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Αγαπεηέ αλαγλώζηε, ζε θαιώ ζπλνδνηπόξν  κηαο ζύληνκεο πεξηδηάβαζεο ζηελ ηζηνξία απηνύ ηνπ 

ρσξηνύ πνπ μεθηλά ην 1922. Σν έηνο απηό  έιαβε ρώξα ε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή κε 

απνηέιεζκα 1.500.000 Έιιελεο, κεηαμύ απηώλ θαη πνιινί θάηνηθνη ηεο Γιύθαο, λα βξεζνύλ 

θπλεγεκέλνη θαη λα αλαδεηνύλ κηα θαηλνύξγηα παηξίδα. Οη πξώηνη απηνί νηθηζηέο πξόζθπγεο 

πξώηεο γεληάο, πνπ μεξηδσκέλνη άθεζαλ ηηο εζηίεο ηνπο θαη θαηέιεμαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Γιύθαο, 

ππόθεξαλ ηα πάλδεηλα, αιιά ζην ηέινο θαηάθεξαλ λα καο παξαδώζνπλ έλαλ ηόπν βηώζηκν θαη 

αμηνπνηήζηκν. 

Σν 1923 κε πξσηνβνπιία ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλώλ (ΚηΔ) ζπζηήζεθε ε Δπηηξνπή 

Απνθαηαζηάζεσο Πξνζθύγσλ (Δ.Α.Π.) κε θύξηα απνζηνιή λα εμαζθαιίζεη ζηνπο πξόζθπγεο 

παξαγσγηθή απαζρόιεζε θαη νξηζηηθή ζηέγαζε. Από ηε πξώηε ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ε 

Δ.Α.Π. απνθάζηζε ηελ δεκηνπξγία νηθηζκώλ ζηελ ύπαηζξν, κεηαμύ απηώλ θαη ηεο Γιύθαο, γηα λα 

απνθεπρζνύλ θνηλσληθέο αλαηαξαρέο από ηελ ππεξζπγθέληξσζή ηνπο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα. 

ηελ Πεινπόλλεζν, βέβαηα, νη ιίγνη νηθηζκνί πνπ νξγαλώζεθαλ βξίζθνληαλ, θαηά βάζε, ζε 

απαιινηξησκέλα κνλαζηεξηαθά θηήκαηα. ηελ πεξίπησζε ηνπ ρσξηνύ καο απαιινηξηώζεθαλ 

θηήκαηα ηεο Αγίαο Διενύζαο. 
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Σν όλνκα ΓΛΤΦΑ πξνϋπάξρεη ηεο εγθαηάζηαζεο θαη νθείιεηαη ζην γιπθό λεξό θάπνησλ 

πεγαδηώλ. ηελ πεξίπησζή καο δελ ζπληξέρνπλ ιόγνη γηα αιιαγή, ηε ζηηγκή πνπ νη λένη νηθηζηέο 

δελ πξνέξρνληαη από έλα ζπγθεθξηκέλν κέξνο ηεο Μηθξάο Αζίαο γηα λα θξαηήζνπλ ηελ ίδηα 

νλνκαζία, όπσο έγηλε γηα παξάδεηγκα κε ηε Νέα κύξλε ή κε ηε Κάησ Παλαγηά,  πνπ όινη 

πξνέξρνληαη από ην ίδην ρσξηό, πνιύ θνληά ζην Σζεζκέ, απέλαληη από ηε Χίν.  

ηε Γιύθα, ινηπόλ, εγθαηαζηάζεθαλ πξόζθπγεο πνπ δελ είραλ «ξηδώζεη» ζε θάπνην άιιν κέξνο.  

Οη πξώηνη, δειαδή, θάηνηθνί ηεο εγθαζίζηαληαη ζην ζπλνηθηζκό αθνύ πξώηα δνθίκαζαλ, 

αλεπηηπρώο, ηελ ηύρε ηνπο ζε θάπνηα άιιε πεξηνρή ηεο Διιάδαο. Σν 1925, κε ηελ είδεζε γηα 

δεκηνπξγία ζπλνηθηζκνύ ζηε Γιύθα, θαηαθζάλνπλ νη πξώηνη πξόζθπγεο, δνπλ ζε ζθελέο θαη 

πεξηκέλνπλ ηελ νηθνδόκεζή ηνπ. Οη πεξηνρέο ηεο Μηθξάο Αζίαο από ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη 

είλαη: 

Α.  ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΩΝ / ΠΟΛΖ 

Σν (1925) θαηαθζάλεη ζηε Γιύθα κία νκάδα από ηξεηο νηθνγέλεηεο (Γεκεξηδή, Καθαβέινπ, 

Καξακπαηδάθε), πνπ ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε ζπγγεληθνύο δεζκνύο. Σν ρσξηό θαηαγσγήο ηνπο 

ζηε Μηθξά Αζία νλνκάδεηαη Γελί-θηότ (Νενρώξη), θνληά ζην ίιε (Υειή), πεξηθέξεηαο 

Κσλζηαληηλνύπνιεο. Κπλεγεκέλνη ην 1922 από ηνλ ηόπν ηνπο, απνβηβάδνληαη αξρηθά ζηελ 

Κεθαιινληά (Λεμνύξη). Μελ κπνξώληαο όκσο λα ξηδώζνπλ εθεί, πεξλνύλ απέλαληη ζηε Γιύθα, 

δνπλ ζε ζθελέο θαη πεξηκέλνπλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπλνηθηζκνύ. 

Β.  ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΟΝΣΟΤ 

Σελ ίδηα ρξνληά (1925) θαηαθζάλεη ζηε Γιύθα ε νηθνγέλεηα Κσλζηαληηλίδε, ε νπνία αλαρσξεί 

από ηνλ Πόλην ην 1923 κε ηελ αληαιιαγή. Πξνέξρεηαη από ηελ πεξηνρή ηεο Αξγπξνύπνιεο ηνπ 

Πόληνπ θαη ν πξώηνο ζηαζκόο εγθαηάζηαζή ηνπο ήηαλ ην Ναύπιην. 

Γ.  ΠΔΡΗΟΥΖ ΓΑΡΓΑΝΔΛΛΗΩΝ (ΣΑΝΑΚΚΑΛΔ) 

Όηαλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ ζπλνηθηζκνύ βξίζθνληαη ζε εμέιημε, θαηαθζάλεη θαη ε 

νηθνγέλεηα Υαηδεειεπζεξίνπ. Πξηλ είραλ εγθαηαζηαζεί ζηελ Κεθαιινληά. Δθεί, όκσο, δελ 

ππάξρνπλ δνπιεηέο, έηζη καδί κε άιινπο Κεθαιινλίηεο πνπ πεξλνύλ απέλαληη γηα λα εξγαζηνύλ 

ζηα θηήκαηα ηεο Ηιείαο, θαηαιήγνπλ πξνζσξηλά ζην Βαξζνινκηό. 

Γ.  ΠΔΡΗΟΥΖ ΗΚΟΝΗΟΤ 

Γύν αδέιθηα από ηε νηθνγέλεηα Παπαδόπνπινπ, πνπ έξρεηαη ζηελ Διιάδα από ην Μπεξεθεηιί 

Μάληελ πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Ιθνλίνπ,  εγθαζίζηαληαη ζηε Γιύθα ζπκκεηέρνληαο 

κάιηζηα ζηελ νηθνδόκεζε ηνπ νηθηζκνύ. 

Γ.  ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΑΠΠΑΓΟΚΗΑ 
Με ηελ αληαιιαγή ηνπ 1923 ηέζζεξεο νηθνγέλεηεο κε ζπγγεληθνύο δεζκνύο κεηαμύ ηνπο, 

απνβηβάδνληαη ζηελ Κέξθπξα. Δίλαη νη νηθνγέλεηεο Γνπξκνύζνγινπ, Θενδώξνπ, Μαπξνκάηε, 

Υαηδεσάλλνπ. Η νκάδα απηή θαηνηθνύζε ζηελ πεξηνρή ηεο Καηζάξεηαο, ζην ρσξηό Νηέβειη Είιε 

θαη είραλ ζηε θαηνρή ηνπο κεγάιεο εθηάζεηο γεο. ηε Γιύθα έξρνληαη ην 1926 όηαλ ν ζπλνηθηζκόο 

είλαη ζηε θάζε ηεο νινθιήξσζήο ηνπ. Οη ζπγθεθξηκέλνη  πξόζθπγεο, επεηδή ήιζαλ κε 

αληαιιαγή, έθεξαλ καδί ηνπο είδε νηθηαθήο θαη αγξνηηθήο ρξήζεο. Έθεξαλ, όκσο θαη έλα 

ζεκαληηθό θεηκήιην, κία εηθόλα, κε ηελ Παλαγία λα θξαηά ζηελ αγθαιηά ηεο ην Χξηζηό, σο 

βξέθνο θαη ηνπο Αγίνπο Θενδώξνπο δεμηά θαη αξηζηεξά λα ηνπο πξνζηαηεύνπλ. 

Δ.  ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΑΡΑ – ΜΠΟΤΡΝΟΤ (ΜΑΤΡΖ ΜΤΣΖ) ΜΤΡΝΖ 

Σειεπηαίνη θαηαθζάλνπλ ζηε Γιύθα νη Καξακπνπξληώηεο (νηθνγέλεηεο Γηαιακά, Γεκεηξίνπ, 

Γηαβάζε (αξγόηεξα ζα κεηαθνκίζεη ζηελ Κάησ Παλαγηά), Καξαζηακάηε, Κπξέδε, Μαπξνπδή, 

Μνξαγιή, Μπαμεβάλε, Νηόληε, Οξθαλνύ, Παπαγεσξγίνπ, ηδέξε, κπξιή θαη ηξαηή. Δίλαη ε 

πνιππιεζέζηεξε νκάδα, ε πξνζέιεπζή ηνπο έγηλε ζηαδηαθά (1926) θαη δηήξθεζε έσο ην 1928. 

Πξηλ από ην δησγκό ηνπο θαηνηθνύζαλ ζην πάλσ κέξνο ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Δξπζξαίαο, πνπ 

νλνκάδεηαη Καξά – κπνπξλνύ (Μαύξε κύηε). Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πξνζθύγσλ απηώλ 

πξνέξρεηαη από ηα ρσξηά αληδάθη, αιπηηδίθη θαη Χαζεθί. Η πεξηνρή απηή δηνηθεηηθά αλήθεη ζην 

αληδάθ (Ννκό) κύξλεο θαη εθθιεζηαζηηθά ζηε Μεηξόπνιε Σζεζκέ (Κξήλεο). 

Έλαξμε νηθνδόκεζεο ηνπ ζπλνηθηζκνύ 

Σν 1925 αξρίδεη ε νηθνδόκεζε ηνπ ζπλνηθηζκνύ ζύκθσλα κε ην ζρέδην πνπ εθπόλεζαλ κεραληθνί 

πνπ ππεξεηνύζαλ ζηνλ Διιεληθό ηξαηό. Καηαζθεπάδνληαη ζπλνιηθά 27 δηπιά νηθήκαηα, άξα 

54 θαηνηθίεο θαη κία θαηνηθία, ε νπνία πξνζσξηλά ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζρνιείν. Δθθιεζία δελ 
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θηίζηεθε ηε ρξνληά απηή αιιά πξνβιεπόηαλ ζην ζρέδην. Σέινο γηα πιαηεία θαηνρπξώζεθε εηδηθόο 

ρώξνο, ζηελ άθξε ηνπ ρσξηνύ, πξνο ηε ζάιαζζα.  

1926: Άξρηζε ε εγθαηάζηαζε ζηηο λέεο θαηνηθίεο 

Από καξηπξίεο ησλ θαηνίθσλ καζαίλνπκε όηη ηε ρξνληά απηή νη εξγαζίεο ζηηο λέεο θαηνηθίεο δελ 

έρνπλ νινθιεξσζεί (ιείπνπλ ηα ηαβάληα θαη ηα παηώκαηα). Παξόια απηά όκσο θάπνηνη πνπ δνπλ 

ζε ζθελέο πξνηηκνύλ λα κεηαθνκίζνπλ ζ΄ απηέο. Κάζε νίθεκα, απνηειείηαη από δύν θαηνηθίεο, 

άξα εγθαζίζηαληαη δύν νηθνγέλεηεο.  Όινη πνπ γελλεζήθακε θαη κεγαιώζακε ζε απηέο ηηο 

θαηνηθίεο ζπκνύκαζηε όηη νη ηνίρνη ήηαλ αξθεηά κεγάινη από πέηξα ηεο πεξηνρήο θαη είραλ ζηέγεο 

από θεξακίδηα κε απνηέιεζκα λα είλαη δξνζεξέο ην θαινθαίξη θαη δεζηέο ην ρεηκώλα. Από 

καξηπξίεο ιέγεηαη όηη Λαγθαδηαλνί κάζηνξεο ηα έθηηζαλ.  

1928: Έλαξμε ιεηηνπξγίαο Γεκνηηθνύ ρνιείνπ 

1930: Παξαρώξεζε γεο γηα θαιιηέξγεηα θαη βνζθή δώσλ 

Μεηά ηελ εμαζθάιηζε ζηέγεο ζηνπο πξώηνπο πξόζθπγεο, ηε ρξνληά απηή παξαρσξείηαη κηα 

έθηαζε γεο 25,5 κε 30 ζηξέκκαηα, αλάινγα κε ηα άηνκα πνπ είρε θάζε νηθνγέλεηα, έλα πλί θαη έλα 

ζέξβηθν άινγν.                    Αθόκε δίδεηαη ζ΄ όιν ην ζπλνηθηζκό κία έθηαζε 600 πεξίπνπ 

ζηξεκκάησλ σο βνζθόηνπνο. Αμηνζαύκαζην είλαη πσο νη πξώηνη απηνί νηθηζηέο κνίξαζαλ ηε γε 

απηή, ρσξίο πξνζηξηβέο, κε έλα ζρνηλί, όπσο ζπκνύληαη νη παιηόηεξνη. Η γεο, όκσο, απηή πνπ ηνπο 

παξαρσξείηαη δελ είλαη θαιιηεξγήζηκε, αιιά γεκάηε ιόγγνπο. Μπνξνύκε όινη λα θαληαζηνύκε, ηη 

αγώλα, ηη κόρζν θαη ηη ραιύβδηλε ζέιεζε, δηέζεζαλ νη μεξηδσκέλνη από ηηο παηξίδεο ηνπο, πξώηνη 

απηνί νηθηζηέο γηα λα κεηαηξέςνπλ ηε γε ζε θαιιηεξγήζηκε θαη απνδνηηθή. ηελ αξρή 

ρξεζηκνπνηνύλ ηα μύια από ην μειόγγσκα θαη δεκηνπξγνύλ θακίληα γηα ηελ παξαγσγή 

θάξβνπλνπ. ηελ ζπλέρεηα θαιιηέξγεζαλ ζηηεξά  θαη θύηεςαλ ακπέιηα είηε γηα ηελ παξαγσγή 

θξαζηνύ, είηε ζνπιηαλίλαο γηα ηελ παξαγσγή ζηαθίδαο, θαιιηέξγεηα πνπ νη πεξηζζόηεξνη 

γλώξηδαλ πνιύ θαιά από ηηο παηξίδεο ηνπο. 

1933/34: Αλέγεξζε Η. Ν. Αγίαο Μαξίλαο (παιαηνύ) 

Οη θάηνηθνη ηνπ ζπλνηθηζκνύ κε έληνλν ην ζξεζθεπηηθό ζπλαίζζεκα αληηιακβάλνληαη ηελ 

έιιεηςε θαη απνθαζίδνπλ ηελ νηθνδόκεζε λανύ, ζηε ζέζε πνπ πξνβιεπόηαλ από ην ζρέδην. Σελ 

αλέγεξζε αλαιακβάλνπλ νη ίδηνη νη θάηνηθνη, νη νπνίνη θνπβαινύλ πέηξεο από ληακάξηα ηεο 

πεξηνρήο θαη λεξό από γεηηνληθά πεγάδηα. Οη πξώηνη νηθηζηέο επέιεμαλ λα αθηεξώζνπλ ηελ 

θαηλνύξγηα ηνπο εθθιεζία ζηελ Αγία Μαξίλα γηα δύν ιόγνπο: πξώηνλ γηαηί ήηαλ Μηθξαζηάηηζα 

θαη δεύηεξνλ γηαηί ενξηάδεη, άξα ην παλεγύξη ζα γηλόηαλ ην θαινθαίξη (17 Ινπιίνπ). 

1952: Γεύηεξε απαιινηξίσζε 

Σν έηνο απηό, επί Κπβεξλήζεσο Πιαζηήξα, έρνπκε ηελ 2
ε
 απαιινηξίσζε θαη δηαλνκή 

κνλαζηεξηαθήο γεο ζηνπο πξόζθπγεο ηεο Γιύθαο. Η δηαθνξά ηώξα είλαη όηη έλα κέξνο ηεο 

δηαλνκήο απηήο αθνξνύζε θαη αθηήκνλεο ησλ γύξσ πεξηνρώλ. Πξόθεηηαη γηα ηελ πεξηνρή πνπ 

γεηηληάδεη κε ην Μνλαζηήξη ηεο Αγίαο Διενύζαο, γη΄ απηό άιισζηε έρεη πάξεη θαη ην όλνκα απηό. 

Σν κεγαιύηεξν κέξνο ηεο έθηαζεο απηήο, ζηαδηαθά ζα θπηεπηεί κε ειαηόδεληξα. 

1955: Γεκηνπξγία ηνπ δάζνπο 

Σν έηνο απηό μεθηλά θάηη πνιύ ζεκαληηθό γηα ην ρσξηό, ε δελδξνθύηεπζε ηνπ αλαηνιηθνύ 

ηκήκαηνο πνπ θαιύπηεηαη από ακκόινθνπο, έσο ηηο ζίλεο Βαξζνινκηνύ. Δίλαη ζεκαληηθή απηή ε 

ελέξγεηα (ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ πνιινί θάηνηθνη), γηαηί απέηξεςε ηε κεηαθίλεζε ηεο άκκνπ, 

δπηηθά, πξνο ηηο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο.  

Γεθαεηία 1960: Σν πνιύ θαιό θιίκα ηεο πεξηνρήο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ θαιή πνηόηεηα ηνπ 

εδάθνπο, νδήγεζε ηνπο θαηνίθνπο, ηελ πεξίνδν απηή, ζε αιιαγή ησλ θαιιηεξγεηώλ ηνπο. Έηζη, 

ινηπόλ, μεξηδώλνληαη ηα ακπέιηα θαη νη θαιιηεξγεηέο ζηξέθνληαη ζηα πξώηκα θεπεπηηθά 

(θαξπνύδηα, παηάηεο, θαζνιάθηα, θ.α.). επίζεο ζε κεγάια ζεξκνθήπηα θαιιηεξγνύλ ηνκάηεο θαη 

αγγνύξηα. 

1960: Καηαζθεπή λένπ ζρνιηθνύ θηηξίνπ 

Σε ρξνληά απηή θαηαζθεπάζηεθε ην λέν ζρνιηθό θηίξην, πνπ ππάξρεη θαη ζήκεξα, ζηε ζέζε πνπ 

πξνβιεπόηαλ από ην ζρέδην ηνπ ρσξηνύ. 



1968: Άθημε Αξρηεπηζθόπνπ Ηαθώβνπ- Ηνληθό ρσξηό 

Σε ρξνληά απηή θζάλεη ζηε Γιύθα ν Αξρηεπίζθνπνο Βνξείνπ θαη Ννηίνπ Ακεξηθήο Ηάθσβνο, 

πξνθεηκέλνπ λα δεη από θνληά ην κέξνο όπνπ επξόθεηην  λα μεθηλήζεη ε νηθνδόκεζε ηνπ Ινληθνύ 

ρσξηνύ.  

Γεθαεηία 1970: Σε Γεθαεηία απηή ε Γιύθα είρε όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηνπξηζηηθή αλάπηπμε 

(θαζαξή ζάιαζζα, όκνξθν δάζνο, θ.ι.π.), απηό, όκσο, πνπ ηεο έιεηπε ήηαλ νη ππνδνκέο. 

Καηαιπηηθό ξόιν έπαημε ηελ πεξίνδν απηή ε δεκηνπξγία ηνπ Ηνληθνύ Υσξηνύ γηα ην νπνίν 

αλαθεξζήθακε πξνεγνύκελα. Έηζη, ινηπόλ, κε αθνξκή ηε λέα ράξαμε θαη αζθαιηόζηξσζε ηνπ 

θεληξηθνύ δξόκνπ πνπ ζπλέδεζε ην Ινληθό ρσξηό κε ην δξόκν Λνπηξώλ Κπιιήλεο, ε Γιύθα 

βγήθε από ηελ απνκόλσζε. Σελ πεξίνδν απηή απμάλεηαη ην ελδηαθέξνλ, θαηνίθσλ ησλ γύξσ 

πεξηνρώλ αιιά θαη πην καθξηλώλ  (Πάηξα, Αζήλα θιπ.) γηα παξαζεξηζηηθή θαηνηθία ζην 

παξαιηαθό θνκκάηη, δίπια ζηε ζάιαζζα.  

Γεθαεηίεο 1980 – 1990: Η ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζπλερίδεηαη, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί θαη 

δεύηεξν camping. Παξάιιεια ζπλερίδεηαη ε θαηαζθεπή παξαζεξηζηηθώλ θαηνηθηώλ ζηελ 

παξαιία αιιά θαη ζην ελδηάκεζν δηάζηεκα κε απνηέιεζκα ζηγά – ζηγά λα ελνπνηείηαη ν βαζηθόο 

νηθηζηηθόο θνξκόο ηνπ ρσξηνύ κε απηόλ ηεο παξαιίαο ηνπ.  

1987: Ίδξπζε ηνπ Μνξθσηηθνύ θαη Δμσξατζηηθνύ ζπιιόγνπ Γιύθαο «ε Αγία Μαξίλα». 

Η ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ελόο ηόπνπ, πνπ νδεγεί πνιιέο θνξέο ζε άλνδν ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ, δελ 

εμππαθνύεηαη όηη επηθέξεη πάληα θαη πλεπκαηηθή άλνδν. Αθόκε ζην βσκό ηνπ θέξδνπο, πνιιέο 

θνξέο, θαηαζηξέθεηαη θαη ην θπζηθό πεξηβάιινλ. Η ίδξπζε ηνπ ζπιιόγνπ ην έηνο απηό είρε σο 

ζθνπό ηε κνξθσηηθή εμύςσζε ησλ θαηνίθσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. 

Έξγν ηνπ πιιόγνπ ππήξμε θαη ε αλέγεξζε κλεκείνπ ζην θέληξν ηεο πιαηείαο, αθηεξσκέλν, πνπ 

αιινύ άιισζηε, ζηνπο πεζόληεο θαηά ηελ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή. 

1989 – 1998: Αλέγεξζε λένπ Βπδαληηλνύ Η. Ν. Αγίαο Μαξίλαο 

Σν 1989 μεθηλνύλ νη εξγαζίεο αλέγεξζεο ηνπ λένπ Ι. Νανύ, δίπια ζηνλ παιαηό, ν νπνίνο είρε 

ππνζηεί δεκηέο από ηνπο ζεηζκνύο ηεο επνρήο εθείλεο.  

2000 – ΝΔΑ ΥΗΛΗΔΣΗΑ Σν μεθίλεκα ηεο λέαο ρηιηεηίαο βξίζθεη ηε Γιύθα ζηνλ Καπνδηζηξηαθό 

Γήκν Βαξζνινκηνύ. Μάιηζηα ζηηο 8 επηεκβξίνπ 2000 δηεμήρζε ζηε πιαηεία ηνπ Χσξηνύ, από 

ην Γήκν Βαξζνινκηνύ, ενξηαζηηθή εθδήισζε κλήκεο Μηθξαζηαηηθνύ Διιεληζκνύ θαη βξάβεπζε 

γελλεζέλησλ ζηε Μηθξά Αζία. 

Σελ επνρή απηή θιείλεη ην Γεκνηηθό ρνιείν Γιύθαο θαη κεηαηξέπεηαη ζε Λανγξαθηθό Μνπζείν 

Μηθξαζηαηώλ. Οη καζεηέο πιένλ κεηαθέξνληαη κε ιεσθνξείν ηνπ Γήκνπ θαη παξαθνινπζνύλ 

καζήκαηα ζην Βαξζνινκηό 

2010 - Ζ Γιύθα ζηνλ Καιιηθξαηηθό Γήκν Πελεηνύ κε έδξα ηε Γαζηνύλε. Με ηελ έλαξμε ηεο 

ηειεπηαίαο απηήο δεθαεηίαο θαζηεξώλεηαη θάζε ρξόλν, έλα αββαηνθύξηαθν ηνπ επηέκβξε λα 

πξαγκαηνπνηνύληαη εθδειώζεηο κλήκεο γηα ηελ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ζηνλ πξναύιην ρώξν 

ηνπ Λανγξαθηθνύ Μνπζείνπ Μηθξαζηαηώλ (πξώελ Γεκνηηθό ρνιείν Γιύθαο), κε νκηιίεο, 

παξαδνζηαθνύο ρνξνύο θιπ. Σν πξσί ηεο Κπξηαθήο ηειείηαη Θεία Λεηηνπξγία ζηνλ Ιεξό Ναό 

Αγίαο Μαξίλαο θαη ζηε ζπλέρεηα κεηά ηελ επηκλεκόζπλε δέεζε ζην Μλεκείν πνπ ππάξρεη ζηελ 

Κεληξηθή Πιαηεία ηεο Γιύθαο, θαηαηίζεληαη ζηεθάληα ζηελ κλήκε ησλ πεζόλησλ ζηνλ 

Μηθξαζηαηηθό Πόιεκν θαη ησλ ζθαγηαζζέλησλ από ηνπο Σνύξθνπο  Διιήλσλ ηεο Μηθξάο Αζίαο.  

Δπίινγνο 

Αγαπεηέ αλαγλώζηε θαη ζπλνδνηπόξε, εδώ ηειεηώλεη κηα ζύληνκε πεξηδηάβαζε ζηελ ηζηνξία ηεο 

Γιύθαο. Αξρηθά μεθηλήζακε από ηηο αιεζκόλεηεο παηξίδεο ηεο Μηθξάο Αζίαο, καδί κε ηνπο 

μεξηδσκέλνπο απηνύο ηαιαίπσξνπο πξόζθπγεο πνπ άθεζαλ ηηο εζηίεο ηνπο θαη θαηέιεμαλ ζηελ 

πεξηνρή ηεο Γιύθαο. Γηαπηζηώζακε πώο νη άλζξσπνη απηνί αγάπεζαλ ηε λέα ηνπο παηξίδα, 

κόρζεζαλ γη΄ απηήλ θαη καο ηελ παξέδσζαλ έηζη όκνξθε, όπσο ηελ αληηθξίδνπκε ηώξα. Χξένο 

δηθό καο είλαη, από ηε κηα λα ηηκήζνπκε, ηνπο πξώηνπο απηνύο νηθηζηέο θαη από ηελ άιιε λα 

δηαθπιάμνπκε ηελ ηζηνξηθή καο κλήκε θαη ηελ πνιηηηζηηθή καο θιεξνλνκηά, έηζη ώζηε λα γίλεη 

θηήκα ησλ επόκελσλ γελεώλ, πνπ ζα απνηειέζνπλ ηε ζπλέρεηά καο. (Πεγή: 

http://users.sch.gr/ndemertzis/glyfa.pdf). 
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