
ΦΑΝΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ - ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ

H ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΤΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ.

ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ, ΠΟΝΤΟΣ, ΙΩΝΙΑ-ΣΜΥΡΝΗ

Στήν μνήμη τοῦ παπποῦ μου Εὐάγγελου Καλοκαιρινοῦ, 
πρόσφυγα ἀπό τήν Σμύρνη, πού μέ μεγάλωσε μέ τίς μνῆμες καί τά βιώματά του

«Κυριακή, πού καθόμαστε ὁλόκληρη ἡ φαμελιά σέ τραπέζι, τότες τ'
ἄρεζε νά σηκώνει ἐμένα πού μ' ἔβλεπε πάντα σάν τόν γραμματι-

ζούμενο τοῦ σπιτιοῦ, νά λέω τό Πάτερ ἡμῶν. Δέν καταλάβαινα γρί ἀπ’ ὅ,τι ἔλε-
γε τούτη ἡ προσευχή καί μιά μέρα εἶπα στή μάνα μου:

— Τό “Πάτ” μπρέ μάνα, ξέρω τί θά πεῖ. Μά κεῖνο τό “ἐρημῶν” μέ μπερ-
δεύει...»1. 

Ἡ κουλτούρα τῶν Μικρασιατῶν. Τό οἰκογενειακό τραπέζι. Ἡ φαμίλια γύρω
ἀπό αὐτό, ἡ προσευχή, οἱ γεύσεις, οἱ μυρωδιές, ἡ ζωηρή κουβέντα, ἡ ἀστεί-
ρευτη φροντίδα τῆς μάνας, ἡ πατροπαράδοτη συνταγή τῆς γιαγιᾶς, ἡ συνδρο-
μή τῆς κόρης στό στρώσιμο τοῦ τραπεζιοῦ, ἡ διαγενεακή συνύπαρξη ἀλλά καί
ἡ σκυτάλη πού περνάει ἀπό γενιά σέ γενιά. Ἡ ἑλληνική παράδοση μαζί μέ τήν
ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη. Ἡ προσευχή πού προηγεῖται πάντα γιά νά εὐλο-
γηθεῖ «ἡ βρώση καί ἡ πόση».

Τό οἰκογενειακό τραπέζι εἶναι ἡ ὥρα τῆς σύμπνοιας, τῆς χαλάρωσης, τῆς
συζήτησης, τῆς ἀνταλλαγῆς τῶν προσωπικῶν νέων, τοῦ εὐφραντικοῦ σχολια-
σμοῦ, τῆς ἄμεσης βλεμματικῆς ἐπαφῆς ὅλων. Τό φαγητό γύρω ἀπό τό τραπέζι
συμβολίζει τή σταθερότητα. Μαθαίνεις σεβασμό, γι’ αὐτό δέν κάθεσαι ποτέ στήν
θέση τοῦ παπποῦ. Μαθαίνεις νά προσφέρεις. Μαθαίνεις ἀξίες ὅπως ἡ φιλοξε-
νία, ἡ φροντίδα καί ἡ εὐγνωμοσύνη. Νιώθεις τί σημαίνει οἰκογενειακή θαλπωρή. 

1 Διδώ Σωτηρίου, Ματωμένα χώματα. Κέδρος, Ἀθήνα 2003 (80ή ἔκδ.), σ. 11-16.
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Πέρα ἀπό αὐτά ὅμως εἶναι καί κάτι ἄλλο. Τό οἰκογενειακό τραπέζι ἀντι-
κατοπτρίζει τήν διατροφική κουλτούρα. Τήν ποικιλία τῶν ἐδεσμάτων, ἀλλά
καί τίς διατροφικές συνήθειες τῆς κάθε οἰκογένειας.

Ποιά ὅμως εἶναι τά χαρακτηριστικά τῆς διατροφικῆς κουλτούρας τῶν
Μικρασιατῶν πού ἦρθαν καί μπόλιασαν μέ αὐτά καί τήν ἑλληνική κουζίνα;
Ποιές εἶναι οἱ γεύσεις καί οἱ συνήθειες πού ἔφεραν μαζί τους κατά τόν βίαιο
ἐκπατρισμό τους;

«Σέ μᾶς, ὅποιαν ὥρα τῆς μέρας κι ἄν ἐρχόταν κανείς, ἔβρισκε πάντα κόσμο
καί κίνηση καί κουζίνα σέ δράση. Μοσχοβολοῦσαν ψητά καί τηγανητά καί
λουκουμάδες καί χαλβάδες καί κατημέρια· δέ χρειαζόταν κἄν νά ὑπάρχει ἡ
πρόφαση κάποιας γιορτῆς. Μπαινόβγαιναν τά παιδιά τῆς γειτονιᾶς, οἱ δασκά-
λοι μας, οἱ ράφτρες, οἱ παραδουλεῦτρες, οἱ γειτόνισσες, φτωχές καί πλούσιες,
οἱ χαρτορίχτρες, ἡ διανοούμενη νεολαία τοῦ Ἀϊντινιοῦ. ...Κάθε Τετάρτη,
μαζεύονταν οἱ συγγένισσες καί οἱ φίλες, γιά νά γίνει ὁ φιδές. Ὁ φιδές ἦταν ἕνα
εἶδος ψιλό καί στρογγυλό κριθαράκι, σά χοντρές ὀξεῖες, πού τό ᾽φτιαχναν οἱ
γυναῖκες στρίβοντας μέ δεξιοτεχνία τό ζυμάρι ἀνάμεσα στά βουτυρωμένα
δάχτυλά τους καί τό ἀράδιαζαν πάνω σε κόσκινα, σέ σίτες καί σέ τραπέζια
στρωμένα μέ ὁλόασπρα τραπεζομάντηλα»2. 

Εἶναι πολύ δύσκολο νά διακρίνει κανείς ὅλα ἐκεῖνα τά στοιχεῖα τῆς μικρα-
σιατικῆς κουζίνας πού ἔχουν παρεισφρήσει στήν σημερινή ἑλληνική μαγειρική.
Σίγουρα ἡ παραδοσιακή ἑλληνική κουζίνα δέν θά ἦταν τόσο πλούσια ἐάν δέν
εἶχαν ἐνσωματωθεῖ οἱ γαστρονομικές συνθῆκες τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων
προσφύγων πού ἔφτασαν στίς ἀκτές τῆς χώρας τό 1922 καί οἱ ὁποῖοι ἐκτός
ἀπό τίς μνῆμες τους κουβαλοῦσαν καί ὅλη τήν παράδοσή τους. 

Εἶναι γεγονός πώς στήν ἱστορία τῆς ἑλληνικῆς μαγειρικῆς δέν ὑπάρχει ἄλλο
ἱστορικό γεγονός, τό ὁποῖο νά ἄλλαξε τήν σύνθεση τῆς κουζίνας μας τόσο
πολύ, ὅσο ἡ Μικρασιατική Καταστροφή. Ἡ ἀστική πολίτικη κουζίνα καί ἡ
κουζίνα τῆς Ἰωνίας, τῆς Καππαδοκίας καί τοῦ Πόντου, συνέβαλαν στήν τελι-
κή διαμόρφωση τῆς ἑλληνικῆς κουζίνας. Χαρακτηριστικά τους εἶναι ὁ ἐμπλου-
τισμός τῆς γεύσης μέ ἀρωματικά βότανα ἤ μπαχαρικά. 

Οἱ Μικρασιᾶτες ζοῦσαν κυριολεκτικά σέ ἕνα σταυροδρόμι τῆς γεύσης, κλη-
ρονόμοι ὄχι μόνο τῆς ἀρχαίας καί βυζαντινῆς παράδοσης, ἀλλά ἀποδέκτες τῶν
ἐπιδράσεων τῆς Ἀνατολῆς, τῶν μπαχαρικῶν, τοῦ ἐξωτισμοῦ, τοῦ κοσμοπολί-
τικου πνεύματος. Δέν εἶναι τυχαῖο πού ἡ ἴδια ἡ μικρασιατική κουζίνα ἑνώνει

2 Διδώ Σωτηρίου, Οἱ νεκροί περιμένουν. Κέδρος, Ἀθήνα 2011.

ΜΕΡΟΣ Α´. ΜΙΚΡΑΣΙΑ ΧΑΙΡΕ

80

79-86.ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ.qxp_Layout 1  19/11/2022  18:31  Page 80



τόσες πολλές καί διάφορες παραδόσεις, ἀστικές καί μή. Ἀφομοίωνε ἀμέτρητες
ἐπιρροές ἡ ἴδια, κι ἔτσι διαδόθηκε καί ἐξελίχθηκε.

Θά γίνει μιά ἀπόπειρα ἰχνηλάτησης τῶν ἐπισιτιστικῶν καί διατροφικῶν
συνηθειῶν τῶν Ἑλλήνων Μικρασιατῶν ἀπό Καππαδοκία, Πόντο καί Ἰωνία,
οἱ ὁποῖες διαφέρουν ἀρκετά ἀπό τίς ἀντίστοιχες τῶν Κωνσταντινουπολιτῶν. 

Ὅπως σέ ὅλες τίς ἀγροτικές προβιομηχανικές κοινωνίες, ἔτσι καί στούς
Μικρασιᾶτες διάφορες παραδόσεις καί δοξασίες δημιουργήθηκαν γύρω ἀπό
τίς διατροφικές τους συνήθειες, πού εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένες μέ τό χρι-
στιανικό ἑορτολόγιο, τόν κύκλο τῆς ζωῆς, ἀλλά καί τόν ἐτήσιο κύκλο τῶν ἐπο-
χιακῶν μεταβολῶν.

Οἱ γεωγραφικές καί κλιματολογικές συνθῆκες τοῦ τόπου, τά τοπικά προ-
ϊόντα, οἱ ἐπιρροές ἀπό πληθυσμιακές ὁμάδες πού συμβίωναν, σέ συνάρτηση
μέ τήν οἰκονομική κατάσταση τῆς Μικρασιάτισσας νοικοκυρᾶς, διαμόρφωσαν
τόν χαρακτῆρα καθεμιᾶς ἀπό τίς κουζίνες τῆς Καππαδοκίας, τοῦ Πόντου καί
τῆς Ἰωνίας.

Καππαδοκία

Ἡ περιοχή τῆς Καππαδοκίας ἦταν ὁ σιτοβολώνας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ἡ
διατροφή τῶν Ἑλλήνων τῆς Καππαδοκίας βασιζόταν κυρίως στά σιτηρά, τό
ψωμί, τά παράγωγα τοῦ σταριοῦ –ἀλεύρι, πληγούρι, σιμιγδάλι, τραχανᾶ, ἀλευ-
ρόσουπες, σπιτικά μακαρόνια (ἐριστούδια), πίτες, μαντί– καί δευτερευόντως
στά ὄσπρια. Τό νωπό κρέας ἦταν σπάνιο. Οἱ νοικοκυρές γιά τίς ἀνάγκες τοῦ
χειμῶνα ἑτοίμαζαν τόν «καβουρμᾶ», τσιγαρισμένο κρέας προβάτου, σουτζούκι
καί παστουρμᾶ, μέ τά ὁποῖα μαγείρευαν ὄσπρια, σοῦπες καί ἄλλα φαγητά.
Ἀπό τό τραπέζι τους δέν ἔλειπαν τά ἁλίπαστα. 

Ἐπιπλέον, ὑπῆρχε ἀφθονία σέ γαλακτοκομικά προϊόντα: βούτυρο, γιαούρτι,
ἀϊράνι, τυρί, καϊμάκι. Ἡ ὀρνιθοτροφία, ἡ παραγωγή αὐγῶν καί ἡ καλλιέργεια
κηπευτικῶν προορίζονταν γιά τήν κάλυψη τῶν οἰκογενειακῶν ἀναγκῶν. Ἡ δια-
τήρηση τῶν λαχανικῶν τοῦ καλοκαιριοῦ γινόταν μέ τήν μέθοδο τῆς ἀποξήρανσης,
ἐνῶ οἱ νοικοκυρές ἁλάτιζαν ἤ διατηροῦσαν σέ ξίδι (τουρσί) διάφορα λαχανικά.

Ἀπό τήν διατροφή τους ἔλειπαν τό ἐλαιόλαδο καί τά λαδερά φαγητά,
καθώς δέν εὐδοκιμοῦσε ἡ ἐλιά στήν περιοχή. Γι᾽ αὐτό ὅλα τά φαγητά καί τά
γλυκά τά μαγείρευαν μέ λίπα. Λάδι ἔβγαζαν ἀπό τό λινάρι, τό σησάμι καί τό
ὄπιο, καί μέ αὐτό τηγάνιζαν λαλαγγῖτες καί ποταμίσια ψάρια.
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Τέλος, καθώς στήν Καππαδοκία ἡ παραγωγή ξηρῶν καρπῶν ἦταν ἄφθονη,
ἀρκετά γιορτινά φαγητά περιέχουν ξηρούς καρπούς καί κρέας.

Πόντος

Ὁ Πόντος παρήγε μεγάλες ποσότητες καλαμπόκι, ὄσπρια, κριθάρι, βρώμη,
σιτάρι, λινάρι, ρύζι, φουντούκια, καρύδια, κάστανα, κεράσια, μῆλα, ἀχλάδια.
Ἐπίσης παρήγε ποικιλία γεωργικῶν καί κτηνοτροφικῶν προϊόντων, ἐνῶ διέ-
θετε καί πλούσια ἁλιεία. 

Πολλές ποντιακές συνταγές προέκυψαν ἀπό τήν ἀνάμειξη γαλακτοκο-
μικῶν προϊόντων μέ τά παράγωγα τῶν σιτηρῶν: καλαμποκάλευρο, κριθάρι,
σιτάρι, πληγούρι. Ἀπό τά λαχανικά, τό προβάδισμα εἶχαν τό μαῦρο λάχανο,
τά παντζάρια (σέφτελα), οἱ κολοκῦθες, τά σέσκουλα, οἱ γλυστρίδες, οἱ τσου-
κνίδες καί διάφορα τοπικά χόρτα τοῦ βουνοῦ, καθώς καί διαφορετικά εἴδη
φασολιῶν. Ἡ πατάτα ὡς συνοδευτικό ἦταν μόνο γιά τά γιορτινά φαγητά.

Ἐπιπλέον, στά παράλια της Σινώπης καί τῆς Τραπεζούντας ὑπῆρχαν
ταλιάνια γιά τήν ἁλιεία τῆς παλαμίδας. Ἄλλωστε, ἡ Σινώπη ἦταν φημισμένη
γιά τήν ἰχθυόσκαλά της. Οἱ παλαμίδες, τά καλκάνια, οἱ κολιοί, τά σαφρίδια
καί κυρίως τά χαμψία (γαῦρος) ἦταν ἀπό τίς βασικές τροφές τῶν Ποντίων.
Κρέας καί πουλερικά μαγείρευαν μόνο τίς Κυριακές καί τίς γιορτές. Ἀξιοση-
μείωτο εἶναι πώς μέ προϊόντα ἁλιείας τρέφονταν κυρίως οἱ λαϊκές τάξεις. 

Ἡ κουζίνα τῶν μεγαλοαστῶν στά ἐμπορικά κέντρα τῶν παραλίων, στήν
Τραπεζοῦντα, τήν Κερασοῦντα καί τήν Σαμψοῦντα, ἔφερε ρωσικές γευστικές
ἐπιρροές. Ἡ ρωσική σαλάτα, ἡ σούπα μπόρτς, τό πιροσκί (πιτάκι ἀπό πατάτα
καί κιμά) εἶναι μερικές ἀπό τίς ρωσικές συνταγές πού περιλήφθηκαν στήν δια-
τροφή τῶν Ποντίων. 

Χαρακτηριστικό εἶναι πώς στήν ποντιακή κουζίνα συναντᾶμε ὁρισμένα
φαγητά πού εἶναι κοινά σέ ὅλη τήν Μικρά Ἀσία: τό κεσκέσι ἤ χερσές ἤ κουρ-
κούτα, δοξαστικό καί γόνιμο φαγητό, τούς λαχανοντολμάδες, τό φοῦστρον (ἤ
καϊγκανᾶς στήν Καππαδοκία καί τήν Ἰωνία), τό μαντί καί τό νερομπούρεκο.

Ἰωνία

Ἡ κουζίνα τοῦ ἑλληνισμοῦ τῆς Ἰωνίας ἔχει σάν βάση της τά ὄσπρια, τά
λαχανικά, τά ψάρια καί τό κρέας. Οἱ πατάτες μέχρι τίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰ.
ἦταν εἰσαγόμενες, κυρίως ἀπό τήν Γαλλία, ἐνῶ ἡ καλλιέργεια τῆς ντομάτας
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ξεκίνησε τόν 19ο αἰ. Λόγῳ τῆς πλούσιας ἰχθυοπανίδας πολλά εἴδη ψαριῶν,
ὅπως π.χ. τσιποῦρες, πένες, μπαρμπούνια τά ἔβρισκε κανείς μόνο ἐκεῖ, οὔτε
κἄν στήν Πόλη. Ὅσο γιά τά κρέατα, τά φαγητά τους περιελάμβαναν ἀρνιά,
γουρουνόπουλα, κοτόπουλα καί κυνήγι.

Τά σταφύλια, οἱ σταφίδες, τό κρασί, τό ξίδι καί τό πετιμέζι δέν ἔλειπαν
ἀπό κανένα ἀγροτικό ἤ ἀστικό νοικοκυριό. Παράλληλα μέ τά τοπικά προϊόντα,
τά καταστήματα διέθεταν καί ἐπείσακτα εἴδη ἀπό ἄλλες περιοχές: χουρμάδες
Αἰγύπτου, δαμάσκηνα καί καΐσια Νυμφαίου, μῆλα Τραπεζούντας, καρύδες
Αἰγύπτου, χιώτικα ἀμύγδαλα κ.ἄ.

Στήν κουζίνα τῆς Ἰωνίας, ὅπου ὑπῆρχε παραγωγή ἐλαιολάδου, τά περίτε-
χνα ἐδέσματα τῆς πολίτικης κουζίνας, ὅπως τά λαδερά γεμιστά ἀπό διάφορα
λαχανικά καί φύλλα, ἀλλά καί τά γεμιστά ψάρια, μύδια, κτένια καί οἱ μελιτζά-
νες «ἰμάμ», γεμισμένες μέ κρεμμύδια καί σκόρδο, ἦταν ἰδιαίτερα ἀγαπητά, ἰδίως
στήν κοσμοπολίτικη Σμύρνη. Στήν Μικρά Ἀσία συνήθιζαν νά ἀντικαθιστοῦν
τό ρύζι τῶν κρεάτινων γεμιστῶν μέ πληγούρι. Ἀντί γιά αὐγολέμονο, προτιμοῦσαν
νά τά σερβίρουν μέ γιαούρτι.

Στήν Σμύρνη στούς ἀρραβῶνες, στούς γάμους καί στά βαφτίσια, ἀπαραί-
τητο κέρασμα ἦταν τά ἀμυγδαλωτά μαζί μέ τήν σουμάδα (ἀναψυκτικό ἀπό
πολτοποιημένα ἀμύγδαλα, ζάχαρη καί νερό), καθώς ὁ καρπός τῆς ἀμυγδαλιᾶς
συμβόλιζε τήν εὐγονία. Γλυκό τῶν Χριστουγέννων ἦταν τά σεκέρ λουκούμια
(οἱ κουραμπιέδες) σέ σχῆμα S καί τά φοινίκια, πού συμβόλιζαν τόν σπαργα-
νωμένο Χριστό. Τό χριστουγεννιάτικο τραπέζι ξεκινοῦσε μέ σούπα ἀπό βραστό
καί γουρουνόπουλο περιχυμένο μέ χυμό ἀπό νεράντζι. Γιά τό πρωτοχρονιάτικο
τραπέζι οἱ νοικοκυρές ἑτοίμαζαν συνήθως κόκορα κοκκινιστό στήν κατσαρό-
λα, μπακλαβᾶδες, σμυρναίϊκη βασιλόπιτα ἀπό σκληρή ζύμη, διακοσμημένη μέ
τόν δικέφαλο ἀετό, κεντημένο μέ γαρίφαλα.

Γλυκό τῆς Ἀποκριᾶς ἦταν τά αὐγοκαλάμαρα, πού μοιάζουν μέ τίς δίπλες.
Τῆς Τυρινῆς μαγείρευαν τυρόπιτες καί γαλακτομπούρεκα. Τήν Καθαρά Δευ-
τέρα ταχινόπιτα καί χαβιαροσαλάτα. 

Γιά τό Πάσχα οἱ νοικοκυρές ζύμωναν ἑπτάζυμα καί τσουρέκια. Τό πασχα-
λινό ἀρνί εἶχε γέμιση ἀπό ρύζι, ἀμύγδαλα καί κουκουνάρια. 

Τά γλυκά τοῦ κουταλιοῦ –καθαρά ἑλληνική συνήθεια– ἦταν διαδεδομένα
στήν Σμύρνη καί στήν Ἰωνία, ὅπως καί τά σπιτικά σιροπιαστά γλυκά μπακλα-
βάς, κανταΐφι, σεκέρ παρέ, σαμουσᾶς, ἐκμέκ, σαραϊλί. Ἀντίθετα, δέν διαδόθη-
καν καθόλου τά γαλακτερά γλυκίσματα τῆς Πόλης, ὅπως τό ταούκ γκιογκσού
καί τό καζάν ντιμπί. 

ΜΕΡΟΣ Α´. ΜΙΚΡΑΣΙΑ ΧΑΙΡΕ
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Κλείνοντας τήν σύντομη αὐτή ἀναδρομή στήν μικρασιατική γαστρονομία
εἶναι δέον νά ἀναφέρουμε ὡς συμπέρασμα πώς καθεμία ἀπό τίς συνταγές πού
οἱ Μικρασιᾶτες ἔφεραν μαζί τους στήν νέα πατρίδα κρύβει καί μιά ἱστορία.
Εἶναι συνταγές-οἰκογενειακά κειμήλια, ἀλλά ταυτόχρονα καί ἱστορικά τεκμή-
ρια. Μεταφέρουν γνώση καί μνῆμες ἀπό τόν τόπο πού ἄφησαν, στίς προσφυ-
γικές συνοικίες τῆς Ἑλλάδας τοῦ 1922, καί ἀπό ἐκεῖ ἐπιβιώνουν ἕως σήμερα
καί μαγειρεύονται σέ κουζίνες σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα. Φυσικά καί στήν Θεσσαλία
καί στήν Λάρισα, ὅπου ὑπάρχουν πυρῆνες καί οἰκισμοί προσφύγων. Ἡ ἐπι-
θυμία γιά ἕνα ταξίδι ἐπιστροφῆς σέ ἐκεῖνα τά μέρη ἦταν καί εἶναι δυνατή καί
μεταφέρθηκε καί στίς ἑπόμενες γενιές τῶν Μικρασιατῶν προσφύγων. Ἡ ἐπι-
στροφή αὐτή μπορεῖ νά γίνεται παροδικά μέσα ἀπό τήν μαγειρική καί τίς
μικρασιατικές συνταγές. Ἄλλωστε, ἡ διατροφή καί οἱ συνταγές στήν Μικρά Ἀσία
ἦταν αἴσθημα, ἦταν παράδοση… Ἦταν πολιτισμός3.
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