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Σκασιαρχείο στο Παρθεναγωγείο Βελβεντού 

 

Ένα μικρό διήγημα από την μαθήτρια της Τρίτης Γυμνασίου Σοφία Λαζάρου, 

στα πλαίσια εργασίας στο Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό - 

Ενότητα: Ανακαλύπτω τον εαυτό μου μέσα από τις ιστορίες της οικογένειάς 

μου. 

                                       Υπεύθυνη καθηγήτρια: Βλάχου Βαϊτσα, ΠΕ80. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Από μια διήγηση της γιαγιάς μου.... 

 

 

 

 

          Η Σοφία ήταν η χαϊδεμένη όχι μόνο όλης της οικογένειας, των συγγενών και των 

γειτόνων, μα και ολόκληρου του σχολείου, δηλαδή του Παρθεναγωγείου της μικρής μας 

κωμόπολης, του Βελβεντού. Κάτι που ήταν αδύνατη σαν τσιληβήθρα, κάτι που 

τραγουδούσε σαν αηδονάκι, κάτι που στη Δεύτερη τάξη έμεινε από απουσίες, γιατί μάτωνε 

η μύτη της συνέχεια, κάτι που κεντούσε κι έγραφε με το αριστερό, έκανε και την λάτρευαν 

όλες οι μαθήτριες. 

        Αλλά η δασκάλα ήταν κέρβερος. Η δασκάλα των Οικοκυρικών βεβαίως, η κυρία 

Αθηνά.... Όμορφη, ψηλή, πολύ αδύνατη σα στέκα, ευγενική μ΄ένα πλατύ χαμόγελο μα και 

αυστηρή, όταν χρειαζόταν. Η βέργα της έπεφτε πάνω στο χεράκι της Σοφίας με μανία. Αλλά 

και η μικρή μαθήτρια ήταν πονηρούλα. Μόλις αντιλαμβανόταν ότι η δασκάλα θα έκανε τη 

γύρα ανάμεσα στα θρανία, άλλαζε χέρι. Και κεντούσε το σαμιαμίδι υπέροχα, ανάλαφρα και 

γρήγορα. Τι σταυροβελονιά, τι ανεβατό, τι ψαροκόκκαλο, τι ροκοκό, τι βυζαντινή, τι 

πισωβελονιά ! Τα χεράκια της χρυσά. 

      Καμμιά φορά η δασκάλα σα να μετάνιωνε που τη χτυπούσε, σα να την έπιανε μια θλίψη, 

αλλ΄αμέσως συνερχόταν. Η εγκύκλιος ήταν εγκύκλιος και το Υπουργείο το έλεγε ρητά: Με το 

δεξί ο σταυρός, το γράψιμο, το κέντημα. Πού ακούστηκε με το αριστερό ; Το είπε και ο 

Χριστός: « Εκ δεξιών οι αμνοί και εξ ευωνύμων τα ερίφια». Όχι, όχι ας χτυπούσε η βέργα της 

από κρανιά τόσο δυνατά. 

      Την παράγγελνε κάθε χρόνο στην Καλλιόπη, που ήταν φιλενάδα, γειτόνισσα και 

συμμαθήτρια της Σοφίας. 

- Να πεις στον αδερφό σου το Θοδωρή, να μου φτιάξει μια βέργα, καλή από κρανιά κι αν 

έχει και κόμπους ακόμα καλύτερα. 

     Ο Θοδωρής ήταν μεγαλύτερος και πήγαινε στο Αρρεναγωγείο πιο κάτω, μέσα στην 

αυλή της κεντρικής εκκλησίας. Η βέργα αυτή έπαιζε καθοριστικό ρόλο για την επιτυχία της 

έκθεσης κεντημάτων στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Η κυρία Αθηνά άκουγε από όλους 

τους γονείς συγχαρητήρια και επαίνους, από όλες τις συναδέλφους της κι ακόμα από τον 

ίδιο τον κύριο επιθεωρητή. 

     

 



 

 

 

 Είχε αποφοιτήσει με Άριστα από την Οικοκυρική Σχολή της Θεσσαλονίκης. Αν δεν είχε τη 

βέργα οι μαθήτριές της έπιαναν το κουβεντολόι και δεν τις φτούραγε. Στα σπίτια τους 

βοηθούσαν τις μανάδες τους στις δουλειές και δεν είχαν ώρα για κέντημα. Τα καλοκαίρια 

πήγαιναν από μικρές στα καπνά. Πού καιρός ; 

      Η αυστηρότητα τις έκανε καλό. Ήξερε πότε να τις έλεγε και κανένα αστείο, αλλά αμέσως 

έπαιρνε ύφος αυστηρό. 

- Άντε κορίτσια σβέλτα ! φώναζε. 

- Στο κάτω κάτω κάνετε και την προίκα σας. Τέτοια κεντήματα δεν υπάρχουν σε όλη την 

περιοχή. 

      Τα υφάσματα όμως και οι κλωστές ήταν ακριβά εκείνη την εποχή, τέλος της δεκαετίας 

του ΄20. Το λινό, ο χασές ακόμα και το κάμποτ για τα τραπεζομάντηλα, χώρια οι φλος οι 

κλωστές, οι μουλινέ και τα άσπρα τα ματσάκια για τα τρυπογάζια. Όλα ήθελαν χρήματα. Ο 

κυρ Λάζαρος στο εμπορικό του δεν τα έδινε βερεσέ ούτε με είδος, με φασόλια ή αυγά. 

Ήθελε δραχμές και δραχμές δεν υπήρχαν εύκολα. 

      Η μάνα δεν μπορούσε να ζητήσει από τον πατέρα, που ήταν σ΄αυτά πολύ σφιχτοχέρης. 

- Παραπανήσια πράγματα, έλεγε για τα κεντήματα. 

    -  Να τη μάθεις να ράβει και να πλέκει καμμιά φανέλα, τίποτα φούστες και σκ΄φούνια. 

Πεταμένα λεφτά, δε φτάνει η συρμαγιά για τέτοια.    

Τι να κάνει και η Σοφία, έλεγε τον καημό της στη γιαγιά της, την κυρά Σάννα. Και η γιαγιά της 

της μάζευε κρυφά κρυφά πότε μια δεκάρα, πότε μια εικοσάρα, κάνα πεντάλεφτο και τα 

φύλαγε. Είχε ένα μικρό πουγγί στον κόρφο της σα φυλαχτό. Το ΄βγαζε μόνο, όταν έβαζε στο 

Ίδιο σημείο το σακκουλάκι με τα αυγά του μπουντίνου ( μεταξοσκώληκα), να τα ζεστάνει και 

να εκκολαφθούν. Τότε μόνο το αποχωριζόταν και το ΄κρυβε κάτω από το στρώμα και από 

τη μεριά μάλιστα του παππού. Ήταν απόλυτα σίγουρη πως εκεί δε θα το πείραζε κανείς. 

       Έτσι κάθε χρόνο η μικρή Σοφία εξασφάλιζε στην αρχή της σχολικής χρονιάς το 

εργόχειρό της. Για αργότερα, ό,τι χρειαζόταν το αγόραζε με τα ψιλούδια που μάζευε από τα 

κάλαντα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς μαζί με τα ξυλοκέρατα, τα φυρίκια, τις 

σταφίδες και τα μανταρίνια. Είχε και τις δεκάρες από τους συγγενείς κι απ΄τη νονά καμμιά 

δραχμή ή δίφραγκο. Κάτι λίγα μάζευε και τις Αποκριές στα σ΄χουρημένα. Τότε έδινε και ο 

παππούς και ο πατέρας. Έβαζε κάτι μετάνοιες βαθιές, όλο ευλάβεια και σεβασμό, όπως 

έβλεπε να κάνουν οι μεγάλες γυναίκες στην εκκλησία στα Χαιρονύμφια, στους 

Χαιρετισμούς. Κι όταν ο Νικόλας, ο αδερφός της γιαγιάς που ήταν στο Κλήβελαντ, στην 

Αμερική, έστελνε κανένα τσέκι, η γιαγιά φανέρωνε λιγότερα δολάρια στον παππού, για να 

κρατήσει για τα κεντήματά της. 

     Η κυρία Αθηνά, όταν έβλεπε το εργόχειρό της κι αβγάταινε και περνούσε το ένα τρίτο της 

δουλειάς, την παίνευε. Το σήκωνε ανεβασμέη στην έδρα και το ΄δειχνε σ΄όλη την τάξη. Η 

Σοφία ντρεπότανε και κοκκίνιζε, μα γέμιζε από διάθεση και περηφάνια για το μάθημα της 

χειροτεχνίας κι ας τη χτύπαγε και καμμιά φορά με τη σκληρή βέργα της η δασκάλα. 

    Δε συνέβαινε όμως το ίδιο με το μάθημα της αριθμητικής. Την μέρα που είχαν αριθμητική 

η Σοφία έτρεμε πριν ξεκινήσει από το σπίτι της ακόμα.  

 

 

 

 



 

 

 

 Δεν είχε όρεξη να βάλει μπουκιά στο στόμα της. 

 Ούτε να πιει λίγο κατσικίσιο γάλα στο μπακιρένιο τάσι της. Φώναζε η μάνα, παρακαλούσε 

η γιαγιά, τίποτα. Σαν άκουγα να χτυπά η καμπάνα για το σχολείο ο μπαρμπα Μίκλης, ο 

νεωκόρος της εκκλησίας με εκείνο το ρυθμικό και χαρούμενο χτύπημα – της Σοφίας της 

φαινότανε πένθιμο , στενάχωρο, θλιβερό. 

- Ας ήταν άλλη μέρα, έλεγε, ας είχαμε  άλλο μάθημα.. 

Τι τη θέλουμε την αριθμητική; Τι μας χρειάζεται; Στο μπακάλικο όταν με στέλνουν, πάω με το 

τεφτέρι. Στο χασάπη πάει ο παππούς. Στο γυρολόγο η μάνα με τη γιαγιά και στο πανηγύρι. 

Μόνο για κλωστές πάω κι εκεί τα καταφέρνω και όταν παίρνω κουλούρι ή σιμίθι ή 

κοκκατάρι μετά την εκκληαία τις Κυριακές και τις γιορτάδες. 

        Ο δρόμος για το Παρθεναγωγείο της φαινόταν μουντός, ατελείωτος τέτοιες μέρες. Δεν 

ήθελε να χαιρετήσει κανένα, δεν είχε όρεξη ούτε να κλωτσήσει τα πετραδάκια, όπως το 

συνήθιζε, ούτε να κοιτάξει τις καραμέλες στα βάζα στη βιτρίνα του παντοπωλείου, ούτε να 

θαυμάσει τις γλάστρες με τα λουλούδια της κυρα Λευτερίας, ούτε να τρομάξει από τα 

γαυγίσματα του ασπρόμαυρου γερο Ντικ της κυρα Λένης, ούτε να χαζέψει έξω από το 

μαγαζί του κυρ Αναστάση που έψηνε ρεβύθια κι έκανε εκείνα τα αφράτα πεντανόστιμα 

στραγάλια. Τίποτα, κάτω το κεφάλι λες κια πήγαινε για κρέμασμα. 

     Το κτήριο του σχολείου της φαινόταν τεράστιο, κατασκότεινο και επιβλητικό. Αυστηρό και 

κρύο. Η λέξη Παρθεναγωγείο της φαινόταν δυσανάγνωστη, αποκρουστική και 

ακαταλαβίστικη. Ούτε και η χρονολογία που κτίστηκε της φαινόταν οικεία. Ούτε οι φωνες 

των κοριτσιών στην αυλή της φαινόταν χαρούμενες. Αχ ! γιατί να μην είχαν καλλιγραφία 

που τη λάτρευε, έκθεση, ωδική, ανάγνωση, ιστορία, θρησκευτικά, γυμναστική ! 

      Η φωνή της Διευθύντριας, της κυρίας Πολυξένης την έβαζε στην θέση της. Ήταν 

Αρσακειάς, όπως έλεγε ο παππούς της, είχε σπουδάσει δηλαδή στην πρωτεύουσα, την 

Αθήνα. 

      Ούτε καταλάβαινε πως έμπαινε στην γραμμή, στις τριάδες της τάξης της. Αν εκείνη την 

ημέρα ήταν η σειρά της για προσευχή, πήγαινε σαν μετανοούσα Μαγδαληνή, σαν να την 

έστελνες στο απόσπασμα, στην λαιμητόμο, όπως είχαν μάθει και στην Γαλλική 

Επανάσταση. 

- Πιο δυνατά παιδί μου, φώναξε η κυρία διευθύντρια και της ερχόταν να κλάψει, να 

κρυφτεί, να ανοίξει η γης να τη καταπιεί. 

     Τις ημέρες που δεν είχαν αριθμητική, το σχολείο ήταν πανέμορφο, όπως πράγματι ήταν. 

Νεοκλασσικό κτήριο, χτισμένο με χρήματα που συγκέντρωσε ο « Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος 

των εν Αμερική Βε΄βεντινών», τετραθέσιο, με δύο ορόφους, με γραφείο, με τάξεις ευάερες 

και ευήλιες, με όμορφες σκάλες, μέσα ξύλινες κι έξω μαρμάρινες, με κορνίζες εξωτερικά στα 

παράθυρα και με μια στέγη που μπαινόβγαιναν τα σπουργίτια τιτιβίζοντας. 

    Οι δασκάλες τους ήταν όμορφες, αρχντικές, περιποιημένες και πάντα ωραία ντυμένες και 

χτενισμένες. Η κυρία Πολυξένη, η διευθύντρια, η κυρία Μαριάνθη, η κυρία Άννα, η κυρία 

Αθηνά... 

     

 

 

 

 



 

 

 Μια μέρα στην Αριθμητική, καθώς ήταν αφηρημένη, ως συνήθως, τη σήκωσε η κυρία 

Μαριάνθη στον πίνακα. « Η Σοφία στον πίνακα», άκουσε τη φωνή της. Τι σκληράδα είχε 

αυτή η φωνή! Πόσο τραχιά της φάνηκε! Τι έκανε στον πίνακα δεν περιγράφεται! Μπέρδεψε 

τους αριθμητές με τους παρονομαστές, τα καπελάκια,το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο, την 

απλοποίηση, όλα! Κάποια στιγμή ζαλίστηκε. 

- Κάτσε κάτω, είπε αυστηρά η δασκάλα. 

Παραπατώντας ούτε κατάλαβε πως βρέθηκε στο θρανίο της δίπλα στην Καλλιόπη τη 

συμμαθήτριά της. 

- Η Καλλιόπη στον πίνακα. Να δούμε θα τα λύσεις ή θα μας τα κάνεις θάλασσα σαν την 

διπλανή σου, είπε φανερά εκνευρισμένη πια η δασκάλα. 

Η Καλλιόπη τα έκανε ωκεανό1 Η ίδια είχε κάνει και μερικά σωστά. Κάποια στιγμή παρ΄όλη 

τη σκασίλα της άρχισε, χωρίς βέβαια να το θέλει, να γελά! Η Καλλιόπη ήταν τελείως 

κούτσουρο1 Επέστρεψε και εκείνη στο θρανίο τους και τις έπιασαν και τις δυο τέτοια νευρικά 

γέλια που σε λίγο γελούσε μαζί τους ολόκληρη η τάξη. 

- Αύριο με τους κηδεμόνες σας, φώναξε η κυρία Μαριάνθη και κατέβασαν τα κεφάλια 

τους σαν βρεγμένες γάτες. 

- Τι θα κάνουμε τώρα; Τη ρώτησε η Καλλιόπη στο διάλειμμα. Πώς θα το πούμε στο σπίτι; 

Θα έχουνε ώρα οι πατεράδες μας να έρθουν στο σχολείο; 

Ούτε κατάλαβαν τι μαθήματα έκαναν τις επόμενες ώρες. Ούτε και το απόγευμα που είχαν 

καλλιγραφία και ωδική. Έκαναν τόσο άσχημα το λάμδα και οι δυο τους! Αχ! Ούτε το 

μαντολίνο δεν μπορούσαν να ακούσουν από την κυρία Άννα που έπαιζε τόσο γλυκά! 

Αύριο τι θα γινόταν; Σκέφτηκαν, ξανασκέφτηκαν στο σχόλασμα και πριν χωρίσουν για τα 

σπίτια τους κατέληξαν. Θα έκαναν ότι πήγαιναν σχολείο, αλλά δεν θα πήγαιναν. Θα έκαναν 

τις άρρωστες, θα πήγαιναν έξω από το χωριό σε κάποιο ξωκλήσι. Κι αν τις έβλεπε κανένα 

μάτι; Οχι, όχι θα κλείνονταν χωρίς να τις πάρει κανείς είδηση, στο αναγκαίο, στη χρεία, μέχρι 

να έρθει η ώρα να σχολάσουν το μεσημέρι. Κι αν πήγαινε κάποιος για την ανάγκη του; Και 

πάλι ποιός θα πήγαινε εκείνες τις ώρες; Όλοι ήταν σε κάποια δουλειά. Κανένας δεν θα 

πήγαινε μέχρι το μεσημέρι. Ήταν η καλύτερη και η σοφότερη απόφαση αυτή που είχαν 

πάρει. 

       Το άλλο πρωί ξεκίνησαν δήθεν για το σχολείο. Κρύφτηκαν για λίγο πίσω από την 

μεγάλη μουριά του δρόμου κι από την πίσω πόρτα του μπαξέ πιασμένες χέρι χέρι, 

ελαφροπατώντας έφτασαν και κλείστηκαν στο αποχωρητήριο. Η καρδιά τους κόντευε να 

σπάσει. Το στόμα τους είχε ξεραθεί. Δεν υπήρχε σάλιο για δείγμα. Σιγά σιγά συνήλθαν κι 

άρχισαν να παρατηρούν τα πάντα μέσα από τις χαραμάδες του ξύλινου αναγκαίου. 

       Ο κόκκορας καμάρωνε που διαφέντευε τις κότες. Το λειρί του κόκκινο σαν την 

παπαρούνα, νόμιζες θα σκάσει και θα χυθεί αίμα. Τα φτερά του πλουμιστά, πολύχρωμα, 

γυαλιστερά.Οι κότες υπάκουες σα νοικοκυρούλες τσιμπολογούσαν σπόρους καλαμποκιού 

κι έπιναν νερό δοξάζοντας το Θεό, που έλεγε και η γιαγιά μου. 

       Οι δυο κατσίκες αργομασούσαν κάτι ξεραμένα φύλλα. Δεν παρουσίασαν κανένα 

ενδιαφέρον για τις άτακτες μαθήτριες. Τα βουνά πέρα μακριά γαλαζοπράσινα, 

ακίνητα,αιώνια, μελαγχολικά. Τα δεμάτια από τα πουρνάρια πλαγιαστά στο ντουβάρι που 

χώριζε τον κήπο με το διπλανό σπίτι, περίμεναν τη σειρά τους,  πότε θα τα έκαιγε η γιαγιά 

στη γωνιά για ψήσει τις πίτες στη γάστρα. 

      

 



 

 

 

           Την παρατήρηση διέκοπτε κάθε μισή και μία ώρα,  το ρολόι του καμπαναριού. 

Χτύπησε πρώτα οκτώ φορές, μετά οκτώμιση, εννιά...... μα η ώρα δεν περνούσε εύκολα. 

Έπρεπε να παίξουν κάποιο παιχνίδι αλλά εκεί μέσα πού; Στέκονταν όρθιες με τις πάνινες τις 

τσάντες στα χέρια. Σκέφτηκαν να πουν αινίγματα, μα δυο χρυσόμυγες πάρα πολύ 

ενοχλητικές δεν τις ‘αφηναν σε ησυχία. Έπειτα ήταν και η μυρουδιά. Καλύτερα να έχουν το 

στόμα τους κλειστό. Με τούτα και με τα άλλα πέρασε η ώρα κι όταν το ρολόι χτύπησε 

δώδεκα φορές, εξήλθον εκ της θυρός, όπως θα έλεγε και ο παππούς που ήταν λάτρης της 

καθαρεύουσας. 

           Τρέχοντας γρήορα προς τον δρόμο ύρισαν στα σπίτια τους κι ούτε γάτα ούτε ζημιά. 

Το απόγευμα όμως πώς θα πήγαιναν στο σχολείο; Οι πατεράδες τους ευτυχώς έλειπαν στο 

χωράφι. Έτσι τα είπαν πρώτα στις γιαγιές τους, που ήταν πιο είκολο, εκείνες στις μανάδες 

τους και μαζί τους πήγαν χαμηλοβλεπούσες στο σχολείο. Στο δρόμο τις έψελναν και οι δυο 

στον ίδιο ρυθμό. 

          Η κυρία Μαριάνθη ενημέρωσε μπροστά στη διευθύντρια τις μανάδες τους. Εκείνες 

είπαν πως συμβούλεψαν τα κορίτσια τους που μετάνιωσαν για την συμπεριφορά τους, Τα 

κορίτσια ζήτησαν συγνώμη, όλοι χαμογέλασαν και τέλος καλό, όλα καλά. 

         Με το ένα και με το άλλο τέλειωνε η σχολική χρονιά. Αφού γιόρτασαν το τέλος της με 

ποιήματα, τραγούδια, σκετς, γυμναστικές επιδείξεις, ήρθε και η σειρά της έκθεσης 

κεντημάτων του σχολείου. Τα κεντήματα τα είχαν κολλαρίσει και κρεμάσει στους τοίχους της 

μεγάλης αίθουσας του Παρθεναγωγείου κάτω από την καθοδήγηση της κυρίας Αθηνάς. 

Διάλεξαν τα καλύτερα σεμέν, καρέ, μαξιλάρια, τραπεζομάντηλα. Οι πιο ψηλές ανέβαιναν 

στην σκάλα κρεμώντας τα πιο ζωηρόχρωμα πάνω. Απ΄όλα ξεχώριζαν της μικρής Σοφίας 

γιατί  ήταν καλοκεντημένα και με πολλή δουλειά. Όλα τα κορίτσια και οι μανάδες τους της 

έδιναν συγχαρητήρια καθώς και οι δασκάλες. Η κυρία Αθηνά στα μέσα και στα έξω 

καμάρωνε πιο πολύ από όλους εκείνη την ημέρα. Δυο φιλιά από την δασκάλα της κι ένα 

χάδι στα μαλλιά ήταν το μεγαλύτερο βραβείο για την Σοφία. 

         Η βέργα ξεχασμένη περίμενε πάνω στην έδρα την επόμενη χρονιά. Μα, την καινούργια 

χρονιά η κυρία Αθηνά θα παράγγελνε άλλη, φρέσκια, καλύτερη και με περισσότερους 

κόμπους. 

 

Για την γιαγιά μου 

Η εγγονή της Σοφία 

 

 

 

 


