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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Πεδίν κειέηεο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ν Πξνζθπγηθφο
πλνηθηζκφο ηεο Κνξίλζνπ (πλνηθηζκφο ), πνπ πξφζθαηα νλνκάζζεθε «Ησλία».

Ο πλνηθηζκφο δεκηνπξγήζεθε ζηα πιαίζηα απνθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ
ηεο Μηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο ηνπ 1922.
θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε πνιχπιεπξε κειέηε ηνπ νηθηζκνχ, ε εμέιημε ζηα
ρξφληα πνπ πέξαζαλ κέρξη ηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή.
Γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη θαηαλνεηή ε ίδξπζε ηνπ ζπλνηθηζκνχ ήηαλ απαξαίηεην
λα ηνπνζεηεζεί κέζα ζηνλ ρσξνρξφλν. Έηζη έγηλε ε ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηα
γεγνλφηα, ηα πξνζθπγηθά ξεχκαηα πξηλ θαη κεηά ηελ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή.
Σέινο πεξηγξάθεηαη ε θαηαθπγή ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Κνξηλζηαθή γε.
Ζ ίδξπζε ηνπ πλνηθηζκνχ, ε ρσξνζέηεζε ηνπ θαη ε εμέιημε ηνπ απφ ηζηνξηθή,
πνιηηηζκηθή θαη θπξίσο απφ πνιενδνκηθή θαη δνκηθή άπνςε είλαη νη ηνκείο
πνπ εξεπλά ε παξνχζα εξγαζία.
Ζ πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή εμέιημε ησλ θαηνίθσλ έγηλε επίζεο αληηθείκελν
ηεο κειέηεο.
Σα παξαπάλσ ηεθκεξηψζεθαλ κε έγγξαθα, θσηνγξαθίεο, απφ αξρεία θαη πεγέο,
θαζψο θαη απφ καξηπξίεο ησλ θαηνίθσλ. Δπίζεο έγηλε θσηνγξαθηθή απνηχπσζε
ησλ ειάρηζησλ θαηνηθηψλ πνπ απφκεηλαλ.
Φξνλνχκε πσο απνζέζακε έλα κηθξφ ρξένο ηηκήο ζηνπο πξφζθπγεο
πξνγφλνπο καο.
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ABSTRACT
The field of study of this thesis is the Refugee Settlement of Corinth (Synoikismos),
that has been recently named “Ionia”
Synoikismos was created to help in the recovery of the Asia Minor refugees in
the aftermath of the Great Catastrophe of 1922.
The goal of this thesis is to study this settlement from different perspectives,
its evolution in the years that passed until its present form.
In order for the reader to better understand the foundation of Synoikismos, it is
necessary to place it into a relevant space and time frame. For that reason, we go
back in time and recall the events that contributed and the refugee streams before and
after the Great Catastrophe of Asia Minor. Finally, we describe, how the refugees
sought shelter in the lands of Corinth.
The foundation of Synoikismos, its geographical placing, its evolution from historical,
cultural and from urban planning perspective are the main subjects that this thesis is
concerned about.
The cultural and social evolution of the residents have also been a subject of study.
All above research has been documented with photographic and archiving material, as
well as first hand resident testimonials . We have also photographed the few original
houses that are still standing.
We hope that with this thesis we payed homage to our refugee ancestors.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν
Μηα καηηά ζηελ Ηζηνξία
1.1. Σα ρξόληα ηνπ κεγάινπ μεξηδσκνύ
Έλα ζρεδφλ αηψλα κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή θαη κνινλφηη φζνη ηελ
έδεζαλ έρνπλ θχγεη πηα απφ ηελ δσή, ε πεξίνδνο απηή εμαθνινπζεί λα είλαη έληνλα
ραξαγκέλε ζην λνπ θαη ζηελ ςπρή ηνπ Νενέιιελα.
Γηα λα θαηαλνήζνπκε ην κεγάιν μεξηδσκφ ησλ Διιήλσλ απφ ηηο παηξίδεο ηνπο ζηελ
Θξάθε θαη ηε Μ. Αζία θαη ηελ ηεξάζηηα πξνζπάζεηα ηεο νηθηζηηθήο
απνθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ απηψλ, ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε, έζησ
πεξηιεπηηθά, ην ηζηνξηθφ ππφβαζξν ηεο επνρήο. Σν 1922 ππήξμε ην πξαγκαηηθφ
αιιά θαη ζπκβνιηθφ ηέινο κηαο κεγάιεο ηζηνξηθήο δηαδηθαζίαο.
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1.2. Α΄ Βαιθαληθόο πόιεκνο.
Ζ νλνκαζία Πξψηνο θαη Γεχηεξνο Βαιθαληθφο πφιεκνο είλαη κεηαγελέζηεξε. Σελ
θαζηέξσζαλ νη δχν ζπλδηαζθέςεηο κεηαμχ ησλ αληηπάισλ θξαηψλ. Ζ ζπλδηάζθεςε
ηνπ Λνλδίλνπ (πλζήθε Λνλδίλνπ, 30 Μαΐνπ 1913) θαη απηή ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ

(πλζήθε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ, 10 Απγνχζηνπ 1913).
Ζ Διιάδα κε έλα λέν, ραξηζκαηηθφ πξσζππνπξγφ, ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν θαη κε
αμηφκαρν ζηξαηφ, έκπαηλε ζε κηα επνρή κεγάισλ αιιαγψλ κε πξαγκαηηθή
εκπηζηνζχλε ζηηο δπλάκεηο ηεο. Ζ Διιάδα ζπκκάρεζε κε ηηο ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο,
ηε εξβία, ηε Βνπιγαξία θαη ην Μαπξνβνχλην, γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ
Οζσκαληθή απηνθξαηνξία.
«ΠΡΟ ΣΟΝ ΛΑΟΝ ΜΟΤ …Ζ Διιάο πάλνπινο κεηά ησλ ζπκκάρσλ απηήο,
εκπλενκέλσλ ππφ ησλ απηψλ αηζζεκάησλ θαη ζπλδενκέλσλ δηα θνηλψλ
ππνρξεψζεσλ αλαιακβάλεη ηνλ ηεξφ αγψλα ηνπ δηθαίνπ θαη ηεο ειεπζεξίαο
ησλ θαηαδπλαζηεπνκέλσλ ιαψλ ηεο Αλαηνιήο.
…επηθαινχκελνη δε ηελ αξσγήλ ηνπ Τςίζηνπ… αλαθξάδνκελ Εήησ ε Διιάο, Εήησ
ην Έζλνο».
Απφζπαζκα απφ έγγξαθν, πνπ απεχζπλε ν πξσζππνπξγφο Δ. Βεληδέινο πξνο ηνλ
Διιεληθφ Λαφ ζηηο 5 Οθησβξίνπ 1912.
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Ζγγραφο που απθφκυνε ο πρωκυπουργόσ Ε. Βενιηζλοσ προσ τον Ελλθνικό Λαό. Ρθγι: Ψθφιακό αρχείο
ΕΛΙΑ (Ελλθνικό Λογοτεχνικό και ιςτορικό Αρχείο).
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Ο Διιεληθφο ζηξαηφο θαηέιαβε ηε Θεζζαιία, ηε Γπηηθή Μαθεδνλία, ηελ Ήπεηξν
θαη ηκήκα ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ. Ζ Θεζζαινλίθε απειεπζεξψζεθε ιίγν πξηλ ηελ
θαηαιάβνπλ νη Βνχιγαξνη, ράξε ζηελ απνθαζηζηηθφηεηα ηνπ πξσζππνπξγνχ
Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ. Ο ειιεληθφο ζηξαηφο εηζήιζε ζξηακβεπηηθά ζηε
Θεζζαινλίθε ζηηο 27 Οθησβξίνπ ηνπ 1912. Οη Βνχιγαξνη θαηέιαβαλ ηελ Γπηηθή
Θξάθε θαη ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία.

Είςοδοσ του Ελλθνικοφ ςτρατοφ ςτθν Θεςςαλονίκθ.
Ρθγι: Εκνικό Κδρυμα Ερευνϊν και Μελετϊν «Ελευκζριοσ Κ. Βενιηζλοσ», ψθφιακό αρχείο.

Σν Ναπηηθφ, κε επηθεθαιήο ηνλ λαχαξρν Παχιν Κνπληνπξηψηε, απειεπζέξσζε ηα
λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ.
Ο πφιεκνο έιεμε κε ηελ πλζήθε ηνπ Λνλδίλνπ (30 Μαΐνπ 1913).
Σν νξηζηηθφ θείκελν ηεο ζπλζήθεο, ην νπνίν ζπληάρζεθε, πξνέβιεπε (άξζξν 2)
λα παξαρσξήζεη ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, ζηνπο ληθεηέο ηνπ πνιέκνπ, φια ηα
Δπξσπατθά εδάθε πνπ βξίζθνληαλ δπηηθά ηεο γξακκήο Αίλνο - Μήδεηα, εθηφο
ηεο Αιβαλίαο.
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1.3. Β΄ Βαιθαληθόο πόιεκνο.

Ρρωτοςζλιδο τθσ εφθμερίδασ ΕΜΡΟΣ με τθν κιρυξθ του Βϋ Βαλκανικοφ πολζμου, 29 Ιουνίου 1913.
Ρθγι: Διαδίκτυο.
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Ζ Διιάδα, ε Ρνπκαλία θαη ε εξβία ζπκκάρεζαλ ελαληίνλ ηεο Βνπιγαξίαο γηα ην
κνίξαζκα ησλ εδαθψλ ηνπ Α΄ Βαιθαληθνχ πνιέκνπ.

Οι ςτρατοί των χωρϊν που εμπλζκονται ςτο Βϋ Βαλκανικό πόλεμο.
Ρθγι: Διαδίκτυο.

Ο πφιεκνο απηφο έιεμε κε ηε πλζήθε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ. Σα ζχλνξα ΔιιάδαοΒνπιγαξίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο πλζήθεο θαη ηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο
εο

17

Απγνχζηνπ (1913) θαζνξίδνληαη βφξεηα, απφ ην φξνο Μπέιεο θαη αλαηνιηθά,

κεηαμχ ηνπ φξνπο Μπέιεο θαη ησλ εθβνιψλ ηνπ πνηακνχ Νέζηνπ ζην Αηγαίν.
Σα ζχλνξα ηεο Διιάδαο επεθηάζεθαλ εληππσζηαθά. πγθεθξηκέλα, απφ ηε
Μεινχλα σο ηνλ Νέζην, ην Μπέιεο θαη ηελ Πξέζπα. Ζ επηθάλεηα ηνπ ειιεληθνχ
θξάηνπο απφ ηα 63.211 έθηαζε ηα 120.308 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα θαη νη θάηνηθνη
ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο απφ 2.631. 952 έθηαζαλ ζηα 4.718.221.
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1.4. Α΄ Παγθόζκηνο πόιεκνο.
Ο Α΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο δίραζε ηελ ειιεληθή πνιηηηθή πνιηηεηαθή εγεζία
θαη θνηλσλία, αλάκεζα ζηηο ζέζεηο ηνπ πξσζππνπξγνχ Βεληδέινπ θαη ηελ άπνςε
ηνπ βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζην πφιεκν.
Ο Βεληδέινο έθξηλε φ,ηη ε Διιάδα ζα πξέπεη λα ηαρζεί, ζην πιεπξφ ηεο Αγγιίαο θαη
ηεο Γαιιίαο θαη ησλ ζπκκάρσλ ηνπο (ζπκκαρία ηεο Αληάλη), δειαδή ησλ
δπλάκεσλ νη νπνίεο ζεσξνχζε φηη ζα ππεξίζρπαλ ζηνλ πφιεκν. Απφ ηελ άιιε, ν
ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ Γεψξγηνο ηξέηη, ν βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο θαη ην Γεληθφ
Δπηηειείν, ζεσξνχζαλ φηη ε Διιάδα ζα έπξεπε λα ηεξήζεη «δηαξθή νπδεηεξφηε-

ηα», χζηεξα απφ ηελ πξφζθαηε πνιεκηθή πεξηπέηεηα θαη ηελ εδαθηθή
επέθηαζή ηεο.
Ζ παξαίηεζε ηεο θπβέξλεζεο, ην Φεβξνπάξην ηνπ 1915, εγθαηλίαζε κηα καθξά
πεξίνδν πνπ έκεηλε γλσζηή σο επνρή ηνπ «Δζληθνύ Γηραζκνύ» (1915-1917) .
Ζ πνιηηηθή θαη ε ζπληαγκαηηθή εθηξνπή εμέζεζε ηελ Διιάδα ζε ζνβαξνχο
εμσηεξηθνχο θηλδχλνπο. Ζ φμπλζε ησλ πνιηηηθψλ παζψλ επέηξεςε ηελ σκή
επέκβαζε ησλ μέλσλ δπλάκεσλ ζηα
εζσηεξηθά ζέκαηα ηεο Διιάδαο.
Οη δχν παξαηάμεηο, νη βαζηιηθνί (ή αληηβεληδειη-θνί,
φπσο θαζηεξψζεθε απφ ηφηε λα νλνκάδνληαη) θαη νη
βεληδειηθνί, δηέζεηαλ θαη ηηο δπλάκεηο θξνχζεο ηνπο,
ηνπο «Δπίζηξαηνπο» ζηελ Αζήλα θαη ηνπο
«Ακπλίηεο» ζηε Θεζζαινλίθε αληίζηνηρα. χληνκα
κάιηζηα ζα απνθηνχζαλ ε θάζε
Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ.

παξάηαμε θαη ηελ απνθιεηζηηθή επηθξάηεηά ηεο, νη

Ρθγι: Διαδίκτυο

βαζηιηθνί ηελ «Παιαηά Διιάδα», κε πξσηεχνπζα ηελ Αζήλα θαη νη βεληδειηθνί
ηηο «Νέεο Υψξεο», κε έδξα ηελ Θεζζαινλίθε.
Ζ ηειηθή επηθξάηεζε ηνπ Βεληδέινπ θαη ηεο πνιηηηθήο ηνπ νδήγεζε ηελ Διιάδα
ζην πιεπξφ ηεο Αληάλη.
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Οη έλνπιεο δπλάκεηο ηεο ρψξαο φκσο ήηαλ ζε άζιηα θαηάζηαζε. Ζ ηξηψλ ρξφλσλ
θξίζε, νη απνζηξαηείεο θαη νη δηψμεηο απνδπλάκσζαλ ην ζηξάηεπκα. Ζ
θπβέξλεζε ηνπ Βεληδέινπ παξφια απηά, θαηφξζσζε ζε ιίγν ρξνληθφ δηάζηεκα λα
αλαδηνξγαλψζεη ηνλ ζηξαηφ θαη λα ζρεκαηίζεη, αμηφκαρεο ζηξαηησηηθέο κνλάδεο
πνπ κεηείραλ ζηνλ πφιεκν θαη ζπλέβαιαλ, νπζηαζηηθά, ζηε λίθε ησλ ζπκκάρσλ.
ηε δηάξθεηα ηνπ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ, ε Ηηαιία δελ έπαπε λα πξνβάιεη
αληηξξήζεηο γηα ηελ ππφζρεζε ηεο Αληάλη λα δνζεί ζηελ Διιάδα ε πεξηνρή ηεο
κχξλεο. Σνλ ίδην θαηξφ, ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο έθαλε δηαβήκαηα ζηηο κεγάιεο
δπλάκεηο γηα ηελ αλάγθε λα πξνζηαηεπηνχλ νη Έιιελεο πνπ δνχζαλ ζηα εδάθε ηεο
Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο θαη ελαληίνλ ησλ νπνίσλ νη Σνχξθνη είραλ γη‟ άιιε κηα
θνξά μεθηλήζεη δησγκνχο.

Θ Σμφρνθ μετά τθν ανάκεςθ τθσ διοίκθςθσ ςτθν Ελλάδα.
Ρθγι: Εκνικό Κδρυμα Ερευνϊν και Μελετϊν «Ελευκζριοσ Κ. Βενιηζλοσ».

Ο πξσζππνπξγφο ηεο Βξεηαλίαο, Λφηδ Σδνξηδ, ππνζηήξημε ηελ ζέζε ηεο Διιάδαο,
θαη εηζεγήζεθε λα αλαηεζεί ζηελ Διιάδα ε δηνίθεζε ηεο Μηθξαζηαηηθήο αθηήο.
Δηζήγεζε πνπ ηειηθά απνδέρηεθαλ θαη ζπκθψλεζαλ νη ζχκκαρνη. Σνλ Μάην ηνπ
1919 δφζεθε ε εληνιή ησλ ζπκκάρσλ πξνο ηνπο Έιιελεο, λα αλαιάβνπλ ηε δηνίθεζε
ηεο πεξηνρήο απφ ηελ κχξλε έσο ην Ατδίλη, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε ηάμε, πνπ
είρε δηαζαιεπηεί. Ζ ζπκκαρηθή εληνιή πξνο ηελ Διιάδα, ήζειε λα πξνιάβεη ηπρφλ
θαηάιεςε ηεο πεξηνρήο απφ ηελ Ηηαιία, ε νπνία ήηαλ θαλεξφ πσο επηδίσθε λα ζέζεη
ηνπο ζπκκάρνπο ηεο πξν ηεηειεζκέλσλ γεγνλφησλ. Ζ εληνιή ήηαλ
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πάλησο πξνζσξηλήο ηζρχνο αθνχ ηελ νξηζηηθή ηχρε ηεο κχξλεο θαη ηεο
ελδνρψξαο ηεο ζα έθξηλε δεκνςήθηζκα ησλ θαηνίθσλ χζηεξα απφ πέληε ρξφληα.
Αθνινπζεί επηζηνιή ηνπ πξσζππνπξγνχ Δ. Βεληδέινπ πξνο ηνλ ππνπξγφ
εμσηεξηθψλ, ζηελ νπνία αλαθνηλψλεη, ηελ απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ, λα
παξαρσξήζεη ζηελ Διιάδα ηελ δηνίθεζε ηεο πεξηνρήο ηεο κχξλεο.
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Επιςτολι του πρωκυπουργοφ Ε. Βενιηζλου προσ τον υπουργό εξωτερικϊν, ςτθν οποία ανακοινϊνει τθν
απόφαςθ του ςυμβουλίου, να παραχωριςει ςτθν Ελλάδα τθν διοίκθςθ τθσ περιοχισ τθσ Σμφρνθσ.
Ρθγι : Αρχείο μουςείου Μπενάκθ.
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ηηο 2/15 Μαΐνπ 1919, νη Έιιελεο ζηξαηηψηεο απνβηβάζηεθαλ ζηε κχξλε.

Οι Ζλλθνεσ ςτρατιϊτεσ αποβιβάςτθκαν ςτθ Σμφρνθ.
Ρθγι: Διαδίκτυο.

Οι Ζλλθνεσ ςτρατιϊτεσ αποβιβάςτθκαν ςτθ Σμφρνθ.
Ρθγι: Εκνικό Κδρυμα Ερευνϊν και Μελετϊν «Ελευκζριοσ Κ. Βενιηζλοσ».
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ηαδηαθά, ε Διιάδα θαηέθηεζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ παξαιίσλ ηεο
Μηθξάο Αζίαο. Μέζα ζε 15 κφιηο κέξεο απφ ηελ άθημε ησλ ειιεληθψλ
ζηξαηεπκάησλ, νιφθιεξε ε πεξηνρή κχξλεο θαη Ατδηλίνπ είρε θαηαιεθζεί.
Απφ ηηο 20 Ηνπιίνπ/2 Απγνχζηνπ 1919, ππνγξάθεθε ε Διιελντηαιηθή ζπκθσλία,
φπνπ νξίζηεθε φηη νη Ηηαινί ζα ειέγρνπλ ηελ πεξηνρή λφηηα ηνπ Μαηάλδξνπ
πνηακνχ (εθβάιιεη ζην Ηθάξην πέιαγνο).

Ζγγραφο του πρωκυπουργοφ Ε. Βενιηζλου προσ τον φπατο αρμοςτι Σμφρνθσ.
Ρθγι: Εκνικό Κδρυμα Ερευνϊν και Μελετϊν «Ελευκζριοσ Κ. Βενιηζλοσ».
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1.5. H πλδηάζθεςε Δηξήλεο ησλ Παξηζίσλ.
Σν ηέινο ηνπ πνιέκνπ βξήθε ηελ Διιάδα κε ηελ πιεπξά ησλ ληθεηψλ. Υσξίο ηε
ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηα πεδία ησλ καρψλ δε ζα ήηαλ δπλαηή θαη ε
ζπκκεηνρή ηεο ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο.
ην πλέδξην Δηξήλεο πνπ ζπγθιήζεθε ζην Παξίζη, νη ληθεηέο αλέιαβαλ λα
ραξάμνπλ εθ λένπ ηνλ ράξηε ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Δγγχο Αλαηνιήο, απφ ηε
Βαιηηθή σο ηνλ Πεξζηθφ Κφιπν.

Οι θγζτεσ των Συμμάχων ςτθ Συνδιάςκεψθ των Ραριςίων. Από αριςτερά: Βιτόριο Ορλάντο (Ιταλία), Ντζιβιντ
Λόιντ Τηορτη (Μ.Βρετανία), Ηορη Κλεμανςό (Γαλλία) και Γοφντροου Γουίλςον (ΘΡΑ). Ρθγι: ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ:
20/07/2003 Εφθμερίδα ΒΘΜΑ.

Οη αξρεγνί ησλ ληθεηψλ θαη νη αληηπξνζσπείεο ησλ εηηεκέλσλ ζπλαληήζεθαλ ζε
δηάθνξα ζεκεία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Παξηζηνχ, Versailles, Saint-Germain,
Neuilly, Trianon, Sèvres.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλδηάζθεςεο δηακνξθψζεθε επίζεο ην θαηαζηαηηθφ
ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλώλ, πνπ πξφθεηηαη γηα κηα εληππσζηαθά παξφκνηα
δνκή κε απηήλ ηνπ κεηέπεηηα Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ.
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1.6. Ζ Κνηλσλία ησλ Δζλώλ.
«Πέξα απφ ηηο βαζχηεξεο ηδενινγηθέο ηνπο θαηαβνιέο, νη ζθνπνί ηεο Κνηλσλίαο ησλ
Δζλψλ ζπλάπηνληαλ άκεζα κε ηηο ζηξαηεγηθέο επηδηψμεηο θαη ηνπο απψηεξνπο
νξακαηηζκνχο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ησλ ληθεηξηψλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ. Ζ
πξσηνβνπιία γηα ηε ζχζηαζε ηεο εκπλεφηαλ απφ έλαλ βαζχηεξν ηδεαιηζκφ, αιιά θαη
ππαγνξεπφηαλ απφ κηα ακεζφηεξα ξεαιηζηηθή αίζζεζε: ηελ επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο
ηεο δεκνθξαηηθήο αξρήο ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο, κεηά ηελ απνθαζηζηηθή λίθε ζε βάξνο
ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ απηνθξαηνξηψλ θαη, παξάιιεια, ηελ άξζε ησλ αηηίσλ θαη ηε
δηαζθάιηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ παγίσζε ηεο εηξήλεο. Οη πξσηαξρηθέο
επηδηψμεηο ηνπ λένπ νξγαληζκνχ εληνπίδνληαλ ζηελ πνιχπιεπξε αλάπηπμε ησλ δηεζλψλ
ζρέζεσλ, ζηελ εηξεληθή επίιπζε ησλ δηαθξαηηθψλ δηελέμεσλ θαη ζηελ εγγχεζε ζε
πεξίπησζε έλνπιεο επίζεζεο ζε βάξνο ελφο θξάηνπο-κέινπο.
Ζ πξαγκάησζε ησλ ζθνπψλ απηψλ ζπλεπαγφηαλ ηελ αλαδήηεζε ησλ κέζσλ γηα ηελ
νηθνδφκεζε κηαο δηεζλνχο θνηλσλίαο απαιιαγκέλεο απφ ην θάζκα ηνπ πνιέκνπ, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ εκκνλή ζηελ θαηνρχξσζε ηνπ θαζεζηψηνο ησλ πλζεθψλ» .
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1.7. πλζήθεο ηεο πλδηάζθεςεο ησλ Παξηζίσλ.
H ζπλδηάζθεςε ησλ Παξηζίσλ, ηεξκαηίζηεθε, ζηηο 16 Ηαλνπαξίνπ 1920. Οη
βαζηθφηεξεο ζπλζήθεο πνπ ζπλνκνινγεζήθαλ κε βάζε ηηο απνθάζεηο ηεο
πλδηάζθεςεο Δηξήλεο ησλ Παξηζίσλ ηνπ 1919-1920 ήηαλ θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά
νη εμήο :
28 Ηνπλίνπ 1919,

πλζήθε ησλ Βεξζαιιηώλ (Versailles),

10 επηεκβξίνπ 1919, πλζήθε ηνπ Αγίνπ Γεξκαλνύ (Saint-Germain),
27 Ννεκβξίνπ 1919, πλζήθε ηνπ Νετγύ (Neuilly),
4 Ηνπλίνπ 1920,

πλζήθε ηνπ Σξηαλόλ (Trianon),

10 Απγνχζηνπ 1920, πλζήθε ησλ εβξώλ (Sèvres), ην ζρέδην ηεο νπνίαο δελ
επηθπξψζεθε απφ θακία ρψξα, (νχηε απφ ηελ Διιάδα).

Ρθγι: Εκνικό Κδρυμα Ερευνϊν και Μελετϊν «Ελευκζριοσ Κ. Βενιηζλοσ».

Σελ Διιάδα αθνξνχζαλ θπξίσο νη ζπλζήθεο ηνπ Νετγχ θαη ησλ εβξψλ .
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Ζ πλζήθε ηνπ Νετγύ επηβεβαίσζε ηελ ειιεληθή θπξηαξρία επί ησλ εδαθώλ
κεηαμύ ηνπ Έβξνπ θαη ηνπ Νέζηνπ έσο ηα ηνπξθνβνπιγαξηθά ζχλνξα, αιιά ε
πεξηνρή ηέζεθε πξνζσξηλά ππφ ζπιινγηθή ζπκκαρηθή θπξηαξρία, ψζπνπ λα
ζπλαθζεί θαη ειιελνηνπξθηθή ζπλζήθε εηξήλεο. Υσξηζηή ζχκβαζε κε ηελ ίδηα
νλνκαζία θαη εκεξνκελία (14/27 Ννεκβξίνπ 1919) πξνέβιεπε ηελ ακνηβαία θαη

εζεινύζηα κεηαλάζηεπζε ησλ «Βνπιγάξσλ ηελ θπιήλ» από ηελ Διιάδα θαη ησλ
«Διιήλσλ ηελ θπιήλ» από ηε Βνπιγαξία- γηα λα δηεπθνιπλζεί κάιηζηα ε
αλαρψξεζή ηνπο, πξνβιεπφηαλ ε δπλαηφηεηα ξεπζηνπνίεζεο ησλ πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ ηνπο. Κνηλή επηδίσμε ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ δχν ρσξψλ ήηαλ λα
απαιιαγνχλ νη ρψξεο ηνπο απφ ηηο αληίζηνηρεο κεηνλφηεηεο, ψζηε λα εθιείςνπλ ζην
κέιινλ εθαηέξσζελ δηεθδηθήζεηο εδαθψλ ζηελ επηθξάηεηά ηνπο.
Με ηε πλζήθε ησλ εβξώλ (28 Ηνπιίνπ/10 Απγνχζηνπ 1920) παξαρσξήζεθε
ζηελ Διιάδα ε Γπηηθή Θξάθε, ε Αλαηνιηθή Θξάθε κέρξη πεξίπνπ ηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε, θαη αλαγλσξίζηεθε ε ειιεληθή θπξηαξρία ζηα λεζηά ηνπ
Αηγαίνπ, εθηφο απφ ηα Γσδεθάλεζα. Δπηζεκνπνηνχζε επίζεο ηελ παξνπζία ηεο
ζηελ πεξηνρή ηεο κύξλεο θαη ζηελ ελδνρψξα ηεο. Με ηελ ίδηα ζπλζήθε ε
Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηα ηελά απνηέιεζαλ νπδέηεξε δψλε ππφ ηνλ έιεγρν
ζπκκαρηθήο επηηξνπήο. Ζ Διιάδα θαηλφηαλ λα έρεη ήδε εμαζθαιίζεη ηα
Γσδεθάλεζα πιελ ηεο Ρφδνπ θαη ηεο Κχπξνπ, ελψ ζπλερίδνληαλ νη
δηαβνπιεχζεηο θαη γηα ηε Βφξεην Ήπεηξν
Ζ ζπλζήθε απηή σζηόζν απνδείρηεθε βξαρύβηα θαη ηάθεθε θάησ από
ηα εξείπηα ηεο Μηθξαζηαηηθήο Καηαζηξνθήο.
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1.8. ηξαηησηηθά ζρέδηα ηνπ Βεληδέινπ γηα ηελ κύξλε.
Μέζα ζηα ζηξαηησηηθά ζρέδηα ηνπ Βεληδέινπ, ήηαλ ε νρχξσζε ηεο επξχηεξεο
πεξηνρήο ηεο κχξλεο, θάηη πνπ αλ πξαγκαηνπνηείην ζα θαζηζηνχζε
απξφζβιεηε ηελ πεξηνρή ζε κηα κειινληηθή ερζξηθή επηθξάηεζε.
ην θξππηνγξάθεκα, 21/3 Ηνπλίνπ 1919, ηνπ πξσζ. Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, πξνο
ηνλ χπαηνλ αξκνζηή Διιάδαο, γξάθεη: «Σν αλώηεξν πνπ κπνξνύκε λα πεηύρνπκε
είλαη λα καο παξαρσξεζεί κε εληνιή ε παξαιία από ηηο Κπδσληέο θαη κέρξη ηνλ
Γέξνληα, ζε βάζνο πεξίπνπ πελήληα ρηιηνκέηξσλ. Οη αμηώζεηο καο ζ’ απηό
πεξηνξίδνληαη. Φνβνύκαη όηη νη απόςεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ όηη ε κύξλε ζα

Ρθγι: Εκνικό Κδρυμα Ερευνϊν και Μελετϊν «Ελευκζριοσ Κ. Βενιηζλοσ».

δηαθηλδπλεύζεη ρσξίο κεγαιύηεξεο παξαρσξήζεηο, κπνξεί λα καο δεκηώζνπλ».
Δπηβεβαηψλεηαη ε ζέζε ηνπ Βεληδέινπ λα κελ επεθηαζεί ν Διιεληθφο ζηξαηφο ζε
βάζνο κεγαιχηεξν ησλ πελήληα ρηιηνκέηξσλ, ζηελ πεξηνρή ηεο κχξλεο, γξάθσλ
«όηη κέιινλ κύξλεο ζα δηαθηλδπλεύζε …δύλαληαη λα δεκηώζνπλ εκάο»
Δπίζεο φπσο θαηαδεηθλχεη ην παξαθάησ έγγξαθν, δίλεηαη απφ ηνλ πξσζππνπξγφ
Βεληδέιν, εληνιή γηα ζεβαζκφ ζηηο ζξεζθεπηηθέο παξαδφζεηο θαη απφδνζε
ηηκψλ ζηηο ενξηέο ηνπ κπατξακίνπ ησλ Μνπζνπικάλσλ.
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Ρθγι: Εκνικό Κδρυμα Ερευνϊν και Μελετϊν «Ελευκζριοσ Κ. Βενιηζλοσ».

,
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1.9. Δθινγέο θαη πηώζε ηνπ Βεληδέινπ.
ηηο εθινγέο ηεο 1

εο

Ννεκβξίνπ 1920, ν Βεληδέινο ππέζηε εθινγηθή ήηηα. Παξφιν

πνπ ην θφκκα ησλ θηιειεπζέξσλ είρε πεξηζζφηεξνπο ςήθνπο, κεξηθέο ρηιηάδεο,
ιφγσ ηνπ εθινγηθνχ λφκνπ ζπγθέληξσζε κφλν 116 έδξεο θαη κάιηζηα ν ίδηνο ν
Βεληδέινο δελ εμειέγε Βνπιεπηήο. Ο ιαφο θαηαςήθηζε ηελ πνιηηηθή ηνπ Βεληδέινπ,
δηφηη θνπξάζηεθε απφ ηηο ζπλερείο επηζηξαηεχζεηο. ηηο ηάμεηο ηνπ ζηξαηνχ
ππεξεηνχζαλ αθφκε νη θιάζεηο ηνπ 1912. Δπίζεο ππήξραλ ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα
θαη αηαζζαιίεο κεζαίσλ ζηειερψλ ηνπ θφκκαηνο, πνπ εθκεηαιιεχζεθε πξνεθινγηθά
ε αληηπνιίηεπζε.
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1.10. Κεκάι
Ζ ζπξξίθλσζε ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηαπεηλσηηθή
κεηαρείξηζε απφ ηνπο απφ ηνπο πκκάρνπο, επλφεζε ηελ αλάπηπμε ελφο
εζληθηζηηθνχ θηλήκαηνο κε επηθεθαιήο ηνλ Μνπζηαθά Κεκάι. Απφ ηνλ Μάην ηνπ
1919 νξγάλσλε ηηο θηλήζεηο ησλ Σνχξθσλ ελαληίσλ ησλ μέλσλ δπλάκεσλ θαη
θπξίσο ελαληίσλ ησλ Διιήλσλ. Σνλ Απξίιην ηνπ 1920 ν Κεκάι ζρεκάηηζε κηα
επαλαζηαηηθή θπβέξλεζε ζηελ Άγθπξα, πνπ δελ αλαγλψξηδε ηνλ νπιηάλν. Ο
Κεκάι θαηέζηεζε θαλεξφ ζε φινπο φηη ήηαλ ε πξαγκαηηθή πεγή εμνπζίαο ζηελ
Σνπξθία.
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1.11. Σα γεγνλόηα 1921-1922
Οη ζχκκαρνη δηακήλπζαλ φηη αλ επηζηξέςεη ν Γεξκαλφθηινο Βαζηιηάο,
απνδεζκεχνληαη απφ θάζε ππνρξέσζε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή έλαληη ηεο Διιαδαο.
Ζ θπβέξλεζε Ράιιε, επαλέθεξε ηνλ βαζηιηά Κσλζηαληίλν ζην ζξφλν, κε απνηέιεζκα
ηελ ξήμε κε ηελ Αληάλη . Ζ άλνδνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ, πξνθάιεζε ηειηθά ηελ
δπζθνξία ησλ "ζπκκαρηθψλ" δπλάκεσλ απέλαληη ζηελ Διιάδα θαη ζχληνκα ηελ
πνιηηηθή απνκφλσζή ηεο ζε δηεζλέο επίπεδν, θαζψο ν Κσλζηαληίλνο είρε άκεζεο
ζρέζεηο κε ηελ έθπησηε βαζηιηθή νηθνγέλεηα ηεο εηηεκέλεο Γεξκαλίαο.

Ζ λέα θπβέξλεζε, αλ θαη εθιέρζεθε κε ην ζχλζεκα ηεο απνζηξάηεπζεο θαη ην
ηέινο ηνπ πνιέκνπ φρη κφλν δελ ηήξεζε ηελ ππφζρεζε ηεο, αιιά επεμέηεηλε ηνλ
πφιεκν ζε επηζεηηθφ. Σνλ Ράιιε δηαδέρζεθε ν Ν. Καινγεξφπνπινο θαη ζηηο 26
Μαξηίνπ /8 Απξηιίνπ αλέιαβε πξσζππνπξγφο ν Γεκήηξηνο Γνχλαξεο.
Ο Γνχλαξεο γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ Βεληδειηθνχ «κηάζκαηνο» έθαλε ζηξαηεγνχο ηνπ
Διιεληθνχ ζηξαηνχ, άζρεηνπο θαη άπεηξνπο κνλαξρηζηέο κε ηνλ Βαζηιηά
Κσλζηαληίλν λα έρεη ηνλ πιήξε έιεγρν ησλ ζηξαηεπκάησλ ζηε κχξλε.
Με ηνπο εγέηεο ηεο λέαο θαηάζηαζεο ζηαζψηεο ηεο «Μεγάιεο Ηδέαο» θαη
αλίθαλνπο λα αληηιεθζνχλ ηε κεηαζηξνθή, ην ηειηθφ απνηέιεζκα, ε Μηθξαζηαηηθή
θαηαζηξνθή, ήηαλ αλαπφθεπθην.
Ο Κεκάι ελίζρπε ζπλερψο ηηο δπλάκεηο ηνπ, ελψ παξάιιεια παξέζπξε ηνλ ειιεληθφ
ζηξαηφ ζηα βάζε ηεο Μ. Αζίαο, καθξηά απφ θάζε δπλαηφηεηα αλεθνδηαζκνχ.
Σν 1922 ηα ηνπξθηθά ζηξαηεχκαηα άξρηζαλ ηελ αληεπίζεζε. Αθνχ επέηπραλ ηε
δηάζπαζε ησλ ειιεληθψλ δπλάκεσλ θαη ηελ απνθνπή θαη ζπληξηβή κέξνπο απηψλ, ν
Κεκαιηθφο ηνπξθηθφο ζηξαηφο αλάγθαζε ηνλ ελαπνκείλαληα Διιεληθφ ζηξαηφ λα
ππνρσξεί δηαξθψο, ελψ καδί κε ηνπο ζηξαηηψηεο έθεπγαλ θαη Έιιελεο θάηνηθνη, πνπ
θνβφληνπζαλ αληίπνηλα απφ
ηνπο Σνχξθνπο. Ο ειιεληθφο
ζηξαηφο αλαγθάζηεθε λα
απνρσξήζεη απφ ηελ Μ. Αζία
θαη ν πφιεκνο είρε
νπζηαζηηθά ηειεηψζεη.
Ρθγι: Εκνικό Κδρυμα Ερευνϊν και Μελετϊν «Ελευκζριοσ Κ. Βενιηζλοσ».
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1.12. Καηαζηξνθή ηεο κύξλεο
ηηο 19 Απγνχζηνπ ν χπαηνο αξκνζηήο ζηε κχξλε, Αξηζηείδεο ηεξγηάδεο,
αλαθαιεί φινπο ηνπο ππαιιήινπο ηεο αξκνζηείαο ζηελ κχξλε.
χκθσλα κε ηνλ ηζηνξηθφ Γξεγφξε Γαθλή ( Γξ. Γαθλήο, « Ζ Διιάο κεηαμχ δχν
πνιέκσλ», Αζήλα 1997, ζ. 31):
“Λίγν πξηλ ηελ αλαρψξεζε απφ ηε κχξλε ησλ ειιεληθψλ ππεξεζηψλ θαη ελψ ην
κέησπν είρε ζπάζεη, ν λεαξφο πνιηηηθφο Γεψξγηνο Παπαλδξένπ ελεκεξψλεηαη απφ
ηνλ ηεξγηάδε γηα ηελ επεξρφκελε θαηαζηξνθή. ηελ εξψηεζε ηνπ Παπαλδξένπ
«Γηαηί δελ εηδνπνηείηε ηνλ θφζκν λα θχγεη;», ν ηεξγηάδεο θέξεηαη λα απαληά:

«Καιχηεξα λα κείλνπλ εδψ λα ηνπο ζθάμεη ν Κεκάι γηαηί αλ πάλε ζηελ Αζήλα ζα
αλαηξέςνπλ ηα πάληα»”. Kη απηφ γηαηί ζηα κάηηα ηεο βαζηιηθήο παξάηαμεο ζηελ
Διιάδα φινη νη Μηθξαζηάηεο ήηαλ ηζηξάθηα ηνπ Βεληδέινπ. Άξα, πνηλή ζαλάηνπ
δηα ηεο εγθαηάιεηςεο, θαζψο μεκέλνπλ γηα λα δηαιέμνπλ αλάκεζα ζηελ ππξθαγηά,
ηνλ πληγκφ ή ηνπο Σνχξθνπο πνπ έξρνληαη κε άγξηεο δηαζέζεηο.
ηηο 26 Απγνχζηνπ ν ηεξγηάδεο εγθαηαιείπεη ηελ κχξλε θαη ζηηο 27 Απγνχζηνπ
κπαίλνπλ νη Σνχξθνη. Σν απφγεπκα ηεο ίδηαο κέξαο ζαλαηψλεηαη κε θξηθηά
βαζαληζηήξηα ν Μεηξνπνιίηεο κχξλεο, Υξπζφζηνκνο. Σν βξάδπ άξρηζαλ νη
ιεειαζίεο θαη νη δνινθνλίεο πνπ δηήξθεζαλ κέξεο.
Σν απφγεπκα ηεο 31

εο

Απγνχζηνπ ε κχξλε θαίγεηαη.

Ρθγι: Εκνικό Κδρυμα Ερευνϊν και Μελετϊν «Ελευκζριοσ Κ. Βενιηζλοσ».
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1.13. πλζήθε ηεο Λσδάλεο
Με ηελ πλζήθε ηεο Λσδάλεο (24 Ηνπιίνπ 1923), θαζνξίζηεθαλ ηα λέα εδαθηθά
θαζεζηψηα ηνπ ειιεληθνχ θαη ηνπξθηθνχ θξάηνπο αληίζηνηρα. Με ηε ζπλζήθε απηή

ε Σνπξθία αλέθηεζε ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε θαη ηελ πεξηνρή ηεο κχξλεο. Με ηελ
ίδηα ζπλζήθε αλαγλσξίζηεθε επίζεο ε θπξηαξρία ηεο Ηηαιίαο ζηα Γσδεθάλεζα θαη
νξίζηεθαλ ηα ζχλνξα κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Σνπξθίαο ζηνλ Έβξν.
Έμη κήλεο πξηλ, ζηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 1923, είρε ππνγξαθηεί ε ειιελνηνπξθηθή χκβαζε,
ε νπνία ξχζκηδε ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ κεηαμχ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο.
Πξνβιεπφηαλ ε ππνρξεσηηθή αληαιιαγή κεηαμχ ησλ Διιήλσλ νξζνδφμσλ θαηνίθσλ
απφ ηελ Σνπξθία θαη ησλ Μνπζνπικάλσλ θαηνίθσλ απφ ηελ Διιάδα. Μάιηζηα, ε
αληαιιαγή ίζρπζε αλαδξνκηθά γηα φιεο ηηο κεηαθηλήζεηο πνπ έγηλαλ απφ ηε κέξα πνπ
θεξχρζεθε ν Α' Βαιθαληθφο πφιεκνο (18 Οθησβξίνπ 1912).
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1.14. ύκβαζε Αληαιιαγήο
Οη αληαιιάμηκνη, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε αληαιιαγήο:
•

ζα απέβαιαλ ηελ παιηά ηζαγέλεηα θαη ζα απνθηνχζαλ ηελ ηζαγέλεηα
ηεο ρψξαο ζηελ νπνία εγθαζίζηαλην

•

είραλ δηθαίσκα λα κεηαθέξνπλ ηελ θηλεηή ηνπο πεξηνπζία

•

είραλ δηθαίσκα λα πάξνπλ απφ ην θξάηνο ζην νπνίν κεηαλάζηεπαλ
σο απνδεκίσζε πεξηνπζία ίζεο αμίαο κε ηελ αθίλεηε πεξηνπζία πνπ
εγθαηέιεηπαλ θεχγνληαο

•

ζα δηεπθνιχλνληαλ ζηελ κεηαθίλεζή ηνπο απφ ηε Μηθηή
Επηηξνπή Αληαιιαγήο.

Ζ ζπκθσλία απηή θαζηέξσλε γηα πξψηε θνξά ηε καδηθή κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ
θη είρε ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα.
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1.15. Ο μεξηδσκόο κε ηελ πέλλα ηνπ Έξλεζη Υέκηλγνπετ
Ο κεγάινο Ννκπειίζηαο ζπγγξαθέαο Έξλεζη Υέκηλγνπετ δίλεη ζπγθινληζηηθέο
πεξηγξαθέο απηήο ηεο πεξηφδνπ, φπσο ηελ έδεζε θαη ηελ θαηέγξαςε.

Χο πνιεκηθφο αληαπνθξηηήο ηεο θαλαδηθήο εθεκεξίδαο “Toronto Star” ν Υέκηλγνπετ
είρε βξεζεί σο απηφπηεο κάξηπο ζηνλ ηφπν ηεο θαηαζηξνθήο θαη ηελ είρε
πεξηγξάςεη ζε κηα ζεηξά άξζξσλ ηνπ, πνπ εθδφζεθαλ ην 1985 ζε βηβιίν κε ηνλ
ηίηιν: «Dateline: Toronto”. Ο Υέκηλγνπετ είλαη ζαθήο. μέξεη φηη 1.250.000 Έιιελεο
δηψρηεθαλ απφ ηα ζπίηηα ηνπο κε ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ: «Ό,ηη θαη λα πεη
θαλείο γηα ην πξφβιεκα ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα δελ πξφθεηηαη λα είλαη
ππεξβνιή. Έλα θησρφ θξάηνο κε κφιηο 4 εθαηνκκχξηα πιεζπζκφ πξέπεη λα
θξνληίζεη γηα άιιν έλα ηξίην ησλ θαηνίθσλ. Καη ηα ζπίηηα πνπ άθεζαλ νη
Μνπζνπικάλνη πνπ έθπγαλ δελ επαξθνχλ ζε ηίπνηα, ρψξηα ε δηαθνξά ζην επίπεδν
θνπιηνχξαο πνπ είραλ ζπλεζίζεη νη Έιιελεο ……».
Ζ θαηαζηξνθή θαηά ηνλ Υεκηλγνπέη νθείιεηαη ζηελ πξνδνζία. Μηα πξνδνζία
πνπ πήγαζε θαη απφ ηνπο ζπκκάρνπο, αιιά θαη απφ ηνλ βαζηιηά Κσλζηαληίλν
πνπ αληηθαηέζηεζε ηνπο έκπεηξνπο –αιιά βεληδειηθνχο- αμησκαηηθνχο, κε δηθνχο
ηνπ «πνπ πνηέ δελ είραλ αθνχζεη ηνλ θξφην ηεο κάρεο».
Γξάθεη: «Όιε κέξα πεξλνχλ δίπια κνπ, ιεξνί, εμαληιεκέλνη, αμχξηζηνη,
αλεκνδαξκέλνη ζηξαηηψηεο πνπ βαδίδνπλ ζηε γθξίδα γπκλή χπαηζξν… Υσξίο
κπάληεο, ρσξίο [αλζξσπηζηηθέο] νξγαλψζεηο λα ηνπο αλαθνπθίζνπλ, ρσξίο ηφπν λα
μαπνζηάζνπλ … Δίλαη νη ηειεπηαίνη απφ απηφ πνπ ήηαλ θάπνηε ε δφμα ηεο Διιάδαο.
Κη απηφ είλαη ην ηέινο ηεο δεχηεξεο πνιηνξθίαο ηεο Σξνίαο» (Toronto Star, 3
Ννεκβξίνπ 1922).
ε κία απφ ηηο ηειεπηαίεο ηνπ αληαπνθξίζεηο απφ ηελ Σνπξθία ζηελ Σνξφλην ηαξ
γξάθεη:
«Πνηνο ζα ζξέςεη ηφζν πιεζπζκφ; Καλέλαο δελ ην μέξεη θαη κέζα ζηα επφκελα
ρξφληα ν ρξηζηηαληθφο θφζκνο ζα αθνχεη κηα ζπαξαθηηθή θξαπγή, πνπ ειπίδσ
λα θηάζεη θαη σο ηνλ Καλαδά: Μελ μερλάηε ηνπο Έιιελεο!».
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
Πξνζθπγηθά ξεύκαηα θαηά ηελ πεξίνδν 1914-1922
2.1. Γησγκνί ησλ Διιήλσλ
Ζ ειιεληθή παξνπζία ζηε Μηθξά Αζία ππήξμε απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ. Καηά ηνλ
ν

ν

12 θαη 13 αηψλα νη ειιεληθνί πιεζπζκνί αξαίσζαλ αηζζεηά, θπξίσο ιφγσ ησλ
ν

ν

καδηθψλ εμηζιακηζκψλ. Όκσο, θαηά ην 18 θαη 19 αηψλα απμήζεθαλ κε
κεηαλαζηεχζεηο απφ ηνλ θπξίσο ειιαδηθφ ρψξν. Σελ πεξίνδν απηή, ππήξμε
ζεακαηηθή πξφνδνο ηνπ ειιεληζκνχ ηεο Μ. Αζίαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο, νηθνλνκηθφ,
πλεπκαηηθφ ηνκέα. Ηδξχζεθαλ θνηλφηεηεο, ζχιινγνη, ζρνιεία, ηδξχκαηα κε
αμηνινγφηαην έξγν.
ηε Θεζζαινλίθε απφ ην 1908 κέρξη ην 1911 ζηα εηήζηα ζπλέδξηα ηνπ Κνκηηάηνπ
«Έλσζε θαη Πξφνδνο» (İttihat ve Terakki), κηαο παξαζηξαηησηηθήο νξγαλψζεσο
πνπ κέινο ηεο ήηαλ θαη ν Μνπζηαθά Κεκάι, θαηαζηξψζεθαλ ηα ζρέδηα γηα ηελ
εμφλησζε φισλ ησλ ππνηειψλ Υξηζηηαληθψλ ιαψλ θαη ηε δεκηνπξγία κηαο Σνπξθίαο
ηζιακηθήο θαη εζληθά ακηγνχο.
Σνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 1914 έγηλαλ αζξφεο κεηαλαζηεχζεηο Μνπζνπικάλσλ ηεο
εξβίαο, ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Διιάδαο πξνο ηε Μηθξά Αζία, νη νπνίεο
ππνθηλήζεθαλ ζε γεληθέο γξακκέο απφ ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε. Σν Σνπξθηθφ
Κξάηνο γηα λα εμαζθαιίζεη ηε δηακνλή ηνπο κέζα ζηελ επηθξάηεηα ηνπ, ππνθίλεζε
ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο ζε βάξνο ησλ Διιήλσλ κε ζθνπφ λα ηνπο μεξηδψζεη θαη λα
αξπαρζνχλ ηα ππάξρνληα ηνπο. Άηαθηα ζψκαηα, νη Σζέηεο, ζε ζπλεξγαζία πάληα κε
ηηο Οζσκαληθέο Αξρέο, άξρηζαλ κε ιεειαζίεο θφλνπο θαη βηαζκνχο λα
ηξνκνθξαηνχλ ηνπο Έιιελεο θαη λα ηνπο δηψρλνπλ απφ ηνλ ηφπν ηνπο.
Απφ ηηο 21 Ηνπλίνπ ηνπ 1914, ην ελδερφκελν θαη ε Διιάδα λα βγεη ζηνλ Πφιεκν κε
ην κέξνο ηεο Αληάλη, έδσζε αθνξκή ζηελ Σνπξθία γηα λα θεξχμεη γεληθή
επηζηξάηεπζε φισλ ησλ εζλνηήησλ.
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Οη θαηαπηέζεηο πνπ ππέζηεζαλ νη Έιιελεο πήξαλ ηηο εμήο κνξθέο:
Ο έθηαθηεο επηβαξχλζεηο θαη επηηάμεηο εηδψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πνιέκνπ.
Ο εκπφδηα ζηηο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο.
Ο Απφ ην 1909 ήδε απνθαζίζζεθε ε ππνρξεσηηθή ζηξαηνιφγεζε ησλ
Υξηζηηαλψλ. Όζνη είραλ ειηθία 20-45 εηψλ κπνξνχζαλ αξρηθά λα
εμαγνξάζνπλ ηε ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία. Όζνη δελ πιήξσζαλ
ραξαθηεξίζηεθαλ ιηπνηάθηεο. Μεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο
δπλαηφηεηαο εμαγνξάο ηεο ζεηείαο ζεκεηψζεθαλ ρηιηάδεο ιηπνηαμίεο
θαη φζνη ζπλειήθζεζαλ, εθηειέζηεθαλ.
Ο Δθιήζεζαλ φινη νη άλδξεο γηα λα θαηαηαγνχλ ζε Σάγκαηα Δξγαζίαο
δειαδή ηα ακειέ ηακπνπξνχ (amele tambourou). Όζνη δελ πξνζήιζαλ
ηφηε θαηαδηθάζζεθαλ ζε ζάλαην.
Σελ ίδηα ηχρε είραλ φκσο θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ εθείλνπο πνπ
θαηαηάγεθαλ. Μαθξέο βαζαληζηηθέο πνξείεο θαη θαηαλαγθαζηηθή
θαζεκεξηλή δεθανθηάσξε εξγαζία ζε έξγα νδνπνηίαο ρσξίο λεξφ
θαη θαγεηφ, νδήγεζαλ ρηιηάδεο απ‟ απηνχο ζε αξγφ ζάλαην.

2.2. Θξάθεο
Οη Έιιελεο ηεο αλαηνιηθήο Θξάθεο ππήξμαλ νη πξψηνη πνπ ππέζηεζαλ λσξίηεξα
απφ ηνπο Μηθξαζηάηεο θαη Πφληηνπο ηηο βνπιγαξηθέο θαη ηνπξθηθέο δηψμεηο εμαηηίαο
ησλ βαιθαληθψλ πνιέκσλ θαη ησλ καθξνπξφζεζκσλ επηπηψζεψλ ηνπ.

Σιδθροδρομικόσ ςτακμόσ των Σαράντα Εκκλθςιϊν, πρόςφυγεσ περιμζνουν για αναχϊρθςθ.
Ρθγι: Διαδίκτυο.
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Οη δηψμεηο ησλ Θξαθψλ
ρξνλνινγνχληαη επαθξηβψο απφ ηα
ηέιε ηνπ 1912 ιφγσ ηεο
Βνπιγαξηθήο ηξνκνθξαηίαο θαη
θνξπθψλνληαη ην 1913 κε ηελ
απνγχκλσζε ηεο πεξηνρήο απφ ηνλ
ειιεληζκφ, κε ηηο ηνπξθηθέο
δηψμεηο.
Ο επίζεκε ειιεληθή πνιηηηθή
ζπλαίλεζε ζηελ εζεινληηθή
αληαιιαγή ησλ Διιήλσλ ηεο
Αλαηνιηθήο Θξάθεο θαη κέξνπο
ησλ Μηθξαζηαηψλ κε ηνπο
Μνπζνπικάλνπο ηεο Μαθεδνλίαο
Τα κάρα των προςφφγων φορτωμζνα περνοφν μζςα από τθν

Ανδριανοφπολθ.
Ρθγι: Διαδικτυο.

θαη ηεο Ζπείξνπ.
Έξλεζη Υέκηλγνπετ, ζε κηα

αληαπφθξηζή ηνπ ζηε εθεκεξίδα «Toronto Star,» ηνπ Σνξφλην γξάθεη: «Βξίζθνκαη
ζε έλα άλεην ηξέλν, αιιά κε ηε θξίθε ηεο εθθέλσζεο ηεο Θξάθεο φια κνπ
θαίλνληαη απίζηεπηα. Έζηεηια ηειεγξάθεκα ζηε «Star» απφ ηελ Αδξηαλνχπνιε.
Γελ ρξεηάδεηαη λα ην επαλαιάβσ. Ζ εθθέλσζε ζπλερίδεηαη … Φηράιηδε. ηελ άθξε
ηνπ ιαζπφδξνκνπ έβιεπα ηελ αηέιεησηε πνξεία ηεο αλζξσπνζάιαζζαο λα θηλείηαη
αξγά ζηελ Αδξηαλνχπνιε θαη κεηά λα ρσξίδεηαη ζ‟ απηνχο πνπ πήγαηλαλ ζηε
Γπηηθή Θξάθε θαη ηε Μαθεδνλία. … Γε κπνξνχζα λα βγάισ απφ ην λνπ κνπ ηνπο
άκνηξνπο αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαλ ζηελ πνκπή γηαηί είρα δεη ηξνκεξά πξάγκαηα
ζε κηα κφλν κέξα. Ζ μελνδφρηζζα πξνζπάζεζε λα κε παξεγνξήζεη κε κηα ηξνκεξή
ηνχξθηθε παξνηκία: «Γε θηαίεη κφλν ην ηζεθνχξη, θηαίεη θαη ην δέληξν». (Toronto
Star, 14 Ννέκβξε 1922).
Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1914 άξρηζε ν Α΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο. Σα ζηξαηφπεδα ήηαλ
δχν: Οη Γπλάκεηο ηεο Αληάλη (Entente) δειαδή ε Μεγάιε Βξεηαλία, ε Γαιιία θαη ε
Ρσζία κέρξη ην 1918, θαη απφ ην 1917 θαη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο
ελαληίνλ ησλ Κεληξηθψλ Γπλάκεσλ, Γεξκαλίαο, Απζηξννπγγαξίαο, Οζσκαληθήο
Απηνθξαηνξίαο θαη Βνπιγαξίαο. ηηο 24 Απξηιίνπ ηνπ 1915 άξρηζε θαη ε
γελνθηνλία ησλ Αξκελίσλ, πνπ ζηνίρεζε ηε δσή 1.500.000 αζψσλ αλζξψπσλ.
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2.3. Μηθξαζηάηεο θαη Πόληηνη
Ο Σν 1916 μεθίλεζαλ λα ππξπνινχληαη ηα ζπίηηα φζσλ δελ είραλ «θαηαηαγεί» θαη
φζσλ «ιηπνηαθηνχζαλ». Οη νκνξθφηεξεο Διιελίδεο ζπιιακβάλνληαλ θαη
πσινχληαλ αληί 10 παξάδσλ ε κία, ζε έλα λέν είδνο ζθιαβνπάδαξσλ ζην
Ηθφλην θαη ζην Μπαιίθεζηξ (Balikesir), ελψ άιιεο θιείζηεθαλ αλαγθαζηηθά
ζηνπο νίθνπο αλνρήο ηνπ Γελί ερίξ (Yenişehir).
Ο Οιφθιεξεο Διιεληθέο θνηλφηεηεο άξρηζαλ λα κεηαθέξνληαη βίαηα ζην
εζσηεξηθφ ηεο Σνπξθίαο θάησ απφ άζιηεο θαη εμνλησηηθέο ζπλζήθεο.
Αλ θάπνηνο έπεθηε εμαληιεκέλνο νη Σνχξθνη ηνλ ππξνβνινχζαλ.
Ο Γπηηθά ηεο Ακάζεηαο ζηελ επαξρία Σζφξνπκ (Çorum) έγηλαλ καδηθέο
ζθαγέο. ηα ηέιε ηνπ 1916 κάιηζηα νη Σνχξθνη ζπγθέληξσζαλ φινπο ηνπ
άλδξεο ηεο πεξηνρήο, 3.500 ηνλ αξηζκφ θαη ηνπο έπλημαλ ζην πνηάκη.
Ο Σν Γεθέκβξην 1916 ζηελ πεξηνρή ηεο ακςνχληαο θαήθαλ πάλσ απφ ζαξάληα
ρσξηά, αθνχ βηάζζεθαλ νη γπλαίθεο, ιεειαηήζεθαλ νη πεξηνπζίεο θαη
ζαλαηψζεθαλ νη θάηνηθνη ηνπο. Σαπηφρξνλα κε δηαηαγή ηνπ Μερκέη Σαιαάη
παζά (Mehmet Tâlât) δηαηάρζεθε ε άκεζε εμφλησζε φισλ ησλ αξέλσλ.

Ο ηηο αξρέο ηνπ 1917 ήξζε ε ζεηξά ηεο θαηαζηξνθήο 88 ειιεληθψλ ρσξηψλ
ηεο Κεξαζνχληνο, θαζψο θαη κηαο επεκεξνχζαο θσκνπφιεσο ηεο Ακάζεηαο
ηνπ Σζαξζακπά (Çarşamba), πνπ ηελ απνθαινχζαλ «Μηθξή κχξλε ηνπ
Πφληνπ» κε πέληε δεκνηηθά ζρνιεία, παξζελαγσγείν, ζρνιαξρείν θαη
κεγαινπξεπέο ζέαηξν.
ηηο 15 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1917, νη Σνχξθνη ζπγθέληξσζαλ ηηο 5.000 ησλ
θαηνίθσλ ηεο ζηελ πιαηεία θαη ηνπο θαηάζθαμαλ κε ηζεθνχξηα θαη κπαιηάδεο.
Ο Σν Μάξηην ηνπ 1917 νιφθιεξνο ν πιεζπζκφο ησλ Κπδσληψλ κεηαθέξζεθε ζην
Μπαιηθεζίξ (Balikesir) γηα εμφλησζε ελψ Διιεληθά ζρνιεία, λνζνθνκεία,
αιιά ηδξχκαηα ιεειαηήζεθαλ θαη νη εθθιεζίεο βεβειψζεθαλ.
Ο Σν Ννέκβξην ηνπ 1918 εθθελψζεθε ε Σξίπνιε ηνπ Πφληνπ απφ ηνπο
Έιιελεο, πνπ νδεγήζεθαλ ζηελ εμφλησζε.
Ο 20 Μαΐνπ 1919, ε Δπαξρία ηεο Ακάζεηαο (Amasya) είρε 136.768 Έιιελεο.
Απφ ηνλ πιεζπζκφ απηφ νη 72.375, δειαδή νη άξξελεο ζπλειήθζεζαλ θαη κφλν
νη 21.712 επέδεζαλ.
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Οη Πφληηνη αγσλίζζεθαλ αδηάθνπα ζηα βνπλά νιφθιεξεο ηεο πεξηνρήο ηνπο.

Ο εγέηεο ησλ Νενηνχξθσλ Μνπζηαθά Κεκάι Αηαηνχξθ νξγάλσλε ζπζηεκαηηθά
ηηο ζθαγέο.
ηηο 29 Μαΐνπ ηνπ 1919 κάιηζηα ζπλαληήζεθε ζηνλ Πφλην κε ηνλ αξρηζθαγέα
πληαγκαηάξρε Σνπάι Οζκάλ (Topal Osman), ηνλ ζπλεράξε γηα ην έξγν ηνπ
θαη ηνπ ππνζρέζεθε ζεκαληηθά αμηψκαηα, φηαλ κε ηε βνήζεηα ηνπ νη Σζέηεο, ζα
«θαζάξηδαλ» φινπο ηνπο Ρσκηνχο.

Τθν φωτογραφία τθν τράβθξε ο αρχαιολόγοσ Felix Sartaux, ο οποίοσ επόπτευε τισ αρχαιολογικζσ αναςκαφζσ
για τθν αρχαία Φϊκαια. Θ φωτογραφία με τον ζφιππο Τςζτθ τραβιχτθκε ενϊ είχαν βάλει φωτιά ςτθν ελλθνικι
ςυνοικία και ο κόςμοσ περίμενε με αγωνία τα πλοιάρια για να φφγει για Μυτιλινθ. Ο Τςζτθσ κρατοφςε τα
λάφυρα που είχε πάρει από ελλθνικό ςπίτι, μεταξφ αυτϊν και τθν ομπρζλα που είχε ανοίξει και περιφανα
κρατοφςε, τονίηοντασ τθ νίκθ ενάντια ςτουσ γκιαοφρθδεσ!!! Ρίςω του ακολουκοφν και άλλοι πεηοί φορτωμζνοι
με λάφυρα.
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2.4. Οη πξόζθπγεο από ην 1919 έσο ην 1922
Σν Ννέκβξην ηνπ 1919 ππνγξάθεθε ε ζπλζήθε ηνπ Νετγχ, πνπ πξνέβιεπε ηελ
παξαρψξεζε ηεο Γπηηθήο Θξάθεο απφ ηε Βνπιγαξία ζηελ Διιάδα. ηε ζπλζήθε
ήηαλ ζπλεκκέλν ην «χκθσλν πεξί ακνηβαίαο κεηαλαζηεχζεσο κεηαμχ Διιάδνο
θαη Βνπιγαξίαο». Με βάζε ηε ζπλζήθε ήιζαλ ζηελ Διιάδα πεξίπνπ 30.000
Έιιελεο. Σελ πεξίνδν 1919-1921, ιφγσ ηεο Ρσζηθήο Δπαλάζηαζεο, κεγάιν κέξνο
ησλ Διιήλσλ ηεο Ρσζίαο έθζαζαλ ζηελ Διιάδα. Σνπο Έιιελεο αθνινχζεζαλ
Αξκέληνη θαη Ρψζνη.
Έιιελεο πξφζθπγεο ήιζαλ επίζεο θαηά ην δηάζηεκα απηφ απφ ηε Βφξεην Ήπεηξν, ηε
Ρνπκαλία.
πλνιηθά, κέρξη θαη ην 1920, είραλ θαηαθχγεη ζηελ Διιάδα πεξίπνπ 800.000
πξφζθπγεο.
Ο επηζηξνθή ησλ πξνζθχγσλ ζηε Μηθξά Αζία μεθίλεζε ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ
1918 κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ πνιέκνπ κε ηελ Σνπξθία.. Οη πεξηζζφηεξνη
επέζηξεςαλ ζηηο εζηίεο ηνπο κεηά ηελ απφβαζε ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ ζηε κχξλε,
ην Μάην ηνπ 1919.
Μέρξη ην ηέινο ηνπ 1920 ε πιεηνλφηεηα ησλ πξνζθχγσλ είρε επηζηξέςεη ζηε
Μηθξά Αζία θαη ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε.
χκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 1928, πξηλ ην 1922 ζηελ Διιάδα θαηέθπγαλ θαη
παξέκεηλαλ 151.892 πξφζθπγεο.
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2.5. 1922 Ο κεγάινο μεξηδσκόο
Ο μεξηδσκφο απφ ηηο παηξίδεο θαη ε καδηθφηεξε εηζξνή πξνζθχγσλ απφ ηελ Μ.
Αζία είλαη ηεξάζηηαο θιίκαθαο ζε ζρέζε ηνλ γεγελή πιεζπζκφ. Αλαηξέπεηαη θάζε
πιεζπζκηαθή ηζνξξνπία ζηε ρψξα. Έλα κηθξφ θξάηνο κε 5 εθαη. θαηνίθνπο,
βξίζθεηαη κπξνζηά ζε κία πιεκκπξίδα 1,5 εθαηνκκχξηνπ ςπρψλ. (Πεληδφπνπινο,
1966).
Αλάκεζά ηνπο ππεξηεξνχλ νη γπλαίθεο θαη ηα παηδηά θάησ ησλ 10 εηψλ.

Ρροκυμαία Σμφρνθσ, "Από τθν εκκζνωςιν τθσ Μ.Αςίασ".
Ρθγι: Κδρυμα «Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ».
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2.6. Διιεληθόο πιεζπζκόο ζηελ Μ. Αζία
«Ζ ζπλνιηθή αξηζκεηηθή δχλακε ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ ηεο Μηθξάο Αζίαο δελ
κπνξεί λα θαζνξηζηεί κε αθξίβεηα, δηφηη δελ ππάξρνπλ αμηφπηζηεο ζηαηηζηηθέο.
Χζηφζν ε επίζεκε νζσκαληθή ζηαηηζηηθή ηνπ 1910 θαη ε ζηαηηζηηθή ηνπ
παηξηαξρείνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο ηνπ 1912 δελ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο
δηαθνξέο θαη δχλαηαη λα καο δψζνπλ κηα πην αμηφπηζηε εηθφλα.» (Ιζηνξία ηνπ
Ειιεληθνύ Έζλνπο, ηόκνο ΙΔ, ζει.372).
ΔΠΗΖΜΖ ΟΘΩΜΑΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ 1910
ΤΝΟΛΟ ΜΗΚΡΑ ΑΗΑ (δελ
πεξηιακβάλεηαη ε Κσλ/πνιε)

Πιεζπζκόο

Πνζνζηό

Σνχξθνη [ζ.ζ. νξζφηεξα, κνπζνπικάλνη]

8.192.589

75,7%

Έιιελεο

1.777.146

16,4%

Αξκέληνη

594.539

5,5%

Δβξαίνη

39.370

0,4%

Λνηπνί

219.451

2,0%

ύλνιν

10.823.095

100,0%

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΟΤ ΠΑΣΡΗΑΡΥΔΗΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 1912
ΤΝΟΛΟ ΜΗΚΡΑ ΑΗΑ
(δελ πεξηιακβάλεηαη ε Κσλ/πνιε)

Πιεζπζκόο

Πνζνζηφ

Σνχξθνη [ζ.ζ. νξζφηεξα, κνπζνπικάλνη]

7.048.662

72,7%

Έιιελεο

1.782.582

18,4%

Αξκέληνη

608.707

6,3%

Δβξαίνη

37.523

0,4%

Λνηπνί

218.102

2,2%

ύλνιν

9.695.576

100,0%

Σα ππάξρνληα ζηνηρεία ζπγθιίλνπλ, ρσξίο ακθηβνιία, ζην ζπκπέξαζκα φηη ν
αλαηνιηθφο ειιεληζκφο απνηεινχζε ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο
Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. ε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο, ζηελ
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Κσλζηαληηλνχπνιε, ζηε Γπηηθή Μηθξά Αζία θαη ηνλ Πφλην νη Έιιελεο ζπρλά
θπξηαξρνχζαλ κε ην πςειφ κνξθσηηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν.

2.7. Οη πξόζθπγεο ζηελ Διιάδα ην 1922
Γηα ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ πξνζθχγσλ έγηλαλ πνιιέο εθηηκήζεηο.

Απογραφι του 1923
Ρθγι: Εκνικι Στατιςτικι Υπθρεςία.
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Η χκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 1923 απφ ηελ ζηαηηζηηθή ππεξεζία ην ζχλνιν
ησλ πξνζθχγσλ αλέξρεηαη ζε 786.431.

Ρρόςφυγεσ από Μ. Αςία.
Ρθγι: Διαδίκτυο.

Απογραφι προςφφγων 1928.
Ρθγι: Εκνικι Στατιςτικι Υπθρεςία.

Ο Απφ ηελ απνγξαθή ηνπ 1928, πνπ δελ πεξηιακβάλεη φζνπο πέζαλαλ ηα πξψηα
ρξφληα ή κεηαλάζηεπζαλ, ν αξηζκφο ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα θηάλεη ην

1.221.849.
Ο Ο πξψηνο πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Απνθαηαζηάζεσο Πξνζθχγσλ, Δ.
Μνξγθεληάνπ εθηηκά ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζθχγσλ ζε 1.360.000.
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Ο Σνλ αξηζκφ απηφ ηνλ ππνβίβαζε ζε 1.000.000 ν Ακεξηθαλφο
ηαγκαηάξρεο Γάβηηζνλ, κέινο ηνπ ακεξηθαληθνχ Δξπζξνχ ηαπξνχ θαη
αθφινπζνο ηεο Νήαξ Ζζη.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
Απνθαηάζηαζε πξνζθύγσλ
3.1. Πνιηηηθή ζηέγαζεο ηνπ θξάηνπο
Ο πξσηαξρηθή ππνρξέσζε θαη αλάγθε ήηαλ ε πξνζσξηλή ζηέγαζε ησλ πξνζθχγσλ.
Σν έξγν απηφ ην επσκίζηεθε ην ππνπξγείν Πεξηζάιςεσο.
Ακέζσο θηλεηνπνηνχληαη δεκφζηνη θνξείο θαη νξγαληζκνί φπσο ην
ππνπξγείν Τγηεηλήο, Πξνλνίαο θαη Αληηιήςεσο, ην ππνπξγείν Γεσξγίαο.
Ο Σν Ννέκβξην ηνπ 1922 ηδξχζεθε ην «Σακείν Πεξηζάιςεσο
Πξνζθύγσλ», Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ηεο Λσδάλλεο γηα ηελ
αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ (30 Ηαλνπαξίνπ 1923) θάλεθε φηη νη
πξφζθπγεο δελ ζα κπνξνχζαλ πιένλ λα γπξίζνπλ ζηηο εζηίεο ηνπο. Γη‟ απηφ
έπξεπε λα ζηεγαζηνχλ κφληκα
Ο Σν Ννέκβξην ηνπ 1923 ηδξχζεθε ε Δπηηξνπήο Απνθαηαζηάζεσο
Πξνζθύγσλ, Δ.Α.Π. θαη άζθεζε ην έξγν ηεο σο ηα ηέιε ηνπ 1930. Ήηαλ έλαο
απηφλνκνο νξγαληζκφο κε πιήξε λνκηθή ππφζηαζε. Βαζηθή απνζηνιή ηνπ
ήηαλ ε νξηζηηθή ζηέγαζε ησλ πξνζθχγσλ .(Φ.Δ.Κ. 289/13 – 10 – 1923).
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Σν θεληξηθφ ζπκβνχιην ηεο Δ.Α.Π. απνηειείην απφ ηέζζεξα κέιε:
πξφεδξν Ακεξηθαλφ, αληηπξφεδξν Δπξσπαίν θαη δχν Έιιελεο.
Πξψηνο πξφεδξνο δηνξίζηεθε ν δηπισκάηεο Δξξίθνο Μνξγθεληάνπ.
Ο ίδξπζε ηεο ΔΑΠ απνηειεί νπζηαζηηθά ηελ εγγχεζε πνπ απαηηεί ε Κνηλσλία
ησλ Δζλψλ (ΚΣΔ) γηα λα ρνξεγήζεη ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε δάλεην γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ.
ε αληίζεζε κε ην Σακείν, ε δηνίθεζε ηεο ΔΑΠ ππάγεηαη θαηά ην ήκηζπ
ζηε δηθαηνδνζία ηεο ΚΣΔ θαη θαηά ην άιιν ήκηζπ ζην ειιεληθφ θξάηνο.
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Σν ειιεληθφ θξάηνο, γηα λα βνεζήζεη ηελ Δ.Α.Π., ηεο ρνξήγεζε:
Ο 1.Δθαηνκκχξην ζηξέκκαηα πξνεξρφκελα:
α. απφ ηηο ηδηνθηεζίεο ησλ Μνπζνπικάλσλ αληαιιάμηκσλ θαη
ησλ Βνχιγαξσλ πνπ εγθαηέιεηςαλ ηελ Διιάδα, β. απφ θηήκαηα
ηνπ Γεκνζίνπ,
γ. απφ θηήκαηα πνπ απαιινηξηψζεθαλ κε ηελ αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε θαηά
ηελ πεξίνδν 1917 θαη εμήο, δ. απφ κνλαζηεξηαθή γε.
Ο 2. Μεγάια ρξεκαηηθά πνζά απφ δχν εμσηεξηθά δάλεηα πνπ ζπλήςε ην 1924
(πξνζθπγηθφ) θαη ην 1928 (ζηαζεξνπνηεηηθφ).
Ο 3. Οηθφπεδα κέζα ή γχξσ απφ ηηο πφιεηο γηα λα ρηηζηνχλ αζηηθνί ζπλνηθηζκνί.
Ο 4. Σν ηερληθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ νξηζκέλσλ ππνπξγείσλ.
Αθφκα ε Δπηηξνπή Απνθαηαζηάζεσο Πξνζθχγσλ είρε ηε δπλαηφηεηα λα
πξνβαίλεη ζε απαιινηξηώζεηο εθηάζεσλ, αλ απηφ ην έθξηλε αλαγθαίν, γηα ηελ
επέθηαζε ησλ αζηηθψλ ζπλνηθηζκψλ.
Σέινο είρε αλαιάβεη λα αμηνπνηήζεη ηηο ηδηνθηεζίεο ησλ Μνπζνπικάλσλ
αληαιιάμηκσλ.
Σηο ππφινηπεο, πνπ δελ είραλ παξαρσξεζεί ζε πξφζθπγεο, ηηο κεηαβίβαζε ζηηο 3
Γεθεκβξίνπ 1925 ζηελ Δζληθή Σξάπεδα Διιάδνο, ψζηε απφ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ
εθπνίεζή ηνπο λα πξνθχςνπλ έζνδα γηα ηα πξνζθπγηθά ζηεγαζηηθά πξνγξάκκαηα.
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3.2. Ννκνζεζία Πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ.
Ζ πεξίνδνο 1922-1930 είλαη εμαηξεηηθά γφληκε απφ πιεπξάο λνκνζρεδίσλ.
Απφ ην 1913 έσο 1922 αλαθέξνληαη θαηά κέζν φξν 320 λνκνζεηήκαηα αλά έηνο,
ζπγθξηηηθά αλ αλαινγηζζεί θαλείο φηη αληίζηνηρα κφλν ην 1926 λνκνζεηήζεθαλ 130
λφκνη θαη 525 λνκνζεηηθά δηαηάγκαηα, (Γθηδειή, 1984) ζπλνιηθά 655
λνκνζεηήκαηα είλαη 100% ε αχμεζε.
Ο πνιενδνκηθή λνκνζεζία, θαηά βάζε πθίζηαηαη κφιηο απφ ην 1914. Σελ πεξίνδν
απηή ζεκειηψδεο λφκνη έζεζαλ ηελ βάζε ηεο κεηέπεηηα πνιενδφκεζεο θαη
νηθηζηηθήο αλάπηπμεο. Δπίζεο ηελ πεξίνδν απηή αλνίγεη ην θεθάιαην ηεο θνηλσληθήο
ζηεγαζηηθήο πνιηηηθήο ηνπ θξάηνπο.
εκαληηθά λνκνζεηήκαηα.
Ο Σν πξψην δηάηαγκα «Πεξί πςψλ» εθδφζεθε ην 1919 θαη φξηδε σο
επηηξεπφκελν χςνο ηα 12/10 ηνπ πιάηνπο ηεο νδνχ θαη κέγηζην ηα 22 κ.

Ο Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1922 ην λέν δηάηαγκα φξηδε σο ειάρηζην
επηηξεπφκελν χςνο νξφθσλ ζην θέληξν ηεο πφιεο ηα 3 κ. θαη κέγηζην
χςνο γηα ηελ νηθνδνκή ηα 22 κ.30.
Ο Ννκνζεηηθφ δηάηαγκα 12.5.1923 «Πεξί αλεγέξζεσο επζελψλ θαηνηθηψλ»
Ο «Πεξί ζπζηάζεσο ζπλεηαηξηζκνχ δεκνζίσλ ππαιιήισλ πξνο αλέγεξζηλ
επζελψλ νηθηψλ» ηεο 15.11.1923 εηζάγνπλ ην λέν ζεζκφ ησλ
νηθνδνκηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ.
Ο Σν βαζηιηθφ δηάηαγκα «Πεξί απαιινηξηψζεσο αθηλήησλ δηά ηελ
αλέγεξζηλ επζελψλ νηθηψλ» ηεο 10.11.1923.
Ο 17.7.1923 δεκνζηεχεηαη ην ζεκειηψδεο λνκνζεηηθφ δηάηαγκα «Πεξί ζρεδίσλ
πφιεσλ, θσκψλ θαη ζπλνηθηζκψλ ηνπ θξάηνπο θαη νηθνδνκήο απηψλ»
ΦΔΚ,16/8/23.
Ο ην λνκνζεηηθφ δηάηαγκα «Πεξί ηεο θαη‟ νξφθνπο ή δηακεξίζκαηα
ηδηνθηεζίαο» ηεο 19.3.1927.
Ο ηηο 14.7.1927 δεκνζηεχεηαη ν λφκνο «Πεξί ζπζηάζεσο νηθνδνκηθψλ
ζπλεηαηξηζκψλ αζηψλ πξνζθχγσλ».
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Γπζηπρψο κε ην άξζξν 20 ηνπ λφκνπ 3714 / 24.12.28 πνπ ηζρχεη γηα κία
ηεηξαεηία,(παξαηάζεθε άιια δχν ρξφληα) γίλεηαη δπλαηή ε ρνξήγεζε άδεηαο
«πξνο αλέγεξζηλ νηθεκάησλ κνλίκσλ ή πξνζσξηλψλ δη‟ αζηηθήλ ελ γέλεη
εγθαηάζηαζηλ πξνζθχγσλ θαη άλεπ ηεο ηεξήζεσο ηεο λνκνζεζίαο πεξί
ζρεδίνπ πόιεσλ».
Με ην άξζξν 40 ηνπ ΝΓ 17.7 / 16.8 «επηηξέπεηαη ε αλαγθαζηηθή
απαιινηξίσζε [...] κε ζθνπφ [...] ηελ ίδξπζε πιήξσλ ζπλνηθηζκψλ, φηαλ
ην επηβάιιεη αλάγθε (εγθαηάζηαζε πξνζθχγσλ ή αζηέγσλ ιφγσ ζεηζκνχ,
πιεκκχξαο ή ζενκελίαο, θξίζε θαηνηθίαο απφ νπνηνδήπνηε ιφγν θηι.)».
Ο Σν λνκνζεηηθφ δηάηαγκα «Πεξί ηεο θαη‟ νξφθνπο ή δηακεξίζκαηα
ηδηνθηεζίαο» ηεο 19.3.1927, ζα κεηαζρεκαηηζηεί ζην λόκν 3471 / 4.1.1929
«Πεξί ηεο ηδηνθηεζίαο θαηά νξφθνπο» θαη ζα εηζαγάγεη ην ζεζκφ ηεο
νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο αληί ηεο ηδηνθηεζίαο θαηά νηθφπεδν, αλνίγνληαο έηζη
ην δξόκν ζηελ αλέγεξζε πνιπθαηνηθηώλ.
Ο Γεκνζηεχεηαη, , ν θξαηηθφο Γεληθόο Οηθνδνκηθόο Καλνληζκόο (ΓΟΚ) κε ην
λφκν 3741 ηεο 17.9.1929.
Ο Δπίζεο κε ηνλ λφκν 5204/1931 «Πεξί ηδξχζεσο εξγαηηθήο εζηίαο»
ζπζηήλεηαη σο ΝΠΓΓ ε «Δξγαηηθή Δζηία».
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4

ν

ηνηρεία απνγξαθήο 1928. Πξνζθπγηθνί νηθηζκνί θαηνηθίεο.
4.1. Αζηηθνί νηθηζκνί.
ηελ απνγξαθή ηνπ 1928 ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ζηελ αλαθνξά ηνπ
Ο Α. Πάιιε, κέινπο ηεο Δ.Α.Π., ζε ζρέζε κε ηνπο αλεγεξζέληεο θαη ππφ αλέγεξζηλ
αζηηθνχο ζπλνηθηζκνχο κέρξη 31-12-1928, ζηνλ πίλαθα 5, θαίλεηαη φηη ζηελ Κφξηλζν
δελ αλεγέξζε θακία πξνζθπγηθή θαηνηθία, κέρξη ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη
ήηαλ ήδε ππφ αλέγεξζε 135 θαηνηθίεο. Παξφιν πνπ δελ είρε αθφκε εγθξηζεί ην
Πνιενδνκηθφ ρέδην πξνέθηαζεο Κνξίλζνπ, ηνπ πξνζθπγηθνχ πλνηθηζκνχ είρε
αξρίζεη ε νηθνδφκεζε θαηνηθηψλ πξάγκα ζχλεζεο γηα ηελ πεξίνδν εθείλε. Να
ζεκεησζεί φηη ζηελ Αζήλα είραλ ήδε νηθνδνκεζεί θαηνηθίεο απφ ηελ Δ.Α.Π., ζηελ
Ν.Ησλία 2811, ζηελ Καηζαξηαλή 1388, ζηελ Κνθθηληά 1481 θ.ι.π., ζε ζχλνιν ζ‟ φιε
ηελ Διιάδα 10.069, απνπεξαησκέλεο πξνζθπγηθέο θαηνηθίεο.
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4.2 Αγξνηηθνί νηθηζκνί ηεο Δ.Α.Π.
ηνλ παξαθάησ πίλαθα 6 ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο (Απνγξαθή
1928),θαίλεηαη φηη ε Δ.Α.Π. δελ εγθαηέζηεζε νηθνγέλεηεο πξνζθχγσλ ζε αγξνηηθέο
πεξηνρέο ηεο Κνξηλζίαο κέρξη ην ηέινο ηνπ 1928. Αληίζηνηρα ζηελ Μαθεδνλία (ρσξίο
λα ππνινγίδνληαη ε Γξάκα θαη ε Καβάια) είραλ δεκηνπξγεζεί 1047 αγξνηηθνί
νηθηζκνί θαη απνθαηαζηάζεθαλ 87.084 νηθνγέλεηεο, ζχλνιν 330.810 πξφζθπγεο. Ο
κεγαιχηεξνο αξηζκφο πξνζθχγσλ εγθαηαζηάζεθε ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, ζηελ
Μαθεδνλία φπσο θαη απνδεηθλχεηαη απφ ηνπο πίλαθεο.
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4.3. Αγξνηηθνί νηθηζκνί ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο
ηνλ πίλαθα 7 ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο (Απνγξαθή 1928), θαίλεηαη φηη
ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο δελ ίδξπζε αγξνηηθνχο νηθηζκνχο ζηελ Κνξηλζία θαη δελ
εγθαηέζηεζε ( αγξφηεο) πξφζθπγεο, κέρξη ην ηέινο ηνπ 1928.
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4.4. ύλνιν νηθεκάησλ αλά πεξηθέξεηα
ηνλ πίλαθα 8 ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο (Απνγξαθή 1928), θαίλνληαη ηα
νηθήκαηα ζε αγξνηηθνχο ζπλνηθηζκνχο, αλά πεξηθέξεηα, πνπ νηθνδφκεζε ε Δ.Α.Π., ηα
αληαιιάμηκα Σνχξθσλ θαη Βνπιγάξσλ πνπ παξαρσξήζεθαλ ζε πξφζθπγεο θαη ηα
ηδησηηθά θαη θξαηηθά νηθήκαηα πνπ παξαρσξήζεθαλ. χλνιν 122.402 νηθήκαηα
κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 1928.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5ν
Πξόζθπγεο ζηε Κόξηλζν
5.1. Απνγξαθή πξνζθύγσλ ηνπ 1923
Βάζεη ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ απνγξαθή πξνζθχγσλ ηνπ 1923 ηεο
εζληθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο ζηνλ Ν. Κνξηλζίαο απνγξάθεζαλ 4.617 πξόζθπγεο
εμ απηώλ 2089 άλδξεο θαη 2528 γπλαίθεο.
Δηδηθά ζηελ Κφξηλζν απνγξάθεζαλ 888 άλδξεο θαη 1163 γπλαίθεο, δειαδή
ζπλνιηθά 2051 πξόζθπγεο.
ΑΠΟΓΡΑΦΖ ΠΡΟΦΤΓΧΝ ΣΟΤ 1923

Στοιχεία απογραφισ προςφφγων 1923.
Ρθγι: Εκνικι Στατιςτικι Υπθρεςία.

Απνγξαθή Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο 1923
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Απνγξαθή Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο 1923

Οη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηελ Διιάδα θαηά ην πξψην ρξνληθφ δηάζηεκα ήηαλ
ηξαγηθέο. Οη πξφζθπγεο εγθαηαζηάζεθαλ θαηαξρήλ ζε γήπεδα, απιέο εθθιεζηψλ,
δεκφζηα θηήξηα ζε πξφρεηξεο θαηαζθεπέο, ζε παξάγθεο, ζε ζθελέο, ζε ρακφζπηηα, ζε
θαιχβεο θαη παξαπήγκαηα. Ο ππνζηηηζκφο θαη νη επηδεκίεο-αξξψζηηεο, εινλνζία,
ηχθνο, γξίπε, θπκαηίσζε, απνδεθάηηζαλ ηνπο πξφζθπγεο. Όπσο αλαθέξεη ν
Ννξβεγφο κειεηεηήο, Nausen ην 20% ησλ πξνζθχγσλ πεζαίλεη ηνλ πξψην ρξφλν,
ελψ γηα θάζε ηξείο ζαλάηνπο αληηζηνηρεί κία γέλλεζε.
Ο κειέηε ηνπ ηφπνπ επαλαθαηνίθηζεο ησλ πξνζθχγσλ είλαη αλαγθαία φρη κφλν
σο θαηάζεζε ζεβαζκνχ ζηελ ζπιινγηθή κλήκε ησλ θαηνίθσλ ηεο αιιά θαη σο
ρξένο ζηελ ηζηνξηθή κλήκε ηεο πνιηηηζκηθήο καο θιεξνλνκηάο.

5.2. Ο εξρνκόο ζηελ Κόξηλζν
Οη πξφζθπγεο ζηελ Κφξηλζν, έκεηλαλ αξρηθά ζε πξφρεηξεο θαηαζθεπέο, ζε
παξάγθεο, ζε ζθελέο, ζηηο πιαηείεο, ζρνιεία, εθθιεζίεο, θαη γεληθά δεκφζηα θηίξηα.
Δθαηνληάδεο άλζξσπνη
θαη‟ αξρήλ
εγθαηαζηάζεθαλ πέξημ
ηνπ ηδεξνδξνκηθνχ
ηαζκνχ, πνπ ηφηε
ήηαλ ζηηο παξπθέο ηεο
πφιεο, ζε
παξαπήγκαηα θαη
πξφρεηξα θαηαιχκαηα.

55

ΠΡΟΦΤΓΙΚΟ ΤΝΟΙΚΙΜΟ ΚΟΡΙΝΘΟΤ «ΙΩΝΙΑ»

Οη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ήηαλ ηξαγηθέο, κε άζιηεο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη ηηο
δηάθνξεο αζζέλεηεο λα ζεξίδνπλ.
Ο πξνζθπγηθφο νηθηζκφο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηνλ ιφθν βνξεηναλαηνιηθά ηεο
Κνξίλζνπ θαη‟ αξρήλ νλνκάζζεθε «πλνηθηζκφο Αγ.ππξίδσλνο» (ιφγσ ηεο
γεηηλίαζεο κε ην λεθξνηαθείν θαη ηνλ εθεί Ναφ ηνπ Αγ. ππξίδσλνο) θαηφπηλ φκσο
θπξηάξρεζε ε απινχζηεπζε «πλνηθηζκφο».
πξνζθπγηθφο πλνηθηζκφο ζηελ Κφξηλζν είλαη νηθηζκφο ηεο Γ΄ πεξηφδνπ (νηθηζκνί
πξνζθχγσλ 1922-1952). Ζ θαηαγσγή ησλ πξνζθχγσλ, πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ
Κφξηλζν θαη έπεηηα ζην πλνηθηζκφ ήηαλ θαηά πιεηνςεθία Μηθξαζηάηεο. Ο
πξνζθπγηθφο ζπλνηθηζκφο εθηφο απφ ηε ρσξηθή ζπλνρή έρεη θπξίσο θνηλσληθή
ζπλνρή. Απφ ηελ κειέηε, ηνπ κέξνπο πνπ δηαζψζεθε απφ ην Γεληθφ Μεηξψν
Αξξέλσλ πξνζθχγσλ, ηεο Νέαο Κνξίλζνπ, ( Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο ζηελ
Κφξηλζν) θαη «ην ζηξαηνινγηθφ κεηξψν πξνζθχγσλ» πξνθχπηεη φηη ν θνηλσληθφο
ηζηφο ηνπ πλνηθηζκνχ απνηειείηαη θπξίσο απφ Μηθξαζηάηεο. Πξάγκαηη ην 96,8%
ησλ πξνζθχγσλ ηεο Κνξίλζνπ θαηάγνληαη απφ
ηελ Μ. Αζία. Οη παηξίδεο, πνπ αλαθέξνληαη
ζην δηαζσζέλ κέξνο ηνπ Μεηξψνπ, είλαη:
κχξλε, Πξνχζζα, Ατδίλην, Κξήλε, Σζεζκέ,
Πέξγακνο, Μάθξε, Φάξαζα, Φηιαδέιθεηα,
Καξάκπνπξλνπ, Άδαλα, Καηζάξεηα, Ηθφλην,
Νηθνκήδεηα, Αηηάιεηα, Αδξακχηην, Φξίζα,
πάξηε. Σν ππφινηπν 3,2% έξρεηαη απφ ηνλ
Πφλην, (Σξαπεδνχληα, ακςνχληα,
Κεξαζνχληα), ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε, ηελ Αλ.
Ρσκπιία, θαη ην Δξδεξνχκ.
Σα νλφκαηα ησλ νδψλ ηνπ πλνηθηζκνχ,
θαλεξψλνπλ ηελ λνζηαιγία ηεο παηξίδαο θαη
ηελ αγάπε ηνπ γελέζιηνπ ηφπνπ. Οδφο
Οικογζνεια προςφφγων Αντωνζλλθ.
Ρθγι: Ρροςωπικό αρχείο κ. Ειρινθσ Αντωνζλλθ.

Μάθξεο, νδφο κχξλεο, Νηθνκήδεηαο,
αγγαξίνπ, Πξνχζζεο, Κνξδειηνχ, Ατδηλίνπ,

Βνζπφξνπ, Φηιαδειθείαο, Μαγλεζίαο, Κσλ/πφιεσο, Πφληνπ…
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Απόςπαςμα από το μθτρϊο απογραφισ προςφφγων.
Ρθγι: Γενικά Αρχεία του Κράτουσ, Αρχεία Ν. Κορινκίασ..

57

ΠΡΟΦΤΓΙΚΟ ΤΝΟΙΚΙΜΟ ΚΟΡΙΝΘΟΤ «ΙΩΝΙΑ»

Απόςπαςμα από το μθτρϊο απογραφισ προςφφγων.
Ρθγι: Γενικά Αρχεία του Κράτουσ, Αρχεία Ν. Κορινκίασ.
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Ο 3. Δγγξαθή πξνζθύγσλ ζηα ζηξαηνινγηθά κεηξώα

Στρατόπεδο Κορίνκου
Αρχείο ΕΛΙΑ

ν

Σν Οθηψβξην ηνπ 1925, ζην ζηξαηφπεδν ηεο Κνξίλζνπ, 64 ζχληαγκα Πεδηθνχ,
νξίζζεθε επηηξνπή γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ πξνζθχγσλ ζηα ζηξαηνινγηθά κεηξψα. Ζ
επηηξνπή απνηειείηαη απφ
ηνλ Σαγκαηάξρε
Ραθηφπνπινλ
Κσλζηαληίλν σο πξφεδξν,
ηνλ ηαηξφ Καξακπέηζν
σηήξην θαη Σαβνπιάξε
Γεψξγην. Οη πξφζθπγεο
ειάκβαλαλ γξαπηή
πηζηνπνίεζε εγγξαθήο.

Ριςτοποίθςθ εγγραφισ πρόςφυγα ςτα ςτρατολογικά μθτρϊα.
Ρθγι: Αρχείο Μικραςιατικισ Στζγθσ Κορίνκου.
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Ριςτοποίθςθ εγγραφισ πρόςφυγα ςτα ςτρατολογικά μθτρϊα.
Ρθγι: Αρχείο Μικραςιατικισ Στζγθσ Κορίνκου.
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5.4. Έγγξαθα από ηηο ρακέλεο παηξίδεο
Κάπνηνη απφ ηνπο πξφζθπγεο θεχγνληαο θαηαηξεγκέλνη απφ ηηο παηξίδεο θαη
αθήλνληαο πίζσ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία, θαηάθεξαλ λα δηαζψζνπλ
παίξλνληαο καδί ηνπο, έγγξαθα πνπ απνδείθλπαλ ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ θαηαγσγή
ηνπο. Σα παξαθάησ έγγξαθα είλαη απφ επηηφπηα έξεπλα ζην Αξρείν Μηθξαζηαηηθήο
ηέγεο Κνξίλζνπ.
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5.5. Έγγξαθα γξακκέλα ζηελ Σνπξθηθή Γιώζζα. (Αξαβηθή Γξαθή)
Σα παξαθάησ έγγξαθα είλαη απφ επηηφπηα έξεπλα ζην Αξρείν Μηθξαζηαηηθήο
ηέγεο Κνξίλζνπ.
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5.6. Γήισζε εθθαζάξηζεο αθηλήηνπ θαη θηλεηήο πεξηνπζίαο ζηε
Μηθηή επηηξνπή επί ηεο αληαιιαγήο ησλ ειιελνηνπξθηθώλ
πιεζπζκώλ
Ο πξνζσξηλή εμαθξίβσζε θαη εθηίκεζε ησλ πεξηνπζηψλ έγηλε κε βάζεη ηηο
ππνβιεζείζεο δειψζεηο ζηα θαηά ηφπνπο Γξαθεία Αληαιιαγήο κέρξη ην ηέινο ηνπ

1925.
Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ζεσξνχληαλ φηη επηδέρνληαλ απνδεκίσζε ήηαλ:
α) ηα αθίλεηα θάζε είδνπο, αζηηθά θαη αγξνηηθά,
β) ηα θηλεηά αγαζά πνπ δελ πνπιήζεθαλ επί ηφπνπ νχηε κεηαθέξζεθαλ
ζηελ Διιάδα θαη
γ) νη θαιιηεξγεκέλνη αγξνί καδί κε ηα πξντφληα ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
εζφδσλ ηα νπνία έραζε ν αληαιιάμηκνο.
Σν έξγν ηεο εθθαζάξηζεο ησλ πεξηνπζηψλ πξνρσξνχζε πνιχ αξγά θαη ε δπζθνξία
ηνπ πξνζθπγηθνχ θφζκνπ ήηαλ κεγάιε.
Έλαο αθφκε ιφγνο, γηα ηνπο πξφζθπγεο πνπ θαηέιεμαλ ηειηθά ζηελ Κφξηλζν, κεηά
απφ πεξηπιαλήζεηο ζε άιινπο ηφπνπο ηεο Διιάδαο, ήηαλ θαη ε ζπλάθεηα ησλ
θαιιηεξγεηψλ πνπ άθεζαλ ζηελ παηξίδα ηνπο κε ηηο θαιιηέξγεηεο ηεο Κνξηλζίαο. Ζ
ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ηξφπνπ θαιιηέξγεηάο ηεο ακπέινπ ζνπιηαλίλαο
θαη ηνπ ξνδαθί ήηαλ ζεκαληηθή. ηελ παξαθάησ δήισζε εθθαζάξηζεο αθηλήηνπ θαη
θηλεηήο πεξηνπζίαο ζηε Μηθηή επηηξνπή επί ηεο αληαιιαγήο ησλ ειιελνηνπξθηθψλ
πιεζπζκψλ, ηνπ πξφζθπγα Γεσξγίνπ Α. Κι... θαιιηεξγεηή θαη ακπεινπξγφ ζην
ρσξηφ Υαζέθη ζηελ πεξηνρή ηεο κχξλεο δειψλεηαη, ζηηο 14 επηέκβξηνπ ηνπ 1924,
εμήο εγθαηαιεηθζείζα πεξηνπζία:
Οικεία ανώγεια δφο δωματίων.
Οικεία μικρι δφο δωματίων.
Άμπελοσ
Άμπελοσ
Άμπελοσ
Άμπελοσ
Άμπελοσ
Χωράφι
Χωράφι
Χωράφι
Χωράφι
Ανεμόμυλον

12 ςτρζμματα
10 ςτρζμματα
3 ςτρζμματα
3 ςτρζμματα
6 ςτρζμματα
20 ςτρζμματα
4 ςτρζμματα
5 ςτρζμματα

Ροηακί
ουλτανίνα
Όμα
Ροηακί
Φιςτικιζσ
Κρικάρι
Ελαιόδεντρα
ίτοσ
Κρικάρι
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Σα παξαθάησ έγγξαθα είλαη απφ επηηφπηα έξεπλα ζην Αξρείν Μηθξαζηαηηθήο
ηέγεο Κνξίλζνπ.
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5.7. Έλαο κήλαο δνπιεηάο γηα έλα παιηό
Σν παξαθάησ έγγξαθν είλαη απφ επηηφπηα έξεπλα ζηα Γ.Α.Κ.,Αξρεία Ν. Κνξηλζίαο.

Απόδεημηο πιεξσκήο ππεξεηηθνύ κηζζνύ 5000 Γξρκ.
πκβνιαηνγξάθνο Η.Γάζηνο (Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο, Αξρεία Ν. Κνξηλζίαο)
…αθ‟ ελφο ε Καιιηφπε … θαη αθεηέξνπ ν Νηθφιανο Παπνπιίδεο εξγαηηθφο
πξφζθπμ εθ ακςνχληνο ηνπ Πφληνπ θαη δηακέλσλ ελ … κνπ εδήηεζαλ ηελ ζπληάμηλ
ηνπ παξφληνο. …

εηξεκέλνο Νηθφιανο Παπνπιίδεο ππεξεηήζαο ελ ησ θήπσ, ηεο

Καιιηφπεο … απφ πξψηεο Μαίνπ σ α 1923 κέρξη ηέινπο Φεβξνπαξίνπ ηξέρνληνο
έηνπο 1924 επη ππεξεηηθψ κηζζψ πεληαθνζίσλ δξαρκώλ θαηά κήλα θαη
δηθαηνχκελνο ιακβάλεηλ παξά ηεο Καιιηφπεο … Γξαρκάο πέληε ρηιηάδαο (5000),
εθ ηνχησλ εδήισζελ φηη έιαβε ηνηο κεηξεηνηο παξά ηεο Καιιηφπεο … θαηά
δηαθφξνπο επνράο θαη δφζεηο Γξαρκάο δχν ρηιηάδαο πεληαθνζίαο (2500) αληί ησλ
ππνινίπσλ δχν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ δξαρκψλ ζπλεςήθηζαλ εηο αμίαλ ησλ
θάησζη εηδψλ αγνξαζζέλησλ ηε ππνδείμεη ηνπ παξά ηεο Καιιηφπεο …
ελφο θαζξέπηε αμίαο εβδνκήθνληα πέληε δξαρκψλ (75)
Ο

όπινπ θπλεγεηηθνχ αμίαο πεληαθνζίσλ δξαρκψλ (500)

3)… παιηνύ … πεληαθνζίσλ δξαρκψλ (500)
4) …ππνδεκάησλ

…

δξαρκψλ (300)

5) …ελδπκαζίαλ

…

δξαρκψλ (625)

6)… πίινλ
7)… κπανύινλ

…
…

δξαρκψλ (100)
δξαρκψλ (30)

Ο δηα ησλ ππνινίπσλ … ε ζπκβαιιφκελε Καιιηφπε εδήισζελ φηη ζα θαηαζθεπάζε
κίαλ ζεξηλήλ ελδπκαζίαλ … θαη (ν Νηθφιανο Παπνπιίδεο) νπδεκίαλ έρεη απαίηεζηλ
δηα ην άλσ ρξνληθφ δηάζηεκα.
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Ρθγι: Γενικά Αρχεία του Κράτουσ, Αρχεία Ν. Κορινκίασ.
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ν

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
Πξνζθπγηθόο πλνηθηζκόο Κνξίλζνπ
6.1. Υσξνζέηεζε ηνπ πλνηθηζκνύ
Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ νηθηζκνχ ησλ πξνζθχγσλ ηεο Κνξίλζνπ επηιέρζεθε ν
ιφθνο ζηηο παξπθέο ηεο πφιεο βνξεηναλαηνιηθά ηεο Κνξίλζνπ.

Ο θσηνγξαθία ιήθζεθε από ηνπο πξόπνδεο ηνπ ιόθνπ πνπ νηθνδνκήζεθε ν ζπλνηθηζκόο.
Πεγή: Αξρείν ΕΛΙΑ

Γηα ηε δεκηνπξγία πξνζθπγηθψλ ζπλνηθηζκψλ σο πξνζαξηήκαηα ζε πθηζηάκελε πφιε,
νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο επηινγήο ηνπνζεζίαο, ήηαλ πξψηνλ ε χπαξμε ειεχζεξσλ θαη
απαιινηξηψζηκσλ ρψξσλ θαη δεχηεξνλ ε κε εγγχηεηα κε ηηο «θαιέο πεξηνρέο» ηεο
θάζε πφιεο. Απηά ηα θξηηήξηα ηεξήζεθαλ θαη ζηελ Κφξηλζν γηα ηελ επηινγή ηνπ
ρψξνπ δφκεζεο ηνπ ζπλνηθηζκνχ. Δπίζεο ζηελ επηινγή είρε ηδηαίηεξε ζεκαζία ε αμία
ηεο πξνο απαιινηξίσζε γεο θαζψο θαη νη κε θαιιηεξγήζηκεο θαη θαθνηξάραιεο
εθηάζεηο, φπσο απηή ζηνλ ιφθν βνξεηαλαηνιηθά ηεο Κνξίλζνπ.

ηνπο θξαηηθνχο ζπλνηθηζκνχο ζπρλά πξνεγείηαη ε εγθαηάζηαζε ζε δηαζέζηκνπο
ρψξνπο θαη έπεηαη ε νινθιήξσζε ηεο απαιινηξίσζεο. Οη κεραληθνί ηεο ΔΑΠ
αλαιακβάλαλ λα ξπκνηνκήζνπλ θαη λα νηθνπεδνπνηήζνπλ ηελ έθηαζε ελψ
παξάιιεια πξνρσξνχζε ε θαηαζθεπή ησλ νηθηψλ. Ο κεραληθφο ηεο ΔΑΠ θ. Αρηιιέαο
Φηιήληξαο κειέηεζε θαη ζρεδίαζε ην θηεκαηνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ πλνηθηζκνχ.
Ο ηαθηηθή απηή ηνπ πξσζχζηεξνπ αθνινπζήζεθε θαη ζηνλ πλνηθηζκφ ηεο Κνξίλζνπ.
84

ΠΡΟΦΤΓΙΚΟ ΤΝΟΙΚΙΜΟ ΚΟΡΙΝΘΟΤ «ΙΩΝΙΑ»

Όηαλ ε πεξηνρή εληάρζεθε ζην ζρέδην πφιεο ήηαλ ήδε δνκεκέλε ε πιεηνςεθία ησλ
νηθνπέδσλ.
Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1927 απαιινηξηψζεθε έθηαζε 150 ζηξεκκάησλ, ζηελ πεξηνρή
Αγίνπ ππξίδσλα, φπσο νλνκάδνληαλ ηφηε ε πεξηνρή. ηελ ζπλέρεηα ηνλ Μάην ηνπ
1928, απαιινηξηψζεθαλ άιια 50 ζηξέκκαηα γηα ηελ επέθηαζε ηνπ ρψξνπ. Χο
ηδηνθηήηεο ηεο έθηαζεο απηήο αλαθέξνληαη 1) νη αδειθνί Απφζηνινο θαη Αλαζηάζηνο
Παπαζαλαζφπνπινο, 2) Νφξδαο, 3) Αλαγλσζηφπνπινο, 4) Βαζηιηθή Μαξθειίλα, θαη
5) Ζιίαο Μαπξνγέλεο.
Ρπκνηνκήζεθε ε πεξηνρή απηή ζε κηθξά νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα θαη θαηαηκήζεθε ζε
νηθφπεδα δηαζηάζεσλ πεξίπνπ απφ 120 έσο 280 η. κέηξσλ. Τπήξραλ θάπνηεο
εμαηξέζεηο κε κεγαιχηεξα νηθφπεδα έσο 450 η. κέηξα. Τπήξρε πξφβιεςε γηα
ειάρηζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, εθθιεζία, ζρνιείν θαη πιαηείεο. Σν ξπκνηνκηθφ
ζρέδην θαη ε δνκή ηνπ νηθηζκνχ, ιφγσ ηνπνγξαθίαο ηεο πεξηνρήο, δελ ζηεξίδεηαη
απνθιεηζηηθά ζην Ηππνδάκεην ζχζηεκα θαη δελ αθνινπζεί ηνλ απζηεξφ νξζνγσληθφ
θάλλαβν, φπσο νη πεξηζζφηεξνη ζπλνηθηζκνί πξνζθχγσλ γηαηί θαη ν δηαζέζηκνο ρψξνο
θαη ε ηνπνγξαθία δελ ην επλννχζε. Ο νηθηζκφο αλαπηχρζεθε θπξίσο βάζε ηνπ
θεληξνκόινπ ρσξφηππνπ δνκήο.
Κεντρομόλος δομή, είλαη απηή πνπ θάζε επίπεδν αλαθνξάο (Φπζηθό - Κνηλσληθό Λεηηνπξγηθό) έρεη θαηεύζπλζε πξνο έλα "κηθξό θέληξν" πνπ πεξηέρεη ηηο
εμππεξεηήζεηο θαη απνηειεί ηνλ θεληξηθό ππξήλα ηνπ ζπλόινπ. Η ζπλνιηθή δνκή
θηίδεηαη από ηνπο ππξήλεο απηνύο ησλ κηθξώλ θέληξσλ. Έηζη απηά ηα κηθξά θέληξα
γίλνληαη δνξπθόξνη ζε έλα "κεγαιύηεξν θέληξν".
Απηά ηα κεγαιύηεξα θέληξα πξνζαλαηνιίδνληαη (ιεηηνπξγηθά) πξνο έλα "πξώην θέληξν".
Έηζη ρηίδεηαη κία ηεξαξρεκέλε δνκή ζε θπζηθό θαη ιεηηνπξγηθό επίπεδν αλαθνξάο.
Είλαη ζηελ νπζία ην κνληέιν ηνπ Kristaller ζύκθσλα κε ην νπνίν «Κάζε θεληξηθόο
ηόπνο, όπνηα θαη αλ είλαη ε ηάμε ηνπ απαηηεί έλα αξηζκό "Κ" θαησηέξσλ ηόπσλ. Ο
ζηνηρεηώδεο θεληξηθόο ηόπνο βξίζθεηαη ζε κηα από ηηο θνξπθέο ηζνπιεύξνπ ηξηγώλνπ
θαη θπξηαξρεί ζε δπν ηόπνπο ρακειόηεξεο ηάμεο, ζ' απηή ηελ πεξίπησζε Κ=3».
Ο θπθινθνξία επηηπγράλεηαη κε: - πεξηκεηξηθνύο ηνπ θέληξνπ δξόκνπο - πεξηκεηξηθνύο
ηεο ειεγρόκελεο από ην θέληξν πεξηνρήο - ζπλδεηήξηνπο ησλ θέληξσλ κεηαμύ ηνπο. Η
αλάπηπμε επηηπγράλεηαη κε ηελ δεκηνπξγία λέσλ θεληξνκόισλ ζηνηρείσλ.

Ιζηνξηθά παξνπζηάδεηαη ζην κεζαίσλα ζε θενπδαξρηθά θαζεζηώηα, απηνηειέο ζηηο
αξρηθέο κνξθέο πόιεσλ. Όπνπ θάζηξν, θαηνηθία ηνπ κνλάξρε, απνηειεί θαη ην θέληξν
ηνπ ππξήλα. ηελ ζπλέρεηα εμειηθηηθά ην θεληξηθό ζεκείν εθθξάζηεθε από ηελ αγνξά
πξντόλησλ θαη κεηέπεηηα ππεξεζηώλ.
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6.2. Δπέθηαζε ηνπ ζρεδίνπ πόιεσο ηεο Κνξίλζνπ,
πξνζθπγηθόο ζπλνηθηζκόο
Ο έθηαζε είρε απαιινηξησζεί ην 1927 θαη ε επέθηαζε, ηππηθά, ηνπ ζρεδίνπ πόιεο
ηεο Κνξίλζνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε 7 ρξφληα αξγφηεξα θαη φηαλ ήηαλ ήδε δνκεκέλα
ηα πεξηζζφηεξα νηθφπεδα. Σν λέν ζρέδην θαη ε πεξηνρή, πξνηάζεθε από ηνλ Γήκν,
ε

κε ηελ πξάμε 6 ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κνξίλζνπ. Δγθξίζεθε θαη
ππνγξάθεθε ζηηο 13 Απγνύζηνπ ηνπ 1934. Γεκνζηεύζεθε ζην Φ. 295, Α΄
ηεύρνο ηεο εθεκεξίδαο ηεο θπβέξλεζεο, ζηηο 7 επηεκβξίνπ 1934.

Σχζδιο πόλθσ Κορίνκου 1934 ( Συνοικιςμόσ).
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Το τμιμα τθσ Κορίνκου όπου δομικθκε ο Συνοικιςμόσ.
Ρθγι: Διαδίκτυο.

Το τμιμα τθσ Κορίνκου από δορυφορικι λιψθ, όπου δομικθκε ο Συνοικιςμόσ.
Ρθγι: Διαδίκτυο.
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ηνλ πξνζθπγηθφ ζπλνηθηζκφ έγηλε νξγαλσκέλε δφκεζε ππφ ηελ επνπηεία ηεο
Δπηηξνπήο Απνθαηάζηαζεο Πξνζθχγσλ (Δ.Α.Π.) θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Πξφλνηαο.
Οη θαηνηθίεο παξαδφζεθαλ ζηνπο δηθαηνχρνπο. ηνπο ππφινηπνπο πξφζθπγεο
παξαρσξήζεθαλ νηθφπεδα ή θαη δάλεην γηα λα αλεγείξνπλ θαηνηθίεο, κε πξσηνβνπιία
θαη επζχλε ησλ ηδίσλ.

6.3. Παξαρώξεζε νηθνπέδσλ, Παξαρσξεηήξην θαη Σίηινο
θπξηόηεηαο
Ο παξαρψξεζε ησλ νηθνπέδσλ γηλφηαλ ζχκθσλα κ‟ έλα ιεπηνκεξέο ζπκβφιαην. Σα
νηθφπεδα κεηαβηβάζζεθαλ θαηά πιήξε θπξηφηεηα ζηνπο δηθαηνχρνπο, φηαλ
εμνθιείην πιήξσο ε αμία ηνπ νηθνπέδνπ θαη ην δάλεην.
Παξαθάησ αθνινπζνχλ νη εηθφλεο:
Ο παξαρσξεηήξην νηθνπέδνπ ηνπ πξνζθπγηθνχ πλνηθηζκνχ Κνξίλζνπ ζε
πξφζθπγα,
Ο απφδεημε πιεξσκήο ηεο ηειεπηαίαο δφζεο 354,60 δξαρκψλ,
ζπλνιηθήο αμίαο νηθνπέδνπ 5086 δξαρκέο. Δμνθιεηηθή απφδεημε,
Ο ν ηίηινο θπξηφηεηαο ηνπ νηθνπέδνπ.
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Ραραχωρθτιριο οικοπζδου του προςφυγικοφ Συνοικιςμοφ Κορίνκου ςε πρόςφυγα.
Ρθγι: Οικογενειακό αρχείο οικογζνειασ Αντωνζλλθ.
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Απόδειξθ πλθρωμισ τθσ τελευταίασ δόςθσ 354,60 δραχμϊν, ςυνολικισ αξίασ οικοπζδου 5.086 δραχμζσ.
Εξοφλθτικι απόδειξθ.
Ρθγι: Οικογενειακό αρχείο οικογζνειασ Αντωνζλλθ.
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Τίτλοσ κυριότθτασ οικοπζδου ςτον Ρροςφυγικό ςυνοικιςμό τθσ Κορίνκου (ςελίδα 1).
Ρθγι: Οικογενειακό αρχείο οικογζνειασ Αντωνζλλθ.
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Τίτλοσ κυριότθτασ οικοπζδου ςτον Ρροςφυγικό ςυνοικιςμό τθσ Κορίνκου (ςελίδα 2).
Ρθγι: Οικογενειακό αρχείο οικογζνειασ Αντωνζλλθ.
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Τίτλοσ κυριότθτασ οικοπζδου ςτον Ρροςφυγικό ςυνοικιςμό τθσ Κορίνκου (ςελίδα 3).
Ρθγι: Οικογενειακό αρχείο οικογζνειασ Αντωνζλλθ.
.
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6.4. Άδεηα πεξίθξαμεο νηθνπέδνπ
Πξφζθπγαο θάηνηθνο ηνπ ζπλνηθηζκνχ δήηεζε θαη έιαβε άδεηα, απφ ην γξαθείν
νηθνδνκήζεσο Κνξίλζνπ θαη πεξηρψξσλ «πεξηηνηρίζεσο, νηθνπέδνπ». Παξαθάησ
παξαηίζεηαη ε άδεηα θαη ην παξάβνιν πνπ πιήξσζε ζην ηερληθφ επηκειεηήξην.

Άδεια περίφραξθσ οικοπζδου ςτον ςυνοικιςμό το ζτοσ 1930.
Ρθγι: Φωτογραφικό Αρχείο Μικραςιατικισ Στζγθσ Κορίνκου.
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Απόδειξθ πλθρωμισ παράβολου, ςτο τεχνικό επιμελθτιριο, για τθν περίφραξθ του οικοπζδου.
Ρθγι: Φωτογραφικό Αρχείο Μικραςιατικισ Στζγθσ Κορίνκου.
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6.5. Μέζνδνη θαη πιηθά θαηαζθεπήο ησλ πξνζθπγηθώλ θαηνηθηώλ
Σα πξνζθπγηθά ζπίηηα θαιχπηνπλ φιν ζρεδφλ ην θάζκα ησλ πιηθψλ πνπ ζπλαληά

θαλείο ζηηο ηζηνξηθέο
θαηαζθεπέο. Τπάξρνπλ πνιιά
θηηζκέλα απφ σκέο πιίλζνπο θαη
ζηέγε απφ πηζζφραξην ή
αξγφηεξα, θεξακίδηα, απφ
κπαγδαληί ή νπηνπιηλζνδνκή θαη
μχιηλα παηψκαηα θαη ζηέγε,
κνλψξνθα ή

δηψξνθα απφ ιηζνδνκή,
Οικογζνεια προςφφγων ,το ςπίτι ςτο βάκοσ από πλίνκουσ. Ρθγι:
Φωτογραφικό Αρχείο Μικραςιατικισ ςτζγθσ Κορίνκου.

νπηνπιηλζνδνκή,
πνιπθαηνηθίεο κηθηήο

θαηαζθεπήο κε νξηδφληηα ζηνηρεία απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη θέξνληεο
ιίζηλνπο ηνίρνπο.
ηνλ πλνηθηζκφ ηεο
Κνξίλζνπ νη θαηνηθίεο
είλαη κνλψξνθεο, ηζφγεηεο,
θαη ν ηχπνο ηνπο
θπξίαξρνο ηχπνο είλαη απφ
κπαγδαληί θαη ζπαληφηεξα
απφ πιίλζνπο. Δπίζεο
δηαζψδνληαη ηα εξείπηα
κηαο μχιηλεο θαηνηθίαο. Οη
Ο Μοναδικι Ξφλινθ ςωηόμενθ κατοικία ςτο Συνοικιςμό τθσ Κορίνκου.
Ρθγι: Φωτογραφικό Αρχείο Μικραςιατικισ Στζγθσ Κορίνκου.

πεξηζζφηεξεο θαηνηθίεο,

αλεμάξηεηα εάλ θηίδνληαη απφ ην θξάηνο ή ηνπο πξφζθπγεο
(πεξηπηψζεηο απηνζηέγαζεο), είραλ εκβαδφλ κεηαμχ 14-60 η.κ.
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Αθνινπζήζεθαλ δχν θπξίσο κέζνδνη θαηαζθεπήο:
Η Καηνηθίεο πνπ θαηαζθεπάζζεθαλ απφ ηελ ΔΑΠ θαη ηελ Πξφλνηα.
Η Καηνηθίεο κε απηνζηέγαζε. Παξαρψξεζε νηθνπέδσλ απφ ηελ ΔΑΠ.
Ζ αλέγεξζε γηλφηαλ απεπζείαο απφ ηδηψηεο ε απφ εξγνιάβνπο
(νηθνδνκηθή εηαηξεία).
Ο ζεκειίσζε ζηηο θαηνηθίεο πνπ θαηαζθεπάζζεθαλ απφ ηνπο εξγνιάβνπο ηεο ΔΑΠ
(κπαγδαληί) έρνπλ πέηξηλα ζεκέιηα θαη επηρξηζκέλε ιηζνδνκή κέρξη ην χςνο ησλ
πελήληα, εμήληα, πεξίπνπ εθαηνζηψλ πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Οη
θέξνληεο ηνίρνη θαη ηα ρσξίζκαηα ήηαλ θαηαζθεπαζκέλα απφ κπαγδαληί. Ζ ζηέγε
είλαη μχιηλε ζθεπαζκέλε απφ θεξακίδη θαη εγθηβσηηζκέλε ζε πεξηκεηξηθή θνξλίδα.
Ζ είζνδνο έρεη πξφζνςε ζην δξφκν κε πιαηχζθαιν θαη κε δχν ή ηξία ζθαιηά . Ζ
νηθνδνκή ζπλήζσο (ζε κηθξφηεξα νηθφπεδα) ήηαλ ηνπνζεηεκέλε ζηελ νηθνδνκηθή
γξακκή θαη αθήλνληαο πίζσ ηελ απιή.

Ρροςφυγικι κατοικία ςτον
Συνοικιςμό. Τφποσ κατοικίασ
τθσ ΕΑΡ. Διακρίνεται θ
κεμελίωςθ από επιχριςμζνθ
λικοδομι και οι φζροντεσ
τοίχοι από μπαγδαντί.
Ρθγι: Φωτογραφικό
Αρχείο Μικραςιατικισ
Στζγθσ Κορίνκου.

.
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Σα παηψκαηα θαη ηα ηαβάληα είλαη μχιηλα. Έλαο δηάδξνκνο θαιπκκέλνο ζπλήζσο κε
θεξακηθά πιαθάθηα, δηαζρίδεη θαηά κήθνο ηελ θαηνηθία θαη νδεγεί ζηελ πίζσ απιή,
δεμηά θαη αξηζηεξά ηνπ δηαδξφκνπ ππάξρνπλ ηα δχν δσκάηηα. Σν κεγαιχηεξν, απ‟
απηά ρξεζηκνπνηνχληαλ σο θαζηζηηθφ θαη ην άιιν ζαλ θνπδίλα. ην βάζνο πξνο ηελ
πιεπξά ηεο πίζσ απιήο ην έλα δσκάηην είρε έλα κηθξφ απνρσξεηήξην.
ηελ πιεπξά ηνπ ζπηηηνχ πνπ ππάξρεη θαησθέξεηα (ιφγσ ηνπ αλάγιπθνπ ηεο πεξηνρήο )
δεκηνπξγείηαη έλα κηθξφ ρακεινηάβαλν ππφγεην. Σν ππφγεην, νηθνγέλεηεο

κε πνιιά κέιε
ζπρλά ην κεηέηξεπαλ
ζε θαζηζηηθφ.
Αξγφηεξα νη
ηδηνθηήηεο
πξφζζεηαλ κηα κηθξή
θνπδίλα εμσηεξηθά
θαη ζε κία γσλία ηεο
κηθξήο απιήο
δεκηνπξγνχζαλ ην
πιπζηαξηφ.
Μικρι κατοικία ςτο λόφο του ςυνοικιςμοφ , διακρίνεται ο μυχόσ του
Κορινκιακοφ κόλπου και ςτο βάκοσ θ χερςονθςοσ του Θραίου (Γεράνια όρθ).
Ρθγι: : Φωτογραφικό Αρχείο Μικραςιατικισ Στζγθσ Κορίνκου.

Ρροςφυγικζσ κατοικίεσ ςτον Συνοικιςμό.
Ρθγι: Φωτογραφικό Αρχείο Μικραςιατικισ Στζγθσ Κορίνκου.
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6.6. Έθζεζε θαηαζθεπήο πξνζθπγηθήο νηθνδνκήο
από εκπεηξνηέρλε ηελ ρξνληά 1932.
(ΑΡΥΔΗΟ ΜΗΚΡΑΗΑΣΗΚΖ ΣΔΓΖ ΚΟΡΗΝΘΟΤ)

«

ΕΚΘΕΙ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ
Σνπ θνπ Κ………………..
( πλνηθηζκόο Αγ. ππξίδσλνο).

ΕΝ ΚΟΡΙΝΘΩ
Ο παξνύζα νηθνδνκή έζεηαη κνλόξνθνο ( κε νιηθό ύςνο 3,5
ειεύζεξνλ δε δσκαηίσλ 3,00) ζ’ απαξηίδεηαη εθ δύν δσκαηίσλ
θαη δηαδξόκνπ, ζα ρξεζηκεύζε σο θαηνηθία ηνπ ηδηνθηήηνπ.
Σα ζεκέιηα θαη κέρξη ζηάζκεο δαπέδνπ θαηαζθεπαζζήζνληαη εμ
αζβεζηνιηζνδνκήο (αλαινγία ακκνθνλίαο 1-2 ½ θαη 100ριγ
ηζηκέληνπ) πάρνπο 0,50 ηνπνζεηνπκέλνπ εηο κελ ηα ζεκέιηα Γήξνο
Μπεηόλ (αλαινγίαο 300ριγ ηζηκέληνπ) σο νξίδνπζη νη
αληηζεηζκηθνί θαλνληζκνί.
Από ηεο ζηάζκεο δαπέδνπ θαη άλσ νη εμσηεξηθνί θαη εζσηεξηθνί
ηνίρνη θαηαζθεπαζζήζνληαη Ξπιόπεθηνη (Μπαγδαληί). Οη
θαηαθόξπθνη γσληαίνη νξζνζηάηαη έζνληαη ιαηάθηα 0,10 Υ 0,10
νη δε ελδηάκεζνη εθ θαδξνλίσλ 0,07 Υ 0,07 θαη 0,005 Υ 0,07 ζα
ζπλδεζώζη δηα ηελ πιεζηεζηέξαλ αζθάιεηαλ θαη δηα αδεηξώλ
ζπλδέζκσλ (ζηδεξνγσλίαη, ζηδεξά ηαπ θ.ι.π. ). Η μπιεία έζηαη
ιεπθή εθ Ρνπκαλίαο θαη αξίζηεο πνηόηεηνο.
Η μύιηλε ζηέγε ζα επηθαιπθζεί δηα θεξάκσλ εγρσξίνπ ηύπνπ.
Γεληθώο εηο άπαζα ηελ θαηαζθεπήλ ζα ηεξεζώζη πάληεο νη
ηζρύνληεο αληηζεηζκηθνί θαλνληζκνί.
Ελ Κνξίλζσ 4 Ινπιίνπ 1932
Εκπεηξνηέρλεο

»
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Ζκκεςθ καταςκευισ οικοδομισ.
Ρθγι: Φωτογραφικό Αρχείο Μικραςιατικισ Στζγθσ Κορίνκου.
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6.7. Ύδξεπζε, απνρέηεπζε
Όπσο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ζπλνηθηζκνχο δελ ππάξρνπλ ππνδνκέο χδξεπζεο θαη
απνρέηεπζεο, έηζη θαη ζηνλ πλνηθηζκφ ηεο Κνξίλζνπ είλαη αλχπαξθηεο. Σα ζπίηηα

είραλ πεγάδηα γηα
ηελ πξνκήζεηα ηνπ
λεξνχ. Σν λεξφ ηεο
πεξηνρήο φκσο, ιφγσ
ηεο κεγάιεο
πεξηεθηηθφηεηαο
αιάησλ ήηαλ
αθαηάιιειν γηα
πφζε. Σελ έιιεηςε
πφζηκνπ λεξνχ ηελ
αλαπιήξσλαλ
Ρθγάδι ςτθν αυλι προςφυγικισ κατοικίασ ςτον Συνοικιςμό. πδξνπψιεο,
Μικραςιατικισ Στζγθσ Κορίνκου.

νη νπνίνη Ρθγι: Φωτογραφικό Αρχείο

εκπνξεχνληαλ απηφ.
Τπήξραλ θάπνηα πεγάδηα πνπ είραλ θαιχηεξεο πνηφηεηαο λεξφ θαη νη
λνηθνθπξέο πεξίκελαλ ζηε ζεηξά λα πάξνπλ κηα ζηάκλα λεξφ.
Ο απνρέηεπζε ησλ νηθηαθψλ ιπκάησλ γίλνληαλ κε ηελ θαηαζθεπή βφζξσλ. Σν
έδαθνο ηεο πεξηνρήο ήηαλ ακκψδεο θαη ζε πεξίπησζε βξνρήο, παξαζπξφηαλ ην
ρψκα απφ ην λεξφ , ιφγσ ηνπ επηθιηλνχο ηνπ εδάθνπο θαη νη δξφκνη κεηαηξέπνληαλ
ζε λεξνθαγσκέλα θαη ιαζπσκέλα απιάθηα.
Οη λνηθνθπξέο; γηα λα δεζηάλνπλ ιίγν ην ζπηηηθφ ηνπο , θηηάρλαλε πηηνχιεο,
θαξβνπλφπηηεο. Μαδεχαλε απφ ην ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ πνπ ήηαλε ζε θνληηλή
απφζηαζε, θαξβνπλίδηα, πεξηζζεχκαηα θάξβνπλνπ απφ ηνλ εθνδηαζκφ ησλ ηξέλσλ,
ηα αλαθαηεχαλε κε άρπξν, άκκν θαη λεξφ, ηηο ζηεγλψλαλε ζηνλ ήιην θαη ηνλ ρεηκψλα
ηηο θαίγαλε ζηηο θνπθνχδεο. Οη θνπθνχδεο ήηαλ θπιηλδξηθέο κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο
κε ζθάξα∙ εθεί έθαηγαλ ηηο πηηνχιεο. Αξγφηεξα θαηαζθεχαζαλ θαη ηδάθηα.
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6.8. πκθσλεηηθό γηα ηελ θαηαζθεπή βόζξνπ. Έθζεζε θαηαζθεπήο.
Παξαθάησ παξαηίζεηαη ζπκθσλεηηθφ κεηαμχ εξγνιάβνπ θαη ηδηνθηήηε γηα
ηελ θαηαζθεπή βόζξνπ.
Ζ… αλαιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή μεξνιηζνδνκήο θαη ιηζνδνκήο παξεηάο βφζξνπ
ζπλνηθηζκνχ Αγ. ππξίδσλνο. Ύςε ιηζνδνκήο … βφζξνπ δηακέηξνπ (3) ηξηψλ
κέηξσλ νξίδεηαη (0,50) εκίζεην κέηξνπ, χςνο δε μεξνιηζνδνκήο νξίδεηαη πέληε (5)
κέηξα. Πιάηνο εμ (0,50) εκίζεην κέηξνπ. Σηκή θαη‟απνθνπή θαη δηα ην … ηνχην
χςνο νξίδεηαη δξαρκαί νθηαθφζηαη (800) ήηνη δηα ηα (5 ½ ) πέληε θαη θαη εκίζεην
κέηξα. Δλ πεξηπηψζεη φκσο … θαη‟ αλαινγία πξνο ησλ άλσ ηηκψλ. Αη πιεξσκαί
ζα γίλνληαη θάζε άββαην απφγεπκα. …
…
Κφξηλζνο ηε 3ε Ηνπλίνπ 1928 »
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Ρθγι: Φωτογραφικό Αρχείο Μικραςιατικισ Στζγθσ Κορίνκου.
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ΠΡΟΦΤΓΗΚΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ ΤΝΟΗΚΗΜΟΤ

Σν θσηνγξαθηθφ πιηθφ απηήο ηεο ελφηεηαο πξνέξρεηαη
είηε απφ ην θσηνγξαθηθφ αξρείν ηνπ πιιφγνπ «Μηθξαζηαηηθή ηέγε
Κνξίλζνπ» είηε απφ επηηφπηα θσηνγξάθεζε ησλ πξνζθπγηθψλ θαηνηθηψλ,
πνπ έρνπλ απνκείλεη ζηνλ πλνηθηζκφ ηεο Κνξίλζνπ.
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Προςφυγικι κατοικία 1,
Οδόσ Εφρου (πρώθν Μαγνθςίασ) και Κυρινθσ γωνία.

Εικόνα Αρχείου.
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Προςφυγικι κατοικία 2,
Οδόσ Εφρου (πρώθν Μαγνθςίασ) και Κυρινθσ γωνία.
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Προςφυγικι κατοικία 3,
Οδόσ Αϊδινίου 10.

Εικόνα Αρχείου.
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Προςφυγικι κατοικία 4,
Οδόσ Αϊδινίου 6.
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Προςφυγικι κατοικία 5,
Οδόσ Φιλαδζλφειασ 4.

Εικόνα Αρχείου.
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Προςφυγικι κατοικία 6,
Οδόσ Κυρινθσ και Διογζνουσ 17 (πρώθν
Ποςειδωνίασ) γωνία.

Εικόνα Αρχείου.
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Προςφυγικι κατοικία 7,
Οδόσ Ιςκμίασ 20.

111

Προςφυγικι κατοικία 8,
Οδόσ Ιςκμίασ.
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Προςφυγικι κατοικία 9,
Οδόσ Προφςθσ 3.
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Προςφυγικι κατοικία 10,
Οδόσ αγγάριου.

Εικόνα Αρχείου.
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Προςφυγικι κατοικία 11,
Οδόσ Κωνςταντινουπόλεωσ και Ερμουπόλεωσ (πρώθν Ερμοφ) 23
γωνία. Ζδρα ςυλλόγου «ΜΙΚΡΑΙΑΣΙΚΗ ΣΕΓΗ ΚΟΡΙΝΘΟΤ»
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Προςφυγικι κατοικία 12,
Οδόσ Νικομιδειασ 19.
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Προςφυγικι κατοικία 13,
Λεωφόροσ Ακθνών 112.

Εικόνα Αρχείου.
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Προςφυγικι κατοικία 14,
Λεωφόροσ Ακθνών και Οδόσ Πόντου (πρώθν πυρίδωνοσ) 106
γωνία.

Εικόνα Αρχείου.
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Προςφυγικζσ κατοικίεσ 15,16,
Οδόσ Κωνςταντινουπόλεωσ και Πόντου γωνία.

Εικόνα Αρχείου.
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Προςφυγικι κατοικία 17,
Οδόσ Κωνςταντινουπόλεωσ.

Εικόνα Αρχείου.
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Προςφυγικι κατοικία 18
Οδόσ Κωνςταντινουπόλεωσ 7.

Προςφυγικι κατοικία 19,
Οδόσ Βοςπόρου 7.
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Προςφυγικι κατοικία 20,
Οδόσ Νικομιδειασ και Αποςτόλου Παφλου.

Προςφυγικι κατοικία 21,
Οδόσ Αποςτόλου Παφλου 21.
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Προςφυγικι κατοικία 22,
Οδόσ Κοραι 5.

Εικόνα Αρχείου.
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Προςφυγικι κατοικία 23,
Οδόσ Απόλλωνοσ 13.

Προςφυγικι κατοικία 24,
Οδόσ Απόλλωνοσ 12.
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Προςφυγικι κατοικία 25,
Οδόσ Λουτρακίου.

Προςφυγικι κατοικία 26,
Οδόσ Ακαναςίου ακελαρίου 1ᴬ.
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Προςφυγικι κατοικία 27,
Οδόσ Ακαναςίου ακελαρίου 4.

Προςφυγικι κατοικία 28,
Οδόσ Αποςτόλου Παφλου 7.
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Προςφυγικι κατοικία 29,
Οδόσ Αποςτόλου Παφλου και Ακαναςίου ακελαρίου 10.

Προςφυγικι κατοικία 30,
Οδόσ Κωνςταντινουπόλεωσ.
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Προςφυγικι κατοικία 31,
Οδόσ μφρνθσ 3.

Προςφυγικι κατοικία 32,
Οδόσ μφρνθσ 9.
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Προςφυγικι κατοικία 33,
Οδόσ μφρνθσ.
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Προςφυγικι κατοικία 34,
Οδόσ Νικομιδειασ 10.
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Προςφυγικι κατοικία 35,
Οδόσ Κορίνκου 100.

Εικόνα Αρχείου.
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Προςφυγικι κατοικία 36, Οδόσ Διογζνουσ
8.
Μοναδικι ξφλινθ κατοικία.

Εικόνα Αρχείου.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8
Ζ Κνηλσληθή δσή ζηνλ πλνηθηζκό
Μέζα απφ ηε θηψρεηα, ηελ πείλα , ηελ θφιαζε ηεο αξξψζηηαο, ηνπ θαηαηξεγκνχ κηα
άιιε δσή ζα μεπεδήζεη, κηα δσή γεκάηε ιάκςε, νκνξθηά, δχλακε, καρεηηθή, ζε δφμα
ηνπ αλζξψπηλνπ κεγαιείνπ.

8.1. Δθθιεζία.
Έλα απφ ηα πξψηα
κειήκαηα ησλ θαηνίθσλ
ηνπ ζπλνηθηζκνχ ήηαλ ε
νξγάλσζε ηεο
ζξεζθεπηηθήο ηνπο δσήο .

Ο πξψηε εθθιεζία ήηαλ
μχιηλε, παξάγθα,
αθηεξσκέλε ζηελ
Παλαγία, Κνίκεζε ηεο
Θενηφθνπ,
θαηαζθεπαζκέλε κε
ζπιινγηθή εξγαζία. Οη
πξφζθπγεο ελαπφζεζαλ ηα
ηεξά ηνπο θεηκήιηα, πνπ κε
απηνζπζία κεηέθεξαλ απφ
ηελ Παηξίδα, ζηελ εθθιεζία
πνπ αλεγέξζε κε ηα δηθά
ηνπο ρέξηα θαη κφρζν.

Ρροςφυγόπουλα του κατθχθτικοφ μπροςτά ςτθν ξφλινθ εκκλθςία.
Ρθγι: Φωτογραφικό Αρχείο Μικραςιατικισ Στζγθσ Κορίνκου.

Στον ξφλινο Ναό της κοιμήσεως της
Θεοτόκου μνημόσυνο για τον Ελ. Βενιηζλο.
Ρθγι: Φωτογραφικό Αρχείο Μικραςιατικισ
Στζγθσ Κορίνκου.
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Κειμιλια από τισ πατρίδεσ.
Ρθγι: Φωτογραφικό Αρχείο Μικραςιατικισ Στζγθσ Κορίνκου.
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Κειμιλια από τισ πατρίδεσ.
Ρθγι: Αρχείο Μικραςιατικισ Στζγθσ Κορίνκου
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Ο Πξψηνο ηεξέαο ηνπ λανχ, ν παηήξ
Νηθφιανο
Λάζθαξεο
Βεξδειήο.
Γελλήζεθε ζηελ Σήλν ην 1873,
θαηαγφκελνο απφ νηθνγέλεηα θησρψλ
ζθνπγγαξάδσλ, ρεηξνηνλήζεθε απφ
ηνλ Υξπζφζηνκν κχξλεο ην 1921.

Εσγξαθηθφ
έξγν
Νηθφιανπ Λάζθαξε.

ηνπ

παηέξα

Σν 1931 ν παηήξ, Νηθφιανο ηεθ.
Εαθεηξηάδεο, έγηλε ν δεχηεξνο ηεξέαο ηνπ
λανχ, θαηαγφηαλ απφ ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε.

Σν 1932 ν ζπλνηθηζκφο έγηλε ελνξία, ε
Σξίηε ελνξία ηεο Κνξίλζνπ.
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Διοριςμόσ ψάλτθ ςτον Ιερό Ναό τθσ Ραναγίασ.
Ρθγι: Φωτογραφικό Αρχείο Μικραςιατικισ Στζγθσ Κορίνκου.
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Απφ ην 1945 αλέιαβε ν παηήξ
Νεθηάξηνο Μαξκαξηλφο, πνπ
θαηαγφηαλ απφ ηελ Αίγηλα. Ο
παηήξ ζπλδέζεθε απφιπηα κε
ηνπο πξφζθπγεο, ππεξέηεζε κε
ζζέλνο ηελ Δθθιεζία θαη ην
πνίκληφ ηνπ θαη είλαη κέρξη
ζήκεξα ζε βαζηά γεξάκαηα ε
ζεβάζκηα πξνζσπηθφηεηα ηνπ
πλνηθηζκνχ.

Σν 1952 απνθαζίζηεθε λα ρηηζζεί λέα εθθιεζία, ζηε ζέζε ηεο μχιηλεο, ην έξγν απηφ
αλαηέζεθε ζηνλ κεραληθφ Γ.
Πεηξηηζφπνπιν. Σν 1954
κεηαθέξζεθαλ ηα θεηκήιηα θαη
ην ηέκπιν ζηε αίζνπζα ζηε
απέλαληη πιεπξά ηνπ δξφκνπ,
Λεσθφξνπ Κνξίλζνπ θαη ζηηο
15 Απγνχζηνπ 1954
ζεκειηψζεθε ν λένο λαφο. Ζ
Αίζνπζα, έλα θηίξην απέλαληη
απφ ηνλ λαφ, εμππεξέηεζε ηηο
ιαηξεπηηθέο αλάγθεο έσο φηνπ
απνπεξαησζεί ν ππφ αλέγεξζε
λαφο.
Τελετι κεμελίωςθσ του νζου Ιεροφ Ναοφ. Ο νζοσ Ναόσ εκεμελιϊκθ
ςτισ 15-8-1954 από τον Μθτροπολίτθ Κορίνκου κφριο Ρροκόπιο
Ρθγι: Φωτογραφικό Αρχείο Μικραςιατικισ Στζγθσ Κορίνκου.
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Οιφθιεξνο ν Ναφο θαηαζθεπάζζεθε κε πξνζσπηθή εξγαζία απφ ηνπο ηφηε ελνξίηεο
κεηά ην πέξαο ηεο Λεηηνπξγίαο ηεο Κπξηαθήο.
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Πλοι μαηί ςτο χτίςιμο του Ναοφ. Ρθγι: Φωτογραφικό Αρχείο Μικραςιατικισ Στζγθσ Κορίνκου.

Οι μακθτζσ του ςχολείου με τον δάςκαλο κ. Γιάννθ Μπαλαφοφτα ςυμμετζχουν ςτο ζργο
αποπεράτωςθσ του ναοφ.
Ρθγι: Φωτογραφικό Αρχείο Μικραςιατικισ Στζγθσ Κορίνκου.
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Θ μεταφορά του Τζμπλου του Ναοφ.
Ρθγι: Φωτογραφικό Αρχείο Μικραςιατικισ Στζγθσ Κορίνκου.

Ο λένο λαφο αθηεξσκέλνο, φπσο ν πξνεγνχκελνο ζηελ Κνίκεζε ηεο Θενηφθνπ,
ιεηηνχξγεζε απφ ην 1957 θαη ηειηθά απνπεξαηψζεθε θαη εγθαηληάζηεθε ην 1959.

Από τα εγκαίνια του Ναοφ. Ρθγι: Φωτογραφικό Αρχείο Μικραςιατικισ ςτζγθσ Κορίνκου.
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Ο ηεξφο λαφο ηεο θνίκεζεο ηεο Θενηφθνπ.
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8.2. Δθπαίδεπζε
Ζ κφξθσζε ησλ
πξνζθπγφπνπισλ,
ήηαλ απφ ηηο
πξσηαξρηθέο
θξνληίδεο ησλ
θαηνίθσλ ηνπ
πλνηθηζκνχ. Σν
πξψην ζρνιείν ήηαλ
κηα παξάγθα πνπ
θαηαζθεπάζζεθε
ζρεδφλ ακέζσο κε
ηελ εγθαηάζηαζε
ηνπο ζηνλ
ζπλνηθηζκφ.
Μακθτζσ μπροςτά από το ξφλινο ςχολείο (παράγκα) με τθν δαςκάλα τουσ.
Ρθγι: Φωτογραφικό Αρχείο Μικραςιατικισ Στζγθσ Κορίνκου.

ηα κέζα ηεο
δεθαεηίαο ηνπ „30
αλεγέξζεθε ην
Γεκνηηθφ ρνιείν
ν
(4 Γεκνηηθφ) πνπ
ζήκεξα απνηειεί
ηελ κηα πηέξπγα ηνπ
κεγαιχηεξνπ
ζρνιείνπ πνπ
ρηίζζεθε αξγφηεξα.

Μακθτζσ μπροςτά ςτο νζο ςχολείο με τον δάςκαλό τουσ κ. Βαγγζλθ Αλεξόπουλο.
Ρθγι: Φωτογραφικό Αρχείο Μικραςιατικισ Στζγθσ Κορίνκου.
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Γυμναςτικζσ επιδείξεισ ςτο ςχολείο.
Ρθγι: Φωτογραφικό Αρχείο Μικραςιατικισ Στζγθσ Κορίνκου.

Μακθτζσ του ςχολείου με τςάπεσ βοθκοφν ςτθ διάνοιξθ αυλακιϊν για τθν υδροδότθςθ του ςχολείου.
Ρθγι: Φωτογραφικό Αρχείο Μικραςιατικισ Στζγθσ Κορίνκου.

144

ΠΡΟΦΤΓΙΚΟ ΤΝΟΙΚΙΜΟ ΚΟΡΙΝΘΟΤ «ΙΩΝΙΑ»

8.3. Αζιεηηζκόο
Οη πξψηνη θάηνηθνη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, θαηάθεξαλ λα νξγαλψζνπλ ηελ
δσή ηνπο. Γεκηνχξγεζαλ αζιεηηθά ζσκαηεία θαη πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο.

ΑΡΖ ΚΟΡΗΝΘΟΤ ην πξψην αζιεηηθφ ζσκαηείν ηνπ πξνζθπγηθνχ ζπλνηθηζκνχ
ηδξχζεθε ην 1929.

Στα γραφεία του ακλθτικοφ ςυλλόγου Άρθσ.
Ρθγι: Φωτογραφικό Αρχείο Μικραςιατικισ
Στζγθσ Κορίνκου.

Ο Άρθσ κυπελλοφχοσ
Ρθγι: Φωτογραφικό Αρχείο Μικραςιατικισ Στζγθσ
Κορίνκου.
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Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ ηδξχζεθε ην 1950 ζηα Αζπξνρψκαηα ηνπ πλνηθηζκνχ
απφ πξφζθπγεο, ζε αλάκλεζε ηεο κηθξαζηαηηθήο νκάδαο.

Ρθγι: Αρχείο Μικραςιατικισ Στζγθσ Κορίνκου.

146

ΠΡΟΦΤΓΙΚΟ ΤΝΟΙΚΙΜΟ ΚΟΡΙΝΘΟΤ «ΙΩΝΙΑ»

8.4. Πξνζθνπηζκόο
ε

4 νκάδα πξνζθφπσλ απνηεινχκελε απφ πξνζθπγφπνπια ηνπ πλνηθηζκνχ.

Ρθγι: Αρχείο Μικραςιατικισ Στζγθσ Κορίνκου.
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8.5. Φηιαξκνληθή
Νένη απφ ηνλ πλνηθηζκφ ζπκκεηέρνπλ ζηε θηιαξκνληθή Κνξίλζνπ.

Φιλαρμονικι Κορινκίων. Ρθγι: Αρχείο Μικραςιατικισ Στζγθσ Κορίνκου
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8.6. Πνιηηηζκόο
ηνλ πλνηθηζκφ ηδξχζεθε ν Υξηζηηαληθόο ύιινγνο «Απόζηνινο Παύινο» θαη
ην 1949 ν ζχιινγνο «Πξννδεπηηθόο θαη Μνξθσηηθόο ύιινγνο ε Αλόξζσζηο».
Οη πξψηνη θάηνηθνη ηνπ πλνηθηζκνχ , ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, θαηάθεξαλ λα
νξγαλψζνπλ ηε δσή ηνπο. ηνλ ζπλνηθηζκφ είραλ δχν θαθελεία φπνπ ζπλήζσο
έπηλαλ ηνλ θαθέ ην πξσί νη γέξνληεο αιιά θαη ηαβέξλα ζηνλ ρψξν πνπ είλαη ζήκεξα
ε πιαηεία.
Σν κεγάιν ενξηαζηηθφ γεγνλφο φκσο ζηνλ πλνηθηζκφ ήηαλ ην παλεγχξη ηεο
Παλαγίαο ην Γεθαπεληαχγνπζην. Σελ παξακνλή γηλφηαλ ην αδηαρψξεην, ζηνλ
Δζπεξηλφ, ζηνλ Η. Ναφ
ηεο Κνίκεζεο ηεο
Θενηφθνπ θαη έπεηηα
αθνινπζνχζε ην γιέληη,
κε ρνξνχο θαη ηξαγνχδηα
ηεο Παηξίδαο θαη
δηαξθνχζε κέρξη αξγά ην
βξάδπ.

Δεκαπενταφγουςτο
ςτον Συνοικιςμό.
Ρθγι: Φωτογραφικό Αρχείο
οικογζνειασ Αντωνζλλθ

Εκδρομι του ςυλλόγου "Απόςτολοσ Ραφλοσ".
Ρθγι: Φωτογραφικό Αρχείο Μικραςιατικισ Στζγθσ Κορίνκου.
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Δεκαπενταφγουςτο ςτον Συνοικιςμό.
Ρθγι: Φωτογραφικό Αρχείο οικογζνειασ Αντωνζλλθ.
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8.7. Κνηλσληθά ζηηγκηόηππα ζηνλ ζπλνηθηζκό Κνξίλζνπ

Αγορά τροφίμων από πλανόδιο μανάβθ. Διακρίνεται θ περίτεχνθ διακόςμθςθ ςτο κάρο.
Ρθγι: Φωτογραφικό Αρχείο οικογζνειασ Αντωνζλλθ

Εκδρομι
Ρθγι: Φωτογραφικό Αρχείο Μικραςιατικισ Στζγθσ Κορίνκου.
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Οη πξφζθπγεο ππέκεηλαλ κχξηεο ηφζεο θαθνπρίεο θαη ζα λα κελ έθζαλαλ
απηέο δέρζεθαλ θαη ην ρηχπεκα ηνπ Δγθέιαδνπ ζηελ Κφξηλζν ην 1928.

Συςςίτιο ςειςμοπακϊν προςφφγων ςτθν Κόρινκο.
Ρθγι: Φωτογραφικό Αρχείο Μικραςιατικισ Στζγθσ Κορίνκου.

Συλλογικι εργαςία.
Ρθγι: Φωτογραφικό Αρχείο οικογζνειασ Αντωνζλλθ
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8.8. Μηθξαζηαηηθή ηέγε Κνξίλζνπ.
Σν 1989 άξρηζε άηππα λα ιεηηνπξγεί ζχιινγνο πξνζθχγσλ ηνπ πλνηθηζκνχ θαη ην
1992 ηδξχζεθε θαη ηππηθά
κε θαηαζηαηηθφ, ε
«Μηθξαζηαηηθή ηέγε
Κνξίλζνπ». Ο ζχιινγνο
απηφο απφ ηελ ζηηγκή πνπ
ππήξμε απνηειεί ηνλ
ζεκαηνθχιαθα ηνπ
πξνζθπγηθνχ θφζκνπ ηεο
Κνξίλζνπ. Σν έξγν ηνπ
είλαη δηαξθέο,
αλεθηίκεην, θαη
θαηαμησκέλν.
Θ προςφυγικι κατοικία, ζδρα τθσ "Μικραςιατικισ Στζγθσ Κορίνκου".

Ηδξπηηθφ κέινο θαη πξφεδξνο ηνπ ζπιιφγνπ, ε
ζπληαμηνχρνο
εθπαηδεπηηθφο θ.
Βαζηιηθή
Δπζηξαηηάδνπ, ε
ςπρή θαη ε
θηλεηήξηνο δχλακεο
απηνχ. Ο ζχιινγνο
νξγαλψλεη πιείζηεο
πλεπκαηηθέο
εθδειψζεηο ,
αθηεξψκαηα ζε
ζπγγξαθείο , ζε
Θ πρόεδροσ τθσ
κνπζηθνχο ζπλζέηεο, ζε εμέρνπζεο πξνζσπηθφηεηεο,
Μικραςιατικισ Στζγθσ Κορίνκου,
κ. Βαςιλικι Ευςτρατιάδου

επίζεο εθδξνκέο ζπκκεηνρήο ζε ζπλαληήζεηο
Μηθξαζηαηψλ θαη ζπλέδξηα.
Οξγαλψλεη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο,
ζπλαπιίεο αιιά θαη επηζθέςεηο ζηνπο
γελέζιηνπο ηφπνπο. Γηαηεξεί ηκήκαηα
παξαδνζηαθψλ ρνξψλ θαζψο θαη
ρνξσδηαθφ ηκήκα.

Κάζε ρξφλν ν ζχιινγνο εθδίδεη έλα εμαηξεηηθά θαιαίζζεην θαη πνηνηηθφ εκεξνιφγην
κε δηαθνξεηηθή ζεκαηνινγία θαη νξγαλψλεη ηα «Μηθξαζηαηηθά», ηξηήκεξν
εθδειψζεσλ ηνλ επηέκβξην, εθδήισζε ηηκήο θαη κλήκεο ησλ ζπκάησλ ηεο
Μηθξαζηαηηθήο Καηαζηξνθήο.
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ε άξζξν ηεο Η. Μεηξφπνιεο Κνξίλζνπ αλαθέξεη ηνλ Ι. Ναό Κνηκήζεσο ηεο
Θενηόθνπ Ισλίαο Κνξίλζνπ εηέιεζε ηελ Θ. Λεηηνπξγία ν εβ. Μεηξνπνιίηεο καο θ.
Δηνλύζηνο ρζεο Κπξηαθή, 17 επηεκβξίνπ 2016, ζην πιαίζην εθδειώζεσλ κλήκεο γηα
ηηο Αιεζκόλεηεο Παηξίδεο κε ηνλ γεληθό ηίηιν «ΜΙΚΡΑΙΑΣΙΚΑ 2017», πνπ
δηνξγαλώλεη γηα 25ε ζπλερή ρξνληά ε «Μηθξαζηαηηθή ηέγε Κνξίλζνπ». Αθνινχζεζε
πεξηθνξά ησλ εηθφλσλ, θεηκειίσλ ηεο ρακέλεο παηξίδαο θαη θαηάζεζε ζηεθάλσλ ζην
κλεκείν Μηθξαζηαηψλ πξνζθχγσλ Ησλίαο Κνξίλζνπ,

Ο εικόνα τθσ Ραναγίασ, από το τζμπλο
του ναοφ Κοίμθςθσ τθσ Θεοτόκου, που
ζφεραν οι πρόςφυγεσ από το Σαίπι.
Μικραςιατικά 2017

Ο Λειτουργία. Θ Σθμαία του ςυλλόγου
"Μικραςιατικι Στζγθ Κορίνκου"
Ρθγι: Ιςτοςελίδα Ι .Μθτροπόλεωσ Κορίνκου.

Το ςτεφανωμζνο μνθμείο τθσ Μικραςιατικισ Καταςτροφισ,
ςτθν Κεντρικι πλατεία του Συνοικιςμοφ Ιωνία τθσ Κορίνκου.
Θ περιφορά των εικόνων, από
μακθτζσ του 4ου Γυμναςίου
Μικραςιατικά 2017.

Μικραςιατικά 2017.
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Ρεριφορά των ιερϊν εικόνων.
Ρθγι: Ιςτοςελίδα Ι .Μθτροπόλεωσ Κορίνκου.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9

ν

Δπίινγνο. Πξνζηαζία, απνθαηάζηαζε
ηνπο πξνζθπγηθνχο ζπλνηθηζκνχο ν ηξφπνο δσήο θαη ε θαζεκεξηλφηεηα ησλ
πξνζθχγσλ ραξάθηεθε ζηνπο ρψξνπο ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο θαη κεηαζρεκαηίζζεθε
κέζα ζηνλ ρξφλν. Μαδί κε απηνχο ράλνληαη κλήκεο, άλζξσπνη, θνηλσληθέο δνκέο,
γεηηνληέο, έζηκα. Δίλαη απαξαίηεην λα βνεζήζνπκε φινη ζηε δηαδηθαζία πξνζηαζίαο θαη
θαηαλφεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θαη ηζηνξηθήο θιεξνλνκηάο καο. πίηηα θηηζκέλα κε
αλζξψπηλα κέηξα, κε θχξην ζηνηρείν ηε δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθφηεηαο ζηηο γεηηνληέο,
πνπ ηφζν ιείπεη απφ φιεο ηηο κεγάιεο πφιεηο.

ηνλ πξνζθπγηθφ πλνηθηζκφ ηεο Κνξίλζνπ «Ησλία», ε ιαίιαπα ηεο αλνηθνδφκεζεο
θαη ηεο ηζηκεληνπνίεζεο, αληηθαηέζηεζε ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πξνζθπγηθψλ
θαηνηθηψλ κε κηθξναζηηθέο δηψξνθεο ε ηξηψξνθεο πνιπθαηνηθίεο θαη ζπγρξφλσο
δηαθνξνπνηήζεθε ε θνηλσληθή ζχλζεζε ησλ θαηνίθσλ. Δπίζεο ηα κέηξα απηψλ ησλ
θαηνηθηψλ είλαη δπζαλάινγα ησλ κέηξσλ ησλ ζχγρξνλσλ νηθηζηηθψλ αλαγθψλ ,ηνπ
κηθξναζηηθνχ θαηαλαισηηθνχ πξνηχπνπ θαη δελ είλαη πιένλ βηψζηκα. Παξάιιεια ην
θφζηνο ζπληήξεζεο είλαη κεγάιν, γη‟ απηφ πνιιέο θαηνηθίεο είλαη πιένλ αθαηνίθεηεο,
εηνηκφξξνπεο θαη θάπνηνη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο θαηάζηξεςαλ ηελ ζθεπή ηνπο γηα
λα κελ ρξεψλνληαη θαη ην θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο.
Οη άλζξσπνη έρνπλ δηθαίσκα λα γλσξίζνπλ ηηο ξίδεο ηνπο, πνχ έδεζαλ νη πξφγνλνί
ηνπο, ηνπο ηφπνπο θαη ηα ηεξά ηνπο. Δίλαη απαξαίηεην λα θαηαγξαθνχλ, κε
ιεπηνκέξεηα, κε ππνκνλή, νη ελαπνκείλαληεο ρψξνη θαζψο θαη λα δηαζσζνχλ ηα
αληηθείκελα, ηα δνκηθά ζηνηρεία ησλ θηηξίσλ πξηλ ηα θαηαβξνρζίζεη ε « αλάπηπμε».

Οη πξνζθπγηθέο θαηνηθίεο ζηνλ πλνηθηζκφ «Ησλία» ηεο Κνξίλζνπ δελ απνηεινχλ
ζήκεξα, έλα εληαίν ζχλνιν, δελ δηαηήξεζαλ ηελ ρσξηθή ζπλνρή ηνπο, αιιά
βξίζθνληαη δηάζπαξηεο ζε φιε ηε έθηαζε ηνπ ζεκεξηλνχ νηθηζκνχ. ηηο θαηνηθίεο
πνπ δηαηεξνχληαη αθφκε θαη δελ έρνπλ θαηεδαθηζηεί, έρνπλ γίλεη παξεκβάζεηο,
πξνζζήθεο επηζθεπέο θαη θάπνηεο απφ απηέο είλαη εξεηπσκέλεο θαη εηνηκφξξνπεο. Ζ
θαηάζηαζε απηή δελ βνεζά ζην αλαθεξπρζεί ηκήκα ηνπ ζπλνηθηζκνχ σο δηαηεξεηέν,
φπσο νη πνιπθαηνηθίεο ηεο ιεσθφξνπ Αιεμάλδξαο ζηελ Αζήλα, γηαηί δελ δηαηεξεί
πιένλ ηελ ηαπηφηεηα ηεο πξνζθπγηθήο νηθηζηηθήο πεξηνρήο, ηεο γεηηνληάο ησλ
πξνζθχγσλ. Δλαπνκέλεη φκσο αθφκα ε ιύζε, εθαξκνζκέλε ζπρλά ζηηο
Δπξσπατθέο Υώξεο, ηεο «κεηαθνξάο» θάπνησλ αληηπξνζσπεπηηθώλ θαηνηθηώλ
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ζε ζπγθεθξηκέλν ρώξν θαη δεκηνπξγία ελόο αλνηθηνύ κνπζείνπ, ελόο πξόηππνπ
ρσξηνύ, πξνζθπγηθήο θαηνηθίαο, πξνζθπγηθήο κλήκεο, πξσηνπνξηαθφ γηα ηα
Διιεληθά δεδνκέλα.
Θα πξέπεη λα αιιάμνπκε ηελ λννηξνπία ηνπ «δηαηεξεηένπ» ζηε Διιάδα, γηαηί δελ είλαη
κφλν νη κεγάιεο θαηνηθίεο πινπζίσλ αζηψλ ε ηα λενθιαζηθά θηίζκαηα, ηα δεκφζηα
θηίξηα αιιά θαη νη θησρέο παξάγθεο, ηα κηθξά κπαγδαληί ζπηηάθηα πιίζηλα ησλ
πξνζθχγσλ, πνπ θνπβαινχλ ζηνηρεία πνιηηηζκνχ θαη ηζηνξίαο θαη έρνπλ κεξίδην
ζπκκέηνρεο ζηε ηζηνξία ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Δίλαη
αθφκε ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηάβαζεο απφ ηα παξαδνζηαθά πιηθά θαη κεζφδνπο ζην
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, αιιά θαη ηεο κεηάβαζεο απφ ηα κηθξά ζπλεξγεία καζηφξσλ ζην
ζχζηεκα ησλ εξγνιάβσλ θαη ησλ πην καδηθψλ θαηαζθεπψλ.

Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο είλαη απαξαίηεηε ε δηαηήξεζή ηνπο κέζα ζην νινέλα
θαη πην απξφζσπν ηνπίν ηεο πφιεο.
Δίλαη απαξαίηεην λα απνηππσζνχλ νη πξνζθπγηθνί ρψξνη, ηα αληηθείκελα, ν ηξφπνο
δσήο κε θάζε δπλαηή ιεπηνκέξεηα πξηλ απηνί θαηαζηξαθνχλ θαη μεραζηνχλ.

Ο ζχιινγνο «Μηθξαζηαηηθή ηέγε Κνξίλζνπ» έρεη πάγην αίηεκα ηελ δεκηνπξγία ελφο
Μνπζείνπ Μηθξαζηαηηθνχ θαη γεληθφηεξα Πξνζθπγηθνχ Διιεληζκνχ, ψζηε λα
ελαπνζέζεη εθεί ηα θεηκήιηα ηεο παηξίδαο πνπ δηαζέηεη, θεηκήιηα πνπ απιφρεξα
δψξηζαλ νη πξφζθπγεο ηνπ πλνηθηζκνχ.
Δίλαη ζεκαληηθφ πνπ εηζαθνχζηεθαλ ηα αηηήκαηα ηνπ ζπιιφγνπ θαη ν δήκαξρνο
Κνξηλζίσλ θ. Αιέμαλδξνο Πλεπκαηηθφο πξφζθαηα ππνζρέζεθε φηη ν δήκνο ζα
δηαζέζεη ρψξν γηα ηε δεκηνπξγία απηνχ ηνπ Μνπζείνπ.
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ΠΡΟ: Γήκαξρν Κνξίλζνπ

ΘΕΜΑ: Πρόταση Δημιοσργίας Μοσσειακού τώροσ
Κύξηε Γήκαξρε,
Mε αθνξκή ηελ Γηπιωκαηηθή εξγαζία πνπ εθπνλήζεθε από ηνπο ζπνπδαζηέο
νθηαλνύ Δηξήλε θαη Χξίζηνπ Αληώλε ζην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο (πξώελ
ΑΔΙ Πεηξαηά Σ.Σ.) γηα ηνλ πξνζθπγηθό νηθηζκό «ΙΩΝΙΑ» κε ζπάληα ζηνηρεία από
κεηξώα, ηζηνξηθά αξρεία όπωο ηεο Βνπιήο ηωλ Διιήλωλ, Δζληθό Ίδξπκα
Δξεπλώλ θαη Μειεηώλ θ.α. θαη δεδνκέλεο ηεο επαηζζεζίαο πνπ ζαο δηαθξίλεη,
πξνηείλνπκε λα θξνληίζεη ν Γήκνο ζαο λα δηαηεζεί, εί δπλαηόλ, θάπνηνο ρώξνο
γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα «κνπζείν» πνπ ζα απεηθνλίδεη όιε ηελ ηζηνξία ηωλ
πξνζθύγωλ ηεο «ΙΩΝΙΑ» πνπ θηινμέλεζε νη δήκνο ζαο θαζώο θαη ηηο ζπλζήθεο
επέθηαζεο ηνπ νηθηζκνύ αιιά θαη ηηο παξακέηξνπο δηαηήξεζεο ηεο ηππνινγίαο
ηωλ θαηνηθηώλ ηνπ νηθηζκνύ ηεο «ΙΩΝΙΑ».
Mε ηδηαίηεξε ηηκή,
Γηώξγνο Κ. Βαξειίδεο
Πξόεδξνο Σκήκαηνο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ
Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο
Δρ Αρχιτζκτων Μθχανικόσ- Πολεοδόμοσ ΕΜΠ
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