1ν Γεκνηηθό ρνιείν θύδξαο:
«γελλάηαη ε ειπίδα όηη νη κειινληηθνί
αξραηνιόγνη-εξεπλεηέο κπνξεί λα είλαη
θπδξαίνη»

Μηα πνιύ όκνξθε δξάζε από ην ζπίηη ηνπ 1νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ θύδξαο ελ
θαηξώ παλδεκίαο
Πξωηνβνπιία ηεο δαζθάιαο Σζηηιαθίδνπ Κωλζηαληίλαο
«Αξραηνιόγνο από ην ζπίηη»
Οη καζεηέο ηεο Δ2 ηάμεο ηνπ 1νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Σθύδξαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
απαγόξεπζεο ιεηηνπξγίαο όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ δνκώλ, μεθίλεζαλ κηα έξεπλα γηα
λα αλαθαιύςνπλ πνην είλαη ηειηθά ην παιαηόηεξν αληηθείκελν πνπ ππάξρεη ζην ζπίηη
ηνπο. Η ηδέα γηα απηήλ ηελ έξεπλα πάξζεθε από ηελ δξάζε ηεο Δθνξείαο
Αξραηνηήησλ Γξεβελώλ «Αξραηνιόγνο από ην ζπίηη» ε νπνία πινπνηείηαη γηα ηνπο

καζεηέο/ηξηεο ηνπ λνκνύ Γξεβελώλ. Η δαζθάια ηεο Δ2ηάμεο Τζηηιαθίδνπ
Κσλζηαληίλα αλέζεζε ηελ εξγαζία-έξεπλα ζηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ηνπ
ηκήκαηνο κέζσ ηεο πιαηθόξκαο αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο e-me.Έηζη νη
καζεηέοαλέιαβαλ δξάζε θαη έγηλαλ κηθξνί αξραηνιόγνη όρη ζε θάπνην εμσηεξηθό
ρώξν αιιά κέζα ζην ζπίηη ηνπο. Έςαμαλ, ξώηεζαλ θαη έκαζαλ γηα ην παιαηόηεξν
αληηθείκελν ζην ζπίηη ηνπο θαη αλαθάιπςαλ ηελ ηζηνξία ηνπ θαη ηελ ηζηνξία ηεο
νηθνγέλεηάο ηνπο.Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπο πξνθαινύλ ζπγθίλεζε. Γελλνύλ
ειπίδα όηη νη κειινληηθνί αξραηνιόγνη-εξεπλεηέο κπνξεί λα είλαη Σθπδξαίνη.
Ραθαήι Λαδαξίδεο – Έλα παιηό καραίξη

Τν παιηόηεξν αληηθείκελν ζην ζπίηη καο είλαη ην καραίξη ηνπ παππνύ κνπ. Βξίζθεηαη
ζην ζαιόλη καο ζε κηα βηηξίλα καδί κε άιια δηαθνζκεηηθά. Τν βξήθα θαζώο έςαρλα
ζηελ εξγαιεηνζήθε ηνπ.Σθέθηεθα όηη ν παππνύο ίζσο λα ην είρε αγνξάζεη
παιαηόηεξα. Δίρε μύιηλε ιαβή θαη ζθνπξηαζκέλε ιεπίδα. Καζαξίζακε ηε ιεπίδα θαη
απνθαιύθηεθε έλα αλάγιπθν ζύκβνιν.Έηζη, δήηεζα από ηνπο γνλείο κνπ λα κε
βνεζήζνπλ γηα λα αλαθαιύςνπκε πόζν παιηό ήηαλ. Με κία έξεπλα πνπ θάλακε ζην
δηαδίθηπν αλαθαιύςακε όηη είλαη 120 ρξόλσλ. Έρεη κεγάιε ζπλαηζζεκαηηθή αμία γηα
εκέλα θαη ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηαηί καο ζπκίδεη ηνλ παππνύ.

Κξίζηηαλ Νηεξβίζη- PSP
Τν πην παιηό αληηθείκελν ζην ζπίηη κνπ είλαη ην psp. Τν psp είλαη κηα θνλζόια ζηελ
νπνία κπνξείο λα θαηεβάζεηο δηάθνξα παηρλίδηα. Τν pspην έδσζε ν λνλόο κνπ ζε
εκέλα θαη ηνλ αδειθό κνπ. Τν είρε όηαλ ήηαλ κηθξόο θαη έπαηδε. Γελ ην ρξεζηκνπνηώ
άιιν επεηδή δελ δνπιεύεη. Γελ ζέισ,όκσο, λα ην πεηάμσ επεηδή θάζε θνξά πνπ ην
βιέπσ κνπ ζπκίδεη πόζν σξαία έρσ πεξάζεη παίδνληαο κε απηό ηηο ειεύζεξεο ώξεο
κνπ. Βξίζθεηαη ζε έλα ζπξηάξη ηνπ γξαθείνπ κνπ θαη είλαη 18 εηώλ.
Πέηξνο Λακπξίδεο- Δηθόλα ηνπ αγίνπ Γεωξγίνπ

Η εηθόλα ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ βξίζθεηαη πάλσ ζην αγαπεκέλν κνπ έπηπιν ζην ζαιόλη
ηεο γηαγηάο Φξεηδεξίθεο. Ο πξνπάππνπο κνπ, ν Πέηξνο είρε ηαμηδέςεη ην 1962 ζηελ
Τνπξθία ζην Ιθόλην (ε ειιεληθή νλνκαζία ηεο πόιεο) καδί κε ηελ ζύδπγν ηνπ θαη
πξνγηαγηά κνπ Μαξία, πήγαλ λα επηζθεθηνύλ ηελ πόιε ηνπο θαη ηνπο ηελ
ράξηζαλ νηθνγελεηαθoί θίινη πνπ δελ έθπγαλ πόηε από εθεί.
Η εηθόλα είλαη θηηαγκέλε από μύιν θαη δσγξαθηζκέλε ζην ρέξη, ζύκθσλα κε ηε
γηαγηά Φξεηδεξίθε. Έρεη πνιιέο ξσγκέο ζην μύιν ηεο επάλσ, όζν ηελ θνηηάδσ
θαηαιαβαίλσ πόζν παιηά είλαη θαη απηό δελ κνπ θαίλεηαη ζαλ ειάηησκα αιιά κε
θάλεη λα ηελ κε πεξηζζόηεξν ζαπκαζκό! Τν Ιθόλην αλήθεη ηώξα ζηελ Τνπξθία, ν
παηέξαο, κνπ είπε όηη κεηά ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκώλ, νη Έιιελεο νξζόδνμνη
πνπ δνύζαλ ζην Ιθόλην, δηώρηεθαλ από ηνπο Τνύξθνπο θαη εγθαηαζηάζεθαλ ζε
δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο. Όηαλ κεγαιώζσ, ζέισ πνιύ λα ηαμηδέςσ ζαλ ηνλ
πξνπάππνπ κνπ ηνλ Πέηξν θαη λα θέξσ κηα εηθόλα γηα λα ηελ δώζνπλ ηα δηθά κνπ
παηδηά ζηα δηζέγγνλακνπ!!!
Πέηξνο Λακπξίδεο-Εαραξηέξα

Η δαραξηέξα ηεο γηαγηάο κνπ κε ηνλ θύθλν γηα ρεξνύιη βξίζθεηαη πάληα ζην ίδην
ζεκείν, πάλσ ζην παιηό κπνπθέ ηεο γηαγηάο κνπ, αλήθε από ην 1951 ζηελ νηθνγέλεηα
Ιεξνπνύινπ. Ο πξνπάππνπο κνπ, ν Πέηξνο Ιεξόπνπινο ην είρε πάξεη δώξν ζηελ
πξνγηαγηά κνπ, ηελ Μαξία.
Ο πξνπάππνπο κνπ ηαμίδεπε πνιύ γηαηί είρε εκπνξηθό θνξηεγό θαη θάζε θνξά πνπ
γύξηδε από έλα ηαμίδη ηνπ, έθεξλε θαη έλα δώξν ζηε ζύδπγν ηνπ. Απηήλ ηελ ππέξνρε
δαραξηέξα ηελ έθεξε από ηελ Αζήλα.
Δίλαη από αζήκη ην ρεξνύιη ηεο θαη ε βάζε κε ην θνπηαιάθη, ην δνρείν είλαη από
ρνληξό γπαιί.
Δίλαη κηα κηθξή θαη πνιύ όκνξθε δαραξηέξα!
Γελ ηελ ρξεζηκνπνηεί ε γηαγηά, θνβάηαη ζίγνπξα λα κελ ηελ ζπάζεη, θαη γηα εκέλα
είλαη πνιύηηκε απηή ε δαραξηέξα γηαηί μέξσ όηη ηελ αγόξαζε ν πξνπάππνπο κνπ θαη
εγώ έρσ ην όλνκα ηνπ, δελ ηνλ έρσ γλσξίζεη,όκσο, έρσ αθνύζεη ηόζα πνιιά γηα
απηόλ θαη ηα ηαμίδηα ηνπ.
Κωλζηαληίλνο Ιωάλλνπ-Αξραηνιόγνο από ην ζπίηη

Με κηα εμεξεύλεζε αλάκεζα ζηα παιαηά αληηθείκελα πνπ ππάξρνπλ κέζα ζην ζπίηη
καο κπνξνύκε λα βξνύκε: καγεηξηθά ζθεύε, αλακλεζηηθέο θσηνγξαθίεο, γεσξγηθά ή
καζηνξηθά εξγαιεία. Δγώ βξήθα ηελ παιηά ξαπηνκεραλή SINGER ηεο πξν γηαγηάο
κνπ ε νπνία έξαβε θαη θεληνύζε γηα λα εμαζθαιίζεη ηα πξνο ην δελ γηα ηελ
νηθνγέλεηα ηεο. Με απηήλ ηε κεραλή έρνπλ ξαθηεί ηα βαθηηζηηθά ηνπ παππνύ κνπ ηα
νπνία ε γηαγηά κνπ ηα θπιάεη κέρξη ζήκεξα. Σήκεξα ηελ ρξεζηκνπνηεί ε γηαγηά γηα
λα ξάβεη ηα δηθά καο ξνύρα.

Έλα άιιν παιηό αληηθείκελν πνπ ην έρεη σο δηαθνζκεηηθό ε κακά κνπ είλαη ην θαδάλη
πνπ έβξαδαλ ηα ξνύρα ηηο παιηέο επνρέο.Αθνύ θαζάξηζε ηηο κνπηδνύξεο ην έδσζε ζε

έλαλ δηαθνζκεηή όπνπ ην δσγξάθηζε θαη ην θέληεζε εμσηεξηθά, ηνπ βάιακε έλα
ηδάκη ακκνβνιήο από πάλσ θαη ην θάλακε ηξαπεδάθη ζαινληνύ.

Έλα ζεκαληηθό άιιν αληηθείκελν είλαη εηθόλα Αγίνπ Ισάλλε ηνπ Πξνδξόκνπ ε νπνία
απνηειεί νηθνγελεηαθό θεηκήιην θαη έρεη κεγάιε ζπλαηζζεκαηηθή αμία γηα
εκάο.Βξίζθεηαη ζην ζαιόλη πάλσ από ηνλ ηξηζέζην θαλαπέ. Γηα ηελ εηθόλα απηή πήξα
πιεξνθνξίεο από ηνπο γνλείο κνπ.Πξόθεηηαη γηα κηα ηξίπηπρε εηθόλα ηνπ αγίνπ
Ισάλλε ηνπ Πξνδξόκνπ.Η εηθόλα απηή κεηαθέξζεθε θαηά ηελ αληαιιαγή ησλ
πιεζπζκώλ θαηά ηελ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ηνπ 1922.Τελ κεηέθεξε ε πξν
γηαγηά κνπ από ηελ Καηζάξεηα ηεο Μηθξά Αζίαο. Καη άλεθε ζηνπο πξν παππνύδεο
κνπ.Υπήξρε πάληα ζην εηθνλνζηάζηό καο.
Η ηζηνξία ηεο εηθόλαο έρεη σο εμήο: Καηά ηα παιηά ηα ρξόληα θάπνηνο, πηζαλόλ
παιαηνπώιεο, δήηεζε από ηελ πξνγηαγηά κνπ λα ηνπ πνπιήζεη απηή ηελ εηθόλα.
Πξνζπαζώληαο ε γηαγηά κνπ λα ηελ θαηεβάζεη από ην εηθνλνζηάζην, ηεο έπεζε πνπ
ζήκαηλε γηα απηήλ όηη ε εηθόλα δελ ήζειε λα αιιάμεη ρέξηα θαη έπξεπε λα παξακείλεη
ζην ζπίηη. Έγηλε θάηη ζαλ ζαύκα…
Υπάξρεη ηώξα ζην ζαιόλη σο θάδξν.Η κακά κνπ ηελ έδσζε ζε έλαλ δηαθνζκεηή ν
νπνίνο έθηηαμε έλα θάδξν, ην ζθάιηζε θαη ην δσγξάθηζε εμσηεξηθά. Σηε ζπλέρεηα
ηνπνζέηεζε ηελ εηθόλα όπσο ήηαλ δίρσο θακία επεμεξγαζία κέζα ζην πιαίζην.
Φξνλνινγείηαη πξηλ ην 1922.
Έρεη κεγάιε αμία γηα εκάο γηαηί είλαη ζεκαληηθό θεηκήιην θαη απνηειεί ηελ αληίθα
ηνπ ζπηηηνύ πνπ καο βνεζά λα κελ μερλάκε ηηο ξίδεο καο, ηηο παξαδόζεηο καο,ηνπο
πξνγόλνπο καο θαη απηά πνπ έρνπλ θηηάμεη γηα εκάο.
Τα παιηά αληηθείκελα πνηέ δελ ηα πεηάκε παξά κόλν πξέπεη λα ηα ζπληεξνύκε θαη λα
ηα πξνζέρνπκε ζαλ ηα κάηηα καο. Με ηνλ ηξόπν απηό, θξαηάκε ην παξειζόλ δσληαλό

θαη ην ρξεζηκνπνηνύκε σο ζηήξηγκαγηα ην κέιινλ ζε όιεο ηηο δπζθνιίεο πνπ
αληηκεησπίδνπκε.

Διέλε Βαζηιείνπ- Χεηξνπνίεηα Δξγόρεηξα

Τν παιαηόηεξν αληηθείκελν ζην ζπίηη κνπ είλαη ηα ρεηξνπνίεηα εξγόρεηξα ηεο
πξνγηαγηάο κνπ. Τα είρε πιέμεη κε πνιύ θόπν θαη αγάπε. Απηά θηηάρλνληαλ κε κηα
ιεπηή θισζηή ρξώκαηνο άζπξνπ ή κπεδ , ε γλσζηή «πεηαινύδα», θαη κε ην
ηζηγθειάθη ή βεινλάθη.Τα ζρέδηά ηνπο ιέγνληαη κνηηθάθηα ,ηα κεγάια εξγόρεηξα
θαξέ,ηα κηθξά πεηζεηάθηα θαη ηα καθξόζηελα ζεκέλ θαη ζπλήζσο απεηθόληδαλ ζθελέο
ηεο θύζεο. Δπίζεο πνιιέο θνξέο έθηηαρλαλ έλα κεκνλσκέλν ζρέδην θαη ηνπ έδηλαλ
όηη ζρήκα ήζειαλ: ζηξόγγπιν, ηεηξάγσλν, ξόκβν, νβάι. Μεηά από ην πιέμηκό ηνπο,
ηα βάδαλε ζε θόιια θαη λεξό, ηα ζηδέξσλαλ γηα λα είλαη πην ζηαζεξή ε θισζηή.
Παιαηόηεξα επεηδή δελ είραλ πνιιά δηαθνζκεηηθά, ηα ηνπνζεηνύζαλ ζε όια ηα
έπηπια θαη ηα θξεκνύζαλ ζαλ θάδξα ζηνπο ηνίρνπο. Σήκεξα ηα ηνπνζεηνύκε ζε
ηξαπεδαξίεο, θνκνδίλα, ηξαπεδάθηα ηνπ ζαινληνύ. Δπεηδή ζήκεξα νη γπλαίθεο δελ
πιέθνπλ, πνπιηνύληαη ζε καγαδηά πνιύ αθξηβά. Τα εξγόρεηξα ηεο πξνγηαγηάο κνπ
έρνπλ κεγάιε ζπλαηζζεκαηηθή αμία γηα κέλα επεηδή κνπ ηελ ζπκίδνπλ.
Νηθόι ηεθνπνύινπ–Κνθαιάθη καιιηώλ

Έλα παιηό αληηθείκελν πνπ αλαθάιπςα ζην
ζπξηάξη ηεο κακάο κνπ είλαη έλα θνθαιάθη καιιηώλ. Η κεηέξα κνπ, κνπ είπε πσο έρεη
κεγάιε ζπλαηζζεκαηηθή αμία γηα απηήλ. Με απηό έπηαλε ηα καιιηά ηεο, όηαλ ήηαλ
ηεζζάξσλ ρξνλώλ. Η πξνγηαγηά κνπ (ε κακά ηνπ παππνύ κνπ) ην είρε θπιάμεη θαη
όηαλ ε κακά κνπ κεγάισζε θαη έθαλε παηδηά ηεο ην έδσζε. Τν θνθαιάθη έρεη πάλσ
ηνπ έλα κσβ δαληειέλην θηνγθάθη θαη ζην θέληξν έλα ηξηαληάθπιιν. Τν θξαηάεη ζαλ
ελζύκην γηα λα ζπκάηαη ηελ αγαπεκέλε ηεο γηαγηά, Φηθή, θαη ηα παηδηθά ηεο ρξόληα.

Νίθνο Βιάρνο- Έλα μεραζκέλν πξνζθιεηήξην

Σε έλα μύιηλν θνπηί ζην ζπξηάξη ηεο κακάο κνπ ζηελ θξεβαηνθάκαξα βξίζθεηαη ην
πξνζθιεηήξην από ηε βάπηηζε ηεο. Η γηαγηά κνπ, ε Αλζή, κεηά ηνλ γάκν ησλ γνληώλ
κνπ, ην έδσζε ζηε κακά θαη έηζη βξέζεθε ζην ζπίηη καο. Τν πξνζθιεηήξην είλαη ην
πην παιηό αληηθείκελν ζην ζπίηη καο θαη ρξνλνινγείηαη από ην 1981. Έρεη κεγάιε

ζπλαηζζεκαηηθή αμία γηα ηε κακά κνπ γηαηί ήηαλ ην πξνζθιεηήξην ηεο βάπηηζή ηεο
θαη ηεο ζπκίδεη ηα παηδηθά ηεο ρξόληα.

ηέθαλνο-Κιεάλζεο Λακπξίδεο

Απηή είλαη κηα θσηνγξαθία πνπ απεηθνλίδεηαη ν κπακπάο κνπ ζηελ αγθαιηά ηεο
κεγαιύηεξεο αδεξθήο ηνπ, ηεο ζείαο Μαξίαο. Η θσηνγξαθία ηξαβήρηεθε ηνλ
Γεθέκβξην ηνπ 1976 από ηνλ παππνύ κνπ, ηνλ Κιεάλζε, ζην ζαιόλη ησλ παππνύδσλ
κνπ. Μαο ηελ έδσζε ε γηαγηά κνπ, ε Διέλε θαη ηελ έρνπκε ζε έλα άικπνπκ. Απηή ε
θσηνγξαθία είλαη πεξίπνπ 44 ρξνλώλ θαη έρεη κεγάιε ζπλαηζζεκαηηθή αμία γηαηί
ήηαλ ηα πξώηα Φξηζηνύγελλα ηνπ κπακπά κνπ θαη ηελ θξαηάκε γηα ελζύκην.

