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υνεχύζοντασ για τϋταρτη χρονιϊ τισ δραςτηριότητεσ των ομϊδων τησ Αγωγόσ Τγεύασ του 
ςχολεύου μασ, διαλϋξαμε το θϋμα «ΜΕ ΣΟΤ ΙΩΝΕ ΣΗ Μ. ΑΙΑσ», για να δούμε τισ ςυνόθειεσ, τισ 
παραδόςεισ, τα φαγητϊ, τη μουςικό και τουσ χορούσ των Μικραςιατών που με γϋφυρα το Αιγαύο όρθαν 
μετϊ την καταςτροφό του 1922 και “ϋςμιξαν” με τουσ εδώ Έλληνεσ. 

 Για να γύνει η ϋρευνα μασ χωριςτόκαμε ςε δύο ομϊδεσ αν και οι δρϊςεισ μασ όταν κοινϋσ. 

Η πρώτη αςχολόθηκε με τη διατροφό, τισ παραδόςεισ γύρω απ’ αυτό καθώσ και τα ϋθιμα 
που τηρούςαν ςτισ κοινωνικϋσ τουσ εκδηλώςεισ (ςτουσ αρραβώνεσ, ςτουσ γϊμουσ). 

Η ϊλλη ομϊδα κατϋγραψε προςφυγικούσ οικιςμούσ ςτην Ελλϊδα ,βρόκε τραγούδια και 
ςυνθϋτεσ που μιλούν για την προςφυγιϊ, διϊβαςε βιβλύα ςχετικϊ μ’ αυτόν, εντόπιςε ταινύεσ και 
τηλεοπτικϋσ ςειρϋσ με παρόμοιο περιεχόμενο (Σα παιδιϊ τησ Νιόβησ). 

 Οι κυριότερεσ δραςτηριότητεσ των δύο ομϊδων εύναι οι παρακϊτω: 

Αρχικϊ ςυγκεντρωθόκαμε και ςυζητόςαμε για το θϋμα μασ μϋχρι να διαμορφώςουμε τουσ 
τελικούσ μασ ςτόχουσ . τη ςυνϋχεια με αφορμό την προβολό τησ ταινύασ «Πολύτικη κουζύνα», ςτη 
βιβλιοθόκη του ςχολεύου μασ, εντοπύςαμε τισ διατροφικϋσ ςυνόθειεσ των Ελλόνων τησ Κων/λησ και 
ςυζητόςαμε για αυτϋσ. 

 Η δεύτερη προςπϊθεια μασ όταν η επύςκεψη μασ ςτο μουςεύο Μικραςιατών τησ 
Ν.Υιλαδϋλφειασ το οπούο ϋγινε με την πρωτοβουλύα τησ Μικραςιϊτιςασ Υιλιώσ Φαώδεμϋνου. 

 Καλϋςαμε ςτο ςχολεύο μασ πρόςφυγεσ τησ Α΄γενιϊσ κ.Γιώργο Πανταβό (92 ετών) και κ. 
Πλουμιςτού Β΄ γενιϊσ που μασ μύληςαν για τα βιώματα τουσ. 

 Με αφορμό την κοπό πύτασ (9-1-2006) παρακολουθόςαμε βιντεοςκοπημϋνη εκδόλωςη του 
υλλόγου των Μικραςιατών Ηλιούπολησ με ϋθιμα που τηρούν ακόμη την Πρωτοχρονιϊ. 

Επιςκεφθόκαμε την ϋκθεςη φωτογραφύασ “ΑΘΗΝΑ 1901-2000” , ςτο Γκϊζι, για να δούμε 
φωτογραφικό υλικό από την περύοδο 1922-1930 που ςχετιζόταν με τουσ πρόςφυγεσ. 

 Παρακολουθόςαμε την παρουςύαςη του βιβλύου τησ κ. Αγγελικόσ Σρακϊδα «Από τη μύρνη 
ςτη Ν. μύρνη» ςτο Δημ. Θϋατρο Ηλ/λησ. Κϊποιοι ςυμμαθητϋσ μασ ανϋλαβαν να παρουςιϊςουν και 



ϊλλα λογοτεχνικϊ βιβλύα με ανϊλογο περιεχόμενο (“Λωξϊντρα” Μ. Ιορδανύδου, “Ματωμϋνα χώματα” Δ. 
ωτηρύου “Η Ιςτορύα ενόσ αιχμαλώτου” . Δούκα, “Σο νούμερο 31328” του Η. Βενϋζη και ϊλλα). 

 τισ 26/2/06 παρακολουθόςαμε εραςιτεχνικϊ video από κϊποιουσ Έλληνεσ τησ 
Κωνςταντινούπολησ ςτην Κινηματογραφικό λϋςχη Ηλιούπολησ ςτο κτύριο ΟΠΕ. 

τισ αρχϋσ του Μϊρτη ςυζητόςαμε την παρουςύαςη τησ τελικόσ εκδόλωςησ, αρχύςαμε να 
φτιϊχνουμε πανό με φωτογραφύεσ από τισ αληςμόνητεσ πατρύδεσ που εύχαμε ςυλλϋξει από βιβλύα. 

 Διοργανώςαμε και πραγματοποιόςαμε μια επύςκεψη ςτον προςφυγικό οικιςμό τησ Ν. 
Περϊμου Αττικόσ ςτισ 12/4/06 όπου η υπεύθυνη του αντύςτοιχου ςυλλόγου κ. Μπούκαλη μασ ϋδωςε 
πληροφορύεσ για το θϋμα μασ. 

τισ τελευταύεσ μασ ςυναντόςεισ προετοιμϊςαμε την εκδόλωςη μασ και το ϋντυπο που 
περιλαμβϊνει δεύγματα  τησ δουλειϊ μασ όλη αυτό τη χρονιϊ ερευνώντασ το θϋμα «ΜΕ ΣΟΤ ΙΩΝΕ ΣΗ 
Μ. ΑΙΑ».  

 Αυτϊ που βρόκαμε αφορούν τη ζωό, τισ ςυνόθειεσ, τουσ χορούσ, τη μουςικό, τον εν γϋνει 
πολιτιςμό των Ελλόνων μιασ εύφορησ και ευλογημϋνησ περιοχόσ, που κατοικόθηκε από τον 8ο π.Φ. 
αιώνα από τουσ Ίωνεσ και μϋχρι τισ αρχϋσ του 20ου αιώνα υπόρξε μια ανθηρό οικονομικϊ και 
πολιτιςτικϊ κοινότητα. 

 Σο 1922 η κοινότητα αυτό χϊθηκε με τη Μικραςιατικό καταςτροφό, που ϋγινε εξαιτύασ 
λαθεμϋνων ενεργειών των τότε πολιτικών τησ χώρασ μασ και από την αλλαγό τησ ςτϊςησ των Μεγϊλων 
Δυνϊμεων (Αγγλύασ, Γαλλύασ, Ιταλύασ, Ρωςύασ) προσ την Ελλϊδα. Έτςι ο ελληνικόσ ςτρατόσ διαλύθηκε 
και χιλιϊδεσ ϊμαχοι Έλληνεσ εξοντώθηκαν. 

 Με την ςυνθόκη τησ Λωζϊνησ, το 1923, αποφαςύςτηκε η ανταλλαγό των πληθυςμών και 
1.500.000 Μικραςιϊτεσ ξεριζώθηκαν από τισ πατρύδεσ τουσ. Έφεραν μαζύ τουσ ό,τι μπορούςαν να 
ςηκώςουν, λύγα ρούχα, τισ εικόνεσ των αγύων και ύςωσ, λύγα χρόματα και κοςμόματα που μπόρεςαν να 
κρύψουν. 

       Αυτά που κουβαλούςαν όμωσ ςτη μνήμη τουσ, ήταν περιςςότερα. Όμορφεσ και δύςκολεσ 
ςτιγμϋσ τησ ζωόσ τουσ, θύμηςεσ από γιορτινϊ τραπϋζια, μυρουδιϋσ μπαχαρικών, γεύςεισ, τραγούδια, 
χορούσ, ϋθιμα και παραδόςεισ του τόπου που ϊφηςαν… 

       Οι πρόςφυγεσ ϋςμιξαν με τουσ Έλληνεσ τησ ηπειρωτικόσ Ελλϊδασ, (όχι τόςο ανώδυνα ςτην 
αρχό), και ϋφτιαξαν ϋνα δημιουργικό «πϊντρεμα» γεύςεων, παραδόςεων, πολιτιςμών.  

     Καταγρϊψαμε  μνόμεσ αυτών των ανθρώπων που ϋφυγαν από τισ πατρύδεσ τουσ, αλλϊ δεν 
τισ ξϋχαςαν ποτϋ! 

      Καταγρϊψαμε ϋθιμα που τηρούςαν τα Φριςτούγεννα, την Πρωτοχρονιϊ, το Πϊςχα, φαγητϊ 
που ςυνόθιζαν να φτιϊχνουν αυτϋσ τισ μϋρεσ, αλλϊ και τισ καθημερινϋσ, χορούσ και τραγούδια, που 
ςυνόδευαν τα γιορτινϊ τραπϋζια τουσ, αλλϊ που εξϋφραζαν και τον πόνο τησ προςφυγιϊσ. Βρόκαμε 
Μικραςιϊτεσ ςυνθϋτεσ, που αποτύπωςαν ςτη μουςικό τουσ αυτούσ τουσ καημούσ. Σϋλοσ 
αποδελτιώςαμε τουσ ςημαντικότερουσ προςφυγικούσ οικιςμούσ ςτην Ελλϊδα καθώσ και όςα 
λογοτεχνικϊ ϋργα διαβϊςαμε με θϋμα τον ξεριζωμό των Ελλόνων τησ Μ.Αςύασ. 

       Σο ϋντυπό μασ φιλοδοξούμε  να εύναι, εκτόσ από ϋνα μικρό δεύγμα τησ φετινόσ μασ 
δουλειϊσ, θηςαυρόσ μνόμησ για μασ τουσ νεότερουσ, ϋνασ ελϊχιςτοσ φόροσ τιμόσ ς’αυτούσ τουσ 
ανθρώπουσ που ϊδικα εκτοπύςτηκαν, αλλϊ θαρραλϋα επιβύωςαν και ϋφεραν μια ϊλλη πολιτιςμικό 
πρόταςη ςτην Ελλϊδα.  

       Με την παρουςύαςό μασ, οι μαθητϋσ και οι καθηγητϋσ των ομϊδων Α.Τ. προςπαθόςαμε, να 
μοιραςτούμε με τουσ υπόλοιπουσ μαθητϋσ και τουσ γονεύσ τουσ μϋροσ από όςα διαβϊςαμε, ακούςαμε, 
εύδαμε και μϊθαμε για την Μικραςιατικό Καταςτροφό. 



       Ελπύζουμε ότι όταν η αφορμό, κυρύωσ για τουσ  μαθητϋσ μασ να αςχοληθούν, να ψϊξουν, να 
μϊθουν περιςςότερα όχι μόνο για τουσ πρόςφυγεσ από την Ιωνύα, αλλϊ γενικότερα. Γιατύ ,πρόςφυγεσ 
δεν ϋπαψαν να υπϊρχουν μετϊ από την τόςο μεγϊλη καταςτροφό τησ Μ.Α. 

      Πρόςφυγεσ εύχαμε και ςτην Κύπρο, πρόςφυγεσ (οικονομικούσ ό πολιτικούσ ) ϋχουμε και 
ςόμερα γύρω μασ. 

      Πιςτεύουμε ότι πρϋπει ο καθϋνασ μασ από την θϋςη του και όλοι μαζύ να μην επιτρϋπουμε να 
επαναλαμβϊνονται τϋτοια κομμϊτια τησ ιςτορύασ. 

      Ελπύζουμε κϊτι να πετύχαμε 
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