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 ΓΛΥΦΑ 
Ιστορικό χρονικό (1922 – 2000) 

Βασισμένο στην ομιλία με τίτλο «η ιστορία της Γλύφας» που εκφωνήθηκε στις 8 
Σεπτεμβρίου 2000 στη πλατεία του χωριού σε εκδήλωση του Δήμου Βαρθολομιού  

 

 
Έρευνα, συγγραφή: Νίκος Αντ. Δεμερτζής                                          

                                                        Διευθυντής 1ου Γυμνασίου Ν. Σμύρνης 
                                                         Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

 

 

 

 

  

        
 
 

Αφιερώνεται 
                 Στη μνήμη του πατέρα μου του μαστρ΄ Αντώνη, 

      που μου εμφύσησε την αγάπη για τις Αλησμόνητες Πατρίδες 

 

 

 
«Ο συγγράφων την ιστορίαν της εαυτού πατρίδος ιερόν προς αυτήν εκπληροί χρέος». (ΝΙEBUHR) 
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 Άποψη της ευρύτερης περιοχής  από το google.earth με  το ακρωτήριο Χελωνάτα 

 

 
Χάρτης της περιοχής,  με τη Γλύφα στη νότια πλευρά του ακρωτηρίου Χελωνάτα 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Αγαπητέ αναγνώστη 
σε καλώ συνοδοιπόρο  μιας περιδιάβασης στην ιστορία αυτού του 

χωριού που ξεκινά το 1922 και σταματά το 2000. Το 1922 έλαβε χώρα η 
Μικρασιατική καταστροφή με αποτέλεσμα 1.500.000 Έλληνες, μεταξύ 
αυτών και πολλοί κάτοικοι της Γλύφας, βρέθηκαν κυνηγημένοι να αναζητούν 
μια καινούργια πατρίδα. Το 2000 και συγκεκριμένα στις 8 Σεπτεμβρίου 
διοργανώθηκε από το Δήμο Βαρθολομιού εορταστική εκδήλωση μνήμης 
Μικρασιατικού Ελληνισμού και βράβευσης κατοίκων της Γλύφας που 
γεννήθηκαν στη Μικρά Ασία.  

Στην εκδήλωση αυτή εκλήθην να μιλήσω για την ιστορία του χωριού. 
Το αποδέχθηκα με μεγάλη ικανοποίηση και παρόλο που μέχρι εκείνη τη 
στιγμή δεν είχε  επιχειρηθεί κάτι ανάλογο, θεώρησα ότι είναι χρέος μου ως 
πρόσφυγας τρίτης γενιάς που γεννήθηκα και μεγάλωσα σε αυτό το χωριό να 
κάνω την αρχή. Το χρωστούσα τόσο στους γεννημένους στη Μικρά Ασία 
παππούδες μου, όσο και στους άλλους πρώτους οικιστές πρόσφυγες 
πρώτης γενιάς, που ξεριζωμένοι άφησαν τις εστίες τους και κατέληξαν στην 
περιοχή της Γλύφας, υποφέροντας τα πάνδεινα για να μας παραδώσουν 
αυτόν τον τόπο βιώσιμο και αξιοποιήσιμο. 

Μεγάλο μέρος του υλικού που αξιοποίησα για τη συγγραφή αυτού του 
ιστορικού χρονικού προέρχεται από μαρτυρίες των κατοίκων της Γλύφας. 
Θέλω να ευχαριστήσω, μέσα από τη καρδιά μου, όλους αυτούς τους 
συγχωριανούς μου, γεννηθέντες στη Μικρά Ασία και μη, που με μεγάλη 
προθυμία, μου έδωσαν πολλές πληροφορίες που αποτέλεσαν την βάση 
σύνταξης της προαναφερθείσας ομιλίας στην οποία βασίζεται αυτή  
συγγραφή. Ήταν μια κατάθεση ψυχής… 
 

  
Φωτογραφία, από την ομιλία του γράφοντα, στην προαναφερθείσα εκδήλωση. Δεξιά 
απόσπασμα από ρεπορτάζ τοπικής εφημερίδας. 

 
Για να δείτε ένα στιγμιότυπο από την ομιλία μου αυτή, πατήστε: 
http://www.youtube.com/user/nikdemertzis1#p/a/u/0/WwzXYKJMSJs 
 

http://www.youtube.com/user/nikdemertzis1#p/a/u/0/WwzXYKJMSJs
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1922 – 1930 
 

ΑΦΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
 

1922: Η Μικρασιατική καταστροφή 
 

Μετά τη κατάρρευση  του μετώπου (13/8) στην περιοχή του Αφιόν 
Καραχισάρ και την άτακτη υποχώρηση του ελληνικού στρατού προς τα 
παράλια, συντελείται μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές που έχει 
υποστεί ο Ελληνισμός. Τα γεγονότα είναι καταιγιστικά, ακολουθεί (27/8) η 
καταστροφή της Σμύρνης. Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες χάνουν τη ζωή 
τους και πάνω από ένα εκατομμύριο, από όλη την Μικρά Ασία και τον 
Πόντο, διωκόμενοι προσπαθούν να σωθούν με κάθε τρόπο αναζητώντας 
νέα πατρίδα.  

 

     
           «H Σμύρνη μάνα καίγεται…»                         Η μόνη λύση είναι η διαφυγή… 

 
 Ας δούμε τώρα πώς περιγράφει τα θλιβερά αυτά γεγονότα η Διδώ Σωτηρίου 
στο μυθιστόρημά της «Οι νεκροί περιμένουν» (Κέδρος 1986, σελ. 136): 

«Ενάμισυ εκατομμύριο άνθρωποι βρεθήκανε ξαφνικά έξω απ΄ την 
προγονική τους γη. Παράτησαν σκοτωμένα παιδιά και γονιούς άταφους. 
Παράτησαν περιουσίες, τον καρπό στα δένδρα και στα χωράφια, το φαϊ στη 
φουφού, τη σοδειά στην αποθήκη, το κομπόδεμα στο συρτάρι, τα πορτραίτα 
των προγόνων στους τοίχους. Και βάλθηκαν να τρέχουν, να φεύγουν 
κυνηγημένοι απ΄ το τούρκικο μαχαίρι και τη φωτιά του πολέμου. Έρχεται μια 
τραγική στιγμή στη ζωή του ανθρώπου, που το θεωρεί τύχη να μπορέσει να 
παρατήσει το έχει του, την πατρίδα του, το παρελθόν του και να φύγει, να 
φύγει λαχανιασμένος αποζητώντας αλλού τη σιγουριά. Άρπαξαν οι 
άνθρωποι βάρκες, καΐκια, σχεδίες, βαπόρια, πέρασαν τη θάλασσα σ΄ έναν 
ομαδικό, φοβερό ξενητεμό. Κοιμήθηκαν από βραδίς νοικοκυραίοι στον 
τόπο τους και ξύπνησαν φυγάδες, θαλασσοπόροι, άστεγοι, άποροι, 
αλήτες και ζητιάνοι στα λιμάνια του Πειραιά, της Σαλονίκης, του Βόλου, 
της Πάτρας». 

Βλέπουμε, λοιπόν, τους ξεριζωμένους, από τις πατρίδες τους, 
πρόσφυγες, που κατάφεραν τελικά να σωθούν, περιπλανώμενους, σε 
διάφορες περιοχές της Ελλάδας, να διαβιούν σε άθλιες συνθήκες. Μεταξύ 
αυτών και μερικές οικογένειες από τις ευρύτερες περιοχές της 
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Κωνσταντινούπολης και των Δαρδανελλίων και τη βόρεια πλευρά της 
Ερυθραίας που αργότερα θα εγκατασταθούν στη Γλύφα. 

 
1923: Σύσταση επιτροπής αποκατάστασης προσφύγων 

 

Υπογράφεται στις 24 Ιουλίου 1923 η συνθήκη της Λωζάνης μεταξύ 
των συμμάχων και της Τουρκίας. Η τελευταία παίρνει πίσω την περιοχή της 
Σμύρνης, την Ανατολική Θράκη,  την Ίμβρο και την Τένεδο. Ακόμη 
αποφασίζεται η ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Έτσι, 
λοιπόν, ένα δεύτερο κύμα προσφύγων εγκαταλείπει τις εστίες του, αυτή τη 
φορά, όμως, με ανταλλαγή και τη δυνατότητα να πάρουν μαζί τους κάποια 
από τα υπάρχοντα τους. Μεταξύ αυτών και μερικές οικογένειες από την 
Καππαδοκία και τον Πόντο που αργότερα θα εγκατασταθούν στη Γλύφα. 

 

 
Η ελληνική  αντιπροσωπεία στη Συνδιάσκεψη της Λωζάνης.  Καθιστοί από αριστερά:  
Δ. Κακλαμάνος, Ελ. Βενιζέλος (επικεφαλής), Α. Μιχαλακόπουλος και Α. Μαζαράκης  
(φωτ.: Ιστορία Ελληνικού έθνους τομ. ΙΕ. Βλ. βιβλιογραφία) 

 
Το 1923 είναι μια σημαντική χρονιά, ακόμη, διότι συστήθηκε (29/9) η 

Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (Ε.Α.Π.) με πρωτοβουλία της 
Κοινωνίας των Εθνών (ΚτΕ) και με κύρια αποστολή να εξασφαλίσει στους 
πρόσφυγες παραγωγική απασχόληση και οριστική στέγαση. Από τη πρώτη 
στιγμή της δημιουργίας της η Ε.Α.Π. αποφάσισε την δημιουργία οικισμών 
στην ύπαιθρο, μεταξύ αυτών και της Γλύφας, για να αποφευχθούν 
κοινωνικές αναταραχές από την υπερσυγκέντρωσή τους στα μεγάλα αστικά 
κέντρα. 

Οι περισσότεροι οικισμοί δημιουργήθηκαν στην Β. Ελλάδα και τούτο 
διότι εκεί υπήρχαν για αξιοποίηση μεγάλες εκτάσεις, προερχόμενες από 
Οθωμανούς, που εγκατέλειψαν τις εστίες τους με την ανταλλαγή. 

Στην Πελοπόννησο, βέβαια, οι λίγοι οικισμοί που οργανώθηκαν 
βρίσκονταν, κατά βάση, σε απαλλοτριωμένα μοναστηριακά κτήματα. Στην 
περίπτωση του χωριού μας απαλλοτριώθηκαν κτήματα της Αγίας 
Ελεούσας, ενώ για τη γειτονική μας Κάτω Παναγιά της Ι. Μονής Βλαχέρνας.  
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1925: Άφιξη πρώτων προσφύγων 

 
Τη χρονιά αυτή, με την είδηση για δημιουργία συνοικισμού στη Γλύφα, 

καταφθάνουν οι πρώτοι πρόσφυγες, ζουν σε σκηνές και περιμένουν την 
οικοδόμησή του. 

 
 

Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 
 

Το όνομα ΓΛΥΦΑ προϋπάρχει της εγκατάστασης και οφείλεται στο 
γλυφό νερό κάποιων πηγαδιών. Στην περίπτωσή μας δεν συντρέχουν 
λόγοι για αλλαγή, τη στιγμή που οι νέοι οικιστές δεν προέρχονται από ένα 
συγκεκριμένο μέρος της Μικράς Ασίας για να κρατήσουν την ίδια ονομασία, 
όπως έγινε για παράδειγμα με τη Νέα Σμύρνη ή με τη Κάτω Παναγιά,  που 
όλοι προέρχονται από το ίδιο χωριό, πολύ κοντά στο Τσεσμέ, απέναντι από 
τη Χίο. 

Στο ερώτημα, εάν στην τοποθεσία αυτή υπήρξε στο παρελθόν κάποιος 
άλλος οικισμός δεν μπορούμε να απαντήσουμε με βεβαιότητα. Στη 
βιβλιογραφία που ανέτρεξα δεν βρήκα κάτι συγκεκριμένο, μολονότι οι 
μαρτυρίες κάποιων κατοίκων ότι παλιότερα εμφανίζονταν θραύσματα 
κεραμικών αγγείων, δημιουργεί την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση. 

 
Σίγουρα, πάντως, η περιοχή ήταν ευάλωτη σε επιδρομές πειρατών, 

αυτό άλλωστε δικαιολογεί την οικοδόμηση της Αγίας Ελεούσας και του 
γειτονικού μας χωριού της Λυγιάς στις συγκεκριμένες χαράδρες που είναι 
αθέατες από τη θάλασσα. 

 
 
 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
 
Η Γλύφα δεν δημιουργήθηκε για να στεγάσει πρόσφυγες που 

προέρχονταν από ένα συγκεκριμένο μέρος της Μικράς Ασίας, όπως 
αναφέραμε προηγούμενα, αλλά για να εγκατασταθούν όσοι πρόσφυγες δεν 
είχαν «ριζώσει» σε κάποιο άλλο μέρος.  

 
Έτσι, λοιπόν, οι πρώτοι κάτοικοί της εγκαθίστανται στο συνοικισμό 

αφού πρώτα δοκίμασαν, ανεπιτυχώς, την τύχη τους σε κάποια άλλη περιοχή 
της Ελλάδας,  όπως αναλυτικά θα αναφέρουμε στη συνέχεια. Προέρχονται 
από πέντε διαφορετικά σημεία της Μικράς Ασίας, όπως μπορείτε να 
δείτε στο χάρτη της επόμενης σελίδας.  

 
 

 



 
Ο χάρτης αυτός βρίσκεται αναρτημένος στη ψησταριά του Σταύρου Παπαγεωργίου στο Βαρθολομιό και βασίζεται σε αυτόν που  
μοιράστηκε από τον γράφοντα στην εκδήλωση. Η γραφιστική επεξεργασία έγινε από την καταγόμενη από το Βαρθολομιό Ε. Δανιήλ.



Α.  ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΝ / ΠΟΛΗΣ 
 

Από τους πρώτους (1925) που καταφθάνουν στη Γλύφα είναι μία 
ομάδα από τρεις οικογένειες που συνδέονται μεταξύ τους με συγγενικούς 
δεσμούς. Είναι οι οικογένειες Νικολάου Δεμερτζή με το γιό τους Σταύρο 3 
ετών, Νικολάου Κακαβέλου με την κόρη τους Άννα, επίσης 3 ετών και 
Σοφοκλή Καραμπατζάκη με την υιοθετημένη τους κόρη Ελένη (Ελενάρα). 

 
Κυνηγημένοι το 1922 από τον τόπο τους, αποβιβάζονται αρχικά στην 

Κεφαλλονιά (Ληξούρι). Μην μπορώντας όμως να ριζώσουν εκεί, στο 
άκουσμα της είδησης για δημιουργία συνοικισμού στην απέναντι περιοχή, 
καταφθάνουν στη Γλύφα, ζουν για ένα διάστημα στις σκηνές και περιμένουν 
την οικοδόμησή του. Ο πατέρας μου, για παράδειγμα, γεννήθηκε το 1926 σε 
μια σκηνή που ήταν στημένη  στο πλάτανο, που τώρα ανήκει στον κλήρο του 
Μοραγλή. 

 

     
Χάρτες ευρύτερης περιοχής Κων/πολης. Πηγή: Αναγνωστοπούλου Σία (1997) 

 
 

Το χωριό καταγωγής τους στη Μικρά Ασία ονομάζεται Γενί-κιόϊ 
(Νεοχώρι), υπάγεται στον Καζά (Δήμο) Σίλε (Χηλή) του Βιλαγιέτ 
(Περιφέρειας) Κωνσταντινούπολης. Οι κάτοικοι πριν την καταστροφή, 
όπως φαίνεται και στον πίνακα 1 που ακολουθεί, ήταν περίπου 6000, μόνον 
Έλληνες, γι΄ αυτό μιλούν μόνο Ελληνικά. 

  
Στον πίνακα 1 βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί στον Καζά Σίλε 

(Χηλή) πριν την Μικρασιατική καταστροφή. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΒΙΛΑΓΙΕΤ  ΚΩΝ / ΠΟΛΗΣ (ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ)  
 ΚΑΖΑΣ ΣΙΛΕ (ΧΗΛΗ) 

 
Πόλη ή 
χωριό 

Τούρκοι Ρωμιοί Κίνηση 
Ρωμιών 

Προέλευση Επαγγέλματα Γλώσσα 

Σίλε  2500 2500 - - - Ελληνικά 

Άνω 
Νεοχώριον 

- 2500 Νέο 
χωριό 

- - >> 

Κάτω 
Νεοχώριον 

- 3500 >> - - >> 

Πηγή: Αναγνωστοπούλου Σία (1997) 
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Β.  ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΝΤΟΥ 
 
Στις αρχές του 19ου αιώνα τα μεταλλεία της Αργυρούπολης του 

Πόντου έπεσαν σε παρακμή, τα προνόμια καταργήθηκαν και η περιοχή 
μαράζωσε οικονομικά. Αυτό οδήγησε στη μετακίνηση των μεταλλωρύχων 
(ματεντσήδων) σε άλλες περιοχές, που  δημιούργησαν τα μαντεμοχώρια. 
Ένα από αυτά είναι το Μπουγά  Μαντέν από το οποίο καταφθάνει (1925) 
στη Γλύφα η οικογένεια Κωνσταντινίδη. Η καταγωγή της οικογένειας είναι 
από την περιοχή της Αργυρούπολης του Πόντου και ο πρώτος σταθμός 
εγκατάστασή τους ήταν το Ναύπλιο.  

 

 
  Από το βιβλίο: Ο τελευταίος Ελληνισμός της Μικράς Ασίας. Εθνικό ιστορικό Μουσείο.  
 

Ο πατέρας της οικογένειας πεθαίνει κατά τη μετάβασή τους στην 
Ελλάδα, οπότε στη Γλύφα έρχονται και μένουν αρχικά σε σκηνές η μητέρα 
με τα παιδιά της, Ηλία, Γιάννη (Μπάρμπας), Παύλο, Γιώργο και Σταυρούλα. 
Ο Παύλος ήταν αυτός που ανακατασκεύασε το όμορφο θεατράκι στα Λουτρά 
της Κυλλήνης, στη θέση του προϋπάρχοντος Ρωμαϊκού. 

 
Γ.  ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΚΟΝΙΟΥ 

 
Η οικογένεια Παπαδόπουλου έρχεται στην Ελλάδα από το χωριό 

Μπερεκετλή  Μαντέν που δημιουργήθηκε στις παρυφές του βουνού 
Ταύρος και βρίσκεται στην περιοχή του Ικονίου. Το χωριό αυτό 
δημιουργήθηκε, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση που αφορούσε την 
οικογένεια Κωνσταντινίδη από τη μετακίνηση των μεταλλωρύχων 
(ματεντσήδων) σε άλλες περιοχές, που  δημιούργησαν τα μαντεμοχώρια.  

Δύο αδέλφια από την οικογένεια αυτή εγκαθίστανται στη Γλύφα 
συμμετέχοντας μάλιστα στην οικοδόμηση του οικισμού. Ο Κωνσταντίνος θα 
παραμείνει στη Γλύφα, ενώ ο Δαμιανός ο αργότερα θα μετακομίσει στον 
Πειραιά. 
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Δ.  ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ (ΤΣΑΝΑΚΚΑΛΕ) 
 
Η τρίτη κατά σειρά ομάδα που καταφθάνει στη Γλύφα, όταν οι εργασίες 

κατασκευής του συνοικισμού βρίσκονται σε εξέλιξη, είναι η οικογένεια 
Χατζηελευθερίου. 

 

 
Χάρτης περιοχής Δαρδανελλίων. Πηγή: Αναγνωστοπούλου Σία (1997) 

 

Η οικογένεια αυτή εγκαταλείπει τον τόπο της νωρίτερα από την 
Μικρασιατική καταστροφή (1922), συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του Α΄ 
παγκοσμίου πολέμου (1915-18). Την εποχή αυτή η Ελλάδα συμμαχεί με 
τους Άγγλους και την Αντάντ, που θέλουν να ελέγχουν τα στενά, ενώ η 
Τουρκία ανήκει στο αντίπαλο στρατόπεδο. Έτσι οι Τούρκοι εκδιώκουν τους 
Έλληνες που ζουν στις περιοχές αυτές, μεταξύ αυτών και την 
προαναφερόμενη οικογένεια.  

Ο Γεώργιος Χατζηελευθερίου με την γυναίκα του και  τα παιδιά τους 
(Κώστα, Δανίλη, Βασίλη) αρχικά εγκαθίστανται στην Κεφαλλονιά. Εκεί, 
όμως, δεν υπάρχουν δουλειές, έτσι μαζί με άλλους Κεφαλλονίτες που 
περνούν απέναντι για να εργαστούν στα κτήματα της Ηλείας, καταλήγουν 
προσωρινά στο Βαρθολομιό. 

Στον πίνακα 2 βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί στον Καζά και 
τη Μητρόπολη Δαρδανελλίων πριν τη  Μικρασιατική καταστροφή. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΑΝΤΖΑΚ ΜΠΙΓΑ – ΚΑΖΑΣ ΤΣΑΝΑΚΚΑΛΕ 

 
Πόλη ή χωριό Τούρκοι Ρωμιοί Κίνηση 

Ρωμιών 
Προέλευση Επαγγέλ- 

ματα 
Γλώσσα 

Δαρδανέλλια 
(Τσανάκκαλε) 
 
 
 
 
Οφρύνιον 
(Ερένκιοϊ) 

11000 
 
 
 
 
 
     - 

7000 
 
 
 
 
 
  5500 

Αύξηση 
μέχρι το 
1914, 
μείωση στη 
συνέχεια 
 
        - 

Θράκη 
Καλλίπολη 
Ραιδεστό 
 
 
 
         - 

Έμποροι 
Τεχνίτες 
 
 
 
 
       - 

Ελληνικά 
 
 
 
 
 
Ελληνικά 
 

 
 
 
 
 



 11 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ 

 
 

   Κοινότητα 
 

 Εκκλησίες 
 

Ιερείς 
    Σχολεία 

 
   Αρρένων 

   Σχολεία 
 

   Θηλέων 

 
  Μαθητές 

Δαρδανέλλια 
 

   Λάμψακος 
 
    Οφρύνιον 
    (Ερένκιοϊ) 

        1 
 
        1 

 
        1 

   3 
 
   1 

 
   1      

           1 
 

           1 
 

 1 

          1 
 

          1 
 

1 

    260 
 

    120 
 

    130 

                                           Πηγή: Αναγνωστοπούλου Σία (1997) 

 
 

Ε.  ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ 
 
Με την ανταλλαγή του 1923 τέσσερες οικογένειες με συγγενικούς 

δεσμούς μεταξύ τους, αποβιβάζονται με το πλοίο ‘’Λέσβος’’ στην Κέρκυρα. 
Είναι οι οικογένειες Δουρμούσογλου Χρήστου με την αδελφή του Μακρύνα, 
Θεοδώρου (τα αδέλφια Πέτρος, Παύλος και Γιοβάνης), Μαυρομάτη 
Αγάπιου και η χήρα Μαρίνα Χατζηωάννου που ακολουθεί τον αδελφό της 
Αγάπιο, με τα τρία παιδιά της Ηλία, Θεοφανεία, και Σεραφή. 

Η ομάδα αυτή κατοικούσε στην περιοχή της Καισάρειας, στο χωριό 
Ντέβελι Ζίλε και είχαν στη κατοχή τους μεγάλες εκτάσεις γης. Σύμφωνα με 
τις μαρτυρίες της Σεραφής και της Θεοφανείας τα σπίτια τους ήταν δίπατα με 
12 δωμάτια, στο κάτω πάτωμα δέσποζε ο οντάς με τους σοφράδες και τα 
ακριβά χαλιά. 

 

 
Χάρτης περιοχής Kαππαδοκίας. Πηγή: Γ. Σεφέρης «Tρεις μέρες στα μοναστήρια της 

ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ» (εφημ. ΤΑΝΕΑ - Κ.Μ.Σ.) 
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Με τους Τούρκους διατηρούσαν καλές σχέσεις, πολλούς από αυτούς, 

μάλιστα,  τούς χρησιμοποιούσαν στη δούλεψή τους. Μιλούν με αγάπη για 
τον Άγιο Βασίλειο και η γλώσσα που χρησιμοποιούν, όπως φαίνεται και στον 
πίνακα 3, είναι τα Καραμανλίδικα (τούρκικα με ελληνικούς χαρακτήρες). 

 
Στη Γλύφα έρχονται το 1926 όταν ο συνοικισμός είναι στη φάση της 

ολοκλήρωσής του. Σε σχέση με τους άλλους πρόσφυγες, επειδή ήλθαν με 
ανταλλαγή, έφεραν μαζί τους πολλά πράγματα από τη Καππαδοκία, είτε 
αυτά είναι κειμήλια, είτε είδη οικιακής χρήσης (σεντούκι, εξοπλισμός 
κουζίνας) είτε αγροτικής χρήσης (υπήρχε στη διάθεση των Θεοδώρου 
σβάρνα που χρησιμοποιούσαν και στην πατρίδα τους).  

Σημαντικό κειμήλιο, θεωρώ, την εικόνα που έφεραν και υπάρχει στη 
διάθεση της Αγίας Μαρίνας, με την Παναγία να κρατά στην αγκαλιά της το 
Χριστό, ως βρέφος και τους Αγίους Θεοδώρους δεξιά και αριστερά να τους 
προστατεύουν. 

Ο Αγάπιος Μαυρομάτης υπήρξε ο πρώτος πρόεδρος της 
ενοποιημένης (1926) κοινότητας Γλύφας – Λυγιάς με έδρα τη Γλύφα. 
Αργότερα η έδρα θα μεταφερθεί στη Λυγιά. 

 

 
Πρόσφυγες από την Καππαδοκία την στιγμή που το πλοίο (στο βάθος) τους αποβίβασε 
στην Κέρκυρα (Φωτ. Ελευθεροτυπία, IΣΤΟΡΙΚΑ, τεύχος 98. «Η προσφυγιά του 22»). 
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Στον πίνακα 3 βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί στο Σαντζάκ και 
τη Μητρόπολη Καισαρείας πριν την Μικρασιατική καταστροφή. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΣΑΝΤΖΑΚ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ -  ΚΑΖΑΣ ΙΝΤΖΕΣΟΥ   

 
Πόλη ή χωριό Τούρκοι Ρωμιοί Αρμένιοι Επαγγέλματα Γλώσσα 

Ιντζέσου 6000 4000 - - Τουρκικά 
(Καραμανλίδικα) 

Έβερεκ 4000 760 4000 - >> 

Ζίλε 450 οικ. 70 οικ. - Αγρότες >> 

Καράτζορεν - 45 οικ. 50 οικ. >> >> 

 

ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 

 
 

   Κοινότητα 
 

Εκκλησίες 
 

  Ιερείς 
    Σχολεία 

 
   Αρρένων 

    Σχολεία 
 

    Θηλέων 

 
  Μαθητές 

      Καισάρεια 
 

      Ιντζέσου 
 
 Αγ. Κωνσταντίνος 

 
    Ντεβελί-Ζήλα 

        2 
 
        2 
 
        - 

 
        - 

     3 
 
     6 

 
     -  

 
     -     

           3 
 

           2 
 

           1 
 

           1 

          1 
 

          1 
 

          - 
 

          - 

     260 
 

      207 
 
        - 

 
       - 
 

                                          Πηγή: Αναγνωστοπούλου Σία (1997) 
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ΣΤ.  ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΑ – ΜΠΟΥΡΝΟΥ (ΜΑΥΡΗ ΜΥΤΗ) 
ΣΜΥΡΝΗΣ 

 
Τελευταίοι καταφθάνουν στη Γλύφα οι Καραμπουρνιώτες. Είναι η 

πολυπληθέστερη ομάδα, η προσέλευσή τους έγινε σταδιακά (1926) και 
διήρκεσε έως το 1928. Πριν από το διωγμό τους κατοικούσαν στο πάνω 
μέρος της χερσονήσου της Ερυθραίας, που ονομάζεται Καρά – μπουρνού 
(Μαύρη μύτη). Η περιοχή αυτή διοικητικά ανήκει στο Σαντζάκ (Νομό) 
Σμύρνης και εκκλησιαστικά στη Μητρόπολη Τσεσμέ (Κρήνης). 

 

 
Χάρτης περιοχής Ερυθραίας. Πηγή: Αναγνωστοπούλου Σία (1997) 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των προσφύγων αυτών προέρχεται από τα 
χωριά Σαντζάκι, Σαλπιτζίκι και Χασεκί (βλ. πίνακα 4 στη συνέχεια) Ήταν οι 
οικογένειες:  

 των αδελφών Αλεξίου, Γεωργίου, και Νικολάου Γιαλαμά,  

 των αδελφών Αντωνίου και Γεωργίου Δημητρίου, 

 των αδελφών Nικολάου και Σταύρου Ορφανού, 

 Πέτρου Γιαβάση (αργότερα θα μετακομίσει στην Κάτω Παναγιά),  

 Κώστα Καρασταμάτη,  

 Σταματίου Μαυρουδή, 

 Κωνσταντίνου Μοραγλή,  

 Γιάννη Μπαξεβάνη,  

 Δήμου Ντόντη,  

 Νικολάου Παπαγεωργίου, 

 Νικολάου Σιδέρη,  

 Ιωάννη Στρατή και  

 ο Γιάννης Σμυρλής. 
Η απασχόλησή τους είναι η γεωργία, καλλιεργούν κυρίως σταφίδα 

(σουλτανίνα), καλλιέργεια που θα συνεχίσουν να ασκούν και στην Ελλάδα. Η 
γλώσσα που μιλούν είναι τα τούρκικα αλλά εξίσου καλά χρησιμοποιούν και  
τα ελληνικά.  
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Πριν από την μόνιμη εγκατάστασή τους στη Γλύφα έχουν δοκιμάσει 
ανεπιτυχώς να στεριώσουν στην Κόρινθο ή στην Πάτρα. Ας σημειωθεί εδώ 
ότι αυτός είναι ο δεύτερος διωγμός, έχει προηγηθεί ο πρώτος κατά τη 
διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου (1914–18), όπου οι περισσότεροι 
μετέβησαν στη Θεσσαλονίκη. Με την συνθήκη των Σεβρών (1920) 
επανήλθαν στις εστίες τους, αλλά το 1922 εκδιώχθηκαν οριστικά. 

Η Θεσσαλονίκη πάντως έχει δεχθεί τους περισσότερους 
Καραμπουρνιώτες, όλοι γνωρίζουμε το Καραμπουρνάκι, ένα όμορφο, λίγο 
πιο έξω από τη Θεσσαλονίκη προάστιο. 

Στον πίνακα 4 βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί στις 
ελληνορθόδοξες κοινότητες του Καζά Καραμπουρνού και τη Μητρόπολη 
Κρήνης που ανήκει ο Καζάς, παραμονές του 1922. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΣΑΝΤΖΑΚ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΚΑΖΑΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΟΥ 

 
Πόλη ή χωριό Τούρκοι Ρωμιοί Επαγγέλματα Γλώσσα 

Αχιρλί 
(Καραμπουρνού) 

350 700 Αγρότες 
 (κυρίως σταφίδας) 

Πλειοψηφία 
Τουρκικά 

Μουρδοβάνι - 1000 >> >> 

Μικρό Μουρδόνι - 825 >> >> 

Τεκκές 150 800 >> >> 

Σαχιπί (Σαχίπ) 300 800 >> >> 

Μοναστήρι 20 350 >> >> 

Γενί-Λιμάν - 360 >> >> 

Βοϊνάκι 150 575 >> >> 

Μελί - 1500 >> >> 

Ντενίζ-Γκιρέν - 475 >> >> 

Κιουτσούκ Μπαχτσέ 250 150 >> >> 

Σαλμανί 150 400 >> >> 

Εγρί-λιμάν - 125 >> >> 

Σαζάκι 60 560 >> >> 

Τεπεπόζιον 150 550 >> >> 

Σκάλα Μουρδοβάν - - >> >> 

Χασέκι 300 400 >> >> 

Σαρμπιντζίκ 200 150 >> >> 

 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΡΗΝΗΣ 

 
 

   Κοινότητα 
 

Εκκλησίες 
 

Ιερείς 
    Σχολεία 

 
   Αρρένων 

    Σχολεία 
 

    Θηλέων 

 
  Μαθητές 

  Κρήνη (Τσεσμέ) 
 

    Κάτω Παναγιά 
 
        Σαζάκι 

 
      Σαρπιτζίκ 

 
       Χασεκί 

        5 
 
        3 
 
        1 

 
        1 

 
        1 

     14 
 
     4 

 
     1  

 
     1 

 
1     

           3 
 

     1 (5τάξιο) 
 

          1 
 

     1 (1τάξιο) 
    

    1 (3τάξιο) 

          2 
                          
1(5τάξιο) 
 
          - 
 
          - 

 
    -   

     950 
 

      450 
 
       40 

 
       25 
 
       30 
 

                                     Πηγή: Αναγνωστοπούλου Σία (1997) 
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1925: Έναρξη οικοδόμησης του συνοικισμού 
 
Το 1925 αρχίζει η οικοδόμηση του συνοικισμού σύμφωνα με το σχέδιο 

που παρατίθεται  στη συνέχεια. Κατασκευάζονται συνολικά 27 διπλά 
οικήματα, άρα 54 κατοικίες και μία κατοικία, η οποία προσωρινά θα 
χρησιμοποιηθεί ως σχολείο στη θέση 2. Εκκλησία δεν κτίστηκε τη χρονιά 
αυτή αλλά προβλεπόταν για τη θέση 4. Τέλος για πλατεία κατοχυρώθηκε ο 
χώρος στη θέση 14, στην άκρη του χωριού, προς τη θάλασσα.  
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1926: Άρχισε η εγκατάσταση στις νέες κατοικίες 
 
Από μαρτυρίες των κατοίκων μαθαίνουμε ότι τη χρονιά αυτή οι 

εργασίες στις νέες κατοικίες δεν έχουν ολοκληρωθεί (λείπουν τα ταβάνια και 
τα πατώματα). Παρόλα αυτά όμως κάποιοι που ζουν σε σκηνές προτιμούν 
να μετακομίσουν σ΄ αυτές.  

Κάθε οίκημα, όπως αυτό στη φωτογραφία δεξιά, αποτελείται από δύο 
κατοικίες, άρα εγκαθίστανται δύο οικογένειες.  Όλοι που γεννηθήκαμε και 
μεγαλώσαμε σε αυτές τις κατοικίες θυμούμαστε ότι οι τοίχοι ήταν αρκετά 
μεγάλοι από πέτρα της περιοχής και είχαν στέγες από κεραμίδια με 
αποτέλεσμα να είναι δροσερές το καλοκαίρι και ζεστές το χειμώνα. Από 
μαρτυρίες λέγεται ότι Λαγκαδιανοί μάστορες τα έκτισαν. Το άσχημο ήταν ότι 
κάθε οίκημα που αποτελείται από 4 δωμάτια στέγασε δύο οικογένειες, ενώ 
έπρεπε να παραχωρηθεί σε μία. Στη συνέχεια, πάντως, πολλές οικογένειες 
προσέθεσαν επιπλέον δωμάτια στα ήδη υπάρχοντα.και άλλους βοηθητικούς 
χώρους.  
 

      
Τα πρώτα αυτά οικήματα δεν υπάρχουν, πολλά από αυτά γκρεμίστηκαν είτε για να 
αναγερθούν καινούργια είτε κατέστησαν ακατάλληλα μετά από σεισμούς.  
 

 

1928: Έναρξη λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου 
 

Όπως αναφέραμε προηγούμενα δεν κτίστηκε σχολείο για το 
συνοικισμό, ούτε η Πολιτεία μερίμνησε να σταλεί κάποιος δάσκαλος. Έτσι, 
λοιπόν, σύμφωνα με μαρτυρίες, αντιπροσωπεία των κατοίκων μετέβη στη 
Γαστούνη και παραπονέθηκε σε κάποιον Κυριακίδη (προφανώς θα ήταν 
υπεύθυνος για το συνοικισμό).  

Τα παράπονα αυτά είχαν αποτέλεσμα, έτσι το 1928 φθάνει στη Γλύφα 
η πρώτη δασκάλα, η οποία δεν είναι άλλη από την Αντιγόνη 
Γιαννοπούλου. Αργότερα η κυρία Αντιγόνη θα παντρευτεί τον πρόσφυγα 
Μικέλη Σιδέρη και θα μείνει μόνιμα στο χωριό. Για σχολείο χρησιμοποιήθηκε, 
προσωρινά, η κατοικία στη θέση 2 (βλ. σχέδιο), με την προοπτική αργότερα, 
στην ίδια θέση, να κτιστεί κανονικό, όπως και έγινε το 1952. 

Στις πρώτες αγαπημένες δασκάλες του χωριού, συγκαταλέγεται η 
Ευτυχία Βαρούχα, η οποία, στη διάρκεια της κατοχής, στη Γλύφα θα 
γνωρίσει τον μετέπειτα, κυνηγημένο από τους Γερμανούς, Κρητικό σύζυγό 
της. 



 18 

1930 – 1960 
 

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ 
 

1930: Παραχώρηση γης για καλλιέργεια και βοσκή ζώων 
 

Μετά την εξασφάλιση στέγης στους πρώτους πρόσφυγες, τη χρονιά 
αυτή παραχωρείται μια έκταση γης 25,5 με 30 στρέμματα, ανάλογα με τα 
άτομα που είχε κάθε οικογένεια, ένα υνί και ένα σέρβικο άλογο. 

 

          
 

                                     
Παραχωρητήριο και τίτλος κυριότητος που δόθηκαν στους παππούδες μου. 
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Ακόμη δίδεται σ΄ όλο το συνοικισμό μία έκταση 600 περίπου 

στρεμμάτων ως βοσκότοπος. Αξιοθαύμαστο είναι πως οι πρώτοι αυτοί 
οικιστές μοίρασαν τη γη αυτή, χωρίς προστριβές, με ένα σχοινί, όπως 
θυμούνται οι παλιότεροι. 

 
Η γης, όμως, αυτή που τους παραχωρείται δεν είναι καλλιεργήσιμη, 

αλλά γεμάτη λόγγους. Μπορούμε όλοι να φανταστούμε, τι αγώνα, τι μόχθο 
και τι χαλύβδινη θέληση, διέθεσαν οι ξεριζωμένοι από τις πατρίδες τους, 
πρώτοι αυτοί οικιστές για να μετατρέψουν τη γη σε καλλιεργήσιμη και 
αποδοτική. 

 
Στην αρχή χρησιμοποιούν τα ξύλα από το ξελόγγωμα και δημιουργούν 

καμίνια για την παραγωγή κάρβουνου. Στην συνέχεια καλλιέργησαν σιτηρά  
και φύτεψαν αμπέλια είτε την παραγωγή κρασιού, είτε σουλτανίνας, 
καλλιέργεια που οι περισσότεροι γνώριζαν πολύ καλά από τις πατρίδες τους. 

 
Όπως αναφέρθηκε στην αρχή  οι προσφυγικοί οικισμοί της 

Πελοποννήσου δημιουργούνται κατά βάση σε απαλλοτριωμένες 
μοναστηριακές εκτάσεις. Στην  περίπτωση της Γλύφας το Ελληνικό Κράτος 
θα κάνει χρήση εκτάσεων που ανήκουν στην ιστορική μονή της Αγίας 
Ελεούσας. 

 

  
Αριστερά, το ιστορικό Μοναστήρι της Αγίας Ελεούσας με τον μισογκρεμισμένο πύργο του. 
Δεξιά, μία ελιά με τον τεράστιο κορμό της, που ανήκει σε κτήμα του μοναστηριού, και 
μαρτυρεί ότι η φυσικά προστατευμένη περιοχή του, κατοικείται επί πολλούς αιώνες. 

 

Με την Αγία Ελεούσα οι κάτοικοι της Γλύφας είναι συναισθηματικά 
δεμένοι, όχι μόνο επειδή σ΄ αυτήν ανήκουν οι εκτάσεις που τους δόθηκαν, 
αλλά επειδή εδώ, τα πρώτα χρόνια, άσκησαν τα θρησκευτικά τους 
καθήκοντα οι πρώτοι οικιστές και εδώ έθαψαν τους πρώτους τους νεκρούς. 
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1933/34: Ανέγερση Ι. Ν. Αγίας Μαρίνας (παλαιού) 
 
Οι κάτοικοι του συνοικισμού με έντονο το θρησκευτικό συναίσθημα 

αντιλαμβάνονται την έλλειψη και αποφασίζουν την οικοδόμηση ναού, στη 
θέση που προβλεπόταν από το σχέδιο. 

Μέχρι τότε εξυπηρετούντο από το παρακείμενο μοναστήρι της Αγίας 
Ελεούσας, στο οποίο ιερουργούσε ο Παπά - Γρηγόρης, καλόγερος της 
Μονής. 

Την ανέγερση αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι κάτοικοι, οι οποίοι κουβαλούν 
πέτρες από νταμάρια της περιοχής και νερό από γειτονικά πηγάδια. 

Οι πρώτοι οικιστές επέλεξαν να αφιερώσουν την καινούργια τους 
εκκλησία στην Αγία Μαρίνα για δύο λόγους: πρώτον γιατί ήταν 
Μικρασιάτισα και δεύτερον γιατί εορτάζει, άρα το πανηγύρι θα γινόταν το 
καλοκαίρι (17 Ιουλίου). 

Στην αρχή καθήκοντα ιερέα ασκούσε ο Παπά- Γρηγόρης από το 
Μοναστήρι, στη συνέχεια όμως διορίστηκε ως ο πρώτος ιερέας του χωριού ο 
Παπά-Κώστας Λυκογιάννης από τη Λυγιά, το σπίτι και η περιουσία του 
οποίου γειτνίαζε τόσο κοντά στη Γλύφα, που αυτόν και τους απογόνους του, 
όλοι τους θεωρούμε αναπόσπαστο κομμάτι της Γλύφας. Όλοι θυμούμαστε τη 
γραφική φιγούρα του σεβάσμιου αυτού ιερέα, που οι τσέπες του ήταν 
γεμάτες καρύδια, για να μας τα προσφέρει όταν του φιλούσαμε το χέρι. 

 
Ο σημερινός ιερέας Αθανάσιος Μπράβος που ανέλαβε στη συνέχεια 

μπορεί να γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Λυκούρια Καλαβρύτων, η ζωή του 
όμως είναι συνυφασμένη με τη Γλύφα. Από το 1963 ιερουργεί στην Αγία 
Μαρίνα και είναι πολύ αγαπητός στους ενορίτες του, όχι μόνον για την 
σωστή άσκηση των ιερατικών του καθηκόντων, αλλά και για την προσφορά 
του στην ανάπτυξη του χωριού. Γι΄ αυτό άλλωστε η Γλύφα τον τίμησε, 
δεόντως, στις εορταστικές εκδηλώσεις του 2000. 

 

  
               Η παλιά εκκλησία                                          Ο π. Αθανάσιος Μπράβος 
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1940 – 44: Γερμανική και Ιταλική κατοχή 
 
Στη διάρκεια της κατοχής Γερμανοί και Ιταλοί κατακτητές εγκαθίστανται 

στη περιοχή «Μπαταρία» ή για άλλους «Σύριου», ανάμεσα στη Γλύφα και το 
Αρκούδι, με σκοπό να ελέγχουν το θαλάσσιο πέρασμα ανάμεσα στη 
Ζάκυνθο και τη στεριά. 

 

 
Ό,τι έχει απομείνει από το κτήριο της Διοίκησης της μονάδας των Γερμανών κατακτητών 

 

   
Αριστερά, ακόμη και σήμερα σώζεται η βάση του κανονιού, το οποίο φεύγοντας πήραν 
μαζί τους οι κατακτητές και το οποίο στόχευε το θαλάσσιο πέρασμα στο βάθος. Δεξιά, η 
είσοδος  μιας στοάς, από τις πολλές, που υπάρχουν στην περιοχή  

 
Την περίοδο αυτή επιδεινώθηκε η οικονομική κατάσταση των 

ταλαίπωρων πρώτων προσφύγων, που μετά το μοίρασμα γης 
προσπαθούσαν να συνέλθουν. 

 
Στο πόλεμο του 1940 η Γλύφα μετρά τον πρώτο και μοναδικό, μετά την 

εγκατάσταση στην Ελλάδα, θύμα πολέμου. Πρόκειται για τον Κώστα 
Καρασταμάτη (άνδρα της Σεραφής τότε και πατέρα του καθηγητή Σταμάτη 
Καρασταμάτη), ο οποίος μη μπορώντας να ξεπεράσει τις κακουχίες του 
πολέμου, χάνει τη μάχη με τη ζωή, στο σπίτι του στη Γλύφα. Φρονώ ότι, 
έστω και καθυστερημένα, ως χωριό, οφείλουμε να τιμήσουμε το θανόντα για 
την πατρίδα συγχωριανό μας. Μια πρόταση θα ήταν, η επικόλληση πλάκας 
με το όνομά του στη βάση του μνημείου που ανεγείραμε, ως σύλλογος, 
το1987. 
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1952: Δεύτερη απαλλοτρίωση 
 

Το έτος αυτό, επί Κυβερνήσεως Πλαστήρα, έχουμε την 2η 
απαλλοτρίωση και διανομή μοναστηριακής γης στους πρόσφυγες της 
Γλύφας. Η διαφορά τώρα είναι ότι ένα μέρος της διανομής αυτής αφορούσε 
και ακτήμονες των γύρω περιοχών. 

Πρόκειται για την περιοχή που γειτνιάζει με το Μοναστήρι της Αγίας 
Ελεούσας, γι΄ αυτό άλλωστε έχει πάρει και το όνομα αυτό. Το μεγαλύτερο 
μέρος της έκτασης αυτής, σταδιακά θα φυτευτεί με ελαιόδεντρα. 

 
1955: Δημιουργία του δάσους 

 
Το έτος αυτό ξεκινά κάτι πολύ σημαντικό για το χωριό, η 

δενδροφύτευση του ανατολικού τμήματος που καλύπτεται από 
αμμόλοφους, έως τις θίνες Βαρθολομιού. Είναι σημαντική αυτή η ενέργεια 
(στην οποία συμμετείχαν πολλοί κάτοικοι), γιατί απέτρεψε τη μετακίνηση 
της άμμου, δυτικά, προς τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Θεωρώ, ότι εδώ 
οφείλουμε να μνημονεύσουμε τον τότε επιθεωρητή δασών του Υπουργείου 
Γεωργίας, Γιάννη Γκουράσα, ο οποίος είχε την κύρια ευθύνη εκτέλεσης 
αυτού του έργου. 

Παράλληλα δημιουργήθηκε ένα πολύ όμορφο δάσος, τα δέντρα του 
οποίου φθάνουν ως τη θάλασσα. Δεν νομίζουμε ότι είναι τυχαία η επιλογή 
εγκατάστασης, στα κατοπινά χρόνια, σε ένα τμήμα, του Ιονικού χωριού, 
από τον τότε Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ιάκωβο. 
 

 
Στη φωτογραφία αυτή, από ψηλά, χάρη στο google.earth βλέπουμε όλη την περιοχή της 
Γλύφας με το χωριό, τη παραλία του και το πανέμορφο δάσος με το Ιονικό χωριό. 
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1960 – 1970 
 

ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΠΡΩΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ –  
ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 

 
Δεκαετία 1960: Το πολύ καλό κλίμα της περιοχής, σε συνδυασμό με 

την καλή ποιότητα του εδάφους, οδήγησε τους κατοίκους, την περίοδο αυτή, 
σε αλλαγή των καλλιεργειών τους. 

Έτσι, λοιπόν, ξεριζώνονται τα αμπέλια και οι καλλιεργητές στρέφονται 
στα πρώιμα κηπευτικά (καρπούζια, πατάτες, φασολάκια, κ.α.). επίσης σε 
μεγάλα θερμοκήπια καλλιεργούν τομάτες και αγγούρια. Για να γίνουν όλα 
αυτά όμως χρειάστηκε πολλοί αγρότες να προβούν σε γεωτρήσεις για 
άντληση νερού, απαραίτητου για τις προαναφερόμενες καλλιέργειες. 

Η στροφή αυτή, αργά αλλά σταθερά, θα οδηγήσει στην άνοδο του 
βιοτικού επιπέδου των κατοίκων. 

 
Εγκατάσταση νέων οικογενειών στη Γλύφα 

 
Τα αδέλφια, Γεώργιος, Δημήτριος και Θεόδωρος Φλίγκος και ο 

Αντώνιος και Μιχάλης Γκογκάκης με καταγωγή από το Φενεό Κορινθίας, 
αποφασίζουν και εγκαθίστανται, με τις οικογένειές τους στη Γλύφα. Μέχρι 
τότε παραχείμαζαν στη περιοχή και το υπόλοιπο διάστημα ζούσαν στον 
τόπο καταγωγής τους.  

Στην κοινωνία του χωριού, την περίοδο αυτή, ενσωματώνεται, ακόμη, 
μια νέα οικογένεια, αυτή του Χρήστου Μιχαλόπουλου (με καταγωγή από τα 
Τσουκαλέϊκα Αχαϊας), ο οποίος μαζί με τον αδελφό του Αχιλλέα καλλιεργούν 
πρώιμα κηπευτικά σε μεγάλα θερμοκήπια. 

 
1960: Κατασκευή νέου σχολικού κτιρίου 

 
Τη χρονιά αυτή κατασκευάστηκε το νέο σχολικό κτίριο, που υπάρχει 

και σήμερα. Το έκτισε ο Μικέλης Σιδέρης, στη θέση που προβλεπόταν από 
το σχέδιο του χωριού. 
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         Μαθητές του Δ.  Σχολείου Γλύφας το έτος 1965 με το δάσκαλό τους Ν. Τυροκομάκη 

 
 

1965: Ηλεκτροδότηση του χωριού 
 

1967: Αγέλη λυκόπουλων Γλύφας 
 
Ο τότε δάσκαλος του χωριού Νικόλαος Τυροκομάκης, με την 

συμπαράσταση του ζεύγους Γιαβάση, δημιουργεί την αγέλη λυκόπουλων 
Γλύφας, με υπαρχηγούς διαδοχικά τον Δημήτρη Μαυρουδή και Σταύρο 
Δημητρίου. 

 

 
Η αγέλη λυκόπουλων Γλύφας παρελαύνει στο Βαρθολομιό με επικεφαλής τον αρχηγό της 
Ν. Τυροκομάκη, σημαιοφόρο τον γράφοντα και παραστάτες τον Μ. Μοραγλή, δεξιά και Α. 
Γιούλη αριστερά. 
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1968: Άφιξη Αρχιεπισκόπου Ιακώβου- Ιονικό χωριό 

 
Τη χρονιά αυτή φθάνει στη Γλύφα ο Αρχιεπίσκοπος Βορείου και 

Νοτίου Αμερικής Ιάκωβος, προκειμένου να δει από κοντά το μέρος όπου 
επρόκειτο  να ξεκινήσει η οικοδόμηση του Ιονικού χωριού. 

 Λέγεται, ότι η τότε Κυβέρνηση (ήταν η περίοδος της Χούντας) 
παραχώρησε ελικόπτερο στον τότε Αρχιεπίσκοπο προκειμένου να 
κατασκευάσει κατασκήνωση για τα ελληνόπαιδα της Αμερικής, να επιλέξει 
τον τόπο που του άρεσε.  Ο Αρχιεπίσκοπος μαγεύτηκε όταν αντίκρισε από 
ψηλά τη συγκεκριμένη περιοχή, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα και 
όταν του παραχωρήθηκε η έκταση προχώρησε στη δημιουργία του Ιονικού 
χωριού. 

Οι κάτοικοι του επεφύλαξαν θερμή υποδοχή (βλ. φωτογραφία) 
ελπίζοντας ότι η δημιουργία της κατασκήνωσης αυτής θα τους βγάλει από 
την απομόνωση και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τουριστική 
ανάπτυξη. 
 

 
Από την άφιξη του Αρχιεπισκόπου  (1968) στη Γλύφα, ο γράφων τού προσφέρει 
ανθοδέσμη «εκ μέρους των μαθητών και όλων των κατοίκων». 
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1970 – 2000 
 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – 
ΑΝΟΔΟΣ ΒΙΟΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 

 
Δεκαετία 1970: Τη Δεκαετία αυτή η Γλύφα είχε όλες τις προϋποθέσεις 

για τουριστική ανάπτυξη (καθαρή θάλασσα, όμορφο δάσος, κ.λ.π.), αυτό, 
όμως, που της έλειπε ήταν οι υποδομές. 

Καταλυτικό ρόλο έπαιξε την περίοδο αυτή η δημιουργία του Ιονικού 
Χωριού (βλ. χάρτη σελ. 21) για το οποίο αναφερθήκαμε προηγούμενα. Έτσι, 
λοιπόν, με αφορμή τη νέα χάραξη και ασφαλτόστρωση του κεντρικού 
δρόμου που συνέδεσε το Ιονικό χωριό με το δρόμο Λουτρών Κυλλήνης, η 
Γλύφα βγήκε από την απομόνωση. Δημιουργήθηκε το ξενοδοχείο 
«Κυπριώτης», το camping «Αγγινάρα» του Θεοδωρόπουλου, η ταβέρνα 
«Μαρία» του Γαργαλιάνου και η πανσιόν του Γερολυμάτου. 

 
Προϋπήρχαν βέβαια δύο ταβέρνες στην παραλία που αποτελούσαν, 

πάντα, πόλο έλξης ντόπιων και ξένων τουριστών. Η μία επάνω στο κύμα 
(χρυσό ψάρι, του Σιδέρη), ευτυχώς λειτουργεί ακόμη. Η άλλη (Τριάννα, του 
Μαυρουδή), δυστυχώς, έκλεισε. 
 

 
Η πλαζ της Γλύφας θεωρείται μια από τις πιο ωραίες και  πιο καθαρές της Πελοποννήσου 
 

 Την περίοδο αυτή αυξάνεται το ενδιαφέρον, κατοίκων των γύρω 
περιοχών αλλά και πιο μακρινών  (Πάτρα, Αθήνα κλπ.) για παραθεριστική 
κατοικία στο παραλιακό κομμάτι, δίπλα στη θάλασσα. Το άσχημο είναι ότι 
αυτή η οίκηση έγινε αυθαίρετα, χωρίς σχέδιο με συνέπεια, αισθητικά, το 
αποτέλεσμα να μην είναι ανάλογο με την ομορφιά του τοπίου. Ας σημειωθεί 
ότι από πολύ παλιά υπήρχε ενδιαφέρον για καλοκαιρινή διαμονή στη 
παραλία της Γλύφας, κυρίως από κατοίκους της Λυγιάς και του 
Βαρθολομιού, με την κατασκευή πρόχειρων καταλυμάτων (καλύβες). 
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Δεκαετίες 1980 – 1990: Η τουριστική ανάπτυξη συνεχίζεται, με 
αποτέλεσμα να δημιουργηθεί και δεύτερο camping (Ιόνιο, του Φλίγκου), 
όπως, επίσης, κτίστηκαν ενοικιαζόμενα δωμάτια (Κοσμά Δημητρίου και 
Κώστα Παπαδόπουλου). Πολύ σημαντική μπορεί να χαρακτηριστεί, ακόμη, η 
ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης του δρόμου προς το Αρκούδι, με 
αποτέλεσμα η περιοχή αυτή μαζί με τα Λουτρά της Κυλλήνης να αποτελούν, 
στη κυριολεξία, μια αναπνοή από το χωριό μας. 

Παράλληλα συνεχίζεται η κατασκευή παραθεριστικών κατοικιών 
στην παραλία αλλά και στο ενδιάμεσο διάστημα με αποτέλεσμα σιγά – σιγά 
να ενοποιείται ο βασικός οικιστικός κορμός του χωριού με αυτόν της 
παραλίας του. Οι νέοι παραθεριστές είναι κάτοικοι των γύρω περιοχών, 
κυρίως της Γαστούνης, αλλά συναντούμε και πολλούς από την Αθήνα και 
την υπόλοιπη Ελλάδα. Το καλό, τώρα, είναι ότι οι περισσότερες κατοικίες 
γίνονται βάσει σχεδίου οπότε δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ήσυχη 
καλοκαιρινή διαβίωση. Παρόλο που κάποιοι παραθεριστές έρχονται να 
γευτούν μόνο τα καλά που προσφέρει η Γλύφα, οφείλουμε, όμως, να 
αναγνωρίσουμε το «δέσιμο» πολλών με τους κατοίκους, αλλά και την 
ευαισθησία που δείχνουν για την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του 
τόπου που τους φιλοξενεί. Για παράδειγμα, μπορούμε να σας 
παραπέμψουμε στον εικονιζόμενο στη σελ. 31, γιατρό Γ. Κάνδυλα που 
είναι πολύ αγαπητός στους κατοίκους και επισκέπτεται, με την οικογένειά 
του, συχνά, το εξοχικό  του στη Γλύφα. 

 Να σημειώσουμε εδώ και τη δημιουργία μικρού λιμανιού σε ειδικό 
χώρο της παραλίας (βλ. καρτ-ποστάλ σελ. 29), για κάλυψη των αναγκών 
των παραθεριστών και των κατοίκων. Με τη δημιουργία του λιμανιού 
καθιερώθηκε το συγκεκριμένο σημείο για τον αγιασμό των υδάτων, τα 
Φώτα. Το έθιμο αυτό αποτελούσε, πάντοτε, ένα σημαντικό γεγονός για τη 
Γλύφα, έχει μεγάλη σημασία για το ποιος θα βρει και θα ανασύρει το σταυρό 
από τη θάλασσα. Παλιότερα η τελετή ελάμβανε χώρα στη θέση «Γιαβάση», 
και αργότερα στην πλαζ.  

 

      
Στιγμιότυπο από τη ρίψη του Τ. Σταυρού στο λιμανάκι της Γλύφας. Αριστερά βουτηχτές   
συναγωνίζονται ποιος θα τον ανασύρει. 
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1987: Ίδρυση του Μορφωτικού και Εξωραϊστικού συλλόγου 
Γλύφας «η Αγία Μαρίνα». 

 
Η τουριστική ανάπτυξη ενός τόπου, που οδηγεί πολλές φορές σε 

άνοδο του βιοτικού επιπέδου, δεν εξυπακούεται ότι επιφέρει πάντα και 
πνευματική άνοδο. Ακόμη στο βωμό του κέρδους, πολλές φορές, 
καταστρέφεται και το φυσικό περιβάλλον. 

Η ίδρυση του συλλόγου το έτος αυτό είχε ως σκοπό τη μορφωτική 
εξύψωση των κατοίκων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

 

 
 
Το πρώτο ψηφοδέλτιο με τους υποψηφίους το 1987. Δεξιά, καταχώρηση στην εφημερίδα 
«ΠΑΤΡΙΣ» των εκδηλώσεων του συλλόγου, το έτος 1988 

 

 Στις δραστηριότητες του συλλόγου συγκαταλέγονται: 
 Τα «ΙΩΝΕΙΑ», εορταστικές εκδηλώσεις, στο πανηγύρι μας (17 

Ιουλίου), αφιερωμένες στη Μικρά Ασία. Για πρώτη φορά από την ίδρυσή της 
Γλύφας, έγινε προσπάθεια να συνδεθεί με τις ρίζες της (Μικρά Ασία) και τη 
πολιτιστική της κληρονομιά. Οι εκδηλώσεις αυτές ήταν τριήμερες και εκτός 
από το γλέντι περιλάμβαναν και παραστάσεις θεατρικές, Καραγκιόζη, έκθεση 
βιβλίου κ.α. 

Ακόμη η ανέγερση μνημείου στο κέντρο της πλατείας, αφιερωμένο, 
που αλλού άλλωστε, στους πεσόντες κατά την Μικρασιατική καταστροφή 
(βλ. φωτογραφία στην επόμενη σελίδα). 
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Αγιασμός για τα εγκαίνια των γραφείων του συλλόγου  σε χώρο του Δημοτικού σχολείου. 
Από αριστερά το μέλη του πρώτου Δ.Σ.  Κ. Παπαδόπουλος, Ν. Δεμερτζής (Γραμματέας), Α. 
Γιούλης (Πρόεδρος), Β. Γιαλαμάς, Ε. Σκαφιδιώτη και Σ. Ναστούλη (Αντιπρόεδρος). Δεξιά το 
ανεγερθέν από το Σύλλογο μνημείο. 

 

1989 – 1998: Ανέγερση νέου Βυζαντινού Ι. Ν. Αγίας Μαρίνας 
  
Το 1989 ξεκινούν οι εργασίες ανέγερσης του νέου Ι. Ναού, δίπλα στον 

παλαιό, ο οποίος είχε υποστεί ζημιές από τους σεισμούς της εποχής εκείνης. 
Το κτίσιμο γίνεται από τον Αντώνη (Μαστραντώνη) Δεμερτζή και το γιό του 
Τάσο, σε σχέδια του Αρχιτέκτονα Τάκη Χέλμη. 

Ο περικαλής αυτός Ναός ολοκληρώθηκε χάρη στις άοκνες 
προσπάθειες του ιερέα π. Αθανασίου Μπράβου και φυσικά με την 
οικονομική στήριξη των ενοριτών και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. 

Το 1998 τελούνται τα εγκαίνια από το Σεβασμιώτατο μητροπολίτη 
Ηλείας κ. Γερμανό. 

Τα τελευταία χρόνια προστέθηκε και βρίσκεται στο στάδιο της 
αποπεράτωσης και το καμπαναριό του. 

 

   
                  Ο νέος Ι. Ναός στη φάση ολοκλήρωσης και σε πλήρη λειτουργία. 
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2000 – ΝΕΑ ΧΙΛΙΕΤΙΑ 
 

ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
 

Το ξεκίνημα της νέας χιλιετίας βρίσκει τη Γλύφα στον Καποδιστριακό 
Δήμο Βαρθολομιού. Οι κάτοικοι της ευελπιστούν ότι η εξέλιξη αυτή θα 
επιφέρει την επίλυση πολλών χρονιζόντων προβλημάτων, μερικά από τα 
οποία έχουν να κάνουν με την υγιεινή των κατοίκων (ακατάλληλο νερό), τη 
χαλικόστρωση των αγροτικών δρόμων, τον εξωραϊσμό της παραλίας καθώς 
και του δρόμου που την συνδέει με το χωριό. Ο οποίος μετά την 
ηλεκτροδότηση του έχει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε μία 
θαυμάσια βόλτα με τη δημιουργία πεζόδρομου από τη μία πλευρά και 
ποδηλατοδρόμιου από την άλλη.  

 
Ακόμη αναγκαία θεωρούμε την κατασκευή ενός καλαίσθητου 

τουριστικού περιπτέρου στην πλαζ της παραλίας, με υλικά που θα σέβονται 
το περιβάλλον.  

 

 
 

Στο καρτ- ποστάλ αυτό (που αγόρασα από super market του Αρκουδιού) απεικονίζεται η 
παραλία της Γλύφας και το λιμανάκι. 
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Η αφίσα της εορταστικής εκδήλωσης της 8ης Σεπτεμβρίου 2000 που ακολουθεί, σε 
γραφιστική επεξεργασία Β. Παναγοπούλου. 
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8 Σεπτεμβρίου 2000: Εορταστική εκδήλωση μνήμης 
Μικρασιατικού Ελληνισμού – βράβευση γεννηθέντων στη Μικρά Ασία 

 
Ο Δήμος Βαρθολομιού, με την πρωτοβουλία του δημοτικού συμβούλου 

Κ. Παπαδόπουλου και την αρωγή του Πολιτιστικού του Κέντρου  (υπεύθυνος 
Χρ. Αντωνόπουλος), ενίσχυσε οικονομικά την εκδήλωση αυτή, η οποία εκτός 
από τις ομιλίες για την Μικρασιατική καταστροφή (από τον πρόεδρο της 
Εστίας Ν. Σμύρνης, Α. Καμπά), την ιστορία της Γλύφας και τους τόπους 
προέλευσης των πρώτων προσφύγων (από τον καθηγητή Ν. Δεμερτζή, βλ. 
σελ. 3), τη συγκινητική παρέμβαση του ιατρού Γ. Κάνδυλα, περιλάμβανε και 
απαγγελίες ποιημάτων (Γ. Δεμερτζής και Α. Μπαλτάς). 

Στην εκδήλωση παρέστη και ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης Γ. Κουτελάκης, ο 
οποίος με παρέμβασή του αναφέρθηκε στη παράλληλη πορεία της Ν. 
Σμύρνης και της Γλύφας. 

 
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Βαρθολομιού Στέφανος Αδαός βράβευσε 

του εναπομείναντες πρόσφυγες, γεννηθέντες στη Μ. Ασία, Θεοφανεία 
Ορφανού, Σεραφή Βύτανου, Βασίλη Χατζηλευθέρη, Χρήστο Μαυρομμάτη, 
Άννα Κωνσταντινίδη, Σταύρο Δεμερτζή, Χρήστο Μαυρουδή και Βασίλη 
Γιαλαμά, καθώς και τους π. Αθανάσιο Μπράβο και Αντιγόνη Γιαννοπούλου, 
για την προσφορά τους στο χωριό. Τέλος η βραδιά έκλεισε με χορούς και 
τραγούδια της Μικράς Ασίας. 
 

   
Αριστερά στη φωτογραφία, στιγμιότυπο από την εκδήλωση, που δημοσιεύτηκε στην 
τοπική εφημερίδα Ελεύθερο Βήμα (βλ. βιβλιογραφία).  Στη πρώτη σειρά από δεξιά: Οι 
Δήμαρχοι Βαρθολομιού Σ. Αδαός και N. Σμύρνης Γ. Κουτελάκης, ο Αντινομάρχης Π. 
Αχιλλεόπουλος και ο εκ των ομιλητών Α. Καμπάς . Δεξιά ο γιατρός Γ. Κάνδυλας στο βήμα.   
 
 

Δείτε στη συνέχεια ένα πλήρες ρεπορτάζ της τοπικής εφημερίδας 
«Πατρίς» για την εκδήλωση. 
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Αναλυτικό ρεπορτάζ τοπικής εφημερίδας για την εκδήλωση 
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Οι τιμηθέντες, γεννημένοι στη Μικρά Ασία κάτοικοι της Γλύφας 
 

 
 

Εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ,  Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2000 
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Ο κατάλογος αυτός μοιράστηκε από τον γράφοντα στο κοινό της εκδήλωσης μαζί με το 
χάρτη της σελίδας 7. 



 36 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Αγαπητέ αναγνώστη και συνοδοιπόρε 
 

εδώ τελειώνει η περιδιάβαση στην ιστορία της Γλύφας. Αρχικά ξεκινήσαμε 
από τις αλησμόνητες πατρίδες της Μικράς Ασίας, μαζί με τους ξεριζωμένους 
αυτούς ταλαίπωρους πρόσφυγες που άφησαν τις εστίες τους και κατέληξαν 
στην περιοχή της Γλύφας. Διαπιστώσαμε πώς οι άνθρωποι αυτοί αγάπησαν 
τη νέα τους πατρίδα, μόχθησαν γι΄ αυτήν και μας την παρέδωσαν έτσι 
όμορφη, όπως την αντικρίζουμε τώρα. 

Χρέος δικό μας είναι, από τη μια να τιμήσουμε, τους πρώτους αυτούς 
οικιστές και από την άλλη να διαφυλάξουμε την ιστορική μας μνήμη και την 
πολιτιστική μας κληρονομιά, έτσι ώστε να γίνει κτήμα των επόμενων γενεών, 
που θα αποτελέσουν τη συνέχειά μας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υ.Γ.: Όπως ανέφερα στον πρόλογο, με αφορμή την εκδήλωση της 8ης 
Σεπτ. 2000, επιχειρήθηκε, για πρώτη φορά, από το γράφοντα, η καταγραφή 
μιας σύντομης αλλά όσο το δυνατό εμπεριστατωμένης ιστορίας της Γλύφας. 
Προς τούτο προσπάθησα να αξιοποιήσω πηγές που αναφέρονται στην 
επόμενη σελίδα. Καλώ τους αναγνώστες που επιθυμούν να συνεισφέρουν 
στη συνέχεια αυτής της προσπάθειας και διαθέτουν στοιχεία ή πληροφορίες 
που δεν παρατίθενται στο παρόν χρονικό, να μου τα κοινοποιήσουν, για 
τυχόν αναθεώρηση ή συμπλήρωση, προκειμένου να καταστεί όσο το 
δυνατόν πιο πλήρες. Το οφείλουμε στις επόμενες γενιές… 
 

Για επικοινωνία με το συγγραφέα του ιστορικού αυτού χρονικού και  
βιογραφικά στοιχεία, στη ιστοσελίδα του: http://users.sch.gr/ndemertzis  

http://users.sch.gr/ndemertzis
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ΠΗΓΕΣ 

 
Που αφορούν μαρτυρίες 

 
Μαρτυρίες κατοίκων της Γλύφας, στο γράφοντα, για τις ανάγκες της ομιλίας που 
εκφωνήθηκε στην εκδήλωση της 8ης Σεπτ. 2000. 
 

Που αφορούν τη Βιβλιογραφία 
 
Σωτηρίου Διδώ (1986). Οι νεκροί περιμένουν. Αθήνα. Κέδρος 
Αναγνωστοπούλου Σία (1997). ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ, 19ΟΣ αι. – 1919, οι ελληνορθόδοξες 
κοινότητες. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 
Μπελίτσος Θ. (1997). Από τη Σμύρνη στη Νέα Σμύρνη. Έκδοση 2ου Γυμνασίου Ν. 
Σμύρνης «Ομήρειον» 
Σκουλάτου - Δημακοπούλου – Κόνδη. Ιστορία νεότερη και σύγχρονη.  Γ΄ Λυκείου. 
Αθήνα: Ο. Ε. Δ. Β. 
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (1978). Νεότερος Ελληνισμός, από 1913 ως 1941, 
τόμος ΙΕ. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών  
Εθνικό ιστορικό Μουσείο. Ο τελευταίος Ελληνισμός της Μικράς Ασίας. Αθήνα: Έκδοση 
ιδίου 
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών (1996). Εξηνταπέντε χρόνια επιστημονικής 
προσφοράς. Αποτίμηση και προοπτική. Αθήνα: Έκδοση ιδίου 
Γ. Σεφέρης: «Τρεις μέρες στην ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ», έκδοση εφημερίδας: ΤΑ ΝΕΑ  
 

Που αφορούν εφημερίδες – περιοδικά 
 

Εφημερίδα, NEOI ΔΡΟΜΟΙ (Έκδοση πολιτιστικού συλλόγου Βαρθολομιού    Ηλείας), 
Ιαν.- Φεβρ 1987.  Άρθρο του Παν. Γρηγορόπουλου, «Γλύφα: οι ξεριζωμένοι», σελ. 1-2. 
Εφημερίδα, ΠΑΤΡΙΣ (Ηλείας), 16 Ιουλίου 1988. Άρθρο-αφιέρωμα στο Μορφωτικό 
Σύλλογο Γλύφας του Ν. Δεμερτζή, γραμματέα του Συλλόγου. 
Εφημερίδα, Ελεύθερο Βήμα (Ηλείας), 3 Μαίου 1999. Αφιέρωμα με τίτλο: Γλύφα. Οι 
Μικρασιάτες πρόσφυγες», σελ. 11-13. 
Εφημερίδα, ΠΑΤΡΙΣ (Ηλείας), 9 Σεπτεμβρίου 2000. Ρεπορτάζ με τίτλο: «Ζωντάνεψαν οι 
μνήμες», σελ. 1 και 7. 
Εφημερίδα, Ελεύθερο Βήμα (Ηλείας), 11 Σεπτ. 2000. Ρεπορτάζ με τίτλο: «Γλύφα: από 
το σκληρό Σεπτέμβρη 1922 στον χάρτινο της καρδιάς μας…», σελ. 14-15. 
Περιοδικό, IΣΤΟΡΙΚΑ, Ελευθεροτυπίας, τεύχος 98. «Η προσφυγιά του 22», 30/8/2000. 
 

Που αφορούν φωτογραφίες, χάρτες, ντοκουμέντα κ.α. 
 

Οι φωτογραφίες στη σελ. 4 προέρχονται: η πρώτη αριστερά από το εξώφυλλο DVD της 
εφημερίδας «Καθημερινή» με τίτλο: «Μικρασιατική καταστροφή - η χίμαιρα της Ιωνίας». 
 Η δεύτερη δεξιά από το βιβλίο «Ο χαμένος παράδεισος» του Γ. ΜΙΛΤΟΝ, εκδ. Μίνωας. 
Στις υπόλοιπες φωτογραφίες, χάρτες και ντοκουμέντα η προέλευση αναγράφεται στη 
λεζάντα, διαφορετικά προέρχονται από το προσωπικό αρχείο του γράφοντα. 
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ΓΝΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 
 

Με μεγάλη χαρά διάβασα την ιστορία της Γλύφας για δύο λόγους: 
πρώτον γιατί η διαδρομή αυτού του χωριού μοιάζει σε πολλά σημεία με αυτή 
της Νέας Σμύρνης και δεύτερον γιατί ο συγγραφέας ο Νίκος ο Δεμερτζής 
είναι φίλος, συνεργάτης και ενεργός πολίτης του Δήμου μας. 

 
Σταύρος Τζουλάκης 

Δήμαρχος Νέας Σμύρνης 
 
…Το καλογραμμένο και πολύ καλά τεκμηριωμένο κείμενο, τα πολλά 

ντοκουμέντα με τις συγκινητικές αφηγήσεις επιζώντων προσφύγων, καθώς 
και το πλούσιο εικονογραφικό υλικό – βασικά στοιχεία σε τέτοιου είδους 
βιβλία - δείχνουν αφενός με πόση αγάπη εργάστηκε ο συγγραφέας για να 
(ανα)συγκροτήσει την ιστορία των ξεριζωμένων προγόνων του και να 
συνδέσει το χθες με το σήμερα, αλλά και την άνεση που διαθέτει για τη 
συγγραφή επιστημονικών μελετών. Άλλωστε γι αυτό μας έχει δώσει και 
άλλα, εξίσου ωραία δείγματα… 

 
Γιώργος Νικολάου 

Επ. Καθηγητής Νεότερης Ιστορίας  
Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

 
Ενδιαφέρουσα ιστορική αναδρομή για την Τοπική Κοινότητα του νέου 

<<Καλλικρατικού>> Δήμου <<Πηνειού>> με παλιές φωτογραφίες, μαρτυρίες 
και εμπεριστατωμένη έρευνα συνδυασμένη με αξιόλογες πηγές. 

 
Αλέξιος Αθ. Καστρινός 

Δήμαρχος Πηνειού Ηλείας (όπου ανήκει η Γλύφα) 
 

Εξαιρετικά  καλό, με έρευνα σε πηγές, παλιές φωτογραφίες, 
ντοκουμέντα  και προσωπικές μαρτυρίες… 

Θεόδωρος Μπελίτσος  
Καθηγητής-Συγγραφέας 

 
…Έχεις κάνει μια πολύ καλή εργασία, άριστη μπορώ να πω… Με 

εφόδια την αγάπη, τον ενθουσιασμό και το σεβασμό για τον τόπο σου και 
χωρίς να υπολογίσεις κόπους και θυσίες ξετύλιξες το κουβάρι της ιστορίας 
περιγράφοντας βήμα-βήμα την πορεία των ξεριζωμένων-ταλαιπωρημένων 
προγόνων σου της Μ. Ασίας, πρώτων οικιστών της Γλύφας… 

 
Νικόλαος Τυροκομάκης (από επιστολή στο γράφοντα) 

Δάσκαλος στη Γλύφα (1964 – 1971) 
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