Αναμνήσεις απ’ το Γυμνάσιο
(1957-1963)
Θυμάμαι τους καθηγητές, που είχαμε στις διάφορες τάξεις του Γυμνασίου, με νοσταλγία… Oι μικρές
διακυμάνσεις στα συναισθήματα που ένιωθα γι’ αυτούς, ατομικά, τότε, έχουν εξομαλυνθεί απ’ τον χρόνο...

Θυμάμαι τους θεολόγους, Φωτεινή (Φώτα) Ιατρίδου και Θόδωρο Τσιμπρικίδη, τους μαθηματικούς,
Παναγιώτη Σαρβάνη, Ανδρέα Νικολαΐδη και Άννα Νάνσυ, τους φυσικούς, Ιωάννα Σωτηρέλη και Ευαγγελία
Παρασκευά, των γαλλικών, Μαρία Εμινίδου και Θεοδώρα Σοφιανού, τους γυμναστές, Γιάννη Περδικά, Γιάννη
Βούρο και Ελένη Αθανασοπούλου, τους φιλόλογους, Γιάγκο Τσορλίνη, Ευστάθιο Αναστασιάδη, Μελέτη
Δρετουλάκη, Μαρία Παπακυριακού, Μαρία Καραβολάνη, Φοίβη Τόγια, τον Γυμνασιάρχη Γεώργιο Τσάκωνα (η
κόρη του, Ρίτα, ήταν συμμαθήτριά μας) και τον Γιώργο Ζάννη, που ήταν απ’ την Ελευθερούπολη και έμενε πίσω
απ’ το σπίτι μας, δίπλα στο σπίτι του Λάκη Καραγιώργη.

Ορισμένοι από τους καθηγητές του Γυμνασίου Ελευθερουπόλεως, το 1957-1963
(από αριστερά, όρθιοι: Νικολαΐδης Ανδρέας-μαθηματικός, Σωτηρέλη Ιωάννα-φυσικός, Αθανασοπούλου Ελένη-γυμνάστρια, Αναστασιάδης
Ευστάθιος-φιλόλογος, Παρασκευά Ευαγγελία-φυσικός, Ζάννης Γεώργιος-φιλόλογος, Δρετουλάκης Μελέτιος-φιλόλογος
και καθιστοί: Εμινίδου Μαρία-φιλόλογος, Καραβολάνη Μαρία-φιλόλογος, Τσάκωνας Γεώργιος-φιλόλογος-Γυμνασιάρχης, Σοφιανού
Θεοδώρα-Γαλλικών, Παπακυριακού Μαρία-φιλόλογος)

Ο Γιάγκος Τσορλίνης ήταν ψηλός, λεπτός και, όταν περπατούσε, έγερνε έντονα, απ’ τον ένα
ώμο. Όταν παρέδιδε μάθημα, αμφιταλαντεύονταν, κάνοντας ισορροπία, στην άκρη της
έδρας, ενώ με το αριστερό του χέρι κρατούσε το ανοιχτό βιβλίο και με το δεξί, στριφογύριζε
ένα απ’ τα κουμπιά του σακακιού του. Ολόκληρη η τάξη ήταν προσηλωμένη στο χέρι αυτό.
Μόλις το κουμπί κοβόταν, κάτι που συνέβαινε κάθε 2-3 μέρες (τόσο άντεχε η κλωστή),
σταματούσε έκπληκτος την παράδοση του μαθήματος, κοίταζε το κουμπί και έλεγε: “ωχ,
αυτό κόπηκε..., πρέπει να το ράψω!” Είχε ήπιο χαρακτήρα και συχνά, τον εκμεταλλευόμασταν,
ξεπερνώντας τα επιτρεπτά όρια. Όταν ήμασταν στην 3η τάξη, ο Γιώργος Παπαδάτος, γιος του,
τότε, διοικητή του συντάγματος, είχε την έμπνευση, όσοι καθόμασταν στα θρανία της
τελευταίας σειράς, να πούμε ένα “μπέεεεεεεε”, ο ένας μετά τον άλλον, έτσι ώστε ο ήχος να μετακινείται και να
μην εντοπίζεται ο ένοχος. Ο καϋμένος ο Τσορλίνης έψαχνε να βρει “που είναι αυτός ο χαμένος, που βελάζει”...
Βέβαια, όταν τον πείραζαν οι συνάδελφοί του και του έλεγαν, “πως τα πας με τα παιδιά;”, τους απαντούσε, “τα
έκανα αρνάκια!”. Μια χειμωνιάτικη Πέμπτη στην ογδόη, που είχαμε απογευματινό μάθημα, ξεβιδώσαμε
ελαφρά τη μοναδική λάμπα της αίθουσας, η οποία βέβαια, δεν άναψε, όταν ο Τσορλίνης, μπαίνοντας στην
αίθουσα, γύρισε τον διακόπτη. Έστειλε, κάποιον να αγοράσει λάμπα, ο οποίος όμως φρόντισε να επιστρέψει,
αφού είχε περάσει η ώρα της εξέτασης... Μια άλλη μέρα, οι ταραχοποιοί της τάξης, στα τελευταία θρανία, δεν
τον άφηναν να κάνει μάθημα. Κατευθύνθηκε, τότε, σ’ αυτούς, γρήγορα-γρήγορα, γέρνοντας τον ώμο δεξιά,
φωνάζοντας, “πάψε μωρέ, χαμένεεε!”. Μόλις, όμως, γύρισε, προς την έδρα, ακούστηκε ένα, “είσαιαιαι”... Έκανε
πως δεν άκουσε και προσπάθησε να συνεχίσει το μάθημα, αλλά οι ταραχοποιοί συνέχιζαν. Τότε, πάει πάλι
προς το μέρος τους, φωνάζοντας, “είπα μωρέ χαμένε, πάψεεε!», αλλά μόλις γύρισε, πάλι ακούστηκε,
“είσαιαιαι”... Μη θέλοντας να τους τιμωρήσει, όπως δικαιολογημένα θα μπορούσε, έκανε το κορόιδο...

Αντίθετα, ο Μελέτης Δρετουλάκης ήταν αυστηρός. Κάθε φορά που άνοιγε τον
κατάλογο, για να σηκώσει κάποιον στο μάθημα, έτρεμε ολόκληρη η τάξη και πιο πολύ
ο διπλανός μου στο θρανίο, ο Γιώργος Κοπτόπουλος, στον οποίο ο Δρετουλάκης,
έλεγε: “Κοπτόπουλε, κόπτεσαι…, εσύ παιδί μου πηγαίνεις ασορτί με το όνομά σου”… Μια
μέρα στην 2α τάξη, στο διάλειμμα, που ήμασταν επιμελητές με τον Κώστα Ευθυμιάδη,
ο οποίος με φώναζε “πρόεδρο” κι εγώ, τον φώναζα “βουλευτή”, ανοίξαμε τα
παράθυρα και την πόρτα, για να αεριστεί η άδεια αίθουσα και αμέσως μετά, αρχίσαμε
τον συνηθισμένο “τσαντοπόλεμο”, σφυρίζοντας τη διαφήμιση της “ΙΟΝ”, “όταν
σφυρίζω είμ' ευτυχισμένος, είμ' ευτυχισμένος, τραλαλαλαλά”... Δε δώσαμε σημασία στην
ανεμοθύελα, που λυσσομανούσε έξω... Έτσι, κάποια στιγμή ακούστηκε ένα τρομερό
“μπαααααμμμ”, η πόρτα της αίθουσας έκλεισε, τρομάζοντας και τους δυο..., αλλά
ξανάνοιξε σχεδόν αμέσως και ο τρόμος μας, έγινε μεγαλύτερος, επειδή στο άνοιγμά
της ήταν η αγριεμένη μορφή του Δρετουλάκη... Τον κοιτάζαμε αναμαλλιασμένοι και
πανικόβλητοι, ο καθένας με μια τσάντα στην αγκαλιά... Πέρασαν μερικά εφιαλτικά δευτερόλεπτα και μετά,
ακούστηκε η αυστηρή φωνή του, τονίζοντας μια-μια τις λέξεις: “αύριο θα μου φέρει ο καθένας σας, σε ένα
τετράδιο τη φράση, 'όταν είμαι επιμελητής και έξω φυσάει δυνατά, δεν θα αφήνω την πόρτα και τα παράθυρα της
τάξεως ανοιχτά'... γραμμένη 250 φορές!”... Ο Δρετουλάκης ήταν καθαρευουσιάνος και θερμός υποστηρικτής
της γραμματικής Τζαρτζάνου. Μια μέρα, στην προσπάθειά του να κάνει εύληπτο έναν κανόνα γραμματικής,
σχεδίασε ένα σκίτσο στον πίνακα, λέγοντας την παρακάτω ιστορία. “Στον Πειραιά, ένας ναύτης του 6ου
αμερικανικού στόλου συνάντησε μιαν ελληνίδα..., την οποίαν 'ηράσθει σφόδρα' και 'ηθέλησε να ασπασθεί'. Όμως,
δίμετρος αυτός, κοντούλα εκείνη, 'ηναγκάσθη να περισπασθή δια να επιτύχει τον στόχο του'...”. Μετά, έκανε μια
μικρή διακοπή, όλο νόημα και συνέχισε ανθυπομειδιώντας, δείχνοντας το σκίτσο στον πίνακα..., “εξ' ου...
μακρόν προ βραχέως περισπάται”. Ο κανόνας αυτός εντυπώθηκε βαθιά στο μυαλό μου..., αλλά αδυνατώντας
να ξεχωρίζω ποια είναι τα “μακρά” και ποια είναι τα “βραχέα”..., δεν κατάφερα να τον εφαρμόσω ποτέ...

Η Φώτα Ιατρίδου ήταν απ’ τη Θάσο και ήταν, επίσης, αυστηρή. Πολύ γρήγορα,
σχετίστηκε με τον Δρετουλάκη, έγιναν ζευγάρι, αλλά παρέμειναν αυστηροί και οι δύο.
Δεν δίσταζε να χαστουκίσει κάποιον, όπως π.χ. έκανε με τον Άγγελο Ρουκουνάκη και με
έναν φαντάρο συμμαθητή, που είχαμε στην τάξη. Κάποτε, στη 2 α τάξη, έβαλε 8 στα
Θρησκευτικά (με άριστα το 20), σε ένα Παπά, συμμαθητή μας, τον Γιώργο Κόλια (πρώην
παγωτατζή στα χωριά του Παγγαίου) κι εκείνος, ο ταλαίπωρος, φοβόταν να δείξει τον
έλεγχο στον Μητροπολίτη Αμβρόσιο (για να τον υπογράψει, ως κηδεμόνας του). Μια
μέρα, στο διάλειμμα πριν απ’ το μάθημα, ο Άγγελος Ρουκουνάκης άνοιξε μια μικρή
τρυπούλα στο πλαστικό κάθισμα της έδρας, που περιείχε μέσα μικρά κομματάκια
αφρολέξ. Έτσι, μόλις η Ιατρίδου κάθισε στο κάθισμα, τα κομματάκια του αφρολέξ
πετάχτηκαν έξω, με ορμή και με ένα θριαμβευτικό “φσσσσσσ...”.

Ο Θόδωρος Τσιμπρικίδης ήταν κοντούλης, περίπου 1,60 μ. Ήταν ήρεμος και μιλούσε
αργά, με έντονη ποντιακή προφορά. Κάποτε θέλησε να εμψυχώσει τους μαθητές, που
δυσανασχετούσαν, επειδή λόγω ύψους ήταν τελευταίοι στη σειρά, στην παρέλαση,
λέγοντας: “μπρε, εγώ στον στρατό, μπροστά απ’ τον Βασιλιά πέρασα..., τελευταίος
ήμουνα”... Μια άλλη φορά, που ήταν επιτηρητής στην τάξη, προειδοποίησε: “και να μη
διανοηθεί κάποιος να αντιγράψει, γιατί θα το καταλάβω αμέσως..., εγώ τρεις μέρες πριν το
διάβολο γεννήθηκα”... και προσπέρασε, αργά-αργά, μπροστά απ’ το πρώτο θρανίο, όπου
είχαν ανοίξει τη μετάφραση των αρχαίων και αντέγραφαν... Σε ένα απρόοπτο, πρόχειρο
διαγώνισμα, στα θρησκευτικά, ο Αργύρης Κελαϊδάκης, που είχε πει μάθημα την
προηγούμενη μέρα και δεν είχε διαβάσει, έγραψε στην κόλλα, αντί για τις απαντήσεις...
το “Πάτερ Ημών”... Την επόμενη μέρα, έκπληκτος είδε ότι είχε πάρει 15 (με άριστα το 20)
και ρώτησε τον Τσιμπρικίδη, πως έγινε αυτό... Εκείνος, ήρεμα, του απάντησε: “σου έβαλα 10 γιατί είσαι
χριστιανός και 5 για το Πάτερ Ημών..., σύνολο 15, κατάλαβες τώρα;” Μια φορά, μπαίνοντας ο Τσιμπρικίδης στην
αίθουσα, σηκώθηκαν όλοι όρθιοι, όπως συνηθιζόταν τότε, εκτός από έναν, τον Δημήτρη Κοσμίδη, που
καθόταν στο πρώτο θρανίο και ήταν ένας πολύ καλός μαθητής. Τον πλησίασε, αργά-αργά και τον ρώτησε,
“γιατί μπρε παιδί μου Δημητράκη, όλα τα παιδιά σηκώθηκαν και εσύ όχι;” Θορυβημένος ο Δημητράκης είπε, “με
συγχωρείτε κύριε καθηγητά, δεν σας πρόσεξα”... και ο Τσιμπρικίδης, “μπρε, Δημητράκη, γκοτζαμάν καθηγητή δεν
πρόσεξες!”….

Ο Γιώργος Ζάννης, όταν ήλθε στο Γυμνάσιο, έφερε “άλλον αέρα”. Ήταν δημοτικιστής
και έδινε μεγάλη βαρύτητα στην λογική εξήγηση και στον διάλογο μέσα στην τάξη.
Αυτό ήταν πρωτόγνωρο και τον τοποθετούσε σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Βέβαια,
ήταν και άλλες ενέργειές του, που τον διαφοροποιούσαν, όπως, π.χ. όταν έστειλε ένα
πολύ φτωχό συμμαθητή μας, τον Χρήστο Μελεμενίδη (αργότερα διέπρεψε ως
παιδίατρος στη Γερμανία), σε έναν τσαγκάρη, να ρωτήσει “αν ήταν έτοιμα τα παπούτσια”.
Πήγε ο συμμαθητής μας, ρώτησε και ο τσαγκάρης του είπε: “Ναι παιδί μου, έτοιμα είναι,
μπορείς να τα δοκιμάσεις”. “Μα δεν είναι για μένα”, είπε έκπληκτος ο Χρήστος. “Δικά σου
είναι και μπορείς να τα πάρεις, γιατί είναι και πληρωμένα”, απάντησε ο τσαγκάρης και του
έδωσε τα παπούτσια. Ο Χρήστος ένιωσε ευγνωμοσύνη στον δάσκαλο αυτόν, που
επιβεβαίωσε απλά, την λαϊκή ρήση, ότι “τα χέρια, που βοηθάνε είναι πιο σεβαστά απ’ τα
στόματα, που προσεύχονται”.
Ο γυμναστής Γιάννης Βούρος ήταν πολύ φιλικός και έλεγε: “όταν βαδίζει ο άνδρας,
πρώτα ακουμπάει στο έδαφος το τακούνι και μετά, ακουμπούν οι μύτες των παπουτσιών
του. Με τις μύτες βαδίζουν οι μπαλαρίνες”. Μου έμαθε τον παλμό για τη ρίψη του
ακοντίου και το 1962, με 41.80 μέτρα, ήμουν πρώτος στον ακοντισμό στο Γυμνάσιο
Ελευθερουπόλεως και δεύτερος, στους διασχολικούς αγώνες στο Ν. Καβάλας.
Απ’ τη 2α τάξη, κάναμε αρχαιρεσίες και εκλέγαμε Πρόεδρο στην
τάξη. Κάθε χρόνο, έβγαινα Πρόεδρος, επειδή έπαιρνα τις ψήφους
αρκετών αγοριών και όλων των κοριτσιών, που ήταν
περισσότερα απ’ τα αγόρια στην τάξη..., εκτός απ’ την ογδόη, που
μεταγράφηκε στην τάξη μας, απ’ την Καβάλα, η Νέλλη Αθανασιάδου. Ήταν, ένα πολύ
ζωηρό κορίτσι, με έντονο ταμπεραμέντο, που απέσπασε τις ψήφους όλων των αγοριών,
καθώς και αρκετών κοριτσιών. Απ’ την πρώτη μέρα, που μπήκε στην τάξη, ήταν το
κέντρο ενδιαφέροντος όλων, εκτός από μένα, που δεν επεδίωξα να της μιλήσω. Πρώτη
φορά της μίλησα, όταν, ως αποτυχών συνυποψήφιος, της έδωσα συγχαρητήρια για την
εκλογή της. Λίγο καιρό αργότερα, γίναμε φίλοι και τα απογεύματα, τις Κυριακές,
συναντιόμασταν στο σπίτι του Άγγελου Ρουκουνάκη, όπου ερχόταν και η Ρίτα Τσάκωνα
και ακούγαμε μουσική, συζητούσαμε και χορεύαμε.
Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, κάναμε πολύ συχνά πάρτι. Βάζαμε στο Pic Up δισκάκια των 45 στροφών και
σπανιότερα, δίσκους Long-Play των 33 στροφών και χορεύαμε blues, tango, tsa-tsa, bosa nova, twist και
shake, όπως τα “Great Pretender”, “Petit Fleur”, “La Cumparsita”, “Only You” κ.ά. Ήμουν απ’ τους ελάχιστους,
που δεν κάπνιζαν στην τάξη και έτσι, στα πάρτι χόρευα συνέχεια...

Στο πάρτι της Λίτσας Ασβεστά,
στις 25.3.1963, με την Μελίτα,
τον Βεργίδη, τη Χρυσάνθη
Παναγιώτου, τη Σουλτανίτσα
Καλαϊτζίδου και την Ελευθερία
Βαρδαλή.

Τα Χριστούγεννα του 1962 και στις αρχές του 1963 χιόνισε πολύ και τα σχολεία έκλεισαν για πάνω από 15
μέρες. Για μένα, άρχιζε μια πολύ “κρύα” χρονιά, με πολλά γεγονότα...

Στην κάτω φωτογραφία,
με τη Ρίτα Τσάκωνα και τη
Χρυσάνθη Παναγιώτου.

