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Βιογραφικό  
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  

ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑ’Ι‘ΔΟΥΛΗ

Γεννήθηκε το 1942 στη Νέα Ιωνία 
του Βόλου από Μικρασιάτες 
πρόσφυγες γονείς και μεγάλωσε 
«στα προσφυγικά της Νέας 
Ιωνίας», στο Φαρδύ και τη 
Βαγγελίστρα. 
Με όλες τις δυσκολίες των χρόνων, 
περνώντας πρώτα από την «ηρωική 
παράγκα» (το τετρατάξιο μικτό 
γυμνάσιο της Νέας Ιωνίας), 
αποφοίτησε από το Θηλέων Βόλου 
το 1960.   
Σπούδασε Θέατρο στη Δραματική 
Σχολή Βόλου που λειτούργησε με 
διευθύνουσα τη Μαίρη Βεάκη, 
κόρη του μεγάλου Αιμίλιου Βεάκη.
Βιοτικές ανάγκες την έκαναν 
δημόσιο υπάλληλο και άφησε πίσω 
το μεγάλο της όνειρο, το Θέατρο. 
Γράφει από παιδί, από 
συναισθηματική της ανάγκη.
Το ποίημά της «Χωρισμός» -
βραβεύτηκε σε Πανθεσσαλικό 
διαγωνισμό- έγινε αφορμή για τη 
μικρή της συλλογή 
«ΣΤΑΛΑΓΜΙΤΕΣ» που ωστόσο 
δεν κατάφερε να εκδώσει.
Διακρίθηκε με το ποίημά της 
«ΑΠΟΛΟΓΙΑ» και σε διαγωνισμό 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
Για μία διετία έκανε εκπομπές στο 
Ραδιοφωνικό Σταθμό του Βόλου 
και  γράφει πότε-πότε στον τοπικό 
τύπο.
Παντρεύτηκε το 1968 με το Γιάννη 
Χαϊδούλη και απόκτησαν δυο 
κόρες τη Χρυσούλα και τη Ντίντα.

Οι πίσω σελίδες 
της Ιωάννας Γεωργάκη 

Πάνε επτά χρόνια από τότε που 
επισκέφτηκε  το σχολείο μας  η 
συγγραφέας Γεωργία 
Καρακατσοπούλου-Χαϊδούλη 
προσκεκλημένη της συναδέλφου 
κ. Κλεοπάτρας Βασιλείου και 
εμού.  Τη συγγραφέα είχε  
συνοδεύσει ο σύζυγό της, ο 
αείμνηστος Γιάννης Χαϊδούλης. 
Τότε είχαμε αφεθεί να 
ταξιδέψουμε- μέσω του βιβλίου 
της Καλλιπόλεως 29  -πίσω 
στο χρόνο στη Νέα Ιωνία των 
προσφύγων της Μικράς Ασίας , 
στα πρώτα βήματα του 
συνοικισμού.
Ως απόγονος κι εγώ 
Μικρασιατών  έμαθα όχι μόνο 
να νοσταλγώ και να πονώ για τις 
χαμένες πατρίδες αλλά και να 
γοητεύομαι από τους ανθρώπους 
αυτών.  Πώς να μη γοητευτεί 
κανείς από τη φίλη πια Γεωργία. 
Την ποιότητα του λόγου της , 
την ποίηση που κουβαλά μέσα 
της, τα πλούσια συναισθήματα 
και το ενδιαφέρον για τον 
άνθρωπο και τα βάσανά του. 
Το να μελετήσουμε οι 
Σελιδοφάγοι το βιβλίο της για 
άλλη μια φορά ήταν χρέος. 
Μέσα από αυτό είδαμε με άλλα 
μάτια την πόλη μας. 
Περπατήσαμε στις διόδους του 
συνοικισμού,στηνΕυαγγελίστρια
, στα σπίτια που στέγασαν τις 
ελπίδες των Ελλήνων της 
Μικράς Ασίας για καινούριο 
ξεκίνημα.
Γνωρίζοντας το παρελθόν 
ατενίζεις αλλιώς και το σήμερα.

Το 1988 παραιτήθηκε από τη θέση 
της Προϊσταμένης της Γραμματείας 
της Διεύθυνσης Εσωτερικών 
Μαγνησίας, πιστεύοντας ότι θα 
μπορέσει να ασχοληθεί με τα  
πράγματα που την ενδιέφεραν.

Ένα 
χρόνο μετά, σε τροχαίο, έχασε τη 
μικρή της κόρη.
Εξέδωσε -τον Ιούνιο του 2008- το 
πεζό «ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 29», που 
έχει στοιχεία από τις ρίζες της (της 
Μικρασίας) και αναμνήσεις από τη 
ζωή όταν ζούσε στον τόπο της, τη 
Νέα Ιωνία. 
Ήταν μια πολύ καλή εκδοτική 
επιτυχία, που υπάρχει στη 
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του 
Σινσινάτι στο Οχάιο της Αμερικής 
και πήρε έπαινο από την Εστία 
Νέας Σμύρνης.-    



Το βιβλίο με τα μάτια των 
παιδιών   

Μ’ αρέσει γιατί μας περιγράφει 
την ιστορία της ζωής της που 
είναι περιπετειώδης και όχι μόνο 
μαθαίνουμε πώς έζησε αλλά 
μαθαίνουμε και ιστορικά 
γεγονότα.( Σοφία Παγώνη Ε2)

Μαθαίνουμε την παλιά ζωή. Για 
παράδειγμα που έπαιρναν από το 
εργοστάσιο οινοπνεύματος 
τσιπουρόχωμα για λίπασμα ή που 
είχαν για δοχεία νεροκολοκύθες, 
αφού το πλαστικά ακόμα δεν 
υπήρχαν. Βλέπουμε ότι η ζωή 
ήταν πιο οικολογική και 
προβληματιζόμαστε για το 
σήμερα.  Η ζωή φαινόταν πιο 
ενδιαφέρουσα . Μπορεί να ήταν 
φτωχοί αλλά ήταν δημιουργικοί. 
Σήμερα έχει χαθεί η φαντασία.Το 
βιβλίο είχε σημεία που σε άφηνε 
σε αγωνία για το τι θα γίνει 
παρακάτω. Μας έκανε εντύπωση 
που η μικρή Γεωργία 
περιπλανιόταν παντού.
( Κων-να Μπασιά, Αλεξάνδρα 
Κουθουρίδου και Εβελίνα 
Σταματά Ε΄1)

Μας άρεσε πολύ το βιβλίο ως 
τώρα. Είναι καλογραμμένο και 
μας δίνει πολλές πληροφορίες 

για την ζωή των παιδιών αλλά 
και των ενηλίκων, που έζησαν ως 
πρόσφυγές της Μικρασιατικής 
Καταστροφής στον τόπο μας.
( Χρήστος και Εβίτα Ντόντου 
ΣΤ1)

Μου αρέσει όταν το διαβάζουμε , 
γιατί δεν ήξερα πώς ήταν τότε τα 
πράγματα, αφού δεν έχω κάποιον 
να μου τα περιγράψει. Αφ’ ότου 
αρχίσαμε την ανάγνωση του 
Καλλιπόλεως 29 από όπου 
περνάω  μου έρχονται 
αναμνήσεις από αυτά που 
διαβάζουμε.
( Αναστάσης Αλεξίου Στ΄1)

Μέσα από το βιβλίο βλέπουμε τις 
διαφορές ανάμεσα στο σήμερα και 
το χθες. Στεναχωριέμαι που 
διάβασα ότι ένας φίλος μπορούσε 
να προδώσει.  Προκαλεί στον 
αναγνώστη πολλά συναισθήματα.  
Σε μερικά σημεία είναι λυπητερό 
και σε άλλα χαρούμενο. ( Νίκος 
Αντωνίου Στ΄1)

Όταν διαβάζουμε το 
Καλλιπόλεως 29 μου έρχονται 
αναμνήσεις.
Είναι ένα πολύ ωραίο και 
περιγραφικό βιβλίο. Μιλάει τα 
λίγο παλιότερα χρόνια και 
διαδραματίζεται στο Βόλο. Μου 
αρέσει πολύ αλλά έχει αρκετές 

άγνωστες λέξεις. 
Γι’ αυτό κιόλας πιστεύω πως 
είναι για παιδιά μεγάλων τάξεων. 
Επίσης ξέρω ότι κάποιοι 
άνθρωποι θέλουν να ξέρουν πώς 
ήταν η εποχή πριν τη γέννησή 
τους. Είναι κατάλληλο και γι’ 
αυτούς και για σας.
(Δέσποινα Καραγεώργου Στ΄1 )

Το βιβλίο αυτό μπορώ να πω με 
την πιο βαθειά μου ειλικρίνεια 
ότι είναι από τα πιο  ωραία και 
συγκινητικά που έχω διαβάσει. 
Είναι τόσο ωραίο να γίνεσαι 
αναγνώστης στη ζωή μιας 
μεγάλης τώρα γυναίκας , η οποία 
αφηγείται με καταπληκτικές 
λεπτομέρειες την 
καθημερινότητα των κατοίκων 
μιας προσφυγικής περιοχής , της 
οποίας οι «ιδρυτές» ήταν οι 
πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. 
Διηγείται με ανατριχιαστικές 
λεπτομέρειες τις δυσκολίες που 
αντιμετώπιζαν αυτοί οι άνθρωποι 
στο να ξαναχτίσουν τη ζωή τους 
και να μεγαλώσουν τα παιδιά 
τους.  Αυτό το βιβλίο μου έμαθε 
πράγματα που δεν είχα ακούσει 
ποτέ για την περιοχή που μένω 
και πιστέψτε με είναι πάρα 
πολλά. Πιστεύω ότι αυτό το 
βιβλίο έχει πολύ μεγάλο μέλλον. 
( Κατερίνα Κωτσαλή Στ1 )

Αποσπάσματα του βιβλίου

Για το προσφυγικό σπίτι

«  Χωρούσαμε λοιπόν όλοι εκεί 
και όλα. Οι ανάγκες μας , τα 
όνειρά μας , οι φιλοδοξίες μας , 
τα βάσανά μας και τα ζωντανά 
μας. Τα πολλά καναρίνια του 
μπαμπά, ο Μπάμπης ο σκύλος , η 
γάτα η Ζιζή , το αρνί ή η 
γαλοπούλα – ανάλογα με την 
εποχή- και οι μεταξοσκώληκες- 
παράδοση της « πατρίδας» , 
εκπαίδευση, εισόδημα και 
απασχόληση- αλλά και τα 
μουσαφιριά μας.»

Για την Ευαγγελίστρια

« Αντικρίζοντας σήμερα την 
πλατεία με τη μεγάλη 
Βαγγελίστρα , αυτήν την ωραία 
εκκλησία- έχω στα μάτια μου μια 
εικόνα. Ανθρώπους μεγάλους και 
μικρούς, άντρες και γυναίκες στη 
σειρά κι έναν κουβά να αλλάζει 
χέρια , μέχρι να φτάσει το υλικό 
στους μαστόρους που έχτιζαν. 
Γιατί αυτήν την εκκλησία τη 
χτίσαμε όλοι μαζί. Παπάδες , 
επίτροποι, πλούσιοι, φτωχοί, 
μαστόρια και βαστάζοι, μεγάλοι 
και παιδιά. Το θαύμα της ομόνοιας 
και της συνύπαρξης…»

Τι νέα , ΣελιδοφάγοιΤεύχος 3ο

Το χαρτζιλίκι

« Για το χαρτζιλίκι κάναμε ένα 
σωρό θελήματα στους γύρω, που 
είχαν μικρές ανάγκες.  Να τους 
πάρεις γάλα, ψωμί ,γενικά να τους 
ψωνίσεις κι εκείνοι σου χάριζαν 
τα ρέστα, κάποια λιγοστά 
χρήματα. Επίσης προσπαθούσαμε 
να ξετσαλακώσουμε τις 
χαρτοσακούλες από τα ψώνια , να 
τις φυλάξουμε κι όταν μαζεύονταν 
αρκετές ο μπακάλης τις έπαιρνε 
πίσω , όπως και τις παλιές 
εφημερίδες.»  
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Αποσπάσματα του βιβλίου 
(Συνέχεια απο τη 2η Σελίδα)

Ο θείος Ηλίας

« Στο μύλο- στη δουλειά του 
θείου- κάρφωναν στα κόσκινα 
οργάντζες , για να κοσκινίζουν το 
αλεύρι να βγαίνει η φαρίνα, που 
ήταν περιζήτητη εκείνο τον 
καιρό. Όταν λοιπόν για κάποιο 
λόγο σκίζονταν οι οργάντζες , ο 
θείος δεν τις πετούσε. Με 
προσοχή και υπομονή τις έκοβαν 
σε κορδέλες , που σου χάριζε – 
αν σε συμπαθούσε βέβαια- με 
μια κίνηση αυτοκρατορική , για 
να στολίσεις τις κοτσίδες, την 
αλογοουρά σου ή απλώς να 
δέσεις με φιόγκο τα μαλλιά 
σου…»

   

Τι νέα , ΣελιδοφάγοιΤεύχος 3ο

Συνέντευξη της συγγραφέα ,
Γεωργίας Καρακατσοπούλου -
Χαϊδούλη  στους Σελιδοφάγους 

Κ. Καρακατσοπούλου-
Χαϊδούλη  όταν γράφατε το 
βιβλίο Καλλιπόλεως 29 
δακρύζατε;
Όχι. Ένιωθα ότι ήμουν στη 
γαστέρα της μάνας μου, δηλαδή 
σε ένα χώρο που ένιωθα 
ασφάλεια και γι’ αυτό το έγραψα.

Οι  αναμνήσεις  ερχόταν 
μπερδεμένες ή με κάποια 
σειρά;
Ερχόταν εξελικτικά και διαρκώς, 
Δε σβήνω και σκίζω όταν γράφω. 
Απ’ αρχής διαμορφώνεται το 
κείμενο. Διορθώνω όμως πολύ.

Τι άλλο έχετε γράψει;
Έχω γράψει αρκετά και έχουν 
δημοσιευτεί γραπτά μου. Μόνο 
το Καλλιπόλεως 29 έχει εκδοθεί. 
Στο συρτάρι μου υπάρχουν 
γραπτά.

Δε θα γράψετε για όταν ήσαστε 
πιο μεγάλη;
Θέλω να έχει συνέχεια το 
Καλλιπόλεως. Φοβάμαι όμως ότι 
τώρα και λόγω ηλικίας βλέπω 
αλλιώτικα τη ζωή. Λογοκρίνω 
τον εαυτό μου κατά κάποιο 
τρόπο.

Περιγράφετε σε κάποιο σημείο 
τα χρώματα με τα οποία ο 
πατέρας σας έβαφε την κουζίνα 
του προσφυγικού σπιτιού σας 
στην Καλλιπόλεως. Τα 
χρώματα του  εξωφύλλου του 
βιβλίου αντιπροσωπεύουν  
εκείνα  των τοίχων του 
πατρικού σας σπιτιού;
Απολύτως.

Τα πρόσωπα που αναφέρεται 
στο βιβλίο σας τα ρωτήσατε 
πρώτα για να τα βάλετε στο 
βιβλίο;
Πολλά από αυτά είχαν πεθάνει. 

Πάντως δεν ανέφερα κάτι 
μεμπτό για να φοβάμαι. Ό 
τρόπος που  τα διατυπώνω 
δείχνει καλή διάθεση για ό,τι 
τους συνέβαινε.

Ο κόσμος όταν ήσαστε μικρή 
σας φαινόταν πιο έγχρωμος και 
τώρα πιο ασπρόμαυρος ή το 
αντίθετο;
Σίγουρα πιο κοντινός. Ήμαστε  ο 
ένας δίπλα στον άλλο. Είχε  
συναισθήματα. Ήταν 
χρωματιστός. Έπαιρνες κι έδινες. 
Μακάρι και σήμερα να έρθουμε 
πιο κοντά.

Τι παράπονο είχατε από τους 
γονείς σας όταν ήσαστε μικρή;
Οι γονείς μου είχαν καλή σχέση. 
Ήταν παρόντες και οι δυο. 
Γκρίνια υπήρχε λόγω 
οικονομικών δυσκολιών. Ο 
πατέρας μου ήταν λίγο νευρικός. 
Ήταν τα χρόνια δύσκολα. Δεν 
υπήρχαν δομές, πράγματα. 
Υπήρχε όμως ελπίδα. Αυτό 
έσωσε την προηγούμενη γενιά.

Τελικά η φτώχεια ήταν 
εμπόδιο; 
Σίγουρα ήταν αλλά όχι ντροπή. 
Το ότι είσαι φτωχός δε σημαίνει 
ότι δεν έχεις αξιοπρέπεια . 
Εξαιτίας της φτώχειας ίσως 
πέτυχα κάποια πράγματα στη 
ζωή. Ευτυχώς η ιδεολογία της 
οικογένειας μάς εξασφάλιζε 
γνώση, επαφή , καλλιέργεια, 
θέατρο, κινηματογράφο, 
περιπάτους.

Τι διαβάζατε;
Ό,τι  μου έπεφτε στα χέρια. Από 
την Γ΄Δημοτικού διαβάζω σε 
καθημερινή βάση εφημερίδα.

Ποιος ήταν αγαπημένος σας 
συγγραφέας ή ποιητής;
Αγαπημένος μου ποιητής ήταν 
και είναι ο Καβάφης.

Συμπαθείτε εύκολα τους 
ανθρώπους;
Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς να 
αγαπάω. Πίστευα ακράδαντα στη 
φιλία. Όμως στη σημερινή μου 
ζωή δυστυχώς βάζω ερωτηματικό 
στις ανθρώπινες σχέσεις.

Σήμερα είστε τόσο γενναία όσο 
τότε;
Είμαι γενναία. Δεν νιώθω 
δυνατή. Φοβάμαι την ανημπόρια 
μου , υπολογίζοντας την ηλικία 
μου. Ευτυχώς λόγω αυτής την 
έλλειψη γενναιότητας την 
υποκαθιστά η λογική.

Πώς περνάτε τον ελεύθερο 
χρόνο σας;
Σήμερα στο κομπιούτερ. Όσο 
ζούσε ο άντρας μου παίζαμε 
τάβλι.  Λύνω καθημερινά 
σταυρόλεξα  και διαβάζω 
οπωσδήποτε την τοπική 
εφημερίδα.

Τι αγαπήσατε πιο πολύ στη 
Νέα Ιωνία;
Θα’ θελα αν μπορούσα να ζήσω 
ξανά τον τελευταίο καιρό στο 
πατρικό μου σπίτι.
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Αυτό είναι το δώρο της  κ. Γεωργίας  Καρακατσοπούλου- Χαϊδούλη  στους Σελιδοφάγους 
αλλά και σε όλους τους μαθητές του σχολείου μας. Ευχαριστούμε πολύ που μας το 
εμπιστεύτηκε και μας έδωσε την άδεια να το δημοσιεύσουμε 

Βασίλειος ο Β΄

Ο Βουλγαροκτόνος

Ήταν κι αυτός από τους πολλούς

τους βασιλιάδες τους  μεγάλους

που έκαναν την Ελλάδα

μεγάλη και τρανή.

Ήταν θεοφοβούμενος

καλός κι αντρειωμένος.

Το βασιλιά Βλαδίμηρο

αυτός είχε βαφτίσει.

Εις την Αθήνα έφτασε

το 1018 μετά Χριστόν

και πάει στο ναό να προσκυνήσει.

Και με τα δώρα τα χρυσά

δείχνει ευγνωμοσύνη

Στην Παναγιά Αθηνιώτισσα

που είχε βοηθήσει

το Σαμουήλ για να νικήσει.

Έτος 1953

(Περίληψη στο μάθημα της       

Ιστορίας στην Ε΄Δημοτικού)

Γεωργία Καρακατσοπούλου

 -4-



Το χελιδόνι ηύρε φωλιά

και το τρυγόνι σκέπη...

        

Μικροί μου φιλ-αναγνώστες,

γεια σας

Σας ευχαριστώ που μου δίνετε χώρο στη χαριτωμένη εφημερίδα σας, να γράψω
ακόμη  κάποιες από τις παιδικές μου αναμνήσεις. Στο β΄ τεύχος, με το κειμενάκι
“Ο ουρανός την ημέρα”, σας γνώρισα τη φίλη μου Δεσπούλα και την αγάπη μας
για τον ουρανό. Αυτά που σας γράφω δεν είναι της φαντασίας μου, είναι αληθινά
και έρχονται στην μνήμη μου,  λες και έγιναν πριν λίγες ημέρες...

Το αξέχαστο καλοκαίρι του 1960

Αποχαιρετήσαμε με κλάματα το Δημοτικό, τους δασκάλους, τις γιορτές με τους
παραδοσιακούς χορούς και τις κεντημένες φορεσιές  των γιαγιάδων μας,  τον
σχολικό κήπο, την κυρία Πιπίτσα που ετοίμαζε το πρωινό συσσίτιο (κίτρινο τυρί,
ψωμί και γάλα). Η Δεσπούλα και εγώ δώσαμε εξετάσεις στο Γυμνάσιο Θηλέων
Βόλου και περάσαμε. Αυτό επιθυμούσαμε,  να πάμε στο μεγάλο σχολείο με τα
πολλά βιβλία, και το καταφέραμε. Όλο το καλοκαίρι ήταν δικό μας : μπάνια,
παιχνίδι και διάβασμα.

 

Τα πρωινά

Στον Άναυρο...

Αδέλφια και εξαδέλφια, όλοι με τα καπέλα, τα παγουράκια και το καλαθάκι των
μανάδων μας, με κεράσια, βερύκοκα, τζάνερα, πηγαίναμε με τα λεωφορεία στη
θάλασσα.  Γνωρίζαμε  καλό  μπάνιο  και  πατώναμε  άφοβα.  Δελφινάκια  του
Παγασητικού, παιχνιδιάρικα, ατρόμητα με τα κύματα, ανταγωνιζόμασταν ποιος
θα  κρατήσει  την  αναπνοή  του  περισσότερο  μέσα  στο  νερό,  θαλασσομαχίες,
πατητές και φιγούρες. Οι μαμάδες φώναζαν, και έκαναν το σημείο του σταυρού,
για να μην πνιγούμε και πάθουμε ζημιά στα αυτιά μας. Αλλά...τα μακροβούτια
και  οι  βουτιές  συνεχίζονταν  στα  βαθειά  του  Αναύρου,  γιατί  στον  βυθό  του
γυάλιζε το χαμένο σανδάλι του Ιάσονα, και το ψάχναμε ανάμεσα σε φύκια και
αχινούς.
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Κάποια ημέρα...

Ο Στάθης, ο θαλασσόλυκος, μετά από ένα εντυπωσιακό μακροβούτι, έβγαλε το
κεφάλι του έξω από το νερό ξεφωνίζοντας ότι  άγγιξε το σανδάλι1,  αλλά δεν
κατάλαβε πώς του ξέφυγε...

Κάποιος  το τράβηξε με δύναμη από τα χέρια του !! Ίσως κάποιος αχινός... Ο
Μακροβούτας ήταν απαρηγόρητος ! Κρυφογελούσαμε,  βέβαια.

Ε ! , δεν ήταν και για στεναχώρια, γιατί  και η κυρία Ιστορία, ακόμη,  το ψάχνει..

Στα Πευκάκια...

Κάποιες ημέρες πηγαίναμε με τις βενζίνες2 για μπάνιο στα Πευκάκια. Όχι πολύ
συχνά, γιατί το εισιτήριο ήταν ακριβό. Τότε γινόταν πανηγύρι και υπήρχε λόγος
γι’ αυτή τη χαρά. Από εκεί που κολυμπούσαμε δεν ήταν μακριά ο ταρσανάς3 του
Χριστόπουλου4(εκεί είναι και σήμερα, όπως και το σπίτι με τις ζωγραφιές του).
Ξεγλιστρούσαμε  από  την  αμμουδιά  και  πηγαίναμε  να  δούμε  τους
καραβομαραγκούς, που έφτιαχναν τα καινούργια πλεούμενα5ή επισκεύαζαν τα
παλιά  καράβια.  Είχε  κάτι  από  το  μυστήριο  των  παραμυθιών  ο  ταρσανάς:
σπασμένα  κατάρτια  με  μαυρισμένα  πανιά,  παράξενα  εργαλεία,  αλυσίδες
ανάμεσα σε παλιά δοκάρια και γυαλισμένα ξύλα και οι λέξεις των ανθρώπων
ξενικές,  ακαταλαβίστικες.  Και  εμείς  τριγυρνούσαμε  ανάμεσα  στα  μισο-
τελειωμένα καράβια,  που ήταν σαν παράξενοι σκελετοί ξύλινων δεινοσαύρων.

Αλλά... δεν ήταν μόνο ο ταρσανάς. Στα Πευκάκια μάς καλούσε η ίδια η Ιστορία...

Από  αυτήν  την  πανέμορφη  και  ταπεινή  ακρογιαλιά  ξεκίνησε  η  Αργώ,  με  τα
πενήντα της κουπιά, για την μακρινή Κολχίδα. Ήταν απίστευτο ! Εμείς παίζαμε
στο  ίδιο  μέρος,  που  περπάτησε  ο  Μονοσάνδαλος  Ιάσονας  και  ξεκίνησε  η
Αργοναυτική Εκστρατεία !! Συγκινούμαι τώρα που το γράφω...

Ζούσαμε μέσα στον Μύθο, το Παραμύθι και την Ιστορία, η οποία άφησε πολύτιμα
δώρα σε όλα τα παιδιά που έζησαν, ζούνε και θα ζήσουν σε αυτόν τον τόπο.

Μικροί μου φίλοι,

Και εσείς,  ψάξτε στον Άναυρο και στα Πευκάκια το σανδάλι και την Αργώ. Κάτι
έχει μείνει στον βυθό και στον ταρσανά. Θα τα βρείτε, είμαι σίγουρη...

Σας ασπάζομαι

Η Νοσταλγός

(συνεχίζεται)

 

1 σανδάλι: πέδιλο.
2 βενζίνα, (μπενζίνα): μικρό πλοίο που κινείται με βενζίνομηχανή.
3 ταρσανάς: ναυπηγείο, τόπος που γίνονται πλοία.
4 Χριστόπουλος(1880-1967):Καραβομαραγκός και λαϊκός ζωγράφος, άφησε πάνω από 300 πίνακες.
5 Ακόμη και ζαγοριανά καράβια έγιναν σε αυτόν τον ταρσανά.
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Η ιστορία της κυρά- Άννας 
απο τον Πόντο

Πόντου, σε μία περιοχή όπου 
ζούσαν  ειρηνικά μαζί με τους 
Τούρκους γείτονες τους.  Μετά 
τον μεγάλο πόλεμο που ξέσπασε 
το 1914 οι σχέσεις των Ελλήνων 
Ποντίων και των Τούρκων 
γειτόνων τους άρχισαν να 
αλλάζουν, το μίσος και ο 
εθνικισμός που έσπειραν στον 
Τουρκικό πληθυσμό, προκάλεσε 
τη σφαγή και τον ξεριζωμό των 
Ποντίων από την πατρίδα τους. 
Ο πατέρας της προγιαγιάς μου 
χάθηκε και δεν τον ξαναείδε ποτέ 
καθώς τον πήραν οι Τούρκοι στα 
τάγματα εργασίας και πέθανε 
από τις κακουχίες. Η προγιαγιά 
μου σε ηλικία 16 ετών το 1918 
μαζί με την μάνα της και τα 
αδέλφια της κατάφεραν και 
γλίτωσαν από την σφαγή, 
φεύγοντας με τα ρώσικα πλοία 
που αποχωρούσαν από τον 
Πόντο για την Ρωσία. Η 
οικογένεια της προγιαγιάς μου 
εγκαταστάθηκε στο Κισλοβότσκ  
περιοχή του Βόρειου Καυκάσου 
ως πρόσφυγες από τον Πόντο. 
Εκεί έζησε 20 χρόνια  
παντρεύτηκε και έκανε 
οικογένεια με 4 παιδιά, και 
προσαρμόστηκε στη ζωή της 
Ρωσίας πηγαίνοντας τα παιδιά 
της στο σχολείο και μάλιστα ο 
προπάππους μου είχε βραβευθεί 
για την καλή απόδοση στην 
εργασία του στους φούρνους 
όπου δούλευε. 
Το 1939 η προγιαγιά μου η Άννα 
αναγκάστηκε να ξαναγίνει για 
δεύτερη φορά πρόσφυγας 
εγκαταλείποντας τη Ρωσία και 
ήρθε στην Ελλάδα με την 
οικογένεια της, καθώς είχε 
ξεσπάσει ο δεύτερος μεγάλος 
πόλεμος και όπως έλεγε: «  
Ήμασταν Έλληνες και θα ήταν 
καλύτερα να έρθουμε στην 
Ελλάδα.»
Η προγιαγιά μου ήρθε στην Ελλάδα 
το 1939 και εγκαταστάθηκε στο 
Βόλο, και έζησε την υπόλοιπη ζωή 
της ως το 1997 όπου πέθανε.   
Της Αλεξάνδρας Κουθουρίδου Ε2

   
Τι νέα , ΣελιδοφάγοιΤεύχος 3ο

Το Καλλιπόλεως 29 μας έκανε 
ερευνητές του παρελθόντος 

Το κείμενο που θα διαβάσετε 
παρακάτω μου το είπε η γιαγιά 
μου , Βούλα Μπιζένη και είναι 
η ιστορία της γιαγιάς της και 
του παππού της Κώστα και 
Ελένης Χατζημάρκου, που 
μεγάλωσαν στη Μικρά Ασία , 
έζησαν τη Μικρασιατική 
καταστροφή  και μετά εδώ στη 
Νέα Ιωνία έζησαν τα  χρόνια 
της κακουχίας και της 
φτώχειας μέχρι να σταθούν 
ξανά στα πόδια τους.
Του Νίκου Αντωνίου, μαθητή του 
Στ1

Στο δρόμο για την προκυμαία 
της Σμύρνης…
Η προγιαγιά μου ήταν από το 
Αϊδίνι της Μικράς Ασίας. 
Ζούσαν ευτυχισμένοι  με τους 
Τούρκους μέχρι που άρχισε ο 
διωγμός των Ελλήνων από 
αυτούς. Έλεγε ότι κρυβόντουσαν 
για να μην τους σκοτώσουν. Οι 
Τούρκοι ό,τι ελληνικό έβλεπαν 
μπροστά τους το έκαιγαν. Όταν 
βγήκαν έξω από την κρυψώνα 
τους  για να πάνε στη Σμύρνη , 
δε γνώρισαν ούτε τη γειτονιά που 
μεγάλωσαν. Με φόβο και 
δυσκολίες προχωρούσαν για να 
φτάσουν στη Σμύρνη. Στο  
μεσοδιάστημα για να γλιτώσουν 
από τη μανία των Τούρκων, 
κρύφτηκαν σε μια εκκλησία μαζί 
με πολλούς άλλους ανθρώπους. 
Τότε ένα μικρό μωρό άρχισε να 
κλαίει κι ένας κύριος είπε στη 
μαμά του να του κλείσει το 
στόμα η ίδια κι ας πέθαινε το 
μωρό, για να σωθούνε. Τότε η 
γιαγιά  το πήρε και βγήκαν έξω 
από την εκκλησία επειδή δεν 
μπορούσε να επιτρέψει μια 
τέτοια πράξη. Μόλις βγήκε η 
γιαγιά ακούστηκε ένας 
πυροβολισμός και νόμιζαν πως 
σκοτώθηκαν. 
 

Όμως η μαμά φτάνοντας στη 
Σμύρνη είδε τη γιαγιά και το 
παιδί να είναι ασφαλείς. 
Πήγαιναν λοιπόν με τα πόδια. Ο 
παππούς μου Κώστας 
Χατζημάρκος, που ήταν χτίστης 
και όταν έφτασε στο Βόλο έχτισε 
πολλά από τα προσφυγικά σπίτια 
της Νέας Ιωνίας, καταπονημένος 
ένιωσε ότι τα πόδια του δεν τον 
βοηθούσαν να προχωρήσει 
γρήγορα. Είπε τότε στη γυναίκα  
του και την αδερφή της  να 
συνεχίσουν. Εκείνος  θα 
ακολουθούσε με πιο αργό ρυθμό. 
Με δάκρυα στα μάτια οι δύο 
γυναίκες επιτάχυναν δίνοντας 
την υπόσχεση ότι θα βρεθούν 
ξανά στην Ελλάδα.

Στο καράβι για την Ελλάδα…
Όταν έφτασαν στο πλοίο ο 
κόσμος ήταν πολύς. Σε όλη τη 
διάρκεια του ταξιδιού το μυαλό 
της γιαγιάς μου ήταν στον άντρα 
της. Μετά από πολύωρο ταξίδι 
αγκυροβόλησαν στο λιμάνι του 
Πειραιά. Η γιαγιά μου και η 
αδερφή της βγήκαν από τις 
τελευταίες. Δύο γυναίκες μόνες 
σε έναν άγνωστο τόπο. Τι θα 
έκαναν; Κι εκεί που τα 
σκέφτονταν αυτά είδαν τον 
παππού τον Κώστα να κάθεται 
φανερά καταβεβλημένος πάνω 
σε μια στοίβα από ρούχα. 
Ταξίδευαν μαζί όλες τις ώρες και 
δεν είχαν ανταμώσει. Πώς 
άλλωστε, αφού καθισμένοι σε 
μια γωνιά του καραβιού δεν 
είχαν ούτε την ψυχική ούτε τη 
σωματική δύναμη να σηκωθούν.
 

Η προγιαγιά μου λεγόταν Άννα 
και όλοι την φώναζαν Κυρα-
Άννα, γεννήθηκε το 1902 στο 
Πόντο σ’ ένα χωριό κοντά στην 
Τραπεζούντα. Ήταν το 
προτελευταίο παιδί από μία 
μεγάλη οικογένεια, και μεγάλωνε 
με τα ήθη και τα έθιμα του 
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Τα τραγούδια του θεού

Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης  
εκτός από μέγας πεζογράφος 
ήταν και εξαιρετικός ψάλτης 
στον Άγιο Ελισσαίο, ένα μικρό 
ταπεινό εκκλησάκι στο κέντρο 
της Αθήνας. Αυτή του η ιδιότητα 
φαίνεται στο παρακάτω 
απόσπασμα του 
διηγήματος ,Τραγούδια του Θεού 
(1908)

Το απόσπασμα όμως δεν το 
επέλεξα γι΄αυτό το λόγο αλλά για 
την απλότητα και την  αθωότητα 
που διακρίνει τους ανθρώπους  
που περιγράφονται. Απολαύστε 
το.
« Τούτο μου ενθύμισε μίαν 
άλλη μικράν κορασίδα, τήν 
Κούλαν (΄Αγγελικήν) του φίλου 
μου Νικόλα του Μπούκη. 
Απλούς μανάβης, ή 
οπωροπώλης ήταν ο άνθρωπος, 
αλλά είχε λάβειν θεόθεν διά τήν 
φιλοξενίαν του τήν ευλογίαν 
του Αβραάμ. ΄Η μικρά οικία 
ήτο ξενών διά τούς φίλους και 
διαβατικούς, διά τους 
εκλεκτούς και τους τυχόντας. 
Είχεν απολύσει η λειτουργία 
μετά τήν παννυχίδα εις στο 
παρεκκλήσι του Αγίου 
Ελισσαίου, και την ώραν του 
αντιδώρου, η γυνή του 
Μπούκη του φίλου μου, 
ακολουθουμένη από τήν 
μικράν κόρην της τήν 
Αγγελικούλαν, μ΄επλησίασεν 
 

εις το στασίδι, διά να μου 
υπομνήση, ως συνήθως, ότι 
έπρεπε να υπάγω εις τό γεύμα.
Τότε η μικρά παιδίσκη (ήτο ως 
εννέα ετών, ροδίνη και 
καστανή, και την είχαν 
υιοθετήσει από τό 
βρεφοκομείο, ως άτεκνον οπού 
ήτο τό ανδρόγυνον,  αλλ΄ αυτή 
το ηγνόει), μ΄ εχαιρέτησε, και 
μου λέγει:
-Εσύ, μπαρμπ΄-Αλέξανδρε, 
ψέλνεις τα τραγούδια του 
θεού»
 

 Ο μαγικός κόσμος του 
βιβλίου 

Το κάθε βιβλίο για εμένα είναι κι 
ένας διαφορετικός κόσμος. Όταν 
τα διαβάζω με ταξιδεύουν κάπου 
μακριά, στο άγνωστο. Είναι 
μαγικά! Η κάθε φορά είναι 
τελείως διαφορετική. Τα βιβλία 
μού φέρνουν συναισθήματα και 
με βάζουν και σε πολλές 
σκέψεις. Για το πώς θα ήταν ο 
κόσμος, άμα αλλάζαμε κάποια 
πράγματα. Καλύτερα ή 
χειρότερα; Ο καθένας σκέφτεται 
διαφορετικά και έχει την  δική 
του άποψη. Ακόμη με βάζουν 
στις θέσεις των ηρώων και 
σκέφτομαι, για το πως 
αντιμετωπίζουν το κάθε 
γεγονός .Για παράδειγμα εγώ σε  

   

αυτήν την περίπτωση τι θα 
έκανα;  Ελπίζω όλα τα παιδιά να 
είναι φανατικοί αναγνώστες, κι 
αν δεν είναι να γίνουν,γιατί τα 
βιβλία ακόμη και στην πιο 
θλιβερή στιγμή της ημέρας 
μπορούν να σε κάνουν να 
χαμογελάς. Εύχομαι όλοι να  
γνωρίσουν τους μαγικούς και 
περιπετειώδεις κόσμους των 
βιβλίων. 

Της Κατερίνας Κωτσαλή
Στ΄1 τάξη

Είμαι του κόσμου ένα παιδί 

Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο 
από την ξακουστή ποιήτρια Θέτη 
Χορτιάτη. Μέσα του υπάρχουν 
πολλές και διαφορετικές  η μία 
από την άλλη  ιστορίες, οι οποίες 
συνοδεύονται κάθε φορά κι από 
ένα σχετικό ποίημα. Κάθε σελίδα 
του βιβλίου αυτού, σου φέρνει 
εικόνες πολλές και κάθε ποίημα 
σε βάζει σε σκέψεις. Τέλος η 
πλούσια εικονογράφηση του 
Τζώρτζη Παρμενίδη, σε 
διασκεδάζει καθ’ όλη την ώρα 
της ανάγνωσής σου. Ένα από τα 
αγαπημένα μου ποιήματα που 
διάβασα και με εντυπωσίασαν 
είναι τα εξής:

 Το σπίτι μας είναι η γη 

Το σπίτι μας είναι η γη  
κι ο ήλιος που μας βλέπει 
μ’ αχτίδες πλέκει σκέπη

κι οι άνθρωποι όλοι που ζουν 
κάτω απ’ την  ίδια σκέπη
αδέρφια να ‘ναι πρέπει. 

Της Κατερίνας Κωτσαλή 
 Στ΄ 1 τάξη      
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Η γωνιά της ποίησης

Η γιαγιά μου
Τη γιαγιά μου την καλή
Τη θυμάμαι από μικρή

ποιηματάκια να μου λέει
εμπνευσμένα από τη ζωή.

Τα μάτια να ’χεις ανοιχτά
και τη θέληση γεμάτη.

Γνώση των δασκάλων λάβε
στη ζωή να προχωρήσεις

και τους στόχους να αγγίξεις.

Θυμάμαι μου’ λεγε στο αυτί
« Ο πλούτος των γραμμάτων
βρίσκεται στη γραμματική.»

Δέσποινα Καραγεώργου Στ1

Έγραψα αυτό το ποίημα για τη 
γιαγιά μου, γιατί οι γιαγιάδες 
είναι πολλές φορές ο πιο 
κοντινός άνθρωπος για ένα παιδί. 
Είναι πιο παλιοί  και ξέρουν 
περισσότερα. Ήθελα  να της το 
αφιερώσω.  
 

Τεύχος 3οΤεύχος 3ο

Επιλογή από το Δημήτρη 
Καραγεώργο Δ Τάξη

ΩΡΑ για παιχνίδι
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