Την Πέμπτη χτύπησε η καμπάνα στην Γλώσσα για τον Διαμαντή Παλαιολόγο, τον
Γυμνασιάρχη-Λυκειάρχη, τον Μάντο όπως τον λέγαμε όλοι στο χωριό, ακόμα και πολλοί
μαθητές του Λυκείου ήδη πριν αποφοιτήσουν. Τα παιδιά του γυμνασίου και του δημοτικού
τον έλεγαν απλώς «κύριε» και πολλές μαθήτριες τον έλεγαν έτσι, «κύριε», ακόμα και όταν
ήταν πια παντρεμένες ή και μητέρες. Ακόμα κι εκείνες όμως «Μάντος!-Μάντος!» φώναζαν
μαζί με όλους τους συμμαθητές τους, όταν αγόρια και κορίτσια ντυμένα με τις
παραδοσιακές φορεσιές της Γλώσσας βγαλμένες απ’τα σεντούκια των γιαγιάδων τους,
υποκλίνονταν στα χειροκροτήματα των γονιών και παπούδων τους για μια ακόμα χορευτική
εκδήλωση που είχε χορογραφήσει ο Μάντος.
Την Παρασκευή που γινόταν η κηδεία, και η νεκροφόρα ερχόταν από την «Σωτηρία» της
Αθήνας στην Σκόπελο κι από κει στην Γλώσσα, η οικογένειά του και οι φίλοι του, δηλαδή
όλο το χωριό και όσοι από τους φίλους του πρόλαβαν να έρθουν, τον περίμεναν όχι στο σπίτι
του αλλά στο σχολείο του, αφού εκεί ήταν εκείνο το σπίτι του μέσα στο οποίο είχε κάνει
ολόκληρο το χωριό οικογένειά του. Τα τρία τελευταία χρόνια, όταν τρέχοντας έφευγε για
χημειοθεραπεία στην Αθήνα και τρέχοντας γυρνούσε την άλλη κιόλας μέρα, όταν τον άφηνε
το Δελφίνι στο Λουτράκι το πρωί, εκείνος εκεί, στο σχολείο, πήγαινε πρώτα. Στο σπίτι του
πήγαινε το μεσημέρι, όταν πήγαιναν και οι άλλοι συνάδελφοι. Η Χριστίνα, η γυναίκα του,
εκεί στο σχολείο ερχόταν να τον δει που γύρισε. Και , όπως το είπε μια μαθητριούλα του
γυμνασίου που διάβασε εκ μέρους της τάξης της τον τελευταίο και πιο συγκινητικό
επικήδειο, «…κύριε, εμείς που ήμασταν στην τάξη απέναντι από το γραφείο σας, όταν
ακούγαμε τα κλειδιά σας να ανοίγουν νιώθαμε μια σιγουριά…».
Τέλος πάντων, επιγραμματικά ας πούμε, ότι πολλοί Γλωσσιώτες έδιναν συλληπητήρια όχι
μόνο στους δικούς του, ή στους συναδέλφους του, αλλά κι ο ένας στον άλλο , δηλαδή σαν ο
καθένας να θεωρούσε ότι ο άλλος είχε χάσει ένα μέλος της οικογένειάς του, όπως κι ο ίδιος
ένιωθε πως είχε χάσει και δέχονταν τα συλλυπητήρια που κι ο άλλος επίσης του έδινε.
Μαθητές που τον είχαν καθηγητή τους πριν 15 χρόνια και δεν μπόρεσαν να πάρουν άδεια για
να έρθουν από την Αθήνα έστειλαν σε συμμαθήτρια της γενιάς τους στην Γλώσσα σε η-μέιλ
να διαβάσει και εκ μέρους της τάξης τους το εξής:
«Aγαπημένε μας κύριε, εμείς οι μαθητές σας, μέσα από αυτά τα λόγια εκφράζουμε την θλίψη
και τον πόνο μας για την μεγάλη απώλειά σας. Κάνοντας μία αναδρομή στην παιδική μας
ηλικία αυτό που ξεπροβάλει πρώτο στη μνήμη μας είναι η δική σας εικόνα. Εσείς μας
διδάξατε τα πρώτα βήματα στο χορό. Με ποιον όμως θα χορέψουμε τώρα Ταμζαρα, και ποιον
θα καμαρώνουμε στον Ζορμπά και την Ευδοκία; Είμαστε σίγουροι ότι σήμερα σας
περιμένουν οι Άγγελοι να χορέψετε μαζί τους. Τι να πρωτοθυμηθούμε από εσάς ως δάσκαλο
στο σχολείο; Τα αστεία σας στην τάξη;Τις προσπάθειές σας να μας μεταδώσετε τις πολύτιμες
γνώσεις σας; Την αγωνία σας για την ανάπτυξη του χωριού και του σχολείου μας; Την
εμμονή σας για να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας; Πάνω απ’όλα όμως αυτό που δεν θα
ξεχάσουμε ποτέ, είναι ότι όσα χρόνια και αν πέρασαν από τότε που ήμασταν στα θρανία κι
όσο μακρυά κι αν βρεθήκαμε απ’τον τόπο μας, πάντα ενδιαφερόσασταν πραγματικά για την
πρόοδό μας και ήσασταν δίπλα μας στα προσωπικά μας προβλήματα σαν δεύτερος πατέρας.
Με τις συμβουλές, τις εμπειρίες, και τις προτροπές σας υπήρξατε για όλους εμάς δάσκαλος
στην ζωή μας. ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΔΑΣΚΑΛΕ!!!!!!».
Δεν χρειάζονται άλλα για να δείξουμε πως τον Μάντο άλλοι τον ένιωθαν σαν δεύτερο
πατέρα, άλλοι σαν μεγάλο αδελφό τους, άλλοι σαν γιο τους , κι όλοι μαζί σαν κάποιον
συγχωριανό που είχε κάνει το σχολείο να είναι δεύτερη οικογένεια και δεύτερο σπίτι είτε για
τους ίδιους είτε για τα παιδιά τους και για τα εγγόνια τους.
Τον επικήδειο της προέδρου συλλόγου γονέων και κηδεμόνων αδυνατώ να τον μεταφέρω ,
μπορώ μόνο να πω ότι ήταν τόσο φορτισμένος συναισθηματικά που έκλαιγε και η ίδια και
όσοι την άκουγαν να τον διαβάζει.
Ο πάτερ Αλέξιος που μίλησε πρώτος μετά την νεκρώσιμη ακολουθία εντόπισε το πώς
λειτουργούσε ο Μάντος με την πρώτη κιόλας φράση του: «Όταν ήρθα στην Γλώσσα βρήκα
ορθάνοιχτες τις πόρτες του σχολείου, όχι διότι ο Μάντος είχε καμιά ιδιαίτερη προσήλωση σε
θρησκευτικά θέματα αλλά διότι είχε ορθάνοιχτη καρδιά και απόλυτα ανοιχτό μυαλό και έτσι
ανοιχτοί ήθελε να είναι και οι μαθητές του σχολείου…».
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Ακόμη και ο αποχαιρετισμός της ΕΛΜΕ Μαγνησίας, που θα μπορούσε να είναι απλώς ένα
επίσημο και τυπικό έγγραφο, κατέληγε με τόνο τελείως προσωπικό, όπως κατέληγε και κάθε
άνθρωπος που είχε γνωρίσει από κοντά τον Μάντο και την προσφορά του.
Τον αποχαιρετισμό αυτόν τον διάβασε μια καθηγήτρια που από την Γλώσσα είχε πάει δίπλα,
στην Σκιάθο, κι έτσι πρόλαβε να έρθει. Πρόσθεσε κάτι που απηχεί όλους εμάς τους
καθηγητές που είχαμε διευθυντή τον Μάντο, ότι μας δίδαξε τι θα μπορούσε και τι θα έπρεπε
να είναι ένα σχολείο και τι να προσπαθούμε να υλοποιούμε αν βρίσκουμε διευθυντές με
τόση ανοιχτότητα και δημιουργικότητα όση ο ίδιος. Και τέλος πρόσθεσε το εξής, που με
ακόμη πιο ακριβή τρόπο απηχεί όλο το χωριό κι όλους όσους είχαμε ζήσει τον Μάντο. Του
αφιέρωσε τον στίχο από ένα τραγούδι που λένε οι σχολικές χορωδίες στις γιορτές της
επετείου του Πολυτεχνείου κάθε 17 Νοέμβρη. «Ποιο τραγούδι; Όλοι θα το μαντέψετε: Ο
λεβέντης…» Και μας θύμισε τους πρώτους στίχους: «Σαν τον αϊτό φτερούγαγε στην στράτα,
τον καμαρώνει η γειτονιά στα παραθύρια…»
Μερικοί καθηγητές δεν πρόλαβαν να έρθουν από άλλα μέρη είτε λόγω δρομολογίων είτε
διότι αυτός ο καιρός είναι καιρός σχολικών εκδρομών στις οποίες ήταν συνοδοί, είτε διότι
δεν μπόρεσαν να πάρουν άδεια επειδή το προσωπικό ήταν ελαττωμένο λόγω όσων έλειπαν
ως συνοδοί. Μερικοί μου έστειλαν σελίδες να διαβάσω αν θα δινόταν η ευκαιρία. Μια
καθηγήτρια, που παλιότερα έλεγε για το σχολείο στην Γλώσσα ότι δεν έμοιαζε με κανένα
σχολείο που είχε δει και έμοιαζε μόνο με σχολεία για τα οποία διάβαζε σε βιβλία, μου
έστειλε από Σκύρο τέσσερις σελίδες για περίπτωση που θα προλάβαινα να διαβάσω κάτι από
αυτές. Σε αυτές μου έκανε πολλή εντύπωση η επισήμανσή της «Ο λόγος που το σχολείο της
Γλώσσας έγινε σε όσους περάσαμε από κει σταθμός και φάρος ήταν ότι Μάντος ήξερε πώς
να κάνει τους άλλους να ανακαλύπτουν και να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους».
Προσωπικά, επειδή ήμασταν μαζί 11 χρόνια, όταν πήγα να γράψω κάτι η μια ανάμνηση
έφερνε την άλλη και δεν θα προλάβαινα το τελευταίο λεωφορείο που θα έπαιρνα για Βόλο
μαζί με έναν παλιό μαθητή μας, κι έτσι έβαλα τις 7 σελίδες στην τσέπη με σκοπό σε κάποιο
σημείο να διαλέξω με υπογράμμιση, και σε αυτές και στις 4 σελίδες της συναδέλφου, μόνο
μερικές παραγράφους για διάβασμα. Αλλά και οι αναμνήσεις που έρχονταν και σε μένα και
στον μαθητή συνεπιβάτη μου στο λεωφορείο πρόσθεταν υλικό αντί να αφαιρούν. Στην
Γλώσσα είπα στην Ντίνα και τον Χρήστο, τους παλιούς μου σπιτονοικοκύρηδες που με
φιλοξένησαν, «τι να πρωτοπώ απ’όσα μουρχονται στο μυαλό και απ’όσα μου έστειλαν;! Ο
Μάντος είναι ιστορία ατέλειωτη, μπορείς να μιλάς ώρες. Ψυχή του σχολείου και τι ψυχή!
Ψυχάρα! Αν το σχολείο είναι καράβι ο Μάντος είναι μηχανή που το σέρνει, και τι μηχανή
έχει το σχολείο αυτό!». «Καράβι χωρίς μηχανή μένει στο λιμάνι» είπε ο Χρήστος. Κι η Ντίνα
είπε «τα χαρτιά ούτε που θα χρειαστούν. Την ώρα εκείνη απλώς θα μιλήσεις από καρδιάς».
Έτσι κι έγινε τελικά. Με τις ομιλίες που άκουγα μέσα στην εκκλησία έρχονταν κι άλλα, όμως
αντί να προσθέσω αφαίρεσα, δεν άνοιξα καν τις σελίδες κι απλώς είπα τα εξής (δεν τα
γράφω κι όλα γιατί κάμποσα αναφέρθηκαν ήδη εδώ, αν ξαναειπωθεί κάτι ας μου συγχωρεθεί
η επανάληψη, κι αν παραλείψω πολλά ας μου συγχωρεθεί κι η παράλειψη. Κάποια, λίγα, θα
τα προσθέσω στο γραπτό για να μην παραλειφθούν κι ας μου διέφυγαν όχι μόνο την στιγμή
που τα έλεγα στην εκκλησία αλλά κι όταν τα έγραφα στις σελίδες που τελικά δεν διάβασα.)
…Για τον Μάντο από πού ν’άρχίσεις και πού να τελειώσεις; Άλλωστε για ανθρώπους των
οποίων μιλούν τα έργα, είναι περιττά τα λόγια, αφού όταν ζουν η παρουσία τους είναι και
μέσα σε όλα όσα δημιουργούν για να προσφέρουν και όταν πεθαίνουν η απουσία τους είναι
αισθητή σε όλους σαν ορφάνεμα, ορφάνεμα τόσο των δικών τους όσο και όλων όσων επίσης
είχαν γίνει οικογένεια μαζί τους. Και τόσοι στην Γλώσσα νιώθουν από χρόνια ότι ο Μάντος
είναι κομμάτι τους όπως είναι οι άνθρωποι της οικογένειάς τους! Οι πρόσφατοι μαθητές του
σχολείου τον θεωρούν σαν δεύτερο πατέρα τους και οι παλιότεροι , που είναι πιο κοντά του
σε ηλικία, τον θεωρούν σαν μεγάλο τους αδελφό. Και τον θεωρούν έτσι σε όλα τα θέματα κι
όχι μόνο σε όσα αφορούν το σχολείο όπου τώρα πλέον φοιτούν τα παιδιά τους όπως
φοιτούσαν κι οι ίδιοι. Όχι μόνο σε θέματα που αφορούν εκπαιδευτικά και πανελλήνιες
εξετάσεις, αλλά και σε θέματα διοικητικά ή πολιτιστικά του χωριού και σε θέματα που
αφορούν γιορτές ή άλλες χαρές στο χωριό ή σε θέματα που αφορούν λύπες ή συμφορές στα
οποία ο Μάντος έδινε πάντα το παρόν για να βάλει και την πείρα του, και τις γνώσεις του, και
το πάθος του και τον ενθουσιασμό του και τις ιδέες του και το μεράκι του και τις τεράστιες
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και ακούραστες δυνάμεις του που του έδινε η τεράστια ενέργειά του και η τεράστια αγάπη
του για τα παιδιά και για το σχολείο και για το χωριό ή μάλλον και για τα τρία χωριά, δεν
έκανε ποτέ διακρίσεις ανάμεσα σε Γλώσσα και Λουτράκι και Έλιος, άλλωστε όλοι ξέρουν
ότι Ελιώτης ήταν. Για να δούμε πόσο μεγάλη ήταν τόσο η ενέργεια του Μάντου όσο και η
αγάπη που την κινούσε ας σκεφτούμε μόνο ότι στα τρία χρόνια που τόσο λιονταρίσια
πολέμησε τον καρκίνο ούτε στιγμή δεν έπαψε να σκέφτεται τα παιδιά και το σχολείο και το
χωριό, και υπέγραψε παραίτηση μόνο πριν είκοσι μέρες , όταν οι απανωτές λοιμώξεις του
έδωσαν μήνυμα ότι ίσως να μην πάρει και άλλη αναβολή και γι’αυτό πριν ξανακατέβει στην
Αθήνα έδειξε στον Χρήστο πού βρίσκονταν στον κομπιούτερ τα διάφορα αρχεία του
σχολείου, ή ότι κι αν ακόμα ζούσε δεν θα μπορούσε πλέον να λείπει μόνο δυο μέρες κάθε δυο
τρεις μήνες και δεν θαθελε να μένει το σχολείο ακέφαλο για δεκαήμερα και εικοσαήμερα.
Τρία χρόνια μαζί με την μάχη του σκεφτόταν όσο και πριν τα πάντα, από μερεμέτια και τι
ώρα θα ανοίξει το πρωί το καλοριφέρ για τα παιδιά μέχρι αν θα βρει καθηγητές για την
ενισχυτική για τις εξετάσεις, και ποιο μουσείο ή ποια λαογραφική έκθεση έβαλε κάτι
καινούργιο για τα παιδιά για να τα ξαναπάει αν αυτά που είχαν δει άλλαζαν. Τα παιδιά από
την Αθήνα που ταχουν όλα δίπλα τους δεν έχουν πάει ούτε στα μισά, ή ούτε στο ένα τρίτο
απ’όσα πήγαν τα παιδιά από δω , και γι’αυτό μου έχουν πει κορίτσια ότι όταν γίνονται
φοιτήτριες και δείχνουν άλμπουμ με φωτογραφίες στις φιλενάδες τους από άλλες πόλεις
απορούν κι εκείνες πότε πρόλαβαν και πήγανε σε τόσα πράγματα. Ότιδήποτε άκουγε και
θεωρούσε ότι θα δώσει ερέθισμα στα παιδιά ή ότι θα τους δώσει χαρά κοίταζε να πάει τα
παιδιά εκεί ή να φέρει εκείνο στην Γλώσσα , όπως έφερε και την ομάδα Παπαστεφάνου για
δυο μέρες και νύχτες ραδιοφώνου. Ακόμη και τότε που πήγαινε στην Αθήνα για
χημειοθεραπεία , αν η επόμενη ήταν μέρα μη εργάσιμη πήγαινε στην βουλή και στα μουσεία
και στις εκθέσεις και στο πλανητάριο για να δει πού να στείλει ή να φέρει ο ίδιος τα παιδιά.
Προτιμούσε να είναι κι ο ίδιος μαζί τους γιατί ή καρδιά του δεν ήταν μόνο λεονταρίσια αλλά
και παιδική και του άρεζε και να γελάει και να γλεντάει μαζί τους, άλλωστε ποτέ δεν έμενε
μόνο στην διοργάνωση, πάντα ήταν μέσα-μέσα στην συμμετοχή, όπως λόγου χάριν και στην
τράτα τις Απόκριες, μεταμφιεσμένος. Ακόμη και το ότι ήταν άρρωστος, στην τράτα το
κατάλαβε πριν τρία χρόνια. Έκανε αιμόπτυση στην τράτα, είπε να μην κακοβάλει και χαλάσει
την Καθαρά Δευτέρα, και την Τρίτη πήγε στον γιατρό που του είπε να φύγει αμέσως για
Αθήνα. Αλλά και στα Λοϊζεια δεν έμενε στην διοργάνωση, ο ίδιος έβαζε τις ιδέες για
χορογραφίες, κι ο ίδιος προπονούσε τους χορευτές. Ούτε καν έμενε μόνο στα χορογραφικά .
Το προπροηγούμενο καλοκαίρι μάλιστα δεν ήταν μόνο χορογράφος αλλά και χορευτής πάνω
στην σκηνή με τους άλλους, και μάλιστα σε χορούς που τύφλα ναχει η ενέργεια του Ζορμπά
στις ταινίες. Ποιος θα φανταζόταν βλέποντάς τον να χορεύει εκεί, ή στην Γλίστρα αργότερα
το ίδιο βράδυ, ότι ήταν άρρωστος;!
Πριν γίνει διευθυντής, όταν απλώς δούλευε σαν μαθηματικός, και πάλι ακούραστος ήταν και
δίπλα στα παιδιά. Την πρώτη φορά των πανελλαδικών εξετάσεων νέου τύπου , τη μέρα που
θα γράφανε μαθηματικά τα παιδιά, τα έδιωξε νωρίς το προηγούμενο βράδυ που κάνανε
επανάληψη και τους είπε να πάνε να κοιμηθούν νωρίς για να έρθουν φρέσκα κι όχι
κουρασμένα για την τελική επανάληψη στις 5:30 το πρωί, και μετά να κάνουν ένα
διάλειμμα να χαλαρώσουν πριν το διαγώνισμα των 8:30. Διευθυντής έγινε πριν 10 χρόνια,
αλλά από καθηγητής ακόμα έλεγε ότι ήθελε να κάνει το σχολείο πρότυπο. Τότε δεν ξέραμε τι
εννοεί. Και το έκανε πρότυπο όχι μετά από πολυετή σειρά προσπαθειών, αλλά από την
πρώτη κιόλας βδομάδα που ανέλαβε: Ακούσαμε μια Κυριακή μεγάφωνα με μουσική και
μαθητικές κραυγές χαράς και χορού από μια αίθουσα που άρχισε προπονήσεις και
χορογραφίες ο Μάντος. Διακρίσεις σε χορευτικά το σχολείο πήρε πολλές. Θα αναφέρω μόνο
μια φορά στην Λάρισσα που με τον χορό και το κέφι των παιδιών και την χορογραφία, την
πλοκή, και τα σκηνικά που σκέφτηκε ο Μάντος σε αυτό που ονόμασε «ο Νικόλας ο
ψαρράς», και με την μουσική που έπαιξαν ο Θοδωρής κι ο Τάσος, η Γλώσσα πήρε το
δεύτερο βραβείο Θεσσαλίας και έγινε κάτι που είναι πολύ χαρακτηριστικό για δυο λόγους:
Όποιος βλέπει το βίντεο απ’την εκδήλωση αυτή και ακούει τα συνοδευτικά παλαμάκια και
σφυρίγματα από κάτω νομίζει πως το κοινό είναι γεμάτο από μερακλωμένους Γλωσσιώτες.
Λάθος: Μόνο η Χριστίνα, η γυναίκα του Μάντου, είναι από την Γλώσσα , και εκ των
πραγμάτων δεν μπορεί να χτυπάει παλαμάκια γιατί τραβάει το βίντεο. Ο κόσμος είναι που
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έχει μερακλωθεί. Το δεύτερο χαρακτηριστικό ήταν ότι πολλοί άνθρωποι έγραψαν γράμμα
στο σχολείο λέγοντας πράγματα όπως: «Εσείς έπρεπε να έχετε πάρει το πρώτο βραβείο» ή
«Ευχαριστούμε που μας κάνετε αισιόδοξους που τέτοια πράγματα υπάρχουν ακόμα» και
«μόνο με τέτοια σχολεία μπορούμε να διαφυλάξουμε τη λαογραφία μας και τις παραδόσεις
μας». Ας προσθέσουμε ότι μια φορά που ένα άρθρο της τοπικής εφημερίδας νοσταλγούσε τον
καιρό που μας επισκέπτονταν με συναυλίες ο Νταλάρας και η Κούκα κι έλεγε ότι στέρεψε
στο νησί ο πολιτισμός, ο Μάντος την άλλη κιόλας μέρα ακύρωσε το τέτοιο συμπέρασμα
λέγοντας ένα επιχείρημα-καταπέλτη: «ναι μεν σπουδαίοι οι καλλιτεχνες αυτοί, και τους
ευχαριστούμε για το ότι ήρθαν, αλλά πολιτισμός πρώτα σημαίνει το να βοηθάμε να
ανακαλύπτονται και να καλλιεργούνται τα ντόπια ταλέντα κι όχι το να φέρνουμε έτοιμα
πακέτα επί πληρωμή μέσω αναζήτησης κονδυλίων και δανεικών. Να αναρωτηθούν οι
γράφοντες το άρθρο με ποιον τρόπο κατόρθωσαν να αναγκάσουν σε ξενιτεμό τον Σύρο που
δίδαξε γενιές παιδιών μας τέλειο μπουζούκι και τον Πάτση (τον Γεννάδιο) που τα δίδασκε
θέατρο. Ταλέντα σαν αυτούς δεν χάθηκαν, τα δικά μας ταλέντα χάθηκαν όταν διώξαμε
αυτούς».
Ο Μάντος έκανε λοιπόν το σχολείο όχι μόνο πρότυπο αλλά και πρωτότυπο γιατί δεν έμοιαζε
με κανένα πρότυπο από αυτά που υπάρχουν στα βιβλία και στην τηλεόραση. Με τον Μάντο
τον ίδιο έμοιαζε το σχολείο, άρα δεν χρειαζότανε ο Μάντος να ψάξει κάτι να μιμηθεί. Ο
τρόπος που στις συνεδριάσεις μας έλεγε σε μια και μόνη φράση τι σχολείο εννοούσε ήταν ο
εξής: «Εγώ το σχολείο το θέλω μελίσσι. Να βουίζει όλη μέρα. Να τόχουν τα παιδια σαν
σπίτι τους. Ναρχονται και τ’απόγευμα πότε για ενισχυτική, πότε για πρόβες εκδηλώσεων, για
ζωφραφική, για αγιογραφία, για βυζαντινή μουσική, για μπουζούκι, για χορό, για ταε κβο
ντο, για ραντεβού, για μπάλλα, γι’αυτό τους ανάβω τους προβολείς να παίζουν και βράδυ, κι
αν μείνουν τα φώτα ανοιχτά , εντάξει θα ανέβει ο λογαριασμός αλλά θαχουμε και το κεφάλι
μας ήσυχο ότι τα ραντεβού θα μείνουν σε κόσμια επίπεδα…» Όλα τα σκεφτόταν δηλαδή. Κι
όσον αφορά τα ερεθίσματα σε ποιο σχολείο στην πόλη τα παιδιά έχουν τόσες επιλογές από
τέχνη και αθλήματα; Στην πόλη πρέπει ναχεις πατέρα εφοπλιστή για ναχεις απ’όλα αυτά που
το απόγευμα γίνονται στην Γλώσσα, και ναχεις και σωφερ ή, να γινουν σωφέρ οι γονείς σου
για να σε πηγαινοφέρνουν σε αυτά τα ειδικά απογευματινά μαθήματα. Με ποιόν τρόπο ο
Μάντος γινόταν σταθμός και φάρος κάνοντάς μας όλους να ανακαλύπτουμε και να δίνουμε
τον καλύτερο εαυτό μας, όπως το επεσήμανε η συνάδελφός μας από την Σκύρο; Με τον πιο
απλό και αυτονόητο τρόπο: Με το έμπρακτο παράδειγμά του ακούραστης εργατικότητας και
συνεχούς αγάπης προς τα παιδιά. Που αφ’ενός μας έφερνε έτσι κι εμάς στο φιλότιμο,
αφ’ετέρου μας έδειχνε πτυχές των παιδιών και δυνατότητες του σχολείου που δεν τις είχαμε
σκεφτεί. Με το παράδειγμα κι όχι με διαταγές ή καν οδηγίες, και προσπαθώντας επίσης να
αναλαμβάνει ο ίδιος όσο γινόταν τις ρουτίνες για να είμαστε ελεύθεροι να προσφέρουμε πιο
ουσιαστικά πράγματα. Ούτε σαν διαταγές γραφειοκράτη τα έδινε αυτά ούτε σαν θεωρίες
κουλτουριάρη. Και με το να μας λέει κάθε τόσο να μαζευόμαστε σε ταβέρνες για καλύτερη
γνωριμία μεταξύ μας, για διασκέδαση, καλαμπούρι , τραγούδι , χορό, έδενε η ομάδα μας ,
ρίζωνε με διαμονή στην Γλώσσα αντί στην Σκόπελο, δενόμασταν και με τα παιδιά και τους
δικούς τους αφού ήμασταν μαζί πρωί-απόγευμα κι έτσι γινόμασταν κι εμείς οικογένεια με
τους μαθητές μας. Και το σχολείο, έτσι που το άφηνε ο Μάντος να λειτουργεί ελεύθερα κι
αγαπημένα, γινόταν τέτοιο που παιδιά που αποφοιτούσαν αλλά δεν είχαν φύγει ακόμα απ’το
χωριό έρχονταν για μήνες κάθε πρωί στα σκαλιά πιο νωρίς κι από όταν έρχονταν για μάθημα,
και αν έμπαιναν σε αίθουσα δάκρυζαν από τις αναμνήσεις. Όλα αυτά ο Μάντος τάλεγε με
μια, σύντομη και πάλι, φράση: «Πρώτα αυτά που μένουν» , και εξηγούσε «Σε όποιον είναι
αποφασισμένος να στρωθεί να διαβάσει θα του δίνετε ερεθίσματα να μπει σε σχολές. Αλλά
το σχολείο δεν είναι φροντιστήριο, ούτε η ζωή είναι μόνο σχολές. Πρώτα αυτά που μένουν.
Τα τραγούδια, οι χοροί, και η αγάπη με τους συμμαθητές που μαζί θα μεγαλώνουν μια ζωή
σε χαρές και γιορτές και γλέντια και σε λύπες και συμφορές. Αυτά μένουν». Έτσι αποφάσισε
να επαναφέρει και τις γυμνασιακές επιδείξεις Ιουνίου και οι οποίες, από μονοήμερες,
έφτασαν μέσα σε δυο-τρείς χρονιές να γίνουν ολόκληρη εβδομάδα πολιτιστικών
εκδηλώσεων, αφού μερακλήδες καθηγητές και καθηγήτριες ανελάμβαναν με τους μαθητές
πρωτοβουλίες και δημιουργίες σε τομείς όπως αθλητισμός, θέατρο, χορός, συναυλίες ,
ζωγραφική, φωτογραφία, κατασκευές, διαλέξεις…Συχνά μάλιστα η κάθε μια από τις μέρες
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αυτές διαρκούσε πέντε ώρες και οδηγούσε τελικά σε χορό όλου του χωριού στην αυλή του
σχολείου. Κι όλα ξεκίνησαν με την εξής απλή σκέψη του Μάντου «Συνάδελφοι, σε λίγο που
θα γράψουν τα παιδιά εξετάσεις, άλλα θα γράψουν καλά, άλλα όχι, άλλα θα έρθουν για
Σεπτέμβρη, άλλα ίσως και να μην περάσουν. Αν δεν τα πάνε καλά τι θαχουν να θυμούνται
από τη χρονιά αυτή; Μόνο για μαθήματα είναι το σχολείο; Πρώτα αυτά που μένουν όπως
έχουμε πει. Κάποτε είχαμε γυμναστικές επιδείξεις που καταργήθηκαν μετά την χούντα λόγω
της χρήσης τους που έκανε η χούντα. Αλλά γιατί να μη μπορούμε να τις κάνουμε με
σκεπτικό διαφορετικό από της χούντας; Ακούω προτάσεις…..Σας ευχαριστώ για τις ιδέες σας
και την βοήθειά σας. Λήξη της συνεδρίασης , καλό μεσημέρι». Έτσι λοιπόν έγινε το σχολείο
τέτοιο που τα παιδιά έβλεπαν ΝτιΒιΝτι από εκδήλωση και δάκρυζαν. Και δεν δάκρυζαν
μόνο κορίτσια ή τα μικρά του γυμνασίου, αλλά και μαθητές της Γ Λυκείου που και άντρες
ολόκληροι είναι και μάγκες είναι, αν μη τι άλλο μάγκες λόγω εφηβείας. Μια φορά, πριν
τέσσερα χρόνια νομίζω, τους θυμάμαι που άρχισαν να κλαίνε και κατά τη διάρκεια των
εκδηλώσεων όταν ο φιλόλογος ο Δημήτρης ο Μαυρομάτης, μετά από συναυλία με την
χορωδία και μετά τα σόλο από Δέσποινα και από Ζαφειρούλα τραγούδησε ο ίδιος με την
κιθάρα του, σόλο, το «Ακόμα κι αν φύγεις ως την άκρη του κόσμου θασαι πάντα δικός μου
θαμαστε πάντα μαζί» και κόντεψε να παρασυρθεί, ή και τελικά παρασύρθηκε, κι ο ίδιος από
την συγκίνηση των μαθητών. Προφανώς η συγκίνηση δεν οφειλόταν στο αρχικό νόημα των
στίχων που λέγονται από μια ερωτευμένη γυναίκα προς έναν άντρα αλλά στο ότι εκείνη την
στιγμή και τα παιδιά κι ο Δημήτρης κι όλοι μας νιώθαμε ότι το σχολείο το ίδιο είχε
ζωντανέψει, είχε πάρει σάρκα και οστά και είχε αποκτήσει φωνή και μας τραγουδούσε ότι
ακόμα κι αν φύγουμε ως την άκρη του κόσμου θάμαστε πάντα δικοί του θάμαστε πάντα μαζί
του…Από τότε τόσοι και τόσοι νιώσαμε, όπως είδαμε, έτσι ακριβώς αφού αυτό το σχολείο
έγινε όχι μόνο ένας σταθμός αλλά ο φάρος μας. Αλλά ποιος από μας μπορούσε τότε να
φανταστεί πως τις επόμενες Απόκριες θα αρρώσταινε ο στυλοβάτης που ήταν η ψυχή του
σχολείου και ο ζωντανός μας φάρος, και ότι τέσσερα χρόνια μετά, σήμερα, θα του
τραγουδούσαμε εμείς εδώ την στιγμή αυτή τον ίδιο στίχο που τότε νιώθαμε ότι μας
τραγουδούσε το σχολείο, ότι δηλαδή λέγοντας όλοι μας όσα λέμε τραγουδάμε στον Μάντο
«Ακόμα κι αν φύγεις ως την άκρη του κόσμου θασαι πάντα δικός μας θαμαστε πάντα μαζί»
εννοώντας ότι όσο ζούμε θα είναι για πάντα κομμάτι μας.
Αρχή του περασμένου καλοκαιριού η Γλώσσα γνώρισε κι ένα άλλο ορφάνεμα, όταν έχασε
και τον Νίκο τον Αγγελέτο που πέθανε, πριν την ώρα του, απ’το τίποτα , από ένα τελείως
ασήμαντο ατύχημα που τον οδήγησε σε χτύπημα σε ατυχέστατο σημείο που τον άφησε φυτό
40 μέρες πριν πεθάνει. Η Γλώσσα τον έκλαψε όπως έκλαψε και μαζί με τις οικογένειες των
παλληκαριών μεταξύ είκοσι και εικοσιπέντε χρόνων που πότε από ατυχήματα πότε από
καρκίνο χάθηκαν απανωτά τα τελευταία χρόνια. Ο Νίκος κι ο Μάντος διέφεραν μονό δυοτρία χρόνια, είχαν ευτυχήσει να δημιουργήσουν και θαυμάσιες οικογένειες και είχαν
προλάβει να προσφέρουν, με διαφορετικό τρόπο ο καθένας, στο χωριό πράγματα που έκαναν
και τους δυο τόσο αγαπητούς που οι πάντες τους ένιωθαν δικούς τους, ανεξάρτητα από
συγγένειες ή από κομματικές επιλογές. Όταν ο Μάντος πήγε να δει τον Νίκο στο νοσοκομείο,
ο Νίκος είχε ανακτήσει την συνείδησή του και καταλάβαινε αλλά δεν μπορούσε να κινηθεί
από τον λαιμό και κάτω. Όλοι όμως ακόμα ελπίζαμε . Ο Μάντος δακρυσμένος του είπε «Θα
πάμε να ποτίσουμε Νίκο;» όπως είχε πει ο Νίκος στην κόρη του «θα πάμε για καφέ Βάσω;».
Ο Νίκος δάκρυσε με το πότισμα που του θύμισε Μάντος . Τότε αυτά ήταν , κι από τους δυο,
δάκρυα ελπίδας. Τώρα, όπως θα σκέφτεται κι ο πάπ’ Αλέξης εδώ δίπλα μας , θα ποτίζουν οι
δυο τους μαζί στον Παράδεισο όπως και οι δυο τον φανταζόταν, σαν περιβόλι. Και μάλιστα
κάπου άκουσα ότι στην γλώσσα της Βίβλου παράδεισος σήμαινε περιβόλι. Όλοι εμείς από
δω που βρισκόμαστε τους λέμε «μαζί να ποτίζετε και να είστε αιώνια ευτυχισμένοι και μεις
θα σας θυμόμαστε για πάντα , δηλαδή μέχρι να έρθουμε κι εμείς να σας ξαναβρούμε από
κοντά»
Πριν δούμε μια φωτογραφία με τα παιδιά να λάμπουν από χαρά γύρω στον Μάντο μετά την
βράβευσή τους στην Λάρισσα ας δουμε μια φωτογραφία των δυό τους, του Νίκου και του
Μάντου, που είναι σαν να ετοιμάζεται Νίκος να καλωσορίσει τον Μάντο στον Παράδεισο.
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Αν ο αναγνώστης μάντεψε ότι ο τίτλος ΓλώσσαΣκόπελοσμπλουζ δεν ήταν μόνο αναφορά
στο Διδυμότειχομπλουζ αλλά ήταν και κάτι που θα αναφερόταν στον πρόωρο θάνατο του
μικρού Νίκου, του μεγάλου Νίκου και του Μάντου , τότε σχεδόν σωστά μάντεψε. Σχεδόν
σωστά κι όχι τελείως διότι τα μπλουζ αυτά αφ’ενός γράφτηκαν όσο ο Μάντος ζούσε,
αφ’ετέρου πριν γραφτούν υπήρξαν κι άλλα σπαραχτικά νέα: κι άλλοι θάνατοι παιδιών που
μόλις είχαν τελειώσει το σχολείο και, αμέσως μετά, τον στρατό. Πέθαναν ο Μήτσος,
ακαριαία, από σύγκρουση με άλλο μηχανάκι, ο Βαγγέλης από καρκίνο, ο Παναγής από
λευχαιμία, ο επόμενος στην ηλικία Μήτσος από πνίξιμο σε διαρκεια μέθης των δυτών (αν και
πολύ έμπειρος…ίσως πήγε από υπεραυτοπεποίθηση, έβαλε στη ζώνη του διπλά βαρίδια για
να μην τον παρασέρνουν τα ρεύματα που ήταν ισχυρά εκείνη τη μέρα , αλλά χωρίς να βάλει
και σχοινί για να τραβηχτεί πάνω) και μετά πέθανε κι ο πατέρας του που δεν συνερχόταν από
τον καϋμό του που δεν τον πρόλαβε από πάνω απ’την βάρκα και τον βρήκαν όρθιο στον
βυθό. Ντυμένοι γαμπροί, συνοδεύτηκαν από φίλους τους σε μηχανάκια που πατούσαν
πυρετωδώς τα κλάξον, και από ολόκληρο το χωριό που ξέσπαγε σε χειροκροτήματα σε κάθε
καμπή της διαδρομής του φέρετρου που σήκωναν οι φίλοι τους και ξανά, μετά, όταν
κατέβαιναν στο μνήμα. Ο Παναγής (που ο στρατός του έδωσε (αυτεπαγγέλτως) αναβολή για
να μη τον κουράρει όταν αρρώστησε) έβγαλε μια φορά μόνος του τα σωληνάκια της
εντατικής του Ευαγγελισμού όταν είδε ότι άρχισαν να τον βάζουν σε καταστολές και πήγε
στην Γλώσσα. Όταν του είπε ο γιατρός ότι μπορεί να επιδείνωσε τα πράγματα εκείνος του
είπε «αφού σε κάσα θα γυρίσω, είπα να πάω να δω τους φίλους μου όσο ακόμα γινόταν». Η
Ηρώ, που τώρα τέλειωνε νηπιαγωγός, έβλεπε για μήνες μετά την κηδεία του ένα όνειρο που
όσο το έβλεπε ένιωθε πολύ ωραία αλλά αλαφιαζόταν πολύ μόλις ξύπναγε: Έβλεπε ότι ο
Παναγής ερχόταν σιωπηλός και την κοιτούσε ενώ ακουγόταν η εξής στροφή από τραγούδι
του Χατζηγιάννη: «Και μετά δεν μιλάμε πολύ/γιατί το όνειρο ζει στη σιωπή/Με το βλέμμα
στους περαστικούς/να’χα χίλιες σιωπές να μ’ακούς». Κάποτε κάτι τραγούδησε κι ο ίδιος, μια
παράφραση νομίζω αλλά δεν την θυμάμαι, και από τότε δεν ξαναήρθε το όνειρο. Κάτι
δηλαδή σαν το φαινόμενο Ορφέα και Ευρυδίκης (αλλά στο αντίστροφο, είχε πεθάνει ο
άντρας), παρ’όλο που δεν είχαν τίποτα μεταξύ τους παρά μόνο την αγάπη που ενώνει σε
διαλείμματα κάποια παιδιά που δεν είναι στην ίδια τάξη (η Ηρώ ήταν στην τάξη την ένα
χρόνο μεγαλύτερη από του Παναγή). Τα παιδιά που προηγήθηκαν από τον Παναγή και τον
Μήτσο τον δύτη, τα είχαμε αποχαιρετήσει λίγους μήνες πριν…
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Πριν έξι χρόνια ο Νίκος, 17 χρονών, σκοτώθηκε με μηχανάκι. Ακόμα δεν έχει σβήσει
τελείως απο τον τοίχο της αυλής του σχολείου το «Ο Νίκος ζεί μες στις καρδιές μας» που
είχαν γράψει τότε με σπρέϋ οι συμμαθητές του που είχαν βάλει και μαύρα σειρήτια στις
καρέκλες της αίθουσάς τους, και μόλις πριν λίγες μέρες έγινε η ανακομιδή του. Πριν
τέσσερα χρόνια σκοτώθηκε απο μηχανάκι ο Μήτσος, 20 χρονών, που αμέσως μετά το
σχολείο πήγε στρατό και μόλις απολύθηκε είχε αρραβωνιαστεί με την συμμαθήτριά του
Βάσω κι ετοιμάζονταν να παντρευτούν. Τη μέρα που σκοτώθηκε θα άρχιζαν οι
αποχαιρετιστήριες για το καλοκαίρι εκδηλώσεις του σχολείου και η Χριστίνα κι ο Κώστας
τις ανέβαλαν για ένα χρόνο λόγω του πένθους του σχολείου. Μόλις πριν δυό μήνες πέθανε,
27 χρονών, ο αδελφός της Ρόζας και της Όλγας , ο Βαγγέλης, μετά απο μάχη με τον καρκίνο
που βάστηξε πέντε χρόνια ενώ οι γιατροί δεν τούδιναν πάνω απο δύο χρόνια. Όπως είπε η
Ρόζα «αυτός έδινε θάρρος σε μας αντί εμείς σ’αυτόν». Έλεγε επίσης «Μαμά, εγώ έζησα τόσο
έντονα που σε πέντε χρόνια έζησα όσα δεν έζησες εσύ σε πενήντα. Δεν λέω πως θέλω να
πεθάνω, αλλά να ξέρεις οτι τουλάχιστον πάω χορτάτος». Αφού δεν είμαστε ποιητές, δεν θα
μας μαλλώσει η Ρόζα που απο τον τάφο του αντιγράψαμε και αφιερώνουμε σε όλους τους το
ποίημα που η ίδια έγραψε για τον Βαγγέλη*:
Κάθε μας βήμα κι εσύ μπροστά μας
Κάθε μας σκέψη, εσύ κοντά μας
Κάθε μας πόνος, η θύμησή σου
Κάθε μας γέλιο, η ανάμνησή σου
Έφυγες, χάθηκες πήρες μαζί σου
Και τη ζωή μας και τη ζωή σου
Χάθηκες, τέλειωσε για σένα ο χρόνος
Για μας συνέχεια μένει ο πόνος
Πόσες φορές όμως πεθαίνει
Αυτός που πίσω απομένει
Άφησες πίσω σου τις ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
Και να που πάλι θα ΞΑΝΑΖΗΣΕΙΣ...

*Και αφού είμασταν μέχρι πριν ενάμισυ χρόνο καθηγητές της και την καμαρώνουμε και σαν
εκπαιδευτικοί, δεν θα μας μαλλώσει που, αν και ίσως δεν είναι του παρόντος να το πούμε, λέμε και οτι
για μιά ακόμη φορά καταλάβαμε πώς γίνεται και στην έκθεση, στις πανελλήνιες, έγραψε καλύτερα
ακόμη κι απο όσους μπήκαν στις φιλολογικές σχολές παρ’όλο που η ίδια εργάζεται αντί να σπουδάζει
(άλλη τέτοια φορά ήταν όταν βραβεύτηκε το κείμενό της στην Βουλή των Εφήβων)
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Υστερόγραφο 28/3/10: Είδα στην «Ελευθεροτυπία» της Παρασκευής 27/3/10, αλλά και μου
το στείλανε πολλοί συνάδελφοι , με την πρόσθεση ότι πολύ θαχε χαρεί ο Μάντος αν τοχε
προλάβει το νέο 9 μέρες νωρίτερα (με είχε ρωτήσει μάλιστα μια μέρα πριν πεθάνει αν είχα
δει τίποτε), το εξής:
Βραβείο στους 2 μαθητές - τιμή για το Λύκειο Γλώσσας Σκοπέλου
Του ΑΝΤΩΝΗ ΦΩΚΙΔΗ
Βραβείο από τη Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα στο πλαίσιο του διαγωνισμού Γαλλοφωνίας
απέσπασαν η μαθήτρια Γ' τάξης Μαρία Τσουκαλά και ο συμμαθητής της Γιώργος Μαντάς
του Λυκείου Γλώσσας Σκοπέλου, οι οποίοι με τη βοήθεια του PowerPoint και φωτογραφιών
ανέδειξαν τον προβληματισμό τους για την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και την
έκπτωση των ηθικών αξιών, γράφοντας κείμενα στη γαλλική γλώσσα.
Οι βραβευμένοι μαθητές της Γ' Λυκείου Μαρία Τσουκαλά και Γιώργος Μαντάς Στον
διαγωνισμό, με αφορμή τη γιορτή της Γαλλοφωνίας που ήταν στις 20 Μαρτίου και
διοργανώθηκε από τη Γαλλική Πρεσβεία και το υπουργείο Παιδείας, συμμετείχαν 5.000
μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων από όλη τη χώρα. Στους μαθητές δόθηκαν δέκα
γαλλικές λέξεις, από τις οποίες αξιοποίησαν τρεις, «καταστρέφω», «μέντορας», «ό,τι είναι να
έρθει, ας έρθει» και δημιούργησαν κείμενα και λεζάντες για το περιβάλλον και τις αξίες.
Η εργασία «Nous vivons a une planete magnifique, la terre, notre terre...» περιλαμβάνει μια
παρουσίαση σε PowerPoint, όπου οι μαθητές εκφράζουν τις σκέψεις τους για το πώς θα
κάνουν τον κόσμο να αλλάξει, χρησιμοποιώντας ως μέσο έκφρασης τη γαλλική γλώσσα.
Το βραβείο των δύο μαθητών έλαβε η καθηγήτρια Γαλλικών στο σχολείο Κατερίνα
Παπαζήση, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. Η
ίδια αναφέρθηκε στην ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία των μαθητών του Λυκείου Γλώσσας, οι
οποίοι παρά τις αυξημένες σχολικές υποχρεώσεις λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων, στις
οποίες θα συμμετάσχουν, βρήκαν τελικά τον χρόνο να ασχοληθούν με την πρωτότυπη αυτή
εργασία.
Η μαθήτρια Μαρία Τσουκαλά τόνισε πως «στόχος μας μέσα από αυτή την εργασία ήταν να
κινητοποιήσουμε τους ανθρώπους, ώστε όλοι μας να προσπαθήσουμε για να γίνει ο κόσμος
καλύτερος. Δώσαμε έμφαση στις αξίες και το περιβάλλον. Από τις αξίες τονίσαμε ιδιαίτερα
τη σημασία της αλληλεγγύης, του σεβασμού της διαφορετικότητας, της βοήθειας στον
συνάνθρωπο. Πιστεύουμε ότι αυτές οι αξίες στη σημερινή εποχή έχουν αλλοιωθεί σε μεγάλο
βαθμό».
Ο μαθητής Γιώργος Μαντάς υπογράμμισε πως «του αρέσει η γαλλική γλώσσα, γιατί είναι
κάτι διαφορετικό και αρκετά διαδεδομένη. Ξεκίνησα να μαθαίνω τη γαλλική γλώσσα από την
Α' Τάξη Γυμνασίου και μου άρεσε πολύ. Ηταν μέσα στο πλαίσιο των γνώσεών μου να γράψω
τα κείμενα στη γαλλική γλώσσα και γι' αυτό δεν δυσκολευτήκαμε ιδιαίτερα. Το μήνυμα που
θέλουμε να στείλουμε είναι η ανάγκη κινητοποίησης του ανθρώπου για τα σύγχρονα
προβλήματα. Σκοπός μας ήταν να επισημάνουμε την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος,
να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας. Ηταν μια εξαιρετική εμπειρία και αξιοποιήσαμε
ευχάριστα τον ελεύθερο χρόνο μας, που βέβαια είναι λίγος, λόγω της προετοιμασίας για τις
πανελλαδικές εξετάσεις».
Εμείς ας συγχαρούμε, και εδώ, και τους μαθητές και την συνάδελφο Κατερίνα που ήταν
καθηγήτριά τους, και την προκάτοχό της Μαρία , που με τρία χρόνια Γαλλικά δημοσίου
σχολείου πήραν τέτοια βράβευση, κι επίσης ας συγχαρούμε και το σχολείο τους και τους γονείς
των παιδιών που τα παιδιά έγραψαν τόσο ωραία για τέτοιο, ειδικά, θέμα…
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ΥΓ καλοκαιριού: Μόλις βγήκαν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων. Πολύ θα χαιρόταν ο
Μάντος τόσο με τα αποτελέσματα του Γιώργου και της Μαρίας όσο και με τα αποτελέσματα της
Δήμητρας Σ. και της Δήμητρας Τ. και της Βαγγελίτσας. Εδώ ας αναφέρουμε και ότι η μαμά του
Γιώργου ( ο οποίος πήρε βαθμό πρόσβασης 19,7) μετά το «ευχαριστώ» στους καθηγητές που
μας πήρε τηλέφωνο (εκτός από σπιτονοικοκυρά μας ήταν και αδελφικές φίλες με την γυναίκα
μου) μας είπε «θα πάω λουλούδια στον τάφο του Μάντου, αφ’ενός σαν ένα «ευχαριστώ»
αφ’ετέρου σαν το τραγούδι «ένα γράμμα να μας στείλεις απ’τον Άδη» αλλά στο αντίστροφο»…
ΥΓ αργότερα: Βγήκαν και οι σχολές. Συγχαρητήρια και στους παραπάνω που είχαμε ήδη
ακούσει τους βαθμούς τους αλλά και στην Νίνα και στην Ρένα και στον Φίλιππο και…και…
και…( μπήκαν οκτώ στους έντεκα από τους φετεινούς και τρεις περσινοί που
ξαναπροσπάθησαν), και καλή επιτυχία σε όσους φετεινούς ξαναπροσπαθήσουν του χρόνου.
Ο Μάντος μου είχε πει ότι όταν ο Νίκος είχε πάει στον Βόλο είχε πάει αφ’ενός για να κάνει
εξετάσεις γλαυκώματος αφ’ετέρου για να αγοράσει κοτοπουλάκια, και ότι επίσης είχε
αναγγείλει στους φίλους του , εντός 15 ημερών, «ραμαζάνι» όπου θα έψηναν ένα αρνί και με
κρασί θα ξενύχταγαν στο καλύβι του στο δάσος για να ακούσουν, ξημέρωμα, τα αηδόνια.
Στο νυχτέριο του κατάλαβα πόσο η μέρα πριν την κηδεία του Νίκου έτυχε να είναι γεμάτη
από αυτά που ο Νίκος όλο χαρά θα παρατηρούσε ότι μας κάνουν να λέμε «η ζωή
συνεχίζεται» ακόμα κι αν ο άλλος κυριολεκτικά «γκρεμίζεται», και για την δική του
οικογένεια είναι μέρα βαρύτατου πένθους, για δε τους φίλους του μπορεί όλα να
συνυπάρχουν: Το απόγευμα λοιπόν πριν το νυχτέριο είχε υπάρξει στην Σκόπελο τουρνουά
ΤαεΚβοΝτο για τα παιδιά, είχαν βγει τα αποτελέσματα Πανελληνίων, ο Μήτσος της
Ματούλας , που έχουμε αναφέρει τόσες φορές, π.χ σαν ηθοποιάρα, και που την προηγούμενη
χρονιά λόγω κάποιου σορλόπ δεν είχε μπει εκεί που ήθελε τώρα πέρναγε μηχανικός όπως
ήθελε και θα πήγαινε να τα πιεί μ’έναν άλλο Δημήτρη (ηθοποιάρα κι αυτόν) που πέρναγε με
την πρώτη , δυο αγόρια κι ένα κορίτσι πήγαιναν σχολή εμποροπλοιάρχων με βοήθεια μορίων
από πατέρα ναυτικό, επίσης υπήρχαν βαφτίσια, την δε επόμενη παντρεύονταν η Αλεξάνδρα,
ο πρώτος γάμος παιδιού από την τάξη της Ναυσικάς του Μάντου η οποία ερχόταν από
Κρήτη για τον γάμο και μόνο στην πορεία έμαθε ότι θα ερχότανε και για κηδεία κοντινού
οικογενειακού φίλου κι ήταν με μαύρα στο καράβι που ήμασταν όλοι, η Ματούλα στο
νυχτέριο ήταν πασιχαρής και περήφανη για τον γιο κι όλοι την συνέχαιραν αλλά κι έλεγε
«δεν ήταν γραφτό να το χαρώ όσο θα χαιρόμουν αλλιώς, με τσάκισε αυτό του Νίκου», την
άλλη μέρα στην κηδεία ο Μήτσος της Ματούλας έκλαιγε πολύ και δεν άντεξε να ξεβγάλει
τον Νίκο ως «τα χώματα». Πάμε τώρα σε ένα, κυριολεκτικά επι-τάφιο, συμβάν που
δημιουργούσε νευρικό γέλιο σε όποιον το άκουγε. Ουδέν το ανάρμοστον, απλώς κρίμα που
έχασε την πλάκα κι ο Μάντος, θα το κατά-απολάμβανε με το τεράστιο γέλιο του αν τοχε
ακούσει: Ο πατέρας ενός μαθητή μας και δυο μαθητριών μας, ιδρωμένος από το φτυάρισμα
μαζί με άλλους στον τάφο του Μάντου, ακούμπησε στον διπλανό τάφο να ξεκουραστεί όταν
έφυγε ο κόσμος. Αλλά επειδή, βεβαίως, το χώμα στους τάφους δεν γίνεται να το πατάνε να
κάτσει όταν θάβουνε, κάθεται σιγά-σιγά από μόνο του με τον καιρό κι υποχώρησε το
υψωμένο σημείο όπου ακούμπησε κι ο άνθρωπος βρέθηκε μπρούμυτα μέσα στον ξένο τάφο.
Πηγαίνοντας να πιαστεί υποχώρησαν και τα μάρμαρα και τον ακολούθησαν και έμεινε ο
σταυρός που ξαφνικά κι αυτός υποχώρησε και τούρθε καπάκι. Με τα πολλά βγήκε, και
τινάζοντας από πάνω του τα χώματα είπε «Ε, έτσι κι αλλιώς όπου ναναι θα τον βγάζαμε τον
μακαρίτη, καιρός του ήτανε». Και αν πάθαμε νευρικό γέλιο ο Γιώργος κι εγώ ως ακροατές
του συμβάντος φαντάσου ο Κώστας κι η μαμά του που ήταν αυτόπτες! Τύφλα ναχουν τα
επεισόδια του youtube, μόνο που αυτό δεν γινόταν ούτε να στηθεί, ούτε να καταγραφεί όταν
έγινε από μόνο του…
Κι άλλο ένα περιστατικό απ’το γραφείο του Μάντου: Αντιγραφή-επικόλληση:

…Άσε πια τι πλάκα έχουν τα αλφάκια! (που πάντα είναι σαστισμένα που από γίγαντες του
δημοτικού παραπλεύρως που ήταν στην Στ΄ τάξη, γίνονται οι νάνοι εδώ, στην α΄ τάξη, και
μάλιστα εις θέαν αυτών που την προηγούμενη χρονιά τους είχαν για γίγαντες). Σε ένα
διάλλειμα ήμουνα στο γραφείο του Μάντου (που τον καιρό του «με λένε Πόπη σαν τη γιαγιά
μου την Καλιόπη», τα παιδιά του τραγούδαγαν «με λένε Μάντο σαν τη γιαγιά μου τη
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Διαμάντω») ξαφνικά έρχεται ένα απ’τα αλφάκια και λέει «Κύριε , ο Μίλτος μου λέει συνεχώς
«Γεια σου Σταύρο αλεπού που τον παίρνεις πού και πού»». «Πες ναρθει εδώ ο Μίλτος» λέει
ο Μάντος δαγκώνοντας τις Σταλινικές μουστάκες του μη γελάσει καθώς κοιταζόμαστε. Εν
τω μεταξύ τον παίρνουν τηλέφωνο απ’το υπουργείο για κάτι. Χτυπάει κουδούνι, φεύγω για
την αίθουσα, πέφτω πάνω στον Μίλτο κι από πίσω την όλη μαρίδα που έρχεται με δέος να
παρακολουθήσει τις εξελίξεις , και ο Παναγιώτης ρωτάει πόσες μέρες είναι η αποβολή για
το συγκεκριμένο αδίκημα. Του λέω «Μην πας ακόμη μέσα , μιλάει με το υπουργείο ο κύριος
Μάντος». Ακούγεται ορυμαγδός και κοπετός χορού αρχαίας τραγωδίας από την μαρίδα για
τον μεγαλομάρτυρα που βαδίζει προς το πεπρωμένο του. Φωνές «Αα-ρε Μίλτο!», «Πού τον
πάνε τον Μίλτο κύριε;». Ποιο τραγούδι να ταιριάζει καλύτερα; Το «Ποιος κατεβαίνει
σήμερα στον Άδη;» ή το «και σ’αυτήν την ιστορία μπλέξαν τα λιμεναρχεία»;(εννοώ τα
υπουργεία) Απίστευτα τα πρωτάκια! Νόμισαν ότι συσκέπτονταν στο υπουργείο για την ποινή
του Μίλτου επειδή έλεγε «Γεια σου Σταύρο αλεπού που τον παίρνεις πού και πού». Υπάρχει
άλλο επάγγελμα που τόσο να σε γεμίζει;!
Ο Νίκος κάποτε ήρθε στα απογευματινά μαθήματα πληροφορικής (ενηλίκων), έμαθε να φτιάχνει ιστοσελίδες και
άρχισε να αναρτά, με το όνομα «Νίκος μελισσάς», κάποιες από τις ιστορίες που συνέλεγε ή σκεφτόταν και έγραφε σε
ένα τετράδιο διπλωμένο στην κωλότσεπη και που μετά τις πέρναγε σε ένα μεγάλο τετράδιο με χαρτονένια εξώφυλλα
σαν εκείνα που γράφανε οι μπακάληδες τα βερεσέδια. Μαζί ανέβαζε φωτογραφίες από την φύση, ανέκδοτα,
σχολιασμό των πολιτικών νέων, φωτογραφικές παρουσιάσεις έργων, π.χ πινάκων ή γλυπτών, φίλων του που ήταν
αγρότες , ψαράδες, τσομπάνηδες, κτίστες, … Σε τρεις μήνες είχε έξι χιλιάδες επισκέπτες, σε μια χρονιά ξανάρχισε ως
Νίκος αμπελουργός (νέος ήταν ναύτης, ήταν επίσης μελισσουργός, αμπελουργός, κτηνοτρόφος, ψαράς, και ότι άλλο
χρειαζόταν να γίνει, όπως ακόμα ξέρουν και γίνονται πολλοί άνθρωποι στα χωριά)
Κάποιες φοβερές αναλύσεις του και ατάκες του τις είδαμε στο φάκελο «Αντίο φίλε» στο κέντρο του
ΓλώσσαΣκόπελοςμπλουζ. Εδώ ας δούμε το κείμενο της ανάρτησης που δεν πρόλαβε να κάνει ο Νίκος , μου την είχε
στείλει σε η-μέιλ λίγο πριν την βάλει, ή μάλλον λίγο πριν δεν την βάλει, στην ιστοσελίδα του:

Για Νεράϊδες ή
Τα βάσανα των τσοπάνηδων
Ότι θυμάμαι από την αφήγηση της Γιαγιάς μου.
ή ότι θυμάμαι χαίρομαι.
>Νεράιδες κάθε λογιών.
>Της θάλασσας, πανέμορφες, λίγο άγριες,
δυσπρόσιτες, εμφανίζονται τις νύχτες με βαριά
καταιγίδα, ακόμα και με αστροφεγγιά, αλλά που δεν
ακούστηκε να κάνουν κακό σε κανέναν.
>Κάνουν αυτό που θέλουν και ύστερα χάνονται. Και
τι θέλουν??
>Συνήθως να χορέψουν στην αμμουδιά και πολύ
σπάνια να κάνουν έρωτα με κάποιο τσοπάνη.
>Μετά έχουμε τις νεράιδες των πηγών και των
ποταμών.
>Πιο αγαθά πλάσματα αυτά, πιο ήμερα.
>Ερωτιάρες, χορευταρούδες και τους αρέσει και το
τραγούδι.
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>Ο καθείς μπορεί να τις ακούσει τη νύχτα με γλυκό
καιρό να τραγουδούν προ πάντων την άνοιξη μαζί με
τα αηδόνια και τα κοτσύφια.
>Ακόμα και να χορεύουν μπορεί να τις πετύχεις στις
ανοιχτωσιές και στα αλώνια.
>Πολλοί τσοπάνηδες και ξομάχοι παινεύονται πως
κάποια νύχτα κάποια νεράιδα τους ερωτεύτηκε
παράφορα.
>Δεν ακούστηκε ποτέ να κάμουν κακό σε θνητό.
>Αντίθετα χαρά μεγάλη είναι να τις δείς να χορεύουν,
να τις ακούσεις να τραγουδούν ¨η ακόμα καλύτερο να
πλαγιάσεις μαζί τους.
>Όλα αυτά τα ξωτικά αντιπαθούν τούς
νοικοκυραίους..
>Είναι τόση η περιφρόνηση που δείχνουν σ'αυτούς
που ποτέ δεν εμφανίστηκε καμιά τους σε νοικοκύρη.
>Γι'αυτό και οι “νοικοκυραίοι” και οι “σοβαροί
άνθρωποι ”υποστηρίζουν με πάθος πως δεν υπάρχουν
και όλα είναι παραμύθια.
>Απ' τη ζήλεια τους το κάνουν
Και μετά έχουμε και τις νεράιδες των πηγαδιών.
>Παράξενα, σκοτεινά πλάσματα, πανέμορφες βέβαια
που μεταχειρίζονται την ομορφιά τους μαζί με
χιλιάδες άλλα κόλπα να γελάσουν τσοπάνηδες και
άλλους ξομάχους ¨η διαβάτες της νύχτας.
>Χωρίς να νοιάζονται για το κακό που προκαλούν
τους σέρνουν στα ανήλιαγα λημέρια τους.
>Κανένας δεν ξέρει τίποτε για την τύχη αυτών των
άτυχων.
>Λένε πως αφού τους γλεντήσουν σαν τις αρχαίες
γυναίκες της Λήμνου, τους πνίγουν.
>Αν δεν μπορούν να σε πάρουν μαζί τους, “δεν τούς
είναι βολετό” , θα σου πάρουν τη μιλιά ¨η τα μυαλά..
>Από αυτό και έχουμε τόσους νεραϊδοπαρμένους
“οπως τους λέει ο λαός” στο τόπο μας.
>Ευτυχώς που αυτά τα σκοτεινά πλάσματα είναι
λίγα,και έτσι γλυτώνουν αρκετοί άντρες,.
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>Γιατί μάτια μου μόνο στους άντρες κάνουν κακό.
>Βέβαια τα τελευταία χρόνια οι νοικοκυραίοι παρόλο
που φωνάζουν πως αυτά είναι μύθοι και να μη τους
πιστεύουμε γεμίσανε την ύπαιθρο με φώτα νέον.
>Ξέρουμε δα πόσο τα ξωτικά μισούν το ηλεκτρικό
φώς.
>Ανέχονται το λύχνο, άντε και τη λάμπα πετρελαίου
μα δεν μπορούν το ηλεκτρικό.
>Ιδιαίτερα το νεον.
>Μου κάνει φοβερή εντύπωση το μίσος που έχουν οι
“σοβαροί” και η εξουσία στα πλάσματα αυτά”της
φαντασίας μας” όπως τα λένε..
>Τα πολεμούν με κάθε τρόπο με λύσσα παράλογη.
>Ευτυχώς που οι έφηβοι αρέσκονται να σπάνε τις
λάμπες φωτισμού δοκιμάζοντας τις σφεντόνες τους.
>Και κάπως κρατιέται μια ισορροπία.
>Καί έτσι και εμείς οι μη νοικοκυραίοι βλέπουμε
ακόμα από καμιά καί αν είμαστε τυχεροί μπορεί και
να μας ερωτευτεί.
>Γιατί μάτια μου τί αξίζει η ζωή αν δεν σε ερωτευθεί
έστω και μια νεράιδα??
Έλεγε ο Νίκος : Έγινα μελισσάς για να γυρνάω σ’όλη την Ελλάδα να πουλάω μέλι ώστε
ν’ακούω στα καφενεία ιστορίες κι από άλλους γέρους κι όχι μόνο τους Γλωσσιώτες...Και στο
δικό σου το χωριό έχω πάει…Τώρα που τις σπούδασα τις κόρες μου και ξένοιασα είμαι σαν
τον «σκύλο του παπά» που λένε, που, αφού είναι χορτάτος από τις προσφορές που έχει και
του δίνει ο παπάς, όλο γυρνάει και λιάζεται πότε στην μια αυλή πότε στην άλλη». Ο
Χρήστος, ο πατέρας του Κώστα, μηχανικός στα πλοία, που ήξερε τον Νίκο από ταξίδια, είχε
πει , όπως είδαμε, «Στα καράβια, που έτυχε να είμαστε μαζί κάμποσες φορές, τον Νίκο τον
φώναζαν «κελαηδόνι» επειδή συνέχεια «κελάηδαγε» τέτοιες θεωρίες» (όπως αυτές με τους
Γάλλους, Αγγλους, Έλληνες,….) Μου φαίνεται ότι όπως κι η φράση του παπ’Αλέξη στην
κηδεία του (το «κι αν είσαι και παπάς…») η φράση, απ’τον Χρήστο, αποθανατίζουν εξ ίσου
τον Νίκο. Πιο ζωντανά μόνο η οικογένειά του μπορεί να νιώθει έναν άνθρωπο, η άμεση
οικογένειά του. Αλλά σάμπως όλη η Γλώσσα δεν ήταν σαν οικογένεια του Νίκου κι όλη δεν
ένιωσε ορφανεμένη απ’τον θάνατό του; Κι όλη δεν γεμίζει με το να θυμάται τα τόσα που
άφησε σε τόσους να θυμούνται; Και επίσης με το να θυμάται αυτό που δεν πρόλαβε να
αφήσει στους φίλους του να θυμούνται μα θα τον θυμούνται είτε το ακούν από τον Ζαμπέτα
είτε από τα ίδια τα αηδόνια που θα τους προσκαλούσε ν’ακούσουνε μαζί:
Άκου τ’ αηδόνια της αυγής
στα ανθισμένα κλώνια
Νίκο, καλύτερα απ΄όλους μας σε αποθανάτισαν τα αηδόνια
που όταν έπαψαν να σε βλέπουν σίγουρα κατάλαβαν. Αντίο φίλε
Και να μας φιλήσετε τα Γλωσσόπουλα και Ελιοτόπουλα
που αφού σίγουρα εσύ κι ο Μάντος τα υποδεχτήκατε δεν νιώσανε ξένα…Καλή αντάμωση
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Πριν πάμε σε δυο φωτογραφίες γεμάτες Γλωσσιώτικη ξεγνοιασιά, Αποκριάτικες, ας παραλλάξουμε και έναν
αποχαιρετισμό στoν ρυθμο του Seasons in the Sun που, όταν τον γράφαμε, νομίζαμε πως θα ήταν μόνο γεωγραφικός
αλλά…

Ηλιόλουστα χρόνια
Δύσκολος ο χαιρετισμός,
ο κόσμος όταν είναι όμορφος,
χρόνια ήμασταν μαζί,
στο σχολείο στη ζωή,
στο χορό, στη μουσική.
Δύσκολος ο χαιρετισμός,
σε τόπο που’ναι ανοιξιάτικος
και πουλάκια κελαϊδούν
και κορίτσια που αγαπούν
με τα μάτια τραγουδούν.
Όλα τα μαθήματα
ήταν σαν ηλιόλουστα
ο χορός ήταν φώς
στην ζωή ήταν οδηγός.
Γειά σου μεγάλε διευθυντά,
σε όλα ήσουν πάντα λεβεντιά,
κι όταν δίδασκες παιδιά,
κι όταν σε δίδασκαν αυτά,
όλα ήταν φωτεινά.
Και στα μεγάλα μα και στα μικρά,
και στα λάθη μα και στα σωστά,
τα συνδύαζες γλυκά,
μαθηματικά, χορό,
τι να ήταν το μυστικό;
Όλα τα μαθήματα
ήταν σαν ηλιόλουστα
σαν ζωή που περνά
μα κανείς δεν την ξεχνά.
Γειά από σχολείο, μαθητές,
γειά από συνάδελφους, συμμαθητές,
η αγάπη έδειχνε το φώς,
πάντα έβρισκε το πώς
η λύπη να φεύγει σαν καπνός.
Δύσκολος ο χαιρετισμός,
σε τόπο πού’ναι ανοιξιάτικος
όπου παίζουνε παιδιά,
όπου βλέπουμε μικρά
θάσαι και εσύ κοντά.
Η αγάπη ήταν παντού
σαν τα’αστέρια τα’ουρανού
μα αυτά είναι μακριά
’μείς θα μείνουμε κοντά.
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Δεν έχω φωτογραφία του Νίκου Αποκριάτικη, να χορεύει την «σκωριομαχαίρα», που εκείνος μας την έμαθε,
έχω όμως με τον Μάντο Αποκριάτικη να είμαστε και οι δυο μέσα. Ανάμεσά μας με μπούργκα είναι ο Γιώργος,
αδελφός της Ρόζας, της Όλγας, και του Βαγγέλη, σημαιοφόρος μας. Η έμπνευση να ντυθούμε ο Μάντος γύφτος
νταβατζής κι εγώ η εργαζομένη του ήρθε από το ότι ήταν το έτος Κλίντον-Λεβίνσκυ και εμένα τα παιδιά, λόγω
ονόματος, με λέγανε Αλεβίνσκυ. Η επόμενη φωτογραφία είναι μετά τις ξεμεταμφιέσεις.Την Χριστίνα και την Όλγα οι
Γλωσσιώτες θα τις γνωρίσουν…
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Τελικά ο μέχρι τούδε επίλογος, δυο χρόνια μετά την ανάρτηση του ΓλώσσαΣκόπελοςμπλούζ αναφερόταν πιο πολύ
στα «-μπλούζ» του θέματος. Μα φτάνοντας ο ειρμός στις Απόκριες μας θύμισε ότι πάνω απ’όλα η Γλώσσα είναι ο
τρόπος της να γελά, και ότι στην Γλώσσα, αν και όντως τις χαίρονται τις Απόκριες πάρα πολύ (και σε όλες τους τις
εβδομάδες), δεν περιμένουν τις Απόκριες για να γελάσουν. Πάντα γελάνε, άρα σαν επίλογο του επιλόγου ας δούμε
κάποιες στιγμές χαρακτηριστικές του Γλωσσιώτικου χιούμορ και του Γλωσσιώτικου χαρακτήρα:

Ας πούμε πρώτα τις ιστορίες για την Ευρώπη που έλεγε ο Νίκος κaι που όταν τις είπα στον
Χρήστο μου είπε ότι επειδή τέτοια «κελάηδαγε» συνεχώς το παρατσούκλι του στα καράβια
ήταν «κελαηδόνι»:
…Μια φορά που όλο λέγαμε ότι η Ευρώπη δεν θα ακολουθήσει την Αμερική στον πόλεμο
στο Ιράκ , θα αντιδράσει κλπ. ο Νίκος μας έλεγε επιχειρήματα σαν το εξής «σιγά μη
διαφωνήσει η Ευρώπη. Δεν ξέρουμε ότι οι Ευρωπαίοι είναι απόγονοι ανθρώπων που είχαν
για ηγέτες ιεροεξεταστές , πειρατές και δουλεμπόρους; Όσον αφορά αυτούς που έκαναν
την Γαλλική επανάσταση δεν άφησαν απογόνους. Σκοτώθηκαν όλοι στην εκστρατεία του
Ναπολέοντα στην Ρωσία. Οι τωρινοί Γάλλοι είναι απόγονοι όσων για κάποιο κουσούρι τους
δεν τους έπαιρνε ο στρατός και έμειναν ζωντανοί και πηδάγανε τις χήρες και τις
αρραβωνιαστικιές όσων πήγαν με τον Ναπολέοντα. Άρα τι περιμένετε από τους
Ευρωπαίους;». Κατά σύμπτωση, λες κι ήταν βαλτές οι εφημερίδες, λίγες μέρες μετά την
κουβέντα αυτή έγραψαν ότι ένας προπροπροπάπος του Μπλαίρ ήταν πειρατής και ένας
προπροπροπάπος της γυναίκας του Μπλαίρ ήταν δουλέμπορος, ή αντιστρόφως κι όταν
ξαναείδα τον Νίκο στον δρόμο του είπα ότι έκανε διάνα. Μου είπε: «Εμείς ξέρεις ποιανού
είμαστε απόγονοι;» «Ποιανού;» «Θυμάσαι που όταν οι Αθηναίοι εξοστράκισαν τον
Αριστείδη τον δίκαιο εκείνος πλησίασε μετά την ψηφοφορία έναν άγνωστό του και τούπε
«Ρε πατριώτη, να σε ρωτήσω κάτι; Τον μαύρισες ή τον άφησες;» «Τον μαύρισα» «Τον
ήξερες;» «Όχι» «Τότε γιατί τον μαύρισες;» «Απλώς επειδή ακούω κάθε μέρα «ο Αριστείδης
ο δίκαιος» κι «ο Αριστείδης ο δίκαιος» και μου την σπάει να ακούω για κάποιο να τον λένε
όλη μέρα δίκαιο». Αυτουνού του Έλληνα είμαστε απόγονοι όλοι μας. Τον Σωκράτη και τον
Κολοκοτρώνη τους κανονίσαμε από μόνοι μας. Μόνο ο Αθανάσιος Διάκος την γλίτωσε από
μας επειδή μας πρόλαβαν οι Τούρκοι. Γιατί με τέτοιο χαρακτήρα που είχε, αν ζούσε, όλο
και κάτι καλό θαχε κάνει και γι’αυτό θα τον σουβλίζαμε. Όσοι Έλληνες θέλουνε να κάνουν
κάποιο καλό στην Ελλάδα πρέπει να λένε ο ένας στον άλλο «καλή σούβλα», ούτε καν «καλό
βόλι»».
Ας δούμε τώρα δυο δείγματα θεατρικών που έγραφαν Γλωσσιώτισσες και παίζονταν
Αύγουστο στην αυλή του σχολείου και τα παρακολουθούσαν οι Γλωσσιώτες από τις
κερκίδες, ανάμεσα στις εκδηλώσεις του πολιτιστικού συλλόγου που περιλάμβαναν και τα
«Λοϊζεια» προς τιμήν του Μάνου Λοϊζου που για χρόνια πήγαινε για διακοπές στην Γλώσσα
τα καλοκαίρια, κι είχε πάρει και οικόπεδο να κτίσει αλλά πέθανε, και όπου χορογραφούσε κι
ο Μάντος μέχρι και το καλοκαίρι πριν πριν πεθάνει (τότε μάλιστα δεν χορογράφησε μόνο
αλλά χόρεψε, και πολύ έντονα κομμάτια, κι ο ίδιος).
Στο περσινό θεατρικό η Αγγέλα είχε βάλει κι ένα τμήμα με Γλωσσιώτες να ζητάνε παράξενα
ρουσφέτια από τον πρόεδρο της κοινότητας, π.χ. στο παρακάτω που το’παιξαν οι , φοιτητές
πλέον, Κώστας, ως πρόεδρος, και Δημήτρης , ως νεκροθάφτης που έρχεται για ρουσφέτι,
γίνεται ο εξής διάλογος (αφού προηγουμένως ο Δημήτρης, που επιστρέφει από ανακομιδή
οστών, αφήσει μια αξίνα κι ένα φτυάρι στο γραφείο του Κώστα, κι αφού ο Κώστας, δια παν
ενδεχόμενον, βγάλει ένα μπουκάλι μπλε οινόπνευμα από το συρτάρι):
-Δήμαρχε πλησιάζουν δημοτικές εκλογές και ξέρεις ότι έχω μεγάλο σόι, πολλοί ψήφοι, κι
έχω κι άλλες προτάσεις (δείχνει, στις κερκίδες, τον πραγματικό κοινοτάρχη)
-Μα έχεις παράπονο από μένα; Δεν σε διόρισα νεκροθάφτη;
-Δε λέω, δόξα τω Θεώ πεθαίνει ο κόσμος, δε λέω, αλλά…..ωχ μισό λεφτό, με πονάει το
δάχτυλο στη γαλότσα…(βγάζει την γαλότσα και μια μασέλα από την ανακομιδή του δαγκώνει το
δάχτυλο. Την αφήνει στο γραφείο. Ο πρόεδρος πανικόβλητος ραντίζεται παντού, ως και στο κεφάλι , με
οινόπνευμα) …Μα είσαι Γλωσσιώτης εσύ; Τους συγχωριανούς σου σιχαίνεσαι; Ο μπάρμπας

μου είναι.Τόσα τσίπουρα δεν είχατε πιει μαζί μέχρι πριν τρία χρόνια που πέθανε;
-Τέλος πάντων, τι μπορώ να κάνω για σένα;
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-Καλή η δουλειά που μου βρήκες αλλά από τότε που την άρχισα δεν μου κάνει κούκου.
-Κι εγώ τι μπορώ να κάνω;
-Φέτος στο αγροτικό ιατρείο δεν έχουμε γιατρό, έχουμε γιατρίνα. Να πας εσύ να μου πάρεις
από κείνα τα χαπάκια.
-Εγώ; Η αρχή του τόπου;
-Δήμαρχεεεε! (σπαρακικά) Θα γίνω κερατάάάς!!!
-Καλά, σου βρήκα λύση. Οι παπούδες μας δεν πίναν μυγδαλοζούμι κι ήταν ντούροι; Θα πω
στην θειά μου να μου φτιάξει και θα σου φέρω. Αλλά να περάσει πρώτα η Σαρακοστή,
εντάξει;
-Δήμαρχε μ’έσωσες! Όλο μου το σόι θα σε ψηφίσει.
Στο προπέρσινο θεατρικό, σε ένα τμήμα για τη σχέση Γλώσσας και τεχνολογίας, η Ανθούλα
είχε βάλει κι ένα σκετς όπου μια γιαγιά που έχει κρυφά αγοράσει κινητό προσπαθεί να το φέρει
μαλακά στον παππού που είναι σπάγγος αλλά ακόμα βρίσκεται στο «θα» αγοράσει (παίζουν η
Όλγα που μόλις αποφοίτησε κι ο Γιάννης, μαθητής ακόμα):
-Δεν θα πάω στο μουλαρ’; Τ’ακούω εκεί το τηλέφωνο; Δεν τ’ακούω! Δεν θα πάω στα
κ’νέλια; Τ’ακούω εκεί το τηλέφωνο; Δεν τ’ακούω! Δεν θα πάω στις κότες; Τ’ακούω εκεί το
τηλέφωνο; Δεν τ’ακούω!
-Άντε ρε γυναίκα! Τώρα στα γεράματα μάθε γέρο γράμματα.
-Γέρο να πεις τον εαυτό σου! Εμένα βράζει ακόμα τα αιματάκι μ’
-Άμα βράζει τότε γιατί κοιμόμαστε χώρια;
-Γιατί ροχαλίζεις
-Και νέος ροχάλιζα αλλά μούλεγες ότι σε νανουρίζει το ροχαλητό μου
-Καλά, τα ροχαλητό ας πάει στο διάολο. Το κλανίδι πού το βάζεις;
-Νέος δεν έκλανα; Κι αν έκλανα γιατί δεν μου τόχες πει;
-Εσύ γιατί δεν με ρώτησες πού έμαθα να κρατάω την ανάσα μ’ όταν μ’έβλεπες να κάνω
μακροβούτια δέκα μέτρα;
-Αμάν ρε γυναίκα! Σιγά μη μου πεις κι ότι τα χταπόδια που τρώγαμε στα κάρβουνα ταπιανες
επειδή έκλανα εγώ….
Ένας άλλος, μεγαλύτερος, Γιάννης, από την χρονιά που ήταν κι ο Κώστας, όταν ήταν
στην πρώτη γυμνασίου που του ζήτησα να μου πει μια διαφορά ζωϊκού και φυτικού
κυττάρου μούπε «Στο όνομα. Αλλιώς λένε το ένα , αλλιώς το άλλο...Γιατί με κοιτάτε έτσι
κύριε; Πού έχω λάθος;», κι όταν τον ρώτησα , από το βιβλίο, γιατί δεν έχει ζωή στη σελήνη,
απάντησε «Δεν έχει ηλεκτρικό και δουλειές» «Γουάτ; Στη γη τι γινόταν πριν το ηλεκτρικό;»
«Μα υπήρχαν τότε άνθρωποι;». Όταν ήταν στην τρίτη γυμνασίου και κάπου λέγαμε για
αντιγόνα ιστοσυμβατότητας είχα την φαεινή ιδέα να πω «για αυτά δεν λέγανε όταν η ανιψιά
του Θεοχάρη στο «Καλημέρα Ζωή» είχε λευχαιμία και έψαχναν για δότη μυελού των
οστών;». Έπεσε μια νέκρα για μερικά δευτερόλεπτα κι ο Γιάννης φώναξε «Τι τα βλέπετε
αυτά κύριε; Εγώ κλείνω την τηλεόραση στην μάννα μου όταν τα βάζει». Ο Κώστας, ο
διανοούμενος της τάξης και ευγενέστατος, πήγε να με παρηγορήσει «Κύριε, ο Φώσκολος
διαρκώς αυτόεπαναλαμβάνεται, όλο και κάποιος θάναι σωσίας και θα ενοχοποιεί άλλους για
τις πράξεις του, όλο και κάποιος δεν θάναι σωσίας αλλά όντως διεφθαρμένος και ένοχος,
όσο είδατε-είδατε, μια απ’τα ίδια θάναι κι από δω και μπρος, μην το ξαναδείτε». Το άλλο
βράδυ με πήρε τηλέφωνο ο Γιάννης αγριεμένος «Ανοίξτε την τηλεόραση στο (τάδε) κανάλι.
Έχει εκπαιδευτικό ντοκυμανταίρ βιολογία απο Μπι-Μπί-Σι». Κι έτσι κατάλαβα ότι τα παιδιά
όταν έχουν ευκαιρίες να παίξουν και να δημιουργήσουν, σιγά μην κολλάνε στην τηλεόραση
και στα κινούμενα σκίτσα. Την ανοίγουν μόνο όταν αξίζει τον κόπο. Στην Β Λυκείου τρέλανε
τον Δημήτρη που ήταν νεοδιόριστος και μπήκε στην στο γραφείο λέγοντας «11 χρόνια στα
φροντιστήρια δεν μούχε ξανατύχει τέτοιο πράγμα. Ρώτησα τον Γιάννη τα ισομερή του
βρωμοβουτανίου και μούπε «βρωμοβουτάνιο, βρωμομπουτάνιο, βρωμοπουτάνιο και
βρωμομουνίνιο». Εμένα με είχε ήδη τρελάνει, στα γέλια, όταν μια φορά, επίσης στην Β
λυκείου, που είχαμε μάθημα τους νόμους των αερίων και είχε τύχει να μην έχω κουρευτεί για
καιρό, ξαφνικά μονολόγησε μεγαλοφώνως και είπε «Ξέρω γιατί ο κύριος αφήνει μαλλί. Θέλει
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να μοιάσει στον Θεοδωράκη» και λέγοντάς το είχε έρθει κιόλας στον πίνακα μούχε πάρει τον
μαρκαδόρο και κουνώντας τον σαν μπαγκέττα άρχισε να τραγουδάει τους νόμους των αερίων
στον ρυθμό του «της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ». Ήμασταν όλοι εμβρόντητοι και μετά
ξεκαρδισμένοι αλλά ο Γιάννης ξέροντας, λες κι ήταν επαγγελματίας, ότι το θέμα δεν είναι
μόνο πώς να ανέβεις στο σανίδι αλλά και πώς να κατέβεις, το έστριψε δια του παραφράζειν
τα Πέ-Βέ-Τέ των νόμων του Μπόϋλ και τους Τσάρλς ως εξής: «Πέ-Βέ-Τέ; Βε-Σέ! Βε-Σέ!»
και πιάνοντας τα μαγαζιά του έφυγε απ’την τάξη και ξανάνοιξε αμέσως μετά για υπόκλιση
και χειροκρότημα. Νωρίτερα την ίδια χρονιά είχε τρελάνει στα γέλια και τους γονείς με έναν
αυτοσχεδιασμό σε μια σχολική παράσταση για την επέτειο του Πολυτεχνείου: Εκεί που
παρίστανε έναν τσιλιαδόρο που θα καπέλωνε με έναν άδειο κουβά από μπογιατζή έναν
αστυνομικό που μόλις είχε πιάσει στα πράσα έναν φίλο του που έγραφε , χαράματα, στον
τοίχο «ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» και που ετοίμαζε την σφυρίχτρα να φωνάξει τους
συναδέλφους του, ο Γιάννης που χρειαζότανε εκτίναξη σε στυλ μπάσκετ γιατί ο συνονόματός
του που είχε επιλεγεί για πρώτο μπόϊ αστυνομικός ήταν πολύ ψηλότερός του, μιμήθηκε τον
Τζόρνταν όχι μόνο στην εκτίναξη αλλά και στις φιγούρες περνώντας τον κουβά,
προηγουμένως καθώς έτρεχε, κάτω απ’το μπούτι του κλπ. Και καθώς πήγαν να υποκλιθούν
και θα χανόταν δίπλα στον επίσης ψηλό Βαγγέλη τον οποίο είχε σώσει απ’ την σύλληψη,
πήδηξε στον αέρα προς τον Βαγγέλη με τρόπο που εκείνος τον έπιασε στα χέρια , σαν πακέτο
με μεγάλη πίτσα, και υποκλίθηκε με τον Γιάννη έτσι αγκαλιά. Το πώς τα κατάφερνε
θεατρικά τόχαμε καταλάβει απ’τις μιμήσεις του, π.χ. μια φορά που τον σήκωσα για μάθημα
στην Α΄ Λυκείου μούπε «Τώρα τι μάθημα να σου πω; Δεν κάθεσαι εσύ στην θέση μου να
πάω εγώ στη θέση σου να παραστήσω εσένα;» «Γιάννη, ξέρεις τι παθαίνουν οι μαθητές που
μιλάνε στον ενικό στους καθηγητές;» «Τι;» «Τους μιλάνε στον πληθυντικό οι συμμαθητές
τους» «Καλό. Να σε παραστήσω τώρα;»…..
Προφανώς, φάνηκε πλέον πώς είχε γίνει κι όταν ξεκίνησα να γράφω αναμνήσεις που νόμιζα
ότι θα έπιαναν 20 σελίδες βγήκαν τελικά πάνω από 400. Τώρα είμαστε στην 20η σελίδα του
επιλόγου. Ας βρω ένα τρόπο να τελειώσω, μην ξαναγράψω 400…
Τελειώνω με μια από τις πιο γλυκές ιστορίες, μια ιστορία με τον Δημήτρη, τον μεγάλο
αδελφό του Γιάννη που μόλις είδαμε, όταν ήταν γ΄ γυμνασίου ή Α΄ λυκείου: Μια φορά σε
ένα χαρτόνι απ’αυτά που βάζουμε κάτω από την κόλλα αναφοράς στους διαγωνισμούς είδα
γραμμένο το εξής: «Το ροκ το Ελληνικό είναι ζεϊμπέκικο/που το χορεύεις σταυρωμένος στο
κενό/το ροκ το Ελληνικό είναι ζεϊμπέκικο/δική μας σκάλα σε δικό μας ουρανό». Τρελλάθηκα
από το είδος απάντησης στο «Staircase to heaven» που ακούγαμε νέοι, έβαλα το χαρτόνι
χώρια να το βρω την επόμενη φορά, και πριν το διαγώνισμα ρώτησα φωναχτά, αφού πρώτα
το διάβασα στην τάξη: «Ποιός τόγραψε αυτό;» Νέκρα. Ξαφνικά σήκωσε δειλά-δειλά το χέρι
του, με λυγισμένο το δάχτυλο ο Δημήτρης «Εγώ κύριε» «Ααα! Δεν μας τάχες πει αυτά.
Γράφεις τέτοια πράματα; Να έρθεις μετά να σου πάρω συνέντευξη πώς τούρθαν τέτοια
πράματα του ποιητή» «Κύριε, ο Τουρνάς τόγραψε, ο Μητροπάνος το τραγουδάει, εγώ στο
ραδιόφωνο τάκουσα. Νόμισα ότι ρωτούσατε ποιος τογραψε επειδή ο κύριος Μάντος είχε πει
ότι απαγορεύεται να γράφουμε στα χαρτόνια, γι’αυτό είπα «εγώ»». Είναι να μην τον πιάσεις
στις αγκαλιές και στα φιλιά; Έστω στις χειραψίες; Κι εγώ κι ο Μάντος. Και για το θάρρος
και…και…και…
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