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ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ελένη Μαΐστρου
Αρχιτέκτων, καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π
Διεύθυνση: Χανιώτου 13, Π.Ψυχικό, 154.52
emais@central.ntua.gr

Περίληψη
Οι ιστορικές πόλεις και οικισμοί του ελληνικού χώρου εμπεριέχουν σημαντικές πολιτιστικές

αξίες που έχουν διαμορφωθεί μέσα στο χρόνο και σηματοδοτούν τη φυσιογνωμία τους. Το φυσικό
και δομημένο περιβάλλον τους ως αδιαίρετο σύνολο, αποτελεί την κύρια πολιτιστική τους
κληρονομιά και παράλληλα σημαντικό οικονομικό πόρο. Συχνά όμως η κληρονομιά αυτή
καταστρέφεται μέσα από μία διαδικασία κακώς εννοούμενης «ανάπτυξης» η οποία συνήθως
υλοποιείται με κατεδάφιση των ιστορικών κελυφών, με τις χωρίς σχεδιασμό επεκτάσεις τους και με
την τάση υπερεκμετάλλευσης των ιδιοκτησιών που εκφράζεται με τη νέα δόμηση και με επεμβάσεις
που αλλοιώνουν τα ιστορικά κελύφη.

Οι παραπάνω πρακτικές που συχνά απαντώνται, δυστυχώς, στον ελληνικό χώρο είναι τελείως
αντίθετες με τις αρχές τις βιώσιμης ανάπτυξης, με τις σύγχρονες αρχές της επιστήμης της
πολεοδομίας και με τις αρχές της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης όπως αυτές
έχουν καταγραφεί μέσα από διακηρύξεις και «χάρτες» των διεθνών οργανισμών του Icomos, της
Unesco και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σύμφωνα με τις παραπάνω αρχές οι στόχοι ανάπτυξης
και οι στόχοι της προστασίας του περιβάλλοντος, πρέπει να προωθούνται άμεσα συσχετισμένοι μέσα
από τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό που οφείλει να προτείνει ένα συνδυασμένο πλαίσιο
κανόνων και ρυθμίσεων προστασίας και ανάπτυξης, καθώς και ένα συνολικό πρόγραμμα
εφαρμογής και σχέδιο διαχείρισης της εξέλιξης.

Λέξεις - κλειδιά: Ιστορικές πόλεις, Παραδοσιακοί οικισμοί. Προστασία, Διαχείριση, Ανάπτυξη

α. Γενικές Αρχές και Παραδοχές

Η έννοια της «ολοκληρωμένης προστασίας», όπως έχει προσδιοριστεί σε διεθνείς συνθήκες
και κείμενα, έχει γίνει σαφές ότι συνίσταται στη διαφύλαξη και ανάδειξη του συνόλου των υλικών
και άυλων στοιχείων που εκφράζουν την ιστορική, κοινωνική, λειτουργική και πολιτιστική
ταυτότητα ιστορικών πόλεων και οικισμών.

Τα υλικά στοιχεία του τόπου συγκροτούν η γενική εικόνα του: το τοπίο, το φυσικό
περιβάλλον, η πολεοδομική μορφή όπως προέκυψε μέσα από την ιστορική του διαδρομή, ο
παραδοσιακός πολεοδομικός ιστός τα κάθε είδους ιστορικά ίχνη, τα μνημεία και τα ιστορικά
κτίρια, οι αρχαιολογικοί χώροι, ο δημόσιος χώρος.

Αποτελεί κοινή συνείδηση η ανάγκη της από κοινού θεώρησης και διατήρησης της
Αρχιτεκτονικής και Φυσικής κληρονομιάς που συγκροτούν την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα
και το σύστημα των αξιών, του κάθε τόπου. Το φυσικό περιβάλλον περιβάλλει το κτισμένο και
είναι αλληλένδετα συνδεδεμένο με αυτό. Παράλληλα, το δομημένο τοπίο σαν σύνολο σε
συνδυασμό με τα τοπογραφικά και φυσικά χαρακτηριστικά του χώρου αποκτά ιδιαίτερη σημασία
τα τελευταία χρόνια, με την εισαγωγή και του νέου όρου του «ιστορικού πολεοδομικού τοπίου»
(Vienna Memorandum 2005)

mailto:emais@central.ntua.gr
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Τα άυλα στοιχεία του τόπου περιλαμβάνουν την ιστορία του και τα πολιτιστικά
χαρακτηριστικά του, τη συλλογική μνήμη, το κοινωνικό περιεχόμενο, τις λειτουργίες που έχουν
αποκτηθεί διαχρονικά, τις δραστηριότητες των κατοίκων, τη λειτουργία του δημόσιου χώρου, τα
ήθη και έθιμα, τις πολιτιστικές πρακτικές.

Οι βασικές αρχές της ολοκληρωμένης προστασίας όπως τέθηκαν για πρώτη φορά το 1975 με
τη διακήρυξη του Άμστερνταμ και η στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης όπως διαμορφώνεται
μέσα από τα σχετικά κείμενα από το 1987 και μετά, έχουν ταυτόσημους στόχους: Τη διατήρηση
του περιβάλλοντος φυσικού και δομημένου, την ελάττωση της «κατανάλωσης» της γης με τις
υπερβολικές επεκτάσεις, τη διατήρηση των πολιτιστικών και φυσικών πόρων και της ποικιλίας
των χρήσεων, τη διατήρηση υγιούς οικονομικής βάσης (γεωργική γη, παραδοσιακά βιοτεχνικά
επαγγέλματα) και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Τέλος, και στις δύο προσεγγίσεις αναφέρεται
η ανάγκη συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας.

Οι ιστορικές πόλεις και οικισμοί αποτελούν εξελισσόμενους οργανισμούς και ζωντανά
οικιστικά σύνολα. Κατά συνέπεια, ο σχεδιασμός της Προστασίας και Βιώσιμης Ανάπτυξής τους,
ουσιαστικά προϋποθέτει τη διαχείριση των αλλαγών που επιτελούνται σε αυτούς. Το κύριο
στοιχείο των νεώτερων προσεγγίσεων που αφορούν τα ιστορικά σύνολα / πολεοδομικά τοπία,
είναι η αποδοχή της σύγχρονης πραγματικότητας για αλλαγή και η διαχείριση της. Η ανάγκη της
ορθής διαχείρισης των «αλλαγών» στις ιστορικές πόλεις και οικισμούς τονίζει το πρόσφατο
κείμενο του Icomos (Valetta Principles, 2011)

β. Μεταβολές και προβλήματα

Τα υλικά στοιχεία των ιστορικών οικιστικών συνόλων που συγκροτούν την πολιτιστική τους
κληρονομιά, αντιμετωπίζουν κινδύνους καταστροφής η αλλοίωσης που προκύπτουν:

(α) από τις λανθασμένες οριοθετήσεις και τις υπέρμετρες νέες επεκτάσεις των οικισμών, που
αλλοιώνουν την εικόνα του ιστορικού συνόλου και τη σχέση φυσικού και δομημένου χώρου και
καταστρέφουν τη συνεκτικότητα του δομημένου χώρου. Καταστρέφονται οικοσυστήματα και
τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, αυξάνονται οι απαιτήσεις σε μετακινήσεις και για νέα δίκτυα
υποδομής με αποτέλεσμα μεγάλη κατανάλωση ενέργειας και απώλεια οικονομικών πόρων.

(β) από την υπερβολική εκμετάλλευση της γης και την αύξηση του ποσοστού κάλυψης και
των συντελεστών δόμησης, που οδηγούν στην κατεδάφιση των παλαιών κτισμάτων και
αντικατάστασή τους με νέα αλλά και στην αλλοίωση της σχέσης κτισμένου - άκτιστου. Κτίζονται
περιοχές που λόγω των τοπογραφικών και φυσικών χαρακτηριστικών τους ή λόγω της θέσης τους
στον οικιστικό ιστό, θα όφειλαν να παραμείνουν αδόμητες και αποκτούν την ίδια πυκνότητα όλες
οι περιοχές του οικισμού ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

(γ) από την απουσία νομοθετικής οριοθέτησης δημόσιων και ιδιωτικών χώρων και γραμμών
δόμησης, που οδηγεί στην καταπάτηση δημόσιων ή δημοτικών εκτάσεων και στη μετατροπή τους
σε «οικόπεδα»

(δ) από τεχνικά έργα υποδομών ή οδοποιίας που καταστρέφουν την εικόνα του οικισμού και
τις παραδοσιακές επιστρώσεις του δημόσιου χώρου του.

(ε) από λανθασμένες παρεμβάσεις ή ακατάλληλες χρήσεις που οδηγούν σε παραμόρφωση
των ιστορικών κτισμάτων και αλλοίωση της μορφής και λειτουργίας του δημόσιου χώρου.

(στ) από έλλειψη οικονομικών πόρων ή έλλειψη βούλησης για την αποκατάσταση των
ιστορικών κτισμάτων.

(ζ) από τα χαρακτηριστικά της νέας δόμησης, όταν αυτή δεν είναι συμβατή με το ιστορικό
περιβάλλον. Προκαλείται συχνά μεγάλος όγκος λόγω του επιτρεπόμενου Σ.Δ ή λόγω
πραγματοποιούμενων αυθαιρεσιών, μεγάλη επέμβαση στο τοπίο με μεγάλης κλίμακας εκσκαφές,
καταστροφή αγροτικών κατασκευών (πεζούλες, μάντρες, ξερολιθιές), χρήση υλικών ασύμβατων
με το τοπίο και τον τόπο.
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Τα άυλα στοιχεία του οικιστικού συνόλου που συγκροτούν την πολιτιστική του κληρονομιά,
αντιμετωπίζουν κινδύνους εξαφάνισης, αλλοίωσης η υποβάθμισης, λόγω των κοινωνικό -
οικονομικών αλλαγών οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα είτε την απομάκρυνση των μόνιμων
κατοίκων και του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, είτε την εισαγωγή νέων εντατικών χρήσεων
κυρίως τουρισμού και αναψυχής με καταστροφικές για την κλίμακα της ιστορικής πόλης
απαιτήσεις και με κατάληψη του δημόσιου χώρου του οποίου τελικά αλλοιώνεται τόσο η μορφή
όσο και η λειτουργία. Η ένταση αυτών των λειτουργιών και η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού και
της αναψυχής, καταστρέφουν την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου, τον μετατρέπουν σε προϊόν
κατανάλωσης μαζικού τουρισμού, οδηγούν σε υπερβολική αύξηση τιμών γης, υποβαθμίζουν την
ποιότητα ζωής με θόρυβο, καυσαέρια, οπτική ρύπανση και τελικά εκδιώκουν τους κατοίκους.

γ. Ο Σχεδιασμός της προστασίας και ανάπτυξης

Για τη διαχείριση των παραπάνω μεταλλαγών στις ιστορικές πόλεις και οικισμούς, με
παράλληλη διατήρηση των πολιτιστικών τους χαρακτηριστικών και της πολυλειτουργικότητάς
τους, αλλά και για την αναστροφή των προβλημάτων τους, απαιτείται η εισαγωγή των στόχων της
προστασίας και βιώσιμης ανάπτυξης στον Πολεοδομικό και Χωροταξικό Σχεδιασμό. Ο
πολεοδομικός σχεδιασμός θα πρέπει να υπερβαίνει τα όρια του ιστορικού κέντρου και να
επεκτείνεται στην ανάλυση των αναγκών και στην εξέταση των συνεπειών, στο σύνολο της πόλης.
Θα πρέπει ακόμη, να συνοδεύεται από όλα τα συμπληρωματικά νομοθετικά, οικονομικά, και
κοινωνικά μέτρα. Και βέβαια απαιτείται η κατάστρωση ενός ειδικού σχεδίου Προστασίας και ενός
ειδικού σχεδίου Διαχείρισης.

Σημείο έναρξης κάθε σχεδιασμού και κάθε επέμβασης στην πόλη θα πρέπει να είναι η σε
βάθος γνωριμία και κατανόηση της ιστορικής της σημασίας, των μεταλλαγών της και της
σημερινής της κατάστασης. Η αναζήτηση και καταγραφή των ιστορικών, πολιτιστικών,
αρχαιολογικών, και αρχιτεκτονικών αξιών της κάθε πόλης, έχει ιδιαίτερη σημασία προκειμένου να
προγραμματισθεί η προστασία και η διαχείρισή της.

Δεδομένου τέλος, ότι η πολεοδομική προστασία ενδιαφέρεται όχι μόνον για τις πολιτιστικές
και αρχιτεκτονικές αξίες του τόπου αλλά και για τις οικονομικές και κοινωνικές τους προεκτάσεις,
η μελέτη της κοινωνικής και οικονομικής ταυτότητας της ιστορικής πόλης και των οικονομικών
δραστηριοτήτων και δυναμικών που συνέβαλαν στη διαμόρφωσή της, είναι απαραίτητη για την
κατανόηση της σημερινής μορφής της, για την πρόβλεψη των πιθανών μεταλλαγών της και για
την ελεγχόμενη ανάπτυξη και προστασία της.

Ο σχεδιασμός της προστασίας και ανάπτυξης πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Ανάλυση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης (Swot ανάλυση), η οποία σε συνδυασμό
με τη σαφή διατύπωση των στόχων παρέμβασης μπορεί να οδηγήσει σε εναλλακτικά σενάρια
ανάπτυξης. Η Swot ανάλυση περιλαμβάνει (α) καταγραφή και αξιολόγηση των αξιών της: υλικές
και άυλες αξίες, φυσικό και δομημένο περιβάλλον (strengths) (β) εκτίμηση και καταγραφή των
αδυναμιών και προβλημάτων της, όπως αιτίες απομείωσης των αξιών της καθώς και προβλήματα
λειτουργικά, οικονομικά, κοινωνικά, προβλήματα ανάπτυξης κ.ά. (weaknesses) (γ) διάγνωση των
ευκαιριών ανάπτυξης και ανάδειξής της χάρις στην ιδιαίτερη φυσιογνωμία και στα ιστορικά
χαρακτηριστικά που διαθέτει, αλλά και χάρις στη δυναμική που εμπεριέχει (opportunities) και (δ)
πρόβλεψη των μελλοντικών απειλών και των κινδύνων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει, όπως
φυσικές καταστροφές, αλλοιώσεις από ανθρώπινες επεμβάσεις, κ.ά. (threats).

Η παραπάνω διαδικασία καταλήγει στον προσδιορισμό των αναγκών και στόχων για την
προστασία και ανάπτυξη του τόπου και παράλληλα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
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2. Κατάστρωση σχεδίου προστασίας και ανάπτυξης, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει:
(α) Ακριβή καθορισμό των περιοχών και των στοιχείων που πρέπει να προστατευθούν και

προσδιορισμό του μεγέθους και του είδους των μεταβολών που «αντέχει» η ιστορική πόλη ή
οικισμός, χωρίς να οδηγηθεί σε απομείωση των αξιών της/του.

(β) Προσδιορισμό των αναγκαίων μόνον επεκτάσεων, ανάλογα με τα δημογραφικά
δεδομένα και τις τάσεις εξέλιξης του μόνιμου πληθυσμού. Στα πλαίσια αυτά συνήθως ορίζεται μία
ζώνη αδόμητη γύρω από τα όρια των οικισμών απαραίτητη για την προστασία της φυσιογνωμίας
τους, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα ανθρωπογενή η φυσικά στοιχεία στο άμεσο περιβάλλον
των οικισμών που πρέπει να προστατευθούν, όπως αρχαιολογικοί χώροι, μύλοι, ρέματα, φυσικά
όρια κλπ. Επιλέγονται πολύ προσεκτικά οι πιθανές περιοχές επέκτασης, σε θέσεις που δεν θα
αλλοιώσουν την εικόνα του ιστορικού οικισμού και του τοπίου που τον περιβάλλει, ενώ το
μέγεθός τους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την κλίμακα των ιστορικών γειτονιών.

(γ) Ορισμό ζωνών προστασίας για το περιβάλλον των οικιστικών συνόλων όπου μπορεί να
απαγορεύεται η δόμηση, ή να επιτρέπονται μόνον μικρές προσθήκες σε υφιστάμενες αγροτικές
κατασκευές ή πολύ μικρού όγκου κατασκευές ή να επιτρέπεται η δόμηση με ειδικούς όρους
δόμησης και ειδικές χρήσεις γης. Οι ζώνες προστασίας απαιτούνται και σε τόπους αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος, σε τόπους ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, ή σε ζώνες γεωργικής γης. Καλύπτουν
επίσης τα ανθρωπογενή στοιχεία του τοπίου: αγροτικές κατοικίες, εξωκλήσια και μοναστήρια,
ανεμόμυλους ή νερόμυλους, περιστεριώνες, ξερολιθιές, μάντρες, πεζούλες, περιφράξεις,
αναβαθμούς, μονοπάτια, λατομεία, και λοιπές κατασκευές υπαίθρου.

(δ) Ειδικό νομοθετικό πλαίσιο που θα περιλαμβάνει ρυμοτομικό σχέδιο με επισήμανση του
παραδοσιακού πολεοδομικού ιστού και θα ορίζει ειδικές χρήσεις κτιρίων, κοινόχρηστους χώρους,
δρόμους και πεζόδρομους. Επίσης θα περιλαμβάνει κήρυξη διατηρητέων κτιρίων και στοιχείων,
γενικούς και ειδικούς όρους δόμησης, καθορισμό χρήσεων γης, κλπ.

Οι ειδικοί όροι δόμησης, οφείλουν να ορίζουν πολεοδομικές παραμέτρους που καθορίζουν
την ογκομετρική οργάνωση και την κλίμακα των κτισμάτων, καθώς και τη σχέση τους με το
δημόσιο χώρο: διατήρηση των παραδοσιακών μεγεθών των οικοπέδων, ορισμός μέγιστης κάλυψης,
μέγεθος του συντελεστή δόμησης και του συντελεστή όγκου, μέγιστο ύψος και τρόπος μέτρησής
του, σχέση του κτίσματος με τα όρια του οικοπέδου, διάταξη των ακαλύπτων, σχέση του με το
έδαφος, διαμόρφωση της πέμπτης όψης του κλπ. Οφείλουν επίσης να επισημάνουν, τα
διαφορετικά χαρακτηριστικά των επί μέρους ενοτήτων των οικισμών, τα συνεκτικά τμήματα με
ιδιαίτερη αρχιτεκτονική σημασία και τους σημαντικούς αρχικούς πυρήνες με στόχο να
διαμορφώσουν τους καταλληλότερους συντελεστές δόμησης ανά ενότητα Οι ειδικοί όροι δόμησης
δεν πρέπει να συγχέονται με τους μορφολογικούς περιορισμούς που καθοδηγούν στη διαμόρφωση
της τελικής αρχιτεκτονικής έκφρασης του κτιρίου και ενίοτε στην επανάληψη μορφολογικών
χαρακτηριστικών ενός συγκεκριμένου ρυθμού ή αρχιτεκτονικών στοιχείων που αποτελούν
εξέχοντα ή μοναδικά χαρακτηριστικά του οικισμού.

(ε) Διοικητικά μέτρα, για την επίλυση λειτουργικών, κυκλοφοριακών και λοιπών
προβλημάτων, Κοινωνικά μέτρα για τη συμπλήρωση του κοινωνικού εξοπλισμού και ειδικές
διευκολύνσεις κατοίκων. Οικονομικά μέτρα όπως δάνεια, επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές των
ιδιοκτητών που εκτελούν εργασίες αποκατάστασης η αναβάθμισης των κτιρίων τους, ενίσχυση
παραδοσιακών δραστηριοτήτων, προσέλκυση επενδύσεων, προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού.

(στ) Προτάσεις έργων αναβάθμισης - ανάπλασης του δημόσιου χώρου, για τη βελτίωση της
μορφής και λειτουργίας του δημόσιου χώρου τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ανάδειξη
και προστασία των ιστορικών συνόλων, στα οποία το διαμορφωμένο ιδιοκτησιακό καθεστώς και
οι κοινωνικές και οικονομικές δομές δεν επιτρέπουν την εκτέλεση μαζικών έργων αποκατάστασης
και εξυγίανσης των ιδιωτικών κελυφών. Τα έργα αυτά συμβάλλουν μεταξύ άλλων στην
οικονομική ενεργοποίηση του τόπου και δραστηριοποιούν την ιδιωτική πρωτοβουλία προς την
κατεύθυνση αποκατάστασης, εξυγίανσης και επανάχρησης των παλαιών κελυφών.
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Περιλαμβάνουν βελτίωση δικτύων υποδομής, διαμορφώσεις δικτύων κίνησης πεζών σε άμεση
σχέση με σημαντικά δημόσια κτίρια και ελεύθερους χώρους, αποκατάσταση ή αναβάθμιση όψεων,
επανάχρηση σημαντικών για την πόλη ιστορικών κτιρίων, συμπλήρωση κενών του αστικού ιστού,
συμπλήρωση αστικού εξοπλισμού κλπ. Ο ανασχεδιασμός του δημόσιου χώρου, προϋποθέτει τη
μελέτη της μορφής, της λειτουργίας και της σημασίας του χώρου επέμβασης, την ανάδειξη των
ιδιαίτερων στοιχείων του χαρακτήρα του, και τη διατήρησή του ως ενεργητικού και
πολυλειτουργικού χώρου: ως χώρου συνάντησης, συνάθροισης, επικοινωνίας.

3. Χρονικό προγραμματισμό για την υλοποίηση της εφαρμογής. Προηγείται η οριοθέτηση του
προστατευμένου συνόλου, η θέσπιση του νομοθετικού πλαισίου προστασίας του και τα
απαραίτητα διοικητικά μέτρα. Ακολουθούν τα κοινωνικά και οικονομικά μέτρα και τα έργα
ανάπλασης του δημόσιου χώρου. Απαραίτητη είναι και η εξασφάλιση του διοικητικού μηχανισμού
παρακολούθησης των έργων, που θα στηρίζεται στη συνεργασία κράτους, τοπικής αυτοδιοίκησης
και τοπικών φορέων η αποφυγή αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων, η σταθερότης στο ρυθμό
προόδου της εφαρμογής και η καθιέρωση συστήματος επικοινωνίας με τους χρήστες, η συναίνεση
των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία του προγράμματος. Για την υλοποίηση του
σχεδίου χρειάζεται η εξεύρεση τρόπων χρηματοδότησης των έργων και παρεμβάσεων.

4. Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και βελτιώσεις του σχεδίου, συνεχής παρακολούθηση και
έλεγχος για τη διενέργεια των τυχόν απαιτούμενων μεταβολών και σταθερότητα στο ρυθμό
προόδου της εφαρμογής. Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την τεκμηρίωση,
για τη συστηματική ενημέρωση των μηχανισμών παρακολούθησης και για την προβολή των
πολιτιστικών αγαθών στη νέα γενιά.

δ. Το Σχέδιο Διαχείρισης
Το Σχέδιο Διαχείρισης θα πρέπει να εξασφαλίζει οι νέες χρήσεις να είναι συμβατές με τον

χαρακτήρα, τη χωρητικότητα και τα μεγέθη του παραδοσιακού περιβάλλοντος και να μην
καταστρέφουν η θέτουν σε κίνδυνο τις παραδοσιακές χρήσεις καθώς και αυτές που είναι
απαραίτητες για την καθημερινή ζωή των κατοίκων. Οι νέες χρήσεις πρέπει να υπακούνε στις
αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης θεωρώντας το ιστορικό σύνολο σαν οικοσύστημα μοναδικό και
αναντικατάστατο. Να διατηρούνται κατά το δυνατόν οι δραστηριότητες και οι λειτουργίες που
έχουν αναπτυχθεί διαχρονικά στο χώρο και τα παραδοσιακά επαγγέλματα. Να διατηρείται η
πολυλειτουργικότητα του τόπου. Να ελέγχεται η ένταση και η πυκνότητα των λειτουργιών που
υποβαθμίζουν το χώρο και να προσελκύονται οικονομικές δραστηριότητες που δεν καταστρέφουν
το περιβάλλον.

Ειδικότερα η ανάπτυξη του τουρισμού, θα πρέπει να βασίζεται στο σεβασμό και στην
ανάδειξη της ταυτότητας του τοπικού πληθυσμού, των πολιτιστικών χαρακτηριστικών του και των
παραδοσιακών ασχολιών του, καθώς και στη διατήρηση των χαρακτηριστικών του ευρύτερου
χώρου και του φυσικού περιβάλλοντος. Η τουριστική δραστηριότητα θα πρέπει να σέβεται και να
μην διαταράσσει την καθημερινή ζωή των κατοίκων.
Η κυκλοφορία οχημάτων στους παραδοσιακούς οικισμούς θα πρέπει να περιορίζεται στην
απολύτως απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των χρήσεων, να έχει «ήπιο»
χαρακτήρα και να δίνει προτεραιότητα στην κίνηση των πεζών. Οι χώροι στάθμευσης να
οργανώνονται στις παρυφές του οικισμού και να μην καταστρέφουν τον ιστορικό ιστό και το
ευρύτερο περιβάλλον του οικισμού.

Απαραίτητη είναι η διατήρηση της λειτουργίας της κατοικίας. Θα πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη οι ανάγκες εκσυγχρονισμού της κατοικίας και οι ανάγκες αναβάθμισης των δικτύων
τεχνολογικής υποδομής, και της μορφής και λειτουργίας του δημόσιου χώρου με ιδιαίτερη
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φροντίδα στα ζητήματα κινήσεων πεζών και ελέγχου της κυκλοφορίας και στάθμευσης των
αυτοκινήτων.

Απαραίτητη για τη διατήρηση των κατοίκων στον τόπο τους είναι και η βελτίωση των
τεχνολογικών υποδομών, η εξασφάλιση των απαραίτητων κοινωνικών και πολιτιστικών
εξυπηρετήσεων και οι παρεμβάσεις αναβάθμισης του Δημόσιου χώρου οι οποίες συμβάλλουν
παράλληλα και στην ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας του τόπου.

Η στρατηγική της διαχείρισης βασίζεται:
(α) Στο σεβασμό των δραστηριοτήτων και των λειτουργιών που έχουν αναπτυχθεί διαχρονικά
στην πόλη, και παράλληλα στον έλεγχο της έντασης και της πυκνότητας των λειτουργιών που την
υποβαθμίζουν
(β) Στο συνδυασμό των στόχων της προστασίας με άλλους στόχους π.χ εξασφάλισης ποιότητας
ζωής, ανάπλασης της κατοικίας, αισθητικής αναβάθμισης των πόλεων, ενίσχυσης των
ασθενέστερων τάξεων συμπλήρωσης του απαραίτητου κοινωνικού και πολιτιστικού εξοπλισμού,
δημιουργία δημόσιων υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων κλπ.
(γ) Στην υιοθέτηση πολιτικών προστασίας από όλους τους δημόσιους φορείς που ασχολούνται με
τα ζητήματα της πόλης γιατί η διόγκωση των ειδικών υπηρεσιών που ασχολούνται με τα θέματα
της διατήρησης και προστασίας της, δεν είναι το μόνο μέσο για την προώθηση των αρχών και των
εφαρμογών της αποκατάστασης.
(δ) Στην επίλυση των τυχόν συγκρουόμενων συμφερόντων μεταξύ των διαφορετικών ομάδων
πολιτών, π.χ. μεταξύ κατοίκων και καταστηματαρχών σε τουριστικές περιοχές.
(ε) Στη διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης του τόπου, στην ενίσχυση των παραδοσιακών
επαγγελμάτων και στην αντίσταση της εισαγωγής ξένων προτύπων που επιβάλλονται μέσα από τις
σύγχρονες διαδικασίες παγκοσμιοποίησης.
(στ) Στη διατήρηση του πολεοδομικού ιστού και την ορθολογική του χρήση, με ιδιαίτερη
φροντίδα στα ζητήματα κινήσεων πεζών και ελέγχου της κυκλοφορίας των οχημάτων.
(ζ) Στη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια εξασφάλισης στους κατοίκους, των ανέσεων της
σύγχρονης ζωής: κυκλοφορία και στάθμευση αυτοκινήτων, σύγχρονα δίκτυα τεχνολογικής
υποδομής, προστασία από την ηχητική ρύπανση που προκαλείται συχνά στα κέντρα των πόλεων,
ποιοτική αναβάθμιση των κατοικιών κλπ.
(η) Στην προσέλκυση επενδύσεων που δεν καταστρέφουν το περιβάλλον

Η αποτελεσματική διαχείριση απαιτεί τη θέσπιση του απαιτούμενου νομοθετικού πλαισίου
προστασίας και ανάπτυξης, τη διοικητική οργάνωση, με αξιοποίηση των ειδικών και
στελέχωση των υπηρεσιών που θα ασκούν συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης της πόλης και
των επιπτώσεων των μέτρων και έργων με στόχο τις διορθωτικές παρεμβάσεις, την εξεύρεση
οικονομικών πόρων για την κάλυψη του κόστους των απαιτούμενων έργων αποκατάστασης και
ανάπλασης και τη θέσπιση οικονομικών κινήτρων και μηχανισμών οικονομικής στήριξης, την
εξασφάλιση ανθρώπινου δυναμικού που θα ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με τα παραπάνω
θέματα και την ύπαρξη παραδοσιακών υλικών και εξειδικευμένων τεχνητών.

Απαραίτητη είναι και η σύσταση ειδικού γραφείου σχεδιασμού και παρακολούθησης των
έργων, η αποφυγή αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων και η σταθερότητα στο ρυθμό προόδου της
εφαρμογής, η επισκόπηση των αποτελεσμάτων μετά την εφαρμογή, και η ανατροφοδότηση ενός
συνεχιζόμενου σχεδιασμού.
Κατά την υλοποίηση εξάλλου του προγράμματος απαιτείται συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος
για τη διενέργεια των τυχόν απαιτούμενων μεταβολών, σταθερότητα στο ρυθμό προόδου της
εφαρμογής και καθιέρωση συστήματος επικοινωνίας με τους χρήστες, η συναίνεση των οποίων
αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία του προγράμματος.
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ε. Συμμετοχικές Διαδικασίες
Σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, η στρατηγική της διαχείρισης των ιστορικών

πόλεων βασίζεται στην ευρεία κοινωνική συναίνεση, εκπαίδευση, ενημέρωση, κατανόηση των
αξιών των ιστορικών πόλεων και ευαισθητοποίηση των πολιτών, για τη συμμετοχή τους στο
σχεδιασμό της προστασίας της πόλης. Η εφαρμογή του σχεδίου εξασφαλίζεται μόνον μέσα από
την πληροφόρηση, τη συνεργασία και τη συναίνεση των κατοίκων. Απαραίτητες είναι οι
διαδικασίες συμμετοχής σε όλες τις φάσεις της μελέτης, διότι (α) βοηθούν την επιστημονική
ομάδα να κατανοήσει καλύτερα την τοπική ζωή, μέσα από τις πληροφορίες των κατοίκων και τους
κατοίκους να εκτιμήσουν κάποιες πλευρές της γειτονιάς τους που δεν είχαν συνειδητοποιήσει η
δεν είχαν εκτιμήσει (β) βοηθούν στην επίλυση των τυχόν συγκρουόμενων συμφερόντων μεταξύ
των διαφορετικών ομάδων πολιτών (π.χ. μεταξύ κατοίκων και καταστηματαρχών σε τουριστικές
περιοχές) και (γ) δίνει στους εκλεγμένους τοπικούς αντιπροσώπους την ευκαιρία να αποκτήσουν
μία πολιτική άποψη και εκτίμηση ως προς το ποιες μεταβολές είναι αποδεκτές και ποιες όχι, στη
γειτονιά τους.
στ. Η Ελληνική πραγματικότητα

Ο ελληνικός χώρος σήμερα χαρακτηρίζεται από ένα ευρύ νομοθετικό πλαίσιο προστασίας,
ενίοτε όμως ακατάλληλο και ανεπαρκές, γιατί δεν έχει προκύψει από εξειδικευμένες μελέτες των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κάθε τόπου. Ακόμη όμως και αν το νομοθετικό πλαίσιο είναι
σωστό, σπανίως εφαρμόζεται σωστά και συχνά καταστρατηγείται. Υπάρχει μεγάλος αριθμός
«αρμόδιων» φορέων με ανύπαρκτη μεταξύ τους συνεργασία και αντικρουόμενες συχνά απόψεις.
Δεν έχει συνειδητοποιηθεί από την πολιτεία η ανάγκη συνδυασμού των στόχων της προστασίας με
άλλους στόχους αναπτυξιακούς, αναβάθμισης ποιότητας ζωής κλπ. Ο σεβασμός των πολιτιστικών
αξιών του παρελθόντος από την ελληνική κοινωνία δεν είναι επαρκής και ο τρόπος αντιμετώπισης
από το κράτος δεν βοηθά προς τη βελτίωση της κατάστασης. Συχνά καταγράφονται και διαμάχες
μεταξύ των διαφορετικών ομάδων πολιτών που έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα όπως π.χ
μεταξύ κατοίκων και καταστηματαρχών σε τουριστικές περιοχές.

Παρατηρείται πλήρης έλλειψη αναπτυξιακής πολιτικής συσχετισμένης με την προστασία και
αδυναμία προστασίας των ιστορικών κατασκευών από την κατεδάφιση, λόγω έλλειψης
οικονομικών ή/και πολεοδομικών κινήτρων. Αδυναμία υπάρχει εξάλλου για έλεγχο των
ανεπιθύμητων χρήσεων και της κυκλοφορίας που υποβαθμίζουν το δημόσιο χώρο, με
χαρακτηριστικό παράδειγμα το ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Η πολιτική προστασίας που ασκείται
από τους αρμόδιους φορείς κινείται με ελάχιστες εξαιρέσεις σε επίπεδο αποφάσεων που
απαγορεύουν την κατεδάφιση μεμονωμένων μνημείων και ιστορικών κτιρίων και ελέγχουν με
μάλλον ανεπαρκή εργαλεία την πέριξ των κηρυγμένων μνημείων νέα δόμηση. Οι ιστορικές πόλεις
και οι οικισμοί ως ζωντανά σύνολα με τις υλικές και άυλες αξίες που εμπεριέχουν, ενίοτε
αποτελούν αντικείμενο εξειδικευμένων μελετών και ερευνών, όμως σχεδόν ποτέ δεν επιτυγχάνεται
η συνεπής εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων και έργων και δεν θεσπίζονται οι απαραίτητες
νομοθετικές ρυθμίσεις. Ως αποτέλεσμα, οι σύγχρονοι οικονομικοί και λειτουργικοί
μετασχηματισμοί όντας ανεξέλεγκτοι, αλλοιώνουν τις υλικές και άυλες αξίες τους.

ζ. Συμπεράσματα

Η αναγνώριση και κατανόηση των πολλαπλών και πολυσύνθετων αξιών που διαμορφώνουν τη
φυσιογνωμία του κάθε τόπου, πρέπει να αποτελεί τον κύριο τροφοδότη του σχεδιασμού του και
η ενεργός συμμετοχή της τοπικής κοινότητας την κινητήρια δύναμη στην υλοποίηση των
αποφάσεων του σχεδιασμού.
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Όμως διαπιστώνεται ότι δεν έχει συνειδητοποιηθεί ακόμη επαρκώς στον ελληνικό χώρο η
ανάγκη σύνταξης εξειδικευμένου νομοθετικού πλαισίου και σχεδίων διαχείρισης των μεταβολών
των ιστορικών πόλεων και οικισμών, που θα προκύπτουν από μία διαδικασία πολεοδομικού και
χωροταξικού σχεδιασμού καθώς και η ανάγκη κατάστρωσης συγκεκριμένης στρατηγικής για την
εφαρμογή τους.

Οι τοπικές αρχές και ο τοπικός πληθυσμός στην πλειοψηφία τους δεν διαθέτουν την
απαραίτητη γνώση και βοήθεια η ίσως δεν διαθέτουν την απαραίτητη βούληση για να αναλάβουν
πρωτοβουλίες διαχείρισης της εξέλιξης της πόλης τους και προστασίας της αρχιτεκτονικής και
πολεοδομικής κληρονομιάς που εμπεριέχει. Δεδομένου όμως ότι η ολοκληρωμένη προστασία
προϋποθέτει την ευθύνη των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και τη συμμετοχή των πολιτών,
σύμφωνα και πάλι με τις διεθνείς συμβάσεις και διακηρύξεις είμαστε υποχρεωμένοι να
καθιερώσουμε μηχανισμούς πληροφόρησης, συμβουλής και συνεργασίας ανάμεσα στο κράτος την
τοπική αυτοδιοίκηση και τα πολιτιστικά ιδρύματα και σωματεία. Τέλος, η οικονομική και
αναπτυξιακή διάσταση της προστασίας θέτει επί τάπητος ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα. Την ανάγκη
συγκρότησης αναπτυξιακής - οικονομικής πολιτικής άμεσα συσχετισμένης με την πολιτική της
ολοκληρωμένης προστασίας, και κατά συνέπεια την ανάγκη ευαισθητοποίησης της πολιτικής
εξουσίας και συνεργασίας και των οικονομικών υπουργείων προς την κατεύθυνση αυτή.

Βιβλιογραφία - Αναφορές
 Francesco Bandarin, Ron Van Oers (2012) “The Historic Urban Landscape” publication Wiley

- Blackwell, U.K
 Robert Pickard editor, (2001) “Management of Historic Centres” publication. Spon Press,

London
 Valetta Principles for the Safeguarding and Management of Historic Cities, Towns and Urban

Areas. Adopted by the 17th Icomos General Assembly on 28 November 2011
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Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΗ 2020»

Παναγιώτης Αλ. Παταργιάς
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
patargiasp@yahoo.gr

Περίληψη
Το 2020 αποτελεί χρονολογία στόχο της Ε.Ε. - 27 για την έξυπνη - βιώσιμη και χωρίς

αποκλεισμούς ανάπτυξη, στα πλαίσια της στρατηγικής της Λισαβόνας που ξεκίνησε το 2000, με
αρχικό ορίζοντα το 2010. Η οικονομική κρίση που χτύπησε την Ευρώπη το 2008 οδήγησε στη
μετατόπιση του χρονικού ορίζοντα, ύστερα βέβαια από σημαντική επικαιροποίηση στρατηγικών και
στόχων.

Στην κατεύθυνση αυτή ο πολιτισμός στο σύνολό του και ειδικότερα οι πολιτισμικές και
δημιουργικές βιομηχανίες, καλούνται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση των
δράσεων της ευρωπαϊκής στρατηγικής, συμβάλλοντας στη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής των
λαών της Ευρώπης, στην ποιοτική και οικονομική αναβάθμιση του τουρισμού, στη δημιουργία
θέσεων εργασίας.

Με τον τρόπο αυτό ο πολιτισμός συνεισφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στην επίτευξη της βιώσιμης
ανάπτυξης σε επίπεδο τοπικό – περιφερειακό - εθνικό - ευρωπαϊκό.

Παράλληλα συμβάλλει στην πολιτισμική αναβάθμιση των λαών της Ευρώπης, στην
διαμόρφωση μιας ενιαίας πολιτισμικής κληρονομιάς, μέσα από την πολυμορφία των ευρωπαϊκών
ιδιαιτεροτήτων, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη της καινοτομίας και τεχνολογίας, βασικών
στοιχείων για την πανευρωπαϊκή κινητικότητα των πολιτισμικών αγαθών.

Λέξεις - κλειδιά : «Ευρώπη 2020», Βιώσιμη ανάπτυξη, πολιτισμικές - δημιουργικές βιομηχανίες

1. Εισαγωγή

Το 2020 έχει οριοθετηθεί από την Ε.Ε. ως ο επικαιροποιημένος χρονικός ορίζοντας για την
επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στα 27 κράτη - μέλη της Ενωμένης Ευρώπης.

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» για τη δεκαετία 2010 ~ 2020, που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2010 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή (α), 2010) δομείται επάνω στους εξής τρεις
βασικούς πυλώνες:
1. Έξυπνη ανάπτυξη: Βασίζεται στη γνώση και την τεχνογνωσία
2. Βιώσιμη ανάπτυξη: Αποδοτική χρήση πόρων και έμφαση στην πράσινη και την ανταγωνιστική

οικονομία
3. Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς: Υψηλή απασχόληση, με στόχο την κοινωνική και εδαφική

συνοχή.
Στα πλαίσια αυτών των βασικών αξόνων καλούνται οι λαοί της Ευρώπης και τα θεσμικά

όργανά τους να αναθεωρήσουν προτεραιότητες και προγραμματισμούς, προσαρμόζοντάς τους
στους ευρωπαϊκούς στόχους και σε βασικές δράσεις, οι σημαντικότερες των οποίων εντάσσονται
στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και οι οποίοι είναι:
1. αύξηση του ποσοστού απασχόλησης του πληθυσμού 20 - 64 ετών από 69% το 2010 σε

τουλάχιστον 75% το 2020.

mailto:patargiasp@yahoo.gr
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2. επένδυση του 3% του Α.Ε.Π. της Ε.Ε. σε έρευνα και ανάπτυξη.
3. επίτευξη των στόχων του «20 / 20 / 20» ως προς το κλίμα και την ενέργεια, δηλαδή να

μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 20 % σε σχέση με τα επίπεδα του 1990
(ή κατά 30% εάν επιτευχθεί διεθνής συμφωνία), να αυξηθεί σε 20% το μερίδιο των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική ενεργειακή κατανάλωση και να αυξηθεί κατά 20%
η ενεργειακή απόδοση.

4. μείωση του ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου από το 15% το 2010 σε λιγότερο
από 10% το 2020 και αύξηση από το 31% σε τουλάχιστον 40% του ποσοστού του πληθυσμού
ηλικίας 30 - 34 ετών, που ολοκληρώνει την τριτοβάθμια ή ισοδύναμη εκπαίδευση.

5. μείωση κατά 25% του αριθμού των Ευρωπαίων που ζουν κάτω από τα εθνικά όρια φτώχειας,
που είναι πάνω από 20 εκατομμύρια πολίτες.
Η υλοποίηση αυτών των δράσεων από τα κράτη - μέλη της Ε.Ε. θα βοηθήσει την Ευρώπη να

εξέλθει από την κρίση και να αποκτήσει οικονομία δυνατή και βιώσιμη, με υψηλά επίπεδα
απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής.

Στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής αναδεικνύονται συγχρόνως οι δυνατότητες του
πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα και η συμβολή τους στην προώθηση της καινοτομίας
(Συμβούλιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης, 2011), τεχνολογικής και μη τεχνολογικής.

Αναφέρεται ενδεικτικά η ψηφιοποίηση και η διάδοση της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής
κληρονομιάς, η οποία επιχειρείται να υλοποιηθεί μέσω της ψηφιακής Βιβλιοθήκης “Europeana”
(Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010).

Δεν είναι τυχαίο ότι οι ευρωπαίοι πολίτες σε συγκεκριμένη έρευνα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε.
δήλωσαν, ότι επιθυμούν σημαντικό ρόλο για τον πολιτισμό, στην εφαρμογή της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή (β), 2011).

Η επίτευξη μιας έξυπνης βιώσιμης και πράσινης οικονομίας μπορεί να ενισχυθεί
πολυδιάστατα από τη συμβολή του πολιτισμού, προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι.

2. Η Συμβολή του πολιτισμού στη βιώσιμη - έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

Οι πολιτισμικές και δημιουργικές βιομηχανίες είναι ένα πολύ δυναμικό εργαλείο για
ανάπτυξη και απασχόληση, αντιπροσωπεύοντας, το 4,50% του Α.Ε.Π. της Ε.Ε. (European
Commission (c), 2011) και δίνοντας εργασία σε 5 εκατομμύρια πολίτες. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
2010)

Ο πολιτισμός και η δημιουργικότητα είναι σημαντικοί παράγοντες για οικονομική ανάπτυξη,
κοινωνική συνοχή, αύξηση της απασχόλησης, βελτίωση της καινοτομίας και της
ανταγωνιστικότητας, καθώς και για προσωπική ανάπτυξη.

Η ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό, (Official Journal of the European nion, 2007) που
υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση το Νοέμβριο του 2007 στα πλαίσια της στρατηγικής της
Λισαβόνας, ανέδειξε τους τρεις βασικούς στόχους που είναι:
 Προώθηση της πολιτισμικής πολυμορφίας και του ενδοπολιτισμικού διαλόγου
 Ανάδειξη του πολιτισμού ως καταλύτη για παραγωγικότητα στα πλαίσια της στρατηγικής της

Λισαβόνας, για ανάπτυξη, απασχόληση, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα.
 Προώθηση του πολιτισμού ως ζωτικού στοιχείου στις διεθνείς σχέσεις της ευρωπαϊκής

οικογένειας
Οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν κατ’ αρχήν, μέσω διαλόγου με τους πολιτισμικούς

φορείς σε όλα τα επίπεδα (τοπικά, περιφερειακά, εθνικά, ευρωπαϊκά), καθώς επίσης και μέσω της
«ανοικτής μεθόδου συνεργασίας», O.M.C. (open method coordination), προκειμένου να
διαμορφωθεί ένα πλαίσιο συνεργασίας γύρω από τους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής
ατζέντας για τον πολιτισμό.

Οι άμεσες δράσεις εφαρμογής για την περίοδο 2008 ~ 2010 επικεντρώθηκαν:
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 Στη βελτίωση των συνθηκών κινητικότητας των καλλιτεχνών και άλλων φορέων του
πολιτισμού

 Στην αναβάθμιση της πρόσβασης στον πολιτισμό, ιδιαίτερα στην πολιτισμική κληρονομιά,
στην ψηφιακοποίηση, στον πολιτισμικό τουρισμό, στη συνεργασία με την εκπαίδευση και στη
μεγαλύτερη κινητικότητα των πολιτισμικών συλλογών

 Στην αναβάθμιση στοιχείων, στατιστικών και μεθοδολογίας στον πολιτισμικό τομέα
 Στην μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των πολιτισμικών και δημιουργικών βιομηχανιών.

Σε συνέχεια της ευρωπαϊκής ατζέντας για τον πολιτισμό, η ευρωπαϊκή οικογένεια
διαμόρφωσε νέο πρόγραμμα για τον πολιτισμό 2011 ~ 2014 (Ευρωπαϊκή Ένωση (β), 2010) με
έμφαση στις ακόλουθες προτεραιότητες:
Προτεραιότητα 1: Πολιτισμική πολυμορφία, διαπολιτισμικός διάλογος, προσβασιμότητα και χωρίς
αποκλεισμούς πολιτισμό.
Προτεραιότητα 2: Πολιτισμός και δημιουργικές βιομηχανίες.
Προτεραιότητα 3: Δεξιότητες και κινητικότητα στον πολιτισμό.
Προτεραιότητα 4: Πολιτισμική κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας των
συλλογών.
Προτεραιότητα 5: Πολιτισμός στις εξωτερικές σχέσεις.
Προτεραιότητα 6: Πολιτισμικά στατιστικά στοιχεία.

Κατά την τελευταία δεκαετία η συνολική απασχόληση στους συγκεκριμένους τομείς
αυξήθηκε 3 φορές περισσότερο, σε σύγκριση με την αύξηση της απασχόλησης στην οικονομία της
Ε.Ε. (European Commission (c), 2010). Αυτή τη στιγμή είναι σε εφαρμογή το ευρωπαϊκό
πρόγραμμα «πολιτισμός 2007 ~ 2013». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι η συνέχεια του
προγράμματος «πολιτισμός 2000 ~ 2006», καθώς και των πρώτων πιλοτικών προγραμμάτων όπως
Raphael, Kaleidoskope Ariane κ.τ.λ., που υλοποιήθηκαν μετά τη συνθήκη του Maastricht το 1992
και την ανάδειξη του πολιτισμού ως ένα από τους βασικούς τομείς δράσεις της Ε.Ε., που
αναπτύχθηκαν μετά τη συνθήκη του Maastricht.

Ύστερα από τις πολιτικές που διαχρονικά έχει αναπτύξει η Ε.Ε. και τα προγράμματα που
υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται διαπιστώνεται, ότι με βάση όλες τις προσπάθειες που έγιναν στον
τομέα τον πολιτισμού μετά τη συνθήκη του Maastricht, τις δράσεις που υλοποιήθηκαν, αλλά και
τα ορατά αποτελέσματα, μπορούμε να συνοψίσουμε τη συμβολή του πολιτισμού στη βιώσιμη
ανάπτυξη στα εξής πεδία:
 Στη χρήση βιώσιμων σύγχρονων τεχνολογιών
 Στην ψηφιοποίηση των πολιτισμικών αγαθών
 Στην αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων, όσον αφορά στο περιβάλλον και την

οικολογική τους ευαισθητοποίηση
 Στο συνδυασμό του με τον τουρισμό
 Στην αύξηση του εργατικού δυναμικού

Ο πολιτισμός και οι δημιουργικές δράσεις κινητροδοτούν επίσης τη μη τεχνολογική
καινοτομία σε ολόκληρη την οικονομία, συμβάλλοντας στην παραγωγή
 Υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
 Ανταγωνιστικών καταναλωτικών αγαθών
 Συνεργασίας με την εκπαίδευση, με στόχο τη δημιουργία ικανού και προσαρμόσιμου

εργατικού δυναμικού, βελτιώνοντας έτσι τα οικονομικά αποτελέσματα στα πεδία εφαρμογής
της.

 Στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων
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3. Η Πράσινη βίβλος για τις πολιτισμικές και δημιουργικές βιομηχανίες

3.1 Γενικά
Με στόχο τη μεγιστοποίηση της συμμετοχής του πολιτισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη με

ορίζοντα το 2020, τον Απρίλιο του 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την Πράσινη Βίβλο για
τις προοπτικές της πολιτισμικής και δημιουργικής βιομηχανίας (Unlocking the potential of cultural
and creative industries), προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η επίδραση του πολιτισμού στο στόχο της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (President Barosso, 2010).

Η έκρηξη της τεχνολογίας και η παγκοσμιοποίηση οριοθέτησαν νέα πλαίσια καινοτομίας και
ανταγωνιστικότητας, μέσα στα οποία κινούνται πλέον τα πολιτισμικά στοιχεία.

Η Πράσινη Βίβλος για τον πολιτισμό οριοθετεί ως πολιτισμικές βιομηχανίες, αυτές που
παράγουν και διανέμουν υπηρεσίες και αγαθά, που έχουν πολιτισμική έκφραση.

Δημιουργικές βιομηχανίες αντίστοιχα οριοθετούνται αυτές, που χρησιμοποιούν τον
πολιτισμό ως «εισαγόμενο δεδομένο», έχουν πολιτισμική διάσταση, ενώ το τελικό αποτέλεσμά
τους είναι ενεργητικό όπως π.χ. αρχιτεκτονική, σχεδιασμός, καθώς και η γραφιστική η διαφήμιση
κ.τ.λ.

Στα πλαίσια της πράσινης βίβλου υλοποιήθηκε μία μεγάλη έρευνα, στην ευρωπαϊκή
οικογένεια, που αφορούσε τις πολιτισμικές και δημιουργικές βιομηχανίες.

Κυβερνητικές αρχές, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, επαγγελματικές ενώσεις,
οργανισμοί και φυσικά πρόσωπα από 22 κράτη - μέλη της Ε.Ε. και 5 εκτός Ευρώπης έλαβαν
μέρος στην πανευρωπαϊκή έρευνα. (European Commission (d), 2011)

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας αναφερόταν σε 7 θεματικές ενότητες ως κάτωθι:
 Νέοι χώροι για πειραματισμό, καινοτομία και επιχειρηματικότητα στον πολιτισμικό και

δημιουργικό τομέα.
 Καλύτερος συνδυασμός των αναγκών ως προς τον τρόπο διαχείρισης, στις πολιτισμικές -

δημιουργικές βιομηχανίες.
 Πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία.
 Έμφαση στην τοπική και περιφερειακή διάσταση.
 Κινητικότητα και κυκλοφορία των πολιτισμικών και δημιουργικών έργων.
 Πολιτισμικές ανταλλαγές και διεθνείς εμπορικές δράσεις.
 Προς μία δημιουργική οικονομία: ευρύτατη ανάπτυξη πολιτισμικών και δημιουργικών

βιομηχανιών

3.2 Συμμετοχή κρατών – φορέων στην πανευρωπαϊκή έρευνα
Κύριος στόχος της Πράσινης Βίβλου είναι η εξέταση και η ανάδειξη όλων των δυνατοτήτων

που μπορούν να αυξήσουν τη διάδοση και ανταγωνιστικότητα των πολιτισμών και δημιουργικών
βιομηχανιών.

Στον πίνακα 1 καταγράφονται όσοι έλαβαν μέρος ανά κράτος - μέλος της Ε.Ε., φορείς και
φυσικά πρόσωπα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Συμμετοχή ανά χώρα και φορέα

Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην πανευρωπαϊκή αυτή έρευνα θεώρησε
πολύ σημαντική αυτή την πρωτοβουλία, στα πλαίσια της διαμόρφωσης ενός ελκυστικού
περιβάλλοντος για τις πολιτισμικές και δημιουργικές δράσεις.

Είναι βέβαιον ότι η προσπάθεια αυτή θα συμβάλει στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής
συνεργασίας, τόσο από κοινωνικής, όσο και από οικονομικής οπτικής γωνίας.

Στον πίνακα 2 εμφανίζεται η αναλυτική ποσόστωση των φορέων που έλαβαν μέρος στην
έρευνα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Συμμετοχή ανά φορέα στην ευρωπαϊκή έρευνα

Είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο που καταγράφεται, με μεγάλη συμμετοχή τοπικών αρχών,
πολιτισμικών ινστιτούτων και φορέων στη συγκεκριμένη έρευνα, δεδομένου ότι οι συγκεκριμένοι
φορείς είναι αυτοί που θα αναπτύξουν, θα διαχειριστούν και εν μέρει θα χρηματοδοτήσουν τις
πολιτισμικές δράσεις.

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο της έρευνας που μπορούμε να καταγράψουμε, είναι η πολύ
καλή κατανομή των συμμετεχόντων στην έρευνα, σε σχέση με τους 13 τομείς των πολιτισμικών
και δημιουργικών δράσεων, που κύρια προσέλκυσαν το ενδιαφέρον στην έρευνα.

Ο πίνακας 3 παρουσιάζει αναλυτικά τα ποσοστά της συμμετοχής ανά τομέα πολιτισμικής
δράσης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Κατανομή συμμετοχής ανά πεδίο πολιτισμικής δραστηριότητας

3.3 Αξιολόγηση έρευνας – συμπεράσματα
 Το πρώτο στοιχείο που πρέπει να αναφερθεί, είναι η πολύ θετική υποδοχή στην πρωτοβουλία

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διεξαγωγή αυτής της πανευρωπαϊκής έρευνας σε ένα ιδιαίτερα
ελκυστικό περιβάλλον, που διαμορφώνουν οι πολιτισμικές και δημιουργικές βιομηχανίες.

 Ένα δεύτερο σημαντικό γεγονός είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας της ευρωπαϊκής
οικογένειας, που αντικατοπτρίζεται στην αυξανόμενη κατανόηση μεταξύ των μελών - κρατών
της ενωμένης Ευρώπης, τόσο από κοινωνικής, όσο και οικονομικής σκοπιάς.

 Αποδείχτηκε από την έρευνα η μεγάλη χρησιμότητα, τόσο της Πράσινης Βίβλου, όσο και της
πρωτοβουλίας του ερωτηματολογίου, διότι ανέδειξε πρωτοβουλίες, τόσο σε εθνικό, όσο και σε
τοπικό επίπεδο, σε μία εποχή που είναι ιδιαίτερα απαραίτητο, ο ένας να μαθαίνει από τον άλλο.

 Ο διαχωρισμός «πολιτισμικών» και «δημιουργικών» βιομηχανιών είναι γεγονός ότι
δημιούργησε διαφοροποιημένες προσεγγίσεις και αντιθέσεις, όπως επίσης και ο διαχωρισμός
μεταξύ κερδοφόρων και μη κερδοφόρων δράσεων. Είναι προφανές ότι σε δεύτερο πιο
εξειδικευμένο επίπεδο, τα πιο πάνω θέματα θα πρέπει να εξετασθούν αναλυτικότερα.

4. Πολιτισμός και τοπική - περιφερειακή ανάπτυξη

Οι περιφερειακές χωρικές και πληθυσμιακές ενότητες στην ευρωπαϊκή κοινότητα,
διακρίνονται για την πολυμορφία και την ιδιαιτερότητα του πολιτισμικού τους πλούτου. Αυτό
προκύπτει από τις ανάγκες των πολιτών και των εμπλεκομένων φορέων, σε σχέση με τις δράσεις
που αναπτύσσουν και την κοινωνικο - οικονομική και πολιτισμική συνοχής τους.

Η κοινωνική και οικονομική συνοχή κάθε μέλους - κράτους στην ενωμένη Ευρώπη
επηρεάζεται καθοριστικά από το πολιτισμικό επίπεδο των πολιτών κάθε περιφέρειας. Το επίπεδο
αυτό είναι το στοιχείο που θα λειτουργεί στην κατεύθυνση αλληλοκατανόησης και συνεργασίας
των λαών της Ευρώπης διαχρονικά και ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων, όπως αυτή που βιώνει
σήμερα η ενωμένη Ευρώπη με έμφαση στις χώρες Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία.
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Παράλληλα, ο ρόλος και το θεσμικό πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζουν μεγάλη πολυμορφία και έχουν τη βάση τους στην ιστορία, την
πολιτική και την κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα κάθε κράτους.(Θεοδωροπούλου κ.ά.. 2011)

Ο τουρισμός, σημαντικότατος παράγοντας της οικονομικής ζωής κάθε χώρας, ήδη έχει
συνδυαστεί τα τελευταία χρόνια με την πολιτισμική ξενάγηση των επισκεπτών.

Οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης και συνεργασίας είναι ακόμη πολύ μεγάλες προς
όφελος, τόσο της οικονομικής οντότητας της τοπικής κοινωνίας, όσο και της πολιτισμικής
εμβάθυνσης των επισκεπτών.

Η επαγγελματική ενασχόληση, καθώς και η αύξηση του απασχολούμενου ανθρώπινου
δυναμικού, είναι ακόμη μία πολύ σημαντική πτυχή που συμβάλλει ο πολιτισμός, σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο.

Οι ως άνω δράσεις οδηγούν προφανώς σε ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών στη διαχείριση των
πολιτισμικών στοιχείων της κάθε περιοχής, όπως π.χ. στη μορφή της ξενάγησης, στην ανάπτυξη
προγραμμάτων εικονικής πραγματικότητος, στην προμήθεια έξυπνου καινοτόμου υλικού, που θα
λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά για την προσέλκυση επισκεπτών.

Έτσι λοιπόν μπορούμε να συνοψίσουμε τα πεδία στα οποία συμβάλλουν οι πολιτισμικές και
δημιουργικές βιομηχανίες στα πλαίσια της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και τα οποία
είναι :
 Ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού
 Αύξηση της απασχόλησης
 Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών
 Μεγαλύτερη επισκεψιμότητα (περιφέρειας - περιοχής)
 Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

5. Η Ελληνική πραγματικότητα

Η δύναμη του ελληνικού πολιτισμού αποτελεί διαχρονικό καθοριστικό δημιουργικό
παράγοντα, τόσο για τη χώρα, όσο και για την παγκόσμια κοινότητα. Ο ελληνικός πολιτισμός
είναι το βασικότερο στοιχείο για την αναδημιουργία ενός σύγχρονου φιλοευρωπαϊκού -
φιλελληνικού ρεύματος, που τόσο χρήσιμο είναι σήμερα για την Ευρώπη και την Ελλάδα.

Τα πολιτισμικά στοιχεία της Ελλάδος σε συνδυασμό με τις σύγχρονες πολιτισμικές τάσεις,
μπορούν και πρέπει να καθορίζουν τις σύγχρονες πολιτικές στον τομέα του πολιτισμού.

Τα πολιτισμικά δρώμενα στην Ελλάδα πρέπει να αποτελέσουν αναπόσπαστα στοιχεία της
σύγχρονης ελληνικής παιδείας.

Οι πολιτιστικές και δημιουργικές δράσεις στον ελλαδικό χώρο πρέπει να αναπτυχθούν στους
πιο κάτω βασικούς άξονες, στην κατεύθυνση, τόσο της ανάδειξης και αξιοποίησή τους, όσο και
στη συμβολή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη.
 Κατάρτιση πολυεπίπεδων πολιτισμικών αρχείων και χαρτιών ανά Νομό σε ολόκληρη τη χώρα,

σε μία προσπάθεια ολοκληρωμένης καταγραφής όλων των πολιτισμικών κοιτασμάτων της.
 Ανάπτυξη πολυθεματικών πολιτισμικών πάρκων σε περιοχές αρχαιολογικών χώρων (π.χ.

πάρκα Γλυπτικής και άλλων εκθέσεων, σε χώρους όπως Ολυμπία - Δελφοί κ.τ.λ.).
 Συνδυασμός της ελληνικής πολιτισμικής παράδοσης με τις σύγχρονες παγκόσμιες τάσεις στο

χώρο των τεχνών.
 Δημιουργία εθνικού πολιτισμικού πληροφοριακού δικτύου, που θα συνδέει τα περιφερειακά

τμήματα σε ολόκληρη τη χώρα, με ένα κεντρικό επίπεδο αναφοράς.
 Συνεχιζόμενη εκπαίδευση στο προσωπικό που υπηρετεί στον πολιτισμό και σε άλλες

δημιουργικές δράσεις.
 Ορθολογική αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων όπως:

- Εθνικοί Πόροι
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- Ε.Σ.Π.Α.
- Συμπράξεις Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)

 Αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων και υποβαθμισμένων χώρων με, μετατροπή τους σε Εθνικά
Πολιτισμικά Κέντρα (όπως χώρος Ελληνικού - Τατόϊ - παλαιά στρατόπεδα κ.τ.λ.).

 Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση λειτουργούντων πολιτισμικών χώρων (Μουσεία -
αρχαιολογικοί χώροι κ.τ.λ.).

 Σύγχρονες Μέθοδοι Διοίκησης των πολιτισμικών φορέων, με αξιοποίηση της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας και της επιστημονικής γνώσης των Πανεπιστημίων.

 Ανάπτυξη Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Σχολών, που θα καλύπτουν όλες τις σύγχρονες
μορφές τέχνης (γλυπτική - ζωγραφική - μουσική κ.τ.λ.).

 Έμφαση σε προγράμματα ενοποίησης αρχαιολογικών και πολιτισμικών χώρων στα μεγάλα
αστικά κέντρα (όπως η ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων Αθήνας).

 Έμφαση στην ανάπτυξη της βιβλιοφιλίας, με απόλυτη προτεραιότητα το 1,5 εκατομμύριο
μαθητριών και μαθητών.
Παράλληλα, πρέπει να δοθεί μεγάλη προτεραιότητα στην ανάπτυξη του πολιτισμού σε

τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η νέα περιφερειακή αναδιάρθρωση της χώρας και οι
καινούργιοι Καλλικρατικοί Δήμοι οφείλουν να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες πολιτισμού, να
αυξήσουν τη χρηματοδότησή τους, να αναβαθμίσουν στόχους και δράσεις τους, ανάγοντας τον
πολιτισμό σε κορυφαίο πυλώνα της τοπικής διαβίωσης.

Συγκεκριμένες δράσεις που άμεσα μπορούν να υλοποιηθούν είναι:
 Κάθε σχολείο υιοθετεί ένα παλαιό μνημείο και ένα σύγχρονο έργο τέχνης.
 Ανάπτυξη εκπαιδευτικών μαθημάτων σε χώρους μουσείων και άλλων πολιτισμικών κέντρων.
 Ενδυνάμωση της πολιτισμικής αδελφοποίησης με την τοπική αυτοδιοίκηση στο εσωτερικό και

εξωτερικό, με ανταλλαγές πολιτισμικών και δημιουργικών έργων, καθώς επίσης και κοινές
πολιτισμικές δράσεις.

 Θεσμοθέτηση σε κάθε δήμο 15θήμερου πολιτισμικής παράδοσης.
 Δημιουργία καλλιτεχνικών και θεατρικών ομάδων σε όλα τα αστικά κέντρα.
 Έμφαση στις μαθητικές δράσεις ανά σχολείο στον πολιτισμό και τα μουσικά σχολεία σε

ολόκληρη την επικράτεια, πολλά από τα οποία με τις σύγχρονες υποδομές που διαθέτουν,
μπορούν να καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο μέρος των πολιτισμικών δράσεων σε επίπεδο Δήμου.

Συμπεράσματα

Από τα επί μέρους κεφάλαια που αναπτύχθηκαν, τους στρατηγικούς σχεδιασμούς, καθώς και
τις πολιτικές και δράσεις που υλοποιούνται στο χώρο του πολιτισμού, αναδεικνύεται ο
καταλυτικός ρόλος του στην επίτευξη του στόχου «Ευρώπη 2020».

Είναι προφανές ότι η έξυπνη - βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη που επιχειρεί να
επιτύχει το σχέδιο της Ε.Ε. «Ευρώπη 2020» απαιτεί συνεργασία όλων των κρατών - μελών της
ενωμένης Ευρώπης. Οι πολιτισμικές και δημιουργικές βιομηχανίες μπορούν να βοηθήσουν
σημαντικά στην επίτευξη των ως άνω στόχων βασιζόμενες επάνω στους άξονες που χαράζουν η
πολιτισμική ατζέντα του 2007, η Πράσινη Βίβλος του 2010 καθώς και όλες οι βελτιωτικές
κατευθύνσεις που θα εκδοθούν μέχρι το 2020.

Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα επιτευχθούν οι βασικοί στόχοι
του «Ευρώπη 2020» και ιδιαίτερα:
 Η κοινωνικο - οικονομική συνοχή των λαών της Ευρώπης
 Η πολιτισμική τους σύγκλιση μέσα από την υπάρχουσα πολυμορφία
 Η καθοριστική συμβολή του πολιτισμού στην αλληλοκατανόηση των προβλημάτων που έχει

κάθε χώρα ξεχωριστά
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 Η αντιμετώπιση της υπάρχουσας σήμερα ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης, που θέτει σε
κίνδυνο τις προσπάθειες 59 ετών για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

 Η επίτευξη μιας βιώσιμης ανάπτυξης, με υψηλό εκπαιδευτικό σύστημα, με υψηλή
απασχόληση.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
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Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ιωσήφ Στεφάνου
Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Περίληψη
Οι πρόσφυγες της Μ. Ασίας εγκατέλειψαν τη γη, τις περιουσίες και τα υλικά αγαθά τους,

μετέφεραν όμως μαζί με τα βιώματα, τις μνήμες και τις εμπειρίες τους, τέχνη, τεχνογνωσία,
συνήθειες, τρόπους ζωής και κυρίως πίστη, σθένος, εργατικότητα και αποφασιστικότητα για νέο
ξεκίνημα, για κοινωνική και οικονομική άνοδο, για δράση και πολιτισμική προσφορά. Η
σπουδαιότερη όμως προσφορά τους είναι αυτή της ηθικής τάξης. Είναι η θρησκευτική προσήλωση
στην πίστη και η αγάπη για την πατρίδα. Έχοντας υποστεί κατατρεγμό, διωγμούς, σφαγές εξ αιτίας
της Εθνικότητας και της πίστης τους και έχοντας δοκιμάσει τι σημαίνει να χάσει κανείς αυτά τα
ιδεολογικά και συναισθηματικά στηρίγματα, έδωσαν το παράδειγμα στους Ελλαδίτες, που αυτά τα
θεωρούσαν πλέον δεδομένα.

Η ενίσχυση δεν ήταν μόνο ποσοτική, αριθμητική. Ήταν και ενίσχυση ποιοτική. Ο Μικρασιάτης
πρόσφυγας ήταν εργατικός, ευφάνταστος, έξυπνος και πάνω από όλα προοδευτικός. Αυτά του τα
προσόντα τα διέθεσε στη νέα πατρίδα και τη βοήθησε να ανέβει. Με αυτά ανάκαμψε και ο ίδιος και
σε πάρα πολλές περιπτώσεις ανέβηκε ανέλπιστα ψηλά, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμα φορά πως η
φυλή των ελλήνων έχει σπουδαία χαρίσματα.

Λέξεις - κλειδιά:Μικρασιατικός ελληνισμός, μικρασιάτες πρόσφυγες,

Ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας

Ο Μικρασιατικός Ελληνισμός από τις απαρχές της Ιστορίας του και σε ολόκληρη την
πορεία του, υπήρξε τροφοδότης και συχνά εμπνευστής και θεμελιωτής του Ελληνικού Πολιτισμού.

Πράγματι, ήδη από τον έκτο π.Χ αιώνα, όταν ακόμα η Μητροπολιτική Ελλάδα
προσκολλημένη στις θρησκευτικές της πεποιθήσεις δρούσε υπό την επίδραση της αναλογικής
σκέψης μιλώντας αποκλειστικά τη γλώσσα του Μύθου, η Μ. Ασία ανέπτυσσε την Επιστημονική
σκέψη, δηλαδή τη σκέψη που στηρίζεται στην δια του επιστητού απόδειξη τη Λογική, και άρχισε
να μιλάει τη γλώσσα του Λόγου. (Ρούσσος, 2010)

Εστία συγκέντρωσης των μεγάλων σοφών της εποχής, μπόρεσε μέσα από τη διδασκαλία
τους να θέσει τα θεμέλια του μεγαλύτερου επιτεύγματος της ανθρώπινης νόησης, της φιλοσοφίας.
Έτσι, ο μεγάλος δάσκαλος του Πυθαγόρα, ο Φερεκύδης ο Σύριος αφού γεύθηκε τη σοφία της
Χαλδαίας, Ασσυρίας και της Αιγύπτου, περνώντας από την νέα, δυναμική αυτή, πνευματική εστία
και όντας σε συνεχή επικοινωνία και σχέση με τους Μικρασιάτες σοφούς, πήγε και
εγκαταστάθηκε στη Σύρο, στο μικρό νησί των Κυκλάδων, ακριβώς απέναντι από το νησί που
γεννιέται ο ήλιος, τη Δήλο, και δημιούργησε την απαραίτητη γέφυρα για να περάσει η νέα αυτή
σκέψη στον Ελλαδικό χώρο. Ο Πυθαγόρας, στη συνέχεια ο Πλάτωνας, η μάνα του οποίου ανήκε
στην Πυθαγόρια Σχολή, ακολούθησε ο Αριστοτέλης και οι υπόλοιποι σοφοί του Ελλαδικού χώρου
και τέλος οι διανοούμενοι της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και οι Βυζαντινοί Σοφοί και Λόγιοι,
μεταλαμπάδευσαν το Φως της Λογικής Σκέψης στη Δύση. Έτσι προβλήθηκε η βαθύτερη Έννοια
του Πολιτισμού ως το απαύγασμα και η έκφραση της συλλογικής συνείδησης που αναπτύσσει
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διαχρονικά μέσω των ατομικών συνειδήσεων των πολιτών της κάθε πόλη, κάθε Τόπος! (Στεφάνου,
1995)

Ίσως λοιπόν δεν είναι τυχαίο που ο Ελλαδικός Χώρος μετά από υποδουλώσεις και
ταλαιπωρίες αιώνων, χρειάστηκε μέσα από μια μυστηριακή κυκλική κίνηση της ιστορίας, να
παραλάβει ξανά μέσω της Μικράς Ασίας τον εξελιγμένο και ώριμο πλέον δυτικό πολιτισμό που η
ίδια είχε προσφέρει στη δύση.

Πράγματι, αν επικεντρωθούμε λίγο στο ποια είναι η κατάσταση στον Ελλαδικό χώρο και
στις εστίες του Ελληνισμού κατά τον 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα, θα διαπιστώσουμε
σημαντικότατες διαφορές, κυρίως ως προς τον βαθμό αστικής ανάπτυξης, ανάμεσα τους. Έτσι,
όταν πριν την καταστροφή, η Σμύρνη είχε, σύμφωνα με τον Χρ. Αγγελομάτη, 350.000 κατοίκους
από τους οποίους οι 200.000 ήταν Έλληνες, οι 80.000 Τούρκοι και οι υπόλοιποι 70.000 Αρμένιοι,
Εβραίοι, Ιταλοί, Γάλλοι, Άγγλοι, Αμερικανοί1, η Αθήνα, πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτους,
αριθμούσε έναν πληθυσμό, ο οποίος μόλις έφτανε τις 168.749 κατοίκους. Την ίδια εποχή η
Τραπεζούντα στον Πόντο2 αριθμούσε 50.000 κόσμο, μεταξύ των οποίων 15.000 Έλληνες, όταν
ελάχιστες πόλεις στην Ελλάδα μπορούσαν να παρουσιάσουν ανάλογα πληθυσμιακά μεγέθη.
Συνολικά ο Ελληνικός πληθυσμός της Μικράς Ασίας έφτανε περίπου τα 2.000.000 και μπορούμε
με βεβαιότητα να ισχυριστούμε ότι περί το 1.200.000 πρόσφυγες που κατέφυγαν μετά την
αποτυχία της μικρασιατικής εκστρατείας στην Ελλάδα, μακροπρόθεσμα όχι μόνον δεν την
επιβάρυνε αλλά αποτέλεσε την τονωτική ένεση για τη μετέπειτα ανάπτυξή της. (Τσάκαλος, 2011)

Οι πρόσφυγες της Μ. Ασίας μπορεί να εγκατέλειψαν εκεί τη γη, τις περιουσίες και τα υλικά
αγαθά τους, μετέφεραν όμως μαζί τους, μαζί με τα βιώματα, τις μνήμες και τις εμπειρίες τους,
τέχνη, τεχνογνωσία, συνήθειες, τρόπους ζωής και κυρίως πίστη, σθένος, εργατικότητα και
αποφασιστικότητα για νέο ξεκίνημα, για κοινωνική και οικονομική άνοδο, για δράση και
πολιτισμική προσφορά3. Η σπουδαιότερη όμως προσφορά, κατά τη γνώμη μου, είναι μια
προσφορά ηθικής τάξης. Είναι η θρησκευτική προσήλωση στην πίστη και η αγάπη για την πατρίδα.
Έχοντας υποστεί κατατρεγμό, διωγμούς, σφαγές εξ αιτίας της Εθνικότητας και της πίστης τους,
και έχοντας δοκιμάσει τι σημαίνει να χάσει κανείς αυτά τα ιδεολογικά και συναισθηματικά
στηρίγματα, έδωσαν το παράδειγμα στους Ελλαδίτες που αυτά τα θεωρούσαν πλέον δεδομένα.

Η Προσφορά των Μικρασιακών στην Ελλάδα

Οικονομική Προσφορά
Γενικά, η άρχουσα τάξη του Μικρασιατικού Ελληνισμού, έχοντας διεθνή ουσιαστική

εμπειρία στο εμπόριο, τις μεταφορές, τη ναυτιλία, αλλά και τη βιομηχανία και τις
χρηματοοικονομικές συναλλαγές, εμπλούτισε με την εμπειρία της αυτή, και τις σχέσεις της με
διεθνή τραπεζικά συγκροτήματα, την αντίστοιχη εγχώρια μεγαλοαστική τάξη και συνέβαλε
ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι
στην πολυεθνική Σμύρνη π.χ. οι 200.000 Έλληνες, πρόσφυγες οι περισσότεροι, που είχαν
συρρεύσει από τα νησιά στην Ηπειρωτική Ελλάδα ή τη Μικρασιατική ενδοχώρα, κατόρθωσαν
χάρη στην αποφασιστικότητα, την εργατικότητα, το ζήλο, τον ενθουσιασμό και το οργανωτικό
πνεύμα τους, και παρά το γεγονός ότι υστερούσαν σε πείρα και γνώσεις των Ευρωπαίων, να
πάρουν γρήγορα στα χέρια τους τον Έλεγχο του διαμετακομιστικού εμπορίου, βασικής πηγής
πλούτου της πόλης, ακόμα και να επιβάλουν την Ελληνική γλώσσα ως επίσημη γλώσσα των
συναλλαγών. Επίσης οι Έλληνες της Σμύρνης εκτός από τον εμπορικό τραπεζικό

1 Σ. Σφακιανουδάκης «Σμύρνη» λήμμα Εγκυκλοπαίδειας Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα
2 Συγγραφική ομάδα του ιδρύματος μείζονος Ελληνισμού. Σειρά ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ «Κοιτίδες
Ελληνισμού,Τραπεζούντα» τ.13 Αθήνα 2011
3 Α.Β. Δασκαλάκης «Μικρασιατική Καταστροφή: Ελλάς, Σύγχρονος Ιστορία» Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια
Παύλου Δρανδάκη.
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χρηματιστηριακό και βιομηχανικό τομέα, αναπτύσσουν έντονη δραστηριότητα στον τομέα των
σιδηροδρόμων των δημόσιων Έργων και της Ναυτιλίας. Στην κατασκευή του λιμανιού και της
Προκυμαίας υπεύθυνος μηχανικός είναι ο Έλληνας Πολυκ. Βιτάλης ο οποίος συμμετείχε και στο
έργο της προκυμαίας της Θεσσαλονίκης. Οι μεγάλες Τράπεζες της Σμύρνης όπως η Τράπεζα της
Ανατολής (Banque de l’Orient) ή η Τράπεζα Αθηνών ανήκουν σε Έλληνες. Ανάλογη είναι η
δράση και των μεγαλοαστών Ελλήνων στις άλλες Ελληνικές εστίες, όπως η Σαμψούντα, η
Τραπεζούντα. Πασίγνωστοι ήταν οι Τραπεζικοί οίκοι των Καραγιαννίδη, Φωστηρόπουλου και
Θεοφύλακτου. Εκείνο όμως που παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η επικράτηση
στον οικονομικό τομέα δεν υπήρξε αυτοσκοπός για τους Μικρασιάτες Έλληνες. Αποκομμένοι
αυτοί και οι οικογένειες τους από το Ελεύθερο Ελληνικό κράτος, έπρεπε να φροντίσουν μόνοι
τους για την πνευματική καλλιέργεια των παιδιών τους, τη διατήρηση του Εθνικού τους
φρονήματος και τη συνοχή της ομογένειας. Είναι χαρακτηριστικό το πλήθος των συλλόγων,
σωματείων, αδελφοτήτων, Ενώσεων κλπ. με πολιτιστικό, μορφωτικό ψυχαγωγικό ή άλλο
χαρακτήρα που διέθεταν οι Μικρασιατικές πόλεις. Όλοι αυτοί οι σύλλογοι στους οποίους
μετέχουν πλέον και τα μεσαία αστικά στρώματα, είχαν οργανώσει σε νέες βάσεις τη δημόσια ζωή
των πόλεων εξασφαλίζοντας διακριτούς ρόλους της εγγράμματης Ελίτ (λόγιοι, γιατροί, δικηγόροι,
τραπεζίτες, έμποροι, δημοσιογράφοι) όπως και στις γυναίκες, ειδικά σε τομείς όπως η
φιλανθρωπία ή η πολιτιστική καλλιέργεια, με διαλέξεις, χορούς, θεατρικές παραστάσεις
φιλολογικές ή μουσικές βραδιές κλπ. (Βάρλας, 2011)

Παιδεία
Σε ότι αφορά την παιδεία, η ενίσχυση της, όχι πολύ προχωρημένης στον τομέα αυτό,

μητροπολιτικής Ελλάδας, υπήρξε ανάλογη, αφού οι Έλληνες μικρασιάτες είχαν εξαιρετικές μέχρι
τότε επιδόσεις στην ίδρυση και λειτουργία σχολείων εφάμιλλων των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών. Η
Ευαγγελική σχολή της Σμύρνης π.χ. η οποία είχε ιδρυθεί ήδη από το 1733 και στην οποία στις
αρχές του 19ου αιώνα δίδαξαν οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Διαφωτισμού Βενιαμίν Λέσβιος και
Θεόφιλος Καϊρης,1 ήδη από το 1862 είχε αναγνωριστεί ως πλήρες γυμνάσιο και οι απόφοιτοί του
μπορούσαν να εγγράφονται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών χωρίς εξετάσεις. Το 1922 η Βιβλιοθήκη
της σχολής αριθμούσε 40.000 τόμους, ενώ ήδη διέθετε Μουσείο αρχαιοτήτων, Νομισματική
συλλογή, Πινακοθήκη και Πειραματικό μουσείο για πειράματα Φυσικής και Χημείας
«συντηρητικής» όπως χαρακτηριζόταν. Αντίπαλο δέος της περίφημης αυτής σχολής υπήρξε το
προπύργιο του Νεοελληνικού διαφωτισμού το Φιλολογικό Γυμνάσιο, το οποίο ιδρύθηκε υπό την
προστασία και καθοδήγηση του Κοραή. Το Κεντρικό Παρθεναγωγείο της Αγ. Φωτεινής το οποίο
διηύθυνε η μαχητικότερη διεκδικήτρια των γυναικείων δικαιωμάτων της εποχής η Σαπφώ
Λεοντιάς και το Ομήρειο Παρθεναγωγείο το οποίο ίδρυσε η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία αποτελούν
δύο ακόμα παραδείγματα εξαίρετων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ανάλογα παρθεναγωγεία υπήρχαν
βέβαια και στις άλλες πόλεις όπως των Ξανθόπουλου και Αυγερινού με πρώτη διευθύντρια την
Μαρίκα Καρυοφύλλη. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί η ίδρυση Ελληνικού Πανεπιστημίου το
οποίο στεγάστηκε σε κτίριο παλαιάς Τουρκικής Σχολής που ολοκλήρωσε και ανανέωσε ο
Αριστοτέλης Ζάχος (1920).

Τέχνες
Σε ότι αφορά τις Τέχνες, έχουμε άφθονα δείγματα γόνιμων ανταλλαγών σε όλους τους

κλάδους και τις μορφές έκφρασης. Στη ζωγραφική π.χ. ξεχωρίζει ο ζωγράφος Γεώργιος
Προκοπίου, ο οποίος εκτός του ότι υπήρξε ο ζωγράφος της αυλής και του ιδίου του Μενελίκ,
αυτοκράτορα της Αιθιοπίας, υπήρξε και ο πρώτος πολεμικός οπερατέρ που αποθανάτισε, όχι μόνο
ζωγραφικά, αλλά και κινηματογραφικά, τόσο τη μικρασιατική εκστρατεία, όσο και το έπος του
1940. (Κολώνας, 2005)

1 Ε. Σφακιανουδάκης «Σμύρνη» λήμμα Εγκυκλοπαίδειας Πάπυρος Λαρούς Μπριτανικα β.4
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Αρχιτεκτονική
Στην Αρχιτεκτονική, ο κοσμοπολιτισμός της Σμύρνης, αλλά και των άλλων Ελληνικών

Μικρασιατικών εστιών, συνέβαλε στη δημιουργία εξαιρέτων αρχιτεκτονημάτων και στην
ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκίζουσας αρχιτεκτονικής, η οποία ανάδειξε πλήθος σημαντικών
αρχιτεκτόνων, τόσο στην ίδια την Σμύρνη, όσο και στην Μητροπολιτική Ελλάδα. Τράπεζες,
Χρηματιστήρια, Λέσχες, Ξενοδοχεία, Μεγαλοαστικές Κατοικίες, Εξοχικές Βίλλες, Εργοστάσια,
Διοικητικά Κτήρια και Ναοί αποτελούσαν το πεδίο δράσης των αρχιτεκτόνων και μηχανικών με
εφαρμογές σύγχρονης διεθνούς τεχνολογίας και έδιναν την ευκαιρία σε αρχιτέκτονες όπως ο
Ιγνάτιος Βαφειάδης, ο Δημοσθένης Αποστολίδης, ο Ρόκος και ο Πολύκαρπος Βιτάλης, ο Ιωάννης
Λάτρης, ο Αντώνης Πεζάρας, ο Εμμανουήλ Πετροκόκκινος, ο Δημήτριος Λιγνάδης, ο Γεώργιος
Καλοκαιρινός κ.ά. να αναδείξουν το πλούσιο ταλέντο και τις ικανότητες τους στην Αρχιτεκτονική
Σύνθεση. (Τσάκαλος, 2011)

Ποίηση και Λογοτεχνία
Στην Ποίηση και τη Λογοτεχνία οι Μικρασιάτες ποιητές και συγγραφείς έχουν

σημαντικότατο επίσης έργο να επιδείξουν. Ο πόνος του ξεριζωμού και η νοσταλγία των χαμένων
πατρίδων, όχι μόνο τροφοδότησαν τους ευαίσθητους και φιλόπατρεις Μικρασιάτες, αλλά με την
αφήγησή τους βοήθησαν τους Ελλαδίτες να νοιώσουν αυτόν τον πόνο και γέμισαν τις ψυχές τους
με συμπόνια, συμπάθεια και θαυμασμό για τους ξεριζωμένους αδελφούς τους. Ποιος δεν έχει
συγκινηθεί με τις αφηγήσεις του μεγάλου Αϊβαλιώτη Ηλία Βενέζη, ποιος δεν ονειροπόλησε τη
μοναδική ατμόσφαιρα του Αϊδινίου, όπως αυτή περιγράφεται στα έργα της Διδώς Σωτηρίου και
ποιος δεν αγάπησε, όχι μόνο την πλούσια κοσμοπολίτικη Σμύρνη αλλά και τις φτωχογειτονιές της
όπως αυτή του Χατζηφράγκου που ζωγραφίζει με το ομώνυμο μυθιστόρημα του ο Κοσμάς
Πολίτης;

Νοοτροπία, Τρόπος Ζωής
Ακόμα, η επιρροή της Σμύρνης και των άλλων Μικρασιατικών Ελληνικών πατρίδων είναι

πλέον εμφανής στη νέα νοοτροπία και τους τρόπους ζωής που τόσο οι κοσμοπολίτες Μικρασιάτες
αστοί, όσο και ο απλός λαός των μικρών πόλεων ή προαστιακών συγκεντρώσεων
μεταλαμπάδευσαν στην επαρχιώτικη, ακόμα τότε, Ελλάδα. Παρόλο που στην αρχή η απότομη και
άτακτη άφιξη ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων ανθρώπων προξένησε ισχυρό σοκ και
δυσκολία προσαρμογής και στους αφικνούμενους και σ’ αυτούς που τους υποδέχτηκαν και
παρόλη τη δυσάρεστη εντύπωση που προκάλεσε στους Ελλαδίτες το γεγονός ότι ένα μέρος των
προσφύγων, ιδίως αυτών που προέρχονταν από το εσωτερικό της Μικράς Ασίας, ήταν
αποκλειστικά Τουρκόφωνο, με τον καιρό η αφομοίωση και η πολιτισμική επιμειξία έδωσαν πολύ
θετικά αποτελέσματα. Οι χειραφετημένες Μικρασιάτισες τρόμαξαν στην αρχή τις συντηρητικές
Ελλαδίτισες, όμως τις βοήθησαν σημαντικά στη δική τους χειραφέτηση. Οι ιδέες της Σμυρνιάς
Σαπφούς Λεοντιάδας ή της Τραπεζούντιας Μαριγώς Καρυοφύλλη για την ανάγκη μόρφωσης των
κοριτσιών, γιατί η Εκπαίδευση δεν μπορεί να αποτελεί προνόμιο και υπόθεση μόνο ανδρική,
ενίσχυσαν σοβαρά το Ελληνικό Γυναικείο Κίνημα. (Τσάκαλος, 2011)

Μουσική, Μορφές Διασκέδασης
Παράλληλα, η Μικρασιατική μουσική, οι χοροί, οι μορφές διασκέδασης και σειρά άλλων

λαϊκών εκφράσεων εμπλούτισαν με νέο δυναμισμό και ενέπνευσαν πολλούς δημιουργούς να
προωθήσουν, να εξελίξουν και να βγάλουν από την αφάνεια μορφές λαϊκής τέχνης που
αναδείχτηκαν πολύ αποδοτικές και αρεστές. Η λαϊκή μουσική στην Ελλάδα, μετά την άφιξη των
Μικρασιατών προσφύγων, γνώρισε πραγματική αναγέννηση. Η ίδια η διασκέδαση στον Ελληνικό
χώρο άλλαξε πρόσωπο. Τα «παιχνίδια», οι μικρές τοπικές ορχήστρες, κατέλαβαν μόνιμη θέση
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στους γάμους, τα βαφτίσια, τα οικογενειακά γλέντια. Τα «Μπουζούκια» καθιερώθηκαν σαν μορφή
διασκέδασης της λαϊκής τάξης για να φθάσουν στις μέρες μας να καλύπτουν και τις προτιμήσεις
των μεγαλοαστών. Τα χασάπικα, τα ζεϊμπέκικα και τα τσιφτετέλια πολιτογραφήθηκαν ως αμιγώς
Ελλαδίτικα, ενώ τεράστια ήταν και η επίδραση της Μικρασιατικής κουζίνας στην κουζίνα μας.

Παράλληλα, πέρα από τη λαϊκή τέχνη και σε ότι αφορά την κλασική ή την έντεχνη μουσική
και το θέατρο, και μόνο τα ονόματα του Μανώλη Καλομοίρη και του Κώστα Γιαννίδη είναι
αρκετά για να πείσουν πόσο εξελιγμένη ήταν και στον τομέα αυτό η Ελληνική κοινότητα της Μ.
Ασίας. Στο μουσικό θέατρο της Σμύρνης την «Ευτέρπη» παιζόταν συνεχώς όπερες ή οπερέτες από
Γαλλικούς και Ιταλικούς θιάσους. Στο θέατρο πρόζας οι μεγάλες Ελληνίδες βεντέτες των αρχών
του 20ου αιώνα, η Κοτοπούλη και η Κυβέλη, έδιναν συνέχεια παραστάσεις.

Θρησκευτικό Φρόνημα
Εκεί όμως που αναμφισβήτητα η συνεισφορά του προσφυγικού πληθυσμού υπήρξε

απαράμιλλη είναι στην ενίσχυση και ανάδειξη του θρησκευτικού φρονήματος των Ελλήνων και
της ποιότητας της Ορθοδοξίας. Ο έντονος ψυχισμός και η ανατολική μυστικοπάθεια των
Μικρασιατών Ελλήνων μαζί με την συγκινητική προσήλωση σε καθετί το Εθνικό και θρησκευτικό
των παραδόσεών τους δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας ισχυρής πίστης και
μιας προσήλωσης στα θρησκευτικά ιδεώδη, όπως αυτά διδάχτηκαν από τους συντοπίτες τους
Μεγάλους Πατέρες της Εκκλησίας, τον Μεγάλο Βασίλειο, τον Γρηγόριο τον Νύσση ή τον
Γρηγόριο τον Θεολόγο τον Ναζιανζηνό, και θεμελιώθηκαν από τους δικούς τους πάλι μάρτυρες,
αγίους και οσίους, όπως ο Γεώργιος, ο Πολύκαρπος, ο Μάμας, ο Ιωάννης ο Ρώσσος κ.ά. Δεν είναι
τυχαίο ότι τα μεγαλύτερα σύγχρονα προσκυνήματα στην Ελλάδα, εκτός από της Μεγαλόχαρης
στην Τήνο, που την εκκλησία της έκτισε πάλι Σμυρναίος Αρχιτέκτονας (Ο Ευστράτιος Καλονάρης
ο Σμυρναίος), είναι προσκυνήματα προερχόμενα από τον χώρο της Μ. Ασίας. Η Παναγία του
Σουμελά, ο Αγ. Ιωάννης ο Ρώσσος στο Προκόπι Ευβοίας, ο Άγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος στη Ν.
Καρβάλη της Καβάλας! Μήπως η δύναμη που συσσωρεύεται στις ιερές αυτές εικόνες και τα άγια
λείψανα έχει ενισχυθεί από το σθένος, την αφοσίωση και την πίστη όλων αυτών των
κατατρεγμένων και ξεριζωμένων Μικρασιατών Ελλήνων που στο φευγιό τους, τακτικό ή άτακτο,
προτίμησαν, αντί άλλων περιουσιακών στοιχείων, να κουβαλήσουν εικόνες, λείψανα αγίων,
καμπάνες εκκλησιών, ιερατικά σκεύη ή άλλα ιερά κειμήλια;

Αγροτικές Τεχνικές
Τελειώνοντας, δεν πρέπει να παραβλέψουμε αφ’ ενός τη μεταφορά αγροτικών τεχνικών και

τρόπων καλλιέργειας, η οποία τόσο βοήθησε στην ανανέωση ορισμένων ξεπερασμένων μορφών
καλλιέργειας, αφ’ ετέρου σ’ αυτή καθαυτή την σε ανθρώπινο εργατικό δυναμικό, ενίσχυση μιας
κουρασμένης από τους πολέμους Ελλάδας. Η ενίσχυση αυτή δεν ήταν μόνο ποσοτική, αριθμητική.
Ήταν και ενίσχυση ποιοτική.

Γενικά ο Μικρασιάτης πρόσφυγας ήταν εργατικός, ευφάνταστος, έξυπνος και πάνω από όλα
προοδευτικός. Αυτά του τα προσόντα τα διέθεσε στη νέα πατρίδα και τη βοήθησε να ανέβει. Με
αυτά ανάκαμψε και ο ίδιος και σε πάρα πολλές περιπτώσεις ανέβηκε ανέλπιστα ψηλά,
επιβεβαιώνοντας για μια ακόμα φορά πως η φυλή μας έχει σπουδαία χαρίσματα. Ας πιστέψουμε
σ’ αυτά και ας τα αξιοποιήσουμε στις δύσκολες εποχές που ζούμε.
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Η ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΑΣΤΕΩΣ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Αθανάσιος Κ. Μπαλέρμπας
Υποψ. Διδάκτορ Ε.Μ.Π.
a.balerbas@gmail.com

Περίληψη
Η ιστορικότητα μιας πόλης βρίσκεται κατατεθειμένη στα μνημεία και στις γραπτές αφηγήσεις

που είτε την αφορούν είτε την εμπεριέχουν. Η λογοτεχνία, έχει αποδειχτεί ότι συμμετέχει
αποφασιστικά στη συγκρότηση του μύθου και του λόγου της πόλης. Στην περίπτωση μάλιστα της
ρεαλιστικής λογοτεχνικής γραφής ο συγγραφέας συχνά προχωρά σε έλεγχο της ακρίβειας ακόμα και
της λεπτομέρειας για να ανασυνθέσει με πιστότητα χώρους και κοινωνικά περιβάλλοντα.

Στο μυθιστόρημα, όπως επίσης για αρκετές περιπτώσεις και στο διήγημα, ο λογοτέχνης είναι
υποχρεωμένος να στήσει το περιβάλλον του, προκειμένου να τοποθετηθεί στέρεα η αφήγησή του.
Επιλέγει, λοιπόν, είτε μια πλατιά σύνθεση, όπως μια μεγάλη πόλη με τις πλατείες, τα κτίρια, τις
αγορές και την κίνησή της, είτε μια σύνθεση μικρότερης κλίμακας.

Η μικρασιατική καταστροφή και η επακόλουθη προσφυγιά αποτέλεσε σημειακό όριο για τη
νεοελληνική πεζογραφία. Σήμερα, μέσα από λογοτεχνικά κείμενα μπορούμε να συγκροτήσουμε ένα
σύστημα αναφοράς για τη φυσιογνωμία αρκετών πόλεων της Μικράς Ασίας. Στην παρούσα εργασία
ως μελέτες περίπτωσης επιλέγεται το Αϊδίνι και η Σμύρνη.

Λέξεις – κλειδιά: Μικρασιατική πόλη, λογοτεχνία και πόλη

Εισαγωγή

Ως τοπίο η πόλη ανέκαθεν είχε τη δυνατότητα να προκαλεί στους ανθρώπους παραστάσεις
και ερεθίσματα που απευθύνονταν τόσο στη νόηση, όσο και στο συναισθηματικό τους κόσμο.
Μετά την επεξεργασία αυτών των ερεθισμάτων και των παραστάσεων, ο κάθε άνθρωπος
καθορίζει μια στάση απέναντι στον αστικό χώρο. Η στάση αυτή εκφράζεται είτε σε
εξατομικευμένο επίπεδο, είτε αθροίζεται σε αντίστοιχες στάσεις άλλων προσώπων και προκαλεί
μια συνισταμένη. Και στις δύο, όμως, περιπτώσεις η ανθρώπινη στάση μπορεί να παραγάγει
δράσεις που σίγουρα έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τη φυσιογνωμία μιας συγκεκριμένης
πόλης. Σύμφωνα με αυτή την οπτική γωνία, η ανίχνευση των στάσεων και των ενεργειών των
ανθρώπων που αφορούν τη σχέση τους με μια πόλη έχει διπλό ενδιαφέρον για τους ερευνητές της
φυσιογνωμίας της πόλης:
 Αφενός μπορούν να ερευνήσουν τα συγκεκριμένα στοιχεία της εικόνας της πόλης που

επηρεάζουν τους ανθρώπους στο να αναπτύξουν μια στάση απέναντι στην πόλη ή να
συνταχθούν με μια γενικότερη άποψη για αυτήν.

 Αφετέρου έχουν τη δυνατότητα να ερμηνεύσουν τη συμβολή των ενεργειών που προκλήθηκαν
από τις παραστάσεις και τα ερεθίσματα των ανθρώπων στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας της
πόλης.
Επομένως, μπορεί να προσδιοριστεί ο χαρακτήρας και η δυναμική της αλληλεπίδρασης που

αναπτύσσεται μεταξύ του αστικού χώρου και του ανθρώπινου παράγοντα.
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Το ζήτημα της φυσιογνωμίας μιας πόλης σχετίζεται αποκλειστικά με τον τρόπο που
προσλαμβάνει ο άνθρωπος το τοπίο της. Το τελευταίο το συνθέτουν μια σειρά από κατηγορίες
στοιχείων.

Η πόλη σε κάθε στιγμή της ιστορικής της ζωής αντιπροσώπευε όχι τον αφηρημένο χώρο που
κατελάμβανε, αλλά την έννοια της χώρας, όπως την εκφράζει στην εξίσωσή του ο Ζακ Ντεριντά:
η Χώρα = Τόπος + Λόγος + Μύθος. (Στεφάνου και Συνεργάτες, 2000, σ.27)

Ειδικότερα, για την πόλη, τον αστικό δομημένο χώρο, πρέπει να επισημάνουμε ότι αποτελεί
το περιβάλλον μέσα στο οποίο διαχρονικά ζει σε μεγάλη ποικιλία χρονικών διαστημάτων η
μεγάλη πλειοψηφία του ανθρώπινου γένους. Το γεγονός αυτό παράγει πολυσχιδία αντιληπτικών
παραστάσεων, βιωμάτων, εμπειριών, σκέψεων και θέσεων. Είναι, λοιπόν, φυσικό επακόλουθο η
πόλη, ως σύστημα τοπίου να γίνεται αντικείμενο αφήγησης από τον άνθρωπο.

Ο τελευταίος έχει την τάση να χρησιμοποιεί τον Λόγο για να καταγράφει ο,τιδήποτε
αισθάνεται και σκέφτεται ικανοποιώντας μια πλειάδα αναγκών που εκτείνονται από την ίδια του
την ψυχοσύνθεση έως τα πρακτικά καθημερινά ζητήματα που αντιμετωπίζει,. Επομένως, θα
πρέπει να θεωρούμε ως δεδομένο ότι στις αφηγήσεις για την πόλη θα βρούμε ένα τεράστιο υλικό
που κατά διάφορες κατηγορίες θα μας παρουσιάζει την αντίληψη του ανθρώπου για τον
χαρακτήρα και την ταυτότητα της κάθε αστικής οντότητας που δημιούργησε, βίωσε, επισκέφθηκε
ή αποτέλεσε πεδίο των δραστηριοτήτων του.

Ο μύθος και ο λόγος της πόλης αποτελούν αφ’ εαυτού τους κριτήρια της φυσιογνωμίας
του αστικού τόπου, όμως ταυτόχρονα έχουν την ιδιότητα να συντηρούν, να διασώζουν και να
προβάλλουν και τα στοιχεία του εκείνα που αναφέρονται και στα υπόλοιπα κριτήρια, όπως η
μορφή και οι χρήσεις - λειτουργίες του. (Στεφάνου και Συνεργάτες, 2000, σ.32)

Η ιστορικότητα μιας πόλης βρίσκεται κατατεθειμένη στα μνημεία και στις γραπτές
αφηγήσεις που είτε την αφορούν είτε την εμπεριέχουν. Ειδικότερα, η λογοτεχνία έχει αποδειχτεί
ότι συμμετέχει αποφασιστικά στη συγκρότηση του μύθου και του λόγου της πόλης. Στην
περίπτωση μάλιστα της ρεαλιστικής λογοτεχνικής γραφής ο συγγραφέας είναι υποχρεωμένος να
προχωρήσει σε έλεγχο της ακρίβειας ακόμα και της λεπτομέρειας για να ανασυνθέσει με
πιστότητα χώρους και κοινωνικά περιβάλλοντα.

Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η λογοτεχνία ξεπερνώντας τις δεσμεύσεις της
πραγματικότητας και αυτού που υπάρχει ή υπήρξε, έχει μεγαλύτερη ευελιξία στη συγκράτηση των
στοιχείων εκείνων που θεμελιώνουν τη μνήμη και την αντίληψη ενός τόπου. Το λογοτεχνικό
κείμενο εμπεριέχει τη διαχρονία, ακριβώς λόγω της σταθερής του μορφής (αυτό διατηρείται
αναλλοίωτο, ενώ όλα τα άλλα τροποποιούνται γύρω του): η προσληπτικότητα του αναγνώστη, οι
λογοτεχνικοί κανόνες, οι αισθητικές επιλογές, οι συγκυρίες που νοηματοδοτούν το κείμενο.
(Παγανός Γ, 1983, σ.26-27)

Στο μυθιστόρημα, όπως επίσης για αρκετές περιπτώσεις και στο διήγημα, ο λογοτέχνης
είναι υποχρεωμένος να στήσει το περιβάλλον του, προκειμένου να τοποθετηθεί στέρεα η αφήγησή
του. Επιλέγει, λοιπόν, είτε μια πλατιά σύνθεση, όπως μια μεγάλη πόλη με τις πλατείες, τα κτίρια,
τις αγορές και την κίνησή της, είτε μια σύνθεση μικρότερης κλίμακας. Και στις δύο περιπτώσεις,
όταν μιλάμε για τη ρεαλιστική λογοτεχνική γραφή, είναι υποχρεωμένος να απεικονίσει με
πιστότητα το περιβάλλον. Στο έργο του αυτό δεν επιστρατεύει αποκλειστικά τη φαντασία, αλλά
και την έρευνα και τον έλεγχο της λεπτομέρειας για να επιτευχθεί η πιστότητα της περιγραφής. Ο
λογοτέχνης Αλέξανδρος Κοτζιάς γράφει σχετικά «…ακόμη και τις γειτονιές όπου κατοικούν και
συχνάζουν τα πρόσωπα του έργου του τα γνωρίζει και ο ίδιος καλά - έχει μεγαλώσει και έχει παίξει
σ’ αυτές ή έχει εργαστεί εκεί ή άλλως πως τις έχει περπατήσει, τις έχει βιώσει. Το κάθε έργο, λοιπόν,
τοποθετείται σε συγκεκριμένη συνοικία, σε συγκεκριμένο δρόμο. Ο συγγραφέας, πριν αρχίσει να
γράφει τα έχει αυτά απολύτως ξεκαθαρισμένα στη φαντασία του, ενισχύοντας τη λειτουργία της με
αυτοψίες του πραγματικού χώρου». (Κοτζιάς Αλ., 1989)
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Το μικρασιατικό άστυ πριν το 1922, μπορεί να εκπροσωπηθεί τόσο από τη μητρόπολη της
περιοχής, τη Σμύρνη, όσο και από το Αϊδίνι (Αιντίνι) στην ενδοχώρα.

Το Αϊδίνι

Για το Αϊδίνι, την εικόνα της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, θα προσπαθήσουμε να
ανασυνθέσουμε από το μυθιστόρημα της Διδούς Σωτηρίου, Οι νεκροί περιμένουν.

Εκεί, το Αϊδίνιο, Αϊντίνι στη ντοπιολαλιά, παρουσιάζεται ως μια χαρακτηριστική επαρχιακή
πόλη της Μικρασίας.

Στην εισαγωγή του βιβλίου της, η συγγραφέας το πρώτο στοιχείο που καταγράφει για τη
γενέθλια πόλη της είναι τα «ανώμαλα καλντερίμια της»… Ποια άλλα στοιχεία της φυσιογνωμίας
του Αϊδινίου μπορούμε να βρούμε στο κείμενό της;

Καταρχάς υπάρχουν οι σημάνσεις της πόλης από τα γνωρίσματα του φυσικού τοπίου, όπως
τα ποτάμια που διέτρεχαν την πόλη και τους κοντινούς οικισμούς. Ειδικότερη αναφορά γίνεται
στα «νερά του Τσακίρογλου», δηλ. στις όχθες του, όπου η μικρή πρωταγωνίστρια του κειμένου
επιθυμεί να μαζεύει πεταλούδες και αλογάκια της Παναγιάς. Ακόμα, περιγράφεται ο δροσερός
κήπος της Εδέμ με τα ελαιόδενδρα που διανθίζονται από αγριοτριανταφυλλιές και βατομουριές.
Τέλος, από τοπιογραφικής άποψης αναφέρεται η κεντρική οδός της πόλης, η Ουζούν - Ερίμ,
καθώς και τα προάστια, που αποτελούσαν προσφιλή προορισμό για τους αστούς Τσακίρογλου,
Μπουνάρι, Κέπετζη. Στην αφήγηση θέση έχουν ο μητροπολιτικός ναός του Αγίου Γεωργίου, στον
οποίο ο πατέρας της ηρωίδας είναι έφορος, καθώς και τα υπόλοιπα ιδρύματα της ελληνικής
κοινότητας, το νοσοκομείο και η Λέσχη, που - όπως σημειώνει η αφηγήτρια - αποτελεί ένα σημείο
πνευματικής δραστηριότητας.

Επίσης, ο εμπορικός χαρακτήρας της που δεν επηρεάζεται ούτε από την έκρηξη του Α΄
παγκοσμίου πολέμου. («Ένας παρδαλός κόσμος ανακατευόταν κι ερχόταν σε κάθε λογής
συναλλαγές με τη μεγαλύτερη ευκολία. Ρωμιοί εμπορευόμενοι και χωριάτες με μαύρες βράκες και
χρωματιστά τουζλούκια στις γάμπες. Αρμένηδες με φέσια, φοβισμένοι από τους διωγμούς, μα
καπάτσοι. Εβραίοι με άσπρες κελεμπίες, που συναγωνίζονταν σε πονηριά τους Λεβαντίνους.
Ιταλιάνοι ξεπεσμένοι και Γερμανοί αναζητούσαν ζωτικό χώρο. Αγαθοί Τούρκοι χωρικοί που
αγόραζαν και πουλούσαν καθισμένοι σταυροπόδι στα μπεζεστένια, με τον απαραίτητο ναργιλέ
πλάι τους λες και τους απασχολούσε περισσότερο αυτός με το ραχάτι του, παρά οι πονηριές του
εμπορίου». (Σωτηρίου Δ., 1988, σ.46)

Το ελληνικό στοιχείο στο Αϊδίνι ασχολείται με ποικιλία επαγγελμάτων. Η ηγετική ομάδα
είναι έμποροι και επιχειρηματίες. Στο βιβλίο αναφέρονται τουλάχιστον τέσσερα εργοστάσια
σαπωνοποιίας που είναι στην ιδιοκτησία Ελλήνων. Οι περιγραφές των βιομηχανικών χώρων είναι
εκτενείς, τόσο του χώρου, όσο και των μεθόδων παρασκευής του σαπουνιού. Παρατηρούμε ότι η
οργάνωση και κατασκευή των κτιρίων έχει γίνει με τον σύγχρονο της εποχής τρόπο που ήταν
διαδεδομένος σε όλη την Ευρώπη. Η συγγραφέας μας πληροφορεί ότι στη βιομηχανική περιοχή
της πόλης, από την οποία διερχόταν επίσης ένα ποτάμι, εκτός από τα σαπωνοποιία, υπήρχαν
υφαντουργεία, ταπητουργεία ταμπάκικα (δερματοποιία). Επίσης, η περιοχή είχε ως
χαρακτηριστικό γνώρισμα και τα πολλά χάνια για την εξυπηρέτηση των εργατών, αρκετοί από
τους οποίους ήταν εποχικοί και προέρχονταν από την μικρασιατική ενδοχώρα, όπως μας
πληροφορεί το άλλο μυθιστόρημα της Διδώς Σωτηρίου, «Ματωμένα Χώματα».

Οι οικογενειακές σκηνές που παρουσιάζονται στο μυθιστόρημα δεν αποτελούν μόνο
ουσιαστικό στοιχείο ηθογραφίας, αλλά συμβάλλουν στο σχηματισμό της φυσιογνωμίας του τόπου.
Οι συγκεντρώσεις της ευρύτερης οικογένειας, ο μητριαρχικός ρόλος της γιαγιάς, αλλά και της
μητέρας που αντιδιαστέλλεται από την πατριαρχική μορφή του παππού στην Αιολική Γη, του
Ηλία Βενέζη, τα φαγητά, τα ποτά, οι διαδικασίες προετοιμασίας των οικογενειακών τραπεζών
καθίστανται πολύτιμα τεκμήρια του μικρασιατικού αστικού πολιτισμού («Η κουζίνα ήταν πάντα



ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ................................Τεύχος 2012-2

_____________________________________________________________________________________

31

σε κίνηση και δράση. Μοσκοβολούσαν ψητά και τηγανητά και λουκουμάδες και χαλβάδες και
κατημέρια. Δεν χρειαζόταν καν η πρόφαση κάποιας γιορτής). Μία χαρακτηριστική σκηνή είναι η
συγκέντρωση συγγενών, φίλων και γειτόνων κάθε Τετάρτη για την ετοιμασία του φιδέ. (Σωτηρίου
Δ., 1988, σ.34)

Οι πολιτιστικές, κοινωνικές και οικονομικές διαφορές μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων
επισημαίνονται σε αρκετά σημεία της διήγησης. Αναφορικά με το Αϊδίνι η συγγραφέας δοκιμάζει
ιδιαίτερη έκπληξη από την επαφή της με τους Τούρκους στις δικές τους συνοικίες και από τον
τρόπο της ζωής τους («Μα όταν ξεστράτιζες κατά τους Τουρκομαχαλάδες κι έβλεπες το λεφούσι
εκείνο των Τούρκων δεν μπορούσες να μην μπερδευτείς». (Σωτηρίου Δ., 1988, σ.52-53)

Η Σμύρνη

Μπορούμε τώρα να περάσουμε στη μητρόπολη της Μικρασίας, τη Σμύρνη. Την πόλη που,
όπως γράφει ο Γκάι Μίλτον ήταν πολύ πιο αναπτυγμένη από την Αθήνα και την κατοικούσαν
περισσότεροι Έλληνες, από αυτούς που κατοικούσαν την πρωτεύουσα του ελληνικού βασιλείου.
(Γκάις Μίλτον, 2008. σ.29)

Για την εικόνα που έπαιρναν οι επισκέπτες της πόλης ανατρέχουμε στα δύο βιβλία της
Διδούς Σωτηρίου. Στο «Ματωμένα Χώματα» ο επισκέπτης είναι χωρικός από τη μικρασιατική
ενδοχώρα, από ένα χωριό του βιλαετίου του Αϊδινίου. Ας μεταφέρουμε αυτούσιες τις εντυπώσεις
του «Μόλις βγήκα στην προκυμαία τα ξέχασα όλα, ακόμα και τη δειλία μου. Ήρθαν οι εντυπώσεις
και με πήραν απαλά και με μερώσανε και δεν ήξερα τι να πρωτοδώ και τι να πρωτοχαρώ. Τη
θάλασσα; Τα βαποράκια της Χαμιδιέ που σκίζανε το νερό δίχως να βουλιάζουν; Τα μεγάλα
μαρμαρένια σπίτια με τα ξύλινα κλειστά, όλο μυστήριο, μπαλκόνια τους; Τις καρότσες με το ρυθμικό
χτύπο τους πάνω στο γρανιτένιο πλακόστρωτο; Τα τράμια που τα σέρνανε άλογα;

Η όλον εκείνον το χαρωπό, ξέγνοιαστο κόσμο που μπαινόβγαινε με σαματά στις λέσχες και στα
καφενεία κι έμοιαζε να ζει πανηγύρι, κι όχι μια κοινή, καθημερινή μέρα δουλειάς!». (Σωτηρίου Δ.,
1988, σ.49)

Αντίστοιχα, η μικρή Αλίκη στο «Οι Νεκροί περιμένουν», κόρη μεγαλοαστικής οικογένειας
του Αϊδινίου, φτάνοντας στη Σμύρνη με τον σιδηρόδρομο παρατηρεί με έκσταση τον
ανεπανάληπτο συνδυασμό του φυσικού με το ανθρωποποίητο στοιχείο. Ο κόλπος της Σμύρνης
χρωματιζόταν από τη δύση του ήλιου και ταυτόχρονα το Και με τα μέγαρά του δίνουν στη μικρή
ηρωίδα τη χαρά ότι η πραγματικότητα ξεπέρασε τις προσδοκίες της. Στο συγκεκριμένο βιβλίο ο
κοσμοπολιτισμός της πόλης παρουσιάζεται μέσα από την παράθεση των συνοικιών της και των
κυρίαρχων εικόνων τους : «Το Και, το Παραλλέλι, η Μπελαβίτσα, οι Βερχανέδες, οι Μεγάλες
Ταβέρνες, το Μπουλβάρ Αλιότι, ο Κουλές, τα Τράσα, η Αγία-Φωτεινή, η Αγία-Κατερίνα, τα
βαποράκια του Κορδελιού, το τραμ της προκυμαίας που το’σερναν άλογα, τα κατάμεστα με εύθυμο
κόσμο κέντρα, οι πουλητάδες των γιασεμιών, τα μονά ζυγά φιστίκια, τα «Πολιτάκια» με τα
σαντούρια, οι πεταχτές γυναίκες, όλα έμοιαζαν σαν εύθυμες, χτυπητές κορδέλες, που έπλεκαν ένα
χαρωπό γαϊτανάκι.

Εγώ, αν ήθελα να την περιγράψω, θα την έλεγα πολιτεία του παιχνιδιού και της χαράς,
ανάλαφρη και χαδιάρα σαν τις γυναίκες της. Μια ζεστή αγκαλιά ανοιχτή, που σε σφίγγει λιγωτικά.»
(Σωτηρίου Δ., 1988, σ.54-55)

Το γεγονός ότι η οικογένεια των πρωταγωνιστών είναι μεγαλοαστοί μας προσφέρει ποικίλα
στοιχεία για την πολυτέλεια που διέκρινε τη Σμύρνη. Το μέγαρο που νοικιάζουν στη Κατεντράλ
στη συνοικία των Λεβαντίνων, καθώς και το δεύτερο οίκημα στην οδό Μοσκόφ και που
παλαιότερα ήταν το περσικό προξενείο. Και για τα δύο κτήρια αντλούμε σημαντικές πληροφορίες
τόσο για την εξωτερική, όσο και την εσωτερική τους αρχιτεκτονική.

Το δείπνο στο πολυτελές ξενοδοχείο Κραίμερ μας προσφέρει άλλη μια εικόνα του
κοσμοπολιτισμού της πόλης διανθισμένη με το ιστορικό στοιχείο της προσπάθειας των
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Νεότουρκων να υιοθετήσουν ευρωπαϊκές συμπεριφορές. Η κοινωνική ζωή περιγράφεται στα
απογεύματα που περνά η οικογένεια στο Σπόρτιγκ και στη Λέσχη των Κυνηγών. Η Σμύρνη ως
εκπαιδευτικό κέντρο παρουσιάζεται από την εξιστόρηση της μικρής Αλίκης για την
παρακολούθηση των μαθημάτων στο Ομήρειο Κολλέγιο. Περιγραφές έχουμε και των παραλιακών
προαστίων που στη διήγηση είναι ονοματισμένα: Καρατάς, Καραντίνα, Γκιός Τεπέ και
Κοκαργιαλί.

Τέλος, έχουμε τις αναφορές στον Μπουτζά, το προάστιο της πόλης που κατοικείται από τους
«πλούσιους και δυνατούς». Ας δούμε πως παρουσιάζονται τα οικήματα, αλλά και η χρήση τους σε
χαρακτηριστικά αποσπάσματα:

«Το καλοκαίρι πιάσαμε ένα εξοχικό σπίτι στον Μπουτζά, για να παραθερίσουμε. Πλάι στις
επιβλητικές βίλες των Άγγλων και της σμυρνέικης αριστοκρατίας, το δικό μας σπίτι έμοιαζε ταπεινό
κι ασήμαντο.

Στο σπίτι του κυρίου Πολιτίδη σύχναζαν όλοι οι πλούσιοι Άγγλοι και Έλληνες του Μπουτζά,
έπαιζαν χαρτιά και μουσική, έπιναν ουίσκι και συζητούσαν για σπορ και για τέχνη. Στον απέραντο
κήπο του είχε ένα γήπεδο για τένις και για κρίκετ και στάβλους για άλογα.

Ο Μπουτζάς δεν είχε τη ζωντάνια και την ευθυμία του Κορδελιού. Εδώ δεν υπήρχε θάλασσα
και μπιραρίες και η ζωή ξεχυμένη στους δρόμους. Οι άνθρωποι μιλούσαν σιγά, γελούσαν διακριτικά,
πρόσεχαν τις χειρονομίες και τις σχέσεις τους. Η ζωή διαδραματιζόταν μέσα στις κλειστές βίλες. Το
χάι - λάιφ της Σμύρνης, που κατοικούσε εδώ, είχε όλη την άνεση, τη μόρφωση και τα μέσα να
καταπιάνεται με καλλιτεχνικά και πνευματικά ζητήματα. Στα μεγάλα σπίτια έβλεπες πλούσιες
βιβλιοθήκες και σπάνιους πίνακες της γαλλικής και της ιταλικής Αναγέννησης.» (Σωτηρίου Δ., 1988,
σ.124-125)

Ο κάτοικος της πόλης που την καταγράφει στο έργο του είναι ο Κοσμάς Πολίτης και το
μυθιστόρημά του που έχει αφήσει εποχή, Στου Χατζηφράγκου. Το έργο έχει ύφος λαϊκό και
άφθονα ηθογραφικά στοιχεία.

Ο τόπος, όπως δηλώνει και ο τίτλος του, παραπέμπει σε λαϊκή συνοικία της Σμύρνης.
Πρωταγωνιστής του μυθιστορήματος είναι η ίδια η Σμύρνη και η συγκεκριμένη συνοικία της. Ο
συγγραφέας μας δίνει με λεπτομέρειες την τοπογραφία της πόλης. Δεν είναι μόνο η συχνή χρήση
των τοπωνυμίων, αλλά και οι λεπτομερείς περιγραφές των δρόμων από τον Κ. Πολίτη.

Η επιλογή του συγγραφέα αφορά μια λαϊκή γειτονιά. Οι μεγαλοαστικές συνοικίες της
Σμύρνης δεν εμφανίζονται στο πρώτο πλάνο. Αν συνδυάσουμε, μάλιστα το γεγονός ότι ο Πολίτης
ασχολείται κυρίως με τον κόσμο των παιδιών, παρά με αυτόν των ενηλίκων, καταλήγουμε στο
συμπέρασμα ότι η πρόθεσή του ήταν να αφηγηθεί την πόλη κάτω από το πρίσμα των λαϊκών
ανθρώπων, όπως αυτό αποτυπώθηκε στην παιδική μνήμη και συνείδηση.

Επιπλέον, ο συγγραφέας, ενώ αναφέρεται και στις «σύνοικες» κοινότητες: τους Τούρκους,
τους Αρμένιους και τους Δυτικούς, μας παρουσιάζει μια πόλη σε βάθος ελληνική. Και αυτό
αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα η πόλη είναι το κεντρικό
πρόσωπο και όχι απλώς, ο παράγοντας αισθητικής διακόσμησης. «Στου Χατζηφράγκου» η
περιγραφή του χώρου, του αστικού περιβάλλοντος δεν λειτουργεί ούτε ως σύμβολο.

Η παρουσίαση της Σμύρνης έχει σκοπό να δώσει πρόσθετη αυθεντικότητα στις ιστορίες που
ξετυλίγονται από την πλοκή του έργου.

Σήμερα δεν έχουμε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσουμε τις περιγραφές της πόλης από τον
Κοσμά Πολίτη. Η πόλη αυτή δεν υφίσταται πλέον, καθώς η παλιά Σμύρνη καταστράφηκε το 1922
σε συνδυασμό με τη φυγή του χριστιανικού πληθυσμού της. Αυτή την πόλη χαρτογραφεί και
διαιωνίζει ο συγγραφές.

Για να αναστήσει τη Σμύρνη ο Κ. Πολίτης μας δίνει διαφορές τοπιογραφικές, χρονικές και
αφηγηματικές προοπτικές που αποσκοπούν στη δημιουργία μιας δυναμικής παράστασης της
πόλης στον αναγνώστη.
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Ιδιαίτερα μας ενδιαφέρουν οι περιπλανήσεις των προσώπων του έργου, καθώς έτσι δίνεται η
δυνατότητα στον συγγραφέα να περιγράψει τις εικόνες της πόλης που βλέπουν. Γι’ αυτό και τα
περισσότερα επεισόδια διαδραματίζονται στους δρόμους, καθώς μόνο η σιώρα Φιόρα δεν
απομακρύνεται από το σπίτι της. Στο σημείο αυτό αξίζει να θυμηθούμε ότι μια πόλη είναι ένα
σύμπλεγμα από διαδρομές. (Butor, M., 1964, σ.48)

Κατατάσσοντας το πλούσιο υλικό για τη φυσιογνωμία της πόλης που βρίσκουμε στο έργο θα
δούμε ότι μπορούμε να εξάγουμε:
 Περιγραφές συνοικιών και τοποθεσιών. Οι πλατείες, τα κτήρια, οι δρόμοι και τα καταστήματα.

Ας επιλέξουμε τον τουρκομαχαλά ενδεικτικά: θα δούμε ότι συνορεύει με τη ρωμαίικη
συνοικία του Αϊ Γιάννη που τον διαχωρίζει από την εβραϊκή συνοικία. Χαρακτηρίζεται από
μεγάλη ησυχία σε σχέση με τις υπόλοιπες συνοικίες, στενά σοκάκια, τζαμιά και σπίτια χαμηλά
με καφασωτά παράθυρα. Οι δρόμοι: το «σοκάκι της Μαντάμας». Το σοκάκι δεν είχε ταμπέλα,
όπως δεν είχε και κανένα σοκάκι της πολιτείας: τους έβγαζαν ένα όνομα, σαν παρατσούκλι,
από κάποιο περιστατικό. Στην περίπτωση αυτή είναι το εργοστάσιο μπύρας που διευθύνει η
χήρα ενός Γερμανού επιχειρηματία η μαντάμ Χίλντα.

 Διαδρομές. Η διαδρομή του παπά Νικόλα από του Χατζηφράγκου στο Μητροπολιτικό Μέγαρο
στην Αγία Φωτεινή. Τον παρακολουθούμε να προχωρεί στο Φαρδύ της Άγιας Κατερίνας, να
περνάει από του Ζέρβα το Φούρνο, να παίρνει τα Μπογιατζίδικα, και να βγαίνει στο Φασουλά.
Εκεί ο αφηγητής παίρνει την ευκαιρία να απεικονίσει με ελάχιστες πινελιές το χάνι του
Φασουλά και να μνημονεύσει τις τακτικές επισκέψεις του παπα-Νικόλα στο ελληνικό
φαρμακείο (δεν μπαίνει όμως σήμερα). Από εκεί ο παπά-Νικόλας θα στρίψει αριστερά και θα
ακολουθήσει το Φραγκομαχαλά σε όλο του το μήκος, για να καταλήξει στην Αγία Φωτεινή,
αφού πρώτα χαιρετήσει το φραγκόπαπα που θα ξαναμπεί στην ιστορία λίγες σελίδες παρακάτω.
Το μάτι του αφηγητή δεν ακολουθεί τον παπα-Νικόλα καθώς μπαίνει στη Μητρόπολη, αλλά,
σαν πιστός σκύλος, τον περιμένει απέξω, ενώ παρακολουθεί την κίνηση του δρόμου, πράγμα
που του επιτρέπει να μας περιγράψει μια τυπική μεσημεριάτικη σκηνή στην περιοχή του
Φραγκομαχαλά. Όταν μετά από είκοσι πέντε λεπτά ο παπα-Νικόλας βγαίνει από τη
Μητρόπολη, ο αφηγητής κλείνει την παρέκβαση και τον παρακολουθεί να στρίβει στις
Μεγάλες Ταβέρνες και να μπαίνει στην ταβέρνα του κύρ Αργύρη. Εκεί θα συζητήσουν για το
τέμπλο, ένα ζήτημα που θα παίξει σημαντικό ρόλο στη διανοητική κρίση του παπά. Αλλά πριν
μπει εκείνος στην ταβέρνα, ο αφηγητής βρίσκει άλλη μια ευκαιρία να μας περιγράψει αυτά
που βλέπει, ακούει και μυρίζεται ο παπάς στο δρόμο του. Έτσι αυτός ο περίπατος λειτουργεί
όχι τόσο για να προωθήσει την πλοκή της πλασματικής ιστορίας, όσο ως πρόφαση για να μας
μεταδοθούν διάφορες απόψεις της Σμύρνης και να καταγραφούν οι ονομασίες διαφόρων
τοποθεσιών. (Πολίτη Κ., 2010, σ.31-40)
Επίσης, υπάρχει η περιγραφή (κεφάλαιο 6) της διαδρομής που ακολουθεί κάθε μέρα ο Αρίστος
για να πάει το κολατσιό στον πατέρα του. Η τυχαία συνάντηση του Αρίστου με τον Σταυράκη
στο θέατρο (αν και τίποτα δεν είναι τυχαίο σ΄ ένα μυθιστόρημα!) επιτρέπει στον Πολίτη να
διηγηθεί το επεισόδιο όπου ο Αρίστος έπεσε στη θάλασσα, πράγμα το οποίο τον ανάγκασε να
μάθει κολύμπι. Παρά την αναγκαιότητα που επιβάλλει η πλοκή της διήγησης για τις
κολυμβητικές ικανότητες του Αρίστου, η ωραία εμπρεσσιονιστική περιγραφή της διαδρομής
του Αρίστου στο Κιαί και στα ταρσιά της Σμύρνης είναι περιττή για την πλασματική ιστορία:
εδώ η πλοκή γίνεται για την αναδημιουργία ενός χώρου. (Πολίτη Κ., 2010, σ.111-113)
Στο κεφάλαιο 3, εξιστορείται η εκδρομή στο κάστρο και αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από
τοπογραφικές λεπτομέρειες. Τα παιδιά ακολουθούν άλλη διαδρομή στον ανήφορο, άλλη στον
κατήφορο. Αλλά η κεντρική φάση του κεφαλαίου είναι εκτεταμένη περιγραφή του
πανοράματος: ολόκληρη η Σμύρνη, με τον κόλπο της, τα βουνά της, τα προάστιά της και τα
χωριά της, απλώνεται κάτω από τα μάτια των παιδιών που κάθονται στο λόφο. (Πολίτη Κ.,
2010, σ.55-58)
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Εδώ, περισσότερο παρά αλλού, ο Πολίτης αποδεικνύεται αριστοτέχνης τοπιογράφος, που
κατόρθωσε να μας ζωγραφίσει, έναν τεράστιο ζωντανό καμβά με τα μέσοι της γλώσσας.
Σπουδαίο ρόλο σ’ αυτή της περιγραφή παίζουν τα ονόματα, ιδίως τα άφθονα τοπωνύμια
τουρκικής προέλευσης (Νταραγάτσι, Κοκάργιαλι, Γκιόζ, Σαλαχανές, Καρατάσι. Μπαχρί
Μπαμπά κ.λ.π.), που διαφοροποιούν αυτό το τοπίο τόσο εμφατικά από τα τοπία της νέας
πατρίδας του. Τα τοπωνύμια, όπως και τα στοιχεία στης σμυρναίικης διαλέκτου με τα οποία
διανθίζει το κείμενό του, δείχνουν και διαιωνίζουν την ιδιαιτερότητα του ανεπανάληπτου
τόπου του από τον οποίο, σαν άλλος Αδάμ, έχει εξοριστεί. Ο Πολίτης επενδύει τα ονόματα δύο
πραγματικών τοποθεσιών με συμβολική σημασία όταν γράφει τις φράσεις «από την Εδέμ και
δώθε» (στην πρώτη κιόλας σελίδα) και «δώθε από τον Παράδεισο» (σ. 54): αν η Σμύρνη δεν
ήταν Παράδεισος, πλησιάζει πιο κοντά εδεμική κατάσταση από ό,τι κάθε άλλος ανθρώπινος
χώρος.

 Ήθη, έθιμα και γεγονότα περιοδικού χαρακτήρα. Το κείμενο ξεκινά με τις λεμβοδρομίες που
διεξάγονταν ανήμερα της Αναλήψεως. Ο κόσμος παρακολουθεί από ειδικές ξύλινες εξέδρες. Ο
περισσότερος κόσμος είναι συγκεντρωμένος στο Κιαί με αποτέλεσμα να διέρχονται με
δυσκολία οι ιππήλατες άμαξες. Η παρουσίαση του γεγονότος δίνει την ευκαιρία στον αφηγητή
να μιλήσει για τα πλουσιόσπιτα του Κιαί και τον πολυεθνικό τους χαρακτήρα. [«το κάθε σπίτι
είχε σηκωμένη την παντιέρα της νατσιόνας του, άλλο ελληνικά, άλλο φραντζέζικη, άλλο
ιταλικιά, εγγλέζικη, ολλαντέζικη, γερμανικιά»]. Στο πανηγύρι της Αγίας Τριάδας
διαμορφώνεται ένα έντονο οσμητικό και ακουστικό τοπίο. Οι μυρωδιές από τους λουκουμάδες,
τις μπουγάτσες και τον καφέ επισημαίνονται στο κείμενο. Ταυτόχρονα, υπάρχουν όργανα και
κομπανίες που παίζουν τσάμικα, αμανέδες, καρσιλαμά, αλλά και πόλκες. Οι χοροί δεν
οργανώνονται μόνο στην πλατεία, αλλά και στις αυλές των σπιτιών της συνοικίας. Στο έργο
υπάρχει αναφορά και για τους δύο ετήσιους φιλανθρωπικούς χορούς της πόλης, που ο
αφηγητής σημειώνει ότι γίνονται καίτοι υπάρχει η Σαρακοστή. Ο ένας αφορά το νοσοκομείου
του Αγίου Χαραλάμπους και διοργανώνεται στην Ελληνική Λέσχη και ο δεύτερος είναι υπέρ
των Σπιταλίων του Σαιντ Αντουάν και λαμβάνει χώρα στην Ευρωπαϊκή Λέσχη. Η πλοκή του
έργου μας δίνει και μια έμμεση αναφορά στο Νιου Κλαμπ, μια κλειστή λέσχη μόνο για
επιφανείς κατοίκους ανεξαρτήτως εθνότητας. (Πολίτη Κ., 2010, σ.146)

 Επαγγελματικές δραστηριότητες. Στη συνοικία Χατζηφράγκου οι άνθρωποι ασχολούνται με
χειρωνακτικά επαγγέλματα. Ασχολούνται με αγροτικές εργασίες και τη μεταποίηση αγροτικών
προϊόντων, όπως τα περίφημα σύκα της Σμύρνης ή απασχολούνται ως εργάτες στα εργοστάσια
(χυτήρια, πριονιστήρια, τζιμινιέρες) ή ως υπάλληλοι στα εμπορικά καταστήματα. Επίσης, είναι
τεχνίτες σε ξυλουργεία, σιδηρουργεία, καλουποποιεία. Αντίθετα από τον Φραγκομαχαλά
διέρχονται εργάτες, υπάλληλοι, καταστηματάρχες και άλλοι, καθώς εκεί τοποθετείται η
κεντρική αρτηρία ανάμεσα στους μαχαλάδες και στα ταρσιά. Ειδική αναφορά γίνεται στους
υπαλλήλους τραπεζικών και συναφών γραφείων που θεωρούνταν ιδιαίτερα ευνοημένοι στον
επαγγελματικό τους βίο και αυτό αντανακλούσε και στην κοινωνική διαστρωμάτωση.

 Κοινωνικές δραστηριότητες, σχέσεις μεταξύ των σύνοικων πληθυσμών. Σχέσεις μεταξύ
Τούρκων και Ελλήνων, Ελλήνων και Εβραίων, Ελλήνων και Ευρωπαίων.

 Χαρακτηριστικούς ανθρωπότυπους. Ο παπά Νικόλας, ο εργάτης Παντελής, ο Σταυράκης, ο
Αρίστος, ο Κερκυροεβραίος Σιμωνάς

Συμπέρασμα

Σίγουρα, το σοκ της μικρασιατικής καταστροφής και της επακόλουθης προσφυγιάς
αποτέλεσε σημειακό όριο για τη νεοελληνική πεζογραφία. Ο κύριος όγκος των λογοτεχνικών
κειμένων, αν και επικεντρώθηκε στο γεγονός της καταστροφής αυτό καθεαυτό και των
επακόλουθων που είχε, η νοσταλγία για τον χαμένο παράδεισο της Ιωνίας υπερίσχυσε σε αρκετές
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περιπτώσεις. Τόσο η πόλη, με τη Σμύρνη προεξάρχουσα, όσο και η ύπαιθρος ζωντάνεψαν χάρη
στη μυθοπλασία και την αφήγηση των συγγραφέων. Μέσα από αυτά τα κείμενα μπορούμε να
συγκροτήσουμε ένα σύστημα αναφοράς για τη φυσιογνωμία τόσο της μικρασιατικής μητρόπολης,
όσο και των άλλων πόλεων της Ιωνίας.
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Περίληψη
Η Νέα Σμύρνη βρίσκεται στην Ελλάδα και είναι ένας από τους δήμους του αστικού

συγκροτήματος της περιφέρειας Αττικής. Κατοικήθηκε από πρόσφυγες προερχόμενους από τη
μικρασιατική Σμύρνη λίγο καιρό μετά την καταστροφή της. Στην παρούσα εργασία διερευνάται κατά
πόσο η φυσιογνωσία του σύγχρονου δήμου της Νέας Σμύρνης θυμίζει τη μικρασιατική Σμύρνη.

Από την έρευνα αποδεικνύεται ότι ακόμη και σήμερα, 90 χρόνια μετά την αποίκηση της Νέας
Σμύρνης από τους μικρασιάτες σμυρνιούς, η νέα πόλη της Νέας Σμύρνης θυμίζει σε μεγάλο βαθμό
την παλιά Σμύρνη. Τη μικρασιατική φυσιογνωμία της σύγχρονης πόλης της Νέας Σμύρνης τη
συνθέτουν πολλά μικρασιατικά στοιχεία, υλικά και άϋλα, όπως μνημεία, πολιτιστικά κτίρια,
εκπαιδευτικά κτίρια, εκκλησίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις, αθλητικοί σύλλογοι και πολλά άλλα. Ένα
από τα βασικά ευρήματα της έρευνας είναι ότι η πλειοψηφία των ονομασιών των οδών της Νέας
Σμύρνης έχουν μικρασιατική προέλευση.

Λέξεις κλειδιά : Νέα Σμύρνη, Φυσιογνωμία Νέας Σμύρνης, Μικρασιατική Φυσιογνωμία

1. Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία με τίτλο «Η Μικρασιατική Φυσιογνωμία του Δήμου Νέας Σμύρνης»
επιχειρεί να διερευνήσει κατά πόσο ο σύγχρονος δήμος της Νέας Σμύρνης φέρει σήμερα τη
μικρασιατική φυσιογνωμία. Για το σκοπό αυτό διερευνώνται πολιτισμικές εκδηλώσεις, ήθη και
έθιμα, μνημεία, σημαντικά κτίρια, οδονύμια της πόλης.

Δεδομένου ότι αναφερόμαστε στον όρο φυσιογνωμία, θα πρέπει πριν από οτιδήποτε άλλο
να διευκρινιστεί ο όρος «φυσιογνωμία». Ακολούθως, περιγράφεται η φυσιογνωμία του Δήμου και
διαπιστώνεται ότι στο συγκεκριμένο τόπο υπάρχουν αρκετά στοιχεία αμιγώς μικρασιατικής
προέλευσης, όπως:
- μνημεία, γλυπτά, εκκλησίες κ.ά. σχετικά με τη Μικρά Ασία
- ονομασίες οδών εμπνευσμένες από τη Μικρά Ασία.

Ακολούθως, γίνεται σύντομη ιστορική αναδρομή της Νέας Σμύρνης κατά την αποίκηση και
δημιουργία της μετά την εγκατάσταση των προσφύγων μικρασιατών. Αυτό γίνεται λίγους μήνες
μετά τη μικρασιατική καταστροφή, όπου οι αστοί Σμυρνιοί πρόσφυγες, μετά τον ερχομό τους στην
Αθήνα, άρχισαν ενέργειες για την επίλυση του στεγαστικού του προβλήματος. Οι ίδιοι οι Σμυρνιοί
επέλεξαν το χώρο που θα έκτιζαν τις νέες κατοικίες τους και θα δημιουργούσαν πάλι από την αρχή
τη Νέα Σμύρνη.
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Στα ακόλουθα κείμενα φαίνεται πως ο μικρός οικισμός γίνεται πόλη. Η Νέα Σμύρνη
μετατρέπεται σε μεγάλη αστική περιοχή, γεγονός το οποίο οφείλεται μεν στις ιστορικές συνθήκες,
αλλά σε μεγάλο βαθμό προκύπτει και από τη δημιουργικότητα των προσφύγων. Από την έρευνα
παρατηρείται ότι παρόλη τη μεγέθυνση της σύγχρονης Νέας Σμύρνης, τα στοιχεία της
μικρασιατικής Σμύρνης είναι ακόμη παρόντα και χαρακτηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τη
φυσιογνωμία της σύγχρονης πόλης.

2. Προσδιορισμός της έννοιας «φυσιογνωμία της πόλης»

Σύμφωνα με τις εγκυκλοπαιδικές πηγές, ως «φυσιογνωμία» ορίζεται το σύνολο
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων ενός πράγματος ή η γενική εντύπωση που αυτό προκαλεί.
(Μπαμπινιώτης, 2002) Όταν αναφερόμαστε στη φυσιογνωμία ενός τόπου, εξετάζουμε τον τόπο
ανθρωπομορφικά αναζητώντας το χαρακτήρα του.

Βασικά συστατικά στοιχεία της «φυσιογνωμίας» είναι ο τόπος και ο χρόνος. Ο χώρος από
μόνος του είναι κάτι αφηρημένο και δεν έχει χαρακτήρα ούτε ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Όταν, όμως,
ο χώρος συνδέεται με το χρόνο και τον άνθρωπο, μετατρέπεται σε τόπο. Η παρουσία του
ανθρώπου, αλλά και οι δραστηριότητές του, κάνουν το χώρο κάτι συγκεκριμένο. Ο τόπος έχει
χαρακτήρα, είναι μια οντότητα με τους ανθρώπους και τις συνήθειές τους που διαμορφώνουν τη
φυσιογνωμία του. (Στεφάνου και Συνεργάτες, 2000)

Η φυσιογνωμία αναφέρεται στη μοναδικότητα, την ταυτότητα ενός τόπου όπως αυτή
διατυπώνεται και εμφανίζεται μέσα από τα χαρακτηριστικά του τοπίου του. Ο τόπος έχει
χαρακτήρα που συγκροτείται από το σύνολο των ιδιαζόντων χαρακτηριστικών των μορφών κάθε
είδους που τον αφορούν, και από τη στιγμή που έχει πλέον μια οντότητα, μπορούμε και μιλάμε και
για φυσιογνωμία. (Stefanou J., 1993)
Χαρακτήρας και φυσιογνωμία, λοιπόν, αφορούν στον τόπο, εμφανίζονται όμως ως το αποτέλεσμα
της συνολικής αλλά και της συλλογικής αντίληψης που αυτός ο τόπος προσφέρει στους κατοίκους,
τους επισκέπτες, τους χρήστες. (Mitoula R., 2000)

Όλα αυτά τα δεδομένα παίζουν το ρόλο τους και διαμορφώνουν τη μοναδική φυσιογνωμία
της κάθε πόλης. Στη συνέχεια του κειμένου θα δούμε πως συγκεκριμένα στοιχεία πολιτισμού,
όπως πολιτιστικά κέντρα, εκδηλώσεις ονομασίες δρόμων κ.ά. διαμορφώνουν τη συγκεκριμένη
μικρασιατική φυσιογνωμία του Δήμου της Νέας Σμύρνης. Η συγκεκριμένη φυσιογνωμία του
τόπου αυτού διαμορφώθηκε από τη στιγμή που αυτός κατοικήθηκε από τους Σμυρνιούς. Οι
Σμυρνιοί έφεραν τις δικές τους συνήθειες, τα βιώματά τους, τον τρόπο ζωής και οργάνωσης της
κοινωνίας τους. (Τζουλάκης Στ., 2012)

3. Η Νέα Σμύρνη

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης βρίσκεται στην Ελλάδα και είναι ένας από τους δήμους του αστικού
συγκροτήματος της περιφέρειας Αττικής στο νότιο τμήμα της. (Βλ.Χάρτη 1) Η Νέα Σμύρνη στη
βόρεια πλευρά της συνορεύει με την Αθήνα. Τα σύνορα της πόλης τελειώνουν στην οδό Κράτητος.
Στη βορειοανατολική πλευρά της συνορεύει με το Δήμο Δάφνης με όρια τις οδούς Αίνου και
Ακροπόλεως. Τα ανατολικά όρια της Νέας Σμύρνης τελειώνουν στην οδό Ευξείνου Πόντου και
από εκεί αρχίζει ο Δήμος Αγίου Δημητρίου. Στη νότια πλευρά συνορεύει με το Δήμο Παλαιού
Φαλήρου με τις οδούς Ψαρών, Ελ.Βενιζέλου, Παμφυλίας, Κύπρου και Ναζλίου. Στη δυτική
πλευρά της Νέας Σμύρνης βρίσκεται η λεωφόρος Συγγρού, η οποία τη χωρίζει από το Δήμο
Καλλιθέας. (Βλ.Χάρτη 2)
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Χάρτης 1. Η θέση της Νέας Σμύρνης στην Αττική

Χάρης 2: Πολεοδομικός χάρτης Ν. Σμύρνη (πηγή google)
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Ο αστικός Δήμος της Νέας Σμύρνης έχει μακρά ιστορία. Η οικιστική ανάπτυξη της περιοχής
και η εξέλιξή της αρχίζει μετά τη μικρασιατική καταστροφή, από τον Αύγουστο του 1922 που οι
φλόγες των τούρκων έκαψαν τη μικρασιατική Σμύρνη και οι ξεριζωμένοι μικρασιάτες Σμυρνιοί
έφταναν κατατρεγμένοι στη μητέρα πατρίδα. Οι πρώτοι μόνιμοι οικιστές εγκαταστάθηκαν στην
περιοχή από το 1923.

Πριν από την εγκατάσταση των προσφύγων, η Νέα Σμύρνη ήταν μία πετρώδης και άγονη
περιοχή γεμάτη ρέματα. Το δυτικό τμήμα της ανήκε σε πλακιώτες, ενώ το βορειοανατολικό ανήκε
σε μπραχαμιώτες κτηματίες. (Χατζατουριάν Β., 1999) Λίγους μήνες μετά τη Μικρασιατική
καταστροφή, οι Σμυρνιοί πρόσφυγες άρχισαν τις πρώτες ενέργειες για τη στέγαση τους. Το
ζήτημα επισπεύστηκε με την υπογραφή της συνθήκης της Λωζάνης τον Ιούλιο του 1923. Η τελική
επιλογή του χώρου στέγασης των προσφύγων δεν είναι τυχαία. Η περιοχή που θα κτιστεί τελικά η
νέα πόλη βρίσκεται κοντά στην Αθήνα και τον Πειραιά συνδεόμενη οδικά μαζί τους. Το όνομά
της είναι δεδομένο. Η πόλη θα ονομαστεί Νέα Σμύρνη και οι πρώτοι κάτοικοι αποδεικνύουν ότι
στην περιοχή ήθελαν να αναβιώσουν την αγαπημένη χαμένη τους πόλη, τη μικρασιατική Σμύρνη.

Το 1924 δημοσιεύτηκε το «Νέο Σχέδιο Αθηνών» της Επιτροπής Καλλιγά που περιλαμβάνει
και τον «Αστικό Συνοικισμό των Εκ της Σμύρνης Προσφύγων». (Πανταζής Αντ. 1993),
(Πανταζής Αντ., 2000) Το παραπάνω σχέδιο, ύστερα από αντιδράσεις τροποποιείται. Οι
τροποποιήσεις αφορούν κυρίως στην αύξηση του πρότυπου πλάτους των οδών. Η συγκεκριμένη
αλλαγή είχε ιδιαίτερα ευεργετικές συνέπειες για την πόλη που αναπτύχθηκε στη συνέχεια, αφού
της έδωσε χώρους και μεγάλους οδικούς άξονες. Η περιοχή χωρίστηκε σε 3 κατηγορίες οικοπέδων
που διανεμήθηκαν με κλήρωση. Η απόκτηση αυτών από τους πρόσφυγες ήταν με διαφορετικό
αυξανόμενο χρηματικό ποσό για κάθε μία από τις τρεις κατηγορίες. Η αξία των οικοπέδων που
προορίζονταν για έργα κοινής ωφέλειας στον οικισμό, επιβάρυνε αναλογικά όλους τους
δικαιούχους. Τελικά, η Νέα Σμύρνη άρχισε να οικοδομείται το 1926. Κατά τη διάρκεια του
συγκεκριμένου έτους εκδόθηκαν 13 άδειες και κτίστηκαν οι πρώτες κατοικίες. (Ανανιάδης Βασ.
1990)

Το 1929 λειτούργησε σε ξύλινο οικοδόμημα το πρώτο Δημοτικό Σχολείο, στη σημερινή
Πλατεία Ταχυδρομείου, ενώ οι πρώτοι κάτοικοι εκκλησιάζονταν στο προσωρινό εκκλησάκι της
Αγ. Φωτεινής, στο χώρο όπου θεμελιώθηκε ο σημερινός ναός.

Μεταξύ των ετών 1933-1940, η Νέα Σμύρνη από μικρός οικισμός μεταβάλλεται σε πόλη.
Την περίοδο αυτή δημιουργείται το πρώτο εξατάξιο σχολείο αλλά και η Ευαγγελική σχολή που
στεγάστηκε σε κτίριο στην κεντρική πλατεία. Ταυτόχρονα λειτουργούν και οι πρώτοι αθλητικοί
σύλλογοι. (Ανανιάδης Βασ., 1990). Το επόμενο διάστημα, ο πληθυσμός της Νέας Σμύρνης
αυξάνεται ραγδαία Από τους 6500 κατοίκους το 1934, φτάνει στις παραμονές του πολέμου στους
15114, για να καταλήξει το 1951 στους 22074 κατοίκους, το 1961 στους 32856 κατοίκους, το
1971 στους 42512 κατοίκους. Μέχρι το 2001 ο πληθυσμός της Νέας Σμύρνης σχεδόν
διπλασιάστηκε φτάνοντας τους 73986 κατοίκους. Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής
Υπηρεσίας, σήμερα ο πληθυσμός της Νέας Σμύρνης είναι 100000 περίπου. (Στοιχεία από
Στατιστική Υπηρεσία)

Οι πρώτες κατοικίες που χτίστηκαν στη Νέα Σμύρνη ήταν στην πλειοψηφία τους
μονώροφες ή διώροφες και είχαν κοινά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά με αντίστοιχα κτίσματα της
μεταπολεμικής περιόδου. Στη χρονική περίοδο 1955-1960 έκαναν την εμφάνιση τους οι πρώτες
πολυκατοικίες γύρω από την κεντρική πλατεία.

Η δημιουργία της πόλης, η οργάνωση και η αύξηση του πληθυσμού της δεν είναι μόνο
αποτέλεσμα των ιστορικών, πολιτικών και κοινωνικών συνθηκών που επικράτησαν στην Ελλάδα
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από την απελευθέρωση και μετά, αλλά κυρίως είναι συνέπεια της δημιουργικής δύναμης των
αστών μικρασιατών κατοίκων της. (www.nea-smirni.gr/)

Όπως θα φανεί στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, εκτός από την
ανάπτυξη, οικοδόμηση και τα έργα υποδομών, οι Σμυρνιοί πρόσφυγες έφεραν έναν ιδιαίτερο
τρόπο ζωής και λειτούργησαν σύμφωνα με αυτόν. Στη νέα πόλη που εγκαταστάθηκαν δεν
μετέφεραν μόνο τρόπο ζωής, συνήθειες και έθιμα, αλλά ταυτόχρονα επανίδρυσαν πολιτιστικά
κέντρα, αθλητικούς συλλόγους, εκκλησίες κ.ά. που προϋπήρχαν στη μικρασιατική Σμύρνη.
Ταυτόχρονα, δημιούργησαν μνημεία και έδωσαν τέτοιες ονομασίες στους δρόμους, που θυμίζουν
τις παλιές χαμένες πατρίδες τους. Η καθημερινότητα και η ζωή τους αναβίωνε σε μεγάλο βαθμό
τον τόπο από τον οποίο προήλθαν. Αναμφισβήτητα, λοιπόν, ο νέος τόπος έφερε τη φυσιογνωμία
του παλιού, αφού συνήθειες, τρόπος ζωής, εκδηλώσεις, μνημεία, εκκλησίες κ.ά., αναβιώθηκαν
από την παλιά μικρασιατική Σμύρνη. Αλλά το σημαντικότερο από όλα ήταν το ανθρώπινο
στοιχείο, γιατί οι άνθρωποι που εγκαταστάθηκαν στον νέο τόπο ήταν ακριβώς οι ίδιοι και της ίδιας
γενιάς και όχι οι απόγονοί τους.
4. Μικρασιατική Πολιτιστική Κληρονομιά της Νέας Σμύρνης

Σήμερα, 90 περίπου χρόνια μετά τη δημιουργία της Νέας Σμύρνης, υπάρχουν ακόμη πολλά
στοιχεία που μαρτυρούν την προέλευση των πρώτων κατοίκων της. Σε πολλές περιπτώσεις τα
στοιχεία αυτά είναι μη μετρήσιμα., όμως πολλά οικοδομήματα, μνημεία, αγάλματα, πολιτιστικά
κέντρα και ονομασίες δρόμων που εκτείνονται σε ολόκληρη την περιοχή της Ν. Σμύρνης
μαρτυρούν τη Μικρασιατική προέλευσή τους. Στο κείμενο που ακολουθεί καταγράφονται τα
σημαντικότερα από αυτά.
Εστία Νέας Σμύρνης: Το 1930 με πρωτοβουλία του Σωματείου «Ένωσης Αστών Προσφύγων»
ιδρύθηκε το δεύτερο Σωματείο με την επωνυμία «Λέσχη Νέας Σμύρνης». Όπως καθορίζονταν από
το καταστατικό της, σκοπός της Λέσχης ήταν η «καλλιέργεια φιλικών σχέσεων των μελών της και
η εντεύθεν δημιουργία μέσων προς επωφελή κοινωνικής δράσιν και ιδίαν ψυχαγωγίαν». Το 1938
η Λέσχη μετονομάστηκε σε «Εστία Νέας Σμύρνης». Στο νέο καταστατικό διευρύνθηκαν οι σκοποί
και οι επιδιώξεις του Σωματείου. Στόχος πλέον ήταν «η διάσωση, συλλογή και μελέτη υλικού που
αφορά στον μικρασιατικό ελληνισμό, καθώς και η ανάπτυξη κοινωνικής μορφωτικής εθνικής και
φιλανθρωπικής δράσης». Από την ίδρυσή της και μετά η Λέσχη άλλαζε συχνά στέγη. Η οριστική
στέγασή της έγινε το 1975, μετά από δωρεά του Αριστοτέλη Ωνάση. Έτσι, με σχέδια του
αρχιτέκτονα Ι.Παυλίδη χτίστηκε το σημερινό μέγαρο στην πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης.
H Εστία Νέας Σμύρνης παραμένει σήμερα σημαντικό πνευματικό κέντρο της πόλης. Εκεί
διεξάγεται το μεγαλύτερο μέρος των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στο κτίριο της Εστίας
στεγάζονται αίθουσες στις οποίες διεξάγονται πολιτιστικές δραστηριότητες όπως μαθήματα χορού,
σκακιού κ.ά. Στο κτίριο, επίσης, υπάρχει βιβλιοθήκη με 50.000 περίπου τόμους βιβλίων, που
αφορούν στο Μικρασιατικό Ελληνισμό. Επίσης, υπάρχει μία μεγάλη αίθουσα για θεατρικές
παραστάσεις, προβολές εκπαιδευτικών ταινιών και άλλες πολιτιστικές δράσεις. (www.estia-ns.gr)

http://www.nea-smirni.gr/
http://www.estia-ns.gr
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Εικόνα 1 : Η Εστία της Ν. Σμύρνης

Ιωσηφόγλειο: Το «Ιωσηφόγλειο» ορφανοτροφείο αρρένων αποτελεί δωρεά του μικρασιάτη
τραπεζίτη και επιχειρηματία Χαράλαμπου Ιωσηφόγλου. Κτίστηκε σε έκταση 8415 τμ. που
παραχωρήθηκαν από το ελληνικό δημόσιο. Η οικοδόμηση του κτιρίου ολοκληρώθηκε το 1929 και
το ορφανοτροφείο άρχισε να λειτουργεί το 1932. Στο εσωτερικό περίβολο βρίσκεται το εκκλησάκι
του Αγίου Χαραλαμπίου, που θεμελιώθηκε από τον ευεργέτη και αποπερατώθηκε από το γιό του
Όμηρο Ιωσηφόγλου. Το 1941 το ίδρυμα επιτάχθηκε για τη στέγαση μονάδων των στρατευμάτων
κατοχής. Μετά την απελευθέρωση επαναλειτούργησε ως Ορφανοτροφείο και στη συνέχεια ως
παιδούπολη. Σήμερα στεγάζει την Ειδική Επαγγελματική Σχολή «Αγία Βαρβάρα» του Εθνικού
Οργανισμού Πρόνοιας και εξυπηρετεί εφήβους δύο κατηγοριών, εσωτερικούς και μη.
Λειτουργούν επίσης εργαστήρια αγγειοπλαστικής, ξυλουργικής, κοπτικής-ραπτικής και
κεντήματος. (www.neasmyrni.net.gr)

Εικόνα 2 : Το Ιωσηφόγλειο

Εθνική Στέγη: Ιδρύθηκε από τον «Σύνδεσμο για τα δικαιώματα της γυναίκας» με Πρόεδρο την
Αύρα Θεοδωρακοπούλου. Αρχικά, από το 1922 λειτούργησε στην Καλλιθέα ως προσφυγικό
ορφανοτροφείο. Ως ορφανοτροφείο λειτούργησε έως το 1988. Μετά από παραχώρηση δωρεάν
οικοπέδου από την Κοινότητα Νέας Σμύρνης και τις προσωπικές ενέργειες του Ελευθερίου
Βενιζέλου ανεγέρθηκε το σημερινό κτίριο. Τα σχέδια και η επίβλεψη έγιναν από τους μηχανικούς
Σούλη και Κωνσταντινίδη, ενώ κατασκευάστηκε η νέα πτέρυγα το 1938 από τον αρχιτέκτονα Π.
Μανουηλίδη. Σήμερα στο κτίριο στεγάζεται Παιδικός Σταθμός, ενώ φιλοξενούνται σε αυτό
πολιτιστικές εκδηλώσεις. (www.neasmyrni.net.gr), (www.lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/)

http://www.neasmyrni.net.gr
http://www.neasmyrni.net.gr
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Εικόνα 3 : Εθνική Στέγη, Ν. Σμύρνη

Μουσείο Ποντιακού Ελληνισμού: Ιδιαίτερος πολιτιστικός πόλος για τη Νέα Σμύρνη είναι το
λαογραφικό μουσείο ποντιακού ελληνισμού. Το υλικό του μουσείου αποτελείται από τον
πνευματικό και υλικό πολιτισμό των Ποντίων της Μακεδονίας. Ταυτόχρονα υπάρχουν και
οικογενειακά κειμήλια Ποντίων από όλη την Ελλάδα. Διαθέτει αντικείμενα που ξεκινούν από τον
17ο αιώνα έως τις αρχές του 20ου αιώνα. Ο υλικός αλλά και ο πνευματικός πολιτισμός
καταγράφεται μέσα από τα παραδοσιακά γυναικεία ενδύματα, τα ιστορικά έγγραφα, τη συλλογή
αστικής οικοσκευής, ιστορικά έγγραφα καθώς και φωτογραφικό αλλά και ηχητικό υλικό ομιλίας,
τραγουδιού και μουσικής από την καταγραφή του Σίμου Λιανίδη. (www.epm.gr)

Εικόνα 4. Μουσείο Ποντιακού Ελληνισμού
Ευαγγελική Σχολή: Ιδρύθηκε το 1934 και πρόκειται για επανίδρυση της μικρασιατικής
Ευαγγελικής Σχολής. Είναι ένας σταθμός αναφοράς αλλά και αξιόλογης πολιτιστικής σημασίας
και κληρονομιάς. Η Ευαγγελική Σχολή, ουσιαστικά, συνεχίζει το έργο και τη δράση της παλιάς
μικρασιατικής Ευαγγελικής Σχολής, προσφέροντας στην κοινωνία της Νέας Σμύρνης και της

http://www.epm.gr
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Ελλάδας. Τελευταία, έχει μετονομαστεί και σε «Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο
Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης». Επίσης, πρόσφατα παραχωρήθηκαν χώροι από την Ευαγγελική
Σχολή για να λειτουργήσει δημόσιο νηπιαγωγείο της Νέας Σμύρνης. (www.lyk-evsch-n-
smyrn.att.sch.gr/)

Εικόνα 5, 6: η Ευαγγελική Σχολή το 1934 στην πλατεία της Ν. Σμύρνης αλλά και το σημερινό κτίριο
στην οδό Λέσβου

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων 90 χρόνων και μετά
την αποίκηση της Νέας Σμύρνης από τους μικρασιάτες σμυρνιούς, δημιουργήθηκαν δράσεις και
πολιτιστικά κέντρα που θυμίζουν στη νέα πόλη της Νέας Σμύρνης την παλιά Σμύρνη. Παράλληλα
με τα πολιτιστικά Κέντρα και τα κτίρια, στις πλατείες, αλλά και στο άλσος της Νέας Σμύρνης
έχουν τοποθετηθεί αγάλματα και μνημεία φιλοτεχνημένα από μεγάλους καλλιτέχνες που επίσης
θυμίζουν τις χαμένες πατρίδες. Άξια αναφοράς είναι η πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης ή αλλιώς
«Πάρκο Μνημείων», με πλήθος προτομών όπως του Λεωνίδα Παρασκευόπουλου, του Ιωάννη
Συκούρτη κ.ά. Στο ίδιο σημείο βρίσκεται και το άγαλμα του Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομου.

Εικόνα 7: Άγαλμα Χρυσοστόμου Σμύρνης, θέση πλατεία Χρυσοστόμου Ν. Σμύρνη.

Σε μία πόλη με τόσο έντονο Μικρασιατικό στοιχείο, αυτονόητες είναι και οι ανεγέρσεις
σχετικών ναών. Οι εκκλησιαστικοί χώροι χρησιμοποιούνταν ως χώροι θρησκευτικής λατρείας,
αλλά και μνήμης. Οι ονομασίες πολλών ναών προέρχονται από αυτούς της μικρασιατικής Σμύρνης.
Επίσης, σε πολλούς από αυτούς έχουν τοποθετηθεί εικόνες, τέμπλα κ.ά., τα οποία μεταφέρθηκαν
από την παλιά Σμύρνη. Συγκεκριμένα, στο ναό της Αγίας Φωτεινής, το τέμπλο του προέρχεται
από ναό της Σμύρνης. Ο συγκεκριμένος ναός είναι και πιστό αντίγραφο αυτού της Μικράς Ασίας.
Άλλοι ναοί που μαρτυρούν τη μικρασιατική φυσιογνωμία είναι ο ναός των Αγίων Θεοδώρων (του
19ου αιώνα), αλλά και της Αγίας Παρασκευής. Πρόκειται για ένα μικρό ναό ο οποίος
καταστράφηκε στη Σμύρνη και για αυτό το λόγο οικοδομήθηκε στη Νέα Σμύρνη το 1926,
στεγάζοντας όσα κειμήλια διασώθηκαν από την καταστροφή της Σμύρνης. (www.neasmyrni.gr)

http://www.neasmyrni.gr
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Εικόνα 8: Το καμπαναριό της Αγίας Φωτεινής

Εικόνα 9: Η Αγία Παρασκευή

Πέραν των μνημείων, εκκλησιών κ.ά. που προαναφέρθηκαν, τα οποία μαρτυρούν τη
μεταφορά του πολιτισμού της Σμύρνης, παρόντα είναι και τα ήθη και έθιμα. Ο χορός, η μουσική,
και το τραγούδι κατάφερε και αυτό να μεταφέρει τη μικρασιατική ταυτότητα. Οι Σμυρνιοί
πρόσφυγες, έφεραν μαζί τους τη μουσική και τη χορευτική τους παράδοση. Τα στοιχεία αυτά
σώζονται και έχουν βρει τις ρίζες τους στη Νέα Σμύρνη. Αντιπροσωπευτικοί χοροί της περιοχής
είναι Συρτός της Μικράς Ασίας, ο Χασάπικος, ο Καρσιλαμάς, ο Ζεϊμπέκικος.

Ένα άλλο στοιχείο που ενισχύει τη μικρασιατική φυσιογνωμία του Δήμου της Νέας
Σμύρνης είναι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του έτους.
Μία από τις πλέον καθιερωμένες είναι οι Ιωνικές Γιορτές που διοργανώνονται κάθε Σεπτέμβριο
και περιλαμβάνουν βραδιές με μουσικές συναυλίες, μουσικοθεατρικές και θεατρικές παραστάσεις.
(www.musicheaven.gr

Ταυτόχρονα, στη σύγχρονη Νέα Σμύρνη επανιδρύθηκαν και αθλητικοί σύλλογοι, οι οποίοι
έδρασαν στη μικρασιατική Σμύρνη όπως ο Πανιώνιος Γυμναστικός Σύλλογος, ο οποίος
δραστηριοποιείται στη σύγχρονη πόλη.

http://www.musicheaven.gr
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Εικόνα 10 : 1ο έμβλημα Αθλητικού Εικόνα 11: Η Αθλητική ομάδα
Συλλόγου Πανιωνίου του Πανιωνίου στη Σμύρνη.

5. Ονομασίες Δρόμων

Έντονη είναι η μικρασιατική παρουσία στις ονομασίες των δρόμων της Νέας Σμύρνης. Όπως
γενικότερα συνηθίζεται, οι τοπικές αρχές δίνουν ονόματα πόλεων και γεγονότων κατά περιοχή,
για να τονίζεται πιο ζωντανά η ιστορία τους. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η γνώση της ιστορίας.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήσαμε στη Νέα Σμύρνη, διαπιστώθηκε ότι ένα μεγάλο
ποσοστό από τις οδούς της πόλης έχουν πάρει την ονομασία τους από τη Μικρά Ασία.
(Κολιοπούλου-Γρίβα Κ., 1978-1983)

Από την έρευνα προέκυψε ο παρακάτω πίνακας Ι, ο οποίος δείχνει ότι από τις 260 οδούς της
Νέας Σμύρνης, οι 77 έχουν προέλευση από τη Μικρά Ασία και οι 40 περίπου φέρουν την
ονομασία σημαντικών προσωπικοτήτων που έδρασαν ή επηρέασαν άμεσα τη Μικρά Ασία. Αν
όμως παρατηρήσει κάποιος καλύτερα θα δει ότι και κάποιες από τις 21 με θρησκευτικό –
χριστιανικό χαρακτήρα προέρχονται από τη Μικρά Ασία. Επομένως, είναι περισσότεροι από 130
οι δρόμοι της Νέας Σμύρνης που έχουν μικρασιατικό περιεχόμενο. Δηλαδή, η πλειοψηφία των
δρόμων της Νέας Σμύρνης έχει ονομασίες με μικρασιατική προέλευση (βλ.Πίνακα 1)

Πίνακας 1
Μικρά Ασία Σημαντικές Προσωπικότητες Θρησκευτικός - Χριστιανικός
(Περιοχές – Ιδρύματα) (που έδρασαν ή επηρέασαν χαρακτήρας

Άμεσα τη Μικρά Ασία)
Άγκυρα Μυδίας Α.Αθηνογένης Αγίου Ανδρέα
Αδάνων Μαγνησίας Αγ.Αντωνιάδου Αμβ. Μοσχ/σίου
Αντιόχεια Μερσίνης Αρώνη Αγίας Σοφίας
Αρμενία Μάκρης Ελ.Βενιζέλου Αγίας Λαύρας
Αρτάκης Μυράκτης Βουτυρά Αγ.Πολύκαρπου
Αττάλειας Μυκάλης Δαβάκη Κ. Αγίας Φωτεινής
Αμισού Νικομήδειας Δούκα Ουραν. Αιμ.Γρεβενών
Αλικαρνασσού Νυμφαίου Δανηηλίδου Αγ.Θεοδώρων
Αλυός Νασλίου Εμμανουηλίδη Βασιλείου Μέγα
Αϊδινίου Ομηρείου Ευγενίδου Γεδεών
Αδραμυτίου Οδεμησίου Ζαρίφη Γρηγ.Κυδωνιών
Αμασείας Πριγκιποννήσων Ιωσηφόγλου Δαμασκηνού
Βουρνόβα Πρήνης Κιουπετζόγλου Διακόνου Γουν.
Βαϊνδηρίου Πανόρμου Καντακουζηνού Ζωοδόχου Πηγής
Βρυούλων Προικονήσου Κοραή Ζαχοπούλου Ιωάν.
Βιθυνίας Πισιδίας Καρολίδου Μητροπολίτου Ισαάκ
Βουτζά Προύσης Καραθεοδώρη Ευθύβουλη
Γορδίου Περγάμου Λιγνάδη Χρυσοστόμου Πατρ.Γρ.Ε’
Δορυλαίου Πανφυλίας Νίδερ Πατριάχου Ιωακείμ
Δαρδανελίων Ρόδων Οικονόμου Πατριάρχου Φωτίου
Ευαγγελικής Σχολής Σελευκείας εξ’Οικ. Προφήτη Ηλία
Ελλησπόντου Σινώπης Οικονομίδου
Εφέσσου Σωκιών Πεσματζόγλου
Επταλόφου Σεβδικίου Παρασκευοπούλου
Ικονίου Σεβάστειας Πλαστήρα Ν.
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Ιωνίας Τμώλου Παλαιολόγου Κ.
Καλλιπόλεως Τριγλείας Παπούλα
Καππαδοκίας Ταντάλου Σπεράντζα
Κασαμπά Τενέδου Συγγρού Ανδρ.
Κιλικίας Τσανταρλή Σπανουδή Σοφ.
Κορδελιού Φαναρίου Σεϊζάνη
Κουκλουτζά Φιλαδελφείας Σπαθάρη
Κυζίκου Φλαβιανών Σολωμονίδου
Κωνσταντινουπόλεως Φρυγίας Σαλτέλη
Κρήνης Φωκαίας Σεφεριάδου
Κοτυαίου Χρυσουπόλεως Συκούρτη
Καισάρειας Τανταλίδου
Κυδωνιών Τσακίρογλου Γ.
Λυκίας Χόρτον Γ.
Λαμψάκου Ψαλτώφ Κων.
Μαινεμένης Ψάχου Κων.

6. Eπίλογος
Από τα κείμενα που προηγήθηκαν αποδείχθηκε η μικρασιατική φυσιογνωμία του Δήμου της

Νέας Σμύρνης. Από την προσφυγούπολη του ’22 στην πόλη της νέας χιλιετίας. Αυτή είναι η
πορεία της Νέας Σμύρνης, που δέχτηκε φιλόξενα τον κατατρεγμό και τον πόνο της μεγάλης
καταστροφής στο χρόνο και το χώρο.

Η Νέα Σμύρνη μέσα στην εξέλιξή της καταφέρνει να διατηρεί την ομορφιά της. Το
σπουδαιότερο όμως είναι ότι καταφέρνει να συνδυάζει την παράδοση με το νέο. Αυτό το μαρτυρά
η μικρασιατική φυσιογνωμία της περιοχής. Ταυτόχρονα, αυτό το έχουν πετύχει οι ίδιοι οι κάτοικοί
της, γιατί δεν ξέχασαν. Τη μικρασιατική φυσιογνωμία της σύγχρονης πόλης της Νέας Σμύρνης τη
συνθέτουν πολλά στοιχεία, υλικά και άϋλα, όπως μνημεία, πολιτιστικά κτίρια, εκπαιδευτικά κτίρια,
εκκλησίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις, αθλητικοί σύλλογοι, ονομασίες δρόμων και πολλά άλλα που
δεν έχουν καταγραφεί στην παρούσα εργασία.

Σήμερα, η σύνθεση του πληθυσμού της Νέας Σμύρνης έχει αλλάξει και σε μεγάλο ποσοστό
δεν προέρχεται από την παλιά μικρασιατική Σμύρνη. Όμως, ακόμη και οι μη μικρασιάτες κάτοικοι
της συγκεκριμένης πόλης, έχουν εμποτιστεί με το μικρασιατικό πολιτισμό που βιώνουν, έτσι κι
αλλιώς, στην καθημερινότητά τους. Πάντα και σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής των κατοίκων της
Νέας Σμύρνης, τους ακολουθεί αυτό που είναι γραμμένο στην είσοδο του άλσους της πόλης:
«Πώς να σε ξεχάσω Σμύρνη αγαπημένη;»

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ
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 Στεφάνου Ι. και Συνεργάτες (2000), «Η φυσιογνωμία της ελληνικής πόλης», Εθνικό Μετσόβιο

Πολυτεχνείο και ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα.
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 www.nea-smirni.gr (τελευταία επίσκεψη 1/10/2012)
 www.estia-ns.gr/page.asp?pid=1 (τελευταία επίσκεψη 1/10/2012)
 www.neasmyrni.net.gr/portal2/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=1

14 (τελευταία επίσκεψη 1/10/2012)
 www.neasmyrni.net.gr/portal2/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=1

13 (τελευταία επίσκεψη 1/10/2012)
 www.lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/School/history/Historical.htm (τελευταία επίσκεψη

1/10/2012)
 www.epm.gr/ 18/12/2011 (τελευταία επίσκεψη 1/10/2012)
 www.neasmyrni.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=56%3Awelcome&catid

=71%3A2008-06-05-14-31-09&lang=e (τελευταία επίσκεψη 1/10/2012)
 www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=Splatt_Forums&file=viewtopic&topic=11986

&gotolast=1 (τελευταία επίσκεψη 1/10/2012)
 Κολιοπούλου-Γρίβα Κ. (1978-1983), «Σελίδες Ιστορίας. Οι δρόμοι της Νέας Σμύρνης», εκδ.

Δήμου Νέας Σμύρνης

http://www.nea-smirni.gr
http://www.estia-ns.gr/page.asp?pid=1
http://www.neasmyrni.net.gr/portal2/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=114
http://www.neasmyrni.net.gr/portal2/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=114
http://www.neasmyrni.net.gr/portal2/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=113
http://www.neasmyrni.net.gr/portal2/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=113
http://www.lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/School/history/Historical.htm
http://www.epm.gr/ 18/12/2011
http://www.neasmyrni.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=56%3Awelcome&catid=71%3A2008-06-05-14-31-09&lang=e
http://www.neasmyrni.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=56%3Awelcome&catid=71%3A2008-06-05-14-31-09&lang=e
http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=Splatt_Forums&file=viewtopic&topic=11986&gotolast=1
http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=Splatt_Forums&file=viewtopic&topic=11986&gotolast=1
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ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΣΕΣΜΕ (ΚΡΗΝΗ) ΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ

Κορίννα Ανδριώτη-Μπούρχα
Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ερευνήτρια, Συγγραφέας
Λ. Ηρακλείου 173, Ν. Ιωνία
korinna_mp@yahoo.gr

Περίληψη
Το παρών άρθρο αναφέρεται στη διαμόρφωση της κατοικίας στον Τσεσμέ (Κρήνη) της Μ.

Ασίας, εσωτερικά και εξωτερικά, αναλόγως της οικονομικής επιφάνειας και του επαγγέλματος του
ιδιοκτήτη. Παράλληλα, μελετάται ο εξοπλισμό της, η επίπλωση και τα οικιακά σκεύη, καθώς και ο
ρουχισμός της, δηλαδή, η διακόσμηση. Σε αντίθεση με τη λιτή επίπλωση, έδιναν έμφαση στο
ρουχισμό του σπιτιού, έχοντας λειτουργικό και ταυτόχρονα διακοσμητικό χαρακτήρα. Έτσι,
κάλυπταν τις ανάγκες τους, ικανοποιώντας παράλληλα και την αισθητική τους.

Η λαϊκή τέχνη αποτελεί την απλούστερη μορφή παραγωγής και ανταποκρίνεται στις ανάγκες
της οικιακής οικονομίας, και ταυτόχρονα αντικατοπτρίζει το βιοτικό και πολιτιστικό επίπεδο της
κοινωνίας. Ο παραδοσιακός πολιτισμός του Τσεσμέ που συνδέεται με την κατοικία και τον
εσωτερικό της διάκοσμο, αποτελεί μια πολιτισμική κληρονομιά, στοιχεία της οποίας διατηρούνται
ακόμη και ορισμένα έχουν επηρεάσει τη νεοελληνική κατοικία.

Λέξεις – κλειδιά: Μικρασιατικές κατοικίες, Τσεσμέ της Μικράς Ασίας

Εισαγωγή

Αντικείμενο του παρόντος άρθρου αποτελεί η έρευνα, η συλλογή και η καταγραφή των
στοιχείων εκείνων, που συνδέονται με την κατοικία και την οικοσκευή των προσφύγων από τον
Τσεσμέ, με στόχο την ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων ενός σημαντικού τμήματος του τοπικού
πολιτισμού της πόλης αυτής, τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την προστασία της
πολιτισμικής κληρονομιάς των Ρωμιών της Ιωνίας της Μικράς Ασίας.

Για την εκπόνηση αυτής της μελέτης έγινε επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και
χρησιμοποιήθηκε φωτογραφικό και αρχειακό υλικό των προσφυγικών συλλόγων Ν. Ερυθραίας
και Ν. Ιωνίας Αττικής, της Εστίας Ν. Σμύρνης και του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. (Κέντρο Προώθησης και
Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού) Ν. Ιωνίας. Ως προς τη συλλογή πληροφοριών,
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της συνέντευξης από εννέα Τσεσμελήδες πληροφορητές, καθώς και
το Αρχείο Προφορικών Μαρτυριών του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Οι συνεντεύξεις
πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από τον Αύγουστο του 2004 έως το Μάιο του 2005. Στην
ολοκλήρωση της εργασίας αυτής, εκτός από τις οικογενειακές μνήμες, συνέβαλαν οι πληροφορίες
που δόθηκαν από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Μικρασιατών Προσφύγων Νέας Ερυθραίας και από
τον υπεύθυνο του Τμήματος Γενεαλογικών Δένδρων του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού.

Το συγκεκριμένο άρθρο αποτελεί την πρώτη μελέτη για τον Τσεσμέ σχετικά με θέματα
τοπικού πολιτισμού και παράδοσης που συνδέονται με τον οικιακό βίο. Όπως προέκυψε από την
έρευνα, τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν στη σχετική με τη Μικρά Ασία βιβλιογραφία για
αντίστοιχα θέματα είναι αποσπασματικά. Ακόμη, οι περισσότεροι πρόσφυγες πρώτης γενιάς έχουν
φύγει από τη ζωή. Κατά συνέπεια, ήταν εξαιρετικά δύσκολη η συλλογή στοιχείων. Τα
σπουδαιότερα στοιχεία στα οποία βασίστηκε η μελέτη συνιστούν οι αναμνήσεις των ερωτηθέντων
που προέρχονται από τις αφηγήσεις των παλαιότερων, της οικογένειας και του ευρύτερου

mailto:korinna_mp@yahoo.gr
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κοινωνικού τους περιβάλλοντος, οι οποίες έδωσαν σους νεότερους μια ολοζώντανη εικόνα για ένα
τρόπο ζωής που είχε χαθεί καθώς και τα βιώματά τους μέχρι την ενήλικη ζωή τους, λόγω του ότι
οι πρόσφυγες ζούσαν στους συνοικισμούς με αρκετά έντονο τον κοινωνικό αποκλεισμό, μέχρι το
1940, γεγονός το οποίο επέτρεψε ο τρόπος ζωής τους να διατηρεί σχετικά πολλά στοιχεία της
ιδιαίτερης παράδοσής τους.

Ι. Η Κατοικία

Γενικά
Η κατοικία αποτελεί πρωταρχική ανάγκη του ανθρώπου. Είναι ο προσωπικός του χώρος με

τον οποίο συνδέεται άμεσα. Εδώ γεννιέται ουσιαστικά η κοινωνική του ζωή και διαμορφώνεται,
για να αναπτυχθεί σε πλατύτερη βάση. Ήταν φυσικό, ο ζωτικός αυτός για τον άνθρωπο χώρος, να
κερδίσει την αφοσίωσή του και να του προκαλέσει την επιθυμία να τον εξωραΐσει. Το σπίτι
φανερώνει την οικονομική ευημερία και το βιοτικό και πολιτιστικό επίπεδο του τόπου, αλλά και
της τέχνης και κατά κύριο λόγο, της αρχιτεκτονικής. Στο γεωγραφικό αυτό χώρο,
διασταυρώθηκαν για αιώνες, λαοί, πολιτισμοί και παραδόσεις όπου, πέρα από τα όποια
προβλήματα, συζούσαν ειρηνικά, ανταλλάσσοντας ήθη και στοιχεία λαϊκού πολιτισμού.

Στο πατρικό σπίτι, οι Τσεσμελήδες παντρεύονταν, γεννούσαν, πέθαιναν. Γι’ αυτό
προσπάθησαν να κατασκευάσουν σπίτια απολύτως λειτουργικά για τις καθημερινές τους ανάγκες.
Η κατοικία ήταν πάντοτε ανάλογη της οικονομικής και κοινωνικής επιφάνειας της οικογένειας
και το συναίσθημα της ιδιοκτησίας ήταν έντονο τόσο, ώστε αποτελούσε προσβολή για το
«σωστό» νοικοκύρη να νοικιάζει σπίτι (Σημηριώτης, 111).

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

Παρακάτω επιχειρείται μια περιγραφή των διαφόρων τύπων της κατοικίας των
Τσεσμελήδων, ανάλογα της κοινωνικής τους τάξης.

1. Υλικά Δομής και Κατασκευή
Τα πετρώματα, έξω από την πόλη του Τσεσμέ, ήταν από την μια πλευρά άσπρος πώρος, ενώ

από την άλλη κόκκινη σαρμουσακόπετρα (ανδεσίτης από το Λυθρί) (Σημηριώτης, 112).
Χρησιμοποιούσαν ευρέως λυθρόπετρες, αρχαίες πέτρες από το Λυθρί, για το χτίσιμο όλων των
κτιρίων και των τειχών. Με τα ίδια αρχαία γκριζοκόκκινα αγκωνάρια από το Λυθρί έχτιζαν και
ξαναέχτιζαν την πόλη και τα χωριά. Τις έπαιρναν από ακροπόλεις, τάφους και σπίτια. Γι’ αυτό και
τα σπίτια ήταν χτισμένα με πέτρες πολύ μεγάλου μεγέθους. Επίσης, χρησιμοποιούσαν τις
σαρκοφάγους από το Λυθρί για γούρνες σε όλες τις βρύσες του Τσεσμέ. Συνεχώς, ερχόντουσαν
καΐκια από τη Χίο για να γεμίσουν λυθρόπετρες και για το χτίσιμο των χιώτικων σπιτιών (Βαρλάς,
πληροφορητής).

Επιπλέον, στην Αγία Παρασκευή του Τσεσμέ υπήρχαν τρία λατομεία, από τα οποία
εξήγαγαν πέτρα για το δάπεδο, καθώς και για την κατασκευή των κατοικιών (Σαραντή, 1940).

Τα σπίτια έχτιζαν πρακτικοί μάστορες που ήξεραν καλά τη δουλειά τους. Δούλευαν πολύ
καλά τη ντόπια πέτρα και το έκαναν με μεράκι. Στην Ερυθραία εργάστηκαν, εκτός από τους
ντόπιους τεχνίτες, Λέσβιοι και Κυκλαδίτες. Υπήρχαν κάθε είδους μάστορες: χτίστες, συνβατζήδες
(σοβατζήδες), ασπριτζήδες, μπογιατζήδες, ξυλουργοί, σιδεράδες και μαραγκοί (Αντωνά, 113).

Κατά τη θεμελίωση των σπιτιών έκαναν αγιασμό και συνήθως, έσφαζαν έναν κόκορα. Στην
πόρτα, πάνω από το πέτρινο τόξο που τη στεφάνωνε, σκάλιζαν την ημερομηνία που χτίστηκε το
σπίτι και συνήθως μια ευχή, όπως: «σήμερον εμού, αύριο δ’ ετέρου» (Βαλαμπούς, 111).
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2. Λιθογλυπτική
Η λαϊκή λιθογλυπτική με τα ανάγλυφα είτε σε πέτρα, είτε σε μάρμαρο, έδωσε εντυπωσιακά

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

Εμφανή ήταν πολλά παραδοσιακά στοιχεία καθώς και οι βυζαντινές και δυτικές επιδράσεις.
Οι τεχνίτες συνεργάζονταν με το σινάφι των κτιστάδων και κατασκεύαζαν τις μεγάλες πόρτες στο
κατώγι των σπιτιών, τους αυλόγυρους των αρχοντόσπιτων, τις μικρότερες πόρτες των σπιτιών, τα
τοξωτά παράθυρα, τα τζάκια, τις κολώνες, τις σκάλες, τις εκατοντάδες βρύσες της περιοχής, τα
κωδωνοστάσια, τα μνήματα, τα δάπεδα στις εκκλησίες και πολλά άλλα. Φιλοτεχνούσαν
γενικότερα, κάθε μαρμάρινο ή πέτρινο τμήμα της εκκλησίας ή του οικοδομήματος. Η θεματολογία
τους περιελάμβανε θέματα του ζωικού και του φυτικού βασιλείου, αλλά και φανταστικά ζώα,
δικέφαλους αετούς και σταυρούς. Συνήθως, είχαν αφελή λαϊκή τεχνοτροπία, πολλά από αυτά
όμως, ήταν αληθινά αριστοτεχνήματα γλυπτικής (Σταμέλος, 1993).

ΙΙ. Το σπίτι στον Τσεσμέ

Η κατοικία ήταν πάντοτε ανάλογη της οικονομικής και κοινωνικής επιφάνειας της
οικογένειας. Διακρίνεται στο ρεσπέρικο, τη φρίτζα, το λαϊκό σπίτι, το αστικό, το ναυτικό και το
αρχοντικό. Κοινό χαρακτηριστικό που είχαν τα σπίτια και οι αυλές τους, ακόμα και τα χαμηλά
σημεία των δέντρων της αυλής, ήταν το ασβέστωμα για λόγους καθαριότητας (Μπούρχας,
πληροφορητής).

1. Το Ρεσπέρικο
Ρεσπέρικα λέγονταν τα αγροτικά σπίτια τα οποία χτίστηκαν στα τέλη του 18ου ή στις αρχές

19ου αιώνα. Τα περισσότερα παλιά σπίτια ήταν αγροτικά. Ρεσπέριδες, ονομάζονταν οι αγρότες οι
οποίοι ασχολούνταν κυρίως με την αμπελουργία, τις ελιές και τα κηπευτικά. Το ρεσπέρικο σπίτι
είναι πυργόσχημο. Ήταν διώροφο με κατώγι και ανώγι και είχε μεγάλη αυλή για τα ζώα
(Κορομηλά και Κοντάρας, 1997). Αντιπροσωπευτικά αγροτικά σπίτια ήταν ο κούλας, που είναι το
πυργόσχημο αγροτικό σπίτι και η φρίτζα (Σημηριώτης, 112).

Την εποχή του Μεγάλου Ρεμπελιού (Τενεκίδης, 1978), όταν οι Γενίτσαροι επιτίθονταν στους
Χριστιανούς, ο κόσμος κρυβόταν όσο μπορούσε και τα περισσότερα σπίτια διέθεταν εισόδους
στην πίσω πλευρά, οι οποίες ήταν μονίμως ανοιχτές, ώστε να μπορούσαν να πηγαινοέρχονται
χωρίς να βγαίνουν στο δρόμο (Πουλάκης, 111).

2. Η Φρίτζα
Η φρίτζα ήταν μια αγροικία, με μορφή καλύβας (Μαρτάκης, πληροφορητής, Πετρίδου,

συνέντευξη). Είχε μια κεντρική πέτρινη κάμαρα που λεγόταν βόρτος, μια μεγάλη σάλα για να
απλώνουν τη σταφίδα, μια ταράτσα που λεγόταν δώμα και έναν καλό οντά. Επίσης, διέθετε μια
αποθήκη που λεγόταν παράσπιτο ή ντάμι (Σημηριώτης, 113). Εξωτερικά, στο πίσω μέρος του
σπιτιού, υπήρχε ένας χώρος που λεγόταν χαρούμι ή τόπος και ήταν πάντοτε ολάνθιστος από
λουλούδια και μυριστικά φυτά. Στην αυλή υπήρχε το κοτέτσι που λεγόταν κουμάσι, η στέρνα για
το πότισμα των ζώων (Κορομηλά και Κοντάρας, 1997).

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

σύμφωνα με τη συνήθεια των μαστόρων της Ανατολής (Κόκκαλης, 111).
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Το ισόγειο, το κατώι όπως ονομαζόταν ήταν λιθοδομή, με πέτρα από τα ντόπια λατομεία και
χρησίμευε ως αποθήκη στην οποία στοιβάζονταν η σοδιά και οι προμήθειες του σπιτιού. Εκεί,
είχαν τα βαρέλια με το κρασί, τα καζάνια για το τσίπουρο, τουρσιά, αποξηραμένα φρούτα και
γλυκά του κουταλιού, τα οποία έφτιαχναν οι νοικοκυρές ως προμήθεια για τον χειμώνα (Λίνα και
Παπαδοπούλου, συνέντευξη). Στο κατώι βρισκόταν επίσης, ο αργαλειός και το πλυσταριό. Στο
πλυσταριό υπήρχε τζάκι που οι νοικοκυρές άναβαν τα ξύλα για να ζεσταίνουν το νερό για το
πλύσιμο των ρούχων και άπλωναν τα ρούχα στο χαγιάτι (Βαλαμπούς, 112).

Δίπλα είχε ένα σταύλο για τα ζώα, που το έλεγαν μαγαζί. Τα ζώα ήταν συνήθως πρόβατο ή
κατσίκα και γαϊδούρι ή μουλάρι. Το μαγαζί σχημάτιζε δύο πέτρινα τόξα με περίτεχνα σκαλισμένες
σιδεριές και οι πόρτες του κλείδωναν (Κόκκαλης, 112). Το υπόλοιπο σπίτι ήταν συχνά,
κατασκευασμένο με τις τεχνικές μπαγντατί και τσατμά, με ξύλα και λάσπη, για μόνωση και
αντισεισμική προστασία (Λίνας, συνέντευξη).

Η αυλή ήταν μεγάλη και πλακόστρωτη, με μαύρες ακανόνιστες πλάκες. Εκεί, κάθονταν οι
άντρες τα δειλινά, έπιναν το ούζο τους και ξεκουράζονταν. Η είσοδός της είχε μια μεγάλη πόρτα
για να χωράει το φορτωμένο με τα κοφίνια μουλάρι. Στην αυλή υπήρχε ο ορνιθώνας, που λεγόταν
κουμάσι, η στέρνα για να ποτίζονται τα ζώα, που λεγόταν φουντάνα, το αποχωρητήριο, που
λεγόταν χρεία και το φρεσκασβεστωμένο πηγάδι, για το πότισμα και την μπουγάδα, πάντοτε
σκεπασμένο, για να αποφευχθεί κάποιο ατύχημα με τα παιδιά (Κορομηλά και Κοντάρας, 1997).
Στο βάθος, ήταν ο φούρνος. Τα φτωχότερα σπίτια δεν διέθεταν φούρνο, είχαν τσιμενέα, τζάκι και
μαγείρευαν εκεί (Τσιπνή, συνέντευξη). Καίγανε ξερά κλήματα, τα κρούβουλα, που υπήρχαν σε
σωρούς στα μαγαζιά και στα σπίτια των αγροτικών περιοχών, τα οποία φόρτωναν στο γαϊδούρι
όποτε επέστρεφαν από την εξοχή.

Οι νοικοκυρές άσπριζαν τα σπίτια και τις αυλές με ασβέστη. Άσπριζαν το εξωτερικό του
σπιτιού, τα πεζούλια, τους μπαλούδες, τη σκάλα, τα χαμηλά σημεία των δέντρων, τις γλάστρες, το
κοτέτσι (αναγκαίο σε κάθε σπίτι), το πηγάδι και το φούρνο. Πίσω από τα σπίτια ήταν το μποστάνι
(Βαλαμπούς, 113).

Μια σκάλα εξωτερική, πέτρινη και γυριστή, με πλατύσκαλο στη στροφή της, ανέβαινε από
την αυλή στο χαγιάτι (βεράντα). Το χαγιάτι ήταν το μέρος που ξεκουραζόταν η οικογένεια στους
μικρούς πέτρινους καναπέδες. Από πάνω τους εξείχαν οι μπαλούδες (ράφια που έμοιαζαν με
περβάζια), πάνω στα οποία τοποθετούσαν γλάστρες κι έτσι, ήταν πάντοτε ολάνθιστο. Οι
νοικοκυρές είχαν πολλές γλάστρες με λουλούδια και μυριστικά φυτά. Αγαπημένα φυτά των
Τσεσμελιών και τα περισσότερο συνηθισμένα ήταν ή βιγόνια, το γιασεμί, ο βασιλικός, το γεράνι,
το μαστιχάκι, οι κρίνοι, τα ζουμπούλια, το πολίτικο κυδωνάκι, τα τριαντάφυλλα και τα γαρύφαλλα
(Τσιπνή, συνέντευξη).

Στο χαγιάτι υπήρχε μια πόρτα που οδηγούσε στον επάνω όροφο, στο ανώγι ή ανώι, τον
επάνω όροφο του σπιτιού. Εκεί, διέμενε η οικογένεια. Αυτό είναι το κυρίως σπίτι όπου βρίσκονται
οι κάμερες, (κάμαρες), η κουζίνα και ο καλός οντάς. Ο οντάς ήταν το δωμάτιο υποδοχής, φωτεινό,
καθώς είχε πολλά παράθυρα, συγυρισμένο και καθαρό. Η πλειονότητα των λαϊκών σπιτιών είχαν
μία κάμερα για όλη την οικογένεια, εκτός αν είχε πολλά μέλη, οπότε και ο αριθμός των δωματίων
θα ήταν ανάλογος. Στην κουζίνα υπήρχε το τζάκι ή τσιμινέα. Τραπεζαρία δεν υπήρχε, η
οικογένεια έτρωγε στην κουζίνα. Το πάτωμα ήταν μωσαϊκό ή πλακάκια με σχέδια πολύχρωμα,
απλά ή με παραστάσεις, λουλούδια, λιονταράκια ή βυζαντινά σχέδια (Λίνα και Παπαδοπούλου,
συνέντευξη). Τα σπίτια είχαν κιοσέδες, οι οποίοι ήταν στενά σκεπαστά ξύλινα μπαλκόνια. Εκεί
κάθονταν οι νοικοκυρές όταν τέλειωναν τις δουλειές τους, προς ενημέρωσή τους για την κίνηση
του δρόμου (Βαλαμπούς, 113).

Η σκεπή ήταν με κεραμίδια ή με γκερένι. Το γκερένι ήταν σκληρό χώμα που έμοιαζε στην
όψη με το μπετόν και το έβγαζαν από τα λατομεία της περιοχής (Βαλαμπούς, 1985).

Η πλειονότητα των λαϊκών σπιτιών είχαν μία κάμερα για όλη την οικογένεια, εκτός αν είχε
πολλά μέλη, οπότε και ο αριθμός των δωματίων θα ήταν ανάλογος. Στην κουζίνα υπήρχε το τζάκι,
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ή τσιμινέα. Τραπεζαρία δεν υπήρχε, η οικογένεια έτρωγε στην κουζίνα (Βαλαμπούς, 1985,
Πετρίδου και Τσιπνή, συνέντευξη). Το πάτωμα ήταν μωσαϊκό ή πλακάκια με σχέδια πολύχρωμα.
Άλλα ήταν απλά με μπορντούρα, ή είχαν παραστάσεις στο κέντρο, λουλούδια, λιονταράκια ή
βυζαντινά σχέδια (Λίνα και Παπαδοπούλου, συνέντευξη).

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

ναυτιλίας και του εμπορίου, την καλή λειτουργία της αγοράς του και την οικονομική πρόοδο που
επακολούθησε. Αυτό επηρέασε και την αρχιτεκτονική των κατοικιών. Η διαφορά του αστικού με
το λαϊκό σπίτι έγκειται στο μέγεθος του, στην καλύτερη ποιότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών
και στην έλλειψη των βοηθητικών χώρων, καθώς δεν είχαν οι οικογένειες πια ζώα.

Τα αστικά σπίτια ήταν καλοχτισμένα και πολύ προσεγμένα και όμορφα. Ήταν χτισμένα και
αυτά με πέτρα, διώροφα, με ανώγι και κατώγι, στο κάτω μέρος του σπιτιού ή σπανιότερα, δίπλα.
Η στέγη τους ήταν τετράριχτη με κεραμίδια.

Οι οικονομικά εύποροι, στην αυλή μπορεί να είχαν μαλτεζόπλακες, πλάκες που τις έφερναν
τα καράβια από τη Μάλτα, οι οποίες ήταν τετραγωνισμένες από μηχάνημα. Επίσης, έκαιγαν
κάρβουνα και όχι κρούβουλα (=ξερά κλίματα), σε φουβούδες (φουφούδες) πέτρινες, από πώρο
(Σημηριώτης, 113).

Κατά τα άλλα, η διαρρύθμιση ήταν ίδια με το λαϊκό σπίτι. Στο ανώγι ήταν οι κάμαρες, η
κουζίνα και ο μεγάλος οντάς, ο οποίος ήταν πάντα περιποιημένος και καθαρός γιατί τον
χρησιμοποιούσαν ως αίθουσα υποδοχής. Στην ένωση του τοίχου με το ταβάνι, ήταν ζωγραφισμένη
μια μπορντούρα, με αρχαιοελληνικά ή θρησκευτικά σύμβολα, συνήθως μαιάνδρους ή λουλούδια
που παρέπεμπαν στην Εκκλησία, σε γαλάζιο χρώμα, «το χρώμα της Ελλάδας», ώστε να
διαφοροποιείται από το κόκκινο της σημαίας της Τουρκίας (Μπούρχας, πληροφορητής). Υπήρχε
το χαγιάτι, γεμάτο λουλούδια. Στον οντά ανέβαινε από το χαγιάτι εξωτερική πέτρινη σκάλα, πάντα
φρεσκοασβεστωμένη (Σαραντή, 1940).

5. Το Ναυτικό Σπίτι
Οι ναυτικοί κατοικούσαν σε συγκεκριμένους μαχαλάδες και οι κατοικίες τους είχαν

ιδιαίτερη ομορφιά. Τα γωνιακά αγκωνάρια των σπιτιών είχαν σκαλίσματα ξεχωριστά (Κορομηλά
και Κοντάρας, 1997). Το σπίτι των ναυτικών ή των ψαράδων, είχε διαφορετική δομή από αυτό
των αγροτών. Αυτό συνέβαινε λόγω του ότι δεν υπήρχε αγροτική απασχόληση των μελών της
οικογένειας, ώστε να δημιουργείται η ανάγκη μεγάλων χώρων για την αποθήκευση των αγροτικών
προϊόντων. Επίσης, δεν υπήρχε η ανάγκη της αυλής για τα ζώα, γι’ αυτό και το ναυτικό σπίτι δεν
διέθετε αυλή.

Από την κεντρική είσοδο ξεκινούσαν σκαλοπάτια πέτρινα ή μαρμάρινα που οδηγούσαν
στον αντρέ, το διάδρομο. Υπήρχαν πόρτες στις δύο πλευρές του που οδηγούσαν στα υπόλοιπα
δωμάτια του σπιτιού, τον οντά, όπου και εδώ χρώμα έδινε η μπορντούρα με τα χαρακτηριστικά
ελληνικά σχέδια, τα υπνοδωμάτια και την κουζίνα. Στο κατώι βρίσκονταν τα μαγαζιά (Αντωνά,
113).

6. Το Αρχοντικό
Τα σπίτια των εύπορων ήταν μεγαλόπρεπα, νεοκλασικού ρυθμού, εξολοκλήρου μπινιαλίδικα

(λιθόκτιστα) με πελεκητές πέτρες, ντόπιες ή με τη γκρίζα πέτρα από τη Φώκαια ή τα Θυμιανά της
Χίου. Η χρήση ψημένων τούβλων ήταν λιγότερο συνηθισμένη (Κορομηλά και Κοντάρας, 1997).

Τα αρχοντικά είχαν μπαλκόνια με περίτεχνα σκαλίσματα και μαρμάρινες σκάλες. Η είσοδος
ήταν σκαλιστή από σίδερο ή ξύλο, δουλεμένη κι αυτή με μεράκι και μαστοριά. Είχαν ευρύχωρα
δωμάτια και επιπλέον διέθεταν τραπεζαρία.
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Στις γιορτές έστρωναν τις σκάλες με εντρέδες από χαλί, στηριγμένες σε μπρούτζινες βέργες.
Είχαν ευρύχωρες σάλες, στρωμένες με ανατολίτικα χαλιά. Για να ανοίξουν την πόρτα
χρησιμοποιούσαν το σιτζίμι, ένα λεπτό σκοινί που με αυτό είχαν δεμένο το σύρτη ή το πόμολο της
πόρτας. Το σιτζίμι έφτανε ως το ανώγι. Όταν άκουγαν το χτυπητήρι (κουδούνι) της πόρτας, το
τραβούσαν και με αυτό τον τρόπο άνοιγαν την πόρτα χωρίς να χρειάζεται να κατεβαίνουν (Τροβάς,
1976).

ΙΙΙ. Ο Εξοπλισμός της Κατοικίας

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

Ειδικότερα, η λαϊκή τέχνη αντιπροσωπεύει την απλούστερη μορφή παραγωγής και
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικιακής οικονομίας, ενώ παράλληλα, αντικατοπτρίζει το βιοτικό
και πολιτιστικό επίπεδο της συγκεκριμένης κοινωνίας που έχει διαμορφώσει αυστηρά ήθη και
έθιμα και ακολουθεί συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Η μορφή της επίπλωσης και η διακόσμηση,
ελάχιστα μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου. Πολλές φορές, έλειπαν ορισμένες πρώτες ύλες
ή ήταν δύσκολη η επεξεργασία τους. Αυτό, με την παράλληλη ανάπτυξη του εμπορίου, οδήγησε
στην ανάδειξη ορισμένων πλανοδίων τεχνιτών και εμπόρων που δεν περιορίζονται σε στενά
τοπικά όρια, αλλά εξυπηρετούσαν τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής (Ιστορική Εθνολογική
Εταιρεία Ελλάδος, 1993).

Επιπλέον, η δημιουργία και η ανάπτυξη σημαντικών κλάδων της χειροτεχνίας, όπως η
μεταλλοτεχνία, η κεραμική και η ξυλοτεχνία, προέρχονται από την ανάγκη του ανθρώπου για την
κάλυψη των αναγκών του στο εσωτερικό της κατοικίας του, όπως για την κατασκευή επίπλων και
οικιακών σκευών. Από την αμφίεση επεκτάθηκε η χρήση του «κοσμήματος», ως μέσου
διακόσμησης, αλλά και στολισμού σε σκεύη και έπιπλα, ενώ αυτοτελή αντικείμενα απέκτησαν
διακοσμητικό ρόλο (Μερακλής, 1992).

1. Η Επίπλωση
Η ποιότητα της επίπλωσης ήταν ανάλογη της οικονομικής ευρωστίας της οικογένειας.

Ωστόσο, υπήρχαν ορισμένα βασικά έπιπλα, σε όλα τα σπίτια. Στο υπνοδωμάτιο υπήρχαν τα
κρεβάτια των μελών της οικογένειας. Ήταν από μαντέμι, βαριά, γι’ αυτό και συναρμολογούμενα.
Είχαν ψηλό κεφαλάρι, συχνά με περίτεχνα σκαλίσματα και των περισσότερο ευκατάστατων
οικογενειών είχαν τέσσερις λεπτές και ψηλές κολώνες. Από το ταβάνι κρεμόταν η κουνουπιέρα.
Συνηθέστερο, όμως, ήταν να κοιμούνται σε στρώματα σε ένα υπερυψωμένο σημείο, ξύλινο, το
οποίο εσωτερικά ήταν κενό και χρησίμευε παράλληλα, ως μπαούλο. Τα στρώματα και τα
μαξιλάρια ήταν από μαλλί (Λίνας και Τσιπνή, συνέντευξη). Πάντοτε, όμως, είχαν για τα μωρά
ξύλινες κούνιες, ή μπρούτζινες με ψηλά κάγκελα.

Σε μια γωνία υπήρχε το εικονοστάσι, με το καντηλάκι πάντα αναμμένο. Υπήρχε ένα έπιπλο
σαν τραπέζι, ξύλινο με μάρμαρο όπου βρισκόταν το λαβομάνο. Το λαβομάνο ήταν μια κανάτα
γεμάτη με νερό και μια λεκάνη για να πλένονται.

Στην κουζίνα υπήρχε ο σοφράς (χαμηλό τραπέζι), στο οποίο η οικογένεια έτρωγε. Γύρω από
το σοφρά καθόντουσαν σε καρέκλες, μαξιλάρες ή χαμηλά σκαμνιά. Σε υπερυψωμένο σημείο
υπήρχαν ράφια με τα μαγειρικά σκεύη. Επίσης, στην κουζίνα υπήρχε μια βρύση μεταλλική και το
τζάκι στο οποίο μαγείρευαν. Για φωτισμό χρησιμοποιούσαν λάμπες πετρελαίου.
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Στον οντά, υπήρχε ένα σκρίνιο με τα γυαλικά του σπιτιού. Στο κατώγι, δίπλα στις
προμήθειες, εκτός από τον αργαλειό που είχαν πολλά σπίτια, υπήρχε ένα τραπέζι και καρέκλες για
να κάθεται η οικογένεια τις ελεύθερες ώρες της (Λίνας και Παπαδοπούλου, συνέντευξη).

2. Η Κεραμική και τα Πήλινα Σκεύη
Η κεραμική έχει μακραίωνη παράδοση στη λαϊκή τέχνη και γνώρισε μια καινούρια άνθηση

από τα μέσα του 18ου αιώνα. Με την εξέλιξη των συνθηκών της ζωής και της τέχνης, η κεραμική
εξελίχθηκε από οικιακή σε εργαστηριακή τέχνη. Η δεξιοτεχνία των λαϊκών κεραμιστών και
αγγειοπλαστών ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Πολλά οικιακά σκεύη δημιουργήθηκαν με την τέχνη
της απλότητας και του μέτρου, αποκαλύπτοντας την άμεση σύνδεσή τους με την αρχαιοελληνική
παράδοση. Η κατασκευή ήταν εντυπωσιακή, ο πηλός καλοδουλεμένος, η διακόσμηση λιτή,
συνδυάζοντας αρμονικά το σχήμα και το χρώμα (Κορρέ-Ζωγράφου, 1995).

Η κεραμική βιοτεχνία, ήταν φυσικό να ευδοκιμήσει σε μια περιοχή όπως ο Τσεσμές, όπου
υπάρχει το κατάλληλο κοκκινόχωμα. Στα σπίτια του Τσεσμέ κυριαρχούσαν τα φαγεντιανά
κεραμικά, άλλοτε με λιτά διακοσμητικά στοιχεία και άλλοτε με πλούσιο διάκοσμο, τόσο πλαστικό,
όσο και ζωγραφικό. Ο λαϊκός τεχνίτης σχεδίαζε σκηνές από την ελληνική μυθολογία και ιστορία,
από τη θρησκευτική ζωή και την παράδοση της Εκκλησίας, από τον καθημερινό βίο, από το ζωικό
και φυτικό κόσμο. Συνηθίζονταν τα διακοσμητικά πιάτα και τα κανάτια με ωραίες ζωγραφικές
παραστάσεις (Δανός, 1969, Σταμέλος, 1993).

Οι Τσεσμελήδες χρησιμοποιούσαν ευρύτατα τα κεραμικά σκεύη και δοχεία στον καθημερινό
τους βίο. Αυτά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με τη χρήση τους. Τα μεταφορικά και τα
αποθηκευτικά δοχεία, τα οποία ήταν μεγάλου μεγέθους, είχαν περιορισμένη ποικιλία σχημάτων
και συνήθως δεν είχαν διακόσμηση. Γενικά, τα περισσότερα ήταν αγγεία ευτελή και χονδροειδή
στην κατασκευή τους. Τα επιτραπέζια και τα οικιακά σκεύη ήταν πυρίμαχα μαγειρικά σκεύη
καθημερινής χρήσης και είχαν σχέση με την παρασκευή, τη μεταφορά και την αποθήκευση της
τροφής, με ποικιλία σχηματική και χρωματική (Μπακιρτζής, 1989).

Για τις ανάγκες της μεταφοράς και της αποθήκευσης της παραγωγής, όπως η σταφίδα και το
λάδι, προϊόντα τα οποία παρήγαγαν οι Τσεσμελήδες σε μεγάλες ποσότητες, χρησιμοποιούσαν
διαφορετικά σκεύη. Για τη σταφίδα χρησιμοποιούσαν πιθάρια τα οποία έκλειναν με πήλινο καπάκι.
Για το λάδι είχαν τα κιούπια, τα οποία ήταν μακρόστενα πιθάρια. Για την αποθήκευση και τη
μεταφορά του κρασιού χρησιμοποιούσαν μακρόλεμους αμφορείς, τις αλαούτες (Μπερετάς, 113).
Ενώ, για την προμήθεια του νερού από το πηγάδι της αυλής ή την κοντινή βρύση,
χρησιμοποιούσαν τη στάμνα και το χιώτικο μπούρμπουλα (Ψαροπούλου, χ.χ.). Το γάλα το
μάζευαν σε πήλινες αλοιφομένες μπουρνιές τις οποίες χρησιμοποιούσαν και για τις παστελαριές
(πάστα από κυδώνι) (Πουλάκης, 112).

Ορισμένα σπίτια διέθεταν φουβού (φουφού) κεραμική, η οποία είναι φούρνος, συχνά μικρός
και κινητός. Το άνω τμήμα του είναι λεκανόσχημο. Στη βάση του έφερε σχάρα και το κάτω τμήμα
του είναι ανοιχτό κωνικό όπου έμπαινε η καύσιμη ύλη (Κορρέ-Ζωγράφου, 1995).

Τα μαγειρικά πυρίμαχα σκεύη διακρίνονται σε βαθιά και ρηχά. Το κατεξοχήν μαγειρικό
σκεύος, ήταν το πυρίμαχο αλοιφωτό τσουκάλι ή αλλιώς, χύτρα. Ήταν κλειστό, στρογγυλού
σχήματος σκεύος, το οποίο μπορεί να διέθετε ή όχι λαβές. Άλλο κοινό σκεύος ήταν η γάστρα. Το
αντιπροσωπευτικό σκεύος για το φούρνο είναι το γιουβέτσι (Δανός, 1969).

Το κάθε σπίτι διέθετε λεκάνες διαφόρων μεγεθών για το ζύμωμα και το πλύσιμο. Ειδική
ήταν η ζυμαρολεκάνη, μια μικρή λεκάνη αλοιφωτή με σμάλτο, την οποία χρησιμοποιούσαν για να
φτιάχνουν τη μαγιά για το ζύμωμα. Επίσης, διαχώριζαν τις λεκάνες από τις γαβάθες (Ψαροπούλου,
χ.χ.).

Τα κεραμικά οικιακά σκεύη που είχαν στη διάθεσή τους για το φαγητό, μπορεί να ήταν
πήλινα, γυάλινα, εμαγιέ ή τερακότα. Συνηθέστερα, όμως, ήταν τα φαγεντιανά, δηλαδή, τα πήλινα
με λευκό σμάλτο. Το σμάλτο προστάτευε το βρώσιμο περιεχόμενο από τον πηλό, παρέχοντας
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ιδιαίτερη ευκολία καθαρισμού, ενώ περιμετρικά είχαν μια λεπτή μπορντούρα με χρώμα. Στην
κουζίνα υπήρχαν τα φλιτζάνια, το αλατερό και η ζαχαροθήκη. Το καλό σερβίτσιο ήταν
τοποθετημένο στο σκρίνιο στον οντά, του οποίου τα ράφια ήταν διακοσμημένα με καλαίσθητη
δαντέλα. Τα διακοσμητικά σκεύη ήταν ελάχιστα, όπως τα κεραμικά κουτιά και οι
κοσμηματοθήκες. Τα ευπορότερα σπίτια διέθεταν πορσελάνινα σερβίτσια και διακοσμητικά, όπως
πορσελάνινες κορνίζες για τις φωτογραφίες (Παπαδοπούλου και Τσιπνή, συνεντεύξεις).

Η λεκάνη και η κανάτα του λαβομάνου ήταν από πορσελάνη. Το σπίτι διέθετε και κηροπήγια
και τα κεριά ήταν από αγνό κερί μέλισσας (Τροβάς, 1976 και Λίνας, συνέντευξη).

3. Η Αργυροχρυσοχοΐα και τα Μεταλλικά Σκεύη
Από τις πιο θαυμαστές και εντυπωσιακές κατακτήσεις της λαϊκής τέχνης είναι η

αργυροχρυσοχοΐα. Από τον 18ο αιώνα σημείωσε νέα ακμή, καθώς ικανοποιούσε τη ζήτηση των
ανερχόμενων στρωμάτων του πληθυσμού και κατεξοχήν των εμπόρων. Οι ασημιτζήδες
εργάζονταν εγκατεστημένοι μόνιμα σε εργαστήρια ή ταξίδευαν από τόπο σε τόπο. Οι παραστάσεις
και τα διάφορα απλά ή πολύπλοκα διακοσμητικά στοιχεία, αποκαλύπτουν όλη τη δεξιοτεχνία του
λαϊκού τεχνίτη, συνθέτοντας αριστουργήματα, διαχέοντας την ικανότητα του ανθρώπου να
πλαστουργεί σε χειροπιαστό έργο τη μαγική ακτινοβολία της φαντασίας του. Η τέχνη της
ασημουργίας και της χρυσοχοΐας έφτασε στον ύψιστο βαθμό τελειότητας στα εκκλησιαστικά είδη:
επενδύσεις εικόνων, σταυροί, καντήλια και άλλα (Σταμέλος, 1993).

Όσον αφορά στη χρήση της στην κατασκευή του σπιτιού κατασκεύαζαν, με ξεχωριστή
επιδεξιότητα, χερούλια παραθύρων, κλειδαριές, ρόπτρα, μάγγανα, τα «κεντημένα» σίδερα των
μπαλκονιών κ.ά. (Λίνας, Παπαδοπούλου και Πετρίδου, συνεντεύξεις).

Τα σπίτια διέθεταν μεγάλα, μπακιρένια μαγκάλια. Το στρίποδο που βρισκόταν στο τζάκι,
ήταν μπρούτζινο και το χρησιμοποιούσαν για να τοποθετούν το μπακιρένιο καζάνι. Οι γλάστρες
που είχαν στο χαγιάτι ήταν από ψευδάργυρο. Το λαδωτήρι ήταν από ψευδάργυρο και αυτό.
Καλύτερης ποιότητας μέταλλο ήταν οι κανάτες σερβιρίσματος του νερού για το τραπέζι.
Κατεξοχήν χάλκινο, μπακιρένιο μαγειρικό σκεύος ήταν το χαρανί (τηγάνι), το οποίο χρειαζόταν
συχνό γάνωμα. Άλλο σημαντικό σκεύος ήταν το σινί, το μπακιρένιο στρογγυλό ταψί (Ψωμά,
συνέντευξη και Τροβάς, 1976).

Το γάνωμα γινόταν από τον γανωτζή, ο οποίος περνούσε από τις γειτονιές σε τακτά χρονικά
διαστήματα και διαλαλούσε την ιδιότητά του, με τη φράση «γανώνω τηγάνια» για να τραβήξει την
προσοχή της νοικοκυράς. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της Ε. Λίνα το γάνωμα γινόταν ως εξής: Πάνω
σ’ ένα εργαλείο που έμοιαζε με τη φουφού, έλιωνε καλάι μέσα σε ένα σκεύος σαν κατσαρόλα. Με
μια μασιά (τσιμπίδα) κράταγε τα σκεύη και τα βουτούσε στο καυτό μείγμα, τα έβγαζε, τα
στράγγιζε και αφού στέγνωναν τα παρέδιδε στη νοικοκυρά για χρήση.

Τα μαχαιροπίρουνα ήταν μεταλλικά, από φτηνό υλικό, όπως ο τσίγκος. Τα μαχαίρια και
ψαλίδια συχνά χρειάζονταν ακόνισμα. Αυτή τη δουλειά την έκαναν οι ακονιστές, οι οποίοι επίσης
γύρναγαν στους μαχαλάδες κουβαλώντας τον τροχό που ήταν απαραίτητος για αυτή τη δουλειά
(Λίνας, συνέντευξη).

Οι εύποροι είχαν μαχαιροπίρουνα από υλικό καλής ποιότητας, με λεπτά σκαλίσματα, τα
οποία αγόραζαν από την Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη, την Τεργέστη, τη Βενετία. Διέθεταν
βαρείς ασημένιους δίσκους, στους οποίους τις γιορτές σερβίριζαν γλυκά του κουταλιού, βγαλμένα
από τα ασημένια βάζα. Είχαν κανάτες, ασημένιες κι αυτές, με όμορφα σκαλίσματα. Επίσης, οι
σκάφες των αρχοντικών ήταν στρογγυλές και μπακιρένιες (Πουλάκης, 113).

Σιδέρωναν με τα βαποράκια που ήταν από μαντέμι και πιο κοντά και χοντρά σε σχέση με τα
σημερινά σίδερα. Τα έβαζαν στη φουφού να πυρώσουν ακουμπισμένα σε ένα μεταλλικό δίσκο για
να μην λερώνονται. Σιδέρωναν ελάχιστα ρούχα, συνήθως τα εξώρουχα και τα καλά τους
(Πετρίδου, συνέντευξη).
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4. Η Ξυλογλυπτική και τα Ξύλινα Σκεύη
Η λαϊκή ξυλογλυπτική συνδέεται με τις κορυφαίες δυνατότητες, εκφράσεις και κατακτήσεις

της λαϊκής τέχνης. Οι ανώνυμοι λαϊκοί τεχνίτες έδωσαν τον καλλιτεχνικό τους αυθορμητισμό και
την πηγαία δύναμη της ευαισθησίας τους, υπηρετώντας την τέχνη τους με αφοσίωση (Μερακλής,
1992). Η λαϊκή ξυλογλυπτική έχει πλούσια παράδοση και έδωσε κομψοτεχνήματα στα είδη
οικιακής και κοσμικής χρήσης που συγκινούν και αιχμαλωτίζουν την ανθρώπινη ευαισθησία
(Σταμέλος, 1993).

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

Λαμπρά δείγματα της τέχνης αυτής ήταν τα είδη διακόσμησης του σπιτιού, τα αντικείμενα
καθημερινής χρήσης, καθώς και άλλα αντικείμενα διακοσμητικής που αποτελούσαν απαραίτητα
συμπληρωματικά στοιχεία ενός ενιαίου συνόλου. Αντιπροσωπευτικό έργο θεωρείται η κασέλα,
που τη φρόντιζαν ιδιαίτερα, καθώς αποτελούσε βασικό μέρος της προίκας της νύφης. Ο σκαλιστής
έδειχνε ξεχωριστή επιμέλεια, ώστε να είναι εντυπωσιακή. Πάντοτε σχεδόν, ήταν από ξύλο
καρυδιάς και τα σκαλίσματά της απεικόνιζαν παραστάσεις από το φυτικό και ζωικό κόσμο,
κυρίως, κυπαρίσσια, λουλούδια, εκκλησίες και δικέφαλους αετούς. Συνήθως, εκείνος που έδινε
την παραγγελία της κασέλας ήταν υποχρεωμένος να δώσει και το ξύλο (Παπαδόπουλος, 1969).

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

Από τις τζιτζιριές χρησιμοποιούσαν το ξύλο για να κατασκευάσουν εργαλεία, πόρτες και
παράθυρα για τις φρίτζες. Είχαν ξύλινες ή σανιδένιες σκάφες. Οι σανιδένιες ξυρομαχούσαν
(άνοιγαν όταν έμεναν χωρίς νερό και ξεραίνονταν) και όποτε έμεναν αχρησιμοποίητες για καιρό,
χρειάζονταν στανιάρισμα (νερό ή στάχτη πριν πλύνουν για να σφίξουν) (Σταμπέλος, 112).

Δίπλα από το φούρνο ήταν στημένο το φκυάρι, (φτυάρι), η μασιά, για το φούρνισμα του
ψωμιού και ο πανιστής. Ο πανιστής ήταν ένα μακρύ ξύλινο κοντάρι που στην άκρη του ήταν
δεμένο ένα βρεγμένο πανί. Με τον πανιστή, πανίζανε το φούρνο, δηλαδή, τον καθαρίζανε από
στάχτες και κάρβουνα πριν τον χρησιμοποιήσουν. Για να φουσκώσει το ψωμί, το έβαζαν στην
πινακωτή, η οποία ήταν μακρόστενη με πολλές θήκες, ανάλογα τα μέλη της οικογένειας (Τροβάς,
1976).

5. Ο Ρουχισμός του Σπιτιού
Τα κεντητά υφάσματα που προορίζονταν για οικιακή χρήση και το στολισμό του σπιτιού

ήταν στενά συνδεδεμένα με το γενικότερο διάκοσμο, καθορίζονταν από τον τύπο του και
αποτελούσαν τον επίσημο στολισμό του. Στα πλουσιότερα κεντήματα γίνεται ανάμειξη από χρυσά
και αργυρά νήματα. Πολλά από τα κεντήματα αυτά ήταν ασπροκέντητα, δηλαδή, κεντημένα σε
λευκό μετάξι, σε ιδιότυπες λεπτές αποχρώσεις. Ο ρουχισμός του σπιτιού στον Τσεσμέ
περιλαμβάνει κυρίως τα στρωσίδια του ύπνου, του πατώματος, τις μπάντες και τα διακοσμητικά
του τοίχου και τέλος, τις κουρτίνες (Σταμέλος, 1993).

Ο αλατζάς ήταν το ύφασμα που κάλυπτε το υλικό με το οποίο ήταν φτιαγμένα τα στρώματα
και τα μαξιλάρια. Κεντρικό σημείο του ρουχισμού του σπιτιού ήταν το συζυγικό κρεβάτι. Τα
στρωσίδια του ύπνου αποτελούσαν τα σεντόνια, οι μαξιλαροθήκες για τα μαξιλάρια του ύπνου και
τις προσκεφαλάδες και τα σκεπάσματα. Τα σεντόνια ήταν μάλλινα ή βαμβακερά, άσπρου
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χρώματος. Τα βαμβακερά στρωσίδια του ύπνου είχαν πάντοτε κεντήματα ή δαντέλα. Τα καλά
σεντόνια της προίκας της γυναίκας ήταν από μετάξι. Σκεπάζονταν με παπλώματα από βαμβάκι τα
οποία έφτιαχναν επιτόπου γυρολόγοι παπλωματάδες. Για να φτιάξουν το πάπλωμα κτυπούσαν το
βαμβάκι με ένα εργαλείο, μεγάλο σαν τόξο, με κορδόνι. Έτσι, το βαμβάκι άνοιγε και γινόταν
αφράτο. Εξωτερικά, έβαζαν σατέν ύφασμα, συνήθως θαλασσί από τη μία πλευρά και ροζ από την
άλλη, ενώ τα σχέδια πάνω στο πάπλωμα ήταν κυρίως τρίγωνα ή τετράγωνα (Πετρίδου, Τσιπνή και
Παπαδοπούλου, συνεντεύξεις).

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

Το σκέπασμα του κρεβατιού ήταν με μπορντούρα από το ίδιο ύφασμα με γωνιακά στολίδια
και στο κέντρο είχε συχνά, το μονόγραμμα της νύφης μέσα σε στεφάνι. Ο ενδιάμεσος από το
στεφάνι και τη μπορντούρα χώρος, δεν έμενε ποτέ κενός. Μπορούσε να έχει πεταλούδες, ρόδια ως
σύμβολα αφθονίας, ή άλλα συμβολικά σχέδια. Συνήθιζαν να βάζουν στο κεφαλάρι του κρεβατιού
τη μαξιλαρομάνα, ένα μακρύ όσο και το πλάτος του κρεβατιού μαξιλάρι. Πάνω σε αυτή
ακουμπούσαν τα μαξιλάρια. Τη μαξιλαρομάνα και τα μαξιλάρια έντυναν με μαξιλαροθήκες, οι
οποίες μπορεί να ήταν κεντημένες επίσης, με το μονόγραμμα. Στις κολώνες του κρεβατιού,
περιμετρικά, στο επάνω μέρος τους, κρεμούσαν ένα γύρο, τον επάνω γύρο. Αυτός ήταν ένα
φραμπαλαδάκι με σαράντα περίπου, εκατοστά φάρδος. Χαμηλά, λίγο πιο κάτω από το στρώμα και
τριγύρω από το κρεβάτι κρεμούσαν έναν άλλο γύρο, τον κάτω γύρω στις ίδιες διαστάσεις,
κεντημένα με τον ίδιο τρόπο (Αρχιγένης, 1981).

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

Στο υπνοδωμάτιο, αλλά και στους άλλους χώρους του σπιτιού υπήρχαν τα στρωσίδια.
Χρησιμοποιούσαν κιλίμια, βελέντζες, χράμια, φλοκάτες, τα οποία ύφαιναν οι γυναίκες του
σπιτιού στον αργαλειό και σπανιότερα χαλιά, γιατί ήταν περισσότερο δύσκολη η κατασκευή τους
(Ψωμά, συνέντευξη).

Κύριο συστατικό της διακόσμησης του σπιτιού αποτελούσαν τα τραπεζομάντιλα και οι
πετσέτες. Η προίκα συμπεριλάμβανε τραπεζομάντιλα λινά και από μπουράτο, για φαγητό και για
τσάι, κεντημένα στο χέρι. Ιδιαίτερα προσεγμένες ήταν οι κεντητές πετσέτες του δίσκου
σερβιρίσματος. Οι δαντελένιες πετσέτες προσέδιδαν ιδιαίτερη προσωπικότητα στο χώρο. Τέλος,
το ρουχισμό του σπιτιού συμπλήρωναν οι κουρτίνες. Οι περισσότερες ήταν πλεγμένες με βελονάκι,
αλλά υπήρχαν και οι απλές, οι υφαντές, οι μάλλινες (Τσαγκρή, συνέντευξη).

Τα προσφυγικά σπίτια στην Ελλάδα

Μετά την τραυματική ρήξη που προκάλεσε ο διωγμός, η μνήμη έγινε γέφυρα σωτηρίας,
αναδημιούργησε το γεμάτο σημασία παρελθόν και τους καθοδήγησε με συνέπεια στην
προσαρμογή τους σε ένα νέο τρόπο ζωής. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν μπόρεσαν να πάρουν
τίποτα από τα υπάρχοντά τους, παρά μόνο τη μνήμη τους.

Εγκαταστάθηκαν σε παραχωρημένες εκτάσεις στις προσφυγικές συνοικίες των πόλεων και
σε συνοικισμούς αγροτικών περιοχών. Αρχικά, σε παράγκες, υπό άθλιες συνθήκες και στη
συνέχεια, μέσω στεγαστικών προγραμμάτων της ΕΑΠ σε σπίτια τα οποία μοιράστηκαν με κλήρο
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και τα πλήρωναν σε δόσεις. Τα προσφυγικά σπίτια ήταν διώροφες τετρακατοικίες ή μονοκατοικίες
χαμηλές και πάντα φρασκοασβεστωμένες. Από την άλλη, στον Τσεσμέ, όσα σπίτια δεν
γκρεμίστηκαν, αναπαλαιώνονται (Μπούρχας, πληροφορητής).

Συμπεράσματα

Σημείο αναφοράς της ζωής των Τσεσμελήδων, αποτελούσε το πατρικό σπίτι, το οποίο ήταν
απολύτως λειτουργικό ως προς τις καθημερινές ανάγκες της οικογένειας και τον τρόπο ζωής στο
σύνολό της. Η κατοικία αντανακλούσε το βιοτικό και πολιτιστικό επίπεδο της κοινωνίας του
Τσεσμέ καθώς και την κοινωνικοοικονομική τάξη του ιδιοκτήτη και ήταν εντυπωσιακά δείγματα
της υψηλής τέχνης των μαστόρων της περιοχής. Οι επικρατούσες κοινωνικές και οικονομικές
συνθήκες διαμόρφωσαν τη λιτή επίπλωση της κατοικίας, σε αντίθεση με τον πλούτο της
διακόσμησης, αποδίδοντάς της λειτουργικό και παράλληλα, διακοσμητικό χαρακτήρα. Η
οικοτεχνία και τα χρηστικά αντικείμενα φανέρωναν την καλαισθησία και την επιδεξιότητα των
γυναικών και ανταποκρινόταν στις ανάγκες της οικιακής οικονομίας, ενώ ταυτόχρονα, η λαϊκή
τέχνη και η επίπλωση αντικατόπτριζαν το μεράκι του ανδρικού πληθυσμού, του επιδέξιου τεχνίτη
που αγαπούσε τη δουλειά του.

Τα στοιχεία αυτά καθορίστηκαν από τις γεωγραφικές, ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες
του χώρου όπου διαβίωναν, ο οποίος ήταν ένα πολιτισμικό και οικονομικό σταυροδρόμι λαών και
πολιτισμών.

Η πρόοδος και η ευμάρεια της περιοχής και των κατοίκων διακόπηκε βίαια το 1922 με την
Μικρασιατική Καταστροφή, τον ξεριζωμό από τις πατρογονικές τους εστίες και την εγκατάσταση
τους στη μητροπολιτική Ελλάδα. Οι πρόσφυγες από τον Τσεσμέ, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν σε
διάφορα σημεία του ελλαδικού χώρου, πλούτισαν την ελληνική λαϊκή παράδοση και επηρέασαν
σημαντικά την κουλτούρα και τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, τα οποία τελικά αποτελούν
κληρονομιά όλων.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1. Όλα τα επιστημονικά άρθρα πρέπει να αποτελούν πρωτότυπη εργασία, η οποία δεν έχει

προηγουμένως δημοσιευθεί και δεν υπόκειται σε αξιολόγηση για άλλη δημοσίευση,
αναθεώρηση και έκδοση.

2. Τα άρθρα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και η έκτασή τους να
κυμαίνεται μεταξύ 6000 - 8000 λέξεων, ενώ όλα τα υπόλοιπα συμπληρωματικά κείμενα δεν
πρέπει να υπερβαίνουν τις 2000 λέξεις, εκτός από τις αναφορές, τους πίνακες και τα
διαγράμματα. Πρέπει να είναι δημιουργημένα με προδιαγραφές μεγέθους Α4, σε απλό
διάστημα, με περιθώριο 2,5 εκατοστά, και να περιλαμβάνουν τον αριθμό της σελίδας. Τα
περιθώρια πρέπει να είναι συνεπή σε όλες τις σελίδες.

3. Η πρώτη σελίδα πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο, τα ονόματα των συγγραφέων, την
επαγγελματική τους ιδιότητα, την ταχυδρομική και ηλεκτρονική τους διεύθυνση, τα τηλέφωνα
και φαξ.

4. Τα άρθρα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα σύνολο λέξεων - κλειδιών (μέχρι 7) στα ελληνικά και
στα αγγλικά, μια περίληψη (μέχρι 250 λέξεις), που ακολουθούνται από την εισαγωγή, τη
μεθοδολογία και τα στατιστικά δεδομένα, τα αποτελέσματα, την ανάλυση, τα συμπεράσματα
και τις αναφορές.

5. Οι τίτλοι και οι υπότιτλοι πρέπει να είναι σύντομοι.
6. Το κείμενο πρέπει να είναι σε γραμματοσειρά TIMES NEW ROMAN, μέγεθος 12pt, κανονικό,

σε μία ενιαία στήλη, με πλήρης στοίχιση.
7. Οι πίνακες και τα διαγράμματα πρέπει να έχουν τίτλους, ενιαία και συνεχή αρίθμηση, να είναι

ενσωματωμένα στο κύριο κείμενο του άρθρου σε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό αρχείο. Οι πίνακες
και τα σχήματα τοποθετούνται με τίτλους και αύξοντα αριθμό μέσα στο κείμενο. Οι πίνακες
αναφέρονται με τις πιθανές πηγές τους, όπως και όλες οι απεικονίσεις (χάρτες, γραφήματα,
διαγράμματα, φωτογραφίες κ.ά.) οι οποίες ονομάζονται Σχήματα. Τα έγχρωμα κείμενα ή
διαγράμματα γίνονται αποδεκτά για on-line δημοσίευση.

8. Οι υποσημειώσεις πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο, με συνεχή αρίθμηση σε όλο το
κείμενο και να εμφανίζονται στο τέλος κάθε σελίδας.

9. Οι βιβλιογραφικές αναφορές πρέπει να υπάρχουν μέσα στο κείμενο με πρώτο το επίθετο των
συγγραφέων ακολουθούμενο από το έτος δημοσίευσης. Για παράδειγμα:
(Smith και Jones, 1995).

10. Στην περίπτωση τριών ή περισσοτέρων συγγραφέων αναφέρεται το πρώτο επίθετο
ακολουθούμενο από το κ.ά. Οι πλήρεις βιβλιογραφικές αναφορές τοποθετούνται στο τέλος του
κειμένου. Πρέπει να περιλαμβάνουν τα επίθετα και τα αρχικά όλων των συγγραφέων (στην
πρωτότυπη γλώσσα), το έτος δημοσίευσης (σε παρένθεση), τον τίτλο του άρθρου ή του
βιβλίου, τον πλήρη τίτλο του περιοδικού μέσα σε εισαγωγικά, τον τόμο και τις σελίδες, καθώς
και, στην περίπτωση βιβλίων και άλλων ντοκουμέντων, τον τόπο έκδοσης και τον εκδοτικό
οίκο. Για παράδειγμα:
Στεφάνου Ι., Μητούλα Ρ., (2003), «Η Παγκοσμιοποίηση, η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και η
Φυσιογνωμία της Ελληνικής πόλης», εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ, Αθήνα

11. Τα κείμενα που δεν συμμορφώνονται με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές θα επιστρέφονται
στους συγγραφείς για τις απαραίτητες ρυθμίσεις.
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