
Σχολείο
Το σχολείο: 2θέσιο Δημοτικό Σχολείο Κομποτάδων! Ένα ψηλοτάβανο, πέ-
τρινο κτήριο με σκεπή, χωρισμένο σε δύο μεγάλες αίθουσες με έναν στε-
νόμακρο ενδιάμεσο χώρο - γραφείο των δασκάλων και βιβλιοθήκη.
Διθέσιο. Δύο αίθουσες για έξι τάξεις. Η Α’ η Γ’ και η Δ’ στη μια αίθουσα
και η Β’ η Ε’ και η ΣΤ’ στην άλλη. Δύο δάσκαλοι, περίπου 60 μαθητές και
μπόλικη τρέλα… μόνο από τους μαθητές. Πόσες αναμνήσεις περιδιαβαί-
νουν τον νου! Τα κορίτσια με μπλε ποδιές και έξτρα δαντελένια και κολ-
λαρισμένα λευκά γιακαδάκια γύρω από τον λαιμό, κορδέλλα στα μαλλιά
ή και κοτσίδα. Τα αγόρια με κοντό παντελονάκι και μπλε πουκάμισο στο
ίδιο ύφασμα με την ποδιά. Πειθαρχία, σεβασμός, ταπεινοφροσύνη και επι-
μέλεια στο προσκήνιο, σκανδαλιά, πονηριά και τρελή διάθεση για αταξία
στο παρασκήνιο. 

Κάθε πρωί, ο κος Δημήτρης, δάσκαλος των μεγάλων τάξεων, ακριβώς
στις 8:30, έπαιρνε το μεγάλο ασημένιο κουδούνι κρατώντας το από το
ξύλινο χερούλι και το κουνούσε δυνατά για να ακουστεί απ’ όλους. Ένας
ήχος όλη μας η ζωή… κουδούνια και καμπάνες! Στο επόμενο λεπτό έπρεπε
όλοι να είμαστε στις θέσεις μας στις γραμμές μας. Δεξιά τα αγόρια και
αριστερά τα κορίτσια. «Στοιχηθείτε!» ακουγόταν αυστηρά η φωνή του δα-
σκάλου. Με μιας όλοι σηκώναμε τα δυο χέρια τεντωμένα μέχρι να ακου-
μπήσουμε τους ώμους του μπροστινού μας. Μικρές διορθωτικές κινήσεις
και αμέσως μετά… «στοιχηθείτε δεξιά!». Αμέσως σηκώναμε τεντωμένο
το δεξί μας χέρι μέχρι να ακουμπήσει τον αριστερό ώμο του δεξιού μας
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συμμαθητή. Με όλα αυτά πώς να μη μάθεις τις έννοιες του προσανατολι-
σμού! Όταν ο δάσκαλος έκρινε ότι όλα ήταν εντάξει και μετά από κάνα
δυο «προσοχή» και «ανάπαυση», ακολουθούσε η επιλογή του τυχερού ή
της τυχερής που θα έλεγε την προσευχή. Εκ περιτροπής μεν και με αυστηρή
σειρά. Αν δε ήταν και η περίοδος μετά το Πάσχα, με το επίκαιρο «Ανά-
σταση Χριστού θεασάμενοι…» τότε γινόταν ο κακός χαμός, αφού μόνο
λίγοι ήταν αυτοί που θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν μια τόσο επικίν-
δυνη αποστολή. Λάθος στην προσευχή, σήμαινε μια πολύ καλή τιμωρία
που γέμιζε φύλλα τετραδίων και τέλειωνε τον γραφίτη των μολυβιών! «Κα-
λημέρα παιδιά»… «Καλημέρα κύριε-κυρία!» εν χορώ εμείς… Και κάπως
έτσι, μια σχολική μέρα ξεκινούσε....

Η τάξη μου φάνταζε τεράστια! Ευρύχωρη, ευάερη και ευήλια! Τρία πα-
ράθυρα από τη μια, τρία κι από την άλλη με μεγάλα εσωτερικά και εξωτε-
ρικά περβάζια, μιας και οι πέτρινοι τοίχοι είχαν περίπου 80 εκατοστά
πάχος. Δίπλα στην πόρτα στη μέση της αίθουσας η έδρα της δασκάλας,
της κυρίας Νίκης. Ήταν καλή δασκάλα, αρκετά αυστηρή και απότομη,
αλλά νομίζω ότι μας αγαπούσε. Όλους και όλες. Ακόμη και τον Βασίλη
τον Παπ(ου)τσά - αλλιώς λεγόταν, αλλά ελέω παρωνυμίου! Ο μεγαλύτερος
αντιρρησίας… σχολικής συνείδησης. Του άρεσε πολύ να την «κοπανάει»
από το παράθυρο την ώρα του μαθήματος προκαλώντας τον άμεσο εκνευ-
ρισμό και τις έντονες φωνές της κυρίας Νίκης, δυστυχώς χωρίς κανένα
αποτέλεσμα. Ο «χαζός», ο «τρελός» του χωριού κατά πολλούς. Τώρα
πώς είναι δυνατόν, ο τρελός εκείνης της εποχής, να κατασκευάζει από χα-
λασμένα και πεταμένα κομμάτια, ένα μονοθέσιο βενζινοκίνητο αυτοκίνητο
μετά από 20 χρόνια!!!… ας μου το εξηγήσει κάποιος! Δεν ερχόταν ποτέ
στην προσευχή. Πάντα καθυστερημένος, χτυπούσε το παράθυρο για να
του ανοίξουμε και να σκαρφαλώσει για να μπει. Κάποτε που τον μάλωσε
η κυρία, θέλοντας να την τιμωρήσει, της έβαλε καρφίτσες στην καρέκλα
της, να κάτσει να καρφωθεί! Ευτυχώς για την κυρία που τις είδε, δυστυχώς
για εμάς που γράφαμε ένα απόγευμα τιμωρία, αφού κανένας και καμιά δεν
έδειξε τον φταίχτη. Αξίες της μαθητικής μας ζωής. 

Τα μεγάλα ξύλινα βαθυπράσινα θρανία με ενσωματωμένο κάθισμα και
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άβολη θέση χωρίς πλάτες, φιλοξενούσαν αριστερά τα κορίτσια και δεξιά
τα αγόρια - όπως και στην εκκλησία - όλοι ανά δύο, όλα στη θέση τους,
αφού δεν υπήρχε περίπτωση να μετακινήσεις το θρανίο λόγω του μεγάλου
βάρους του. Στη χειρότερη θέση όλων οι τελευταίοι, αφού στη διάταξη
των θρανίων η πρόσοψη του πίσω καθήμενου ήταν πλάτη του μπροστινού
κι έτσι οι τελευταίοι, οι ψηλότεροι, δεν είχαν πλάτη… μέσα σ’ αυτούς κι
εγώ. Ο τεράστιος μαυροπίνακας δίπλα στην υπερυψωμένη έδρα της κυ-
ρίας με την εικόνα του Χριστού από επάνω του, ένας γεωφυσικός χάρτης
της Ελλάδας, ένας της Ευρώπης, και οι δύο από τον «Λουκόπουλο»,
καθώς και διάφορες ζωγραφιές, διακοσμούσαν τους τεράστιους τοίχους. 

Οι χάρτες ήταν πολλοί, θεματικοί και πάντα διαθέσιμοι. Έτσι, υπήρχαν
οι ιστορικοί χάρτες ανάλογα με την περίοδο, οι γεωγραφικοί, οι θρησκευ-
τικοί, οι αρχαιολογικοί κ.ά., οι οποίοι εμφανίζονταν στα αντίστοιχα σχε-
τικά μαθήματα. Τότε, η κυρία ή ο κύριος τους κρεμούσε στον πίνακα,
εικονοποιώντας το μάθημα και επιδεικνύοντας με τον ξύλινο χάρακα, ση-
μεία, πορείες, περιοχές. Περισσότερη εντύπωση μου έκανε πάντα ο Πα-
ραγωγικός Χάρτης. Ένας χάρτης γεμάτος φρούτα και άλλα προϊόντα. Έτσι
μαθαίναμε και γεωγραφικά για τις σταφίδες Κορίνθου, τα πορτοκάλια της
Αργολίδας, τις φράουλες της Μεσσηνίας, το λάδι της Κρήτης, τα ψάρια
του Μεσολογγίου, τα σιτάρια του Θεσσαλικού κάμπου και τόσα άλλα υπέ-
ροχα ελληνικά προϊόντα! Από εκεί θα εμπνεύστηκε ο Κηπουργός το αντί-
στοιχο τραγούδι της Λιλιπούπολης! Τις κρύες μέρες του χειμώνα φρόντιζε
να μας ζεσταίνει μια σόμπα πετρελαίου στη μέση της αίθουσας με ένα
μπουρί που έφτιαχνε μια μεγάλη ορθή γωνία και ξεμύτιζε ασθμαίνοντας
από το δεξί παράθυρο στο προαύλιο. 

Το Αναγνωστικό, τα «Ψηλά βουνά» του Παπαντωνίου, η Πατριδογνω-
σία και η Σπουδή Περιβάλλοντος, η μπλε Γραμματική του Τριανταφυλλίδη,
ήταν τα βιβλία της εποχής, όλα σε πολυτονικό. Τι μπελάς κι αυτός! Δεν
μας έφτανε η οξεία είχαμε και την ψιλή, τη δασεία, τη βαρεία και την πε-
ρισπωμένη… πώς να γλιτώσεις τα λάθη; Ατέλειωτοι γραμματικοί κανόνες,
βραχέα, δίχρονα και μακρά, «…η παραλήγουσα ποτέ δεν περισπάται όταν
η λήγουσα είναι μακρά…!» που λέει και το τραγούδι. Άσε εκείνες τις δα-
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συνόμενες λέξεις: «αβρός, άγιος, αγνός…» να τις μαθαίνουμε «νεράκι».
Τι χαρά κάναμε όταν καταργήθηκε το πολυτονικό! Μια οξεία όπου τονίζε-
ται η λέξη και τελειώσαμε… απλούστατο. Δεν μπορούσαμε τότε να φα-
νταστούμε ότι κάπως έτσι ξεκινούσε η απλοποίηση και η αποδόμηση της
τελειότερης γλώσσας από τους ίδιους τους ομιλούντες της! 

Τετράδια αντιγραφής, ορθογραφίας και καλλιγραφίας συμπλήρωναν
τη γραφική ύλη. Οι τσάντες, συνήθως σε καφέ σκούρο χρώμα, δερμάτινες
κυρίως, κληρονομιά από τους γονείς ή τα μεγαλύτερα αδέλφια - όλα
έπρεπε να συντηρούνται, να διατηρούνται, να κληρονομούνται - είχαν
βάρος. Και καθαρό και απόβαρο… Πάντα γεμάτες, ήταν πολλές φορές
λόγω των κιλών τους, η αιτία για ελαφριά ή και πιο σοβαρή απόκλιση της
σπονδυλικής στήλης από την ίσια κορμοστασιά μας. Μεγάλες και οι κα-
σετίνες, δίπτυχες, τρίπτυχες ή τετράπτυχες με σχέδια και φιγούρες του
Σούπερμαν, του Μπάτμαν και του Σπάιντερμαν, με φερμουάρ και πολλές
θήκες, για να χωράνε ξυλομπογιές, μολύβια Φάμπερ, ξύστρα, γόμα κι έναν
μικρό χάρακα. 

Για να αλλάξεις μολύβι ή ξυλομπογιά έπρεπε να μικρύνει τόσο από το
ξύσιμο που να μην μπορείς να το πιάσεις. Ο πατέρας κάθε χρονιά «έ-
ντυνε» τα βιβλία με διαφανές αυτοκόλλητο κι έπαιρνε θήκες διάφανες για
τα τετράδια για να μη φθείρονται από τη χρήση. Ακόμη κι αυτά σπάνια
πετιούνταν! ‘Όταν δε στα τετράδια της προηγούμενης χρονιάς, στα δικά
μου ή του αδερφού μου, υπήρχαν αρκετές σελίδες άγραφες, τότε σκίζον-
ταν οι γραμμένες και επαναχρησιμοποιούνταν με άλλη ετικέτα τάχα μου
ως 50φυλλα των περίπου… 30 φύλλων! Από τα πολύ γραμμένα τετράδια,
σκίζονταν οι λευκές σελίδες και αποτελούσαν πρόχειρα για πράξεις και
σημειώσεις. Επίσης, ούτε τα βιβλία της προηγούμενης χρονιάς πετάγο-
νταν. Μεταφέρονταν σε χαρτοκιβώτια στην αποθήκη και αποτελούσαν…
αποθήκες γνώσης, πηγές ανατροφοδότησης, ένα συχνόχρηστο άλλοθι
πνευματικής φύσης που κατ’ ουσίαν υποτάσσονταν στο δόγμα της εποχής:
«Τίποτα δεν πετιέται… όλα χρειάζονται»! Ποτέ δε χρειάστηκαν! Ποτέ δεν
ανοίχτηκαν ξανά…!
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