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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

   Πξηλ απφ 90 ρξφληα ζπλέβε έλα ηξαγηθφ γεγνλφο ζηελ ηζηνξία ηνπ ειιεληζκνχ, ε 

θαηαζηξνθή ηεο κχξλεο. Με ηνλ φξν θαηαζηξνθή ηεο κχξλεο αλαθεξφκαζηε  ζηα 

γεγνλφηα ηεο ζθαγήο ηνπ ειιεληθνχ θαη αξκεληθνχ πιεζπζκνχ ηεο κχξλεο απφ ηνπο 

Σνχξθνπο, θαζψο θαη ηεο ππξπφιεζεο ηεο πφιεο, γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ ην 

επηέκβξε ηνπ 1922. Δπεηδή ινηπφλ ην 2012 γηνξηάζακε ηα 90 ρξφληα απφ ηελ 

θαηαζηξνθή ηεο θνζκνπνιίηηθεο  κχξλεο, κηαο πφιεο κε ηδηαίηεξε εκπνξηθή 

ζεκαζία θαη επεηδή ε ηνπνζεζία πνπ βξίζθεηαη ην ζρνιείν καο, δειαδή ην Κνξδειηφ, 

πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ηελ αληίζηνηρε ηνπνζεζία ζηα πξνάζηηα ηεο κχξλεο, δειαδή 

ην αληίζηνηρν Κνξδειηφ(Karsiyaka), γη’ απηφ θαη ε εξγαζία απηή είρε γηα καο, 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Μέζα ινηπφλ απφ ηελ εξγαζία απηή απνθνκίζακε πνιιέο θαη 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ ησλ πξνγφλσλ καο, αιιά θαη ηεο 

πεξηνρήο ζηελ νπνία θαηνηθνχκε. 

    ια άξρηζαλ ζην μεθίλεκα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 2012-2013, φηαλ πξνηάζεθαλ ζην 

ηκήκα Β΄2  δηάθνξα ζέκαηα, ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο 

(project). Μεηά απφ ςεθνθνξία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε,  ην ηκήκα καο ην Β΄2, 

επέιεμε ηειηθά ην ζέκα κε ηίηιν «Ζ κχξλε θαη ην Κνξδειηφ, ν δησγκφο θαη ε 

εγθαηάζηαζε ζηε λέα παηξίδα». Δηζεγεηήο θαη ππεχζπλνο  θαζεγεηήο ηεο 

εξεπλεηηθήο καο εξγαζίαο ήηαλ ν θ. Αζαλάζηνο Καλδειάπηεο, δηεπζπληήο ηνπ 

ζρνιείνπ καο. Ζ εξγαζία ρσξίζηεθε ζε έμη ππνζέκαηα, ηα νπνία αλέιαβαλ αληίζηνηρα 

έμη νκάδεο καζεηψλ. Σα έμη ππνζέκαηα ηεο εξγαζίαο ήηαλ: 

 

1. Ζ κχξλε θαη ην Κνξδειηφ, πξηλ ηα γεγνλφηα ηνπ 1922. 

 

2. Ζ κχξλε θαη Κνξδειηφ πξηλ  ηα γεγνλφηα ηνπ  1922 (θσηνγξαθίεο , βίληεν) 

 

3. Σα Γξακαηηθά γεγνλφηα ηνπ 1922(θσηνγξαθίεο , βίληεν). 

4. Δγθαηάζηαζε ζηελ λέα παηξίδα. 

5. Δγθαηάζηαζε ζηελ λέα παηξίδα (θσηνγξαθίεο , βίληεν). 

 

     H θάζε νκάδα ινηπφλ, έπξεπε λα αζρνιεζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο θαη λα βξεη πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ην  ζέκα πνπ ηεο αλαηέζεθε.  

     Δίλαη ζεκαληηθφ αθφκε λα ηνλίζνπκε φηη ππνγξάςακε κε ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή 

καο θαη έλα ζπκβφιαην, ζην νπνίν  νξίδνληαλ νη ππνρξεψζεηο θαη νη αξκνδηφηεηεο 

καο, ππνζρφκελνη φηη ζα ηεξνχκε ηα φζα αλαθέξνληαλ ζε απηφ. 
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 Μαζεηέο, καζήηξηεο ηνπ Β΄2 - 2013 
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ΣΟΥΟΙ-ΚΟΠΟΙ 
 

    Κχξηνο ζηφρνο καο ήηαλ λα παξνπζηάζνπκε θαηαξρήλ φια ηα γεγνλφηα. Γειαδή ηε 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο κχξλεο θαη ηνπ Κνξδειηνχ, πξηλ ηελ κεγάιε 

θαηαζηξνθή ηνπ 1922, ε νπνία επέθεξε ζπληαξαθηηθέο αιιαγέο ζηελ δσή ησλ 

αλζξψπσλ ησλ δχν πεξηνρψλ, ηα ήζε θαη ηηο παξαδφζεηο ηνπο , ην πψο ήηαλ δνκεκέλε 

ε θνηλσλία ηνπο ηελ επνρή εθείλε, ηελ θαηαζηξνθή ηεο κχξλεο, ην δξάκα ηνπ 

μεξηδσκνχ θαη ηεο πξνζθπγηάο, αιιά θαη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ, ζηε λέα 

παηξίδα, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην Υαξκάλθηντ θαη ην Νέν Κνξδειηφ ηεο 

Θεζζαινλίθεο. Δδψ εγθαηαζηάζεθαλ αξθεηνί μεξηδσκέλνη απφ πεξηνρέο ηεο κχξλεο 

θαη ηδηαίηεξα απφ ηελ πεξηνρή Παπά-θάια ηνπ Κνξδειηνχ. Έλαο αθφκα ζηφρνο  καο 

ήηαλ λα πξνβάινπκε φια ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα κε αθξίβεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα. 

Δπίζεο, ε εξγαζία καο έπξεπε λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ, λα  επαηζζεηνπνηήζεη , 

αιιά θαη λα παξαθηλήζεη θη άιια άηνκα λα αζρνιεζνχλ πξνζσπηθά κε ην ζέκα. 

     Κιείλνληαο, ζε νκαδηθφ αιιά θαη αηνκηθφ επίπεδν, ζθνπφο καο ήηαλ λα κάζνπκε 

λα ζπλεξγαδφκαζηε απνηειεζκαηηθά θαη δεκηνπξγηθά, ρξεζηκνπνηψληαο θαη 

αμηνπνηψληαο ζχγρξνλεο κεζφδνπο θαη ηαθηηθέο, ψζηε λα απνθηήζνπκε δεμηφηεηεο 

φζνλ αθνξά ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ δηεθπεξαίσζε  κηαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. 

 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΟΤΙΑΗ 

Ο ππεχζπλνο θαζεγεηήο ηεο δηεξεπλεηηθήο εξγαζίαο καο,  ν θ. Αζαλάζηνο 

Καλδειάπηεο, αλέζεηε ζηα κέιε θάζε νκάδαο, θάζε εβδνκάδα,  λα αλαδεηήζνπλ 

πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξεο πεγέο, ειεθηξνληθέο θαη κε, γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ην 

θεληξηθφ ζέκα ηεο νκάδαο ηνπο. Αξρηθά ν θαζέλαο αηνκηθά,  αλαδεηνχζε θαη δηάιεγε 

πιεξνθνξίεο θαη έπεηηα φια ηα κέιε ηεο νκάδαο ζπλαληηφκαζηαλ κέζα ζηελ 

εβδνκάδα θαη επηιέγακε ην πιηθφ πνπ πξέπεη λα θαηαγξαθεί ζην ηειηθφ θείκελν. ηε 

ζπλέρεηα δίλακε απηφ ην πιηθφ ζηνλ θαηαρσξεηή ηεο νκάδαο, ν νπνίνο ην 

θαηαρσξνχζε  ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή  ηνπ εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο  ηνπ 

ζρνιείνπ καο,  ζηνλ αληίζηνηρν θάθειν ηεο νκάδαο. ιεο νη εξγαζίεο 

παξνπζηάδνληαλ ζε θείκελν Word, καδί κε πινχζην θσηνγξαθηθφ πιηθφ θαη κε 

ζρεηηθά video.  
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                                                 ΠΗΓΔ 

    Κχξηα πεγή γηα ηελ εχξεζε πιεξνθνξηψλ ήηαλ ην δηαδίθηπν, αιιά θαη αξθεηά 

ηζηνξηθά θαη ινγνηερληθά βηβιία. Παξφια απηά είρακε πνιιέο επθαηξίεο λα 

ζπιιέμνπκε πιεξνθνξίεο θαη απφ άιιεο πεγέο .  

    Πξψηα απ’ φια είρακε ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπκε  νκηιία, ζρεηηθή κε ην 

ζέκα ηεο εξγαζίαο καο, ηνπ γλσζηνχ ηζηνξηθνχ  θ. Υαηδεθπξηαθίδε Κπξηάθνπ. Αθφκε 

επηζθεθζήθακε ηνλ ζχιινγν κπξλαίσλ «Αγία Φσηεηλή», ζην Νέν Κνξδειηφ, φπνπ 

έγηλε παξνπζίαζε θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ, ελδπκαζηψλ, ρνξψλ εζίκσλ θαη θαγεηψλ  

ζρεηηθά κε ηε κχξλε, ηελ νπνία επηκειήζεθε ν παξαπάλσ ζχιινγνο. Δπηπιένλ 

παξαθνινπζήζακε ηξεηο ηαηλίεο ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο δηεξεπλεηηθήο καο εξγαζίαο νη 

νπνίεο πεξηειάκβαλαλ πιεζψξα πιεξνθνξηψλ γηα ηα επηκέξνπο ζέκαηα φισλ ησλ 

νκάδσλ. ιεο νη ηαηλίεο ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνπζεο , επηκνξθσηηθέο  θαη κε δσληαλέο 

καξηπξίεο, πξνθάιεζαλ ην ελδηαθέξνλ αιιά θαη ηε ζπγθίλεζε φισλ ησλ καζεηψλ, καο 

ελέηαμαλ πιήξσο ζην ζέκα ηεο εξγαζίαο καο θαη καο νδήγεζαλ λα ην πξνζεγγίζνπκε 

ζε πην πξνζσπηθφ επίπεδν.  
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 Αλαδεηήζακε θαη δσληαλέο καξηπξίεο θαη πιηθφ απφ απνγφλνπο πξνζθχγσλ, ηεο 

πεξηνρήο καο. Oη αθεγήζεηο ησλ  πξνζψπσλ  απηψλ  ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκεο.  

     Ζ επηινγή απηψλ ησλ πεγψλ έγηλε κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν θαη ζηφρνο ήηαλ ε 

ζσζηή θαη ακεξφιεπηε ελεκέξσζε ησλ γεγνλφησλ.  
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Α΄  ΜΔΡΟ 

Η κύξλε θαη ην Κνξδειηό 

πξηλ ηα δξακαηηθά γεγνλόηα ηνπ 1922 

 

 

1.Γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ κύξλε θαη ην Κνξδειηό 

                                       

  ηελ πξψηε καο εξγαζία, καο αλαηέζεθε λα αλαδεηήζνπκε  γεληθέο 

πιεξνθνξίεο  ζρεηηθά κε ηελ  κχξλε θαη ην Κνξδειηφ πξηλ ην 1922.Οη πιεξνθνξίεο 

ήηαλ ζρεηηθέο κε ηελ ηζηνξία θαη ηελ πφιε ηεο κχξλεο. H κχξλε ινηπφλ ήηαλε κία 

απφ ηηο αξραηφηεξεο πφιεηο θαη ιηκέλεο ηεο Μεζνγείνπ, ηεο αξραίαο Ησλίαο. Μέρξη 

πξηλ ηε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ηνπ 1922 ε κχξλε (κφλν ε πφιε) αξηζκνχζε 

370.000 θαηνίθνπο, εθ ησλ νπνίσλ 165.000 ήηαλ Έιιελεο, 80.000 Οζσκαλνί 

Σνχξθνη, 55.000 Δβξαίνη, 40.000 Αξκέληνη, 6.000 Λεβαληίλνη θαη 30.000 δηάθνξνη 

άιινη μέλνη. Δπηθξαηνχζα γιψζζα ήηαλ ε ειιεληθή εθ ηεο νπνίαο ε πφιε είρε έλα 

θαζαξφ ειιεληθφ ρξψκα κε ζρεηηθά αλεπηπγκέλν εκπφξην θαη πνιηηηζηηθέο 

εθδειψζεηο, έηζη ψζηε λ ΄ απνθαιείηαη απφ ηνπο Σνχξθνπο σο "Γθηανχξ Ηδκίξ" (= 

κχξλε ησλ απίζησλ). 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE
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 2.Ήζε, έζηκα, αζρνιίεο, εκπόξην 

 

                           

     ηε δεχηεξε εξγαζία καο  αζρνιεζήθακε ζρεηηθά κε ηηο αζρνιίεο ησλ θαηνίθσλ 

εθείλεο ηεο επνρήο πνπ ήηαλ θπξίσο ε γεσξγία, ε θηελνηξνθία θαη ην εκπφξην. Σν 

εκπφξην είρε αξρίζεη λα νξζνπνδεί θαη ην ιηκάλη παξνπζίαδε θαη πάιη θίλεζε Ζ 

αγξνηηθή πεξηθέξεηα ήηαλ αξθεηά κεγάιε. ζν αθφξα ηε γεσξγία, νη θάηνηθνη  

θαιιηεξγνχζαλ ειηέο θαη παξήγαγαλ ην µεηάμη θαη ην θνπθνχιη. 

Τπήξραλ επίζεο αξθεηέο εθηάζεηο µε µνπξηέο. Αθφκε αζρνιεζήθακε κε ηα ήζε θαη 

ηα έζηκα ησλ θαηνίθσλ ηεο κχξλεο θαη ηνπ Κνξδειηνχ πξηλ ηα θαηαζηξνθηθά 

γεγνλφηα. Σα θπξηφηεξα έζηκα ηνπο εληάζζνληαη θπξίσο ζηηο γηνξηέο ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ, ηνπ Πάζρα ,ηεο πξσηνκαγηάο αιιά θαη ζε κηθξφηεξεο  ενξηέο.  

 

3.πγθνηλωλίεο, κεηαθνξέο, εζλόηεηεο, ζξεζθείεο, πνιηηηζκόο 

                             

   ηελ ηξίηε εξγαζία καο αζρνιεζήθακε κε ηηο ζπγθνηλσλίεο θαη κεηαθνξέο ,ηηο 

πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο εζλφηεηεο θαη ζξεζθείεο αιιά θαη γηα ηελ πνιηηηζηηθή δσή 

ηεο θνηλσλίαο απηήο. Κχξην κεηαθνξηθφ κέζν ήηαλ ην ηξνρηφδξνκν θαη ην ηξακβάγην 

αιιά θαη σο ζαιάζζην κεηαθνξηθφ κέζν. Σν πην ζεκαληηθφ πνιηηηζηηθφ επίηεπγκα 

ήηαλ ην, ηξηψξνθν ζέαηξν ηεο κχξλεο ην νπνίν ρηίζηεθε ην 1862 απφ ηνλ Ηηαιφ 

αξρηηέθηνλα Κακεξάλν  πνπ ην νπνίν κε ηα εμαηξεηηθά έξγα πνπ αλέβαδε πξνζέιθπε  
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ην θηινζέακνλ θνηλφ απφ ην εζσηεξηθφ φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ θαη δελ είρε ηίπνηε 

λα δειέςεη απφ ηα κεγάια επξσπατθά ζέαηξα.  

    Πνιχ αλεπηπγκέλεο  ήηαλ νη ηέρλεο αιιά θαη ηα γξάκκαηα Δπηπιένλ ζε απηή ηελ 

εξγαζία αζρνιεζήθακε θαη κε ηελ θαηαλνκή νηθηζκψλ. ηνλ "Πάλσ Μαραιά"  

δηέκελαλ θπξίσο Σνχξθνη, Δβξαίνη θαη ιίγνη Έιιελεο θαη ζηνλ "Κάησ Μαραιά" ή 

"Κάησ Πφιε δηέκελε ν θπξίσο ρξηζηηαληθφο πιεζπζκφο, νη Αξκέληνη (λφηηα), θαη νη 

Έιιελεο (βνξεηφηεξα ησλ Αξκελίσλ), κέρξη θαη ηελ έλαληη ΒΓ. αθηή ην ιεγφκελν 

Κνξδειηφ. Δπίζεο αζρνιεζήθακε  θαη κε ηελ δηάιεθην ησλ θαηνίθσλ ηεο κχξλεο Οη 

κπξληνί είραλ δεκηνπξγήζεη κηα δηθηά ηνπο γιψζζα. Ήηαλ έλα θξάκα αξρηθά πνπ ην 

ζπλαπνηέιεζαλ φινη νη ειιεληθνί  ηδησκαηηζκνί. ηε γιψζζα ηεο κχξλεο έζκημαλ 

λεζηψηηθνη, κνξαΐηηθνη, ζηεξενειιαδίηηθνη, επεηξσηηθνί, ζεζζαιηθνί θαη Μαθεδνληθνί 

ηδησκαηηζκνί. ε απηνχο αλ πξνζηεζνχλ θαη νη μεληθνί ηδηαίηεξα θξάγθηθνη θαη 

ηνχξθηθνη, θαηαιαβαίλνπκε πφζε πνιπγισζζία ζπλελψζεθε γηα λα 

ζπλαξκνινγεζνχλ ηα ζκπξληψηηθα. 

 

 4.Δθθιεζίεο, ζρνιεία, ζρνιέο, ινγνηέρλεο, πνηεηέο 

          

    ηελ ηέηαξηε καο εξγαζία αζρνιεζήθακε ζρεηηθά κε ηηο εθθιεζίεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ππήξμε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ Αγία Φσηεηλή . Αλαθεξζήθακε επίζεο 

εθηελέζηαηα  ζηηο ζρνιέο θαη ζηα ζρνιεία, κε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ Δπαγγειηθή 

ρνιή. Γελ παξαιείςακε λα αλαθέξνπκε  γηα ηνπο αμηνζαχκαζηνπο ινγνηέρλεο θαη 

πνηεηέο ηεο κχξλεο. Ζ κχξλε, (ν Κάησ Μαραιάο), πξν ηεο θαηαζηξνθήο ηεο ην 

1922, είρε 16 νξζφδνμνπο λανχο κε ζεκαληηθφηεξν ην κεγάιν κεηξνπνιηηηθφ λαφ ηεο 

Αγίαο Φσηεηλή. εκαληηθφηεξνη λανί ήηαλ νη: ν κεγαινπξεπήο λαφο ηνπ Αγ. Ησάλλνπ 

ηνπ Πξνδξφκνπ, , νη λανί Αγ. Αηθαηεξίλεο, Αγ. Σξχθσλα, Αγ. Γεκεηξίνπ, Αγ. 

Υαξαιάκπνπο ηνπ Πξνθήηε Ζιία, Δπαγγειηζηξίαο (ζηελ ειιεληθή ζπλνηθία),ηνπ, 

Μηραήι Άξρνληνο ,ν λαφο ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ, ηνπ Αγ. Βνπθφινπ, , ηνπ Αγ. 

Κσλζηαληίλνπ ηεο Μπξηηδηψηηζζαο, ηεο Αγίαο Κπξηαθήο, ηνπ Αγ. Ησάλλε ζενιφγνπ 

θαη ηεο Μεηακφξθσζεο, ηνπ Σηκίνπ Πξνδξφκνπ, θαη ησλ Σαμηαξρψλ. 

    Απφ φινπο ηνπο παξαπάλσ λανχο νη κφλνη πνπ πθίζηαληαη ζήκεξα είλαη ν Άγηνο 

Βνπθφινο (Άε Βνχθιαο). Άιινη θάεθαλ, άιινη γθξεκίζηεθαλ θαη ζηε ζέζε ηνπο 
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αλνίρζεθαλ ιεσθφξνη θαη δεκηνπξγήζεθαλ πάξθα. Κάπνηνη άιινη πνπ δηαζψζεθαλ 

κεηαηξάπεθαλ ζε ηεκέλε, ζρνιεία θαη αξρηθά απνζήθεο.  Tν 1920 ππήξραλ 20 

δεκνηηθά ζρνιεία ηεο θνηλφηεηαο ζηελ πφιε ηεο κχξλεο (αξξέλσλ, ζειέσλ ή 

κεηθηά) κε 7.000 καζεηέο θαη 10 επηπιένλ ηδησηηθά κε 1.500 καζεηέο. Απφ ηα 

ειιεληθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζεκαληηθφηεξε ήηαλ ε "Δπαγγειηθή ρνιή κχξλεο 

πνπ ηδξχζεθε ην 1717 κε πιήξεο γπκλάζην. Ζ ζρνιή απηή πεξηειάκβαλε επίζεο 

βηβιηνζήθε κε 35.000 ηφκνπο θαη 180 ηζηνξηθά ρεηξφγξαθα, κηθξφ κνπζείν κε αξραία 

εθζέκαηα θαη κεγάιε λνκηζκαηηθή ζπιινγή. 

                             

Δπαγγειηθή ρνιή 

    Απφ ην 1808 νλνκάζηεθε ‘’Δπαγγειηθή ρνιή’’. Μεηά ηελ έλαξμε ηεο Διιεληθήο 

επαλάζηαζεο ε Δπαγγειηθή ρνιή έθιεηζε, αιιά απφ ην 1824 άξρηζε λα ιεηηνπξγεί 

μαλά κε αλαλεσκέλν πξφγξακκα ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαλ θαη νη ζεηηθέο 

επηζηήκεο. Έηζη, ε Δπαγγειηθή ρνιή απφ ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα δηέζεηε πιήξεο 

γπκλάζην, 2 ειιεληθά ζρνιεία θαη 5 δεκνηηθά, αλαγλσξίζηεθε απφ ην 1862 απφ ηελ 

ειιεληθή θπβέξλεζε. Ζ Δπαγγειηθή ρνιή πεξηιάκβαλε βηβιηνζήθε κε 50.000 

ηφκνπο θαη 180 ζπάληα ρεηξφγξαθα, θαζψο θαη αξραηνινγηθφ κνπζείν κε πνιχηηκα 

αληηθείκελα θαη 15.000 λνκίζκαηα. Ζ Δπαγγειηθή ρνιή έπαςε λα ιεηηνπξγεί κε ηελ 

είζνδν ησλ Σνχξθσλ ζηελ κχξλε ην 1922. Σφηε θαηαζηξάθεθαλ θαη ηα πεξηζζφηεξα 

θηίξηα ηεο ζρνιήο.  

    Βξηζθφηαλ αλάκεζα ζηνπο λανχο ηεο Αγίαο Φσηεηλήο θαη ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη 

παξείρε ηελ απαηηνχκελε αζθάιεηα. Καηά ηελ ππξθαγηά ηνπ 1842 θαηαζηξάθεθε ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο. Γηαζψζεθαλ κφλν ην καγαδί, ε βηβιηνζήθε θαη ην 

αιιεινδηδαθηηθφ. 

 

5.Φαγεηά.γιπθά,παξαδνζηαθά όξγαλα, δηαζθέδαζε, ρνξνί 

                             

    ηελ πέκπηε εξγαζία καο αζρνιεζήθακε ζρεηηθά κε  ηελ εθιεθηή ζκπξλατθή 

θνπδίλα (θαγεηά θαη γιπθά). Κπξηφηεξεο ζπληαγέο απφ απηέο είλαη: ηα ζκπξλαίηθα 

ζνπηδνπθάθηα, ην κπξλαίηθν θνθθηληζηφ, ην κπξλαίηθν θξηζαξάθη , ην θνηφπνπιν 
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ηνπθαπί, ηα κπξλαίηθα ζαιηγθάξηα, ηα ζκπξλαίηθα θνπινπξάθηα, ηα ζκπξλαίηθα 

ηζνπξέθηα, ην λεζηίζηκν ζκπξλαίηθν ζάκαιη. Έλα αθφκε ζέκα κε ην νπνίν 

αζρνιεζήθακε κε  ηελ δηαζθέδαζε ησλ θαηνίθσλ. πλήζηδαλ λα καδεχνληαη ζε 

ηξαπέδηα κε πινχζηα θαγεηά θαη πνιχ θξαζί θαη λα ηξαγνπδνχλ θαη λα γιεληνχλ 

κέρξη ηηο πξσηλέο ψξεο αδηαθνξψληαο γηα ην αχξην. Μεξηθά μαθνπζηά ηξαγνχδηα 

εθείλεο ηεο επνρήο ήηαλ:  

1 Βνπξλνβαιηά  

2 Μειαρξηλφ 

3 Γηαζνπκί  

4 Έιιε-Έιιε  

5 Σζηθηεηέιη  

            6 Γελ ζε ζέισ πηα  

7 Σδηβαέξη  

8 Αρ κειαρξηλφ κνπ 

9 Μαλέ Μπνπξλνβαιηά (Γηα λα ζπλαλαζηξέθνπκαη) 

10 Σακπαραληψηηθν καλέ 

11 Αληάκ ακάλ 

12 Μηλφξε καλέο  

13 Πξηγθεπηψηηζζα 

14 Υεδδάδ καλέο  

15 Ζ ζάιαζζα  

16 κπξληνπνχια  

17 Καιή λπρηηά  

18 Μάλακελ δετκπέθ (Μanamen Zeibek) 

 

   Πνιχ εληππσζηαθά ήηαλε θαη ηα παξαδνζηαθά φξγαλα φπσο:  ιανχην, νχηη, ιχξα, 

θαλνλάθη, ζαληνχξη θαη νη πεξίηερλνη ρνξνί .  

 

 

http://www.mla.gr/song_info?song_id=6481
http://www.mla.gr/song_info?song_id=6482
http://www.mla.gr/song_info?song_id=6483
http://www.mla.gr/song_info?song_id=6484
http://www.mla.gr/song_info?song_id=6485
http://www.mla.gr/song_info?song_id=6486
http://www.mla.gr/song_info?song_id=6487
http://www.mla.gr/song_info?song_id=6488
http://www.mla.gr/song_info?song_id=6489
http://www.mla.gr/song_info?song_id=6490
http://www.mla.gr/song_info?song_id=6491
http://www.mla.gr/song_info?song_id=6492
http://www.mla.gr/song_info?song_id=6493
http://www.mla.gr/song_info?song_id=6494
http://www.mla.gr/song_info?song_id=6495
http://www.mla.gr/song_info?song_id=6496
http://www.mla.gr/song_info?song_id=6497
http://www.mla.gr/song_info?song_id=6498
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6.Αμηνζέαηα, ηξάπεδεο, εηαηξείεο, ειιεληθή ζπλνηθία, ειιεληθά 

ζπίηηα,αξρηηεθηνληθή, ειιεληθό πξνμελείν 

    

    ηελ έθηε εξγαζία καο πνπ ήηαλ θαη ε πην εθηελήο θαη δχζθνιε αθνχ ήηαλ θαη ε 

ηειεπηαία αζρνιεζήθακε κε ηα αμηνζέαηα. Σα θπξηφηεξα αμηνζέαηα ήηαλ ηα εμήο: ν  

Πχξγνο ηνπ ξνινγηνχ, ην Υηζάξ Σδακί , ην Καληηθέ Καιέ  θαη ν Πχξγνο Asansor. 

Δπίζεο , αζρνιεζήθακε κε ηηο ηξάπεδεο θαη ηηο εηαηξίεο ηεο κχξλεο. .Σελ πεξίνδν 

απηή ππάξρνπλ ζηελ κχξλε 11 Σξάπεδεο εθ ησλ νπνίσλ, κφλν 2 είλαη Οζσκαληθέο. 

Οη ππφινηπεο είλαη θπξίσο, επξσπατθέο, φπσο Ηηαιηθή, Γαιιηθή θαζψο θαη άιιεο 3 

Διιεληθέο, ε Σξάπεδα Μπηηιήλεο, ε Σξάπεδα Αζελψλ θαη ε Σξάπεδα ηεο Αλαηνιήο. 

Αλαθεξζήθακε θαη ζηηο ειιεληθέο ζπλνηθίεο. Οη ειιεληθέο ζπλνηθίεο ήηαλ νη εμήο: 

•Άγηνπ Βνπθφινπ – ιατθή ζπλνηθία πνπ έιαβε ην φλνκά ηεο απφ ηνλ Άγην Βνπθφιν, 

επίζθνπν κχξλεο. 

• Αγίνπ Γεσξγίνπ  

• Άγηνο Ησάλλεο – ιατθή ζπλνηθία  

• Άγηνο Νηθφιανο – ιατθή ζπλνηθία  

• Άγηνο Σξχθσλαο – ιατθή ζπλνηθία  

• Αγίαο Καηεξίλαο - ηελ ζπλνηθία δηέζρηδε κηθξφο πνηακφο  

• Αγία Φσηεηλή  

• Απάλσ Μαραιάο  

• Καη – (απφ ην γαιιηθφ Καη, απνβάζξα) παξαιηαθή θαη θνζκνπνιίηηθε 

ζπλνηθία φπνπ θαηνηθνχζαλ πινχζηνη Δπξσπαίνη αιιά θαη πνιινί Έιιελεο.  

• Καξαληίλα  

• Μνξηάθηα – ιατθή ζπλνηθία 

• Μπειά Βάζηα  
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• Μπνγηαηδίδηθα - ηελ ζπλνηθία δηέζρηδε κηθξφο πνηακφο  

• Μπνπξλέιαο – βνξεηναλαηνιηθφ πξνάζηην φπνπ θαηνηθνχζαλ εχπνξεο 

νηθνγέλεηεο θαη μέλνη (θπξίσο Άγγινη). Απφ ηνλ Μπνπξλέια μεθίλεζαλ φιεο νη 

αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηε κχξλε.  

• Μπξνχηδνο  

• Νένο Μαραιάο  

• Παξάδεηζνο  

• Πνχληα  

• Ρφδσλ  

• ηξσκαηάδηθα  

• Φαζφιη  

• Σξέζα  

• Σζηθνπδηά  

• Φξαγθνκαραιάο  

• Υαηδήθξάγθνπ – ιατθή ζπλνηθία ηελ νπνία απαζαλάηηζε ζην νκψλπκν έξγν ν 

Κνζκάο Πνιίηεο.  

• Υηψηηθα (ή Νηεκίξ Γηνινχ) - θαθφθεκε ζπλνηθία κε πνξλεία. 

    Δπηπιένλ, αλαθεξζήθακε ζηα ειιεληθά ζπίηηα. Ζ εξγαζία καο απηή πεξηειάκβαλε 

θαη πιηθφ γηα ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο κχξλεο πξηλ ην 1922. H αξxηηεθηoληθή 

δεκηoπξγία πoπ παξαηεξείηαη θαηά ηελ ηειεπηαία 50εηία πξηλ απφ ηε Μηθξαζηαηηθή 

Kαηαζηξoθή ζηελ κχξλε , παξνπζηάδεη κεγάιν ελδηαθέξνλ σο άικα επξσπατθήο 

εθιεθηηθηζηηθήο αξρηηεθηνληθήο αιιά θαη καθξαίσλεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο 

παξάδνζεο ηεο Αλαηνιήο .H πφιε ηεο κχξλεο ζπγθέληξσλε φρη κνλφ αμηφινγνπο 

αξρηηέθηνλεο θαη δσγξάθνπο (Πηδάλεο, Kνχξηνβηθ,Iζαθήζηνο, Ληγλάδεο, 

Πξνθνπίνπ,θ.ά.), αιιά θαη πιήζνο άιισλ εμεηδηθεπκέλσλ ζηλαθηψλ πνπ έθαλαλ 

δπλαηή ηελ αλέγεξζε θηηξίσλ πςειήο ηέρλεο θαη αξρηηεθηνληθήο, φπσο 

απνηππψλνληαη ζηα ειάρηζηα ζσδφκελα  θσηνγξαθηθά θπξίσο ηεθκήξηα .Αθφκε 

αζρνιεζήθακε θαη κε ηα ειιεληθά ζπίηηα πνπ ππήξραλ ζηελ κχξλε. Σα νηθφπεδα 

ήηαλ δηακπεξή, Ζ εζσηεξηθή δηάηαμε ηνπ νηθνπέδνπ πεξηιακβάλεη έλα θηίξην κε 

ζπρλά επηβιεηηθή φςε ζηελ Δπξσπατθή νδφ θαη εζσηεξηθά θηίζκαηα,απνζήθεο, 
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απιέο, πεξάζκαηα θαη κηα ηδησηηθή ζθάια πξνο ηελ ζάιαζζα γηα λα γίλεηαη ε 

κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ. Οη θαηνηθίεο ηεο δψλεο ησλ παξαιίσλ είλαη θπξίσο 

δηψξνθεο θαη ζπλνδεχνληαη απφ αξθεηά βνεζεηηθά πξνζθηίζκαηα. Γείγκαηα λέν 

ζκπξληψηηθσλ αζηηθψλ ζπηηηψλ έσο ην 1922, ζψδνληαη ζην Καη, ζηελ Πνχληα θ.α. 

     Σέινο, αλαθεξζήθακε θαη ζην ειιεληθφ πξνμελείν. Σν ειιεληθφ πξνμελείν έπαημε 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ δηάξθεηα φισλ απηψλ ησλ ρξφλσλ πξηλ απφ ηελ θαηαζηξνθή 

ηεο  

κχξλεο αιιά θαη κεηά απφ απηή  . Σν Διιεληθφ Πξνμελείν κχξλεο κέρξη ηελ 

Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή  ζηεγαδφηαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ παιαηνχ Καζεδξηθνχ 

Νανχ ηεο  Αγίαο Φσηεηλήο. Έπεηηα απφ ην 1922 κεηαθέξζεθε επί ηεο παιαηάο 

πξνθπκαίαο ζηε ζεκεξηλή νδφ Ataturk Caddesi ζην λνχκεξν 264. Mεηαπνιεκηθψο 

είρε εγθαηαζηαζεί αξρηθψο ζηελ πξνθπκαία ζηελ νδφ Ataturk Caddesiλνχκεξν 320 

κέρξη ην έηνο 1955 νπφηε θαη θαηεζηξάθε, ζπλεπεία ησλ γλσζηψλ γεγνλφησλ 

(επηεκβξηαλά).Σν Πξνμελείν ζηε ζπλέρεηα, κεηαθέξζεθε, πιένλ νξηζηηθψο,  ζε 

αθίλεην επί ηεο νδνχ Ataturk Caddesi λνχκεξν 262 ζηελ ηζηνξηθή παξαιία ηεο 

κχξλεο ζηε πεξηνρή Πνχληα λπλ Αιζαληδάθ. 
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7.πιινγή πιεξνθνξηώλ γηα ηε Παπα-θάια ηεο κύξλεο (πξόγνλνο ηνπ 

ζεκεξηλνύ Κνξδειηνύ) 

    Πξφθεηηαη γηα έλα παξαιηαθφ πξνάζηην δπηηθά ηνπ Κνξδειηνχ. Απείρε απφ ην 

Κνξδειηφ 20 πεξίπνπ ιεπηά. Δίλαη έλα ςαξνρψξη, φπνπ θαηέθζαλαλ νη κπξλαίνη γηα 

λα θάλε ςάξηα ηεο ζράξαο. Βξηζθφηαλ ζην δπηηθφ θέξαο ηεο κχξλεο. Πέξα απφ ηελ 

ελαζρφιεζή ηνπο κε ηελ αιηεία, νη θάηνηθνη ηνπ Παπα θάια ήηαλ θαιιηεξγεηέο 

πεξηβνιηψλ θαη ιαραλφθεπσλ. Παξήγαγαλ αγθηλάξεο, θνπθηά, κπάκηεο, ληνκάηεο, 

κειηηδάλεο, θαζφιηα, παηάηεο, ζηαθχιηα, πεπφληα θαη θαξπνχδηα. Σν Παπα θάια 

ήηαλ ην θπζηθφ επίλεην ηεο πινχζηαο πεδηάδαο ηεο Μελεκέλεο θαη εμππεξεηνχζε ην 

εμαγσγηθφ εκπφξηφ ηεο. Έζηειλε θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε θαΐθηα ζηε 

κχξλε, ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε , θαη ζε άιιεο πφιεηο θνξηία θεπνπξηθψλ εηδψλ. Ο 

αξηζκφο ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνχ πξνζδηνξίδεηαη απφ 1.300 σο 200 νηθνγέλεηεο. Ζ 

γέλλεζε ηνπ ρσξηνχ έγηλε κεηά ην 1880. 

   Ζ εθθιεζία ηνπ Παπα θάια ήηαλ ε Μεηακφξθσζε ηνπ σηήξσο. Ηεξέα είρε ηνλ 

παπα Κσλζηαληίλν. Μέζα ζηνλ απιφγπξν ηεο εθθιεζίαο ππήξρε θαη ην παξεθθιήζη 

ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο. ην Παπα θάια ιεηηνπξγνχζε εμαηάμην δεκνηηθφ ζρνιείν 

θαη λεπηαγσγείν. Δίρε αλζεξή νηθνλνκηθή δσή. Αξθεηνί εξγάδνληαλ ζηελ κχξλε, 

αζθψληαο δηάθνξα επαγγέικαηα. Δίρε θαιή αγνξά κε παληνπσιεία, θνχξλνπο, 

ηαβέξλεο, θαθελεία, παξαιηαθά θέληξα θαη άιια καγαδηά. 

 

8.κύξλε ζήκεξα 

 

 

    Ζ ζεκεξηλή κχξλε, εθηφο απφ έλα ηκήκα ηεο Σνπξθηθήο ζπλνηθίαο ηνπ άιινηε 

Πάλσ Μαραιά θαη ηεο Πνχληαο κε ηνπο ιηζφζηξσηνπο δξφκνπο, ζε ηίπνηα δελ 

ζπκίδεη ηελ Αλαηνιηθή φςε ηεο παιαηάο κχξλεο, κε ηα ζηελά ζνθάθηα θαη ηα μχιηλα 

ζπίηηα. ηελ ηεξάζηηα ζε έθηαζε ππξίθαπζηε πεξηνρή ησλ άιινηε 6 ζπλνηθηψλ, ηεο 

Αγίαο Αηθαηεξίλεο, ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, ηνπ Αγίνπ Σξχθσλα, ηεο Δπαγγειίζηξηαο, 

ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη ηνπ Αγίνπ Ησάλλε. 

Ζ πιαηεία ηνπ άιινηε Γηνηθεηεξίνπ (Κνλάθη) απνηειεί ζήκεξα ην θέληξν ηεο 

θίλεζεο ηεο πφιεο έλαληη ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ε απνβάζξα ησλ κηθξψλ επηβαηεγψλ 
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πινίσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηε ζπγθνηλσλία κε ηα παξάιηα πεξίρσξα ηεο κχξλεο. Ζ 

κεγαιχηεξε εκπνξηθή θαη ηνπξηζηηθή θίλεζε ζεκεηψλεηαη απφ ην Κνλάθη κέρξη ην 

ηέκελνο Ηζάξ Σδακί, κε πιήζνο θαηαζηεκάησλ, λεσηεξηζκψλ, δαραξνπιαζηεία, 

ρξπζνρνετα, παιαηνπσιεία, θαζψο θαη θξενπσιεία θαη νπσξνπσιεία. 

Ζ πφιε απνηειεί ην δεχηεξν κεγαιχηεξν βηνκεραληθφ θέληξν ηεο Σνπξθίαο κεηά ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηελ ηξίηε ζε πιεζπζκφ κε 3.950.000 θαηνίθνπο θαη 

πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλνπο θιάδνπο ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ηελ 

ηζηκεληνβηνκεραλία θαη ηελ θισζηνυθαληνπξγία. Έρεη παλεπηζηήκην απφ ην 1955, 

ελψ ζεκαληηθή είλαη ε πλεπκαηηθή θαη πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηά ηεο. 
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Β ΄ ΜΔΡΟ 

Σα δξακαηηθά γεγνλόηα ηνπ 1922 

 

1. Διιεληθή εθζηξαηεία ζηελ κύξλε 

    

     Μηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία νλνκάδεηαη ε εθζηξαηεία ησλ ειιεληθψλ ζηξαηεπκάησλ 

ζην έδαθνο ηεο Μηθξάο Αζίαο πνπ θξάηεζε απφ ην Μάην ηνπ 1919 κέρξη ην 

επηέκβξην ηνπ 1922 θαη θαηέιεμε ζε νινθιεξσηηθή ζπληξηβή ησλ ειιεληθψλ 

δπλάκεσλ θαη ζε θαηαζηξνθή ηνπ κηθξαζηαηηθνχ ειιεληζκνχ. Ζ Μηθξαζηαηηθή 

εθζηξαηεία ζπληειέζηεθε ζε κηα πεξίνδν ζεκαληηθψλ δηεζλψλ εμειίμεσλ. Με ηε 

Γηάζθεςε Δηξήλεο ηνπ Παξηζηνχ (Μάηνο 1919) παξαρσξήζεθε ζηελ Διιάδα κεγάιν 

κέξνο ηεο κχξλεο θαη άιια ηκήκαηα ηεο Μ. Αζίαο ζηελ Ηηαιία θαη ζηε Γαιιία. 

Γηαηξείηαη ζε δχν πεξηφδνπο: ε πξψηε ηειεηψλεη ζηηο 31 Οθησβξίνπ 1920 θαη ε 

δεχηεξε αξρίδεη ζηε ζπλέρεηα. 

2.Σν θιίκα πξηλ ηα δξακαηηθά γεγνλόηα θαη πωο νδεγεζήθακε ζ’ απηά. 

     Κξίζηκε θακπή γηα ηελ εμέιημε ηεο Μηθξαζηαηηθήο εθζηξαηείαο νη εθινγέο ηνπ 

1920. Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο εηηήζεθε απφ ηνλ Γεκήηξην Γνχλαξε πνπ ππνζηήξηδε 

ηε δηαθνπή ερζξνπξαμηψλ. Αξγφηεξα ν Κεκάι Αηαηηνχξθ ζπλζεθνινγεί κε Γαιιία, 

Ρσζία θαη Ηηαιία θαη πξνκεζεχεη ην Σνχξθηθν ζηξαηφ κε πνιεκηθφ πιηθφ. Έλα κήλα 

αξγφηεξα ε θπβέξλεζε Γνχλαξε παξαηηείηαη θαη ε εμνπζία πεξληέηαη ζηνλ 

Παπαλαζηάζην. Σνλ επηέκβξην ηνπ 1921 νη δπλάκεηο ησλ Διιήλσλ ζπγθεληξψλεηαη 

ζην Αθηφλ Καξαρηζάξ. Σν πξσί ηεο 13 Απγνχζηνπ ν ηνχξθηθνο ζηξαηφο επηηέζεθε 
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ζηηο ειιεληθέο δπλάκεηο ζην Αθηνλ Καξαρηζάξ, ππεχζπλνο ν Κεκάι. Οη εληζρχζεηο 

ησλ Διιήλσλ δελ έθηαζαλ εγθαίξσο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε απνδηνξγάλσζε ησλ 

ηαθηηθψλ ζσκάησλ θαη ηε δηαθνπή θάζε κνξθήο επηθνηλσλίαο ν Διιεληθφο ζηξαηφο 

παγηδεχηεθε ζε κία εμνινθιήξνπ ερζξηθή ιαφο είρε άγλνηα ηεο γξήγνξεο 

θαηάξξεπζεο ηνπ Διιεληθνχ ζηξαηνχ ζην κέησπν. 

 

3.Η ζηάζε ηωλ Μεγάιωλ Γπλάκεωλ-εκθάληζε μέλωλ πινίωλ ζην ιηκάλη ηεο 

κύξλεο. 

   Με ηε ιήμε ηνπ Ά παγθφζκηνπ πνιέκνπ νη Μεγάιεο δπλάκεηο παξαρσξνχλ ηελ 

δηνίθεζε ηεο κχξλεο ζηελ Διιάδα. Οη εθινγέο ηνπ 1920 φκσο επέθεξαλ ηελ ήηηα 

ηνπ Βεληδέινπ πνπ ήηαλ ν κφλνο πνιηηηθφο πνπ κπνξνχζε λα δψζεη έληηκεο ιχζεηο γηα 

ηελ Μηθξά Αζία. ηε ζπλέρεηα νη ζχκκαρνη βιέπνληαο ηνλ Κσλζηαληίλν λα έξρεηαη 

ζηελ  εμνπζία επέιεμαλ ρεηξηζκνχο επλντθνχο πξνο ηελ Σνπξθία. Οη Σνχξθνη κεηά 

απφ δηπισκαηηθέο ζρέζεηο κε ηελ ζνβηεηηθή έλσζε επηηέζεθαλ ζηνπο Έιιελεο πνπ 

φινη πιένλ ηνπο είραλ εγθαηαιείςεη φινη ζέινληαο λα απνθηήζνπλ επελδχζεηο ζηελ 

Μ. Αζία. Οη Ηηαινί θαη νη Γάιινη ηάρζεθαλ εμ' αξρήο κε ην πιεπξφ ηεο Σνπξθίαο 

απνζθνπψληαο ζε νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα. 
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4.Σζέηεο – Ο Κεκάι επηηίζεηαη ζηε κύξλε θαη ν ειιεληθόο ζηξαηόο ππνρωξεί. 

ηηο 13 Απγνχζηνπ 1922 είλαη εκέξα πνπ μεθηλά ε αληίζηξνθε κέηξεζε πνπ νδήγεζε 

ζηε ηειηθή θάζε ηνπ μεξηδσκνχ ηνπ Μηθξαζηαηηθνχ Διιεληζκνχ. Ο Κεκάι μεθηλά ηε 

ηειηθή ηνπ επίζεζε ελαληίσλ ησλ Διιεληθψλ δπλάκεσλ ζην κέησπν ηνπ Αθηνλ 

Καξαρηζάξ. Οη ιηπνηαμίεο ήηαλ θαζεκεξηλέο θαη ε θνχξαζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

δεδνκέλνπ. Σα θελά ηεο ακπληηθήο δηάηαμεο ήηαλ ηεξάζηηα. Απέλαληη ηνπο νη 

Διιεληθέο δπλάκεηο είραλ ηνπο πην θαλαηηθνχο ηνπ Κεκάι. Αλ θαη ε ζπγθέληξσζε 

δπλάκεσλ γίλεηαη αληηιεπηή δελ εθηηκάηε αλάινγα. Οη Διιεληθέο δπλάκεηο 

παξακέλνπλ αθίλεηεο! Ώξα 4.30 αξρίδεη ν βνκβαξδηζκφο απφ ην ππξνβνιηθφ ηνπ 

Κεκάι. Οη ειιεληθέο νρπξψζεηο θαηαζηξέθνληαη νη φπνηεο επηθνηλσλίεο ππήξραλ 

θαηαζηξέθνληαη επίζεο. Ακέζσο κεηά άξρηζε ε ηνχξθηθε επίζεζε. Αξγφηεξα ε 23ε 

Σνχξθηθε κεξαξρία επηηέζεθε ζην Καγηαληηκπί. Οη πεξηζζφηεξνη πέηαμαλ ηα φπια 

ηνπο, εγθαηέιεηςαλ ηελ ηνπνζεζία θαη ηξάπεθαλ ζε θπγή. Σν κεζεκέξη ηεο 14εο 

Απγνχζηνπ ν δηνηθεηήο ηνπ Α' ππνζηξάηεγνο Σξηθφππεο εμέδσζε ηε δηαηαγή 

άκεζεο απαγθίζηξσζεο απφ ηελ ηνπνζεζία. 

   Μηα απφθαζε πνπ ήηαλ θαηαζηξνθηθή. Ζ εθθέλσζε ηνπ Αθηφλ ήηαλ κηα θφιαζε 

αθνχ έγηλε ππφ θαζεζηψο απφιπηνπ παληθνχ. ηηο 17 Απγνχζηνπ ζηε κάρε ηνπ Αιή 

Βεξάλ θαηαζηξάθεθε ε νκάδα ηνπ ζηξαηεγνχ Σξηθνχπε.10 κέξεο αξγφηεξα ηα 

Σνπξθηθά ζηξαηεχκαηα κπήθαλ ζηε κχξλε. εκαληηθφ ξφιν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δξακαηηθψλ γεγνλφησλ έπαημε ηνπ ην ηνπξθηθφ ηάγκα νη Σζεηεο. Ήηαλ αληάξηεο πνπ 

δξνχζαλ ζπγθξνηεκέλνη ζε ζπκκνξίεο. 
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5.Η θωηηά ζηε κύξλε. Πωο κπήθε θαη πωο εμαπιώζεθε. 

   Ζ θαηαζηξνθή ηεο κχξλεο μεθίλεζε κε ηελ ππξθαγηά ζηηο 13 επηεκβξίνπ ηνπ 

1922 κε δηαξθεί 4 εκεξψλ. Σα αίηηα ηεο ππξθαγηάο άγλσζηα. Ζ ππξθαγηά ελάληηα ησλ 

Σνχξθσλ βαζίδεηαη ζην George Horton ακεξηθαλνχ πξνμέλνπ, φκσο δελ ήηαλ 

απηφπηεο κάξηπξαο θαζψο είρε θχγεη απφ ηε κχξλε 2 κέξεο πξηλ. εκαζία δελ είρε 

ν ππαίηηνο αιιά ην φηη απηφ ζπληέιεζε ζηελ δεκηνπξγία ζπλζεθψλ θφιαζεο γηα ηνπο 

Έιιελεο ηεο Μηθξάο Αζίαο αθνχ γηα λα μεθχγνπλ  απφ ηε θσηηά ζα έπεθηαλ ζηελ 

ζάιαζζα ή ζηα ρέξηα ησλ Σνχξθσλ γηα λα ζθαρηνχλ νη άλδξεο θαη λα βηαζηνχλ νη 

γπλαίθεο. 

 

6.Οινθιεξωηηθή θαηαζηξνθή. Ο δηωγκόο νινθιεξώζεθε, ηη απέκεηλε; 

   Σν εζηθφ ηνπ ζηξαηνχ είρε θαηαξξαθσζεί θαη νη ζχκκαρνη ελίζρπαλ κε 

πνιεκνθφδηα θαη νπιηζκφ ηνπο Σνχξθνπο. Πνιίηεο θαη ζηξαηηψηεο πξνζπαζνχζαλ λα 

εγθαηαιείςνπλ ηελ  πφιε είηε απφ ηελ πξνθπκαία είηε πεδνί. Ζ θπβέξλεζε δελ 

επέηξεπε λα θηάζεη βνήζεηα ζηελ κχξλε θαη νη Σνχξθνη μεθίλεζαλ ηηο ιεειαζίεο. 

Ληληζάξηζαλ ηνλ κεηξνπνιίηε κχξλεο Υξπζφζηνκν θαη θαηάζθαμαλ ην ζχλνιν ηνπ 

νξζνδφμνπ θιήξνπ. Καηέζηξεςαλ ηελ Αξκεληθή ζπλνηθία, θαηαιήζηεςαλ ηνλ θφζκν 

θαη βίαζαλ ρηιηάδεο γπλαίθεο. Πνιινί γηα λα ζσζνχλ θαηέθπγαλ ζηα λεθξνηαθεία. 

Μεηά ηελ θσηηά ζηελ Αξκεληθή ζπλνηθία πνιινί θαηέθπγαλ ζηελ ζάιαζζα. Οη 

ζχκκαρνη παξαθνινπζνχζαλ ηελ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή άπξαγνη θαη δελ άθελαλ 

ηνπο Έιιελεο λα επηβηβαζηνχλ ζηα πινία ηνπο γηα λα ζσζνχλ κε απνηέιεζκα λα 

πληγνχλ. πγθινληζηηθέο ήηαλ νη καξηπξίεο ηεο Δ. Καξαληψλε απν ην 

Μπνπξλάκπαζη, ηεο Α. Καξακπέηζνπ θαη ηνπ Α. Πηζζάλνπ νη νπνίεο έδεζαλ ηηο 

θαθνπρίεο αηρκαισζίεο. ην ηέινο ην κφλν πνπ απέκεηλε ήηαλ ρηιηάδεο πηψκαηα θαη 

άλζξσπνη κε ακθίβνιν κέιινλ δίρσο παηξίδα δίρσο νηθνγέλεηεο κφλνη, αλήκπνξνη θαη 

αδχλακνη! 
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Γ ΄ ΜΔΡΟ 

Δγθαηάζηαζε ζηελ λέα παηξίδα 

1.πιινγή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηνπο ηόπνπο εγθαηάζηαζεο ηωλ πξνζθύγωλ 

κεηά ηελ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή. 

 

   Σα θξηηήξηα κε ηα νπνία ηα θαηά ηφπνπο επνηθηζηηθά γξαθεία επέιεγαλ ην ρψξν γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ήηαλ νηθνλνκηθήο θαη εζληθφ - πνιηηηθήο θχζεσο. 

Ζ αγξνηηθή εγθαηάζηαζε απνδείρζεθε ζαθψο πην εχθνιε απφ ηελ αζηηθή, γηαηί ε 

δηαζέζηκε γε πνπ ππήξρε ήηαλ αξθεηή, ηδίσο ζηε Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε. 

Αληίζεηα, ε αζηηθή εγθαηάζηαζε ζπλαληνχζε κεγαιχηεξεο δπζρέξεηεο, θη απηφ γηαηί 

νη πξφζθπγεο έπξεπε φρη κφλν λα εγθαηαζηαζνχλ ζηηο πφιεηο, αιιά  λα έρνπλ θαη ηε 

δπλαηφηεηα λα βξνπλ δνπιεηά. Ζ Αηηηθή απνηέιεζε έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

ζηαζκνχο ππνδνρήο ησλ πξνζθχγσλ ηεο κηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο.  Πνιινί 

πξφζθπγεο απφ ηελ κχξλε πέξαζαλ έζησ θαη πξνζσξηλά απφ ηνλ Πεηξαηά θαη ηελ 

Αζήλα. Αξθεηνί έθπγαλ γηα άιιεο πφιεηο ή αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο ειιεληθήο 

αλαηνιήο. Οη πξψηνη πξνζθπγηθνί νηθηζκνί πνπ δεκηνπξγνχληαη είλαη ζηελ Καιιηζέα, 

ζηνλ Σαχξν, ζηελ Γξαπεηζψλα ζηελ Αξγπξνχπνιε, ζηελ Φηιαδέιθεηα. ηελ 

Θεζζαινλίθε, κπξκεγθηέο θαηεβαίλνπλ απφ ηα θαηάθνξηα θαξάβηα νη πξφζθπγεο ζην 

Καξακπνπξλάθη. 

 

          

2.πιινγή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηώπηζαλ νη 

πξόζθπγεο θαζώο ε πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ λέα παηξίδα. 

    

    Σν πξψην δηάζηεκα, νη πεξηζζφηεξνη πξφζθπγεο αλέρνληαλ ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο, ζεσξψληαο πξνζσξηλή ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ Διιάδα. Ζ αίζζεζε 

απηήο ηεο πξνζσξηλφηεηαο θαζπζηεξνχζε, ζε ζπλδπαζκφ κε άιινπο παξάγνληεο, ηελ 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο έληαμε θαη ηελ ηαχηηζε ηνπο κε ην γεγελή πιεζπζκφ. 

Τπήξρε έιιεηςε ηξνθίκσλ θαη ρξεκάησλ θαζψο θαη δπζθνιίεο ζηελ ζηέγαζε, ηελ 

ηαηξηθή πεξίζαιςε θαη ηελ παξνρή θαξκάθσλ. Με ηελ άθημε ησλ πξνζθχγσλ, ην 
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έξγν ηεο πξνζσξηλήο ζηέγαζεο αλέιαβε ην Τπνπξγείν Πεξηζάιςεσο, πνπ εληζρχζεθε 

κε έθηαθην πξνζσπηθφ.  

    ηε ζπλέρεηα ην Σακείν Πεξηζάιςεσο Πξνζθχγσλ (ηδξχζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 

1922) αλήγεηξε μχιηλα παξαπήγκαηα γηα ηε ζηέγαζε ησλ πξνζθχγσλ. Πιήζνο 

μεπξφβαιαλ νη απηνζρέδηεο θαηαζθεπέο πνπ ρξεζίκεπαλ σο πξνζσξηλά θαηαιχκαηα 

(θαιχβεο, παξάγθεο, ζθελέο) γχξσ απφ ηηο πφιεηο, ζε πιαηείεο ή ζηα θελά νηθφπεδα 

ησλ πφιεσλ. Γελ έκεηλε ρψξνο ζηεγαζκέλνο πνπ λα κε ρξεζηκνπνηήζεθε: ζρνιεία, 

εθθιεζίεο θαη ηδακηά, ζηξαηψλεο, ζέαηξα, δεκφζηα θηίξηα, απνζήθεο, ππφγεηα. Οη 

πξφζθπγεο ξηδψλνπλ θαη πξνζαξκφδνληαη γξήγνξα ζηε λέα ηνπο παηξίδα,  

αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηα ζε φινπο ηνπο Έιιελεο. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο γεο 

εμαπιψλεηαη. Υαξαθηεξηζηηθφο είλαη ν απμαλφκελνο αξηζµφο ησλ γεσξγηθψλ  

κεραλψλ. 

     Ζ άθημε ησλ πξνζθχγσλ αλαδσνγφλεζε θαη ηε βηνκεραλία κε λέν, εηδηθεπκέλν θαη 

θζελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ, κε ηε δηεχξπλζε ηεο θαηαλαισηηθήο αγνξάο θαη κε ηε 

δξάζε αλζξψπσλ κε επηρεηξεκαηηθέο ηθαλφηεηεο. . Οη Έιιελεο πνπ πξνέξρνληαλ απφ 

ηα αζηηθά θέληξα ηεο Μηθξάο Αζίαο ππεξείραλ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο απηφρζνλεο ζε 

επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα, εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη πξννδεπηηθέο αληηιήςεηο. Ο 

θνζκνπνιίηηθνο ραξαθηήξαο ηεο δσήο ηνπο, ε γλψζε μέλσλ γισζζψλ, νη επαθέο πνπ 

είραλ αλαπηχμεη κε ηελ Δπξψπε θαη ε πείξα πνπ δηέζεηαλ ηνπο βνήζεζαλ, φηαλ 

εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Διιάδα, λα νξγαλψζνπλ δηθέο ηνπο επηρεηξήζεηο ή λα 

ζηειερψζνπλ επηρεηξήζεηο άιισλ, πξνζθχγσλ ή γεγελψλ.  

 

 
 

3.πιινγή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ην Κνξδειηό θαη ην Υαξκάλθηνϊ ηελ πεξίνδν 

πνπ θαηέθζαζαλ νη πξώηνη πξόζθπγεο. 

 

   Ζ χπαξμε νηθηζκνχ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ζεκεξηλνχ Γήκνπ Κνξδειηνχ-

Δχνζκνπ ρξνλνινγείηαη ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 17νπ αηψλα.http://www.kordelio-

evosmos.gr/images/stories/skiafrafia/1a.jpg Ο νηθηζκφο απηφο, γλσζηφο κε ην φλνκα  

http://www.kordelio-evosmos.gr/images/stories/skiafrafia/1a.jpg
http://www.kordelio-evosmos.gr/images/stories/skiafrafia/1a.jpg
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Υαξκάλθηντ, νκψλπκνο ηνπ εθηελνχο νζσκαληθνχ ηζηθιηθηνχ, βξηζθφηαλ δίπια ζηνλ 

νδηθφ άμνλα πνπ νδεγνχζε πξνο ηνλ θάκπν ηεο Θεζζαινλίθεο-

Βηησιίσλ (Μνλαζηεξίνπ). Καηνηθνχληαλ αξρηθά απφ ιίγεο νηθνγέλεηεο 

γεγελψλ.http://www.kordelio-evosmos.gr/images/stories/skiafrafia/02.jpg  

   Αλακθηζβήηεηα, ε άθημε ησλ πξνζθχγσλ απνηέιεζε ηε ζεκαληηθφηεξε ηνκή ζηελ 

νηθηζηηθή «δηαδξνκή» ηνπ Υαξκάλθηντ. Δπίζεο, πξνθάιεζε γηα πξψηε θνξά ηε 

«δηαίξεζε» ηνπ ηνπσλπκίνπ: α) Παιαηφ Υαξκάλθηντ ήηαλ πιένλ ε πεξηνρή γχξσ απφ 

ηνλ ηζηνξηθφ λαφ ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ, β) (Νέν ή Κάησ) Υαξκάλθηντ νλνκάζζεθε ε 

πεξηνρή (ζεκεξηλφ Διεπζέξην) κε ηηο ζθελέο, ηηο παξάγθεο θαη ηνπο γαιιηθνχο 

ζαιάκνπο ηεο Στρατιάς της Ανατολής απφ ην Υαξκάλθηντ δηήιζαλ ή εγθαηαζηάζεθαλ 

ζ' απηφ πξνζσξηλά ρηιηάδεο -κφληκα πνιχ ιηγφηεξνη- πξφζθπγεο απφ φιε ηελ 

Αλαηνιή: Αλαηνιηθή Θξάθε, Αλαηνιηθή Ρσκπιία, Πφλην, Καξο, Καππαδνθία θαη Μ. 

Αζία, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 1914 κέρξη θαη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920. 

Οη ηξεηο νηθηζκνί ππήρζεθαλ ζηελ θνηλφηεηα ηαζκνχ (πξψελ Υαξκάλθηντ) απφ ηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 κέρξη θαη ην 1934.http://www.kordelio-

evosmos.gr/images/stories/skiafrafia/7c.jpgΣφηε απνζπάζζεθαλ θαη ζπλαπνηέιεζαλ 

ηελ Κνηλφηεηα Ν. Κνξδειηνχ, κε έδξα ηνλ Ν. Κνπθινπηδά. Μεηά απφ 20 πεξίπνπ 

ρξφληα θνηλήο δηαδξνκήο, ε Κνηλφηεηα δηαιχζεθε. Ο Νένο Κνπθινπηδάο έγηλε 

μερσξηζηή θνηλφηεηα θαη δχν ρξφληα αξγφηεξα απέθηεζε πιένλ ηελ 

επσλπκία ΔΤΟΜΟ.http://www.kordelio-

evosmos.gr/images/stories/skiafrafia/11.jpg 

  

 

  Σν Ν. Κνξδειηφ θαη  ην Υαξκάλθηντ (ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ/ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ)  

απφ ην 1949, πξνο ηηκήλ ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, απνηέιεζαλ ηελ 

εληαία θνηλφηεηα Διεπζεξίνπ. Ζ πνιχ κεγάιε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ νδήγεζε ζηελ 

αλαγλψξηζε ησλ θνηλνηήησλ Δπφζκνπ θαη Διεπζεξίνπ ζε νκψλπκνπο Γήκνπο ην 

1972 θαη ην 1982 αληίζηνηρα. Σν 1984 ν Γήκνο Διεπζεξίνπ κεηνλνκάζζεθε Γήκνο 

Διεπζεξίνπ-Κνξδειηνχ.  

 

 
 

http://www.kordelio-evosmos.gr/images/stories/skiafrafia/02.jpg
http://www.kordelio-evosmos.gr/images/stories/skiafrafia/7c.jpg
http://www.kordelio-evosmos.gr/images/stories/skiafrafia/7c.jpg
http://www.kordelio-evosmos.gr/images/stories/skiafrafia/11.jpg
http://www.kordelio-evosmos.gr/images/stories/skiafrafia/11.jpg


25 
 

  

3.πιινγή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηηο αζρνιίεο ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηωλ 

πξνζθύγωλ ζηνπο λένπο ηόπνπο. 

     

     Σα ήζε θαη έζηκα ηνπ Υαξκάληνη ήηαλ ν ΄΄Κιήδσλαο΄΄ θαη ν Καξλάβαινο. 

Πξνεξρφκελνη απφ ηφπνπο κε καθξαίσλε πνιηηηζκηθή παξάδνζε, νη πξφζθπγεο 

κεηέθεξαλ ζηελ λέα ηνπο παηξίδα ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο. Ζ κνπζηθή ηνπο επεξέαζε ηα 

ιατθά ζηξψκαηα, παξέρνληαο λένπο ηξφπνπο έθθξαζεο. Ο κηθξαζηαηηθφο αζηηθφο 

πιεζπζκφο, πξνζηηζέκελνο ζηνλ ειιεληθφ αζηηθφ πιεζπζκφ, θαζφξηζε ηε ζχδεπμε 

ηνπ ζκπξλατθνχ κε ην ξεκπέηηθν. Ζ κνπζηθή νξρήζηξα εκπινπηίζηεθε κε ηνλ 

κπαγιακά, ηα ζάδηα, ηνπο ηακπνπξάδεο, ην βηνιί, ην νχηη, ην θαλνλάθη. 

    Πέξαλ ηεο κνπζηθήο θαη ηεο ινγνηερλίαο ν ρνξφο, ε δηαηξνθή, ε ελδπκαζία θαη ηα 

θνηλσληθά έζηκα εκπινχηηζαλ ηελ ειιεληθή παξάδνζε, παξάγνληαο λέα ξεχκαηα γηα 

ηελ επηζηήκε ηεο ιανγξαθίαο. ην Κνξδειηφ δφζεθαλ θιήξνη, είθνζη ζηξεκκάησλ ζε 

θάζε νηθνγέλεηα θαη, έηζη, ηα επαγγέικαηα ήηαλ θπξίσο γεσξγηθά. Αξθεηνί 

αζρνιήζεθαλ κε ηελ ιαραλνθεπεπηηθή. Σα παξαγφκελα, θεπεπηηθά δηνρεηεχνληαλ 

απφ ηνπο ίδηνπο ζηελ αγνξά ηεο Θεζζαινλίθεο.  

   Οη Κνξδειηψηεο είραλ έλα κεγάιν hobby ην νπνίν θαίλεηαη λα ην είραλ κεηαθέξεη 

απφ ην Παπαζθάια ηεο κχξλεο κε ηνλ εξρνκφ ηνπο. Ήηαλ ε ελαζρφιεζε κε ηα 

πεξηζηέξηα. Πνιινί-φισλ ησλ ειηθηψλ-έηξεθαλ πεξηζηέξηα ζηηο απιέο ηνπο, ηα νπνία 

θαη γχκλαδαλ πεηψληαο ηα. πλαγσλίδνληαλ γηα ην πνηνο ζα είρε ηα πην φκνξθα θαη ηα 

πην ΄΄αγηάξηθα΄΄ ή πνπ ζα κπνξνχζε λα νηθεηνπνηεζνχλ μέλα, θπξίσο Δπνζκηηψλ, ηα 

νπνία ζαγήλεπαλ κε ηα δηθά ηνπο. Σα πεξηζηέξηα είραλ πνηθίιεο νλνκαζίεο, αλάινγα 

κε ηελ θαηαλνκή ή ηα ρξψκαηα ηνπο. Ζ ζπλήζεηα απηή δηαηεξείηαη αθφκε θαη 

ζήκεξα. Οη Παπαζθαιηψηεο ήηαλ πεξηζζφηεξν γιεληδέδεο, ζπλήζεηα πνπ ηελ είραλ 

κεηαθέξεη απφ ην θνζκνπνιίηηθν Κνξδειηφ ηεο κχξλεο. 
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4.πιινγή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο πνπ επηθξάηεζαλ κεηαμύ ηωλ 

γεγελώλ θαη ηωλ πξνζθύγωλ ζην Υαξκάλθηνϊ. 

 

  ηαλ άξρηζαλ λα θαηαθζάλνπλ νη πξφζθπγεο ζηνλ νηθηζκφ ηνπ Παιαηνχ Υαξκάλθηντ 

ην 1922, ν ληφπηνο πιεζπζκφο αλεξρφηαλ, ζχκθσλα κε ηηο ζηαηηζηηθέο ηεο επνρήο, 

ζηνπο 393 θαηνίθνπο. Οη πξνζθπγηθέο νηθνγέλεηεο, πνπ εγθαηαζηάζεθαλ δπηηθά ηνπ 

ληφπηνπ πιεζπζκνχ θαη ηνπ λανχ ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ, δηαθξίλνληαλ ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο, πιεζπζκηαθά αληζνκεξείο κεηαμχ ηνπο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

πξνζθχγσλ ήηαλ  Μηθξαζηάηεο απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο κχξλεο, αιιά θαη απφ 

φια ηα δπηηθά παξάιηα ηεο Μ. Αζίαο, ελψ πνιχ ιηγφηεξνη ήηαλ νη Πφληηνη θαη 

ειάρηζηνη νη Θξαθηψηεο. Σν παιαηφ ραξκάλθηντ δελ απνηέιεζε εμαίξεζε ζην ζέκα ηεο 

ζπλχπαξμεο θαη ηεο ζπκβίσζεο γεγελψλ θαη πξνζθχγσλ. Σα πξνβιήκαηα ζηηο κεηαμχ 

ηνπο ζρέζεηο ήηαλ πνιχ έληνλα. Οη πξφζθπγεο ζεσξήζεθαλ απφ ηνπο ληφπηνπο απεηιή 

γηα ηε γε, ηα ζπίηηα θαη ηελ εξγαζία ηνπο. 

      Δπίζεο, ε απνρψξεζε ησλ ηνπξθηθψλ πιεζπζκψλ είρε αθήζεη αθίλεηεο 

πεξηνπζίεο, ηηο νπνίεο ζεσξνχζε ν ληφπηνο πιεζπζκφο φηη δηθαησκαηηθά ηνπ αλήθαλ. 

Ζ δηαθνξά, σζηφζν, ηνπ παιαηνχ Υαξκάλθηντ (Νένπ Κνπθινπηδά) απφ πνιινχο 

άιινπο νηθηζκνχο ηεο Μαθεδνλίαο είλαη φηη νη δπζάξεζηεο απηέο θαηαζηάζεηο είραλ 

επηπρψο ζχληνκε δηάξθεηα. Οη δηελέμεηο ήηαλ νμείεο θαηά θχξην ιφγν κέρξη ην 1930, 

ελψ ζηε ζπλέρεηα ηέηνηνπ είδνπο θαηλφκελα ήηαλ ζπάληα. εκαληηθφηεξνο ιφγνο 

άκβιπλζεο ησλ πξνβιεκάησλ ήηαλ πηζαλφηαηα ε νξηζηηθή δηαλνκή ηεο γεο, ε νπνία 

ηειεζίδηθα πηα θαζφξηζε ηα φξηα θαη ηελ έθηαζε ησλ θιήξσλ πνπ ν θάζε θάηνηθνο, 

αλεμαξηήηνπ θαηαγσγήο, ζα θαηείρε θαη ζα θαιιηεξγνχζε. Πξνο επίξξσζε ησλ 

παξαπάλσ αξθεί λα αλαθεξζεί φηη γεγελείο θαη πξφζθπγεο φρη κφλν άξρηζαλ πνιχ 

ζχληνκα λα ζπλαιιάζζνληαη νηθνλνκηθά (αγνξά θαη πψιεζε γάιαθηνο, δφκεζε 

νηθηψλ θαη ζηάβισλ θ.ιπ.), αιιά θαη ζπλήςαλ θηιηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο, πνπ δελ 

άξγεζαλ λα θζάζνπλ θαη ζηνπο γάκνπο ησλ παηδηψλ ηνπο ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1930.  

   Δπίζεο, ην δεκνηηθφ ζρνιείν αλακθίβνια απνηέιεζε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή βαζηθφ 

παξάγνληα νκνγελνπνίεζεο θαη «ζπκθηιίσζεο» ηεο εηεξφθιεηεο ζχζηαζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ, αθνχ ζηηο αίζνπζεο ηνπ ζηέγαζε φια ηα παηδηά ησλ γεγελψλ θαη ησλ 

πξνζθχγσλ. Γηαθξίζεηο θαη δηαρσξηζκνί δελ παξαηεξήζεθαλ νχηε κεηαμχ ησλ 

πξνζθχγσλ. 
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5.Η επίδξαζε ζηνλ πνιηηηζκό ζηα γξάκκαηα ζηηο αγξνηηθέο αζρνιίεο θαη ζηε 

θηελνηξνθία από ηνλ εξρνκό ηωλ πξνζθύγωλ.  

 

    Οη πξφζθπγεο πξνεξρφκελνη απφ ηφπνπο κε καθξαίσλε πνιηηηζκηθή παξάδνζε 

κεηέθεξαλ ζηελ λέα ηνπο παηξίδα ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο. Πνπ δελ είρε θακία απνιχησο 

ζρέζε κε ηνπο ξαηζηζηέο θαη απνιίηηζηνπο ληφπηνπο. Ζ κνπζηθή ηνπο επεξέαζε ηα 

ιατθά ζηξψκαηα, παξέρνληαο λένπο ηξφπνπο έθθξαζεο. Ο κηθξαζηαηηθφο αζηηθφο 

πιεζπζκφο, πξνζηηζέκελνο ζηνλ ειιεληθφ αζηηθφ πιεζπζκφ, θαζφξηζε ηε ζχδεπμε 

ηνπ ζκπξλαίηθνπ κε ην ξεκπέηηθν. Ζ κνπζηθή νξρήζηξα εκπινπηίζηεθε κε ηνλ 

κπαγιακά, ηα ζάδηα, ηνπο ηακπνπξάδεο, ην βηνιί, ην νχηη, ην θαλνλάθη. Πξνεξρφκελνη 

νη κπξληνί  απφ πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχζαλ ζεκαληηθά εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα θαη εθηεηακέλν ζρνιηθφ δίθηπν, κε ηνλ θνζκνπνιίηηθν ραξαθηήξα ηνπο, 

αλαδσνγφλεζαλ ην ειιαδηθφ πνιηηηζκηθφ ηνπίν κε λέεο αληηιήςεηο θαη πνιηηηζκηθέο 

αμίεο.   

     Σν 1922 ζεσξείηαη ζεκαληηθφο ζηαζκφο γηα ηε ινγνηερλία. Πέξαλ ηεο κνπζηθήο 

θαη ηεο ινγνηερλίαο ν ρνξφο, ε δηαηξνθή, ε ελδπκαζία θαη ηα θνηλσληθά έζηκα 

εκπινχηηζαλ ηελ ειιεληθή παξάδνζε, παξάγνληαο λέα ξεχκαηα γηα ηελ επηζηήκε 

ηεο ιανγξαθίαο. Ηδηαίηεξα νη πφιεηο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ιεηηνχξγεζαλ σο 

αλνηθηά «ζπζηήκαηα» γηα ηε δηάρπζε θαη αθνκνίσζε θάζε είδνπο πνιηηηζκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Ζ άθημε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα σθέιεζε ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία, αλ θαη φρη ηνπο ίδηνπο ηνπο πξφζθπγεο –εθηφο εθείλσλ πνπ θαηείραλ ηηο 

δπλαηφηεηεο λα ζπλερίζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Διιάδα. 

Πέξαλ ηεο θηλεηήο πεξηνπζίαο πνπ κεηέθεξαλ ζηελ Διιάδα, ιεηηνχξγεζαλ θαη σο 

λένο παξάγνληαο δήηεζεο γηα ηε βηνκεραλία εηδψλ δηαηξνθήο. Τπήξμε κεγάιε 

αχμεζε ηεο πξνζθνξάο εηδηθεπκέλεο θαη θζελήο εξγαηηθήο δχλακεο, πξνο φθεινο 

ηνπ θεθαιαίνπ, εγρψξηνπ θαη δηεζλνχο. Ζ ζηέγαζε ησλ πξνζθχγσλ, ηα απνμεξαληηθά 

έξγα, ε νδνπνηία, νη επηθνηλσλίεο, ε παξαγσγή πθαληνπξγηθψλ εηδψλ πξψηεο αλάγθεο 

εκθαλίζηεθαλ αθελφο σο ζηφρνη θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη αθεηέξνπ ιεηηνχξγεζαλ 

καθξνπξφζεζκα σο πξνζνδνθφξνη ηνκείο γηα ειιεληθέο θαη μέλεο επηρεηξήζεηο. Ζ 

αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε πξνρψξεζε βαζχηεξα, ράξε ζηνπο πξφζθπγεο.  

   Δπίζεο, νξηζκέλνη θιάδνη ηεο νηθνλνκίαο φπσο ε πθαληνπξγία, ε ηαπεηνπξγία θαη 

νη νηθνδνκέο αλαπηχρζεθαλ κε ξπζκνχο ηαρχηεξνπο απ' φηη άιινη. Ο θιάδνο πνπ 

απεηθνλίδεη ηελ επίδξαζε ησλ πξνζθχγσλ ζηνλ κεηαπνηεηηθφ ηνκέα ήηαλ 

ε ηαπεηνπξγία, θιάδνο άγλσζηνο ζηελ Διιάδα πξηλ απφ ηνλ εξρνκφ ησλ πξνζθχγσλ. 

Πέξαλ ηεο ηαπεηνπξγίαο ζεκαληηθέο εμειίμεηο παξαηεξήζεθαλ θαη ζηνπο ηνκείο ηεο 

εθβηνκεράληζεο κεηά ην 1927 θαη ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο, ζηελ νπνία 

απαζρνιήζεθε ζεκαληηθφο αξηζκφο πξνζθχγσλ φζν ε ειάρηζηε δηάξθεηα εξγαζίαο 

μεπεξλνχζε ην δεθάσξν, Ηδξχζεθε εξγνζηάζην θνπήο θαη ξαθήο, πνπ θξίζεθε 

απαξαίηεην κεηά ηε ζχκβαζε ηεο εηαηξείαο κε ην Γεκφζην. Οη αιπζηδσηέο επελδχζεηο 

νδήγεζαλ ζηελ ίδξπζε εξγνζηαζίνπ μπινπξγείνπ, κεραλνπξγείνπ θαη ζηδεξνπξγείνπ 

γηα ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 
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6.πιινγή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ην Υαξκάλθηνϊ θαη ην Νέν Κνξδειηό από ην 

1922 έωο ζήκεξα (ηζηνξία ηνπ Υαξκάλθηνϊ θαη ηνπ Κνξδειηνύ κεηά ηελ 

εγθαηάζηαζε ηωλ πξνζθύγωλ, γεηηνληθνί δήκνη πνπ ηδξύζεθαλ ζηελ ζπλέρεηα, 

δεκόηεο, εθθιεζίεο, ζρνιηθνί ζύιινγνη, αζιεηηθνί ζύιινγνη πνπ ίδξπζαλ νη 

πξόζθπγεο, πνιηηηζηηθνί ζύιινγνη, παξαδνζηαθέο εθδειώζεηο θαη έζηκα πνπ 

αλαβηώλνπλ κέρξη ζήκεξα ζην Νέν Κνξδειηό) 

    

    Σν Νέν Κνξδειηφ ηδξχζεθε ην 1924 απφ πξφζθπγεο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ απφ ηελ 

Δπηηξνπή Απνθαηαζηάζεσο  Πξνζθχγσλ ηεο Διιάδαο. H πιεηνλφηεηα φκσο ησλ 

θαηνίθσλ θαηαγφηαλ απφ ηελ παξαιηαθή θσκφπνιε ηεο Μηθξάο Αζίαο ην Κνξδειηφ 

ηεο κχξλεο. Ξαθνπζηφ πξνάζηην 13ρκ. έμσ απφ ηε κχξλε. Γλσζηφ επίζεο κε ηα 

νλφκαηα Πεξαία θαη Καξζί-Γηαθά, δειαδή "απέλαληη αθηή" φπνπ πξηλ απφ ηε 

Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ζηελ πφιε θαηνηθνχζαλ πεξίπνπ 15.000 Έιιελεο.  Έηζη ν 

ζπλνηθηζκφο ζε αλάκλεζε ηεο γελέηεηξαο ησλ θαηνίθσλ νλνκάζηεθε Κνξδειηφ θαη 

θέξεη σο ζήκεξα ηελ νλνκαζία απηή. ηε δηάξθεηα ησλ 81 ρξφλσλ πνπ πέξαζαλ, ε 

πεξηνρή αλαβαζκίζζεθε ζεκαληηθά θαη ζήκεξα πιένλ ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο 

αλαπηπζζφκελνπο Γήκνπο ηνπ Πνιενδνκηθνχ πγθξνηήκαηνο Θεζζαινλίθεο, νη δε 

θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ δηαπξέπνπλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο, πνιηηηζηηθήο 

θαη νηθνλνκηθήο δσήο.  

   Ο Γήκνο βξίζθεηαη ζην βνξεηνδπηηθφ άθξν ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο 

Θεζζαινλίθεο, ζε απφζηαζε 8 πεξίπνπ ρηιηνκέηξσλ απφ ην θέληξν ηεο πφιεο ζε 

πεδηλή πεξηνρή θαη είλαη απφ ηα παιηφηεξα πξνάζηηα ηεο Θεζζαινλίθεο, γλσζηφ κε 

ηηο νλνκαζίεο Υαξκάλθηντ θαη ηαζκφο.  

ην Νέν Κνξδειηφ ππάξρνπλ δχν εθθιεζίεο ν  Ηεξφο Ναφο ηεο 

Μεηακνξθψζεσο ηνπ σηήξνο θαη Ηεξφο Ναφο Αγ. Γεσξγίνπ, ηέζζεξηο πνιηηηζηηθνί 

ζχιινγνη α)χιινγνο Πνληίσλ Διεπζεξίνπ Κνξδειηνχ β)χιινγνο αξαθαηζαλαίσλ  

«Ο ηαπξαεηφο» (Πξφεδξνο: Μπαιάζθαο Δπάγγεινο) γ)χιινγνο κπξλαίσλ 

Μηθξαζηαηψλ «Ζ Αγία Φσηεηλή» (Πξφεδξνο: θνξδαινχ) Αλαζηαζία δ)Παλειιήληνο 

χιινγνο Παιηλλνζηνχλησλ «Δχμεηλνο Πφληνο» (Πξφεδξνο: Μαηζαίνο 
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Απνζηνιίδεο). ην δήκν ππάξρνπλ 2 επαγγεικαηηθέο πνδνζθαηξηθέο νκάδεο, απηέο 

είλαη ν Αγξνηηθφο Αζηέξαο θαη ν Οδπζζέαο Κνξδειηνχ φπνπ θαη νη  2 

δεκηνπξγήζεθαλ απφ πξφζθπγεο ηεο Μηθξάο Αζίαο. Δπίζεο ζηεγάδνληαη δεθαεπηά 

δεκνηηθά ζρνιεία, ηξία γπκλάζηα θαη δχν γεληθά ιχθεηα. 
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ΔΚΓΡΟΜΗ ΣΟΤ 2νπ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ 

ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ-ΚΟΡΓΔΛΙΟΤ 

ΣΗ ΜΤΡΝΗ ΚΑΙ ΣΟ ΑΪΒΑΛΙ 

 

 

 

 

   Έλα νδνηπνξηθφ ζηα παξάιηα ηεο Μ. Αζίαο κε ηειηθφ πξννξηζκφ ην Ατβαιί θαη ηε 

κχξλε, πξαγκαηνπνίεζαλ 70 καζεηέο ηεο Β΄ θαη 6 ηεο Α΄ Λπθείνπ ηνπ ζρνιείνπ 

καο, απφ 15 έσο 19 Απξηιίνπ 2013.    

   Σελ πξψηε εκέξα πεξάζακε απφ ηε Μάδπην ζηελ απέλαληη πιεπξά ηνπ 

Διιεζπφληνπ, ηα Γαξδαλέιιηα θαη κέζα απφ ηηο θαηάθπηέο πιαγηέο ηεο Ίδεο 

θαηεπζπλζήθακε ζην Ατβαιί θαη ζηα καγεπηηθά Μνζρνλήζηα πνπ απνπλένπλ αθφκε 

αχξα ειιεληθή. 

   Σε δεχηεξε κέξα πεξηεγεζήθακε ηελ αξραία Πέξγακν ,ην Αζθιεπηείν, έλα απφ ηα 

πην θεκηζκέλα ηεξά πνπ εξρφηαλ πξνζθπλεηέο γηα λα ζεξαπεπζνχλ αθνινπζψληαο 
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θπζηθή άζθεζε θαη ςπρνινγηθή ζεξαπεία θαη ην Θέαηξν, πνπ ρσξνχζε 10.000 

ζεαηέο. Σν βξάδπ ηεο  ίδηαο κέξαο θζάζακε ζηε κχξλε κηα ζχγρξνλε κεγαινχπνιε 

κε θνζκνπνιίηηθν ραξαθηήξα. 

    Σελ ηξίηε εκέξα μελαγεζήθακε ζηελ αξραία Έθεζν. Γλσξίζακε απφ θνληά 

αλαξίζκεηα κλεκεία απίζηεπηεο νκνξθηάο : ηελ Αγνξά, ην Ωδείν, ηε Βηβιηνζήθε ηνπ 

Κέιζνπ, ηα Θεξκά Λνπηξά θαη ην εμαίξεηεο αθνπζηηθήο Μέγα Θέαηξν, 

ρσξεηηθφηεηαο 25.000 ζεαηψλ ην νπνίν θηίζηεθε θαηά ηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν θαη 

αλαθαηαζθεπάζηεθε απφ ηνπ Ρσκαίνπο.  Παξαηεξήζακε ηα ζχκβνια ζε θάζε 

κλεκείν θαη  δηαβάζακε επηγξαθέο ζηελ αξραία ειιεληθή γιψζζα πνπ ζψδνληαη ζε 

εμαηξεηηθή θαηάζηαζε. Δθείλν πνπ καο έθαλε εληχπσζε δελ ήηαλ άιιν απφ ην 

κεγαιείν ηεο Αξραίαο Διιάδαο ζηε Μ. Αζία.  

 

 

 

Σελ ίδηα κέξα επηζθεθζήθακε ην Gelişim Koleji, έλα ηδησηηθφ ζρνιείν, ζην νπνίν 

παξνπζηάζακε κηα εξγαζία κε ζέκα : ΄΄ε Θεζζαινλίθε δηα κέζνπ ησλ αηψλσλ΄΄ . Οη 

καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο έδσζαλ πξάγκαηη καζήκαηα ήζνπο ζπκπεξηθνξάο θαη 

θηινμελίαο ζηνπο Σνχξθνπο καζεηέο.     

 Ζ απνγεπκαηηλή βφιηα ζην Κνξδειηφ(Karsiyaka), ε Κξνπαδηέξα ζην Βφζπνξν  θαη ε 

επίζθεςε ζην Διιεληθφ πξνμελείν, ηελ ηέηαξηε εκέξα, ήηαλ ζπγθινληζηηθή εκπεηξία.  

 

http://www.gelisim.k12.tr/
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  Ξχπλεζαλ κέζα καο κλήκεο θαη ζπλαηζζήκαηα ζ΄απηή ηελ πφιε ηνπ πέλζνπο, φπσο 

πνιχ ζσζηά είπε ε θα Ησάλλα, γξακκαηέαο ηνπ Γεληθνχ πξνμέλνπ, ζηελ πφιε πνπ 

ζηελ πξνθπκαία ηεο έηξεμαλ παληθφβιεηνη ρηιηάδεο Έιιελεο γηα λα ζσζνχλ απφ ηε 

καλία ησλ Σνχξθσλ πξηλ πάξνπλ ην δξφκν ηεο πξνζθπγηάο ζηελ Διιάδα, ζηελ πφιε 

πνπ είλαη ζακκέλνη ηφζνη πξνγνλνί καο……  

    Ζ κχξλε θάεθε, εξήκσζε, Οη Διιελεο αλαδήηεζαλ θαηαθχγην ζηελ άιιε άθξε 

κηαο ζάιαζζαο πνπ έπαηξλε ρξψκα απφ αίκα θαη ζηάρηε. Καη μεξηδψζεθε νξηζηηθά ε 

καθξαίσλε ειιεληθή παξνπζία ζηελ πεξηνρή, κε ηνλ πην δξακαηηθφ ηξφπν. 

   Δκείο νη καζεηέο ηνπ Β2 πνπ εθπνλήζακε ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία κε ζέκα ηε 

κχξλε θαη ην Κνξδειηφ, λνηψζακε  πξαγκαηηθά ηη ζπλέβε . Ωο εθείλε ηε ζηηγκή ηα 

γεγνλφηα ηα είρακε δήζεη  κέζα απφ ην δηαδίθηπν θαη  ηα βηβιία, ηψξα φκσο πήξαλ 

ζάξθα θαη νζηά, δσληάλεςαλ ζηνλ πξαγκαηηθφ ρψξν έλησζαλ ην κέγεζνο ηεο 

ηξαγσδίαο.  Απηφ θαη κφλν αξθεί γηα λα αηζζαλζνχκε φηη νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη ηεο εθδξνκήο επηηεχρζεθαλ.   

  Οη ζχγρξνλνη Κνξδειηψηεο πήγαλ ζηηο παηξνγνληθέο εζηίεο  ηνπο, ζηηο ξίδεο ηνπο, 

πάηεζαλ ηα καησκέλα ρψκαηα, γηαηί φπσο αλαθέξεη θαη ν Γ. Ησάλλνπ « Γελ έρεη 

ζεκαζία πνπ δε γλψξηζαλ πνηέ απηή ηελ παηξίδα ή πνπ δε γελλήζεθαλ θαλ εθεί. Σν 

αίκα  απφ θεη κνλάρα ηξαβάεη.» 

  Με ηηο βαιίηζεο καο γεκάηεο ζπγθίλεζε θαη κλήκεο επηζηξέςακε ζην Κνξδειηφ καδί  

θαη κε κηα επρή: λα κε ζξελήζνπκε άιιεο ρακέλεο παηξίδεο…………… 
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ΔΠΙΛΟΓΟ 
 

 Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο καο πνιιά ήηαλ απηά πνπ καο πξνμέλεζαλ 

εληχπσζε. Δίρακε ηελ επθαηξία κέζα απφ απηήλ ηελ εξγαζία λα απνθνκίζνπκε 

γλψζεηο, λα κάζνπκε πξάγκαηα γηα ηελ θαηαγσγή ησλ πξνγφλσλ καο, αιιά θαη γηα 

ηνλ ηφπν πνπ δνχκε, ηα νπνία δελ είρακε μαλαθνχζεη θη απηφ ήηαλ έλα κεγάιν θέξδνο 

γηα εκάο.  

     Μηα απφ ηηο πην σξαίεο θαη επηκνξθσηηθέο παξνπζηάζεηο πνπ παξαθνινπζήζακε 

ήηαλ απηή ηνπ ηζηνξηθνχ Κπξηάθνπ Υαηδεθπξηαθίδε, κε ζπάληεο θσηνγξαθίεο απφ 

ηελ  δσή ησλ θαηνίθσλ ηεο κχξλεο  πξηλ ηελ θαηαζηξνθή, κε καξηπξίεο αλζξψπσλ 

πνπ έδεζαλ ηα δξακαηηθά γεγνλφηα ηνπ 1922 θαη ηα αθεγήζεθαλ ζηνλ θχξην 

Υαηδεθπξηαθίδε θαη ε αθήγεζε ηνπ, γηα ηηο πξνζπάζεηεο ησλ πξνζθχγσλ λα 

μεθηλήζνπλ κηα λέα δσή, ζηε λέα παηξίδα, αθήλνληαο ηα φια πίζσ. Δληππσζηαθφ 

ήηαλ θαη ην πινχζην θσηνγξαθηθφ ηνπ πιηθφ, απφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ 

ζην Υαξκάλθηντ.  

     Δπίζεο, εληχπσζε καο πξνθάιεζε ε επίζθεςε καο ζηνλ πνιηηηζηηθφ ζχιινγν 

κπξλαίσλ ΄΄ ε Αγία Φσηεηλή΄΄, πνπ βξίζθεηαη ζην Νέν Κνξδειηφ. Δθεί ε 

παξνπζίαζε ήηαλ εθηελήο θαη πεξηειάκβαλε νκηιία θαη παξνπζίαζε εηθφλσλ, 

ελδπκαζηψλ θαη ρνξψλ.  

     Απφ ηηο δπν ηαηλίεο πνπ παξαθνινπζήζακε απηά πνπ καο εληππσζίαζαλ θαη καο 

ζπγθίλεζαλ ήηαλ νη ζπάληεο εηθφλεο, ηηο ψξεο ηεο θαηαζηξνθήο ηεο κχξλεο, ην 

καξηχξην ησλ πξνζθχγσλ θαη δπζηπρψο, γηα κηα θνξά αθφκα, ε δηρφλνηα ησλ 

Διιήλσλ δηνηθνχλησλ, πνπ καο νδήγεζαλ ζηα ηξαγηθά απηά γεγνλφηα.  
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      Δπίζεο ην νδνηπνξηθφ καο ζηα παξάιηα ηεο Μ. Αζηάο καο ζπγθίλεζε θαη καο 

γλψξηζε ηα κέξε ησλ πξνγφλσλ καο. Ζ επίζθεςή καο ζην Ατβαιί θαη ηε κχξλε ζα 

καο κείλεη αμέραζηε. 

      ηα πιαίζηα ινηπφλ, απηήο  ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, δνπιέςακε κε 

επραξίζηεζε  θαη ζπλεξγαζηήθακε ηζφηηκα ζε νκάδεο,  ρσξίο λα ππάξμνπλ 

πξνβιήκαηα θαη παξεμεγήζεηο θαη απνθηήζακε φια ηα κέιε νκαδηθφ πλεχκα. Αθφκε 

ζεκαληηθφ είλαη, φηη κάζακε λα ρξεζηκνπνηνχκε θαιχηεξα ηηο λέεο ηερλνινγίεο, κέζα 

απφ ηηο εξγαζίεο πνπ καο αλαηέζεθαλ θαη ηηο νπνίεο έπξεπε λα θέξλνπκε ζε έληππε 

αιιά θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή.  

     Θέινπκε λα πηζηεχνπκε φηη επηηεχρζεθαλ φινη νη ζηφρνη πνπ είρακε ζέζεη ζηελ 

αξρή  θαη αηνκηθά αιιά θαη νκαδηθά, θαη ειπίδνπκε πσο δεκηνπξγήζακε κηα 

αμηνπξεπή εξγαζία φπσο αθξηβψο ηελ είρακε ζρεδηάζεη…        

   

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

          Γηαδίθηπν 

 Υξηζηνχγελλα ζηε κχξλε | Mikrasiatis.gr | Γίθηπν Δλεκέξσζεο ... 

 http://lyk-kastor.lak.sch.gr/ 

 ΠΑΥΑ ΣΖΝ ΜΤΡΝΖ 

http://www.neasmyrni.net.gr/ 

 «Πξψηε εγθαηάζηαζε» 

www.tovoion.com 

 «Γπζθνιίεο-πξνζαξκνγή ζηελ λέα παηξίδα» 

www.boeotia.ehw.gr          

www.dreampontos.gr 
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 «Κνξδειηφ-Υαξκάλθηντ» 

www.kordelio-evosmos.gr  

www.ladokola.gr 

http://saim-evosm.thess.sch.gr 

 «Αζρνιίεο-ήζε θαη έζηκα» 

www.docs.google.com/document/ 

www.rembetiko.gr/ 

 «ρέζεηο γεγελψλ- πξνζθχγσλ» 

www.makedoniakajournal.org 

www.oudegr.com 

     www.wikipedia.org/wiki/Γήκνο_Κνξδειηνχ_-_Δπφζκνπ 

www.9dim-elefth.thess.sch.gr/htms/istoria_dhmou 

www.ke3e.gr 

 Βηθηπαηδεία 

 

Βηβιία 

 

 Δξγαζία θ. Κπξηάθνπ Υαηδεθπξηαθίδε «(ΠΑΛΑΗΟ    ΥΑΡΜΑΝΚΗΟΪ--

ΗΣΟΡΗΑ, ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΑ» 

 «Απφ ην 1922 έσο ζήκεξα ζην Υαξκάλθτνη – Ν.Κνξδειηφ» 

 Διιεληθφο Οδεγφο (1920), Αζηαηηθή Διιάο 

 Π. Βαθνπθάξεο, Διεπζέξηα- Νέν Κνξδειηφ. Παηξίδεο ηφηε θαη ηψξα, η.1-2, 

Θεζ/λίθε 1997 θαη 2002 

 

 Κπξηάθνο Υαηδθπξηαθίδεο, Δχνζκνο. Ζ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ θαη ησλ αλζξψπσλ 

ηνπ, Θεζ/λίθε 2008 

 Υξ. νινκσλίδεο «Ζ παηδεία ζηε κχξλε» (1962) 

  Μερηίδεο «Παξάιηα ηεο Μ. Αζίαο – Διιήλσλ κλήκεο» (2006) 

 Πέηξνο η. Μερηίδεο, Αξραηνιφγνο -πληεξεηήο Δξγσλ Σέρλεο, Μνπζείν 

Βπδαληηλνχ Πνιηηηζκνχ 

 κχξλε ε κεηξφπνιε ηνπ Μηθξαζηαηηθνχ Διιεληζκνχ: Δθδφζεηο Έθεζνο 

 Κνηλσληνινγηθή Ηζηνξία ηνπ Ρεκπέηηθνπ, Μαξ. Κσλζηαληηλίδνπ: Δθδφζεηο 

Μπαξκπνπλάθεο 

 Διιήλσλ κνχζα ιατθή, Ζι. Βνιηφηε Καπεηαλάθε: Δθδφζεηο Ληβάλε 

 Σεο αζηάηηδνο κνχζεο εξαζηαί, Θνδ. Υαηδεπαληαδή: Δθδφζεηο ηηγκή 

 Ρεκπέηηθα ηξαγνχδηα, ΖΛ. Πεηξφπνπινπ: Δθδφζεηο Κέδξνο 

 Δηο αλάκλεζηλ ζηηγκψλ ειθπζηηθψλ, Παλ. Κνπλάδε: Δθδφζεηο Καηάξηη 

http://www.ke3e.gr/
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 κχξλε ε κνπζηθή δσή 1900-1922, Αξ. Καιπβηψηε: Δθδφζεηο Music Corner – 

Σήλειια 

 

 Λατθά ηξαγνχδηα θαη ρνξνί ηεο κχξλεο, Λ. Καξαθάζε: Μηθξαζηαηηθά 

ρξνληθά Σ.Γ.’ 

 

 Έλαο κπξληφο ζπλζέηεο ηνπ ξεκπέηηθνπ, Β. Πεηξφρεηινπ: Δθδφζεηο Σξφπνο 

Εσήο 

 Απφ ην βπδάληην ζην Μ. Βακβαθάξε, Ν. Γεσξγηάδε: Δθδφζεηο χγρξνλε 
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