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ΑΥΣ ΨΘΡ ΥΕΦΧΛΡΘ ΠΑΧ ΕΦΓΑΧΛΑ…. 



ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ 
Χτόχοσ τθσ εκπόνθςθσ αυτισ τθσ εργαςίασ είναι να γίνει κατανοθτό ςτουσ 
μακθτζσ και ςτο ςφγχρονο Ρεοζλλθνα ότι θ ανκρϊπινθ παρζμβαςθ ςτο 
κεωροφμενο ωσ « φυςικό» περιβάλλον όπωσ γίνεται γνωςτό μζςα από τθν 
ιςτορία , παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθ διαλεκτικι αλλθλοςφνδεςθ ανκρϊπου- 
περιβάλλοντοσ. 

Υιςτεφουμε απόλυτα – μζςα από τθ μικρι μασ μελζτθ γφρω από το προςφυγικό 
ηιτθμα -ότι οι πρόςφυγεσ τθσ Λωνίασ , ερχόμενοι ςτθν Ελλάδα, αναπαριγαγαν 
τισ ιδζεσ τουσ , τισ ιδεολογίεσ τουσ, τισ αντιλιψεισ και τισ αξίεσ τουσ ςε τζτοιο 
βακμό που διαμόρφωςαν ανάλογα το περιβάλλον ςτο οποίο ζηθςαν. 

. 



ΥΣΦΕΛΑ ΕΦΓΑΧΛΩΡ- βιβλιογραφία 

Για τθν υλοποίθςθ αυτισ τθσ εργαςίασ θ περιβαλλοντικι ομάδα 
ακολοφκθςε μια κλιμακωτι παρουςίαςθ των προςφφγων μζςα από τθν 
Αρχιτεκτονικι τουσ ζκφραςθ ςτισ Αλθςμόνθτεσ πατρίδεσ- ζχοντασ ωσ 
παράδειγμα τθ Χμφρνθ – και ςτθ ςυνζχεια  ακολοφκθςε τθν πορεία τουσ 
ςτουσ προςφυγικοφσ οικιςμοφσ τθσ Ελλάδασ. 
Για τθν πραγματοποίθςθ τθσ εργαςίασ αυτισ, επιςκεφτικαμε το ΞΕ.ΠΛ.ΞΣ 
Ρ. Λωνίασ, το Πουςείο Ρ, Λωνίασ, το Δθμαρχείο Ξαιςαριανισ , 
περπατιςαμε ςτα φτωχικά δρομάκια τθσ  Ξοκκινιάσ , του Βφρωνα, του 
Ωμθττοφ και τθσ Ρ. Χμφρνθσ. Υιραμε ςυνζντευξθ από τον θλικιωμζνο 
Πικραςιάτθ κφριο Γιάννθ Χμυρνιωτάκθ, αντλιςαμε  φωτογραφικό υλικό 
από το άλμπουμ του πανεπιςτθμιακοφ κακθγθτι Ξολϊνα με τίτλο 
«Ζλλθνεσ Αρχιτζκτονεσ ςτθν Σκωμανικι Αυτοκρατορία( 19οσ-20οσ αιϊνασ, 
και το Πικραςιατικό λεφκωμα το οποίο μασ παραχϊρθςε ο Διμαρχοσ  
Ξαιςαριανισ. Διαβάςαμε το βιβλίο « Ξοκκινιά», ςυγκινθκικαμε 
διαβάηοντασ όλοι μαηί το βιβλίο τθσ αμερικανίδασ ςυγγραφζωσ  THEA 
HALOO “ Σφτε το όνομα μου’’. 



Σ ΣΦΛΧΠΣΧ ΨΣΩ 
ΥΦΣΧΦΩΓΑ 

Ο όροσ ϋϋΠρόςφυγασϋϋ δθλϊνει ζνα ιδιαίτερο τρόπο μετανάςτευςθσ , τθν 
αναγκαςτικι φυγι από τθν πατρικι Γθ. 
Σο προςφυγικό πρόβλθμα είναι μια από τισ βακφτερεσ πλθγζσ που προκαλεί ο 
πόλεμοσ, επακόλουκο του οποίου είναι θ κατάλθψθ εδαφϊν από τον εχκρό και θ 
εκδίωξθ των κατοίκων τουσ , που ζντρομοι ςπεφδουν να εγκαταλείψουν τα 
ςπίτια και τισ περιουςίεσ τουσ για να ςϊςουν τθ ηωι τουσ. 
Η πατρίδα μασ δοκιμάςτθκε αρκετζσ φορζσ από τθν προςφυγιά και εξακολουκεί 
να δοκιμάηεται μζχρι ςιμερα. Πολλζσ  χιλιάδεσ ιταν οι πρόςφυγεσ που 
κατζφυγαν ςτθ μθτροπολιτικι Ελλάδα  κατά καιροφσ μετά τθν εκδίωξι τουσ από 
τουσ τόπουσ των προγόνων τουσ, ανάμεςά τουσ και οι κάτοικοι  τθσ Μικράσ 
Αςίασ.  Αναγκάςτθκαν να ζρκουν εδϊ μετά τθ Μικραςιατικι καταςτροφι και τθν 
υπογραφι τθσ ςυμφωνίασ για ανταλλαγι πλθκυςμϊν. Ο πλθκυςμόσ τουσ 
ανζρχεται ςτουσ 1.500.000.    
Νζο οξφτατο προςφυγικό πρόβλθμα  δθμιουργικθκε πρόςφατα με τθν ειςβολι 
των τοφρκων ςτθ βόρειο Κφπρο το 1974. Οι τοφρκοι κυρίευςαν το 40%  του 
νθςιοφ και ανάγκαςαν 200.000 Ελλθνοκφπριουσ να εγκαταλείψουν  τα ςπίτια 
τουσ. 





ΥΦΣΧΦΩΓΕΧ ΧΨΣ ΟΛΠΑΡΛ ΨΘΧ ΧΠΩΦΡΘΧ 



Η ΤΠΟΔΟΧΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΣΟ 

• Μετά τον μεγάλο ξεριηωμό των ελλινων τθσ Μ.Αςίασ, ζνασ νζοσ 
δεφτεροσ κφκλοσ του δράματοσ αρχίηει .Αυτόσ τθσ προςπάκειασ 
απορρόφθςθσ των χιλιάδων προςφφγων που ςυρρζουν ςτθν ανάςτατθ 
Ελλάδα. 

• Οι τελευταίεσ μζρεσ του επτεμβρίου και ο Οκτϊβριοσ του 1922 ζφεραν 
μεγάλα κφματα προςφφγων ςτθν Ελλάδα από τθ Μ.Αςία. 

• Πολλοί από τουσ πρόςφυγεσ ζφταςαν ςτο λιμάνι του Πειραιά .Από εκεί 
εγκαταςτάκθκαν ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ Αττικισ όπωσ θ Κοκκινιά, θ 
Νίκαια, θ Νζα μφρνθ, θ Καιςαριανι, θ Νζα Ιωνία, θ Νζα Φιλαδζλφεια, 
ο Βφρωνασ, θ Δραπετςϊνα, θ Καλλικζα. 

• Οι ςυνκικεσ που επικρατοφςαν ιταν άκλιεσ επθρεάηοντασ ακόμθ και 
τθν υγεία των προςφφγων .Σο κλιβερό ςκθνικό ςυνκζτουν οι ςτεριςεισ , 
ο χαμόσ ςυγγενικϊν προςϊπων , θ οικονομικι κατάςταςθ, θ ζντονθ 
αβεβαιότθτα για το μζλλον. 

• τα μεγάλα αςτικά κζντρα οι πρόςφυγεσ εγκαταςτάκθκαν ςε πρόχειρα 
ςτθμζνουσ προςφυγικοφσ ςυνοικιςμοφσ και ζκαναν οποιοδιποτε 
επάγγελμα προκειμζνου να επιβιϊςουν.  



• Αφοφ ζφταςαν ςϊοι ςτθν Ελλάδα οι πρόςφυγεσ, θ 
Ελλθνικι κυβζρνθςθ προχϊρθςε 1) ςτθ δθμιουργία 
κοινοτιτων με άτομα που προζρχονταν από τισ ίδιεσ 
περιοχζσ τθσ Μ. Αςίασ, και 2) ςτθν εξαςφάλιςθ 
ςυνκθκϊν παρόμοιων με αυτϊν τθσ πατρίδασ τουσ.  

 



• Σο Ελλθνικό κράτοσ είχε να 
αντιμετωπίςει μια ιδιαίτερα ςοβαρι 
κατάςταςθ  χωρίσ όμωσ να ςτθρίηεται 
ςε κάποιο ςχζδιο για τθν εγκατάςταςθ 
των προςφφγων. 

• Σο 1931 με ςυμβόλαια ιδιοκτθςίασ 
δόκθκαν ςτουσ πρόςφυγεσ κτιματα 
από το Ελλθνικό κράτοσ. 

• Σα υπάρχοντά τουσ ιταν: ζνα δίπατο 
ςπίτι, ζνα αμπζλι και το κραςί που 
παριγαγε, ζνα χωράφι με ελιζσ και το 
λάδι που παριγαγε. 

 



ΧΨΕΓΑΧΘ ΥΦΣΧΦΩΓΩΡ 1922 

• Για τθν ανάγκθ ςτζγαςθσ οι Μικραςιάτεσ 
προχϊρθςαν ςτθ λιψθ δανείων το 1931 με 
ευνοϊκοφσ όρουσ από τισ τράπεηεσ. 

• Μζςα ςε 10 χρόνια ολοκλθρϊκθκε  θ ομαλι 
ζνταξι τουσ ςτα μεικτά χωριά και θ ςχζςθ 
τουσ με τουσ ντόπιουσ κατορκϊκθκε μόλισ το 
Β’ Παγκόςμιο πόλεμο. 

• Η προςαρμογι των προςφφγων ιταν δφςκολθ 
ςτθν Ελλάδα.  



Θ ΑΧΨΛΞΘ ΑΥΣΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΨΩΡ ΥΦΣΧΦΩΓΩΡ- 
ΣΛ ΣΛΞΛΧΠΣΛ 

• Αρχικά οι Πικραςιάτεσ πρόςφυγεσ ζχοντασ υπόψθ τουσ τα γεγονότα 
του 1821 και του 1917, πίςτευαν ότι ςφντομα κα επιςτρζψουν ςτισ 
εςτίεσ τουσ, όμωσ ςυνειδθτοποίθςαν ότι θ διεκνισ κοινότθτα δεν ιταν 
πρόκυμθ να βοθκιςει αλλά αντίκετα φαινόταν εχκρικι ςτθν 
επιςτροφι των προςφφγων ςτθ Π. Αςία ενϊ θ Ελλάδα ιταν ανιμπορθ 
να αντιδράςει ςε διπλωματικό επίπεδο. 

• Ζτςι μζχρι το 1925 ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ αςτϊν – προςφφγων κινικθκε 
προσ τθν Ακινα  ενϊ λιγότεροι προσ τθ Κεςςαλονίκθ. Σι ακμάηουςεσ 
επιχειριςεισ και τα εργοςτάςια ενάμιςθ εκατομμυρίου προικιςμζνων 
Ελλινων τθσ Λωνίασ ζμειναν λάφυρα ςτα χζρια των τοφρκων. 

• Ζχοντασ όλα τα απαραίτθτα εφόδια και τισ εμπορικζσ γνϊςεισ για να 
αναδειχκοφν ςτθν Ελλθνικι κοινωνία, γριγορα απζκτθςαν τθν 
πολυπόκθτθ οικονομικι αυτάρκεια που επιδίωκαν μζςα από τθ ςκλθρι 
δουλειά τουσ.  

• Πα παραμζνει ζνα μεγάλο πρόβλθμα, αυτό τθσ ςτζγαςθσ που 
χρειάςτθκαν 10 ολόκλθρα χρόνια για να αντιμετωπιςτεί 
αποτελεςματικά. 



ΟΙ ΠΡΩΣΕ ΚΗΝΕ ΣΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 



Θ ΗΩΘ ΧΨΛΧ ΧΞΘΡΕΧ 



• Σα πρϊτα πρόχειρα καταλφματα των προςφφγων ιταν οι ςκθνζσ και οι 
ανιλιαγεσ παράγκεσ των προςφυγικϊν ςυνοικιςμϊν που μαςτίηονταν 
από τθν πείνα, τθν ανζχεια και τισ επιδθμίεσ. 

• Παρόλα αυτά γίνονταν ςυνεχϊσ ενζργειεσ για τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν 
αποκατάςταςθσ και διαβίωςθσ των προςφφγων. 

• θμαντικι ιταν και θ προςφορά γενναιόδωρων προςωπικοτιτων  όπωσ 
του τραπεηίτθ Χατηθχριςτόφα που πρόςφερε 1200.000 χιλιάδεσ δραχμζσ , 
ποςό αρκετό για τθ ςτζγαςθ 1.000 προςφφγων . 



 



• Οι ςυνκικεσ  όμωσ παρζμεναν άκλιεσ .Οι παράγκεσ με τουσ 
πλίνκουσ κατζρρεαν μετά από βροχοπτϊςεισ , μικρά παιδιά 
πζκαιναν από φυματίωςθ ,οργανωμζνο οδικό δίκτυο δεν 
υπιρχε, θ τροφζσ ιταν λιγοςτζσ.  

• Ο χαρακτθριςμόσ ϋϋπρόςφυγεσϋϋ πλιγωνε τουσ 
κατατρεγμζνουσ αυτοφσ αλλά περιφανουσ ανκρϊπουσ που 
είχαν ζρκει ςτθν Ελλάδα να ηθτιςουν ζνα αςφαλζσ 
καταφφγιο. 



ΥΦΣΧΦΩΓΛΞΣΛ ΣΛΞΛΧΠΣΛ ΨΘΧ ΑΨΨΛΞΘΧ 

 

 



ΟΙ ΠΡΟΦΤΓΙΚΟΙ ΟΙΚΙΜΟΙ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ 



ΠΑΞΕΨΑ ΨΘΧ Υ.ΣΠΑΔΑΧ ΓΛΑ ΨΣΩΧ 
ΥΦΣΧΦΩΓΛΞΣΩΧ ΣΛΞΛΧΠΣΩΧ ΧΨΘΡ ΑΨΨΛΞΘ 

 



ΞΣΞΞΛΡΛΑ 



• Η διαδρομι από το λιμάνι του Πειραιά ωσ τθν Ακινα, δεν είχε 
ποτζ να επιδείξει μαγευτικά τοπία κι όμωσ ο παρατθρθτισ κα 
μποροφςε να διακρίνει οριςμζνεσ γειτονιζσ που είχαν μια 
ξεχωριςτι ατμόςφαιρα. 

• Γιαςεμί και αγιόκλθμα πλζκονταν ςε αυλόπορτεσ και τοίχουσ, 
γλάςτρεσ με γεράνια και βαςιλικό ςτόλιηαν τα ξφλινα μπαλκόνια. 

• Οι δρόμοι ιταν κακαροί και οι άκρεσ των πεηοδρομίων 
φρεςκοβαμμζνεσ.  

• Σο απόβραδο ζβλεπεσ κόςμο να κάκεται και να κουβεντιάηει ςτα 
πεηοδρόμια και τα παιδιά να παίηουν ςτουσ γεμάτουσ λακκοφβεσ 
δρόμουσ. 

• Οι περιοχζσ αυτζσ γνωςτζσ ωσ ‘’ προςφυγικά’’ γεννοφν πολλά 
ερωτιματα και ανοίγουν ζνα ςθμαντικό αλλά κάπωσ 
παρεξθγθμζνο κεφάλαιο του ελλθνικοφ βίου. 

• Σα προςφυγικά δθμιουργικθκαν κατά τθ δεκαετία του 1920 για 
να εγκαταςτακοφν ξεριηωμζνοι άνκρωποι.  

 



 



Υαλιά Ξοκκινιά. Σι παράγκεσ τθσ Αγίασ Χωτιρασ 
(1929) 



ΥΦΣΧΦΩΓΕΧ ΕΩ ΑΥΣ ΨΛΧ ΧΞΘΡΕΧ ΨΣΩΧ 

 



• Θ ΞΣΞΞΛΡΛΑ, ζνασ από τουσ μεγαλφτερουσ προςφυγικοφσ 

οικιςμοφσ που ιδρφκθκαν από το 1923 κοντά ςτον Πειραιά                        
( διμοσ Νίκαιασ από το 1934) είχε 40.000 πλθκυςμό . 

• Μια από τισ γειτονιζσ τθσ Κοκκινιάσ είναι τα  ϋϋΓερμανικάϋϋ, 
αςτικι περιοχι με οργανωμζνθ κοινωνικι ηωι. Σα 
περιςςότερα ςπίτια μοιράηονταν κάμποςα νοικοκυριά .Ο 
εποικιςμόσ τθσ Κοκκινιάσ ζγινε χωρίσ να λθφκεί υπόψθ θ 
καταγωγι των προςφφγων όπωσ ςσ άλλεσ περιοχζσ. 

• το ςυνοικιςμό ϋϋΓερμανικάϋϋ, το 1/3 του πλθκυςμοφ 
προζρχονταν από τθν περιοχι τθσ μφρνθσ. Αξίηει να 
ςθμειωκεί ότι θ περιοχι αυτι ιταν κορυβϊδθσ επειδι οι 
μυρναίοι ιταν γλεντηζδεσ, κοινωνικοί και με προοδευτικζσ 
ιδζεσ. 



ΞΑΨΑΧΞΕΩΘ ΣΛΞΛΑΧ ΠΕ ΨΘ ΒΣΘΚΕΛΑ ΨΘΧ ΞΑΚ. 
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΞΑΨΣΩ ΠΑΦΛΑΧ 

 



ΨΣ ΕΧΩΨΕΦΛΞΣ ΕΡΣΧ ΥΦΣΧΦΩΓΛΞΣΩ ΧΥΛΨΛΣΩ 

 



Éνα προςφυγικό ςπίτι ςτα Ψετράγωνα που χτίςτθκε 
και κατοικικθκε το 1924. Ζνα ςκζτο δωμάτιο εμπρόσ 
για μια οικογζνεια και ζνα πίςω για άλλθ οικογζνεια! 



ΚΟΚΚΙΝΙΑ 

 



ΞΣΞΞΛΡΛΑ 



• Σα πρϊτα ςπίτια χτίςτθκαν ςε πολφ μικρά οικόπεδα μόλισ 20- 
25 τ.μ και ιταν χαμθλά, με ζνα δωμάτιο και φτιαγμζνα από 
ϋϋμπαγδατίϋϋ, ζνα είδοσ καλαμωτισ παςαλειμμζνθσ με 
λάςπθ. 

• τθν περιοχι ‘’Γερμανικά’’ τθσ 

• Κοκκινιάσ ανεγζρκθκαν το 1927 ςε 32 

 οικοδομικά τετράγωνα ομοιόμορφεσ                                           
προκαταςκευαςμζνεσ  κατοικίεσ από φφλλα                                                                                                             
αμιάντου. Κάκε τετράγωνο περιελάμβανε                                                         
20  οικόπεδα. Ανά δφο οικόπεδα κτίηονταν                                                  
δφο δίδυμεσ κατοικίεσ κάτω από μία και μόνο                                       
ςτζγθ. τθν ιδανικι περίπτωςθ, κάκε                                                           
οικογζνεια                                                                                                                                   
κα διζμενε ςτο μιςό κτίςμα και                                                                            
κα διζκετε μια εςωτερικι αυλι . 



ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΠΙΣΙΑ 



 

• Η κφρια οικογενειακι κατοικία περιελάμβανε 2 δωμάτια με 
διαςτάςεισ 3,25χ 4 μζτρα το κακζνα , ζνα τρίτο 2χ3 μζτρα που 
προορίηονταν για κουηίνα και ζνα μικρό wc. 

• Οι εξωτερικοί τοίχοι αποτελοφνταν από ξφλινα πλαίςια πάνω ςτα 
οποία ιταν ςτερεωμζνα τα φφλλα αμιάντου. 

• Σα 276 προκαταςκευαςμζνα κτίςματα ςτα  

Σζλθ του 1927 ,παρείχαν  κατοικία ςε 552                                                         
οικογζνειεσ. 

Η κακαριότθτα, θ τάξθ και θ μζριμνα των κατοίκων να βελτιϊςουν τθν 
εμφάνιςθ των ςπιτιϊν τουσ ζκρυβαν τθν κακι καταςκευι  και το 
χαμθλό επίπεδο τθσ δθμόςιασ υποδομισ. 

Σα προκαταςκευαςμζνα ςπίτια ιταν βαμμζνα ςε απαλοφσ 
χρωματιςμοφσ  και γεμάτα γλάςτρεσ με λουλοφδια που δθμιουργοφςαν 
τθν εντφπωςθ μικροςκοπικϊν κιπων.  



Χτθ δεκαετία του 1930 καταςκευάςτθκαν ςτθν Ξοκκινιά 
διϊροφα ςπίτια με ‘’χαγιάτι’’ που αντιςτοιχοφςαν ςε 2 
οικογζνειεσ πολλζσ φορζσ άγνωςτεσ μεταξφ τουσ. 

Σι Πικραςιάτεσ τθσ Ξοκκινιάσ είχαν ανεπτυγμζνθ αίςκθςθ 
ταυτότθτασ διαφορετικι από τθσ μθτροπολιτικισ ελλθνικισ 
κοινωνίασ. Τταν μιλοφςαν για τον εαυτό τουσ ζλεγαν: ‘’ 
είμαςτε πρόςφυγεσ’’, είμαςτε ‘’ Πικραςιάτεσ’’, δθμιουργϊντασ 
μ’αυτό τον τρόπο μια μεταφορικι αντίκεςθ με βάςθ τον τρόπο 
καταγωγισ: από τθ μια μεριά οι πόλεισ τθσ Π.Αςίασ  που 
παρουςιάηονταν ωσ πολφβουα κοςμοπολίτικα κζντρα και από 
τθν άλλθ τα χωριά τθσ ελλθνικισ υπαίκρου που δεν ιταν παρά 
μικροί απομακρυςμζνοι ςυνοικιςμοί. 

Θ αίςκθςθ τθσ ξεχωριςτισ ταυτότθτασ  επιβίωςε για 
περιςςότερα από πενιντα χρόνια. 

Επανειλθμμζνα ζλεγαν ότι θ μεγαλφτερθ πρόοδοσ ςτθν 
Ελλάδα ςυντελζςτθκε όταν ιρκαν οι πρόςφυγεσ. 

 



ΞΑΛΧΑΦΛΑΡΘ 
• Ανάμεςα ςτισ περιοχζσ τθσ Αττικισ που εγκαταςτάκθκαν οι 

πρόςφυγεσ ιταν και θ περιοχι τθσ Καιςαριανισ. 

• Η εικόνα τθσ περιοχισ ιταν βραχϊδθσ, δαςϊδθσ, και 
ερθμικι, τθ διζςχιηε ο Ηριδανόσ ποταμόσ .  

• Σο 1920 θ Καιςαριανι 

• Αναγνωρίςτθκε ωσ οικιςμόσ 

• Και οι κάτοικοί τθσ ιταν κτθ- 

• νοτρόφοι. 



 





 



 



 



ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ 

 



ΞΑΛΧΑΦΛΑΡΘ 

 



• Υαρόλο που θ περιοχι τθσ Ξαιςαριανισ από το 1917 είχσ 
χαρακτθριςτεί αναδαςωτζα, θ απόφαςθ αυτι δεν ζμελλε 
να πραγματοποιθκεί εξϋαιτίασ τθσ Πικραςιατικισ 
τραγωδίασ.Ψεράςτιο κφμα προςφφγων εγκαταςτάκθκε 
ςτθν περιοχι.Χτα τζλθ του 1922 οικογζνειεσ Πικραςιατϊν 
ζςτθςαν ςκθνζσ δίπλα δίπλα ςτο Ροςοκομείο Ανδρζα 
Χυγγροφ για να βρίςκονται κοντά ςτουσ νοςοφντεσ 
ςυγγενείσ τουσ, κυρίωσ γυναίκεσ που υπζφεραν από 
λοιμϊδθ νοςιματα μετά τουσ βιαςμοφσ που υπζςτθςαν 
από τουσ τοφρκουσ.  

• Χτισ αρχζσ του 1923 θ πολιτεία εγκατζ-                                                     
ςτθςε 8000 πρόςφυγεσ ςτθν Ξαιςαριανι. 

• Σι πρόςφυγεσ αυτοί ιταν από τα ΒΣΩΦΟΑ 

• Ψισ αρχαίεσ ΞΟΑΗΣΠΕΡΕΧ και το ΧΛΒΦΛΧΑΦΛ. 





• Αρχικά οι πρόςφυγεσ τοποκετικθκαν ςε ΧΞΘΡΕΧ. Αρκετοφσ 
μινεσ μετά ξεκίνθςαν κάποιεσ οργανωμζνεσ προςπάκειεσ 
από το κράτοσ ,                οι οποίεσ περιελάμβαναν τθν 
καταςκευι 50 ξφλινων παραπθγμάτων.                                                        
Ξάκε 10-12  ςπίτια  αποτελοφςαν ζνα                                       
τετράγωνο. 

• Χτο κζντρο κάκε τετραγϊνου υπιρχε                                    
αφλιοσ χϊροσ. Εκεί ιταν και οι κοινζσ                         
τουαλζτεσ. 

• Θ φδρευςθ τθσ ςυνοικίασ γίνεται από τθν περιοχι ΒΦΩΧΑΞΛ, 
μία βρφςθ επί τθσ οδοφ Φορμίωνοσ. Σι κάτοικοι μετζφεραν 
από εκεί ςε δοχεία νερό για τισ ανάγκεσ τουσ. 

• Ψο πρϊτο ςχολείο λειτοφργθςε το 1924-25 κοντά ςτο ρζμα 
του Θριδανοφ. Ιταν πλινκόκτιςτο. 

• Ψα πλινκόκτιςτα ιταν καταςκευαςμζνα από πλίνκουσ ι από 
λάςπθ, βότςαλο ι άχυρα. Υαράλλθλα κτίηονται και οι 
προςφυγικζσ κατοικίεσ., διϊροφεσ καταςκευζσ. 

 



 





ΞΑΛΧΑΦΛΑΡΘ 





ΔΛΑΦΩΚΠΛΧΘ ΥΦΣΧΦΩΓΛΞΣΩ ΧΥΛΨΛΣΩ 

• ε κάκε νοικοκυριό αντιςτοιχοφςε επιφάνεια 36 τ.μ το οποίο 
περιελάμβανε 2 δωμάτια ίςου μεγζκουσ από τα οποία το ζνα 
χρθςίμευε ωσ κουηίνα.  

• Από το 1933 μζχρι το 1960  

• Κτίηονται μονϊροφεσ, διϊροφεσ                                                        
κατοικίεσ ι διπλοκατοικίεσ  με  

• Κεραμίδια. Οι τοίχοι ιταν κτιςμζνοι 

• Με κανονικι τοιχοποιία από τοφβλα 

• Ψθμζνα και με ξφλινεσ ςκάλεσ για τον                                                          
δεφτερο όροφο. 



• Η Καιςαριανι δθμιουργικθκε χωρίσ υποδομι που κα εξαςφάλιηε τισ 
βαςικζσ ανάγκεσ των προςφφγων. 

• Άνκρωποι αιςιόδοξοι οι Μικραςιάτεσ τθσ Καιςαριανισ είχαν τθν 
ικανότθτα να βλζπουν τθ κετικι πλευρά των πραγμάτων. υνζχιςαν 
τθ ηωι τουσ με πολλι δουλειά. Δθμιουργοφν εςτίεσ διαςκζδαςθσ  , 
ςχολεία, εκκλθςίεσ, γυμναςτιρια και πολιτιςτικοφσ ςυλλόγουσ. 

• Η πόλθ αναπτφςςεται , ςιμερα ελκφει πολλοφσ, θ ιςτορία τθσ όμωσ 
πλανάται παντοφ , βρίςκεται ςε κάκε κομμάτι τθσ. 





ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ 

 



ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 



N. IΩΝΙΑ 



• Θ Ρ. ΛΩΡΛΑ είναι μια πολιτεία , ςτα βόρεια τθσ Ακινασ, 

που κεμελιϊκθκε από το κράτοσ, χωρίσ μελζτεσ και ςχζδια, 
για να ςτεγάςει άρον- άρον χιλιάδεσ πρόςφυγεσ που 
ζφταςαν ομαδικά , γυμνοί, νθςτικοί, κυνθγθμζνοι από  

• Ψθ ΧΥΑΦΨΘ τθσ Υιςιδίασ, τθν ΛΡΕΥΣΟΘ , τθν ΞΑΧΨΑΠΣΡΘ, τθ 
ΧΑΦΦΑΠΥΣΟΘ, ΡΕΑΥΣΟΘ τθσ Ξαππαδοκίασ, τθν ΑΨΨΑΟΕΛΑ 
και τθν ΑΟΑΓΛΑ τθσ Υαμφυλίασ , το ΛΞΣΡΛΣ και ακόμθ  

• Ψα ΒΣΩΦΟΑ, το ΒΑΝΡΨΘΦΛ, το ΑΝΔΛΡΛ, τθν ΞΑΛΧΑΦΕΛΑ, τθν 
ΑΠΛΧΧΣ, τθν ΨΦΑΥΕΗΣΩΡΨΑ, τθν ΥΣΡΨΣΘΦΑΞΟΕΛΑ και τθ 
ΧΠΩΦΡΘ…. 



Ρ. ΛΩΡΛΑ 
1923 



• Υεριςςότερεσ από 150 οι κοινότθτεσ οι Ελλθνορκόδοξεσ, 
από τισ οποίεσ προζρχονταν οι πρόςφυγεσ που 
εγκαταςτάκθκαν ςτθ Ρζα Λωνία. Ψουσ ζποικουσ τθσ Ρ.Λωνίασ 
τουσ ονόμαηαν και Ανατολίτεσ ι Ξαραμανλιδεσ.Σ 
ςυνοικιςμόσ βρίςκονταν ςτθ κζςθ ‘’ΥΣΔΑΦΑΔΕΧ’’. Πια 
περιοχι γεμάτθ λόφουσ, κάμνουσ και αμπζλια τθν οποία 
διζςχιηε ο χείμαρροσ του Υοδονίφτθ. 

• Θ τότε επαναςτατικι κυβζρνθςθ του Ρ. Υλαςτιρα 
προγραμμάτιηε τθν ανζγερςθ προςφυγικϊν κατοικιϊν από 
το ‘’ ταμείο Υερίκαλψθσ προςφφγων’’.  

• Αρχικά αγοράςτθκαν 1200 ςτρζμματα που ανικαν ςτο 
‘’Λερό Ξοινό του Υαναγίου Ψάφου’’, με ςκοπό τθν ίδρυςθ 
ςυνοικιςμοφ με το όνομα ‘’ ΛΩΡΜΑ’’. Θ κεμελίωςι τθσ γίνεται 
ςτισ 27 Λουνίου 1923,  γενζκλια  θμζρα για τθν Ρ.Λωνία.  

• Σ Υεριςςόσ αναπτφχτθκε φςτερα από απαλλοτρίωςθ 350 
ςτρεμμάτων .Θ Ξαλογρζηα υποδζχτθκε επίςθσ πρόςφυγεσ. 



• Σι προςφυγικζσ κατοικίεσ τθσ Ρ.Λωνίασ ιταν 2 τφπων :                                 
οι τετρακατοικίεσ ( 2 διαμερίςματα ανά όροφο) και                                        
οι διπλοκατοικίεσ ι « βίλεσ», 

• (1 διαμζριςμα ανά όροφο). Χτθ Ρ. Λωνία                                       και 
τον Υεριςςό , ανεγζρκθςαν μικρζσ                                                  
κατοικίεσ 27 τ.μ  για τουσ εργάτεσ των                               
εργοςταςίων αρχικά και αργότερα από                             
οικογζνειεσ των προςφφγων. 

• Αργότερα οι κατοικίεσ ζγιναν 40 τ.μ και        αποτελοφνταν από 
χωλ,2 κφρια δωμάτια και ζνα wc ενϊ οι κατοικίεσ των 27 τ.μ από 
1 δωμάτιο , κουηίνα –κακιςτικό και wc.Tα οικοδομικά υλικά ιταν 
πζτρα, χωματόπλινκοι, και ζτοιμα κομμάτια μπετον. Θ ςκεπι 
είχε πάντα κεραμίδια γαλλικοφ ι βυηαντινοφ τφπου. Χτθ 
διϊροφθ κατοικία υπιρχε εςωτερικι αυλι και ξφλινο μπαλκόνι. 

• Σι οικιςμοί τθσ Ρ.Λωνίασ, του Βφρωνα τθσ Ρίκαιασ του 
Ξερατςινίου χτίςτθκαν χωρίσ μελζτθ αντίκετα από τουσ 
οικιςμοφσ τθσ Ρ.Χμφρνθσ, τθσ Ρ.Φιλαδζλφειασ και του Ωμθττοφ. 



N. IΩNIA 





 



Υρόςφυγεσ από τθν Λωνία, μπροςτά ςτο  
ςπιτοκάλυβό τουσ 



ΥOΔAΦAΔEΧ N. IΩNIA 



 



ΥΟΛΡΚΛΡΑ ΧΥΛΨΛΑ 

 



ΡΕΑ ΛΩΡΛΑ 

 



• Θ κφρια αςχολία των προςφφγων τθσ Ρ.Λωνίασ  

ιταν θ Ξλωςτοχφαντουργία και θ ταπθτουργία. Βιομθχανίεσ 
των προςφφγων: ΨΦΛΑ ΑΟΦΑ, ΠΣΩΨΑΟΑΧΞΘ, ταπθτουργία 
‘’ΧΥΑΦΨΑΟΘ’’. 



Ρ.ΛΩΡΛΑ 

 



N. IΩNIA 



 



ΣΛ ΥΦΩΨΕΧ ΧΩΓΞΣΛΡΩΡΛΕΧ ΧΨΑ 
ΥΦΣΧΦΩΓΛΞΑ 

 



NIKAIA 



ΡΛΞΑΛΑ 



NIKAIA 



ΤΜΗΣΣΟ 



ΩΠΘΨΨΣΧ 
 ΠΛΑ ΗΩΘ ΧΨΑ ΧΑΟΑΧΠΑΨΑ….. 



•                             Θ ΗΩΘ ΨΩΡ ΥΦΣΧΦΩΓΩΡ 
• Ψα 10 πρϊτα χρόνια ιταν πολφ δφςκολα. Υροςπακοφν να 

οργανϊςουν τθ ηωι τουσ κεωρϊντασ αρχικά ότι θ κατάςταςθ αυτι 
ιταν προςωρινι και ότι κα επιςτρζψουν ςτθν πατρίδα. Ανάμεςά 
τουσ ιταν άνκρωποι των γραμμάτων όπωσ ο λογοτζχνθσ και 
αγιογράφοσ Φϊτθσ Ξόντογλου, ο ποιθτισ Άγγελοσ Χθμθριϊτθσ και 
άλλοι οι οποίοι εμψυχϊνουν τουσ ςυμπατριϊτεσ τουσ.Χιγά ςιγά θ 
ηωι ςτθν πόλθ 

• Αρχίηει να παίρνει κίνθςθ και 

• Φυκμό.Λδρφονται τράπεηεσ, ανοί 

• γουν καταςτιματα,κινθματογράφοι. 

• Σι κάτοικοι τθσ Ρ.Λωνίασ με τα ικθ και                                                              
τα ζκιμά τουσ, τθν αρχοντιά  και τθν ανοιχτοκαρδοςφνθ τουσ, κάνουν 
τθν προςφυγοφπολθ να ςφφηει από ηωι                                                                  
και τισ γειτονιζσ να μοςχοβολοφν από                                                                    
πάςτρα και αςβζςτθ ,                                                                                          
γαρφφαλα και βαςιλικοφσ ςτισ γλάςτρεσ. 

 



ΕΛΞΣΡΕΧ ΑΥΣ ΨΘΡ ΞΑΚΘΠΕΦΛΡΣΨΘΨΑ ΨΩΡ 
ΥΦΣΧΦΩΓΩΡ 







 



• Ψα χρόνια που ακολοφκθςαν άλλαξαν ριηικά 
το χρϊμα και το φφοσ τθσ πολιτείασ .Σι 
βιοτεχνίεσ γίνονται βιομθχανίεσ που 
γιγαντϊνονται, τα ξφλινα αργαλειά  
αντικακίςτανται  από τα ςιδερζνια και τα 
αυτόματα . Σι προςφυγικζσ κατοικίεσ 
άρχιςαν να κατεδαφίηονται για να γίνουν 
πολικατοικίεσ. Ψο 2001 θ Ρ.Λωνία ονομάηεται 
‘’Σλυμπιακόσ Διμοσ’’. 



ΣΛ ΑΟΘΧΠΣΡΘΨΕΧ ΥΑΨΦΛΔΕΧ 

 



ΧΠΩΦΡΛΕΧ 

 



ΧΠΩΦΡΘ- ΨΣ ΞΣΦΔΕΟΛΣ 

 



Θ ΗΩΘ ΧΨΘ ΧΠΩΦΡΘ 

 



ΞΑΚΘΠΕΦΛΡΣ ΥΑΗΑΦΛ ΧΨΘ 
ΧΠΩΦΡΘ 

 



 



ΥΑΗΑΦΛ ΧΨΛΧ ΓΕΛΨΣΡΛΕΧ ΨΘΧ 
ΧΠΩΦΡΘΧ 

 



Θ ΗΩΘ ΨΩΡ ΠΛΞΦΑΧΛΑΨΩΡ ΧΨΘΡ 
ΥΑΨΦΛΔΑ ΨΣΩΧ 

 



Θ ΞΑΚΘΠΕΦΛΡΘ ΗΩΘ ΧΨΘ ΧΠΩΦΡΘ 

 



ΧΠΩΦΡΘ ΑΓΑΥΘΠΕΡΘ 

 



Θ ΞΑΚΘΠΕΦΛΡΣΨΘΨΑ ΧΨΘ 
ΧΠΩΦΡΘ 

 



ΧΠΩΦΡΛΣΧ ΠΕ ΨΣΥΛΞΘ 
ΕΡΔΩΠΑΧΛΑ 

 



ΧΠΩΦΡΘ 

 



ΧΠΩΦΡΘ 

 



ΧΠΩΦΡΘ 

 



 



 



 



 



 



 





 



Θ ΗΩΘ ΧΨΛΧ ΑΟΘΧΠΣΡΘΨΕΧ ΥΑΨΦΛΔΕΧ 

 



Θ ΞΑΚΘΠΕΦΛΡΘ ΗΩΘ ΧΨΘ ΧΠΩΦΡΘ 

 



ΕΟΟΘΡΕΧ ΠΑΚΘΨΕΧ ΧΧΣΟΕΛΣΩ ΨΘΧ ΧΠΩΦΡΘΧ 





ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΥΑΦΣΩΧΛΑΧΘΧ ΠΑΘΧ 
2006 

 



ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ 

 



 



 



 



 



 



 



 



ΕΥΛΟΣΓΣΧ 
• Χιμερα για τουσ Ζλλθνεσ πρόςφυγεσ πολίτεσ το 

προςφυγικό ηιτθμα μοιάηει ςα μια απαίςια 
ανάμνθςθ του παρελκόντοσ και μόνο μερικά 
μυκιςτοριματα όπωσ ‘’ Ψα ματωμζνα χϊματα’’ 
τθσ Διδϊσ Χωτθρίου, ‘’ Ψο Ροφμερο 31328’’, ‘’ Θ 
Αιολικι Γθ’’ του Θλία Βενζηθ , ‘’ Ψρεισ Αιϊνεσ μια 
ηωι’’ τθσ Φιλιϊσ Χαϊδεμζνου’’, ‘’ Σφτε το όνομά 
μουϋϋ τθσ Thea Hallo, ‘’ H Χμφρνθ των Χμυρνιϊν’’ 
του Γιάννθ Ξατραμόπουλου …ίςωσ κάποια 
εκπομπι  ςτθν τθλεόραςθ  μασ κυμίηουν και μασ 
κάνουν να προβλθματιηόμαςτε  ‘όμωσ για λίγο 
…μόνο για λίγο… 



• ΠΕΓΑΟΕΧ ΥΦΣΧΩΥΛΞΣΨΘΨΕΧ ΥΦΣΧΦΩΓΩΡ 

• Φϊτθσ Ξόντογλου  εικαςτικόσ           Πανϊλθσ Ξαλομοίρθσ, μουςικόσ 

• Δθμιτρθσ Ψακάσ δθμοςιογράφοσ        Χοφία Βζμπο, τραγουδίςτρια 

• Υαπαρθγόπουλοσ, ιςτορικόσ               Θλίασ Ξαηαν, ςκθνοκζτθσ 

• Ξαρολίδθσ, ιςτορικόσ                             Βαςίλθσ Οογοκετίδθσ, θκοποιόσ 

• Λωακειμόγλου, ιςτορικόσ                Πανϊλθσ Ανδρόνικοσ, αρχαιολόγοσ 

• Γιϊργοσ Χεφζρθσ, ποιθτισ                  Γιάννθσ Υαπαϊωάννου, ρεμπζτθσ 

• Θλίασ Βενζηθσ, λογοτζχνθσ                Βαγγζλθσ Υαπάηογλου, ρεμπζτθσ 

• Παρία Λορδανίδου, λογοτζχνθσ           Ρίνου, τραγουδίςτρια  

• Πενζλαοσ Οουντζμθσ, λογοτζχνθσ         Φόηα Εςκενάηθ, ρεμπζτιςςα 

• Γεϊργιοσ Κεοτοκάσ, λογοτζχνθσ            Χτζλιοσ Ξαηαντηίδθσ, μουςικόσ   

• Χτρατισ Δοφκασ , λογοτζχνθσ                     Δόμνα Χαμίου, μουςικόσ 

• Ψάςοσ Ακαναςιάδθσ, λογοτζχνθσ             ΑΡΔΦΕΑΧ ΧΩΓΓΦΣΧ,                         

• Ξορνιλιοσ Ξαςτοριάδθσ, φιλόςοφοσ          ΧΛΧΠΑΡΣΓΟΣΩ, ΧΛΞΛΑΦΛΔΘΧ 

• Δθμιτρθσ Γλυνόσ, φιλόςοφοσ                       ΑΦΛΧΨΣΨΕΟΘΧ ΩΡΑΧΘΧ 

•                                                                               ΠΥΣΔΣΧΑΞΘΧ 



ΜΑΘΗΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 2006-07 

• ΚΟΤΣΟΔΟΝΣΗ  ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ                           ΦΡΑΓΚΟΤΛΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 

• ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΛΕΝΣΙΝΑ                          ΧΑΣΖΗΓΕΩΡΓΙΟΤ ΓΙΩΡΓΟ 

• ΖΑΝΙΑ ΑΝΑΣΑΙΑ                                          ΙΩΙΔΗ ΓΙΑΝΝΗ 

• ΚΟΣΩΛΗ  ΒΙΚΤ                                               ΚΛΕΙΣΙΝΑΡΗ ΔΗΜΗΣΡΑ 

• ΟΤΛΑΝΣΙΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ                                ΣΟΣΡΑ ΦΩΣΗ  

• ΣΟΚΡΗ ΕΜΙΝΑ                                             ΣΑΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 

• ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΠΤΡΙΔΟΤΛΑ                                ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΗ 

• ΧΑΣΖΙΓΙΑΝ ΒΑΙΛΗ                                        ΔΕΔΟΤΗ ΔΗΜΗΣΡΗ 

• ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ ΖΩΗ                                             ΡΕΠΠΑ ΔΗΜΗΣΡΗ 

• ΛΑΔΑ ΧΡΤΑ                                                                   ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ   ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 

• ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΜΑΚΗ                                                  ΚΑΤΚΙΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ                       

• ΡΙΝΣΑΡΗ ΒΑΙΛΗ 

• ΣΑΜΠΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ                                                          ΤΠΕΤΘΤΝΕ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΕ: 

                                                                                                         ΠΑΠΑΕΤΘΤΜΙΟΤ ΕΤΔΟΞΙΑ 

                                                                                                         ΓΡΤΛΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ ΘΕΡΜΑ ΣΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑ ΤΝΑΔΕΛΦΟ                                                        

ΚΤΡΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟΤ  ΧΡΤΑΝΘΗ   ΠΟΤ Ε ΚΑΘΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ ΗΣΑΝ ΔΙΠΛΑ ΜΑ ΚΑΙ ΜΑ ΒΟΗΘΟΤΕ. 

ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ ΙΔΙΑΙΣΕΡΑ ΣΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΤΝΑΔΕΛΦΟ ΣΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΣΟΤ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΟΛΤΣΙΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΗ ΣΙ ΚΑΣΑΚΕΤΕ. 
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