
Συνέντευξη που πήρα από την γιαγιά μου Άννα Μπίνου Μέλκου  

                                                                     του Ιωάννη Κουγιουμτζίδη  Γ2 

 

- Γιαγιά, μπορείς να μου πεις πώς ήταν η εφηβεία σου;  

- Βέβαια, παιδί μου.........Εγώ  ήμουν από εύπορη οικογένεια. Στην ηλικία των 12 ετών  

επέλεξα, σε αντίθεση με τις άλλες 5 αδερφές μου,  να πάω στην Οικοκυρική Σχολή στην 

Αριδαία, όπου και έμεινα μέχρι τα 15 μου. Ως εκ τούτου δούλεψα πολύ λίγο στα χωράφια.   

Έτσι λοιπόν μπήκα στην σχολή το 1959. Εκεί ήμουν εσώκλειστη όπως και πολλά άλλα 

κορίτσια από την περιοχή.  Από την σχολή βγαίναμε μόνον τις Κυριακές για να πάμε όλες 

μαζί στην εκκλησία, φορώντας όλες το ίδιο μπλε μας πουλοβεράκι με την άσπρη φούστα 

και άσπρο πουκάμισο. Δεν βγαίναμε ποτέ μόνες μας παρά μόνον αν ερχόταν κάποιο 

συγγενικό μας πρόσωπο να μας πάρει.  

Στην καθημερινότητά μας είχαμε εγερτήριο στις 8 ακριβώς. Μετά πηγαίναμε στην 

τραπεζαρία η οποία ήταν μεγάλη και μας χωρούσε 

όλες. Το πρωινό μας ήταν πλούσιο και περιελάμβανε 

αυγά, μαρμελάδες, ψωμί, κασέρια και πάντα μια 

κούπα γάλα ή πιο σπάνια τσάι. Είχαμε μεγάλο 

προσωπικό στην σχολή και πολλές μαγείρισσες.  

Στην συνέχεια κάναμε τα μαθήματά μας.  Πέρα από τα 

τυπικά μαθήματα λοιπόν (γλώσσα, μαθηματικά κλπ) 

μαθαίναμε πώς να φτιάχνουμε  χειροποίητα χαλιά με 

μία υφάντρα η οποία ερχόταν.  Κάπως έτσι ήταν η 

Οικοκυρική Σχολή. 

Όταν τελείωσα τη Σχολή, οι γονείς μου είχαν 

μετακομίσει από το Γαρέφι και είχαν εγκατασταθεί στην Αριδαία.  Έτσι έμενα μαζί τους και 

δούλευα στην Αμερικανική Σχολή που λειτουργούσε κοντά στο σπίτι μου. Εκεί δούλεψα 

από το 1960 μέχρι το 1964. Ήμασταν 25-30 άτομα και κάναμε πειράματα με τον γεωπόνο 

σε έναν κλειστό χώρο, ήμουν στην ομάδα με άλλα 4 πολύ καλά κορίτσια. Εκεί λοιπόν μας 

έφερναν σπόρους και εμείς κάναμε διάφορα πειράματα σε αυτούς π.χ για να δούμε την 

ανθεκτικότητά τους.  Έρχονταν κάποια άτομα που έπαιρναν τους σπόρους και τους 

φύτευαν σε ένα χωράφι 70 στρέμματα κοντά!  

Μετά από εκεί δούλεψα και έκανα τη ζωή μου. Έτσι λοιπόν ήταν η εφηβεία μου. 
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