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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ 
ΘΕΜΑ: Ένα αντικείμενο με ιστορία 
 
Το θέμα του φετινού διαγωνισμού μας ήταν «Ένα αντικείμενο με ιστορία» και το εμπνευστήκαμε από την 
ενασχόλησή μας με την Ανακύκλωση ειδικά όταν σκεφτήκαμε τους παππούδες μας που δεν πετάγαν τίποτα. Έτσι 
αποφασίσαμε να ψάξουμε στα ράφια των σπιτιών ή στα κελάρια μας να βρούμε αντικείμενα που έχουν 
παραπέσει, αλλά αξίζει να τους ρίξουμε μια ματιά, να ρωτήσουμε γι’ αυτά, να μάθουμε τη χρήση, την ιστορία 
τους, αλλά και για τα άτομα που κάποτε τα χρησιμοποιούσαν. Τα πέντε έργα που ξεχώρισαν και αποτέλεσαν 
αντικείμενο της κριτικής μας επιτροπής θα σας παρουσιάσουμε εδώ με την αξιολογική σειρά που κατέκτησαν: 

Και τα 5 παιδιά θα πάρουν εκτός απ’ το χρηματικό έπαθλο κι ένα βιβλίο λογοτεχνικό, ως αναμνηστικό για τη 
συμμετοχή τους. Χορηγός του διαγωνισμού όπως κάθε χρόνο είναι η σχολική μας εφημερίδα. 

Στην κριτική μας επιτροπή ήταν φέτος: ο κύριος Οδυσσέας Τσαγκαράκης, φιλόλογος και καθηγητής του 
Πανεπιστημίου Ρεθύμνου, η κυρία Πέρη Ζαρίμπα, φιλόλογος στο τώρα, αλλά και στο γυμνάσιό μας πριν λίγα 
χρόνια, η κυρία Αλέκα Καϊάφα, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πολύχρονου Χαλκιδικής και τα μέλη του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Μυρσίνης. Τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ! 

Τα έργα των παιδιών θ’ αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας προσεχώς!  (Μ.Μ.) 

 
1ο βραβείο και 30€:  
Χρυσηίδα Ασκορδαλάκη, Μόχλος, Γ’ τάξη  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Μπήκα στο σπίτι  αλαφιασμένη βροντώντας  κάτω την τσάντα μου. Άλλη μια εργασία για το σχολείο!  
«Ένα πράγμα και η ιστορία του». Και που θα βρω εγώ τώρα την ιστορία ενός πράγματος που έχουμε στο σπίτι; 
Με δυο γιαγιάδες με άνοια, ποιον θα ρωτήσω να μου πει; Ωραία! Τα πιάσαμε τα λεφτά μας πάλι 

«Ψιτ!».  Τινάχτηκα. Αφού ήμουν μόνη στο σπίτι, ποιος είχε μιλήσει; Η φωνή ακούστηκε από το ράφι –αν 
είναι ποτέ δυνατόν!-  «Εγώ θα σου πω, καλέ! Τόσα πράγματα με ιστορία έχεις στο σπίτι σου, δε μπορεί, ένα απ’ 
όλα θα σου κάνει για την εργασία!».  Το σίδερο της προγιαγιάς μου …μιλούσε! Πισωπάτησα, για να καθίσω σε 
μια καρέκλα. «Μιλάς…» τραύλισα. «Δοκιμάζω καινούρια πράγματα, λέω να μάθω ισπανικά αργότερα. Παιδιά, 
βγείτε έξω, το κορίτσι μας θέλει βοήθεια!»  

Έτριψα τα μάτια μου βλέποντας το συρτάρι της κουζίνας να ανοίγει και να βγαίνει από μέσα ο μύλος 
που χρησιμοποιούσαμε για να κάνουμε σχέδια στα μπισκότα. Από τη σκάλα κατέβηκαν τα δυο σπαθιά που 
είχαμε και από το ράφι κάτω από την τηλεόραση ήρθαν χοροπηδώντας τα δυο νεγρικα αγαλματάκια που ήταν 
στολισμένα εκεί πέρα. Τρελαινόμουν, δεν υπήρχε άλλη εξήγηση! Βασικά, μπορεί να έβλεπα και όνειρο. 
Ευχήθηκα να ήταν το δεύτερο… 

«Ξεκόλλα, μικρή! Ναι, μιλάμε! Χώνεψέ το και άκου την ιστορία μας». Έβαλα ένα ποτήρι νερό μπας και 
συνέλθω και έκατσα να …ακούσω. «Εγώ ήμουν  της προγιαγιάς σου, η οποία είχε μάθει την τέχνη της 
φραγκοράφτρας. Τότε ακόμα κι εγώ ήμουν εξοπλισμός πολυτελείας, δεν είχαν όλα τα σπίτια σίδερο. Βάζανε, 
που λες, τα κάρβουνα στην παραστιά ή στο τζάκι και τα ζεσταίνανε και μετά μου έβγαζαν το καπάκι και τα 
έριχναν μέσα. Το σιδέρωμα εκείνα τα χρόνια ήταν ολόκληρη ιστορία! Όχι όπως σήμερα που βλέπω τη μάνα σου 
να σιδερώνει με εκείνο το πράγμα με την ουρά που είναι χωμένη στον τοίχο! Βγάζει και ατμούς από παντού και 



είναι πολύχρωμο, αλλά κατά βάθος …ελαφρόμυαλο! Σήκωσέ με, να δεις πόσο βαρύ είμαι, μυαλό είναι όλο 
αυτό!». Γέλασα: «Έξυπνο, όμορφο και μετριόφρον, χα!» 

«Δεν έχω δει μεγαλύτερο ψώνιο από αυτό!» είπε ο μύλος. «Ναι; Για να ακούσουμε τη δίκη σου 
σπουδαία ιστορία!» του ‘βγαλε γλώσσα το σίδερο ενοχλημένο. «Εγώ είμαι προίκα της μητέρας της προγιαγιάς 
σου και είμαι από τα πιο απαραίτητα εργαλεία στην κουζίνα. Αυτή τη λέγανε Καλιό και ήταν στην ηλικία σου 
όταν την γλυκοκοιτούσε ένας Τουρκαλάς. Ήτανε στην παραστιά και κάτι ήφτιαχνε όταν μπήκε μέσα ο Τούρκος 
και της χίμηξε. Αρπά λοιπόν το τηγάνι το Καλιό και του το βροντά στα μούτρα. Και  του ‘καμε ζημιά! Της 
εβγάλανε και μαντινάδα, αλλά δεν τη θυμούμαι να στην πω.  Με εμένα, που λες, έκοβαν όλα τα φύλλα για πίτες, 
έκαναν σχέδια στα καλτσούνια και σε όλα τα γλυκά και σε αντίθεση με το σίδερο εμένα με χρησιμοποιείτε 
ακόμα. Έχουν δει τα μάτια μου γλυκά! Απορώ πως διατηρώ τη σιλουέτα μου!». Τελικά μάλλον έβλεπα όντως 
όνειρο. 

«Εσείς είσαστε εργαλεία για σπίτι, δεν έχετε δει αυτά που έχουμε δει  εμείς» είπε το χοντρότερο από τα 
σπαθιά. «Ναι, μην κορδώνεσαι λεπτούλη του ιππικού –έκοψε τη φόρα του πιο λεπτού-, εμένα είναι πιο 
συναρπαστική η ιστορία μου!» συνέχισε. «Για πες,! Μού έχετε κινήσει το ενδιαφέρον τώρα» 

«Εγώ ήμουν του προπάππου του παππού σου, του καπεταν Γιώργη Καραντώνη με τ’ όνομα. Αυτός ήταν 
ένας μαντράχαλος και ήταν ο φόβος και ο τρόμος των Τούρκων! Γατές πόσους είχε σκοτώσει μ’ εμένα; Αυτόν 
λοιπόν, δεν μπορούσαν να τον σκοτώσουν με τίποτα και γι’ αυτό βάλανε έναν υπηρέτη που είχε, να του 
ψακώσει το καλαμπόκι και έτσι τον φάγανε. Ο καπετάν Γιώργης, που λες, είχε ψαρά μαλλιά από είκοσι χρονών 
και από τότε έμεινε το επίθετο της μάνας σου και τη λένε Ψαρουδάκη». Φοβερό! Ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι η 
ιστορία μπορούσε να είναι τόσο συναρπαστική! 

«Εγώ δεν είμαι απλά ένα γιαταγάνι –είπε το άλλο το σπαθί-! Εγώ είμαι το υπηρεσιακό σπαθί του 
προπάππου σου, ο οποίος ήταν αξιωματικός της Εθνικής Άμυνας και μπήκαμε νικητές στη Σμύρνη το 1919. 
Ήμουν εκεί ψηλά πάνω στο άλογο και έβλεπα τα πάντα από κάτω και τους ανθρώπους που χειροκροτούσαν. 
Αχ… Τι ωραίες εποχές! Δοξαστήκαμε τόσο πολύ, για να καταλήξουμε τώρα να αραχνιάζουμε πίσω από την 
πόρτα!» 

Για μια στιγμή ένιωσα  να τα λυπάμαι. Αν ένιωθαν στ’ αλήθεια έτσι, εγκαταλελειμμένα… Ίσως τελικά 
ένιωθαν και τα πράγματα. Ποιος ξέρει; 

«Εμείς πάντως δεν έχουμε παράπονο» είπε το ένα αγαλματάκι που απεικόνιζε έναν άντρα. «Ναι. Έχουμε 
ο ένας τον άλλο και όλοι μας θαυμάζουν, όταν έχετε επισκέψεις στο σπίτι. Επίσης έχουμε μάθει τα πάντα για τη 
ζωή στους κοραλλιογενείς υφάλους από τα κοράλλια που έχει φέρει ο παππούς σου, ο καπετάνιος, από την 
Καραϊβική» είπε το γυναικείο αγαλματάκι. «Και όχι μόνο! Έχουμε ακούσει και για την Κίνα από αυτές τις μπάλες 
που είναι για να γυμνάζεις τα δάχτυλα σου. Και περάσαμε και από τόσα λιμάνια μέχρι να έρθουμε εδώ! Τόσες 
φουρτούνες, τόσοι λαοί!» «Ναι, μα εσείς από πού ήρθατε;» ρώτησα. «Εμείς ήρθαμε από της Αφρική μαζί με το 
αγαλματάκι του ελέφαντα. Ρώτα το, μπορεί να στο επιβεβαιώσει!»  

Ήμουν σίγουρη πως αν σκάλιζα λίγο ακόμα τις ντουλάπες και τα πράγματα του παππού μου θα έβρισκα 
πολλά ακόμα αντικείμενα με εκπληκτικές ιστορίες, αλλά μάλλον αυτά είναι αρκετά. Ακόμα δεν ξέρω αν 
φαντάστηκα όλη αυτή τη συνομιλία ή αν ήταν αλήθεια ή απλά όνειρο. Σκεφτόμουν ποια ήταν η πιο 
συναρπαστική ιστορία για να σας διηγηθώ αλλά δεν μπορούσα να αποφασίσω και έτσι έγραψα όλη τη 
συνομιλία και σας αφήνω να αποφασίσετε μόνοι σας ποια είναι η πιο συναρπαστική. 

2ο βραβείο και 20 €:  
Κατερίνα Κυριακάκη, Μόχλος, Β΄ τάξη 

Ο ΜΕΛΙΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Πριν από ένα μήνα ο πατέρας μου έφερε ένα μελιτοεξαγωγέα και τον παράχωσε στο υπόγειο του 
σπιτιού μας. Το υπόγειό μας βέβαια δεν είναι σαν τα συνηθισμένα. Το έχουνε διαμορφώσει όμορφα οι γονείς 
μου : έχουν βάλει ράφια για το μέλι (η δουλειά του μπαμπά μου!) κι έχουν στολίσει σε μερικά απ’ αυτά παλιά 
αντικείμενα από προπαππούδες και προγιαγιάδες, πράγματα με ιστορία. Απ’ όλ’ αυτά εντύπωση πιο πολύ μου 
έκανε ο μελιτοεξαγωγέας. 



Όταν τον πρωτοείδα, άρχισα να τον περιεργάζομαι, τον κοίταζα από δω τον κοίταζα από κει, τον άνοιγα, 
έπιανα το χερούλι και το γύριζα, έτσι εκείνος άρχιζε να δουλεύει. Είχε σχήμα κυλινδρικό, που στο κέντρο του 
έχει ένα άξονα με τρεις θέσεις, όπου μπαίνουν τα πλαίσια του μελιού και με την περιστροφή του χερουλιού, που 
είναι στη άκρη του μηχανήματος, γίνεται περιστροφική κίνηση με αποτέλεσμα να φεύγει το μέλι από τα πλαίσια 
και να εκτοπίζεται στα τοιχώματα. Δεν μου αρκούσαν όμως αυτές οι γνώσεις, ήθελα να μάθω περισσότερες 
πληροφορίες γι’ αυτό το μηχάνημα. Και γι’ αυτό το λόγο έπρεπε να ρωτήσω τον πατέρα μου. Έλα σου όμως που 
ο πατέρας μου είναι σκληρά  εργαζόμενος άνθρωπος ειδικά αυτή την εποχή και αφιερώνει πολλές ώρες στην 
προστασία, την περιποίηση και τη μεταφορά των μελισσών σε τόπους που έχει την απαραίτητη ανθοφορία. Που 
να τον βρεις τώρα ξεκούραστο και με καλή διάθεση να τον αρχίσεις στις ερωτήσεις…. 

Πέρασαν έτσι αρκετές μέρες… ώσπου ήρθε ένα βράδυ πιο νωρίς σπίτι. Ξεθεωμένος στην κούραση 
βέβαια και δίστασα αλλά πήρα τη μεγάλη απόφαση να τον ρωτήσω για τον μελιτοεξαγωγέα. Όχι μόνο δεν 
αντέδρασε αλλά με μεγάλη υπομονή κι ενθουσιασμό σχεδόν (είχα ξεχάσει βέβαια πως  του αρέσει να μιλά για 
τη δουλειά του, όπως κάθε άνθρωπος του μόχθου που βάζει πολύ κόπο και χαίρεται να βλέπει μετά τ’ 
αποτελέσματα) άρχισε να μου αφηγείται με κάθε λεπτομέρεια το μηχανισμό, την ιστορία και τη χρησιμότητα 
του μελιτοεξαγωγέα κι εγώ τον άκουγα με προσοχή που σιγά-σιγά μετατράπηκε σε καμάρι και περηφάνια για το 
μηχάνημα, για τον πατέρα μου και τη δουλειά του και για την επιθυμία του να κρατήσει αυτό το αντικείμενο στο 
υπόγειο του σπιτιού μας αντί να το παραπετάξει. 

Ο μελιτοεξαγωγέας αυτός είχε φτιαχτεί πριν από πολλά χρόνια και πρώτος του κάτοχος ήταν ο 
προπάππους μου, ο παππούς του πατέρα μου. Αυτός, όπως κι ο πατέρας μου τώρα, είχε μεγάλη αδυναμία στη 
φύση και ασχολήθηκε κι αυτός με τις μέλισσες. Είχε στην κατοχή του 30 μελίσσια τα οποία τα πρόσεχε μόνος του 
και παρά του ότι τα χρόνια εκείνα ήταν δύσκολα κι οι άνθρωποι αντιμετώπιζαν πολλά προβλήματα, γιατί τότε 
δεν υπήρχαν αρκετά χρήματα, ούτε μηχανήματα αυτόματα για να σε διευκολύνουν, αλλά ούτε κι αυτοκίνητα και 
δρόμοι, τις είχε τις μέλισσες προτεραιότητα και δεν αμελούσε τη φροντίδα τους. Όλα τα έκανε με κόπο και 
ιδρώτα και ποτέ δεν το έβαζε κάτω, για να επιβιώσουν τα μελίσσια, που αγαπούσε σαν παιδιά του. Όταν τις 
έβλεπε να πετάνε βουίζοντας και να συλλέγουν το μέλι από τα άνθη των λουλουδιών χαιρόταν, όταν δεν ήταν 
ζωηρές και δε δούλευαν αρκετά, στεναχωριόταν, μήπως είχαν πάθει κάτι. Έτσι περνούσαν τα χρόνια και η ζωή 
με τις μέλισσες. 

Δεν ήταν απλά ένα χόμπι αυτό το ‘κόλλημα’ του προπάππου με τις μέλισσες ήταν ζωή και δύναμη, αλλά 
και βοήθεια στον αγώνα για επιβίωση. Με το μέλι που έβγαζε απ’ αυτές έθρεφε την οικογένειά του και τα 
παιδιά του: μια μικρή ποσότητα κρατούσε για τις ανάγκες τους και το υπόλοιπο το πουλούσε στους 
συγχωριανούς του ή το αντάλλασε με άλλα αγαθά εξίσου απαραίτητα. Έτσι με τον κόπο του μεγάλωνε τα παιδιά 
του. Μεγάλωνε όμως κι εκείνος και δεν μπορούσε πια να τα κάνει όλα με τα χέρια του. Έτσι αποφάσισε να πάρει 
το πρώτο του μηχάνημα: τον μελιτοεξαγωγέα μας!! Ήταν τόση η χαρά του που σαν να ολοκληρώθηκε σαν 
μελισσοπαραγωγός, σαν ν’ ανέβηκε επίπεδο  και δεν του ‘λειπε πια τίποτα. Τον δούλευε κάθε καλοκαίρι, όταν 
‘τρυγούσε’ το μέλι και είχε την ίδια χαρά όπως την πρώτη μέρα που τον πρωτοπήρε. Τον καθάριζε, τον λάδωνε, 
τον σκέπαζε, τον πρόσεχε καλύτερα κι απ’ τον εαυτό του. Όμως δεν τον χάρηκε όσα καλοκαίρια θα ήθελε, γιατί 
μετά από λίγα χρόνια ο προπάππους αρρώστησε βαριά και μετά από λίγο πέθανε. Τα μελίσσια κι ο 
μελιτοεξαγωγέας πέρασαν στην κατοχή του παππού μου, αλλά αυτός –όπως γίνεται συχνά- δεν κληρονόμησε 
μαζί μ’ αυτά και την αγάπη για  την απασχόληση με όλ’ αυτά. Πάντως ο παππούς μου τη μηχανή δεν την 
χρησιμοποίησε, αλλά δεν την πέταξε κιόλας. Την κράτησε ενθύμιο απ’ τον πατέρα του και με τη σειρά του την 
έδωσε στον δικό μου τον πατέρα. Κι απ’ ότι φαίνεται αυτός μαζί με τη μηχανή κληρονόμησε και την αγάπη για 
τις μέλισσες. 

Τώρα ο μελιτοεξαγωγέας ‘ξεκουράζεται’ στο υπόγειο του σπιτιού μας στο Μόχλος, αμίλητος και ήσυχος 
σε μια γωνιά κουβαλώντας την ιστορία και το μόχθο των προγόνων μου. Τώρα για μένα δεν είναι απλά μια 
ακόμα ‘παλιατζούρα’, αλλά μέρος της οικογενειακής μας ιστορίας και της πατροπαράδοτης τέχνης του 
μελισσοκόμου. 

3ο βραβείο και 10€:  
Σοφία Καραμανωλάκη, Έξω Μουλιανά, Γ΄ τάξη 

Ο ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ  



Όλοι στις μέρες μας μιλάνε για ανακύκλωση. Για το ποια προϊόντα ανακυκλώνονται και για το πόσο 
σημαντικό είναι να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας και να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Είναι όμως στ’ αλήθεια 
αυτή η ανακύκλωση ή κάποιο μέσο για ν’ αγοράζουμε περισσότερα; Εγώ θα ‘λεγα πώς είναι το δεύτερο! Γιατί 
για τους παλιούς τους προγόνους μας ανακύκλωση σήμαινε να μην πετάς τίποτα! Αντίθετα ό,τι είχαν το 
χρησιμοποιούσαν ξανά και ξανά μέχρι να γίνει εντελώς άχρηστο. Τα πάντα περνούσαν από γενιά σε γενιά, μέχρι 
να μην επιδιορθώνονται πια ή μέχρι να πέσουν στα χέρια ενός ‘αχαΐρευτου’, που δεν εκτιμούσε την αξία τους 
και τα πετούσε. 

Εμείς στην οικογένειά μου σεβόμαστε πλήρως την παράδοση του «Τα πάντα περνάνε από γενιά σε 
γενιά» κι έχουμε κρατήσει κάποια αντικείμενα παλιότερων εποχών. Ένα από αυτά είναι ο αργαλειός της 
προγιαγιάς μου. 

Αυτός ο αργαλειός ήταν κατασκευασμένος τον 19ο αιώνα, τότε που οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν 
ακόμα τέτοια μηχανήματα για τις δουλειές τους. Η χρήση του ήταν να φτιάχνει ρούχα. Οι γυναίκες έπαιρναν το 
μαλλί από τα πρόβατα, το επεξεργάζονταν και μετά εκεί στον αργαλειό, με κάποιες όχι και τόσο εύκολες 
διεργασίες, έφτιαχναν από βράκες μέχρι μπλούζες μέχρι και φορέματα. Το να μάθεις να δουλεύεις τον αργαλειό 
ήταν μια από τις κύριες εργασίες που μάθαιναν τα κορίτσια της εποχής εκείνης, μιας και χωρίς ρούχα δε ζει 
κανείς, ευπρεπώς τουλάχιστον. Δεν έχω εμπειρίες από τέτοιου είδους ‘μηχανήματα’, μιας και σταμάτησαν να 
χρησιμοποιούνται από τη γενιά της προγιαγιάς μου. Έχω ακούσει όμως από τη γιαγιά μου, που η ίδια άκουσε 
από τη γιαγιά της, πως ήταν μια αρκετά δύσκολη δουλειά και ήθελε πολλή δύναμη, υπομονή κι επιμονή. Κατά τη 
γνώμη μου οι γυναίκες που τον χρησιμοποιούσαν ήταν αξιοθαύμαστες! 

Τώρα βέβαια με την εξέλιξη της τεχνολογίας και της βιομηχανίας τέτοια αντικείμενα αξίζουν μόνο να 
βρίσκονται σε κάποιο μουσείο. Τώρα αντί για αργαλειό έχουμε τα εργοστάσια, αντί για λύχνο έχουμε τις λάμπες, 
αντί για τα σίδερα που δούλευαν με κάρβουνα έχουμε τα ηλεκτρικά, ακόμα και το αριθμητήριο των παιδιών 
αντικαταστάθηκε με τον υπολογιστή! Όμως με αυτόν τον τρόπο και καθώς η τεχνολογία συνεχώς παράγει 
καλύτερα και αποτελεσματικότερα προϊόντα, τα οποία οι άνθρωποι σπεύδουν διαρκώς ν’ αγοράσουν πετώντας 
τα παλιά, χάνεται και η αξία της ανακύκλωσης. Επίσης τα προϊόντα σήμερα είναι  και φθηνά με αποτέλεσμα να 
τα πετάμε στα γρήγορα χωρίς να το σκεφτούμε. Έχω ακούσει πολλούς να λένε:  «Μου σκίστηκε η μπλούζα! Δεν 
πειράζει θα πάω ν’ αγοράσω άλλη!». Ενώ οι προπαππούδες μας και οι προγιαγιάδες μας έκαναν τόσο κόπο για 
να φτιάξουν ένα ρούχο στον αργαλειό και ήθελαν ή δυνατόν να το κρατήσουν γερό και για την επόμενη γενιά. 
Αν αυτό τώρα δεν θεωρείται ανακύκλωση, τότε τι είναι; 

Όμως αυτά είναι λόγια. Στην πράξη τέτοια αντικείμενα όπως ο αργαλειός, σήμερα δε χρησιμεύουν σε 
τίποτα, παρά να εκτίθενται σε ένα λαογραφικό μουσείο και ίσως προκαλέσουν την περιέργεια ενός τουρίστα –
γιατί εμείς ούτε καν τα επισκεφτόμαστε πια αυτά τα μέρη- να τραβήξει μια αναμνηστική φωτογραφία. Ο 
πατέρας μου βέβαια αντίθετα με κάποιους άλλους συνομηλίκους του που τα θεωρούσαν αυτά ντεμοντέ και τα 
πέταξαν, αποφάσισε να τα πάρει και να τα βάψει, να τα συντηρήσει και να τα φυλάξει στην αποθήκη του, που 
είναι και το ‘εργαστήριό’ του, που κάνει διάφορες δουλειές ή κατασκευές. Τώρα ο αργαλειός μας που είχε 
περάσει από τόσα χέρια και χάρη σ’ αυτόν ντύθηκαν γενιές και γενιές, έχει καταντήσει να διακοσμεί τη 
σκονισμένη γωνία του συνεργείου. Δεν έχει να προσφέρει τίποτα, αλλά ούτε και να κερδίσει κάτι, εκτός από μια 
κλεφτή ματιά από όποιον μπαίνει εκεί μέσα. Πιστεύετε πως είναι σωστό αυτό;  

Αξίζει αυτά τα πράγματα που πρόσφεραν τόσα και τόσα στις παλαιότερες γενιές να είναι παρατημένα σε 
μια σκονισμένη γωνιά στο συνεργείο των γονιών μας; Ακόμα κι αν δεν μπορούν να προσφέρουν κάτι σε μας, 
τουλάχιστον θα ‘πρεπε να τηρούμε τους κανόνες, που οι γενιές αυτές μας έδωσαν. Και λέγοντας ‘κανόνες’ εννοώ 
την πραγματική έννοια της ανακύκλωσης, δηλαδή το ότι τίποτα δεν είναι εντελώς άχρηστο και μπορεί να 
ξαναχρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους. Επίσης πράγματα όπως τα ρούχα που με το πέρασμα των χρόνων 
δε μας κάνουν πια είναι καλό να μην τα πετάμε, αλλά αντίθετα να τα δίνουμε σε άλλα μέλη της οικογένειας ή 
ανθρώπους που τα χρειάζονται. Έτσι μ’ αυτόν τον τρόπο θα τιμήσουμε τους προγόνους μας και τα μαθήματα 
που μας έδωσαν, καθώς και το νόημα της πραγματικής ανακύκλωσης.  
 

Έπαινο πήρε η:  



Κατερίνα Σαρδέλη, Μόχλος, Γ΄ τάξη   
Η ‘ΜΗΧΑΝΗ’ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ!! 
Στις μέρες μας υπάρχουν μηχανές και μηχανές –είμαστε εξάλλου η εποχή των μηχανών-. Πιο διαχρονική 

είναι όμως μία: η ραπτομηχανή! Γιατί δεν μπορεί, κάθε σπίτι έχει μια ραπτομηχανή της γιαγιάς ή της προγιαγιάς 
μας, είτε στολισμένη σε κάποιο σαλόνι του σπιτιού μας είτε παραχωμένη σε κάποια αποθήκη. Για τα πιο μικρά 
παιδιά της οικογένειας σίγουρα είναι ένα παιχνίδι, για να παριστάνουν τις μοδίστρες. Αν όμως, όπως λένε, οι 
νεκροί μάς παρακολουθούν από κει ψηλά τότε οι προγιαγιάδες μας μάς βλέπουν και χαμογελούν που παρόλο 
που έχουμε ρούχα έτοιμα και φτηνά στην εποχή μας και δε χρησιμοποιούμε την προίκα τους, όπως έκαναν 
αυτές, δεν την έχουμε και πετάξει και τώρα αποτελεί παιχνίδι έστω για τα μικρά κορίτσια. Ίσως ακόμα να 
ελπίζουν, ποιος ξέρει, ότι σε κάποιο από αυτά τα κοριτσάκια θα ξυπνήσει μια μέρα μέσα του το ένστικτο της 
δημιουργίας και θα ξαναρχίσει το ράψιμο! 

Τους παλιούς καιρούς οι ραπτομηχανές δε σταματούσαν να δουλεύουν. Οι γυναίκες του σπιτιού 
μάθαιναν από μικρές να ράβουν λογής-λογής υφάσματα για να ντύνουν τα μέλη της οικογένειας τους και το 
σπίτι τους, να κονταίνουν,  να μακραίνουν, να σουλουπώνουν, να μπαλώνουν τα ρούχα που περνούσαν από το 
ένα παιδί στο άλλο ή να φτιάχνουν την προίκα που έπρεπε ν’ αφήσουν στα κορίτσια τους για όταν παντρευτούν. 
Για μερικές αυτό ήταν και μια τέχνη ή η δουλειά τους, καθώς οι λίγες κοπέλες που δούλευαν τότε ήταν κυρίως 
μοδίστρες!  

Αυτές οι ραπτομηχανές, αν είχαν στόμα, πόσα θα ‘χαν άραγε να μας πουν; Πόσα μυστικά, 
κουτσομπολιά, κρυμμένες σκέψεις κι επιθυμίες του γυναικόκοσμου που κρυφολέγονταν τα βράδια που 
δούλευαν στη μηχανή, για να περνά η ώρα; 

Μια τέτοια ραπτομηχανή, ποδοκίνητη, έχω κι εγώ στο σπίτι μου. Η μητέρα μου, μου είπε ότι ήταν της 
μακαρίτισσας της προγιαγιάς μου, αλλά κι αυτής ποιος ξέρει ποιος της την έδωσε; Η Μητέρα μου μού μίλησε 
ακόμη για την ιδιαίτερη σχέση που είχε η γιαγιά της μ’ αυτή τη μηχανή και που τότε αυτή δεν την καταλάβαινε. 
Την θυμάται να κάθεται με τις ώρες στη ραπτομηχανή και να ράβει διάφορα κεντήματα, τα περίφημα κοφτά, 
μερικά από τα οποία έχουμε κι εμείς στο σπίτι μας φυλαγμένα στα ντουλάπια σαν κόρη οφθαλμού, προίκα της 
μητέρας μου, που ελπίζω να πάρω εγώ κάποια μέρα! 

Τώρα που το σκέφτομαι της λείπει άραγε της προγιαγιάς μου –καλή της ώρα εκεί που βρίσκεται!-  η 
ραπτομηχανή της; Ή μήπως περισσότερο λείπει της ραπτομηχανής η παρουσία της γιαγιάς; Είναι άραγε 
ευχαριστημένη με τη σημερινή της χρήση: ένα παιχνιδάκι των μικρών παιδιών; Ή μήπως ανυπομονεί να ξαναβγεί 
στη δουλειά και ν’ αρχίσει να παράγει; Μια τόσο ιδιαίτερη σχέση ζωής, όπως μου την έχει περιγράψει η μητέρα 
μου, δεν μπορεί να χάθηκε τόσο εύκολα με ένα …θάνατο! «Ους η ζωή συνέζευξε, θάνατος μη χωριζέτω», θέλω 
να πιστεύω!. Πολλές φορές  φαντάζομαι ότι  τα βράδια που όλοι κοιμόμαστε ‘κατεβαίνει’ η καλή γριούλα κι 
επισκέπτεται  τη ραπτομηχανή της! Τη χαϊδεύει, την ξεσκονίζει, την κανακεύει κι αυτή παίρνει ζωή: 

Ραπτομηχανή: Αχ! Πόσο μου ‘χει λείψει η κλωστή που γύρναγε με κάθε πάτημα του ποδιού σου! 

Προγιαγιά: Αχ, καλή μου, εμένα να δεις! Μακάρι να μπορούσα να σε χρησιμοποιώ ακόμα. Όμως ήρθε η 
ώρα πια να ξεκουραστούμε κι οι δυο. (σιγανά και με τρυφερότητα) Σου φέρονται καλά; 

Ραπτομηχανή: Δεν έχω παράπονο. Μην ανησυχείς! Οι απόγονοί σου με προσέχουν. Τουλάχιστον δε μου 
‘χουν προκαλέσει καμιά ζημιά και δε μ’ έχουν πετάξει στα σκουπίδια. Βέβαια (αναστεναγμός) κανένας δεν είναι 
όπως εσύ! 

Προγιαγιά: Ευτυχώς που σε φροντίζουν γιατί είχα την έννοια σου που σ’ άφησα τόσο απότομα! 

Ραπτομηχανή: Μα τι είναι αυτά που λες; Εσύ ως και την τελευταία σου ανάσα ήσουν κοντά μου! 

Προγιαγιά: Πράγματι! Και ξέρεις γιατί; Γιατί αν και τα μάτια μου δεν έβλεπαν καλά κι η πλάτη μου είχε 
κυρτώσει απ’ το καθισιό, όταν σε χρησιμοποιούσα, ένιωθα ελεύθερη από τα προβλήματα και νέα ακόμη και 
χρήσιμη και δημιουργική…… 

Ραπτομηχανή: Μην κουράζεσαι καλή μου. Τα ξέρω, τα ξέρω… Κάναμε πολλά εμείς οι δυο. Πράματα και 
θάματα! Κεντήματα για δυο και τρεις γενιές. Να τα βλέπουν και να θαυμάζουν. Κάτι αφήσαμε κι εμείς πίσω μας! 



Απ’ ότι φαίνεται αυτό που λένε ότι «πρώτα βγαίνει η ψυχή του ανθρώπου και μετά το χούι» ισχύει και 
στην περίπτωση της γιαγιάς μου και της ραπτομηχανής της. Επιτέλους έμαθα το λόγο ύπαρξης αυτής της 
ιδιαίτερης σχέσης. Αν και την προγιαγιά μου δεν πρόλαβα να τη γνωρίσω καλά, χαίρομαι που τώρα ξέρω τι την 
έκανε ευτυχισμένη κι αυτό ήταν η …ραπτομηχανή SINGER που στολίζει το μαγαζί των γονιών μου. Από τώρα και 
μετά θα προσέχω κι εγώ σαν τα μάτια μου αυτή τη μηχανή, όπως έκανε κι η προγιαγιά μου. 

Έπαινο πήρε και ο:  
Γιώργος Τερζάκης, Τουρλωτή, Α΄ τάξη 

Η ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ 

Πολλές φορές έχουμε αναρωτηθεί όλοι μας σε τι χρησίμευαν κάποια παλιά αντικείμενα οικιακής ή 
γεωργικής χρήσης, που σκονισμένα και παραπεταμένα σε κάποια αποθήκη ούτε χρησιμοποιούνται ούτε όμως 
και πετάγονται από τους ιδιοκτήτες τους. Αν ρωτήσει μάλιστα κανείς τον παππού ή τη γιαγιά του γιατί δεν 
πετάει τα παλιά πράγματα θα του πει ότι το καθένα από αυτά έχει τη δική του ξεχωριστή ιστορία και τη δική του 
συναισθηματική αξία. 

Στο σπίτι της γιαγιάς μου αυτό που μου έχει κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι η παλιά της 
ραπτομηχανή. Μια ραπτομηχανή Singer ποδοκίνητη και όχι χειροκίνητη ή ηλεκτρική. Είναι μια ραπτομηχανή 
πάνω από εξήντα χρονών και την είχε αγοράσει στη γιαγιά μου ο πατέρας της, δηλαδή ο προπάππους μου. Όπως 
μου έχει διηγηθεί η γιαγιά, ήταν η πρώτη ραπτομηχανή που είχε έρθει στο χωριό και τη χρησιμοποιούσε για τη 
δουλειά της, αφού ήταν μοδίστρα. Τα περισσότερα κορίτσια του χωριού τότε, σημερινές γιαγιάδες πολλές απ’ 
αυτές των συμμαθητών μου σήμερα, είχαν μάθει σ’ αυτή τη ραπτομηχανή να γαζώνουν. Χιλιάδες μέτρα κλωστές 
έχουν περάσει από τις βελόνες της και πολλά μέτρα υφάσματος  έχει γαζώσει. Οι κυρίες και τα κορίτσια εκείνης 
της εποχής δεν είχαν την πολυτέλεια να αγοράζουν έτοιμα ρούχα κι έτσι οι μοδίστρες έραβαν από τα 
καθημερινά τους μέχρι αυτά που φορούσαν στις γιορτές και στις κοινωνικές εκδηλώσεις. 

Πολλές φορές η γιαγιά μου ξενυχτούσε, έκανε ‘νυχτέρια’, όπως λέει, για να προλάβει να ετοιμάσει τα 
φορέματα που της είχαν παραγγείλει. Κι η ραπτομηχανή ήταν πάντα εκεί ακούραστη να γαζώνει και ν’ ακούει τις 
ιστορίες των γυναικών κάτω από το φως της λάμπας του πετρελαίου, αφού ηλεκτρικό ρεύμα δεν υπήρχε, γάζωνε 
τα πολύχρωμα υφάσματα κι έφτιαχνε κομψά φορέματα για όμορφες κυρίες. Κι αν καμιά φορά χρειαζόταν 
επισκευή ερχόταν από τη Σητεία ο εκπρόσωπος της Singer για να την επισκευάσει, αφού δεν υπήρχαν 
αυτοκίνητα Ι.Χ. τότε για να την μετακινήσει κανείς. 

Σήμερα η παλιά ραπτομηχανή της γιαγιάς με τα σιδερένια πόδια, με τη ρόδα και το λάστιχο, που τόσο 
πολύ μου άρεσε να πειράζω, όταν ήμουνα μικρός, δε χρησιμοποιείται πια. Η γιαγιά την έχει κλειστή και πιο πολύ 
σαν τραπεζάκι τη χρησιμοποιεί. Όμως αν μπορούσε να μιλήσει είμαι σίγουρος πώς θα είχε να διηγηθεί πολλές 
όμορφες, χαρούμενες και συγκινητικές ιστορίες.  

 

 


