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ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ:

• ύλδεζε ηεο ινγνηερλίαο κε ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο.

• πλεηδεηνπνίεζε από ηνπο καζεηέο ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο 

ινγνηερλίαο θαη ηνπ ππνζηεξηθηηθνύ ξόινπ ηεο ζηελ 

θαηαγξαθή ηζηνξηθώλ γεγνλόησλ.

• Γλσξηκία ησλ καζεηώλ κε Έιιελεο θαη μέλνπο ινγνηέρλεο

πνπ βίσζαλ θαη θαηέγξαςαλ ηζηνξηθά γεγνλόηα ηεο λεόηεξεο 

Ηζηνξίαο ηεο Διιάδαο

• Δλίζρπζε ηεο θηιαλαγλσζίαο

• Γεκηνπξγία θξηηηθήο ηζηνξηθήο ζθέςεο.



Ση είλαη ε ηζηνξία;

• Ζ Ηζηνξία δελ είλαη κόλν εκεξνκελίεο θαη νλόκαηα, δελ είλαη      

κόλν ζειίδεο,αξηζκνί, αίηηα θαη απνηειέζκαηα.

• Ζ ηζηνξία είλαη δσή, είκαζηε εκείο θαη άιινη ζαλ εκάο,  πνπ 

έδεζαλ πξηλ από εκάο ή ζα δήζνπλ κεηά από εκάο.

• Ζ ηζηνξία δελ απνηειείηαη από ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο 

απαληήζεηο, δελ κεηξηέηαη κε βαζκνύο, δελ είλαη ρσκέλε ζηα 

ρξνλνληνύιαπα.

• Δίλαη κέζα ζηα ζπίηηα καο, είλαη έμσ ζηνπο δξόκνπο, είλαη 

παληνύ.



Ζ ΜΗΚΡΑΗΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ ΣΑ ΔΡΓΑ ΔΛΛΖΝΧΝ        

ΛΟΓΟΣΔΥΝΧΝ

• Ζ ειιεληθή ινγνηερλία επεξεάζηεθε βαζηά από ηε Μηθξα-ζηαηηθή 

θαηαζηξνθή θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο ζηνπο πιεζπζκνύο πνπ 

αλαγθάζηεθαλ λα αθήζνπλ ηηο παηξνγνλη-θέο εζηίεο ηνπο.

• Πεδνγξαθνη πνπ θαηάγνληαη από ηε Μηθξά Αζία γίλνληαη 

κάξηπξεοαπηήο ηεο νιέζξηαογηα ηνλ Διιεληζκό πεξηόδνπ.

• ηα έξγα ηνποδίλνληαη πεξηγξαθέο από ηε δσή ζηε Μηθξά Αζία πξηλ 

ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ, όπνπ θαίλεηαη ε αληίζεζε αλάκεζα ζηελ 

πεξίνδν ηεο επδαηκνλίαο θαη ηεο δπζηπρίαο.



Ση καο πξνζθέξεη ε ινγνηερλία:

• '' Αλ εμαηξέζνπκε ηελ αγάπε πνπ γελληέηαη αλάκεζα ζε δύν 

αλζξώπηλα πιάζκαηα, ε ινγνηερλία πξνζθέξεη ηελ πςειόηεξε 

ραξά ηεο πην βαζηάο απόιαπζεο, καο νδεγείζηελ πην βαζηά 

επίγλσζε ηεο ύπαξμήο καοθαη καο πξνζθέξεη βαζύηαηε 

αίζζεζεησλ αλζξσπίλσλ επηηεπγκάησλθαη ηνπ ηη δύλαηαη αθόκα 

λα επηηύρεη ν άλζξσπνο. '' 

Υάξνιλη  Μπινύκ



• Ζιίαο Βελέδεο. ''Αηνιηθή γε''. 

Καηαγξάθεη ηελ εηξεληθή ζπκβίσζε Διιήλσλ θαη Σνύξθσλ

πξηλ ηελ θαηαζηξνθή θαη ηνλ επδαηκνληθό ηξόπν δσήο θνληά 

ζηε θύζε ηεο Αηνιηθήογεο''

• Ζιίαο Βελέδεο. ''Μηθξαζία ραίξε''. 

Kαηαγξάθεηαη ε αγσλία ηεο Μηθξάο Αζίαο κέζα ζηα    ηξαγηθά 

ηζηνξηθά γεγνλόηα ηεο πεξηόδνπ.

• Ζιίαο Βελέδεο. ''Σν λνύκεξν 31328''. 

• Δίλαη έλα ζπγθινληζηηθό ρξνληθό από ηα ζηξαηόπεδα    

εξγαζίαο θαη ησλ ειιήλσλ αηρκαιώησλ ζηα θάηεξγα     ηεο 

Αλαηνιήο.



• ηξαηήο Γνύθαο.''Ηζηνξία ελόο αηρκαιώηνπ''. 

Ζ αιεζηλή ηζηνξία ελόο ηνπξθόθσλνπ Έιιελα, ν νπνίνο 

πξνζπνηνύκελνο ηνλ Σνύξθν θαηόξζσζε λα ζσζεί.''

• Γηδώ σηεξίνπ.''Μαησκέλα ρώκαηα.'' 

Καηαγξάθεηαη ε θξίθε ηνπ πνιέκνπ θαη ην ηέινο ηεο         

εηξεληθήο δσήο ησλ Διιήλσλ ηεο Μηθξάο Αζίαο.

• Σάζνο Αζαλαζηάδεο. ''Σα παηδηά ηεο Νηόβεο''.

ην ηεηξάηνκν έξγν ηνπ, πεξηγξάθεη ν ζπγγξαθέαο ηνλ    ηξόπν 

δσήο ησλ Διιήλσλ ηεο Μηθξάο Αζίαο κέζσ ηνπ    παξαδείγκαηνο 

ηεο θιεηζηήο θνηλσλίαο ηνπ αιηριί.



Ο ΔΛΛΖΝΟΗΣΑΛΗΚΟ ΠΟΛΔΜΟ ΣΖΝ       

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ

• Σν πην ζεκαληηθό πεδό έξγν, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηνλ    

Διιελνηηαιηθό πόιεκν ην 1940 είλαη ην ''Πλατύ ποτάμι''         ηνπ 

Γηάλλε Μπεξάηε.

• Ο ζπγγξαθέαο ππεξεηώληαο σο εζεινληήο ζ' απηόλ ηνλ πόιεκν, 

πεξηγξάθεη ην ήζνο θαη ην ζεκλό εξσηζκό εθείλσλ πνπ 

δεκηνύξγεζαλ ην έπνο ηνπ '40 θαη πνιέκεζαλ ζε κηα θύζε ερζξηθή 

θαη απάλζξσπε.

• Από ηελ μέλε ινγνηερλία ην βηβιίν ηνπ Λνπί ληε Μπεξληέ ''Σν 

καληνιίλν ηνπ ινραγνύ Κνξέιη'' είλαη έλα βηβιίν       ύκλνο γηα ηελ 

Διιάδα θαη ηνλ άλζξσπν πνπ ππνθέξεη      από ηνλ πόιεκν θαη ηελ 

αγξηόηεηά ηνπ.



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ 

ΔΡΓΑΗΑ

Οη καζεηέο ζπλέδεζαλ ηζηνξηθά γεγνλόηα πνπ 

δηδάρζεθαλ ζην κάζεκα ηεο ηζηνξηάο κε ινγνηερληθά 

έξγα Διιήλσλ θαη μέλσλ ζπγγξαθέσλ, ηα νπνία 

αλαθέξνληαη ζε απηά ηα γεγνλόηα. Γλώξηζαλ Έιιελεο 

θαη μέλνπο         ινγνηέρλεο πνπ βίσζαλ ηα ηζηνξηθά 

απηά γεγνλόηα.
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