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ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
Η Διδώ Σωτηρίου γεννήθηκε στο Αïδίνιο της Μικράς Ασίας .
Μετακόμισε στην Σμύρνη και τελικά κατάληξε πρόσφυγας
στον Πειραιά . Σπούδασε γαλλική φιλολογία . Συνεργάστηκε
με πολλά περιοδικά στα οποία αρθρογραφούσε . Έλαβε
ενεργό μέρος στην Εθνική Αντίσταση κατά την διάρκεια
της κατοχής . Το 1945 εκπροσώπησε την Ελλάδα στο
ιδρυτικό συνέδριο της Παγκόσμιας Δημοκρατικής
Ομοσπονδίας Γυναικών στο Παρίσι . Προς τιμή της
καθιερώθηκε το βραβείο «Διδώ Σωτηρίου» .
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ΘΕΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ
Το πρώτο μυθιστόρημα της Διδώ Σωτηρίου το ‟ ΟΙ
ΝΕΚΡΟΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ” αναφέρεται στα θύματα της
μικρασιατικής καταστροφής, τον ξεριζωμό των
ελληνικών πληθυσμών και τις σκληρές δοκιμασίες
που αντιμετώπισαν οι πρόσφυγες κατά την
εγκατάσταση τους στην Ελλάδα, καθώς μέχρι τότε
ζούσαν μια ευτυχισμένη ζωή οι Έλληνες της Μ.Ασίας .
Η Αλίκη Μάζη, ένα από τα πρόσωπα του
μυθιστορήματος, αφηγείται τις αναμνήσεις από εκείνα
τα δραματικά γεγονότα.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Με τον όρο Μικρασιατική καταστροφή περιγράφεται
περισσότερο η τελευταία φάση της εκστρατείας του
ελληνοτουρκικού πολέμου, το 1922,
η φυγή της
ελληνικής διοίκησης, που είχε εγκατασταθεί στη Σμύρνη,
όπως και η σχεδόν άτακτη υποχώρηση του ελληνικού
στρατού μετά την κατάρρευση του μετώπου, και η
γενικευμένη εκδίωξη μεγάλου μέρους τους ελληνογενούς
πληθυσμού από τη Μικρά Ασία .Η Καταστροφή της
Σμύρνης και η εκκένωση της χερσονήσου της Καλλίπολης
από τους
Έλληνες, επέφεραν την ολοκληρωτική
καταστροφή του Θρακικού και Μικρασιατικού ελληνισμού
μαζί με του Πόντου. Συνολικά η μικρασιατική εκστρατεία
είχε ως αποτέλεσμα 25.000 νεκρούς και τραυματίες
στρατιώτες από ελληνικής πλευράς. Πάνω από
1.500.000 Έλληνες αναγκάστηκαν να έρθουν σαν
πρόσφυγες στην Ελλάδα .

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στο Αïδίνιο της Μικράς Ασίας ζούσε η οικογένεια Μάζη .
Αποτελείτο από έξι άτομα : τους γονείς κ.Βασίλη και
κ.Μαίρη και τα τέσσερα παιδιά Ριρή , Αλίκη , Στέφο και Ινώ
. Ο πατέρας είχε ένα εργοστάσιο παραγωγής σαπουνιού
που με αυτό παρείχε μία καλή ζωή στην οικογένειά του. Για
να κρατά ο πατέρας τους καλές σχέσεις με έναν ισχυρό
άνδρα μετακόμισαν στην Σμύρνη . Ο Ελληνικός στρατός
που είχε έρθει στην Μικρά Ασία είχε πολλές επιτυχίες .
Όμως,ο τουρκικός στρατός οργανώθηκε και κατατρόπωσε
τον Ελληνικό στρατό . Μέσα στις επιτυχίες του τουρκικού
στρατού ήταν και η κατάκτηση του Αïδινιού . Ενώ δεν είχαν
πλέον οικονομικούς πόρους η μητέρα τους θα έφερνε στον
κόσμο ένα νέο παιδί . Το νέο παιδί γεννήθηκε και
ονομάστηκε Νιόβη . Αλλά επειδή οι πόροι που είχαν ήταν
ελάχιστοι από πρόχειρες δουλειές που βρήκε ο πατέρας
τους αναγκάστηκαν να δώσουν την Αλίκη στην θεία τους
και την Ινώ να την στείλουν στην Ιταλία .

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Μικρασιατική καταστροφή τους έφερε και ξενιτεύτηκαν
στον Πειραιά .Εκεί τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα για
την υπόλοιπη οικογένεια της Αλίκης. Εκεί ο Στέφος
αναγκάστηκε να πάει στην Αγγλία να δουλέψει ως
ναυτικός . Η Ριρή στην αρχή βρήκε δουλειά ως
δακτυλογράφος που τελικά παντρεύτηκε τον προϊστάμενο
της και απόκτησε και δύο παιδιά . Ο πατέρας και η μητέρα
δούλευαν σκληρά ώστε να μπορούν να ζήσουν αυτοί και
η Νιόβη η οποία είχε γίνει το καμάρι της οικογένειας με τα
χαρίσματα της . Στο τέλος πεθαίνει η θεία Ερμιόνη και η
Αλίκη την ημέρα ζει με την οικογένειά της . Ο Στέφος
επιστέφει από την Αγγλία και η Ινώ από την Ιταλία . Το
μυθιστόρημα τελειώνει με την έναρξη του Β’ Παγκοσμίου
πολέμου και με την ελπίδα ότι αυτός θα είναι ο τελευταίος
πόλεμος της ιστορίας του ανθρώπου .

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στο έργο υπάρχουν κάποια λαογραφικά και ιστορικά
στοιχεία, π.χ.:
 η ιστορία του Τσάκιτζη (που έκλεβε τους
τσιφλικάδες για χάρη των φτωχών), ή
 η αναφορά σ’ άλλα παραμύθια γνωστά από την
περιοχή με νεράιδες και ξωτικά.


Ζωντανεύει μπροστά μας η συνύπαρξη των
διαφορετικών ανθρώπων και παραδόσεων στη
Μικρά Ασία.

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ
ΗΡΩΩΝ
Οι ήρωες ένιωθαν αγωνία για το τι θα απογίνουν στο
μέλλον εκτός από το πατέρα που ένιωθε μία σιγουριά
για το μέλλον . Επίσης όλοι οι ήρωες ένιωθαν λύπη που
έχασαν τα μέρη τους και μία νοσταλγία γι’ αυτά . Ακόμη
ένιωθαν μοναξιά όταν έφυγαν από την Μικρά Ασία και
ακόμα περισσότερο ένιωθαν θλίψη και απελπισία . Η
Αλίκη και η Ινώ που έφυγαν από μικρές από το σπίτι
έχασαν το αίσθημα της μητρικής προστασίας .

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
Ένιωσα αισθήματα αγωνίας για την συνέχεια που θα είχε
το μυθιστόρημα . Επίσης ένιωσα συμπόνια και λύπη για
τους ήρωες διότι πέρασαν άσχημες στιγμές , στιγμές
πολέμου που είναι δύσκολες για κάθε άνθρωπο . Τα ίδια
αισθήματα τα ένιωσα ακόμη πιο έντονα όταν ήρθαν οι
συνέπειες της καταστροφής όπως η ανάγκη η μεγαλύτερη
αδελφή να παντρευτεί κάποιον που δεν αγαπούσε , οι δύο
μικρότερες αδελφές να πάνε να ζήσουν με τις θείες τους
και ο Στέφος να αναγκασθεί να δουλέψει .

ΑΦΗΓΗΣΗ ,
ΓΛΩΣΣΑ , ΎΦΟΣ
Στο κείμενο υπάρχει πρωτοπρόσωπη αφήγηση .
 Το κείμενο είναι γραμμένο στην κοινή νέα ελληνική
γλώσσα, με κάποιες λέξεις της Μικράς Ασίας .
 Επίσης έχει ένα ύφος που πηγαινοέρχεται από το
λυρικό στο επικό για να μείνει πάντα βαθιά
κοινωνικά και βαθιά ανθρώπινο .


ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
Εγώ προσωπικά δεν διαβάζω αυτού του είδους
λογοτεχνικά βιβλία . Αλλά αυτό το βιβλίο είναι
υπέροχο . Μας δείχνει ιστορικά γεγονότα με
λογοτεχνικό ύφος μέσα από τα μάτια ενός παιδιού
που τα έζησε . Επίσης παρουσιάζει πολλά
συναισθήματα με εντυπωσιακό τρόπο ώστε σε κάνει
να τα νιώσεις και εσύ ο ίδιος . Θα ήθελα να
ξαναδιαβάσω τέτοιου είδους βιβλία .

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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