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Πρόλογος της συγγραφέως.  
 
Συχνά αναπολώ τα παιδικά µου χρόνια, που η γιαγιά µου µε νοσταλγία και 

αγάπη µου διηγούταν τη ζωή στον τόπο της, το βίαιο ξεριζωµό από την 
πατρογονική εστία, τις δυσκολίες που αντιµετώπισαν τα µέλη της οικογένειάς 
της ως πρόσφυγες στην Παλαιά Ελλάδα. Γεγονότα τα οποία και η ίδια έµαθε 
από τις διηγήσεις της οικογένειάς της, των συγγενών, ολόκληρου του 
συνοικισµού της Ν. Ιωνίας. Γεγονότα τα οποία έγιναν η συλλογική µνήµη 
τεσσάρων γενεών. 

Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η έρευνα, η συλλογή και η 
καταγραφή των στοιχείων εκείνων που συνδέονται µε την οικοσκευή, την 
οικοτεχνία και τα οικοβιώµατα των προσφύγων από τον Τσεσµέ (Κρήνη) της 
Μικράς Ασίας, η ανάδειξη της ιδιαιτερότητας τους, η συµβολή στη διατήρηση 
της µνήµης και στην προστασία της κληρονοµιάς που προέρχεται από τις 
χαµένες πατρίδες. Αναµφίβολα, τα βιώµατα, οι αναµνήσεις, οι εικόνες και 
πολύ περισσότερο η µνήµη, αποτελούν παραµέτρους που σµιλεύουν την 
ιστορία ενός λαού. Η ιστορική µνήµη, µε άξονα αναφοράς µια διάρκεια 
πολιτισµού ανάλογη µε αυτή που ενσαρκώνουν οι Τσεσµελήδες και κατ’ 
επέκταση οι Μικρασιάτες, συγκροτεί για το λαό που τη διεκδικεί, ζωντανή 
παρακαταθήκη πολιτισµού. Μια παρακαταθήκη που προκαλεί και προσκαλεί 
για νέες κατακτήσεις πολιτισµικού επιπέδου και ελπιδοφόρα οράµατα 
καινούριων πολιτισµικών στόχων.  

Για την εκπόνηση αυτής της µελέτης έγινε επισκόπηση της υπάρχουσας 
βιβλιογραφίας, ελληνικής και ξένης, και χρησιµοποιήθηκε φωτογραφικό και 
αρχειακό υλικό των προσφυγικών συλλόγων της Ν. Ερυθραίας, της Ν. Ιωνίας 
Αττικής, της Εστίας Ν. Σµύρνης, καθώς επίσης, φωτογραφικό υλικό της 
υπογράφουσας. 

Ως προς τη συλλογή πληροφοριών χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της 
συνέντευξης, καθώς και το Αρχείο Προφορικών Μαρτυριών του Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών. Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν στο διάστηµα: 
Αύγουστος 2004 έως Μάιος 2005. 

Η συγκεκριµένη µελέτη είναι η µοναδική µελέτη τέτοιου είδους για τον 
Τσεσµέ. Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν στη 
σχετική µε τη Μικρά Ασία βιβλιογραφία είναι αποσπασµατικά. Ακόµη, οι 
περισσότεροι πρόσφυγες πρώτης γενιάς έχουν φύγει από τη ζωή. Κατά 
συνέπεια, ήταν εξαιρετικά δύσκολη η συλλογή στοιχείων. Τα σπουδαιότερα 
στοιχεία στα οποία βασίστηκε η µελέτη αποτελούν οι αναµνήσεις των 
ερωτηθέντων, από τις διηγήσεις της οικογένειάς τους και του ευρύτερου 
κοινωνικού τους περιβάλλοντος, καθώς και τα βιώµατα τους µέχρι την ενήλικη 
ζωή τους, λόγω του ότι οι πρόσφυγες ζούσαν στους συνοικισµούς µε αρκετά 
έντονο τον κοινωνικό αποκλεισµό, µέχρι το 1940, γεγονός το οποίο επέτρεψε ο 
τρόπος ζωής τους να διατηρεί σχετικά πολλά στοιχεία της ιδιαίτερης 
παράδοσής τους.  
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Θερµές ευχαριστίες εκφράζονται στο ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. (Κέντρο Σπουδής και 
Ανάδειξης του Μικρασιατικού Πολιτισµού), που έκανε την έκδοση του 
παρόντος πονήµατος πραγµατικότητα, στον Πρόεδρο κ. Μάκη Σαπουντζάκη, 
στον Γραµµατέα κ. Χάρη Λυκούδη, σε όλα τα µέλη της διοίκησης και 
ιδιαίτερα στην κ. Κούλα Γαβριηλίδου που είχε την ιδέα αυτής της έκδοσης. 

Για τη διεκπεραίωση της παρούσας µελέτης, ευχαριστώ την κ. Ευαγγελία 
Γεωργιτσογιάννη, πρόεδρο του τµήµατος Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας 
του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου, η οποία µου έδωσε την ευκαιρία να 
διερευνήσω την κουλτούρα των προγόνων µου και να ανακαλύψω τον πλούτο 
και την έκταση της παράδοσης και του λαϊκού πολιτισµού. Ως προς την 
ολοκλήρωση της µελέτης, στάθηκε καθοριστική η βοήθεια και η καθοδήγηση 
της.  

Για την ολοκλήρωση της εργασίας αυτής, εκτός από τις οικογενειακές 
µνήµες και τη µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, πολύτιµη πηγή υπήρξαν οι 
προφορικές µαρτυρίες που κατέγραψα από τους Τσεσµελήδες πληροφορητές 
Κόκκινα Πετρίδου, Ευφροσύνη Τσιπνή, Αγγέλα Τσαγκρή, Γραµµατική 
Παπαδοπούλου, Γιώργο και Ελένη Λίνα, Στέλιο Παγωνάκη, Κυριακή 
Μανόλογλου και Μαρία Ψωµά. ∆ε θα ξεχάσω τον ενθουσιασµό και την 
προθυµία µε την οποία µε δέχτηκαν στα φιλόξενα σπίτια τους για να µου 
µεταφέρουν ιστορίες, έθιµα και παραδόσεις του µακρινού και πιθανώς 
ξεχασµένου αυτού τόπου από τους νεώτερους. Προς όλους εκφράζω τις θερµές 
ευχαριστίες µου για τη συµβολή τους στην υλοποίησή της συγκεκριµένης 
εργασίας. 

Ευχαριστώ θερµά τον κ. Στέλιο Μανόλογλου Γραµµατέα του Συλλόγου 
Προσφύγων Κρήνης, της Νέας Κρήνης Καλαµαριάς που µε µεγάλη προθυµία 
προσέφερε την πολύτιµη βοήθεια του για τη συλλογή πολύτιµου πρωτότυπου 
λαογραφικού υλικού.  

Ξεχωριστές ευχαριστίες οφείλω στον κ. Κυριάκο Μαρτάκη, Πρόεδρο του 
Συλλόγου Μικρασιατών Προσφύγων Νέας Ερυθραίας, που µε ενθουσιασµό 
έθεσε στη διάθεσή µου χρήσιµα στοιχεία και σχετικά εγχειρίδια. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον κ. Μιχάλη Βαρλά, υπεύθυνο του 
Τµήµατος Γενεαλογικών ∆ένδρων του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού, για 
το ενδιαφέρον που έδειξε και τις κατατοπιστικές του πληροφορίες.  

Ευχαριστώ από καρδιάς τους γονείς µου, ∆έσποινα Ανδριώτη, για τις 
πολύτιµες συµβουλές της κατά τη συγγραφή της εργασίας και ∆ηµήτρη 
Μπούρχα, για ορισµένες από τις φωτογραφίες που πλαισιώνουν το παρόν 
πόνηµα, καθώς και τον φωτογράφο Στέλιο Τσαγκρή για την παρουσίαση του 
φωτογραφικού υλικού.  

Τέλος, νιώθω την ανάγκη να εκφράσω την απέραντη ευγνωµοσύνη µου 
στην αείµνηστη γιαγιά µου, Κυριακή Λίνα, που ήταν πάντοτε δίπλα µου και µε 
τον τρόπο που µόνο εκείνη ήξερε µου έδινε τα ερεθίσµατα για να γνωρίσω και 
να αγαπήσω την ιστορία ενός ανθρώπου ξεριζωµένου από την πατρογονική 
του εστία. Αιτία για την εκπόνηση της συγκεκριµένης µελέτης στάθηκε εκείνη. 
Έφυγε χωρίς να προλάβει να τη δει ολοκληρωµένη.  
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Αφιερώνεται σε Εκείνη ως φόρο τιµής. 
Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η οικοσκευή. Περιγράφονται η 

κατασκευή της κατοικίας, η αρχιτεκτονική και η εσωτερική δοµή της, καθώς 
και οι διάφοροι τύποι της κατοικίας. Αναφέρεται η επίπλωση και ο εξοπλισµός 
του σπιτιού σε σχέση µε τις λαϊκές τέχνες.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η οικοτεχνία, µε ιδιαίτερη αναφορά 
στη µικρασιάτικη τεχνική, καθώς και περιγραφή της παραδοσιακής 
ενδυµασίας των Τσεσµελήδων. 

Το τρίτο κεφάλαιο περιλαµβάνει τα οικοβιώµατα, το ρόλο και τις ασχολίες 
των µελών της οικογένειας. Τονίζεται η θέση της θρησκείας στη διαµόρφωση 
της καθηµερινής ζωής. Ακολούθως, παρατίθενται οι διατροφικές τους 
συνήθειες.  

Επιπλέον, σηµειώνεται η συµβολή των Μικρασιατών και ειδικότερα των 
Τσεσµελήδων προσφύγων στη διαµόρφωση και ανάπτυξη της σύγχρονης 
Ελλάδας. Τέλος, γίνεται µια συνοπτική παρουσίαση του σηµερινού Τσεσµέ. 

Η εργασία συµπληρώνεται µε την παράθεση της βιβλιογραφίας που 
χρησιµοποιήθηκε, µε το γλωσσάρι, µε τα κείµενα των συνεντεύξεων και τέλος 
µε το φωτογραφικό υλικό. 
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                                     Σοκάκι στον Τσεσµέ.
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Εισαγωγή. 
 
Όνοµα και Ιστορία της Περιοχής  

 
Ιστορικό και σπάνιο φυσικό λιµάνι, ο Τσεσµές, ήταν ακµαία γεωργική, 

ναυτική και εµπορική πόλη. Το 1907 είχε πληθυσµό 12.000 Έλληνες, 5.000 
Τούρκους και λίγους άλλων εθνοτήτων (Εβραίοι και Αρµένιοι)1. Ήταν επαρχία 
της Ιωνίας, εκκλησιαστική πρωτεύουσα της Ερυθραίας και διοικητική 
πρωτεύουσα του καζά (επαρχίας) Τσεσµέ2.   

Κατά την αρχαιότητα, στον όρµο του Τσεσµέ υπήρχε ένας ναυτικός 
οικισµός, µε το όνοµα «Έµβατον»3 που µετονοµάστηκε σε «∆ήµο Κισσούς»4 
και αργότερα «Κασύστης» και «Φοινικούς». Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός 
της διατήρησης επί 2.400 χρόνια, της ονοµασίας Φοινικούς, γιατί το όνοµα 
Χουρµαδιές προέρχεται από τα φοινικοειδή δέντρα τα οποία υπήρχαν 
ανέκαθεν στη θέση Ταρσανάς κοντά στο λιµάνι5. Ο Βυζαντινός χρονικογράφος 
της Άλωσης, Μ. ∆ούκας ονοµάζει αυτή την περιοχή της Ερυθραίας 
«Στυλάριον», χωρίς όµως, να δικαιολογεί την τοπωνυµία αυτή. Αναφέρεται 
πάντως, στο ναυτικό και αλιευτικό οικισµό που βρίσκεται απέναντι από τη 
Χίο

6. Οι Βυζαντινοί ονόµαζαν τον οικισµό Λιανοπεράµατα, στις αρχές του 
13ου αιώνα. Μέχρι την εµφάνιση των Γενοβέζων, στα Λινοπεράµατα, 
κατέφευγαν οι ναυτιλλόµενοι, είτε οι ναυαγοί, εξαιτίας του φόβου των 
πειρατών, ώστε να προφυλαχθούν και να ανεφοδιαστούν

7. Επίσης, 
εξυπηρετούσαν, τα δύο αυτοκρατορικά µοναστήρια των κοντινών νησιών Χίου 
και Πάτµου που είχαν ακίνητη περιουσία στην Ερυθραία, τη Νέα Μονή της 
Χίου και τη Μονή του Αγ. Θεολόγου της Πάτµου8.  

Ο τόπος διαθέτει άφθονα νερά και οι κάτοικοι κατασκεύαζαν πολλές 
βρύσες. Η µεγαλόπρεπη βρύση που έστησαν οι κάτοικοι, στον Ταρσανά, δίπλα 
στην προκυµαία, για την εξυπηρέτηση κυρίως, των ναυτικών, αποτελεί το 
παλαιότερο σηµάδι της πόλης. Όταν οι Τουρκοµάνοι κατέλαβαν την Ερυθραία 
και απέκτησαν στόλο τις πρώτες δεκαετίες του 14ου αι., ονόµασαν τα 

                                                 
1 Σ. Αναγνωστοπούλου, Μικρά Ασία 19ος αι.-1919. Οι Ελληνορθόδοξες Κοινότητες 
(Από το Μιλλέτ των Ρωµιών στο Ελληνικό Έθνος), Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1998, 
σ. 161 
2 Στ. Χατζήµπεης, «Η Κρήνη (Τσεσµές) και η περιοχή της», µερ. 1ο, ανάτυπο από τόµ. 
Θ΄, Μικρασιατικά Χρονικά, Αθήνα 1961, σ. 227 
3 Γ. Ζολώτας, Ιστορία της Χίου, χ.χ., σ. 15   
4 F. Didot, Notes d’un Voyage Fait Dans le Levant en 1816 et 1817, Paris, p. 31 
5 Στ. Χατζήµπεης, ό.π. (υπόσ. 2), σ. 227 
6 Μ. ∆ούκας, Βυζαντινή Ιστορία 1341-1462, χ.χ, σ. 312 
7 Στ. Χατζήµπεης, ό.π. (υπόσ. 5), σ. 228 
8 Μ. Κοροµηλά - Θ. Κοντάρας, Ερυθραία. Ένας Ευλογηµένος Μικρόκοσµος στην 
Καρδιά της Ιωνίας, Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραµα, Αθήνα 1997, σ. 38 
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βυζαντινογενοβέζικα Λινοπεράµατα «Τσεσµέ», µετάφραση της κρήνης στα 
τούρκικα, γιατί από εδώ υδρεύονταν και τα δικά τους καράβια9.  

Ο λαός χρησιµοποιούσε το όνοµα «Τσεσµές», ενώ οι λόγιοι και οι ιερείς 
χρησιµοποιούσαν το όνοµα Κρήνη. Κρήνη ήταν το όνοµα που, συνηθέστερα, 
αναγραφόταν στα επίσηµα έγγραφα, τα οποία συντάσσονταν από τη 
Μητρόπολη και την Κρηναία Σχολή10. Οι Χιώτες ονόµαζαν τον Τσεσµέ, 
Περαία, Πέραµα και Περάτα και Περαµατούση τον κάτοικό του11.  

Όσον αφορά στο ανάγλυφο της περιοχής, υπάρχουν λόφοι γύρω από το 
λιµάνι και πολλές πηγές, τα µπουνάρια. Η περιοχή χαρακτηρίζεται για το 
εύκρατο κλίµα της, το εύφορο έδαφος και το ασφαλές λιµάνι της, τα οποία 
συντέλεσαν στη ραγδαία εξέλιξη της πόλης, η οποία έγινε πρωτεύουσα 
ολόκληρης της Ερυθραίας (εκτός των Καραµπουρνών). «Όλα ήταν σαν 
ανθρώπινο χάδι και σαν ευλογία Θεού»12. Στην περιοχή γύρω από το λιµάνι 
του Τσεσµέ κυριαρχεί ο πλούσιος διαµελισµός των ακτών, µε δεκάδες 
µικρονήσια, αραξοβόλια και ψαρότοπους13.  

Ο Τσεσµές ήταν κτισµένος αµφιθεατρικά σε ένα µεγάλο λόφο και έχει θέα 
προς τη Χώρα και τη Χίο. Η απόσταση µεταξύ των δύο λιµανιών είναι 8,3 
ναυτικά µίλια. Λόφοι και πολλά ρέµατα κυκλώνουν το µεγάλο κάµπο, ο οποίος 
περιελάµβανε τις περιοχές Τσεσµέ-κιοϊ, Αρκατζά, Ντοβατζίδη, Κάµπος, 
Μπαγάρασι

14. Από τους λόφους ξεχωρίζει του Προφήτη Ηλία ή Καραντάι. 
Βορειότερα του λιµανιού συναντούµε τον όρµο Μερσιντζίκι, τον Αγ. Γεώργιο, 
την τοποθεσία της ναυµαχίας του Τσεσµέ και στη συνέχεια το Ακρωτήριο 
Κουµούδι (η αρχαία Μεσσάτη). Από την πλευρά του Κορακαρίου, η πόλη 
εκτεινόταν προς την κατεύθυνση της Αγ. Παρασκευής, µέχρι τη θέση 
Κοκκινόπετρες. Ανατολικά, πάνω σε ύψωµα, υπήρχε η νέα, τότε, συνοικία 
Πυργαράκι και στη συνέχεια το νεκροταφείο, πάνω στο δρόµο προς τα Λίτζια, 
τη διάσηµη λουτρόπολη15. 

 

                                                 
9 Α. Ν. Βέης, «Επιστολαί Κωνσταντίνου Κούµα και Αδαµάντιου Κοραή Σχετικαί Προς 
την Σµύρνην», Μικρασιατικά Χρονικά, τόµ. Β΄, Αθήναι 1939, σ. 12, Κλεάνθης Φ., 
Αλάτσατα η Χαµένη Πατρίδα µου, Αθήνα 1987, σ. 18 
10 Γ. Βαλαµπούς, Αρχεία Υλικού 1930-1970. Μικροφίλµ: Ιωνία 111, Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών 
11 Γ. Ζολώτας, ό.π. (υπόσ. 3), σ. 15 
12 Γ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 10) 
13 Γ. Ζήκας ή Τζήκας, Αρχαία Ερυθραία, Το Μελί και η Περιοχή του, Κάτω Χαλάνδρι, 
1979, σ. 16, Στ. Χατζήµπεης, ό.π. (υπόσ. 7), σσ. 229, 231 
14 Κ. Κόκκαλης, Αρχεία Υλικού 1930-1970. Μικροφίλµ: 111, Κέντρο Μικρασιατικών 
Σπουδών 
15 H. Ahrweiler, L’Histoire et la Géographie de la Région de Smyrne entre les deux 
Occupations Turques (1081-1317), Travaux et Mémoires, Paris 1965, p. 52, Π. Καψής, 
«Τσεσµές, Μια Μικρογραφία της Γένοβα. Ο Τσεσµές και η Ελληνική Ερυθραία», 
Φαντασία, τ. 134, Αθήνα 1962, σ. 14 
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Χάρτης της Ερυθραίας Χερσονήσου. 
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 Ανατολικότερα του νεκροταφείου υπήρχε η θαυµάσια αµµουδιά µε την 
ονοµασία Μερδεµέγκούϊ, η οποία αποτελούσε την κύρια παραλία του 
Τσεσµέ

16. Λίγο πιο έξω από την πόλη υπήρχε το χωριό των λεπρών, των 
λοβών της επαρχίας. Κάθε Σάββατο σιωπηλοί και σεµνοί, πήγαιναν στον 
Τσεσµέ για να βοηθηθούν από τους κατοίκους σε χρήµατα και σε διάφορα 
είδη

17.  
Ανατολικά βρίσκονταν τα Αλάτσατα, πόλη αµιγώς ελληνική µε 17.000 

κατοίκους και µε επίνειο την Αγριελιά (ή Αγρελαία), το Λιθρί (η αρχαία 
Ερυθράς) µε 4.500 κατοίκους, το Ρεϊσντερέ µε 3.500 κατοίκους, κωµοπόλεις 
επίσης, αµιγώς ελληνικές. Ανατολικότερα ήταν το Πυργί και ο Γκιουλµπαξές, 
(ο αρχαίος Υπόκρηµνος) µε µεικτό πληθυσµό και τα τουρκοχώρια 
Κερµεγιένια, Καράκιοϊ, Σιράνταµι, Νεϋχούτ-Αλάνι και Ζεϊτούνελι. Προς τα 
βόρεια και σε απόσταση τριών χιλιοµέτρων υπήρχε το χωριό Αγία Παρασκευή 
µε 5.000 κατοίκους, εξ ολοκλήρου Έλληνες.  Στη συνέχεια, τα Καράµπουρνα 
(η αρχαία Μέλαινα Άκρα) και το Αχιρλί, έδρα του καζά Καραµπουρνών, µε 
πληθυσµό συνολικά, 15.000 Έλληνες και 8.000 Τούρκους κατανεµηµένους σε 
14 χωριά και άλλους µικρούς οικισµούς18.  

Στα νότια βρίσκονταν τα Βατζίκια, τρία χωριά από τα οποία, τα δύο 
ελληνικά και το ένα τούρκικο, µε κατοίκους συνολικά 2.500, από τους οποίους 
οι 2.000 ήταν Έλληνες. Νοτιότερα βρίσκεται η παραλία της Αγ. Παρασκευής 
(Τσατάλ Ασµάκ) ακριβώς απέναντι από τη Σάµο και την Ικαρία και στη 
συνέχεια η Κάτω Παναγιά, µε 3.500 κατοίκους αποκλειστικά Έλληνες19.  

Ιστορικά, η πόλη ακολούθησε την κοινή τύχη των ιωνικών πόλεων, 
περνώντας στην κυριαρχία των Μήδων και στη συνέχεια, των Ρωµαίων. Στον 
όρµο Κισσούς αναφέρεται ένα σοβαρό πολεµικό γεγονός. Η ναυµαχία του 191 
π.Χ., κατά την οποία συνετρίβη ο στόλος του Αντίοχου, από τον ρωµαϊκό 
στόλο

20.  
Οι Βυζαντινοί, στις αρχές τον 13ου αιώνα κατέκτησαν τα Λινοπεράµατα 

(αρχαίες Ερυθρές). Κατά τη διάρκεια του Βυζαντίου ο µυχός του κόλπου του 
Τσεσµέ παρέµενε κατοικηµένος. Τα Λινοπεράµατα συνέχιζαν να αποτελούν το 
κέντρο της χερσονήσου. Ο οικισµός παρέµενε αγροτοαλιευτικός συνοικισµός 
και ασφαλές αραξοβόλι των πλεούµενων από το στενό Χίου Τσεσµέ21.  

Σύντοµα, τα Λινοπεράµατα και ολόκληρη η Ερυθραία πέρασαν στα χέρια 
των Γενοβέζων και αργότερα των Τουρκοµάνων και Οθωµανών Τούρκων. Οι 
Τούρκοι προήλασαν στην Ερυθραία Χερσόνησο το 1380 µ. Χ. και ισοπέδωσαν 
την αρχαία της πρωτεύουσα. Τη µετέφεραν στο ∆ήµο Κισσούντος λόγω της 

                                                 
16 Στ. Χατζήµπεης, «Η Κρήνη (Τσεσµές) και η περιοχή της», µερ. 2ο, ανάτυπο από 
τόµ. ΙΒ΄, 1965, σσ. 244-245 
17 Γ. Βαλαµπούς, 30 Χρόνια Ένωση Μικρασιατών Περιφέρειας Κρήνης, Αθήνα 1985, σ. 
14 
18 Ν. Μηλιώρης, Τα Βουρλά της Μικράς Ασίας, µέρος Α΄, Ιστορικά, Αθήνα 1957, σ. 12 
19 Στ. Χατζήµπεης, ό.π. (υπόσ. 13), σ. 227 
20 Ό.π., σσ. 229-230 
21 Μ. Κοροµηλά - Θ. Κοντάρας, ό.π. (υπόσ. 8), σ. 83 
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σπουδαιότητας του λιµανιού και την ονόµασαν Τσεσµέ22. Στη συνέχεια, 
νωρίτερα από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, οι Έλληνες και οι Τούρκοι 
του Τσεσµέ, εξαιτίας των πειρατικών επιδροµών που καταδυνάστευαν τα 
παράλια του Αιγαίου µεταφέρθηκαν σε µια εύφορη και φυσικά οχυρωµένη 
θέση, σε απόσταση τρία χιλιόµετρα από το λιµάνι, την οποία ονόµασαν 
Τσεσµέ-κιοϊ, σε ανάµνηση της πόλης τους. Το χωριό αυτό έφτασε να έχει 
πληθυσµό 10.000 κατοίκων. Σε ανασκαφές που έγιναν στην περιοχή, έχουν 
βρεθεί ερείπια πολλών σπιτιών, εκκλησιών, τεµενών, νεκροταφείων και 
εκτεταµένου και άρτιου συστήµατος ύδρευσης23.  

Το 1566 µετά την παράδοση της Χίου στους Τούρκους από τους 
Γενοβέζους, αποκαταστάθηκε η γεωπολιτική ενότητα της περιοχής και ο 
Τσεσµές κατοικήθηκε πάλι. Ερυθραιώτες από το εσωτερικό της Χερσονήσου 
και από τα Καράµπουρνα, αλλά και Χιώτες, εγκαταστάθηκαν στο στρατηγικά 
τοποθετηµένο λιµάνι, το οποίο τους προστάτευε από τις πειρατικές επιδροµές. 
Στο Τσεσµέ-κιοϊ παρέµειναν λίγες οικογένειες κτηνοτρόφων, ενώ στον οικισµό 
αυτόν υπήρχαν µεγάλα πέτρινα σπίτια, µεγάλα πηγάδια και µύλοι24.  

Όµως, ακριβώς λόγω της θέσης του, οι ειρηνικές εποχές διακόπτονταν 
συχνά από πολεµικά γεγονότα µε επίκεντρο το στενό της Χίου. Έτσι, η 
Βενετοτουρκική σύρραξη του 17ου αιώνα έφερε τους Βενετούς στον Τσεσµέ. 
Μετά τη ναυµαχία του 1695 στα ανοιχτά του Τσεσµέ, οι ηττηµένοι Βενετοί 
εγκατέλειψαν τη δυτική Ερυθραία και όλες τις αιγιακές τους κτήσεις.  

Τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο, η Τανζιµάτ, όπως είναι γνωστή η 
περίοδος των τούρκικων µεταρρυθµίσεων, θεσµοθετήθηκε η διάκριση των 
υπηκόων της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας σε µιλλέτ. Ο όρος «µιλλέτ» 
υποδηλώνει το γένος. Η διάκριση έγινε µε βάση θρησκευτικά κριτήρια και το 
µιλλέτ των Ρωµιών ήταν υπό την εξουσία του Οικουµενικού Πατριαρχείου 
Κωνσταντινούπολης. Συνεπώς, το ελληνικό κράτος αναδεικνύεται το µοναδικό 
νοµιµοποιηµένο πολιτικό και εθνικό κέντρο τους, ξεκινώντας µε τον τρόπο 
αυτό, τη διαδικασία εθνικοποίησής τους25. Μέχρι το 1912 αναφερόµαστε σε 
Ρωµιούς, αλλά µετά το έτος αυτό σε Έλληνες και σε ένα εθνικό κέντρο, το 
ελληνικό κράτος26. Το µιλλέτ συνέβαλε αποφασιστικά στη διατήρηση και 
ενδυνάµωση του ελληνισµού της αυτοκρατορίας. Κύριο χαρακτηριστικό της 
εντυπωσιακής οικονοµικής, δηµογραφικής και πνευµατικής ακµής που 
ακολούθησε ήταν η ίδρυση στις ορθόδοξες κοινότητες πολυάριθµων συλλόγων 

                                                 
22 Ν. Α. Βέης, ό.π. (υπόσ. 9), σ. 77 
23 Μ. Κοροµηλά - Θ. Κοντάρας, ό.π. (υπόσ. 21), σ. 230 
24 Κ. Σηµηριώτης, Αρχεία Υλικού 1930-1970. Μικροφίλµ: Ιωνία 111, Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών 
25 Σ. Αναγνωστοπούλου, ό.π. (υπόσ. 1), σσ. 19, 43, B. Lewis, Christians and Jews in 
the Ottoman Empire, the Functioning of a Plural Society, New York 1982, pp. 70-72, 
Χ. Παπαστάθης, Οι Κανονισµοί των Ορθόδοξων Χριστιανικών Κοινοτήτων του 
Οθωµανικού Κράτους και της ∆ιασποράς, Θεσσαλονίκη 1984, σ. 21 
26 Σ. Αναγνωστοπούλου, ό.π., σ. 414 
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Η ναυµαχία του Τσεσµέ το 1770. 

και σωµατείων, που συνέβαλλαν αποφασιστικά στη δηµιουργία εθνικής 
συνείδησης του χριστιανικού πληθυσµού27. 

Από το 1700 η πόλη αναπτύχθηκε µε γοργούς ρυθµούς. Λόγω της 
γεωγραφικής της συνέχειας, τόσο µε τη Σµύρνη, όσο και µε τα νησιά του 
Αιγαίου Πελάγους, προσέλκυσε έναν πολύ µεγάλο αριθµό Ρωµιών. Οι 
µετανάστες από όλο το Αιγαίο, κυρίως, από τη Σάµο, τη Λέσβο, τη Νάξο, τα 
∆ωδεκάνησα, που συγκεντρώθηκαν µαζικά στον Τσεσµέ, συνέβαλαν στη 
διαµόρφωση του έντονα αιγαιοπελαγίτικου χαρακτήρα της πόλης, και οι 
Ευβοιώτες και οι χιλιάδες Πελοποννήσιοι µετανάστες, ώθησαν στο να είναι 
στραµµένη οικονοµικά τόσο προς τη στεριά, όσο και προς τη θάλασσα.  

Αναδείχθηκε, έτσι, στο 
σηµαντικότερο ναυτιλιακό, δια-
µετακοµιστικό, εµπορικό και δι-
οικητικό κέντρο της Ερυθραίας. 
Η ανάπτυξη και η ειρηνική ζωή 
της πόλης διακόπηκε και πάλι 
µε την πρώτη κάθοδο των 
Ρώσων στο Αιγαίο28.   

Η σπουδαιότητα της 
περιοχής της χερσονήσου της 
Ερυθραίας φαίνεται και από µια 
σειρά έργων, τα οποία πραγµα-
τοποιήθηκαν από την τουρκική 
διοίκηση στην  πόλη του Τσε-
σµέ και τα οποία συνέβαλλαν 
στην ανάπτυξη της πόλης. Στη  
θέση Μπαγάρασι, κοντά στο 
λιµάνι, ο Σουλτάνος Βαγιαζίτ ο 
Β’ έχτισε ένα «καραβάν σα-
ράι». Ήταν ένας ξενώνας µε 
απόθηκευτικούς και άλλους 
βοηθητικούς χώρους για την 
εξυπηρέτηση των λιµενικών 
αναγκών. Μερικές δεκαετίες 
αργότερα, ο Σουλεϊµάν ο Νοµο-
θέτης ανοικοδόµησε στο λιµάνι 
το παλιό γενοβέζικο κάστρο  
για να οχυρώσει το λιµάνι και 
να το προστατέψει από τους 

                                                 
27 Γ. Α. Γιαννακόπουλος, «Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος», Ε-Ιστορικά, Ο 
Ελληνισµός της Μικράς Ασίας, τ. 200, Ελευθεροτυπία, Αθήνα (28-8-2003), σ. 18 
28 Μ. Κοροµηλά - Θ. Κοντάρας, ό.π. (υπόσ. 23), σ. 83, Γ. Τενεκίδης, Η Ιωνία στον 
Πανεθνικό Αγώνα της Ανεξαρτησίας, Αθήνα 1978, σ. 13 
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Γενοβέζους κυρίαρχους της Χίου. Έτσι, κατασκευάστηκε το περίφηµο 
φρούριο του Τσεσµέ, όπου κατέφυγαν για λόγους ασφάλειας οι πλούσιοι 
Τούρκοι κάτοικοι του Τσεσµέ-κιοϊ, ενώ οι φτωχοί κατοίκησαν νότια του 
φρουρίου, σε µια συνοικία στο βάθος του λιµανιού, η οποία αργότερα  
ονοµάστηκε Ταρσί. Οι Έλληνες εγκαταστάθηκαν στην περιοχή βορειοα-
νατολικά του φρουρίου, όπου ανήγειραν το νέο οικισµό τους29.  

Μέρος του «Ελληνικού Σχεδίου» της Αικατερίνης Β΄, ήταν και η 
ενσωµάτωση του Αιγαίου στη Ρωσική επικράτεια. Οι Ρώσοι διαβεβαίωναν ότι 
η µεγάλη Ορθόδοξη ∆ύναµη θα στηρίξει τον αγώνα των Ελλήνων, δίνοντας 
στόλο. Η ναυµαχία του Τσεσµέ έλαβε χώρα το 1770. Ο ρωσικός στόλος υπό 
τον Ορλώφ, έκλεισε τον τουρκικό στόλο στο λιµάνι του Τσεσµέ και 
Τσεσµελήδες ναυτικοί ανατίναξαν τα καράβια, µέχρι την πλήρη συντριβή 
τους. Τα πυρπολικά του ρωσικού στόλου ήταν επανδρωµένα µε Έλληνες 
νησιώτες και Μικρασιάτες των παραλίων. Τα τουρκικά αντίποινα σε βάρος του 
Ελληνισµού της περιοχής ήταν σκληρότατα. Ο Τσεσµές και τα γύρω 
καπετανοχώρια πλήρωσαν τον επαναστατικό ενθουσιασµό τους30.  

Το τρίτο µεταναστευτικό ρεύµα προς την Ερυθραία, τον Τσεσµέ και τα 
χωριά της γύρω περιοχής χρονολογείται αµέσως µετά το άδοξο τέλος των 
Ορλωφικών (1774), όταν χιλιάδες τροµοκρατηµένοι Έλληνες εγκατέλειψαν τα 
νησιά και την ηπειρωτική Ελλάδα εξαιτίας του φόβου αντίποινων από 
Τούρκους και Τουρκαλβανούς που κατέβηκαν στον ελληνικό Νότο31. 

Οι Ερυθραιώτες ονόµασαν «φόβια» τα χρόνια της τροµοκρατίας και των 
καταστροφών που άρχισαν το 1821 µε τον  απελευθερωτικό αγώνα. Κατά την 
περίοδο αυτή, ο µισός πληθυσµός του Τσεσµέ διέφυγε προς τις Κυκλάδες και 
κυρίως προς τα Ψαρά που παρείχαν περισσότερη ασφάλεια32.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι, τη Μεγάλη Εβδοµάδα του 1821, οι Τούρκοι 
συνέλαβαν τον επίσκοπο Κρήνης, Ιγνάτιο και τον φυλάκισαν στο κάστρο του 
Τσεσµέ, µαζί µε προύχοντες και δηµογέροντες από όλη την επαρχία. Ήταν την 
ίδια περίοδο που οι Τούρκοι απαγχόνισαν τους ηγέτες της Μεγάλης 
Εκκλησίας, συνέλαβαν τις κορυφές της κωνσταντινοπολίτικης και χιώτικης 
κοινωνίας, ξεκίνησαν τις διώξεις στη Σµύρνη, στην Ερυθραία και σε όλη την 
Ιωνία και απαγχόνισαν τον Κυπριανό και Κυπρίους προύχοντες.  

Παράλληλα, επαναστάτησε η Σάµος και το Αϊβαλί. Στα στερεοελλαδίτικα 
καπετανάτα εντάχθηκαν Τσεσµελήδες και Αλατσατιανοί αγωνιστές. Τα 
τουρκικά στρατεύµατα που θα περνούσαν απέναντι στη Χίο στρατοπέδευσαν 
στο κάστρο του Τσεσµέ και πριν φύγουν ανατίναξαν το µητροπολιτικό ναό33. 

                                                 
29 Ό.π., σ. 230 
30 Ν. Βέης, ό.π. (υπόσ. 23), σ. 12, Π. Μ. Κοντογιάννης, Οι Έλληνες κατά τον Πρώτο επί 
Αικατερίνης Β΄ Ρωσοτουρκικόν Πόλεµον, Αθήνα 1903, σ. 197 
31 Μ. Κοροµηλά - Θ. Κοντάρας, ό.π. (υπόσ. 29), σ. 87 
32 Ό.π., σ. 234 
33 Γ. Ιωάννου, Το δικό µας αίµα, Αθήνα 1980, σ. 25 
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Για τα «φόβια» οι τοπικοί τροβαδούροι τραγουδούσαν ένα ποίηµα, που ήταν 
αφήγηση των τραγικών ηµερών που υπέστη ο τόπος34  

Το 1822, ο Κανάρης ανατίναξε τα καπετανάτα του Καρά-Αλή που είχαν 
2000 Χιώτες αιχµαλώτους. Μαζί του ήταν ο αγωνιστής Ε. Ασλάνης από την 
Αγ. Παρασκευή του Τσεσµέ. Ακολούθησε µαζική, λαθραία αναχώρηση των 
κατοίκων προς τις Κυκλάδες και κυρίως προς τη Σύρο35.  

Ο Τσεσµές είχε παράδοση στους δεινούς ναυτικούς. ∆εν ήταν δυνατό, 
λοιπόν, να µην εµπλακούν στις ναυµαχίες της εποχής. Πολλοί καπετάνιοι και 
ναύτες υπηρέτησαν στα πλοία των ελληνικών νησιών, ιδίως των Ψαρών και 
εξασκήθηκαν στα ρεσάλτα (έφοδοι), κυρίως κατά των Αλγερινών πειρατών. 
Επίσης, Τσεσµελήδες ναυτικοί υπήρξαν µέλη του πληρώµατος των 
πυρπολικών του στόλου του Ορλώφ, του Λάµπρου Κατσώνη και των 
πειρατικών του περίφηµου Χατζή Νικολή Τσεσµελή. Οι Έλληνες των 
µικρασιατικών παραλίων πύκνωναν τα πληρώµατα των ρωσικών πολεµικών 
πλοίων και πολλοί Τσεσµελήδες ναυτικοί, εντασσόµενοι στα πολεµικά ή 
πειρατικά πλοία πολεµούσαν κατά των Τούρκων, όπως ο Τσεσµελής Μανόλης 
Φίλιος, ο οποίος ήταν καπετάνιος εξοπλισµένου ψαριανού εµπορικού και 
διέσωσε πολλούς Χιώτες κατά τη σφαγή του 1821, περνώντας τους από τη Χίο 
στα Ψαρά36. 

Γέροντες πρόσφυγες θυµούνται από αφηγήσεις των προγόνων τους ότι 
ελληνικές οικογένειες κατέφευγαν για να σωθούν στα νησιά και κυρίως στα 
Ψαρά, τα οποία υπήρξαν αυτόνοµη πολιτεία. Στον Τσεσµέ ζούσαν οι 
οικογένειες Κανάρη, Καλαφάτη, Πατατούκου και άλλες, οι οποίες κατά την 
περίοδο των Ορλωφικών, µετά τη ναυµαχία του Τσεσµέ, κατέφυγαν και αυτές 
στα Ψαρά37. Εκτός από τον Κωνσταντίνο Κανάρη, το γνωστό πυρπολητή, ο 
Πατατούκος ήταν ο γνωστός κατασκευαστής των ψαριανών πυρπολικών. Ο 
Καλαφάτης ήταν ο πλοίαρχος που παραχώρησε το πλοίο του, µε το οποίο ο ∆. 
Παπανικολής ανατίναξε στην Ερεσό της Λέσβου τη ναυαρχίδα του τουρκικού 
στόλου Βασίµως, λοιπόν, υποστηρίζεται ότι οι ήρωες αυτοί ήταν απόγονοι 
Τσεσµελήδικων οικογενειών38. 

Άλλοι Τσεσµελήδες αγωνιστές υπήρξαν ο Ν. Παπάζογλου39, ο Ι. 
Κυριακός

40, ο Γ. ∆ιλβόης41. Τέλος, στέλεχος της Φιλικής Εταιρείας που 
δρούσε στη Μικρά Ασία ήταν ο Τσεσµελής Κωνσταντίνος Μπαλαµπάνης

42. 

                                                 
34 Στ. Χατζήµπεης, Μια Ζωή Γεµάτη Αγώνες. Ο Βίος και το Έργο Ενός Ανθρώπου, 
Μέλισσα, Αθήνα 1967;,σ. 242 
35 Ό.π., σ. 243 
36 Φ. Κλεάνθης, ό.π. (υπόσ. 9), σ. 120 
37 Σ. Αναγνωστοπούλου, ό.π. (υπόσ. 26), σ. 240 
38 Μ. Κοροµηλά - Θ. Κοντάρας, ό.π. (υπόσ. 31), σ. 234 
39 Κ. Ράδος, Νικόλαος Παπάζογλου, Αθήνα 1916, σ. 11  
40 Pouqueville, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, τόµ. Β΄, Αθήνα, σ. 275 
41 Κ. Β. Οικονόµου, Τα Αλάτσατα της Ιωνικής Ερυθραίας Χερσονήσου, Αθήνα 1946, σ. 
149 
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Μετά το 1828, ο τόπος είδε µια σχετική ηρεµία και ξεκίνησε η 
παλιννόστηση των Τσεσµελήδων προσφύγων και ο ερχοµός µεταναστών από 
την κυρίως Ελλάδα, κυρίως από τα νησιά του Αιγαίου και την Πελοπόννησο. 
Ακόµα, συνέρρευσαν Τούρκοι µετανάστες από την ηπειρωτική Ελλάδα 
εξαιτίας του αρνητικού, για εκείνους, κλίµατος που επικρατούσε µετά το 1821, 
καθώς και Καρυστινοί Τούρκοι, χριστιανοµάχοι. Επιπλέον, πολλοί Χριστιανοί 
κατέφυγαν στον Τσεσµέ, πριν και µετά την Επανάσταση κι έτσι διατηρήθηκε η 
µεγάλη υπεροχή του ελληνικού στοιχείου43.  

Η Χαµιδιέ ή Χαµιντιέ αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα έργα οδοποιίας 
για τη βελτίωση των επικοινωνιών στα τέλη του 19ου αιώνα. Η Χαµιδιέ, 
αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της Χερσονήσου της Ερυθραίας, η οποία συνδέει τη 
χερσόνησο της Ερυθραίας µε το µεσογειακό όγκο του νοµού Αϊδινίου, δηλαδή, 
ξεκινά από τον Τσεσµέ και καταλήγει στο λιµάνι της Σµύρνης. Όπως και όλοι 
οι παλαιότεροι δρόµοι, ακολουθούσε την αρχαία οδό που συνέδεε τις Ερυθρές 
και ολόκληρο το δυτικό τµήµα της Ερυθραίας µε τη Σµύρνη και την κοιλάδα 
του Έρµου ποταµού. Τελείωσε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα χάρη στην 
εθελοντική εργασία των κατοίκων. Σε αυτό τον άξονα χαράχτηκε πρόσφατα ο 
αυτοκινητόδροµος Σµύρνη - Τσεσµές, ο οποίος ακολουθεί τα χνάρια του 
πρώην καροτσόδροµου44. 

Ο σεισµός του 1881 ή 1883 ισοπέδωσε την πόλη. Επιπλέον, το 1903-1904, 
ο τόπος δοκιµάστηκε από τη φυλλοξήρα, όπου κυριάρχησε η φτώχια και η 
πείνα. Οι κάτοικοι ονόµασαν την περίοδο αυτή, «ο καιρός της Κριµαίας»45. 
Εξαιτίας αυτού το 1905, πολλοί κάτοικοι µετανάστευσαν στην Αµερική. Όταν 
επέστρεψαν, δηµιούργησαν την Ασιατική Σταφιδική Εµπορική Εταιρεία «Α. 
Κανάρης»46.  

Μετά το 1908, εξαιτίας του νέου Συντάγµατος, ξενιτεύτηκαν όσοι ήθελαν 
να αποφύγουν τη στρατολογία, εξαιτίας των καταναγκαστικών έργων στα 
οποία τους υποχρέωνε η τουρκική διοίκηση. Συνήθεις προορισµοί ήταν ή 
Γαλλία, η Αίγυπτος και η Αµερική. Πολλές φορές πλήρωναν µπεντέλι (είδος 
κεφαλικού φόρου) κάθε έξι µήνες µε ένα χρόνο για την εξαγορά της 
υποχρεωτικής κατάταξης. Αντίθετα, πήγαιναν στη Χίο να καταταγούν 
εθελοντές στον ελληνικό στρατό47. 

Πριν τη φυλλοξήρα οι κάτοικοι έφταναν περίπου, τους 18.000. Από 
αυτούς, οι Έλληνες ήταν 12.500. Το 1911, σύµφωνα µε την απογραφή του 

                                                                                                                      
42 Φιλήµων Ι., «∆οκίµιον Ιστορικόν περί της Φιλικής Εταιρείας», Μικρασιατικά 
Χρονικά, τόµ. Α΄, Αθήνα 1938, σ. 120 
43 Στ. Χατζήµπεης, ό.π. (υπόσ. 34), σ. 244 
44 Σ. Αναγνωστοπούλου, ό.π. (υπόσ. 37), σ. 95, Μ. Κοροµηλά - Θ. Κοντάρας, ό.π. 
(υπόσ. 38), σσ. 25, 141-142, Ν. Ε. Μηλιώρης, Τα Βουρλά και οι Βουρλιώτες, µέρος Β΄, 
Αθήνα χ.χ., σ. 421 
45 Γ. Ζολώτας, ό.π. (υπόσ. 11), σ. 63, Κ. Σηµηριώτης, ό.π. (υπόσ. 24) 
46 Ι. Προβελεντιανός, Αρχεία Υλικού 1930-1970. Μικροφίλµ: Ιωνία 112, Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών 
47 Γ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 12) 
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Βενιζέλου, ο πίνακας που καταρτίσθηκε από τη Μητρόπολη Κρήνης, έδειχνε 
ότι οι κάτοικοι µειώθηκαν στους 8.03648. Το 1921-1922, που επέστρεψαν οι 
ξενιτεµένοι από την Αµερική, αλλά ήρθαν στον Τσεσµέ και άλλες οικογένειες 
από το Αϊβαλί, τη Λέσβο, τα Μοσχονήσια, την Ήπειρο, τα ∆ωδεκάνησα, την 
Κρήτη και την Κύπρο, οι κάτοικοι αυξήθηκαν στους 17.000 µε 18.000, οι 
2.000 εξ αυτών, ήταν Τούρκοι και 100 Εβραίοι. Στην πλειοψηφία τους ήταν 
γεωργοί, οι υπόλοιποι βιοτέχνες, έµποροι και ναυτικοί49. 
 
Ο ∆ιωγµός. 

 
«όλα βυθίστηκαν µονοµιάς στο παρελθόν» 

Γιώργος Σεφέρης 
 

Ο Τσεσµές γνώρισε αρκετούς οργανωµένους διωγµούς στη νεώτερη 
ιστορία του, γιατί σε µια περίοδο διεθνούς αναταραχής εξυπηρετούσε ως πύλη 
µαζί µε τις απέναντι ακτές, την ελληνική οικονοµική και ανθρώπινη 
δραστηριότητα

50. Ο διωγµός του 1913-1918 προκλήθηκε λόγω του ότι οι 
Νεότουρκοι

51 επεδίωκαν την απαλλαγή της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας από 
την οικονοµική επιρροή των Χριστιανών υπηκόων, οι οποίοι είχαν 
δηµιουργήσει πολύ σηµαντικές και πυκνές κοινότητες, ιδιαίτερα στην περιοχή 
της Ιωνίας. Απέδιδαν τη γενικευµένη ένδεια των Μουσουλµάνων σε αυτούς. 
Με τη βοήθεια Γερµανών και Κούρδων52 προέβησαν στη βίαιη εκδίωξή τους, 
µε σκοπό τη δηµιουργία ενός εθνικού κράτους53.  

Οι διωγµοί στην Ερυθραία άρχισαν στις 12 Μαΐου 1914. Σε δύο µέρες όλοι 
οι κάτοικοι έπρεπε να εγκαταλείψουν τον τόπο τους και εκδιώχθηκαν όλοι. 
Επιτρεπόταν να πάρουν µαζί τους µόνο ό,τι µπορούσαν να κρατήσουν στα 
χέρια

54. 

Ο διωγµός, κατά την πρώτη φάση, είχε πάρει µεγάλη έκταση55. Λέγεται 
ότι, ο Γερµανός Φον Λήµαν Πασάς, διοικούσε την Τουρκία. Γύριζε στα χωριά 

                                                 
48 Φ. Κλεάνθης, ό.π. (υπόσ. 36), σ. 49 
49 Β. Σταµπέλος, Αρχεία Υλικού 1930-1970. Μικροφίλµ Ιωνία: 111, Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών 
50 Ευ. Αχλάδη, «Η Σµύρνη στον Α΄ Ευρωπαϊκό Πόλεµο», σ. 15 και Γ. Μαργαρίτης, «Ο 
∆ρόµος προς τη Σµύρνη και τη Μικρά Ασία», Ε-Ιστορικά, Η Καταστροφή της Σµύρνης, 
τ. 149, µέρ. 2ο, Ελευθεροτυπία, Αθήνα, (5/9/2002), σ. 7 
51 H. Bozarslan, Η Ιστορία της Σύγχρονης Τουρκίας, Σαββάλας, Αθήνα 2004, σ.19 
52 Φ. Μαλιγκούδης, «Μια Ιστορία Ξεχασµένη», Ε-Ιστορικά, Η Επανάσταση των 
Νεότουρκων, τ. 126, Ελευθεροτυπία, Αθήνα, (14/3/2002), σ. 4 
53 Β. ∆. Γκιζελή, «Η Κοινωνική Ένταξη των Αστών Προσφύγων στην Πόλη», ∆ελτίο 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόµ. 9, Μικρασιατική Καταστροφή και Ελληνική 
Κοινωνία, Αθήνα 1992, σ. 117 
54 F. Sartiaux, ¨Le Sac de Phocée et l’ Expulsion des Grecs Ottomans d’ Asie Mineure¨, 
ανάτυπο από La Revue de Deux Mondes, t. xxiv, 1914, p. 673 
55 Κ. Σηµηριώτης, ό.π. (υπόσ. 45) 
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και έλεγε στους Τούρκους: «Τι είναι εδώ; Τουρκία; ∆εν βλέπω καµιά ταµπέλα 
τούρκικη. ∆ιώξτε αυτά τα φίδια τους Έλληνες, θα σας φάνε»56. Οι Έλληνες 
αναδείχτηκαν για τους κεµαλικούς, ως ο εθνικός εχθρός που απειλεί την 
ακεραιότητα του εδάφους57. 

Οι Τούρκοι ζητούσαν έκτακτο οικονοµικό φόρο, πέντε µπαγκανότες, αλλά 
κανείς δεν είχε χρήµατα. Ο διωγµός έγινε ανήµερα του Αγ. Κωνσταντίνου και 
«τα χρήµατα ήταν στην γη». Την ώρα που έµπαιναν οι Τούρκοι γινόταν 
κατακλυσµός. Εκείνοι που είχαν βάρκες ήταν τυχεροί, πολλές γυναίκες 
γεννούσαν στην προκυµαία 58. 

Πολλοί εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη, στη Χίο και τα Ψαρά, που ήταν και 
ο τόπος καταγωγής µεγάλου αριθµού  Τσεσµελήδων59. Όσοι πήγαν Γαλλία, 
Αίγυπτο, Αµερική, ασχολήθηκαν µε το εµπόριο,  επέστρεψαν εύποροι και 
βοήθησαν τις οικογένειές και τον τόπο τους µε εµβάσµατα. Στη Ν. Υόρκη 
δηµιούργησαν το σωµατείο «Η Κρήνη»60.  

Ενώ οι τουρκικές αρχές διαβεβαίωναν ότι η αποµάκρυνση ήταν προσωρινή 
και οι περιουσίες τους θα προστατεύονταν από το κράτος, πολλά κτήµατα και 
περιουσίες των εκτοπισµένων πουλήθηκαν ή µεταβιβάστηκαν δωρεάν σε 
µουσουλµάνους πρόσφυγες, οι οποίο µε τον τρόπο αυτό απέκτησαν νόµιµους 
τίτλους

61.  
Παράπλευρες κινήσεις αποτελούσαν οι λεηλασίες, οι δολοφονίες, ο 

εκτοπισµός προς την έρηµο µε σκοπό την εξόντωσή τους, οι βιασµοί, οι 
βασανισµοί και οι αρπαγές γυναικών και παιδιών62.  

Πολλοί χάθηκαν κατά τους εκτοπισµούς και αρκετοί επέστρεψαν µετά τη 
συνθηκολόγηση. Οι περισσότεροι όµως, αποφάσισαν να γυρίσουν µετά το 
1919, αφού ο ελληνικός στρατός απελευθέρωσε την Ιωνία µε τη βοήθεια της 
ελληνικής διοίκησης63. 

                                                 
56 Α. Πουλάκης, Αρχεία Υλικού 1930-1970. Μικροφίλµ: Ιωνία 111, Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών 
57 Σ. Αναγνωστοπούλου, ό.π. (υπόσ. 46), σ. 59, Γ. Α. Γιαννακόπουλος, «Η Ελλάδα στη 
Μικρά Ασία. Το Χρονικό της Μικρασιατικής Περιπέτειας 1919-1922», Ιστορία του 
Νέου Ελληνισµού 1770-2000, τόµ. 6, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2003, σ. 83, M. L. 
Smith, Ionian Vision. Greece in Asia Minor 1919-1922, Allan Lane, London 1998, p. 
198 
58 ∆. Σκαµπάγκας, Αρχεία Υλικού 1930-1970. Μικροφίλµ: Ιωνία 112, Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών 
59 Κ. Σηµηριώτης, ό.π. (υπόσ. 55) 
60 Γ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 47) 
61 Ευ. Αχλάδη, ό.π. (υπόσ. 50),  σ. 16, Εµ. Εµµανουηλίδης Τα Τελευταία Έτη της 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, Αθήνα 1924, σσ. 121, 125 
62 Ν. Ανδριώτης, «Προσφυγικά Ρεύµατα πριν από το 1922», Ελευθεροτυπία, Ε-
Ιστορικά, τ. 98, Η Προσφυγιά του ‘22, Αθήνα (30/8/2001), σ. 8, A. J. Toynbee, The 
Western Question in Greece and Turkey, London 1922, p. 130 
63 Γ. Α. Γιαννακόπουλος, ό.π. (υπόσ. 57), σ. 86, Οικουµενικό Πατριαρχείο, Μαύρη 
Βίβλος ∆ιωγµών και Μαρτυριών του εν Τουρκία Ελληνισµού 1914-1918, 1919 
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Ο Π. Χορν είχε γράψει τους παρακάτω στοίχους εξαιτίας του διωγµού 
αυτού

64: 
  
Χρόνια παιδεύεις µε καηµέ, 
Πότε θα πάµε στον Τσεσµέ, 
Κι εκεί στην Κάτω Παναγιά 
µας περιµένει µια ξανθιά. 
      
Κατά τη δεύτερη φάση του διωγµού, µετά την κήρυξη του Α΄ Παγκοσµίου 

Πολέµου, η εξορία, η επιστράτευση και ο καταναγκασµός στα τάγµατα 
εργασίας όπου πέθαιναν κατά χιλιάδες από τις κακουχίες και τα βασανιστήρια 
αποτελούσαν συνηθισµένη τακτική, ενώ κηρύχθηκε επίσηµος οικονοµικός 
αποκλεισµός των Ελλήνων65. 

Αφού έχασε ο Βενιζέλος τις εκλογές, ο γηγενής πληθυσµός φοβόταν ότι ο 
στρατός θα εγκατέλειπε τη Μικρά Ασία, όπως τελικά έγινε. Για το λόγο αυτό, 
ο κόσµος, σε συνεννόηση µε τη Σµύρνη προσπαθούσε να αυτοοργανωθεί για 
την υπεράσπισή του. ∆ηµιούργησαν την οργάνωση «Μικρασιατική Άµυνα». 
Πρόεδρος ήταν ο Μητροπολίτης του Τσεσµέ, γραµµατέας και εισπράκτορας ο 
πληροφορητής. Μαζεύτηκαν χρήµατα, έγιναν κάποιες προκαταρτικές 
ενέργειες, αλλά η κατάσταση εξελίχθηκε ραγδαία66.  

Το Σεπτέµβρη του 1922 στην Ερυθραία δόθηκαν οι τελευταίες µάχες του 
µικρασιατικού πολέµου. Στον Τσεσµέ, κατέφθασαν κάτοικοι πολλών άλλων 
κωµοπόλεων και χωριών της περιοχής για να επιβιβαστούν στα πλοία που θα 
τους µετέφεραν στη Χίο, στη Μυτιλήνη και από εκεί σε διάφορα µέρη της 
Ελλάδας

67. Μετά, όµως, την κατάληψη της Σµύρνης, τα τµήµατα του στρατού 
που υποχωρούσαν µέσω του Τσεσµέ προς τη Χίο, αποτελούσαν αµελητέα 
δύναµη για να ανατρέψουν το ήδη καθορισµένο αποτέλεσµα.  

Η γεωγραφική θέση της Ερυθραίας και το λιµάνι του Τσεσµέ ήταν 
ιστορικής στρατηγικής αξίας, γι’ αυτό και πολλοί στρατηγοί, µεταξύ άλλων, ο 
∆. Στεργίου και ο Ν. Γρηγοριάδης υποστήριζαν την πάση θυσία διατήρηση 
του

68. Το Σάββατο 3 Σεπτεµβρίου το τελευταίο απόσπασµα που είχε µείνει 
στην Ερυθραία, οι Τσολιάδες του Πλαστήρα έδωσαν την τελευταία µάχη επί 

                                                 
64 Π. Γ. Καψής, Χαµένες Πατρίδες. Από την Απελευθέρωση ως την Καταστροφή, Αθήνα 
1962, σ. 12 
65 Ευ. Αχλάδη, ό.π. (υπόσ. 61), σ. 17 
66 Γ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 60) 
67 Σ. Αναγνωστοπούλου, «Μικρασιατικός Ελληνισµός», Ιστορία του Νέου Ελληνισµού 
1770-2000, τόµ. 6, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, 2003, σ. 62, Ν. Ανδριώτης, «Οι 
Πρόσφυγες. Η Άφιξη και τα Πρώτα Μέτρα Περίθαλψης», Ιστορία του Νέου 
Ελληνισµού 1770-2000, τόµ. 7, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, 2003, σ. 79 
68 Στ. Χατζήµπεης, ό.π. (υπόσ. 43), σσ. 229-230 
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µικρασιατικού εδάφους στα υψώµατα του κάµπου Μάλκατζα
69. Ο Τσεσµές 

νικήθηκε και η πόλη καταλήφθηκε. Από εκεί, επιβιβάστηκε ο ηττηµένος 
ελληνικός στρατός για να περάσει στη Χίο, αφήνοντας πίσω του εκατοντάδες 
χιλιάδες στην προκυµαία70.  

Το ξεκαθάρισµα αυτής της εστίας του ελληνικού πολιτισµού, το άφησαν 
στην πρωτοβουλία των Τσετών (άτακτοι αντάρτες), οι οποίοι µπήκαν στην 
πόλη τρεις ηµέρες µετά την αποχώρηση του ελληνικού στρατού. Οι κάτοικοι 
τους υποδέχτηκαν κλεισµένοι στα σπίτια τους, ενώ όσοι βρίσκονταν εκείνη την 
ώρα στο δρόµο είχαν άσχηµο τέλος. Τις τρεις επόµενες ηµέρες που 
συνεχιζόταν η προέλαση τους, η πόλη νεκρώθηκε71. 

Πολλές κοπέλες έπεφταν στα πηγάδια για να πνιγούν, προκειµένου να µην 
υποστούν ασέλγειες. Έβγαζαν από τα µνήµατα τους νεκρούς για να µπουν. Οι 
Τσέτες αιχµαλώτισαν τους νέους άντρες, βίασαν γυναίκες ακόµα και µέσα στις 
εκκλησίες που είχε µαζευτεί ο κόσµος πιστεύοντας ότι θα σωθούν. Έγδυναν τις 
ηλικιωµένες, µήπως είχαν κρύψει λίρες. Μετά τις δολοφονίες και τις ληστείες, 
η πόλη πυρπολήθηκε72. 

Πολλοί ηλικιωµένοι,  γυναίκες και  παιδιά µπήκαν στην εκκλησία του 
Αγίου Χαραλάµπους για να σωθούν. Όσοι  γλίτωσαν από τη σφαγή και την 
αιχµαλωσία µεταφέρθηκαν από αµερικάνικα πλοία στα κοντινά νησιά Χίο, 
Μυτιλήνη, Σάµο, Σύρο και στον Πειραιά73. Για την καταστροφή που 
ακολούθησε, οι Τσεσµελήδες λέγανε το παρακάτω δίστιχο74: 

 
Κόκκινα µεσοφούστανα και κοραλλιά πορκάκια, 
Έρηµα ηποµείνατε στσι δρόµοι, στα σοκάκια. 
 
Από το 1914 ως το 1924, αλλά και ως το 1927, κατέφθαναν στην παλαιά 

Ελλάδα µεµονωµένα ή σε µικρές οµάδες αρχικά, στη συνέχεια κατά οµάδες 
και άτακτα µε αραµπάδες, ζώα, βάρκες, καΐκια, καράβια, ακόµα και µε τα 
πόδια, σε πολύ άσκηµη κατάσταση, βρώµικοι µα αποκαθαρµένοι, λουσµένοι 
στο αίµα, χιλιάδες κυνηγηµένοι, ληστεµένοι, βιασµένοι, απορφανισµένοι, 

                                                 
69 Στ. Γονατάς, ¨Ενώ αι Σάλπιγγες Εσήµαιναν την Άπαρσιν και του Τελευταίου 
Πλοίου¨, Ελεύθερον Βήµα, Σελίδες που Έγραψαν Ιστορία, τ. 3, Τα Νέα, Αθήνα 
(11/9/2003) 
70 Θ. Χρήστου, «Στρατιωτικό Τοπίο και Πρωταγωνιστές», Ε-Ιστορικά, Η Καταστροφή 
της Σµύρνης, τ. 149, µέρ. 2ο, Ελευθεροτυπία, Αθήνα (5/9/2002), σ. 37 και 
«Χρονολόγιο», σ. 13 
71 ∆. Γ. Μητρόπουλος, Η Μικρασιατική Καταστροφή, Αθήνα 1980, σ. 25 και Κ. 
Παπαρηγόπουλος, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόµ. 8, Νίκας, χ.χ., σ. 354 
72 Γ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 66), σ. 32 
73 Ό.π., σ. 33 
74 Μ. Κοροµηλά - Θ. Κοντάρας, ό.π. (υπόσ. 38), σ. 195 
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αναζητώντας την τύχη τους στην ελεύθερη πατρίδα75. Το παρακάτω τραγούδι 
λέγανε αναπολώντας την πατρίδα τους οι Τσεσµελήδες πρόσφυγες76: 

 
Καρσί µου είν’ η θάλασσα, καρσί µου είν’ η άµµο, 
καρσί µου είναι κι ο Τσεσµές, µα τι µπορώ να κάµω; 
Πότες θα κάνοµε πανιά, να κάτσω στο τεµόνι, 
να βλέπω το Ρεϊσντερέ, να µου διαβούν οι πόνοι; 
Να χαµηλώναν τα βουνά, να ‘βλεπα το Λεβάντη, 
να ‘βλεπα και τ’ Αλάτσατα που λάµπουν σα διαµάντι. 
 
Στην παλαιά Ελλάδα, λειτούργησαν οι εφιαλτικές συρµατόφρακτες 

καραντίνες για τα εισερχόµενα προσφυγικά πλοία. Οι πρόσφυγες και οι 
απόγονοι τους ακόµα δεν µπορούν να ξεχάσουν και καταγγέλλουν τα 
ακατάλληλα κολαστήρια που είχαν στηθεί για την υποδοχή τους, στα οποία 
διασύρθηκε η αξιοπρέπειά τους. Στη συνέχεια, ζούσαν σε χιλιάδες σκηνές 
γύρω από τις πόλεις, κυρίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.  

Τα ατµόπλοια και οι σιδηρόδροµοι καθηµερινά αποβίβαζαν ατελείωτα 
καραβάνια θυµάτων της Μικρασιατικής τραγωδίας. Η ταλαιπωρία, οι κλίβανοι, 
η πείνα, ο τύφος, η ελονοσία, η φυµατίωση και η έλλειψη στέγασης  και 
ύδρευσης συνθέτουν την εικόνα της προσφυγιάς77.  

Κάποιοι έµειναν εκεί που τους άφησαν τα καράβια, άλλοι σκόρπισαν στην 
Αµερική, στην Αυστραλία, στην Αφρική, στη βόρεια Ελλάδα και στην Κρήτη, 
µε το φόβο ζωγραφισµένο στα πρόσωπά τους για πολύ καιρό. Μάταια 
περίµεναν να έρθουν οι δικοί τους από την Ανατολή και οι αιχµάλωτοι78.  

Χρησιµοποιήθηκαν για την εγκατάσταση τους όλοι οι δηµόσιοι χώροι, 
δρόµοι, προκυµαίες, σχολεία, αποθήκες, στρατώνες, εκκλησίες, αποθήκες, 
τζαµιά, τα Παλαιά Ανάκτορα και όλα τα δηµόσια οικήµατα. Στη συνέχεια, οι 
ίδιοι, συνειδητοποιώντας τον κίνδυνο που αντιµετώπιζαν, επέταξαν ορισµένα 
σπίτια, κινηµατογράφους και καφενεία. ∆ηµιουργήθηκαν καταυλισµοί στους 
οποίους στήθηκαν σκηνές και παραπήγµατα79.  

                                                 
75 Ν. Ανδριώτης, ό.π. (υπόσ. 62), σ. 80, Ο ίδιος, Το Μικρό Ταξίδι. Η αφήγηση και 
εγκατάσταση των Μικρασιατών Προσφύγων στις Οινούσσες, Ναυτικό Μουσείο 
Οινουσσών, Αθήνα 1998, σ. 19, Γ. Ιωάννου, ό.π. (υπόσ. 33), σ. 56 
76 Μ. Κοροµηλά - Θ. Κοντάρας, ό.π. (υπόσ. 74), σ. 191 
77 Ν. Ανδριώτης, ό.π. (υπόσ. 75, σ. 81 
78 Γ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 72, σ. 32 
79 Ν. Ανδριώτης, ό.π. (υπόσ. 77), σ. 82, Β. ∆. Γκιζελή, «Επίταξις Ακινήτων 
Κατοικουµένων ή Οπωσδήποτε Χρησιµοποιηµένων», Ο Ξεριζωµός και η Άλλη 
Πατρίδα. Οι Προσφυγουπόλεις στην Ελλάδα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού 
Πολιτισµού, Αθήνα 1997, σσ. 72-73 
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Ο θρήνος και ο σπαραγµός αδυνατούσαν να χαλιναγωγήσουν τη 
συγκινησιακή διάσταση της όλης κατάστασης

80. Παντού υπήρχαν 
µαυροντυµένες γυναίκες που ξενοδούλευαν για να µπορέσουν να µεγαλώσουν 
τα παιδιά τους. Νόµιζαν ότι η συµφορά θα ήταν προσωρινή, ότι ήταν ένας 
διωγµός όπως οι προηγούµενοι και περίµεναν αργά ή γρήγορα ότι θα 
επέστρεφαν στην πατρίδα81. 

Έτσι κατόρθωσαν να επιβιώσουν τον πρώτο καιρό το 1,5 περίπου 
εκατοµµύριο των προσφύγων82. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι  σύµφωνα µε την 
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, το 1928 ο πληθυσµός της χώρας 
µας αυξήθηκε και έφτασε τα 6.204.684 εκατοµµύρια κατοίκους από 2.631952 
που ήταν το 1907. Η αύξηση αυτή προήλθε από την προσάρτηση εδαφών ως 
απόρροια της εφαρµογής  της Συνθήκης της Λοζάννης και από την εισδοχή 
των προσφύγων83. 

Οι ταλαιπωρηµένοι πρόσφυγες είχαν να αντιµετωπίσουν τις επιθέσεις των 
Παλαιοελλαδητών, σωµατικές και ψυχολογικές. Το φθηνό εργατικό δυναµικό 
που κατέφτασε επιδείνωσε την ξενοφοβία, καθώς η ανεργία που προϋπήρχε 
ήταν µεγάλη. Ξαφνικά άρχισαν να έρχονται και οι αιχµάλωτοι από τη Μικρά 
Ασία

84.  
Η Συνθήκη της Λοζάννης για την ανταλλαγή πληθυσµών προέβλεπε την 

αποζηµίωση στο ακέραιο της περιουσίας των προσφύγων, µε τη ρευστοποίηση 
των περιουσιών των µουσουλµάνων ανταλλάξιµων και, εάν έµενε χρεωστικό 
υπόλοιπο υπέρ της Ελλάδας, η Τουρκία αναλάµβανε τη ρητή υποχρέωση της 
καταβολής του. Όµως, η Συνθήκη της Άγκυρας που υπέγραψαν οι δύο χώρες, 
ουσιαστικά καταργούσε τις υποχρεώσεις της Τουρκίας. Το χειρότερο ήταν ότι 
ελάχιστα από την περιουσία που άφησαν οι Τούρκοι στην Ελλάδα πέρασαν 
στα χέρια των προσφύγων (ανταλλάξιµα). Το δηµόσιο που οικειοποιήθηκε την 
τουρκική ανταλλάξιµη περιουσία µεταβίβασε µόνο ένα µέρος της στους 
πρόσφυγες

85.  
Με τη µεσολάβηση της Κοινωνίας των Εθνών ιδρύθηκε η Επιτροπή 

Αποκατάστασης Προσφύγων (Ε.Α.Π.) και παραχωρήθηκε δάνειο για το σκοπό 
αυτό

86. Την περίοδο εκείνη κατασκευάστηκαν 27.610 προσφυγικές κατοικίες. 

                                                 
80 Ι. Μουρέλος, Το Οδυνηρό Φινάλε των Ψευδαισθήσεων της «Μεγάλης Ιδέας», Ε-
Ιστορικά, Η Μικρασιατική Καταστροφή, τ. 46, Ελευθεροτυπία, Αθήνα (31/8/2000), σ. 
46 
81 Γ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 78) 
82 Έλ. Κοντογιώργη, «Αγροτικές Προσφυγικές Εγκαταστάσεις στη Μακεδονία: 1923-
1930», ∆ελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόµ. 9, Μικρασιατική Καταστροφή και 
Ελληνική Κοινωνία, Αθήνα 1992, σ. 48 
83 ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 2001, ΕΣΥΕ, σ. 43 
84 Ν. Ανδριώτης, ό.π. (υπόσ. 77), σ. 85 
85 Β. ∆. Γκιζελή, ό.π. (υπόσ. 53), σσ. 63-65. 
86 H. Morganthau, I was sent in Athens, New York, 1929, pp. 120, 330 
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Οι σκηνές και τα παραπήγµατα παραχώρησαν τη θέση τους σε µικρά 
νοικοκυρεµένα σπίτια87.  

Η ατολµία του κράτους για ριζοσπαστικές αποφάσεις τους συσπείρωσε 
σωµατειακά και παµπροσφυγικά και τους ώθησε στο να εναποθέσουν τις 
ελπίδες τους στις οργανώσεις τους. Οπλισµένοι µε πνεύµα αλληλεγγύης, 
δυναµισµό και τόλµη ανέλαβαν µόνοι τους την ευθύνη της στέγασής τους, 
αξιοποιώντας την εφευρετικότητά τους88. 

Αντιλαµβανόµενοι τη µονιµότητα της κατάστασης οι πρόσφυγες, άρχισαν 
µε κάθε τρόπο µόνοι τους, να χτίζουν σπίτια, εκκλησίες και σχολεία στους 
τόπους εγκατάστασης. Η κοινή δυστυχία αλλά και η κοινή καταγωγή, τους 
ώθησε να είναι συσπειρωµένοι γύρω από τα κοινοτικά µέλη της γενέτειράς 
τους. Στο βαθµό που οι συνθήκες το επέτρεπαν, οι δηµοτικές και προσφυγικές 
κοινοτικές οµάδες, για λόγους αυτοπροστασίας και συντοπικής αλληλεγγύης, 
φρόντιζαν να κατοικούν στις ίδιες περιοχές. Τα τοπωνύµια, οι εκκλησίες µε τα 
εικονίσµατα που έφεραν µαζί τους, ακόµη και οι πέτρες που µεταφέρθηκαν 
από την πατρώα γη ήταν στοιχεία που συνέβαλαν στην αναβίωση των τοπικών 
µικρασιατικών κοινοτήτων89.  

Μόλις συνήλθαν, ακόµα και την περίοδο που κατοικούσαν στις εκκλησίες 
και στα σχολεία δεν έλλειπαν τα γλέντια, τα τραγούδια και τα πανηγύρια. Παρ’ 
όλη τη δυστυχία τους, διατηρούσαν µεταξύ τους, σε µεγάλο βαθµό, τις ταξικές 
αποστάσεις. Οι εύποροι έλυσαν µόνοι τα προβλήµατά τους χωρίς την κρατική 
βοήθεια, χάρη στις επενδύσεις που είχαν κάνει νωρίτερα στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό, ενώ οι συνοικισµοί αποτελούσαν ουσιαστικά τα γκέτο των 
προσφύγων

90. Εντούτοις,  τα χρήµατα που ξόδεψε η ελληνική κυβέρνηση για 
την αποκατάστασή τους, τα επέστρεψαν σε µια πενταετία µε τη µορφή φόρου 
από τη δεκάτη91. 

Ήδη το 1922, οι Τσεσµελήδες είχαν ιδρύσει σε πολλά µέρη τις Ελλάδας 
συλλόγους, όπως στη Χίο, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, καθώς και 
κεντρικά προσφυγικά σωµατεία. Οι κατά τόπους Σύλλογοι Κρηναίων ή 
Κρηναϊκοί Σύλλογοι, µαζί µε συλλόγους των άλλων περιοχών της Ιωνίας 
ίδρυσαν την Ιωνική Οµοσπονδία. Το 1923 ιδρύθηκε η Συνοµοσπονδία των 
προσφυγικών σωµατίων, η οποία πραγµατοποιούσε ήδη, από το 1924 
Παµµικρασιατικά Προσφυγικά και Παµπροσφυγικά Συνέδρια. Κύριο σκοπό 
τους, όπως όλα τα προσφυγικά σωµατεία, έχουν τις οικονοµικές διεκδικήσεις, 
τη διανοµή αγροτικού κλήρου, την αποκατάσταση των µελών επαγγελµατικά 
και στεγαστικά92. 

                                                 
87 Ό.π., σ. 334 
88 Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία της Θεσσαλονίκης 316 π.Χ.-1983 µ.Χ., Αφοί Κυριακίδη, 
Θεσσαλονίκη 1997, σ. 40 
89 Ό.π., σσ. 92, 344, 422  
90 Μ. Βαρλάς, πληροφορητής και Γ. Ιωάννου, ό.π. (υποσ. 75) 
91 Άλ. Κυριακίδου-Νέστορος, Λαογραφικά Μελετήµατα ΙΙ, Πορεία, Αθήνα 1993, σσ. 
105-106 
92 Κ. Μαρτάκης, πληροφορητής 
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Το 1930 η Ε.Α.Π. διαλύθηκε και το έργο της ανέλαβε να συνεχίσει η 
ελληνική κυβέρνηση η οποία ποτέ δεν το ολοκλήρωσε. Χιλιάδες αιτήσεις 
αναποκατάστατων προσφύγων, που δικαιούνταν στέγη και που έζησαν για 
δεκαετίες σε παράγκες και παραπήγµατα, εκκρεµούν µέχρι σήµερα93.  

Η κοινωνική αφοµοίωσή τους ήταν δύσκολη, καθώς ήταν βαθιά η 
αντίθεση µεταξύ γηγενών και προσφύγων σε όλα τα επίπεδα της οικονοµικής, 
κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Η εικόνα του πρόσφυγα στη συνείδηση του 
ντόπιου Έλληνα έγινε πραγµατικά µισητή. Η παρουσία τους οδήγησε σε 
σκληρό ανταγωνισµό τόσο στη αγορά εργασίας, εξαιτίας της υπερπροσφοράς, 
αλλά και σε όλη την κλίµακα των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Στην 
κοινή συνείδηση, η προσφυγική µάζα αντιµετωπίστηκε ως επικίνδυνη για τη 
διάβρωση των ηθών. Καθώς προσδέθηκαν στο άρµα του βενιζελισµού, ο 
αντιβενιζελικός πολιτικός κόσµος και ο φιλικός του Τύπος εκµεταλλευόταν τις 
φοβίες των Παλαιοελλαδιτών απέναντί τους και καλλιεργούσε µίσος εναντίον 
τους. Το µίσος δεν άργησε να προσλάβει τη µορφή κοινωνικού ρατσισµού και 
να εξελιχθεί σε βίαιες επιθέσεις94.  

Η αφοµοίωση συνετελέστη µε την πολιτική διάσπαση των προσφύγων στη 
διάρκεια της Κατοχής και του Εµφυλίου. Τότε οι πρόσφυγες χωρίστηκαν στα 
ίδια στρατόπεδα µε τους γηγενείς και έπαψαν οριστικά να αποτελούν ενιαία 
κοινωνική οµάδα µε ιδιαίτερη πολιτική συµπεριφορά95. Ωστόσο, γεγονός το 
οποίο υπογραµµίζουν οι περισσότεροι Μικρασιάτες πρόσφυγες είναι ότι οι 
ηλικιωµένοι, δεν δέχονταν να τους σκεπάσει το χώµα της Ελλάδας, δείχνοντας 
ότι ποτέ δεν ένιωσαν την Ελλάδα, πατρίδα τους. Γνωρίζοντας ότι δεν µπορούν 
να θαφτούν στον τόπο όπου εκείνοι αναγνωρίζουν ως πατρίδα, τελευταία τους 
επιθυµία αποτελεί να τους σκεπάσουν εδώ µε χώµα από τον τόπο τους96. 

 
Οι Τσεσµελήδες.  

 
Αποµονωµένοι ανάµεσα σε ξένους πληθυσµούς, ακολούθησαν µε 

συντηρητικότητα τον τρόπο ζωής των τελευταίων βυζαντινών χρόνων, έµειναν 
προσηλωµένοι στη θρησκευτική τους πίστη και διαφύλαξαν µε τον αµυντικό 
τους συντηρητισµό, το γλωσσικό τους ιδίωµα και τις τοπικές παραδόσεις, όπως 
τη µουσική, τους χορούς και τη λαϊκή τους τέχνη. Ασυναίσθητα µε τον τρόπο 
αυτό, προσπάθησαν να διατηρήσουν την ταυτότητά τους. Χρησιµοποιούσαν 
την ελληνική γλώσσα σε όλους τους τοµείς της δραστηριότητάς τους, η οποία 
αναµφίβολα, είχε δεχτεί  επιρροές από την τούρκικη97.  

                                                 
93 Ν. Ανδριώτης, ό.π. (υπόσ. 84), σ. 87, Γ. Α. Γιαννακόπουλος, ό.π. (υπόσ. 66), σ. 90, 
Γ. Ιωάννου, ό.π. (υπόσ. 90), σ. 80 
94 Γ. Α. Γιαννακόπουλος, ό.π., σ. 91 
95 Γ. Θ. Μαυρογορδάτος, «Το Ανεπανάληπτο Επίτευγµα», ∆ελτίο Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών, τόµ. 9, Αθήνα 1992, σσ. 9-12 
96 Κ. Μαρτάκης και ∆. Μπούρχας, πληροφορητές 
97 Συµπέρασµα γράφουσας µετά από µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας και των 
συνεντεύξεων 
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Το 1922, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο  συνολικός πληθυσµός της πόλης 
ήταν περίπου 17.000. Οι Έλληνες ανέρχονταν περίπου, στους 15.00098. Οι 
κάτοικοι ασχολούνταν στην πλειονότητά τους µε τη γεωργία, εντούτοις, ένα 
σηµαντικό µέρος τους ασχολούνταν πάντα µε τη ναυτιλία και το εµπόριο. Τα 
καράβια του Τσεσµέ συντέλεσαν στη συχνή επαφή των κατοίκων µε τον έξω 
κόσµο, µε νέες ιδέες και νοοτροπίες και ασφαλώς οδήγησαν στην πνευµατική 
και οικονοµική ανάπτυξη του τόπου99. Η συµβίωση Ελλήνων και Τούρκων 
ήταν καλή, χωρίς προβλήµατα και προστριβές. Ζούσαν σε ξεχωριστούς 
µαχαλάδες, αλλά οι δύο εθνότητες διατηρούσαν φιλικές σχέσεις, όχι όµως 
εµπορικές

100. Χαρακτηριστικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι οι Έλληνες δεν 
µίλαγαν την τούρκικη γλώσσα101. Υπήρχαν εκείνοι που συµπαθούσαν τους 
Έλληνες, αντίθετα άλλοι, τους αποκαλούσαν γκιαούρηδες. Οι Τούρκοι, όµως, 
προσέφεραν ψωµί στους φυλακισµένους και έκαναν συσσίτιο για τα φτωχά 
παιδιά, ανεξαρτήτως της θρησκείας τους102.  

 
Η ∆ιοίκηση.  

 
 Όσον αφορά στην τουρκική διοίκηση στην περιοχή, ο Τσεσµές ήταν 

ξεχωριστή επαρχία, ο Καζάς Τσεσµέ, υπαγόταν στο Νοµό (Σαντζάκιο)  
Σµύρνης της Γενικής ∆ιοίκησης (Βιλαέτι) Αϊδινίου103. Ήταν έδρα Έπαρχου 
(Καϊµακάµη) και Ειρηνοδίκη (Κατή) και Υποδιοίκηση Χωροφυλακής. Υπήρχε 
ακόµη ∆ηµαρχία και Εφορία

104. Ανήκε δηλαδή, στη ζώνη των 
ελληνορθόδοξων κοινοτήτων που, ως ένα βαθµό, επηρεαζόταν 
κοινωνικοοικονοµικά από την πρωτεύουσα της Ιωνίας.  

Ο ίδιος ο Τσεσµές παρουσίαζε αξιόλογη οικονοµική ανάπτυξη, γι’ αυτό 
και η χερσόνησος του Τσεσµέ συνιστούσε σοβαρό πόλο έλξης για τη 
συγκέντρωση πολλών κοινοτήτων γύρω από αυτόν. Η σηµασία του ως τοπικό 
κέντρο είναι εµφανής από τον αριθµό των χωριών που τον περιβάλλουν105. 

Σχετικά µε την εκκλησιαστική εξουσία, οι Έλληνες είχαν το χριστιανό 
Μουχτάρη (προεστό) και οι Τούρκοι το δικό τους. Ο Τούρκος Μουχτάρης είχε 
περισσότερη δύναµη. Καθήκον του ήταν να µαζεύει τα «δοσίµατα». Η εκλογή 
του γινόταν αποκλειστικά από άντρες που ήταν κτηµατίες και πλήρωναν 

                                                 
98 Α. Ν. Βέης, ό.π. (υπόσ. 30), σ. 12 
99 Στ. Χατζήµπεης, ό.π. (υπόσ. 68), σ. 233 
100 Γ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 81) 
101 Κ. Κόκκαλης, ό.π. (υπόσ. 14) 
102 Γ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 99) 
103  Ό.π. 
104 Γ. ∆. Αικατερίνη, Χαµένες Πατρίδες. Το Χωριό µας η Αγία Παρασκευή του Τσεσµέ, 
1760-1922, Σκιάθος 1984 σσ. 19-20 
105 Σ. Αναγνωστοπούλου, ό.π. (υπόσ. 44), σσ. 141-142 
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εβλάκια (emlâk), δηλαδή κτηµατικό φόρο. Στο συµβούλιο του Καϊµακαµλίκι 
υπήρχαν για τυπικούς λόγους ένας ή δύο χριστιανοί Τσεσµελήδες106. 

Στην πόλη λειτουργούσαν και δικαστήρια, για την επίλυση όµως των 
διαφορών τους οι Έλληνες κάτοικοι πήγαιναν στο δεσπότη. Στα δικαστήρια 
πήγαιναν για τις πολύ σηµαντικές ανάγκες και τις µεγάλες υποθέσεις107. 
Επιπλέον, υπήρχαν φοροεισπράκτορες και αστυνοµικό σώµα108 το οποίο 
αποτελούνταν είκοσι ζαπτιέδες. 

Οι σουλτάνοι, προστάτευαν τους Έλληνες επειδή ήταν περισσότερο 
παραγωγικοί από τους µουσουλµάνους και µε τους φόρους που πλήρωναν 
συνεισέφεραν στην οικονοµική ευρωστία της Οθωµανικής αυτοκρατορίας. Οι 
οδηγίες ήταν να µην δυναστεύονται από τους τοπάρχες και τους ντερεµπέηδες, 
έτσι ώστε να έχουν απολαβές109. Ο Τσεσµές είχε παραχωρηθεί ως φέουδο στον 
Μελέκ πασά, στο οποίο δούλευαν κεχαγιάδες Έλληνες. Όταν εδραιώθηκε 
στους κατακτητές το αίσθηµα της νίκης, τα πράγµατα έβαιναν πιο οµαλά και ο 
εξισλαµισµός σταµάτησε110. 

 Στη ∆ηµαρχία εκλεγόταν χριστιανός ∆ήµαρχος. Κατόπιν συνεννόησης 
µεταξύ του ελληνικού πληθυσµού και ύστερα από πολλά χρόνια, εξέλεγαν και  
κάποιον Τούρκο «για να µην πικραίνονται που είχαν αρχές και εξουσία και δεν 
µπορούσαν να βγάλουν ένα δήµαρχο». Και σε αυτές τις εκλογές ψήφιζαν όσοι 
είχαν περιουσία. Ο νόµος καθόριζε πόσα ντολούµια γης έπρεπε να έχει κάποιος 
για να έχει το δικαίωµα να συµµετέχει στις εκλογές. Χαρακτηριστικό είναι το 
ότι οι κάτοικοι του τόπου, αν το επέτρεπαν οι οικονοµικές τους δυνατότητες, 
αγόραζαν περισσότερη γη για να αποκτήσουν δικαίωµα ψήφου111. 

Η ∆ηµαρχία επέλεγε µια επιτροπή που δρούσε ως αγορανοµία. Η 
συνηθέστερη εργασία τους ήταν να ζυγίζουν το ψωµί. Αν ήταν ελαφρότερο το 
κατείσχαν και το µοίραζαν στους φτωχούς. Επίσης, η ∆ηµαρχία διόριζε 
υπαλλήλους οι οποίοι κάθε σούρουπο, άναβαν τα φανάρια112. 

 
Η Εκκλησία. 

 
Η οργάνωση του πολιτικού κα διοικητικού συστήµατος της Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας, βασιζόταν στη θρησκευτική πίστη των κατοίκων. Οι 
ορθόδοξοι χριστιανοί της αυτοκρατορίας αποτελούσαν το µιλλέτ των Ρωµιών, 

                                                 
106 Il. Ortayli, “Greeks in the Ottoman Administration during the Tanzimat Period”, D. 
Gondicas - Ch. Issawi (ed.), Ottoman Greeks in the Age of Nationalism, The Darwin 
Press-Princeton, New Jersey, 1999, p. 104 
107 Γ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 102) 
108 St. Shaw - Ez. Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, vol. II, 
University Press, Cambridge 1997, p. 340 
109 Γ. Τενεκίδης, ό.π. (υπόσ. 28), σ. 11 
110 Κ. Σηµηριώτης, ό.π. (υπόσ. 59) 
111 Κ. Σηµηριώτης, ό.π. 
112 Ό.π. 
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µε επικεφαλής τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης, ο οποίος ήταν υπεύθυνος 
για όλα τα κοσµικά θέµατα που αφορούσαν τους ορθόδοξους113.  

Η δυτική Ερυθραία υπαγόταν στην Ιερά Μητρόπολη Εφέσου από τα 
πρώιµα χριστιανικά χρόνια ως το 1902. Στα τέλη του 18ου αιώνα υπήρχε το 
κοινό αίτηµα της σύστασης Επισκοπής στην πολυάνθρωπη δυτική 
Ερυθραία

114.  
∆ύο σηµαντικές φυσιογνωµίες της Μεγάλης Εκκλησίας οι οποίοι και 

απαγχονίστηκαν το Πάσχα του 1821, αποφάσισαν την ανασύσταση της 
παλαιάς Επισκοπής Ερυθρών, για την κάλυψη των αναγκών χιλιάδων 
Χριστιανών που κατοικούσαν στην Ερυθραία. Το 1806 µε εισήγηση του 
Μητροπολίτη Εφέσου ∆ιονυσίου Καλλιάρχου, επί του Πατριάρχη 
Κωνσταντινούπολης Γρηγορίου του Ε΄ του εθνοµάρτυρα, η νέα Επισκοπή 
έδρευε στον Τσεσµέ και ήταν µία από τις τριάντα έξι Επισκοπές της 
Μητροπόλεως Εφέσου. Η πόλη ανέκτησε έκτοτε και το ελληνικό της όνοµα, 
Κρήνη, που είναι η µετάφραση του τουρκικού Τσεσµέ. Έτσι, µετονοµάστηκε 
σε Επισκοπή Κρήνης και Ανέων (Άνεα ή Σώκια)115. 

Αργότερα, το 1902, µετά τον διαχωρισµό σε Επισκοπή Κρήνης και της 
Επισκοπής των Ανέων, επί Πατριάρχου Ιωακείµ Γ΄, προήχθη σε ανεξάρτητη 
Μητρόπολη Κρήνης, µε πρώτο Μητροπολίτη των Θεόκλητο από τις Κυδωνιές. 
Περιελάµβανε κωµοπόλεις, κεφαλοχώρια και χωριά της δυτικής και βόρειας 
Ερυθραίας

116 (όπως τα Καράµπουρνα, όπου ζούσε µεγάλος αριθµός 
τουρκόφωνων οι οποίοι διάβαζαν το ευαγγέλιο στα τούρκικα) καθώς και τα 
Σώκια µε τα χωριά τους117. Η Μητρόπολη Κρήνης όφειλε να καταβάλει στο 
Εθνικό Ταµείο και στον Πατριάρχη 42.750 µπαγκανότες, ως εισφορά που ήταν 
ανάλογη µε τον αριθµό των πιστών118. 

Το σύνολο των πιστών στο σύνολο της Επισκοπής Κρήνης ήταν περίπου 
60.000 και το ποσοστό των Ρωµιών ανερχόταν στο 80%119. Αυτοί 
αντιπροσώπευαν στον Τσεσµέ το 80% του πληθυσµού, µε 15.000 κατοίκους, 
στα Αλάτσατα το 99%, µε πληθυσµό 14.500 και στα χωριά Αγ. Παρασκευή, 
Κάτω Παναγιά, Λυθρί, Μελί και Ρεϊς-Ντερέ το 100%. Στα καραµπουρνιώτικα 
χωριά Μουρντουβάνι, Αχιρλί κ.α. αποτελούσαν το 50 ή 70 % του πληθυσµού. 
Τα αµιγώς τουρκικά χωριά στη χερσόνησο του Τσεσµέ ήταν λιγοστά και µε 
µικρό αριθµό κατοίκων120.  

                                                 
113 Μ. Καπλάνογλου, Παραµύθι και Αφήγηση στην Ελλάδα. Μια Παλιά Τέχνη σε µια 
Νέα Εποχή, Πατάκη, Αθήνα 2002, σ. 89 
114 Μ. Κοροµηλά - Θ. Κοντάρας, ό.π. (υπόσ. 76), σ. 84 
115 Στ. Χατζήµπεης, ό.π. (υπόσ. 99), σ. 228 
116 Ν. Βέης, ό.π. (υπόσ. 98), σσ. 4, 12) 
117 Κ. Σηµηριώτης, ό.π. (υπόσ. 112) και Στ. Χατζήµπεης, ό.π. (υπόσ. 115), σ. 228 
118 Σ. Αναγνωστοπούλου, ό.π. (υπόσ. 105), σ. 394 
119 Ό.π., σ. 179 
120 Μ. Κοροµηλά - Θ. Κοντάρας, ό.π. (υπόσ. 114), σ. 92 
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Από το 1806, λοιπόν, ο Τσεσµές έγινε εκκλησιαστικό κέντρο µιας 
πολυάνθρωπης περιφέρειας, η οποία αναπτυσσόταν ακολουθώντας τους 
ρυθµούς ανάπτυξης της µεγαλούπολης Σµύρνης και της Χίου που έλεγχε ένα 
µεγάλο µέρος των εµπορικών δραστηριοτήτων της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας

121. Η επαρχία Κρήνης αριθµούσε εβδοµήντα πέντε ενοριακούς 
ναούς και τριακόσια ξωκλήσια. Οι κάτοικοί της φηµίζονταν για την 
προσήλωση τους στην ορθοδοξία.  

Ο Αγ. Χαράλαµπος ήταν η Μητρόπολη και η µεγαλύτερη εκκλησία της 
Ανατολικής Εκκλησίας µετά την Αγία Σοφία (40µ. µήκος, 19µ. πλάτος). Ο 
πρώτος ναός πυρπολήθηκε το 1823. Όταν πέρασαν τα «φόβια», τα ερείπια του 
ναού κείτονταν στο κέντρο της πόλης. Το 1829 που επέστρεψαν οι κάτοικοι 
που είχαν προσφύγει στα κοντινά νησιά, είχαν το αίτηµα ανοικοδόµησης του 
ναού. Οι Τσεσµελήδες χρειάζονταν πολύ µεγαλύτερους ναούς από αυτούς που 
κάλυπταν οι παλαιότερες ανάγκες. Αρµόδια αρχή ήταν το τουρκικό 
Ναυαρχείο. Η άδεια για την ανέγερσή του έπρεπε να δοθεί από τον Καπουδάν 
Πασά, στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγονταν η Ερυθραία και η Χίος. Για να 
πεισθεί ο αρχιναύαρχος να δώσει τέτοια άδεια, η κοινότητα ανέθεσε την 
αποστολή σε ένα σπουδαίο ναυτικό, τον Κρητικό καπετάνιο Νικολή Λια, ο 
οποίος µε την παροιµιώδη γενναιότητά του και την εξαιρετική ικανότητά του 
ως ναυτικού, είχε αποσπάσει το θαυµασµό και την εύνοια των Τούρκων122. 

Ο καπετάνιος πήγε στην Κωνσταντινούπολη, πήρε τα απαραίτητα 
φιρµάνια και δυο σχοινιά σφραγισµένα στις άκρες. Το µήκος τους καθόριζε τις 
διαστάσεις του ναού. Οι διαστάσεις, όµως, δεν ικανοποιούσαν τον καπετάνιο. 
Επιστρέφοντας, εφόσον δεν µπορούσε να επέµβει στα καλά σφραγισµένα άκρα 
των σχοινιών του Ναυαρχείου, τα έκοψε στη µέση και καθώς ήταν έµπειρος 
σχοινοπλόκος, τα συνέπλεξε µε ένα όµοιο σχοινί και έτσι αυξήθηκαν οι 
διαστάσεις του ναού κατά 40 µέτρα. Οι µουσουλµάνοι του Τσεσµέ έκαναν 
µεγάλες προσπάθειες για την παρεµπόδιση των εργασιών, αλλά τελικά, 
επικράτησαν τα σφραγισµένα από την Υψηλή Πύλη σχοινιά, που είχε νοθεύσει 
ο καπετάν Λιας123.   

Έτσι, ο Άγιος Χαράλαµπος του Τσεσµέ κατείχε την πρώτη θέση µεταξύ 
των λαµπρότερων ναών ολόκληρης της ορθόδοξης Ανατολής. Θύµιζε 
πρωτοβυζαντινούς ναούς, ήταν τρίκλιτη βασιλική µε 24 κίονες από κόκκινο 
µάρµαρο. Το βόρειο κλίτος ήταν αφιερωµένο στην Παναγία και το νότιο στον 
Αγ. Στέφανο. Χωρούσε 3.000 εκκλησιαζόµενους. Οι αγιογραφίες οι οποίες 
κάλυπταν ολόκληρο το ναό αποτελούσαν ένα θαυµάσιο σύνολο, έργο το οποίο 
είχε φιλοτεχνήσει ο  Ιωάννης Σιταράς ο Παριανός124. Εδώ στοιβάχτηκαν 

                                                 
121 P. Jeancard, L’ Anatolie, Librairie Française, Paris 1919, p. 120 
122 Στ. Χατζήµπεης, ό.π. (υπόσ. 115), σ. 207 
123 Ό.π., σ. 208 
124 Προσφυγικός Κόσµος, «Εορτάζουν οι Μικρασιατικές Πατρίδες», Αθήνα (23-2-58), 
Αρχεία Υλικού 1930-1970. Μικροφίλµ: Ιωνία 113, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών 
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χιλιάδες γυναικόπαιδα στις αρχές Σεπτεµβρίου του 1922 περιµένοντας να 
µπουν στα πλοία της σωτηρίας125. 

Μέσα στον αυλόγυρο του καθεδρικού ναού βρισκόταν το µεγάλο κτίριο 
της Μητρόπολης. Εκεί ήταν το Συµβολαιογραφείο, όπου τηρούνταν τα µητρώα 
και τα ληξιαρχικά βιβλία. Κάθε ενορία είχε έναν ιερέα και διάκους126. Το 
εκκλησιαστικό συµβούλιο αποτελούνταν από δηµογέροντες και τον ∆εσπότη. 
Από το µέγαρο της Μητρόπολης ασκούσαν δικαστική εξουσία. Εκεί πήγαινε ο 
κόσµος για τις κληρονοµιές και τις διαθήκες ή τα προικοσύµφωνα, όπως τα 
έλεγαν

127. Αναγέρθηκε, επίσης, το µητροπολιτικό Μέγαρο όπου στεγαζόταν ο 
Μητροπολίτης, τα γραφεία του Μικτού συµβουλίου της Μητρόπολης και 
πολλοί κοινωνικοί σύλλογοι. Οι συντεχνίες, τα εσνάφια στεγάζονταν σε 
ιδιαίτερα γραφεία128. 

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην εκκλησία της Ευαγγελίστριας 
(1835) µε το περίφηµο τέµπλο του Γιαννούλη Χαλεπά και το υψηλότερο 
κωδωνοστάσιο ορθόδοξης εκκλησίας στον κόσµο (41 µέτρα), όµοιο µε της 
Παναγίας της Τήνου. Το ονόµαζαν Καρυάτιδα. Χτίστηκε από δωρεές 
Τσεσµελήδων και κυρίως των αγροτών. Αρχιτέκτονας ήταν ο πρόεδρος της 
Ένωσης Μικρασιατών περιφέρειας Κρήνης, Συνταγµατάρχης ∆. Χατζηλιάς. 
Εκτελεστής του έργου ήταν ο Κουφουδάκης, σπουδαίος Τσεσµελής µαρµαράς 
και µαθητής του Χαλεπά. Είχε πέντε κουµπέδες και µέχρι τον πρώτο ήταν 
ντυµένος µε σκληρό, σκούρο γρανίτη. Στην ανώτερη εικόνα του 
κωδωνοστασίου ήταν ζωγραφισµένος ο χάρτης της Ερυθραίας από το ζωγράφο 
και φωτογράφο Ψυχάκη129.  

Στο µεγάλο σεισµό του 1883, ενώ κατέρρευσαν όλα τα µεγάλα κτίρια, το 
κωδωνοστάσιο έµεινε άθικτο. Έκτοτε, παρέµεινε θρύλος, ακόµα και µεταξύ 
των µουσουλµάνων, ότι πολλοί είδαν την Παναγία να αγκαλιάζει το σταυρό 
του κωδωνοστασίου ενώ ταλαντευόταν µε γωνία σαράντα πέντε µοιρών. Το 
Σεπτέµβρη του ’22, µετά από διαταγή του Κεµάλ, ο ναός βοµβαρδίστηκε µε 
βαρέα πολυβόλα, το κωδωνοστάσιο καταστράφηκε και τα µάρµαρα του 
µεταφέρθηκαν στην Άγκυρα130.   

Στην πόλη του Τσεσµέ λειτουργούσαν πέντε εκκλησίες. Ο µητροπολιτικός 
ναός του Αγ. Χαραλάµπους (1832), ο Ευαγγελισµός (1835), ο Αγ. 
Παντελεήµονας (1840), η Παναγία Ψαριανή (1873) και η Αγ. Φωτεινή (1881). 
Για την εκκλησία του Αγ. Παντελεήµονα έλεγαν τους παρακάτω στοίχους131:  

 

                                                 
125 Μ. Κοροµηλά - Θ. Κοντάρας, ό.π. (υπόσ. 120), σ. 87, Στ. Χατζήµπεης, ό.π. (υπόσ. 
123), σσ. 207-208, Παράρτηµα ΙΙ 
126 Κ. Κόκκαλης, ό.π. (υπόσ. 101) 
127 Γ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 107) 
128 Στ. Χατζήµπεης, ό.π. (υπόσ. 125), σ. 214 
129 Προσφυγικός Κόσµος, ό.π. (υπόσ. 124) 
130 Στ. Χατζηµπέης, ό.π. (υπόσ. 128), σσ., 209-211 
131 Α. ∆. Τροβάς, Εκεί που δεν Χτυπούνε  πια οι Καµπάνες. Τσεσµές (Κρήνη), Αθήνα 
1976, σ. 65 
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Άη µου Παντελέµονα 
Που ‘σαι στον Κορακάρη, 
Σου πρέπει το καµπαναριό 
Γιατ’ είσαι παλικάρι. 
 
Επίσης, υπήρχαν 34 εκκλησάκια, τα περισσότερα ξωκλήσια στα κτήµατα 

και δύο ορθόδοξα µοναστήρια. Κατά τη διάρκεια του Μεγάλου ∆ιωγµού 
(1914-1918) ένα µεγάλο µέρος από αυτά καταστράφηκαν132. Οι εκκλησίες 
λειτουργούσαν τακτικά και γινόντουσαν επίσης, πανηγύρια. Επίσης, 
λειτουργούσαν τέσσερα γυναικεία µοναστήρια133.  

Επί Μητροπολίτη Θεόκλητου, η Κοινότητα Κρήνης έκρινε απαραίτητη τη 
σύσταση νεκροταφείου. Μέχρι τότε, η ταφή των νεκρών γινόταν στα προαύλια 
των εκκλησιών, εις βάρος όπως τόνιζαν, του πολιτισµού της πόλης. Τη δαπάνη 
ανέλαβε ο έµπορος Μιχ. Ψωµαδάκης, ο οποίος θεωρείται  ευεργέτης της πόλης 
και το νεκροταφείο ονοµάστηκε «Ψωµαδάκειον»134. 

Όλες οι καµπάνες των εκκλησιών χτυπούσαν διπλοκάµπανο εορταστικό 
και λειτουργούσαν χωρίς να δηµιουργείται πρόβληµα, εκτός από τον Αγ. 
Νικόλαο του Μαρασιού, που συνήθως, διακόπτονταν η λειτουργία, εξαιτίας 
του ότι βρισκόταν σε τούρκικο µαχαλά135.  

 
Η Πόλη. 

 
Οι Έλληνες απλώνονταν παραλιακά προς βορρά. Ο αριθµός των σπιτιών 

ήταν περίπου 4.000. Η Κρηναία Σχολή αρρένων είχε κτιστεί στην ανατολική 
παρυφή της πόλης, αλλά σύντοµα περικυκλώθηκε από σπίτια και η συνοικία 
αυτή, ονοµάστηκε Σχολειά. Ανατολικά της συνοικίας άρχιζε ο ελαιώνας, τα 
υψώµατα των Εφτά Μύλων και πίσω από αυτά τα Αµπέλια του Παλαβού του 
Ντερέ. Νότια των Σχολείων, θα συναντούσαµε τη συνοικία της Αγ. Φωτεινής 
και στη συνέχεια, τις συνοικίες Λότζα και Μαρµαρά οι οποίες απλώνονταν 
προς το ύψωµα «∆ύο Μύλοι». Οι δύο αυτοί ανεµόµυλοι αλεύρων 
λειτουργούσαν µέχρι πρόσφατα. Ο Μαρµαράς ήταν η περισσότερο 
πυκνοκατοικηµένη συνοικία136.  

Υπήρχαν λίγες οικογένειες Αρµενίων. Στον τούρκικο µαχαλά υπήρχε η 
συνοικία των µαύρων, τα Μώρικα. Κοντά στην προκυµαία έµεναν φτωχές 
οικογένειες Τούρκων από τη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη από το 1914. Αρχικά 
εκεί γινόταν παζάρι µε καπνά που τα µετέφεραν ως εδώ µε καµήλες. Στην 
παραλία βρισκόταν η τουρκοεβραϊκή συνοικία Μπαράγασι, που εκτεινόταν 
µέχρι τον Τεκέ. Τεκές λεγόταν ένα παλιό µουσουλµανικό προσκύνηµα, το 
                                                 
132 Μ. Κοροµηλά - Θ. Κοντάρας, ό.π. (υπόσ. 125), σ. 88 
133 Στ. Αντωνοπούλου, Μικρά Ασία, ανάτυπο, Αθήνα 1907, σ. 160 
134 Γ. Βαλαµπούς, 30 Χρόνια Ένωση Μικρασιατών Περιφέρειας Κρήνης, Αθήνα 1985 
σ. 24 
135 Ό.π. 
136 Κ. Κόκκαλης, ό.π. (υπόσ. 126) 
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οποίο σταδιακά αχρηστεύθηκε διότι περικυκλώθηκε από σπίτια Ελλήνων, στην 
πλειοψηφία τους ναυτικών. Οι Έλληνες αναρριχήθηκαν προς το Κορακάρι, του 
οποίου η µία πλευρά που έφτανε µέχρι τη θάλασσα ήταν κατάφυτη από 
αµπέλια και δέντρα οπωροφόρα και έφτανε µέχρι τους Αγ. Σαράντα137.  

 Με τους σεισµούς του 1881 καταστράφηκαν τα περισσότερα παλιά σπίτια 
και ουσιαστικά η πόλη ξαναχτίστηκε. Τότε έγιναν αποστραγγιστικά έργα στην 
περιοχή νότια της πόλης, η οποία παλαιότερα ήταν ορυζώνας. Στους λόφους 
γύρω από την πόλη υπήρχαν δεκαπέντε ανεµόµυλοι138. 

Μέσα στην πόλη υπήρχαν λιθόστρωτοι δρόµοι πλάτους τρία έως τέσσερα 
µέτρα, έργα που φανερώνουν την καλή οργάνωση του χώρου, είτε από 
Βυζαντινούς, είτε από Γενοβέζους139. Οι δρόµοι µέσα στην πόλη ήταν 
ντουσεµέδες. Όπου µπορούσε πήγαινε το κάρο, ενώ τις ανηφόρες ανέβαιναν 
µόνο τα µουλάρια. Ανάµεσα στους δρόµους υπήρχαν µεγάλα περιβόλια από 
πορτοκαλιές, νεραντζιές, ακακίες και µουριές140.  

 
Χαρακτηριστικό σοκάκι του Τσεσµέ. 

 
Η αγορά απλωνόταν κατά µήκος της προκυµαίας, στον Ταρσανά 

(ναυπηγείο). Εκεί, στον Ταρσανά κοντά στην παραλία, βρισκόταν µια όµορφη 
πλατεία µε πλατάνια και τη βρύση απ’ όπου η πόλη πήρε το όνοµά της. Μια 
ακόµα πλατεία βρισκόταν κοντά στη Μητρόπολη

141.  Στο Ταρσί, όπως 
ονοµαζόταν ο κεντρικός δρόµος της αγοράς, ήταν τα σπίτια των εύπορων 

                                                 
137 Κ. Σηµηριώτης, ό.π. (υπόσ. 117) 
138 Ό.π. 
139 Μ. Κοροµηλά - Θ. Κοντάρας, ό.π. (υπόσ. 132), σ. 40 
140 Κ. Κόκκαλης, ό.π. (υπόσ. 136) 
141 Ό.π. 
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σταφιδέµπορων, όπως των οικογενειών Αναψάκη, Μαρή, Τσελεπηδάκη, 
Καραλή

142. 
Στο λιµάνι υπήρχε ένα ισόγειο πέτρινο κτίριο µε τρεις χαρακτηριστικές για 

τον Τσεσµέ τοξοειδείς πόρτες. Εκεί στεγάζονταν τα κρεοπωλεία, τα 
ιχθυοπωλεία και ένα µεγάλο καφενείο που ήταν η λέσχη των Νεότουρκων. 
Έξω από αυτό βρίσκονταν τα οπωροπωλεία και τα µπακάλικα. Κοντά στο 
κτίριο της αγοράς υψώνονταν τρία ακόµα ισόγεια κτίσµατα που στεγάζονταν 
το Λιµεναρχείο, το Τελωνείο, το Υγειονοµείο, το Τηλεγραφείο και το 
Ταχυδροµείο

143. Το Ταχυδροµείο διεκπεραίωνε την αλληλογραφία µεταξύ 
εσωτερικού και εξωτερικού, το τουρκικό, το αυστριακό και το τηλεγραφείο 
της προκυµαίας144. Η κατάληψή του από τα ελληνικά στρατεύµατα το Μάη του 
1919 απετέλεσε το εναρκτήριο σάλπισµα για την επιστροφή των διωχθέντων 
κατοίκων

145. Περίπου εκατό µέτρα από την προκυµαία υπήρχε ένας φούρνος. 
Εκεί κοντά βρισκόταν και η σπετσαρία (φαρµακείο) Υγεία του γιατρού Γ. 
Βλάµου, ο οποίος ήταν ιατροφιλόσοφος και ιστορικός και χαρακτηριζόταν ως 
ο Ηρόδοτος του Τσεσµέ. Στην παραλία υπήρχε επίσης το κονάκι, ένα διώροφο 
κτίριο όπου στον πρώτο όροφο ήταν οι φυλακές και στο δεύτερο τα γραφεία 
της ∆ιοίκησης. ∆ίπλα υπήρχε η Αγροτική Τράπεζα146.  

Τα καλοκαίρια λειτουργούσαν για τους παραθεριστές τα ξενοδοχεία « 
Αλεξάνδρεια», «Κωνσταντινούπολις» και «Belle Ville»147.  
          

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
142 Σ. Μπόζη, Καππαδοκία - Ιωνία - Πόντος. Γεύσεις και Παραδόσεις, Αστερισµός, 
Αθήνα 1997, σ. 158 
143 C. M. Smyrelis, Une Société Hors de Soi, Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales, Paris 1999, p. 334 
144 Γ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 135), σ. 29 
145 Χ. Μ. Μπίνος, «Η Ελληνική Ταχυδροµική Υπηρεσία εν Μικρά Ασία», µέρ. 1ο, 
Μικρασιατικά Χρονικά, τόµ. 16, Αθήνα 1975, σ. 121 
146 Γ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 144) 
147 Σ. Μπόζη, ό.π. (υπόσ. 142), σ. 159 
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Τµήµα της παραλιακής συνοικίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. 
 
Η Κατοικία. 
 
Γενικά.  

 
Η κατοικία αποτελεί πρωταρχική ανάγκη του ανθρώπου. Είναι ο 

προσωπικός του χώρος µε τον οποίο συνδέεται άµεσα. Εδώ γεννιέται 
ουσιαστικά η κοινωνική του ζωή και διαµορφώνεται, για να αναπτυχθεί σε 
πλατύτερη βάση. Ήταν φυσικό, ο ζωτικός αυτός για τον άνθρωπο χώρος, να 
κερδίσει την αφοσίωσή του και να του προκαλέσει την επιθυµία να τον 
εξωραΐσει. Το σπίτι φανερώνει την οικονοµική ευηµερία  και το βιοτικό και 
πολιτιστικό επίπεδο του τόπου, αλλά και της τέχνης και κατά κύριο λόγο, της 
αρχιτεκτονικής

148. 
Στο πατρικό σπίτι, όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι Τσεσµελήδες 

παντρεύονταν, γεννούσαν, πέθαιναν. Γι’ αυτό προσπάθησαν να 
κατασκευάσουν σπίτια απολύτως λειτουργικά για τις καθηµερινές τους 
ανάγκες. Το συναίσθηµα της ιδιοκτησίας για την κατοικία ήταν έντονο τόσο, 
ώστε να αποτελεί προσβολή για το σωστό  νοικοκύρη να νοικιάζει σπίτι149. 

Έχουν διασωθεί κάποια µεσαιωνικά κτίσµατα έως σήµερα, τα οποία 
ονόµαζαν «γκενεβέζικα», χωρίς όµως, να σηµαίνει ότι ήταν χτισµένα από τους 
Γενοβέζους. Για τους Ερυθραιώτες ο όρος αυτός προσδιόριζε οτιδήποτε 
παλαιό, βυζαντινό ή «ιταλιώτικο». Αυτού του τύπου το σπίτι είχε καµαρωτά 
ανοίγµατα στο ισόγειο, κιονίσκους στις πέτρινες θύρες, ανάγλυφα υπέρυθρα 
και καµαρωτούς φεγγίτες. 

Την εποχή του Μεγάλου Ρεµπελιού150, όταν οι Γενίτσαροι χτυπούσαν τους 
Χριστιανούς, ο κόσµος κρυβόταν όσο µπορούσε περισσότερο. Τα περισσότερα 
σπίτια διέθεταν εισόδους στην πίσω πλευρά, οι οποίες ήταν µονίµως ανοιχτές, 
ώστε να µπορεί ο κόσµος να πηγαινοέρχεται χωρίς την ανάγκη της εξόδου στο 
δρόµο

151. Τότε απήγαγαν τις κοπέλες, τις πήγαιναν στη Χιός και για να τις 
επιστρέψουν, ζητούσαν από την οικογένεια 15.000 γρόσια152.  

Στις παρακάτω υποενότητες επιχειρείται µια περιγραφή των διαφόρων 
τύπων της κατοικίας των Τσεσµελήδων, ανάλογα της κοινωνικής τους  τάξης. 

 
 
 

                                                 
148 Μ. Μερακλής, Λαϊκή Τέχνη, Ελληνική Λαογραφία, τόµ. Γ΄, Οδυσσέας, Αθήνα 1992, 
σ. 119 
149 Κ. Σηµηριώτης, ό.π. (υπόσ. 137) 
150 Γ. Τενεκίδης, ό.π. (υπόσ. 109), σ. 16 
151 Α. Πουλάκης, ό.π. (υπόσ. 56) 
152 Α. Μπερετάς, Αρχεία Υλικού 1930-1970. Μικροφίλµ: Ιωνία 113, Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών 
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1. Υλικά ∆οµής και Κατασκευή  
 
Τα πετρώµατα, έξω από την πόλη του Τσεσµέ, ήταν από την µια πλευρά  

άσπρος πώρος, ενώ από την άλλη κόκκινη σαρµουσακόπετρα (ανδεσίτης-
Λυθρί)153. Χρησιµοποιούσαν ευρέως λυθρόπετρες, αρχαίες πέτρες από το 
Λυθρί, για το χτίσιµο όλων των κτιρίων και των τειχών. Με τα ίδια αρχαία 
γκριζοκόκκινα αγκωνάρια από το Λυθρί έχτιζαν και ξαναέχτιζαν την πόλη και 
τα χωριά. Τις έπαιρναν από ακροπόλεις, τάφους και σπίτια. Γι’ αυτό και τα 
σπίτια ήταν χτισµένα µε πέτρες πολύ µεγάλου µεγέθους

154. Επίσης, 
χρησιµοποιούσαν τις σαρκοφάγους από το Λυθρί για γούρνες σε όλες τις 
βρύσες του Τσεσµέ. Συνεχώς, ερχόντουσαν καΐκια από τη Χίο για να γεµίσουν 
λυθρόπετρες για το χτίσιµο των χιώτικων σπιτιών.  

Επιπλέον, στην Αγία Παρασκευή του Τσεσµέ υπήρχαν τρία λατοµεία, από 
τα οποία εξήγαγαν πέτρα για το δάπεδο, καθώς και για την κατασκευή των 
κατοικιών

155. 
Τα σπίτια έχτιζαν πρακτικοί µάστορες που ήξεραν πολύ καλά τη δουλειά 

τους. ∆ούλευαν πολύ καλά τη ντόπια πέτρα και το έκαναν µε µεράκι. Όλο 
σχεδόν το σινάφι τους έµενε στη γειτονιά του Κορακάρη. Στην Ερυθραία 
εργάστηκαν, εκτός από τους ντόπιους τεχνίτες, Λέσβιοι και Κυκλαδίτες. 
Υπήρχαν κάθε είδους µάστορες: χτίστες, συνβατζήδες (σοβατζήδες), 
ασπριτζήδες, µπογιατζήδες, ξυλουργοί, σιδεράδες και µαραγκοί156.  

Κατά τη θεµελίωση των σπιτιών  έκαναν αγιασµό, χωρίς όµως, να 
σφάξουν κάποιο ζώο, όπως συνήθιζαν σε άλλες κοντινές περιοχές. Στην πόρτα, 
πάνω από το πέτρινο τόξο που τη στεφάνωνε, σκάλιζαν την ηµεροµηνία που 
χτίστηκε το σπίτι και συνήθως µια ευχή, όπως: «σήµερον εµού, αύριο δ’ 
ετέρου»157.  

 
2. Λιθογλυπτική  

 
Η λαϊκή λιθογλυπτική µε τα ανάγλυφα είτε σε πέτρα, είτε σε µάρµαρο, 

έδωσε εντυπωσιακά δείγµατα της υψηλής τέχνης των εκπροσώπων της, 
φροντίζοντας τα διάφορα πέτρινα διακοσµητικά στοιχεία του οικοδοµήµατος. 
Τα λιθανάγλυφα είχαν τη δική τους γοητεία, καθώς η σκληρή πέτρα γινόταν 
στα χέρια του λαϊκού τεχνίτη έργο τέχνης, αντανακλώντας το µεράκι, την 
υποµονή και την ευαισθησία του. Ήταν εµφανή πολλά παραδοσιακά στοιχεία 

                                                 
153 Κ. Σηµηριώτης, Αρχεία Υλικού 1930-1970. Μικροφίλµ: Ιωνία 112, Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών 
154 Μ. Βαρλάς, πληροφορητής 
155 Ελ. Σαραντή, ¨Λαογραφικά Σύµµεικτα της Μικράς Ασίας¨, Μικρασιατικά Χρονικά, 
τόµ. Γ΄, Αθήνα 1940, σ. 446 
156 Ζ. Αντωνά, Αρχεία Υλικού 1930-1970. Μικροφίλµ: Ιωνία 113, Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών 
157 Γ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 130) 
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µε υπάρχουν βυζαντινές και δυτικές επιδράσεις158. Οι τεχνίτες συνεργάζονταν 
µε το σινάφι των κτιστάδων και κατασκεύαζαν τις µεγάλες πόρτες στο κατώγι 
των σπιτιών, τους αυλόγυρους των αρχοντόσπιτων, τις µικρότερες πόρτες των 
σπιτιών, τα τοξωτά παράθυρα, τα τζάκια, τις κολώνες, τις σκάλες, τις 
εκατοντάδες βρύσες της περιοχής, τα κωδωνοστάσια, τα µνήµατα, τα δάπεδα 
στις εκκλησίες και πολλά άλλα. Φιλοτεχνούσαν γενικότερα, κάθε µαρµάρινο ή 
πέτρινο τµήµα της εκκλησίας ή του οικοδοµήµατος. Η θεµατολογία τους 
περιελάµβανε θέµατα του ζωικού και του φυτικού βασιλείου, αλλά και 
φανταστικά ζώα, δικέφαλους αετούς και σταυρούς. Συνήθως, είχαν αφελή 
λαϊκή τεχνοτροπία, πολλά από αυτά όµως, ήταν αληθινά αριστοτεχνήµατα 
γλυπτικής

159. 
 

 3.  Το Λαϊκό Σπίτι. 
 
Κατά κανόνα, χτίζονταν σπίτια διώροφα και ευρύχωρα, µε πολλούς 

βοηθητικούς χώρους, σύµφωνα µε τη συνήθεια των µαστόρων της Ανατολής. 
Το ισόγειο, το κατώι όπως ονοµαζόταν, ήταν  λιθοδοµή µε πέτρα από τα 
ντόπια λατοµεία. Κάτω ή δίπλα από το σπίτι υπήρχε ένα µαγαζί για τα ζώα, τα 
οποία ήταν συνήθως  πρόβατο ή  κατσίκα και  γαϊδούρι ή µουλάρι. Το µαγαζί 
σχηµάτιζε δύο πέτρινα τόξα µε περίτεχνα σκαλισµένες σιδεριές και οι πόρτες 
του κλείδωναν160. Το υπόλοιπο σπίτι ήταν κατασκευασµένο µε τις τεχνικές 
µπαγντατί και τσατµά, µε ξύλα και λάσπη, για µόνωση και αντισεισµική 
προστασία

161. 
Η αυλή ήταν µεγάλη, πλακόστρωτη µε µαύρες ακανόνιστες πλάκες. Η 

είσοδός της είχε µια µεγάλη πόρτα για να χωράει το φορτωµένο µε τα κοφίνια 
µουλάρι

162. Στην αυλή υπήρχε ο ορνιθώνας, που λεγόταν κουµάσι, η στέρνα 
για να ποτίζονται τα ζώα, που λεγόταν φουντάνα και το αποχωρητήριο, που 
λεγόταν χρεία. Στο βάθος της αυλής ήταν το φρεσκασβεστωµένο πηγάδι για το 
πότισµα και την µπουγάδα, πάντοτε σκεπασµένο, για να αποφευχθεί κάποιο 
ατύχηµα µε τα παιδιά163. Στο βάθος, επίσης, ήταν και ο φούρνος για το 
φούρνισµα του ψωµιού,  Καίγανε ξερά κλήµατα, τα κρούβουλα, που υπήρχαν 
σε σωρούς στα µαγαζιά και στα σπίτια των αγροτικών περιοχών, τα οποία 
φόρτωναν στο γαϊδούρι όποτε  επέστρεφαν από την εξοχή164. Τα φτωχότερα 
σπίτια δεν διέθεταν φούρνο, είχαν τσιµενέα, τζάκι και µαγείρευαν εκεί165.  

 
 

                                                 
158 ∆. Σταµέλος, Νεοελληνική Λαϊκή Τέχνη, Gutemberg, Αθήνα 1993, σ. 88 
159 Ό.π. σ. 77 
160 Κ. Κόκκαλης, ό.π. (υπόσ. 140) 
161 Γ. Λίνας, συνέντευξη 
162 Κ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 159) 
163 Μ. Κοροµηλά - Θ. Κοντάρας, ό.π. (υπόσ. 139), σ. 179 
164 Γ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 144), σ. 9 
165 Ε. Τσιπνή, συνέντευξη 
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Μια σκάλα εξωτερική, πέτρινη και γυριστή, µε πλατύσκαλο στη στροφή 
της, ανέβαινε στο χαγιάτι (βεράντα). Το χαγιάτι ήταν το µέρος που 
ξεκουραζόταν η οικογένεια και ήταν πάντοτε ολάνθιστο, γεµάτο γλάστρες. 
Εκεί υπήρχαν πέτρινοι µικροί καναπέδες. Οι νοικοκυρές είχαν πολλές 
γλάστρες µε λουλούδια και µυριστικά φυτά. Αγαπηµένα φυτά των Τσεσµελιών 
και τα περισσότερο συνηθισµένα ήταν ή βιγόνια, το γιασεµί, ο βασιλικός, το 
γεράνι, το µαστιχάκι, οι κρίνοι, τα ζουµπούλια, το πολίτικο κυδωνάκι, τα 
τριαντάφυλλα και τα γαρύφαλλα. Από πάνω τους εξείχαν οι µπαλούδες, ράφια 
που έµοιαζαν µε περβάζια, πάνω στα οποία τοποθετούσαν γλάστρες. Στο 
χαγιάτι υπήρχε µια πόρτα που οδηγούσε στο ανώγι166. 

 
 

 
 

Το βρυσάκι της αυλής ( πίλινο µουσλούκι ). 
 
 
Η σκεπή ήταν µε κεραµίδια ή µε γκερένι. Το γκερένι ήταν σκληρό χώµα 

που έµοιαζε στην όψη µε το µπετόν και το έβγαζαν από τα λατοµεία της 
περιοχής

167. 

                                                 
166 Ό.π. 
167 Γ. Βαλαµπούς, Αρχεία Υλικού 1930-1970, Μικροφίλµ: Ιωνία 112, Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών 



Οικοσκευή, οικοτεχνία και οικοβιώµατα των προσφύγων από τον Τσεσµέ (Κρήνη) Μικράς Ασίας.  45

Οι νοικοκυρές έπλεναν στο πλυσταριό που βρισκόταν στο κατώι. Στο 
πλυσταριό υπήρχε τζάκι που άναβαν τα ξύλα για να ζεσταίνουν το νερό για το 
πλύσιµο. Άπλωναν τα ρούχα στην ταράτσα και στο χαγιάτι. Κάθονταν στους 
ξύλινους κιοσέδες προς ενηµέρωσή τους για την κίνηση του δρόµο. Στην αυλή 
κάθονταν οι άντρες τα δειλινά, έπιναν το ούζο τους και ξεκουράζονταν168.  

Οι νοικοκυρές άσπριζαν τα σπίτια και τις αυλές µε ασβέστη. Άσπριζαν το 
εξωτερικό του σπιτιού, τα πεζούλια, τους µπαλούδες, τη σκάλα, τα χαµηλά 
σηµεία των δέντρων, τους τενεκέδες που χρησιµοποιούσαν για γλάστρες, το 
κοτέτσι (αναγκαίο σε κάθε σπίτι), το πηγάδι και το φούρνο. Πίσω από τα 
σπίτια ήταν το µποστάνι169. 

 
3.1.  Το Εσωτερικό του Σπιτιού. 

 
Στον επάνω όροφο, το ανώγι, διέµενε η οικογένεια. Αυτό είναι το κυρίως 

σπίτι όπου βρίσκονται οι κάµερες, (κάµαρες), η κουζίνα και ο καλός οντάς. Ο 
οντάς ήταν το δωµάτιο υποδοχής, συγυρισµένο, τακτοποιηµένο, καθαρό και 
ήσυχο. Είχε τέσσερα ή πέντε παράθυρα γι’ αυτό και ήταν φωτεινό όλη την 
ηµέρα. Τα υπόλοιπα δωµάτια δεν είχαν τόσα παράθυρα, είχαν δύο, το πολύ 
τρία.  

 

 
Εσωτερικό σπιτιού. 

 

                                                 
168 Ό.π. 
169 Ό.π. 
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Η πλειονότητα των λαϊκών σπιτιών είχαν µία κάµερα για όλη την 
οικογένεια, εκτός αν είχε πολλά µέλη, οπότε και ο αριθµός των δωµατίων θα 
ήταν ανάλογος. Στην κουζίνα υπήρχε το τζάκι, ή τσιµινέα. Τραπεζαρία δεν 
υπήρχε, η οικογένεια έτρωγε στην κουζίνα170. Το πάτωµα ήταν µωσαϊκό ή 
πλακάκια µε σχέδια πολύχρωµα. Άλλα ήταν απλά µε µπορντούρα, ή είχαν 
παραστάσεις στο κέντρο, λουλούδια, λιονταράκια ή βυζαντινά σχέδια171. 

Το κατώι χρησίµευε ως αποθήκη στην οποία στοιβάζονταν η σοδιά και οι 
προµήθειες του σπιτιού. Εκεί, είχαν τα βαρέλια µε το κρασί, τα καζάνια για το 
τσίπουρο, τουρσιά, αποξηραµένα φρούτα και γλυκά του κουταλιού τα οποία 
έφτιαχναν οι νοικοκυρές ως προµήθεια για τον χειµώνα. Στο κατώι βρισκόταν 
επίσης, το µαγειρείο, ο αργαλειός και άλλοι χώροι172. 
 

4.  Το Αστικό Σπίτι.  
 
Με το πέρασµα των χρόνων, ο Τσεσµές άρχισε να αστικοποιείται λόγω της 

ανάπτυξης της ναυτιλίας και του εµπορίου, την καλή λειτουργία της αγοράς 
του και την οικονοµική πρόοδο που επακολούθησε. Αυτό επηρέασε και την 
αρχιτεκτονική των κατοικιών. Η διαφορά του αστικού µε το λαϊκό σπίτι 
έγκειται στο µέγεθος του χώρου και στην ποιότητα των χρησιµοποιούµενων 
υλικών

173.  
Τα αστικά σπίτια ήταν καλοχτισµένα και πολύ προσεγµένα και όµορφα. 

Ήταν χτισµένα και αυτά µε πέτρα, διώροφα, µε ανώγι και κατώγι, στο κάτω 
µέρος του σπιτιού ή σπανιότερα, δίπλα. Η στέγη τους ήταν τετράριχτη µε 
κεραµίδια

174.  
Οι οικονοµικά εύποροι, στην αυλή µπορεί να είχαν µαλτεζόπλακες, πλάκες 

που τις έφερναν τα καράβια από τη Μάλτα, που ήταν τετραγωνισµένες από 
µηχάνηµα. Επίσης, έκαιγαν κάρβουνα και όχι κρούβουλα σε φουβούδες 
(φουφούδες) πέτρινες, από πώρο175. 

Κατά τα άλλα, η διαρρύθµιση ήταν ίδια µε το λαϊκό σπίτι. Στο ανώγι ήταν 
οι κάµερες, η κουζίνα και ο µεγάλος οντάς, ο οποίος ήταν πάντα περιποιηµένος 
και καθαρός γιατί τον χρησιµοποιούσαν ως αίθουσα υποδοχής. Υπήρχε το 
χαγιάτι, γεµάτο λουλούδια. Στον οντά ανέβαινε από το χαγιάτι εξωτερική 
πέτρινη σκάλα, πάντα φρεσκοασβεστωµένη176.  

 
 
 
 
                                                 
170 Γ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 167), σ. 94, Κ. Πετρίδου και Ε. Τσιπνή συνεντεύξεις 
171 Ε. Λίνα, Γ. Παπαδοπούλου, συνεντεύξεις 
172 Ό.π. 
173 Κ. Σηµηριώτης, ό.π. υπόσ. 155 
174 Ό.π. 
175 Ό.π. 
176 Ελ. Σαραντή, ό.π. (υπόσ. 155), σ. 444 
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5.  Το Ναυτικό Σπίτι. 
 
Οι ναυτικοί κατοικούσαν σε συγκεκριµένους µαχαλάδες και οι κατοικίες 

τους είχαν ιδιαίτερη οµορφιά. Τα γωνιακά αγκωνάρια των σπιτιών είχαν 
σκαλίσµατα ξεχωριστά177. Το σπίτι των ναυτικών ή των ψαράδων, είχε 
διαφορετική δοµή από αυτό των αγροτών. Αυτό συνέβαινε λόγω του ότι δεν 
υπήρχε αγροτική απασχόληση των µελών της οικογένειας, ώστε να 
δηµιουργείται η ανάγκη µεγάλων χώρων για την αποθήκευση των αγροτικών 
προϊόντων. Επίσης, δεν υπήρχε η ανάγκη της αυλής για τα ζώα, γι’ αυτό και το 
ναυτικό σπίτι δεν διέθετε αυλή178.  

 Από την κεντρική είσοδο ξεκινούσαν σκαλοπάτια πέτρινα ή µαρµάρινα 
που οδηγούσαν στον αντρέ, το διάδροµο. Υπήρχαν πόρτες στις δύο πλευρές 
του που οδηγούσαν στα υπόλοιπα δωµάτια του σπιτιού, τον οντά, τα 
υπνοδωµάτια και την κουζίνα. Στο κατώι βρίσκονταν τα µαγαζιά179.  

 
6.  Το Αρχοντικό 

 
Τα σπίτια των εύπορων ήταν µεγαλόπρεπα, νεοκλασικού ρυθµού, 

εξολοκλήρου µπινιαλίδικα (λιθόκτιστα) µε πελεκητές πέτρες, ντόπιες ή µε τη 
γκρίζα πέτρα από τη Φώκαια ή τα Θυµιανά της Χίου και το αιολικό 
Σαρµουσάκι. Η χρησιµοποίηση ψηµένων τούβλων ήταν λιγότερο 
συνηθισµένη

180.  
Τα αρχοντικά είχαν µπαλκόνια µε περίτεχνα σκαλίσµατα και µαρµάρινες 

σκάλες. Η είσοδος ήταν σκαλιστή από σίδερο ή ξύλο, δουλεµένη κι αυτή µε 
µεράκι και µαστοριά. Είχαν ευρύχωρα δωµάτια και επιπλέον διέθεταν 
τραπεζαρία

181.  
Στις γιορτές έστρωναν τις σκάλες µε εντρέδες από χαλί, στηριγµένες σε 

µπρούτζινες βέργες. Είχαν ευρύχωρες σάλες, στρωµένες µε ανατολίτικα χαλιά. 
Για να ανοίξουν την πόρτα χρησιµοποιούσαν το σιτζίµι, ένα λεπτό σκοινί που 
µε αυτό είχαν δεµένο το σύρτη ή το πόµολο της πόρτας. Το σιτζίµι έφτανε ως 
το ανώγι. Όταν άκουγαν το χτυπητήρι της πόρτας, το τραβούσαν και µε αυτό 
τον τρόπο άνοιγαν την πόρτα χωρίς να χρειάζεται να κατεβαίνουν182.  

  
7.  Το Ρεσπέρικο  

 
Ρεσπέρικα λέγονταν τα αγροτικά σπίτια τα οποία χτίστηκαν στα τέλη του 

18ου ή στις αρχές 19ου αιώνα. Τα περισσότερα παλιά σπίτια ήταν αγροτικά. Οι 
ρεσπέριδες, αγρότες, ασχολούνταν κυρίως µε την αµπελουργία, τις ελιές και τα 
                                                 
177 Μ. Κοροµηλά - Θ. Κοντάρας, ό.π. (υπόσ. 163), σ. 84 
178 Ζ. Αντωνά, ό.π. (υπόσ. 156) 
179 Ό.π. 
180 Μ. Κοροµηλά - Θ. Κοντάρας, ό.π. (υπόσ. 177), σ. 170 
181 ∆. Α. Τροβάς, ό.π. (υπόσ. 134), σ. 21 
182 Ό.π. 
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κηπευτικά. Το ρεσπέρικο σπίτι είναι πυργόσχηµο. Ήταν διώροφο µε κατώγι 
και ανώγι και είχε µεγάλη αυλή για τα ζώα183. Αντιπροσωπευτικά αγροτικά 
σπίτια ήταν ο κούλας, αγροτικό σπίτι σε µορφή πύργου και η  φρίτζα184. 

 
8.  Η Φρίτζα 

 
Η φρίτζα ήταν µια αγροικία, µε µορφή καλύβας185. Είχε µια αποθήκη που 

λεγόταν παράσπιτο ή ντάµι186. Ακόµα, είχε µια κεντρική πέτρινη κάµαρα που 
λεγόταν βόρτος, µια µεγάλη σάλα για να απλώνουν τη σταφίδα, µια ταράτσα 
που λεγόταν δώµα και ένα καλό οντά. Εξωτερικά στο πίσω µέρος του σπιτιού, 
υπήρχε ένας χώρος που λεγόταν χαρούµι ή τόπος και ήταν πάντοτε ολάνθιστος 
από λουλούδια και µυριστικά φυτά. Στην αυλή υπήρχε το κοτέτσι που λεγόταν 
κουµάσι, η στέρνα για το πότισµα των ζώων187.  

 

                                                 
183 Μ. Κοροµηλά - Θ. Κοντάρας, ό.π. (υπόσ. 180), σ. 84 
184 Κ. Σηµηριώτης, ό.π. (υπόσ. 173) 
185 Κ. Μαρτάκης, πληροφορητής και Κ. Πετρίδου, συνέντευξη 
186 Κ. Σηµηριώτης, ό.π. (υπόσ. 184) 
187 Μ. Κοροµηλά - Θ. Κοντάρας, ό.π. (υπόσ. 183), σ. 179 
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Ο Εξοπλισµός της Κατοικίας.  
 
 Γενικά.  

 
Η επίπλωση της κατοικίας και τα σκεύη τα οποία διέθεταν ήταν άµεσα 

συνδεδεµένα µε τις καθηµερινές ανάγκες των ενοίκων. Ο τρόπος ζωής των 
Τσεσµελήδων και οι γενικότερες κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες 
διαµόρφωσαν τη λιτή διακόσµηση του σπιτιού. Τα έπιπλα και τα οικιακά 
σκεύη ήταν περιορισµένα, σε σχέση µε τα σηµερινά δεδοµένα, σε αντίθεση µε 
το ρουχισµό του σπιτιού, στον οποίο έδιναν έµφαση, αποδίδοντάς του 
λειτουργικό και ταυτόχρονα διακοσµητικό χαρακτήρα. Έτσι, κάλυπταν τις 
πρωταρχικές τους ανάγκες, ικανοποιώντας παράλληλα και την αισθητική 
τους

188.  
Ειδικότερα, η λαϊκή τέχνη αντιπροσωπεύει την απλούστερη µορφή 

παραγωγής και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικιακής οικονοµίας, ενώ 
παράλληλα, αντικατοπτρίζει το βιοτικό και πολιτιστικό επίπεδο της 
συγκεκριµένης κοινωνίας που έχει διαµορφώσει αυστηρά ήθη και έθιµα και 
ακολουθεί συγκεκριµένο τρόπο ζωής. Η µορφή της επίπλωσης και η 
διακόσµηση, ελάχιστα µεταβάλλεται µε την πάροδο του χρόνου. Πολλές 
φορές, έλειπαν ορισµένες πρώτες ύλες ή ήταν δύσκολη η επεξεργασία τους. 
Αυτό, µε την παράλληλη ανάπτυξη του εµπορίου, οδήγησε στην ανάδειξη 
ορισµένων πλανοδίων τεχνιτών και εµπόρων που δεν περιορίζονται σε στενά 
τοπικά όρια, αλλά εξυπηρετούσαν τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής189. 

Επιπλέον, η δηµιουργία και η ανάπτυξη σηµαντικών κλάδων της 
χειροτεχνίας, όπως η µεταλλοτεχνία, η κεραµική και η ξυλοτεχνία, 
προέρχονται από την ανάγκη του ανθρώπου για την κάλυψη των αναγκών του 
στο εσωτερικό της κατοικίας του, όπως για την κατασκευή επίπλων και 
οικιακών σκευών. Από την αµφίεση επεκτάθηκε η χρήση του «κοσµήµατος», 
ως µέσου διακόσµησης, αλλά και στολισµού σε σκεύη και έπιπλα, ενώ 
αυτοτελή αντικείµενα απέκτησαν διακοσµητικό ρόλο190.  

 
1. Η Επίπλωση. 

 
Η ποιότητα της επίπλωσης ήταν ανάλογη της οικονοµικής ευρωστίας της 

οικογένειας. Ωστόσο υπήρχαν ορισµένα βασικά έπιπλα, σε όλα τα σπίτια. Στο 
υπνοδωµάτιο υπήρχαν τα κρεβάτια των µελών της οικογένειας.  Ήταν από 
µαντέµι, βαριά, γι’ αυτό και συναρµολογούµενα. Είχαν ψηλό κεφαλάρι, ίσως 

                                                 
188 Παρατήρηση της γράφουσας, ύστερα από µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας και 
των συνεντεύξεων 
189 Ιστορική Εθνολογική Εταιρεία Ελλάδος, Ελληνικές Φορεσιές, Ιστορική Εθνολογική 
Εταιρεία Ελλάδος, Αθήνα 1993, σ. x 
190 Μ. Μερακλής, ό.π. (υπόσ. 148), σσ. 112-113 
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µε περίτεχνα σκαλίσµατα191 και των περισσότερο ευκατάστατων οικογενειών 
είχαν τέσσερις λεπτές και ψηλές κολώνες. Από το ταβάνι κρεµόταν η 
κουνουπιέρα. Συνηθέστερο, όµως, ήταν να κοιµούνται σε στρώµατα σε ένα 
υπερυψωµένο σηµείο, ξύλινο, το οποίο εσωτερικά ήταν κενό και χρησίµευε 
παράλληλα, ως µπαούλο192. Τα στρώµατα και τα µαξιλάρια ήταν από µαλλί193. 
Πάντοτε, όµως, είχαν για τα µωρά ξύλινες κούνιες, ή µπρούτζινες µε ψηλά 
κάγκελα

194.  
 

 
Κρεβατοκάµαρα µε κρεβάτια ( διπλό  και  παιδικό ) από µαντέµι και µπρούτζο.  

 
Σε µια γωνία υπήρχε το εικονοστάσι, µε το καντηλάκι πάντα αναµµένο. 

Υπήρχε ένα έπιπλο σαν τραπέζι, ξύλινο µε µάρµαρο όπου βρισκόταν το 
λαβοµάνο. Το λαβοµάνο ήταν µια κανάτα γεµάτη µε νερό και µια λεκάνη για 
να πλένονται195.  

 
 
 

 

                                                 
191 Ε. Τσιπνή συνέντευξη 
192 Γ. Λίνας, συνέντευξη 
193 Ε. Τσιπνή συνέντευξη 
194 ∆. Ι. Αρχιγένης, Λαογραφικά Γ΄. Η Ζωή στη Σµύρνη, Αθήνα 1981, σ. 54 και 
Γράφουσα, παρατήρηση σχετικών φωτογραφιών 
195 Γ. Λίνας, συνέντευξη 
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Κρεβατάκι από µαντέµι και κούνια από ξύλο. Στην κούνια διακρίνοται οι πλεκτές δαντέλες. 
Το σεντονάκι έχει τελείωµα λουλούδια  µε γλώσσες  και το µαξιλάρι ασπροκέντηµα  ανεβατό. 

 

Το τραπέζι µε το λαβοµάνο. ∆ιακρίνονται µεταλλικά διακοσµητικά, µεταλλική θήκη 
και πορσελάνινο δοχείο. Το σεµέν είναι δαντέλα µε υφαντή βελονιά. 
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Στην κουζίνα υπήρχε ο σοφράς (χαµηλό τραπέζι), στο οποίο η οικογένεια 

έτρωγε. Γύρω από το σοφρά καθόντουσαν σε καρέκλες, µαξιλάρες ή χαµηλά 
σκαµνιά. Σε υπερυψωµένο σηµείο υπήρχαν ράφια µε τα µαγειρικά σκεύη. 
Επίσης, στην κουζίνα υπήρχε µια βρύση µεταλλική και το τζάκι στο οποίο 
µαγείρευαν. Για φωτισµό χρησιµοποιούσαν λάµπες πετρελαίου196.  

 

 
 

Μαγειρικά σκεύη. 
 

Στον οντά, υπήρχε ένα σκρίνιο µε τα γυαλικά του σπιτιού. Στο κατώγι, 
δίπλα στις προµήθειες, εκτός από τον αργαλειό που είχαν πολλά σπίτια, 
υπήρχε ένα τραπέζι και καρέκλες για να κάθεται η οικογένεια τις ελεύθερες 
ώρες της197.  

 
 
 
 
 

 
 
                                                 
196 Γ. Λίνας και Γ. Παπαδοπούλου, συνεντεύξεις 
197 Ό.π. 
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2. Η Κεραµική και τα Πήλινα Σκεύη  
 
Η κεραµική έχει µακραίωνη παράδοση στη λαϊκή τέχνη και γνώρισε µια 

καινούρια άνθηση από τα µέσα του 18ου αιώνα. Με την εξέλιξη των συνθηκών 
της ζωής και της τέχνης, η κεραµική εξελίχθηκε από οικιακή σε εργαστηριακή 
τέχνη. Η δεξιοτεχνία των λαϊκών κεραµιστών και αγγειοπλαστών ήταν 
ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Πολλά οικιακά σκεύη δηµιουργήθηκαν µε την τέχνη 
της απλότητας και του µέτρου, αποκαλύπτοντας την άµεση σύνδεσή τους µε 
την αρχαιοελληνική παράδοση. Η κατασκευή ήταν εντυπωσιακή, ο πηλός 
καλοδουλεµένος, η διακόσµηση λιτή, συνδυάζοντας αρµονικά το σχήµα και το 
χρώµα

198. 
Η κεραµική βιοτεχνία, ήταν φυσικό να ευδοκιµήσει σε µια περιοχή όπως ο 

Τσεσµές, όπου υπάρχει το κατάλληλο κοκκινόχωµα. Στα σπίτια του Τσεσµέ 
κυριαρχούσαν τα φαγεντιανά κεραµικά, άλλοτε µε λιτά διακοσµητικά στοιχεία 
και άλλοτε µε πλούσιο διάκοσµο, τόσο πλαστικό, όσο και ζωγραφικό. Ο 
λαϊκός τεχνίτης σχεδίαζε σκηνές από την ελληνική µυθολογία και ιστορία, από 
τη θρησκευτική ζωή και την παράδοση της Εκκλησίας, από τον καθηµερινό 
βίο, από το ζωικό και φυτικό κόσµο. Συνηθίζονταν τα διακοσµητικά πιάτα και 
τα κανάτια µε ωραίες ζωγραφικές παραστάσεις199. 

Οι Τσεσµελήδες χρησιµοποιούσαν ευρύτατα τα κεραµικά σκεύη και 
δοχεία στον καθηµερινό τους βίο. Αυτά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, 
ανάλογα µε τη χρήση τους. Τα µεταφορικά και τα αποθηκευτικά δοχεία, τα 
οποία ήταν µεγάλου µεγέθους, είχαν περιορισµένη ποικιλία σχηµάτων και 
συνήθως δεν είχαν διακόσµηση. Γενικά τα περισσότερα ήταν αγγεία ευτελή 
και χονδροειδή στην κατασκευή τους. Τα επιτραπέζια και τα οικιακά σκεύη 
ήταν πυρίµαχα µαγειρικά σκεύη καθηµερινής χρήσης και είχαν σχέση µε την 
παρασκευή, τη µεταφορά και την αποθήκευση της τροφής, µε ποικιλία 
σχηµατική και χρωµατική200. 

 Για τις ανάγκες της µεταφοράς και της αποθήκευσης της παραγωγής, 
όπως η σταφίδα και το λάδι, προϊόντα τα οποία παρήγαγαν οι Τσεσµελήδες σε 
µεγάλες ποσότητες, χρησιµοποιούσαν διαφορετικά σκεύη. Για τη σταφίδα 
χρησιµοποιούσαν πιθάρια τα οποία έκλειναν µε πήλινο καπάκι. Για το λάδι 
είχαν τα κιούπια, τα οποία ήταν µακρόστενα πιθάρια. Για την αποθήκευση και 
τη µεταφορά του κρασιού χρησιµοποιούσαν µακρόλεµους  αµφορείς, τις 
αλαούτες

201. Ενώ, για την προµήθεια του νερού από το πηγάδι της αυλής ή την 
κοντινή βρύση, χρησιµοποιούσαν τη στάµνα202 και το χιώτικο µπούρµπουλα203. 

                                                 
198 Κ. Κορρέ-Ζωγράφου, Τα Κεραµικά του Ελληνικού Χώρου, Μέλισσα, Αθήνα 1995, 
σ. 283, ∆. Σταµέλος, ό.π., σ. 153 
199 Μ. ∆ανός, Η Τεχνική της Κεραµικής, Εθνικός Οργανισµός Ελληνικής Χειροτεχνίας, 
Αθήνα 1969, σ. 11, ∆. Σταµέλος, ό.π., σσ. 154-155 
200 Χ. Μπακιρτζής, Βυζαντινά Τσουκαλολάγηνα, Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και 
Απαλλοτριώσεων, Αθήνα 1989, σ. 11 
201 Αντ. Μπερετάς, ό.π. (υπόσ. 152) 
202 Μπ. Ψαροπούλου, Τελευταίοι Τσουκαλάδες του Ανατολικού Αιγαίου, χ.χ, σσ. 18, 43 
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Το γάλα το µάζευαν σε πήλινες αλοιφοµένες µπουρνιές204 τις οποίες 
χρησιµοποιούσαν και για τις παστελαριές. 
     

 
 
Πήλινα δοχία αποθήκευσης τροφίµων και νερού  ( κιουµνέδες,  κουµνάκια  και στάµνα ). 

 
 
Ορισµένα σπίτια διέθεταν φουβού (φουφού) κεραµική, η οποία είναι 

φούρνος, συχνά µικρός και κινητός. Το άνω τµήµα του είναι λεκανόσχηµο. 
Στη βάση του φέρει σχάρα και το κάτω τµήµα του είναι ανοιχτό κωνικό όπου 
έµπαινε η καύσιµη ύλη205. 

Τα µαγειρικά πυρίµαχα σκεύη διακρίνονται σε βαθιά και ρηχά. Το 
κατεξοχήν µαγειρικό σκεύος, ήταν το πυρίµαχο αλοιφωτό τσουκάλι ή αλλιώς, 
χύτρα. Ήταν κλειστό στρογγυλού σχήµατος, σκεύος, το οποίο µπορεί να 
διέθετε ή όχι λαβές. Άλλο κοινό σκεύος ήταν η γάστρα

206. Το 
αντιπροσωπευτικό σκεύος  για το φούρνο είναι το γιουβέτσι207.  

Το κάθε σπίτι διέθετε λεκάνες διαφόρων µεγεθών για το ζύµωµα και το 
πλύσιµο. Ειδική ήταν η ζυµαρολεκάνη, µια µικρή λεκάνη αλοιφωτή µε 
σµάλτο, την οποία χρησιµοποιούσαν για να φτιάχνουν τη µαγιά για το ζύµωµα. 
Υπήρχε διαχωρισµός ανάµεσα στις λεκάνες και στις γαβάθες208.  

 
 
 
                                                                                                                      
203 Αντ. Μπερετάς, ό.π. (υπόσ. 201) 
204 Κ. Πουλάκης, Αρχεία Υλικού 1930-1970. Μικροφίλµ: Ιωνία 111, Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών 
205 Κ. Κορρέ-Ζωγράφου, ό.π. (υπόσ. 198), σ. 285 
206 Μ. ∆ανός, ό.π. (υπόσ. 199), σ. 55 
207 Μπ. Ψαροπούλου, ό.π. (υπόσ. 202), σ. 44 
208 Ό.π. 
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Γυάλινο σερβίτσιο σε µεταλλικό δισκάκι και πιατάκι του γλυκού. 

 

 
 
Τα κεραµικά οικιακά σκεύη που είχαν στη διάθεσή τους για το φαγητό, µπορεί 
να ήταν πήλινα, γυάλινα, εµαγιέ ή τερακότα. Συνηθέστερα, όµως, ήταν τα 
φαγεντιανά, δηλαδή, τα πήλινα µε λευκό σµάλτο. Το σµάλτο προστάτευε  το 
βρώσιµο περιεχόµενο από τον πηλό, παρέχοντας ιδιαίτερη ευκολία 
καθαρισµού, ενώ περιµετρικά είχαν µια λεπτή µπορντούρα µε χρώµα209. Στην 
κουζίνα υπήρχαν τα φλιτζάνια, το αλατερό και η ζαχαροθήκη. Το καλό 
σερβίτσιο ήταν τοποθετηµένο στο σκρίνιο στον οντά, του οποίου τα ράφια 
ήταν διακοσµηµένα µε καλαίσθητη δαντέλα210. Τα διακοσµητικά σκεύη ήταν 
ελάχιστα, όπως τα κεραµικά κουτιά και οι κοσµηµατοθήκες. Τα ευπορότερα 
σπίτια διέθεταν πορσελάνινα σερβίτσια και διακοσµητικά, όπως πορσελάνινες 
κορνίζες για τις φωτογραφίες211.  
Η λεκάνη και η κανάτα του λαβοµάνου ήταν από πορσελάνη212. Το σπίτι 
διέθετε και κηροπήγια και τα κεριά ήταν από αγνό κερί µέλισσας213. 

                                                 
209 Γ. Παπαδοπούλου, συνέντευξη 
210 Ό.π. 
211 Ε. Τσιπνή, συνέντευξη 
212 Γ. Λίνας, συνέντευξη 
213 ∆. Α. Τροβάς, ό.π. (υπόσ. 181), σ. 66 
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3. Η Αργυροχρυσοχοΐα και τα Μεταλλικά Σκεύη  
 
Από τις πιο θαυµαστές και εντυπωσιακές κατακτήσεις της λαϊκής τέχνης 

είναι η αργυροχρυσοχοΐα. Από τον 18ο αιώνα σηµείωσε νέα ακµή, καθώς 
ικανοποιούσε τη ζήτηση των ανερχόµενων στρωµάτων του πληθυσµού και 
κατεξοχήν των εµπόρων. Οι ασηµιτζήδες εργάζονταν εγκατεστηµένοι µόνιµα 
σε εργαστήρια ή ταξίδευαν από τόπο σε τόπο. Οι παραστάσεις και τα διάφορα 
απλά ή πολύπλοκα διακοσµητικά στοιχεία, αποκαλύπτουν όλη τη δεξιοτεχνία 
του λαϊκού τεχνίτη, συνθέτοντας αριστουργήµατα, διαχέοντας την ικανότητα 
του ανθρώπου να πλαστουργεί σε χειροπιαστό έργο τη µαγική ακτινοβολία της 
φαντασίας του. Η τέχνη της ασηµουργίας και της χρυσοχοΐας έφτασε στον 
ύψιστο βαθµό τελειότητας στα εκκλησιαστικά είδη: επενδύσεις εικόνων, 
σταυροί, θυµιατήρια, καντήλια και άλλα214. 

Όσον αφορά τη χρήση της στην κατασκευή του σπιτιού κατασκεύαζαν, µε 
ξεχωριστή επιδεξιότητα, χερούλια παραθύρων, κλειδαριές, ρόπτρα, µάγγανα, 
τα «κεντηµένα» σίδερα των µπαλκονιών κ.ά.215. 

Τα σπίτια διέθεταν µεγάλα, µπακιρένια µαγκάλια. Το στρίποδο που 
βρισκόταν στο τζάκι, ήταν 
µπρούτζινο και το χρησι-
µοποιούσαν για να τοποθε-
τούν το µπακιρένιο καζάνι. 
Οι γλάστρες που είχαν στο 
χαγιάτι ήταν από ψευδάρ-
γυρο. Το λαδωτήρι ήταν 
από ψευδάργυρο και αυτό. 
Καλύτερης ποιότητας µε-
ταλλο ήταν οι κανάτες σερ-
βιρίσµατος του νερού για το 
τραπέζι

216. Κατεξοχήν χάλ-
κινο, µπακιρένιο µαγειρικό 
σκεύος ήταν το τηγάνι 
(χαρανί) το οποίο χρεια-
ζόταν συχνό γάνωµα

217. 
Άλλο σηµαντικό σκεύος 
ήταν το σινί, το µπακιρένιο 
στρογγυλό ταψί218.  

 
 
 

                                                 
214 ∆. Σταµέλος, ό.π. (υπόσ. 163), σσ. 1-3 
215 Γ. Λίνας, Γ. Παπαδοπούλου και Κ Πετρίδου συνεντεύξεις 
216 Γράφουσα, παρατήρηση των εκθεµάτων του Μουσείου Μικρασιατών Ν. Ερυθραίας 
217 Κ. Παπαδοπούλου και Μ. Ψωµά, συνεντεύξεις 
218 ∆. Α Τροβάς, ό.π. (υπόσ. 213), σ. 37 

Μεταλλικό λαδοτήρι ( λαδικό ) και  κανάτα. 
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Χάλκινα και ορειχάλκινα σκεύη σε ράφια στρωµένα µε ραφόπανο δαντελένιο 

 και καρεδάκια µε κοφτό κέντηµα. 
 
Το γάνωµα γινόταν από τον γανωτζή, ο οποίος περνούσε από τις γειτονιές 

σε τακτά χρονικά διαστήµατα και διαλαλούσε την ιδιότητα του, µε τη φράση 
«γανώνω τηγάνια» για να τραβήξει την προσοχή της νοικοκυράς. Σύµφωνα µε 
τη µαρτυρία της Ε. Λίνα το γάνωµα γινόταν ως εξής: Πάνω σ’ ένα εργαλείο 
που έµοιαζε µε τη φουφού, έλιωνε καλάι µέσα σε σκεύος σαν κατσαρόλα. Με 
µια µασιά (τσιµπίδα) κράταγε τα σκεύη και τα βουτούσε στο καυτό µείγµα, τα 
έβγαζε, τα στράγγιζε και αφού στέγνωναν τα παρέδιδε στη νοικοκυρά για 
χρήση.  
Τα µαχαιροπίρουνα ήταν µεταλλικά, από φτηνό υλικό, όπως ο τσίγκος. Τα 
µαχαίρια και ψαλίδια συχνά χρειάζονταν ακόνισµα. Αυτή τη δουλειά την 
έκαναν οι ακονιστές, οι οποίοι επίσης γύρναγαν στους µαχαλάδες 
κουβαλώντας τον τροχό που ήταν απαραίτητος για αυτή τη δουλειά219. 

                                                 
219 Γ. Λίνας, συνέντευξη 
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Χάλκινη πιατέλα, ορειχάλκινα  γουδιά ( χαβάνια ),  µύλος αλέσµατος και ψήστης του καφέ. 

 
Οι εύποροι είχαν µαχαιροπίρουνα από υλικό καλής ποιότητας, µε λεπτά   

σκαλίσµατα, τα οποία αγόραζαν από την Κωνσταντινούπολη, τη Σµύρνη, την 
Τεργέστη, τη Βενετία. ∆ιέθεταν βαρείς ασηµένιους δίσκους, στους οποίους τις 
γιορτές σερβίριζαν γλυκά του κουταλιού, βγαλµένα από τα ασηµένια βάζα. 
Είχαν κανάτες, ασηµένιες κι αυτές, µε όµορφα σκαλίσµατα. Επίσης, οι σκάφες 
των αρχοντικών ήταν στρογγυλές και µπακιρένιες220.  

 

    
 

Μεταλλικά σταχτοδοχεία και φρουτιέρα. 
 
 

 

                                                 
220 Γ. Βαλαµπούς, ό.π (υπόσ. 162) 
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Σιδέρωναν µε τα βαποράκια που ήταν από µαντέµι και πιο κοντά και χοντρά 
σε σχέση µε τα σηµερινά σίδερα. Τα έβαζαν στη φουφού να πυρώσουν 
ακουµπισµένα σε ένα µεταλλικό δίσκο για να µην λερώνονται. Σιδέρωναν 
ελάχιστα ρούχα, συνήθως τα εξώρουχα και τα καλά τους221. 
 
 
 

 

                                                 
221 Κ. Πετρίδου συνέντευξη 

Φοντανιέρα  και  οµπρελοθήκη.  
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4. Η Ξυλογλυπτική και τα Ξύλινα Σκεύη.  
 
Η λαϊκή ξυλογλυπτική συνδέεται µε τις κορυφαίες δυνατότητες, εκφράσεις 

και κατακτήσεις της λαϊκής τέχνης. Τρεις είναι οι µεγάλοι κλάδοι της 
ξυλογλυπτικής: η ποιµενική, η αστική και η εκκλησιαστική222. Οι ανώνυµοι 
λαϊκοί τεχνίτες έδωσαν τον καλλιτεχνικό τους αυθορµητισµό και την πηγαία 
δύναµη της ευαισθησίας τους, υπηρετώντας την τέχνη τους µε αφοσίωση. Η 
λαϊκή ξυλογλυπτική έχει πλούσια παράδοση και έδωσε κοµψοτεχνήµατα στα 
είδη οικιακής και κοσµικής χρήσης που συγκινούν και αιχµαλωτίζουν την 
ανθρώπινη ευαισθησία223.  

Οι λαϊκοί τεχνίτες είτε είχαν δικά τους εργαστήρια, είτε ακολουθούσαν 
οµάδες µαστόρων, δηµιουργώντας αντιπροσωπευτικά έργα λαϊκής 
αρχιτεκτονικής στο σύνολο των παραλίων της Μικράς Ασίας. Τα έργα τους 
χαρακτηρίζονταν από πλαστική αρµονία. Η φαντασία τους είχε µια 
καταπληκτική γοητεία και ποικιλία. Η θρησκευτική ζωή αποτελούσε θεµέλιο 
της έµπνευσής τους. Επίσης, εµπνέονταν από τη ζωή και τη φύση. Βαθιά ήταν 
η σύνδεση µε την παράδοση, µε ταυτόχρονες δυτικές επιδράσεις224.  

Λαµπρά δείγµατα της τέχνης αυτής ήταν τα είδη διακόσµησης του σπιτιού, 
τα αντικείµενα καθηµερινής χρήσης, καθώς και άλλα αντικείµενα 
διακοσµητικής που αποτελούσαν απαραίτητα συµπληρωµατικά στοιχεία ενός 
ενιαίου συνόλου. Αντιπροσωπευτικό έργο θεωρείται η κασέλα, που τη 
φρόντιζαν ιδιαίτερα, καθώς αποτελούσε βασικό µέρος της προίκας της νύφης. 
Ο σκαλιστής έδειχνε ξεχωριστή επιµέλεια, ώστε να είναι εντυπωσιακή. 
Πάντοτε σχεδόν, ήταν από ξύλο καρυδιάς και τα σκαλίσµατά της απεικόνιζαν 
παραστάσεις από το φυτικό και ζωικό κόσµο, κυρίως, κυπαρίσσια, λουλούδια, 
εκκλησίες και δικέφαλους αετούς. Συνήθως, εκείνος που έδινε την παραγγελία 
της κασέλας ήταν υποχρεωµένος να δώσει και το ξύλο225. 

Πλούσια ήταν τα ξυλόγλυπτα που έδιναν εντυπωσιακή χάρη στο λιτό 
εσωτερικό του σπιτιού. Τα καθίσµατα, οι καρέκλες, τα σκαµνιά, ο σοφράς, τα 
κρεβάτια, το τραπέζι226 οι πόρτες, το σκρίνιο, ο µπουφές, το τραπεζάκι του 
υπνοδωµατίου. Τα κουρτινόξυλα ήταν σκαλιστά µε κρίκους. Είχαν 
καραβόλους και πάνω κορνιζώµατα, τα οποία ήταν ξύλο µασίφ ή 
καπλαντισµένο

227. 
 
 
 

 
                                                 
222 Μ. Μερακλής, ό.π. (υπόσ. 190), σ. 116 
223 ∆. Σταµέλος, ό.π. (υπόσ. 214), σ. 27 
224 Στ. Παπαδόπουλος, Νεοελληνική Χειροτεχνία, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 
Αθήνα, 1969, σ. 31 
225 Ό.π., σσ. 52-53 
226 Ό.π., σ. 60 
227 Ε. Λίνα και Γ. Παπαδοπούλου, συνεντεύξεις 
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Επάνω καρέκλες. Αριστερά µε σκαλίσµατα και δεξιά µε ψάθα. 
Κάτω, κουνιστή πολυθρόνα  µε πολύχρωµη ταπετσαρία µε µπουκέτα λουλουδιών και 

φύλλα, πάνω σε κιλίµι υφαντό και καθρέφτης σκαλιστός 
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Από τις τζιτζιριές χρησιµοποιούσαν το ξύλο για να κατασκευάσουν 

εργαλεία, πόρτες και παράθυρα για τις φρίτζες. Είχαν ξύλινες ή σανιδένιες 
σκάφες. Οι σανιδένιες ξυροµαχούσαν (άνοιγαν όταν έµεναν χωρίς νερό) και 
όποτε δεν τις χρησιµοποιούσαν χρειάζονταν στανιάρισµα (νερό ή στάχτη πριν 
πλύνουν για να σφίξουν)228. 

∆ίπλα από το φούρνο ήταν στηµένο το φκυάρι, (φτυάρι), η µασιά, για το 
φούρνισµα του ψωµιού και ο πανιστής. Ο πανιστής ήταν ένα µακρύ ξύλινο 
κοντάρι που στην άκρη του ήταν δεµένο ένα βρεγµένο πανί. Με τον πανιστή, 
πανίζανε το φούρνο, δηλαδή, τον καθαρίζανε από στάχτες και κάρβουνα πριν 
τον χρησιµοποιήσουν229. Για να φουσκώσει το ψωµί, το έβαζαν στην 
πινακωτή, η οποία ήταν µακρόστενη µε πολλές θήκες, ανάλογα τα µέλη της 
οικογένειας

230.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

Εργαλεία. 
 

                                                 
228 Γ. Σταµπέλος, Αρχεία Υλικού 1930-1970. Μικροφίλµ: Ιωνία 112,  Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών 
229 ∆. Α. Τροβάς, ό.π. (υπόσ. 218), σ. 38 
230 Γ. Παπαδοπούλου, συνέντευξη 
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5. Ο Ρουχισµός του Σπιτιού. 
 
Τα κεντητά υφάσµατα που προορίζονταν για οικιακή χρήση και το 

στολισµό του σπιτιού ήταν στενά συνδεδεµένα µε το γενικότερο διάκοσµο, 
καθορίζονταν από τον τύπο του και αποτελούσαν τον επίσηµο στολισµό του. 
Στα πλουσιότερα κεντήµατα γίνεται ανάµειξη από χρυσά και αργυρά νήµατα. 
Πολλά από τα κεντήµατα αυτά ήταν ασπροκέντητα, δηλαδή, κεντηµένα σε 
λευκό µετάξι, σε ιδιότυπες λεπτές αποχρώσεις. Ο ρουχισµός του σπιτιού στον 
Τσεσµέ περιλαµβάνει κυρίως τα στρωσίδια του ύπνου, του πατώµατος, τις 
µπάντες και τα διακοσµητικά του τοίχου και τέλος, τις κουρτίνες231. 

Ο αλατζάς ήταν το ύφασµα που κάλυπτε το υλικό µε το οποίο ήταν 
φτιαγµένα τα στρώµατα και τα µαξιλάρια. Κεντρικό σηµείο του ρουχισµού του 
σπιτιού ήταν το συζυγικό κρεβάτι. Τα στρωσίδια του ύπνου αποτελούσαν τα 

σεντόνια, οι µαξιλαροθήκες για τα µαξιλάρια του ύπνου και τις 
προσκεφαλάδες και τα σκεπάσµατα. Τα σεντόνια ήταν µάλλινα ή 

βαµβακερά
232, άσπρου χρώµατος. Τα βαµβακερά στρωσίδια του ύπνου είχαν 

πάντοτε κεντήµατα ή δαντέλα. Τα καλά σεντόνια της προίκας της γυναίκας  
ήταν από µετάξι233. Σκεπάζονταν µε παπλώµατα από βαµβάκι τα οποία 

Μαξιλαροθήκη για την κούνια του µωρού.  
Η µαξιλαροθήκη έχει κέντηµα φιλτιρέ και το τελείωµα έιναι φεστόνι. 

 
έφτιαχναν επιτόπου γυρολόγοι παπλωµατάδες. Για να φτιάξουν το πάπλωµα 
κτυπούσαν το βαµβάκι µε ένα εργαλείο, µεγάλο σαν τόξο µε κορδόνι. Έτσι, το 
βαµβάκι άνοιγε και γινόταν αφράτο. Εξωτερικά έβαζαν σατέν ύφασµα, 

                                                 
231 ∆. Σταµέλος, ό.π. (υπόσ. 223), σσ. 91, 92 
232 Ε. Τσιπνή συνέντευξη 
233 Κ. Πετρίδου, συνέντευξη 
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συνήθως θαλασσί από τη µία πλευρά και ροζ από την άλλη, ενώ τα σχέδια 
πάνω στο πάπλωµα ήταν κυρίως τρίγωνα ή τετράγωνα234.  

Έδιναν ιδιαίτερο βάρος στην προετοιµασία του νυφικού κρεβατιού, το 
οποίο κυρίως στα αρχοντικά βαρυστολισµένο. Τα απαραίτητα για το νυφικό 
κρεβάτι ήταν το σκέπασµα του κρεβατιού, οι µαξιλαροθήκες για τη 
µαξιλαροµάνα και τα δύο µαξιλάρια, ο επάνω και ο κάτω γύρος του κρεβατιού 
και οι παντόφλες της νύφης. Το ύφασµα για όλα αυτά τα κοµµάτια ήταν ίδιο 
µεταξωτό, χρώµατος άσπρο ή ζαχαρί. Τα κεντήµατα, συνήθως, ήταν δαντέλα 
ρισελγιέ µε µπρισίµι (µεταξωτή κλώστη). Το σκέπασµα ήταν µονοκόµµατο235.  

Το σκέπασµα του κρεβατιού ήταν µε µπορντούρα από το ίδιο ύφασµα µε 
γωνιακά στολίδια και στο κέντρο είχε συχνά, το µονόγραµµα της νύφης µέσα 
σε στεφάνι. Ο ενδιάµεσος από το στεφάνι και τη µπορντούρα χώρος, δεν έµενε 
ποτέ κενός. Μπορούσε να έχει πεταλούδες, ρόδια ως σύµβολα αφθονίας, ή 
άλλα συµβολικά σχέδια. Συνήθιζαν να βάζουν στο κεφαλάρι του κρεβατιού τη 
µαξιλαροµάνα, ένα µακρύ όσο και το πλάτος του κρεβατιού µαξιλάρι. Πάνω σε 
αυτή ακουµπούσαν τα µαξιλάρια. Τη µαξιλαροµάνα και τα µαξιλάρια έντυναν 
µε µαξιλαροθήκες, οι οποίες µπορεί να ήταν κεντηµένες επίσης, µε το 
µονόγραµµα. Στις κολώνες του κρεβατιού, περιµετρικά, στο επάνω µέρος τους, 
κρεµούσαν ένα γύρο, τον επάνω γύρο. Αυτός ήταν ένα φραµπαλαδάκι µε 
σαράντα περίπου, εκατοστά φάρδος. Χαµηλά, 
λίγο πιο κάτω από το στρώµα και τριγύρω από 
το κρεβάτι κρεµούσαν έναν άλλο γύρο, τον 
κάτω γύρω στις ίδιες διαστάσεις, κεντηµένα 
µε τον ίδιο τρόπο236. 

 

Λεπτοµέρεια νυφικής µαξιλαροθήκης και λευκού νυφικού σεντονιού.  
Το κέντηµα είναι φιλτιρέ µε πλακέ βελονιά και κοφτό. Το τελείωµα είναι γλώσσες µε φεστόνι. 

 

                                                 
234 Γ. Παπαδοπούλου συνέντευξη 
235 Ι. ∆. Αρχιγένης, ό.π. (υπόσ. 194), σ. 64 
236 Ό.π. 
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Κουβέρτα πλεκτή µε το βελονάκι 
 

Στον τοίχο γύρω από το κρεβάτι ή το στρώµα κρεµούσαν µπάντες. Οι 
µπάντες ήταν υφαντά από µάλλινη ή βαµβακερή κλωστή που τα 
χρησιµοποιούσαν για µόνωση και ζεστασιά από τον τοίχο237. Τα σχέδια ήταν 
παρµένα συνήθως από τη λαϊκή παράδοση και τη µυθολογία και συχνά 
αναµείγνυαν φλως, µεταξωτές κλωστές, κάνοντας ακόµα πιο εντυπωσιακό το 
αποτέλεσµα

238 (Παράρτηµα, εικόνα 4).  
Στο υπνοδωµάτιο, αλλά και στους άλλους χώρους του σπιτιού υπήρχαν τα 

στρωσίδια. Χρησιµοποιούσαν κιλίµια, βελέντζες, χράµια, φλοκάτες, τα οποία  
ύφαιναν οι γυναίκες του σπιτιού στον αργαλειό και λιγότερο χαλιά γιατί ήταν 
περισσότερο δύσκολη η κατασκευή τους239. 

Κύριο συστατικό της διακόσµησης του σπιτιού αποτελούσαν τα 
τραπεζοµάντιλα και οι πετσέτες. Η προίκα συµπεριλάµβανε τραπεζοµάντιλα 
λινά και από µπουράτο, για φαγητό και για τσάι, κεντηµένα στο χέρι. Οι 
δαντελένιες πετσέτες προσέδιδαν ιδιαίτερη προσωπικότητα στο χώρο. ∆εν 
µπορούν να παραληφθούν οι κεντητές πετσέτες του δίσκου σερβιρίσµατος.   

Τέλος, το ρουχισµό του σπιτιού συµπλήρωναν οι κουρτίνες. Οι 
περισσότερες ήταν πλεγµένες µε βελονάκι, αλλά υπήρχαν και οι απλές, οι 
υφαντές, οι µάλλινες240. 

 
 

                                                 
237 Γ. Λίνας συνέντευξη 
238 Ε. Τσιπνή συνέντευξη 
239 Μ. Ψωµά συνέντευξη 
240 Γ. Λίνας και Αγγ. Τσαγκρή, συνεντεύξεις 
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Μαξιλαροθήκες µε φιλτιρέ και ανεβατή πλακέ βελονιά, στα λουλούδια και στα φύλλα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
 
Οικοτεχνία. 

 
Γενικά. 

 
Η λαϊκή τέχνη που ασκούνταν σε οικοτεχνική βάση και ήταν στο σύνολό 

της αντικείµενο της γυναικείας χειροτεχνίας, ήταν ταυτισµένη µε την 
ανωνυµία αλλά συνθέτει ένα µεγάλο κεφάλαιο της συνολικής πολιτιστικής µας 
κληρονοµιάς. Έδωσε έργα υψηλής πνοής, καθώς δεν είχε στόχο το εµπόριο, 
αλλά αναδείκνυε την προσωπική καλαισθησία. Ως εκ τούτου ήταν σηµαντική 
η αναγνώριση της1.  

Οι γυναίκες ύφαιναν, έπλεκαν και κεντούσαν2. Τα εργόχειρα, εκτός της 
σηµασίας τους ως χρηστικά αντικείµενα και µέσα στολισµού της οικίας και της 
ενδυµασίας της οικογένειάς τους, είχαν και οικονοµική σηµασία για την ίδια 
την οικογένεια. Οι πιο φτωχές πουλούσαν τα εργόχειρά τους στους µεζάδες 
ώστε να εξασφαλίσουν ένα συµπλήρωµα του οικογενειακού εισοδήµατος3. 

 
1.  Κλωστική  

 
Οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιούσαν οι Τσεσµελιές στα εργόχειρα, είτε 

ήταν νήµατα, είτε ίνες διαφόρων ειδών, ποιοτήτων και προέλευσης. Οι 
περισσότερο κοινές είναι οι ζωικές,  µαλλί και  µετάξι και οι φυτικές, βαµβάκι 
και λινάρι4. 

Η πιο κοινή ζωική ίνα στη Λεκάνη της Μεσογείου είναι το µαλλί και 
κυρίως το προερχόµενο από το πρόβατο. Με την επεξεργασία του µαλλιού 
ασχολούνταν κυρίως η γυναίκα. Το καλής ποιότητας µαλλί, το µακρόϊνο, είναι 
εκείνο που κουρεύεται το Μάη. Η προετοιµασία που απαιτείται ώστε να 
µετατραπεί σε νήµα, περιλαµβάνει το πλύσιµο, το ξάσιµο, για να απαλλαγεί 
από τα ξένα σώµατα, το λανάρισµα, για να ξεµπλεχτούν οι ίνες του και το 
γνέσιµο, για να γίνει νήµα5. 

Όσον αφορά στο µετάξι, η εκτροφή του µεταξοσκώληκα και η ετοιµασία 
του µεταξωτού νήµατος, αποτελούσε επίσης, γυναικεία εργασία. Η 
χρησιµοποίηση µεταξιού ήταν πολύ διαδεδοµένη από τις Τσεσµελιές6. Το 
µετάξι διαφέρει σε χρώµα και ποιότητα. Γενικά είναι άσπρο, κίτρινο ή 
χρυσαφί. Απαιτεί συνεχή επίβλεψη, ειδικές γνώσεις και αρκετή πείρα. Οι 
                                                 
1 Γ. Π. Γκίκας, Παραδοσιακά Μικρασιατικά και Θρακικά Κεντήµατα, Ελληνικός 
Οργανισµός Μικροµεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας, χ.χ., σ. 7 
2 Γ. Παπαδοπούλου, Κ. Πετρίδου και Μ. Ψωµά, συνενεύξεις 
3 Ελ. Μπακαλάκη - Αλ. Ελεγµίτου, Η Εκπαίδευση «εις τα του Οίκου» και τα Γυναικεία 
Καθήκοντα, Αθήνα 1987, σ. 50 
4 Ε. Αγγελοπούλου-Βολφ, Ο Αργαλειός, ∆όµος, Αθήνα 1986, σ. 47 
5 Ό.π., σσ. 47-50 
6 Κ. Πετρίδου, συνέντευξη 
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γυναίκες επέλεγαν τα κουκούλια που θα χρησιµοποιήσουν, τα έλιαζαν και στη 
συνέχεια, έστριβαν τις ίνες τους και έπαιρναν την ανθεκτικότατη µεταξωτή 
κλωστή

7. Για το ξεκουκούλιασµα έφερναν µηχανή από τα Αλάτσατα8. 
Το βαµβακερό νήµα είναι από τα πιο κοινώς χρησιµοποιούµενα υλικά στα  

γυναικεία εργόχειρα. Η καλλιέργεια, η συγκοµιδή και η κατεργασία, γινόταν 
από την οικογένεια και το χρησιµοποιούσαν για την κατασκευή προσωπικών 
ενδυµάτων και ενδυµάτων οικιακής χρήσης. Για να πάρει την τελική του 
µορφή, οι γυναίκες το χτυπούσαν µε το δοξάρι, κατόπιν το έκλωθαν, το 
πέρναγαν στην ανέµη και τέλος το τυλιγάδιαζαν. Το νήµα που προοριζόταν για 
το στηµόνι απαιτούσε µια επιπρόσθετη επεξεργασία, το ψήσιµο, δηλαδή, το 
ζέσταµά του σε χυλό9. 

Τέλος, η επεξεργασία του λιναριού είναι η πιο επίπονη από όλες τις 
υπόλοιπες φυτικές υφαντικές ίνες. Αρχική διαδικασία ήταν η σπορά, η 
συγκοµιδή, το στέγνωµα και το τίναγµα για να πέσει ο σπόρος. Στη συνέχεια, 
για αρκετές ηµέρες το τοποθετούσαν σε ένα ρέµα. Έπειτα, το περνούσαν στο 
µαγκάνι, το ξεφλούδιζαν ώστε να πάρουν τελικά, το λινάρι το οποίο έγνεθαν. 
Το γνέσιµο του λιναριού αποτελούσε και τη δυσκολότερη διαδικασία 10.  

Από τον 19ο αιώνα σηµειώθηκε ανάπτυξη της νηµατουργίας. Για τα 
βαµβακερά υφάσµατα χρησιµοποιούσαν στριµµένα βαµβακερά νήµατα τα 
οποία αγόραζαν από τοπικές βιοτεχνίες11. Επίσης, αγόραζαν µάλλινα βαµµένα 
νήµατα που µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν αµέσως στον αργαλειό12. 
Ωστόσο, το µαλλί για τις κουβέρτες και τα χράµια είτε το έγνεθαν και το 
ύφαιναν οι ίδιες, ακόµα και µετά την εµφάνιση των µηχανών, είτε το έδιναν σε 
ειδικευµένες υφάντρες. Τις κλωστές για τα κεντήµατα τις αγόραζαν από 
βιοτεχνίες που υπήρχαν στην περιοχή13.  

Από τα τέλη του 19ου αιώνα αγόραζαν έτοιµα τα υφάσµατα από 
υφασµατοπωλεία του Τσεσµέ. Για τη γιορτινή ενδυµασία χρησιµοποιούσαν 
καλύτερης ποιότητας υφάσµατα τα οποία αγόραζαν έβρισκαν στη Σµύρνη, ενώ 
οι εύποροι αγόραζαν υφάσµατα από το εξωτερικό. 

 
2.  Βαφική 

 
Όλα τα κεντήµατα για το στολισµό του σπιτιού, αλλά και της ενδυµασίας 

ήταν βαµµένα µε φυτικές ουσίες από τις ίδιες τις γυναίκες, σε ποικίλες 

                                                 
7 Ε. Αγγελοπούλου-Βολφ, ό.π. (υπόσ. 244), σσ. 52-53 
8 Κ. Χαριστέα, Αρχεία Υλικού 1930-1970. Μικροφίλµ: Ιωνία 113, Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών 
9 Ε. Αγγελοπούλου-Βολφ, ό.π. (υπόσ. 247), σσ. 53-54 
10 Ό.π., σσ. 55-56 
11 ∆. Σταµέλος, ό.π. (υπόσ. 231), σ. 167 
12 Λ. Ιστικοπούλου, Η Ελληνική Ταπητουργία και η Ταπητουργός στη Μικρά Ασία 
(1860-1922), Βιβλιοπολείον της Εστίας, Αθήνα 2000, σ. 183 
13 Κ. Πετρίδου και Ε. Τσιπνή, συνεντεύξεις 
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αρµονικές αποχρώσεις14. Η επιλογή των χρωµατικών αποχρώσεων του 
εργόχειρου αποτελούσε βασικό σηµείο αναγνώρισης της καλλιτεχνικής του 
αξίας και αναδείκνυε την καλλιτεχνική ευαισθησία της δηµιουργού του15. 

Πριν βαφτούν τα νήµατα, τα βουτούσαν σε στυπτικές ουσίες µε σκοπό να 
αποκτήσουν φωτεινά και ανεξίτηλα χρώµατα. Τις χρωµατικές τους 
διαβαθµίσεις, τις πετύχαιναν µε τις κατάλληλες αναλογίες των βαφικών 
ουσιών και µε τον έλεγχο του χρόνου βρασµού τους16. 

Το νερό της πλύσης του µαλλιού κατά την επεξεργασία του συνήθως, 
φυλασσόταν για να ξαναχρησιµοποιηθεί και ωα δώσει το µπλε χρώµα17. Από 
το φυτό που ονοµάζεται µπογιά, οι γυναίκες έβραζαν τη ρίζα του για να 
πάρουν το µαύρο χρώµα18. Επίσης, για να αποκτήσουν το ίδιο χρώµα έβραζαν 
τα φλούδια των ροδιών. Από τα φύλλα της τσικουδιάς (άγρια φιστικιά) 
έβγαζαν βαφή µε την οποία έβαφαν τα γυναικεία κεφαλοµάντηλα. Το χρώµα 
λεγόταν τσικουδί και ήταν ανοιχτό πρασινογκριζωπό19. Συνήθως, όµως, οι 
γυναίκες  προµηθεύονταν τις πρώτες ύλες για τη βαφή των υφασµάτων από τα 
µπαχρατζίδικα

20. Αργότερα, εισήγαγαν ανεξίτηλα κόκκινα βαµµένα νήµατα 
(Παράρτηµα, εικόνα 5). 

 
3.  Κεντητική.  

 
Η κεντητική ήταν ο πιο πλούσιος σχηµατικά και χρωµατικά κλάδος της 

λαϊκής τέχνης και παρουσιάζει ιδιαίτερο καλλιτεχνικό ενδιαφέρον. Οι ρίζες της 
παραδοσιακής τέχνης του κεντήµατος χάνονται στα χρόνια της Βυζαντινής 
περιόδου. Εκφράζει, όπως και οι άλλες λαϊκές τέχνες τη διάχυτη αισθητική 
αντίληψη που επικρατούσε και αντικατοπτρίζει τις κοινωνικές και οικονοµικές 
συνθήκες του τόπου και της εποχής. ∆ηµιουργήθηκε από την έµφυτη ανάγκη 
µιας πηγαίας έκφρασης του λαϊκού συναισθήµατος, όπως αυτό διαµορφώθηκε 
σύµφωνα µε τις παραδόσεις, τις δοξασίες, τα ήθη και τα έθιµα του κοινωνικού 
συνόλου

21. 
 Καθρέφτιζε την ευαισθησία, το µεράκι και τη φαντασία της Τσεσµελιάς. 

Η ώρα του κεντήµατος ήταν η ώρα της ανάπαυλας και της ψυχαγωγίας. Τα 
χειµωνιάτικα βράδια καθόταν, κουρασµένη από τη δουλειά, κοντά στο τζάκι ή 
τα καλοκαιρινά το χαγιάτι, ανάµεσα στους βασιλικούς και έδινε µορφή στην 
ψυχική της κατάσταση. Το κέντηµα εξιδανίκευε και καταξίωνε το µόχθο της. 

                                                 
14 ∆. Σταµέλος, ό.π. (υπόσ. 251), σ. 92 
15 Γράφουσα 
16 Ι. Κ. Μαζαράκης Αινιάν -Μ. Λαδά Μινώτου, Ελληνικά Κεντήµατα, Ιστορική και 
Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Αθήνα 1989, σ. xiii 
17 Ε. Αγγελοπούλου-Βολφ, ό.π. (υπόσ. 249), σ. 50 
18 Κ. Χαριστέα, ό.π. (υπόσ. 248) 
19 Μ. Κοροµηλά - Θ. Κοντάρας, ό.π. (υπόσ. 187), σ. 30 
20 Κ. Μανόλογλου, συνέντευξη 
21 Ι. Κ. Μαζαράκης Αινιάν - Μ. Λαδά Μινώτου, ό.π. (υπόσ. 256), σ. vii 
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Τα στολίδια, τα χρώµατα και τα σχέδια του κεντήµατος αντικατοπτρίζουν τις 
ιδιαιτερότητες των δηµιουργών τους22.  

Από µικρή ηλικία η κοπέλα άρχιζε να φτιάχνει την προίκα της. «Τα 
προικιά ήταν ολόκληρη ιεροτελεστία, χρόνια τα ετοίµαζαν. Πάρα πολλά από 
αυτά ήταν µεταξωτά23. Η νύφη έπρεπε να έχει δύο µε τρεις δωδεκάδες 
φορέµατα, µεσοφούστανα και εσώρουχα24. Ακόµα, η εύπορη νύφη, 
προσλάµβανε κεντήστρες και κεντούσαν όλη την ηµέρα. Συνήθως, επειδή δεν 
υπήρχε η οικονοµική δυνατότητα για την κεντήστρα, τη βοηθούσαν οι φίλες 
της και τα συγγενικά κορίτσια25. 

Σεµέν  µε πολύχρωµα λουλούδια και χρυσοκέντητα φύλλα σε ριχτή βελονιά.  
 
Οι γυναίκες, στα εργόχειρά τους, επεδείκνυαν θαυµάσια δηµιουργήµατα 
διακοσµητικών σχεδίων και χρωµατικής ποικιλίας. Οι συνθέσεις των 
λουλουδιών αποτελούσαν τη βάση της κεντητικής, η οποία έδειχνε µια 
καλλιτεχνική ελευθερία µεγαλύτερη από τις άλλες εκδηλώσεις του λαϊκού 
πολιτισµού

26 των Τσεσµελήδων. Τα διακοσµητικά θέµατα που κεντούσαν σε 
ολόκληρη την επιφάνεια ή ολόγυρα στο ύφασµα ήταν σχηµατοποιηµένα. Τα 
διακοσµητικά θέµατα είναι απλά διακοσµητικά, αφηγηµατικά και συµβολικά. 

                                                 
22 ∆. Σταµέλος, ό.π. (υπόσ. 254), σσ. 89-90 
23 Κ. Πετρίδου, συνέντευξη 
24 Γ. ∆. Αικατερίνης, Χαµένες Πατρίδες. Το Χωριό µας η Αγία Παρασκευή του Τσεσµέ 
(Κιόστε), 1760-1922, Σκιάθος 1984, σ. 162 
25 Στ. Επιφανείου-Πετράκη, Λαογραφικά της Σµύρνης. Παραµύθια και Άλλα, Τα 
Ελληνικό Βιβλίο, Αθήνα 1966, σ. 35 
26 Μ. Μερακλής, ό.π. (υπόσ. 222), σ. 107 
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Η κεντήστρα, ασφαλώς δέχτηκε δυτικές και ανατολικές επιδράσεις, χωρίς να 
αλλοιώσουν το χαρακτήρα του έργου της, γιατί τα νέα στοιχεία αφοµοιώθηκαν 
και παρουσιάστηκαν σύµφωνα µε την τοπική αντίληψη και πατροπαράδοτη 
αισθητική, δηµιουργώντας έτσι έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα27.  

Τα υφάσµατα που χρησιµοποιούσαν ήταν υφαντά, λινά, µεταξωτά, 
βαµβακερά και µάλλινα. Ανάλογα µε τα χρησιµοποιούµενα υλικά, τα 
κεντήµατα ταξινοµούνταν σε χρωµατιστά. Τα χρωµατιστά ήταν κεντηµένα µε 
βαµµένα νήµατα από το ίδιο υλικό ή µεταξωτά. Τα  λευκά, ήταν  κεντηµένα µε 
λευκά µεταξωτά ή βαµβακερά νήµατα. Οι δαντέλες ήταν από βαµβακερά 
συνήθως, νήµατα, δουλεµένες µε τη βελόνα ή το βελονάκι και τα 
χρυσοκέντητα ήταν  κεντηµένα µε χρυσόνηµα28.   

Τα κεντητά υφάσµατα της οικιακής αυτής τέχνης διακρίνονται σε 
κεντήµατα για το στολισµό της παραδοσιακής φορεσιάς και σε κεντήµατα για 
τη χρήση και το στολισµό του σπιτιού29. Τα κεντήµατα που διακοσµούσαν την 
παραδοσιακή φορεσιά γίνονταν στις τραχηλιές, στους ποδόγυρους, στα 
κατωµάνικα, στα κεφαλοµάντηλα, στα γιλέκα, στα τουζλούκια, στα 
υποδήµατα. Τα κεντήµατα για το στολισµό του σπιτιού επικεντρώνονται στα 
κλινοσκεπάσµατα, στα παραπετάσµατα, στις µαξιλάρες και στις πετσέτες30. 

 
Ο Τζεβρές.  

 
Το µικρασιατικό κέντηµα, ο τζεβρές, όπως ονοµάζεται, αποτελεί µια 

σπάνια εκδοχή αυτής της τέχνης, που εκφράζει τη λαϊκή αισθητική µιας 
ολόκληρης περιοχής και αιχµαλωτίζει µε την οµορφιά του. Ο τζεβρές διαφέρει 
πολύ από το συνηθισµένο ελληνικό κέντηµα. Εκείνο που του προσδίδει 
εξέχουσα θέση είναι η αισθητική του. ∆ιακρίνεται για τη φιλόκαλη και 
πειθαρχηµένη λιτότητα και την ευαισθησία που έχουν τα µοτίβα του, τα οποία 
είναι κεντηµένα µε λευκές, χρωµατιστές ή χρυσές κλωστές, ενώ η 
καλλιτεχνική τους έµφαση είναι εκφραστική της λεπτής τέχνης31.  

Ο τζεβρές έχει ως κύριο χαρακτηριστικό του, ότι οι δύο όψεις του 
εργόχειρου είναι ακριβώς ίδιες. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη σε µια ποικιλία πέντε 
ειδών βελονιάς, οι οποίες εκτελούνται µε ιδιαίτερη επιδεξιότητα. Η τεχνική 
του τζεβρέ, περιλαµβάνει την 1η βελονιά, τη φιλτιρέ, την πατή, την πατή 
ανακατεµένη και την πατή λοξή32. 

Ακόµα, συνήθιζαν να στολίζουν το ρουχισµό του σπιτιού και της 
οικογένειας µε δαντέλες και κεντήµατα (κοφτά, γκοµπλέν, αζούρ και άλλα)33. 

                                                 
27 Ι. Κ. Μαζαράκης-Αινιάν - Μ. Λαδά-Μινώτου, ό.π. (υπόσ. 261), σσ. vii, xiv-xv 
28 Ό.π., σ. xii-xiii 
29 Μ. Μερακλής, ό.π. (υπόσ. 266), σ. 107 
30 Ι. Κ. Μαζαράκης-Αινιάν - Μ. Λαδά-Μινώτου, ό.π. (υπόσ. 267), σ. xv 
31 Α. Κερεστετζή, Το Μικρασιατικό Κέντηµα (Τζεβρές), ΕΟΜΜΕΧ, Αθήνα 1987, σσ. 
11-13 
32 Ό.π., σ. 79 
33 Ε. Λίνα και Μ. Ψωµά, συνεντεύξεις 
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Τα κεντήµατα της ενδυµασίας καθώς προορίζονταν να φαίνονται από κοντά, 
είχαν διαφορετική απόδοση και διαρρύθµιση στο σχέδιο, ενώ τα κεντήµατα 
του σπιτιού που προορίζονταν να φαίνονται από µακριά και να συµπληρώνουν 
το γενικό διάκοσµο του σπιτιού, είχαν τις περισσότερες φορές διαφορετική 
διαµόρφωση

34. 
Τα τσεσµελίδικα κεντήµατα διακρίνονταν για τη λεπτότητα, την 

ιδιορρυθµία της επεξεργασίας και τη χρωµατική αρµονία. Ζωντανή ήταν η 
εκφραστικότητα της φόρµας και του χρωµατισµού. Σε αυτή την ιδιότητα 
πρέπει να αποδοθεί η καλλιτεχνική τους αξία. Πολλά είχαν κεντηµένη 
ολόκληρη την επιφάνεια, ενώ άλλα είχαν κεντηµένους µόνο τους γύρους µε 
ιδιότυπα διακοσµητικά θέµατα35.  

 

 
Τσεβρές χρυσοκέντητος. 

  
Γενικά, η διακοσµητική θεµατολογία των κεντηµάτων ήταν εµπνευσµένη 

από το φυτικό κόσµο. Κλαδιά διάφορων δέντρων, λουλούδια, κουκουνάρια, 
φυτά σε γλάστρα, σταφύλια και αµπελόφυλλα, χαράζουν τα πλαίσια µέσα στα 
οποία κινήθηκε η έµπνευση και η καλλιτεχνική αναζήτηση της Ελληνίδας 
κεντήστρας

36. 

                                                 
34 ∆. Σταµέλος, ό.π. (υπόσ. 251), σ. 91 
35 Ό.π., σ. 92 
36 Γ. Π. Γκίκας, ό.π. (υπόσ. 241), σ. 8 
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Τα εργόχειρά τους διαχωρίζονταν σε κατηγορίες, των οποίων τα ονόµατα 
ήταν: το πιτσίλι, τση βελόνας, το κορσεδάκι, το τορσόν, το άσπρο λινό κέντηµα 
είτε φουσκωτό, είτε κοφτό και τέλος, τα τιρτίρια µε χρυσοκλωστές37. 

 
Η Χρυσοκεντητική.  

 
Στα πλουσιότερα κεντήµατα γινόταν ανάµειξη από χρυσά και αργυρά 

νήµατα. Η λαµπρή τέχνη της χρυσοκεντητικής απαιτούσε σχεδιαστικές 
γνώσεις, χρωµατική ευαισθησία, ικανότητα σύνθεσης και προσαρµογής και 
ιδιαίτερα σωστή κατανοµή στο διαθέσιµο χώρο. Τα χρυσοκέντητα υφάσµατα 
ήταν κεντηµένα µε χρυσόνηµα. Το χρυσόνηµα είναι χρυσό και ασηµένιο 
σύρµα τυλιγµένο σε λεπτή µεταξωτή ή βαµβακερή κλωστή38. 

Πολλά από τα κεντήµατα αυτά ήταν ασπροκέντητα, δηλαδή, κεντηµένα σε 
λευκό µετάξι, σε ιδιότυπες λεπτές αποχρώσεις39. Οι Τσεσµελιές ήταν 
σπουδαίες και στο άσπρο κέντηµα. Έκαναν ωραία κεντήµατα µε µπρισίµι και 
άσπρο κέντηµα πάνω σε καθαρό, λινό ύφασµα. Κοφτά ονόµαζαν τα άσπρα 
τους κεντήµατα. Το πετσετάκι του δίσκου ήταν από άσπρο αγγλικό λινό που το 
έφερναν από τη Μάλτα, κεντηµένο µε άσπρο κέντηµα µε τη βελόνα του 
χεριού, πλαισιωµένο µε φαρδιές άσπρες δαντέλες που τις κεντούσαν οι 
κοπέλες του σπιτιού µε τα κοπανάκια40. Είχαν σε τόση εκτίµηση τα λευκά τους 
κεντήµατα, ώστε υποστήριζαν ότι ξεπερνούσαν ακόµα και τα βενετσιάνικα 
χειροτεχνήµατα, τα οποία ήταν τότε, φηµισµένα για την ποιότητα και την 
καλλιτεχνία τους41 (Παράρτηµα, εικόνες 6, 7, 8). 
 
4.  Πλεκτική. 

 
Είδη πλεξίµατος ήταν το 

πιτσίλι, ο κροσές και η κάρτα. Η 
κάρτα αποτελούσε είδος 
πλεξίµατος που συνήθιζαν οι 
ηλικιωµένες, σε αντίθεση µε τα 
προηγούµενα µε τα οποία 
διασκέδαζαν οι νέες42.  

Οι Τσεσµελιές είχαν 
παράδοση στη δαντέλα, την 

οποία ονόµαζαν πιτσίλι Τους 
άρεσε πολύ να στολίζουν τα 

                                                 
37 Στ. Επιφανείου-Πετράκη, ό.π. (υπόσ. 265), σ. 13 
38 Ι. Κ. Μαζαράκης-Αινιάν - Μ. Λαδά-Μινώτου, ό.π. (υπόσ. 270), σ. xv 
39 ∆. Σταµέλος, ό.π. (υπόσ. 284), σ. 92 
40 Γ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 170), σ. 6 και Γ. Παπαδοπούλου, συνέντευξη 
41 Γ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 220) 
42 Ι. ∆. Αρχιγένης, ό.π. (υπόσ. 235), σ. 55 

Κουβερτούλα πλεκτή µε το βελονάκι και τελείωµα 
σε φουντάκια. 
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ρούχα µε δαντέλες και τις πλέκανε παντού, ακόµα και στα εσώρουχα43. 
∆ηµιούργησαν καταπληκτικές συνθέσεις, χάρη στη µεγάλη επιδεξιότητα µε 
την οποία χρησιµοποιούσαν τη βελόνα και στην ευρηµατικότητά τους. Η 
δαντέλα αποτελεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο διακοσµητικό στοιχείο που 
συµπλήρωνε τα µεγαλύτερα εργόχειρα, κεφαλοµάντηλα, νυφικά ασπρόρουχα, 
πουκάµισα, καλύµµατα κρεβατιών, τους γύρους των µεταξωτών σεντονιών, 
µαξιλάρια και πετσετάκια του λούσου σε διάφορα µεγέθη. Τα θέµατά τους 
προέρχονταν από το φυσικό κόσµο, τη βυζαντινή διακοσµητική και τον 
καθηµερινό τρόπο της ζωής των γυναικών µε τους καηµούς και τις χαρές της.  
Εξαιτίας της δυσκολίας του τραγουδούσαν πλέκοντας το παρακάτω δίστιχο:  

 
«∆αντέλα πλέκω και δεν αδειάζω  
κι όταν αδειάζω σου κουβεντιάζω» 

 
Ακόµα, συνήθιζαν να κεντούν 

χυτά, τρητά µε τη βελόνα υφά-
σµατα και την ούγια. Στην ούγια 
διακρίνονται δύο είδη κεντή-
µατος, οι κόµποι µε τη βελόνα και 
η µπιµπίλα. Οι κόµποι µε τη 
βελόνα είναι παραδοσιακή τέχνη 
της Μικράς Ασίας και θεωρείται 
σκόπιµο να γίνει ιδιαίτερη αναφο-
ρά. Για την πλέξη των κόµπων 
αυτών, χρησιµοποιούσαν λεπτή 
άσπρη λινή, µεταξωτή ή βαµβακε-
ρή κλωστή και σπανιότερα 
χρωµατιστή. Ιδιαίτερο χαρακτηρι-
στικό τους είναι ότι γίνονται στον αέρα µε µόνα εργαλεία τη βελόνα και την 
κλωστή. Απαιτούν σταθερό χέρι και µεγάλη εξάσκηση, γιατί η οµορφιά τους 
βρίσκεται στην οµοιόµορφη πλέξη και στο γερό σφίξιµο των κόµπων. Η 
ποικιλία των κόµπων είναι πολύ µεγάλη και οι συνδυασµοί τους δηµιουργούν 
την ποικιλία των σχεδίων. Στο δεύτερο είδος, συχνά, βρίσκονται ανακατεµένα 
λουλούδια, όµοια µε αυτά που πλέκανε για την µπιµπίλα. Πλέκανε χωριστά τα 
λουλούδια και στη συνέχεια τα ένωναν µε τους κόµπους µε τη βελόνα.  
Άλλοτε, το κάθε σχέδιο είχε την ονοµασία του. Σήµερα, έχουν σχεδόν όλες 
χαθεί

44.  

                                                 
43 Κ. Πετρίδου  συνέντευξη 
44 Τ. Ιωάννου-Γιανναρά, Ελληνικές Κλώστινες Συνθέσεις: ∆αντέλες, Μέλισσα, Αθήνα 
1986, σσ. 7, 11, 62-63, 157-159 

∆ιακοσµητική µαξιλαροθήκη πλεγµένη µε 
βελόνα ραφής ( µπιµπίλα ). 
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Μεταξωτά, βαµβακερά και λινά κεντητά ασπρόρουχα, µάλλινο κάλυµµα ( τιφτίκι ),  
 και διακοσµητικά µαξιλάρια κρεβατοκάµαρας. Όλα φέρουν πλεκτές δαντέλες. 

 
Η δαντέλα ανήκει και στα κεντήµατα της ενδυµασίας. Στη γυναικεία 

ενδυµασία υπάρχουν ορισµένα σηµεία που παρουσίαζαν ιδιαίτερο κεντητικό 
ενδιαφέρον

45. Αργότερα, µε τις ανάγκες που δηµιούργησε ο αστικός τρόπος 
ζωής, στόλιζαν µε τρητό κέντηµα τα έτοιµα από το εµπόριο ενδύµατα και µε 
τον κόµπο µε τη βελόνα, τα ασπρόρουχα46. 

Η δαντέλα ρισελγιέ ήταν λεπτό φουσκωτό ανεβατό φιστόνι, κοφτό πάνω σε 
ύφασµα. Πάνω στο ρούχο σχεδίαζαν µε µολύβι, το σχέδιο της δαντέλας που 
ήθελαν. Στη συνέχεια, πάνω στις γραµµές αυτές κεντούσαν µε τη βελόνα ένα 

                                                 
45 Μ. Μερακλής, ό.π. (υπόσ. 266), σ. 108 
46 Τ. Ιωάννου-Γιανναρά, ό.π. (υπόσ. 285), σσ. 63, 159 
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φουσκωτό φιστόνι και έκοβαν το ύφασµα ακριβώς δίπλα του κι έτσι 
σχηµατίζονταν τρύπες, µικρές ή µεγάλες για να γίνει η δαντέλα αυτή πάνω στο 
ύφασµα. Η κλωστή ήταν ίδια µε το ύφασµα. Αυτού του είδους η δαντέλα ήταν 
η πιο δηµοφιλής για οποιοδήποτε κέντηµα47. 

Εκτός από τη δαντέλα ρισελγιέ υπήρχαν και φιστόνια που δεν ήταν κοφτά, 
όπως το σκέτο ανεβατό, το πλακωτό, το τρυπητό, το µπηχτό Άλλα είδη 
δαντέλας ήταν η τορσόν, αντιντές τορσόν, το πιτσίλι τορσόν 48. 

 
5.  Υφαντική.  

 
Η υφαντική αποτελεί µια από τις πιο παλιές χειροτεχνίες και άνθησε ως 

οικιακή τέχνη, µε τον αργαλειό απαραίτητο εργαλείο για τη δηµιουργία της. 
Το υφαντό ήταν µια δουλειά ξεχωριστά επίπονη. Η προπαρασκευαστική 
εργασία, ο τρόπος της βαφής των νηµάτων, το βασικό σχέδιο και τα 
συµπληρωµατικά διακοσµητικά στοιχεία και τέλος η ύφανση ήθελαν ιδιαίτερη 
προσοχή και αφιέρωση. Πολλές είναι οι ανάγκες που κάλυπταν τα υφαντά. 
Από τον αργαλειό βγήκαν έργα υψηλής καλλιτεχνικής αξίας49. Τόσο τα σχέδια, 
όσο και η διαύγεια και η αρµονία των χρωµάτων, έδωσαν στα έργα της 
υφαντικής µια ξεχωριστή θέση στην τσεσµελίδικη λαϊκή τέχνη και η τοπική 
υφαντουργία γνώρισε µεγάλη ανάπτυξη50. 

Οι κοπέλες είχαν σε ένα ξεχωριστό δωµάτιο τον αργαλειό, συνήθως στο 
κατώι και ύφαιναν τα ρούχα και τα περίφηµα υφαντά για την προίκα τους. 
Πέρναγαν µερόνυχτα πάνω από τον αργαλειό, ο οποίος αποτελούσε µέρος της 
ίδιας της ζωής τους και δεν έλειπε σχεδόν, από κανένα σπίτι (Γ. Λίνας, Κ. 
Παπαδοπούλου, Κ. Πετρίδου). Τον πρόσεχαν, αλείφοντας τα καρούλια του µε 
ρετσίνι και για να γλιστρά η σαΐτα, την άλειφαν µε σαπούνι. 

 Η κόρη µάθαινε από νωρίς να υφαίνει υπό την επίβλεψη της µητέρας της. 
Σε αυτή τη µαθητεία υπήρχε η διατήρηση της καλλιτεχνικής συνέχειας. Η 
παράδοση δεν επέτρεπε νεωτερισµούς και επιδράσεις στα µοτίβα. Τα σχέδια 
περνούσαν από τη µάνα στην κόρη. Ωστόσο, κάθε υφάντρα ανέπτυσσε το 
καλλιτεχνικό της ένστικτο και έδινε την προσωπική της σφραγίδα51.  
Συναγωνίζονταν ποια θα υφάνει τα οµορφότερα χειροτεχνήµατα, περιµένοντας 
να έρθει η ώρα του γάµου της. 

Η αναζήτηση της χρωµατικής αρµονίας έδινε συχνά εκπληκτικά 
αποτελέσµατα. Οι αντιθέσεις των χρωµάτων και τα σχέδια φανερώνουν τόσο  
τις αρχαιοελληνικές και βυζαντινές καταβολές, όσο και τις ανατολικές και 
δυτικές επιδράσεις. ∆ιακρίνονταν για τη χρήση συµβόλων από την ορθόδοξη 
λατρεία. Τα διακοσµητικά θέµατα είναι κυρίως γεωµετρικά. Σπανιότερα 

                                                 
47 Ι. ∆. Αρχιγένης, ό.π. (υπόσ. 283), σ. 74 
48 Ό.π. 
49 ∆. Σταµέλος, ό.π. (υπόσ. 280), σ. 165 
50 Γ. ∆. Αικατερίνης, ό.π. (υπόσ. 264), σ. 20 
51 ∆. Σταµέλος, ό.π. (υπόσ. 291), σσ. 166-167 
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εµφανίζονταν σχηµατοποιήσεις ανθρώπινων µορφών, ζώων, φυτών ή 
αντικειµένων. Το µεράκι, η παράδοση, η πείρα,  η αδιάκοπη έρευνα για το 
καλύτερο, έφερναν το ποθούµενο αποτέλεσµα, την πεµπτουσία της 
καλλιτεχνικής δηµιουργίας. Χαρακτηριστικά της τέχνης της είναι ο πλούτος 
των σχεδίων και η διακοσµητική αφθονία. Οι γυναίκες έδιναν όλο τον 
καλλιτεχνικό τους αυθορµητισµό, όλη την πηγαία δύναµη της ευαισθησίας 
τους

52. 
Τα υφαντά χωρίζονταν ανάλογα µε τη χρήση τους, σε «σπιτίσια» και σε 

επαγγελµατικά. Οι φορεσιές γίνονταν µε υφάσµατα που είτε τα ύφαιναν οι 
γυναίκες της οικογένειας, είτε τα αγόραζε ο άντρας από τα υφασµατοπωλεία 
του Τσεσµέ και της Σµύρνης. Ύφαιναν σεντόνια, πουκαµίσες, τραπεζοµάντιλα, 
πετσέτες, ντιβανοσκεπάσµατα. Το ντιβανοσκέπασµα είχε τρεις ή τέσσερις 
επιφάνειες,  µια οριζόντια και τις άλλες κάθετες, µε ανάλογη σύνθεση 
διακοσµητικών θεµάτων. Στο µπουχαροσκούτι, το σκέπαστρο της φούσκας 
του τζακιού του οποίου η επάνω πλευρά καρφώνεται στο τζάκι, ενώ η κάτω 
κρεµιέται ελεύθερη και στο κάθετο κρέµασµα τονίζεται µε τη κλιµακωτή 
κάθοδο του πρώτου χρώµατος.  

Από τα δυσκολότερα δηµιουργήµατα της υφαντικής ήταν τα κεντήµατα 
στον αργαλειό. Τα σχέδιά τους ήταν ιδιότυπα και είχαν την καλλιτεχνική 
διαύγεια έργων τέχνης τα οποία δεν χάνουν τον πρωταρχικό σκοπό ύπαρξής 
τους ως  αντικείµενα καθηµερινής χρήσης. 

Πολλές ήταν εκείνες που εκτρέφανε µεταξοσκώληκες για την προίκα τους. 
Τα υφαντά τους από ακατέργαστο µετάξι, ονοµάζονταν ξερά. Τα περισσότερα 
από τα µεταξωτά υφάσµατα ήταν πολύ λεπτά σαν αραχνοΰφαντα πέπλα και 
ήταν, δύο ειδών, η τσίπα και το µπιµπιζάρι. Ύφαιναν, πολλά λεπτεπίλεπτα 
µεταξωτά προικιά, αλλά και ρούχα για την εορταστική ενδυµασία. Ήταν 
φηµισµένα τα χαρακτηριστικά κίτρινα καρό µεταξωτά. Ύφαιναν επίσης, 
µεταξωτά σεντόνια και πουκάµισα53. Ύφαιναν ακόµα και το νυφικό. Το χρώµα 
του ήταν κρεµ µε  δαντέλες, ενώ η εµφάνιση συµπληρωνόταν µε γάντια54. 

 
6. Ταπητουργία. 

 
Όσον αφορά στην ύφανση του χαλιού, συχνά, ολόκληρη η οικογένεια 

συµµετείχε στην επεξεργασία του µαλλιού, στο βάψιµο και στην τοποθέτηση 
του νήµατος στον αργαλειό. Ύφαιναν από µνήµης, σύµφωνα µε σχέδια που 
τους είχαν παραδοθεί από την παράδοση, χωρίς να χρησιµοποιούν κάποιο 
σχέδιο. Η παράδοση ήταν εκείνη που καθόριζε, όχι µόνο το σχέδιο και το 
σχήµα του χαλιού ή του κιλιµιού, τις συγκεκριµένες πρώτες ύλες, νήµατα, 
βαφές, αλλά και τη χρησιµοποίηση ορισµένων σχεδίων. Για το λόγο αυτό, 

                                                 
52 Κ. Α. Μακρής, Ελληνικά Υφαντά Μικράς Ασίας, ΕΟΜΜΕΧ, χ.χ., σσ. 3-6 
53 Κ. Σηµηριώτης, ό.π. (υπόσ. 186) 
54 Κ.  Χαριστέα, Αρχεία Υλικού 1930-1970. Μικροφίλµ: Ιωνία 111, Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών 
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συγκεκριµένα σχέδια είναι ενδεικτικά της περιοχής. Οι παραδόσεις, η ιστορία, 
οι επιδράσεις των πολιτισµών, οι µύθοι και οι θρησκευτικές δοξασίες, αλλά και 
η αισθητική των χρωµάτων του πολιτισµού τους βρίσκονται στα χαλιά τους. 
Με το πέρασµα του χρόνου τροποποιούσαν τα παλιά σχέδια, πάντα σύµφωνα 
µε το πρωτότυπο55. 

Οι γυναίκες ύφαιναν στον αργαλειό βελέντζες, φλοκάτες, χράµια και 
κιλίµια τα οποία έστρωναν παντού56. Στα χαλιά, τα πατάκια και γενικότερα 
στα στρωσίδια επίπεδων επιφανειών, η σύνθεση αναπτυσσόταν γύρω από ένα 
κεντρικό θέµα. Ξεχωριστή γοητεία είχαν τα χαλιά. Ήταν συνθετικές 
παραστάσεις µε διάφορα διακοσµητικά στοιχεία τα οποία συνέθεταν ένα 
εκπληκτικό σύνολο. Το κυρίαρχο διακοσµητικό τους στοιχείο ήταν τα 
γεωµετρικά θέµατα. Στα χαλιά που έφτιαχναν για την προίκα της κόρης, 
κεντρικό θέµα ήταν ο γάµος που απεικονιζόταν άκρως αφαιρετικά, µε ποικίλα 
σχέδια ή ακόµη  θεµατολογία που έδειχνε τις βαθιές πατριωτικές ρίζες της 
οικογένειας της κόρης και τα ιδιαίτερα προτερήµατά της, σεµνότητα, υποταγή, 
καθαριότητα, νοικοκυροσύνη57. 
 
7. Η Ενδυµασία  
 
Γενικά.  

 
Η ενδυµασία µπορεί να τοποθετηθεί στον υψηλότερο βαθµό της λαϊκής 

τέχνης και αποτελεί µια ανεπανάληπτη στιγµή του λαϊκού πολιτισµού. Το 
πλούσιο καλλιτεχνικό συναίσθηµα του λαού εκφραζόταν στη φορεσιά ανάλογα 
µε τις γεωγραφικές και κλιµατολογικές συνθήκες, τα ήθη, τα έθιµα και τις 
παραδόσεις, τον τρόπο ζωής και τις τοπικές ιδιοµορφίες. Η φορεσιά 
διατηρούσε αρκετά παραδοσιακά στοιχεία από τις προγενέστερες γενεές, 
συνδέεται αναπόσπαστα µε ποικίλες εκφάνσεις του λαϊκού πολιτισµού και 
αντανακλά τα βιώµατα των απλών ανθρώπων της λαϊκής ψυχής, τα οποία 
προσδιορίζουν τις λαϊκές αντιλήψεις και θυµοσοφίες, τη λαϊκή τέχνη, τις 
λατρευτικές δοξασίες, τη γλώσσα, τα ήθη και έθιµα, το λαϊκό δίκαιο, τους 
λαϊκούς χορούς, τα τραγούδια58.  

Γενικά, όλες οι τοπικές φορεσιές είναι ένα σύνολο ενδυµάτων, 
χαρακτηριστικό µιας οµάδας ανθρώπων που ζει µέσα στον ελληνικό ιστορικό 
χώρο. Το ένδυµα υπήρξε πάντοτε ένδειξη πολιτισµού αλλά και χρηστικό είδος 
και σαν τέτοιο γεννιέται, ζει και εξελίσσεται µε βάση τις πρακτικές ανάγκες 
που πρέπει να καλύψει59. Η µορφή της φορεσιάς, λοιπόν, είναι η συνισταµένη 
πρακτικών και αισθητικών αναγκών της συγκεκριµένης οµάδας που τη 
                                                 
55 Λ. Ιστικοπούλου, ό.π. (υπόσ. 252), σ. 190 
56 Γ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 281), σ. 9 και Μ. Ψωµά συνέντευξη 
57 Λ. Ιστικοπούλου, ό.π. (υπόσ. 297), σ. 176 
58 Ντ. Γαγγάδη, Ελληνικές Φορεσιές, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, 
Αθήνα 1993, σσ. x-xi, 25-26 
59 Ν. Λαγάκου, Η Ενδυµασία δια Μέσου των Αιώνων, Αθήνα 1998, σ. 11 
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χρησιµοποιεί
60. Κάθε ενδυµασία, ντύνει και στολίζει εκείνον που τη φορά και 

παρουσιάζει σε τρίτους την όψη που επιθυµεί, παρέχοντας στον εαυτό του 
σιγουριά και άνεση61.  

Μέσα στη συντηρητική κοινωνία της µικρής πόλης του Τσεσµέ, η 
σιγουριά και η άνεση επιτυγχάνονται µε την οµοιοµορφία που προσφέρει µια 
στολή. Η φορεσιά χαρακτηριζόταν από συντηρητικότητα και προσήλωση στην 
παράδοση, καθώς και την επιδίωξη της οµοιοµορφίας στα πλαίσια της τοπικής 
κοινωνίας

62. Έτσι και στον Τσεσµέ, οι φορεσιές των κατοίκων παρουσιάζουν 
µεγάλη οµοιοµορφία, γεγονός που καταδεικνύει τη δύναµη της τοπικής 
παράδοσης

63. Η λαϊκή φορεσιά η οποία διατηρεί µε τρόπο αυστηρό την 
παραδοσιακή µορφή των προγενέστερων γενεών ως υποσυνείδητη κληρονοµιά 
επιβεβαιώνει τη συνέχεια της ζωής του έθνους. Η συντηρητικότητα της 
ενδυµασίας οδηγεί στην απόδοση µαγικών ιδιοτήτων σε ορισµένα τµήµατα της 
ενδυµασίας, όπως στην ποδιά, στο ζωνάρι, στον κεφαλόδεσµο64. 

Η παραδοσιακή ενδυµασία των Τσεσµελήδων, όπως αυτή διαµορφώθηκε 
κατά τους χρόνους µετά την Άλωση, επέζησε µε φθίνουσα πορεία, µέχρι τη 
Μικρασιατική Καταστροφή και τον ∆ιωγµό65. ∆ιατηρούσε στοιχεία από 
παλαιότερες εποχές, µε τις αναπόφευκτες ανατολικές επιδράσεις

66. 
∆ιαµορφώθηκε έτσι, µέσω φυσικής επιρροής, αλλά και εξαιτίας των 
διαταγµάτων των Τούρκων µέσω των οποίων προσδιόριζαν τα ενδύµατα των 
υπηκόων τους. Παράλληλα και η Εκκλησία, συνέτασσε παρόµοια διατάγµατα. 
Εµφανείς είναι και οι δυτικές επιδράσεις, ιδιαίτερα µετά την Απελευθέρωση 
και είναι έντονες καθώς υπήρχε έντονη επικοινωνία λόγω του εµπορίου. 
Σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της ενδυµασίας τους, κατείχαν και τα τοπικά 
υλικά

67. 
Σχετικά µε την κατασκευή των υλικών, την υφαντή ή κεντητή διακόσµηση 

και τα κοσµήµατά της, διατηρεί µε θρησκευτική προσήλωση τα παραδοσιακά 
στοιχεία. Αποτελεί την έκφραση των ιδιαιτεροτήτων, της αισθητικής, των 

                                                 
60 Αγγ. Χατζηµιχάλη, Η Ελληνική Λαϊκή Φορεσιά, τόµ. 2ος, Μέλισσα, Αθήνα 1983, σ. 
13 
61 Ι. Παπαντωνίου, Ελληνικές Τοπικές Ενδυµασίες, Πελοποννησιακό Λαογραφικό 
Ίδρυµα, Ναύπλιο 1996, σ. 9 
62 Ευ. Γεωργιτσογιάννη, Στοιχεία Ενδυµατολογίας, Πανεπιστηµιακές Σηµειώσεις, 
Αθήνα 2001 και Ό.π., σ. 78 
63 Γράφουσα, παρατήρηση φωτογραφιών των εκθεµάτων των µουσείων του 
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. και του Συλλόγου Μικρασιατών Ν. Ερυθραίας και των αρχείων Γ. ∆. 
Αικατερίνη, Φ. Κλεάνθη,  ∆. Α. Τροβά και Στ. Χατζήµπεη 
64 Ευ. Γεωργιτσογιάννη, ό.π. (υπόσ. 304) 
65 Γράφουσα, παρατήρηση φωτογραφιών των εκθεµάτων των µουσείων του 
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. και του Συλλόγου Μικρασιατών Ν. Ερυθραίας και των αρχείων Γ. ∆. 
Αικατερίνη, Φ. Κλεάνθη,  ∆. Α. Τροβά και Στ. Χατζήµπεη 
66 Ιστορική Εθνολογική Εταιρεία Ελλάδος, ό.π. (υπόσ. 189), σ. xii 
67 Ευ. Γεωργιτσογιάννη, ό.π. (υπόσ. 306), σ. 79 
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ιδιορρυθµιών, καθώς και των συνειδητοποιηµένων καλλιτεχνικών αναζητή-
σεων του κοινωνικού συνόλου68.  

Η παραδοσιακή φορεσιά διακρίνεται σε κατηγορίες ανάλογα µε το φύλο, 
την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, την κοινωνική τάξη και τέλος, την 
περίσταση

69. Εµφανές είναι το γεγονός της εξάρτησης από το φυσικό 
περιβάλλον. Εποµένως, η παραδοσιακή φορεσιά λειτουργεί µε τους δικούς της 
κανόνες και δεν είναι αποτέλεσµα προσωπικής επιλογής, αλλά αυστηρής 
κοινωνικής προσαρµογής που σέβεται και ο απλός δηµιουργός της οικιακής 
οικοτεχνίας και ο τελικός αποδέκτης της70. 

 
Η Ενδυµασία του άντρα. 

 
Η ανδρική ενδυµασία χαρακτηρίζεται από απλότητα και λιτότητα στη 

διακόσµηση. Στους χρωµατισµούς της υπήρχε αυστηρότητα. Η διαφορά της 
καθηµερινής ενδυµασίας από την επίσηµη ήταν η ποιότητα των υφασµάτων, 
τα οποία στην επίσηµη ενδυµασία ήταν ανώτερης ποιότητας71. 

Ο άνδρας της λαϊκής τάξης, φορούσε σαλβάρι ή βράκα µπουσερβάνικη72. Η 
βράκα του νέου είχε µήκος πάνω από τα γόνατα, ενώ του µεσήλικα και του 
ηλικιωµένου κάτω από τα γόνατα. Το ύφασµα ήταν τσόχινο ή πιο φτηνό, 
ανάλογα της οικονοµικής κατάστασης. Το χρώµα της ήταν µπλε ανοιχτό, µπλε 
σκούρο, ή µαύρο. Οι ηλικιωµένοι προτιµούσαν τα σκούρα χρώµατα. 
Εσωτερικά φορούσαν λευκή βράκα, γι’ αυτό η φουφούλα της εξωτερικής 
βράκας ήταν πάντα φουσκωµένη73. Στη µέση φορούσαν µάλλινο ζωνάρι ή 
ζουνάρι, το νταλαµπουρί, χρώµατος µαύρου, ή ανάλογου της βράκας. Στη 
γιορτινή ενδυµασία το ζωνάρι ήταν µεταξωτό74. 

Το πουκάµισο ήταν λινό, άσπρο, χωρίς ωστόσο να αποκλεί-ονται και άλλα 
χρώµατα. Το που-κάµισο της γιορτινής φορεσιάς ήταν άσπρο 
καλοσιδερωµένο

75. 
Κοµµάτι της φορεσιάς ήταν  το καζακί, ένα είδος σταυρωτού γιλέκου, 

ίδιας ποιότητας και χρώ-µατος µε τη βράκα. Ήταν κεντη-µένο στις άκρες και 
στο λαιµό µε ένα κορδόνι και κούµπωνε µε πλεγµένα κουµπιά. Πάνω από το 
καζακί, ο άνδρας µπορεί να φο-ρούσε σακάκι ανάλογου χρώµατος και 

                                                 
68 Ντ. Γαγγάδη, ό.π. (υπόσ. 300), σ. xxvi 
69 Ευ. Γεωργιτσογιάννη, ό.π. (υπόσ. 309), σ. 78 
70 Ντ. Γαγγάδη, ό.π. (υπόσ. 310), σ. xxνi  
71 Γράφουσα, παρατήρηση φωτογραφιών των εκθεµάτων των µουσείων του 
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. και του Συλλόγου Μικρασιατών Ν. Ερυθραίας και των αρχείων Γ. ∆. 
Αικατερίνη, Φ. Κλεάνθη,  ∆. Α. Τροβά και Στ. Χατζήµπεη 
72 Γ. Βαλαµπούς, Αρχεία Υλικού 1930-1970. Μικροφίλµ: Ιωνία 112, Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών 
73 Γ. ∆. Αικατερίνης, ό.π. (υπόσ. 392), σ. 167 
74 Μ. Μαραβελάκης - Α. Βακαλόπουλος, Οι Προσφυγικές Εγκαταστάσεις στην Περιοχή 
της Θεσσαλονίκης, Βάνιας 1993, σ. 43 
75 Ό.π. και Γ. ∆. Αικατερίνης, ό.π. (υπόσ. 316), σ. 168  
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ποιότητας µε τη βράκα. Τα 
σακάκια ήταν τα ίδια σχεδόν µε 
τα σηµερινά, φτιαγµένα όµως 
από βελούδο. Το χειµώνα φο-
ρούσε ένα χοντρό σακάκι, την 
πατατούκα. Ο ευκατάστατος φο-
ρούσε γούνα µε επένδυση, µια 
ολόµαλλη φλοκάτη76.  

Επίσης, στην φορεσιά περι-
λαµβάνονται οι µάλλινες κάλ-
τσες ή τα τουλζούκια ή τοζλούκια 
(τσόχινες περικνηµίδες)77 οι 
οποίες και στις δύο περιπτώσεις 
στερεωνόντουσαν στο γόνατο µε 
υφασµάτινη καλτσοδέτα που την 
έδεναν φιόγκο78. Οι κάλτσες 
ήταν µαύρες ή σκούρο µπλε. Στη 
γιορτινή φορεσιά οι κάλτσες δεν 
ήταν µάλλινες, αλλά µεταξω-
τές

79.  
Απαραίτητο ήταν το φέσι 

κόκκινου χρώµατος µε µια 
µεγάλη, µαύρη φούντα. Από το 
1900 µέχρι τον πρώτο διωγµό 
του 1914, πολλοί νέοι αντικα-
τέστησαν το φέσι µε το µαύρο 

µυτιληνιό σκούφο από βελούδο ή άλλο ύφασµα. Γύρω από το φέσι ή το 
σκούφο τύλιγαν ένα µεταξωτό καµπανί  (κεφαλοµάντηλο)80. Όταν επρόκειτο 
να το αγοράσουν, δοκίµαζαν το καµπανί «περνώντας τα από το δαχτυλίδι»81. 
Για να προστατευτούν από τον καλοκαιρινό ήλιο φορούσαν µαντίλες άσπρες, 
κόκκινες και καφέ και καµπανιά82.  

«Μ’ ήκαψε το σαλβάρι σου, το φέσι, το ζωνάρι σου» λέει ένα τοπικό 
τραγούδι, χαρακτηριστικό για την οµορφιά της ανδρικής φορεσιάς του 
Τσεσµέ

83.  

                                                 
76 Ό.π. 
77 Ό.π. και ό.π., σ. 44 
78 Ι. Παπαντωνίου, ό.π. (υπόσ. 303), σ. 14. 
79 Γ. ∆. Αικατερίνης, ό.π. (υπόσ. 317) 
80 Μ. Κοροµηλά - Θ. Κοντάρας, ό.π. (υπόσ. 259), σ. 175 
81 Μ. Μαραβελάκης - Α. Βακαλόπουλος, ό.π. (υπόσ. 319), σ. 43 
82 Γ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 298) σ. 17 
83 Μ. Κοροµηλά - Θ. Κοντάρας, ό.π. (υπόσ. 322), σ. 185 

Ενδυµασία της λαϊκής τάξης 
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Χαρακτηριστική ενδυµασία. Γύρω από το 
φέσι ή  τυλιγµένο τό καµπανί.   

Τα παπούτσια ήταν ντόπια, 
κλειστά, χωρίς κορδόνια και ελα-
φρά, κατάλληλα για την εργασία 
και την εκδροµή. Τα ονόµαζαν 
παπαδίστικα. Ήταν λουστρίνια ή 
βιδέλα, ανάλογα της οικονοµικής 
κατάστασης, συνήθως, όµως, 
ήταν σκαρπίνια λουστρίνι. Χαρα-
κτηριστικό στοιχείο της εµφά-
νισής των ανδρών ήταν το                     
µουστάκι και το κοµπολόι84. 

Τεσπίχι. Κοµπολόι από φίλντισι.    
 

Οι ναυτικοί φορούσαν κίτρινες 
νιτσεράδες, τις οποίες έφτιαχναν οι 
οικογένειές τους από δίµητο και τις 
βουτούσαν στο µπιζερόλαδο για να 
αδιαβροχοποιηθούν, κάτι το οποίο 
αποτελεί παραδοσιακή τενική του 
Αιγαίου. Επίσης, φορούσαν φαρδιά, 
πέτσινα υποδήµατα ψηλά µέχρι το 
γόνατο

85 (Παράρτηµα, εικόνα 9). 
Στις αρχές του 20ου αιώνα, η 

αντρική τοπική φορεσιά πέρασε στο 
παρελθόν και ο άντρας ντύθηκε στα 
φράγκικα, αρχικά οι µορφωµένοι και 
κάποιοι νεωτεριστές

86. Ο άντρας 
φόρεσε το κλασικό σκούρο κοστούµι, 
αποτελούµενο από πουκάµισο, 
γιλέκο, παντελόνι, σακάκι και 
ανάλογα την περίσταση, προσέθετε τη 
γραβάτα. Το πουκάµισο ήταν άσπρο. 
Τα σκούρα χρώµατα κυριάρχησαν 

στην ανδρική ενδυµασία. Τα 
πανωφόρια της εποχής ήταν σε ίσια 
γραµµή. Την ενδυµασία συµπλήρωνε 
το καπέλο. Τα ανδρικά καπέλα ήταν οι γνωστές ρεπούµπλικες και τα πρακτικά 
κασκέτα, ενώ τα δροσερά ψαθάκια µε τη σκουρόχρωµη κορδέλα για το 
καλοκαίρι, συµπλήρωναν την ανδρική ενδυµασία. Τα ανδρικά παπούτσια 

                                                 
84 Μ. Μαραβελάκης - Α. Βακαλόπουλος, ό.π. (υπόσ. 323), σσ. 444-445 και Ελ. 
Σαραντή, ό.π. (υπόσ. 155), σ. 444 
85 Γ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 324), σ. 17 
86 Ι. Παπαντωνίου, ό.π. (υπόσ. 320), σ. 102 
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παρέµειναν στην ίδια σχεδόν φόρµα, και µικρές αλλαγές παρουσιάζονται µόνο 
στο µπροστινό µέρος87. 

Ο άντρας της αστικής τάξης, είχε καθιερώσει αρκετά νωρίτερα, ενδυµασία 
ανάλογη της ευρωπαϊκής. Η διαφορές του κουστουµιού της λαϊκής και της 
αστικής τάξης επικεντρωνόταν στο γιακά του πουκαµίσου ο οποίος ήταν 
σηκωµένος και η γραβάτα ήταν µόνιµη. Το σµόκιν σε συνδυασµό µε το 
ηµίψηλο καπέλο παρέµενε το επίσηµο ένδυµα για τις ειδικές εκδηλώσεις88. 
Κατά κανόνα οι εύποροι χρησιµοποιούσαν υφάσµατα αγορασµένα από το 
εξωτερικό, ή από ακριβά καταστήµατα της Σµύρνης. 

Τέλος, οι νέοι φορούσαν άσπρο, λινό παντελόνι στην κόκα και µαύρο 
σακάκι από κασµίρ, ακολουθώντας τη µόδα των Αθηναίων φοιτητών της 
εποχής. 
 
Η Ενδυµασία της γυναίκας.  

 
Η γυναικεία παραδοσιακή φορεσιά άρχισε να χάνει την ιδιαιτερότητά της, 

µε τη συνεχή εισβολή της δυτικής µόδας, πολύ νωρίτερα από την ανδρική. 
Αυτό συνέβη ήδη από τα µέσα του 19ου αιώνα, µε τη συνεχή επαφή µε τους 
ξένους εύπορους που ερχόντουσαν στα Λίτζια του Τσεσµέ89 και µε την 
ενδυµατολογική επιρροή της βασίλισσας Αµαλίας η οποία υπήρξε 
καθοριστική

90. Οι πηγές που υπάρχουν σήµερα σχετικά µε την παραδοσιακή 
φορεσιά της Τσεσµελιάς, έστω ως απλή αναφορά, είναι εξαιρετικά 
περιορισµένες. Η ανάλυση που ακολουθεί προέρχεται κυρίως, από 
παρατηρήσεις της γράφουσας φωτογραφιών αρχείων που διασώθηκαν.  

Γενικά, η γυναίκα κάθε ηλικίας ήταν ντυµένη µε φορέµατα αντίστοιχα των 
ευρωπαϊκών και της µόδας της εποχής, που ερχόταν από τη Σµύρνη. 
Αξιοσηµείωτο είναι ότι τα υφάσµατα αλλά και τα ρούχα και τα καπέλα τους τα 
αγόραζαν οι άνδρες τους και όχι οι ίδιες91. Τα υφάσµατα συχνά είχαν έντονους 
χρωµατισµούς

92. Στη γυναικεία ενδυµασία υπήρχαν ορισµένα σηµεία που 
παρουσίαζαν ιδιαίτερο κεντητικό ενδιαφέρον, όπως ο στολισµός της 
γυναικείας φορεσιάς, ο οποίος απαιτούσε ιδιαίτερης δεξιοτεχνίας κεντήµατα, 
που ήταν συνήθως δαντελένιες λεπτοµέρειες στα µανίκια και στο γιακά του 
πουκάµισου

93. Η διακόσµηση ήταν υφαντή ή κεντητή94. Συνήθως, είχαν πολύ 
φαρδύ γιακά, ολοκέντητο, που έφτανε µέχρι τους ώµους95. Ακόµα, το άνω 
τµήµα της γυναικείας φορεσιάς αποτελούσε το πορκάκι, ένα είδος µπλούζας µε  

                                                 
87 Ν. Λαγάκου, ό.π. (υπόσ. 301), σ. 185 
88 Γράφουσα, παρατήρηση φωτογραφιών του αρχείου του ∆. Α. Τροβά 
89 Ντοκιµαντέρ, Προσφύγων Κοινότητες, ΕΤ-3, (29-5-2005) 
90 Ι. Παπαντωνίου, ό.π. (υπόσ. 328), σσ. 12, 102 
91 Κ. Πετρίδου, συνέντευξη 
92 Μ. Κοροµηλά - Θ. Κοντάρας, ό.π. (υπόσ. 325), σ. 195 
93 Μ. Μερακλής, ό.π. (υπόσ. 286), σ. 108 και Γ. Παπαδοπούλου, συνέντευξη 
94 Ντ. Γαγγάδη, ό.π. (υπόσ. 312), σσ. xxvii-xxviii 
95 Γράφουσα, παρατήρηση φωτογραφιών των αρχείων Γ. ∆. Αικατερίνη, ∆. Α. Τροβά 
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Κεντητά γυναικεία εσώρουχα . Φέρουν πλεκτές δαντέλες µε το βελονάκι 
και το µπούστο, κάτω δεξιά,  µε κοπανέλι. Το επάνω έχει δαντέλες µε 

βελόνα ραψίµατος ( µπιµπίλα ), και δαντέλα µε αζούρ κοφτό. 
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µακριά µανίκια και κλειστό µέχρι ψηλά στο λαιµό. Για να µένει πάντα όρθιος 
ο γιακάς, χρησιµοποιούσαν µπανέλες96. Πάνω από το πορκάκι ή το πουκάµισο, 
οι ηλικιωµένες φορούσαν ζακέτα πλεκτή, βαµβακερή ή µάλλινη97. 

Το κάτω µέρος της φορεσιάς της Ερυθραίας ονοµαζόταν µεσοφούστανο. 
Ήταν φαρδύ και µακρύ, µήκους µέχρι τον αστράγαλο. Εσωτερικά, φορούσαν 
πολύπτυχο, κάνοντας τη φούστα να φουσκώνει. Το µεσοφούστανο ή το 
φόρεµα, στένευε ψηλά στη µέση98.  

Κάλτσες φορούσαν, είτε µεταξωτές είτε δεν φορούσαν καθόλου. 
Θεωρούσαν ότι κάλτσες φοράνε µόνο οι άρρωστες. Οι κάλτσες ήταν πλεχτές, 
µάλλινες ή βαµβακερές99. 

Το χειµώνα φορούσαν παλτό, σάκο, όπως τον έλεγαν, από χοντρό ύφασµα. 
Οι νέες φορούσαν ένα είδος µπέρτας από καλό ύφασµα, µήκους µέχρι τη µέση, 
το οποίο λεγόταν  µπελερίν και κούµπωνε στο λαιµό100. 

Παλαιότερα, όλες οι γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας, φορούσαν στο κεφάλι 
βαµβακερό µαντίλι. Οι νέες συνήθως, φορούσαν χρώµατος άσπρου, ενώ οι 
ηλικιωµένες βυσσινί. Το κεφαλοµάντηλο είχε κεντηµένες µικρές χάντρες στο 
χρώµα του χρυσού101.  Έφτανε µέχρι τη µέση του µετώπου και δεν δενόταν. Οι 
άκρες του έπεφταν µπροστά και έφταναν µέχρι τη µέση102. Όταν ντρεπό-
ντουσαν οι γυναίκες, έκαναν τη χαρακτηριστική κίνηση να τραβούν τη µια 
άκρη από το  τουλουπάνι και να κρύβουν το πρόσωπό τους103.  

Από τα τέλη του 19ου αιώνα, οι νέες έπαψαν να φοράνε το κεφαλοµάντηλο, 
οπότε ξεκίνησαν να δίνουν σηµασία στο χτένισµα. Είχαν µαύρα ή καστανά 
µαλλιά, χτενισµένα σε πλεξούδες που έφταναν ως το γοφό. Το χτένισµα της 
νέας λεγόταν µπουλαζέ. Τα µαλλιά πάνω από το µέτωπο σχηµάτιζαν ένα είδος 
γείσου, το οποίο για να συγκρατείται το γέµιζαν µε τούφες ξένου µαλλιού. 
Έδεναν τις κοτσίδες µε φιόγκο χρώµατος µπεζ (χτένισµα τύπου βασίλισσας 
Όλγας), ή έφτιαχναν έναν απλό κότσο104. 

Τα γυναικεία παπούτσια ήταν υφασµάτινα χαµηλά, κεντηµένα µε 
χρωµατιστά νήµατα105, δερµάτινες χαµηλές γόβες, είτε µποτάκια106. 

                                                 
96 Γ. ∆. Αικατερίνης, ό.π. (υπόσ. 321), σ. 171 και Στ. Μανόλογλου, πληροφορητής 
97 Γράφουσα, παρατήρηση φωτογραφιών των αρχείων Γ. ∆. Αικατερίνη και ∆. Α. 
Τροβά 
98 Γ. ∆. Αικατερίνης, ό.π. (υπόσ. 338), σ. 171, Γράφουσα, παρατήρηση φωτογραφιών 
των αρχείων Γ. ∆. Αικατερίνη και ∆. Α. Τροβά και Ι. Παπαντωνίου, ό.π. (υπόσ. 332), 
σ. 12 
99 Ό.π. σ. 171 και Ό.π. σ. 13 
100 Ό.π. 
101 Κ. Μανόλογλου συνέντευξη και Ελ. Σαραντή, ό.π. (υπόσ. 176), σ. 444 
102 Γράφουσα, παρατήρηση φωτογραφιών του αρχείου του Γ. ∆. Αικατερίνη 
103 Αρχιµ. Θεοφύλακτος, Οι Αετοί της Ανατολής, Θεσσαλονίκη 1991, σ. 91 
104 Γ. ∆. Αικατερίνης, ό.π. (υπόσ. 342), σσ. 169, 171 και Γ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 
327), σ. 17 
105 Γράφουσα, παρατήρηση εκθεµάτων του Μουσείου Μικρασιατών Ν. Ερυθραίας 
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Ο ήλιος δεν έπρεπε να βλέπει τις γυναίκες, οι οποίες πρόσεχαν ακόµα και 
την αντηλιά. Για να προστατευτούν από τον καλοκαιρινό ήλιο, φορούσαν 
ψάθινα καπέλα. Όταν έκαναν δουλειές στο σπίτι ή στον αγρό, κάλυπταν το 
κεφάλι τους µε το τουλουπάνι107. Οι αγρότισσες φορούσαν µεγάλα ψάθινα 
κωνικά καπέλα, τα σκιάθια. Ακόµα, φορούσαν τις χέρες, οι οποίες ήταν 
βαµβακερά γυναικεία γάντια ειδικά για αγροτικές δουλειές και σκάρτσες, για 
να αποφύγουν το µαύρισµα108.  

Το γεγονός ότι η ενδυµασία δεν ήταν µόνο είδος ανάγκης, αλλά 
εξυπηρετούσε και την επιθυµία για στολισµό, γίνεται έντονα φανερό στη 
γιορτινή και τη νυφική φορεσιά. Η δηµιουργός, συνήθως γυναίκα, εξέφραζε 
τον εσωτερικό της κόσµο, παράγοντας όχι µόνο ένα χρηστικό αντικείµενο, 
αλλά και ένα πραγµατικό καλλιτέχνηµα. Η συµβολή της ίδιας της γυναίκας 
υπήρξε καθοριστική και αξιοθαύµαστη στην κατασκευή και διαµόρφωσή της 
φορεσιάς της109. Η γιορτινή φορεσιά ήταν από καλύτερης ποιότητας 
υφάσµατος, βελούδινο ή µεταξωτό.  

Η γυναίκα της λαϊκής τάξης συνέχιζε να φορά στο λαιµό, δύο ή τρεις 
σειρές φλουριά, πεντόλιρες, τρακοσάρες, µαχµουδιέδες και άλλα, δείχνοντας 
την οικονοµική κατάσταση του συζύγου τους.  

Οι αστές και οι εύπορες 
νέες ήταν λυγερές και 
φιλάρεσκες, ντυµένες σύµφωνα 
µε τις επιταγές της µόδας του 
Παρισιού. Το βασικό κόψιµο 
της φορεσιάς τους είναι αυτό 
που ήδη αναφέρθηκε. Η 
προσοχή επικεντρωνόταν στους 
ώµους. Συχνά, η φορεσιά είχε 
µεγάλο στρογγυλεµένο γιακά, 
που έφτανε µέχρι τους ώµους. 
Η δαντέλα στόλιζε το σφιχτό, 
ψηλό περιλαίµιο, το µπούστο, 
τις µανσέτες και τη φούστα, σε 
διάφορους, καλαίσθητους 
συνδυασµούς. Τα µανίκια, άλλοτε πολύ στενά κατά µήκος των χεριών και 
άλλοτε αρχίζοντας µε φούσκωµα από τον ώµο (µπαλονέ) τελείωναν σε στενές 
µανσέτες στο κάτω µέρος των χεριών. Η φούστα ή το φόρεµα κατέληγε σε 
πτυχές στο πίσω µέρος και το µήκος επέτρεπε να φαίνονται τα κοµψά 
γοβάκια

110(Παράρτηµα, εικόνες 11-15).   
                                                                                                                      
106 Γράφουσα, παρατήρηση φωτογραφιών των αρχείων Γ. ∆. Αικατερίνη, Φ. Κλεάνθη,  
∆. Α. Τροβά και Στ. Χατζήµπεη 
107 Κ. Μανόλογλου συνέντευξη 
108 Μ. Κοροµηλά - Θ. Κοντάρας, ό.π. (υπόσ. 334), σ. 179 
109 Ντ. Γαγγάδη, ό.π. (υπόσ. 336), σ. x 
110 Ν. Λαγάκου, ό.π. (υπόσ. 329), σσ. 185, 187 

Καπέλο από µαύρο βελούδο και καρφίτσα  
µε χρυσά δακτυλίδια. 
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Χρησιµοποιούσαν ποικίλα καπέλα, είτε στο χρώµα του φορέµατος, είτε σε 
διαφορετικούς χρωµατικούς συνδυασµούς111. Η χρωµατιστή οµπρέλα ήταν 
απαραίτητο αξεσουάρ ως προστασία από τον ήλιο. Τη φορεσιά συµπλήρωναν 
τα γάντια και χρωµατιστά τσαντάκια. Η εύπορη συµπλήρωνε την ενδυµασία µε 
κοσµήµατα

112. 

 
Τσαντάκι  κεντητό µε χάντρες από γυαλί και ελεφαντόδοντο. 

 
Η εορταστική φορεσιά κάποιων αστών και κατά κανόνα των εύπορων ήταν 

από ακριβά υφάσµατα συχνά, από ατόφιο µετάξι, αγορασµένα από το 
εξωτερικό ή από ακριβά καταστήµατα της Σµύρνης ή της 
Κωνσταντινούπολης

113. 
 
 

Παιδική και Σχολική Ενδυµασία. 
 
Τα κορίτσια φορούσαν πορκάκι και φούστα ή φόρεµα κάτω από το γόνατο 

και µέσα από το φόρεµα λευκή βράκα. Τα χρώµατα του φορέµατος ήταν 
χαρούµενα και ανοιχτά. Το φόρεµα ήταν φαρδύ και στη µέση στένευε καθώς 
δενόταν µε ένα λεπτό ζωνάρι. Συνήθως και ιδιαίτερα η γιορτινή φορεσιά είχε 
                                                 
111 Ό.π., σ. 188 
112 Γράφουσα, παρατήρηση από τις φωτογραφίες του αρχείου του ∆. Α. Τροβά 
113
Ι. Προβελεντιανός, Αρχεία Υλικού 1930-1970. Μικροφίλµ: Ιωνία 113, Κέντρο 

Μικρασιατικών Σπουδών 
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δαντέλα στο γιακά, ο οποίος µπορεί να έφτανε µέχρι τους ώµους. Σε 
µεγαλύτερες ηλικίες, το µήκος της φούστας µάκραινε µέχρι τη µέση της 
γάµπας. Τα µανίκια ήταν απλά µέχρι τους αγκώνες ή τους καρπούς. Φορούσαν 
µποτάκια. Τα µαλλιά ήταν περιποιηµένα πιασµένα µε κοκαλάκια114. 

Τα αγόρια φορούσαν παντελόνι µήκους µέχρι τη µέση της γάµπας  και 
µπλούζα όχι ιδιαίτερα φαρδιά. Το κόψιµο της µπλούζας στο λαιµό έφτανε 
σχετικά ψηλά. Τα µαλλιά τους ήταν πολύ κοντά. Η γιορτινή φορεσιά τους ήταν 
το σκουρόχρωµο κουστούµι, δηλαδή παντελόνι και σακάκι που κούµπωνε 
σταυρωτά. Μέσα από το κουστούµι φορούσαν µπλούζα. Τα παπούτσια τους 
ήταν µποτάκια115, αλλά τα περισσότερα αγόρια ήταν ξυπόλητα116. 

Η σχολική ενδυµασία ήταν για τα κορίτσια, η µπλε ποδιά µε µαιανδρικά 
λευκά σιρίτια στο κάτω άκρο, ανάλογα µε την τάξη  κρατούσαν τις σχολικές 
στέκες. Η ποδιά είχε τα χρώµατα της ελληνικής σηµαίας117. Για τα αγόρια, η 
σχολική φορεσιά ήταν τα µαρνέρικα, άσπρο πουκάµισο και µπλε παντελόνι 
επίσης, µε µαιανδρικά λευκά σιρίτια, γεγονός το οποίο αναφερόταν συνεχώς 
από τον Τούρκο Καϊµακάµη118. 

 
 
Τα παιδιά το καλοκαίρι φορούσαν ψάθινα καπέλα µε λαστιχένιο σιρίτι 

κάτω από το σαγόνι µε µαύρες ή µπλε κορδέλες που ανέγραφαν τα ονόµατα 

                                                 
114 Γράφουσα, παρατήρηση από φωτογραφίες του αρχείου του Γ. ∆. Αικατερίνη 
115 Γράφουσα, παρατήρηση από φωτογραφίες του αρχείου του Γ. ∆. Αικατερίνη 
116 Γ. ∆. Αικατερίνης, ό.π. (υπόσ. 346), σ. 238 
117 Γ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 346), σ. 4 
118 Στ. Χατζήµπεης, Μια Ζωή Γεµάτη Αγώνες. Ο Βίος και το Έργο Ενός Ανθρώπου, 
Μέλισσα, Αθήνα 1967, σ. 14 
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Αβέρωφ, Σπέτσαι, Ψαρρά. Αυτό προκαλούσε τα τουρκάκια να τα πετροβολούν 
όταν περνούσαν από τον τουρκοµαχαλά119. 

 

 
Μωρουδιακά. Φάκελος περιπάτου, µαξιλάρι, φασκιές, ζιπουνάκι  

και χτένι ξεψειρίσµατος.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βαµβακερά φανελάκια ( ζιπουνάκια ) µωρού. 
 
 

 
 
8. Τα Κοσµήµατα.  

 

                                                 
119 Γ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 359), σ. 13 
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Σκουλαρίκια µε σχέδιο λουλούδια, 
 από µαργαριτάρια και ζιργκόν 

Τα κοσµήµατα είναι ίσως το είδος εκείνο της λαϊκής τέχνης, που 
πραγµατοποίησε το πιο πρώιµο και µεγαλύτερο άλµα, από το επίπεδο της 
πρακτικής χρήσης στο επίπεδο της αισθητικής και καλλιτεχνικής έκφρασης.    
Η ασηµουργία και η χρυσοχοΐα αναδείκνυαν την τέχνη και τη δεξιοτεχνία του 
λαϊκού τεχνίτη σε όλο τους το µεγαλείο. Η άσκηση της γοητείας είναι 
αναµφίβολα ο απώτερος σκοπός τους και βιώνεται εντονότερα ασφαλώς, από 
τη γυναίκα παρά τον άντρα120. Εκτός από τον προορισµό τους αυτό, 
προβάλλουν παράλληλα την τάση για επίδειξη υπεροχής και επιπλέον, 
λειτουργούν ως στοιχεία αποτρεπτικά του κακού121. 

Περισσότερο συνηθισµένη τεχνοτροπία ήταν η χαρακτική. Φυλαχτά και 
σταυροί για τα νεογέννητα, τα παιδιά, τους µεγάλους, περιδέραια και 
σκουλαρίκια για τις γυναί-
κες. Όλα παρουσιάζουν 
µεγάλη ποικιλία στους 
τύπους, στα σχήµατα και 
στις διακοσµήσεις. Συνηθί-
ζονταν τα ποικιλόσχηµα 
πλέγµατα από φύλλα και 
λουλούδια, πουλιά, παρα-
στάσεις από προφήτες, 
αγίους και αποστόλους122. 

Οι αστές είχαν χρυσά 
ρολόγια περασµένα µε 
αλυσίδα από το λαιµό, που 
έφταναν µέχρι τη µέση. 
Φορούσαν µάπες, ένα είδος 
βραχιολιού µε πολλές, λε-
πτοδουλεµένες χρυσές αλυ-
σίδες. Συχνά έφεραν καρφί-
τσες στον κλειστό λαιµό 
του φορέµατος, διαµαντένια 
δαχτυλίδια και µικρά σκουλαρίκια123. Οι γυναίκες της λαϊκής τάξης αντί για 
κοσµήµατα, φορούσαν σε ειδικές περιστάσεις, όπως ήδη αναφέρθηκε, 
περασµένες στο λαιµό τους µε χρυσές αλυσίδες διπλές ή τριπλές σειρές από 
λίρες ή φλουριά124 (Παράρτηµα, εικόνες 16, 17, 18).   
 
 
 

                                                 
120 Μ. Μερακλής, ό.π. (υπόσ. 335), σ.112 
121 Ντ. Γαγγάδη, ό.π. (υπόσ. 351), σ. xxix 
122 ∆. Σταµέλος, ό.π. (υπόσ. 293), σσ. 3-5 
123 Γ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 361), σ. 6 
124 Γ. ∆. Αικατερίνης, ό.π. (υπόσ. 258), σ. 171 
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3.  Οικοβιώµατα.  
 
Ο θεσµός της οικογένειας αποτελεί το βασικό πυρήνα πάνω στον οποίο 

στηρίζεται η οικοδόµηση και οργάνωση του κοινωνικού συνόλου. Αποτελεί 
την πρωταρχική οµάδα η δηµιουργία της οποίας, είναι πηγαία έκφραση των 
προσωπικών αναγκών του ανθρώπου µε βιολογικό, ψυχολογικό και κοινωνικό 
περιεχόµενο

125. Ξεκινώντας από το µικροκύτταρο του κοινωνικού ιστού, την 
οικογένεια, είναι εκείνη η οποία διατήρησε στο ρουν της ιστορίας έντονη και 
διαρκή τη συνοχή της, καθώς η γεωγραφική θέση και οι ιστορικές συνθήκες 
του τόπου, την οδήγησαν στο να βρίσκεται πάντοτε σε άµυνα συντήρησης για 
να µπορεί να επιβιώνει126. 

Η οικογένεια των Τσεσµελήδων ήταν έντονα πατριαρχική. Ο 
παραδοσιακός τύπος οικογένειας καθόριζε και τη θέση κάθε µέλους στην 
οικογένεια που λειτουργούσε και σαν αυτάρκης, τις περισσότερες φορές, 
οικονοµική µονάδα127. Κάτω από την ίδια στέγη διέµεναν συχνά τρεις γενιές 
µε τις οικογένειές τους, ο πατέρας, τα παιδιά και τα εγγόνια128. Οι 
Τσεσµελήδες έδιναν πολύ µεγάλη βαρύτητα στους άγραφους κανόνες της 
ηθικής

129. 
 

Ο Ρόλος και οι Καθηµερινές Ασχολίες του Άντρα. 
 
Ο τύπος της πατριαρχικής οικογένειας, τάσσει τον άντρα «αρχηγό» του 

σπιτιού. Το ρόλο αυτό είχε ο πατέρας ή ο µεγαλύτερος σε ηλικία άντρας. Ο 
λόγος του είχε ιδιαίτερη βαρύτητα για τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας. 
Εκείνος αναλάµβανε την ευθύνη για τις σωστές αποφάσεις της οικογένειας, 
την οικονοµική ευρωστία της, αλλά και την αγορά των απαραίτητων για την 
καθηµερινή διαβίωση.  

Οι περισσότεροι κάτοικοι του τόπου ήταν αγρότες που ζούσαν 
συγκεντρωµένοι στο µαχαλά του Μαρµαρά. Ήταν πολλοί οι κτηµατίες που 
είχαν κατσίκια, κτήµατα (ντουλούµια) και σοδιές. Ήταν φιλόπονοι και 
δούλευαν ασταµάτητα την εύφορη γη τους. Η εργατικότητα των κατοίκων 
ήταν παροιµιώδης και η περιοχή είχε την όψη απέραντου κήπου130. Η 
εργατικότητα των Τσεσµελήδων, η δυνατότητά τους να ελίσσονται, ο ζήλος 
τους για ανάπτυξη και προκοπή και το εµπορικό τους δαιµόνιο, έφερε τον τόπο 
τους στην πρώτη γραµµή των οικονοµικών παραγόντων της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας. Είχαν ιδιαίτερη έφεση στο εµπόριο. Ο Τσεσµές ήταν το 

                                                 
125 Κ. ∆. Αποστολόπουλος, Μαθήµατα Κοινωνιολογίας της Οικογένειας, Χαροκόπειο 
Πανεπιστήµιο, Αθήνα 1998, σσ. 25-26 
126 ∆. Σ. Λουκάτος, Εισαγωγή στην Ελληνική Λαογραφία, Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής 
Τραπέζης, Αθήνα 1992, σ. 186 
127 Λ. Ιστικοπούλου, ό.π. (υπόσ. 299), σ. 223 
128 Κ. ∆. Αποστολόπουλος, ό.π. (υπόσ. 365), σ. 28 
129 Γράφουσα, συµπέρασµα από τη βιβλιογραφία και τις συνεντεύξεις 
130 Μ. Κοροµηλά - Θ. Κοντάρας, ό.π. (υπόσ. 350), σ. 175 
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εµπορικό κέντρο ολόκληρης της Ερυθραίας και οι Τσεσµελήδες συνέβαλαν 
στο να γίνει τελικά, η επωνυµία «Ανατολίτης» διεθνώς συνώνυµη µε αυτή του 
επιτυχηµένου στο εµπόριο Μικρασιάτη131.  

Από τα χαράµατα όλοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, έπαιρναν τα εργαλεία τους, 
την τσάπα, το τσατάλι και το φτυάρι και µε τα ζωντανά τους πήγαιναν προς τα 
αµπέλια και τα χωράφια τους132. Ριζωµένοι σαν τα δέντρα στη γη τους, 
αποµυζούσαν από αυτή τους χυµούς της. Μέχρι και τα τέλη του 19ου αιώνα η 
µεγάλη γαιοκτησία παρέµεινε στα χέρια των µουσουλµάνων, σε Πασάδες και 
Μπέηδες, οι οποίοι ήταν µεγάλοι τσιφλικούχοι εφάρµοζαν το τιµαριωτικό 
σύστηµα και είχαν κολίγους χριστιανούς133. Στην ευρύτερη περιοχή του 
Τσεσµέ, µόνο ένα τσιφλίκι ανήκε σε Ρωµιό134.  

Όταν ήθελαν έδαφος να καλλιεργήσουν επισκέπτονταν τον Μελέκ πασά ο 
οποίος ζούσε σε ένα πύργο σε έναν κάβο στον κόλπο των Λιτζιών. Επειδή ο 
τόπος ήταν έρηµος, είχε εκπαιδευµένα γεράκια και σκυλιά. Απλά του 
ζητούσαν γη να καλλιεργήσουν κι εκείνος τους έδινε όση ήθελαν µε αντίτιµο 
ένα γρόσι στο ντουλούµι (στρέµµα). Στη συνέχεια οι Ρωµιοί απέκτησαν γη 
παίρνοντας την άδεια από τους Τούρκους να βγάζουν τα βάτα από τις γύρω 
των κτηµάτων τους περιοχές135. Επίσης, είχαν γνώσεις αµπελουργίας, γεγονός 
πολύ σηµαντικό, καθώς αµπελουργία δεν ήταν ανεπτυγµένη στην Τουρκία136. 
Οργανωµένη κτηνοτροφία δεν υπήρχε, αφθονούσε όµως η οικόσιτη 
κτηνοτροφία

137. 
Με τους διωγµούς (1914-1919), η γη είχε ξεκουραστεί και το 1920 που 

γύρισαν, πολλοί έλεγαν πως η χρονιά ήταν «λαδιά». Τότε, οι Τούρκοι ήταν 
αυτοί που ζητούσαν από τους Έλληνες γη να καλλιεργήσουν σιµισιακό. Τα 
καλύτερα κτήµατα όµως, παρέµεναν στους Τούρκους. Ο γεωργός που δεν είχε 
κτήµατα και δούλευε στα σπίτια των Ελλήνων λεγόταν παρακαλετάς138.    

Έχει ήδη αναφερθεί ότι η γη ήταν πολύ εύφορη και ότι υπήρχαν πολλές 
πηγές και πηγάδια από τα οποία πότιζαν τα χωράφια τους. Μάλιστα 
αναφέρεται ότι το ρέµα (ντερές) που ερχόταν από τα Αλάτσατα, που το 
ονόµαζαν «Ντερέ του Καρπούζα», κατέβαζε τόσο νερό πολλές φορές που οι 
γεωργοί δεν µπορούσαν να το περάσουν και ξενυχτούσαν στα κοντινά σπίτια 
του κάµπου139.  

                                                 
131 Σ. Μπόζη, ό.π. (υπόσ. 147), σ. 12 
132 Μ. Κοροµηλά - Θ. Κοντάρας, ό.π. (υπόσ. 372), σ. 175 
133 Γ. ∆. Αικατερίνης, ό.π. (υπόσ. 366), σ. 50 
134 Σ. Αναγνωστοπούλου, ό.π. (υπόσ. 133), σ. 204 
135 Παράρτηµα II 
136 Α. Πουλάκης, Αρχεία Υλικού 1930-1970. Μικροφίλµ: Ιωνία 112, Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών 
137 Στ. Χατζήµπεης, ό.π. (υπόσ. 133), σσ. 224-225 
138 ∆. Σκαµπάγκας, Αρχεία Υλικού 1930-1970. Μικροφίλµ: Ιωνία 113, Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών 
139 Β. Σταµπέλος, Αρχεία Υλικού 1930-1970. Μικροφίλµ: Ιωνία 112, Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών 



Οικοσκευή, οικοτεχνία και οικοβιώµατα των προσφύγων από τον Τσεσµέ (Κρήνη) Μικράς Ασίας.  93

Η περιοχή δίπλα από τα τούρκικα κτήµατα λεγόταν Συκιά. Το σηµείο 
αυτό, ήταν η είσοδος της πόλης και καθώς περνούσαν από κει όλοι οι 
παραγωγοί, από εδώ, αποτελούσε το σηµείο της φορολογίας. Το καλοκαίρι 
έµεναν δύο ή τρεις ζανταρµάδες (Τούρκοι ελεγκτές για το φόρο της δεκάτης). 
Έλεγχαν εάν οι περαστικοί είχαν τεσκερέ (άδεια). Ο τεσκερές έγραφε εάν 
πλήρωσαν ή όχι το φόρο εισοδήµατος. Εάν δεν τον είχαν πληρώσει, οι 
ζανταρµάδες έπαιρναν οτιδήποτε αξίας είχε πάνω του ο περαστικός, είτε την 
παραγωγή του, ίσως και το ζώο του. Ο κόσµος προκειµένου να γλιτώσει το 
φόρο, πέρναγε από το σηµείο αυτό τα µεσάνυχτα140.   

Σκυµµένοι στη µάνα γη, δούλευαν ασταµάτητα. Οποιαδήποτε και να ήταν 
η βασική εργασία του άντρα, η οικογένεια πάντοτε διέθετε κτήµατα µε 
αµπέλια και ελιές141. Από την οικογένεια δεν έλλειπε το κρασί, το ούζο ή το 
ρακί και ασφαλώς το λάδι. Οι κάτοικοι είχαν εξαιρετική ειδίκευση στην 
αµπελουργία. Υπήρχαν, βέβαια και άλλα αγροτικά προϊόντα εξαιρετικής 
ποιότητας. Παρήγαγαν σε µεγάλες ποσότητες όσπρια και σιτηρά. Ευδοκιµούσε 
το σιτάρι, το κριθάρι και τα όσπρια, κυρίως, κουκιά και ρεβίθια. 
Καλλιεργούσαν βαµβάκι για ντόπια, κατά κύριο λόγο, κατανάλωση. 
Παρήγαγαν ριζάρι και µετάξι. Στα περιβόλια που διέθεταν πηγάδι γινόταν 
εντατική καλλιέργεια κηπευτικών και λαχανικών κάθε είδους, ακόµη και 
πατάτας. Επίσης, ήταν αυτάρκεις σε σύκα και ζαρζαβατικά. Στη στενή περιοχή 
του Τσεσµέ υπήρχαν πορτοκαλεώνες και µεγάλη ποικιλία δέντρων142.  

Ένα από τα σηµαντικότερα προϊόντα της περιοχής ήταν το γλυκάνισο (650 
τόνοι το 1821), το οποίο επίσης εξήγαγαν. Εξαγωγή γινόταν και στο λιαστό 
χταπόδι. Στοιχεία υπάρχουν µόνο για τη Βουλγαρία, όπου έστελναν 500 
τόνους

143. Επίσης, παρήγαγαν άριστης ποιότητας µαύρα κρασιά144. Η ρίγανη, 
αρίγανη όπως την έλεγαν, που φύτρωνε κοντά στα αρχαία ερείπια αποτελούσε 
σηµαντικό προϊόν. Επιπλέον, εξήγαγαν σε µεγάλες ποσότητες αµύγδαλα, 
σουσάµι, ρόδια, χαρούπια και τα τελευταία χρόνια καπνό145. 

Το καλοκαίρι οι τσεσµελήδικες περαµαταριές κουβαλούσαν για να 
πουλήσουν στη Χίο τα καρπούζια και τα ξακουστά κρεµαστά πεπόνια του 
Τσεσµέ που έφταναν τους 20 τόνους το χρόνο. Περαµαταριές λεγόντουσαν τα 
καΐκια συγκοινωνίας και µεταφοράς εµπορευµάτων µεταξύ του Τσεσµέ και της 
Χίου. Το χειµώνα έφερναν µανταρίνια και λεµόνια που δεν είχε ο τόπος. 
Ανάλογα µε τη σοδειά και την κίνηση, συνήθως µέχρι τον Μάρτη, η κίνηση 
στο λιµάνι ήταν πολύ αυξηµένη146.  

Το κύριο, όµως, προϊόν του τόπου ήταν η σταφίδα, διαφόρων ποιοτήτων 
και ποικιλιών, που την έλεγαν «λίρα». Στις αρχές του 20ου αιώνα η ετήσια 
                                                 
140 Κ. Πουλάκης, ό.π. (υπόσ. 378) 
141 Κ. Σηµηριώτης, ό.π. (υπόσ. 295) 
142 Στ. Χατζήµπεης, ό.π. (υπόσ. 379), σ. 225 
143 Γ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 365), σ. 28 
144 Στ. Χατζήµπεης, ό.π. (υπόσ. 384), σ. 225 
145 Μ. Κοροµηλά - Θ. Κοντάρας, ό.π. (υπόσ. 374), σσ. 84, 173 
146 Ι. Προβελεντιανός,ό.π. (υπόσ. 355) 
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παραγωγή ξηρής σταφίδας του Τσεσµέ ανερχόταν σε 10.138 τόνους (τότε, 
180.000 καντάρια) και σε 1.000 τόνους τα νωπά σταφύλια. Από το λιµάνι του 
Τσεσµέ, γινόταν η εξαγωγή της παραγωγής ολόκληρης της περιφέρειας, που 
έφτανε περίπου τους 26.000 τόνους (500.000 καντάρια). Η εξαγωγή γινόταν σε 
συσκευασµένη σουλτανιά, ροζακιά και µαύρη σταφίδα147 από εξαγωγείς 
σταφιδέµπορους

148. Η συγκέντρωση και η επεξεργασία της σταφίδας γινόταν 
στο λιµάνι όπου και η φόρτωση, ώστε να εξαχθεί σε διάφορα µέρη της 
Ευρώπης, της Βαλκανικής και στα λιµάνια της Μαύρης Θάλασσας, 
Τραπεζούντα, Σινώπη, Σαµσούντα, Μπατούµ, Πύργο, Μασσαλία, Τεργέστη, 
Οδησσό, Βάρνα, Ρουµανία, Ολλανδία και Αυστρία149.  

Πάνω στα βάζα που ήταν στην άκρη του γιαλού, καθώς δεν υπήρχε 
µουράγιο, πήγαιναν οι µαούνες για το απαραίτητο τιµάρεµα. Ένα µαδέρι ένωνε 
την κουπαστή των τσεσµελήδικων πλεούµενων µε το µουράγιο. Από τον 
περίβολο του τελωνείου έπαιρναν οι εργάτες τα σακιά της σταφίδας και από το 
µαδέρι περνούσαν για να τα ρίξουν στο αµπάρι της µαούνας150.  

Την άνοιξη και το καλοκαίρι ο Ταρσανάς µύριζε πίσσα και κατράµι. Σε 
ολόκληρη την καρένα περνούσαν φωτιά για να καθαρίσουν τα µαδέρια. Αυτό 
γινόταν και σε όλα τα πλεούµενα κάθε ένα ή δύο χρόνια, εκτός από τα µεγάλα 
καράβια που είχαν ύφαλα µπακιρωµένα, κάτι το οποίο κόστιζε. Τεράστια 
καζάνια, πάνω σε µεγάλες πυροστιές κοντά στη θάλασσα ήταν γεµάτα πίσσα 
που έλιωνε στη φωτιά. Οι καλαφάτες µάστορες εµπειρικοί, καλαφάτιζαν τους 
αρµούς των µαδεριών µε µεράκι151.  

Μόλις τελείωνε το καλαφάτισµα τις έριχναν στη θάλασσα και ήταν µεγάλο 
γλέντι για όλους όσους παρακολουθούσαν τη διαδικασία. Οι µαούνες αυτές, 
ήταν απαραίτητες για το φόρτωµα της σταφίδας και το ξεφόρτωµα 
εµπορευµάτων από τα καράβια, γιατί τα νερά κοντά στην προκυµαία ήταν 
ρηχά, «δεν τραβούσαν πολλά νερά», όπως έλεγαν οι ναυτικοί. Οι 
τσεσµελήδικες µαούνες είχαν αµπάρι, το οποίο χωρούσε γύρω στους είκοσι µε 
εικοσιπέντε τόνους φορτίο152.  

Όταν κάποιος χρωστούσε, έλεγε «θα σε πληρώσω στις σταφίδες» γιατί 
µόνο τότε περνούσαν χρήµατα από τα χέρια της πλειονότητας των κατοίκων, 
καθώς η αµπελουργία ήταν η κύρια πηγή των εσόδων τους153. Έτσι, όταν 
ερχόταν ο Μάρτης, όλοι ήταν οικονοµικά άνετοι µε χρυσές τούρκικες λίρες, 
λουίζια, εικοσόφραγκα ελληνικά και ιταλικά και τα ελληνικά του Γεωργίου. 
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Στον Τσεσµέ κυκλοφορούσαν όλα τα χρυσά νοµίσµατα. Το επίσηµο νόµισµα 
του τόπου όµως, ήταν τα γρόσια (µετζίτια, καρτάκια, οχταράκια)154. 

Η θάλασσα υπήρξε ανέκαθεν µια από τις δύο κύριες πηγές ευζωίας των 
κατοίκων της περιοχής.  Αποτελούσε τον περίγυρο µιας αγροτικής κοινωνίας 
που ζούσε σε ένα «νησί» δίπλα σε µεγάλα παραγωγικά και διαµετακοµιστικά 
κέντρα και που η ίδια παρήγαγε σηµαντικές ποσότητες εξαγώγιµων προϊόντων. 
Παλαιότατη παράδοση είχαν και στη ναυπηγική. Οι Ερυθραίοι θεωρούνται 
εφευρέτες της διήρους, ενός τύπου πλοίου ανάµεσα στην πεντηκόντορο και 
την τριήρη. Εξίσου παλιά ήταν και η άσκηση της πειρατείας, η οποία 
εξελίχθηκε αργότερα σε κοντραµπάντο. Τέτοιος τόπος, µε τόσους ερηµικούς 
κόλπους δίπλα στη Σµύρνη, το µεγάλο καπνοβιοµηχανικό κέντρο, ήταν φυσικό 
να φιλοξενεί κοντραµπατζήδες οι οποίοι εµπορεύονταν κυρίως, λαθραίο 
καπνό

155. 
Επιπλέον, το χωριό της Αγίας Παρασκευής του Τσεσµέ (Κιόστε), σε 

απόσταση τριών χιλιοµέτρων από την πόλη, ήταν ακµαιότατο παραλιακό 
ναυτοχώρι, µε ξεχωριστή δράση, καθώς ήταν το µόνο χωριό στα αιγιακά και 
µεσογειακά παράλια της Μικρασίας που διέθετε συγκροτηµένο αλιευτικό 
στόλο. Το µέρος αποτελούσε έναν εξαιρετικά αποδοτικό ψαρότοπο. Τα µεγάλα 
όµως, εµπορικά ιστιοφόρα δεν χωρούσαν στο µικρό λιµάνι του χωριού και γι’ 
αυτό κατέληγαν στον Τσεσµέ, κουβαλώντας πλούτη και ιδέες. Σταδιακά, το 
ναυτικό εµπόριο πέρασε στα χέρια των Τσεσµελήδων καραβοκύρηδων 
φέρνοντας την οικονοµική ευρωστία στον τόπο. Η Κάτω Παναγιά είχε αµιγώς 
ελληνικό πληθυσµό (4.000 κάτοικοι) και ήταν το δεύτερο µεγαλύτερο 
ναυτοχώρι της Ερυθραίας156. 

Καθώς το λιµάνι είχε µεγάλη κίνηση, η αγορά του Τσεσµέ ήταν πλούσια. 
Πλοία καραβοκύρηδων από τις Οινούσσες της Χίου µετέφεραν στον Τσεσµέ 
πετρέλαιο από το Μπατούµ, που το αποθήκευαν για ασφάλεια στο βόρειο 
µπούρτζι του Κάστρου. Από το αυστριακό πλοίο ξεφόρτωναν ζάχαρη σε 
κώνους, σπίρτα, ποτάσα χρήσιµη για τα σταφύλια, θειάφι, ρύζι, καφέ, αλεύρι, 
σαπούνι και άλλα είδη γενικού εµπορίου. Επίσης, εισήγαγαν τούρκικα φέσια 
από ένα συγκεκριµένο εργοστάσιο της Τεργέστης. Γενικά, τα είδη οικιακής 
χρήσης ήταν εισαγόµενα157.  

Η αγορά του Τσεσµέ ήταν η µεγαλύτερη στην περιοχή της Ερυθραίας, µε 
κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φούρνους, µπακάλικα, παντοπωλεία, υαλοπωλεία, 
υποδηµατοποιεία και κουρεία158. Υπήρχαν εργαστήρια παρασκευής πράσινου 
σαπουνιού, το εργαστήριο των Ροδάκη - Κουκουξέλη κατασκευής πήλινων 
δοχείων και άλλων σκευών159. Υπήρχαν ράφτες, ξυλουργοί, τσαγκάρηδες, 
                                                 
154 Γ. Τζαψαλής, ό.π. (υπόσ. 391) 
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σιδεράδες, επιπλοποιοί. Τα εµπορικά µαγαζιά ανήκαν κυρίως σε Εβραίους, 
στους µεζάδες. Με κάρα από τη Σµύρνη έφερναν για τα εµπορικά 
καταστήµατα είδη ρουχισµού και παπούτσια160. Επίσης, υπήρχαν γιατροί, 
φαρµακοποιοί και δικηγόροι. Κάθε Κυριακή και στις αργίες γινόταν µεγάλη 
εµποροπανήγυρη. Πήγαιναν από όλα τα κοντινά χωριά για να πουλήσουν τα 
προϊόντα τους και να ψωνίσουν161. 

Από ολόκληρη την Ερυθραία, µόνο στον Τσεσµέ αναπτύχθηκε εµπορική 
ναυτιλία µε ναυτικούς που είχαν δικά τους εµπορικά και ψαράδικα πλοία.  
∆ιέθεταν αρκετά µπάρκα, καράβια, µπρίκια, µποµπάρδες, σακολέβες και 
ικανούς και φηµισµένους καπεταναίους. Ο Τσεσµές ήταν λοιπόν, το εµπορικό 
κέντρο ολόκληρης της Ερυθραίας, καθώς επίσης και του ιδιαίτερα προσφιλούς 
και πολύ κερδοφόρου λαθρεµπορίου καπνού και όπλων162. Επιπλέον, από το 
λιµάνι του διεξαγόταν το εισαγωγικό και εξαγωγικό εµπόριο, µε φορτηγά 
ολλανδικά, αυστριακά, ελληνικά ακτοπλοϊκά επιβατικά και τα ντόπια 
ιστιοφόρα

163. Πολλοί ήταν εκείνοι που ζούσαν από τη θάλασσα ως ψαράδες, 
κωπηλάτες, σφουγγαράδες, είτε εργάζονταν ως ναυτικοί και µεταφορείς και 
ασφαλώς, υπήρχαν και οι καραβοκύρηδες164.  

Οι κάτοικοι, είχαν έναν ιδιαίτερο τρόπο ψαρέµατος για τους τόνους, τα 
µπαρµπούνια, τις κιόµπενες, τα τουρίκια και τις παλαµίδες. Κάποιος που 
βρισκόταν στο λόφο αµέσως µόλις διέκρινε το ριπίδισµα της θάλασσας που 
έκαναν τα κοπάδια των ψαριών (έχουν πέρασµα από τη Μαύρη Θάλασσα τον 
Αγ. Γεώργιο) έκανε σινιάλο στη βάρκα που ήταν στα ανοιχτά και αυτοί 
έσπρωχναν το κοπάδι στο ταλιάνι (ιχθυοτροφείο). Το ταλιάνι ήταν ένας χώρος 
µέσα στη θάλασσα µε κλείσιµο την παραλία και περιτριγυρισµένο µε 
ατσαλένιο δίχτυ, καρφωµένο σε πασσάλους στο βυθό. Άφηναν ένα άνοιγµα 
όπου έµπαινε το κοπάδι και στη συνέχεια έκλειναν την πόρτα. Μεταξύ του 
κόλπου του Αγίου Γεωργίου και της Αγίας Παρασκευής, στις αρχές του 20ου 
αιώνα, η ετήσια αλιεία τόνου ήταν περίπου 500.000 οκάδες, ενώ στον κόλπο 
των Λίτζιων ψάρευαν άφθονα µπαρµπούνια165. Τα καΐκια δεν ξεχειµώνιαζαν 
γιατί ο χειµώνας ήταν ήπιος και µπορούσαν να εργάζονται συνέχεια.  

Οι τρατάρηδες έλειπαν πολλούς µήνες. Οι καπετάνιοι έκαναν συµφωνίες 
τα πληρώµατα να είναι εξάµηνα ή χρόνου. Έφευγαν για να ψαρέψουν σε 
Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Βόλο, Αδραµύλη, Φώκιες, Σµύρνη και αλλού. 
Έφευγαν του Αγ. Νικολάου ή µετά τα Φώτα και γύριζαν κοντά στων Αγ. 

                                                                                                                      
 
160 Κ. Κόκκαλης, Αρχεία Υλικού 1930-1970. Μικροφίλµ: Ιωνία 112, Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών 
161 Γ. ∆. Αικατερίνη, ό.π. (υπόσ. 489), σ. 20 
162 Σ. Αναγνωστοπούλου, ό.π. (υπόσ. 386), σ. 207 
163 R. Kasaba, “Economic Foundation of a Civil Society: Greeks in the Trade of 
Western Anatolia, 1840-1876”, D. Gondicas - Ch. Issawi (ed.), Ottoman Greeks in the 
Age of Nationalism, The Darwin Press-Princeton, New Jersey, 1999, p. 80 
164 Γ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 314) 
165 Σ. Μπόζη, ό.π. (υπόσ. 395), σ. 158 
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Αποστόλων. Τότε ανανέωναν τις παλιές συµφωνίες ή γίνονταν νέες. Όσοι 
βρισκόντουσαν κοντά στην περιοχή, επέστρεφαν για την τελευταία αποκριά, 
για δύο µε τρεις µέρες και για το Πάσχα, πέντε µε έξι ηµέρες. Μαζεύονταν 
στην παραλία και όταν αναγνώριζαν κάποιο καΐκι που επέστρεφε, έτρεχαν να 
αναγγείλουν τον ερχοµό του166.  

Μετά το Σύνταγµα έως το 1914 η ναυτιλία έφτασε στη µεγαλύτερη ακµή 
της. Μεγάλοι καπετάνιοι ήταν οι: Κουτούγκος, Καρµοίρης, Βαλαµπούς, 
Κυπριαδάκης και Ζαχαριάς οι οποίοι έκαναν διακοµιστικό εµπόριο. 
Παλαιότερα έκαναν εµπόριο σταφίδας µέχρι την Τεργέστη. Ταξίδευαν σε όλα 
τα µικρασιατικά παράλια, σε πόλεις της Μεσογείου, στη Μαύρη Θάλασσα και 
στην Αφρική167. 

Τέτοια εµπορική κίνηση µε το εσωτερικό και εξωτερικό,  είχε ανάγκη από 
τη µεσολάβηση τραπεζών για προεξοφλήσεις φορτωτικών, εµβάσµατα και 
άλλες παρεµφερείς εργασίες. Τη δουλειά αυτή έκαναν ορισµένοι από τους 
εµπόρους του Τσεσµέ, που παράλληλα µε το εµπόριό τους, έκαναν και 
τραπεζικές εργασίες µόνοι τους, ή ως αντιπρόσωποι τραπεζών ή µεγάλων 
εµπορικών οίκων της Σµύρνης και του εξωτερικού168. Οι γνωστότεροι 
τραπεζίτες του Τσεσµέ, σύµφωνα µε τον εµπορικό οδηγό Annuaire Oriental 
του 1921, ήταν ο Σταµ. Μαστροµανώλης, ατζέντης της Banque d’ Athénes, ο 
∆. Μακρής, ατζέντης της Banque Ottoman, ο Ν. Γεωργιάδης, 
εµποροκτηµατίας, τραπεζίτης και αντιπρόσωπος εµπορικών οίκων από τις 
Η.Π.Α. και την Ευρώπη ως τον Εύξεινο Πόντο169. Σηµαντική οικονοµική 
δραστηριότητα είχε ο ∆. Τσελεπιδάκης, εισαγωγέας και αντιπρόσωπος του 
Τσεσµέ σε ασφαλιστικές εταιρείες170. 

Οι Τσεσµελήδες, είχαν επικρατήσει στον ανταγωνισµό ανάµεσα σε 
Τούρκους, Εβραίους και Λεβαντίνους σε τοπικό επίπεδο και επιπλέον, 
δηµιούργησαν αδιάρρηκτες σχέσεις µε τη ∆ύση, που συµβάδιζαν µε τις 
εµπορικές τους δραστηριότητες. Μπορούσαν να αναπροσαρµόζονται υπό την 
πίεση εξωγενών παραγόντων. Η γνώση ξένων γλωσσών λόγω του εµπορίου 
και οι νέες ιδέες και τα οικονοµικά αγαθά που έφερναν µε την επιστροφή τους, 
βοήθησαν στη διείσδυση των νέων ευρωπαϊκών ιδεών και δηµιούργησαν µια 
νέα τάξη, την αστική. Έτσι, οικοδοµήθηκαν οι αναγκαίοι µηχανισµοί για τη 
διάδοση τεχνολογικών και επιστηµονικών γνώσεων, αλλά και για την 
καθολική διείσδυση της ευρωπαϊκής αστικής ιδεολογίας171. 

                                                 
166 Γ. ∆. Αικατερίνης, ό.π. (υπόσ. 403), σ. 159 
167 Γ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 406) 
168 H. Exertzoglou, “The Development of a Greek Ottoman Bourgeoisie: Investment 
Patterns in the Ottoman Empire, 1850-1914”, D. Gondicas - Ch. Issawi (ed.), Ottoman 
Greeks in the Age of Nationalism, The Darwin Press-Princeton, New Jersey, 1999, p. 
91 και Θ. Χατζηµατθαίος, ό.π. (υπόσ. 401) 
169 Σ. Μπόζη, ό.π. (υπόσ. 407), σ. 157 
170 Θ. Χατζηµατθαίος, ό.π. (υπόσ. 410) 
171 Γ. Τενεκίδης, Η Ιωνία στον πανεθνικό αγώνα της ανεξαρτησίας, Αθήνα 1978, σ. 13 
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Η µεγάλη γεωργική παραγωγή, η σηµαντική ναυτιλία και το εµπόριο 
έφεραν στον τόπο πλούτο, δίνοντας αποφασιστική ώθηση στην πνευµατική 
κίνηση

172. Οι έµποροι οργανώθηκαν και ίδρυσαν λέσχες σύµφωνα µε τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα. Λειτουργούσε το «Γεωργικό Αδελφάτο», το οποίο 
εξέδιδε εβδοµαδιαία την εφηµερίδα «Γεωργική Πρόοδος» (1911-1912). Αυτή 
ήταν η µοναδική αγροτική εφηµερίδα στη Μικρά Ασία. Ήταν γραµµένη στη 
δηµοτική και η κυκλοφορία της κάλυπτε την περιοχή από τον Τσεσµέ µέχρι τη 
Σµύρνη. Το Αδελφάτο δραστηριοποιούνταν και στην αλληλοβοήθεια µεταξύ 
των κατοίκων, µέσω της ανταλλαγής προϊόντων173.   

Πρέπει να υπογραµµιστεί ότι, σηµαντική δραστηριότητα είχαν τα εσνάφια 
(επαγγελµατικά σωµατεία) που αποτελούσαν τον κορµό της κοινωνικής 
οργάνωσης του τόπου. Επιφανειακά εργάζονταν µόνο για την εξυπηρέτηση 
των συµφερόντων των µελών τους, κατά βάση όµως, εργάζονταν για την 
εθνική ιδέα. Ενίσχυαν τον ελληνικό στόλο µε την αγορά λαχείων του Εθνικού 
Στόλου και των Αρχαιοτήτων Ελλάδας και συνέλεγαν σηµαντικά ποσά για την 
ενίσχυση της παιδείας174.  

Σηµαντικό ρόλο στην κοινωνική ζωή του Τσεσµέ κατείχαν τα καφενεία. 
Οι άνδρες τον ελεύθερο χρόνο τους, ύστερα από τη δουλεία της ηµέρας, 
πήγαιναν στα καφενεία που υπήρχαν στους µαχαλάδες175. Το χειµώνα 
έβρισκαν καλή συντροφιά και ζεστασιά κοντά στο µαγκάλι. Ήταν καθαρά και  
σερβίριζαν βραστάρια (ζεστά ροφήµατα), όπως ζεστή κανέλα, καφέ, ή γλυκά 
ποτά και ούζο. Το καλοκαίρι έβρισκαν δροσιά γιατί σουλάντιζαν (κατέβρεχαν) 
και πότιζαν τα λουλούδια που ανθούσαν στις ακροτοιχίες και στις γλάστρες. 
Κάπνιζαν ή τραβούσαν ναργιλέ και φλυαρούσαν, παίζοντας το κοµπολόι. Οι 
ναργιλέδες ήταν στη σειρά, µε µαρκούτσια από κεχριµπαρένιο επιστόµιο και 
µε τους µακριούς λουλάδες έτοιµους, γεµάτοι µε ψιλοκοµµένο περσικό 
τουµπεκί. Τα τσιµπούκια ήταν από ξύλο λεµονιάς176. 

Τις Κυριακές µετά τη λειτουργία κατέβαιναν στα καφενεία του λιµανιού. 
Υπήρχαν δύο καφενεία, το εργατικό και το αρχοντικό. Έµεναν πάντοτε και τα 
δύο ανοιχτά τη νύχτα, για την εξυπηρέτηση των καραβιών και των καϊκιών. 
Στο εργατικό καφενείο, του Μικέ και Μανόλη Καλαϊτζή καθόντουσαν οι 
βαρκάρηδες, οι ναυτικοί και οι δουλευτάδες. Στο αρχοντικό πήγαιναν οι 
έµποροι, ντόπιοι και ξένοι καπετάνιοι και οι άλλοι εύποροι του τόπου177.  

Τα καφενεία αποτελούσαν τον τόπο που ο κόσµος µάθαινε τα νέα από τον 
έξω κόσµο. Εκεί πήγαιναν ώστε να επιβεβαιώσουν όσα ακούγονταν για τη 
µεγάλη πατρίδα178. Αυτό γινόταν γιατί δεν ήταν εύκολο να αγοράσει ο κόσµος  
εφηµερίδα. Την αγόραζαν µε µεγάλο κίνδυνο και υψηλό χρηµατικό αντίτιµο. 
                                                 
172 Στ. Χατζήµπεης, ό.π. (υπόσ. 390), σ. 228 
173 Γ. Τενεκίδης, ό.π. (υπόσ. 413), σ. 12 
174 Στ. Χατζήµπεης, ό.π. (υπόσ. 314), σσ. 225-226 
175 Κ. Πετρίδου συνέντευξη 
176 Β. Σταµπέλος, ό.π. (υπόσ. 381) 
177
Στ. Χατζήµπεης, ό.π. (υπόσ. 416), σ. 65  

178 Α. Πουλάκης, ό.π. (υπόσ. 382) και Κ. Σηµηριώτης, ό.π. (υπόσ. 383) 
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Κατά τους Βαλκανικούς πολέµους, το 1912 αγόραζαν την εφηµερίδα Πατρίς 
µε αντίτιµο µια χρυσή λίρα. Εφηµερίδες πουλούσε ένα άτοµο µαζί µε λαχεία. 
Επίσης, συνήθιζαν να κάθονται και να συζητάνε στο καϊσί του µύλου (το 
τιµόνι που ανεβοκατεβάζει την πέτρα)179. 

Ο καφετζής ήταν εκείνος που γνώριζε ό,τι συνέβαινε στην πόλη ολόκληρη 
και ασφαλώς, είχε γνώµη για όλα τα θέµατα που συζητούσαν στα καφενεία. 
Έπαιρνε µέρος στις συζητήσεις, φέρνοντας, µαζί µε τον καφέ και τη γνώµη 
του. Όπως χαρακτηριστικά έλεγε ο κόσµος, οι καφετζήδες ξέρανε τόσα για τον 
καθένα, όσο δεν ήξερε ο µεγαλύτερος εξοµολογητής180. 

Το χειµώνα, οι ναυτικοί συνήθιζαν να πηγαίνουν εκτός από τα καφενεία, 
στο σπίτι του Γ. Μαστρογιαννάκη. Ήταν λιγόλογοι και συζητούσαν για τις 
πιάτσες. Ακόµα, στον Τσεσµέ είχε ιδρυθεί ο εφοπλιστικός και εµπορικός οίκος 
«Εµµανουήλ Αικατερίνης και υιοί». 

Ήταν καβγατζήδες και θεωρούνταν παλικάρι εκείνος που δεν υπολόγιζε τη 
ζωή, ούτε και το θάνατο. Ύµνος των παλικαριών ήταν το παρακάτω 
τραγούδι

181: 
 

Άϊ! Α! έλα πασά µου έλα, έλα λεβεντιά 
του κιουριού µου τα παλικάρια ούλα στη φωτιά. 
Ρίχνουνε τα ζωνάρια τως ούλοι για καβγά. 
Με µια µατιά τως τρέµει ούλος ο ντουνιάς. 
Ανανάν, µπαµπαντάν, βε µπιντίρ σογιουνούζ. 
Από µάνα και πατέρα είµαι κι ολωνούς. 
 
Άϊ! Α! έλα πασά µου έλα, έλα λεβεντιά 
Εσύ παίξε το νταούλι κι εγώ το ζουρνά. 
Με ευθύνη στο λαιµό τους αµανάς περνά. 
Πέφτουνε σα τα λιοντάρια ούλοι στη φωτιά. 
Ανανάν, µπαµπαντάν, βε µπιντίρ σογιουνούζ. 
Από µάνα και πατέρα είµαι κι ολωνούς.  
 

Αν υπήρχε ειδύλλιο µεταξύ χριστιανού και µουσουλµάνας, συνήθως, ο 
χριστιανός αντιµετώπιζε προβλήµατα από την κοινωνία των Τούρκων και τους 
αγάδες. Πολύ πιθανό ήταν να τον σκοτώσουν, γι’ αυτό δεν γινόντουσαν γάµοι 
µεταξύ τους. Τραγουδούσαν το σεβντά τους µε τον παρακάτω αµανέ182: 

Αµάν, αµάν, αµάν, αµάν! Πέργαµο  

Βρε Πέργαµο κι Αϊβαλί,  

                                                 
179 Α. Πουλάκης, ό.π.  
180 Αρχιµ. Θεοφύλακτος, ό.π. (υπόσ. 345), σ. 243 
181 Ό.π., σσ. 75, 88 
182 Ό.π., σ. 94 
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κλαίει η καρδιά µου και πονεί. 

Αµάν, αµάν, αµάν! Κλαίω 

Κλαίω και δεν µπορώ, άντε, φέρτε το γιατρό. 

Αµάν, αµάν, αµάν, αµάν, αµάν! 

Αλατσατιανή, την καρδιά µου ήκαµες και πονεί. 

Αµάν, αµάν, αµάν, αµάν, αµάν! 

Τσεσµελιά. Με τα µαύρα σου µαλλιά µου ‘χεις κάψει την καρδιά. 
 
Ο Ρόλος και οι Καθηµερινές Ασχολίες της Γυναίκας.  

 
Η Τσεσµελιά χαρακτηριζόταν  για την απαράµιλλη καθαριότητά της και 

την ξακουστή φιλοξενία της. Το κορίτσι της λαϊκής τάξης µάθαινε από πολύ 
µικρό όλες τις δουλειές του σπιτιού που έπρεπε να γνωρίζει µια καλή κοπέλα 
για να γίνει καλή και άξια νοικοκυρά. Ασχολούνταν πολλές ώρες µε την 
καθαριότητα του σπιτιού, ώστε να είναι το νοικοκυριό της πάντοτε 
φροντισµένο. Έπαθλό της, η κοινωνική αναγνώριση της αρετής της 
καθαριότητάς της. Σπουδαία χαρίσµατα της θεωρούνταν η φιλοξενία και 
επιπλέον, να είναι προκοµµένη, χρυσοχέρα, γλυκοµίλητη, πονόψυχη, κοκόνα 
(κυρία), µε συµπεριφορά σοβαρή και αξιοπρεπή183.  

Η νεαρή Τσεσµελιά αναθρεφόταν σύµφωνα µε το πρότυπο της σεµνής 
νοικοκυράς. Η επιλογή συζύγου, συχνά δεν γινόταν από την ενδιαφερόµενη, 
αλλά από τους γονείς της184. Οι αγροτικές, ιδιαίτερα, οικογένειες ήταν πολύ 
συντηρητικές και οι κοπέλες ήταν χαµηλοβλεπούσες και υπάκουες. 
Παντρεύονταν µικρές, ακόµα και από δέκα ετών185. 

Η γυναίκα ήταν υπεύθυνη για το σύνολο των εργασιών µέσα στο σπίτι και 
την ανατροφή των παιδιών. ∆εν αγόραζε όµως, τις προµήθειες. Αυτές έπρεπε 
να τις περιµένει από τον κουβαλητή, το σύζυγό της. Σηµαντική θέση στη ζωή 
του νοικοκυριού κατείχε η παρασκευή και η αποθήκευση των τροφίµων για τις 
ανάγκες του χειµώνα. Συνήθως, τις εργασίες αυτές, τις διεκπεραίωνε η 
νοικοκυρά µαζί µε τις κόρες, τους καλοκαιρινούς µήνες στις φρίτζες, τα 
εξοχικά σπίτια κοντά στα αµπέλια και στους ελαιώνες186.  

Οι κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν περιόριζαν τη γυναίκα στην 
κατοικία. Ενώ το πρότυπο της Τσεσµελιάς ήταν να εργάζεται για την 
οικογένειά της, γυναίκες φτωχών οικογενειών, ανύπαντρες ή ορφανές, 
εργάζονταν για να αντιµετωπίσουν βιοποριστικές ανάγκες, από την ηλικία των 
δέκα ετών. Στην πραγµατικότητα, το κίνητρο για την έξοδο της γυναίκας  στο 

                                                 
183 Γράφουσα, συµπέρασµα από τη βιβλιογραφία και τις συνεντεύξεις 
184 Λ. Ιστικοπούλου, ό.π. (υπόσ. 369), σ. 178 
185 Ζ. Αντωνά, ό.π. (υπόσ. 178) 
186 Σ. Μπόζη, ό.π. (υπόσ. 411), σ. 165 
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χώρο της εργασίας αποτελούσε η προίκα. Με τις απολαβές από την εργασία 
της θα είχε τη δυνατότητα να αγοράσει τα υλικά για να υφάνει η ίδια στον 
αργαλειό τα προικιά της, είτε να τα δώσει σε ειδική υφάντρα. Ήταν συχνή η 
παρουσία της σε επαγγέλµατα που ασκούνταν «εντός των τειχών», κέντηµα, 
ραπτική, υφαντουργία και πολύ περισσότερο ταπητουργία. Η γυναίκα 
µπορούσε να εργάζεται ώστε να συνεισφέρει στα οικογενειακά βάρη, χωρίς να 
αποµακρύνεται από το σπίτι και να παραµελεί τα του οίκου και της ανατροφής 
των παιδιών, χωρίς δηλαδή, να έρχεται σε σύγκρουση µε τον «προορισµό» 
της

187.  
Οι πληροφορίες, ωστόσο, σχετικά µε τη γυναίκα επαγγελµατία είναι πολύ 

περιορισµένες. Η υφάντρα ως ενεργός συντελεστής της οικονοµικής 
ανάπτυξης της ελληνικής κοινότητας και της διαµόρφωσης των κοινωνικών 
αλλαγών, σχεδόν αγνοήθηκε από τους µελετητές και εξετάστηκε µόνο σε 
σχέση µε την παρουσία της στην οικία188. Άλλα συνηθισµένα επαγγέλµατα 
ήταν η υπηρέτρια, η εργάτρια στη συγκοµιδή ελιάς και στον τρύγο και η 
πουλήτρα που πουλούσε καπέλα, τα σκιάδια και ποικίλα πανεράκια, φτιαγµένα 
όλα µε τα κοτσάνια από στάχυ, τις αράπες, βαµµένα µε έντονα χρώµατα189. 

Ακόµα και στις οικογένειες που η γυναίκα δεν χρειαζόταν να εργάζεται, 
όταν το επέτρεπαν οι κλιµατολογικές συνθήκες ακολουθούσε τους άντρες τους 
σε κάποιες αγροτικές εργασίες και αναλάµβανε κάποιες που θεωρούσαν ότι 
προσιδίαζαν στο γυναικείο φύλο, γιατί και στις αγροτικές εργασίες υπήρχε 
καταµερισµός εργασίας µεταξύ των φύλων190. 

Εκείνο που έκανε τα σπίτια των Χριστιανών να ξεχωρίζουν από τα σπίτια 
των Μουσουλµάνων ήταν το ασβέστωµα που γινόταν το Σάββατο και το 
ξηµέρωµα κάθε αργίας από τις νοικοκυρές. «Καλό άσβηστο ασβέστη» 
φώναζαν οι πωλητές καθώς περνούσαν µε τα φορτωµένα γαϊδουράκια τους, 
από τα σοκάκια. Οι κοπέλες µετέφεραν το νερό στο σπίτι από τις βρύσες της 
κοινότητας ή το πηγάδι της αυλής. Περίµεναν στη σειρά και  γέµιζαν το 
σταµνί

191. Έβαζαν τον ασβέστη σε ένα τενεκέ, έριχναν νερό και ο ασβέστης 
έβραζε. Με αυτόν άσπριζαν, άσπριζαν ακόµα και τους τενεκέδες που 
χρησιµοποιούσαν για γλάστρες που είχαν στα ασβεστωµένα κατώφλια. Οι 
νοικοκυρές είχαν µεγάλη αγάπη για τις κόκκινες γαριφαλιές και τους 
βασιλικούς από τα οποία µύριζαν όλοι οι µαχαλάδες192 και συναγωνίζονταν 
ποια έχει τον καλύτερο βασιλικό193.  

                                                 
187 Λ. Ιστικοπούλου, ό.π. (υπόσ. 426), σ. 176-177, 226-228 
188 Ό.π., σ. 16 
189 ∆. Α. Τροβάς, ό.π. (υπόσ. 229), σ. 37 
190 Λ. Ιστικοπούλου, ό.π. (υπόσ. 429), σ. 224 
191 Κ. Χαριστέα, Αρχεία Υλικού 1930-1970. Μικροφίλµ: Ιωνία 113, Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών 
192 Μ. Ψωµά   συνέντευξη 
193 Κ. Σηµηριώτης, ό.π. (υπόσ. 383) 
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Η γυναίκα, µήνες πριν την γέννηση του παιδιού της έφτιαχνε σεντόνια, 
πάνες και ρουχαλάκια για το µωρό, τα οποία στόλιζε µε δαντέλες194. Όταν 
γεννιόταν κορίτσι, από τη νηπιακή του ηλικία, η µητέρα ξεκινούσε την 
προετοιµασία της προίκας, για τον ακατάλυτο, όπως πίστευαν, ιερό δεσµό του 
γάµου. Η προίκα έπρεπε να είναι πλούσια σε είδη ρουχισµού και ασηµικά195. 

Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο τρόπος πλυσίµατος του ρουχισµού 
του σπιτιού, ο οποίος ήταν συνήθως λευκός. Η διαδικασία του πλυσίµατος 
γινόταν µε σταχτόνερο, το οποίο διατηρούσε το «χιονάτο» χρώµα τους. Το 
πλύσιµο των ρούχων γινόταν ως εξής: Η νοικοκυρά έβραζε το νερό στο 
µεγάλο, µπακιρένιο µαγκάλι, στο τζάκι που βρισκόταν σε κάθε σπίτι. 
Κοσκίνιζε µε τη σήτα τη στάχτη, έπαιρνε την καθαρή σκόνη, την έβαζε µέσα 
στο καζάνι µε το νερό που έβραζε και έτσι έκανε το σταχτόνερο. Έβαζε µία 
στρώση ρούχα και τα ράντιζε µε το σταχτόνερο. Από πάνω έβαζε µια ακόµα 
στρώση ρούχα και τα άφηνε όλη τη νύχτα. Τα άνοιγε την επόµενη ηµέρα το 
πρωί και τα ρούχα ήταν άσπρα «σαν το χιόνι». Στη συνέχεια, έπλενε τα ρούχα 
µε σαπούνι196. Έπλεναν συνήθως µε βρόχινο νερό το οποίο µάζευαν σε ειδικά 
δοχεία (πιθάρια, κουβάδες). Ο πλύσιµο των ρούχων γινόταν συνήθως, κάθε 
επτά έως δέκα ηµέρες. Όσες γυναίκες έπλεναν τακτικά ρούχα, τις 
κατηγορούσαν ότι δεν είχαν επαρκή αριθµό ρούχων197. 

Η διασκέδαση των γυναικών ήταν το κέντηµα. Μετά το τέλος των 
εργασιών του σπιτιού, καθόντουσαν κοντά στο τζάκι το χειµώνα ή στο 
ανθισµένο χαγιάτι το καλοκαίρι και κεντούσαν τραγουδώντας198.  

Οι Τσεσµελιές διακρίνονταν για τη φιλαρέσκειά τους199. Για να 
διατηρήσουν τα µαλλιά τους µαύρα χρησιµοποιούσαν δαφνόλαδο που το 
έβαζαν στις ρίζες των µαλλιών και µετά λούζονταν µε δαφνόνερο, νερό στο 
οποίο έβραζαν δαφνοκούκουτσα. Πολλές έβαφαν τα φρύδια τους µε 
καρβουνάκι από φύλλο δάφνης, ενώ µε το κόκκινο χαρτί περιτυλίγµατος της 
σοκολάτας έβαφαν τα χείλη τους. Χρησιµοποιούσαν το βρόχινο νερό και για 
την προσωπική τους υγιεινή και ιδίως το λούσιµο, επειδή πίστευαν ότι δίνει 
λάµψη στα µαλλιά200. Ορισµένες λούζονταν µε µια υποκίτρινη ουσία, ένα 
µαλακό πηλό τον οποίο προµηθεύονταν από τους αρµούς των πελεκανιών, των 
λατοµείων. Ο πηλός αυτός, άφριζε µε το ζεστό νερό και καθάριζε πολύ καλά. 
Κυρίως, όµως, λούζονταν µε το πράσινο σαπούνι201. 

Ήταν κοινωνικά κατακριτέο, ντροπή και ασέβεια προς την οικογένεια της 
κοπέλας να δηµιουργηθεί ειδύλλιο ανάµεσα σε χριστιανή και µουσουλµάνο. Οι 

                                                 
194 Κ. Πετρίδου συνέντευξη 
195 Στ. Επιφανείου - Πετράκη, Λαογραφικά της Σµύρνης. Παραµύθια και Άλλα, Το 
Ελληνικό Βιβλίο, Αθήνα 1966, σ. 13 
196 Κ. Πετρίδου συνέντευξη 
197 Γ. ∆. Αικατερίνης, ό.π. (υπόσ. 408), σ. 163 
198 Κ. Πετρίδου συνέντευξη 
199 Στ. Επιφανείου - Πετράκη, ό.π. (υπόσ. 437), σ. 22 
200 Γ. Παπαδοπούλου συνέντευξη 
201 Γ. ∆. Αικατερίνης, ό.π. (υπόσ. 439), σ. 171 
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γυναίκες που αψηφούσαν αυτόν τον άγραφο κανόνα, ήταν 
δακτυλοδεικτούµενες, γινόντουσαν ο περίγελος της κλειστής κοινωνίας και τις 
χαρακτήριζαν ειρωνικά, «παστρικιές». Έτσι, βγήκε το αστικό τραγούδι για την 
Έλλη τη Σµυρνιά, το οποίο ήταν πολύ αγαπητό στον Τσεσµέ και, όποτε 
παιζόταν µε το σάζι και το σαντούρι ξεσήκωνε τον κόσµο202: 

 
Η Έλλη ήταν όµορφη, µαύρα ήταν τα µαλλιά της 
Μα άφησε τον άντρα της και τα µικρά παιδιά της. 
Έλλη, Έλλη, Έλλη, κανένας δεν σε θέλει! 
Η Έλλη θέλει σκότωµα, θέλει καρµανιόλα,  
γιατ’ άφησε τον άντρα της και τα παιδιά της όλα. 
Έλλη, Έλλη, Έλλη, κανένας δεν σε θέλει! 
Ανήµερα Χριστούγεννα χτυπούσαν οι καµπάνες,  
οι χριστιανοί στις εκκλησιές κι η Έλλη στους αγάδες. 
Έλλη, Έλλη, Έλλη, κανένας δεν σε θέλει! 
Η Έλλη θέλει σκότωµα µε δίκοπο µαχαίρι  
γιατ’ άφηκε τον άντρα της και πήρε Κοµισέρη. 
Έλλη, Έλλη, Έλλη, κανένας δεν σε θέλει! 

 
Ο Ρόλος και οι Καθηµερινές Ασχολίες των Ηλικιωµένων Μελών της 
Οικογένειας  

 
Οι ηλικιωµένοι πάντοτε αντιµετωπίζονταν µε σεβασµό. Εφόσον η 

κοινωνία έδινε µεγάλη βαρύτητα στους άγραφους κανόνες της ηθικής, ήταν 
αδιανόητο να υπάρξει διαφορετική αντιµετώπιση τους. Ο σεβασµός προς τους 
ηλικιωµένους αποτελούσε βασικό στοιχείο του σεµνού και σοβαρού 
ανθρώπου, γεγονός το οποίο αναγνώριζε η τοπική κοινωνία. Καθώς η 
οικογένεια ήταν πατριαρχική τη µεγαλύτερη βαρύτητα είχε ο λόγος του 
ηλικιωµένου. Συνήθως, δεν έπαιρνε αυθαίρετες αποφάσεις που αφορούσαν την 
οικογένεια, αλλά ενδιαφερόταν για την άποψη των µελών της. Η τελική 
απόφαση, ήταν δική του και αποτελούσε κανόνα για τις νεότερες γενιές203.   

Η συγκεκριµένη αντιµετώπιση από τους νεότερους προς τους 
ηλικιωµένους δεν προερχόταν από φόβο, αλλά από αληθινή εκτίµηση και 
πηγαίο σεβασµό. Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο είναι το έθιµο της βεγγέρας. 
Τις εβδοµάδες του Τριωδίου, τα βράδια έκαναν βεγγέρες, δηλαδή γιορτές, 
κάθε βράδυ σε διαφορετικό σπίτι, φέρνοντας ο καθένας από λίγο φαγητό.  Στις 
βεγγέρες έτρωγαν, έπιναν, συζητούσαν και τραγουδούσαν. Πήγαιναν σε 
σπίτια, που είχαν κάποιο ηλικιωµένο ή άρρωστο άτοµο. Ήταν αδιανόητο γι’ 

                                                 
202 Στ. Επιφανείου-Πετράκη, Λαογραφικά της Σµύρνης. Λαϊκά και Ελαφρολαϊκά 
Τραγούδια, Το Ελληνικό Βιβλίο, Αθήνα 1972, σ. 17 
203 Κ. Πετρίδου, συνέντευξη 
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αυτούς να διασκεδάζουν, ενώ οι άρρωστοι ή ηλικιωµένοι της οικογένειας να 
µένουν µόνοι τους, οπότε επεκράτησε και το συγκεκριµένο έθιµο204. 

Ο παππούς της αγροτικής οικογένειας, εφόσον ήταν σε θέση να εργαστεί, 
πήγαινε µε το γιο στους αγρούς και εργαζόταν όσο του επέτρεπε η ηλικία του. 
Στις οικογένειες που ο άντρας ασκούσε µια τέχνη, επειδή όλοι είχαν κτήµατα 
και κυρίως  αµπέλια και ελιές, ο παππούς αναλάµβανε τις εργασίες στους 
αγρούς. Η προσφορά του ήταν ουσιαστική σε υλικό και ηθικό επίπεδο. 
Αποτελούσε το στήριγµα της οικογένειας. Συνήθως τα παιδιά όταν 
παντρεύονταν έµεναν στο ίδο σπίτι µε τους γονείς τους. Και οι δύο γονείς 
βοηθούσαν στο µεγάλωµα των παιδιών. Ο παππούς συνόδευε τα κορίτσια όταν 
έβγαιν έξω από το σπίτι όπως, όταν πήγαιναν να µάθουν ράψιµο205. 

Η νενέ (η γιαγιά), εργαζόταν επίσης, εντός της οικίας. Βοηθούσε τη 
µητέρα στις καθηµερινές εργασίες και στην ανατροφή των παιδιών. Η 
συµβολή της, ιδιαίτερα στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών ήταν µεγάλη. Όταν η 
µητέρα ήταν απασχοληµένη µε τις οικιακές εργασίες, η γιαγιά µάθαινε στα 
κορίτσια να κεντούν και να υφαίνουν και γενικότερα τα προετοίµαζε ηθικά και 
πρακτικά για να γίνουν αργότερα καλές σύζυγοι και άξιες νοικοκυρές. Τις 
νύχτες, µάζευε γύρω της την οικογένεια για να ακούσουν, µικροί και µεγάλοι 
µε ενδιαφέρον τα παραµύθια της206. 

Οι ηλικιωµένοι συνήθηζαν να δίνουν βάρος στο λόγο τους λέγοντας 
παροιµίες όπως οι παρακάτω: 

«Άνθρωπος από γενιά και σκύλος από µάκρα (ράτσα)» 
«Ετωρινέ µου λογισµέ να µη σε είχα πρώτα, να κάµω της καρδούλας µου 

µια σιδερένια πόρτα» 
«Κάτσε χρειά (ανάγκη) στον τόπο σου και λόγια µη µου φέρνεις»  
«Ήχαν’ η µάνα το παιδί κι ο σκύλος τον αφέντη» (Ι. Προβελεντιανός, 

Κ.Μ.Σ.)    
«Ο ζωντανός ο χωρισµός παρηγοριά δεν έχει» (Πετρίδου Κ., συνέντευξη) 
 «Προσκυνηµένο κεφάλι δεν κόβεται» (Την έλεγε ο ιερέας κατά την 

επιδροµή των τάγκαλων, τον Αύγουστο του 1922, ώστε οι κάτοικοι να µην 
φοβηθούν, να κάτσουν στα σπίτια τους και να µην εγκαταλείψουν τον τόπο 
τους) 207. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
204 Ό.π. 
205 Ε. Τσιπνή συνέντευξη 
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Ο Ρόλος και οι Καθηµερινές Ασχολίες των Παιδιών. Ανατροφή και 
Αγωγή.  

 
Οι Τσεσµελήδες, έκαναν πολλά παιδιά και πίστευαν ότι τα παιδιά φέρνουν 

ευτυχία. Τα αγαπούσαν πολύ, αλλά οι µητέρες ήταν αυστηρές στην ανατροφή 
που τους έδιναν, πάντα σύµφωνα µε τις χριστιανικές αρετές208. Η ανατροφή 
των παιδιών γινόταν σύµφωνα µε τις αξίες των γονέων. Ανέτρεφαν τα παιδιά, 
ώστε να έχουν καλούς τρόπους, να τιµούν την οικογένεια, καθώς και µε τις 
αξίες της τιµιότητας, του σεβασµού, της φιλοξενίας και της νοικοκυροσύνης.   

Ένα διαφωτιστικό περιστατικό που συνέβη λίγα χρόνια µετά τον ξεριζωµό 
και δείχνει πόσο βαθιά ριζωµένη ήταν η αγωγή τους, η περιφάνεια που είχαν 
για την ανατροφή τους, αλλά και η ανωτερότητα που ένιωθαν έναντι των 
άλλων, είναι το εξής: µια ηλικιωµένη απηύθυνε αστεϊσµό σε έναν άντρα 
ηλικίας σαράντα ετών, γεννηµένο στην Κοκκινιά από πρόσφυγες γονείς, 
καθώς κουβέντιαζαν στο µαγαζί του. Απηυδισµένος από το κουτσοµπολιό και 
τα πειράγµατά της, την έδιωξε και εκείνη µε τη φωνή της γεµάτη 
υπονοούµενα, φεύγοντας, στράφηκε στους άλλους πελάτες, λέγοντας: 
«ρωτήστε τον από πού είναι!». Οι γονείς του ήταν από το εσωτερικό της Μ. 
Ασίας, κοντά στην Άγκυρα και το σχόλιο ήταν µια ειρωνική αναφορά στην 
έλλειψη καλών τρόπων και στην άξεστη συµπεριφορά του. Η ίδια ήταν από 
τον Τσεσµέ. Ο καταστηµατάρχης σχολίασε: «αυτοί οι ¨Σµυρνιοί¨ νοµίζουν ότι 
είναι κάτι παραπάνω από τους άλλους» (ο Τσεσµές ανήκει στην ευρύτερη 
περιφέρεια της Σµύρνης) 209.  

Οι αγράµµατοι ρεσπέρηδες έδειχναν µεγάλο ζήλο για τη γνώση και  ήθελαν 
µε κάθε τρόπο να µορφώσουν τα παιδιά τους «να τα κάµουν ανθρώπους» όπως 
έλεγαν

210. Τα παιδιά στη µεγάλη πλειοψηφία τους τελείωναν τουλάχιστον το 
δηµοτικό σχολείο, ενώ τα παιδιά των πλουσίων συνέχιζαν τις σπουδές τους 
στο σχολαρχείο. Μετά την αποφοίτηση από το δηµοτικό, τα κορίτσια συνήθως 
έµεναν στο σπίτι και παντρεύονταν σε µικρή ηλικία, ενώ τα αγόρια µάθαιναν 
µια τέχνη η οποία συχνά, ήταν η τέχνη του πατέρα τους. Γενικά, τα παιδιά 
βοηθούσαν στις δουλειές τις οικογένειας. Βοηθούσαν τον πατέρα στους 
αγρούς και στις λοιπές αγροτικές ασχολίες211.  

Ήταν µεγάλη η χαρά τους όταν πήγαιναν µε τους γονείς τους στις εξοχές, 
για να τους βοηθήσουν και αυτά στις αγροτικές τους εργασίες και κυρίως, στα 
αµπέλια

212. Συµµετείχαν στην αγωνία των γονιών τους για τη σοδιά. Φρόντιζαν 
όσο µπορούσαν για να είναι καλή, καµάρωναν γι’ αυτή και φοβόντουσαν όπως 
και οι γονείς τους, µήπως ο αγάς τους έπαιρνε τα καλύτερα κοµµάτια. Παιχνίδι 
τους ήταν να κουβαλούν δεµάτια ξερών κληµάτων και να τα βάζουν στη φωτιά 

                                                 
208 Μ. Ψωµά συνέντευξη, Γ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 399), σ. 10 
209 Γ. Λίνα, Ε. Λίνα, Γ. Παπαδοπούλου και Αγγ. Τσαγκρή, συνενετεύξεις 
210 Γ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 450), σ. 89 
211 Γ. Λίνα, Ε. Λίνα, Γ. Παπαδοπούλου και Αγγ. Τσαγκρή, συνενετεύξεις 
212 Στ. Χατζήµπεης, ό.π. (υπόσ. 419), σ. 13 
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ώσπου να βράσει το φαγητό και να φτάσει η ώρα που οι νοικοκυρές θα το 
κατεβάσουν από τη φωτιά213 . 

Οι Τσεσµελήδες ήταν προληπτικοί και είχαν πολλές δοξασίες, γεγονός 
συνηθισµένο για τους ανθρώπους της εποχής. Ιδιαίτερα σε ότι αφορούσε τα 
παιδιά τους, όταν το παιδί άλλαζε το πρώτο του δόντι, έπρεπε να το πετάξει 
στα κεραµίδια για να το πάρει ο ποντικός, λέγοντας το ποιηµατάκι214: 

 
Να, ποντικέ το δόντι µου 
και δο µου σιδερένιο, 
να κοκαλίζω κοκάλα, 
να τρώγω παξιµάδια.  
 
Η Κυριακή ήταν γιορτή για τα παιδιά. Φορούσαν τα γιορτινά τους και 

πήγαιναν µε όλη την οικογένεια στην εκκλησία. Μετά τη λειτουργία ο πατέρας 
τους αγόραζε παστέλια και τους έδινε το χαρτζιλίκι, ένα ή δύο µεταλλίκια215.  

Η ζωή ήταν ειδυλλιακή για τα παιδιά στην εξοχή, την περίοδο του 
καλοκαιριού µέχρι το Σεπτέµβρη, του Σταυρού, που θα επέστρεφαν στην πόλη 
και θα ξεκινούσε το σχολείο. Το παιδολάσι, όπως τα ονόµαζαν, έπαιζε συνεχώς 
µε τα νερά είτε κυνηγούσε για ώρες, πουλιά και νυφίτσες. Παιχνίδι ήταν για τα 
παιδιά να κρύβονται στα καλάµια που βρίσκονταν κοντά σε ένα κτίσµα το 
οποίο είχε τρία µνήµατα, τον Τεκέ. Εκεί µαζεύονταν οι Τούρκοι και τα παιδιά 
τους παρατηρούσαν κατά τη διάρκεια µιας γιορτής τους που λάµβανε χώρα την 
συγκεκριµένη εποχή. Τους παρατηρούσαν να ανάβουν καντήλια, κεριά, να 
στρώνουν ψάθες και να προσεύχονται. Χόρευαν µέχρι που έφταναν σε 
κατάσταση έκστασης, σεληνιασµό, όπως έλεγαν τα παιδιά, τα οποία στη 
συνέχεια, προσπαθούσαν να τους µιµηθούν.  

Αρκετά συχνά παρακολουθούσαν θιάσους του θεάτρου σκιών, που 
ανέβαζαν Καραγκιόζη216. Φοβόντουσαν όταν περνούσαν µόνα τους τον 
τουρκοµαχαλά, καθώς πήγαιναν προς τον Κάµπο, γιατί τα τουρκάκια τους 
πέταγαν πέτρες και ασφαλώς, ανταπέδιδαν217. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
213 Γ. Βαλαλµπούς, ό.π. (υπόσ. 409), σσ. 17, 21 
214 Γράφουσα και Στ. Μανόλογλου πληροφορητής 
215 Στ. Χατζήµπεης, ό.π. (υπόσ. 454), σ. 13 
216 Στ. Χατζήµπεης, ό.π. (υπόσ. 416), σ. 226 
217 Γ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 455), σ. 16 
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4.  1. Τα Παιχνίδια. 
 
Το παιχνίδι κατέχει στη ζωή των παιδιών κεντρικό ψυχαγωγικό ρόλο. Το 

απόγευµα, τα παιδιά µετά το σχολείο βοηθούσαν στις δουλειές της οικογένειας 
ή έπαιζαν στα καλντερίµια, στις αυλές των σπιτιών ή στο εσωτερικό τους. Οι 
γυναίκες µάλωναν τα παιδιά όταν τριγύριζαν µέχρι αργά στα σοκάκια και τα 
φοβέριζαν ότι θα τους πάρει ο πασβάντης (µπαµπούλας), ο νυχτοφύλακας218.  

Τα παιδικά παιχνίδια, συνδεδεµένα άµεσα µε φυσικές δραστηριότητες, 
εξασκούσαν το µυαλό και το σώµα των παιδιών. Ήταν από υλικά, που τα 
παιδιά µπορούσαν να προµηθευτούν εύκολα, όπως ύφασµα, πέτρα, ξύλο. Οι 
κούκλες και τα τόπια ήταν συνήθως πάνινα κατασκευασµένα από τους ίδιους. 
Τις κούκλες τις έφτιαχναν οι µητέρες ή τα µεγαλύτερα παιδιά για τους 
µικρότερους και τις έλεγαν κούτσες. Τις 
έφτιαχναν µε ψωµί που το έστυβαν  καλά 
και τις έντυναν µε πανί, ζωγράφιζαν το 
πρόσωπο και έβαζαν µαλλιά. Ακόµα 
έφτιαχναν τόπια, η κατασκευή των οποίων 
έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον219 και παρουσι-
άζεται ξεχωριστά. 

 

Το Αλαϊλί. 
 

Όταν το µωρό γινόταν τριών ή 
τεσσάρων µηνών, που αρχίζει να παρατηρεί, 
του έκαναν το Αλαϊλί, το αντίστοιχο του 
κου-πεπέ. Περιστρέφοντας τις παλάµες µε 
ανοιχτά τα δάχτυλα, µπροστά στο πρόσωπο 
του µωρού, λέγανε: «Αλαϊλί, Αλαϊλί, έτσι 
κάνει το πουλί»220. 
 

Το Τόπι. 
 

Την άνοιξη είναι η εποχή που τα ζώα αλλάζουν τρίχωµα. Τα παιδιά 
έπαιρναν το τρίχωµα των ζώων, κυρίως από τα βόδια, τα άλογα και τα 
γαϊδούρια. Το πίεζαν στις παλάµες τους και γινόταν ένα µικρό τόπι. Στη 
συνέχεια, πρόσθεταν και πίεζαν συνεχώς, µέχρι να πάρει το τόπι το επιθυµητό 
µέγεθος. Αν ήθελαν να έχει µεγαλύτερο βάρος, καθώς το έφτιαχναν, το 
κυλούσαν µέσα σε κορνιαχτό ή το βουτούσαν σε αλµυρό νερό. Την εποχή 
αυτή, έφτιαχναν αρκετά τόπια για να έχουν όλη τη χρονιά. ∆ιαφορετικά, 
έφτιαχναν τόπια µε κουρέλια, τα οποία έραβαν γερά221. 
                                                 
218 Μ. Κοροµηλά - Θ. Κοντάρας, ό.π. (υπόσ. 498), σ. 169 
219 Γ. Λίνας, Κ. Πετρίδου και Ε. Τσιπνή, συνενετεύξεις 
220 Στ. Επιφανείου - Πετράκη, ό.π. (υπόσ. 444), σ. 17 
221 ∆. Σιάννος, Παραδοσιακά Σχολικά και Εξωσχολικά Παιχνίδια 1881-1967, Καρδίτσα 
1988, σ. 11 
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Τα Συνηθισµένα Παιχνίδια. 
 
Τα παιδιά έπαιζαν συνήθως µε τη σφεντόνα, το τσέρκι και το 

αεροπλανάκι. Τα παιχνίδια αυτά παίζονταν ως εξής222: 
� Η σφεντόνα. Ήταν φτιαγµένη µε λάστιχο και στη µέση στερέωναν ένα 

κοµµάτι δέρµα. Στο δέρµα έβαζαν µια πέτρα και όπως το κρατούσαν 
διπλωµένο σχηµάτιζε µια θήκη. Τέντωναν το λάστιχο κρατώντας µε το ένα 
χέρι το δέρµα της σφεντόνας και µε το άλλο το διχαλωτό ξύλο. Με τον 
τρόπο αυτό πετούσαν την πέτρα µακριά  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Το τσέρκι. Ήταν το σίδερο από ένα 

βαρέλι. Έβγαζαν από το βαρέλι ένα 
στρογγυλό σίδερο και κάνανε µε 
ένα σύρµα χοντρό µια σιδερόβεργα 
και µε την σιδερόβεργα έσπρωχναν 
το τσέρκι.  

� Το αεροπλανάκι που ήταν χάρτινο 
χειροποίητο. Το έφτιαχναν τα 
παιδιά µε χαρτί και το πετούσαν µε 
δύναµη µε το ένα χέρι 
συναγωνιζόµενα ποιανού παιδιού το 
αεροπλανάκι θα πάει πιο ψηλά.  

� Οι µικρότεροι έφτιαχναν σαΐτες µε 
µεταξωτά φουντάκια, φιλιάντρες 
και στεφανωτά µε µύρο µίτο που 
έπαιρναν κρυφά από τη νενέ223.  

                                                 
222 Κ. Μανόλογλου συνέντευξη 

Η Σφεντόνα και το Τσέρκι. 
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Τα Οµαδικά Παιχνίδια 
 
Ακόµα, τα παιδιά έπαιζαν οµαδικά παιχνίδια, εποχιακά, δροµικά ή 

καθιστικά. Τα πιο συνηθισµένα παιχνίδια ήταν224: 
� Η τσιλίκα. Παιζόταν ως εξής: Είχαν ένα µικρό ξύλο που στην άκρη ήταν 

µυτερό. Κάθε παιδί έπαιρνε ένα ξύλο σαν αυτό από το σκεπάρνι.  Το µικρό 
ξύλο το έβαζαν πάνω σε µια πέτρα, το χτύπαγαν και προσπαθούσαν να το 
κρατήσουν στον αέρα χτυπώντας το µε τα ξύλα τους.  

� Η  τραµπάλα, ίδια µε την σηµερινή. 
� Οι αµάδες (πλατιές πέτρες). Το παιχνίδι παιζόταν από δύο οµάδες παιδιών. 

Έβαζαν τις πλατιές πέτρες τη µία πάνω στην άλλη και προσπαθούσαν να 
τις ρίξουν χτυπώντας τες µε µια άλλη πέτρα. Η οµάδα που το κατόρθωνε 
έτρεχε και η άλλη οµάδα την κυνηγούσε225. 

� Οι κοπέλες έπαιζαν µε καραβόλους, γυάλινους πολύχρωµους βόλους, µε 
µπίλιες και καρύδια κουφά, δεν περνάς κυρά-Μαρία, και σκοινάκι 226.  

� Φυσικά, το οµαδικό πνεύµα εκφραζόταν µε το ποδόσφαιρο. 
Χρησιµοποιούσαν για µπάλα, ένα τόπι από µαλλί ζώου ή κουρέλια 
βάζοντας δύο πέτρες από τη µια πλευρά και δύο από την άλλη για τέρµα. 
Το µέτρηµα της απόστασης γινόταν µε καννιές 227.  

Άλλα οµαδικά παιχνίδια, γνωστά µέχρι 
σήµερα είναι τα βαρελάκια, το κρυφτό, τα 
στρατιωτάκια, η κολοκυθιά, η τυφλόµυγα και 
άλλα ξεχασµένα πια, όπως, τα σκλαβάκια, το 
Λιά, τις καβάλες, τα καντούνια, τα πουγιά 
(πουλιά), το λακκάκι µε µπίλιες, το αροδάκι 
µε µπίλιες και µε αγκάθια, το πατρεµά, τα 
γαλανά, οι ρέστες περασµένες σε µεταξωτό 
µπρισίµι και πολλά άλλα. 
                                                                                                                      
223 Ζ. Αντωνά, ό.π. (υπόσ. 427) 
224 ∆. Ι. Αρχιγένης, ό.π. (υπόσ. 288), σ. 67-69 
225 Κ. Πετρίδου συνέντευξη 
226 Ζ. Αντωνά, ό.π. (υπόσ. 427) 
227 Γ. Κούβας, «Στις Προσφυγικές Αλάνες», Επτά Ηµέρες Καθηµερινής: Καισαριανή 
Έχεις Τόσα ν’ Αγαπήσω, Αθήνα (11-3-2003) σ. 18 

Καραβόλοι 

Οι καραβόλοι. 
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Επίσης, είχαν πολλά παιχνίδια µε γλωσσοδέτες και µε ερωταπαντήσεις, 
εκπαιδευτικού τύπου, όπως το γνωστό µέχρι σήµερα µακρύς-µακρύς 
καλόγερος. Αν το παιδί καθυστερούσε να απαντήσει, το άλλο παιδί ρωτούσε 
«να το φα η θάλασσα;» 228. 

 
4.2.   Τα Παιδικά Τραγούδια  

 
Ένας εύκολος τρόπος µάθησης για τα παιδιά είναι µέσω του παιχνιδιού και 

των τραγουδιών229: 
 

Άλφα βήτα γάµα δέλτα, ποντικός µε την µπερέτα 
ήσκηψε να πιάσει πέτρα να χτυπήσει την Άνετα 
Την Άνετα, τον Γιωργάκη, το µικρό παλικαράκι. 
Ένα - πέσε µες στο αίµα 
∆ύο - πέσε µες στ’ αγγείο 
Τρία - πέσε µες στη χρεία 
Τέσσερα - πήρα τον κουβά κι ανέσυρα 
Πέντε - πάρε το κερί και φέγγε 
Έξι - φάε το φαΐ τ’ Αλέξη 
Εφτά - φάε τα νιανιά καυτά 
Οχτώ - φάε κι εκείνο τ’ απ’ αυτό 
Εννιά - φάε τση σκύλας τα κανιά 
∆έκα - φάε και του σκύλου τη µπουρέκα. 
 
Τα µικρά σκογιαρόπουλα, από τις δύο τάξεις του νηπιαγωγείου µέχρι και 

την πρώτη τάξη του ∆ηµοτικού, είχαν µια µαύρη πλάκα στο µέγεθος περίπου 
τετραδίου, που ήταν καδρωµένη µε µια ξύλινη άσπρη κορνίζα. Γράφανε πάνω 
σε αυτή µε ένα άσπρο κοντύλι και για να σβήσουν είχαν ένα υγρό σφουγγάρι 
κρεµασµένο από την πλάκα µε ένα σκοινάκι. Για να στεγνώσει η πλάκα και να 
µπορέσουν να ξαναγράψουν την κουνούσαν σύµφωνα µε τον γρήγορο ρυθµό 
του παρακάτω τραγουδιού230: 

 
Στέγνωξε πλακίτσα µου να µη σε ρίξω στο γιαλό 
και σε φαν τα ψάρια και τα καλαµάρια. 
Ανέβα, κατέβα, ρίξ’ ένα κουµάρι αίµα  
να κοκκινίσ’ η θάλασσα,  
να φοβηθούν τα ψάρια και τα καλαµάρια 
για να στεγνώξ’ η πλάκα µου να ξαναγράψω πάλι.   
 

                                                 
228 Ι. ∆. Αρχιγένης, Λαογραφικά ∆΄. Η ∆ιασκέδαση των Παιδιών στη Σµύρνη, Αθήνα 
1984, σσ. 67-69 
229 Ό.π., σ. 61 
230 Ό.π., σ. 64 
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Τέλος, ένα γνωστό παιδικό ποίηµα είναι το παρακάτω231: 
 
Ένας ποντικός µικρός ήταν γραµµατικός 
κι ήκραξεν τσι ποντικοί να παντρευτούν τσι µικροί. 
Πού να πάνε, πού να µπούνε και το γάµο τους να δούνε.  
Μες στο φούρνο παν και µπαίνουν, να κι οι κάτες και µπροβαίνουν. 
 
∆έξου και µια ποντικίνα µε τα παρακάλια κείνα: 
- Κάτη µου κυρ κάτη µου, µη φας το δερµάτι µου,  
να σου ψήσω γω το ρύζι, να το τρως να σου µυρίζει. 
- ∆εν το θέλω γω τω ρύζι και στα δόντι µου καθίζει, 
µόνο θέλω την πλευρά σου να κουνάς και την οργιά σου. 
 
∆έξου κι άλλη ποντικίνα µε τα παρακάλια κείνα: 
- Κάτη µου κυρ κάτη µου, µη φας το δερµάτι µου, 
να σου ψήσω γω το χέλι να το τρως να σε παχαίνει. 
- ∆εν το θέλω γω το χέλι, γιατί µου γλιστρά και φεύγει, 
µόνο θέλω την πλευρά σου να κουνάς και την οργιά σου. 
 
∆έξου κι άλλη ποντικίνα µε τα παρακάλια κείνα: 
- Κάτη µου, κυρ κάτη µου, µη φας το δερµάτι µου, 
να σου ψήσω γω τα χόρτα, να περνάς από την πόρτα. 
- ∆εν τα θέλω εγώ τα χόρτα, µήδε να ‘βγω αφ’ την πόρτα, 
µόνο θέλω την πλευρά σου, να κουνάς και την οργιά σου. 
 
 

4.3.   Τα Παραµύθια. 
 
Ο γεωγραφικός χώρος στον οποίο ζούσαν οι Τσεσµελήδες και η 

επικρατούσα κοινωνική οργάνωση, οδήγησαν στη διαµόρφωση και  
επικράτηση συγκεκριµένων παραµυθιακών παραδόσεων. Στην περιοχή αυτή, 
διασταυρώθηκαν για αιώνες λαοί και πολιτισµοί: Ο Αίσωπος, σύµφωνα µε το 
θρύλο, κατάγεται από τη δυτική Μικρά Ασία. Μύθοι και παραµύθια 
ανατολικής προέλευσης κυκλοφορούσαν από τη βυζαντινή εποχή, που 
έφτασαν εδώ, µέσω του αραβικού κόσµου232. 

Στις αφηγήσεις τους τα παραδοσιακά στοιχεία και ενδιαφέροντα 
συνδυάζονται µε την προσωπική επινοητικότητα, τόσο ως προς το 
περιεχόµενο, αλλά και ως προς τον τρόπο αφήγησής τους233. ∆ιηγούνταν 
µαγικά παραµύθια, ιστορίες που ξεκινούν από την καθηµερινότητα, αλλά και 

                                                 
231 ∆. Αργυρόπουλος, Τα Μωµογραφήµατα. Σµυρναϊκές Ηθογραφίες, Έµµετρα και Πεζά 
Χρονογραφήµατα, Αθήνα 1991, σ.15 
232 Μ. Καπλάνογλου, ό.π. (υπόσ. 113), σ. 92 
233 Ό.π., σσ. 256-257 
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βίους αγίων. Τις ατελείωτες νύχτες του χειµώνα, µετά την εργασία της ηµέρας 
και ως συνέχεια του φαγητού, οι γονείς ή οι παππούδες καθισµένοι στο 
παραγώνι, λέγανε παραµύθια. Το κοινό αποτελούσαν τα µέλη της οικογένειας, 
ή ενδεχοµένως, φίλοι και συγγενείς, που πήγαιναν για επίσκεψη. Η ώρα αυτή, 
είναι κοµµάτι των πιο ευχάριστων στιγµών και αναµνήσεών τους234. 

Ένα αντιπροσωπευτικό λαϊκό παραµύθι της αφηγηµατικής τους 
παράδοσης είναι «Ο τσαγκάρης» που δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος 
για την τύχη του και γι’ αυτό πρέπει να προσπαθεί πάντα για το καλύτερο235: 

 
Ο Τσαγκάρης. 

 
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας τσαγκάρης. Ήτανε φτωχός, µπάλωνε 

παπούτσια και έβγαζε ένα µικρό µεροκάµατο. Είχε όµως, µεγάλη οικογένεια 
και το µεροκάµατο δεν έφτανε ούτε να χορτάσουνε. Μια µέρα, εκεί που 
καθότανε στο σπίτι του, παρακάλεσε το Θεό: «Πανάγαθέ µου δείξε µου ποια 
είναι η τύχη µου και δεν µπορώ να προκόψω». Μετά βλέπει στον ύπνο του µια 
µεγάλη πλατεία γεµάτη από βρύσες και κάποιον που τις επιθεωρούσε. Άλλη 
έτρεχε πολύ, άλλη πάρα πολύ, άλλη έτρεχε πιο λίγο, άλλη πιο λίγο, άλλη 
έσταζε. «Τι είναι» λέει «αυτό εδώ;». Πάει κοντά, βρίσκει τον άνθρωπο που 
επιθεωρούσε τις βρύσες, και του λέει:  

«∆ε µου λες, τι είναι εδώ;».  
Λέει αυτός: «Εδώ είναι οι τύχες των ανθρώπων. Οι βρύσες που τρέχουνε 

πολύ είναι οι πλούσιοι, που βγάζουνε πολλά λεφτά, οι άλλοι πιο λίγο».  
«Γεια πες µου» λέει «η δική µου ποια είναι;» 
«Να» λέει «εκείνη η βρύση που στάζει». 
Επήγε κοντά ο κακοµοίρης, την είδε που έσταζε λίγο, ενώ οι άλλες 

τρέχανε, πήγε µ’ ένα ξύλο να την ξεβουλώσει για να µπορεί να τρέχει πιο πολύ 
κι εκείνου η βρύση. Εκεί, στην προσπάθεια επάνω, σπάει το ξυλαράκι και 
βουλώνει ολότελα η βρύση. Ξυπνάει από τη λαχτάρα του και λέει: «Μοναχός 
µου την έκλεισα την τύχη µου».  

Μετά πήγε στενοχωρηµένος στο µαγαζί του και άρχισε τη δουλειά του και 
µπάλωνε παπούτσια. Του κόλλησε πια αυτή η φράση και τραγουδούσε κι 
έλεγε: «Μοναχός µου την έκλεισα, µοναχός µου την έκλεισα» κι αναστέναζε. 

Κάθε µέρα, περνούσε από κει ένας άρχοντας, που πήγαινε περίπατο το 
απόγευµα και τον άκουσε. Τον άκουσε µια µέρα, ακούει το ίδιο τραγούδι τη 
δεύτερη, ακούει το ίδιο τραγούδι την τρίτη. Μα, τι στο καλό, λέει, γιατί 
τραγουδάει όλο το ίδιο τραγούδι; 

Πήρε ένα ζευγάρι παπούτσια και του τα πάει να τα φτιάξει. «Πολύ 
ευχαρίστως» του λέει «άρχοντά µου, περάστε αύριο να τα πάρετε».  

                                                 
234 Ζ. Αντωνά, ό.π. (υπόσ. 468) 
235 Μ. Καπλάνογλου, ό.π. (υπόσ. 474), σσ. 275-277 
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Στο µεταξύ, ο άρχοντας σκέφτηκε, παραγγέλνει στο µάγειρά του και του 
λέει: «θα µου ψήσεις µια κότα και θα µου τη γεµίσεις µε λίρες». Του τα 
ετοίµασε ο µάγειρας, την πήγε και πήγε στον τσαγκάρη και του λέει: 

«Αντί για λεφτά, σκέφτηκα να σου φέρω αυτό το κοτόπουλο το γεµιστό, 
να το φας µε την οικογένειά σου.» 

«Ευχαριστώ πάρα πολύ»  ευχαρίστησε τον άρχοντα και αυτός έφυγε. 
Σκέφτηκε ο τσαγκάρης: Τώρα µε αυτό το κοτόπουλο, ποιος θα πρωτοφάει 
σπίτι; Να το πάω δίπλα στο µάγειρα να µου δώσει κανένα τσουκάλι φασολάδα 
και κανά δυο ψωµιά, να φάνε τα παιδιά µου και οι γονείς, να χορτάσουν.  

Το πήγε, ο µάγειρας το δέχτηκε, του ‘δωσε ένα τσουκάλι φασολάδα. Πήγε 
στο σπίτι του, φάγανε όλοι, χορτάσανε. Την άλλη µέρα, συνέχισε το ίδιο 
τραγούδι.  

Πέρασε ο άρχοντας, τον ακούει να τραγουδάει τα ίδια και λέει: Φαίνεται 
του φανήκανε λίγα. Την επόµενη του πάει πάλι κάτι παπούτσια. Όταν πήγε για 
να τα πάρει, του πήγε µια πίτα. Είχε παραγγείλει στο µάγειρά του και του 
γέµισε την πίτα µε λίρες. Ο τσαγκάρης του είπε: «Ευχαριστώ πάρα πολύ 
άρχοντά µου» και πήρε την πίτα, αλλά σκέφτηκε το ίδιο πράγµα. Την πήγε 
δίπλα στο µάγειρα να του δώσει ένα άλλο φαΐ για να φάνε πιο πολύ, να 
χορτάσουν. Ο µάγειρας που βρήκε τις λίρες στο κοτόπουλο, µε µεγάλη 
ευχαρίστηση πήρε και την πίτα και του ‘δωσε µπόλικο φαΐ. Πήγε χαρούµενος 
στο σπίτι, φάγανε, χορτάσανε.  

Μετά, πάει ο άρχοντας την επόµενη, το ίδιο τραγούδι τραγουδούσε. 
Τι πράγµα είναι αυτό, λέει ο άρχοντας, οι λίρες του φανήκανε λίγες; Κοντά 

στο µαγαζί του τσαγκάρη υπήρχε ένα γεφυράκι που το περνούσε αυτός για να 
πάει σπίτι του. Γεµίζει ο άρχοντας ένα σακουλάκι λίρες και την ώρα που ήταν 
να κλείσει ο τσαγκάρης, το αφήνει στη µέση της γεφυρούλας. Κρύφτηκε 
λοιπόν και παρακολουθούσε, για να µην το πάρει κανένας άλλος. Όταν έφτασε 
ο τσαγκάρης στο γεφυράκι λέει: Τόσα χρόνια περνάω µε ανοιχτά τα µάτια, τι 
καταλαβαίνω; Ας περάσω µε κλειστά τα µάτια, µπας και πέσω µέσα στο 
ποτάµι και πνιγώ και ησυχάσω.  

Πέρασε µε κλειστά τα µάτια, δεν είδε το σακουλάκι µε τις λίρες και  
έφυγε. Ο άρχοντας, πήγε και πήρε το σακούλι τις λίρες, πάει την άλλη µέρα 
στο µαγαζί του ο άρχοντας και του λέει:  

«∆ε µου λες, γιατί έκλεισες τα µάτια σου και πέρασες το γεφυράκι;» 
Λέει ο τσαγκάρης: 
«Έτσι κι έτσι σκέφτηκα, ας περάσω µε κλειστά τα µάτια, µπορεί να πνιγώ 

να ησυχάσω». 
«∆ε µου λες, την πίτα, τι την έκανες και το κοτόπουλο; ∆εν τα φάγατε;» 
«Όχι, άρχοντά µου, τα πήγα στο µάγειρα για να πάρω λίγο περισσότερο 

φαΐ, έχω µεγάλη οικογένεια, ποιος να πρωτοχορτάσει µε τόσο λίγο φαΐ;» 
«Έλα δω» του λέει, πάνε στο µάγειρα και του λέει ο άρχοντας: 
«∆ώσε µου τις λίρες». Ήξερε και πόσες λίρες ήτανε. Ο µάγειρας δεν 

µπορούσε να το αρνηθεί, του πλήρωσε βέβαια τα φαγητά που έδωσε στον 
τσαγκάρη, δίνει τις λίρες του τσαγκάρη και του λέει: «Πάρ’ τα, αυτά είναι δικά 
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σου, θα πας να φτιάξεις µαγαζί καλό, να φτιάξεις σπίτι, να ζήσεις τα παιδιά 
σου και να µη σε ξανακούσω και τραγουδήσεις αυτό το τραγούδι, γιατί ο 
άνθρωπος µονάχος του ανοίγει και κλείνει την τύχη του». Να µη σηκώνουµε 
τα χέρια, πρέπει να προσπαθούµε. 

 
5. Η Εκπαίδευση 

 
Η Εκκλησία, εκτός από θρησκευτική δύναµη είχε και εκπαιδευτική, καθώς 

την εποχή εκείνη, είχε την αποκλειστική αρµοδιότητα της γραφής. Η γνώση, 
εποµένως και η διδασκαλία της γραπτής παράδοσης, η κατοχή δηλαδή και  η 
παροχή της παιδείας, ανήκε στα χέρια του κλήρου. Ως τα τέλη του 18ου αιώνα, 
ελάχιστα είναι τα παραδείγµατα λογίων που δεν είναι και κληρικοί236. 

Για το λόγο αυτό, παράλληλα µε την ανέγερση εκκλησιών, οι 
Τσεσµελήδες, φιλοπρόοδοι, κινηµένοι από το ζήλο της παιδείας, επιµελήθηκαν 
και τη στέγαση της εκπαίδευσης, ωθώντας τα παιδιά τους στη µάθηση. Αρχικά, 
λειτούργησαν ιδιωτικά σχολεία σε κατοικίες. Ίδρυσαν νηπιαγωγείο και 
σχολείο αρρένων του πατέρα Γαλανού, ένα ακόµα αρρένων του πατέρα 
Στεφάνου και ένα θηλέων της ιεροµόναχος Ματρώνας Κοπάνου. Κάθε 
∆ευτέρα οι µαθήτριες πλήρωναν δίδακτρα ένα πενηνταράκι237. Έτσι, από τις 
τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα δηµιουργήθηκε ένας ευρύτατος κύκλος, 
όχι µόνο από εγγράµµατους σε εντυπωσιακό ποσοστό για τα δεδοµένα της 
εποχής, αλλά και από επιστήµονες που θέλησαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους στον τόπο τους. 

Ως εκ τούτου συστάθηκαν σύλλογοι, σωµατεία και αδελφότητες για 
εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς σκοπούς που επεδίωκαν την αναβάθµιση της 
παιδείας και την εξύψωση του πνευµατικού και µορφωτικού επιπέδου των 
κατοίκων. Από τα µέσα του 19ου αιώνα ιδρύθηκαν στον καζά του Τσεσµέ και 
λειτούργησαν ως την Καταστροφή περισσότεροι από 20 σύλλογοι και ποικίλα 
σωµατεία, µε καταφανείς πνευµατικούς, καλλιτεχνικούς, κοινωνικούς, 
φιλανθρωπικούς και επαγγελµατικούς σκοπούς238. 

Τη µεγαλύτερη δραστηριότητα ανέπτυξαν οι παρακάτω: Ο 
«Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Κρήνη» (1873), ο οποίος απέβλεπε στην 
ενίσχυση της παιδείας στην περιφέρεια. Ζήτησε από τον Ελληνικό Φιλολογικό 
Σύλλογο Κωνσταντινούπολης οικονοµική υποστήριξη και αποστολή βιβλίων 
για τη δηµιουργία βιβλιοθήκης239. Συνέστησε τέσσερα αλληλοδιδακτικά 
σχολεία και ένα παρθεναγωγείο στη Μέλαινα Άκρα (Καράµπουρνα). Όσοι 

                                                 
236 Σ. Αναγνωστοπούλου, ό.π. (υπόσ. 376), σ. 115 
237 Στ. Χατζήµπεης, ό.π. (υπόσ. 458), σσ. 213-214 
238 Ν. Ε. Μηλιώρης, «Η Πνευµατική Εισφορά των Μικρασιατών», Μικρασιατικά 
Χρονικά, τόµ. ΙΑ, Αθήνα 1964, σ. 94 
239 Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος 1873-1874, 
τόµ. Η΄, ανάτυπο, χ.χ., σ. 254 
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παρακολουθούσαν έδιναν χρηµατική συνδροµή ή δώριζαν βιβλία για τη 
βιβλιοθήκη

240.  
Ο Σύλλογος «Η Ερυθραία» (1884), ο οποίος είχε συσταθεί από κατοίκους 

του Τσεσµέ και των Αλατσάτων και έδρευε στα Αλάτσατα. ∆ιέθετε 
βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο, διοργάνωσε εκκλησιαστικά κηρύγµατα στη 
δηµοτική γλώσσα, διαλέξεις και θεατρικές παραστάσεις. Συνέστησε νυχτερινές 
σχολές και ενήργησε για την ανοικοδόµηση των κατεστραµµένων από το 
σεισµό του 1883 σχολικών κτιρίων241.  

Επίσης, συστάθηκαν η «Φιλόµουσος Αδελφότης Αθηνά» (1877)242 και η 
«Φιλοπρόοδος Αδελφότης αι Μούσαι» η οποία ιδρύθηκε το 1894 από νέους 
του Τσεσµέ. Με θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες από τα µέλη της, 
απέβλεπε στη συντήρηση των εκπαιδευτηρίων της περιφέρειας. Τέλος, η 
«Φιλόπτωχος Αδελφότης» επί πολλά χρόνια εκπροσώπησε την άσκηση της 
φιλανθρωπίας στην πόλη. Από τα µεγάλα της επιτεύγµατα υπήρξε η 
καθιέρωση της Κυριακής ως αργίας243. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λέσχη Κρηναίων, 1910. 

                                                 
240 Κ. Μαµώνη, Σωµατειακή Οργάνωση του Ελληνισµού στη Μικρά Ασία - Β΄ Σύλλογοι 
της Ιωνίας, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Αθήνα 1985, σ.139 
241 Σύλλογος «Η Ερυθραία», Πενταετηρίς, ήτοι Γενική Έκθεσις των Πεπραγµένων υπό 
του Συλλόγου από της Ιδρύσεως αυτού, Ερµούπολη 1889, σ. 31 
242 Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, ό.π. (υπόσ. 481), σ. 254 
243 Κ. Μαµώνη, ό.π. (υπόσ. 482) 



Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισµού 116

 
 
 
Στη συνέχεια, ανεγέρθηκαν λαµπρά σχολικά κτίρια και προσελήφθηκαν 

σπουδαίοι δάσκαλοι. Η Κρηναία Σχολή ιδρύθηκε ως σχολή αρρένων το 1879, 
στη θέση παλιότερης κοινοτικής σχολής. Περιλάµβανε πολυδάπανα, χωριστά 
κατά τάξεις κτίρια, νηπιαγωγεία, πλήρες δηµοτικό και ηµιγυµνάσιο, 
αναγνωρισµένο από το ελληνικό κράτος, για το οποίο προβλεπόταν να 
εξελιχθεί σε πλήρες γυµνάσιο. Η φοίτηση δεν ήταν υποχρεωτική. Η 
κακοµεταχείριση και το ράπισµα δεν επιτρεπόταν από τη ∆ηµογεροντία. 
Αργότερα, η κοινότητα ανήγειρε ένα πολυτελές κτίριο, την Κρηναία Σχολή 
Θηλαίων, σε απόσταση 800 µέτρων από τη Σχολή Αρένων, στο κέντρο της 
πόλης

244.  
Αναγέρθηκε επίσης, το Μητροπολιτικό Μέγαρο, όπου στεγάζονταν εκτός 

του Μητροπολίτη, τα γραφεία του Μεικτού Συµβουλίου της Μητρόπολης και 
διάφοροι κοινωνικοί σύλλογοι και συντεχνίες, τα εσνάφια. Όλα τα παραπάνω 
κατασκευάστηκαν χωρίς την οικονοµική ενίσχυση του τουρκικού κράτους, 
αλλά αποκλειστικά µε τα χρήµατα και τις δωρεές των κατοίκων245. Είχε 
συσταθεί επιτροπή η  οποία συγκέντρωνε τις εισφορές των κατοίκων. Έδιναν 
ένα γρόσι από το κάθε καντάρι σταφίδας που εξήγαγαν, για τη συντήρηση των 
κτιρίων και το µισθό των δασκάλων. Με το πλεονάζον ποσό προσέφεραν 
υποτροφίες στους άπορους αριστούχους µαθητές, ώστε να συνεχίσουν τις 
σπουδές τους στην Αθήνα. Επιπλέον, ο «Σύλλογος Ωφέλιµων Βιβλίων» 
προµήθευε τους µαθητές µε βιβλία για µελέτη κατά τις καλοκαιρινές 
διακοπές

246. 
Το αναλυτικό πρόγραµµα των µαθηµάτων καταρτιζόταν στην 

Κωνσταντινούπολη. Σε γενικές γραµµές, η παρεχόµενη παιδεία 
επικεντρωνόταν στη σπουδή των κλασικών γραµµάτων και περιφρονούσε τις 
γνώσεις που είχαν σχέσεις µε το εµπόριο, τη γεωργία και τη βιοµηχανία. Σε 
αυτό συντέλεσε τόσο η γενικότερη διοικητική και οικονοµική κατάσταση στην 
Οθωµανική Αυτοκρατορία, όσο και οι προσπάθειες της ελληνικής εξωτερικής 
πολιτικής να δηµιουργήσουν στους Έλληνες της Μικράς Ασίας αίσθηµα 
εθνικής συνείδησης247. 

Από την Ε΄ ∆ηµοτικού διδασκόταν υποχρεωτικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα, 
η τουρκική, ενώ πρώτη ήταν η γαλλική στην οποία οι µαθητές έδειχναν 
προτίµηση. Στα πλαίσια του σχολικού προγράµµατος του δηµοτικού δινόταν 
έµφαση στη γυµναστική248. 

                                                 
244 Γ. ∆. Αικατερίνης, ό.π. (υπόσ. 408), σ. 593, Παράρτηµα II - Πίνακας  
245 Στ. Χατζήµπεης, ό.π. (υπόσ. 479) 1965, σ. 214 
246 Κ. Κόκκαλης, ό.π. (υπόσ. 160) 
247 A. J. Panayotopoulos, “On the Economic Activities of the Anatolian Greeks”, 
∆ελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόµ. 4, Αθήνα 1983, σσ. 107-108 
248 Γ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 455), σ. 25 
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Η συνέχιση του σχολείου, αργότερα, εξαρτιόταν από την οικονοµική 
κατάσταση της οικογένειας, αλλά και από το φύλο, καθώς οι κοπέλες έπρεπε 
να παντρευτούν σε µικρή ηλικία. Οι περισσότεροι µαθητές σταµατούσαν την 
εκπαίδευση για να εργαστούν µε τον πατέρα τους και να µάθουν την τέχνη του, 
αν και αρκετές τέχνες συµπεριλαµβάνονταν στο σχολικό πρόγραµµα, για 
κορίτσια και αγόρια249.  

Στο µάθηµα Ωδικής µάθαιναν θρησκευτικά, δηµοτικά και κλέφτικα 
τραγούδια. Στα δύο έτη του ηµιγυµνασίου της Κρηναίας Σχολής διδάσκονταν 
Άλγεβρα, Τριγωνοµετρία, Θεωρητική Γεωµετρία, Φυσική, Συντακτικό, 
Ξενοφών, Αριανός, Λυσίας, Θουκυδίδης, Λατινικά, Γαλλικά και Τούρκικα250. 

Ως παράδειγµα των σύγχρονων αντιλήψεων της εποχής σχετικά µε την 
παιδεία, παρατίθεται το αναλυτικό πρόγραµµα της έβδοµης τάξης του 
γυµνασίου αρρένων, το οποίο περιλάµβανε τα εξής µαθήµατα: Θρησκευτικά, 
Ελληνικά, Γεωγραφία, Ιστορία, Φυσική Ιστορία, Υγιεινή, Φυσική 
Πειραµατική, Χηµεία, Γεωπονικά, Σηροτροφία. Σε ορισµένες περιπτώσεις, 
αντί για τα γεωπονικά µαθήµατα είχαν οριστεί βιοτεχνικά µαθήµατα, όπως, 
αλευροποιία και αρτοποιία, σαπωνοποιία, ποτοποιία, ξυλουργία και 
λεπτουργία, οικοδοµικά, σιδηρουργία251.  

Στο Παρθεναγωγείο, η όποια εξειδικευµένη κατάρτιση στις, από 
παράδοση, θεωρούµενες γυναικείες τέχνες (κοπτική, ραπτική, εργόχειρα) και 
τα οικιακά έργα, αποτέλεσαν τη µοναδική σχεδόν µορφή τεχνικής 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης των γυναικών. ∆ιδασκόταν οικιακή οικονοµία, 
γαλλικά, χειροτεχνία και κέντηµα µε µεταξωτό µπρισίµι252. Εξάλλου, κύριο 
µέληµα του Παρθεναγωγείου ήταν η χριστιανική και εθνοπρεπής µόρφωση, η 
επιστηµονική, σωµατική, ηθική και πνευµατική αγωγή που αποσκοπούσε στη 
µόρφωση των Ελληνίδων µητέρων, ώστε να τις καταστήσει οικοδέσποινες και 
χρήσιµα µέλη της κοινωνίας253. 

Οι µαθητές έγραφαν µε το χαρακτηριστικό βιολετί µελάνι της εποχής, που 
το αγόραζαν από τα αχτάρικα (µπακάλικα) σε γυαλιστερό κρύσταλλο και το 
διέλυαν οι ίδιοι µέσα στο γυάλινο καλαµάρι254. Έδιναν γραπτές και προφορικές 
εξετάσεις για το απολυτήριο, µε την παρουσία δασκάλων, καθηγητών και 
εφόρων. Οι µαθητές είχαν έθιµο να σπάνε τα καλαµάρια έξω από τον περίβολο 
της Σχολής. Όταν έπαιρναν το ενδεικτικό της βαθµολογίας και ήταν καλό, 
συνήθως, εκτός από τη χαρά και τα συγχαρητήρια, ακολουθούσαν και δώρα 
από την οικογένεια255. 

                                                 
249 Γράφουσα, συµπέρασµα από τις συνεντεύξεις 
250 Γ. ∆. Αικατερίνης, ό.π. (υπόσ. 486), σ. 159 
251 Μ. Μιχαηλίδης - Νουάρος, «Η Εκπαιδευτική Πολιτική της Ελλάδος εις την Εντός 
της Ζώνης των Σεβρών Μικρασιατικής Περιοχής», Μικρασιατικά Χρονικά, τόµ. 6, 
Αθήνα 1955, σ. 40 
252 Ι. Προβελεντιανός, ό.π. (υπόσ. 449) 
253 Χ. Σολοµωνίδης, Η Παιδεία στη Σµύρνη, Αθήνα 1961, σ. 311 
254 ∆. Α. Τροβάς, ό.π. (υπόσ. 431), σ. 70 
255 Γ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 490), σ. 12 και Στ. Χατζήµπεης, ό.π. (υπόσ. 487), σ. 56 



Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισµού 118

 
Μοδιστράδικο το 1908 

 
Κατά το σχολικό έτος 1902-1903 στο σχολείο αρένων φοιτούσαν 330 

µαθητές, στο θηλαίων 320 και στο νηπιαγωγείο 150256. Το 1921-1922 στο 
σχολείο θηλαίων του Τσεσµέ φοιτούσαν 519 µαθήτριες και δίδασκαν οκτώ 
δασκάλες. Στο σχολείο αρένων φοιτούσαν 487 µαθητές και δίδασκαν έξι 
δασκάλες και τέσσερις δάσκαλοι257. 

Λειτουργούσαν, επίσης, άλλα τέσσερα ιδιωτικά σχολεία, ενώ στη 
δικαιοδοσία της Ιεράς Μητρόπολης Κρήνης υπάγονταν 42 κοινοτικά σχολεία 
µε 83 εκπαιδευτικούς και 4.243 µαθητές. Πολλοί απόφοιτοι σπούδαζαν στα 
περίφηµα σχολεία της Σµύρνης, της Χίου και της Σάµου, ή στη Μεγάλη του 
Γένους Σχολή στην  Κωνσταντινούπολη και στην Ευρώπη. Αρκετοί ήταν 
εκείνοι οι οποίοι σπούδαζαν στο εξωτερικό, όπως στο Παρίσι και στη 
Βηρυτό

258.  
Γνωστοί πνευµατικοί άνθρωποι του τόπου είναι ο ιατροφιλόσοφος Γ. 

Βλάµος, ο λόγιος λογοτέχνης ∆. Τροβάς, ο Φ. Αγγουλές, ποιητής µε επτά 
ποιητικές συλλογές

259, ο Μητροπολίτης Καλλίπολης και Κίτρους, 
Κωνσταντίνος Κοϊδάκης ο οποίος άφησε αξιόλογο συγγραφικό έργο, ο 

                                                 
256 Στ. Αντωνοπούλου, Μικρά Ασία, ανάτυπο, Αθήνα 1907, σ. 161 
257 Μ. Μιχαηλίδης - Νουάρος, ό.π. (υπόσ. 493), σ. 52 
258 Γ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 497), σ. 7 
259 Κ. Τσάτσος, Φώτης Αγγουλές. Ένας Ψαράς-Ποιητής, Αθήνα χ.χ. 
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ζωγράφος και φωτογράφος Ι. Ψυχάκης, ο  Π. Καψής, ο οποίος γεννήθηκε στον 
Τσεσµέ και πέθανε στην Αθήνα, πατέρας του Γ. Καψή. Ήταν δάσκαλος στην 
Αγ. Παρασκευή και αργότερα δηµοσιογράφος στη Σµύρνη και στην Αθήνα, 
συντάκτης αθηναϊκών εφηµερίδων. ∆ηµοσίευσε µικρασιατικές ηθογραφίες και 
ιστορικές επιφυλλίδες. Ο Στ. Χατζήµπεης, στρατιωτικός, πολιτευτής, 
βουλευτής Πειραιώς κατά περιόδους 1932-1950. ∆ηµοσίευε σε εφηµερίδες και 
στα Μικρασιατικά Χρονικά την ιστορία της πατρίδας του και εξέδωσε δύο 
βιβλία

260.  
 
 

6.  Το Γλωσσικό Ιδίωµα.  
 
Το γλωσσικό ιδίωµα που χρησιµοποιούσαν οι Τσεσµελήδες, αλλά και 

ολόκληρος ο πληθυσµός της χερσονήσου του Τσεσµέ ήταν παρόµοιο µε το 
ιδίωµα που χρησιµοποιούσαν οι κάτοικοι της περιφέρειας της Σµύρνης. Η 
τραγουδιστή προφορά τους, παρέπεµπε στη χιώτικη. Μετά το 1914 που, 
εξαιτίας του διωγµού, πολλοί έζησαν στη Χίο, άρχισαν να µιλούν εντονότερα 
µε τη χιώτικη προφορά και πρόσθεταν στην κατάληξη των ρηµάτων το «-νε». 
π.χ.: «επιγαινένε», «ητανένε»261.  

Χρησιµοποιούσαν αρκετές αρχαΐζουσες λέξεις, όπως, για παράδειγµα, 
«έσκατος» (έσχατος), «παντάπασι». Είχαν ελαφριά προφορά τονίζοντας το 
«τσ»262. Στους παρελθοντικούς χρόνους, παρατατικό και αόριστο, µετέτρεπαν 
τη συλλαβική αύξηση ε- σε η-. Στην αιτιατική του πληθυντικού 
χρησιµοποιούσαν την ονοµαστική όπως, για παράδειγµα στους δρόµους: «τσοι 
δρόµοι» και στις µητέρες: «τσι µητέρες». Επίσης, στα θηλυκά, στη γενική 
ενικού λέγανε για παράδειγµα «τση µητέρας», αντί να πουν της µητέρας. Λόγω 
της συνεχούς επαφής µε τους Τούρκους, ενέτασσαν  στο λεξιλόγιό τους πολλές 
παραφθαρµένες και µη τούρκικες λέξεις263. 

Οι άνδρες, συνηθισµένοι να βρίσκονται στα καΐκια, µιλούσαν πάντα 
δυνατά. Αυτά, όσον αφορά στο λαό, γιατί οι λόγιοι µιλούσαν πάντα χωρίς 
ιδιωµατισµούς

264. 
Οι γυναίκες παρετείναν την τονιζόµενη συλλαβή των λέξεων και αυτό 

προσέδιδε στην  οµιλία τους µια µικρή µουσικότητα. Τελικά, είχε 
δηµιουργηθεί ένα ιδιαίτερο ιδίωµα, µείγµα σµυρναίικης, χιώτικης και 
νησιώτικης προφοράς, λόγω του ναυτικού και ψαράδικου επαγγέλµατος των 
κατοίκων

265. 
Λίγοι Έλληνες µιλούσαν τούρκικα. Οι περισσότεροι Τούρκοι όµως, ήταν 

ελληνοµαθείς, καθώς αποτελούσαν τη µειονότητα της περιοχής και κατά µία 
                                                 
260 Ν. Ε. Μηλιώρης, ό.π. (υπόσ. 480), σ. 43 
261 Γ. ∆. Αικατερίνης, ό.π. (υπόσ. 492), σ. 28, Γλωσσάρι και Παράρτηµα II 
262 Κ. Σηµηµριώτης, ό.π. (υπόσ. 435) 
263 Σ. Αναγνωστοπούλου, ό.π. (υπόσ. 478), σ. 194 
264 Κ. Σηµηριώτης, ό.π. (υπόσ. 504) 
265 Γ. ∆. Αικατερίνης, ό.π. (υπόσ. 503), σ. 29 
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άποψη, γιατί προέρχονταν από την Ελλάδα και είχαν έρθει στην περιοχή µετά 
το 1821. Από το 1908 και µετά η τούρκικη γλώσσα διδασκόταν υποχρεωτικά 
στα σχολεία από την Ε΄ ∆ηµοτικού266.   

 
7.  Η Ψυχαγωγία.  

 
Η ψυχαγωγία του λαού ήταν ο εκκλησιασµός, οι γιορτές στα σπίτια, οι 

βεγγέρες, το καρναβάλι, τα πανηγύρια. Σχετικά συχνά, επισκέπτονταν τον 
Τσεσµέ καραγκιοζοπαίκτες που σκορπούσαν γέλιο σε µικρούς και µεγάλους. 
Τα σχολεία δύο φορές το χρόνο ανέβαζαν ερασιτεχνικά παραστάσεις267. Ήταν 
απαγορευµένο να χορεύουν δηµόσια στις πλατείες, έτσι, οι γιορτές και οι χοροί 
γινόντουσαν στα σπίτια268. Όµως, τραγουδούσαν και χόρευαν συχνά, µε την 
ευκαιρία κάθε γιορτής ή άλλου χαρµόσυνου γεγονότος στις οικίες τους. Τις 
εορταστικές µέρες συνήθιζαν να ανοίγουν διάπλατα τις πόρτες και τα 
παράθυρα των σπιτιών269.  

Με την επιστροφή των ναυτικών γίνονταν κάθε βράδυ, γλέντια και χοροί 
στα σπίτια, που απλόχερα και σπάταλα γλεντούσαν το µόχθο τους µέχρι το 
πρωί. Γίνονταν πολλοί γάµοι µαζί, γι’ αυτό και πολλά παιδιά ήταν όχι µόνο 
συνοµήλικα, αλλά γεννηµένα τον ίδιο µήνα270. 

 
8.  «Ο Πηγαιµός στις Φρίτζες». 

 
Την ηµέρα της Αναλήψεως, µετά τη λειτουργία στην εκκλησία, γινόταν η 

οµαδική έξοδος των κατοίκων του Τσεσµέ από την πόλη προς την εξοχή για το 
πρώτο µπάνιο στη θάλασσα και «το κουβάληµα για τον πηγαιµό τα                                        
οι φρίτζες», όπως έλεγαν. Η πόλη ερήµωνε, τα µαγαζιά άνοιγαν για δύο ώρες 
το πρωί και µετά οι κάτοικοι έφευγαν για τις φρίτζες271. Η φρίτζα, όπως 
αναφέρθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο, ήταν το εξοχικό σπίτι. Όταν έφευγαν 
για τις φρίτζες, έπαιρναν και τα ζώα τους µαζί, τα πρόβατα, το γαϊδούρι272. Οι 
περισσότεροι κάτοικοι ασχολούνταν µε την αµπελουργία, αλλά οποιοδήποτε 
επάγγελµα έκανε ο άντρας της οικογένειας, ήταν απαραίτητο η οικογένεια να 
διαθέτει δικά της αµπέλια. «Στις εξοχές», όπως λέγανε χαρακτηριστικά, 
βρισκόντουσαν και τα χωράφια της οικογένειας.  

                                                 
266 Γ. Βαλαµπούς, Αρχεία Υλικού 1930-1970, Μικροφίλµ: Ιωνία 113, Κέντρο 
Μικρρασιατικών Σπουδών 
267 Στ. Χατζήµπεης, ό.π. (υπόσ. 487), σ. 116 
268 Κ. Κόκκαλης, Αρχεία Υλικού 1930-1970, Μικροφίλµ: Ιωνία 113, Κέντρο 
Μικρρασιατικών Σπουδών 
269 Κ. Πετρίδου, συνέντευξη 
270 Μ. Μερλιέ, Αρχεία Υλικού 1930-1970. Μικροφίλµ: Ιωνία 113, Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών 
271 Γ.  Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 500), σ.19 
272 Κ. Χαριστέα, ό.π. (υπόσ. 396) 
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Τους καλοκαιρινούς µήνες, λοιπόν, η οικογένεια διέµενε κοντά στα 
αµπέλια και στους ελαιώνες της. Έτσι, η εξόρµηση στην εξοχή συνδυαζόταν 
µε την απασχόληση όλων των µελών της οικογένειας στα αµπέλια. Το σπίτι 
του καθενός ήταν το κέντρο της συγκοµιδής. Εκεί, κάθε βράδυ κουβαλούσαν 
µε τα τσουβάλια, τα κοφίνια και τους χανικολόους (κοντά και φαρδιά κοφίνια), 
τα διάφορα µαξούλια και γεννήµατα.   

Η επεξεργασία της παραγωγής, γινόταν από τα γυναικεία µέλη της 
οικογένειας. Οι γυναίκες ασχολούνταν µε την παρασκευή και την αποθήκευση 
των τροφίµων για τις ανάγκες του χειµώνα273. Παράλληλα µε τις 
συγκεκριµένες εργασίες, πολύ συχνά, οι γυναίκες και τα παιδιά, συνεισφέρανε 
στις αγροτικές εργασίες274. 

Συχνά ο κόσµος παραθέριζε στο Χριστό. Στο Μερδεµέγκουϊ και στα 
Μπογιαλίκια ήταν οι ακρογιαλιές όπου οι γυναίκες έπαιρναν τα παιδιά τους 
και µαζί µε τις γειτόνισσες έκαναν τα πρώτα τους µπάνια. Τα παιδιά µάζευαν 
αχιβάδες και χτένια, χοχλιούς και καβούρια275. Το καλοκαίρι που στέγνωναν 
τα ρέµατα, γέµιζαν βουρλιές και βατοµουριές και τα παιδιά πήγαιναν και 
µάζευαν βατόµουρα276.  

Οι εύποροι κάτοικοι πήγαιναν στα «Λίτζια του Τσεσµέ», όπως 
αποκαλούσαν τη διάσηµη λουτρόπολη (οι αρχαίες θερµές πηγές των 
Χαλκιδέων). Η τοποθεσία ήταν µαγευτική µε µια απέραντη λευκή αµµουδιά, 
περιτριγυρισµένη από πράσινα λιβάδια. Η θεραπεία του Τουσούν πασά από τα 
ιαµατικά νερά, προκάλεσε το ενδιαφέρον του φηµισµένου σµυρνιού γιατρού 
Χ. Βερνάρδου, ο οποίος έπεισε µεγάλους επιχειρηµατίες για τη θεραπευτική 
ιδιότητα των λουτρών και στη συνέχεια, δηµιουργήθηκε η λαµπερή 
λουτρόπολη των Λιτζιών. Η ανέγερση πολυτελών ξενοδοχείων και επαύλεων, 
συντέλεσε στην ταχύτατη ανάπτυξη της περιοχής. Το νερό διοχετευόταν στα 
ξενοδοχεία, ακόµα και σε κάποιες κατοικίες µε αγωγούς. Εδώ παραθέριζαν 
εύποροι Σµυρνιοί, κυρίως Άγγλοι και Γάλλοι, όπως οι πασίγνωστοι τότε 
Βιτελαίος,  Λαφονταίν,  Ζιρό, Φόρµπς, Γκιφραί, Πάτερσον και άλλοι εύποροι 
Ζακυνθινοί, οι οποίοι διατηρούσαν επαύλεις στην περιοχή277.  

Σε όλα τα κτήµατα υπήρχαν πηγές ή πηγάδια. Οι ιδιοκτήτες έβγαζαν το 
νερό µε µαγκάνους και το έφερναν έξω από το κτήµα στους αγροτικούς 
δρόµους, µε δύο πέτρινους σωλήνες για να πίνουν οι περαστικοί. Μπροστά 
είχαν ένα µικρό τετραγωνισµένο λάκκο που κράταγε το νερό για να πίνουν τα 
ζώα

278. 
Το δεύτερο δεκαήµερο του Αυγούστου, µε το παλιό ηµερολόγιο, τους 

έβρισκε όλους σε αναβρασµό. Τότε, άρχιζαν οι πρώτες φορτώσεις της πρώιµης 
σουλτανίνας για εξαγωγή. Έπειτα ήταν ξάουστα, δηλαδή η εποχή από το τέλος 
                                                 
273 Σ. Μπόζη, ό.π. (υπόσ. 428), σ. 165 
274 Λ. Ιστικοπούλου, ό.π. (υπόσ. 432) σ. 224 
275 Γ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 513), σ. 14 
276 Β. Σταµπέλος, ό.π. (υπόσ. 418) 
277 Στ. Χατζήµπεης, ό.π. (υπόσ. 509), σσ. 223-224 
278 Γ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 508) 
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Αυγούστου ως τις αρχές του Σεπτέµβρη. Την περίοδο αυτή,  οι δουλείες ήταν 
ακόµα περισσότερες, καθώς γινόταν η προετοιµασία για το χειµώνα279. 

Ερχόντουσαν εργάτες, ηλικιωµένοι, γυναίκες και άντρες από τα γύρω 
χωριά και από τη Χίο για να δουλέψουν. Τους εργάτες τους λέγανε 
µπαγκζήδες. ∆ούλευαν στον τρύγο, στο άπλωµα, στο σέρπισµα και στο µάζεµα 
της σταφίδας280. Μάζευαν από τα σεργιά την ξερή σταφίδα. Πρώτα την 
ψιλόρρογη, τη σουλτανιά ή κερδεξίδικια, όπως λεγόταν, στη συνέχεια τη 
ροζακιά και τέλος τη µαύρη, τη φωκιανή, που χρειαζόταν να µείνει πολλές 
µέρες στο σεργί. Αυτή ριχνόταν στο σεργί όπως ήταν το σταφύλι, χωρίς να τη 
βουτήξουν στην αλουσιά ή την ποτάσα. Μακριά από το σεργί, σε ένα κλαδί 
ελιάς, κρεµούσαν ένα καινούριο, πήλινο σταµνάκι όπου βάζανε για µπούλι 
φρεσκοκοµµένες µύτες από τις καινούριες κουρβούλες, από τα άγρια κλήµατα 
που είναι πιο τρυφερά και αρωµατικά. Τα µελτέµια που φυσούν αυτή την 
εποχή ήταν ευεργετικά, απαραίτητα για το λίκνισµα της σταφίδας, που οι ρόγες 
της, µυρωδάτες και σαρκώδεις έπεφταν στα πόδια του λιχνιστή, σέρνοντας πιο 
πέρα το ξερό τσάµπουρο. ∆ρόσιζαν και τους νοικοκύρηδες και τους εργάτες, 
που µε τις σκληρές παλάµες τους έτριβαν πρώτα τις κουντούρες στο σωρό για 
να βγει το χοντρό τσάµπουρο281. 

Μόλις η κουντούρα άφηνε τις πολλές ρόγες της στο χώµα, άρχιζε η 
δουλειά του µαζέµατος που ήθελε πολύ προσοχή, γιατί απλωνόταν στο ξερό 
χώµα του σεργιού, το οποίο ήταν κατάλληλα προετοιµασµένο και ισιασµένο. 
Τα παιδιά κυρίως, που έχουν λεπτά δάχτυλα, έπιαναν ευκολότερα τις ρόγες την 
καταλληλότερη ώρα, στο λιοπύρι του µεσηµεριού282. 

Κάτω από τη σκιά της ελιάς που υπήρχε πάντα σε µια άκρη του αµπελιού, 
στηνόταν το µεγάλο στρογγυλό, ξύλινο τραπέζι. Καθόντουσαν γύρω µικροί και 
µεγάλοι, εργάτες, εργάτριες και νοικοκύρηδες, όλοι ισότιµα. Είχαν συνήθως, 
παστούς κολιούς, τσουκαριστούς, αγορασµένους από τα µπακάλικα της πόλης, 
παστωµένους στην Καλλίπολη και στη Ραιδεστό. Τους έκοβαν µε το χέρι, 
πρόχειρα και τους µοιράζονταν για ορεκτικό µαζί µε την ντοµατοσαλάτα µε 
ψιλοκοµµένο κρεµµύδι, πιπεριά, ελιές πράσινες από τα κτήµατά τους, 
αγγουράκια που έκοβαν εκείνη την ώρα από το µποστάνι και αλατσατιανή 
κοπανιστή που έφερναν συνήθως οι εργάτριες µέσα στις καστανιές τους. 
Έπιναν µπρούσκο κρασί «αντρίκιο» όπως συνήθιζαν να το ονοµάζουν, από 
σταφύλια κούντουρα της περασµένης χρονιάς, τα µόνα όπως λένε, ειδικά 
σταφύλια για τέτοιο κρασί. Γλυκά καρπούζια και κρεµαστά πεπόνια, 
συµπλήρωναν το γεύµα τους. ∆ροσίζονταν µε κρύο, καθαρό νερό από τα 
πηγάδια που το έβαζαν στο χιώτικο µπούρµπουλα και το διατηρούσαν δροσερό 
στη σκιά µιας ελιάς283. 
                                                 
279 ∆. Σκαµπάγκας, ό.π. (υπόσ. 380) 
280 Ό.π. 
281 Αντ. Μπερετάς, ό.π. (υπόσ. 400) 
282 Ό.π. 
283 Γ. Τζαψαλής, Αρχεία Υλικού 1930-1970. Μικροφίλµ: Ιωνία 113, Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών 
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Μετά το φαγητό, έβγαζαν από τη µαύρη µάλλινη ζώνη τους τη µαύρη 
ξύλινη ταµπακιέρα τους και έστριβαν το παχύ τσιγάρο τους από το σαµιώτικο, 
ψιλοκοµµένο, ολόξανθο καπνό κιτσιρµά, µε τσιγαρόχαρτο του Ελληνικού 
Νοσοκοµείου Σµύρνης ή της εταιρείας Αθανασούλα284. 

Έκαναν το σταυρό τους, ευχόντουσαν «πάντα πλούσια και περίσσια» και 
σηκώνονταν από το τραπέζι για να ξαναρχίσουν τη δουλειά. Όσοι από τους 
µεγαλύτερους ήθελαν να ξεκουραστούν, έβαζαν µια πέτρα για προσκεφάλι, τη 
σκέπαζαν µε τη µαντίλα τους ή µε το καµπανί τους και ξάπλωναν «για να τους 
κλέψει λιγάκι ο ύπνος»285. 

Μετά το φαγητό, ερχόταν η ώρα της φροντίδας των ζώων. Όπως έλεγαν οι 
µεγαλύτεροι «θεός του ζώου είναι ο άνθρωπος και δεν πρέπει να το παραµελεί, 
γιατί αυτό είναι µεγάλη αµαρτία». Έδιναν στα ζώα τους ιδιαίτερη προσοχή. 
Όταν έκοβαν καρπούζι ή πεπόνι έπρεπε πριν πετάξουν «το κεφάλι του» να το 
χαράξουν σταυρωτά. Κάποτε, όπως είχε ακουστεί, ένα άλογο πνίγηκε γιατί του 
έκατσε στο λαιµό του ένα κεφάλι καρπουζιού και ο ∆εσπότης όρισε να µην 
αφήνει ο κόσµος τα κεφάλια χωρίς να τα χαράξει286. Για την διατροφή των 
ζώων, ήταν συνήθως, επιφορτισµένα τα παιδιά. Η κατσίκα ήταν δεµένη κοντά 
στους βάλτους για να βρίσκει εύκολα τροφή. Με το µικρό πριόνι που είχαν 
όλοι ο γεωργοί βαλµένο στο τσαρδίνι τους, τεµάχιζαν φλούδες από καρπούζια 
και πεπόνια και ετοίµαζαν το φαγητό της. Επίσης, µάζευαν περικοκλάδες από 
νιόφυτα που βοηθά τις κατσίκες να κατεβάζουν γάλα Στη συνέχεια, περνούσε 
το κάρο µέσα από τα αγροτικά δροµάκια ξεφόρτωνε τα σακιά για τη σταφίδα, 
µονόριγα και δίριγα, που ήταν καινούρια δεµένα σε µπάλες, για να ξεκινήσει 
ύστερα από το λίχνισµα, το σάκιασµα και το κουβάληµα στα εξοχικά, στις 
φρίτζες

287. 
Η σταφίδα κείτονταν σε µεγάλους σωρούς στα χαµηλά σπίτια. Συζητούσαν 

και µε την πείρα τους προσπαθούσαν να υπολογίσουν πόσα καντάρια ήταν ο 
σωρός. Καθάριζαν τη ροζακιά σταφίδα από τον καρµπουκά για να στείλουν 
δείγµα στον σταφιδέµπορο που θα πρόσφερε τιµή. Η σουλτάνα και ο ελεµές 
της ροζακιάς είχε καλύτερη τιµή, η οποία ανερχόταν συνήθως σε ένα λουίζι το 
καντάρι. Η αξία της µαύρης ήταν µικρότερη288. 

 Μαζί µε τους αγωγιάτες που µετέφεραν τα φορτώµατα της σταφίδας από 
την εξοχή στο λιµάνι του Τσεσµέ, ήταν πολλές οι σειρές από 
λαµπροστολισµένα γαϊδουράκια, µουλάρια, άλογα και φοράδες µε το 
καλοδουλεµένο σαµάρι τους το «χιώτικο» φοδραρισµένο µε προβιά δισάκι από 
µαύρο δέρµα και βυσσινί στις άκρες και ύφασµα κόκκινο ή µπλε, µε πατρίνες 
µπρούτζινες περασµένες στο σαµάρι, µε κόκκινο δερµάτινο λουρί µε 
πολύχρωµες χάντρες και χαϊµαλιά. Πάνω στο σαµάρι ήταν απλωµένη µια 

                                                 
284 Γ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 517), σ. 18 
285 Γ. Τζαψαλής, ό.π. (υπόσ. 525) 
286 Ε. Λίνα και Γ. Παπαδοπούλου, συνενετεύξεις 
287 Γ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 526), σ. 21 
288 Ό.π. 
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πολύχρωµη µπατανία, που ύφαιναν στους αργαλειούς των αγροτικών 
σπιτιών

289.  
Οι σταφιδέµποροι του τόπου απασχολούσαν περισσότερα από χίλια άτοµα, 

εργάτες, εργάτριες και βοηθητικό προσωπικό, για την τελική επεξεργασία της 
σταφίδας. Από τους µεγαλύτερους εµπόρους σταφίδας ήταν οι Υιοί Χατζή Νικ. 
Μαστρογιαννάκη, οι οποίοι είχαν το Εργοστάσιο Μαστρογαννάκη που διέθετε 
κάσες για τη σταφίδα, διέθεταν ακόµα, αλευρόµυλο και έκαναν εισαγωγές 
ξυλείας. Ο ∆. Τσελεπιδάκης πρόεδρος του Τσεσµέ,  που έκανε εξαγωγές 
σταφίδας και ο ∆. Μαϊστράλλης290. 

Στο τέλος του καλοκαιριού και πριν επιστρέψει η οικογένεια στον Τσεσµέ, 
µάζευαν τα ρόδια. Αν έµεναν κάποια τσαµπιά άγουρα στα κλήµατα και για να 
µην τα φάνε τα τσακάλια, άνοιγαν λάκκους, τα έβαζαν µέσα και αυτά 
ωρίµαζαν µέσα στη γη. Το χειµώνα που πήγαιναν για κάποιες γεωργικές 
δουλειές, γέµιζαν από ένα καλάθι και το έφερναν στην πόλη. Την ηµέρα του 
Σταυρού, οµαδικά και πάλι, επέστρεφαν στην πόλη, η οποία µύριζε τότε, 
σταφύλι και µούστο291.  

Το Νοέµβριο πήγαινε η οικογένεια στα κτήµατα να µαζέψει τις ελιές, ή τις 
άφηνε να πέσουν και τις µάζευε σε σακιά, κιούπια ή βαρέλια, τις φόρτωνε στο 
γαϊδούρι και τις µετέφερε στην πόλη292. 

 
9. Η Μουσική και τα Μουσικά Όργανα.   

 
Από τα αρχαία ακόµα χρόνια, η µουσική της Ιωνίας ξεχώριζε για τον 

ιδιαίτερο χαρακτήρα της. Αποτελούσε τη µία από τις τρεις βασικές 
«αρµονίες», την ιωνική293.  

Η λαϊκή µουσική του τόπου σχετιζόταν µε τη δηµοτική µουσική στην 
οποία κυριαρχούν τα χαρακτηριστικά της µουσικής των νησιών του Αιγαίου 
και τα αντιπροσωπευτικά της τραγούδια ήταν τονισµένα σε γρήγορο ρυθµό. 
Γνωστό τσεσµελήδικο τραγούδια είναι το «Κάτω στο γιαλό, κάτω στο 
περιγιάλι»294.  

Συνηθισµένο και πολύ αγαπητό ήταν το είδος εκείνο που ονοµάστηκε 
αµανές. Πήρε το όνοµά του από τη συχνή επανάληψη του επιφωνήµατος 
«αµάν» που σηµαίνει έλεος. Ο αµανές είναι αργό τραγούδι που συνήθως, έχει 
ερωτικό ή γνωµικό περιεχόµενο. Ανήκει σε µια πολύ ενδιαφέρουσα κατηγορία 
τραγουδιών, το πιο σηµαντικό χαρακτηριστικό των οποίων είναι ο µελωδικός 

                                                 
289 Ό.π., σσ. 13, 22 
290 Β. Σταµπέλος, ό.π. (υπόσ. 518) 
291 Κ.  Σηµηριώτης, ό.π. (υπόσ. 506) 
292 Κ. Χαριστέα, ό.π. (υπόσ. 514) 
293 Γ. Ε. Παπαδάκης, «Τα Τραγούδια της Σµύρνης», Ελευθεροτυπία, Ε-Ιστορικά, Ο 
Ελληνισµός της Μικράς Ασίας. Η Καθηµερινή Ζωή πριν από το 1922, τ. 200, Αθήνα 
(28/8/2003), σ. 44 
294 Στ. Χατζήµπεης, ό.π. (υπόσ. 509), σ. 226 
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αυτοσχεδιασµός σε συνδυασµό µε τις υψηλές και τεχνικές απαιτήσεις του295. 
Συνηθισµένος αµανές ήταν ο ταµπαχανιώτικος της Σµύρνης και ο 
«γιαννιώτικος».  

Την παραδοσιακή µουσική του τόπου συµπλήρωναν τα λαϊκά τραγούδια 
της Σµύρνης, που δεν είναι άλλα από τα αστικά τραγούδια, τα οποία 
αναµείχθηκαν στη συνέχεια µε τα ρεµπέτικα. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει το 
γνωστό τσεσµελήδικο τραγούδι «Μάτια σαν τα δικά σου δεν υπάρχουν 
πουθενά». Οι χανεντέδες, οι έντεχνοι τραγουδιστές ερµήνευαν τα σαρκιά, τα 
οποία αποτελούσαν µια ακόµα κατηγορία της λαϊκής µουσικής του Τσεσµέ. 
Τέλος, υπήρχαν εκείνοι που δεν παρέλειπαν να διαδώσουν τα αθηναϊκά λαϊκά 
τραγούδια

296. Παιχνιδιάτορας (όπως λέγανε τους οργανοπαίχτες) ξακουστός 
ήταν ο Μηνάς µε την κοντράλτα φωνή και το σαντούρι του. Η εύπορη νεολαία 
του τόπου µε είκοσι φράγκα τον πήγαινε κάτω από το παράθυρο της 
αγαπηµένης για µια ζακυνθινή καντάδα297: 

 
Την καλησπέρα σου ‘φερα, δωσ’ µου την καληνύχτα 
κι εγώ δουλειά δεν είχα εδώ, µόνο για σένα ήρκα. 
Άσπρο γαρούφαλο βαστώ, γυρεύω να το βάψω 
κι αν το πετύχω στην µπογιά πολλές καρδιές θα κάψω. 
και 
Όταν σε βλέπω κι έρκεσαι µε τ’ άλλα παλικάρια 
εσύ ‘σαι το γαρύφαλλο κι άλλοι τα κλωνάρια 
αµάν, γιαντίµ, αµάν… 
 
Τοπικά όργανα ήταν το σαντούρι και το λαούτο. Απαραίτητα όργανα της 

ορχήστρας ενός πανηγυριού ή µιας γιορτής ήταν το κλαρίνο και το βιολί. 
Αυτά, µαζί µε το µαντολίνο και το τουµπελέκι αποτελούσαν τα συνηθέστερα 
µουσικά όργανα. Οι γηραιότεροι, το βιολί το έλεγαν βλεούνι και όλο το 
συγκρότηµα, το έλεγαν βλεούνια, επειδή το βιολί ήταν το επικρατέστερο. Στα 
πανηγύρια, όταν έφταναν οι µουσικοί, ο κόσµος έλεγε «ήρθαν τα βλεούνια» 
Τα µουσικά όργανα επίσης, τα ονόµαζαν παιχνίδια ή βιολούνια 298. 

Η τραµπούκα ήταν το µουσικό όργανο που µε τους ήχους του συνόδευαν 
οι γυναίκες τα τραγούδια τους και έλεγαν τα παιδιά τα κάλαντα τα 
Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα Φώτα. Ήταν πήλινη, έµοιαζε µε 
σταµνί, το κυρίως σώµα της ήταν σφαιρικό, πολύ φαρδύ το οποίο και στις δύο 
πλευρές του είχε από ένα σχετικά µεγάλο άνοιγµα, το ένα λίγο πιο κάτω από το 
άλλο. Σκέπαζαν το ένα άνοιγµα µε δέρµα βοδιού και το τέντωναν καλά. Για να 
                                                 
295 Γ. Ε. Παπαδάκης, «Τα Τραγούδια των Προσφύγων», Ελευθεροτυπία, Ε-Ιστορικά, Η 
Προσφυγιά του ’22, τ. 98, Αθήνα (30/8/2001) σσ. 45-46 
296 Μ. Αργυρόπουλος, Τραγούδια της Ανατολής. Σµυρναίικα - Σουλτάνοι - Ανατολίτικα, 
Αφοί Γενάρδοι, Αθήνα 1930, σ. 20, Στ. Χατζήµπεης, ό.π., 1965, σ. 226 
297 Γ. Ε. Παπαδάκης, ό.π. (υπόσ. 537), σ. 46 και Α. ∆. Τροβάς, ό.π. (υπόσ. 596), σ. 67 
298 Β. Νικηφορίδης, Αρχεία Υλικού 1930-1970. Μικροφίλµ: Ιωνία 113, Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών 
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παίζουν σιγά, χτυπούσαν µε τα δάχτυλα των δύο χεριών και δυνατά, µε τις 
παλάµες. Μπορεί να κολλούσαν για διακόσµηση καθρεφτάκια, ή στον κυρίως 
σώµα της να έβαζαν κουδουνάκια για µεγαλύτερο θόρυβο299. 

 
 

Η Τραµπούκα. 
 

Επιπλέον, χρησιµοποιούσαν το ταψί σε κάθε οικογενειακή γιορτή. Καθώς 
υπήρχε σε κάθε σπίτι δεν νοείται γιορτή χωρίς να υπάρχει ένα µέλος της 
οικογένειας, γυναίκα, ουσιαστικά, που να µην παίζει το ταψί. Λόγω του ότι µε 
κάθε ευκαιρία που τους δινόταν, µαζευόντουσαν οικογενειακά και 
διασκέδαζαν, η γυναίκα της οικογένειας που είχε καλή φωνή, θα τραγουδούσε 
και µε το ταψί θα έκανε τα γεµίσµατα. Όλες οι γυναίκες τραγουδούσαν, µόνο, 
όµως, σε οικογενειακό κύκλο. Αν µια γυναίκα τραγουδούσε δηµόσια, 
θεωρούνταν χαλαρών ηθών300. Η κυρία Κ. Πετρίδου διηγείται ότι η µητέρα της 
έπαιζε µε µεγάλη επιδεξιότητα το ταψί  και τραγουδούσε και για το λόγο αυτό 
ήταν πάντα καλεσµένη στα γλέντια, όπου η διασκέδαση κρατούσε µέχρι το 
πρωί. 

Υπήρχαν πολλοί ντόπιοι οργανοπαίκτες και ξακουστές τσεσµελήδικες 
µουσικές κοµπανίες. Γνωστοί λαϊκοί µουσικοί ήταν ο Γιώργος Αγγουλές, 
πατέρας του ποιητή Φώτη Αγγουλέ, το Κωσταντό για την τραµπούκα και το 
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λαϊκό τραγούδι, η Πουλάκη, µητέρα του Μίκη Θεοδωράκη για το σπάνιο 
µαντολίνο και το τραγούδι της και το Σινανό η µοιρολογίστρα301. 

Στη συνέχεια, µετά το διωγµό, εκείνοι οι οποίοι τραγουδούσαν δηµόσια, 
υποστήριζαν ότι δεν τραγουδάνε για διασκέδαση, αλλά γιατί θέλουν να πουν 
κάτι για την ιστορία τους, πιστεύοντας ότι η ιστορία δεν τους έχει αναγνωρίσει 
το ήθος τους, τις συνθήκες ζωής στην πατρίδα τους, τη βαναυσότητα του 
ξεριζωµού και τις συνθήκες της προσφυγιάς302. Αλλά και αργότερα όταν ήρθαν 
ως πρόσφυγες στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκαν στους προσφυγικούς 
οικισµούς τους επισκέπτονταν Σµυρνιοί τροβαδούροι και τους µάθαιναν 
τραγούδια σχετικά µε τη Σµύρνη303:  

 
«Σµύρνη πατρίδα µου γλυκιά, κατακαηµένη πόλη 
το γκρέµισµά σου θρήνησε η οικουµένη όλη. 
Στο ξακουστό λιµάνι σου καράβι δε σιµώνει  
το γκρέµισµά σου όποιος δει, το µάτι του θολώνει. 
…Στα σοκάκια σου τα αιµατοβαµµένα   
τραγουδά φρικτά και πονεµένα.» 
 

10.  Ο Χορός.  
 
Οι επικρατέστεροι χοροί ήταν ο µπάλος, ο συρτός και ο πολίτικος που τον 

χόρευαν γυναίκες και άντρες. Ο πολίτικος χορεύεται από ζευγάρια σε χρόνο 
4/4, κρατώντας µαντίλια. Κατά τη διάρκεια του χορού, τον µετέτρεπαν σε  
µπάλο, αντικριστό µε τα ίδια βήµατα του συρτού. Ο καθένας που χόρευε 
κρατούσε ένα µαντίλι στα δύο παρατεταµένα του χέρια. Ένας από τους 
οργανοπαίκτες τραγουδούσε έναν αµανέ στον ίδιο ρυθµό του συρτού, ενώ τα 
όργανα έπαιζαν πολύ σιγά304.  

Επίσης, χόρευαν ένας-ένας ή ζευγάρια αντικριστά το µικρασιάτικο χορό, 
τον απλό, στρωτό καρσιλαµά σε χρόνο 9/8. Όταν ο ίδιος χορός ήταν αργός, τον 
ονόµαζαν ζεϊµπέκικο305. Συνήθιζαν ακόµα να χορεύουν κόνιαλη και χασάπικο, 
τον σέρβικο306. Οι άντρες χόρευαν αφτάλικο στα καφενεία κάνοντας στράκες 
(χτυπήµατα δαχτύλων) και τάκλες (φιγούρες)307.  

Ένας τοπικός χορός ήταν ο  «χορός της τράτας», σε χρόνο 2/4 ή 4/4 σε 
κύκλο, µε λοξά λικνιστά βήµατα. Πιανόντουσαν µε τα χέρια µπροστά, χιαστί 
και άλλοτε ο κύκλος έκλεινε και άλλοτε τέντωναν τα χέρια και άνοιγε. Ο 
κύκλος των γυναικών κουνιόταν ρυθµικά εµπρός και πίσω, όχι µε λοξά βήµατα 
λικνιστά, αλλά µε σώµατα περισσότερο ευθυτενή. Ένας χορός ο οποίος δεν 
                                                 
301 Στ. Χατζήµπεης, ό.π. (υπόσ. 536), σ. 227 
302 Ντοκιµαντέρ, Ε. Πουλάκη, Ρεϊς-Ντερέ, ΕΤ-3, (11-5-2005) 
303 Μ. Ψωµά συνέντευξη 
304 Γ. ∆. Αικατερίνης, ό.π. (υπόσ. 541), σ. 241 
305 Ό.π., σ. 242 
306 Στ. Χατζήµπεης, ό.π. (υπόσ. 543), σ. 226 
307 Γ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 529), σ. 6 
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είχε όνοµα και τον χόρευαν συνήθως οι γυναίκες, κυρίως τις απόκριες, ήταν 
κυκλικός ανοιχτός και αποτελεί µια παραλλαγή του χορού της τράτας. Είναι σε 
χρόνο 6/8 και τα βήµατα µοιάζουν σχετικά µε τον τσάµικο308. 

 
 

Ο Μπάλος.  
 
11. Τα πανηγύρια. 

 
Τα πανηγύρια ήταν η µεγαλύτερη ψυχαγωγία και διασκέδαση των 

Τσεσµελήδων. Η κοινωνική τους ζωή  ήταν οργανωµένη γύρω από τις 
εκκλησιαστικές γιορτές και εκδηλώσεις309. Κατά τις φερώνυµες γιορτές των 
εκκλησιών, τα γλέντια ήταν ολονύχτια. Ιδιαίτερα στα πανηγύρια των 
ξωκλησιών, την περίοδο Ιουνίου - Σεπτεµβρίου, που οι κάτοικοι του Τσεσµέ 
ήταν στις φρίτζες, µαζευόταν πολλής κόσµος. Το γλέντι άρχιζε την παραµονή, 
κρατούσε όλη τη νύχτα και µετά τη λειτουργία η διασκέδαση κορυφωνόταν µε 
πλουσιοπάροχο τραπέζι και χορό. Βιολί, λαούτο, σαντούρι, αλλά και τροµπόνι 
ήταν τα όργανα τους310. 

 Συχνοί ήταν και οι καυγάδες που ξεσπούσαν. Οι Τούρκοι συνήθιζαν να 
συνεορτάζουν µαζί µε τους χριστιανούς, πηγαίνοντας στις γειτονικές 
εκκλησίες Στα πανηγύρια των εξοχικών, κυρίως, εκκλησιών, συνέβαιναν 
συχνά, αιµατηρά επεισόδια µεταξύ Ελλήνων και Τούρκων, όπου ερχόντουσαν 
οπλισµένοι. Το 1909 στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής έγινε µάχη µεταξύ 
Ελλήνων και Τούρκων από τα Βατζίκια, ένα κοντινό χωριό. Οι Χριστιανοί 
ενθαρρυµένοι από το Σύνταγµα του 1908, πήγαν στη γιορτή οπλισµένοι. 

                                                 
308 Γ. ∆. Αικατερίνης, ό.π. (υπόσ. 546), σσ. 192-193 
309 Κ. Πετρίδου συνέντευξη 
310 Γ. ∆. Αικατερίνης, ό.π. (υπόσ. 550), σ. 161 
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Σκοτώθηκαν µόνο Τούρκοι και εξαιτίας αυτού, τα Βατζίκια υπέστησαν διωγµό 
από τον οποίο απαλλάχθηκαν µετά από µεγάλη αποζηµίωση προς τις 
οικογένειες των θυµάτων. Μετά από το γεγονός αυτό, η Μητρόπολη 
απαγόρευσε τη χρήση οινοπνευµατωδών ποτών311. 

 
4. Θρησκεία και  Λαϊκή Παράδοση.  

 
Γενικά.  

 
Οι Τσεσµελήδες χαρακτηρίζονταν για το θρησκευτικό τους ζήλο. Το 

θρησκευτικό υπόβαθρο ενίσχυε τον τρόπο που συντηρούσαν την ταυτότητά 
τους

312. Ενώ έζησαν επί αιώνες ανάµεσα σε αλλόθρησκους, διατήρησαν την 
ιδιαίτερη πολιτιστική τους ταυτότητα, χάρη στην πνευµατική υποστήριξη που 
άντλησαν κυρίως, από τη θρησκευτική τους πίστη313 . Τα θρησκευτικά έθιµα 
ασκούνταν στον υπερθετικό βαθµό, παρά τις πιέσεις και τους διωγµούς που 
υπέστησαν

314.  
Ο πληθυσµός ήταν διαφοροποιηµένος µε βάση τις λαϊκές αντιλήψεις των 

τοπικών πολιτισµικών χαρακτηριστικών. Στη διαφοροποίηση αυτή έπαιζαν 
ρόλο τα οικονοµικά κριτήρια, στις σχέσεις τους όµως, είχαν την τάση να 
αγνοούν τις διαφορές που βασίζονταν στον πλούτο και στον τρόπο ζωής, 
καθώς όλοι ζούσαν στην οθωµανική αυτοκρατορία. Πολύ πιο σπουδαίος ήταν 
ο κοινός δεσµός της θρησκευτικής ταυτότητας, το χαρακτηριστικό της 
οθωµανικής κοινωνικής οργάνωσης και διοίκησης που αντανακλούσε και 
ενίσχυε τις δικές τους πολιτισµικές αντιλήψεις315. Η θρησκεία, εκτός του ότι 
καθόριζε την ταυτότητά τους, συντελούσε στη διατήρηση της γλώσσας και 
έθετε τα πλαίσια της καθηµερινής και κοινωνικής ζωής. Τα νανουρίσµατα, τα 
παιχνίδια, τα παραµύθια, οι παροιµίες και οι βασκανίες, αναδεικνύουν την 
έντονα θρησκευτική ζωή τους316. Ακόµα και µετά τον ξεριζωµό όταν ήρθαν 
στις καινούργιες πατρίδες το πρώτο κτίριο που θεµελίωναν ήταν η εκκλησία. 
Γύρω από αυτήν έκτιζαν τα σπίτια τους  317. 

 

                                                 
311 Στ. Χατζήµπεης, ό.π. (υπόσ. 548), σ. 213 
312 Ε. Παπαταξιάρχης - Θ. Παραδέλλης, Μνήµη και Ταυτότητα. Οι Μικρασιάτες 
Πρόσφυγες της Κοκκινιάς», Ανθρωπολογία και Παρελθόν. Συµβολές στην Κοινωνική 
Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1993, σ. 331 
313 Σ. Μπόζη, ό.π. (υπόσ. 428), σ. 12 
314 Σ. Ζεχερλής, «Μικρασιατικά και Θρακικά Ήθη και Έθιµα και οι Καταβολές Από 
την Αρχαιότητα», Γ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο για τον Ελληνισµό της Μικράς Ασίας. Από 
την Κλασική Αρχαιότητα ως τον 20ο Αιώνα: Πολιτική Ιστορία και Ιστορία Πολιτισµού, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 92 
315 Ε. Παπαταξιάρχης - Θ. Παραδέλλης, ό.π. (υπόσ. 554), σ. 335 
316 Στ. Επιφανείου - Πετράκη, ό.π. (υπόσ. 441), σ. 13 
317 Κ. Πετρίδου συνέντευξη 
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Ο Χριστιανισµός ήταν δηµόσιος, από τους πρώτους αιώνες της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας και η ∆υτική Μικρά Ασία ήταν η καρδιά του. Η θρησκεία 
αποτελούσε τη βάση της ταυτότητας του ατόµου. Εκτός από τον δεσµό 
αλληλεγγύης µεταξύ όσων είχαν κοινή πίστη, τους δηµιουργούσε µια αίσθηση 
ανωτερότητας έναντι των µη ορθόδοξων πληθυσµών. Συνεπώς, διεκδικούσαν 
την πολιτισµική υπεροχή τους και µια ανώτερη θέση στην κοινωνία, επειδή 
ήταν πεπεισµένοι για την αξία τους ως Χριστιανοί318. Χαρακτηριστική είναι η 
προσευχή που ακολουθεί319: 

 
Όταν κάµω το σταυρό µου, άρµα έχω στο πλευρό µου 
την Αγιά Τριάδα κράζω, το Θεό τόνε δοξάζω. 
∆ούλος του Θεού λοούµαι και κανένα δεν φοβούµαι. 
Έχω Πέτρο έχω Παύλο, έχω δώδεκα Αποστόλοι. 
Τα Βαγγέλια είναι ανοιχτά, η κυράτσα η Παναγιά 
∆έσποινα στο πλάι µου, Σταυρός στο προσκεφάλι µου. 
Ο Άγιος Γιώργης στην αυλή µας και χτυπούν τα σηµαδούρια 
Έχω πέρα το κακό σαράντα µίλια κι εκατό.  
 
Οι ηλικιωµένοι συχνά έλεγαν «οι Τούρκοι µας ζηλεύανε γιατί η θρησκεία 

µας είναι ωραία». Όταν άκουγαν το Χότζα, για να «εξουδετερώσουν» την 
προσευχή του, έκαναν το σταυρό τους και µουρµούριζαν «άλαλα τα χείλη των 
ασεβών, των µη προσκυνούντων την εικόνα σου τη σεπτή, την ιστοριθείσαν 
υπό του Αποστόλου Λουκά ιερότατου, την οδηγήτριαν και ακόµη ο Σταυρός ο 
φύλαξ πάσης της Οικουµένης». Αυτό, γιατί πίστευαν πως, καθώς ήταν 
δυνάστης ο Τούρκος και ο θεός του δυνάστευε το έθνος των Ελλήνων320.  

Αν παρουσιαζόταν κάποια διαφορά µεταξύ τους, πήγαιναν στον Οντά, στη 
Μητρόπολη, όπου ο ∆εσπότης µε πέντε ή έξι γέροντες οι οποίοι θεωρούνταν 
ότι διέθεταν γνώση, κρίση και καρδιά, έδιναν λύση. Ήταν µεγάλη προσβολή 
και αναίδεια να πάνε ως Χριστιανοί, στα τοπικά τουρκικά δικαστήρια321.  

Κατά την περίοδο της λειψυδρίας έκαναν δεήσεις για να βρέξει. 
Μαζευόταν όλος ο κόσµος στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου ή της 
Παναγίας της Ψαριανής, κρατούσαν εικόνες αγίων και γονατιστοί, 
προσεύχονταν «Κύριε ελέησον»322.  

 
4.1.   ∆εισιδαιµονίες και Ξόρκια. 

 
Στη ζωή τους βασικό ρόλο κατείχαν οι δεισιδαιµονίες και οι βασκανίες323. 

Έκαναν χρησµούς και έβλεπαν θέσφατα. Τις κακές προφητείες ονόµαζαν θολά 
                                                 
318 Ε. Παπαταξιάρχης - Θ. Παραδέλλης, ό.π. (υπόσ. 557),σσ. 338, 340 
319 Μ. Μακαρώνα, πληροφορήτρια 
320 Γ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 549), σ. 16 
321 Θ. Σκαµπάγκας, ό.π. (υπόσ. 521) 
322 Ό.π. 
323 Στ. Επιφανείου-Πετράκη, ό.π. (υπόσ. 558), σ. 13 
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θέσφατα. Χρησιµοποιούσαν κατάρες και µάγια σε µικρό, όµως, βαθµό. Γενικά, 
ακούγονταν λίγα πράγµατα σχετικά µε µαγγανείες, µαγείες και λαϊκές 
προλήψεις, αλλά άµεσες και πολύ συχνές αναφορές γίνονταν στις χριστιανικές 
αρχές

324.  
Όπως συνηθιζόταν την εποχή εκείνη, ο κόσµος έδινε µεγάλη σηµασία στις 

γητειές. Γητειά λέγανε κάθε µαγική λέξη, φράση ή τραγούδι που συνόδευε µια 
πράξη «θεραπευτική». Λέγονταν πάντα µε τρόπο µυστηριώδη, µε κινήσεις 
παράξενες και µε φράσεις ασυνάρτητες, είτε θρησκευτικού τύπου, είτε 
«µαγικές» και ακατάληπτες. Πολλά ξόρκια είχαν προέλευση κυρίως, 
βυζαντινή και ορισµένες φορές διατηρούσαν τη φρασεολογία της εποχής. Η 
επίκληση γινόταν στο Χριστό, στην Παναγία, στους αγγέλους και στους 
Αγίους Παντελεήµονα, Γεώργιο, Προφήτη Ηλία και εξορκιζόταν πάντα ο 
«Τρισκατάρατος» και ο «Οξ’ αποδώ»325. 

Εκείνος που ήθελε να µάθει µια γητειά ώστε να τελεσφορήσει, έπρεπε να 
την ακούσει από άτοµο αντίθετου φύλου. Επίσης, για να «πιάσει», πολλές 
φορές, χρειαζόταν να παραµένει µυστική. Ορισµένες φορές, έδεναν χαϊµαλιά 
και φυλακτά ως προστασία από το κακό. Στα φυλακτά περιελάµβαναν 
εσωτερικά, σταυρό από αγκάθια, κερί του Επιτάφιου ή της Ανάστασης, 
µονόδοντο σκόρδο, µατόχαντρο, ελαφοκέρατο, βάγια, λιόκρινο, αντίδωρο της 
Μ. Πέµπτης και άλλα326. Το ξεµάτιασµα γινόταν από τις ξεµατιάστρες οι 
οποίες χρησιµοποιούσαν λάδι και γαρίφαλα και µουρµούριζαν προσευχές327.  

∆εν ήθελαν να µπει στο σπίτι τους πρωτοµηνιά και ιδίως πρωτοχρονιά 
άνθρωπος που δεν ήταν γουρλής γιατί πίστευαν ότι όλα θα πήγαιναν 
στραβά

328.  Ακόµα πίστευαν ότι  οι άσχηµες γυναίκες θα έφερναν γρουσουζιά 
στο σπίτι και για το λόγο αυτό δεν ήθελαν να τους κάνουν ποδαρικό329.  

Αν τύχαινε να περάσει κάποια έγκυος από σπίτι που µαγείρευε η 
νοικοκυρά και της µύριζε το φαγητό που ετοιµαζόταν στο τσουκάλι της αυλής, 
ζητούσε να τη φιλέψει. Ο κόσµος στον τόπο αυτό, πρόθυµα προσέφερε φαγητό 
και γλυκό στις εγκύους, αλλά και στα µικρά αγόρια. Πίστευαν ότι µπορεί τα 
αγόρια να πάθουν κακό από τη µυρωδιά, όπως οι γυναίκες µπορεί να 
αποβάλλουν. Όταν έβλεπαν βατράχους (ασφάρδακες, όπως τους έλεγαν) να 
ζευγαρώνουν έλεγαν πως θα είχαν διπλόσκολο, δηλαδή, µεγάλη αργία330.  

                                                 
324 Α. Ρωνάς, «Γιατροσόφια της Σµύρνης», Μικρασιατικά Χρονικά, τόµ. Ε΄, Αθήνα 
1952, σ. 220 
325 Σύλβιος, «Γητειές και Ξόρκια», Μικρασιατικά Χρονικά, τόµ. Α., Αθήνα 1938, σ. 
268 
326 Ό.π. 
327 Κ. Μανόλογλου συνέντευξη 
328 Γ. Παπαδοπούλου συνέντευξη 
329 Κ. Μανόλογλου συνέντευξη 
330 Θ. Χατζηµατθαίος, ό.π. (υπόσ. 401) 
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Όταν κάποιος είχε παρωτίτιδα, έπρεπε να πάρει µια ξύλινη κουτάλα, να τη 
βουτήξει σε µελάνι ή στη µουτζούρα του τηγανιού, να γράψει µε αυτό τη λέξη 
«µαγουλάδες» και µια πεντάλφα και να πει331: 

 
«Ο Ιησούς Χριστός νικά 
και τα πάντα βοηθά 
κι η Κερά µας Παναγιά 
ούλα τα κακά σκορπά.»    
 
Κάποιος που είχε πάθει ηλίαση, έπρεπε να καθίσει απέναντι στον ήλιο την 

ώρα που χτυπά µεσηµέρι η καµπάνα και η γιάτραινα ή η γητεύτρα σκέπαζε ένα 
ποτήρι νερό µε ένα διπλωµένο πεσκίρι. Αναποδογύριζε το ποτήρι πάνω στο 
κεφάλι του αρρώστου χωρίς να χυθεί το νερό. Αν έκανε φουσκάλες, τότε, 
θεωρούσαν ότι έβραζε και ο άρρωστος έχει «ήλιο». Η γητεύτρα γύριζε το 
ποτήρι, τον ράντιζε και έλεγε332: 

 
«Ο ήλιος ήρθε κι έκατσε απάνω στο κεφάλι µου 
κι ούτε τρώγω ούτε πίνω, ούτε το Θεό δοξάζω,  
ούτε ανήφορο ανεβάζω. 
Παίρνω νερό και νίβοµαι, πεσκίρι και σφουγγίζοµαι. 
Τότες τρώγω, τότες πίνω, τότες το Θεό δοξάζω  
και ανήφορο ανεβάζω.» 
 
Ένα ξόρκι για να φύγουν οι ψύλλοι από το σπίτι ήταν την ηµέρα της 

Αναλήψεως να πάει ο ενδιαφερόµενος στη θάλασσα  και την ώρα που χτυπά η 
καµπάνα µεσηµέρι, να πάρει από την ακροθαλασσιά µια πέτρα «µαλλιαρή», 
δηλαδή, µε φύκια και όταν επιστρέψει, µόλις ανοίξει την πόρτα να την πετάξει 
µέσα και να πει333: 

 
«Όξω ψύλλοι και κοριοί, 
µέσα πέτρα µαλλιαρή.» 
  
Για να µην γίνει το παιδί κοντό όταν µεγαλώσει, έπρεπε η µητέρα να 

προσέξει όταν ήταν µικρό αλλά και το ίδιο το παιδί, µέχρι τα είκοσι του 
χρόνια, να µην το δρασκελίσει κανείς. Πίστευαν ότι όταν το παιδί είναι 
καθισµένο χαµηλά ή ξαπλωµένο, δεν πρέπει να περάσει από πάνω του κανείς, 
γιατί σίγουρα θα µείνει κοντό. Αν αυτό γινόταν τυχαία, έπρεπε να γυρίσει 

                                                 
331 Σύλβιος, ό.π. (υπόσ. 567), σ. 273 
332 Ό.π., σ. 269 
333 Ό.π., σ. 274 
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αµέσως ο ίδιος και να ξαναπεράσει από πάνω του αντίθετα, για να µην «πιάσει 
το κακό»334. 

 
4.2.  Οι Γιορτές του Έτους.  Ήθη και Έθιµα. 
 
Γενικά. 

 
Τα έθιµα των Τσεσµελήδων, ήταν τόσο έντονα και καθόριζαν σε τέτοιο 

βαθµό τη ζωή τους που, όχι µόνο επιβίωσαν, ερχόµενοι στη µεγάλη πατρίδα, 
αλλά καθόριζαν εξίσου, τη ζωή τους ως πρόσφυγες. Αποτελούσαν, κατά 
κάποιο τρόπο, την πολύτιµη πυξίδα τους σε αυτό το ταξίδι. Τις πρώτες 
δεκαετίες τουλάχιστον, πολλές από τις συνήθεις προετοιµασίες για την 
υποδοχή των µεγάλων εορτών της Χριστιανοσύνης, διατηρήθηκαν 
αναλλοίωτες στο µέτρο του εφικτού και σύµφωνα µε τις νέες συνθήκες 
διαβίωσής τους335.  

 
Οι Περισσότερο Τιµούµενοι Άγιοι.  

 
Στις 10 Φεβρουαρίου γινόταν ο εορτασµός του Αγίου Χαραλάµπους, ο 

οποίος ήταν ο πολιούχος του Τσεσµέ. Ο Αγ. Χαράλαµπος ο οποίος ήταν και 
Μικρασιάτης θεωρείται προστάτης και θεραπευτής από λοιµικές αρρώστιες. Οι 
Τσεσµελήδες τον θεωρούσαν διώκτη της χολέρας που τους ήρθε το 1854. Ο 
ίδιος, ζήτησε από το Χριστό, σε όποια χώρα τον εορτάζουν, να µην υπάρξει 
πείνα, ούτε αρρώστια336. Γινόταν ανήµερα της γιορτής του ένα µεγάλο 
πανηγύρι. Κατά τη διάρκεια του πανηγυριού, τα νεαρά άτοµα συµµετείχαν στο 
«νυφοπάζαρο» όπως το ονόµαζαν, µε κρυφές µατιές και υπονοούµενα, 
κρυφόγελα και τραγούδια337. Συχνά, έδιναν ένα µικρό δώρο, ένα ύφασµα, ένα 
πετσετάκι, µια δαντέλα, αλλά πάντοτε µε τα λόγια «για να µε θυµάσαι».  

Των Τριών Ιεραρχών πανηγύριζαν, καθώς θεωρείται η γιορτή των 
γραµµάτων, στη µεγάλη αίθουσα του Παρθεναγωγείου. Παρευρίσκονταν οι 
∆ηµογέροντες, τα µέλη της Σχολικής Εφορίας, ο Κλήρος, οι δάσκαλοι, οι 
γονείς και οι κηδεµόνες και όποιος άλλος ήθελε338. Με την αφορµή αυτή, 
γυρνούσε ένας µεγάλος ασηµένιος δίσκος για να δώσουν την προσφορά τους, 
ότι µπορούσαν από αυτά που είχαν κερδίσει από τη σοδιά της χρονιάς. Τη 
µέρα αυτή, συγκεντρωνόταν ένα από τα πιο σηµαντικά ποσά για τη συντήρηση 
των σχολικών ιδρυµάτων της πόλης339.  

                                                 
334 Στ. Επιφανείου-Πετράκη, ό.π. (υπόσ. 565), σ. 18 και Στ. Μανόλογλου, 
πληροφορητής 
335 Γράφουσα, συµπέρασµα από τις συνετεύξεις 
336 Κ. Κανελλάκη, Χιακά Ανάλεκτα, Αθήνα 1890, σ. 378 και ∆. Σ. Λουκάτος, 
Συµπληρωµατικά του Χειµώνα και της Άνοιξης, Φιλιππότη, Αθήνα 1985, σσ. 115-117 
337 Γ. Λίνας, συνέντευξη 
338 Γ. ∆. Αικατερίνης, ό.π. (υπόσ. 552), σ. 58 
339 Αντ. Μπερετάς, ό.π. (υπόσ. 523) 
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Επίσης, τιµούσαν πολύ τον Αγ. Πολύκαρπο τόσο για το όνοµά του, ώστε 
τα περιβόλια τους να «πολυκαρπίζουν», όσο και για το µαρτυρικό συναξάρι 
του

340.  
Υπήρχε η εθιµική και δεισιδαιµονική λατρεία της Αγ. Βαρβάρας, ως 

θεραπεύτρια της ευλογιάς και άλλων µολυσµατικών ασθενειών341. Οι γυναίκες 
για να την τιµήσουν και να την καλοπιάσουν έφτιαχναν κολυβόζουµο το οποίο 
ονόµαζαν Βαρβάρα και το µοίραζαν σε επτά σπίτια342. Ο τρόπος παρασκευής 
του και το µοίρασµα απαντάται σε ολόκληρη τη Μικρά Ασία και παραπέµπει 
ευθέως στη λατρεία της Εκάτης, που λατρευόταν εκεί343. 

 
Το ∆ωδεκαήµερο των Χριστουγέννων. 

 
Οι απαραίτητες προετοιµασίες για την υποδοχή του δωδεκαήµερου 

ξεκινούσαν κάποιες µέρες νωρίτερα για τις νοικοκυρές οι οποίες έπρεπε να 
καθαρίσουν το σπίτι, να βγάλουν το γιορτινό ρουχισµό του σπιτιού και να 
ετοιµάσουν πολλά γλυκά για όλους. Την παραµονή των Χριστουγέννων, το 
απόγευµα, έβγαινε ο κόσµος για να πει τα κάλαντα την «Καλήν Εσπέραν 
Άρχοντες». Τα κάλαντα τα έλεγαν και µεγάλοι, πάντοτε, µε τη συνοδεία της 
τραµπούκας. Τα παιδιά γυρνούσαν τα σπίτια µε ένα χάρτινο, βενετσιάνικο 
φαναράκι ή µε καραβάκι, το παποράκι, το οποίο ετοίµαζαν µέρες πριν. 
Καθόντουσαν και χτυπώντας ρυθµικά την τραµπούκα τους έλεγαν344:  

 
…‘Ν’ Ιερουσαλήµ ευρίσκεται 
των Χριστιανών µητέρα, 
εκεί όπου εφάνηκε 
το φως κι η ηµέρα. 
Εκείν’ ‘ ν’ ο αφαλός της γης  
και της Ορθοδοξίας. 
Τρεις µάγοι τρεις διδάσκαλοι 
τρεις ρήτορες του κόσµου 
απ’ την Περσία βγήκανε 
κι είδανε τον αστέρα 
κι είπαν πως εγεννήθηκε 
ο Πάντων Βασιλέας…. 
(και άλλους πολλούς στοίχους που έχουν πια ξεχαστεί) 
 
Οι νοικοκύρηδες πρόσφεραν καρτάκι στα παιδιά και στους µεγάλους που 

έλεγαν τα κάλαντα, δηλαδή φιλοδώρηµα, που ήταν πάντα αρκετό. Οι 
                                                 
340 Στ. Βίος, Χιακαί Παραδόσεις. «Λαογραφία», Αθήνα 1929, σ. 171, ∆. Σ., Λουκάτος, 
ό.π., σσ. 125-126 
341 ∆. Ι. Αρχιγένης, ό.π. (υπόσ. 288), σσ. 69-84 
342 Κ. Μανόλογλου, συνέντευξη 
343 ∆. Σ. Λουκάτος, ό.π. (υπόσ. 368), σ. 30 
344 Αντ. Μπερετάς, ό.π. (υπόσ. 581) 
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µεγαλύτεροι έπιναν ίσως και ρακί, έτρωγαν γλυκά και έλεγαν ευχές για να 
πάνε καλά οι δουλειές. Για τους ναυτικούς ευχόντουσαν: «καλώς να τον 
δεχτείτε, γλυκά κύµατα, καλά νιτερέσια. Εγώ θα σου φέρω καπετάνισσα το 
µαντήλι (την είδηση), όταν µε το καλό φανεί το καράβι σας». Τα κάλαντα της 
Πρωτοχρονιάς ήταν τα εξής345: 

 
Αρχιµηνιά κι αρχιχρονιά κι αρχή καλός ο χρόνος 
κι αρχή εγεννήθηκε ο Χριστός στη γη να περπατήσει 
και κει που επερπάτησε χρυσά δέντρα φυτρώσαν 
χρυσά και τα κλωνάρια τους ολόχρυσες κορφές τους. 
      Άης Βασίλης έρχεται από την Καισαρεία,  
βαστά λιβάνι και κερί για την Καππαδοκία.  
Άης Βασίλης έρχεται και πόθε κατεβαίνει;  
Από της µάνας του έρχεται και στου κιουρού του πάει. 
- Κάτσε να φας, κάτσε να πεις, κάτσε να τραγουδήσεις 
- Εγώ γράµµατα µάθαινα, τραγούδια δεν ηξέρω!  
- Σαν ειν’ και ξέρεις γράµµατα πες µας την άλφα-βήτα. 
Εις το ραβδί του ακούµπησε να πει την άλφα-βήτα 
και το ραβδ’ ήτανε ξερό, χλωρά βλαστάρια βγάζει  
και πάνω στα βλαστάρια του πουλάκια κελαηδούσαν. 
Και πάνω στα ριζάρια του βρύσες ηκυµατούσαν.  
Και κατεβαίναν τα πουλιά και βρέχαν τα φτερά τους  
και βρέχαν τον αφέντη µας τον πολυχρονεµένο. 
- Εσέν’ αφέντη πρέπει σου καρέγλα καρυδένια  
για ν’ ακουµπάς τη µέση σου τη µαργαριταρένια.  
Και πάλι ξαναπρέπει σου φλουριά να κοσκινίζεις  
το ‘να σου χέρι να µετρά µε τ’ άλλο να χαρίζεις  
και τ’ αποσκινίδια σου στον κόσµο να σκορπίζεις.  
Και πάλι ξαναπρέπει σου δαµασκηνό τραπέζι,  
όταν ανθεί η δαµασκηνιά ν’ ανθεί και το τραπέζι.  
     Πολλά είπαµε τ’ αφέντη µας, ας πούµε της κεράς µας 
     Κερά µαρµαροτράχηλη και γαϊτανοφρυδούσα, 
όταν σ’ εγέννα η µάνα σου όλα τα δέντρα ανθούσαν 
 και τα πουλάκι’ απ’ τις φωλιές κι εκείνα κελαηδούσαν.  
Όταν σειστείς και λυγιστείς και πας στην εκκλησιά σου  
η στράτα ρόδα εγέµισε από τη οµορφιά σου!   
Πολλά είπαµε και της κεράς, ας πούµε και της κόρης. 
Έχεις και κόρην όµορφη που δεν έχει ιστορία.  
Ούτε στην Πόλη βρίσκεται ούτε στη Βενετία.  
Γραµµατικός την προξενά, γραµµατικός τη θέλει. 
Αν είναι και γραµµατικός πολλά πουρκιά γυρεύει. 
Γυρεύει αµπέλια ατρύγητα κι αµπέλια τρυγηµένα. 

                                                 
345 ∆. Α. Τροβάς, ό.π. (υπόσ. 496), σσ. 41-44 
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Θέλει χωράφια αθέριστα, χωράφια θερισµένα. 
Γυρεύει και τη θάλασσα µ’ όλα της τα καράβια 
Γυρεύει και τον κυρ Βοριά. 
Πολλά είπαµε της κόρης µας, ας πούµε και του γιου µας. 
Έχεις και γιο στα γράµµατα και γιο εις το κοντύλι. 
Ο Θεός να στον Πολυχρονά να βάλει πετραχήλι! 
Σ’ αυτό το σπίτι που ‘ρθαµε πέτρα να µη ραΐσει 
κι ο νοικοκύρης του σπιτιού χίλια χρόνια να ζήσει! 
     Και εις έτη πολλά! 
 
∆εν παρέλειπαν να συµπεριλάβουν στις ευχές, στα κάλαντα, ακόµα τη 

βάγια του σπιτιού, την υπηρέτρια346. 
Ανήµερα της Πρωτοχρονιάς έπαιρναν στην εκκλησία ένα ρόδι για να το 

λειτουργήσουν και κατά την επιστροφή στο σπίτι τους, έπρεπε να µπουν µε το 
δεξί πόδι στο κατώφλι, να σπάσουν το ρόδι στο πάτωµα και να ευχηθούν347: 

  
«Ρόδι µου, καντινάρι µου, µε χίλιες µύριες ρόγες. 
Όσες ρόγες τόσες λίρες κι άλλες τόσες ευτυχίες.»  
 
Το ρόδι θεωρείται σύµβολο γονιµότητας και αφθονίας. Το ίδιο έκαναν στα 

καταστήµατα και στα καΐκια τους348 
 
Την υπόλοιπη µέρα, µέχρι αργά τη νύχτα, παρέες ανδρών έκαναν 

επισκέψεις στα σπίτια και οι γυναίκες τους υποδέχονταν. Τα  τραπέζια ήταν 
διαρκώς στρωµένα και η οικοδέσποινα κερνούσε κονιάκ, ρακί ή ούζο και 
µαστίχα. Την ηµέρα αυτή, τα παιδιά δεχόντουσαν από τον παερή ή την παερίνα 
(ανάδοχοι) το πρωτοχρονιάτικο δώρο, που ήταν συνήθως, χρήµατα349. 

 Ο τρόπος µε τον οποίο γιόρταζαν τα Θεοφάνια ήταν ξεχωριστός. Την 
παραµονή το βράδυ, γύριζαν τα παιδιά για να πουν  τα κάλαντα. Ήταν η 
µεγάλη γιορτή των ναυτικών, γιατί αγιάζονταν τα νερά της θάλασσας350. Την 
ηµέρα αυτή, τελούνταν µε ιδιαίτερη ζωντάνια, το τελετουργικό ρίξιµο του 
σταυρού στη θάλασσα και η πολύπλοκη ακτογραµµή της περιοχής διασφάλιζε 
την αιγιακή γοητεία της. Στην τελετή των Φώτων και της Βάφτισης, η 
Εκκλησία ευλογεί τα νερά, δείχνοντας µε τον τρόπο αυτό, την αγάπη προς τη 
θάλασσα και ασφαλώς, την προβολή της Επιφάνειας του Χριστού. Η 
νοικοκυρά, την ηµέρα των Θεοφανίων τελούσε το τελευταίο εστιακό έθιµο της 

                                                 
346 Γ. ∆. Αικατερίνης, ό.π. (υπόσ. 580), σ. 178 
347 Σύλβιος, ό.π. (υπόσ. 573), σ. 275 
348 Γ. ∆. Αικατερίνης, ό.π. (υπόσ. 588), σ. 177 
349 Ό.π., σ. 178 
350 Ό.π. 
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περιόδου αυτής. Έκανε το ράντισµα του σπιτιού µε τον αγιασµό του 
«Ιορδάνη»351.  

Ιδιαίτερα από τις αρχές του 19ου αιώνα και ύστερα, ο εορτασµός των 
Φώτων απέκτησε µια προέκταση εθνική και ένα παλµό αισιοδοξίας. 
Αντιµετώπιζαν τη γιορτή αυτή, ως ένα πανηγύρι Φωτός µέσα στο σκοτάδι της 
αιώνιας δουλείας, ως µια συµβολική Ανάσταση στην αρχή κάθε χρονιάς, που 
ανεµπόδιστα, µέσω της θάλασσας, ενωνόταν ολόκληρος ο ελληνικός χώρος. 
Ρίχνοντας το σταυρό στα νερά, τα λυτρωτικά και ελεύθερα, µετέφεραν 
χαιρετισµό και ευλογία σε όλους τους συνέλληνες. Η λιτανεία δεν οδηγούσε 
µόνο στα νοητά νερά του Ιορδάνη, αλλά και στην ελληνόβια θάλασσα της 
ανατολικής Μεσογείου, που τα ανεµπόδιστα νερά της αντίκριζαν ακτές, τα 
οποία ιδιαίτερα ύστερα από το 1830 υπόσχονταν την απελευθέρωση. 

Ψάλλοντας το «Εν Ιορδάνη» και το «Επεφάνης σήµερον», η λέξη 
«Οικουµένη» ακουγόταν λυτρωτική. Οι Τσεσµελήδες ένιωθαν πανέλληνες. 
Οχυρώνονταν πίσω από το απονήρευτο, για τους Τούρκους, της θρησκευτικής 
τους τελετής και τα θρησκευτικά λάβαρα γίνονταν σηµαίες, το εορταστικό 
ντύσιµο ελευθερία, ο δεσπότης αντιπροσώπευε το Βυζάντιο και η πάλη µέσα 
στο νερό για το σταυρό, την αρχαία Ολυµπία352. 

Η εξέδρα στηνόταν στην προκυµαία. Οι καπεταναίοι µε τα παιδιά τους, οι 
µούτσοι, οι ψαράδες, αλλά και οι αγρότες,  φορούσαν τα γιορτινά τους και 
πήγαιναν εκεί από τα χαράµατα για να πιάσουν µια καλή θέση και να 
παρακολουθήσουν την τελετή. Η προκυµαία, οι βάρκες και τα καΐκια ήταν 
κατάµεστα από κόσµο. Η µεγαλοπρεπής ποµπή έφτανε στην προκυµαία για να 
ρίξει ο δεσπότης το σταυρό  στη θάλασσα και να αγιαστούν τα νερά. Έτσι, οι 
ναυτικοί θα ταξίδευαν καλά, µε τα φορτωµένα από σταφίδα και γλυκάνισο 
πλοία. Με το άκουσµα του «εν Ιορδάνη», οι κολυµβητές σε οµάδες, φορώντας  
άσπρες βράκες έπεφταν στη θάλασσα. Εκείνος που έπιανε το σταυρό, µέσω 
ενθουσιασµού και χειροκροτηµάτων, τον γύριζε µέσα σε ένα µεγάλο, ασηµένιο 
δίσκο στην πόλη και στα καφενεία, όλη την ηµέρα για να τον ασπαστεί ο 
κόσµος. Τα χρήµατα που µάζευαν τα δώριζαν στις εκκλησίες353.   

 
Οι Απόκριες.  

  
Κατά την περίοδο της αποκριάς η κίνηση κορυφωνόταν. ∆ιασκέδαζαν 

πολύ, ιδιαίτερα, τα χρόνια πριν από τον πρώτο διωγµό. Σχηµατίζονταν 
κοµιτάτα για την καλύτερη οργάνωση των γιορτών. Από την πρώτη κιόλας 
Κυριακή υπήρχαν πολλοί κωµικοί που την περίοδο αυτή έδιναν συχνά 
παραστάσεις. Αυτοσχέδιοι µικροθίασοι σταµατούσαν σε κάθε ντουρσέκι 
(σοκάκια που διασταυρώνονται) και σκορπούσαν γέλιο. Γίνονταν παρελάσεις 

                                                 
351 ∆. Σ. Λουκάτος, Χριστουγεννιάτικα και των Γιορτών, Φιλιππότη, Αθήνα 1997, σσ. 
56, 175-176 
352 Ό.π. 
353 Γ. ∆. Αικατερίνης, ό.π. (υπόσ. 590), σ. 179 και Ό.π., σ. 180 
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προσωπιδοφόρων και αρµάτων. Συνήθιζαν να παριστάνουν µάχες του 1821 
ντυµένοι µε φουστανέλες. Κυρίως, µετά την ψήφιση του Συντάγµατος του 
1908, απέκτησαν τόσο θάρρος, ώστε οι όµιλοι των φουστανελοφόρων 
περνούσαν στους τούρκικους µαχαλάδες, ζητωκραυγάζοντας «ζήτω ο 
βασιλεύς Γεώργιος» και τραγουδώντας το «ω λυγερό και κοπτερό σπαθί µου», 
το οποίο λεγόταν έχοντας το βάρος του εθνικού ύµνου, παρά το γεγονός των, 
κατά γενική οµολογία, καλών σχέσεων µε τους Τούρκους κατοίκους354. 

Ντυνόντουσαν µασκαράδες, οι περισσότεροι ντύνονταν κουδουνάτοι και 
τα παιδιά κουδουνατάκια. Φόραγαν δηλαδή ρούχα παρδαλά, κουδούνια και 
στο πρόσωπο έβαζαν τη µουντζούρα που παίρνει το σκεύος µαγειρέµατος από 
τη φωτιά. Ντυνόντουσαν θηρία, ρεπούµπλικες, ρήτορες και ανέβαιναν σε 
καρέκλες και τραπέζια και σατίριζαν τα ταξίδια τους και τα γεγονότα της 
πόλης

355. Τρεις άνθρωποι µαζί ντύνονταν καµήλα. Στεκόταν ο ένας πίσω από 
τον άλλον, έριχναν µια κουβέρτα πάνω τους, έφτιαχναν το κεφάλι που το 
φορούσε ο πρώτος µε χαρτόνι και µια ουρά την οποία στερέωναν στην 
κουβέρτα

356. 
Γινόντουσαν οµάδες και τριγυρνούσαν στους µαχαλάδες και στα καφενεία 

και ο κόσµος τους καλούσε στα σπίτια τους και γινόταν µεγάλο γλέντι και 
ραβαΐσι. Παρέες µε τουµπελέκια που τα χτύπαγαν άτσαλα, τριγυρνούσαν στα 
σοκάκια µε τραγούδια και αυτοσχέδιους χορούς και ξεσηκώνανε την πόλη. 
Ορισµένοι αστείοι έκαναν τη φάτα. Ακόµα διασκέδαζαν µε το γαϊτανάκι το 
οποίο ήταν ένας ιστός µε κορδέλες. Κάθε καρναβαλιστής έπιανε µια κορδέλα, 
και καθώς χορεύανε γύρω του οι κορδέλες µπλέκονταν357. Το γλέντι 
κορυφωνόταν από τη δεύτερη την Κυριακή, την Κρεατερή358.  

Οι βεγγέρες ήταν σχεδόν καθηµερινές την περίοδο αυτή, µε πολύ κέφι και 
χαρά. Κάθε βράδυ, ο κόσµος µαζευόταν σε διαφορετικό σπίτι, φέρνοντας από 
λίγο φαγητό. Ήταν το µόνο ανεκτό από την τούρκικη διοίκηση. Στις 
συγκεντρώσεις αυτές, τραγουδούσαν οι τροβαδούροι διάφορες παλιές ρίµες. 
∆υστυχώς, δεν διασώθηκε καµία359.  
 
Η Καθαρή ∆ευτέρα. 

 
Η Καθαρή ∆ευτέρα είναι η πρώτη µέρα της Μεγάλης Σαρακοστής. Από τη 

µέρα αυτή, µε µεγάλη αυστηρότητα σταµατούσαν να τρώνε κρέας. Η 
νοικοκυρά καθάριζε το σπίτι και όλα τα σκεύη της κουζίνας για την είσοδο σε 
µια περίοδο κατανυκτικής εγκράτειας360. 

                                                 
354 Στ. Χατζήµπεης, ό.π. (υπόσ. 553), σ. 227 
355 Γ. ∆. Αικατερίνης, ό.π. (υπόσ. 595), σ. 192 
356 Ε. Τσιπνή συνέντευξη 
357 Γ. Λίνας  συνέντευξη 
358 Αρχιµ. Θεοφύλακτος, ό.π. (υπόσ. 345), σ. 238 
359 Στ. Χατζήµπεης, ό.π. (υπόσ. 608), σ. 228 
360 ∆. Σ. Λουκάτος, Πασχαλινά και της Άνοιξης, Φιλιππότη, Αθήνα 1995, σ. 13 
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Την Καθαρή ∆ευτέρα συγκεντρώνονταν στο γιαλό, πλούσιοι και φτωχοί, 
για τα κούλουµα. Έστρωναν κάτω χραµάκια και µπατανίες. Συνήθιζαν να 
τρώνε νηστίσιµα. Το κρασί και η ρακή έρρεαν άφθονα, όπως το κέφι και οι 
χοροί

361.  
Το εθιµικό πέταγµα του χαρταετού, τσερκένι όπως το έλεγαν, χάριζε στα 

παιδιά µια ακόµα χαρούµενη απασχόληση. Βέβαια, δεν ήταν αποκλειστική 
διασκέδαση της ηµέρας αυτής, αλλά γενικότερα, παιχνίδι για τις πρώτες 
λιακάδες της άνοιξης, µικρές µάχες µε σπάγκους, ουρές και χρωµατιστά 
πολύγωνα στον ουρανό. Οι διαταγές, πάντα σε γλώσσα συνθηµατική, ανάλογη 
της απασχόλησης: «αµόλα καλούµπα!», «βάστα κεφάλι!», «κάµε τράκα!», 
«µάζωχ’ την κοιλιά!»362. 

Το απόγευµα γύριζαν στο χωριό για να παρακολουθήσουν τον πρώτο 
Σαρακοστιανό Εσπερινό363. 

 
Η Πρωτοµαρτιά. 

 
Την παραµονή της 1ης του Μάρτη, η µητέρα έπλενε τα πουκαµισάκια των 

παιδιών και τα λουλάκιαζε, τα άσπριζε πολύ. Τα άφηνε απλωµένα να τα δουν 
τα αστέρια. Τα µάζευε πολύ νωρίς το πρωί, πριν ξηµερώσει και τα φορούσε 
στα παιδιά λέγοντας364: 

 
«Το λουλάκι έπιασε πολύ τα πουκαµισάκια, 
Για να µην πιάσει ο ήλιος τα παιδάκια.» 
 
Επίσης, πριν βγει ο ήλιος, έτρωγαν µια σκελίδα σκόρδο και έβαζαν στο 

κεφάλι λουλούδια και ένα µικρό σκόρδο, για να είναι πάντοτε γεροί. Έδιναν 
στα παιδιά τους να πιουν το πρωί γάλα, λέγοντας στα αγόρια ότι θα κάνουν 
γερά κόκαλα και στα κορίτσια ότι θα αποκτήσουν λευκή επιδερµίδα365. Για να 
πειράξουν όποιον δεν σηκωνόταν νωρίς, κρεµούσαν στην πόρτα του ένα παλιό 
παπούτσι ή ένα γαϊδουράγκαθο και φύκια, άναβαν µια λάµπα και την έβαζαν 
µπροστά στην πόρτα.  

Θεωρούσαν ότι ο Μάρτης είναι βαρύς µήνας, κακός. Τον µήνα αυτό, δεν 
παντρευόντουσαν, δεν αγόραζαν ρούχο, ούτε σκούπα. ∆εν φύτευαν λουλούδι, 
σπόρο, ούτε φυντάνι. Ήταν βέβαιο ότι και να φύτευαν, δεν θα φύτρωνε 
τίποτα

366. 
 

 
                                                 
361 Μ. Κοροµηλά - Θ. Κοντάρας, ό.π. (υπόσ. 398), σ. 183 
362 ∆. Σ. Λουκάτος, ό.π. (υπόσ. 602), σσ. 15-16, 22 
363 Γ. ∆. Αικατερίνης, ό.π. (υπόσ. 597), σ. 356 
364 Ελ. Σαραντή, ¨Λαογραφικά Σύµµεικτα της Μικράς Ασίας¨, Μικρασιατικά Χρονικά, 
τόµ. Γ΄, Αθήνα 1940, σ. 331 
365 Γ. ∆. Αικατερίνης, ό.π. (υπόσ. 605), σ. 238 
366 Ελ. Σαραντή, ό.π. (υπόσ. 606) 
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Το Πάσχα. 
 
Η µεγάλη Σαρακοστή που ξεκινούσε σαράντα ηµέρες πριν από τη Μεγάλη 

Εβδοµάδα, όπως και η νηστεία του Χριστού στην έρηµο ήταν η αυστηρότερη 
νηστεία του χρόνου367.  

Εορταστικοί και κοινωνικο-θρησκευτικοί σταθµοί της Σαρακοστής 
αποτελούσαν η πρώτη Κυριακή της Ορθοδοξίας, η τρίτη της 
Σταυροπροσκυνήσεως και η έκτη των Βαΐων. Ανάµεσά τους, οι πέντε βραδινές 
Ακολουθίες των Χαιρετισµών της Παναγίας, κάθε Παρασκευή, το τρίτο 
Ψυχοσάββατο (των Αγίων Θεοδώρων), αφιερωµένο στους οικείους νεκρούς 
και το τελευταίο προπασχαλινό Σάββατο, που θρηνεί και χαίρεται το Λάζαρο. 
Η περίοδος αυτή, µαζί µε τις γιορτές του Μάρτη, την Πρωτοµαρτιά και του 
Ευαγγελισµού, καθώς και οι γιορτές που ακολουθούσαν, του Αγίου Γεωργίου 
και της Ζωοδόχου Πηγής αποτελούσαν έναν κύκλο. Ουσιαστικά, επρόκειτο για 
µια περίοδο δύο µηνών η οποία ξεκινούσε από την Καθαρά ∆ευτέρα και την 
είσοδο της Σαρακοστής368. 

Την Κυριακή των Βαΐων τα παιδιά τριγύριζαν στους δρόµους 
τραγουδώντας:  

 
«Βάια, βάια τω βαϊώ  
τρώνε ψάρι και κολιό 
και την πάνω Κυριακή 
τρώνε το παχύ αρνί» 
 
Πριν µπει η Εβδοµάδα των Παθών, η οικογένεια άρχιζε τις προετοιµασίες 

για να είναι όλα έτοιµα. Οι νοικοκυρές ασβέστωναν τα σπίτια και έβγαζαν τα 
γιορτινά σερβίτσια, τα καλά τραπεζοµάντιλα και τα ολοκέντητα σεµέν.  

Τη Μεγάλη Εβδοµάδα το πένθος ήταν διάχυτο. ∆εν ακούγονταν πουθενά, 
ούτε γέλια ούτε τραγούδια. Τη Μεγάλη Πέµπτη έβαφαν τα αυγά κόκκινα και 
πράσινα. Το κόκκινο χρώµα το έβγαζαν από ένα φυτό, το ριζάρι. Έκοβαν τις 
ρίζες του φυτού, τις τσάκιζαν και τις έβραζαν και έπαιρναν ένα βαθύ, κόκκινο 
χρώµα. Επίσης, έκαναν διάφορα σχέδια πάνω στα χρωµατιστά αυγά. Πριν 
βάλουν τα αυγά να βράσουν στο χρώµα, έπαιρναν µικρά φύλλα ή κλαράκια, 
όπως δυόσµο, τοποθετούσαν ένα φύλλο ή ένα κλαράκια πάνω στο αυγό και το 
έδεναν µε τουλουπάνι. Όταν τα έβγαζαν από το τσουκάλι, αφαιρούσαν το πανί 
και το φύλλο, είχε µείνει αποτυπωµένο στο αυγό (προσωπική µνήµη, Αγ. 
Τσαγκρή).  

Ο στολισµός του επιτάφιου ήταν µέληµα των κοριτσιών. Από νωρίς το 
πρωί, κορίτσια και γυναίκες τον στόλιζαν µε λουλούδια κοµµένα από το 

                                                 
367 ∆. Σ. Λουκάτος, ό.π. (υπόσ. 604), σ. 13 
368 Ό.π., σ. 14 
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χαγιάτι τους ή τους αγρούς. Συνήθως, το απόγευµα, πήγαιναν να 
προσκυνήσουν τους επιτάφιους σε όλες τις εκκλησίες369. 

Όταν το Πάσχα έπεφτε αργά, ή ο καιρός ήταν καλός, συνήθιζαν να 
παρακολουθούν τους Χαιρετισµούς στο Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη και το 
ανέβασµα µέχρι εκεί ήταν πολύ όµορφη διαδροµή370.  

Το απόγευµα της Κυριακής του Πάσχα, µετά τον Εσπερινό, τη ∆εύτερη 
Ανάσταση γινόταν το «Κάψιµο του Ιούδα». Ήταν ένα λαϊκό πανηγύρι και ο 
κόσµος πήγαινε στην Παναγία την Ψαριανή και στον Ευαγγελισµό. 
Κρεµούσαν από µια θηλιά το οµοίωµα του Ιούδα του Ισκαριώτη και το 
πυροβολούσαν οι νέοι µε τους τσιφτέδες (όπλα) και το οµοίωµα έπαιρνε 
φωτιά

371.  
Το πανηγύρι της Λαµπρής, δεν τελείωνε ούτε µε τη ∆εύτερη Ανάσταση. 

Το Νιότριτο, την Τρίτη της ∆ιακαινησίµου γινόταν οµαδική έξοδος των νέων 
του Τσεσµέ προς τον Άγιο Γεώργιο όπου διασκέδαζαν και µε τη δύση του 
ήλιου επέστρεφαν και έκαναν την πατινάδα τους στην καλή τους372 
 
Του Αγίου Ιωάννη. 

 
Αποβραδίς του Αγίου Ιωάννη έφτιαχναν ένα στεφάνι µε λουλούδια. 

Έπαιρναν ένα µεγάλο σκόρδο, ένα στάχυ, ένα φύλλο συκιάς, ένα κλαδί ελιάς 
και φύλλο κληµαταριάς µε το βλαστάρι. Έδεναν όλα αυτά µαζί, πάνω στο 
στεφάνι και το κρεµούσαν373. 

Στο στεφάνι έβαζαν το στάχυ «για να είναι γεµάτοι σαν το στάχυ», το 
σκόρδο «για να είναι γεροί σαν το σκόρδο», το φύλλο της συκιάς «για το 
καλό», το κλαδί ελιάς «για µπερεκέτι» (αφθονία) και το αµπελόφυλλο «για 
ευτυχία»374. 

Στο φανό έκαιγαν το στεφάνι της προηγούµενης χρονιάς και µε τη στάχτη 
αυτή, το πρωί κούκκιζαν (ράντιζαν) τις συκιές για να µην πέφτουν τα σύκα375. 

 
Ο Κλήδονας.  

 

Στις 24 Ιουνίου εορταζόταν ο Αϊ Γιάννης ο Φανιστής ή αλλιώς, ο Αϊ 
Γιάννης ο Κλήδονας. Γινόταν µεγάλη γιορτή για τη γέννηση του Αγίου. Το 
βράδυ ανάβανε φωτιές, τις οποίες ονοµάζανε φανές, γι’ αυτό ονόµαζαν τον 
Άγιο και Φανιστή. Επίσης, επειδή ανοίγανε τον Κλήδονα, έλεγαν τη γιορτή και 
του «κληδόνου» ή Κηδονιάρης. Τον λέγανε και Ριγανά, γιατί αυτή την εποχή 

                                                 
369 Γ. Τζαψάλης, ό.π. (υπόσ. 527) 
370 Ό.π. 
371 ∆. Α. Τροβάς, ό.π. (υπόσ. 587), σ. 66 
372 Ό.π. 
373 Γ. Σιεττός, Τα Έθιµα στις Γιορτές, Πειραιάς 1975, σ. 150 
374 Σ. Μπόζη, ό.π. (υπόσ. 555), σ. 158 
375 Ελ. Σαραντή, ό.π. (υπόσ. 608), σσ. 332-333 
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Ο Κλήδονας. 

µάζευαν οι νεσπέρηδες τη ρίγανη. Ακόµη, τον λέγανε και Ριζικάρη, επειδή 
περίµεναν τη µέρα αυτή για να δουν τη µοίρα τους, το ριζικό τους376. 

Πρόκειται για ένα έθιµο που έχει 
τις ρίζες του στην αρχαιότητα και του 
οποίου η πρώτη γραπτή περιγραφή 
ανέρχεται στους βυζαντινούς χρόνους. 
Ο «Κλήδονας» είναι µια λαϊκή 
µαντική διαδικασία, από τις πιο 
τελετουργικές όλων των παραδόσεων 
του τόπου µας, σύµφωνα µε τον οποίο 
αποκαλύπτεται στις άγαµες κοπέλες η 
ταυτότητα του µελλοντικού τους 
συζύγου

377.  
Η ίδια η λέξη υπάρχει από την 

εποχή του Οµήρου, «κλήδων» 
ονοµαζόταν ο προγνωστικός ήχος, και 
κατ' επέκταση το άκουσµα σιωνισµού 
ή προφητείας, ο συνδυασµός τυχαίων 
και ασυνάρτητων λέξεων ή πράξεων 
κατά τη διάρκεια µαντικής τελετής, 
στον οποίο αποδιδόταν προφητική 
σηµασία

378.  
Την παραµονή το βράδυ ένα 

κορίτσι πήγαινε σε ένα πηγάδι και γέµιζε τη στάµνα µε αµίλητο νερό. Το 
κορίτσι δεν έπρεπε να µιλήσει σε κανέναν κατά τη διαδροµή του προς και από 
το πηγάδι. Όταν νύχτωνε µαζευόντουσαν οι γειτόνισσες και βάζανε σε ένα 
νεµπότη (δοχείο) πήλινο ή χάλκινο το αµίλητο νερό και έριχναν µέσα κάτι δικό 
τους, δαχτυλίδι, σκουλαρίκι, ή άλλο πολύτιµο αντικείµενο. Το σκέπαζαν µε 
ένα κόκκινο πανί, το έδεναν µε ένα κόκκινο σπάγκο και το άφηναν όλη την 
νύχτα. Στη συνέχεια, έκλειναν πάνω στο σπάγκο ή στη λαβή του νεµπότη ένα 
λουκέτο για να συµβολίζει το κλείσιµο του αµίλητου νερού και παράλληλα 
έλεγαν τους παρακάτω στοίχους379: 

 
«Να κλείσωµε τον κλήδονα µε τ’ Α-Γιαννιού τη χάρη 
Και όποιος έχει ριζικό αύριο ας το πάρει.» 
 
Την άλλη µέρα το πρωί, αφού τελείωναν τις δουλειές τους, 

συγκεντρώνονταν σε µια αυλή της γειτονιά και άνοιγαν τον Κλήδονα (το 
δοχείο), λέγοντας το παρακάτω: 

                                                 
376 Αρχιµ. Θεοφύλακτος, ό.π. (υπόσ. 600), σ. 417 
377 www.thrakomikra.snn.gr  
378 Ό.π. 
379 Γ. ∆. Αικατερίνης, ό.π. (υπόσ. 607), σ. 241 



Οικοσκευή, οικοτεχνία και οικοβιώµατα των προσφύγων από τον Τσεσµέ (Κρήνη) Μικράς Ασίας.  143

 
«Ανοίξετε τον κλήδονα µε τ’ Α-Γιαννιού τη χάρη 
Κι όποια ‘ναι καλορίζικια ας πάρει παλικάρι.» 
  
Ένα αγόρι έβγαζε ένα-ένα τα κοσµήµατα και τα έδινε στους κατόχους 

τους, αφού έλεγαν κάποια στιχάκια µε περιπαικτικό ή και άσεµνο περιεχόµενο. 
Η τύχη του κάθε προσώπου θα ήταν ανάλογη µε το περιεχόµενο του καλού ή 
κακού τραγουδιού που θα τύχαινε να ειπωθεί πριν βγάλουν από το δοχείο το 
κόσµηµα. Στις γυναικείες αυτές συγκεντρώσεις, σπάνια πήγαιναν άνδρες. Όταν 
η διαδικασία αυτή τελείωνε, έβαζαν τα κοσµήµατα πάλι µέσα στο ίδιο νερό, τα 
έκλειναν και την επαναλάµβαναν άλλες δύο φορές το απόγευµα και το βράδυ, 
ώστε να βεβαιωθεί η κάθε κοπέλα για την τύχη της380. Το βράδυ, πολλές 
κοπέλες έπαιρναν λίγο από αυτό το νερό στο στόµα τους και µε κλειστό το 
στόµα, γυρνούσαν στις κοντινές γειτονιές. Όποιο ανδρικό όνοµα θα άκουγαν, 
αυτό θα ήταν και το όνοµα του µέλλοντος συζύγου381.   

Ανήµερα του Αϊ Γιαννιού ανάβανε µεγάλες φωτιές. Μια µεγάλη φωτιά 
στηνόταν στην κεντρική πλατεία ώστε να φαίνεται από παντού. Άλλες 
µικρότερες φωτιές άναβαν σε όλους τους µαχαλάδες, πάνω από τις οποίες 
πηδούσαν όλοι οι κάτοικοι του χωριού, γυναίκες και άνδρες, µικροί και 
µεγάλοι, τρεις φορές382, για να φύγουν οι ψύλλοι και οι κοριοί. Εκεί καίγανε τα 
στεφάνια της Πρωτοµαγιάς 383 

                                                 
380 Γ. Λίνας, συνέντευξη 
381 Γ. ∆. Αικατερίνης, ό.π. (υπόσ. 621), σ. 241 
382 www.thrakomikra.snn.gr 
383 Γ. Λίνας, συνέντευξη 
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Όλοι, στο τέλος, ήταν µε κοκκινισµένα τα πρόσωπά τους από τη φωτιά, τα 
µάτια τους δακρυσµένα από τους καπνούς. Αρκετοί καιγόντουσαν ελαφρά και 
αυτό αποτελούσε αντικείµενο αστεϊσµού από τους υπόλοιπους. Ακόµα, πολλοί 
έπαιρναν τη στάχτη, αφού έσβηνε η φωτιά και ράντιζαν τις συκιές για να 
κάνουν πολλά σύκα384. 

 
3. Ο Κύκλος της Ζωής.  

 
Η Γέννηση. 

 
Οι Τσεσµελήδες είχαν για καλό να κάνουν πολλά παιδιά και θεωρούσαν 

µεγάλο ατύχηµα αν ένα ζευγάρι παντρεµένων δεν αποκτούσε παιδιά.  
Όταν µια γυναίκα γεννούσε ερχόταν η µητέρα της, όπου και να βρισκόταν. 

Στην περίπτωση που η µητέρα της δεν ζούσε, ερχόταν η πεθερά της ή άλλο 
σεβαστό πρόσωπο, η παντρεµένη αδελφή ή η θεία της για να ασχοληθεί µε τις 
δουλειές του σπιτιού και να τη βοηθάει. Αγόραζαν καινούρια τσουκάλια για να 
βράσουν νερό που θα χρειαζόταν στη γέννα. Στη διαδικασία τη γέννησης που 
γινόταν στο σπίτι βοηθούσε η µαµή. Αν δεν είχε άλλη γέννα, η µαµή ερχόταν 
νωρίτερα και προφήτευε αν το βρέφος θα είναι αγόρι ή κορίτσι. Όσο περνούσε 
η ώρα, το σπίτι γέµιζε από συγγενείς και φίλους. Ο πατέρας τους έδινε δώρο 
χρήµατα. Στη συνέχεια, ερχόταν ο παπάς και έκανε αγιασµό στο σπίτι, εκτός 
από την κάµαρα της λεχώνας. Άγιαζε µε το βασιλικό τον κόσµο που βρισκόταν 
στο σπίτι και πριν φύγει, άφηνε αγιασµό σε ένα δοχείο για να ραντίζουν όποιον 
πήγαινε αργότερα στο σπίτι. Τη νύχτα έφευγαν όλοι και η εξώπορτα 
κλειδωνόταν. Στη συνέχεια της νύχτας αυτής, οποιοσδήποτε και να ερχόταν, 
οτιδήποτε και να γινόταν η πόρτα δεν ξανάνοιγε385.  

Αν το νεογέννητο ήταν κορίτσι συνήθιζαν να του τρυπούν τα αυτιά και να 
του κρεµούν σκουλαρικάκια χρυσά. Το τρύπηµα των αυτιών γινόταν από τη 
µητέρα ή την γιαγιά µε µια βελόνα που την έκαιγαν στην φωτιά. Αφού 
τρυπούσαν τα αφτιά περνούσαν από την τρύπα µια κλωστή για να µην 
µολυνθεί

386. 
Τρεις µέρες µετά από τη γέννηση λούζανε το βρέφος. Η διαδικασία αυτή 

αποτελούσε γιορτή για την οικογένεια. Μαζεύονταν όλοι οι συγγενείς στο 
σπίτι. Τα γλυκά ήταν άφθονα. Οι συγγενείς έριχναν χρήµατα µέσα στο νερό 
και το ποσό που µαζευόταν ανήκε στη µαµή387.  

∆εν άφηναν ποτέ απλωµένα τα ρουχαλάκια του νεογέννητου τη νύχτα «για 
να µην τα δουν τα αστέρια». Συνήθιζαν να ασηµώνουν τα µωρά µε τα 
λιλιδάκια. Αυτά ήταν σταυρουδάκια από χρυσό ή ασήµι καθώς και µια 
θαλασσιά χάντρα για το µάτι. Επίσης, τους έβαζαν και φυλακτά. Τα φυλακτά 

                                                 
384 Αρχιµ. Θεοφύλακτος, ό.π. (υπόσ. 618), σ. 426 
385 Γ. Τζαψαλής, ό.π. (υπόσ. 611) και Ε. Τσιπνή, συνέντευξη 
386 Ε. Τσιπνή, συνέντευξη 
387 Γ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 520) 
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ήταν στρογγυλά και στο κάτω µέρος κρεµόταν ένα σταυρουδάκι. Ακόµα 
συνήθιζαν να φασκιώνουν τα µωρά επειδή πίστευαν ότι µε αυτό τον τρόπο δεν 
θα έκαναν στραβά πόδια. Η φασκιά ήταν ένα σκληρό πανί µήκους δύο µέτρων 
που την τύλιγαν σφιχτά γύρω από το νεογέννητο και την έδεναν µε ειδικό 
κορδόνι

388.  
Στη λεχώνα έδιναν πολλές σούπες οι οποίες πίστευαν ότι τις βοηθούσαν να 

έχουν περισσότερο γάλα389. Κάτω από το προσκέφαλο της λεχώνας έβαζαν 
σκόρδο, και τρεις µπουκιές ψωµί390. Πριν συµπληρωθούν σαράντα µέρες η 
λεχώνα δεν έπρεπε να βγει από το σπίτι. Αφού «σαράντιζε», πήγαινε στην 
εκκλησία για να πάρει την ευχή από τον ιερέα και στη συνέχεια µπορούσε να 
συµµετέχει και πάλι στα κοινά391. 

Νανούριζαν τα µωρά, µε διάφορα νανουρίσµατα, όπως το παρακάτω 
τυπικό µικρασιάτικο392: 

 
 «Κοιµήσου χαϊδεµένο µου κι η µοίρα σου δουλεύει 
και το καλό σου ριζικό, σου κουβαλεί και φέρνει. 
Κοιµήσου και παρήγγειλα στην Πόλη τα προικιά σου,  
στη Βενετιά τα ρούχα σου και τα χρυσαφικά σου…».  
 
«Έλα ύπνε και πάρε το και παν’ το στσι µπαξέδες 
 και γιόµωσε τσι κόρφοι του ρούδια και µενεξέδες. 
Τα ρούδια να ‘ν’ τση µάνας του, τα µήλα του κιουρού του 
και τα χρουσά τραντάφυλλα να ‘ναι του παερού του».  
 
 «Έλα ύπνε και πάρε το και σεργιάνισέ το,  
µικρό-µικρό σου το ‘δωσα, µεγάλο φέρε µου το. 
Να µου το πας εδώ κι αλλού και στην Πόλη και παντού.  
Και στου αγά το περιβόλι, να του δώσει ο αγάς λεµόνι κι η αγάτισσα 

κυδώνι. 
Κι η µικρή αγατοπούλα να του δώσει, θέλει, απ’ ούλα»’ 
«Κοιµήσου και παρήγγειλα στην Πόλη τα προικιά σου,  
στη Βενετιά τα ρούχα σου και τα διαµαντικά σου» 393. 
 

 
 
 
 
                                                 
388 Γ. Παπαδοπούλου, συνέντευξη 
389 Ε. Λίνα, συνέντευξη 
390 Κ. Μπουσαίου-Μουγιούκου, «Εγκυµοσύνη - Γέννηση - Βρέφος», Μικρασιατικά 
Χρονικά, τόµ. 14, Αθήνα 1970, σ. 60 
391 Γ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 629) 
392 Ε. Τσιπνή, συνέντευξη 
393 Κ. Πετρίδου, συνέντευξη, Μ. Κοροµηλά - Θ. Κοντάρας, ό.π. (υπόσ. 460), σ. 189 
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Η Βάφτιση. 
 
Η χριστιανοσύνη προσδιοριζόταν αυστηρά από την τελετή της βάπτισης 

και το προσκύνηµα του Σταυρού. Ειδικά η βάπτιση αποτελούσε κριτήριο 
χριστιανοσύνης

394.  
Τα βαφτιστικά ρουχαλάκια ήταν τα εσώρουχα, το παλτουδάκι, το 

καπελάκι τα παπουτσάκια και ο χρυσός σταυρός. Το µυστήριο του 
βαπτίσµατος δεν διέφερε από το σηµερινό. «Είχαν έθιµο να δίνουν στο 
νεοφώτιστο το όνοµα του παππού αν ήταν αγόρι, ή της γιαγιάς. Εµένα όµως, 
µου δώσανε το όνοµα της γυναίκας που βρήκε τη µάνα µου. Στο διωγµό η 
µητέρα µου πήγε στη Σύρο. Ο πατέρας µου ήταν ναυτικός και  δούλευε τότε σε 
καράβι, έψαχνε λοιπόν τη µητέρα µου, την οποία βρήκε µια γυναίκα που την 
έλεγαν Γραµµατική»395. Ο παερής ή η παερίνα, όπως ονοµαζόταν ο ανάδοχος ή 
η ανάδοχος µοίραζαν στους παρευρισκόµενους, από µεταλλίκια µέχρι 
καρτάκια, ανάλογα την οικονοµικής του κατάστασης396. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
394 Ε. Παπαταξιάρχης - Θ. Παραδέλλης, ό.π. (υπόσ. 560), σσ. 336, 340 
395 Γ. Παπαδοπούλου, συνέντευξη 
396 Γ. ∆. Αικατερίνης, ό.π. (υπόσ. 623), σ. 290 
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Οι Αρραβώνες. 
 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι γονείς πάντρευαν τα κορίτσια µικρά, συνήθως 

µε προξενιό. Αν υπήρχε κάποιο αίσθηµα σταµατούσε στα κρυφοκοιτάγµατα. 
Στη συνέχεια µε πρωτοβουλία των συγγενών του παιδιού η προξενήτρα, 
αναλάµβανε την επικοινωνία µεταξύ των δύο οικογενειών του µέλλοντα 
γαµπρού και της νύφης. Για τη συνεισφορά τους οι προξενήτρες αυτή 
αµείβονταν συνήθως µε δώρα397. Οι νέοι έµεναν συνήθως, αρκετά χρόνια 
αρραβωνιασµένοι πριν παντρευτούν. Ο νέος όφειλε να περιµένει να 
αποκατασταθούν πρώτα οι αδελφές του, αν είχε και στη συνέχεια να 
παντρευτεί εκείνος. Οι Τσεσµελήδες έµεναν στο πατρικό σπίτι. Τα πατρικά 
σπίτια καθώς και τα χωράφια, τα έπαιρναν πάντοτε τα αγόρια, ενώ στις 
κοπέλες έδιναν κινητή περιουσία, χρήµατα και τα προικιά (ασπρόρουχα, 
ρουχισµός του σπιτιού, παπλώµατα, σεντόνια, κουβέρτες και κιλίµια)398. Αν η 
οικογένεια είχε δύο ή περισσότερα αγόρια και το σπίτι ήταν ευρύχωρο έµεναν 
όλοι µαζί. Στην περίπτωση που αυτό δεν ήταν εφικτό, στο πατρικό σπίτι, 
διέµενε ο µεγαλύτερος αδελφός µαζί µε τους γονείς. Συνεπώς, τα υπόλοιπα 
αδέλφια έµεναν κάποια χρόνια αρραβωνιασµένα, µέχρι να καταφέρουν να 
χτίσουν το σπίτι τους και να το επιπλώσουν. Συχνά, δε, ξεκινούσαν τα θεµέλια 
του σπιτιού πριν ακόµα αρραβωνιαστούν ώστε µέχρι την εποχή του γάµου, να 
είναι έτοιµα ακόµα και τα έπιπλα399. 

Οι αρραβώνες γίνονταν στο σπίτι της νύφης. Μαζεύονταν όλες οι γυναίκες 
της οικογένειας και µαγείρευαν. Οι ετοιµασίες για το τραπέζι του αρραβώνα 
άρχιζαν τουλάχιστον δύο µέρες πριν, ενώ το γλέντι που γινόταν µε όργανα 
κρατούσε µέχρι το πρωί. Στον αρραβώνα και στον γάµο συνήθιζαν να 
σερβίρουν σουµάδα, ένα αναψυκτικό το οποίο έφερναν από την Χίο και είναι 
φτιαγµένο από πικραµύγδαλο400. Επίσης, προσέφεραν σπιτικά λουκούµια 
ανακατεµένα µε ζελεπίες ή τζεβλεπιές, οι οποίες είναι στραγάλια 
ξεφλουδισµένα και χρωµατισµένα401. 

 
Ο Γάµος.  

 
Ο γάµος αποτελούσε ένα από τα σπουδαιότερα γεγονότα του κοινωνικού 

βίου. Για το λόγο αυτό είχε περιβληθεί µε ιδιαίτερους θεσµούς και 
τελετουργίες. Με το γάµο συντελείται η ολοκλήρωση των αµοιβαίων αναγκών 
των ανθρώπων καθώς και η ευτεκνία. Αποδίδοντας, στο γάµο ένα τόσο 
σπουδαίο περιεχόµενο, συνέδεαν έθιµα είτε θρησκευτικού είτε µαγικού 
περιεχοµένου, µε τα οποία επιζητείται πρώτα η προστασία του νέου ζευγαριού 

                                                 
397 Γ. Λίνας, συνέντευξη 
398 Μ. Ψωµά, συνέντευξη 
399 Γ. ∆. Αικατερίνης, ό.π. (υπόσ. 638), σ. 278 
400 Κ. Πετρίδου, συνέντευξη 
401 ∆. Α. Τροβάς, ό.π. (υπόσ. 613), σ. 38 
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από κάθε κακό και στη συνέχεια, η µετάδοση σε αυτό δύναµης και 
γονιµότητας και γενικά η ευτυχία  στον έγγαµο βίο του402. 

Οι ετοιµασίες και τα γλέντια κρατούσαν µια εβδοµάδα. Συνήθως, οι γάµοι 
γίνονταν Τετάρτη και Κυριακή. Οι γονείς της νύφης αγόραζαν ως προίκα, 
εκατό περίπου, οκάδες άπλυτο µαλλί µε το οποίο θα γέµιζαν τα στρώµατα του 
ζευγαριού. Στην αρχή της εβδοµάδας µια ποιητική ποµπή γυναικών πήγαινε 
στο γιαλό για να πλύνει το µαλλί και το άπλωνε «πάνω στα λιλάδια» να 
στεγνώσει. Μια γυναίκα έµενε και το φύλαγε. Στη συνέχεια, όλη η ποµπή 
πήγαινε ξανά στο γιαλό και έσερνε το µαλλί για να το πάει στο σπίτι µε γέλια 
και τραγούδια403:  

 
«∆εν έχεις χαϊδεµένη µου ψεγάδι να σου πούνε 
Μον’ είσαι σαν την Παναγιά όταν σε προσκυνούνε. 
Το βουλωτήρι του πασά είναι ετούτη η κόρη 
µηδ’ άνεµος την έδενε, µηδ’ ήλιος την εθώρη 
Γαµπρέ µη λυπηθείς φλουριά  
Και µον’ κάµε ένα κλουβάκι 
Να βάλεις τη νεόνυµφη που ‘ναι σα χανουµάκι.» 
 
Στο δρόµο, οι γυναίκες από τα σπίτια τους περιέλουζαν µε κουβάδες νερό, 

κίνηση που την είχαν για καλό. Όταν έφτανε η ποµπή µε το µαλλί στο σπίτι, 
καλούσαν ανύπαντρα κορίτσια να  σιδερώσουν τα ρούχα. Περιποιόντουσαν 
(δούλευαν) τα ασπρόρουχα, ενώ τα µεσοφόρια και τα άλλα προικιά τα 
κρεµούσαν σε καρφιά, σπάγγους, ή σκοινάκια για να τα δουν οι συγγενείς, οι 
φίλοι και οι συγχωριανοί  που θα έρθουν. Τα προικιά αυτά, την παραµονή του 
γάµου τα πήγαιναν ένα-ένα σαν ποµπή στο σπίτι του γαµπρού όπου τα 
κρεµούσαν.  

Την προπαραµονή του γάµου γέµιζαν τις υφαντές πετσέτες µε κουφέτα και 
τα πήγαιναν στα σπίτια. Αυτό ήταν η πρόσκληση για το γάµο. Τα κουφέτα 
ήταν τζελεπιές (στραγάλια ξεφλουδισµένα), κουκουνάρια ατσάκιστα, κουφέτα 
στρογγυλά και άλλα. Τις πετσέτες επέστρεφαν οι καλεσµένοι.  

Την προπαραµονή, την παραµονή και ανήµερα του γάµου, τα φαγητά ήταν 
ευθύνη του γαµπρού. Στο δρόµο και στο καφενείο διασκέδαζαν οι άντρες, στο 
σπίτι οι γυναίκες. Την παραµονή όµως, έβγαιναν και οι γυναίκες έξω. Τότε 
άρχιζε ο λουτουρµάς (ο γαµήλιος λουτουρµάς δεν γινόταν σε άλλη περίπτωση 
διασκέδασης). Άναβαν µασαλάδες, φωτιές µεγαλύτερες από του Αϊ Γιάννη. Τα 
παιδιά έπαιζαν ελεύθερα. Έπαιρναν τη νύφη και την πήγαιναν σε άλλα 
συγγενικά σπίτια, όπου και εκεί διασκέδαζαν ολόκληρη τη νύχτα404.  

                                                 
402 Αγγ. Ν. ∆ευτεραίος, Το Ψωµί στα έθιµα των Ελλήνων, legato, Αθήνα 2000, σ. 28 
403 Φ. Γιανίκα, Αρχεία Υλικού 1930-1970. Μικροφίλµ: Ιωνία 113, Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών 
404 Ό. π. 
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Ο λουτουρµάς ήταν µια διασκέδαση αποχαιρετισµού. Ήταν αδιανόητο να 
γίνει γάµος χωρίς να τηρηθεί αυτό το έθιµο. Μαζευόταν η οικογένεια για να 
γιορτάσει και να αποχαιρετήσει το παιδί που θα παντρευόταν. Ο µέλλων 
γαµπρός δεν έβλεπε τη νύφη από την παραµονή µέχρι την ώρα του γάµου, 
οπότε και πήγαινε µε τα όργανα στο σπίτι της νύφης για να την πάρει405, ενώ 
πριν τον γάµο συνήθιζαν να κάνουν µπάνιο στο χαµάµ τόσο οι άνδρες όσο και 
οι γυναίκες406. 

Το πρωί ανήµερα του γάµου, 
όσοι άντρες θα πήγαιναν στο 
γάµο ξυριζόντουσαν στο καφε-
νείο το οποίο νοίκιαζε ο γαµπρός. 
Τον κουρέα πλήρωνε επίσης, ο 
γαµπρός. Τότε συνήθιζαν και οι 
γυναίκες να απαλλάσσονται από 
την τριχοφυΐα τους, µε µια ειδική 
τεχνική, µε τη χρήση µεταξωτής 
κλωστής που είχε διαδοθεί από τις 
γυναίκες της Αραβίας. Τη νύφη 
τη χτένιζαν τα κορίτσια και συγγενείς και φίλοι την έραιναν µε νοµίσµατα τα 
οποία έπαιρναν τα κορίτσια που την περιποιόντουσαν. Το ίδιο συνέβαινε και 
όταν γέµιζαν τα στρώµατα και διόρθωναν τα προικιά407.  

Ο γάµος γινόταν το απόγευµα πριν τον εσπερινό. Πριν φύγει η νύφη από 
το σπίτι προσκυνούσε τους γονείς της. Ο πατέρας της έδενε στη µέση ένα 
κόκκινο τσεµπέρι, κατόπιν το έλυνε η µητέρα και το ξανάδενε. Η κίνηση αυτή, 
συµβόλιζε την ευχή να είναι η µέση της νύφης γερή για να αποκτήσει το 
ζευγάρι πολλά παιδιά. 

Μπροστά οι άντρες µε τα όργανα και πίσω οι γυναίκες πήγαιναν στην 
εκκλησία. Πριν πάνε στη θέση τους για να αρχίσει η στέψη, ο γαµπρός και η 
νύφη φίλαγαν τους γονείς και τα πεθερικά και αυτοί τους έδιναν δώρα. 
Προσκυνούσαν τιε εικόνες του  Χριστού και της Παναγίας και ύστερα 
πήγαιναν στη θέση τους.  

Όταν τελείωνε η στέψη, οι γονείς, οι συγγενείς και οι φίλοι φιλούσαν τα 
στέφανα που φορούσαν οι νεόνυµφοι. Τότε, ο παπάς γυρνούσε µε ένα δίσκο 
και ο καθένας έριχνε ό,τι ήθελε για εκείνον. Μετά το χαιρετισµό, οι γονείς του 
γαµπρού έβαζαν ένα γαρίφαλο στο αφτί του και ένα στο στήθος της νύφης. Αν 
δεν υπήρχαν γαρίφαλα δεν έδιναν άλλα λουλούδια. Το γαρίφαλο του γάµου το 
βαράκωναν. Το βαράκι είναι ένα πολύ λεπτό φύλλο χρυσού, σαν 
τσιγαρόχαρτο, που το κολλούσαν στο γαρίφαλο. 

Μόλις έβγαιναν από την εκκλησία σήκωναν στα χέρια τον κουµπάρο και 
εκείνος έπρεπε να τάξει  20, 50, ή 100 οκάδες κρασί για να τον κατεβάσουν. Οι 

                                                 
405 Κ. Πετρίδου, συνέντευξη 
406 Κ. Μανόλογλου, συνέντευξη 
407 Φ. Γιανίκα, ό.π. (υπόσ. 645) 
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παπάδες, οι ψαλτάδες και όλοι οι καλεσµένοι χωρίς όργανα, πήγαιναν στο 
σπίτι του γαµπρού. Εκεί, έπαιζαν παιχνίδια, χόρευαν και διασκέδαζαν µέχρι να 
φύγουν οι καλεσµένοι, έως τα µεσάνυχτα ή την αυγή. ∆εν ήταν ασυνήθιστοι οι 
καβγάδες ανάµεσα σε µεθυσµένους. Ο γαµπρός, όµως, δεν µεθούσε.  

Το τραπέζι του γάµου ήταν πλουσιοπάροχο. Περιελάµβανε κρέας, 
µπουρέκι (σπανακόπιτα), τα περίφηµα σµυρναίικα σουτζουκάκια και ένα πιάτο 
µε κιµά και ρύζι τυλιγµένα σε γαλέτα µε ασπράδι αυγού408.  

Την επόµενη του γάµου ήταν η αντίχαρα. Οι νεόνυµφοι έκαναν άφθονες 
τηγανίτες. Οι καλεσµένοι πήγαιναν να χαιρετήσουν και χόρευαν και 
διασκέδαζαν. Τα γνωστά και στις µέρες µας τραγούδια που συνήθιζαν να 
τραγουδούν στους γάµους ήταν: «Σήµερα γάµος γίνεται» και «Μια πέρδικά 
καθότανε σ’ ανατολή και δύση». Την ηµέρα αυτή κρεµούσαν έξω από το σπίτι 
του ζευγαριού µια τούρκικη σηµαία, καθότι δεν επιτρεπόταν η ελληνική409.  

Τα προικιά ήταν κρεµασµένα για τρεις µέρες µετά το γάµο. Τα 
ξεκρεµούσαν, δηλαδή, µετά από πέντε ηµέρες. Έστελναν από µια φορεσιά στη 
µητέρα του γαµπρού, στους κουνιάδους και στις κουνιάδες410: 

 
«Ας είναι καλορίζικα, ας είναι καλή ώρα 
που θε να βάνει ο γαµπρός 
στεφάνι κι αρρεβώνα». 
 

Ο Θάνατος.  
 
Όταν κάποιος πέθαινε βάζανε έξω από την πόρτα µια κουρτίνα µαύρη, 

καλύπτανε τους καθρέπτες, τα κάδρα και δεν αφήναν τίποτα στολισµένο µέσα 
στο σπίτι411. Τη σωρό του νεκρού, τοποθετούσαν στη σάλα του σπιτιού. Η 
σωρός έµενε στο σπίτι όλη νύχτα και την άλλη µέρα γινόταν η κηδεία. Μόνες 
οι γυναίκες έντυναν το νεκρό, τον πλένανε µε κρασί, όπως το Χριστό. 
Επιστρέφουµε στη γη από την οποία προήλθαµε και γι’ αυτό, όλα τα έθιµα της 
κηδείας ήταν συνδεδεµένα µε τη γη. Τους φορούσαν το σάβανο και από πάνω 
τα ρούχα τους. Τους στόλιζαν µε λουλούδια του κήπου, που τα έφερνε ο 
καθένας που ερχόταν, ενώ όταν πέθαινε µια κοπέλα πριν παντρευτεί, την 
ντύνανε νύφη412. Μετά ερχόταν ο νεκροποµπός. Γύρω από τη σωρό, γυναίκες 
και παιδιά κατεβόδωναν το άτυχο µέλος µε το µοιρολόι τους, µαζί µε τον 
αποχαιρετισµό συγγενών, φίλων και γνωστών.  

Οι γυναίκες µοιρολογούσαν πολύ τους νεκρούς µε τραγούδια λυπητερά, 
όχι όµως, µονότονα. Ένα µοιρολόι έλεγε413: 

 
                                                 
408 Κ. Πετρίδου, συνέντευξη 
409 Ό.π. 
410 Φ. Γιανίκα, ό.π. (υπόσ. 649) 
411 Ε. Λίνα, συνέντευξη 
412 Κ. Πετρίδου, συνέντευξη 
413 Ό.π. 
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 «Αχ, µάνα µου, όσο κι αν κλαις, δεν είσαι σαν κι εµένα 
εγώ θα µπω στη µαύρη γη, στα µαύρα αραχνιασµένα. 
Για δες καπνό, για δες φωτιά, για δες ένα ντουµάνι 
που βγαίνει από το σπίτι µας κι όλο τον κόσµο πιάνει…» 
«Ο χάρος θέλει χτύπηµα µε ασηµένιες µπάλες  
γιατί χωρίζει αντρόγυνα, παιδιά από τους µπαµπάδες (ή από τις 

µανάδες)…» 
«Παραπονιέµαι του καιρού και του καραβοκύρη 
γιατί πολύ µας άργησες σε τούτο το ταξίδι. 
Να ‘ξερες Ανδρονίκη µου (το όνοµα της χήρας) σε τι λιµνιό λιµνάζω 
τα ρουχαλάκια µου κρατώ και τον καιρό κοιτάζω...»  
(δηλαδή, ήταν στο λιµάνι και περίµενε να φτιάξει ο καιρός για να γυρίσει). 
«∆εν είναι κρίµα κι άδικο, να µένει το παλιό δεντρί, να φεύγει το 

κλωνάρι…» 
«Με τη φωτογραφία σου αχ! Στέκω και κουβεντιάζω 
και της µιλώ. ∆εν µου µιλεί αχ! και βαριαναστενάζω. 
Για δες φωτιά, για δες καπνό, αχ! Για δες εκεί ντουµάνι, 
που βγαίνει αφ’ το σπιτάκι µου αχ! Κι ούλο τον κόσµο πιάνει» 
 
Η θλίψη έπεφτε βαριά στο σπιτικό. Όλη η οικογένεια ακόµα και τα παιδιά 

ντύνονταν στα µαύρα. Τα µεγάλα παιδιά άφηναν τα γένια τους για πολύ καιρό 
και έβαφαν τα πουκάµισά τους µαύρα, µε ζουµί από φλούδια ροδιών. Οι 
γυναίκες, οι πιο στενές συγγενείς φορούσαν τσεµπέρι από µέσα, µαντίλι από 
πάνω κι εσάρπα. Οι χήρες δεν έβγαζαν ποτέ πια τα µαύρα µέχρι να πεθάνουν. 
Τραγούδι στο χαροκαµένο σπίτι δεν ακουγόταν για πολλά χρόνια. Μόνο 
µνηµόσυνο γινόταν ως κοινωνική εκδήλωση και τα κόλλυβα ήταν τα µόνα 
γλυκά ζωντανών και νεκρών. Το σπίτι έκλεινε για πολλά χρόνια414. 

Παραδοσιακά θεωρούσαν ότι είναι ντροπή να γίνονται εργασίες στο σπίτι 
όταν κάποιο µέλος της οικογένειας πέθαινε. Αυτό συµβόλιζε τη Μεγάλη 
Εβδοµάδα που πέθανε ο Χριστός, και που φρόντιζαν να µην έχουν δουλειές.  

Είχαν έθιµο να µη µαγειρεύει η οικογένειά του νεκρού για σαράντα µέρες. 
Κάθε µέρα αναλάµβανε µια φίλη ή συγγενής και πήγαινε κάθε βράδυ φαγητό, 
συνήθως, µακαρόνια µε κιµά ή σκέτα στο ταψί, µπουρέκι (σπανακόπιτα) και 
τυρόπιτες. Τρώγανε αποβραδίς και έµενε και για την άλλη µέρα415. 

Η οικογένεια είχε υποχρέωση να µνηµονεύει τους νεκρούς της. Οι τελετές 
για τους νεκρούς επανέρχονταν ολόκληρο το χρόνο, ενώ για εκείνους που 
πέθαναν πρόσφατα ήταν καθορισµένες σε τακτά διαστήµατα416. 
 
 
 

                                                 
414 Γ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 562), σ. 31 και Ό.π. 
415 Κ. Πετρίδου, συνέντευξη 
416 Ε. Παπαταξιάρχης - Ε. Παραδέλλης, ό.π. (υπόσ. 636), σ. 332 
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5. ∆ιατροφή.  
 

Γενικά.  
 
Η τοπική διατροφή του Τσεσµέ, ως τµήµα της κουζίνας της Ιωνίας, 

αποτελεί µια από τις βασικές ενότητες του κορµού της ελληνικής γευστικής 
παράδοσης. Η διατροφική συµπεριφορά των κατοίκων του τόπου καθορίστηκε 
κυρίως, από τις γεωγραφικές και κλιµατολογικές συνθήκες του χώρου όπου 
διαβίωσαν. Τα τοπικά προϊόντα, η ιδιαιτερότητα του γεωγραφικού χώρου – 
πολιτισµικό σταυροδρόµι Ανατολής και ∆ύσης – οι επιρροές που δέχτηκαν 
από τις εθνότητες µε τις οποίες συγκατοίκησαν, σε συνάρτηση µε την 
οικονοµική ευµάρεια και την ευρηµατικότητα της Μικρασιάτισσας νοικοκυράς 
διαµόρφωσαν το χαρακτήρα της τοπικής αυτής, κουζίνας417. Οι Μικρασιάτες 
φηµίζονται για τις πίτες, τα γεµιστά φαγητά και τους µεζέδες τους. Τα γεύµατα 
τους, φρόντιζαν να είναι  όσο µπορούσαν περισσότερο πλουσιοπάροχα. 

 
Το Ψωµί. 

 
Οι Τσεσµελήδες, ως αγροτικός πληθυσµός απέδιδαν µεγάλη αξία στο 

ψωµί, που το ταύτιζαν µε τη διατροφή γενικά. Η χρήση του ήταν επίσης, 
συνδεδεµένη µε τη τους βασικούς σταθµούς της ζωής του ανθρώπου, όπως ο 
γάµος, η γέννηση, ο θάνατος και οι διάφορες θρησκευτικές γιορτές και 
κοινωνικές εκδηλώσεις418.  

Στα περισσότερα σπίτια, οι νοικοκυρές, συνήθιζαν να ζυµώνουν το ψωµί, 
δουλειά η οποία γινόταν µια φορά την εβδοµάδα. Θεωρούσαν πιο καλή τη 
νοικοκυρά που ζύµωνε η ίδια το ψωµί στο σπίτι της. Επικρατούσε η άποψη ότι 
εκείνος που αγόραζε το ψωµί από το φούρνο δεν ήταν καλός γαµπρός. Μετά 
το 1922, η πλειονότητα των αρτοποιών στη Χίο ήταν Τσεσµελήδες419.  

Η νοικοκυρά αποβραδίς ζύµωνε το προζύµι, το σκέπαζε µε µάλλινα για να 
φουσκώσει και να γίνει το ψωµί αφράτο. Σε πολλά σπίτια, ακόµα και αν 
υπήρχε υπηρέτρια, ζύµωναν οι κοπέλες διαδοχικά, γιατί πίστευαν πως όποια 
ζύµωνε θα ήταν πιο όµορφη για επτά µέρες420. Οι θέσεις που είχε η πινακωτή 
ήταν ανάλογες µε τα µέλη της οικογένειας. Οι µικρές οικογένειες είχαν 
πινακωτή µε δύο θέσεις, ενώ έφτανε και τις δέκα. Αφού τη σκέπαζαν, τη 
σταύρωναν τρεις φορές. Τέλος, πρόσεχαν να µη φουσκώσει πολύ το ψωµί και 
γίνει ξινό421. 

Όταν ζύµωναν ανήµερα της γιορτής κάποιου αγίου έψελναν το αντίστοιχο 
κοντάκιο, όπως επίσης και τα Χριστούγεννα που ζύµωναν το χριστόψωµο. Στα 

                                                 
417 Σ. Μπόζη, ό.π. (υπόσ. 616), σ. 11 
418 Αγγ. Ν. ∆ευτεραίος, ό.π. (υπόσ. 644), σ. 13 
419 ∆. Α., Τροβάς, ό.π. (υπόσ. 643), σ. 160 
420 Κ. Πετρίδου, συνέντευξη 
421 Στ. Επιφανείου-Πετράκη, ό.π. (υπόσ. 576), σ. 47 
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πανηγύρια ζύµωναν το µυρωδικό το οποίο ήταν γλυκό ψωµί µε κρασί. 
Έβραζαν γλυκάνισο, δάφνη και κανέλα για τον άρτο και τον έψηναν στο 
ταψί

422. 
Ένα έθιµο κατά τη γέννηση που φανερώνει τη συµβολική και µαγική 

χρήση του ψωµιού είναι το εξής: ο σύζυγος της λεχώνας φρόντιζε να έχει 
πάντα στην τσέπη του τρεις µπουκιές ψωµί  για να µην πειράξει ο σατανάς 
αυτόν και την οικογένεια του423. Κατά την επιστροφή στο σπίτι του, για να 
απασχολήσει και να ξεγελάσει το δαιµόνιο, που αόρατο θα γυρνούσε γύρω 
του, έριχνε κατά διαστήµατα από µια µπουκιά. Έτσι, την ώρα που ο Βελζεβούλ 
θα έτρωγε το ψωµί, εκείνος έµπαινε στο σπίτι, έκλεινε γρήγορα την πόρτα 
πίσω του και έκανε τον σταυρό του. Πίστευαν ότι αν δεν χρησιµοποιηθεί το 
ψωµί, θα προλάβει να µπει το δαιµόνιο ή το ζώδιο µέσα στο σπίτι και τότε «θα 
πλακώσει λιχουσιά τη λεχώ» και στη συνέχεια θα ασθενήσει. Γι’ αυτό, έπρεπε 
να φωνάξουν αµέσως, τον ιερέα να αγιάσει ή την ξορκίστρα για να ξορκίσει το 
δαιµόνιο

424.  
Πρόσεχαν να µην τους πέσει το ψωµί κάτω γιατί πίστευαν ότι αµαρτάνουν. 

Το ψωµί που έπεσε από τα χέρια τους στη γη, θεωρούσαν ότι ανήκει σε όσους 
βρίσκονται µέσα στη γη, δηλαδή στους νεκρούς425. Όταν αυτό γινόταν, το 
σήκωναν και το φίλαγαν τρεις φορές426. 

 
Τα Γαλακτοκοµικά. 

 
Συνήθως κάθε σπίτι είχε µία ή δύο κατσίκες, τις οποίες άρµεγαν κάθε 

µέρα
427. Μάζευαν το γάλα µέσα σε πήλινες αλοιφοµένες µπουρνιές (δοχεία για 

το γάλα). ∆εν συνήθιζαν όµως, να πίνουν γάλα για πρωινό ακόµα και τα παιδιά 
έπιναν καφέ από κριθάρι, βουτώντας ψωµί428. Χρησιµοποιούσαν το γάλα για 
να φτιάξουν τραχανά και κουσκούσι429. Συµπλήρωµα του γεύµατος ήταν το 
σπιτικό τυρί. Από το γάλα έφτιαχναν γιαούρτι, φέτα, τυρί πολύ σκληρό για τα 
µακαρόνια, µυζήθρες διαφόρων ειδών, σκληρές, γλυκές και αλµυρές. Τα 
κεφάλια το τυρί, τα διατηρούσαν στη βουτίνα το οποίο είναι ένα ειδικό βαρέλι 
µε άλµη. Επιπλέον, το καλοκαίρι έφτιαχναν φιδέ και χυλοπίτες430.    

 
 
 

                                                 
422 Κ. Πετρίδου, συνέντευξη 
423 Κ. Μανόλογλου, συνέντευξη 
424 Κ. Μπουσαίου-Μουγιούκου, ό.π. (υπόσ. 632), σ. 60 
425 Ν. Α. Μηλιώρη, Τα Βουρλά της Μ. Ασίας, µέρος Β΄ Λαογραφικά, Αθήνα 1965, σ. 
249 
426 Κ. Μανόλογλου, συνέντευξη 
427 Κ. Πετρίδου, συνέντευξη 
428 Γ. ∆. Αικατερίνης, ό.π. (υπόσ. 641), σ. 238 
429 Γ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 656), σ. 23 
430 Ε. Τσιπνή, συνέντευξη 



Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισµού 154

Τα Φρούτα. 
 
Στον Τσεσµέ υπήρχε αφάνταστη ποικιλία σε φρούτα. Ασφαλώς, υπήρχαν 

σταφύλια, σύκα, ρόδια, κυδώνια. Τα ξακουστά κρεµαστά πεπόνια του Τσεσµέ 
και τα καρπούζια, καθώς και άλλα φρούτα, οι νοικοκυρές τα έδεναν από το 
µίσχο τους τα κρεµούσαν από τη στέγη ή στο κατώι του σπιτιού, και τα 
διατηρούσαν ως τα Χριστούγεννα. Θεωρούσαν ότι ήταν γούρι να έχουν στο 
τραπέζι τους καρπούζι ή πεπόνι, ότι ήταν καλό σηµάδι431.  Πολλά φρούτα τα 
έκαναν γλυκό του κουταλιού και µαρµελάδα. 

Τα σύκα τα ξέραιναν και τα έβαζαν µέσα στις µπουρνιές, κάποια 
συγκεκριµένα πήλινα δοχεία, πάνω από τις µερσυνιές, για να γίνουν οι 
παστελαριές. Με τον τρόπο αυτό τα διατηρούσαν τα σύκα όλη τη χρονιά432. 
Είχαν ιδιαίτερη αδυναµία στα κυδώνια τα οποία µαγείρευαν και ως φαγητό µε 
κρέας, αλλά και στη χόβολη433.  

 
Τα Λαχανικά. 

 
Η διατροφή τους βασιζόταν στα λαχανικά, τα οποία υπήρχαν σε πολύ 

µεγάλη ποικιλία. Όλα τα σπίτια είχαν στο πίσω µέρος ένα µικρό µπαχτσέ µε τα 
απαραίτητα, «δεν µπορούσες να ζήσεις αν δεν είχες χωράφι, έλεγαν». Εκεί 
φύτευαν µελιτζάνες, κολοκύθια, ντοµάτες, αγγούρια το καλοκαίρι ενώ το 
χειµώνα µαρούλια, κρεµµύδια, λάχανα, σκόρδα και άλλα, για τις ανάγκες της 
οικογένειας. Συνήθιζαν να διατηρούν τα άνυδρα για το χειµώνα, καθώς και να 
τα προετοιµάζουν το καλοκαίρι λαχανικά µε διάφορους τρόπους συντήρησης 
(άλµη, ξύδι, αποξήρανση), τα οποία θα κατανάλωναν το χειµώνα434. 

Σε αφθονία υπήρχαν τα άγρια χόρτα, γι’ αυτό και οι  σαλάτες τους ήταν 
συχνά, από τοπικά άγρια χόρτα. Ραδίκια, ζοχοί, βρούβες, τσιµπιτά. 
Μαγείρευαν µολόχες καπαµά, µε σκόρδο και λάδι και µαζί µε ένα κρεµµύδι, 
αποτελούσε αγαπηµένο φαγητό. Γενικά, µαγείρευαν τα λαχανικά µε λάδι. 
Συµπλήρωµα του γεύµατος ήταν οι ελιές, από τα κτήµατα τους435. 

 
Τα Όσπρια. 

 
Τα όσπρια ήταν για τους Τσεσµελήδες, βασικό προϊόν της καθηµερινής 

τους διατροφής. Είχαν µεγάλη παραγωγή σε όσπρια, από τα οποία, τα 
κυριότερα ήταν η φακή, τα κουκιά, ο αρακάς, τα ρεβίθια, η φάβα, τα φασόλια. 
Τα µαγείρευαν µε λάδι. Ιδιαίτερα αγαπηµένα λαδερά ήταν τα µαυροµάτικα 
φασολάκια και τα αµπελοφάσουλα, πρωινού κοψίµατος, µε πολύ ντοµάτα και 

                                                 
431 Κ. Σταµπέλος, ό.π. (υπόσ. 532) 
432 Ζ. Αντωνά, ό.π. (υπόσ. 476) 
433 Γ. Παπαδοπούλου, συνέντευξη 
434 Ό.π. και Ε. Τσιπνή συνενετεύξεις 
435 Γ. Σταµπέλος, ό.π. (υπόσ. 673) 
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ψιλοκοµµένο ξερό κρεµµυδάκι, τα οποία µαγείρευαν στο απέριττο, αλοιφωτό 
τσουκάλι

436. 
Στο φούρνο, κατά τη διάρκεια ψησίµατος του ψωµιού, συνήθιζαν να 

φουρνίζουν ρεβίθια, τα οποία είχαν βάλει από το προηγούµενο βράδυ σε 
αλατόνερο και γίνονταν αφράτα στραγάλια, οι ζελεπιές. Τα στραγάλια, ήταν 
µέρος του καθηµερινού τραπεζιού αλλά και του τελετουργικού στα πανηγύρια 
στους αρραβώνες και στους γάµους437. 

 
Τα ∆ηµητριακά. 

 
Σηµαντικό ρόλο στο καθηµερινό τραπέζι κατείχαν τα δηµητριακά, το 

κριθάρι, το σιτάρι και τα παράγωγά του, όπως, το αλεύρι, το πνιγούρι, οι 
χυλοπίτες, ο φιδές και ο τραχανάς. Οι νοικοκυρές από το καλοκαίρι έφτιαχναν 
τις προµήθειες του χειµώνα.  

Το πνιγούρι (πλιγούρι), το µαγείρευαν ευρύτατα και αποτελούσε φαγητό 
της καθηµερινής τους διατροφής, το µαγείρευαν µε πολύ ντοµάτα, ντόπια, 
άνυδρη, λάδι και καυτερή κόκκινη πιπεριά. Το πνιγούρι ήταν το κολατσιό τους 
κατά τη διάρκεια της εργασίας στους αγρούς, µαζί µε τσακιστή ελιά και 
σαλάτα µε τοµάτα και πιπεριά438. 

Με το πνιγούρι επίσης, συνήθιζαν να αντικαθιστούν το ρύζι, καθώς δεν 
υπήρχε ντόπια παραγωγή ρυζιού. Ως εκ τούτου, χρησιµοποιούσαν το ρύζι στο 
φαγητό των γιορτών, ως προϊόν πολυτελείας και ακόµα439 θεωρούσαν ότι είναι 
ελαφριά τροφή, κατάλληλη για τους αρρώστους440. 

Οι νοικοκυρές για να φτιάξουν µακαρόνια έπλαθαν µακρόστενα κοµµάτια 
ζύµης και τα τρυπούσαν µε βελόνα για να πηγαίνει η σάλτσα παντού. Τα 
µακαρόνια µε κιµά ή σάλτσα τα έφτιαχναν στο ταψί όχι στην κατσαρόλα όπως 
σήµερα. Έβαζαν στο ταψί τα βρασµένα µακαρόνια, έριχναν την σάλτσα ή τον 
κιµά, καίγανε το λάδι και τα περιχύνανε441.  

Για τις χυλοπίτες άνοιγαν φύλο, στη συνέχεια το έκοβαν σε λωρίδες και 
αυτές σε µικρά κοµµατάκια και τα άφηναν να στεγνώσουν στον ήλιο442. 
Μαγείρευαν µε τις χυλοπίτες, το γιατζούµ-πιλάφι και το λουκούµ-πιλάφ µε 
κρέας

443. 
Για να φτιάξουν τον τραχανά άφηναν το γάλα και ξίνιζε, έριχναν αυγά και 

αλεύρι, το ζύµωναν, έκοβαν κοµµατάκια ζύµης και το άφηναν να στεγνώσει 
λίγο, απλωµένο σε ένα σεντόνι. Στη συνέχεια το πέρναγαν από το καλµπούρι, 
το οποίο είναι ένα χοντρό κόσκινο και το άπλωναν ξανά για να στεγνώσει 

                                                 
436 Κ. Χαριστέα, ό.π. (υπόσ. 534) 
437 Κ. Πετρίδου, συνέντευξη 
438 Γ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 629) 
439 Σ. Μπόζη, ό.π. (υπόσ. 659), σ. 172 
440 ∆. Α. Τροβάς, ό.π. (υπόσ. 661), σ. 161 
441 Γ. Παπαδοπούλου, συνέντευξη 
442 Κ. Πετρίδου, συνέντευξη 
443 Γ. Παπαδοπούλου, συνέντευξη 
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εντελώς
444. Μαγείρευαν τον τραχανά µε ντοµάτα και  τραχανόχορτο, ένα άγριο 

χόρτο, το οποίο µάζευαν από τους αγρούς, το άφηναν να ξεραθεί στον ήλιο και 
το οποίο ήταν ιδιαίτερα αρωµατικό445.   

 
Τα Ψάρια. 

 
Ο Τσεσµές είχε πολύ αναπτυγµένη αλιεία, οι λαϊκές τάξεις έτρωγαν 

άφθονα ψάρια. Εποχικά έτρωγαν τόνους, σαρδέλες, κολιούς, µπαρµπούνια, 
κιόµπενες, τουρίκια και παλαµίδες446. Τα µαγείρευαν µε ποικίλους τρόπους, 
σούπα ή τηγανιτά447. Έφτιαχναν γαύρο πλακί µε δενδρολίβανο448. Πολύ 
συνηθισµένα ήταν τα παστά ψάρια, όπως οι παστοί κολιοί και οι παστές 
σαρδέλες

449. Επίσης, έτρωγαν πολλά χταπόδια τα οποία διατηρούσαν και σε 
γυάλινα βάζα µε ξύδι450. 

 
Το Κρέας.  

 
Κρέας έτρωγαν δύο φορές την εβδοµάδα κάθε Πέµπτη και Κυριακή. Την 

Πέµπτη συνήθως, έτρωγαν τα σπιτικά µακαρόνια µε κιµά, ενώ την Κυριακή 
µπορεί να έσφαζαν κότα ή να µαγείρευαν κόκκινο κρέας. Στις γιορτές 
απαραιτήτως, σέρβιραν κρέας το οποίο ήταν κυρίως κατσίκι και το έκαναν 
µαγειρευτό. Χοιρινό ή µοσχαρίσιο κρέας έτρωγαν λιγότερο συχνά451. 
Ορισµένες φορές, στο κρέας του φούρνου αντικαθιστούσαν τις πατάτες µε 
κυδώνια, κοµµένα όπως οι πατάτες και ήταν ιδιαίτερα αγαπητό φαγητό λόγω 
του ότι τα κυδώνια του δίνουν γλυκιά γεύση. Μαγείρευαν βοδινή γλώσσα 
στιφάδο

452. Επίσης, µαγείρευαν πλιγούρι µε κρέας, λάχανο µε κρέας, 
σουτζουκάκια, γιουβαρλάκια, κεφτέδες και άλλα453.  

Περίµεναν τα πρωτοβρόχια του Σεπτεµβρίου, γύρω στο πανηγύρι του 
Σταυρού, όπου ο κόσµος έµενε ακόµα στις φρίτζες, για να µαζέψουν 
σαλιγκάρια. Τα µαγείρευαν γιαχνί, στο πήλινο τσουκάλι, µε λευκό κρεµµύδι, 
ντοµάτα και πολύ λάδι. Τα σαλιγκάρια ήταν φαγητό της εξοχής454. 

 
 
 

                                                 
444 Ό.π. 
445 Μ. Ψωµά, συνέντευξη 
446 Γ. Βαλαµπούς, ό.π. (υπόσ. 680) 
447 Κ. Πετρίδου, συνέντευξη 
448 Γ. Λίνας, συνέντευξη 
449 Σ. Μπόζη, ό.π. (υπόσ. 681), σ. 159 
450 Κ. Πετρίδου, συνέντευξη 
451 Ό.π. 
452 Μ. Ψωµα, συνέντευξη 
453 Γ. Παπαδοπούλου, συνέντευξη 
454 Ζ. Αντωνά, ό.π. (υπόσ. 674) 
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Οι Πίτες.  
 
Οι νοικοκυρές έφτιαχναν πολύ συχνά πίτες µε διάφορα υλικά, γλυκές και 

αλµυρές, επειδή προσπαθούσαν µε τα υλικά που διέθεταν στα χωράφια τους να 
χορτάσουν και να ευχαριστήσουν την οικογένεια τους455.  

Πολύ συχνά έφτιαχναν πίτες, τις οποίες ονόµαζαν µπουρέκια. Η διαφορά 
του µπουρεκιού από τη συνηθισµένη πίτα είναι ότι δεν έχει απλώς, µία στρώση 
φύλλου και µια γέµισης, αλλά το φύλλο είναι στριφτό και συνεχόµενο. Το 
µπουρέκι ήταν συνήθως, ατοµικό. Είχαν πολλά είδη γέµισης456. «Μπουρέκι» 
λεγόταν συνήθως, η σπανακόπιτα, µε ψιλοκοµµένο σπανάκι, κρεµµύδι και 
κουκουνάρια. Υπήρχε το κολοκυθίτικο µπουρέκι, µε βρασµένο πολτό 
κολοκύθας, ρύζι και ζάχαρη457. Τα τυροπιτάκια τα έφτιαχναν στριφτά, ή 
τρίγωνα

458.  
 

Τα Γεµιστά Φαγητά. 
 
Τα γεµιστά φαγητά ήταν τα κυρίως πιάτα του καθηµερινού τραπεζιού. Τα 

γεµιστά µε κιµά αποτελούσαν το κυρίως πιάτο του γιορτινού τραπεζιού. 
Περισσότερο συνηθισµένα ήταν τα γιαπράκια που είναι ντολµάδες µε ρύζι και 
κιµά τυλιγµένο σε κληµατόφυλλα, οι λαχανοντολµάδες γιαλαντζί, τα 
παπουτσάκια, οι γεµιστές µελιτζάνες, ντοµάτες, πιπεριές, κολοκυθάκια και 
πατάτες, µαγειρεµένα είτε µε γέµιση κιµά459, είτε λιγότερο συχνά, λαδερά, 
µόνο µε ρύζι. Επίσης, αντικαθιστούσαν το ρύζι των κρεάτινων φαγητών µε 
πλιγούρι

460.  
 

Μεζέδες. 
 
Τα βράδια έδιναν το άρωµα τους οι συνήθως, πικάντικοι µεζέδες που 

συνόδευαν πάντοτε το ποτό, ούζο ή ρακή και υπήρχαν σε µεγάλη ποικιλία. 
Αγαπηµένοι µεζέδες ήταν το ψηµένο λιόκαφτο χταπόδι, το µπαρµπούνι, η 
παστή σαρδέλα, τα χέλια Μπουρούς, το καπνιστό νίτικο Έβρου, η λακέρδα της 
Πόλης, το σκουµπρί της άλµης, το κόκκινο χαβιάρι Βλαδιβοστόκ και ο 
ρώσικος γλωσσάτος ταραµάς461. 

Κρεάτινοι µεζέδες ήταν η µοσχαρίσια γλώσσα, ο πολίτικος παστουρµάς 
και τα ντόπια λουκάνικα. Αγόραζαν τα λουκάνικα από το ξακουστό µαγαζί 

                                                 
455 Κ. Πετρίδου συνέντευξη 
456 Αγγ. Τσαγκρή, συνέντευξη 
457 Σ. Μπόζη, ό.π. (υπόσ. 691), σ. 162 
458 Γ. Παπαδοπούλου, συνέντευξη 
459 Ό.π. 
460 Σ. Μπόζη, ό.π. (υπόσ. 699), σσ. 165, 172 
461 ∆. Σκαµπάγκας, ό.π. (υπόσ. 521) 
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των αδελφών Τσαπαλά και τα ξέραιναν στον αέρα κρεµασµένα στα παράθυρα 
και στις πόρτες τους. Τα έψηναν στα κάρβουνα, πάνω στο µαγκάλι462.  

Ο καρπός της τσικουδιάς, της άγριας φιστικιάς, τα τσίκουδα, µικρός και 
στρογγυλός σαν πιπέρι, ήταν µεζές για το τσίπουρο και γενικότερα αποτελούσε 
τον πασατέµπο τους. Τέλος, συνόδευαν το ούζο µε ξερά φρούτα463. 

 
Τα Γλυκίσµατα. 

  
Οι Τσεσµελιές είχαν µεγάλη παράδοση στα γλυκά και πάντοτε διέθεταν σε 

αφθονία κυρίως, γλυκά του κουταλιού και του ταψιού. Στις αγροτικές περιοχές 
έφτιαχναν ροδοζάχαρη. Από την τσικουδιά, έβγαζαν το τσικουδόλαδο που το 
χρησιµοποιούσαν στα γλυκίσµατα464. Χρησιµοποιούσαν επίσης, γλυκόριζα την 
οποία έφερναν µε καµήλες από την ανατολή465. 

Οι νοικοκυρές έφτιαχναν µεγάλη ποικιλία από γλυκά του κουταλιού µε 
φρούτα, ακόµα και λαχανικά. Τα πιο συνηθισµένα γλυκά του κουταλιού ήταν 
το καρουλιαστό νεράντζι, το ξυστό κυδώνι, το σταφύλι από διαλεκτές ρόγες 
του εκλεκτού ροζακιού, γεµισµένο µε αµύγδαλο466, το σύκο, το καρπούζι, το 
καρότο, το λεµονάκι, το µανταρινάκι, το κεράσι, το µελιτζανάκι, το φιστίκι και 
άλλα

467. 
Το γλυκό του κουταλιού το σέρβιραν σε δίσκο µε  δαντελένιο σεµέν σε 

ένα µπολάκι για όλους του καλεσµένους και όχι σε ξεχωριστά πιατάκια. Τα 
κουταλάκια τα έβαζαν όλα µαζί σε ένα ποτήρι µε νερό. Για ανέκδοτο έλεγαν  
για κάποιον που δεν γνώριζε τον ιδιαίτερο, αυτό, τρόπο σερβιρίσµατος και δεν 
µπορούσε να τελειώσει όλο το γλυκό που περιείχε το µπολάκι468.  

Ακόµα έφτιαχναν µαρµελάδες και κοµπόστες από βερίκοκο, γιαρµά και 
ροδάκινο

469. Από τα σύκα, λιαστά ή φουρνισµένα, παρασκεύαζαν τις 
παστελαριές, µε σουσάµι και αµύγδαλα ή καρύδια και διάφορα µπαχαρικά, 
όπως κανέλα, γαρίφαλο, µοσχοκάρυδο και δάφνη. Από το κυδώνι έφτιαχναν τα 
ρετσέλια. Από τη γλυκιά κολοκύθα, έφτιαχναν γλυκό µπουρέκι470. Επίσης, 
έφτιαχναν µουσταλευριά. Η ηµίχλωρη µουσταλευριά παρασκευαζόταν το 
καλοκαίρι. Αφού στέγνωνε για λίγο στον ήλιο, της έριχναν σουσάµι και 
κανέλα και την φύλαγαν σε κιούπι για το χειµώνα471. 

                                                 
462 Ό.π. 
463 Ι. Προβελεντιανός, ό.π. (υπόσ. 494), ∆. Α. Τροβάς, ό.π. (υπόσ. 682), σ. 35 
464 ∆. Α. Τροβάς, ό.π., σ. 35 
465 ∆. Ι. Αρχιγένης, ό.π. (υπόσ. 583), σ. 30 
466 Ζ. Αντωνά, ό.π. (υπόσ. 696) 
467 Ε. Τσιπνή, συνέντευξη 
468 Κ. Χαριστέα, ό.π. (υπόσ. 678) 
469 Ε. Τσιπνή, συνέντευξη 
470 ∆. Α. Τροβάς, ό.π. (υπόσ. 706), σ. 37 
471 Κ. Πετρίδου, συνέντευξη 
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Έφτιαχναν τα περίφηµα τσουρέ-
κια µε µαχλέπι και τα φηµισµένα 
σµυρναίικα κουλουράκια στα οποία 
βάζανε σταχτόνερο και όχι αµµω-
νία

472. Από τα γλυκά του ταψιού, τα 
πιο συνηθισµένα ήταν ο µπακλαβάς 
και το κανταΐφι. Γλυκό του χειµώνα 
ήταν η ζεστή πίτα µε βούτυρο και 
ζάχαρη, ψηµένη στο σπιτικό φούρνο 
της αυλή. Άλλα αγαπηµένα γλυκά 
ήταν η τρεµούλα και οι  τηγανίτες µε 
πετιµέζι

473. 
Υπήρχε, βέβαια, το ζαχαροπλα-

στείο. Χαλβατζίδικο - Καραµελάδικο 
ονοµαζόταν. Έφτιαχνε καραµέλες 
από κανέλα, µαστίχα και µέντα και 
σκληρό χαλβά από λιωµένη ζάχαρη, 
σκληρές πίτες µε καβουρντισµένο 
σουσάµι και παστέλι από σουσάµι. 
Ερχόντουσαν και παστελάδες από τη 
Χίο. Από τον Τσεσµέ δεν έλειπε το 
παγωτατζίδικο. Έφτιαχνε ντοντουρµά 
(παγωτό) µε µαστίχα και αφρό-
γαλο

474.                                                                         
                                                                              Παγωτοµηχανή 
 
 

Ποτά και Ροφήµατα. 
 
Τα σπίτια είχαν την δική τους παραγωγή σε ποτά. Τα έφτιαχναν κατά τους 

καλοκαιρινούς συνήθως µήνες και τα φύλαγαν στο κατώι. Τα ποτά τους ήταν  
το ούζο, που το έφτιαχναν µε απόσταξη475. Το τσίπουρο, το ρακί µε γλυκάνισο, 
για την παρασκευή του οποίου γινόταν µεγάλη κατανάλωση στο ντόπιο 
γλυκάνισο και ήταν ονοµαστό. Το κρασί του Τσεσµέ ήταν φηµισµένο, 
µπρούσκο, µαύρο, προερχόταν από µια ποικιλία σταφυλιών η οποία έχει πια 
εξαφανιστεί

476. Κάθε οικογένεια έπρεπε απαραιτήτως να φτιάξει και το λικέρ 
της χρονιάς. Το λικέρ ήταν συνήθως βύσσινο ή δαµάσκηνο, στο οποίο έριχναν 

                                                 
472 Ε. Τσιπνή, συνέντευξη 
473 Ζ. Αντωνά, ό.π. (υπόσ. 708) 
474 Κ. Σηµηριώτης, ό.π. (υπόσ. 533) 
475 Κ. Πετρίδου, συνέντευξη 
476 Ντοκιµαντέρ, Ε. Πουλάκη, Ρεϊς-Ντερέ, ΕΤ-3, (11-5-2005) 
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κονιάκ, ζάχαρη και µυρωδικά, κανέλα και γαρίφαλα και το άφηναν να ψηθεί 
στον ήλιο477. 

Αγαπηµένο αναψυκτικό ήταν η βυσσινάδα που την έφτιαχναν οι γυναίκες 
στα σπίτια και η σουµάδα φτιαγµένη από πολτοποιηµένα πικραµύγδαλα, 
ζάχαρη και νερό, το οποίο σέρβιραν στους αρραβώνες και τους γάµους και το 
έφερναν από τη Χίο478.  

Ο αράβικος καφές ήταν πολύ ακριβός. Έτσι, έπιναν καφέ από κριθάρι ή 
ρεβίθι τον οποίο αλέθανε στο χερόµυλο479. 

 
Ξάουστα. 

 
Ξάουστα, λεγόταν η περίοδος από το τέλος Αυγούστου ως τις αρχές 

Σεπτεµβρίου, πριν ο κόσµος γυρίσει από τις φρίτζες στον Τσεσµέ. Την περίοδο 
αυτή, έπρεπε να γίνουν από τις νοικοκυρές πολλές εργασίες, ως προετοιµασία 
για τις προµήθειες του χειµώνα. Έπρεπε να καθαρίσου  το σιτάρι για το 
πνιγούρι, να παρασκευάσουν τα µακαρόνια, τις χυλοπίτες, τον τραχανά, το 
φιδέ

480 και να στυφτούν οι ντοµάτες για το ντοµατόζουµο, το οποίο έβραζαν σε 
πολύ µεγάλα, χάλκινα καζάνια, όλη την ηµέρα µέχρι «να δέσει»481.  

Στη συνέχεια, έπρεπε να φουρνίσουν τα σύκα για τις παστελαριές, να 
διαλεχτεί η σταφίδα του σπιτιού, η οποία θα φουρνιζόταν επίσης και θα 
φυλαγόταν πατηµένη και αυτή, όπως τα σύκα, σε πήλινα δοχεία. Έπρεπε να 
γίνει το πετιµέζι, το οποίο έβραζε σε ένα µεγάλο µπακιρένιο καζάνι, που ήταν 
στηµένο σε ένα ιδιαίτερο κτίσµα, δίπλα στο φούρνο και στο µαγαζί. Το 
βράσιµο του πετιµεζιού ήταν ιεροτελεστία και τα παιδιά το περίµεναν µε 
ανυποµονησία γιατί την ίδια µέρα ζύµωναν τα κολυκάκια. Αυτά ήταν µικρά 
κουλουράκια µε αλεύρι και νερό, χωρίς µαγιά, άζυµα και τα έριχναν στο 
πετιµέζι που έβραζε για να ψηθούν. Μετά το ψήσιµο τα έβγαζαν από το καζάνι 
µε µια τρυπητή κουτάλα, τα περνούσαν σε µικρές βέργες αµυγδαλιάς και τα 
πρόσφεραν µε αυτό τον τρόπο. Την ίδια µέρα γινόταν και το ρετσέλι, που ήταν 
κοµµάτια από κυδώνια και γλυκοκολοκύθα, τα οποία έβραζαν στο πετιµέζι και 
τα διατηρούσαν σε πήλινα δοχεία για το χειµώνα482.  

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
477 Ε. Τσιπνή, συνέντευξη 
478 Ό.π. 
479 Στ. Παγωνάκης, συνέντευξη 
480 Ε. Τσιπνή, συνέντευξη 
481 ∆. Α. Τροβάς, ό.π. (υπόσ. 712), σ. 39 
482 Ό.π. 
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Η ∆ιατροφή µε τον Κύκλο του Έτους. 
 

1 .  Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Θεοφάνια.  
 

Τα γεύµατα, τις ηµέρες αυτές, ήταν πολύ περισσότερο πλουσιοπάροχα από 
τις άλλες µέρες, ακόµα και για τον πιο φτωχό, καθώς λειτουργούσαν µαγικά, 
µε σκοπό την επιδίωξη της ευφορίας. «Όπως τρώµε σήµερα, να τρώµε όλο το 
χρόνο» ευχόντουσαν, κάνοντας µια συγκινητική προσπάθεια να εκβιάσουν τη 
ζωή, ώστε να µην αφήσει πεινασµένους στο πέρασµά της, όχι µόνο τους 
ανθρώπους του σπιτιού, αλλά και όλο τον κόσµο. Από εδώ πηγάζει και η 
φροντίδα για τους φτωχούς και η εντονότερη «φιλανθρωπική» κίνηση που 
χαρακτηρίζει τις Γιορτές. Η ζεστασιά της εστίας και το καλό φαγητό δεν 
µπορούσε να αφήσει ξεχασµένο το συνάνθρωπο. Το τραπέζι στο σπίτι δεν 
αδειάζει, ώστε να τρώνε και οι περαστικοί. Ακόµα και τα ζώα έπρεπε να τρώνε 
καλύτερα, καθώς µπορεί να τα ρωτούσε ο Αϊ-Βασίλης και έπρεπε να είναι 
ευχαριστηµένα. Η νοικοκυρά φρόντιζε για όλα, το καλό φαγητό, το ψήσιµο 
του γιορτόψωµου, τη βασιλόπιτα και τα γλυκά483. 

Κάθε σπίτι έπρεπε να ζυµώσει το Χριστόψωµο, το οποίο ήταν πιο αφράτο 
από το καθηµερινό ψωµί. Το στόλιζαν κάνοντας ένα σταυρό από την ίδια ζύµη 
και βάζοντας στη µέση ένα καρύδι και έριχναν σουσάµι. Το έκοβαν όπως τη 
βασιλόπιτα. Κατά τη διάρκεια του ζυµώµατος του άρτου τα Χριστούγεννα 
έψελναν

484.  
 

      Τα Γλυκά του ∆ωδεκαήµερου.  
 

Τα πολλά γλυκίσµατα ήταν απαραίτητα για το ∆ωδεκαήµερο. Αυτά 
αναδείκνυαν την εγκάρδια διάθεση, τη σπιτική αξιοπρέπεια, ώστε να υπάρχει 
στο σπίτι κάτι ευχάριστο να προσφερθεί στον ξένο, αλλά και την επιδίωξη να 
γίνει γλυκιά η διάθεση των επισκεπτών και να είναι γλυκό το αποτέλεσµα των 
ευχών τους. Γενικότερα, η άφθονη διάθεση γλυκισµάτων, όχι µόνο στους 
ξένους, αλλά και στους ανθρώπους του σπιτιού, αποβλέπει στο να 
καλοπιάσουν τα πνεύµατα, σε µια γλυκιά διάθεση αγάπης και στοργής, που θα 
απορρέει από µια ικανοποιηµένη, γλυκιά ζωή485. 

Η νοικοκυρά, σε ό,τι αφορά τα γλυκίσµατα, έδειχνε τη δεξιοτεχνία της. 
Την παραµονή της Πρωτοχρονιάς ζύµωνε τη φηµισµένη σµυρναίικη 
βασιλόπιτα µε µαχλέπι. Τη στόλιζαν φτιάχνοντας κλαδιά, λουλούδια και 
φύλλα µε την ίδια ζύµη. Περιµετρικά έβαζαν ένα κορδόνι και στη µέση το έτος 
επίσης µε ζύµη486. 

Ακόµη, έφτιαχναν µε τη ζύµη της βασιλόπιτας και µικρές πίτες, τα 
αετούδια που είχαν στην επιφάνεια ανάγλυφο το δικέφαλο αετό. Την παραµονή 

                                                 
483 ∆. Σ. Λουκάτος, (υπόσ. 593), σ. 56 
484 Κ. Πετρίδου, συνέντευξη 
485 ∆. Σ. Λουκάτος, ό.π. (υπόσ. 725), σ. 57 
486 Κ. Πετρίδου, συνέντευξη 
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έδιναν στα ζώα ένα κοµµάτι γλυκό, ώστε όταν περνούσε τα µεσάνυχτα ο Αϊ-
Βασίλης και τα ρωτήσει, να του πουν ότι είναι ευχαριστηµένα από τη φροντίδα 
που τους δείχνουν487. 

 Η βασιλόπιτα αποτελεί ένα συνδυασµό του εορταστικού άρτου και του 
µελιπήκτου των αρχαίων προσφορών, τόσο προς τους αγίους όσο και προς 
τους νεκρούς ή τους κακά πνεύµατα, για την εξασφάλιση της υγείας και της 
καλής τύχης. Γι’ αυτό, τα πρώτα κοµµάτια που ξεχωρίζουν είναι για το 
Χριστό, την Παναγία, τον Άγιο Βασίλη, το σπίτι (τα εφέστια πνεύµατα), τους 
αγρούς (τα πνεύµατα της παραγωγής), τα ζώα (παλαιός τοτεµισµός), τους 
πεθαµένους και τους ξενιτεµένους488.  

Η αγαπητή στο λαό, δοκιµασία της τύχης γίνεται µε το νόµισµα της 
βασιλόπιτας, αναδεικνύοντας τον ευνοηµένο της βραδιάς. Οι οιωνισµοί της 
καλής χρονιάς και τα σύµβολα υγείας και δύναµης είναι φανεροί. Η δύναµη 
του νοµίσµατος που ζυµώθηκε και ψήθηκε µαζί µε το ψωµί, είναι η δύναµη 
της γονιµότητας για τα κτήµατα του σπιτιού. Ο σταυρός είναι η θεϊκή 
παρουσία. Επίσης, τα γεωργικά και ποιµενικά σύµβολα που βάζουν στο ζυµάρι 
βοηθάνε την παραγωγή και την κτηνοτροφία του σπιτιού. Τελικά, ολόκληρη η 
πίτα µε τα κοµµάτια της φέρνει την ευλογία και την καλή τύχη. Με τις µερίδες 
που προσφέρονται στο Χριστό, την Παναγία και τον Άγιο Βασίλη, η πίτα έχει 
αγιαστεί

489. 
Επίσης, έφτιαχναν φοινίκια (µελοµακάρονα) γεµιστά µε αµύγδαλο και 

καρύδι που τα έτρωγαν µελωµένα και αµέλωτα
490. Τα φοινίκια 

(µελοµακάρονα) και τα άλλα µειλίγµατα των ηµερών αυτών, σύµφωνα µε τον 
∆ηµ. Λουκάτο, αποτελούν θύµηση και προσφορά στους νεκρούς. Είναι 
αναγκαία και εκείνων η συµπαράσταση και η ευχή, για τα όσα υπάρχει 
ανησυχία ή επιδίωξη491, ενώ σύµφωνα µε τη Σ. Μπόζη, τα φοινίκια 
συµβολίζουν τον σπαργανωµένο Χριστό492.  

Γλύκισµα των ηµερών είναι και οι κουραµπιέδες, τα σεκέρ-λουκούµια όπως 
τους έλεγαν, που για να τους φτιάξουν έπρεπε να χτυπάνε το βούτυρο µε τη 
ζάχαρη µε το χέρι, ώρες, για να ασπρίσει, σε µια λεκάνη πήλινη493.  

Αγαπητό γλύκισµα ήταν οι δίπλες που τις λέγανε ψαθούρια, ή φρύγανα. 
Άνοιγαν µε τη µατσόβεργα φύλλο κρούστας, το έκοβαν σε λωρίδες και έκαναν 
φιογκάκια. Τα τηγάνιζαν µε πολύ λάδι και τις σερβίριζαν µε σιρόπι από πάνω 
ή µέλι και καρύδια. Τέλος, τις µέρες αυτές, δεν έλειπε από κανένα σπίτι τα 
αµυγδαλωτά και ο µπακλαβού494.  

                                                 
487 Σ. Μπόζη, ό.π. (υπόσ. 702), σ. 160 
488 ∆. Σ. Λουκάτος, ό.π. (υπόσ. 727), σσ.125-126 
489 Ό.π., σσ. 127-128 
490 Μ. Ψωµά, συνένετυξη 
491 ∆. Σ. Λουκάτος, ό.π. (υπόσ. 730), σ. 57 
492 Σ. Μπόζη, ό.π. (υπόσ. 729), σ. 173 
493 Μ. Ψωµά, συνέντευξη.  
494 Ό.π. και ∆. Α. Τροβάς, ό.π. (υπόσ. 723), σ. 37 
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Τη νύχτα της παραµονής της Πρωτοχρονιάς, οι γυναίκες έβαζαν κάτω από 
το εικονοστάσι του σπιτιού, ένα τραπέζι, στρωµένο, µε διάφορα γλυκίσµατα 
και νερό για να φάει και να πιει ο Άγιος Βασίλης αν κατέβει495. 

Την επόµενη το πρωί ήταν έθιµο, να γίνεται ανταλλαγή δώρων, που ήταν 
πάντοτε γλυκίσµατα, σε συγγενείς και φίλους, Τούρκους και Έλληνες. Το κάθε 
σπίτι έστελνε µε την κόρη γλυκίσµατα σε υφαντές πετσέτες αυτό ήταν και το 
«ποδαρικό» για το καλό του χρόνου496. 
 

2.  Η Τσικνοπέφτη. 
 

Τα φαγητά που έπρεπε να έχει το τραπέζι της Τσικνοπέφτης όπως την 
έλεγαν, ήταν δύσκολα και χρονοβόρα, γι’ αυτό, όλες οι γυναίκες της 
οικογένειας, από τη µικρότερη κόρη µέχρι τη γιαγιά συνεισέφεραν από νωρίς 
το πρωί. Μαγείρευαν  το λουκούµ-πιλάφ ή λουκούµι-πιλάβι, µε σπιτικές 
χυλοπίτες και κιµά ή σκέτο, µε βούτυρο και τυρί. Το όνοµά του προδίδει τη 
γευστικότητά του, αλλά η διαδικασία παρασκευής του, δύσκολη. Απαιτούσε 
την ιδιαίτερη προετοιµασία για το ζύµωµα και την κοπή των χυλοπιτών. Στη 
συνέχεια, θα στηθεί το χαρανί (η χύτρα) µε πολύ νερό. Όταν άρχιζε να βράσει 
έριχναν τις χυλοπίτες και µετά το βράσιµο τις στράγγιζαν. Σερβίριζαν το 
φαγητό σε µια µεγάλη φαγιάντσα (πιατέλα) µε πολύ κιµά, τριµµένο τυρί και 
σάλτσα ντοµάτα και στη συνέχεια, το περίχυναν µε ζεµατιστό βούτυρο497. 

Την ηµέρα αυτή, το τραπέζι έπρεπε να έχει και τυρόπιτα. Το φύλλο 
ανοιγόταν µε τη µατσόβεργα, (κυλινδρική ξύλινη βέργα) και χρειαζόταν 
τεχνική.Το γλυκό της ηµέρα ήταν το κανταΐφι, που το έβαζαν στο φούρνο, 
όταν πύρωνε αρκετά και ερχόταν στο καράρι του (στο κατάλληλο σηµείο)498. 

 

3.  Του Αγίου Φιλίππου, Απόκριες και Καθαρή ∆ευτέρα 
 

Του Αγίου Φιλίππου και τις Απόκριες, η νοικοκυρά θα µαγείρευε πάλι το 
λουκούµ-πιλάφ µε σπιτικές χυλοπίτες και κιµά ή σκέτο, µε βούτυρο και τυρί. 
Το γλυκό της περιόδου αυτής ήταν το κανταΐφι το οποίο δε έλειπε από κανένα 
σπίτι. Την Καθαρή ∆ευτέρα, το ψωµί ζυµωνόταν νηστίσιµο, η λαγάνα, όπως 
και τα άζυµα της Π. ∆ιαθήκης. Μαγείρευαν πολλά νηστίσιµα φαγητά και 
µάζευαν από την ακρογιαλιά που πήγαιναν εκδροµή, πεταλίδες, χοχλιούς και 
αχινούς

499.  
 

4. Η Νηστεία της Σαρακοστής.  
 

Οι Τσεσµελήδες ήταν αυστηροί στη νηστεία τους. Νήστευαν ακόµα και τα 
παιδιά δεκαπέντε µέρες το κρέας και µια εβδοµάδα το λάδι, ώστε να 

                                                 
495 Γ. ∆. Αικατερίνης, ό.π. (υπόσ. 670), σ. 177 
496 ∆. Α. Τροβάς, ό.π. (υπόσ. 736), σ. 39 
497 Ό.π., σ. 57 
498 Ό.π. 
499 Ό.π. 
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προετοιµαστούν για την Αγία Κοινωνία500. Κατά τη διάρκεια των νηστειών 
τρώγανε καλαµάρια γεµιστά, µυδοπίλαφο, γυαλερές (γυαλιστερές), σουπιές 
κοκκινιστές, ψευτόπιτες, σωλήνες, χταπόδι, κουκοµύτες, βρεχτοκούκια, 
τουρσί, ρεβιθοκεφτέδες, µπαλίκια, νταραµά (ταραµά), σαλάτες, 
γυφτοφάσουλα, βορβούς. Γενικά έτρωγαν ότι τρώµε και σήµερα, νερόβραστα 
λαχανικά, µακαρόνια και όσπρια501. Την Κυριακή των Βαΐων, το τραπέζι 
περιελάµβανε οπωσδήποτε φρέσκο ή παστό ψάρι, συνήθως, κολιό502. 

 

5. Τα Πασχαλινά. 
 

Από την αρχή της Μεγάλης Εβδοµάδας, οι νοικοκυρές έφτιαχναν τα 
κολίκια που είναι νηστίσιµα γλυκά και αλµυρά στρογγυλά κουλουράκια σαν 
στεφάνια. Επίσης, τα περίφηµα σµυρναίικα κουλούρια και σµυρναίικα 
τσουρέκια µε µαχλέπι, καθώς και τα κουλουράκια αµµωνίας που ήταν τα 
παραδοσιακά γλυκά του Πάσχα503. Επίσης, έφτιαχναν τσουρέκια για τα παιδιά 
της οικογένειας που είχαν διάφορα σχήµατα, κουνελάκια ή ανθρωπάκια504. 
Έθιµο των ηµερών ήταν να φτιάχνουν µια κούκλα από τη ζύµη του τσουρεκιού 
για τα παιδιά και µε αυτή τα παιδιά πήγαιναν στα σπίτια για να ευχηθούν. Εκεί 
τους έδιναν δώρο αυγά και κουλούρια505. Κατά τη διάρκεια του ζυµώµατος του 
άρτου το Πάσχα, οι νοικοκυρές έψελναν.  

Τη Μεγάλη Πέµπτη έβαφαν κόκκινα αυγά, βράζοντας παπαρούνες για να 
πάρουν το κόκκινο χρώµα στο νερό που έβραζαν τα αυγά.Το φαγητό της Μ. 
Παρασκευής ήταν οι φακές. Όταν ο σταυρωµένος Χριστός δίψασε, οι Ρωµαίοι 
του δώσανε ξύδι. Έτσι και οι Τσεσµελήδες, κατ’ έθιµο έτρωγαν φακές, που 
χρειάζονται ξύδι506. 

Την ηµέρα της Λαµπρής, στις Λαµπρόσκαλες έσφαζαν κατσίκι ή αρνί. Το 
έψηναν στο τσουκάλι ή στο φούρνο. Επίσης, µαγείρευαν τα µπουµπάρια µε 
ρύζι. Το πασχαλινό τραπέζι δεν περιελάµβανε µαγειρίτσα και  σουβλιστό 
αρνί

507. Τη νύχτα, µετά την Ανάσταση, έπιναν σούπα από ζωµό κρέατος µε 
αυγολέµονο και έτρωγαν τζιεράκια (συκωταριά τηγανητή) και σγαρδουµάκια, 
που ήταν αρνίσια ή κατσικίσια έντερα τηγανισµένα µε αυγά και φρέσκια 
µυζήθρα. Απαραίτητα ήταν τα κόκκινα αυγά και οι φηµισµένες τους πίτες508.  

 
 

                                                 
500 Κ. Χαριστέα, ό.π. (υπόσ.710) 
501 Ε. Τσιπνή, συνέντευξη 
502 Αγγ. Τσαγκρή, συνέντευξη 
503 Κ. Πετρίδου και Ε. Τσιπνή, συνεντεύξεις 
504 Αγγ. Τσαγκρή, συνέντευξη 
505 Ε. Τσιπνή, συνέντευξη 
506 Αγγ. Τσαγκρή, συνέντευξη 
507 Άγνωστος, «Πάσχα Στη Μικρά Ασία. Ήθη, Έθιµα και Προετοιµασία για το Τραπέζι 
της Λαµπρής», Η Νέα Ερυθραία Κάθε Εβδοµάδα, Αθήνα (8/4/04), σ. 5 
508 Κ. Πετρίδου, συνέντευξη 
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Η Συµβολή των Προσφύγων στην Ανάπτυξη της Ελλάδας. 
 
Το προσφυγικό στοιχείο, πρώτιστα, συνεισέφερε στην επίλυση του 

έντονου δηµογραφικού προβλήµατος που αντιµετώπιζε το ελληνικό κράτος509. 
Ο ερχοµός τους βοήθησε πολλές περιοχές τις Ελλάδας να αποκτήσουν 
εθνολογική οµοιογένεια. Οι πρόσφυγες µετέβαλλαν τον εθνικό χαρακτήρα 
ολόκληρων επαρχιών, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, όπου υπήρχε µεγάλος 
πληθυσµός Βουλγάρων και µουσουλµάνων510.  

Ψηφίστηκαν νοµοθετικά διατάγµατα σχετικά µε τα σχέδια πόλεων, το 
τρόπο ανέγερσης οικοδοµών και της παραχώρησης κτηµάτων του δηµοσίου511. 
Τα διατάγµατα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο νέο πρόσωπο κυρίως των 
µεγάλων πόλεων, Αθήνας και Θεσσαλονίκης, γιατί το κράτος προσφέροντας 
φθηνή περιαστική γη  και αργότερα, δάνεια στους πρόσφυγες, αξιοποίησε το 
χώρο επεκτείνοντας µελλοντικά τα σύνορα των πόλεων και τους δέσµευσε µε 
τη διαδικασία αγοράς µόνιµης και µη εµπορεύσιµης κατοικίας. Σύµφωνα µε 
αυτά, ο συνοικισµός της Νέας Κρήνης στη Θεσσαλονίκη, µαζί µε τους 
συνοικισµούς Ρύσιον, ∆έρκοι και Κουρί αναγνωρίστηκαν ως αυτόνοµη 
κοινότητα, την κοινότητα Ρυσίου, ο οποίος έχει γίνει δήµος512. Στην 
πρωτεύουσα, οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν περιφερειακά µέσω κρατικής 
πρωτοβουλίας και εντάχθηκαν, τελικά, στο σχέδιο πόλης513. Ακόµα, στις 
ιχθυόσκαλες της Ελλάδας, κυρίως του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, 
πολλών η καταγωγή είναι από τον Τσεσµέ και από χωριά της ευρύτερης 
περιοχής του514. 

Τα σπίτια των συνοικισµών, ήταν χαµηλά και πάντα φρεσκοασβεστωµένα. 
Συµπαγείς εγκαταστάσεις προσφύγων της περιοχής του Τσεσµέ υπάρχουν στις 
περιοχές (1922-1997): Φραγκοµαχαλάς και Βαρβάσι Χίου, Κρήτη, Ν. Κρήνη 
Καλαµαριάς και Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, Αγ. Γεώργιος ∆ράµας, Ν. 
Κρήνη Καβάλας, Νέα Ερυθραία, Βούλα, Κοκκιναράς Κηφισιάς515.  

                                                 
509 Κ. Κωστής, «Η Ιδεολογία της Οικονοµικής Ανάπτυξης: οι Πρόσφυγες στο 
Μεσοπόλεµο», ∆ελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόµ. 9, Μικρασιατική 
Καταστροφή και Ελληνική Κοινωνία, Αθήνα 1992, σ. 36 
510 Γ. Α. Γιαννακόπουλος, ό.π. (υπόσ. 63), σ. 91 
511 Μ. Μαρµαράς, «Επιπτώσεις στην Εντατική Ανοικοδόµηση της Μεσοπολεµικής 
Αθήνας από την Έλευση των Μικρασιατών Προσφύγων», Ο Ξεριζωµός και η Άλλη 
Πατρίδα. Οι Προσφυγουπόλεις στην Ελλάδα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού 
Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας, 1997, σ. 61 
512 Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία της Θεσσαλονίκης 316 π.Χ.-1983 µ.Χ., Αφοι Κυριακίδη, 
Θεσσαλονίκη 1997, σ. 431 
513 Β. ∆. Γκιζελή, ό.π. (υπόσ. 53), σ. 77 
514 Ν. Ανδριώτης, Το Μικρό Ταξίδι. Η αφήγηση και εγκατάσταση των Μικρασιατών 
Προσφύγων στις Οινούσσες, Ναυτικό Μουσείο Οινουσσών, Αθήνα 1998, σ. 21 
515 Μ. Βαρλάς και Κ. Μαρτάκης πληροφορητές, Ελ. Σαραντή, ο.π. (υπόσ. 617), σ. 444 
και Στ. Χατζήµπεης, ό.π. (υπόσ. 99), σσ. 219-222 
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Προσφυγική κατοικία στη Νέα Ιωνία. 

Στην Ν. Ερυθραία συγκεντρώθηκε κόσµος από τον Τσεσµέ, τα Αλάτσατα, 
το Μελί, τη Σµύρνη, το Λυθρί. κάθε τόπος είχε τον Άγιό του και πολύ συχνά 
γινόταν από ένα πανηγύρι. Μικρασιάτες, παίζανε όργανα ούτι και βιολί, 
ακορντεόν και τουµπελέκι»516. Οι κινηµατογράφοι στις αστικές προσφυγικές 
περιοχές πρόβαλαν τακτικά τουρκικά έργα που ήταν ιδιαίτερα δηµοφιλή στις 
ηλικιωµένες, οι οποίες, µάλιστα, τα επαινούσαν για τη σεµνότητά τους. Η 
έξοδος στον κινηµατογράφο προκαλούσε νοσταλγικές αναµνήσεις, καθώς 
έδινε την ευκαιρία να ξαναδούν τις τοποθεσίες της παλιάς τους πατρίδας517. 
Σύµφωνα µε έρευνα που διεξήγαγε ο καθηγητής Μαρατζίδης Ν., οι πρόσφυγες 
και οι απόγονοί τους διατίθενται φιλικότερα προς τον τούρκικο λαό απ’ ότι οι 
µη Μικρασιάτες518. 

Μιλούσαν µε ένα σχετικά υποτιµητικό τρόπο για τους Έλληνες της 
µητροπολιτικής Ελλάδας. Απόψεις διαδεδοµένες ήταν ότι δεν έχουν τρόπους, 
πίστευαν ότι η µικρή αυτή χώρα ήταν οπισθοδροµική και στενόµυαλη και οι 
κάτοικοί της ακαλλιέργητοι, αποκαλώντας τους συνήθως, άξεστους, 

                                                 
516 Κ. Πετρίδου, συνέντευξη 
517 Ε. Παπαταξιάρχης - Θ. Παραδέλλης, ο.π. (υπόσ. 658), σ. 347 
518 Μ. Καπλάνογλου, ό.π. (υπόσ. 477), σ. 91 
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αγροίκους, βλάχους. Περιγελούσαν την ανικανότητα των χωρικών στα 
οικονοµικά ζητήµατα, τονίζοντας την έλλειψη ικανοτήτων και επιχειρησιακού 
πνεύµατος, τη φτώχια και την ασθενική οικονοµία της νέας χώρας519. 

Στις αντιλήψεις τους για τη διαφορά µεταξύ των προσφύγων και των 
γηγενών, συµπεριλαµβάνονται οι καλοί τους τρόποι, η συµπεριφορά και 
ιδιαίτερα η µαγειρική, ως σπουδαία παράδοση που την τηρούσαν µε µεγάλη 
επιµονή. Πιστεύουν ακόµα, ότι τη µεγαλύτερη πρόοδο που σηµειώθηκε στην 
ελληνική ζωή την έφεραν οι πρόσφυγες, άποψη που επιβεβαιώνουν και οι ίδιοι 
οι κάτοικοι της κυρίως Ελλάδας520. 

Έτσι, ενώ οι πρόσφυγες βρίσκονταν στο κατώτατο σηµείο της κοινωνικής 
και οικονοµικής κλίµακας, διεκδικούσαν ξανά, την πολιτισµική ανωτερότητα 
µε βάση τις λεπτοµέρειες της συµπεριφοράς τους (όπως παλαιότερα, τη 
διεκδικούσαν στην πατρίδα τους µε τις θρησκευτικές και πολιτισµικές 
διαφορές σε σχέση µε τους Τούρκους). Η πεποίθηση της πολιτισµικής 
υπεροχής τους και η προσκόλλησή τους στον τόπο καταγωγής τους έδινε την 
αίσθηση της ιδιαίτερης ταυτότητας που εξακολουθούσε να υπάρχει για 
διάστηµα περισσότερο από πενήντα χρόνια µετά την εγκατάσταση521. 

Ο τόπος καταγωγής τους είχε µεγάλη σηµασία για τους ξεριζωµένους. Τον 
µετέφεραν στη νέα τους πατρίδα και τον συντηρούσαν συνειρµικά για αρκετές 
δεκαετίες. Οι ηλικιωµένοι που θυµούνταν την πατρική γη αποκαλούσαν 
«πατριώτη/πατριώτισσα» όσους ήταν από την ίδια περιοχή. Αυτή η δύναµη της 
αναγνώρισης της τοπικής ταυτότητας είναι εντυπωσιακή και η εµµονή της στις 
επόµενες γενιές, χαρακτηριστική, γιατί η συγκεκριµένη προσφώνηση, 
επεκτεινόταν στη συνέχεια στα παιδιά ή στα εγγόνια των συνοµηλίκων τους522. 

Στις αστικές προσφυγικές συνοικίες, συχνά, επικαλούνται τα τοπικά 
στερεότυπα της ελληνικής µικρασιατικής κοινωνίας, για να εξηγήσουν τη 
συµπεριφορά, τον τρόπο ζωής, και των χαρακτήρα των ανθρώπων, ακόµα και 
για να χαρακτηρίσουν ολόκληρες γειτονιές523. Οι κάτοικοι των παράκτιων 
περιοχών της Ιωνίας, που είχαν ως αντιπροσωπευτικούς τύπους τους 
Σµυρνιούς, θεωρούνταν κοινωνικοί και γλεντζέδες, µε προοδευτικές ιδέες. 
Επίσης, χαρακτηρίζονται ως επιπόλαιοι, καβγατζήδες, µε τάση κουτσοµπολιού 
και χαλαρές ηθικές αρχές (ιδιαίτερα οι γυναίκες). Οι κάτοικοι άλλων περιοχών 
της Μ. Ασίας υποστήριζαν ότι τα µέρη όπου είχαν εγκατασταθεί κάτοικοι των 
περιοχών αυτών της Ιωνίας ήταν, αναπόφευκτα, γεµάτα θόρυβο και ταραχές524.  

                                                 
519 ∆. Σαµίου, «Η ∆όµνα Σαµίου για την Καισαριανή», Επτά Ηµέρες, Καισαριανή Έχεις 
Τόσα ν’ Αγαπήσω, Καθηµερινή, Αθήνα (11-3-2003) σ. 9 
520 Ε. Παπαταξιάρχης - Θ. Παραδέλλης, ό.π. (υπόσ. 759), σσ. 350-351 
521 R. Hirschon, “Identity and the Greek State: Some Conceptual Issues and the Greek 
Paradoxes”, The Greek Diaspora in the Twentieth Century, St Antony’ s College, 
Oxford, 1999, p. 161 
522 R. Hirschon, Heirs of the Greek Catastrophe, Clarendon Press Oxford, 1989, pp. 4-
5, Παράρτηµα ΙΙ 
523 Ό.π, p. 6 
524 Ε. Παπαταξιάρχης - Θ. Παραδέλλης, ό.π. (υπόσ. 762), σ. 342 
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Οι πιο ηλικιωµένοι πρόσφυγες διατηρούν τις ιστορίες των γονιών τους, 
µαζί µε τις δικές τους αναµνήσεις και η εξιστόρησή τους αποτελεί ένα διαρκές 
µνηµόσυνο αυτής της ζωής που είναι τώρα νεκρή. Παρουσιάζουν τις ιστορίες 
αυτές µε διαύγεια, ώστε µεταφέρουν µετά από τόσο πολύ καιρό µια 
πολυποίκιλη εικόνα τόπων, ανθρώπων και µιας άλλης εποχής. Οι περιγραφές 
της ζωής στην πατρίδα έφθαναν να συγκροτούν µια συλλογική µνήµη, την 
κύρια άποψη της κουλτούρας στις προσφυγικές συνοικίες. Αυτή η συλλογική 
µνήµη προσδιόριζε πάντα, τα πολιτισµικά εκείνα γνωρίσµατα που τους 
διαφοροποιούσαν από τους υπόλοιπους525. 

Ακόµα και όσοι γεννήθηκαν και µεγάλωσαν στην Ελλάδα χαρακτηρίζουν 
τον εαυτό τους ως Μικρασιάτες, µεταφέροντας την αίσθηση της πολιτισµικής 
ιδιαιτερότητάς τους, που πηγάζει από ένα υπόβαθρο και µια εµπειρία, µια 
παράδοση και µια κληρονοµιά που την αντιλαµβάνονται ως ουσιαστικά 
διαφορετική, παρά τις αντικειµενικές οµοιότητες. Μετά την τραυµατική ρήξη 
που προκάλεσε ο διωγµός, η µνήµη έγινε η γέφυρα σωτηρίας, αναδηµιούργησε 
το γεµάτο σηµασία παρελθόν και τους καθοδήγησε µε συνέπεια στην 
προσαρµογή τους σε ένα νέο τρόπο ζωής, σε όσους εγκαταστάθηκαν στα 
αστικά κέντρα526. 

Η περηφάνια των ανθρώπων αυτών, για την καταγωγή τους, τους βοήθησε 
στην καλύτερη ένταξή τους στο νέο κοινωνικό περιβάλλον. Η προσφυγική 
συνείδηση, ως παράλληλη συνείδηση, ενισχύει την εµπιστοσύνη του ατόµου 
στον εαυτό του και το κάνει δηµιουργικότερο, γιατί του δίνει την ευκαιρία να 
συµµετέχει ενεργά και συνειδητά σε µια «παράδοση». Οι πρόσφυγες, όµως, 
δεν αφοµοιώθηκαν. Όσοι µάλιστα ήρθαν σε µεγάλη ηλικία, ούτε άλλαξαν 
διάλεκτο, ούτε έβγαλαν τα ρούχα της πατρίδας τους, τη βράκα527. 

Για τους ξεριζωµένους, η µνήµη γίνεται ο αποφασιστικός κρίκος για να 
ανασυγκροτήσουν τη ζωή τους, το µέσον µιας πολιτισµικής επιβίωσης, ένα 
είδος κεφαλαίου που χωρίς αυτό η ταυτότητά τους θα εξαφανιζόταν. Οι 
αναµνήσεις, για πολλούς έφτασαν να είναι η πολυτιµότερη περιουσία τους528.  

Η οικονοµία της Ελλάδας την περίοδο της εισροής των προσφύγων ήταν 
ασθενική. Μετά το 1922 η βιοµηχανία απογειώθηκε πραγµατικά529. 
Αξιοσηµείωτες, λοιπόν, ήταν οι επιπτώσεις της εισροής των προσφύγων στον 
επιχειρηµατικό τοµέα. Με τα µικρά δάνεια που κατάφεραν να πάρουν από την 
Τράπεζα των Προσφύγων για επαγγελµατική αποκατάσταση, συνέβαλλαν 
στην εκβιοµηχάνιση πολλών περιοχών530. Η εσωτερική αγορά διευρύνθηκε µε 
την προσθήκη µεγάλου αριθµού καταναλωτών και ταυτόχρονα, από τον αστικό 

                                                 
525 Ό.π. 
526 Ό.π. 
527 Γ. Ζήκας ή Τζήκας, ό.π. (υπόσ. 397), σ. 11 
528 Απ. Βακαλόπουλος, ό.π. (υπόσ. 754), σ. 331 
529 M. Mazower, “The Refugees, the Economic Crisis and the Collapse of Venizelist 
Hegemony, 1929-1932, ∆ελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόµ. 9, Μικρασιατική 
Καταστροφή και Ελληνική Κοινωνία, Αθήνα 1992, σ. 120 
530 A. J. Panayotopoulos, ό.π. (υπόσ. 489), σ. 107 
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προσφυγικό πληθυσµό αντλήθηκε φθηνό εργατικό δυναµικό, αλλά και 
ειδικευµένοι τεχνίτες που απέκτησαν σηµαντικές θέσεις στη βιοµηχανία, το 
εµπόριο και το χρηµατιστικό τοµέα και προσέφεραν τις επιχειρηµατικές τους 
ικανότητες. Προστέθηκαν νέα είδη βιοµηχανικών προϊόντων. Αναπτύχθηκαν 
καινούριοι βιοµηχανικοί και βιοτεχνικοί κλάδοι, όπως η ταπητουργία, η 
µεταξουργία, οι πλαστικές ύλες, η βυρσοδεψία, η επεξεργασία χαλκού, η 
αγγειοπλαστική και τα εµαγιέ. ∆όθηκε νέα ώθηση στην κλωστοϋφαντουργία, 
την ξυλεία και τη βιοτεχνία ειδών διατροφής. Άνθιση γνώρισε και η 
βιοµηχανία οικοδοµικών υλικών531. 

Οι επιχειρηµατικές ικανότητες και τα φτηνά εργατικά χέρια συνέβαλλαν 
στη εντατική συναλλακτική κίνηση, στη νέα νοοτροπία ζωής και έδωσαν 
αποφασιστική ώθηση στην ανάπτυξη του ελληνικού καπιταλισµού. 
∆ηµιουργήθηκε ένα νέο προλεταριάτο, καθώς οι γυναίκες που αποτελούσαν 
την πλειονότητα των προσφύγων, εντάχθηκαν στον ενεργό πληθυσµό532. 
Αποτέλεσαν τον πυρήνα των πρώτων εργατικών και υπαλληλικών συνδικάτων 
και υποστήριξαν µε πάθος την κοινοβουλευτική δηµοκρατία, αφού θεωρούσαν 
ότι η παλινόρθωση της µοναρχίας του 1920 ήταν η αιτία των δεινών που 
επακολούθησαν

533. 
Η αγροτική παραγωγή πολλαπλασιάστηκε και αναδιαρθρώθηκε. 

Καλλιεργήθηκαν φυτά ελάχιστα ή καθόλου καλλιεργούµενα ως τότε και 
αναπτύχθηκε η δενδροκοµία. Νέες καλλιεργητικές µέθοδοι εφαρµόστηκαν και 
διαδόθηκε η χρήση νέων εργαλείων και µηχανηµάτων. Η σηµαντικότερη 
επίδραση, λοιπόν, της προσφυγικής εισροής εκδηλώθηκε στην επέκταση και 
βελτίωση της γεωργίας, όπως και στη δηµιουργία έργων υποδοµής. 
Παράλληλα, αναπτύχθηκε η οικιακή κτηνοτροφία και δόθηκε σηµαντική 
ώθηση στην πτηνοτροφία, σηροτροφία και αλιεία534. 

Σηµαντικότερη υπήρξε η συµβολή των προσφύγων στον εµπορικό τοµέα. 
∆οκιµασµένοι στον ανταγωνισµό µε Τούρκους, Λεβαντίνους, Εβραίους και 
Αρµένιους, πρωτοστατούσαν στις µεγάλες αγορές της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας. Πολυταξιδεµένοι καθώς ήταν, γνώριζαν άριστα τις 
δυνατότητες δηµιουργίας των νέων καταναλωτικών αγορών535. Έτσι, 
κυριάρχησαν στα εµπορικά κέντρα και έδωσαν διεθνείς προεκτάσεις στην 

                                                 
531 Γ. Α. Γιαννακόπουλος, ό.π. (υπόσ. 752), σ. 97 και Β. ∆αλακούρα, «Τα Χρόνια της 
Παράγκας», Ε-Ιστορικά, Η Προσφυγιά του’22, τ. 98, Ελευθεροτυπία, Αθήνα 
(30/8/2001) σ. 25 
532 Γ. Α. Γιαννακόπουλος, «Η ∆ηµιουργία της Σύγχρονης Ελλάδας», Ε-Ιστορικά, Η 
Προσφυγιά του ’22, τ. 98, Ελευθεροτυπία, Αθήνα (30/8/2001) σ. 40 
533 Ό.π., σ. 39 
534 Έλ. Κοντογιώργη, ό.π. (υπόσ. 82), σ. 49, Η ίδια, «Η Αγροτική Εγκατάσταση», Ε-
Ιστορικά, Η Προσφυγιά του ‘22, τ. 98, Ελευθεροτυπία, Αθήνα (30/8/2001), σ. 23 και H. 
Morganthau, ό.π. (υπόσ. 89), p. 120 
535 Γ. Τενεκίδης, ό.π (υπόσ. 150), σ. 12 
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ελληνική εµπορική δραστηριότητα536. Λόγω της ανάπτυξης της βιοµηχανίας, 
της βιοτεχνίας, του εµπορίου, σταδιακά, οι Ευρωπαίοι εγκατέλειψαν τις πόλεις 
γιατί δεν µπορούσαν να συναγωνιστούν τη µακρόχρονη εµπορική ικανότητα 
και πείρα των Μικρασιατών, στη ναυτιλία, τις επιστήµες, τις τέχνες και τα 
γράµµατα

537. 
Βαθιά ήταν η αγάπη τους για την παιδεία, καθώς όπως ήδη αναφέρθηκε, 

στη Μικρασιατική  πατρίδα τους αποτελούσε όρο εθνικής ύπαρξης. Φορείς 
φιλελεύθερων αντιλήψεων και πολιτιστικών αξιών, ανέδειξαν σηµαντικές 
προσωπικότητες σε όλους τους τοµείς της πνευµατικής δηµιουργίας και 
τέχνης

538. Οι συγγραφείς της «αιολικής σχολής», επηρέασαν σηµαντικά την 
πορεία της λογοτεχνίας539. Η γενιά του ’30, όπως είναι γνωστή η σηµαντική 
αυτή περίοδος της νεοελληνικής λογοτεχνίας, δεν θα διαµορφωνόταν έτσι εάν 
δεν υπήρχαν οι πρόσφυγες οι οποίοι έδωσαν τα θεµατικά ερεθίσµατα και στους 
παλαιοελλαδίτες λογοτέχνες. Η αποκλειστική χρήση της δηµοτικής γλώσσας 
συνέβαλλε στην επικράτηση της επί της καθαρεύουσας540. 

Τα ποσοστά των προσφύγων µαθητών ήταν πολύ µεγάλα541. Ακόµα και 
την περίοδο που η χολέρα και η οστρακιά θέριζαν οι πρόσφυγες δεν 
παρέλειψαν να ιδρύσουν λέσχες µε σκοπό τη διαφύλαξη των ηθών και των 
εθίµων και την πνευµατική ανάπτυξη των µελών. Στη Θεσσαλονίκη, 
συµµετείχαν στην ίδρυση του Λαϊκού Πανεπιστηµίου, στο οποίο δίδαξαν 
πολλοί επώνυµοι καθηγητές542. 

Η νοσταλγία τους για την πατρίδα τους και τη ζωή τους εκεί, εκδηλώθηκε 
µε τη συγγραφή βιβλίων και την έκδοση εφηµερίδων και περιοδικών, όπου 
δίνονταν στοιχεία του παλαιότερου τοπικού βίου, ιστορικά, γλωσσικά και 
λαογραφικά. Ίδρυσαν σωµατεία και εταιρείες µε πνευµατικές επιδιώξεις, µέσω 
των οποίων τονίστηκες η αγάπη τους προς την παράδοση543. Αυτά είχαν ως 
αποτέλεσµα, να ξεχωρίσουν  γρήγορα σε όλους τους πνευµατικούς τοµείς. 
Συστάθηκε η Ένωση Μικρασιατών Περιφέρειας Κρήνης (Τσεσµέ)544.  
                                                 
536 Λ. Μιχελή, Προσφύγων Βίος και πολιτισµός. Από τις Πόλεις της Ελάσσονος Ασίας 
στα Τοπία της Παράγκας και του Πισσόχαρτου, Αθήνα 1992, σσ. 92, 98 
537 Σπ. Τζόκας, «Μια Κιβωτός για τους Πρόσφυγες», Επτά Ηµέρες, Καισαριανή Έχεις 
Τόσα ν’ Αγαπήσω, Καθηµερινή, Αθήνα (11-3-2003), σ. 9 
538 Λ. Μιχελή, ό.π. (υπόσ. 778), σ. 89 
539 D. Haas, “The Poetic Response to the Asia Minor Disaster”, ∆ελτίο Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών, τόµ. 9, Μικρασιατική Καταστροφή και Ελληνική Κοινωνία, 
Αθήνα 1992, σ. 213 
540 Γ. Α. Γιαννακόπουλος, ό.π. (υπόσ. 63), σ. 99 
541 Αλ. ∆ηµαράς, «Εκπαίδευση 1922-1940. Οι Νέες Βενιζελικές Μεταρρυθµίσεις», 
Ιστορία του Νέου Ελληνισµού 1770-2000, τόµ. 7, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2003, σ. 
169 
542 Κ. Κρίµπας, «Η Ανώτατη Παιδεία 1922-1940», Ιστορία του Νέου Ελληνισµού 1770-
2000, τόµ. 7, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2003, σ. 157 
543 ∆. Σ. Λουκάτος, Εισαγωγή στην Ελληνική Λαογραφία, Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής 
Τραπέζης, Αθήνα 1992, σ. 74 
544 Στ. Χατζήµπεης, ό.π. (υπόσ. 457), σ. 11 
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∆ιακρίθηκαν σύντοµα και στον πολιτικό στίβο. Ο Χατζήµπεης Στ. ίδρυσε 
την «Ένωση Εφέδρων Μικράς Ασίας και Θράκης» η οποία εξελίχθηκε στην 
ιστορική «Πολιτική Οργάνωση του Μικρασιατικού Ελληνισµού» και στο 
«Πολιτικό Προσφυγικό Κόµµα» το οποίο το 1944 κατέβηκε µε το «Κόµµα 
Αριστερών Φιλελευθέρων» µε το Γρηγοριάδη. Αργότερα µαζί µε το Ε.Λ.∆. και 
το κόµµα του Σοφιανόπουλου ίδρυσαν τη «∆ηµοκρατική Παράταξη»545. 

Στο γεωγραφικό χώρο της προγονικής τους πατρίδας, διασταυρώθηκαν για 
αιώνες, λαοί, πολιτισµοί και παραδόσεις όπου, πέρα από τα όποια 
προβλήµατα, συζούσαν ειρηνικά, ανταλλάσσοντας ήθη, τραγούδια και χορούς. 
Έτσι και τώρα, ο λαϊκός πολιτισµός της µικρασιάτικης αυτής, κοινότητας, 
µεταφέρθηκε στην άλλη άκρη του Αιγαίου, µέσα από τη µουσική, το τραγούδι, 
το χορό, τη µαγειρική, την ενδυµασία, τα έθιµα, τη λαϊκή λογοτεχνία 
πλούτισαν την ελληνική λαϊκή παράδοση, τα οποία τελικά αποτελούν 
κληρονοµιά όλων546. Ο πλούτος ιδιαίτερα, της µουσικοχορευτικής παράδοσης 
µεταφέρθηκε στην κυρίως Ελλάδα. Η µουσική τους ήταν παρόµοια µε τη 
δηµοτική των νησιών του ανατολικού Αιγαίου. Το σµυρναίικο, όµως, 
τραγούδι, ως λαϊκή αστική µουσική, ήταν αυτό που έτυχε µεγαλύτερης 
διάδοσης και κυριάρχησε τελικά, ως τα µέσα της δεκαετίας του 1930 στη 
λαϊκή µουσική σκηνή της χώρας, µε αναµεµειγµένα στοιχεία δυτικής (ιταλικής 
κα ναπολιτάνικης), αιγαιοπελαγίτικης µουσικής και µουσικής της 
µικρασιάτικης ενδοχώρας547.  

Τα περίφηµα «σαντουράκια», όπως ονόµαζαν τους «Σµυρναίους» 
οργανοπαίχτες, έγιναν αντικείµενο µιας πρωτοφανούς, για την ιστορία, 
διαµάχης, σχετικά µε την εθνικότητα ή όχι της µουσικής αυτής. Στη συνέχεια, 
η συνύπαρξη και ο αλληλοεπηρεασµός προσφύγων και ντόπιων µουσικών 
οριοθέτησαν τη µουσική του ρεµπέτικου τραγουδιού, που αποτέλεσε την 
έκφραση των φτωχών λαϊκών τάξεων και του κοινωνικού περιθωρίου548. Το 
ρεµπέτικο είναι ένα καθαρά πολιτικό είδος. Οι εκπρόσωποί του µπορούσαν να 
συγχωρήσουν τα πάντα, αλλά όχι την προδοσία, το χαφιεδισµό και τη 
συνεργασία µε κάποιον για την καταπίεση τρίτου549.  Συνολικά, µπορεί να 
λεχθεί, ότι τα τραγούδια των προσφύγων, είχαν την ίδια µοίρα µε τους 
πρόσφυγες. Όπως αυτοί ενσωµατώθηκαν στην κοινωνία και αποτέλεσαν ένα 
από τα πιο δραστήρια, προοδευτικά και δηµιουργικά κύτταρά της, το ίδιο και η 
µουσική τους συναντήθηκε, συµπορεύτηκε και µάλιστα καθόρισε την 
παραπέρα εξέλιξη του λαϊκού τραγουδιού550. 

                                                 
545 Ό.π., σσ. 10, 12 
546 Γ. Α. Γιαννακόπουλος, ό.π. (υπόσ. 774), σ. 42 και Μ. Καπλάνογλου, ό.π. (υπόσ. 
760), σσ. 91-92 
547 Γ. Α. Γιαννακόπουλος, ό.π., σ. 99 
548 Γ. Α. Γιαννακόπουλος, ό.π. (υπόσ. 782), σ. 99 και Γ. Ε. Παπαδάκης, ό.π. (υπόσ. 
539), σσ. 44-45 
549 Τ. Σχορέλης, Ρεµπέτικη Ανθολογία, τόµ. ∆΄, Πλέθρον, Αθήνα 1987, σ. 10 
550 Γ. Ε. Παπαδάκης, ό.π. (υπόσ. 790), σ.  46 
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Έντονη είναι η ύπαρξη µιας ξεχωριστής µικρασιάτικης ταυτότητας551, η 
οποία φτάνει µέχρι την τρίτη ή την τέταρτη γενιά, που βασίζεται στις µνήµες 
από τη ζωή που είχαν ως ορθόδοξοι χριστιανοί στον Τσεσµέ και στις εµπειρίες 
τους µετά την εγκατάστασή τους στο ελληνικό κράτος, σε µια εποχή έκρυθµης 
πολιτικής κατάστασης και οικονοµικής αστάθειας. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις δεν µπόρεσαν να πάρουν κανένα από τα υπάρχοντά τους, εκτός 
από τη µνήµη τους. Οι αφηγήσεις των παλαιότερων έδωσαν σους νεότερους 
µια ολοζώντανη εικόνα για τόπους που δεν είχαν δει ποτέ, για ένα τρόπο ζωής 
που είχε χαθεί και για µια άλλη εποχή που δεν υπήρχε πια, παρά ως τόπος στη 
µνήµη

552.  
Η πορεία της ενσωµάτωσής τους είναι διαλεκτική. Οι πρόσφυγες, σε µία 

κοινωνία που το επίθετο «πρόσφυγας» είχε προσλάβει περιφρονητική 
σηµασία, προσαρµόζονται στο καινούριο περιβάλλον αλλά και το 
προσαρµόζουν, το µεταβάλλουν σύµφωνα µε τη δική τους παράδοση. Στο 
επίπεδο της οικονοµικής και κοινωνικής προσαρµογής και αποδοχής, ο ρυθµός 
είναι σχετικά γρήγορος, ενώ στο επίπεδο της πολιτιστικής, της νοοτροπίας και 
ιδεολογίας είναι αργός. Με το ήθος και την πρόοδό τους, καταξιώθηκαν στη 
συνείδηση των Ελλήνων. Μετά το 1940, µε την κατοχή και τον εµφύλιο, οι 
κατηγορίες αντιθέσεων αλλάζουν. Η διάκριση «ντόπιων» και «προσφύγων» θα 
διατηρηθεί, αλλά όχι σε πρώτο πλάνο. Η καθολική συµµετοχή στον πόλεµο 
της Αλβανίας και η φιλοξενία των Ελλήνων στρατιωτών από τα προσφυγικά 
χωριά λειτούργησαν ενωτικά και άµβλυναν τις τοπικιστικές αντιθέσεις553. 

Μετά από πολλές δεκαετίες, έχουν συντηρήσει µια ιδιαίτερη και 
διακριτική ταυτότητα. Η επιβεβαίωση της ταυτότητάς τους ως Μικρασιάτες 
αποτελούσε κρίσιµο σηµείο της διαδικασίας εγκατάστασής τους σε αστικές 
συνοικίες, καθορίζοντας όρια ανάµεσα στους ίδιους και στους γηγενείς 
Έλληνες. Οι διάφορες πλευρές της κοινωνικής δοµής και η κουλτούρα τους 
ήταν στοιχεία σηµαντικά για τους ίδιους ως δείκτες της ταυτότητάς τους554. 

Οι πρόσφυγες της πρώτης γενιάς, σχεδόν έφυγαν, αλλά οι νεότεροι 
παραµένουν νοσταλγοί. Τη νοσταλγία τους αυτή, απαλύνουν διοργανώνοντας 
ποικίλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Σήµερα, πολλοί απόγονοι προσφύγων από 
τον Τσεσµέ δραστηριοποιούνται µέσω πληθώρας προσφυγικών συλλόγων και 
σωµατείων. Ωστόσο, υπάρχει µόνο ένας σύλλογος προσφύγων αµιγώς από τον 
Τσεσµέ, ο οποίος εδρεύει στο κέντρο της Αθήνας555. Στα παιδιά τους 
µαθαίνουν τους χορούς και τα τραγούδια τους, τα ήθη και τα έθιµά τους, τη 
διάλεκτό τους, την ιστορία και τη λαογραφία τους, µέσα από διαλέξεις, 

                                                 
551 R. Hirschon, The Social Institutions of an Urban Locality of Refugee Origin in 
Piraeus, St Antony’s College, Oxford, 1976, p. 40 
552 Μ. Καπλάνογλου, ό.π. (υπόσ. 788), σ. 91 
553 Ε. Παπαταξιάρχης - Θ. Παραδέλλης, ό.π. (υπόσ. 766), σσ. 234-235 
554 R. Hirschon, ό.π. (υπόσ. 793), p. 161 
555 Κ. Μαρτάκης, πληροφορητής 
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επιστηµονικά συνέδρια, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκποµπές και άλλες 
πολιτισµικές εκδηλώσεις556.  

Το πάντρεµα του νέου, που έφεραν οι Μικρασιάτες, µε το παλιό, γέννησε 
το καινούριο, που είναι η δηµιουργία του νέου ελληνικού πνεύµατος, η 
σύγχρονη Ελλάδα, µε νέα χαρακτηριστικά, καινούριες εθνικές και φυλετικές 
ιδιότητες, δηµιουργώντας τον καινούριο τύπο του Έλληνα557. 

 
Ο Τσεσµές Σήµερα  

 
Στις µέρες µας στην Ερυθραία ανθεί ο τουρισµός όπου είναι και η κύρια 

ασχολία των Τούρκων. Ο Τσεσµές κατοικείται από Τούρκους που µε την 
ανταλλαγή ήρθαν από τη Μακεδονία, την Κρήτη, τη Χίο. Η πόλη γνωρίζει µια 
νέα περίοδο ανάπτυξης. Μετά από χρόνια ερήµωσης, η δυτικότερη πόλη της 
Τουρκίας, έγινε πόλος έλξης τουριστών από την Ιωνία και την Ευρώπη. Όσα 
νεοκλασικά του 1900 δεν γκρεµίστηκαν, αναπαλαιώνονται. Το ανακαινισµένο 
τουρκογενοβέζικο κάστρο αποτελεί το σπουδαιότερο αξιοθέατο της πόλης. 
Στους κήπους της παραλίας βρίσκονται τα µάρµαρα της Παναγίας της 
Ευαγγελίστριας και του Αγ. Παντελεήµονα που είχαν ανατιναχτεί. Στη θέση 
τους τώρα υπάρχουν εµπορικά καταστήµατα558.  

Η Κρηναία σχολή συνεχίζει να λειτουργεί. Ο ναός του Αγ. Χαραλάµπους 
έχει υποστεί σοβαρές αλλοιώσεις. Οι ζηµιές και οι βεβηλώσεις των 
αγιογραφιών στέρησαν από τη σύγχρονη κοινωνία της πόλης από το θαυµάσιο 
ζωγραφικό σύνολο του Ιωάννη Σιταρά του Παριανού. Ο κύριος ναός που δεν 
γκρεµίστηκε έχει καταστήµατα, ενώ στο ιερό λειτούργησε γεννήτρια 
ηλεκτρικού ρεύµατος. Από το 1992 στεγάζει το πνευµατικό κέντρο του 
Τσεσµέ

559 (Παράρτηµα, εικόνες 20, 21). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
556 Απ. Βακαλόπουλος, ό.π. (υπόσ. 770), σ. 444 
557 Ό.π., σ. 445 
558 Μ. Κοροµηλά - Θ. Κονταράς, ό.π. (υπόσ. 635), σ. 86 και Θ. Χατζηµατθαίος, ό.π. 
(υπόσ. 412) 
559 Μ. Κοροµηλά - Θ. Κονταράς, ό.π., σ. 86 
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                                        ∆ύο  απόψεις του σηµερινού  Τσεσµέ. 
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Συµπεράσµατα. 
 
Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε η οικοσκευή, η οικοτεχνία και τα 

οικοβιώµατα των κατοίκων του Τσεσµέ της Μικράς Ασίας, επιχειρήθηκε η 
ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων του πολιτισµού της περιοχής και έγινε αναφορά 
της συµβολής τους στην οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη της νεότερης 
Ελλάδας, στην οποία συµµετείχαν ενεργά µετά τον ξεριζωµό και την άφιξή 
τους ως πρόσφυγες. 

Από την εκπόνηση της µελέτης προκύπτει ότι, η παρουσία του ελληνικού 
στοιχείου στη χερσόνησο της Ερυθραίας υπήρξε συνεχής διαµέσου των 
αιώνων. Ιδιαίτερα ο Τσεσµές λόγω και της φυσικής του θέσης ως λιµάνι, 
αποτέλεσε σηµαντικό εµπορικό και οικονοµικό κέντρο για την περιοχή αυτή. 
Η οικονοµική ζωή της περιοχής ήταν προσανατολισµένη τόσο προς την ξηρά 
όσο και προς την θάλασσα, µε αποτέλεσµα οι Έλληνες κάτοικοι να 
συγκεντρώνουν στα χέρια τους το εµπόριο, τη ναυτιλία, τη γεωργία και τις 
συνακόλουθες υπηρεσίες που απορρέουν από την άσκηση τους, 
δηµιουργώντας, σε συνδυασµό µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, την 
εργατικότητα, το επιχειρησιακό πνεύµα και την προοδευτικότητα, µια 
εξαιρετικά οικονοµικά εύρωστη ελληνική κοινότητα. Οι κάτοικοι µε βαθιά 
συναίσθηση της ελληνικής τους καταγωγής και υπεροχής έναντι του 
αλλόθρησκου πληθυσµού µε τον οποίον συµβίωναν αρµονικά, διατήρησαν και 
διαφύλαξαν σε κάθε έκφραση της κοινωνικής τους ζωής την ελληνικότητα και 
τα ιδιαίτερα στοιχεία της ταυτότητας τους. 

Σηµείο αναφοράς της ζωής των Τσεσµελήδων, αποτελούσε το πατρικό 
σπίτι, το οποίο ήταν απολύτως λειτουργικό ως προς τις καθηµερινές ανάγκες 
της οικογένειας και τον τρόπο ζωής στο σύνολό της. Η κατοικίες ήταν 
χτισµένες από ντόπιους τεχνίτες, οι οποίοι κάνοντας χρήση και αξιοποιώντας 
πλήρως τα υλικά της περιοχής είτε χτίζοντας πυργόσχηµα σπίτια, είτε  πέτρινες 
καλύβες, έδωσαν εντυπωσιακά δείγµατα της υψηλής τέχνης των µαστόρων της 
Ανατολής. Οι επικρατούσες κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες 
διαµόρφωσαν τη λιτή επίπλωση της κατοικίας, σε αντίθεση µε τον πλούτο της 
διακόσµησης, αποδίδοντας της λειτουργικό και παράλληλα, διακοσµητικό 
χαρακτήρα. Η λαϊκή τέχνη, ανταποκρινόταν στις ανάγκες της οικιακής 
οικονοµίας, ενώ ταυτόχρονα, αντανακλούσε το βιοτικό και πολιτιστικό 
επίπεδο της κοινωνίας του Τσεσµέ, καθώς και τις κοινωνικές συνθήκες, που 
ήταν ανάλογες µε την παράδοση και τα αυστηρά ήθη και έθιµα.  

Η οικοτεχνία, αποκλειστικά γυναικεία χειροτεχνία, εξέφραζε τις κορυφαίες 
δυνατότητες και δηµιουργίες  της λαϊκής τέχνης, την επικρατούσα αισθητική 
αντίληψη και το λαϊκό συναίσθηµα. Η πλεκτική, η κεντητική, η υφαντική και η 
ταπητουργία έδωσαν έργα υψηλής καλλιτεχνικής αισθητικής, θαυµάσια 
δηµιουργήµατα διακοσµητικών σχεδίων και χρωµατικής ποικιλίας στα είδη 
οικιακής χρήσης αιχµαλωτίζοντας την ανθρώπινη ευαισθησία. Θεµέλιο της 
έµπνευσής τους απετέλεσε η χριστιανική θρησκεία, η σύνδεσή της οποίας µε 
την παράδοση ήταν αλληλένδετη. Οι Τσεσµελιές υπήρξαν εκφραστές 
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ξεχωριστών και φηµισµένων µικρασιατικών τεχνικών. Ο τζεβρές (ειδικής 
τεχνοτροπίας πολύπλοκο κέντηµα), τα ιδιαίτερα µεταξωτά τους, το ξεχωριστό 
άσπρο κέντηµα και το πιτσίλι αποτελούν χαρακτηριστικά δείγµατα αυτού του 
είδους τέχνης. Ακόµα, η περίτεχνα στολισµένη ενδυµασία αποτελούσε 
ανεπανάληπτο δείγµα του λαϊκού πολιτισµού των Τσεσµελήδων, 
αντανακλώντας τις γεωγραφικές και κλιµατολογικές συνθήκες, τις παραδόσεις, 
τον τρόπο ζωής, τις τοπικές ιδιοµορφίες και γενικότερα, τα βιώµατά τους.  

Η δοµή της οικογένειας ήταν πατριαρχική και ήταν σύνηθες να ζουν στο 
ίδιο σπίτι τρεις γενιές (παππούδες, γονείς, εγγόνια). Ο θεσµός της οικογένειας 
ήταν το βασικότερο κύτταρο της κοινωνικής τους οργάνωσης, το οποίο 
καθορίστηκε από την γεωγραφική θέση και τις ιστορικές συνθήκες του τόπου 
και χαρακτηριζόταν από έντονη συνοχή. Η συγκεκριµένη δοµή καθόριζε και 
τη θέση κάθε µέλους στα πλαίσια της οικογένειας και κατ’ επέκταση της 
κοινωνίας, ενώ συνέβαλε στον καταµερισµό της εργασίας µεταξύ τους. Υπό 
την έννοια αυτή ο άνδρας αναλάµβανε την οικονοµική στήριξη και τις αγορές 
των αγαθών, ενώ η γυναίκα συνεισέφερε µε την προσωπική της εργασία µέσα 
στην κατοικία και ήταν επιφορτισµένη µε την αγωγή των παιδιών. Απέδιδαν 
σπουδαιότητα στο ρόλο της παιδείας και επιµελήθηκαν, µε σπάνια για την 
εποχή φροντίδα, την εκπαίδευση των παιδιών τους µε έµφαση στις κλασικές 
σπουδές, όπως δείχνει ο µεγάλος αριθµός σχολείων κάθε βαθµίδας τα οποία 
λειτουργούσαν στην περιοχή. 

Θεµελιώδης είναι η συνεισφορά της χριστιανικής θρησκείας, η οποία τους 
βοήθησε να διατηρήσουν την ιδιαίτερη πολιτιστική τους ταυτότητα, λόγω 
κυρίως της πνευµατικής υποστήριξης που αντλούσαν από αυτή, της 
διατήρησης της γλώσσας και της καθολικής πλαισίωσης της καθηµερινής 
ζωής. Γύρω από την Εκκλησία είχαν βασίσει ολόκληρη την οργάνωση του 
πολιτικού και διοικητικού τους συστήµατος. Ο κοινός αυτός δεσµός 
δηµιούργησε αλληλεγγύη µεταξύ τους και παράλληλα, µια αίσθηση 
ανωτερότητας έναντι των αλλόθρησκων πληθυσµών ανάµεσα στους οποίους 
ζούσαν επί αιώνες. 

Σε ότι αφορά την κοινωνική τους ζωή, όπως εκφραζόταν µέσω της  
ιδιαίτερης µουσικής κληρονοµιάς τους, των παραδοσιακών µουσικών 
οργάνων, των χαρακτηριστικών τοπικών χορών, της κουλτούρας της 
ψυχαγωγίας και διασκέδασης, αλλά και της κουζίνας των Τσεσµελήδων, 
προκύπτει ότι καθορίστηκαν από τις γεωγραφικές, ιστορικές και κοινωνικές 
συνθήκες του χώρου όπου διαβίωναν, ο οποίος ήταν ένα πολιτισµικό και 
οικονοµικό σταυροδρόµι λαών και πολιτισµών. Αυτά διαµορφώθηκαν 
περαιτέρω, σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Τσεσµελήδων, όπως 
η προοδευτικότητα, η περηφάνια, η ευγένεια, η ευρηµατικότητα και η 
κοινωνικότητα. 

Η πρόοδος και η ευµάρεια της περιοχής και των κατοίκων διακόπηκε βίαια 
το 1922 µε την Μικρασιατική Καταστροφή, τον ξεριζωµό από τις 
πατρογονικές τους εστίες και την εγκατάσταση τους εντός των συνόρων της 
Ελλάδας, όπως διαµορφώθηκαν από την Συνθήκη της Λοζάνης. 
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Η άφιξη και εγκατάσταση των προσφύγων είχε ασφαλώς, καθοριστικής 
σηµασίας συνέπειες σε όλους τους τοµείς τη εθνικής ζωής της χώρας µας, 
αφού τα πάντα είχαν µεταβληθεί ριζικά στην πολιτική και κοινωνική ζωή: από 
τα γεωγραφικά όρια, το συνταγµατικό πλαίσιο, την εθνική οικονοµία, µέχρι 
τον αριθµό και τη σύνθεση του πληθυσµού, την κοινωνική διαστρωµάτωση, τις 
νοοτροπίες και τα κυρίαρχα πολιτισµικά χαρακτηριστικά. Οι πρόσφυγες από 
τον Τσεσµέ εγκαταστάθηκαν στα διάφορα σηµεία του ελλαδικού χώρου, 
αναπτύσσοντας δραστήριες και  ζωντανές προσφυγικές κοινότητες. Στο νέο 
περιβάλλον, ο ξεριζωµένος αυτός, προσφυγικός πληθυσµός αγωνίστηκε 
σκληρά για να ξαναφτιάξει τη ζωή του συνεισφέροντας ταυτόχρονα, µαζί µε 
τους αυτόχθονες, στην οικοδόµηση της νέας Ελλάδας. Ως τµήµα του ενάµισι 
περίπου, εκατοµµυρίου προσφύγων αποτέλεσαν µια µετακινούµενη 
εθνογραφία της Ανατολής, εγκατεστηµένη πλέον, στον ελλαδικό χώρο 
δηµιουργώντας νέες λαογραφικές αλληλεπιδράσεις σε πανελλήνιο επίπεδο. 
Είναι εξαιρετικά δύσκολο να σταθµιστούν λεπτοµερειακά οι επιπτώσεις της 
προσφυγικής εισροής των Τσεσµελήδων, ως ενεργού τµήµατος του συνολικού 
αριθµού των προσφύγων, σε κάθε τοµέα της ζωής του έθνους. Η απόπειρα που 
έγινε αποτυπώνει µονάχα τις βασικές συνιστώσες ενός εξαιρετικά πολύπλοκου 
θέµατος.  

Η αγάπη για την πατρίδα τους, έφερε µαζί µε τη νοσταλγία, την ανάγκη για 
κοινωνική ενσωµάτωση στη «νέα πατρίδα», καθώς και την επιθυµία τους για 
ηθική αποκατάσταση. Οι αναµνηστικές εκδηλώσεις των συλλόγων και των 
σωµατείων των Τσεσµελήδων προσφύγων, πείθουν ότι η Μικρασιατική 
πατρίδα τους δεν είναι χαµένη ούτε ξεχασµένη. Αντιθέτως, είναι ολοζώντανη 
και αξέχαστη στην καρδιά των εξόριστων. Η παρουσία τους στη χώρα άµβλυνε 
σταδιακά τις επιπτώσεις της καταστροφής ενός ακµαίου και δυναµικού 
τµήµατος του ελληνισµού και προκάλεσε τις διαδικασίες εκείνες, που 
ανανεώνουν τα κύτταρα των λαών. Με αυτή την έννοια, στη νέα ανορθωτική 
και εκσυγχρονιστική πορεία, που ξεκίνησε το 1923, οι Τσεσµελήδες 
πρόσφυγες διαδραµάτισαν σηµαντικό ρόλο και αναδείχτηκαν συνδηµιουργοί 
στη διαµόρφωση του σύγχρονου ελληνικού πολιτισµού. 

Προτείνεται η πολιτεία, µε την ανάπτυξη κατάλληλης πολιτικής, µέσω των 
αρµοδίων Ιδρυµάτων και Οργανισµών να αναδείξει όλες τις πτυχές του 
σηµαντικότερου ενδεχοµένως γεγονότος, που σηµάδεψε την ιστορική πορεία 
της χώρας και το οποίο σηµατοδότησε µια νέα αφετηρία δηµιουργίας της 
σύγχρονης Ελλάδας. Αυτό θα µπορούσε να επιτευχθεί και δεδοµένου ότι οι 
πρόσφυγες πρώτης γενεάς έχουν ήδη φύγει από την ζωή, µέσω της άµεσης 
διάσωσης του σχετικού υλικού, της δηµοσίευσης και διάδοσης ανάλογων 
δηµοσιευµάτων και εκδόσεων και της δηµιουργίας ενός κεντρικού µουσείου 
µικρασιατικού πολιτισµού. Ακόµα, σηµαντικό βήµα προς τη συγκεκριµένη 
κατεύθυνση, θα µπορούσε να αποτελέσει η ανανέωση και αναθεώρηση των 
διδακτικών συγγραµµάτων της ιστορίας, ώστε να διδάσκονται οι νεότερες 
γενεές το κοµµάτι αυτό της ιστορίας της Ελλάδας, µε στόχο την προστασία της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς και τη διατήρηση της µνήµης. Τέλος, κρίνεται 
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σκόπιµη η πλήρης αποκατάσταση των προσφύγων, η οποία δεν έχει ακόµα 
πραγµατοποιηθεί και η οποία θα συνεισέφερε στην ηθική τους δικαίωση και 
στην ανάδειξη της συµβολής τους στην οικονοµική, πολιτιστική και ιστορική 
πορεία της χώρας. 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ 
 
Α 
αγάς= κουρελής, ο εισπράκτορας της δεκάτης 
αζάς= σύµβουλος 
αλικόντιση= εµπόδιο, καθυστέρηση 
αλισίβα= σταχτόνερο 
αµάν= έλεος 
απαλαριά= δίσκος 
απλάτσα= πλατεία 
άτσασα =άραγε 
Β 
βαρεµένη= έγκυος 
βεράνι= ερείπιο 
βλεούνι= το βιολί και κατ’ επέκταση το έγχορδο όργανο  
βιλαέτι= διοικητική διαίρεση 
βολάκι= βοτσαλάκι 
βουτίνα= βαρέλι µε άλµη για τη φέτα 
Γ 
γερανιό= βαθυγάλανο 
γιαβάσικο= ελαφρό 
Γιάλγιαλης= Γιαννιώτης 
γιγίνι= στοίβα  
Γιουνανλής= Έλληνας, Ίωνας  
γκεβεζελίκι= αστείο 
γκένικο= ακαλλιέργητο 
γκερένι= σκληρό χώµα 
Γκιριτλής= Κρητικός 
∆ 
διπλόσκολο= διπλή, µεγάλη σχόλη 
Ε 
είντα= τι 
εν= δεν 
έρκοµαι= έρχοµαι 
εσνάφι= επαγγελµατικό σωµατείο 
Ζ 
ζανταρµάς= Τούρκος ελεγκτής για το φόρο εισοδήµατος  
ζαπιές= αστυνόµος 
ζάρφι= ποτηράκι 
ζεφκλής= γλεντζές 
Κ 
καζάς= επαρχία 
καϊµακάµης= πρόεδρος κοινότητας 
Καραφέριαλης= Βεροιώτης 
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καρσί= κρασί 
κάτης =γάτος 
κατής =δικαστής  
κεσκένι =βρασµένο κρέας µε πλιγούρι 
κιοσές= ξύλινο, κλειστό µπαλκόνι 
κιουρός= κύρης, πατέρας  
κοµιτάτο =επιτροπή 
κόνα= κυρία 
κούντουρα= βέργα µε σταφύλι 
κουµάσι= ορνιθώνας 
κούτσα= κούκλα από ζυµάρι 
κοχάκι= µπιµπίλα 
κρούβουλο= ξερό κλήµα 
Λ 
λιλάδι = βότσαλο 
Μ 
µάκρα= ράτσα 
µαλιφατουριέρικο= υφασµατοπωλείο 
µαξούλι= εισόδηµα, σοδειά 
µατζούρης= πρόσφυγας 
µεζάς= έµπορος υφασµάτων, Εβραίος 
µεσοφούστανο= φούστα της Ερυθραίας  
µόµπιλο= έπιπλο 
µουχτάρης= τσορµπατζής, πρόεδρος 
µπαγκανότα= χαρτονόµισµα µπαγλαντί= κατασκευαστική τεχνική  
µπαλίκι= χορτοκεφτές 
µπαλούδες= ράφια 
µπάρεµ= κουµπάρε µου, µτφ φίλε µου 
µπαχτσές= κήπος 
µπελεντιές= δηµαρχείο 
µπεντέλι= ένα είδος κεφαλικού φόρου µπερντές= κουρτίνα 
µπουρνάρι= ρέµα 
µπουρνιά= δοχείο για το γάλα 
Ν 
ντέρτι= ψυχικός πόνος, βάσανο 
ντερτινλής= βασανισµένος από καηµούς 
ντολούµι= στρέµµα 
ντοντουρµάς= παγωτό  
ντουντού= η πρώτη κόρη, χαϊδευτικό 
ντουσεµές= πλακόστρωτο 
Ξ 
ξίκης= λειψός, ελαφρόµυαλος 
Ο 
ολιά= γουλιά 
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ούλα= έλα 
Π 
παερής, παερίνα= νονός, νονά 
πασβάντης= µπαµπούλας 
Περαία, Πέραµα και Περάτα = έτσι ονόµαζαν οι Χιώτες τον Τσεσµέ  
περαµαταριές = καΐκια συγκοινωνίας και µεταφοράς εµπορευµάτων 

µεταξύ Τσεσµέ και Χίου  
Περαµατούσης= Τσεσµελής 
πνιγούρι= πλιγούρι 
πορκάκι = είδος µπλούζας της Ερυθραίας  
Ρ 
ραβαϊσι = γλέντι 
ρεσπέρης ή νεσπέρης= αγρότης, κυρίως αµπελουργός 
ρετσέλι= λικέρ 
ρούδι= ρόδι 
Σ 
Σακιζλής= Χιώτης  
σάµι= πεύκο 
σεβντάς= ερωτικός καηµός  
σεβνταλής= παθιασµένος από έρωτα 
σεργί= ειδικά διαµορφωµένο αλώνι για το άπλωµα της σταφίδας 
Σέρεζλης= Σερραίος 
σερίνικο= δροσερό 
σιρνασίκικο= σκανταλιάρικο, ενοχλητικό 
σιτζίµι= λεπτό σκοινί 
σουνουτεύγω= εξισλαµίζω 
σουργούνης= εξόριστος 
σπετσαρία= φαρµακείο 
Σταυριάτης= Σεπτέµβριος  
στένω χαρανί= µαγειρεύω 
συνβατζής= σοβατζής 
Τ 
τάγκαλος, ταγκαλάκι= ανυπότακτος, αντάρτης, αιµοβόρος 
ταή= µερίδα 
ταπλάς= πανί ή τελάρο απλώµατος σταφίδας  
ταρσανάς= ναυπηγείο 
ταρσί=  κεντρικός δρόµος της αγοράς 
τερζής= ράφτης  
τεσκερές= άδεια 
τζιράνια= γεράνια 
τσατάλι= δικέλλα, τάγκαλος 
τσατµάς= κατασκευαστική τεχνική 
τσελεπής= κύριος, αφεντικό 
τσεπέλικος =άχρηστος 
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τσερκένι= χαρταετός 
τσεσµές= βρύση 
τσικµάς =αδιέξοδος  
τσιµινέα= τζάκι 
Φ 
φουντάνα= στέρνα για το πότισµα των ζώων 
φροκαλιά =σκούπα 
Χ 
χαζιρεύγοµαι= ετοιµάζοµαι 
χαρανί= χύτρα 
χατζής= προσκυνητής 
χουσµέτι, χουσµετάκι= θέληµα, χάρη 
χοχλιός= σαλιγκάρι της θάλασσας 
χρεία= αποχωρητήριο, ανάγκη 
χρουσός=χρυσός 
Ψ 
ψόµατα=ψέµατα 
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Προσωπικές συνεντεύξεις. 
 
Ψωµά Μαρία. 

 
Η συνέντευξη παραχωρήθηκε στις 30/8/2004 από την κα Ψωµά Μαρία, 85 

ετών, απόφοιτη δηµοτικού, συνταξιούχος νοικοκυρά, κάτοικο Ν. Ερυθραίας. 
Η κυρία Ψωµά, γεννήθηκε στη ∆ροσιά το 1919, επέστρεψε µε την 

οικογένειά της στον Τσεσµέ το ίδιο έτος και εκδιώχθηκαν, όταν ήταν εκείνη 
τριών ετών. 

 
Πότε ήρθε η οικογένειά σας από τον Τσεσµέ; 
Ψωµά Μαρία: Ήρθαµε το ’22 µε τη Μικρασιατική καταστροφή, είχαµε έρθει 

όµως και το ’19 για δύο χρόνια και επιστρέψαµε. 
Το ’19 ήρθατε απευθείας  στην Αθήνα; 
Στη Χίο πρώτα. Τα καΐκια πήγαιναν τον κόσµο στα νησιά που ήταν κοντά 

για να γυρίσουν να πάρουν και άλλους. Ο Πλαστήρας κράτησε άµυνα για να 
δώσει καιρό στον κόσµο να φύγει. Πήγαµε στη Χίο και µετά στην Κηφισιά.  Το 
ίδιο έγινε και το ’22. Η µητέρα µου, µου έλεγε ότι ο Τσεσµές ήταν πάρα πολύ 
ωραίος. 

Πού κατοικούσε η οικογένειά σας: 
Η ενορία µας ήταν η Αγ. Φωτεινή.  Η Μητρόπολη ήταν ο Α. Χαράλαµπος. 
Πώς ήταν το σπίτι σας; 
Το σπίτι του πατέρα µου (λεγόταν Μπαλής), ήταν πολύ καλός νοικοκύρης. 

Οι Τούρκοι κατάσχεσαν την περιουσία του, το σπίτι και τα κτήµατα. Είχε πολλά 
αρχαία βάζα, πιθάρια µε παραστάσεις στο σπίτι του. Ο παππούς µου που ήταν 
εγγράµµατος άνθρωπος, πήγε στη Σµύρνη να πληρώσει τα πάχτα, τον φόρο και 
τον σκοτώσανε. Τα πάχτα τα παίρνανε οι Τούρκοι, ήταν υπό τουρκική διοίκηση 
η περιοχή. Ο πατέρας µου έλεγε ότι τα σκαλοπάτια του σπιτιού και τα έπιπλα, τα 
τραπέζια, το λαβοµάνο, πάνω είχανε µάρµαρα από τα Θυµιανά της Χίου. Το 
λαβοµάνο είναι ένα ντουλάπι µε συρτάρια και είχε πάνω µια λεκάνη να 
πλένονται και δίπλα µια µεγάλη κανάτα για να πίνουνε νερό και να πλένονται. 
Είχαµε και τζάκι ψηλό που εκεί  µαγειρεύαµε µε ένα τρίγωνο σιδερένιο, την 
πυρωσιά και πάνω βάζαµε τα χαρανιά που ήταν χάλκινα σκεύη και τα γανώνανε. 
Επειδή µουντζουρωνόταν, κάθε Σάββατο έπρεπε να ασπρίσει. Οι γυναίκες τότε, 
άσπριζαν τα σπίτια µόνες τους, δεν υπήρχαν ασπριτζήδες. Και µετά, στην 
προσφυγιά, πολλά πράγµατα έκαναν οι γυναίκες µόνες τους.  

Η αυλή σας πώς ήταν; 
Είχαµε τενεκέδες για γλάστρες µε γαριφαλιές κόκκινες και µοσχοµύριζε ο 

δρόµος. Είχε και βασιλικούς. Είχαµε και κατσίκες και η µητέρα µου έπαιρνε την 
κοπριά τους, την έβαζε αποβραδίς στο νερό και το πρωί πότιζε τα λουλούδια της. 
Είχε και κότες και πάπιες.  

Όταν ήρθαµε εδώ, έκανε ο πατέρας µου ένα σπίτι, δυο δωµάτια µεγάλα πάνω 
και κουζίνα, και δύο κάτω. Το ένα το είχε κάνει τσαγκαράδικο, το άλλο το 
λέγαµε κατώι και είχαµε τα ζώα.  
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Εικονοστάσι είχατε; 
Όχι, δεν είχαν τέτοια εκεί. Θέλανε τις εικόνες αλλά δεν είχαν εικονοστάσι. 

Εµείς είχαµε τον Ευαγγελισµό, την Παναγία και τον Αγ. Σπυρίδωνα.  Τον Αγ. 
Σπυρίδωνα τον πήγαµε στο Μπενάκειο Μουσείο να το φτιάξουν. 

Είχατε κιλίµια στο σπίτι σας; 
Είχαµε και εδώ όταν ήρθαµε, φέραµε ένα χαλί όχι κιλίµι, αυτό που ο 

παππούς µου το έβαζε στο άλογο για να κάτσει.  
Φτιαγµένο στον αργαλειό; 
Ναι, χειροποίητο στον αργαλειό µε επένδυση. 
Κεντήµατα είχατε; 
Είχαµε και φέραµε και τα πήραν οι αδερφές της µάνας µου. Εγώ έχω τη 

νυφική της φούστα, µεταξωτή. Το πάνω µέρος ήταν πολύ ωραίο µε κεντήµατα, 
µε λουράκια και δαντελίτσες. Το ‘βαλα στο καζάνι να το πλύνω και το ‘καψα. 
Ήθελα το τα δώσω στο µουσείο, αλλά δεν τους δίνανε σηµασία εκείνα τα χρόνια. 

Η µητέρα σας το έφτιαξε το νυφικό της; 
Όχι, ήταν αγορασµένο από τη Σµύρνη. 
Οι γυναίκες ύφαιναν; 
Οι φτωχές ύφαιναν και κεντούσαν και πουλούσαν στους µεζάδες. Άλλες που 

είχαν «τη σειρά» τους ύφαιναν και κεντούσαν για το σπίτι. Η αδερφή µου 
θυµάµαι, είχε κεντήσει τα κουρτινάκια για τα παράθυρα, κοφτά. 

 Αγοράζατε τις κλωστές ή τις έφτιαχναν οι γυναίκες µόνες τους; 
Οι κλωστές ήταν µπαµπάκι, ήταν ωραίο τότε, γυάλιζε, δεν ήταν όπως αυτές 

της µηχανής και όταν τα σιδέρωνες, γυάλιζε το κέντηµα. Έχω κρατήσει ένα 
δισκόπανο µε δαντέλα και το ένωσα µε ρίζα. 

Ποιος ήταν ο τρόπος κεντήµατος; 
Μπαµπακάκι και βελόνα στο χέρι, χειροποίητη δουλειά. 
Ήξεραν από δαντέλες εκεί; 
Εγώ έχω πλέξει δαντέλες στα προικιά µου, στην εγγονή µου… 
Ποια ήταν η ενδυµασία τους; 
Οι γυναίκες φορούσαν φούστες και πορκάκια. Η γιαγιά µου φορούσε µακριά 

µαύρη φούστα και πάνω µαύρη ζακέτα, µε µακριά µανίκια, ανοιχτή µπροστά, 
µακριά, και ζώνη. Από µέσα πουκαµίσα και φορούσε µαύρο µαντίλι που ήταν 
χήρα. Οι άντρες φορούσαν παντελόνια, πουκάµισο και σακάκι και οι αγρότες 
βράκες.   

Βοηθούσαν οι άντρες καθόλου στο σπίτι; 
Όχι 
Παντρευόντουσαν σε µικρή ηλικία; 
Τα αδέρφια µου που ήρθαν και αυτά µικρά εδώ, παντρεύτηκαν κανονικά, 28 

χρονών.  
Συνήθιζαν να κάνουν πολλά παιδιά; 
Κάνανε παιδιά, δεν κλαιγόντουσαν, όσα τους έδινε ο Θεός. Εµείς ήµασταν 

έξι αγόρια, τρία κορίτσια. Η αποβολή ήταν αµαρτία. Η µητέρα µου έκανε µια 
αποβολή και πήγε και εξοµολογήθηκε στον παπά και έλεγε «το ‘ριξα, το’ ριξα». 
Η ευχή που της διάβαζε ήταν «πόνεσε, πόνεσε» επειδή σκότωσε το παιδί. 
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Ζούσατε στο ίδιο σπίτι µε τους παππούδες; 
∆εν ξέρω, εγώ δεν τους πρόλαβα. Ο παππούς µου ο Μπαλής, ήταν 

νοικοκύρης, είχε τσαγκαράδικο. Γύριζε στα χωριά και ό,τι αρχαίο το αγόραζε και 
το έφερνε σπίτι του. 

 Σας περιέγραφε  η µητέρα σας πώς ζούσαν στον Τσεσµέ;  
Οι φτωχιές οι προσφυγοπούλες δεν πήγαιναν στα χωράφια, οι ντόπιες 

πήγαιναν, οι δικές µας µόνο στον τρύγο καµιά φορά που το κάνανε και σαν 
διασκέδαση. Κένταγαν στο σπίτι τους, αργαλειά και τα πουλούσαν στα µαγαζιά.  

Κοντά στην πόλη ήταν τα Λίτζια, µια λουτρόπολη. Το καλοκαίρι τα γεµίζανε 
Εβραίοι και Εγγλέζοι. Ο παππούς µου είχε περιβόλι µε µελιτζάνες και 
ζαρζαβατικά διάφορα και του φωνάζανε να πάει να τις κόψει. 

Και εκεί πήγαιναν µόνο οι άντρες στα χωράφια; 
Ναι. Ο πατέρας µου δεν ήταν γεωργός, ήταν τσαγκάρης. Φοράγανε  βράκες. 

Ο πατέρας µου που ήταν επαγγελµατίας δεν φόραγε βράκες, αλλά παντελόνι και 
φράγκο. 

Σταφύλια είχατε; 
Είχαµε την ψιλόρογη τη σουλτανίνα. Όταν φύγαν οι πρόσφυγες τ’ αφήσανε 

µέσα στα κοφίνια γιατί ήταν Αύγουστος. 
Τι  κάνατε τα σταφύλια; 
Σταφίδα  
Κρασί δεν φτιάχνατε; 
Όχι, ούτε τσίπουρο. Τα αδέρφια της µάνας µου ήταν άνθρωποι νοικοκυραίοι, 

συντηρητικοί. Ούτε έπιναν, ούτε ξενυχτούσαν. 
Οι άντρες δεν πήγαιναν σε καφενεία;  
Ο πατέρας µου πήγαινε σε ένα καφενείο που το λέγανε Κολόµπα και το 

έλεγε για αστείο. Κι εδώ όταν ήρθανε σε καφενεία πηγαίνανε, τώρα δεν 
υπάρχουν. Οι παλιοί άντρες πήγαιναν να παίξουν µια πρέφα. 

Έπαιζαν χαρτιά στον Τσεσµέ; Τι έπιναν; 
Γίνονταν παρέες-παρέες και πίνανε καφέ, κανένα ουζάκι. 
Ναργιλέ κάπνιζαν  και οι Έλληνες ή µόνο οι Τούρκοι; 
Οι Τούρκοι. Από τους θείους µου, µόνο τσιγάρο. 
Η µητέρα σας τι φαγητά έκανε; 
Όσπρια, µακαρόνια, βοδινή γλώσσα στιφάδο, την έψηνε, την ξεφλουδούσε 

και την έκοβε φέτες. Και µε τραχανά έκανε σούπα.  
Εκείνη έκανε τον τραχανά; 
Ναι. 
Πώς τον έκανε; 
∆εν ήταν όπως εδώ. Τον άπλωνε κοµµάτια στην αρχή και λίγο-λίγο τα 

κόβεις τα κοµµάτια, σιγά-σιγά τον σβήνεις, το περνάς από τη σήτα, τον 
κοσκινίζεις  και γίνεται σαν κουσκουσέ. Έβαζε κρεµµύδια, πολλή ντοµάτα και 
τραχανόχορτο, ένα ειδικό χορτάρι για να µυρίσει. 

Τι άλλο έφτιαχνε; 
Έφτιαχνε κάτι που το λέγανε µάτσι, ήταν µε χυλοπίτες. Άνοιγαν το φύλλο, 

που ήταν ζυµωτό και νόστιµο, άλλο πράγµα και το κάνανε λωρίδες, το 
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κοσκινίζεις, αλεύρι γιατί κολλάει, µε το φύλλο να το κόψεις και το έκανε όπως 
τα µακαρόνια, φρέσκο. Γιούµ πιλάφι το λένε και η γλύκα του δεν λέγεται. 

Ψωµί ζύµωνε εκείνη; 
Όχι, το αγόραζε έτοιµο, δεν πρόφταινε. 
Τα Χριστούγεννα και το Πάσχα τι σας έφτιαχνε; 
Μελοµακάρονα που τα λέγαµε φοινίκια και τα τρώγαµε και αµέλωτα και 

µελωµένα, κουραµπιέδες και δίπλες, φρύγανα τα λέγανε. Είχαµε κότες και 
είχαµε πολλά αυγά και ζύµωνε, έβαζε στο τηγάνι πολύ λάδι και τις τηγάνιζε και 
µε σιρόπι από πάνω ή µέλι και καρύδια, όπως και τώρα. Για τους κουραµπιέδες 
χτύπαγε το βούτυρο µε το χέρι, ώρες, για να ασπρίσει, αποβραδίς, σε µια λεκάνη 
πήλινη.  

Χρησιµοποιούσε περισσότερο λάδι ή βούτυρο; 
Λάδι. Τότε το βούτυρο ήταν λίπος, δεν υποφέρεται… καλά περάσαµε, δεν 

πεινάσαµε. 
Τι φαγητά είχε το γιορτινό τραπέζι; 
Κρέας συνήθως, είχε. Ψητό δεν κάναµε εδώ, φούρνους δεν είχαν οι κουζίνες. 

Όλο µαγειρευτά στην κατσαρόλα. 
Το κρέας ήταν χοιρινό; 
Ναι. Η µάνα µου έψηνε το κρέας και έριχνε τα µακαρόνια µέσα στο ζουµί. 

Νόστιµο γινότανε. Ήταν νόστιµα τότε γιατί ήταν αγνά.  
Το Πάσχα τι τρώγατε; 
∆εν σουβλίζαµε. Σούβλα είχαν οι ντόπιοι, οι Ρουµελιώτες κι οι Λειβαδίτες. 

Είχαµε κρέας όπως και στις άλλες γιορτές. 
Είχατε ιδιαίτερα φαγητά για συγκεκριµένες γιορτές; 
Στις νηστείες τρώγαµε όσπρια, λαδερά, ζαρζαβατικά, ότι και τώρα. 
Τι διαθέτατε από γαλακτοκοµικά; 
Είχαµε κατσίκες. Το γάλα της κατσίκας το έπινα µε το ποτήρι µε τον αφρό, 

άβραστο. 
Φτιάχνατε τυρί; 
Κάναµε σε κάτι µικρά καλαθάκια, γαβαλάκια. 
Είχατε φρούτα; 
Είχανε στα µποστάνια τους καρπούζια, πεπόνια και τρώγαµε. Η µητέρα µου 

αγαπούσε το ροδίτη. 
Κάνατε ποτά από τα φρούτα; 
Βυσσινάδα κάναµε µε µυρωδικά, κανέλα, γαρύφαλλο, και κονιάκ και 

µετρίαζες, το έκανες όσο δυνατό ήθελες και ψήνεται στον ήλιο. 
Στους γάµους είχατε ιδιαίτερα φαγητά; 
Κάναµε γλέντια. Εγώ, εδώ τα έζησα. Όταν παντρεύονταν οι αδερφές µου 

κάναµε γλέντια στην αυλή, χορό και το γλεντούσαµε. 
Μαζευόταν µόνο η οικογένεια; 
Τα σόγια έρχονταν, οι συγγενείς. 
Και τι φαγητά κάνατε; 
Εδώ, όχι στην Ερυθραία κάνανε ψητά στο φούρνο, σε λαµαρίνα. Αρνί µε 

πατάτες, σαλάτες και τυριά. 
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Και το ποτό ποιο ήταν; 
Κρασί. 
Από τραγούδια; 
Χορεύαµε µπάλο και στις απόκριες κ στους γάµους. 
Φέρνατε όργανα, ποια ήταν αυτά; 
Βιολί, ούτι, µαντολίνο. Ο αδερφός µου έπαιζε µαντολίνο και το είχε φέρει 

οικογενειακό κειµήλιο. 
Είχατε προλήψεις; 
Η µητέρα µου ήταν θρησκευόµενη, δεν πίστευε σε αυτά. Πήγαινε συνέχεια 

στην εκκλησία. Τη µητέρα µου την έχασα µικρή. Όταν έφυγε, δεν διαλυθήκαµε, 
αλλά  σταµάτησαν όλα. Η µάνα είναι η κλώσα που µαζεύει τα πουλιά. 

Νηστεύατε συχνά; 
Τετάρτες και Παρασκευές δεν τρώγαµε κρέας, Πέµπτες τρώγαµε κρέας και 

µάλιστα εκείνα τα χρόνια. 
Τι κάνατε τις απόκριες; 
Κάναµε οικογενειακά γλέντια. Μαζεύονταν τα σόγια και παίζανε ταψί αντί 

για τουµπελέκι, αλλά δεν µασκαρευόντουσαν. 
Θυµάστε κάποιο τραγούδι; 
Θυµάµαι ένα µπάλο:  
«Εσύ είσαι ένας ήλιος φεγγάρι µου λαµπερό µου  
θάµπωσες το φως µου και δεν µπορώ να δω.» 
Θυµάστε κάποιο ποίηµα: 
Είναι ένα που έλεγε ο Τούρκος στην Ελληνοπούλα:  
«Γενού Τουρκάλα και θα δεις τι πλούτη θ’ αποκτήσεις,  
µες στα φλουριά θα ζήσεις σαν κόρη βασιλιά.  
Τα πλούτη που αποκτήσατε από αρπαγή και φόνο;  
Εσάς θαµπώνουν µόνο ανήµερα θεριά. 
Γενού Τουρκάλα, θα ‘µαστε και στα θελήµατά σου 
σκλάβοι εµείς µπροστά σου και δούλοι ταπεινοί… 
Γενού Τουρκάλα και µε µιας στο γέρο σου πατέρα,  
στη δόλια σου µητέρα θα δώσω λευτεριά. 
Η µάνα κι ο πατέρας µου καλό µου να ποθάνουν,  
Τουρκάλα δεν την κάνουν την κόρη τους τη µια.» 
Εδώ ερχόντουσαν Σµυρνιοί ποιητές τότε και µας µάθαιναν τραγούδια, όπως 

το «Σµύρνη πατρίδα µου γλυκιά»:  
«Σµύρνη πατρίδα µου γλυκιά, κατακαηµένη πόλη 
Το γκρέµισµά σου θρήνησε η οικουµένη όλη. 
Στο ξακουστό λιµάνι σου καράβι δε σιµώνει  
Το γκρέµισµά σου όποιος δει, το µάτι του θολώνει. 
…Στα σοκάκια σου τα αιµατοβαµµένα   
τραγουδά φρικτά και πονεµένα.» 
Ευχαριστώ πολύ 
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Κοκκώνα Πετρίδου. 
 
Η συνέντευξη παραχωρήθηκε στις 15/9/2004, από την κα Κοκκώνα 

Πετρίδου, 65 ετών, απόφοιτη δηµοτικού, συνταξιούχος εργάτρια, κάτοικο Ν. 
Ερυθραίας. Ο πατέρας της έµεινε αιχµάλωτος στην Μ. Ασία και µεγάλωσε µε τη 
µητέρα, τη γιαγιά της και τα αδέλφια της. Θυµάται καλά τις διηγήσεις των 
γιαγιάδων της, γιατί πέθαναν όταν ήταν µεγάλη, σε ηλικία τριάντα χρονών.  

 
 
Πώς ήταν το εσωτερικό του σπιτιού; 
Πετρίδου Κοκκώνα: Συνήθως είχε έναν αντρέ (χωλ) και δυο κάµαρες στην 

κάθε πλευρά µε δίφυλλες πόρτες. Η µια ήταν η καθηµερινή και η άλλη, η 
«καλή». Κάτω ήταν η αποθήκη που είχαν το λάδι τους, το σανό. Κοιµόντουσαν 
στρωµατσάδα και το πρωί τα µαζεύανε. Είχε µια κρεβατίνα, που είναι µια 
βεράντα που την καλύπτανε µ’ ένα κλίµα που έκανε σκιά. Πίσω είχε µια αυλίτσα 
που φυτεύανε χρήσιµα φυτά, κολοκύθες…Στην πόλη δεν είχαν µεγάλες αυλές.  

Πώς ήταν ο φούρνος; 
Ήταν χτιστός, στην αυλή. 
Τα έπιπλα του σπιτιού; 
Ήταν ο µπουφές και ο σοφάς, ένα χαµηλό τραπέζι. Απαραίτητο ήταν το 

εικονοστάσιο. Καθόντουσαν κάτω και τρώγανε, συνήθως, από ένα σκεύος. 
Βάζανε στη µέση τις σουπιέρες και τρώγανε όλοι. Εκείνο που δεν µου άρεσε 
ήταν που πίνανε από ένα κύπελλο νερό. 

Τα σκεύη ήταν πήλινα; 
Ήταν εµαγιέ. Είχαν πολύ ωραία γυάλινα γιατί ήταν ναυτικοί µε πολλά καΐκια 

και φέρνανε. Η γιαγιά µου έλεγε ότι τα σερβίτσια της αδερφής της τα πούλησαν 
στη Χίο.    

Ποιες ήταν οι καθηµερινές ασχολίες της νοικοκυράς;  
Όπως µου έχει πει η γιαγιά µου, εάν δεν πήγαινε στο χωράφι έπρεπε ν’ 

ασχοληθεί µε την καθαριότητα του σπιτιού, µε το πλύσιµο των ρούχων που 
εκείνη την εποχή τα βάζανε στο καλάθι µε στάχτη για να καθαρίσουν.  

Ποια ήταν η διαδικασία; 
Είχανε καζάνια, αυτά τα πρόλαβα κι εγώ, εδώ. Βράζανε το νερό, κοσκινίζανε 

µε τη σήτα τη στάχτη απ’ το τζάκι, παίρνανε τη σκόνη την καθαρή, τη βάζανε 
µέσα στο καζάνι µε το νερό που έβραζε και κάνανε το σταχτόνερο. Το 
σταχτόνερο λέγεται αλισίβα. Στη Μ. Ασία είχαν όλοι τζάκια, όχι ξυλόσοµπες. 
Και είχαν τα µεγάλα, µπακιρένια µαγκάλια. Βάζανε µία στρώση ρούχα και τα 
ραντίζανε µε το σταχτόνερο. Από πάνω, άλλη στρώση ρούχα, τ’ αφήνανε όλη 
νύχτα και τ’ ανοίγανε την άλλη µέρα το πρωί και τα ρούχα ήταν άσπρα σαν το 
χιόνι. Τα πλέναν ένα χέρι µε σαπούνι και είχαν πάντα πολύ καθαρά ρούχα. 

Τι σαπούνι χρησιµοποιούσαν; 
Το πράσινο 
Το έφτιαχναν εκείνες; 
Το αγοράζαµε, παλιότερα δεν ξέρω. 
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Πόσο συχνά γινόταν η διαδικασία του πλυσίµατος; 
Κάθε δεκαπέντε µέρες, δεν είχαµε και πολλά ρούχα. Ήταν υποτιµητικό να 

µην κοιµάσαι σε άσπρα σεντόνια, ήταν όλα λευκά. Τα ρούχα των µωρών ήταν 
όλα λευκά επίσης και τα φτιάχνανε όλα µόνες τους.  

Πώς σιδέρωναν; 
Με βαποράκια, από µαντέµι, πιο κοντόχοντρα από τα σίδερα. Τα βάζανε 

πάνω στη φουφού και πυρώνανε, βάζανε ένα µεταλλικό δίσκο για να µη 
λερώνεται. Σιδερώνανε ελάχιστά ρούχα. Τα διπλώνανε ωραία και ήταν σαν να τα 
‘χουν σιδερώσει. Τα εξώρουχα σιδερώνανε και τα καλά τους. 

Αυτό που δεν µου άρεσε ήταν που δεν πλενόντουσαν τακτικά, κάθε 
Σάββατο, το χειµώνα, κάθε µήνα. Η γιαγιά µου έλεγε ‘’ σαν Τουρκάλα πλένεσαι 
κόρη µου που δεν έχεις Άγιο Μύρο’’. 

Οι σκούπες πώς ήταν; 
Είχαν ειδικά φυτά, τα φρύγανα. Τα µαζεύανε, τα κάνανε µια φούντα και τα 

δένανε στην άκρη. Εδώ είχαν τις χόρτινες σκούπες. Το ’82 που πήγα στη Μ. 
Ασία, στο χωριό της µαµάς µου είδα δύο Τουρκάλες που σκουπίζανε την αυλή 
µε φρύγανα. 

Ασβέστωναν το σπίτι; 
Μόνες τους όλα. Ήταν µικρά τα σπίτια και τ’ ασπρίζανε µόνες τους. Τώρα η 

Ερυθραία έχει γίνει αγνώριστη. Μετά, εδώ, το καλοκαίρι νοικιάζανε τα σπίτια 
και µε αυτά τα λεφτά κάνανε όλες αυτές τις προµήθειες.  

Ποιες ήταν οι ασχολίες των ανδρών; 
Ασβέστωναν, το περιβόλι, τα ζώα, πιάναν τα χέρια τους, ήξεραν απ’ όλα. 

Βοηθούσαν δεν άφηναν τις γυναίκες τους, τις είχαν σε πολύ καλύτερη µοίρα απ’ 
ότι οι Τούρκοι και οι Έλληνες, εδώ. 

Τα παιδιά συµµετείχαν στις δουλείες του σπιτιού; 
Πάρα πολύ, υποχρεωτικά. ∆εκαεφτά χρόνια ήταν µόνο πρόσφυγες όταν 

γεννήθηκα εγώ. Από µικρό παιδί έκανα µαζί τους τις δουλείες τους σπιτιού που, 
βέβαια, ήταν ίδιες µ’ αυτές που κάνανε στη Μ. Ασία. ∆εν είχες δικαίωµα να 
βγεις να παίξεις όταν το σπίτι είχε δουλείες. Έκαναν τα πάντα, όλες τις δουλειές. 
Όταν γεννήθηκε η αδερφή µου, µου είπε η µητέρα µου ‘’ τώρα δεν θα βγαίνεις να 
παίζεις, θα µε βοηθάς στο µωρό.’’  

Τα κορίτσια βοηθούσαν στις δουλειές του σπιτιού και τα αγόρια µε τον πατέρα, 
στα χωράφια; 

Αναλόγως. Ο αδερφός µου βοηθούσε πολύ τη µητέρα µου. 
Παππούδες βοηθούσαν, επίσης; 
∆ουλεύανε όλοι. Αν είχε δουλειά ο άντρας στο χωράφι, πήγαινε και η 

γυναίκα. Ο παππούς µου, που είχε καφενείο στην πατρίδα, έπρεπε να βοηθάει 
και η γιαγιά µου. Αλλά τιµούσαν πολύ τις γυναίκες τους οι πρόσφυγες, δεν ήταν 
όπως εδώ, υποδεέστερες.  

Οι ηλικιωµένοι τι ρόλο είχαν στην οικογένεια; 
Εθεωρείτο ντροπή ένας ηλικιωµένος να µην µένει µε τα παιδιά του, ήταν 

ντροπή να µην έχεις τη γωνιά του γέρου. Συµµετείχε στην οικογένεια.  
Τι ρούχα φορούσαν; 
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Οι άντρες δεν ράβανε σακάκια, αλλά πουκάµισα και γιλέκα ως επί το 
πλείστον και τα τούρκικα φεσάκια. Οι γυναίκες φόραγαν βράκες µακριές, 
φούστες και µαντίλια, οι πρωτευουσιάνες ή οι αριστοκράτισσες, καπέλα. Τα 
παράγγελναν στη Σµύρνη, καπέλα και υφάσµατα και τους τα αγόραζαν οι 
άντρες, όχι αυτές. Θυµάµαι τη γιαγιά µου που έλεγε: «πήγε ο άντρας µου και µου 
αγόρασε βελούδινο ύφασµα για να ράψω φόρεµα για τη γιορτή της Αγ. 
Ματρόνας». 

 Ένα κορίτσι της οικογένειας έπρεπε, απαραιτήτως, να γίνει µοδίστρα, δεν 
νοείτο οικογένεια χωρίς µοδίστρα. Αυτό γινόταν κι εδώ στην Ερυθραία. Πήγαινα 
σχολείο και το καλοκαίρι µε έστελναν στη µοδίστρα να µάθω. Ήταν ντροπή να 
µην ξέρεις να ράβεις. Η αδερφή της γιαγιάς µου ήταν φραγκοράφτισσα, έραβε τα 
ανδρικά ρούχα.  

Πείτε µου για τα κεντήµατα. 
Είχαµε πολλά κεντήµατα. Ιεροτελεστίες ολόκληρες, χρόνια ετοιµάζονταν τα 

προικιά. Ξέρανε όλες να κεντούν και να πλέκουν. Ακόµα και στα εσώρουχά τους 
βάζανε δαντέλες.  

Χρησιµοποιούσαν αργαλειό; 
Είχαν αργαλειούς και εκτρέφανε µεταξοσκώληκες και είχαν µεταξωτά πολλά 

και τα καλά σεντόνια τους ήταν από µετάξι.  
Φτιάχνανε χαλιά; 
Οι ανατολίτισσες φτιάχνανε χαλιά, εµείς κιλίµια.  
Ασχολούνταν µε την ξυλοτεχνία; 
Όχι, δεν φτιάχνανε. Μόνο οι µαραγκοί που έκαναν τραπέζια, καρέκλες… 
Είχατε χωράφια; 
∆εν είχαµε γιατί ήµασταν στην πόλη, αλλά, η γιαγιά µου, στο χωριό είχε. 

∆εν µπορούσες να ζήσεις χωρίς χωράφι. 
Τι προϊόντα παρήγαγαν;  
Βγάζαµε πολλή σταφίδα και αµύγδαλο, γι’ αυτό και όλα τους τα γλυκά 

έχουν αµύγδαλο. Ακόµα και κρέµα για το πρόσωπο κάνανε µ’ αµύγδαλο. 
Τι ανατροφή έδιναν στα παιδιά τους, µε ποιες αξίες τα µεγάλωναν; 
Τα αγαπούσαν πολύ. Υπήρχαν πολύ καλά σχολεία και βγαίνανε πολλοί 

δάσκαλοι. Ήταν συνδεδεµένοι µε την Εκκλησία κι ας ζούσαν µέσα στους 
Τούρκους. Η κεφαλή τους ήταν ο ∆εσπότης, ο οποίος του επισκεπτόταν και 
συγκέντρωνε τους κατοίκους. Μας νηστεύανε αυστηρότατα όλες τις γιορτές. Σαν 
παιδιά, για να κοινωνήσουµε, έπρεπε, τη Σαρακοστή να νηστεύουµε δεκαπέντε 
µέρες το κρέας και µια εβδοµάδα το λάδι.  

Τα κορίτσια πήγαιναν σχολείο; 
Περισσότερο τα αγόρια κοίταζαν να µάθουνε γράµµατα. 
Η ηλικία γάµου των κοριτσιών ποια ήταν; 
Μικρές τις παντρεύανε και έπρεπε να τους δώσουν προίκα. 
Τι προίκα έδιναν; 
Σπίτι ή χρήµατα. Τα χωράφια τα κρατούσαν για τα αγόρια. Ρούχα, 

κεντήµατα, πολλά και ωραία. Έπρεπε να κεντηθούν πάρα πολύ τα ρούχα του 
νυφικού κρεβατιού, σεντόνια και κουβέρτες, κιλίµια. Πιστεύανε στο χρυσό, 
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µαζεύανε λίρες, τις βάζανε σε κιούπια και τα κρύβανε στο σπίτι. Οι πλούσιοι 
δίνανε χρυσαφικά. Σηµειωτέον, οι Τούρκοι δεν µπαίνανε ποτέ στα σπίτια να 
κλέψουν.  

Ως παιδιά µε τι παίζατε; 
Παίζαµε µε κούκλες που τις έφτιαχναν οι µανάδες και τις λέγαµε κούτσες. 

Τις φτιάχνανε µε ψωµί που το στύβανε καλά και τις ντύνανε µε πανί, ζωγράφιζαν 
το πρόσωπο και βάζανε µαλλιά. Φτιάχνανε και τόπια. Παίζανε ένα παιχνίδι που 
το λέγανε αµάδες. Χωριζόντουσαν σε δυο οµάδες και είχαν καµιά δεκαριά 
πλατιές πέτρες, τη µια πάνω στην άλλη και τις ρίχναµε µε µια άλλη και η µια 
οµάδα κυνηγούσε την άλλη. 

Ήταν ευχαρίστησή µας να καθόµαστε να µας διηγούνται τα κατορθώµατα 
του Σάκιτζη. Ήταν ο ήρωάς τους, όπως έχουµε τον Κολοκοτρώνη, τον 
θαυµάζανε. Κυνηγούσε τους Τούρκους όταν αδικούσαν στους Ρωµιούς. Είχαν 
ιστορίες, πραγµατικές, για τα κατορθώµατά του. 

Σας έλεγαν παραµύθια, τι είδους; 
Μας λέγανε για τα ζώα, για Αγίους, για τον τσοπάνο που πήγαινε κάθε πρωί 

τα πρόβατα στο βουνό και γύριζε το βράδυ και ο Προφήτης Ηλίας τον συνόδευε 
πάντα, τον προστάτευε. Ήταν ιστορίες, όχι παραµύθια, ιστορίες γύρω από τη 
θρησκεία. Για τα Μοναστήρια, το Χριστό. Για τους Άγγλους που πήγαιναν στα 
Λίτζια, τα λουτρά που ήταν  θεραπευτικά και φτιάχναν σπίτια και µέναν σχεδόν, 
µόνιµα. Οι πλούσιοι, οι επιστήµονες, δεν ξέρω πώς ζούσαν. 

Φιλοξενούσατε κόσµο στο σπίτι; 
Ο πατέρας µου δεν ήθελε να έχουν ξένους στο σπίτι, συγγενείς µόνο. 
Πώς περνούσαν τον ελεύθερο χρόνο τους; 
Βεγγέρες κάνανε πολλές τα βράδια. Η βεγγέρα ήταν ένα πολύ ωραίο έθιµο. 

Κάθε βράδυ µαζευόντουσαν στα σπίτια που είχαν έναν ασθενή ή ένα γέροντα-
δεν τους είχαν στα γεροκοµεία, τους είχαν στα σπίτια- δηλαδή, πήγαιναν στα 
σπίτια που είχαν κάποιον που δεν µπορεί να βγει. Ήταν υποτιµητικό εµείς να 
µιλάµε, να χορεύουµε και η γιαγιά να είναι µόνη της. Στις βεγγέρες µας παίρνανε 
κι εµάς πολλές φορές. Πίναν τα ουζάκια τους, µε µεζεδάκια ό,τι υπήρχε στο 
σπίτι. Λέγανε πώς περάσανε την ηµέρα, πώς πάνε οι δουλείες, θυµόντουσαν τα 
παλιά. Λέγανε συνέχεια για το διωγµό. Πού πήγαν, τι τραβήξανε…  

Σχετικά µε τη διατροφή τους; 
Φτιάχνανε τα µακαρόνια µόνες τους. Κάνανε ένα µεγάλο, µακρόστενο, 

στρογγυλό ζυµάρι και το τρυπούσαν µε µια βελόνα για να παίρνει µέσα την 
ουσία, το µακαρόνι. Αυτό το πρόλαβα κι εγώ γιατί µε τη µητέρα και τη γιαγιά 
µου όλο το καλοκαίρι ασχολούµασταν. Φτιάχναµε µακαρόνια στο ταψί µε κιµά ή 
σάλτσα. Μια στρώση µακαρόνια, µια σάλτσα, µια τυρί και µετά πάλι το ίδιο, 
καίγανε το λάδι και το περιχύνανε. Τρώγανε τραχανά και πολύ φιδέ. Τρώγαν 
πολλά παστά, κολιούς, σαρδέλες, λακέρδα (παλαµίδα) για µεζεδάκια µε το ούζο. 
Φτιάχνανε κουλούρια απ’ τη ζύµη του ψωµιού, νηστίσιµα. Πίτες ανεπανάληπτες! 
Μπουρέκια -εδώ τις λένε σπανακόπιτες- και τυρόπιτες. Στο Σιρβισάρι τις λέγανε 
κατιµέρια. Στο Λυθρί, στον Τσεσµέ, τις λέγανε τυρόπιτες. 

Μαγειρεύανε µε λάδι, όχι µε βούτυρο; 
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Με λάδι. 
Όσπρια τρώγατε συχνά; 
Ναι, πολλά όσπρια γιατί παρήγαγαν κιόλας κουκιά και ρεβίθια. Φτιάχνανε 

στραγάλια φουρνιστά. Βάζανε τα ρεβίθια αποβραδίς σε αλατόνερο και όταν 
τελείωνε το ψωµί, τα τρώγαµε σαν γλύκισµα.  

Κατά τη διάρκεια της νηστείας τί τρώγατε;  
Μακαρόνια νερόβραστα, πατάτες βραστές, στραγάλια, κουλούρια ψωµένια, 

σύκα… 
Ζυµώνατε ψωµί; 
Ναι και ό,τι είδος ψωµιού φτιάχναµε, στο νερό που το ζυµώναµε, βράζαµε 

γλυκάνισο και φύλλα δάφνης.  
Παξιµάδια φτιάχνανε; 
Στην οικογένειά µου, όχι, δεν ξέρω οι άλλοι. Φτιάχνανε κολίκια που είναι τα 

νηστίσιµα κουλούρια, γλυκά και αλµυρά.  
Αγόραζαν το αλεύρι από το µύλο; 
Είχε µύλους πολλούς στη Μ. Ασία. Ο άντρας της θείας της γιαγιάς µου είχε 

νερόµυλο µεγάλο, στο Λιθρί και πήγαινε πολύς κόσµος από τον Τσεσµέ και 
αλέθανε εκεί το στάρι τους. Έχει πολλά νερά εκεί, τα οποία ποταµάκια, 
ονοµάζουν τσάγια και χύνονται µαζί, ανά δέκα µέτρα, στη θάλασσα και είναι ένα 
ονειρεµένο µέρος. Γι’ αυτό, εκεί δεν ποτίζανε ποτέ τα χωράφια τους.  

Τι λαχανικά τρώγανε;  
Τοµάτες, µελιτζάνες, όλα, ξηρικά τα είχανε. 
Ήταν γυναίκες της προµήθειας για να περνάει το σπίτι τους καλά. Κάτω από 

αυτό το σπίτι υπάρχει ένα υπόγειο που έκανε η γιαγιά µου και είχε γύρω-γύρω 
ράφια που γεµίζανε όλο το καλοκαίρι µε γυάλες. Φτιάχνανε όλων των ειδών τα 
γλυκά. Μελιτζανάκι, κυδώνι, τοµάτα για το χειµώνα, µελιτζανάκι τουρσί, σύκα 
ξερά που τα ανοίγαµε στη µέση και η µητέρα µου καβούρντιζε το σουσάµι και το 
αµύγδαλο και λίγο καρυδάκι, τα γεµίζαµε και τα ενώναµε και τα βάζαµε στο 
κιούπι µε βασιλικό και όλο το χειµώνα είχαµε αυτά τα γλυκίσµατα. Όλες οι 
οικογένειες έπρεπε να είχαν τουλάχιστον δεκαπέντε κιούπια πήλινα.  

Απαραιτήτως έπρεπε να βράσουµε µούστο για να κάνουµε πετιµέζι. Τα 
χειµωνιάτικα βράδια µαζευόµασταν όλοι και κάνανε τηγανίτες. Αυτό που δεν θα 
λησµονήσω είναι οι λουκουµάδες της γιαγιάς µου. Τηγανίτες και λουκουµάδες 
µε πετιµέζι, δεν υπήρχαν χρήµατα για να αγοράσουµε µέλι. Άναβε ξύλα στο 
τζάκι και έβαζε την πυρωσιά και εκεί τους έβραζε. Είχε φέρει το σκεύος από 
εκεί. Ήταν όχι µπακιρένιο κίτρινο, άσπρο. Ήταν ένα πολύ βαθύ τσουκάλι µε ένα 
καπάκι από πάνω.  

Το γλύκισµά µας και το χειµώνα, ήταν η ηµίχλωρη µουσταλευριά. Η γιαγιά 
µου έκανε τη µουσταλευριά πολύ πηχτή, την έβαζε µέσα σε ένα µεγάλο, ρηχό, 
ταψί, το σινί και τη µισοστέγνωνε στον ήλιο το καλοκαίρι ώσπου να πιάσει το 
κρύο. ∆εν την άφηνε να ξεραθεί. Μετά την έβαζε σε ένα κιούπι, την κούκιζε από 
πάνω σουσάµι µπόλικο και κανέλα και την τρώγαµε το χειµώνα. Στα σινιά 
φτιάχνανε και τις πίτες. Και εδώ στην Ελλάδα φτιάχνουν πίτες, αλλά όχι τόσο 
νόστιµες όσο εκεί.   
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Όταν ρώτησα τη γιαγιά µου γιατί φτιάχνουν τόσων ειδών πίτες µε σπανάκι, 
µε τυρί, γαλατοµπούρεκο και πάντα µε φύλλο ανοιγµένο, µου είπε ότι µε υλικά 
που είχαν από τα χωράφια τους εκεί, στην πατρίδα, µε αυτά που διέθεταν, 
προσπαθούσαν να ευχαριστήσουν τη οικογένειά τους.  

Μετά τον πόλεµο ήταν πολύ δύσκολα όλα. ∆ίνανε αλεύρι πολύ η 
Αλληλεγγύη και το σχέδιο Μάρσαλ. 

Ήταν πάρα πολύ προκοµµένες, ακόµα συλλογίζοµαι την αξιοσύνη τους. 
Φτιάχνανε τα πάντα µόνες τους. Η οικογένειά µου ήταν αγροτική. Κι εδώ είχαν 
δυο κατσικούλες, δυο κότες και η γιαγιά µου και η µητέρα µου καλλιεργούσαν 
όλα τα βασικά είδη, κηπευτικά κλπ και από κει τα φτιάχνανε όλα. ∆εν ξεχνάω 
ποτέ τον αγώνα που κάνανε για να έχει η οικογένειά τους µπόλικη και καλή 
τροφή, έπρεπε όλα να τα φτιάχνουν µόνες τους.  

Τι προϊόντα φτιάχνατε από τα ζώα; 
Τυρί της χρονιάς, µυζήθρες. Με το γάλα φτιάχνανε τραχανά.   
Κρέας έτρωγαν µόνο την Κυριακή; 
Βέβαια. Συνήθως έσφαζαν κότα. Την Πέµπτη τρώγαµε κιµά.  
Τρώγατε ψάρια; 
Ψάρια είχαµε άφθονα, τα οποία έκαναν κυρίως, σούπα και τηγανιτά. 

Μαγειρεύανε πολλά χταπόδια. Η µητέρα µου το διατηρούσε στη γυάλα µε ξύδι. 
Οι ψαρόσουπες τους ήταν ανεπανάληπτες. 

Ποτά φτιάχνατε; 
Φτιάχναµε λικέρ, σε µεγάλες γυάλινες νταµιτζάνες και βάζανε βύσσινο, 

φλούδες από πορτοκάλι, ένα ροδάκινο, µε ζάχαρη, ρίχνανε και κονιάκ µετά ήταν 
πανέµορφο ποτό. Έµενε όλο το καλοκαίρι στον ήλιο και αυτό ήταν το λικέρ της 
χρονιάς. Είχαµε δυο µπουκάλες των πέντε κιλών.  

Κρασί βγάζατε; 
Βέβαια 
Τσίπουρο; 
∆εν έχω ακούσει. Ούζο έπιναν πολύ που το έκαναν οι ίδιοι µε απόσταγµα. 

Σχεδόν κάθε σπίτι είχε ένα καζάνι µε φωτιά από κάτω, έβαζαν τα τσάµπουρα των 
σταφυλιών και είχαν σωληνάκι και αεριοποιείται αυτό που βράζει στο καζάνι.  

Φτιάχνανε ξύδι; 
Όχι, το προµηθευόντουσαν από το ποτοπωλείο.    
Πώς περνούσαν τον ελεύθερο χρόνο τους; 
Οι άντρες πήγαιναν στα καφενεία. Οι γυναίκες στο σπίτι. Όµως οι 

πρόσφυγες τιµούσαν τις γυναίκες τους, τις είχαν ισότιµες. Εδώ, στην Ελλάδα, 
δεν άφηναν να είναι οι γυναίκες στο ίδιο τραπέζι µε τους άντρες, ενώ εκεί 
τρώγανε όλοι µαζί.  

Πώς διασκέδαζε ο κόσµος; 
Θυµάµαι ότι διηγιόντουσαν για τα πανηγύρια τους. Έκαναν πολλά 

πανηγύρια, αυτές ήταν οι χαρές τους. Κρατούσαν µέρες ολόκληρες, οι 
προετοιµασίες. Έπρεπε να ράψουν καινούρια φορέµατα. Πήγαιναν και στις 
βεγγέρες.  

Πανηγύρια έκαναν δίπλα στις εκκλησίες όταν γιόρταζε ο Άγιος; 
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Μαζευόντουσαν στην πλατεία, είχανε όργανα, χορεύανε µπάλο κυρίως και 
χασαποσέρβικο. Μια γιορτή που είχαν ήταν ο ‘’ πηγαιµός στις φρίτζες’’ που ήταν 
µια καλοκαιριάτικη έξοδος. Οι φρίτζες ήταν πρόχειρα σπίτια, κατασκευασµένα 
από πασσάλους και κλαδιά  που τα σκέπαζαν. Σε όλα τα παραθαλάσσια µέρη 
που ήταν τα χωράφια τους. Αυτά ήταν τα εξοχικά τους. Εκεί µέναν όλο το 
καλοκαίρι και καλλιεργούσαν τα µποστάνια τους και το βασικό προϊόν, αµπέλι. 
Εκεί µέναν µέχρι να µαζέψουν τα σταφύλια, να τα πατήσουν ή να φτιάξουν τη 
σταφίδα.  

Τι όργανα είχαν; 
Είχαν κυρίως, ούτι, τουµπελέκι και βιολί, όχι κλαρίνα όπως στην Ελλάδα. 
Τι φαγητά ετοίµαζαν για τα πανηγύρια; 
Πίτες και κρέας. Φτιάχνανε το κρέας µε τοµάτα, δεν κάνανε ψητά στο 

φούρνο, όπως εδώ. Επίσης, ζυµώνανε άρτους από κρασί, γλυκό ψωµί. Βράζανε 
γλυκάνισο, δάφνη, κανέλα και κάνανε το µυρωδικό, έτσι έλεγαν αυτό το ζουµί 
και µαγιά και κάνανε τους άρτους στο ταψί. 

Όταν έφτιαχναν αυτό το ψωµί συνήθιζαν να λένε κάποιο τραγούδι ή προσευχή; 
Συνήθως, ψέλνανε και ξέρανε όλους τους ψαλµούς της εκκλησίας. Λέγανε 

το κοντάκιο της Αγ. Ματρόνας όταν φτιάχνανε τους άρτους για την Αγ. 
Ματρόνα… 

Τι κρέας µαγείρευαν πιο συχνά; 
Κατσικίσιο, είχαν πολλές κατσίκες. Αλλά και αρνί και µοσχάρι. 
Γλυκά είχανε στο τραπέζι; 
Πάντα, ότι µπορείς να φανταστείς. 
Τα Χριστούγεννα τι φτιάχνατε; 
Φοινίκια, εδώ τα λένε µελοµακάρονα. Κουραµπιέδες πολύ ωραίους, µε 

αµύγδαλο, πολλές δίπλες και απαραιτήτως µπακλαβά. Και η πιο φτωχή 
οικογένεια έπρεπε να φτιάξει µπακλαβά. Και εδώ που ήρθαµε. 

Τα φοινίκια ήταν γεµιστά µε καρύδια. Κι εδώ χρησιµοποιούµε σταχτόνερο 
γιατί τα φουσκώνει και τα κάνει αφράτα. Καβουρντίζω και λίγο αµύγδαλο στο 
γουδόχερο, κανέλα και λίγη ζάχαρη, φτιάχνω τη ζύµη µε πορτοκάλι, µε αυγά και 
την αλισίβα. Μετά το φούρνο τα µελώνω.  

Οι βασιλόπιτές τους ήταν ανεπανάληπτες. Ήταν τσουρέκι και τις 
κεντούσαµε. Παίρναµε ένα κοµµάτι από τη ζύµη και το κάναµε σφιχτό και µ’ 
αυτό φτιάχναµε µε πολύ ψηλό κορδόνι ζύµης, δυο κλαδιά µε λουλούδια και 
φύλλα και βάζαµε γύρω-γύρω από τη βασιλόπιτα ένα κορδόνι. Βάζαµε και το 
έτος. Ήταν ολοκέντητες. Εγώ καµιά φορά βαριόµουνα αλλά η µαµά µου µε 
µάλωνε, ήθελε να τα διατηρούµε αυτά τα έθιµα. 

Η µητέρα µου θεωρούσε ντροπή τα Χριστούγεννα να µη ζυµώσουµε ψωµί. 
Κάναµε το χριστόψωµο. Όπως κόβαµε την Πρωτοχρονιά τη βασιλόπιτα, κόβαµε 
και τα Χριστούγεννα το χριστόψωµο. Αυτό ήταν πιο αφράτο απ’ το καθηµερινό. 
Το στολίζανε, κάνανε σχέδια µε την ίδια τη ζύµη, κάνανε σταυρό και βάζανε 
καρύδια στη µέση και σουσαµάκι. 

Ψέλνατε όταν φτιάχνατε το χριστόψωµο, όπως στους άρτους; 
Όχι, η καθεµία το έφτιαχνε στο σπίτι της.  
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Όταν γυρίζαµε από την εκκλησία τα Χριστούγεννα το πρωί, τρώγαµε στη 
θεία µου που έφτιαχνε καβουρµά. Έκοβε κοµµάτια το χοιρινό και το τηγάνιζε µε 
βούτυρο, πολύ γλυκό! Με λαχανοσαλάτα.   

Τι άλλα έθιµα είχατε για τις γιορτές; 
Ένα πολύ ωραίο έθιµο που είχανε στην πατρίδα τους και εδώ, ήταν να 

στολίζουν το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Όσο φτωχά και να ήταν τα σπίτια, και 
µετά, εδώ, όλες φτωχές ήταν. Χτίζαν από δυο δωµάτια και µια κουζίνα για να 
µένουν. Έπρεπε την παραµονή της Πρωτοχρονιάς να στολιστεί το τραπέζι για να 
το βρει ο Άγ. Βασίλης στρωµένο. Ό,τι καλό είχε η οικογένεια από γλυκό, τη 
βασιλόπιτα και απαραιτήτως, ένας δίσκος µε λικέρ και ποτηράκια. 

Ένα άλλο έθιµο που είχαν ήταν να προσφέρουν σουµάδα στους αρραβώνες 
και στους γάµους. ∆εν νοείτο γάµος και αρραβώνας χωρίς σουµάδα. Την 
αγόραζαν, δεν έφτιαχναν στα σπίτια. Την φτιάχνουν, κυρίως, στη Χίο, από 
πικραµύγδαλο. 

Λέγανε ότι στου Αγ. Αντρέα, 30 Νοεµβρίου, αντριώνει το κρύο. Στρώνανε 
τα χαλιά του Αγ. ∆ηµητρίου και του Αγ. Κωνσταντίνου τα µαζεύανε. Όταν 
είχαµε στο σπίτι κάποιον που γιόρταζε έπρεπε να είναι περιποιηµένο, να 
στρώνουµε τα κεντήµατα... 

Τι φαγητά είχατε στο τραπέζι το Πάσχα; 
Εµείς δεν κάναµε µαγειρίτσα. Είχαµε κρέας µε πατάτες και σούπα, σκέτο, 

βραστό κρέας µε το ζουµί του. Συνήθως το κρέας τους το βράζανε, γιατί ο 
βρασµός σκοτώνει τα πάντα. Εκεί δεν είχανε σφαγεία, καθένας έσφαζε µόνος το 
ζώο του. 

Το φαγητό µετά την Ανάσταση ποιο ήταν; 
∆εν τρώγανε µετά την Ανάσταση. 
Είχατε κάποια γλυκά για το Πάσχα; 
Βεβαίως! Φτιάχναµε τσουρέκια, τα περίφηµα σµυρναίικα κουλουράκια, τα 

κουλουράκια αµµωνίας και απαραίτητο ήταν το ψωµί. 
Ο ∆εκαπενταύγουστος ήταν µεγάλη γιορτή για τον Τσεσµέ; 
Ναι, έκαναν πανηγύρι στη γειτονιά Κάτω Παναγιά απ’ όπου ήταν ο πατέρας 

µου. Το µεγάλο πανηγύρι ήταν στον Αγ. Χαράλαµπο.  
Γιόρταζαν τις απόκριες;  
Είχαν καθηµερινό γλέντι και ντυνόντουσαν απαραιτήτως µασκαράδες, 

επιτυχηµένοι, µε ό,τι είχανε. Ντυνόντουσαν καµπούρες, γριές, ζητιάνοι, Τούρκοι, 
διάφορα. Κάθε βράδυ ντυνόντουσαν και γυρνούσαν τα σπίτια, πανηγύρι είχαµε. 
Με καλυµµένα πρόσωπα, µέχρι να τους γνωρίσεις, πειράγµατα, τους κέρναγες 
ό,τι είχες, ένα ποτό. 

Στην Τσικνοπέµπτη συµµετείχαµε µικροί-µεγάλοι, οικογενειακώς και 
κάνανε κρέας τηγανιτό, καβουρµά. 

Άξονάς τους ήταν η Εκκλησία. Η ζωή τους περιστρεφότανε γύρω από τις 
εκκλησιαστικές εκδηλώσεις και γιορτές. Ήταν τιµή τους µεγάλη, να πάει ο 
ιερέας στο σπίτι τους να τους επισκεφτεί. Στον αρραβώνα της ξαδέρφης µου είχε 
έρθει ο Επίσκοπος του Τσεσµέ και ευλόγησε τις βέρες και αισθανόµασταν όλοι 
δέος. Ήταν πολύ συνδεδεµένη η ζωή µας µε τη θρησκεία. Ήταν πολύ εξελιγµένοι 



Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισµού 

 

208

στη σκέψη και µόνο, πρόσεχαν τις απαγορέψεις της θρησκείας. Αλλά δεν ήταν 
προληπτικοί. Ας πούµε, δεν θέλαν Κυριακή ποτέ να πλυθούνε, γιατί ήταν µέρα 
γιορτής, ήταν ντροπή. Η Κυριακή ήταν αφιερωµένη στο Θεό και το βράδυ στην 
παρέα. Το πρωί, στην εκκλησία όλοι, οι γυναίκες γύριζαν να µαγειρέψουν, οι 
άντρες στο καφενείο και το βράδυ µαζευόντουσαν όλοι και κάνανε βεγγέρα. 

Πώς ήταν οι αρραβώνες;  
Μαζευόντουσαν όλες οι µητέρες και οι γιαγιάδες, οι στενές, καµιά δεκαριά 

και ετοιµάζανε τα φαγητά, µία µε δύο µέρες πριν τον αρραβώνα. Κάνανε ό,τι 
µπορούσανε γιατί µαζευότανε όλο το σόι. Τα κορίτσια συγυρίζαµε το σπίτι, 
στρώναµε τα γιορτινά µε ό,τι καλύτερο είχαµε. Ο αρραβώνας συνήθως, γινόταν 
στο σπίτι της νύφης. Με όργανα µέχρι το πρωί. 

Στους γάµους πήγαιναν µε τα όργανα στην εκκλησία. Στη Μ. Ασία ο 
γαµπρός και η νύφη δεν ανταµώνανε στην εκκλησία. Ο γαµπρός πήγαινε µε τα 
όργανα στο σπίτι της νύφης, την έπαιρνε και η δύο οικογένειες µαζί, πηγαίνανε 
στην εκκλησία.  

Ένα έθιµο του γάµου ήταν την παραµονή, το λέγαν λουτουρµά. Ο 
λουτουρµάς ήταν µια διασκέδαση αποχαιρετισµού. Ήταν αδιανόητο να γίνει 
γάµος, χωρίς να έχει µαζευτεί η οικογένεια να γιορτάσει αποβραδίς. Ο άντρας 
δεν έβλεπε συνήθως, τη νύφη από την παραµονή µέχρι την ώρα του γάµου και 
γι’ αυτό κάναν χωριστά οι οικογένειες τον αποχαιρετισµό του παιδιού τους. 

Ποια ήταν τα τραγούδια του γάµου; 
‘’ Σήµερα γάµος γίνεται’’, ‘’ Μια πέρδικα καθότανε σ’ ανατολή και δύση’’. 
Τι φαγητά είχε το τραπέζι του γάµου; 
Κρέας. ∆εν σουβλίζανε. Μπουρέκι, εδώ τη λένε σπανακόπιτα, τα περίφηµα, 

σµυρναίικα σουτζουκάκια, ένα πιάτο σαν σουτζουκάκια µε κιµά και ρύζι που τα 
τύλιγαν σε γαλέτα µε ασπράδι αυγού. ∆εν είχαν καθηµερινά τόσο ωραία 
εδέσµατα γιατί ήταν αγώνας να τα ετοιµάσεις. 

Υπήρχαν κάποια έθιµα για τη γέννηση; 
Μήνες πριν έφτιαχναν σεντόνια, πάνες, δαντέλες. Όταν γεννιόταν το µωρό 

ήταν όλα έτοιµα. 
Είχατε έθιµα για τη βάφτιση; 
Όχι, δεν είχαµε κάτι ιδιαίτερο. Γινόταν τραπέζι, γλέντι όταν υπήρχαν 

χρήµατα. 
Οι εύπορες οικογένειες έκαναν γλέντι; 
Όχι! ∆εν ήταν θέµα πλούτου. Μπορεί να µάζευαν χρήµατα ένα χρόνο πριν 

για να κάνουν το γάµο ή τη βάφτιση τους όπως έπρεπε.  
Επίσης, ήταν πολλοί αυστηροί στην τήρηση του πένθους, πολύ βαρύ πένθος. 

Η θεία µου που ήταν καλόγρια, έλεγε ότι είναι από τα κατάλοιπα στην ψυχή µας 
που είµαστε πάντα ραγιάδες και ήταν µια αφορµή, ένα ξέσπασµα να βγει ο πόνος 
που γεννηθήκαµε µες στους Τούρκους.  

Όλη η οικογένεια ντυνόταν στα µαύρα, οι πιο στενές συγγενείς φορούσαν 
τσεµπέρι από µέσα, µαντίλι από πάνω κι εσάρπα από πάνω. Οι χήρες φορούσαν 
τα µαύρα µέχρι να πεθάνουν. Το σπίτι έκλεινε για πολλά χρόνια και δεν 
πηγαίνανε πουθενά. Φτιάχνανε πολύ ωραία κόλλυβα.  
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Τα παιδιά; 
Και αυτά στα µαύρα.  
Όταν πέθαινε κάποιος είχαν έθιµο να µη µαγειρεύει η οικογένειά του για 

σαράντα µέρες. Κάθε µέρα αναλάµβανε µια φίλη ή συγγενής και πήγαιναν κάθε 
βράδυ φαγητό, συνήθως, µακαρόνια µε κιµά ή σκέτα στο ταψί, µπουρέκι και 
τυρόπιτες. Τρώγανε αποβραδίς και έµενε και για την άλλη µέρα.  

Γιατί η οικογένεια που πενθούσε δεν µπορούσε να µαγειρέψει; 
Όπως και τη Μεγάλη Εβδοµάδα που πέθανε ο Χριστός, φροντίζουµε να µην 

έχουµε δουλειές. Έτσι και στην οικογένεια, ούτε σκούπιζαν, ούτε έπλεναν, ήταν 
ντροπή. 

Είχατε στο σπίτι το νεκρό; 
Τους κρατούσαµε στο σπίτι όλη νύχτα και την άλλη µέρα γινόταν η κηδεία. 

Μόνες τους έντυναν το νεκρό, τον πλένανε µε κρασί, όπως το Χριστό. 
Επιστρέφουµε στη γη από την οποία προήλθαµε και γι’ αυτό, όλα τα έθιµα της 
κηδείας ήταν συνδεδεµένα µε τη γη. Τους φορούσαµε το σάβανο και από πάνω 
τα ρούχα τους. Τους στολίζαµε µε λουλούδια του κήπου, που τα έφερνε ο 
καθένας που ερχόταν. 

Όταν πέθαινε µια κοπέλα πριν παντρευτεί, την ντύνανε νύφη.  
Μοιρολογούσαν τους νεκρούς;  
Ναι, συνέχεια! 
Είχατε µοιρολογίστρες ή ήταν γυναίκες από την οικογένεια; 
Οι ίδιες, τα ξέρανε όλες. Μοιρολογούσαν πολύ ωραία όχι µονότονα σαν τις 

Μανιάτισσες, ήταν σαν τραγούδι, λυπητερό. 
Θυµάστε κάποιο µοιρολόι; 
‘’ Αχ, µάνα µου, όσο κι αν κλαις, δεν είσαι σαν κι εµένα 
εγώ θα µπω στη µαύρη γη, στα µαύρα αραχνιασµένα. 
Για δες καπνό, για δες φωτιά, για δες ένα ντουµάνι 
που βγαίνει από το σπίτι µας κι όλο τον κόσµο πιάνει…’’ 
‘’ Ο χάρος θέλει χτύπηµα µε ασηµένιες µπάλες  
γιατί χωρίζει αντρόγυνα, παιδιά από τους µπαµπάδες (ή από τις µανάδες)…’’ 
‘’ Παραπονιέµαι του καιρού και του καραβοκύρη 
γιατί πολύ µας άργησες σε τούτο το ταξίδι. 
Να ‘ξερες Ανδρονίκη µου (έτσι λέγαν τη θεία µου) σε τι λιµνιό λιµνάζω 
τα ρουχαλάκια µου κρατώ και τον καιρό κοιτάζω...’’  
∆ηλαδή, ήταν στο λιµάνι και περίµενε να φτιάξει ο καιρός για να γυρίσει. 
‘’ ∆εν είναι κρίµα κι άδικο, να µένει το παλιό δεντρί, να φεύγει το 

κλωνάρι…’’ έλεγε η γιαγιά µου για το θείο µου. 
Πολλά ήταν αυτοσχέδια. Όλες ποιήτριες ήταν, βγάζανε στιχάκια εκτός απ’ 

αυτά, για τις απόκριες, για το γάµο και δεν ξέρανε γράµµατα οι πιο πολλές, ούτε 
να γράφουν. 

Θυµάστε κάποιο νανούρισµα; 
Πολλά! Ένα χαρακτηριστικό από την Ανατολή: 
‘’… σεργιάνισέ το, 
µικρό-µικρό σου το ‘δωσα, µεγάλο φέρε µου το. 
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Να µου το πας εδώ κι αλλού και στην Πόλη και παντού.  
Και στου αγά το περιβόλι, να του δώσει ο αγάς λεµόνι κι η αγάτισσα κυδώνι. 
Κι η µικρή αγατοπούλα να του δώσει, θέλει, απ’ ούλα. ‘’ 
…‘’ Κοιµήσου και παρήγγειλα στην Πόλη τα προικιά σου,  
στη Βενετιά τα ρούχα σου και τα διαµαντικά σου.’’ 
Ξέρετε κάποιες παροιµίες που έλεγαν; 
Ο ζωντανός ο χωρισµός παρηγοριά δεν έχει. 
Μιλούσανε πολύ για την ξενιτιά γιατί µετά τη µικρασιατική καταστροφή 

πήγαν πολλοί στην Αµερική. Τους είχε πειράξει πολύ περισσότερο και από τον 
διωγµό, η ξενιτιά. Λέγανε: ’’ Ξενιτεµένο µου πουλί δεν ήσουν µαθηµένο  

να υποφέρεις βάσανα και πίκρες το καηµένο.’’ 
Αυτό που µου έχει µείνει είναι ότι όταν ήρθαµε εδώ, ήταν όλες οι γυναίκες 

χαροκαµένες. Όλες φόραγαν µαύρες φούστες, πορκάκια και µαύρα µαντίλια. Τα 
πένθιµα πορκάκια είναι σάκοι µε σούστες, χωρίς γιακάδες, χωρίς τίποτα. Στη Χίο 
είχαν µείνει τρεις µήνες στην προκυµαία. Η κάθε οικογένεια είχε χωρίσει το 
χώρο της µ’ ένα µπαούλο. Τους πονούσε πολύ. Για τον πόλεµο και την κατοχή 
δεν συζητούσαν, για το διωγµό λέγανε.  

Θυµάστε από τις διηγήσεις τους, πώς ήταν οι µέρες του διωγµού; 
Οι άνθρωποι ζούσαν µε µια ανησυχία τον καιρό που γινόταν η µικρασιατική 

εκστρατεία, αλλά δεν φαντάζονταν ότι θα φεύγανε και ξαφνικά, τους 
ειδοποίησαν οι αρχές ότι χάσανε τον πόλεµο.  

Τη λεηλασία και τη σφαγή δεν την κάνανε οι Τούρκοι, την κάνανε οι Τσέτες, 
οι σηµερινοί Κούρδοι. Απ’ ό,τι έλεγαν η µητέρα και η γιαγιά µου, ο Κεµάλ, τους 
έταξε ελεύθερο κράτος αν κατέβουν να σφάξουν τους Έλληνες. Ο Τούρκος όταν 
είχες πιει καφέ µαζί του, δεν σε έσφαζε. Την οικογένειά µου, Τούρκος τους 
ειδοποίησε. Οι Κούρδοι ήταν ορεσίβιοι, άγριοι άνθρωποι, τους πότισαν το µίσος 
για τους Έλληνες, τους παρέστησαν σαν µιάσµατα, τους κατεβάσανε και 
κατάσφαξαν τον ελληνισµό, οι Τσέτες, οι Κούρδοι. 

Οι περισσότεροι στον Τσεσµέ είχαν καΐκια και δεν αντιµετώπισαν σφαγές 
και πέρασαν στη Χίο, Μυτιλήνη, Λήµνο. Από ‘κει άρχισε η οδύσσειά τους. Στη 
Μακεδονία πάθανε πανωλεθρία. Ο θείος µου είχε ένα καΐκι και το φορτώσανε τα 
γεννήµατα της χρονιάς. Επειδή φύγανε Σεπτέµβριο, είχαν µαζέψει τα αµύγδαλα, 
είχαν φτιάξει τη σταφίδα. Η οικογένειά µου δεν έφυγε κυνηγηµένη. Είχαν τα 
ρούχα τους, τα κιλίµια…πήγαν Χίο, εκεί τα πούλησαν, Μυτιλήνη, Μακεδονία 
και µετά στην Κηφισιά. Άρχισαν µια δύσκολη ζωή. ∆εν τους ήθελαν εδώ, στην 
Ελλάδα και αντιµετώπισαν κι εδώ ένα είδος διωγµού, ώσπου να ενσωµατωθούν 
στην κοινωνία. Αγωνιστήκανε µόνοι τους, δεν είχαν βοήθεια απ’ το κράτος.  

Εδώ, στην εκκλησιά πήγαν στην αρχή, η Ερυθραία ήταν µετόπη της Μονής 
Πετράκη. Φτιάξανε παράγκες στην Κηφισιά, τους βοήθησε πολύ ο Μπενάκης 
και δουλεύανε παραδουλεύτρες στα σπίτια της Εκάλης, του Κεφαλαριού κι 
επιβιώσανε. Θυµάµαι τις γυναίκες που κάνανε λάσπη, την ανακατεύανε µε άχυρο 
και είχαν καλούπια µακρόστενα και κόβανε πλίθρες και χτίζαν τα σπίτια τους, 
µόνοι τους. Σιγά-σιγά βελτίωσαν τη ζωή τους, χτίσαν καλύτερα σπίτια. Κάνανε 
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όλες µεγάλο αγώνα να µορφώσουν τα παιδιά τους. Θέλανε πολύ τα παιδιά τους 
να πάνε στο Πανεπιστήµιο. 

Η ζωή τους, συνέχισε να είναι όπως εκεί, έκτισαν τις εκκλησίες τους, έκαναν 
τα πανηγύρια τους; 

Πάντα. Μόλις ήρθαν στην Ερυθραία, η πρώτη τους παράγκα ήταν η 
εκκλησία, ο Ευαγγελισµός της Θεοτόκου, όπως στον Τσεσµέ. Εκεί 
συγκέντρωσαν τα εικονίσµατα που είχαν φέρει από τη Μ. Ασία. Ήταν στις 
γιορτές τους συνεπείς. Επειδή στην Ερυθραία συγκεντρώθηκε κόσµος από τον 
Τσεσµέ, τα Αλάτσατα, το Μελί, τη Σµύρνη, το Λυθρί και κάθε τόπος είχε τον 
Άγιό του, γινόταν κάθε λίγο από ένα πανηγύρι. Παίζανε όργανα Μικρασιάτες, 
ούτι και βιολί, ακορντεόν και τουµπελέκι. 

Είχαν επιδεξιότητα στα δάχτυλά τους και παίζανε το ταψί. Σε κάθε 
οικογενειακή συγκέντρωση, τραγουδούσαν και διασκεδάζανε µόνοι τους. Η 
µητέρα µου δεν έλειπε από κανένα γλέντι γιατί ήξερε πολύ ωραία και έπαιζε το 
ταψί και τραγουδούσε. ∆ιασκεδάζανε µέχρι το πρωί, αυτή ήταν η ψυχαγωγία 
τους, τα πανηγύρια και οι οικογενειακές συγκεντρώσεις σε ονοµαστικές εορτές, 
γάµοι, βαφτίσια. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 
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Ευφροσύνη Τσιπνή. 
 
Η συνέντευξη παραχωρήθηκε στις 16/9/2004 από την κα Ευφροσύνη 

Τσιπνή, 72 ετών, απόφοιτη δηµοτικού, συνταξιούχος νοικοκυρά, κάτοικο Ν. 
Ιωνίας. 

 
Πώς ήταν το σπίτι σας; 
Τσιπνή Ευφροσύνη: Ήταν πολύ µεγάλο, διώροφο. Κάτω, ήταν το κατώι που 

είχαν τον αργαλειό -ήταν µεγάλος- και τις αποθήκες και το φανάρι. Είχαν τα 
κρασιά, τα σύκα, τις παστελαριές. Πάνω, ήταν µια µεγάλη σάλα και δύο 
δωµάτια. Στη σάλα ήταν το τζάκι, αντίκρυ απ’ την πόρτα. Ήταν κοντά στην 
Παναγιά την Βαγγελίστρια. Ήταν καλά τα σπίτια, όχι όπως εδώ που ήταν 
χωµάτινα κατώγια. Ήταν µε πλάκες Καρύστου. Μάλλον ήταν µε τούβλα και ο 
όροφος είχε πάτωµα ξύλου, ξυλοσκεπή. Είχαν καδρόνια για το ταβάνι και από 
πάνω ήταν ξύλο γυαλισµένο. Η σκεπή είχε κεραµίδια.  

Ο προσανατολισµός του σπιτιού είχε σηµασία; 
Βέβαια! Πρέπει να έχει αέρα, φως... 
O ρουχισµός του σπιτιού πώς ήταν; 
Μισίρι, είχαν υφάσµατα καλά. Φορούσαν αντί για νυχτικό, αλατζάδες, που 

είναι ύφασµα χοντρό, βαµβακερό, σαν τζιν και ήταν µακριά, και φαρδιά. Και το 
χειµώνα τα µάλλινα. Γνέθανε. 

Tι έπιπλα είχε το σπίτι; 
Μάλλον ήταν σιδερένια, δεν είχαν πολλά έπιπλα. Είχαν ένα σκρίνιο µε 

µεγάλα συρτάρια, ντουλάπες. Ένα µικρό τραπέζι που λεγόταν σοφράς και 
πάγκους. Καρέκλες είχαν στο κάτω τραπέζι. Τα κρεβάτια ήταν σιδερένια. 

Πώς ήταν τα κρεβάτια; 
Το κεφαλάρι ήταν ψηλό µε κάγκελα. Η µάνα µου πήρε ένα όταν πήγαν µε 

βάρκα στη Χίο. Σ’ αυτό είχα και το γιο µου. 
Τα στρώµατα από τι υλικό ήταν; 
Από µαλλιά και µαξιλάρια από µαλλί και τα υφάσµατα από αλατζάδες, είναι 

σκληρό ύφασµα, άµα το πλύνεις µε σαπούνι γίνεται µαλακό σα µπαµπάκι. 
Χρησιµοποιούσαν κουβέρτες; 
Βελέντζες και παπλώµατα µε µαλλί.  
Τα σεντόνια από τι υλικό ήταν; 
Μάλλινα και βαµβακερά. Το µαλλί που κάναν οι δικοί µας, πηγαίνανε και 

κάναν σε κλωστή πιο χοντρή. Αν θέλαν να πλέξουν µε βελόνες, κάνανε άλλη 
κλωστή. Για να κάνουνε τα χράµια, που στρώνανε κάτω, γινόταν πιο χοντρή. 

Οι ίδιοι έφτιαχναν τις κλωστές; 
Όχι, έδιναν το µαλλί, αλλά το γνέθανε. Για τις κουβέρτες και τα χράµια, το 

δίνανε έξω.  
Ποια ήταν η διαδικασία βαψίµατος του υφάσµατος; 
Τα βράζανε µόνοι τους. Υπήρχαν µπογιές που αγόραζαν. Ρίχναν το 

βαµβακερό ή το µάλλινο σε καζάνια, το βράζανε. 
Πώς φτιάχνανε τις φλοκάτες; 
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Σε άλλο αργαλειό, ειδικό. 
∆ιακοσµητικά είχανε; 
Βέβαια, είχανε ωραία, µεγάλα βάζα, πορσελάνη, µάλλον. Κάντρα για τις 

φωτογραφίες, πολύ βαριά, σκαλιστά. Είχαν πολλά γυαλικά, σερβίτσια, 
φρουτιέρες, µπιζουτιέρες, ζαχαριέρες, καφετιέρες. Ερχόντουσαν πραµατευτάδες 
από έξω, µακριά. 

Είχαν κιλίµια στους τοίχους; 
Είχανε µπάντες για το κρεβάτι. ∆ιάφορα σχέδια, υφαντά στον αργαλειό, όχι 

µε µαλλί, µε κλωστή. Βαµβακερό, φλως, που είναι σαν µεταξωτό. Η µητέρα µου 
είχε µ’ ένα άλογο που κάλπαζε, είχαν µε γατάκια, σκυλάκια, τοπία…  

Εικονοστάσι είχατε, σε ποιο σηµείο; 
Ναι, όχι όπου να’ ναι, ανατολικά. 
Είχατε φούρνο; 
Ναι, ήταν κάτω, στην αυλή. Στις φουφούδες µαγείρευαν. Και στο τζάκι 

µαγείρευαν και είχαν δύο, πάνω και κάτω, στο κατώι. 
Στο κατώι δεν ήταν µόνο οι αποθήκες, µπορούσατε να κάτσετε; 
Βέβαια, ήταν όσο το πάνω σπίτι. Γύρω υπήρχαν οι σοδιές τους. Οι ελιές, το 

τουρσί, τα κρασιά, τα ρετσέλια (λικέρ) και εκεί ήταν και το τζάκι. Αν ερχόταν 
µια παρέα µε τον παππού, καθόντουσαν στο τραπέζι που υπήρχε εκεί, µε δυο-
τρεις καρεκλίτσες και δίπλα η κάνουλα µε το καρσί.  

Τι σκεύη είχαν στην κουζίνα; 
Κατσαρόλες, όλα τα είχαν, καλά, όχι ψεύτικα. 
Πώς ήταν τα σκεύη τους; 
Είχανε πήλινα. 
Τα φτιάχνανε οι ίδιοι; 
Όχι, δεν τα φτιάχνανε αυτοί, τα κάνανε οι αγγειοπλάστες. 
Τι χρησιµοποιούσαν για φωτισµό; 
Αρχικά, είχαν τις λάµπες. Η µαµά µου έλεγε ότι κεντούσαν τη νύχτα µε τη 

λάµπα. Μετά είχαν ρεύµα. 
Πώς σιδέρωναν;  
Με το βαποράκι. Πολύ ωραία σιδερώνανε. Βάζανε κάρβουνα µέσα. Επειδή 

είχαν το τζάκι, µόλις γινόταν κανένα µεγάλο κάρβουνο, το βάζαν στην άκρη, το 
σβήνανε και το είχανε για άλλη δουλειά, ή για να κάνουν φαγητό, να µην το 
κάνουν µε τη µουτζούρα, να το κάνουν µόνο µε τα κάρβουνα, το βάζανε στη 
φουφού.  

Πώς σφουγγάριζαν; 
Με το χεράκι τους, µε πανί, στα γόνατα.  
Σαπούνι φτιάχνανε µόνοι τους; 
Ναι, γιατί είχαν τα βουτύρατα. Το κάνανε µε το λάδι και κάνανε πολύ ωραίο 

σαπούνι. Τα πράσινα τα σαπούνια γινόταν από πολύ καµένα τα λίπη, τα σκούρα 
και βάζανε ποτάσα µέσα. Κάνανε το µπάνιο τους, λουζόντανε. 

Ποια ήταν η διαδικασία; 
Έπρεπε να λιώσουν το λίπος, να το κάνουν βούτυρο, να ρίξουν και το λαδάκι 

µέσα και έβραζε µε νερό και ρίχνανε την ποτάσα. Το νερό καθότανε κάτω και το 
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σαπούνι πάνω. Τέτοια εποχή πρέπει να γίνει το σαπούνι, να έχει ψύχρα ώστε να 
παγώνει και ήλιο να το σφίγγει. Όπως ήταν µαλακό το παίρνανε µε τις κουτάλες 
και είχαν ένα ξύλο στρωµένο, το πλάθανε και το κόβανε εκεί σε πλάκες µε το 
µαχαίρι. Το είχαν έξω να στεγνώσει.  

Οι σκούπες πώς ήταν; 
Εκεί που έµενε η µαµά µου, τις αγοράζανε. Έξω, που είχαν ζώα, έχει κάτι 

αγκάθια και ο παππούς µου τα έραβε, σε ξύλο.  
Τα πιάτα τα έπλεναν έξω, στο πηγάδι; 
Όχι, είχαν νεροχύτη. 
Πώς ήταν, µαρµάρινος; 
Όχι είχαν µωσαϊκό. Ήξερε και το έφτιαχνε ο παππούς. Είχανε απ’ όλα, τα 

χέρια τους πιάνανε. 
Πώς έπλεναν τα πιάτα, είχαν κανάτες; 
Όχι, είχαν το βρυσάκι. Είχαν µια λεκάνη, γεµίζαν µε νερό τη λεκάνη και µε 

το κουτί ρίχνανε νερό για να πλύνουν τα πιάτα και τα ρούχα.  
Το βρυσάκι, το είχαν στην αυλή; 
Όχι, στην κουζίνα.  
Οι αυλές είχαν πηγάδι και ήταν πάνω στο δρόµο. Τότε δεν είχαν αυτοκίνητα, 

είχαν άλογα και γαϊδούρια και όπως περνούσαν, είχε ο παππούς ένα κουβά και 
πάντα ποτίζονταν τα ζώα των περαστικών. 

Ήταν καλά τότε, ο παππούς είχε πρόβατα. 
Είχατε, δηλαδή, γάλα… 
Όλα, όλα!! Η µαµά µου έλεγε ότι το σπίτι ήταν µισίρι, δηλαδή, ένα πλούσιο 

σπίτι που δεν του λείπει τίποτα.  
Τι γαλακτοκοµικά προϊόντα έφτιαχναν; 
Πάρα πολλά! Τυρί πολύ σκληρό για τα µακαρόνια και τη φέτα, µυτζήθρες 

πολλές, σκληρή και αλµυρή µε το αλάτι, γιαούρτι…µε το γάλα κάνανε το φιδέ. 
Με γάλα και αυγά κάνανε τις χυλοπίτες, τραχανά και κουσκούσι που έχει πολύ 
δουλειά, µακαρόνια. Τα έκαναν το καλοκαίρι για να ξεραίνονται, ό,τι 
χρειαζόντουσαν για το χειµώνα. 

Είχατε µαλλί από τα πρόβατα; 
Κι όταν δεν είχες αγόραζες. 
Είχατε χαλιά στο σπίτι, τα φτιάχνανε οι ίδιες; 
∆εν είχαν χαλιά, είχαν κιλίµια και τα έκαναν µόνες τους στον αργαλειό. 

Πλέκανε και κεντούσαν. Ο παππούς µου δεν άφηνε να βγούνε και µέρα-νύχτα 
ύφαιναν.  

Οι ανδρικές εργασίες ποιες ήταν; 
Ο παππούς είχε πρόβατα, κατσίκια, γελάδια, είχαν πολύ µεγάλα κτήµατα. 
Είχατε τα κλίµατα στα χωράφια ή στην αυλή του σπιτιού σας; 
Βεβαίως, είχαµε στο σπίτι. Ήταν γαιοκτήµονες τότε, το κάθε σπίτι είχε πίσω, 

από τέσσερα στρέµµατα και είχαν καρποφόρα δέντρα. 
∆εν ήσασταν δηλαδή, µέσα στην πόλη. 
Ναι, µέσα ήµασταν, ακριβώς δίπλα στην εκκλησία της Παναγιάς της 

Βαγγελίστρας. 
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Στο φαγητό, χρησιµοποιούσαν λάδι ή βούτυρο; 
Όταν σφάζανε ένα ζώο, χοιρινό, το Νοέµβρη ή ∆εκέµβρη, παίρνανε το λίπος 

του και το παστώνανε µε το αλάτι και περνούσαν τον καιρό. Βγάζανε ένα 
κοµµάτι λίπος, το βάζανε στη φωτιά κι έτσι παίρνανε το λίπος. Βάζανε και λάδι 
µέσα και κάνανε βούτυρο από µισό κιλό λίπος, το κάνανε ένα.  

Πότε τρώγατε το κρέας; 
Λέγανε «καθαλαµπρή, καθαλαµπρή». Όταν σφάζανε ένα µεγάλο ζώο δεν το 

κρατούσαν για την πάρτη τους, είχαν υποχρέωση στον ένα και στον άλλον που 
τους βοήθησε στα σταφύλια, στα ζώα που γεννούσαν και δίνανε. Μια αγελάδα 
έβγαινε τριακόσια-τετρακόσια κιλά. ∆εν σφάζαν αγελάδες πάντοτε, όταν ήταν ν’ 
αρρωστήσει, κάτι τέτοιο. Ο κόσµος δεν ήταν κρεατοφάγος τότε. 

Τι φαγητά έτρωγαν, συνήθως; 
Όσπρια, φιδέ, κουσκούσι, µακαρονάκια… 
Από λαχανικά; 
Ραδίκια, το καλοκαίρι, αγγούρι, πιπεριά, µελιτζάνα, τοµάτα, το χειµώνα, 

µαρούλι, κρεµµύδι, σκόρδο. Απ’ όλα τα λαχανικά, δεν τους έλειπαν ποτέ, γιατί 
είχαν δικά τους. Εκεί, έτσι ζούσαν, ήταν άλλη ζωή και ωραία ζωή… 

Ψάρια τρώγανε, τι είδους; 
Βεβαίως, ο παππούς µου αγόραζε γιατί ήταν γαιοκτήµονας. Γινόταν και 

ανταλλαγή. Ότι δεν είχε ο ένας το είχε ο άλλος. 
Φτιάχνατε ποτά, ποια ήταν αυτά;  
Ναι φτιάχναµε κρασί, τσίπουρα από σύκα. Και ξύδι φτιάχνανε. 
Πού αλλού χρησιµοποιούσατε το µούστο; 
Κάνανε µουσταλευριά, µουστοκούλουρα… 
Ψωµί, πόσες φορές την εβδοµάδα ζυµώνατε; 
Κάθε τρεις µέρες, αναλόγως την οικογένεια. 
Είχαν κάποιο έθιµο για το ζύµωµα; 
Τραγουδούσαν τα Χριστούγεννα και το Πάσχα.  
Τι είδους γλυκά φτιάχνανε; 
Όλα τα γλυκά, πολλά, δεν µας έλειπε τίποτα. Του κουταλιού, καρπούζι, 

καρότο, περγαµόντο, σύκο, βύσσινο, κεράσι, λεµονάκι, µανταρινάκι. 
Μαρµελάδες και κοµπόστες, η µαµά µου έβαζε ολόκληρο καζάνι, βερίκοκο, 
γιαρµά, ροδάκινο. Κουλούρι σµυρναίικο δύο ειδών, σε πλεξούδες και δεν βάζανε 
αµµωνία, αλλά σταχτόνερο. Τσουρέκι µε µαχλέπι κ φλοίδα πορτοκάλι, φοινίκι, 
ταψιού, µπακλαβά, σαραγλί (στριφτό µπακλαβά), γαλατοµπούρεκο…  

Φουρνίζανε τα σύκα, τα πατούσαν, τα βάζανε στο µύλο και τα είχαν το 
χειµώνα παστελαριές. ∆αµάσκηνα φτιάχνανε και στραγάλια, εκεί τα λέγαν 
ζεβλεπιές, ζεβλεπούδες. Κάνανε και ποτά µε τα δαµάσκηνα. Υπήρχε νοικοκυριό, 
υπήρχε τάξη: το χειµώνα κάνανε το αναγκαίο για το καλοκαίρι και το καλοκαίρι 
για το χειµώνα. 

Τα σµυρναίικα τα κάνατε όλο τα χρόνο; 
Όχι µόνο τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. 
Κοσµήµατα φορούσαν; 
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Όταν ήταν δώδεκα χρονών η µάνα µου, ο µπαµπάς της έδωσε τρεις σειρές 
φλουριά για το λαιµό της, από τη µάνα της. Όλα αυτά τους τα πήραν όταν έγινε ο 
διωγµός. 

Τα φορούσαν, ή ήταν η προίκα τους; 
Η µάνα της φορούσε, ήταν από καλή οικογένεια. Όταν πήγαιναν σε γάµους 

που ντύνονταν καλά. Φορούσαν τα χοντρά, φαρδιά ρούχα. Από µέσα φορούσαν 
µισοφόρια. Φορούσαν τις φούστες και τις βράκες και από µέσα είχαν ένα 
σακουλάκι και είχαν τα πράγµατά τους. 

Κόσµο φιλοξενούσατε, ήταν ανοιχτό το σπίτι σας; 
Πολύ, ήταν πολύ φιλόξενοι. Τους κοίµιζαν στο κατώι που ήταν απέραστο.  
Πώς διασκεδάζανε; 
Τα κορίτσια πήγαιναν µόνο στα πανηγύρια.  
Οι άντρες; 
Στα καφενεία, πίνανε καφέ, κρασί, παίζανε τάβλι. 
Οι παππούδες τι ρόλο είχαν στην οικογένεια; 
Αυτοί είχαν το µεγαλύτερο λόγο στο σπίτι. Ο κόσµος τότε, άκουγε το µεγάλο 

άνθρωπο, για τις δουλειές, συµβουλές, πάντα το µεγάλο ρωτούσαν, είχαν 
απόλυτη εµπιστοσύνη. Μεγάλωναν τα παιδιά. Οι κοπέλες πήγαιναν και µάθαιναν 
ράψιµο και ο παππούς τις συνόδευε. Η γιαγιά βοήθαγε τη µαµά µου. Έπειτα, 
είχαν και τα ζώα, τους κήπους.   

Έµεναν στο ίδιο σπίτι µε την οικογένειά σας; 
Ναι και ο παππούς και η γιαγιά, πάντοτε. 
Πήγαιναν στο σπίτι του µεγαλύτερου παιδιού; 
Ο παππούς µου, είχε δικό του σπίτι. Όταν παντρεύτηκε, πήρε τη γιαγιά, εκεί. 

Όταν παντρεύτηκε ο µπαµπάς µου, οι γονείς µου δεν είχαν σπίτι και έκατσαν στο 
σπίτι του παππού µου. Έτσι πήγαιναν, ο ένας έδινε στον άλλον.  

 Νηστεύανε πολύ; 
 Ο κόσµος ήταν πολύ στο Θεό, φοβότανε 
Ποια ήταν τα έθιµα για το Πάσχα; 
Κοκκινίζανε αυγά που είχαν και δικά τους. ∆εν είχανε µπογιές, είχαν κάτι 

χόρτα. Βάφανε µε τις παπαρούνες το κόκκινο και µ’ ένα άλλο χόρτο τα πράσινα. 
Βάζαν τις παπαρούνες στο βραστό νερό και µετά τ’ αυγά. 

Έκαναν µια κουλούρα το τσουρέκι και το έκαναν κούκλα, τη λέγανε κούτσα. 
Τα παιδιά, µε την κούκλα πήγαιναν στα σπίτια και τους δίνανε αυγά, 
κουλούρια... 

Τι έθιµα είχατε για τα Χριστούγεννα; 
Τα Χριστούγεννα κάνανε καΐκι, όπως έκαναν εδώ το καράβι και µε αυτό 

έλεγαν τα παιδιά τα κάλαντα, στα Φώτα. Στις γιορτές και τις απόκριες 
µαζευόντουσαν και τραγουδούσαν πολύ 

Τις απόκριες τι συνηθίζατε να κάνετε; 
Ντυνόντουσαν καµήλα. Τρεις άνθρωποι ήταν ο ένας πίσω απ’ τον άλλον, 

ρίχνανε µια κουβέρτα, κάνανε το κεφάλι µε χαρτόνι, που το φορούσε ο πρώτος 
και µια ουρά.  

Είχανε κάποια έθιµα για τη γέννηση; 
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Όταν γεννιόταν ένα µωρό, είχαν τον αλατζά ενός µέτρου-αν ήθελες πιο 
φαρδύ το ένωνες-και έπρεπε να τον πλύνουν, είχαν τα σεντονάκια του µε το 
αζούρ, το γυριστό. Κάναµε πολλά κεντήµατα, αν ήταν κοριτσάκι, κάναµε 
σκουφάκι, πάνες, ζιπουνάκι, πουκαµισάκι, όλα ήταν έτοιµα όταν γεννιόταν. 
Μόλις γεννιότανε το κοριτσάκι, η µάνα ή η γιαγιά του βάζανε χρυσό, 
σκουλαρικάκια. Καίγανε την βελόνα, τρυπάγανε και βάζανε µια κλωστή που την 
άφηναν κι έτσι δεν µολυνόταν. Του είχαν δαχτυλιδάκια, για το λαιµό. Στο σπίτι 
γεννούσαν τότε, µε µάµισα. 

Της δίνανε πράγµατα ή χρήµατα; 
Αν είχες χρήµατα έδινες, αλλά δεν παίρνανε χρήµατα, ό,τι είχες, έδινες. 

Ήταν θαρραλέες γυναίκες που βοηθούσαν.  
Η βάπτιση πότε γινόταν; 
Αναλόγως το νονό. 
Είχαν κάποια ιδιαίτερα έθιµα για τη βάπτιση; 
Όπως είναι και τώρα, τα ίδια έθιµα είχαν. 
Τα παιδιά τι παιχνίδια έπαιζαν; 
Όλα ήταν πάνινα, κούκλα, µπάλα, τόπια µε λάστιχο. Εδώ, µετά, τα ίδια 

παιχνίδια είχαµε. Και σήµερα ότι έχουν στα πανηγύρια είναι ανατολικής 
προελεύσεως. 

Τα παιδιά είχαν το δικό τους δωµάτιο; 
∆εν ήταν δεσµευµένα σ’ ένα χώρο, παίζαν στα χωράφια. 
Ξέρετε κάποιο νανούρισµα; 
‘’ Κοιµήσου χαϊδεµένο µου κι η µοίρα σου δουλεύει 
και το καλό σου ριζικό, σου κουβαλεί και φέρνει. 
Κοιµήσου και παρήγγειλα στην Πόλη τα προικιά σου,  
στη Βενετιά τα ρούχα σου και τα χρυσαφικά σου…’’ 
Σας ευχαριστώ πολύ 
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Γραµµατική Παπαδοπούλου, Γιώργο Λίνα, Ελένη Λίνα, Αγγέλα Τσαγκρή, 
Στέλιος Παγωνάκης. 

 
Η συνέντευξη παραχωρήθηκε στις 26/4/2005 από τους: 
Γραµµατική Παπαδοπούλου, 85 ετών, απόφοιτη δηµοτικού, συνταξιούχος 

εργάτρια νηµατουργείου, κάτοικος Ν. Φιλαδέλφειας. 
Γιώργο Λίνα, 65 ετών, απόφοιτος δηµοτικού, συνταξιούχος οικοδόµος, 

κάτοικος Ν. Φιλαδέλφειας. 
Ελένη Λίνα, 54 ετών, απόφοιτη εξαταξίου γυµνασίου, ιδιωτική υπάλληλος, 

κάτοικος Ν. Φιλαδέλφειας. 
Αγγέλα Τσαγκρή, 48 ετών, απόφοιτη εξαταξίου γυµνασίου, νοικοκυρά, 

κάτοικος Ν. Ιωνίας.  
Στέλιο Παγωνάκη, 57 ετών, απόφοιτος εξαταξίου γυµνασίου, συνταξιούχος 

ιατρικός επισκέπτης, Ν. Ιωνία 
 
Λίνας Γιώργος: Είµαι απόγονος του ∆ηµητρίου Λίνα, γεννηθείς το 1900 

στον Τσεσµέ Μικράς Ασίας. Τη µητέρα µου λέγανε Γιασεµώ Μαρτάκη. Το 
Λίνας βγήκε επειδή οι γονείς µου δεν γνωρίζανε την τουρκική γλώσσα και τους 
ονοµάζανε Έλληνες. Στον διωγµό υποχρεώθηκαν σε µετονοµαστούν στην αρχή 
Λινάκης και µετά Λίνας. Φύγαν το ‘22 από τον Τσεσµέ. Φτωχή οικογένεια. 
Φύγαν ταλαιπωρηµένοι όπως όλοι οι Έλληνες από κει, µε το διωγµό. Από τις 
διηγήσεις που µου έλεγαν οι γονείς µου, η ζωή ήταν προσιτή. ∆εν είχαν την 
ευηµερία, ζούσαν από το ψάρεµα και οι περισσότεροι ήταν αχθοφόροι. Υπήρχε η 
πλήρη οικογένεια και η αλληλεγγύη µεταξύ τους προγενέστερα και ιδιαίτερα µε 
την προσφυγιά, µεταγενέστερα. ∆εν είχαν χρήµατα. Στις ανάγκες του καθενός 
βοηθούσαν οι γείτονες. Μαζευόντουσαν άντρες και γυναίκες, είχε ανάγκη να 
χτίσει κάποιος… 

Πώς ήταν το σπίτι σας στον Τσεσµέ; 
Λ. Γ.: Πρόσφατα που πήγα στον Τσεσµέ το είδα. Ήταν όπως µας το ‘λεγε η 

γιαγιά. Στον περίβολο της εκκλησίας του Αγίου Χαραλάµπους, στον ίδιο κήπο 
και είχε ένα πηγάδι, το οποίο τώρα είναι κλειστό. Είχαν την ίδια αυλή µε την 
εκκλησία. Είχαν και µια κατσίκα. Ήταν ένα δωµάτιο, η κουζίνα, είχανε και το 
σοφρά και κοιµόντουσαν όλοι εκεί µέσα.  

Τα δωµάτια ήταν µεγάλα; 
Λ. Γ.: Τέσσερα επί τέσσερα. 
Πόσα άτοµα ζούσαν; 
Λ. Γ.: Μπορούσαν να ζουν και πέντε άτοµα. Γιατί υπήρχε και ο σοφράς που 

ήταν υπερυψωµένος, γύρω στο 1.30, κλειστός σαν ντουλάπι από ξύλο και µέσα 
ήταν αποθήκη, βάζανε τις κουβέρτες, ήταν κενός. Είχαν µια σκαλίτσα και 
ανέβαιναν και καγκελάκι λεπτό και κοιµόντουσαν. Οι γονείς µπορεί να 
κοιµόντουσαν πάνω και τα παιδιά χάµω. Μπορεί να ήταν δύο επί δύο ή επί τρία, 
ανάλογα το χώρο του δωµατίου. Ήταν όλο στρωµένο µε στρώµατα, µε 
κουρελούδες. ∆εν είχαν όλα τα σπίτια στρώµατα, τα πιο φτωχά είχαν 
κουρελούδες.  
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Εικονοστάσι είχε; 
Λ. Γ.: Πάντα, όλα τα σπίτια. Ήταν σε συγκεκριµένο σηµείο, στην Ανατολή. 

Ήταν ένα µεγάλο τετράγωνο, πάνω είχε ένα σταυρό. Μπροστά είχε γυαλάκι, το 
άνοιγες και µέσα είχε τις εικόνες. ∆εν είχε πολλές εικόνες, αν είχες πολλές τις 
κρεµούσες και έξω. Μέσα βάζανε και τα στέφανα του γάµου. 

Πώς ήταν το εσωτερικό του σπιτιού; 
Λ. Γ.: Υπήρχε το τζάκι και συνήθως, ένας σοφράς. Υπερυψωµένο κι αυτό 

και κοιµόντουσαν καµιά φορά, πάνω.  
Ποια έπιπλα είχε το σπίτι; 
Λ. Γ.: Είχαν τον κοµό… Επειδή τα δωµάτιά τους ήταν µικρά συνήθιζαν να 

βάζουν τα έπιπλά τους διαγώνια για να έχουν πίσω αποθηκευτικό χώρο. Έβαζαν 
τα τσουβάλια ρύζι, ρεβίθι, τραβούσαν τον κοµό. 

Πώς ήταν το έπιπλο αυτό; 
Λ. Γ.: Ήταν ξύλινο σε δύο κοµµάτια, περίπου 1.30 µε 1.50 µέτρο ύψος, µε 

δύο φύλλα που ήταν σκαλισµένα. Και το πιο απλό είχε κάποιο σκάλισµα πάνω. 
Το πάνω µέρος είχε τζάµια, µε πορτάκια µε διάφορα σχεδιάκια. Εκεί είχαν τα 
ποτήρια και τα πιάτα τα καλά. Το κάτω µέρος είχε µάρµαρο. Στην κουζίνα είχε 
την πιατοθήκη. Ήταν ένα τετράγωνο ένα επί ογδόντα, µε είκοσι πόντους βάθος. 
Μπροστά είχε κάθε δέκα πόντους ένα ράφι, έξω από το ράφι µια οριζόντια ρίγα 
για να κρατάει τα πιάτα να µην πέφτουνε κάτω.  

Λίνα Ελένη: Είχε κι ένα φανάρι, αντί για ψυγείο, από λαµαρίνα µε σήτα, µε 
δυο ράφια κι έβαζες εκεί τα τρόφιµα για τις µύγες.  

Λ. Γ.: Άλλα σπίτια που ήταν λίγο πιο ευκατάστατοι, εκτός απ’ το σοφρά, 
είχαν κι ένα τραπέζι µε καρέκλες. Τα υπόλοιπα ήταν χτιστά ντουλάπια γύρω-
γύρω από ένα δωµάτιο. 

Τα έπιπλα ήταν ξύλινα ή σιδερένια; 
Λ. Γ.: Ξύλινα. Κρεβάτια έχε και σιδερένια. Στρογγυλοί σωλήνες µασίφ, 

κούφια µε καραβόλους σαν σχέδιο και διάφορες µορφές. 
Λίνα Ελένη: Είχε τα ξύλινα µπαούλα µε επένδυση λαµαρίνα απ’ έξω. 
Όταν αποθηκεύανε τα ρούχα τους οι γυναίκες στα µπαούλα, τι βάζανε; 
Λ. Ε.: Βάζανε λεβάντα για τα χειµωνιάτικα. Ήταν ένα τουλπάνι και βάζανε 

µέσα λεβάντα. Μετά το καλοκαίρι τα βγάζαν, αεριζόντουσαν, τώρα δεν µυρίζει 
καν η λεβάντα. 

Ποιος ήταν ο προσανατολισµός του σπιτιού; 
Λ. Γ.: Τα υπνοδωµάτια συνήθως, κοίταγαν προς την Ανατολή για να είναι 

πιο φωτεινά. 
Ποια ήταν τα οικιακά σκεύη; 
Παπαδοπούλου Γραµµατική: Κατσαρολάκι, ποιο µεγάλο, ποιο µικρό, όλα 

ήταν µπακίρια. Μέσα ήταν άσπρα κι απ’ έξω ήταν το ροζέ. Τα άλλα τα 
γυαλιστερά τα γυαλίζανε κάθε βδοµάδα όλα, στα ράφια ήταν γυαλισµένα. Κι 
επειδή µαγείρευαν ξανά και ξανά, ξεγανωνόντανε εκεί µέσα και όταν ερχόταν το 
κόκκινο από το µπακίρι, περνούσε ο γανωτζής στο δρόµο και φώναζε: «Γανώνω 
τηγάνια»… κάτι σαν µολύβι ρίχνανε, επί τόπου.  

Είχαν και πήλινα σκεύη; 
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Π. Γ.: Ναι, βέβαια. Στιφάδο κάνανε στο πήλινο και µοσχάρι. Στο φούρνο πιο 
πολύ. 

Τα πιάτα τους πώς ήταν; 
Π. Γ.: Τα εµαγιέ ήτανε άσπρα ήταν και είχαν γύρω-γύρω µια µπορντουρίτσα 

άλλα µπλε, άλλα πράσινη. Αλλά είχαν και γυάλινα πιάτα.  
Είχε ο καθένας το δικό του, ή τρώγανε όλοι µαζί από ένα; 
Π. Γ.: Όχι, καλέ. Αλλά τρώγανε πάνω σε σοφράδες πολλοί, όχι σε τραπέζια. 

Είναι ένα στρογγυλό και θυµάµαι κι εδώ ότι είχαν οι γειτόνισσές µου, χαµηλό 
και καθόντουσαν όλοι µε µαξιλαράκια. Εµείς όχι, αλλά αυτές δεν ήταν από τη 
Σµύρνη, ήταν από πιο βαθιά και είχαν συνήθειες τουρκικές.  

Τα µαχαιροπίρουνα πώς ήταν; 
Τσαγκρή Αγγέλα: όπως είναι τώρα, αλλά τα γανώνανε.  
Π. Γ.: ∆εν ήταν η πάστα τους καλή. Τενεκές ήτανε.  
Λ. Γ.: Ήταν από καλάι. Από καλάι κάνανε και τα ταψιά και τα γανώνανε. 
Λ. Ε.: Πέρναγε ο γανωτζής, είχε ένα πράγµα σαν φουφού, έλιωνε από πάνω 

σ’ ένα κατσαρόλι το καλάι, µε µια µασιά κράταγε ένα-ένα τα πιρούνια, τα έβαζε 
µέσα και τα έβγαζε, στραγγιζότανε λιγάκι, τα άφηνε στην ακρούλα και 
στεγνώνανε και τα έπαιρνες.  

Τ. Α.: Επί τόπου, στο δρόµο! Και ήταν γυαλιστερά! 
Λ. Γ.: Ήταν και οι ακονιστές. Με τροχό, γυρίζανε τους µαχαλάδες και 

ακονίζανε τα µαχαίρια, τα ψαλίδια. 
Πώς ήταν ο φούρνος στο σπίτι; 
Λ. Γ.: Ήταν χτιστός σαν τζάκι, ψηλό, βάζανε τα κάρβουνα και πάνω 

σιδερένιες σχάρες. Τρεις εστίες είχαν, πλάκες. Σε άλλα είχαν και µαντέµι. Από 
κάτω είχε µια τρύπα, βάζανε τα ξύλα, τα κάναν κάρβουνο και ψήναν τα φαγητά. 
Ήταν τζάκι, όχι όπως τα σηµερινά, ήταν κλειστά. Υπερυψωµένα γύρω στο 1.20 
και ήταν µέσα στο σπίτι. Πάνω από το τζάκι είχε µια φούσκα, τη λέγανε, µια 
τρύπα µε ένα µπουρί, τετράγωνο ή τρίγωνο, ανάλογα τη θέση που βρισκόταν το 
τζάκι, γα να φεύγουν οι υδρατµοί. Ήταν ο εξαερισµός τους. Και είχε δύο ή τρεις 
εστίες. ∆εν κάναν µόνο φαγητό. Ζεσταίνανε και το νερό της µπουγάδας. 

Είχατε φούρνο στην αυλή; 
Λ. Γ.: Όχι. Άλλοι είχαν όµως.  
Οι πόρτες πώς ήταν; 
Λ. Γ: Ξύλινες καπλαντισµένες µε λαµαρίνα. Τα παράθυρα ήταν ξύλινα 

µασίφ µε τα πατζούρια, βαµµένα, µε δύο ή τρία τετράγωνα για τα τζάµια 
(τζαµλίκια). Έχουν µικρά παράθυρα, όχι µεγάλα. Οι εσωτερικές πόρτες ήταν 
ξύλο µονοκόµµατο, δηλαδή, τάβλες ενωµένες που στερεωνόντουσαν µ’ ένα 
ζήτα, µε µεγάλους µεντεσέδες. Και σήµερα έτσι είναι.   

Π.Γ:  Αλλά είχε πολύ στόλισµα µέσα. 
Λ. Γ: Τα µπαλκόνια είχαν διάφορες παραστάσεις στα υποστυλώµατά τους. 

Είχε καραβόλους, τα στρογγυλά σαν σαλιγκάρια, πάνω είχε κορνιζώµατα, τα 
οποία ήταν µασίφ ξύλο ή καπλαντισµένο. 

Τ. Α: Μερακλήδες ήταν οι άνθρωποι! 
Το σπίτι ήταν πέτρινο; 
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Λ. Γ: Ναι. Υπήρχαν κι άλλα σπίτια που ήταν µε µπαγλατί. Ψιλές βέργες, δύο 
εκατοστών, περίπου και από πάνω το σοβαντίζανε µε τρίχα. Μες στη λάσπη, τον 
πηλό, ρίχνανε την τρίχα από πρόβατα, άχυρα κλπ κ µε το µίγµα της λάσπης 
σοβαντίζανε τα σπίτια. Από πάνω τα ασβεστώνανε. Και µέχρι σήµερα υπάρχουν 
τέτοια σπίτια.  

Η σκεπή πώς ήταν; 
Π. Γ.: Ξύλινη και από πάνω κεραµίδια. 
Κήπο είχαν όλα τα σπίτια; 
Π. Γ.: Όχι όλα, αλλά είχαν µια αυλίτσα µε πολύ γλαστρικό και στα 

µπαλκόνια. 
Ποια λουλούδια προτιµούσαν; 
Τ. Α.:  Γιασεµί, αγιόκληµα… 
Εσείς είχατε αµπέλια; 
Λ. Γ.: Όχι, ο µπαµπάς µου ήταν φτωχός, οικοδόµος. 
Η αυλή είχε χώµα ή πλακάκια; 
Λ. Γ.: Χώµα, καθώς επίσης, όλα τα τζαµιά, οι εκκλησίες είναι µε χώµα κάτω 

και τα’ χουνε πολιτιστικά κέντρα. Άλλοι δεν είχαν καθόλου αυλή.  
Το δάπεδο πώς ήταν; 
Π. Γ.: Στο σπίτι είχαµε πατώµατα (µωσαϊκό). Στην αυλή ήταν πλακάκια, το 

σφουγγαρίζαµε, γονατιστή! Πλακάκια πολύχρωµα µε σχέδια. 
Λ. Ε.: Οι µεσαίοι είχαν πλακάκια ή µε µπορντούρα, ή παράσταση στο 

κέντρο. Αλλά πάρα πολλά σπίτια, είχαν µόνο χώµα.  
Τι παρατάσεις είχαν συνήθως; 
Λ. Ε.: Λουλούδια, λιονταράκια, κανένα βυζαντινό, ψηφιδωτά… 
Τ. Α.: Ωραία, µερακλίδικα!  
Π. Γ.: Τα στρώνανε µε κιλίµια. Βάζανε και χαλιά, αλλά κιλίµια πιο πολύ, τα 

χαλιά ήταν ακριβά.  
Είχαν φλοκάτες;  
Π. Γ.: Όχι, φλοκάτες δεν είχαν, κιλίµια είχαν. 
Φτιάχνανε οι γυναίκες τα κιλίµια; 
Π. Γ.: Ναι, είχαν ξύλινα αργαλειά και τα δουλεύανε. Τα ανατολίτικα χαλιά 

ήταν τα πιο ωραία. Είχαν και εργοστάσια αλλά τα φτιάχνανε κιόλας. Εδώ στην 
Ελλάδα που ήρθαµε, στη γειτονιά µας, ξέρεις πόσοι είχανε και φτιάχνανε χαλιά; 
Οι χαλιτζούδες ήταν αυτές. Είχαν έναν αργαλειό και τον δουλεύανε τρεις-
τέσσερις µαζί. Είχαν ένα χτένι τρύπιο, περνούσαν το µαλλί µέσα, τακ το 
πατούσανε αυτό και πιανόταν πάνω στο στηµόνι. Εδώ είχαν το στηµόνι. Είχαν 
δίπλα τους το σχέδιο, βλέπαν το σχέδιο και τα διάφορα χρώµατα, το βάζαν το 
περνούσαν, τακ µ’ εκείνο τα πατούσαν. 

Λ. Γ.: Κάνανε κόµπο, το κόβανε και µετά τα χτυπούσαν µε το χτένι, ένα 
σιδερένιο µε δόντια και το χτυπούσαν για να εφάπτεται να µην έχει κενό. 

Π. Γ.: Βέβαια, ήταν πολύ τέχνη αυτό. 
Λ. Γ.: Το πλείστο, κάνανε κουρελούδες γιατί υπήρχε φτώχια. Τις κάνανε µε 

διάφορα πανιά. Τα κοµµατιάζανε, τα κάνανε λουρίδες, τα κουβαριάζανε και τα 
τυλίγανε. 
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Τα περισσότερα σπίτια είχαν δηλαδή, κουρελούδες; 
Λ. Γ.: Ναι, αλλά υπήρχαν και οι προύχοντες, οι γαιοκτήµονες, µετρηµένοι. 

Μη νοµίζεις, ο Τσεσµές ήταν ένα ψαροχώρι. Υπήρχαν βέβαια, υποδοµές. Και 
αυτή την οικοτεχνία, την έκαναν οι γυναίκες τους στον ελεύθερο χρόνο τους. 
Κεντήµατα κάνανε πολλά, πλέκανε… 

Τα σεντόνια πώς ήταν; 
Π. Γ.: Βαµβακερά, άσπρα, µονόχρωµα. 
Λ. Ε.: Υπήρχαν κάποια που είχαν µια ριγούλα και κάτι που ήταν στα 

αργαλειά, τα ψιλά, λίγο πιο χοντρό από το λεπτό το σεντόνι, σαν γκοφρέ. Με 
βαµβάκι κλωστή, που την κάναν στην ανέµη. Το κλώθανε 

Π. Γ.: Αυτό το γκοφρέ ήταν άσπρο και είχε µια θαλασσιά ριγούλα, 
σεντονόπανα τα λέγανε. Θυµάµαι που έλεγε η γιαγιά µου, ένας γέρος περνούσε 
και παίρναν την κλωστή. 

Λ. Ε.: Ήταν και το κάµποτο. 
Τι είδους κεντήµατα κάνανε; 
Π. Γ.: Καρέ, κουρτίνες, πλέκανε µε βελονάκι και κάνανε πάρα πολλές 

δαντέλες! Τα εσώρουχά της, θυµάµαι, η µαµά µου, ήταν δαντέλες τόσες! Και 
στα κρεβάτια που βάζανε στις κουβέρτες, γύρω-γύρω είχε δαντέλα πέντε 
πόντους! Στις καλές, που είχανε για λούσο, στις γιορτινές. Πλέκανε, πολύ 
πλέκανε… βάζανε δαντέλες στα βρακιά τους, φορούσαν τότε µακριά βρακιά και 
µισοφόρια και από κάτω είχανε δαντέλα… 

Τ. Α.: Στις κουρτίνες…  
Λ. Ε.: Στα σελτεδάκια, τα σεµεδάκια… 
Τι είναι τα σελτεδάκια; 
Π. Γ.: Είναι αυτά που βάζανε στα µωρά. Πλέκανε και κεντούσαν πολλά. 

Θυµάµαι την κυρά-Ουρανία δίπλα µας, που ήταν κεντήστρα και κεντούσε και 
εσώρουχα και µπλούζες. Όπως η µπλούζα έχει τα πετάκια εδώ, έκανε ένα 
στεφανάκι στο στήθος και στο γιακά. 

Είχαν, συνήθως, συγκεκριµένα σχέδια; 
Λ. Γ.:  Κάτι παγωνάκια, στεφανάκια… 
Π. Γ.: Όχι, διάφορα. Όταν κεντούσαν, κεντούσαν πολλά. Τους άρεσε. 
Τις κλωστές τις αγόραζαν ή τις έφτιαχναν; 
Π. Γ.: Τις αγόραζαν, πού να τις φτιάξουν; 
Πού είχαν τον αργαλειό; 
Π. Γ.: Μέσα, µικρός ήταν, δεν έπιανε πολύ χώρο, όσο το τζάκι. Και δεν είχαν 

και όλοι. 
Λ. Γ: Ο χώρος θα ήταν ένα µέτρο, ενάµισι επί πενήντα εκατοστά  
Τ. Α.: Είναι όρθιο, κάθετο µε µια τάβλα για να κάθονται 
Τα σύνεργα της πλεκτικής από ποιο υλικό ήταν; 
Λ. Γ.: οι βελόνες ήταν και ξύλινες και µεταλλικά, από µπρούτζο. 
Ο τρόπος κεντήµατος; 
Λ. Ε.: Κάνανε δαντέλες µε βελόνα, ψιλή βελόνα, ψιλή κλωστή και κάνανε 

σχέδια µε το βελονάκι. Φτιαχνόταν ένας ιστός που ήταν µόνο µε την κλωστή 
απλώς, όχι σε πανί. Ήταν και πάνω σε πανί, τα κοφτά. 
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Τι είναι τα κοφτά; 
Λ. Ε.: Είναι ένα ύφασµα στο οποίο κάνεις µια ειδική βελονιά, είναι ένα 

πράγµα σα φεστονάκι, κάνεις το σχέδιο και σε κάποια σηµεία, µπορείς να το 
κόψεις από µέσα και να γίνει τρυπητό. Ήταν και το αζουράκι. Στις 
µαξιλαροθήκες, στα πανωσέντονα, στα τραπεζοµάντιλα, στα τελειώµατα, στις 
άκρες από τα µωρουδιακά τα σκουφάκια, στα φανελάκια, στα εσώρουχα. Όλα 
αυτά έχουν έρθει από ‘κει. Όπως γινόταν το δίπλωµα του πανιού για να κλείσει η 
ραφή να µην έχει ξέφτια, στο δίπλωµα πάνω βγάζανε κλωστούλες 2,3,5 πόντους, 
ανάλογα πόσο σχέδιο ήθελαν να κάνουνε και κεντούσαν µε ειδικό τρόπο τις 
κλωστούλες που περίσσευαν ανάµεσα ώστε να γίνουν κάτι σαν αραχνούλες. 
Ήταν στην άκρια και ήταν σαν κέντηµα. Εκτός από το κέντηµα που µπορεί να 
είχε πιο κάτω το πανωσέντονο που µπορεί να ήταν ανεβατό ή κοµπλέν βελονιές, 
είχαν και το αζουράκι. Είχαν τελειώµατα τα σεντόνια δεν ήταν απλώς ένα γαζί 
και ξεµπερδεύαµε. Εκτός από την πανωβελονιά που κάνανε γύρω-γύρω ένα λίγο 
καλύτερο από τρύπωµα, κάνανε από πάνω και αυτό, να φαίνεται σαν να είναι 
κεντητό. 

Βάφανε οι ίδιες τα υφάσµατα; 
Π. Γ.: Όχι, τα παίρνανε έτοιµα. Το µόνο που θυµάµαι ήταν ότι δεν είχαν για 

να βαφτούνε, κραγιόνια και τέτοια. Η σοκολάτα που τρώγανε, το χαρτί, έβγαζε 
κοκκινίλα και βρέχανε το χαρτί και έβγαζε και κάνανε τα χείλη τους. Μου έλεγε 
η πεθερά µου ότι παίρνανε δαφνοκούκουτσα, τα βράζανε και λουζόντουσαν για 
να µην ασπρίζουν τα µαλλιά. Αγοράζανε το δαφνόλαδο, βάζανε πρώτα εκείνο 
στις ρίζες και µετά λουζόντουσαν µε το δαφνόνερο. Και τα φρύδια για να τα 
βάψουνε, δεν είχε µπογιές, παίρνανε ένα ξύλο δάφνης, το ανάβανε, καιγότανε 
λίγο στην άκρια, έκανε µια µαυρίλα και το βάφανε. 

Άλλες ασχολίες της νοικοκυράς; 
Π. Γ.: Τα κρεβάτια τους είχαν χρυσό µπρούτζο. Κάθε Σάββατο τα γυαλίζανε, 

τα κάνανε λαµπίκο. Γυαλίζανε και τις ντουλάπες που ήταν σκαλιστές, µε το 
πετρέλαιο. Βάζανε στο πανί πετρέλαιο και τρίβαµε. Μετά µου ’λεγε η µητέρα 
µου «πάρε ένα πανί» και τα πέρναγα και λαµποκοπούσανε.  

Τ. Α.: Ήταν συγκεκριµένη µέρα, κάθε Σάββατο που γινόταν γενική 
καθαριότητα. 

Π. Γ.: Το Σάββατο και στις γιορτές, το Πάσχα… Ασπρίζαµε κιόλας έξω, 
ασβεστώναµε τα χαµηλά. 

Λ. Γ.: Η γυναίκα του Τσεσµέ ήταν ένας λατρευτός υπόδουλος του συζύγου, 
µε την έννοια ότι τον κοιτούσε στα µάτια και όχι µόνο η µητέρα µου, ήταν η 
κουλτούρα τους. «Ο άντρας ο αφέντης», έτσι λέγανε και παρείχαν τις υπηρεσίες 
τους, που σήµερα µας φαίνεται παράλογο. Τόσο µεγάλη αφοσίωση είχε η 
γυναίκα στον άντρα και στα παιδιά. Ήταν η βασίλισσα των µελισσών. 

Τ. Α.: Ήταν το στήριγµα της οικογένειας. Οι γυναίκες ήταν αυτές που 
στήριζαν και κράτησαν την οικογένεια. Από τότε, µέχρι να πεθάνουν! Οι 
κολόνες ήταν του σπιτιού! Ο καθένας είχε το ρόλο του. Σηκωνόταν από τα 
χαράµατα. Εκείνο που είχα παρατηρήσει στη γιαγιά και σε όλες τις γυναίκες της 
εποχής ήταν ότι, έστω και µε αυτά τα λιγοστά πράγµατα που διέθεταν, φρόντιζαν 
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να τα κάνουν πολύ σηµαντικά. Μπορεί το µεσηµεριανό να ήταν µια απλή 
φασολάδα κι όµως, αυτή τη φασολάδα, την παρουσίαζαν ωραία στο τραπέζι, 
αυτή ήταν η νοικοκυροσύνη των γυναικών. 

Λ. Γ.: Από τότε που άνοιγε τα µάτια της µέχρι να τα κλείσει, φρόντιζε το 
σπίτι της, την οικογένειά της, να ψωνίζει κλπ.  

Αν υπήρχε χρόνος, θα πήγαινε στη γειτόνισσα δίπλα, και είτε σε ξένο σπίτι 
ήτανε είτε στο δικό της, τα ίδια. Τόση αδελφοσύνη υπήρχε, που ήταν σαν στο 
σπίτι της. Ήταν πάρα πολύ αγνοί άνθρωποι, ειλικρινείς µεταξύ τους. Καµία 
σχέση µε τη σηµερινή Ελλάδα, που ζούµε εδώ. 

Πώς κάνανε µπουγάδα; 
Λ. Γ.: Σε σκάφη, είχαν µια µακριά ξύλινη ίσια ή και ραβδωτή και για τα 

χοντρά είχαν τον κόπανο.  
Τ. Α.: Και τα χτυπάγανε, τα χοντρά, κουβέρτες. Με στάχτη τα πλένανε. 
Λ. Ε.: Τα βγάζανε από το νερό και σ’ ένα καθαρό χώρο από τσιµέντο ή 

πλάκες. Μη φανταστείς ότι είχαν και πολλά ρούχα. Βάζανε µια-δυο φορές τη 
βδοµάδα. 

Π. Γ.: Μαζεύαν το βροχόνερο και πλένανε. Είχαν λούκι από τα κεραµίδια 
και το µάζευαν στον κουβά, το ζέσταιναν κι έπλεναν τα ρούχα. Μ’ αυτό 
λουζόντουσαν κιόλας γιατί έκανε τα µαλλιά γυαλιστερά. Μην κοιτάς που τώρα 
είναι βρώµικη η ατµόσφαιρα. Τα πλένανε µε πράσινο σαπούνι και ποτάσα. ∆εν 
υπήρχε τίποτα άλλο. Είχαν µια βούρτσα όπως η σκούπα. Όλα µε τη βούρτσα τα 
κάνανε, τα παντελόνια… Όταν πλέναν τα σεντόνια τα άσπρα και θέλαν να τα 
κάνουν άσπρα, βράζανε τη στάχτη σε ένα στρογγυλό καζάνι και βάζαν τα ρούχα 
σ’ ένα κοφίνι δίπλα στη σκάφη, βάζανε τη στάχτη, ένα άσπρο πανί από πάνω και 
ρίχναν το νερό που ήταν βρασµένη η στάχτη και καταστάλαζε η στάχτη πάνω 
στο πανί κι έφευγε το νερό, το σούρωναν και έµενε η στάχτη. Έτσι, έφευγε η 
αλισίβα αυτή, αφήναν τα ρούχα µέσα και γινόντουσαν κάτασπρα.  

Το σαπούνι το έφτιαχναν ή το αγόραζαν; 
Λ. Γ.: Ήταν λιγοστές οι οικογένειες που το έφτιαχναν. Συνήθως το 

αγόραζαν. 
Π. Γ.: Είχε εργοστάσια και πουλούσαν το πράσινο σαπούνι.  
Ποιες ήταν οι ασχολίες των ανδρών; 
Λ. Γ.: Υπήρχαν οι ψαράδες, για βιοποριστικούς λόγους. Υπήρχαν οι 

αγωγιέρηδες, µε τα κάρα τους και κάνανε τα αγώγια τους, οικοδοµικές εργασίες, 
γιαπιτζήδες, σοβατζήδες, ασπριτζήδες τότε, γιατί δεν υπήρχαν τα σηµερινά 
χρώµατα, µόνο µε ασβέστη ασπρίζανε. Είχε πολλούς χαµάληδες τότε… 

Τ. Α.: Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, αυτοί που ήξεραν µία τέχνη, δεν 
είχαν καταστήµατα, ήταν γυρολόγοι. Πεταλωτές, ακονιστής… δεν περίµεναν να 
πάει ο πελάτης, γύρναγαν στους µαχαλάδες. Ήταν ο µανάβης, µε το γαϊδούρι ή 
το αλογάκι και το κάρο. Ο καρεκλάς, ο γανωτζής, τότε είχαν µπακιρένια. 

Είχανε ξυλογλυπτική; 
Λ. Γ.: Βέβαια. Τα µπαλκόνια που είπαµε, είχαν σχέδια, ειδικοί τεχνίτες. 
Στο εσωτερικό του σπιτιού, όµως, είχαν διακοσµητικά; 
Π. Γ.: Όχι, τα πλούσια σπίτια είχαν. 
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Τα παιδιά βοηθούσαν στις δουλείες της οικογένειας; 
Λ. Γ.: Ήταν όλοι για όλους. Υπήρχε προσφορά, από το πιο µικρό παιδί, στο 

µεγαλύτερο. 
Π. Γ.: Κι εµείς που ήµασταν τέσσερα παιδιά και δουλεύαµε, τα λεφτά όλα 

στη µάνα µας τα δίναµε, όχι να κρατάµε. 
Τ. Α.: Ήταν δεδοµένο ότι θα βοηθήσουν, όχι από υποχρέωση. 
Με ποιες αξίες µεγάλωναν; 
Τ. Α.: Με τις αξίες των γονιών τους. Να είναι φιλόξενοι, να είναι πιστοί στην 

οικογένεια, να είναι νοικοκύρηδες. Μπορεί να ήταν φτωχοί, αλλά δεν ήταν 
µίζεροι. Οι άνθρωποι είχαν αξιοπρέπεια. Ήταν µια κοινωνία ίση, γι’ αυτό υπήρχε 
αλληλοβοήθεια µεταξύ τους.  

Λ. Ε.: Να είναι τίµιοι, ειλικρινείς, να προσφέρουν στην οικογένεια, στον 
εαυτό τους, στους γύρω τους.  

Σχολείο πήγαιναν; 
Π. Γ.: Ε, βέβαια! Το δηµοτικό το βγάζανε. Μετά ήταν το σχολαρχείο. 

Σχολαρχείο λέγανε το γυµνάσιο εκεί. Άλλοι βγάζανε το δηµοτικό και µετά 
δούλευαν σε ξένες δουλείες και τα κορίτσια στο σπίτι. 

Και τα κορίτσια πήγαιναν σχολείο; 
Π. Γ.: Βγάζανε το δηµοτικό. Όσα είχαν τη χρηµατική ευχέρεια, πήγαιναν στο 

σχολαρχείο.  
Αγόραζαν τα βιβλία τους οι ίδιοι; 
Π. Γ.: Ναι κι εδώ στην Ελλάδα, δεν τα’ αγοράζανε; 
Συνηθιζόταν να παντρεύονται σε µικρή ηλικία; 
Π. Γ.: Ναι, σε µικρή ηλικία οι κοπέλες. Με προξενιά παντρευόντουσαν. 

Κάνανε και πολλά παιδιά. Λέγανε ότι είναι η ευτυχία στη δυστυχία τους. 
Λ. Γ.: Υπήρχαν και οι προξενήτρες που κάνανε αυτή τη δουλειά. Έβλεπε αν 

υπήρχε προτίµηση, µπαινόβγαινε στο σπίτι και έκανε τη δουλειά. Έπαιρνε και 
δώρα αν πετύχαινε ο γάµος, όχι χρηµατικά, κινητά. 

Σχετικά µε την προίκα; 
Π. Γ.: Οι κοπέλες είχαν πάντοτε προίκα. Κεντητά, η µάνα µου είχε φέρει, 

όλα τα κεντητά ήταν απ’ την πατρίδα της. 
Λ. Γ.:  Και χρήµατα, λίρες. Στη βρακοζώνη βάζαν τα φλουριά. 
Π. Γ.: Τις λίρες τις κρύβανε στις µπρούτζινες τις λάµπες. Έτσι όπως είναι το 

γυαλί, τις βάζανε εκεί και τις βίδωναν. Έτσι τα ‘φερε η γιαγιά µου από την 
πατρίδα της, τρεις λάµπες µε λίρες και τα χρυσαφικά τους. 

Οι κοπέλες φτιάχνανε από µικρές την προίκα τους; 
Π. Γ.: Όσες µπορούσαν και είχαν αργαλειά στο σπίτι τους µέσα τη 

φτιάχνανε, όσες δεν είχαν, αγοράζανε. Αλλά πλέκανε πάρα πολύ άσπρα. 
Λ. Γ.: Φτιάχνανε και πάντες. Οι πάντες ήταν αυτές που βάζανε στο σοφρά, 

το υπερυψωµένο κρεβάτι και βάζανε γύρω-γύρω στον τοίχο, για να µην παίρνουν 
την υγρασία του τοίχου. Και στα κρεβάτια. Από µάλλινη κλωστή. 

Σκεπάζονταν µε κουβέρτες; 
Π. Γ.:  Με παπλώµατα µε µπαµπάκι, είχαν ωραίο µπαµπάκι. Και από έξω 

σατέν, απ’ τη µια θαλασσί και απ’ την άλλη ροζ. Ήταν µερακλούδες.  
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Οι γυναίκες τα έφτιαχναν; 
Π. Γ.: Όχι, ήταν οι παπλωµατάδες. Περνούσαν στο δρόµο και φώναζαν «ο 

παπλωµατάς». Κι εδώ στην Ελλάδα ήρθανε. Κι όποια ήθελε να φτιάξει, επί 
τόπου, άπλωνε το πανί και το µπαµπάκι, έκανε και σχέδια, τετραγωνάκια, 
τριγωνάκια… 

Λ. Γ.: Το µπαµπάκι, για να είναι αφράτο το χτυπούσαν.  
Π. Γ.: Ήταν ένα τόσο µεγάλο σαν τόξο µε κορδόνι και το χτυπούσε και το 

άνοιγε και το άπλωνε στο σεντόνι. 
Οι κουρτίνες πώς ήταν; 
Τ. Α.: Οι περισσότερες ήταν µε βελονάκι, υφαντό. 
Λ. Γ.: Είχε σκέτες, µάλλινες, όλων των ειδών. 
Λ. Ε.: Τα κουρτινόξυλα ήταν ξύλινα µε κρίκους. 
Ποια ήταν τα συνηθισµένα φαγητά που µαγειρεύανε; 
Λ. Γ.: Ζαρζαβατικά, φασολάδα και λίγο κρέας. 
Π. Γ.: Κρέας τρώγανε δυο φορές την εβδοµάδα, Πέµπτη και Κυριακή. 
Τι κρέας ήταν συνήθως; 
Π. Γ.: Μοσχάρι. 
Και πώς το φτιάχνανε; 
Λ. Γ.: Μπαχαρικά πολλά βάζανε. 
Π. Γ.: Κάνανε πλιγούρι µε κρέας, ξέρεις τι ωραίο ήτανε; Παίρνανε ντοµάτες 

ολόκληρες, τις ξεφλουδίζανε, τις κόβανε στα τέσσερα, ψήνανε το κρέας και µετά 
βάζανε την ντοµάτα. Λάχανο µε το κρέας: ψήναν το κρέας κοκκινιστό µε τα 
διάφορα µπαχαρικά, βάζαν φύλλο-φύλλο το λάχανο, άβραστο και όπως είχε 
ψηθεί το κρέας και µε λίγο ζουµί, γινόταν και το λάχανο και το σερβίρανε 
ολόκληρα τα φύλλα. Ένα άλλο, µε ντοµάτα κι αυγά, κόβανε την ντοµάτα 
κοµµάτια, όχι νιανιά που την κάνουµε τώρα και όταν ψηνότανε καλά µε το 
βουτυράκι, σπάγανε τ’ αυγά µέσα. Το σφουγγάτο: χτυπούσαν τ’ αυγά, βάζανε 
µαϊντανό κι ένα µπαχαρικό, δεν θυµάµαι πια, και όπως τα χτυπούσανε  ρίχνανε 
λίγο αλευράκι. Τσιγαρίζανε το κρεµµυδάκι το φρέσκο και µετά ρίχνανε τ’ αυγά. 
Γιατζούµ πιλάφ, ντολµαδάκια γιαλαϊτζί, ντολµάδες µε κλιµατόφυλλα ρύζι και 
κιµά, γιαπράκια τα λέγανε, κεφτέδες, σουτζουκάκια, ντοµάτες γεµιστές και 
µελιτζάνες, κολοκυθάκια, γιουβαρλάκια, παπουτσάκια…  

Τι µπαχαρικά χρησιµοποιούσαν; 
Π. Γ.:  Βάζανε µπαχάρια, κανέλα, µοσχοκάρυδο… 
Πώς φτιάχνανε το πλιγούρι; 
Π. Γ.: Ψήνανε το κρέας και µέσα στην κατσαρόλα ρίχνανε το πλιγούρι, το 

πιλάφι και το ρύζι. Εµείς δεν το κάνουµε έτσι. Κι ήταν ωραίο πλιγούρι τότε. 
Πώς φτιάχνατε τα µακαρόνια; 
Π. Γ.: Τα βάζανε σε µια πιατέλα, καίγανε το βούτυρο σ’ ένα κατσαρολάκι 

και το περιχύνανε και µετά τον κιµά. Όχι όπως εδώ που το ρίχνουν στην 
κατσαρόλα. Και δεν τα σερβίριζαν στα πιάτα. 

Ποια άλλα ζυµαρικά συνήθιζαν να φτιάχνουν; 
Π. Γ.: χυλοπίτες, τραχανά, φιδέ. 
Πώς έφτιαχναν τον τραχανά; 
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Π. Γ.: Άφηναν το γάλα και ξίνιζε, ρίχναν αυγά και το αλεύρι, δεν βάζανε 
ντοµάτα, βάζανε το ξινόγαλο, αλατάκι και το ζυµώνανε. Το κόβανε κοµµάτια-
κοµµάτια, το απλώνανε στο σεντόνι να ξεραθεί λίγο, έπαιρνες το κόσκινο το 
χοντρό που το λέγαµε καλµπούρι. Το τρίβαµε και όση ήταν η τρυπίτσα έπεφτε κι 
αυτό κάτω.  

Λ. Γ.: Κόσκινα είχε πάρα πολλά. Το ψιλό, πιο χοντρό, το ραβδωτό γύρω-
γύρω. Φτιάχνανε και πολλά τουρσιά, ελιές, µελιτζανάκι, τοµατοπολτό… 

Το τουρσί πού το διατηρούσαν; 
Π. Γ.: Σε πήλινο κιουπάκι, γιατί η άρµη θέλει πήλινο, όχι τενεκέ.  
Και πού τα αποθηκεύατε; 
Λ. Γ.: Στα ράφια. 
Τ.Α: Η γιαγιά η Γιασεµώ θυµάµαι, πάντα, µέσα στο ντουλάπι της είχε όλα 

για το χειµώνα, παρ’ όλο που ήταν εδώ και θα τα ‘βρισκε. Είχε µια κούµνα, ένα 
πήλινο πιθάρι που φρόντιζε πάντα να ήταν γεµάτη µε λάδι.  

Ψάρια τρώγανε; Τι είδους; 
Λ. Γ.: Βεβαίως. Επί το πλείστον ψιλά ψάρια γιατί ήταν φτωχοί άνθρωποι οι 

γονείς µου. Γαύρο ιδιαίτερα, τον κάνανε πλακί, αλλά βάζαν και δεντρολίβανο 
µέσα.  

Σούπες κάνανε; 
Π. Γ.: Πολλές. Ψαρόσουπες, χορτόσουπες, από σέλινο, καρότο, πατατούλα, 

κολοκύθι, κρεµµύδι. 
Λ. Γ.: Το χειµώνα συνήθιζαν την βραστή πατάτα. Τη βάζανε στη χόβολη και 

την τρώγανε µε κρεµµυδάκι κλπ. 
Τι είδους πίτες φτιάχνανε; 
Τ. Α.: Κολοκυθόπιτες! Μπουρεκάκια κάνανε συνήθως, τα τυλίγανε, όχι 

πίτες. Ατοµικά, ποιο πολύ, µπουρεκάκια και τυροπιτάκια στριφτά, ή τυροπιτάκια 
τρίγωνα. Ή τις πίτες τις κάνανε στριφτές. Σαν ανάµνηση που έχω: οι γυναίκες 
όταν µαγειρεύανε, ήταν µερακλούδες. Όχι όπως οι πίτες που κάναν στα βουνά, 
τα στρώνανε όλα κάτω και ψηνόντουσαν. Ενώ εκείνες καθόντουσαν κι ανοίγανε 
το φύλλο ένα-ένα, µετά τυρί, κολοκύθι ή και ρύζι µαζί, κρέας το ρίχνανε και το 
τυλίγανε. 

Ψωµί πόσες φορές την εβδοµάδα ζυµώνανε; 
Λ. Γ.: Μια φορά τη βδοµάδα, µπορεί κάθε δέκα µέρες. Στην πινακωτή τα 

ψήνανε. 
Τ. Α.: Ήταν ένα µακρόστενο, ξύλινο σκεύος και ήταν χωρισµένο σε 

κοµµάτια. 
Λ. Γ.: Τριάντα επί ένα µέτρο και είχε τέσσερα χωρίσµατα επί παραδείγµατι. 

Βάζαν τη ζύµη, ρίχναν ένα πανί, το αλευρώνανε και αφήνανε και φούσκωνε και 
το φούρνιζαν. 

Π. Γ.: Αφού φούσκωνε, είχαν ένα φτυάρι ξύλινο σαν χέρι και βάζαν ένα-ένα 
στο φούρνο. 

Είχαν κάποια έθιµα κατά τη διαδικασία ζύµωσης, ψέλνανε για παράδειγµα; 
Τ. Α.: Εγώ θυµάµαι, η γιαγιά µου, οτιδήποτε έφτιαχνε και κεφτεδάκια να 

έφτιαχνε, τη σταύρωνε τη ζύµη. Ό,τι και να ζυµώνανε το σταυρώνανε.  
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Τι είδους καφέ είχαν; 
Λ. Γ.:  ∆εν είχαν καφέ, φτιάχνανε καφέ από ρεβίθι. 
Πώς τον φτιάχνανε; 
Παγωνάκης Στέλιος: Τον καβουρντίζανε, τον αλέθανε. Ο καφές ο αράβικος, 

εκείνη την εποχή ήταν πανάκριβος και δεν υπήρχε, οπότε βρήκαν ένα τρόπο δικό 
τους. Το βράζανε και τον πίνανε. 

Ποια φρούτα παρήγαγε η περιοχή; 
Π. Σ.: Κυδώνια είχε πολλά. Φτιάχνανε ωραίο γλυκό και µαγειρεύανε 

κυδώνια για φαγητό, αντί για πατάτα. Τα ψήνανε στη χόβολη, λουκούµι. Αλλά 
τα µαγειρεύανε και µε το κρέας. Γιατί λένε κυδωνάτες τις πατάτες; Ψήναν το 
κρέας κοκκινιστό, κόβαν το κυδώνι, έβγαζαν τα µαύρα από µέσα. Ήταν πάρα 
πολύ ωραίο γιατί γλύκιζε λίγο. 

Τι λαχανικά είχε ο τόπος; 
Τ. Α.: Τα πάντα. Η περιοχή ήταν πολύ εύφορη.  
Λ. Γ.: Το σηµαντικότερο: ήταν πάρα πολύ εργατικοί άνθρωποι. Από τις έξι, 

το καλοκαίρι πέντε, µέχρι να δύσει ο ήλιος ήταν στη δουλειά τους.  
Τι όσπρια τρώγανε; 
Π. Σ.: Φάβα πολύ. 
Νηστεύανε πολύ; 
Π. Σ.: Πάντα. Και η φτώχια τους έκανε να νηστεύουν πιο πολύ! 
Τ. Α.: Ήταν πολύ θρήσκοι, αλλά όχι θρησκόληπτοι. 
Ποια γλυκά φτιάχνανε; 
Π. Γ.: Μελιτζανάκι, συκαλάκι, σταφύλι, ντοµάτα, περγαµόντο. Του ταψιού 

µπακλαβά και κανταΐφι.  
Είχανε συγκεκριµένα φαγητά για ιδιαίτερες περιστάσεις; 
Π. Σ.: Τις απόκριες, την τελευταία Κυριακή κάνανε πάντα µακαρονάδα και 

τυροπιτάκια τηγανιτά. Μαζευόντουσαν πάρα πολλοί, ντυνόντουσαν 
κουδουνάτοι. Ορισµένοι ψήναν και στο φούρνο τυροπιτάκια, εκεί που ψήναν το 
ψωµί. 

Γιόρταζαν την Τσικνοπέµπτη; 
Π. Σ.: Βέβαια, όλα τα σπίτια είχαν κρέας. Μαζευόντουσαν όλη η οικογένεια 

και φίλοι, ντυνόντουσαν µασκαράδες και διασκέδαζαν. Οι άντρες ντυνόντουσαν 
γυναικεία, η µάνα µου έβαζε παντελόνι, ένα σκουφί και καµπούρα, τις ζούσαµε 
πολύ έντονα τις απόκριες. ∆εν υπήρχαν µουτσούνες, βάζανε µια πετσέτα ίσα να 
φαίνονται τα µάτια. 

Λ. Γ.: Είχαν και το γαϊτανάκι που είναι ένας ιστός µε κορδέλες, έπιανε 
καθένας µια κορδέλα, χορεύανε γύρω του πλεκότανε. 

Λ. Γ.: Ήταν και η γιορτή του Κλύδωνα. Είναι του Αϊ Γιαννιού που καίνε το 
στεφάνι της Πρωτοµαγιάς. Και αποβραδίς κάνουν τον Κλύδωνα. Ρίχνουν µέσα 
άλλος το δαχτυλίδι του, άλλος ένα σκουλαρίκι, όλη η παρέα ρίχναν κάτι. Είχε 
νερό µέσα, το σκεπάζαν από πάνω και λέγανε ανοίγουµε τον Κλύδωνα για την 
τύχη του καθενός. Τραβούσαν ένα και λέγανε ποιανού είναι αυτό, της Κατερίνας 
και λέγανε στιχάκια. Ήταν κάποιες εξειδικευµένες στ’ ανέκδοτα, σόκιν, 
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κακαβρακάτες γυναίκες, όχι χαµηλών τόνων και τα λέγανε και διασκεδάζανε. 
Πολύς χαβαλές γινότανε. 

Προλήψεις είχαν οι άνθρωποι τότε; 
Π. Σ.: Ναι ήταν προληπτικοί. Να µην κοιµηθεί η γυναίκα µε τον άντρα της ή 

να µην έχει «τα ρούχα» της όταν πήγαιναν να δουν µια λεχώνα, µε µαύρη γάτα. 
Πρωτοµηνιά δεν θέλανε να µπει στο σπίτι άνθρωπος που δεν ήταν γουρλής, 
αλλιώς θα πήγαινε στραβά κι ανάποδα. 

Τ. Α.: Και πρωτοχρονιά. Είχαν σταµπάρει κάποια άτοµα που είχαν κακό 
µάτι. Λέγανε «αµάν ήρθε η Μαρία θα µου χαλάσει το φαγητό». 

Λ. Γ.: Ένα περιστατικό που µου διηγήθηκε η µάνα µου ήταν ότι ένα άλογο 
έσκασε από µια µατιά. 

Π. Γ.: Κι ο άντρας µου το ’χε πει αυτό. 
Πώς ξεµατιάζανε; 
Π. Γ.: Είχαν τις ξεµατιάστρες. Παίρνανε λαδάκι, λέγανε προσευχές και 

στόµα µε στόµα µαθευόντουσαν. 
Στη λεχώνα έδιναν κάποιο συγκεκριµένο φαγητό; 
Λ. Ε: Έδιναν πολλές σούπες για να κατεβάσει γάλα.  
Π. Γ.: Και σαράντα µέρες δεν αφήναν να µπουν στο σπίτι γυναίκες, 

καταλαβαίνεις τώρα, τις λέγανε «οι βρώµικες». «Άµα είσαι βρώµικια να µην 
µπεις µέσα», αν έχεις κοιµηθεί µε τον άντρα σου. Και άµα έχεις τα ρούχα σου, 
απαγορευότανε. Αποκλείεται ν’ αφήσουν βράδυ έξω απλωµένα ρούχα του 
µωρού. Να δουν τ’ αστέρια, α πα πα. Κι εγώ σαράντα µέρες δεν έβγαινα στο 
δρόµο. 

Ποια έθιµα είχαν κατά τη γέννηση; 
Π. Γ.: Τα ασηµώνανε. Τα «λιλιδάκια». Του βάζαν σταυρουδάκια, άλλος 

χρυσό, άλλος ασήµι. Όλα είχαν θαλασσιά πετρούλα για να µην τα πιάνει το µάτι 
και τα βάζαν στη σαλιαρίστρα.  

Πώς ήταν τα φυλαχτά; 
Π. Γ.: Ήταν στρογγυλό, από κάτω ένα σταυρουδάκι. Οι ποιο πολλοί τα 

φτιάχνανε αυτοί που είχαν τίµιο ξύλο, το βάζανε µέσα.    
Λ. Γ.: Άλλοι το παίρναν έτοιµο. Λάδι από διάφορους αγίους και τα ράβανε 

σ’ ένα πανάκι. 
Π. Γ.: Πιο πολύ το µαύρο σταυρουδάκι, ξύλινο. Έχει κάτι σχέδια πάνω και 

είναι για το µωρό ό,τι πρέπει. Το βάζανε κάτω από το µαξιλάρι να µην 
µατιάζεται, «για την κακιά ώρα» που λέγανε. 

Πώς είχαν τα µωρά; 
Π. Γ.: Τα φάσκιωναν. Από σκληρό πανί µε χοντρή κλωστή. ∆υο µέτρα, στην 

άκρη είχε ένα κορδονάκι διπλό. Έβαζες στο µωρό µια πάνα, άλλη µια και µετά 
έβαζες τη φασκιά, το τύλιγες και γινόταν ντολµαδάκι. Το τύλιγαν όλο, χέρια 
πόδια. Σαν επίδεσµο και τα ποδαράκια τεντωµένα µέχρι τις µύτες και γι’ αυτό 
γινόντουσαν τα ποδαράκια ωραία. 

Όταν το µωρό πεταγόταν απότοµα ή όταν το έπιανε κανείς απότοµα, το 
µωρό τύχαινε να πάθει «κολόκωµα» το λέγανε, φοβότανε και έκλεγε. Το βάζανε 
ανάποδα, του πιάνανε το ένα χεράκι, το ένα ποδαράκι, τα φέρνανε πίσω 
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σταυρωτά και ησύχαζε το µωρό. Μετά το τρίβανε µε λίγο λαδάκι. Το κάνανε 
αυτό συχνά να µην πάθει καµιά εξάρθρωση και να κλαίει το µωρό και να µην 
ξέρεις τι έχει. ∆εν το κάνανε όλες αυτό υπήρχαν ειδικές που το κάνανε. 

Είχαν κάποιο έθιµο για τη βάφτιση; 
Π. Γ.: Να βγάλουν το όνοµα του παππού αν ήταν αγόρι, ή της γιαγιάς. Εµένα 

όµως, µου δώσανε το όνοµα της γυναίκας που βρήκε τη µάνα µου. Στο διωγµό η 
µητέρα µου πήγε στη Σύρο. Ο πατέρας µου ήταν ναυτικός, τότε ήταν στο καράβι, 
έψαχνε τη µάνα µου και αυτή που τη βρήκε την έλεγαν Γραµµατική. 

Λ. Ε.: Θυµάµαι που µου ‘χε πει η µάνα µου ότι όταν πέθαινε κάποιος 
βγάζανε την πόρτα και τους ξαπλώνανε πάνω στην πόρτα, µε τις βλάβες που 
είχε. Και µετά τους βάζανε στην κάσα. Ωσότου να έρθουν τα µαστόρια να τους 
πάρουνε για να µην κυρτώσουν.  

Π. Γ.: Βάζανε έξω στην πόρτα µια κουρτίνα µαύρη, καλύπτανε τους 
καθρέπτες, τα κάδρα, δεν αφήναν τίποτα στολισµένο µες στο σπίτι. Μετά 
ερχόταν ο νεκροποµπός, τους µοιρολογούσαν πολύ.  

Στο πανηγύρι του Αγίου Χαράλαµπου τι κάνανε; 
Γινόταν το νυφοπάζαρο. Κάνανε βόλτα τα νεαρά άτοµα, τότε λειτουργούσαν 

µε τα µάτια. Όσοι κατορθώναν, σµίγανε µόνοι τους, διαφορετικά έµπαινε η 
προξενήτρα. 

Πώς περνούσαν τον ελεύθερο χρόνο τους; 
Λ. Γ.: Οι άντρες στον καφενέ, οι γυναίκες στο σπίτι, κουτσοµπολιό και 

βελονάκι.  
Τέλος, θα ήθελα να µου πείτε για το διωγµό. 
Λ. Γ.: Τους κυνηγήσανε οι Τσέτες που ήταν αντάρτες στην ουσία. 

Κατέβαιναν καβαλαρία και ποιον βλέπανε τον καθαρίζανε. Έγινε σφαγή. Ο 
κόσµος πήρε ένα µπόγο, χρυσαφικά κλπ., βγήκανε στην παραλία και µε µικρές 
βάρκες να πάνε απέναντι στη Χίο ή στα άλλα κοντινά νησιά. Σε µια βάρκα που 
χωρούσε πέντε- έξι άτοµα, ήταν δεκαπέντε µέσα κι άλλοι είκοσι απ’ έξω και 
πηγαίνανε οι Τσέτες και τους κόβανε τα χέρια που κρατούσαν τις βάρκες. 

Τ. Α.: Η γιαγιά η Κοντιλιώ  έβαλε τις τρεις κόρες της κάτω από το φουστάνι 
της που ήταν µακρύ για να µην τις πάρουν. Ο αδελφός της ο Αλέξης αρρώστησε, 
δεν µπορούσαν να κάνουν τίποτα που γινόταν ο διωγµός και πέθανε εκεί. Έλεγε 
η γιαγιά ότι πηδάγανε στα πηγάδια για να γλιτώσουν. 

Λ. Γ.: Ο πατέρας µου ήταν τότε δεκαεννιά χρονών. ∆εν υπηρέτησε στον 
τουρκικό στρατό και τον πιάσαν αιχµάλωτο και τον εκλείσανε στα 
µπουντρούµια. Ήταν µια άθλια κατάσταση εκεί, σε υπόγεια, δυο πατώµατα 
κάτω. Ζούσαν µες στα νερά, τα ποντίκια, νηστικοί, η ζωή τους ήταν τρισάθλια 
και συν τοις άλλοις, µε µαστιγώµατα, απ’ ό,τι µου έλεγε ο πατέρας µου. 
Απορούσε ο ίδιος πώς έζησε. Τέτοια κακουχία. ∆εν θυµάµαι πώς βγήκε από ‘κει. 

Λ. Ε.: Έµεινε δυο χρόνια στη φυλακή, ελευθερώθηκαν και µετά τον είχαν 
και δούλευε µετά για τους Τούρκους. 1919-1921 έµεινε στη φυλακή. Το ’22 
πέρασαν στη Χίο η οικογένεια. 
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 Τ. Α.: Νοµίζανε ότι είχε πεθάνει εντωµεταξύ. Εκείνος πήγε στη Χίο µετά, µε 
την ανταλλαγή. Στη Χίο µείνανε έξι χρόνια. Η Κοντιλιώ δούλευε µε τις κόρες 
παραδουλεύτρες στο σπίτι του Καρά του εφοπλιστή. Το ‘28 ήρθαν εδώ. 

Λ. Γ.: Στην Αθήνα ήρθαν γιατί ήταν ο θείος ο Μανόλης, ο µεγάλος ο 
αδερφός του. Το σπίτι το οποίο είχαν οι γονείς µου δεν τους το χορήγησε η 
επιτροπή, το αγοράσανε. Από ‘κει κι έπειτα η ζωή ήταν πολύ δύσκολη. 

Επίσης, υπάρχουν Κρητικοί Τούρκοι µε την ανταλλαγή πήγαν στον Τσεσµέ 
και γενοµένης συζητήσεως, διαµαρτύρονται γιατί παρέµειναν στον Τσεσµέ και 
στις κόρες που παντρεύουνε, δίνουνε και σήµερα ακόµη, προίκα ελιές στην 
Κρήτη.  

Σας ευχαριστώ πολύ 
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Κυριακή Μανόλογλου. 
 
Η συνέντευξη παραχωρήθηκε στις 18/5/2005 από την κυρία Κυριακή 

Μανόλογλου, νοικοκυρά ετών 73, απόφοιτο δηµοτικού, κάτοικο Ν. Κρήνης 
Καλαµαριάς. 

 
Υπήρχαν γυναίκες που ξενοδούλευαν; σε ποιες δουλειές; 
Όχι οι γυναίκες δεν ξενοδούλευαν, ασχολούνταν µε τις δουλειές του σπιτιού 

και κυρίως ύφαιναν 
Από που προµηθεύονταν οι γυναίκες  τις πρώτες ύλες για τη βαφή υφασµάτων;   
Τις προµηθεύονταν από τα µπαχαρτζίδικα 
Οι  γυναίκες φορούσαν κεφαλοµάντηλο (τουλουπάνι); Είχε χρυσές χάντρες; 
Ναι, φορούσαν. Αυτό ήταν συνήθως άσπρο. ∆εν είχε χάνδρες ή µάλλον δεν 

ήταν χρυσές, ήταν στο χρώµα του χρυσού. Το τουλπάνι το χρησιµοποιούσαν 
µόνο για δουλειές. 

Τι παιχνίδια έπαιζαν συνήθως  τα παιδιά; 
Τα παιδιά αγαπούσαν ιδιαίτερα παιχνίδια όπως η τσιλίκα που παιζόταν ως 

εξής: είχαν ένα ξύλο σαν αυτό από σκεπάρνι, και ένα µικρότερο που στην άκρη 
ήταν µυτερό, το µικρό το έβαζαν πάνω σε µια πέτρα και χτύπαγαν  το µικρό ξύλο 
και προσπαθούσαν να το κρατήσουν στον αέρα χτυπώντας το µε τα ξύλα τους. Η  
τραµπάλα ήταν ίδια µε την σηµερινή, η σφεντόνα: ήταν τσατάλα µε λάστιχο, στη 
µέση στερέωναν ένα κοµµάτι  πετσί. Στο πετσί έβαζαν µια πέτρα και όπως το 
κρατούσαν διπλωµένο σχηµάτιζε κάτι σαν  µια θήκη. Τέντωναν το λάστιχο 
κρατώντας µε το ένα χέρι το πετσί της σφεντόνας και µε το άλλο το διχαλωτό 
ξύλο. Με τον τρόπο αυτό πετούσαν την πέτρα µακριά. Το τσέρκι, έβγαζαν από 
το βαρέλι ένα στρογγυλό σίδερο και κάνανε µε ένα σύρµα χοντρό µια 
σιδερόβεργα, µε την σιδερόβεργα έσπρωχναν το τσέρκι. Το αεροπλανάκι: 
έφτιαχναν µε χαρτί αεροπλανάκια και τα πετούσαν µε δύναµη µε το χέρι ποιο θα 
πάει πιο ψηλά. 

Οι  κόρες έβαζαν στο µαξιλάρι κάτι για να δουν ποιον θα παντρευτούν; 
Στο µαξιλάρι έβαζαν κόλλυβα των Αγίων Θεοδώρων και όποιον έβλεπαν 

αυτόν θα έπαιρναν 
Παντρεύονταν µε έρωτα ή προξενιό; 
Παντρεύονταν συνήθως µε προξενιό 
Πως έκαναν τα γιατροσόφια τους;  
Τα γιατροσόφια γίνονταν µε διάφορα βότανα 
Είχαν κάποια µαγική ή συµβολική χρήση του ψωµιού;  
Όταν η γυναίκα ήταν λεχώνα, για να βγει ο άνδρας από το σπίτι έπρεπε να 

βάλει στην τσέπη του τρεις µπουκιές ψωµί για να µην πειράξει ο σατανάς αυτόν 
και τη λεχώνα. 

Είχαν κάποιο ιδιαίτερο έθιµο της Αγ. Βαρβάρας;  
Μοίραζαν κολυβόζουµο που το ονόµαζαν Βαρβάρα και το έδιναν σε επτά 

σπίτια 
Πρόσεχαν το ψωµί να µην τους πέσει κάτω; Αν τους έπεφτε τι έκαναν; 
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Πρόσεχαν και αν τους έπεφτε το φιλούσαν τρεις φορές και το βάζανε σε µια 
γωνιά 

Πώς γινόταν το ξεµάτιασµα; 
Ξεµάτιαζαν µε λάδι και γαρύφαλλα 
Πρόσεχαν τις άσχηµες γυναίκες να µην τους κάνουν ποδαρικό;  
Πρόσεχαν και νόµιζαν ότι έφερναν γρουσουζιά 
Πήγαιναν στα λουτρά;  
Πήγαιναν στο χαµάµ και πλένονταν, όπως επίσης και η νύφη 
Πώς αντιµετώπιζαν τα όνειρα;  
Ήταν προληπτικοί και δεν έλεγαν το όνειρο όταν έπεφτε σκοτάδι 
Τι έκαναν οι γυναίκες για να ΄χουν λευκό δέρµα; 
Ντύνονταν τόσο πού δεν τις έβλεπε καθόλου ο ήλιος, για αυτό είχαν άσπρο 

δέρµα 
Πώς γιόρταζαν τον Κλείδωνα; 
Έκαιγαν τα µαγιάτικα στεφάνια, βάζανε φωτιές, πηδούσαν από τρεις φορές ο 

καθένας για το καλό, µετά ένας πήγαινε και έπαιρνε το αµίλητο νερό και έριχναν 
µέσα από ένα αντικείµενο. Όταν άνοιγε ο Κλήδονας, έβγαζαν από µέσα ένα 
αντικείµενο και έλεγαν ένα στιχάκι 

Είχαν κάποιο ιδιαίτερο έθιµο για τον Αγ. Φανούριο;  
Για τον Άγιο Φανούριο έταζες µια πίττα για να σου φανερώσει αυτό που 

ήθελες 
Ευχαριστώ πολύ. 
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ΕΙΚΟΝΕΣ. 
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Χαρακτηριστικό σοκάκι του Τσεσµέ.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η παραλιακή συνοικία. 
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Εικόνα 20. Η µαρίνα του Τσεσµέ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 21. Το κάστρο του Τσεσµέ 
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Το τραπέζι µε το λαβοµάνο. ∆ιακρίνονται µεταλλικά διακοσµητικά, µεταλλική θήκη 
 και γυάλινο δοχείο. Το σεµέν είναι δαντέλα µε υφαντή βελονιά 

Ενδυµασία της Ερυθραίας. 
Τη σηµαία αναρτούσε ο 

Κωνσταντίνος Καλαµάκας στο 
κατάστηµά του στον Τσεσµέ.  
Κατά τη βίαιη αποχώρηση των 
κατοίκων το 1922, την παρέδωσε 
στην αδελφή του η οποία και την 

έφερε στην Ελλάδα.  
Ο ίδιος παρέµεινε στον Τσεσµέ 

και η  τύχη του αγνοείται. 
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Μπάντα. Ζευγάρι λιονταριών µε µεταξωτή κλωστή. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σεµέν µε λουλούδια και φύλλα σε ριχτή βελονιά και το κοτσάνι µε χρυσή κλωστή σε βελονιά 
ρίζα. Το τελείωµα δαντέλα πλεκτή µε το βελονάκι. 
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Υφασµάτινα υποδήµατα κεντηµένα µε χρωµατιστές και χρυσές κλωστές. 
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Σεµέν, πετσέτες και τραπεζοµάντιλα µε πολύχρωµες κλωστές και δαντέλες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Νυχτικά. 
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Γυναικείες φορεσιές. 
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Χρυσός σταυρός µε 
ηµιπολύτιµους λίθους. 

Χρυσή καρφίτσα µε ηµιπολίτιµους λίθους 
πάνω στην επίχρυση ταµπακιέρα 

Επίχρυσος αναπτήρας µε 
ηµιπολύτιµους λίθους. 

Γραµµόφωνο. 




