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           Πρόλογος 

Ενώ ακόμα στα 89 μου χρόνια διατηρώ καλά την πνευματική μου υγεία σκέφτηκα να 

γράψω τις παιδικές και νεανικές αναμνήσεις της ζωής μου στην Έδεσσα και με τους 

ανθρώπους που γνώρισα και συναναστράφηκα εκεί 

 Η παιδική ηλικία είναι η κρισιμότερη περίοδος της ανάπτυξης του ανθρώπου που 

το μυαλό του καταγράφει με ακρίβεια όσα πράγματα του κάνουν εντύπωση, είτε είναι 

αυτά ευχάριστα ή δυσάρεστα, εύκολα ή δύσκολα χρησιμοποιώντας όλες τις αισθήσεις 

του που του χάρισε η φύση. 

 Από μικρός, θυμάμαι, έδινα προσοχή σε ό, τι μου έκανε εντύπωση που ήταν καλό, 

ωραίο, ακόμα και σε πράγματα που δεν ήταν αυτά που μου άρεσαν, κάτι που ίσως άλλα 

παιδιά δεν είχαν αυτό το πάθος. Περιεργαζόμουν το κάθε τι με προσοχή είτε αυτό ήταν 

φυσικό ή και τεχνητό και το θαύμαζα αναλόγως. 

Στο μικρό αυτό βιβλίο θα περιοριστώ περιγράφοντας σκόρπιες αναμνήσεις τα όσα 

θυμάμαι από τα παιδικά μου και μετά χρόνια από την ωραία Έδεσσα όπου άρχισα να 

πηγαίνω εκεί από τα παιδικά μου χρόνια στην αδελφή της μητέρας μου, την θεία Μαρία 

και θείο Μάρκο Παπουτσόγλου που είχαν εγκατασταθεί εκεί μετά την Μικρασιατική 

Καταστροφή του 1922 με περίπου άλλες τριάντα οικογένειες προσφύγων από το χωριό 

Χαμηδιέ της περιφερείας Μαγνησίας της Σμύρνης.  

Τάσος Κολοκοτρώνης 

 

             

 

            Η Έδεσσα εξ αέρος με τους καταρράκτες της 
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        Οι Αναμνήσεις μου από την ωραία Έδεσσα 

Η Μικρασιατική Καταστροφή είχε ως αποτέλεσμα να ξεριζωθούν πάνω από μισό 

εκατομμύριο Έλληνες Χριστιανοί από τις πατρογονικές τους εστίες και να 

διασκορπιστούν στα πέρατα του κόσμου και κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα με τον 

μεγαλύτερο αριθμό αυτών στην Μακεδονία αλλά και σε άλλες επαρχίες όπως στην 

Έδεσσα, ανατολική και Δυτική Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρο και πολλά νησιά  

 

                                                                        Η  ΘΕΙΑ ΜΟΥ  ΜΑΡΙΑ                                                              

  Η Θεία Μαρία ήταν αδελφή της μαμάς μου .Παντρεύτηκε τον Μάρκο Παπουτσόγλου όταν ήρθαν 

πρόσφυγες και ήταν ακόμα σε προσωρινούς καταυλισμούς έξω από την Θεσσαλονίκη για να 

μπορέσουν να πάρουν σπίτι του εποικισμού και ένα γεωργικό κλήρο . Η επιτροπή αποκατάστασης 

των προσφύγων τους έστειλε στην Έδεσσα μαζί με άλλες οικογένειες και νιόπαντρους που ήσαν 

κάπου είκοσι οικογένειες και τους τοποθέτησε σε τούρκικα σπίτια και άλλους σε σπίτια του 

εποικισμού .Όλοι ήταν από το ίδιο το χωριό, τον Χαμηντιέ και μεταξύ τους είχαν και κάποια 

συγγένεια .Στην αρχή δεν ήθελαν να χωριστούν από τους υπόλοιπους χωριανούς αλλά όταν είδαν 

το μέρος με τα πολλά ποτάμια και το ωραίο κλίμα και την τοποθεσία δεν έφεραν καμία αντίρρηση. 

Εκεί όλοι τους ασχολήθηκαν με την αμπελουργία, το μετάξι, τα κουκούλια και τη φρουτοπαραγωγή 

διότι το μέρος ήταν κατάλληλο και πολύ εύφορο .Στις αρχές είχαν λίγα προβλήματα με του 

ντόπιους που ήταν σλαβόφωνοι Έλληνες και μη αλλά λόγο ομοθρησκείας σιγά σιγά ξεπέρασαν τα 

προβλήματα αυτά και ή ζωή πήρε το κανονικό ρυθμό  

   Τα καλοκαίρια πηγαίναμε με την μαμά μου και καθόμασταν εκεί αρκετό καιρό .Ο μπαμπάς δεν 

μπορούσε νάρθει διότι είχε το καφενείο .Οι δύο αδελφές τα πήγαιναν πολύ καλά  αλλά και ο θείος 

Μάρκος ήταν καλύτερος και από τον Άγιο .Πολύ εργατικός και καλός στη ψυχή, με αγαπούσαν 

πάρα πολύ διότι δεν είχαν παιδιά και προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να δεχτεί η μαμά μου να με 

υιοθετήσουν αλλά ο μπαμπάς δεν δεχόταν με κανένα τρόπο γιατί ήμουν μοναχογιός . 

                                         

                                      Αυτό ήταν το νηπιαγωγείο που πήγα για πρώτη φορά το 1934-35 
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           Το Δημοτικό σχολείο στο οποίο πήγα για πρώτη φορά στην πρώτη τάξη για λίγους μήνες 

                                                   

                    Δίπλα από το σχολείο ήταν και Μουσουλμανικό τέμενος που είναι τώρα μουσείο 



5 
 

  Από μικρός ακόμα πριν πάω σχολείο πήγαινα και έμενα εκεί και ένα χρόνο. Θυμάμαι εκεί πήγα για 

πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο και εκεί είχα κάνει πολλούς φίλους που παίζαμε στα ποτάμια και 

πιάναμε καραβίδες ,σκαρφαλώναμε στους βράχους ,πηγαίναμε στους καταρράκτες και 

κολυμπούσαμε με τους μεγάλους στα βαθιά νερά του ποταμού .Δεν υπήρχε μέρος που να μη το 

είχα εξερευνήσει γι αυτό η θεία ανησυχούσε να μη πάθω τίποτα και με μάλωνε αλλά και μου τις 

έβρεχε γιατί είχε την άδεια από τον πατέρα μου .Η άτιμη δεν έδερνε όπως ο μπαμπάς, αυτή μ’ 

έβαζε κάτω και με τσιμπούσε στον κώλο σα να ήμουν ζυμάρι και με μαύριζε ,όταν τελείωνε με το 

πισινό έβαζε χέρι στα αυτιά μου και τα έστριβε θαρρείς και έστριβε Μάλι. Ο θείος Μάρκος δεν 

τολμούσε να πει κουβέντα ,ο φουκαράς μόνο άκουε, έτσι και αποφάσιζε να πει κάτι άκουγε όλα τα 

τούρκικα ονόματα της ζωολογίας .Εμένα μου τα έλεγε Ελληνικά και  σπασμένα ,μου έλεγε και κάτι 

παραμύθια για να φοβηθώ και να μη φεύγω μακριά και πάθω κανένα ατύχημα .Εκεί μπροστά στην 

είσοδο είχανε μεγάλες πέτρινες πλάκες με  διάφορα χρώματα και μετά το ξύλο που έτρωγα μου 

έλεγε «Βλέπεις βρε γρουσούζη αυτές τις μεγάλες πέτρες ; αυτές βρε στραβόξυλο π’ αναθεμάσαι  

ήταν παιδιά σαν και σένα και επειδή δεν ήταν φρόνιμα ο θεός τα έκανε πέτρες’» Εγώ πίστευα και 

δεν πίστευα αυτά που έλεγε ,και συνέχιζε «Να .Ρώτα και τον θείο σου Μάρκο  να σου πει και πώς 

τα λέγανε τα παιδιά» . (Ας τολμούσε να πει όχι.) Από περιέργεια τον ρωτούσα και μου έλεγε για 

κάθε πέτρα και ένα όνομα και πόσο χρονών ήταν όταν έκαναν τις αταξίες. Ε…. αφού μου τα έλεγε 

και ο θείος άρχισα και τα πίστευα και ήξερα κάθε πέτρα πως έλεγαν το παιδί. 

   Εκεί στην Έδεσσα οι πρόσφυγες ήταν λίγοι και όλοι αγαπημένοι. Μετά την δουλειά τα βράδια 

πήγαιναν επισκέψεις συζητούσαν για την προσφυγιά για το χωριό τους και τα σπίτια τους που 

άφησαν εκεί και το ρίχνανε στο γλέντι στα φαγοπότι. Ο ανιψιός του θείου Μάρκου ο Ξενοφών 

τραγουδούσε ωραίους αμανέδες και ο μικρός αδελφός του ο Τάσος και ο Αντώνης τραγουδούσαν 

επίσης ωραία Ελληνικά τραγούδια και κάθε τραγούδια τους  και στο φορά που άρχιζαν να πίνουν 

τους έβαζαν να τραγουδήσουν ένα λυπητερό τραγούδι του πολέμου που τους θύμιζε κάποιον δικό 

του που είχε σκοτωθεί ,και το τραγούδι ακόμα το θυμάμαι που έλεγε : 

 

                                   Σεις περήφανα πουλάκια (δις) που πετάτε υψηλά. 
                                   Όταν πάτε στην Ελλάδα (δις) χαιρετίσματά πολλά. 
                                   Να της πείτε της μαμάς μου (δις) πως εγώ σκοτώθηκα. 
                                   Και με θάψανε μονάχο (δις) κι όχι πως λαβώθηκα. 

 

  Όλοι τους είχαν το σπιτικό τσίπουρο, τα χοιρινά τους και άλλα καλά .Ο τόπος αυτός ήταν σαν 

παράδεισος με τους οπωρώνες και τα αμπέλια αλλά είχαν και τον πόνο του ξεριζωμού και της 

ξενιτιάς .  

   Τα αμπέλια όλων ήταν σχεδόν σε ένα μέρος κάτω στο Λόγγο και μερικά κοντά στο κιοπρί την 

(αψιδωτή γέφυρα) . Τα καλοκαίρια έμεναν στα κτήματά τους για να περιποιούνται τα αμπέλια και 

τα δένδρα και για τον τρύγο των σταφυλιών .Ο Θείος μου ίσως να ήταν ο μόνος που δεν είχε 

αλογόκαρο και μεταχειριζόταν δύο γαϊδουράκια και καμιά φορά είχε κανένα μουλάρι και όταν 

πηγαίναμε στο λόγγο κατεβαίναμε κοφτά από τα απότομα μονοπάτια που ήθελε να έχει κανείς 

γερά πόδια, ο δε ασφαλτόδρομος είχε κι αυτός ανηφόρα κανονική αλλά ήταν αρκετός δρόμος με 

πολλές στροφές .Όταν πηγαίναμε στο επάνω αμπέλι πάντα περνούσαμε μέσα από το ποτάμι αντί 
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από την γέφυρα , έπινε το ζώο νερό και για να δροσιστεί .Εκεί πηγαίναμε και για το αμπέλι αλλά και 

για να κόψουμε κλαδιά από τις μουριές για τα κουκούλια του .Ήταν και καλός σηροτρόφος και 

έβγαζε καλό μετάξι που το έπαιρνε το μεταξουργείο του Τσίτση και το χειμώνα όταν δεν είχε 

δουλειά στα κτήματα δούλευε στο εργοστάσιο για συμπληρωματικό εισόδημα . Μαζί του είχα 

μάθει αρκετά πράγματα για τα αμπέλια τα δένδρα και τα ραντίσματα και για τα κουκούλια που 

αργότερα φάνηκαν χρήσιμα όταν σπούδαζα στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή  

    Η Έδεσσα είχε πολλές βρύσες που τρέχει άφθονο νερό ,κρύο το καλοκαίρι και χλιαρό το χειμώνα 

.Τα καλοκαίρια η μεγάλες γούρνες γέμιζαν από καρπούζια και πεπόνια για να κρυώσουν. .Πάνω στα 

καρπούζια βάζαμε τα ονόματα μας για να μη μπερδευτούν .Αυτά ήταν τα ψυγεία της εποχής και τα 

φανάρια που βάζαμε τα φαγητά, υπήρχαν βέβαια και οι παγωνιέρες  ή (μπουζιέρες) αλλά αυτές τις 

είχαν οι λίγο πιο εύποροι που μπορούσαν να αγοράσουν τον πάγο . Τα ζαρζαβατικά τα αγόραζαν 

από τον Παρασκευά που ήταν απέναντι από του Θοδωρή Καραμαλάκη 

 Τις Κυριακές τα βράδια βγαίναμε για περίπατο στον Παράδεισο που ήταν κέντρο διασκεδάσεως 

για τους γλεντζέδες και βόλτες  ατελείωτες για τους σπασμένους και τους ερωτευμένους που 

προσπαθούσαν να κλέψουν μια ματιά από το αγαπημένο τους πρόσωπο η να ακουμπήσουν λίγο 

δήθεν κατά λάθος το σώμα τους για ν’ ανοίξουν  κουβέντα . Καμιά φορά πηγαίναμε και προς τους 

καταρράκτες όπου πριν από το πόλεμο το μέρος αυτό που ήταν η καλύτερη τοποθεσία της Εδέσσης 

ήταν το κεντρικό νεκροταφείο της πόλης .Όταν ήρθαν οι Γερμανοί και είδαν ότι οι πεθαμένοι 

έμεναν στο καλύτερο μέρος της Εδέσσης  το 1942 το κατεδάφισαν αμέσως και το διαμόρφωσαν σε 

ωραίο πάρκο, κατασκεύασαν πισίνες και ομόρφαιναν το ποτάμι ,φυτέψανε δένδρα και το έκαναν 

να είναι ένα αξιοζήλευτο μέρος της Ελλάδας που σήμερα χάρη στους κατακτητές απολαμβάνουμε 

αυτό το ωραίο μέρος (έκαναν και ένακαλό). 

   Ένα άλλο μέρος που πηγαίναμε με τη θεία Μαρία και με πολλές άλλες γυναίκες ήταν η Εκκλησία 

της Αγίας Τριάδας κάτω  στο Λόγγο ,Η εκκλησία αυτή είχε και δωμάτια που τα νοίκιαζαν, είχε και 

τρελοκομείο και τα καλοκαίρια πηγαίναμε εκεί για μερικές μέρες για προσευχές μετάνοιες και για 

να μεταλάβουμε .Εγώ ήμουν μικρός και έκανα ότι έλεγε η θεία.  

                                                                

         1942. Μπροστά στον μεγάλο καταρράκτη της Έδεσσας ετών 13 
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  Την εβδομάδα μια φορά πηγαίναμε στο χαμάμ (λουτρό) .Αυτό είχε μείνει από τους Τούρκους και 

ήταν πολύ της μόδας τα χαμάμια. Είχαν χωριστά δωμάτια για τους άνδρες και χωριστά για τις 

γυναίκες, εμένα μέχρι που ήμουν 7-8 χρονών με έπαιρνε μαζί της γιατί όλες οι γυναίκες φορούσαν 

ένα εσώρουχο .Αυτή η θεία μου στο χαμάμ πάντα φορούσε το βρακί της που έφτανε κοντά στα 

γόνατα είχε και λάστιχο και τα έραβε η ίδια .Ήταν λίγο κοντή και χόντρη  και δεν φορούσε σουτιέν 

και πάντα απέφευγα να γελάσω διότι έτσι και νόμιζε ότι γελάω γι αυτήν θα με τσάκιζε στο ξύλο ,Με 

έβαζε να τρίβω την πλάτη της και κάτω απ’ τα πόδια γιατί δεν τα έφτανε . 

   Όταν πια μεγάλωσα λίγο και άρχισα να πηγαίνω στο σχολείο κανονικά αραίωσα τις επισκέψεις 

αλλά ήδη είχαν κανονίσει με τους γονείς μου και υιοθέτησαν την αδελφή μου την Βασούλα για να 

κληρονομήσει και την περιουσία τους αργότερα. 

   Και η αδελφή μου δεν είχε ομαλή ζωή με την θεία, την ξυλοφόρτωνε κι αυτήν για το παραμικρό 

ως που παντρεύτηκε και ησύχασε αλλά όταν γεράσανε και δεν μπορούσαν τους φρόντιζε αυτή και 

ο άντρας της ο Τάσος Γιαννάς όλα τα χρόνια σαν να ήταν πραγματικοί γονείς τους. .Ιδίως τον θείο 

Μάρκο που έζησε κοντά τους. Πεθαίνει ο σύζυγος της Τάσος νέος 39 χρονών  και τον γηροκόμησε η 

Βασούλα μέχρι πού πέθανε και ο θείος στα 98 του χρόνια Η Βάσω μένει τώρα στην Έδεσσα στο 

σπίτι του Θείου σε ωραίο διαμέρισμα που πήρε από αντιπαροχή που την φροντίζει η κόρη της. 

                                    

 

 1979. Εδώ η Βάσω και εγώ  με τον θείο Μάρκο στο σπίτι του Τάσου και της Βασούλας στη    

Θεσσαλονίκη όταν τους επισκέφτηκα από την Μελβούρνη της Αυστραλίας. Η Βάσω τον 

φρόντιζε μέχρι τα βαθειά του γεράματα σαν πατέρα της  
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                                               Οι Χαμιντιελίδες της Έδεσσας 
 

          Ο μεγαλύτερος αριθμός των Χαμιντιελίδων όπως ξέρουμε εγκαταστάθηκε στο (Αραπλή) Νέα 

Μαγνησία  (Ντουντουλάρ) Διαβατά  και στο (Τσαλτσιλάρ) Φιλώτα αλλά τελικά εγκατέλειψαν το 

Τσαλτσιλάρ και απ’ εκεί πήγαν αρκετές οικογένειες και εγκαταστάθηκαν στην Έδεσα που είχε 

καλύτερο κλίμα αλλά και καλύτερα κτήματα που καλλιεργούσαν αμπέλια και ήξεραν την 

καλλιέργεια αυτή καλά .Όσοι πήγαν εκεί είχαν όλους τους συγγενείς του στο Αραπλή και η αδελφή 

της μαμάς μου η Μαρία Παπουτσόγλου έμεινε εκεί και η αδελφή μου εκεί ζει ακόμα  

  Εγώ πήγαινα εκεί τακτικά και τα πρώτα παιδικά μου χρόνια τα πέρασα εκεί με τη θεία μου αλλά 
επειδή ήμουν (πολύ φρόνιμο παιδί) με  έδερνε πολύ η άτιμη  και δεν την χώνευα . Όταν πήγαινε να 
με γλιτώσει ο θείος Μάρκος τον έδερνε κι αυτόν . Μετά όταν μεγάλωσα με αγαπούσε κι εγώ αυτήν 
. 
 Τους ήξερα όλους σχεδόν εκεί που  ήταν μια κλειστή κοινωνία μεταξύ τους αλλά και ο Γιώργος 
Γιαμούκογλου που ζει εδώ στη Μελβούρνη βοήθησε να τους καταγράψουμε όσους μπορέσαμε να 
θυμηθούμε  και ήταν : 

Γιαμούκογλου Γιώργος του Κωνσταντίνου συζύγου Ελένης το γεν.. Κεχαγιά 
Γιαμούκογλου Ευστράτιος και σύζυγος Ευαγγελία  το γεν.. Γκιούλογλου 
Γιαμούκογλου Γιώργος , εγγονός του Πρώτου 
Γκιούζογλου Εμίρσα  
Γιαμούκογλου Βαγγέλης & Σοφία ,κόρες Μαρία νυμφεύθηκε τον Μόραλη Θανάση και η 
Βασιλεία τον Κουκούλογλου 
Κοτσαρλής Ηλίας & Στέλλα τέκνα ,Γιάνκος ,Φωτάκης και Μαρίκα  
Αϊβάτογλου Γεώργιος & Ευαγγελία Τέκνα Στέλλα ,Κώστας, Γιάννης ,Δημητρία ,  

  Χαράλαμπος. 
Κωνσταντινίδης Ευάγγελος & Στέλλα  Τέκνα Νίκος (Αυστραλία) 
Χατζηκωνσταντής Στέλιος & Μαρία .Μιμίκος. 
Γιαμούκογλου Ασημίνα & Αναγνωστόπουλος Γιαννακός  
Καραμαλάκης Αντώνιος. Τέκνα  Θοδωρής και Βαγγελία (Παππούς Μιχάλης & Παναγιώτα) 
Κραμαλάκης Θοδωρής + Ευαγγελία, τέκνα .Ξενοφών, Αντώνης ,Τάσος, Μιχάλης 
Χατζηαργυρίου  Αναστάσιος και Μαρία -Μπατζίλογλου-Τέκνα , Αργύρης, Έλλη, Ανδρέας, και 
Γιάννης 
Μάρκος Παπουτσόγλου & Μαρία  άτεκνη (αδελφή της μητέρας μου  
Λεμπέσογλου Νίκος & Αναστασία άτεκνοι  

Λεμπέσογλου Χουρσώ , Χήρα ( μητέρα του Νίκου και Μαρίνας και Βαγγελίας 

Ρήγας Γεώργιος και Σταυρούλα  
Καραπάνος Νίκος & Αναστασία  
Τερζόγλου ? 
Ξενάκης και σύζυγος?. Τέκνα –Γιώργος Αντωνία, Σούλα Γιάννης 
Συνετζής  Θεόδωρος & Αθανασία- τέκνα Ευτυχία, Πελαγία 
Χαράλαμπος (στραγαλάς) ? 
Μπακιρτζής η Τσορμπατζόγλου  
Καραπέτρογλου  
Τσορμπατζόγλου  
Τσιρόνγκα Στάσα  
Μπατζίλογλου Στράτος ,Γιώργος ,Ανδρέας, Αθηνά και Γιάννης . 
Βασίλης +Σοφία Αναγνωστοπούλου. Τέκνα , Ελπίδα Γιάννης, Σουλτάνα, Αλέκος, Άννα. 
 
Τα στοιχεία αυτά ίσως να είναι και ελλειπή λόγο της πολύχρονης απουσίας μας στην   
Αυστραλία. 
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       Οι παιδικοί μου φίλοι 
 

Όλοι οι πρόσφυγες που είχαν εγκατασταθεί στην Έδεσσα έμεναν σχεδόν σε κοντινές 
αποστάσεις μεταξύ των, κοντά στο σχολείο που ήταν και το τζαμί, έτσι είχαν συχνά 
κοινωνικές και επαγγελματικές επαφές μεταξύ των και όλοι εξασκούσαν συνήθως 
το επάγγελμα του αμπελουργού, κηπουρού και σηροτροφίας (κουκούλια) για το 
μετάξι που το έπαιρνε το εργοστάσιο του Τσίτση. Μερικοί, όπως ο θείος μου 
Μάρκος την χειμερινή περίοδο εργαζόταν στο εργοστάσιο του Τσίτση για 
επιπρόσθετο εισόδημα. 
Λίγοι ασχολήθηκαν με άλλα επαγγέλματα ,όπως ο Αναστάσης Χατζηαργυρίου με 
την γυναίκα του την Μαρία το γένος Μπατζήλογλου και τα παιδιά τους τον Αργύρη, 
Έλλη, Ανδρέα και Γιάννη είχαν το παντοπωλείο τους επάνω στον κεντρικό δρόμο.  
    Με τον Αργύρη είχαμε καλή φιλία και κάθε φορά που πήγαινα στην Έδεσσα 
έπαιζα τόσο με αυτόν όσο και με την Έλλη. Ο Αργύρης πάντα έπαιρνε πρωτοβουλία 
στα παιχνίδια και με τα άλλα παιδιά και ήταν ηγέτης των παιχνιδιών. Η μητέρα του 
και ο πατέρας του πάντα μας έδινε καραμέλες ,στραγάλια και σπόρια να μας 
διασκεδάσει 
Η πελατεία του, εκτός από τους Χαμιντιελήδες ήταν και η γύρω γειτονιά και οι 
περαστικοί και δούλευε καλά. Σπούδασε όλα τα παιδιά του και ήταν ο μόνος από 
τους χωριανούς που μόρφωσε τα παιδιά του.          
      Θυμάμαι ο Αργύρης κατάφερε να γίνει γραμματέας του Δήμου Εδέσσης, τον 
οποίον συνάντησα μερικές φορές όταν επισκεπτόμουν την Ελλάδα, η Έλλη 
καθηγήτρια, ο Ανδρέας σχεδιαστής και ο Γιάννης τεχνικός. 
       Τα άλλα παιδιά που είχα συχνά επαφή ήταν τα παιδιά του Θοδωρή 
Καραμαλάκη που το σπίτια του ήταν στον κεντρικό δρόμο  με ένα μεγάλο πλάτανο 
και βρύση μπροστά και πίσω με το σπίτι του θείου Μάρκου. 
Τα παιδιά που είχα περισσότερη ευκαιρία να παίζω ήταν ο Ξένος, Αντώνης και 
Τάσος και λιγότερο με τον μικρό αδελφό τον Μιχάλη . 
 

          
              1994.Εδώ η Χριστίνα στο μπαλκόνι του αγροτόσπιτου του Αντώνη Καραμαλάκη  
              (Ακάμπαλη) στο Λόγγο   
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 1994. Επίσκεψη με την σύζυγο μου Χριστίνα στον οπωρώνα του Αντώνη με τα 
νόστιμα ροδάκινα και σταφύλια . 
 
    Ο Ξένος ο Αντώνης και ο Τάσος είχαν καλή φωνή και στα γλέντια που συχνά 
έκαναν τότε οι γονείς τους και με άλλους χωριανούς τους έβαζαν και τραγουδούσαν 
παλιά δικά τους τραγούδια ακόμα και τα τουρκικά. Ιδιαίτερα ο Ξένος ήταν ο 
καλύτερος. Αργότερα όταν μεγάλωσε άνοιξε και οικογενειακό κέντρο-ταβέρνα στο 
δικό τους οίκημα όπου  τραγουδούσε μέχρι και αμανέδες. 
     Μπροστά από το σπίτι τους υπήρχε μία βρύση με κρύο νερό  που έτρεχε 
συνέχεια  με μία μεγάλη γούρνα. Εκεί τα καλοκαίρια όλη η γειτονιά έβαζαν τα 
καρπούζια τους με το όνομα τους για να κρυώσουν.  
    Ο μόνος αμπελουργός που είχε κάρο και άλογο ήταν ο Θοδωρής Καραμαλάκης 
και ο κουνιάδος του Νίκος Λεμπέσογλου   

 

                      
Μακέτα. Μικρό τέλειο μοντέλο δικής μου κατασκευής. Κατασκευαζόταν στην 
Θεσσαλονίκη από τον αρμένιο καροποιό Μαρκάρ Μαρκαριάν στην οδό 
Γιαννιτσών. 
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Εκεί κάτω στο Λόγγο κοντά στο αμπέλι του Καραμαλάκη υπήρχαν και άλλα αμπέλια 
που καλλιεργούσαν επιτραπέζια σταφύλια και μεταξύ αυτών και ο θείος Μάρκος.  
     Όλοι είχαν και ένα μικρό σπιτάκι για να βάζουν τα εργαλεία τους αλλά και να 
μένουν εκεί κατά την περίοδο του τρύγου. 
    Ο θείος Μάρκος διατηρούσε δύο γαϊδουράκια ή και ένα μουλάρι για να 
μεταφέρει τα σταφύλια του και τα κλαδιά από τις μουριές για τα κουκούλια του και  
πάντα  χρησιμοποιούσε το στενό και κοφτό ανηφορικό μονοπάτι που έβγαινε κοντά 
στο εργοστάσιο του Γρηγόρη Τσίτση και στον κεντρικό δρόμο. Ήταν μεγάλη 
ταλαιπωρία το πήγαινε-έλα κάθε μέρα και πολλές φορές δύο και τρεις φορές Αυτοί 
με τα κάρα χρησιμοποιούσαν τον  ανηφορικό και ελικοειδή ασφαλτόδρομο. 
Απέναντι υπήρχε και ένα ποτάμι που συχνά πηγαίναμε με τους Καραμαλάκηδες να 
πιάσουμε καραβίδες και να μαζέψουμε βατόμουρα και άλλα άγρια φρούτα, να 
κάνουμε και μπάνιο. 
Οι ίδιοι αμπελουργοί και ο γέρο Μιχάλης και Παναγιώτα Καραμαλάκη είχαν 
αμπέλια και στην περιοχή μετά από το Κιοπρί που το λέγανε (Ισμαρίκα) . 
Θυμάμαι με τον Θείο Μάρκο που πηγαίναμε στο αμπέλι στην Ισμαρίκα με το 
γαϊδουράκι περνώντας από τα στενά σοκάκια της πόλης  για να ψεκάσουμε τα 
αμπέλια του με γαλαζόπετρα που είχε μέσα σε βαρέλια. 
    Πριν πάμε βέβαια στο αμπέλι έπρεπε να μπούμε πρώτα μέσα στο ποτάμι να 
ποτίσει το γαϊδουράκι και μετά από επάνω από το Κιοπρί ή και την ξύλινη γέφυρα 
με κάγκελα που υπήρχε πιο εκεί. Το ποτάμι αυτό φάρδαινε αρκετά και το νερό 
κατέληγε στους καταρράκτες  
  

 
 
  Το Βυζαντινό πέτρινο γεφύρι (Τουρκικά Κιοπρί) το πιο φημισμένο στην Έδεσσα 
 
Δεξιά κάτω από τα μεγάλα πλατάνια υπήρχε και ένα καφέ-ζαχαροπλαστείο από 
όπου ο θείος μου αγόραζε κάτι για να με ευχαριστήσει. Αριστερά πριν από τον Β΄ΠΠ 
ο χώρος εκεί ήταν τελείως άδειος σαν μία τεράστια πλατεία που γινόντουσαν 
διάφορες εκδηλώσεις (Παζάρια) και πανηγύρια. Αργότερα κτίστηκαν εργοστάσια. 
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‘Ένα άλλο δημοφιλές μέρος για τα παιδιά που τους άρεσε το κολύμπι και οι βουτιές 
ήταν το ποτάμι πηγαίνοντας προς το σιδηροδρομικό σταθμό δεξιά ο ποταμός ήταν 
βαθύς και στις όχθες υπήρχαν δέντρα που ανεβαίναμε και κάναμε βουτιές στα 
βαθιά νερά. 
Βέβαια για τον περισσότερο κόσμο οι καταρράκτες ήταν το μέρος που προσέλκυε 
ντόπιους και ξένους. 
Θυμάμαι καλά, πριν τον πόλεμο πηγαίνοντας για τους καταρράκτες δεξιά το πιο 
ωραιότερο μέρος ήταν το νεκροταφείο της πόλης. 
Όταν ήρθαν οι Γερμανοί κατακτητές και είδαν ότι η πόλη δεν είχε ένα δημοτικό 
πάρκο το κατεδάφισαν και το μετέτρεψαν σε ένα ωραίο πάρκο που όλοι τους 
μνημονεύουν ακόμη, άσχετα αν έκαναν εκτελέσεις και άλλες ζημιές στην περιοχή 
εκείνη με τους συνεργάτες τους Βουλγάρους της Οχράνας. 
Επίσης ανακατασκεύασαν τις εκροές των υδάτων των καταρρακτών με μικρές 
πισίνες με καθίσματα κλπ  

 

   

 

1964. Εδώ οι δύο κόρες μου Αγγελική 8 ετών και η Άννα 4 ετών μπροστά στον 

καταρράκτη της Έδεσσας όταν επισπευτήκανε την θεία τους Βασούλα από την 

Μελβούρνη Αυστραλίας  
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     1964. Εδώ η σύζυγός μου και μητέρα των κοριτσιών μπροστά στον μεγάλο καταρράκτη 

               

15/8/1953. Εδώ ευθύς μετά την απόλυση μου από το τεχνικό σώμα στρατού φορώντας 

την κορδέλα πένθους στο μπράτσο μου για τον θάνατο του πατέρα μου επισκέφτηκα για 

άλλη μια φορά τον καταρράκτη με τις άδειες πισίνες και με φόντο τον λόγγο. 
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 1958.Η Βάσω μπροστά στο κέντρο των καταρρακτών και στις πισίνες αυτών με   

μία φίλη της    

Το εξοχικό κέντρο αυτό της πόλης, όπως και «Ο Παράδεισος» ήταν ένα από τα καλύτερα με 

θέα τον καταπράσινο Λόγκο με τα αμπέλια και τους οπωρώνες ροδάκινων, κερασιών και 

άλλων φρούτων που παρήγαγε ο τόπος τούτος   

               

15/8/1953 Η ξαδέλφη του Νίκου Χατζημάρκου Μαρίτσα από την Αθήνα, ο Νίκος & Βάσω 
Στην κυρίως πισίνα των καταρρακτών 
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15/8/53 Δεκαπενταύγουστος στην Έδεσσα με την παρέα του Νίκου Χατζημάρκου 

την ξαδέλφη του Μαρίτσα και την αδελφή μου Βάσω. Εδώ με την Μαρίτσα επάνω 

στην ξύλινη γέφυρα που υποφέρει από το βάρος μας έτοιμη να υποχωρήσει στα 

νερά του καταρράκτη. Πίσω μας το αρχοντικό παραδοσιακό σπίτι της Έδεσσας 

πιστεύω να μη το έχουν κατεδαφίσει. 

        

     15/8/1953. Εδώ η Βάσω, εγώ και η Μαρίτσα ξαδέλφη του Νίκου 
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           1950. Η Βάσω εγώ και η φίλη της γειτόνισσα Σοφήικα σε πάρκο της Έδεσσας 

                         

        1950. εδώ με την Βάσω και με την Σοφήικα σε πάρκο των καταρρακτών 
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Όπως έμαθα, η Σοφήικα ελληνίδα γεννημένη στην Έδεσσα αλλά  είχε σλαβική 

καταγωγή . Στο διάστημα του εμφυλίου πολέμου 1945-49 κατατάχτηκε στον ΕΛΑΣ 

και μετά την λήξη του πολέμου έμεινε στα Σκόπια, παντρεύτηκε έκανε οικογένεια 

και ζει εκεί και δεν επέστρεψε στο πατρικό της σπίτι που ήταν ακριβώς απέναντι 

από το σπίτι του θείου Μάρκου. Ο θείος Μάρκος και η Θεία Μαρία έγιναν 

κουμπάροι με τους γονείς  της βαφτίζοντας το μικρότερο κοριτσάκι τους την Τάνγκα 

που ζει τώρα  με την οικογένειά της στην Σκύδρα. Ο αδελφός της ο Χρήστος που 

ήταν και φίλος μου και η αδελφή τους Μήικα έχουν πεθάνει . 

Οι γονείς τους δεν μιλούσαν καλά τα ελληνικά και μιλούσαν την βουλγαρική ,άλλο 

τόσο και οι θείοι μου δεν μιλούσαν καλά τα ελληνικά γιατί μιλούσαν την τουρκική 

αλλά μπορούσαν να συνεννοηθούν μια χαρά γι αυτά που ήθελαν και ζούσαν μια 

χαρά ειρηνικά και ήταν καλοί γείτονες, φορούσαν συνήθως τα παραδοσιακά ρούχα 

που υφαίνανε στον αργαλειό τους. Είχαν αρκετά κατσίκια  που βόσκανε στους 

απόκρημνους βράχους στο λόγγο  και πουλούσαν το γάλα τους . 

Έναν άλλο και καλό φίλο που είχα στην Έδεσσα ήταν ο Ναούμ ή Ναούμης που το 

σπίτι τους ένα παλιό διώροφο σπίτι μπαίνοντας στην Έδεσσα δεξιά στον κεντρικό 

δρόμο. Ο πατέρας του, νομίζω, καταγινόταν με μικρή βιοτεχνία που έκανε στάμνες, 

τσουκάλια και ό, τι ήταν πήλινο και  ήταν οικονομικά άνετοι. Η μητέρα του ευγενική  

και πάντα όταν πήγαινα στο σπίτι τους με περιποιόταν . 

Βέβαια θα ήταν μεγάλη παράληψη να μην αναφέρω την αγαπητή οικογένεια του 
Βασίλη και Σοφίας Αναγνωστόπουλου με τα πολλά παιδιά. 
Ο Βασίλης, πρόσφυγας κι αυτός αρτοποιός στο επάγγελμα, με την εγκατάστασή του  
στην Έδεσσα  άνοιξε φούρνο επάνω στον κεντρικό δρόμο απέναντι από τον μεγάλο 
πλάτανο και στην οδό Μιαούλη. Ασχολήθηκε με την αρτοποιία και το ψήσιμο 
φαγητών και ήταν καλός στην τέχνη αυτή μέχρι που μεταπολεμικώς το σχέδιο 
πόλεως απαλλοτρίωσε τον φούρνο και το σπίτι του και μερικά άλλα στην σειρά για 
την διάνοιξη καινούριου δρόμου προς το κέντρο «Παράδεισος» και στην κεντρική 
αγορά. Βέβαια συνέχισε την δουλειά του σε άλλο φούρνο κοντά στου 
Χατζηαργυρίου αλλά είχε χάσει την παλιά και αρχοντική αίγλη που είχε αυτός ο 
τόπος αφού κόπηκε και ο γέρο πλάτανος για χάρη του εκσυγχρονισμού.  
Τα παιδιά τους  όλα ευγενικά  και καλοί φίλοι μου με πρώτο το Γιάννη (Ποντίκ). 
Πίσω από το σπίτι τους υπήρχε ένα μεγάλο μέρος που το λέγαμε «Τριφύλλι» όπου 
παίζαμε όλα τα παιχνίδια.  
Η Ελπίδα ήταν σαν δεύτερη μητέρα, πάντα μας πρόσεχε και φρόντιζε να παίζουμε 
δίχως να ενοχλούμε κανέναν γείτονα αλλά κάπου κάπου παραβιάζαμε τους 
κανονισμούς και μπαίναμε στην διπλανή αυλή της (Άμιας) που είχε βερικοκιές και 
κερασιές και κλέβαμε κανένα φρούτο. Αυτή έκανε πως δεν έβλεπε και μας άφηνε 
να κόψουμε λίγα για να φάμε. 
Η Σουλτάνα, όμορφη και πάντα γελαστή δεν έλειπε από τα παιχνίδια μας 
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 Σεπτέμβριος 1953. Εδώ μία αναμνηστική φωτογραφία με την Σουλτάνα που τυχαία 
είχαμε συναντηθεί στην παραλία και μας πήρε ένας πλανόδιος φωτογράφος της Κλίνεξ. 
 
Ο Γιάννης που ήταν σχεδόν συνομήλικος μου παίζαμε περισσότερο μ αυτόν και πολλές 
φορές βοηθούσαμε τον πατέρα του στο φούρνο κουβαλώντας καυσόξυλα και κουτούκια 
από την πίσω αυλή  για το φούρνο του. Όταν ήταν η ώρα του φαγητού καθόμασταν όλοι 
μαζί στο τραπέζι και η μαμά του κυρία Σοφία μας τάιζε καλά. 
   Θυμάμαι όταν υπηρετούσα ως τεχνικός στο συνεργείο επισκευών στην Φλώρινα 
συναντηθήκαμε εκεί όταν η μονάδα του πέρασε από εκεί και κάναμε παρέα όσες μέρες 
βρισκόταν εκεί. Μετά από λίγο καιρό έμαθε ότι πέθανε αλλά δεν έμαθε την αιτία. 
    Βέβαια δεν έλειπε από τα παιχνίδια μας και ο Αλέκος που ήταν λίγο μικρότερος αλλά 
καλό παιδί και ευχάριστος για παρέα. 
   Όταν είχα απολυθεί από το στράτευμα και επέστρεψα στο χωριό για να συνεχίσω την 
δουλειά του πατέρα μου στο καφενείο που είχε πεθάνει λίγους μήνες πριν, πέρασε μια 
μέρα από το χωριό ο Αλέκος να με δει και να με συμβουλευτεί σχετικά με την αγορά 
ποδηλάτων και μοτοσακό για να τα ενοικιάζει.  
 Την ιδέα την ασπάστηκα και τον ενθάρρυνα να την εφαρμόσει και μάλιστα πήγαμε 
μαζί θυμάμαι στην Θεσσαλονίκη να βρει τα κατάλληλα και να τα αγοράσει. Έτσι άρχισε και 
αργότερα εξελίχτηκε σε επιτυχημένο επιχειρηματία. 
Η φιλία μας αυτή δεν σταμάτησε εκεί μόνο. Λόγο της μακρόχρονης γνωριμίας του και με 
τους θείους μου και της αδελφής μου, όταν ήρθε η σειρά της αδελφής μου να παντρευτεί 
έγινε κουμπάρος και τους πάντρεψε και η μικρή αδελφή του η Άννα βάφτισε την ανιψιά 
μου την Ιωάννα 
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30/4/1960. Ο γάμος της Βασούλας Κολοκοτρώνη με τον Τάσο Γιαννά και κουμπάρους τον 
Αλέκο Αναγνωστόπουλο και την αδελφή του την Ελπίδα με τα παρανυφάκια τους 
 
 

       
30/8/1956 Η Βασούλα το καλοκαίρι                     5/2/1956. Η Βασούλα το χειμώνα 
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30/4/1960. Η γαμήλια παρέα με τους κατά κεφαλήν σειρά. Ελπίδα Αναγνωστοπούλου, 
Νίκος Κλεισάρης με μουστάκι, Βασίλης Αναγνωστόπουλος, Νίκος Τσαμπούκης. Τάσος 
Γιαννάς, (γαμπρός) , με τα γυαλιά ?, κυρία ?, Βασούλα (νύφη) Λόλα Κλεισάρη, Θεία 
Μαρία, Δημητρούλα, Θείος Μάρκος, και Γιανούλα Τσαμπούκη 
 

                                                       
                           24/4/1960 Εδώ η Βασούλα με τον Τάσο ως αρραβωνιασμένοι 
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     Η μικρή προσφυγική παροικία στην Έδεσσα από τον Χαμιδιέ ήταν στενά συνδεδεμένη 
μεταξύ τους και αρκετοί από αυτούς συγγένευαν μεταξύ τους από την πατρίδα τους. Όταν 
ερχόταν η στιγμή οι νέοι να παντρευτούν προτιμούσαν να ζευγαρώσουν με άτομα 
προερχόμενοι από την ίδια πατρίδα. Απόφευγαν τους μικτούς γάμους με άτομα ξένης 
φυλής που δεν ταίριαζαν στα ήθη και έθιμα με τα δικά τους. 
     Θυμάμαι κορίτσια που δεν μπορέσανε να βρουν άνδρες που τους άρεσε να παντρευτούν 
στην Έδεσσα προτίμησαν να διαλέξουν υποψήφιους από την Νέα Μαγνησία που ήταν 
πρόθυμοι κι αυτοί να τις παντρευτούν αφού ήταν συμπατριώτισσες και ήξεραν την 
προέλευσή τους. 
    Θυμάμαι ένα συνοικέσιο που έγινε και μεσολάβησαν οι γονείς μου ήτα στον νεαρό τότε  
Θανάση Μόραλη για την Μαρία, κόρη της Σοφίας και Βαγγέλη Γιαμούκογλου . 
   Για τον αρραβώνα αποφάσισε να πάει στην Έδεσσα με το αλογόκαρο του την σούστα και 
για παρέα οι γονείς μου με έστειλαν να πάω μαζί του στους θείους μου Μαρία και Μάρκο. 
   Ξεκινήσαμε νωρίς το πρωί και το ταξίδι των 95χιλιομέντρων με αρκετές στάσεις στα 
μεγάλα χωριά και καφενεία ήταν ολοήμερο και θυμάμαι η άφιξη μας εκεί ήταν 
εντυπωσιακή από την υποδοχή, όχι βέβαια για εμένα αλλά για τον γαμπρό. Τα γλέντια που 
ακολούθησαν δεν τα ξεχνάω. Όσο για τις διαπραγματεύσεις του αρραβώνα  γάμου κλπ δεν 
πήρα χαμπάρι γιατί εγώ έτρεξα να βρω τους φίλους μου για παιχνίδια. 
    Μείναμε αρκετές μέρες εκεί . Τόσο ο Θανάσης όσο και εγώ σίγουρα περάσαμε καλά 
αλλά λόγω της μικρής μου ηλικίας δεν μου είπαν και πολλά, η δουλειά είχε τελειώσει. 
   Ένα άλλο συνοικέσιο, πάλι με ανιψιά του θείου Μάρκο, όπως και της Μαρίας, ήταν με 
την Μαρίνα Λεμπέσογλου με τον συγχωριανό και γείτονα μας Αντώνη Χατζηχριστοδούλου. 
Αυτός βέβαια δεν έτρεξε να πάει μέχρι εκεί επάνω αλλά θυμάμαι ήρθε η Μαρίνα με την 
μαμά της την Χουρσώ και μείνανε σ εμάς και όλα κανονίστηκαν στο σπίτι μας. 
    Και οι δύο κοπέλες από την Έδεσσα  έκαναν ωραίες και ζηλευτές  οικογένειες. Η Μαρίνα 
που ήταν απέναντι μας  την βλέπαμε κάθε μέρα όταν έφερνε το γάλα μας για το πρωινό 
μας. Δυστυχώς από απροσεξία μία μέρα πάτησε ένα σκουριασμένο καρφί στην αυλή της 
και έπαθε γάγγραινα, έτσι και έχασε την ζωή της από μόλυνση σε πολύ νεαρή ηλικία. Την 
έκλαψε όλο το χωριό 

 
 Εδώ σ ένα ποταμάκι κοντά στο αμπέλι του θείου 
Μάρκου η μητέρα μου πίσω όρθια με την αδελφή 
της Μαρία και με την αδελφή μου Βασούλα με ένα 
κλαδί στο χέρι . 
Θυμάμαι κάθε καλοκαίρι  όταν η παραγωγή των 
σταφυλιών ήταν στα πρόθυρα του τρύγου πηγαίναμε 
με την μητέρα μου να βοηθήσουμε  τον θείο και να 
τρυγήσουμε τα σταφύλια. Όλοι είχαμε από ένα μικρό 
ψαλιδάκι για να κόβουμε τα τσαμπιά και μετά 
καθόμασταν και αφαιρούσαμε τις άχρηστες ρόγες και 
τα κλαδάκια και ο θείος τα τακτοποιούσε μέσα σε 
κάσες για να τις πάει το άλλο πρωί στην αγορά για να 
τα πουλήσει. Καθ όλη τη περίοδο αυτή μέναμε στο 
σπιτάκι που είχε εκεί και τα βράδια συναντιόμασταν 
με άλλους γείτονες  αμπελουργούς Καραμαλάκη, 
Λεμπέσογλου και άλλους για παρέα και κουβέντα.  
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Θυμάμαι κάτω  από το κέντρο «Παράδεισος στο λόγγο   υπήρχε η εκκλησία της Αγίας 
Τριάδος και δίπλα ήταν ένα σωφρονιστήριο. 
   Κάθε χρόνο το καλοκαίρι οι γυναίκες οργανώνανε ολονύχτιες προσευχές στην εκκλησία 
της Αγίας Τριάδος όπου είχε και κοιτώνες για τους πιστούς να μένουν ορισμένες μέρες, 
έτυχε να μείνω κι εγώ μια φορά όταν ήμουν μικρός και μου έκανε εντύπωση τόσο η 
παραμονή μας στο μοναστήρι αυτό αλλά και το τρελοκομείο δίπλα που φοβόμασταν 
μη φύγει κανένας τρελός και μας σκοτώσει  
  

 
 
Εδώ, όπως φαίνεται, μία πρωτομαγιάτικη εκδρομή κοντά στο χώρο της εκκλησίας της 
Αγίας Τριάδος. Άνω αριστερά η θεία μου Μαρία με την κυρά Σοφία Αναγνωστοπούλου 
με την μητέρα μου μπροστά τους. Οι κοπελίτσες με τα καπέλα είναι. Επάνω η αδελφή 
μου Βασούλα και η κοπέλα δεξιά η Σουλτάνα Αναγνωστοπούλου 
 
 
Το Μοναστήρι της 
Αγίας Τριάδος το 
οποίο βρίσκεται στο 
καταπράσινο μέρος 
του λόγγου της Εδέσ- 
σης  
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Το εξοχικό κέντρο καταμεσής του ορμητικού ποταμού που συνδέεται με γέφυρες είναι το 
πιο δημοφιλές και τουριστικό της Έδεσσας. Λίγα μέτρα πιο αριστερά βρίσκονται οι 
καταρράκτες    
 
 
 
 
 
 
 
Ιανουάριος 1976 από την 
επίσκεψή μου στην Ελλάδα. 
Εδώ, εγώ με τον θείο Μάρκο 
Παπουτσόγλου στο σπίτι της 
αδελφής μου στη Θεσσαλονίκη 
όπου και τον φιλοξενούσε και 
τον φρόντιζε μέχρι τα τελευταία 
χρόνια της ζωής του σαν πατέρα 
της και καλύτερα. Απεβίωσε στα 
96 του χρόνια  
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  Μάιος 1948. Δεύτερο Γυμνάσιο Θηλέων Θεσσαλονίκης της πέμπτης τάξης σε εκδρομή   
στους καταρράκτες της Εδέσσης και σε άλλα αξιοθέατα. Η μία από τις τρεις μαθήτριες 
δεξιά μπροστά στην πισίνα είναι η Χριστίνα Τζέγκα η οποία το 1955 μετανάστευσε στην 
Αυστραλία. Γνωριστήκαμε στην Μελβούρνη και παντρευτήκαμε αμέσως μετά λίγες μέρες 
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15/8/1953. Εδώ δύο αχώριστοι φίλοι. Εγώ αριστερά και  ο Νίκος Χατζημάρκος δεξιά. Με 
τις δύο ωραίες και εξαιρετικές κοπέλες. Την αδελφή μου Βάσω και την εξαδέλφη του 
Νίκου Μαρίτσα στους καταρράκτες της Έδεσσας το δεκαπενταύγουστο. Και οι δύο 
πρόσφατα απολυμένοι από το στράτευμα και ελεύθεροι πολίτες. 
Την επόμενη χρονιά εγώ μετανάστευσα στην Αυστραλία και μετά ένα χρόνο ο Νίκος 
μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες της μερικής . Όλοι μας κάναμε ωραίες οικογένειες 
και ακόμα διατηρούμε άρρηκτη την φιλία μας άσχετα αν μας χωρίζουν μεγάλες 
αποστάσεις  
   
                                   
1983. Εδώ, η πάντα 
Γελαστή και χαρού- 
μενη Βασούλα στο 
λουλουδιασμένο της 
μπαλκόνι στην Νεά- 
πολη της Θεσσαλονι- 
κης που ζούσε με την 
οικογένειά της και 
τον Θείο Μάρκο  
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ΕΔΕΣΣΑ-ΒΟΔΕΝΑ= Σλαβικά (Πόλη των Νερών) Εδώ μία παλιά φωτογραφία της 

αγοράς που μόνο γαϊδουράκια, μουλάρια, άλογα και πεζοί κυκλοφορούσαν   

    Η Έδεσσα ιδρύθηκε το 813 πχ από τον Μακεδόνα βασιλιά Ηρακλείδη Κάρονα και 
ήταν η πρώτη πρωτεύουσα του Μακεδονικού Βασιλείου. Η τοποθεσία είχε 
στρατηγική σημασία αλά και με τα πολλά ποτάμια το έδαφος ήταν πολύ έφορο να 
συντηρεί αρκετό πληθυσμό. 
Ο χώρος αυτό κατά καιρούς κατακτήθηκε από άλλους λαούς και τελευταία από τους 
Οθωμανούς για πεντακόσια χρόνια και πλέον. Στο διάστημα αυτό ο πληθυσμός 
αλλοιώθηκε και το σλαβικό  στοιχείο κάπως υπερίσχυσε, γλωσσικά, θρησκευτικά, 
αλλά και πολιτιστικά και δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα στον ελληνικό πληθυσμό 
σε όλη την περιοχή της Μακεδονίας που ακόμα η χώρα μας έχει προβλήματα με 
τους γείτονες μας τους Σλάβους.  
Η Έδεσα κατά το διάστημα της Τουρκοκρατίας αλλά και μέχρι πριν τον Δεύτερο 
Παγκόσμιο πόλεμο λεγόταν από πολλούς Βοδενά (Στα Σλαβικά σήμαινε, Πόλη των 
Νερών) από τα πολλά ποτάμια και τους καταρράκτες  
  
     

 

 Εδώ ένας ωραίος πίνακας ζωγραφικής 
Με το Βυζαντινό αψιδωτό γεφύρι το 
Κιοπρί με τα καθαρά γαλανά νερά του 
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Η Έδεσσα, περί τα 95 χιλιόμετρα από την Θεσσαλονίκη συνδεόταν και συνδέεται 
σιδηροδρομικώς που κατέληγε μέχρι την Φλώρινα και η διαδρομή είναι θεαματική. Επίσης 
συνδέεται και οδικώς με ωραίο δρόμο. Προπολεμικώς το ταξίδι οδικώς είχε αρκετές 
δυσκολίες και περιπέτειες. Θυμάμαι λόγω του ότι από τα Γιαννιτσά και μετά που ο δρόμος 
ήταν χωμάτινος και τα ποτάμια της Εδέσσης που δεν είχαν αναχώματα τότε πλημμύριζαν 
όλη την περιοχή, και, τόσο τα λεωφορεία όσο και τα αλογόκαρα/βοδάμαξα κλπ βουλιάζανε 
και δεν μπορούσαν να κινηθούν . 
Συγκεκριμένα σε ένα από τα ταξίδια μας με την θεία για την Έδεσσα με το λεωφορείο του 
Χατζή  που ήταν και το μοναδικό λεωφορείο της συγκοινωνίας τότε βούλιαξε και 
ξενυχτήσαμε εκεί όλοι οι επιβάτες και φύγαμε την άλλη μέρα  
 

        
 
Αυτά τα είδη λεωφορείων έκαναν συγκοινωνία τα πρώτα χρόνια Έδεσσα-Θεσσαλονίκη 
και άλλα μέρη και ήταν τα καλύτερα της εποχής εκείνης. Ο Χατζής ήταν ένας από τους 
πρώτους που είχε τέτοιο λεωφορείο και ήταν καλός οδηγός και αγαπητός. 
 
Κάθε καλοκαίρι οι θείοι Μάρκος και Μαρία μας έστελναν με τον Χατζή σταφύλια με τα 
καλάθια που το άνοιγμα το έραβαν με ύφασμα για να μη τα τρώνε άλλοι. 
Το λεωφορείο περνούσε λίγα μέτρα έξω από το σπίτι και καφενείο μας. Σταματούσε το 
λεωφορείο και ο Χατζής φώναζε τον πατέρα μου για να πάρει τα καλάθια με τα ωραία 
σταφύλια από την Έδεσα. 
Μπορούσαμε και στέλναμε κι εμείς άλλα είδη με λαχανικά στους συγγενείς εκεί. Επίσης 
όταν ήταν να ταξιδεύσουμε στην Έδεσσα ξέραμε την ώρα που περνούσε το λεωφορείο του 
Χατζή, περιμέναμε επί της Εθνικής οδού που ήταν απέναντι μας και μόλις μας έβλεπε 
σταματούσε να μας πάρει, ακόμα κι αν ήταν γεμάτο με επιβάτες. 
Όταν φτάναμε στην Έδεσσα πάντα  σταματούσε και μας κατέβαζε μπροστά στου 
Καραμαλάκη το σπίτι, εκεί πίσω ήταν και το σπίτι του θείου Μάρκου. 
Τα σπίτια αυτά τα έκτισε ο Οργανισμός Αποκατάστασης Προσφύγων και είχαν 
ηλεκτροφωτισμό που μας έκανε εντύπωση γιατί τότε το χωριό μας δεν είχε αυτή την 
πολυτέλεια και χρησιμοποιούσαμε λάμπες πετρελαίου και οι δρόμοι ήταν χωμάτινοι, 
σκόνη το καλοκαίρι και λάσπη μέχρι το γόνατο τον χειμώνα. 
Το μόνο που είχα λίγο πρόβλημα στην Έδεσσα ήταν οι πέτρινοι δρόμοι, τα καλντερίμια με 
τους στενούς δρόμος. Πάντα σκόνταφτα, έπεφτα και χτυπούσα τα γόνατά μου, όταν γύριζα 
σπίτι τα γόνατά μου ήταν όλο πληγές. Ακόμα έχω τα σημάδια από τα πεσίματα.  
Μου άρεσε που πολλοί δρόμοι είχαν αυλάκια στην άκρη που έτρεχε νερό και παίζαμε 
ξυπόλητοι με τα άλλα παιδιά. Όταν πηγαίναμε επίσκεψη ο θείος με έβαζε στον ώμο του. 
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Εδώ είναι ο μοντέρνος σιδηροδρομικός σταθμός της Έδεσσας 
 
Ένας άλλος τρόπος συγκοινωνίας με την Έδεσσα είναι δια σιδηροδρόμου που η διαδρομή 
είναι θεαματική από τον καταπράσινο κάμπο της Θεσσαλονίκης, Βεροίας, Ναούσης και 
Σκύδρας. Μετά την Σκύδρα που αρχίζανε οι ανηφόρες οι παλιές ατμομηχανές 
αγκομαχούσαν να φτάσουν μέχρι την Έδεσσα και έμεναν δίχως ατμό. Σ αυτές τις 
περιπτώσεις σταματούσαν στα μισά για αρκετά λεπτά ως και μία ώρα για να 
δημιουργήσουν αρκετό ατμό για να καλύψουν την υπόλοιπη απόσταση. 
Αυτή η περίπτωση έτυχε σ εμένα όταν το 1949 πήγαινα με απόσπαση στο 16ο  στρατιωτικό 
συνεργείο επισκευών αυτοκινήτων της Φλωρίνης. Λόγο του φορτίου που είχε 
σταματήσαμε στα μισά για περίπου μία ώρα, αλλά τελικά τα καταφέρανε. 
   Βέβαια τώρα με τις μοντέρνε μηχανές το πρόβλημα αυτό δεν υπάρχει.      
 
 

                            
  
12/1/1950. Εδώ ό ίδιος σιδηροδρομικός σταθμός της Έδεσσας. Στο παράθυρο εγώ 
αριστερά με τον μπερέ με τον φίλο Παύλο Χειρβάτη με προορισμό την Φλώρινα  
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Εδώ μια ομάδα νέων της δεύτερης γενιά των προσφύγων από τον Χαμηδιέ  από την Νέα 
Μαγνησία (Αραπλή) που είχαν εκδράμει στην Έδεσσα για την γιορτή των Ανθεστηρίων 
την δεκαετία του 1950. Σίγουρα αυτά τα νέα παιδιά έχουν πολλά ξαδέλφια στην Έδεσσα 
 
Παραθέτω τα ονόματα αυτών που θυμάμαι 
Οι όρθιες κυρίες. Σοφία Χατζημάρκου, Παρή Σπανουδάκη (Παυλίδου), Αμαλία 
Χατζημάρκου, Ευαγγελία Παυλίδου, (Πρώτη ξαδέλφη μου), Άννα ?, ----- Άννα 
Διαμαντοπούλου, -----, ------,  
Καθιστοί. Σιφνιάδης Κώστας, Νίκος Μπαϊγκίνης,--------, Ευάγγελος Παυλίδης, Νίκος 
Σπανίδης, Κώστας Ματθαίος (Μπαμπάκ) 
 
Δυστυχώς λίγα από τα παιδιά αυτά δεν είναι πια μαζί μας, όσοι είναι, είναι άνω των 85  
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Επίλογος  
Εδώ, τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι αυτά τα λίγα πράγματα που θυμάμαι από τα 
παιδικά μου χρόνια που ζούσα κατά καιρούς στην ωραία Έδεσσα και τα έχω γράψει εδώ, 
είναι σκόρπιες αναμνήσεις.  
Δεν είμαι επαγγελματίας συγγραφέας βιβλίων  και αυτά που έχω γράψει περί τα 
δεκαπέντε μ αυτό εδώ μέχρι τώρα, ιστορικά-ποιήματα-αυτοβιογραφικά, κλπ είναι όλα σε 
ηλεκτρονική μορφή και διαβάζονται όλα δωρεά και στο διαδίκτυο, δεν πωλούνται και 
στέλνονται σε γνωστούς και φίλους με  Email όταν μου ζητηθούν για ανάγνωση. 
 
 
 

                                                       
  Anastasios Kolokotronis 

             anastasioskolokotronis@gmail.com 
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                 Melbourne Australia 3/ 2018 


