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Η ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Η Μικρασιατική καταστροφή και η ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας 

επηρέασε καθοριστικά τη λογοτεχνική γενιά του μεσοπολέμου , δηλαδή τη γενιά του ΄30. 

Πολλοί λογοτέχνες της γενιάς αυτής  προέρχονται από τη Μικρά Ασία. Στα έργα τους η 

καταστροφή δεν είναι το μοναδικό θέμα. Μέσα από τα κείμενα τους αναδύονται 

αφηγήσεις και περιγραφές που έρχονται σε αντίθεση με τις δραματικές αφηγήσεις τις 

καταστροφής. Μας συνθέτουν τη ζωή στις πόλεις που εγκατέλειψαν, μας καταθέτουν τις 

παιδικές και εφηβικές τους αναμνήσεις στο μοναδικό κοσμοπολίτικο περιβάλλον τις 

χαμένης πατρίδας. 

Το γεγονός αυτό καθεαυτό της καταστροφής συντίθεται στα έργα των λογοτεχνών σε τρεις 

φάσεις: Στη φάση του ξεριζωμού, στη φάση της έλευσης των προσφύγων στη μητέρα 

πατρίδα και στη φάση της εγκατάστασης και της ενσωμάτωσης.   Η οπτική των ηρώων  των 

λογοτεχνικών κειμένων, που μιλούν για το γεγονός, είναι εκείνη του πρόσφυγα. Η άποψη 

του ντόπιου, που δέχεται τον πρόσφυγα, φιλτράρεται πάντα από την αντίληψη και την 

ψυχολογία του πρόσφυγα.  

Οι περισσότεροι λογοτέχνες της γενιάς του ’30 έζησαν κάποια φάση ή και όλες τις φάσεις 

της καταστροφής, είναι συναισθηματικά φορτισμένοι και παρουσιάζουν το γεγονός ως 

ανείπωτο κακό και δραματική εξέλιξη, που στιγματίζει όχι μόνο την ατομική ζωή αλλά και 

τη συλλογική συνείδηση και μνήμη. Για αυτό οι συγγραφείς προβάλλουν την καταστροφή 

σαν ένα τραγικό γεγονός, που μετέβαλε την κοινωνική θέση των ανθρώπων της Μικράς 

Ασίας, αλλά και επηρέασε τον ανθρώπινο χαρακτήρα τους. Οι άνθρωποι εμφανίζονται 

εξαθλιωμένοι, άστεγοι, πεινασμένοι, μετέωροι, καθώς δεν έχουν και την αξιοπρέπεια που 

προσφέρει η ένταξη σε ένα κοινωνικό περιβάλλον.  

 

 



Για την προσέγγιση του λογοτεχνικού κειμένου χρήσιμες ήταν οι ερωτήσεις:  

• Ποιος ο συγγραφέας, ο τίτλος και το είδος του βιβλίου; Πότε έζησε ο 

συγγραφέας; 

• Ποια η σχέση του τίτλου με το έργο; (Δικαιολόγηση του τίτλου) 

• Από πού αντλεί το θέμα ο συγγραφέας, την πρώτη ύλη του; Ποιοι οι 

στόχοι του; 

• Ποιος ο τόπος της ιστορίας; 

• Ποιος ο χρόνος ο πραγματικός και ο αφηγηματικός; 

• Ποια η υπόθεση, η ιστορία της αφήγησης; 

• Ποια η πλοκή, η σύνθεση της ιστορίας; 

• Ποια τα πρόσωπα, ο κύριος ήρωας και το υπόλοιπο κοινωνικό 

περιβάλλον; 

• Ποια η σχέση του βασικού ήρωα με τα υπόλοιπα πρόσωπα; 

• Ποια τα κίνητρα που καθορίζουν τις σχέσεις μεταξύ των προσώπων; 

• Ποιες οι αφηγηματικές τεχνικές ; Αφηγητής, οπτική γωνία, αφηγηματικοί 

τρόποι, αφηγηματικός χρόνος. 

• Ποια μέσα χρησιμοποιεί ο συγγραφέας; (Αφήγηση, περιγραφή, διάλογο) 

• Ποια τα εκφραστικά μέσα;( γλώσσα, ύφος, εκφραστικοί τρόποι). 

• Τι αποτελεί  την πρωτοτυπία και την έλξη του βιβλίου; 

• Ποια η σχέση της ιστορίας με την πραγματικότητα ή με τα προσωπικά 

βιώματα του συγγραφέα. 

 

 Για  την άντληση πληροφοριών καθοριστικό ρόλο είχαν τα εξής ερωτήματα: 

  Τα έργα που αναφέρονται στην τραγωδία της Μικράς  Ασίας (1822)  εμπνέονται : 

1. Από την τουρκική καταπίεση σε βάρος των Ελλήνων  πριν από την καταστροφή. 

2. Από την ειρηνική συνύπαρξη των Ελλήνων και Τούρκων πριν την καταστροφή. 

Έλληνες και άλλες εθνότητες ζουν ειρηνικά  γεμάτοι ξενοιασιά στις 

πατρογονικές τους εστίες, σταδιοδρομούν στο εμπόριο ή στη διοίκηση του 

οθωμανικού κράτους. 



3. Από την ίδια την καταστροφή. Περιγράφονται οι περιπέτειες και δοκιμασίες 

του άρρενος πληθυσμού της Μικράς Ασίας στα τάγματα εργασίας, δηλαδή στα 

στρατόπεδα συγκέντρωσης των τούρκων, όπου οδηγούνταν και εξοντώνονταν 

συστηματικά τα θύματα τους. 

4. Από τις ηρωικές νίκες των Ελλήνων στη Μικρά Ασία. 

5. Από τις συνέπειες της καταστροφής. Από την προσπάθεια ένταξης των 

προσφύγων στην ελληνική κοινωνία. Πραγματεύονται το κοινωνικό, πολιτικό, 

οικονομικό πρόβλημα της ξαφνικής έλευσης 1.500.000 προσφύγων. 

Ο συγγραφέας του  βιβλίου που διαβάσατε από πού αντλεί την έμπνευση του; 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Ποια εικόνα της Μικράς Ασίας σας έδωσε το κείμενο; 

2. Ποια εικόνα σχηματίσατε για την Μικρά Ασία και τους κατοίκους της πριν την 

καταστροφή; 

3. Ποια τα οράματα των Ελλήνων της Μικράς Ασίας; 

4. Γιατί υπάρχει έντονη νοσταλγία για αυτόν τον ευλογημένο τόπο; 

5. Ποιες οι σχέσεις των Ελλήνων με ανθρώπους διαφορετικής εθνικής και 

θρησκευτικής προέλευσης; 

6. Πέρα από τον ανθρώπινο πόνο, που επέφεραν οι διώξεις και ο ξεριζωμός, 

υπάρχουν και στιγμές ανθρωπιάς και αδελφοσύνης μεταξύ χριστιανών και 

μουσουλμάνων, που ζούσαν στα ίδια μέρη; 

7. Πριν την καταστροφή ήταν δυνατή η αρμονική συμβίωση των ελλήνων με τους 

τούρκους; 

8. Πριν την καταστροφή υπήρχε η δυνατότητα ευημερίας και προκοπής των 

Ελλήνων της Μικράς Ασίας; 

9. Στο βιβλίο που διαβάσατε για τη Μικρά Ασία υπήρχε μόνο πόλεμος, 

ξεσηκωμός, πόνος και θλίψη; 



10. Στο βιβλίο που διαβάσατε για τη Μικρά Ασία υπήρχαν περιγραφές στις οποίες 

η Μικρά Ασία παρουσιάζεται ως επίγειος παράδεισος; 

11. Στο βιβλίο που διαβάσατε για τη Μικρά Ασία υπήρχαν   πλήθη αξιόλογων 

ανθρώπων, που οι σχέσεις τους στηρίζονταν στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και 

αγάπη χωρίς φυλετικές, εθνικές και θρησκευτικές αναστολές; 

12.  Στο βιβλίο που διαβάσατε για τη Μικρά Ασία διακρίνατε συνήθειες, εμπειρίες, 

νοοτροπίες, ιδιαίτερες στάσεις ζωής, “ κομμάτια σοφίας “που σας βοήθησαν 

να  αντικρύσετε τη ζωή και την ιστορία από ένα διαφορετικό πρίσμα;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Η Μικρά Ασία στη Λογοτεχνία 

Ηλία Βενέζη: Γαλήνη 

Παρουσίαση του βιβλίου από τη μαθήτρια Μαρία Μαδέλλη. 

 

Ο συγγραφέας του βιβλίου «Γαλήνη» είναι ο Ηλίας Βενέζης. Το πραγματικό του όνομα 

ήταν Ηλίας Μέλλος. Γεννήθηκε το 1904 στο Αϊβαλί και πέθανε το 1973 στην Αθήνα. 

Έζησε όλο το δράμα της μικρασιατικής καταστροφής. Το πεζογραφικό του έργο, που 

διακρίνεται για την τρυφερότητα, τη νοσταλγία και το χαμηλόφωνο τόνο του, 

αναφέρεται κυρίως, στη «χαμένη πατρίδα» και τις δυσκολίες των προσφύγων να 

προσαρμοστούν στην καινούργια πατρίδα τους. 

Το μυθιστόρημα «Γαλήνη» ανήκει στην κατηγορία των ιστορικών μυθιστορημάτων.  Ο 

χρόνος έναρξης της ιστορίας είναι το 1923. Το μυθιστόρημα όμως διατρέχει χρονικά 

μια ευρύτερη περίοδο από το 1914 μέχρι περίπου το 1950. Η ιστορία αυτή αφορά μια 

ομάδα προσφύγων από τις Φώκαιες της Μ. Ασίας στους οποίους το ελληνικό κράτος 

έδωσε γη σε ένα έρημο παραθαλάσσιο μέρος, στην Ανάβυσσο της Αττικής. Στο βιβλίο 

ο συγγραφέας προσπαθεί γενικά να αποδείξει τον αγώνα αυτών των ανθρώπων να 

εγκατασταθούν και να συνεχίσουν τη ζωή τους από εκεί που την άφησαν 

κουβαλώντας τις πληγές της εθνικής καταστροφής. Η αφήγηση προβάλλει τα 

προβλήματα που αντιμετώπιζαν και τις επιδράσεις που είχαν στην ψυχοσύνθεσή τους. 

Η ζωή άρχισε να παίρνει τον δρόμο της από τη στιγμή που το κράτος έδωσε στους 

πρόσφυγες σκηνές και λίγα εργαλεία για να σηκώσουν από ένα καλύβι και να ζήσουν 

ίσαμε που να τους δώσει καρπό η γη που θα ξεχέρσωναν. Σιγά-σιγά οι καλύβες των 

Φωκιανών άρχισαν να ψηλώνουν και η ζωή έπαιρνε το δρόμο της σε μια περιοχή, η 

οποία κρύβει αρχαιότητες στα σπλάχνα της και οι ντόπιοι ορεσίβιοι κτηνοτρόφοι 

προσπαθούν να τους διώξουν και είναι υπεύθυνοι για τον πνιγμό μιας νέας κοπέλας.  



Στη ρίζα του μικρού λόφου, πλάι στη θάλασσα η καλύβα του γιατρού Βένη έχει τώρα 

ψηλώσει. Ο γιατρός σκυμμένος στη γη, συνεχώς καθαρίζει το χώμα από τα σκίνα και 

τις πέτρες με τη βεβαιότητα πως τον ερχόμενο χρόνο θα έχει ένα χωράφι από 

τριαντάφυλλα το οποίο θα του εξασφαλίσει την άνεση αλλά και την ισορροπία που 

χάθηκε. Στόχος του είναι η γαλήνη, η οποία θα έχει μια  αδιάκοπη ανασύνθεση. Έτσι 

εξηγείται και ο τίτλος του βιβλίου από την αφήγηση που γίνεται στο 4ο κεφάλαιο του 

δεύτερου μέρους του βιβλίου, στο οποίο ο γιατρός Βένης εμφανίζεται να προσπαθεί 

με ιδιαίτερο πείσμα να επιβιώσει. Προβάλλεται η καρτερικότητα στις δυσκολίες, η 

ευγένεια της ψυχής και η δύναμη να θέλει να ανθίσουν τα τριαντάφυλλα μέσα στα 

συντρίμμια. Η προσπάθεια του να καλλιεργήσει τριανταφυλλιές δεν είναι μια χίμαιρα, 

αλλά ένας αγώνας για γαλήνη.  

Όμως η γυναίκα του, Ειρήνη Βένη δεν μπορεί να συμφιλιωθεί με τη νέα κατάσταση. 

Εξάλλου και από τους άλλους πρόσφυγες την χώριζε ένα αδιαπέραστο τοίχος. Η 

φαμίλια της ήταν κάποτε  στην πατρίδα της, τις Φώκες τις Μ. Ασίας, αρχόντοι. 

Θυμόταν, όταν ήταν μικρή, στον τόπο τους το μεγάλο σπίτι τους με τον κήπο, το αμάξι, 

το μπουϊτόνι, που τη έβγαζαν περίπατο. Ο πατέρας της ήταν πρόξενος την Αγγλίας. 

Όταν η μικρή Ειρήνη, μεγάλωσε αρκετά πήγε στην Πόλη να σπουδάσει. Μονάχα το 

καλοκαίρι γύριζε ντυμένη πάντα με άσπρο φόρεμα. Μα η μοίρα ήρθε αμείλιχτη σ’ 

εκείνο το σπίτι. Ο γέρο πρόξενο καταστράφηκε με κτηματικές εγγυήσεις που είχε 

δώσει μια χρονιά που η γη δεν έδωσε καρπό, το μεγάλο αρχοντικό και τα κτήματα 

πουλήθηκαν στους δανειστές, το μαγαζί δεν είναι πια άλογα. Τα δυο λιοντάρια του 

θυρεού, που ήταν στην πόρτα του σπιτιού τους, τα κατέβασαν από τη θέση τους. Τότε 

φάνηκε στη μικρή τους πόλη ο γιατρός, ο Δημήτρης Βένης. Ερχόταν από το εσωτερικό 

της Ανατολής, από τα Σπάρτο, ένα τόπο που μιλάνε όλο τούρκικα και καλλιεργούνε 

τριαντάφυλλα.  Ήταν πολύ πιο μεγάλος από την Ειρήνη. Είχε τα διπλά της χρόνια σα 

γύρεψε να την παντρευτεί.  Η Ειρήνη αρνήθηκε στην αρχή επίμονα, απελπισμένα να 

παντρευτεί με έναν τόσο μεγάλο άνθρωπο που ήρθε από ξένο τόπο. Μα γύρω της δεν 

υπήρχε σωτηρία και τελικά τον ακολούθησε.  

Κεντρικό λοιπόν πρόσωπο είναι ο γιατρός Βένης, ο οποίος, αν και στερείται ψυχικής 

ρώμης, διαθέτει ψυχικά αποθέματα για οράματα και όνειρα μέσα στη μιζέρια και τη 

δυστυχία της προσφυγιάς.  Η γυναίκα του αποξενωμένη από όλους και από όλα 



βιώνει μόνη της τις συνέπειες της καταστροφής. Η κόρη τους Άννα προσπαθεί να 

υποστηρίξει τα μέλη της οικογένειας της και όλης της κοινότητας και αντιπροσωπεύει 

τη φλόγα της ελπίδας για κάτι καλύτερο. Ένα άλλο σημαντικό πρόσωπο της ιστορίας 

είναι ο Γλάρος , ο οποίος διαθέτει το ένστικτο της επιβίωσης και είναι διατεθειμένος , 

για να εξασφαλίσει μια καλύτερη ζωή, να προβεί σε αρχαιοκαπηλίες , γεγονός που 

τελικά συντελεί στον πνιγμό της γυναίκας του. Ο Ανδρέας , παιδικός φίλος της Άννας 

επιστρέφει από τη Μικρά Ασία ,όπου ήταν αιχμάλωτος των τούρκων και κουβαλάει 

στη μνήμη του τον εφιάλτη που έζησε. Κυρίως τον έχει στιγματίσει ο θάνατος του 

αδελφικού του φίλου Άγγελου. 

Παρ’ όλα τα προβλήματα η ζωή στην Ανάβυσσο σιγά – σιγά φαίνεται να ξαναρχίζει και 

οι πληγές να επουλώνονται. Ο Γλάρος παντρεύεται ξανά , ο γιατρός Βένης καλλιεργεί 

τριαντάφυλλα , ο Αντρέας και η Άννα προσπαθούν να ξεχάσουν το παρελθόν και το 

θάνατο του Άγγελου με τον έρωτά τους, το κράτος φτιάχνει δρόμο στον οικισμό και τη 

στιγμή που ανατέλλει η ελπίδα , νέο χτύπημα της μοίρας έρχεται να πλήξει το γιατρό 

Βένη. Η γυναίκα του δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι έπιασαν οι τριανταφυλλιές , τις 

ξεριζώνει και φεύγει με το μηχανικό , ενώ η Άννα βιάζεται και δολοφονείται από το 

Χαρίτο, έναν υπάλληλο του Γλάρου. Ο γιατρός συντετριμμένος από την καταστροφή 

του τριανταφυλλώνα αναζητεί την κόρη του για να μοιραστεί μαζί της τη λύπη του και 

λίγο αργότερα την βρίσκει αιμόφυρτη και νεκρή. Ο Ανδρέας τραγική φιγούρα φεύγει 

στα πλοία. Ο Γλάρος φέρνει πίσω τη γυναίκα του γιατρού και αποδίδει δικαιοσύνη 

υποδεικνύοντας το βιαστή και δολοφόνο της Άννας.   Η Αυγή, η κόρη του Γλάρου και 

της νεαρής γυναίκας του που πνίγηκε, μεγάλη πια βλέπει τα αποτελέσματα του 

μόχθου των πρώτων κατοίκων της Αναβύσσου, που έκαναν νέες ρίζες και αναζητά τα 

χάδια της χαμένης νεαρής μητέρας της κρατώντας στο χέρι της χώμα που καλύπτει τη 

μητέρα της και τις αρχαιότητες. 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

Το βιβλίο απηχεί προσωπικά βιώματα του συγγραφέα που έζησε την καταστροφή και 

την αιχμαλωσία. Αυτό ακριβώς δίνει μιαν αυθεντικότητα στο έργο. Ο συγγραφέας 

διαθέτει άρτιες αφηγηματικές τεχνικές και καλό χειρισμό της γλώσσας. Επιτυγχάνει να 

ζωγραφίσει τον τόπο, τα πρόσωπα και τους χαρακτήρες, να ελκύσει το ενδιαφέρον 



του αναγνώστη. Ο διάλογος καθιστά το έργο πιο αληθινό . Ο αφηγητής είναι 

ετεροδιηγητικός, η οπτική είναι εξωτερική. Ο αφηγηματικός χρόνος είναι από το 1914 

έως το 1950. Οι αναφορές στη Μικρά Ασία αφορούν την περιγραφή της 

κοσμοπολίτικης ζωής των αστών των μικρασιατικών παραλίων (νεανικά χρόνια της 

Ειρήνης) και τις συνθήκες ζωής των ορεσίβιων κατοίκων στα σύνορα με την Περσία. 

Από της αναφορές αυτές προκύπτει η εντύπωση μιας μεγάλης χώρας με αντιθέσεις 

μεταξύ των παραλίων και του εσωτερικού, με κατοίκους μορφωμένους και 

εκλεπτυσμένους, αλλά και απλοϊκούς και εργατικούς. Τα οράματα των Ελλήνων της 

Μικράς Ασίας ήταν η ένωση με την Ελλάδα, η προκοπή και η νοικοκυρεμένη ζωή. Πριν 

την καταστροφή υπήρχε αρμονική συνύπαρξη μεταξύ Ελλήνων, τούρκων και άλλων 

λαών που ζούσαν στη Μικρά Ασία. Η ζωή σ’ αυτά τα μέρη είχε ένα μοναδικό και 

κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Υπήρχαν περιπτώσεις μουσουλμάνων που βοήθησαν και 

προστάτεψαν χριστιανούς και μετρίασαν τον ανθρώπινο πόνο , που προκαλούσαν οι 

διώξεις και ο ξεριζωμός. Μετά την καταστροφή έλληνες που είχαν διακριθεί στο 

εμπόριο , στις τέχνες και τα γράμματα υπομένουν στις νέες τους πατρίδες με 

καρτερικότητα τις δυσκολίες και με δύναμη ψυχής κάνουν ένα νέο ξεκίνημα. Τα 

κίνητρα που καθορίζουν τις σχέσεις μεταξύ των προσώπων είναι ο αγώνας για την 

επιβίωση , η υποστήριξη του ενός από τον άλλο, η δημιουργία μιας καινούργιας ζωής 

και η επούλωση των τραυμάτων. Βεβαία πάντα υπήρχε η νοσταλγία της χαμένης 

πατρίδας , διότι η γη εκεί ήταν εύφορη και απέδιδε καρπούς, οι  συνθήκες ζωής τους 

εκεί ήταν άνετες και καλύτερες από αυτές που βρήκαν στην Ελλάδα, αλλά κυρίως , 

γιατί πολλοί άφησαν εκεί μέλη της οικογένειας τους και την ψυχή τους.   

 

 

 

 

 

 



ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ  ΒΙΒΛΙΟΥ 

« ΜΑΚΡΙΝΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ                                   

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ   ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 

ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ- ΙΩΑΝΝΑ 

 

      Ο συγγραφέας του ιστορικού μυθιστορήματος  «ΜΑΚΡΙΝΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» είναι ο 

Γεώργιος Πολυράκης . Είναι χειρουργός ,διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

και παράλληλα συγγραφέας αρκετών βιβλίων . Το βιβλίο εκδόθηκε  για πρώτη φορά 

το 2005. 

     Οι  μακρινοί τόποι (μακρινοί ορίζοντες ) του τίτλου στους οποίους γίνεται αναφορά 

είναι η Ελλάδα, η Κωνσταντινούπολη και η Μικρά Ασία, όπου και εκτυλίσσεται η 

ιστορία μας. 

Ο συγγραφέας αντλεί το θέμα του από την ιστορία της Νεότερης Ελλάδας, η 

παρουσίαση της οποίας ήταν ο βασικός του στόχος. Η  ζωή των ηρώων παρουσιάζεται 

παράλληλα με τα ιστορικά γεγονότα που αναφέρονται στο βιβλίο. 

Ο θεσσαλικός κάμπος, η Κωνσταντινούπολη, η Θεσσαλονίκη, η Μικρά Ασία και 

λιγότερο η Αθήνα είναι τα μέρη όπου ζουν οι ήρωες του βιβλίου από το 1888 έως τη 

Γερμανική κατοχή (1940-44).Η αφήγηση όμως γίνεται σε παροντικό χρόνο . 

   Οι βασικοί ήρωες της ιστορίας είναι η Μπονιφάθεια Χατζηπαυλή, κόρη ενός 

γαιοκτήμονα του θεσσαλικού κάμπου και ο Κωστής Αραβαντινός, γιος του φτωχού 

επιστάτη του. Οι δύο νέοι σε πολύ νεαρή ηλικία ζουν ένα τρυφερό και αγνό ειδύλλιο. 

Η ευτυχία όμως δεν κρατά πολύ. Η Μπονιφάθεια χάνει τους γονείς της, πέφτει θύμα 

του εξαδέλφου και τη θείας της, οι οποίοι προκειμένου να κλέψουν την περιουσία της 

τη φυλακίζουν σε πορνείο της Θεσσαλονίκης, όπου ζει ένα μαρτύριο για αρκετούς 

μήνες . Από τον εφιάλτη που ζούσε την έσωσε ένας πλούσιος άντρας αρμενικής 

καταγωγής, έμπορος πολύτιμων λίθων, ο Αρακέλ, που ζούσε στην Κωνσταντινούπολη. 

Την παντρεύτηκε και έζησε κοντά του ευτυχισμένη για αρκετά χρόνια . Χάνει όμως το 

παιδί της και γρήγορα από τη θλίψη του χάνει και τον Αρακέλ. 



   Γύρω στο 1908-1912 ξεκινούσε η κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η 

Μπονιφάθεια, πλούσια χήρα εγκαθίσταται στη Θεσσαλονίκη, που δεν είναι ακόμα 

ελληνική . Εκεί υιοθετεί ένα κοριτσάκι, γρήγορα γνωρίζει και τον άντρα με τον οποίο 

θα περάσει την υπόλοιπη ζωή της, το γιατρό Νικήτα Παπαδήμα και με τον οποίο θα 

αποκτήσει άλλα δύο κορίτσια. Η Θεσσαλονίκη απελευθερώνεται και η ζωή τους κυλά 

εν μέσω σπουδαίων ιστορικών εξελίξεων πλούσια και σχετικά ήρεμα. 

   Από την άλλη πλευρά, ο Κωστής Αραβαντινός με τη βοήθεια του ευεργέτη του Άρη 

Χατζηπαυλή σπουδάζει στη σχολή Ευελπίδων, αποφοιτά ως αξιωματικός του 

ελληνικού στρατού την περίοδο που η Μπονιφάθεια εξορίζεται από τους συγγενείς 

της στο πορνείο της Θεσσαλονίκης . Έτσι οι δύο νέοι χάνουν ο ένας τα ίχνη του άλλου 

για πολλά χρόνια. Ο Κωστής παντρεύεται τη Λευκή Μπότσαρη χωρίς να την αγαπά, 

κάνει οικογένεια μαζί της , πάντα όμως σκέφτεται το νεανικό ανεκπλήρωτο έρωτα του,   

τη Μπονιφάθεια. Πήρε  μέρος σαν αξιωματικός σε όλους τους πολέμους του 

ελληνικού στρατού, πρώτα στους Βαλκανικούς και μετά στον πρώτο παγκόσμιο 

πόλεμο.  

    Το 1912, με την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τους Τούρκους συνάντησε 

τυχαία τη Μπονιφάθεια. Το 1913 απελευθερώθηκε και η Ήπειρος και αργότερα με τη 

συνθήκη του Λονδίνου λήγει ο πόλεμος μεταξύ των Βαλκανικών Συμμάχων και της 

Τουρκίας. Οι Βούλγαροι όμως λόγω της επεκτατικής συμπεριφοράς, ξεκίνησαν νέες 

πολεμικές επιχειρήσεις και τελικά ορίστηκαν τα σύνορα της Ελλάδας από τη συνθήκη 

του Βουκουρεστίου. Το 1914 ξεκινά ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος που γρήγορα θα 

εμπλέξει και την Ελλάδα. 

Οι σύμμαχοι προκειμένου να ελέγξουν περιοχές της Μικράς Ασίας και του Εύξεινου 

Πόντου υποσχέθηκαν στο Βενιζέλο βοήθεια και ελληνικά στρατεύματα προωθήθηκαν 

στη Μικρά Ασία μέσω της Σμύρνης το 1919. Οι  Έλληνες πίστεψαν ότι το όνειρο της 

ανάκτησης της Πόλης και της Μικράς Ασίας θα γινόταν πραγματικότητα. Οι σύμμαχοι 

εγκατέλειψαν τους έλληνες, η Ελλάδα δεν μπόρεσε να υποστηρίξει τα κουρασμένα 

μετά από τόσους πολέμους στρατεύματα και ακολούθησε η καταστροφή και ο 

ξεριζωμός το 1922 με τη σφαγή της Σμύρνης από τους Τούρκους με αρχηγό τον Κεμάλ. 

Ο ήρωας μας πήρε μέρος και πολέμησε σε όλες τις μάχες που έδωσαν οι Έλληνες για 

10 χρόνια περίπου. 



   Εκτός από τους πολέμους, την Ελλάδα συγκλονίζουν τα πολιτικά πάθη ανάμεσα 

στους Βενιζελικούς και τους Αντιβενιζελικούς στη διάρκεια του πρώτου παγκοσμίου 

πολέμου που κορυφώνονται την περίοδο του Μεσοπολέμου.  

   Στα χρόνια που έρχονται παρακολουθούμε τους δύο πρωταγωνιστές να ζουν με τις 

οικογένειες τους, παράλληλα να έχουν φιλικές σχέσεις μεταξύ τους και κατά τον 

δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ηλικιωμένοι πια να μας  δίνουν μηνύματα ζωής βλέποντας 

τον αγώνα για επιβίωση του καθένα τους από τη δική του πλευρά. Η Μπονιφάθεια 

καθηλώνεται σε αναπηρική πολυθρόνα από μια σπάνια νόσο , συνεχίζει όμως να ζει, 

να εργάζεται, να δραστηριοποιείται και να μην αφήνει την αναπηρία της να την 

νικήσει. Ο Κωστής ασχολήθηκε με την πολιτική, που όμως λόγω του ακέραιου 

χαρακτήρα του γρήγορα εγκατέλειψε για να εργασθεί ως διευθυντικό στέλεχος στις 

επιχειρήσεις της Μπονιφάθειας. 

   Η ζωή δεν σταματά παρά τα εμπόδια και τους πολέμους. Ο πλούτος και τα αγαθά 

δεν δίνουν νόημα στη ζωή. Το βασικό είναι η γνώση, η σύνεση και η ειρήνη με τον 

εαυτό μας. 

    Ο αφηγητής είναι  τριτοπρόσωπος, αντικειμενικός, χρησιμοποιεί αφήγηση, 

περιγραφή και διάλογο. Εν μέσω των ιστορικών γεγονότων εκτυλίσσεται η πλοκή του 

μυθιστορήματος και η πορεία της ζωής των ηρώων. Εκτός από την ενδιαφέρουσα 

πλοκή για την εξέλιξη της υπόθεσης, αυτές οι εναλλαγές των ιστορικών γεγονότων και 

η εμπλοκή των ηρώων μέσα σ’αυτά, καθώς και ο αγώνας τους για επιβίωση,  

αποτελούν την πρωτοτυπία και την έλξη του βιβλίου. 

    Τα ιστορικά γεγονότα είναι πραγματικά. Από τα πρόσωπα, τα τέσσερα υπήρξαν 

πραγματικά και τα υπόλοιπα είναι φανταστικά. Κάποιος πρόγονος του συγγραφέα 

υπήρξε ακόλουθος του Ύπατου Αρμοστή της Σμύρνης, Στεργιάδη. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Η Μικρά  Ασία στο συγκεκριμένο έργο 

 

 

   Ο συγγραφέας του βιβλίου αντλεί την έμπνευση του από την ειρηνική συνύπαρξη 

Ελλήνων και Τούρκων πριν την καταστροφή. Έλληνες και άλλες εθνότητες όπως οι 

Αρμένιοι στη συγκεκριμένη περίπτωση ζουν ειρηνικά, ξέγνοιαστοι στις πατρογονικές 

εστίες τους, σταδιοδρομούν στο εμπόριο ή στη διοίκηση του οθωμανικού κράτους. 

Επίσης εμπνεύστηκε από τις ηρωικές νίκες των ελλήνων στη Μικρά Ασία αλλά και τις 

συνέπειες της καταστροφής. 

   Οι έλληνες της Μικράς Ασίας όμως, αν και ζούσαν ειρηνικά και συνυπήρχαν με τους 

Τούρκους αλλά και με άλλες εθνότητες, αν και ευημερούσαν, προόδευαν στο εμπόριο, 

συμμετείχαν στη διοίκηση του οθωμανικού κράτους, πάντα  λαχταρούσαν την ένωση 

τους με την Ελλάδα, την απελευθέρωση της Μικράς Ασίας και την επανάκτηση της 

Κωνσταντινούπολης . 

   Μετά την μικρασιατική καταστροφή, μετακινήθηκαν 1.500.000 πρόσφυγες που 

άφησαν πίσω τους τα σπίτια, τις περιουσίες αλλά και τους συγγενείς τους, που πολλοί 

από αυτούς δεν βγήκαν ζωντανοί από την βαρβαρότητα των Τούρκων. Αυτοί οι 

πρόσφυγες, αλλά και οι επόμενες γενιές σκέφτονται πάντα με νοσταλγία τον τόπο 

αυτόν, που αναγκάστηκαν βίαια να εγκαταλείψουν. Παρά τις διώξεις και τον ξεριζωμό, 

βλέπουμε  στιγμές ανθρωπιάς  και αδελφοσύνης μεταξύ των μουσουλμάνων και των 

χριστιανών. Τις σχέσεις αυτές τις βλέπουμε στο βιβλίο κυρίως στη χρονική περίοδο  

πριν την καταστροφή, πριν τον πόλεμο, πριν τον ξεριζωμό. Συγκεκριμένα, ο πρώτος 

σύζυγος της Μπονιφάθειας, ο Αρακέλ, αρμενικής καταγωγής, έμπορος πολύτιμων 

λίθων είχε φτιάξει τεράστια περιουσία, είχε στενή φιλία με το Σουλτάνο και επιρροή 

στο παλάτι. Η Μπονιφάθεια κληρονόμησε την περιουσία του μετά το θάνατο του και 

έζησε κι αυτή πλούσια. Εκτός από τη οικονομική ευημερία, είχε φίλους πιστούς 

τούρκους που τους αγαπούσε και τους εμπιστευόταν χωρίς φυλετικές, εθνικές και 

θρησκευτικές αναστολές . 

      Τέλος ήταν ένα πολύ ωραίο βιβλίο, ενδιαφέρον από την αρχή ως το τέλος, που 

ενέπλεκε αρμονικά τις ζωές των δύο ηρώων του και τον αγώνα τους για επιβίωση με 

την ιστορία της νεότερης Ελλάδας 

 



Εργασία: «Η Μικρά Ασία στη Λογοτεχνία» 

Της Φιορέλας Μπιτζέκου 

Κριτική βιβλίου: Το κόκκινο σημάδι της Σοφίας Βόϊκου 

 

Το βιβλίο έχει τίτλο «Το κόκκινο σημάδι», συγγραφέας του οποίου είναι η Σοφία 

Βόϊκου. Η συγγραφέας στο βιβλίο αναφέρεται στην τραγωδία της Μικράς Ασίας και 

εμπνέεται από τις συνέπειες κυρίως της καταστροφής, την προσπάθεια ένταξης των 

προσφύγων στην ελληνική κοινωνία, καθώς και από την σκληρή καταπίεση τους. Στο 

μυθιστόρημα αυτό παρατηρούμε αναδρομές στο παρελθόν και το μέλλον της 

ηρωίδας, διακόπτοντας την γραμμικότητα της αφήγησης στο χρονικό πλαίσιο λίγο 

πριν την καταστροφή της Σμύρνης, το 1908, έως και αρκετά χρόνια μετά απ’ αυτήν, το 

1973. Η υπόθεση ξετυλίγεται στην Σμύρνη, απ’ όπου και αρχίζει η αφήγηση του 

μυθιστορήματος και μεταφέρεται σε μεγαλουπόλεις όπως η Θεσσαλονίκη  και η 

Αθήνα και στην συνέχεια στο Παρίσι και τη Νέα Υόρκη. Όλη η ιστορία συντίθεται γύρω 

από ένα κόκκινο σημάδι που ταλαιπωρεί το σώμα της μικρής ηρωίδας, της Αργυρώς, 

από γεννησιμιού της και αποτελεί έναν οιωνό που της στέλνει μηνύματα, καθορίζει τα 

βήματα της και χαράζει όλη την πορεία της ζωής της μικρής κοπέλας, έως ότου 

εκπληρώσει τον ρόλο του, και ο κύκλος κλείσει.  Όπως αναφέρθηκε, ηρωίδα του 

μυθιστορήματος είναι η μικρή Αργυρώ, η οποία γεννιέται στην Σμύρνη λίγο πριν τη 

μεγάλη καταστροφή, μορφώνεται χάρη στον πατέρα της και ερωτεύεται τον Τούρκο, 

παιδικό της φίλο, Σερίφ, αγαπά την μητέρα της και τις δασκάλες της και ζει την 

καταστροφή και τις συνέπειες της. Παλεύει να σωθεί και να ενταχθεί στην ελληνική 

κοινωνία, όπως όλοι οι πρόσφυγες της εποχής της, υπομένοντας την καταπίεση και 

την εκμετάλλευση καθώς και την περιθωριοποίηση. Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και όταν 

μεγαλώσει και φτιάξει τη δική της οικογένεια, δεν θα καταφέρει να ξεχάσει τον 

μεγάλο της έρωτα για τον Σερίφ και την Σμύρνη και τη νοσταλγία της. Όμως μετά απ’ 

όλα αυτά, τίποτα δεν θα ‘χει μείνει το ίδιο όπως πριν. Ο αφηγητής του 

μυθιστορήματος είναι τριτοπρόσωπος και παντογνώστης, παρακολουθώντας από μια 

συγκεκριμένη οπτική γωνία τα γεγονότα. Οι προσωποποιήσεις, οι μεταφορές, τα 

χαρακτηριστικά κοσμητικά επίθετα, οι συχνοί μονόλογοι και διάλογοι μεταξύ των 



προσώπων δίνουν μια άλλη νότα στην αφήγηση, ενώ η περιγραφή που παρατηρείται 

μας δίνει αρκετά στοιχεία για την εξέλιξη και την υπόθεση.  Η δομή κινηματογραφική, 

οι διάλογοι λακωνικοί, οι σκηνές σύντομες. Εντύπωση προκαλούν τα ταξίδια και οι 

αναδρομές σε μαγικά σημεία του ιστορικού χώρου και χρόνου, ενώ ο αφηγηματικός 

ρυθμός είναι γοργός.  

Το κείμενο της Σ. Βόϊκου περιγράφει μια εικόνα της Μ. Ασίας και συγκεκριμένα της 

Σμύρνης, η οποία, αν και βρισκόταν υπό τον τουρκικό ζυγό, Έλληνες και Τούρκοι 

συμβίωναν ειρηνικά, γεμάτοι ξενοιασιά στις προγονικές τους εστίες, παρά της 

προλήψεις που υπήρχαν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Όλα αυτά όμως πριν την 

καταστροφή. Όραμα των τότε Ελλήνων της Μ. Ασίας, όνειρο ζωής, ήταν να πάψουν να 

βρίσκονται υπό τον τουρκικό ζυγό, να ενωθούν με την υπόλοιπη Ελλάδα και να 

θεωρούνται και να είναι πια με όλη τη σημασία της λέξης Έλληνες! Πριν την 

καταστροφή λοιπόν, η συνύπαρξη Ελλήνων και Τούρκων, παρά την διαφορετική τους 

εθνική και θρησκευτική προέλευση, ήταν αρμονική. Ακόμα και μετά τον μεγάλο και 

ανυπόφορο ξεριζωμό και τις ισχυρές διώξεις, πέρα από τον ανθρώπινο πόνο, 

υπάρχουν στιγμές ανθρωπιάς και αδελφοσύνης μεταξύ χριστιανών και  

μουσουλμάνων που ζούσαν στα ίδια μέρη. Γιατί πάνω απ’ όλα, παρά τις όποιες 

διαφορές μας, ήταν  άνθρωποι ίσοι απέναντι στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, 

ίσοι απέναντι στην ελευθερία, και παρόλο που Έλληνες και Τούρκοι βρίσκονταν πλέον 

σε αντίπαλα «στρατόπεδα», υπήρχαν στιγμές που προσέφερε ο ένας τη βοήθεια του 

στον άλλο. Όμως παρά τον πόνο, τον ξεσηκωμό, την θλίψη και την έντονη νοσταλγία, 

οι άνθρωποι, όσο μπορούν και όσο είναι δυνατό για τους ίδιους,  συνέχισαν την ζωή 

τους, αφού κατάφεραν να επιβιώσουν από το ισχυρό μαρτύριο. Η ζωή των ανθρώπων 

αυτών ανασυγκροτείται χωρίς φυλετικές, εθνικές και θρησκευτικές αναστολές. Και 

αυτό έγινε χάρη αξιόλογων ανθρώπων, οι οποίοι θεμελίωσαν  τις σχέσεις τους στην 

αμοιβαία εμπιστοσύνη και αγάπη, μακριά από τις προλήψεις και προκαταλήψεις.    

 

 

 



Η Αστροφεγγιά 

Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος 

 

Εργασία της Αγγελικής Κοτζαμπουρούνη  

Τμήμα Α2 

Σχολική χρονιά: 2014-2015 

 

 

 

 

 



Κριτική προσέγγιση του έργου ¨Αστροφεγγιά¨ 

 

Η ¨Αστροφεγγιά¨ είναι ένα πεζογράφημα  του Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου. 

Αποτελεί το δεύτερο βιβλίο  μιας τριλογίας. Το πρώτο έχει τίτλο ¨Χαμοζωή¨ και 

το τρίτο ¨Αιχμάλωτοι 

Ο τίτλος του βιβλίου μας αναλύεται από τον ίδιο τον συγγραφέα όταν στο 2ο 

κεφάλαιο γράφει: Το φως της μέρας  είναι χαρούμενο, το σκοτάδι της νύχτας, 

γλυκό. Πορευόμαστε κάτου από την αβέβαιη αστροφεγγιά και μόλις που 

ξεχωρίζουμε στο δρόμο του πεπρωμένου. Παίρνουμε σύντροφό μας το πρώτο 

παρηγορητικό αστέρι που θα συντύχουμε. Τέλος το γλυκοχάραμα μας 

προφταίνει στο δρόμο και το αγαπημένο μας άστρο πεθαίνει. Τι ξέρουμε γι 

αυτό το αστέρι;  Είναι ένας ήλιος ή ένα ταπεινός δορυφόρο; Είναι ένα σποράκι  

χρυσαφί ή ένας ολόφωτος ωκεανός; 

Το μυθιστόρημα διαδραματίζεται στην Αθήνα του μεσοπολέμου. Σ΄ ένα 

κεφάλαιο, μόνο,  ο πρωταγωνιστής βρίσκεται στην Μ. Ασία λίγο πριν την 

καταστροφή της Σμύρνης. 

Η ιστορία εξελίσσεται  από το 1919 έως το 1922. Μια παρέα νέων παιδιών 

είναι ο κεντρικός πυρήνας γύρω από τους οποίους εξελίσσεται η υπόθεση. Τα 

παιδιά στην αρχή της  ιστορίας βρίσκονται στην τελευταία  τάξη του σχολείου  

και στο τέλος της ιστορίας έχουν ενηλικιωθεί και δουλεύουν . Ο κεντρικός 

ήρωας είναι ο Άγγελος. Είναι παιδί φτωχής οικογένειας. αυτούς μαζί. Άλλο 

μέλος της παρέας είναι ο Νίκος  Στέργης. Ένα καλό παιδί από πλούσια 

οικογένεια, που βοηθάει πάντα τον Άγγελο, όταν εκείνος το ζητάει. Δεν μπορεί 

να καταλάβει τις σκέψεις του Άγγελου άλλα μέχρι την τελευταία τους 

συνάντηση του λέει ότι θα είναι για πάντα φίλοι «Ο αδελφός μου ο Άγγελος» 

λέει ο Νίκος.  Ο τρίτος άνδρας της παρέας   είναι ο Δημήτρης Πετρόπουλος. 

Παιδί από την επαρχία με θείο βουλευτή στην Αθήνα και φιλοδοξίες να γίνει κι 

εκείνος βουλευτής. Είναι καιροσκόπος και σκέπτεται μόνο τα εφήμερα και τα 



καθημερινά. Δεν διστάζει να εκμεταλλευτεί τα χρήματα των επιτροπών για 

τους άπορους της Μικρασιατικής καταστροφής.  

Η ιστορία ξεκινάει με μια αναδρομή στο παρελθόν της οικογένειας του 

Άγγελου. Από τα δύο πρώτα κεφάλαια φαίνεται η εξαθλίωση της οικογένειας 

αυτής που την βρίσκει δυο φορές ο θάνατος. Ο Άγγελος χάνει δύο από τα τρία 

αδέρφιά του. 

 Τραγική φιγούρα η μητέρα που περιγράφεται με ξεχωριστό τρόπο. Ο Άγγελος 

σκέφτεται στο πρώτο κεφάλαιο : Θεέ μου πως μπορεί να υπάρχουν τόσο 

βασανισμένοι άνθρωποι και να μη σου  αντιστέκονται ποτέ μονάχα να καταπίνουν 

τα δάκριά του και να υπομένουν;  

Ο  πατέρας παρών προσπαθεί να καλύψει τις οικονομικές ανάγκες της οικογένειας. 

Συνεχώς μονολογεί:  Η ζωή είναι δύσκολη. Ο Θεός θα τα φέρει δεξιά. 

Το 10ο κεφάλαιο βρίσκει τον Άγγελο επιστρατευμένο στην Μικρά Ασία. Πολλές 

ελπίδες και προοπτικές εξάπλωσης του Ελληνικού Κράτους αναπτύσσονται. Όμως 

εκεί αρρωσταίνει, μεταφέρεται στην Σμύρνη και μετά στην Αθήνα.                      Ο 

Νίκος έχει «επιστρατευτεί» κι αυτός, όμως σε ένα γραφείο στη Θεσσαλονίκη.     

Και ύστερα ήρθε «το μεγάλο κακό». Η καταστροφή της Σμύρνης και ολόκληρου του 

ελληνισμού της Μ. Ασίας. Οι εικόνες που περιγράφει ο συγγραφέας θλιβερές. Ο 

Πετρόπουλος εκμεταλλευόμενος την κατάσταση γίνεται μέλος των επιτροπών 

βοήθειας. Μοιράζει χρήματα από το παλιό παλάτι. Με φανταχτερά κουστούμια 

και ακριβές γραβάτες δίνει χρήματα σε όμορφα κορίτσια με σκοπό να τα 

εκμεταλλευτεί  σεξουαλικά.    

 Η Μικρασιατική καταστροφή μέσα στην Αστροφεγγιά. 

Στο 10ο κεφάλαιο της Αστροφεγγιάς μεταφερόμαστε στην Μικρά Ασία. Μέσα σ’ ένα 

αντίσκηνο τέσσερα παιδιά αναπολούν το παρελθόν και προσπαθούν να ξεχάσουν την 

πείνα τους και το κρύο. Έξω βρέχει και φυσά. Ανάμεσα τους και ο Άγγελος.           

Ξαφνικά ο Άγγελος δεν μπορεί να αναπνεύσει, βήχει και βγάζει αίμα. Τα υπόλοιπα 

παιδιά προσπαθούν να τον βοηθήσουν και σπεύδουν να ζητήσουν βοήθεια. Ο Άγγελος 



μεταφέρεται σε νοσοκομείο της Σμύρνης. Εκεί μένει για μεγάλο χρονικό διάστημα 

«Έφυγε λίγους μήνες πριν ξεσπάσει το κακό» 

Και το κακό ξέσπασε. « Η Ανατολή ξερνούσε, το Αιγαίο συννέφιασε. Η μεγάλη φλόγα 

της Σμύρνης σκόρπισε τ’ αποκαΐδια, τη στάχτη, τον οδυρμό και τον θρήνο παντού». 

  Οι εικόνες που παρουσιάζει ο Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος συγκλονιστικές. «Η Μικρασία 

κατέβηκε στην ακροθαλασσιά. Ορφανεμένη, ξεσπιτωμένη, ξεμαλλιασμένη, 

θεόφτωχη». Χρησιμοποιώντας τέσσερα, μόνο, επίθετα δείχνει το μέγεθος της 

καταστροφής. Η Μικρασία ένα σώμα, μια ψυχή ένας πόνος. 

 «Τα καράβια φορτώθηκαν τ’ απομεινάρια της, τα δάκρυα της , τον τρόμο της … όπου 

λεύτερη γης». Το φορτίο ( δάκρυα, τρόμος) που από μόνο του δεν έχει βάρος, τώρα 

φαίνεται να είναι τόσο βαρύ που είναι ασήκωτο ακόμα και γι’ αυτά τα καράβια που το 

μεταφέρουν στην Ελλάδα. 

Η Μικρασία αναζητούσε « το τίποτα ένα κομμάτι ψωμί, ένα κομμάτι πανί, ένα κομμάτι 

σκεπή». 

Τι θ’ απογίνουμε; Αυτό ακουγόταν από παντού, αυτό ρωτούσαν όλοι οι προσφυγές.        

Τι θα τους κάνουμε; Αυτό ρωτούσαν οι άνθρωποι που βρίσκονταν στους τόπους 

φιλοξενίας των προσφύγων. 

Και στον αντίποδα όλων αυτών το κράτος που τους έφερε σ’ αυτή την κατάσταση και 

οι επιτροπές βοηθείας. 

Ο Πετρόπουλος στο παλιό παλάτι, φορώντας κουστούμια με φανταχτερές γραβάτες 

προσπαθούσε να τραβήξει την προσοχή όμορφων κοριτσιών μοιράζοντας χρήματα 

του κράτους «με καμάρι σαν να ήταν δικά του». Δεν κρατούσε κάποια σειρά 

προτεραιότητας άλλα είχε σαν γνώμονα τα σωματικά προσόντα κάθε κοριτσιού. 

Προτιμούσε « τα μελαχρινά κορίτσια, τα γλυκά που τον τρέλαιναν». 

Ο συγγραφέας μας μεταφέρει και σε χώρους εγκατάστασης των προσφύγων. Η 

συνομιλία του Πετρόπουλου με τον Άγγελο είναι χαρακτηριστική του τρόπου που 

σκέφτονταν οι δύο διαφορετικοί αυτοί άνθρωποι και οι δύο διαφορετικοί αυτοί 

κόσμοι. Οι δύο πρωταγωνιστές της σκηνής βρίσκονται σε μια αποθήκη χωρίς τζάμια, 



χωρίς σκεπή και χωρίς πόρτες. Ένας τόπος διαμονής διακοσίων ατόμων. Στην 

οργισμένη παρατήρηση του Άγγελου ότι αυτό είναι ασπλαχνία ο Πετρόπουλος 

απαντά: «Κουράστηκα πια μ’ αυτό το σκυλολόι …Άφησε που βρομάνε όλοι, που είναι 

άρρωστοι, που δεν έχουν πεντάρα… και τι κόσμος, ο Θεός να σε φυλάει από δαύτους» 

Και ο Άγγελος εξοργίζεται ακόμα περισσότερο και επιμένει λέγοντας: «Μα εμείς τους 

φέραμε, εμείς τους ξεσπιτώσαμε, εμείς τους ορφανέψαμε, τι θέλεις να κάνουν;» Ο 

Πετρόπουλος με όλο τον κυνισμό που τον διακρίνει απαντά: «Να μείνουν στον τόπο 

τους» 

Όμως υπάρχουν και οι επιτροπές βοήθειας από σοβαρές, μεσόκοπες, πλούσιες κυρίες 

που μοίραζαν από μια γαλέρα στον καθένα και έφευγαν ευχαριστημένες για το έργο 

τους και την προσφορά τους απέναντι σ’ αυτούς τους «καημένους». 

Έτσι τελείωσε ένας πόλεμος που ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες και ελπίδες για τον 

Ελληνισμό. Στην αρχή « οι μεγάλες πολιτείες της Ανατολής έπεφταν κι ο πόλεμος 

εξακολουθούσε. Όλα πήγαιναν τόσο καλά άλλα και τίποτε δεν τελείωνε. ..και τότε 

κόπηκε η ορμή … κι η ψυχή μάζεψε τα φτερά της κοίταξε πίσω και ανατρίχιασε 

σύγκορμη και συθέμελα συνταράχτηκε  και δεν απόμεινε τίποτα παρά μια φλόγα, μια 

γλώσσα πύρινη, τρομερή που τάγλειψε όλα , τα σκόρπισε όλα σε στάχτη και άνεμο…» 

 

 Διδώ  Σωτηρίου                                     

Μέσα στις φλόγες 

 

 

Παρουσίαση του βιβλίου από τη Νίκη Βύρα, μαθήτρια της Β’ τάξης 

 

 

 Συγγραφέας του μυθιστορήματος “Μέσα στις φλόγες” είναι η Διδώ  Σωτηρίου,  η 

οποία γεννήθηκε στο Αϊδίνι της Μικράς Ασίας στις 12 Απριλίου του 1909 και πέθανε 

στην Αθήνα στις 23 Σεπτεμβρίου του 2004. Εκτός από  συγγραφέας ήταν και 

δημοσιογράφος. Μερικά από τα έργα της ήταν: Τυχαίο συναπάντημα, Θέατρο, 



Κατεδαφιζόμεθα, Μέσα στις φλόγες, Επισκέπτες, Εντολή. 

    Το βιβλίο της “Μέσα στις φλόγες” είναι μια ιστορία γεμάτη αλήθεια, πάθη, 

συγκρούσεις, πολέμους και κοινωνικές αναστατώσεις. Οι ήρωες είναι πολλοί αλλά ο 

καθένας ξεπροβάλλει την κατάλληλη στιγμή. Η Αλίκη Μάγη, η αφηγήτρια του έργου, 

ξεκινά τη διήγησή της από το 1918, όταν ήταν μικρό κορίτσι στο Αϊντίνι της Μικράς 

Ασίας. Σε ένα ταξίδι προς τη Σμύρνη πηγαίνουν ως καλεσμένοι του Τούρκου διοικητή 

Ταλάτ Μπέη, συνεταίρου του πατέρα της στις επιχειρήσεις του. Εκεί η Αλίκη μαθαίνει 

την πραγματική αιτία που έφυγαν από το Αϊντίνι. Ο Αλέξης Μπενάς, γιατρός, 

αγαπούσε τη μητέρα της και τη διεκδικούσε. Ενώ φεύγουν από τη βίλα του Ταλάτ, δε 

γυρίζουν στο Αϊντίνι, αλλά νοικιάζουν σπίτι στη Σμύρνη. Εκεί, η συμπεριφορά όλων 

αλλάζει και ο πατέρας φεύγει για τρεις μήνες στο Αϊντίνι. Επιστρέφει έχοντας πουλήσει 

όλη τη κτηματική περιουσία του εκτός από το εργοστάσιο. 

   Στο μεταξύ φτάνει η άνοιξη του 1919. Ο ελληνικός στόλος κάνει απόβαση στο λιμάνι 

της Σμύρνης. Η Σμύρνη ελευθερώνεται και μετά από 12 μέρες ελευθερώνεται και το 

Αϊδίνι. Ακολουθεί αντεπίθεση των Τούρκων, με αποτέλεσμα την ολοκληρωτική 

καταστροφή του Αϊδινίου. Ο πατέρας πηγαινοέρχεται και φέρνει μαζί του το θείο 

Θανάση στη Σμύρνη. Μετά μαθαίνοντας κακά νέα από το μέτωπο, η οικογένεια Μάγη 

αποφασίζει να φύγει για την Αθήνα. Στο λιμάνι επικρατεί κατάσταση πανικού και οι 

πρώτοι πρόσφυγες φθάνουν στον Πειραιά. 

    Η ζωή στην Αθήνα είναι σκληρή. Οι ντόπιοι φέρονται απάνθρωπα στους πρόσφυγες. 

Ο πατέρας της Αλίκης δε βρίσκει δουλειά. Η οικογένεια ζει τραγικές καταστάσεις και η 

μιζέρια ωθεί τον πατέρα στον αλκοολισμό. Ο θείος Γιάγκος γίνεται από τους 

σημαντικότερους επιχειρηματίες, αλλά δε βοηθά την οικογένεια Μάγη. Η θεία Ερμιόνη 

είναι η μόνη που στέκεται στο πλευρό της οικογένειας. 

   Ο τίτλος «Μέσα στις φλόγες»  ταιριάζει απόλυτα με το περιεχόμενο του βιβλίου, 

καθώς αναφέρεται στις καταστροφές που προκαλούσαν οι Τούρκοι, αλλά και σε 

γεγονότα που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας. 

   Η συγγραφέας χρησιμοποιεί πολλές αφηγήσεις και περιγραφές όχι μόνο γεγονότων 

και καταστάσεων αλλά και προσώπων και τοπίων, ενώ παράλληλα σε αρκετά σημεία 

ενισχύει τη ζωντάνια και την παραστατικότητα του έργου της με τη χρήση του 

διαλόγου. 

    Η γλώσσα που χρησιμοποιεί είναι απλή και καθημερινή αλλά σε αρκετά σημεία 



κυριαρχεί η τοπική διάλεκτος. Παράλληλα, το ύφος θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει 

κανείς οικείο λόγω της χρήσης καθημερινού λεξιλογίου, ζωντανό λόγω του διαλόγου, 

και διδακτικό καθώς παρέχει στους αναγνώστε μια πληθώρα πληροφοριών για τα 

γεγονότα της εποχής. Η αφηγήτρια, δηλαδή μικρή Αλίκη, συμμετέχει στην ιστορία γι' 

αυτό και ο τύπος του αφηγητή είναι ομοδιηγητικός. Ο αφηγηματικός τρόπος που 

χρησιμοποιεί η συγγραφέας είναι μεικτός δηλαδή ένας συνδυασμός διήγησης και 

μίμησης, ο χρόνος της αφήγησης είναι ιστορικός ενώ η οπτική γωνία θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί εσωτερική. 

  Το βιβλίο αυτό της Διδώς Σωτηρίου δεν αποτελεί μόνο μια ευχάριστη συντροφιά, 

αλλά εμπλουτίζει τον συναισθηματικό κόσμο των αναγνωστών με τις συγκινήσεις που 

προκαλεί η εξερεύνηση των σημαντικών πτυχών του ταραγμένου από τους πολέμους 

παρελθόντος. 

 

 

ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΤΡΑΥΛΟΥ :   ΗΘΕΛΑ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΑΝΤΙΟ 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ 

ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 

 

1. Ποιος ο συγγραφέας, ο τίτλος και το είδος του βιβλίου ; Πότε έζησε ο συγγραφέας ; 

Συγγραφέας : Πασχαλία Τραυλού.  

Ημερομηνία γέννησης : 1970 - 

Τίτλος :  «Ήθελα μόνο ένα αντίο» 

Είδος του βιβλίου : Νεοελληνική πεζογραφία – Μυθιστόρημα 

2. Ποιά η σχέση του τίτλου με το έργο; (Δικαιολόγηση του τίτλου) 

 

     Ο τίτλος το βιβλίου, «Ήθελα μόνο ένα αντίο» , αναφέρεται στα συναισθήματα, στις 

σκέψεις και στα βιώματα της Ισμήνης της πρωταγωνίστριας του λογοτεχνήματος. Το 

απρόσμενο και ανεπιθύμητο  τέλος της σχέσης της με τον Οσμάν - τον εφηβικό και 



παντοτινό της έρωτα - αντικατοπτρίζεται στο τίτλο του έργου. Εκφράζει την έντονη 

επιθυμία της να αποχαιρετήσει τον άνθρωπο που την μύησε στον έρωτα, κάτι που δεν 

κατάφερε ποτέ να εκπληρωθεί.1  

3.Ποιός ο τόπος της Ιστορίας; 

     Η αφήγηση της ιστορίας ξεκινά στην Αθήνα του 1999 όταν η εγγονή της 

πρωταγωνίστριας Ισμήνης αναφέρεται στη ζωή της γιαγιάς της από την εφηβεία της στη 

Σμύρνη μέχρι τον ξεριζωμό της και την μετεγκατάστασή της ως πρόσφυγας πια στην 

αφιλόξενη Αθήνα του 1922. 

4.Ποιος ο χρόνος ο πραγματικός και ο αφηγηματικός; 

      Ο πραγματικός χρόνος της ιστορίας εκτυλίσσεται στο τέλος του 20ου αιώνα και αφορά 

τη ζωή της Άννας, εγγονής της Ισμήνης. Ενώ ο αφηγηματικός αναφέρετε στις αρχές του 

20ου αιώνα και επικεντρώνεται στη ζωή της Ισμήνης πρώτα στην Σμύρνη μέχρι το 1922 και 

ύστερα στην Αθήνα ως το τέλος της ζωή της. 

5.Ποια τα πρόσωπα2 της ιστορίας, ο κύριος ήρωας και το υπόλοιπο κοινωνικό 

περιβάλλον; 

 

Ισμήνη :  

Ελληνίδα πρόσφυγας από τη Σμύρνη 

Οσμάν Κεντίρ :  

Τούρκος αγαπημένος της Ισμήνης 

Πάτροκλος και Φωτεινή Καρίτογλου :  

γονείς της Ισμήνης 

 

Αϊμέ :  

μητέρα του Οσμάν 

Άννα:  

Αρμενοπούλα πρόσφυγας από τη Σμύρνη, επιστήθια φίλη της Ισμήνης 

Αγκόπ :  

                                                           
1 Πασχαλία Τραυλού, ‘Ήθελα μόνο ένα αντίο’ , εκδόσεις Ψυχογιός, Αθήνα 2003, σελ.85 
2 Πασχαλία Τραυλού., οπ. παρ  σελ.10 



πρώτος σύζυγος της Άννας 

Λεωνίδας Μαθιόπουλος :  

σύζυγος της Ισμήνης 

Χριστόφορος :  

γιός του Λεωνίδα Μαθιόπουλου από το πρώτο του γάμο  

Ειρήνη Χρυσοπούλου :  

αδελφή του Λεωνίδα Μαθιόπουλου 

Αντώνης Χρυσόπουλος :  

γιος της Ειρήνης Χρυσοπούλου  

Ρεβέκκα Μωυζέ :  

σύζυγος του Αντώνη Χρυσόπουλου  

Φωτεινή Μαθιοπούλου :  

νόθη κόρη της Ισμήνης και του Οσμάν 

Φραντς :  

Γερμανός Αξιωματικός 

Μαριγώ, Βασιλική, Τασία :  

υπηρέτριες της Ισμήνης 

Ρίζος :  

οικογενειακός φίλος της οικογένειας Μαθιοπούλου  

Γιώργης :   

δεύτερος σύζυγος της Άννας 

Λεωνίδας, Σίμος, Άννα :  

παιδιά του Χριστόφορου και της Φωτεινής 

Λευτέρης :  

φίλος της Ισμήνης στην Αίγινα 

Μουράτ :  

Τούρκος πυροσβέστης, αγαπημένος της Άννας Μαθιοπούλου 

Πέτρος :  

σύζυγος της Άννας Μαθιοπούλου 

Γιασεμή, Σοφία :  

κόρες της Άννας και του Γιώργη 



6.Ποια η υπόθεση, η ιστορία της αφήγησης; Ποια η πλοκή, η σύνθεση της ιστορίας; Ποια 

η σχέση του βασικού ήρωα με τα υπόλοιπα πρόσωπα; Ποια τα κίνητρα που καθορίζουν 

τις σχέσεις μεταξύ των προσώπων; 

 

     Η αφήγηση της ιστορίας ξεκινά με την Άννα να μιλά για τη πολυτάραχη ζωή της 

γιαγιάς της Ισμήνης. Παράλληλα, μιλά και για τον εαυτό της και πώς η γιαγιά της την 

έσωσε από τον εαυτό της. Ταλαντούχα χορεύτρια η Άννα αναγκάζεται να εγκαταλείψει το 

χορό λόγω ατυχήματος και αδύναμη να αντιμετωπίσει την ήττα της εθίζεται στα 

ναρκωτικά παρασυρόμενη από το σύντροφό της Πέτρο. Η παρέμβαση της Ισμήνης 

υπήρξε καθοριστική στη ζωή της γιατί κατάφερε να την κάνει να δει τη δύναμη που 

έκρυβε μέσα της και να ανακάμψει. Στα πλαίσια αυτής της ευθύνης που ανέλαβε, η 

Ισμήνη αναγκάστηκε να εφαρμόσει ακραίες μεθόδους ώστε να μπορέσει να βοηθήσει 

την Άννα να σταθεί δυνατή απέναντι στην εξάρτησή της, αλλά και να της μαλακώσει τη 

ψυχή αφηγώντας της την ιστορία της ζωής της, ή οποία στάθηκε για την Άννα «σωσίβια 

λέμβος» μέσα στη τρυκιμία στην οποία ζούσε. Κρατήθηκε από αυτήν για να την 

καταγράψει κάποτε και να δημιουργήσει το αφήγημα που έχουμε στα χέρια μας.  

      Η εξιστόρηση της Άννας ξεκινά το 1916 κατά την εφηβική ζωή της Ισμήνης όπου 

ερωτεύεται τον Οσμάν ένα τούρκο γείτονά της και αναπτύσσεται έτσι ένας – σύμφωνα με 

τα δεδομένα της τότε εποχής – απαγορευμένος έρωτας. Περιγράφει τη σχέση των δύο 

νέων, τα συναισθήματα τους αλλά και τα εμπόδια που παρουσιάζονται στη ζωή τους. Η 

Ισμήνη μένει ορφανή καθώς ο πατέρας της συλλαμβάνεται και η μητέρα της εκτελείται 

και έτσι καταφεύγει σε συγγενείς. Δουλεύει σκληρά στο φούρνο του θείου της ώσπου 

επιστρέφει στη Σμύρνη και πληροφορείται από την μητέρα του Οσμάν, Αϊμέ πως ο 

Οσμάν παντρεύεται. Στοχευμένα, η Αϊμέ λέει ψέματα στην Ισμήνη πιστεύοντας πως αυτό 

θα ωφελήσει το γιο της. Ομοίως λέει στον Οσμάν πώς η Ισμήνη παντρεύεται. Το ψέμα 

τελικά αποκαλύπτεται, οι δυο νέοι συναντιούνται και περνάνε τη νύχτα μαζί. Παράλληλα 

εξελίσσεται το δράμα της καταστροφής. Η Ισμήνη επιβιβάζεται στο γαλλικό πλοίο προς 

Ελλάδα καθώς ο Οσμάν σε μια στιγμή δειλίας την εγκαταλείπει. Στο πλοίο, γνωρίζεται με 

την Άννα μια νεαρή κοπέλα αρμενικής καταγωγής η οποία με τη καταστροφή έχασε όλη 

της την οικογένεια. Οι μοίρες τους ενώνονται και μετά την αποβίβασή τους στο Πειραιά 

πορεύονται μαζί. Η απόγνωση τις οδηγεί στο σπίτι της Μαντάμ Ζορζέτ όπου αντέχουν ένα 



μήνα, τον Οκτώβρη της ντροπής όπως τον ονομάζουν. Ο οίκος μόδας « Παριζιέν» είναι ο 

επόμενος σταθμός τους. Εκεί η Ισμήνη χτίζει την καριέρα της. Ανακαλύπτει ότι είναι 

έγκυος και με συνοπτικές διαδικασίες παντρεύτηκε τον Λεωνίδα Μαθιόπουλο, έναν 

αξιότιμο και εύπορο χήρο με έναν γιο, το Χριστόφορο. Σε μικρό χρονικό διάστημα η 

Ισμήνη γεννά την Φωτεινή και σκεπτόμενη της ημερομηνίες επιβεβαιώνει τη ταυτότητα 

του πατέρα που δεν είναι άλλη παρά του Οσμάν. Η αδελφή του Λεωνίδα, Ειρήνη από την 

αρχή έδειξε την αντιπάθειά της προς την  Ισμήνη λόγω της γρήγορης εγκυμοσύνης αλλά 

και της ιδέας της πως η «Σμυρνιά» όπως την αποκαλεί, εκμεταλλεύεται τον αδελφό της. 

Ο Λεωνίδας φαίνεται να γνώριζε πως η Φωτεινή δεν ήταν κόρη του, αλλά αυτό δεν τον 

εμπόδισε να της σταθεί σωστός πατέρας. Τα πράγματα περιπλέκονται όταν ο γιός της 

Ειρήνης, Αντώνης  γυρίζει από το εξωτερικό. Ο Αντώνης, όπως φαίνεται από τη διήγηση 

είναι ένας άνθρωπος χωρίς αρχές και ηθικές αναστολές, είναι ατομικιστής και αδιάφορος 

για τα συναισθήματα των άλλων. Ωστόσο η εξωτερική του εμφάνιση και επιβλητικότητα 

εξαπατούν και κρύβουν τον ανήθικο χαρακτήρα του. Έτσι καταφέρνει να παρασύρει την 

Άννα που σε αυτή τη φάση της ζωής της είναι πολύ ευάλωτη λόγω των καταστάσεων που 

έζησε. Η Ειρήνη φαίνεται να εκμεταλλεύεται οικονομικά τον αδελφό της προς όφελος 

του γιού της. Όμως μη θέλοντας να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση η Ειρήνη προσπαθεί να 

πείσει το γιο της να συμμορφωθεί. Έτσι ο Αντώνης αναζητώντας μια αδύναμη κοπέλα, 

μια κοπέλα που θα μπορούσε εύκολα να χειραγωγήσει επιλέγει μια εβραιοπούλα, τη 

Ρεβέκκα. Παρά τις διαφωνίες του πατέρας της για τον Αντώνη, η Ρεβέκκα τον 

παντρεύεται. Η Άννα λόγω αυτού φεύγει στη Πάτρα. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Αντώνης 

δεν άλλαξε χαρακτήρα, κακοποιεί τη Ρεβέκκα κάθε φορά που στέκεται απέναντί του. 

Παράλληλα η Ισμήνη γεννά το δεύτερο παιδί της, τον Πάτροκλο και ο Λεωνίδας 

αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με τη καρδιά του.  Μετά από λίγο και καιρό πεθαίνει 

αφότου έχει αποκαλυφθεί το μυστικό της για τη Φωτεινή. Η Άννα στη Πάτρα 

παντρεύεται το Γιώργη και αποκτά τη Σοφία. Ο Χριστόφορος, ο θετός γιός της Ισμήνης, 

περνάει στη σχολή Ευελπίδων όμως η κλίση του προς τη ποίηση φαίνεται να είναι πιο 

ισχυρή. Μια παρεξήγηση τον οδηγεί στο χείλος της εξορίας, ωστόσο με τη συμβολή ενός 

οικογενειακού φίλου, του Ρίζου, η κατάσταση σώζεται. Ο πόλεμος με τους Ιταλούς τον 

αναγκάζει να καταταγεί και πάλι. Η σχέση του με τη Φωτεινή γίνεται όλο και 

περισσότερο στενή παύοντας από ένα σημείο και μετά να είναι αδελφική. Μια αμοιβαία 

ερωτική έλξη ενώνει και τους δύο που εκφράζεται με αφορμή τον πόλεμο. Η Ισμήνη 



υποψιάζεται την όλη κατάσταση με το Χριστόφορο και τη Φωτεινή αλλά διστάζει να πει 

την αλήθεια. Οι δυο νέοι, ο καθένας με τον τρόπο του, επιδιώκουν το θάνατο 

πιστεύοντας πως αυτή είναι η λύση στο πρόβλημά τους. Η Ισμήνη εξομολογείται το 

μυστικό στη Φωτεινή και εκείνη επιλέγει να παντρευτεί κάποιον άλλον. Ο Χριστόφορος 

επιστρέφει ανάπηρος. Βρισκόμαστε στο Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο και το πρόβλημα είναι το 

γεγονός πως η Ρεβέκκα είναι Εβραία. Η Ισμήνη εκδίδει πλαστά χαρτιά για τη Ρεβέκκα και 

ο Χριστόφορος υποδύεται τον άνδρα της. Ένας γερμανός αξιωματικός, ο Φραντς 

επιτάσσει το σπίτι της οικογένειας. Η Ρεβέκκα ως λάτρης της μουσικής και της τέχνης 

ερωτεύεται τον Φράντς με τον  οποίο μοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα. Ωστόσο ο 

φανατισμός και οι ρατσιστικές συζητήσεις δεν θα μπορούσαν να λείπουν από τη 

καθημερινότητά τους. Παράλληλα στη Πάτρα, η Άννα αποκτά τον δεύτερο παιδί της, τη 

Γιασεμή και  ο Γιώργης με το επαναστατικό του πνεύμα εντάσσεται στην ομάδα των 

ανταρτών. Μέτα από επίθεση των Γερμανών στο σπίτι του, σκοτώνεται αυτός και η κόρη 

του Γιασεμή. Η Άννα καταρρακωμένη ψυχολογικά από τη απώλειά της, παραδίδει τη 

Σοφία στην Ισμήνη και γεμάτη θυμό και μίσος μπαίνει στην αντίσταση. Ο Αντώνης, 

σύζυγος της Ρεβέκκας, μετά από μακροχρόνια απουσία επιστρέφει και αποκαλύπτεται 

ως καταδότης των Γερμανών. Αποκαλύπτει τη εθνικοθρησκευτικότητά της Ρεβέκκας στον 

Φραντς καταδικάζοντας έτσι τη Ρεβέκκα σε θάνατο. Η Φωτεινή αποκαλύπτει την αλήθεια 

στο Χριστόφορο πως δεν είναι αδέλφια και έτσι είναι ελεύθεροι να ζήσουν τον έρωτα 

σου. Τελειώνει ο πόλεμος, Ο Χριστόφορος με τη Φωτεινή παντρεύονται και κάνουν το 

πρώτο τους παιδί το Λεωνίδα. Η Ειρήνη συμφιλιώνεται με την Ισμήνη μετά το θάνατο του 

Λεωνίδα. Ύστερα από μια ακόμα προδοσία του Αντώνη, η Ειρήνη δολοφονεί το γιό της 

και πηγαίνει στο ψυχιατρείου όπου μετά από λίγο καιρό πεθαίνει. Η Ισμήνη προσπαθεί 

να ανακάμψει οικονομικά την επιχείρηση της. Η Φωτεινή αποκτά το δεύτερο της παιδί, 

το Σίμο και ο Χριστόφορος εξασκεί το καλλιτεχνικό του ταλέντο. Η Άννα και η Ισμήνη 

αναπολούν τις παλιές καλές εποχές στη Σμύρνη και σκέφτονται ένα ταξίδι επιστροφής. 

Ωστόσο το ταξίδι δεν πραγματοποιείται ποτέ λόγω  της ασθένειας της Άννας. Η Σοφία, η 

κόρη της Άννας έγινε ηθοποιός και η σχέση της με τη μητέρας της είναι από τις 

χειρότερες καθώς δεν μπορεί ακόμα να τη συγχωρέσει που την εγκατέλειψε στα χρόνια 

της Κατοχής. Αλλάζοντας πολιτικό κλίμα, με το πραξικόπημα του Παπαδόπουλου και 

άλλων η Ισμήνη ανακαλύπτει το βιβλίο του Οσμάν Κεντίρ με τίτλο «Jasmin». Ο Οσμάν ζει 

ακόμα και δεν την έχει ξεχάσει καθώς το βιβλίο του μιλάει για την αγάπη τους. Ωστόσο, η 



Ισμήνη διστάζει να επικοινωνήσει μαζί του  διότι η ασθένεια της Άννας είναι πολύ πιο 

σημαντική. Η Φωτεινή παρά το προχωρημένο της ηλικίας της ρισκάρει μια τρίτη 

εγκυμοσύνη. Ο Χριστόφορος είναι έτοιμος να ανεβάσει το έργο του στο θέατρο έχοντας 

ως πρωταγωνίστρια τη Σοφία. Η Σοφία συνεχίζει να αρνείται τη μάνα της. Η σχέση της 

Σοφίας με το Χριστόφορο γίνεται πιο στενή ώσπου ένα φιλί τους ενώνει προκαλώντας 

τύψεις στο Χριστόφορο για τη Φωτεινή αλλά και ικανοποίηση για τη χαρά που δεν έζησε. 

Τελικά η Άννα πεθαίνει στη πρεμιέρα της παράστασης και η Σοφία δεν προλαβαίνει να 

την αποχαιρετήσει. Λίγο πριν το τέλος της παράστασης η Ισμήνη τηλεφωνεί στο 

Χριστόφορο να έρθει αμέσως στο νοσοκομείο διότι η Φωτεινή γεννάει. Ο Χριστόφορος 

καθυστερεί προσπαθώντας με κάθε τρόπο να δικαιολογηθεί στον εαυτό του. Τελειώνει η 

παράσταση, ο Χριστόφορος φτάνει στο νοσοκομείο αλλά…:   

«…Ήρθες αργά. Αν ήσουν εδώ λίγο νωρίτερα θα την προλάβαινες. Θα της μιλούσες. 

Έφυγε με τ΄ όνομά σου στα χείλη...»  

Το παιδί που γεννήθηκε το ονόμασαν Άννα και το ανέλαβε η Ισμήνη. Ο Χριστόφορος με 

τη Σοφία κάνανε περιοδείες στο εξωτερικό και παντρευτήκανε. Ο Σίμος  ζει μια έντονη 

εφηβεία, του αρέσει το θέατρο και αγαπάει τη Μαργαρίτα. Το βράδυ  των γεγονότων του 

πολυτεχνείου δεν γυρίζει σπίτι. Ο  Χριστόφορος από το εξωτερικό ενημερώνεται για την 

απουσία του Σίμου εκείνο το βράδυ παθαίνει συγκοπή και πεθαίνει. Ο Σίμος δεν ήταν 

πότε στο Πολυτεχνείο, ήταν όμως η Μαργαρίτα. Η Ισμήνη μεταφέρεται με την Άννα την 

εγγονή της στην  Αίγινα και εκεί γνωρίζει τον Λευτέρη, έναν παλιό ναυτικό που της κρατά 

συντροφιά. Με το πόλεμο στη Κύπρο, ο Λεωνίδας, το άλλο της εγγόνι αναγκάζεται να 

καταταγεί. Μετά το τέλος του πολέμου ο Λεωνίδας δεν επιστρέφει. Ζητάει τη βοήθεια 

του Οσμάν, καθώς είχε διαβάσει στο βιβλίο του πως ήταν Διπλωμάτης, για να μάθει τι 

απέγινε ο Λεωνίδας. Ο Οσμάν ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της Ισμήνης, έρχεται 

αντιμέτωπος με μια τραγική αλήθεια : το θάνατο του παιδιού του παιδιού τους. Ο Οσμάν 

της ζητά να συναντηθούν, μετά από τόσα χρόνια. Η Ισμήνη μέσα στο πένθος για το χαμό 

του Λεωνίδα εξηγεί πως η αγάπη της αυτή έπαψε πια να έχει τη σπιρτάδα που μέχρι 

πρότινος είχε, οι γαλήνιες και τρυφερές εικόνες από τα χρόνια πριν την καταστροφή 

εξασθενούσαν στο μυαλό της : «…Μαράθηκε εκείνη η τρυφερή αγάπη μέσα της. Έγινε 

μια σκιά. Σαν μια σκιά που κλαίει... ». Η Ισμήνη έσκισε και έκαψε το γράμμα του Οσμάν 

ψιθυρίζοντας: «Έλληνες και Τούρκοι, λάδι και νερό. Πήρα το αντίο που μου χρωστούσες, 

Οσμάν. Τώρα τελειώσαμε, καλέ μου…».  



     Το τέλος της αφήγησης, σήμανε ένα μεγάλος σεισμός. Η Άννα θαμμένη στα 

συντρίμμια για αρκετές μέρες σώζεται από έναν τούρκου πυροσβέστη, τον Μουράτ. 

Πληροφορείται συγχρόνως τον θάνατο της Ισμήνης : «Την έβγαλα από τα συντρίμμια λίγο 

νωρίτερα από εσένα αλλά δεν άντεξε. Άνοιξε ελάχιστα τα μάτια της, με κοίταξε και 

ψιθύρισε ’’σεβιγιουρουμ Οσμάν’’ κι έσβησε σαν να κοιμήθηκε…». Ο Μουράτ κάνει την 

Άννα να νιώθει διαφορετικά. Μια αγάπη γεννιέται, που θα δώσει στην Άννα το έναυσμα 

για τη μεγάλη αλλαγή. Γράφει την ιστορία της γιαγιάς της ζει μέσα από τους ήρωες, ζει 

την εποχή αυτή. Παίρνει δύναμη, κουράγιο από την ενασχόλησή της αυτή ενώ ο Πέτρος 

χάνεται στην αδυναμία του. Η Άννα αφήνοντας πίσω μια ζωή που δεν της άξιζε και που 

δεν αξίζει σε κανέναν πηγαίνει στη Πόλη να συναντήσει το Μουράτ. Και όμως η τύχη δεν 

είναι με το μέρος της…ο Μουράτ είναι γιός του Οσμάν και εκείνη η εγγονή του. Δεν 

ξαναειδωθήκανε ποτέ… 

«Άσε την αγάπη να ταξιδεύει, Ίσως κάποτε να φτάσει εκεί που πρέπει, στην αρχή και το 

τέλος του κόσμου μας. Κι αν δε φτάσει ποτέ; Τότε στοιχειώνει μέσα μας ». 

 

 

7. Ποιες οι αφηγηματικές τεχνικές; ( αφηγητής, οπτική γωνία, αφηγηματικοί τρόποι) 

 

Αφηγήτρια : Άννα Μαθιοπούλου (εγγονή της Ισμήνης)  

Στις πρώτες σελίδες (11-38 σελ) και σε κάποια κεφάλαια του βιβλίου (Οκτώβρης, 

Νοέμβρης, Δεκέμβρης 1999, Γενάρης, Φλεβάρης, Μάρτης, Απρίλης, Ιούνης, Ιούλης 2000) 

είναι αυτοδιηγητική καθώς περιγράφει τη ζωή της και είναι πρωταγωνίστρια. 

Ενδοδιηγητική, δραματοποιημένη, με εσωτερική οπτική γωνία και εσωτερική εστίαση 

καθώς είναι πρόσωπο της ιστορίας, γνωρίζει όσα και τα πρόσωπα της αφήγησης και 

χρησιμοποιείται α΄ πρόσωπο.  

Στο υπόλοιπο βιβλίο η αφηγήτρια είναι ετεροδιηγητική καθώς δεν συμμετέχει στην 

ιστορία. Ενδοδιηγητική, μη δραματοποιημένη, με εξωτερική οπτική γωνία και μηδενική 

εστίαση καθώς χρησιμοποιείται γ΄πρόσωπο, ξέρει περισσότερα από τα πρόσωπα της 

ιστορίας και έχει διεισδυτική ικανότητα ως προς τα συναισθήματα των ηρώων. 

 



 

8. Ποια μέσα χρησιμοποιεί ο συγγραφέας; ( αφήγηση, περιγραφή, διάλογος)  

 

Στο βιβλίο αυτό έχουμε τον μεικτό τρόπο αφήγησης. Αρχικά υπάρχει η διήγηση από τον 

αφηγητή και παρεμβάλλονται συχνά διάλογοι εκ μέρους των ηρώων. (π.χ. σελ 37 

τελευταία παράγραφο)   

Η συγγραφέας επιλέγει να χρησιμοποιήσει και περιγραφή δίνοντας έτσι μια λεπτομερή 

εικόνα του χώρου και των ανθρώπων. (π.χ. σελ 95 4η παράγραφος)  

Ο διάλογος εντοπίζεται σε πολλά σημεία του βιβλίου και προσδίδει στο κείμενο 

θεατρικότητα, αμεσότητα και ζωντάνια. Οι διάλογοι βρίσκονται σε εισαγωγικά (π.χ. σελ 

196) 

  

9. Εκφραστικά μέσα: γλώσσα, ύφος, εκφραστικοί τρόποι 

 

Η συγγραφέας του κειμένου έχει προσεγμένη γλωσσική έκφραση. Το λεξιλόγιο χωρίς να 

είναι σύνθετο δίνει γλωσσικό πλούτο στο κείμενο. Μέσα από τους διαλόγους εκφράζεται 

η πολιτισμικότητα της κοινωνίας.  

Όσο αναφορά το ύφος του κειμένου, είναι λιτό και απλό. Η πραγματικότητα 

αποτυπώνεται σκληρή εκφράζοντας με ρεαλιστικό τρόπο τη εποχή της.  

Στη γραφή χρησιμοποιείται πλήθος επιθέτων χρωματίζοντας έτσι τους ήρωες 

αποτυπώνοντας την ηθογραφία της εποχής.  

Σχήματα λόγου όπως παρομοιώσεις («μαλακός σαν βούτυρο», «ευαίσθητος σαν φτερό» 

σελ205) και μεταφορές («τούρκικη σκιά» σελ 206, «ψημένο χώμα» σελ 214), 

εμπλουτίζουν το κείμενο.  

Η αφηγήτρια διηγείται την ιστορία χρησιμοποιώντας χρόνο ενεστώτα, κάνοντας 

ταυτοχρόνως αναδρομές στο παρελθόν χρησιμοποιώντας χρόνο παρατατικό ή αόριστο ή 

και πολλές φορές ιστορικό ενεστώτα με τον οποίο προσπαθεί να δώσει αμεσότητα και 

ζωντάνια στο κείμενό της.  

 

 

 



10. Τι αποτελεί τη πρωτοτυπία και την έλξη του βιβλίου; 

 

     Η πολυπλοκότητα της ιστορίας, οι ανατροπές της, το πρωτότυπο της αφήγησης με την 

εγγονή να αφηγείται την ιστορία της γιαγιάς της ακροβατώντας μεταξύ παρελθόντος και 

παρόντος και οι εκτενείς αφηγήσεις και περιγραφές με τρόπο συναρπαστικό προσδίδουν 

στο βιβλίο την ιδιότητα της πρωτοτυπίας και έλκουν τον αναγνώστη να αναζητήσει το 

τέλος της ιστορίας. Η συγγραφέας σε ένα βιβλίο 500 σχεδόν σελίδων καταφέρνει να 

καταγράψει ολόκληρη τη ζωή της Ισμήνης, μιας γυναίκας θύμα της μοίρας και των 

περιστάσεων  καταγράφει τα συναισθήματα της ίδιας αλλά και του κοινωνικού της 

περιβάλλοντος και δίνει στον αναγνώστη μια ρεαλιστική εικόνα της καταστροφής της 

Σμύρνης αλλά και αποτυπώνει τις τραγικές συνέπειες που μπορούν πολιτικές αποφάσεις  

να επιφέρουν στις ζωές των ανθρώπων. 

 

11. Ποια η σχέση της ιστορίας με τη πραγματικότητα ή με τα προσωπικά βιώματα του 

συγγραφέα;  

 

     Η συγγραφέας με βάση τα ιστορικά στοιχεία για τη καταστροφή της Σμύρνης χτίζει την 

ιστορία της. Παρουσιάζει αρχικά την ειρηνική συμβίωση Τούρκων- Ελλήνων κι στη 

συνέχεια παρουσιάζει την ανατροπή της γαλήνης σε όλεθρο, πόνο και θλίψη (εκτέλεση 

της Φωτεινής Καρίτογλου, μητέρας της Ισμήνης). Κάνει λόγο για την περιόδου της 

προσαρμογής στην Ελλάδα, χαρακτηριστικό παράδειγμα «ο οκτώβρης της ντροπής» 

όπου φαίνεται η μεγάλη ανάγκη της Άννας και της Ισμήνης για δουλειά και μια 

στοιχειώδη επιβίωση, καθώς η αντιμετώπιση των προσφύγων δεν ήταν η επιθυμητά 

φιλόξενη και συγκαταβατική. Ύστερα αλλάζοντας πολιτικό κλίμα, κατά τη περίοδο του Β’ 

Παγκοσμίου πολέμου παρουσιάζεται από τη συγγραφέα η βιαιότητα και η βαναυσότητα 

των Γερμανών ( θάνατος μικρής Γιασεμής και Ρεβέκκας), η επιβλητικότητά και οι 

διαστρεβλωμένες απόψεις τους  (Φραντς, ρατσιστικές πεποιθήσεις).  Ακολουθεί η 

δικτατορία του Παπαδόπουλου και οι ιστορικές αναφορές τελειώνουν με το πόλεμο της 

Κύπρου.  

12. Ο συγγραφέας του βιβλίου που διαβάστε από πού αντλεί την έμπνευσή του;  

 



     Η συγγραφέας εμπνέεται από τη Μικρασιατική καταστροφή, τις συνέπειες αυτής αλλά 

και άλλων συνταρακτικών ιστορικών γεγονότων όπως ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Έχει ως 

αρχική ιδέα την καταστροφή της Σμύρνης και στο πλαίσιο αυτό χτίζει και δημιουργεί τη 

βάση για την ιστορία της. Ξεκινά με τον μεγάλο έρωτα στη Σμύρνη και καταλήγει στην 

απογοήτευση και την αδικία για τον έρωτα αυτό, όταν πια οι δρόμοι των δυο 

ερωτευμένων έχουνε χωριστεί απότομα και οριστικά. Ωστόσο περιγράφει την ενήλικη 

ζωή της Ισμήνης, της προσφυγοπούλας από τη Σμύρνη και καταλήγει τελικά στην Αθήνα 

του 1999, με το τελευταίο συνταρακτικό γεγονός της ζωής της, ένα σεισμό που σήμανε το 

τέλος της ζωής της αλλά και το ξεκίνημα μιας  καινούργιας γεμάτης αυτογνωσία ζωής, της 

εγγονής της,  Άννας. 

 

13. Ποια εικόνα σχηματίσατε για την Μικρά Ασία  και τους κατοίκους της πριν τη 

καταστροφή; Πριν τη καταστροφή ήταν δυνατή η αρμονική συμβίωση των ελλήνων με 

τους τούρκους; 

 

     Η Σμύρνη πριν τη καταστροφή παρουσιάζεται ως ένα ειδυλλιακό μέρος. Τούρκοι και 

Έλληνες ζουν ειρηνικά, σταδιοδρομούν σε τομείς εμπορίου και σε τεχνικά επαγγέλματα 

(υφαντική, χρυσοχοϊκή, ζαχαροπλαστική), και συνυπάρχουν αρμονικά, ο κάθε πολιτισμός 

με τα δικά του ήθη και έθιμα και παραδόσεις.  Ωστόσο περιστατικά βιαιότητας και 

αδικαιολόγητου θυμού δεν λείπουν από την πλευρά των Τουρκικών αρχών. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η ξαφνική σύλληψη του Πάτροκλου, η βάναυση εκτέλεση 

της Φωτεινής και ο παραλίγον βιασμός της Ισμήνης3. Ανάμεσα στους κατοίκους επικρατεί 

φιλικότητα και συμπάθεια. Συγκεκριμένα η Αϊμέ με τη Φωτεινή4 φαίνεται να έχουν μια 

φιλική σχέση, σαν μητέρα προς μητέρα, σαν γυναίκα προς γυναίκα. Ωστόσο, στη ζωή των 

κατοίκων υπήρχαν κανόνες. Ένας άγραφος και απαράβατος κανόνας μεταξύ Ελλήνων και 

Τούρκων ήταν η απαγόρευση των γάμων μεταξύ τους. Η ισχύς και η δύναμη αυτού του 

«νόμου» φαίνεται στο κείμενο από την αντίδραση των γονέων της Ισμήνης στην ευγενική 

και ερωτική χειρονομία του Οσμάν προς την Ισμήνη5. Ο Πάτροκλος και η Φωτεινή όχι 

μόνο δεν ενέκριναν τη σχέση αυτή αλλά απαγόρευσαν στους δυο νέους να 
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συναντιούνται, όπως επίσης οι σχέσεις των δύο οικογενειών κόπηκαν απότομα και 

οριστικά. Συμπεραίνουμε λοιπόν πως η ζωή στη Σμύρνη ήταν ήρεμη και αρμονική με 

μικρές αναστατώσεις, ωστόσο δεν άργησε να έρθει η ώρα του διχασμού που θα σήμανε 

το τερματισμό της ειρηνικής συμβίωσης.  

14. Ποια εικόνα της Μικράς  Ασίας σας έδωσε το κείμενο μετά τη καταστροφή; 

 

     Η καταστροφή της Σμύρνης ήταν αποτέλεσμα πολιτικών αποφάσεων μεταξύ κρατών 

και όχι λαών, που είχε ως αποτέλεσμα την ολοσχερή διάρρηξη της πολυπολιτισμικής 

αυτής πόλης της Μ. Ασίας. Σύγχυση6, αναστάτωση, φωνές και πανικός επικρατεί  στους 

δρόμους της Σμύρνης. Κάτοικοι της Σμύρνης συγκεντρώνονται στο λιμάνι για να 

επιβιβαστούν στα πλοία προς τη Ελλάδα. Άνθρωποι ταλαιπωρημένοι χωρίς κανένα 

περιουσιακό στοιχείο φτάνουν στη «νέα πατρίδα» και αναζητούν μια νέα ζωή. Στη 

Σμύρνη αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια αξιοπρεπή ζωή, τη δουλειά τους και τα υπάρχοντά 

τους. Φτάνοντας τώρα στην Ελλάδα είναι αφημένοι στο έλεος της τύχης τους. 

Συγκεκριμένα στο μυθιστόρημα παρατηρούμε την Άννα με τη Ισμήνη απεγνωσμένες να 

βρούνε δουλειά και να επιβιώσουν στοιχειωδώς. Η απόγνωσή τους τις οδηγεί σε 

εργοδότες που τις κακομεταχειρίζονται ή σε ασχολίες που δεν τους άρμοζαν κοινωνικά 

και ηθικά (οίκος Μαντάμ Ζορζέτ). Συμπεραίνουμε λοιπόν πως η προσαρμογή στη νέα 

πατρίδα ήταν για τους πρόσφυγες μια δύσκολη διαδικασία, που χρειαζόταν χρόνο, 

υπομονή και πάνω από όλα επιμονή και θέληση καθώς τα εμπόδια που τους 

εμφανίζονται είναι πολλά. Επίσης μια τέτοια τραυματική εμπειρία επηρεάζει σημαντικά 

τη ψυχική υγεία και ισορροπία των ανθρώπων αυτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η Άννα, η οποία φαίνεται να πέφτει θύμα της χειραγώγησης του Αντώνη, καθώς 

η εμπειρία της από τη Σμύρνη την έκανε ευάλωτη και συναισθηματικά ασταθή. 

 

15. Ποια τα οράματα των Ελλήνων της Μικράς Ασίας; 

 

Μέσα από το βιβλίο το μοναδικό όραμα των Ελλήνων της Μικράς Ασίας φαίνεται να είναι 
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το όνειρο της επιστροφής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η Ισμήνη και η Άννα που ζούσαν 

με την ελπίδα της έστω προσωρινής επιστροφής στη πατρίδα.  

16. Γιατί υπάρχει έντονη νοσταλγία γι΄ αυτόν τον ευλογημένο τόπο; Στο βιβλίο που 

διαβάσατε για τη Μικρά Ασία υπήρχαν περιγραφές στις οποίες η Μικρά Ασία 

παρουσιάζεται ως επίγειος παράδεισος; 

 

     Οι περισσότεροι πρόσφυγες τις Μικράς Ασίας ύστερα από ένα σχετικά μεγάλο χρονικό 

διάστημα παρατηρούμε πως προσαρμόζονται στο καινούργιο περιβάλλον τους. Πολλοί 

από αυτούς (Ισμήνη, Άννα), παρά τις δυσκολίες φαίνεται να δημιουργούν μια αξιοπρεπή 

ζωή στην Ελλάδα με οικογένεια, σπίτι, επαγγελματικές ασχολίες. Παρ΄ όλα αυτά, η 

Σμύρνη είναι ακόμα η μεγαλύτερή τους επιθυμία, και η νοσταλγία είναι έντονη. Οι 

αναμνήσεις και οι εμπειρίες τους είναι αυτά που κρατάνε τη μνήμη τους ακόμα ζωντανή 

στο τόπο αυτό. Συγγενείς και φίλοι που χάθηκαν εκεί, περιουσία και πολύτιμα 

οικογενειακά κειμήλια, τα υπάρχοντά τους, τα ήθη και οι παραδόσεις τους βρίσκονται 

ακόμα εκεί και τους θυμίζουν τη Σμύρνη στην οποία ζήσανε πολλά χρόνια της ζωής τους. 

Ας μην ξεχνάμε βέβαια και την ομορφιά του τόπου αυτού που δεν μοιάζει με καμία άλλη 

και έχει μια μοναδικότητα. Έτσι η Σμύρνη ήταν, είναι και θα είναι για τους ανθρώπους 

αυτούς η πόλη ο ευλογημένος τόπος τους 

 

 

17. Ποιες οι σχέσεις των Ελλήνων με ανθρώπους διαφορετικής εθνικής  και θρησκευτικής 

ταυτότητας; 

 

     Μέσα από την αφήγηση του βιβλίου, διαπιστώνουμε πως οι σχέσεις μεταξύ Ελλήνων 

και ανθρώπων διαφορετικής εθνικής και θρησκευτικής ταυτότητας (Τούρκοι, Αρμένιοι, 

Εβραίοι) ήταν ειρηνικές και αρμονικές. Επικρατούσε μια φιλικότητα και διαλλακτικότητα, 

μια συνεννόηση. Οι σχέσεις τους ήταν και επαγγελματικές και κοινωνικές. Παρατηρούμε 

στη Σμύρνη πως Έλληνες και Τούρκοι διαπλέκονται και ακμάζουν στον οικονομικό και 

επαγγελματικό τομέα. Με τον τρόπο αυτόν τα ήθη, τα έθιμα, οι θρησκευτικές 

παραδόσεις, οι νοοτροπίες και των δυο πολιτισμών αναμειγνύονται και προοδεύουν. Οι 



λαοί και οι πολιτισμικές ταυτότητες που τις χαρακτηρίζουν δεν είναι στατικές και η 

σύνθεση των πολιτισμών προσδίδει πλούτο και εξελίσσει τους πολιτισμούς. Έτσι 

παρατηρούμε τη Σμύρνη να αποτελεί, την εποχή εκείνη, την πιο πολυπολιτισμική πόλη 

της Μικράς Ασίας.  

 

18. Πέρα από τον ανθρώπινο πόνο, που επέφεραν οι διώξεις και ο ξεριζωμός, υπάρχουν  

και στιγμές ανθρωπιάς και αδελφοσύνης μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων, που 

ζούσαν στα ίδια μέρη; 

 

     Με το ξέσπασμα της αναστάτωσης, η Ισμήνη βρίσκεται στο λιμάνι και προσφέρει τη 

βοήθεια της σε όποιον την επιθυμεί και τη χρειάζεται, καθώς ο ξεριζωμός ήταν 

απότομος. Στη συνέχεια βλέπουμε τη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ της Άννας και της 

Ισμήνης, υπερβαίνοντας όλα τα εμπόδια, εθνικά και θρησκευτικά, που θα μπορούσε να 

τις χωρίσει7. 

 

19. Στο βιβλίο που διαβάσατε για τη Μικρά Ασία υπήρχε μόνο πόλεμος, ξεσηκωμός, 

πόνος και θλίψη; 

 

     Η διήγηση ξεκινά με την αρμονική συμβίωση των αλλοεθνών στη Σμύρνη και 

καταλήγει στον όλεθρο του πολέμου, του πόνου και της καταστροφής. Συνεχίζει με το 

ξεκίνημα μιας δεύτερης ζωής μακριά από την ‘πατρίδα’ που δεν μπόρεσε ποτέ να κάνει 

δική της. Ωστόσο από το μυθιστόρημα δεν λείπουν οι ευτυχισμένες και χαρωπές στιγμές 

καθώς σε αυτό περιγράφεται ο έρωτας δύο νέων, η οικονομική άνθιση ενός ανθρώπου, η 

δημιουργία οικογένειας.  

 

 

 

 

20. Πριν τη καταστροφή υπήρχε η δυνατότητα ευημερίας και προκοπής των Ελλήνων της 
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Μικράς Ασίας; 

 

Οι συνθήκες ευημερίας και προκοπής χαρακτήριζαν τη καθημερινότητα των Ελλήνων της 

Μικράς Ασίας. Άλλωστε ζούσαν με την ελπίδα της επιστροφής. Αυτό αποδείκνυε τις 

ιδανικές συνθήκες στις οποίες ζούσαν πριν τον βίαιο ξεριζωμό τους.  

21.Στο βιβλίο που διαβάσατε για τη Μικρά Ασία υπήρχαν πλήθη αξιόλογων ανθρώπων, 

που οι σχέσεις τους στηριζόταν στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και αγάπη χωρίς φυλετικές , 

εθνικές και θρησκευτικές αναστολές; 

 

    Απόδειξη της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αγάπης χωρίς φυλετικές , εθνικές και 

θρησκευτικές αναστολές ήταν η σχέση της Άννας με την Ισμήνη. Αυτό φαίνεται από την 

ταύτιση των δυο αυτών κοριτσιών από την πρώτη στιγμή που γνωρίστηκαν κάτω από 

πολύ δύσκολες συνθήκες, ως το θάνατο της Άννας στην αγκαλιά της Ισμήνης. Η μια 

στήριζε την άλλη, στα εύκολα και στα δύσκολα, στις χαρές και τις λύπες. 

 

22. Στο βιβλίο που διαβάσατε για τη Μικρά Ασία διακρίνατε συνήθειες, εμπειρίες, 

νοοτροπίες, ιδιαίτερες στάσεις ζωής, ‘κομμάτια σοφίας’ που σας βοήθησαν να 

αντικρύσετε τη ζωή και την ιστορία από ένα διαφορετικό πρίσμα; 

 

     Στο πρόσωπο της Ισμήνης καθρεφτίζεται η δύναμη ενός ολόκληρου λαού που παρόλο 

που του στέρησαν τα πάντα κατάφερε μέσα από απώλειες (θάνατος γονέων), προδοσίες 

(Οσμάν), αντιξοότητες να βρει τη δύναμη να ξεκινήσει από το μηδέν σε μια ξένη χώρα, σε 

μια νέα πατρίδα και να χτίσει μια ζωή έχοντας πάντα μέσα της τη νοσταλγία της πατρίδας 

που έχασε και ενός ανεκπλήρωτου έρωτα που δεν ξεπέρασε ποτέ. Η στάση ζωής της 

Ισμήνης και η σοφία με την οποία αντιμετώπισε όλα όσα αναγκάστηκε να υπομείνει μας 

δίνει δίδαγμα ζωής ότι ποτέ δεν πρέπει να εγκαταλείπουμε την προσπάθεια επιβίωσης 

και δεν μας επιτρέπεται να ηττηθούμε από τη ζωή, γιατί η ζωή περιέχει το θάνατο. 

 

 



ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΠΕΘΑΙΝΑΝ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ 

                                                                              ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΗΣ 

  

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΕΡΒΕΡΗ,  ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Β1 ΤΟΥ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ   

 

Ο συγγραφέας δημοσιογράφος και πρώην  υπουργός δίνει με κάθε λεπτομέρεια τις 

ιστορίες που άκουσε από τους πρόσφυγες συγγενείς του, όταν αυτοί κατάφεραν να 

γλυτώσουν από την καταστροφή της Σμύρνης. Χρησιμοποιεί όλα τα εκφραστικά μέσα, 

ενώ ο ίδιος είναι ένας παντογνώστης παρατηρητής που διαβάζει κυρίως την ψυχή και 

τις σκέψεις των πρωταγωνιστών του. 

      -Αλλάχ  ,   Αλλάχ,    γιατί μου τo έκανες αυτό;  αναρωτήθηκε ο Μουσταφάς ο 

Ζαπτιές, μόλις άδειασε το χωριό από τους Έλληνες.  Κι εσύ Αγιά Παρασκευή,  γιατί μου 

το έγιανες το μάτι;    Καλύτερα να μ άφηνες στραβό να μην δω αυτά που βλέπω. 

Ήμουν Τούρκος,  σαν ήρθα στο χωριό, μα τώρα είμαι πιο πολύ Μεγαλοχωριανός.  Δεν 



μ’ έχουν εμπιστοσύνη οι δικοί μου, αν και δεν είμαι σίγουρος  πια ποιοι είναι  δικοί 

μου και ποιοι όχι.                                                                                      

-Κλείδωσα, είπε, η Κόνα Παρασκευή, μην μπουν τα αγρίμια. Μα άφηκα το κλειδί στο 

περβάζι.  

-  Το μόνο που σκέπτομαι, μην άφηκα ανοιχτό το παράθυρο της αποθήκης και μπουν  

ζουζούνια, και πάει ο καρπός   στενοχωρήθηκε η Κατίνγκω. 

-Μωρέ, πόσο θα μείνουμε εδώ;  έτσι και περάσει η αντάρα, θα μπούμε ξανά στις 

τράτες να γυρίσουμε. Έτσι δεν έγινε και το  ΄14,  είπε η Μαργίτσα; 

   Αμ δε….………    

Η Αντζελ, μια Γιουνάνισσα (δηλαδή από την Ιωνία),  ζει χρόνια στην Αγγλία, 

επισκέπτεται όμως την Σμύρνη, για να κάνει μία έρευνα για το διδακτορικό της. Όταν 

ήταν παιδί, πάντα ταξίδευε με την φαντασία της στην Σμύρνη, μέσα από τα μάτια της 

γιαγιάς της,  που ήταν πρόσφυγας από το Μπουρνόβα.  Εκεί συναντιέται με την 

τελευταία εναπομείνασα συγγενή της, τη   Μιριάμ,  και το κουβάρι  των αναμνήσεων 

ξετυλίγεται. Η  οικογένεια Συμεών Συμεωνίδη  μπαίνει στο στόχαστρο των Τούρκων 

για την περιουσία της  και ξεκλιρίζεται.   Ο πατέρας φυλακή χωρίς σοβαρό 

κατηγορητήριο, και τα παιδιά (Η Μυριάμ, ο Αλέξης και η Αγγελικούλα) υπό την 

προστασία του Τούρκου συνεταίρου Καρίμ. Η   Σμύρνη μία πόλη φάντασμα και οι 

γκιαούρ-ισμύρ τα φαντάσματα της. Ο Κεμάλ γνωρίζει ότι ο παρανοϊκός στρατηγός του 

Νουρεντίν, έδωσε διαταγή να καεί η Σμύρνη, μα πρέπει να τον καλύψει, με τον όρο να 

μαζέψει όλα τα πτώματα από τον κόλπο. Μέσα στον πανικό η Αγγελικούλα χάνεται και 

κανείς δεν γνωρίζει τι απέγινε παρά μόνον ένας ασκητής  σκαρφαλωμένος στο βουνό 

της Νιόβης,  στα βάθη της Τουρκίας. Είναι ο Μουσταφά αυτός που την έσφαξε στην 

προσπάθεια του να τη σώσει,  όταν τον έζωσαν οι τσέτες.  Αυτό είναι το κρίμα ενός 

ζαπτιέ, του Μουσταφά, που έζησε όλη του τη ζωή πασχίζοντας να εξασφαλίσει μια 

θέση στον παράδεισο. Και τέλειωσε έτσι που μήτε η κόλαση να μην τον θέλει. Μέσα 

λοιπόν από το βιβλίο αυτό είδα δύο εικόνες της Μ. Ασίας. Η πρώτη της ευημερίας και 

της αδελφοσύνης τούρκων κι ελλήνων. Ένας κήπος της Εδέμ, όπου βασίλευε η αγάπη 



χωρίς φυλετικές διαφορές. Ενώ η δεύτερη της εξαθλίωσης, της τρομοκρατίας, της 

προδοσίας και της φωτιάς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ « ΛΕΩΝΗΣ»  ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΘΕΟΤΟΚΑ 

ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Α2 ΠΑΛΛΑ ΕΛΕΝΗ 

        Το  μυθιστόρημα «ΛΕΩΝΗΣ» είναι έργο  του  Έλληνα συγγραφέα της γενιάς του  ’30  

Γιώργου  Θεοτοκά. Το βιβλίο αυτό γράφτηκε το 1940. Ο ίδιος το χαρακτηρίζει: «… ένα μικρό 

εξομολογητικό μυθιστόρημα» ενός ανθρώπου που ανήκει σε μία άτυχη εποχή. Είναι, λοιπόν, ο 

Λεωνής (1940), μυθιστόρημα το οποίο παρουσιάζει τις ανησυχίες του εφήβου Λεωνή (που είναι 

προσωπείο του συγγραφέα) με φόντο μια ταραγμένη εποχή. Ο πόλεμος, καθοριστικό γεγονός στη 

ζωή του ήρωα, τον υποχρεώνει να αντιδράσει μέσω της τέχνης. Περίληψη 

Ο Λεωνής, από μικρός αγαπούσε τη ζωγραφική. Ζωγράφιζε στο λευκό χαρτί, αλλά σκεφτόταν 

ζωγραφισμένους και τους μεγάλους άσπρους τοίχους της πόλης.  Έπαιζε με τα μολυβένια στρατιωτάκια του,  

οργάνωνε  μάχες και  παρελάσεις και  διάβαζε  ποιήματα.   Μεγάλη αδυναμία είχε ο Λεωνής στον παππού 

του, λεβέντη γέρο, που ενέπνεε μεγάλο σεβασμό σε όλους τους συντοπίτες του ακόμη και στους Τούρκους 

αστυνομικούς.    Ο ήρωας  πέρασε τα παιδικά του χρόνια στη σκιά του ξεσπάσματος του Α΄ παγκοσμίου 



πολέμου. Στο σπίτι αλλά και στις γειτονιές της Πόλης οι συζητήσεις για τον πόλεμο ήταν συχνές και έντονες. 

Ο συγγραφέας κάνει μια ανάπαυλα στο πολεμικό κλίμα και περιγράφει το Δημοτικό Κήπο του Ταξιμιού με 

τα ζωηρά χρώματα, τα λουλούδια και τα δέντρα του, τις χαβούζες με τα διάφορα είδη ψαριών, τους χώρους 

για τα παιχνίδια των παιδιών και τα παιχνίδια, το καφενείο, την πέτρινη εξέδρα της μεγάλης ορχήστρας κ.ά. 

Όλα  ήταν πολύ όμορφα για το Λεωνή.   Ο  πόλεμος  σκίασε και τα παιχνίδια. Τα παιδιά δεν έπαιζαν πια 

βαρελάκια, σκλαβάκια, το μπίκο και το κλέφτικο, αλλά πήραν τα ονόματα των μεγάλων δυνάμεων και 

έπαιζαν το μεγάλο πόλεμο.   Το κλίμα του πολέμου είχε γίνει πιο έντονο, στους δρόμους της πόλης περνούσε 

ο στρατός, τα σχολεία είχαν επιταχθεί για νοσοκομεία. Τα παιδιά έβλεπαν τις καταστροφές του πολέμου στις 

γειτονιές της άλλοτε Βασιλεύουσας. Ο κόσμος εγκατέλειπε τα σπίτια του προσπαθώντας να γλιτώσει απ’ τη 

φωτιά. Ο Λεωνής πηγαίνει να μείνει στο σπίτι των παππούδων του που δεν κινδύνευε ποτέ.   Τα τρόφιμα 

είχαν αρχίσει να παρουσιάζουν ελλείψεις  και  υπάρχουν επιδημικές ασθένειες, όπως τύφος και χολέρα. Οι 

βομβαρδισμοί συνεχίζονταν, ο Λεωνής, οι φίλοι του και όλος ο κόσμος τρύπωναν στα καταφύγια για να 

γλιτώσουν. Εκεί γίνονταν συζητήσεις γύρω από τον πόλεμο. Όταν τελείωναν οι αερομαχίες και οι 

βομβαρδισμοί η Πόλη έβρισκε πάλι τους ρυθμούς της.   

 

Η   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΗΓΗΣΗ 

       

Ένα μεγάλο μέρος του Λεωνή διαδραματίζεται σ’  αυτό το κέντρο του κόσμου .  Δεν έχει σημασία ότι η 

τεράστια αυτή πόλη ανήκει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αφού η δυναμική παρουσία των Ελλήνων μέσα σ’ 

αυτή έφτασε να είναι ταυτόσημη με την οικονομική (εμπορική και τραπεζική), διεθνή πολιτική και κοινωνική 

ζωή της. Οι Έλληνες αποτελούν ένα από τα πολυπληθέστερα και δυναμικότερα τμήματα των κατοίκων της. 

Ζούσαν σε συμπαγείς συγκεκριμένες συνοικίες όπως το Μακροχώρι, το Κοντοσκάλι, τα Ταταύλα, τα 

Πριγκηπόννησα, τα προάστια του Βοσπόρου και αλλού. Σύμφωνα με την απογραφή του 1905-6 μόνο η 

κοινότητα του Πέραν, κεντρικής συνοικίας της Πόλης αριθμούσε περίπου  30.000 Έλληνες. Στο Πέραν είναι και 

ο Δημοτικός Κήπος του Ταξιμιού που ο Λεωνής περνά τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της εφηβείας του. Η γιαγιά 

του Λεωνή είναι από τη συνοικία Φανάρι, που αποτελούσε το θρησκευτικό κέντρο του ορθόδοξου 

ελληνισμού.   



Μέσα από το  κείμενο διαπιστώνουμε ότι το εθνικό πλαίσιο  της Πόλης είναι πολυπολιτισμικό: Τούρκοι, 

Έλληνες, Αρμένιοι, Λεβαντίνοι, λογής λογής  Ευρωπαϊοι, Εβραίοι, Αρβανίτες.  Όπως φαίνεται από το κείμενο, 

οι σχέσεις τους ήταν αρμονικές, χωρίς έντονα προβλήματα, χωρίς όμως να λείπουν και κάποιες 

προκαταλήψεις και καχυποψία ανάμεσα στις εθνότητες: π. χ. ο Λεωνής δεν μπορούσε να δεχτεί ότι κάποιος 

Βυζαντινός Αυτοκράτορας είχε αρμένικη καταγωγή.   

 Όσον αφορά στη γλώσσα, δεν πρέπει να υπήρχαν ιδιαίτερα προβλήματα γιατί μάλλον τα ελληνικά τα 

μιλούσαν και τα καταλάβαιναν οι περισσότεροι από τους κατοίκους, ακόμα και αν δεν ήταν Έλληνες. Οι ίδιοι 

οι Έλληνες φαίνεται ότι είχαν καταφέρει να βρουν σημεία ισορροπίας και συνύπαρξης με τον τουρκικό 

πληθυσμό και τα μέλη των υπόλοιπων εθνοτήτων μέσα στην Κωνσταντινούπολη.  Επιπλέον φαίνεται πως 

είχαν αφιερώσει όλες τις δυνάμεις τους στην υπεράσπιση της θρησκείας και του ελληνικού πολιτισμού. 

Πολλοί δε από αυτούς αγνοούσαν εντελώς τα τουρκικά. Όπως φαίνεται μέσα από το κείμενο η διδασκαλία 

της τουρκικής γλώσσας έγινε υποχρεωτική με την έναρξη του πολέμου.   Από τις αναφορές στα σχολεία του 

Λεωνή και από ιστορικά στοιχεία γνωρίζουμε ότι η αυτοδύναμη  ισχυρή ελληνική  εθνική ομάδα είχε 

αναπτύξει κάθε είδους δράση. Είχε μεγάλο αριθμό εκπαιδευτηρίων, συλλόγους φιλολογικούς, πολιτιστικούς, 

λέσχες, αδερφάτα,  φιλανθρωπικά καταστήματα,  εφημερίδες, θέατρα, κινηματογράφους, ενημερωνόταν 

συστηματικά για τα μουσικά δρώμενα.  Στην Κωνσταντινούπολη υπήρχαν τέσσερεις μεγάλες τράπεζες των 

οποίων όλοι οι ιδρυτές αλλά και οι διευθυντές ήταν Έλληνες.  Από τις περίπου σαράντα ιδιωτικές τράπεζες 

στις αρχές του 20ου  αιώνα στην Πόλη, οι δώδεκα ήταν ελληνικές και υπήρχαν αρκετοί Έλληνες τραπεζίτες 

χρηματιστές που έφτασαν να υπηρετούν και   στην αυλή του Σουλτάνου. Χάρη σ’ αυτή την οικονομική και 

πολιτιστική τους άνθιση οι Έλληνες της Πόλης απολάμβαναν τον γενικό σεβασμό των άλλων εθνοτήτων και 

πολλά ζηλευτά προνόμια. Εξάλλου η επαφή τους με τις άλλες πολιτισμικές απόψεις δημιούργησαν και νέες 

απόψεις όχι τόσο συντηρητικές, όσο στις προηγούμενες γενιές. Βλέπουμε  π. χ. τη διαφορά στις 

πατροπαράδοτες αρχές του παππού του Λεωνή και τις νέες αντιλήψεις των φίλων του Λεωνή. Οι γιορτές, οι 

συναθροίσεις, οι θρησκευτικές τελετές, η πλούσια εκπαιδευτική και καλλιτεχνική κίνηση της ελληνικής 

κοινότητας, της δίνει την ευκαιρία να αναδεικνύεται συνεχώς και να παραμένει ενωμένη και πολύ ισχυρή.  

Ιδιαίτερα οι κοσμικές συγκεντρώσεις με μουσική και χορό και τις ευρωπαϊκές ενδυμασίες φανερώνουν υψηλό 

βιοτικό επίπεδο και κοσμοπολίτικη διάθεση. 

 Όλα αυτά τα στοιχεία εντυπώθηκαν βαθιά στις ψυχές και έγιναν πολύτιμες αναμνήσεις από τη στιγμή που 

ο Θεοτοκάς είδε τον τόπο των παιδικών του χρόνων να χάνεται. Μαζί με αυτόν και ένα μεγάλο πλήθος 



Ελλήνων της Πόλης, αλλά και άλλων περιοχών του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας έχασαν βίαια και οριστικά 

τις προαιώνιες ελληνικές κοιτίδες τους. 

Πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, ένα παιδί σαν τον Λεωνή που έζησε όλα τα παραπάνω να μην πιστεύει ότι μαζί 

με την παιδική του αθωότητα έχασε και τον Παράδεισο που αντιπροσώπευε η Πόλη των πόλεων; 

 

 

 ΣΤΡΑΤΗ ΔΟΥΚΑ : Η Ιστορία ενός αιχμαλώτου 

 

Το βιβλίο παρουσιάζουν οι μαθητές  του Β1 : Αντώνογλου Δημήτρης   

                                                             Καραμβάλης  Νίκος 

 

Συγγραφέας της νουβέλας με τίτλο «Η Ιστορία ενός αιχμαλώτου» είναι ο Στρατής 

Δούκας. Έζησε την περίοδο 1895-1983. 

Ο τίτλος δηλώνει το κυρίως θέμα της ιστορίας, στην οποία πρωταγωνιστεί ένας  

αιχμάλωτος των Τούρκων στη Μικρά Ασία. 

Ο Δούκας αντλεί το θέμα του από προσωπική εμπειρία, η οποία μάλιστα στιγμάτισε τη  

ζωή του και ενέπνευσε πολλούς μεταγενέστερους συγγραφείς και καλλιτέχνες. 

Στόχος του συγγραφέα είναι  να γνωστοποιήσει στο ευρύτερο κοινό το βίωμα του και 

περισσότερο να ευαισθητοποιήσει τον αναγνώστη σε ό, τι αφορά τις απάνθρωπες 

συνθήκες που επικρατούσαν την περίοδο της Μικρασιατικής καταστροφής. Η ιστορία 

διαδραματίζεται σε αρκετές διαφορετικές περιοχές της Μ. Ασίας όπου ο 

πρωταγωνιστής αγωνίζεται για την επιβίωση του και απαρνείται ακόμα και το ήθος 

του. Ενώ μέσα από την αφήγηση προκύπτει  πως πριν τη μικρασιατική καταστροφή η 

συμβίωση Ελλήνων και Τούρκων ήταν, θα λέγαμε, αρμονική. 

Η υπόθεση του έργου αναφέρεται στην αιχμαλωσία, τις περιπέτειες και την τελική 

διάσωση ενός Έλληνα στρατιώτη, ο οποίος κατά την καταστροφή της Σμύρνης (1922) 

συνελήφθη και οδηγήθηκε στο εσωτερικό της Τουρκίας. Με τρόπο παραστατικό και 



ύφος γλαφυρό εξιστορούνται οι κακουχίες, τα δεινά, η φυσική και ηθική ταλαιπωρία 

του βασικού προσώπου, και αναδεικνύεται το ψυχικό του σθένος, καθώς, στην 

προσπάθεια για επιβίωση, αναγκάζεται να υποδυθεί τον Τούρκο και, εργαζόμενος για 

μεγάλο διάστημα σε κάποιο υποστατικό της Μ. Ασίας, καταφέρνει τελικά να 

δραπετεύσει και να σωθεί. 

Η ιστορία του αιχμαλώτου 

Τα πρόσωπα της ιστορίας είναι οι Τούρκοι κυρίαρχοι  και οι αιχμάλωτοι Έλληνες 

Μικρασιάτες. Η ιστορία αφηγείται  πραγματικά γεγονότα που έζησε ο βασικός ήρωας  

κατά την περίοδο της μικρασιατικής καταστροφής. Από τo κείμενο μπορούμε να 

αντλήσουμε πολλές πληροφορίες για τη ζωή Ελλήνων και μουσουλμάνων της Μ. 

Ασίας στις αρχές του 20ου αι. Κυρίαρχο στοιχείο της ζωής των ανθρώπων είναι η 

θρησκεία, η οποία καθορίζει την ταυτότητα των ανθρώπων, τις ηθικές τους αξίες, 

αλλά και την καθημερινή και κοινωνική τους ζωή. Αυτό αφορά κυρίως  τη 

μουσουλμανική θρησκεία με το αυστηρό τυπικό της (νηστεία, σαρακοστή, προσευχή), 

αλλά και τις μεγάλες θρησκευτικές γιορτές που απαιτούν καθολική συμμετοχή με το 

ανάλογο  γιορτινό  ντύσιμο . 

Η κοινωνία είναι αγροτική με κύριες ασχολίες τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Οι 

άνθρωποι ζουν σε χωριά κοντά σε βοσκοτόπια ή χωράφια. Άλλοι είναι πλούσιοι 

νοικοκυραίοι,  όπως ο Χατζημεμέτης, και άλλοι φτωχοί.  Υπάρχουν όμως και άλλα 

επαγγέλματα όπως του εμπόρου και του ιερωμένου (Χότζας). Στο κείμενο  

υποστηρίζεται η άποψη ότι οι εργατικοί άνθρωποι αξιοποιούν τις δυνατότητές τους 

και γίνονται αποδοτικοί, με αποτέλεσμα να κερδίζουν  πολλά υλικά αγαθά και να ζουν 

καλή ζωή. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη τονίζεται ότι η εργατικότητα και η αξιοσύνη 

ανταμείβονται με ευημερία. Η γνώμη αυτή εκφράζει πνεύμα δικαιοσύνης και 

αποτελεί μια αισιόδοξη προοπτική για την κοινωνική ζωή. Όταν ο άξιος ανταμείβεται, 

σημαίνει ότι η κοινωνία της δικαίωσης ενισχύει την εργατικότητα των ανθρώπων, 

γεγονός που οδηγεί στην πρόοδο από την οποία δεν ωφελείται μόνο το άτομο, αλλά 

και η κοινωνία. Η κοινωνία λοιπόν αλλά και ο καθένας χωριστά οφείλουν να 

ανταμείβουν τους άξιους για να επωφελούνται όλοι. 



 Το νοικοκυριό εξυπηρετεί ποικίλες ανάγκες και αποβλέπει στην αυτάρκεια των μελών 

του (“θα πάρουμε ύφασμα, μου λέει, και θα το ράψουν οι γυναίκες”). Η γυναίκα δεν 

κατέχει σημαντική θέση και η δράση της περιορίζεται μέσα στο σπίτι. Οι Έλληνες 

έχουν τη φήμη ικανών και επιδέξιων επαγγελματιών (“Βάι, βάι, έκανε... Εκεινών τη 

σειρά έχεις”). 

Οι μουσουλμάνοι ένιωθαν μεγάλη ανακούφιση, που απαλλάχτηκαν από την παρουσία 

των Ελλήνων (“Αυτή τη χρονιά όλοι έκανα σαρακοστή, γιατί είχε φύγει ο Γκιαούρης, ο 

εχθρός”). Τα πάθη μετά τον πόλεμο είναι οξυμμένα και ισχύει για τους Έλληνες  η 

θανατική ποινή με δημόσιο απαγχονισμό για παραδειγματισμό (“τον κρέμασαν στην 

αγορά, στο μεγάλο πλάτανο”). 

Οι μετακινήσεις για ανεύρεση εργασίας ήταν συνηθισμένες και οι Μικρασιάτες 

αισθάνονταν ενιαίο το χώρο των Βαλκανίων (“Είμαι από το Κοσυφοπέδι”). Στην 

περιοχή της Μ. Ασίας ζουν διαφορετικές εθνικότητες, όπως Αρβανίτες (“Εκεί κοντά 

μας είχα οι Αρβανίτες το μαντριά”). 

Στο κείμενο υπάρχουν τούρκικες λέξεις: “Γκιαούρης”, “Αλλάχ”, “νταούλι”, 

“Μπαϊράμι”, “τουζλούκια”, “φέσι”, “σαρίκι”, “αμπανί” κ.α. 

Οι τούρκικες λέξεις ταιριάζουν στο χώρο και στο χρόνο της ιστορίας και υπηρετούν την 

αληθοφάνεια του κειμένου. Σκιαγραφούν σαφέστερα το ιστορικό πλαίσιο και 

αποδίδουν καλύτερα τη συναισθηματική ατμόσφαιρα, επειδή ως λέξεις της 

καθημερινής ομιλίας είναι συναισθηματικά φορτισμένες. Λειτουργούν ακόμα και ως 

ηθογραφικό/ρεαλιστικό στοιχείο, καθώς αποτυπώνουν με ακρίβεια το λαϊκό 

πολιτισμό της εποχής (“τουζλούκια, φέσι, σαρίκι”). Αποτελούν ακόμα μια από τις 

πολλές δομικές αντιθέσεις του κειμένου, καθώς υπογραμμίζουν την αντιπαράθεση 

του ελληνικού με το τούρκικο στοιχείο.  

Ο θάνατος του συντρόφου του ήρωα έχει καθοριστική σημασία και για τη 

συναισθηματική κατάστασή του  και για την εξέλιξη της υπόθεσης. Η ανακοίνωση του 

θανάτου προκαλεί στον ήρωα μεγάλη ταραχή και θλίψη, την οποία είναι 

αναγκασμένος να κρύψει για να μη προδοθεί. Η ανάγκη αυτή εντείνει τη 

δραματικότητα του ήρωα, καθώς υποκρίνεται τον Τούρκο με κόστος ηθικό και 



συναισθηματικό, και επιτείνει το άγχος και την αγωνία για τη δική του τύχη. Ο ήρωας 

πρέπει να υποκρίνεται τώρα τον Τούρκο με μεγάλη προσοχή, για να μη τον 

ανακαλύψουν. Ο ήρωας βιώνει εσωτερικό διχασμό και στο κείμενο αυξάνεται  η 

τραγική  ειρωνεία. Ο εσωτερικός διχασμός προκύπτει κατά τη μέθοδο των 

αντιθέσεων: όσο πιο καλά υποκρίνεται το μουσουλμάνο, τόσο εντονότερα βιώνει την 

προσωπική του δυστυχία και την εθνική καταστροφή (“Την πρώτη  μέρα πρόσεξα πως 

ξύριζαν τις τρίχες τους... Θεέ μου συγχώρεσε με, είπα και δάκρυσα”). Ο εσωτερικός 

διχασμός, ωστόσο, δεν παίρνει τραγικές διαστάσεις. Σ' αυτό βοηθάει το ήθος του 

ήρωα, ενός ανθρώπου του λαού που η πρακτική του σοφία του επιβάλει να προτάσσει 

τη διάσωσή του και να μην επιδίδεται σε θεωρητικές αναλύσεις, αλλά και να μην έχει 

ανασταλτικά ηθικά διλήμματα. Καταλυτική είναι ακόμα και η συμπεριφορά του 

Χατζημεμέτη, η καλοσύνη και η γενναιοδωρία του  βγάζουν συχνά τον ήρωα από τη 

δύσκολη θέση. Εφόσον ο ήρωας δεν δεσμεύεται να συναντήσει το φίλο του, κλείνει 

νέα συμφωνία με το Χατζημεμέτη. Αυτή η εξέλιξη λειτουργεί διττά:  του εξασφαλίζει 

καλές συνθήκες διαμονής, αλλά ταυτόχρονα του εντείνει το άγχος μην προδοθεί και 

γι'αυτό παίρνει πολλές προφυλάξεις. Αναγκάζεται να γίνει πιο προσεκτικός κι αυτό 

πλουτίζει την αφήγηση με περισσότερες πληροφορίες για τη ζωή των Τούρκων αλλά 

και με περισσότερη ειρωνεία. Ο ήρωας τώρα έμεινε μόνος και μόνος θα δώσει λύση 

στο πρόβλημα του μόλις του δοθεί η ευκαιρία.  

Το ύφος 

Βασικά χαρακτηριστικά του ύφους είναι η λιτότητα και η  εκφραστική καθαρότητα. Η 

αφήγηση μένει μόνο στα γεγονότα, όπως συμβαίνει στον καθημερινό προφορικό 

λόγο. Απουσιάζουν τα σχήματα λόγου και οι ωραιοποιημένες φράσεις. Ο περιεκτικός 

και αφαιρετικός λόγος, η γρήγορη αφήγηση  που αποσιωπά αρκετά συμβάντα, και 

κυρίως η έλλειψη γλαφυρών, μελοδραματικών αναλύσεων της ψυχολογίας των 

ηρώων, η οποία φαίνεται αδρά και παραστατικά μέσα από τα γεγονότα , δίνουν 

πράγματι την εικόνα ενός έργου που αποτελεί την καταγραφή μιας προφορικής 

αφήγησης ενός απλού ανθρώπου. 

  

 



Η Γλώσσα 

Η γλώσσα προσπαθεί και αυτή να διατηρήσει το καθημερινό, λαϊκό, χαρακτήρα της 

αφήγησης. Να πείσει και αυτή για την λαϊκή καταγωγή του έργου. Έτσι, είναι γεμάτη 

από ιδιωματικές φράσεις και τούρκικες λέξεις, απουσιάζει ο μακροπερίοδος λόγος 

προτιμάται η παρατακτική σύνδεση και η φυσική ροή της ομιλίας. Στους διαλόγους 

μάλιστα ακολουθείται πολλές φορές και η μικρασιατική σύνταξη, όπου το ρήμα 

μπαίνει στο τέλος της πρότασης.  Έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός καθημερινού λόγου 

. 

 

Αφηγηματικές τεχνικές  

Ο αφηγηματικός χρόνος είναι η περίοδος της Μικρασιατικής καταστροφής (1922). Ο 

αφηγητής μας είναι δραματοποιημένος και ομοδιηγητικός. Συμμετέχει στα γεγονότα 

ως πρωταγωνιστής της αφήγησης, η οποία γίνεται σε πρώτο πρόσωπο. Αν 

θεωρήσουμε και την τελευταία φράση μέρος της ιστορίας, τότε ο αφηγητής μας είναι 

ο ίδιος ο συγγραφέας και το γεγονός της αφήγησης αποτελεί η καταγραφή της 

ιστορίας του Ν. Κοζάκογλου , η οποία έτσι παίρνει το χαρακτήρα μιας μεγάλης 

εγκιβωτισμένης αφήγησης. 

    

Ματωμένα Χώματα, Διδώ Σωτηρίου 

Κριτική προσέγγιση του βιβλίου από τη μαθήτρια του Β1 Δανάη Καρακούση. 

 

Το έργο “Ματωμένα Χώματα” της Διδώς Σωτηρίου εξιστορεί τη ζωή του Μανώλη 

Αξιώτη κατά την ταραγμένη περίοδο του Μικρασιατικού πολέμου. Το έργο αυτό 

αφήνει στον αναγνώστη ανάμεικτα συναισθήματα, αλλά και δημιουργεί έντονους 

προβληματισμούς. Τα ευχάριστα συναισθήματα συνδέονται κυρίως με τα παιδικά 

χρόνια του ήρωα, με την περίοδο της ειρηνικής ζωής. Ο ήρωας κατά την παιδική ηλικία 

ζει ξέγνοιαστα και ανέμελα στο πατρογονικό του χωριό το Κιρκιτζέ.  

Στο μυθιστόρημα που μελετούμε διαπιστώνουμε τη φιλήσυχη διάθεση Ελλήνων και 

Τούρκων, που για αιώνες συνυπάρχουν στην ίδια γη. Ο ένας λαός γνωρίζει καλά τον 

άλλο και σε πολλές περιπτώσεις αναπτύσσονταν ιδιαίτερες σχέσεις, όπως η βαθιά 



φιλία του Μανώλη Αξιώτη με τον Σεφκιέζ, που δεν διαταράσσεται από εθνικιστικές 

αντιλήψεις. Ο Σεφκιέζ λίγο πριν την εισβολή των τούρκικων δυνάμεων στο Κιρκιτζέ 

τρέχει να προειδοποιήσει την οικογένεια του Μανώλη για το κακό που έρχεται. Εκτός 

από τον παιδικό του φίλο,  πολύ αργότερα θα σχετιστεί με μια κοπέλα τούρκικής 

καταγωγής, την Ενταβιέ, η οποία θα τον ερωτευτεί και θα τον εκλιπαρεί να μην 

επιστρέψει στην οικογένεια του, αλλά να μείνει κοντά της. Παρ' όλα αυτά ο Μανώλης, 

αν και είχε αρκετά καλή μεταχείριση ως εργάτης στα χέρια του κτηματία πατέρα της 

Ενταβιέ, θα προτιμήσει να το σκάσε,ι ώστε να επιστρέψει στο Κιρκιτζέ. Άλλωστε είχε 

κουραστεί από την καταναγκαστική εργασία. Επίσης, επειδή είχε περάσει αμέτρητες 

κακουχίες στα τάγματα εργασίας, όταν είχε στρατευθεί, ήταν λογικό να επιθυμεί την 

ιδιαίτερη του πατρίδα και την οικογένεια του. 

Η ζωή του περιγράφεται από τη συγγραφέα χωρίς διάθεση ωραιοποίησης και 

περιλαμβάνει πολλές σκηνές βίας. Με ρεαλιστική γραφή παρατίθενται τα γεγονότα και 

οι χαρακτήρες διακρίνονται για την απλότητα και την ειλικρίνεια τους. Μέσα από την 

πρωτοπρόσωπη αφήγηση ο ήρωας παρουσιάζεται εύστροφος, επιδέξιος και με τη 

φυσική του ευγλωττία ξέρει να επιδιώκει το όφελός του χωρίς όμως να βλάπτει τους 

άλλους. Επειδή είναι πολυμήχανος καταφέρνει αρκετές φορές να το σκάσει από την 

καταναγκαστική εργασία. Άλλες πάλι φορές οι απόπειρες του δεν ευοδώνονται,  αλλά 

ο ριψοκίνδυνος χαρακτήρας του τον ωθεί σε νέες παράτολμες ενέργειες. Όμως πάρα 

τις δυσκολίες που τον περιβάλλουν, δεν χάνει το κουράγιο και την ανθρωπιά του.  

Η ζωή του Μανώλη συνοδεύεται από σκιές που ανάγονται στα ανέμελα παιδικά του 

χρόνια, εξαιτίας του αυταρχικού και σκληρού βιοπαλαιστή πατέρα του. Στον πόλεμο 

θα γίνει μάρτυρας πολλών φρικαλεοτήτων, θα χάσει φίλους και σχεδόν όλη του την 

οικογένεια. Τραυματική εμπειρία είναι και η απώλεια της αγαπημένης του Ελληνίδας, 

καθώς η οικογένεια του δεν τον θεωρεί αρκετά άξιο για εκείνη. Τέλος, η τραγικότερη 

στιγμή είναι εκείνη της καταστροφής της Σμύρνης και της φυγής του στην Ελλάδα. 

Παρ' όλα αυτά ο ίδιος δεν παραδίνεται στον παραλογισμό του πολέμου, αλλά 

παραμένει ευαίσθητος και ανθρώπινος. Αυτός ο χαρακτήρας διακρίνεται έντονα σ' 

όλες τις συναναστροφές με τους γύρω του. 

Σε όλο το έργο όμως δεν απουσιάζει η ελπίδα, και όχι μόνο σε στιγμές πανηγυρισμού, 

όπως η είσοδος του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, αλλά ακόμη και στις δύσκολες 

στιγμές που βιώνει ο πρωταγωνιστής. Επιπλέον η συγγραφέας στο έργο της  εστιάζει 



ιδιαίτερα στις σχέσεις εγκαρδιότητας μεταξύ των ανθρώπων των δύο λαών, οι οποίοι 

είχαν φιλικές σχέσεις παρά τις επιλογές των πολιτικών ηγεσιών. Άλλωστε δεν διστάζει 

να επιρρίψει την ευθύνη για τον πόλεμο των δύο χωρών σε ξένες δυνάμεις, αλλά και 

στις λανθασμένες πολιτικές επιλογές, κυρίως του Σουλτάνου της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, ο οποίος επέλεξε να συμμαχήσει με τον Κάιζερ. Μετά από αυτή τη 

συμμαχία οι Γερμανοί έχοντας πλήρη οικονομικό έλεγχο της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας επιδιώκουν την εκδίωξη άλλων εθνοτήτων, των οποίων η οικονομική 

δραστηριότητα καθιστούσε δύσκολη την εφαρμογή των δικών τους σχεδίων. 

Χαρακτηριστική είναι η αναφορά που γίνεται σε Γερμανούς στρατιώτες να διανέμουν 

φυλλάδια στους Τούρκους, τα οποία κατασυκοφαντούσαν τους Έλληνες. Σ' αυτή τη 

δίνη του πολέμου, αν και η Ελλάδα έχει την υποστήριξη των άλλων μεγάλων 

δυνάμεων, τελικά μέσα από το κείμενο αναδεικνύεται πως ο Μικρασιατικός πόλεμος 

δεν ήταν παρά ένα σχέδιο διανομής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας  και οι σχέσεις 

διαμορφώνονταν από τα αντικρουόμενα συμφέροντα. Ο ήρωας καθώς αναχωρεί για 

τη Σάμο αναφωνεί: “Ανάθεμα τους αίτιους”. 

Συνολικά το έργο μας γεμίζει θλίψη καθώς αναφέρεται στα γεγονότα που συνέβησαν 

την εποχή αυτή στη Μικρά Ασία και κυρίως στη Σμύρνη.  Η συγγραφέας συνθέτει την 

εικόνα της πόλης,  όπως ήταν πριν την καταστροφή και προβάλλει  την επικρατούσα 

κοινωνικό-οικονομική ζωή  ως ονειρική. 

 

ΒΙΒΛΟΓΡΑΦΙΑ  ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ 

ΑΡΓΥΡΙΟΥ Α. , Φαινόμενα και συμπτώματα της  λογοτεχνικής κριτικής, Γράμματα και 

Τέχνες, τ. 53, 1987, σσ. 35-38 

Έκφραση –έκθεση, Β τεύχος, Γενικό Λύκειο, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 2010. 

ΤΣΟΛΑΚΗΣ Χ. , Κ. ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ, Α. ΑΥΔΗ, Ε. ΛΟΠΠΑ, Δ. ΤΑΝΗΣ, «Γενικές οδηγίες – Η 

διδασκαλία του βιβλίου Έκφραση έκθεση στην Α’ και Β’ Λυκείου» Περ. Φιλόλογος 

τεύχος 59, σσ. 14-20. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΧΡ. Γλωσσική και Λογοτεχνική κριτική. Αθήνα. 1998. 

 


