
Προσωπικές Διαδρομές  

Εργασία της Σωτηρίας Καμαριέρη Γ2 

Η Χαρίκλεια, η προγιαγιά μου από την πλευρά του πατέρα μου, γεννήθηκε και έζησε στην Μικρά Ασία 

μέχρι την ηλικία των 12 ετών. Το μέρος όπου ζούσε λεγόταν Ντερεκιογιου, το οποίο σημαίνει ξεροπόταμος 

και βρίσκεται κοντά στην Προύσα. Η οικογένειά της είχε εκεί χωράφια με ελιές  και ένα μαγαζί  με λάδι και 

ελιές.  

Η προγιαγιά μου είχε τρία αδέλφια. Ο μπαμπάς της αγαπούσε πολύ τα γράμματα και  έστελνε όλα τα 

παιδιά του καθημερινά στο σχολείο.  

Η Χαρίκλεια πήγε στο σχολείο μέχρι την 4η Δημοτικού. Μετά, λόγω του πολέμου, έπρεπε να φύγουν. Τα 

αδέλφια της είχαν τελειώσει το σχολείο εκεί.  

Αφού άρχισε ο πόλεμος, πήγανε οικογενειακώς στα Μουδανιά για να πάρουν το πλοίο και να φύγουν. 

Μόνο μια θεία αποφάσισε να μείνει εκεί, της οποίας ο άνδρας σκοτώθηκε από τους Τούρκου ς.   

Την οικογένεια της προγιαγιάς μου και όλους τους άλλος που ήταν στο ίδιο πλοίο τους πήγαν  στη 

Θεσσαλονίκη. Εκεί έμεναν σε τσαντίρια μέχρι που η επιτροπή αποφάσισε να τους στείλει στη Σκύδρα. Από 

εκεί τους μοίρασαν στα χωριά. Η οικογένεια της προγιαγιάς μου βρέθηκε στην Πολυκάρπη. Εκεί 

γεννήθηκε η γιαγιά μου η Αγάπη (μητέρα του μπαμπά μου). Όταν η γιαγιά μου ήταν 5 χρονών, η 

οικογένεια αναγκάστηκε να φύγει στην Τσεχία λόγω του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα.  

 

Ο Κρυστάλλης είναι ο προπάππους μου από την πλευρά του πατέρα μου. Η μητέρα του κατάγεται από το 

Σαφράνι της Κίου και ο πατέρας του  από το Τσιφλίκι της Κίου (σήμερα Gemlik στην τουρκική γλώσσα) 

στην Μικρά Ασία. Εκεί ασχολούνταν με τα ζώα.  

Όταν άρχισε ο πόλεμος, ήρθε στην Ελλάδα μαζί με τον αδελφό του, τον Κωνσταντίνο, την αδελφή του, την 

Αμαλία και την μητέρα τους, την Φωτεινή. Ο πατέρας τους είχε σκοτωθεί παλαιότερα σε πόλεμο στη 

Συρία.  

Έφυγαν με πλοίο από τα Μουδανιά και φτάνοντας στην Ελλάδα, στάλθηκαν τελικά στη Δωροθέα, το χωριό 

όπου μένω και εγώ σήμερα. Εδώ, ο προπάππους μου ο Κρυστάλλης και ο αδελφός του ο Κώστας 

ασχολήθηκαν ξανά με τα ζώα.  

Με τα ζώα ασχολήθηκε και ο παππούς μου ο Σοφοκλής αφού επέστρεψε με την γιαγιά μου, την Αγάπη, 

από την Τσεχία.  

 

Ο Κωνσταντίνος, ο αδελφός του προπάππου μου, λόγω ηλικίας μπέρδευε τον μπαμπά μου τον Κρυστάλλη 

με τον αδελφό του τον Κρυστάλλη και τον ρωτούσε: «Θυμάσαι, Κρυστάλλη, στην πατρίδα, που πηγαίναμε 

κάτω από το πλατάνι και  πίναμε  νερό με φύλλα από την πηγή»;  Όταν συνερχόταν, έλεγε: «Τι λέω στο 

παιδί, αυτό είναι το εγγόνι μου!»  

Ο μπαμπάς μου όμως απαντούσε: «Θυμάμαι, παππού, θυμάμαι!» 

 

Η προγιαγιά μου η Χαρίκλεια μου διηγήθηκε και την ιστορία μιας γειτόνισσας από το χωριό, της κ. Ελένης. 

Η κ. Ελένη ήταν ένα από τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα σε πλοίο.  

Πολλά μωρά πέθαναν επειδή οι μανάδες δεν είχαν με τι να τα ταΐσουν. Παρόλο που ήταν νεκρά, τα 

κρατούσαν τυλιγμένα στην αγκαλιά  τους και προσποιούνταν ότι τα θηλάζουν για να μην τα πετάξουν στη 

θάλασσα. Όταν αποβιβάστηκαν στη Θεσσαλονίκη, οι μάνες των νεκρών παιδιών έθαψαν τα σώματά τους. 

Η κ. Ελένη ήταν το μοναδικό παιδί από το πλοίο που επιβίωσε.   

 

 

 

 



          

         Σοφία                        +                Γιώργος                                           Φωτεινή              +              Σοφοκλής 

  (προ-προγιαγιά μου)           (προ-προπάππους μου)                  (προ-προγιαγιά μου)    (προ-προπάππου μου) 

 

                              Χαρίκλεια       +       Χρήστος                                              Κρυστάλλης      +     Δήμητρα 

                       (προγιαγιά μου)       (προπάππους μου)                        (προπάππους μου)        (προγιαγιά μου)        

                             

 

                                                       Αγάπη                                +                                      Σοφοκλής      

                                                  (γιαγιά μου)                                                             (παππούς μου) 

 

 

                                                                                       Κρυστάλλης                 +              Άννα  

                                                                                     (πατέρας  μου)                          (μητέρα μου) 

 

 

 

                                                                                                                   Εγώ  

                                                                                                               Σωτηρία 

 

 

 


