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ΧΡΥΟΥΛΑ ΓΚΙΩΚΑ-ΜΠΟΜΠΟΥΛΑ 

Δασκάλα 

 

Η Χξπζνύια Επζ.Γθηώθα γελλήζεθε ην 1931 ζηε Σπεξρεηάδα, όπνπ ηειείσζε 

ην Δεκνηηθό ζρνιείν θαη ην Γπκλάζην (εμαηάμην ηόηε). Σηε ζπλέρεηα ζπνύδαζε ζηελ 

Παηδαγσγηθή Αθαδεκία Λακίαο. Μεηά ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ άξρηζε ηε ζηαδηνδξνκία 

ηεο σο εθπαηδεπηηθόο, ε νπνία ππήξμε πνιύ θαξπνθόξα. Δηόηη ε Χξπζνύια πίζηεπε 

θαη αγαπνύζε πνιύ ην ιεηηνύξγεκα πνπ αζθνύζε. 
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Αξρηθά δηνξίζηεθε ζηελ Κόληηζα. Ύζηεξα από δύν ρξόληα κεηαηέζεθε ζηε 

Φζηώηηδα θαη ηνπνζεηήζεθε ζην Δεκνηηθό Σρνιείν Πεξηβνιίνπ Δνκνθνύ, όπνπ 

ππεξέηεζε γηα αξθεηά ρξόληα. Οη ηόηε καζεηέο ηεο, αζπξνκάιιεδεο κεζόθνπνη 

ζήκεξα, ηελ ζπκνύληαη κε λνζηαιγία θαη ζπγθίλεζε. 

Εδώ άιιαμε ε δσή ηεο γεληθόηεξα. Γλσξίζηεθε κε ηνλ Πεξηβνιηώηε γηαηξό 

Γηώξγν Χξ.Μπνκπνύια θαη παληξεύηεθαλ. Απέθηεζαλ κηα θόξε, ηελ Αγγειηθή, ε 

νπνία ζπνύδαζε θνηλσληνινγία, ζέαηξν θαη δεκνζηνγξαθία. Εξγάδεηαη ζηελ Αζήλα 

σο δεκνζηνγξάθνο θαη ζπγγξαθέαο. 

Τν 1966 ε νηθνγέλεηα κεηαθόκηζε ζηελ πξσηεύνπζα. Η Χξπζνύια 

ηνπνζεηήζεθε αξρηθά ζε ζρνιείν ηεο Ακθηάιεο γηα έλα έηνο θαη ηνπ Αηγάιεσ επίζεο 

γηα έλα έηνο. Σηε ζπλέρεηα κεηαηέζεθε ζην Μαξνύζη θαη ηνπνζεηήζεθε ζην 1
ν
 

Δεκνηηθό Σρνιείν Ακαξνπζίνπ, από όπνπ θαη ζπληαμηνδνηήζεθε. Εδώ είρε καζεηέο 

παηδηά από κνξθσκέλνπο θαη πινύζηνπο γνλείο, αιιά πνηέ δελ ιεζκόλεζε ηα απιντθά 

ρσξηαηόπνπια ζην Πεξηβόιη, όπσο έιεγε ε ίδηα. 

Ο Γηώξγνο έζηεζε κηα θιηληθή κε άιιν ζπλάδειθό ηνπ. Η κνίξα όκσο ηνπο  

επεθύιαζζε έλα ηζρπξό πιήγκα. Ο Γηώξγνο, πξνδνκέλνο από ηελ θαξδηά ηνπ, έθπγε 

από ηε δσή ην έηνο 1968 ζε ειηθία κόλνλ 58 εηώλ. Έηζη ε Χξπζνύια αλαγθάζηεθε λα 

επηθνξηηζζεί κε πεξηζζόηεξεο επζύλεο θαη λα κεγαιώζεη ηελ θόξε ηεο κόλε ηεο. 

Ο πόλνο ηεο απαιύλζεθε ελ κέξεη από ηηο εθδειώζεηο αγάπεο παιηώλ καζεηώλ 

ηεο, ηδηαίηεξα όηαλ απνζύξζεθε από ηελ ελεξγό δξάζε. Τειεθσλήκαηα θαη 

επηζθέςεηο ηηο έδηλαλ κεγάιε ραξά. Ιδηαίηεξε ραξά θαη ζπγθίλεζε αηζζάλζεθε όηαλ 

ην 2007 θιήζεθε θαη πήξε κέξνο ζε ζπλάληεζε πνπ νξγάλσζαλ παιηνί καζεηέο ηεο 

ζην Πεξηβόιη 40 ρξόληα ύζηεξα από ηελ απνθνίηεζή ηνπο. Δελ κπνξνύζε λα θξύςεη 

ηε ραξά θαη ηε ζπγθίλεζή ηεο. Καη όπσο έιεγε ε ίδηα, εθείλε ε ζπλάληεζε πξόζζεζε 

αξθεηά ρξόληα ζηε δσή ηεο.  


