
ΔΙΔΩ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΤΑΞΙΔΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Με αφορμή το απόσπασμα με τίτλο «Ταξίδι χωρίς επιστροφή» της Διδώς Σωτηρίου που βρίσκεται στη σελ. 136 του σχολικού βιβλίου
να εκπονήσετε μία εργασία, επιλέγοντας ένα από τα παρακάτω θέματα:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ( π.χ. Διήγημα, Ιστορικό Παραμύθι, θεατρικό μονόπρακτο,…..)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ( π.χ. ιστορικό λεύκωμα, εικαστικό λεύκωμα……)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (επιλέξτε ένα πρόσωπο, δώστε πλαστό ονοματεπώνυμο και διηγηθείτε την ιστορία σας…)

ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ (γίνομαι δημοσιογράφος και γράφω άρθρα που μπορεί να είναι συνεντεύξεις ή μαρτυρίες ατόμων που 
έζησαν οι ίδιοι τα γεγονότα και ήταν πρόσφυγες ή άρθρα που έχουν σχέση και με το θέμα του αποσπάσματος. Π.χ Σμύρνη 1922 –
Ουκρανία 2022)

ΣΗΜ.: Κάθε επιπλέον πρόταση δημιουργίας υλικού γίνεται αποδεκτή, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις και τον στόχο που συζητήσαμε 
στην τάξη. 



ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ



ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΪΝΑ   Α2

                                         
 
 

Η Καταστροφή της Σμύρνης 
 

Με τον όρο καταστροφή της Σμύρνης ή αλλιώς Μεγάλη Πυρκαγιά 

της Σμύρνης εννοούμε τα γεγονότα της σφαγής του ελληνικού και 

αρμενικού πληθυσμού της Σμύρνης από τον κεμαλικό στρατό, καθώς και 

την πυρπόληση της πόλης, που συνέβησαν τον Σεπτέμβριο του 1922. Η 

καταστροφή αυτή άρχισε 7 ημέρες μετά την αποχώρηση και του τελευταίου 

ελληνικού στρατιωτικού τμήματος από τη Μικρά Ασία και μετά την είσοδο 

του τουρκικού στρατού και του ιδίου του Μουσταφά Κεμάλ στην πόλη. Η 

φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά στην αρμενική συνοικία και συγκεκριμένα από 

την ανατίναξη της Αρμενικής Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου, όπου είχαν 

καταφύγει τα γυναικόπαιδα και πολιορκούντο από τους Τούρκους. Την 

πολιορκία την έσπασε με το ασκέρι του ο Έλληνας καπετάνιος Σιδερής 

(Ισίδωρος) Πανταζόπουλος, που επί πολλά έτη πολεμούσε τους Τσέτες 

ληστές στα γύρω βουνά. Οι Έλληνες μπήκαν μέσα στην εκκλησία και 

έδωσαν νερό και τρόφιμα στους πολιορκημένους, όμως, οι 

πολυπληθέστεροι Τούρκοι γρήγορα ανασυντάχθηκαν και παίρνοντας 

πυρίτιδα από γειτονική πυριταδαποθήκη, περικύκλωσαν και πάλι την 

εκκλησία και την ανατίναξαν. Με τη βοήθεια του ευνοϊκού για τους 

Τούρκους ανέμου (που έπνεε αντίθετα από την τουρκική συνοικία) και της 

βενζίνης με την οποία οι Τούρκοι ράντιζαν τα σπίτια, η φωτιά κατέκαψε 

όλη την πόλη, εκτός από τη μουσουλμανική και την εβραϊκή συνοικία, και 

διήρκεσε από τις 31 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου (με το παλαιό 

ημερολόγιο). Σήμερα η επέτειος αυτή στην πραγματικότητα είναι η 13η 

Σεπτεμβρίου, καθώς την επόμενη χρονιά εισήχθη στην Ελλάδα το νέο 

ημερολόγιο. 



ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ



ΔΙΩΝΗ ΚΑΘΗΚΟΥΡΗ



ΚΟΣΜΑΣ-ΜΑΡΜΑΡΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο όρος Μικρασιατική Καταστροφή είναι όρος που έχει υιοθετηθεί από 
την ελληνική ιστοριογραφία για να περιγράψει τα αποτελέσματα 
της Μικρασιατικής Εκστρατείας στην Ελλάδα και στον ελληνισμό 
γενικότερα.  
Συγκεκριμένα αναφέρεται στο τέλος του ελληνοτουρκικού πολέμου του 
1919-22, τη φυγή από την Τουρκία της ελληνικής διοίκησης, που είχε 
εγκατασταθεί στα δυτικά μικρασιατικά παράλια, κατά τη Συνθήκη των 
Σεβρών, όπως και την σχεδόν άτακτη υποχώρηση του ελληνικού στρατού 
μετά την κατάρρευση του μετώπου και τη γενικευμένη πλέον εκδίωξη και 
εξόντωση μεγάλου μέρους του ελληνικού και χριστιανικού πληθυσμού της 
Μικράς Ασίας. Συνολικά, το φθινόπωρο του 1922 έφθασαν στην Ελλάδα 
περίπου 900.000 Μικρασιάτες πρόσφυγες.  
Ο πλήρης απολογισμός της καταστροφής αυτής που συντελέσθηκε 
ιστορικά σε δύο περιόδους, (αμφότερες τετραετίες), 1914-1918 και 1920-
1924 είναι πράγματι πολύ δύσκολος. Οι αρπαγές και οι λεηλασίες σπιτιών 
και περιουσιών, οι γεωργικές και κτηνοτροφικές καταστροφές, το 
γκρέμισμα σχολείων, ναών και άλλων ευαγών ιδρυμάτων, η καταστροφή 
βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, με τον παράλληλο 
ευτελισμό κάθε ανθρώπινης αξιοπρέπειας στον οποίο περιλαμβάνονταν 
βασανισμοί αιχμαλώτων, ακρωτηριασμοί, θανάτωση βρεφών, βιασμοί, η 
ηθική οδύνη υπό το κλίμα του τρόμου και της απειλής του θανάτου, αλλά 
και ατέλειωτες πορείες στα περιώνυμα "τάγματα εργασίας", με άγνωστο 
αριθμό ανθρώπων που χάθηκαν σ' αυτά, οι απαγχονισμοί, τα 
δημόσια λυντσαρίσματα, καθώς και οι εκτελέσεις με αποφάσεις των 
τουρκικών Δικαστηρίων της Ανεξαρτησίας δεν έχουν μέχρι σήμερα 
ερευνηθεί πλήρως. 
 

 
Εικόνα από το λιμάνι της Σμύρνης κατά τη διάρκεια του διωγμού 

 
 
0ι παππούδες απο την οικογένεια του πατέρα μου είχαν καταγωγή απο την 
Μικρά Ασία, ήταν πρόσφυγες που ήρθαν μετά την μικρασιατική 
καταστροφή στην Ελλάδα. Είχαν πολλές ιστορίες να διηγηθούν για την 
τραγική εκείνη περίοδο της ζωής τους. Οι αναμνήσεις τους έχουν περάσει 
στις επόμενες γενιές και θα τις παρουσιάσω με την μορφή ερωτήσεων-
απαντήσεων στη συνέχεια. 
 
 
 



ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ



ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ





ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ



ΜΑΡΙΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ



• Φοίβη Τζώρτζη
• Ευαγγελία Χερουβείμ



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΚΚΑΒΑΣ



Γερασιμοπούλου
Ρένια

Μόλις γύρισε από το σχολείο η Μαρία. Η μαμά ετοίμαζε το φαγητό. Την χαιρέτησε,
την φίλησε και εκείνη πήγε να αλλάξει και να πλυθεί. Ύστερα, η μαμά την φώναξε να φάει,
και ενώ εκείνη της έλεγε τα νέα της από το σχολείο, ήρθε και ο μπαμπάς. Κάθισε να φάει
όπως πάντα κουρασμένος από την δουλειά.
Τότε η μαμά την ρώτησε αν έχει πολύ διάβασμα, εκείνη της απάντησε ότι δεν είχε
τίποτα το ενδιαφέρον. Μόνο την άσκηση τετραμήνου που τους έβαλαν στην λογοτεχνία για
το Πάσχα... Και τότε ξεκινάει ένας πολύ ενδιαφέρον διάλογος:
- Τι εργασία είναι; , ρώτησε ο μπαμπάς.
Και εκείνη άρχισε να εξηγεί..
- Η καθηγήτρια, μας είπε πως η εργασία πρέπει να έχει σχέση με την καταστροφή της
Σμύρνης. Μας έδωσε το ελεύθερο να την κάνουμε όπως θέλουμε.
- Δηλαδή;
- Δηλαδή μπορεί να είναι ένα ποίημα, ένα power point ή και αν έχουμε κάποιον συγγενή
μας ο οποίος είχε ζήσει εκείνη την εποχή να τον ρωτήσουμε και να του πάρουμε
συνέντευξη.
- Εσύ τι σκέφτεσαι να κάνεις; είπε η μαμά.
- Σκεφτόμουν, άμα είχαμε κάποιον συγγενή που να είχε ζήσει την καταστροφή να τον
ρωτήσω.
Η μαμά και ο μπαμπάς κοιτάχτηκαν..
- Έχουμε; ρώτησα.
- Έχουμε αλλά.., απάντησε ο μπαμπάς.
- Αλλά τι;
- Να, απλά.. Δεν μπορεί να σου πει.
- Γιατί έχει πεθάνει;
- Όχι. Δεν μπορεί να σου πει επειδή δεν θυμάται.
- Μόνο την προγιαγιά μου ξέρω που να μην θυμάται, μαμά η γιαγιά σου ήταν από την
Σμύρνη;
- Ναι, ήταν.
- Άρα έχω καταγωγή από την Σμύρνη;
- Ναι.
- Τέλεια! Άρα είναι το κατάλληλο άτομο.
- Μαράκι μου, το ξέρεις ότι είναι άρρωστη και ότι δεν θυμάται. Ας μην την ταλαιπωρούμε.
- Μα μαμά δεν θα ταλαιπωρηθεί απλά θα μου πει κάποια πράγματα. Εξάλλου, δεν
πιστεύω ότι είχε μιλήσει σε κανέναν για όλα αυτά.
- Πράγματι... Λοιπόν θες να πάμε την Παρασκευή που κλείνουν τα σχολεία;
- Ναι.



Παύλος Καμπιώτης-Πιέρος





ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ







Παύλος Μαραγκάκης
Βασίλης Μπερτζέμης



Ζένια Βαρδάκη
Λίνα Καλημεράκη
Αγγελική Κάτσιου





ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ



Αντώνης 
Τριανταφύλλου



ΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΜΑΣ…..



«Η Μητέρα της Σμύρνης»
Ευδοξία Γκόλια, 2022



ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΟΝΤΖΕΚΛΙΔΗΣ



ΜΥΡΤΩ 
ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟΥ



ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΜΗΣ



ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΜΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ



Βιβή Καντζούρη





ΠΑΥΛΟΣ 
ΚΟΥΜΗΣ



ΠΟΙΗΣΗ



Αντωνία 
Καρακώστα



Ελένη Κουβαρά



ΜΑΚΕΤΕΣ



• Γιάννης Παντελής
• Λουκάς Πατιτάκης
• Κριστιάν Τσελάνι



Γιώργος 
Αμοργιανιώτης

Κωνσταντίνος 
Σκλαβενίτης



Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΜΠΝΕΕΙ….



Αλέξανδρος Πλεξίδας



ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ







ΠΑΡΗΣ ΤΣΕΤΡΗΣ



ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ….



Ελισάβετ 
Κουβαρά

Τσούκα 
Σαββίνα



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!
Σχολ. Έτος 2021 – 2022

Τμήματα που συμμετείχαν 
στη δράση: Α1  και  Α2

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Παπαγεωργίου Θεοδώρα

… και συνεχίζουμε!!
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