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ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ



Στή δημοσίευση των κειμένων του άρχειακοϋ ύλικοΟ έγιναν σεβαστές οί ορθο
γραφικές Ιδιομορφίες τών χειρογράφων.



Η ΞΕΝΙΤΕΙΑ

α. Στα "Αδανα

Στα παλιά τά χρόνια δεν ξενιτεύονταν διόλου οι Φαρασώτες. Τούς κρα
τούσαν στον τόπο τους τά μεταλλεία. Εύρισκαν σ’ αυτά δουλειές καί 
έβγαζαν χρήματα, δέν είχαν ανάγκη λοιπόν να φύγουν.

'Όταν τά μεταλλεία ξέπεσαν, οί ειδικευμένοι πια στήν τέχνη, ζητούσαν 
άλλου δουλειά τού χεριού τους. Πήγαιναν κατά των ’Αδάνων τά μέρη, 
όπου άνοιξαν άλλα μεταλλεία. Αυτήν νομίζω εγώ γιά πρώτη αιτία τού 
ξενιτεμού.

"Ετσι γνωρίστηκαν μέ τόν ξένον τόπο, γι’ αυτό κι όταν άκόμα ξέπεσαν 
καί τά νέα τούτα μεταλλεία, πάλι μερικοί πήγαιναν ώρισμένη εποχή γιά 
νά έργάζωνται στα βαμπάκια καί στό θερισμό. ’Ιδίως σκάλιζαν βαμπάκια 
στήν Κιλικία- θέριζαν κιόλας, κι όταν τελείωνε ό θερισμός, έφευγαν πιά 
γιά τόν άϊλά τους, όπως κι άλλοΰ τό είπαμε.

- Ά ύπάμ ' σό γουρόέτι! έλεγαν γιά τήν ξενιτειά.
Των ’Αδανών τό γουρόέτι καί τό γυρισμό μάς τόν περιγράφει θαυμάσια ό 

Γιάννης Παλαχτζής. ’Αντί λοιπόν νά τό περιγράφω εγώ, βάζω παρακάτω 
τήν περιγραφή του- άπ’ αύτή σχηματίζει κανείς όλοκληρωμένη εικόνα 
τής ξενιτειάς.

Όταν ερχότανε τής ’Άδανας ό καιρός τίς 25 τού ’Απριλίου, μιά 
έβδομάδα μπροστά, έτοιμαζόμαστε. Κοιτάζαμε τά εργαλεία μας, 
φτιάχναμε τά δερπάνια μας <καί> τά θεριστικά μας γάντια. Τή 
Δευτέρα τό πρωί, άν ό θεός θελήση, θά πάμε στά Άδανα στό θέρι
σμα, λέγαμε.

Μαζευόμαστε πεντέξη σύντροφοι, έφτιάναμε ό καθένας μας τά 
φαγητά του στό σπίτι του (οί γυναίκες φτιάνουν τά φαγητά). Μα
ζευόμαστε σ’ ένός παιδιού σπίτι, κείνο πού ήταν επικεφαλής.

Φέρναμε μιά οκά, δυό οκάδες ρακί- σφάζαμε κι έναν κόκορα- κα
θόμαστε, μαγειρεύαμε τόν κόκορα, τρώγαμε, πίναμε, χορεύαμε. Λέ
γαμε:

- Έ παιδιά, αν δώση ό θεός, αύριο πολύ πρωί θά άνταμώσουμε 
στό Κατούκι.
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

'Ύστερα τό βράδυ σκορπιζόμαστε, καί τήν αύγούλα σηκωνόμαστε. 
Νιφτούμαστε, προσευχούμαστε, φορτώναμε τά πράγματά μας στά 
γαϊδούρια. Όποιος δέν είχε [γαϊδούρι] τά φορτωνόταν στή ράχη 
του, ή κείνος ή ό γιός του ή ή γυναίκα του ώς τό Κατούκι.

Ευθύς πού βγαίναμε άπ’ τήν πόρτα, κάναμε τήν προσευχή μας, 
λέγαμε:

- Είς τό όνομα τού Χριστού, Κύριε ’Ιησού Χριστέ.
Κοιτάζαμε καί τήν Παναγία άπέναντι καί λέγαμε:
- Παναγία μου, νά μάς φυλάξης άπ’ τά κακά, άπ’ τούς μπελάδες· 

νάχουμε γερωσύνη νάρθουμε πάλι πίσω.
Πηγαίναμε στή στράτα. Όταν βγαίναμε στό Κατούκι μαζευόμα

στε όλοι μας· στρώναμε τά τραπέζια. Ό καθένας καθόταν μέ τούς 
φίλους του, μέ τή γυναίκα του, μέ τά παιδιά του. Έτρωγαν, έπιναν. 
Ύστερα μάζευαν τά τραπέζια, τά φόρτωναν στά ζώα. Κείνοι πού δέν 
είχανε γαϊδούρια, έλεγαν:

- Έ φίλε, φόρτωσε καί τις δικές μας τροφές!
Όποιανοΰ ήταν δυνατό τό μουλάρι ή τό γαϊδούρι, τό φόρτωνε- 

άγώγι δέν έπαιρνε.
'Ως έκεΐ τούς ξεπροβοδοΰσαν οί γυναίκες, οί συγγενείς. Πήγαιναν 

ώς έκεΐ, ώς τό Κατούκι. Οί γυναίκες, τά μικρά τά παιδιά φιλούσαν 
τά χέρια του < κι > έλεγαν:

- Καλά νά πάτε- νά ’ρθήτε μέ τό καλό πάλι στά σπίτια σας.
’Έλεγαν καί κείνοι:
- Καλή αντάμωση, έ γείτονες!
Φώναζαν όλοι. Ύστερα έφευγαν κείνοι, πήγαιναν στά ’ Αδανα. Οί 

άλλοι γύριζαν κι ερχόντανε στό σπίτι.
Σέ τέσσερες ήμέρες πήγαιναν στά ’’Αδανα. Έργαζόντανε ώς τό 

τέλος τού Μαΐου. Οί άλλοι ερχόντανε στό χωριό στά σπίτια τους. 
Οί γυναίκες γέμιζαν ένα βτόκκο νερό, τό χύνανε μπρος στίς παρα- 
στάδες <κι> έλεγαν:

- Νάρθουν δεξιά τά πράματα, πολύ καλά.
Ύστερα όποια άπ’ τις γυναίκες είχε μικρά, μωρά στήν κούνια 

τραγουδούσε:

- Νένι, νένι. Κοιμήσου, αγάπη μου, κοιμήσου· τό πρωί θά ερθη ό πα
τέρας σου άπ’ τά "Αδανα- θά σου φέρη κουφέτα- θά σου φέρη παπούτσια, 
θά σου φέρη πορτοκάλλια.

Ύστερα, όταν κόντευαν τού Μάη οί είκοσι ώς τις είκοσιπέντε 
πήγαιναν οί γυναίκες, έφερναν άσπρο χώμα καί κόκκινο κι άσπρι
ζαν τά σπίτια τους καί λέγανε:
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Η ΞΕΝΙΤΕΙΑ

- Νάρθουν οί άντρες άπ’ τά "Αδανα νά τά βρούνε άσπρνσμένα τά 
σπίτια.

Περνούσαν καί άνθη ζιτζκριών στις τρύπες των τοίχων για νά μυ
ρίση το σπίτι.

Όταν έβγαινε ό Μάης, άρχιζαν κι έρχονταν άπ’ τά Άδανα. 
Πρώτα ερχόντανε δυο τρεις πεζοί στά Φάρασα. Ακόυαν [πώς ήρθαν 
αυτοί] οί γυναίκες, πήγαιναν καί ρωτούσαν.

- Ό δικός μας ό άντρας πότε θά ερθη;
- Ύστερα άπό τέσσερες ήμέρες.
Όταν έλεγαν «θάρθή τήν Κυριακή», οί γυναίκες πήγαιναν ώς τό 

Κατούκι. Τούς συναντούσαν. Κάθονταν στό Κατούκι, ερχόντανε καί 
οί Άϊτινοΰδες άποπάνου, έβγαζαν τά κουμπούρια καί τουφεκοΰσαν. 
Τουφεκοΰσαν καί άπ’ τό κάτω τό μέρος τους, άπαντοΰσαν όταν ερ
χόντανε κοντά, λέγανε:

- Καλώς ήρθετε, καλώς ήρθετε, φίλοι... καί τουφεκοΰσαν μπρός 
στά πόδια του.

Έβγαζε καί ό Άδαντζής τό κουμπούρι άπ’ τή μέση του:
- Καλώς σάς βρήκα, καλώς σάς βρήκα [έλεε].
Τουφεκοΰσε κι έκεϊνος μπρός στά ποδάρια:
- Τί κάνεις, φίλε, πώς είσαι;
- Είμαι καλά, είμαι καλά· σεις τί κάνετε;
- Κι έμεΐς είμαστε καλά.
- Τά παιδάκια μας τί κάνουν, πώς είναι;
- Είναι καλά! είναι καλά! Ή γυναίκα σου άσπρισε καί τό σπίτι. 

Πέρασε τά ζίτζιφα καί μυρίζουν καλά.
- Ό άφέντης ό πατέρας μου πάλι έρχεται;
- Ό πατέρας σου θά ερθη τήν άλλη Πέφτη.
Όταν ήταν ό γιός του, φιλούσε τό χέρι του. [Κι αύτός] έβγαζε καί 

τόδινε κουφέτα, ξυλοκέρατα, πορτοκάλλια καί ψωμί άπ’ τήν πολι
τεία.

Όταν ερχόντανε στό σπίτι, έβγαζαν μιά μποτίλια ρακή. Τήν έβα
ζαν στό τραπέζι- έβγαζαν καί κουφέτα- ένα μπακέτο καπνό- κι έρ- 
χόντανε οί γειτόνοι άπ’ τά γύρω.

- Καλώς ήρθετε, γείτονα [έλεγαν],
- Καλώς <σέ> βρήκαμε, καλώς <σέ> βρήκαμε- κάτσε!
- Τί κάνεις; είσαι καλά;
- Είμαι καλά.
Ρωτούσαν όλους τούς συγγενείς, τούς γείτονες. Τόδιναν ρακή κι 

έπινε. Τόδινε τό μπακέτο, τύλιγαν τσιγάρα.
- Αυτό είναι τής ’Άδανας μπακέτο ενός γροσιοΰ.
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

Οί Ίσμυρ]ήδες

’Αργότερα γνώρισαν καί τή Σμύρνη, γιατί ή Σμύρνη είχε συγκοινωνία 
θαλάσσια μέ την Κιλικία. Πρώτος πού πήγε στή Σμύρνη είναι ό παππούς 
τοϋ πληροφορητή μου Γιάν. Παλαχτζή, Γιάννης καί κείνος. Έκανε τον 
όάάόαση (επιστάτη) σέ κάποιο κτήμα. Μετά άπ’ αυτόν πήγε καί κάποιος 
άπ’ τούς Άγτ]άδες. Τό ίδιο κι αύτός έκανε τόν όάάδαση. "Υστερα πήγε ό 
Xazjfj Άντώνης1 κι άλλοι. Έκαναν τόν άχθοφόρο, τό φωτογράφο καί τό 
γαβάζη (σωματοφύλακα σέ πλούσιους).

Στον Ευρωπαϊκό πόλεμο ήταν πολλοί φωτογράφοι Φαρασώτες στή 
Σμύρνη.

Στή Σμύρνη καί Πόλη

Γιά τό γουρόέτι τής Σμύρνης βάζω άλλη περιγραφή του Εύθύμιου Άν- 
θόπουλου. Σ’ αυτή γίνεται λόγος καί γιά τό γυρισμό μέ λεπτομέρεια, έτσι 
σχηματίζει κανείς ίδέα:

Πήγαιναν στή Σμύρνη οί Φαρασώτες. Καθόντανε [εκεί] τρία χρό
νια... Μερικοί ήταν καφετζήδες, μερικοί γαβάσηδες, μερικοί χαμά
ληδες, μερικοί ήταν υπηρέτες σέ μαγαζιά- άλλοι είχαν χάνι- άλλοι 
ήταν ύπηρέτες σέ σπίτια- μερικοί κάθονταν τρία έτη, μερικοί πέντε 
χρόνια, μερικοί έξη χρόνια.

'Όταν θά γύριζαν [στά Φάρασα] έγραφαν γράμμα, έλεγαν:
- Μεΐς θά έρθουμε!
"Αν είχαν συγγενή ή άδελφό [στή Σμύρνη] τού άφηναν παραγγε

λίες, τού έδιναν τή θέση τους, τοδιναν όδηγίες: «νά γίνης καλός, νά 
μή χάσης τούς πελάτες, τούς άνωτέρους σου νά υπακούς, καί ψέμ- 
ματα νά μή λές. Νά μήν κλέφτης γιά νά μήν κάμης τό πρόσωπό μας 
μαύρο. [Ή δουλειά] αύτή είναι μιά πόρτα νά φάνε τά παιδιά ένα 
κομμάτι ψωμί.

Ό νομάτης πού θά γύριζε, ψώνιζε εκεί- έπαιρνε υφάσματα, άλα- 
τζάδες, φέσια, φούντες, πανί, μαύρο πανί, σαμπάνια (;), τσόχινα 
σαλβάρια, τσόχινες σάλτες.

Έπαιρνε γιά τις γυναίκες όιζμέδες καί γουντουράδες. Ψωνίζανε 
πολλά ψώνια. Γέμιζαν δυό σεντούκια. Έπαιρναν ζουνάρια, μεταξω
τές φούντες. Έφτειαναν δυό σεντούκια καί δύο παλιές στρώσες-

1. Ό γνωστός, πού έδωσε τά χρήματα γιά τό σχολείο τους.
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Η ΞΕΝΙΤΕΙΑ

[τάμπαζαν στο παπόρι] κι έβγαιναν μέ τό παπόρι στή Μερσίνα. Άπ’ 
τή Μερσίνα έρχόντανε στά ’Άδανα μέ τό τραίνο. Άπ’ τα Άδανα 
πάλι έπιαναν μουλάρια κι έρχονταν στό Βαρασό.

Μερικοί πήγαιναν στά Άδανα ξεδούλευαν καί κείνοι- καζάντιζαν 
κάμποσους παράδες, άντάμωναν κι έρχονταν στό Βαρασό.

Στό ύστερο πήγαιναν καί στήν Αμερική.
'Όταν θενά έφταναν στά ’Άδανα, έστελναν μπροστά έναν άνθρω

πο. Τόν λέγανε μουζάε]ή (άγγελιαφόρο). Ερχόταν ό άγγελιαφόρος 
αυτός μιά μέρα μπροστά- έπιανε τ’ αυτιά [των συγγενών] τους κι 
έλεε:

- Έ νύφη, [ή:] ώ θεία, έρχεται ό γιός σου, ό άρρεβωνιαστικός 
σου- έρχεται ό άντρας σου. Τήν αυγή θά έρθη. Σήμερα κοιμήθηκε 
στήν Παραζέμη!

Στον μουζάε]ή έδιναν πόσι, ένα φέσι, δέκα γρόσια.
Τήν άλλη μέρα πήγαιναν στή Γιάννα άπέναντι.
Περίμεναν στό Πεγάϊδι τοΰ Κατουκκοΰ. Έρχόντανε εκεί, άντάμω

ναν, έπιαναν χέρια:
- Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες.
Άν ήτανε μάννες τους, φιλούσαν τά παιδιά τής .μάννας τους τό 

χέρι. Μερικοί έκλαιγαν, μερικοί γελούσαν.
Οί άγωγιάτες πήγαιναν στά Άδανα- φύλαγαν έκεΐ γιά νάρθουνε 

νά τούς φέρουν στό Βαρασό.
[Όταν] έρχόντανε στό ’Άσπρο τό χώμα τόν κατήφορο, άπ’ τοΰ 

Χαρχαλη τό Πεγαϊδόκκο, άπ’ τοΰ Νεμαΐλη τά Χαβάχε, τουφεκοΰσαν 
εκεί μέ τά τουφέκια, μέ τά ρεβόρβερ, μέ τά καλά τους φορεμένοι. Τά 
σεντούκια στά μουλάρια γυάλιζαν.

Έρχονταν στά Γοορνόκκα. Περνούσαν στά Καρυδόκκα· έρχόντανε 
στά σπίτια τους.

Καί τότε οί χωριανοί τους πήγαιναν γιά νά τούς ποΰν τό καλώς 
ώρισες.

Κάθονταν έκεΐ, μοίραζαν στά παιδιά κουφέτα- ψαίνανε καφέδες- 
πίνανε, ρωτούσαν.

- Πώς τά πέρασες στή Σμύρνη; Τι κάνουν οί ξενιτεμένοι;
Έλεε ό Ίσμυργής:
- Είναι καλά- σάς στέλνουν πολλά χαιρετήματα.

Τήν Πόλη τή γνώρισαν, φαίνεται, άπ’ τούς άλλους Καππαδόκες, τούς 
καμπίσιους, άς πώ. Ελάχιστοι πήγαιναν τά πρώτα χρόνια στήν Πόλη. 
Σιγά σιγά όμως πήγαιναν όλο καί πιό πολλοί, καί στά παλιά χρόνια πή
γαιναν μέ τά καραβάνια- άργότερα όμως άλλαξαν δρόμο. Κατέβαιναν στά
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

’Άδανα καί Μερσίνα, έπαιρναν το πλοίο γιά τή Σμύρνη κι από κεϊ στήν 
Πόλη. ’Απ’ όλους τούς ξενιτεμένους Φαρασώτες, μόνο τούτοι οί τελευ
ταίοι έμειναν στήν Πόλη καί μετά τήν ’Ανταλλαγή, οί άλλοι ήρθαν 
πρόσφυγες στήν Ελλάδα χωριστά άπ’ τις οίκογένειές τους.

Ό Γυρισμός

Ό Γυρισμός των ξενιτεμένων ήταν ύπόθεση πού ένδιέφερε καί τό χωριό 
άλλά ιδιαιτέρως τήν οικογένεια άπ’ όπου αύτοί κρατιόντανε.

Γιά τό γυρισμό βάζω τήν περιγραφή τού Γιάννη Παλαχτζή πού κι αυ
τός ξενιτευόταν καί ξέρει πολύ καλά ποιά έθιμα επικρατούσαν.

Όταν ερχόντανε στήν Παραζέμη, έστελναν έναν Τούρκο ή καί 
Φαρασώτη άγγελιαφόρο. Ό άγγελιαφόρος έρχότανε στό Βαρασό 
τρεις ώρες πριν. Πήγαινε στοΰ Ίσμυρτ]ή τό σπίτι· έλεε:

- Τά συχαρίκια μου, έρχεται ό ***
- Τί θέλεις γιά συχαρίκια; τόλεγε ή γυναίκα.
- Συχαρίκια θέλω νά μοΰ δώσης ένα αντερί, νά μοΰ δώσης ένα 

μαντήλι.
’Αμέσως σηκώνονταν άποκεϊ οί συγγενείς του, ό υιός του, έβγαι

ναν άντίκρυ στό Κατούκι. "Οταν έρχονταν στό Κατούκι οί Ίσμυρτ/ή- 
δες, ξεφόρτωναν καθόντανε· άλλαζαν τά ρούχα τους. ’Έβγαζαν τά 
ρεβόρβερ τους καί πυροβολούσαν.

’Έστρωναν τραπέζια- έτρωγαν, έπιναν ρακί- έπαιζαν κι εναν ταμ- 
πουρά, έναν κεμανή.

Άπ’ τό Βαρασό πάλι μαζευόντανε τ’ άλλα τά παιδιά, οί συγγενείς. 
Ζωνόντανε τά σιλάχια τους. Περνούσαν τά κουμπούρια στις μέσες 
τους, τά μαχαίρια. Έπαιρναν κι έναν τενεκέ ρακί.

Κούρτιζαν τό όργανο. Πήγαιναν ί'σια στό Κατούκι. Εύθύς πού πή
γαιναν στό Κατούκι μπρός στό σίδι έπαιζαν τό όργανο- τουφεκοΰσαν 
μέ τά κουμπούρια.

- Καλώς ήρθετε, καλώς ήρθετε! έλεγαν.
Τουφεκοΰσαν καί κείνοι μέ τά ρεβόρβερ.
- Καλώς σάς βρήκαμε, καλώς σάς βρήκαμε! έλεγαν.
Ό Ίσμυρτ}ής άν είχε γιό, έβγαζε τά φυσέκια καί τό ρεβόρβερ καί 

τάζωνε στή μέση τού γιοΰ του. "Εβγαζε τό κοντό σακάκι του καί τό 
φορούσε στό γιό του. Τόδινε ό Ίσμυρτβ}ς καί ένα φέσι μέ φούντα. 
Καθόντανε- έτρωγαν, έπιναν στό κρύο τό νερό, καί λέγανε:

- Έ, φίλε, δέν άποθύμησες τού Κατουκιοΰ τό νερό;
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- Tò άποθύμησα, φίλε μου. Άλλα έδωκε [ό θεός] νά ξαναγυρίσω, 
<νά πού> τό ξανάπια καί πάλι.

'Ύστερα σηκώνονταν άποκεΐ, έρχόντανε στο Βαρασό. Κατέβαζαν 
τά σεντούκια, τά στρώματα, τό φορτί [sic], όλόκληρο. Τόβαζαν μέ
σα.

Άναβαν τή φωτιά, στρώνανε τά στρώματα, έρχόντανε οί παπάδες, 
οί άντρες, ό μιχτάρ, οί κεχάδες. "Ελεγαν:

- Καλώς ήρθετε, καλώς ήρθετε. Πώς είναι πώς δέν είναι τά πρά
ματα στή Σμύρνη. Τί κάνουν [έκει ό κόσμος]; Άκούγατε κανένα 
χαμπέρι άπ’ τήν Ελλάδα;

- Είναι καλά! είναι καλά! σιγά σιγά θάρθη κι έδώ [ή Ελλάδα],
Έψαιναν καφέ, έπιναν. "Επιναν ρακί. "Ετρωγαν κιόλας. "Εφευγαν

έκεΐνοι, έρχονταν άλλοι. "Εφερναν καί δώρα, αυγά, βούτυρο, για
ούρτι. Ό Ίσμυρτ]ης πάλι τούς έδινε λίγα ζαχαράτα, καφέ. Μιά βδο
μάδα περίπου έρχόντανε [έπισκέψεις]. Κάθονταν 1, 2, 3 χρόνια [στά 
Φάρασα καί γύριζαν καμμιά φορά δέν ξαναγύριζαν πιά].

Στά κατοπινά χρόνια πολλοί Φαρασώτες ξενιτεύονταν καί στά κοντινά: 
στήν Καισάρεια, Νίγδη, Νεβσεχίρ, Σινασό κλπ. Μερικοί άπ’ αυτούς έγ- 
καταστάθηκαν μόνιμα στά μέρη τούτα. Πήραν γυναίκες άποκεΐ, εφτιασαν 
παιδιά κι έτσι έμειναν γιά πάντα στά ξένα. Άπ’ τήν καινούργια τους 
τούτη πατρίδα ήρθαν πρόσφυγες στήν Ελλάδα.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
(1936)
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