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   Την εργασία µας αυτή την αφιερώνουµε στα µικρά προσφυγάκια επηρεασµένοι από το 
παιδικό βιβλίο του Χρήστου Μπουλώτη ‘Το άγαλµα που κρύωνε’, µε την ευχή στο µέλλον να 
µην υπάρχουν παιδιά προσφυγάκια. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΟ ‘ΜΙΚΡΟ ΠΡΟΣΦΥΓΑΚΙ’ 
 

   Βρέθηκε το 1922 στο Γεροντικό της Νύσσας (Μικρά Ασία) από τον αρχαιολόγο Κωνσταντίνο 
Κουρουνιώτη και µεταφέρθηκε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας τις πρώτες 
µέρες της καταστροφής της Σµύρνης (Αύγουστος του 1922). Χρονολογείται στον 1ο αιώνα 
π.Χ., φαίνεται όµως ότι αντιγράφει ένα αρχαιότερο έργο του 3ου αιώνα π.Χ. Συνολικό ύψος 
του αγάλµατος 0,69µ. 
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Β4 – ΟΜΑ∆ΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Α : Βιογραφία – Έργα  
      Πολίτης ∆ιονύσης, Χυσεσάνι Χρίστος, Τζανγκόλη Ντιτιόν, Τσουρλάς Θανάσης 
Β : Σάµος – Ιστορία – Αρχαιολογικοί χώροι – Λαογραφία – Τοποθεσίες 
      Σαλµατάνη Ευαγγελία, Φραντζή Ειρήνη, Σιδηροκαστρίτη Ελένη, Τράκα Μαρία,                    
      Πιπίδη Ελένη  
Γ : Α’ Παγκόσµιος Πόλεµος – Μικρασιατική καταστροφή 
     Πετρόπουλος Αργύριος, Σινόπουλος Γεώργιος, Τσιµπρικίδης Ιωάννης, Τσουκαλάς  
     Φώτιος, Χατζηαργυρίου Χαράλαµπος, Φραγκιάς  Νικόλαος 
∆ : B’ Παγκόσµιος Πόλεµος  
      Ρητά Χριστίνα, Ρητά Ιωάννα, Σίµου Φλώρα, Τασούλα Όλγα, Ψαρίδη-Γναφάκη    
      Χαριάννα 
Ε : Πρόσφυγες 
      Ραφτοπούλου Αθηνά, Ροϊδοδήµου Κάτια, Τσαβίδη Χριστίνα, Σφενδουράκη- 
      Μπασακάρου Αλκυόνη, Χατζάκη Σταυρούλα     
 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ 
Σόνια Λάµπου – Υπεύθυνη Σχολικής Βιβλιοθήκης  
Μαρία Χριστοδούλου – Φιλόλογος  
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Ηρώ Παπαµόσχου 
 
   Η Ηρώ Παπαµόσχου γεννήθηκε και µεγάλωσε στη Σάµο, όπου τελείωσε το Γυµνάσιο. Από 
µικρή της άρεσε να διαβάζει και κυρίως µυθολογία. Έγραψε το πρώτο της βιβλίο, το οποίο 

ήταν µυθιστόρηµα, σε ηλικία 12 ετών. 
Ακόµα της αρέσει πολύ να κάνει 
ταξίδια και να γυρίζει όλη την Ελλάδα. 
Όταν ήρθε στην Αθήνα δούλεψε στην 
Εθνική Τράπεζα. Η Ηρώ 
Παπαµόσχου, όπως λέει η ίδια, 
αγαπάει πάρα πολύ την Σάµο και της 
αρέσει πολύ να πηγαίνει, όταν έχει 
χρόνο. Επίσης είναι πάρα πολύ 
συνεπής στις υποχρεώσεις της. Είναι 
ξαδέρφη της Άλκης Ζέη. 
   Στα βιβλία της γράφει πάντα 
πραγµατικά γεγονότα είτε ιστορικά (Β’ 
παγκόσµιος πόλεµος) είτε 
προσωπικές της εµπειρίες. Η Ηρώ 
Παπαµόσχου έχει πάρει βραβείο για 

τη συµµετοχή της σε περιοδικό και έχει διακριθεί στο διεθνή και ευρωπαϊκό τοµέα. Για να 
τελειώσει το βιβλίο ‘Το γεφύρι της Ανατολής’, χρειάστηκε 3 χρόνια. Σε αυτό το βιβλίο 
υπάρχουν παιδικές της αναµνήσεις, µαρτυρίες από τη Σάµο και ιστορικά γεγονότα. 
   Έχει γράψει πολλά βιβλία. Μερικά από αυτά είναι: 

• Οι Μεγάλες ∆ιακοπές (Ταξιδιωτικό -  Βραβείο Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς) 
• Το Πέτρινο Σπίτι (∆ίτοµο µυθιστόρηµα) 
• Το γεφύρι της Ανατολής (Μυθιστόρηµα) 
• Το Πέρασµα της Γάτας (Μυθιστόρηµα) 
• Φύλακες, γρηγορείτε! (Μυθιστόρηµα) και πολλά άλλα διηγήµατα. 

 
 

Λίγα λόγια για το µυθιστόρηµα 
 
 
   Η Μανουέλα σήµερα, παντρεµένη µε δική της 
οικογένεια, συναντά τυχαία σε µια βόλτα µε το 
σκύλο της κάποια προσφυγάκια. Αυτή η 
συνάντηση γίνεται η αφετηρία να ξεπροβάλουν 
µπροστά της όλες οι θαµµένες εικόνες των 
παιδικών της χρόνων, όταν κι εκείνη µικρό κορίτσι 
από τη Σάµο, παίρνει το δρόµο της προσφυγιάς 
την εποχή του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. Μετά τον 
ανελέητο βοµβαρδισµό του νησιού από γερµανικά 
αεροπλάνα, οι νησιώτες ξεχύνονται σε µια οµαδική 
φυγή προς τις απέναντι ακτές της Μ.Ασίας, στο 
Κουσάντασι..., στη Σµύρνη.... όπου ανακαλύπτει 
τις ρίζες της µητέρας της, (‘ακολουθώντας το 
δρόµο της προσφυγιάς το τώρα, το χθες και το 
µακρινό παρελθόν µπερδεύονται και άλλοτε συµβαδίζουν’) τη Συρία..., την Παλαιστίνη..., το 
Λίβανο... µέχρι το τέλος του πολέµου που πραγµατοποιείται και η επιστροφή στη Σάµο µετά 
την απελευθέρωση. Το µακρύ ταξίδι της προσφυγιάς είχε τελειώσει. 
   ‘Στο τελευταίο φως της µέρας τα µακρινά βουνά της Μικράς Ασίας µπερδεύονταν µε τα 
βουνά του νησιού. Το Γεφύρι της Ανατολής έγερνε ανάλαφρα το τοξωτό του πέρασµα πάνω 
από τη Σάµο.’ 
 

Εργασία από τους µαθητές 
∆ιονύση, Χρίστο, Ντιτιόν, Θανάση 
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Γεωγραφική παρουσίαση Σάµου 
 

   Η Σάµος βρίσκεται στη µέση του Αιγαίου Πελάγους, προς την ανατολική άκρη του Ικάριου 
Πελάγους, περίπου στο γεωγραφικό πλάτος της νότιας Αττικής και της Αίγινας, πολύ κοντά 
στις ακτές της Μικράς Ασίας. Είναι το 10ο σε µέγεθος νησί της Μεσογείου. Πήρε το όνοµα της 
από τη λέξη Σάµα, τόπος µε ψηλά βουνά ή από τη λέξη σάµος, αµµώδης λόφος αιγιαλού ή 
ύψος παρά την ακτή. Άλλες ονοµασίες του νησιού είναι ∆ρυούσα, Ελεούσα, Μελάνθεµος, 
Μελάµφιλος. 
   Το νησί έχει πρωτεύουσα το Βαθύ, ενώ κύρια πόλη είναι το Καρλόβασι. Άλλες σηµαντικες 
πόλεις είναι το Πυθαγόρειο, οι Μυτιληνιοί, ο Μαραθόκαµπος, το Κοκκάρι. 
   Γύρω από τη Σάµο υπάρχουν τα νησάκια Πρασονήσι, ∆ασκαλιό, ∆ιαπόρι, Μακρονήσι, 
Στρογγυλό, Κασονήσι και Άγιος Ιωάννης. 
   Το κλίµα της Σάµου είναι εύκρατο, δροσερό το καλοκαίρι και υγρό το χειµώνα. Ο ήλιος 
λούζει τις πανέµορφες παραλίες της, σχεδόν 8 µήνες το χρόνο. 
   Το έδαφος του νησιού είναι ορεινό. Χαρακτηριστικό µάλιστα είναι ότι η Σάµος έχει τα 
ψηλότερα βουνά από όλα τα νησιά του Αιγαίου. Το ψηλότερο είναι ο Κέρκης προς τη δυτική 
πλευρά του νησιού µε βάραθρα, χάσµατα και απότοµους βράχους. Το δεύτερο σηµαντικό 
βουνό είναι η Άµπελος, που βρίσκεται περίπου στο κέντρο του νησιού. 
   Το ορεινό έδαφος δεν αφήνει περιθώρια, παρά µόνο για µικρές πεδιάδες και κοιλάδες. 
Σηµαντικότερη είναι η πεδιάδα της κωµόπολης ‘Χώρας’, που ήταν γνωστή και εύφορη από 
την αρχαιότητα. Υπάρχουν ακόµα ο Μεσόκαµπος, η κοιλάδα της Βλαµαρής, ο κάµπος στον 
Άγιο και ο κάµπος στο Καρλόβασι. 
   Το νησί δεν έχει ποτάµια, αλλά έχει αρκετά νερά από διάφορους χειµάρρους καθώς και 
πηγές. Από τους χειµάρρους σπουδαιότεροι είναι αυτοί που εκβάλουν στα νότια. Ανάµεσά 
τους περιλαµβάνεται και ο χείµαρρος των Μύλων, που συγκεντρώνει το νερό του από τις 
πλαγές του Καρβούνη και τα κυλάει ως τη θάλασσα, κοντά στο Ηραίο. 
   Από την πλευρά της ακτογραφίας, το νησί εµφανίζει την εικόνα µιας χερσονήσου της 
Μικράς Ασίας, που έχει αποκοπεί στα νοτιοανατολικά. Ολόκληρο το νησί είναι κατάφυτο εκτός 
από τις κορφές του βουνού Κέρκη. Πεύκα, έλατα, λεύκες, καστανιές, λυγαριές, πικροδάφνες 
και άλλα, στολίζουν τη Σαµιώτικη φύση, ενώ στις καλλιεργηµένες εκτάσεις κυριαρχούν οι 
ελιές, τ’ αµπέλια και τα οπωροφόρα δέντρα. 
   Η Σάµος παράγει πολλά είδη προϊόντων, τα κυριότερα από αυτά είναι το περίφηµο και 
ξακουστό γλυκό σαµιώτικο κρασί καθώς επίσης και το λάδι. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια, 
άρχισε να αναπτύσσεται δυναµικά και στον τουρισµό. 
 
 

 

Ιστορική αναδροµή 
 
   Η αρχή της ζωής στο χώρο της Σάµου 
χάνεται στα βάθη της προϊστορίας. Πελασγοί, 
Κάρες και Λέλεγες είναι οι πρώτοι οικιστές. Ο 
Ηρόδοτος ιστορεί ότι ο Όµηρος επισκέφθηκε 
το νησί. Η ακµή της Σάµου, συνδέεται µε τον 
Τύραννο Πολυκράτη και την ανάπτυξη της 
ναυτικής της δύναµης. Κατά το διάστηµα της 
Τυραννίας του, επεκτάθηκαν τα τείχη, 
κατασκευάσθηκε το Ευπαλίνειο Όρυγµα, 
ανακαινίσθηκε το Θέατρο και 
κατασκευάσθηκε ο Λιµένας. 
   Συγκεκριµένα και σε ό,τι αφορά τα 

προαναφερόµενα έργα, ο Ηρόδοτος αναφέρει «....οι Σάµιοι έχουν κατασκευάσει τα τρία 
µεγαλύτερα έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα. Το πρώτο από τα τρία είναι ένα όρυγµα µε 
δύο στόµια, που αρχίζει κάτω από ένα βουνό ψηλό ως εκατόν πενήντα οργιές. Το µάκρος του 
ορύγµατος είναι επτά στάδια, το ύψος και το πλάτος οχτώ πόδια. Σε όλο το µάκρος του είναι 
σκαµµένο άλλο όρυγµα, µε βάθος είκοσι πήχες και πλάτος τρία πόδια και µέσα απ’ αυτό 
περνάει νερό και φτάνει µε σωλήνες στην πόλη ξεκινώντας από µεγάλη πηγή. Αρχιτέκτονας 
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αυτού του ορύγµατος ήταν ο Μεγαρέας Ευπαλίνος, γιος του Ναυστρόφου. Το δεύτερο είναι ο 
µόλος του λιµανιού, µέσα στη θάλασσα, που έχει βάθος ακόµα και είκοσι οργιές και µάκρος 
πάνω από δύο στάδια. Το τρίτο έργο είναι ένας ναός που έχουν κατασκευάσει, ο µεγαλύτερος 
απ’ όσους ξέρω, που πρώτος του αρχιτέκτονας υπήρξε ο Ροίκος, γιος του Φιλέα, ντόπιος». 
   Στη Σάµο γεννήθηκε ο µεγάλος µαθηµατικός και φιλόσοφος Πυθαγόρας, οι θεωρίες του 
οποίου επηρέασαν καθοριστικά την παγκόσµια µαθηµατική σκέψη. Επίσης στη Σάµο 
γεννήθηκε και δηµιούργησε ο µεγάλος αστρονόµος Αρίσταρχος που ήταν µαθητής του 
Ευκλείδη. Ο Αρίσταρχος ήταν ο πρώτος που διακήρυξε ότι η γη κινείται περί τον ήλιο, 
κάνοντας ταυτόχρονα και µία κίνηση περί τον άξονά της. 
   Η Αθήνα, ανήσυχη για την αυξανόµενη ναυτική-εµπορική ισχύ της Σάµου, οργάνωσε 
εκστρατεία, κατέλυσε το Ολιγαρχικό και καθίδρυσε το ∆ηµοκρατικό Πολίτευµα. Η εξουσία 
ανακαταλήφθηκε από τους Ολιγαρχικούς και η Αθήνα εκστράτευσε εκ νέου κατά της Σάµου, 
καταστρέφοντας το Σαµιακό Στόλο. Αυτό ήταν η αρχή της παρακµής του νησιού. 
   Κατά τη διάρκεια της Ρωµαϊκής και κατόπιν της Βυζαντινής εποχής, καθηλώνεται ο  
κοινωνικο-οικονοµικός βίος µε µόνη πνευµατική έκφραση τη λατρευτική Χριστιανική 
Ορθοδοξία. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η Μονή της Παναγίας της Σπηλιανής (πρωτο-
χριστιανικά χρόνια), που χρησιµοποιήθηκε σαν κρησφύγετο κατά τη διάρκεια του Β’ 
Παγκοσµίου Πολέµου.    Κατά τη διάρκεια των ετών που ακολούθησαν την Άλωση της 
Κωνσταντινούπολης, η Σάµος ερηµώνεται. 
   Η ιστορία επανακάµπτει στο νησί µε την παροχή ευρύτατων ‘προνοµίων’ και τον 
επανασυνοικισµό. Το νησί ακολουθεί ένα αυτοδιοικητικό σύστηµα, που περιλαµβάνει τους 
‘κατά χωρία προεστούς’ και τέσσερεις ‘Μεγάλους Προεστούς’ καθώς και το διοριζόµενο από 
την Υψηλή Πύλη ‘Αγά’ ή ‘Βοεβόδα’. 
   Οι ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης επηρεάζουν το νησί ενώ η δηµιουργία εµποροναυτικής 
τάξης οδηγεί στην εµφάνιση του κινήµατος των ‘Καρµανιόλων’ που διεκδικούν περισσότερα 
προνόµια, ελευθερίες και δικαιότερη κατανοµή φορολογικών βαρών. 
   Η έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης εκτινάσσει στο προσκήνιο τους ‘Καρµανιόλους’ ενώ 
οι ηγέτες τους ήταν µυηµένοι στα µυστικά της Φιλικής Εταιρείας. Γενικός Αρχηγός, 
αναγνωρίζεται ο Λογοθέτης Λυκούργος, µία πνευµατική προσωπικότητα που είχε 
διαµορφωθεί από τις ιδέες του ∆ιαφωτισµού και του Ρήγα Φεραίου. Αρχηγείο του Λογοθέτη 
Λυκούργου, αποτελούσε το κάστρο, που κατασκευάσθηκε σε υπολείµµατα αρχαιολογικών 
κτισµάτων, προκειµένου να ενισχύσει την άµυνα του νησιού από τον Οθωµανικό Στόλο. 
   Εγκαθιδρύεται αυτόνοµο πολίτευµα µε νοµοθετική, εκτελεστική και δικαστική εξουσία. 
   Με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου (1830), η Σάµος βρίσκεται εκτός των ορίων του νέου 
Ελληνικού Κράτους. Τότε, πολλοί Σαµιώτες, µεταναστεύουν στην Ελλάδα και οι ηγέτες τους 
εξορίζονται.  Τέλος, το έτος 1912, µε την έκρηξη του δεύτερου Βαλκανικού Πολέµου, η Σάµος 
κήρυξε την ένωση µε την Ελλάδα. Στις 2 Μαρτίου 1913 γιορτάστηκε επίσηµα η ένωση της 
Σάµου µε την Ελλάδα. 
   Η πολιτική και ένοπλη Εθνική Αντίσταση κατά το δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, αποτελεί 
κορυφαία έκφραση πατριωτισµού και φιλελευθερισµού των Σαµίων, ενώ ο τριετής αιµατηρός 
εµφύλιος που ακολούθησε, σφράγισε τις κοινωνικές διεργασίες και τις ιδεολογικές 
συγκρούσεις. 
   Μέσα σε ένα τέτοιο ιστορικό κλίµα, εγκαθιδρύθηκαν στο Καρλόβασι και αναπτύσσονται τρία 
τµήµατα της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
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Αρχαιολογικός Χώρος Ηραίον 
 

   Σε απόσταση επτά 
χιλιοµέτρων Ν.∆. της αρχαίας 
πόλης Σάµου (σηµερινό 
Πυθαγόρειο) συναντάµε το 
Ηραίον. Βρίσκεται κοντά στην 
ακτή και είναι ένα από τα 
σπουδαιότερα ιερά της 
αρχαίας Ελλάδας. Το ιερό 
ήταν συνδεδεµένο πολιτικά 
και διοικητικά µε την αρχαία 
πόλη της Σάµου µε την οποία 
συνδεόταν µέσω της Ιεράς 
Οδού, η οποία έχει εντοπιστεί 
σε µερικά σηµεία στην πόλη 
του Πυθαγορείου και στην 
περιοχή του αεροδροµίου. 
   Το ιερό κτίστηκε στις 

εκβολές του Ιµβράσου ποταµού, σε µία περιοχή µε όχι και τόσο σταθερό έδαφος, προφανώς 
επειδή είχε συνδεθεί µε τη λατρεία της θεάς Ήρας ο συγκεκριµένος χώρος. 
   Τα πρώτα ίχνη της λατρείας στο Ηραίο εµφανίζονται κατά το δεύτερο µισό της 2ης χιλιετίας 
π.Χ. Το κέντρο της λατρείας ήταν ένας µικρός λίθινος βωµός, στον οποίο γίνονταν οι θυσίες 
των ζώων προς τιµή της θεάς, και ένα ναόσχηµο κτίσµα στο οποίο φυλασσότανε το ξόανο 
(ξύλινο λατρευτικό άγαλµα). 
   Τον 8ο αι. π.Χ. το σχήµα του βωµού γίνεται ορθογώνιο και κτίζεται ο ‘Εκατόµπεδος’ ναός 
της Ήρας. Τον 7ο αι. π.Χ. ξανακτίζεται ο Εκατόµπεδος µε λίθινο κρηπίδωµα και ξύλινη 
περίσταση. Ο βωµός αποκτά µνηµειακή µορφή. 
   Στις αρχές του 6ου αι. π.Χ., υπό την επίβλεψη του αρχιτέκτονα Ροίκου και του καλλιτέχνη 
Θεοδώρου αναγέρθηκε ο µεγάλος ναός της Ήρας µε µνηµειακές διαστάσεις (52,5 Χ 105,8µ.), 
ο οποίος όµως κατεδαφίστηκε είτε από σεισµό είτε εξαιτίας καθίζησης των θεµελίων του. Την 
εποχή της τυραννίας του Πολθκράτη άρχισαν εργασίες για την οικοδόµηση νέου ναού, 
διαστάσεων 55,16 x 108,63 µ. µε 155 κίονες ύψους 20 
µ., ο οποίος όµως δεν αποπερατώθηκε εξαιτίας της 
πολιτικοοικονοµικής κατάρρευσης του κράτους µετά το 
θάνατο του Πολυκράτη. 
   Τον 5ο αι. π.Χ. δεν οικοδοµούνται µεγάλα κτίρια στο 
Χώρο. Τον 3ο και 2ο αι. π.Χ. στο Ηραίο ξεχωρίζουν τα 
αναθήµατα ανδριάντων της ελληνιστικής εποχής, ενώ 
τον 1ο αι. οι Ρωµαίοι αρπάζουν πολλά αφιερώµατα. 
Ευνοϊκώς κείµενος προς τη Σάµο ήταν ο αυτοκράτορας 
Οκταβιανός Αύγουστος, ο οποίος έδωσε στους 
κατοίκους το δικαίωµα του Ρωµαίου πολίτη. 
 

 
Αρχαιολογικό Μουσείο 

 
 
Θεωρείται ένα από τα πιο αξιόλογα αρχαιολογικά 
µουσεία της Ελλάδας. Έχει εκθέµατα της αρχαϊκής 
εποχής, πολλά γλυπτά του πέµπτου, έκτου και 
έβδοµου προχριστιανικού αιώνα, κόρες, κούρους (σε 
υπερφυσικό µέγεθος), σαρκοφάγους, κίονες ιωνικού ρυθµού και πολλά άλλα γλυπτά. Έχει 
ακόµα ευρήµατα ελληνιστικής περιόδου, όπως αγάλµατα, επιτύµβια, καθώς και αφιερώµατα.                                 
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Ευπαλίνειο Όρυγµα 
 

   Το περίφηµο Ευπαλίνειο όρυγµα, που 
βρίσκεται στο Πυθαγόρειο, αποτελεί το 8ο 
θαύµα της αρχαιότητας. Η κατασκευή του 
έχει καταπλήξει και τους σύγχρονους 
κατασκευαστές. Η αρτιότητά του σε σχέση 
µάλιστα και µε τα µέσα της εποχής, που δεν 
ήταν άλλα από το σφυρί και το καλέµι, 
ξαφνιάζει. Το Ευπαλίνειο είναι το µεσαίο 
τµήµα ενός υδραγωγείου, που 
κατασκευάστηκε γύρω στο 550 π.Χ., από 
τον αρχιτέκτονα Ευπαλίνο, για την 
υδροδότηση της αρχαίας πόλης της Σάµου 
του σηµερινού Πυθαγορείου. Η κατασκευή 
του κράτησε περίπου 10 χρόνια, και η 
σήραγγα έχει µήκος 1034 µέτρα. Το όρυγµα 
προκαλεί το θαυµασµό του παρατηρητή για 
την επιµονή των αρχαίων, οι οποίοι σ’αυτό 
το µέρος είχαν να κάνουν διπλή και πολύ 
δύσκολη δουλειά. Πρώτα δηλαδή να 
τρυπήσουν το βουνό και έπειτα να 
κατασκευάσουν µέσα στο όρυγµα τον 
περιτειχισµένο και θολωτό δρόµο για να 

περνάνε από αυτόν. Το νερό διοχετευόταν µε σωλήνες οι οποίες είχαν τοποθετηθεί στο 
υδραγωγείο από κάτω του προς την πηγή και παράπλευρα του ορύγµατος προς την πόλη. 
 

Καρλόβασι 
 
   Η δεύτερη πόλη και το δεύτερο λιµάνι της Σάµου. Παλιό 
εµπορικό και βιοµηχανικό κέντρο, προπολεµικά έζησε 
πλούσια χρόνια µε τη βιοµηχανία δερµάτων στα φηµισµένα 
για την εποχή τους βυρσοδεψία. Πολλά αρχοντικά, 
όµορφες και µεγάλες εκκλησίες µαρτυρούν την παλιά 
ευηµερία. Είναι η πατριδα του επαναστάτη του 1821 και 
διοικητή της Σάµου Λυκούργου Λογοθέτη. 
                                      

Πυθαγόρειο 
 

   Το Πυθαγόρειο, χτισµένο στην περιοχή της αρχαίας 
πρωτεύουσας της εποχής του Πολυκράτη. Παλαιότερα είχε 
και την ονοµασία Τηγάνι. Κατά την τουρκοκρατία είχε 
σχεδόν εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους του, που 
ζητούσαν αλλού προστασία. Στο κάστρο έχει διασωθεί ο 
Πύργος του Λυκούργου Λογοθέτη που αποτελούσε βάση 
άµυνας κι εξόρµησης για τους αγωνιστές της Ελληνικής 
Επανάστασης. 
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Παλαιοντολογικό Μουσείο Μυτιληνιών 
 
   Στη Σάµο, στο χωριό Μυτιληνιοί, 
υπάρχει ένας ανεκτίµητος 
παλαιοντολογικός θησαυρός που 
αποτελείται από τα απολιθωµένα οστά 
θηλαστικών που έζησαν πριν από 6-8 
εκατοµµύρια χρόνια. Πολλά από αυτά 
τα παλαιοντολογικά ευρήµατα είναι 
µοναδικά και µαρτυρούν τη φυσική 
ιστορία της ευρωπαϊκής ηπείρου. 
   Σύµφωνα µε τους ειδικούς 
επιστήµονες, οι οποίοι έχουν 
προσπαθήσει να απαντήσουν στο 
ερώτηµα πώς δηµιουργήθηκαν και πώς 
βρέθηκαν στη Σάµο τέτοια 
απολιθώµατα, το Αιγαίο δεν υπήρχε την 

εποχή που ζούσαν τα ζώα αυτά. Στη θέση του Αιγαίου υπήρχε στεριά που ένωνε την Ελλάδα 
και τα Βαλκάνια µε τη Μ. Ασία και τη Μέση Ανατολή. Αυτό το κοµµάτι στεριάς αποτελούσε µία 
µεγάλη σαβάνα, όπου ζούσαν πολλά ζώα αντίστοιχα µε εκείνα που σήµερα ζουν στις 
σαβάνες της Αφρικής. Η Σάµος που αποτελούσε τµήµα εκείνης της στεριάς συγκεντρώνει στο 
έδαφος της χαρακτηριστικά δείγµατα αυτής της πλούσιας πανίδας. Παρόµοια απολιθώµατα 
που έχουν βρεθεί στη Μ. Ασία, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως στην 
Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, τη Χαλκιδική κ.α., αποδεικνύουν τη σύνδεση της Σάµου µε την 
υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα. 
   Όσα από τα απολιθώµατα παρέµειναν στη Σάµο, φιλοξενούνται στο µουσείο Φυσικής 
Ιστορίας του Αιγαίου, το οποίο είναι δηµιουργία του ιδρύµατος Κων/νου και Μαρίας Ζηµάλη. 
Το Σαµοθήριο, µια καµηλοπάρδαλη που το µήκος της πλησιάζει τα πέντε µέτρα, είναι ένα από 
τα πιο σπουδαία και εντυπωσιακά ευρήµατα που φιλοξενούνται στο Παλαιοντολογικό 
Μουσείο της Σάµου. Εκτός από το Σαµοθήριο, οι παλαιοντολόγοι του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης έχουν εντοπίσει απολιθωµένα οστά δεκάδων ειδών, όπως 
ύαινες, µαχαιρόδοντες, αντιλόπες, γαζέλες κ.α.  
 
 

Το καπλάνι της βιτρίνας  
 
 
   Η συγγραφέας Άλκη Ζέη µας εντυπωσίασε µε το 
λογοτεχνικό της βιβλίο που φέρει τον τίτλο ‘Το 
καπλάνι της βιτρίνας’. Στο µουσείο Φυσικής 
Ιστορίας του Αιγαίου είδαµε το καπλάνι στη βιτρίνα 
και ακούσαµε από την ξεναγό µας κυρία Ειρήνη την 
ιστορία του, όπως σώζεται στη Σάµο. Το καπλάνι 
πέρασε στο νησί από την απέναντι µικρασιατική 
περιοχή, προκαλούσε πολλές καταστροφές στο 
νησί και οι κάτοικοι για να το εξοντώσουν 
αναγκάστηκαν να το κλείσουν σε µια σπηλιά για 
αρκετές µέρες. Μετά από 40 µέρες αποφάσισαν να 
ανοίξουν για να δουν τι έγινε και έριξαν κλήρο 
ποιος να µπει στη σπηλιά. Άλλοι λένε ότι το βρήκαν 
νεκρό και άλλοι ότι ήταν ακόµα ζωντανό και 
σκότωσε τον άνθρωπο που είχε µπει µέσα..... 
   Σήµερα βρίσκεται στο µουσειακό χώρο, µε φανερό το πέρασµα του χρόνου που απειλεί να 
το καταστρέψει... 
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Σάµος-Βαθύ 
 

   Η σηµερινή πρωτεύουσα πόλη του νησιού, η 
Σάµος, είναι χτισµένη στο βορειοανατολικό µεγάλο 
κόρφο κοντά στο Βαθύ, µε το οποίο ουσιαστικά 
είναι ενωµένη. Μικρός συνοικισµός του 
προηγούµενου αιώνα στο λιµάνι, δηµιουργήθηκε 
από µερικούς εµπόρους από το Βαθύ, που έχτισαν 
για εξυπηρέτησή τους αποθήκες κι έπειτα γραφεία 
και σπίτια στο γιαλό. Σιγά σιγά ο συνοικισµός 
µεγάλωσε κι όταν, στα χρόνια της ‘Ηγεµονίας’, 
χτίστηκε εκεί το ‘Ηγεµονικό Μέγαρο’ ήταν πια 
σχηµατισµένη µικρή πόλη. Επίσηµη παλιά 
ονοµασία –που χρησιµοποιείται και σήµερα- ήταν 
‘Λιµήν Βαθέος’. Οι ντόπιοι την είπαν ‘Κάτω Βαθύ’. 
 
 

 

Ονοµαστές προσωπικότητες που κατάγονται από τη Σάµο 
 

 Χοιρίλος – Επικός ποιητής 
 Αρίσταρχος – Αστρονόµος, Μαθηµατικός 
 Ροίκος και Θεόδωρος – Αρχιτέκτονες, Γλύπτες 
 Βάθυλλος – Μουσικός 
 Πολυκράτης – Τύραννος 
 Μνήσαρχος – Σφραγιδογλύφος, πατέρας του Πυθαγόρα 
 ∆αµώ – ονοµαστή για την αρετή και την σοφία της, κόρη του Πυθαγόρα 
 Επίκουρος – Φιλόσοφος 
 Σαυρίας και Καλλιφών – Ζωγράφοι 
 Φωτώ – Περίφηµη µάντισσα 
 Μανδροκλής – Αρχιτέκτονας, Μηχανικός 
 Καλλίστρατος – καθιέρωσε το αλφάβητο µε τα 24 γράµµατα 
 Μέλισσος – Φιλόσοφος 
 Ερασίστρατος – Γιατρός 
 Πυθαγόρας – Γλύπτης, έργο του θεωρείται ο ‘Ηνίοχος’ των ∆ελφών 
 Αίσωπος – Φιλόσοφος 
 Ευπαλίνος – Αρχιτέκτονας, Μηχανικός από τα Μέγαρα, κατασκεύασε το Ευπαλίνειον 
Όρυγµα 

 Πορφύριος Ζαµπέτης – Πορφύριος Σχολή 
 Λυκούργος Λογοθέτης – Αγωνιστής του 1821 
 Θεµιστοκλής Σοφούλης – Πρωθυπουργός 
 Κώστας Καλατζής – Πεζογράφος 
 Καίτη Γκρέυ – Τραγουδίστρια 
 Ηρώ Παπαµόσχου – Συγγραφέας 
 Άλκη Ζέη – Συγγραφέας 
 Λίτσα Ψαραύτη – Συγγραφέας  

Και άλλοι πολλοί....! 
 
Ο πιο άξιος και ονοµαστός απ’ όλους υπήρξε ο µεγάλος 
σοφός Πυθαγόρας, που διακρίθηκε στη Φιλοσοφία, στα 

Μαθηµατικά και στη Μουσική. 
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Άλλοτε και τώρα 
 

   Στη σηµερινή Σάµο οι 
δραστηριότητες των κατοίκων 
αγκαλιάζουν πολλούς τοµείς. Στα 
λιµάνια και στα ψαροχώρια 
συνεχίζεται η πανάρχαια 
θαλασσινή παράδοση, µε τους 
ικανούς ναυτικούς και ψαράδες. 
Στους κάµπους και στα ορεινά 
χωριά οι ντόπιοι επιδίδονται µε 
σηµαντική απόδοση στη γεωργία 
και στην κτηνοτροφία. Στις 
πόλεις έχουν τις έδρες τους οι 
σαµιώτικες βιοµηχανίες και 
βιοτεχνίες, στηριγµένες κυρίως 
στην εκµετάλλευση του τοπικού 
κρασιού και λαδιού. Παράλληλα 
κι ανάµεσα σ’όλες αυτές τις 

δραστηριότητες αναπτύσσεται ο τουρισµός, φέρνοντας ανθρώπους απ’όλες τις γωνιές της 
Ελλάδας και της γης.   Όπως και σε όλη την άλλη νησιωτική Ελλάδα, οι εργασίες της 
θάλασσας, του βουνού και του κάµπου, καθώς και οι µεγάλες γιορτές της χρονιάς, 
συνοδεύονται από διάφορα χαρακτηριστικά έθιµα (γλέντια, κεράσµατα, ξόρκια, προλήψεις, 
µαντέµατα κ.α.). Στη σηµερινή ζωή αφορµές για την τήρηση τέτοιων εθίµων δίνουν οι 
διάφορες γιορτές και τα πανηγύρια σε κάθε χωριό της Σάµου. 
   Σαµιώτες µελετητές έχουν διασώσει παροιµίες, λαϊκά δίστιχα, αινίγµατα, τραγούδια, 
µοιρολόγια κι άλλο λαογραφικό υλικό. Μερικά απ’αυτά συναντιούνται αυτούσια ή σε ελαφρές 
παραλλαγές και σε άλλες ελληνικές περιοχές.    Στα παλιότερα χρόνια οι γιαγιάδες και οι 
παπούδες ήξεραν ν’αφηγούνται στα εγγόνια τους περίεργες λαϊκες ιστορίες για στοιχειά, 
ξωτικά, αλλά και για νεράιδες και για καλές ή κακές κυράδες. 
   Όµορφες λαϊκές παραδόσεις έχουν διατηρηθεί ως σήµερα. Σε µια τοποθεσία της Σάµου, 
σ’ένα βράχο, διακρίνεται ένα βαθούλωµα που 
µοιάζει µε αποτύπωµα ποδιού. Οι λαϊκοί 
παραµυθάδες φαντάστηκαν πως εκεί πάτησε 
κάποτε ο Χριστός και ονόµασαν την τοποθεσία 
‘Του Χριστού το ποδαράκι’.    Στη Σάµο 
εναλλάσονται θαλασσινά, καµπίσια και 
βουνίσια τοπία. Λιµάνια κι αµµουδιές και 
βράχοι στις ακτές, φυτείες και λουλούδια και 
δέντρα στους κάµπους, κορφές και φαράγγια 
και δάση στα βουνά, κοσµοπολίτικοι οικισµοί 
στις πόλεις και στους τουριστικούς τόπους, 
παραδοσιακοί οικισµοί στις γειτονιές και στα 
χωριά.  
   Πρόσχαροι, φιλικοί και ζεστοί, οι Σαµιώτες 
ζουν την παραδοσιακή τους ζωή, συνηθίζοντας να αποδέχονται και τα µηνύµατα που 
φέρνουν οι νέοι άνεµοι απ’όλες τις κατευθύνσεις. 
   Ο σαµιώτικος συρτός χορός χορεύεται συνήθως από κοπέλες, που σχηµατίζουν κύκλο. 
Στην αρχή και στο τέλος του κύκλου µπαίνουν άντρες χορευτές. Εκείνος της αρχής λέγεται 
‘χορευτής στον κάβο’ και ο άλλος ‘χορευτής στα πέταλα’. 
   Για παραλλαγή, στις οµάδες των χορευτών των λαϊκών χορών εναλλάσσονται και 
χορεύτριες. Συχνά, εξάλλου, οι Σαµιώτες και οι Σαµιώτισσες χορεύουν λαϊκούς χορούς χωρίς 
τη συνοδεία µουσικών οργάνων, τραγουδώντας διάφορα, τις περισσότερες φορές 
αυτοσχέδια, δίστιχα. 
 
Εργασία από τις µαθήτριες 
Ελένη, Ειρήνη, Εύα, Ελένη, Μαρία 
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Α’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, 1914 – 1918 
 

   Η Αυστρία µετά τη δολοφονία στο Σεράγεβο του 
αρχιδούκα Φραγκίσκου Φερδινάνδου, διαδόχου του 
Αυστροουγγρικού θρόνου, κηρύσσει τον πόλεµο στη 
Σερβία και έτσι αρχίζει ο Α’ Παγκόσµιος Πόλεµος, στον 
οποίο πολύ γρήγορα θα εµπλακούν η Ρωσία, η Αγγλία και 
η Γαλλία µε τη Γερµανία. 
   Ο πόλεµος είχε ως αιτία τη διαµάχη των 
εκβιοµηχανισµένων ευρωπαϊκών κρατών, αποικιακό 
ανταγωνισµό τους και την οικονοµική διείσδυση τους στο 
χώρο της Εγγύς Ανατολής. Ο Ελ. Βενιζέλος επεδίωκε την 
έξοδο της Ελλάδας στον πόλεµο στο πλευρό της Εntent. Οι 
Αγγλογάλλοι όµως απέβλεπαν στη συµµαχία ή 
ουδετερότητα της Βουλγαρίας και Τουρκίας και απέρριπταν 
προς το παρόν τις προτάσεις του Βενιζέλου. 
   Η προσπάθεια της Entent να συµφιλιώσει Σερβία, 
Βουλγαρία, Τουρκία και Ελλάδα και να δηµιουργήσει ένα 
συνασπισµό στα Βαλκάνια για το συµφέρον της απέτυχε. 

Παρά ταύτα οι Αγγλογάλλοι δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την είσοδο στον πόλεµο της 
Τουρκίας αρχικά και της Βουλγαρίας αργότερα, στο πλευρό των Αυστρογερµανών.  
   Στην φιλοαντατική πολιτική του Βενιζέλου θα εναντιωθεί το Παλάτι, όταν ο Έλληνας 
πρωθυπουργός ζήτησε να συµµετάσχει η Ελλάδα στο πλευρό των Συµµάχων. Ο Βασιλιάς 
Κωνσταντίνος διαφώνησε, επηρεασµένος από την ιδέα της στρατιωτικής υπεροχής της 
Γερµανίας, από τη Γερµανίδα σύζυγο του βασίλισσα Σοφία και από το φιλογερµανικό αυλικό 
περιβάλλον του. Επεδίωκε µία ευµενή για την Γερµανία και την Αυστρία ουδετερότητα. Η 
διαφωνία µεταξύ βασιλιά και πρωθυπουργού οδήγησε στην παραίτηση της Κυβέρνησης 
Βενιζέλου την 21η Φεβρουαρίου 1915. Στις εκλογές του Μαϊου η λαϊκή ετυµηγορία 
επανεκλέγει τον Βενιζέλο, ο οποίος µε τη νέα εκλογή του επαναλαµβάνει τη δέσµευση που 
είχε αναλάβει η Ελλάδα ως σύµµαχος απέναντι στη Σερβία, εάν δεχθεί εκείνη επίθεση της 
Βουλγαρίας. Τα Ανάκτορα ανένδοτα εµµένουν στις θέσεις τους, πράγµα που οδηγεί τον 
Έλληνα Πρωθυπουργό σε νέα παραίτηση και αποχή του κόµµατός του από τις εκλογές της 
6ης ∆εκεµβρίου 1915. Οι φιλοβασιλικές κυβερνήσεις που διορίζονται στη συνέχεια το µόνο 
που θα επιτύχουν είναι να δηµιουργήσουν κλίµα πόλωσης διαιρώντας την Ελλάδα σε δύο 
παρατάξεις, φιλοβασιλικών και φιλοβενιζελικών. 
 

Το Κίνηµα Εθνικής Αµύνης, 1916 
 

   Στις 16 Αυγούστου γίνεται το κίνηµα της Εθνικής Αµύνης στη Θεσσαλονίκη που το 
υποστηρίζει ο συµµαχικός στρατός που έχει στο µεταξύ αποβιβαστεί στην πρωτεύουσα της 
Μακεδονίας. Ο Βενιζέλος έπειτα από τους αρχικούς δισταγµούς του τάσσεται µε το κίνηµα και 
στις 26 Σεπτεµβρίου µεταβαίνει στα Χανιά, όπου και σχηµατίζει προσωρινή κυβέρνηση και 
από εκεί µεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Στην απόφαση του Βενιζέλου συνετέλεσε και η εισβολή 
των Γερµανοβουλγάρων στην Ανατολική Μακεδονία και η αιχµαλωσία και µεταφορά στη 
Γερµανία του ∆’ Σώµατος Στρατού µε την ανοχή της φιλοβασιλικής κυβέρνησης. 
   Στις 11/24 Νοεµβρίου 1916 η ολοκληρωµένη Προσωρινή Κυβέρνηση κήρυξε τον πόλεµο 
στις κεντρικές δυνάµεις. Η Ελλάδα το 1916 είχε κοπεί στα δύο : Από τη µια µεριά το κράτος 
της Θεσσαλονίκης, από την άλλη µεριά η κυβέρνηση των Αθηνών. 
   Μετά από τελεσίγραφο των συµµάχων ο βασιλιάς αποσύρεται από το θρόνο, χωρίς να 
παραιτηθεί τυπικά, και φεύγει στην Ελβετία αφήνοντας στη θέση του το δευτερότοκο γιο του 
Αλέξανδρο. Ο Βενιζέλος έρχεται στην Αθήνα και σχηµατίζει κυβέρνηση στις 13 Ιουνίου. Στις 
15 Ιουνίου κηρύσσει τον πόλεµο στις Κεντρικές ∆υνάµεις. Η ενεργός συµµετοχή της Ελλάδας 
στον πόλεµο, στο πλευρό των συµµάχων έχει ουσιαστικό αποτέλεσµα τη θριαµβευτική νίκη 
κατά των ΓερµανοΒουλγάρων στα υψώµατα του Σκρά Ντι Λέγκεν στις 17/30 Μαϊου 1918 και 
τη συµµετοχή των Ελληνικών δυνάµεων στην τελική επίθεση και διάσπαση του µετώπου, το 
Σεπτέµβριο του ίδιου έτους. 
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   Λίγες µέρες αργότερα, η Βουλγαρία θα συνθηκολογήσει και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους η 
Τουρκία θα συνάψει ανακωχή στον Μούδρο. Η συνθηκολόγηση τέλος της Γερµανίας στις 11 
Νοεµβρίου 1918 βάζει τέλος στο Μεγάλο Πόλεµο που διήρκησε τέσσερα έτη και 
αιµατοκύλησε την Ευρώπη. Η εξωτερική πολιτική του Ελ. Βενιζέλου, που από την αρχή του 
πολέµου είχε βασιστεί στη νίκη των Συµµάχων, µε απώτερο στόχο να βρεθεί η Ελλάδα µετά 
το τέλος του πολέµου στο πλευρό των νικητών, είχε θριαµβεύσει. 

Το  Συνέδριο Ειρήνης. Υπόµνηµα Βενιζέλου. Συνθήκες Νεϊγύ και 
Σεβρών 
 

    Η ∆ιάσκεψη της Ειρήνης συνήλθε στο Παρίσι από τον 
Ιανουάριο ως τον Ιούνιο του 1919. Σκοπός του συνεδρίου ήταν ο 
διακανονισµός των διαφορών και εκκρεµοτήτων που προέκυπταν 
µεταξύ νικητών και ηττηµένων. 
   Ο ρόλος της Ελλάδας στο Συνέδριο δεν ήταν εύκολος. Ο 
Έλληνας Πρωθυπουργός θα συντάξει Υπόµνηµα για τις ελληνικές 
διεκδικήσεις λαµβάνοντας υπόψη εθνολογικούς και γεωπολιτικούς 
όρους. Το ζήτηµα της δυτικής Θράκης βρήκε διευθέτηση µε την 
συνθήκη του Νεϊγύ. Η Βουλγαρία εγκαταλείπει την περιοχή 
ανατολικά του Νέστου µέχρι τον Έβρο, που παραχωρήθηκε στην 
Ελλάδα. Η υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών αφορούσε 
ζωτικής σηµασίας περιοχές για την Ελλάδα και έκανε πράξη τη 
Μεγάλη Ιδέα.  
   Η Συνθήκη των Σεβρών (1920) παραχωρούσε στην Ελλάδα τη 
∆υτική και Ανατολική Θράκη, τα νησιά Ίµβρο και Τένεδο, 

επικύρωνε την κυριαρχία της στα άλλα νησιά του Αιγαίου που κατείχε από το 1913 και 
εµπιστευόταν τη διοίκηση της περιοχής της Σµύρνης στο ελληνικό κράτος, µε ρόλο 
τοποτηρητή για τη δηµόσια τάξη στην Ιωνία. Οι κάτοικοι της περιοχής θα εκαλούντο σύµφωνα 
µε την αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών, µετά από πέντε έτη να δηλώσουν αν προτιµούν την 
Ένωση µε την Ελλάδα ή την παραµονή τους στην Τουρκία. Η Βόρεια Ήπειρος 
ενσωµατωνόταν στο ιδρυόµενο αλβανικό κράτος, ουσιαστικά προτεκτοράτο της Ιταλίας, η 
οποία όµως παραχωρούσε στην Ελλάδα τα ∆ωδεκάνησα εκτός της Ρόδου. (Η συµφωνία 
ακυρώθηκε από την Ιταλία το 1922.) 
   Ο Βενιζέλος µε την υπογραφή της συνθήκης των Σεβρών βρίσκεται στο ζενίθ της 
διπλωµατικής του επιτυχίας. 
   Το 1913 είχε προωθήσει µε τη Συνθήκη του Λονδίνου και του Βουκουρεστίου τα σύνορα της 
Ελλάδας ώστε να συµπεριλάβουν τη Μακεδονία και την Ήπειρο. Είχε εξασφαλίσει την Κρήτη 
και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τώρα, το 1920, µε τη Συνθήκη των Σεβρών έδινε στην 
Ελλάδα τη Θράκη και δηµιούργησε βασικές προϋποθέσεις για την παραχώρηση τµήµατος της 
Μικράς Ασίας στην Ελληνική επικράτεια µετά την παρέλευση πενταετίας. 
   Η Ελλάδα πανηγύριζε για τη δηµιουργία του κράτους ‘των πέντε θαλασσών και των δύο 
ηπείρων’. 
   Παρ’όλα αυτά ο φανατισµός εξακολουθούσε να δηµιουργεί βαθύ χάσµα µεταξύ των 
αντιπάλων πολιτικών παρατάξεων και να ωθεί σε ανεπίτρεπτες πράξεις. ∆ύο βασιλόφρονες 
απότακτοι στρατιωτικοί θα πυροβολήσουν τον Έλληνα ηγέτη στο σταθµό της Λυών στο 
Παρίσι κατά την ώρα της επιστροφής του στην Ελλάδα. Ο Βενιζέλος τραυµατίζεται στο δεξί 
χέρι. Το γεγονός θα προκαλέσει ταραχή στην Ελλάδα και αλγεινή εντύπωση στους 
Συµµάχους και θα αναζωπυρώσει το εθνικό διχασµό. Οι διώξεις αντιβενιζελικών 
αποκορυφώνονται µε την αψυχολόγητη και άδικη δολοφονία του Ίωνα ∆ραγούµη. 
   Η επιστροφή του Βενιζέλου στην Αθήνα δηµιουργεί κλίµα ενθουσιασµού. Η Βουλή των 
Ελλήνων σε πανηγυρική τελετή θα τον ανακηρύξει ‘Άξιον τέκνον της πατρίδος’ για τις 
πολύτιµες υπηρεσίες στον Ελληνισµό. Αφού επικυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο η 
Συνθήκη των Σεβρών, προκηρύσσονται εκλογές για τον Οκτώβριο και διαλύεται η 
παρατεταµένης θητείας Βουλή. Η προεκλογική περίοδος σηµαδεύεται από δύο παράγοντες 
γεγονότα που θα διαδραµατίσουν αποφασιστικότερο ρόλο από ότι αρχικά διαφαινόταν. Το 
πρώτο είναι ο ανεπάντεχος θάνατος του Βασιλιά Αλεξάνδρου και το δεύτερο ο δηµαγωγικός 
τόνος στον οποίο κινήθηκε η Ηνωµένη Αντιπολίτευση. Οι εκλογές αφού αναβλήθηκαν, λόγω 
του θανάτου του βασιλιά, ορίζονται  για την 1/13 Νοεµβρίου 1920. Οι αντίπαλοι του Βενιζέλου 
προσδίδουν σ’αυτές πολιτειακό χαρακτήρα για να πλήξουν το Κόµµα των Φιλελευθέρων. Το 
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εκλογικό αποτέλεσµα θα διαψεύσει τα προγνωστικά και την αρχική προσδοκία για ευρεία νίκη 
των Βενιζελικών. Το Βενιζελικό κόµµα πήρε 118 έδρες, ενώ η Ενωµένη Αντιπολίτευση 251. Ο 
Βενιζέλος δεν εκλέγεται ούτε βουλευτής. Ο διχασµός, η πολιτική προπαγάνδα του λαϊκού 
κόµµατος, τα λάθη των Φιλελευθέρων και η κόπωση των στρατευµένων Ελλήνων που 
υπηρετούσαν επί οκτώ και πλέον έτη, πράγµα που εκµεταλλεύτηκε προεκλογικά η 
αντιβενιζελική παράταξη, έκαµαν ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού να παρασυρθεί από τις 
υποσχέσεις των αντιβενιζελικών ή να βάλει το ατοµικό όφελος πάνω από το γενικό, ανίκανο 
να εννοήσει την κρισιµότητα των εκλογών και τις γενικότερες συνέπειες της ήττας του 
Βενιζέλου. 
   Πρώτο µέληµα των νεοεκλεγέντων ήταν, µε δηµοψήφισµα στις 6 ∆εκεµβρίου 1920, να 
επαναφέρουν το Βασιλιά  Κωνσταντίνο στο θρόνο και στη συνέχεια να αντικαταστήσουν τους 
επικεφαλής των δηµοσίων υπηρεσιών και την ηγεσία του στρατού µε πρόσωπα της 
παράταξης τους, καταργώντας και πολλές από τις Βενιζελικές µεταρρυθµίσεις. Η επαναφορά 
του Κωνσταντίνου θα δώσει την ευκαιρία στους Συµµάχους να άρουν την εµπιστοσύνη τους 
στην Ελλάδα, ενώ κάποιοι άρχισαν και διαπραγµατεύσεις µε τον Κεµάλ. Παράλληλα οι 
εκκαθαρίσεις των υπηρεσιών και του στρατού θα αποδυναµώσουν τη χώρα σε µια κρίσιµη 
στιγµή, την ώρα που θα ’πρεπε να σφυρηλατηθεί η ενότητα και ο εθνικός δυναµισµός. 

ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ 
 
   Πρώτοι και αρχαιότατοι 
κατακτητές είναι οι Χετταίοι, 
λαός ινδοευρωπαϊκής 
καταγωγής. Κατά τον 12ο 
αιώνα π.Χ. οι Φρύγες 
κατέστρεψαν το κράτος των 
Χετταίων και ίδρυσαν τη 
φρυγική µοναρχία. Τους 
Φρύγες υπέταξαν οι Κιµµέριοι,  
συγχρόνως εισέβαλαν από τη 
∆ύση θρακικά φύλα και οι 
Καππαδόκες, λαός ασιατικής 
προέλευσης. Τους Κιµµέριους 
έδιωξε ο Αλυάττης, βασιλιάς 
της Λυδίας, αφού κυρίεψε τη 

Σµύρνη και τις ελληνικές αποικίες των παραλίων. Το γιο του Κροίσο νίκησε ο Κύρος το 546 
π.Χ. 
   Οι Έλληνες άρχισαν να ιδρύουν αποικίες στα παράλια κατά το 1200 π.Χ. Πρώτοι ήρθαν οι 
Αιολείς και ακολούθησαν οι Ίωνες. ∆εν κατόρθωσαν όµως να αποκρούσουν τον Κροίσο, που 
τους υπέταξε και αργότερα τους Πέρσες.  
  Τον 5ο αιώνα π.Χ. οι ελληνικές αποικίες ενώθηκαν και επαναστάτησαν (Ιωνική 
Επανάσταση). Η επανάσταση εκφυλίστηκε και ο ξενικός ζυγός έγινε βαρύτερος. 
Απελευθερώθηκαν µε τους περσικούς πολέµους και αποτέλεσαν µέρος της Αθηναϊκής 
ηγεµονίας. 
   Το 334 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος πέρασε τον Ελλήσποντο, συνάντησε τον περσικό στρατό 
στο Γρανικό ποταµό και τον συνέτριψε. Η νίκη αυτή άνοιξε τις πύλες στο Μέγα Αλέξανδρο και 
σε ένα χρόνο κυρίευσε τη Μικρά Ασία. 
   Το 2ο αιώνα π.Χ. υποτάχθηκε οριστικά στους Ρωµαίους και έγινε πρώην επαρχία του 
Ρωµαϊκού κράτους. 
   Μεγάλη µεταβολή σηµειώθηκε µε την εξάπλωση του Χριστιανισµού. Το κήρυγµα και οι 
τελετές γίνονταν στην ελληνική γλώσσα και όλη η Μ.Ασία εξελληνίστηκε. 
   Όταν χωρίστηκε το ανατολικό από το δυτικό Ρωµαϊκό κράτος, η Μ.Ασία ήταν πολύ πλούσια 
και πυκνοκατοικηµένη. Προκάλεσε τις βλέψεις των Περσών και αργότερα των Αράβων. Τον 
11ο αιώνα καταλύθηκε από τους Σελτζούκους. Τα πράγµατα όµως άλλαξαν µε τη εµφάνιση 
στη Μ.Ασία  των Οθωµανών Τούρκων, που ήταν συµπολεµιστές και συγγενική φυλή των 
Σελτζούκων. Ο Μωάµεθ ο Πορθητής, κυρίευσε την Κωνσταντινούπολη στις 29 Μαϊου 1453. 
Από τότε ολοκληρώθηκε η κυριαρχία των Τούρκων στη Μ.Ασία. 
   Από τα µέσα του 11ου αιώνα  εώς τις αρχές του 18ου υπάρχει ένα χάσµα 700 ετών στην 
ιστορία του ελληνισµού της Μ.Ασίας. Μέχρι την εποχή εκείνη κανένας Ευρωπαίος περιηγητής 
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δεν επισκέφτηκε την Ανατολή πέρα από τη Σµύρνη, για να περιγράψει τον τρόπο ζωής του 
χριστιανικού πληθυσµού. Οι Τούρκοι ιστοριογράφοι δεν αναφέρουν τίποτα σχετικό. 
   Μετά τη λήξη των βαλκανικών 
πολέµων (1912 – 13) και την ήττα της 
Τουρκίας, οι Νεότουρκοι έθεσαν σε 
εφαρµογή σχέδιο εξόντωσης του 
ελληνισµού της Μ. Ασίας. Από  το 1914 
εώς το 1919 πολλοί Έλληνες των 
δυτικών παραλιών απελάθηκαν από τη 
χώρα και κατέφυγαν σε ελληνικά εδάφη 
(Χίο, Μυτιλήνη, Θεσσαλονίκη, Πειραιά). 
Άλλοι πάλι εκτοπίστηκαν στις ανατολικές 
επαρχίες της Τουρκίας και 
αποδεκατίστηκαν από τις κακουχίες. 
   Μετά τη ∆ιάσκεψη Ειρήνης του 
Παρισιού το 1919, το µεγάλο µέρος του βιλαετίου Αϊδινίου (Σµύρνη) επιδικάστηκε στην 
Ελλάδα. Ύστερα από την απόφαση αυτή, στις 2/5/1919 αποβιβάστηκε στη Σµύρνη η ελληνική 
µεραρχία. Από την εκτέλεση της εντολής αυτής προέκυψε η µικρασιατική εκστρατεία που 
διήρκεσε 3 χρόνια και 4 µήνες, εώς τις 5/9/1922, και κατέληξε στην ήττα του ελληνικού 
στρατού. Με την καταστροφή της Σµύρνης, τη µεγάλη αυτή εθνική συµφορά, ξεριζώθηκε 
ολόκληρος ο ελληνισµός των δυτικών  παραλιών. Όσοι σώθηκαν από τη σφαγή και την 
αιχµαλωσία βρήκαν πάλι καταφύγιο στη µητροπολιτική Ελλάδα. 
   Η τελευταία φάση του οριστικού εκπατρισµού των Ελλήνων της Μ.Ασίας, που αριθµούσε 
συνολικά 1.000.000 κατοίκους, συντελέστηκε το 1924 µε την ανταλλαγή των ελληνοτουρκικών 
πληθυσµών, ύστερα από τη συµφωνία της Λοζάνης, το 1923. Ο ελληνισµός αυτός µε τη 
µακραίωνη ιστορία του εγκατέλειψε τις πατρογονικές του εστίες και εγκαταστάθηκε στην 
Ελλάδα. 
   Το προσφυγικό στοιχείο, φορέας πολιτισµού και προόδου, µε το ευρύ οπτικό πεδίο που το 
διέκρινε, συνέβαλε αποφασιστικά στην αναδιάρθρωση της οικονοµίας του τόπου µε την 
εισαγωγή νέων µεθόδων στην καλλιέργεια της γης, στην αλιεία, στη ναυτιλία, στο εµπόριο και 
στη βιοµηχανία. Η συµβολή των Μικρασιατών υπήρξε µεγάλη και στον πολιτιστικό τοµέα, µε 
την καλλιέργεια των γραµµάτων, των τεχνών και των επιστηµών. 
 

Εργασία από τους µαθητές, 
Άρη, Νίκο, Χάρη, Γιώργο, Φώτη, Γιάννη 
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Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1939 – 1945) 
   Η έκρυθµη κατάσταση σε διεθνές επίπεδο, µετά τη λήξη 
του Α’ Παγκοσµίου πολέµου, και η ισχυροποιήση των 
φασιστικών κοµµάτων στη Γερµανία και την Ιταλία 
αποτέλεσαν τις κυριότερες αιτίες για την έκρηξη του Β’ 
Παγκοσµίου πολέµου. Ο Χίτλερ οραµατιζόταν τη δηµιουργία 
µιας ισχυρής γερµανικής αυτοκρατορίας, ο Μουσολίνι ήλπιζε 
να κυριαρχήσει στα Βαλκάνια, ενώ η Ιαπωνία επιδίωκε να 
επιβληθεί στην Ασία. Την 1η Σεπτεµβρίου 1939, µε την 
εισβολή των γερµανικών στρατευµάτων στην Πολωνία, 
άρχισε ο πιο αιµατηρός πόλεµος στην ιστορία της 
ανθρωπότητας, που κράτησε 6 χρόνια. ∆ύο µέρες µετά την 
εισβολή των Γερµανών στην Πολωνία, στις 3 Σεπτεµβρίου 
1939, οι Σύµµαχοι κήρυξαν τον πόλεµο κατά των δυνάµεων 
του Άξονα. Οι δύο αντίπαλες παρατάξεις ήταν ο Άξονας 
(Γερµανία, Ιταλία, Ιαπωνία) και οι Σύµµαχοι (Αγγλία, Γαλλία, 
Σοβιετική Ένωση).  
   Κατά τη διάρκεια του πολέµου πρωταγωνίστησαν ισχυρές 
πολιτικές φυσιογνωµίες, όπως ο Ουίνστον Τσόρτσιλ 
(Αγγλία), ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ (Η.Π.Α.) και ο Ιωσήφ 

Στάλιν (Ε.Σ.Σ.∆.). 
   Ο πόλεµος εξαπλώθηκε από την Ευρώπη, την Αφρική και τον Βόρειο Ατλαντικό στον 
Ειρηνικό ωκεανό, την Κίνα και τη νοτιοανατολική Ασία. Οι συγκρούσεις διεξήχθησαν στην 
ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα. Νέες εφευρέσεις, όπως τα ραντάρ και οι πύραυλοι V2, 
χρησιµοποιήθηκαν για πρώτη φορά στις µεγάλες µάχες ξηράς και θάλασσας. 
   Μετά την ήττα των Γερµανών στο Στάλινγκραντ και την είσοδο των συµµαχικών 
στρατευµάτων στο Βερολίνο, ο πόλεµος στην Ευρώπη τερµατίστηκε. Τότε µόνο έγιναν 
γνωστές στον κόσµο οι µαζικές εκτελέσεις Εβραίων και Αρµενίων στα γερµανικά στρατόπεδα 
συγκέντρωσης (Άουσβιτς, Νταχάου) και τα βασανιστήρια αιχµαλώτων πολέµου από τους ναζί 
   Τον Αύγουστο του 1945 οι Αµερικανοί έριξαν ατοµικές βόµβες στη Χιροσίµα και το 
Ναγκασάκι, αναγκάζοντας την Ιαπωνία να συνάψει ειρήνη. Το πιο ειδεχθές έγκληµα υπήρξε ο 
επίλογος του Β’ Παγκοσµίου πολέµου. 
 
 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 
 
   Η δράση της Εθνικής Αντίστασης στα χρόνια της Κατοχής 
εξαπλώθηκε πολύ σύντοµα, παρά τα αντίποινα των Γερµανών 
(φυλακίσεις, βασανισµοί, µαζικές εκτελέσεις, πυρπολήσεις χωριών). 
Μια από τις πιο σηµαντικές νίκες εναντίον των δυνάµεων Κατοχής 
ήταν η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάµου (1942), που 
ανέκοψε τον ανεφοδιασµό των Γερµανών και συνέβαλε στην 
απελευθέρωση της Ελλάδας, τον Οκτώβριο του 1944. 
 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
Αυγ.1940 – Οι Ιταλοί τορπιλίζουν το ελληνικό καταδροµικό ‘Έλλη’ 
στο λιµάνι της Τήνου. 
Οκτ.1940 – Ιταλική επίθεση κατά της Ελλάδας. 
Νοέµ. 1940 – Ελληνική προέλαση στην Κορυτσά, στο Αργυρόκαστρο, στους Αγ. Σαράντα. Οι 
Ιταλοί υποχωρούν. 
Απρ. 1941 – Γερµανικά αεροπλάνα βοµβαρδίζουν τον Πειραιά. Κατάληψη Θεσσαλονίκης. 
Γερµανικά στρατεύµατα στην Αθήνα. 
Μάιος 1941 – Μάχη της Κρήτης. 
Ιουν. 1941 – Κατάληψη Κρήτης από τους Γερµανούς. 
Οκτ 1944 – Αποχώρηση γερµανικών στρατευµάτων. Απελευθέρωση. 
 
Εργασία από τις µαθήτριες, 
Όλγα, Χαριάννα, Χριστίνα, Φλώρα, Ιωάννα 
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Η καταστροφή της Σάµου 
 
   Είναι λίγο µετά την κήρυξη του πολέµου. Στη Σάµο και στα υπόλοιπα νησιά γίνονται 
βοµβαρδισµοί, ίσως γιατί οι νησιώτες ήταν σκληρά καρύδια. Ίσως γιατί από τα νησιά και την 
επαρχία, µπορούσε και επιβίωνε ένα µεγάλο µέρος των πολιτών της Αθήνας και των µεγάλων 
πόλεων. Τότε, µεσουρανούσε η ‘Εθνική µας τραγουδίστρια’, Βέµπο, η οποία µε όπλο της την 
πίστη στην ελευθερία, πήγαινε από στρατόπεδο σε στρατόπεδο και από νοσοκοµείο σε 
νοσοκοµείο, για να εµψυχώσει τους στρατιώτες της πρώτης γραµµής. Σε αυτό το σηµείο, 
αρχίζει ακόµα ένας Γολγοθάς για το µοναχικό κορίτσι, την Κικίτσα, που έµελλε αργότερα να 
γίνει µια από τις µεγαλύτερες τραγουδίστριες του λαϊκού τραγουδιού... 
 
- Το 1942, στη Σάµο, έγινε µεγάλο κακό. Τα αεροπλάνα των Γερµανών, είχαν κατέβει τόσο 
χαµηλά, που οτιδήποτε κινούνταν το βοµβάρδιζαν. Οι βόµβες έπεφταν σαν βροχή. Παντού 
πτώµατα, γκρεµισµένα σπίτια και κτίρια. Είχε σχεδόν ισοπεδωθεί το νησί. Εγώ, δεν ήξερα 
ούτε πού να κρυφτώ, αλλά και δεν είχα κανέναν να µε σώσει. Ήταν ξένοι όλοι για µένα. 
   Οι σειρήνες στο νησί, βούιζαν ασταµάτητα. Ο κόσµος έτρεχε να κρυφτεί από δώ και από κεί. 
Ουρλιαχτά, φωνές και µεγάλη αναστάτωση επικρατούσαν απ’ άκρη σ’ άκρη στο νησί. Η 
Κατερινιώ, µαζεύει λίγα πράγµατα και το βάζει στα πόδια, µέσα στους δρόµους. Είχα µείνει 
µόνη µου σε ένα µισογκρεµισµένο σπίτι. Ήµουν εντελώς µόνη στον κόσµο. Για να σωθώ, 
τρύπωσα µέσα σε ένα τζάκι. Πίστευα πως εκεί δεν µπορεί να µε πετύχουν οι βόµβες. 
Περίµενα δύο µέρες µέσα στο τζάκι, για να δω τι θα συµβεί. Αν θα έρθει κάποιος να µε 
βοηθήσει, ή θα σταµατήσει εντέλει ο πόλεµος. ∆εν είχα ούτε νερό, ούτε φαϊ. Απέξω από το 
σπίτι άκουγα κόσµο να κλαίει. Βογκητά να σπαράζουν σε όλη την πόλη. 
   Οι βόµβες µετά από δύο ολόκληρα µερόνυχτα σταµάτησαν να πέφτουν. Ξαφνικά, µέσα 
στην ησυχία του πολέµου, που παντού µύριζε θάνατο, ακούω βήµατα. Νόµιζα πως µε είχαν 
καταλάβει και πως έρχονταν να µε σκοτώσουν. Τα βήµατα, µε βαριά πατηµασιά, στέκονται 
στην πόρτα. Είχα κλειστά τα µάτια µου. Απέναντί µου στέκεται ο Στέφανος. Ο Ιταλός που µε 
αγαπούσε, γιατί έµοιαζα µε την αδερφή του. Με έψαχνε παντού. Πίστευε πως είχα πεθάνει 
µέσα στο βοµβαρδισµό. Με αρπάζει µέσα από το τζάκι και µε βγάζει έξω. Όταν αντίκρισα έξω 
τι είχε συµβεί, πίστεψα πως έζησα από θαύµα. Ολόκληρωτική ισοπέδωση. Σπίτια 
γκρεµισµένα, Σαµιώτες σκοτωµένοι από τα πολυβόλα των αεροπλάνων. Παντού πτώµατα. Η 
εικόνα ήταν αποτροπιαστική. Οι Σαµιώτες, βάζοντας στην πλάτη τους τα µπαγκάζια τους, 
αναχωρούσαν από το Βαθύ της Σάµου για το Μουλαµπραϊµ. Ο κόσµος είχε ήδη αρχίσει να 
φεύγει µε βάρκες. Ο Στέφανος µε πιάνει από το χεράκι και χωρίς να πάρω τίποτα µαζί µου, 
ξεκινάµε και εµείς για το µεγάλο ταξίδι της φυγής. Από εκεί έπρεπε να διασχίσουµε ένα βουνό, 
το οποίο ήταν γεµάτο νάρκες. Εµένα µε άφηνε πίσω. Όταν έβλεπε πως δεν υπήρχε νάρκη, 
γύριζε και µε έπαιρνε. Και ξανά το ίδιο, ώσπου φτάσαµε σε ένα µέρος που συγκεντρωνόταν ο 
κόσµος για να φύγει µε τις βάρκες για τα φυλάκια της Τουρκίας. Εκεί µε παρέδωσε σε κάποια 
γεροντάκια και τους λέει :  
- Πάρτε αυτό το παιδί να το πάτε στο Κουσάντασι. ∆εν έχει κανέναν στον κόσµο, είναι µόνο 
του. Θέλω να το προσέχετε σαν δικό σας παιδί. 
    
   Εκείνη τη στιγµή αισθάνθηκα συγκίνηση για την τόση αγάπη και φροντίδα που έδειχνε για 
µένα. Με αγκαλιάζει, µε φιλάει στο µάγουλο και βουρκωµένος µου λέει :  
- Θέλω να ξέρεις πως κάποια στιγµή θα  συναντηθούµε. ∆εν θα σε ξεχάσω ποτέ, 
Αγγελικούλα. 
   Με τα δυο χέρια σκουπίζει τα δάκρυά του και µε αποχαιρετάει µε έναν κόµπο στο λαιµό να 
τον πνίγει. Το ίδιο και µένα, όµως, γιατί ο άνθρωπος αυτός µε είχε σώσει από την 
καταστροφή  και το θάνατο. Με παρέλαβαν λοιπόν τα γεροντάκια και περάσαµε µε τις βάρκες, 
για να πάµε στα τούρκικα φυλάκια. Για δύο µέρες κοιµόµασταν στα βουνά της Τουρκίας. Ούτε 
ρούχα, ούτε τίποτα δεν είχαµε µαζί µας. Ακόµα και το νερό που πίναµε ήταν αλµυρό. 
   Την επόµενη µέρα φτάσαµε στο Κουσάντασι. Εκεί µείναµε µια εβδοµάδα. Όµως, οι 
περισσότεροι, λόγω της πείνας που είχαν από τις προηγούµενες ηµέρες, έφαγαν βαριά, µε 
αποτελέσµατα τα φαγητά να τους πειράξουν και αρρώστησαν, όπως και εγώ. Ένα από εκείνα 
τα βράδια, καθώς βρισκόµουν άρρωστη στο πάτωµα ενός καφενείου που µε είχαν βάλει, µια 
από τις Τουρκάλες εκεί, µε αρπάζει και µου βγάζει τα σκουλαρίκια από τα αφτιά. Με τρόµο 
την κοίταζα στα µάτια, αλλά και χωρίς να µπορώ να αντιδράσω άλλωστε. Βρισκόµουν σε ξένο 
τόπο, χωρίς ουσιαστικά να έχω προστασία από κανέναν. Ήταν τα βαφτιστικά µου. Κάθε 
νύχτα έκλαιγα, για όσα περνούσα, µονάχο µου, χωρίς κανέναν στον κόσµο. 
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   Αφού πέρασε η εβδοµάδα και έγινα και εγώ καλά, µας έβαλαν στα τρένα και µας πήγαν 
στην Παλαιστίνη. Μας έδωσαν κουβέρτες, µαξιλάρι, καραβάνες και µια καρτούλα για να 
παίρνουµε συσσίτιο. Μείναµε εκεί µέχρι το 1943. Έναν ολόκληρο χρόνο. Όταν τελείωσε ο 
χρόνος, ένας στρατιώτης ήρθε και φώναζε τα ονόµατα που θα έφευγαν για τις Πηγές του 
Μωυσέως. Μέσα στον κατάλογο ήµουν και εγώ. Ένιωθα αµήχανα, γιατί χωρίς να ξέρω 
κανέναν, χωρίς να µε προσέχει κανείς, βρισκόµουν από τόπο σε τόπο άγνωστο, µε ένα µικρό 
µπογαλάκι στα χέρια. Τα γεροντάκια που µε προστάτευαν, έµειναν πίσω. Με δάκρυα στα 
µάτια µε αποχαιρέτησαν γιατί είχα ζήσει µαζί τους και ήταν σαν δεύτερη οικογένεια για µένα. 
‘Πήγαινε, κοριτσάκι µου, εκεί που σου λένε. Η ευχή µας θα σε συνοδεύει για πάντα. Ίσως 
κάποια στιγµή τα ξαναπούµε. Κανείς δεν ξέρει ποιο είναι το γραφτό του’, µου είπε η γιαγιά 
βουρκωµένη που την αποχωριζόµουν. 
   Έτσι λοιπόν, µπήκα στο τρένο µε τον υπόλοιπο κόσµο και πήγαµε στις Πηγές του 
Μωυσέως. Η πρώτη εικόνα που αντικρίσαµε ήταν ένας αξιωµατικός µε πολιτικά που 
σηµείωνε τα ονόµατα για να µας περάσουν πάλι από τους καταλόγους. Το κεφάλι του ήταν 
συνεχώς σκυφτό. 
   Φτάνει η σειρά µου. Σηκώνει τα µάτια του :  

- Πώς λέγεσαι εσύ;  
- Κικίτσα Καλαϊτζή. 
- Πόσων ετών είσαι, Κικίτσα; 
- Είµαι έντεκα ετών. 
- Κάτσε εκεί σε µια καρέκλα, µου λέει. 

 
 Η σειρά µου είχε έρθει. 
- Μα πού είναι οι γονείς σου; µε ρωτάει ξανά. 
- ∆εν έχω ούτε µαµά ούτε µπαµπά. Είµαι µόνη µου, απαντώ. 
   Συγκινήθηκε. Τα µάτια του είχαν βουρκώσει. Με βάζει µαζί µε µια κυρία, τη Θεανώ, που ο 
άντρας της υπηρετούσε στο Καπρί. Εκείνη µε προστάτευε. Μας έδωσε δύο στρώµατα, 
κουβέρτες, µια γκαζιέρα και κάποια πράγµατα για να είµαστε καλά. Μετά από περίπου ένα 
µήνα, και ενώ µε είχε συµπαθήσει, µε ρωτάει :  

- Κικίτσα, θέλεις να δουλέψεις; 
- Πού; του απαντάω. 
- ∆εν θα κάνεις τίποτα. Θα σηµειώνεις τα άτοµα που περνάνε και έχουν πάρει συσσίτιο 

και θα σου δίνω τρεις λίρες το µήνα. 
   Στην ουσία µου είχε δώσει µια στάµπα µε την οποία όποιος είχε πάρει συσσίτιο, εγώ 
χτυπούσα τη στάµπα πάνω στην κάρτα που είχαν δώσει, σ’ αυτούς που έπαιρναν το 
συσσίτιο. 
   ∆έχτηκα µετά χαράς και έπιασα δουλειά αµέσως. Το όνοµά του, ήταν και εκείνου Στέφανος. 
   Εκεί, επειδή τα πράγµατα ήταν κάπως καλύτερα, µε παρακαλούσαν οι άλλες Ελληνίδες να 
πείσω τον Στέφανο να τους δίνουµε και άλλα εφόδια. Όπως και έγινε. Επειδή εµένα ο 
Στέφανος µε λυπόταν που δεν είχα κανένα στον  κόσµο και δεν µου χαλούσε χατίρι. 
   Μια µέρα µε φωνάζει ένας ταχυδρόµος :  

- Αγγελικούλα, έχεις γράµµα. 
   Ανοίγω και τι να δω. Ήταν από τον Ιταλό αξιωµατικό τον Στέφανο, που µε έσωσε στη Σάµο. 
Ήταν αιχµάλωτος στο Πόρτο Φικ, στη διώρυγα του Σουέζ. 
‘Αγαπηµένη µου Αγγελικούλα. Έφαγα τον κόσµο να σε βρω. Θέλω να µάθω νέα σου. Γράψε 
µου αν είσαι καλά και αν σου φέρθηκαν καλά.’ 
   Τρελάθηκα. Τα µάτια µου δεν στέγνωσαν στιγµή από την ώρα που έλαβα το γράµµα. Ήταν 
ο άνθρωπος που µε είχε σώσει ο Στέφανος και δεν µπορούσα να τον ξεχάσω. Κάθισα, 
έγραψα ένα γράµµα. 
   ‘Στέφανε είµαι καλά. Είµαι στο στρατόπεδο στις πηγές του Μωυσέως. Θα ήθελα πολύ να σε 
ξαναδώ. Είµαι µόνη µου εδώ. ∆εν έχω κανέναν κοντά µου. Θα περιµένω νέα σου.’ 
 
Απόσπασµα από τη βιογραφία της τραγουδίστριας Καίτης Γκρέυ που έζησε τα γεγονότα του 
βοµβαρδισµού της Σάµου στο Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, τόπος καταγωγής της, όπως 
περιγράφονται και στο µυθιστόρηµά µας από την Ηρώ Παπαµόσχου. 
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Εις Σάµον 
 
 

α' 
Όσοι το χάλκεον χέρι 

βαρύ του φόβου αισθάνονται, 
ζυγόν δουλείας ας έχωσι. 
Θέλει αρετήν και τόλµην 

η ελευθερία. 
 
β’  

Αυτή (και ο µύθος κρύπτει 
νουν αληθείας) επτέρωσε 
τον Ίκαρον. και αν έπεσεν  
ο πτερωθείς κ’ επνίγη  

θαλασσωµένος .  
 

γ’ 
Αφ’ υψηλά όµως έπεσε, 
και απέθανεν ελεύθερος. 
Αν γένης σφάγιον άτιµον 
ενός τυράννου, νόµιζε 
φρικτόν τον τάφον. 

 
Ανδρέας Κάλβος, Ωδαί, Ίκαρος 
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ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 

   Πρόσφυγες ονοµάζονται τα άτοµα που εγκαταλείπουν οµαδικά ή ατοµικά τον τόπο που 
ζουν και καταφεύγουν προσωρινά ή µόνιµα σε άλλο τόπο, για να διασωθούν από διώξεις 
(πολιτικές, κοινωνικές, θρησκευτικές, κ.α.) ή από διάφορες καταστροφές ( σεισµούς, 
πολέµους, κ.α.). 
   Το προσφυγικό πρόβληµα έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα, αφού στη διαδροµή της 
ιστορίας οι πόλεµοι και οι κατακτήσεις συνοδεύονταν από µεγάλες µετακινήσεις πληθυσµών. 
Το πρόβληµα έγινε πολύ έντονο το 15ο αι., όταν η εξάπλωση των Οθωµανών ώθησε 
πληθυσµούς από την Ελλάδα, τη Σερβία, τη Βουλγαρία κ.λπ. προς  το ∆ούναβη και το νότο 
της Ουγγαρίας. Στο µεσαίωνα οι θρησκευτικοί ανταγωνισµοί κι αργότερα η γαλλική 
επανάσταση δηµιούργησαν κίνηµα προσφύγων. Το πρόβληµα όµως οξύνθηκε σε µεγάλο 
βαθµό µε τους πολέµους και τις επαναστάσεις του 20ου αιώνα. 
   Η Μικρασιατική καταστροφή δηµιούργησε έντονο προσφυγικό πρόβληµα, αφού ο αριθµός 
των προσφύγων στην Ελλάδα έφτασε τα 1.400.000 άτοµα. Παρόµοιες δυσκολίες, αλλά σε 
µικρότερη έκταση προσφύγων από τη Βουλγαρία, τη Ρωσία, τη Ρουµανία και την Αίγυπτο. 
   Στο τέλος του Β Παγκοσµίου πολέµου σχηµατίστηκε η ΟΥΝΡΡΑ (Οργάνωση Περίθαλψης 
και Αποκατάστασης των Ηνωµένων Εθνών), που φρόντισε για τη συντήρηση 8 εκατοµ. 
προσφύγων και κατόρθωσε να επαναπατρίσει το µεγαλύτερο µέρος από αυτούς. Το 1948 
λειτούργησε ο ∆ιεθνής Οργανισµός Προσφύγων του ΟΗΕ, που είχε να αντιµετωπίσει σοβαρά 
µεταπολεµικά προβλήµατα, όπως περίπου 900.000 Άραβες πρόσφυγες στην Παλαιστίνη 
(1948), πρόσφυγες από την Ουγγαρία (1956), πρόσφυγες εξαιτίας του αραβοϊσραηλιτικού 
πολέµου (1967) κ.λπ. Το 1974 δηµιουργήθηκε ένα νέο κύµα προσφύγων µετά την τουρκική 
εισβολή στην Κύπρο.    

 
 

ΟΙ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
   Ως αποτέλεσµα του σκληρού εµφυλίου πολέµου του 1946-1949, πλήθος Ελλήνων υπηκόων 
που ανήκαν στην παράταξη των ηττηµένων κατέφυγαν ως πρόσφυγες σε άλλα κράτη. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία των Οργανώσεων Πολιτικών Προσφύγων, στις τότε σοσιαλιστικές 
χώρες, κατέφυγαν 130.000 άτοµα. Από αυτούς 25.000 πολιτικά στελέχη. Οι υπόλοιποι ήταν 
άµαχος πληθυσµός που προέρχονταν κυρίως από τις παραµεθόριες περιοχές. Στους 
πρόσφυγες συµπεριλαµβάνονταν περισσότερα από 25.000 παιδιά, τα οποία στάλθηκαν στις 
ανατολικές χώρες µετά την άνοιξη του 1948.  
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ΠΑΙ∆ΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
   Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ΄90 
ένοπλες συρράξεις και καταστάσεις 
επείγουσας ανάγκης χτύπησαν 
εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά τα οποία 
εκτοπίστηκαν µέσα στην ίδια τους τη 
χώρα  ή έγιναν πρόσφυγες στην ταραχή 
των ενόπλων συρράξεων. 
   Στη δεκαετία που µεσολάβησε από την 
υιοθέτηση της Σύµβασης για τα 
∆ικαιώµατα του Παιδιού, το 1989 , πάνω 
από 2.000.000 παιδιά έχουν σκοτωθεί 
και πάνω από 6.000.000 παιδιά 
τραυµατίστηκαν ή έµειναν ανάπηρα σε 

ένοπλες συγκρούσεις , 12.000.000 παιδιά έµειναν άστεγα , 1.000.000 έµειναν ορφανά ή 
αποχωρίστηκαν τους δικούς τους ενώ 10.000.000 παιδιά έχουν ψυχολογικά τραύµατα λόγω 
πολέµου. 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 
 

   Αχαιοί, ∆αναοί, 
Έλληνες…ένας λαός, µια 
ιστορία αιώνων, µια πορεία 
που ξεκινάει από την 
κάθοδο των ∆ωριέων και 
φθάνει ως τις µέρες µας. Μια 
ιστορία γεµάτη φως ,δόξα, 
δύναµη αλλά και 
σηµαδεµένη από πολέµους, 
αίµα, δάκρυα… 
   Βιασµοί ,σφαγές 
,βανδαλισµοί είναι µόνο 
µερικές λέξεις που δεν 
µπορούν να αποδώσουν το 
µέγεθος της φρίκης. Κανείς 
δε βοήθησε την Σµύρνη. 
Ευτυχώς υπήρξαν ορισµένες 

φωτεινές εξαιρέσεις ξένων οι οποίοι αψήφησαν τις διαταγές που είχαν πάρει ,όπως ο 
αξιωµατούχος της ΧΑΝ Ειζα Τζέκινγκς που προσέφερε ουσιαστική βοήθεια .Παρόλα τα 
λαµπρά αυτά παραδείγµατα οι αριθµοί µιλούν από µόνοι τους ,αποδεικνύοντας για µια ακόµα 
φορά τη σκληρότητα και τη βαναυσότητα του ανθρώπινου είδους κατά τη διάρκεια του 
πολέµου :700000 νεκροί ,αµέτρητες χιλιάδες οµήρων (κυρίως άντρες 18-45 ετών ,από τη 
Σµύρνη µόνο 150000) και 1,5 εκατοµµύριο πρόσφυγες .  
 

Η ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ 
  
   Οι τελευταίες µέρες του Σεπτεµβρίου και ο Οκτώβριος έφεραν µεγάλα κύµατα προσφύγων 
στην Ελλάδα από τη Μικρά Ασία (κυρίως από το Αΐβαλί). Πρώτος σταθµός των 
δυστυχισµένων αυτών ανθρώπων ήταν το νησί της Λέσβου όπου είχαν καταφύγει και το 
1914-1917 –ενδεικτικά αναφέρουµε ότι µόνο τις 10 πρώτες ηµέρες του Οκτωβρίου έφθασαν 
στο νησί 50000 ψυχές.. 
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ΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
   Αρχικά οι Μικρασιάτες πρόσφυγες έχοντας υπόψη τους τα γεγονότα του 1821 και του 1917 
πίστευαν ότι σύντοµα θα επέστρεφαν στις εστίες τους. Σύντοµα όµως, συνειδητοποίησαν ότι 
η διεθνής κοινότητα δεν ήταν πρόθυµη να βοηθήσει σε αυτά τα αγνά σχέδια τους, αλλά 
αντίθετα φαινόταν εχθρική στην επιστροφή των προσφύγων στη Μικρά Ασία, ενώ η Ελλάδα 
ήταν ανήµπορη να αντιδράσει σε διπλωµατικό επίπεδο. Έτσι έως το 1925 ένας µεγάλος 
αριθµός αστών-προσφύγων κινήθηκε προς την Αθήνα, ενώ λιγότεροι κατευθύνθηκαν στη 
Θεσσαλονίκη. Οι ακµάζουσες επιχειρήσεις και τα εργοστάσια 1500000 προικισµένων 
Ελλήνων της Ιωνίας έµειναν λάφυρα στα χέρια των Τούρκων. Παράλληλα οι Ευρωπαίοι ήταν 
πλέον σίγουροι ότι µε αυτόν τον τρόπο τερµατίζονταν οριστικά τα «ιµπεριαλιστικά» σχέδια της 
Ελλάδας και οι ίδιοι µπορούσαν να δράσουν ελεύθεροι σε µια νέα, αγνή αγορά που 
διοικούνταν τώρα πια από τους άπειρους Τούρκους. 
   Οι πρόσφυγες όµως είχαν όλα τα απαραίτητα εφόδια, τις αναγκαίες εµπορικές γνώσεις για 
να αναδειχθούν στην Ελληνική κοινωνία και να ξεφύγουν από την καχυποψία του ντόπιου 
στοιχείου. Έτσι γρήγορα απέκτησαν την πολυπόθητη οικονοµική αυτάρκεια που επεδίωκαν 
µέσα από τη σκληρή εργασία τους. Μα παρέµενε ένα µεγάλο, άλυτο πρόβληµα, αυτό της 
στέγασης που χρειάστηκαν 10 τουλάχιστον χρόνια για να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά. Τα 
πρώτα πρόχειρα καταλύµατα που γνώρισαν ήταν οι παράγκες των προσφυγικών 
συνοικισµών που µαστίζονταν από την πείνα, την ανέχεια και τις επιδηµίες. Παρόλα αυτά 
γίνονταν συνεχώς ενέργειες προκειµένου να βελτιωθεί η αξιοθρήνητη αυτή κατάσταση. Οι 
συνθήκες όµως παρέµεναν άθλιες: οι παράγκες µε τους πλίνθους κατέρρεαν µετά από 
βροχοπτώσεις, µικρά παιδιά πέθαιναν από φυµατίωση, οργανωµένο οδικό δίκτυο δεν 
υπήρχε, οι τροφές ήταν λιγοστές. Ο χαρακτηρισµός πρόσφυγες πλήγωνε τους 
κατατρεγµένους αυτούς, αλλά περήφανους, ανθρώπους που είχαν έρθει στην Ελλάδα να 
ζητήσουν ένα ασφαλές καταφύγιο, χαρακτηρισµός όµως που δεν αποδόθηκε και στους 
Έλληνες της Αιγύπτου που όταν εκδιώχθηκαν από το Νασέρ ήρθαν κι αυτοί στην πατρίδα. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι οι Μικρασιάτες που έφθασαν στην Αθήνα έστελναν τα παιδιά τους σε 
ιδιωτικά εκπαιδευτήρια χωρίς να δηλώνουν «πρόσφυγες» για να διευκολυνθούν µε µειωµένα 
δίδακτρα. Το 1955, ενώ η πλειoψηφία των αστών-προσφύγων είχε τακτοποιηθεί, το 
Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών και η αρµόδια Υπηρεσία Στεγάσεως Προσφύγων 
αποφάσισε τη δηµιουργία προσφυγικού συνοικισµού στην περιοχή του Αιγάλεω, µε την 
παραχώρηση µικρών διαµερισµάτων στους δικαιούχους, ο οποίος θα έπαιρνε την ονοµασία 
«Νέαι Κυδωνίαι»         
   Σήµερα για τους Έλληνες πολίτες όλα αυτά µοιάζουν σα µια απαίσια ανάµνηση του 
παρελθόντος και µόνο µερικά µυθιστορήµατα όπως Τα µατωµένα χώµατα της ∆ιδώς 
Σωτηρίου, το Νούµερο 31328 και η Αιολική Γη του Ηλία Βενέζη, ίσως και κάποια εκποµπή 
στην τηλεόραση µάς τα θυµίζουν και µάς κάνουν να προβληµατιζόµαστε όµως για λίγο, µόνο 
για λίγο…  
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ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 
Φιλιώ Χαϊδεµένου µία πρόσφυγας της Σµύρνης του 1922 θυµάται το διωγµό: “... να 
έρθεις κυνηγηµένος, να σου λείπει ο πατέρας σου, να δεις του αδερφού σου το σφάξιµο, να 
δεις της κόρης σου, εµπρός στα µάτια σου, να βιάζουν το παιδί σου. Όλα αυτά είναι 
πράγµατα που δεν φεύγουν ποτέ απ' το µυαλό σου. Να δεις να πνίγουν παιδί για να µην 
κλάψει και µαρτυρήσει αυτούς που ήταν κλεισµένοι, κάπου 2000 άνθρωποι µέσα σε ένα σπίτι. 
Και να δεις την µάνα του την άλλη µέρα το πρωί να το κρατά στο χέρι πεθαµένο και να της 
λες: "πάµε", αυτή να κρατά το παιδί. Και να της λένε ότι βάλανε φωτιά από τη µια και από την 
άλλη οι Τούρκοι και ότι πρέπει να φύγουµε. Και φεύγαµε. Και αυτή να κρατά το παιδί της και 
να κλαίει. Και της λέει µια άλλη όπως φεύγαµε και έσπρωχνε ο ένας τον άλλο: "Άντε, πάµε, 
πάµε". "Τι να την κάνω τη ζωή"; λεει αυτή. "Τον άντρα µου τον σκοτώσανε. Ένα χρόνο είχα 
παντρεµένη. Τον άντρα µου τον σκοτώσανε. Το παιδί µου το πνίξανε. Εγώ τι θα κάνω µόνη 
µου στη ζωή; Όχι, θα µείνω εδώ". Και βέβαια την πήρανε οι άλλες, την τραβήξανε έξω.  
        Έπειτα όταν έγινε η καταστροφή όλα τα γυναικόπαιδα από την Ανατολή κατέβηκαν στα 
Μικρασιατικά παράλια, και ιδίως στην Σµύρνη. Κατέβαιναν, γιατί ήλπιζαν ότι οι ξένοι που 
είχαν τα Προξενεία τους θα τους προστάτευαν και η Σµύρνη είχε γεµίσει γυναικόπαιδα. 
∆ιοικητής στην Σµύρνη - Αρµοστής - ήταν ο Στεργιάδης, ένα κτήνος όχι άνθρωπος, ο οποίος 
ήταν και επί Βενιζέλου και επί Γούναρη. Όταν λοιπόν γίνηκε η καταστροφή κι άρχισε η 
υποχώρηση από πάνω και η σφαγή, τότε σηκώθηκε ο Μητροπολίτης µε τους προύχοντες και 
πήγανε στον Στεργιάδη και τον ρώτησαν γιατί δεν επέτρεπαν να φύγει κανένας Μικρασιάτης. 
Έπρεπε να έχεις διαβατήριο για να έρθεις στην Ελλάδα. Όσοι είχαν καΐκια και έβλεπαν την 
ανακατωσούρα, όσοι µπορούσαν φεύγανε κρυφά όπου µπορούσαν. Αλλά επίσηµα 
απαγορευόταν. Πήγε στο Στεργιάδη ο ∆εσπότης και του είπε: "∆ώσε µια διαταγή, άφησε 
ελεύθερα να διώξουµε τα γυναικόπαιδα γιατί οι Τσέτες θα τα κατασφάξουν εδώ, θα 
κατασφαγούν". Και λέει ο Στεργιάδης: "θα τηλεγραφήσω στην κυβέρνηση µου και θα σας 
δώσω την απάντηση". Και έγραψε στο Γούναρη και απαντάει ο Γούναρης: "Προτιµώ να πέσει 
και το τελευταίο κεφάλι 
των Μικρασιατών στη 
Μικρά Ασία και όχι να µου 
στείλεις την αναρχία". 
Λοιπόν, κι έγινε η σφαγή, 
κοίτα να δεις κι εκεί το 
λάθος. Πλην της αναρχίας 
δηλαδή. Κοίτα όµως να 
δεις το λάθος. Εδώ στην 
Ελλάδα ήρθαν µόνο 
γυναικόπαιδα, εκατό 
φορές ψαγµένα, στα 
ποδογύρια τους, τους 
κότσους τους, από τους 
Τούρκους για λεφτά. Οι 
Τσέτες γύρευαν χρήµατα 
για να τα πάρουν. Με όλα 
αυτά, ό,τι γλιτώσανε, µε 
εκείνα δηµιουργήθηκε 
εκείνη η πρώτη 
κατάσταση κι έγινε ύστερα η Ελλάδα και πήρε γραµµή. Σκέψου εάν έφερναν την κινητή 
περιουσία που κρατούσαν επάνω τους στην Ελλάδα, τι θα δηµιουργούσαν ακόµη!’’ 
                     
Τα παιδιά του Αντώνη και της Κων/νας Πικριδά θυµούνται: “Κι ήρθε εκείνη η µαύρη µέρα, 
του ξεριζωµού. Ήταν όλοι µαζεµένοι στην εκκλησιά της Κάτω Παναγιάς. Οι Τούρκοι φώναξαν 
να βγούν τα γυναικόπαιδα. Βγήκε και η γιαγιά µε οκτώ παιδιά. Ο παππούς έµεινε πίσω µε 
τους άλλους άνδρες. Φτάσαµε στο λιµάνι. Έτρεχαν όλοι στα καίκια. Μπήκε και η µάνα 
ψάχνοντας τα παιδιά της, τη Γαρουφαλίτσα, τη Μαρία, τη Σταµατία, το Γιώργο, τον Αλέκο. 
Ήµουν τότε 15 χρονών, µα ήµουν µικροκαµωµένος. Με σήκωσε ο Τούρκος ψηλά, µε κοίταξε 
καλά κι ύστερα µου ‘δωσε µία και µε πέταξε δίπλα στη µάνα, στο καίκι. ∆εν του γέµισα το µάτι 
για 15άρης αλλιώς θα µε κράταγε και µένα µε τους “άντρες”. Εκείνους δεν τους είδε ποτέ 
κανείς πια. Μόνο τη φωτιά είδαν και τους καπνούς από την εκκλησία που καιγόταν. Έτσι, 
βρέθηκα στην Αθήνα 15 χρονών προστάτης µιας ολόκληρης οικογένειας.” Αναθυµάται ο 
πατέρας και ένα δάκρυ κυλά.” 
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    Φιλιώ Χαιδεµένου:Ξέρεις ποιο είναι εκείνο που θυµάµαι και µου σκίζει τα φυλλοκάρδια; Ο 
τρόπος της υποδοχής που µας έκαναν εδώ.Όµως, αυτό που είδα εδώ, να είµαστε στην 
αποβάθρα, να είναι γεµάτη από κόσµο και να βλέπεις γυναίκα, µάνα, να έχει ένα σκοινί µε 
πέντε παιδιά δεµένα ένα ένα για να τα' χει δίπλα της να µην τα χάσει, και να είναι γυµνή και 
αυτή και τα παιδιά να κλαίνε, να µην λένε "µαµά ψωµί". Που θα το' βρισκε; Αλλά να κλαίνε τα 
µωρά και αυτή να τα αγκαλιάζει και να περνάει ένας µε το ψαθάκι του και να λέει:  
"Ααα, κοίτα χάλια, κοίτα χάλια! Μωρέ καλά σας κάνανε οι Τούρκοι". Φυσικά τον σκοτώσανε 
από το ξύλο. Πέσανε γυναίκες πάνω του γιατί ήταν όλο γυναικόπαιδα, επειδή τους άντρες 
τους κράτησαν στη Μικρασία. Και να σε βλέπει κάποιος να περνάς και να λέει:  
"Α! Ποιος είναι; Πρόσφυγες. Πω, πω, πω, πω, πω! Πρόσφυγες".   

Επίσκεψη στη χαµένη αλλά αλησµόνητη πατρίδα  
 
Φιλιώ Χαϊδεµένου: “Τι θα αισθανθώ εάν ξαναδώ την πατρίδα µου; Τι αισθάνθηκα πες. ∆ιότι 
πήγα έξι φορές. Άκουσε να σου πω. Εκείνο που αισθάνθηκα ήταν, πώς να στο πω, δεν 
µπορώ να το περιγράψω... Πρώτα πρώτα νόµισα ότι δεν πήγα στην πατρίδα µου. Αυτό που 
είδα ήταν διαφορετικό, γιατί µέχρι σήµερα είναι ρηµαγµένα, πολύ λίγα έχουν τώρα φτιάξει για 
τον τουρισµό, επίτηδες, για το χρήµα δηλαδή. Κι έχουν φτιάξει ορισµένα πράγµατα. Πήγα για 
να δω και την Αναξαγόρειο Σχολή. Είναι στο κέντρο. Την πρώτη φορά που πήγα ήταν το 
1965. Τι να δω! µια ερηµιά, ένα κακό, Τουρκάκια να κάθονται και µύγες επάνω τους και εκεί 
ήταν ένα χωράφι, όχι πλατεία δηλαδή, έτσι ένα χωράφι, ρηµαδιό, και λέω σ' έναν: "Πού είναι η 
Σχολή;" "∆ες την" µου είπε. Έφυγα...  
Το δεύτερο χρόνο που πήγα, το 1972, είχαν πάει, γιατί είχε γίνει η ανταλλαγή µε τους εδώ 
Τούρκους κι είχαν πάει εκεί και Τούρκοι που µιλούσανε ελληνικά. Εµείς δεν ξέραµε Τούρκικα 
και µιλούσανε Ελληνικά και µ' αυτούς συνεννοούµασταν. Κι αυτοί ήταν παραπονούµενοι µε 
τους Τούρκους, γιατί δεν τους δίνανε σηµασία. Τους λέγανε πρόσφυγες, γιατί φεύγοντας από 
την Ελλάδα πήραν τα ήθη και τα έθιµα και κοίταξαν να κάνουν ένα µαγαζάκι, να κάνουν ένα 
σπιτάκι κανονικό, δηλαδή να βάλουν την οικογένεια τους, όπως ήταν εδώ στην Ελλάδα 
συνηθισµένοι, γιατί ζούσαν κι αυτοί την δική µας ζωή. Εκείνοι δεν τους χώνευαν, δεν τους 
ήθελαν και µέχρι σήµερα τους λένε "πρόσφυγες" αυτούς. Πέρασαν όλα αυτά. Λοιπόν, ο 
αδελφός µου είχε φούρνο. Στους φούρνους κάνανε µόνο γλυκά και τέτοια πράγµατα, ψωµί 
πουλούσαν λίγο. Πήγα κι ήταν ακριβώς στο σηµείο που χωρίζει το Ελληνικό από το Τούρκικο 
κι όταν πήγα, έτρεξα στην πόρτα και στα µάρµαρα επάνω ακούµπησα το κεφάλι µου κι όπως 
ήταν τότε ο φούρνος µε καµιά παραλλαγή δεν τον είχαν, γύρισα και είδα κι ακούµπησα το 
κεφάλι µου και έκλαιγα. Βγήκε ένας έξω Τούρκος και µου λέει: "Κοπιάστε, κοπιάστε" και µ' 
αγκάλιασε και µε έβαλε στο φούρνο. Έτρεξε και φώναξε ένα γέρο από µέσα. Έρχεται ένας 
γέρος και µε ρωτάει, ήταν κάποιοι που ήξεραν ελληνικά, αλλά ήταν αυτοί οι Τσερκέζοι. Και 
µου µίλησε Ελληνικά, ας πούµε έκανε τον διερµηνέα. Μου λέει ο Τούρκος: "Ποια είσαι; Φιλιώ; 
Φιλιώ;" Ο Τούρκος ήτανε γέρος. Λέω "ναι". "Πού είναι ο Αντρέας;" Λέω, "τον κρεµάσανε στην 
Μαγνησία". Ω! έκλαιγε ο γέρος. Ήρθε µ' αγκάλιασε, µε φίλαγε. Πήγε στο σπίτι του, ειδοποίησε 
και ήρθε η γυναίκα του, ήρθαν τα παιδιά του. Με θυµήθηκε. «Μείνε, µου είπε, απόψε, µείνε 
στο σπίτι µου». «∆εν µπορώ, είπα, γιατί φεύγουµε». «Τέλος πάντων...Τελευταία φορά που 
πήγα, το 1992.»   
Κι ο Αντώνης (Πικριδάς), όταν έγινε 80 χρονών και κάτι, ξαναπήγε στη Κάτω Παναγιά! Βρήκε 
το σπίτι τους. Όπως το άφησε, γερασµένο όµως κι αυτό από το χρόνο. Από το πλούσιο 
αµπέλι είχαν µείνει κάτι κούρβουλα εδώ κι εκεί. Από τη Χίο είχε πάρει δώρα: µαστίχα και 
χιώτικο γλυκό. Τα έκανε δώρο στην Τούρκισσα που είδε στο παράθυρο και τον άφησε να 
µπεί, να δεί...το σπίτι του...που δεν ήταν πια δικό του...από το 1922...  

ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
   ΄΄Μείναµε στην προσφυγική συνοικία ΄΄Χωράφια΄΄. Από τον κήπο που µέναµε ήταν 
καλύτερα ,αλλά ένα δωµατιάκι µας έδωσαν µε τόσα άτοµα µέσα , που ήταν εξαθλίωση. 
Προσφυγικός συνοικισµός:πείνα ,αρρώστιες και δυστυχία.Όσοι έπεσαν στα προσφυγικά 
σπίτια και δεν γλίτωσαν γρήγορα, έµειναν στάσιµοι. Η παράγκα ρήµαξε το ηθικό του κόσµου , 
του αφαίρεσε την όρεξη για ζωή, τους συµβίβασε µε την ανέχεια και τη φτώχεια.Τον έκανε 
βαθειά µέσα στην ψυχή του να νιώθει πρόσφυγας. Οι παράγκες της προσφυγιάς ήταν η 
ντροπή µας.΄΄ 
(µαρτυρία Τ. Κακλαµάνο) 



 25

ΕΝΑ ΠΑΙ∆Ι 12 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΜΥΡΝΗ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟ ∆ΡΟΜΟ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ 
  Ένα µεσηµέρι έγινε µεγάλη φασαρία και κακό , µαθεύτηκε ότι οι Τούρκοι βάλαν φωτιά στη 
συνοικία της Αρµενιάς. 

 Είχα ένα προαίσθηµα.Μια 
κατάθλιψη µου βάραινε την 
ψυχή και δεν µπορούσα να το 
εξηγήσω. ∆εν αργήσαµε να 
δούµε τους πρώτους καπνούς 
της φωτιάς. 
∆εν θυµούµαι αν την ίδια µέρα 
ή έπειτα από µερικές µέρες ο 
κόσµος άρχισε να φεύγει από 
τη Σµύρνη ,γιατί η φωτιά όλο  
µεγάλωνε… 
   Όλος ο κόσµος ,ο χιλιάδες 
κόσµος , προχωρούσε προς 
το Κορδελιό , γιατί διαδίδονταν 
πως στο Κορδελιό αράζουν 
διάφορα βαποράκια και 
σώνουν τον κόσµο. Κατά το 

απογευµατάκι φτάσαµε στο  Μπαργιακλί ,που κι αυτό είχε εκκενωθεί από τους κατοίκους του. 
Οι δρόµοι και η πλατεία του χωριού µε τα πλατάνια ήταν γεµάτα από κόσµο , που κάθισε να 
ξεποστάσει .Ο πατέρας µου βρήκε ένα ωραίο άδειο σπίτι και πήγαµε εκεί µε άλλους να 
περάσουµε τη νύχτα.Αφού µας άφησε , βγήκε έξω να ζητιανέψει τρόφιµα. Θυµούµαι που µας 
έφερε σατσόπιτες που του έδωσαν άλλοι χριστιανοί. Φαίνεται πως κάπου βρήκαν λίγο αλεύρι, 
κάναν όπως όπως λίγο ζυµάρι και το ψήσαν απάνω σε λαµαρίνα µε κουκουνάρες που 
πέφταν απ’ τα πεύκα. Νερά είχε τρεχούµενα .όταν έπεσε η νύχτα, ήθελα να πάω κάπου , πριν 
να κοιµηθούµε.όλα γύρω πίσσα, σκοτάδι, µέσα κι έξω.  
           Από το βιβλίο ‘η Έξοδος’ έκδοση του κέντρου µικρασιατικών σπουδών 

Η ΛΕΞΗ ‘ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ’ ΕΙΧΕ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΝ 
ΠΡΩΤΟ ΚΑΙΡΟ 
   ‘Οι γονείς µου, επειδή δεν κατόρθωσαν να βγάλουν έξω από τις Κυδωνίες σχεδόν τίποτε, 
αναγκάστηκαν να πάνε σε προσφυγικό σπίτι. Αλλά ο πατέρας µου, άνθρωπος 
καλοζωισµένος, το έφερε βαρέως και δεν το άντεξε. Την µια µέρα µπήκαµε µέσα, το 1928 
ήταν, και την επόµενη πέθανε. Σε λίγο φύγαµε και εµείς από εκεί. Μόλις ένας Αϊβαλιώτης 
τακτοποιόνταν σε εργασία, το πρώτο πράγµα που έκανε µέσα στους πρώτους έξι µήνες, αν 
είχε πάει σε συνοικισµό, ήταν να βρει σπίτι και να φύγει. Οι δικοί µας είχαν σπουδαία 
µόρφωση και εµπορική κατάρτιση κι έτσι δεν άργησαν καθόλου να αποκατασταθούν. 
Σκέφτοµαι όµως καµιά φορά, αν θα ήταν καλύτερα για να διατηρηθεί η αϊβαλιώτικη ιδέα, αν 
είχαµε µπει όλοι µαζί σε ένα συνοικισµό, που θα µπορούσε να εξελιχθεί σε προάστιο όπως 
έγινε µε τη Νέα Σµύρνη. Και έπειτα λέω το ότι σκορπίσαµε σε όλη την Αθήνα δεν έχει 
σηµασία, αφού βρεθήκαµε µε το σύλλογο και την εφηµερίδα µας. Εκείνο που είχε τότε 
σηµασία ήταν να υποφέρουµε το λιγότερο από τις συνθήκες, ώστε να µη δηµιουργηθούν 
τραύµατα και να µπορέσουµε γρήγορα να ενεργοποιηθούµε κοινωνικά. Το περιχαράκωµά 
µας σε ένα συνοικισµό και η διαρκής επαφή µεταξύ µας µαζί µε τα καλά της θα µπορούσε να 
κοστίσει στην κοινωνική θέση και στη ζωή της δεύτερης γενιάς. Ήταν ανάγκη να εξαλειφθεί το 
‘πρόσφυγας’. Η αποκατάστασή µας έγινε είτε µε την αποζηµίωση είτε µε δάνειο είτε και µόνο 
µε την προσωπική µας εργασία, χωρίς να πάρουµε τις δουλειές των ντόπιων. Το δικό µας 
δυναµικό αξιοποιήθηκε εκεί που δεν υπήρχε προσφορά των ντόπιων’. (µαρτυρία 
Π.Βαλσαµάκη) 
 

Εργασία από τις µαθήτριες  
Αλκυόνη, Αθηνά, Κάτια, Ελίνα, Χριστίνα 
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Γλυκό του κουταλιού 
 

Να ιδώ ποιος είµαι ζύγωσα και πούθε  
το χώµα µου κρατά. Μπήκα και στάθηκα 
στο σπίτι τ’ αλµυρό, σιµά σε λάκκο. 

 
Μια µαντιλοδεµένη µου ’φερε νερό, 

µου πρόσφερε γλυκό  ευχαριστώ την. 
 

Έκοψε και καρπούς από τον Κήπο 
Του ποθητού σπιτιού µου, φρούτα λαµπερά 

ό,τι λογής, διάχυτα µε χείλη 
πραγµατικά και µέλη εµποτισµένα 

στην καλοσύνη της χαράς αντιδωρήµατα. 
 

Της είπα ευχαριστώ, αναθάρρησα και ζήτησα  
το σπίτι µου να ιδώ, αν επιτρέπεται. 

 
«Και βέβαια επιτρέπεται», µου λέει  

«µπορείς να ’ρθεις και στην κρεβατοκάµαρα». 
 

Μπαίνω, θωρώ τη µάνα µου στον τοίχο 
να µε κοιτάει από ’να κάδρο. Αφήνω 
την εντροπή και γύρεψα να πάρω 
τη µάνα µου ο δόλιος απ’ την Τροία. 

 
«Πάρτηνε», λέει αυτή σαν καλογέλαστη, 

«τι να την κάνω τώρα πια που ξέρω; 
Να πούµε την αλήθεια, τη νοµίσαµε 

ηθοποιό µε κείνη την κοτσίδα 
και τα λουλούδια γύρω της και µε τη χάρη  

που την οµπρέλα της κρατεί». 
 

Άξιζε βέβαια να προσθέσει και το χέρι 
που γαντοφορεµένο, ραδινό 

σε καναπέ ακουµπούσε  αλλά τι περιµένεις; 
 

Σάµπως γνωρίζει πόσοι αιώνες κύλησαν 
ίσαµε που να φτάσουµε στη σύνταξη 
γλυκό του κουταλιού; µεγάλο θέµα. 

 
Πάλι καλά που µ’ άφησε και µπήκα 
στο σπίτι µου το πατρικό η γυναίκα. 
Μη συνεχίσουµε άλλο και αγριέψει. 

Το µόνο που εύχοµαι: από καιρού εις καιρό 
να ’χω την άδειά της να ξανάβλεπα 
την όψη τη γλυκιά του ποθητού µου. 

 
                                                                         Κ.Χαραλαµπίδης, ∆οκίµιν, Άγρα 
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ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗ ΣΑΜΟ 
30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 – 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Πετρόπουλος Αργύριος 
2. Πολίτης ∆ιονύσιος 
3. Ραφτοπούλου Αθηνά 
4. Ρητά Ιωάννα 
5. Ρητά Χριστίνα 
6. Ροϊδοδήµου Κάτια 
7. Σαλµατάνη Ευαγγελία 
8. Σιδηροκαστρίτη Ελένη 
9. Σινόπουλος Γεώργιος 
10. Σφενδουράκη-Μπασακάρου 

Αλκυόνη 
11. Τασούλα Όλγα 
12. Τζανγκόλη Ντιτιόν 
13. Τσαβίδη Χριστίνα 
14. Τσιµπρικίδης Ιωάννης 
15. Τσουκαλάς Φώτιος 
16. Φραγκιάς  Νικόλαος 
17. Φραντζή Ειρήνη 
18. Χατζάκη Σταυρούλα 
19. Χατζηαργυρίου Χαράλαµπος 
20. Χυσεσάνι Χρίστος 
21. Ψαρίδη-Γναφάκη Χαριάννα 
22. Πανέτα Χρυστάλλα 

 
 
 
 

1. Αδάµου Φωτεινή 
2. Λάµπου Σωτηρία 
3. Χριστοδούλου Μαρία 
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Εντυπώσεις από το ταξίδι µας στη Σάµο 
 
   Οι εντυπώσεις µας από τη Σάµο είναι αρκετές και όµορφες. Ίσως είναι η καλύτερη µαθητική 
εκδροµή που έχω περάσει και θα περάσω. 
   Η πρώτη µέρα αν και ήταν η µέρα του ταξιδιού δεν ήταν δύσκολη αλλά ευχάριστη. Το µόνο 
δύσκολο ήταν το πρωϊνό ξύπνηµα. ‘Ήταν η πρώτη φορά που θα έµπαινα σε αεροπλάνο και 
ήµουν ενθουσιασµένος και δεν σκεφτόµουν την ταλαιπωρία’. Όταν φτάσαµε στη Σάµο, 
πήγαµε στο Ηραίο, ναό της Ήρας, αρχαιοτάτων χρόνων. Ύστερα πήγαµε στο ξενοδοχείο για 
ξεκούραση και φαγητό. 
   Τη δεύτερη µέρα, η επίσκεψή µας στα µουσεία µε εντυπωσίασε. Η πόλη που µέναµε ήταν 
φανταστική και κάναµε βόλτα στο λιµάνι. Αυτή η µέρα ήταν ευχάριστη, γιατί την πέρασα µε 
τους φίλους µου, κάτι που δεν είχα ξανακάνει. 
   Την Τρίτη µέρα ήµουν δυσαρεστηµένος, γιατί θα τελείωναν αυτές οι τρεις πανέµορφες 
µέρες. Παρ’όλα αυτά, προσπαθούσαµε να το ξεχάσουµε και να περάσουµε καλά. Τα σπίτια 
ήταν παραδοσιακά, νησιώτικα, κάτι που µου προκάλεσε χαρά. 
   ‘Οι εντυπώσεις µου είναι οι καλύτερες και θα ήθελα να ξαναπάω. Ήταν ένα µαγευτικό και 
µοναδικό τριήµερο’. 
 

Φώτης Τσουκαλάς 
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   Σίγουρα για όλους η εκπαιδευτική εκδροµή στη Σάµο ήταν µια ξεχωριστή και ιδιαίτερη 
εκδροµή, αλλά εγώ είχα δύο παραπάνω λόγους για να είµαι ευχαριστηµένος. Ήταν το πρώτο 
µου ταξίδι µε αεροπλάνο και ήταν µία ξεχωριστή εµπειρία. ∆εύτερον, πρώτη φορά πηγαίνω 
ταξίδι χωρίς την οικογένεια µου, αλλά µόνο µε τους φίλους µου και περάσαµε υπέροχα. 
   Αναµφισβήτητα η Σάµος και οι κάτοικοι της µε εντυπωσίασαν. Όσο για τη Σάµο, πραγµατικά 
δεν περίµενα να συναντήσω ένα τόσο ενδιαφέρον νησί. Οι καταπράσινοι λόφοι σε συνδυασµό 
µε την ήρεµη γαλάζια θάλασσα συνέθεταν ένα υπέροχο τοπίο. Ιδιαίτερη εντύπωση µου 

έκαναν και τα πολλά αρχαιολογικά 
ή άλλου είδους µουσεία. Με 
κατέπληξε πραγµατικά ένα 
τεράστιο άγαλµα κούρου που είχε 
ύψος πέντε µέτρα και όλοι οι 
µαθητές έµειναν µε ανοιχτό το 
στόµα µόλις το είδαν. 
   Βρίσκω τους Σαµιώτες πολύ 
φιλόξενους. Στο ξενοδοχείο που 
µείναµε ήταν όλα πολύ όµορφα και 
καθαρά και άξιζε τα χρήµατα που 
δώσαµε. Ένα όµως αρνητικό 
στοιχείο στην εκδροµή ήταν 
οµολογουµένως το φαγητό. Ήταν 
αρκετά ακριβά και δεν ικανοποίησε 
κανενός τις προσδοκίες. 
   Γενικά ήταν µια πολύ όµορφη και 

ευχάριστη εκδροµή και θα ήθελα πολύ να ξαναπάω, όταν µεγαλώσω. 
Άρης Πετρόπουλος 

 
       Επισκεφθήκαµε πολλά και ωραία µέρη και µάθαµε για το νησί µε τη βοήθεια της ξεναγού. 
Μου άρεσε πάρα πολύ που το απόγευµα κάναµε βόλτα στην πόλη του νησιού και το βράδυ 
µετά από τη βόλτα τρώγαµε και πηγαίναµε στο ξενοδοχείο, το οποίο ήταν πολύ ωραίο. Η 
αγαπηµένη µου εκδροµή ήταν αυτή στο υδραγωγείο. Ήταν συναρπαστικό που κατεβήκαµε 
εκεί κάτω. Επίσης µου άρεσε και το Κοκκάρι που κάναµε βόλτα στη θάλασσα και στα στενά 
δροµάκια του χωριού. 
   Πραγµατικά το νησί ήταν πολύ ωραίο και θα ήθελα να ξαναπάω. Ήταν µια πολύ ωραία 
εµπειρία. 
 

Ιωάννα Ρητά 
 

   Στην εκδροµή που πήγαµε στη Σάµο περάσαµε πολύ ωραία. Επισκεφθήκαµε µουσεία και 
αρχαιολογικούς χώρους και µάθαµε πολλά για το νησί και την ιστορία του. Επίσης πήγαµε σε 
κάποιες παραθαλάσσιες πόλεις. Επισκεφθήκαµε το Πυθαγόρειο και είδαµε πως φτιάχνονται 
τα κεραµικά. Όλα αυτά θα µου µείνουν αξέχαστα. Ελπίζω κάποια στιγµή να µου δοθεί η 
ευκαιρία να ξαναπάω στη Σάµο. 
 

Όλγα Τασούλα  
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   Στην τριήµερη εκδροµή µας στη Σάµο πέρασα πολύ όµορφα. 
  Φέτος ήταν µια πολύ ωραία χρονιά, γιατί πήγαµε µια πολύ όµορφη εκδροµή στη Σάµο. Οι 
εντυπώσεις µου από τη Σάµο ήταν οι καλύτερες. 
   Το ξενοδοχείο ήταν πάρα πολύ ωραίο και πολύ καθαρό. Επίσης το πρωινό που µας 
πρόσφεραν ήταν πολύ ωραίο και µας πρόσφερε άφθονη ενέργεια για την υπόλοιπη µέρα. 
   Στη Σάµο δεν περίµενα να δω τόσο όµορφα τοπία που πραγµατικά µε εντυπωσίασαν. 
   Από τη Σάµο, ένα πράγµα θα µείνει χαραγµένο για πάντα στη µνήµη µου: το τεράστιο 
άγαλµα κούρου στο αρχαιολογικό µουσείο.  
   Θα ήθελα πολύ να ξαναπάω, γιατί είναι ένα πολύ όµορφο νησί. 
 

Νίκος Φραγκιάς 
  
 
   Στην εκδροµή µας στη Σάµο περάσαµε πολύ ωραία. Επισκεφθήκαµε πολλά από τα 
ωραιότερα χωριά του νησιού και εκεί κάναµε βόλτες και διασκεδάσαµε. Επίσης πήγαµε σε 
διάφορα µουσεία και ιστορικά µέρη του νησιού και µάθαµε πολλά για το νησί. Πιο πολύ όµως 
µου άρεσε, όταν πηγαίναµε βόλτες το απόγευµα. Ωραίο ήταν και το ξενοδοχείο που µέναµε 
και οι ώρες εκεί περνούσανε γρήγορα και διασκεδαστικά. Γενικά, ήταν µια πολύ ωραία 
εµπειρία και θέλω να την ξαναζήσω. 
 

Χαριάννα Ψαρίδη-Γναφάκη 
 
   Οι εντυπώσεις µου από τη Σάµο είναι οι 
καλύτερες. Οι µέρες που ήµασταν εκεί 
πέρασαν πάρα πολύ γρήγορα, γιατί 
περάσαµε πάρα πολύ ωραία. 
   Την πρώτη µέρα όταν φτάσαµε στη Σάµο 
ξεκίνησε αµέσως η περιήγησή µας στους 
αρχαιολογικούς χώρους του νησιού. Στην 
αρχή επισκεφτήκαµε κάποια µουσεία, τα 
οποία, αν και ήµασταν κουρασµένοι µας 
κίνησαν την περιέργεια. Φτάνοντας στο 
ξενοδοχείο πήγαµε στα δωµάτια µας για να 
ξεκουραστούµε. Ύστερα, από εκεί  πήγαµε 
και φάγαµε σε µια ταβέρνα κοντά στο 

ξενοδοχείο. Το απόγευµα κάναµε µια βόλτα για να δούµε και άλλες οµορφιές του νησιού. Στο 
τέλος της πρώτης µέρας νιώθαµε πολύ χαρούµενοι για την εκδροµή µας. 
   Τη δεύτερη µέρα, το πρωί, συνεχίσαµε την ξενάγηση µας στους αρχαιολογικούς χώρους 
του νησιού, γεµάτοι χαρά. Το απόγευµα, µετά το φαγητό, κάναµε ένα µεγάλο περίπατο στην 
πόλη και εκεί βγάλαµε και αναµνηστικές φωτογραφίες. 
   Την τελευταία µέρα γνωρίζοντας ότι µας περιµένει µια πολύ δύσκολη µέρα, πήγαµε σε µέρη 
όπως το Πυθαγόρειο και το Υδραγωγείο. Όταν τελείωσε η περιήγησή µας, πήγαµε σ’ ένα 
µαγαζί µε ωραίο φαγητό για να φάµε. 
   Τελειώνοντας το φαγητό ξεκινήσαµε το ταξίδι για το αεροδρόµιο, µε νοσταλγία και µε 
παράπονο για τις στιγµές που πέρασαν τόσο γρήγορα. 
   Οι εντυπώσεις µου από τη Σάµο είναι οι καλύτερες και εύχοµαι να ξαναπάµε. 
 

Τσιµπρικίδης Γιάννης 
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   Όλη τη χρονιά περιµέναµε µ’ 
ανυποµονησία αυτή την εκδροµή, 
όχι µόνο για τις γνώσεις που θα 
αποκτούσαµε, αλλά και τη 
µοναδική εµπειρία. Μπορώ να πω 
πως η αναµονή ήταν πιο όµορφη 
κι από την ίδια την εκδροµή, µ’ 
όλες τις προετοιµασίες και τα 
σχέδια. Όταν φτάσαµε το πρωί 
εκείνης της Παρασκευής γεµάτοι 
χαρά και προσµονή, µπήκαµε στο 
λεωφορείο που θα µας µετέφερε 
στο αεροδρόµιο. Στη Σάµο 
περάσαµε ένα φανταστικό 
τριήµερο µαζί µε τους φίλους µας, 
γεµάτο εναλλαγές και οµορφιά. 
Όταν ήρθε η ώρα να µπούµε στο 

αεροπλάνο της επιστροφής, ήµασταν όλοι πολύ λυπηµένοι για την εκδροµή που τέλειωσε, 
όµως έχουµε την ελπίδα πως θα µας ξαναδοθεί η ευκαιρία να ζήσουµε ξανά µια ανάλογη 
εµπειρία. 
 

Ραφτοπούλου Αθηνά 
 

    
Η εκδροµή που πήγαµε στη Σάµο ήταν για  όλους εµάς µια απ’ τις πιο ιδιαίτερες στιγµές στη 
Β’ Γυµνασίου. 
   ∆εν είναι µόνο η.....‘ανεξαρτησία’ που νιώθεις µακριά απ’ το σπίτι σου - έστω και για τρείς 
µέρες – αλλά και η σκέψη ότι θα είσαι µε τους φίλους σου και τους καθηγητές σου. Όλο αυτό, 
δίνει στην εκδροµή κάτι το ιδιαίτερο. ∆εν µου είναι εύκολο να περιγράψω τα συναισθήµατά 
µου τότε και τα συναισθήµατά µου τώρα που πλέον είναι µια ανάµνηση, γιατί πολύ απλά είναι 
πολύ αλλόκοτα. Ήταν, σαν να προσπαθούσαµε όλοι να ζήσουµε τη στιγµή, ξέροντας ότι αυτή 
η εκδροµή, θα τελειώσει σύντοµα. Αυτό, πιστεύω ότι µας ψιλοάγχωσε, αλλά δεν ήταν εµπόδιο 
στο να περάσουµε καλά. 
   Η καλή διάθεση συνέχιζε να υπάρχει στο πούλµαν και στα µουσεία. Φυσικά, πρέπει να 
παραδεχτώ ότι καλή διάθεση υπήρχε και από τη µεριά των καθηγητριών και της ξεναγού! 
Βέβαια, τη Σάµο δεν τη χορτάσαµε, δηλαδή, οι περισσότεροι συµφωνούν ότι ακόµα λίγες 
µέρες θα ήταν υπέροχα, αλλά ας µην είµαστε αχάριστοι! Μια χαρά ήταν, ‘µαζέψαµε’ εµπειρίες, 
περάσαµε πολύ καλά, επισκεφθήκαµε ένα καινούργιο µέρος και πάνω απ’ όλα – ίσως 
ακουστεί υπερβολικό, αλλά το πιστεύω – γνωρίσαµε καλύτερα ο ένας τον άλλο και δεθήκαµε 
αρκετά. Αυτό, είναι ένα από τα πιο σηµαντικά στοιχεία που µου έχουν µείνει απ’ αυτή την 
εκδροµή. 
 

Σιδηροκαστρίτη Ελένη 
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   Όταν µας ανακοίνωσαν ότι τελικά θα γίνει η 
εκδροµή στη Σάµο, που θέλαµε τόσο, 
ενθουσιάστηκα και περίµενα µε ανυποµονησία 
το Μάρτιο που θα φεύγαµε. Τόσο καιρό έπλαθα 
εικόνες και στιγµές στο µυαλό µου. Εκτός, απ’ 
το ότι µου δόθηκε η ευκαιρία να είµαι για τρεις 
ολόκληρες µέρες µε τους συµµαθητές µου και 
να µπορέσω να δεθώ περισσότερο µαζί τους, 
γνώρισα και ένα πολύ ωραίο και φιλικό νησί 
που δεν είχα ξαναεπισκεφθεί. Ήταν η πρώτη 
φορά που ταξίδεψα µόνη µου και τη βδοµάδα 
που θα φεύγαµε είχα κάπως αγωνία, αλλά η 
ανασφάλεια µου έφυγε αµέσως, µόλις είδα τους 
φίλους µου την Παρασκευή το πρωί. Αυτή η 
εκδροµή ήταν για όλους µια αξέχαστη εµπειρία 
και ελπίζω να ξαναζήσουµε κάτι παρόµοιο 
σύντοµα. 
 

Ελίνα Χατζάκη 
 

    
 

 
 
Στην τριήµερη εκδροµή που πήγαµε φέτος στη Σάµο περάσαµε πάρα πολύ ωραία. Το ταξίδι 
µε το αεροπλάνο µαζί µε τους φίλους µας και τα δωµάτια που µοιραζόµασταν µαζί, ήταν πολύ 
ωραία και διασκέδασα πολύ. Αλλά, εκτός απ’ το ότι ήµασταν συνέχεια µε τους φίλους µας, 
ήταν µια ενδιαφέρουσα εκδροµή, διότι επισκεφτήκαµε χώρους όπως: µουσεία, αρχαία 
µνηµεία και πολλά άλλα που είχαν ενδιαφέρον. Πολύ ωραίες, επίσης, ήταν και οι βόλτες που 
πηγαίναµε τα απογεύµατα και τα πρωϊνά σε διάφορα χωριά του νησιού. Ελπίζω να ξαναπάµε 
µια τέτοια εκδροµή µε την τάξη µου.  
 

Ρητά Χριστίνα 
 

          
Αυτή η εκδροµή στη Σάµο θα µου µείνει πραγµατικά ΑΞΕΧΑΣΤΗ!!! Ήταν µια εκδροµή 
ξεγνοιασιάς, χαράς, αγωνίας για το πού θα πάµε, και τι θα δούµε. Μακριά από τους γονείς 
µας, υπεύθυνοι για τον εαυτό µας και κοντά στις δασκάλες µας, πήγαµε σε αυτή την υπέροχη 
εκδροµή. ∆υστυχώς όµως, δεν µπορώ να παρουσιάσω, ούτε τα συναισθήµατά µου, αλλά 
ούτε και τις εντυπώσεις µου σε µια κόλλα χαρτί! Πραγµατικά, πιστέψτε µε ότι αυτή η εκδροµή 
ήταν µια εκδροµή που για µένα ήταν τα πάντα! ∆έθηκα µε τις δασκάλες και τους συµµαθητές 
µου, εµπιστεύτηκα τον εαυτό µου και έζησα 3 µέρες µακριά από το σπίτι µου, τους γονείς µου 
και την υπόλοιπη οικογένειά µου. Αυτά είναι µερικά από αυτά που έζησα στη Σάµο. 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ ΜΟΥ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!! 

Χριστίνα Τσαβίδη 
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Βιβλιογραφία 
 
 
 
 
 

 http://www.eco-samos.gr/html/histArcheologicalsite 
 Άλκη Ζέη ‘Το καπλάνι της βιτρίνας’ 
 Ανδρέας Κάλβος, Ωδαί, Ίκαρος 
 Εγκυκλοπαίδεια ∆οµή 
 Ηροδότου Ιστορίες, Τα Πολυκράτεια έργα της Σάµου 
 Ηρώ Παπαµόσχου ‘Το γεφύρι της Ανατολής’ 
 Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη  Γ’ Γυµνασίου 
 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 
 Καίτη Γκρέυ ‘Έτσι, όπως τα έζησα’ 
 Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β’ Γυµνασίου 
 Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών – Μαρτυρίες Προσφύγων 
 Κυριάκος Χαραλαµπίδης, ∆οκίµιν, Άγρα 
 Νέα Παιδική Εγκυκλοπαίδεια Άλφα 
 Σάµος, Ιστορία – Τέχνη – Λαογραφία – Περιήγηση, εκδόσεις Τουµπής 
 Χρήστος Μπουλώτης ‘Το άγαλµα που κρύωνε’ 

  
 

 
 
 
 
Η εκδροµή στη Σάµο και η εργασία αυτή πραγµατοποιήθηκε µε συµπαραστάτες το 
διευθυντή κ. Θεόδωρο Κορµπάκη, την υποδιευθύντρια κα. Φωτεινή Αδάµου, το 
συνάδελφο και καθηγητή πληροφορικής κ. Σωτήρη Χαϊµαντά, τους γονείς των παιδιών και 
το σύλλογο γονέων και κηδεµόνων. 
 
 

Σας  ευχαρ ι σ τούµ ε  
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ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΗΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ 
 
 


