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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
‘Πρόσφυγας ονομάζεται, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες,
κάθε άνθρωπος που βρίσκεται έξω από το κράτος του οποίου είναι πολίτης εξαιτίας
δικαιολογημένου φόβου ότι εκεί θα υποστεί διωγμούς λόγω της φυλής, της θρησκείας ή
της εθνικότητάς του, ή ακόμα εξαιτίας της ιδιότητας του μέλους μιας ιδιαίτερης
κοινωνικής ομάδας ή των πολιτικών του απόψεων (πολιτικός πρόσφυγας), και επιπλέον
τού είναι αδύνατο να εξασφαλίσει προστασία από τη χώρα του, ή, εξαιτίας του φόβου
αυτού, δεν επιθυμεί να τεθεί υπό αυτή την προστασία.’
Η εργασία αυτή λοιπόν θα ασχοληθεί με τους πρόσφυγες και συγκεκριμένα με τους
πρόσφυγες που ήρθαν στο χωριό Σήμαντρα Χαλκιδικής από την Αρτάκη και το
Σεμεντρέ της Καππαδοκίας.
Θα δοθούν σημαντικές πληροφορίες για τις περιοχές που ζούσαν, τον τρόπο που
εξασφάλιζαν τα αναγκαία για την επιβίωσή τους και την περιπέτεια τους, όταν
αναγκάστηκαν να αφήσουν τη ζωή τους και να έρθουν ως πρόσφυγες στα Σήμαντρα
Χαλκιδικής, αλλά και τις δυσκολίες που συνάντησαν στην προσπάθεια προσαρμογής
τους στην νέα κοινωνία και πως κατάφεραν να ενωθούν αυτοί οι δυο προσφυγικοί
λαοί και να δημιουργηθεί μια ενότητα που κατάφερε να αποκτήσει έντονη συλλογική
δράση.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην παρούσα εργασία θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε το θέμα των προσφύγων,
κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών που συνέβη μετά την μικρασιατική
καταστροφή. Και συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με τους πρόσφυγες της Μικράς
Ασίας που ήρθαν στα Σήμαντρα Χαλκιδικής.
Θα ξεκινήσουμε πλαισιώνοντας θεωρητικά την εργασία, αναφέροντας τις περιοχές
απ’ όπου ήρθαν οι πρόσφυγες και τις συνθήκες διαβίωσής τους εκεί. Στην συνέχεια
θα αναφερθούμε στην διάλεκτο με την οποία μιλούσαν, αλλά και τον τρόπο με τον
οποίο βίωσαν τον ξεσηκωμό τους και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στην νέα
πατρίδα.
Σ’ ένα επόμενο στάδιο θα υπάρχει ένα ερευνητικό πλαίσιο όπου θα ασχοληθούμε με
την μουσική παράδοση των προσφύγων και τα τραγούδια που μετέφεραν στην νέα
πατρίδα.

Συνεχίζοντας

θα

αναλύσουμε

δυο

σημαντικούς

συλλόγους

που

δραστηριοποιούνται στα Σήμαντρα Χαλκιδικής και με τις εκδηλώσεις τους
αναβιώνουν έθιμα και παραδόσεις από τις αλησμόνητες πατρίδες, αλλά θα
αναφερθούμε και στην εκκλησία του χωριού που έχει εικόνες που μετέφεραν οι
πρόσφυγες κατά τον ξεσηκωμό τους.
Τέλος θα γίνει μια σύνοψη της εργασίας και θα δοθούν κάποια συμπεράσματα που
αφορούν τις δυσκολίες των προσφύγων να ενταχθούν στην νέα πατρίδα και αν όλοι
κατάφεραν τελικά να ενταχθούν και να προσαρμοστούν στην νέα τους κατοικία.
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ABSTRACT
Refugee is called, according to Geneva Convention about refuges each person who is
an outsider of his state in which his is declared as a citizen due to justifiable fear, and
in which state this person will be persecuted because of his race, religion or
nationality, or his feature of a part of a group of one particular social group or his
political beliefs ( political refugee ) and moreover it’s impossible for him to assure his
protection in his country or due to of this fear, his doesn’t want to be under of this
protection . This paper will deal (issues) with refugees and especially with refugees
who came in the village Simantra of Chalkidiki from Artaki and Sementre of
Kappadokia .
In this paper will be presented significant details for the places that refugees used to
live the way that used to get by for their survival and their adventures when they were
obliged to leave their lives and came as refugees at Sementere of Chalkidiki but the
difficulties they faced during their efforts of their adjustment in a new society and of
the way of how they managed to be connected these two refugeeing peoples and
creating one human society that would achieved to acquire intense co-working action
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1.ΤΑ

ΣΗΜΑΝΤΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Τα Σήμαντρα βρίσκονται βόρεια των Νέων Μουδανιών , και αποτελούν Δημοτικό
διαμέρισμα στο Δήμο Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής . Είναι το
μεγαλύτερο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Νέας Προποντίδας του Νομού
Χαλκιδικής . Είναι το μεγαλύτερο Δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Νέας
Προποντίδας μετά τα Νέα Μουδανιά . Η θέση του βρίσκεται στους πρόποδες του
Λοστρίτη . Στην τελευταία απογραφή πληθυσμού ανερχόταν στους 2503 κατοίκους .
Στα Σήμαντρα λειτουργούν δύο νηπιαγωγεία 9/θέσιο Δημοτικό σχολείο, Γυμνάσιο
και Λύκειο. Από πολιτιστικής άποψης δραστηριοποιείται ο «Λαογραφικός Σύλλογος»
και η «Πολιτεία Σημάντρων» . Από αθλητική άποψη ενεργή στην πρώτη
ερασιτεχνική κατηγορία είναι η ομάδα του ΑΟ Σημάντρων του ποδοσφαιρικού
τοπικού πρωταθλήματος της ΕΠΣ Χαλκιδικής . Οι κάτοικοί του ασχολούνται κυρίως
με αγροτικής φύσης επαγγέλματα καθώς και το εμπόριο .
Το δημοτικό διαμέρισμα αυτό αποτελεί ένα ακόμη προσφυγικό χωριό της
Χαλκιδικής . Οι κάτοικοί του ήρθαν κυρίως από την Αρτάκη (Erdeg) της
Προποντίδας και τα Σήμαντρα (Σεμέντερε) της Καππαδοκίας απ΄ όπου πήρε και το
όνομά του το σημερινό χωριό . Στον τότε οικισμό που εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες
λεγόταν Καρκάρα και άνηκε στην κοινότητα Πορταριάς . Η τότε ονομασία του
χωριού «Καρκάρα» αποτελούσε παραλλαγή του ονόματος της Μονής Καρακάλου
που είχε το μετόχι της εκεί . Αρχικά οι άνθρωποι που κατοικούσαν εκεί δούλευαν στα
κτήματα της Μονής και έμεναν στα υποτυπώδη σπίτια που αυτή διέθετε . Οι κάτοικοι
των Σημάντρων είναι αποκλειστικά απόγονοι προσφύγων της Μ. Ασίας . Ένα μεγάλο
μέρος αυτών προέρχεται από την Αρτάκη και οι υπόλοιποι από τη Σεμέντερε του
Ικονίου . Σπάνια συναντάς όμως και οικογένειες όπου οι πρόγονοι τους ήρθαν από τα
Ρόδα, την Τρίγλια και το Τσιπνί της Μ. Ασίας 1.

1

Βασίλης Μισαηλίδης. Σήμαντρα. Διαθέσιμο στο: http://users.sch.gr/misailidis/topos.htm. χ.η
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2.Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ

Εικόνα 1 χαρακτηριστικό τοπίο της Καππαδοκίας

Η Καππαδοκία βρίσκεται στην Μικρά Ασία, στο σημείο που η χερσόνησος συναντάει
την Ανατόλια. Ανατολικά της βρίσκεται ο ποταμός Ευφράτης, ενώ δυτικά ο ποταμός
Άλυ. Στο βορρά συνορεύει με τον Εύξεινο Πόντο και στον Νότο με τον κόλπο της
Αλεξάνδρειας.
Η Καππαδοκία χαρακτηρίζεται από πολυμορφία. Υπάρχουν απότομες αλλαγές και
αντιφατικά στοιχεία τόσο ιστορικά όσο και γεωγραφικά. Λόγω της θέσης της δέχεται
επιρροές από τους πολιτισμός της Μέσης Ανατολής2.

2.1Η Καππαδοκία κατά την Τουρκική περίοδο

2

Παντελάκη Νότα, «Η φυσιογνωμία και η ιστορία της Καππαδοκίας από την αρχαιότητα μέχρι το
τέλος των Βυζαντινών χρόνων» άρθρο στην έκδοση Καππαδοκία, Περιήγηση στη Χριστιανική
Ανατολή, εκδόσεις Αδάμ, Αθήνα 1999, σελ 8
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Την Καππαδοκία κατέλαβαν οι Σελτζούκοι Τούρκοι στα τέλη του 11ου αιώνα. Όταν
διαλύθηκε η Σελτζούκικη αυτοκρατορία, αποτέλεσε μέρος του κράτους του Ικονίου.
Το 13 αιώνα αφού διαλύθηκε και αυτή η αυτοκρατορία έγινε μια αυτόνομη χώρα της
δυναστείας Καραμάν και λίγο μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης η
Καππαδοκία περιήλθε στους Οθωμανούς.
Αφού οι Οθωμανοί κατέλαβαν την Καππαδοκία και επειδή η χώρα αυτή δεν ήταν
καθόλου γόνιμη, ξεκίνησε η μετανάστευση των χριστιανών προς την Μερσίνη, προς
την Κωνσταντινούπολη και προς την Αμισό. Έτσι άρχισαν να δημιουργούνται
παροικίες σε αυτές τις τρεις οδούς από τις οποίες περιήλθαν έμποροι, τραπεζίτες και
κυβερνητικοί υπάλληλοι.
Το 19ο αιώνα ξεκίνησε να ακμάζει το ελληνοχριστιανικό στοιχείο στην Καππαδοκία,
ιδιαίτερα το 1870 που έγινε μητροπολίτης της Καισαρείας ο Ευστάθιος. Αυτός
βοήθησε στην ίδρυση της Καππαδοκικής αδελφότητας στην Κωνσταντινούπολη,
όπου συνέλεγαν χρήματα και βοηθούσαν στην ίδρυση σχολείων.
Μέχρι και το 1922 και την Μικρασιατική καταστροφή, όπου είχαμε και την
ανταλλαγή των πληθυσμών, οι κάτοικοι της Καππαδοκίας ήταν:


Μουσουλμάνοι: Τούρκοι, Κούρδοι, Ακσάροι, Κιρκάσιοι



Χριστιανοί ορθόδοξοι: Έλληνες



Αρμένιοι

Οι γλώσσες που ομιλούσαν ήταν η Ελληνική με πολλές παραλλαγές, η Τουρκική, η
Αρμενική και η Κουρδική3.

3

Καππαδοκία. Διαθέσιμο στο: Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού (τελευταία ανάκτηση 13-62016)
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3.ΑΡΤΑΚΗ(Erdeg)

Εικόνα 2 H Αρτάκη

Η Αρτάκη είναι πόλη της Μ. Ασίας στην παραλία της Προποντίδας με μικρό λιμάνι
στη Ν.Δ. ακτή της χερσονήσου της Αρτάκης ή χερσονήσου της Κυζίκου . Η πόλη
βρίσκεται σε απόσταση 10 χλμ. Δυτικά από τα ερείπια της αρχαίας Κυζίκου , 15 χλμ.
Από την Πάνορμο, 110 χλμ. Β.Δ. από την Προύσα και 81 μίλια δια θαλάσσης Ν.Δ.
από την Κωνσταντινούπολη. Διαθέτει λείψανα αρχαίων ναών και το μοναδικό στον
κόσμο υπαίθριο αρχαιολογικό μουσείο, το οποίο βρίσκεται στην μπροστινή όψη του
διοικητικού μεγάρου της πόλης, όπου και διαφυλάσσονται όλα τα αρχαιολογικά
ευρήματα της περιοχής (αγάλματα, κιονόκρανα, επιτύμβιες στήλες) . Η πόλη είναι
κτισμένη τριγωνικά και βρίσκεται σε μια εύφορη πεδιάδα που ευδοκιμούν
ελαιόδεντρα, αμπέλια, μουριές, και οπωροφόρα δένδρα. Διαθέτει επίσης πλούσια
αλιεία . Σε μια μικρή χερσόνησο κοντά στην πόλη, τον Άγιο Συμεών, υπάρχει μια
φλέβα λευκών Μαρμάρων με κόκκινα νερά4 .
Η Αρτάκη κατά την αρχαιότητα ήταν μια απ’ τις ελληνικές αποικίες των Μιλησίων
του 7ου – 8ου αι. π.χ. Πιθανόν η μητρόπολη της να ήταν η Μίλητος. Στην αρχαιότητα
4

Δήμητρα Αδάμ, Δημήτρης Παπαλεξίου, Σήμαντρα- Αναμνήσεις από τις χαμένες πατρίδες,
Τθπογραφείο ‘Μαίανδρος’, ΄Β έκδοση 1999, σελ 19
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ήταν γνωστή και ως Υρτάκη και Υρτάκιον απ’ τον μυθικό ήρωα Ύρτακο. Η πόλη είχε
λάβει μέρος στην επανάσταση των Ιώνων και μετά καταστράφηκε από τους Πέρσες
το 494 π.χ. Ύστερα ανοικοδομήθηκε και περιήλθε στη Μακεδονική, ρωμαϊκή και
Βυζαντινή αυτοκρατορία. Τα επόμενα χρόνια όταν η περιοχή κατακτήθηκε από τους
Τούρκους έγινε έδρα διοικήσεως.
Η Αρτάκη την περίοδο του ξεριζωμού είχε 16.000 Έλληνες, 2.000 Τούρκους και
1.000 Τσερκετζήδες.Την πόλη διέσχιζε ένα ποτάμι ο Ποταμοκοίτης, όπου στο Δέλτα
του υπήρχε το Δικαστήριο και οι φυλακές Δίπλα βρισκόταν μια πλατεία που δυτικά
της υπήρχε η σκάλα και δυο καράβια βουλιαγμένα από εγγλέζικα υποβρύχια.
Απέναντι από τη σκάλα ήταν το νησάκι Κερά και από την άλλη πλευρά ήταν ο
Σαλαχανάς.
Από τα μνήματα έφτανες στην Παγαθώ, μια αρχαία βρύση που σήμερα ονομάζεται
Μπουλούτ Τσεσμετζί. Από εκεί έβγαινες στο μοναστήρι του Άγια Αντριά, το οποίο
περιλάμβανε πολλά ποτιστικά κτήματα. Αριστερά υπήρχε το μοναστήρι των Αγίων
Αποστόλων. Για να φτάσεις στην πόλη περνούσες τους Γιολ Μπαξέδες, την Αγιά
Ευαγγελίστρα και έφτανες στο Κουζάνι. Στο δρόμο συναντούσες τον Άγιο Θόδωρο,
ένα τζαμί και την Μητρόπολη. Πιο πάνω ήταν το Τσαρσί. Μια πλατεία με καφενεία
και ένα τζαμί. Πιο πάνω ήταν το Κατσούρ, μια συνοικία όπου δυτικά υπήρχαν
Τουρκικά σπίτια και ανατολικά τα Ελληνικά. Τέλος πιο πάνω απ’ το Κατσούρ έμεναν
οι Σερκέζοι( 200 οικογένειες) που ήταν οι περισσότεροι ζωοκλέφτες5.

3.1Ασχολίες κατοίκων
Η Αρτάκη ήταν ένα πλούσιο και εύφορο μέρος και οι άνθρωποι εκεί ήταν
ευτυχισμένοι με τους καρπούς που τους πρόσφερε αυτό το μέρος. Υπήρχαν πολλές
οικογένειες ψαράδων,αφού βρεχόταν από θάλασσα και από τις τρεις μεριές της. Το
ψάρεμα γινόταν με γρίπους- καράβια. Υπήρχε ακόμη και η σαντάλα, ένα είδος
καραβιού, που κουβαλούσε τα είδη ψαρικής, όπως δίχτυα, σχοινιά, παλαμάρια κ.α. Η

5

Ο.Π.,σελ. 33-34
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θάλασσα έβγαζε όλων των ειδών τα ψάρια. Ψάρευαν μέχρι και αστακούς που το
κρέας τους, το χτυπούσαν σαν τον ταραμά.
Οι υπόλοιποι Αρτακιανοί ασχολούνταν με τις δεντροκαλλιέργειες και παρήγαγαν
αγροτικά προϊόντα όπως: ελαιόλαδο, φρούτα, ξηρούς καρπούς ελιές , σιτηρά. κ.α.6.
Ακόμα όλα τα υψώματα της Αρτάκης ήταν κατάφυτα με αμπέλια. Την Άνοιξη οι
κάτοικοι έπαιρναν τις τσάπες στους ώμους τους και ανηφόριζαν τις πλαγιές για να
περιποιηθούν τα αμπέλια τους που τους χάριζαν πλουσιοπάροχα τους καρπούς τους.
Τον Αύγουστο οι Αρτακιανοί ξεκινούσαν το μάζεμα των σταφυλιών. Ξεκινούσαν
απ’ τα χαράματα περνώντας μαζί τους όλη την οικογένεια και με τραγούδια και χαρές
μάζευαν τα σταφύλια και έβγαζαν ούζο, κονιάκ και ξύδι.
Πολλοί Αρτακιανοί καλλιεργούσαν στρέμματα ολόκληρα με μουριές που τις
ονόμαζαν ‘σκαμνιές’. Δεν τους ενδιέφεραν όμως τα μούρα αλλά τα κουκούλια. Αυτό
γιατί πολλοί κάτοικοι είχαν στα σπίτια τους μεταξοσκώληκες και τους τάιζαν τα
μουρόφυλλα για να πάρουν τα κουκούλια και από αυτά τη μεταξωτή κλωστή για να
υφάνουν μεταξωτά υφάσματα. Υπήρχαν στην Αρτάκη 15.000 αργαλειοί. Όλες οι
κοπέλες ύφαιναν τα εργόχειρα τους με μεταξωτές κλωστές ή πάνω σε μεταξωτά
υφάσματα7.

3.2Ενδυμασία κατοίκων
Οι άντρες φορούσαν παντελόνια που έδεναν ψηλά στη μέση. Τα ζωνάρια ήταν
απαραίτητα γι’ αυτούς. Φορούσαν και σακάκια που στη μέση είχαν ζώνη. Οι
μεγαλύτεροι άντρες φορούσαν και φέσι.
Οι γυναίκες φορούσαν μακριά ρούχα με κλειστό γιακά που είχε δαντέλα. Τα ρούχα
τους τα προμηθεύονταν από την Αρτάκη και το Πάντερμο8.
Κάποιες γυναίκες φορούσαν βράκες. Μερικά φορέματα ήταν από υφάσματα που
ύφαιναν στον αργαλειό από μετάξι, οι ίδιες οι κοπέλες. Τα γυναικεία πουκάμισα
είχαν όλα νομίτη και πιέτες9.
6

Ο.Π,σελ 21
Ο.Π,σελ 45-46
8
Ο.Π,σελ 34
7

16

3.3Πίστη- εκκλησίες
Οι Αρτακιανοί ήταν βαθιά θρησκευόμενοι άνθρωποι που ακολουθούσαν τα
χριστιανικά ήθη με ευλάβεια, Γι’ αυτόν τον λόγο στην Αρτάκη υπήρχαν πολλές
εκκλησίες.
Μια απ’ τις σπουδαιότερες εκκλησίες ήταν αυτή του Άη Συμιού. Χτισμένη πάνω σ’
ένα πέτρινο βουνό που το χτυπούσαν τα κύματα της θάλασσας. Για να μπορέσει
κανείς να φτάσει στην εκκλησία έπρεπε να είναι πεζός και να πατά μόνο τις
πατουμιές.
Ο Αη Συμιός ήταν θαυματουργός και ιδιαίτερα για τις έγκυες γυναίκες, αφού ήταν
και ο προστάτης τους. Υπήρχαν τρεις πέτρες σε σχήμα ΄π’, που όποιος είχε πρόβλημα
έπρεπε να περάσει από κάτω για να θεραπευτεί. Ακόμα και το χώμα του θεωρούνταν
θαυματουργό. Αν κάποιο παιδί είχε πρόβλημα στην ομιλία του, του έδιναν χώμα να
το φάει για να θεραπευτεί. Επιπλέον αν κάποιος ήταν άρρωστος έκοβε τα ρούχα του
και τα κρεμούσε στα κλαδιά των δέντρων για να γίνει καλά. Δίπλα στην εκκλησία
υπήρχε και μια πατημασιά που θεωρούνταν θεϊκό σημάδι ότι άνηκε στον Αη Συμιό.
Άλλη εκκλησία που υπήρχε ήταν του Αη Χαραλάμπη, όπου εκεί ανέβλυζε αγίασμα
μέσα από την πηγή. Εκεί πήγαιναν τακτικά οι κάτοικοι πίνοντας το αγίασμα για να
βοηθηθούν10.
Τρεις ώρες δρόμο από την Αρτάκη υπήρχε ο Σταυρός. Στο μέρος αυτό υπήρχαν
δέντρα και μια πέτρα διαβρωμένη από τα χρόνια όπου από μέσα περνούσαν τα παιδιά
για να ξεματιάζονται. Τα κεριά τα άναβαν στο χώμα, κάτω από την σκιά ενός
δέντρου.
Υπήρχε και μια ακόμη εκκλησία η Παναγιά Φανερωμένη που βρισκόταν μακριά από
την Αρτάκη. Εκεί τον δεκαπενταύγουστο γινόταν πανηγύρι. Στον εσπερινό γινόταν η
περιφορά της εικόνας, που την κρατούσαν παλικάρια με τη συνοδεία του ιερέα. Η
εικόνα ήταν τόσο βαριά που πολλές φορές σταματούσαν γιατί δεν μπορούσε να την
σηκώσει κανείς. Πολλοί έπαιρναν την εικόνα στα σπίτια τους και έκαναν αγιασμό.
9

Ο.Π,σελ 48
Ο.Π,σελ 22
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Στην Αρτάκη όμως εκτός από πολλές εκκλησίες υπήρχαν και πολλά εξωκλήσια.
Μερικά από αυτά που γνωρίζουμε είναι:
Αγία Ευαγγελίστρα
Άγιος Θεόδωρος
Άγιος Νικόλαος( βρισκόταν στην Μητρόπολη)11.

3.4Παιδεία

Το πρώτο σχολείο ιδρύθηκε στην Αρτάκη στις αρχές του 19ου αι. Χτίστηκε το 1879
από Έλληνες και μετατράπηκε σε σχολείο. Το κτίριο είχε χρησιμοποιηθεί ως
νοσοκομείο στον Ά Παγκόσμιο Πόλεμο. Αργότερα έγινε σχολείο με το όνομα
Ατατούρκ.

Εικόνα 3 Το σχολείο στην Αρτάκη

Η Αρτάκη στις αρχές του 2ου αι. είχε επτατάξιο αρρεναγωγείο με επτά δασκάλους και
400 μαθητές. Το μεγαλοπρεπές οικοδόμημα στοίχισε 7000 χρυσές λίρες Τουρκίας, γι’
αυτό όλοι οι Έλληνες συνέβαλαν με χρηματικές εισφορές και προσωπική εργασία.
11

Ο.Π, σελ 47
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Το παρθεναγωγείο της είχε πέντε τάξεις, με τέσσερις δασκάλες και 150 μαθήτριες.
Ακόμα υπήρχε και νηπιαγωγείο με 200- 300 παιδιά. Τέλος υπολογίζεται ότι οι
δαπάνες της κοινότητας για την εκπαίδευση ανέρχονταν σε 500 χρυσές λίρες
Τουρκίας ετησίως12.

3.5Έθιμα – παραδόσεις

Πολλά έθιμα τα οποία οι Αρτακιανοί μετέφεραν στα Σήμαντρα άλλα έσβησαν και
άλλα αλλοιώθηκαν με το πέρασμα του χρόνου. Το έθιμο του γάμου έχει πολλά
στοιχεία με αυτό στις μέρες μας. Τότε ο γάμος κρατούσε οχτώ ημέρες. Οχτώ ημέρες
η οικογένεια και οι φίλοι έτρωγαν, έπιναν, γλεντούσαν και ξεφάντωναν13. Η στέψη
γινόταν πάντα Κυριακή στο σπίτι όμως και όχι στην εκκλησία. Μετά τη στέψη
ξεκινούσε το γλέντι. Ο κουμπάρος με την νύφη και το γαμπρό ξεκινούσαν τον χορό
και μετά χόρευαν όλοι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Το πρωί της Δευτέρας οι νεόνυμφοι δέχονταν τους καλεσμένους στο σπίτι που
έφερναν τα δώρα τους συνήθως οικιακά σκεύη).
Ο γαμπρός κερνούσε κονιάκ και η νύφη γλυκό του κουταλιού. Το κέρασμα δινόταν
στην πόρτα , όπου ο κόσμος έμπαινε έβλεπε το σπίτι και κατέβαινε στην αυλή και
ξεκινούσε πάλι ο χορός.
Την δεύτερη βραδιά η νύφη έβαζε το νυφικό και φορούσε ένα μαύρο μεταξωτό
φόρεμα και την άσπρη γιρλάντα.
Στον αρραβώνα οι διαδικασίες ήταν πιο λιτές. Αρχικά οι περισσότεροι
αρραβωνιάζονταν με προξενιό. Ένα βράδυ ερχόταν ο γαμπρός και τα συμπεθέρια στο
σπίτι της νύφης. Ο πατέρας του γαμπρού έβαζε το δαχτυλίδι στη νύφη και η μάνα του
γαμπρού της φορούσε τα σκουλαρίκια. Στη συνέχεια η νύφη κερνούσε τους
καλεσμένους και οι καλεσμένοι έριχναν φλουριά στο δίσκο14.
12

Η
ιστορική
Αρτάκη
της
Κυζίκου.
Διαθέσιμο
στο:
http://www.eviaportal.gr/euboea_content.asp?ID=32815#prettyPhoto (τελευταία ανάκτηση 26-92014)
13
Δήμητρα Αδάμ, Δημήτρης Παπαλεξίου, Σήμαντρα- Αναμνήσεις από τις χαμένες πατρίδες,
Τυπογραφείο ‘Μαίανδρος’, ΄Β έκδοση 1999, σελ 24
14
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Ένα ακόμα έθιμο ήταν το πανηγύρι που γινόταν κάθε χρόνο στην εκκλησία των 12
αποστόλων (έθιμο που υπάρχει και στις μέρες μας). Στην αυλή της εκκλησίας είχε
φούρνο και εκεί πήγαιναν οι γυναίκες και έψηναν φαγητά. Όλοι οι κάτοικοι έτρωγαν
μαζί και διασκέδαζαν15.
Ακόμα την ημέρα των Φώτων έριχναν στη Θάλασσα τον σταυρό. Τα παλικάρια
βουτούσαν και αγωνίζονταν για το ποιος θα πιάσει το σταυρό και θα πάρει την
ευλογία του ιερέα. Κατόπιν γύριζαν με το σταυρό όλη την Αρτάκη και οποιαδήποτε
κέρδη αποκόμιζαν τα επέστρεφαν στην εκκλησία κρατώντας ένα μικρό μέρος γι’
αυτούς16.
Ένα άλλο έθιμο , χαρακτηριστικό για τους ορθοδόξους κατοίκους πολλών περιοχών
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ήταν το κάψιμο ενός ομοιώματος Εβραίου που
γινόταν την Κυριακή του Πάσχα. Για την ακρίβεια πυροβολούσαν το ομοίωμα με
μικρά εμπροσθογεμή τουφέκια, που ονομάζονταν καρτίσια, ενώ αυτό κρεμόταν από
δένδρο στον περίβολο της εκκλησίας. Μόνο γι’ αυτό το έθιμο που η οθωμανική
διοίκηση επέτρεπε στους κατοίκους να οπλοφορούν17

3.6Το κάψιμο του χωριού

Σύμφωνα με διασταυρούμενες πληροφορίες το ξέσπασμα της φωτιάς δεν ήταν
εσκεμμένο. Για το κάψιμο όμως του χωριού και την μεγάλη εξάπλωση της φωτιάς
υπάρχουν αποδείξεις ότι δεν πρόκειται για ένα τυχαίο γεγονός. Ένας Αρτακιανός
πουλούσε βενζίνη για οικιακή χρήση. Επειδή όμως ήταν ακριβή νόθευε τη βενζίνη με
το κάτουρό του, διότι είχε το ίδιο χρώμα και δεν μπορούσε να γίνει αντιληπτό. Έτσι
δοκίμασε ν’ ανάψει το νέο μείγμα για να κανονίσει την δοσολογία. Ο τενεκές όμως
πήρε φωτιά και για να καλυφθεί τον πέταξε στο δρόμο. Έγινε έκρηξη βενζίνης και η
φωτιά εξαπλώθηκε ταχύτατα. Οι κάτοικοι έτρεξαν από την Παναγία την Φανερωμένη
15

Ο.Π, σελ 46
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να τη σβήσουν, ενώ οι Τούρκοι φώναζαν ‘Μπρακ γιαβουρλάρ γιασίζ( Αφήστε να
καούν οι γκιαούρηδες).
Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί ότι πριν τον πόλεμο του 1913-1914 οι
σχέσεις μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων ήταν πολύ καλές. Αλλά στο ρωσοτουρκικό
πόλεμο άλλαξαν τα πράγματα και τους φερόταν πλέον με αγριότητα.
Στην Αρτάκη υπήρχε ένα σχετικά πιο υπερυψωμένο μέρος Το Κατσούρ, το οποίο δεν
κάηκε. Εκείνο δεν κάηκε διότι εκεί υπήρχαν μαζί με τα ελληνικά και τουρκικά σπίτια,
τα οποία οι Τούρκοι τα προστάτευσαν απ’ την φωτιά. Όταν κάηκε η Αρτάκη
κατέβαιναν απ’ το Κατσούρ και λεηλατούσαν τα σπίτια και τις περιουσίες των
Ελλήνων. Κάηκαν πανέμορφα προικιά, χαλιά και πολύτιμα υφάσματα. Όσα
απέμειναν ανέγγιχτα απ’ τη φωτιά τα πούλησαν στην Ανατολή18

18

Δήμητρα Αδάμ, Δημήτρης Παπαλεξίου, Σήμαντρα- Αναμνήσεις από τις χαμένες πατρίδες,
Τυπογραφείο ‘Μαίανδρος’, ΄Β έκδοση 1999, σελ 23
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4.ΡΟΔΑ

Εικόνα 4Τα Ρόδα στο χάρτη

Τα Ρόδα ήταν ένα χωριό παραθαλάσσιο στη νοτιοδυτική παραλία της Κυζικηνής
χερσονήσου, 12 χλμ. βορειοδυτικά της Αρτάκης και 28 χλμ. δυτικά της Μηχανιώνας.
Η ελληνική ονομασία του οικισμού ήταν Ρόδα

και η τουρκική Rutya. Σήμερα

ονομάζεται Narlı. Στις αρχές του 20ού αιώνα, το χωριό είχε περίπου 200 σπίτια, από
τα οποία τα 150 ήταν χριστιανικά και τα 50 μουσουλμανικά. Τουρκικά μιλούσαν
μόνο αυτή που ασχολούνταν με την ναυτιλία.

4.1Διοικητική δομή
Στις αρχές του 20ού αιώνα, ο οικισμός υπαγόταν διοικητικά στο καϊμακαμλίκι της
Αρτάκης, η οποία με τη σειρά της ανήκε στο μουτεσαριφλίκι του Μπαλούκεσερ . Στο
χωριό υπήρχε ένας μουχτάρης για το χριστιανικό πληθυσμό, τον οποίο οι χριστιανοί
κάτοικοι τον αποκαλούσαν τσορμπατζή

και ένας για το μουσουλμανικό. Ο

μουχτάρης εκλεγόταν από τους πλούσιους προεστούς του οικισμού, όπως και οι 3
αζάδες (σύμβουλοι). Σε συνεργασία με τον αντίστοιχο κρατικό τουρκικό υπάλληλο
(tahsildar), ήταν υπεύθυνος για τη συλλογή των φόρων από τους κατοίκους. Η
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κοινότητα διέθετε ακόμη δύο υπαλλήλους: έναν αγροφύλακα και ένα νυχτοφύλακα.
Ο δεύτερος είχε καθήκον του να χτυπάει με το μπαστούνι του τις ώρες κατά τη
διάρκεια της νύχτας, όπως και να προστατεύει τα μαγαζιά του χωριού από κλοπές. Οι
υπάλληλοι αυτοί πληρώνονταν για τις υπηρεσίες τους από τους κατοίκους του
χωριού.

4.2Εκκλησία
Η εκκλησία είχε στην κατοχή της μεταλλεία γρανίτη. Τα λατομεία αυτά τα
εκμεταλλεύονταν μια ιταλική εταιρεία που πλήρωνε ενοίκια στην εκκλησιαστική
επιτροπή, η οποία είχε έσοδα 2000 λίρες ετησίως. Τα έσοδα αυτά επέτρεπαν στην
εκκλησία να παίζει το ρόλο του πιστωτή στους φτωχούς κατοίκους του χωριού, αλλά
και να στηρίζει τα έξοδα της λειτουργίας του σχολείου19.

4.3Ασχολίες κατοίκων
Τα Ρόδα ήταν ένα πλούσιο και εύφορο μέρος. Παρήγαγαν λάδι, κρασί, διαφόρων
ειδών φρούτα, κουκούλια για να βγάζουνε μετάξι και να φτιάχνουνε υφάσματα.
Ακόμα επειδή ήταν ένα παραθαλάσσιο μέρος οι κάτοικοι ασχολούνταν και με την
αλιεία.

4.4Ενδυμασία
Στα Ρόδα οι άντρες φορούσαν τα ρούχα που φορούν και στις μέρες μας. Οι κοπέλες
φορούσαν φουστάνια, ενώ οι παντρεμένες γυναίκες και οι ηλικιωμένες φορούσαν
βράκες20

19

Σταματόπουλος Δημήτριος, ‘Ρόδα’, 2001, Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μικράς Ασίας.
Διαθέσιμο στο: http://asiaminor.ehw.gr/forms/fLemmaBodyExtended.aspx?lemmaID=12159
20
Δήμητρα Αδάμ, Δημήτρης Παπαλεξίου, Σήμαντρα- Αναμνήσεις από τις χαμένες πατρίδες,
Τυπογραφείο ‘Μαίανδρος’, ΄Β έκδοση 1999, σελ 55
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5.ΤΡΙΓΛΙΑ
Σύμφωνα με μαρτυρίες οι Τούρκοι έστειλαν πολλές οικογένειες στην Προύσα με την
δικαιολογία ότι τροφοδοτούσαν ελληνικά υποβρύχια. Η μετανάστευση αυτή έγινε το
1916-1917 και διήρκησε τέσσερα χρόνια. Μετά από τα τέσσερα χρόνια εξορίας και
εφόσον οι Τούρκοι είχαν αρπάξει όλες τις περιούσιες τους, τους επέτρεψαν να
επιστρέψουν.
Με την επιστροφή τους στην Τρίγλια τίποτα δεν ήταν το ίδιο. Οι Τούρκοι τους είχαν
πάρει όλα τους τα υπάρχοντα συμπεριλαμβανομένου και τα σπίτια τους. Αυτά που
μπορούσαν να έχουν ήταν μόνο κάποια ερημωμένα κτίρια.
Άρχισαν να δουλεύουν για να καταφέρουν να αποκτήσουν ξανά την περιουσία που
έχασαν. Οι κυριότερες ασχολίες των κατοίκων ήταν η καλλιέργεια ελαιόδεντρων και
η εκτροφή μεταξοσκωλήκων21.

6.ΤΣΙΠΝΙ
Στο χωριό έμεναν περίπου 200 οικογένειες και ζούσανε μαζί με τους Τούρκους σε
ξεχωριστή συνοικία. Το χωριό λεγόταν Τσιπνί και βρισκόταν κοντά στην αρχαία
Τροία.

Γύρω

απ’

αυτό

υπήρχαν

τα

χωριά:

Μεγάλο

Τσιπνί,

Κουτσούκουγιου,Αντάτεπε,Ναρλί,Παπαζλί,Ρεγκιόι, και το Αδραμιτ’ που ήταν και η
πρωτεύουσα. Το χωριό ήταν παραλιακό και είχε και ένα μεγάλο λιμάνι. Επιπλέον στο
χωριό υπήρχε μια βυζαντινή ελληνική εκκλησία των Αγίων Αναργύρων και ένα
δημοτικό σχολείο όπου τα αγόρια ήταν σε ξεχωριστές τάξεις από τα κορίτσια.

6.1Ασχολίες κατοίκων
Οι κάτοικοι ασχολούνταν με την καλλιέργεια της ελιάς, των σύκων και της σταφίδας.
Αυτό γινόταν κυρίως εξαιτίας του λιμανιού που είχε έντονη εμπορική δραστηριότητα
με την Κωνσταντινούπολη όπου εξήγαγαν τα προϊόντα τους και εισήγαγαν αλεύρι.
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6.2Ενδυμασία
Οι άντρες φορούσαν βράκες και φέσια. Όλες οι κοπέλες εξαιτίας της οικονομικής
άνεσης ήταν καλοντυμένες, έτσι ακόμα και όταν πήγαιναν να εργαστούν φορούσαν
τα καλά τους ρούχα. Όταν έφταναν στο χωράφι άλλαζαν τα ρούχα τους με αυτά της
δουλειάς και όταν τελείωναν τις εργασίες τους φορούσαν ξανά τα καλά τους ρούχα
για να επιστρέψουν στο σπίτι τους22.

7.ΣΕΜΕΝΤΡΕ

Εικόνα 5 Ιστορικός χάρτης του Σεμεντρέ

Όταν το 1453 έγινε η Άλωση της Κωνσταντινούπολης ο Σουλτάνος έκανε
μετακινήσεις πληθυσμών από τα Ελληνικά νησιά στα βάθη της Τουρκίας. Πολλοί
κάτοικοι των νέων εδαφών ήρθαν από τη Σαμοθράκη, όμως οι Τούρκοι
δυσκολεύονταν να προφέρουν τη λέξη ‘Σαμοθράκη’ και το ονόμασαν ‘Σεμεντρέ’23.
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7.1Περιγραφή του χωριού και των σπιτιών
Το χωριό Σεμεντρέ ήταν όλο υπόγειο. Εξωτερικά φαινόταν ακατοίκητο. Όλα τα
οικοδομήματα του χωριού κατοικήσιμα ή μη, ήταν υπόγεια. Ένας σημαντικός λόγος
που συνέβαινε αυτό ήταν το τρομερό κρύο και χιόνι που επικρατούσε σε εκείνη την
περιοχή και ιδιαίτερα τον χειμώνα, ο οποίος διαρκούσε και πάρα πολύ. Για να
καταφέρουν οι κάτοικοι να ζεσταθούν είχαν δίπλα τους τα ζώα και επειδή δεν είχαν
κοντά τους βουνό, ξέραιναν τις ‘βουνιές’ των ζώων και τις άναβαν. Ακόμα στο χωριό
υπήρχε έλλειψη νερού που το έφερναν με πυλοσωλήνες από ένα διπλανό χωριό
απόστασης μιας ώρας24.
Το σχήμα των σπιτιών ήταν ορθογώνιο κατασκευασμένο από λάσπη, πέτρες και
άχυρα. Η σκεπή ήταν από πέτρα και είχε σχήμα καμάρας, η οποία περιτριγυριζόταν
από τοίχο ανάλογο του ύψους της και μπαζωνόταν με χώμα για να αποφεύγεται η
υγρασία και για μόνωση.
Η θέρμανση του σπιτιού γινόταν με το ταντούρ που ήταν υπόγειο και
κατασκευάζονταν από κοκκινόχωμα. Τα καύσιμα του ήταν τα περιττώματα των ζώων
και τα περισσεύματα από τα άχυρα που έτρωγαν τα ζώα. Τα περισσότερα σπίτια
είχαν δυο ταντούρ. Ένα μέσα στο σπίτι για θέρμανση και ένα εκτός σπιτιού για
μαγειρική25.

7.2Ασχολίες κατοίκων
Όπως έχουμε ήδη αναφερθεί στο χωριό Σεμεντρέ είχε πολύ δύσκολες καιρικές
συνθήκες και πέρα απ’ αυτό το έδαφος και το υπέδαφος δεν επέτρεπε στους
κατοίκους μια μεγάλη γεωργική ανάπτυξη, όπως συνέβαινε στους Αρτακιανούς.
Οι ασχολίες τους ήταν κυρίως γεωργικής φύσης και οι συνηθέστερες καλλιέργειες
ήταν: δημητριακά(κριθάρι και σιτάρι), οπωρολαχανικά (κρεμμύδια, παντζάρια και
πατάτες) και όσπρια(φακές, φασόλια, ρεβίθια και κουκιά). Τα δυο τελευταία ήδη
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υπήρχαν σε μικρές ποσότητες και καλλιεργούνταν από τους ευκατάστατους
κατοίκους.
Η καλλιέργεια και η εκμετάλλευση της γης γινόταν κυρίως με τη βοήθεια των ζώων,
αλλά και με ένα ξύλο με σιδερένια μύτη στερεωμένο με ιμάντες στις πλάτες των
βοδιών. Οι κάτοικοι ξεκινούσαν τις εργασίες με την ανατολή του ήλιου και τις
σταματούσαν με το άκουσμα της καμπάνας του εσπερινού.
Πρέπει εδώ να επισημανθεί ότι όλες οι καλλιέργειες του χωριού ήταν για προσωπική
χρήση , διότι δεν υπήρχε η δυνατότητα εμπορίου εξαιτίας της γεωγραφικής θέσης του
χωριού26.

7.3Ενδυμασία κατοίκων και καθαριότητα
Όλοι οι Έλληνες του Σεμεντρέ φορούσαν τσόχα και στο κεφάλι μαντίλες είτε
μονόχρωμες είτε πολύχρωμες με φλουριά27.
Η ενδυμασία τους ήταν απλή και πρακτική για την καθημερινότητά τους. Οι άντρες
φορούσαν σαλβάρι, γιλέκο και πανωφόρι. Οι γυναίκες φορούσαν εντερί(μακρύς
χιτώνας) που είχε ένα σκίσιμο στο πλάι, ήταν ριγέ και έκλεινε μπροστά χιαστί. Πάνω
απ’ αυτό φορούσαν την τσόχα με ζώνη στη μέση. Τα ρούχα του γάμου ήταν περίπου
όμοια με την διαφορά ότι είχαν περισσότερα στολίσματα. Τα εσώρουχα τους ήταν
ολόσωμα28.
Η καθαριότητα των ρούχων εξαιτίας της δυσκολίας της τοποθεσίας του χωριού αλλά
και των δύσκολων καιρικών συνθηκών γινόταν κάθε δεκαπέντε μέρες. Οι γυναίκες
άπλωναν ένα χοντρό τσόχινο ύφασμα, τοποθετούσαν πάνω τα ρούχα, το δίπλωναν και
το έδεναν. ‘Ύστερα έριχναν από πάνω του καυτό νερό και το πατούσαν μέχρι να
καθαρίσουν τα ρούχα.
Όσον αφορά την ατομική τους καθαριότητα γινόταν μόνο με τη χρήση νερού και
χρησιμοποιούσαν και χώμα για τον καθαρισμό των μαλλιών29.
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7.4Η θέση της γυναίκας
Η θέση της γυναίκας στο Σεμεντρέ ήταν πολύ κατώτερη από αυτή του ανδρός αλλά
και πιο υποβιβασμένη από τις γυναίκες τις μικρασιατικής κοινωνίας γενικότερα.
Η γυναίκα δεν είχε το δικαίωμα του λόγου ούτε της αντιλογίας. Δεν έτρωγαν μαζί με
την υπόλοιποι οικογένεια και σε κάποιες περιπτώσεις έτρωγαν στο πάτωμα.
Ένα στοιχείο που μας δείχνει τη δεινή θέση των γυναικών στην μικρή κοινωνία του
Σεμεντρέ είναι η ονομασία της νύφης ‘Εγκελίν’ (μετοχή του ρήματος ‘γκελ’ που
σημαίνει έρχομαι), δηλαδή η νύφη αντιμετωπίζονταν ως παρείσακτη και όχι ως μέλος
της οικογενείας.
Τέλος η γυναίκα δεν επιτρεπόταν να μιλήσει δίχως άδεια και απαγορευόταν να την
δουν να πεθερικά της να περιφέρεται ή να τρώει χωρίς να φορά τη μαντίλα της30.

7.5Εκκλησίες και θαύματα

Οι κάτοικοι του Σεμεντρέ είχαν υψηλό θρησκευτικό αίσθημα , πίστευαν πολύ στους
Αγίους και στα θαύματά τους. Αυτό φαίνεται και απ’ το γεγονός ότι στο χωριό
υπήρχαν τέσσερις εκκλησίες και αυτές ήταν: Του Αγίου Γεωργίου, Του Αγίου
Βασιλείου, της Αναλήψεως και της Αγίας Μακρίνας, στην οποία υπήρχαν και τα
λείψανα των Πέντε Μαρτύρων( Ορέστης, Ευγένιος, Αυξέντιος, Μαρδάριος και
Ευστράτιος. Επιπλέον υπήρχαν και τα οστά της οσιομάρτυρας Οσίας, που ένα μέρος
τους έχει έρθει στα Σήμαντρα.
Οι άνθρωποι πίστευαν πολύ στους Πέντε Μάρτυρες και ήταν γι’ αυτούς μια μεγάλη
παρηγοριά. Αν κάποιος ήταν άρρωστος και κοιμόταν δίπλα στους τάφους τους
γινόταν καλά. Ένα θαύμα που έφτασε η φήμη του μέχρι εδώ αφορούσε τρεις
νιόπαντρες γυναίκες που πήγαν να κοιμηθούν στους τάφους. Κάποιοι Τούρκοι
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θέλησαν να τις κακοποιήσουν και τότε εμφανίστηκαν πέντε ιππείς με άλογα και οι
γυναίκες γλίτωσαν. Αυτοί οι πέντε ιππείς πίστευαν πως ήταν οι Πέντε Μάρτυρες.
Ακόμα ένα θαύμα που γνωρίζουμε αφορούσε μια εκκλησία που ήταν το μοναδικό
κτίριο που βρισκόταν στην επιφάνεια. Ήταν χειμώνας με πολύ κρύο και χιόνι. Ο
στρατός των Τούρκων πήγαινε να πολεμήσει στην Τουρκία, αλλά επειδή το χωριό
Σεμεντρέ ήταν πέρασμα στρατοπέδευσαν μέσα στην εκκλησία. Το πρωί ο ιερέας του
χωριού πήγε να ανοίξει την εκκλησία και πριν προλάβει να το κάνει , πετιέται
μπροστά του ένας Τούρκους και τον προειδοποιεί ότι μέσα στην εκκλησία βρίσκεται
ο στρατός των τούρκων και κινδυνεύει. Έτσι ο ιερέας γλίτωσε χάρη στην εμφάνιση
κάποιου Αγίου31.

7.6Παιδεία
Στο Σεμεντρέ άρχισαν να χτίζονται σχολεία το 1835 με 1840. Το σχολείο βρισκόταν
δίπλα στην εκκλησία και τα παιδιά μάθαιναν μόνο ψαλτήρι και Οκτώηχο. Δάσκαλος
άρχισε να έρχεται στο χωριό μετά το 1870 και μέχρι τότε δίδασκαν αυτοί που
γνώριζαν κάποια πράγματα.
Στην διάρκεια του πολέμου το σχολείο έκλεισε για να γίνει νοσοκομείο για τους
τραυματίες και οι μαθητές διάβαζαν σε διάφορά σπίτια.
Στη συνέχεια όταν επαναλειτούργησε ήρθε ένας δάσκαλος από την Σαμοθράκη που
χώρισε τα παιδιά σε τάξεις ανάλογα με την ηλικία τους. Όμως οι μέθοδοι
διδασκαλίας απέχουν κατά πολύ από τις μεθόδους που επικρατούν στις μέρες μας,
καθώς τα παιδιά κακοποιούνταν σε τέτοιο βαθμό που κάποια απ’ αυτά για να
γλυτώσουν αναγκάστηκαν να πάνε σε διπλανό χωριό για να συνεχίσουν το σχολείο.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί ότι τα παιδιά του χωριού αυτού δεν
προχωρούσαν πάνω από την Έ τάξη καθώς οι γονείς τα σταματούσαν για να βοηθού
στις αγροτικές δουλειές της οικογενείας32.
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7.7Ήθη και Έθιμα
Οι γονείς στο Σεμεντρέ αποφάσιζαν ποιον θα παντρευτεί η κόρη ή ο γιος τους. Ό
λόγος τους δεν χωρούσε καμία αμφισβήτηση και τα παιδιά δεν είχαν γνώμη για
τίποτα.
Οι γάμοι γινόταν πάντα κρυφά απ’ τους Τούρκους. Ο γαμπρός όταν ήταν να ντυθεί,
έπαιρναν τα ρούχα του και τα γύριζαν γύρω απ’ το κεφάλι του τρεις φορές λέγοντας:
Φορέναμεν Δουλιόγαμπρόν να γένει ευλογημένον και πολυχρονεμένον. Ας έγουμεν
(ας βάλουμε) στα σέμια του( στους ώμους του) δουλιόνας στο καβάζι(ρούχο κοντό με
μανίκια). Ας έγουμεν στα πόδια δουλιόνας το πενεβρέκι.
Οι νύφες δεν φορούσαν νυφικό, αλλά άσπρα ρούχα μακριά μέχρι τον αστράγαλο . Το
νυφικό ήταν φτιαγμένο από τσόχα και στο πρόσωπό τους τοποθετούσαν τούλι.
Όπως ήδη έχουμε αναφερθεί η γυναίκα ήταν υποβιβασμένη σε εκείνη την κοινωνία.
Επομένως την κυρίαρχη θέση στο γάμο και στο μετέπειτα νοικοκυριό την κατείχε ο
άντρας. Σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις τον κυρίαρχο ρόλο τον είχε η γυναίκα, όπως
για παράδειγμα όταν ο άντρας ήταν λιγόσωμος και η γυναίκα ‘καπάτσα’33.

7.8Πανηγύρια και διασκέδαση
Το χωριό είχε πολλά πανηγύρια. Το πιο μεγάλο ήταν του Πάσχα, όπου οι κάτοικοι
μπορούσαν για σαράντα μέρες να γλεντήσουν, να χορέψουν και να πιουν. Όλα αυτά
επιτρεπόταν να γίνουν μετά το πέρας των αγροτικών εργασιών. Αυτό το ‘γλέντι’
τελείωνε την μέρα της Αναλήψεως.
Ο κυρίαρχος τρόπος διασκέδασης των κατοίκων ήταν ο χορός. Χόρευαν λοιπόν όλοι
μαζί γυναίκες και άντρες. Ένας απ’ τους πιο γνωστούς χορούς που συνεχίζει να
υπάρχει και το χορεύουν και οι απόγονοι είναι τα κουτάλια. Ο χορός αυτός είναι πιο
ελεύθερος, όπου τα άτομα χορεύουν αντικριστά κουνώντας τους γοφούς , τη μέση, τα
χέρια και κάνοντας και ‘τσαλίμια’. Ο χορός αυτός ονομάστηκε έτσι ,διότι στα χέρια
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τους οι χορευτές κρατούσαν κουτάλια ξύλινα που τα χτυπούσαν με το ρυθμό της
μουσικής34.

7.9Δοξασίες
Μια δοξασία τους ήταν ότι αν κάποιος δαγκωθεί από σκύλο για να γλυτώσει τη
λύσσα έπρεπε να τον πάρουν οι κάτοικοι του χωριού και να τον γυρίζουν όλο το
βράδυ με τη συνοδεία ντεφιών.
Ακόμη πίστευαν ότι με την έκλειψη του ήλιου βγαίνουν οι νεράιδες να πιάσουν τη
σελήνη. Όταν λοιπόν γινόταν έκλειψη όλοι οι κάτοικοι του χωριού ανέβαιναν στις
σκεπές των σπιτιών τους και έκαναν δυνατό θόρυβο με ότι μπορούσαν για να
κρατήσουν μακριά τις νεράιδες.

7.10Φαγητά
Έχουμε ήδη αναφερθεί στην μεγάλη φτώχεια που επικρατούσε στο Σεμεντρέ, γι’
αυτό το λόγο τα υλικά που χρησιμοποιούσαν στη μαγειρική τους προερχόταν από
ανταλλαγές και όχι από αγορές.
Το βασικό τους υλικό ήταν το σιτάρι με το οποίο έφτιαχναν τραχανά, γιουφκάδες,
πλιγούρι και ασλίκι. Τα όσπρια βρισκόταν σε μικρές ποσότητες και υπήρχε παντελή
έλλειψη λαδιού, όπου για να το αντικαταστήσουν χρησιμοποιούσαν βούτυρο ή
μπεζιρόλαδο. Τα αυγά και το κρέας ήταν εξαιρετικά σπάνια, ενώ το βοδινό το
έτρωγαν στις γιορτές35.
Κάποιες από τις συνταγές τους που δείχνουν την έλλειψη βασικών τροφίμων είναι:
1. ΝΤΕΒΕ ΓΚΙΟΖΟΥΝ(μάτι καμήλας)
34

Ο.Π,σελ 72-73,82

35

Ο.Π,σελ 78- 79-80
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Αυτό το φαγητό γινόταν με νερό ,σκόρδο και μπεζιρόλαδο, όπου όταν έριχναν το
τελευταίο στο νερό σχημάτιζε κύκλους που θύμιζαν το μάτι της καμήλας.
2. ΟΥΖΟΥΜ ΕΣΜΕΣΙ( Χτυπητή σταφίδα)
Όπως υποδεικνύει και το όνομα του πρόκειται για κοπανιστές σταφίδες με νερό
και ψωμί.
3. ΤΣΙΛΜΠΙΡ
Εδώ έριχναν αλεύρι και αυγά σε βραστό νερό και πρόσθεταν κρεμμύδι και
βούτυρο.
4. ΜΠΟΥΛΑΜΑΣ(κρέμα)
Σε χλιαρό γάλα έριχναν αλεύρι, τα έβραζαν μαζί και πρόσθεταν ζάχαρη.
5. ΕΡΙΚΛΙ ΤΣΟΡΜΠΑ
Ήταν γκιοτζές με δαμάσκηνα και σταφίδες.
6. ΧΑΙΒΑΛΙ(Κυδωνοφάι)
Έβραζαν το κρέας και πρόσθεταν κυδώνια και ζάχαρη ή μέλι. Αυτό ήταν και το
επίσημο τους φαγητό.
7. ΧΕΡΣΕ
Ήταν ζωμός από κρέας που πρόσθεταν ασλίκι και κρεμμύδι.

8.Η ΓΛΩΣΣΑ
8.1Καραμανλιδική γραφή
Η Καραμανλίδικη εμφανίστηκε το 1713 και ήταν μια γραφή συγγενής με την
τουρκική γλώσσα, αλλά με χρήση ελληνικών χαρακτήρων. Από το 18ο αιώνα και
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ύστερα τυπώθηκε ένας μεγάλος αριθμός βιβλίων θρησκευτικού και ιστορικού
περιεχομένου αλλά και δοκίμια και λεξικά που μπορούσαν να τα καταλάβουν
αυτοί οι πληθυσμοί.
Το όνομα «Καραμανλής» αφορούσε τους κατοίκους της Καραμανιάς. Επομένως
οι Καραμανλήδες ήταν και οι Τουρκόφωνοι πληθυσμοί της Καππαδοκίας που
ήταν ορθόδοξοι. Στην συνέχεια ο όρος αυτός επεκτάθηκε και στους
Τουρκόφωνους ορθόδοξους πληθυσμούς όλης της Μικράς Ασίας36

8.2Καππαδοκική Διάλεκτος

Παρατηρείται μια συγγένεια μεταξύ της Καππαδοκικής και Ποντιακής διαλέκτου.
Αυτές οι δυο διάλεκτοι αποκόπηκαν από τους υπόλοιπους Έλληνες γύρω στο 11
αι. μ.χ., εξαιτίας των επιδρομών των Σελτζούκων Τούρκων. Επειδή όμως αυτή η
διάλεκτος έχει σβήσει πλέον από την περιοχή της Καππαδοκίας, οι γνώσεις μας
γι’ αυτή προέρχονται κυρίως από γραπτές πηγές, μαρτυρίες μελετητών που
ταξίδεψαν σε εκείνα τα μέρη και από συνομιλίες με πρόσφυγες της Καππαδοκίας.
Επιπλέον σε επιστημονικά συνέδρια που έγιναν την περίοδο του 2004-2005 οι
γλωσσολόγοι Mark Janse και Δημήτρης Παπαζαχαρίου υποστήριξαν ότι ομιλητές
της Καππαδοκικής διαλέκτου στα Σήμαντρα Χαλκιδικής και στη Θεσσαλία
γνώριζαν και χειριζόταν με ευχέρεια την γλώσσα.

8.3ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ
8.3.1Φωνολογικά
36

Κατερίνα ΚΡ. Μπαρμπάτση, ‘Ανδρονίκιο Καππαδοκίας ‘ . Διαθέσιμο στο :
http://www.enosismyrneon.gr/images/pdfs/Androniki_Cappadokias.pdf,
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Τουρκικά φωνήεντα ι, ο, υ



Το άτονο ε προφέρεται ως (ι )και το άτονο ο ως (υ)



Τα άτονα ι και ου δεν προφέρονται όταν βρίσκονται σε τελική ή
ενδιάμεση θέση



Αρχαϊκή προφορά του ω ως (ο)



Η ρηματική κατάληξη μεταβάλλεται ανάλογα με τα φωνήεντα που
εμφανίζονται στο θέμα του ρήματος(τουρκικό δάνειο)



Τουρκικά σύμφωνα b,d,g,s,z,ts,dz



Τροπή του συριστικού (σ) σε παχύ συριστικό



Παρατηρείται το φαινόμενο του τσιτακισμού, όπου το κ τρέπεται σε (τσ)
μπροστά από ε και ι

8.3.2Μορφολογία


Η κλίση του ουσιαστικού εξαρτάται με το αν είναι έμψυχο ή
άψυχο(τουρκισμός)



Υπάρχει απώλεια του γραμματικού γένους



Στα ονόματα υπάρχει συγκολλητική κλίση



Στα παραθετικά έχουμε περιφραστικό σχηματισμό



Είναι περιορισμένη η χρήση του οριστικού άρθρου

8.3.3Σύνταξη
1. Ιδιωτισμών: Πρόκειται για την μεταφορά στα ελληνικά τουρκικών
ιδιωτισμών. Π.χ. για τη φράση (το έκανε ο ίδιος) χρησιμοποιούσαν την φράση
(το έκανε με το χέρι)
2. Της διάταξης των όρων: Ακολουθείται το πρότυπο της τουρκικής γλώσσας,
όπου ο προσδιορισμός προηγείται του προσδιοριζόμενου όρου. Π.χ. Μαρία κι
ειπί (και η Μαρία είπε)

8.3.4Λεξιλόγιο
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1. Επιδράσεις από την Τουρκική
Όπως είναι φυσικό είναι μεγάλη η επίδραση της τουρκικής γλώσσας στο λεξιλόγιο
της Καππαδοκικής. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι έχει γίνει μεγάλη
εισχώρηση τουρκικών ρημάτων στην Καππαδοκική γλώσσα, κάτι εξαιρετικά
δύσκολο, διότι τα ρήματα εισδύουν σε μια γλώσσα πιο σπάνια από άλλα μέρη του
λόγου.

8.3.5Δείγματα της διαλέκτου



Σα μπρώτο νταρό έντουν έργκο. Ατžεί ‘ς α μέρος ήσανται τέσσαρα νομάτοι.
Σ’ απίσου το κόμμα είχαν α μουσκάρι. Μουσκάρι κ’ είπεν: «Α φάγω το
κεπέκι». Μούχτσεν dα το τšουφάλιν dου σο πιθάρι, έφαεν dα το κεπέκι.
Στέρου τžο μπόρκε να βγκάλει dο τšουφάλιν dου. Σωρεύταν dου σπιτού οι
νομάτοι. «Να ιδούμε τους αν do ποίκομε». Τžο μπόρκαν να ποίκουν αν
γκατžί. Το γερού οι νομάτοι: «Να κόψομ’ το τšουφάλιν dου, να γλυτώσομε το
πιθάρι». Πρόκειται για απόσπασμα από παραμύθι των Φαρσάλων.

Μετάφραση:
Τον παλιό καιρό έγινε ένα συμβάν (έργο). Εκεί σε ένα μέρος ήταν τέσσερεις
άνθρωποι. Στο πίσω δωμάτιο είχαν ένα μοσχάρι. Το μοσχάρι είπε: «Θα φάω το
πίτουρο». Έχωσε το κεφάλι του στο πιθάρι και έφαγε το πίτουρο. Ύστερα δεν
μπορούσε να βγάλει το κεφάλι του. Μαζεύτηκαν οι άνθρωποι του σπιτιού. «Να
δούμε τι θα κάνουμε». Δεν μπόρεσαν να φτιάξουν κάποιο σχέδιο. Οι μισοί
άνθρωποι [είπαν]: «Να κόψουμε το κεφάλι του, να γλυτώσουμε το πιθάρι».



Ήταν ερjό αβτžήα. Πήαν dο πλάι να αβλαdήσων· τόνανου dο καρjά έμη do
jάβολος, έπε κι, «να σε σκοτώσω»· gι εκείνο jαλβάρσεν do, «μέ με
σκοτώνεις», έπε, πολύ jαλβάρσε· dεκεινό dεν d’ άκοσε, «να σε φαΐσω», έπε.
Σόγνα gι εκεινό έπε, «ισύ πλαjού dο κιφάλ’ έν-νες ένα šαχ, εσέ τι ξεύρει dο
πατισάχ, έερ Χεβοjού dα λακουρdούjα αν έν-νων ορτά, do κιφάλι σ’ ας dο
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κόψ’ dο πατισάχ». Ούτšα έπεν dα σκότωσέν do. Πρόκειται για απόσπασμα
του χωριού Ουλαγάτσς.
Μετάφραση:
Ήταν δύο κυνηγοί. Πήγαν στο βουνό (πλάι < πλάγι) να κυνηγήσουν· στου ενός
την καρδιά μπήκε ο Διάβολος, είπε, «θα σε σκοτώσω»· κι εκείνος τον
παρακάλεσε, «μη με σκοτώνεις», είπε, πολύ τον παρακάλεσε· εκείνος δεν τον
άκουσε, «θα σε χτυπήσω (φαΐζω < αφανίζω)», είπε. Ύστερα (σόγνα < τουρκ.
sonra) κι εκείνος είπε: «Εσύ εδώ στη βουνοκορφή έγινες άρχοντας (ο
παρελθοντικός χρόνος συνήθης σε προβλέψεις για το μέλλον), εσένα που σε
ξέρει ο βασιλιάς, αν του Θεού τα λόγια είναι αληθινά, το κεφάλι σου ας το
κόψει ο βασιλιάς». Έτσι είπε και τον σκότωσε.



Μπιρ βαqέτ κειοτάν ντυο αρqαdάšα. Πήγαν, πήγαν, ξέβαν, πήγαν. Το ‘να
είπεν: «Πείνασαμ’· ας φάμ’ το σον το χρειά κ’ ύστερα το ‘μόν». «Χάιdε, ας
φάμ’ το ‘μόν». Έφααν χρειά τ’. Σκοτιάνεν. «Ας κοιμηχούμ’ λίγο». Κοιμήχανε.
Παραμύθι από την Αξό

Μετάφραση: Έναν καιρό ήταν δύο σύντροφοι. Πήγαν, πήγαν, προχώρησαν, πήγαν.
Το ένα είπε: «Πεινάσαμε. Ας φάμε τα δικά σου τρόφιμα και ύστερα τα δικά μου».
«Άντε, ας φάμε τα δικά μου». Έφαγαν τα τρόφιμά του. Σκοτείνιασε. «Ας κοιμηθούμε
λίγο». Κοιμήθηκαν37.

9.ΑΠΟ ΤHN ΑΡΤΑΚΗ ΣΤΑ ΣΗΜΑΝΤΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Σύμφωνα με την μαρτυρία της κ. Θωμαή Μπαλλή, όταν έμαθαν οι Αρτακιανοί ότι
πλησιάζουν οι Τούρκοι επικράτησε μεγάλη αναταραχή, οικογένειες άρχισαν να
συνωστίζονται στην παραλία να κλαίνε, να φωνάζουν και να τρέμουν.

37

Νάσος Κατσώχης, ‘Καππαδοκική και άλλες διάλεκτοι της Μικράς Ασίας’. Διαθέσιμο στο:
http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/studies/dialects/thema_b_3/index.html(τελευταία ανάκτηση
2-10-2008)
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Μόλις έμαθαν τα κακά μαντάτα οι περισσότεροι έτρεξαν να πάρουν ότι πολύτιμό
είχαν και μπορούσαν να μεταφέρουν μαζί τους. Άλλοι πήραν χρήματα, άλλοι ρούχα
και πολλοί πήραν εικόνες. Δεν μπορούσαν να πάρουν και πολλά πράγματα καθώς δεν
ήξεραν αν θα τους επιτρεπόταν να τα πάρουν στο καράβι.
Μόλις έφτασε το καράβι ο κόσμος όρμησε να ανέβει, όσες γυναίκες δεν
συνοδεύονταν από άντρες δεν κατάφεραν να ανέβουν και πνίγηκαν. Σκηνές που δεν
θέλει να θυμάται η κ Μπαλλή όλοι να κλαίνε , να προσπαθούν να ανέβουν στο
καράβι με όποιο κόστος και οι Τούρκοι μη χάνοντας ευκαιρία να λεηλατούν τα σπίτια
τους και τις περιουσίες τους.
Φτάνουν τελικά στη Θεσσαλονίκη στην Τούμπα. Εκεί ο στρατός θέλησε να κουρέψει
τις γυναίκες, όμως οι άντρες έδειξαν τα χρήματα τους και πολλές γλίτωσαν, Όμως η
κατάσταση είναι πολλή δύσκολη διότι πολλοί πέθαιναν από ελονοσία. Έρχεται ο
διοικητής και τους λέει ότι για να σταματήσει το θανατικό πρέπει να διασκορπιστούν
στα γύρω χωριά. ‘Έτσι γράφονται 13 οικογένειες Αρτακιανών για Χαλκιδική.
Αυτές οι οικογένειες επιβιβάζονται στο καράβι με προορισμό το Καρκί , λιμάνι που
είναι σήμερα τα Ν. Μουδανιά. Τα Μουδανιά είναι ένα ερημικό μέρος, γεμάτο
βάλτους. Στρατοπεδεύουν εκεί για λίγο, ώσπου έρχεται η χωροφυλακή της Πορταριάς
με τους Τούρκους των Σημάντρων και τους φέρνουν στα Σήμαντα.
Εκεί τους έδωσαν από ένα βόδι και τα σπίτια που έμεναν οι Τούρκοι πριν την
ανταλλαγή των πληθυσμών38.
Ο μπάρμπα- Δημητρός τα θυμάται με δάκρυα στα μάτια και λέει:
«…Μεγάλη τρικυμία Θεοί και δαίμονες βάλθηκαν να μας ξεκάνουν, Το καράβι
αναγκάζεται να αλλάξει πορεία και να πάει στο Χαράκι, πάνω από τα Ρόδα. Μένουμε
το βράδυ εκεί και πρωί- πρωί ξεκινάμε για το Αυτόνι. Οι κάτοικοι του χωριού αυτού
όμως δεν μας δέχονται. Αναγκαζόμαστε να ρίξουμε πυροβολισμούς προς εκφοβισμό.
Πραγματικά, οι Αυτονίτες φοβούνται και φεύγουν απ’ τη παραλία του χωριού.
Παίρνουμε τότε τις βάρκες του καραβιού κατεβαίνουμε όλοι στο Αυτόνι. Μένουμε 538

Δήμητρα Αδάμ, Δημήτρης Παπαλεξίου, Σήμαντρα- Αναμνήσεις από τις χαμένες πατρίδες,
Τυπογραφείο ‘Μαίανδρος’, ΄Β έκδοση 1999, σελ 25-27
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6 μέρες εκεί. Την αγωνία, την λαχτάρα για το που θα φτάσουμε την περνούσαμε μαζί
με την οικογένεια του Μανώλη του Ποντικέρη»
Ο μπάρμπα- Δημητρός θυμάται με λεπτομέρειες την άφιξη του στα Σήμαντρα
Χαλκιδικής:
«…..Στο τσιφλίκι αυτό της Πορταριάς μείναμε τόσο, όσο χρειαζόταν να μάθουν οι
αστυνομικοί για το που θα πάμε. Άλλος έλεγε να μας πάνε στους Μαχαλάδες, άλλος
στην Καρκάρα(Σήμαντρα). Τελικά, αποφάσισαν να μας πάνε στην Καρκάρα.
Ξημέρωνε τότε του Αη Νικόλα, όταν τα βοδόκαρα ξεκίνησαν για την Καρκάρα. Τα
βοδόκαρα σταματούν μπροστά στο τζαμί, που βρισκόταν εκεί όπου βρίσκεται σήμερα
η εκκλησία μας. Από το τζαμί σώζεται μόνο το κυπαρίσσι. Οι Τούρκοι μας φέρθηκαν
καλά. Άνθρωποι απλοί, σαν εμάς, βλέπεις, τι φταίγουν αυτοί; Μας φιλοξένησαν»
Μερικές οικογένειες που ήρθαν από την Αρτάκη στα Σήμαντρα Χαλκιδικής ήταν :
1. Μουντρουβάνος Ευάγγελος
2. Κουδρόγλου Νίκος
3. Μαγγελερίδης Βασίλειος
4. Πούλος Νίκος
5. Τζίνης Παντελής
6. Μητρέλιας Θεόφιλος
7. Κακάτσης Νίκος
8. Παντέρμαλης Σωτήριος
9. Πισκουλής Χρήστος
10. Ευταξίας Ιωάννης
11. Μαντσαδέριας Αναστάσιος
12. Τραγανός Παναγιώτης
13. Δαμάσκος Θεόδωρος
14. Αμούτσος Αναστάσιος
15. Τζουρτζουκλής Ιωάννης
16. Παντελέρης Βασίλειος
17. Χατζηευθυμίου Σωτήριος
18. Κουδρόγλου Θεόκλη
19. Παραπάρας Ιωάννης
20. Μπεζηργιάννης Δημοσθένης
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21. Βαλσαμίδης Θεόδωρος
22. Λόνδος Μανώλης39

10.ΑΠΟ ΤΑ ΡΟΔΑ ΣΤΑ ΣΗΜΑΝΤΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Οι κάτοικοι των Ρόδων έμαθαν ότι οι Έλληνες οπισθοχώρησαν στις 15-8-1922, όμως
δεν ήξεραν τι να περιμένουν, ούτε ότι επρόκειτο να φύγουν, γι’ αυτό το λόγο δεν
πρόλαβαν να πάρουν τίποτα από τα υπάρχοντά τους. Συγκεντρώθηκαν όλοι στην
παραλία όπου τα καΐκια τους περίμεναν για να τους μεταφέρουν στην Ελλάδα.
Κάθισαν δυο μέρες στα γύρω νησιά και έπειτα έφτασαν στο Μαρμαρά όπου έμειναν
εκεί για δεκαπέντε μέρες. Στη συνέχεια ένα πλοίο που λεγόταν ‘Προποντίς’, τους
πήγε στο Καραμπουρνάκι στη Θεσσαλονίκη. Δεν κατέβηκαν από το πλοίο και μετά
από τρεις μέρες κάποιοι πήγαν στην Άνω Τούμπα ενώ κάποιοι έμειναν στο
Καραμπουρνάκι. Από εκεί μπήκανε σε κάτι φορτηγά που τους μετέφεραν στα
Σήμαντρα Χαλκιδική40ς.

11.ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΓΛΙΑ ΣΤΑ ΣΗΜΑΝΤΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Στην ανταλλαγή των πληθυσμών βοήθησε ο κ. Καβουνίδης που προσέφερε επτά δικά
του καράβια για να μετάφερε όσες οικογένειες μπορούσε γιατί όσοι έμεναν πίσω
σκοτώνονταν από τους Τούρκους.
Ακόμα βοήθησε και ο Δεσπότης Χρυσόστομος, ο οποίος αρνιόταν να φύγει γιατί δεν
ήθελε να αφήσει πίσω του τα γυναικόπαιδα. Βοήθησε πολύ, όμως ο ίδιος δεν
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κατάφερε να σωθεί, αφού βρήκε τραγικό θάνατο. Τον έσυραν πίσω από μια άμαξα σε
όλη την περιοχή με σκοπό να παραδειγματιστούν οι υπόλοιποι πολίτες.
Όταν έφτασαν στα Σήμαντρα Χαλκιδικής έμειναν όπου έβρισκαν41.

12.ΑΠΟ ΤΟ ΤΣΙΠΝΙ ΣΤΑ ΣΗΜΑΝΤΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Οι κάτοικοι του Τσιπνί έφυγαν το 1922 και πήγαν στη Μυτιλήνη. Εκεί κάθισαν δυο
μέρες και έφυγαν με το καράβι όπου πήγαν στην Τένεδο και κάθισαν οχτώ μέρες. Στη
συνέχεια πήγαν στην Βάλτα , όμως δεν κατάφεραν να μείνουν γιατί το μέρος είχε
πολλούς βάλτους και πολλά κουνούπια, γι’ αυτό έμειναν μόνο σαράντα μέρες.
Έστειλαν λοιπόν κάποια άτομα να ψάξουν μέρος για να μείνουν. Πήγαν λοιπόν στα
Μουδανιά, αλλά και εκεί είχε πολλούς βάλτους και κουνούπια και έτσι έφυγαν και
πήγαν στα Σήμαντρα Χαλκιδικής42.

13.ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΜΕΝΤΡΕ ΣΤΑ ΣΗΜΑΝΤΡΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Η κ. Μαρία Ευταξία περιγράφει την περιπέτεια του ξεσηκωμού:
«…Ένα μεσημέρι του 1923 τους είπαν να φύγουν χωρίς να τους πειράξουν. Γιατί ο
Ελληνικός στρατός δεν πέρασε από το χωριό τους και δεν σήκωσαν ελληνική σημαία.
Με τα κάρα τους πήγαν στη Νίγδη. Εκεί έκατσαν μια βδομάδα. Μετά με κάρα πάλι
τους πήγαν σε ένα Τουρκικό χωριό το Αλακιτσλά. Οι κάτοικοι του Αλακιτσλά
ήθελαν να τους πειράξουν, αλλά η Πρεσβεία με στρατιώτες Τούρκους και Έλληνες
τους προστάτεψαν. Από κει περπάτησαν με τα πόδια μέχρι το σταθμό του τρένου.
Μπήκαν γρήγορα μέσα στο τρένο και έκλεισαν τις πόρτες, γιατί οι Τούρκοι τους
πετροβολούσαν. Πέρασαν από ένα βουνό το Οτάνα και το πρωί κατέβηκαν σε μια
πηγή, για να πλυθούν. Μετά συνέχισαν το ταξίδι τους και έφτασαν στο Μυρσίν. Εκεί
είδαν για πρώτη φορά θάλασσα. Στο χωριό αυτό τους πήγαν στο προαύλιο της
εκκλησίας τους. Μαζί με τους ανθρώπους από το Σεμέντερε υπήρχαν άνθρωποι από
άλλα τρία χωριά. Έκατσαν εκεί δεκαπέντε μέρες. Ύστερα μπήκαν σε βαπόρι. Τους
41
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έδιναν, αναλόγως την οικογένεια, παξιμάδια και σαρδέλες αλμυρές. Στο τέλος πήγαν
στο λιμάνι του Πειραιά. Εκεί τους κούρεψαν και τους έβαλαν στα λουτρά να
λουστούν. Έκατσαν σε αντίσκηνα και τους μοίρασαν νερό και φαί. Από εκεί τους
έβαλαν στο βαπόρι και τους πήγαν Θεσσαλονίκη. Στο δρόμο για τη Θεσσαλονίκη
πέθανε μια γυναίκα. Την τύλιξαν την έδεσαν και την έριξαν στη θάλασσα.
Στην Θεσσαλονίκη που πήγαν έβρεξε. Ανέβηκε η στάθμη της θάλασσας και κόντεψε
να πνίξει τους πρόσφυγες, μέχρι να κάνουν κανάλια για να φύγει το νερό. Τα ρούχα
τους όμως βράχηκαν. Έτσι, ξέλυσαν τους μπόγους που κουβαλούσαν και άδειαζαν τα
πράγματά τους, για να στεγνώσουν. Αλλά κάποιοι έκλεψαν μερικά. Στη Θεσσαλονίκη
έκατσαν ένα μήνα μέσα σε αντίσκηνα. Έστειλαν μια επιτροπή από χωριανούς τους,
για να βρουν ένα κατάλληλο χωριό για να κατοικήσουν. Βρήκαν το σημερινό χωριό
Σήμαντρα…43».

Σύμφωνα με άλλες μαρτυρίες προσφύγων που ήρθαν στα Σήμαντρα Χαλκιδικής από
το Σεμεντρέ της Μικράς Ασίας, η ταλαιπωρίας τους κράτησε περίπου τρεις μήνες.
Έμειναν στην Ίγδη μια ημέρα, πέντε μέρες στο Ολουκουσλάρ. Στην συνέχεια
ανέβηκαν στο τρένο όπου και έφτασαν στην παραλία Μερσίνα. Εκεί έμειναν για
εικοσιπέντε μέρες. Ευτυχώς οι περισσότεροι πρόσφυγες είχαν μαζί τους χρήματα και
μπορούσαν να αγοράσουν τα αναγκαία για την επιβίωση τους.
Ύστερα επιβιβάστηκαν όλοι στα πλοίο, όπου πολλοί άνθρωποι δεν τα κατάφεραν και
πνίγηκαν στην θάλασσα. Σε πέντε μέρες έφτασαν στον Πειραιά. Μέσα στο πλοίο τους
φέρθηκαν με ευγένεια και τους έδωσαν πολλά ψάρια. Μείνανε στο νησί Άγιος
Γεώργιος για δεκαπέντε μέρες και τους έβαλαν σε καραντίνα για να τους
απολυμάνουν και τους κούρεψαν όλους γουλί, γιατί υπήρχαν πολλές ψείρες. Στην
πορεία τους έβαλαν σε ένα μεγάλο πλοίο για να τους μεταφέρουν στην Θεσσαλονίκη
και τους πήγαν στο Χαρμάν Κουί.
Εκεί προσπαθούσαν να σκεφτούν τι θα κάνουν και έστειλαν μια επιτροπή για να
ψάξουν χωριά για να μείνουν. Πήγανε στις Σέρρες και στο Κιλκίς αλλά πουθενά δεν
ευχαριστήθηκαν. Τότε τους σύστησαν την Καρκάρα και αποφάσισαν να έρθουν. Τους
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πήραν οι εργολάβοι με τα φορτηγά, έφτασαν στην Καλλικράτεια όπου έμειναν μια
μέρα και έμεναν σε παράγκες και τρώγανε γαλέτες που είχαν πάρει από το πλοίο.
Τελικά έφτασαν στα Σήμαντρα, που τους φάνηκε σαν παράδεισος με τα ελαιόδεντρα
γεμάτα με καρπούς, αφού δεν είχαν στον τόπο τους δέντρα και όμορφα τοπία44
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14.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΑΤΡΙΔΑ
Τα σπίτια που τους παραχωρήθηκαν από τους Τούρκους πίστευαν ότι ήταν χειρότερα
και από αχούρια. Έπαιρναν τα σπίτια των Τούρκων που είχαν περισσότερα από ένα
και στην αρχή έμεναν πολλές οικογένειες μαζί.
Για να επιβιώσουν προσπάθησαν στην αρχή να καλλιεργήσουν και να κλαδέψουν τα
ελαιόδεντρα, αλλά και να φυτέψουν αμπέλια. Για κάποιο διάστημα έβαλαν και καπνά
αλλά όταν ειδικοί του κράτους τα έλεγξαν τα έκριναν ακατάλληλα και τα έκαψαν όλα
μαζί. Κατάφεραν όμως να κρατήσουν μια ποσότητα για να καπνίζουν την πίπα τους
οι άντρες. Δεν υπήρχε κανένας σκοπός να φτιάξουν περιουσίες, αφού οι κάτοικοι και
ιδιαιτέρως οι Αρτακιανοί πίστευαν πως θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους που
θεωρούσαν ότι ήταν ένας επίγειος παράδεισος σε αντίθεση με τα Σήμαντρα.
Ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα που είχαν να αντιμετωπίσουν ήταν η έλλειψη γιατρού.
Υπήρχε μόνο ένας γιατρός για ολόκληρη την περιοχή και επισκεπτόταν το χωριό μια
φορά την εβδομάδα και χωρίς αυτό να είναι σταθερό. Αυτό όπως είναι φυσικό
οδήγησε πολλούς ασθενείς στο θάνατο και πολλές φορές για ασήμαντες,
αντιμετωπίσιμες ασθένειες.
Επιπλέον στο χωριό δεν υπήρχε νερό και πίνανε όλοι από τα πηγάδια, αυτό είχε σαν
αποτέλεσμα πολλοί να πεθαίνουν από ελονοσία. Δεν επιτρεπόταν σε κανέναν κάτοικο
να φύγει και να πάει να εγκατασταθεί σε άλλη περιοχή.
Όταν πέθαιναν τους έθαβαν στο σπίτι του Μηνά Εδιάρογλου και μετά στο σπίτι του
Αντώνη του Τελάλη.
Στην αρχή που πρωτοήρθαν οι πρόσφυγες στο χωριό μπορούσαν να πάρουν όποιο
χωράφι ήθελαν και να το καλλιεργήσουν. Το 1932 άρχισε να γίνεται διανομή της γης.
Η δεύτερη διανομή έγινε το 1942. Μια οικογένεια πενταμελή έπαιρνε 36 στρέμματα
κλήρο και ¼ του κλήρου 36+9=45 στρέμματα. Το αντρόγυνο που δεν είχε τέκνα
έπαιρνε μονόκληρο. Μια οικογένεια που είχε πάνω από πέντε μέλη έπαιρνε 1 και ½ .
Αν κάποια οικογένεια αποτελούνταν πάνω από 8 μέλη έπαιρνε δυο κλήρους45
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14.1ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΤΑΚΙΑΝΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ

Οι σχέσεις μεταξύ των Αρτακιανών και των Καππαδόκων στην αρχή δεν ήταν
καθόλου καλές, παρά το γεγονός ότι και οι δυο λαοί ήταν προσφυγικοί. Οι
Καππαδόκες δεν ήξεραν ελληνικά, ήταν κυρίως Τουρκόφωνοι και αυτός ήταν και
ένας λόγος τις μεταξύ τους απόστασης. Φυσικά τα παιδιά τους πήγαιναν στο σχολείο
και μάθαιναν την ελληνική γλώσσα.
Ένας ακόμη λόγος που οι σχέσεις μεταξύ των Καππαδόκων και των Αρτακιανών
ήταν απόμακρες , ήταν και ο τρόπος ζωής που είχαν συνηθίσει. ΟΙ Αρτακιανοί
ζούσαν στην Αρτάκη που ήταν ένα γόνιμο και εύφορο μέρος , περιτριγυρισμένο από
θάλασσα και όμορφα τοπία, γι’ αυτούς λοιπόν η νέα πατρίδα ήταν μια κόλαση, αφού
τίποτα δεν θύμιζε την αλησμόνητη πατρίδα τους. Αντίθετα οι Καππαδόκες ζούσαν
στο Σεμεντρέ μια περιοχή άγονη με πολλή κρύο, υπόγειες κατοικίες και μην έχοντας
δει ποτέ ελαιόδεντρα και ελαιόλαδο. Για τους δεύτερους αυτή η καινούργια πατρίδα
ήταν ένας παράδεισος και δεν ήθελαν να επιστρέψουν ποτέ στο Σεμεντρέ.
Γι’ αυτούς τους λόγους αρχικά οι Αρτακιανοί δεν δεχόντουσαν να παντρευτούν και
να συγγενέψουν με Καππαδόκες και το αντίστροφο. Στην πορεία όμως του χρόνου η
κοινή εμπειρία της προσφυγιάς και του ξεσηκωμού τους ένωσε και άρχισαν οι
σχέσεις να βελτιώνονται με τον καιρό και κατάφεραν να γίνουν ένα και να ενωθούν
σαν μια ‘γροθιά’ και αυτό φαίνεται μέσα και από την μεγάλη μουσική και χορευτική
τους παράδοση που συναντάται μέχρι και σήμερα46.
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Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από συζήτηση με την κ. Παναγιώτα Λύρα.
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15.Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
15.1Ομοιότητες και διαφορές στην μουσική παράδοση

των

Αρτακιανών και Καππαδόκων
Τα τραγούδια που ακούγονται και χορεύονται στα Σήμαντρα προέρχονται από τους
πρόσφυγες, αφού πρόκειται για ένα προσφυγικό χωριό. Στην αρχή δεν χορεύονταν
ούτε τραγουδιόνταν όλα τα τραγούδια καθώς όπως έχει ήδη αναφερθεί οι σχέσεις
μεταξύ Αρτακιανών και Καππαδόκων δεν ήταν καλές. Γι’ αυτό οι Αρτακιανοί
χόρευαν και τραγουδούσαν τα δικά τους τραγούδια και οι Καππαδόκες τα δικά τους.
Ο κύριος λόγος ήταν η δυσκολία να συνεννοηθούν και να επικοινωνήσουν εξαιτίας
της

ετερογλωσσίας

τους

που

πολλές

φορές

οδηγούσε

σε

διαμάχες

και

διαπληκτισμούς.
Παρ’ όλα αυτά τα ρεπερτόρια των χορών και των τραγουδιών παρέμεναν ως δυο
ξεχωριστές ενότητες. Στην Αρτάκη χόρευαν γνωστούς χορούς όπως: ζειμπέκικα,
συρτά, καρσιλαμάδες και καλαματιανά. Αντίθετα στην Καππαδοκία είχαν πιο
ιδιαίτερους χορούς.
Αργότερα όταν κατάφερε πλέον να ξεπεραστεί το ζήτημα της ετερογλωσσίας , τότε η
καταγωγή λειτούργησε ως παράγοντας προσέγγισης μεταξύ τους.
Είναι γεγονός ότι και σήμερα στα Σήμαντρα Χαλκιδικής οι νέοι χορεύουν και
τραγουδούν τους χορούς και τα τραγούδια που έφεραν οι πρόσφυγες στο χωριό,
συνεχίζοντας την μουσική παράδοση. Αυτό γίνεται και μέσα από τον πολιτιστικό
σύλλογο, αλλά και μέσα από τους γάμους, τα γλέντια και τα πανηγύρια.
Κάποια όμως μοιρολόγια και καθιστικά τραγούδια που λέγονταν στο Σεμεντρέ της
Καππαδοκίας δεν τραγουδιούνται πλέον από τους νέους του χωριού. Ο λόγος είναι η
δυσκολία στην γλώσσα λόγω του ιδιώματος. Τα τραγούδια αυτά τα γνωρίζουμε γιατί
τα τραγουδούν κάποιοι παλιοί πρόσφυγες που έχουν απομείνει στο χωριό.
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Στη συνέχεια θα παραθέσουμε κάποια από αυτά τα τραγούδια που αποτελούν την
μουσική παράδοση στο χωριό των Σημάντρων και κρατάν ζωντανή την μνήμη αυτών
των παλιών πατρίδων47.
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Ελισάβετ Κοκκινίδου, Διπλωματική εργασία με θέμα ‘Αναμνήσεις από την πατρίδα: Η χορευτική
παράδοση των Σημαντρινών προσφύγων’ Φεβρουάριος 2006,σελ.20
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15.2ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
1. Αζιζία
Σε αυτό το χορό μπαίνουν πρώτα οι άντρες και μετά οι γυναίκες. Το πιάσιμο των
χεριών είναι σταυρωτό.
Καραμανλίδικα

Μετάφραση

Πιρ σιγκάρα βέρ πανά

Δώσε μου ένα τσιγάρο

Δουμανά βακ δουμανά

Κοίταξε τον καπνό, κοίταξε

Δουμανά βακ δουμανά

Κοίταξε τον καπνό, κοίταξε

Νε πεν ολδούμ κουδουρδούμ

Ούτε εγώ πέθανα,λύσαξα

Νε σεν γελδίν ιμανά

Ούτε εσύ έβαλες μυαλό

Νε σεν γελδί ιμανά

Ούτε εσύ έβαλες μυαλό

Αχ μιλί μιλί μιλί

Αχ μιλί, μιλί, μιλί

Γκελίγιορδού ο δελί

Ερχόταν εκείνος ο τρελός

Αχ πενί σαράμαδιν

Αχ δεν μπόρεσες να μ’ αγκαλιάσεις

Κους καδάρ ολάμαδιμ

Δεν μπόρεσα να γίνω ούτε σαν το πουλί

Κους καδάρ ολάμαδιμ

Δεν μπόρεσα να γίνω ούτε σαν το πουλί

Πέν πίρ άδ αλάμαδιμ

Δεν μπόρεσα να πάρω ένα όνομα

Πέν πίρ άδ αλάμαδιμ

Δεν μπόρεσα να πάρω ένα όνομα

Αχ μιλί μιλί μιλί

Αχ μιλί, μιλί, μιλί

Γκελίγιορδού ο δελί

Ερχόταν εκείνος ο τρελός

Αχ πενί σαράμαδιν

Αχ δεν μπόρεσες να με αγκαλιάσεις

Κους καδάρ ολάμαδιμ

Δεν μπόρεσα να γίνω ούτε σαν το πουλί

Πέν πίν άδ αλάμαδιμ

Δεν μπόρεσα να πάρω ένα όνομα
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Κοπρουνούν αδί δικέν

Το όνομα της γέφυρας είναι αγκάθι

Γιακτείν δα πενίν γκούλ ικέν

Με έκαψες ενώ ήμουν ένα τριαντάφυλλο

Γιακτείν δα πενίν γκούλ ικέν

Με έκαψες ενώ ήμουν ένα τριαντάφυλλο

Αλλάχ δα σενί γιακσείν

Κι ο θεός να κάψει εσένα

Ούτζ γκουνλούκ γκελίν ικέν

Ενώ ήμουν νύφη τριών ημερών

Ούτζ γκουνλούκ γκελίν ικέν

Ενώ ήμουν νυφή τριών ημερών

Αχ μιλί μιλί μιλί

Αχ μιλί, μιλί, μιλί

Γκελίγιορδού ο δελί

Ερχόταν εκείνος ο τρελός

Αχ πενί σαράμαδιν

Αχ δεν μπόρεσες να με αγκαλιάσεις

Κους Καδάρ ολάμαδιμ

Δεν μπόρεσα να γίνω ούτε σαν το πουλί

Πέν πίρ άδ αλάμαδιμ

Δεν μπόρεσα να πάρω ένα όνομα

2. Κόνιαλι

Εικόνα 6 Ο χορός των κουταλιών
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Ο πιο γνωστός χορός των κουταλιών. Αρχικά τον χόρευαν μόνο άντρες, αλλά
αργότερα τον χόρευαν και οι γυναίκες.
Καραμανλίδικα
Χανί για δα πενίμ ελλί διρχέμ

Μετάφραση
Που είναι τα πενήντα μου δράμια από

παστιρμάμ

παστουρμά

Κόνγιαλίδαν πασκασινά

Σε άλλον εκτός από το Ικόνιο δεν

παστηρμάμ
Κονγιαλίμ γιουρού

αντέχω
Άντε αγάπη μου από το Ικόνιο

Γιορού γιαβρούμ γιουρού

Άντε ψυχούλα μου, άντε

Ασλάν γιάριμ γιουρού

Παλικάρι μου άντε

Κίζ νισανίν γκελίγιορ

Κορίτσι μου πλησιάζουν οι αρραβώνες

σου
Εδαλί δα γιορού

Περπάτα με νάζι

Αχ,

Αχ,

Χανί για δα πενίμ ελλί διρχέμ

Που είναι τα πενήντα μου δράμια από

ιρακίμ

ρακί

Ιτζέρ ιτζέρ γετζμέζ πενίμ μερακίμ

Πίνω πίνω και δεν φεύγει η περιέργειά μου

Βάι, βάι

Βάι, βάι

Κόνγιαλιμ γιουρού

Άντε αγάπη μου από το Ικόνιο

Γιουρού γιαβρούμ γιουρού

Άντε ψυχούλα μου, άντε

Ασλάν γιάριμ γιουρού

Παλικάρι μου άντε

Κιζ νισανίν γκελίγιορ

Κορίτσι μου πλησιάζουν οι αρραβώνες σου

Εδαλί δα γιορού

Περπάτα με νάζι
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Αχ,

Αχ,

Γιούκσεκ πιναλαρδάν αττείμ κενδιμί

Πέταξα τον εαυτό μου από ψηλά κτίρια

Τζόκ αραδίμ πουλάμαδιμ δενγκιμί

Έψαξα πολύ και δεν βρήκα το ταίρι μου

Βάι, βάι

Βάι, βάι

Κόνγιαλιμ γιορού

Άντε αγάπη μου από το Ικόνιο

Γιουρού γιαβρούμ γιουρού

Άντε ψυχούλα μου, άντε

Ασλάν γιαρίμ γιορού

Παλικάρι μου άντε

Καρσιδάν γελιγιόρ

Έρχεται από απέναντι

Εδαλί δα γιορού

Περπάτα με νάζι

Αχ,

Αχ,

Χανί για δα πενίμ ελλί διρχέμ κισμισίμ

Που είναι τα πενήντα μου δράμια από κισμί

Κινγιαλίνιν σακαλίνα ιτζμίσιμ

Πίνω στα γένια της αγάπης μου από το

Ικόνιο
Βάι, βάι

Βάι, βάι

Κονγιαλίμ γιορού

Άντε ψυχούλα μου από το Ικόνιο

Γιορού γιαβρούμ γιουρού

Άντε ψυχούλα μου ,άντε

Ασλάν γιάριμ γιουρού

Παλικάρι μου άντε

Καρσιδάν γελιγιόρ

Έρχεται από απέναντι

Εδαλίν δα γιορού

Περπάτα με νάζι.

3. Νυφιάτικο
Τραγούδι που τραγουδιόταν πολύ στους γάμους.
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Καραμανλίδικα

Μετάφραση

Χαζιρλαδιλάρ ο τζαντασίνη

Ετοίμασαν την προίκα της

Τσδουζντουλέρ γκελίν πασίνη

Τοποθέτησαν το πέπλο της

Αγλάμα γκελίν αγλάμα

Μην κλαις νύφη μην κλαις

Πενί γιολουμντάν εγλέμε

Μην με βγάζεις από το δρόμο μου

Γκελινί πινδίριν ατά

Ανεβάστε τη νύφη στο άλογο

Γκοτούρουν κισμετινέ

Πηγαίνε την στην τύχη της

Αγλάμα γκελίν αγλάμα

Μην κλαις νύφη μην κλαις

Πενί γιολουμντάν εγλέμε

Μην με βγάζεις από το δρόμο μου48

15.3ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΤΑΚΗ

Όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος με τους Τούρκους πολλοί Αρτακιανοί κατατάχθηκαν
εθελοντικά στον ελληνικό στρατό. Όμως εξαιτίας κάποιων προβλημάτων με τους
συμμάχους υπήρξαν αρκετές δυσκολίες. Τότε γράφτηκαν αρκετά τραγούδια. Ένα που
γνωρίζουμε είναι:

Την Πέμπτη ξεκινήσαμε
Όλη η Μεραρχία
48

Ευγενική παραχώρηση της κ. Λύρας Παναγιώτας
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Να μπούμε μες στην άγκυρα
Δίχως καμιά αιτία
Όρη βουνά περάσαμε
Χαράδρες και χωρία
Κι αντίσταση δεν βρίκαμε
σ’όλη την Τουρκία.
Μόνο στην Άγκυρα κοντά
Στην άκρη στο ποτάμι
Εκεί μας περιμένανε
Κεμαλικοί και Γάλλοι.
Του πρώτου λόχου τα παιδιά
Δεν έμεινε κανένα
Του δεύτερου λόχου τα παιδιά
Όλα τραυματισμένα.
Πολλές μανάδες κλάψανε
Ας κλάψει κι’ η δική μου
Στης Άγκυρας το ύψωμα
Θα χάσω το κορμί μου.

Στους Αρτακιανούς άρεσαν πολύ οι χορόι και τα γλέντια. Έπιναν αρκετά και
γλεντούσαν την ζωή και τον έρωτα. Ειδικά τις απόκριες το διασκέδαζν πολύ. Άντρες
και γυναίκες ντύνονταν καρναβάλια και γυρνούσαν τις γειτονιές χορεύοντας και
τραγουδώντας. Ένα γνωστό τραγούδι που έλεγαν με την συνοδεία οργάνων είανι:
Δεν μπορώ να καταλάβω
Τούρκα είσαι ή Ρωμιά
για Φραντζέσα, για Εβραίσα
κι’ έχεις τόση ομορφιά.
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Στου βοριά το παραμύθι
στρώσε με να κοιμηθώ
Βάλε μου μαξιλαράκι
Δυο κλωνιά βασιλικό.

Σύμφωνα με την κ. Μπαλλή υπήρχαν και τραγούδια για αυτούς που βρισκόταν στην
ξενιτιά. Αυτά τα τραγούδια αναφέρονταν κυρίως στα γλέντια.

Στα ξένα είσαι, μάτια μου,
οι ξένοι σε θωρούνε
και μένα τα ματάκια μου
κλαίνε και δε σιγούνε.

Στα ξένα είσαι μάτια μου
σε ξένη επαρχία
στείλε μου το κορμάκι σου
σε μια φωτογραφία.

Γράμμα σου στέλνω, μάτια μου,
με δάκρυα γραμμένο
και με το αίμα της καρδιάς
το έχω βουλωμένο.

Γράψε κι’ εσύ και στείλε μου
Αντί μελάνι αίμα
Όπως σου έστειλα εγώ
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Στείλε εσύ σε μένα.

Κυπαρισσάκι μου ψηλό
Σείσου και βγάλε αέρα
Κι’ αν είναι και μέσα νύχτα
Εγώ την κάνω μέρα49

Όλη αυτή η μουσική παράδοση τόσο των Αρτακιανών όσο και των Καππαδόκων
πέρασε στις μετέπειτα γενιές και ζωντανεύει μέσα από την νεολαία και τον
πολιτιστικό σύλλογο που κάθε χρόνο την εβδομάδα του δεκαπενταύγουστο
διοργανώνουν εκδηλώσεις στην πλατεία του χωριού τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τις
αλησμόνητες πατρίδες και μεταλαμπαδεύοντας αυτήν την παράδοση στους
νεώτερους.

49

Δήμητρα Αδάμ, Δημήτρης Παπαλεξίου, Σήμαντρα- Αναμνήσεις από τις χαμένες πατρίδες,
Τυπογραφείο ‘Μαίανδρος’, ΄Β έκδοση 1999, σελ 29-31

54

16.ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΣΤΑ ΣΗΜΑΝΤΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

16.1ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Ο σύλλογος γυναικών ιδρύθηκε το 1989, έχει πολλά ενεργά μέλη και είναι ένας
σύλλογος που δίνει το παρόν σε πολλές εκδηλώσεις, συμμετέχει σε φιλανθρωπικές
και πολιτιστικές δράσεις των γύρω περιοχών.Τα τελευταία χρόνια άλλαξε το
διοικητικό συμβούλιο , όπου πρόεδρος των γυναικών είναι η κ. Δέσποινα
Καρατζίδου.
Αρχικά το πρόβλημα του συλλόγου ήταν η στέγαση. Σε αυτό το πρόβλημα βοήθησε ο
πρόεδρος του χωριού που έφερε το σύλλογο σε επαφή με τον οργανισμό πολιτισμού
και αθλητισμού. Έτσι μετά από την παραχώρηση του δήμου της Νέας Προποντίδας
δόθηκαν τα σπίτια του εποικισμού, τα οποία βρίσκονται στο πολιτιστικό πάρκο που
υπάρχει στα σήμαντρα και απεικονίζουν τα σπίτια των προσφύγων.
Σε αυτά τα σπίτια δημιουργήθηκε ένα λαογραφικό μουσείο με αντικείμενα που
προέρχονται από τις αλησμόνητες πατρίδες. Τους άλλους χώρους ο σύλλογος τους
έχει για να συνεδριάζει και να κατασκευάζει προϊόντα όπως: λικέρ, γλυκά, γλυκά του
κουταλιού και χυλοπίτες. Τα προϊόντα αυτά τα φτιάχνουν οι γυναίκες του συλλόγου
και πωλούνται για την οικονομική στήριξη του συλλόγου.
Κάθε Τρίτη 4 με 8 μμ τα σπιτάκια είναι ανοιχτά για όλους και για να δουν τα
αντικείμενα που υπάρχουν σε αυτά, αλλά και για να συζητήσουν τα μέλη τις ιδέες
τους και τα τυχόν προβλήματα του συλλόγου. Πολλά σχολεία επισκέπτονται το
λαογραφικό μουσείο , αλλά και ο σύλλογος έχει ενεργή δράση σε πολιτιστικές αλλά
και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις50.

50

Απόσπασμα συνέντευξης της κ. Δέσποινας Καρατζίδου στην εκπομπή ‘Πολιτιστικό ημερολόγιο’
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Εικόνα 7 Μαγκάλι

Εικόνα 8 οικιακό σκεύος

Εικόνα 9 πιστοποιητικό γάμου
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Εικόνα 10 Πανδέρμαλης Διαμαντής(Αρτάκη)51

16.2 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΣΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ

Το καρναβάλι ξεκίνησε στα Σήμαντρα στις αρχές του 1975 από μια παρέα για πλάκα.
Η πρώτη κατασκευή που έγινε ήταν μια καμήλα, το 1985. Στην πορεία υπήρξε έντονο
ενδιαφέρον απ’ τους κατοίκους του χωριού και ως το 2000 ο Πολιτιστικός σύλλογος
Σημάντρων , ήταν αυτός που οργάνωνε το καρναβάλι.
Από το 2008 και έπειτα ο Σύλλογος καρναβαλιστών ασχολείται με την διοργάνωση
και την θεματολογία του καρναβαλιού. Ο Σύλλογος καρναβαλιστών στεγάζεται στις
εγκαταστάσεις του πρώην δημοτικού σφαγείου. Ένα κτίριο 200τ.μ που βρίσκεται
βορειοανατολικά των Σημάντρων, στην είσοδο του χωριού από την Βάβδο.
Η παρέλαση των αρμάτων γίνεται την Καθαρά Δευτέρα, όπως και το πέταγμα του
χαρταετού και συνοδεύεται από μουσικές εκδηλώσεις στην πλατεία του χωριού. Τα
θέματα των αρμάτων αφορούν κυρίως την επικαιρότητα.

51

Οι εικόνες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα, http://diasporic.org/mnimes/archives/sementra
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Εικόνα 11 Το πρώτο άρμα ,μια καμήλα

16.2.1ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Ιδρύεται μη

κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΣΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ «ΣΗΜΑΝΤΡΑ», με έδρα το Δημοτικό
Διαμέρισμα Σημάντρων του Δήμου Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής.

Άρθρο 2:
Σκοποί του Συλλόγου είναι:
α)Η διοργάνωση καρναβαλιστικών εκδηλώσεων για τη διατήρηση, μελέτη
και διάδοση των τοπικών εθίμων και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
β)Η ανάπτυξη της συναδερφικής αλληλεγγύης και της ευγενικής άμιλλας
ανάμεσα σε όλα τα μέλη του συλλόγου μας.
γ)η συμβολή στην πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των
μελών και του τόπου καταγωγής τους.
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Άρθρο 3:
Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών ο σύλλογος:
α)συνεργάζεται με όλους τους φορείς που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με
θέματα που τον ενδιαφέρουν.
β)συμμετέχει σε ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις άλλων παρόμοιων συλλόγων,
με σκοπό την προβολή των επιδιώξεων και των δραστηριοτήτων του συλλόγου,
αλλά και την αποκόμιση χρήσιμων εμπειριών.
γ)πραγματοποιεί εκδρομές, χοροεσπερίδες, λαχειοφόρες αγορές, διαλέξεις,
εορταστικές εκδηλώσεις, συνεστιάσεις και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση θεωρεί
σκόπιμη και χρήσιμη για την τόνωση της συναδελφικής αλληλεγγύης των μελών
και την προβολή του συλλόγου.
δ)μπορεί να εκδίδει έντυπο ενημέρωσης των μελών και του λαού πάνω
θέματα που ενδιαφέρουν το σύλλογο
ε)μπορεί να εγγραφεί σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις που
απαρτίζονται από συλλόγους που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
στ)απαγορεύεται οποιοσδήποτε άμεσος ή έμμεσος σκοπός του Συλλόγου
που έχει πολιτικά ή κερδοσκοπικά κίνητρα ή συνεργασία με άλλους συλλόγους
ή ενώσεις που επιδιώκουν πολιτικούς σκοπούς52.

52

Σύλλογος καρναβαλιστών. Διαθέσιμο στο: http://www.sksimantron.com/, (τελευταία ανάκτηση
24-2-2015)
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17.Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ

Το 1862 μετά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο, ιδρύθηκε στη Σεμέντρα η ‘Φιλόπτωχος και
Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ’ με σκοπό την ελεύθερη
θρησκευτική άσκηση των κατοίκων.
Ο ναός αυτός σώζεται μέχρι και σήμερα, αλλά εσωτερικά λειτουργεί ως τζαμί. Από
αυτόν τον ναό μετέφεραν οι πρόσφυγες στα Σήμαντρα τις εικόνες του τέμπλου και
άλλα εκκλησιαστικά είδη.

17.1Εικόνες του τέμπλου
Στον Ι.Ν. Αγίων Δώδεκα Αποστόλων Σημάντρων Χαλκιδικής, υπάρχουν πολλές
εικόνες απ’το Σεμέντερε της Καππαδοκίας. Χρονολογούνται γύρω στο 1860-1890.

1. Πρόκειται για μια εικόνα που απεικονίζει την Παναγία ένθρονη, αλλά έχει
σημαντικές φθορές το κάτω μέρος και δεν χρονολογείται.
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Εικόνα 12 Η Παναγία

2. Ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος, όπου παριστάνεται ως φτερωτός άγγελος.
Πίσω του βλέπουμε τον Ιορδάνη ποταμό και αριστερά πάνω τον Χριστό που
τον ευλογεί. Κι εδώ έχουμε σημαντικές φθορές στο κάτω μέρος της εικόνας
και απουσία χρονολογίας.

Εικόνα 13 Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος
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3. Ο Άρχων Μιχαήλ που παριστάνεται με στρατιωτική στολή και μανδύα και
είναι έτοιμος να διαπεράσει με το σπαθί του το σώμα του φιλάργυρου
πλουσίου. Με το άλλο του χέρι πιάνει από τα μαλλιά την ημίγυμνη ψυχή του
ανθρώπου. Σε δυο σημεία της εικόνας υπάρχει κείμενο σε καραμανλίδικη
γραφή. Και σε αυτή την εικόνα υπάρχουν φθορές στο κάτω μέρος και απουσία
χρονολογίας.

Εικόνα 14 Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ

4. Η Αγία Μαρίνα που κρατά το σταυρό του μαρτυρίου και στο ειλητάριο είναι
το τροπάριο της Κασσιανής.

Εικόνα 15 Η Αγία Μαρίνα
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Άλλες εικόνες που υπάρχουν στον Ι.Ν των Δώδεκα Αποστόλων είναι: Χριστός Μέγας
Αρχιερεύς, Χριστός Ένθρονος με σκηνές από το Δωδεκάορτο, Οι Τρεις Ιεράρχες, Οι
Άγιοι Πέντε Μάρτυρες, Οι Άγιοι Πέντε Μάρτυρες και Προφήτης Ηλίας.

17.2Εκκλησιαστικό σκεύος
Ένα εκκλησιαστικό αντικείμενο που έφεραν οι πρόσφυγες στην εκκλησία των
Σημάντρων είναι το αρτοφόριο. Έχει έξι αγιογραφημένες πλευρές. Κατά σειρά,
Χριστός σε Άγιο Δισκοπότηρο (πόρτα), ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Άγιος
Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Άγιος Ιάκωβος, ο Άγιος Αθανάσιος, ο Άγιος Βασίλειος53.

Εικόνα 16 Αρτοφόριο

53

Ενοριακό πνευματικό ίδρυμα ‘Άγιοι Πέντε Μάρτυρες’ Σημάντρων. Διαθέσιμο στο: http://pentemartyres.blogspot.gr/p/blog-page.html. χ.η
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Συνοψίζοντας, οι πρόσφυγες έφυγαν από την πατρίδα τους, αφήνοντας πίσω τους όλα
τους τα υπάρχοντα, τις περιουσίες τους, τα σπίτια τους , προσωπικά τους είδη και
αγαπημένα τους πρόσωπα. Πέρασαν δύσκολες στιγμές, προσπαθώντας να φτάσουν
στην νέα τους πατρίδα. Όταν έφτασαν συνειδητοποίησαν ότι η νέα τους κατοικία
τίποτα δεν θύμιζε με την παλιά. Πολλοί απ’ αυτούς και ιδιαιτέρως οι Αρτακιανοί
περίμεναν για χρόνια ότι θα γυρίσουν πίσω.
Μέσα απ’ την εργασία αυτή και απ’ τις προσωπικές μαρτυρίες των προσφύγων
γίνεται φανερό ότι δεν ήθελαν να ξεριζωθούν απ’ τον τόπο τους και προσπαθώντας
να κρατήσουν στην μνήμη τους ζωντανή την πατρίδα τους, διατηρούν τους χορούς,
τα τραγούδια, τα σκεύη, τις εκκλησιαστικές εικόνες και τα ενδύματά τους. Έτσι μέσα
απ’ τις διάφορες εκδηλώσεις επιστρέφουν νοητικά έστω και για λίγο στην ‘χαμένη
τους πατρίδα’.

64

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Παντελάκη Νότα, «Η φυσιογνωμία και η ιστορία της Καππαδοκίας από την
αρχαιότητα μέχρι το τέλος των Βυζαντινών χρόνων» άρθρο στην έκδοση
Καππαδοκία, Περιήγηση στη Χριστιανική Ανατολή, εκδόσεις Αδάμ, Αθήνα
1999.



Δήμητρα Αδάμ, Δημήτρης Παπαλεξίου, Σήμαντρα- Αναμνήσεις από τις
χαμένες πατρίδες, Τυπογραφείο ‘Μαίανδρος’, ΄Β έκδοση 1999.



Ελισάβετ Κοκκινίδου, Διπλωματική εργασία με θέμα ‘Αναμνήσεις από την
πατρίδα:

Η

χορευτική

παράδοση

των

Σημαντρινών

προσφύγων’

Φεβρουάριος 2006.











Βασίλης
Μισαηλίδης.
Σήμαντρα.
Διαθέσιμο
στο:
http://users.sch.gr/misailidis/topos.htm. χ.η
Καππαδοκία. Διαθέσιμο στο: Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού
Η
ιστορική
Αρτάκη
της
Κυζίκου.
Διαθέσιμο
στο:
http://www.eviaportal.gr/euboea_content.asp?ID=32815#prettyPhoto
(τελευταία ανάκτηση 26-9-2014)
Σταματόπουλος Δημήτριος, ‘Ρόδα’, 2001, Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος
Ελληνισμού,
Μικράς
Ασίας.
Διαθέσιμο
στο:
http://asiaminor.ehw.gr/forms/fLemmaBodyExtended.aspx?lemmaID=1215
9
Κατερίνα ΚΡ. Μπαρμπάτση, ‘Ανδρονίκιο Καππαδοκίας ‘ . Διαθέσιμο στο :
http://www.enosismyrneon.gr/images/pdfs/Androniki_Cappadokias.pdf
Νάσος Κατσώχης, ‘Καππαδοκική και άλλες διάλεκτοι της Μικράς Ασίας’.
Διαθέσιμο
στο:
http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/studies/dialects/thema_b_3/index.html(
τελευταία
ανάκτηση 2-10-2008)
Σύλλογος καρναβαλιστών. Διαθέσιμο στο: http://www.sksimantron.com/,
(τελευταία ανάκτηση 24-2-2015)



Ενοριακό πνευματικό ίδρυμα ‘Άγιοι Πέντε Μάρτυρες’ Σημάντρων. Διαθέσιμο
στο: http://pente-martyres.blogspot.gr/p/blog-page.html

65

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΩΝ

66

67

68

69

70

71

