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1922 - 2022  
100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή.                                                                          
100 χρόνια από τον ξεριζωμό και την εγκατάσταση των Μικρασιατών προφύγων 
εδώ, στη νέα πατρίδα… 
Τα πρώτα δύσκολα χρόνια πέρασαν και ήρθαν μέρες προόδου και ευημερίας για 
τον τόπο μας…  
 
Η παρούσα εκπαιδευτική πρόταση σε μορφή e-book, είναι αναρτημένη στο δι-
κτυακό χώρο του Δικτύου Τοπικής Ιστορίας «Η Χαλκιδική στο Διάβα του χρόνου» 
από τον Ιούνιο του 2015. 
Με αφορμή τα 100 χρόνια από την εγκατάσταση των Μικρασιατών αναδημοσι-
εύεται εμπλουτισμένη και ανανεωμένη, από τις εκδόσεις «ΦΑΡΟΣ» του Πολιτιστι-
κού Συλλόγου “ΦΑΡΟΣ” Νέων Μουδανιών, με την ελπίδα να αποτελέσει ένα 
χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο και να συμβάλει στη διατήρηση της μνήμης.          
Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές Δημοτικού σχολείου.   
Η μνήμη,  ως γέφυρα που συνδέει το παρελθόν με το παρόν, δημιουργεί τη συνέ-
χεια στην ιστορία του ανθρώπου και είναι πολύτιμη για τις επόμενες γενιές δεδο-
μένου ότι η γνώση του παρελθόντος βοηθάει στην κατανόηση του παρόντος και 
στο επιτυχή σχεδιασμό του μέλλοντος.  
Η εργασία αυτή αφιερώνεται στην Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία «Η Βιθυνία» 
για την υλοποίηση της ιδέας κατασκευής και προβολής της προσφυγικής κατοικίας 
στα Νέα Μουδανιά… 
στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ο ΦΑΡΟΣ» που συμβάλει ιδιαίτερα στην διατήρηση 
της παράδοσης του τόπου… και ευχαριστώ ιδιαίτερα γιατί αγκάλιασε την έκδοση 
του βιβλίου αυτού 
και σε όλους εκείνους που αγαπούν αυτόν τον τόπο και με τον τρόπο τους έβαλαν 
κάποιο λιθαράκι, για να γίνουν τα σημερινά Νέα Μουδανιά. 

Αντί προλόγου...

Γεια σας! Με λένε Αριστοτέλη. 
Πήρα το όνομά μου από τον 
προπάππου μου που ήρθε πρό-
σφυγας στα Νέα Μουδανιά  από 
την Μικρά  Ασία.

Γεια και χαρά!. Εμένα με λένε Μαρίνα. 
Κατάγομαι από ένα χωριό της Φλώρι-
νας και ζω στα Νέα Μουδανιά γιατί οι 
γονείς μου εργάζονται στην περιοχή. 
Θα ήθελα πολύ να μάθω την ιστορία 
αυτής της πόλης...

 
Πάμε λοιπόν Μαρίνα, να ανα-
καλύψουμε μαζί την ιστορία 
των Νέων Μουδανιών!
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Χαιρετισμός του Δ.Σ του Π.Σ Ο ΦΑΡΟΣ

Τιμώντας το 2022 τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή 
είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ο ΦΑΡΟΣ» των 
Νέων Μουδανιών,  να συνεχίσει την εκδοτική του δραστηριότητα  με το βιβλίο 
της κας Ευδοξίας Ευαγγέλου Παλαιολόγου, εκπαιδευτικού, Διευθύντριας του 
4ου Δημοτικού Σχολείου Νέων Μουδανιών, με τίτλο: «ΣΠΙΤΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥ-
ΓΙΑΣ». 

Το βιβλίο ΣΠΙΤΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ είναι μια εκπαιδευτική πρόταση…  
διαδρομή στο χθες, που βοηθάει τους μαθητές να ανακαλύψουν βήμα – βήμα 
την εξέλιξη ενός προσφυγικού τόπου που δημιουργήθηκε από το μηδέν, 
καθώς και πτυχές από την καθημερινή ζωή των πρώτων κατοίκων.   

Ανάμεσα στις πολλές και ποικίλες δραστηριότητες του συλλόγου (χο-
ρευτικά, χορωδία, θέατρο, ζωγραφική) η έκδοση λευκωμάτων, ημερολογίων 
και βιβλίων, επισημαίνει τον σαφή προσανατολισμό του στη διατήρηση της 
παράδοσης και τη διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 
Ο Π.Σ «Ο ΦΑΡΟΣ» διαθέτει επίσης πλούσιο, αυθεντικό αρχειακό υλικό, (φω-
τογραφίες, έγγραφα, μαγνητοφωνημένες μαρτυρίες, συνεντεύξεις, βίντεο) 
προσβάσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο μελετητή της ιστορίας της πόλης μας, 
όπως επίσης είναι διαθέσιμο σε εκπαιδευτικούς και μαθητές Δημοτικού και 
Γυμνασίου για εκπαιδευτικές δραστηριότητες τοπικής ιστορίας. 
 

για το Δ.Σ του Π.Σ «Ο ΦΑΡΟΣ»  
 

     Γεωργία - Βούλα Παπαδοπούλου, πρόεδρος 
Μιχάλης Σίσκος, αντιπρόεδρος 
Σοφία Σταματίου, γεν. γραμματέας 
Μακρίνα Ενεχειλίδου, ταμίας 

μέλη 
Γεωργία Γιανναρίδου 
Ιωάννα Καλαφάτη 
Θωμάς Μελίτσης 

Στεργιανή Μερτζιώτη 
Μορφούλα Παπαδημητρίου 

Ιωάννης Σκεύας 
Κων/νος Τσιπέλης 
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Ελάτε να ανακαλύψουμε  
την προσφυγική ταυτότητα των Νέων Μουδανιών 

 
«1922. ….και εδώ φυτεύτηκαν οι ελπίδες και οι ρίζες των Μουδανιωτών, των 
Κουριωτών, των Λιγουμητών, των Πελαδαρινών, των Σιγηνών, των Καλολιμνιω-
τών και άλλων… απλώνουν και πληθαίνουν σε αυτόν εδώ τον τόπο που διάλε-
ξαν οι παππούδες μας,σε αυτόν εδώ τον τόπο που ονόμασαν Νέα Μουδανιά». 
Άφησαν πίσω τους «τις Χαμένες, τις Αλησμόνητες πατρίδες τους», όμορφους 
τόπους, όμορφα σπίτια, στρωμένες δουλειές… νοικοκυριά…                                
Ξεσπιτώθηκαν… Μα ο Θεός δεν τους άφησε…  
Ένας άλλος όμορφος τόπος, έδεσε με την προκοπή και το μεράκι τους. 
Ξανάγιναν ψαράδες και αγρότες, κτηνοτρόφοι και μπαξεβάνηδες, ραφτάδες και 
μπαρμπέρηδες, μπακάληδες και μικροεπιχειρηματίες… 
Σήμερα 100 χρόνια μετά… διαβαίνοντας στα Νέα Μουδανιά… είναι λίγα αυτά 
που μαρτυρούν το χτες και την προσφυγική ταυτότητα αυτής της πόλης… 

Πρόκειται για τούρκικο κτίσμα, τμήμα από το σπίτι του τουρκαλβανού Χατζή 
Οσμάν.  Αναπαλαιώθηκε το 1994 με την φροντίδα και επίβλεψη του Δήμου Νέων 
Μουδανιών και της Εφορίας Βυζαντινών Αρ-
χαιοτήτων Χαλκιδικής και στεγάζει το Λαογρα-
φικό Μουσείο της Ιστορικής και Λαογραφικής  
Εταιρείας Νέων Μουδανιών «Η Βιθυνία».  
Στο Μουσείο εκτίθενται μοναδικές συλλογές 
εργαλείων και εξοπλισμού επαγγελματιών και 
οργάνωσης σπιτιού. Αγροτικά, κτηνοτροφικά 
και αλιευτικά εργαλεία, αυθεντικά δείγματα της 
ιστορίας και του πολιτισμού που έφεραν οι 
πρόσφυγες από τους τόπους τους.  

Το Λαογραφικό Μουσείο
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Το Μνημείο                                 

για τις Χαμένες πατρίδες 
 
Το μνημείο για τις χαμένες Πατρί-
δες τοποθετήθηκε το 2004 στην 
προκυμαία των Νέων Μουδα-
νιών. Είναι φτιαγμένο από μέ-
ταλο.          
Αναπαριστά μια Μικρασιάτισσα 
μάνα πρόσφυγα με το παιδί της.                        
Η μάνα…έχει στραμμένο το 
βλέμμα της προς την Ανατολή… 
προς τη Μικρά Ασία… προς τις 
Χαμένες και Αλησμόνητες πατρί-
δες. Στο πρόσωπο της διαβάζει 
κανείς την νοσταλγία και τον 
πόνο για όσα άφησαν εκεί.   
Πίσω της στέκει το παιδί της, 
άγουρο ακόμη, μα με βλέμμα 
αποφασιστικό, κοιτάζει μπροστά 
προς το μέλλον…. έτσι  όπως ται-
ριάζει στους νέους ανθρώπους. 

Η παλιά βρύση 
Μια παλιά βρύση από κείνες που φτιάχτηκαν 
τα πρώτα χρόνια...πολύ κοντά στο κέντρο  των   
Νέων Μουδανιών. Είναι η μοναδική που σώζε-
ται εως σήμερα. Το 1935 υπήρχαν -7- βρύσες 
σε όλο το οικισμό και 35 πηγάδια με πόσιμο 
νερό για να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των κα-
τοίκων. 

Ονόματα οδών 
Κάποιοι δρόμοι με απόφαση του Κοινοτικού και 
αργότερα Δημοτικού Συμβουλίου των Νέων 
Μουδανιών πήραν το όνομά τους από τις Αλη-
σμόνητες Πατρίδες. Οδός Κίου, οδός Σιγής,  
Ελιγμών, Καλολίμνου, Κουρί αλλά και Απά-
μειας, Μύρλειας, Προύσας, Μοσχονησίων, 
ήταν τα Μικρασιάτικα χωριά και τοπονύμια απ΄ 
όπου έφυγαν οι πρόσφυγες. Κοντά σε αυτά η 
οδός Διοδώρου, η Πατριάρχου Ε’  είναι ονό-
ματα που επίσης συνδέονται με τις Χαμένες Μι-
κρασιάτικες πατρίδες.
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Εκκλησία Παναγίας Κορυφινής  Εκκλησία, στην οποία βρίσκεται το εικόνισμα 
της Παναγίας Κορυφινής.   
Η εικόνα της Παναγίας λέει η μικρασιάτικη παράδοση, 
βγήκε μέσα από τη θάλασσα ύστερα από μεγάλο σεισμό 
κι ανέβηκε στην πιο ψηλή κορφή του νησιού της Καλολί-
μνου. Εκεί την βρήκαν και επιχείρησαν πρώτα να την το-
ποθετήσουν στην κεντρική εκκλησία στην πλατεία του 
χωριού, αλλά πάντα την εύρισκαν πάνω στο βουνό, 
γι΄αυτό της έκτισαν εκεί μοναστήρι και το ονόμασαν «Πα-
ναγία Κορυφινή». Το καντήλι της, οι μοναχοί φρόντιζαν να 
μη σβήνει ποτέ κι ήταν ο μοναδικός φάρος σ’ ολόκληρη 
την περιοχή για τους ναυτικούς. Όχι μόνο οι Χριστιανοί 
αλλά και οι Τούρκοι πίστευαν στη θαυματουργή Χάρη της, γιατί πολλοί σώθηκαν 
από ναυάγια. Τα τάματα και οι δωρεές ήταν σωρός στο μοναστήρι, όπου πήγαι-
ναν και προσκυνούσαν και Χριστιανοί και αλλόθρησκοι.  
Το 1922, όταν έγινε ο δεύτερος διωγμός και ο οριστικός ξεριζωμός των Μικρα-
σιατών, την εικόνα της Παναγίας την πήραν και την πήγαν στο Μόλυβο Μυτιλήνης 
ή κατ΄άλλους στην Λήμνο. Αργότερα, το 1929, μετά την οριστική εγκατάσταση 
των Καλολιμνιωτών στα Ν. Μουδανιά, πήγε αντιπροσωπεία και την έφερε εδώ...  
Το 1947 έκτισαν μια μικρή εκκλησία με χρήματα των Καλολιμνιωτών, στο λόφο 
ανατολικά των Ν. Μουδανιών που πήρε και το όνομά της, λόφος της Παναγίας 
Κορυφινής. Στη δεκαετία του ’70 κτίστηκε στη ίδια θέση της μικρής εκκλησίας η  

εκκλησία που υπάρχει σήμερα. 

Εκκλησιές και ξωκλήσια

Το Εκκλησάκι του Αγίου Αβερκίου 
Μικρό ξωκλήσι που βρίσκεται στον αύλειο χώρο 
του Λαογραφικού Μουσείου της  Ι.Λ.Ε.  “Η ΒΙΘΥ-
ΝΙΑ” και της προσφυγικής κατοικίας. Είναι αφιε-
ρωμένο στον Άγιο Αβέρκιο, προστάτη των 
Ελιγμών, όπου βρισκόταν και η ομώνυμη ιστορική 
εκκλησία του 8ου αιώνα. Γιορτάζει κάθε χρόνο 
στις 22 Οκτωβρίου.

Εκκλησία Αγίου Γεωργίου  Με την εγκατά-
στασή τους οι πρόσφυγες στη νέα πατρίδα, 
φρόντισαν να κατασκευάσουν μια μικρή ξύλινη 
εκκλησία, στην οποία τοποθέτησαν τα ιερά κει-
μήλια που έφεραν μαζί τους και στην οποία μπο-
ρούσαν να εκκλησιάζονται οι πιστοί. Δόθηκε το 
όνομα ΄Αγιος Γεώργιος, από την ομώνυμη εκ-
κλησία του Αγίου Γεωργίου, πολιούχου των Μου-
δανιών της Μικράς Ασίας.  Μετά τον πόλεμο, 
γύρω στο 1945, κτίσθηκε μεγάλη πέτρινη εκκλησία, απέναντι από το σημερινό 
1ο Δημοτικό Σχολείο, η οποία λειτούργησε για πολλά χρόνια. Η εκκλησία αυτή 
γκρεμίστηκε την δεκαετία του 1990 και στη θέση της κτίσθηκε η σημερινή μεγάλη 
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. 
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Το προσφυγικό σπίτι - Μουσείο

 
....Ακόμη τι θα εμπόδιζε αν ένα σπιτάκι του εποικισμού, μετατρέπετο σε μου-
σείο όπου θα στεγάζοντο, ότι απέμεινε από τα παλιά αντικείμενα και χαρτιά;     
Στ. Κοβράκης «Νέα Μουδανιά,  Η ιστορία και η ανάπτυξή τους»,1991.

 
Σημαντικός σταθμός σε 

αυτή την πολιτιστική μας διαδρομή 
στην αρχή ή στο τέλος είναι η επίσκεψή 
μας στην αναπαράσταση της προσφυγικής 
κατοικίας, το σπιτάκι του Εποικισμού που κα-
τασκευάστηκε και εξοπλίστηκε όπως ήταν τα 

σπίτια των προσφύγων..             
Σίγουρα θα είναι πολύ ενδιαφέρον!
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Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Προσφυγικό σπίτι - Μουσείο

Πρόκειται για πιστή αντιγραφή ενός οικίσκου, σε ένα από τα τρία διαφορετικά σχέ-
δια, με τα οποία  το 1925 κτίστηκαν 300 σπίτια για τη στέγαση οικογενειών προ-
σφύγων από τη Μικρά Ασία, μετά την ανταλλαγή πληθυσμών που είχε 
αποφασιστεί με τη συνθήκη της Λωζάνης. Επισημαίνεται ότι, τέτοια σπίτια συναν-
τούμε σε όλα τα προσφυγικά χωριά της Χαλκιδικής (Σήμαντρα, Νέα Πλάγια, Νέα 
Φλογητά, Νέα Τρίγλια) αλλά και σε όλη την Ελλάδα, όπου εγκαταστάθηκαν Μι-
κρασιάτες πρόσφυγες. 
Ο  επισκέπτης μπορεί να δει μια ρεαλιστική αναπαράσταση σπιτιού εκείνης της 
εποχής,  με   αυθεντικά   έπιπλα  και αντικείμενα από τα προσφυγικά σπίτια.  
Μπαίνοντας στο αντρέ… μας καλωσορίζει το τραπέζι στρωμένο με το χει-
ροποίητο τραπεζομάντηλο…. με το γλυκό κουταλιού έτοιμο να γλυκάνει τον 
μουσαφίρη… Η γκαζόλαμπα …το εικονοστάσι …η υφαντή πάντα πάνω από 
το κρεβάτι… οι κουρελούδες στο πάτωμα, μας μεταφέρουν στα χρόνια των 
παππούδων και των προπαππούδων μας…. σε μια καθημερινότητα διαφο-
ρετική…. 
Για την παρούσα εκπαιδευτική πρόταση επιλέχθηκαν πληροφορίες - φωτογρα-
φίες- πηγές προσαρμοσμένες στο γνωστικό επίπεδο των μαθητών του δημοτικού 
σχολείου, με στόχο να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για κριτική παρατήρηση 
και κατανόηση των εκθεμάτων. Να προκληθεί ενδιαφέρον όχι μόνο για το έκθεμα 
αλλά και για το χρόνο και το χώρο από όπου προήλθε, ώστε τα ίδια αντικείμενα 
και ο χώρος να μας «διδάξουν» τον πολιτισμό. 
Ελπίζουμε ότι το εκπαιδευτικό αυτό υλικό θα διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς να 
πραγματοποιήσουν μια επίσκεψη βασισμένη στις αρχές της μουσειακής εκπαί-
δευσης  με πολλαπλά οφέλη για τους μαθητές και την σχολική κοινότητα.  
Ευτυχής συγκυρία που πλαισιώνει εποικοδομητικά την επίσκεψή μας «στο σπι-
τάκι του εποικισμού», είναι και η ύπαρξη του λαογραφικού Μουσείου στον ίδιο 
χώρο, όπου οι μαθητές ξεναγούνται από μέλη της Ι.Λ.Ε Η ΒΙΘΥΝΙΑ και «ανακα-
λύπτουν» και άλλες πτυχές της ζωής και της καθημερινότητας των κατοίκων ενός 
όχι και τόσο μακρινού παρελθόντος. Οι πηγές από τις οποίες αντλήθηκε το υλικό 
είναι τα λιγοστά βιβλία που γράφτηκαν, από ανθρώπους που θέλησαν να περι-
γράψουν το «πως» της εγκατάστασης των προσφύγων σε αυτόν εδώ τον τόπο 
για να το παραδώσουν στις επόμενες γενιές. 

Το πιο ενδιαφέρον ίσως σημείο να επι-
σκεφτεί κάποιος στα Νέα Μουδανιά Χαλ-
κιδικής είναι η προσφυγική κατοικία. 
Χτίστηκε  το 2005, έπειτα από προσπά-
θειες της Ιστορικής και Λαογραφικής 
Εταιρείας “Η ΒΙΘΥΝΙΑ” σε συνεργασία 
με  τη δημοτική αρχή, ως εκπλήρωση της 
επιθυμίας των πρώτων προσφύγων για 
την διάσωση ενός τέτοιου σπιτιού. 
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H επίσκεψη στην προσφυγική κατοικία και η επαφή των μαθητών με κείμενα 
και φωτογραφίες θα συμβάλλει στην κατανόηση εννοιών (ξεριζωμός, εγκατά-
σταση, πρόσφυγας, Μικρασιατική καταστροφή κλπ) “βιώνοντας” ταυτόχρονα 
το μουσείο ως χώρο μάθησης και δημιουργίας. 
Επιμέρους διδακτικοί στόχοι: 
→ Να κατανοήσουν ότι «η κατοικία» αποτελεί πρωταρχική ανάγκη επιβίωσης 
και ότι αλλάζει στο πέρασμα του χρόνου καθώς προσαρμόζεται στις ανάγκες 
και στις οικονομικές δυνατότητες των ανθρώπων. 
→ Να γνωρίσουν χρηστικά αντικείμενα της εποχής εκείνης που δεν χρησιμο-
ποιούνται πια, γιατί εκσυγχρονίστηκαν ή αντικαταστάθηκαν από ηλεκτρικές συ-
σκευές. 
→ Να γνωρίσουν «δουλειές του σπιτιού» και άλλες πτυχές της καθημερινότη-
τας που έχουν αλλάξει δημιουργώντας αναπαραστάσεις της ζωής προηγού-
μενων γενεών και εποχών. 
→ Να διασκεδάσουν με δημιουργικές δραστηριότητες (παιχνίδια, αυτοσχεδια-
σμούς κλπ). 
→ Να αναπτυχθούν δεξιότητες περιβαλλοντικής συνείδησης  και στάσεις φιλι-
κές προς το περιβάλλον.  
 → Να ασκηθούν στη μελέτη πηγών και να αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρη-
σης, σύγκρισης καταστάσεων, εξαγωγής συμπερασμάτων. 
→Καλλιέργεια προφορικού λόγου, ακρόασης. 

Σήμερα τα Νέα Μουδανιά είναι η μεγαλύτερη πόλη της 
Χαλκιδικής με 15.000 κατοίκους. Αποτελεί σημαντικό εμ-
πορικό, οικονομικό και τουριστικό κέντρο της περιοχής. 
Είναι η έδρα του Δήμου Νέας Προποντίδας. Το όνομα του 
Δήμου προέρχεται από την θάλασσα του Μαρμαρά 
(Προποντίδας) στη Μικρά Ασία, τόπο προέλευσης των 
προσφύγων του 1922. 

Αεροφωτογραφία δεκαετίας 1950
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Μελετώντας τους χάρτες

Στον χάρτη 1, φαίνονται τα ντόπια χωριά της Χαλκιδικής. 
Το κόκκινο χρώμα δείχνει την περιοχή των Νέων Μουδανιών. Ποια χωριά βλέ-
πετε κοντά στην κόκκινη περιοχή;.  
Ποια είναι σήμερα τα κοντινά χωριά στα Νέα Μουδανιά που δεν υπήρχαν τότε;

Οι κουκίδες στο χάρτη 2, μας δείχνουν ποια μέρη της Χαλκιδικής κατοικήθηκαν  
από τους πρόσφυγες το 1922. 
Αν θέλετε αναζητήστε σε ένα σημερινό χάρτη της Χαλκιδικής όλα τα χωριά που 
το όνομά τους συνοδεύεται από το Νέα και ανακοινώστε τα στην τάξη. 

Στην Χαλκιδική το 1922, φτάνουν 
από την Μικρά Ασία 64.799 πρό-
σφυγες από τους οποίους εγκα-
θίστανται 18.623 στην επαρχία 
Αρναίας και 46.176 στην επαρχία 
Χαλκιδικής.           
Η εγκατάσταση έγινε σε εγκατα-
λειμμένα από τους Τούρκους 
χωριά, σε νέους συνοικισμούς 
προσαρτημένους σε χωριά και 
σε εντελώς νέους προσφυγικούς 
συνοικισμούς.   
Τα ντόπια χωριά, Πορταριά, 
Αγιος Μάμας διατηρούν το όνομά 
τους, ενώ τα αμιγώς προσφυγικά 
χωριά, προσδιορίζονται και με τη 
λέξη Νέα, όπως τα Νέα Μουδα-
νιά, η Νέα Τρίγλια, η Νέα Καλι-
κράτεια, Νέος Μαρμαράς κλπ.Χάρτης 1

Χάρτης 2
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Ας διαβάσουμε κάποια ιστορικά στοιχεία για την  
Μικρασιατική καταστροφή..

 
Ήδη από την Επανάσταση του 1821-1830 παρατηρούνται στην Ελλάδα μετακι-
νήσεις πληθυσμών προς τα τμήματα που είχαν απελευθερωθεί από τους επα-
ναστατημένους Έλληνες. Τις δεκαετίες 1910 και 1920 με την πρώτη ανταλλαγή 
των πληθυσμών αναχωρούν από την Ελλάδα πληθυσμοί Τούρκων και διαφορε-
τικών θρησκευτικών ομάδων, ενώ ταυτόχρονα φτάνει στην Ελλάδα μεγάλος αριθ-
μός προσφύγων. Το μεγαλύτερο όμως προσφυγικό κύμα από τη Μικρά Ασία 
προς την Ελλάδα, προέκυψε μετά την Μικρασιατική καταστροφή το 1922. Κατα-
γράφονται 1.069.957 πρόσφυγες από τους οποίους 509.817  (47,59%) ήταν άν-
τρες και 560.140 (52,35%) ήταν γυναίκες. Φτάνουν στην Ελλάδα με πλοία, 
αφήνοντας πίσω τους σπίτια, κτήματα και περιουσίες, σε κατάσταση τραγική.  
Οι συνθήκες διαβίωσης δυστυχώς, ήταν άθλιες και κατά το πρώτο έτος διαμονής  
καταγράφεται θνησιμότητα 20%.  Η ελληνική Κυβέρνηση, για να αντιμετωπίσει 
το τεράστιο έργο της περίθαλψης και αποκατάστασης των προσφύγων, ιδρύει 
έναν οργανισμό που βρισκόταν υπό διεθνή έλεγχο, και ονομάστηκε Επιτροπή 
Αποκατάστασης των Προσφύγων (ΕΑΠ).  
Οι πρόσφυγες, εξέφραζαν συχνά παράπονα για την αντιμετώπιση που είχαν από 
το κράτος, τόσο για την ελλιπή αποζημίωσή τους καθώς και για το γεγονός ότι η 
ανταλλάξιμη περιουσία δεν περιήλθε αποκλειστικά σε αυτούς.  
Δυσαρέσκεια όμως οι πρόσφυγες, εξέφρασαν και προς τους ντόπιους Έλλη-
νες. Σε αυτό συνέτεινε και η διαφορά νοοτροπίας μεταξύ ντόπιων και προσφύ-
γων. Οι ντόπιοι αναφέρονταν συχνά επικριτικά στο ήθος των προσφύγων, στη 
ροπή τους για διασκέδαση και στην κοσμοπολίτικη συμπεριφορά τους. Οι πρό-
σφυγες από τη μεριά τους, μιλούσαν για το χαμηλό μορφωτικό και πολιτιστικό 
επίπεδο των ντόπιων και προέβαλλαν την ελληνικότητά τους, απαντώντας έτσι 
στην αμφισβήτησή της από τους γηγενείς («τουρκόσποροι», «γιαουρτοβαφτι-
σμένοι» κ.ά.).                                                                                                                              
Ο όρος «πρόσφυγας» στην κοινή συνείδηση για πολλά χρόνια έχει υποτιμητική 
σημασία. Πηγή: Φωτόδεντρο 

Οι εντόπιοι κάτοικοι θεωρούσαν τους 
πρόσφυγες σφετεριστές της περιου-
σίας και της εργασίας τους. Ακόμη 
και σαν «Μπαμπούλες», σε σημείο 
που αν τα παιδιά τους έκαναν κάποια 
αταξία, τα φοβέριζαν λέγοντας πως 
θα τα δώσουν στον πρόσφυγα.        
Ή αν τα ζώα τους δεν απέδιδαν τα 
παρότρυναν χτυπώντας τα και με τη 
φράση “Ε… που να σε φάει ο πρό-
σφυγας…” 
Στ.  Κοβράκη, Ν. Μουδανιά. Η ιστο-

ρία και η ανάπτυξή τους, 1991.  
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Ας διαβάσουμε και το απόσπασμα από το Βιβλίο του Σταύρου 
Κοβράκη όπου περιγράφεται πως ήταν ο τόπος, πριν κατοικηθεί 
από τους Μικρασιάτες πρόσφυγες. Οι παλιές φωτογραφίες θα 
μας βοηθήσουν να καταλάβουμε ότι η περιοχή που αρχίζει από 
το γήπεδο των Νέων Μουδανιών μέχρι την παραλία ήταν έλος 
και δυσκόλεψε την επιβίωση των προσφύγων τα πρώτα χρόνια.

Ταξίδευαν ανατολικά και γιαλό γιαλό στα παράλια της Χαλκιδικής. Βράδιασε, 
όταν έφτασαν στην παραλία της Επανομής. Παντού ερημιά. Μόνο το χωριό σε 
μικρή απόσταση από την παραλία. Πέρασαν τη νύχτα τους στην αμμουδιά και 
το πρωί ξαναξεκίνησαν. Πλησίαζε το βράδυ όταν έφτασαν σε μια τοποθεσία τέσ-
σερα μίλια περίπου από την Κασσάνδρα. Σταμάτησαν αμέσως τη μηχανή. Και 
αυτό γιατί στην τοποθεσία που έξω απλωνόταν, βρήκαν αυτό που ζητούσαν. 
Μια σειρά λοφίσκων σε σχήμα πετάλου, με την αριστερή πλευρά φυτεμένη με 
ελαιόδεντρα, που τα φύλλα της χρύσιζαν στον απογευματινό ήλιο καθώς τα κου-
νούσε η ελαφριά μπουκαδούρα τους ενθουσίασε. Όλοι ήξεραν την καλλιέργεια 
της ελιάς, αφού το ευλογημένο δέντρο ευδοκιμούσε σε όλα τα παράλια της Μι-
κράς Ασίας. Στο βάθος απέραντοι αγροί, κατάλληλοι για αμπελώνες, οπωρώνες 
και σιτοβολώνες. Μπρος τους ένας ορμίσκος, με μερικά πλεούμενα και δυο- τρία 
κτίσματα. Αυτό ήταν. Πήραν αμέσως την απόφασή τους. 

Τράβηξαν για τη στε-
ριά, υπολογίζοντας 
πως θα έβρισκαν και 
ανθρώπους. Πράγματι  
εκτός από τα πληρώ-
ματα, την οικογένεια 
του φύλακα βρήκαν 
και πρόσφυγες. 
Έτσι έμαθαν πως 
αυτός ο τόπος, ονομά-
ζεται Καργί Λιμάνι ....

Έμαθαν ακόμη πως στους ναυτικούς χάρτες σημειώνεται με μια άγκυρα, που 
υποδηλώνει αγκυροβόλιο πλοίων και σαν τέτοιο χρησιμοποιείτο παλιότερα από 
τους πειρατές. Τέλος έμαθαν ότι ο ελαιώνας που αποτελείται από 32.000 δέντρα, 
ανήκει σε έναν τούρκο, τον Χατζή Οσμάν, και οι αγροί, άλλοι σε μοναστήρια του 
Αγίου Όρους και άλλοι στους αδερφούς Μιχαήλ Μπέη, που ήταν Έλληνες.   
Την άλλη μέρα βγήκαν για αναγνώριση. Δεν διαπίστωσαν όμως ευχάριστη κα-
τάσταση. Ένα έλος, 500 περίπου στρεμμάτων, μπροστά στον όρμο και ανάμεσα 
στους λοφίσκους, θα ήταν μεγάλη εστία κουνουπιών. Βούρλα και θάμνοι γεμάτοι 
φίδια και άλλα ερπετά. Χιλιάδες κάργες, τσακάλια, αλεπούδες και λύκοι συμπλή-
ρωναν το ζωικό βασίλειο της περιοχής αυτής. Και προπαντός έλειπε το πόσιμο 
νερό.



ΣΠΙΤΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ

17

 
Γύρω υπήρχαν τα εντόπια 
χωριά, Άγιος Μάμας, Πορτα-
ριά,  Καράτεπέ (Τένεδος), 
Σουφλάρι (Νέα Τρίγλια), Μα-
ριανά (Όλυνθος), Καρκάρα    
(Σήμαντρα).  
Κατάστασις γενικά άσχημη. 
Μα δεν απογοήτευσε την επι-
τροπή. 

Τότε επισκέφτηκε την περιοχή και ο Παναγιώτατος Διόδωρος. Την περπάτησε και 
έβγαλε μόνος του συμπέρασμα. Τους έπεισε με επιχειρήματα πως αν αποξηραν-
θεί το έλος και διανεμηθούν οι ελαιώνες και τα γύρω κτήματα, όλα θα πάνε καλά. 
Έτσι στις αρχές Αυγούστου του 1923, έφτασαν οι πρώτες 23 οικογένειες και μέχρι 
το τέλος του μήνα άλλες 53. Οι περισσότεροι κατάγονταν από τα Μουδανιά και 
τους Ελιγμούς. Έτσι έγινε η αρχή. Μια αρχή με πάρα πολλές δυσκολίες που η 
κατάληξή της ήταν η ίδρυση των Νέων Μουδανιών. 

Στο βάθος το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου  
στη παραλία

Βρισκόμαστε στην πε-
ριοχή που βρίσκεται το 
Μουσείο Αλιευτικών 
εργαλείων και οστρά-
κων. Όλη η περιοχή 
ήταν έλος, που αποξη-
ράνθηκε και έτσι γλύ-
τωσαν οι κάτοικοι από 
την ελονοσία και που 
πολύ αργότερα έγινε 
οικόπεδα. 
Σήμερα έχουν κατα-
σκευαστεί δρόμοι, πο-
λυκατοικίες, σχολεία, 
χώροι αναψυχής. 

 
Είναι απίστευτο 

το πόσο άλλαξε η πε-
ριοχή. Αν δεν ήταν η εκ-
κλησία σίγουρα δεν θα  
καταλαβαίναμε ότι είναι 

το ίδιο μέρος!

 
Τα κατάφεραν 
όμως. Ούτε έλος 

πια, ούτε λασπόνερα! 
Είχαν δίκιο που διάλε-
ξαν αυτό το μέρος 
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Η πρώτη εγκατάσταση

Και τα καραβάνια των 
προσφύγων, φθάναν 
στην Ελλάδα…    Πως 
και που θα τακτοποι-
ούνταν ένα εκατομμύ-
ριο χιλιάδες ψυχές;         
Το πρόβλημα τερά-
στιο.  
Εδόθησαν σκηνές, 
οργανώθηκαν συσσί-
τια, επιτράπηκε η δια-
μονή τους σε άδεια 
κτήρια και έγιναν έρα-
νοι για ρούχα, παπού-
τσια και σκεπάσματα. 

Τώρα το πώς πέρασαν οι άνθρωποι αυτοί το χειμώνα του 1923-1924 είναι δύ-
σκολο να περιγραφεί. Συνθήκες διαβιώσεως πρωτόγνωρες. Μέσα στα αντί-
σκηνα, δίχως θέρμανση, μα μόνο με μαγγάλια, δίχως φωτισμό, μα μόνο με 
γκαζόλαμπες, δίχως ιατρική περίθαλψη, μα μόνο με πρακτικά φάρμακα...             
Και το χειρότερο απ’ όλα χωρίς πόσιμο νερό….

Φανταστείτε πόσο δύσκολη ήταν η ζωή  των προσφύγων. Είχαν αφήσει πίσω σπί-
τια και δουλειές και τώρα έπρεπε να τα ξαναφτιάξουν από την αρχή. 
Σήμερα υπάρχουν πρόσφυγες; Πως τους αντιμετωπίζουμε; Πως μπορούμε 
να τους βοηθήσουμε; 
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Ακολούθησαν οι ξύλινες παράγκες   

Κατασκευάστηκαν ξύλινοι θάλαμοι, στους οποίους έμεναν πολλές οικογένειες 
μαζί και ο χώρος χωριζόταν με παραβάν. 
Προτεραιότητα διαμονής στους θαλάμους έπαιρναν οι οικογένειες που είχαν γέ-
ρους, παιδιά και αρρώστους.  
Οι νύχτες του χειμώνα ήταν μεγάλες… Πείναγαν, κρύωναν, αρρώσταιναν, και 
φοβερά τους απασχολούσε το αβέβαιό τους μέλλον… Και δεν είχαν παρά να 
περιμένουν. Να περιμένουν ακόμη την άνοιξη και το καλοκαίρι. Να ζεσταινόταν 
λίγο. Να καναν κανένα μεροκάματο ή να πάνε για ψάρεμα. Θα καταλάγιαζαν την 
πείνα αυτών, και των οικογενειών των.          
Οι πρώτοι προσφυγικοί καταυλισμοί σε μορφή ξύλινων παραπηγμάτων στήνον-
ται από το Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων, ενώ αργότερα η Επιτροπή Απο-
κατάστασης Προσφύγων υιοθετεί την λογική της οριστικής αποκατάστασης με 
κατασκευή κτιστών κατοικιών. Η Υπηρεσία Περίθαλψης Προσφύγων που 
έδρασε από το 1922 έως το 1925, ίδρυσε οικισμούς σε όλη την χώρα κατα-
σκευάζοντας 6.500 οικήματα, με ένα σύνολο 15.723 δωματίων και κάποιων πα-
ροχών κοινής ωφέλειας (π.χ. δρόμους, πλατείες κλπ) αναγκαίων για την 
λειτουργία των οικισμών.  
Η προσπάθεια να δοθεί άμεση λύση στο στεγαστικό πρόβλημα των προσφύγων 
και η έλλειψη χρημάτων οδήγησε στην γρήγορη κατασκευή καταλυμάτων και οι-
κιών χωρίς όμως έργα υποδομής (αποχέτευσης και ύδρευσης). 

Στ. Κουβράκης, “Ν. Μουδανιά, Η ιστορία και η ανάπτυξή τους”,1991.
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Μετρημένα πια στα δά-
κτυλα του ενός χεριού τα 
σπίτια του εποικισμού 
στην πόλη μας.  
Απόμειναν, παράταιρα 
πια, να θυμίζουν στους 
ηλικιωμένους εικόνες μιας 
άλλης εποχής.  
Χαμηλά κι απλά, ίδια όλα, 
δεν ήταν το μέσο διαχωρι-
σμού των ανθρώπων σε 
πλούσιους  και φτωχούς              
σήμερα.                                      

Στήθηκαν οι πρώτοι τριακόσιοι σκελετοί για την κατασκευή των οικιών. Στη δε θε-
μελίωση του πρώτου ο Παναγιώτατος Διόδωρος, συμβολικά μετέφερε στην πλάτη 
από την παραλία ορισμένα υλικά. Η δε εταιρεία DEHATEGE που ανέλαβε το 
έργο, άρχισε με γρήγορο ρυθμό την κατασκευή τους.

 
Φωτογραφία των Νέων Μουδανιών του 1954.  
Έτσι φαινόταν από την Παναγία Κορυφινή. 

Όλα τα σπίτια είναι σπίτια του εποικισμού που είχαν κτιστεί το 1925.  
Φωτογραφίστε την πόλη από εκεί ψηλά. Τι άλλαξε; 

Κατασκευή μόνιμων κατοικιών
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Το προσφυγικό σπίτι  δεν ήταν «δωρεάν παραχώρηση», αλλά θα μπορούσε 
να εξοφληθεί σταδιακά με δόσεις. Όταν θα εξοφλούνταν όλες οι δόσεις, τότε 
μόνο ο ιδιοκτήτης θα ελάμβανε στα χέρια του το παραχωρητήριο.

Η τουαλέτα ήταν έξω από το 
σπίτι,  στην άκρη της αυλής.

— Δόξα σοι ο Θεός, λέγαμε, σπίτι είναι! Σπίτι! Τη νύχτα θα κλειδώνουμε την 
πόρτα! Και στήσαμε πια τα εικονοστάσια μας στα ντουβάρια, σ' αληθινά ντου-
βάρια. Δεν το πιστεύαμε στην αρχή. Τη νύχτα ξυπνούσαμε: - Αλήθεια, σε σπίτι 
είμαστε; λέγαμε. Μέσα στη νύχτα σηκωνόμαστε. Πηγαίναμε στο εικονοστάσι και 
προσκυνούσαμε. «Δόξα σοι, ο Θεός!» λέγαμε και ξαναλέγαμε στην αρχή. Έπειτα 
κι αυτό το συνηθίσαμε. 

Μαρτυρία Καλλισθένης Καλλίδου από το χωριό Φερτέκι της Καππαδοκίας. 

Φτάνει που ήταν σπίτια
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Τα σχέδια και οι κατόψεις  

Οι περισσότερες κατοικίες αποτε-
λούνταν από δύο κύρια δωμάτια, 
στάβλο και βοηθητικούς χώρους.               
Στο οικόπεδο υπήρχε ακόμη τουα-
λέτα, αποθήκη και αυλή. 
Στις κατόψεις φαίνεται ένα δίχωρο, 
ένα τετράχωρο και ένα ακόμη μεγα-
λύτερο. Όλα τα σπίτια είχαν σκεπή 
από κεραμίδια. 
Πόσα τετραγωνικά μέτρα να ήταν; 
Πως νομίζετε ότι αποφασιζόταν 
πόσο μεγάλο σπίτι θα έπαιρνε κάθε 
οικογένεια; 

Πηγή: Από τον αριθμό δε των μελών της οικογένειας εξαρτιόταν και η χωρητικό-
τητα, ο τύπος δηλ του σπιτιού που θα έπαιρναν….Άλλα σπίτια είχαν ένα μόνο 
δωμάτιο, στάβλο και βοηθητικούς χώρους, θεωρώντας τον στάβλο και την απο-
θήκη βασικό λειτουργικό χώρο για την επιβίωση των αγροτών.. 
Στις μέρες μας είναι απαραίτητος ο στάβλος; 
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Τα σπιτάκια αυτά αποτελούνταν από 
μια βεραντούλα, ένα πρόχειρο δωμά-
τιο (αντρέ), ένα υπνοδωμάτιο (κά-
μαρα), ένα χαμηλοτάβανο δωματιάκι 
και μια επίσης χαμηλοτάβανη κουζι-
νούλα. Από πάνω κεραμίδια. Βέβαια 
τα περισσότερα παραδόθηκαν ημι-
τελή με χωμάτινα πατώματα. Αλλά 
αυτό δεν δημιούργησε δυσαρέσκειες. 
Μετά τα αντίσκηνα στους ανθρώπους 
αυτά φάνηκαν παλατάκια.  
Στ. Κουβράκη “Ν. Μουδανιά  Η ιστο-

ρία και η ανάπτυξή τους”, 1991.

Γεννήθηκα σε ένα προσφυγικό σπίτι, με 
δυο μικρές κάμαρες, ένα αντρέ και μια 
υποτυπώδη κουζίνα, χωρίς μπάνιο, 
χωρίς τουαλέτα, με ένα βοηθητικό χώρο 
κλειστό γύρω γύρω με τσαλιά, και 
τσούρτα και για πόρτα μια κουρελού. 
Αυτό ήτανε το μπάνιο και το αποχωρη-
τήριο, έξω σε μια άκρη του μπαξέ μας. 
Στ. Ελαιοδώρου, “Αναμνήσεις από τα 

χρόνια που πέρασαν”, 2004. 

Ας παρατηρήσουμε τα σχέδια των σπιτιών. Σε τι διαφέρουν από τα σημερινά; 
Τι χώρους είχε ένα τέτοιο σπιτάκι;  
 Είχε το κάθε παιδί το δικό του  δωμάτιο; 
 Κύκλωσε ποια από τα παρακάτω επίθετα ή ουσιαστικά περιγράφουν ένα σπίτι 
εποικισμού. 
Μεγάλο, μικρό, πολυτελές, χαμηλό, ψηλό, πολυτελές, φτωχό, όμορφο, ταπεινό, 
φιλόξενο, καθαρό, ζεστό, κρύο, ισόγειο. ευρύχωρο, πολυόροφο.                                    
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Υλικά κατασκευής των σπιτιών

Παρατηρήστε τις εικόνες... 
Ποια υλικά χρησιμοποιούσαν  
που  για την κατασκευή και  το 
βάψιμο του σπιτιού; 
Έχουν αλλάξει σήμερα; 

Πηγή: Θα έπρεπε όμως να μάθομε πως με πλιθιά έκτισαν τον τόπο μας τα 
πρώτα προσφυγικά σπίτια, το πρώτο σχολείο, την πρώτη εκκλησιά. Με ξύλα 
ή πλίνθους και σκεπασμένα με κεραμίδια ή λαμαρίνες….  

 Στ. Κουβράκης, Ν. Μουδανιά Η ιστορία και η ανάπτυξή τους, 1991.
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Ας παρατηρήσουμε την παρακάτω σπάνια φωτογραφία. 
Που βρισκόμαστε;  
 
Αναγνωρίζετε κάποια εργαλεία ή αντικείμενα; 
 
Ποιοι τεχνίτες και μάστοροι λέτε ναι χρειαζόταν για την κατασκευή 
ενός σπιτιού; 
Πόσος χρόνος να χρειαζόταν; 
 
Σήμερα πως κτίζονται τα σπίτια και οι οικοδομές;  
Τι άλλαξε; 
Τι θα ρωτούσατε κάποιον ηλικιωμένο παππού που ήταν οικοδόμος 
πριν 50-60 χρόνια... 
Επισκεπτόμαστε μια οικοδομή που κτίζεται τώρα  και συγκρίνουμε. 

 
Ήρθε μηχανικός με τοπογραφικό συνεργείο και χάραξε την περιοχή σε οικόπεδα 
σπιτιών, καταστημάτων, πλατείας, εκκλησίας, σχολείου κτλ. Χώρισε δε σε κλη-
ροτεμάχια τον ελαιώνα του Χατζή –Οσμάν και τους αγρούς των Μιχαήλ Μπέη… 
Κάθε οικογένεια έπαιρνε από 32 έως 45 στρέμματα αγρού, 75 ελαιόδεντρα,  4-
5 στρέμματα για αμπέλι, και ένα οικόπεδο 500 τ.μ. για σπίτι. 

Στ. Κοβράκης, Ν. Μουδανιά, Η ιστορία και η ανάπτυξή τους,1991. 
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Στην αυλή

Έξω από το σπίτι  
συνήθιζαν να τοπο-
θετούν κολλημένο 
στον τοίχο ένα κτιστό 
παγκάκι, το μιντέρι. 
Ήταν πάντα ασβε-
στωμένο και καθαρό, 
καθώς χρησίμευε ως  
καθιστικός χώρος για 
το απογευματινό κα-
φεδάκι και το εργό-
χειρο….. 

Στο χωριό μας εκείνα τα χρόνια, κάθε προσφυγικό σπίτι είχε και τον μπαχτσέ 
του (κήπο) με τα πολλά οπωροφόρα δέντρα, κυδωνιές, ροδιές, συκιές, αβραμη-
λιές…  
Οι δρόμοι αδιάβατοι από τον λασποπηλό στις γειτονιές με τα χαμηλά προσφυ-
γικά σπίτια και τους μεγάλους μπαξέδες με λογής λογής λουλούδια και λαχανικά, 
όμορφα οπωροφόρα δέντρα, περιφραγμένοι με μυρωδάτα δεντρολίβανα. Χαμέ-
νοι στο πράσινο. 

Στέλιος Ελαιοδώρου, “Αναμνήσεις από τα Νέα Μουδανιά”, 2004.  

Σαλατικά έβρισκε κανείς και μέσα στο χωριό. Τα καλλιεργούσαν στους κήπους 
των σπιτιών τους. Ντομάτες αγγουράκια τροφαντά, μαρούλια με καρδιά, κρεμ-
μυδάκια και σκορδάκια…Γίναν και μπαξεβανιά (λαχανόκηποι). Τώρα το πώς πο-
τίζονταν αυτά είναι μια άλλη ιστορία…Πάνω από το πηγάδι, στηνόταν ένας 
μηχανισμός. Σε ένα οριζόντιο άξονα ήταν στερεωμένη μια ανέμη…. Έτσι γυρ-
νώντας το άλογο, με δεμένα μάτια, γύριζε όλη αυτή την κατασκευή, με αποτέλε-
σμα να γεμίζουν τα κουβαδάκια νερό και εν συνεχεία να το αδειάζουν σε μια 
στέρνα. Από εκεί μετά ο μπαξεβάνος, με αυλάκια, το οδηγούσε, όπου ήθελε … 

Σταύρος Κοβράκης, «Ν. Μουδανιά, Η ιστορία και η ανάπτυξή τους», 1991. 

 
 
 
 
 
Καταλαβαίνουμε λοιπόν 
ότι τα χρόνια εκείνα αντί-
θετα με την σημερινή 
εποχή οι άνθρωποι καλιερ-
γούσαν στον κήπο τους τα 
φρούτα και τα λαχανικά 
που χρειαζόταν. 
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Παρατηρήστε την αυλή αυτού του σπιτιού. Πως σας φαίνεται σε σχέση με το 
μέγεθος του σπιτιού. Ποιες ανάγκες εξυπηρετούσε; 
Ποιος χώρος ενός σύγχρονου διαμερίσματος έχει αντικαταστήσει την αυλή; 
Τι δραστηριότητες πραγματοποιεί σε αυτόν το χώρο η οικογένεια; 
Θα ήθελες να ζεις σε ένα σπίτι με αυλή; Γιατί; 

Τότε έκτιζαν ένα μικρό σπίτι σε 
ένα μεγάλο οικόπεδο. Στα Νέα 
Μουδανιά σήμερα υπάρχουν 
πέντε έξι τέτοια οικόπεδα που θα 
κάποια στιγμή θα χτιστούν και 
σε αυτά πολυκατοικίες. 
Σε ένα οικόπεδο 500 τετραγωνι-
κών μέτρων χτιζόταν μια κατοι-
κία 50 ή 70 τμ, για να ζήσει μια 
οικογένεια με τον παππού και τη 
γιαγιά. Σήμερα στο ίδιο οικόπεδο 
500 τ.μ, καλύπτονται τα 420 τ.μ 
για να κτιστεί μια διώροφη πολυ-
κατοικία με πάρκιν αυτοκινήτου, 
όπου θα κατοικήσουν 10 οικογέ-
νειες. Κι αν γίνουν και τα πάρκιν 
σπίτια τότε...... 

Πηγή: Βλέποντας σήμερα τον τόπο που γεννήθηκα, μέστωσα, έκανα οικογένεια 
θυμάμαι τα όμορφα τα δύσκολα χρόνια της παιδικής μου ηλικίας…. Έρχονται 
έντονα στο νου μου η καγκελόπορτα, το αγιόκλημα, ο κισσός, η τσιμεντένια 
βρύση, το πηγάδι με το μάγγανο και το τσίγκινο κουβά, σε ένα όμορφο κήπο, 
γεμάτο πασχαλιές, χρυσάνθεμα….. 

Στέλιος Ελαιοδώρου «Αναμνήσεις από τα χρόνια που πέρασαν», 2004. 

Ποια προβλήματα δημιούργησε αυτή η πιο 
πυκνή ανοικοδόμηση; 
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Τα σπίτια του εποικισμού για πολλά χρόνια στέγασαν τους κατοίκους των 
Νέων Μουδανιών, τις χαρές και τις λύπες τους, τα όνειρά τους για το μέλλον.

Ποια μέλη της οικογένειας φαίνονται στην φωτογραφία; 
Τι άλλαξε σήμερα;

Οι περισσότερες γυναίκες κάθε ηλικίας είχαν ως απασχόλησή τους το κέντημα, 
το πλέξιμο ή το ράψιμο των ρούχων. Άλλες για ευχαρίστηση και αξιοποίηση του 
ελεύθερου χρόνου τους, ενώ άλλες για βιοποριστικούς λόγους. Κεντούσαν είτε 
στο χέρι, είτε στη ραπτομηχανή όμορφα κοφτά κεντήματα, έπλεκαν δαντέλες. 
Έβγαιναν στα πεζοδρόμια, με καρέκλες και σκαμνιά, κεντούσαν και μάθαιναν 
στα μικρά κορίτσια να κεντάνε καθώς αφηγούνταν  ιστορίες της παλιάς ζωής. 

Γ. Παπαδοπούλου, Η Καλόλιμνος της Προποντίδας, 2017.
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Στο εσωτερικό της προσφυγικής κατοικίας

Μπαίνοντας μέσα σε ένα 
σπίτι… πάντα πάνω στο 
τραπέζι, στο αντρέ του 
σπιτιού, το σπιτικό γλυκό 
κουταλιού  περίμενε να 
γλυκάνει το μουσαφίρη, 
το γείτονα και τον περα-
στικό. Γενικά οι Μικρα-
σιάτες πρόσφυγες ήταν 
φιλόξενοι και ανοιχτό-
καρδοι.

Πηγή: Όλοι οι χώροι των σπιτιών ήταν φροντισμένοι έτσι  
ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες των κατοίκων δίνοντας 
όμως και έμφαση στην αισθητική του χώρου τους. Για το φω-
τισμό τους τα βράδια είχαν τις γκαζόλαμπες αφού δεν 
υπήρχε ακόμη ηλεκτρικό ρεύμα. Η επίπλωση των σπιτιών 
ήταν λιτή. Σε αυτήν ήταν απαραίτητα τα ντουλάπια και οι 
μπουφέδες, όπου έβαζαν τα γυαλικά και τα σερβίτσια του 
καφέ ή του φαγητού. Στόλιζαν τα ράφια με πετσετάκια δαν-
τελένια ή με κοφτό κέντημα. Το τραπέζι και οι καρέκλες συμ-
πλήρωναν την όλη επίπλωση. 
Γ. Παπαδοπούλου “Η Καλόλιμνος της Προποντίδας”, 2017.  

Στο αντρέ 
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Στο καθιστικό 

Το ντιβάνι  ήταν ο καναπές για το καθιστικό και κρεβάτι ύπνου των παιδιών ,για 
το βράδυ. Γύρω γύρω, έβαζαν μεγάλα μαξιλάρια για να μην ακουμπάνε στον 
τοίχο. Έβαζαν ακόμη υφαντές πάντες με περίτεχνα σχέδια, συνήθως πάνω από 
το κρεβάτι για διακόσμηση αλλά και για προστασία από τον κρύο τοίχο κατά την 
περίοδο του χειμώνα.

 
Μέσα στα σπίτια είχαν καναπέδες (µιν-
τέρια) που από κάτω στηριζόταν µε δύο 
ξύλινες βάσεις (γαϊδούρες), και από 
πάνω υπήρχε στρώµα που είχε µέσα 
καλαµποκόφυλλα ή µαλλιά προβάτου. 
Το ίδιο είχαν και τα στρώµατα που κοι-
µόταν. Δεν είχαν όλοι κρεβάτια και γι 
αυτό ξάπλωναν κάτω (στρωµατσάδα). 
Το ίδιο είχαν και τα μαξιλάρια και οι µαξι-
λάρες τους. Στα πλάγια των κρεβατιών 
έστρωναν και κρεβατόγυρο  κεντηµένο η 
υφαντό. Αν είχαν διάδροµο έστηναν το 
γιούκι ή γιουκιά, έβαζαν τα στρωσίδια το 
ένα πάνω στο άλλο και τα σκέπαζαν µε 
σεντόνι που είχε δαντέλα. Στον τοίχο 
είχαν πάντες (αντί για κάδρα) κεντηµένες 
ή  υφαντές.    
  http://palaifyto.blogspot.gr/                                                                                                          

 
Μέσα στο δωμάτιο τα τρία κρεβάτια 
πάνω στα τρίποδα, στη μέση το τρα-
πέζι με τις τέσσερις καρέκλες, στον 
τοίχο το εικονοστάσι με τους αγίους 
που είχαν έρθει από τη Μικρά Ασία τυ-
λιγμένοι στο κόκκινο χράμι. Στα παρά-
θυρα τα κουρτινάκια, με το φιλτιρέ και 
το πιτσίνι για τελείωμα. Και στο τσι-
μέντο κάτω, οι κουρελούδες με τα 
πολλά χρώματα.  

Προσφύγων Βίος και πολιτισμός 

Είναι 
σημαντικό να θυμόμαστε ότι  

οι πρόσφυγες έφεραν τον τρόπο 
ζωής, και τις συνήθειες που είχαν 

στην Μικρά Ασία. 
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Στην κρεβατοκάμαρα

Το ξύλινο εικονοστάσι δεν έλειπε από κανένα σπίτι. Συνήθως ήταν μέσα στην 
κρεβατοκάμαρα κρεμασμένο ψηλά στον τοίχο με ανατολικό προσανατολισμό και 
το καντηλάκι πάντα αναμμένο. Δίπλα τοποθετούσαν  τη στεφανοθήκη με τα στέ-
φανα του ζευγαριού…

 Όλα καθαρά και νοικοκυρεμένα. Το κρεβάτι με τον κεντημένο λευκό κρεβατό-
γυρο που έφτανε μέχρι το πάτωμα. Μετά έμπαινε το στρώμα που το γέμιζαν με 
βαμβάκι ή με μαλλί. Από πάνω τοποθετούσαν ένα υφαντό σκέπασμα.
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Μέσα στην κάμαρη ήταν οργανωμένα ότι χρειαζόταν για το πρωινό ξύπνημα και 
πλύσιμο.  
Το ρολόι ξυπνητήρι…   
Η πήλινη κανάτα με την βαθιά πιατέλα εξυπηρετούσε το πρωινό πλύσιμο, αφού 
δεν υπήρχαν τουαλέτες όπως τις ξέρουμε σήμερα, με τα σύγχρονα  συστήματα 
ύδρευσης  και αποχέτευσης.                     
Ο καθρέφτης… Δίπλα κρεμόταν η θήκη για τις χτένες κεντημένη στο χέρι όπως 
και η «καλημέρα» από την οποία κρεμόταν η πετσέτα για το σκούπισμα.  

Θυμάμαι το προσφυγικό μας σπίτι. Στην 
πραγματικότητα δυο κάμαρες όλες κι όλες. 
Ένα μπαούλο, μέσα ρούχα, πάνω τα σκε-
πάσματα. Ήταν η ρουχοθέση. Πάνω στα 
κρεβάτια υφαντά, μάλλινα ή φλοσένια. Στο 
πάτωμα ένα υφαντό στρωσίδι, μια κουρε-
λού ή μπιλντένια στον τοίχο, οι περίφημες 
μπάντες με υφαντές ή κεντημένες παρα-
στάσεις. Στα παράθυρα κουρτίνες υφαντές 
ή πλεγμένες δαντέλες. Σχέδια από τη φαν-
τασία ή παρμένα από τη ζωή των απλών 
ανθρώπων. Ιδίως σχέδια με λουλούδια, 
γιατί αυτά είχαν και αυτά περίσσευαν από 
τις καρδιές τους.   
 Στ.Ελαιοδώρου, «Αναμνήσεις από τα χρό-

νια που πέρασαν», 2004. 

 
Το μπαούλο ή σεντούκι ήταν συνή-
θως από ξύλο ή μέταλλο και είχε 
κλειδαριά. Μέσα σε αυτό φύλαγαν 
πράγματα που δεν χρησιμοποιού-
σαν όπως σεντόνια, εργόχειρα για 
την προίκα των κοριτσιών αλλά και  
καθετί πολύτιμο, κοσμήματα, επί-
σημα έγγραφα, φωτογραφίες και 
ενθύμια.
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 Πως ζεσταίνονταν τότε τα σπίτια:

Μέσα στο σπιτάκι θα δούμε και μια 
ξυλόσομπα (εικ 1) απαραίτητη για να 
ζεσταίνονται στα κρύα του χειμώνα. 
Χρησιμοποιούσαν ξύλα από το κλά-
δεμα των ελαιόδεντρων. 
Η ξυλόσομπα βρισκόταν συνήθως 
στην κουζίνα, στο καθιστικό ή στο 
αντρέ.Τα μπουριά οδηγούσαν τον 
καπνό έξω από το σπίτι. Τις έβαφαν 
με μια ειδική μπογιά που την έλεγαν 
ασημόλ. 
Οι νοικοκυρές στο πάνω μέρος μπο-
ρούσαν να ζεστάνουν και νερό για 
μπάνιο, να μαγειρέψουν ή να ψή-
σουν κάστανα.  

 
Για να ζεσταίνουν άλλους χώρους του σπιτιού χρη-
σιμοποιούσαν το μαγκάλι. (Εικ 2 και 3) 
Έπαιρναν κάρβουνα από τη σόμπα και τα τοποθε-
τούσαν στο μαγκάλι στην κρύα κάμαρη πριν πάνε 
για ύπνο. 
Υπήρχε ακόμη και η φουφού (εικ 4) για το ψήσιμο ή 
βράσιμο του φαγητού. Από το κάτω πορτάκι άδει-
αζαν τις στάχτες. 
 
Σήμερα πως ζεσταίνουμε τα σπίτια μας;

Εικόνα 1

Εικόνα 4

Εικόνα 3Εικόνα 2
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Η δε κυρά Λένη Μπουζίδου φάνηκε πολύ χρήσιμη. Δούλευε στον αργαλειό που 
στο σπίτι τους  εγκατέστησε, και ύφανε τις τόσο εξυπηρετικές εκείνες «κουρε-
λούδες» που ο κοσμάκης έστρωνε στα πατώματα των σπιτιών για να μην πα-
τούν στο τσιμέντο και στο χώμα.  
Ποιος να αγοράσει τότε χαλί; Τι ήταν αυτό; Πολλοί τις κουρελούδες από τότε 
τις χρησιμοποιούν ακόμη..  

Σταύρος Κοβράκης, Ν. Μουδανιά, Η ιστορία και η ανάπτυξή τους, 1991. 

 
Το υλικό για να γίνει μια 
κουρελού είναι κουρέλια, 
λωρίδες δηλαδή από 
ύφασμα. 
Οι νοικοκυρές έκοβαν τα 

υφάσματα από παλιά ρούχα σε λωρίδες και 
τα πήγαιναν στην υφάντρα. Εκείνη τα ταί-
ριαζε και ύφαινε τις κουρελούδες. 

Να και ο αργαλειός για τις κουρελούδες

 
Σκέφτομαι ότι με αυτή την επανα-
χρησιμοποίηση των υφασμάτων 
είχαν λιγότερα σκουπίδια. Με λίγα 
λόγια   σεβόταν το περιβάλλον ξα-

ναχρησιμοποιών-
τας υλικά.  
Έκαναν δηλαδή 
Ανακύκλωση !
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 Μια ….παράξενη κουζίνα

Στην κουζίνα του προσφυγικού σπιτιού δίπλα στο νεροχύτη κάποια σπίτια είχαν 
ένα κτιστό καζάνι για το πλύσιμο των ρούχων. Χαμηλά από το ανοιχτό πορτάκι 
έβαζαν τα ξύλα. Στο πορτάκι που είναι πιο ψηλά έβαζαν κάρβουνα και από πάνω 
στις σχάρες, μαγείρευαν ή έβαζαν την κατσαρόλα με το φαγητό για να διατηρείται 
ζεστό.. 
Το κάτω μέρος αντί για ντουλάπι το καλύπταν με  σουρωτό ύφασμα.

Το στενό ντουλάπι - φανάρι 
έχει μπροστά σίτα για να  
μην μπαίνουν τα έντομα.  
Πάνω από το ντουλάπι  
έβαζαν την “πλασταριά” το 
στρόγγυλο ξύλο για να ανοί-
γουν φύλλο για πίτες. Την 
ξύλινη σκάφη για το ζύ-
μωμα του ψωμιού και το ξύ-
λινο ή μπρούτζινο γουδί για 
τον θρυματισμό καρπών 
όπως καρύδια και αμύ-
γδαλα. 
Ποια από αυτά τα σκεύη 
και εργαλεία υπάρχουν 
στην δική μας κουζίνα; 
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Ο απορροφητήρας στη γωνιά 
πάνω από τον πάγκο δεν δού-
λευε με ηλεκτρικό όπως οι ση-
μερινοί απορροφητήρες. 
Ακουμπισμένα στο ράφι ο 
μύλος για το άλεσμα του καφέ, 
το μπρούτζινο γουδί, ο τρίφτης, 
και τα κανάτια δοσομετρητές. 

Το μουσλούκι ή μουσουλούκι ήταν 
ένα δοχείο φτιαγμένο από λαμαρίνα 
που είχε σχήμα μισού κυλίνδρου για 
να κρεμιέται στον τοίχο. Η θέση του 
ήταν πάνω από το νεροχύτη και 
ήταν η βρύση της εποχής εκείνης.              
Όταν τελείωνε το νερό, το ξαναγέμι-
ζαν από το καπάκι στο πάνω μέρος. 

Ανοιχτή πιατοθήκη 
στερεωμένη στον 
τοίχο πάνω από 
τον νεροχύτη. 
Η κουταλοθήκη στο 
πλάι, το σουρωτήρι  
στον τοίχο, η κρε-
μάστρα για την πε-
τσέτα και η ποδιά 
της νοικοκυράς. 
Και όλα στολισμένα 
με δαντέλες χειρο-
ποίητες.

 
     Προσέξατε ότι 
την εποχή εκείνη             

δεν υπήρχαν πλαστικά 
σκεύη όπως σήμερα; 
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Οι μπακιρένιοι τζετζερέδες 
(κατσαρόλες) το τηγάνι και 
τα ταψιά έτοιμα για το μαγεί-
ρεμα και το τηγάνισμα. 
Ένα καμινέτο με το μπρίκι 
για το ψήσιμο του καφέ.  
Το θυμιατήρι και το καντήλι. 
Υφασμάτινες πιάστρες για 
να μην καίγονται οι νοικοκυ-
ρές.  

Πήλινες στάμνες για νερό. Προσέξατε το καπάκι στις στάμνες; 
Το πήλινο δοχείο με καπάκι το χρησιμοποιούσαν να βάζουν ελιές, τουρσιά... 

Σήμερα χρησιμοποιούμε τέτοια σκεύη; 

Το σιδέρωµα των ρούχων γινόταν µε 
μαντεμένια σίδερα όπως αυτό στη φω-
τογραφία, που τα έλεγαν «Βαπορά-
κια». 
Το πάνω μέρος άνοιγε και υπήρχε ένας 
χώρος όπου τοποθετούσαν τα αναμ-
μένα κάρβουνα. Η λαβή ήταν επενδυ-
μένη με ξύλο για να μην καίγεται η 
νοικοκυρά. 
Το βαποράκι ήταν πολύ βαρύ και το σι-
δέρωμα μια δύσκολη δουλειά για την 
νοικοκυρά του σπιτιού! 
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Η πινακωτή! Ξύλινη σκάφη με χωρίσματα μέσα στην οποία έβαζαν το ζυμάρι 
πριν το ψήσιμο για να φουσκώσει.

Γίναν και φούρνοι. Στην αρχή μόνο για τα ψη-
στικά. Οι γυναίκες σε ξύλινες σκάφες ζύμωναν 
με τα χέρια , 4-5 ψωμιά, που ζύγιζε το καθένα 
2-3 οκάδες, για να φτάνουν για 7-10 μέρες ανά-
λογα με τα μέλη της οικογένειας και με την πι-
νακωτή ξύλινη μακρόστενη κατασκευή με 
χωρίσματα για το καθένα, τα πήγαιναν στο 
φούρνο.  
Μετά τα τοποθετούσαν σε ένα ξύλινο μαδέρι 
ψηλά από το ταβάνι για να μην τα φτάνουν οι 
ποντικοί και τα παιδιά. Όσοι τα πρόλαβαν, θυ-
μούνται ακόμη τη νοστιμιά εκείνου του ψωμιού.  

 Στ. Κουβράκη, Ν. Μουδανιά, Η ιστορία και η 
ανάπτυξή τους, 1991. 

Οι άνθρωποι πάντα προσπαθούσαν 
να βρουν λύσεις σε κάθε πρόβλημα. 
Το φανάρι αποτελούσε εκείνη την 
εποχή βασικό και αναγκαίο εξάρτημα 
της κουζίνας του σπιτιού για την συν-
τήρηση φαγητού – τροφίμων. 
Ήταν κατασκευασμένο με μεταλλική ή 
γαλβανιζέ λαμαρίνα για σκελετό, τόσο 
ελαφρύ που να μπορεί να κρέμεται 
χωρίς δυσκολία και γύρω  γύρω καλυ-
πτόταν από σίτα.Το τοποποθετούσαν 
σε σκιερό μέρος… 
Μπροστά είχε ένα ή δύο πόρτακια και 
δύο ράφια, για να ακουμπούν τα διά-
φορα τρόφιμα. Στο φανάρι μπορούσε 
να φυλαχτούν για λίγες ώρες φαγητά.  
Οι σίτες εμπόδιζαν να κάτσουν επάνω 
τους μύγες, κουνούπια, σφήκες ή άλλα 
έντομα.          https://www.helppost.gr 

 
Το κόσκινο ήταν απαραίτητο 

εργαλείο της κουζίνας. Ήταν φτιαγμένο 
από ξύλο και μεταλλική σίτα. Κοσκίνι-

ζαν το αλεύρι και τον τραχανά.
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Μετά το φανάρι η παγωνιέρα

 
Η παγωνιέρα, ο πρόδρομος του ση-
μερινού ψυγείου ήταν κατασκευα-
σμένο από ξύλο, και αντικατέστησε 
το φανάρι.  
Στο πάνω μέρος άνοιγες το καπάκι 
και έβαζες τον πάγο που προμή-
θευε ο παγοπώλης.                 
Ο παγοπώλης συνήθως περνούσε 
μία φορά την ημέρα. 
Καθώς έλιωνε ο πάγος γινόταν 
κρύο νερό που το έπαιρνες από τη 
βρύση που φαίνεται στο πάνω 
μέρος  ενώ στο χώρο  στο κάτω 
μέρος συντηρούσαν τρόφιμα. 
Ας μην ξεχνάμε ότι δεν υπήρχε 
ακόμη ηλεκτρικό ρεύμα! 

 
 Τι θα λέγατε να φτιά-

ξουμε οικογένειες λέξεων 
σε ομάδες; 

 
 
Κερδίζει η ομάδα που θα βρει τις περισ-
σότερες...παγωμένες λέξεις! 
(Σύνθετες ή παράγωγες λέξεις που δη-
λώνουν κάτι κρύο). 
Πάγος: 
Ψυγείο: 
Χιόνι: 
 

 
Θέλετε να συγκρί-

νουμε το φανάρι με το 
σημερινό ψυγείο.  

Πού μοιάζουν και πού 
διαφέρουν;
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ΥΔΡΕΥΣΗ…. Μια δύσκολη υπόθεση

Τα προσφυγικά σπίτια για πολλά χρόνια δεν είχαν οργανωμένο δίκτυο ύδρευσης 
όπως έχουμε σήμερα. Δεν υπήρχαν δηλαδή βρύσες μέσα στο σπίτι. Είχαν ανοίξει 
κάποια πηγάδια, και είχαν κατασκευάσει κάποιες κεντρικές βρύσες στις γειτονιές.  
Καθημερινά λοιπόν με στάμνες και ντενεκέδες οι νοικοκυρές και τα νεαρά κορίτσια 
κουβαλούσαν νερό για τις ανάγκες του σπιτιού.
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Οι ανάγκες όμως για νερό ήταν μεγά-
λες… Για την κουζίνα, την καθαριό-
τητα, το πλύσιμο των ρούχων, το 
πότισμα του μπαξέ… για τα ζώα του 
σπιτιού…   
Έτσι έγιναν πιο ευρηματικοί.  
Τοποθετούσαν λούκια στις στέγες των 
σπιτιών και μετά μάζευαν το βρόχινο 
νερό σε ένα βαρέλι. 

Κάθε Σάββατο ζέσταιναν το βρόχινο νερό για να κάνει όλη η οικογένεια μπάνιο 
στη ….σκάφη. 

  
Δεν άφηναν όμως ούτε τα νερά από την 
κουζίνα να πάνε χαμένα.  
Η σωλήνα από το νεροχύτη οδηγούσε τα 
νερά σε ένα ντενεκέ για να ξαναχρησιμο-
ποιηθούν... στο πότισμα του κήπου… για 
την καθαριότητα της τουαλέτας….
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Μπουγάδα… Οι νοικοκυρές έβαζαν μπουγάδα συνήθως µια φορά τη εβδομάδα, 
άναβαν ξύλα για να ζεσταίνουν νερό σε καζάνια. Έβαζαν στο νερό στάχτη και το 
σούρωναν. 
Μέσα σ’ αυτό βουτούσαν τα ρούχα για λίγο για να καθαριστούν και να ασπρίσουν. 
Και για το πλύσιμο των ρούχων χρησιμοποιούσαν το βρόχινο νερό…. 

Φαντάσου πως ξεκινούσε η μέρα μιας 
νοικοκυράς στο σπίτι και στον κήπο 
Τι δουλειές είχε να κάνει;  
Ποια από αυτές σου φαίνεται πιο δύ-
σκολη και γιατί; 
Πως γίνεται σήμερα; 
Ποιες ηλεκτρικές συσκευές βοηθούν 
στην εποχή μας τις νοικοκυρές; 
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Στις γλάστρες φύτευαν και θεραπευτικά 
φυτά. 
Οι μάνες χρησιμοποιούσαν τότε πολύ το 
«Γαμπρό» ένα πλατύφυλλο και υδρόφιλο 
φυτό, που το καλλιεργούσαν στις γλά-
στρες, μόνο γι αυτόν το σκοπό. Έβαζαν 
τα φύλλα του επάνω στα «Σπυριά» που 
τότε τα παιδιά γέμιζαν από τις πολλές μο-
λύνσεις σε όλο τους το σώμα. 
Στ Κοβράκης «Ν. Μουδανιά, Η ιστορία 

και η ανάπτυξη τους»,1991. 

Σήμερα που καταλήγουν τα νερά της 
κουζίνας, ή τα νερά της βροχής; 
Μήπως οι άνθρωποι εκείνη την εποχή 
ενδιαφερόταν περισσότερο για το περι-
βάλλον από όσο εμείς σήμερα;   
Σκέψου μια περίπτωση που μπορείς να 
ξαναχρησιμοποιήσεις το νερό. 

Στην αυλή της προσφυγικής κατοικίας, ο επισκέπτης μπορεί να δει και ένα μαγ-
γανοπήγαδο όπως αυτά που υπήρχαν και τότε σε ορισμένα σπίτια. Για να πάρουν 
νερό άφηναν το δεμένο μεταλλικό κουβά να πέσει μέσα στο πηγάδι. Ο κουβάς 
ήταν βαρύς και βυθιζόταν στο νερό. Τον ξανατραβούσαν πάνω γεμάτο με νερό. 
Βέβαια δεν είχαν όλα τα σπίτια το δικό τους πηγάδι.
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Στο απόσπασμα από το μυθιστόρημα της Ευγενίας Φακίνου «Αστραδενή», ένα 
κορίτσι που ζει πια στην Αθήνα θυμάται το χωριό της και ξεχασμένους τρόπους 
για να ξαναχρησιμοποιούν το νερό… 
 
«…. Σ’ εμάς, στη Σύμη, τα παράθυρα είναι αλλιώτικα. Το είδα αυτό μόλις                 
μπήκα και μου ’κανε εντύπωση. Εδώ τα παράθυρα είναι, πώς να το πω, αδύ-
νατα. Σ’ εμάς έχουνε ένα πολύ φαρδύ πρεβάζι απ’ τη μέσα μεριά. Εκεί ακουμ-
πάμε διάφορα πράγματα. Μάλιστα, το ένα παράθυρο της κουζίνας έχει το 
πρεβάζι του φτιαγμένο νεροχύτη. Γέρνει, δηλαδή, λίγο της τα έξω κι έχει μια 
τρύπα φαρδιά που διώχνει τα σαπουνόνερα έξω. 
Κάτω απ’ το παράθυρο φυτεύουμε μελιτζανιές, δυόσμο, βασιλικά, κατιφέδες. 
Το σαπουνόνερο είναι σπουδαίο για τα λουλούδια και τα λαχανικά. Λίπασμα, 
που λέει κι ο πατέρας. Και τα κάνει θρεφτάρια, να, μέχρι εκεί πάνω. Κι ούτε 
που πάει χαμένο, της εδώ. Εδώ, καλέ, πού το πετάνε τόσο νερό;… Δεν το λυ-
πούνται;… Αλλά τι λέω, η χαζή, τι να λυπηθούνε!… Εδώ ανοίγουν τη βρύση, 
και φρρρρτ! Τρέχει το νερό… Δεν έχουν στέρνα, να φοβούνται μην πατώσει 
και μείνουν χωρίς 
νερό. Πάντως το στερνίσιο το νερό είναι το καλύτερο. Είναι θεοβρεχάμενο, που 
λένε οι παλαιοί. Είναι ωραίο, γλυκό νερό. Κάνει ωραία σαπουνάδα. Και στο 
λούσιμο είναι σπουδαίο. Τούτο της Αθήνας… κάπως μυρίζει… αλλιώτικο στο 
στόμα… σα φάρμακο… 
Βέβαια, το νερό της στέρνας πρέπει να το προσέχεις. Θέλει καλό κουμάντο για 
να περάσεις το καλοκαίρι σου και να σου μείνει και λίγο να πλύνεις τις κουβέρ-
τες και τις κουρελούδες…» 

Ε. Φακίνου, Αστραδενή, Κέδρος 
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Το Σεπτέμβριο του 1925, ιδρύε-
ται  Δημοτικό σχολείο, ως μικτό  
τριτάξιο. Την πρώτη χρονιά που 
λειτούργησε είχαν γραφτεί 198 
παιδιά. Με προσωπική   εργασία 
των κατοίκων, κατασκευάστηκε 
ένα πρόχειρο κτίσμα στην αρχή 
και αργότερα κτίσθηκε μεγάλο 
πέτρινο στη θέση που είναι σή-
μερα το 1ο Δημοτικό Σχολείο της 
πόλης μας. 
Τα παιδιά από 8 έως και 16 
ετών, πήγαιναν σε αυτό να μά-
θουν γραφή, ανάγνωση και τις 4 
πράξεις της αριθμητικής.                 

Ας μάθουμε και πότε λειτούργησε το πρώτο  σχολείο  
στα Νέα Μουδανιά

 
Διάβασα ότι οι πρώτοι δάσκαλοι που 

δίδαξαν σε αυτό ήταν η Αναστασία Παπάζογλου, 
η Ασημένια Δημοπούλου και ο Νικόλαος Χατζηαγγελί-
δης ο οποίος εργάστηκε πάρα πολύ για την πνευματική 
καλλιέργεια των παιδιών για πολλά χρόνια. Σήμερα 
στα Νέα Μουδανιά υπάρχει στη μνήμη του η 

οδός Ν. Χατζηαγγελίδη.

Ο πρώτος δάσκαλος Νίκος Χατζηαγγελίδης 
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 Γρήγορο… κουίζ! 

 Ελάτε να συμπληρώσουμε τον παρακάτω πίνακα ταιριά-
ζοντας τα παλιά..... με τα αντικείμενα και τις εργασίες όπως 
γίνονται  σήμερα. 

Παλιά ήταν... Σήμερα είναι...
Γουδί
Πλύσιμο ρούχων στο χέρι, μπουγάδα

Πλυντήριο πιάτων
Μαγκάλι
Ξυλόσομπα

Χαλί
Καναπές

Μπαούλο- σεντούκι
Γιούκι- ρουχοθέση
Μπάντα ή πάντα

Φωτιστικό
Βαποράκι
Μουσουλούκι ή μουσλούκι

Υπνοδωμάτιο
Πιατοθήκη
Φανάρι
Παγωνιέρα
Γαλέτζια ή τσόκαρα
Καζάνι για ζέσταμα νερού
Πινακωτή
Στάμνα 
Τζετζερεδες
Αντρέ

Αν 
δυσκολεύεστε θα σας βοηθήσει 

το λεξιλόγιο της επόμενης σελίδας!
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Αντρέ: Μικρός χώρος υποδοχής μόλις έμπαινες στο σπίτι. Κάτι σαν μεγάλο 
χωλ ή μικρό σαλόνι. 
Γιούκι: Τρόπος αποθήκευσης μαξιλαριών και σκεπασμάτων πάνω στο σεν-
τούκι και σκεπασμένα με κεντημένο σεντόνι. 
Γκαζόλαμπα: Λάμπα πετρελαίου 
Εικονοστάσι: Ξύλινη κατασκευή για την τοποθέτηση των εικόνων  
Κάμαρα, κάμαρη: Δωμάτιο για ύπνο- Κρεβατοκάμαρα 
Κουρελού: Χαλί για το πάτωμα φτιαγμένο στον αργαλειό με κουρέλια.   
Κόσκινο: Χρήσιμο εργαλείο για τη νοικοκυρά από ξύλο και σίτα. Με αυτό κο-
σκίνιζε το αλέυρι, τον τραχανά. 
Μαγκάλι: Μεταλλικό ανοιχτό δοχείο από μπρούντζο για θέρμανση. 
Μπάντα ή πάντα: Υφαντό ή κεντημένο ύφασμα που τοποθετούσαν στον τοίχο 
πάνω από το ντιβάνι. 
Μπαούλο / σεντούκι: Κλειστή κατασκευή από ξύλο ή μέταλλο που χρησίμευε 
για φύλαξη προίκας. 
Ντόπιος: Ο μόνιμος κάτοικος μιας περιοχής πριν τον ερχομό των προσφύγων. 
Μπαχτσές ή μπαξές: Το τμήμα της αυλής όπου καλλιεργούνται κηπευτικά. 
Μουσουλούκι ή Μουσλούκι: Μεταλλικό δοχείο-βρύση. 
Ξυλόσομπα: Θερμαντικό σώμα. 
Σκάφη: Ξύλινη κατασκευή για το ζύμωμα του ψωμιού. 
Πινακωτή: Ξύλινη κατασκευή με χωρίσματα για το φούσκωμα του ψωμιού. 
Γουδί: Ξύλινο ή μεταλλικό. Το χρησιμοποιούσαν για να θρυμματίσουν υλικά 
για την προετοιμασία του φαγητού κάτι σαν το σημερινό μίξερ. 
Παγωνιέρα: Πρόδρομος του σημερινού ψυγείου που εφοδιαζόταν με πάγο. 
Στάμνα: Πήλινο σκεύος για νερό. 
Τζετζερέδες: Κατσαρόλες. 
Πλασταριά: Στρόγγυλο ξύλο πάνω στο οποίο άνοιγαν φύλλο για πίτες. 
Καργί Λιμάνι: Το πρώτο όνομα των Νέων Μουδανιών.

Λεξιλόγιο
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¨Ώρα για σταυρόλεξο

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
 
1.Ύφασμα υφαντό που τοποθετούσαν 
πίσω από το ντιβάνι. 
4. Μέσα σε αυτήν έκαιγαν ξύλα για να ζε-
σταίνονται. 
6. Υφαντό χρωματιστό χαλί από κουρέλια 
7. Κλειστό κιβώτιο όπου τοποθετούσαν 
σεντόνια, υφάσματα και πολύτιμα αντικεί-
μενα. 
9. Ψυγείο χωρίς ρεύμα. 
11. Πήλινο σκεύος για να κουβαλούν νερό 
από τη βρύση. 
12. Μικρός χώρος υποδοχής μπαίνοντας 
στο σπίτι. 
14. Σε αυτό έβαζαν κάρβουνα και ζέσται-
ναν την κρεβατοκάμαρα.

ΚΑΘΕΤΑ 
 
2. Το βρυσάκι της ....κουζίνας. 
3. Ξύλινη κατασκευή για τις εικόνες. 
5. Ξύλινη σκάφη με χωρίσματα για 
το φούσκωμα του ψωμιού. 
8. Το εργόχειρο δίπλα στον καθρέ-
φτη της κάμαρης έγραφε................ 
10.Με αυτό θρυμμάτιζαν αμύγδαλα 
και άλλους ξηρούς καρπούς.
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Προτάσεις για ομαδικές δραστηριότητες
 
Πριν την επίσκεψη: Ο εκπαιδευτικός αξιοποιώντας το ψηφιακό βιβλίο επιλέγει 
κάποια από τα εκθέματα και τις πληροφορίες για να προιδεάσει τους μαθητές για 
το χώρο και να τους “εισάγει” παράλληλα στο ιστορικό πλαίσιο και τις συνθήκες, 
που έπρεπε να διαχειριστούν οι Μικρασιάτες πρόσφυγες κατά την εγκατάστασή 
τους. Θα ήταν χρήσιμη ειδικά για τις μεγαλύτερες τάξεις, η μελέτη των χαρτών 
και των εικόνων της πρώτης εγκατάστασης των προσφύγων (δηλ. στις σκηνές 
και στις παράγκες) καθώς και οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν λόγω του έλους 
με στόχο να κατανοήσουν τις συνθήκες που βρήκαν εδώ.  
 
Κατά την επίσκεψη (Μέσα στο σπίτι)  
Με κατάλληλες ερωτήσεις ο εκπαιδευτικός ενεργοποιεί το γνωστικό κεφάλιο που 
δημιουργήθηκε από τις δραστηριότητες πριν από την επίσκεψη. Μπορούμε να 
παίξουμε παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού με τα αντικείμενα πχ Βρίσκουμε ένα αν-
τικείμενο που αρχίζει από “κ” ή ένα αντικείμενο που είναι από μέταλλο ή κάποιο 
αντικειμένο που έχει σχήμα τετράγωνο, στρόγγυλο κλπ. Ζητάμε από τα παιδιά 
να έχουν μαζί τους φωτογραφική μηχανή και να  βγάλουν φωτογραφίες. Στη συ-
νέχεια μπορούν να επιλέξουν 3-4 που θεωρούν καλύτερες ή πιο ενδιαφέρουσες 
για να ετοιμάσουν ένα άρθρο για την ιστοσελίδα του σχολείου. 
Προτείνεται ακόμη να έχουν μαζί τους σύνεργα ζωγραφικής και όταν τελειώσει η 
ξενάγηση να ζωγραφίσουν ότι τους έκανε εντύπωση. 
 
Μετά την επίσκεψη 
Κατασκευή μιας προσφυγικής κατοικίας  με την αυλή της ή και αναπαράσταση-
μακέτα μιας γειτονιάς ή της πόλης των Νέων Μουδανιών, όπως ήταν με τα σπίτια 
του εποικισμού χρησιμοποιώντας χάρτινες συσκευασίες από γάλα, ξύλα κλπ 
Παίρνουμε συνέντευξη από έναν ηλικιωμένο για την καθημερινή ζωή εκείνης της 
εποχής. 
Οργανώνουμε παντομίμα με θέμα μια νοικοκυρά εκείνης της εποχής. Να ζυμώνει, 
να σιδερώνει… να κεντάει….να πίνει καφέ με την γειτόνισα.  
Οργανώνουμε μια θεατρική παράσταση ή ταινία με στιγμιότυπα από την καθη-
μερινή ζωή των ανθρώπων της εποχής εκείνης. Μελετάμε τις φωτογραφίες και 
επιλέγουμε τα κοστούμια των ηθοποιών, τα σκεύη αλλά και τον χώρο όπου θα  
γίνουν τα γυρίσματα.  
Γινόμαστε σεναριογράφοι γράφοντας διαλόγους από την καθημερινή ζωή και την 
παρουσιάζουμε στους μαθητές και στους γονείς του σχολείου μας.  
Οργανώνουμε εκδήλωση με καλεσμένους γονείς και παρουσιάζουμε παραδο-
σιακά τραγούδια, χορούς και γεύσεις που έφεραν οι πρόσφυγες της Μικράς 
Ασίας. 
“Υφαίνουμε” μια κουρελού με υφάσματα που φέρνουν τα παιδιά. Γενικότερα αξιο-
ποιούμε τις ευκαιρίες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης που δίνονται για την 
χρήση του νερού, την επαναχρησιμοποίηση υλικών. 
Παρακολουθούμε την ταινία «Καργί λιμάνι» που δημιουργήθηκε το 2015 από την 
δασκάλα κυρία Λούση Βουτσά με μαθητές του 4ου Δημοτικού σχολείου Νέων 
Μουδανιών.    http://photodentro.edu.gr 
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           Στο Μουσείο όταν μπεις 

Τα μουσεία είναι χώροι άτυπης και δημιουργικής μάθησης. Οι γνώσεις και οι εμ-
πειρίες που αποκομίζει κάθε άνθρωπος και ειδικότερα ο μαθητής από την επί-
σκεψη σε ένα μουσειακό χώρο αποτελεί διαθεματική διαδικασία, ενταγμένη στα 
πλαίσια κάποιου μαθήματος του επίσημου προγράμματος του σχολείου. Η επί-
σκεψη μιας σχολικής τάξης στο «Σπιτάκι του Εποικισμού» και στο Λαογραφικό 
Μουσείο θα απορούσε να είναι μέρος ολόκληρης της πολιτιστικής διαδρομής που 
αναφέρεται παραπάνω. (σελ 8-11)  
Ακόμη για την παραμονή μας στο χώρο κάθε Μουσείου είναι σκόπιμο να εκπαι-
δεύσουμε από πριν τους μαθητές μας για τους κανόνες συμπεριφοράς μέσα στον 
χώρο. 
→ Δεν αγγίζουμε τα εκθέματα 
→ Δεν τρέχουμε 
→ Μιλάμε χαμηλόφωνα 
→ Ακούμε με προσοχή τον ξεναγό ή τον δάσκαλό μας 
→ Δεν τρώμε 
→ Δεν αφήνουμε σκουπίδια 
 
Μια ευχάριστη δραστηριότητα κατά την προετοιμασία της τάξης είναι να μάθουμε 
το τραγούδι «Μες στο Μουσείο» 
https://www.youtube.com/watch?v=c0rSrL7Hdg0 



ΣΠΙΤΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ

51

 
 

 
 
 
 
 

Καίει η ανάμνηση 
και πάντα θα καίει 

σαν ήλιος οξύθυμος. 
 

Ποτέ δεν μονιάζει  
το ξερίζωμα 

με την αιτιολογήση. 
 

Ο πόνος μόνο είναι αυτός που ξέρει να συμβιβάζεται. 
Αγκαλιάζεις τον τόπο σου που έμαθε να ανασαίνει 
με τον απόμακρο ήχο της φωνής των προγόνων. 

 
Μόνο έτσι γίνεται η απώλεια  

ελπίδα... 
Και προχωράς... 

 
                                                             Λούση Βουτσά 
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