
Εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
Θέµα: Οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας φτάνουν στην 
Ελλάδα  

Ηλικία: 10 – 12 χρ. 

Υλικό: κείµενα 
 φωτογραφίες (πλαστικοποιηµένες) 
 Ακουστικό υλικό από τα αρχεία της ΕΡΤ 

Διάρκεια: 90 λεπτά 

Στόχοι προγράµµατος:  
• Να κατανοήσουν οι µαθητές τη διαφορά πρόσφυγα - µετανάστη 
• Να έρθουν σε επαφή µε την ιστορία της Μικρασιατικής καταστροφής 
• Να κατανοήσουν τις δυσκολίες και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι 

πρόσφυγες 
• Να αντιληφθούν τις συνέπειες του πολέµου 
• Να έρθουν σε επαφή µε λογοτεχνικά κείµενα σχετικά µε το θέµα 

 Το πρόγραµµα πραγµατοποιείται στα πλαίσια της επετείου της καταστροφής 
της Μικράς Ασίας. Μπορεί να συνδυαστεί µε το µάθηµα της Ιστορίας, της 
Έκθεσης και της Λογοτεχνίας. 

Το πρόγραµµα: 

Α. Γνωριµία µε την οµάδα 

Β. Γράφουµε σε ένα χαρτί του µέτρου τη λέξη πρόσφυγας. 
Καταγράφουµε τις απόψεις των παιδιών σχετικά µε αυτή την λέξη. 
Γίνεται διαχωρισµός του όρου πρόσφυγας µε τον όρο µετανάστης. 
Μπορούµε να κάνουµε δύο στήλες. Στη µία να γράψουµε τη λέξη 
ανάγκη και στην άλλη τη λέξη επιλογή. Έτσι διακρίνουµε τις δύο 
έννοιες. 

Γ. Γίνεται συζήτηση γύρω από το θέµα των προσφύγων της 
µικρασιατικής καταστροφής. (Δείχνουµε φωτογραφίες από την 
καταστροφή). Χωρίζουµε τα παιδιά σε δύο οµάδες και τους 
µοιράζουµε το υλικό. Δίνουµε τις φωτογραφίες από τους πρόσφυγες 
που ήρθαν στην Ελλάδα. Μέρη που έµειναν, οι πρώτοι συνοικισµοί, 
οι δουλειές τους. Τους µοιράζουµε και τα κείµενα και τους ζητάµε να 
απαντήσουν στις παρακάτω ερωτήσεις. 

Σχετικές ερωτήσεις: 
Τι παρατηρείτε στις εικόνες;  
Ποιες ήταν οι συνθήκες διαβίωσης τους; 
Τι προβλήµατα αντιµετώπιζαν; Τι συµπεραίνετε από τα 
κείµενα; 

www.threegreentrees.gr                                                      Στεργιοπούλου Ιωάννα - Φιλόλογος

http://www.threegreentrees.gr


Πώς τους υποδέχτηκαν οι Έλληνες; Πώς αιτιολογείτε τη στάση 
τους; 
 Πού δούλευαν; 
Ποια τα συναισθήµατά τους; 
Πώς αισθάνεστε εσείς οι ίδιοι; Αισθανθήκατε ποτέ απόρριψη; 
Πώς έγινε; Τι αισθανθήκατε ή τι σκεφτήκατε τότε; 
Πιστεύετε ότι τελικά οι πρόσφυγες βοήθησαν την Ελλάδα; 
Γιατί; 

Δ. Ακούµε ιστορίες ανθρώπων που έζησαν την προσφυγιά στο αρχείο 
της ΕΡΤ https://archive.ert.gr/97322/ 

Εναλλακτικά, θα ήταν ωραία ιδέα να έρθει κάποιος πρόσφυγας και να 
αφηγηθεί µπροστά τους τη δικιά του ιστορία. Επίσης, θα µπορούν 
και τα παιδιά να ετοιµάσουν ερωτήσεις και να του πάρουν 
συνέντευξη.  

Ε. Δραστηριότητα 

Α. Έχετε µπροστά σας µια βαλίτσα. Σκεφτείτε τι θα παίρνατε µαζί σας, 
αν έπρεπε να φύγετε από το σπίτι σας, λόγω κάποιας έκτακτης 
ανάγκης κι είχατε µόνο δέκα λεπτά περιθώριο.   

β. Σηκωνόµαστε όλοι όρθιοι και πιανόµαστε από τα χέρια. Βρισκόµαστε 
µέσα σε ένα αερόστατο. Φυσάει πολύ δυνατά και ο άνεµος µας πάει 
σε διάφορα µέρη. Πότε πάνω από ωραίες, ήρεµες και καταπράσινες 
περιοχές, µε χαρούµενους ανθρώπους, πότε πάνω από περιοχές µε 
πόλεµο. Κάθε φορά περιγράφουµε τα συναισθήµατά µας, αλλά και τι 
θεωρητικά, βλέπουµε! 

Ζ. Αξιολόγηση 

Πληροφορίες για τις προσφυγικές πολυκατοικίες της Λεωφόρου Αλεξάνδρας 
https://www.athinodromio.gr/τα-προσφυγικά-της-λεωφόρου-αλεξάνδρα/ 
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Κείµενα 

Η αποστολή µου στην Αθήνα 

«Όλες αυτές οι χιλιάδες ανθρώπων συσσωρεύτηκαν στα λιµάνια της κυρίως 
Ελλάδας διογκώνοντας το κύµα των προσφύγων που κατέκλυζαν την αρχαία 
γενέτειρά τους. Μέσα σε λίγες εβδοµάδες επτακόσιες πενήντα χιλιάδες 
άνθρωποι είχαν στριµωχτεί σαν πρόβατα στα λιµάνια της Θεσσαλονίκης και της 
Αθήνας και στα µεγαλύτερα νησιά του Αιγαίου όπως η Κρήτη, η Μυτιλήνη, η 
Χίος και η Εύβοια.  

Η κατάσταση αυτών των ανθρώπων κατά την άφιξη τους στην Ελλάδα ήταν 
απερίγραπτα αξιοθρήνητη. Είχαν επιβιβαστεί βιαστικά σε κάθε είδους 
πλεούµενο και είχαν στριµωχτεί τόσο πολύ ώστε πολλές φορές είχαν χώρο µόνο 
για να στέκονται όρθιοι στο κατάστρωµα. Εκεί ήταν εκτεθειµένοι εναλλακτικά 
στον καυτερό ήλιο και την ψυχρή βροχή του ασταθούς κλίµατος του 
Σεπτεµβρίου και Οκτωβρίου. Σε µια περίπτωση, την οποία είδα µετά µάτια µου, 
επτά χιλιάδες άτοµα είχαν συνωστισθεί σε ένα πλοίο, που ακόµα και δυο 
χιλιάδες θα έφταναν για να το κατακλύσουν. Σ' αυτήν και σε πολλές άλλες 
περιπτώσεις δεν είχαν ούτε νερό να πιουν ούτε τροφή να φάνε και τα πλοία 
θαλασσοδέρνονταν αρκετές ηµέρες πριν µπορέσουν ν' αποβιβάσουν το 
ανθρώπινο φορτίο τους στην ξηρά. Ο τυφοειδής και η ευλογιά σάρωναν και δεν 
υπήρχε κανείς που να µην έχει κατακλυσθεί από ψείρες. Πολλές γυναίκες 
γέννησαν στη διάρκεια του ταξιδιού. Άντρες και γυναίκες τρελάθηκαν. Μερικοί 
έπεσαν στη θάλασσα για να βάλουν τέλος στα µαρτύρια τους, Όσοι επέζησαν, 
αποβιβάστηκαν στις ακτές χωρίς στέγη, µε τον πυρετό να τους τυραννάει, 
χωρίς κουβέρτες, χωρίς καν ζεστά ρούχα, χωρίς τροφή και χωρίς χρήµατα» 

Morgenthau H., Η αποστολή µου στην Αθήνα, Το έπος της εγκατάστασης των προσφύγων, µτφρ. Σ. 
Κασεσιάν, Το Βήµα, Αθήνα 2010, σ.75-76. 
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Ο αγώνας των προσφύγων να ριζώσουν στην Ελλάδα  

Όλη αυτή η περιοχή λέγεται ανέκαθεν Ανάβυσσος. [...] Το τι τραβούσαµε 
δε λέγεται. Ούτε ο Χριστός δεν υπόφερε έτσι. [...] Νερό δεν είχαµε. ψωµί 
αγοράζαµε από το Λαύριο. Έπρεπε να το παραγγείλουµε και να το 
πληρώσουµε µια µέρα πιο µπροστά. Την άλλη µέρα µας το έφερναν µε τα 
γαϊδούρια, µπαγιάτικο και κοµµατιασµένο. Οι ντόπιοι αλβανόφωνοι 
Καλυβιώτες που είχαν χτήµατα στην Ανάβυσσο µας έβριζαν Τούρκους. 
Θέλαµε ένα τσαµπί σταφύλι να δροσιστούµε και δε µας έδιναν [...]. Από το 
1926 ως το 1927 ζευγαρίζαµε στους ελαιώνες του Μελισσουργού. Το 1928 ο 
τσιφλικούχος αυτός µας απαγόρεψε την καλλιέργεια. Διαµαρτυρηθήκαµε 
όλοι µε τα γυναικόπαιδα µαζί. Ο τσιφλικούχος έφερε χωροφύλακες από το 
Λαύριο και το Κορωπί και µας χτύπησαν. Μ’ έβαλαν κι εµένα φυλακή.  

Αρχείο Προφορικής Παράδοσης Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, φάκελος 230.  
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Η Ειρήνη Βένη, το παραµύθι της Ανατολής κι ένα αγριοπούλι  

Στην κατασκήνωση των προσφύγων έγινε µικρή κίνηση. Οι άνθρωποι 
σηκώνονταν όρθιοι, ο ένας έδειχνε στον άλλο κατά το µέρος της µικρής 
χαράδρας που άνοιγε ανάµεσα στους δυο λόφους.— Κοιτάξτε! Έρχουνται 
άνθρωποι! Ποιοι να 'ναι;  

Ήταν µια ποµπή δεκαπέντε ίσαµε είκοσι Βλάχοι, νέοι και γέροντες. Με τα 
λιοκαµένα πρόσωπα, όλα µε µακριές γενειάδες, µε τις κάπες τους και τις 
γκλίτσες στα χέρια, πλησίαζαν σιωπηλά, µ' επισηµότητα, φιγούρες 
ερχόµενες από παµπάλαιους χρόνους. Το αργό περπάτηµα και η σιωπή τους 
σκόρπισε µονοµιάς ένα απροσδιόριστο αίσθηµα φόβου στο κοπάδι των 
Φωκιανών.  
Όλοι µαζευτήκαν ασυναίσθητα στο ίδιο µέρος, στο κέντρο της 
κατασκήνωσής τους. Σα να θέλαν να συγκεντρώσουν τη δύναµή τους.—Ώρα 
καλή! είπε ο πρώτος βοσκός, ένας αψηλός γέροντας, ο πιο σεβάσµιος απ' 
όλους, ο ίδιος που ο αναγνώστης θυµάται, τη χτεσινή νύχτα, στην κορφή 
του βουνού. Ώρα καλή! είπε κι έφερε ένα γύρο τη µατιά του.  

Από δεξιά κι από ζερβά κι από πίσω του σταθήκαν οι άλλοι οι δικοί του, οι 
βοσκοί, ακουµπώντας µε τις µασχάλες στις γκλίτσες τους. 
—Καλώς τους! αποκριθήκαν πολλά στόµατα οι πρόσφυγες. 
—Τι είσαστε; είπε πάλι αργά ο γέροντας.  
—Πρόσφυγες είµαστε! Πατρίδα µας ήταν οι Φώκες! 
—Και τώρα πούθε ερχόσαστε; 
—Ένα χρόνο περιπλανηθήκαµε στα µέρη της Πελοπόννησος κι υποφέραµε 
πολύ. Τώρα µας δώσαν τη γη εδώ, για να µείνουµε. Ανάµεσα στις 
στερεωµένες γκλίτσες των βοσκών έγινε µικρή κίνηση. Μετακινηθήκαν, 
σάλεψαν λίγο, πάλι ησυχάσαν. Κανένας δε µίλησε άλλος απ' το γέροντα.  

—Σας δώσαν, είπες, τη γη αυτή; κι η φωνή του άρχισε να γίνεται τραχιά. 
Ποιος σας την έδωσε; Ποια γη;  

—Το Κράτος µάς είπε: «Δική σας είναι η γη της Ανάβυσσος». Μας είπε να 
'ρθουµε και να την πάρουµε! [...] 

—Θα πεθάνετε στη δίψα! έλεγε. Πηγή νερό δε βρίσκεται εδώ. Κι αν σκάψετε 
βαθιά και βρείτε φλέβα, το νερό θα 'ναι γλυφό σα θάλασσα. Θα σας 
ρηµάξουν οι πυρετοί, κι ο αγέρας κι ο άµµος. Αν γίνει και φυτρώσει 
σπαρτό, ο άµµος θα κάθεται απάνω στο φύλλο του και στον καρπό́ του και 
θα τον ξεραίνει. Πριν δείτε σοδειά, θα 'χετε πεθάνει, εσείς και τα παιδιά 
σας. Λοιπόν, φύγετε, σου λέω! Το επανάλαβε ξερά, άγρια, τραχιά: 

—Φύγετε, είπα, από δω!  

Είπε, σώπασε, κι ακούµπησε το ραβδί του, κοιτάζοντας µες στα µάτια το 
κοπάδι τους Φωκιανούς. [...]  
—Δε φεύγουµε από δω! Ποτές πια! Μας δώσαν τη γη και θα µείνουµε! Θα 
µείνουµε! Θα µείνουµε!  

Ο άνεµος πήρε τις φωνές και τις σκόρπισε, τις χτύπησε στις πλαγιές του 
βουνού και τις δυνάµωσε. Ένα σύννεφο άµµος σηκώθηκε και τους τύλιξε 
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µέσα του. Αλάλαζαν και κουνούσαν τα χέρια τους ψηλά, µες στο θολό 
σύννεφο, θολοί σαν τέρατα του βυθού. 

—Θα µείνουµε δω, κι ας πεθάνουµε! Θα µείνουµε πια, κι ας πεθάνουµε! 

Τότε ο θυµός που φούσκωνε ξέσπασε και στην άλλη µεριά, στους Βλάχους. 
—Ε, λοιπόν! φώναζε ο γέροντας, φωνάζαν τώρα κι οι άλλοι βοσκοί. 
Μείνετε, λοιπόν, και θα δούµε ποιος θα στεριώσει σ' αυτή τη γη! Θα σας 
χτυπήσουµε όπου σας βρούµε, θα σκοτώσουµε τα ζωντανά σας αν τύχει και 
κάµετε, θα πατήσουµε τα σπαρτά σας αν ριζώσουν! Χάρη ποτέ σας δε θα 
βρείτε σ' εµάς και στα παιδιά µας, ίσαµε που να ξεκληριστεί η φύτρα σας και 
να σβήσει!  

Βενέζης Ηλίας, Γαλήνη, Βιβλιοπωλείον της ‘‘ Εστίας’’, Αθήνα 2010, σ. 62-63 
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Μαρτυρία του Απόστολου Μυκονιάτη  

«Εµείς οι άλλοι περιµέναµε τρεις µέρες, ώσπου µπήκαµε σε καΐκια και 
µπαρκάραµε για τη Μυτιλήνη. Ώσπου να πατήσει το ποδάρι του ο τούρκικος 
στρατός στο χωριό, άραζαν καΐκια και µας παίρναν. Πίσω-πίσω στη 

Μυτιλήνη δεν µας δέχουνταν. Δεν είναι και πλούσιος τόπος 

.

από ένα 
µαξούλι [=σοδειά] περιµένει. Βασανιστήκαµε, κακοκοιµηθήκαµε, 
κακοφάγαµε, µεγάλη συµφορά πάθαµε. Και ποιος δεν έκλαψε νεκρούς; Και 
ποιος δεν κακοπάθησε και ποιος δεν κλαίει ακόµα; Μονάχα τα παιδιά που 
γεννήθηκαν εδώ, τ’ ακούνε σαν ψεύτικα παραµύθια.» 

Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Η Έξοδος Μαρτυρίες από τις επαρχίες των δυτικών παραλίων της 
Μικρασίας, τ. Α ,́ Αθήνα 1980, σ.142.!
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Πρόχειρη εγκατάσταση προσφύγων στην Αττική (Αρχείο Μ. Μεγαλοκονόµου). Morgenthau H., Η 

αποστολή µου στην Αθήνα, µτφρ. Κασεσιάν, Τροχαλία, Αθήνα 1994, σ.91. 
  

  

  

Προσφυγικός καταυλισµός στην Κοκκινιά (σηµερινή Νίκαια του Πειραιά) το 1929, σχ. βιβλίο, 
σ.121 

Τα πρώτα καταφύγια των προσφύγων, ΙΑΜΜ, φωτογραφικό αρχείο Λένας Σαµαρά 
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Γυναίκες  πρόσφυγες εργάζονται σε νηµατουργείο, σχ  βιβλίο, σ.122 
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Πρόσφυγες που εργάζονται σε βιοτεχνία χαλιών, στα περίχωρα 
  

  

Η Σµύρνη στις φλόγες, Αύγουστος 1922.   Πολιτιστικό Ίδρυµα Τράπεζας Κύπρου, Σµύρνη, Η Μητρόπολη 
του Μικρασιατικού Ελληνισµού, Έφεσος, Αθήνα 2001, σ.265. 
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Λιµάνι της Σµύρνης τον Αύγουστο του 1922. Οι κάτοικοι της περιοχής αναζητούν απεγνωσµένα τρόπο 
να φύγουν στην Ελλάδα.  Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ.ΙΕ΄, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1978, σ.238. 

 

Πρόσφυγες απλώνουν µπουγάδα στην ύπαιθρο, Library of Congress 
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