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ΑΙΟΛΙΚΗ ΓΗ 

                                                             

 ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΗΛΙΑΣ ΒΕΝΕΖΗΣ                                                     

 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 1943 

 ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ: ΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ  



Τι είδος λογοτεχνικού κειμένου είναι η 

Αιολική Γη; 

 Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΓΗ είναι ένα μυθιστόρημα που περιέχει ιστορίες από τη ζωή στη Μικρά 

Ασία. 

 

 ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΙΟΛΙΚΗ 

ΓΗ                                                                                                                 

αφήγηση 
περιγραφή 

μονόλογος 

διάλογος 
σχόλια του αφηγητή 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Ένα μικρό παιδί, ο Πέτρος μάς αφηγείται τις συνθήκες ζωής της 

εποχής και μας μεταφέρει στα Κιμιντένια, βουνά της Μικράς Ασίας, 

όπου μένει ο Πέτρος με τις τέσσερις αδελφές του, την Λένα, 

την  Ανθίππη, την Αγάπη και την αγαπημένη του, την Άρτεμη. Μαζί 

ζουν σ’έναν κόσμο γεμάτο παιδικά όνειρα, που σιγά-σιγά 

γκρεμίζονται, όταν οι ίδιοι έρχονται σε επαφή με την αδικία, την κακία 

και τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο που αναγκάζει τους ανθρώπους να 

φύγουν από τη γη τους. Μέχρι αυτό το σημαντικό γεγονός όμως ο 

Πέτρος μας διηγείται περιπέτειες δικές του και ο παππούς του μας 

ξεδιπλώνει το παρελθόν του μαζί με τη γυναίκα του. Όλα αυτά μας 

παρέχονται μέσα από την καθημερινότητα όλων αυτών των 

ανθρώπων που παίρνουν μέρος στην ιστορία. 



*ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ* 

 Ο Ηλίας Βενέζης γνωρίζουμε ότι έχει γράψει πολλά λογοτεχνικά 

αριστουργήματα. Όμως αυτό που στιγμάτισε το όνομά του ήταν η 

«Αιολική Γη». Η ατμόσφαιρα της Αιολικής Γης δεν είναι ούτε 

αισθηματική ούτε δραματική, παρόλη την τραγωδία λόγω της 

Μικρασιατικής καταστροφής. Γενικά είναι ένα παράξενο παραμύθι , 

όπου τα πρόσωπα της ιστορίας είναι από τις πιο ωραίες μορφές της 

ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο 

βιβλίο έχει μεταφραστεί σε πάρα πολλές ξένες γλώσσες και έχει γίνει 

το αγαπημένο βιβλίο όσων είχαν την τύχη να το διαβάσουν. 

Ουσιαστικά είναι μια γραπτή γέφυρα για να περάσει κάποιος ξένος 

μέσα στο πνεύμα του ελληνικού έθνους. 



ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΕΓΡΑΨΕ Ο 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΟ  ΒΙΒΛΙΟ; 

 Πιστεύω ότι ο συγγραφέας του βιβλίου ''Αιολική Γη'' έγραψε το βιβλίο, 
για να μας δείξει τι έπαθε εκείνος , η οικογένειά του και οι Έλληνες 
κάτοικοι της Σμύρνης. Με αυτόν τον τρόπο θυμόμαστε μέσω της 
λογοτεχνίας, ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της ιστορίας μας!!! 

 Επίσης άφησε στη ροή του κειμένου να δημιουργούνται  πολλά 
συναισθήματα από πολλές φράσεις με πιο  ''βαθύ περιεχόμενο'' όπως: 

 ΓΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΓΗ , ΓΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ 

 ΚΟΙΜΗΘΕΙΤΕ ΟΝΕΙΡΑ ΜΑΣ 

 ΤΙ ΑΡΑΓΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ;.... 



ΠΟΙΟ ΤΙΤΛΟ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΑΤΕ; 

 
 Ο Ηλίας Βενέζης έχει γράψει πολλά αξιοθαύμαστα και σημαντικά 

βιβλία αλλά το πιο σημαντικό του, το οποίο παρουσιάζει τα παιδικά 

χρόνια ενός μικρού παιδιού του Πέτρου, ονομάζεται «Αιολική Γη» και 

περιγράφει τις διαφορετικές συνθήκες αυτής της εποχής. Η ιστορία 

διαδραματίζεται στο Αϊβαλί της Μικράς Ασίας. Αν είχα τη δυνατότητα 

να γράψω εγώ τον τίτλο, θα επέλεγα τον εξής: 

«Ο ξεριζωμός από τη γενέθλια γη»,  

     διότι αυτό το βιβλίο μάς παρουσιάζει τη ζωή μέσα από τα μάτια ενός 

μικρού παιδιού, αλλά έχει και σαν παρακλάδι τον ξεριζωμό των 

ανθρώπων από τη γη που μεγάλωσαν και έζησαν λόγω της 

Μικρασιατικής καταστροφής. 

 



ΚΟΙΜΗΘΕΙΤΕ 

ΟΝΕΙΡΑ ΜΑΣ.......... 

 

(ΑΥΤΗ Η ΦΡΑΣΗ ΜΑΣ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕ ΟΛΟΥΣ ΠΟΛΎ. ΑΣ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ  ΑΥΤΗ 

ΤΗ ΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΟΛΙΚΗ ΓΗ. ΑΣ ΜΕΙΝΕΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΣ  ΩΣ 

ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ. ΓΙΑΤΙ ΟΙ 

ΚΑΤΟΙΚΟΙ  ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΙΠΑΝ ''ΚΟΙΜΗΘΕΙΤΕ'' ΟΧΙ ''ΠΕΘΑΝΕΤΕ'' . 

ΠΑΝΤΑ ΕΙΧΑΝ ''ΕΛΠΙΔΑ'' ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ)♥♥♥♥♥ 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΣΑΣ! 


