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Βόλος 14 Φεβρουαρίου 2019
Του Σεραφείµ Αθανασίου
«ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΗΣ»
Τώρα εγώ ο «σκληρός» Χωροφύλακας που ,εν τη µεγαλοψυχία
µου, ακόµη και σιδερένια βραχιόλια πολλές φορές µοίραζα, µε
ποιες δυνατότητες, και ποιες γνώσεις µπορώ να περιγράψω
αυτά που, κατά καιρούς, συµβαίνουν µεταξύ
δασκάλου, του
όποιου δασκάλου και
µαθητού, του όποιου µαθητού.
Οµολογώ πως δεν είµαι ικανός, δεν έχω
δηλαδή τα «κότσια» περιγραφής των όσων
µεταξύ τους νιώθουν δάσκαλος και µαθητής
και εννοώ εκείνων των Δηµοτικών Σχολείων,
χωρίς να απορρίπτω την εκτίµηση και αγάπη
που αισθάνονται µεταξύ τους δάσκαλοι και
µαθητές, µεγαλυτέρων εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων.
Δεν είµαι ικανός αλλά θα προσπαθήσω να περιγράψω, όσο µου
είναι µπορετό, τις ανθρώπινες στιγµές
αυτών των δύο
προσώπων, πριν όµως αναφερθώ σε τωρινά γεγονότα, θα
υπερπηδήσω γρανάζια πολλών δεκαετιών για να αποτίσω φόρο
τιµής και σεβασµού, στις ψυχές των δικών µου δασκάλων.
Ογδόντα πέντε και περισσότερα χρόνια (είµαι94) πέρασαν από
τότε που και εγώ ως παιδάκι µε χίλια ζόρια-γιατί δεν ξεκόλλαγα
από τη φούστα της µάνας µου- ανεβοκατέβαινα τα σκαλοπάτια
του πτωχού στην εµφάνιση σχολείου µας και που εκεί µέσα
έµαθα τα πρώτα γράµµατα και µαζί µε αυτά -αν δεν διάβαζα –
έτρωγα και το ξύλο της χρονιάς µου.
Με το «ζόρι» γράµµατα ,µε το « ζόρι» σχολείο και απανωτά τα
χαστούκια των δασκάλων µου , όµως, ποτέ δεν τους ξέχασα.
Τότε, που λέτε φίλοι µου, ως παιδιά
και µε το παραµικρό,
τρώγαµε το ξύλο της χρονιάς µας και λέω τότε γιατί τώρα, πάνε
κατηγορούµενοι
γονείς και δάσκαλοι
επειδή
τόλµησαν ή
τολµούν όχι να δείρουν παιδί ή µαθητή τους αλλά ακόµη και να
υψώσουν φωνή σύστασης.
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Πλείστοι όσοι
γονείς
ή δάσκαλοι
δεν το τολµούν- γιατί
διατρέχουν κίνδυνο ακόµη και τηλεοπτικά να διασυρθούν- αν
τολµήσουν και κάνουν συστάσεις σε κάποια ατίθασα δικά
τους αγγελούδια στο να µη πετούν αναµµένους δαυλούς ή
µολότοφ στα αστυνοµικά όργανα τα οποία πολλές φορές-έτσι για
γούστο- στέλνουν στον άλλο κόσµο
επειδή, εκείνα τα
«αγγελούδια» µισούν τη σχολή του αστυνοµικού που φόρεσε
ακόµη και ο γείτονάς του ή φίλος του. Ας επιστρέψω όµως στους
δικούς µου δασκάλους που συνεχίζω µε συγκίνηση να θυµάµαι.
Ο Παπά-Τριαντάφυλλος ήταν Ιερέας και δάσκαλος του χωριού
µας και µε εκείνες τις χερούκλες του πολλά χαστούκια έφαγααν δεν διάβαζα- παρά του ότι για να τα « έχω καλά µαζί του» µε
την πρώτη καµπάνα κάθε Κυριακή έτρεχα στην Εκκλησία και
δίπλα στον ψάλτη Παναγιώτη Παλαιολόγο στεκόµουνα για να
µε βλέπει ο παππάς.
Εκείνος µε έβλεπε ,πολλές φορές έλεγα και το Πιστεύω ή το
Πάτερ Ηµών όµως, όταν µε σήκωνε στον πίνακα και δεν ήξερα
πόσα κάνουν 2+2 ο χάρακας κατέβαινε στα αυτιά µου και
εκείνα παρέµειναν συνεχώς κόκκινα.
Το ίδιο γινόταν και στις δυο τελευταίες τάξεις του Δηµοτικού µε
το δάσκαλό µας Δηµήτρη Μελέτη. Εάν δεν θυµόσουνα που
πολέµησε ο Θανάσης Διάκος ή ο Οδυσσέας Ανδρούτσος εκείνος
γινόταν Οµέρ Βρυώνης και ανάµεσα στα πόδια σου, σου
πέρναγε χονδρή ξύλινη σούβλα!
Όµως οι ξυλιές των δασκάλων µας ήταν και εκείνες µέρος της
διδαχής µας και αυτές, στα αθώα τρυφερά µας µάγουλα,
ριχνόντουσαν χωρίς µίσος και αυτό, ως µαθητές, το νιώσαµε
όταν φύγαµε από κοντά τους και µε κάθε µας συνάντηση η
αµοιβαία χαρά µας δεν περιγραφόταν.
Κάποτε και ύστερα από χρόνια µε το δάσκαλό µου Δηµήτρη
Μελέτη συναντηθήκαµε τυχαία στην πλατεία Οµονοίας. Ο καλός
µου δάσκαλος από τη συγκίνησή του έτρεµαν τα χείλη του και ο
σύζυγος της αδελφής µου, Κώστας Χαραλάµπους, που ήταν µαζί
µου, έτρεξε στο καφενείο «Μέγας Αλέξανδρος» και έφερε στο
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δάσκαλό µου ένα ποτήρι νερό. Όταν συνήλθε µου χάιδευε τα
χέρια και εγώ µε απέραντο σεβασµό πρόσεχα τις όσες σοφές
του συµβουλές µου έλεγε.
Ατέλειωτες οι συγκινήσεις για τους δασκάλους µας που, ως
παιδάκια ή αργότερα και σε µεγαλύτερη ηλικία ,έχουµε όλοι µας
νιώσει, ιδιαίτερα, στα πρώτα βήµατα µάθησης και µακριά από
το φουστάνι της µάνας µας.
Τότε που αρχικά δεν θέλαµε να βλέπουµε τους δασκάλους µας
γι’ αυτό και κρυβόµαστε κάτω από τα θρανία ενώ, όταν τους
συνηθίσαµε, θέλαµε να βρισκόµαστε συνέχεια κοντά τους και ας
τρώγαµε και κανένα χαστούκι.
Μένω µε την εντύπωση πως κανένας µας δεν έχει ξεχάσει τον
καλό του δάσκαλο
εκείνον τον λειτουργό της Δηµοτικής
εκπαίδευσης που κουράστηκε και ενδιαφέρθηκε να µας µάθει
αρχικά την
προπαίδεια της Ελληνικής γλώσσας ,τα
είκοσι
τέσσερα( 24) γράµµατά της που, όπως έλεγε και ο δικός µου
δάσκαλος, συµπληρώνονται µε το τελικό ΣΙΓΜΑ (ς)
Φίλοι µου, θα µου επιτραπεί να περιγράψω κάτι που µέσα στο
δικό µου σπίτι και περιοδικά συµβαίνει µε αποτέλεσµα ο
συναισθηµατικός
υδράργυρος µελών της οικογένειάς µου κατακόρυφα ανεβαίνει
και δικαιολογηµένα νιώθουµε όµορφα ακόµη και τότε που ο
γνωστός µας κύριος ΕΜΦΙΑ µε την παρέα του µπορεί, µε τις
όποιες «κακές» του συµπεριφορές, να µας βάλλει τρικλοποδιές
και σε θέµατα καθηµερινότητας.
Δασκάλα Δηµοτικού Σχολείου η σύζυγός µου και από τις τάξεις
τις έχουν περάσει χιλιάδες παιδιά πολλά των οποίων, σήµερα,
ασκούν ελεύθερα επαγγέλµατα ή λειτουργήµατα πετυχηµένων
ανθρώπων.
Συνταξιούχος γριούλα σήµερα,( γέρος είµαι και εγώ) και πολλά
από τα « παιδιά» της δεν την έχουν ξεχάσει. Την παίρνουν
τηλέφωνο ή έρχονται σπίτι µας να την δουν και τα όσα τότε
συµβαίνουν µόνο δάσκαλοι και µαθητές µπορούν να τα νιώσουν
και καλά να τα ερµηνεύσουν.
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Κουβεντιάζουν µεταξύ τους για το σχολειό, για την τάξη τους και
ακόµη σε ποιο θρανίο καθόταν ο Γιώργος, ο Σάκης, ο Βασίλης, ο
Δηµήτρης, ο Λευτέρης, ο Χρήστος, η Πόπη, η Ρηνούλα, η
Αννούλα, η
Μαρία και ένα σωρό άλλα κουτσούβελα που και
εγώ ο άσχετος (αφού την… ψώνισα) κοντεύω να µάθω ονόµατα
παιδιών-µαθητών δασκάλων, απ έξω και ανακατωτά.
Απεριόριστος ο σεβασµός µαθητού για το δάσκαλό του η δε
αγάπη δασκάλου προς µαθητή
δεν έχει περιορισµό και σε
περίπτωση που συναντηθούν λένε τόσα που µε τα όσα λένε
ολόκληρο σχολικό βιβλίο γράφουν. Αλλά και από τηλεφώνου την
σήµερον ηµέρα µπορούν να τα πουν και όσο θέλουν να κλάψουν.
Επιτρέψτε µου λίγα ανάκατα παραδείγµατα.

-26 Οκτωβρίου γιορτή Αγίου Δηµητρίου.
Η σύζυγός µου πήρε στη Ρόδο τηλέφωνο τον τέως Υπουργό
και
νυν Βουλευτή
Δωδεκανήσου, καθηγητή
Καρδιολογίας

κ. Δηµήτρη Κρεµαστινό
( τον είχε µαθητή στο Δηµοτικό
Σχολείο Αρχαγγέλου Ρόδου) για
να του ευχηθεί χρόνια πολλά
για τη γιορτή του.
Τζιµάκο µου ( από Δηµήτρη τον
λέει Τζιµάκο όπως τον φώναζε
µόνο η µάνα του, µακαρίτισσα
σήµερα, Αγγελική).
Τζιµάκο µου, αγόρι µου, χρόνια σου πολλά και να το κλάµα
της Φωτούλας και να και ο στίχος
της στον εορταζόµενο
µαθητή της:

«Να ζήσεις σαν τον Όλυµπο, την Πίνδο και την Όσσα
και ακόµη γ’ άλλα χίλια δυο βουνά, που τα ξεχνά η
γλώσσα».
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Είπε και άλλες συγκινητικές ευχές η δασκάλα, στον κ. Καθηγητή,
στη συνέχεια
του ευχήθηκα και εγώ χρόνια του πολλά και
κλείσαµε
το
κινητό
τηλέφωνο,
µε µια
Φωτούλα να συνεχίζει την
συγκίνησή της.
Και… σε λίγο, ντρίν, το
δικό µου κινητό τηλέφωνο.
Ορίστε, παρακαλώ,.
-Ρε συ, ο Γιώργος είµαι
( πολύ καλός µου φίλος ο
Ροδίτης κ. Γιώργος
Μπακίρης).
-Έλα ρε Γιώργο , τι κάνεις?
Καλά είµαι αλλά πες µου η Φωτούλα, πριν λίγο, πήρε τον
Κρεµαστινό τηλέφωνο, για τη γιορτή του?
-Ναι ,γιατί?
-Γιατί είµαστε σε µια µεγάλη αίθουσα του Ξενοδοχείου «ΡΟΔΟΣ
ΠΑΛΛΑΣ» και λόγω της γιορτής του ο Κρεµαστινός ( είναι πολύ
φίλος του Μπακίρη)
δέχεται ευχές και ενώ
ήταν µια χαρά και
γελούσε
µετά από ένα
τηλεφώνηµα που δέχτηκε
πριν λίγο τον βλέπουµε
συγκινηµένο και εγώ
υπέθεσα πως µόνο η
δασκάλα του µπορούσε
να τον συγκινήσει τόσο
πολύ, γι’ αυτό σε πήρα,
να µάθω.
Με τα όσα
µου είπε
ο
αγαπηµένος µου φίλος Γιώργος
Μπακίρης, είχα και εγώ συγκινηθεί και εδώ τώρα δεν έχω να
προσθέσω τίποτα, εκτός από δυο µόνο λόγια.
Πόση µεγάλη και δυνατή επικοινωνιακή συναισθηµατική αγάπη
µπορεί να υπάρχει µεταξύ δασκάλου και µαθητού!!.
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-Χριστόδουλος Κοκκώνης, Καθηγητής

Πανεπιστηµίου,
µαθητής της Φωτούλας και µόνο στην πρώτη Δηµοτικού. Έµαθε
που βρίσκεται η
δασκάλα του και
µια µέρα
µας
έκανε την τιµή και,
διανύοντας πολλά
χιλιόµετρα, ήρθε
στο Βόλο, σπίτι
µας, να δει
τη
δασκάλα του και
µε
συγκίνηση
έπεσε
στην
αγκαλιά της
κλαίγοντας
ενώ
εκείνη συγκινηµένη του χάιδευε τα µαλλιά και του « διόρθωνε»
το πουκάµισο για να « φαίνεται» ,έτσι του έλεγε- «το παιδάκι της
όµορφο».

-Λευτέρης Ζαγορίτης,

Δικηγόρος
Αθηνών και
σηµερινός Πρόεδρος
του Οργανισµού Προστασίας του
Καταναλωτή, πολιτικό πρόσωπο και άλλοτε Γ.Γ. του Κόµµατος
της
Νέας
Δηµοκρατίας
και
αυτός µαθητής της
συζύγου µου( είναι
ο Λευτέρης της,
έτσι τον λέει
η
δασκάλα του) σε
τρεις ή τέσσερες
τάξεις
στο
Καζούλειο Δηµοτικό Σχολείο Ρόδου.
Πριν χρόνια και µε µια αγκαλιά λουλούδια ήρθε από την Αθήνα
στο Βόλο να δει τη δασκάλα του και όταν συναντήθηκαν
αγκαλιάστηκαν και από συγκίνηση δεν λέγανε τίποτα ,ενώ η
σιωπή τους έλεγε τόσα πολλά.
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Ο καλός σε όλους τώρα Λευτέρης παίρνει τηλέφωνο τη
δασκάλα του της γράφει γράµµατα τα οποία εκείνη διαβάζει και
αναπολώντας τα
όµορφα σχολικά
για τα παιδάκια
τ
η
ς

χρόνια ,βουρκώνουν τα µάτια της.

-Σάκης Παντελίδης, ανώτερο στέλεχος Εθνικής Τράπεζας
Αθηνών. Πριν µερικές µέρες(2-2-2019) από την Αθήνα, όταν
έµαθε που βρίσκεται η καλή του δασκάλα και για λίγες ώρες
ήρθε στο Βόλο να την δει.
Η σύζυγός µου τον είχε για τρία ή τέσσερα χρόνια µαθητή της,
στο Καζούλειο
Δηµοτικό της
Ρόδου.
Μου είναι αδύνατο
να περιγράψω τις
συγκινητικές
εκείνες στιγµές.
Θα πω µόνο τούτο
όσες
ώρες
παρέµεινε κοντά
µας ο αγαπηµένος
σε όλους µας πλέον
Σάκης Παντελίδης,
αυτός ο υπέροχος άνθρωπος, αφού πρώτα, και ύστερα από
πενήντα πέντε (55) χρόνια που είχε να την δει, χώθηκε στην
αγκαλιά της, χόρτασε φιλιά και χάδια από τα γέρικά της χέρια,
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στη συνέχεια κάθισε κοντά της
χωρίς να αποµακρυνθεί ούτε µέτρο. Άλλωστε και εκείνη δεν τον
άφηνε να φύγει. Λέγανε, λέγανε, λέγανε και τελειωµό δεν
είχαν .
Για χάρη τους και αφού εκείνη η συνάντηση γέµισε και µένα
συναισθήµατα
συγκίνησης και απέραντης αγάπης προς την
σύζυγό µου και τον υπέροχο Σάκη-µαθητή της καταχωρώ εδώ
εκείνα που για το Σάκη Παντελίδη στο Facebook έγραψα και
κάποιες απαντήσεις που στη συνέχεια εκεί ήρθαν.

Σεραφείµ Αθανασίου προς Sakis Pantelidis
9-2-2019 Φίλε Σάκη καλησπέρα, σου στέλνω λίγες φωτογραφίες µε τη
δασκάλα σου και θέλω να σε ευχαριστήσω που είχες την καλοσύνη να
έρθεις να την δεις ,να µας δεις και να µας προσφέρεις µεγάλη χαρά και
συγκίνηση ιδιαίτερα στη δασκάλα σου και ύστερα από 55 χρόνια
απουσίας σε πήρε ξανά στην αγκαλιά της. Δεν µπορεί ακόµη Σάκη να
συνέλθει από τη συγκίνηση που αισθάνθηκε αγκαλιάζοντας ένα µαθητή
της που τον είχε συνεχώς στην ποδιά της εκείνο το µικρό πλασµατάκι
που στα µετέπειτα χρόνια του έγινε ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΝΟΣ στα όποια
όνειρά του. Να είσαι καλά καλέ µας φίλε. Ολόθερµα και πάλι σε
ευχαριστώ..
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Sakis Pantelidis

ΕΓΏ ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕΣ
ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΦΩΤΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΗΝΕΣ ΤΗΝ ΖΩΗ
ΤΗΣ.ΕΠΙΣΗΣ ΧΆΡΗΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΕΣΤΑΣΙΆ, ΤΟ ΗΘΟΣ, ΤΗΣ
ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ ΣΟΥ, ΚΑΙ ΜΈΝΩ ΥΠΟΧΡΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΊΑ
ΣΑΣ. Ο ΘΕΟΣ ΝΑΣΑΣ ΔΊΝΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ.

Ελένη Σουνιάδη

Νονε µου Καλησπερα , χάρηκα πολύ
που είδα σας ειδα!!!!Να δω ποτε θα παρω την αποφαση να τα
πούµε από κοντά

-Vasilis Karnavas
Κύρια Φωτουλα.....αγαπηµένη
δ α σ κ ά λ α . . . . . σ τ α
πρώτα ...πρώτα βήµατα

µας......πολύτιµη.......αγαπηµενη ανάµνηση µιας αφοσιωµένης
δασκάλας,.....δεν ξεχνώ ποτέ την αγωνία της να µας µάθει.....την
λατρέψαµε.......και την λατρεύουµε κοµµάτι αναπόσπαστο της ζωής
µας.....της οφείλουµε πολλά......Μπράβο Σάκη...αγαπηµένε µου παιδικέ
φίλε συµµαθητή!!!!!!

Και σε ένα δικό µου ευχαριστώ

για τα καλά του
λόγια για τη δασκάλα του, ο κ,Βασίλης Καρνάβας ,απάντησε.

-Vasilis

Karnavas

Τίποτα....δεν είναι τυχαίο....η
αγάπη που µας έδωσε αποτέλεσε και αποτελεί
φυλαχτό...αξιών....που δια βίου µας ακολουθεί...τύχη µεγάλη
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είχαµε που βρέθηκε στον δρόµο µας...απέραντη
ευγνωµοσύνη...για ότι έκανε για εµάς..,.σας παρακαλώ να
µεταφέρετε την αγάπη µου.....και θα βρω χρόνο να σας
επισκεφθώ..µε τιµά η πρόσκληση σας .

Ειρήνη Ευθυµίου

Με συγκίνησαν οι φωτογραφίες, ο
Σάκης που ήρθε και σας βρήκε µα πιο πολύ που είδα τη δασκάλα µου.
Την αγαπηµένη µου κυρία Φωτουλα. Τη δασκάλα που µας έµαθε να
αγαπούµε τη γνώση, τη µάθηση, που καλλιέργησε την ψυχή µας, µας
έµαθε να εκφραζόµαστε σωστά και έθεσε γερές βάσεις για την µετέπειτα
µαθητική µας ζωή, για την ζωή µας ολόκληρη. Μπράβο στον Σάκη. Τον
ευχαριστώ πολύ και µακάρι να µπορέσω να κάνω κι εγώ το ίδιο.
Να έρθω να δω την
κυρία Φωτουλα. Να
είστε καλά.

-Και πάλι η
Ε ι ρ ή ν η
Ευθυµίου.
Η αγαπηµένη µου
δασκάλα στην οποία
οφείλω πολλά. Τα τρία
χρόνια µαζί της ήταν
υπέροχα.
Με
στιγµάτισε. Την αγαπώ.
.-

και σε µια γιορτή

µας

Το 2 0 1 5

ο µικρός µας γιός, ο
Ζήσης, στο σπίτι µας είχε καλέσει κάποιους φίλους και µεταξύ αυτών
το ζεύγος του φίλου µου συµβολαιογράφου κ. Γιώργου Γαλλέα, η
σύζυγος του οποίου είναι συνταξιούχος δασκάλα.
Όταν έφυγαν, ένας φίλος του γιού µου, ο κ. Γιαννης Βαλσσαµόπουλος,
που είχε µείνει λίγο πιο πίσω, µου είπε.
κ. Σεραφείµ, συγκινήθηκα που είδα την καλή µου δασκάλα, κυρία Χάρη
Γαλλέα την καλοσύνη της οποίας ποτέ δεν ξέχασα. Δεν της µίλησα
όµως-συνέχισε να λέει-επειδή φοβήθηκα µήπως, όταν µε έβλεπε, από τη
συγκίνησή της, πάθαινε καρδιακό επεισόδιο, µου έλεγε συγκινηµένος.
Και εγώ εδώ συµπληρώνω. Καλά έκανε και δεν της είπε τίποτα της
δασκάλας του ο Γιάννης Βαλσσαµόπουλος, επειδή και εγώ γνωρίζω το
πόσο καλός και ευαίσθητος άνθρωπος είναι η κ. Χαρούλα Γιώργου
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Γαλλέα και µε τις όποιες τότε
συγκινήσεις της, αντί
διασκέδασης, ίσως
καλούσαµε ΕΚΑΒ.
Καλοί µας φίλοι, σεβαστοί
µας Δάσκαλοι θανόντες, εν
συντάξει και εν ενεργεία για
ότι σε µας προσφέρατε και
στα παιδιά µας ή εγγόνια µας
συνεχίζετε
να προσφέρετε
ολόθερµα και µε απόλυτο
σεβασµό σας ευχαριστούµε,
και λέω σας ευχαριστούµε,
επειδή πιστεύω πως όλοι µας
µικροί-µεγάλοι µε σεβασµό
βλέπουµε τον δικό µας και των παιδιών µας

και άδολη αγάπη
δάσκαλο!!!!
Δηµοσιεύτηκε: 20 & 23 Μαρτίου 2019 στις εφηµερίδες
«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ»& «ΡΟΔΙΑΚΗ», αντίστοιχα.

