Ε.Κ., Ανατολή      Ν. Ιωνίας κ.ά. 

 Η Μικρά Ασία αποτέλεσε της πατρίδα πολλών επώνυµων λογοτεχνών, οι οποίοι 
εµπνευσµένοι από την αποτρόπαια εκδίωξή του γένους της, συνέθεσαν αριστουργήµατα 
τέχνης που εξέφραζαν όχι µόνο τα ιστορικά γεγονότα αλλά και  το συναισθηµατικό 
φορτίο της προσφυγιάς. Σηµαίνουσες προσωπικότητες που άφησαν το στίγµα της στην 
παγκόσµια λογοτεχνία ήταν οι ακόλουθοι: η ∆ιδώ Σωτηρίου, ο  Ηλίας Βενέζης, ο 
αγιογράφος, ζωγράφος και λογοτέχνης Φώτης Κόντογλου, ο Κώστας Πολίτης, ο 
Θεοτοκάς, ο Στρατής ∆ούκας, ο Γιώργος Μετσόλης και ο βραβευµένος µε Νόµπελ 
Γιώργος Σεφέρης. 

   Σηµαντική, της υπήρξε η επιρροή που άσκησαν οι πρόσφυγες στην πνευµατική και 
πολιτιστική ζωή της Ελλάδας, που περιελάµβανε τοµείς της τη µουσική, το χορό, την 
ενδυµασία, τα ήθη και έθιµα, της και το φαγητό, τα οποία σταδιακά εντάχθηκαν 
πλήρως στην ελληνική παράδοση. Η µουσική της επηρέασε τον τρόπο έκφρασης των 
λαϊκών κυρίως στρωµάτων. Πολλά από τα τραγούδια των προσφύγων ακούγονται 
αυτούσια ή σε µετεξελίξεις ακόµα και σήµερα µε χαρακτηριστικότερο το «Ζορµπά» 
του αείµνηστου Μίκη Θεοδωράκη. Όσον αφορά στην ενδυµασία, παρά το ότι οι 
πρόσφυγες δεν µετέφεραν στον ελλαδικό χώρο αυτούσιες της φορεσιές, κατάφεραν, 
µετά την εγκατάστασή της, να ανακάµψουν δηµιουργώντας περίτεχνα κεντήµατα. Η 
επιρροή στο χορό ήταν τόσο δραστική ώστε η Μικρά Ασία και τα νησιά του Αιγαίου 
κατέληξαν να θεωρούνται ενιαία µουσικοχορευτική περιφέρεια, καθώς 
χαρακτηριστικές κινήσεις και ρυθµοί ενσωµατώθηκαν στη ελληνική παράδοση και 
συναντώνται µέχρι και της µέρες της. 

 Αλλά και το φαγητό δέχθηκε σηµαντικές επιδράσεις, καθώς της παραδοσιακές 
συνταγές των προσφύγων, εντάχθηκαν µε την πάροδο του χρόνου στην ελληνική 
κουζίνα και επιβιώνουν µέχρι της µέρες της. Τέτοια φαγητά είναι τα σουτζουκάκια, το 
κεµπάπ, το ιµάµ µπαϊλντί, τα γιουβαρλάκια και από γλυκά το καζάν ντιπί, το ισλί και ο 
µπακλαβάς.  Τέλος, τα έθιµα που έφεραν οι µικρασιάτες στην Ελλάδα σταδιακά 
παγιώθηκαν και εναρµονίστηκαν µε τα ήδη υπάρχοντα, της αυτά που αφορούσαν τη 
γέννηση, το θάνατο, το γάµο, της προλήψεις και της δεισιδαιµονίες.   
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    Η εργασία της, βέβαια, δεν ήταν αποτέλεσµα έρευνας αποκλειστικά από βιβλία ή το 
διαδίκτυο. Μεγάλο µέρος του υλικού και των πληροφοριών που συγκεντρώσαµε 
προέρχεται από µαρτυρίες προσφύγων, από της επισκέψεις που πραγµατοποιήσαµε 
στην «Εστία» Της Σµύρνης, το µουσείο «Μπενάκη» και το µουσείο «∆ώρα Στράτου». 
Συνοψίζοντας, η µικρασιατική καταστροφή αποτέλεσε σταθµό στην πορεία του 
ελληνικού έθνους, καθώς επέδρασε καταλυτικά στη διαµόρφωση της ταυτότητας του 
ελληνικού πολιτισµού. 

 Η Μικρασιατική καταστροφή δεν αποτελεί ένα ακόµα ιστορικό γεγονός που 
µελετάται µε ψυχρούς µαθηµατικούς υπολογισµούς, αλλά ένα γεγονός που στιγµάτισε 
της ζωές της ολόκληρου έθνους, αλλά και το µέλλον ολόκληρης της χώρας της. Παρ’ 
όλο που τα πατρογονικά εδάφη της καταστράφηκαν ολοσχερώς, εντύπωση προκαλεί το 
ότι τα πολιτιστικά στοιχεία κατάφεραν να διασωθούν και να επιβιώσουν, παρά την 
πάροδο του χρόνου και τη φθορά που θα µπορούσε να προκαλέσει. Βέβαια, η 
διερεύνηση των συµβάντων αυτών δεν πρέπει να είναι µονοµερής, αλλά η προσέγγιση 
πρέπει να γίνει µε αντικειµενικότητα, αµεροληψία και να είναι σφαιρική. Όχι µόνο 
Έλληνες αλλά και Τούρκοι δεινοπάθησαν, υπέφεραν και αγωνίστηκαν για την επιβίωσή 
της στο νέο τόπο ,στον οποίο εξαναγκάστηκαν να µετακινηθούν παρά τη θέλησή της. 
Εξαιτίας αυτού άλλωστε, παρατηρούνται κοινά βιώµατα ανάµεσα σε Έλληνες και 
Τούρκους πρόσφυγες. 
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http://www.ageofimmortals.com/
http://www.eimastegynaikes.gr/laografia/1234-oi-mikrasiatisses.html
http://estia.hua.gr/
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=63621600
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=63621600


Φωτογραφικό υλικό αντλήθηκε από τα  εκθέµατα των: 
 Μουσείο Μπενάκη 
 Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης 
 Εθνικό Ιστορικό Μουσείο - Μέγαρο Παλαιάς Βουλής 
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