
Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ 

 

Με τον όρο Μικρασιατική καταστροφή περιγράφεται περισσότερο η τελευταία φάση 

της Μικρασιατικής εκστρατείας, δηλαδή το τέλος του “ελληνοτουρκικού πολέμου 

του 1918-1922 , η φυγή από την Τουρκία της ελληνικής διοίκησης στη Σμύρνη, κατά 

τη Συνθήκη των Σεβρών, όπως και η σχεδόν άτακτη υποχώρηση του ελληνικού 

στρατού μετά την κατάρρευση του μετώπου, και η γενικευμένη πλέον εκδίωξη 

μεγάλου μέρους του ελληνικού πληθυσμού από τη Μικρά Ασία, που είχε όμως 

ξεκινήσει πολύ νωρίτερα και που είχε διακοπεί με την ανακωχή του Μούδρου. 

 

        

 

Μετά την Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 χιλιάδες σελίδες γράφτηκαν σε 

πεζό ή έμμετρο λόγο που θρηνούν τις χαμένες πατρίδες, που αναφέρονται σε 

δοξασμένες ιστορικές στιγμές και σε  ηρωικά κατορθώματα. Μυθιστορήματα, 

διηγήματα, ποιήματα, αφηγήσεις, εξιστορήσεις, απομνημονεύματα, θρήνοι, ελεγείες, 

μοιρολόγια, τραγούδια λαϊκά, στίχοι και ρεμπέτικα, παραμύθια και θρύλοι, 

εξιστορούν τη ζωή, το φυσικό τοπίο της Μικρασιατικής Γης, τις  καθημερινές 

συνήθειες, τις οικογενειακές αλλά και τον ξεριζωμό, τους καπνούς  της φωτιάς, το 

άταχτο φευγιό των ελλήνων από τις εστίες τους, την  προσφυγιά…. 

Εκατοντάδες οι Μικρασιάτες συγγραφείς και ποιητές που έγραψαν για την 

Μικρασιατική Καταστροφή και τα επακόλουθά της με νόστο και αγάπη. 
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ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 

 

«Ασπίλωτη ,Γαλαζοαίματη ,Αγναντεμένη »Γιώργος Θέμελης 

 

Θυμόμαστε εμείς οι Έλληνες και πάλι τις λησμονημένες πατρίδες της πανάρχαιας Γης 

της Ιωνίας. Γη των Ιώνων, της Μικράς Ασίας που χάνεται μέσα στα βάθη της ελληνικής 

Ιστορίας και Πολιτισμού. Άστοχες πολιτικές κινήσεις και στρατιωτικές επιχειρήσεις, 

ελλήνων ανόητων πολιτικών και στρατιωτικών, καλλιέργησαν τις προϋποθέσεις και τις 

αντίξοες στρατιωτικές συνθήκες εκστρατείας ώστε να χάσουμε την ιερή Γη των 

προγόνων μας. Το φταίξιμο ήταν δικό μας 

 

 «Σμύρνη» του Άγγελου Σημηριώτη: 

Καλή μου, όταν λαμπάδιασε τ’ ωραίο κορμί σου ως τ’ άστρα, 

δε βρέθη Θεός, να σου σταθεί μητ’ άνθρωπος εσένα, 

μόν κοίταζ’ η μέρα βουβή κ’ η νύχτα αναγελάστρα, 

γιατί οι ανθρώπ’ ήταν θεριά κ’ έλειπε ο Θεός στα ξένα. 

 

 
 

 «Νοσταλγία της Σμύρνης» του Τζεϊχούν Ατούφ Κανσού: 

Είναι μια οχλοβοή αυτή, που φτάνει από μακριά, 

που μου φέρνει χαιρετίσματα απ’ τις θάλασσες, 

καθώς τα σύννεφα κάτασπρα περνούν από πάνω μου, 

αλαργεύω σ΄ εκείνο τον πάμπλουτο τόπο. 

Τα βουνά καπνισμένα προσκαλούν κάθε ψυχή, 

ένας πρωινός άνεμος φυσάει ακατάπαυστα προς το Αιγαίο, 

εκείνη η μεγάλη θάλασσα, η λίμνη των ηρώων 

ταξιδεύει στη σκέψη μου, που όλο εκεί τριγυρίζει 



 

 

 

«Η στάχτη που ταξίδευε» του Κώστας Γεωργουσόπουλος 

 

«Η πόλη που κάηκε 

ξαναγεννήθηκε στην άλλη όχθη… 

Ένα με το κορμί μας, 

κυλάει μες στο αίμα μας. 

Κι όταν ονειρευόμαστε, 

περιδιαβάζουμε στα περιβόλια της 

και σεργιανάμε στις πλατείες. 

Κάθε φορά που πιάνουμε τραγούδι, 

είναι τα λόγια μας σταχτιά 

κι η μουσική παράπονο, 

σαν πυρκαγιά, που κουβαλάει το μελτέμι. 

Η πόλη της Ανατολής 

μας κατοικεί 

κι εξήντα τώρα χρόνια 

μας δικάζει». 

 

«Αφιέρωση» του  Νετζάτι Τζουμαλί 

 

«Μικρό μου, είσαι τώρα στα δεκαοχτώ σου, 

η φήμη της ομορφιάς σου εξαπλώθηκε παντού. 

Οι μέρες κι οι νύχτες της Σμύρνης 

ξαναζωντανεύουν στη μνήμη μου με σένα. 

Πού πήγαν οι ερωτευμένες γυναίκες, τα παλικάρια 

της Σμύρνης μας αυτής που αιώνες κοιμάται 

κάτω από τη σκιά σβησμένων ηφαιστείων και κάστρων; 

Έζησαν κι αποδήμησαν στ’ αλήθεια, ποιος να ξέρει; 

Κοιτάζω τις βεράντες, τις επαύλεις κι αναπολώ 

τις μέρες που κύλησαν δίχως ν’ αφήσουν ίχνη και αναμνήσεις 

όπως κυλούν τα σύννεφα πίσω απ’ τα ιστιοφόρα που φεύγουν! 

Μυστήριο είναι τώρα τόσες ωραίες ζωές, τόσοι ωραίοι θάνατοι! 

Μυστήριο τώρα τα δάκρυα, μυστήριο οι ευχές, 

μυστήριο αυτά που μας είπαν για την ιστορία των αιώνων. 
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Όλα όσα ξέρουν για τη Σμύρνη ο ένας κι ο άλλος 

είναι οι σκόρπιες αφηγήσεις των γερόντων. 

Οι πόλεις γεννούν τους έρωτες, οι πόλεις τούς δίνουν ζωή. 

Έζησα όπως ήθελα, αγάπησα με την καρδιά μου. 

Ξέρω πως η ευτυχία κι η μοναξιά μου οφείλονται σ’ αυτό, 

το ξέρω από τότε που σε γνώρισα, από τότε που σ’ έχω χάσει. 

Η ιστορία μιας πόλης είναι η ιστορία των ερώτων της. 

Οι πόλεις αν ζήσουν στη μνήμη μας, θα ζήσουν 

με τους έρωτές τους. 

Ακόμη κι όταν δεν σκοπεύω να πω λόγια ερωτικά, 

ό, τι γράφω για τη Σμύρνη το αφιερώνω σε σένα». 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ανατολή» Κωστής Παλαμάς 

 

«Πέρα ως πέρα στη γη της Ιωνίας 

δοξαστικό αχολόγησε τροπάρι! 

απ’ την Κνωσσό ως την Πέργαμο θεία χάρη 

όπου Ελλάδα πηγή της αρμονίας. 

Και ω Σμύρνη πάντα εσύ μαργαριτάρι 

στα μαλλιά της νεράιδας Μικρασίας! 

Η Μίλητος δεν είναι πια καμάρι 

της Ιστορίας, της Δόξας Εφεσίας!, 

οι καιροί σβήσαν τη φεγγοβολιά. 

Σμύρνη, ξανά γεννήτρες είναι οι Μοίρες 

(χτυπήστε Ομήρων ιωνικών οι λύρες) 

μεσ’ στη ζεστή της μάνας σου αγκαλιά 

που ανοίγεται όλα για να τ’ αγκαλιάσει 

και τα σκόρπια τα σπλάχνα της, μια πλάση». 

 

  



«Μικρή πράσινη θάλασσα» του Οδυσσέα Ελύτη 

 

 

«Μικρή πράσινη θάλασσα δεκατριώ χρονώ 

Που θα ’θελα να σε υιοθετήσω 

Να σε στείλω σχολείο στην Ιωνία 

Να μάθεις μανταρίνι και άψινθο 

Μικρή πράσινη θάλασσα δεκατριώ χρονώ 

Στο πυργάκι του φάρου το καταμεσήμερο 

Να γυρίσεις τον ήλιο και ν’ ακούσεις 

Πώς η μοίρα ξεγίνεται και πώς 

Από λόφο σε λόφο συνεννοούνται 

Ακόμα οι μακρινοί μας συγγενείς 

Που κρατούν τον αέρα σαν αγάλματα 

Μικρή πράσινη θάλασσα δεκατριώ χρονώ 

Με τον άσπρο γιακά και την κορδέλα 

Να μπεις απ’ το παράθυρο στη Σμύρνη 

Να μου αντιγράψεις τις αντιφεγγιές στην 

οροφή 

Από τα Κυριελέησον και τα Δόξα σοι 

Και με λίγο Βοριά λίγο Λεβάντε 

Κύμα το κύμα να γυρίσεις πίσω 

Μικρή πράσινη θάλασσα δεκατριώ χρονώ 

Για να σε κοιμηθώ παράνομα 

Και να βρίσκω βαθιά στην αγκαλιά σου 

Κομμάτια πέτρες τα λόγια των Θεών 

Κομμάτια πέτρες τ’ αποσπάσματα του Ηράκλειτου» 

 

  Εργασία: Αντωνία Τσακαλίδου & Αλεξάνδρα Σβάρνα β4  
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