
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Το Πειραματικό Σχολείο 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

και ο όμιλος «Ματωμένα Χώματα» 

 

       παρουσιάζουν το έργο 
 

 
 

    «Ματωμένα Χώματα»  

       της Διδούς Σωτηρίου 

      διασκευή Παπαπαρασκευά Ζουμπούλη 

Θεσσαλονίκη 2022 

 

 

 

Η Μικρασιατική καταστροφή (1912-1922) είναι ίσως η 

πιο οδυνηρή στιγμή του Ελληνισμού που κατοικούσε στη 

Μικρά Ασία (σημερινή Τουρκία) τα τελευταία 3.000 χρόνια 

Οι περιπέτειες των Ελλήνων και ο διωγμός τους 

περιγράφεται με ένα συγκλονιστικό λόγο στο 

μυθιστόρημα της Διδούς Σωτηρίου «Ματωμένα χώματα». 

Αυτό το έργο αποτέλεσε την έμπνευσή μας για τη 

διασκευή του σε θεατρική πράξη. 

Οι Έλληνες της Μ. Ασίας ξεριζώθηκαν από τις 

πατρογονικές τους εστίες γιατί ήταν «ο νους και η καρδιά 

της Μικράς Ασίας», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η 

συγγραφέας. Κατά τη διάρκεια των γεγονότων ο 

Ελληνικός λαός ήταν διχασμένος σε Βενιζελικούς και 

Βασιλικούς και αποδυναμωμένος, προσφέροντας έτσι την 

ευκαιρία στους εχθρούς μας να καταφέρουν τον 

ξεριζωμό του Ελληνισμού από τη Μικρά Ασία. 

Στη διάρκεια αυτής της δεκαετίας συντελέστηκε  

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ σε βάρος των χριστιανικών πληθυσμών 

της Μικράς Ασίας από την Οθωμανική αυτοκρατορία και 

στη συνέχεια από το Τούρκικο κράτος. Εκατοντάδες 

χιλιάδες Έλληνες, 1,500.000 Αρμένιοι και Ασσύριοι 

εξοντώθηκαν με μαρτυρικό τρόπο. Μέχρι σήμερα το 

διάδοχο κράτος αρνείται να αναγνωρίσει αυτό το 

έγκλημα κατά της ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ, το οποίο εν μέρει, 

όσον αφορά στη γενοκτονία των Αρμενίων έχει 

αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2006. 

Στην παράσταση θα δείτε μια ομάδα προσφύγων 

που επιβίωσε, να διηγείται τη μαρτυρική ιστορία τους. 

Είναι χρέος  μας, ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών, να 

μυήσουμε τις νεότερες γενιές στα παθήματα του 

παρελθόντος μας, όχι για να πάρουμε εκδίκηση ή να 

μισούμε, αλλά για να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Αγαπητοί μας μαθητές, γονείς, συνάδελφοι, με αφορμή τη 

συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή του 

1922 αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τη μνήμη, κόντρα στο ρεύμα 

της λήθης της κοινωνίας. 

Οι μαθητές-ηθοποιοί από την αρχή που τους προτάθηκε να 

συμμετάσχουν στη θεατρική αυτή παράσταση έδειξαν ενθουσιασμό 

και εργάστηκαν σκληρά.   

Μας έκανε μεγάλη εντύπωση ο δυναμισμός,  η ενέργεια, η 

θέληση των μαθητών μας. Αναρωτιόμασταν πώς να 

αξιοποιήσουμε όλα αυτά τα θετικά χαρακτηριστικά τους και να τα 

μετατρέψουμε σε κοινή δράση. Η παράσταση που θα δείτε είναι το 

αποτέλεσμα αυτής της ομαδικής προσπάθειας. 

Στην υλοποίηση αυτής της παράστασης συνέβαλαν πολλοί, 

τους οποίους θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά: τη διευθύντρια 

και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, τον Σύλλογο  Γονέων και 

Κηδεμόνων, αλλά κυρίως τους/τις  μαθητές/τριες-ηθοποιούς μας. 

 

    Οι καθηγητές 

 

Ευγενία Ποθητού 

Ζουμπούλης Παπαπαρασκευάς  

 

 

Ηθοποιοί: 

    

Λυδία Ανδριέλη, α1 Γυμνασίου 

Μιχάλης Κατραμάδος, α1 Γυμνασίου 

Σάββας Κωστόπουλος – Συλβέστρου, α1 Γυμνασίου 

Ραχήλ Ιεροπούλου, Α1 Λυκείου 

Αντώνιος Σωτήρας, Α2 Λυκείου 

Βεατρίκη Στοϊδου, Α2 Λυκείου 

Γεωργία Νικηφορίδου, Α2 Λυκείου 

Μαρίσα Ξουρίδα, Α2 Λυκείου 

Μυρτώ Κουτρουμανίδου, Α2 Λυκείου 

Δημοσθένης Χατζής, Α2 Λυκείου 

Βασιλική Φασούλα, εκπαιδευτικός ΠΣΠΘ 

 

Τραγούδι: 

Χριστίνα Χατζηγεωργίου Φίλιου, Α1 Λυκείου 

Μελίνα Χατζηγεωργίου Φίλιου, Α2 Λυκείου 

Βασίλης Παγουλάτος, Γ2 Λυκείου 

 

 

 

 

 

Ήχος, Φωτισμός:  Κωνσταντίνος Καραγέλης, Β1 Λυκείου 

                                  Αλέξανδρος Μαραντζίδης, Β1 Λυκείου 

                                 Δημήτρης Πετρίδης, Α2 Λύκείου 

 

Βοηθός σκηνοθέτη:  Ευγενία Ποθητού 

 

Σκηνοθεσία:  Ζουμπούλης Παπαπαρασκευάς  


