
Τα νυφιάτικα τραγούδια στη 
Σμύρνη 

ΓΕΛ ΛΑΛΑ



ΜΟΥΣΙΚΗ 
      Η Σμύρνη αποτέλεσε το σταυροδρόμι μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Από 

τα πολλά όργανα που ακούγονται στη Σμύρνη θα αναφέρουμε το 
λαούτο (αραβ. Al ud: ξύλο), έγχορδο με μακρύ χέρι, γνωστό σε όλους 
τους Έλληνες, το οποίο χρονολογείται από την τρίτη χιλιετία. Κάπως πιο 
πρόσφατο είναι ένα όργανο της ίδιας οικογένειας, αλλά με κοντό χέρι, 
το ούτι. Η λύρα, που παίζεται με τόξο συγγενεύει με το περσικό 
καμαντσέ και το αραβικό ρεμπάμπ. Το κανονάκι, νυκτό χορδόφωνο και 
το σαντούρι, κρουόμενο ανήκουν στην οικογένεια των επιτραπέζιων 
οργάνων, και υπάρχουν μέχρι και σήμερα σε όλη, σχεδόν, την Ανατολή. 
Η Δυτική Ευρώπη υιοθετεί με τη σειρά της αρκετά από αυτά τα όργανα 
αλλά σταδιακά τα μετατρέπει και τα στέλνει πίσω στην Ανατολή: το 
βιολί το βιολοντσέλο και το κοντραμπάσο, αναπτύγματα του μοντέλου 
εγχόρδων, που παίζονται με τόξο, κατασκευάζονται στην Ευρώπη από 
τον 16ο αι. και φτάνουν αρκετά γρήγορα στις μικρασιάτικες ακτές.



Χορευτικοί σκοποί 

• ο καρσιλαμάς, ο οποίος χορεύεται ως 
αντικριστός χορός (τουρκ. Karsi: αντίκρυ) 

• ο ζεϊμπέκικος που κατά πάσα πιθανότητα 
προέρχεται από τους  Ζεϊμπέκηδες, πολεμική 
φυλή των περιοχών Σμύρνης και Αϊδινίου. 
Αποτελεί αξιοσημείωτο γεγονός το ότι ο 
καρσιλαμάς και ο ζεϊμπέκικος είναι σήμερα 
δημοφιλείς τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην 
Τουρκία. 



Παιδεία 
• Στόχος της γυναικείας εκπαίδευσης ήταν η σωστή ανατροφή 

των παιδιών, η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και η 
δημιουργία ομοιόμορφων κανόνων φυλετικής συμπεριφοράς. 

• Το πρώτο σχολείο θηλέων ιδρύθηκε ως αλληλοδιδακτικό , το 
1830 και ονομάσθηκε Παρθεναγωγείο της Αγίας Φωτεινής και 
αργότερα Κεντρικό Παρθεναγωγείο. Από το 1874 κατέστη 
πλήρες Γυμνάσιο και επόπτευε τα υπόλοιπα Παρθεναγωγεία. 
Το 1922, υπήρχε το Κεντρικό Παρθεναγωγείο, το Ομήρειο 
Παρθεναγωγείο και περισσότερα από 20 ιδιωτικά 
παρθεναγωγεία ελληνικά και ξένα 



Τρόπος ζωής 

    Οι γυναίκες της Σμύρνης ακροβατούν 
ανάμεσα σε δύο κόσμους. Από τη μία ο 
κόσμος της προηγμένης οικονομικά Δύσης και 
από την άλλη ο μαγικός κόσμος της Ανατολής.



• Οι γυναίκες της Σμύρνης στέκονταν με τις ώρες στα μπαλκόνια, 
στολισμένες με τα πιο ωραία λούσα τους, έτσι ώστε να βλέπουν τους 
περαστικούς και να τις βλέπουν και εκείνοι. Τα παράθυρα και τα 
μπαλκόνια των οικιών της Σμύρνης κατασκευάζονταν μόνο και μόνο γι 
αυτόν τον σκοπό. 

• Επιχειρώντας μια ηθογράφηση της Ελληνίδας της Ανατολής, η οποία ήταν
• συγχρόνως Ευρωπαία και Ανατολίτισσα, θα την χαρακτηρίζαμε 

υπομονετική,
• ευπειθή, συγκροτημένη σταθερή στην παραμονή της εντός γάμου, 

μειλίχια, ολιγαρκή, γεμάτη φαντασία, μαλθακή, συναισθηματική και 
συνάμα εξωστρεφή και αισθησιακή.

• Πλεονέκτημα μιας γυναίκας της περιοχής λογιζόταν η καλή, όμορφη και 
ευχάριστη ομιλία.



Φιλιώ Χαϊδεμένου 

    «Στη Σμύρνη, οι γυναίκες ακολουθούσαν πιστά τη μόδα 
και η μόδα δεν αργούσε να φτάσει στα Βουρλά. Θυμάμαι 
τις καζάκες, άσπρες κεντημένες μπροστά με φρου φρου 
και δαντέλες. Τις φορούσαν όλες οι κοκέτες της εποχής. 
Όταν οι γυναίκες ντύνονταν έτσι, δεν φόραγαν πολλά 
χρυσαφικά και πεντόλιρα- μόνο δαχτυλίδια- και η 
ομπρέλα για να τις προστατεύει από τον ήλιο ήταν 
απαραίτητο αξεσουάρ. Στα μαγαζιά του Φραγκομαχαλά 
οι ντόπιοι έβρισκαν παιχνίδια όμορφα και κουρνιστά, 
«από παραδείσια φτερά για τα μαλλιά των γυναικών 
μέχρι σκαρπίνια για Σταχτοπούτες».



Γάμος 
     Ο θεσμός του γάμου για τους Έλληνες της Ανατολής δεν ξεφεύγει 

καθόλου από τα δεσμά της πατριαρχίας, πρόκειται για ένα σύστημα που 
στηρίχθηκε στη διαιώνιση του είδους μέσω της απόκτησης αρρένων 
τέκνων. Λόγω της μετοικεσίας της νεόνυμφης στο σπίτι του συζύγου της, 
οι γονείς της έδιναν ως προίκα κυρίως μετρητά ή είδη ακίνητης 
περιουσίας και λιγότερο ακίνητα. Οι γάμοι συνάπτονταν με προξενιά και 
ο έρωτας δεν λειτουργούσε απαραίτητα ως προϋπόθεση. Κατά τον 
Μερακλή, το συνοικέσιο συνιστούσε επίσημη αναγνώριση του ρόλου 
των γονέων στο σχηματισμό της οικογένειας. Οι προξενήτρες 
πηγαινοέρχονταν στις ελληνικές κοινότητες και συγκέντρωναν 
πληροφορίες. Καθοριστικός ήταν και ο ρόλος της μητέρας του νεαρού 
άνδρα στην επιλογή της συζύγου. Ως προς το τελετουργικό του γάμου 
στη Μ. Ασία,δεν πρέπει να παραλείψουμε ότι κοπέλες έβαφαν με 
κόκκινο χρώμα (κινά) τα μαλλιά και τα νύχια της νύφης.



Ποιος ήταν ο προξενητής 

    Ο τίτλος του τραγουδιού μας παραπέμπει στο θεσμό του 
προξενιού. Ο γάμος είναι αποτέλεσμα της 
διαμεσολάβησης ενός τρίτου προσώπου (συνήθως 
γυναίκας) το οποίο ταίριαξε τον «αετό» με την 
«σουρτάνα».(πριγκίπισσα). Η παράκληση που εκφράζει 
το τραγούδι «τη νύφη που σου δώκαμε να μην την 
επικράνεις» παρουσιάζει  από τη μία το μοτίβο του 
άνδρα του οξύθυμου που μπορεί να μιλήσει απότομα και 
να πικράνει τη νέα  και από την άλλη το μοτίβο της 
γυναίκας που είναι ευπειθής, συνετή.

 



Κανελλόριζα 

   Το παραδοσιακό αυτό τραγούδι αναφέρεται στον έρωτα ενός νέου 
για ένα κορίτσι το οποίο είναι μόλις δώδεκα χρονών. «Δώδεκα 
χρονώ, π' ο ήλιος δεν την είδε». Στο τραγούδι γίνεται λόγος για την 
αγνότητα της νέας μέσα από την υπερβολή «ήλιος δεν την είδε». το 
οποίο είναι χαρακτηριστικό της πατριαρχικής κοινωνίας όπως είπαμε 
και παραπάνω, καθώς ο κύριος στόχος της διαπαιδαγώγησης της 
νέας είναι η δημιουργία οικογένειας. Αξιοσημείωτη είναι   η 
ομορφιά της  που η ίδια της η μητέρα την φωνάζει «ανθό της 
κανέλας». Η κανέλα συμβολίζει εκτός από την ομορφιά της νέας, το 
πάθος και την αγάπη  που δημιουργεί στον νέο. 

 
 



 Σάλα –Σάλα

     Ως προς την αναπαράσταση της γυναίκας, ακολουθείται πιστά το 
μοτίβο της εξύμνησης σημείων του γυναικείου σώματος. Ιδιαίτερη είναι 
η παρομοίωση των ματιών με πηγή που στάζει αθάνατο νερό: «Από τα 
γλυκά σου μάτια βρέχει αθάνατο νερό /και σου ζήτησα λιγάκι και δε μου 
‘δωσες να πιω». Συνεπώς η μη θέα των αγαπημένων ματιών ταυτίζεται 
με την καταδίκη στη θνητότητα. Στη συνέχεια, ο νέος πασχίζει να 
αντικρούσει τις αμφιβολίες της αγαπημένης του δηλώνοντας ότι είναι 
προσηλωμένος σ’ αυτήν: « μα εγώ χάνομαι για σένα, μία στιγμή αν δε 
σε δω». Στο «Σάλα-Σάλα» υμνούνται ακόμα η ελιά και τα χείλη της 
κοπέλας. Ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο μαντήλι που σκεπάζει τα 
μαλλιά της κοπέλας. Το κούνημά του κατά τα φαινόμενα αισθητοποιεί 
την επιθυμία της κοπέλας να σμίξει με τον αγαπημένο της και να δεχθεί 
γλυκά φιλιά στην ελιά και τα χείλη.



 Αλατσατιανή

    Πρόκειται για ερωτικό τραγούδι που 
απευθύνεται σε μια κοπέλα που καταγόταν 
από το Καρατάσι και τα Αλάτσατα, δύο πόλεις 
που βρίσκονται στη χερσόνησο της Ερυθραίας 
και ανήκουν στην επαρχία



Σας ευχαριστούμε πολύ !
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