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1.Ιστορική προσέγγιση των μικρασιατικών κέντρων 

2.Επαφή με την πνευματική και πολιτιστική 
δημιουργία του μικρασιατικού ελληνισμού 

3. Μελέτη της μικρασιατικής μουσικής και των 
χορών 

4. Μουσικοχορευτική έκφραση 

5. Δημιουργικότητα, καλλιτεχνική δράση και 
έκφραση 

6.Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πάτρας 

7.Ψηφιακός   και κοινωνικός γραμματισμός 

 



 

1. Ερευνητική 

2. Ψηφιακή 

3. Καλλιτεχνική 

4. Εικαστική 



αναζήτηση πληροφοριών για : 

 Ιστορία 

 μνημεία 

 άυλη πολιτιστική κληρονομιά   

                                                     



• e-books 

• Εικονικά μουσεία 

• Διαδραστικά ψηφιακά παιχνίδια 

• Βιντεοπαρουσιάσεις 

• Ντοκυμαντέρ 

• Ψηφιοποίηση αρχαιολογικών χώρων 
 



• Μουσική – δημιουργία ορχήστρας 

• Χορός 



 

 

   Ζωγραφική 

  Ψηφιδωτό 

Μακέτα 

 







Θέαμα χρυσούν, θέαμα ρόδινον η δύση εις την 
Σμύρνην..να βλέπεις τον ήλιον φωτεινόν, κάμνοντα το 

λουτρόν του ως νυμφίος…     

    (Αλέξανδρος Μωραϊτίδης) 

 



Εδώ στη Σμύρνη σα να έδωσαν οι λαοί το ραντεβού 
τους, ο καθένας προσπαθεί να δείξει από πού έρχεται, 
ένα τουρλού τουρλού, που όταν το βλέπεις είναι σα να 
ζαλίζεσαι. Από παριζιάνικο φράκο μέχρι περσική 
κελεμπία, από ευρωπαϊκό καπέλο περιπάτου μέχρι το 
περήφανο τουρμπάνι του Εμίρη, και από το λονδρέζικο 
ναυτικό πηλίκιο μέχρι το άσπρο καλπάκι του ανατολίτη 
χριστιανού ή το κόκκινο φέσι του Αρμένιου. 

 
( Anton Prokesch Von Osten, πρώτος πρεσβευτής της Αυστρίας στην Αθήνα) 

 





 

Όσοι πέρασαν από τη Σμύρνη δε θα ξεχάσουν τον επίγειο παράσεισο 
των φρούτων της, που από το εμπόριό τους με το εξωτερικό 
περίσσευαν τεράστιες ποσότητες για τις ντόπιες αγορές και 
στοιβαγμένες στα τσαρσιά και στα καντούνια, ήταν χάρη και μαρτύριο 
μαζί για την όραση ή την όσφρηση των επιρρεπών στη γαστριμαργία.  

Αν ένας Σμυρνιός ήταν τοσο φτωχός που να μη μπορεί ν΄αγοράσει 
παρά ψωμοτύρι και φρούτο, τα πάμφθηνα τούτα είδη , εξαίσια σε 
ποιότητα, τον εξασφάλιζαν μια πρώτης γραμμής βασική διατροφή για 
όλη του τη ζωή. 

Τα φρούτα της Σμύρνης προέρχονταν από τον κάμπο της, ονομαστό για 
τη γονιμότητά του και την ποικιλιά της παραγωγής του. Τούτος ο 
κάμπος καλλιεργείται πλούσια και σπέρνεται με κλήματα, ελιές, 
λεμονιές, πορτοκαλιές, συκιές, μουριές και κυπαρίσσια...   

       (Θ. Καρζής) 

 



...Ιστορικό είχε μείνει στην Ευαγγελική Σχολή, ένα πείραγμα εξυπνότατο, 
που είχε για θύμα του τον Τούρκο Καθηγητή, το Χότζα όπως τον έλεγαν. 
Κατά το τούρκικο έθιμο ο Χότζας δεν αφαιρούσε το φέσι απ' το κεφάλι 
του, ούτε ακόμα και όταν εδίδασκε. Μα αυτό, δεν μπορούσανε τα 
Ρωμνάκια να το ανέχονται και μια ημέρα πήραν απόφαση με κάποιον 
τρόπο να του το βγάλουνε. Εγκαταστήσανε λοιπόν μιά τροχαλία στην 
οροφή, περάσανε ένα σπάγγο, που κατέληγε σε αγκίστρι και ένας από 
τους μαθητές εγάντζωσε στο αγκίστρι το φέσι από τη φούντα του. Οι 
άλλοι εσύρανε την άλλη άκρη του σπάγγου και το φέσι ανέβηκε και 
κρεμάστηκε απ' το ταβάνι...  
     (Όλγα Βατίδου, Ρωμνάκια και παλιά Σμύρνη) 

 



Πρώτος Κανονισμός παρθεναγωγείου 
Αγίας Φωτεινής.  
« ... Αι μαθήτριαι οφείλουσι να έρχονται εις 
την Σχολήν εκτενισμέναι επιμελώς, 
καθάριοι τας χείρας και το πρόσωπον, 
ενδεδυμέναι ωσαύτως καθαρίως και μετά 
της προσηκούσης εις τα κοράσια 
σεμνοπρεπείας και απλότητος. Ομοίως 
οφείλουσι να περιπατώσι καθ’ οδόν 
ευσχημόνως και κοσμίως, χωρίς να 
βλέπωσιν εδώ και εκεί περιέργως ή να 
γελώσι θορυβωδώς και ασέμνως, ή να 
φωνάζωσι και να φέρονται αφρόνως και 
απρεπώς. Αι τιμωρίαι είναι: νουθεσία, 
επίπληξις, «κακοσημεία», που κατεχωρείτο 
στο καθημερινό βιβλίο, αντιγραφή «άπαξ, ή 
δις ή τρις κλπ κατά την βαρύτητα του 
σφάλματος, δωρισμένου τεμαχίου 
βιβλίου». Τα ονόματα των τιμωρημένων 
αναγράφονταν τρεις φορές σε πίνακα με 
μαύρο πλαίσιο, που αποκαλούνταν 
«πίνακας αισχύνης». 

 
 







Τράβηξα ίσα στην Αγία Φωτεινή κι άναψα 
στη χάρη της το κεράκι που μου 
παράγγειλε η μάνα μου. Κι ύστερα 
καρφώθηκα να βλέπω και να μη χορταίνω 
το καμπαναριό. Είκοσι μέτρα μπόι, 
τέσσερα πατώματα, όλο μάρμαρο. Κι 
ανάγλυφος ο Χριστός να κάθεται στο 
πηγάδι και να τα λέει με τη Σαμαρείτιδα, 
κι οι καμπάνες φανταχτερές, γλυκόλαλες, 
δώρο των μεγάλων δουκώνε της Ρωσίας, 
και κατάκορφα, στον τρούλλο, ο χρυσός 
σταυρός να λάμπει στον ήλιο, παρηγοριά 
και σκέπη για τους ραγιάδες, που το ‘χαν 
καύχημα, γιατί ο σταυρός έστεκε πιο 
ψηλά από την ημισέλινο που ήταν 
στημένη στο μιναρέ του Ισάρ τζαμί. 
             (Διδώ Σωτηρίου, Ματωμένα χώματα) 

 





Μόλις βγήκα στην προκυμαία τα ξέχασα όλα, ακόμα και 
τη δειλία μου. Ήρθαν οι εντυπώσεις και με πήραν απαλά 
και με μερώσανε και δεν ήξερα τι να πρωτοδώ και τι να 
πρωτοχαρώ. Τη θάλασσα; Τα βαποράκια της Χαμιδιέ που 
σκίζανε το νερό δίχως να βουλιάζουν; Τα μεγάλα 
μαρμαρένια σπίτια, με τα ξύλινα κλειστά, όλο μυστήριο, 
μπαλκόνια τους; Τις καρότσες με το ρυθμικό χτύπο τους 
πάνω στο γρανιτένιο πλακόστρωτο; Τα τράμια που τα 
σέρνανε άλογα; Ή όλον εκείνον το χαρωπό, ξέγνοιαστο 
κόσμο που μπαινόβγαινε με σαματά στις λέσχες και στα 
καφενεία [...]Όλα τούτα τα ξέραμε μόνο στα παραμύθια 
και μεις τα παιδιά λαχταρούσαμε:«Αχ, πότε θα τηνε 
γνωρίσουμε τούτη την πολιτεία!». 

                                                   (Διδώ Σωτηρίου , Ματωμένα χώματα) 

 



Η πιο όμορφη ώρα ήτανε το ηλιοβασίλεμα στο «Και».  Τότε 
ξεχύνονταν τα κορίτσια στο σεργιάνι. Λουλούδιαζαν τα νιάτα. Τ’ 
ανάλαφρο χτύπημα από το τακουνάκι της Σμυρνιοπούλας 
ακομπάνιαρε τις κουβεντούλες και τα γελάκια. Γεμάτα κόσμο και 
τα κέντρα. Πού να πρωτοπάει τα βράδια ο Σμυρνιός με τη 
γυναίκα του.[...] Στου Κρέμερ, στο Σπόρτινγκ, στο Καφέ ντε Παρί, 
το Κόρσο... Τα βραδάκια, τα κορίτσια και παλικαράκια στο 
νυφοπάζαρο στο «Τσάι». Το ξεχείλισμα της χαράς, το σφρίγος της 
νιότης, τα όμορφα πειράγματα των αγοριών, τ’ ακκίσματα των 
κοριτσιών, το κελάρυσμα του τρεχούμενου νερού...» 

 (Ιφιγένεια Χρυσοχόου, Εδώ Σμύρνη...Εδώ Σμύρνη, (2η έκδ.), Αθήνα, Νέα Σύνορα, 1995) 

 





 
Αι Σμυρναίαι! Αι γυναίκες της 
Ιωνίας εξ ων και η περίφημος 
Ασπασία η Μιλησία ήταν αι 
ωραιότεραι των Ελληνίδων. 
Κατά κανόνα αι Σμυρναίαι είναι 
ωραίαι γυναίκες. Κατά κανόνα 
σχεδόν και φιλόκαλλοι και 
φιλάρεσκοι. Με ιδιαιτέραν 
επίδοσιν προς την πολυτέλειαν. 
Ροδιναί με ζωηρότατα και 
θαλερά χρώματα. Τέλος η 
μαγειρική και η ζωγραφική των 
γυναικών της Σμύρνης 
φημίζονται. 
  (Καλλιρόη Παρρέν) 

 



 Είναι μεγάλη ντροπή σαν 
μπαίνει ο άνδρας στο σπίτι, 
ένα γυναικείο χαμόγελο να 
μην τον καλωσορίζει και ένα 
χέρι να μην του παίρνει το 
σακάκι και το καπέλο για να τα 
κρεμάσει… Μετά όμως να 
φύγεις, να πας στην κουζίνα, 
γιατί θέλω να πάω και εγώ με 
την σειρά μου να τον 
καλωσορίσω με ένα φιλί και 
τώρα που μεγάλωσες και 
έγινες σωστή γυναίκα, 
ντρέπομαι πια μπροστά σου. 
Να θυμάσαι κόρη μου, τιμάς 
το σπίτι σου, όταν τον άνδρα 
σου τιμάς. 
 
(Απόσπασμα από το βιβλίο Ο Έλληνας της Σμύρνης) 





Αυτή η ραθυμία, η γεμάτη 
συνείδηση ζωής, βρίσκεται μέσα 
στη φλέβα της Σμύρνης. 
Κοιτάζεις τα όμορφα σπίτια της 
προκυμαίας, τ’ αρχοντικά, τα 
κομψά και λες, εδώ πέρα 
κάποτε κατοίκησαν άνθρωποι 
που κάτεχαν και τον τρόπο και 
τη δύναμη να τη ζήσουν τη ζωή 
καταπώς της ταιριάζει. […] Οι 
μέρες είναι γλυκές, ο κάματος 
εύκολος. Συλλογιούμαι την 
άνοιξη της Σμύρνης. Και, 
βέβαια, πολύ ανοιξιάτικη είναι 
τούτη η πολιτεία. Και ο τόπος 
όλος ολόγυρα. 
• (Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος) 

 



Κοπέλες ξεντεκολδιασμένες, μελαψές 
και πεταχτές σεργιανούσανε, 
γελούσανε, κορτάρανε. Ζευγάρια 
εύθυμα αγοράζανε λουλούδια. Στα 
καφενεία παίζανε μουσικές, 
τραγουδούσανε πολιτάκια και 
γκαρσόνια πηγαινοφέρνανε δίσκους 
με καραφάκια και μεζέδες. Η 
προκυμαία μοσχοβολούσε ούζο, 
αγγουράκι, τηγανητό κρέας και 
θαλασσινά. 
Είχα μόλις γνωριστεί με τη Σμύρνη και 
μου φαινότανε πως γεννήθηκα και 
έζησα εδώ τα δεκαέξι χρόνια της ζωής 
μου. ΄Οταν έπεσα να κοιμηθώ , 
στριφογύριζα και της μίλαγα σαν 
ερωτευμένος. 
Είσαι όμορφη, το ξέρεις; Είσαι πολύ 
όμορφη! 
        (Διδώ Σωτηρίου, Ματωμένα χώματα 

 



«Τα τουμπελέκια δεν αργούν, κιθάρες, μαντολίνα 
 κόψες, σαντούρια και βιολιά δε λείπουνε κι εκείνα 
 κι' ο φωνογράφος κάποτες με μια βραχνή φωνή 
 σκορπάει τα μεράκια του απ' το φαρδύ χωνί  
 και τότες παίρνει πια φωτιά, που φτάνει κι ως στα 
νέφη 
της εξοχής το παρτιντί, το γλέντι και το κέφι... 
 Αρχίζουν τον καρσιλαμά , χορεύει εκεί όποιος θέλει 
 κάθε χορό κεμπάρικο, γερλίσιο,  τσιφτετέλι 
 ζεϊμπέκικο, χασάπικο, χτυπάνε τσουπανάκια 
 και ξεχειλά τόση χαρά, που σβήνει τα μεράκια... 
 Οι αμανέδες αντηχούν, τραγούδια και καντάδες, 
που τραγουδούν ούλοι μαζί με τσι τραγουδιστάδες. 
 Δε λείπουν τα ρεμπέτικα, πόχομε τόσο πλούτο 
και που μυρίζουν μαχαλά τση Σμύρνης, σαν 
ετούτο...». 

 



Δεν υπήρχε γιορτή στο σπίτι που να μη 
σερβίραμε σουτζουκάκια, φτιαγμένα από τα 
μαγικά χέρια της γιαγιάς Μαρίας. Ακόμα τη 
βλέπω μπροστά μου με τα άσπρα της μαλλιά, 
τραβηγμένα σε κότσο, την πεντακάθαρη ποδιά 
της, ελαφρώς εκνευρισμένη από το άγχος της 
να τα προλάβει όλα. Τη νύφη βέβαια τη 
πλήρωνα εγώ, καθώς ζούσαμε μαζί. 
«Κουνήσου μωρή, βάλε κανένα τσεμπέρι στο 
κεφάλι μη πέσει καμιά τρίχα και γίνουμε 
ρεζίλι, έλα βοήθα με !» Και εγώ πάντα 
πρόθυμη, όσο και αν έβραζα από μέσα μου, 
χωρίς να αντιμιλώ καθάριζα και ψιλόκοβα 
τέσσερις σκελίδες σκόρδο. Τις έριχνα στη 
τσίγκινη λεκάνη για να ανακατευτεί με τη μισή 
οκά κιμά, τις τρεις φέτες μουλιασμένο και 
καλά στυμμένο ψωμί, ένα αυγό, ένα 
κουταλάκι κύμινο, λίγο ξύδι, αλάτι και πιπέρι. 
Στη συνέχεια αναλάμβανε εκείνη το ζύμωμα 
και μαζί το πλάσιμο, αφού προηγουμένως με 
έβαζε να πλύνω και να ξαναπλύνω τα χέρια 
μου 
  (Μαρ. Καραβασίλη )  

 





Ο Χρόνος σοφός, τα όμορφα τα 
κρατάει ... ΄Ολα τα όμορφα, 
νεράιδες, βιβλία, μουσικές, 
μάρμαρα... Κι η Σμύρνη ήταν 
όμορφη, μια ζωγραφιά, μια 
κούκλα ... ΄Ετσι όμορφη, που 
ήταν την κράτησε κι αυτή ... 
πάντα όμορφη σειέται και 
λυγιέται τις μνήμες, στις 
θύμησες, στις καρδιές όσων την 
γνώρισαν κι όσων δεν την 
γνώρισαν! Παράδοξο όσο κι 
αληθινό...  Κι έτσι όμορφη την 
ψάχνουν ... ΄Οσο κι αν ξέρουν, 
όσα κι αν έχουν διαβάσει και 
δει, όμορφη την ψάχνουν ...  



Κατεβαίνουν στο λιμάνι της. Δεν είναι όπως περίμεναν, 
δεν τη φαντάζονταν έτσι. Την τριγυρίζουν, την 
ψηλαφίζουν με τα μάτια, την αναπνέουν ... Δεν είναι η 
δική τους Σμύρνη η αριστοκράτισσα, η κιμπάρισσσα και 
κοσμοπολίτισσα ... Είναι όμως πάντα το ίδιο πλανεύτρα 
... Τους πλανεύει, τα ξεχνούν όλα και την αγαπούν όπως 
κι αν είναι ... λίγο ξένη, λίγο δική και λίγο σκονισμένη... 

 





• Υπεύθυνοι καθηγητές 

 

• Κυριακουλόπουλος Ευάγγελος 

• Καννά Ελένη 

• Τσιγγέλης Μιχάλης 

• Δημητροπούλου Βασιλική 

• Λύρη Αναστασία 

• Καρράς Νίκος 

• Μπαλάσκα Ουρανία 

• Νικολός Δημήτρης 



• Καμινάρη ΕυαγγελίαΜαγιάκη Άννα 
• Βούλγαρη - Ρεβώφ Φωτεινή 
• Καλύβα Στυλιανή 
• Φερτάκη Ηλιάνα 
• Φιορεντίνο Μάρα 
• Περδικάρη Νεφέλη 
• Υφαντή Μαρία 
• Κολομόνδου Ζωγραφια 
• Φουντά Αγλαϊα 
• Στεργιοπούλου Ειρήνη 
• Λίπκα Ρουθ 
• Μαυρούλια Μελίνα 
• Ματκάρης Τηλεμαχος 
• Κακουλίδης Βασίλειος 
• Κωνσταντινίδης Λεωνίδας 
• Παπαγγελούτσος Μιχάλης 

 



Ανδριοπούλου Λυδία 

Αυγέρης Ιωάννης 

Βορίσης Παναγιώτης 

Βούλγαρη –Ρεβώφ Φωτεινή  

Βουρλούμη Μαρία 

Γανωτή Ανδρέας 

Γαραντζιώτη Βασιλική 

Γεωργακόπουλος Αγησίλαος 

Γιαννάκη Βασιλική 

Καββαδίας Παναγιώτης 

Καλύβα Στυλιανή 

Καμινάρη Ευαγγελία 

Κάρτας Νικόλαος 

Κούγια Ειρήνη 

Λάζαρης Ανδρέας 

Λιάνα Λήδα 

Λυκοθανάση Καλλιόπη 

Μάλτη Γεωργία 

Μίντζα Ευγενία 

Μουρίκης Γεώργιος 

Μπούσια Δήμητρα 

Νικολόπουλος Δαμιανός 

Νικολόπουλος Ιάσονας 

Περιστεροπούλου Φωτεινή 

Τσαφαλοπούλου Χριστίνα 

Χάχαλη Θεοδώρα 

Μαγιάκη Άννα 

Γιοβάνης Γεώργιος    

Κούτουλα Κωνσταντίνα 

Τσιγγέλη Βικτώρια 



Δεληγιάννη Πηνελόπη 

Ζαπάντε Διονύσιος 

ΖαφειροπούλουΝεφέλη 

Καλλιντέρη Δάφνη 

Καρβέλος Σωτήριος 

Κατσάρα Όλγα 

Κατσιγιάννη Ανδριάνα 

Κολομόνδου Ζωγραφιά 

Κομπορόζου Βασιλική 

Κουκουλίδης Βασίλειος  

Κουφοπούλου Χριστίνα 

Κωτσαγιάννη Θεοδώρα 

Μπαντούνου Μαρία 

Μπίρμπα Βασιλική 

Πρωτόπαπας Ανδρέας 

Σακελλαρίου Στέλιος 

Σουρής Νικόλαος 

Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος 

Σπηλιωτόπουλος Νικόλαος 

Τσακουμάγκος Ιωάννης 

Φουσέκης Αθανάσιος 

Φούσκας Φώτιος 

Χρηστάκη Δήμητρα 

Ψυχάρη Ηλιάνα 

Ανδριόπουλος Κων/νος 

Δημακοπούλου Δήμητρα 

Βασιλάγκου ευθυμία 

Μπούμης Δημήτριος 

Λιούτας Πάρις 

Μαυρούλια Μελίνα 


