
Αιολική γη



1. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο αφηγητής του αποσπάσματος που διαβάσατε; Γιατί;

Αφηγητής του αποσπάσματος είναι ένα από τα παιδιά, μάλλον ο Πέτρος. Αυτό  φαίνεται από 

τις φράσεις: «Η γιαγιά μας κουράστηκε.»,  «Ο παππούς φέρνει το χέρι του. »,  …

Ο Πέτρος είναι ο ίδιος ο συγγραφέας που όπως γνωρίζουμε ολόκληρο το έργο του το 

σφράγισε η οδυνηρή περιπέτεια του ιδίου και ολόκληρου του Ελληνισμού στη Μικρά Ασία 

(Μικρασιατική Καταστροφή}. 



2. Ποια είναι τα συναισθήματα των προσφύγων όταν ταξιδεύουν για άλλον άγνωστο τόπο;   

Σε ποια σημεία του αποσπάσματος φαίνονται αυτά;

 Κοιμηθείτε, όνειρά μας. (πόνος, θλίψη)

 Στην ξένη χώρα που πάμε, πρόσφυγες, τι άραγες να μας περιμένει, τι μέρες να είναι ν' 

ανατείλουν;(φόβος, αγωνία, ανασφάλεια)

 Ταξιδεύουν στο Αιγαίο τα όνειρά μας.(θλίψη)

 Έχει καρφωμένα πίσω τα μάτια του μπας και ξεχωρίσει τίποτα από τη στεριά, τίποτα απ' τα 

Κιμιντένια. (θλίψη, νοσταλγία, αγάπη)

 Λίγο χώμα είναι.(νοσταλγία)

 Ψάχνουν κει μέσα, ψάχνουν και τα δάχτυλα της γιαγιάς, σαν να το χαϊδεύουν.(θλίψη)

 Tα μάτια τους, δακρυσμένα, στέκουν εκεί.(πόνος, συγκίνηση)

 Δεν είναι τίποτα λέω. Λίγο χώμα. Γη, Αιολική Γη, Γη του τόπου μου.(συγκίνηση)



3. Συζητήστε μεταξύ σας τι σημαίνουν οι φράσεις του συγγραφέα «Κοιμηθείτε, όνειρά μας» 

και «Γη, Αιολική Γη, Γη του τόπου μου».

Η  φράση του συγγραφέα «Κοιμηθείτε, όνειρά μας» φανερώνει την επιθυμία του συγγραφέα να 

κρυφτούν τα όνειρα που έκανε για να μεγαλώσει στον τόπο του, αλλά να μη σβήσουν και κάποτε 

να ξυπνήσουν και να γίνουν πράξη. Βέβαια υποδηλώνουν και την στενοχώρια, την απελπισία και 

τον πόνο που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν.

Η  φράση του συγγραφέα  «Γη, Αιολική Γη, Γη του τόπου μου» δείχνει τη μεγάλη αγάπη του 

παππού(του Βενέζη) για την πατρίδα του, καθώς και τον πόνο του που την εγκαταλείπει.



Στη Μικρά Ασία ζούσαν για 
πολλούς αιώνες Έλληνες που 
ασχολούνταν κυρίως με το 
εμπόριο. Είχαν επίσης σημειώσει 
μεγάλη πρόοδο σε όλους τους 
τομείς της καθημερινής ζωής. Με
τον Μικρασιατικό Πόλεμο και την
Καταστροφή του 1922 έγιναν 

ειδικές συνθήκες ανταλλαγής 
πληθυσμών, με αποτέλεσμα τον 
ξεριζωμό των Ελλήνων από τον 
τόπο τους.

4. Διοργανώστε μια εκδήλωση αφιερωμένη στο δραματικό αυτό γεγονός της ιστορίας μας. Βρείτε 
πληροφορίες για τη Μικρασιατική Καταστροφή από εγκυκλοπαίδειες, ιστορικά βιβλία και άλλες 
ιστορικές πηγές. Κρατήστε σημειώσεις από τις πληροφορίες που θα βρείτε και φτιάξτε ένα κείμενο 
που θα εκφωνήσετε στην εκδήλωσή σας. Συγκεντρώστε επίσης φωτογραφικό υλικό που θα 
εκθέσετε στην εκδήλωση.



Η Μικρασιατική Εκστρατεία και η Καταστροφή
Μετά το τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου και τη Συνθήκη των Σεβρών (1920) η Ελλάδα,

ως νικήτρια χώρα, απέστειλε στρατό στη Μικρά Ασία. Ελληνικά στρατεύματα αποβιβάστηκαν στο
λιμάνι της Σμύρνης, αναλαμβάνοντας τη διοίκησή της για πέντε χρόνια. Αμέσως μετά, οι κάτοικοι
της θα αποφάσιζαν αν θα ενωνόταν με την Ελλάδα.

Ο ελληνικός στρατός ήρθε αμέσως σε σύγκρουση με Τούρκους στρατιώτες. Παρά
τις αντίξοες συνθήκες, τα ελληνικά στρατεύματα προχώρησαν νικηφόρα στο εσωτερικό της
Μικράς Ασίας και στη διάρκεια του 1921 κατέλαβαν τους στρατηγικούς στόχους που είχαν θέσει.
Αλλά οι Τούρκοι του Κεμάλ υποχώρησαν κι άλλο και οχυρώθηκαν στην περιοχή της Άγκυρας.

Ένα χρόνο μετά, τον Αύγουστο του 1922, οι Τούρκοι του Κεμάλ επιτέθηκαν στις
εξασθενημένες ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις. Η αμυντική γραμμή έσπασε και ο ελληνικός
στρατός αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Τον ακολούθησαν χιλιάδες Έλληνες, φοβούμενοι τα
τουρκικά αντίποινα. Στα τέλη Αυγούστου οι Τούρκοι μπήκαν στη Σμύρνη, πυρπόλησαν την
ελληνική και την αρμενική συνοικία της πόλης, ενώ ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος παραδόθηκε
στο μουσουλμανικό πλήθος και θανατώθηκε. Σκηνές ανείπωτου πόνου εκτυλίχθηκαν στο λιμάνι,
με πρωταγωνιστές πλήθος πρόσφυγες που αγωνίζονταν να μπουν στα πλοία για να σωθούν.
Σφαγές χριστιανών και λεηλασίες ολοκλήρωσαν την καταστροφή. Ήταν το δραματικό τέλος της
μακραίωνης ελληνικής παρουσίας στην περιοχή.

Η ήττα του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος είχε ως συνέπεια την καταστροφή του
μικρασιατικού ελληνισμού και τον ξεριζωμό του από τις εστίες του, την
αποκαλούμενη Μικρασιατική Καταστροφή.

Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού
Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου



Η Σμύρνη φλέγεται

Προσφυγόπουλα 
στην Αθήνα (1923).

Ο προσφυγικός καταυλισμός της Κοκκινιάς

Συσσίτιο για πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία
στη Μυτιλήνη



5. Όπως γνωρίζετε και από το βιβλίο της Ιστορίας, οι Έλληνες Μικρασιάτες, αναγκασμένοι να 
εγκαταλείψουν τον τόπο τους, εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα ως πρόσφυγες. Πάρτε συνέντευξη από 
όσους έχουν καταγωγή από τη Μικρά Ασία (από γονείς ή παππούδες). Ρωτήστε τους ποιος ήταν ο 
τόπος προέλευσής τους και τι γνωρίζουν από τους συγγενείς τους για τις συνθήκες διαβίωσης εκεί, 
πριν από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Ζητήστε τους να σας περιγράψουν το χρονικό της 
καταστροφής και της εγκατάλειψης της πατρίδας τους. Επίσης, ζητήστε τους φωτογραφίες που 
πιθανό να έχουν από εκείνη την εποχή. Τέλος, διαβάστε αυτές τις μαρτυρίες στην εκδήλωση που θα 
διοργανώσετε γι' αυτό το γεγονός. Συζητήστε μεταξύ σας τι σημαίνουν οι φράσεις του συγγραφέα 
«Κοιμηθείτε, όνειρά μας» και «Γη, Αιολική Γη, Γη του τόπου μου».



Μία Μικρασιάτισσα γιαγιὰ θυμᾶται…
στον Δημοσθένη Χρονόπουλο

Η γιαγιά αυτή λέγεται Αριάδνη Μανδράνη και είναι αυτόπτης μάρτυρας της καταστροφής της Σμύρνης από τους 

Τούρκους το 1922.

Πως ήταν η οικογένεια σας  και τι δουλειά έκανε ο πατέρας σας;

Γιαγιά: Είχα 8 αδέρφια πολλά από αυτά πέθαναν μικρά. Ο πατέρας μου ήταν έμπορος, εμπορευόταν σταφίδες, λάδι  και μετάξι. 

Σε ποιο μέρος της Μικράς Ασίας;

Γιαγιά: Το χωριό που έμενα, το έλεγαν Πάρσα και ήταν 50 χιλιόμετρα μακριά από την Σμύρνη.

Όταν οι Τούρκοι κατέλαβαν την Σμύρνη έκαναν αγριότητες;

Γιαγιά: Έκαναν πολλές. Κρέμασαν τον πατέρα μου, χωρίς να τους βλάψει καθόλου και άλλους πολλούς αθώους Έλληνες, για 

να τους πάρουν τις περιουσίες.Τον Επίσκοπο Σμύρνης Χρυσόστομο τον έσερναν στον δρόμο μέχρι που τον σκότωσαν. 

Εσείς πως σωθήκατε;

Γιαγιά: Εγώ ήμουν 17 χρονών κορίτσι. Έβαλα ένα τσεμπέρι στο κεφάλι μου και μεταμφιέστηκα σε γριά. Τους νέους άνδρες και 

γυναίκες τους σκότωναν. Μόνο τους γέρους άφηναν να πάνε στην Ελλάδα. Έπαιρναν ότι πολύτιμο είχαμε.

Τι νοσταλγείς από την Μικρά Ασία;

Γιαγιά: Νοσταλγώ την ευημερία. Ήταν ευλογία Θεού εκεί ! Υπήρχαν μηλιές βερικοκιές, κυδωνιές και ποτάμια. Η ζωή μου ήταν 

γεμάτη χαρά και τραγούδια. 

Θα ήθελες να γυρίσεις πίσω στη Σμύρνη;

Γιαγιά: Θα ήθελα ακόμα και τώρα να ξαναπάω. Οι κόρες μου και ο αδερφός μου ο Ορέστης πήγαν και είδαν το σπίτι μας. 

Πως θέλετε να κλείσουμε αυτήν την συνέντευξη;

Γιαγιά: Με ένα τραγούδι: Σμύρνη πατρίδα μου γλυκιά/ Χαριτωμένη χώρα/ Για να σε βγάλω από το νου/…

Η συνέντευξη(απόσπασμα) δημοσιεύθηκε στην Χανιώτικη Εφημερίδα ‘Αγώνας της Κρήτης’ τη Τετάρτη 30 Αυγούστου του 2000.



Η  φράση του συγγραφέα «Κοιμηθείτε, όνειρά μας» φανερώνει την επιθυμία του συγγραφέα να 

κρυφτούν τα όνειρα που έκανε για να μεγαλώσει στον τόπο του, αλλά να μη σβήσουν και κάποτε 

να ξυπνήσουν και να γίνουν πράξη. Βέβαια υποδηλώνουν και την στενοχώρια, την απελπισία και 

τον πόνο που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν.

Η  φράση του συγγραφέα  «Γη, Αιολική Γη, Γη του τόπου μου» δείχνει τη μεγάλη αγάπη του 

παππού(του Βενέζη) για την πατρίδα του, καθώς και τον πόνο του που την εγκαταλείπει.



6. Και στις μέρες μας όμως δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις λαών που εξαναγκάζονται να 
εγκαταλείψουν τον τόπο τους και τα σπίτια τους. Στις φωτογραφίες βλέπετε πρόσφυγες από την 
Αφρική που προσπαθούν να ξεφύγουν από την πείνα και τον πόλεμο. Περιγράψτε στους συμμαθητές 
σας τις φωτογραφίες και μιλήστε για τα συναισθήματα που σας δημιουργούν.

Ο καθένας μπορεί να κατανοήσει ότι το προσφυγικό ρεύμα έχει μεγαλώσει σαν αποτέλεσμα των 

συνεχιζόμενων πολέμων. Δεν είναι τυχαίο ότι ο σημερινός αριθμός των προσφύγων είναι ο 

μεγαλύτερος από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 

Καθημερινά ανοίγοντας τις οθόνες μας ερχόμαστε αντιμέτωποι με το καθημερινό δράμα που ζουν 

εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες. Άνθρωποι που άφησαν τα σπίτια τους ελπίζοντας σε 

μια ζωή χωρίς βόμβες και εκατόμβες νεκρών. 

Οι απελπισμένοι πρόσφυγες μαζεύουν ό,τι μπορούν και πουλάνε τα υπόλοιπα για να βρουν 

λεφτά και να περάσουν στην Ευρώπη. Στα μάτια τους διακρίνεις την απόγνωση και το φόβο και την 

αγωνία για το αύριο.

Βλέποντας αυτή την κατάσταση δεν μπορεί  να μη νιώσεις αγανάκτηση και θυμό που οι 

αποφάσεις των «λίγων» φέρνουν σε τραγική κατάσταση τους πολλούς. Η οργή ξεχειλίζει για την 
απαξίωση της ζωής μπρος στα συμφέροντα.



7. Συμπληρώστε το κείμενο με τον τοπικό προσδιορισμό που 
ταιριάζει.
απ' τη μεγάλη πόρτα, στο πρόσωπο, στο αγρόκτημα, μες στην αυλή,
στα τριγύρω μέρη, απ' τα καράβια, απ' τις περιπολίες, μες στο 
πρόσωπό του
Ο ήλιος χαμήλωνε. Η μέρα μας μες στην αυλή πέρασε φοβερά ανήσυχη. Δεν ξεμυτίσαμε  απ' τη μεγάλη πόρτα . Οι 
ζευγάδες τριγυρίζουν στο αγρόκτημα  ., κάνουν παρέες παρέες, κουβεντιάζουν σιγανά. Σκοτεινό σύννεφο πέφτει 
στο πρόσωπο του παππού. Του φέρνουν τα νέα πότε απ' τα καράβια., πότε απ' τις περιπολίες που τους στέλνει να 
κάνουν στα τριγύρω μέρη. Στέκομαι από μακριά και τον κοιτάζω άφωνος, προσπαθώντας να διαβάσω , μες στο 

πρόσωπό του
Ηλίας Βενέζης, Αιολική γη, εκδ. Εστία, Αθήνα, 1992 (διασκευή)

Nεαροί Aφρικανοί Πρόσφυγες: Xτίζοντας το μέλλον,
Ύπατη Aρμοστεία του OHE για τους Πρόσφυγες




