
 

 

 

 

                             ΤΘΘΟΓΟ ΠΓΡΑΙΖΩΚ ΗΤΔΖΗΕΚΩΚ 

 

 Ο βίαημξ λενηδωμόξ ημο Γιιεκηζμμύ ηεξ Ιηθνάξ Αζίαξ από ηηξ πνμγμκηθέξ 

παηνίδεξ,ημ 1922, μδήγεζε ημοξ πνόζθογεξ από ηεκ Πέναμμ ηεξ Ηοδηθεκήξ Υενζμκήζμο 

ζηεκ Γιιάδα. ζηεκ πενημπή ηεξ Ηαβάιαξ, εθεί όπμο ηδνύζεθε ε κέα παηνίδα, ε Κέα Πέναμμξ 

Ηαβάιαξ. Σμ 1924, μη Πενάμημη, πμο είπακ εγθαηαζηαζεί θαη δεμημονγήζεη μία εύνωζηε 

πανμηθία ζηεκ Ηωκζηακηηκμύπμιε (μεηά ηεκ θαηαζηνμθηθή θωηηά ηεξ Πενάμμο από ημοξ 

Σμύνθμοξ ημ 1915 θαη ηεκ ελμνία πμο αθμιμύζεζε) μδεγήζεθακ ζε λενηδωμό, έκεθα θαη ηεξ 

οπμπνεωηηθήξ ακηαιιαγήξ ηωκ πιεζοζμώκ Γιιάδαξ θαη Σμονθίαξ, ζύμθωκα με ηε ζοκζήθε 

ηεξ Θωδάκεξ. 

 Σμ δεύηενμ θύμα πνμζθύγωκ, θηάκμκηαξ ζηεκ Γιιάδα, επέιελε ηεκ παναζαιάζζηα πενημπή 

«Ιεγάιμ Πεύθμ» ηεξ επανπίαξ Ιεγανίδμξ, όπμο εθεί ίδνοζε ηε κέα εζηία, με ηεκ μκμμαζία 

Κέα Πέναμμξ Αηηηθήξ, δειώκμκηαξ έηζη ηεκ θαηαγωγή θαη ηεκ πμιηηηζηηθή ηαοηόηεηα ηωκ 

θαημίθωκ ηεξ. 

Ε επηζομία ηωκ πνμζθύγωκ κα δηαζώζμοκ μκήμεξ θαη μανηονίεξ ηωκ πνμγόκωκ ημοξ, θαζώξ 

θαη κα μεηαιαμπαδεύζμοκ ηεκ αγάπε ημοξ γηα ηεκ πανάδμζε, ηα ήζε θαη έζημα ζηηξ επόμεκεξ 

γεκηέξ, ώζεζε, ημ 1959, πμιιμύξ επηθακείξ Πενάμημοξ ηεξ Πόιεξ, με πνωηενγάηε ημκ 

δηαπνεπή γηα ηεκ επμπή ημο επηπεηνεμαηία (ηδνοηή ηεξ Βημμεπακίαξ Δομανηθώκ ΙΖSKO) 

αείμκεζημ Γμμακμοήι Παπακαζηαζίμο ζηεκ ίδνοζε ημο οιιόγμο Πεναμίωκ Ηοδηθεκώκ, ζακ 

ζοκεπηζηή ημο ωμαηείμο «Ακμνζωηηθόξ ύκδεζμμξ ηωκ Πεναμίωκ ηεξ 

Ηωκζηακηηκμύπμιεξ». 

Ο ύιιμγμξ θαζηένωζε ηεκ ακαβίωζε ημο πακεγονημύ ημο Αε Γηώνγε ηεξ παιηάξ Πενάμμο  

Σμ 1982, ίδνοζε πμνεοηηθό ζογθνόηεμα με ζθμπό ηεκ μεγαιύηενε πνμβμιή ηεξ ημπηθήξ 

πανάδμζεξ.  

Σμ 1968, με ηεκ έθδμζε ημο βηβιίμο «Ε ΠΓΡΑΙΟ ΣΕ ΗΤΔΖΗΟΤ» ημο ιόγημο παηνηώηε 

Γεωνγίμο Αογενηκμύ γμονίδε, πμο απμηειεί ζεμακηηθή πεγή πιενμθμνηώκ γηα ημοξ 

ενεοκεηέξ,  

 Δηαηενεί ημαηημζήθε παναδμζηαθώκ εκδομαζηώκ πμο ηαθηηθά εμπιμοηίδεη.  



 Έπεη ζοιιμγή θεημειίωκ θαη ανπείμ εγγνάθωκ θαη θωημγναθηώκ από πνμζθμνέξ ηωκ μειώκ 

ημο πμο επίζεξ, ζοκεπώξ εμπιμοηίδεη. 

 Σέιμξ, ζημ ύιιμγμ έπεη δωνεζεί αθίκεημ ζημ μπμίμ οπάνπεη παναδμζηαθό Γιαημηνηβείμ από 

ημ 1933 με όιμ ημκ ελμπιηζμό ημο. Σμ ένγμ ηεξ ακαζηήιωζεξ έπεη ήδε λεθηκήζεη με ζηόπμ 

ηεκ μιμθιήνωζε θαη επέθηαζε ημο, έηζη ώζηε, κα δεμημονγεζεί εθζεζηαθόξ πώνμξ γηα ηα 

πμιύηημα θεημήιηα ηωκ πνμγόκωκ αιιά θαη μη απαναίηεημη πώνμη γηα ηεκ εύνοζμε ιεηημονγία 

ημο οιιόγμο. 

Από ημ 2014 Πνόεδνμξ είκαη ε Γιπίδα Υμκδνίδμο. 

 

 


