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Πρόλογος 

 Η παρούσα έρευνα αποτελεί το αποτέλεσμα της προσπάθειάς μου να κάνω τα 

παιδιά να γνωρίσουν και να αγαπήσουν την αναγνωστική διαδικασία και να την δουν 

σαν κάτι παραπάνω από ψυχαγωγική δραστηριότητα. Απώτερος σκοπός είναι να 

έρθουν σε επαφή με την ιδιότητά της να συγκινεί τον αναγνώστη σε τέτοιο βαθμό, που 

να αλλάζει απόψεις, στάσεις και τον άνθρωπο ως σύνολο. Στην συγκεκριμένη εργασία 

επιχειρείται να γεφυρωθεί το χάσμα που υπάρχει μεταξύ του σύγχρονου παιδιού και 

της ιστορίας και να χρησιμοποιηθούν οι ιστορικές γνώσεις που θα αποκτήσει για να 

διαμορφώσει νέες στάσεις ζωής και τρόπους σκέψης σχετικά με το σύγχρονο 

προσφυγικό ζήτημα που ταλανίζει σήμερα τη χώρα μας και όλη την Ευρώπη.  Για το 

εγχείρημά μου επέλεξα το μυθιστόρημα Η σπηλιά της γοργόνας της Λίτσας Ψαραύτη, 

ένα βιβλίο που πραγματεύεται το προσφυγικό ζήτημα που προέκυψε μετά τη 

Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 και εξιστορεί τη ζωή των μικρασιατών 

προσφύγων στην Ελλάδα, με όλες τις κακουχίες, τα συναισθήματά και την 

προσαρμογή τους. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό ιστορικό μυθιστόρημα που περιγράφει 

λεπτομερώς τις σκιές που αφήνει πίσω του ένας πόλεμος, την ανάγκη για επιβίωση, 

την στέρηση αλλά και την επικράτηση του ανθρώπου, την προσαρμογή και την άνθιση 

του μετά απ’ όλους τους αγώνες. 

Η λογοτεχνία μπορεί να ξεπεράσει τις λέξεις και το χαρτί και να αγγίξει την 

ψυχή του αναγνώστη. Αυτό το χαρακτηριστικό της επιχειρεί να εκμεταλλευτεί η 

εργασία αυτή και να φέρει τον μαθητή-αναγνώστη στη θέση των προσφυγόπουλων, 

τόσο αυτών του 1922, όσο κι αυτών του τώρα, που έρχονται μέσα από τη φρίκη του 

πολέμου στη Συρία. Χρησιμοποιώντας ως αφετηρία τα βιώματα των μικρασιατών 

προσφύγων, θα προσπαθήσουμε να παραλληλίσουμε τον αγώνα τους για επιβίωση 

και προσαρμογή στη νέα πατρίδα και στη νέα ζωή με αυτόν των Συρίων προσφύγων. 

Αφού εντοπιστούν οι ομοιότητες ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις, τίθεται ως στόχο να 

βρεθούν τρόποι για να βοηθήσουμε ηθικά και υλικά την ένταξη των σύγχρονων 

προσφύγων, ώστε να χρησιμοποιηθεί η νέα γνώση στην πράξη. Μέσα από αυτή τη 

διαδικασία ελπίζουμε να μεταμορφωθεί ο μαθητής, αλλά και ο ερευνητής, σε 

ανθρώπους με βαθύτερες ευαισθησίες, μεγαλύτερη ενσυναίσθηση για τον 

συνάνθρωπό και με ενισχυμένες τις αξίες του αλτρουισμού και της αλληλεγγύης. 

Για τη βοήθεια τους σε αυτό το εγχείρημα, θα ήθελα να ευχαριστήσω την 

καθηγήτρια μου κυρία Ελπινίκη Νικολουδάκη, που στάθηκε οδηγός μου καθ’ όλη τη 

διάρκεια της έρευνας, τις συνεπόπτριες καθηγήτριες κυρίες Αλεξάνδρα Ζερβού και 

Μαρία Καραΐσκου, καθώς και την οικογένειά μου και τους φίλους μου για την ηθική 
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υποστήριξη που μου παρείχαν απλόχερα από την αρχή ως το τέλος της έρευνας αυτής 

και με βοήθησαν να την φέρω εις πέρας. Τέλος, ευχαριστώ τη μαθήτριά μου, Εύη, για 

τον ενθουσιασμό και την υπομονή που έδειξε, καθώς και για το χρόνο που μου 

αφιέρωσε για να ολοκληρωθεί η έρευνα. 
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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να αξιοποιήσει το προσφυγικό 

ζήτημα του 1922 στην εκπαίδευση, μέσα από τη λογοτεχνία. Η λογοτεχνία και οι 

θεωρίες της αισθητικής πρόσληψης κι ανταπόκρισης του H. R. Jauss και του W. Iser, 

όπως επίσης η ερμηνευτική, η φαινομενολογία και η έρευνα-δράση χρησιμοποιούνται 

για να γνωρίσουν οι μαθητές την Μικρασιατική Καταστροφή και το προσφυγικό 

ζήτημα του 1922. Σκοπός είναι να παραλληλίσουν τα γεγονότα του παρελθόντος με το 

σύγχρονο προσφυγικό ζήτημα που απασχολεί την Ελλάδα, προκειμένου να έχουμε 

ανάπτυξη της ενσυναίσθησης. Μέσα από το μυθιστόρημα Η σπηλιά της γοργόνας της 

Λίτσας Ψαραύτη (2007), οι μαθητές θα μάθουν για την πρότερη ζωή των προσφύγων 

στη Μικρά Ασία, τον διωγμό τους από την πατρίδα και τους αγώνες για την 

προσαρμογή στη νέα πατρίδα. Με γνώμονα αυτές τις γνώσεις, σκοπός είναι να 

αυξήσουμε την ευαισθησία των μαθητών για τους σύγχρονους Σύριους πρόσφυγες 

που έρχονται στην Ελλάδα και να βρούμε τρόπους βελτίωσης των συνθηκών ζωής 

τους, αξιοποιώντας τη δύναμη της λογοτεχνίας. 

Λέξεις-κλειδιά: λογοτεχνία, Μικρασιατική Καταστροφή, πρόσφυγες, αισθητική 

πρόσληψη, αισθητική ανταπόκριση, H. R. Jauss, W. Iser, έρευνα-δράση 

 

Abstract 

 The present thesis tries to use the issue of refugee crisis in 1922 in education, through 

literature. Literature and the theories of aesthetic reception and response of H. R. Jauss and 

W. Iser, as well as interpretivism, phenomenology and action research are used. Our goal is 

to help students learn about the Asia Minor Catastrophe and the refugee crisis of 1922, in 

order to parallel the past events with the current refugee crisis that Greece faces and 

develop their empathy sentiments. With the novel “In mermaid’s cave” by Litsa Psarafti 

(2007), students will learn about refugees’ earlier life in Asia Minor, their pogrom from 

their homeland and their struggle to adapt in their new homes. Using this knowledge, our 

goal is to enhance the students’ sensibility for the modern Syrian refugees that come to 

Greece and to find ways to improve their life conditions, using the power of literature. 

Key words: literature, Asia Minor Catastrophe, refugees, aesthetic reception, aesthetic 

response, H. R. Jauss, W. Iser, action research 
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Εισαγωγή 

 Η εργασία αυτή αποτελείται από τα εξής μέρη. Το Α’ μέρος αποτελεί το 

θεωρητικό μέρος και χωρίζεται σε 9 κεφάλαια. Αρχικά θα περιγράψουμε το 

προσφυγικό ζήτημα στο παρελθόν και τώρα, καθώς και το πώς ορίζεται η έννοια του 

πρόσφυγα. Στη συνέχεια, θα μελετηθεί το πώς διαχειρίζεται το ζήτημα αυτό η 

ελληνική εκπαίδευση, μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια και την διδακτέα ύλη. Από αυτή 

την εξέταση θα προκύψουν κάποια ελλείμματα, τα οποία θα καθορίσουν και τους 

στόχους τους οποίους θα θέσει αυτή η εργασία. Ακολούθως, θα γίνει μία 

βιβλιογραφική ανασκόπηση του ζητήματος της Μικρασιατικής Καταστροφής, όπως 

αυτό έχει μελετηθεί από την λογοτεχνία, την Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, 

τον ελληνικό τύπο, την διεθνή βιβλιογραφία κ.α. Ύστερα, προχωράμε στο θεωρητικό 

πλαίσιο της εργασίας, όπου θα περιγραφούν οι βασικές λογοτεχνικές θεωρίες στις 

οποίες βασιστήκαμε και στοιχεία για το ιστορικό μυθιστόρημα, όπως επίσης και η 

μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε στην παρούσα έρευνα. Στο θεωρητικό μέρος της 

εργασίας θα μιλήσουμε, επιπλέον, για το μυθιστόρημα Η σπηλιά της γοργόνας. 

Συμπεριλαμβάνεται η περίληψή και στοιχεία για την αφηγηματική δομή του. 

 Το Β’ μέρος της εργασίας αφιερώνεται στο ερευνητικό κομμάτι της. Μετά από 

μία μικρή εισαγωγή στην έρευνα και το προφίλ της μαθήτριας που συμμετείχε, θα 

αναλυθούν οι συναντήσεις που έγιναν με αυτή στα πλαίσια της εξατομικευμένης 

διδασκαλίας και της συνανάγνωσης του μυθιστορήματος. Για κάθε συνάντηση θα 

αναφέρονται οι στόχοι, οι δραστηριότητες που διεξήχθησαν, οι παρατηρήσεις που 

καταγράφηκαν και τι πιστεύεται ότι πετύχαμε κάθε φορά. Στο τέλος, παρατίθεται ένα 

παράρτημα που αφορά τα συμπεράσματα της εργασίας, προτάσεις για περαιτέρω 

έρευνα και το παράρτημα. 
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Α΄ ΜΕΡΟΣ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Το προσφυγικό ζήτημα  

Το προσφυγικό ζήτημα ως αποτέλεσμα της Μικρασιατικής Καταστροφής του 1922 έχει 

απασχολήσει αρκετά την ελληνική και διεθνή λογοτεχνία, όπως επίσης και τον 

ελληνικό τύπο. Τη χρονιά αυτή ο ελληνικός χώρος είχε συνταραχτεί από την 

Μικρασιατική Καταστροφή και τις συνέπειες που είχε με την ανταλλαγή πληθυσμών. 

Με τον όρο «Μικρασιατική Καταστροφή» εννοείται το τέλος του ελληνοτουρκικού 

πολέμου του 1918-1922, ο οποίος έληξε με την άτακτη φυγή του ελληνικού στρατού από 

τη Μικρά Ασία, τον διωγμό του ελληνικού και χριστιανικού πληθυσμού και την 

καταστροφή της Σμύρνης στις 13 Σεπτεμβρίου του 1922 (Καργάκος, 2013). Τα κυριότερα 

αποτελέσματα των γεγονότων αυτών ήταν η πλήρης καταστροφή της πόλης της 

Σμύρνης, οι απώλειες χιλιάδων ανθρώπων και οι ανταλλαγές πληθυσμών που 

ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Ο Ψυρούκης (2000) 

κατονομάζει τις συνέπειες της καταστροφής ως τεράστιες, καθώς ο μικρασιατικός 

ελληνισμός εκδιώχθηκε από την πατρική γη, υπήρξαν δεκάδες χιλιάδες σφαγμένοι 

από τα τούρκικα πογκρόμ και πολλοί θεωρούν τη Μικρασιατική Καταστροφή 

χειρότερη κι από την πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Ο Μίλτον (2008) 

περιγράφει σκηνές φρίκης καθώς άνθρωποι ακρωτηριάζονταν στους δρόμους και στα 

σπίτια τους από το τουρκικό στράτευμα, ενώ άλλοι στρατιώτες πυρπολούσαν την πόλη 

με πετρέλαιο. Η Μικρασιατική Καταστροφή αποτέλεσε τεράστιο ιστορικό, πολιτισμικό 

και υπαρξιακό τραύμα για την Ελλάδα. Από τότε, αποτέλεσε αφορμή για πολυάριθμα 

έργα στη νεοελληνική και στην τουρκική λογοτεχνία. Μέσα από τα έργα αυτά οι 

λογοτέχνες προσπάθησαν να αναπαραστήσουν την καταστροφή, την απώλεια, τον 

πόνο που προκάλεσε τόσο στον ελληνισμό όσο και σε αυτούς τους ίδιους, καθώς 

πολλοί σημαντικοί Έλληνες λογοτέχνες κατάγονται από τη Μ. Ασία. 

  

1. Ορισμός της έννοιας «πρόσφυγας» 

Η εκτενής εξέταση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας μας καταδεικνύει ότι  το τραύμα 

της Μικρασιατικής Καταστροφής είναι ανεπούλωτο και έχει βάθος χρόνου. Οι 

ανταλλαγές πληθυσμών που ακολούθησαν είχαν ως αποτέλεσμα την εξορία χιλιάδων 

ανθρώπων, οι οποίοι έπρεπε να ξεκινήσουν τις ζωές τους από την αρχή ως φτωχοί και 
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κατατρεγμένοι. Το τεράστιο μέγεθος της βιβλιογραφίας που υπάρχει, σε σύγκριση με 

την ελάχιστη αξιοποίηση στην εκπαιδευτική διαδικασία, μας καταδεικνύει την ύπαρξη 

ενός κενού. Η εκπαίδευση φαίνεται να μην έχει συνειδητοποιήσει το πώς μπορεί να 

αξιοποιηθεί η υπάρχουσα λογοτεχνία που αφορά στο προσφυγικό ζήτημα για να 

καλλιεργήσουμε ενσυναίσθηση στους μαθητές προς τους σύγχρονους πρόσφυγες. 

Αλλά τι ακριβώς σημαίνει η λέξη «πρόσφυγας»; Το λεξικό την ορίζει ως «αυτός 

που αναγκάζεται ή εξαναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα του ή τον τόπο της 

μόνιμης κατοικίας του και να καταφύγει σε μια ξένη χώρα ή στη χώρα της εθνικής του 

προέλευσης, για πληθυσμούς ή για άτομα που μετακινούνται ομαδικά: Οι πρόσφυγες 

από τη Mικρά Ασία, οι ελληνικοί πληθυσμοί που ήρθαν στην Ελλάδα μετά τη 

Μικρασιατική Καταστροφή.» (Πύλη ελληνικής γλώσσας, λεξικό Τριανταφυλλίδη, 

2017). Πίσω από μία απλή λέξη κρύβονται η ιστορία, τα συμφέροντα των ισχυρών, η 

σκληρότητα του πολέμου και ο ανθρώπινος πόνος.  

Ο Τοντόροφ έγραψε το 1996 στο έργο Ο εκπατρισμένος πως για χρόνια έβλεπε 

στον ύπνο του να γυρνάει στην πατρίδα και να ξαναβρίσκει τα παλιά, γνώριμα μέρη 

και πρόσωπα. Βέβαια, ο Τοντόροφ γράφει αυτά από την πλευρά του νόμιμου και 

εκούσιου μετανάστη, που μετακινήθηκε από τη Βουλγαρία στο εντελώς ξένο 

περιβάλλον της Γαλλίας. Ανάμεσα στα σχόλια για τον εκπατρισμό του, κάνει λόγο για 

το συναίσθημα της άνεσης μέσα σε μία ξένη κουλτούρα και ομολογεί ότι για να συμβεί 

αυτό, χρειάζονται πολλά χρόνια προσαρμογής και μαθητείας. Μελετώντας τις 

μαρτυρίες των προσφύγων, η πραγματικότητα απεικονίζεται πιο σκληρή και βίαια.  Οι 

άνθρωποι αυτοί, προερχόμενοι από ένα διαφορετικό περιβάλλον, χρειάστηκαν πολλά 

χρόνια για να αποβάλουν το στίγμα και να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο. 

Ανατρέχοντας στις μαρτυρίες από εκείνη την εποχή, εύκολα μπορεί κανείς να 

συναγάγει συμπεράσματα για τις κακουχίες, τα προβλήματα και τον ρατσισμό που 

είχαν να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι που ήρθαν διωγμένοι από τη Μικρά Ασία. 

Παραθέτουμε την αληθινή μαρτυρία πρόσφυγα που ήρθε από το Θηβάσιο στις Σέρρες 

και περιγράφει τα πρώτα της χρόνια στην Ελλάδα και το ρατσισμό που βίωσε: 

«Κι έτσι πήγαμε στας Σέρρας – μας είχαν πει ότι εκεί είχε άδεια σπίτια – και στην αρχή 

μείναμε σ’ ένα αρχοντικό. Του «Αλή πασά», έτσι το λέγανε. Στη σάλα καθόταν μια 

οικογένεια, στα δωμάτια μια άλλη… Στη συνέχεια χτίσαμε σπίτι, αλλά ούτε παράθυρα 

ούτε κουφώματα είχε γιατί δεν υπήρχε ξυλεία. Το μισό δωμάτιο δεν είχε πάτωμα. 

Φέρνανε ξυλεία αλλά πού να φτάσει για όλον αυτό τον κόσμο που ήθελε να χτίσει! Αλλά 

κι αφού ήρθαμε στα Σέρρας, οι ντόπιοι δε μας θέλανε. Πήγαινε ο θείος να πάρει ζάχαρη 

για το τσάι και δεν του δίναν. Κάρβουνα δεν δίναν σε πρόσφυγα! Να, ο ρατσισμός πώς 
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ήταν! Εγώ μέχρι που τέλειωσα το σχολείο, στην Ελλάδα, βιβλία δεν είχα, εκτός από το 

αναγνωστικό κι ένα βιβλίο φυσικής! Η ιστορία ήταν ένα τεύχος σαν κόμικς, ούτε 

γραμματική είχα, τα μαθηματικά μας τα ‘λεγαν προφορικά και τα σημειώναμε. Κι εγώ 

έπαιρνα και διάβαζα από τα βιβλία των αγοριών, που τα είχαν φέρει από την πατρίδα, 

γιατί εκεί είχαν όλα τα βιβλία, είχαν και σάλπιγγες και κάνανε και μουσική! Μόνο τις 

σάλπιγγες δεν μπόρεσαν να φέρουν! Όλα τα είχαμε στην πατρίδα!....» (Θεολογίτης, 

2016).  

 

2. Το σύγχρονο προσφυγικό ζήτημα 

Ένα από τα πιο επίκαιρα ζητήματα που μπορούν να συγκριθούν και να συσχετιστούν 

με το προσφυγικό ζήτημα του 1922 είναι το προσφυγικό ζήτημα που δημιούργησε ο 

εμφύλιος πόλεμος στη Συρία. Ο λόγος για τον οποίο το 1/3 του πληθυσμού της Συρίας 

εγκατέλειψε τη χώρα είναι ο εμφύλιος πόλεμος που μαίνεται από το Μάρτιο του 2011, 

ο οποίος έχει επίσης θρησκευτικές προεκτάσεις και πολλαπλά μέτωπα. Οι πλευρές σε 

αυτόν τον πόλεμο είναι (μεταξύ άλλων) η Συριακή κυβέρνηση και οι υποστηρικτές της, 

οι μουσουλμάνοι σουνίτες αντάρτες, ομάδες τζιχαντιστών, Κουρδο-συριακές δυνάμεις, 

το Ισλαμικό κράτος του Ιράκ αλλά και κράτη απ’ όλο τον κόσμο άμεσα ή έμμεσα, όπως 

οι ΗΠΑ, η Ρωσία, Η Ευρωπαϊκή Ένωση κ. α. (Glass, 2016). 

Αυτός ο εμφύλιος πόλεμος έχει ως αποτέλεσμα 4.800.000 πρόσφυγες που 

αναζητούν άσυλο σε άλλες χώρες, σύμφωνα με την εκτίμηση της Ύπατης Αρμοστείας 

του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες τον Αύγουστο του 2016 (http://www.unhcr.org/figures-at-

a-glance.html). 

Η Ελλάδα δέχτηκε τεράστιους αριθμούς προσφύγων πολέμου το 2015, που 

εγκατέλειπαν τη Συρία, έφταναν στα παράλια της Τουρκίας και από κει εισέρχονταν 

στα νησιά του Αιγαίου με βάρκες. Τα νησιά που δέχτηκαν τους περισσότερους 

πρόσφυγες ήταν η Λέσβος, η Κως, η Χίος, η Σάμος και η Λέρος.  Βασισμένοι στα 

στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, μέχρι τον Μάιο του 

2016 η Ελλάδα δέχτηκε 496.119 πρόσφυγες (http://www.unhcr.org/figures-at-a-

glance.html). Ο αριθμός αυτός ήταν πολύ μεγαλύτερος από τις διαθέσιμες παροχές και 

πόρους που υπήρχαν στα νησιά, επομένως είναι αυτονόητο ότι οι άνθρωποι που 

κατόρθωναν να περάσουν το Αιγαίο και να φτάσουν στα νησιά ζούσαν κάτω από 

άθλιες συνθήκες. Το φαγητό, η στέγαση  και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη δεν 

επαρκούσαν για όλους. Παρόλο το μεγάλο αριθμό προσφύγων που εισήλθαν μέσα στη 

http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
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χώρα, πολύ λίγοι έκαναν αίτηση για άσυλο στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι 

χρησιμοποίησαν τη χώρα ως «πέρασμα» για να μπουν στην Ευρώπη. Καθώς, όμως, οι 

περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έκλεισαν τα σύνορα και ανακοίνωσαν ότι δεν θα 

δεχτούν παρά μόνο ένα περιορισμένο και συγκεκριμένο αριθμό προσφύγων, ένας 

τεράστιος αριθμός έμεινε στη χώρα μας χωρίς να έχει δυνατότητα να φύγει. Άλλες 

χώρες με παρόμοιο πρόβλημα είναι η Σερβία, η Ουγγαρία, η ΠΓΔΜ και η Ιταλία, αλλά 

η Ελλάδα παραμένει στην πρώτη θέση του προβλήματος με την προσφυγική κρίση 

(http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html).  

Κατά τη διάρκεια της εισροής προσφύγων το ζήτημα δέχθηκε τεράστια 

δημοσιογραφική κάλυψη από το ελληνικό και ξένο τύπο. Συγκεκριμένα, οι New York 

Times έγραψαν και παρέθεσαν, επίσης, πλούσιο φωτογραφικό υλικό με πρόσφυγες 

που έφταναν στις ακτές της Λέσβου με αυτοσχέδιες βάρκες, αφότου πολέμησαν τα 

άγρια κύματα και τους θυελλώδεις ανέμους, αλλά και κατά την παραμονή τους έξω 

από τα κλειστά σύνορα Ελλάδας και Σκοπίων, έχοντας να αντιμετωπίσουν το 

τσουχτερό κρύο του χειμώνα. Πολλές από αυτές τις φωτογραφίες είναι ιδιαιτέρως 

σκληρές, καθώς απεικονίζουν τα νεκρά σώματα ενηλίκων και παιδιών που δεν 

κατάφεραν να διασχίσουν τη θάλασσα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και ξεβράστηκαν 

στις ακτές της Λέσβου (Cave, 2017).  

Με τα δεδομένα αυτά, η Ελλάδα έρχεται αντιμέτωπη με νέα κοινωνικά 

προβλήματα, τα οποία ξεπερνούν αυτά της οικονομικής φύσεως (παροχή δομών 

στέγασης στους πρόσφυγες, παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κτλ). Η 

ελληνική κοινωνία αποτελείται πλέον από προσφυγικές οικογένειες, των οποίων τα 

παιδιά κάποια στιγμή θα ενταχθούν στα ελληνικά σχολεία, είτε προσωρινά είτε 

μόνιμα. Προκειμένου να αποφευχθεί η εχθρική συμπεριφορά από την ελληνική 

κοινωνία προς τους πρόσφυγες, τόσο στην κοινωνία όσο και στα σχολεία, είναι 

απαραίτητη η καλλιέργεια ανθρωπιστικής παιδείας σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα, 

προκείμενου να αναπτυχθεί παράλληλα η ενσυναίσθηση από την πλευρά παιδιών κι 

ενηλίκων. Το καλύτερο ιστορικό παράδειγμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

επιτευχθεί ο στόχος αυτός, είναι το παράδειγμα των προσφύγων της Μικρασιατικής 

Καταστροφής του 1922. Η ελληνική ιστορία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ερχομό 

των προσφύγων μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και με το πέρασμα των χρόνων οι 

Έλληνες δέθηκαν με αυτούς και αποδέχθηκαν την προσαρμογή τους στην ελληνική 

κοινωνία. Επομένως, διαθέτουμε ένα χρήσιμο και αξιοποιήσιμο υλικό από μαρτυρίες κι 

αφηγήσεις της εποχής εκείνης που μπορούμε να εντάξουμε στην διδακτική πράξη ως 

http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
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αφόρμηση για τη συζήτηση και την ανάλυση του σύγχρονου προσφυγικού 

προβλήματος που αντιμετωπίζει τώρα η Ελλάδα και οι ευρωπαϊκές χώρες. 

Το παράδειγμα δίνουν οι κάτοικοι της Λέσβου που πρωτοστατούν στη βοήθεια 

και την περίθαλψη των Σύριων προσφύγων, αψηφώντας τους μεγάλους αριθμούς που 

καταφτάνουν στο νησί τους και τους ελλιπείς πόρους, βάζοντας ως προτεραιότητα τον 

άνθρωπο. Πολλοί από τους κατοίκους της Λέσβου είχαν πρόσφυγες προγόνους από τη 

Μικρά Ασία και γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει να εκδιώκεσαι χωρίς επιλογή από 

την πατρίδα σου. Ένας μεγάλος αριθμός Συρίων προσφύγων έκαναν το ίδιο ταξίδι με 

τους προγόνους των κατοίκων της Λέσβου, όταν αυτοί ήρθαν από τη Μικρά Ασία. 

Επομένως, είναι αυτονόητος ο παραλληλισμός και η αλληλεγγύη προς τους 

σύγχρονους αυτούς πρόσφυγες (Etter, 2016). Ωστόσο, δεν είναι μόνο οι κάτοικοι που 

έχουν ευαισθητοποιηθεί για την σωτηρία των προσφύγων. Οι New York Times έφεραν 

στο φως της δημοσιότητας την περίπτωση του O. Camps, ενός Ισπανού που έφτασε 

στην Ελλάδα για να συνεισφέρει στο έργο διάσωσης προσφύγων ναυαγών από τη 

θάλασσα. Μάλιστα, έδωσε 15.000 ευρώ προκειμένου να αγοράσει δύο τζετ σκι και 

ειδικό εξοπλισμό, που τα διέθεσε αποκλειστικά στον σκοπό αυτό. Για τον ίδιο λόγο 

ίδρυσε και τη δική του μη κερδοσκοπική οργάνωση, ώστε να μπορέσει να αφιερώσει 

όσα περισσότερα μπορεί στον ανθρωπιστικό σκοπό του. Υπολογίζεται ότι μέχρι τώρα 

έχει βοηθήσει στην διάσωση 15.000 προσφύγων και έχει προταθεί για δύο βραβεία για 

την ανθρωπιστική του δράση (Minder, 2016). 

Σήμερα, οι συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων που δεν κατάφεραν να 

διαφύγουν στο εξωτερικό κι αναγκάστηκαν να μείνουν στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται 

το λιγότερο τραγικές. Ο αριθμός που πρέπει να φιλοξενηθεί προσωρινά κυμαίνεται 

μεταξύ 27.000-30.000, ενώ αναμένεται να ανέβει στους 50.000-70.000 (Γεωργιοπούλου, 

2016). Ο καθημερινός τύπος κάνει λόγο για το πώς διάφοροι ασυνείδητοι τους 

νοικιάζουν τρώγλες έναντι υπερβολικά υψηλών ενοικίων, ενώ οι πρόχειροι 

καταυλισμοί που έχουν στηθεί στα νησιά είναι υπερπλήρεις, με τον αριθμό των 

ατόμων να ξεπερνά τους 16.000, παρόλο που η πρόβλεψη είναι για 8.000. Επιπλέον, 

σοβαρό πρόβλημα αποτελούν οι ελλείψεις βασικών ειδών πρώτης ανάγκης, γεγονός 

που αποδίδεται στο ότι τα υλικά αγαθά δεν επαρκούν για να μοιραστούν εξίσου σε 

τόσο μεγάλο αριθμό ατόμων (Γέρος, 2016). Υπάρχουν διαμάχες για το φαγητό, πολλοί 

πρόσφυγες σπρώχτηκαν μακριά από άλλους και δεν κατάφεραν να πάρουν την μερίδα 

τους. Αλλά ακόμα κι όσοι βρίσκουν κάποιο φαγητό, πολλές φορές το βρίσκουν 

χαλασμένο. Οι καταυλισμοί πνίγονται στα σκουπίδια, ανάμεσα στα οποία 

αναγκάζονται να ζουν, κι έτσι οι υγειονομικοί κίνδυνοι αυξάνονται κατά κόρον για 
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τους ήδη ταλαιπωρημένους κι εξασθενημένους πρόσφυγες (Daley, 2015). Εκτός από τις 

ελλείψεις, εκείνοι που μένουν σε πρόχειρους καταυλισμούς έχουν να αντιμετωπίσουν 

τις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή, ιδίως την περίοδο του 

χειμώνα. Στο μεταξύ, οι ευθύνες για την τωρινή κατάσταση των προσφύγων 

ανταλλάσσονται μεταξύ Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Κυβέρνησης, ενώ οι 

Γιατροί Χωρίς Σύνορα χαρακτηρίζουν την κατάσταση ως «ντροπιαστική» και 

«απαράδεκτη» (Ζαφειρόπουλος, 2017).  

Οι άθλιες συνθήκες ζωής δημιουργούν εντάσεις ανάμεσα στους ντόπιους και 

τους πρόσφυγες, ενώ παράλληλα υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες και οργή από μεριάς 

των προσφύγων για την απάνθρωπη κατάσταση που βιώνουν. Πολλές φορές, οι ίδιες 

οι τοπικές αρχές ή οι κάτοικοι των περιοχών εμποδίζουν τη δημιουργία καταυλισμών 

από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ. Οι προφάσεις είναι πολλές, ένα παράδειγμα 

δικαιολόγησης της παρεμπόδισης αυτής είναι ότι κάποιοι καταυλισμοί είναι εξαιρετικά 

κοντά στα σύνορα με την Π.Γ.Δ.Μ. (Κανίστρας, 2016). Ακόμα και η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, μαζί με την Διεθνή Αμνηστία, επέπληξε την Ελλάδα για τις συνθήκες κάτω 

από τις οποίες ζουν οι πρόσφυγες στους καταυλισμούς του Ελληνικού στην Αθήνα και 

στη Λέσβο. Οι πρόσφυγες στο Ελληνικό ζουν σε ετοιμόρροπες σκηνές για πάνω από 

ένα χρόνο και πολλοί από αυτούς έχουν προβεί ακόμα και σε απεργία πείνας για να 

διαμαρτυρηθούν για τις συνθήκες διαβίωσης. Ανάμεσα στα αιτήματά τους για την 

βελτίωση των συνθηκών είναι η απολύμανση της περιοχής, καλύτερες τροφικές και 

ιατρικές παροχές και μετακίνηση σε καλύτερους χώρους διαμονής αντί για σκηνές. Οι 

αρμόδιες αρχές λένε ότι κάνουν ό, τι είναι δυνατόν κι ότι οι επιλογές τους είναι 

εξαιρετικά περιορισμένες. Στη Λέσβο, η κακοκαιρία του χειμώνα κάλυψε τις τέντες με 

χιόνι και ώθησε πολλούς να φτιάξουν αυτοσχέδιες φωτιές, με αποτέλεσμα να 

δηλητηριαστούν από τις τοξικές αναθυμιάσεις. Στο νησί της Σάμου, πολλά κτίρια που 

θα μπορούσαν να στεγάσουν πρόσφυγες μένουν αναξιοποίητα γιατί οι τοπικές αρχές 

και οι κάτοικοι είναι δυσαρεστημένοι με την παρουσία των προσφύγων και δεν 

επιθυμούν να δώσουν τα κλειδιά γι’ αυτά τα κτίρια (Kitsantonis, 2017). 

Όμως, για τους περισσότερους πρόσφυγες το να έρθουν στην Ελλάδα με ένα 

φουσκωτό δεν ήταν επιλογή. Η Rosh A., δασκάλα από τη Συρία που έφτασε στη Λέσβο 

με τα δύο παιδιά της, δήλωσε ότι στη Συρία ήταν σαν να πέθαινε κάθε μέρα, με τις 

βόμβες να σκάνε γύρω τους και τις πυρκαγιές να μαίνονται παντού. Όταν μπήκε στη 

βάρκα, λέει η Rosh, ήταν σαν να αποκτούσε ξανά ένα μέλλον. Άλλωστε, οι 

περισσότεροι πρόσφυγες δεν επιθυμούν να μείνουν στην ήδη επιβαρυμένη Ελλάδα της 
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κρίσης. Θέλουν να περάσουν τα σύνορα και να φτάσουν σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες 

όπως η Γερμανία, η Δανία, η Σουηδία και η Νορβηγία (Daley, 2015). 

Η παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες είχε και την αρνητική της πλευρά, όσο κι 

αν αυτό ακούγεται περίεργο. Στο νησί της Λέσβου, το επίκεντρο της προσφυγικής 

εισροής, οι πρόσφυγες έχουν σταματήσει σχεδόν να έρχονται αλλά το τίμημα της 

παραμονής τους εκεί ήταν πολύ μεγάλο για τους κατοίκους. Ο τουρισμός έχει πέσει 

κατά 80% στο νησί, καθώς οι τουρίστες από τη Γερμανία, τη Σουηδία και άλλες 

περιοχές δεν έρχονται πια εκεί, αφού ο τόπος έχει συνδεθεί με την ανθρώπινη 

απελπισία. Περίπου 1.000 Έλληνες που δούλευαν κατά την τουριστική περίοδο έχουν 

χάσει τη δουλειά τους. Πολλοί από τους κατοίκους αισθάνονται πικρία απέναντι από 

τους πρόσφυγες και δεν επιθυμούν την επιστροφή τους, υποστηρίζοντας ότι έκαναν 

αρκετό κακό στους ίδιους και το νησί τους. Η πλειοψηφία, όμως, δεν κατηγορεί τους 

πρόσφυγες για την κατάσταση, καθώς πολλοί από αυτούς είναι απόγονοι των 

προσφύγων που έφτασαν στην Ελλάδα από την Τουρκία μετά τη Μικρασιατική 

Καταστροφή του 1922 (Alderman, 2016). 

 

3. Το προσφυγικό ζήτημα στην εκπαίδευση και η στοχοθεσία της 

έρευνας 

«Φως της αλήθειας, μάρτυρας των καιρών, δάσκαλος της ζωής είναι η Ιστορία», έγραψε 

ο Ρωμαίος ρήτορας και πολιτικός Κικέρων. Πράγματι, η γνώση της ιστορίας, τόσο της 

εθνικής όσο και της παγκόσμιας, ανοίγει τον δρόμο για την πρόοδο του ανθρώπου και 

του έθνους, την αποφυγή των λαθών του παρελθόντος. Η Ιστορία έχει τη δυνατότητα 

να παράσχει μαθήματα ζωής, να υπενθυμίσει τους λαμπρούς αλλά και χαλεπούς 

καιρούς του παρελθόντος και δεν είναι καθόλου τυχαίο που συμπεριλαμβάνεται στην 

εκπαιδευτική διαδικασία από νωρίς. Μέσα από το μάθημα αυτό είναι δυνατόν να 

διδάξουμε τις νέες γενιές μέσα από το παράδειγμα και να εμπνεύσουμε την 

φιλοπατρία. Από την άλλη πλευρά, τα σχολικά εγχειρίδια προσφέρουν χώρο για να 

αναπαραχθούν εθνικά στερεότυπα και εθνικιστικές τάσεις, οπότε η συγγραφή τους 

και το περιεχόμενό τους απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και μελέτη. Η διδασκαλία της 

ιστορίας ξεκινά από την Γ΄ τάξη του Δημοτικού, εντούτοις υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις 

για κενά και περιθώρια για βελτίωσης της διδακτικής του μαθήματος. 

 Μία από τις κύριες ενστάσεις για την διδασκαλία της Ελληνικής ιστορίας καθ’ 

όλη τη διάρκεια της Δημοτικής εκπαίδευσης είναι οι ελλιπείς αναφορές των σχολικών 
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εγχειριδίων στο προσφυγικό ζήτημα και τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922. Είναι 

αξιοπερίεργο πως τα σχολικά εγχειρίδια παραλείπουν ένα τόσο μεγάλο κομμάτι της 

νεοελληνικής ιστορίας που στιγμάτισε τον ελληνισμό και καθόρισε τον πολιτικό 

χάρτη, όπως τον ξέρουμε σήμερα. Αντί να προστεθεί αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα 

στην διδασκόμενη ύλη, παρατηρείται να ανακυκλώνονται οι ίδιες ενότητες ανάμεσα 

στις τάξεις του Δημοτικού, με παραδείγματα από την 28η Οκτωβρίου, την εξέγερση των 

φοιτητών στο Πολυτεχνείο στις 17 Νοέμβρη και την 25η Μαρτίου, οι οποίες διδάσκονται 

με ξεχωριστή ενότητα και στο μάθημα της Γλώσσας, ήδη από την Α’ τάξη! Είναι 

σημαντικό να τονίσουμε ότι τα παραπάνω βαρυσήμαντα γεγονότα αξίζουν και 

επιβάλλεται να περιλαμβάνονται στην σχολική ύλη, τόσο στο μάθημα της Γλώσσας, 

όσο και της Ιστορίας, καθώς αποτελούν το παρελθόν του ελληνικού έθνους και είναι 

απαραίτητο να τιμάμε τους εθνικούς αυτούς ήρωες με το να τους ενθυμόμαστε και να 

διδάσκουμε τις νέες γενιές για τα κατορθώματά τους. Όμως, θα ήταν ωφέλιμο αν 

περιλαμβάναμε κι άλλα στοιχεία στη διδασκαλία της Γλώσσας και της Ιστορίας, όπως 

το προσφυγικό ζήτημα και τον πόνο που βίωσε ο εκδιωγμένος ελληνισμός της Μικράς 

Ασίας.  

 

3.1. Μελέτη των σχολικών εγχειριδίων 

 Για να τεκμηριωθεί ο ισχυρισμός ότι τα σχολικά βιβλία παραλείπουν σε μεγάλο 

βαθμό το προσφυγικό ζήτημα, ενώ προτιμούν να επικεντρώνονται στις 3 μεγάλες 

εθνικές εορτές και αργίες της χώρας μας, προχωρήσαμε σε εκτενή και εις βάθος 

ανάλυση των σχολικών εγχειριδίων της Γλώσσας και της Ιστορίας όλων των τάξεων, 

καθώς και των Ανθολογίων. Με μια αναλυτική εξέταση των περιεχομένων των 

σχολικών βιβλίων προκύπτουν τα παρακάτω ευρήματα: 
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Κι όμως, ένα τόσο σημαντικό ιστορικό ζήτημα, που έχει επηρεάσει σε τέτοιο 

βαθμό την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, δείχνει να απουσιάζει από την σχολική 

ύλη της δημοτικής εκπαίδευσης. Σε αντίθεση με άλλα ιστορικά γεγονότα, που έχουν 

περίοπτη θέση στα σχολικά εγχειρίδια και στην σχολική ύλη, η Μικρασιατική 

Πίνακες 1,2,3,4: Με το σύμβολο «✓» σημειώνονται οι αναφορές των παραπάνω γεγονότων που 

εντοπίζονται στα σχολικά εγχειρίδια της Γλώσσας, του Ανθολογίου Κειμένων και της Ιστορίας. 
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Καταστροφή και τα επακόλουθά της, δηλαδή η ανταλλαγή πληθυσμών, δεν φαίνεται 

να διδάσκεται με την ίδια συχνότητα. Μέσα από αυτήν την έρευνα ο στόχος είναι να 

ενταχθεί το κομμάτι αυτό της ελληνικής ιστορίας στην διδακτική διαδικασία, να 

ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές και να αναπτύξουν την ενσυναίσθησή τους σχετικά με 

την ζωή και τις δυσκολίες τις οποίες υφίστανται οι πρόσφυγες του τότε, αλλά και του 

τώρα.  Η υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με τη Μικρασιατική Καταστροφή και το 

προσφυγικό ζήτημα δύναται να χρησιμοποιηθεί, μέσα από σωστή διασκευή και 

επεξεργασία, για να δώσει μία ιδέα για τις ιστορικές συνθήκες που ανάγκασαν τους 

πληθυσμούς αυτούς να μετακινηθούν και τι υπέστησαν στην προσπάθειά τους να 

ξαναχτίσουν τις ζωές τους.  

 

3.2. Η στάση της ελληνικής εκπαίδευσης απέναντι στη Μικρασιατική 

Καταστροφή 

Εκτός από τα κενά που εντοπίζονται στα σχολικά εγχειρίδια, η ελληνική 

εκπαίδευση έχει δείξει κι άλλες φορές ότι ο χειρισμός της στο θέμα της Μικρασιατικής 

Καταστροφής δεν είναι αυτός που αρμόζει στη διδασκαλία του ζητήματος. Πριν από 

περίπου μια δεκαετία, σάλος είχε δημιουργηθεί με το βιβλίο Ιστορίας της ΣΤ’ 

Δημοτικού Στα νεότερα και σύγχρονα χρόνια (2006), του οποίου η συγγραφική ομάδα 

είχε ως επικεφαλής τη Μαρία Ρεπούση. Το συγκεκριμένο βιβλίο έγινε αντικείμενο 

συζητήσεων για πολλά βιβλία του, αλλά το πιο επίμαχο και πολύκροτο σημείο του 

ήταν αυτό που περιέγραφε τη σφαγή των μικρασιατών Ελλήνων στην αποβάθρα της 

Σμύρνης, καθώς αυτοί προσπαθούσαν να μπουν στα πλοία και να διαφύγουν από τους 

Τούρκους στρατιώτες, ως «συνωστισμό». Το συγκεκριμένο σχολικό εγχειρίδιο 

προκάλεσε μία έντονη διαμάχη, η οποία διήρκεσε 29 μήνες, από το Ιανουάριο του 2006 

ως το Μάιο του 2008. Χαρακτηρίστηκε ως μία από τις πιο έντονες και παρατεταμένες 

διαμάχες που έγιναν στη χώρα μας σχετικά με ζητήματα εκπαίδευσης (Λακάσας, 

2015). Πολλοί κινήθηκαν ενάντια στο συγκεκριμένο βιβλίο με επιχειρήματα όπως το 

ότι αποκρύπτει τις διώξεις και τα βάσανα που υπέστη ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, 

όπως δείχνει το παράδειγμα του «συνωστισμού» στο λιμάνι της Σμύρνης 

(Αθανασιάδης, 2015). Ως αντίβαρο για το συγκεκριμένο βιβλίο, η κυβέρνηση 

Καραμανλή αποφάσισε να διανέμει δωρεάν κάποια αντίτυπα του μυθιστορήματος 

Ματωμένα χώματα της Δ. Σωτηρίου, το οποίο θα συμπλήρωνε τα κενά που άφηνε το 

σχολικό εγχειρίδιο. Όμως, το συγκεκριμένο μυθιστόρημα είχε ιδιαιτέρως σκληρές 

περιγραφές των βιαιοτήτων του πολέμου, που θεωρήθηκαν ακατάλληλες για μαθητές 
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αυτής της ηλικίας. Έτσι, παρόλο που το Υπουργείο Παιδείας αγόρασε τα απαιτούμενα 

αντίτυπα (113.000), αυτά δεν έφτασαν ποτέ στους μαθητές και παρέμειναν σε 

βιβλιοθήκες και αποθήκες (Λακάσας, 2015). Προφανώς η διδασκαλία του μαθήματος 

της Ιστορίας στη συγκεκριμένη περίπτωση αντιμετωπίστηκε με σχετικά ακραίες 

λύσεις, αφού ούτε η αποσιώπηση των πραγματικών γεγονότων ούτε η λεπτομερής 

περιγραφή των σφαγών που συνέβησαν στη Μικρασιατική Καταστροφή δεν είναι η 

πρέπουσα διδασκαλία για το συγκεκριμένο ιστορικό ζήτημα. 

 

3.3. Στόχοι της έρευνας 

Ένα από τα ζητούμενα της παρούσας έρευνας είναι να παρουσιάσει στους 

μαθητές τα ιστορικά γεγονότα μέσα από αποδεκτά για την ηλικία τους κείμενα και 

μέσα από αυτά να ενισχύσει την ενσυναίσθησή τους. Εφόσον οι ρεαλιστικές και συχνά 

έντονα εκφραστικές περιγραφές της Διδώς Σωτηρίου στα Ματωμένα χώματα δεν είναι 

οι πρέπουσες για την ηλικία των εντεκάχρονων μαθητών, οφείλουμε να καθορίσουμε 

ένα μέτρο και να εντοπίσουμε αναγνώσματα, τα οποία να ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις της ηλικίας τους, χωρίς να ωραιοποιούν την ιστορία αλλά και χωρίς να 

γίνονται ακραία στην εξιστόρησή της. Το συγκεντρωμένο υλικό κατηγοριοποιείται 

ανάλογα με το είδος του, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τις διδακτικές ανάγκες 

της έρευνας που θα πραγματοποιηθεί. Το υλικό που έχει συγκεντρωθεί ως τώρα και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εποπτικό υλικό χωρίζεται σε ιστορικά μυθιστορήματα 

(Η σπηλιά της γοργόνας – Λίτσα Ψαραύτη), σε αυθεντικές πηγές από εφημερίδες και 

φωτογραφίες της εποχής που περιγράφουν το χρονικό της καταστροφής, σε αληθινές 

μαρτυρίες προσφύγων που έζησαν τη Μικρασιατική Καταστροφή και μετατράπηκαν 

από τη μια στιγμή στην άλλη σε πρόσφυγες, ντοκιμαντέρ από την εκπομπή ιστορικού 

περιεχομένου Μηχανή του χρόνου που καταγράφει το χρονικό της Μικρασιατική 

Καταστροφή, την ένταξη των μικρασιατών προσφύγων στην ελληνική κοινωνία και τις 

σύγχρονες απόψεις Τούρκων ιστορικών για το ζήτημα και, τέλος, σε φωτογραφικά 

αφιερώματα του ελληνικού τύπου για τον ελληνικό στρατό που πολέμησε στα βάθη 

της Μικράς Ασίας.  

Η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης των μαθητών είναι ένας από τους κύριους 

στόχους της παρούσας έρευνας. Ο όρος ενσυναίσθηση συναντάται στη βιβλιογραφία 

με πολλούς διαφορετικούς ορισμούς και έχει διαφορετικό νόημα ανάλογα με το που 

χρησιμοποιείται. Στη συγκεκριμένη εργασία η ενσυναίσθηση εννοείται ως η ικανότητα 

κάποιου να περιγράψει και να δει το παρελθόν μέσα από τα μάτια αυτών που ήταν 
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εκεί, με βάση πάντα σχετικές αναπαραστάσεις από τη λογοτεχνία και την τέχνη, 

αποφεύγοντας το σύγχρονο τρόπο σκέψης, ο οποίος θα έκρινε τα γεγονότα μέσα από 

τις νόρμες και τις ιδέες που επικρατούν σήμερα (Yilmaz, 2007). Η ενσυναίσθηση θα 

δημιουργήσει εσωτερικές συμβολικές αναπαραστάσεις στον μαθητή-αναγνώστη, θα 

τον βάλει στη διαδικασία να αναλάβει το ρόλο του «άλλου» και να ανταποκριθεί στη 

συναισθηματική κατάστασή του. Μέσω της αλληλεπίδρασης του μαθητή με το 

κείμενο, η απόσταση μεταξύ τους μειώνεται και παράγονται νοήματα, τα οποία, αν 

επεξεργαστούν κριτικά, ο αναγνώστης θα καταφέρει να περάσει από την αρχική 

ασαφή κατανόηση σε ένα ισχυρό αίσθημα ενσυναίσθησης (Πολυζώη, 2013). 

Ανάμεσα στα άλλα ερευνητικά ερωτήματα που θέτει η παρούσα έρευνα είναι το 

αν η επιθυμητή καλλιέργεια της ενσυναίσθησης μπορεί να επιτευχθεί μέσω της 

ομορφιάς του λογοτεχνικού λόγου. Άραγε, οι μεταφορές κι οι εικόνες που 

διαπλάθονται μέσα από την ομορφιά της γλώσσας είναι ικανές να φέρουν το μαθητή-

αναγνώστη στη θέση του λογοτεχνικού ήρωα; Πώς χρησιμοποιείται η μυθοπλασία για 

να δημιουργηθούν αναπαραστάσεις που θα εντυπωθούν στον αναγνώστη και θα του 

θυμίσουν σύγχρονα περιστατικά; Πώς περιγράφεται το κουρέλι που συντίθεται από τα 

παλιόρουχα των μικρασιατών προσφύγων στο μυθιστόρημα, η μαγική σπηλιά της 

γοργόνας, ο θάνατος ενός κεντρικού χαρακτήρα και πώς μπορεί να συγκινήσει το 

μαθητή-αναγνώστη; Οι δοκιμασίες που περνάνε οι ήρωες του μυθιστορήματος πώς 

βοηθούν τον αναγνώστη να τους συμπαθήσει; Τι σημασία έχει το μαγικό στοιχείο του 

μυθιστορήματος, η μαγική σπηλιά; Όλα αυτά τα ερωτήματα εξετάζονται μέσα από τη 

συνανάγνωση του βιβλίου και τα ερωτήματα που θέτουμε στον μαθητή-αναγνώστη. 

Εκτός από την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης των μαθητών, θέτουμε ως στόχο 

μέσα από την παρούσα έρευνα να φέρουμε σε επαφή τα παιδιά με την ιστορία και το 

παρελθόν τους, ώστε να διαμορφώσουν μία ολοκληρωμένη εθνική ταυτότητα. Αυτό 

προκύπτει από το ερευνητικό ερώτημα που θέτουμε στην παρούσα έρευνα, το οποίο 

είναι το σε τι βαθμό έχει γνώση κι επαφή ο μέσος μαθητής του δημοτικού με το 

ιστορικό τραύμα της Μικρασιατικής Καταστροφής. Μέσα από τη γνωριμία με την 

ιστορία τους, θα μπορέσουν να κάνουν τη σύνδεση με το σύγχρονο προσφυγικό 

ζήτημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας και να αναπτύξουν μία περισσότερο 

ανθρωπιστική στάση απέναντι σε αυτό. Η καλλιέργεια της ανθρωπιστικής στάσης στα 

παιδιά είναι, ουσιαστικά, η προσπάθεια αλλαγής της κοινωνίας στο παρόν προς το 

καλύτερο και η προετοιμασία των πολιτών του αύριο να δεχθούν ανάλογες κοινωνικο-

πολιτικές αλλαγές και να τις αντιμετωπίσουν με ψυχραιμία, σύνεση και ανθρωπιά.  
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Ένα ακόμα ερευνητικό ερώτημα που προκύπτει είναι η δημιουργία μιας 

ασφαλιστικής δικλείδας που καθιστά το παιδί ικανό να διακρίνει την ιστορική από τη 

λογοτεχνική πληροφορία. Τα πρόσωπα που χρησιμοποιούνται μέσα στο μυθιστόρημα 

είναι αληθοφανή αλλά δεν γνωρίζουμε αν είναι αληθινά. Η συγγραφέας προσπαθεί 

να φτιάξει ένα μύθο, ο οποίος συνοδεύεται από την ανάλογη λογοτεχνική γλώσσα. 

Πώς θα μπορέσει το παιδί να ξεχωρίσει την ιστορική πληροφορία από αυτή που είναι 

δοσμένη λογοτεχνικά; Το μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η γλώσσα που 

χρησιμοποιείται σε κάθε μία από τις περιπτώσεις. Για παράδειγμα, αν παρατηρήσουμε 

τους τίτλους σε ένα ιστορικό και σε ένα λογοτεχνικό βιβλίο, θα παρατηρήσουμε 

μεγάλη διαφορά στο πώς αποδίδεται το περιεχόμενό του. Για παράδειγμα, μία ιστορική 

μελέτη θα είχε ως τίτλο «Οι απαρχές και τα αίτια της Μικρασιατικής Καταστροφής». 

Τα λογοτεχνικά έργα, όμως, έχουν πολύ πιο έντονους και συγκινησιακούς τίτλους (π.χ. 

Τα ματωμένα χώματα, Μέσα στις φλόγες, Οι νεκροί περιμένουν). Παρατηρείται ότι οι 

λογοτεχνικοί τίτλοι περιέχουν συναισθηματικό φορτίο κι έχουν στόχο όχι απλώς να 

ενημερώσουν τον αναγνώστη για το τι πρόκειται να διαβάσει, αλλά να τον 

«ταρακουνήσουν», να τον συγκινήσουν και να εντυπωθούν στη μνήμη του. Για τη 

λειτουργία των τίτλων έχει γράψει και ο Genette στη μελέτη Paratexts: Thresholds of 

interpretation (1997). Στη μελέτη αυτή, ο Genette έγραψε πως το κείμενο μπορεί να 

ενισχυθεί και με άλλα στοιχεία. Κάποια είναι προφανή, όπως η εικονογράφηση, ενώ 

άλλα είναι λιγότερο φανερά και δεν είναι εμφανές ότι έχουν λειτουργία μέσα στο 

κείμενο. Τέτοια στοιχεία είναι ακόμα και το όνομα του συγγραφέα, ο πρόλογος, τα 

περιεχόμενα και φυσικά ο τίτλος. Οι τίτλοι των έργων από μόνοι τους προσφέρουν 

τροφή για σκέψη κι αυτό το παρατηρούμε έντονα στη λογοτεχνία για την καταστροφή 

της Σμύρνης, λόγω του έντονου συναισθηματικού φορτίου που κουβαλούν οι λέξεις 

τους. Άλλωστε, αυτή είναι και η λειτουργία του τίτλου: να ταυτοποιήσει το έργο, να 

ορίσει το θέμα του και να το ενισχύσει. Οι τίτλοι των βιβλίων μπορούν να είναι 

κυριολεκτικοί και να μιλούν φανερά για την υπόθεση του βιβλίου (σε σημείο να 

προδίδουν την κατάληξη) ή μεταφορικοί και να συνοδεύονται από ένα συμβολικό 

νόημα. Στην λογοτεχνία για τη Μικρά Ασία έχουμε πολλά παραδείγματα και για τις 

δύο κατηγορίες. Κυριολεκτικοί είναι οι τίτλοι των έργων Μες τους προσφυγικούς 

συνοικισμούς, Στου Χατζηφράγκου, Η ιστορία ενός αιχμαλώτου  κτλ. Αντίθετα, 

μεταφορικοί και συγκινησιακοί είναι οι τίτλοι έργων με την ίδια θεματολογία, όπως 

για παράδειγμα Οι νεκροί περιμένουν, Ματωμένα χώματα κτλ. Αυτή η επιλογή των 

λέξεων δίνει βαρύτητα στο μυθιστόρημα και προετοιμάζει τον αναγνώστη για το τι θα 

ακολουθήσει στις επόμενες σελίδες. Αυτή η ηθελημένη πρόκληση που ασκούν οι τίτλοι 

ισχύει και για το υπόλοιπο περιεχόμενο του έργου. Σε ένα ιστορικό μυθιστόρημα η 
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φαντασία συμπληρώνει την πραγματικότητα και την καθιστά περισσότερο ευνόητη, 

μέσα από το λογοτεχνικό λόγο που ζωγραφίζει νοητές εικόνες με τις περιγραφές, τις 

μεταφορές και την ομορφιά της γλώσσας. Όμως, δεν συνεπάγεται ότι το περιεχόμενό 

του είναι πιστή απόδοση της πραγματικότητας.  Ο μαθητής πρέπει να είναι σε θέση να 

ξεχωρίσει τη διαφορά αυτή, ώστε να καταστεί ένας σκεπτόμενος αναγνώστης που 

στέκεται κριτικά απέναντι στο κείμενο. 

 

4. Βιβλιογραφική ανασκόπηση για τη Μικρασιατική Καταστροφή 

 

4. 1. Η Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας για τη Μικρασιατική 

Καταστροφή 

Όπως είναι φυσικό, ένα τέτοιο γεγονός που στιγμάτισε την Ιστορία και την 

πορεία του ελληνικού έθνους πέρασε και στις καταγραφές της Ιστορίας της 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Ειδικά κεφάλαια για τους λογοτέχνες που κατέγραψαν τα 

επώδυνα γεγονότα έχουν αφιερώσει ο Λίνος Πολίτης, ο Κ. Θ. Δημαράς, ο Roderick 

Beaton καθώς και ο Mario Vitti. 

Ο Κ. Θ. Δημαράς (1956) διαπιστώνει ότι η Μικρασιατική Καταστροφή αφήνει το 

στίγμα της στις επόμενες λογοτεχνικές γενιές και πιο συγκεκριμένα «το πνεύμα της 

διάλυσης» είναι αυτό που φαίνεται έκδηλο στην λογοτεχνική γενιά του ’30, μία γενιά η 

οποία ανατράφηκε με τον πόνο και τις δοκιμασίες της προσφυγιάς και της φτώχειας. 

Το γεγονός αυτό κάνει τη γενιά αυτή να αντιμετωπίζει τη λογοτεχνία με μεγαλύτερη 

αίσθηση υπευθυνότητας και σοβαρότητας. 

Ο Vitti (1978) δεν παραλείπει να σημειώσει την αδιαφορία που έδειξαν οι ποιητές 

του ’20 μπροστά στην κατάσταση της εξαντλημένης από το μακροχρόνιο πόλεμο 

Ελλάδας, καθώς και στις επιπτώσεις που είχαν τα προσφυγικά κύματα, τόσο 

κοινωνικά όσο και δημογραφικά. Αντίθετα, οι πεζογράφοι συμμετείχαν με ιδιαίτερο 

πάθος, σύμφωνα με τον Vitti, στην ιδεολογική πάλη και θα έλεγε κανείς ότι 

ανταποκρίθηκαν επάξια στις περιστάσεις των καιρών, με σκοπό μια «καθολική 

αναγέννηση». Όλη αυτή η έντονη δραστηριοποίηση των πεζογράφων αναδύεται γύρω 

στη δεκαετία του ’30, η οποία χαρακτηρίζεται από ένα ιδιαιτέρως αντιμιλιταριστικό 

πνεύμα. 
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Ο Beaton (1996) κάνει λόγο για την πεζογραφία ως μαρτυρία και για τους 

συγγραφείς κατά τη δεκαετία του 1960, οι οποίοι άρχισαν να καταγράφουν και να 

εκδίδουν μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν τη Μικρασιατική Καταστροφή. Ιδιαίτερο 

παράδειγμα της λογοτεχνίας ως μαρτυρία αποτελεί η λεγόμενη Αιολική σχολή, με 

μέλη τους Στρατή Μυριβήλη, Στρατή Δούκα, Ηλία Βενέζη και τον Φώτη Κόντογλου. Το 

όνομα πηγάζει από την κοινή καταγωγή και των τεσσάρων από το βορειοανατολικό 

Αιγαίο. Χαρακτηριστικό των τριών πρώτων συγγραφέων είναι ότι χρησιμοποιούν 

λογοτεχνικά μέσα τέτοια, ώστε τα γεγονότα που αναδιηγούνται να μιλούν από μόνα 

τους (Beaton, 1996). 

Την βαρύτητα της Μικρασιατικής Καταστροφής και την επιρροή της στην 

μετέπειτα λογοτεχνική παραγωγή υπογραμμίζει και ο Πολίτης (1980). Αναφέρει, 

επίσης, και τη διαφορά μεταξύ της γενιάς του ’20, η οποία επικεντρωνόταν στην 

περιγραφή της μίζερης ζωής της φτωχογειτονιάς και απέπνεε μία μόνιμη 

απαισιοδοξία, και της γενιάς του ’30, η οποία μετά την κατάρρευση των ονείρων για 

την αποκατάσταση του ελληνισμού στη Μικρά Ασία, αναδύει μία νέα τραγικότητα και 

σοβαρότητα στην πεζογραφία της, εκδηλώνοντας μία ωρίμανση της προηγουμένως 

στάσιμης ελληνικής λογοτεχνίας. Μάλιστα, οι περισσότεροι λογοτέχνες της γενιάς του 

’30 προέρχονται από τη Μικρά Ασία και η οπτική τους στη λογοτεχνία σχετίζεται 

άμεσα με την καταγωγή τους. 

Όλοι αυτοί οι σπουδαίοι πεζογράφοι και ποιητές αφιέρωσαν πολλά από τα έργα 

τους στο κομμάτι αυτό της ελληνικής ιστορίας, όχι μόνο λόγω της προσωπικής τους 

απώλειας, καθώς πολλοί από αυτούς είχαν μικρασιατική καταγωγή, αλλά και για να 

τονίσουν την σημασία των ιστορικών αυτών γεγονότων που δεν πρέπει να 

παρακάμπτουμε και δεν πρέπει να λησμονούμε. Πρόκειται για μία ρεαλιστική 

απεικόνιση των βιωμάτων τους, τα οποία είναι ταυτόχρονα και βιώματα χιλιάδων 

ανώνυμων προσφύγων, που ξεριζώθηκαν από τον τόπο τους και αναγκάστηκαν να 

ξεκινήσουν ξανά τη ζωή τους από την αρχή, σε έναν τόπο ο οποίος σε πολλές 

περιπτώσεις φάνηκε απρόθυμος να τους δεχτεί. Μέσα από τα σπουδαία αυτά έργα, 

προϊόντα βιωματικής μυθοπλασίας, καταφέρνουν να αναπαραστήσουν ακριβώς το 

μέγεθος της καταστροφής και τον αντίκτυπο που είχε στους ανθρώπους, κάτι που ο 

σύγχρονος Έλληνας δυσκολεύεται να συλλάβει, αδυνατώντας να μπει στη θέση των 

ανθρώπων αυτών που έχασαν τα πάντα και ξεκίνησαν από το μηδέν.  
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4. 2. Η ελληνική λογοτεχνία για την Μικρασιατική Καταστροφή – 

απόπειρα μιας τυπολογίας 

Μπορούμε να κατατάξουμε τη λογοτεχνία για τη Μικρασιατική Καταστροφή σε τρεις 

θεματικές ενότητες ανάλογα με το περιεχόμενό τους: η πρώτη αφορά τη φάση 

προετοιμασίας της καταστροφής, τα τελευταία χρόνια του ελληνοτουρκικού πολέμου. 

Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει την περιγραφή της Μικρασιατικής Καταστροφής και 

του ξεριζωμού του ελληνισμού της Μ. Ασίας. Στην τελευταία ενότητα μπορούμε να 

κατατάξουμε τα έργα της ελληνικής λογοτεχνίας που αφορούν την προσαρμογή των 

Μικρασιατών στην Ελλάδα μετά την ανταλλαγή πληθυσμών. 

 

Α) Η ζωή πριν τη Μικρασιατική Καταστροφή και τα προμηνύματά της 

Στην πρώτη θεματική ενότητα εντοπίζουμε αρκετά διάσημα έργα από μεγάλους 

Έλληνες λογοτέχνες. Πολλοί από αυτούς έχουν καταγωγή από τη Μ. Ασία και έχουν 

ζήσει από κοντά την καθημερινότητα του ελληνισμού εκεί. Η περιγραφή της ζωής των 

Ελλήνων στη Μ. Ασία εντοπίζεται σε μυθιστορήματα όπως το Αιολική Γη (1943) του 

Ηλία Βενέζη ή το Οι νεκροί περιμένουν (1959), το πρώτο μυθιστόρημα της Διδώς 

Σωτηρίου, τα οποία περιγράφουν την ευτυχισμένη ζωή των μικρασιατών Ελλήνων 

πριν τη Μικρασιατική Καταστροφή. Ανάλογο μυθιστόρημα είναι και το Στου 

Χατζηφράγκου του Κοσμά Πολίτη, το οποίο εκδόθηκε το 1962 με συνέχειες στο 

περιοδικό Ταχυδρόμος, αλλά και οι πρώτοι τόμοι του τετράτομου μυθιστορήματος του 

Τάσου Αθανασιάδη Τα παιδιά της Νιόβης, που εκδόθηκαν το 1988. Τα βιβλία αυτά 

περιγράφουν κυρίως την καθημερινή ζωή των Ελλήνων που ζούσαν στη Σμύρνη  

(Beaton, 1996).  

Ωστόσο, με περισσότερο ρεαλισμό περιγράφει την μετακίνηση και εγκατάσταση 

των προσφύγων ο Νίκος Καζαντζάκης στο Ο Χριστός ξανασταυρώνεται (1954), η οποία, 

όπως και στην πραγματική ζωή, χαρακτηριζόταν από αντιπαραθέσεις και εντάσεις 

μεταξύ των μόνιμων κατοίκων ενός πλούσιου χωριού της Μικρασίας και των 

προσφύγων. Ειδικότερα, η άφιξη μιας ομάδας προσφύγων στο φανταστικό χωριό 

Λυκόβρυση προκαλεί αντιδράσεις στους κατοίκους, με τον παπά του χωριού, τον 

παπα-Γρηγόρη, να τους διώχνει, προφασιζόμενος τον φόβο για επιδημία χολέρας. 

Παρόλο που ο παπα-Γρηγόρης είναι ο εκπρόσωπος του κλήρου και της εκκλησίας, οι 

πράξεις του εναντιώνονται στα χριστιανικά διδάγματα, που κηρύττουν να παρέχουμε 

βοήθεια στον πλησίον μας, και χαρακτηρίζονται από κακία, μίσος και φαρισαϊσμό. 
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Έτσι, οι πρόσφυγες, μην έχοντας άλλη επιλογή, καταφεύγουν στα βουνά με τη 

βοήθεια ελάχιστων κατοίκων του χωριού που τους συμπαραστέκονται. Ο κύριος 

προστάτης και υπερασπιστής των προσφύγων στο χωριό είναι ο Μανολιός, ένας 

αμόρφωτος βοσκός που, όμως, εκπροσωπεί την ηθική, το έλεος και την αγάπη, τα 

κυριότερα, δηλαδή, διδάγματα του χριστιανισμού. Προτρέπει τους συγχωριανούς τους 

να κάνουν το ίδιο, όμως ο παπα-Γρηγόρης καλλιεργεί το μίσος και την έχθρα στους 

συγχωριανούς, καταδικάζοντας τον τελικά σε θάνατο με πρόφαση ότι είναι ο υπαίτιος 

των δεινών του χωριού και ο ένοχος για εγκλήματα που δεν έπραξε. Τελικά, η κοινωνία 

εκτελεί τον υποστηρικτή των προσφύγων, Μανολιό, στον ιερό χώρο της εκκλησίας με 

την ευλογία του παπα-Γρηγόρη. Το μυθιστόρημα αυτό εκπροσωπεί την άγρια πλευρά 

της ελληνικής κοινωνίας που αρνήθηκε να δεχτεί τους πρόσφυγες και τους 

συμπεριφέρθηκε με αδιαφορία και περιφρόνηση. 

Για τη ζωή πριν τη Μικρασιατική Καταστροφή και την προετοιμασία της μίλησε 

και η Διδώ Σωτηρίου στο μυθιστόρημα Ματωμένα Χώματα (1962), το οποίο αναφέρεται 

στη ζωή των μικρασιατών Ελλήνων, τις σχέσεις τους με του Τούρκους και τον διωγμό 

τους από τη Μικρά Ασία (Beaton, 1996). Την ίδια θεματολογία έχει και ο Φώτης 

Κόντογλου στο βιβλίο του Το Αϊβαλί η πατρίδα μου, που εκδόθηκε το 2000. Ένα πιο 

σύγχρονο ανάγνωσμα στον τομέα της παραλογοτεχνίας είναι το βιβλίο Οι μάγισσες 

της Σμύρνης (2002) της Μ. Μεϊμαρίδη, στο οποίο πρωταγωνιστεί μια αδίστακτη 

Σμυρνιά που με τεχνάσματα και μαγεία καταφέρνει να αναρριχηθεί στην εξουσία και 

να διαφεντεύει όλη τη Σμύρνη. 

Αναφορικά με τα προμηνύματα της καταστροφής, στην πλειοψηφία τους τα 

μυθιστορήματα (Ματωμένα Χώματα κλπ) κάνουν λόγο για τις φιλικές σχέσεις των 

Ελλήνων με τους Τούρκους και πώς αυτοί έσπευσαν να προειδοποιήσουν τους Έλληνες 

φίλους τους για την καταστροφή που επρόκειτο να συμβεί, ώστε να μπορέσουν οι 

Έλληνες να προετοιμαστούν και να δραπετεύσουν πριν ξεσπάσει ο χαλασμός. Έτσι, 

ορισμένοι στάθηκαν τυχεροί και κατάφεραν να αποφύγουν την σφαγή με τις 

οικογένειές τους. Σε άλλες περιπτώσεις, οι Τούρκοι φίλοι των Ελλήνων τους 

απέφευγαν, καθιστώντας έτσι σαφές ότι η σιωπή τους και η απόμακρη στάση τους 

σημαίνει πως κάτι άσχημο προμηνυόταν για τους Μικρασιάτες Έλληνες. Ένα άλλο 

έργο στο ίδιο πνεύμα είναι το Ο Ύπατος της Σμύρνης της Σ. Μαραγκοζάκη (2012), το 

οποίο πραγματεύεται τον ρόλο του ύπατου αρμοστή Αριστείδη Στεργιάδη στα 

γεγονότα που οδήγησαν στην Μικρασιατική Καταστροφή και την αποτίμηση της 

θητείας του, μέσα από τις αφηγήσεις εννέα διαφορετικών ανθρώπων. 
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 Για τους Βαλκανικούς πολέμους, τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και όλα τα 

γεγονότα που οδήγησαν στην Μικρασιατική Καταστροφή, έχει γράψει και ο Θανάσης 

Βαλτινός στο βιβλίο Βαλκανικοί – ’22, Το συναξάρι του Ανδρέα Κορδοπάτη (Δεύτερο 

βιβλίο), το οποίο εκδόθηκε το 2000. Στο έργο αυτό ο Ανδρέας Κορδοπάτης, πραγματικό 

πρόσωπο και κεντρικός αφηγητής στο πρώτο βιβλίο, δίνει τη θέση του για να μιλήσουν 

οι πρωταγωνιστές των πολέμων στα Βαλκάνια. Χαμηλόβαθμοι αξιωματούχοι, 

στρατιωτικοί και απλοί πολίτες μιλούν για τις οδυνηρές εμπειρίες του κατά τη διάρκεια 

των πολέμων και την προσπάθεια επιβίωσής τους στα χωριά της Πελοποννήσου. Ο 

Βαλτινός περιγράφει έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από συνεχείς συγκρούσεις, βία 

και σφαγή, που οδήγησε την Ελλάδα στην πλήρη κατάρρευση και παρακμή. 

Β) Η καταστροφή και ο ξεριζωμός 

Στη δεύτερη ενότητα κατατάσσονται τα μυθιστορήματα που αφορούν τη Μικρασιατική 

Καταστροφή, τις συνέπειές της και τον ξεριζωμό των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Για 

τη θεματική αυτή έχουν γράψει πληθώρα λογοτεχνών, επομένως συναντάμε και 

μεγάλο αριθμό μυθιστορημάτων και ποιημάτων. 

Ο Γιώργος Σεφέρης, ο οποίος γεννήθηκε στη Σμύρνη, ανατράφηκε στην 

κοσμοπολίτικη αυτή πόλη και, αν και δεν έζησε άμεσα τη Μικρασιατική Καταστροφή, 

καθώς δεν διέμενε εκεί από το 1914, σημαδεύτηκε από αυτήν την τραγωδία, η οποία 

τον πλήγωσε βαθιά και δεν την ξέχασε ποτέ. Αυτό φαίνεται από τα διάσπαρτα 

σημάδια της καταστροφής στην ποίησή του, άλλοτε άμεσα κι άλλοτε έμμεσα. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι μεμονωμένα ποιήματα όπως το «Σπίτι κοντά στη 

θάλασσα» (1947), καθώς και ολόκληρη η ποιητική συλλογή του Μυθιστόρημα (1935), 

της οποίας τα είκοσι τέσσερα ολιγόστιχα ποιήματα έχουν περιεχόμενο εμπνευσμένο 

από τον σπαραγμό της Μικρασιατικής Καταστροφής και την αναπόληση της χαμένης 

πατρίδας. Στο ημερολόγιό του Μέρες αναφέρεται στο πατρικό σπίτι, τη Σκάλα της 

Σμύρνης, καθώς και στον καημό του για την οριστική απώλεια της πατρίδας του. 

Ακόμα και χρόνια μετά την καταστροφή, σε επιστολές του προς φίλους δεν παρέλειπε 

να χαρακτηρίζει τον χαμό της Μ. Ασίας και πιο συγκεκριμένα την καταστροφή της 

Σμύρνης ως το ύψιστο κακό («Γιώργος Σεφέρης: "Τα σπίτια που είχα μού τα πήραν", 

2012). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι στίχοι από το έργο του, Μέρες Ε’ , σχετικά με τη 

Μικρασιατική Καταστροφή: 

Οί "Ελληνες λένε πώς οί Τούρκοι έκαψαν την Σμύρνη,  

Οί Τούρκοι λένε πώς οί "Ελληνες την κάψαν.  

Ποιος μπορεί νά ξέρει την άλήθεια.  
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Δεν εχω κέφι για συζήτηση.  

 

Ο Ηλίας Βενέζης, επίσης με καταγωγή από το Αϊβαλί, έκανε μνεία στο έργο του 

την τεράστια αυτή καταστροφή που βίωσε ο ελληνισμός αλλά και ο ίδιος, καθώς 

υπήρξε αιχμάλωτος των Τούρκων στα κάτεργα της Ανατολής. Μέσα από τα έργα του 

(Αιολική Γη (1943), Το Νο 31328 (1931) και Γαλήνη (1939), τα οποία σχηματίζουν μια 

άτυπη τριλογία) περιγράφει τα δεινά του ελληνισμού πριν, κατά και μετά τη 

Μικρασιατική Καταστροφή. Ειδικά το Νο 31328 είναι σχεδόν αυτοβιογραφία του 

συγγραφέα, με τον τίτλο να προέρχεται από την ίδια την ταυτότητα που είχε ο Βενέζης 

όταν δούλευε στα τάγματα εργασίας (γνωστά ως «αμελέ ταμπουρού») στην Ανατολή. 

Γράφτηκε το 1924, με νωπές ακόμα τις μνήμες των βασάνων, ωστόσο εκδόθηκε το 1931 

(Μπασκόζος, 2010). Ο Βενέζης ήταν μόλις 18 ετών όταν συνέβησαν όλα όσα αφηγείται 

στο μυθιστόρημα αυτό. Οι νικητές Τούρκοι, τότε, μάζεψαν όλους του νεαρούς άνδρες 

και τους υποχρέωσαν να βαδίσουν προς το εσωτερικό της Μικράς Ασίας, προκειμένου 

να δουλέψουν στα τάγματα εργασίας. Το νούμερο που είχε ο συγγραφέας ήταν και 

αυτό που του έσωσε τη ζωή, καθώς όσοι είχαν νούμερο υπάγονταν στις υποχρεωτικές 

ανταλλαγές πληθυσμού και θα επέστρεφαν στην Ελλάδα με πλοίο, με επίβλεψη του 

Ερυθρού Σταυρού, τον Ιανουάριο του 1923. Με το μυθιστόρημα που φέρει τον ειρωνικό 

τίτλο Γαλήνη, ο Βενέζης αναφέρεται στην εγκατάσταση των μικρασιατών προσφύγων 

στην Αττική και στην εχθρότητα των ντόπιων που έπρεπε να αντιμετωπίσουν  (Beaton, 

1996). 

Ο Κοσμάς Πολίτης κάνει αναφορά και στο χαμό της Σμύρνης στο μυθιστόρημα 

Στου Χατζηφράγκου, το οποίο, μέσω της ανάμνησης ενός παιδιού-πρόσφυγα, θυμάται 

τη Μικρασιατική Καταστροφή το 1922, πλέον ως ενήλικας. Στο μυθιστόρημα ο 

πρωταγωνιστής θυμάται τις ψεύτικες υποσχέσεις της Ελληνικής Αρμοστείας για 

σωτηρία των Ελλήνων στη Σμύρνη πριν τον χαμό, τις φωνές και τη φωτιά που τον 

ξύπνησαν τη νύχτα της καταστροφής, το αφηνιασμένο πλήθος που έτρεχε να σωθεί 

από τους Τούρκους και συμπληρώνει το σκηνικό του τρόμου με την αποβολή της 

γυναίκας του την ώρα της καταστροφής, η οποία ήταν έγκυος πέντε μηνών σε αγόρι. 

Με αυτές τις σκηνές δυστυχίας ανατρέχει ο πρωταγωνιστής στην καταστροφή της 

Σμύρνης (Πολίτης, 2013). 

Αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων της νεοελληνικής ιστορίας όσον αφορά την 

Μικρά Ασία υπήρξε και ο Στρατής Μυριβήλης, ο οποίος συμμετείχε στους βαλκανικούς 

πολέμους 1912-13 και έζησε το δράμα των προσφύγων στη Λέσβο. Μέσα στα 

μυθιστορήματά του περιγράφει περισσότερο τις ομάδες των στρατιωτών που 
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συμμετείχαν στις εκστρατείες, ώστε να αναπαραστήσει πιστά την σκληρή 

πραγματικότητα. Εστιάζει περισσότερο στον άνθρωπο και τις δοκιμασίες που περνά. 

Ειδικότερα, στα μυθιστορήματα Η Ζωή εν Τάφω (1923), Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια 

(1931) εκφράζει περισσότερο την οπτική γωνία του στρατιώτη που γίνεται πιόνι στους 

πολέμους των ισχυρών και είναι απρόθυμος να σκοτώσει αθώους τούρκικους 

πληθυσμούς προκειμένου να γίνει ήρωας τους έθνους. Ξεκινά με το μυθιστόρημα Η 

Ζωή εν Τάφω, όπου ο συγγραφέας επικεντρώνεται στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και 

παραθέτει τις αναμνήσεις ενός στρατιώτη, οι οποίες διατηρήθηκαν στο χειρόγραφο 

ημερολόγιο που κρατούσε. Η βάση του μυθιστορήματος αυτού ήταν το προσωπικό 

ημερολόγιο του συγγραφέα, το οποίο κρατούσε στις μέρες του στη Μακεδονία το 1917-

1918. Καταδεικνύει περισσότερο την φριχτή πλευρά του πολέμου, αντί για την ηρωική 

που προβάλλεται συνήθως. Κάνει λόγο για τους αναλώσιμους στρατιώτες, τους 

ανώτερους αξιωματούχους που ενδιαφέρονταν μόνο για παράσημα χωρίς να 

συμμετέχουν σε καμία απολύτως μάχη, τους πολιτικούς της Ελλάδας και της Ευρώπης 

που έφερναν στρατιώτες από κάθε γωνιά του κόσμου για να σκοτώσουν και να 

σκοτωθούν στο όνομα της ελευθερίας. Σε αντίθεση με τον Στρατή Δούκα, ο οποίος 

απλώς παραθέτει τα γεγονότα, ο Μυριβήλης αποστασιοποιείται από τα γεγονότα και 

τα αναθέτει στο φανταστικό πρόσωπο ενός λοχία, ισχυριζόμενος ότι τα αντλεί από το 

δικό του ημερολόγιο. Μέσα στη Ζωή εν Τάφω μιλάει για τις δοκιμασίες που περνά ο 

άνθρωπος στον πόλεμο, αλλά και το πόσο υποφέρουν όχι μόνο αυτοί που πολεμούν, 

αλλά και αυτοί που μένουν πίσω. Το έργο Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια θεωρείται μία 

«συνέχεια» του Η Ζωή εν Τάφω και εστιάζει στη Μικρασιατική Καταστροφή. Ο 

κεντρικός ήρωας είναι ο στρατιώτης Λεωνής Δρίβας. Ο Δρίβας γυρνά από τον πόλεμο 

με την υπόσχεση να δώσει στην χήρα του συντρόφου του, Βρανά, τα κειμήλια που 

αυτός κράτησε. Ο Δρίβας γνωρίζει κι ερωτεύεται τη χήρα Σαπφώ και ταλανίζεται 

ανάμεσα στον έρωτά του γι’ αυτήν και τη ντροπή που αισθάνεται για τα 

συναισθήματά του, ενώ το φάντασμα της ανάμνησης του νεκρού του φίλου τον 

καταδιώκει. Ο αναγνώστης γνωρίζει από την αρχή ότι ο κεντρικός πρωταγωνιστής 

είναι νεκρός κι έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τη ζωή του. Έτσι, ο συγγραφέας 

κατορθώνει να αναδείξει ότι αν αφαιρεθούν οι φαμφάρες του ηρωισμού και της 

πολεμικής προπαγάνδας, η ζωή είναι ζήτημα σάρκας κι όχι ιδεών. Το αντιπολεμικό του 

πνεύμα αναδύεται και μέσα από τις συλλογές διηγημάτων με χρωματικούς τίτλους Το 

γαλάζιο βιβλίο (1934), Το πράσινο βιβλίο (1935), Το κόκκινο βιβλίο (1952) και Το βυσσινί 

βιβλίο (1959) (Beaton, 1996). 
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Ανάλογες εικόνες με τον Βενέζη μας δίνει στη λογοτεχνία του ο Στρατής 

Δούκας, ο οποίος επίσης συμμετείχε στις επιχειρήσεις του ελληνικού στρατού στα 

βάθη της Τουρκίας, όπως και ο Μυριβήλης (Beaton, 1996). Μέσα από το έργο του Η 

ιστορία ενός αιχμαλώτου (1929), εκτυλίσσονται οι περιπέτειες ενός Έλληνα στρατιώτη 

που συλλαμβάνεται κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Καταστροφής και οδηγείται 

στην Τουρκία. Εκεί περνά κακουχίες και βάσανα στα χέρια των Τούρκων, μέχρι να το 

σκάσει και να παραστήσει τον Τούρκο. Με αυτόν τον τρόπο βρίσκει δουλειά σαν 

βοσκός και αναμιγνύεται με τους Τούρκους, υιοθετώντας απρόθυμα τα έθιμά τους για 

να μην τον υποπτευθούν. Μετά από κάποιο καιρό προφασίζεται ότι θέλει να δει την 

αδερφή του και λαμβάνει οικονομική βοήθεια από το αφεντικό του, που τον συμπαθεί 

ιδιαιτέρως. Ταξιδεύει με καράβι προς την Πόλη, το οποίο θα κάνει στάση στα ελληνικά 

νησιά. Κάποιος Έλληνας τον αναγνωρίζει και τον βοηθά να μην ανακαλύψουν ότι 

παριστάνει τον Τούρκο. Με την βοήθεια της τύχης και των απρόσμενων συμμάχων 

του, καταφέρνει να βρει τα απαραίτητα έγγραφα που χρειάζεται και φτάνει πια στην 

Ελλάδα. Η Ιστορία ενός αιχμαλώτου είναι ένα δημιούργημα γεμάτο δράση, στο οποίο 

τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο και μεταφέρουν στον αναγνώστη όλη την ένταση 

που βιώνει ο πρωταγωνιστής του μυθιστορήματος (Beaton, 1996). 

Με το θέμα των προσφύγων ασχολήθηκε ο Θανάσης Πετσάλης-Διομήδης, ο 

οποίος στην τριλογία του Γερές και αδύναμες γενεές (1933), η οποία περιείχε τα έργα Ο 

προορισμός της Μαρίας Πάρνη (1993), Tο σταυροδρόμι (1934) και Ο απόγονος (1935), και 

κυρίως με το έργο Δεκατρία χρόνια: από το 1909 ως το 1922 (1969), περιγράφει την 

εξαθλίωση στην οποία ώθησε τους πρόσφυγες η Μικρασιατική Καταστροφή (Beaton, 

1996). 

Αξίζει να αναφερθεί και το τετράτομο μυθιστόρημα του Τάσου Αθανασιάδη 

(επίσης με μικρασιατική καταγωγή), Τα παιδιά της Νιόβης (1988 Α’-Β’ τόμοι και 1995 Γ’-

Δ’ τόμοι), το οποίο περιγράφει τη ζωή των Ελλήνων της Μικράς Ασίας υπό την 

τούρκικη κυριαρχία, κατά την ελληνική κυριαρχία και μετά την κατάρρευση του 

ελληνικού μετώπου και κατά τη διάρκεια της προσφυγιάς (Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, 

http://www.ekebi.gr). 

Μία άλλη πλευρά του ξεριζωμού δείχνει το μυθιστόρημα Η αρχόντισσα της 

Σμύρνης του Θ. Κονδύλη (2010), το οποίο διηγείται την ιστορία της Ηλέκτρας 

Μπακιρτζή, μιας κοπέλας που παρέμεινε στην Σμύρνη μετά την καταστροφή, 

ωθούμενη από το συναίσθημα του καθήκοντος προς τον συνάνθρωπο, για να 

αναζητήσει και να βοηθήσει τα ορφανά της πόλης που έμειναν πίσω, ιδρύοντας το 

πρώτο ορφανοτροφείο της πόλης. Το μυθιστόρημα αυτό στρέφει την οπτική του 

http://www.ekebi.gr/
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αναγνώστη στον άμαχο πληθυσμό που δεν κατάφερε να περάσει στην Ελλάδα κι 

έμεινε πίσω, στην κατεστραμμένη Μικρά Ασία. 

Η Γ. Γρηγοριάδου-Σουρέλη συγκέντρωσε μία συλλογή διηγημάτων στο βιβλίο 

Μνήμες της Σμύρνης (1998), ιστορίες εμπνευσμένες από ανθρώπους που βρέθηκαν στο 

επίκεντρο του χαλασμού και καταδεικνύει μέσα από αυτές την καταστροφή που 

υπέστησαν αυτοί οι άνθρωποι, τόσο υλικά όσο και ψυχικά.  

Γ) Προσαρμογή των προσφύγων 

Όσον αφορά στην ένταξη των νεοφερμένων Μικρασιατών στην Ελλάδα, έχουν 

γραφτεί εξίσου πολλά μυθιστορήματα, καθώς ήταν ένα γεγονός που προκάλεσε 

αρκετές διαταραχές και διαμάχες ανάμεσα στους Έλληνες της Μ. Ασίας και τους 

Έλληνες που τους υποδέχτηκαν στην Ελλάδα.  

Η ένταξη των προσφύγων αποτέλεσε τη θεματολογία του έργου του Ι. Μ. 

Παναγιωτόπουλου Αστροφεγγιά (1945), στο οποίο οι Μικρασιάτες πρόσφυγες 

εντάσσονται στην ελληνική αστική κοινωνία του Μεσοπολέμου και της Κατοχής, μία 

κοινωνία η οποία είναι έντονα διχοτομημένη (Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, 

http://www.ekebi.gr). 

Ειδικότερα με τους πρόσφυγες που προέρχονταν από τη Μ. Ασία ασχολήθηκε ο 

Στρατής Μυριβήλης στο μυθιστόρημα Η Παναγιά η Γοργόνα (1949), το οποίο αποδίδει 

την ειρηνική εικόνα της εγκατάστασης των προσφύγων στην Ελλάδα. Η ιστορία που 

εκτυλίσσεται στο μυθιστόρημα αυτό περιγράφει, μεταξύ άλλων, τον ερχομό τον 

προσφύγων από τα «απέναντι» μέρη της Μικράς Ασίας, την στήριξη που τους 

παρείχαν οι κάτοικοι του χωριού, την αρχική καχυποψία των προσφύγων, την 

νοσταλγία τους για τη χαμένη πατρίδα και τις μάταιες ελπίδες για επιστροφή. Οι 

αλλοτινοί πλούσιοι και καλομαθημένοι άρχοντες, όταν είδαν ότι δεν τίθεται θέμα για 

επιστροφή στα πάτρια εδάφη τους, ξεκίνησαν να δουλεύουν ως ψαράδες, έκαναν 

γάμους με ντόπιους, δέχτηκαν τα σπίτια και τα εδάφη που τους προσέφερε η 

κυβέρνηση και συνέχισαν την ζωή τους ως ταπεινοί ψαράδες. Οι ντόπιοι κάτοικοι 

θρήνησαν μαζί τους τον χαμό της πατρίδας τους και των αγαπημένων τους και τους 

παρείχαν όποια υλική και ηθική στήριξη μπορούσαν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η 

αναφορά στους πολιτικούς και τις τακτικές που ακολουθούσαν στην ταραγμένη εκείνη 

περίοδο, εκμεταλλευόμενοι τον διακαή πόθο των προσφύγων για επιστροφή. Πολιτικά 

κόμματα συστήνονταν, υποσχόμενα τον γυρισμό με αντάλλαγμα γενναίο αριθμό 

ψήφων. Με τον καιρό οι νεοφερμένοι δέθηκαν με τους ντόπιους κατοίκους, χωρίς αυτό 
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να σημαίνει ότι έλειπαν και κάποιες εντάσεις και διχασμοί. Στο τέλος, όμως, η ζωή 

πήρε τον ρυθμό της, με τις χαρές και τις δυστυχίες της, οι οποίες περιστρέφονταν όλες 

γύρω από το ξωκλήσι της Παναγιάς γοργόνας (Beaton, 1996). 

Επιπλέον, ο Ηλίας Βενέζης στο μυθιστόρημα Γαλήνη (1939) αφηγείται την 

ιστορία μιας ομάδας προσφύγων που εγκαθίσταται στην Ανάβυσσο το  1923 και μέσα 

από αυτή την ιστορία επιχειρεί να περιγράψει την συνολική εικόνα της εγκατάστασης 

των προσφύγων στην Ελλάδα (Beaton, 1996). 

Ο λογοτέχνης Γιώργος Ιωάννου αφιερώνει μεγάλο μέρος του πεζογραφικού του 

έργου στη Θεσσαλονίκη και τους πρόσφυγες που έζησαν εκεί. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα είναι πεζογραφήματα από τις συλλογές του Για ένα φιλότιμο (1964), Η 

σαρκοφάγος (1971) και Η μόνη κληρονομιά (1974). Τα πεζογραφήματα αυτά είναι: Μες 

τους προσφυγικούς συνοικισμούς (1964), Παναγία η ρευματοκρατόρισσα (1971), Ψηλά στο 

Εσκί Ντελίκ (1974) και Η μόνη κληρονομιά (1974) αλλά και η συλλογή πεζογραφημάτων 

Η πρωτεύουσα των προσφύγων (1984). Τα πεζογραφήματα του Ιωάννου αποτελούν ένα 

ιδιαίτερο μίγμα βιωματικής λογοτεχνίας και ιστορικής μαρτυρίας (Δεμιράκη, 1997). 

Αδύνατον να παραλειφθούν και τα μυθιστορήματα της Μικρασιάτισσας Διδώς 

Σωτηρίου, η οποία έγραψε, με αφορμή τη Μικρασιατική Καταστροφή και πιο 

συγκεκριμένα την πυρκαγιά της Σμύρνης, τα Ματωμένα Χώματα (1962) και το Μέσα 

στις φλόγες (1978), έργα που αναφέρονται στη ζωή των Ελλήνων πριν και μετά τον 

διωγμό τους από τη Μικρά Ασία, στις πικρές μέρες της προσφυγιάς (Beaton, 1996). 

Αναφορές στις συνέπειες της Μικρασιατικής Καταστροφής κάνει στο έργο του 

και ο Γιώργος Θεοτοκάς. Παραδείγματα είναι οι αναφορές του στην Αργώ (1936), κατά 

τις οποίες περιγράφει το αδιέξοδο της νέας γενιάς μετά την κατάρρευση της Μεγάλης 

Ιδέας και της Μικρασιατικής Καταστροφής και τη ζωή της προσφυγιάς στις συνοικίες 

και τους δρόμους της Αθήνας με περιγραφές χωρίς συναισθηματική φόρτιση. Στο 

Ελεύθερο Πνεύμα (1929) κάνει λόγο για το πλήγμα που υπέστη η πνευματική ζωή από 

τη Μικρασιατική Καταστροφή, καθώς αυτή βύθισε τον ιδεαλισμό, τα ιδανικά και την 

αυτοπεποίθηση του λαού. Παρατηρεί ότι ακόμα και η πεζογραφία της εποχής του, της 

γενιάς του ’30, έχει επηρεαστεί από το γενικότερο κλίμα. Για το τέλος των 

ευτυχισμένων παιδικών χρόνων και την απώλειας της πατρίδας γίνονται αναφορές και 

στα έργα Λεωνής (1940) και Ευριπίδης Πεντοζάλης και άλλες ιστορίες (1937). 

Με μια διαφορετική ματιά παρατηρεί το προσφυγικό ζήτημα και τη 

Μικρασιατική Καταστροφή μέσα από το μυθιστόρημα Οι Αδερφοφάδες (ολοκληρώθηκε 



 

[32] 

 

το 1954 και πρωτοεκδόθηκε το 1963), το οποίο αποπνέει ένα μήνυμα ελπίδας για ένα 

νέο ξεκίνημα ζωής των προσφύγων και την διατήρηση του ελληνικού στοιχείου τους, 

σε αντίθεση με το μυθιστόρημα Ο Χριστός ξανασταυρώνεται (Beaton, 1996). 

Η λογοτεχνία για τη Μικρασιατική Καταστροφή έχει μεταφερθεί και στην 

τηλεόραση. Παρατηρείται το φαινόμενο ευπώλητα μυθιστορήματα να έχουν ως θέμα 

τους τη Μικρασιατική Καταστροφή και να γίνονται τηλεοπτικές σειρές. Μερικά 

παραδείγματα είναι Οι μάγισσες της Σμύρνης της Μάρας Μεϊμαρίδη, το οποίο 

μεταφέρθηκε στη μικρή οθόνη το 2005, από τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, σε 

σκηνοθεσία του Κώστα Κουτσομύτη. Ο ίδιος σκηνοθέτησε και τα Ματωμένα Χώματα, 

όταν έγιναν σειρά το 2007 για το κανάλι ALPHA. Αλλά και μυθιστορήματα που δεν 

αφορούν την Μικρασιατική Καταστροφή έχουν περάσει στη μικρή οθόνη, όπως το 

Δέκα του Μ. Καραγάτση, το οποίο προβλήθηκε επίσης από τον ALPHA το 2007, o 

Γιούγκερμαν του ίδιου συγγραφέα που προβλήθηκε από τον ANT1 το 2007, οι Φρουροί 

της Αχαΐας από τον Τ. Αθανασιάδη το 1992 στο MEGA κ.α. Το φαινόμενο αυτό είναι 

εξαιρετικά ωφέλιμο γιατί κάνει ευρέως γνωστά αξιόλογα αναγνώσματα. Το να γίνει 

ένα βιβλίο τηλεοπτική σειρά προσφέρει και στο μη βιβλιόφιλο κοινό, γιατί του 

προσφέρει την ευκαιρία να μυηθεί στον φανταστικό κόσμο του βιβλίου και του δίνει 

ένα έναυσμα για να διαβάσει και το πρωτότυπο. Επίσης, οι τηλεοπτικές σειρές που 

βασίζονται σε βιβλία επιτρέπουν στους αναγνώστες να δουν οπτικοποιημένο τον 

κόσμο που διάβασαν στις σελίδες του βιβλίου.  

Η Μικρασιατική Καταστροφή, εκτός από τη μικρή, έχει μεταφερθεί και στη 

μεγάλη οθόνη. Αξιοσημείωτη είναι η ταινία του Γ. Γρηγορίου Διωγμός (1964), η οποία 

παρόλο που διαδραματίζεται στη Γερμανική Κατοχή εν έτει 1942, στο μυαλό της 

πρωταγωνίστριας ζωντανεύουν μνήμες από τη Μικρασιατική Καταστροφή, κατά την 

οποία έχασε μέσα στον πανικό τον τρίχρονο γιο της. Η όλη ιστορία συνθέτει μία 

εκπληκτική δραματική αφήγηση που αποτυπώνει με μεγάλη ζωντάνια τα 

συναισθήματα πόνου που έζησαν οι πρωταγωνιστές των επεισοδίων αυτών. Αναφορά 

σε αυτήν υπάρχει, επίσης, και στην ταινία Νύφες του Παντελή Βούλγαρη (2004), όταν ο 

Αμερικανός φωτογράφος που πρωταγωνιστεί στέλνει στο αμερικανικό περιοδικό όπου 

δουλεύει, φωτογραφίες κάποια χρόνια πριν την Καταστροφή αλλά και κατά τη 

διάρκειά της, οι οποίες όμως δεν δημοσιεύτηκαν ποτέ. 
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4.3. Η παιδική λογοτεχνία για τη Μικρασιατική Καταστροφή 

 

Χάρη στην προώθησή του από τη Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά, το παιδικό 

ιστορικό μυθιστόρημα έχει εκπροσωπηθεί σημαντικά όσον αφορά πολλές περιόδους 

της ελληνικής ιστορίας (αρχαία, βυζαντινή, επανάσταση του ’21, σύγχρονη εποχή). 

Έχουν γραφτεί πολυάριθμα αξιόλογα έργα που μπορούν να προσφέρουν στο παιδί 

ταυτόχρονα την αισθητική απόλαυση και τη γνωριμία με την ιστορία του τόπου του. 

Πολλά από αυτά θα μπορούσαν να συμπληρώσουν τη σχολική διδασκαλία της 

Ιστορίας, ως συμπληρωματικά αναγνώσματα (Αναγνωστοπούλου, 1996). 

Το παιδικό μυθιστόρημα δεν έχει δώσει μεγάλο βάρος στην υπόθεση της 

Μικρασιατικής Καταστροφής, ωστόσο υπάρχουν αρκετά αξιόλογα δείγματα που έχουν 

ως υπόθεση το συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός. Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η 

ενασχόληση της παιδικής λογοτεχνίας με τη Μικρασιατική Καταστροφή είναι 

ανύπαρκτη, ωστόσο σίγουρα δεν έχει να παρουσιάσει τον ίδιο αριθμό βαρυσήμαντων 

έργων με την λογοτεχνία για ενηλίκους. Πάντως, η νεότερη ιστορική λογοτεχνία για 

παιδιά έχει εξελιχθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια. Η ιστορία παίρνει τη μορφή της 

αφήγησης και τα στοιχεία του εθνικισμού σιγά – σιγά εξαλείφονται, τόσο από τη 

λογοτεχνία όσο κι από τη μελέτη της ιστορίας γενικότερα. Από την εθνοκεντρική 

σκοπιά της Πηνελόπης Δέλτα μεταφερόμαστε πλέον (μετά την μεταπολίτευση) στην 

προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας διάλογος μεταξύ παρόντος και παρελθόντος, μέσα 

από το ιστορικό μυθιστόρημα. Εκτός από αυτό, το ιστορικό μυθιστόρημα αποπειράται 

να αποτυπώσει μια σφαιρική κι όχι τόσο εθνοκεντρική απεικόνιση της ιστορικής 

πραγματικότητας. Σε αντίθεση με τα παλαιότερα ιστορικά μυθιστορήματα, το παιδικό 

ιστορικό μυθιστόρημα σήμερα είναι απαλλαγμένο από τη στείρα φιλοπατρία και 

διακατέχεται από αντικειμενικότητα κι αμεροληψία, ενώ παράλληλα καλλιεργεί στον 

μαθητή-αναγνώστη την πολιτική σκέψη (Κατσίκη – Γκιβάλου, 2015). Τέτοια στοιχεία 

εντοπίζουμε και στο μυθιστόρημα Η σπηλιά της γοργόνας, το οποίο είναι το επίκεντρο 

της παρούσας έρευνας.   

  Παραδείγματα γνωστών λογοτεχνικών βιβλίων με θέμα τη Μικρασιατική 

Καταστροφή είναι Το Έβδομο Ρούχο (1983) της Ε. Φακίνου, Ο μεγάλος αποχαιρετισμός 

(1990) και Καυτές μνήμες από τη Σμύρνη (1985) της Γ. Γρηγοριάδου – Σουρέλη, Τα 

κοριτσάκια με τα ναυτικά (2010), της Ε. Δικαίου, Μέσα στις φλόγες (1978) της Δ. 

Σωτηρίου, Στο δρόμο του ήλιου (2008) της Ε. Κατσίπη – Σπυριδάκη, Το σεντούκι με τα 

αμύθητα σεντέφια (2004) της Τζ. Τασάκου, Η νενέ η Σμυρνιά (2004) της Ε. Χίου, Το τέλος 
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ενός θρύλου (1996) της Α. Νικολοπούλου και το Η πόλη με τα χαμένα παραμύθια (2008) 

του Χ. Κατσάρα, μεταξύ άλλων. 

 Πάντως, τα παιδικά μυθιστορήματα που αφορούν τη Μικρασιατική Καταστροφή 

θεωρούνται ιδιαιτέρα αξιόλογα και θα μπορούσαν κάλλιστα να αξιοποιηθούν σε μία 

παιδαγωγική εφαρμογή με θέμα τη Μικρασιατική Καταστροφή διότι απευθύνονται 

στο παιδί – αναγνώστη, καθώς οι πρωταγωνιστές είναι κι αυτοί παιδιά. Αυτό τα κάνει 

περισσότερο κατανοητά στα παιδιά και θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν τη 

σοβαρότητα ενός τέτοιου ιστορικού γεγονότος και τις συνέπειες που είχε αυτό  στον 

ελληνισμό. Μεγάλος αριθμός από τα μυθιστορήματα παρατηρούν τη Μικρασιατική 

Καταστροφή και τον ξεριζωμό μέσα από τα μάτια ενός παιδιού – ήρωα, πράγμα που 

θα βοηθήσει το παιδί – αναγνώστη να έρθει στη θέση των ανθρώπων που έζησαν 

αυτές τις φριχτές εμπειρίες και να κατανοήσει τις δυσκολίες που πέρασαν. Άλλωστε, 

εκτός από την ενσυναίσθηση, είναι σημαντικό για τα παιδιά να γνωρίζουν την ιστορία 

τους προκειμένου να έχουν μία ολοκληρωμένη εθνική ταυτότητα. Σε αυτό έρχονται να 

συνεισφέρουν τα παιδικά ιστορικά μυθιστορήματα (Αναγνωστόπουλος, 2001). 

 Το παιδικό μυθιστόρημα έχει σημαντικές διαφορές σε σύγκριση με τη 

λογοτεχνία ενηλίκων. Ειδικά τα ιστορικά μυθιστορήματα για παιδιά δεν έχουν τις ίδιες 

ελευθερίες με αυτά που απευθύνονται σε ενήλικες, κυρίως λόγω της λογοκρισίας, 

άμεσης ή έμμεσης, την οποία υφίσταται η παιδική λογοτεχνία. Η λογοκρισία αυτή 

μπορεί να είναι αποτέλεσμα εντελώς διαφορετικών προθέσεων και να έχει τελείως 

διαφορετικούς στόχους. Ο λόγος είναι ότι το παιδικό μυθιστόρημα είναι ταυτόχρονα 

έργο τέχνης και μέσο αγωγής. Ενώ ένα έργο τέχνης έχει τη δυνατότητα να εκφράζει 

ιδέες κι αντιλήψεις χωρίς να υπόκειται σε πολλούς κανόνες, το μέσο αγωγής είναι 

περισσότερο ελεγχόμενο, καθώς απευθύνεται σε παιδικό κοινό (Ζερβού, 1999). Γι’ αυτό 

ένα έργο σαν το παιδικό ιστορικό μυθιστόρημα οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεγμένο 

σχετικά με το περιεχόμενο και την έκφρασή του, όσον αφορά ζητήματα όπως η 

Μικρασιατική Καταστροφή και το προσφυγικό. 

 Είναι δύσκολο να αξιοποιηθεί ένα τέτοιο ιστορικό και συλλογικά αιματηρό 

ζήτημα, όπως αυτό της Μικρασιατικής Καταστροφής και του προσφυγικού ζητήματος, 

χωρίς να λογοκριθεί. Είναι ένα θέμα που περιέχει μεγάλη ποσότητα βίας, πόνου, 

αίματος, βασάνου και απώλειας. Δεν είναι παράξενο που δεν είναι τόσο 

πολυσυζητημένο στην παιδική λογοτεχνία, αν αναλογιστεί κανείς τη λογοκρισία από 

την οποία περνάνε. Συνήθως, τα θέματα για τα οποία λογοκρίνεται το παιδικό βιβλίο 

αλλάζουν ανάλογα με την ιστορική εποχή. Για παράδειγμα, στην δεκαετία του ’70 στη 

Γαλλία, πολλά βιβλία που μέχρι τότε θεωρούνταν κλασικά, αμφισβητήθηκαν ή/και 
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ξαναγράφτηκαν με βάση τις ιδέες που χαρακτήριζαν εκείνη την εποχή. Άλλο 

παράδειγμα αποτελεί η ναζιστική Γερμανία, η οποία προχώρησε σε καύσεις 

εκατοντάδων τίτλων, λόγω της έκφρασης αντίθετων πολιτικών θέσεων. Η Πηνελόπη 

Δέλτα αμφισβητήθηκε αρκετές φορές για την ωμότητα των σκηνών που περιέγραφε 

στα βιβλία της, προερχόμενη από λαούς όπως οι Βούλγαροι. Την ίδια αρνητική κριτική 

δέχθηκε και ο εθνικισμός που εκφραζόταν μέσα από τα βιβλία της (Ζερβού, 1999). 

Επομένως, είναι αυτονόητο ότι, όταν το παιδικό ιστορικό μυθιστόρημα έχει να 

αντιμετωπίσει ένα θέμα όπως αυτό της Μικρασιατικής Καταστροφής και του 

προσφυγικού του 1922, ασυναίσθητα μπορεί να αυτολογοκριθεί ή να ωραιοποιήσει την 

ιστορία εφόσον απευθύνεται σε παιδιά, σε σημείο που η αφήγηση να απέχει κατά πολύ 

από την ιστορική πραγματικότητα και να ακυρώνει τον πρωταρχικό του ρόλο, ο οποίος 

είναι να φέρει τα παιδιά-αναγνώστες σε επαφή με την ιστορία τους, να δημιουργήσει 

ευαισθησίες, συγκινήσεις και στάσεις ζωής. Όλοι αυτοί οι κανόνες που ορίζουν την 

ποιότητα και την καταλληλότητα του παιδικού αναγνώσματος καταλήγουν να 

βαραίνουν το συγγραφέα και οι ενήλικες επωμίζονται με ρόλο εξουσιαστικό κι όχι 

καθοδηγητικό απέναντι στο παιδί (Ζερβού, 1999). Είναι άραγε θεμιτό να λογοκρίνεται 

τόσο πολύ το παιδικό ιστορικό μυθιστόρημα και να προωθεί τον καθωσπρεπισμό και 

την συγκάλυψη, με πρόφαση την ευαισθησία του παιδικού κοινού; 

  

4. 4. Ο ελληνικός τύπος για την Μικρασιατική Καταστροφή 

 

Ο Ελληνικός Τύπος, καθημερινός και περιοδικός, αποτύπωσε και μέχρι σήμερα 

αποτυπώνει με ενάργεια την δημοσιογραφική, ιστορική ή λογοτεχνική αναδιήγηση. 

Ένα από τα σημαντικότερα ελληνικά περιοδικά στοχασμού που επανέρχονται στη 

Μικρασιατική Καταστροφή είναι το περιοδικό Νέα Εστία. Η Νέα Εστία, όντας 

λογοτεχνικό περιοδικό, αναφέρει σποραδικά στα τεύχη του πως η Μικρασιατική 

Καταστροφή επηρέασε την καλλιτεχνική και λογοτεχνική παραγωγή του 20ου αι., χωρίς 

όμως να παραθέτει ιστορικές μελέτες που να εστιάζουν συγκεκριμένα σε αυτό το 

ιστορικό γεγονός. Ειδικότερα, στο τεύχος 1697, σελ. 428 (1998) παραθέτει ένα άρθρο που 

τιτλοφορείται Ένας «Αλβανός» ζωγράφος για τη Μικρασιατική Καταστροφή. Το άρθρο 

αυτό εκθειάζει την έκθεση ζωγραφικής που δημιούργησε ο Leonidha Bullgari, 

ζωγράφος από την Αλβανία με βορειοηπειρωτική καταγωγή, με τίτλο Ο τελευταίος 

ιεράρχης, αναφερόμενος στον άγιο Χρυσόστομο Σμύρνης και τη Μικρασιατική 

Καταστροφή. Μεταξύ άλλων, ένα από τα σχόλια του αρθρογράφου Σαρδέλη Κώστα, 
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είναι η ευχάριστη έκπληξή του ότι ένας «ξένος» μπόρεσε να αφομοιώσει τόσο γρήγορα 

ένα τόσο σημαντικό ιστορικό γεγονός της ελληνικής ιστορίας και να αποδώσει ένα 

εξαίσιο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, σαν αυτό της έκθεσης ζωγραφικής που αποτυπώνει 

πιστά του μαρτύριο του Χρυσοστόμου αλλά και του αφανισμού της πόλης της 

Σμύρνης. Επιπλέον, στο τεύχος 1553, σελ. 437 ο αρθρογράφος Νίκος Α. Τσούρας 

αναλύει το έργο του Ανδρέα Καρκαβίτσα Ταξίδια στον Πόντο, την Πόλη, τη Σμύρνη, 

περιγράφοντας πόσο ζωντανά αποτυπώνει ο συγγραφέας τις εικόνες από τα ταξίδια 

του σε όλες εκείνες τις αγαπημένες πόλεις του ελληνισμού της Μικράς Ασίας 

(Σαρδέλης Κ., 1998). Δεν λείπουν, σαφώς, κι άλλες καλλιτεχνικές απεικονίσεις της 

προσφυγιάς, όπως η μικρογραφία σε ελεφαντόδοντο της Θεοδώρας Ν. Δόσιου, την 

οποία παραθέτει η Νέα Εστία στο τεύχος 77, σελ. 246 (1980).  

Επιπλέον, άλλο ένα σημαντικό λογοτεχνικό περιοδικό που ασχολήθηκε με την 

Μικρασιατική Καταστροφή είναι το περιοδικό Η λέξη, το οποίο φιλοξενούσε έργα από 

διάσημους και σημαντικούς Έλληνες (και μη) λογοτέχνες, όπως για παράδειγμα του 

Οδυσσέα Ελύτη, του Νίκου Εγγονόπουλου, του Τσαρλς Μπουκόφσκι, της Παυλίνας 

Μπαμπούδη κ.α. και σταμάτησε την κυκλοφορία του στα 100 τεύχη, το 1990. Πιο 

συγκεκριμένα, για τη Μικρασιατική Καταστροφή δημοσίευσε το 1982 στο τεύχος 18, 

σελ. 628, ένα αφιέρωμα για τα 60 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή  με τίτλο 

Λάβε κορμί δίχως ψυχή. Πρόκειται για ένα συγκινησιακό φωτογραφικό αφιέρωμα που 

απεικονίζει γράμματα από Έλληνες στρατιώτες που πολέμησαν στην Μικρά Ασία, 

καθώς και φωτογραφίες τους, οι οποίες απεστάλησαν από αναγνώστες του περιοδικού.  

Τέλος, ακόμα ένα λογοτεχνικό περιοδικό, Το Δέντρο, ανακήρυξε στο τεύχος 15 

(1980) ως ένα από τα «βιβλία του μήνα» το Η Μικρασιατική Καταστροφή και η 

στρατηγική του ιμπεριαλισμού  στην Ανατολική Μεσόγειο (1975), της Διδώς Σωτηρίου 

(Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, http://www.ekebi.gr/). 

Στον σύγχρονο ελληνικό τύπο παρατηρείται ότι οι εφημερίδες δεν παραλείπουν 

να αφιερώνουν άρθρα κι ένθετα στη Μικρασιατική Καταστροφή ακόμα και σήμερα. 

Εντοπίζουμε αφιερώματα από εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας, όπως είναι η 

Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, η οποία έκανε ένα αφιέρωμα τον Σεπτέμβριο του 2013 

στην πυρκαγιά και τις σφαγές στη Σμύρνη το 1922. Περιελάμβανε στοιχεία για το 

μεταχειρίστηκε η κυβέρνηση του Κεμάλ τα λείψανα των θυμάτων της καταστροφής, 

όπως το είδαν οι εφημερίδες New York Times και η γαλλική Midi, καθώς και τις 

παραποιήσεις που έκαναν οι γαλλικές εφημερίδες σχετικά με την πυρκαγιά στη 

Σμύρνη (Αγτζίδης, 2013). 

http://www.ekebi.gr/
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Επίσης, η εφημερίδα Real News τον Αύγουστο του 2015 συμπεριέλαβε στην 

κυκλοφορία της το μεγάλο ιστορικό περιοδικό Ιστορικά Θέματα, το οποίο 

περιελάμβανε ένα αφιέρωμα στη Μικρασιατική Καταστροφή. Στο αφιέρωμα αυτό 

περιέγραφε το χρονικό από τις απαρχές της «Μεγάλης Ιδέας» το 1897 έως την 

καταστροφή της Σμύρνης το 1922, σε 18 σελίδες με πλούσιο φωτογραφικό υλικό 

(www.enikos.gr). 

Η εφημερίδα Τα Νέα δημοσίευσε ένα αφιέρωμα στη Μικρασιατική Καταστροφή 

το Σεπτέμβριο του 2012, με τίτλο 1922, Το χρονικό του ξεριζωμού. Το αφιέρωμα περιείχε 

ιστορικά ντοκουμέντα και μαρτυρίες αυτόπτων μαρτύρων που έζησαν την 

καταστροφή, όπως η Νάνσι Χόρτον, κόρη του Αμερικανού πρόξενου, που ζούσε τότε 

στη Σμύρνη και ήταν 10 ετών στην καταστροφή της (Σακελλαρόπουλος, 2012). 

 

4. 5. Η σύγχρονη διεθνής βιβλιογραφία και ιστορικές μαρτυρίες 

για τη Μικρασιατική Καταστροφή 

 

Αλλά και η διεθνής βιβλιογραφία ασχολήθηκε με το θέμα του προσφυγικού ως 

αποτέλεσμα της Μικρασιατική Καταστροφής. Η τουρκική λογοτεχνία έχει εξαιρετικά 

περιορισμένο έργο να επιδείξει σχετικά με το θέμα. Ωστόσο τα έργα που γράφτηκαν 

από Τούρκους λογοτέχνες (ενδεικτικά αναφέρω τους Ναζίμ Χικμέτ, Αζίζ Νεσίν, Γιασάρ 

Κεμάλ, Φεριντέ Τσιτσέκογλου) βλέπουν τη Μικρασιατική Καταστροφή ως τραύμα και 

δικό τους αλλά και των φίλων τους, των Ρωμιών. Η πρώτη προσφυγική γενιά που ήρθε 

από την Ελλάδα στην Τουρκία μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ των δύο 

χωρών δεν παρήγαγε ιδιαίτερο λογοτεχνικό έργο σχετικά με τον ξεριζωμό τους από τα 

εδάφη που θεωρούσαν οικεία και αναφορικά με την δυσκολία για ένα νέο ξεκίνημα 

στον τόπο εγκατάστασης. Υπάρχουν πολλές θεωρίες για την ελάχιστη παρουσία 

αυτού του γεγονότος από την τουρκική λογοτεχνία. Για παράδειγμα, το 1922 είχε 

εντελώς διαφορετική σημασία για την Τουρκία. Σηματοδοτούσε ένα νέο ξεκίνημα και 

την αρχή της ανεξαρτησίας της. Επίσης, η τουρκική πλευρά ανακατασκεύασε την 

επίσημη τοποθέτησή της, έτσι ώστε να φαίνεται ότι οι Τούρκοι ανέκαθεν ζούσαν στη 

Μικρά Ασία, άρα έχουν δικαίωμα να έχουν εκεί το εθνικό τους κράτος. Με βάση αυτούς 

τους λόγους, η λογοτεχνική παραγωγή για χαμένες πατρίδες και ξεριζωμούς ήταν λίγο 

δύσκολη σε εκείνα τα χρόνια. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια δείγματα στη λογοτεχνία που 

αναφέρθηκαν στους Έλληνες και την συμβίωσή τους στη Μικρά Ασία, την 

http://www.enikos.gr/
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Καταστροφή της Σμύρνης και την προσαρμογή των Τούρκων προσφύγων κατά τη 

μετακίνησή τους στην Τουρκία. Αξίζει να αναφερθεί ότι στα νεότερα χρόνια πολλά 

από τα ελληνικά μυθιστορήματα που αναφέρονται στη ζωή των Ελλήνων στη Μικρά 

Ασία και στη Μικρασιατική Καταστροφή μεταφράστηκαν και στην τουρκική γλώσσα, 

όπως για παράδειγμα η Ιστορία ενός αιχμαλώτου του Σ. Δούκα ή τα Ματωμένα Χώματα 

της Δ. Σωτηρίου (Demirozu, 2011). 

Στην τουρκική λογοτεχνία σχετικά με την Μικρασιατική Καταστροφή και τους 

πρόσφυγες ξεχωρίζουν τα έργα Τα παιδιά του πολέμου: Από την Κρήτη στο Αϊβαλί, του 

Ahmet Yorulmaz, το οποίο πραγματεύεται την τούρκικη πλευρά της προσφυγιάς, κάτι 

που ο συγγραφέας περιγράφει από προσωπικά βιώματα που έζησε όταν η οικογένειά 

του αναγκάστηκε να φύγει από την Κρήτη και να μεταφερθεί στο Αϊβαλί. Ακόμα, το 

μυθιστόρημα Κατεστραμμένα βουνά: Μακεδονία 1900 του Necati Cumali μιλάει για τους 

μουσουλμανικούς πληθυσμούς στη Μακεδονία. Ο Necati Cumali υπήρξε επίσης 

πρόσφυγας, όταν η οικογένεια του υποχρεώθηκε να εγκατασταθεί στη Σμύρνη το 1923, 

με την συμφωνία ανταλλαγής πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας 

(Σπυροπούλου, 2012). Η ιστορία ενός νησιού του Γιασάρ Κεμάλ (1999) διαδραματίζεται 

μετά το τέλος του ελληνοτουρκικού πολέμου το 1922 και έχει ως κεντρικό ήρωα έναν 

Τούρκο, ο οποίος βασανίζεται ακόμα από τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τη 

διάρκεια του πολέμου κι έναν Έλληνα, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει την αδικία του 

αναγκαστικού ξεριζωμού. Μέσα από αυτούς τους χαρακτήρες εκφράζει το ότι και οι 

δύο πλευρές έχουν πληγές και καταδικάζει όλα τα δεινά που επιφέρει ο πόλεμος. Ο 

κεντρικός χαρακτήρας του Ρεσάτ Νουρί Γκιουνεντίν στο έργο Η νύχτα της φωτιάς 

(1942) νοσταλγεί τους Ρωμιούς που δεν είναι πια στη Μικρά Ασία και εκφράζει θλίψη 

για την απώλεια των όμορφων στιγμών που ζούσε με τους Ρωμιούς συντοπίτες του 

(Demirozu, 2011). Την ίδια νοσταλγία για τους Έλληνες εκφράζει και η Φεριντέ 

Τσιτσέκογλου μέσα από το μυθιστόρημά της Η άλλη μεριά του νερού (1992), στο οποίο 

ένας από τους κεντρικούς ήρωες είναι ένας προοδευτικός Τούρκος που θέλει να 

δραπετεύσει στην Ελλάδα, στην «άλλη μεριά του νερού». Μέσα στο μυθιστόρημα 

υπάρχουν πρόσφυγες που έχουν έρθει από την απέναντι πλευρά στο Αϊβαλί, αλλά και 

πρόσφυγες που έφυγαν από το Αϊβαλί και πήγαν στην Ελλάδα. Μέσα από τα βιώματα 

των χαρακτήρων της, η συγγραφέας δείχνει ότι όλοι οι πρόσφυγες τελικά υποφέρουν. 

Εκτός από τα λογοτεχνικά έργα τους, έχουν γραφτεί και ιστορικές μελέτες επί 

θεμάτων όπως ο εθνικισμός, η πολιτική του Κεμάλ Ατατούρκ, οι τουρκόφωνοι 

ορθόδοξοι κτλ. Εντοπίζονται, όμως, σημεία τα οποία αναφέρονται στην περίοδο 1920-

1930, άρα και στη Μικρασιατική Καταστροφή. Γενικά, παραδέχονται την καλλιέργεια 
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ενός εθνικισμού στον τουρκικό λαό από τον Κεμάλ, ιδιαίτερα την περίοδο 1920-1930∙ 

αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που συνέβαλε στη Μικρασιατική Καταστροφή.  

Το συγκεκριμένο ιστορικό ζήτημα μάς άφησε παρακαταθήκη και πλήθος 

αξιόλογων ιστορικών μαρτυριών από ανθρώπους άλλων εθνοτήτων που έζησαν κι 

αυτοί την καταστροφή. Μεταξύ άλλων είναι και αυτή του Αρμένιου γιατρού Κ. 

Χατσεριάν, Στη Σμύρνη το 1922: Μεταξύ πυρός, ξίφους και θαλάσσης (2008) ο οποίος 

έγραψε στο ημερολόγιό του όσα έζησε στη Σμύρνη το 1922, καθώς έβλεπε τα τουρκικά 

στρατεύματα να αφανίζουν ζωές στο διάβα του, μεταξύ αυτών και τη δική του. Πλέον, 

και ο ίδιος, σαν πρόσφυγας, έπρεπε να στήσει την ζωή του και τη ζωή της οικογένειάς 

του από την αρχή. Η ιστορική μαρτυρία αυτή μάς θυμίζει ότι δεν ήταν μόνο οι Έλληνες 

που δέχθηκαν το πλήγμα της καταστροφής της Σμύρνης. Ωστόσο, έχουν δημοσιευθεί 

και ημερολόγια από Έλληνες που έζησαν την καταστροφή, όπως αυτό του Δ. 

Κεφαλογιάννη με τίτλο Οδοιπορικό (2005). Ο Δ. Κεφαλογιάννης ήταν Έλληνας 

στρατιώτης που υπηρέτησε στο μικρασιατικό μέτωπο και πέθανε τον Αύγουστο του 

1922. Στο ημερολόγιό του κατέγραψε τις εντυπώσεις και τις σκέψεις του κατά την 

διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων και των συγκρούσεων μεταξύ Ελλήνων και 

Τούρκων. Υπάρχουν, επίσης και ιστορικές μαρτυρίες Ελλήνων, όπως αυτή της 

Ευτέρπης Μαυρουδή-Αμυρά, την οποία κατέγραψε η συγγραφέας Χ. Λούπα στο βιβλίο 

της Μετά την καταστροφή: Σμύρνη – Κατοχή: Μαρτυρία (2003). Στο βιβλίο αυτό 

περιγράφεται πως η μικρή, τότε, Ευτέρπη γλίτωσε από την καταστροφή και ξανάρχισε 

τη ζωή της σε μία φτωχή γειτονιά του Πειραιά, για να έρθει αρκετά χρόνια αργότερα 

αντιμέτωπη με το μένος του πολέμου, του ναζισμού και της Κατοχής. Ένα άλλο 

παράδειγμα ημερολογίου-μαρτυρίας που δημοσιεύθηκε στα μετέπειτα χρόνια είναι Τα 

τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν: Μνήμες από τη Μικρασία 1915-1924. Το ημερολόγιο αυτό, 

το οποίο εκδόθηκε το 1980 από την Κατερίνα Πλασσαρά, ανήκει σε μία Αρμένισσα η 

οποία έζησε τη γενοκτονία των Αρμενίων το 1915 κι έκτοτε πορευόταν ως πρόσφυγας 

με την οικογένειά της από την Προύσα ως το Αφιόν Καραχισάρ. Ύστερα στη Σμύρνη 

βίωσε τον διωγμό των Ελλήνων και κατέληξε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στα 

Χανιά και την Κοκκινιά. Το ημερολόγιό της περιγράφει το οδοιπορικό της οικογένειάς 

της, μέσα από τις καταγραφές της ως αυτόπτης μάρτυρας των καταστροφών. Το 

ημερολόγιο αυτό το έγραψε, όπως έγραψε και η ίδια, σαν μια νοικοκυρά κι όχι σαν 

συγγραφέας, για να διασώσει τις μνήμες της και για να περιγράψει το τι ακριβώς έγινε 

τότε, για όποιον ήθελε να γνωρίζει επακριβώς. Το βιβλίο αυτό μεταφέρθηκε και στη 

σκηνή από τη Χριστίνα Αλεξανιάν, η οποία έχει και η ίδια αρμενική και μικρασιατική 

καταγωγή. Η θεατρική διασκευή του βιβλίου έγινε το 2018. 
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Τα τελευταία χρόνια έγιναν εκδόσεις σε μελέτες, ελληνικές και τουρκικές, που 

προσφέρουν πολυφωνική εκδοχή του προσφυγικού ζητήματος και της ανταλλαγής 

πληθυσμών. Τέτοιες μελέτες είναι της R. Hirschon (2003) Crossing the Aegean: An 

Appraisal of the 1923 Compulsory Population Exchange between Greece and Turkey, η μελέτη του 

M. Pekin Yeniden Kurulan Yaçamlar: 1923 Tiirk-Yunan Zorunlu Niifus Miibadelesi, του K. 

Τσιτσελίκη (2006) Η ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών: Πτυχές μίας εθνικής 

σύγκρουσης και, τέλος, του S. Akgönül (2008) Reciprocity: Greek and Turkish Minorities Law, 

Religion and Politics. Από τις πιο πρωτοποριακές μελέτες θα λέγαμε πως είναι αυτή του 

Onur Yildirim, με τίτλο Diplomacy and Displacement. Reconsidering the TurcoGreek Exchange 

of Populations, 1922-1934 (2006). Το έργο αυτό εξετάζει μία οπτική του προσφυγικού 

ζητήματος η οποία δεν έχει συζητηθεί αρκετά: αυτή του μουσουλμάνου πρόσφυγα. 

Υποστηρίζει, μάλιστα, ότι το προσφυγικό ζήτημα ήταν τόσο δύσκολο για την Άγκυρα, 

όσο και για την Αθήνα απ’ όλες τις απόψεις. Μία από τις εγκυρότερες ιστορικές 

μελέτες για το ζήτημα αυτό είναι της M. Housepian Dobkin, Σμύρνη 1922: Η 

καταστροφή μιας πόλης (2014), η οποία περιέχει μαρτυρίες αυτόπτων μαρτύρων και 

συμμετεχόντων, τόσο από απλούς ανθρώπους, όσο κι από διοικητές και πολιτικούς 

των δυτικών δυνάμεων. Σε γενικές γραμμές θα λέγαμε ότι αναδεικνύει το προσφυγικό 

ως ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα και μία οδυνηρή εμπειρία, τόσο για την Ελλάδα όσο και 

για την Τουρκία (Καμούζης, 2011). Αξίζει να αναφερθεί και η ιστορική μελέτη του Lou 

Ureneck με τίτλο Η μεγάλη φωτιά (2016), η οποία αφηγείται την ιστορία του 

Αμερικανού πάστορα Έισα Τζενινγκς, ο οποίος εργάστηκε σκληρά κατά τη διάρκεια 

της καταστροφής της Σμύρνης για να σώσει τους Αμερικανούς πολίτες αλλά και όσους 

πιο πολλούς Έλληνες και Αρμένιους μπορούσε, κατορθώνοντας να βοηθήσει περίπου 

ένα εκατομμύριο άτομα να διαφύγουν. 

Στην ελληνική βιβλιογραφία βρίσκονται μελέτες όπως αυτή του Ν. Ψυρούκη 

(2000) με τίτλο Η μικρασιατική καταστροφή, 1918-1923 : η εγγύς Ανατολή μετά τον 

Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, "Η ευγενής μας τύφλωσις-": εξωτερική πολιτική και "εθνικά 

θέματα" από την ήττα του 1897 έως τη μικρασιατική καταστροφή του Γιάννη Ν. 

Γιαννόπουλου (2003), Η Μικρασιατική καταστροφή και το ξερίζωμα του ελληνισμού του 

Τ. Βουρνά (1992), το άρθρο του Δελτίου του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (1992) με 

τίτλο Μικρασιατική Καταστροφή και ελληνική κοινωνία, το επιστημονικό διήμερο του 

Κέντρου Μαρξιστικών Ερευνών με τίτλο Επιστημονικό Διήμερο 1-2 Νοέμβρη 1982: Η 

Μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή κ.α. 

 Σχετικά με την καταστροφή της Σμύρνης, ο M. Stewart (2004) αναφέρει για την 

πυρκαγιά που έκαψε την «πόλη-κόσμημα» του Τούρκικου Αιγαίου, όπως την 
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χαρακτηρίζει. Οι μελλοντικές εκτιμήσεις, σύμφωνα με τον Stewart, καταμετρούν 

100.000 θύματα της τουρκικής επίθεσης. Οι εφημερίδες της εποχής έγραψαν για την 

τραγωδία, αλλά γρήγορα εξαφανίστηκε από το περιεχόμενό τους, ενώ σήμερα η 

υπόθεση έχει σχεδόν ξεχαστεί. Η Μικρασιατική Καταστροφή προκάλεσε την 

μεγαλύτερη «μετακίνηση» πληθυσμού πριν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, μετρώντας 

1.500.000 ανθρώπους που αναγκάστηκαν να μετακινηθούν (Stewart, 2004). Η R. 

Hirschson (1989) έχει γράψει για το προσφυγικό ζήτημα και την εγκατάσταση των 

μικρασιατών προσφύγων στις προσφυγικές γειτονιές του Πειραιά, της Αθήνας, της 

Θεσσαλονίκης κι άλλων επαρχιακών πόλεων. Μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι ο Ερυθρός 

Σταυρός, ακόμα και στη δεκαετία του 1970, λάμβανε εκκλήσεις από ανθρώπους που 

είχαν χάσει την επαφή με συγγενικά τους πρόσωπα κι αναζητούσαν να τους βρουν. Η 

Hirschson επιβεβαιώνει πως η ένταξή τους δεν ήταν εύκολη. Οι αλλοτινοί 

«νοικοκυραίοι» και εύποροι Μικρασιάτες, που συνήθιζαν να έχουν Τούρκους στις 

υπηρεσίες τους, πάλευαν πλέον να αντεπεξέλθουν στις καινούριες συνθήκες ζωής 

μέσα σε παραπήγματα αρχικά κι έπειτα σε παλιά, μικρά σπίτια γεμάτα κόσμο, ενώ για 

να κερδίσουν χρήματα έπρεπε να δουλέψουν σε χειρονακτικές εργασίες ως εργάτες. 

Εκτός από τη φτώχεια, είχαν να αντιμετωπίσουν και τη συνύπαρξη με μία κοινωνία η 

οποία δεν ήταν πρόθυμη να τους δεχτεί. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι 

Μικρασιάτες πρόσφυγες ήταν Χριστιανοί Ορθόδοξοι και μιλούσαν την ελληνική 

γλώσσα, κρατούσαν μία απόσταση από τους ντόπιους και οριοθετούσε την ταυτότητά 

τους από αυτούς, αναφερόμενοι στους εαυτούς τους ως «Μικρασιάτες» ή «πρόσφυγες» 

(Richardson, 1989). Ο B. Kolluoglu Kirli (2005) περιγράφει πώς οι Τούρκοι κατέστρεψαν 

ολοσχερώς κάθε ελληνική και όχι μόνο γειτονιά (εκτός από την εβραϊκή) και 

υποστηρίζει ότι η μεγάλη φωτιά που εξαπλώθηκε σε όλη την πόλη είχε τον 

συμβολισμό της τιμωρίας και του εξαγνισμού της «πόλης των άπιστων». Η 

Μικρασιατική Καταστροφή  είχε ως συνέπεια αμέτρητους θανάτους, την απώλεια και 

τον ξεριζωμό ανθρώπων από το μέρος που ήταν το σπίτι κι η πατρίδα τους. 

Εκτός από τις ιστορικές επιστημονικές μελέτες, όμως, το χρονικό της 

καταστροφής της Σμύρνης έχει εμπνεύσει και τους ξένους πεζογράφους, με 

παράδειγμα το βιβλίο του R. Reinhardt Οι στάχτες της Σμύρνης (1992), το οποίο 

αφηγείται τις ιστορίες Ελλήνων και Τούρκων, όπως αυτές εκτυλίσσονται κατά τη 

διάρκεια του Ελληνοτουρκικού πολέμου, από το 1919 έως το τέλος του το 1922. 

Παρόμοια δείγματα ξένης λογοτεχνίας για την καταστροφή της Σμύρνης είναι το Η 

Σμύρνη στις φλόγες του H. Aridjis (2016) και Η κεντήστρα της Σμύρνης (2016) της K. 

Gauci. 
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5. Θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας 

 

5.1 Βασικές λογοτεχνικές θεωρίες 

 

5.1.1 Αισθητική πρόσληψη και ανταπόκριση 

Αν μελετηθούν οι βασικότερες λογοτεχνικές θεωρίες που αναπτύχθηκαν τον 20ο 

αιώνα, παρατηρείται ότι τότε, για πρώτη φορά μετατοπίζεται το κέντρο βάρος τους 

από το κείμενο στον αναγνώστη και εξετάζονται οι δικές του αντιλήψεις, τα κριτήριά 

του και οι τρόποι με τους οποίους προσλαμβάνει αυτός ένα κείμενο (Rosenblatt, 1978). 

 Σύμφωνα με τη Rosenblatt (1978), για αρκετούς αιώνες η θεωρία της 

λογοτεχνίας έδινε έμφαση στον συγγραφέα, ενώ ο αναγνώστης έμενε στην σκιά. Οι 

θεωρητικοί ασχολούνταν με τον αναγνώστη σποραδικά, αλλά δεν έγινε το επίκεντρο 

του ενδιαφέροντος για πολλούς αιώνες. Οι κύριες ερωτήσεις που απασχολούσαν 

θεωρητικούς κι ερευνητές ήταν, μεταξύ άλλων, ο ορισμός του λογοτεχνικού έργου, η 

σχέση του συγγραφέα με το έργο του, τι συμπεραίνουμε για τη ζωή του συγγραφέα 

βασισμένοι στο έργο του κτλ. Ο αναγνώστης έμενε απλώς ακροατής όλων αυτών κι 

αναφερόταν σπανίως, χωρίς ποτέ να έχει ενεργό ρόλο. Πάντα ήταν ο παθητικός 

δέκτης της επίδρασης του κειμένου. Επίσης, λίγες ήταν οι φορές που ο αναγνώστης 

υπολογιζόταν σαν άτομο. Στην πλειοψηφία τους οι θεωρητικοί αναφέρονταν σε αυτόν 

σαν ένα πλήθος, όπως για παράδειγμα «κοινό» ή «αναγνωστικό κοινό». Είναι φανερό 

πως αυτός ο χαρακτηρισμός δεν συνυπολογίζει τις ατομικές ιδιαιτερότητες του 

αναγνώστη στο πως διαβάζει, προσλαμβάνει και κρίνει ένα κείμενο (Rosenblatt, 1978).  

Πάνω σε αυτό το ζήτημα είχαν βασιστεί, αρκετά χρόνια πριν ο H. R. Jauss και ο 

W. Iser, για να διατυπώσουν τη λεγόμενη θεωρία της αισθητικής πρόσληψης, η οποία 

εμφανίστηκε το 1960 και εξελίχθηκε στις επόμενες δεκαετίες. Με τη θεωρία αυτή 

έστρεψαν το κριτικό ενδιαφέρον στην ανάγνωση και την πρόσληψη κειμένων. Ο όρος 

πρόσληψη εννοεί την επίδραση την οποία ασκεί το έργο και τον τρόπο με τον οποίο ο 

κάθε αναγνώστης την δεξιώνεται. Ο αναγνώστης μπορεί είτε να απολαύσει απλώς το 

έργο ή να σταθεί κριτικά απέναντί του, να επιχειρήσει μία νέα ερμηνεία ή να 

παραδεχθεί κάποια ήδη υπάρχουσα, να το θαυμάσει ή να το απορρίψει. Η αισθητική 

της πρόσληψης επιχειρεί να αναδείξει την ερμηνεία του αναγνώστη ως αμοιβαία 

αλληλεπίδραση και ως διάλογο ανάμεσα στον συγγραφέα, το έργο και τον 
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αναγνώστη. Επίσης, διαφοροποιείται από τη μέχρι τότε κοινωνιολογία του αναγνώστη, 

η οποία αναλωνόταν στις μεταβολές των ενδιαφερόντων ή των ιδεολογιών του 

αναγνώστη (Jauss, 1995). 

Μέχρι τότε, οι παραδοσιακές μέθοδοι επικεντρώνονταν στην παραγωγή 

λογοτεχνικών κειμένων και στην εξέταση των μορφολογικών τους χαρακτηριστικών. 

Η κατανόηση ενός κειμένου εξαρτιόταν από το κατά πόσο βαθιά έψαξε ο αναγνώστης 

για να βρει ένα κρυμμένο νόημα πίσω από τις λέξεις του κειμένου. Έτσι, η ανάγνωση 

γινόταν μία προσπάθεια ερμηνείας των σκοπών του συγγραφέα (Iser, 1978). Ο Jauss 

φέρει ως εκδοχή της φαινομενολογίας προσανατολισμένη στον αναγνώστη την 

αισθητική της πρόσληψης. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, ο αναγνώστης μπορεί να 

αποκτήσει έναν ενεργό ρόλο κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης και να 

νοηματοδοτήσει ο ίδιος το λογοτεχνικό κείμενο. Τον αναγνώστη τον ορίζει ως το 

υποκείμενο της πρόσληψης. Γι’ αυτόν, κάθε λογοτεχνικό έργο απαντά σε ερωτήματα 

που θέτει ένας ορίζοντας προσδοκιών, ο οποίος ορίζεται ως τα κριτήρια του αναγνώστη 

για να κρίνει ένα λογοτεχνικό κείμενο. Υπάρχει, επίσης, ο ορίζοντας της εμπειρίας, τον 

οποίο προσκομίζει ο παραλήπτης και συνιστά τα νοήματα που αποκόμισε ο 

παραλήπτης του νοήματος του κειμένου (Jauss, 1995).  

Το ενδιαφέρον του Jauss για την πρόσληψη του λογοτεχνικού κειμένου 

προέρχεται από το ενδιαφέρον του για τη σχέση λογοτεχνικής ερμηνείας και ιστορίας. 

Το αντικείμενο της μελέτης του είναι το αν η κατανόηση ενός λογοτεχνικού έργου από 

τον πρώτο αναγνώστη διατηρείται, εμπλουτίζεται ή μεταβάλλεται από μία αλυσίδα 

αντιλήψεων από γενιά σε γενιά (Jauss στο Φρυδάκη 2003:163). Ο εμπλουτισμός ή η 

μεταβολή της αρχικής κατανόησης αποτελούν τις διαφορές στην πρόσληψη του κάθε 

έργου. Η αισθητική της πρόσληψης ανήκει περισσότερο στις εκδοχές της Ερμηνευτικής, 

ωστόσο, καθώς το αντικείμενο εστίασής της είναι περισσότερο τα ερωτήματα 

ιστορικού τύπου και  αξιοποιεί τις ιστορικές μαρτυρίες που αποκαλύπτουν την 

αντίδραση και την στάση του αναγνωστικού κοινού κατά την ανάγνωσή τους. Έτσι, η 

ιστορικότητα του κειμένου και του αναγνώστη επανέρχονται πάλι στη μελέτη της 

λογοτεχνίας (Φρυδάκη, 2003). 

Ο Jauss θεωρούσε ότι τρεις είναι οι στόχοι που οφείλει να υπηρετεί η ερμηνεία, 

από τους οποίους ο κάθε ένας ορίζει μία φάση διδασκαλίας. Οι φάσεις αυτές είναι α) 

κατανόηση, β) εξήγηση και γ) εφαρμογή. Η κατανόηση διερευνά τις αναγνωστικές 

προσλήψεις και τις διαφορές που εντοπίζονται ανάμεσά τους. Επιχειρεί, επίσης, να 

εντοπίσει το αποτέλεσμα που προκύπτει από τη συγχώνευση των οριζόντων κειμένου 

και αναγνωστών. Η εξήγηση ελέγχει το σύστημα και τις ενδοκειμενικές σχέσεις, ενώ 
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ίσως επιφέρει και αλλαγή ορίζοντα. Η εφαρμογή ενισχύει την σχέση μεταξύ 

αναγνωστικής εμπειρίας και της πραγματικής ιστορικής εμπειρίας του αναγνώστη 

(Φρυδάκη, 2003). 

Ο Iser, επηρεασμένος από το κίνημα της Φαινομενολογίας, ανέπτυξε την 

πρωτογενή θεωρία πρόσληψης στη θεωρία της αισθητικής ανταπόκρισης. Με τη θεωρία 

αυτή ξεφεύγει από το περιεχόμενο του κειμένου και δίνει έμφαση στο τι διαβάζει ο 

αναγνώστης (Iser, 1978). Αν το αντικείμενο μελέτης του Jauss είναι ο ιστορικός 

μακρόκοσμος της πρόσληψης, του Iser είναι ο μικρόκοσμος της ανταπόκρισης 

(Φρυδάκη, 2003). Πιο συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι, κατά την ανάγνωση, το επίκεντρο 

της μελέτης δεν πρέπει να είναι μόνο το κείμενο, αλλά και οι αναγνωστικές 

διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης. Η αισθητική 

ανταπόκριση είναι η συνειδητοποίηση και η συναίσθηση των όσων διαβάζει ο 

αναγνώστης, η οποία μπορεί να διαφέρει από τον αρχικό σκοπό του συγγραφέα. Σε 

κάθε περίπτωση, ωστόσο, υπάρχει μία επικοινωνία μεταξύ κειμένου και του 

αναγνώστη, της οποίας η επιτυχία εξαρτάται από τον βαθμό στον οποίο το κείμενο 

κατορθώνει να ενεργοποιεί τις ικανότητες πρόσληψης και επεξεργασίας του 

αναγνώστη (Iser, 1978). Για τον Iser (1989), ο συγγραφέας επιχειρεί να «παίξει» με τον 

αναγνώστη και το κείμενο είναι απλά το αποτέλεσμα μιας ηθελημένης πράξης, χωρίς 

ωστόσο το αποτέλεσμα να είναι ακόμα προσβάσιμο στη συνείδηση. Το κείμενο 

φτιάχνεται από έναν κόσμο, ο οποίος είναι στον έλεγχο, στη σύλληψη και στην 

ερμηνεία του αναγνώστη. 

 Η διαφορά μεταξύ των δύο έγκειται στο ότι ο Jauss μελετά τον μακρόκοσμο της 

πρόσληψης του λογοτεχνικού κειμένου, εξετάζοντας ταυτόχρονα το ευρύ κοινωνικό 

και ιστορικό πλαίσιο, ενώ ο Iser επικεντρώνεται στον μικρόκοσμο της ανταπόκρισης 

του αναγνώστη στο κείμενο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκλείει τους κοινωνικούς 

και ιστορικούς παράγοντες (Holub, 2004). 

Ο Iser (1989) έκανε λόγο, επίσης, και για την επέκταση της λογοτεχνίας, η οποία 

είναι θεμελιώδες χαρακτηριστικό της. Μέσα από τις επεκτατικές της δυνατότητες, η 

λογοτεχνία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για να έχουμε ένα θετικό αντίκτυπο 

στην κοινωνία, θέτοντας φυσικά όρια ανάμεσα στο φανταστικό και στο πραγματικό 

της λογοτεχνίας, προκειμένου να έχουμε ένα ρεαλιστικό κι αξιοποιήσιμο αποτέλεσμα. 

Τις λογοτεχνικές αυτές θεωρίες αξιοποιούμε και στην παρούσα εργασία 

προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή αλλαγή ιδεών από τους μαθητές-αναγνώστες. 

Πιο συγκεκριμένα, η μετατόπιση του ενδιαφέροντος στο πώς ο αναγνώστης και, στην 
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περίπτωση της έρευνας αυτής, ο μαθητής προσλαμβάνει το κείμενο που του δίδεται 

μπορεί να μελετηθεί. Έπειτα, τα ευρήματα δύνανται να αξιοποιηθούν για να 

επιτευχθεί η επιθυμητή ευαισθητοποίηση και, ακολούθως, η αλλαγή στάσης ζωής του 

μαθητή απέναντι στους σύγχρονους πρόσφυγες. 

 

5.1.2. Ερμηνευτική και φαινομενολογία 

 Η ερμηνευτική και η φαινομενολογία δημιουργούν μία γέφυρα επικοινωνίας με 

το παρελθόν και μέσω του ιστορικού βιώματος, κάνει προσιτό σε μας το παρελθόν και 

μας φέρει σε επαφή με την ετερότητά του. Μέσω της ερμηνευτικής προσέγγισης του 

ιστορικού βιώματος, το μακρινό παρελθόν γεφυρώνεται με το παρόν, συμβάλλοντας 

έτσι στη σφαιρική κατανόησή του. Το ιστορικό βίωμα και η αναδιήγησή του γίνεται ένα 

αντικείμενο που αποκαλύπτεται στον αναγνώστη και απευθύνεται σε αυτόν ως μία 

άλλη, κατανοούσα συνείδηση (Jauss, 1995). 

 Η ερμηνευτική μέθοδος συστηματοποιήθηκε από τον φιλόσοφο και θεολόγο 

Schleiermacher, ο οποίος υποστήριξε πως η ερμηνευτική δύναται να καθιερωθεί όπου 

προκύπτει η ανάγκη για τον καθορισμό ενός νοήματος. Μέσα από την ερμηνευτική 

μέθοδο και τη φαινομενολογία, το ιστορικό βίωμα ξεφεύγει από την απλή παράθεση 

και ιστορικών γεγονότων και αποκτά υπόσταση, η οποία υπόκειται σε ερμηνεία και 

περαιτέρω κατανόηση των ιστορικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περίοδο που 

εξετάζεται, και της Ιστορίας γενικότερα. Για παράδειγμα, μελετώντας κείμενα-

μαρτυρίες που αφορούν το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου με την καθηγήτριά κ. 

Νικολουδάκη στα πλαίσια του μαθήματος Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες 

Αγωγής, μας δίνεται η δυνατότητα να εισέλθουμε στον εσωτερικό κόσμο των 

ανθρώπων εκείνων, που έζησαν τα χρόνια της χούντας από την αρχή μέχρι το τέλος. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τη μαρτυρία του Αλέξη Ζήρα, κριτικού λογοτεχνίας, ο οποίος 

έζησε τις απαρχές του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου λίγο μετά το τέλος της 

θητείας του. Περιγράφει μία έκρυθμη κατάσταση που επικρατούσε, σαν έναν 

επικείμενο κίνδυνο που ελλόχευε. Αξιοσημείωτο είναι το σχόλιό του ότι οι γραπτές 

μαρτυρίες και οι ιστορικές αναπαραστάσεις δεν αρκούν για να αποδώσουν ούτε στο 

ελάχιστο την κλιμάκωση της έντασης που επικρατούσε. Χρησιμοποιώντας λεπτομερείς 

και νατουραλιστικές περιγραφές, περιγράφει το αίσθημα ανασφάλειας και φόβου που 

αισθάνονταν οι τότε φοιτητές, το καθεστώς τρόμου που είχαν επιβάλει οι 

χωροφύλακες, τις πρώτες ανακοινώσεις του δικτατορικού καθεστώτος και την 

επίδραση που είχε σε ολόκληρη την πόλη της Θεσσαλονίκης. Μέσα από την ιστορική 
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μαρτυρία του Ζήρα, αλλά και άλλων αυτόπτων μαρτύρων του πραξικοπήματος της 

21ης Απριλίου, βλέπουμε το ιστορικό γεγονός μέσα από τη βιωμένη εμπειρία τους και 

το κατανοούμε μέσα από τις αφηγήσεις τους, εφόσον αδυνατούμε να έχουμε άμεση 

πρόσβαση στον κόσμο του αυτόπτη μάρτυρα κατά τη διάρκεια του γεγονότος που 

μελετούμε. Η προοπτική του «σκηνοθετεί» την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, και 

μέσα από την αναδιήγησή της, εμείς μπορούμε σήμερα να πληροφορηθούμε, να 

κρίνουμε και να εξάγουμε συμπεράσματα. Η δήλωση του Γ. Σεφέρη στο BBC τα χρόνια 

της δικτατορίας μας προσφέρει άλλη μία εσωτερική ματιά στην ταραγμένη αυτή 

εποχή. Ο Σεφέρης είχε επιλέξει να μην δημοσιεύει την δουλειά του στην Ελλάδα κατά 

την περίοδο της δικτατορίας, καθώς και τη σιωπή για τα πολιτικά τεκταινόμενα. Αλλά 

ακόμα κι αυτός επέλεξε να μιλήσει δημόσια για να καταγγείλει την πνευματική 

νάρκη, την καταπίεση και την καταστολή των αξιών στην οποία είχε βυθίσει τη χώρα η 

χούντα. Διερευνώντας την εμπειρία της δικτατορίας μέσα από την οπτική του Σεφέρη, 

ανακαλύπτουμε την απελπισία που ένιωθαν τότε οι άνθρωποι του πνεύματος, καθώς 

έβλεπαν το επικείμενο τέλος της χώρας τους αν συνεχιζόταν η πορεία εκείνου του 

καθεστώτος.  

Οι σκέψεις και τα συναισθήματα των αυτόπτων μαρτύρων της εποχής εκείνης 

βρίσκονται διάχυτα στις μαρτυρίες τους, όπως ακριβώς υποστήριζε και ο Γερμανός 

φιλόσοφος Dilthey. Μέσα από τον Ιστορικό Λόγο διακρίνεται ο πνευματικός κόσμος και 

ο πολιτισμός κάθε εποχής και δίνεται η δυνατότητα στον μελετητή να εισχωρήσει στο 

βαθύτερο νόημά του. Ο κύριος στόχος της ερμηνευτικής είναι να κατανοήσει το 

αντικείμενο μελέτης περισσότερο, ακόμα, κι από τον ίδιο τον δημιουργό του. Αυτό ίσως 

αρχικά ακούγεται ανέφικτο και υπερβολικό, αλλά αν αναλογιστούμε ότι το 

δημιούργημα πολλές φορές έχει προεκτάσεις που ούτε ο ίδιος δημιουργός 

συνειδητοποιεί, γίνεται μέσα από προσεκτική μελέτη και κατανόηση όλων των πτυχών 

του να φτάσουμε σε μία καθολική σύλληψη της εμπειρίας του δημιουργού  

(Πυργιωτάκης, 2011). 

 Το ερμηνευτικό παράδειγμα εφαρμόζεται γενικά στις ανθρωπιστικές επιστήμες. 

Πριν αξιοποιηθεί για την προσέγγιση λογοτεχνικών κειμένων και γίνει η συνηθισμένη 

πρακτική, είχε χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη θεολογικών και νομικών κειμένων. Ο 

σκοπός της ερμηνείας ήταν να κατανοήσουμε, όχι να εξηγήσουμε, σύμφωνα με τον 

Dilthey. Στην πρώτη αυτή σημασιοδότηση, το να κατανοείς το λογοτεχνικό έργο 

συνέπιπτε με ένα είδος ταύτισης με το πνεύμα του δημιουργού. Σήμερα, ως κατανόηση 

ορίζουμε τον συσχετισμό της άγνωστης πραγματικότητας, δηλαδή του νοήματος, με 

την γνωστή, όπως τα ιστορικά συγκείμενα ή τα λεκτικά του στοιχεία (Φρυδάκη, 2003). 
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 Η λογοτεχνία αποτελεί ιδανικό πεδίο άσκησης της ερμηνευτικής μεθόδου, 

καθώς η στιγμή δημιουργίας του λογοτεχνικού έργου έχει μεγάλη απόσταση με τη 

στιγμή ανάγνωσής του, μια απόσταση που ενισχύεται κι από τη χρήση της πολύσημης 

λογοτεχνικής γλώσσας. Αυτό οδηγεί σε ένα πρόβλημα κατανόησης νοήματος από τους 

αναγνώστες. Τα ερωτήματα που προκύπτουν (π.χ. «Τι εννοεί μ’ αυτό;») φανερώνουν 

γιατί πρέπει να διερευνάται συστηματικά η απροσδιοριστία ενός κειμένου (Φρυδάκη, 

2003). 

 

5.2. Το ιστορικό μυθιστόρημα 

Εφόσον το επίκεντρο της έρευνάς είναι ένα ελληνικό ιστορικό μυθιστόρημα, θα ήταν 

χρήσιμο να αναλύσουμε μερικές πτυχές του ιστορικού μυθιστορήματος ως ιδιαίτερου 

λογοτεχνικού είδους, ώστε να γίνουν σαφή τα οφέλη του, όταν αυτό χρησιμοποιείται 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

5.2.1. Ορισμός του ιστορικού μυθιστορήματος  

Σύμφωνα με τον Σαχίνη (1981), υπάρχουν διάφοροι ορισμοί για το ιστορικό 

μυθιστόρημα, που μεταξύ τους είναι διαφορετικοί. Αν τις κατατάσσαμε σε κατηγορίες, 

η πρώτη κατηγορία θα αφορούσε ορισμούς που έχουν να κάνουν με την πιστότητα της 

αναπαράστασης της ζωής μιας εποχής, η δεύτερη με το ιστορικό ενδιαφέρον των 

προσώπων και της δράσης και η τρίτη θα αφορούσε τον παράγοντα της χρονικής 

απόστασης. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσεται ο ορισμός του Jonathan Nield: «Ένα 

μυθιστόρημα γίνεται ιστορικό με την εισαγωγή ημερομηνιών, προσώπων ή γεγονότων, 

που μπορεί εύκολα να προσδιορισθούν» (Σαχίνης, 1981,σελ. 23). Για την δεύτερη 

κατηγορία χαρακτηριστικός είναι ο ορισμός του H. Stoddard: «το ιστορικό μυθιστόρημα 

είναι μια εξεικόνιση ατομικής ζωής και ατομικής συγκίνησης σε περιστάσεις και 

χρόνια ιστορικού ενδιαφέροντος» (Σαχίνης, 1981, σελ.24). Για τον Σαχίνη, η δεύτερη 

κατηγορία πλησιάζει περισσότερο την αλήθεια από την πρώτη, καθώς αυτή 

υποστηρίζει ως ιστορικό μυθιστόρημα αυτό που εμπεριέχει ως ήρωες πραγματικά 

ιστορικά πρόσωπα και σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Τέλος, στην Τρίτη κατηγορία 

εντάσσονται ορισμοί, όπως αυτός του Arnold Bennet: «Το πρώτο πράγμα για ένα 

ιστορικό μυθιστόρημα είναι ότι ο συγγραφέας αναδημιουργεί σε μία εποχή όπου δεν 

έζησε». Η κατηγορία αυτή είναι και η πιο σωστή γιατί τοποθετεί το παρελθόν ως 

καθοριστικό παράγοντα του μύθου. Η διαφορά χρόνου ανάμεσα στον συγγραφέα και 
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την εποχή για την οποία γράφει γίνεται απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί ένα 

μυθιστόρημα ιστορικό (Σαχίνης, 1981). 

 

5.2.2. Οι απαρχές του ιστορικού μυθιστορήματος 

Η γενική παραδοχή στους θεωρητικούς κύκλους της λογοτεχνίας είναι ότι πατέρας του 

ιστορικού μυθιστορήματος είναι ο Sir Walter Scott. Βέβαια δεν ήταν ο πρώτος που 

έγραψε ένα μυθιστόρημα με ιστορικό θέμα. Εντοπίζουμε πρωτόγονες μορφές του 

ιστορικού μυθιστορήματος στα μέσα του 17ου αι., κυρίως ιστορικές αλληγορίες και 

ιστορικά romances από Γάλλους συγγραφείς, των οποίων όμως τα έργα δεν είχαν 

ιδιαίτερη σχέση με την ιστορία και το μυθιστόρημα. Τα romances ήταν περισσότερο 

εκτενή πεζογραφήματα με ήρωες ιστορικά πρόσωπα, τα οποία εμπλέκονταν σε 

φανταστικές περιπέτειες που απείχαν από την ιστορική ακρίβεια και δεν 

δημιουργούσαν την ατμόσφαιρα μιας παλαιότερης εποχής. Απλά έκαναν χρήση του 

ιστορικού προσώπου για να έχει μεγαλύτερη απήχηση η περιπέτεια στον αναγνώστη 

(Σαχίνης, 1981). 

 Για να αναπτυχθεί η ιστορική μυθιστοριογραφία, έπρεπε πρώτα να αναπτυχθεί 

η επιστήμη της ιστορίας. Η ιστορική επιστήμη αναπτύχθηκε στην Αγγλία κατά τον 18ο 

αι. και το μυθιστόρημα σαν νέο λογοτεχνικό είδος αναπτύχθηκε σχεδόν ταυτόχρονα 

στην Γαλλία και στην Αγγλία στα μέσα του ίδιου αιώνα. Η θεμελίωση της ιστορίας ως 

επιστήμης παρείχε στο μυθιστορηματικό είδος ένα εξακριβωμένο περιεχόμενο, ώστε 

να αναπτυχθεί, με τη σειρά του, το ιστορικό μυθιστόρημα σαν ξεχωριστό λογοτεχνικό 

είδος. Ωστόσο, δεν ήταν μόνο αυτός ο λόγος που μπόρεσε να αναπτυχθεί η ιστορική 

μυθιστοριογραφία. Επικράτησε, επίσης, και μία ρομαντική διάθεση εκείνη την περίοδο, 

που αποζητούσε την επιστροφή στο παρελθόν και, κυρίως, στον Μεσαίωνα. Τα πρώτα 

έργα που θύμιζαν ιστορικό μυθιστόρημα όπως το ξέρουμε σήμερα ήταν το The Recess, or 

a Tale of Other Times (1783) της Sophia Lee και τα Thaddeus of Warsaw (1803) και The Scottish 

Chiefs (1809) της Jane Porter. Όμως, το παράδειγμα για όλα τα ιστορικά μυθιστορήματα 

που ακολούθησαν έδωσε ο Walter Scott με τα έργα του. Στα μυθιστορήματά του, ο Scott 

επιχειρούσε να αποδώσει μία πιστή εικόνα της ζωής και των ηθών στα παλαιότερα 

χρόνια, σαν αυτή να μπορούσε όντως να έχει υπάρξει, με όσο το δυνατόν περισσότερη 

ακρίβεια στην αναδημιουργία εκείνης της εποχής. Ο ίδιος ο Scott θεωρεί τους Horace 

Walpole, Maria Edgeworth και Joseph Strutt ως επιρροές του. Από τον πρώτο 

επηρεάστηκε για τη μέθοδο εργασίας του, καθώς στο μυθιστόρημά του The castle of 

Otrando προσπάθησε να αποτυπώσει μια πιστή εικόνα της ζωής στα φεουδαρχικά 
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χρόνια. Από τη Maria Edgeworth πήρε την ιδέα να τοποθετήσει την ιδιαίτερη πατρίδα 

του, την Σκωτία, στα μυθιστορήματά του, όπως έκανε και η Edgeworth με την 

Ιρλανδία. Τέλος, ο Strutt ενέπνευσε τον Scott να επιμείνει στην ιστορική ακρίβεια ώστε 

να μεταδώσει χρήσιμες γνώσεις στον αναγνώστη για την εποχή στην οποία 

αναφέρεται στα μυθιστορήματά του (Σαχίνης, 1981).  

 Ο Scott ήταν ιδιαιτέρως προικισμένος σαν ιστορικός μυθιστοριογράφος, διότι 

ήταν επίσης ιστορικός και αρχαιολόγος, πολυμαθής και φιλαναγνώστης. Στην 

ιδιοσυγκρασία του συνυπήρχαν η τέχνη και η επιστήμη, που του έδιναν τα εφόδια να 

καλλιεργήσει αυτό το νέο λογοτεχνικό είδος. Το πρώτο του ιστορικό μυθιστόρημα ήταν 

το Waverley που δημοσιεύτηκε το 1814. Το πιο γνωστό και δημοφιλές μυθιστόρημά του, 

όμως, είναι ο Ιβανόης (Ivanhoe). Δημοσιεύτηκε το 1819 και, όπως και τα υπόλοιπα 

ιστορικά μυθιστορήματα του συγγραφέα, ανέστηνε μια παλαιότερη εποχή χωρίς όμως 

να επιδιώκει τον εντυπωσιασμό ή την διδασκαλία της εποχής αυτής στον αναγνώστη. 

Δεν αναλωνόταν στην πιστή απόδοση των λεπτομερειών του παρελθόντος, αντίθετα, 

στόχος του ήταν περισσότερο να διεγείρει το ενδιαφέρον στους αναγνώστες (Σαχίνης, 

1981). Στον επίλογο του βιβλίου του Ιστορίες του Σπιτονοικοκύρη μου ο ίδιος 

επισημαίνει ότι, κατά την συγγραφή των μυθιστορημάτων του, είχε στόχο την 

ψυχαγωγία των αναγνωστών του και τη μετάδοση μιας λιγότερο ανιαρής και στεγνής 

μορφής της Ιστορίας (Πολίτη, 2004). 

 

5.2.3. Η ανάπτυξη του ιστορικού μυθιστορήματος στην Ευρώπη και 

στην Ελλάδα 

  

Α) Η ανάπτυξη του ιστορικού μυθιστορήματος στην Ευρώπη 

Ακολουθώντας το παράδειγμα του Scott, κι άλλοι μυθιστοριογράφοι από διάφορες 

χώρες εξέδωσαν αργότερα ιστορικά μυθιστορήματα. Κάποιοι διαμόρφωσαν 

διαφορετικούς τύπους ιστορικού μυθιστορήματος, επηρεασμένοι από το αίσθημα του 

πατριωτισμού, κυρίως στην δυτική Ευρώπη. Τα έργα τους τα έγραφαν από αγάπη για 

την πατρίδα τους και για να προβάλουν και να επαινέσουν το έθνος τους. Αντίθετα, 

στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, σε υπόδουλες χώρες όπως η Ουγγαρία και η 

Πολωνία, τα μυθιστορήματα έκλιναν περισσότερο προς τον εθνικισμό, καθώς ήταν κι 

αυτά μια προσπάθεια να ενισχυθεί η εθνική ενότητα και να τονωθεί το ηθικό του 

λαού. Οι πιο δημοφιλείς συγγραφείς εκεί έγραφαν για να αποκηρύξουν τους δυνάστες 
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των λαών και να διακηρύξουν την εθνική ιδέα, προκειμένου να ενδυναμωθεί η 

αντίσταση στον κατακτητή και η λατρεία προς την πατρίδα. Συνήθως οι περιγραφές 

των έργων σε αυτές τις χώρες περιέχουν ωμή βία και φρικιαστικά μαρτύρια, ώστε να 

ανασταίνονται με αληθοφάνεια η φρίκη του πολέμου (Σαχίνης, 1981). 

   

Β) Το ιστορικό μυθιστόρημα σαν είδος στην Ελλάδα 

Η πρώτη μετάφραση του Ivanhoe στα ελληνικά έγινε το 1847 από τον Γεώργιο Δ. 

Λαμπίση, με τον τίτλο Ιβανόης του Ουάλτερ Σκώττου. Η μετάφραση εκδόθηκε στη 

Σμύρνη σε δύο τόμους. Η μετάφραση του συγκεκριμένου έργου στα ελληνικά άργησε 

συγκριτικά με άλλες χώρες, όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Δανία κ.α. που μετέφρασαν 

πολύ νωρίτερα το έργο του Scott. Βέβαια, αυτό είναι λογικό καθώς στις προηγούμενες 

δεκαετίες διαδραματίζονται πολύ σημαντικά ιστορικά γεγονότα, καθώς η χώρα 

παλεύει για την ανεξαρτησία της (Ντενίση, 1994). 

 Καθώς η Ελλάδα βγαίνει από τη δύσκολη δεκαετία του 1830 σαν ένα μικρό 

νεοσύστατο ελληνικό κράτος, έχει να αντιμετωπίσει τις πληγές που άφησε πίσω του ο 

πόλεμος, όπως τη φτώχεια, τους εμφύλιους σπαραγμούς, την ερήμωση της χώρας και 

τον μαρασμό του εμπορίου. Οι ίδιοι οι Έλληνες είναι βαθιά απογοητευμένοι και το 

αίσθημα αυτό τους ώθησε να μεταναστεύσουν στη γειτονική Τουρκία, σε αριθμό που 

κυμαίνεται περίπου στους 60.000. Βλέποντας όλα αυτά, αλλά και τη σκληρή στάση του 

δυτικού κόσμου, οι Έλληνες λόγιοι βάλθηκαν να αποδείξουν την διαχρονική ελληνική 

ενότητα, δημοσιεύοντας πολυάριθμες μελέτες με ιστορικό, ανθρωπολογικό και 

λαογραφικό περιεχόμενο. Κατά τα επόμενα μεταβατικά χρόνια προς το νέο πολιτικο-

κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον, τα ελληνικά μυθιστορήματα είναι μόλις πέντε. 

Υπάρχουν και δεκατρείς μεταφράσεις ξένων έργων, όχι όμως των έργων του Scott 

(Ντενίση, 1994). 

  Η δεκαετία του 1840 είναι πολύ σημαντική για το μυθιστόρημα στην Ελλάδα. 

Υπάρχει κατακόρυφη άνοδος των μεταφράσεων ξένων έργων, με πιο διάσημα 

παραδείγματα τα έργα Τα Τεράστια Συμβάντα του Ροβινσώνος Κρούσου (1719) και  Ο 

Ροβινσών εν τη Νήσω (1719) του Defoe,που μεταφράστηκαν το 1840 και 1841 αντίστοιχα, 

Ο Γουλιέλμος Τέλλος (1791) του Florian που μεταφράστηκε το 1841, Ο Κόμης του 

Μοντεχρίστου το 1844-45 και Οι Τρεις Σωματοφύλακες το 1849 του Δουμά, η Ματθίλδη 

το 1841 και  Τα Επτά Θανάσιμα Αμαρτήματα (1847) του Sue. Καθώς ο Δουμάς, ο Sue, ο 

Λαμαρτίνος και ο Ουγκώ (μεταξύ άλλων) βρίσκονταν στην κορυφή των best seller της 
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Γαλλίας εκείνη την περίοδο, επισκίασαν τον Scott, με αποτέλεσμα να μην τύχει της 

ίδιας επιτυχίας στην Ελλάδα όπως σε άλλες χώρες (Ντενίση, 1994).  

 Θεωρητικά, η χρονική στιγμή που επιλέχθηκε να μεταφραστεί ο Ιβανόης ήταν 

μάλλον κακή και θα μπορούσε να σημαίνει την απώλεια της ευκαιρίας να εδραιωθεί 

στα ελληνικά γράμματα ο Scott. Όμως, ένα συμβάν του 1856 θα βοηθήσει στο να τον 

ανασύρουν από την αφάνεια και να τον αναδείξουν. Το 1856 η εφημερίδα Αθηνά 

επιτέθηκε στην Πανδώρα με πρόφαση ότι διαφθείρει τα ήθη των αναγνωστών της. Η 

διαμάχη για το «καλό» και το «κακό» μυθιστόρημα ήδη προϋπήρχε και ο Scott, ως 

εκπρόσωπος του ιστορικού μυθιστορήματος βοήθησε στην υπεράσπιση του «καλού» 

μυθιστορήματος ως ωφέλιμο και ηθικό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εμφανιστούν 

άλλες τρεις μεταφράσεις των έργων του, ενώ στα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μονάχα 

μία (Ντενίση, 1994). 

 Ωστόσο το ελληνικό μυθιστόρημα αλλά και το ελληνικό ιστορικό μυθιστόρημα 

ειδικότερα διέγραψε πορεία ανεξάρτητη από αυτή του Walter Scott και δεν 

επηρεάστηκε ιδιαίτερα από αυτόν. Αυτό συμβαίνει γιατί το ιστορικό μυθιστόρημα δεν 

ήταν η κατηγορία που κυριάρχησε στην πρώτη περίοδο της νεοελληνικής 

πεζογραφίας. Επίσης, ακόμη και τα ιστορικά μυθιστορήματα που παράγονταν εκείνα 

τα χρόνια δεν ήταν ακριβώς ιστορικά, είτε κριθούν σύμφωνα με τα σύγχρονα κριτήρια 

είτε με εκείνα του 19ου αι. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και το ότι το ιστορικό μυθιστόρημα 

αναπτύχθηκε στην Ελλάδα ύστερα από τον θάνατο του Scott το 1832 (Ντενίση, 1994). 

 Σε ύστερες περιόδους, το ιστορικό μυθιστόρημα μπόρεσε να αναδειχθεί πιο 

εύκολα σε σύγκριση με την περίοδο του 19ου αι. Ήταν δύσκολο παλαιότερα να 

χρησιμοποιήσει κανείς στο μυθιστόρημά του θέματα όπως ο αλβανικός πόλεμος ή η 

κατοχική αντίσταση γιατί θα κατηγορούνταν για πολιτική εκμετάλλευση. Όταν, όμως, 

μεγάλωσε η χρονική απόσταση ανάμεσα στο παρόν και σε εκείνα τα ιστορικά 

γεγονότα, τότε μπόρεσαν να βρουν τη θέση τους στο ελληνικό ιστορικό μυθιστόρημα 

με τη μορφή της αφήγησης. Σημαντικοί εκπρόσωποι του πιο σύγχρονου ιστορικού 

μυθιστορήματος στον 20ο αι. είναι ο Άγγελος Τερζάκης (Πριγκηπέσσα Ιζάμπω, 1945), ο 

Θανάσης Πετσάλης (Η καμπάνα της Αγίας Τριάδας, 1948 και Οι Μαυρόλυκοι, 1947),  ο 

Παντελής Πρεβελάκης (Ο Κρητικός, 1965) και ο Μ. Καραγάτσης (Ο κοτζάμπασης του 

Καστρόπυργου, 1944 και Αίμα χαμένο και κερδισμένο, 1947) (Σαχίνης, 1981). 

 Γ) Το νεότερο παιδικό ιστορικό μυθιστόρημα 

Το παιδικό μυθιστόρημα στην Ελλάδα ξεκίνησε να καλλιεργείται περίπου από τη 

δεκαετία του 1970. Πρωτεργάτες του από τον 19ο αι. είναι σίγουρα ο Λέων Μελάς, ο 
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Δημήτριος Βικέλας, ο Αριστοτέλης Κουρτίδης, ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, η Πηνελόπη 

Δέλτα κ.α. Το ύφος του είναι ειλικρινές και αποφεύγονται οι διδακτισμοί και τα 

ρομαντικά δράματα. Διέπεται κυρίως από έναν ρεαλισμό που προσαρμόζεται στην 

ψυχολογία του αναγνώστη, δηλαδή του παιδιού. Το παιδικό μυθιστόρημα σήμερα 

αντλεί τη θεματολογία του από τα επίκαιρα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα, 

όπως ο ρατσισμός, το περιβάλλον, τα ναρκωτικά, η βία, η σεξουαλική ενημέρωση, το 

διαζύγιο, τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, η μετανάστευση και ο θάνατος 

(Αναγνωστοπούλου Β. Δ., 1996). 

 Ειδικότερα, τα παιδικά ιστορικά μυθιστορήματα στη νεοελληνική παιδική 

λογοτεχνία αντλούν την θεματολογία τους από όλες τις ιστορικές περιόδους του 

έθνους, από την προϊστορία μέχρι και σήμερα. Μέσα από αυτά αναδύεται η ακμή και η 

παρακμή της χώρας, οι αγώνες της και όλη η πορεία της από την αρχαιότητα μέχρι 

σήμερα. Έχουν δεχθεί ιδιαίτερη προώθηση από τη Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά 

και τον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου. Μέσα από αυτά τα έργα είναι δυνατόν 

να γνωρίσουν τα παιδιά το ιστορικό παρελθόν και να ενισχύσουν την εθνική τους 

συνείδηση (Αναγνωστοπούλου Β. Δ., 1996). 

 Οι γνωστότεροι συγγραφείς που έχουν γράψει ιστορικά μυθιστορήματα για 

παιδιά είναι η Κίρα Σίνου, η Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη, η Ζωρζ Σαρή, η Λότη 

Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου,η Άλκη Ζέη, η Νίτσα Τζώρτζογλου, η Γαλάτεια Σαράντη, 

η Φανή Παπαλουκά, η Φράνση Σταθάτου, ο Νίκος Αρβανίτης κ.α. (Αναγνωστοπούλου 

Β. Δ., 1996). 

 

6.  Η αξία της λογοτεχνίας για την εκπαιδευτική διαδικασία 

 

6.1. Τα πλεονεκτήματα της λογοτεχνίας για το παιδί 

Είναι φυσικό μέσα από κάθε προσπάθεια για μια νέα έρευνα να εγείρονται 

διάφορα ερωτήματα. Ένα από αυτά σίγουρα θα είναι «γιατί η λογοτεχνία;». Αλήθεια, 

γιατί να χρησιμοποιήσουμε τη λογοτεχνία για να εμπνεύσουμε στάσεις ζωής; 

Σύμφωνα με τις Πάτσιου & Καλογήρου (2013), η λογοτεχνία δίνει στον αναγνώστη  την 

ευκαιρία να διαμορφώσει νέες οπτικές και νέους τρόπους θέασης της 

πραγματικότητας. Ενώνει το παρελθόν με το παρόν και συμβάλλει στην σφαιρική 

κατανόηση του παρελθόντος. Ο αναγνώστης μπαίνει στην διαδικασία να 
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ενεργοποιήσει τη φαντασία του και να ταυτιστεί με τους λογοτεχνικούς ήρωες, 

νιώθοντας τον ίδιο «έλεο και φόβο» που αισθάνονται κι αυτοί. Μέσα από την πληθώρα 

ερεθισμάτων που δέχονται, διευρύνουν τα όρια τους και προχωρούν σε μία ολική 

κατανόηση της ίδιας της ζωής (Πάτσιου & Καλογήρου, 2013). 

Ειδικά για τα παιδιά το βιβλίο αποτελεί έναν ψυχαγωγικό τρόπο να αναπτύξουν 

διάφορες πτυχές του χαρακτήρα τους και να αποκτήσουν χρήσιμες δεξιότητες. Το 

παιδί-αναγνώστης αναπτύσσει μέσα από το διάβασμα την κριτική του ικανότητα. Η 

δυνατότητα να επεξεργάζεται και να αξιολογεί όταν διαβάζει ή ακούει κάτι είναι 

απαραίτητη. Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι τα κριτήρια αξιολόγησης ενός παιδιού 

αναπτύσσονται μέσα από την ανάγνωση μυθοπλαστικών και μη βιβλίων, καθώς τους 

παρουσιάζουν ευκαιρίες να αξιολογήσουν την παρουσίαση  μιας πληροφορίας (Norton, 

2007). 

Επιπλέον, το παιδί δύναται να αναπτύξει την προσωπικότητά του μέσα από την 

ενασχόληση με τα βιβλία. Κύριος παράγοντας για την ανάπτυξη του χαρακτήρα είναι 

η αναγνώριση και κατανόηση των συναισθημάτων που μπορεί να έχει ένα παιδί. Με 

την κατάκτηση αυτής της δεξιότητας, είναι ευκολότερο για το παιδί να εκφράσει 

συναισθήματα όπως ο αλληλοσεβασμός και η συμπάθεια. Τα βιβλία δίνουν πολλές 

ευκαιρίες για ανάπτυξη μιας υγιούς συναισθηματικής συμπεριφοράς στα παιδιά και 

παίζουν καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Η αναγνώριση της χρησιμότητας της 

λογοτεχνίας σε αυτόν τον τομέα είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη της 

βιβλιοθεραπείας, δηλαδή την επαφή αναγνώστη και λογοτεχνίας με θεραπευτικούς 

σκοπούς. Η βιβλιοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν τα 

συναισθήματά τους με το να ταυτίζονται με ήρωες που έχουν τα ίδια συναισθήματα με 

εκείνα. Αυτό τα βοηθάει να εντοπίσουν τρόπους επίλυσης των προβλημάτων τους, 

όπως για παράδειγμα το έντονο άγχος, το διαζύγιο, η απώλεια ενός στενού φίλου κ.α. 

(Norton, 2007). 

Εκτός από την προσωπική ανάπτυξη, η λογοτεχνία μπορεί να συνεισφέρει και 

στην κοινωνική ανάπτυξη ενός παιδιού. Η κοινωνικοποίηση των παιδιών σημαίνει την 

αφομοίωση των συμπεριφορών και των αξιών που θεωρούνται σημαντικές για την 

υπόλοιπη κοινωνία και την κατανόηση και γνώση των διαφορετικών κοινωνικών 

ρόλων. Η κοινωνικοποίησή τους είναι εξαιρετικά σημαντική για την κοινωνία, καθώς 

το αποτέλεσμα θα ήταν να ρυθμίζουν τα παιδιά τις παρορμητικές τάσεις τους, να 

ελέγχουν την συμπεριφορά τους και να μετέχουν στην κοινωνία ως άτομα 

ολοκληρωμένα και ακέραια κοινωνικά. Η κοινωνικοποίηση των παιδιών είναι το μέσο 
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για τη διαιώνιση της τάξης των πραγμάτων που επικρατεί στην τωρινή κοινωνία 

(Norton, 2007). 

Ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι της προσωπικής ανάπτυξης των παιδιών με 

αντίκτυπο στην ποιότητα της μελλοντικής κοινωνίας είναι η ηθική τους ανάπτυξη. Η 

αντίληψη των εννοιών σωστού και λάθους ξεκινάει από την προσχολική ήδη ηλικία, με 

την βοήθεια των γονιών τους. Αργότερα, έρχεται η αναγνώριση της ισότητας, η 

συνειδητοποίηση της ύπαρξης των εξαιρέσεων σε διάφορες απόψεις, η λήψη 

αποφάσεων κτλ. Η παιδική λογοτεχνία είναι γεμάτη από παραδείγματα ηρώων που 

πρέπει να πάρουν ηθικές αποφάσεις και αναλογίζονται τους λόγους που τους 

οδήγησαν εκεί. Οι γονείς και οι δάσκαλοι οφείλουν να βοηθήσουν τα παιδιά να 

κατανοήσουν την λογική των ηθικών αποφάσεων και τη διαδικασία με την οποία 

αυτές γίνονται, καθώς και την ρευστή φύση της ηθικής, με απώτερο στόχο την ηθική 

ανάπτυξη των παιδιών (Norton, 2007). 

Το βιβλίο είναι ένα αγαθό με τεράστια πολιτισμική αξία. Έχει τη δυνατότητα να 

συνομιλήσει με τον αναγνώστη ποικιλοτρόπως. Ειδικότερα για τον μαθητή-

αναγνώστη, η αξία του είναι διττή, καθώς τον ψυχαγωγεί πρωτίστως κι έπειτα τον 

διαπαιδαγωγεί με τρόπο διακριτικό. Μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, η 

πραγματικότητα που δημιουργεί το βιβλίο δύναται να αξιοποιηθεί μέσα από διάφορες 

δραστηριότητες, για να συνδέσει την φαντασία και την πραγματικότητα (Παπαδάτος, 

2009). 

Κατά την αναγνωστική διαδικασία ενός λογοτεχνικού βιβλίου, ο αναγνώστης 

διαβάζει και ανάλογα με τα βιώματά του και την κουλτούρα του, αντιδρά διαφορετικά. 

Μέσα από την ανάγνωση, την συζήτηση και την κριτική τοποθέτηση, το βιβλίο μπορεί 

να εμπνεύσει στον αναγνώστη την υπευθυνότητα, την επικοινωνία, τον ενθουσιασμό, 

τη διάθεση για συζήτηση, τον σεβασμό του «άλλου», την διάθεση για συνεχείς 

αλλαγές, τη διάθεση για διάφορες αναγνωστικές δραστηριότητες. Καθοδηγητής και 

συνεργάτης δίπλα στον μαθητή στέκεται ο εκπαιδευτικός, ενώ μπορούν να 

συμμετέχουν και οι γονείς, όλο το σχολείο, διάφοροι εκπαιδευτικοί φορείς και η 

πολιτεία (Παπαδάτος, 2009). Οι αντιδράσεις του αναγνώστη ποικίλουν ανάλογα με τις 

προηγούμενες εμπειρίες του, τα ενδιαφέροντά του και τις προσδοκίες του για την 

ιστορία που αναπτύσσεται στο κείμενο. Όπως είναι φυσικό, ο κάθε αναγνώστης 

ερμηνεύει και αντιδρά διαφορετικά σε κάθε κείμενο (Norton, 2007). 

Ο εκπαιδευτικός εκτός από καθοδηγητής και συνεργάτης του μαθητή, μπορεί 

επίσης να εμψυχώνει, να διευκολύνει και να διαμεσολαβεί ανάμεσα στο βιβλίο και τον 
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μαθητή, ή ανάμεσα στους μαθητές, προκειμένου να προωθήσει το επικοινωνιακό 

κλίμα. Για να μπορέσει να αποδώσει όσο το δυνατόν περισσότερο, ο εκπαιδευτικός 

οφείλει να εμπνέει εμπιστοσύνη, να γνωρίζει τα βασικά στοιχεία της λογοτεχνικής 

θεωρίας. Όλες οι δραστηριότητες πρέπει να εντάσσονται στο λογοτεχνικό γεγονός και 

ταυτόχρονα να το διευρύνουν. Οι ίδιες οι δραστηριότητες οργανώνονται με βάση την 

άμεση εμπειρία του μαθητή και με τις κατάλληλες ερωτήσεις. Απαραίτητη είναι, 

βέβαια, και η ενεργός συμμετοχή του μαθητή. Ένας μαθητής-αναγνώστης που 

συμμετέχει ενεργά μαθαίνει να εξερευνά, να ανακαλύπτει και να ερμηνεύει. Όταν 

προσεγγίζεται ένα κείμενο, ο μαθητής πρέπει να καταθέτει την εμπειρία του και να 

εντοπίζει τις κοινές εμπειρίες, τους προβληματισμούς και τους συσχετισμούς με το 

άμεσο περιβάλλον τους. Η διαδικασία αυτή καθιστά τον μαθητή κριτικό αναγνώστη 

και όχι παθητικό (Παπαδάτος, 2009). Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να ενθαρρύνουμε τα 

παιδιά να «μπαίνουν μέσα» στην ιστορία και να την ζουν εκ των έσω. Ειδικά οι 

μυθοπλαστικές ή μη ιστορίες που διαδραματίζονται σε άλλες εποχές ωθούν τα παιδιά 

να δραπετεύσουν σε αυτές και να ζήσουν την ατμόσφαιρα των εποχών εκείνων 

(Norton, 2007). 

Η σχολική τάξη οφείλει να γίνει ο χώρος στον οποίο η ανάγνωση θα 

αποδεσμευτεί από τον καταναγκαστικό χαρακτήρα που της αποδίδει η μορφή που έχει 

η εκπαιδευτική διαδικασία σήμερα. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να συμβάλλει στη 

βελτίωση της αναγνωστικής διαδικασίας για το μαθητή-αναγνώστη με το να 

διαμορφώνει κριτικούς αναγνώστες, οι οποίοι ξεπερνούν τη φάση της απλής αποδοχής 

ή απόρριψης του βιβλίου και αλληλεπιδρούν ουσιαστικά με το κείμενο, κατανοούν και 

στέκονται κριτικά απέναντι στις ιδέες και τις αντιλήψεις που προβάλλει (Πάτσιου & 

Καλογήρου, 2013). 

Η παιδική λογοτεχνία είναι ένα πολύ ειδικό κομμάτι του λογοτεχνικού 

σύμπαντος, καθώς γράφεται από ενήλικες και προσαρμόζεται ειδικά για παιδιά. 

Απαιτεί την έγκριση από διάφορους κοινωνικούς θεσμούς, προκειμένου να κριθεί 

κατάλληλο για τα παιδιά. Τέτοιοι θεσμοί είναι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι 

παράγοντες αγοράς του βιβλίου (εκδότες και βιβλιοπώλες) και οι ίδιοι οι παραγωγοί 

βιβλίων (συγγραφείς και επιμελητές). Οι ενήλικες είναι αυτοί που διαλέγουν βιβλία 

για τα παιδιά και μέσα από αυτά του μεταβιβάζουν και αρχές, ήθη και ιδέες 

(O’Sullivan, 2010).  

Το βιβλίο Η σπηλιά της γοργόνας επιλέχτηκε για αυτή την έρευνα επειδή 

αποτελεί αφορμή να συζητηθούν θέματα που έχουν περιθωριοποιηθεί από το 

περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων και από την εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, 
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οι χαρακτήρες και τα επεισόδιά του είναι ικανά να εμπνεύσουν συναισθήματα 

αγωνίας, περιέργειας και συμπόνιας, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν και να 

παραλληλιστούν με σύγχρονα κι επίκαιρα ζητήματα που συμβαίνουν δίπλα μας. Είναι 

ένα έργο που προσαρμόζει ιστορικά ζητήματα για τον παιδικό αναγνώστη, χωρίς να 

διδάσκει στείρα ιστορικά γεγονότα. Αντίθετα, παρουσιάζει ανθρώπινες καταστάσεις 

που καθιστούν κατανοητές στον αναγνώστη τις κακουχίες και τα βάσανα που έζησαν 

οι πρόσφυγες κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής καταστροφής. 

Ο Daiches (1981) παραθέτει επιχειρήματα του Sir P. Sidney, σχετικά με τη 

λογοτεχνία και την ποίηση. Ο Sidney υποστηρίζει πως η λογοτεχνία (πιο 

συγκεκριμένα, η ποίηση) είναι ένας παραστατικός τρόπος έκφρασης για να μεταφέρει 

κανείς ιστορικές ή ηθικές αλήθειες. Είναι, μεταξύ άλλων, ένας τρόπος να μεταδοθεί 

πολύτιμη γνώση στον αναγνώστη. Ακόμα κι αν πρόκειται για ένα έργο φαντασίας, τα 

μη αληθή στοιχεία που παρατίθενται είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σαν 

αλληγορία, την οποία ο αναγνώστης μπορεί να ερμηνεύσει κατά το δοκούν για να 

εξαγάγει μία γενική, υποβόσκουσα αλήθεια.. Αν πρόκειται για περιπτώσεις ιστορικών 

λογοτεχνικών έργων, το κείμενο μπορεί να αποτελέσει μία πιστή αναπαράσταση των 

όσων πιθανώς έχουν συμβεί (Daiches,1981).  

Ο Κουκουλομμάτης (2002) έγραψε πως η λογοτεχνία έχει συμπεριλάβει στους 

κόπους της θέματα βαρυσήμαντα όπως η ύπαρξη  όχι του Θεού, η ελευθερία της 

βούλησης, τι συμβαίνει μετά το θάνατο κλπ. Αναφέρει, επίσης, ότι οι λογοτέχνες 

επιχειρούν να αγγίξουν το άγνωστο που κατοικεί μέσα στον άνθρωπο, όπως και να 

καταστήσουν το αόρατο ορατό. Μέσα από τη συγγραφή αναδεικνύονται τα μεγάλα 

θέματα της ζωής, μέσα από την ταύτιση του αναγνώστη με το κείμενο και την 

συναισθηματική του διέγερση. Τα έργα της λογοτεχνίας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο 

ζωντανά και παραστατικά μέσα από τη μουσική και το θέατρο. Υπάρχει, λοιπόν, η 

δυνατότητα να επιτευχθεί καλλιέργεια της φαντασίας και της ενόρασης, καθώς και 

συναισθηματική ανάπτυξη του αναγνώστη. Η δύναμη αυτής της λογοτεχνίας μπορεί 

να αξιοποιηθεί για την ευαισθητοποίηση του αναγνώστη-παιδιού για ένα άγνωστο σε 

αυτό κομμάτι της ελληνικής ιστορίας, τους Έλληνες πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, 

καθώς και την ενσυναίσθησή του για τον άλλο.  

Προκειμένου η λογοτεχνία να αξιοποιηθεί στο μέγιστο μέσα στη λογοτεχνική 

διαδικασία, το κυριότερο είναι η παροχή αξιόλογων λογοτεχνικών έργων στους 

μαθητές και της δυνατότητας να μοιραστούν, να συζητήσουν και να ανταποκριθούν σε 

αυτά. Χρήσιμα στοιχεία της διδασκαλίας της λογοτεχνίας για να μπορέσει ο μαθητής 

να ανταποκριθεί και να την αποτιμήσει σωστά είναι να ωθήσουμε το παιδί να 
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συμμετέχει στην πλοκή μέσω της δραματοποίησης λογοτεχνικών έργων, να αναλύσει 

και να ενασχοληθεί με τους χαρακτήρες των έργων, να αναδημιουργήσει το σκηνικό 

του έργου για να τοποθετηθούν στην κατάλληλη ατμόσφαιρα και διάθεση, η 

προσωποποίηση μη ομιλούντων αντικειμένων και ζώων και ο συσχετισμός των 

λογοτεχνικών στοιχείων μεταξύ τους (π.χ. εντοπισμός στοιχείων του μαγικού 

παραμυθιού σε σύγχρονα μυθιστορήματα) κτλ. (Norton, 2007). 

 

6.2. Η χρησιμότητα του ιστορικού μυθιστορήματος για τα παιδιά 

Τα παιδιά δεν μπορούν να βιώσουν στην πραγματικότητα τα σημαντικά ιστορικά 

γεγονότα που σημάδεψαν την πορεία του ανθρώπινου γένους, μπορούν, όμως, με όπλο 

την φαντασία τους να αναβιώσουν τις στιγμές αυτές μέσω των ιστορικών 

μυθιστορημάτων. Οι ιστορίες βασισμένες σε πραγματικά γεγονότα ζωντανεύουν με 

την προσθήκη συναρπαστικών επεισοδίων με δράση, μυστήριο, μαγεία κι ανατροπές 

που γοητεύουν τα παιδιά (Norton, 2007). 

Εκτός από την αισθητική απόλαυση, τα οφέλη του ιστορικού μυθιστορήματος 

για το παιδί είναι πολλά. Τα παιδιά που διαβάζουν ιστορικά μυθιστορήματα μπορούν 

να κατανοήσουν καλύτερα την πολιτιστική κληρονομιά τους και να αποκτήσουν 

γνώσεις για ανθρώπους, αξίες, αντιλήψεις και δυσκολίες μιας άλλης εποχής. 

Παρατηρώντας τα προβλήματα των ηρώων και τους τρόπους με τους οποίους τα 

αντιμετωπίζουν, ίσως βρουν εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των δικών τους 

προβλημάτων ή παρατηρήσουν τα δικά τους προβλήματα από μια άλλη σκοπιά. Τα 

ιστορικά μυθιστορήματα, επίσης, αποκαλύπτουν στα παιδιά παγκόσμιες αλήθειες και 

στοιχεία για τις ανθρώπινες σχέσεις που πιθανόν δεν γνωρίζουν. Ακόμα, μέσα από 

την ανάγνωση των ιστορικών μυθιστορημάτων, θα συνειδητοποιήσουν ότι το παρόν 

τους και το μέλλον τους συνδέονται άμεσα με αυτά που συνέβησαν στο παρελθόν 

(Norton, 2007). 

Όταν οι εκπαιδευτικοί ή οι γονείς επιλέγουν ιστορικά μυθιστορήματα για τα 

παιδιά, οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη κάποια κριτήρια, προκειμένου να κριθεί το 

μυθιστόρημα κατάλληλο. Μερικά από αυτά είναι η αληθοφανής πλοκή, η απόδοση 

των χαρακτήρων σύμφωνα με την εποχή τους κι όχι με τις τωρινές αξίες, η προσεκτική 

επιλογή του σκηνικού όπου διαδραματίζεται η πλοκή, το μυθιστόρημα να έχει ένα 

αξιόλογο θέμα που να σχετίζεται με τα σημερινά δεδομένα και η επιλογή του 

κατάλληλου ύφους (Norton, 2007). 
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Για να ζωντανέψουν οι γραπτές αναπαραστάσεις των κειμένων, ο εκπαιδευτικός 

μπορεί να ενθαρρύνει την προσωπική επιλογή αναγνωσμάτων στους μαθητές, να 

παρέχει εικόνες της περιόδου που αναφέρεται το κείμενο, να διαβάζει φωναχτά, να 

ενθαρρύνει την δραματική αναπαράσταση κάποιων σύντομων σκηνών από το βιβλίο 

και γενικώς να χρησιμοποιεί τη λογοτεχνία με ευχάριστο τρόπο. Μέσα από τέτοιου 

είδους δραστηριότητες, τα παιδιά θα μπορέσουν να κατανοήσουν τη φύση των 

ανθρώπινων σχέσεων, να μάθουν για την ακολουθία των γεγονότων και να βυθιστούν 

σε μια άλλη εποχή (Norton, 2007). 

 

7. Περίληψη του μυθιστορήματος Η σπηλιά της γοργόνας 

Η γιαγιά Βαγγελιώ ζει άνετη και ήσυχη ζωή στη Σμύρνη του 1922, μαζί με την κόρη της 

Φωτεινή, τα αδέλφια της Περικλή και Ξενοφώντα, καθώς και τις γυναίκες τους, Φλώρα 

και Δήμητρα. Έζησε χαρούμενα παιδικά χρόνια, είχε μια καλή μόρφωση από τα 

καλύτερα σχολεία της Σμύρνης και ζούσε μια ευκατάστατη ζωή με την οικογένειά της. 

Τα πράγματα άλλαξαν, όμως, όταν ο ελληνικός στρατός ηττήθηκε στα βάθη της 

Ανατολής και ο τουρκικός στρατός εισέβαλε στην Σμύρνη, καταστρέφοντας τις 

περιουσίες των Ελλήνων και σφάζοντάς τους. Η Βαγγελιώ με την Φλωρή, τη Δήμητρα, 

την κουμπάρα τους Σμαρώ και τα παιδιά τους κατάφεραν να φύγουν εγκαίρως χάρη 

στην προειδοποίηση των Τούρκων φίλων τους και φτάνουν με ένα καΐκι και χωρίς 

κανένα περιουσιακό στοιχείο στο Βαθύ της Σάμου ως πρόσφυγες. Εκεί τους φιλοξενεί ο 

καλόκαρδος καπετάν-Κωνσταντής με τη γυναίκα του, που τους περιθάλπει χωρίς 

δεύτερη σκέψη. 

Δεν είχαν την ίδια όλοι οι κάτοικοι. Μια μεγάλη μερίδα κατοίκων δεν τους ήθελε 

κι έτσι πολλοί πρόσφυγες αναγκάστηκαν να φύγουν από το νησί και να σκορπίσουν 

στην Ελλάδα. Η Βαγγελιώ με την υπόλοιπη οικογένεια εγκαταστάθηκαν σε ένα μικρό 

σπίτι με δύο δωμάτια, το οποίο αγόρασαν με κάποιες λίρες από το κομπόδεμα της 

Φλωρής. Αφού αγόρασαν ύφασμα για νέα ρούχα, χρησιμοποίησαν εκείνα που 

φορούσαν την ώρα του χαλασμού της Σμύρνης για να ράψουν ένα εργόχειρο, το οποίο 

θα συνόδευε την οικογένεια σε όλες τις χαρούμενες και δύσκολες στιγμές της που 

έμελλε να έρθουν. Ξεκίνησαν να στήνουν την καινούρια τους ζωή με το να βρουν 

δουλειά. Η Σμαρώ έραβε για τις γειτόνισσες και η Φλωρή δίδασκε πιάνο στα παιδιά 

των καλύτερων οικογενειών του νησιού. Ακόμα και η Βαγγελιώ έπρεπε να βρει 

δουλειά, κι έτσι πήγε να βοηθήσει άλλες νοικοκυρές στο σιδέρωμα και την μπουγάδα. 

Ενώ οι κάτοικοι δεν αποδέχονταν εντελώς τους πρόσφυγες, πήραν από αυτούς νέες 
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συνταγές, τραγούδια, μυστικά περιποίησης και τρόπους να καλλιεργούν καλύτερα τα 

χωράφια τους και γενικά τη δημιουργικότητά τους και τη ζωντάνια τους. Τα παιδιά 

τους γράφτηκαν στα νέα σχολεία και υπέστησαν μία δύσκολη φάση προσαρμογής, 

αφού τους απέρριπταν οι δάσκαλοι κι συμμαθητές τους. 

Τα χρόνια πέρασαν για τους πρόσφυγες, προσαρμόστηκαν περισσότερο στην 

καινούρια περιοχή και ξεκίνησαν να αναμιγνύονται με τους κατοίκους. Η Δήμητρα 

παντρεύεται με έναν ντόπιο κτηματία, τον Χατζημανωλάκη, το οποίο βελτιώνει τις 

συνθήκες ζωής της και των παιδιών της. Η Φωτεινή, η κόρη της Βαγγελιώς μεγάλωσε 

και ερωτεύτηκε τον Δημητρό, τον γιο του καπετάν-Κωνσταντή. Μαζί ανακαλύπτουν 

την σπηλιά της γοργόνας, μία πανέμορφη σπηλιά κρυμμένη σε έναν βράχο, η οποία 

έχει μαγικές ιδιότητες και μία εκκλησία με όστρακα. 

 Στο νησί οι πρόσφυγες ζουν όλες τις καταστροφές που πέρασε η Ελλάδα στα 

επόμενα χρόνια, συμπεριλαμβανομένου τη δικτατορία του Μεταξά, τον ελληνοϊταλικό 

πόλεμο, την γερμανική κατοχή, τον εμφύλιο και τον μεγάλο σεισμό του 1956. 

Ξεπερνώντας, όμως, όλες τις δυσκολίες, η περιπέτεια επιβίωσής τους στέλνει ένα 

μήνυμα ενότητας, επιμονής, ειρήνης και αλληλεγγύης στους σύγχρονους αναγνώστες, 

υπενθυμίζοντάς τους να σταθούν κι αυτοί ανθρώπινα στους πρόσφυγες τους σήμερα. 

 

7.1. Γνωρίζοντας τη Σπηλιά της γοργόνας 

Το επίκεντρο της έρευνας είναι το παιδικό ιστορικό μυθιστόρημα Η σπηλιά της 

γοργόνας, της Λ. Ψαραύτη. Πρόκειται για ένα έργο που αναδεικνύει πολλές, άγνωστες 

στα παιδιά, πτυχές της Μικρασιατικής Καταστροφής, αλλά και αξίες πολύτιμες για τη 

ζωή, όπως η ανάγκη για υποστήριξη στον πλησίον σου και το χρέος να κρατάμε την 

ιστορία και τις μνήμες ζωντανές. Μέσα από τις ιστορίες τριών γυναικών, της γιαγιάς 

Βαγγελιώς, της κόρης της Φωτεινής και  της εγγονής Βαγγελιώς, αναβιώνει η πάλη 

των προσφύγων να ξαναστήσουν την ζωή τους στο νησί της Σάμου, κρατώντας με 

θρησκευτική ευλάβεια ένα εργόχειρο φτιαγμένο από τα ρούχα με τα οποία έφτασαν 

στο νησί μετά την καταστροφή της Σμύρνης. Το εργόχειρο αυτό ήταν ιερό κειμήλιο και 

συνόδεψε όλες τις μετέπειτα χαρές, λύπες, απώλειες κι ενώσεις που συνέβησαν στην 

οικογένεια. Ποτίστηκε με δάκρυα νοσταλγίας για την πατρίδα κι αίμα αδικοχαμένων 

αγαπημένων της οικογένειας. Μέσα από την ιστορία τους ο αναγνώστης μπορεί να 

παρατηρήσει πως, τελικά, οι κατατρεγμένοι αυτοί άνθρωποι μπόρεσαν, όχι μόνο να 

σταθούν στα πόδια τους, αλλά και να ριζώσουν στη νέα πατρίδα, να την νιώσουν δική 
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τους και να την στηρίξουν έμπρακτα στις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν 

(παράδειγμα αποτελεί η αντιφασιστική δράση των προσφύγων και η στήριξή τους 

στους αντάρτες κατά τον πόλεμο με τους Γερμανούς). Το μαγικό στοιχείο το δίνει στην 

ιστορία η σπηλιά της γοργόνας, μία μαγική σπηλιά στην οποία ο χρόνος μένει 

στάσιμος και ό, τι υπάρχει σε αυτή διατηρείται αψεγάδιαστο, σαν να πρόκειται για 

έναν τόπο ευλογημένο από τον ίδιο τον Άγιο Νικόλαο.  

Η σπηλιά αυτή ανακαλύπτεται από τη Φωτεινή όταν αυτή βρίσκεται ακόμα 

μικρή, αλλά η μαγεία της τη συναρπάζει τόσο που αποφασίζει να κάνει εκεί το γάμο 

της, όταν είναι πλέον σε ωριμότερη ηλικία. Όταν την επισκέπτεται ξανά, μερικά 

χρόνια αργότερα, τα στέφανα του γάμου της με τους λεμονανθούς παραμένουν εκεί, 

ανέγγιχτα κι ολόφρεσκα, σαν να μην πέρασε μια μέρα από τότε που τα άφησε εκεί με 

τον σύζυγό της. Η σπηλιά αυτή λειτουργεί σαν μαγικό αντικείμενο, σαν ένα μαγικό 

δώρο που δεν προέρχεται, όμως, από μάγους, αλλά έχει γίνει σύμβολο για τους 

ανθρώπους. 

Η σπηλιά της γοργόνας είναι ένα παρασχολικό και ιστορικό μυθιστόρημα, καθώς 

και μυθιστόρημα διαμόρφωσης που δημιουργεί στάσεις ζωής στους μαθητές. Ως 

μυθιστόρημα διαμόρφωσης ορίζεται διότι οι ήρωες προσαρμόζονται στη σκληρή 

πραγματικότητα, επιβιώνουν, μαθαίνουν και ωριμάζουν μέσα από αυτή (Ζερβού, 

1999). Παρατηρείται πως οι ήρωες του μυθιστορήματος που έφτασαν παιδιά στη νέα 

πατρίδα μεγαλώνουν, ενηλικιώνονται και δημιουργούν τις δικές τους οικογένειες, ενώ 

αυτοί που έφτασαν με τις οικογένειές τους ως πρόσφυγες στη Σάμο καταφέρνουν να 

εγκλιματιστούν, να αποκτήσουν εργασία και, τέλος, να γίνουν κομμάτι του νησιού και 

να διευρύνουν την οικογένειά τους, τις γνώσεις τους και τις εμπειρίες τους. Η 

καταξίωσή τους, όμως, δεν συμβαίνει έτσι απλά, αλλά ύστερα από μακροχρόνιες 

δοκιμασίες, ταλαιπωρίες και απορρίψεις, όπως σε κάθε τυπικό μυθιστόρημα 

διαμόρφωσης. 

Είναι φανερά ένα ιστορικό μυθιστόρημα, αφού η ιστορική του μαρτυρία 

προβάλλεται μέσα από τον φανταστικό λόγο (Ζερβού, 1999). Η συγγραφέας 

χρησιμοποιεί τα φανταστικά πρόσωπα για να απεικονίσει τα βιώματα των 

πραγματικών προσώπων, πετυχαίνοντας έτσι τη σύμπτωση της ιστορίας με τη 

φαντασία. Ως παρασχολικό, ορίζουμε κάθε βιβλίο που, ενώ δεν διδάσκεται στο 

σχολείο, έχει στόχο να συμπληρώσει ή ακόμα και να υποκαταστήσει ένα σχολικό 

μάθημα (Ζερβού, 1999).  Η σπηλιά της γοργόνας έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει το 

μάθημα της Ιστορίας και της Γλώσσας, καθώς αναπτύσσει ζητήματα τα οποία 

παραμένουν επίκαιρα έως και σήμερα, όπως αυτό του προσφυγικού. 
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Επιπλέον, το συγκεκριμένο μυθιστόρημα αποδίδει πιστά τα ιστορικά γεγονότα, 

παρόλο που κυριαρχούν η λειτουργία της μνήμης και οι συνειρμικές σκηνές. Ο τρόπος 

που τα αφηγείται είναι συγκινησιακός και φορτισμένος συναισθηματικά, καθώς ο 

τριτοπρόσωπος αφηγητής παρατηρεί όλα τα συμβάντα, τα συναισθήματα, τις σκέψεις 

και τις εμπειρίες των πρωταγωνιστών και τα εκθέτει στον αναγνώστη. Οι ήρωες είναι 

απλοί, καθημερινοί άνθρωποι, με τους οποίους εύκολα μπορεί ο αναγνώστης να 

ταυτιστεί, να τους αναγνωρίσει και να τους συνδέσει με ανθρώπους από το 

περιβάλλον του. Στη θέση της εγγονής Ευαγγελίας, που δεν γνωρίζει την ιστορία της 

οικογένειάς της και προτιμά τους παιδικούς ήρωες κινουμένων σχεδίων, θα μπορούσε 

κάλλιστα να είναι ο μαθητής-αναγνώστης. Ο Νώντας, που εχθρεύεται τους 

νεοφερμένους πρόσφυγες και προσπαθεί σε κάθε ευκαιρία να τους βλάψει, ίσως 

θυμίσει στον μαθητή-αναγνώστη κάποιο παιδί που του έχει ασκήσει σχολικό 

εκφοβισμό. Ο Πυθαγόρας, το χαρισματικό κι έξυπνο προσφυγόπουλο που προκόβει 

στη νέα πατρίδα του, γίνεται το σύμβολο ελπίδας και επιμονής για όσους περνούν 

δύσκολους στιγμές και δίνει το κίνητρο για να μην παραιτηθούν. Η Φωτεινή, που 

συναντά τη μαγεία στη σπηλιά της γοργόνας και δένει τη μετέπειτα πορεία της ζωής 

της με τη σπηλιά αυτή, άρα και με τον καινούριο τόπο που βρίσκεται, ενσαρκώνει την 

δυνατότητα προσαρμογής κάποιου εντελώς ξένου σε ένα καινούριο περιβάλλον, 

καθώς και τη δυνατότητα να αγαπήσει κάποιος ξένος τη δική σου πατρίδα. Αυτοί κι 

άλλοι χαρακτήρες βοηθούν το παιδί να αποκτήσει συνείδηση της προσφυγιάς, να 

συγκινηθεί και να αναλάβει δράση. Στην αισθητική της πρόσληψης και της 

ανταπόκρισης ενδιαφέρει και το πώς ο λογοτέχνης δημιουργείται μέσα σε ένα ιστορικό 

και κοινωνικό πλαίσιο. Οι θεωρίες αυτές βάζουν στο λογοτεχνικό έργο την 

ιστορικότητα και τη χρονικότητα. Η σπηλιά της γοργόνας είναι ένα λογοτεχνικό έργο, 

του οποίου η ιστορικότητα θα αξιοποιηθεί για να εξηγήσει στον μαθητή με κατανοητό 

και κατάλληλο για την ηλικία του λόγο τι πραγματικά συνέβη σε εκείνη την 

ταραγμένη ιστορική περίοδο, καθώς και το γιατί μνημονεύουμε και αναδημιουργούμε 

τα γεγονότα αυτά μέσα από τη λογοτεχνία, ακόμα και μετά το πέρασμα τόσων 

χρόνων. 
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8. Αφηγηματική δομή στο μυθιστόρημα Η σπηλιά της γοργόνας 

 

8.1.  Αρχές της Ποιητικής του Αριστοτέλη 

Σε κάθε προσπάθεια θεωρητικής προσέγγισης ενός λογοτεχνικού κειμένου, οφείλουμε 

να έχουμε ως αφετηρία τον Αριστοτέλη, ο οποίος αφιέρωσε ολόκληρο το έργο της 

Ποιητικής για να ορίσει, να περιγράψει και να αναλύσει έννοιες όπως η ποιητική τέχνη, 

η μίμηση και η καλλιτεχνική δημιουργία, προσανατολιζόμενος προς τα λογοτεχνικά 

είδη του έπους, της τραγωδίας και της κωμωδίας. Σε αυτό το βιβλίο του, ο Αριστοτέλης 

εξέφρασε ιδέες αντίθετες από του Πλάτωνα, ο οποίος θεωρούσε την ποίηση περιττή, με 

μόνη εξαίρεση την περίπτωση όπου αυτή εντασσόταν σε ένα φιλοσοφικό πλαίσιο κι 

εξυπηρετούσε τους αντίστοιχους σκοπούς. Μέσω της Ποιητικής, ο Αριστοτέλης 

φρόντισε να αποκαταστήσει την ποίηση όσον αφορά την χρησιμότητα και την αξία 

της. Μεταξύ άλλων, ασχολήθηκε και με μία αρχέγονη μορφή ανάλυσης της 

αφηγηματικής δομής. Ο Αριστοτέλης στην Ποιητική έγραψε ότι «όλον δε εστίν  το έχον 

αρχήν  και μέσον και τελευτήν», το οποίο μεταφράζουμε ως «σύνολο είναι αυτό που 

έχει αρχή, μέση και τέλος». Βασισμένος σε αυτό το σχήμα «αρχή-μέση-τέλος», θεώρησε 

ότι η ιστορία βαδίζει από το αρχικό σημείο προς μία σειρά συγκρούσεων και 

προβλημάτων, για να καταλήξει τελικώς προς τη λύση. Για να αναπαραγάγει η 

μίμηση όσο το δυνατόν πιο δημιουργικά την πραγματικότητα και να δώσει τροφή για 

συμπλήρωσή της, ήταν απαραίτητη η ενότητα της δράσης. Η ενότητα της δράσης σε 

ένα λογοτεχνικό κείμενο σήμαινε ότι η ιστορία που αφηγείται έπρεπε να έχει μία αρχή, 

πριν από την οποία δεν προηγείται τίποτα, η μέση, η οποία ήταν επέκταση της αρχής 

και ο συνδετικός κρίκος για το τελικό στάδιο, και το τέλος, μετά από το οποίο δεν 

έπεται τίποτε άλλο. Η συγκεκριμένη δομή ονομάζεται «δράμα κλειστής μορφής». Η 

συνέχεια της αφηγηματικής πλοκής ήταν τέτοια, που αν αφαιρούνταν ένα κομμάτι, 

ολόκληρη η συνοχή κατέρρεε. Σε αυτό το μοτίβο κινήθηκε και η δομή των 

αρχαιολογικών μύθων και λογοτεχνικών έργων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, για τον 

Αριστοτέλη, δεν έχει ιδιαιτέρως σπουδαία σημασία τα συγκεκριμένα στοιχεία της 

εκάστοτε αφήγησης (επώνυμοι ήρωες), αλλά περισσότερο σημαντικό γι’ αυτόν είναι το 

καθόλου, δηλαδή η ενασχόληση της αφήγησης με ένα θέμα διαχρονικό που να 

ξεπερνάει τα χρονικά σύνορα και να επικοινωνεί με το κοινό του, σπάζοντας τους 

χωροχρονικούς περιορισμούς. (Ιακώβ, 2004). 

Ο λόγος για τον οποίο έχουμε ως αφετηρία το μύθο για να περιγράψουμε την 

αφηγηματική δομή ενός μυθιστορήματος είναι γιατί ο μύθος και τα αρχαιοελληνικά 
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έπη, όπως η Οδύσσεια και η Ιλιάδα έχουν σημαντικές ομοιότητες (και φυσικά διαφορές) 

με τα σημερινά μυθιστορήματα. Για τους θεωρητικούς της Λογοτεχνίας, ο μύθος και το 

έπος, είτε σαν σύνολο είτε κάποιοι συγκεκριμένοι ήρωες από το περιεχόμενό τους, 

είναι η προγονική μορφή του μυθιστορηματικού είδους. Αντίστροφα, το 

μυθιστορηματικό είδος εμπεριέχεται στα έπη, όπως για παράδειγμα η Ιλιάδα. Στην 

Ιλιάδα μπορούμε να ονομάσουμε τον Αχιλλέα ως μυθιστορηματικό ήρωα, διότι 

διαθέτει ήθος ανεξάρτητο που φανερώνεται μέσα από τις δικές του πράξεις, χωρίς να 

επεμβαίνει ο ποιητής και δεν αποτελεί τον συνηθισμένο τύπο του μονοδιάστατου 

νεαρού ήρωα. Επιπλέον, το μυθιστόρημα έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό να κινεί το 

συναισθηματικό ενδιαφέρον του αναγνώστη για τους κεντρικούς ήρωες περισσότερο 

απ’ ότι για τους δευτερεύοντες. Για παράδειγμα, στην Οδύσσεια ένας αναγνώστης 

μπορεί να συγκινηθεί πολύ περισσότερο για τον ερωτικό καημό της Καλυψώς παρά 

για τους άτυχους συντρόφους του Οδυσσέα που χάνονταν σταδιακά (Ζερβού, 2003). 

Έτσι και στο μυθιστόρημα Η σπηλιά της γοργόνας είναι πιο εύκολο για τον αναγνώστη 

να λυπηθεί τους πρωταγωνιστές-πρόσφυγες για την κακή τους μοίρα και θα σκεφτεί 

πολύ λιγότερο αυτούς που σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους στη Σμύρνη. Είναι 

φανερές, λοιπόν, οι ομοιότητες που έχει ο μύθος και το έπος με τα σημερινά 

μυθιστορήματα. 

 

8.2. Οι αφηγηματικές λειτουργίες του Propp στη Σπηλιά της γοργόνας 

Ακολουθώντας το πέρασμα των χρόνων, απαραίτητο είναι να αναφερθούμε και στη 

μετεξέλιξη των μύθων, το παραμύθι. Σύμφωνα με τον Levi-Strauss, τα παραμύθια 

είναι η αντιπροσώπευση των μύθων, ως προς τις μορφολογικές τους βάσεις, μία άποψη 

που εκφράζει και ο V. Propp. Τα παραμύθια βασίζονται στους μύθους και τα όριά τους 

είναι αρκετά δυσδιάκριτα. Αυτό που συνήθως διακρίνει αυτά τα δύο, είναι ότι οι μύθοι 

είναι συνήθως πιο αυστηρά δομημένοι πάνω σε αντιθέσεις κοσμολογικές, μεταφυσικές 

και φυσικές, ενώ τα παραμύθια σε ηθικές ή κοινωνικές αντιθέσεις. Η Νικολουδακη-

Σουρή (2003) γράφει για το παραμύθι ότι «ως κείμενο ανήκει στον έντεχνο προφορικό 

πεζό λόγο και είναι κορυφαίος σταθμός στην ιστορία της εξέλιξης της λογοτεχνίας, 

διότι αφομοιώνει παραδόσεις, μύθους και τεχνικές συνεννόησης της κοινότητας, ενώ 

συγχρόνως πρωτοτυπεί, εκπλήσσει και ψυχαγωγεί με την απρόσμενη εξέλιξη της 

ιστορίας και τον τρόπο της αφήγησης». Δηλαδή, το παραμύθι αφήνει περισσότερα 

περιθώρια για εναλλαγές και παιχνίδι, κάτι που δεν συμβαίνει με το μύθο. Ωστόσο, σε 

γενικές γραμμές υπάρχει συμπληρωματική σχέση μεταξύ παραμυθιών και μύθων, ή 

αλλιώς ότι το παραμύθι αποτελεί μια μικρογραφία ενός μύθου (Propp, 1991). Οι 
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λειτουργίες είναι σημαντικό δομικό κομμάτι της πλοκής, όχι μόνο του παραμυθιού, 

αλλά και των μυθιστορημάτων, που είναι η σύγχρονη και εκτενής μορφή των 

παραμυθιών. Τα μυθιστορήματα ενηλικίωσης σήμερα έχουν τις ρίζες τους στο 

παραμύθι και ενσωματώνουν αρκετά στοιχεία τους, όπως και τις λειτουργίες αυτές. 

Ο Propp, μελετώντας τα ρωσικά λαϊκά παραμύθια, αναφέρθηκε στα δρώντα 

πρόσωπα που εμπλέκονται στην αφήγηση και όρισε ρόλους για κάθε ένα από τα 

πρόσωπα αυτά. Αυτοί οι ρόλοι είναι: 

1. Ο κακός 

2. Ο δωρητής 

3. Ο βοηθός 

4. Το αναζητούμενο πρόσωπο 

5. Ο αποστολέας 

6. Ο ήρωας 

7. Ο ψευδοήρωας (Greimas, 1984) 

Αν αναθέσουμε σε κάθε δρων πρόσωπο του μυθιστορήματος Η σπηλιά της γοργόνας 

έναν ρόλο, τότε οι Μικρασιάτες πρωταγωνιστές (Γιαγιά Βαγγελιώ, Φωτεινή, Φλωρή, 

Χρυσούλα, Καλλιοπίτσα, Δήμητρα, Σοφία, Πυθαγόρας, Σμαρώ, Γιωργάκης) είναι οι 

«ήρωες», καθώς σε αυτούς παρουσιάζονται οι δοκιμασίες που πρέπει να ξεπεράσουν 

και να επιβιώσουν. Ο «δωρητής» είναι ο Καπετάν-Κωνσταντής και η γυναίκα του, η 

Καπετάνισσα, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή βοηθούν πρόθυμα τους πρόσφυγες να 

σταθούν στα πόδια τους μετά την καταστροφή, χωρίς την προσδοκία κανενός 

ανταλλάγματος. Τους προσφέρουν τρόφιμα και προσωρινή στέγη όταν τα χρειάζονται 

περισσότερο, αφού έχουν χάσει τα πάντα και βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση. 

Ως «βοηθούς» μπορούμε να θεωρήσουμε τους χαρακτήρες  που βοηθούν τους 

πρόσφυγες να συνεχίσουν τη ζωή τους και να φτιάξουν ένα καινούριο μέλλον στη νέα 

πατρίδα, τον Δημήτρη και τον Χατζημανωλάκη. Τα πρόσωπα αυτά παντρεύονται τη 

Φωτεινή και τη Δήμητρα αντίστοιχα και φτιάχνουν μαζί τους οικογένεια, η οποία 

αντιπροσωπεύει την ένταξη των προσφύγων στην τοπική κοινωνία και την αποδοχή 

τους από τους ντόπιους. Ο «ανταγωνιστής», ή αλλιώς ο «κακός» της ιστορίας είναι ο 

Νώντας, στου οποίου το πρόσωπο ενσαρκώνονται όλοι οι ντόπιοι κάτοικοι που 

θεωρούν τους πρόσφυγες ανεπιθύμητους και ξένους κι επιθυμούν να τους διώξουν. Ο 

Νώντας σε όλη τη διάρκεια της ζωής του θέλει να βλάψει τους ήρωες και τους βάζει 
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εμπόδια στην προσπάθειά τους να ανασυνταχθούν και να χτίσουν την καινούρια τους 

ζωή. 

Σημαντικό είναι να αναφερθούμε και στις λειτουργίες του Propp, άλλο 

σημαντικό δομικό στοιχείο των παραμυθιών, που μπορούν να εντοπιστούν και σήμερα 

στα μυθιστορήματα για παιδιά. Ο Propp, μελετώντας 100 διαφορετικά παραμύθια 

(Rodari, 2001), συγκέντρωσε 31 σταθερές λειτουργίες που εντοπίζονται σε όλα τα 

παραμύθια. Οι λειτουργίες αυτές είναι οι εξής:  

1) απομάκρυνση 

2) απαγόρευση 

3) παράβαση 

4) έρευνα 

5) προδοσία 

6) παγίδα 

7) συνενοχή 

8) ζημιά (ή έλλειψη) 

9) μεσολάβηση 

10) συγκατάθεση του πρωταγωνιστή 

11) αναχώρηση του πρωταγωνιστή 

12) ο πρωταγωνιστής υποβάλλεται σε δοκιμασία από τον δωρητή 

13) αντίδραση του πρωταγωνιστή 

14) κατοχή του μαγικού μέσου 

15) μεταβίβαση του πρωταγωνιστή 

16) πάλη ανάμεσα στον πρωταγωνιστή και στον ανταγωνιστή 

17) ο πρωταγωνιστής σημαδεύεται 

18) νίκη επί του ανταγωνιστή 

19) μετατόπιση της δυστυχίας ή της αρχικής έλλειψης 
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20) επιστροφή του πρωταγωνιστή 

21) διωγμός του 

22) ο πρωταγωνιστής γλιτώνει 

23) ο πρωταγωνιστής φτάνει ινκόγκνιτο σπίτι 

24) απαιτήσεις του ψεύτικου πρωταγωνιστή 

25) στον πρωταγωνιστή ανατίθεται ένα δύσκολο καθήκον 

26) επιτέλεση του καθήκοντος 

27) αναγνώριση του πρωταγωνιστή 

28) αποκάλυψη του ψεύτικου πρωταγωνιστή ή ανταγωνιστή 

29) μεταμόρφωση του πρωταγωνιστή 

30) τιμωρία του ανταγωνιστή 

31) γάμος του πρωταγωνιστή 

Δεν εντοπίζονται σε ένα παραμύθι όλες οι λειτουργίες, καθώς μερικές 

παραλείπονται ή συνενώνονται μεταξύ τους. Όμως, σε γενικές γραμμές, κάθε 

παραμύθι ακολουθεί τυπικά την ίδια γραμμή. Τις ίδιες λειτουργίες εντοπίζουμε και 

σήμερα στην αφηγηματική δομή και στην πλοκή των σύγχρονων μυθιστορημάτων για 

παιδιά (Rodari, 2001). 

Επειδή οι 31 λειτουργίες θεωρούνται ποσοτικά πολλές, ο Greimas (1984) 

επιχείρησε να τις περιορίσει και να συνενώσει κάποιες όμοιες. Το αποτέλεσμα των 

περικοπών αυτών έχει ως εξής: 

1)απουσία 

2)απαγόρευση vs. Παραβίαση 

3)αναζήτηση vs. πληροφόρηση 

4) απάτη vs. Συνενοχή 

5)προδοσία vs. Έλλειψη 

6) εντολή vs. απόφαση του ήρωα 
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7) αναχώρηση 

8)ανάθεση μιας δοκιμασίας vs. αντιμετώπιση της δοκιμασίας 

9) αποδοχή της βοήθειας (του μαγικού μέσου) 

10)χωρική μετατόπιση 

11) αγώνας vs.νίκη 

12)σημάδεμα του ήρωα 

13) εξάλειψη της έλλειψης 

14) επιστροφή 

15) καταδίωξη vs. διάσωση 

16)μη αναγνωρισμένος ήρωας 

17)ανάθεση μιας δοκιμασίας vs. Επιτυχία 

18) αναγνώριση 

19) αποκάλυψη του προδότη vs. αποκάλυψη του ήρωα 

20) τιμωρία vs. γάμος (Greimas, 1984) 

Αν επιχειρήσουμε να εντοπίσουμε αντίστοιχες λειτουργίες στο μυθιστόρημα Η 

σπηλιά της γοργόνας, θα βρούμε αρκετές. Αρχικά, το μυθιστόρημα ξεκινά με τη 

λειτουργία της «απομάκρυνσης» και της «παραβίασης». Η «απομάκρυνση» συντελείται 

με τον βίαιο διωγμό των Ελλήνων από τα σπίτια τους στη Μικρά Ασία, ενώ η 

«παραβίαση» είναι η ηθική παράβαση των Τούρκων, οι οποίοι σφάγιασαν, βίασαν, 

έκλεψαν και τελικά εκπάτρισαν με τη βία τους Μικρασιάτες Έλληνες. Καθώς αυτοί 

μεταβαίνουν στη Σάμο, εντοπίζεται η λειτουργία της «έλλειψης», καθώς πλέον μετά 

βίας έχουν τροφή και στέγη για τους ίδιους και τα παιδιά τους. Η «κατοχή του μαγικού 

μέσου» παίρνει τη μορφή της μαγικής σπηλιάς, όπου ο χρόνος δεν περνά. Την 

εντοπίζει η Φωτεινή, μία από τους πρωταγωνιστές-ήρωες, και παίρνει θάρρος και 

δύναμη από αυτό το μαγικό σημάδι για να συνεχίσει τη ζωή της και να αντιμετωπίσει 

τις δοκιμασίες που έπονται. Η λειτουργία του «αγώνα vs. νίκη» ενσαρκώνεται στις 

διαμάχες μεταξύ των ντόπιων κατοίκων και των προσφύγων. Οι ντόπιοι θεωρούν τους 

πρόσφυγες ανεπιθύμητους και ξένους, παρόλο που είναι κι αυτοί Έλληνες. Ο πιο 

φανατικός αντίπαλός των προσφύγων είναι ο Νώντας, ο οποίος από μικρό παιδί μέχρι 
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και τον θάνατό του δεν σταμάτησε να επιθυμεί το κακό τους. Στο πρόσωπο του Νώντα, 

λοιπόν, εντοπίζουμε τον ανταγωνιστή των ηρώων. Η «νίκη» των ηρώων δεν είναι τόσο 

φυσική όσο ηθική, καθώς «νίκη» γι’ αυτούς σημαίνει ότι κατάφεραν να γίνουν 

αποδεκτοί από τους κατοίκους του νησιού στο τέλος. Η «τιμωρία του ανταγωνιστή» 

επέρχεται στον Νώντα από τη Θεία Δίκη, όταν ένα κομμάτι μέταλλο από την έκρηξη 

ενός πλοίου τον πέτυχε και τον άφησε στον τόπο, σαν ποινή για όλο το κακό που 

προξένησε όσο ζούσε. Η «μετατόπιση της αρχικής έλλειψης» συναντάται όταν πλέον οι 

πρόσφυγες έχουν χτίσει μια καινούρια ζωή στη νέα πατρίδα τους και έχουν τα μέσα να 

ζουν αξιοπρεπώς, από τις δουλειές τους. Ο «γάμος» εντοπίζεται στους διάφορους 

γάμους που κάνουν οι πρωταγωνίστριές του μυθιστορήματος με ντόπιους κατοίκους 

(Δήμητρα με Χατζημανωλάκη, Φωτεινή με Δημήτρη κτλ). Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί 

ότι η λειτουργία του «γάμου» στο μυθιστόρημα δεν έχει την ίδια έννοια με αυτή των 

παραμυθιών που μελετούσε ο Propp.  

Στα παραμύθια ο «γάμος» λειτουργούσε περισσότερο σαν επιβράβευση για τον 

ήρωα που κατάφερε να επιτύχει στη δοκιμασία που του παρουσιάστηκε. Όταν 

εμφανιζόταν νικητής, αυτός που του ανέθεσε την δοκιμασία του έδινε και ένα βραβείο 

(π.χ. ένας βασιλιάς αναθέτει σε έναν ιππότη να σκοτώσει έναν δράκο, κι αν ο ιππότης 

νικήσει, θα παντρευτεί την κόρη του βασιλιά). Στο μυθιστόρημα ο γάμος λειτούργησε 

περισσότερο σαν απόδειξη συμβίωσης, αποδοχής και ένωσης μεταξύ των κατοίκων και 

των προσφύγων. 

 Αξίζει να αναφέρουμε, επιπλέον, και τη μελέτη του C. Bremond γύρω από τις 

λειτουργίες του Propp. Μελετώντας τις λειτουργίες, ο Bremond διαπίστωσε ότι υπήρχε 

η ανάγκη να δημιουργηθεί ένας χάρτης με τις λογικές πιθανότητες που μπορούν να 

προκύψουν κατά την αφήγηση (Bremond, 1991). Παρατήρησε ότι, αν κάποιες 

λειτουργίες ήταν δεδομένες, κάποιες άλλες συγκεκριμένες λειτουργίες είχαν 

μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανιστούν. Ξεχώρισε δύο τύπους λειτουργιών: α) 

αυτές που είναι στενά συνδεδεμένες και η σειρά διαδοχής τους μένει αμετάβλητη, και 

β) αυτές που οι σχέσεις τους και η συχνότητά τους επηρεάζονται από πολιτιστικά 

στοιχεία. Η πρώτη κατηγορία υπόκειται σε λογικούς περιορισμούς και δεν επιδέχεται 

μεταβολές ή παραλείψεις. Αντίθετα, η δεύτερη κατηγορία λειτουργιών επιδέχεται 

παραλείψεις ή μεταβολές στοιχείων, χωρίς το αποτέλεσμα να αλλοιώνεται. Μετά από 

αυτή την παρατήρηση, επιχείρησε μία επανοργάνωση του σχήματος του Propp, γύρω 

από ενότητες, οι οποίες περιέχουν μικροακολουθίες λειτουργιών, χωρίς να είναι ο 

στόχος του η τυποποίηση των λειτουργιών. Ο στόχος του ήταν να ανακατασκευάσει το 

σύστημα κατά το οποίο προέκυπταν τα μηνύματα των λειτουργιών, χωρίς όμως να 
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δεσμεύσει την ευελιξία των αφηγηματικών εξελίξεων που μπορούν να προκύψουν. 

Έτσι, έκανε τις εξής αναθεωρήσεις στο αρχικό σχήμα του Propp: 

1. Η βάση παρέμεινε η λειτουργία, η οποία συναντάται στα γεγονότα, που αν 

οργανωθούν σε μία σειρά, συνθέτουν ένα αφήγημα. 

2. Η ομαδοποίηση τριών λειτουργιών έχει ως αποτέλεσμα την στοιχειώδη 

ακολουθία. Μία στοιχειώδη ακολουθία έχει τις εξής φάσεις εξέλιξης: 

Α) Μια λειτουργία που ανοίγει τη δυνατότητα της εξέλιξης της αφήγησης 

Β) Μια λειτουργία που κάνει πράξη αυτή τη δυνατότητα 

Γ) Μια λειτουργία που κλείνει την εξέλιξη, με τη μορφή της επίτευξης ενός 

αποτελέσματος 

Αντίθετα με το σχήμα του Propp, καμία από αυτές τις λειτουργίες δεν προϋποθέτει την 

εμφάνιση μιας άλλης. Ο αφηγητής είναι ελεύθερος να συνεχίσει την αφήγηση μετά 

από κάποιο γεγονός ή να την σταματήσει, να έχει το προσδοκώμενο αποτέλεσμα ή και 

όχι. 

 

Έτσι, το σχήμα που διαμορφώνεται με βάση τις πιθανές εξελίξεις της στοιχειώδους 

ακολουθίας είναι: 

Δυνητικότητα (στόχος για επίτευξη) ->  Ενεργοποίηση (συμπεριφορά για την επίτευξη 

στόχου) -> επίτευξη στόχου (επιτυχής συμπεριφορά) 

Δυνητικότητα (στόχος για επίτευξη) ->  Μη ενεργοποίηση (αδράνεια, εμπόδιο στη 

δράση) -> Απώλεια στόχου (αποτυχία συμπεριφοράς) 

 Οι συνδυασμοί των στοιχειωδών ακολουθιών γεννούν τις σύνθετες ακολουθίες. 

Οι σύνθετες ακολουθίες μπορούν να συνδυαστούν με διάφορους τρόπους, με πιο 

τυπικούς τις εξής: 

1) Αλυσιδωτή σύνδεση: π.χ. η διάπραξη μιας αδικίας οδηγεί στην διαδικασία 

ανταπόδοσης και στην απόδοση τιμωρίας. 

2) Ενθετική σύνδεση: Περιέχει τον εγκιβωτισμό και την υπόταξη. Εμφανίζεται 

όταν μία εξέλιξη, προκειμένου να πετύχει τον στόχο της, είναι ανάγκη να 

εμπεριέχει μία άλλη που εξυπηρετεί ως το μέσο. 
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3) Συζευκτική σύνδεση: Υλοποιείται μέσα από αντιθετικές συναρτήσεις, π.χ. Ζημιά 

που προκλήθηκε vs διαπραχθέν αδίκημα και ανταπόδοση που οφείλει να 

επιδιωχθεί (Καψωμένος, 2003). 

 Για να έχουμε αφήγηση, κατά τον Bremond, σημαίνει ότι έχουμε διαδοχικά 

γεγονότα ανθρώπινου ενδιαφέροντος. Αν δεν υπάρχει διαδοχή, δεν υπάρχει αφήγηση, 

αλλά περιγραφή, συλλογισμός, λυρική έξαρση κτλ. Η ενσωμάτωση των γεγονότων 

μέσα στην ενότητα της δράσης είναι απαραίτητη γιατί αλλιώς προκύπτει μία απλή 

παράταξη ασύνδετων γεγονότων. Τέλος, το ανθρώπινο ενδιαφέρον είναι απαραίτητο 

γιατί μόνο τότε τα γεγονότα παίρνουν νόημα (Bremond, 1991). Στην παρούσα μελέτη η 

Σπηλιά της γοργόνας είναι η αφήγηση των διαδοχικών γεγονότων που συμβαίνουν 

στους πρωταγωνιστές από την καταστροφή της Σμύρνης έως και το χτίσιμο της 

καινούριας τους ζωής στην Ελλάδα. Τα διαδοχικά αυτά γεγονότα, τα οποία είναι 

πάντα περιτριγυρισμένα από τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών, βοηθούν στη 

ζωντάνια της αφήγησης και στην πιστότερη απόδοση της ιστορικής πραγματικότητας. 

Σύμφωνα με το σχήμα του Bremond, στους ήρωες παρουσιάζεται ο στόχος για 

επίτευξη, ο οποίος είναι η επιβίωσή τους. Ενεργοποιούνται με τον εξαναγκαστικό 

διωγμό τους από τη Σμύρνη και την προσφυγιά σε μία καινούρια, αφιλόξενη αρχικά 

πατρίδα. Αναγκάζονται να δουλέψουν σε δουλειές που θεωρούνται ταπεινές γι’ 

αυτούς, να συναναστραφούν με ανθρώπους με τους οποίους δεν έχουν κοινά σημεία, 

να δεχτούν βοήθεια όποτε τους προσφέρεται. Στο τέλος, επιτυγχάνουν τον στόχο τους 

με το να εγκαθίστανται επιτυχώς στη Σάμο, να δημιουργούν δεσμούς με τους 

κατοίκους, να γίνονται ανεξάρτητοι με τα δικά τους σπίτια και δουλειές και να ζουν 

πλέον σαν ένα κομμάτι του τόπου κι όχι σαν ανεπιθύμητοι.  

 

8.3. Θεωρία της αφηγηματικής δομής 

Ο Levi Strauss, μελετώντας τη δομή του μύθου, διαπίστωσε ότι οι σχέσεις των 

συστατικών στοιχείων μέσα στον μύθο μπορούν να μελετηθούν με τρόπο συγχρονικό 

και διαχρονικό. Η απλή ανάγνωση ενός μύθου ως ιστορική αφήγηση σήμερα είναι η 

διαχρονική εξέτασή του, ενώ το να τον χρησιμοποιήσουμε για να ερμηνεύσουμε το 

παρόν ή το μέλλον είναι η συγχρονική μελέτη του. Έτσι, δημιουργούνται 2 άξονες, ο 

οριζόντιος και ο κάθετος. Ο οριζόντιος άξονας είναι η ακολουθία των επεισοδίων μέσα 

στον χρόνο, ενώ ο κάθετος αποτελεί την ομαδοποίηση των σχέσεων με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να είναι ανεξάρτητη η κάθε ομάδα από την ακολουθία των γεγονότων. Με λίγα 
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λόγια, για τον Levi Strauss ο οριζόντιος άξονας είναι όταν διαβάζουμε τον μύθο, ενώ 

στον κάθετο άξονα τον ερμηνεύουμε (Levi Strauss, 1973). 

Η δομή της αφήγησης στο μυθιστόρημα Η σπηλιά της γοργόνας ακολουθεί την 

πορεία μιας κλασσικής αφήγησης στον οριζόντιο άξονα.  Η δομή της αφήγησης 

ακολουθεί τη σειρά με την οποία έχει συνταχθεί η ιστορία και τα επεισόδια 

ακολουθούν μια λογική σειρά. Κάθε αφηγηματικό στάδιο προωθεί και κάποιες αξίες, 

οι οποίες μπορούν να εντοπιστούν αν αναλυθεί το μυθιστόρημα σύμφωνα με τον 

κάθετο άξονα, δηλαδή, παραδειγματικά και ερμηνευτικά. Ο Greimas στο βιβλίο του 

Structural Semantics (1984) εισάγει τρεις κατηγορίες αφηγηματικής ανάλυσης, την 

κατηγορία της επικοινωνίας, την κατηγορίας της σύμβασης και την κατηγορίας της 

δοκιμασίας. Σχετικά με την κατηγορία της σύμβασης, τίθεται σε ισχύ όταν δίδεται στον 

πρωταγωνιστή της ιστορίας μια εντολή και αυτός την αποδέχεται. Ακολουθεί η 

κατηγορία της δοκιμασίας, η οποία διακρίνεται σε τρία είδη: α) την δοκιμασία 

χαρακτηρισμού, κατά την οποία ο ήρωας αποδέχεται την εντολή κι αποκτά βοηθό, β) 

την κύρια δοκιμασία, κατά την οποία ο ήρωας αγωνίζεται για να καταφέρει να 

εξαλείψει την στέρησή του και τέλος, γ) την δοκιμασία δικαίωσης, με την οποία ο 

ήρωας και οι αγώνες του δικαιώνονται και ο ίδιος ανταμείβεται (Greimas, 1984). 

Παράδειγμα αφηγηματικής ανάλυσης με αυτό το μοντέλο είναι η ανάλυση του 

Αναφορά στο Γκρέκο (1961) της κ. Νικολουδάκη - Σουρή στο έργο Της 

Κρήτης…Αφηγηματολογικές προσεγγίσεις (2003). Η αρχική δοκιμασία χαρακτηρισμού 

για τον κεντρικό ήρωα είναι η αδυναμία του να πολεμήσει, πράγμα που παραβιάζει 

την εγκαθιδρυμένη τάξη των προγόνων του. Το «αδίκημα» αυτό και η στέρηση είναι 

που ωθούν τον ήρωα-συγγραφέα στην κύρια δοκιμασία. Ο αγώνας και η νίκη, η 

προσήλωση στην πνευματική δημιουργία αποκαθιστά την προγονική ελευθερία, 

λειτουργώντας για τον ήρωα ως δοκιμασία δικαίωσης (Νικολουδακη - Σουρή, 2003). 

Το μυθιστόρημα Η σπηλιά της γοργόνας ξεκινά με μία ευδαιμονική αρχική 

κατάσταση. Η γιαγιά Βαγγελιώ ζει μία ήσυχη κι ειρηνική ζωή με τα αδέρφια της και 

την οικογένειά της στη Σμύρνη. Ζουν άνετη ζωή, έχουν καλές δουλειές και δεν τους 

λείπει τίποτα. Η συμβίωσή τους με τον τουρκικό λαό είναι αρμονική και οι δύο λαοί 

έχουν αναπτύξει μεταξύ τους φιλικές σχέσεις. Οι ιδέες κι οι αξίες σε αυτό το στάδιο 

είναι η ειρήνη, η πατρίδα κι η αγάπη γι’ αυτήν, η οικογένεια, η ειρηνική συμβίωση των 

λαών, η φιλία, τα υλικά αγαθά που υπάρχουν σε αφθονία σε αυτό το στάδιο για τους 

πρωταγωνιστές, η ευτυχία που βιώνουν στην ολοκληρωμένη κι άνετη ζωή τους, η 

ανεξαρτησία και η αξιοπρέπεια που την συνοδεύει. Η ειρηνική αυτή ζωή, όμως, 

κινδυνεύει σοβαρά από την επικείμενη καταστροφή της πόλης. Οι Τούρκοι φίλοι της 
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ελληνικής οικογένειας τους προειδοποιούν για την επικείμενη καταστροφή, δίνοντάς 

τους, έτσι, λιγοστό αλλά πολύτιμο χρόνο για να επιχειρήσουν να σωθούν. Με αυτόν 

τον τρόπο, τίθεται σε λειτουργία η πλοκή του αφηγηματικού μύθου. Η καταστροφή της 

Σμύρνης εκτυλίσσεται με τραγικές απώλειες για την οικογένεια των πρωταγωνιστών, 

οι οποίοι χάνουν μέσα στον χαμό τον Περικλή και τον Ξενοφώντα, τα αδέρφια της 

Βαγγελιώς που σκοτώθηκαν από τους Τούρκους, καθώς και τον Γιωργάκη, τον μικρό 

γιο της Σμαρώς. Η καταστροφή της πόλης και ο οριστικός χαμός του πρότερου βίου 

των πρωταγωνιστών είναι εντολή που αυτοί αποδέχονται αναγκαστικά, αφού δεν 

έχουν άλλη επιλογή. Ως εντολοδόχοι στην ενότητα αυτή δρουν οι Τούρκοι, αφού αυτοί 

εξαναγκάζουν τους Μικρασιάτες να φύγουν από τον τόπο τους. Η παράδοση αυτής της 

εντολής και η αποδοχή της από τους ήρωες είναι η κατηγορία της σύμβασης, που θέτει 

σε λειτουργία την πλοκή της ιστορίας, το επόμενο στάδιο της αφήγησης. Ξεκινά με την 

παρουσίαση των πρώτων κινδύνων για τους ήρωες. Η καταστροφή της πόλης 

αναγκάζει τους ήρωες να κάνουν το προσφυγικό ταξίδι τους στη Σάμο, όπου ξεκινούν 

οι τρεις δοκιμασίες γι’ αυτούς. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εδώ συναντάται η 

αφηγηματική λειτουργία της ανάθεσης ενός άθλου, προκειμένου οι πρωταγωνιστές να 

κατακτήσουν την ηρωική ιδιότητα. Η πρώτη δοκιμασία χαρακτηρισμού, η οποία 

προκύπτει από μία κατάσταση στέρησης, είναι η προσπάθειά τους να ξεφύγουν από 

την σφαγή και να καταφέρουν να περάσουν απέναντι όλοι μαζί, στο νησί της Σάμου. 

Η δεύτερη, κύρια δοκιμασία είναι να χτίσουν μια καινούρια ζωή από το μηδέν και ο 

αγώνας τους να γίνουν αποδεκτοί οι ίδιοι και τα παιδιά τους από την  τοπική κοινωνία, 

με την βοήθεια των καλόκαρδων κατοίκων, του καπετάν-Κωνσταντή και της γυναίκας 

τους της Καπετάνισσας, που βλέπουν πέρα από τις διαφορές τους και δρουν ως 

«βοηθοί» για τους πρόσφυγες πρωταγωνιστές. Τα εμπόδια που στέκονται στον δρόμο 

τους είναι η φτώχεια, η απώλεια της πατρίδας και των αγαπημένων τους προσώπων, η 

έλλειψης βοήθειας από άλλους εκτός των βοηθών τους, η απόρριψη της τοπικής 

κοινωνίας, οι αρρώστιες, οι δυσμενείς συνθήκες που εμφανίζονται απροσδόκητα (π.χ. 

ένας πόλεμος) κ.α. Παραδείγματα των εμποδίων που παρουσιάζονται στους 

πρόσφυγες κατά την κύρια δοκιμασία τους με το πέρασμα των χρόνων είναι η 

κατάκτηση του νησιού από τους Ιταλούς το 1940 και η αντιστασιακή δράση της Φλωρής 

εναντίον τους, η κομμουνιστική δράση του ενήλικου, πλέον,  Γιωργάκη και η εξορία 

του μετά τον πόλεμο, η αρρώστια της μικρής Βαγγελίτσας, της κόρης της Φωτεινής. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πλοκής, οι καταστάσεις που επικρατούν είναι ο φόβος, η 

ανασφάλεια, η ταπείνωση, η αδυναμία, η φτώχεια, ο θάνατος και το πένθος γι’ αυτόν, 

το μίσος και η σύγκρουση που το συνοδεύει.  Όλες αυτές οι δοκιμασίες καταλήγουν 

στην έξοδο από την κύρια δοκιμασία με τη θετική ή αρνητική «λύση», προς τη 
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δοκιμασία δικαίωσης, δηλαδή τον μεγάλο σεισμό του 1956, ο οποίος συντάραξε και 

προξένησε τεράστιες ζημιές στο νησί. Ο σεισμός συνταράσσει τη στρωμένη ζωή των 

ντόπιων κατοίκων και προσφύγων, αλλά μπροστά στα άλλα δεινά, τα οποία έχουν 

περάσει, αυτός είναι απλώς άλλο ένα εμπόδιο το οποίο πρέπει να ξεπεραστεί και 

τελικά ξεπερνιέται. Οι πρόσφυγες είναι πλέον αποδεκτοί από τους ντόπιους, έχουν 

ενσωματωθεί πλήρως από την κοινωνία και πλέον συνάπτουν φιλικές σχέσεις ή και 

γάμους μεταξύ τους. Για την δύστυχη Φλωρή, που δεν πρόλαβε το τέλος του 

ελληνοϊταλικού πολέμου, η τιμωρία της ήταν το κρέμασμα από τους Ιταλούς, που 

σηματοδότησε μία ακόμα απώλεια για την οικογένεια των προσφύγων ηρώων και 

σηματοδοτεί μία αρνητική λύση δοκιμασίας. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Γιωργάκη, 

του οποίου η τιμωρία για τις κομμουνιστικές του πεποιθήσεις λύνεται εν μέρει με την 

επιστροφή του από τη Μακρόνησο. Το να συνεχίσει τη ζωή του, όμως, δεν αποδείχθηκε 

εύκολο, καθώς ελάχιστοι από τους κατοίκους ήθελαν σχέσεις με έναν κομμουνιστή. Η 

ασθένεια της μικρής Βαγγελίτσας περνά με τη βοήθεια ενός καλόκαρδου Ιταλού 

γιατρού, δείχνοντας έτσι ότι τα μίση μεταξύ λαών μπορούν να ξεπεραστούν. Η λύση 

της δοκιμασίας δικαίωσης και η κατάληξη του αφηγηματικού μύθου επιθυμεί να 

περάσει ένα μήνυμα ειρηνικής συμβίωσης μεταξύ των χωρών, όσο άσχημο παρελθόν 

κι αν έχουν. Οι ζημιές που προκάλεσε ο μεγάλος σεισμός επιδιορθώνονται με το 

πέρασμα του χρόνου, κάτι που αποδεικνύει ότι όλες οι πληγές μπορούν να 

επουλωθούν και ένα νέο ξεκίνημα είναι πάντοτε δυνατό. Με τις θετικές ή αρνητικές 

λύσεις που έπονται των δοκιμασιών, μπορούμε να εντοπίσουμε αξίες όπως αυτή της 

αναγέννησης, της συμφιλίωσης, της ελπίδας, του έρωτα και της αγάπης και του γάμου. 

Επίσης, διαφαίνεται η αξία που έχει η μαγεία για τους πρωταγωνιστές, η οποία 

εκδηλώνεται μέσω του «μαγικού μέσου», δηλαδή της σπηλιάς, αλλά κι αυτή της 

θρησκείας, καθώς οι πρωταγωνιστές παραμένουν πιστοί στον Θεό και τους αγίους 

παρά τα βάσανα που πέρασαν και δεν παραλείπουν να τους τιμούν στις 

εκκλησιαστικές λειτουργίες και στις γιορτές. 

 Μέσα από την εξέλιξή της φανερώνονται στον αναγνώστη οι αντιθέσεις μεταξύ 

των χαρακτήρων και του περιβάλλοντός τους, που υπάρχουν διάχυτες σε όλο το 

μυθιστόρημα. Από την άρνηση των κατοίκων της Σάμου να αποδεχτούν τους 

πρόσφυγες, γίνεται έντονη η αντίθεση του ντόπιου με τον ξένο, καθώς και του 

κατοίκου με του πρόσφυγα. Οι ντόπιοι, αρχικά, δεν κατανοούν τα έθιμα και τον τρόπο 

ζωής των προσφύγων και τα κατακρίνουν. Αυτή η αρχική απόρριψη και εμπάθεια 

καταδεικνύει έντονα τον φόβο  του ανθρώπου για το άγνωστο και το ξένο, που είναι 

βαθιά ριζωμένος στον καθένα σαν πρωτόγονο ένστικτο. Το ίδιο, όμως, συμβαίνει κι 

από την πλευρά των προσφύγων, οι οποίοι δεν βρίσκουν κανένα κοινό σημείο με τους 
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κατοίκους της καινούριας πατρίδας. Για τους πρόσφυγες, η αρχική δυσκολία να 

προσαρμοστούν σε έναν νέο τόπο που θα έπρεπε πια να τον αποκαλούν τη νέα τους 

πατρίδα, δείχνει τη μεγάλη αγάπη για την πατρίδα που γνώριζαν τόσα χρόνια, αλλά 

και το ανείπωτο πόνο που τους προξένησε η απώλειά της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

της αντίθεσης μεταξύ ντόπιων και προσφύγων είναι η διαφωνία των προσφύγων στον 

ανεξέλεγκτο τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουν τα ντόπια παιδιά, ως αντιδιαστολή με τα 

δικά τους τα οποία έχουν μάθει να μελετούν και να υπακούουν τους μεγάλους. Στα 

πρώτα χρόνια εγκατάστασης των προσφύγων (αλλά όχι μόνο τότε) κυριαρχεί έντονα η 

αντιδιαστολή του γενέθλιου τόπου με τον νέο τόπο εγκατάστασης. Θυμούνται την 

παλιά τους ζωή στην χαμένη πατρίδα ως σχεδόν ιδανική κι αψεγάδιαστη, ενώ η ζωή 

στο νέο τόπο είναι γεμάτη εμπόδια, στεναχώριες και αγωνία. 

 Η στάση των ντόπιων κατοίκων δεν ήταν ενιαία. Ακόμα κι αν κάποιοι 

απέρριπταν και μισούσαν τους πρόσφυγες, στερώντας τους και την παραμικρή 

βοήθεια, κάποιοι άλλοι τους πρόσφεραν απλόχερα από το υστέρημά τους ό, τι 

χρειάζονται (στέγη, ρούχα, τρόφιμα, εργασία). Η περίπτωση του Καπετάνιου και της 

Καπετάνισσας είναι ένα τέτοιο παράδειγμα, αφού σε όλη την εξέλιξη της πλοκής 

δρουν σαν αρωγοί για τους πρόσφυγες και την προσπάθειά τους να ξανασταθούν στα 

πόδια τους με αξιοπρέπεια. Μέσα από τις ξεχωριστές στάσεις των κατοίκων απέναντι 

στους πρόσφυγες, διαφαίνεται η αντίθεση της αλληλεγγύης με την αδιαφορία 

απέναντι στον ανθρώπινο πόνο. Η αντίθεση αυτή είναι διαχρονική, καθώς μπορούμε 

να την αναγάγουμε στο σήμερα, παρατηρώντας τις στάσεις των κατοίκων της 

Ελλάδας απέναντι στους πρόσφυγες από τη Συρία. 

 Ακόμα κι όσο περνούσαν τα χρόνια, οι πρόσφυγες θυμόνταν συνεχώς τη χαμένη 

πατρίδα και τη ζωή τους εκεί. Στις θρησκευτικές γιορτές αναβίωναν τα έθιμα που 

κρατούσαν τόσα χρόνια πίσω στη Σμύρνη και μνημονεύονταν τα αγαπημένα τους 

πρόσωπα που είχαν χαθεί. Οι εορτασμοί τους σε περιπτώσεις όπως αυτές των 

Χριστουγέννων και του Πάσχα φανερώνουν στον αναγνώστη την αντίθεση του 

παρόντος με το παρελθόν, καθώς κάποτε είχαν όλες τις ανέσεις και τα υλικά αγαθά 

που επιθυμούσαν, ενώ πλέον έπρεπε να εργάζονται σκληρά για να έχουν τρόφιμα και 

στέγη, πόσο μάλλον αυτά τα παραπάνω που είθισται να υπάρχουν στις γιορτές. Αυτή 

η αντίθεση γίνεται έντονη και προς το τέλος του μυθιστορήματος, όταν οι πρόσφυγες 

έχουν πλέον εγκατασταθεί πλήρως στη νέα πατρίδα και την πραγματικότητά της, 

αλλά παρόλο που ζουν άνετα στο παρόν, δεν ξεχνούν το παρελθόν κι όσα αυτό τους 

δίδαξε για τη ζωή και τους ανθρώπους. Είναι, επίσης, και το απόσταγμα του 

μυθιστορήματος, το τελικό μήνυμα που θέλει να στείλει στους αναγνώστες του. Ο 
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άνθρωπος μπορεί να σηκωθεί όσες φορές και να πέσει κάτω και να αντιμετωπίσει όλες 

τις δυσκολίες, μέσω της αλληλεγγύης και της ενότητας. Ακόμα κι αν προχωρήσει, 

όμως, είναι σημαντικό να θυμάται το παρελθόν και όσα έμαθε απ’ αυτό.    

  

9. Το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας για την αναγνωστική 

εμπειρία του παιδιού (εξατομικευμένη φροντίδα) 

 

9.1. Η μέθοδος της έρευνας-δράσης 

  

Στην παρούσα έρευνα θα προγυμναστεί μαθητής ηλικίας δημοτικού μέσω 

εξατομικευμένης διδασκαλίας. Ειδικότερα, εντοπίζοντας την απουσία ενός σημαντικού 

ιστορικού ζητήματος, όπως αυτό της Μικρασιατικής Καταστροφής και του 

προσφυγικού ζητήματος που ακολούθησε, σκοπεύουμε να φέρουμε σε επαφή το 

μαθητή με λογοτεχνικά κείμενα που αντλούν τη θεματολογία τους από το ιστορικό 

αυτό τραύμα, και μέσα από την επεξεργασία, ανάλυση και κριτική των κειμένων 

αυτών και ανάλογου υλικού, να προχωρήσουμε σε συσχέτιση των ιδεών και των 

ερωτημάτων που θα προκύψουν με στην σημερινή ελληνική κοινωνία, να εξετάσουμε 

και πιθανώς να μεταβάλουμε τις στάσεις των μαθητών απέναντι στους σημερινούς 

πρόσφυγες. Η κειμενοκεντρική προσέγγιση, η αισθητική πρόσληψη και ανταπόκριση, 

αλλά και η ενσυναίσθηση που στοχεύουμε να καλλιεργήσουμε στον μαθητή θα έχει 

ως επέκταση τη μέθοδο της έρευνας-δράσης. Αυτό σημαίνει ότι θα αξιοποιήσουμε τα 

όσα διάβασε, ερμήνευσε και ανέλυσε ο μαθητής για να διαμορφώσουμε ηθική, να 

συνδέσει ο ίδιος όσα διάβασε με επίκαιρες εμπειρίες και να αναλάβει πρακτική δράση, 

προκειμένου αυτά να επιλυθούν. 

Η έρευνα-δράση ορίζεται ως μία μέθοδος που στόχο έχει να μεταβάλει, να 

αναπτύξει και να βελτιώσει. Μέσα από τον εντοπισμό ενός προβλήματος, ένας 

ερευνητής ή μια ομάδα ερευνητών επιχειρεί να το επιλύσει, μελετά το κατά πόσο ήταν 

επιτυχημένη η προσπάθειά του/τους μέσα από τα δεδομένα που συλλέγει και σε 

περίπτωση αποτυχίας, η προσπάθεια επαναλαμβάνεται. Ο κύριος στόχος της έρευνας-

δράσης είναι να παραγάγει πληροφορίες και γνώση που προέρχονται από την 

εμπειρία (Πολύζου, 2009).  
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 Η έρευνα-δράση είναι η ερευνητική διαδικασία στην οποία ο εκπαιδευτικός θέλει 

να ερευνήσει ένα θέμα με προβλήματα, επιθυμεί να δοκιμάσει μία νέα διδακτική 

πρόταση ή να βελτιώσει τις δικές του διδακτικές πρακτικές. Αφού διεξαγάγει έρευνα, 

οργανώνει ένα ερευνητικό σχέδιο, το θέτει σε εφαρμογή και παρατηρεί τη δράση του 

ώστε να μπορέσει να το αξιολογήσει (Κατσαρού & Τσάφος, 2003).  

 Το κίνημα των εκπαιδευτικών-ερευνητών και της έρευνας-δράσης ξεκίνησε στην 

Αγγλία την δεκαετία του 1960. Στις απαρχές του, ο στόχος ήταν ο ανασχηματισμός του 

αναλυτικού προγράμματος σε ένα διαφοροποιημένο εκπαιδευτικό σύστημα. Σήμερα, ο 

θεμελιώδης στόχος της έρευνας-δράσης είναι να βελτιώσει στην πράξη αντί να 

παραγάγει νέα γνώση. Στα πλαίσια της εκπαίδευσης, η έρευνα-δράση επιτάσσει ότι η 

διδασκαλία δεν αποτελεί εκπαιδευτική διαδικασία λόγω του αποτελέσματος της, αλλά 

λόγω της εκδήλωσης διαφόρων χαρακτηριστικών της που την απαρτίζουν, 

καθιστώντας την, έτσι, ικανή να παράγει εκπαιδευτικά αποτελέσματα στα πλαίσια της 

μάθησης των μαθητών. Προϋπόθεση μιας σωστής έρευνας-δράσης είναι να προέρχεται 

από την πλευρά του ερευνητή η ανάγκη κι η επιθυμία για αλλαγή και καινοτομία. Η 

έρευνα-δράση βελτιώνει ακόμα και τον ερευνητή, καθώς απαιτεί από αυτόν τη 

διεύρυνση της κριτικής του ικανότητας και περιορισμό των διακρίσεων σε 

συγκεκριμένες και περίπλοκες ανθρώπινες καταστάσεις (Elliot, 1993).  

 Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της μεθόδου είναι τα εξής: 

Α) Έχει συμμετοχικό και συνεργατικό χαρακτήρα. Η έρευνα-δράση εμπλέκει τον ίδιο 

τον εκπαιδευτικό στη διαδικασία, καθώς ο ίδιος είναι και διδάσκων και ερευνητής 

ταυτόχρονα. Δεν δρα σαν αντικείμενο έρευνας στην προσπάθειά του να μελετήσει την 

πράξη, αλλά σαν υποκείμενο με συνείδηση κι ευθύνη και ως ενεργός συντελεστής στη 

διαδικασία αλλαγής μιας πρακτικής. Ωστόσο, προκειμένου να συντελεστεί αυτή η 

αλλαγή, είναι απαραίτητη και η συνεργασία. Στον τομέα της εκπαίδευσης, ο 

εκπαιδευτικός συνεργάζεται με άλλα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας 

(συναδέλφους, γονείς, συμβούλους, πανεπιστημιακούς, μαθητές). Μέσα από αυτή τη 

συνεργασία αναπτύσσεται ένας διάλογος που εμπεριέχει κοινές αλλά και 

διαφορετικές απόψεις, με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση συνθηκών συνεργασίας και 

την κατανόηση της ανάγκης για αμοιβαία κατανόηση αξιών κι αντιλήψεων ανάμεσα 

στους συμμετέχοντες της έρευνας. 

Β) Διαπλέκεται η  θεωρία με την πράξη. Οι ερευνητές αξιοποιούν τα αποτελέσματα της 

έρευνάς τους, ώστε να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας τους. Ο εκπαιδευτικός 

χρησιμοποιεί τη θεωρία για να εφαρμόσει στρατηγικές δράσης, οι οποίες είναι μονίμως 
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σε διαδικασία παρατήρησης, κριτικής και αλλαγής. Αντίθετα, το ότι ερευνούν μια 

πρακτική δεν σημαίνει ότι θα αποκλίνουν από τη θεωρία. Με τον συνδυασμό αυτό η 

θεωρία δεν μοιάζει πια απρόσιτη και η πρακτική γίνεται πιο πλούσια, ενώ παράλληλα 

επεκτείνει και την ακαδημαϊκή γνώση. 

Γ) Είναι σπειροειδής διαδικασία. Η έρευνα-δράση απαρτίζεται από φάσεις που 

συνδέονται μεταξύ τους, χωρίς να έχει κάποιο συγκεκριμένο τέλος. Αυτό συμβαίνει 

γιατί στην έρευνα-δράση η ερευνητική διαδικασία δεν έχει αυστηρά προκαθορισμένες 

ερευνητικές προϋποθέσεις, αλλά μόνο ερευνητικά ερωτήματα που διατυπώνονται για 

να δώσουν μια αμυδρή καθοδήγηση στην έρευνα, χωρίς να την περιορίζουν. Η έρευνα-

δράση χαρακτηρίζεται περισσότερο ως κυκλική διαδικασία, κατά την οποία κάθε 

κύκλος οδηγεί στον επόμενο, πράγμα που σημαίνει αναπροσδιορισμός του σχεδίου, 

επιπλέον κριτική, νέες στρατηγικές δράσεις κτλ. 

Δ) Έχει στοχαστικό και κριτικό χαρακτήρα. Κατά την εξέλιξη της ερευνητικής 

διαδικασίας, οι ερευνητές-εκπαιδευτικοί στοχάζονται και προσπαθούν να ερμηνεύσουν 

τα όσα συμβαίνουν στην σχολική τάξη. Η γνώση που παράγεται από τα δεδομένα 

αυτά βοηθά στην αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πράξης και στην αλλαγή των 

παρεμβάσεων. Με αυτόν τον τρόπο, η εκπαιδευτική πράξη και θεωρία αλλάζει και 

βελτιώνεται συνεχώς, μέσα από αυτόν τον κριτικό αναστοχασμό. 

Ε) Σχετίζεται με την επαγγελματική ανάπτυξη. Μέσα από τη συνεχή αναζήτηση για 

τη κατανόηση και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πράξης, οι εκπαιδευτικοί 

αναπτύσσονται επαγγελματικά. Δίνοντας έμφαση στην διαρκή αναζήτηση καλύτερων 

πρακτικών, την κατανόηση και την αναμόρφωση της πρακτικής τους, βελτιώνεται η 

κριτική τους ικανότητα και η επαγγελματική τους γνώση. Το αποτέλεσμα είναι να 

έχουμε καλύτερους και ενεργότερους επαγγελματίες στην εκπαίδευση. 

ΣΤ) Ποιοτική ερευνητική διάσταση. Η εκπαιδευτική πραγματικότητα είναι μοναδική 

και πολυσύνθετη, γι’ αυτό και η έρευνα δράση δεν διατυπώνει γενικούς νόμους γι’ 

αυτήν. Στις ποσοτικές προσεγγίσεις της παραθέτει τα ερευνητικά δεδομένα που 

αποκόμισε και που εντάσσονται στα συμφραζόμενα της εκάστοτε σχολικής τάξης σαν 

γενικευμένα συμπεράσματα. 

 Μια καλή έρευνα-δράση έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: έχει παιδαγωγικό 

στόχο που ενσωματώνει ένα εκπαιδευτικό ιδανικό, επικεντρώνεται στην αλλαγή της 

πρακτικής για να την κάνει πιο συναφή με τον παιδαγωγικό στόχο, συγκεντρώνει 

στοιχεία για το αν η πρακτική προσεγγίζει ή αποκλίνει από το στόχο, εμπλέκει τον 
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εκπαιδευτικό σε μία διαδικασία διαμόρφωσης και δοκιμής νέων μορφών δράσης και 

προκαλεί τον αναστοχασμό του (Κατσαρού & Τσάφος, 2003). 

 Ένα από τα πιο βασικά στοιχεία της έρευνας-δράσης, το οποίο αποδεικνύεται 

εξαιρετικά ωφέλιμο για τη μαθησιακή και διδακτική διαδικασία, είναι αυτό του 

αναστοχασμού. Ο αναστοχασμός είναι μία έννοια η οποία επινοήθηκε από τον Dewey 

το 1933. Ο Dewey, μελετώντας γραπτά του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του 

Κουμφούκιου, του Λάο Τσε και του Βούδα, όρισε τον αναστοχασμό ως «την σκόπιμη 

πράξη του σκέπτεσθαι, η οποία επικεντρώνεται στους διαφορετικούς τρόπους 

αντιμετώπισης και εξεύρεσης λύσεων στις προβληματικές καταστάσεις που 

ανακύπτουν» (Dewey, 1933, σελ. 33). Αυτό σημαίνει ότι αναλαμβάνεται μία 

κατάσταση, η οποία προκαλεί αμφιβολίες, εξετάζεται μέσα από την κριτική σκέψη και 

στη συνέχεια ακολουθεί η αναζήτηση πρακτικών τρόπων, προκειμένου να επιλυθεί η 

δυσκολία. 

Στην παρούσα έρευνα η έρευνα-δράση αξιοποιεί τις θεωρίες της ερμηνευτικής, 

της αισθητικής πρόσληψης και ανταπόκρισης μέσω της μελέτης των ιστορικών, 

κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών και της δημιουργίας του λογοτέχνη μέσα σε 

αυτές. Ο μαθητής-αναγνώστης διαβάζει, προσλαμβάνει το κείμενο με το δικό του 

τρόπο και δημιουργεί τα δικά του συμπεράσματα και τις δικές του ιδέες. Ανάλογα με 

τον τρόπο και το βαθμό στον οποίο θα συγκινηθεί από το λογοτεχνικό έργο, αντιδρά 

με το δικό του προσωπικό τρόπο και προχωρά στη δημιουργία και στη δράση. Μέσα 

από τη δράση του αυτή επιτυγχάνεται η ενσυναίσθηση, ενώ η επαφή του με την 

ομορφιά του λογοτεχνικού λόγου τον ωθεί στη δημιουργική γραφή, στο πλαίσιο της 

οποίας αξιοποιεί τα όσα διάβασε κι έμαθε. 

Ειδικότερα, στην διδακτική εφαρμογή θα φανούν χρήσιμα τα χωρία που 

αναφέρονται στα αποκομμένα από την ιστορία τους σύγχρονα παιδιά, στη σκληρότητα 

των Τούρκων απέναντι στους Μικρασιάτες Έλληνες κατά τον διωγμό, στη 

συμπεριφορά των ντόπιων παιδιών στα προσφυγόπουλα που θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί με τον πιο σύγχρονο όρο «bullying», αλλά και στη μετάβαση των 

παιδιών από τους καυγάδες στην αληθινή φιλία και συντροφικότητα, καθώς και την 

εκπαίδευσή τους για μια νέα ζωή στο νησί. Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθούν κι 

αποσπάσματα που θα δείχνουν πόσα χρόνια πέρασαν για να μπορέσουν οι πρόσφυγες 

να κάνουν πράγματα αυτονόητα για τα σημερινά παιδιά, που όμως γι’ αυτούς 

αποτελούσαν πολυτέλεια (π.χ. το βάψιμο των πασχαλινών αυγών το Πάσχα, για το 

οποίο πέρασαν τρία χρόνια για να βρει η οικογένεια των πρωταγωνιστών τους πόρους 

για να το κάνει). Με τα αποσπάσματα αυτά θα δοθεί στα παιδιά μια ολοκληρωμένη 
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εικόνα για το πως ήταν οι νέες συνθήκες για τους πρόσφυγες, τα αρνητικά 

συναισθήματα που τους πλημμύρισαν όταν δέχονταν την απόρριψη και, αντίστοιχα, 

την ευτυχία που τους πλημμύριζε με τις χαρές που έρχονταν όσο τα χρόνια περνούσαν 

και η ζωή τους δενόταν με το νέο τόπο. Έτσι, θα δοθεί η αφορμή για συσχέτιση της τότε 

ζωής των μικρασιατών προσφύγων με αυτή των σημερινών προσφύγων πολέμου από 

την Συρία. 

Να σημειωθεί ότι μόνο η παρουσίαση ενός κειμένου στους μαθητές και η 

ανάγνωσή του δεν αρκεί για να επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται από την έρευνα 

αυτή. Η ανάγνωση και κατανόηση ενός μυθιστορήματος προϋποθέτει την πλήρη 

προσήλωση του αναγνώστη σε αυτό, καθώς και τη σταδιακή κατάκτηση των 

πληροφοριών του. Μαζί με τον αναγνώστη-μαθητή, οφείλουμε να ενσκήψουμε στο 

κείμενο, να εντοπίσουμε μαζί τις σχέσεις που αναπτύσσονται (σχέσεις μεταξύ των 

προσώπων της ιστορίας, μεταξύ του αφηγητή και του αναγνώστη, της ιστορίας με το 

περιβάλλον της) και, μέσα από την προσωπική συμμετοχή, να ανασύρουμε τα 

κρυμμένα μηνύματα που βρίσκονται πίσω από τις γραμμές του κειμένου και να τα 

αναλύσουμε, προκειμένου να εξάγουμε προσωπικά συμπεράσματα. Ακόμα και η 

επιλογή των κειμένων δεν είναι τυχαία. Οι αξίες που προβάλλουν χαρακτηρίζονται 

από μία διαχρονικότητα, η οποία τα κρατά επίκαιρα μέχρι και σήμερα (Νικολουδάκη, 

2003). Για να ανταποκριθούμε σε αυτά τα ζητούμενα, προχωράμε σε ανάγνωση του 

μυθιστορήματος με έμφαση σε συγκεκριμένα κομμάτια που μπορούν να συνδεθούν με 

επίκαιρες ή/και προσωπικές εμπειρίες, με τη μέθοδο της συνανάγνωσης. Ο δάσκαλος-

ερευνητής βρίσκεται δίπλα στον μαθητή για να τον βοηθήσει να κατανοήσει αυτό που 

διαβάζει. Το εξωσχολικό βιβλίο, άλλωστε, δεν είναι ανεξάρτητο από την εκπαιδευτική 

διαδικασία. Αντίθετα, δύναται να συμπληρώσει τα σχολικά εγχειρίδια που είναι 

αναγκαστικά αποσπασματικά και την εκπαιδευτική διαδικασία που είναι 

απομακρυσμένη από τη λογοτεχνία. Ένα ακέραιο βιβλίο ξεφεύγει από τον 

παραδοσιακό τρόπο εκμάθησης και αποστήθισης διδασκαλίας και δημιουργεί 

σκεπτόμενους αναγνώστες και ανθρώπους. Ακόμα κι αν έρχεται σε αντίθεση με το 

σχολικό βιβλίο, αυτό εντάσσει στην εκπαιδευτική διαδικασία την αναγκαία πολυφωνία 

και ωθεί το μαθητή να δημιουργήσει την προσωπική του αλήθεια (Ζερβού, 2017). 

Η προσέγγιση που θα χρησιμοποιηθεί είναι συνδυασμός κειμενοκεντρικής 

ανάλυσης, αισθητικής της πρόσληψης, της ανταπόκρισης και της ενσυναίσθησης. 

Μετά την ανάγνωση του μυθιστορήματος, παρατηρούμε πώς προσλαμβάνει το 

κείμενο και πώς συγκινείται ο μαθητής-αναγνώστης, αξιοποιώντας έτσι τη θεωρία της 

αισθητικής πρόσληψης του Jauss. Η συγκίνηση και η συμπάθεια απέναντι στους ήρωες 
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μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη γνωριμία με τα βιώματά τους, τις σκέψεις τους και 

τα συναισθήματά τους, καθώς και την εξέλιξή τους, η οποία γίνεται σταδιακά, όσο 

προχωρούμε με το μαθητή στην ανάγνωση του βιβλίου. Ακολούθως, με στοχευμένες 

ερωτήσεις προσπαθούμε να εντοπίσουμε πως αντιδρά και δημιουργεί ο μαθητής-

αναγνώστης, βασισμένοι στη θεωρία της αισθητικής ανταπόκρισης του Iser. Η 

ανάγνωση ωθεί το μαθητή να αναλογιστεί, να ερμηνεύσει και να διαμορφώσει ηθική, 

τη λεγόμενη ηθική της ανάγνωσης. Με όπλο την ηθική αυτή θα σταθεί κριτικά 

απέναντι στα σύγχρονα θέματα και θα αναλάβει δράση, ως αυριανός πολίτης με αξίες 

και ανθρωπιστικές αρχές.  

Ο Τζιόβας (2017), αναφερόμενος στην ηθική της ανάγνωσης, σχολιάζει ότι 

συνδέεται άμεσα με την επαναφορά των συναισθημάτων στην αναγνωστική 

διαδικασία. Σήμερα κυκλοφορούν όλο και περισσότερα κείμενα με θεματολογία την 

ετερότητα, τη βία, την τρομοκρατία, την οικονομική κρίση και τη μετανάστευση. 

Τέτοιου είδους κείμενα μετατοπίζουν την έμφαση από το τι είναι η λογοτεχνία στο πώς 

λειτουργεί η λογοτεχνία και διερευνούν περισσότερο την ανταπόκριση του αναγνώστη 

απέναντί τους. Το πως ερμηνεύεται το κείμενο από τον αναγνώστη αναδεικνύει την 

ικανότητά του να διαβαστεί ποικιλοτρόπως και να συνδυαστεί με τις ήδη υπάρχουσες 

πολιτικές και πολιτισμικές πτυχές του αναγνώστη, να τις επεκτείνει ή να τις 

διαμορφώσει διαφορετικά. 

Εκτός από την ηθική που διαμορφώνει η ανάγνωση της λογοτεχνίας, ο μαθητής 

αποκτά τις δυνατότητες που χρειάζεται για να προχωρήσει σε δημιουργική γραφή. Η 

γραφή αυτή δύναται να αναδειχθεί μέσα από τη συγγραφή κειμένων που να αφορούν 

το εν λόγω μυθιστόρημα και τους θεματικούς τους άξονες, τα συναισθήματα που 

εμπνέουν στον μαθητή-αναγνώστη, τις στάσεις που του διαμορφώνουν και τις λύσεις 

που μπορεί ο ίδιος ο μαθητής-αναγνώστης να δώσει στα σύγχρονα προβλήματα που 

προσομοιάζουν αυτά του μυθιστορήματος. 

Στα πλαίσια της διάθεσης για καινοτομία και νέες, πιο σύγχρονες πρακτικές, 

μπορούμε να εξετάσουμε και την αξία της παρουσίας της λογοτεχνίας μέσα στο 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών(ΔΕΠΠΣ). Το ΔΕΠΠΣ ταξινομεί 

τη μάθηση σε θεματικές ενότητες, τις οποίες η μαθητική κοινότητα παίρνει, 

επεξεργάζεται με βάση το καθημερινό ενδοσχολικό και εξωσχολικό περιβάλλον και 

δημιουργεί τις δικές της εργασίες (projects). Το αποτέλεσμα είναι μία γνώση 

διαμορφωμένη με την προσωπική σφραγίδα των δημιουργών της, η οποία εξετάζει την 

ύλη από μία νέα, διαφορετική άποψη (Νικολουδάκη-Σουρή, 2018). 



 

[81] 

 

Συχνά, στο πλαίσιο αυτό, μαθητές και καθηγητές εξετάζουν θέματα που έχουν 

να κάνουν με την ιστορία και τη λογοτεχνία ενός τόπου, με την λογοτεχνία να παρέχει 

πληροφορίες σχετικά με τη θεματική ενότητα που εξετάζεται. Στα βιβλία της Ιστορίας 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εμφανίζονται συχνά στις πηγές κάποια λογοτεχνικά 

αποσπάσματα, τα οποία μαζί με τις φωτογραφίες, τις μαρτυρίες και τα λοιπά 

τεκμήρια, βοηθούν τον μαθητή να επικοινωνήσει καλύτερα με τις καταστάσεις. Το 

λογοτεχνικό κείμενο είναι ένας εξαιρετικά βοηθητικός παράγοντας για την 

επικοινωνία αυτή, αφού αποτελεί μία αναπαράσταση τοποθετημένη σε καθορισμένο 

χρόνο και τόπο, με πρόσωπα τα οποία δρουν, παθαίνουν και ενσαρκώνουν αξίες. Με 

αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η μάθηση, αφού βοηθούν το παιδί να συμμεριστεί τις 

περιπέτειες του ανθρώπου που έζησε αυτές τις ιστορικές στιγμές και να σχηματίσει τη 

δική του άποψη. Η ιστοριογραφία στρέφεται συχνά στη μικροϊστορία για να αντλήσει 

πληροφορίες από προσωπικές αφηγήσεις, οι οποίες γίνονται αφορμή για έναν διάλογο 

του παρόντος των αφηγήσεων με το παρόν της ανάγνωσης. Όπως είναι φυσικό, η 

χρήση της λογοτεχνίας όταν διδάσκουμε ιστορία, στα πλαίσια της διαθεματικότητας, 

θα είναι ωφέλιμη για τους μαθητές, καθώς μέσα από τη λογοτεχνία θα περιγράφεται 

η καθημερινότητα του τότε, θα απεικονίζονται οι ιδεολογίες του παρελθόντος και θα 

συνδέεται το φανταστικό με το πραγματικό βίωμα σε ένα μύθο με πλοκή και νόημα. Ο 

μύθος αυτός θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον για τους μαθητές-αναγνώστες από μία 

απλή παράθεση ημερομηνιών και ιστορικών γεγονότων (Νικολουδάκη-Σουρή, 2018). 

 

9.2. Η μεθοδολογία της έρευνας 

Πριν την έναρξη της έρευνας έχει προηγηθεί ανάγνωση του μυθιστορήματος Η σπηλιά 

της γοργόνας, ώστε να μπορέσουμε να το χωρίσουμε σε θεματικούς άξονες. Μερικά 

από τα θέματα στα οποία δίνει έμφαση το μυθιστόρημα είναι οι εμπειρίες των 

προσφύγων, οι σχέσεις τους με τους ντόπιους κατοίκους, η προσαρμογή στη νέα 

πατρίδα, η επαφή με το μαγικό στοιχείο, το οποίο αντιπροσωπεύει η σπηλιά της 

γοργόνας, ο έρωτας κα. Κατά τη διάρκεια της συνανάγνωσης του μυθιστορήματος με 

το μαθητή καθοδηγούμε το μαθητή-αναγνώστη, ώστε να ξεχωρίσει κι ο ίδιος τα 

θέματα αυτά, με τη βοήθειά μας (Ζερβού, 2017). Όταν μαθητεύει ο αναγνώστης κοντά 

μας είναι καθοδηγούμενος, για να μπορέσει να αναπτύξει τις επιθυμητές 

αναγνωστικές ικανότητες και να τις χρησιμοποιήσει αργότερα μόνος του. Οι 

συναντήσεις στις οποίες θα αναλυθεί το συγκεκριμένο μυθιστόρημα θα είναι 

ισάριθμες με τα κεφάλαια στα οποία έχουμε χωρίσει εμείς το βιβλίο. Ο μαθητής θα 
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διαβάζει ένα κεφάλαιο μόνος του στο σπίτι και στη συνάντηση το κεφάλαιο αυτό θα 

αναλύεται και θα δουλεύεται μαζί με το δάσκαλο.  

 Κατά την έναρξη της έρευνας, προηγήθηκε μία ατομική συζήτηση με το μαθητή 

τον οποίο προγυμνάζουμε, αναφορικά με τις προϋπάρχουσες γνώσεις του για το 

προσφυγικό ζήτημα του 1922. Λόγω της μειωμένης τριβής τους με το ιστορικό αυτό 

γεγονός, το παιδί ξεκινά σαν ένας «άγραφος χάρτης», χωρίς συγκεκριμένες γνώσεις 

και ιδιαίτερη επαφή με το θέμα. Σκοπός είναι να μάθει για το ζήτημα αυτό, όσα 

γνωρίζει και για τα υπόλοιπα σημαντικά ιστορικά γεγονότα, όπως αυτό της 25ης 

Μαρτίου. Να σημειωθεί ότι οι παρακάτω ερωτήσεις είναι ενδεικτικές για το τι 

συζητήθηκε στον διάλογο με τον μαθητή, διότι προέκυψαν κι άλλες ερωτήσεις, οι 

οποίες συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα εργασία. Ενδεικτικές ερωτήσεις για την 

εισαγωγή στη συζήτηση αυτή είναι οι εξής: 

• Τι έγινε στη Μικρασιατική Καταστροφή;  

• Τι σημαίνει πρόσφυγας; Πού άκουσες ή διάβασες αυτή τη λέξη; 

• Πιστεύεις ότι οι Έλληνες έχουν υπάρξει ποτέ πρόσφυγες; Αν ναι, πότε; 

 Αμέσως μετά, ακολουθεί η ανάγνωση του βιβλίου Η σπηλιά της γοργόνας. 

Γνωρίζουμε ότι το συγκεκριμένο μυθιστόρημα είναι ένα σύγχρονο έργο το οποίο 

αποδίδει το θρυμματισμένο κόσμο της μνήμης. Τα ιστορικά γεγονότα αποδίδονται ως 

τραύμα, το οποίο ανασυντίθεται σιγά-σιγά μέσα από τα πρόσωπα και τις διαφορετικές 

εμπειρίες που βιώνει το καθένα από αυτά. Μαζί με τον μαθητή-αναγνώστη, 

σημειώνουμε τα κεντρικά πρόσωπα της ιστορίας, τα ιστορικά στοιχεία του κειμένου, τα 

συναισθήματα που νιώθουν οι ήρωες, τα μεμονωμένα συμβάντα που προκαλούν την 

εντύπωση του μαθητή και το τοποθετούμε στον χρόνο, δηλαδή στο σήμερα, ενώ 

παράλληλα αναζητούμε και τα κίνητρα της συγγραφέως που την ώθησαν να γράψει 

ένα τέτοιο έργο.  

Σκοπός είναι να συσχετίσει τις εμπειρίες των προσφύγων του 1922 με αυτές των 

προσφύγων του σήμερα, αλλά και να έρθει σε επαφή με τους τρόπους με τους οποίος ο 

λογοτεχνικός λόγος αποτυπώνει την ιστορία μέσα από τη μυθοπλασία, αλλά και τους 

τρόπους που χρησιμοποιεί για να την αναδείξει. Αφού γίνει αυτός ο συσχετισμός, 

οφείλουμε να στρέψουμε το ενδιαφέρον στο πως θα βοηθήσουμε εμείς σαν άτομα και 

μέλη αυτής της κοινωνίας τους πρόσφυγες του σήμερα, για να μην έχουν την ίδια 

αντιμετώπιση και την ίδια δυσκολία στην ένταξη που είχαν οι πρόσφυγες στα 

παραπάνω μυθιστορήματα. Με τη βοήθεια της μυθοπλασίας, επιχειρούμε να 
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δημιουργήσουμε ηθική και στάσεις ζωής σε προβλήματα όπως αυτό των σύγχρονων 

προσφύγων. 

Ο μαθητής, αφού έρθει σε επαφή με το κείμενο, καλείται να απαντήσει σε 

ερωτήσεις τόσο σχετικά με το κείμενο που διάβασε, όσο και ερωτήσεις επέκτασης. 

Έχοντας στο νου το πώς επικοινωνεί το κείμενο με τον αναγνώστη, σύμφωνα με τον 

Iser, καθώς και το πώς αυτός εργάζεται για να ανακαλύψει το νόημα του κειμένου, 

δημιουργούμε κάποιες ερωτήσεις που στόχο έχουν να κάνουν το μαθητή να 

αναρωτηθεί για το μήνυμα που θέλει η συγγραφέας να περάσει, μέσα από το 

μυθιστόρημα. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

• Γιατί πιστεύεις ότι η συγγραφέας έγραψε ένα τέτοιο έργο, τόσα χρόνια μετά τη 

Μικρασιατική Καταστροφή; 

• Πώς προσλαμβάνουν οι χαρακτήρες του μυθιστορήματος το ιστορικό γεγονός 

της Μικρασιατικής Καταστροφής; Ποιες σκέψεις και πράξεις το δείχνουν αυτό; 

• Ποια σχήματα της γλώσσας δημιουργούν ομορφιά και συγκίνηση στο κείμενο; 

• Πώς η μυθοπλασία δημιουργεί τη συμπάθεια στον αναγνώστη; 

 

Αργότερα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα κομμάτια που αναφέρθηκαν πιο πάνω 

ως ιδιαιτέρως χρήσιμα στη διδακτική εφαρμογή. Εστιάσαμε στον εκφοβισμό που 

δέχτηκαν αρχικά τα προσφυγόπουλα στο σχολείο από συνομηλίκους τους («bullying»), 

στο δέσιμο και τη φιλία που ακολούθησε την αρχική εχθρότητα, την εγκατάστασή τους 

στο νησί και την προετοιμασία τους για μια νέα ζωή. Στόχος είναι να 

χρησιμοποιήσουμε την διάδραση που συμβαίνει μεταξύ αναγνώστη και κειμένου, για 

να συγκινήσουμε και να δώσουμε τροφή για σκέψη στον μαθητή-αναγνώστη. 

Παραδείγματα ερωτήσεων σχετικών με τα θέματα αυτά είναι τα εξής: 

• Με ποιο τρόπο περιγράφει η συγγραφέας το τι έπρεπε να αντιμετωπίσουν τα 

παιδιά-πρωταγωνιστές στην πρώτη τους μέρα στο σχολείο; 

• Τι πιστεύεις ότι αισθάνθηκαν; 

• Εσύ πώς θα αισθανόσουν στη θέση του; 

• Ποια πιστεύεις ότι ήταν η στάση του δασκάλου απέναντι στους μαθητές αυτούς; 
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Ερωτήσεις που αφορούν την ενσυναίσθηση που θεωρείται ότι καλλιεργήθηκε 

στον μαθητή μέσα από την επαφή του με το λογοτεχνικό έργο, την ηθική που 

διαμορφώνει η ανάγνωση και τη στάση που θα κρατήσει απέναντι σε ανάλογα 

σύγχρονα προβλήματα είναι οι εξής: 

• Τι διαφορά έχουν αυτοί οι πρόσφυγες από τους σημερινούς; 

• Υπάρχει περίπτωση να επαναληφθούν αυτά τα γεγονότα σήμερα; Πώς θα τα 

αντιμετωπίσουμε; 

• Εσύ πώς θα αντιμετώπιζες ένα προσφυγόπουλο στο σχολείο σου; 

• Έχεις στην τάξη σου κάποιο παιδί από άλλη χώρα που ήρθε εδώ σαν 

πρόσφυγας; Γνωρίζει τη γλώσσα μας; 

• Πώς πιστεύεις ότι θα μπορούσες να βοηθήσεις εσύ και οι γονείς ένα τέτοιο παιδί; 

 

Ιδίως η τελευταία ερώτηση μπορεί να λειτουργήσει ως αφόρμηση να 

αναφερθούμε στους φορείς που παρέχουν βοήθεια στους πρόσφυγες στη χώρα, όπως 

είναι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες, η ΜΕΤΑδραση, οι Γιατροί χωρίς Σύνορα, οι Γιατροί του Κόσμου, η Unicef 

κτλ. Μετά από την αναφορά στους φορείς και τη δράση τους, συζητήσαμε με το 

μαθητή πως μπορεί να προσφέρει στις οργανώσεις αυτές οικονομική ή υλική βοήθεια. 

Εκτός από τη συζήτηση, πραγματοποιήθηκε και αναζήτηση στο διαδίκτυο μαζί με το 

μαθητή για τους φορείς παροχής βοήθειας σε πρόσφυγες (τοπικούς ή μη), ώστε να 

αναδείξουμε το πόσο εύκολο είναι να προσφερθεί ακόμα και η πιο μικρή μορφή 

βοήθειας, ακόμα κι από τον ίδιο το μαθητή (όπως για παράδειγμα παλαιός ρουχισμός, 

παιχνίδια, τρόφιμα μακράς διαρκείας).  

Έπειτα, μελετήσαμε μαζί με το μαθητή τα χωρία που αναφέρονται στην ομαλή, 

πλέον, ένταξη των προσφύγων στη νέα πατρίδα, τις σχέσεις τις οποίες δημιούργησαν 

με τους ντόπιους, την μικρή περιουσία που κατόρθωσαν να αποκτήσουν με πολύ κόπο 

και δουλειά. Είναι η στιγμή που πρέπει να αναρωτηθούμε τι έχουν απογίνει οι 

πρόσφυγες από τη Συρία που ζουν πλέον ένα ή δύο χρόνια στη χώρα. 

Προσαρμόστηκαν κι αυτοί, όπως οι πρόσφυγες στο έργο Η σπηλιά της γοργόνας; 

Ενδεικτικές ερωτήσεις για συζήτηση με το μαθητή είναι οι εξής: 

• Πώς μιλάει για τα παιχνίδια και τις παρέες η συγγραφέας; 
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• Τι σχέσεις δημιούργησαν τελικά τα προσφυγόπουλα με τα ντόπια παιδιά; 

• Τι παιχνίδια θα μπορούσες να παίξεις με ένα προσφυγόπουλο; Αυτό τι έπαιζε 

στην πατρίδα του; 

• Θα μπορούσες να το βοηθήσεις να μάθει την ελληνική γλώσσα, αν το είχες στη 

γειτονιά σου ή στο σχολείο σου; 

Σημαντικό είναι να καθοδηγηθεί ο μαθητής-αναγνώστης, έτσι ώστε να 

διαπιστώσει και τις διαφορές μεταξύ ιστορικής και λογοτεχνικής πληροφορίας. 

Οφείλουμε να επισημάνουμε στον μαθητή τις διαφορές στη χρήση της γλώσσας σε 

κάθε περίπτωση. Όπως προαναφέρθηκε, η λογοτεχνικός λόγος έχει στόχο να 

προκαλέσει και να συγκινήσει, να δημιουργήσει εικόνες στον αναγνώστη, ενώ μια 

μελέτη της ιστορίας αποδίδει τα γεγονότα χωρίς να κουβαλά αυτό το συγκινησιακό 

στοιχείο. Επομένως, βάζουμε το μαθητή-αναγνώστη στη διαδικασία να ξεχωρίσει τη 

διαφορά απόδοσης στην πληροφορία μέσα από ερωτήσεις όπως η εξής: 

• Πώς παρατηρείς να περιγράφει η συγγραφέας τη στιγμή της καταστροφής και 

πως οι εφημερίδες που είδαμε προηγουμένως; 

Ύστερα, ακολούθησε μία εισαγωγική συζήτηση για το χρονικό της 

Μικρασιατικής Καταστροφής και την προσφυγική εισροή στην Ελλάδα και μελετήσαμε 

μαζί με το μαθητή αυθεντικές πηγές, όπως οι φωτογραφίες εποχής που έχουν 

δημοσιευθεί σε διάφορα ιστορικά περιοδικά και μελέτες και εφημερίδες της εποχής και 

πως αυτές παρουσίαζαν (ή αποσιωπούσαν) την τραγική είδηση για τον διωγμό των 

Ελλήνων. Επιπλέον, φέραμε δείγματα από τον σύγχρονο ελληνικό περιοδικό ή 

καθημερινό τύπο που να αναφέρονταν στους πρόσφυγες που εισρέουν σήμερα στην 

Ελλάδα, τα προσφυγόπουλα, τους καταυλισμούς καθώς και τις συνθήκες διαβίωσής 

τους. Έτσι, ο μαθητής μπόρεσε να ταυτίσει τα περιστατικά του τότε με αυτά του τώρα 

και να προχωρήσει σε δημιουργική γραφή. Η εικόνα είναι από τα πιο άμεσα και 

αποτελεσματικά μέσα μετάδοσης ενός μηνύματος και η ένταξή της στην προσπάθεια 

της αναβίωσης των στιγμών εκείνων ήταν αρκετά ωφέλιμη. Κατόπιν, 

επεξεργαστήκαμε κριτικά τα μηνύματα αυτά μέσα από δημιουργική συζήτηση με 

ερωτήσεις όπως οι εξής: 

• Πώς πιστεύεις ότι αισθάνθηκαν αυτοί οι άνθρωποι τότε, όταν έπρεπε να 

αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα βάσανα; 

• Έχεις κάποιον πρόγονο που να έχει βιώσει παρόμοιες καταστάσεις; 
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• Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα αναζητούσες εσύ, αν έφτανες σε μία ξένη 

χώρα σαν πρόσφυγας; 

• Πώς θα περίμενες να σε υποδεχτούν; 

Αφού μελετήθηκαν και αναλύθηκαν όλα αυτά τα ερωτήματα που αναδύονται 

μέσα από την ανάγνωση του μυθιστορήματος και την επαφή με τις αυθεντικές πηγές, 

ο μαθητής κλήθηκε να αναπτύξει γραπτά δύο κείμενα. Το πρώτο είχε ως θέμα: «Πώς οι 

ήρωες του μυθιστορήματος Η σπηλιά της γοργόνας ωριμάζουν και αλλάζουν μέσα από 

τις δοκιμασίες τους;». Το δεύτερο είχε ως θέμα: «Βασισμένος στο μυθιστόρημα Η 

σπηλιά της γοργόνας, τους χαρακτήρες του και τις πληροφορίες που πήρα από τις 

παλιές εφημερίδες για τη Μικρασιατική Καταστροφή, καταγράφω τι πιστεύω ότι 

χρειάζονται οι πρόσφυγες από τη Συρία; Πώς μπορώ εγώ να τους βοηθήσω;», ώστε να 

μπορέσει να προχωρήσει σε προσωπική δημιουργία μέσα από τη γραφή και να 

καταγράψει τι του εντυπώθηκε και τι αποκόμισε από αυτό το ταξίδι στον λογοτεχνικό 

μύθο. Το θέμα της δημιουργικής γραφής επιδιώκει να ελέγξει πως η λογοτεχνική 

γλώσσα και ο τρόπος με τον οποίο παρουσίασε την ιστορική πληροφορία επηρέασε τον 

μαθητή-αναγνώστη. Επίσης, διερευνά πώς η επιρροή αυτή ωθεί το μαθητή να δράσει 

προς ένα καλύτερο μέλλον και μία περισσότερο ανθρωπιστική κοινωνία. Κοινώς, η 

δημιουργική γραφή θα αναδείξει τις προσωπικές σκέψεις και ιδέες του μαθητή, όπως 

αυτές διαμορφώθηκαν μετά την ανάγνωση και ανάλυση του μυθιστορήματος. 

Ακολούθως, κλείσαμε τη γνωριμία με το προσφυγικό με παιγνιώδεις 

δραστηριότητες και δράσεις που στοχεύουν στην αλλαγή της κοινωνίας προς το 

καλύτερο, όπως ορίζει η μέθοδος της έρευνας-δράσης. Επιπλέον, επιχειρήσαμε να 

συγκρίνουμε την ιστορική πληροφορία, όπως αυτή παρουσιάζεται μέσα από τη 

λογοτεχνία και μέσα από μία ιστορική μελέτη, όπως για παράδειγμα ένα ντοκιμαντέρ. 

Μερικά δείγματα των δραστηριοτήτων που ακολούθησαν τη συνανάγνωση του 

μυθιστορήματος είναι οι εξής:  

• Ζωγραφική με θέμα: «Τι δώρο θα έδινα σε ένα προσφυγόπουλο στην πρώτη του 

μέρα στο σχολείο» και «Τα παιχνίδια που μπορώ να του μάθω». 

• Συνέντευξη με έναν παππού/προπάππου ή γιαγιά/προγιαγιά που βίωσε ή 

γνωρίζει κάποιον που βίωσε τη Μικρασιατική Καταστροφή και ήρθε στην 

Ελλάδα σαν πρόσφυγας. 

• Κολλάζ με φωτογραφίες των προσφύγων του τότε και του τώρα, οι οποίες 

μπορούν να συλλεχθούν μετά από έρευνα του μαθητή στο διαδίκτυο. 
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• Προαιρετικά: προσφορά βοήθειας σε κάποιο  τοπικό σύλλογο/οργανισμό/φορέα 

για τους πρόσφυγες (παλιά ρούχα, παιχνίδια, τρόφιμα μακράς διαρκείας, κάποιο 

μικρό δώρο για τα προσφυγόπουλα). 

• Προαιρετικά: οργάνωση ενός σχολικού εράνου για παροχή βοήθειας στους 

πρόσφυγες  

• Παρακολούθηση ιστορικού ντοκιμαντέρ από την ιστορική τηλεοπτική εκπομπή 

Μηχανή του χρόνου, το οποίο θα παραθέτει μνήμες προσφύγων που επέζησαν 

μέχρι σήμερα και κατέθεσαν τις μαρτυρίες τους μπροστά στον τηλεοπτικό φακό. 

Μέσα από το εγχείρημα αυτό, φιλοδοξούμε ότι ο μαθητής θα έχει αποκτήσει 

γνώσεις που δεν κατείχε προηγουμένως, τόσο ιστορικές όσο και κοινωνικές. Με όπλο 

τη γνώση αυτή, θα μπορέσει να σταθεί κριτικά απέναντι σε κοινωνικούς 

προβληματισμούς, να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια σ’ αυτούς που πραγματικά 

την χρειάζονται και να αποτρέψει μελλοντικές ρατσιστικές συμπεριφορές, όπως αυτές 

που με λύπη παρατηρήσαμε στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου τα 

προσφυγόπουλα εκδιώχθηκαν από το 5ο Δημοτικό Σχολείο της περιοχής. Θεμιτό είναι 

να δημιουργηθούν τα θεμέλια για μία κοινωνία αντιρατσιστική, ανθρώπινη και 

δεκτική. 
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Β’ ΜΕΡΟΣ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

1. Εισαγωγή - Η έρευνα 

 

Η έρευνα αυτή διήρκησε τρεις μήνες, από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του έτους 2017 

και εφαρμόστηκε σε μαθήτρια της Ε΄ Δημοτικού του 2ου Δημοτικού σχολείου 

Κουνουπιδιανών, την Εύη Κ., ηλικίας 11 ετών. Η επιλογή του υποκειμένου της έρευνας 

έγινε με κριτήρια το πρότερο αναγνωστικό υπόβαθρο της μαθήτριας, την ωριμότητα 

του παιδιού, την ικανοποιητική αντίληψη, τις καλές σχολικές επιδόσεις και τη διάθεση 

να εμπλακεί στην έρευνα. Λόγω της πειραματικής φύσης της εργασίας αυτής, είναι 

εξαιρετικά σημαντικό να εφαρμοστεί με ένα παιδί το οποίο να έχει τα εφόδια να φέρει 

εις πέρας τις δραστηριότητες της εργασίας, να κατανοήσει τα βαθύτερα νοήματα που 

επιχειρούμε να εμπνεύσουμε και να τα εξελίξει παραπέρα. Γι’ αυτό το λόγο 

επιλέχθηκε η Εύη Κ., η οποία πληρούσε τα κριτήρια τα οποία θέσαμε, ως ένα ώριμο 

παιδί με όρεξη για μάθηση πέραν της σχολικής ύλης, με αγάπη για τα βιβλία και με 

υψηλό νοητικό επίπεδο. 

Προφίλ μαθήτριας: Η Εύη είναι ένα παιδί που αρέσκεται στο να διαβάζει βιβλία στον 

ελεύθερό της χρόνο, από τις μικρές ήδη τάξεις του Δημοτικού. Οι επιδόσεις της στο 

σχολείο είναι υψηλές, κυρίως στα μαθήματα της Γλώσσας, της Ιστορίας. Πρόκειται για 

ένα δραστήριο παιδί, που εκτός των σχολικών του υποχρεώσεων ασχολείται με τον 

αθλητισμό και τις ξένες γλώσσες. Από την αρχή ήταν εξαιρετικά πρόθυμη να 

συνεργαστεί στην έρευνα όταν της προτάθηκε, και είχε τον ίδιο ενθουσιασμό καθ’ όλη 

τη διάρκεια της έρευνας. Συμμετείχε ενεργά  σε κάθε συζήτηση και δραστηριότητα.  

Οι ιστορικές της γνώσεις για το ζήτημα του προσφυγικού του 1922 ήταν 

μηδαμινές, αφού, όπως αναλύθηκε σε προηγούμενες σελίδες, τα σχολικά εγχειρίδια το 

έχουν στοιχειωδώς εντάξει στο αναλυτικό πρόγραμμα και τη διδακτέα ύλη. Σχετικά με 

το σύγχρονο προσφυγικό ζήτημα και την εισροή των προσφύγων στα ελληνικά νησιά, 

η Εύη είχε κάποιες στοιχειώδεις γνώσεις περί του θέματος, αφού αυτό έχει καλυφθεί 

ευρέως από τα Μ.Μ.Ε. Επίσης, είχε ακούσει συζητήσεις από το οικογενειακό της 

περιβάλλον σχετικά με αυτό, χωρίς αυτές να έχουν χρωματίσει αρνητικά ή θετικά το 
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γεγονός, ούτε να έχουν αποδώσει κάποιο πολιτικό χρώμα στο ζήτημα. Γνώριζε για τον 

τεράστιο αριθμό των ατόμων που έρχονται και τις κακουχίες που συναντούν μπροστά 

τους. Ακόμα, ήξερε ότι και οι ντόπιοι κάτοικοι των νησιών έχουν να αντιμετωπίσουν 

εξαιρετικές δυσκολίες λόγω του τεράστιου αριθμού ατόμων που φτάνουν ξαφνικά 

στον τόπο τους. Μπορούμε να πούμε ότι το παιδί λειτούργησε σαν «άγραφος χάρτης» 

όσον αφορά το προσφυγικό του 1922, αλλά όχι όσον αφορά το σύγχρονο προσφυγικό. 

Πορεία έρευνας: Οι ατομικές συναντήσεις με τη μαθήτρια ήταν εβδομαδιαίες, στον 

δικό της χώρο, διαρκούσαν  1 ώρα και ηχογραφούνταν. Η μαθήτρια αναλάμβανε κάθε 

φορά να διαβάζει μία ενότητα του βιβλίου (ή δύο, αν η μία ενότητα ήταν μικρή σε 

έκταση) για την επόμενη φορά, ώστε να υπάρχει μία επαφή με το κείμενο και να μην 

χάνεται πολύτιμος χρόνος με την ανάγνωση κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Οι 

ενότητες χωρίστηκαν νοηματικά από την ερευνήτρια και δεν ακολουθήθηκε πιστά η 

πορεία των καθορισμένων κεφαλαίων του βιβλίου. Στην αρχή κάθε συνάντησης 

γινόταν ανασκόπηση της ενότητας που διάβασε και στη συνέχεια λάμβανε χώρα η 

ανάλυσή της και οι δραστηριότητες που συνδέονταν με αυτή. 

 

 

2. Ανάλυση συναντήσεων με τη μαθήτρια 

 

Στις πρώτες ερμηνευτικές συναντήσεις με τη μαθήτρια βρισκόμαστε στη φάση 

της κατανόησης και της εξήγησης αυτών που διαβάζουμε μαζί, όπως αυτές τις όρισε ο 

Jauss. Διερευνάμε τις αναγνωστικές προσλήψεις της μαθήτριας και τις αξιοποιούμε, 

προκειμένου να υπάρξει αλλαγή στον ορίζοντα εμπειρίας της. Στις τελευταίες 

συναντήσεις περνάμε και στην εφαρμογή, με στόχο να αξιοποιήσουμε το μυθιστόρημα 

και τα μηνύματα που έστειλε η αφήγηση στην προσωπική εμπειρία του παιδιού. Όσα 

διάβασε θα τη βοηθήσουν να προχωρήσεις σε δράσεις που βοηθούν τους σύγχρονους 

πρόσφυγες που βρίσκονται στην Ελλάδα. 

 

 

 



 

[90] 

 

1η συνάντηση 

Στόχοι: 

• Να διερευνηθεί η προϋπάρχουσα γνώση της μαθήτριας σχετικά με το 

προσφυγικό ζήτημα του 1922 και το σύγχρονο προσφυγικό 

• Να γίνει μία πρώτη συζήτηση για την υπόθεση και τα γεγονότα που 

εκτυλίσσονται στο μυθιστόρημα 

• Να εξεταστεί το κατά πόσο η μαθήτρια γνωρίζει ή κατανοεί ιστορικούς όρους 

όπως «πρόσφυγας, προσφυγικό ζήτημα, Μικρασιατική Καταστροφή» κ.α. 

Πορεία συνάντησης: 

Η πρώτη συνάντηση με τη μαθήτρια είχε χαρακτήρα προπαρασκευαστικό και 

γι’ αυτό δεν υπήρξε επαφή με το μυθιστόρημα εξ αρχής. Αρχικά συζητήθηκαν οι 

επιζητούμενοι στόχοι της έρευνας σε γενικές γραμμές και όχι ονομαστικά, ώστε να 

μην αισθάνεται η μαθήτρια ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο ζητούμενο στο οποίο πρέπει 

να ανταποκριθεί με συγκεκριμένες απαντήσεις που θα θεωρούνται «σωστές». 

Ακολούθως, έγινε αναφορά στην υπόθεση του μυθιστορήματος με το οποίο 

επρόκειτο να ασχοληθούμε. Καθώς ήταν ένα μυθιστόρημα ιστορικό που αναφέρεται 

σε μία εποχή με την οποία η μαθήτρια δεν είχε καμία επαφή στο σχολικό περιβάλλον, 

κρίθηκε απαραίτητη μία σύντομη αλλά περιεκτική ανασκόπηση των προμηνυμάτων 

της καταστροφής της Σμύρνης και των γεγονότων που συνέβησαν κατά τη διάρκειά 

της. Χρησιμοποιήθηκε χάρτης για να καταδείξουμε τις περιοχές που αναφέρονται στο 

μυθιστόρημα, ώστε να έχει η μαθήτρια και μία οπτική αναφορά για το πού λαμβάνουν 

χώρα τα ιστορικά και φανταστικά γεγονότα στα οποία αναφερόμασταν και 

καταδείχθηκαν οι σημερινές τούρκικες περιοχές οι οποίες τότε ήταν ελληνοτουρκικά  

και ζούσαν Έλληνες. Έγινε αναφορά στο όραμα της Μεγάλης Ιδέας και τους λόγους 

για τους οποίους έγιναν οι Βαλκανικοί πόλεμοι, καθώς και το άδοξο τέλος τους με την 

καταστροφή της Σμύρνης και τον διωγμό των Ελλήνων. Φτάνοντας στο σύγχρονο 

προσφυγικό ζήτημα, η μαθήτρια ερωτήθηκε: 

-Έχεις ξανακούσει την λέξη «πρόσφυγας»; Τι έχεις ακούσει γι’ αυτή; 

-Έχω ακούσει στην τηλεόραση.. Που έρχονται από απέναντι στα νησιά μας. 

-Για άλλους πρόσφυγες δεν έχεις ξανακούσει; Πιο παλιά; 

-Όχι. 
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-Για τη Μικρασιατική Καταστροφή έχεις ακούσει ποτέ; Γνωρίζεις τι είναι; 

-Όχι, δεν την ξέρω. 

 Η επαφή της με αυτό τον όρο προερχόταν από τα ΜΜΕ κι αφορούσε μόνο τους 

σύγχρονους πρόσφυγες που συρρέουν στην Ελλάδα αλλά δεν είχε γι’ αυτήν καμία 

ιστορική διάσταση. Πριν την αναφορά στο προσφυγικό ζήτημα του 1922 κατά τη 

συνάντησή, δεν γνώριζε ότι κι οι Έλληνες υπήρξαν κάποτε πρόσφυγες. Αυτό είναι 

απολύτως λογικό, αφού κατά τη μελέτη των σχολικών εγχειριδίων συμπεράναμε ότι το 

ζήτημα έχει ελάχιστη, έως και καθόλου κάλυψη από τα αναλυτικά προγράμματα του 

δημοτικού. Ακολούθως, παραλληλίσαμε τους πρόσφυγες του μυθιστορήματος με τους 

σύγχρονους πρόσφυγες, καθώς οι διαφορές τους είναι ανύπαρκτες. Εντοπίσαμε τις 

ομοιότητες μεταξύ τους και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι και στις δύο περιπτώσεις 

υπήρξε ένας βίαιος διωγμός που άφησε τους ανθρώπους σε άθλιες συνθήκες μακριά 

από τα σπίτια τους και την ίδια τους τη χώρα. Ακολουθούμε τη θεωρία της πρόσληψης 

και προετοιμάζουμε την Εύη με αυτές τις συζητήσεις γι’ αυτά που θα διαβάσει, ώστε 

να μπορεί να σταθεί κριτικά σε όσα θα διαβάσει και να εκφράσει την δική της οπτική 

σχετικά με το ζήτημα. Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε το πώς επικοινωνεί η 

συγγραφέας με τη μαθήτρια μέσα από το γραπτό λόγο και τι θα συλλάβει η Εύη από 

την επικοινωνία αυτή. Θα είναι αποτελεσματικά τα μηνύματα που θέλει να περάσει η 

συγγραφέας, όταν γράφει για τα γεγονότα του παρελθόντος; Αυτό είναι ένα ερώτημα 

που θα απαντηθεί μέσα από την έρευνα.  

 

2η συνάντηση 

Ενότητα: «Εισαγωγή στον κόσμο της Σπηλιάς της γοργόνας» (σελ. 1-26) 

Στόχοι: 

• Να γίνει γνωριμία με τους πρωταγωνιστές του βιβλίου και να υπάρξει πλήρης 

κατανόηση των σχέσεων μεταξύ τους 

• Να εξεταστεί το κατά πόσο έχουν εντυπωθεί στη μαθήτρια τα γεγονότα της 

Μικρασιατικής Καταστροφής, μετά από 2 συναντήσεις εκτενούς ανάλυσης 

αυτού του θέματος 

• Να ερευνηθεί με ποιους ομήλικους χαρακτήρες από το βιβλίο μπορεί να 

ταυτιστεί η μαθήτρια, αυτούς από το παρελθόν ή τους σύγχρονους 
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• Να ανατρέξουμε στους λόγους συγγραφής τέτοιων βιβλίων για τα παιδιά του 

σήμερα 

Πορεία συνάντησης: 

Πριν την έναρξη της δεύτερης συνάντησης, στη μαθήτρια είχε ανατεθεί η 

ανάγνωση της πρώτης νοηματικής ενότητας, από τη σελ. 1 έως τη σελ. 26. Αρχικά, η 

μαθήτρια ερωτήθηκε για τις πρώτες της εντυπώσεις περί του βιβλίου κι αν κατανοούσε 

την πορεία που ακολουθούσαν τα γεγονότα. Οι πρώτες εντυπώσεις της ήταν θετικές, 

καθώς το βιβλίο ήταν διαφορετικό από τα προηγούμενα αναγνώσματά της. Είχε μια 

μικρή δυσκολία να κατανοήσει τη μη γραμμική πορεία που ακολουθεί η ιστορία του 

βιβλίου στην αρχή. Επίσης, το πλήθος των προσώπων και των ονομάτων που έπρεπε 

να συγκρατήσει στη μνήμη της, καθώς και οι συγγενικές τους σχέσεις, ήταν κάτι που 

την δυσκόλεψε. Σε γενικές γραμμές, όμως, κατανοούσε τα τεκταινόμενα και τα 

συναισθήματα των ηρώων. Σημειώσαμε τα κεντρικά πρόσωπα της ιστορίας και τους 

ονομάσαμε πρωταγωνιστές. Η μαθήτρια δεν είχε καμία δυσκολία στο να τους 

αναγνωρίσει, καθώς ήταν ξεκάθαρη η θέση τους στην ιστορία. Η συνωνυμία γιαγιάς 

Βαγγελιώς και εγγονής Βαγγελίτσας ήταν το μόνο σημείο που την μπέρδεψε. 

-Γνωρίζεις τι συνέβη στην καταστροφή της Σμύρνης το 1922; 

-Ναι, οι Τούρκοι έδιωξαν τους Έλληνες από τη Σμύρνη γιατί είχαν κερδίσει στον πόλεμο. 

-Πώς τους έδιωξαν; 

-Τους πέταξαν έξω από τα σπίτια τους και έκαψαν τα πάντα. 

-Οι Έλληνες μετά που πήγαν; 

-Ταξίδεψαν απέναντι, στην Ελλάδα.  

Φάνηκε να μπορεί να απαντήσει ικανοποιητικά στην ερώτηση μόνο από την 

ανάγνωση της πρώτης νοηματικής ενότητας του μυθιστορήματος και την ανασκόπηση 

που είχαμε κάνει στην προπαρασκευαστική συνάντηση.  

Εντύπωση της προξένησαν τα κωμικά στοιχεία του κειμένου, όπως για 

παράδειγμα η αναιδής συμπεριφορά της μικρής Εύας, που εκπροσωπεί τη νέα γενιά, 

απέναντι σε αντικείμενα του παρελθόντος, όπως το εργόχειρο και οι οικογενειακές 

φωτογραφίες.  

-Πώς σου φαίνεται η μικρή Εύα; Έχετε το ίδιο όνομα. 

-Δεν μ’ αρέσει, δεν μίλησε ωραία στη γιαγιά της. 
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-Δηλαδή είχε δίκιο η γιαγιά Βαγγελιώ που θύμωσε, ή μήπως ήταν πολύ αυστηρή κι αυτή; 

-Δίκιο είχε. 

Στη μαθήτρια δημιούργησε αρνητικά συναισθήματα ο τρόπος με τον οποίο 

μίλησε στη γιαγιά της η μικρή Εύα και δεν το θεώρησε σωστό. Δικαιολόγησε, λοιπόν, 

τον θυμό της γιαγιάς Βαγγελιώς απέναντι στην εγγονή της και δεν ταυτίστηκε 

ιδιαίτερα με τον χαρακτήρα, παρόλο που ήταν ηλικιακά κοντά. Παρατηρείται ότι η 

ανάγνωση του κειμένου δεν γίνεται άκριτα. Η μαθήτρια έχει ένα υπόβαθρο που 

σχηματίζεται από τις προσωπικές της πεποιθήσεις και προτιμήσεις, οι οποίες την 

καθιστούν ικανή να σταθεί κριτικά απέναντι στο κείμενο που διαβάζει, όπως 

υποδεικνύει και η θεωρία της αισθητικής πρόσληψης του Jauss. Ο αναγνώστης δεν 

στέκεται παθητικά απέναντι στο κείμενο, αλλά μπορεί να το θαυμάσει ή να το 

απορρίψει. 

-Γιατί πιστεύεις ότι η συγγραφέας έγραψε γι’ αυτά τα γεγονότα που συνέβησαν τόσο 

παλιά; 

-Ε, γιατί δεν τους δίνει κανείς σημασία και μάλλον έγραψε γι’ αυτά για να τα μάθουμε κι 

εμείς. Γιατί κι εκείνοι οι πρόσφυγες ήταν σημαντικοί. 

-Μπορεί να είχε κι εκείνη συγγενείς πρόσφυγες. Θες να το ψάξουμε; 

Η μαθήτρια με δική της πρωτοβουλία ανέτρεξε στη βιογραφία της συγγραφέως 

και διαπίστωσε ότι η καταγωγή της είναι από τη Σάμο, τον τόπο στον οποίο 

εκτυλίσσεται η υπόθεση του μυθιστορήματος. Με αφορμή αυτό, συζητήσαμε με την 

Εύη για το πόσο σημαντικά είναι τα βιώματα ενός συγγραφέα στην παραγωγή του 

έργου του. Ένας συγγραφέας που έχει ρίζες από έναν συγκεκριμένο τόπο είναι πολύ 

πιο εύκολο να δημιουργήσει μία αφήγηση που να εκτυλίσσεται στον συγκεκριμένο 

χώρο, καθώς έχει γνώση της ιστορίας του σε βάθος και συναισθηματικό δέσιμο με τον 

τόπο αυτό. Γι’ αυτό και η Λίτσα Ψαραύτη, που έχει καταγωγή από το νησί της Σάμου, 

έχει τη δυνατότητα να αποδώσει παραστατικά στον γραπτό λόγο την περιοχή με τα 

ήθη και τα έθιμά της. Κατόπιν ρώτησα την Εύη:  

-Αν ήσουν συγγραφέας, σε ποιον τόπο θα προτιμούσες να εξελίσσεται η ιστορία που 

γράφεις; 

 -Εδώ στα Κουνουπιδιανά, γιατί τα ξέρω καλύτερα και θα μπορώ να τα περιγράψω 

καλύτερα. 



 

[94] 

 

Ακόμα και σε μία υποθετική ερώτηση, η Εύη απάντησε βασισμένη σε όσα συζητήσαμε. 

Επέλεξε να γίνει υποθετικά μία συγγραφέας που γράφει για το δικό της τόπο, γιατί 

τον γνωρίζει καλύτερα και τον αισθάνεται πιο οικείο. 

  

3η συνάντηση 

Ενότητα: «Η καταστροφή της Σμύρνης και η απαρχή της προσφυγιάς» (σελ. 27-43) 

Στόχοι: 

• Να γίνει κατανοητό το μέγεθος της απώλειας που έζησαν οι πρωταγωνιστές του 

μυθιστορήματος, προκειμένου να το παραλληλίσουμε με τις απώλειες που 

υφίστανται οι σύγχρονοι πρόσφυγες, 

• Να βρεθούν οι εικόνες που περιγράφουν τη σύγχυση, τον ανθρώπινο πόνο και 

τον χαμό που βίωσαν στην Καταστροφή οι πρόσφυγες και να συζητηθούν, 

• Να διερευνηθούν τα όρια του φανταστικού και του ιστορικού γεγονότος στο 

μυθιστόρημα, κατά πόσον είναι εμφανή στον αναγνώστη και τι αποκομίζει από 

εκεί, 

• Να γίνει αναφορά στο συμβάν με το σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας Στ’ Δημοτικού 

της Μαρίας Ρεπούση κ. ά., στο οποίο η καταστροφή της Σμύρνης χαρακτηρίζεται 

ως «συνωστισμός στην αποβάθρα» και να συζητηθεί με τη μαθήτρια το κατά 

πόσον αυτός ο χαρακτηρισμός ανταποκρίνεται στην ιστορική πραγματικότητα. 

 

Πορεία συνάντησης: 

Οι σελίδες που μελετήσαμε σε αυτή τη συνάντηση έχουν έντονα συγκινησιακά 

στοιχεία που μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να πετύχουμε τους επιδιωκόμενους 

στόχους που θέτουμε. Η περιγραφή της οδύνης και της απώλειας που βίωσαν οι 

πρόσφυγες έχει τη δυνατότητα να επιτύχει τη συγκίνηση του αναγνώστη. Ακολούθως, 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συγκίνηση και το δέος που νιώθει  ο αναγνώστης 

και την επικοινωνία του με το κείμενο, ώστε να παραλληλίσουμε τα βιώματα του τότε 

με αυτά του τώρα.   Σημειώσαμε, λοιπόν, τα κεντρικά πρόσωπα που απέμειναν μετά 

την καταστροφή της Σμύρνης. Δόθηκε έμφαση σε αυτούς που έμειναν πίσω διότι είτε 

σκοτώθηκαν είτε χάθηκαν, για να υπογραμμίσουμε το μέγεθος της ανθρώπινης 
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απώλειας που υφίστανται οι πρόσφυγες, πέρα από την υλική. Ζητήθηκε, επίσης, από 

τη μαθήτρια να εντοπίσει εικόνες μέσα στο κείμενο που να περιγράφουν όσα έζησαν 

οι Έλληνες κατά τη διάρκεια της Καταστροφής. Αυτή που της έκανε μεγαλύτερη 

εντύπωση και σημείωσε πρώτη, ήταν η εικόνα του εξαθλιωμένου στρατού των 

Ελλήνων που έτρεχε για να σωθεί. Επίσης, το γεγονός ότι οι σύμμαχοι δεν μας 

στήριξαν κι αντίθετα προέβησαν κι αυτοί σε φρικαλεότητες κατά των Ελλήνων, όπως 

οι Τούρκοι αντίπαλοι, της δημιούργησε πολλά ερωτηματικά. Φάνηκε ότι ένα παιδί 

ηλικίας 11 ετών δεν είναι σε θέση να κατανοήσει τα βαθύτερα πολιτικά αίτια που 

ώθησαν τους συμμάχους να μας προδώσουν. 

-Μα γιατί μας πρόδωσαν; Αφού δεν ήταν σύμμαχοί μας; 

-Υπάρχουν πολλές απόψεις. Μπορεί να ήθελαν να μην πάρουν το μέρος κανενός. Μπορεί 

να είχαν συμφέρον να φύγουν οι Έλληνες από τη Μικρά Ασία. Μπορεί να τους διέταξαν 

οι ανώτεροί τους να τα κάνουν αυτά. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει στα σίγουρα σήμερα. 

Όταν έφτασε η συζήτηση στο πως περιέγραψε τα γεγονότα αυτά η Ιστορία της 

ΣΤ’ Δημοτικού το 2006 και στο ότι χαρακτήρισε τα επεισόδια αυτά ως «συνωστισμό 

στην αποβάθρα», η μαθήτρια αισθάνθηκε ότι το μυθιστόρημα που εξετάζουμε 

απεικονίζει ζωηρότερα το τι πραγματικά συνέβη, λόγω των εικόνων και των 

εκφράσεων που χρησιμοποίησε η συγγραφέας για να αποτυπώσει τον ανθρώπινο 

πόνο. Τις εικόνες αυτές και τις φράσεις των πρωταγωνιστών τις εντοπίσαμε και 

υπογραμμίσαμε πάνω στο κείμενο. 

-Με βάση όσα έχουμε διαβάσει ως τώρα, πώς σου φαίνεται ο χαρακτηρισμός 

«συνωστισμός στην αποβάθρα» που έγραψαν στο βιβλίο Ιστορίας τότε; 

-Στο βιβλίο τα λέει καλύτερα. 

-Γιατί; 

-Ε, γιατί τα περιγράφει καλύτερα. Γίνονται πιο πολλά πράγματα εκεί. Βλέπουμε τι 

περνάνε οι άνθρωποι. 

-Πώς το δείχνει η συγγραφέας; 

-Το γράφει. Λέει πώς τους σκοτώνανε, πώς τους καίγανε τα σπίτια, πώς είχε γίνει η 

θάλασσα κόκκινη από τα αίματα. 

Στο σημείο όπου οι πρωταγωνιστές έχουν περάσει πια στην απέναντι όχθη της 

Σάμου, σημειώσαμε στο κείμενο το νέο τόπο στον οποίο βρίσκονται οι ήρωες και 

μετρήσαμε τις απώλειές τους. Το μέγεθος της στέρησης φάνηκε να γίνεται κατανοητό 

από τη μαθήτρια, αφού οι πρωταγωνιστές θρηνούσαν για τους αγαπημένους που 
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έχασαν και για την απόλυτη ένδεια στην οποία βρίσκονταν, χωρίς υπάρχοντα, στέγη 

και τρόφιμα. Ακόμα, υπογραμμίσαμε το πλήθος των πόλεων από τις οποίες ήρθαν οι 

πρόσφυγες και συγκρίναμε τον αριθμό αυτών των ανθρώπων με το μέγεθος  του 

μικρού νησιού της Σάμου. Σε αυτό το σημείο γίνεται υπενθύμιση στη μαθήτρια των 

ομοιοτήτων με το σύγχρονο προσφυγικό, αφού και το νησί της Λέσβου μαζί με τα 

υπόλοιπα νησιά είναι πολύ μικρά σε μέγεθος και ανίκανα να συντηρήσουν τόσο 

μεγάλο αριθμό προσφύγων. Οι απώλειες των προσφύγων φαίνονται σε βάθος χρόνου 

μέσα στο κείμενο, αφού περιγράφεται η φτωχική τους κατάσταση μέχρι αρκετούς 

μήνες μετά την καταστροφή της Σμύρνης, τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα και την 

Πρωτοχρονιά εκείνης της χρονιάς. Οι ήρωες δεν ξεχνούν τα αγαπημένα πρόσωπα που 

άφησε πίσω, καθώς η θύμησή τους έρχεται πικρή σε κάθε οικογενειακή γιορτή που θα 

ήταν κι αυτοί παρόντες, υπό άλλες συνθήκες.  

Ακολούθως, αναζητήσαμε τους τρόπους με τους οποίους οι πρωταγωνιστές του 

βιβλίου ανταπεξήλθαν στις κακουχίες. Οι ήρωες ήταν τυχεροί διότι τους προσφέρθηκε 

βοήθεια από τον καλό Σαμαρείτη – καπετάν Κωνσταντή. Έπειτα, το ενδιαφέρον 

στράφηκε στους πρόσφυγες του σήμερα: 

-Πιστεύεις ότι οι Σύριοι πρόσφυγες στη Λέσβο συνάντησαν κάποιον καλόν άνθρωπο, όπως 

τον καπετάν Κωνσταντή, που να τους βοήθησε; 

-Εκεί άκουσα ότι υπάρχουν εθελοντές που βοηθάνε. 

-Πού το άκουσες; 

-Στην τηλεόραση. 

-Είναι πολύ καλό αυτό. Αν δεν υπήρχαν οι εθελοντές, τι θα έκαναν εκεί; Ποιος θα τους 

βοηθούσε; 

-Μάλλον κανείς.  

 Ήταν μια καλή αφορμή να μιλήσουμε για τα οφέλη του εθελοντισμού, τόσο γι’ 

αυτούς που χρειάζονται βοήθεια, όσο και για τους ίδιους τους εθελοντές. Ωστόσο, 

σταθήκαμε στο σημείο ότι στην εποχή της Μικρασιατικής Καταστροφής δεν υπήρχαν 

φιλανθρωπικές οργανώσεις, σκηνές και τηλεοπτική κάλυψη από τα Μ.Μ.Ε., το οποίο 

σημαίνει ότι οποιαδήποτε βοήθεια μπορούσαν να δεχθούν οι πρόσφυγες εξαρτιόταν 

καθαρά από το χωριό και το πόσο πρόθυμο ήταν να τους βοηθήσει. Μία προθυμία που 

σίγουρα δεν είχαν όλοι. Αυτό φάνηκε μέσα από το μυθιστόρημα με τις αντιθέσεις που 

εντοπίσαμε στο κείμενο σχετικά με τις γνώμες των κατοίκων του χωριού. Άλλοι 
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πρόθυμα βοηθούσαν τους πρόσφυγες κι άλλοι τους προσέβαλαν και ζητούσαν να 

φύγουν. 

Ιδιαίτερη σημασία δώσαμε στο εργόχειρο που δημιούργησαν οι γυναίκες από τα 

ρούχα όλων: 

-Είδες που έφτιαξαν ένα εργόχειρο από τα κομμάτια των ρούχων τους; 

-Ναι, είναι σαν να έχουν ένα κομμάτι απ’ όλους μαζί. 

-Πώς σου φαίνεται αυτό; 

-Είναι ωραίο. 

-Εσύ έχεις κάποιο οικογενειακό κειμήλιο, σαν αυτό; 

-Έχουμε ένα μικρό δαχτυλίδι της γιαγιάς μου. Το έδωσε στη μαμά μου και το ‘χει αυτή. Κι 

όταν μεγαλώσω και γίνω δεκαέξι, θα μου το δώσουν εμένα. Έχουμε και μία φωτογραφία 

που μας δείχνει όλους μαζί (εννοεί την οικογένειά της). 

Παρατηρούμε πως η συγγραφέας φέρνει στο προσκήνιο για άλλη μια φορά τη 

σημασία της ένωσης του παρελθόντος με το παρόν, αλλά και το πόσο σημαντικό είναι 

να μην λησμονούμε την ιστορία. Το εργόχειρο στο βιβλίο συντροφεύει την οικογένεια, 

την παρηγορεί και την προστατεύει, αποκτώντας έτσι ιδιότητες πέρα από τις υλικές. 

Ακόμα ένα θέμα για συζήτηση αναδύθηκε από τη συνανάγνωση με τη 

μαθήτρια, όταν φτάσαμε στην προσφορά των προσφύγων στους κατοίκους σε 

διάφορους τομείς, όπως η μαγειρική, η μουσική, η γεωργία, το ψάρεμα κτλ.  

-Βλέπεις ότι οι πρόσφυγες έδωσαν πολλά στους ντόπιους. Στη γεωργία, στο ψάρεμα, στη 

μαγειρική. Πολλές συνταγές που έχουμε σήμερα είναι από εκείνα τα μέρη. Όπως οι 

ντολμάδες. Αν έμεναν οι Σύριοι εδώ για πολύ καιρό, πώς πιστεύεις ότι θα μας βοηθούσαν;  

-Ε, στην ιατρική, στην γεωργία, στους υπολογιστές. Στο πώς να φτιάχνουμε διάφορα 

πράγματα. 

-Γιατί ειδικά εκεί; 

-Ε, γιατί έχω ακούσει ότι αυτά έκαναν πριν έρθουν εδώ. 

Είναι αρκετά ενδιαφέρον το πώς αξιοποιούνται τα στοιχεία του μυθιστορήματος και 

πώς προσαρμόζονται στο παρόν από το παιδί-αναγνώστη. 

Σχετικά με την προσαρμογή των παιδιών του μυθιστορήματος στο σχολείο, η 

μαθήτρια παρατήρησε το πόσο κακές ήταν οι συνθήκες για τα παιδιά, καθώς τα 
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υπόλοιπα τα κορόιδευαν, τα απομόνωναν, έπαιζαν διαφορετικά παιχνίδια και 

μιλούσαν διαφορετικά από εκείνους. Σε γενικές γραμμές ήταν αρκετά φανερή για την 

Εύη η διαφορά μεταξύ των προσφυγόπουλων και των ντόπιων παιδιών.  

-Σε ποιο σχολείο πιστεύεις ότι θα ήταν καλύτερα τα προσφυγόπουλα; 

-Νομίζω στο δικό τους. Γιατί θα ήταν πιο έξυπνα εκεί τα παιδιά και πιο φρόνιμα. Και θα 

μάθαιναν καλύτερα πράγματα.  

Δεν ήταν δύσκολο για την Εύη να αναγνωρίσει κατευθείαν τον εκφοβισμό 

(«bullying») που υπέστησαν τα παιδιά. Άλλωστε το bullying είναι αρκετά σύγχρονος 

όρος που τα τελευταία χρόνια αναλύεται συχνά στα σχολεία.  

-Τι νομίζεις ότι ένιωθαν τα παιδιά των προσφύγων με αυτά που περνούσαν; 

-Θα στεναχωριόντουσαν που δεν τους έκαναν παρέα και τους έβριζαν. Μπορεί και να 

ντρέπονταν. 

-Να ντρέπονταν, ε; Γιατί; 

-Που δεν έμοιαζαν με τους άλλους.  

-Εσύ πώς θα αισθανόσουν στη θέση τους; 

-Ε, τα ίδια κι εγώ. Και θα αισθανόμουν πολύ μόνη. 

Στο τέλος της συνάντησής ανατρέξαμε στο σημείο της άφιξης των προσφύγων 

στο νησί και με αφορμή αυτό το σημείο, οργανώσαμε ένα μικρό θεατρικό σκετς, 

σύμφωνα με το οποίο η Εύη ήταν εργαζόμενος στο Δημαρχείο του νησιού και έπρεπε 

να ανακοινώσει τα νέα στον Δήμαρχο. Αφού έγραψε μόνη της το κείμενο που θα 

έπρεπε να πούμε σαν χαρακτήρες, στη συνέχεια το αναπαραστήσαμε δραματικά. 

Ήταν αρκετά διασκεδαστικό για το παιδί, καθώς ξεφεύγει από τη συνηθισμένη 

ανάλυση κειμένου και του έδωσε την ευκαιρία να αποδώσει συναισθήματα και 

ζωντάνια στα γεγονότα που διάβαζε ως τώρα. Αφού τελειώσαμε, αντιστρέψαμε τους 

ρόλους και αναπαράστησε η μαθήτρια τον Δήμαρχο. Αλλά αυτή τη φορά η Εύη 

απέδωσε τον Δήμαρχο με την διάσταση του αδιάφορου και καλοζωισμένου, υψηλά 

ιστάμενου προσώπου που δεν ήθελε τους πρόσφυγες και αποφάσισε να μην κάνει 

τίποτα για να βοηθήσει την κατάσταση. Το κείμενο του θεατρικού είναι αναρτημένο 

στο παράρτημα της εργασίας. 

Εκτός από το μικρό θεατρικό παιχνίδι, η Εύη ερωτήθηκε τι θα έκανε αυτή αν 

ήταν μία μικρή προσφυγοπούλα και μόλις είχε φτάσει στην Σάμο με μια βάρκα, μετά 

από την καταστροφή της Σμύρνης.  
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-Αν σου είχαν συμβεί εσένα όλα αυτά, κι ήσουν μία προσφυγοπούλα, ποιο είναι το πρώτο 

πράγμα που θα έκανες; Πες ότι είχες μόλις φτάσει στη Σάμο σαν πρόσφυγας. 

-Θα έψαχνα φαΐ. Και μετά θα έψαχνα που να μείνουμε. 

-Κι αν τα τακτοποιούσες αυτά; Μετά, τι; 

-Μετά θα παρακαλούσα τον Δήμαρχο να δώσει σε όλους τους άλλους πρόσφυγες ένα 

σπίτι.  

Η απάντησή της ήταν πρακτική και λογική. Είναι ενδιαφέρον το πως σκέφτηκε 

συλλογικά, παρόλο τον αγώνα που υποτίθεται ότι ζει εκείνη την στιγμή. 

 Μελετώντας το τι προσέλαβε αμεσότερα η Εύη καθώς διάβαζε για τις 

δοκιμασίες των πρωταγωνιστών, προκύπτει το συμπέρασμα ότι εκλαμβάνει τις 

δοκιμασίες τους σαν ένα αγώνα υπεράνθρωπο. Αναγνωρίζει τα συναισθήματα των 

ηρώων και κατανοεί ότι η κατάσταση που τα προκαλεί είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο 

για τον καθένα. Πάνω σε αυτή την πρόσληψη θα βασιστούμε για να εξηγήσουμε στην 

Εύη ότι το ίδιο ακριβώς πράγμα συμβαίνει σήμερα, τόσα χρόνια μετά. Εφόσον 

γνωρίζουμε, λοιπόν, τον αγώνα που έχουν να δώσουν οι σημερινοί πρόσφυγες, 

μπορούμε να βρούμε λύσεις που να διευκολύνουν τις συνθήκες ζωής τους. 

Βασιζόμαστε, δηλαδή, στην θεωρία πρόσληψης για να χρησιμοποιήσουμε τα 

εξαγόμενα συμπεράσματα στην οικοδόμηση νέων τρόπων σκέψης και στάσεων ζωής. 

 Η εισαγωγή στο μυθιστόρημα ολοκλήρωσε τον ορίζοντα προσδοκιών της 

μαθήτριας, η οποία πλέον έχει ερωτήματα σχετικά με το τι συνέβη στην Μικρασιατική 

Καταστροφή, αλλά και ποια θα είναι η τύχη των πρωταγωνιστών του μυθιστορήματος, 

τώρα που η κύρια δοκιμασία τους τέθηκε σε λειτουργία. Μετά την ολοκλήρωση της 

ανάγνωσης και της νοηματικής επεξεργασίας του κειμένου, εξετάζεται το κατά πόσο 

απαντήθηκαν αυτά τα ερωτήματα και τι προσλήφθηκε από τις απαντήσεις τους, 

δηλαδή ο ορίζοντας εμπειρίας του αναγνώστη. 
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4η συνάντηση 

Ενότητα: «Προσαρμογή στη νέα πατρίδα – Τα πρώτα χρόνια» (σελ. 44-69) 

Στόχοι: 

• Να κατανοήσει η μαθήτρια, διαβάζοντας για την καινούρια ζωή των 

προσφύγων, τη διαφορά ποιότητας ζωής των προσφύγων σε σχέση με την 

πρότερη ζωή τους 

• Να συνειδητοποιήσει την προσφορά των προσφύγων στον νέο τους τόπο με τα 

στοιχεία που εισάγουν από την περιοχή καταγωγής τους  

• Να παρατηρήσει με ποιους τρόπους εκδηλωνόταν η αντιπάθεια των ντόπιων για 

τους πρόσφυγες 

 

Πορεία συνάντησης: 

Οι κειμενικές περιγραφές, οι πλούσιες εικόνες και η ζωντάνια του γραπτού λόγου 

σχετικά με το πώς ζούσαν οι πρόσφυγες στο νέο τόπο βοηθούν στο να επικοινωνήσει ο 

μαθητής-αναγνώστης με το κείμενο και να αναδυθεί το μήνυμα που θέλει η 

συγγραφέας να στείλει μέσα από το μυθιστόρημα. Άλλωστε, δεν μας ενδιαφέρει μόνο 

το μήνυμα της συγγραφέως, αλλά και το πως αυτό εκλαμβάνεται και ερμηνεύεται από 

τον αναγνώστη, καθώς και τι συμπεράσματα βγάζει. 

Αρχικά αναρωτηθήκαμε για την ποιότητα ζωής των προσφύγων στην καινούρια 

πατρίδα: 

-Πώς σου φαίνεται ότι περνούσε η γιαγιά Βαγγελιώ στην καινούρια της δουλειά;  

-Θα δυσκολευόταν, γιατί δεν θα το είχε ξανακάνει ποτέ. Είχε υπηρέτρια για να της τα 

κάνει όλα. Κι από κει που ήταν πλούσια, βρέθηκε να κάνει τις δουλειές των άλλων. 

-Και πώς πιστεύεις ότι αισθανόταν γι’ αυτό; 

-Λίγο απογοητευμένη. 

-Η Δήμητρα που ξεκίνησε να δουλεύει κι αυτή, πώς πιστεύεις ότι αισθανόταν; 

-Το ίδιο. 
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-Έκανε καλά, πιστεύεις, που δεν πήγε να δουλέψει στου Χατζημανωλάκη; Αφού 

χρειαζόταν τα χρήματα. 

-Καλά έκανε, γιατί μετά θα την κουτσομπόλευε το χωριό. Αν γινόταν σήμερα αυτό, θα 

της έκαναν bullying στο ίντερνετ. 

Η Εύη αναγνώρισε ότι η γιαγιά Βαγγελιώ θα δυσκολευόταν στην καινούρια της 

δουλειά, εφόσον δεν το είχε ξανακάνει ποτέ και είχε υπηρέτρια για να τα κάνει. Η όλη 

εμπειρία πιθανόν να την άφηνε με ένα αίσθημα απογοήτευσης, διότι από κει που ήταν 

καλομαθημένη και πλούσια, ξαφνικά βρέθηκε να κάνει τις δουλειές των άλλων, χωρίς, 

μάλιστα, τις σημερινές τεχνολογικές ευκολίες. Το ίδιο αισθάνθηκε και για τη Δήμητρα 

και συμφώνησε με την επιλογή της να μην δουλέψει στο σπίτι του Χατζημανωλάκη για 

να μην δώσει δικαιώματα κουτσομπολιού στο χωριό. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Εύη 

σκέφτηκε πως, αν συνέβαινε αυτό στη σημερινή εποχή, ίσως να της έκαναν 

διαδικτυακό εκφοβισμό («internet bullying») μέσω του υπολογιστή της. 

Όταν ήρθε η συζήτηση στο πως οι πρόσφυγες έμαθαν στους ντόπιους τις 

συνταγές τους και όλοι ξετρελαίνονταν με αυτές, αποδείχθηκε ότι και η Εύη έχει 

επαφή με την ανατολίτικη κουζίνα, ακόμα και αν δεν ξέρει την καταγωγή των 

φαγητών. Ένα ευχάριστο διάλειμμα ήταν να ψάξουμε να βρούμε φαγητά της 

ελληνικής κουζίνας με καταγωγή από τη Μικρά Ασία και γενικά την Ανατολή, όπως 

τα ντολμαδάκια, οι κεφτέδες, το μπουρέκι κτλ. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι αυτά 

τα νόστιμα φαγητά ίσως και να μην τα μαθαίναμε ποτέ, αν είχαμε διώξει όλους τους 

πρόσφυγες τότε και δεν ζούσαμε τελικά μαζί τους. Στο κείμενο σημειώσαμε τις εικόνες 

που ζωγράφιζε η συγγραφέας με τις περιγραφές των λαχταριστών φαγητών από τα 

χέρια των προσφύγων. 

-Εσύ έχεις δοκιμάσει κανένα πολίτικο φαγητό, όπως αυτά που μάθανε οι πρόσφυγες 

στους ντόπιους; 

-Δεν ξέρω. 

-Μπουρέκι έχεις δοκιμάσει; Ντολμαδάκια; Γεμιστά; Μπακλαβά; Κανταΐφι; 

-Ναι, αυτά τα ξέρω! 

-Ε, πολίτικα είναι όλα αυτά. Από κει που ήρθαν οι πρόσφυγες. Αυτοί μας τα έμαθαν. Θα 

ψάξουμε τώρα στο ίντερνετ για να βρούμε κι άλλα. 
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  Με την επιστροφή του γιου της Σμαρώς, του Γιωργάκη, θυμόμαστε τα πρόσωπα 

που έμειναν πίσω στη Σμύρνη και την τύχη τους. Ο Γιωργάκης κατάφερε να επιβιώσει 

αλλά πολλοί άλλοι δεν είχαν την ίδια τύχη. Ήταν μια καλή αφορμή να θυμηθούμε τα 

θύματα του πολέμου κι όσους χάθηκαν ανεπιστρεπτί και δεν θα τους ξαναδούν ποτέ 

τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Αυτό, θυμίζουμε στη μαθήτρια, είναι κάτι που ισχύει σε 

κάθε πόλεμο. Μέσα στο κείμενο αναζητήσαμε περιγραφές συναισθημάτων που να 

δείχνουν την αντίθεση της θλίψης που ένιωσαν όταν έχασαν τους άντρες τους και τα 

αδέρφια τους στη Σμύρνη και της χαράς που αισθάνεται η προσφυγική οικογένεια με 

την επιστροφή του Γιωργάκη. Αναζητήσαμε, επιπλέον, τον τρόπο με τον οποίο 

περιγράφει η συγγραφέας τον εορτασμό της επανένωσης από τους πρόσφυγες και 

τους ντόπιους που τους προστάτευαν, τον καπετάν Κωνσταντή και την γυναίκα του 

και τον συζητήσαμε: 

-Γιατί πιστεύεις ότι το γιορτάζουν όλοι μαζί κι όχι μόνο οι πρόσφυγες; 

-Μάλλον ήθελαν να είναι όλοι μαζί, όπως στις γιορτές των Χριστουγέννων ή του Πάσχα.  

-Το Πάσχα δεν το γιορτάζεις με την οικογένειά σου όμως; Δεν είναι οικογενειακή γιορτή; 

-Ε, μπορεί να ένιωθαν σαν οικογένεια τώρα πια. 

Στο μυαλό της οι δύο οικογένειες μοιάζει να έχουν γίνει μία και να μην ξεχωρίζει ο 

ντόπιος από τον πρόσφυγα.  

Δεν παραλείπουμε να σχολιάσουμε την παρουσία του εργόχειρου στην 

χαρούμενη αυτή στιγμή. Στο μυθιστόρημα η εργασία των γυναικών συμβάλλει στην 

ομορφιά και σε μια μεταφυσική λειτουργία του εργόχειρου. Εξηγούμε στην Εύη ότι το 

εργόχειρο μοιάζει σαν μαγικό αντικείμενο από παραμύθι και υπάρχει εκεί για να 

βοηθήσει τους πρωταγωνιστές. Της ζητείται να βρει κι εκείνη ένα αντίστοιχο μαγικό 

αντικείμενο από άλλο παραμύθι για να το έχει σαν σημείο αναφοράς. Εκείνη ψάχνει 

στα βιβλία της κι αφού διαλέξει, το φέρνει για να μου το δείξει. Επέλεξε την 

Σταχτοπούτα και το γυάλινο γοβάκι της. Θυμηθήκαμε και άλλα παραμύθια με απλά 

αντικείμενα που λειτουργούν σαν μαγικά για να βοηθήσουν τον ήρωα. Ένα 

παράδειγμα που σκέφτηκε η Εύη ήταν το παραμύθι του Κοντορεβυθούλη, στο οποίο 

για την Εύη το μαγικό αντικείμενο είναι τα χαλίκια που τον βοήθησαν να βρει τον 

γυρισμό πίσω στο σπίτι του, σύμφωνα με τη δική της ερμηνεία του παραμυθιού.  

Όταν επέστρεψε ο Γιωργάκης, είχαμε την ευκαιρία να τον γνωρίσουμε 

περισσότερο σαν χαρακτήρα. Η συγγραφέας περιγράφει τον Γιωργάκη σαν ένα παιδί 

που δεν αγαπάει τα γράμματα, αλλά τις πρακτικές δουλειές και δεν θέλει να πάει 
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σχολείο. Ο χαρακτήρας αυτός ήταν μια αφορμή να συζητήσουμε το πώς κάθε παιδί 

έχει τα δικά του ενδιαφέροντα και ταλέντα και δεν είναι αναγκαίο να έχει μια υψηλή 

σχολική επίδοση για να θεωρηθεί «καλός μαθητής». Επιπλέον, βασισμένοι στον 

χαρακτήρα του Γιωργάκη και τις επιθυμίες του, παρακολουθήσαμε ένα σύντομο βίντεο 

του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), το οποίο απεικόνιζε μικρά 

προσφυγόπουλα στο σχολείο να μας εξιστορούν τι θέλουν να γίνουν όταν 

μεγαλώσουν. Το μήνυμα του βίντεο ήταν ότι τα παιδιά αυτά μοιράζονται τα ίδια 

όνειρα και τις επιθυμίες με όλα τα υπόλοιπα παιδιά του κόσμου και δεν πρέπει να τους 

στερήσουμε την ευκαιρία να  πραγματοποιήσουν το όνειρό τους να γίνουν δάσκαλοι, 

πληροφορικοί, ζωγράφοι. 

Στην ενότητα αυτή παρατηρήσαμε και το πρώτο στοιχείο προοικονομίας μέσα 

στο μυθιστόρημα, σύμφωνα με το οποίο η Φωτεινή θα παντρευτεί τον Δημητρό όταν 

μεγαλώσει. Η Εύη αγνόησε το στοιχείο και θεώρησε ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο στο 

μέλλον του βιβλίου. Ένα από τα σημεία που της εντυπώθηκαν περισσότερο ήταν ο 

καυγάς του Νώντα, ενός ντόπιου παιδιού που αντιπαθούσε τα προσφυγόπουλα, με τον 

Πυθαγόρα. Της δημιούργησε πολύ αρνητικά συναισθήματα ο τρόπος συμπεριφοράς 

του και απέδωσε την αντιπάθειά του αυτή στο ότι είναι ξένοι και στη ζήλεια του για 

τον Πυθαγόρα. 

Σαν εργασία για το σπίτι, η Εύη έπρεπε να για την επόμενη φορά να ψάξει να βρει 

μία Συριακή συνταγή από το διαδίκτυο που να της φάνηκε νόστιμη. 

 

5η  συνάντηση 

Ενότητα: «Οι πρόσφυγες ριζώνουν στον νέο τόπο – Η ιστορία της γοργόνας» (σελ 70-

94) 

Στόχοι:  

• Να παρατηρήσει το παιδί τις ομοιότητες στα ήθη κι έθιμα των προσφύγων και 

να συνειδητοποιήσει την αξία της διατήρησης της εθνικής ταυτότητας 

• Να εξερευνήσει τις εικόνες που ζωντανεύουν ένα κείμενο και το κάνουν πιο 

παραστατικό 

• Να διαπιστώσει ο μαθητής ότι με την πάροδο των χρόνων και με τη δύναμη των 

συναισθημάτων τα χάσματα μεταξύ των διαφορετικών ανθρώπων 
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γεφυρώνονται και ότι οι πρόσφυγες είναι δυνατόν να ενταχθούν πλήρως στον 

νέο τόπο και να ξεκινήσουν μία καινούρια, ολοκληρωμένη ζωή 

 

Πορεία συνάντησης: 

Όπως και στις υπόλοιπες συναντήσεις, δεν αναλωνόμαστε σε έναν απλό εντοπισμό 

κειμενικών στοιχείων μέσα στο κείμενο, όπως οι εικόνες, οι μεταφορές, οι 

προοικονομίες και οι παρομοιώσεις, αλλά τις αξιοποιούμε προκειμένου να 

εντοπίσουμε μέσα από αυτές το πως θα εξελιχθούν οι δοκιμασίες για τους ήρωες. 

Ξεκινήσαμε τη συνάντηση με μία μικρή περίληψη της ενότητας από την Εύη για να 

θυμηθούμε τι διαβάσαμε. Κάναμε μια ιδιαίτερη αναφορά στα παπούτσια «ελβιέλα» 

που αναφέρονται στο κείμενο, καθώς θυμίζουν αρκετά γνωστή δημοφιλή μάρκα 

παπουτσιών που φοράνε σήμερα τα παιδιά. Σταθήκαμε στα παπούτσια αυτά για να 

περιγράψουμε πόσο δημοφιλή ήταν (όπως η αντίστοιχη γνωστή μάρκα σήμερα) και για 

να αναφέρουμε ότι Μικρασιάτες ίδρυσαν την εταιρεία που τα εισήγαγε. Διαφαίνεται 

πως οι Μικρασιάτες έμποροι συνεχίζουν την πορεία τους και μετά τον ξεριζωμό, 

φτιάχνοντας επικερδείς εταιρείες και γνωρίζοντας επιτυχία σε όλη τη χώρα. 

  Ακολούθως αναζητήσαμε στο κείμενο και σημειώσαμε με χαρούμενα χρώματα 

εικόνες που φανερώνουν τη χαρά των ηρώων για το πανηγύρι του χωριού και για την 

επικείμενη σχέση της Δήμητρας και του Χατζημανωλάκη. Σημειώσαμε και τις 

μεταφορές που έδειχναν τις κακές γλώσσες να σχολιάζουν αρνητικά τους πρόσφυγες 

που διασκέδαζαν, καθώς και τις αντιθέσεις που προέκυπταν μες τ κείμενο, όπου άλλοι 

θαύμαζαν το γλέντι των προσφύγων κι άλλοι ήταν έτοιμοι να τους λιθοβολήσουν. Τις 

εικόνες και τις μεταφορές, όπως και το ασύνδετο σχήμα και το κωμικό στοιχείο (π.χ. ο 

Χατζημανωλάκης που κολλάει το χαρτονόμισμα στους οργανοπαίκτες), τα 

χαρακτηρίσαμε ως τα «όπλα» του συγγραφέα, προκειμένου να αφηγηθεί την ιστορία 

πιο ζωντανά και να μας εξιστορήσει ιστορικά γεγονότα, όπως ακριβώς ήταν. Το 

ασύνδετο σχήμα ήταν κάτι που δεν είχε διδαχθεί ακόμα η Εύη στο μάθημα της 

Γλώσσας, οπότε το έμαθε στις συναντήσεις. Η Εύη παρατήρησε ότι οι ντόπιοι πιθανόν 

να θεωρούσαν ότι οι πρόσφυγες δεν ανήκουν στο πανηγύρι. 

-Τι θα έκανες, αν συμμετείχες εσύ στο πανηγύρι και σε σχολίαζαν αρνητικά; 

-Θα θύμωνα. 

-Θα σε εμπόδιζε αυτό από το να συμμετάσχεις; 
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-Όχι! 

Το κεντρικό, όμως, σημείο της ενότητας ήταν η ιστορία της σπηλιάς της 

γοργόνας, την οποία επισκέφτηκαν τα παιδιά. Ήταν, επίσης, κι αυτό που άρεσε 

περισσότερο στην Εύη απ’ όλη την ενότητα. Σχολιάσαμε το μαγικό στοιχείο της 

σπηλιάς με την εκκλησία, τις εικόνες των αγίων ζωγραφισμένες στους βράχους και τα 

χιλιάδες όστρακα και κοχύλια που ήταν κολλημένα στα τοιχώματα της. Η Εύη 

ερωτήθηκε αν έχει υπόψη της κάποιο αντίστοιχο πνευματικό μέρος που να έχει 

επισκεφτεί και να της έκανε εντύπωση. Η εκκλησία που της άρεσε πολύ ήταν το 

Μοναστήρι της Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων, που βρίσκεται στο Ακρωτήρι Χανίων και 

ήταν το μόνο μέρος που φάνηκε να της προξένησε θρησκευτικό δέος. Αφού 

περιέγραψε την επίσκεψή της, συζητήσαμε και για τον σπηλαιώδη ναό του Ιωάννη του 

Ερημίτη, ο οποίος βρίσκεται στο φαράγγι Αυλάκι, στο Ακρωτήρι, χτισμένος πάνω σε 

ένα βράχο. Χρησιμοποίησα το συναίσθημα που αισθάνθηκε η Εύη κατά την επίσκεψή 

της στη Μονή Τζαγκαρόλων ως παραλληλισμό με τα συναισθήματα των ηρώων, όταν 

επισκέφτηκαν την σπηλιά. Οι εικόνες που απεικονίζει η συγγραφέας στο μυθιστόρημα 

έρχονται να ενωθούν με τις εικόνες που έχει το παιδί από την προσωπική του εμπειρία. 

Αυτό βοηθά στο να ζωντανέψει ο γραπτός λόγος και να βοηθήσει το παιδί-αναγνώστη 

να κάνει τις συνδέσεις ανάμεσα σ’ αυτό που διαβάζει και στην πραγματική ζωή. 

Επιπλέον, βοηθά το παιδί να κατανοήσει καλύτερα τις επιρροές του κάθε συγγραφέα 

που γράφει για τον τόπο από τον οποίο προέρχεται. 

Το ερώτημα που προέκυψε μετά ήταν το «Γιατί η συγγραφέας χρησιμοποίησε 

ένα τέτοιο μαγικό μέρος και δεν την περιέγραψε σαν απλή σπηλιά;». Μαζί με την Εύη 

θυμηθήκαμε τα παραμύθια στα οποία οι σπηλιές πάντα αποπνέουν ένα ατμοσφαιρικό 

συναίσθημα και πάντα φανερώνουν στον ήρωα κάτι μαγικό, όπως ένα θείο δώρο, έναν 

δράκο, έναν βοηθό κτλ. Οι σπηλιές στα παραμύθια έχουν ποικίλους συμβολισμούς, 

συνδέονται με τη μαγεία, το σκοτάδι, το άγνωστο κτλ. Είναι κομμάτι του φυσικού 

περιβάλλοντος και μέσα από τη σύνδεση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον 

διαφαίνονται τα στοιχεία της ελευθερίας, της αναμέτρησης με την αγριότητα της 

φύσης και της περιπέτειας. Στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα η σπηλιά αυτή συνδέεται 

με το άγνωστο, το οποίο έχουν να αντιμετωπίσουν οι πρωταγωνιστές όταν αλλάζουν 

πατρίδα και ζωή. Σε μία προσπάθεια να συμπληρώσουμε το νόημα του κειμένου, 

σημειώσαμε τις μαγικές ιδιότητες της σπηλιάς για να τις θυμηθούμε αργότερα, όταν η 

σπηλιά παίξει μεγαλύτερο ρόλο στην ιστορία. Ζήτησα από την Εύη να μου πει τι της 

θυμίζει η περιγραφή της ιστορίας της γοργόνας:  

-Μου θυμίζει την ιστορία της μικρής γοργόνας, της Άριελ.  
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-Ωραία, ας δούμε την ιστορία με τη δική μας γοργόνα. Εμφανίζεται και μιλάει σε 

ναυτικούς. Οι γοργόνες είναι πλάσματα φανταστικά και μαγικά. Που βρίσκουμε τέτοια 

πλάσματα εμείς; 

-Στα παραμύθια μόνο. 

-Σωστά. Γιατί να βάλει η συγγραφέας παραμύθια σε μία ιστορία που βασίζεται σε 

πραγματικά γεγονότα; 

-Εεε… [σκέφτεται] Πιστεύω ότι είναι σαν αυτά τα «όπλα» του συγγραφέα για να κάνει 

τις ιστορίες του πιο όμορφες.  

-Άρα αυτός λες ότι είναι ο σκοπός της ιστορίας με την γοργόνα; 

-Ναι. 

Εστιάσαμε στις ομοιότητες του παραμυθιού και της ιστορίας της γοργόνας, καθώς και 

τα δύο εμπεριέχουν το μαγικό στοιχείο, φαντασία, μία απώλεια που υφίσταται ο 

ήρωας, μυθικά πλάσματα κ.α. 

 Τέλος, παρατηρούμε με το μαθητή την ανάπτυξη ενός δεσμού μεταξύ της 

Φωτεινής και του Δημητρού. Η Εύη θυμήθηκε την προοικονομία που αναφέρθηκε σε 

προηγούμενη ενότητα και συνειδητοποίησε το ρόλο της για την εξέλιξη της υπόθεσης. 

-Ααα, αυτό το είχαμε δει και πιο πριν. Τότε με το πρώτο όνομα που θα άκουγε η Φωτεινή, 

που θα γινόταν ο άντρας της. Του Δημητρού άκουσε. 

 Το μυστικό της σπηλιάς της γοργόνας που μοιράζονται οι δύο αυτοί χαρακτήρες 

βοήθησε την Εύη να καταλάβει τη σχέση που δημιουργείται μεταξύ τους, καθώς 

γνωρίζει ότι τα μυστικά τα λέμε μόνο σε ανθρώπους που νιώθουμε κοντά μας κι 

εμπιστευόμαστε. Είναι καλό για την ερμηνευτική φάση στην οποία ακόμα 

βρισκόμαστε με τη μαθήτρια, το ότι εντοπίζει μόνη της στοιχεία του κειμένου που 

προηγουμένως αγνόησε, όπως η συγκεκριμένη προοικονομία. Δείχνει ότι κατανοεί κι 

εξηγεί πιο αυτόνομα τα μηνύματα της συγγραφέως, άρα θα είναι πιο έτοιμη να τα 

ερμηνεύσει μετέπειτα και να προχωρήσει στη φάση της εφαρμογής, όπου θα τα 

αξιοποιήσει για να βρει πιθανές δράσεις που προκειμένου να βοηθήσει τους 

πρόσφυγες. 

 Για την επόμενη συνάντηση, η Εύη είχε ως εργασία για το σπίτι την εξής 

άσκηση: 

Συγκρίνω τις γιορτές στη σελ. 42 και στη σελ. 71. Τι διαφορές παρατηρείς; Πώς τις 

παρουσιάζει η συγγραφέας; 
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6η συνάντηση 

Ενότητα: «Ιστορικές εξελίξεις στην Ελλάδα – Πώς επηρεάζονται οι χαρακτήρες» 

(σελ.95-113) 

Στόχοι: 

• Να μάθουμε πως ξεκίνησε η δικτατορία του Μεταξά και σε ποια στρατόπεδα 

χωρίστηκαν οι Έλληνες 

• Να παρατηρήσουμε το μίσος ορισμένων ντόπιων για τους πρόσφυγες σε βάθος 

χρόνου και το πως εκφράζεται  

• Να παρατηρήσουμε τον συνεχή αγώνα της προσφυγικής οικογένειας για 

επιβίωση, που δεν σταματά ακόμα και μετά από τόσα χρόνια 

• Να εντοπίσουμε τα σημεία που δείχνουν ότι η ζωή μπορεί να συνοδευθεί από 

ευτυχισμένες στιγμές, παρά τις δυσκολίες που έχουν περάσει 

• Να συνδέσουμε τους παραπάνω στόχους που έχουν να κάνουν με τους 

πρόσφυγες με το σήμερα 

 

Πορεία συνάντησης: 

Και σε αυτή τη συνάντηση η Εύη μου έδωσε μία σύντομη προφορική περίληψη του 

τι διάβασε, προκειμένου να λύσουμε τυχόν παρανοήσεις. Υπάρχουν αρκετά σημεία στο 

βιβλίο που ίσως δυσκολέψουν τον μαθητή-αναγνώστη, κυρίως αυτά που αναφέρονται 

στην ιστορία της Ελλάδας, καθώς στο μυαλό ενός εντεκάχρονου μαθητή το παρελθόν 

έχει μια πολύ ευρεία έννοια και δεν ακολουθεί απαραίτητα μια γραμμική πορεία. 

 Αφού αναφερθήκαμε στο πώς έγινε δικτάτορας της Ελλάδας ο Ιωάννης 

Μεταξάς, αναζητήσαμε τα σημεία στο κείμενο που περιγράφουν τους υποστηρικτές 

και τους αντιπάλους του, καθώς και πως περιγράφονται από τη συγγραφέα. Η Εύη 

σημείωσε στο κείμενο ότι σαν υποστηρικτές της κυβέρνησης Μεταξά εμφανίζονται οι 

χωροφύλακες κι άλλοι αρνητικοί χαρακτήρες, όπως ο Νώντας. Ο Νώντας από την 

αρχή του βιβλίου χρωματίζεται με τα πιο μελανά χρώματα από τη συγγραφέα, καθώς 

σαμποτάρει συνεχώς κάθε προσπάθεια των προσφύγων να ενταχθούν κι έτσι γίνεται 

αντιπαθής στους αναγνώστες, όπως και στην Εύη. Η Εύη εξήγαγε το συμπέρασμα ότι, 
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για να υποστηρίζουν τον Μεταξά χαρακτήρες σαν τον Νώντα, αυτό σημαίνει ότι αυτός 

ήταν κάτι πολύ κακό για τη χώρα.  

-Μα αυτός όλο με τους κακούς πάει! 

Διαφαίνεται, λοιπόν, πως ακόμα και οι χαρακτήρες που έχουν το ρόλο του κακού της 

ιστορίας, παίζουν τελικά πολύ σημαντικό ρόλο στο πως αυτή θα αποδοθεί και είναι 

απαραίτητοι για την πλοκή. 

 Ένα άλλο θέμα που ήρθε στην επιφάνεια είναι το βάθος του μίσους που έχουν οι 

ρατσιστές κι οι εθνικιστές απέναντι στους πρόσφυγες στο βιβλίο.  

-Εύη θυμάσαι ποια χρονιά έγινε η καταστροφή της Σμύρνης;  

-Το 1922. 

-Σωστά. Τώρα στο βιβλίο σε ποια χρονιά βρισκόμαστε; 

-Είπε ότι είμαστε στο 1936.  

-Έτσι είναι. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που οι πρόσφυγες έφτασαν στη Σάμο. 

Ο Νώντας γιατί επιμένει ακόμα να τους μισεί; Δεν του πέρασε; 

-Γιατί είναι κακός. 

-Οι υπόλοιποι που δεν ήθελαν τους πρόσφυγες τι απέγιναν; 

-Σίγουρα υπάρχουν ακόμα, αφού έτσι είναι κι ο Νώντας μετά από τόσο καιρό. 

Αναζητήσαμε ύστερα το πως η συγγραφέας δείχνει αυτό το μίσος στο κείμενο. Μέσα 

από τα κομμάτια που εντοπίσαμε, είδαμε να χρησιμοποιείται ο διάλογος, για να γίνει 

το κείμενο πιο άμεσο και ζωντανό και οι εικόνες που δείχνουν τον θυμό να 

ζωγραφίζεται στο πρόσωπο του Νώντα. Αναρωτηθήκαμε μετά πως σαμποτάρουν οι 

σημερινοί άνθρωποι τους πρόσφυγες που θεωρούν ανεπιθύμητους: 

-Σήμερα αν θες να διώξεις τους πρόσφυγες από τον τόπο σου, πώς θα το έκανες; 

-Δεν θα άφηνες τα παιδιά να πάνε στα σχολεία μας και θα τα έδιωχνες. Και θα χαλούσες 

και τα σπίτια τους. 

Η απαγόρευση των προσφυγόπουλων στα σχολεία είναι μία εικόνα που έχει πολύ 

καθαρά στο μυαλό της, αφού τα ΜΜΕ έχουν καλύψει εκτενώς το περιστατικό με τους 

κατοίκους του Ωραιοκάστρου που απαγόρεψαν στο τοπικό σχολείο μαθητές από τη 

Συρία. Αναλύσαμε το περιστατικό αυτό και ρώτησα την Εύη: 
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-Τι θα έκανες εσύ αν στο σχολείο σου δεν επιτρέπονταν προσφυγόπουλα;  

-Μα γιατί να μην έρθουνε; Εγώ δεν θα είχα πρόβλημα.  

Η Εύη φάνηκε να παραξενεύεται από την απαγόρευση σε κάποιο παιδί να φοιτήσει σε 

σχολείο και θεώρησε αρκετά αυτονόητο το ότι δεν θα είχε αντίρρηση στο να έρθουν τα 

προσφυγόπουλα στο δικό της.  

 Ωστόσο, η ζωή των προσφύγων προχωρούσε και με τα χρόνια οι χαρακτήρες 

μεγάλωσαν, φτάνοντας σε ηλικία γάμου. Οι σχέσεις τους με τους ντόπιους δεν ήταν 

πάντοτε κακές, καθώς η μεγάλη πλειοψηφία τους είχε πλέον δεχθεί και είχαν καλές 

σχέσεις μαζί τους, χωρίς να τους χωρίζει τίποτα. Η απόδειξη αυτού είναι οι γάμοι των 

προσφύγων με τους ντόπιους, όπως αυτός της Δήμητρας με του Χατζημανωλάκη σε 

προηγούμενη ενότητα και ο γάμος της Χρυσούλας με τον Ηρακλή σε αυτή την 

ενότητα. Η Δήμητρα, μάλιστα, φέρνει στον κόσμο ένα παιδί. Κοινός παράγοντας σε 

όλα αυτά τα χαρμόσυνα γεγονότα είναι το εργόχειρο, ένα αντικείμενο που δένει την 

οικογένεια, την προστατεύει και την συντροφεύει σε ευτυχία και δυστυχία.  

-Μπορείς να σκεφτείς κάποιο αντικείμενο από τα παραμύθια που διάβασες που να 

μοιάζει με το εργόχειρο και να συντροφεύει τον χαρακτήρα παντού, σε όλες τις στιγμές; 

-Εεε… [σκέφτεται] Δεν μου έρχεται τώρα κάποιο. Αλλά μου θυμίζει αυτά τα πράγματα 

που αφήνουν οι παππούδες στα παιδιά τους ή στα εγγόνια τους. 

-Εννοείς σαν μια κληρονομιά, σαν ένα ενθύμιο; 

-Ναι.  

Συμπεραίνεται, λοιπόν, ότι η συγγραφέας έχει αποδώσει ξεκάθαρα τον ρόλο του 

εργόχειρου ως κειμηλίου.  

-Γιατί παίρνουν αυτό το κουρέλι στην εκκλησία την ώρα του γάμου; Αυτό είναι εντελώς 

προχειροραμμένο. Γιατί τυλίγουν το μωρό της Δήμητρας με αυτό και γιατί το πήραν μαζί 

τους στην εκκλησία;  

-Μάλλον το ήθελαν τόσο πολύ κοντά τους εκείνη την ώρα που θα προσπάθησαν πολύ να 

το κρατήσουν εκείνη την ώρα, ακόμα κι αν κάποιος δεν ήθελε.  

-Ήταν, δηλαδή, σημαντικό γι’ αυτούς το αντικείμενο αυτό.  

-Ναι. 

-Και το μωρό γιατί το τύλιξαν; 

-Ε, θα ήταν η προστασία του και καλά. 
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-Η συγγραφέας γιατί έγραψε πως το μωρό το έβρεξε το εργόχειρο; 

-Ήθελε και την πινελιά του μωρού πάνω του, τώρα που είναι κι αυτό στην οικογένεια. 

 

7η συνάντηση 

Ενότητα: «Ο ελληνοϊταλικός πόλεμος» (σελ. 114-135) 

Στόχοι: 

• Να μάθει το παιδί λεπτομέρειες για τον ελληνοϊταλικό πόλεμο και το τι 

σημαίνει να έχεις κατακτητές στη χώρα σου 

• Να εντοπίσουμε στοιχεία του κειμένου που να είναι κοινά με τα παραμύθια 

 

Πορεία συνάντησης: 

 Ξεκινήσαμε με την συνηθισμένη περίληψη όσων διαβάσαμε. Η ενότητά ξεκινά 

με τον γάμο της Φωτεινής και του Δημητρού, άλλο ένα ζευγάρι πρόσφυγα και ντόπιου 

που ενωθήκανε τελικά. Η Εύη μόνη της αυτή τη φορά παρατήρησε ότι και σε αυτή την 

ιερή στιγμή το εργόχειρο ήταν παρόν.  

-Και σ’ αυτόν τον γάμο το πήρανε μαζί τους. Αλλά γιατί παντρεύτηκαν κρυφά; 

Το εργόχειρο έχει εδραιώσει τη θέση του ως σημαντικό αντικείμενο της πλοκής στα 

μάτια του αναγνώστη. Εξήγησα στην Εύη ότι ήταν μια προσωπική στιγμή γι’ αυτούς 

και προτιμούσαν να το κάνουν μόνοι, σε εκείνο το μυστικό μέρος που το γνώριζαν 

μόνο αυτοί. Συνδέσαμε τη φράση της Φωτεινής «ένιωθα σαν να είχα όλη την 

οικογένεια στο πλάι μου» με την σκέψη της Εύης σε προηγούμενη ενότητα, ότι το 

εργόχειρο είναι ένα κομμάτι απ’ όλους. Η περιγραφή της όμορφης και απλής τελετής 

στο μαγικό αυτό μέρος, τη σπηλιά της γοργόνας, στόλισε το κείμενο. Είχε, όμως, και τη 

λειτουργία της αντίθεσης, καθώς στις επόμενες αμέσως γραμμές, ύστερα από το γάμο, 

διαβάζουμε για τους Ιταλούς στρατιώτες που εισέβαλαν στο νησί. 

 Κατά την ανάγνωση της εισβολής των Ιταλών στο νησί, αναζητήσαμε τα 

κομμάτια που περιγράφουν τι αλλαγές επέφερε αυτό στη ζωή των κατοίκων και τα 

υπογραμμίσαμε.  

-Εσένα πώς σε κάνουν να αισθάνεσαι αυτά που διαβάζεις. 
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-Λίγο φόβο… Και θυμό, γι’ αυτά που κάνουν οι Ιταλοί.  

-Φόβο γιατί; 

-Γιατί δεν ξέρω τι θα απογίνουν τώρα. 

-Και θυμό γιατί; 

-Γιατί είναι άδικο που μπαίνουν έτσι μέσα στη χώρα και τους σκοτώνουν.  

Η συγγραφέας εξιστορεί ότι οι Ιταλοί έμεναν υποχρεωτικά στα σπίτια των 

κατοίκων του νησιού, κάτι που παραξένεψε πολύ τη μαθήτρια. Επίσης, η απαγόρευση 

της κυκλοφορίας ήταν κάτι ξένο προς τη μαθήτρια, καθώς ο μόνος περιορισμός που 

είχε υποστεί η ίδια στην κυκλοφορία της εκτός σπιτιού ήταν από τη μητέρα της, η 

οποία της έβαζε τα συνηθισμένα χρονικά περιθώρια για λόγους προστασίας, καθώς 

είναι μικρό παιδί. Κατανόησε αμέσως ότι οι Ιταλοί έβαζαν αυτές τις απαγορεύσεις από 

φόβο να μην επαναστατήσουν οι κάτοικοι. Η λέξη «διερμηνέας» ήταν άγνωστη σε 

αυτήν, οπότε την εξηγήσαμε, μαζί με την διαδικασία της διερμηνείας.  

-Γιατί δεν τους έδιωξαν τους Ιταλούς, Εύη; Σήμερα έτσι θα κάναμε. 

-Γιατί η Ελλάδα ήταν αδύναμη χώρα τότε.  

Διαφαίνεται εδώ ότι η μαθήτρια έχει πολύ καλή αντίληψη του Ελληνοϊταλικού 

πολέμου, καθώς είναι κάτι το οποίο έχει αναλυθεί εκτενώς στα σχολικά εγχειρίδια για 

πολλά χρόνια. Ίσως αν συνέβαινε το ίδιο με τη Μικρασιατική Καταστροφή, οι μαθητές 

να είχαν την ίδια αντίληψη τις ίδιες γνώσεις και γι’ αυτό. 

 Κατά τη διάρκεια της ιταλικής εισβολής, σταθήκαμε στην βοήθεια της 

καπετάνισσας προς τους πρόσφυγες. Θυμηθήκαμε ότι ήταν ένας χαρακτήρας που από 

την αρχή του βιβλίου προσφέρει απλόχερα τη βοήθειά της.  

-Εύη, φαίνεται ότι η καπετάνισσα βοηθάει ξανά τους πρόσφυγες. Από την αρχή του 

βιβλίου τους βοηθάει συνέχεια. Γιατί πιστεύεις ότι το κάνει αυτό; 

-Κι αυτή αν ήταν στην θέση τους, θα ήθελε να της φέρονται το ίδιο.  

Είναι πολύ καλό σημάδι το πόσο γρήγορα έρχεται στο μυαλό του παιδιού η σκέψη «τι 

θα έκανα αν βρισκόμουν εγώ στη θέση του άλλου». Είναι μία σκέψη που σε αυτό το 

σημείο της έρευνας θεωρούμε επιτυχία το ότι έχει εντυπωθεί.  

-Στα παραμύθια πάντα υπάρχει κάποιος που βοηθάει τον ήρωα. Ποιος είναι συνήθως 

αυτός;  
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-Οι νεράιδες. 

-Ακριβώς. Σε αυτό το βιβλίο ποιος θα είχε το ρόλο της νεράιδας; 

-Η καπετάνισσα, γιατί τους βοηθάει. 

Οι στερήσεις και η πείνα επανέρχονται για τους πρωταγωνιστές, καθώς οι 

Ιταλοί επέταξαν τα τρόφιμά τους. Εξηγούμε στη μαθήτρια όρους άγνωστους σε αυτή 

όπως η ανταλλαγή προϊόντων, η μαύρη αγορά και τα συσσίτια.  Στα μάτια του παιδιού 

φάνηκαν πολύ δυσάρεστα όλα αυτά, καθώς δυσκολευόταν να συνειδητοποιήσει ότι 

ήταν υποχρεωμένοι να τρώνε μία σούπα από καλαμποκάλευρο ή να δίνουν πολύτιμα 

αντικείμενα για αντάλλαγμα ελάχιστα, φτωχικά τρόφιμα. Η συγγραφέας έχει 

φροντίσει να αποδώσει πιστά την απόλυτη ένδεια στην οποία είχαν έρθει οι κάτοικοι 

του νησιού, καθώς περιγράφει με λεπτομέρεια τους μαυραγορίτες και τις τακτικές 

τους, τους φιλάνθρωπους από την εκκλησία που διοργάνωναν τα συσσίτια με την 

βοήθεια όλων των κατοίκων και τις συναλλαγές τροφίμων.  

Στην ενότητα αυτή ο Νώντας εμφανίζεται ως καταδότης και συνεργάτης των 

Ιταλών, που καταστρώνει ένα πανούργο σχέδιο για να εμποδίσει τους πρόσφυγες από 

το να προσφέρουν βοήθεια στους αντάρτες και να τους τιμωρήσει για τη δράση τους 

ενάντια στον εχθρό. Σε κάθε ενότητα ο ρόλος του  ως εχθρός γίνεται ολοένα και πιο 

λεπτομερής. Και δυστυχώς, το καταφέρνει. Αυτή τη φορά κατάφερε να βλάψει 

ανεπανόρθωτα τους πρόσφυγες, καταδίδοντας τη Φλωρή για την αντιφασιστική της 

δράση, με τους Ιταλούς να την τιμωρούν δια απαγχονισμού. 

Ο θάνατος της Φλωρής και η λεπτομερής περιγραφή για το κρέμασμά της ήταν 

κάτι που άγγιξε πολύ τη μαθήτρια. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι την σόκαρε αρκετά. 

Λόγω αυτής της περιγραφής, αλλά και για τις περιγραφές των θανάτων κατά την 

καταστροφή της Σμύρνης, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αυτό το βιβλίο ίσως να μην 

είναι κατάλληλο για ηλικίες δημοτικού, παρόλο που η κατηγοριοποίησή του το 

σηματοδοτεί κατάλληλο για ηλικίες 10 ετών και άνω.  

-Ξέρεις γιατί κρέμασαν την Φλωρή, έτσι Εύη; 

-Γιατί δεν βοήθησε τους Ιταλούς. Και βοηθούσε κρυφά τους Έλληνες.  

Σταθήκαμε λίγο στις τελευταίες της λέξεις πριν πεθάνει, που ήταν «Ζήτω η Ελλάδα!» 

και ζήτησα από την Εύη να μου τις σχολιάσει: 

-Μα δεν κατάλαβα γιατί φώναξε αυτό το πράγμα. Αφού η Ελλάδα της φέρθηκε απαίσια 

και δεν την ήθελε. 
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-Η Φλωρή, όσα κι αν πέρασε, ήταν κι αυτή Ελληνίδα και αγαπούσε τη χώρα της, παρόλο 

που κάποιοι άνθρωποι την θεωρούσαν ανεπιθύμητη.  

Πιθανόν το συναίσθημα εθνικού ιδεώδους να είναι μια έννοια ελαφρώς δυσνόητη για 

ένα εντεκάχρονο παιδί. 

Παρόλο που βρίσκονταν σε εμπόλεμη κατάσταση, η ζωή των κατοίκων της 

Σάμου συνεχίστηκε. Κάποια στιγμή, μία όμορφη μέρα του Σεπτέμβρη, η Φωτεινή και ο 

Δημητρός ήρθαν αντιμέτωποι με τις θαυματουργές ιδιότητες της σπηλιάς της 

γοργόνας. Τα στέφανα από το γάμο τους που είχαν αφήσει εκεί πριν από χρόνια, 

βρίσκονταν ακόμα εκεί, αμάραντα και δροσερά σαν να μην πέρασε μια μέρα. Οι 

πρωταγωνιστές αδυνατούσαν να εξηγήσουν το γεγονός αυτό και το απέδωσαν σε 

θαύμα.  

-Από πού αντλούσε η σπηλιά τις θαυματουργές αυτές ιδιότητες; 

-Ίσως γύρω από τη σπηλιά υπήρχε μία μαγική «αύρα», που έδινε μόνο σε εκείνο το σημείο 

μαγεία.  

-Πολύ ωραία η σκέψη σου. Άλλη εξήγηση μπορείς να σκεφτείς; 

-Ίσως η γοργόνα να πέρναγε και να άλλαζε τα λουλούδια με καινούρια. 

Κάποια άλλη εξήγηση θα μπορούσε να είναι ότι η σπηλιά είναι ευλογημένη από τους 

αγίους, αλλά στο μυθιστόρημα επικρατεί περισσότερο το μαγικό στοιχείο όσον αφορά 

τη σπηλιά και επηρεάζει περισσότερο το παιδί-αναγνώστη.  

Ιδιαίτερο ρόλο παίζει και η ιστορία της άρρωστης κόρης της Φωτεινής και του 

Δημητρού, την οποία θεράπευσε ο Ιταλός γιατρός στη μέση της νύχτας χωρίς να δεχθεί 

αμοιβή. Εξετάσαμε το κείμενο και αναζητήσαμε χαρακτήρες αντίθετους με τον καλό 

Ιταλό γιατρό, που να έχουν βλάψει τους ήρωες. Το αποτέλεσμα της αναζήτησης ήταν 

πρώτα – πρώτα ο Νώντας, που δεν έχανε ευκαιρία να τους βλάψει και δευτερευόντως 

οι Ιταλοί στρατιώτες, που επέταξαν όλο το νησί. Το επεισόδιο αυτό ήταν μια καλή 

αφορμή για να συζητήσουμε ότι οι κακοί και οι καλοί άνθρωποι μπορούν να 

απαντηθούν παντού και ότι δεν έχουν μία συγκεκριμένη μορφή ή εθνικότητα: 

-Άρα; Δεν είναι μόνο οι Ιταλοί κακοί, ε; 

-Όχι. Είναι και οι Έλληνες. 

-Όλοι;  

-Όχι όλοι. Κάποιοι. Όπως κάποιοι Ιταλοί είναι καλοί. 
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Αναζητήσαμε, επίσης, μέσα στο κείμενο και γεγονότα που έχουν συμβεί 

πραγματικά και δεν είναι αποκύημα της φαντασίας της συγγραφέα. Από τα πρώτα 

σημεία που αναγνώρισε η Εύη και εντοπίσαμε στο κείμενο ήταν ο πόλεμος με τους 

Ιταλούς και σε συζήτηση για το τι έχει ακούσει στο σχολείο για τον πόλεμο αυτόν, 

ήξερε να κατονομάσει την ημερομηνία του πολέμου, τις πλευρές και το γιατί έγινε. 

Είχε δυσκολία, ωστόσο, να αναγνωρίσει τους συμμάχους της Ελλάδας.  

-Ας δούμε λίγο την ιστορία που μαθαίνεις στο σχολείο και την ιστορία που μαθαίνουμε 

εμείς εδώ. Την επέτειο του πολέμου και το «ΌΧΙ» πώς το γιορτάζετε στο σχολείο; 

-Κάνουμε γιορτή και κάνουμε διάφορα πράγματα.. Ζωγραφίζουμε..  

-Σε ποιο σημείο στο κείμενο μπορούμε να εντοπίσουμε κάτι το οποίο ίσως να ήταν 

βασισμένο σε πραγματική ιστορία αλλά να μην έγινε στην πραγματικότητα;  Όπως ας 

πούμε το «ΌΧΙ» στους Ιταλούς; 

-Η ιστορία της Φλωρής, τότε που προσπαθούσε να μάθει πιάνο στην κόρη του μπακάλη. 

Το κωμικό στοιχείο στην περιγραφή της ανικανότητας της μικρής να μάθει έστω και 

ελάχιστες νότες ψυχαγωγεί τον αναγνώστη και είναι κάτι που του εντυπώνεται. Είναι, 

ακόμα, αρκετά εμφανές το μη ιστορικό στοιχείο του επεισοδίου, παρόλο που η χρονική 

περίοδος στην οποία συμβαίνει αποτελεί μια πραγματικότητα. 

 

Για την επόμενη συνάντηση, ανατέθηκε στην Εύη να βρει τι πολύτιμο 

αντικείμενο θα επέλεγε να δώσει για ανταλλαγή, αν ήταν αναγκασμένη να το κάνει 

για να πάρει τρόφιμα. 

8η συνάντηση 

Ενότητα: «Η ιστορία της Σοφίας και του Οδυσσέα – Ο Οδυσσέας τότε και τώρα» (σελ. 

136-157) 

Στόχοι: 

• Να παρατηρήσουμε το πώς επηρεάζει τη συγγραφέα η ελληνική μυθολογία 

• Να μάθουμε να εντοπίζουμε ομοιότητες ανάμεσα σε δύο χαρακτήρες 

Πορεία συνάντησης: 

Η ενότητα αυτή αποτελεί μια μικρή παρεμβολή στην κύρια ιστορία και σκοπό έχει 

να παρατηρήσουμε και την εξέλιξη άλλων δευτερευόντων χαρακτήρων, εκτός από την 
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εξέλιξη των πρωταγωνιστών της ιστορίας. Αφορά τον απελπισμένο έρωτα της Σοφίας 

και του Οδυσσέα, που δεν ευοδώθηκε αρχικά, καθώς ο Οδυσσέας ήταν φτωχός και 

έπρεπε να πάει να δουλέψει σε άλλη χώρα. Αφού διαβάσαμε την ενότητα, 

αναζητήσαμε με την Εύη σε ποια ιστορία μπορεί να βασίστηκε η συγγραφέας από την 

αρχαία μυθολογία. Η απάντηση προδόθηκε ήδη από το κείμενο κι έτσι αναλύσαμε την 

αγάπη του Οδυσσέα και της Πηνελόπης: 

-Μπορείς να βρεις ομοιότητες ανάμεσα στη Σοφία και την Πηνελόπη; 

-Και οι δύο περίμεναν πολύ καιρό τον άντρα τους να γυρίσει… Δεν ήθελαν να 

ξαναπαντρευτούν… Και νιώθανε μοναξιά μόνες τους και δεν μιλάγανε σε κανέναν.  

Τα σημεία που καταδείκνυαν τις ομοιότητες αυτές υπογραμμίστηκαν στο κείμενο. 

9η συνάντηση 

Ενότητα: «Η γερμανική κατοχή και η τιμωρία του «κακού» (σελ. 158-166) 

Στόχοι: 

• Να παρατηρήσουμε πως εκφράζεται το ιστορικό γεγονός μέσα από διαφορετικά 

μυθιστορήματα 

• Να μάθουμε να ξεχωρίζουμε το ιστορικό από το φανταστικό στοιχείο μέσα στο 

μυθιστόρημα 

• Να μάθουμε να εντοπίζουμε την προοικονομία μέσα στο κείμενο 

• Να χρησιμοποιήσουμε την προσφυγική ιδιότητα των Σαμιωτών μετά τους 

βομβαρδισμούς για να ενισχύσουμε την ενσυναίσθηση του αναγνώστη. 

 

Πορεία συνάντησης: 

Η ενότητα αυτή αναφέρεται στο τέλος του ελληνοϊταλικού πολέμου, στη γερμανική 

κατοχή που ακολούθησε και στο πως αντιμετωπίστηκε από το χωριό στη Σάμο. 

Αρχικά, ξεκινήσαμε να εντοπίζουμε τα προμηνύματα του επερχόμενου πολέμου με 

τους Γερμανούς και τα σημειώσαμε στο κείμενο. Επειδή έχουμε συναντήσει 

προοικονομίες και σε προηγούμενες ενότητες, η Εύη δεν δυσκολεύτηκε να τις 

αναγνωρίσει μέσα στο κείμενο. Ρόλο σ’ αυτό έπαιξε κι ότι η συγγραφέας δηλώνει 

ξεκάθαρα το μήνυμα ότι ο κίνδυνος πλησιάζει. 
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 Στο σημείο του βομβαρδισμού της Σάμου, επικεντρωθήκαμε στο ότι οι Σαμιώτες 

που επιβίωσαν, τελικά βρέθηκαν πρόσφυγες στις γειτονικές χώρες, προκειμένου να 

γλιτώσουν από τον κατακτητή.  

-Τι σου θυμίζει αυτό, Εύη; 

-Ε, τους δικούς μας πρόσφυγες!  

-Είδες, αυτοί δεν ήθελαν να βοηθήσουν όλοι τους πρόσφυγες όταν έφτασαν στην περιοχή 

τους, και τώρα βρέθηκαν κι αυτοί πρόσφυγες σε άλλη χώρα. Ποιος θα τους βοηθήσει 

αυτούς; 

-Άρα πρέπει να βοηθάμε. Όπως η καπετάνισσα. 

-Ακριβώς. Πρέπει να θυμόμαστε ότι κι εμείς έχουμε υπάρξει πρόσφυγες στο παρελθόν 

και γνωρίζουμε πολύ καλά από τα βάσανά τους. 

 Σε αυτό το σημείο στρέψαμε την προσοχή στο θέμα της ιστορίας της χώρας. 

Αναζητήσαμε με τη μαθήτρια από που μαθαίνουμε την ιστορία και καταλήξαμε στα 

ιστορικά βιβλία, τα οποία έχουν γραφτεί από ιστορικούς μετά από έρευνα των 

ευρημάτων από το παρελθόν. Συζητήσαμε για τη μορφή των ιστορικών ευρημάτων, τα 

οποία μπορεί να είναι στοιχεία τέχνης όπως ζωγραφιές, αμφορείς, τοιχογραφίες και 

εστιάσαμε κυρίως στις εφημερίδες και τα βιβλία που γράφτηκαν παλαιότερα. 

Αναλύσαμε τη φύση των εφημερίδων και κοιτάξαμε δείγματα παλαιότερων 

εφημερίδων που κοινοποιούσαν ιστορικά γεγονότα όπως την έναρξη του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου, τον ελληνοϊταλικό πόλεμο και την Μικρασιατική Καταστροφή. 

Κατόπιν συγκρίναμε τις σύγχρονες και τις παλιές αναφορικά με τα περιεχόμενα και τη 

μορφή τους. Οι ομοιότητες που συγκεντρώσαμε ήταν το μέγεθος τους, το υλικό 

κατασκευής τους και οι φωτογραφίες που χρησιμοποιούν. Οι διαφορές είναι ότι οι 

σύγχρονες χρησιμοποιούν περισσότερο την έγχρωμη εικόνα και τις φωτογραφίες για 

να διανθίσουν τα κείμενά τους, όπως επίσης και το ότι οι σύγχρονες δεν είναι 

γραμμένες στην καθαρεύουσα. 

 Ακολούθως, συγκρίναμε τα ιστορικά βιβλία και τα ιστορικά μυθιστορήματα για 

να δούμε πως αποτυπώνουν το ιστορικό γεγονός σε αντίθεση με τις εφημερίδες.  

-Τι διαφορά έχουν τα βιβλία από τις εφημερίδες όταν έχουν να κάνουν με την ιστορία; 

-Δεν έχουν εικόνες… Μιλάνε αλλιώς… Και το βιβλίο έχει και φαντασία μέσα. 

-Μιλάνε αλλιώς,  ποιοι; 

-Στις εφημερίδες. 
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-Πώς γράφουν εκεί δηλαδή; 

-Πιο σοβαρά. 

Συγκρίναμε τον τρόπο με τον οποίο ανακοίνωσε η συγγραφέας την έναρξη του 

πολέμου με τους Γερμανούς και το πως το ανακοίνωσαν οι εφημερίδες του τότε.  

-Πώς ανακοινώνει η συγγραφέας στο βιβλίο ότι ξεκινάει ο πόλεμος; Και πώς οι 

εφημερίδες που είδαμε πριν; 

-Στο βιβλίο μίλαγαν μεταξύ τους και το συζητούσανε.  

-Πώς το λένε αυτό, όταν συζητάνε κάποιοι και παραθέτουμε τα λόγια τους όπως είναι; 

-Ευθύς λόγος! 

-Σωστά. Μόνο αυτό έχει εκεί; 

-Όχι, έχει και πλάγιο. 

-Στις εφημερίδες; 

-Έχει μόνο πλάγιο.  

-Τι άλλη διαφορά έχει το βιβλίο από την εφημερίδα σε αυτό το γεγονός; 

-Το βιβλίο σε ταξιδεύει εκεί… ενώ η εφημερίδα απλά στο λέει. 

Ως σημείο αναφοράς διαβάσαμε ένα άρθρο εφημερίδας που αφορούσε στην στάση των 

εφημερίδων για τη Μικρασιατική Καταστροφή. Μιλήσαμε, ακόμα, για τη γραμμή που 

μπορεί να ακολουθήσει μια εφημερίδα (φιλοκυβερνητική ή όχι).  

-Πώς θα παρουσίαζες εσύ τον ερχομό των προσφύγων στην δική σου εφημερίδα; 

-Θα έλεγα στους ανθρώπους να βοηθήσουνε τους πρόσφυγες. 

Το γεγονός ότι η Εύη προτίμησε να είναι υποστηρικτική με τους πρόσφυγες και να 

παροτρύνει τους αναγνώστες της να τους βοηθήσουν είναι ενδεικτικό ότι η 

ενσυναίσθηση για όσα περνούν οι πρόσφυγες του τότε έχει αυξηθεί. Είναι σε θέση να 

αναγνωρίσει ότι χρειάζονται βοήθεια απ’ όλους.  

Εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία για να διαβάσουμε ένα παράλληλο κείμενο, 

συγκεκριμένα ένα κομμάτι από το βιβλίο Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου, της Άλκης 

Ζέη. Επιλέχθηκε το κεφάλαιο «Η φριχτή πολιτεία» (σελ. 154-159), το οποίο περιγράφει 

το πως ζούσαν την πείνα οι άνθρωποι στην πόλη κατά τη διάρκεια της γερμανικής 
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κατοχής. Ακολούθως, εντοπίσαμε διαφορές ανάμεσα στην πόλη της Αθήνας και στο 

νησί της Σάμου.  

-Πού πέρασε πιο ήπια ο πόλεμος, στην Αθήνα ή στην Σάμο; 

-Στη Σάμο. 

-Γιατί; 

-Ε, γιατί οι άνθρωποι εκεί βοηθούσαν πιο πολύ ο ένας τον άλλον. Και εκεί μπορούσαν να 

φυτέψουν κάτι για να φάνε, ενώ στην Αθήνα όχι. 

 Ύστερα από το τέλος του γερμανικού πολέμου, η έκρηξη στο πλοίο «Ασλάν» 

άφησε πολλά θύματα πίσω του, κι ένα από αυτά ήταν και ο Νώντας. Η μαθήτρια 

δέχτηκε με μεγάλη ευχαρίστηση το τέλος του χαρακτήρα, καθώς έτρεφε αντιπάθεια γι’ 

αυτόν και τις πράξεις του. Ωστόσο, ο αποκεφαλισμός του ήταν κάτι που την σόκαρε, 

όπως και ο απαγχονισμός της Φλωρής.  

-Στεναχωρήθηκες για τη Φλωρή; 

-Ναι, δεν μ’ άρεσε που πέθανε, ήταν καλή. 

-Γιατί πιστεύεις ότι η συγγραφέας αποφάσισε να έχει αυτή την τύχη ο Νώντας; 

-Ε, γιατί ήταν κακός και έπαθε αυτό που του άξιζε, αλλά κι επειδή στις ιστορίες πάντα 

υπάρχει ένα καλό τέλος.  

Φανερώνονται σε αυτό το σημείο οι επιρροές της δομής του παραμυθιού αλλά και της 

παραμυθικής δομής του μυθιστορήματος, σύμφωνα με τις οποίες ο αναγνώστης 

περιμένει να έχει ένα καλό τέλος μετά από τόσους αγώνες των πρωταγωνιστών. Για το 

παιδί πάντα ο καλός δικαιώνεται, δίνοντας για παράδειγμα το παραμύθι της 

Σταχτοπούτας. Στο τέλος της ιστορίας υπάρχει ένα καλό τέλος για τον ήρωα και την 

τιμωρία του κακού. 
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10η συνάντηση 

Ενότητα: «Τα γεγονότα του Εμφυλίου – Πώς επηρέασαν τους πρόσφυγες» (σελ. 166-

182) 

Στόχοι: 

• Να διδαχθούμε ιστορικά στοιχεία για τον εμφύλιο πόλεμο 

• Να καταδείξουμε τις αιτίες που προκαλούν έναν εμφύλιο πόλεμο και να 

συμπεράνουμε ότι κάθε διχασμός έχει μόνο επιπτώσεις 

 

Πορεία συνάντησης: 

Αρχικά εξηγήσαμε τους λόγους για τους οποίους συνέβη ο εμφύλιος και 

διαχωρίσαμε τα στρατόπεδα στα οποία χωρίστηκαν οι Έλληνες για να αποφύγουμε 

τυχόν παρανοήσεις, καθώς στην Ε’ Δημοτικού οι μαθητές δεν έχουν διδαχθεί για τον 

εμφύλιο. Η καθαρεύουσα που είχε σε σημεία το κείμενο δυσκόλεψε την μαθήτρια, 

επειδή είναι ένα είδος γλώσσας με το οποίο δεν έχει ξαναέρθει σε επαφή. Ο διάλογος 

μεταξύ του Πυθαγόρα και του Γιωργάκη, που αντιπροσώπευαν την μετριοπάθεια και 

τα άκρα αντίστοιχα, βοήθησε να ζωντανέψουν τα επιχειρήματα της κάθε πλευράς. 

  Αναζητήσαμε τους τρόπους με τους οποίους η συγγραφέας επιχείρησε να μας 

δώσει να καταλάβουμε το μέγεθος του πόνου που προξένησε ο εμφύλιος πόλεμος 

στους Έλληνες.  

-Πώς μας δίνει η συγγραφέας να καταλάβουμε το τι πέρασαν οι Έλληνες στον εμφύλιο; 

-Ε, από αυτά που έπαθε ο Γιωργάκης. Κι από το ότι οι δικοί του ανησυχούν γι’ αυτόν, που 

μετά εξορίζεται. 

-Τι πιστεύεις ότι θα του συμβεί εκεί; 

-Δεν ξέρω. Μάλλον θα πεθάνει. Φοβάμαι πως θα πεθάνει. 

Η μαθήτρια συγχρονίζει τα συναισθήματά της με τα δικά τους. Ο λόγος γι’ αυτό είναι 

ότι πρόκειται για τους χαρακτήρες με τους οποίους δέθηκε και παρακολούθησε εδώ και 

τόσες σελίδες. Αισθάνεται την αγωνία τους και φοβάται για την τύχη τους σαν να είναι 

μέλη της οικογένειάς της. Αυτός είναι και ο λόγος που η ιστορική μαρτυρία και η 

αναδιήγηση των βιωμάτων είναι σημαντικό να αξιοποιούνται στη λογοτεχνία. Μέσω 

αυτής της αξιοποίησης, δημιουργείται μία γέφυρα μεταξύ του παρελθόντος και του 
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παρόντος του αναγνώστη, έτσι ώστε τα συναισθήματα να συγχρονίζονται. Τα ίδια 

συναισθήματα, δηλαδή, που νιώθουν κι οι ίδιοι οι ήρωες για τον Γιωργάκη αλλά και 

όλοι οι Έλληνες που ενεπλάκησαν στον εμφύλιο. Η συμπεριφορά της Φρειδερίκης στη 

μικρή Βαγγελίτσα αντιπροσωπεύει όλη τη στάση της βασιλικής οικογένειας προς τον 

ελληνικό λαό. Ο τρόπος με τον οποίο μίλησε στο παιδί φανερώνει στο παιδί-

αναγνώστη τον χαρακτήρα αυτού του πολιτικού προσώπου. 

-Πώς σου φαίνεται η Φρειδερίκη από αυτά που διαβάσαμε; Ήταν με τον βασιλιά αυτή. 

-Μα πώς μιλάει έτσι στο μωρό;! Δεν μ’ αρέσει καθόλου. 

-Έτσι ένιωθαν τότε οι βασιλιάδες για τους κομμουνιστές. 

Χρησιμοποιώντας το επεισόδιο μεταξύ Βαγγελίτσας και Φρειδερίκης, η συγγραφέας 

διδάσκει με έμμεσο και χιουμοριστικό τρόπο ιστορικά στοιχεία. 

 Η ιστορία της Μερόπης και της Ευτέρπης ήταν μία καλή ευκαιρία να 

ενισχύσουμε την ενσυναίσθηση της μαθήτριας και την βοήθεια προς τον συνάνθρωπο.  

-Τι θα έκανες για να βοηθήσεις μια φίλη σου που της συνέβη κάτι ανάλογο; 

-Θα της έκανα παρέα και θα την έκανα να γελάει, για να νιώσει καλύτερα. 

 Η ανάπτυξη της αλληλεγγύης και της βοήθειας προς τον φίλο είναι, άλλωστε, η αρχή 

για την ανάπτυξη της αλληλεγγύης προς τον ξένο. 

 Σε αυτή την ενότητα αναφερθήκαμε, ακόμα, στα είδη του αφηγητή. Εξηγήσαμε 

τι σημαίνει πρωτοπρόσωπος και τριτοπρόσωπος αφηγητής, πως τους αναγνωρίζουμε 

στο κείμενο και τι εξυπηρετεί το κάθε είδος. 

-Εμείς τι αφήγηση έχουμε σ’ αυτό το βιβλίο, Εύη; 

-Πρωτοπρόσωπη. Αλλά αλλάζει κάθε φορά. 

-Κάθε πότε; 

-Σε κάθε κεφάλαιο. 

Αφιερώθηκε, τέλος, λίγος χρόνος στο επεισόδιο της μικρής Βαγγελίτσας με τη 

βασίλισσα Φρειδερίκη. Αφού εξηγήθηκε στην Εύη ποιο ήταν αυτό το ιστορικό πρόσωπο 

και τι ρόλο είχε. 

-Τι θα ζητούσες εσύ αν συναντούσες τη βασίλισσα σήμερα; 

-Τι θα έκανα; Τίποτα. 
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-Δεν θα της έλεγες κάτι; 

-Όχι. 

Το παιδί είχε μια ελαφρά δυσκολία να καταλάβει τη βαρύτητα του ρόλου της 

βασίλισσας Φρειδερίκης, γι’ αυτό της εξηγήθηκε ότι για εκείνη την εποχή η βασίλισσα 

ήταν κάτι αντίστοιχο του πρωθυπουργού που έχουμε σήμερα. Την βοήθησε 

περισσότερο να σκεφτεί τι θα ζητούσε από το σημερινό πρωθυπουργό. 

-Θα ζητούσα να κάνει ειρήνη σ’ όλο τον κόσμο, μαζί με άλλους (εννοώντας 

συνεργαζόμενος με τους άλλους ηγέτες του κόσμου).  

-Σκέψου λίγο τη μητέρα της Βαγγελίτσας. Πώς θα αντιδρούσες εσύ αν το παιδί σου έκανε 

κάτι τέτοιο; 

-Ε, μάλλον θα το μάλωνα. Γιατί ήταν ντροπή αυτό που έκανε. 

 

11η συνάντηση 

Ενότητα: «Επίλογος – Το μήνυμα του βιβλίου» (σελ. 182-189) 

Στόχοι: 

• Συνόψιση των περιπετειών που έζησαν οι πρόσφυγες και ταξινόμησή τους από 

το γενικό στο προσωπικό, από τις πρώτες έως τις τελευταίες, από το εύκολο στο 

δύσκολο 

• Εξαγωγή συμπεράσματος για το τι μήνυμα θέλει να στείλει η συγγραφέας με το 

τέλος του μυθιστορήματος 

• Διερεύνηση και αξιοποίηση των συναισθημάτων που μας προξένησε το τέλος 

του βιβλίου 

• Διερεύνηση και εφαρμογή των πράξεων και των στάσεων που μας 

διαμορφώνουν από δω και πέρα τα όσα αποκομίσαμε από το βιβλίο  

• Σύνδεση των γεγονότων που διαβάσαμε με το σήμερα 

• Διαχωρισμός του ιστορικού και του φανταστικού στοιχείου μέσα σε ένα ιστορικό 

μυθιστόρημα 
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Πορεία συνάντησης: 

Αυτή η συνάντηση είχε περισσότερο χαρακτήρα απολογισμού. Επιχειρούμε να 

αξιοποιήσουμε την επεκτατική ιδιότητα της λογοτεχνίας, για την οποία μίλησε ο Iser. 

Θα χρησιμοποιήσουμε τα όσα αποκομίσαμε από την ανάγνωση του μυθιστορήματος 

και τα μηνύματα που προέκυψαν από το φανταστικό στοιχείο που έδωσε η 

συγγραφέας στην αφήγηση, για να επιδράσουμε θετικά στις ζωές των προσφύγων στη 

χώρα μας και να γίνουμε μέρος της αλλαγής και της λύσης του πραγματικού 

προβλήματος. Αφού συνοψίσαμε τα γεγονότα των τελευταίων σελίδων, είδαμε την 

κατάληξη των πρωταγωνιστών του βιβλίου. Η Εύη παρατήρησε λίγο αλλαγμένο τον 

χαρακτήρα του Γιωργάκη, ο οποίος γύρισε από τη Μακρόνησο. Την απουσία χαράς και 

την αλλαγή του την απέδωσε στους φόβους του ότι δεν θα ήταν αποδεκτός από την 

οικογένειά του με τον γυρισμό του. Στη συνέχεια, προχωρήσαμε στο θέμα του σεισμού:  

-Μήπως γνωρίζεις να μου πεις αν ο σεισμός έγινε στην πραγματικότητα ή αν τον 

επινόησε η συγγραφέας; 

-Δεν ξέρω. Αλλά μάλλον πως είναι πραγματικότητα, γιατί τα περισσότερα που γίνονται 

στο βιβλίο έχουν γίνει. 

-Ακόμα και η Βαγγελιώ, ο Γιωργάκης, η Φωτεινή; 

-Ε, αυτοί μπορεί και να μην υπήρχαν. 

Με την απάντηση αυτή καταλαβαίνουμε ότι η συγγραφέας έχει κάνει σαφή την 

ιστορική πραγματικότητα για την οποία γράφει και για την αλήθεια όσων 

εκτυλίσσονται στο βιβλίο, παρόλο που κάποια πρόσωπα είναι φανταστικά.  

Σχετικά με την επιστροφή των πρωταγωνιστών στη σπηλιά της γοργόνας, 

αξιοποιήσαμε το αίσθημα του μυστηρίου που μας άφησε η συγγραφέας για να 

εξαγάγουμε τα δικά μας συμπεράσματα όσον αφορά το τι έγινε στο τέλος με τη 

σπηλιά. 

-Πιστεύεις ότι διατηρούνται ακόμα τα στέφανα με τους λεμονανθούς κάτω από τα βράχια 

που κάλυψαν τη σπηλιά; 

-Ναι! 

-Τι νομίζεις ότι τα βοηθάει να διατηρηθούν; 

-Είναι η γοργόνα με τη μαγεία της που τα κρατάει ζωντανά. 
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Από την απάντησή της φαίνεται πόσο ακολουθούν τα παιδιά-αναγνώστες το 

παραμυθικό στοιχείο του μυθιστορήματος και το αφήνουν να τα καθοδηγήσει.  

Έπειτα κατατάξαμε τις περιπέτειες των προσφύγων από την αρχή ως το τέλος. 

-Αν σου έλεγα να μου πεις με τη σειρά όλες τις δοκιμασίες των προσφύγων από την αρχή 

μέχρι το τέλος, τι θα μου έλεγες; 

-Πρώτα ήταν που έφυγαν από τη Σμύρνη. Μετά που ήρθαν εδώ και δεν τους ήθελε 

κανείς. Μετά ήταν οι πόλεμοι. 

-Ποιοι πόλεμοι; 

-Με τους Ιταλούς και τους Γερμανούς. Μετά ήταν ο σεισμός. Αυτά. 

-Τώρα θέλω να τις κατατάξουμε σε πιο προσωπικές. Πες μου ποιες νομίζεις ότι ήταν 

δοκιμασίες που επηρέασαν μόνο ένα πρόσωπο. 

-Η Φλωρή που πέθανε από τους Ιταλούς. Η Φωτεινή που αρρώστησε το παιδί της. Ο 

Γιωργάκης που πήγε στη Μακρόνησο. 

-Για άλλους χαρακτήρες θυμάσαι κάτι; 

-Θυμάμαι που η γιαγιά Βαγγελιώ έπρεπε να δουλεύει στην αρχή και δεν ήξερε καλά. 

-Πολύ ωραία. Θυμάσαι γενικές περιπέτειες των προσφύγων; Από αυτές που τους 

επηρέασαν όλους. Ακόμα και τους πρόσφυγες που εμείς δεν βλέπαμε στο βιβλίο. 

-Ε, σίγουρα το ότι τους έδιωξαν από τη Σμύρνη και όταν πρωτοήρθαν εδώ, που 

δυσκολευόντουσαν. Δεν είχανε να φάνε, δεν είχανε σπίτι, τους βρίζανε. 

-Σωστά. 

 Το τέλος της ιστορίας είναι ένα χαρούμενο τέλος και ζητήθηκε από την Εύη να 

το δείξει αυτό, χρησιμοποιώντας σημεία μέσα από το κείμενο, τα οποία 

υπογραμμίσαμε. Η Εύη υπέδειξε τις εικόνες της ευτυχισμένης ζωής του νησιού που 

ζωγραφίζει η συγγραφέας, δηλαδή τα γεμάτα καφενεία και ζαχαροπλαστεία, τα 

παιδιά που έπαιζαν στην πλατεία, τα παιδικά πάρτυ κ.α.  

-Γιατί βγαίνουν περισσότερο τώρα οι άνθρωποι, απ’ ότι παλιά; 

-Γιατί έχουν περισσότερα λεφτά να δώσουν απ’ ότι παλιά και ότι τώρα δεν φοβούνται να 

κυκλοφορήσουν.  
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Από την απάντησή της διαφαίνεται ότι η συγγραφέας έχει κάνει πολύ ξεκάθαρο το 

κλίμα τρόμου και στέρησης που πέρασαν οι κάτοικοι του νησιού τα προηγούμενα 

χρόνια των πολέμων. 

 Στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου συζητήσαμε το μήνυμα αισιοδοξίας που 

στέλνει η Φωτεινή με τη σκέψη της να κρατήσει τα σημάδια που της άφησαν τα 

βάσανα για να θυμάται και με τη θέλησή της να συνεχίσουν όλοι να ελπίζουν, να 

αγαπούν και να συγχωρούν.  

-Ξέρεις την έκφραση «ο χρόνος είναι γιατρός»; 

-Ναι, σημαίνει ότι θες χρόνο για να σου περάσει κάτι. 

-Για σένα είναι αλήθεια; Αφού η Φωτεινή λέει πως έχει σημάδια απ’ όσα πέρασε.  

-Ε, δεν θα την πειράζουν τα σημάδια της, αφού τα δέχεται και τα αγαπά και ο χρόνος της 

τα γιάτρεψε.  

-Εσύ τι θα έκανες αν είχες ανάλογες εμπειρίες; θα ήθελες να τις ξεχάσεις ή να τις 

κρατήσεις στη μνήμη σου και να συμφιλιωθείς με αυτές; 

-Το δεύτερο, γιατί είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε το παρελθόν και την ιστορία.  

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και η τελευταία σελίδα του βιβλίου.  

 Αφού τελειώσαμε την ανάλυση του βιβλίου, αναλύσαμε μαζί γραπτώς το πως οι 

ήρωες του βιβλίου ωριμάζουν και αλλάζουν μέσα από τις δοκιμασίες που πέρασαν. 

Επικεντρωθήκαμε αρχικά στη γιαγιά Βαγγελιώ, τη Φωτεινή και τη Φλωρή αλλά άφησα 

την Εύη ελεύθερη να γράψει για όποιον άλλον ήθελε αυτή. Όμως αποδείχθηκε ότι 

δυσκολευόταν να εκφράσει τη σκέψη της στο χαρτί σε αυτή την ερώτηση, γι’ αυτό το 

κείμενο που έγραψε έγινε με βοήθεια από εμένα. Η Εύη μίλησε για τις δυσκολίες που 

έζησαν οι πρόσφυγες και τη διαφορετική ζωή που έκαναν εδώ, ενώ έγραψε και για τη 

μικρή Βαγγελίτσα, η οποία δεν έζησε τα βάσανα που έζησαν οι γονείς της και ο 

χαρακτήρας της άλλαξε μόνο επειδή μεγάλωσε. Συμπληρώσαμε, επιπλέον, ένα μικρό 

σχεδιάγραμμα σχετικά με την παρουσίαση του βιβλίου, στο οποίο έπρεπε να 

συμπληρώσουμε τον τίτλο, τον συγγραφέα, τους ήρωες του βιβλίου, την πλοκή κ.α. 

Όλα αυτά βρίσκονται στο παράρτημα της εργασίας. 

Ύστερα, πήραμε αληθινές φωτογραφίες από τον ερχομό των προσφύγων μετά 

την Μικρασιατική Καταστροφή και τις εξηγήσαμε. Παρατηρήσαμε παιδιά στις 

φωτογραφίες και τα κάναμε αντιστοιχίες με χαρακτήρες του βιβλίου. Για παράδειγμα, 

ένα αγόρι στις φωτογραφίες θύμισε στην Εύη τον Πυθαγόρα από το μυθιστόρημα. Στη 
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συνέχεια, η Εύη ανέλαβε να τις αντιστοιχίσει με κομμάτια του βιβλίου που να 

περιγράφουν αυτό που δείχνει το βιβλίο. Επαναφέραμε την κουβέντα στους 

σύγχρονους πρόσφυγες και συζητήσαμε με την Εύη για τις δικές τους δυσκολίες κατά 

τον ερχομό τους εδώ: 

-Εύη, ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες που έρχονται εδώ σήμερα; 

-Ε, περνάνε τη θάλασσα και πνίγονται. Μετά φτάνουν εδώ και πεινάνε. Δεν έχουν σπίτι, 

δεν τους θέλει κανείς. 

-Σου θυμίζει κάτι αυτό; 

-Ναι, όσα διαβάζαμε τόσον καιρό. 

Αναζητήσαμε φωτογραφίες στο διαδίκτυο που να απεικονίζουν τους πρόσφυγες να 

φτάνουν στα νησιά και τις εκτυπώσαμε. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήσαμε παλιές και 

σύγχρονες φωτογραφίες που απεικονίζουν τον ερχομό των προσφύγων στα ελληνικά 

νησιά και φτιάξαμε δύο κολλάζ φωτογραφιών. Τα κολλάζ βρίσκονται στο παράρτημα 

της εργασίας. 

 Ύστερα διαβάσαμε άρθρα από το διαδίκτυο τα οποία αναφέρουν τους αριθμούς 

των προσφύγων που κατακλύζουν το βόρειο Αιγαίο και συζητήσαμε με την Εύη γιατί 

είναι τόσο σημαντικό να συζητείται αυτό το ζήτημα μέσω των αφηγήσεων του τότε και 

του τώρα, καθώς και τους  τρόπους που μπορούμε να βρούμε για να βοηθήσουμε τους 

πρόσφυγες του σήμερα να σταθούν στα πόδια τους και να έχουν μία αξιοπρεπή 

προσαρμογή στον νέο τους τόπο, είτε η παραμονή τους είναι προσωρινή είτε μόνιμη.  

-Ποιο μήνυμα θα ήθελαν να στείλουν όλοι αυτοί που γράφουν για τους πρόσφυγες, Εύη; 

Τι μας λένε οι περιπέτειές τους; 

-Ότι περνάνε δύσκολα και πρέπει να τους βοηθάμε. 

-Για πες μου πώς ακριβώς περνάνε δύσκολα. 

-Ε, γιατί έρχονται από πόλεμο και δεν έχουν τίποτα. Και φτάνουν εδώ και δεν ξέρουν 

τίποτα για τη χώρα. Δεν ξέρουν να μιλάνε. Και πεινάνε κιόλας. 

-Ναι, αυτά που είπες είναι περιπέτειες που περνάνε όλοι οι πρόσφυγες. Τώρα που 

διαβάσαμε γι’ αυτές και ξέρουμε τις ελλείψεις τους και το πως νιώθουν, ξέρεις κανέναν 

τρόπο για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε; 

-Να μαζέψουμε ρούχα που δεν φοράμε πια και να τους τα στείλουμε.  

-Πώς θα τα στείλουμε; 



 

[126] 

 

-Να πούμε σε κάποια ταχυδρομική εταιρεία που να στέλνει δωρεάν ρούχα στους 

πρόσφυγες. 

-Ξέρεις καμία τέτοια; 

-Έχω ακούσει στην τηλεόραση ότι υπάρχουν μερικές. 

Πράγματι μαζέψαμε ρούχα που δεν χρησιμοποιούνται πια για να τα στείλουμε στους 

πρόσφυγες. Η συλλογή των ρούχων έγινε σε συνεργασία με τη μητέρα της, η οποία 

πρόθυμα δέχτηκε να δώσει αυτά που δεν χρησιμοποιούν πια και είναι σε καλή 

κατάσταση. Συλλέχθηκε μία τσάντα με παιδικά ρούχα και αμέσως μετά κάναμε 

αναζήτηση στο διαδίκτυο για να βρούμε ταχυδρομική εταιρεία που να παρέχει δωρεάν 

συσκευασία και αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. Αφού εντοπίσαμε μία, πήγαμε να 

παραδώσουμε τα ρούχα την επόμενη μέρα μαζί με την Εύη στον χώρο της. 

 Ένας ακόμα τρόπος που πρότεινε η Εύη ήταν να προσφέρουμε τα σπίτια που δεν 

χρησιμοποιούνται σε πρόσφυγες και να μοιραζόμαστε τα σπίτια και το μπάνιο μας, 

όπως έκανε η καπετάνισσα. Παρατηρείται εδώ ότι οι πράξεις των χαρακτήρων του 

βιβλίου μπορούν να δώσουν το παράδειγμα στους αναγνώστες για το πως πράττει 

ένας φιλάνθρωπος σε καιρούς ανθρωπιστικής κρίσης. Σε περίπτωση που τελειώσουν 

τα καταλύματα, η Εύη πρότεινε να τους στρώνουμε κάτω με δικά μας σκεπάσματα. 

 Τέλος, αναπαραστήσαμε έναν διάλογο δύο συμμαθητριών που μαθαίνουν ότι 

έρχονται προσφυγόπουλα στο σχολείο τους και ψάχνουν ιδέες για το τι δώρο θα τους 

έκαναν για καλωσόρισμα. Ο διάλογος βρίσκεται στο παράρτημα της εργασίας. 
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3. Συμπεράσματα έρευνας 

 

Σε όλη την πορεία της έρευνας, καθώς και μετά την διεκπεραίωσή της, στόχος 

ήταν να αλλάξει στάση το παιδί απέναντι στην ανθρωπιστική κρίση που έχει να 

αντιμετωπίσει η χώρα με τον ερχομό των προσφύγων. Πιστεύω ότι μέσω της 

ανάγνωσης του μυθιστορήματος, τις συζητήσεις, τις εργασίες και τις δραστηριότητες 

που κάναμε, το παιδί-αναγνώστης είχε την ευκαιρία να μάθει για τις συνθήκες στις 

οποίες ζουν όλοι όσοι έρχονται αντιμέτωποι με το τέρας του πολέμου, τόσο στο 

παρελθόν όσο και τώρα. Τα σημερινά παιδιά έχουν την τύχη να ζουν σε ειρηνικές 

εποχές και δεν έχουν ιδιαίτερη επαφή με τις καταστάσεις που ζουν όσοι γίνονται 

πρόσφυγες. Γι’ αυτό είναι ιδιαίτερη ανάγκη να έρχονται σε επαφή με μυθιστορήματα 

ιστορικά που τους διηγούνται, μέσω των χαρακτήρων τους, τη φρίκη και τα βάσανα 

που αναγκάζονται να περνούν οι πρόσφυγες των εθνικών και των εμφυλίων πολέμων. 

Είναι απαραίτητο να γνωρίζουν οι μαθητές το παρελθόν τους και την ιστορία τους για 

να μπορέσουν να αποφύγουν μελλοντικά παρόμοιες καταστροφές. 

 Το μυθιστόρημα Η σπηλιά της γοργόνας είναι απολύτως κατάλληλο για να 

γνωστοποιήσει στους μαθητές όλα όσα χρειάζονται να ξέρουν για τη Μικρασιατική 

Καταστροφή και τις συνέπειές της, καθώς και το τι ακολούθησε τα επόμενα χρόνια. 

Είναι μία περιληπτική απόδοση της ελληνικής ιστορίας μέσα από τις ζωές και τα μάτια 

των προσφύγων που έζησαν στην Ελλάδα μετά το 1922. Το γεγονός, όμως, ότι 

αναφέρει αρκετά γεγονότα τα οποία οι μαθητές ηλικίας Δημοτικού δεν έχουν διδαχθεί, 

το καθιστά λίγο δύσκολο στην ανάγνωση για τέτοιες ηλικίες. Το βιβλίο είναι 

κατηγοριοποιημένο στη «Συλλογή Περιστέρια» των εκδόσεων Πατάκη, που το καθιστά 

κατάλληλο για ηλικίες 10 ετών και άνω. Με την εμπειρία αυτής της έρευνας είδα ότι η 

μαθήτρια μου, ετών έντεκα, δυσκολευόταν να κατανοήσει τα ιστορικά γεγονότα που 

περιγράφονταν στο βιβλίο και που δεν είχε διδαχθεί, παραδείγματος χάρη ο εμφύλιος 

πόλεμος, ο βομβαρδισμός της Σάμου, η βασιλική οικογένεια και ο μεγάλος σεισμός 

που έγινε στο νησί. Ακόμα, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούσε η συγγραφέας φάνηκε 

να μη γίνεται πλήρως κατανοητό από ένα εντεκάχρονο παιδί, καθώς περιείχε λέξεις 

που δεν χρησιμοποιούνται συχνά στον καθημερινό προφορικό και γραπτό λόγο. 

Επιπλέον, η συγγραφέας χρησιμοποιούσε γλαφυρές και αιματηρές εικόνες για να 

περιγράψει τον ανθρώπινο πόνο και  την απώλεια που έζησαν οι πρόσφυγες με το 

πέρασμα των χρόνων. Αυτές οι εικόνες ήταν λίγο σκληρές για ένα κορίτσι έντεκα 

ετών. Θα πρότεινα, λοιπόν, στα μελλοντικά εγχειρήματα με αντικείμενο το 
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συγκεκριμένο ανάγνωσμα, να εφαρμοστεί σε ηλικίες 13-14 ετών και άνω, λόγω του 

σκληρού περιεχομένου του. 

 Παρά το σκληρό περιεχόμενό του σε ορισμένες σελίδες, το μυθιστόρημα 

κατάφερε άνετα να περιγράψει στον μαθητή τις συνθήκες στις οποίες έζησαν οι 

πρόσφυγες του τότε και αυτό ήταν εξαιρετική βοήθεια στο να καταλάβει τη ζωή των 

σύγχρονων προσφύγων και να δράσει γι’ αυτό. Μέσα από τις ιστορίες των 

χαρακτήρων, η ιστορία από απρόσωπη και μακρινή, γίνεται άμεση και εντυπώνεται 

στη μνήμη του αναγνώστη. Η χρησιμότητά του είναι διττή: πρώτον, το παιδί μαθαίνει 

για την ιστορία του σε μία εποχή την οποία τα σχολικά εγχειρίδια έχουν σχεδόν 

αποκλείσει εντελώς από το περιεχόμενό τους και δεύτερον, μέσα από αυτό κατανοεί 

τον ανθρώπινο πόνο σε τέτοιο βαθμό, που το κάνει να συνειδητοποιεί ότι είναι 

αναγκαίο τέτοιες καταστάσεις να μην ξανασυμβούν ποτέ. Αλλά ακόμα κι αν συμβούν 

ξανά, τότε το παιδί θα ξέρει τα προβλήματα των προσφύγων και τι πρέπει να κάνει 

για να δράσει αποτελεσματικότερα. 

 Με την σωστή καθοδήγηση και συνδυασμένο με το κατάλληλο παράλληλο 

υλικό, όπως άρθρα εφημερίδων, φωτογραφίες και βίντεο από το παρελθόν και το 

παρόν, το μυθιστόρημα αυτό μπορεί να αποδώσει πιστά στον μαθητή την ιστορική 

πραγματικότητα, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα το φανταστικό, το κωμικό και το 

παραμυθικό στοιχείο για να ψυχαγωγήσει τον αναγνώστη του. Ωστόσο, η καθοδήγηση 

με έναν ενήλικα, είτε εκπαιδευτικό είτε γονέα, είναι σημαντική αφού θα βοηθήσει 

στην κατανόηση των δύσκολων νοημάτων του κειμένου, όπως το πλήθος των 

ονομάτων και των σχέσεων μεταξύ τους, καθώς και των άγνωστων λέξεων που 

έρχονται από μία άλλη εποχή. 

 Πιστεύω ότι μετά την έρευνα και την συνανάγνωση η μαθήτρια απέκτησε 

γνώσεις και στάσεις ζωής που δεν είχε πριν. Ακόμα κι αυτές που είχε ήδη, όπως το 

αίσθημα αλληλεγγύης προς τον πλησίον της, έγιναν πιο στοχευμένες και 

συγκεκριμένες, με σκοπό και σχέδιο. Αυτό φαίνεται στον τρόπο που σχολιάζει τα 

γεγονότα που διαβάζουμε, τα συναισθήματα που της δημιουργούνται και στις λύσεις 

που προτείνει για τα προβλήματα των προσφύγων.  Συγκεκριμένα σημεία που το 

καταδεικνύουν αυτό είναι η στεναχώρια της για τον τρόπο που αποδοκιμάζονται 

αδικαιολόγητα οι πρόσφυγες από τους ντόπιους, για τον σχολικό εκφοβισμό που 

υφίστανται τα παιδιά των προσφύγων, για το θάνατο της Φλωρής, που είναι ένας 

φανταστικός χαρακτήρας, όλα αυτά δείχνουν μία ευαισθησία που δημιουργήθηκε προς 

το θέμα. Το δέσιμο με τους χαρακτήρες διαφαίνεται από την αντιπάθεια που τρέφει 

για τον χαρακτήρα του Νώντα, ο οποίος τους φέρεται άσχημα σε κάθε ευκαιρία, χωρίς 
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εμφανή λόγο. Προτείνει να φιλοξενήσει πρόσφυγες στο δικό της σπίτι σε περίπτωση 

που χρειαστεί, το οποίο δείχνει έναν στοχευμένο αλτρουισμό και αλληλεγγύη προς τον 

συνάνθρωπο που έχει ανάγκη. Συμμετείχε με ενθουσιασμό στη συλλογή ρούχων που 

δεν χρειάζεται πια και στην αποστολή τους με το ταχυδρομείο, γιατί αισθάνθηκε ότι 

βοηθάει πρακτικά και προσωπικά στο να γίνει η αλλαγή. Ο συνάνθρωπος που πρέπει 

να βοηθήσει αποκτά πλέον μορφή και όνομα και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να  τον 

βοηθήσει γίνεται συγκεκριμένος, με σκοπό και με σχέδιο. Οι πρόσφυγες για τους 

οποίους ακούει στην τηλεόραση γίνονται απτοί, με οικογένειες, συναισθήματα και 

ιστορία πίσω τους. Η βοήθεια που θα τους παρέχει γίνεται συγκεκριμένα υλικά αγαθά 

που είτε τους λείπουν είτε έχουν σκοπό να τους δώσουν μια ανύψωση του ηθικού τους 

(π.χ. μια ζωγραφιά για καλωσόρισμα στο σχολείο σε ένα προσφυγόπουλο). Σε αυτό 

βοήθησαν οι προσωπικές ιστορίες που μας διηγήθηκε το βιβλίο και οι χαρακτήρες που 

παρουσιάστηκαν μπροστά μας και μας μίλησαν για τις εμπειρίες τους, τον πόνο τους, 

τα συναισθήματα που είχαν και πως ορθοπόδησαν τελικά και συνέχισαν τις ζωές τους. 

Ωστόσο, από γλωσσικής πλευράς, η μαθήτρια έμεινε στάσιμη στην ανάπτυξη του 

λεξιλογίου της, καθώς μέσα στο μυθιστόρημα περιέχονταν αρκετές λέξεις που δεν 

χρησιμοποιεί η ίδια στον καθημερινό της λόγο στο σχολείο και στο σπίτι, επομένως και 

δεν τις αφομοίωσε. 

 Επίσης, ύστερα από την ανάγνωση του βιβλίου η μαθήτρια έμαθε πλέον για ένα 

κομμάτι της ιστορίας της το οποίο ήταν άγνωστο σε εκείνη. Μετά από όλα αυτά τα 

ιστορικά στοιχεία που παρέθεσε το βιβλίο, η μαθήτρια γνωρίζει για τους Βαλκανικούς 

πολέμους, τη Μεγάλη Ιδέα και το πως οδήγησαν στην Μικρασιατική Καταστροφή και 

το πως έγιναν οι μικρασιάτες Έλληνες πρόσφυγες σε έναν τόπο που δεν τους 

αναγνώριζε για δικούς του. 

 Ακόμα κι εγώ προσωπικά ως ερευνήτρια είχα την ευκαιρία να δω τι χρειάζεται 

μια έρευνα για να διεκπεραιωθεί σωστά, πως γίνεται η σωστή αναζήτηση υλικού και 

ποιο είναι τελικά το κατάλληλο υλικό για να συνοδέψει αυτό το ανάγνωσμα και να 

συμπληρώσει την αναγνωστική εμπειρία. Ακόμα, είχα την ευκαιρία να μάθω μέσα από 

την ανάγνωση αυτού του βιβλίου, το πώς είδαν την ελληνική ιστορία οι ίδιοι οι 

άνθρωποι που την έζησαν. Έμαθα το πως ξαναστάθηκαν στα πόδια τους, όχι μόνο μία 

φορά μετά την Μικρασιατική Καταστροφή, αλλά πολλές, ύστερα από κάθε πόλεμο 

που ακολούθησε ύστερα κι έπληξε την Ελλάδα.  Τέλος, αυτό που μου εντυπώθηκε 

περισσότερο ήταν το μεγαλόψυχο μήνυμα των τελευταίων σελίδων, σύμφωνα με το 

οποίο δεν χρειάζεται να μισείς αυτόν που σου προξένησε τον πόνο και τον σπαραγμό, 
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αλλά είναι απαραίτητο να θυμάσαι και να μην ξεχνάς την ιστορία σου, ώστε να 

αποτρέψεις να ξανασυμβούν στο μέλλον ο πόνος και ο σπαραγμός του παρελθόντος. 

 Είναι σημαντικό να αναφερθεί και ο ρόλος που έπαιξε η θεωρία στο χτίσιμο 

αυτής της έρευνας. Οι θεωρίες αισθητικής πρόσληψης κι ανταπόκρισης είχαν κεντρική 

θέση στο στήσιμό της και οι ερωτήσεις που τέθηκαν στη μαθήτρια βασίστηκαν σ’ 

αυτές. Μετά το πέρας της ερευνητικής διαδικασίας, διαπιστώσαμε ότι οι θεωρίες 

αισθητικής πρόσληψης κι ανταπόκρισης είναι ιδανικές για έρευνες που αφορούν στην 

εξατομικευμένη φροντίδα και στην αξιοποίηση της λογοτεχνίας στην εκπαίδευση, 

καθώς παρέχουν το πλαίσιο για να στρέψουμε το ενδιαφέρον της έρευνας στο μαθητή 

και πώς αυτός εκλαμβάνει το κείμενο που διαβάζουμε, πώς το κρίνει και πώς το 

ερμηνεύει. Η πρόσληψη του κειμένου από το μαθητή μάς προσφέρει στοιχεία, τα οποία 

μπορούμε να επεκτείνουμε και να παραλληλίσουμε με άλλα, δίνοντας στο μαθητή την 

ευκαιρία να διευρύνει τους ορίζοντές του και τον τρόπο σκέψης του για θέματα που 

αφορούν εκείνον και το περιβάλλον του, όπως αυτό του σύγχρονου προσφυγικού. 

 Τέλος, η μέθοδος της έρευνας-δράσης δίνει την δυνατότητα σε τέτοιου είδους 

έρευνες να αναδείξουν και να αξιοποιήσουν τα συμπεράσματά τους με τρόπους 

πρακτικούς, που έχουν αντίκρισμα στο πρόβλημα το οποίο επεξεργάζονται. Μέσω της 

έρευνας-δράσης, μπορέσαμε με τη μαθήτρια να αναζητήσουμε λύσεις και να δράσουμε 

κατά του προβλήματος που εξετάσαμε. Με την αποστολή ρούχων στους πρόσφυγες 

που έχουν ανάγκη, μπήκε ένα λιθαράκι στην μεγάλη προσπάθεια να βελτιωθούν οι 

συνθήκες ζωής τους. 

Η έρευνα αυτή είναι μόνο ένα μικρό δείγμα του πως μπορεί η λογοτεχνία να 

αξιοποιηθεί για να βελτιστοποιήσει τη διδακτική διαδικασία σε όλους του τομείς. Στο 

μέλλον θα μπορούσαν να υπάρξουν κι άλλες παρόμοιες, με μεγαλύτερο αριθμό 

ερευνητικών αντικειμένων, όπως για παράδειγμα μία ολόκληρη τάξη. Επίσης, σε 

μελλοντικά εγχειρήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν άλλα αναγνώσματα, 

μέσα από τις πολλές επιλογές που υπάρχουν για τη Μικρασιατική Καταστροφή στην 

ελληνική παιδική λογοτεχνία. 
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Επίλογος 

Κάθε τέλος είναι μια ευκαιρία για νέα αρχή. Ελπίζω αυτή η έρευνα και τα 

αποτελέσματά της να αποτελέσει τη σπίθα για να ασχοληθούν κι άλλες παρόμοιες με 

την αξία της λογοτεχνίας και το πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτιστοποίηση 

της διδακτικής διαδικασίας σε όλους τους τομείς. Θα ήταν χρήσιμο να δούμε 

περισσότερες έρευνες στο μέλλον με διαφορετική προσέγγιση στο ιστορικό τραύμα 

μέσα από τη λογοτεχνία και την διδακτική αξιοποίησή της στη σχολική τάξη. Το 

συγκεκριμένο εγχείρημα με έκανε πλουσιότερη σε γνώσεις και εμπειρίες, όπως επίσης 

και τη μαθήτριά μου Εύη. Ελπίζω κι άλλοι ερευνητές να δώσουν την ίδια ευκαιρία σε 

μαθητές τους και στους εαυτούς τους. 
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Παράρτημα 

Σχεδιάγραμμα παρουσίασης βιβλίου: 
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Κείμενο θεατρικού σκετς: 

Σενάριο: Οι πρόσφυγες μόλις έχουν αρχίσει να καταφτάνουν με τις βάρκες στις ακτές 

της Σάμου και οι κάτοικοι ξεκινούν να τους αντιλαμβάνονται. Ένας υπάλληλος του 

Δημαρχείου του νησιού τρέχει να μεταφέρει τα νέα στον Δήμαρχο του νησιού και να 

πάρει εντολές για το τι πρέπει να γίνει. 

(χτύπος στην πόρτα) 

Δήμαρχος: Ναι; Έλα παιδί μου, πέρνα 

Υπάλληλος: Δήμαρχε, Δήμαρχε! Η Σάμος έχει γεμίσει με δεν ξέρω κι εγώ πόσους 

πρόσφυγες! Δεν θα έπρεπε να κάνετε κάτι; 

Δ - Πού βρέθηκαν οι πρόσφυγες παιδί μου; 

Υ - Ήρθαν όλοι από τη Σμύρνη, που έγινε η καταστροφή με τους Τούρκους κι ήρθαν 

όλοι στο πιο κοντινό νησί. 

Δ - Μάλιστα. Και πόσοι είναι; 

Υ - Είναι πάρα πολλοί, πολλές χιλιάδες. 

Δ - Χριστέ μου, έχουμε τόσες χιλιάδες πρόσφυγες στο νησί μου; Σε τι κατάσταση είναι; 

Υ - Είναι όλοι έξω στην παραλία, δεν τους βοηθάει κανείς και προσπαθούν να 

επιβιώσουν. 

Δ - Δεν γίνεται αυτό, κάτι πρέπει να κάνουμε! Τι προτείνεις να κάνουμε; 

Υ - Μήπως να τους φτιάχνατε κάποιο πανδοχείο να μείνουν; 

Δ - Το πανδοχείο θα πάρει μήνες, πρέπει να κάνουμε κάτι τώρα! 

Υ - Να τους φτιάξουμε καλύβες; 

Δ - Ναι, καλύτερα αυτό. Τι άλλο, τι άλλο; 

Υ - Να τους δώσουμε και κουβέρτες; 

Δ -  Μπράβο, πάρα πολύ καλή ιδέα! Να τους δώσουμε και φαγητό! 

Υ - Ναι, να πούμε στους Σαμιώτες να μαγειρέψουν και να τους φιλοξενήσουν! 

Δ - Και τι, τώρα όλοι αυτοί θα κάτσουν εδώ; Δεν γίνεται! Τι να κάνουμε, να τους 

κρατήσουμε ή να τους διώξουμε; 

Υ - Να τους μοιράσουμε σε όλη την Ελλάδα! 

Δ - Μπράβο, έτσι να γίνει. Αλλά ποιος θα τους πάει εκεί; 

Υ - Να μιλήσουμε με τους Σαμιώτες εμπόρους! 

Δ - Καλή ιδέα, μπράβο υπάλληλέ μου! Εμπρός, να στρωθούμε στη δουλειά τώρα! 
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Κείμενο διαλόγου δύο συμμαθητριών: 

Σενάριο: Δύο συμμαθήτριες μαθαίνουν ότι θα έρθουν παιδιά των προσφύγων φέτος 

στο σχολείο τους και συζητούν για το θέμα. 

-Καλημέρα Ελευθερία! 

-Καλημέρα Εύη! 

-Τα ‘μαθες ότι θα έρθουν προσφυγόπουλα στο σχολείο μας; 

-Ναι, μου το είπαν οι γονείς μου. 

-Εγώ σκέφτομαι να τους κάνω ένα δώρο. 

-Τι δώρο θες να τους κάνεις; 

-Δεν ξέρω, γιατί κι αυτοί έχουν περάσει πολλά πράγματα μέσα από τους πολέμους και 

τους διωγμούς. 

-Λογικά, αφού δεν θα έχουν πολλά λεφτά τώρα που ήρθαν εδώ θα τους έκανα.. 

-Κανένα ρούχο, εγώ. 

-Εγώ θα τους κάνω δώρο ό, τι χρειάζονται για το σχολείο, ας πούμε μπλοκ ζωγραφικής 

και μαρκαδόρους για τα καλλιτεχνικά. 

-Εγώ σκέφτομαι να δώσω κάποια βιβλία, σχολικά. Να πάμε να τους τα αγοράσουμε. 

-Εγώ θα’ θελα να τους δώσω και κάτι πολύ ελληνικό. 

-Να του δώσουμε μια καρφίτσα με την ελληνική σημαία να το βάζουνε στην τσάντα 

τους! Αλλά θα έχουνε τσάντες τώρα που θα έρθουν στο σχολείο; 

-Εγώ έχω πολλές, έχω μια ντουλάπα τσάντες, μπορώ να τους τις δώσω. 

-Ωραία, αυτό μπορείς να κάνεις, να τους δώσεις μια παλιά σου τσάντα με την 

καρφίτσα απάνω. 

-Μπορούμε και να συνεργαστούμε, να τους δώσεις εσύ τις καρφίτσες κι εγώ την 

τσάντα. 

-Καλή ιδέα, σύμφωνοι! 
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Εξώφυλλα παλαιών εφημερίδων για ιστορικά γεγονότα 
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Φωτογραφίες από τους πρόσφυγες του 1922 που αντιστοιχίσαμε με το κείμενο: 
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Σύγχρονα άρθρα για τους πρόσφυγες της Συρίας: 
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Κολλάζ φωτογραφιών: 
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Εργασία της μαθήτριας για τις αλλαγές των χαρακτήρων μέσα από τις 

δοκιμασίες τους: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[141] 

 

Βιβλιογραφία 

 

• Αθανασιάδης Χ. (2015), Τα αποσυρθέντα βιβλία, Εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 

• Αναγνωστόπουλος Β. Δ. (2001), Ιδεολογία και παιδική λογοτεχνία, Εκδ. 

Καστανιώτης, Αθήνα 

• Αναγνωστοπούλου Β. Δ. (1996), Τάσεις και εξελίξεις της παιδικής λογοτεχνίας, 

Αθήνα, Εκδ. Οι Εκδόσεις των Φίλων 

• Δημαράς  Κ. Θ. (1956), Ιστορίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας – Από τις πρώτες 

ρίζες ως την εποχή μας, Εκδ. Ίκαρος, Αθήνα  

• Ζερβού Α. (1999), Λογοκρισία και Αντιστάσεις στα κείμενα των παιδικών μας 

χρόνων: ο Ροβινσώνας, η Αλίκη και το Παραμύθι χωρίς όνομα, ανάγνωση από μια 

ενήλικη, Εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 

• Ζερβού Α. (2017), Η Λογοτεχνία στο Σχολείο: Συνανάγνωση και πνευματική 

ενηλικίωση [πανεπιστημιακές σημειώσεις]. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα 

Επιστημών Αγωγής, Χειμερινό εξάμηνο 2016-2017, Ρέθυμνο 

• Ζερβού Α. (2003), Το παιχνίδι της ποιητικής δημιουργίας στην Ιλιάδα και την 

Οδύσσεια: Για μια θεωρία της ομηρικής ποιητικής, Αθήνα, Εκδ. Ινστιτούτο του 

βιβλίου-Α. Καρδαμίτσα 

• Ιακώβ Δ. (2004), Ζητήματα λογοτεχνικής θεωρίας στην Ποιητική του Αριστοτέλη, 

Αθήνα, Εκδ. Στιγμή 

• Κατσαρού Ε. & Τσάφος Β. (2003), Από την έρευνα στη διδασκαλία: Η εκπαιδευτική 

έρευνα δράσης, Εκδ. Σαββάλας, Αθήνα 

• Καψωμένος Ε. Γ. (2003), Αφηγηματολογία: Θεωρία και μέθοδοι ανάλυσης της 

αφηγηματικής πεζογραφίας, Αθήνα, Εκδ. Πατάκη 

• Κεφαλογιάννης Δ. (2005), Οδοιπορικό, Εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 

• Κουκουλομμάτης Δ. (2002), Παιδαγωγικές, ψυχολογικές και φιλοσοφικές 

ανιχνεύσεις σε κείμενα της λογοτεχνίας, Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα 



 

[142] 

 

• Λουπά Χ. (2003), Μετά την καταστροφή: Σμύρνη – Κατοχή: Μαρτυρία, Εκδ. 

Ιωλκός, Αθήνα 

• Μίλτον Γκ. (2008),  Χαμένος παράδεισος, Σμύρνη 1922 : η καταστροφή της 

μητρόπολης του μικρασιατικού ελληνισμού, Εκδ. Μίνωας, Αθήνα 

• Νικολουδάκη - Σουρή Ε. (2003), Της Κρήτης… Αφηγηματολογικές προσεγγίσεις, 

Ηράκλειο, Εκδ. Τυποκρέτα 

• Νικολουδάκη – Σουρή Ε. (2017), Το διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων 

σπουδών ως χώρος συνάντησης της ιστορίας και της λογοτεχνίας ενός τόπου 

[πανεπιστημιακές σημειώσεις]. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστημών 

Αγωγής, Χειμερινό εξάμηνο 2016-2017, Ρέθυμνο 

• Παπαδάτος Γ. (2009), Παιδικό βιβλίο και φιλαναγνωσία: θεωρητικές αναφορές και 

προσεγγίσεις, Αθήνα, Εκδ. Πατάκης 

• Πάτσιου Β. & Καλογήρου Τζ. (2013), Η δύναμη της λογοτεχνίας. Διδακτικές 

προσεγγίσεις – αξιοποίηση διδακτικού υλικού (Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο), Εκδ. 

Gutenberg, Αθήνα 

• Πολίτης Λ. (1980), Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Εκδ. Μορφωτικού 

Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 

• Πολύζου Α. (2009). «Η Έρευνα-Δράση ως μαθησιακή και ερευνητική 

μεθοδολογία» Στο Μ. Πουρκός (επιμ.) Τέχνη, παιχνίδι, αφήγηση: ψυχολογικές και 

ψυχοπαιδαγωγικές διαστάσεις (σελ. 573-606), Εκδ. Τόπος, Αθήνα 

• Πολυζώη Γ. (2013), Αυτό που ζήσαμε μαζί: Διδακτική προσέγγιση του ποιήματος 

με σκοπό την καλλιέργεια και ανάπτυξη της ενσυναίσθησης. Στο Πάτσιου Β. & 

Καλογήρου Τζ., Η δύναμη της λογοτεχνίας. Διδακτικές προσεγγίσεις – αξιοποίηση 

διδακτικού υλικού (Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο), Εκδ. Gutenberg, Αθήνα 

• Πολίτη Τζ. (2004), Δοκίμια για το ιστορικό μυθιστόρημα: Σταθμοί στην εξέλιξη του 

είδους, Αθήνα, Εκδ. Άγρα 

• Πυργιωτάκης Ι. Ε. (2011), Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη, Εκδ. Πεδίο, 

Αθήνα  

• Σαχίνης Α. (1981) Ιστορικό μυθιστόρημα, Θεσσαλονίκη, Εκδ. Κωνσταντινίδη 



 

[143] 

 

• Σωτηρίου Δ. (1975), Η Μικρασιατική καταστροφή και η στρατηγική του 

ιμπεριαλισμού  στην Ανατολική Μεσόγειο, Εκδ. Κέδρος, Αθήνα  

• Χατσεριάν Κ. (2008), Στη Σμύρνη το 1922: Μεταξύ πυρός, ξίφους και θαλάσσης, 

Εκδ. Πατάκη, Αθήνα 

• Ψυρούκης Ν. (2000), Η Μικρασιατική καταστροφή, Εκδ. Αιγαίον Κουκίδα, 

Λευκωσία 

• Beaton R. (1996), Εισαγωγή στη Νεότερη Ελληνική Λογοτεχνία, Εκδ. Νεφέλη, 

Αθήνα 

• Bremond C. (1991), Θεωρία της αφήγησης, Αθήνα, Εκδ. Εξάντας 

• Daiches D. (1981), Critical approaches to literature, Longman, London/New York 

• Elliot J. (1993), Action Research for Educational Change, Open University Press, 

Philadelphia 

• Glass C. (2016) Η Συρία φλέγεται. Το Ισλαμικό κράτος και ο θάνατος της Αραβικής 

Άνοιξης, Εκδ. Διάμετρος, Αθήνα 

• Greimas A.J. (1984), Structural Semantics: an attempt at a method, Lincoln, University of 

Nebraska Press 

• Hirschson R. (1998), Heirs of the Greek catastrophe the social life of Asia Minor refugees in 

Piraeus, Berghahn Books, New York 

• Holub R. (2004), Θεωρία της πρόσληψης: μία κριτική εισαγωγή (μτφρ. 

Τσακοπούλου Κ.), Εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα 

• Housepian Dobkin M. (2014), Σμύρνη  1922: Η καταστροφή μιας πόλης, Εκδ. 

Παπαδόπουλος, Αθήνα 

• Iser W. (1978), The act of reading: a theory of aesthetic response, Routledge and Keagan 

Paul, London 

• Iser W. (1989), Prospecting: From Reader Response to Literary Anthropology, The Johns 

Hopkins University Press, Baltimore and London 

• Jauss H. R. (1995), Η θεωρία της πρόσληψης: τρία μελετήματα, Εκδ. Βιβλιοπωλείον 

της Εστίας, Αθήνα 



 

[144] 

 

• Levi-Strauss C. (1973), Structural Anthropology, New York, Penguin Books 

• Norton D. E. (2007), Μέσα από τα μάτια ενός παιδιού: Εισαγωγή στην παιδική 

λογοτεχνία, Αθήνα, Εκδ. Επίκεντρο 

• O’Sullivan E. (2010), Συγκριτική παιδική λογοτεχνία, Αθήνα, Εκδ. Επίκεντρο 

• Propp V. (1991), H διαμάχη του Κ. Λέβι-Στρως με τον Β.Γ. Προπ και άλλα κείμενα, 

Αθήνα, Α. Καρδαμίτσα 

• Rodari G. (2003), Γραμματική της φαντασίας: Εισαγωγή στην τέχνη να επινοείς 

ιστορίες, Αθήνα, Εκδ. Μεταίχμιο 

• Rosenblatt L. M. (1978), The Reader. The Text. The poem. The transactional Theory 

of the Literary Work, Southern Illinois University Press, USA 

• Todorov T. (1996), Ο εκπατρισμένος, Εκδ. Πόλις, Αθήνα 

• Ureneck L. (2016), Η μεγάλη φωτιά, Εκδ. Ψυχογιός, Αθήνα 

• Vitti M. (1978), Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας (μτφρ. Μ Ζορμπά), Εκδ. 

Οδυσσέας, Αθήνα 

 

Διαδικτυακές πηγές 

 

• Αγτζίδης Β. (2013, 15 Σεπτεμβρίου). Εμπόριο οστών: Οταν οι κεμαλιστές 

θησαύριζαν από λείψανα θυμάτων. Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία. Ανακτήθηκε 

4/2/2017 από: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=385632 

• Γερός Δ. (Μάρτιος, 28/2016). Η Λέσβος, οι πρόσφυγες και πολλά ερωτήματα. Η 

Καθημερινή. Ανακτήθηκε στις 10/2/2017 από: 

http://www.kathimerini.gr/854585/gallery/epikairothta/ellada/h-lesvos-oi-prosfyges-

kai-polla-erwthmata 

• Γεωργιοπούλου Τ. (Μάρτιος, 1/2016). Αναζητούνται επιπλέον εγκαταστάσεις 

φιλοξενίας. Η Καθημερινή. Ανακτήθηκε στις 10/2/2017 από: 

http://www.kathimerini.gr/851338/article/epikairothta/ellada/anazhtoyntai-epipleon-

egkatastaseis-filo3enias 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=385632
http://www.kathimerini.gr/854585/gallery/epikairothta/ellada/h-lesvos-oi-prosfyges-kai-polla-erwthmata
http://www.kathimerini.gr/854585/gallery/epikairothta/ellada/h-lesvos-oi-prosfyges-kai-polla-erwthmata


 

[145] 

 

• «Γιώργος Σεφέρης: Τα σπίτια που είχα μού τα πήραν» (2012, Σεπτέμβριος 2). 

Ανακτήθηκε 1/12/2016 από: http://many-books.blogspot.gr/2012/09/blog-post.html 

• Δεμιράκη Μ. (1997) Η Θεσσαλονίκη των προσφύγων μέσα από επιλεγμένα 

πεζογραφήματα του Γιώργου Ιωάννου. Στο E. Close & M. Tsianikas, Greek Studies 

in Australia: Research Perspectives: Proceedings of the 1st Biennial Conference of Greek 

Studies, Flinders University, September 1997 (σελ. 174-195), Adelaide, Flinders 

University Department of Languages – Modern Greek. Ανακτήθηκε 27/12/2016 από: 

http://hdl.handle.net/2328/25621 

• Εθνικό Κέντρο Βιβλίου 

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=164 

• Ζαφειρόπουλος Π. (Ιανουάριος, 26/2017). Οι πρόσφυγες στην Ελλάδα δεν «είδαν» 

τα εκατομμύρια της Ε.Ε. Ανακτήθηκε στις 10/2/2017 από: 

http://www.skai.gr/news/greece/article/337213/dw-oi-prosfyges-sthn-ellada-den-

eidan-ta-ekatommyria-ths-ee/ 

• Θεολογίτης Γ. (Σεπτέμβριος, 27/2016). Το δράμα των προσφύγων του 1922. 

Ανακτήθηκε στις 10/2/2017 από: http://www.imerodromos.gr/prosfyges-1922/ 

• Ιστορικό αρχείο της τηλεοπτικής εκπομπής Μηχανή του Χρόνου 

www.mixanitouxronou.gr/ 

• Καμούζης Δ. (2011) Βιβλιοκρισίες: Onur Yildrim. Diplomacy and Displacement. 

Reconsidering the Turco – Greek Exchange of Populations, 1922 – 1934. Δελτίο 

Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τεύχος 17, σελ. 339-342. Ανακτήθηκε στις 

25/1/2017 από: http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms 

• Κανίστρας Η. (Μάρτιος, 3/2016). Καταυλισμός προσφύγων πάνω στο κύμα. Η 

Καθημερινή. Ανακτήθηκε στις 10/2/2017 από: 

http://www.kathimerini.gr/854853/article/epikairothta/ellada/kataylismos-

prosfygwn-panw-sto-kyma 

• Κατσίκη – Γκιβάλου Α. (2015), Βιωμένη πραγματικότητα, μαρτυρία και Ιστορία 

στο νεότερο παιδικό και εφηβικό λογοτεχνικό βιβλίο. Κείμενα, τεύχος 21. 

Ανακτήθηκε 25/1/2016 από: http://keimena.ece.uth.gr  

• Λακάσας Α., (Δεκέμβριος, 25/2015) Σχολικά βιβλία που κόπηκαν ως έργα ψεύδους. 

Η Καθημερινή. Ανακτήθηκε 31/1/2017 από: 

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=164
http://www.skai.gr/news/greece/article/337213/dw-oi-prosfyges-sthn-ellada-den-eidan-ta-ekatommyria-ths-ee/
http://www.skai.gr/news/greece/article/337213/dw-oi-prosfyges-sthn-ellada-den-eidan-ta-ekatommyria-ths-ee/
http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms


 

[146] 

 

http://www.kathimerini.gr/843495/article/politismos/vivlio/sxolika-vivlia-poy-kophkan-ws-

erga-yeydoys 

• Μπασκόζος Γ.Ν. (2010), Ηλίας Βενέζης – Η ελεγεία του πόνου στο  «Νούμερο 

31328». Το Βήμα.. Ανακτήθηκε 3/12/2016 από: http://www.tovima.gr/books-

ideas/article/?aid=353917 

• Περιοδικό Η Λέξη 

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=488&IssuesList=1&

magazine=%CE%97%20%CE%9B%CE%AD%CE%BE%CE%B7 

• Περιοδικό Νέα Εστία 

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=488&IssuesList=1&

magazine=%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20%CE%95%CF%83%CF%84%CE%AF%C

E%B1 

• Περιοδικό Το Δέντρο 

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=488&IssuesList=1&

magazine=%CE%A4%CE%BF%20%CE%94%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%C

E%BF 

• Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα 

http://www.greek-language.gr/ 

• Σακελλαρόπουλος Τ. (2012, 15 Σεπτεμβρίου). 1922, το χρονικό ενός ξεριζωμού. Τα 

Νέα. Ανακτήθηκε στις 4/2/2017 από: www.tanea.gr 

• Σπυροπούλου Χ. (2012), Η Μικρασιατική καταστροφή στη λογοτεχνία. Διάστιχο, 

2012. Ανακτήθηκε 1/12/2016 από: http://diastixo.gr/arthra/357-i-mikrasiatiki-

katastrofi-sti-logotexnia  

• Τηλεοπτικό σποτ του ΚΕΘΙ για την ένταξη των προσφυγόπουλων στα σχολεία 

(2017). Ανακτήθηκε στις 31/8/2018 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ia0X_vj3Zc4 

 

• Τζιόβας Δ. (2017), Η ηθική της ανάγνωσης, συνέντευξη στον Γ. Ν. Μπασκόζο. Ο 

αναγνώστης, 2017. Ανακτήθηκε 26/8/2018 από 

https://www.oanagnostis.gr/δημήτρης-τζιόβας-η-ηθική-της-ανάγνωση/ 

http://www.greek-language.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=Ia0X_vj3Zc4
https://www.youtube.com/watch?v=Ia0X_vj3Zc4
https://www.oanagnostis.gr/δημήτρης-τζιόβας-η-ηθική-της-ανάγνωση/


 

[147] 

 

• Alderman L. (2016, 17 Αυγούστου). Greek Villagers Rescued Migrants. Now They 

Are the Ones Suffering. The New York Times. Ανακτήθηκε στις 6/11/2017 από: 

https://www.nytimes.com 

• Cave D. (2017, 1 Νοεμβρίου). Refugees, made visible. The New York Times. 

Ανακτήθηκε στις 6/11/2017 από: https://www.nytimes.com 

• Daley S. (2015, 4 Αυγούστου). On island of Lesbos, a microcosm of Greece’s other 

crisis: migrants. The New York Times. Ανακτήθηκε στις 6/11/2017 από: 

https://www.nytimes.com 

• Demirozu, D. (2011). Το 1922 και η προσφυγιά στην ελληνική και την τουρκική 

αφήγηση. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 17, 123-149. Ανακτήθηκε 

στις 12/7/2018 από: http://dx.doi.org/10.12681/deltiokms.13 

• Etter D. (2016) Ode to Lesbos, the villagers who helped refugees – in pictures. The 

Guardian, ανακτήθηκε 26/1/2017 από: 

https://www.theguardian.com/world/gallery/2016/oct/05/ode-to-lesvos-the-villagers-

who-helped-refugees-in-pictures 

• Genette G. (1997) Paratexts: Thresholds of interpretation, Cambridge University Press,  

Cambridge.Ανακτήθηκε στις 29/6/2018 από: 

https://books.google.gr/books?id=AmWhQzemk2EC&pg=PA55&hl=el&source=gbs_t

oc_r&cad=4#v=onepage&q=title&f=false 

• Kirli, B. K. (2005), Forgetting the Smyrna Fire, History Workshop Journal, No. 60, 

 Oxford University Press, σελ. 25–44. Ανακτήθηκε 28/11/2016 από 

http://hwj.oxfordjournals.org/content/60/1/25.full 

• Kitsantonis N. (2017). Greece pressured to improve migrants’ living conditions. The 

New York Times. Ανακτήθηκε στις 6/11/2017 από: https://www.nytimes.com 

• Minder R. (2016, 7 Νοεμβρίου). Saving Refugees on the Mediterranean: a Luxury 

Yacht With a New Purpose. The New York Times. Ανακτήθηκε στις 6/11/2017 από: 

https://www.nytimes.com 

• Stewart M. (2004), Catastrophe at Smyrna, History Today, Vol. 54 (No.7), σελ. 27-33. 

Ανακτήθηκε 27/11/2016 από: 

http://search.proquest.com/openview/019cd449258cc7d803a985d233bd717c/1?pq-

origsite=gscholar 

https://www.nytimes.com/
https://www.nytimes.com/
https://www.nytimes.com/
https://www.theguardian.com/world/gallery/2016/oct/05/ode-to-lesvos-the-villagers-who-helped-refugees-in-pictures
https://www.theguardian.com/world/gallery/2016/oct/05/ode-to-lesvos-the-villagers-who-helped-refugees-in-pictures
http://hwj.oxfordjournals.org/content/60/1/25.full
https://www.nytimes.com/
http://search.proquest.com/openview/019cd449258cc7d803a985d233bd717c/1?pq-origsite=gscholar
http://search.proquest.com/openview/019cd449258cc7d803a985d233bd717c/1?pq-origsite=gscholar


 

[148] 

 

• Yilmaz K. (2007) Historical Empathy and Its Implications for Classroom Practices in 

Schools, The History Teacher, Vol. 40 (No. 3), σελ. 331-337 

 

 

Λογοτεχνικά έργα 

 

• Αθανασιάδης Τ. (1999), Τα παιδιά της Νιόβης, Εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 

Αθήνα 

• Βαλτινός Θ. (2000), Βαλκανικοί – ’22, Το συναξάρι του Ανδρέα Κορδοπάτη (δεύτερο 

βιβλίο), Εκδ. Ωκεανίδα, Αθήνα 

• Βενέζης Η. (2006), Αιολική γη, Εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα  

• Βενέζης Η. (2010), Γαλήνη, Εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 

• Βενέζης Η. (2008), Το νούμερο 31328, Εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 

• Γιασάρ Κ. (1999), Η ιστορία ενός νησιού, Εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 

• Γρηγοριάδου – Σουρέλη Γ. (1990), Ο μεγάλος αποχαιρετισμός, Εκδ. Ψυχογιός, 

Αθήνα  

• Γρηγοριάδου – Σουρέλη Γ. (1998), Μνήμες της Σμύρνης, Εκδ. Πατάκη, Αθήνα 

• Γρηγοριάδου – Σουρέλη Γ. (1985), Καυτές Μνήμες από τη Σμύρνη, Εκδ. 

Φιλιππότης, Αθήνα 

• Δικαίου Ε. (2010), Τα κοριτσάκια με τα ναυτικά, Εκδ. Πατάκη, Αθήνα  

• Δούκας Σ. (2008), Ιστορία ενός αιχμαλώτου, Εκδ. Κέδρος, Αθήνα  

• Θεοτοκάς Γ. (2016) Αργώ, Εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 

• Θεοτοκάς Γ. (2011) Λεωνής, Εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 

• Θεοτοκάς Γ. (1961) Ευριπίδης Πεντοζάλης και άλλες ιστορίες, Εκδ. Βιβλιοπωλείον 

της Εστίας, Αθήνα 



 

[149] 

 

• Θεοτοκάς Γ. (2009) Ελεύθερο πνεύμα, Εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 

• Ιωάννου Γ. (1997), Για ένα φιλότιμο, Εκδ. Κέδρος, Αθήνα 

• Ιωάννου Γ. (1999), Η μόνη κληρονομιά, Εκδ. Κέδρος, Αθήνα 

• Ιωάννου Γ. (1997), Η πρωτεύουσα των προσφύγων, Εκδ. Κέδρος, Αθήνα 

• Ιωάννου Γ. (1999), Η σαρκοφάγος, Εκδ. Κέδρος, Αθήνα 

• Καζαντζάκης Ν. (2012), Ο Χριστός ξανασταυρώνεται, Εκδ. Καζαντζάκη, Αθήνα 

• Καζαντζάκης Ν. (2013), Οι αδερφοφάδες, Εκδ. Καζαντζάκη, Αθήνα 

• Κατσαράς Χ. (2008), Η πόλη με τα χαμένα παραμύθια, Εκδ. Κέδρος, Αθήνα  

• Κατσίπη – Σπυριδάκη Ε. (2008), Στο δρόμο του ήλιου, Εκδ. Κέδρος, Αθήνα 

• Κονδύλης Θ. (2010), Η αρχόντισσα της Σμύρνης, Εκδ. Ψυχογιός, Αθήνα 

• Κόντογλου Φ. (2000), Το Αϊβαλί η πατρίδα μου, Εκδ. Παπαδημητρίου, Αθήνα 

• Κουρτιάν Α. (1980), Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν: Μνήμες από τη Μικρασία 

1915-1924 (επιμ. Κατερίνα Πλασσαρά), Εκδ. Πλέθρον, Αθήνα 

• Μαραγκοζάκη Σ. (2012), Ο Ύπατος της Σμύρνης, Εκδ. Κέδρος, Αθήνα 

• Μεϊμαρίδη Μ. (2002), Οι μάγισσες της Σμύρνης, Εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 

• Μυριβήλης Σ. (2011), Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια,  Δημοσιογραφικός 

Οργανισμός Λαμπράκη, Αθήνα 

• Μυριβήλης Σ. (2016), Η ζωή εν τάφω, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 

• Μυριβήλης Σ. (1996), Το βυσσινί βιβλίο, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 

• Μυριβήλης Σ. (1995), Το γαλάζιο βιβλίο, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 

• Μυριβήλης Σ. (1997), Το κόκκινο βιβλίο, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 

• Μυριβήλης Σ. (1995), Το πράσινο βιβλίο, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 

• Πολίτης Κ. (2013), Στου Χατζηφράγκου, Εκδ. Δημοσιογραφικός Οργανισμός 

Λαμπράκη, Αθήνα 

• Σεφέρης Γ. (2003), Μέρες Α’, Εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 



 

[150] 

 

• Σεφέρης Γ. (1984), Μέρες Β’, Εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 

• Σεφέρης Γ. (1984), Μέρες Γ’, Εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 

• Σεφέρης Γ. (1993), Μέρες Δ’, Εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 

• Σεφέρης Γ. (1996), Μέρες Ε’, Εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 

• Σεφέρης Γ. (1986), Μέρες ΣΤ’, Εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 

• Σεφέρης Γ. (1996), Μέρες Ζ’, Εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 

• Σεφέρης Γ. (2007), Κίχλη, Εκδ. Αρμός, Αθήνα 

• Σεφέρης Γ. (2012), Ποιήματα, Εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 

• Σωτηρίου Δ. (2008), Ματωμένα χώματα, Εκδ. Κέδρος, Αθήνα 

• Σωτηρίου Δ. (2000), Μέσα στις φλόγες, Εκδ. Κέδρος, Αθήνα 

• Σωτηρίου Δ. (2008), Οι νεκροί περιμένουν, Εκδ. Κέδρος, Αθήνα 

• Τασάκου Τζ. (2004), Το σεντούκι με τα αμύθητα σεντέφια, Εκδ. Κέδρος, Αθήνα 

• Φακίνου Ε. (1998), Το έβδομο ρούχο, Εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 

• Ψαραύτη Λ. (2007), Η σπηλιά της γοργόνας, Εκδ. Πατάκη, Αθήνα 

• Aridjis H. (2016), Η Σμύρνη στις φλόγες, Εκδ. Πατάκη, Αθήνα 

• Gauci K. (2016), Η Κεντήστρα στης Σμύρνης, Εκδ. Ωκεανός, Αθήνα 

• Reinhardt R. (1992), Οι στάχτες της Σμύρνης, Εκδ. Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα 

 

 

 




