
Τα χρόνια του Γυμνασίου
(1957-1963)

Κάθε πρωί,  στις 7.30,  περίμενα το “πρώτο” λεωφορείο  (πράσινο με “μούρη”), για την Ελευθερούπολη, στην
στάση,  που  ήταν  στον  “δημόσιο”  δρόμο,  περίπου  800  μέτρα,  απ’  το  σπίτι  μας  στο  Χρυσόκαστρο.  Το
λεωφορείο ξεκινούσε, συνήθως, απ’ την Γαληψό ή απ’ την Μουσθένη και μετέφερε, μεταξύ των επιβατών,
που  πήγαιναν  στην  Ελευθερούπολη  και  τους  μαθητές  απ’  όλα  τα  χωριά. Σε  μισή  ώρα  ήμασταν  στην
Ελευθερούπολη (8 χιλιόμετρα απ’ το Χρυσόκαστρο). 

Το μάθημα άρχιζε, στις 8.00 και διαρκούσε ως τις 13.30. Στα διαλείμματα αγόραζα απ’ τον πλανόδιο πωλητή,
που  ερχόταν  στην  αυλή  του  Γυμνασίου,  κουλούρι  ή  τυρόπιτα  ή  κρέμα  μπουγάτσα,  που  μου  άρεσε
περισσότερο. 

Το μεσημέρι, στην επιστροφή για το χωριό, στο λεωφορείο είχε συνήθως, πολύ κόσμο κι εγώ, προσέφερα τη
θέση μου σε κάποιον μεγαλύτερο, όπως έκαναν τότε όλα τα παιδιά. Στεκόμουν όρθιος στο διάδρομο, με την
τσάντα στο δάπεδο, ανάμεσα στα πόδια, κρατώντας τις χειρολαβές των καθισμάτων. Θυμάμαι, όμως, ότι και
ο μπαμπάς προσέφερε, πάντοτε, τη θέση του στις κυρίες και στους ηλικιωμένους. Το εισιτήριο κόστιζε 1.5
δραχμή το “ολόκληρο” και 80 λεπτά το “μαθητικό” (ήταν ένα μακρόστενο χαρτάκι, μπλε για να πας και ροζ για
την επιστροφή) και το έκοβε ο εισπράκτορας, που καθόταν δίπλα στην πίσω πόρτα του λεωφορείου . Έπρεπε
να το έχουμε ως το τέλος της διαδρομής, επειδή το ζητούσε ο ελεγκτής, που ανέβαινε σε κάποια στάση κατά
τη διαδρομή (συνήθως στη στάση της Εξοχής ή των Κηπιών).

Όταν πηγαίναμε ημερήσιες σχολικές εκδρομές με λεωφορείο, έπρεπε να ξεκινήσουμε απ’ το Γυμνάσιο, πολύ
νωρίς, στις 7.30. Γι' αυτό, την προηγούμενη μέρα, μόλις τελείωνα τα μαθήματα, νοίκιαζα ένα ποδήλατο  (1.5
δραχμή το 24ωρο), απ’ το ποδηλατάδικο, που ήταν στην πλατεία, κοντά στον πλάτανο και πήγαινα με αυτό στο
χωριό. Εκτός απ’ τον κουραστικό ανήφορο ως το Ακροβούνι, περίπου 2 χιλιόμετρα απ’ την Ελευθερούπολη,
που  συνήθως  τον  ανέβαινα  με  τα  πόδια,  έχοντας  την  τσάντα  στη  “σχάρα”,  η  υπόλοιπη  διαδρομή  ήταν
απολαυστική.  Όμως,  ένα  μικρό  κομμάτι  του  δρόμου,  περίπου  200  μέτρα,  πριν  απ’  την  διακλάδωση  των
Κηπιών, το περνούσα με τη μεγαλύτερη ταχύτητα που μπορούσα να αναπτύξω. Υπήρχε λόγος. Εκεί, υπήρχε
μια πηγή,  με μεγάλα πλατάνια και ήταν κάπως σκοτεινά.  Αυτοί,  που γνώριζαν καλά το μέρος,  έλεγαν ότι,
“υπήρχαν νεράϊδες”, που μπορούσαν να σου πάρουν τη φωνή... Μια φορά, μάλιστα, που περνούσα από κεί
ξημερώματα για την Ελευθερούπολη, ένιωσα ένα απαλό άγγισμα στα μαλλιά... Ανατρίχιασα ολόκληρος και οι
τρίχες σ' όλο μου το σώμα, πετάχτηκαν όρθιες... Βγάζοντας μια αλλόκωτη κραυγή..., πάτησα όσο πιο δυνατά
μπορούσα  το  pedal...  και  έφθασα  στην  Ελευθερούπολη,  πριν  το  καταλάβω.  Στην  τρελή  αυτή  διαδρομή,
προσπαθούσα  να  βγάλω  κάποιον  ήχο  απ'  το  λαιμό  μου...  και  δεν  μπορούσα...  Όταν  αργότερα  ηρέμησα,
σκέφτηκα ότι, πιθανόν, να είχε πέσει κάποιο πλατανόφυλλο στα μαλλιά μου, από κάποιο δένδρο... Δεν είπα
πουθενά την ιστορία αυτή, αλλά έπαψα να κοροϊδεύω κάποιον, που έλεγε εμπειρίες του, με νεράϊδες...

Το φθινόπωρο του 1957, μετακομίσαμε στην Ελευθερούπολη, για να μη ταλαιπωρούμαι με τη συγκοινωνία.
Αναγκαστικά, όμως και για περίπου 2 χρόνια, πηγαινο-ερχόταν καθημερινά, ο μπαμπάς στο Χρυσόκαστρο.
Αρχικά, νοικιάσαμε τον δεύτερο όροφο ενός παλιού αρχοντικού, του “Στεφάνου”, που είχε μεγάλες τζαμαρίες
και μεγάλο κήπο. Στο σπίτι αυτό, ερχόταν ο κωνσταντινουπολίτης καθηγητής Βεζυργιανίδης απ’ την Καβάλα
και μάθαινε γαλλικά, στην αδελφή μου, στη Νικολέττα Καρακώστα  (συμμαθήτριά μου στο γυμνάσιο) και σε
μένα. Το μάθημα ήταν στις 13.00 και ο καθηγητής, που ξεκινούσε τα μαθήματά του, στις 8.00,  ήταν αρκετά
κουρασμένος και νύσταζε. Μας έβαζε να διαβάσουμε και εκείνος, με κλειστά μάτια, έλεγε κάθε τόσο, “ναι,
τζιέρι μου...”, “ναι, συκώτι μου...”, “ναι, νεφρί μου...”, “ναι, καρδούλα μου...”. Δεν μαθαίναμε και πολλά..., εγώ
έμαθα ότι  το Στέλιος στα γαλλικά λέγεται Etylien...,  αλλά,  όταν,  αργότερα, το είπα με υπερηφάνεια,  στην
καθηγήτρια  των  γαλλικών,  στο  πρώτο  έτος  στο  Πανεπιστήμιο,  εκείνη,  έξαλλη,  μου  απαγόρευσε  να  το
ξαναπώ... Πάντως, η μαμά ζήτησε να αλλάξουμε την ώρα του μαθήματος, αλλά δεν υπήρχαν διαθέσιμες ώρες,
πιο νωρίς το πρωί και έτσι, σταματήσαμε τα γαλλικά στο σπίτι.

Το 1960, μετακομίσαμε στο σπίτι του “Βαβατζάνη”, ένα καινούργιο, ισόγειο διαμέρισμα, στην αρχή της οδού
Παπαχρηστίδη, απέναντι απ’ το σπίτι του γιατρού Ασλάνη, αλλά ήταν κάπως σκοτεινό και υγρό.



Τον  επόμενο  χρόνο,  πήγαμε  στο  σπίτι  του  “Γοργία”,  ένα  υπερυψωμένο,  ισόγειο  διαμέρισμα  στην  οδό
Αμερικανών 3, έναν ήσυχο δρόμο, παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ κοντά στο κέντρο της Ελευθερουπόλεως,
που οδηγούσε σε δυο τεράστια, κλειστά, καπνεργοστάσια (παλιότερα, η Ελευθερούπολη, όπως και η Καβάλα,
ήταν καπνεργατικό κέντρο). Εκεί, μείναμε αρκετά χρόνια. 

Η εξώπορτα του σπιτιού οδηγούσε σε ένα μακρόστενο σαλόνι, με δυο πόρτες. Μία για το μπροστινό δωμάτιο,
που επικοινωνούσε με το υπνοδωμάτιο και μία, στην εσωτερική πλευρά, για την κουζίνα, που επικοινωνούσε
με το πλυσταριό και το υπνοδωμάτιο. Στο πλυσταριό, ήταν η τουαλέτα και η πόρτα, που οδηγούσε στη σκάλα
του υπογείου, όπου αποθηκεύαμε τα ξύλα το χειμώνα. Κάθε φθινόπωρο, έριχνα απ’ τα κάγκελα του φεγγίτη,
κοντά στα σκαλοπάτια της εισόδου, ένα-ένα, 2 τόννους, κομμένα ξύλα και μετά, πήγαινα στο υπόγειο και τα
τοποθετούσα, πάλι ένα-ένα, σε στίβα δίπλα στον τοίχο. 

Στη δεξιά πλευρά του σπιτιού, σε απόσταση περίπου 5 μέτρων, ήταν το διώροφο σπίτι του Δήμου Δημάδη,
δημάρχου Ελευθερουπόλεως για 16 χρόνια,  όπου έμενε με τη σύζυγό του,  Μαρούλα,  και  την ανύπαντρη
αδελφή του, τη Ντρούλα, που ξεχώριζαν και οι δυο, για την αριστοκρατική τους εμφάνιση. Δεν είχαν παιδιά.
Απέναντι απ’ το σπίτι, υπήρχε το κτίριο μιας παλιάς αποθήκης και δεξιότερα, το σπίτι, όπου έμενε η, τότε, νέα
οικογένεια του Λάμπρου και της Τασούλας Τουφεξή, που, αργότερα, απέκτησαν τέσσερα παιδιά. Τον Μάκη,
τον Αλέξη, την Τίνα και τη Σοφούλα. Η Τασούλα ήταν απ’ τη Θεσσαλονίκη και είχε έναν αδελφό, πιλότο, τον
Φίλη. Στο πίσω μέρος του σπιτιού, τόσο το μικρό παράθυρο της κουζίνας, όσο και το μεγάλο παράθυρο του
πλυσταριού,  έβλεπαν  στον  κήπο  του  σπιτιού  ενός  συμμαθητή  μου,  του  Λάκη  Καραγιώργου,  που  έπαιζε
κοντραμπάσο στη Μπάντα των Προσκόπων, καθώς και στην αυλή του οικογενειακού σπιτιού ενός καθηγητή
μου στο Γυμνάσιο, του Γιώργου Ζάννη.

Το 1958,  το  κτίριο  του Γυμνασίου,  κρίθηκε  ακατάλληλο και  κατεδαφιστέο και  γι  αυτό,  μετακομίσαμε και
κάναμε μάθημα στις αίθουσες του 1ου Δημοτικού Σχολείου, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. 

Στο  Γυμνάσιο,  ήμουν  “μαθητής  του  13”...,  δεν  διάβαζα  πολύ...  Θυμάμαι,  έγραφα  όμορφες  εκθέσεις,  αλλά
μικρές..., μισή σελίδα... Για να βελτιώσω το λεξιλόγιό μου, ο μπαμπάς, μου αγόραζε διάφορα βιβλία, όπως την
“Ανθολογία διηγημάτων”, το “Χωρίς Οικογένεια” του Έκτωρος Μαλό, που μου άρεσε πολύ, το δίτομο “Οι Άθλιοι”
του Βίκτωρος Ουγκώ, που το διάβαζα και  αργότερα,  ως φοιτητής...  Πιο πολύ μου άρεσαν,  τα  “Κλασσικά
Εικονογραφημένα”, τα διηγήματα και τα μυθιστορήματα του περιοδικού “Γυναίκα”, που έπαιρνε η μαμά κ.ά. 

Απ’ τα μαθήματα, μου άρεσαν, κάπως, τα Λατινικά (με την απαραίτητη μετάφραση), η Κοσμογραφία, η Φυσική
και  τα  Φιλοσοφικά.  Μέτρια,  τα  Αρχαία  (με  μετάφραση), τα  Νέα Ελληνικά,  η  Τριγωνομετρία και  η  Χημεία.
Αδιαφορούσα για τα Θρησκευτικά και την Ιστορία και αντιπαθούσα τα Μαθηματικά, παρά το γεγονός ότι στην
τρίτη τάξη (λεγόταν 5η Τάξη), ήταν το μοναδικό μάθημα, που πήρα 20! Μου άρεσε η άλγεβρα..., πιθανόν, επειδή
το 1958, άρχισα Φροντιστήριο μαθηματικών με τον Παναγιώτη Δραγανίδη και επιπλέον, τη χρονιά εκείνη,
ήλθε η νέα καθηγήτρια μαθηματικών, η Άννα Νάνσυ, που ήταν νέα, ξανθιά και ντυνόταν πολύ εντυπωσιακά... 

Φροντιστήριο μαθηματικών Παναγιώτη
Δραγανίδη, 1960 (Ελευθερία Βαρδαλή, 
Στέλιος Χαραλαμπίδης, Νίκη Χωλίδου, 
Νικολέττα Καρακώστα, Χρυσούλα 
Καραγιώργη, Χρυσάνθη Παναγιώτου).

Κάναμε  Φροντιστήριο,  18.00-20.00

και μετά, συνόδευα τη Νίκη και τη
Χρυσάνθη,  στα  σπίτια  τους.
Πρώτα τη Χρυσάνθη και μετά, τη
Νίκη,  που  έμενε,  όπως  κι  εγώ,
κοντά  στο  κέντρο,  όπου  όμως,
“περιπολούσαν” καθηγητές, επειδή
η  κυκλοφορία  για  τους  μαθητές,
επιτρέπονταν  ως  τις  20.00.  Όταν
συναντούσαμε  καθηγητές,  τους
χαιρετούσα βγάζοντας το πηλίκιο
και η Νίκη κρυφογελούσε, επειδή
της φαινόταν αστείο...



Το 1959, ο μπαμπάς μετατέθηκε στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερουπόλεως, όπου πήγαινε και η αδελφή μου, 
η Άννα. Στο Σχολείο αυτό, έγινε διευθυντής και έμεινε ως το 1971, που συνταξιοδοτήθηκε.

Εκδρομή στις “2 βρύσες”, το 1959 
(από αριστερά, κάποιος που χαιρετούσε στρατιωτικά, συστηματικά, σε όλες τις φωτογραφίες, Καρυδάς Στράτος, Χαραλαμπίδης Στέλιος,

άγνωστος, Τσελεπής Δημήτρης, Ντουμάνης Παντελής, άγνωστη, Ευθυμιάδης Κώστας, Κονδυλίδου Μαρία, Αναστασιάδου Σοφία,
Ευαγγέλου Ρίτσα, Σελβιαρίδου Σημέλα, Χωλίδου Νίκη, Παναγιώτου Χρυσάνθη, Ασβεστά Λίτσα, άγνωστη και Βακιρτζή Ελένη).

Στις 5 Ιουνίου 1959, πήγαμε εκδρομή με το Γυμνάσιο στη Θάσο, με το καΐκι “Απόστολος”.  Κατά την επιστροφή,
η  μηχανή  του  καϊκιού  χάλασε  και  ακινητοποιηθήκαμε  μεσοπέλαγα,  μεταξύ  Θάσου  και  Καβάλας.  Η  ώρα
περνούσε, το καΐκι “έμπαζε” νερά, οι χειροκίνητες αντλίες δούλευαν συνεχώς, τα κορίτσια έκλαιγαν, η αγωνία
των  καθηγητών  κορυφωνόταν  και  τα  αγόρια...,  σκυμμένα  στις  πλευρές  του  καϊκιού,  αφήναμε  χάρτινα
βαρκάκια στην επιφάνεια της θάλασσας, που είχε πλησιάσει στα 50-60 εκατοστά... Η Ιατρίδου, με δάκρυα στα
μάτια και  με την αγωνία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της,  ρωτούσε τα παιδιά,  αν είμαστε καλά κι  εμείς
κρυφογελούσαμε... Ευτυχώς, ήταν ένα πολύ ήρεμο απόγευμα και δεν είχε καθόλου κύμα... Ύστερα από 2-3
ώρες μας πλησίασε το Ferry, που πήγαινε στην Καβάλα και μας τράβηξε με ένα σχοινί ως έξω απ’ το λιμάνι,
όπου, όμως, το σχοινί έσπασε και το Ferry…, δεν γύρισε να μας πάρει! Μείναμε πάλι ακίνητοι, 500 μέτρα έξω



απ’ το λιμάνι... Η αγωνία μας μετριαζόταν απ’ την μαγευτική θέα της νυχτερινής Καβάλας... Γύρω στις 22.00,
φάνηκε στην είσοδο του λιμανιού, μια βάρκα με κουπιά, να λάμνει αργά προς το μέρος μας... Όταν έφθασε
κοντά μας, έριξε ένα σχοινί και μας τράβηξε αργά-αργά μέσα στο λιμάνι… Μια “ναυτική” περιπέτεια που τη
θυμόμαστε όλοι και περισσότερο, οι καθηγητές...

Άρχισα να ασχολούμαι με τη φωτογραφία. Συνήθως, στις εκδρομές έβγαζα τις φωτογραφίες της τάξης. 
Πρώτα, χρησιμοποιούσα μια φωτογραφική μηχανή, Kodak, κουτί, που είχε πάρει ο μπαμπάς, νομίζω το 1937, 
με κουπόνια της εφημερίδας “Μακεδονία”.

Χριστούγεννα του 1959. Η δευτέρα τάξη πριν απ’ τον έρανο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Απ’ τον Χειμώνα του 1959, τα κυριακάτικα απογευματινά, ερχόταν και με φώναζε απ’ το σπίτι ο συμμαθητής
μου, Παντελής Ντουμάνης. Έπειτα, παίρναμε και τον Τάκη Ξυδά και αρχίζαμε τις βόλτες, απ’ τη “Μπουζίνα”, ως
το εξοχικό κέντρο,  που ήταν στο άλλο άκρο της Ελευθερούπολης...  Πάνω-κάτω, πάνω-κάτω...,  αμέτρητες
φορές.  Γύρω  τις  18.00,  άρχιζε  η  “βόλτα”.  Μικρές  ή  μεγάλες  παρέες,  άνδρες,  γυναίκες,  παιδιά,  αγόρια  και
κορίτσια,  με  τα  “κυριακάτικά  τους”,  βολτάριζαν  στον  κεντρικό  δρόμο,  γελώντας,  κουτσομπολεύοντας,
συζητώντας και σπρώχνοντας ο ένας τον άλλον. Τα αυτοκίνητα συντόνιζαν την ταχύτητά τους ανάλογα  (μη
έχοντας  τη  δυνατότητα να προχωρήσουν γρηγορότερα).  Στη “βόλτα”  εκδηλώνονταν και  οι  πρώτες  ενδείξεις
ενδιαφέροντος μεταξύ αγοριών και  κοριτσιών, με λοξές ματιές,  κρυφά γελάκια,  δειλά νεύματα και  αθώα
ακουμπήματα... Κάθε φορά, που συναντούσαμε κάποιον καθηγητή, βγάζαμε το πηλίκιό μας χαιρετώντας τον,
όσες  φορές κι  αν τον συναντούσαμε το ίδιο  απόγευμα...,  για  σιγουριά,  επειδή υπήρχε το ενδεχόμενο να
αποβληθούμε  απ'  το  σχολείο  την  επομένη,  με  το  αιτιολογικό  ότι  “δεν  χαιρετίσαμε  Καθηγητή”.  Βέβαια,  οι
καθηγητές απέφευγαν τη “βόλτα”,  επειδή ήταν αναγκασμένοι να χαιρετούν,  δεκάδες παιδιά,  σε κάθε τους
βήμα. Στις 20.00 φεύγαμε απ’ τη “βόλτα” και πηγαίναμε για κορνέ ή για λουκουμάδες ή για γαλακτομπούρεκο
στη  “στοά  Νάτσιου”,  στο  ζαχαροπλαστείο  του  Κουκμά  ή  στου  Παρδάλη,  αν  βρίσκαμε  τραπέζι...  Μετά,
πηγαίναμε στα δρομάκια της ενορίας του Αγίου Ελευθερίου και της “Μπουζίνας”, όπου δεν κυκλοφορούσαν
καθηγητές και παίζαμε φυσαρμόνικα (Piccolo)... O Τάκης έκανε ωραίο “βιμπράτο” κι εγώ, προσπαθούσα, ενώ ο
Παντελής,  σιγοτραγουδούσε...  Γύρω  στις  21.00,  που  ήταν  το  όριο  για  την  κυκλοφορία  των  μαθητών  τις
Κυριακές και τις γιορτές, λέγαμε καληνύχτα και πηγαίναμε στα σπίτια μας...

Τα καλοκαίρια, για ένα μήνα, οι γονείς μου, με έστελναν να εργαστώ σε διάφορους επαγγελματίες, για να
μαθαίνω πως “βγαίνουν” τα χρήματα. 



Έτσι, το καλοκαίρι του 1958, ήμουν για ένα μήνα, στο τυπογραφείο “Αφοι Σιδηρόπουλοι”, όπου αρχικά, έμαθα
τα  τυπογραφικά  στοιχεία  και  μετά,  στοιχειοθεσία.  Δεν  ήταν  ιδιαίτερα  δύσκολα,  ήταν  όμως  πολύ
μουντζούρικα. Παρ' όλο, που φορούσα ολόσωμη φόρμα, γινόμουν μαύρος απ' την κορυφή ως τα νύχια. Η
σινική μελάνη έμπαινε μέσα στους πόρους του δέρματος και δεν έφευγε με τίποτε... Μόνο, την Κυριακή, όταν
“μούλιαζα” στη θάλασσα... Τελικά, ανέλαβα τα διαφημιστικά φυλλάδια των κινηματογράφων. Μου έδιναν το
κείμενο, έκανα τη στοιχειοθεσία και εκτύπωνα τα κόκκινα, πράσινα, κίτρινα διαφημιστικά φυλλάδια, σε μια
παλιά χειροκίνητη μηχανή, για γερά μπράτσα. Όταν γύριζα στο σπίτι, ήμουν κατάμαυρος και κατάκοπος, αλλά
και περήφανος, που μπορούσα να πω λεπτομέρειες για την ταινία. Κάθε Σάββατο κέρδιζα το χαρτζιλίκι της
εβδομάδος και δεν χρειαζόταν να ζητήσω απ' τον μπαμπά. 

Το καλοκαίρι  του 1959,  δούλεψα στο παντοπωλείο του Γιάννη Αλβανού.  Έμαθα να ζυγίζω με οκάδες  και
υποβαθμίσεις της οκάς, όσπρια, ρύζι, ζάχαρη, πατάτες, σιμιγδάλι, τυρί κ.ά., στη ζυγαριά με τα δράμια, ενώ τα
τσουβάλια με τα εμπορεύματα, τα ζύγιζα στην πλάστιγγα. Η δυσκολία ήταν να υπολογίσω, πόσο κοστίζουν,
π.χ. τα 125 δράμια σιμιγδάλι, όταν η οκά (400 δράμια) κόστιζε 1,5 δραχμή! Αυτά, τα υπολόγιζε, αμέσως, ο κυρ
Γιάννης και μάλιστα, χωρίς αριθμομηχανή! Κάποτε, μου εξήγησε πως γίνεται, αλλά δεν κατάλαβα τίποτε. Για
μένα,  το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν,  να σπρώχνω το καροτσάκι με τις παραγγελίες και να περνώ απ' το
κέντρο  της  Ελευθερούπολης...  Ντρεπόμουν τους  συμμαθητές  μου,  που με  έβλεπαν  και  μετά,  σίγουρα  με
κορόϊδευαν... Το ξεπέρασα, όμως, γρήγορα, μετά μια συζήτηση που είχα με τη μαμά... 

Το καλοκαίρι  του 1960,  δούλεψα στο παντοπωλείο του Γιώργου Παπακωνσταντίνου,  που ήταν θείος  του
Γιάννη Αλβανού. Το παντοπωλείο δεν ήταν τόσο κεντρικό, όσο του Αλβανού και είχε λιγότερη πελατεία. Ο
κύριος Γιώργος είχε παραμορφωτική αρθρίτιδα στα χέρια και ποδάγρα και συνήθως, καθόταν στο γραφειάκι
του.  Ήταν  πολύ  μεθοδικός  και  το  κατάστημά  του έλαμπε  από  καθαριότητα.  Μου  ανέθεσε,  όλα  τα  χύμα
προϊόντα, όπως ζάχαρη, ρύζι, φακές, ρεβίθια, φασόλια, πατάτες, λάδι και κυρίως, το βούτυρο αγελάδος και
τη φυτίνη. Κάθε φορά που έβαζα βούτυρα με τη σπάτουλα στη λαδόκολλα, έπρεπε μετά, να πλένω τα χέρια
μου.  Έχοντας  μεγαλύτερη  εμπειρία,  δεν  αντιμετώπιζα  δυσκολίες,  εκτός  απ’  τους  υπολογισμούς.  Φώναζα,
“κύριε, Γιώργο, έβαλα 120 δράμια φυτίνη..., 2 οκάδες πατάτες..., 100 δράμια ζάχαρη...”, κι εκείνος, στο γραφειάκι
του, υπολόγιζε και έπαιρνε τα χρήματα απ' τον πελάτη, αν και συνήθως, ο πελάτης έλεγε, “γράφ’ τα” και του
έδινε το “τεφτεράκι” του. Τότε, ο κυρ Γιώργος, έγραφε την οφειλή στο “τεφτεράκι” του πελάτη και στο βιβλίο
το δικό του και  στο τέλος  του 15θημέρου ή του μήνα,  ο  πελάτης  πλήρωνε τα  “χρωστούμενα”  και  ο κυρ
Γιώργος, τα έσβηνε. Έτσι, κάναμε κι εμείς. Ο μπαμπάς πλήρωνε τον μπακάλη, κάθε 2 βδομάδες, που έπαιρνε
το “15θήμερο”.

Το Καλοκαίρι, τα κυριακάτικα πρωϊνά, μετά την εκκλησία, πηγαίναμε με τους φίλους στην Ηρακλείτσα, για
κολύμπι. Κολυμπούσαμε στην πίσω παραλία, στην “ανδρική”. Συνήθως, όταν φθάναμε, ήταν ήδη ξαπλωμένος
μέσα στη θάλασσα, με το ένα πόδι πάνω στο άλλο, ο μπαρμπα-Γιώργος Τουφεξής, ο πατέρας του Λάμπρου
Τουφεξή... και κοιμόταν! Ως το μεσημέρι, τα θαλασσινά ρεύματα τον πήγαιναν βαθιά, σχεδόν ως το μισό της
απόστασης με το νησάκι, απέναντι. Εμείς, κολυμπούσαμε στα ρηχά και κάναμε βουτιές απ' τα βραχάκια. Το
μεσημέρι, γύρω στις 13.00, γυρνούσα στο σπίτι. Έκανα μπάνιο και τρώγαμε το “κυριακάτικο” φαγητό, που ήταν,
συνήθως,  κοκκινιστό με πιλάφι ή κοτόπουλο με πατάτες ή γκιουβέτσι στο φούρνο και  μου άρεσε πολύ...
Μετά,  αποχαυνωμένος  και  απ'  την  καλοκαιρινή  ζέστη,  απολάμβανα  τον  απογευματινό  ύπνο  ως  τις  18. 00,
έτρωγα κολατσιό, έπαιζα λίγο με την Άννα και ετοιμαζόμασταν, για τον υπαίθριο κινηματογράφο. Πηγαίναμε,
στον “επάνω” κινηματογράφο, στον “Ορφέα”, που ήταν μικρός, αλλά πολύ όμορφος, γεμάτος με πρασινάδες
και λουλούδια ή στον “κάτω”, στο “Ρεξ”, που ήταν μεγάλος, αλλά χωρίς φυτά. Ξεκινούσαμε απ’ το σπίτι γύρω
στις 20.00. Η μαμά και ο μπαμπάς αγκαζέ, η Άννα δίπλα στη μαμά κι εγώ, δίπλα στον μπαμπά... Το έργο άρχιζε
στις 21.30, μόλις σκοτείνιαζε. Στο διάλειμμα αγοράζαμε πορτοκαλάδες, σπόρια, φιστίκια κ.ά., απ' τον πωλητή,
που περνούσε στον διάδρομο...  Μια φορά, ο μπαμπάς, αντί  να φωνάξει στον πωλητή, “μια πορτοκαλάδα”,
φώναξε, “μια πορτοκάλα, παρακαλώ...” και από τότε, τον πειράζαμε, λέγοντας, “Μπαμπά, θέλω μια πορτοκάλα!”
και γελούσαμε...

Μια Κυριακή, στο τέλος του Καλοκαιριού στην Ηρακλείτσα, θέλησα να κάνω την “τελευταία βουτιά για φέτος”.
Παίρνοντας φόρα απ’ την παραλία βούτηξα...  και  σύρθηκα με το πρόσωπο στην άμμο...  Όταν σηκώθηκα,
έτρεχε από παντού αίμα... Είχα γδάρει το σαγόνι, τα χείλη, το μάγουλο, τη μύτη, το μέτωπο, τον έναν ώμο...,
ευτυχώς όχι βαθιά. Με τύλιξαν σε μια πετσέτα και επιστρέψαμε, άρον-άρον στην Ελευθερούπολη. Πήγαμε
κατ' ευθείαν στο φαρμακείο και ο φαρμακοποιός με πασάλειψε με ιώδιο. Όταν τελείωσε, μου λέει, “σε έκανα
τέλειο ερυθρόδερμο!” Αυτό, που με στεναχωρούσε πιο πολύ, ήταν ότι το απόγευμα, θα ερχόταν η ξαδέλφη μου
η Βίκη απ’ τους Τοξότες και δεν ήθελα να με δει έτσι... Το απόγευμα, ήλθε η Βίκη. Το πρόσωπό μου συνέχισε
να είναι “ερυθρόδερμου” και επιπλέον, είχε πρηστεί... Όλοι γελούσαν με την “τελευταία” μου βουτιά, αλλά αυτό
δεν μας εμπόδισε να πάμε στον “Ορφέα” να δούμε την ελληνική ταινία...



Από μικρό, μου άρεσαν πολύ τα αυγά...,  “χτυπητά” με ζάχαρη, τηγανητά, βραστά, ομελέτα με πατάτες..., όχι,
όμως, ωμά... Το Πάσχα του 1960, είχα αναστατώσει τους δικούς μου, όταν διαπίστωσαν, πως είχα αδειάσει τη
πιατέλα με τα κόκκινα αυγά... Είχα φάει 15 την “πρώτη μέρα” και 14, τη δεύτερη μέρα του Πάσχα. Συνολικά, 29
αυγά  σε  2  μέρες...  Ήταν  έτοιμοι  να  πάμε  στο  νοσοκομείο  να  μου  κάνουν  πλύση  στομάχου,  αλλά  τους
διαβεβαίωνα, ότι νιώθω πολύ καλά και δεν θα ξανάγγιζα αυγό, ολόκληρο το Πάσχα. Έτσι, αρκέστηκαν να με
παρακολουθούν...

Το 1960, την παραμονή του δεκαπενταύγουστου, πήγαμε με τον μπαμπά, στην “Παναγία Σουμελά”, στο Βέρμιο.
Είχε πάρα πολύ κόσμο και κοιμηθήκαμε στο πλάτωμα, μπροστά στην εκκλησία  (το μοναδικό κτίσμα, τότε),
κάτω απ’ τ' αστέρια, τυλιγμένοι με κουβέρτες, επειδή φυσούσε πολύ δυνατός αέρας.

Απ’ τις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου κάναμε συνεχώς διαδηλώσεις και συλλαλητήρια κατά των άγγλων, που
βασάνιζαν και εκτελούσαν του κύπριους αγωνιστές, όπως τον Αυξεντίου και τον Δημητρίου. Αντιπαθούσα τα
αγγλικά και τους εγγλέζους κι έτσι, στις αρχές του 1961, αποφάσισα να μάθω γερμανικά, στην Frau Thekla,
που  ήταν  γερμανίδα,  παντρεμένη  με  έλληνα.  Πήγαινα  στο  σπίτι  της  Frau  Thekla,  που  ήταν  στον  δρόμο
πηγαίνοντας στην “Μπουζίνα”,  δυο φορές τη βδομάδα και μου άρεσε πολύ,  που η Frau Thekla,  φορούσε
κολόνια, γιασεμί.

Το  1961,  όταν  μετακομίσαμε  στο  σπίτι  του  “Γοργία”,  η  μαμά  άρχισε  πάλι  τη  ραπτική,  όπως  και  στο
Χρυσόκαστρο. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, άρχισαν να έρχονται στο σπίτι  μαθήτριες για να μάθουν
κοπτική-ραπτική, όπως η Ρούλα Χωλίδου, η Ελένη και η Καίτη Ασλάνη, που ήταν πολύ όμορφη (μελαχρινή με
πράσινα μάτια), η Τρούλα Παπακωνσταντίνου κ.ά.

Θυμάμαι, της μαμάς άρεσε το τραγούδι, “Θα κλέψω τα τριαντάφυλλα” του Μίμη Πλέσσα, που πήρε το δεύτερο
Βραβείο στο Φεστιβάλ της Βαρκελώνης το 1960, με ερμηνευτή τον Αλέκο Πάντα. Ένα πρωί, που κοιμόταν,
έβαλα  το  ραδιόφωνο  κάτω  απ’  το  κρεβάτι  της  και  μόλις  το  τραγούδι  άρχισε,  το  άνοιξα,  έτσι  ώστε  να
ακούγεται πολύ απαλά και έφυγα. Η μαμά ξύπνησε,  χωρίς να μπορεί να καταλάβει από που ακούγεται η
μουσική... 

Το  1961,  ανήμερα  Πάσχα,  καθίσαμε  το  μεσημέρι  στο  πασχαλινό  τραπέζι,  όταν  κάποιος  χτύπησε  την
εξώπορτα...  Σηκώθηκε  η  μαμά  να  δει  “ποιος  είναι  πασχαλιάτικα”  κι  εμείς,  περιμέναμε  να  γυρίσει,  για  να
αρχίσουμε να τρώμε...  Ήταν  η  Θοδωρούλα,  η  “τρελή της  Ελευθερούπολης”!  Μια  γυναίκα απροσδιόριστης
ηλικίας, που ζούσε μόνη της. Χαιρετούσε στο δρόμο τους πάντες, όσες φορές κι αν τους συναντούσε στη
διάρκεια της μέρας. Εμείς, τα παιδιά, κάναμε πως δεν την βλέπαμε και την αποφεύγαμε. Τις γιορτές, συνήθιζε
να χτυπάει κάποια πόρτα και να κάθεται για φαγητό. Και νάτην τώρα, πασχαλιάτικα, να στέκεται στην πόρτα,
σαν  να  την  έχουμε  προσκαλέσει...  Ήταν  ντυμένη  “με  τα  καλά  της”,  πασαλειμμένη  με  κραγιόν  και
παρφουμαρισμένη με ένα εμετικό άρωμα. Η μαμά μου, χαμογελώντας, της είπε να περάσει μέσα, να βγάλει το
παλτό της, να αφήσει την τσάντα της και να καθίσει στο τραπέζι... Της σέρβιρε το φαγητό και αρχίσαμε να
τρώμε. Μετά βίας συγκρατιόμουν να μη φύγω απ' το τραπέζι. Δεν θυμάμαι να είπαμε πολλά λόγια τρώγοντας.
Όταν τελειώσαμε, τσουγκρίσαμε αυγά και η Θοδωρούλα σηκώθηκε να φύγει... Η μαμά, της έδωσε αυγά και
τσουρέκι να πάρει μαζί της και τη συνόδεψε ως την εξώπορτα... Όταν γύρισε, άρχισα να παραπονιέμαι, που
μας χάλασε το πασχαλινό τραπέζι...  Η μαμά άκουγε και δεν μιλούσε.  Μετά,  είπε ήρεμα. “Ξέρετε,  με ποιον
φάγαμε σήμερα;” “Με την τρελή, τη Θοδωρούλα!” της απάντησα νευριασμένος. “Όχι”, μου είπε, “στο τραπέζι
μας, σήμερα, ήταν η Παναγία, που μόνη, φτωχή, δυστυχισμένη και πεινασμένη, δεν είχε που να πάει και τα βήματά
της την οδήγησαν στην πόρτα μας”.  Τέτοια ήταν η μαμά...  Δεν ήταν θρήσκα, ούτε πήγαινε στην εκκλησία...
Βοηθούσε όμως, όποιον μπορούσε και μάλιστα κρυφά, επειδή έλεγε, πως “δεν πρέπει να ξέρουν, όταν βοηθάς,
ακόμη κι αυτός που βοηθιέται...”.

Στις 6 Ιουνίου 1961, πήγαμε εκδρομή στη Θάσο...
(αυτή τη φορά με Ferry-Boot..., όχι με καΐκι...).



Το φθινόπωρο, αγόρασα το “Stern”, για να εξασκηθώ στα γερμανικά. Εκεί,
στις τελευταίες σελίδες, βρήκα μια διαφήμιση της φινλανδικής εφημερίδας
“Suomi” κι αποφάσισα να ζητήσω αλληλογραφία με παιδιά της ηλικίας μου,
απ’  τη  Φινλανδία,  στα  γερμανικά.  Σε  3  βδομάδες,  έλαβα  67  γράμματα,
κυρίως από κορίτσια. Απάντησα σε 4, που είχαν τα καλύτερα γερμανικά.
Άρχισα να αλληλογραφώ με την Tuula Uutela, απ’ το Sievi As, ένα μικρό
χωριό στην κεντρική Φινλανδία. Η Tuula δεν μου είχε στείλει φωτογραφία.
Μου είχε  γράψει,  όμως,  ότι  θα μου έστελνε,  αν διαπίστωνε ότι  έχουμε
κοινές απόψεις… Αλληλογραφήσαμε για περισσότερο από 15 χρόνια και
μου έστειλε  πολλές  φωτογραφίες...  Θυμάμαι  και  μια  πρόταση,  που μου

έμαθε: “Minä olen kreikkalainen ja rakastan Kreikka” (“είμαι έλληνας και αγαπώ την Ελλάδα”).

Εκδρομή στο Ακροβούνι τον Φεβρουάριο του 1962 (Άγγελος 
Ρουκουνάκης, Χρυσάνθη Παναγιώτου, Γιώργος Καλλιπολίτης, 
Στέλιος Χαραλαμπίδης, Λίτσα Ασβεστά και καθιστοί, Χρήστος 
Λακερδακίδης, Δημοσθένης Τιμοθέου, Θόδωρος Παράσχου,
Μαρίκα Κονδυλίδου και Σημέλα Σελβιαρίδου).

Χριστουγεννιάτικες κάρτες,
με σινική μελάνη και χρυσόσκονη, που

ζωγραφίζαμε τις παραμονές των
Χριστουγέννων, στο σπίτι του Άγγελου

Ρουκουνάκη, η Νέλλη, η Ρίτα, ο Άγγελος κι εγώ,
για να τις πουλήσουμε και να συγκεντρώσουμε

χρήματα για την 5ήμερη σχολική εκδρομή της 8ης,
τον Ιούνιο του 1963.


