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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

“Ευτυχισµένος όποιος οδήγησε τα βήµατά του στα χώµατα του 

ακραίου Ελληνισµού. Ιδού, µετά τον Πόντο και την 

Κωνσταντινούπολη, η µεγάλη Καππαδοκία, κοιτίδα του 

Χριστιανισµού και λίκνο του ένδοξου Βυζαντινισµού. 

 Προπύργιο των αγώνων του χριστιανικού έθνους, της 

βυζαντινής δηλαδή αυτοκρατορίας, όταν στα τέλη του 11ου αιώνα 

υπέκυψε στη ρωµαλέα ορµή των Σελτζούκων, η Καππαδοκία 

ακολούθησε τα πεπρωµένα των νέων κυρίων της χωρίς ωστόσο ο 

πληθυσµός της να εγκαταλείψει τα πάτρια, την ορθοδοξία δηλαδή 

και τη γλώσσα. 

 Γλωσσικά κατάλοιπα βαθιάς ελληνικότητας διατρέχουν την 

αντιξοότητα των καιρών µιλώντας για το σθένος ψυχής αυτών που 

τα διέσωσαν. Έτσι έζησε ο καππαδοκικός ελληνισµός αιώνες και 

αιώνες την αλήθεια που λέει πως «η Ρωµανία κι αν πέθανε, ανθεί και 

φέρει κι άλλο»” 

 

Ελένη Αρβελέρ-Γλυκατζή1 

 

 

 

 

 

1. Σαµουηλίδου Θεολογία, Διπλωµατική εργασία µε θέµα “Δηµοτικά τραγούδια από τα ποτάµια της 
Καππαδοκίας”, Θεσσαλονίκη Ιούνιος 2002, σελ. 1, από Ελένη Γλυκατζή-Αρβελέρ, πρόλογος στη 
συλλογική έκδοση Καππαδοκία, Περιήγηση στη Χριστιανική Ανατολή, εκδόσεις Αδάµ, Αθήνα 1991, 
σελ. 7	  
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Εισαγωγή	  

1ο κεφάλαιο: Ιστορικά στοιχεία για την περιοχή και το χωριό 

1.1 Ιστορικά στοιχεία της περιοχής της Καππαδοκίας 

 

 Η Καππαδοκία βρίσκεται εκεί όπου η χερσόνησος της Μικράς Ασίας 

στενέυει και συναντιέται µε την Ανατολία. Ανατολικά και Δυτικά ορίζεται από 

τους ποταµούς Ευφράτη και Άλυ αντίστοιχα, στο Βορρά συνορεύει µε τον 

Εύξεινο Πόντο και στο Νότο ανοίγεται στον κόλπο της Αλεξανδρέττας.1 

 Η Καππαδοκία είναι µια περιοχή ορεινή και άγονη. Σε αυτή δεν 

υπάρχουν µεγάλα δάση αλλά η µεγαλύτερη της έκταση καλύπτεται από 

θαµνώδη βλάστηση, έλη και λιβάδια. Εύφορες είναι µόνο οι περιοχές κοντά 

στον Ευφράτη και στον Πόντο, µε τις υπόλοιπες κατάλληλες κυρίως για βοσκή 

ζώων. Η περιοχή ουσιαστικά είναι ένα άγριο οροπέδιο, γεµάτο από 

ηφαιστειακά πετρώµατα. Πριν χιλιάδες χρόνια υπήρξανε µεγάλες και συνεχείς 

εκρήξεις των ηφαιστείων του σηµερινού Αργαίου όρους και του Χασάν Νταγ, 

οι οποίες πληµµύρισαν την κοιλάδα µε πύρινη λάβα. Η ηφαιστειακή µάζα 

έφτασε σε αποστάσεις περίπου 100 χιλιοµέτρων από το κάθε ηφαίστειο και 

έκτοτε, οι άνεµοι, οι βροχές και το χιόνι σµίλεψαν τα ηφαιστειακά πετρώµατα 

της περιοχής δηµιουργώντας τη σηµερινή άγρια οµορφιά της.2 

Χαρακτηρίζεται από πολυµορφία, τόσο γεωγραφικά όσο και ιστορικά. 

Συνυπάρχουν αντιφατικά στοιχεία και απότοµες αλλαγές σε διάφορα επίπεδα. 

Ωστόσο, η προσωπικότητά της καθορίστηκε από ένα σταθερό σηµείο: την 

οριακή της θέση. Από την µια µεριά η Μικρά Ασία και από την άλλη η 

Ανατολία, ανοιχτή στους πολιτισµούς της Μέσης Ανατολής. 

 Ακόµη και σήµερα η Καππαδοκία οριοθετεί τις δύο πλευρές της 

γειτονικής µας χώρας: την Τουρκία που προσπαθεί να πλησιάσει τη Δύση και  

1. Παντελεάκη 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 1991, σελ. 8 
2. Ελισάβετ Κοκκινίδου, Διπλωµατική εργασία µε θέµα “Αναµνήσεις απ’την πατρίδα: Η χορευτική 
παράδοση των Σηµαντρινών προσφύγων”, Φεβρουάριος 2006, σελ. 12-13 
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την Τουρκία που είναι αναπόσπαστα και αναµφισβήτητα δεµένη µε την 
Ανατολή.1	  

Σήµερα, λέγοντας Καππαδοκία, εννοούµε τον γεωγραφικό χώρο όπου 

ζούσαν οι Ορθόδοξοι Έλληνες εως την καταστροφή του 1922, οι οποίοι ήρθαν 

µε την ανταλλαγή στην Ελλάδα εγκαταλείποντας για πάντα την πατρική γη. Η 

περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται από µια πολύ µικρή µειοψηφία Ελληνόφωνου 

ορθόδοξου πληθυσµού, η οποία δεν ήταν ελλαδική ή απόδηµη, αλλά 

αποτελούσε ένα ιδιόµορφο γηγενές πληθυσµιακό σύνολο το οποίο, παρ’ όλες 

τις ιστορικές αντιξοότητες, διατήρησε αλώβητη την εθνική και θρησκευτική 

της συνείδηση.  

Στη µνήµη όλων µας η εικόνα της αποτελείται από διάφορα στοιχεία, 

µυθικά και ιστορικά, αφηρηµένα, συγκεκριµένα και φανταστικά. Αυστηροί 

ιεράρχες της Εκκλησίας, σεληνιακά πέτρινα τοπία που κρύβουν αµέτρητες 

λαξευτές εκκλησίες, µικρότερα και µεγαλύτερα χριστιανικά χωριά, 

ελληνόφωνα και τουρκόφωνα. Στα βάθη του εσωτερικού της, µακρυά από τη 

θάλασσα βρίσκεται η δική µας Καππαδοκία.2 

 

1.2.  Ετυµολογία του ονόµατος3 

 

 Το όνοµα ως αναγκαίο συµπλήρωµα της ιστορίας ενός τόπου και ενός 

λαού, δεν µπορούσε παρά να αποτελέσει σηµείο έρευνας και αναφοράς 

διάφορων ιστορικών. Για την προέλευση του ονόµατος της Καππαδοκίας 

υπάρχουν διάφορες εκδοχές, οι οποίες αντανακλούν την πολυτάραχη ιστορία 

της περιοχής: 

• Ο Ηρόδοτος αναφέρει την ύπαρξη ενός ποταµού µε το όνοµα 

Θερµοδών, που χυνόταν στη Μαύρη Θάλασσα. Σύµφωνα µε την  

1. Σαµουηλίδου Θεολογία, Διπλωµατική εργασία µε θέµα “Δηµοτικά τραγούδια από τα ποτάµια της 
Καππαδοκίας”, Θεσσαλονίκη Ιούνιος 2002, σελ. 3 
2. Ελισάβετ Κοκκινίδου, Διπλωµατική εργασία µε θέµα “Αναµνήσεις απ’την πατρίδα: Η χορευτική 
παράδοση των Σηµαντρινών προσφύγων”, Φεβρουάριος 2006, σελ. 14 
3. Για τις πληροφορίες του υποκεφαλαίου 1.2. βλ. Ελισάβετ Κοκκινίδου, Διπλωµατική εργασία µε 
θέµα “Αναµνήσεις απ’την πατρίδα: Η χορευτική παράδοση των Σηµαντρινών προσφύγων”, 
Φεβρουάριος 2006, σελ. 11 
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παράδοση, το νερό του Θερµοδόνα είχε υπερφυσικές ιδιότητες και 

ονοµαζόταν «Καππαδοκιαληλάρ», «Καππαδοξούν» ή Καππαδόξ». 

• Οι Ασσύριοι και οι Πέρσες γνώριζαν την επιτηδειότητα των κατοίκων 

αυτής της χώρας στα άλογα και για αυτό την ονόµαζαν «Κατπατούκα», 

δηλαδή χώρα των καλών αλόγων. 

• Ο Benfrey θεωρεί ότι η ονοµασία προήλθε από το Βακτρικό 

“Huaspadacia”= χώρα των καλών ίππων. Πράγµατι η Καππαδοκία 

υπήρξε στην αρχαιότητα ονοµαστή για τους άριστους ίππους και 

ηµιόνους της. Στα επιγράµµατα του Γρηγορίου του Θεολόγου 

βρίσκουµε συχνά το επίθετο «εύιππος» για τους Καππαδόκες. 

• Σύµφωνα µε τον Hiller, η χώρα πήρε το όνοµά της από τον ποταµό 

«Καππαδόκα», που προάγεται από το Συριακό “Capdac”= σύνορο. 

• Ο Kiepert αναφέρει ότι στη χώρα αυτή ζούσε το έθνος «Δουχά» και οι 

γύρω λαοί ονόµαζαν την περιοχή «Καπτά-Δουχά», δηλαδή χώρα των 

Δουχά. 

 

1.3.  Η Καππαδοκία από την αρχαιότητα µέχρι το τέλος των 

βυζαντινών χρόνων1 

 

Η ονοµασία «Καππαδοκία» ανάγεται στην εποχή των Χετταίων (2η 

χιλιετία π.Χ.) που εγκαταστάθηκαν στην κεντρική Μικρά Ασία. Η περιοχή, 

λόγω της γεωγραφικής της θέσης, αποτελούσε από τους προϊστορικούς αιώνες 

ένα πέρασµα για τους Ασσύριους εµπόρους αρχικά και αργότερα για τους 

πολεµιστές του Ξέρξη και του Αλεξάνδρου. Τον 3ο αιώνα π.Χ. η Καππαδοκία 

γίνεται ανεξάρτητο βασίλειο της δυναστείας των Αριαραθών και µετά τους 

µιθριδατικούς πολέµους του 1ου αιώνα π.Χ. γίνεται ρωµαϊκή επαρχία. Στους 

πρώτους αυτοκρατορικούς αιώνες δηµιουργείται ένα στέρεο βάθρο ελληνικής  

1. Για τις πληροφορίες του υποκεφαλαίου 1.3. βλ. Σαµουηλίδου Θεολογία, Διπλωµατική εργασία µε 
θέµα “Δηµοτικά τραγούδια από τα ποτάµια της Καππαδοκίας”, Θεσσαλονίκη Ιούνιος 2002, σελ. 3	  
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παιδείας και από τον 1ο αιώνα γίνεται γνωστός στην περιοχή ο χριστιανισµός. 

Τον 3ο και 4ο αιώνα µ. Χ. θεµελιώνεται µια πλούσια χριστιανική παράδοση 

από τους Καππαδόκες Πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι µε το έργο τους θα 

οδηγήσουν την Καππαδοκία στο «χρυσό αιώνα» της πνευµατικής της 

ανάπτυξης.  

Από τον 4ο µέχρι τον 7ο αιώνα (πρωτοβυζαντινή περίοδος) ανθίζει η 

µοναχική ζωή και κυρίως ο αναχωρητισµός. Στους επόµενους δύο αιώνες η 

Καππαδοκία γίνεται πεδίο συγκρούσεων µε τους Άραβες. Μόνο στα χρόνια 

του Βασιλείου του Β΄ επανέρχεται η ηρεµία στην περιοχή. 

 

 

1.4.  Η Καππαδοκία από τον 11ο ως τον 18ο αιώνα1 

 

 Μετά την κατάκτηση των Σελτζούκων (1071 µ.Χ.) οριοθετείται µια νέα 

εποχή, η οποία έχει ως κύρια στοιχεία την εξάπλωση των ισλαµικών θεσµών 

όπως επίσης και την πολιτιστική άνθηση. Οι εξισλαµισµοί και οι επιγαµίες 

µειώνουν αισθητά τον χριστιανικό πληθυσµό της περιοχής. Οι χριστιανοί 

γίνονται πολίτες «δεύτερης κατηγορίας» µε πρόσθετους φόρους. 

 Το 1476 είναι η περίοδος, κατά την οποία η Καισαρεία περνά στα χέρια 

των Οθωµανών. Λόγω της γεωγραφικής αποµόνωσης των χριστιανών, η 

ελληνική γλώσσα σταδιακά ξεχνιέται και αρχίζει προοδευτικά η 

τουρκοφώνηση. Το χριστιανικό στοιχείο εγκαταλείπει τις πόλεις και 

συγκεντρώνεται στην περιφέρεια, όπου σιγά σιγά εγκαταβιώνει σε χωριά που 

ασχολούνται µε τις καλλιέργειες. Το 17ο αιώνα διακρίνονται οι Καραµανλίδες, 

τουρκόφωνοι ορθόδοξοι που αναπτύσσουν εµπορική δραστηριότητα. Ήδη από 

την εποχή αυτή θεσπίζονται κάποιες ελαφρύνσεις για τους χριστιανούς 

επιτρέποντας την ανοικοδόµηση ναών. 

 

1. Για τις πληροφορίες του υποκεφαλαίου 1.4. βλ. Σαµουηλίδου Θεολογία, Διπλωµατική εργασία µε 
θέµα “Δηµοτικά τραγούδια από τα ποτάµια της Καππαδοκίας”, Θεσσαλονίκη Ιούνιος 2002, σελ. 4	  
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1.5.  Η πνευµατική αφύπνηση του 19ου αιώνα1 

 

 Ο 19ος αιώνας έχει σαν κύριο χαρακτηριστικό τη µετανάστευση προς τα 

αστικά κέντρα η οποία σηµειώνεται κυρίως προς την Κωνσταντινούπολη, η 

οποία αποτέλεσε τον µεγαλύτερο πόλο έλξης για εκείνη την εποχή. 

Αναζητώντας µια καλύτερη τύχη οι νέοι εγκαταλείπουν τα χωριά, στα οποία 

µόνο οι πρεσβύτεροι, οι γυναίκες και τα παιδιά µένουν πίσω. 

 Ωστόσο, οι απόδηµοι διατηρούν αδιάκοπη την επικοινωνία µε την 

γενέθλιο γη, την οποία ούτε λησµονούν ούτε αποστρέφονται. Κύριο µέληµά 

τους είναι η γλωσσική αφύπνηση αρχικά των παιδιών και στη συνέχεια των 

γυναικών που ζουν αποµονωµένες στην οικογενειακή εστία. Η επίτευξη αυτού 

του στόχου πραγµατοποιείται µέσα από µια εκστρατεία ίδρυσης σχολείων, τα 

οποία θα δώσουν ελληνική παιδεία στους τουρκόφωνους ορθόδοξους της 

Ανατολής. Συνεκτικό στοιχείο αποτελεί και η θρησκεία µέσα από την οποία οι 

πιστοί αποκαθιστούν την χαµένη ελληνική ταυτότητα. 

 

1.6.  Ιστορικά στοιχεία του χωριού Σεµέντρα2 

 

 Στην Καππαδοκία, στο οροπέδιο της Ανατολίας, σε απόσταση λίγων 

χιλιοµέτρων από τη Νίγδη και επί της οδού που συνδέει την πόλη µε την 

Νεάπολη βρίσκεται σήµερα το χωριό Όβατσικ, άλλωτε γνωστό ως Σεµέντρα.  

 Η ονοµασία «Σεµέντρα» δόθηκε στο χωριό όταν το 1453, µετά την 

πτώση της Πόλης, ο σουλτάνος για να γεµίσει πολλές περιοχές στα βάθη της 

Τουρκίας µε στεπώδες έδαφος, έκανε µεγάλες µετακινήσεις πληθυσµού από 

ελληνικά νησιά. Έτσι λοιπόν, όπως και πολλοί άλλοι, οι κάτοικοι της 

Σαµοθράκης αναγκάστηκαν να µετακινηθούν και βρέθηκαν στο συγκεκριµένο 

χωριό. Οι Τούρκοι καθ’ ότι δεν µπορούσαν να προφέρουν καλά τη λέξη 

«Σαµοθράκη», ονόµασαν το χωριό «Σεµεντρέ» (µεταγενέστερα Σεµέντρα).  

1. Για τις πληροφορίες του υποκεφαλαίου 1.5. βλ. Σαµουηλίδου Θεολογία, Διπλωµατική εργασία µε 
θέµα “Δηµοτικά τραγούδια από τα ποτάµια της Καππαδοκίας”, Θεσσαλονίκη Ιούνιος 2002, σελ. 4 
2. Για τις πληροφορίες του υποκεφαλαίου 1.6. βλ. Δήµητρα Αδάµ, Δηµήτρης Παπαλεξίου, Σήµαντρα- 
Αναµνήσεις από τις χαµένες πατρίδες, Τυπογραφείο “Μαίανδρος”, Β’ έκδοση 1999, σελ. 64 
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Γύρω από το Σεµεντρέ και σε σχετικά µικρές αποστάσεις υπήρχαν και άλλα 

χωριά που κατοικήθηκαν από Έλληνες νησιώτες. Το Γκιολτζουκλί από 

κατοίκους της Λήµνου («γκιολ»=µικρή λίµνη), το Ανδρό από κατοίκους της 

Άνδρου, ο Μπόρος από τον Πόρο, τα Μάνταλα από τα Μάταλα της Κρήτης 

και αρκετά άλλα. 

 Το χωριό ήταν χωρισµένο σε µαχαλάδες και αποτελούνταν ως επί το 

πλείστον από υπόγειες λαξευτές και ισόγειες πετρόκτιστες κατοικίες. 

Κατοικούσαν δηλαδή σαν σε ένα είδος στοάς. Οι άσχηµες καιρικές συνθήκες 

που επικρατούσαν στην περιοχή ήταν ο λόγος που ανάγκασε τους κατοίκους 

να κατασκευάσουν τις κατοικίες τους υπόγεια. Το έδαφος της περιοχής ήταν 

τελείως επίπεδο για αρκετά χιλιόµετρα. Δεν υπήρχαν ούτε δέντρα, ούτε βουνά. 

Η επιφάνεια και η όψη του εδάφους  θύµιζε σεληνιακό τοπίο. 

Στο χωριό κατοικούσαν 500 Έλληνες και 300 Τούρκοι. Για πολλά 

χρόνια οι σχέσεις τους ήταν αρµονικές και αγαπηµένες. Μόνο µετά από τα 

γεγονότα του 1914, δηλαδή τις συστηµατικές εκτοπίσεις και γενοκτονίες των 

χριστιανικών πληθυσµών του Μικρασιατικού χώρου1, οι Τούρκοι έγιναν 

καταπιεστικοί. 

 

 

2ο κεφάλαιο: η γλώσσα 

Οι εξισλαµισµοί που σηµειώνονται ως τις πρώτες δεκαετίες του 19ου 

αιώνα στη Μικρά Ασία δηµιούργησαν ασταµάτητη αιµοραγία, που απείλησε 

την υποκατάσταση του Ελληνισµού σε πολλές περιπτώσεις, σε µια από τις 

αρχαίες κοιτίδες του. Αλλά πολλοί από όσους έµειναν χριστιανοί, λόγω του ότι 

ζούσαν ανάµεσα σε συντριπτικά περισσοτερους Τούρκους, λησµόνησαν την 

µητρική τους γλώσσα και χρησιµοποιούσαν την τουρκική. Αλλά όσο και αν 

µιλούσαν µόνο τουρκικά, η εθνοτική τους ταυτότητα παρέµεινε σταθερά 

διαφοροποιηµένη από τους γειτονικούς µουσουλµανικούς ή τουρκικούς 

πληθυσµούς. Ο αριθµός των Ελλήνων αυτών δεν µας είναι γνωστός,  
1. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Morgenthau Henry (1856-1946), Τα µυστικά του Βοσπόρου, 
Εκδόσεις Τροχαλία, Αθήνα 1994	  
	  



	   10	  

οπωσδήποτε όµως πρέπει να ήταν περιορισµένος σε περιοχές µακριά από τα 

παράλια και από µεγάλα αστικά κέντρα.1 Η Καραµανλίδικη γραφή είναι µια 

συµβατική γραφή της τούρκικης γλώσσας µε ελληνικούς χαρακτήρες. Πρώτη 

επίσηµη εµφάνισή της γραφής αυτής ήταν το 1713 και είχε τέτοια απήχηση 

που διατηρήθηκε επί δύο αιώνες. 

Κατά την διάρκεια των δύο αυτών αιώνων διαµορφώνεται µια ολόκηρη 

καραµανλίδικη φιλολογία και εκδίδεται ένας σηµαντικός αριθµός 

συγγραµµάτων. Από τις αρχές του 18ου αιώνα τυπώθηκαν για τους 

Τουρκόφωνους Έλληνες και συνεχίστηκαν να τυπώνονται επί δύο αιώνες 

βιβλία,  θρησκευτικού αλλά και ιστορικού περιεχοµένου, δοκίµια αλλά ακόµη 

και λεξικά σε τουρκική γλώσσα αλλά µε ελληνικούς χαρακτήρες, που 

µπορούσαν να τα διαβάζουν και να τα κατανοούν.2 Επίσης και εφηµερίδες 

όπως η «Ανάντολου» και η «Άσια» των Κ. Μιχαηλίδη και Ν. Παλαµηκίδη. Η 

«Καραµανλήδειος γραφή» τελικά αναγνωρίστηκε και από τον Σουλτάνο ως 

επίσηµη γραφή της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, ο οποίος έδωσε την έγκριση 

συγγραφής τουρκοελληνικού λεξικού στον Ι. Χλωρό (1934).3 Τα κείµενα τα 

οποία είναι γραµµένα µε αυτόν τον τρόπο είναι γνωστά µε το όνοµα 

«καραµανλίδικα».  

Ο όρος «Καραµανλής» αφορά στον κάτοικο της Καραµανίας. 

Κατ’επέκταση καραµανλήδες ονοµάστηκαν και οι τουρκόφωνοι ορθόδοξοι 

πληθυσµοί της Καππαδοκίας, αλλά τελικά ο όρος έφτασε να χαρακτηρίζει τους 

τουρκόφωνους ορθόδοξους πληθυσµούς όλης της Μικράς Ασίας.4 

Όσον αφορά την Καππαδοκική διάλεκτο, µπορούµε να πούµε ότι 

περιλαµβάνει τρεις οµάδες ιδιωµάτων (µε βάση γλωσσογεωγραφικούς 

παράγοντες): α) το ιδίωµα της Σίλλης (κοντά στο Ικόνιο), β) το ιδίωµα των 

Φαράσων5 (και άλλων έξι χωριών που βρίσκονταν στην ίδια κοιλάδα) και γ) το 

ιδίωµα της κυρίως Καππαδοκίας. Η περιοχή αποτελούσε για πολλά χρόνια  

1. Δήµητρα Αδάµ, Δηµήτρης Παπαλεξίου, Σήµαντρα- Αναµνήσεις από τις χαµένες πατρίδες, 
Τυπογραφείο “Μαίανδρος”, Β’ έκδοση 1999, σελ. 87 
2. http://www.enosismyrneon.gr, από το άρθρο: Ανδρονίκιο Καππαδοκίας, Σύνταξη: Κατερίνα Κρ. 
Μπαρµπάτση 
3. http://el.wikipedia.org , Καραµανλίδικη γραφή 
4. βλ. υποσηµείωση 2  
5. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Ανδριώτης Ν. , Το γλωσσικό ιδίωµα των Φαράσων, Αθήνα 1948 
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ελληνόφωνο πυρήνα, ο οποίος περιστοιχιζόταν από την τουρκική πλειονότητα 

που είχε ως αποτέλεσµα η επίδραση της τουρκικής γλώσσας να είναι εµφανής 

σε όλα τα επίπεδα, ενώ σε κάποια χωριά παρατηρήθηκε ακόµη και το 

φαινόµενο της γλωσσικής µίξης. Παρατηρούµε ότι η συγγένεια της 

Καππαδοκικής µε την Ποντιακή διάλεκτο είναι δεδοµένη και θεωρείται ότι 

αυτές οι δύο διάλεκτοι αποκόπηκαν από τον υπόλοιπο ελληνόφωνο κορµό 

κατά τον 11ο αι. µ.Χ. εξαιτίας των επιδροµών των Σελτζούκων Τούρκων. 

Καθώς όµως η διάλεκτος έχει πλέον σβήσει από την περιοχή της Καππαδοκίας, 

οι µαρτυρίες που έρχονται σε εµάς και µας πληροφορούν για αυτή τη διάλεκτο 

είναι γραπτές πηγές, και µαρτυρίες διαφόρων µελετητών οι οποίοι ταξίδεψαν 

στη περιοχή πριν από την ανταλλαγή των πληθυσµών, ή συνοµίλησαν 

αργότερα µε πρόσφυγες από την Καππαδοκία. Μερικοί από αυτούς είναι οι: 

Αναστασιάδης, Ανδριώτης, Κεσίσιγλου, και άλλοι. Εντελώς πρόσφατα, σε 

επιστηµονικά συνέδρια του 2004 και 2005, οι γλωσσολόγοι Mark Janse και 

Δηµήτρης Παπαζαχαρίου, οι οποίοι προέρχονται από το πανεπιστήµιο 

Πατρών, υποστήριξαν ότι ανακάλυψαν µεσήλικες οµιλητές της Καππαδοκικής 

στο χωριό Σήµαντρα της Χαλκιδικής και σε περιοχές της Θεσσαλίας, οι οποίοι 

οµιλητές είχαν ακόµη ευχερή γνώση της γλώσσας.1	  

  

 

2.1. Χαρακτηριστικά κοινά στις τρεις γλωσσικές νησίδες2 

α) Φωνητική-φωνολογία 

Α. Φωνήεντα 

• Παρουσία των τούρκικων φωνηέντων ı ö ü. 
• Στένωση των άτονων ε [e] και ο [o]. Το άτονο ε προφέρεται ως [i] και το 

άτονο ο ως [u]: π.χ. έρχουµι (έρχοµαι) στη Σίλλη, άλουγου (άλογο) στη  

1. http://el.wikipedia.org/wiki/Καππαδοκική_διάλεκτος 
2. Για τις πληροφορίες του υποκεφαλαίου 2.1. βλ.: 
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/studies/dialects/thema_b_3/index.html  
Νάσος Κατσώχης, Μελέτη: Καππαδοκική και άλλες διάλεκτοι της Μικράς Ασίας	  
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Μαλακοπή και στο Μιστί, ενώ στα Φάρασα είναι περιορισµένη η τροπή 
[o] > [u]. Το φαινόµενο δεν εµφανίζεται µε την ίδια συχνότητα και 
οµοιοµορφία σε όλα τα χωριά της περιοχής. 

• Πτώση των άτονων ι και ου. Συχνά τα άτονα ι και ου δεν προφέρονται 
καθόλου σε τελική και σε ενδιάµεση θέση: π.χ. το σπίτ αλλά τό σπίτι µ 
στην Καππαδοκία, γένσε (γέννησε) αλλά υποτ. γενήση στα Φάρασα και 
αθρώπ (α(ν)θρώπου) στην Καππαδοκία). 

• Διατηρείται η αρχαϊκή προφορά του ω ως [o] (χωρίς µακρότητα), εκεί όπου 
η κοινή νεοελληνική το έτρεψε σε ου [u], κάτι που διατηρείται και στα 
βόρεια ιδιώµατα (π.χ. κωδώνι, ζωµί (αντί κουδούνι, ζουµί). Η στένωση 
και η πτώση των άτονων φωνηέντων είναι βασικό χαρακτηριστικό και 
των βόρειων διαλέκτων (κώφωση), αλλά σύµφωνα µε τον Dawkins 
(όπ.π., 193) το αντίστοιχο φαινόµενο στις διαλέκτους της µικρασιατικής 
ενδοχώρας είναι µεταγενέστερο και δεν συνδέεται µε τη βόρεια 
κώφωση. 

• Φωνηεντική αρµονία [vowel harmony]. Ένα αξιοσηµείωτο, φαινόµενο είναι 
αυτό της φωνηεντικής αρµονίας (δηλαδή της παρουσίας στο πλαίσιο της 
λέξης φωνηέντων µε κατά το δυνατόν παρόµοια αρθρωτικά 
χαρακτηριστικά), από επίδραση της τουρκικής, το οποίο εµφανίζεται σε 
ποικίλες εκδοχές, ανάλογα µε τα επιµέρους ιδιώµατα, και κυρίως στα 
χωριά της καππαδοκικής κοιλάδας: εκεί, π.χ., το φωνήεν της κατάληξης 
εξαρτάται από το ριζικό φωνήεν της λέξης. Αυτό σηµαίνει ότι. µια 
ρηµατική κατάληξη µπορεί να µεταβάλλεται ανάλογα µε τα φωνήεντα 
που εµφανίζονται στο θέµα του ρήµατος: π.χ. -dίζω µετά από i ή e 
(καππ. ιστεντίζω '< τουρκ. istemek), -dəә́ζω, µετά από a ή əә (ανλαdəә́ζω 
'καταλαβαίνω' < τουρκ. anlamaq), -dούζω µετά από o ή u (οτουρdούζω 
'κάθοµαι'< τουρκ. oturmaq), -düζω µετά από ö ή ü (düσ̌ündǘζω 
'σκέφτοµαι' < τουρκ. düšünmek). Το φαινόµενο απαντά κατά κανόνα σε 
τουρκικά δάνεια. (βλ. Janse 2001 και Dawkins 1916, 67-68).1 

1. Για περισσότερες πληροφορίες βλ.: α) Janse M. 2001, Cappadocian variables. Στο Proceedigs of the 
First International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (Πάτρα, 12-14 
Οκτωβρίου 2000), Επιµ. A. Ralli, B.D. Joseph & M. Janse, 80-88. Πάρτα: Πανεπιστήµιο Πατρών και 
β) Dawkins R. M. 1916, Modern Greek in Asia Minor, Cambridge: University Press 
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B. Σύµφωνα 

• Παρουσία τουρκικών συµφώνων b, d, g, š, ž, tš, dž. 
• Τροπή του συριστικού σ [s] και των προστριβόµενων τσ [ts] και τζ [dz] σε 

παχύ συριστικό [ʃ] και παχιά προστριβόµενα [tʃ] και [ʤ]αντίστοιχα, από 
επίδραση τουρκική. 

• Τσιτακισµός: Κατά νεωτερισµό παρατηρείται το φαινόµενο του τσιτακισµού  
-γνωστό και από άλλα ιδιώµατα-, κατά το οποίο το κ [k] τρέπεται σε τσ  
[tʃ] µπροστά από ε και ι: π.χ. τσ̌ερί (κερί), τσ̌ουφάλι (κεφάλι). 

 

β) Μορφολογία 

Έντονες είναι οι επιδράσεις της τουρκικής σε επίπεδο µορφολογίας. Μεταξύ 
των κυριότερων χαρακτηριστικών αναφέρουµε τα εξής: 

• Η κλίση ενός ουσιαστικού εξαρτάται από το αν αυτό αναφέρεται σε έµψυχο 
ον ή σε άψυχο (τουρκισµός): π.χ. ονοµ. λύκος, αιτ. λύκο/λύκος, γεν. 
λυκι̯ού, πληθ. ονοµ. λυκ, αιτ. λυκι̯ούς ή λυκ, αλλά ονοµ. φόβος, αιτ. 
φόβο, πληθ. ονοµ., αιτ. φόβοζι̯α. 

• Σε γενικές γραµµές η µορφολογία του ονόµατος χαρακτηρίζεται από 
γενικευµένη συγκολλητική κλίση, η οποία επεκτείνεται από τα άψυχα 
στα έµψυχα, π.χ. ναίκα, γεν. ναίκα-ι̯ού, πληθ. ναίκεσ-ι̯ου. 

• Υπάρχει απώλεια του γραµµατικού γένους (σχεδόν απόλυτα στην 
Καππαδοκία, στοιχειωδώς στη Σίλλη), π.χ. το ναίκα (η γυναίκα). 

• Ο σχηµατισµός των παραθετικών των επιθέτων επίσης δέχεται τουρκικές 
επιρροές. Έτσι δεν απαντούν οι καταλήξεις -τερος, -τατος, αλλά έχουµε 
περιφραστικό σχηµατισµό µε βάση το τουρκικό πρότυπο: ετά απ' (άσον) 
ετό µέγα νε 'εκείνο ήταν µεγαλύτερο από αυτό', εν (τουρκ.)/αν do µέγα 
'το µεγαλύτερο'. 

• Γίνεται πολύ περιορισµένη χρήση του οριστικού άρθρου (περισσότερο 
συµβαίνει αυτό στη Σίλλη και στην κοιλάδα της Καππαδοκίας -στην 
τελευταία περίπτωση δεν χρησιµοποιείται καθόλου στη γενική). 
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γ) Σύνταξη 

Σ' αυτό το επίπεδο, όπου, βέβαια, δεν διαφέρουν πολύ, όσο σε άλλα γλωσσικά 
επίπεδα, οι τοπικές παραλλαγές της γλώσσας µας από την κοινή νεοελληνική- 
αποκαλύπτεται η διείσδυση του τουρκικού πολιτιστικού στοιχείου στο 
ελληνικό µέσω: 

• α. ιδιωτισµών: Συγκεκριµένα, πρόκειται για τη µετάφραση στα ελληνικά 
τουρκικών ιδιωτισµών (π.χ. για τη φράση 'το έκανε ο ίδιος' 
χρησιµοποιούνταν το τουρκικό σχήµα 'το έκανε µε το χέρι του': οπ 
σ̌έριν dου τα ποίκι, βλ. και Dawkins, 1916: 198-199). 

• β. της διάταξης των όρων: Γενικά ακολουθείται το πρότυπο της τουρκικής 
όπου ο προσδιορισµός προηγείται του προσδιοριζόµενου όρου. Αυτό 
είναι ιδιαίτερα εµφανές στις περιπτώσεις της γενικής ως ετερόπτωτου 
προσδιορισµού, όπου το όνοµα ακολουθεί τη γενική (π.χ. κουγιουµτζή 
εναίκας οντά 'το δωµάτιο της γυναίκας του χρυσοχόου') και των 
αναφορικών προσδιοριστικών προτάσεων (π.χ. bήγεν να κόψ̌η εκείνα τα 
ξέβαλαν τα κέρατα 'πήγε να κόψη εκείνα τα κέρατα που έβγαλαν (στο 
κεφάλι τους)'. Έχουµε επίσης τοποθέτηση του συνδετικού κι (και) µετά 
το όνοµα, π.χ. Μαρία κι ειπι (και η Μαρία είπε). 

Να αναφερθεί ακόµη (όχι όµως από επίδραση της τουρκικής) η ιδιοτυπία της 
τοποθέτησης της άτονης αντωνυµίας-αντικειµένου (κλιτικά) µετά το ρήµα στο 
οποίο αναφέρεται (π.χ. παίρνω σας αντί σας παίρνω). 
 

δ) Λεξιλόγιο 

Α. Επιδράσεις από την τουρκική 

Εύλογη είναι η πολύ µεγάλη επίδραση της τουρκικής στο λεξιλόγιο της 
καππαδοκικής (κυρίως στην περιοχή της Καππαδοκίας), µε διαφορές, βέβαια, 
ανάλογα µε το ιδίωµα: π.χ. καιµάκια στο χωριό Ανακού, σουτσούκια 
'λουκάνικα' / παστρουµάδια 'παστουρµάδες' στο χωριό Ανακού, κεπέκι 
'πίτουρο' / ιλάτζι 'φάρµακο' / χιζύρης 'άγιος' στη Σίλλη. Επίδραση, βέβαια, που 
είναι σαφώς µεγαλύτερη από ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο. Το φαινόµενο 
αποκτά µεγαλύτερη σηµασία, αν ληφθεί υπόψη ο σηµαντικός αριθµός 
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ρηµάτων που δέχτηκε η διάλεκτος από την τουρκική (λιγότερο στα Φάρασα): 
κι αυτό, γιατί γενικά τα ρήµατα εισδύουν από µια γλώσσα σε µια άλλη 
λιγότερο εύκολα από άλλες κατηγορίες/ µέρη του λόγου (βλ. Dawkins1916, 
197-198). 

Β. Επιρροές από άλλες γλώσσες 

Όσο αφορά, τώρα, επιρροές από άλλες γλώσσες, που περιορίζονται µόνο σε 
λεξιλογικό επίπεδο, στο ιδίωµα των Φαράσων έχουν περάσει αρκετές 
αρµένικες λέξεις (και λιγότερες στα χωριά της καππαδοκικής κοιλάδας). 
Ακόµη, στα καππαδοκικά εµφανίζονται ελάχιστες λέξεις από τα ιταλικά 
(άρχισαν να χάνονται από τότε που έφτασαν οι Σελτζούκοι Τούρκοι στη 
Μικρά Ασία), όπως λίρα, βέργα, σκρόφα, µασκαράς και πολύ λίγες από τα 
σλαβικά. Να σηµειωθεί, τέλος, η ύπαρξη κάποιων λέξεων από τη λατινική 
(ενδεικτικά, βίλγα 'βίγλα', κάµbους 'κάµπος' στη Σίλλη, κάλαντα, κάστρο στην 
Καππαδοκία, βροσόλι 'βραχιόλι', σκαλί, σογλί 'σουβλί' στα Φάρασα και σπίτι, 
κούπα, στράτα και στα τρία ιδιώµατα. 

Γ. Επιρροές από την αρχαία ελληνική 

Όπως αναφέρθηκε, η καππαδοκική διατήρησε στα επίπεδα της 

φωνολογίας και της µορφολογίας κάποια αρχαϊκά χαρακτηριστικά. Και στην 

περιοχή του λεξιλογίου, επίσης, παρατηρείται κάτι παρόµοιο: καταρχήν στη 

Σίλλη -και στα χωριά της καπαδοκικής κοιλάδας-, παρέµειναν κάποιες λέξεις 

από την αρχαία λυκαονική και την καππαδοκική γλώσσα (βλ. γενικά Dawkins 

1916, 192-204). Γενικά πάντως, στην καππαδοκική διάλεκτο εµφανίζεται 

πλήθος λέξεων που είτε ταυτίζονται ως προς τη µορφή µε αρχαίες ελληνικές 

είτε τις προσεγγίζουν µε προσαρµογή βέβαια στις ιδιαιτερότητες (φωνολογικές 

ή µορφολογικές) της διαλέκτου (ενδεικτικά, κατά τη µορφή µοχλίον, ιµάτι 

(ιµάτιον), φτάλµι (οφθάλµιον)), αλλά και πλήθος λέξεων που ενέχουν τη 

σηµασία που είχαν και στην αρχαία ελληνική οι ίδιες ή οι αντίστοιχες λέξεις 

της α.ε. τις οποίες προσεγγίζουν µορφολογικά, π.χ. λιπαρός (< λιπαρός 

'παχύς')- χουωρός (< χλωρός 'κίτρινος'), κάνει (ικανει 'αρκεί'), σπουδάζω (µε 
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την αρχαία σηµασία 'βιάζοµαι΄) και ακόµη αντωνυµίες και επιρρήµατα (π.χ. 

τις, ό,τις, άνου (άνω), ώδε κλπ.) (βλ. επίσης Ανδριώτης 1995,105).1 

Εδώ θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι η γλώσσα των Καππαδοκών 

αποδείχτηκε ανασχετικός παράγοντας σε ότι αφορά την αποδοχή τους από τον 

γηγενή πληθυσµό και την κοινωνική τους ένταξη στη νέα πατρίδα. 

Αναµφίβολα η γλώσσα δυσκόλεψε την κοινωνικοποίησή τους και λειτούργησε 

αρνητικά στην αντιµετώπιση που έτυχαν από τους παλαιοελλαδίτες, οι οποίοι 

πίστευαν πως η γλώσσα είναι απαραίτητο προσδιοριστικό στοιχείο της εθνικής 

ταυτότητας. Με λίγα λόγια οι πρόσφυγες έπρεπε να απολογούνται επειδή 

χρησιµοποιούσαν συστηµατικά την τουρκική γλώσσα, αφού ήταν η µητρική 

τους, ενώ ταυτόχρονα κατακρίνονταν καθώς δεν γνώριζαν την ελληνική. 

Συµπεραίνουµε ότι η γλώσσα αποτέλεσε στοιχείο ενοχής και ντροπής για τους 

τουρκόφωνους, όπως επίσης και στοιχείο που τους διαφοροποιούσε από τους 

ντόπιους. Ένα σηµαντικό στοιχείο διατήρησης της γλώσσας και των συνεπειών 

που είχε η χρήση της, είναι ότι τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασής τους στον 

ελλαδικό χώρο οι Καππαδόκες παντρεύονταν µόνο µεταξύ τους, κάτι βέβαια 

που άλλαξε τα επόµενα χρόνια. 

 Ένα σηµαντικό εµπόδιο που έφερνε η χρήση της τουρκικής γλώσσας 

στην καθηµερινότητα ήταν και οι απλές συναλλαγές των προσφύγων µε τον 

«έξω» κόσµο, άλλα και µε το επίσηµο κράτος. Ασφαλώς, η επίσηµη κρατική 

πολιτική δεν ταύτιζε την ελληνικότητα µε την γλώσσα, ωστόσο πολλοί 

κρατικοί λειτουργοί και ιδιαίτερα οι κατώτεροι υπάλληλοι αντιµετώπιζαν τους 

τουρκόφωνους πρόσφυγες µε αδιαφορία ή και χλευασµό. Πίστευαν ότι η 

οµιλία της τουρκικής γλώσσας δηµιουργούσε ερωτηµατικά για το πόσο οι 

Καππαδόκες ήταν Έλληνες. Κάτι που προκαλεί εντύπωση είναι ότι µέχρι τις 

αρχές της δεκαετίας του 1980 συναντούσαµε υπερήλικες οι οποίοι το µόνο που 

ήξεραν στα ελληνικά ήταν το όνοµά τους και το «Πάτερ ηµών», στοιχείο  

1. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Ανδριώτης Ν. 1995, Ιστορία της ελληνικής γλώσσας (τέσσερις 
µελέτες), Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυµα Μανόλη Τριανταφυλλίδη] 
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βέβαια της βαθιάς τους θρησκευτικότητας η οποία αποτελεί παρακαταθήκη 

των µεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας που ανέδειξε η Καππαδοκία. 

 Τα επόµενα χρόνια µετά από την πρώτη εγκατάσταση των προσφύγων 

στο ελλαδικό χώρο, η χρήση της τουρκικής γλώσσας ακολούθησε µια 

φθίνουσα πορεία. Από τη µια οι επικρίσεις που δέχονταν οι πρόσφυγες όταν 

χρησιµοποιούσαν την καππαδοκική διάλεκτο και από την άλλη οι νέες γενιές 

που έρχονταν στη ζωή, αποτέλεσαν δύο στοιχεία τα οποία συνέβαλλαν σε αυτή 

την φθίνουσα πορεία. Βέβαιο είναι ότι η καππαδοκική γλώσσα προσέλαβε τις 

λειτουργίες µυστικού κώδικα κάτι που γίνεται εύκολα αντιληπτό ακόµα και 

σήµερα. Για παράδειγµα τη βρίσκουµε να χρησιµοποιείται µεταξύ 

ηλικιωµένων ή εντός του νοικοκυριού. Επίσης µεταξύ των γονέων που θέλουν 

να πουν κάτι κρυφά από τα παιδιά της τρίτης και τέταρτης γενιάς που την 

αγνοούν.1 

	  

3ο κεφάλαιο: Από το Σεµέντερε της Καππαδοκίας στα Σήµαντρα 
Χαλκιδικής 

3.1.1. Μαρτυρίες προσφύγων 

 

 ‘...Τα Σήµαντρα είναι κατεξοχήν προσφυγικό χωριό. Το 1922 ήρθαν οι 

πρόσφυγες από την Αρτάκη της Προποντίδας και το 1924 ήρθαν οι παππούδες 

µας οι Καππαδόκες από το Σεµέντερε της Καππαδοκίας, το σηµερινό Όβατζικ. 

Αυτοί ήρθαν το 1924 µε την ανταλλαγή και κατόρθωσαν και µετέφεραν όλα 

σχεδόν τα υπάρχοντά τους από εκεί και όσοι µπόρεσαν πούλησαν τα σπίτια και 

τις περιουσίες τους στους Τούρκους που παρέµειναν εκεί ή τα παρατήσανε και 

φύγανε. Έκαναν γύρω στον 1,5 µήνα ταξίδι από την Καππαδοκία για να φτάσουν 

στον Πειραιά. 

 Ήταν ένα δύσκολο ταξίδι. Στην αρχή µείνανε στο νησί του Αγίου 

Γεωργίου, όπου τους κατέβασε το καράβι για να τους απολυµάνει, γιατί υπήρχαν  

1. Μάξιµος Χαρακόπουλος, Ρωµιοί της Καππαδοκίας, εκδόσεις Ελληνικά γράµµατα, Αθήνα 2003, σελ. 
143-144 
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διάφορες αρρώστιες. Στις γυναίκες έκοψαν τα µαλλιά. Η κάθε Καππαδόκισσα 

δεν έκοβε ποτέ τα µαλλιά της και πολλές επειδή τις κόψανε τα µαλλιά γουλί 

ήθελαν να αυτοκτονήσουν, το είχανε µεγάλη ντροπή. Έπειτα φτάσανε στη 

Θεσσαλονίκη µε καράβι, ήρθαν στο Χαρµάν Κιογιού και τους κατεβάσανε. Από 

εκεί ήρθε µια αντιπροσωπεία στη Χαλκιδική, πήγανε στην Καλλικράτεια, είδαν 

πολλούς πρόσφυγες εκεί, πήγανε στα Μουδανιά που ήταν ένα έλος τότε και είχε 

πάρα πολλά κουνούπια. Οι Καππαδόκες δεν ξέρανε από θάλασσα. Είχαν την 

εντύπωση ότι θα πέσουν µέσα τα παιδιά τους και θα πνιγούν. Και φύγανε και 

ήρθανε εδώ πάνω στα Σήµαντρα....’1 

 ‘Όταν ήρθαν στα Σήµαντρα και µείνανε, ήταν τα τούρκικα τα σπίτια όπου 

είχανε µπει οι Αρτακιανοί. Έφερε ο συνεταιρισµός επικοισµού και έκανε 

αντίσχοινα και όλοι µπήκανε στα αντίσχοινα και µείνανε κάµποσο καιρό. 

Πέθαιναν εκεί µέσα από το κρύο και τα χιόνια. Τίποτα δεν είχανε, ούτε να φάνε 

δεν είχανε. Κάτσανε εκεί και ύστερα τους έκανε ο εποικισµός παράγκες µε 

σανίδια. Μετά από τις παράγκες έκανε τα σπίτια, ανάλογα µε τα άτοµα έδιναν 

και τα δωµάτια. 

 Πολύς κόσµος πέθαινε. Αφού έλεγαν οι Αρτακιανοί “οι Καραµανλίδες 

πάλι φωνάζουν”. Έκλαιγαν οι δικοί µας, ήταν πολύ στο µοιρολόι. Σε κάθε 

οικογένεια πέθαινε και ένα άτοµο. Νερό δεν είχε, έπαιρναν από τα πηγάδια Στο 

χωριό είχε 45 πηγάδια και από εκεί έπαιρναν νερό και πέθαναν πολλοί επειδή τα 

πηγάδια ήταν ανοιχτά και µέσα έµπαινε ότι να ’ναι. Πήγαιναν στο βουνό και 

έφερναν ξύλα να ανάψουνε φωτιές. Δυό πέτρες βάζανε και βάζανε την 

κατσαρόλα να µαγειρέψουν. Υπόφεραν πολύ....’ 

‘Νεολαία δεν ήρθε εδώ στην Ελλάδα. Είχαν φύγει όλοι, τους κυνηγούσαν 

οι Τούρκοι να τους πάρουν στον στρατό και αυτοί φύγαν από την Πόλη στην 

Αµερική, όπως και εµένα ο παππούς µου. Δεν υπήρχε οικογένεια που να µη 

στείλει ένα παλικάρι, έναν γαµπρό ή τον γιο τους. Όλοι ήταν στην Αµερική. 

1. Μαρτυρία της κυρίας Μαίρης Εδιάρογλου, κόρης της Οσίας Εδιάρογλου, από προσωπική 
συνέντευξη στις 26 Οκτωβρίου 2010 
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 Όταν ήρθαµε εδώ στα Σήµαντρα, Καρκάρα λεγότανε το χωριό στην αρχή 

και ύστερα έγιναν Σήµαντρα. Έκαναν σύλλογο ελληνοµερικάνικο στην Αµερική 

και µας στείλανε λεφτά και κάναµε την εκκλησία, γιατί χρόνια ήµασταν σε µια 

παράγκα µε ξύλα που την είχαµε εκκλησία εµείς εδώ. Μετά από 20 χρόνια έγινε 

αυτή η εκκλησία. Στείλανε λεφτά οι Καππαδόκες και κάνανε σχολείο, ιατρείο, 

στολές για το γήπεδο (για την οµάδα του χωριού). Και τότε έγινε το χωριό 

Σήµαντρα. Γιατί τόσα λεφτά που έστειλαν οι Καππαδόκες της Αµερικής είπαµε 

να κάνουµε και εµείς κάτι και µας είπαν αν µπορείτε να ζητήσετε να γίνει η 

Καρκάρα Σήµαντρα από το Σεµέντρε της Καππαδοκίας. Και µερικοί Αρτακιανοί 

έφεραν αντίρρηση αλλά εµείς ήµασταν πιο πολλοί και βοηθήσαµε περισσότερο.’1 

 Μπορούµε να πούµε γενικότερα ότι οι Καππαδόκες βοήθησαν πολύ από 

το εξωτερικό και χάριν αυτών ονοµάστηκε το χωριό Σεµέντρε. Επίσης οι 

Καππαδόκες έστελναν από το εξωτερικό δέµατα και βοηθούσαν τους 

γνωστούς και τους συγγενείς που είχαν µείνει πίσω. Πολλά από τα κορίτσια 

έκαναν τα χαρτιά τους και έφευγαν για την Αµερική. Στη Μικρά Ασία δεν 

υπήρχαν άτοµα νεαρής ηλικίας διότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών είχαν 

αποδηµήσει στην Αµερική, έτσι στα Σήµαντρα ήρθαν άτοµα µεγάλης ηλικίας ή 

πολύ µικρά παιδιά, Καππαδόκες και Αρτακιανοί. 

 Το ζήτηµα της στέγασης ήταν ένας από τους σηµαντικότερους 

παράγοντες στις διαδικασίες της αποκατάστασης των προσφύγων, τόσο στις 

πρακτικές όσο και στις κοινωνικές και συµβολικές διαστάσεις του. Η παρουσία  

των προσφύγων στον χώρο εγκατάστασης καθώς και η προσωπική τους 

βοήθεια στις εργασίες επιτάχυναν τις διαδικασίες ανέγερσης των σπιτιών. 

Κατά τη διάρκεια ετοιµασίας των σπιτιών, ήταν εγκατεστηµένοι σε αντίσκηνα, 

που τους παραχώρησε η Γενική Διεύθυνση Εποικισµού Μακεδονίας (‘.....όταν 

ήρθαν οι δικοί µας τους έβαλαν στα αντίσκηνα.........’). Ωστόσο οι πρόσφυγες 

από την πλευρά τους διαµόρφωσαν τους δικούς τους τρόπους επιβίωσης. Τα 

χωράφια ήταν άµεση πηγή εσόδων κυρίως για τον γυναικείο πληθυσµό.2 

1. Μαρτυρία της κυρίας Οσίας Εδιάρογλου από προσωπική συνέντευξη στις 26 Οκτωβρίου 2010 
2. Ελισάβετ Κοκκινίδου, Διπλωµατική εργασία µε θέµα “Αναµνήσεις απ’την πατρίδα: Η χορευτική 
παράδοση των Σηµαντρινών προσφύγων”, Φεβρουάριος 2006, σελ. 9	  
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Ο Διονύσιος Ηλιάδης γεννήθηκε το 1900 στο Σεµέντρε της Μικράς 

Ασίας. Σύµφωνα µε µαρτυρία του οι Καππαδόκες ήρθαν στο χωριό Καρκάρα 

στις 15 Σεπτεµβρίου 1924. Η ταλαιπωρία του ξεσηκωµού από το Σεµέντρε ως 

την Καρκάρα κράτησε τρεις µήνες. Μείνανε µια µέρα στη Νίγδη και πέντε στο 

Ολουκουσλάρ (=µέγιστος στρατώνας). Από εκεί ταξίδεψαν µε το τρένο και 

έφτασαν στην παραλία Μερσίνα, όπου µείνανε 25 µέρες. Εκείνες τις µέρες 

είχαν ακόµη χρήµατα και αγόραζαν µε πολύ οικονοµία τα είδη πρώτης 

ανάγκης για την επιβίωσή τους.  

Στη συνέχεια, από την παραλία της Μερσίνα τους παρέλαβαν πλοία τα 

οποία σε πέντε µέρες τους πήγαν στον Πειραιά. Κατά την επιβίβαση τους στο 

πλοίο πολλοί πνίγονταν γιατί έσπαγαν οι σκάλες από το βάρος. Κατά την 

διάρκεια του ταξιδιού προς τον Πειραιά η φροντίδα και η περιποίηση µέσα στο 

πλοίο ήταν άψογη. Το φαγητό που τους έδωσαν τους βοήθησε σωµατικά γιατί 

ήταν εξουθενωµένοι από την ταλαιπωρία του ταξιδιού. Οι Καππαδόκες 

ενθουσιάστηκαν περισσότερο µε τα ψάρια. Φθάνοντας στον Πειραιά, 

αποβιβάστηκαν και µείνανε για 15 µέρες στο νησί Άγιος Γεώργιος όπου και 

τους απολύµαναν. Όλους τους κουρεύανε γουλί και πολλές γυναίκες έκλαιγαν 

µη θέλοντας να κόψουν τα µαλλιά τους, γιατί στην Καππαδοκία γενικά 

θεωρούνταν ντροπή η γυναίκα να µην έχει µακρύ µαλλί. Υπήρχαν όµως 

πολλές ψείρες και έπρεπε να κουρευτούνε όλοι. Τις νύχτες στο νησί 

κοιµόντουσαν έξω, κάτω στο χώµα.  

Στη συνέχεια µε µικρά καϊκια τους µετέφεραν σε ένα µεγάλο πλοίο το 

οποίο θα τους πήγαινε στη Θεσσαλονίκη. Το ταξίδι κράτησε δύο µερόνυχτα 

και αφού φτάσανε, τους µετέφεραν όλους στο Χαρµάν Κουί. Εκεί συζητούσαν 

για το τι επρόκειτο να κάνουν. Τελικά συγκέντρωσαν εκπροσώπους οι οποίοι 

θα γυρνούσαν την γύρω περιοχή για να βρούνε χωριά να εγκατασταθούνε. 

Πήγανε στις Σέρρες, στο Κιλκίς και αλλού, όπου ήταν δυνατόν µε τα 

συγκοινωνιακά µέσα αλλά δεν τους άρεσε καµία από αυτές τις περιοχές. Τότε, 

στο Σύλλογο Μικρασιατών που είχε δηµιουργηθεί υπήρχε ένας γνωστός σε 

αυτούς γραµµατέας  ο οποίος τους είπε ότι ο ιδανικότερος τόπος για την 

διαµονή τους ήταν ένα χωριό που λεγόταν Καρκάρα. Έτσι ξεκίνησαν για το 
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χωριό. Τους µετέφεραν κάποιοι εργολάβοι µε τα φορτηγά τους. Φθάσανε στην 

Καλλικράτεια όπου µείνανε µια µέρα γιατί εκεί είχαν εγκατασταθεί άλλοι 

πρόσφυγες, οι οποίοι έµεναν σε σκηνές και περίµεναν να χτιστούνε τα σπίτια 

τους. Όταν ύστερα από ταλαιπωρία φτάσανε στο χωριό είδανε µε χαρά τον νέο 

τόπο όπου θα γινόταν το σπίτι τους. Τους φάνηκε, όπως µας διηγείται ο 

Διονύσης Ηλιάδης, ότι κατέφθασαν στον παράδεισο. Ιδιαίτερη εντύπωση 

προκάλεσαν τα ελαιόδεντρα που υπήρχαν, όπως και σήµερα, στη γύρω περιοχή 

και ιδιαίτερα το ελαιόλαδο που αυτά παρήγαγαν, µιας και όπως 

πληροφορούµαστε το συγκεκριµένο είδος λαδιού δεν χρησιµοποιούνταν στην 

Καππαδοκία. Αυτό που χρησιµοποιούσαν στη µαγειρική ήταν ζωικό λίπος, 

αφού υπήρχαν σε αφθονία ζώα. 

Στην περιοχή υπήρχε ένα ελαιοτριβείο, κάποιου Καραβασίλη από την 

Βάβδο, το οποίο  βρισκόταν κοντά στην πλατεία. Αρχικά, οι πρόσφυγες 

έµειναν σε παράγκες ώσπου να χτιστούν τα σπίτια. Τούς πήρε 9 µήνες, ώστε 

να ξεκινήσουν τις εργασίες ανέγερσης σπιτιών. Τέλος να πούµε ότι το κράτος 

τους προµήθευσε µε αλεύρι για να ψήνουν ψωµιά, αφού υπήρχαν πολλοί 

φούρνοι στο χωριό.1 

 

3.1.2. Η µουσική και ο χορός ως διατήρηση της προσφυγικής 

ταυτότητας2 

 Η µουσική και η χορευτική παράδοση των Μικρασιατών προσφύγων 

πολλές φορές εκφράστηκε µέσα από πρακτικές της καθηµερινής ζωής, 

αναδεικνύοντας διάφορα χαρακτηριστικά της ιδιαίτερης µικρασιατικής 

ταυτότητας. Η λειτουργία τόσο του τραγουδιού όσο και του χορού έγινε µέσο 

µε το οποίο εκφράστηκε η ιδιαίτερη πολιτισµική ταυτότητα των προσφύγων 

που σκοπό της είχε να διατηρήσει και να προβάλλει αυτή την ιδιαίτερη 

πολιτισµική ταυτότητα σε σχέση µε τον ντόπιο πληθυσµό.  

1. Δήµητρα Αδάµ, Δηµήτρης Παπαλεξίου, Σήµαντρα- Αναµνήσεις από τις χαµένες πατρίδες, 
Τυπογραφείο “Μαίανδρος”, Β’ έκδοση 1999, σελ. 69-71	  
2. Για τις πληροφορίες του κεφαλαίου 3.1.2. βλ. Ελισάβετ Κοκκινίδου, Διπλωµατική εργασία µε θέµα 
“Αναµνήσεις απ’την πατρίδα: Η χορευτική παράδοση των Σηµαντρινών προσφύγων”, Φεβρουάριος 
2006, σελ. 19-21, 23, 24	  
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Οι πρακτικές που ανέδειξαν την µικρασιατική ταυτότητα λειτούργησαν 

ως στοιχεία αυτογνωσίας αλλά και ως µέσα ‘δηµόσιας αυτοπαρουσίασης’ των 

προσφύγων. Στο πλαίσιο ενσωµάτωσης στη νέα πατρίδα οι πρόσφυγες 

ανέπτυξαν δυναµικούς τρόπους έκφρασης στην καθηµερινή τους ζωή. Το 

πλαίσιο αυτό αναδιαµορφώθηκε µέσα από νέα πρότυπα αλλά και φυσικά από 

την εµµονή στη διατήρηση της παράδοσης. 

 Η µουσική και ο χορός αποτέλεσαν αναπόσπαστο στοιχείο της 

δύσκολης καθηµερινότητας και της µικρασιατικής ζωής. Είχαν πρωτεύοντα 

λειτουργικό ρόλο σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις τους, στο γλέντι και στη 

χαρά, στη θλίψη και στη λύπη. ‘Κάνανε πολύ ωραίους γάµους. Μαγειρεύανε στα 

καζάνια και σφάζανε µοσχάρια ή πρόβατα. Στους γάµους φορούσαν τσόχες. 

Είχαν καλυµµένο το πρόσωπο, ακόµη και η νύφη δεν έδειχνε το πρόσωπό της. 

Είχαν πάρα πολλά φλουριά. Ο χορός, το γλέντι γινόταν στου γαµπρού το σπίτι. 

Δεν γινόταν έξω γιατί φοβόταν τους Τούρκους. Πήγαιναν στις αυλές, στα 

χαγιάτια και χόρευαν εκεί µέσα οι συγγενείς τα κουτάλια και όλους τους άλλους 

χορούς. Το κατιφέ ήταν γυναικείος χορός, στον τσακιτζή χόρευαν γυναίκες και 

άντρες µαζί. Χόρευαν τσαϊρντά που ήταν αντρικός χορός και κόνιαλι που ήταν 

µικτός χορός. Κυκλικούς χορούς χόρευαν το αµόιντα, το αζιζία και το λέιλιµ 

γιαρ......’. Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο είναι το γεγονός ότι οι 

µουσικοχορευτικές περιστάσεις (γάµοι, αρραβώνες, γιοτρές, Χριστούγεννα, 

Πάσχα), καθώς επίσης και τα πανηγύρια που γίνονταν προς τιµή των Αγίων, 

είχαν ως χαρακτηριστικό τους και το ανάλογο µουσικοχορευτικό ρεπερτόριο, 

το οποίο σηµατοδοτούσε στη µνήµη της κοινότητας κοινούς κώδικες 

επικοινωνίας. ‘Τη δεύτερη ηµέρα των Χριστουγέννων, τις Απόκριες και τη 

δεύτερη µέρα του Πάσχα γιόρταζαν. Όργανα έπαιζαν οι ίδιοι τους, τα πιο 

συνηθησµένα ήταν το ντέφι, το ούτι και το σάζι, ένα µακρύ όργανο σαν το ούτι. 

Δηλαδή, τραγουδούσαν και έπαιζαν µόνοι τους, κυρίως οι άντρες. Στην αρχή 

τραγουδούσαν πρώτα οι µισοί και έπειτα οι υπόλοιποι για να µην 

κουράζονται.....’  

Οι εκδηλώσεις αυτές γινόταν αιτία ώστε να µπορέσουν να ξεφύγουν 

από την καθηµερινότητά τους που χαρακτηριζόταν από σκληρή δουλειά για 
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την επιβίωσή τους στους καιρούς που διένυαν. Τα γλέντια αυτά ήταν ένας 

τρόπος ξεκούρασης και χαλάρωσης. 

Οι κάτοικοι της Σεµέντρα µε κάθε ευκαιρία, κυρίως σε εκδηλώσεις 

χαράς, έπαιρναν τα ξύλινα κουτάλια τους και χτυπώντας τα ρυθµικά χόρευαν 

για ώρες επιδεικνύοντας οι γυναίκες τη χάρη τους και οι άντρες την παλικαριά 

τους. Ας µην ξεχνάµε πως τα ξύλινα κουτάλια αποδεικνύονται ένας 

οικονοµικός τρόπος για να παράγουν ήχο, για αυτό και τα επινόησαν. Εδώ θα 

πρέπει να αναφέρουµε πως οι γυναίκες χόρευαν σεµνά µε µικρά βήµατα, ενώ 

οι άντρες πιο ζωντανά και πηδηχτά. Εκτός από τους χορούς των κουταλιών 

υπήρχαν και άλλοι τρεις χοροί οι οποίοι ήταν κυκλικοί. Σύµφωνα µε µαρτυρίες  

της κυρίας Οσίας Εδιάρογλου: ‘Είχαµε τον χορό Αµόιντα που ήταν αγκαζέ τα 

χέρια, το Λέιλιµ Γιάρ που κουνούσαν τα χέρια και το Αζιζία που ήταν µε 

σταυρωτά τα χέρια. Πρώτα ξεκινούσε ο άντρας και µετά οι γυναίκες. Οι άντρες 

δεν χόρευαν τους σταυρωτούς χορούς για να µη πιάσουν το στήθος των 

γυναικών.’  

 Ο χορός και η µουσική γίνονται κώδικες που µοιράζονται όλα τα µέλη 

της κοινότητας από το παρελθόν στο παρόν, παρ’όλο που η λειτουργία του 

χορού αλλάζει στο παρόν µέσα στις συνθήκες της κοινωνικής αλλαγής. Πολλά 

χρόνια µετά τη Μικρασιατική καταστροφή, όχι µόνο οι ηλικιωµένοι αλλά και 

οι νέοι άνθρωποι αναγνωρίζουν µερικούς χορούς ως δικούς τους, τους ‘δικούς 

µας µικρασιατικούς χορούς’ που χορεύουµε εµείς οι πρόσφυγες. 

 Αν κανείς παρακολουθήσει τις διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις, οι 

οποίες οργανώνονται µε ευθύνη του πολιτιστικού συλλόγου των Σηµάντρων ή 

της κοινότητας, διαπιστώνει εύκολα τα διάφορα σηµάδια αλλαγής που βιώνουν 

στο σήµερα τα µέλη της κοινότητας. Αυτές οι εκδηλώσεις µπορεί να είναι 

χορευτικές αλλά και κάποιο πανηγύρι. Παρ’όλες τις αλλαγές φαίνεται µέσα 

από αυτές τις εκδηλώσεις η προσπάθεια αναπαράστασης µιας συµβολικής 

διάστασης της κοινότητας. Ωστόσο µπορούµε να διαπιστώσουµε εύκολα τις 

νέες τάσεις και νέες αλλαγές και νέα κοινωνικά δεδοµένα, τα οποία 

αποτυπώνονται και εκφράζονται µέσα από τις παραπάνω κοινωνικές 

εκδηλώσεις. 
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 Αν εξετάσουµε τη ζωή στη σηµερινή κοινότητα θα διαπιστώσουµε ότι η 

σχέση των µελών της τόσο µε την µουσική όσο και µε τους χορούς έχει 

αλλάξει. Το παραδοσιακό πανηγύρι έχει πια ατονίσει, παρ’όλο που στο 

παρελθόν κυριαρχούσαν τα ακούσµατα µικρασιατικής µουσικής. Μόνη 

εξαίρεση σε όλο αυτό αποτελεί ο πολιτιστικός σύλλογος, ο οποίος προχωρεί σε 

διάφορες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, των οποίων ο ρόλος είναι να αναβιώσει το 

παρελθόν και να διατηρήσει την µνήµη. Παρ’όλα αυτά η µουσική και ο χορός 

που περιλαµβάνονται σε αυτές τις εκδηλώσεις ενέχει µια συγκεκριµένη 

λειτουργία και τελικά αποκτά µια ξεχωριστή σηµασία. 

 Είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό πως οι νεώτερες γενιές προχωρούν στην 

αναζήτηση της ταυτότητάς τους και µέσα από τη µνήµη εππιδιώκουν να 

ανασυγκροτήσουν ιδεολογικά την κοινότητα. Δεν µυούνται στην παράδοση 

του τραγουδιού και του χορού βιωµατικά αλλά µέσα από πολιτισµικές και 

εκπαιδευτικές διαδικασίες. Παρά ταύτα δεν σταµατάει ακόµα και µέσα από 

αυτες τις διαδικασίες να εκφράζεται η αγωνία των νεωτέρων να εξασφαλίσουν 

την ύπαρξη και την ενότητα των σηµερινών κοινοτήτων. 

 

3.2.1. Οι σχέσεις των Καππαδοκών µε τους Αρτακιανούς 

 

 Όπως αναφέρει η Οσία Εδιάρογλου οι σχέσεις των Καππαδοκών µε 

τους Αρτακιανούς δεν ήταν οι καλύτερες στην αρχή τουλάχιστον, παρ’όλο που 

και οι δύο ήταν προσφυγικοί πληθυσµοί. Ύστερα από κάποια χρόνια έγιναν 

συνοικέσια και κουµπαριές µεταξύ τους και αυτό στάθηκε αφορµή ώστε να 

εξοµαλυνθούν οι σχέσεις τους. ‘Στην αρχή όταν ήρθαµε εδώ δεν 

παντρευόµασταν Αρτακιανούς. Δεν τους παίρναµε εµείς, δεν µας έπαιρναν αυτοί, 

είχαµε διαφωνία µεταξύ µας. Αυτοί ήτανε Αρτακιανοί, εµείς Καραµανλίδες και 

δεν µπορούσαµε να συνεννοηθούµε. Αλλά ύστερα έγινε και αυτό σιγά-σιγά και 

εκείνοι πήραν νύφες και εµείς πήραµε γαµπρούς και είµαστε όλοι µαζί τώρα ένα 

σώµα, µια ψυχή’.1 Οι Καππαδόκες από το Σεµέντερε δεν µιλούσαν ελληνικά,  

1. Μαρτυρία κυρίας Οσίας Εδιάρογλου από προσωπική συνέντευξη στις 26 Οκτωβρίου 2010 
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αυτό βέβαια άλλαξε καθώς τα παιδιά τους πήγαιναν σχολείο για να µάθουν τα 

ελληνικά, ακόµα και τα λίγο µεγαλύτερα σε ηλικία. Η διαφορά της γλώσσας 

εποµένως ήταν αρχικά ανασταλτικός παράγοντας στην αφοµοιωτική 

προσέγγιση των δύο Μικρασιατικών εθνοτικών οµάδων. Δασκάλα τους εκείνο 

τον καιρό ήταν η κυρία Ευδοξία Βαφειάδη1, σύζυγος Αλέξη, οι οποίοι ήταν και 

αυτοί από τη Μικρά Ασία. Ίσως η εµπειρία της προσφυγιάς να ήταν αυτό που 

τους ένωσε, ωστόσο ξεχώριζαν µεταξύ τους και αυτοπροσδιορίζονταν µε βάση 

τον τόπο καταγωγής. Αυτές οι γενεαλογικές διακρίσεις αποτυπώθηκαν και 

στην χωροταξική οργάνωση του οικισµού. Ακόµα οι µορφές µε τις οποίες 

εκφράζονταν οι διακρίσεις ήταν διαφόρων ειδών και είχαν να κάνουν µε τις 

αντιλήψεις και την στάση ζωής τους, τις διάφορες πολιτιστικές τους 

εκδηλώσεις, ακόµα δε στους χορούς αλλά και στις φορεσιές. 

 

3.2.2. Συσχετισµοί και αντιπαραθέσεις της µουσικής και των χορών 

των Καππαδοκών και των Αρτακιανών 

  

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενο κεφάλαιο οι χοροί που 

χορεύονται και τα τραγούδια που τραγουδιούνται σήµερα στα Σήµαντρα είναι 

αρκετά, καθώς το χωριό αποτελείται στην πλειονότητα από πρόσφυγες. 

Αρχικά δεν τραγουδούσαν ούτε χόρευαν από την αρχή της συµβίωσής τους 

όλοι οι κάτοικοι του χωριού όλα τα τραγούδια και τους χορούς. Τα πρώτα 

χρόνια της ίδρυσης των σηµερινών Σηµάντρων οι Αρτακινοί χόρευαν µόνο 

τους δικούς τους χορούς και τραγουδούσαν µόνο τα δικά τους τραγούδια και οι 

Καππαδόκες τα δικά τους. Το γεγονός αυτό οφείλεται φυσικά και στις 

διαµάχες που υπήρχαν τότε, καθώς δεν µπορούσαν καν να συνεννοηθούν, 

εφόσον µιλούσαν διαφορετική γλώσσα. Εποµένως υπήρχε ένα βαθύ χάσµα που 

πολλές φορές τους έφερνε σε έντονες αντιπαραθέσεις και διαπληκτισµούς. Ως 

εκ τούτου τα µουσικά ρεπερτόρια των τραγουδιών και χορών των δύο  

1. Ελισάβετ Κοκκινίδου, Διπλωµατική εργασία µε θέµα “Αναµνήσεις απ’την πατρίδα: Η χορευτική 
παράδοση των Σηµαντρινών προσφύγων”, Φεβρουάριος 2006, σελ. 10	  
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εθνοτικών οµάδων παρέµεναν ως διακριτές ενότητες. ‘Στην Αρτάκη χορεύαµε 

γνωστούς χορούς όπως ζεϊµπέκικα, συρτά, καρσιλαµάδες και καλαµατιανά. Δεν 

είχαµε ένα τραγούδι για κάθε χορό, αλλά πολλά. Αντίθετα στη Σεµέντρα είχαν 

πιο ιδιαίτερους χορούς....’1 αναφέρει πρόσφυγας από την Αρτάκη. Αργότερα 

και µέχρι σήµερα οι δύο εθνοτικές οµάδες έπαψαν να έχουν αντιπαραθέσεις, 

καθώς, όταν ξεπεράστηκε το ζήτηµα της ετερογλωσσίας, η προσφυγική 

καταγωγή και των δύο λειτούργησε ως παράγοντας προσέγγισης µεταξύ τους. 

Είναι γεγονός ότι σήµερα οι κάτοικοι του χωριού, ιδίως οι νέοι, συνεχίζουν την 

καππαδοκική τους παράδοση τραγουδώντας τα τραγούδια και χορεύοντας τους 

κυκλικούς και τους χορούς των κουταλιών, είτε µέσα από εκδηλώσεις του 

πολιτιστικού συλλόγου είτε και σε πραγµατικές καταστάσεις όπως σε γάµους, 

γλέντια και πανηγύρια. Δυστυχώς όµως τα µοιρολόγια και κάποια καθιστικά 

τραγούδια που λέγονταν στο Σεµέντερε της Καππαδοκίας δεν τραγουδιούνται 

πλέον από τους νέους παρά µόνο από κάποιους παλιούς πρόσφυγες που έχουν 

αποµείνει στο χωριό. Οι λόγοι ίσως να είναι η δυσκολία προσέγγισης του 

µουσικού ιδιώµατος από τη µια και η δυσκολία προσέγγισης του γλωσικού 

ιδιώµατος από την άλλη λόγω της ετερογλωσσίας των τραγουδιών. Από αυτό 

προκύπτει και η ανάγκη συστηµατικής καταγραφής των τραγουδιών για την 

διευκόλυνση µιας τέτοιας διαδικασίας. 
 

 

 

 

 

 

 

1. Ελισάβετ Κοκκινίδου, Διπλωµατική εργασία µε θέµα “Αναµνήσεις απ’την πατρίδα: Η χορευτική 
παράδοση των Σηµαντρινών προσφύγων”, Φεβρουάριος 2006, σελ. 20	  
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Τραγούδια της Καππαδοκίας1 

 

 Στη συνέχεια θα παραθέσουµε κάποια τραγούδια ενδεικτικά από 
διάφορα είδη: 

Α) Μοιρολόγια 

 Τα µοιρολόγια είναι τραγούδια που λεγόταν και συνεχίζουν να λέγονται 
ακόµη και σήµερα σε στιγµές λύπης και θλίψης. Τον κάθε πόνο που είχανε για 
κάτι κακό που συνέβαινε στην οικογένειά τους και τους φίλους τους τον 
µετέτρεπαν σε τραγούδι. 

1. Σιµεονούµ 

Σε αυτό το µοιρολόι η µάνα περιµένει τον γιό της να επιστρέψει, ο οποίος ήταν 
αντάρτης στα βουνά και πιάστηκε από τους Τούρκους. Θρηνεί το παιδί της το 
οποίο πεθαίνει µέσα στη φυλακή. 

Τούρκικα:     Καραµανλίδικα: 
 
Çıkamadım karlar, dağlar başına  Τζικαµαδίµ καρλάρ, δαγλάρ πασινά 
Kara haber gitmiş anam kaya başına         Καρά χαµπέρ γκιτµίς ανάµ καγιά πασινά 
Simeon’um , Simeon’um, efe Simeon’um   Σιµεονούµ, Σιµεονούµ, εφέ Σιµεονούµ 
Simeon’um , Simeon’um, efe Simeon’um   Σιµεονούµ, Σιµεονούµ, εφέ Σιµεονούµ 
Simeon’uma olanlardan   Σιµεονουµά ολανλαρδάν  
Ben de pişmanım    Πέν δε πισµάνιµ 
Türklerin yarısı anam, benim düşmanım  Τουρκλερίν γιαρισι  ανάµ, πενίµ 

δουσµανίµ 
Akşam olur mabushane kitlenir        Ακσάµ ολούρ µαπουσχανέ κιτλενίρ 
Akşam olur mabushane kitlenir       Ακσάµ ολούρ µαπουσχανέ κιτλενίρ  
Kimisi de kumar oynar anam     Κιµισί δε κουµάρ ογνάρ ανάµ 
Kimisi de bitlenir       Κιµισί δε πιτλενίρ  
Kimisi de kumar oynar anam      Κιµισί δε κουµάρ ογνάρ ανάµ 
Kimisi de bitlenir        Κιµισί δε πιτλενίρ 
Simeon’um , Simeon’um, efe Simeon’um  Σιµεονούµ, Σιµεονούµ, εφέ Σιµεονούµ 
Simeon’uma olanlardan         Σιµεονουµά ολανλαρδάν 
Ben de pişmanım         Πέν δε πισµάνιµ 

 

Μετάφραση: 

Δεν µπόρεσα να ανέβω στα χιόνια, στα βουνά  
Έφτασαν τα κακά νέα µάνα µου πέρα από τους βράχους  
Σίµο µου, Σίµο µου, παλικάρι µου, Σίµο µου 

1. Μαρτυρία της κυρίας Οσίας Εδιάρογλου από προσωπική συνέντευξη στις 26 Οκτωβρίου και στις 12 
Νοεµβρίου 2010 
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Σίµο µου, Σίµο µου, παλικάρι µου, Σίµο µου 
Για αυτά που έπαθε ο Σίµος  
Μετανιώνω και εγώ  
Οι µισοί από τους Τούρκους είναι εχθροί µου 
Βραδιάζει και κλειδώνουν οι φυλακές  
Βραδιάζει και κλειδώνουν οι φυλακές  
Και άλλοι παίζουν κουµάρι, παίζουν µάνα µου 
Και άλλοι ψειριάζονται   
Και άλλοι παίζουν κουµάρι, παίζουν µάνα µου 
Και άλλοι ψειριάζονται   
Σίµο µου, Σίµο µου, παλικάρι µου, Σίµο µου 
Για αυτά που έπαθε ο Σίµος  
Μετανιώνω και εγώ  
 

2. Αχ ανάµ, ανάµ 

Τούρκικα:     Καραµανλίδικα: 
 
Ah anam anam    Αχ ανάµ ανάµ  
Ciğerim anam     Δζιγιερίµ ανάµ 
Bir sepetle geldiniz    Πίρ σεπέτλε γκελδινίζ 
Bir tekneden geldiniz    Πίρ τεκνεδέν γκελδινίζ 
Eksik, kusur dedimse    Εκσίκ, κουσούρ δεδίγσεµ 
Kusura bakma, kusura bakma   Κουσουρά µπάκµα, κουσουρά µπάκµα 
Gide gide gitmez oldu dizlerim  Γκιδέ γκιδέ γκιτµέζ ολδού διζλερίµ 
Ağlamaktan kan doluyor gözlerim  Αγλαµάκταν κάν δολούγιορ γκοζλερίµ 
Bir mektup yazdım anam   Μπίρ µεκτούπ γιαζντίµ ανάµ  
Ucu kareli     Ουδζού καρελί 
Koynuna koy da oku    Κογνουνά κογ δα οκού 
Az mı anam çektiklerim   Αζ µι ανάµ τζεκτικλερίµ 
Tabancamı çektim, ateş almadı  Ταπάνδζαµί τζεκτίµ, ατές άλµαδι 
Yanıma baktım, kimse kalmadı  Γιανιµά πακτίµ, κιµσελέρ κάλµαδι 
Aşağı baktım insan yok,   Ασαγί πακτίµ ινσάν γιόκ, 
Yukarı baktım paşam yok   Γιουκαρί πακτίµ πασάµ γιόκ 
Her yere baktım da kimse yok  Χερ γερέ πακτίµ δα κίµσε γιόκ 
Aman annem garib annem   Αµάν αννέµ γκαρίπ αννέµ 
Dertli annem     Δερτλί αννέµ 
Ağlarım, ağlarım    Αγλάριµ, αγλάριµ 
Çektiklerime     Τζεκτικλεριµέ 
Ağlama, ağlama    Αγλάµα, αγλάµα 
Ağlarım çektiklerime    Αγλάριµ τζεκτικλεριµέ 
Pencereden kar geliyor   Πένδζερεδέν κάρ γκελίγιορ 
Ayrılık da bize zor geliyor, zor geliyor  Αγριλίκ δα πιζέ ζόρ γκελίγιορ, ζόρ 

γκελίγιορ 
Ah anam, dertli anam,    Άχ ανάµ, δερτλί ανάµ 
Oh annem     Όχ αννέµ 
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Μετάφραση: 

Αχ µάνα µου, µάνα µου 
Καρδιά µου µάνα µου 
Ήρθατε από ένα καλάθι 
Ήρθατε από ένα καράβι 
Αν είπα κάτι λειψό, κάτι λάθος  
Μην µε παρεξηγείς, µην µε παρεξηγείς  
Αµάν αδερφέ µου, αδερφέ µου 
Πηγαίνοντας πηγαίνοντας δεν πήγαιναν τα πόδια µου 
Από το κλάµα γεµίζουν από αίµα τα µάτια µου   
Έγραψα ένα γράµµα µάνα µου  
Στην άκρη του είναι καρό  
Να το βάλεις στην ψυχή σου και να το διαβάσεις  
Δεν είναι λίγα αυτά που πέρασα µάνα µου 
Τράβηξα την σκανδάλη, δεν πήρε φωτιά  
Κοίταξα δίπλα µου, δεν έµεινε κανείς  
Κοίταξα κάτω δεν υπάρχει κανείς, 
Κοίταξα πάνω δεν υπάρχει ο πασάς µου 
Κοίταξα παντού και δεν υπάρχει κανένας  
Αχ µάνα µου κακοµοίρα µάνα µου 
Παραπονεµένη µάνα µου 
Κλαίω, κλαίω 
Για αυτά που έχω περάσει 
Μην κλαίς, µην κλαίς  
Κλαίω για αυτά που πέρασα  
Από το παράθυρο έρχεται χιόνι 
Και ο χωρισµός, µας έρχεται δύσκολος   
Αχ µάνα µου, παραπονεµένη µάνα µου 
Αχ µάνα µου 
 

3. Αµάν καρδέσιµ 

Τούρκικα:    Καραµανλίδικα: 
 
Yoldan geldin yorgun musun? Γιολδάν γκελδίν γιοργκούν µουσούν; 
Bana söyle yoksa dargın mısın? Πανά σογλέ γιόκσα δαργίν µισίν; 
Aman benim emektarım  Αµάν πενίµ εµεκταρίµ 
Hasta kardeşim   Χαστά καρδεσίµ 
Otomobile bindirdiler   Οτοµοµπιλέ µπινδιρδιλέρ 
Hastaneye götürdüler, götürdüler Χαστανεγιέ γκοτούρδουλέρ, γκοτούρδουλέρ 
Hastaneye girmeden,   Χαστανεγιέ γκίρµεδέν, 
Kefeni giydirdiler   Κεφενί γκίγδιρδιλέρ 
Fırın üstünde kürek   Φιρίν ουστουνδέ κουρέκ 
Ne yanarsın sen yürek   Νε γιανάρσιν σεν γιουρέκ 
Her acıya dayandım   Χερ αδζιγιά δαγιανδίµ 
Dayan sen daha yürek   Δαγιάν σεν δαχά γιουρέκ 
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Μετάφραση: 

Ήρθες από δρόµο, είσαι κουρασµένος; 
Πες µου µήπως είσαι θυµωµένος; 
Αχ ταλαιπωρηµένε µου 
Άρρωστε µου αδερφέ 
Τον έβαλαν στο αυτοκίνητο 
Τον πήγαν στο νοσοκοµείο, τον πήγαν 
Πριν µπει στο νοσοκοµείο 
Τον έβαλαν στο σάβανο 
Πάνω στο φούρνο φτυάρι  
Πως καίγεσαι εσύ ψυχή 
Άντεξα τον κάθε πόνο 
Άντεξε ακόµα εσύ ψυχή 
 

4. Δολδού γιουρεγίµ δολδού1 

Τούρκικα:     Καραµανλίδικα: 
 
Doldu yüreğim doldu    Δολδού γιουρεγίµ δολδού 
Duramıyorum, duramıyorum   Δουράµιγιορούµ, δουράµιγιορούµ 
Usul usul git de    Ουσούλ ουσούλ γκίτ δε 
Uğurlar olsun     Ουγουρλάρ όλσουν 
Uğurlar olsun     Ουγουρλάρ όλσουν 
Bastığın yerde de    Παστιγίν γιερδέ δε 
Evlatlarına teberi kalsın   Εβλατλαρίν τεπερί καλσίν  
Ne deyim de ağlayım    Νε δεγίπ δε αγλαγίµ 
Ne deyim de söyleyim   Νε δεγίπ δε σογλεγίµ 
Bir mektup yazdım da    Πίρ µεκτούπ γιαζδίµ δα 
Sevenin uğruna    Σεβενίν ουγρουνά 
Dayanmaz yürek    Δαγιανµάζ γιουρέκ 
Çektim tabancamı da, ateş almadı  Τζεκτίµ ταπάνδζαµί δα, ατές άλµαδι 
Dört bir etrafıma baktım da, kimse   Δόρτ πίρ ετραφιµά πακτίµ δα, κίµσε  
kalmadı     κάλµαδι  
Kalmadı,     Κάλµαδι,   
Anan yok ki giden yana yana ağlasın,  Ανάν γιόκ κι γκιδέν γιανά γιανά  
ağlasın      αγλασίν, αγλασίν  
Baban yok ki yokluğunu kaldırsın Μπαµπάν γιόκ κι γιοκλουγουνού 

καλδιρσίν 
Çektim tabancamı da,  Τζεκτίµ ταµπάντζαµί δα, 
Ateş almadı, almadı    Ατές άλµαδι, άλµαδι 
Etrafıma baktım da,     Ετραφιµά µπακδίµ δα, 
kimse kalmadı, kalmadı Κίµσε κάλµαδι, κάλµαδι 

 

1. Μαρτυρία της κυρίας Δέσποινας Παυλίδου από προσωπική συνέντευξη στις 26 Οκτωβρίου 2010 
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Μετάφραση: 

Γέµισε η ψυχή µου γέµισε 
Δεν µπορώ να σταθώ, δεν µπορώ 
Για να φύγεις σιγά σιγά  
Να πας στο καλό 
Να πας στο καλό 
Και στο µέρος που πατάς  
Να µείνει σηµάδι για τα παιδιά σου 
Τι να πω και να κλάψω 
Τι να πω και να κλάψω 
Έγραψα ένα γράµµα 
Για την αγάπη 
Δεν αντέχει η καρδιά 
Τράβηξα την σκανδάλη, δεν πήρε φωτιά   
Κοίταξα τριγύρω µου δεν έµεινε κανείς  
Δεν έµεινε, 
Δεν έχεις µάνα, για να κλάψει µε πόνο 
Δεν έχεις µπαµπά για να αντιµετωπίσει την απουσία σου 
Τράβηξα την σκανδάλη και, 
δεν πήρε φωτιά, δεν πήρε   
Κοίταξα τριγύρω µου και,  
δεν έµεινε κανείς δεν έµεινε 
 

5. Πίρ τεκνεδέν γκελδινίζ 1 

Τούρκικα:     Καραµανλίδικα: 
 
Bir tekneden geldiniz    Πίρ τεκνεδέν γκελδινίζ 
Bir sepetten giydiniz    Πίρ σεπεττέν γκιγδινίζ 
Eksik, kusur dediysem   Εκσίκ, κουσούρ δεδίγσεµ 
Kusura bakma, kusura bakma   Κουσουρά µπάκµα, κουσουρά µπάκµα 
Aman benim kardeşim, kardeşim  Αµάν µπενίµ καρδεσίµ, καρδεσίµ 
Gide gide gitmiş    Γκιτέ γκιτέ γκιτµίς  
Ağlamaktan kan doluyor gözlerim  Αγλαµακτάν καν δολούγιορ γκοζλερίµ 
Ağlamaktan kan doluyor gözlerim   Αγλαµακτάν καν δολούγιορ γκοζλερίµ 
Ah güvecini boğazladım   Αχ γκουβερδζινί µπογαζλαδίµ 
Altın tasa da     Αλτίν τασά δα 
Bende senin isminde beklerdim  Πένδε σενίν ισµινδέ µπεκλέρδιµ 
Beklerdim sevdanı yavrum, oy oy  Μπεκλέρδιµ σεβδανί γιαβρούµ, ογ ογ 
Odalar yaptırdım bir ucdan uca  Οδαλάρ γιαπτιρντίµ πίρ ουδζδάν ουδζά 
İçine girip yatamadım üç gün üç gece  Ιτζινέ γκιρίπ γιατάµαδιµ   ουτζ γκιούν 

ουτζ γκεδζέ  
Akşam olur uykusunu arar,    Ακσάµ ολούρ ουγκουσουνού αράρ, 
Bende seni, nerde arayıp bulayım, bulayım  Πέντε σενί, νέρδε αραγίπ µπουλαγίµ,  
Aman, aman      Αµάν, αµάν 

1. Παλιά ηχογράφηση της Οσίας Εδιάρογλου, ευγενική παραχώρηση της ιδίας 
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Μετάφραση: 

Ήρθατε από ένα καράβι 
Φορέσατε από ένα καλάθι 
Αν είπα κάτι λειψώ, κάτι λάθος  
Μην µε παρεξηγείς, µην µε παρεξηγείς  
Αµάν αδερφέ µου, αδερφέ µου 
Πήγε πήγε πηγαίνοντας  
Από το κλάµα γεµίζει αίµα στα µάτια µου   
Από το κλάµα γεµίζει αίµα στα µάτια µου   
Αχ έπνιξα το περιστέρι 
Στο χρυσό τάσι 
Και εγώ περίµενα για το όνοµα σου 
Περίµενα για την αγάπη σου,  
Έφτιαξα δωµάτια από άκρη σε άκρη 
Δεν µπόρεσα να µπω µέσα να κοιµηθώ ούτε για τρεις µέρες 
Βραδιάζει ψάχνει τον ύπνο του 
Και εγώ εσένα, που να ψάξω να σε βρώ, να σε βρώ  
Αχ αγάπη µου 
Αµάν, Αµάν  
 

6. Μοιρολόι για τον Νίκο 

Το µοιρολόι αυτό αναφέρεται στον Νίκο, κάτοικο των σηµερινών Σηµάντρων, 
ο οποίος δεν είχε προλάβει καλά καλά να φτιάξει το δικό του πρατήριο 
καυσίµων στο χωριό και µετά από λίγες µέρες απεβίωσε. Στην κηδεία του η 
µάνα του ζητά από την κυρία Οσία να πει ένα µοιρολόι για τον γιο της. 

Τούρκικα:   Καραµανλίδικα: 
 
Dükkanlar yaptırdın  Δουκκανλάρ γιαπτιρδίν  
Bir ucdan uca   Πίρ ουδζδάν ουδζά 
İçine girip çalışamadın Ιτζινέ γκιρίπ τζαλισάµαδιν  
Üç gün üç hafta  Ούτζ γκούν ούτζ χαφτά 
Aman benim emekterim Αµάν πενίµ εµεκτερίµ 
Odalar yaptırdın  Οδαλάρ γιαπτιρδίν 
Bir ucdan uca    Πίρ ουδζδάν ουδζά 
İçinde kalkıp yatamadın  Ιτζινδέ καλκίπ γιατάµαδίν 
Üç gün üç gece   Ούτζ γκούν ούτζ γκεδζέ 
İçinde kalkıp yatamadın  Ιτζινδέ καλκίπ γιατάµαδίν 
Üç gün üç gece   Ούτζ γκούν ούτζ γκεδζέ 

 

Μετάφραση: 

Έφτιαξα καταστήµατα 
Από µια άκρη στην άλλη 
Δεν µπόρεσα να µπω µέσα να δουλέψω 
Τρεις µέρες τρείς εβδοµάδες  
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Αχ οι κόποι µου 
Έφτιαξα δωµάτια 
Από µια άκρη στην άλλη 
Δεν µπόρεσα να µείνω να κοιµηθώ µέσα  
Τρεις µέρες, τρεις νύχτες   
 

Β) Τραγούδια που χρησιµοποιούνταν στους κυκλικούς χορούς της 
Καππαδοκίας1 

 Τα τραγούδια αυτά λέγονταν χορεύοντας τους κυκλικούς χορούς της 
περιοχής της Καππαδοκίας. 

1. Αζιζία 

 Στον χορό αυτό µπαίνουν πρώτοι οι άντρες και µετά οι γυναίκες. Το 
πιάσιµο των χεριών είναι σταυρωτό. 

Τούρκικα:     Καραµανλίδικα: 
 
Bir sigara ver bana    Πίρ σιγκάρα βέρ πανά 
Dumana bak dumana    Δουµανά βακ δουµανά 
Dumana bak dumana    Δουµανά βακ δουµανά 
Ne ben öldüm, kudurdum   Νε πέν ολδούµ κουδουρδούµ 
Ne sen geldin imana    Νε σέν γελδίν ιµανά  
Ne sen geldin imana    Νε σέν γελδίν ιµανά 
Ah mili mili mili    Αχ µιλί µιλί µιλί 
Geliyordu o deli    Γκελίγιορδού ο δελί 
Ah beni saramadın    Αχ πενί σαράµαδιν 
Kuş kadar olamadım    Κους καδάρ ολάµαδιµ 
Kuş kadar olamadım    Κους καδάρ ολάµαδιµ 
Ben bir ad alamadım    Πέν πίρ άδ αλάµαδιµ 
Kuşlar adını aldı    Κουσλάρ αδινί αλδί 
Ben bir ad alamadım    Πέν πίρ άδ αλάµαδιµ 
Ben bir ad alamadım    Πέν πίρ άδ αλάµαδιµ  
Ah mili mili mili    Αχ µιλί µιλί µιλί 
Geliyordu o deli    Γκελίγιορδού ο δελί   
Ah beni saramadın     Αχ πενί σαράµαδιν  
Kuş kadar olamadım    Κους καδάρ ολάµαδιµ 
Ben bir ad alamadım     Πέν πίρ άδ αλάµαδιµ 
Köprünün adı diken    Κοπρουνούν αδί δικέν 
Yaktın da beni gül iken   Γιακτείν δα πενί γκούλ ικέν   
Yaktın da beni gül iken    Γιακτείν δα πενί γκούλ ικέν   
Allah da seni yaksın    Αλλάχ δα σενί γιακσείν 
Üç günlük gelin iken    Ούτζ γκουνλούκ γκελίν ικέν 
Üç günlük gelin iken     Ούτζ γκουνλούκ γκελίν ικέν 
Ah mili mili mili     Αχ µιλί µιλί µιλί 

1. Παλιά ηχογράφιση της κυρίας Οσίας Εδιάρογλου, ευγενική παραχώρηση της ιδίας	  
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Geliyordu o deli    Γκελίγιορδού ο δελί 
Ah beni saramadın    Αχ πενί σαράµαδιν   
Kuş kadar olamadım    Κους καδάρ ολάµαδιµ 
Ben bir ad alamadım     Πέν πίρ άδ αλάµαδιµ 

Μετάφραση: 
Δώσε µου ένα τσιγάρο 
Κοίταξε τον καπνό, κοίταξε 
Κοίταξε τον καπνό, κοίταξε 
Ούτε εγώ πέθανα, λύσσαξα 
Ούτε εσύ έβαλες µυαλό 
Ούτε εσύ έβαλες µυαλό 
Αχ µίλι, µίλι, µίλι 
Ερχόταν εκείνος ο τρελός  
Αχ δεν µπόρεσες να µε αγκαλιάσεις 
Δεν µπόρεσα να γίνω ούτε σαν το πουλί 
Δεν µπόρεσα να γίνω ούτε σαν το πουλί 
Δεν µπόρεσα να πάρω ένα όνοµα 
Τα πουλιά πήραν το όνοµα τους 
Εγώ δεν µπόρεσα να πάρω ένα όνοµα 
Δεν µπόρεσα να πάρω ένα όνοµα 
Αχ µίλι, µίλι, µίλι 
Ερχόταν εκείνος ο τρελός  
Αχ δεν µπόρεσες να µε αγκαλιάσεις 
Δεν µπόρεσα να γίνω ούτε σαν το πουλί 
Δεν µπόρεσα να πάρω ένα όνοµα 
Το όνοµα της γέφυρας είναι αγκάθι 
Με έκαψες ενώ ήµουν ένα τριαντάφυλλο 
Με έκαψες ενώ ήµουν ένα τριαντάφυλλο 
Και ο Θεός να κάψει εσένα 
Ενώ ήµουν νύφη τριών ηµερών  
Ενώ ήµουν νύφη τριών ηµερών  
Αχ µίλι 
Ερχόταν εκείνος ο τρελός  
Αχ δεν µπόρεσες να µε αγκαλιάσεις 
Δεν µπόρεσα να γίνω ούτε σαν το πουλί 
Δεν µπόρεσα να πάρω ένα όνοµα 

2. Λέιλιµ γιάρ 

 Ο χορός αυτός είναι ζωηρός, χορεύεται από άντρες και γυναίκες και τα 
χέρια κουνιούνται µπρος πίσω στον δίσηµο ρυθµό του τραγουδιού. 

Τούρκικα:      Καραµανλίδικα: 
 
Hey güzel güzel doğmuş    Χέγ γκουζέλ γκουζέλ δογµούς  
Hey güzel güzel doğmuş     Χέγ γκουζέλ γκουζέλ δογµούς 
Saçların omuz olmuş     Σατζλαρίν οµούζ ολµούς  
Saçların omuz olmuş      Σατζλαρίν οµούζ ολµούς 
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Her gün o mu çalışır     Χέρ γκούν ο µου τζαλισίρ 
Korkarım o çalışır     Κορκάρειµ ο τζαλισείρ 
Delirmemiş bir çiçek     Δελίρµεµίς πίρ τζιτζέκ 
Orak getirin biçek     Οράκ γετίριν πίτζεκ 
Orak getirin biçek      Οράκ γετίριν πίτζεκ 
Değirmenin üstünde     Δεγίρµενην ουστούνδε 
Değirmenin üstünde      Δεγίρµενην ουστούνδε 
Kalayladım kazanı     Καλαγλαδείµ καζάνη 
Kalayladım kazanı      Καλαγλαδείµ καζάνη 
Anan senin yanında     Άναν σένιν γιανίντα 
Baban senin yanında     Πάπαν σένιν γιανίντα 
Öptüm, sevdim kızını     Όπτούµ σέβδιµ κιζίνι 
Öptüm, sevdim kızını      Όπτούµ σέβδιµ κιζίνι 
Dağdan elma eriyor     Δάγδαν έλµα ερίγιορ 
Dağdan elma eriyor     Δάγδαν έλµα ερίγιορ 
Fırıl fırıl dönüyor     Φίριλ φίριλ δονούγιορ 
Fırıl fırıl dönüyor      Φίριλ φίριλ δονούγιορ 
Ağlama nazlı kızım     Άγλαµα ναζλί κίζιµ  
Ağlama nazlı kızım      Άγλαµα ναζλί κίζιµ  
Sana kısmet geliyor     Σάνα κίσµετ γελίγιορ 
Sana kısmet geliyor     Σάνα κίσµετ γελίγιορ 

 

Μετάφραση: 

Βρε όµορφη όµορφη που γεννήθηκες  
Βρε όµορφη όµορφη που γεννήθηκες  
Τα µαλλιά σου έγιναν ώµο 
Τα µαλλιά σου έγιναν ώµο 
Κάθε µέρα δουλεύει αυτός 
Φοβάµαι ότι δουλεύει αυτός  
Ένα λουλούδι µε τα λογικά του 
Φέρτε σκερπάνι να θερίσουµε 
Φέρτε σκερπάνι να θερίσουµε 
Πάνω από τον µύλο 
Πάνω από τον µύλο 
Γάνωσα το καζάνι 
Γάνωσα το καζάνι 
Η µάνα σου είναι δίπλα σου 
Ο µπαµπάς σου είναι δίπλα σου 
Φίλησα, αγάπησα την κόρη σου 
Φίλησα, αγάπησα την κόρη σου 
Γυρίζει γύρω-γύρω 
Μην κλαίς ναζιάρα κόρη µου 
Μην κλαίς ναζιάρα κόρη µου 
Έρχεται γαµπρός για σένα 
Έρχεται γαµπρός για σένα 
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Γ) Τραγούδια που χρησιµοποιούνταν στους χορούς των κουταλιών 1 

1. Κατιφέ 
Ο χορός “κατιφέ” χορεύεται µόνο από γυναίκες, αντικρυστά η µία από την 
άλλη. Βαρύς και τελετουργικός. 
 
Τούρκικα:     Καραµανλίδικα: 
 
Kadifeden kesesi     Καδίφεδεν κεσέση 
Kahveden gelir sesi    Καχβεδέν γελίρ σεσή 
Oturmuş kumar oynar    Οτουρµούς κουµάρ ογνάρ 
Ciğerimin, ah ciğerimin köşesi  Δζιγεριµήν, αχ δζιγεριµήν κόσεση 
Oturmuş kumar oynar    Οτουρµούς κουµάρ ογνάρ 
Ciğerimin ah ciğerimin köşesi   Δζιγεριµήν, αχ δζιγεριµήν κόσεση 
Ben bir ördek olaydım   Πέν πίρ ορδέκ ολάγδειµ   
Göl üstünde duraydım    Γκόλ ουστούντε δουράγδειµ 
Gelen geçen yolculara    Γκελέν γετζέν γιολδζουλαρά 
Ben yarımı ah ben yarımı soraydım  Πέν γιαριµί αχ πέν γιαριµί σόραγδειµ 
Gelen geçen yolculara    Γκελέν γετζέν γιολδζουλαρά 
Ben yarımı ah ben yarımı soraydım   Πέν γιαριµί αχ πέν γιαριµί σόραγδειµ 
İki çeşme yan yana    Ικί τζεσµέ γιάν γιανά  
Su içtim kana kana    Σού ιτζτείµ κανά κανά 
Seni de doğuran ana    Σενί δε δογουράν ανά 
Olsun bana, ah olsun bana kaynana  Ολσούν πανά, αχ ολσούν πανά καγνανά 
İki çeşme yan yana     Ικί τζεσµέ γιάν γιανά 
Sabun da koydum başına   Σαπούν δα κογδούµ πασινά 
Sevda nedir bilmezdim   Σέβντα νέδιρ πιλµεζδίµ 
O da geldi, ah o da geldi başıma  Ο δα γελδί, αχ ο δα γελδί πάσιµα 
Sevda nedir bilmezdim    Σέβντα νέδιρ πιλµεζδίµ 
O da geldi, ah o da geldi başıma   Ο δα γελδί, αχ ο δα γελδί πάσιµα 

 

Μετάφραση: 

Από βελούδο το πουγκί του 
Από το καφενείο έρχεται η φωνή του 
Κάθεται και παίζει κουµάρι 
Σπλάχνο µου, αχ σπλάχνο µου 
Κάθεται και παίζει κουµάρι 
Σπλάχνο µου, αχ σπλάχνο µου 
Να ήµουν µια πάπια  
Να στεκόµουν πάνω στη λίµνη 
Στους επιβάτες που έρχονται και φεύγουν 
Να ρωτούσα την αγάπη µου, αχ να ρωτούσα την αγάπη µου 
Δυο κρήνες δίπλα δίπλα 

1. Παλιά ηχογράφηση της κυρίας Οσίας Εδιάρογλου, ευγενική παραχώρηση της ιδίας 
	  



	   37	  

Ήπια νερό διψασµένα 
Η µάνα που σε γέννησε 
Ας γίνει σε µένα, αχ ας γίνει σε µένα πεθερά  
Δυο κρήνες δίπλα δίπλα 
Έβαλα σαπούνι στο κεφάλι µου 
Δεν ήξερα τι σήµαινε αγάπη 
Ήρθε και αυτό, αχ ήρθε και αυτό στο κεφάλι µου 
Δεν ήξερα τι σήµαινε αγάπη 
Ήρθε και αυτό, αχ ήρθε και αυτό στο κεφάλι µου 
 

2. Τσαϊρντά 
Είναι αντρικός χορός, ζωηρός και γρήγορος. 
 
Τούρκικα:     Καραµανλίδικα: 
Çıktım çınarın başına    Τζικτίµ τζιναρίν πασινά 
Vay vay aman     Βαϊ βαϊ αµάν 
Gel gel aman     Γέλ γέλ αµάν 
Eyledim dumdum kurşuna   Εϊλεδίµ δουµδούµ κουρσουνά 
Leylim ley leylim ley    Λεϊλίµ λεϊ λεϊλίµ λεϊ 
Kibarım aman     Κιπαρήµ αµάν 
Çayırda buldum seni    Τζαγιρδά πουλδούµ σενί 
Saçından tuttum seni    Σατζινδάν τουττούµ σενί 
Öpmeye kıyamadım    Οπµεγέ κιγιαµαδίµ 
Ellere verdim seni    Ελλερέ βερδίµ σενί 
Ah oğlum fikirli oğlum   Αχ ογλούµ φικιρλί ογλούµ  
Vay vay aman     Βαϊ βαϊ αµάν 
Gel gel aman     Γκέλ γκέλ αµάν 
Eyledim dumdum kurşuna   Εϊλεδείµ δουµδούµ κουρσουνά 
Leylim ley leylim ley     Λεϊλίµ λεϊ λεϊλίµ λεϊ 
Kibarım aman     Κιπαρήµ αµάν   
Çayırın içi geçilmez    Τζαγιρίν ιτζί γετζιλµέζ 
Sular soğuk içilmez    Σουλάρ σογούκ ιτζιλµέζ  
Bana yardan geç derler   Πανά γιαρδάν γκέτζ δερλέρ 
Yar tatlıdır geçilmez    Γιάρ τατλίδιρ γετζιλµέζ 
Adana’dan gece geçtim   Αδάναδαν γεδζέ γετζτείµ  
Vay vay aman     Βαϊ βαϊ αµάν 
Gel gel aman     Γκέλ γκέλ αµάν 
Ayağıma battı diken    Αγιαγιµά παττί δικέν 
Leylim yar leylim yar     Λεϊλίµ γιάρ λεϊλίµ γιάρ 
Aslanım aman     Ασλάνιµ αµάν 
Ayağıma battı diken     Αγιαγιµά παττί δικέν 
Leylim yar leylim yar     Λεϊλίµ γιάρ λεϊλίµ γιάρ 
Kibarım aman      Κιπαρήµ αµάν 
Çayırda buldum seni     Τζαγιρδά πουλδούµ σενί 
Saçından tuttum seni    Σατζιντάν τουττούµ σενί 
Öpmeye kıyamadım    Οπµεγέ κιγιαµαδίµ 
 
Ellere verdim seni     Ελλερέ βερδίµ σενί 
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Adana’dan gece geçtim    Αδάναδαν γεδζέ γετζτίµ 
Vay vay aman     Βαϊ βαϊ αµάν 
Gel gel aman      Γκέλ γκέλ αµάν 
Ayağıma battı diken     Αγιαγιµά παττί δικέν 
Leylim yar leylim yar     Λεϊλίµ γιάρ λεϊλίµ γιάρ 
Kibarım aman      Κιπαρήµ αµάν 
Ayağıma battı diken     Αγιαγιµά παττί δικέν 
Leylim yar leylim yar    Λεϊλίµ γιάρ λεϊλίµ γιάρ 
Kibarım aman      Κιπαρήµ αµάν 
Çayırda buldum seni     Τζαγιρδά πουλδούµ σενί 
Saçından tuttum seni     Σατζιντάν τουττούµ σενί 
Öpmeye kıyamadım     Οπµεγέ κιγιαµαδείµ 
Ve ellere bıraktım seni   Βε ελλερέ βερδείµ σενί 
 

Μετάφραση: 
Πήγα κοντά στο πλάτανο  
Αχ αµάν αχ 
Έλα έλα αµάν 
Έριξε την σφαίρα ντουµντούµ 
Λεγλίµ λεγ λεγλίµ λεγ 
Ευγενικέ µου αµάν 
Σε βρήκα στο λιβάδι 
Σε έπιασα από το µαλλί 
Δεν άντεξα να σε φιλήσω 
Σε έδωσα σε ξένους  
Αχ γιέ µου, έξυπνε γιέ µου 
Αχ αµάν αχ 
Έλα έλα αµάν 
Έριξε την σφαίρα ντουµντούµ 
Λεγλίµ λεγ λεγλίµ λεγ 
Ευγενικέ µου αµάν 
Δεν µπορείς να µπεις µέσα στο λιβάδι 
Δεν πίνονται κρύα τα νερά 
Μου λένε να ξεπεράσω την αγάπη 
Η αγάπη είναι γλυκιά δεν ξεπερνιέται 
Πέρασα βράδυ από τα Άδανα 
Αχ αµάν αχ 
Έλα έλα αµάν 
Στο πόδι µου µπήκε αγκάθι 
Λεγλίµ λεγ λεγλίµ λεγ 
Παλικάρι µου αµάν 
Στο πόδι µου µπήκε αγκάθι 
Λεγλίµ λεγ λεγλίµ λεγ 
Ευγενικέ µου αµάν 
Σε βρήκα στο λιβάδι 
Σε έπιασα από το µαλλί 
Δεν άντεξα να σε φιλήσω 
Σε έδωσα σε ξένους  
Πέρασα βράδυ από τα Άδανα 
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Αχ αµάν αχ 
Έλα έλα αµάν 
Στο πόδι µου µπήκε αγκάθι 
Λεγλίµ λεγ λεγλίµ λεγ 
Ευγενικέ µου αµάν 
Στο πόδι µου µπήκε αγκάθι 
Λεγλίµ λεγ λεγλίµ λεγ 
Ευγενικέ µου αµάν 
Σε βρήκα στο λιβάδι 
Σε έπιασα από το µαλλί 
Δεν άντεξα να σε φιλήσω 
Και σε άφησα στους ξένους 

 

3. Κόνιαλι 
Ο πιο γνωστός πανµικρασιατικός χορός των κουταλιών. Αρχικά ήταν µόνο 
αντρικός χορός αλλά αργότερα χορεύεται και από γυναίκες. Είναι αρκετά 
ζωηρός χορός. 
 
Τούρκικα:     Καραµανλίδικα: 

Hani ya da benim elli dirhem pastırmam,       Χανί για δα πενίµ ελλί διρχέµ 
pastırmam  παστιρµάµ 
Konyalı’dan başkasına bastırmam  Κόνγιαλιδάν πασκασινά παστηρµάµ 
Konyalım yürü    Κόνγιαλιµ γιουρού  
Yürü yavrum yürü    Γιουρού γιαβρούµ γιουρού 
Aslan yarım yürü    Ασλάν γιάριµ γιουρού 
Kız nişanın geliyor    Κιζ νισανίν γκελίγιορ 
Edalı da yürü     εδαλί δα γιουρού  
Ah,      Αχ, 
Hani ya da benim elli dirhem ırakım   Χανί για δα πενίµ ελλί διρχέµ ιρακίµ  
İçer içer geçmez benim merakım  Ιτζέρ ιτζέρ γετζµέζ πενίµ µερακίµ   
Vay, vay     Βαϊ, βαϊ 
Konyalım yürü     Κόνγιαλιµ γιουρού 
Yürü yavrum yürü     Γιουρού γιαβρούµ γιουρού 
Aslan yarım yürü    Ασλάν γιάριµ γιουρού 
Kız nişanın geliyor     Κιζ νισανίν γκελίγιορ 
Edalı da yürü      εδαλί δα γιουρού 
Ah,      Αχ, 
Yüksek binalardan attım kendimi,  Γιουκσέκ πιναλαρδάν αττείµ κενδιµί, 
kendimi     κενδιµί 
Çok aradım bulamadım dengimi  Τζόκ αραδίµ πουλάµαδιµ δενγκιµί 
Vay, vay      Βαϊ, βαϊ 
Konyalım yürü     Κόνγιαλιµ γιουρού 
Yürü yavrum yürü     Γιουρού γιαβρούµ γιουρού 
Aslan yarım yürü     Ασλάν γιάριµ γιουρού 
Karşıdan geliyor    Καρσιδάν γελιγιόρ 
Edalı da yürü      εδαλί δα γιουρού 
Ah,       Αχ, 
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Hani ya da benim elli dirhem kismisim          Χανί για δα πενίµ ελλί διρχέµ κισµισίµ 
Konyalı’nın sakalına içmişim   Κονγιαλινίν σακαλίνα ιτζµίσιµ 
Vay, vay      Βαϊ, βαϊ 
Konyalım yürü     Κόνγιαλιµ γιουρού 
Yürü yavrum yürü     Γιουρού γιαβρούµ γιουρού 
Aslan yarım yürü     Ασλάν γιάριµ γιουρού 
Karşıdan geliyor     Καρσιδάν γελιγιόρ 
Edalı da yürü      Εδαλί δα γιουρού 

 

Μετάφραση: 
Που είναι τα πενήντα µου δράµια από παστουρµά, παστουρµά 
Σε άλλον εκτός από το Ικόνιο δεν αντέχω 
Άντε αγάπη µου από το Ικόνιο 
Άντε ψυχούλα µου, άντε 
Παλικάρι µου άντε 
Κορίτσι µου πλησιάζουν οι αρραβώνες σου 
Περπάτα µε νάζι  
Αχ, 
Που είναι τα πενήντα µου δράµια από ρακί 
Πίνω πίνω και δεν φεύγει η περιέργεια µου 
Βάι , βάι 
Άντε αγάπη µου από το Ικόνιο 
Άντε ψυχούλα µου, άντε 
Παλικάρι µου άντε 
Κορίτσι µου πλησιάζουν οι αρραβώνες σου 
Περπάτα µε νάζι  
Αχ, 
Πέταξα τον εαυτό µου από υψηλά κτήρια 
Έψαξα πολύ και δεν µπόρεσα να βρω το ταίρι µου  
Βάι , βάι 
Άντε αγάπη µου από το Ικόνιο 
Άντε ψυχούλα µου, άντε 
Παλικάρι µου άντε 
Έρχεται από απέναντι 
Περπάτα µε νάζι  
Αχ, 
Που είναι τα πενήντα µου δράµια από κισµίς  
Πίνω στα γένια της αγάπης µου από το Ικόνιο 
Βάι , βάι 
Άντε αγάπη µου από το Ικόνιο 
Άντε ψυχούλα µου, άντε 
Παλικάρι µου άντε 
Έρχεται από απέναντι 
Περπάτα µε νάζι 
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Δ) Τραγούδια του γάµου 

1. Νυφιάτικο1 

Τούρκικα:     Καραµανλίδικα: 
 
Hazırladılar o çantasını   Χαζιρλαδιλάρ ο τζαντασίνη   
Düzdüler gelin başını    Τσδουζντουλέρ γκελίν πασίνη 
Ağlama gelin ağlama    Αγλάµα γκελίν αγλάµα 
Beni yolumdan eyleme   Πενί γιολουµντάν εγλέµε 
Gelini bindirin ata    Γκελινί πινδίριν ατά 
Götürün kısmetine    Γκοτούρουν κισµετινέ 
Ağlama gelin ağlama    Αγλάµα γκελίν αγλάµα 
Beni yolumdan eyleme   Πενί γολουµντάν εγλέµε 

Μετάφραση: 

Eτοίµασαν την προίκα της  
Τοποθέτησαν το πέπλο της  
Μην κλαίς νύφη µην κλαίς  
Μην µε βγάζεις από το δρόµο µου 
Ανεβάστε την νύφη στο άλογο 
Πήγαινε  την στην τύχη της  
Μην κλαίς νύφη µην κλαίς  
Μην µε βγάζεις από το δρόµο µου 
 

Ε) Καθιστικά τραγούδια 

1. Δερέ γιολού δούζ γκιδέρ2 

 Το τραγούδι αυτό τραγουδιότανε κυρίως από άντρες, σε συνάξεις τους 
έξω σε κάποιο καφενείο. 

 
Τούρκικα:     Καραµανλίδικα: 
 
Dere yolu düz gider     Δερέ γιολού δούζ γκιδέρ 
Yavrum bir kınalı kız gider   Γιαβρούµ πίρ κιναλί κιζ γκιντέρ 
Kuzum bir kınalı kız gider   Κουζούµ πίρ κιναλί κιζ γκιντέρ 
O kız yolu şaşırmış     Ο κίζ γιολού σασιρµίς  
Yavrum inşallah bize gider   Γιαβρούµ ίνσαλλάχ πιζέ γκιντέρ 
Kuzum inşallah bize gider   Κουζούµ ίνσαλλάχ πιζέ γκιντέρ 
Arabamın tekerleği peşinde   Αραπαµίν τεκερλεγί πεσινδέν 
Uçan kuşlar ayrılmasın peşinden  Ουτζάν κουσλάρ αγρίλµασιν πεσίνδέν   
O kız yolu şaşırmış     Ο κίζ γιολού σασιρµείς  

1. Παλιά ηχογράφηση της κυρίας Οσίας Εδιάρογλου, ευγενική παραχώρηση της ιδίας 
2. βλ. υποσηµείωση 1	  
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Yavrum inşallah bize gider   Γιαβρούµ ίνσαλλάχ πιζέ γκιντέρ 
Kuzum inşallah bize gider   Κουζούµ ίνσαλλάχ πιζέ γκιντέρ 
Arabamın tekerleği yan gider   Αραπαµίν τεκερλεγί γιάν γκιντέρ  
Marikama deste deste pul gider  Μαρίκαµα δεστέ δεστέ πούλ γκιντέρ 
Meyhanenin şişeleri parlıyor    Μεϊχανενίν σισελερί παρλίγιορ 
Yavrum, yavrum, yavrum   Γιαβρούµ, γιαβρούµ, γιαβρούµ 
Aman aman     Αµάν, αµάν 
Telefonun tellerini arşınlamalı  Τελεφονούν τελλερίνι αρσινλαµαλί 
Yar üstüne yar seveni    Γιάρ ουστουνέ γιάρ σεβενί   
  kurşunlamalı     κουρσουνλαµαλί 
Gel yanıma da yanıma koyayım   Γκέλ γιανιµά δα γιανιµά κογιαγίµ  
   canıma      δζανιµά 
Kimseler yanmasın aman yansın  Κιµσελέρ γιανµασίν αµάν γιανσίν  
   derdine      δερδινέ 
Telefonun tellerine kuşlar mı    Τελεφονούν τελλερίνε κουσλάρ µι  

  konar      κονάρ  
Yar üstüne yar seveni böyle mı  Γιάρ ουστουνέ γιάρ σεβένι πόγιελε µι 
   yanar      γιανάρ  
Gel yanıma da yanıma koyayım  Γκέλ γιανιµά δα γιανιµά κογιαγίµ  
   canıma      δζανιµά 
Kimseler yanmasın aman yansın   Κιµσελέρ γιανµασίν αµάν γιανσίν  
   derdine      δερδινέ 
Tıkır tıkır duvardan inerken   Τικίρ τικίρ δουβαρδάν ινέρκεν 
Sarıldı boynuma    Σαριλδί πογνουµά 
Sarılıyor sever iken    Σαριλίγιορ σεβέρ ικέν 
Yazması boynuma    Γιαζµασί πογνουµά 
Sarılıyor sever iken     Σαριλίγιορ σεβέρ ικέν 
Gel yanıma da yanıma koyayım   Γκέλ γιανιµά δα γιανιµά κογιαγίµ  

  canıma      δζανιµά 
Kimseler yanmasın aman yansın   Κιµσελέρ γιανµασίν αµάν γιανσίν  

  derdine      δερδινέ 

 

Μετάφραση: 

Είναι ευθύς ο δρόµος για το ποταµάκι  
Ψυχή µου περνάει µια κοπέλα µε χένα 
Καρδιά µου περνάει µια κοπέλα µε χένα 
Το κορίτσι έχασε το δρόµο του 
Ψυχή µου ελπίζω να έρθει σε µας 
Καρδιά µου ελπίζω να έρθει σε µας  
Πίσω από τη ρόδα του αµαξιού µου 
Να µην αποχωριστούν τα πουλιά από πίσω σου 
περνάει µια κοπέλα µε χένα 
πηγαίνει πλαγίως η ρόδα του αµαξιού µου 
για τη Μαρίκα µου φεύγουν ένα µάτσο λεφτά 
λάµπουν τα µπουκάλια της ταβέρνας  
Ψυχή µου, ψυχή µου, ψυχή µου, 
Αµάν αµάν 
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Πρέπει να µετρηθούν µε τον πήχη τα καλώδια του τηλεφώνου  
Πρέπει να πυροβοληθεί αυτός που αγαπάει αγάπη πάνω σε αγάπη 
 Έλα κοντά µου να σε βάλω στη ψυχή µου 
Να µην καεί κανένας, να καεί στο καηµό του 
Στα καλώδια του τηλεφώνου κάθονται πουλιά 
Έτσι καίγεται αυτός που αγαπάει αγάπη πάνω σε αγάπη 
Έλα κοντά µου να σε βάλω στη ψυχή µου 
Να µην καεί κανένας, να καεί στο καηµό του 
Κατεβαίνοντας αργά αργά από τον τοίχο 
Με αγκάλιασε στο λαιµό 
Αγκαλιάζει όταν αγαπάει 
Το ύφασµα της στο λαιµό µου 
Αγκαλιάζει όταν αγαπάει 
Έλα κοντά µου να σε βάλω στη ψυχή µου 
Να µην καεί κανένας, να καεί στο καηµό του 
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Παράρτηµα Εικόνων 
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