ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΓΙΟΝΥΣΙΟΣ
Γάσκαλος

Τελ άλνημε ηνπ 1950, όιν ην ρσξηό (Πεξηβόιη) γύξηζε από ηε Λακία, ύζηεξα από
ηελ εθθέλσζε πνπ είρε πξνεγεζεί ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1948. Δίρε ηειεηώζεη ν πνιύλεθξνο
θαη θαηαζηξνθηθόο εκθύιηνο πόιεκνο, αθήλνληαο πίζσ ηνπ ζπληξίκκηα θαη κηα
αηέιεησηε δπζηπρία, κε ηηο απώιεηεο ζε αλζξώπηλεο δσέο, κε ηνλ επηειηζκό ηεο
αλζξώπηλεο ύπαξμεο θαη θάζε αμίαο ηεο δσήο, κε έξηδεο, δηρνγλσκίεο, κε κίζε θαη
αλνηρηέο πιεγέο, πνπ αηκνξξννύζαλ γηα πνιιά κεηέπεηηα ρξόληα.
Σπλέπεηεο πνπ έγηλαλ έληνλα αηζζεηέο ηα ρξόληα πνπ αθνινύζεζαλ, πνπ έκειιε λα
θξαηήζνπλ πνιύ θαη λα θηάλνπλ αθόκα θαη ζηα ρξόληα καο. Τν ηέινο ηνπ πνιέκνπ
ζήκαηλε ηελ αξρή ηεο αλαζπγθξόηεζεο, ζε πιηθό αιιά θαη πλεπκαηηθό επίπεδν.
Τύρε αγαζή καο επηθύιαμε, ζηνπο δύζθνινπο εθείλνπο θαηξνύο, λα έξζεη ζην
ρσξηό καο, ην Σεπηέκβξην ηνπ 1950 σο δάζθαινο, ν Γηνλύζηνο Βαξιάκεο. Ζ κνξθή ηνπ
είλαη ραξαγκέλε βαζηά κέζα κνπ κε αλεμίηεια ρξώκαηα, πνπ δε ζβήλνπλ πνηέ. Ήηαλ
κειαρξηλόο, θαλνληθνύ αλαζηήκαηνο, κε πινύζηα καύξα καιιηά, γεκάηα κάγνπια, κε
κνπζηάθη θαη ιίγν παρνπιόο. Ζ νηθνγέλεηά ηνπ απνηεινύληαλ από ηε ζύδπγό ηνπ θαη ηηο
δπν θόξεο ηνπ. Δίρα ηελ ηύρε λα κέλεη ζην ζπίηη καο.
Ήηαλ απηόο πνπ ζην δπζθνιόηεξν ζηαπξνδξόκη ηεο δσήο καο, έδεημε ζε καο ην
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ζσζηό δξόκν θαη ηνλ αθνινπζήζακε, ηόζν εγώ όζν θαη νη άιινη καζεηέο ηνπ θαη
ζπκκαζεηέο κνπ (Χξήζηνο Γεκ.Αλησλόπνπινο, Γηάλλεο Β.Γθειπελήο, Τάθεο Γ.
Γάβαινο, Ησάλλεο θαη Νηθόιανο Γεσξγ.Εηάθαο, Γεώξγηνο Καιαζάο, Βαζίιεηνο Ησάλ.
Καξθάλεο, Γεώξγηνο (Κάθνο) θαη Δπάγγεινο Βαζηι.Κνληνγηώξγνο, Γηάλλεο Παλη.
Κoπηάθεο, Σηέιηνο Β.Κνληνγηώξγνο, Κώζηαο Γ.Μαληώηεο, Λάθεο Μαλνύθαο,
Κσλζηαληίλνο Γ.Μπάκπαιεο, Ησάλλεο Αλδξ.Πάλνο, Κσλζηαληίλνο Παπαζενδώξνπ,
Χξήζηνο Ζι.Τζηάθνο, Φώηηνο Γ.Τζηηζηξίγθνο, Γηώξγνο Φνύξιαο, Βαζίιεηνο Νηθ.
Χαξδαιηάο, Αξηζηείδεο Γεκ.Καξθάλεο Μαξία Αζ.Γεκεηξίνπ, Σνθία Θενθ. Θενθαλνπνύινπ, Πόπε Καξαράιηνπ, Σηέιια Πάλνπ, Παξαζθεπή Γεκ.Ταζηνύιε, Κνύια
Ταζηνύιε, Κνύια Τζακαζηώηε θιπ.), κε επιάβεηα, ζην δηθό ηνπ ηνκέα, όπνπ έκειιε λα
αζρνιεζεί ν θαζέλαο καο.
Πξσί-πξσί ρηππνύζε ηόηε ε θακπάλα γηα ην ζρνιείν θη από όιεο ηηο γεηηνληέο,
μεπξόβαιαλ κηθξνί θαη κεγάινη καζεηέο, κε ηα θνληνπαληέινλά καο ηα αγόξηα, ηα δεζηά
θνξέκαηα ηα θνξηηζόπνπια, κε ηε ρεηξνπνίεηε ηζάληα ζηελ πιάηε θαη ην ρεηκώλα κε ηηο
κάιιηλεο θάιηζεο όινη, θαη από έλα μύιν ν θαζέλαο καο ζην ρέξη γηα ηε ζόκπα ηνπ
ζρνιείνπ, γηα λα κπνξνύκε λα παξαθνινπζνύκε ην κάζεκα ρσξίο λα ηνπξηνπξίδνπκε
από ην θξύν. Τα παηδηά ήηαλ πνιιά ηόηε, ζηα δηαιείκκαηα ε απιή ηνπ ζρνιείνπ γέκηδε,
όια αγαπεκέλα κεηαμύ καο, γεινύζακε, πεδνύζακε, θπλεγηόκαζηαλ, ηα θνξίηζηα
ηξαγνύδαγαλ, ρόξεπαλ (Έλα λεξό θπξά Βαγγειηώ…, πάλσ ζε ςειή ξαρνύια… θη
άιια). Κη όηαλ ρηύπαγε ην θνπδνύλη, έζπξσρλε ν έλαο ηνλ άιινλ ζην δηάδξνκν ηνπ
ζρνιείνπ γηα λα κπνύκε ζηελ αίζνπζα, όηαλ πάιη έξρνληαλ ην ζρόιαζκα, κε ην ρηύπεκα
ηνπ θνπδνπληνύ, ηξέρακε γξήγνξα λα πάκε ζπίηηα καο, όρη ηόζν λα απαιιαγνύκε από ην
ζρνιείν, όζν γηαηί πεηλνύζακε θαη γηαηί ν ρξόλνο πνπ έκελε κέρξη ην απόγεπκα πνπ
είρακε πάιη ζρνιείν, ήηαλ ιίγνο. Δηθόλεο πνπ είλαη βαζηά ραξαγκέλεο ζηε κλήκε καο.
Όζνη γλσξίζακε ηνλ Γάζθαιν Γηνλύζην Βαξιάκε, ζπκόκαζηε ηε γιπθύηεηα ηεο
κνξθήο ηνπ, ηελ θαινζύλε ηνπ, ηελ αθνζίσζή ηνπ ζην δύζθνιν έξγν ηνπ, ηελ
πξνζπάζεηα θαη ηελ αγσλία ηνπ λα καο κάζεη γξάκκαηα, λα καο δείμεη κε
ζηγνπξηά ην ζσζηό δξόκν γηα λα πνξεπηνύκε ζσζηά ζηε δσή, λα καο δώζεη ζηελ
θνηλσλία, παηώληαο ζε γεξέο βάζεηο, βάδνληάο καο γεξά ζεκέιηα, πνπ ηόηε ίζσο δελ
αληηιακβαλόκαζηαλ θαη πνιύ, αξγόηεξα όκσο, όπσο ζπλήζσο γίλεηαη, ην
αληηιεθζήθακε. Απηή ήηαλ ε όιε ηνπ πξνζπάζεηα θαη ε αγσλία ηνπ. Ζ αγάπε ηνπ
πεξίζζεπε, ε θξνληίδα γηα ηνπο καζεηέο ηνπ ήηαλ θξνληίδα ππεύζπλνπ παηέξα, ε
θαινζύλε ηνπ αζηείξεπηε, ε επγέλεηά ηνπ παξαδεηγκαηηθή, ε επζύλε ηνπ νινθιεξσηηθή.
Μαο ελέπλεε ζεβαζκό θη όρη θόβν, δελ ρξεζηκνπνηνύζε ζπρλά ηε «βέξγα»,
αληίζεηα κε ηνλ θαλόλα ηεο επνρήο εθείλεο, θαη καο δίδαζθε κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη
ηνλ ηξόπν πνπ καο αληηκεηώπηδε, εππξέπεηα ζηελ θαζεκεξηλόηεηα καο, ηήξεζε ησλ
ππνρξεώζεώλ καο πξνο ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο ζπλαλζξώπνπο καο, ηελ θνηλσλία, αγάπε
ζηελ παηξίδα, πεηζαξρία, απηνζπγθέληξσζε, ζεβαζκό πξνο ηνλ εαπηό καο θαη ηνπο
ζπλαλζξώπνπο καο. Ήηαλ κηα θσηεηλή εηθόλα ζην γθξίδν ηνπίν ηεο επνρήο εθείλεο. Μαο
έθαλε κάζεκα θαη πέξα από ην θαλνληθό σξάξην γηα λα θαιύςεη ηα πνιιά θελά όισλ
καο, ιόγσ ηεο ειιηπνύο κάζεζεο από ηελ θαηάζηαζε πνπ είρε πξνεγεζεί.
Γελ ζα μεράζσ ην Πάζρα ηνπ 1951. Σε κηα νκάδα νρηώ (8) καζεηώλ ηεο ΣΤ΄
ηάμεο πνπ απνθαζίζακε λα δώζνπκε εμεηάζεηο ζην Γπκλάζην, (Γεώξγηνο (Κάθνο)
Βαζ.Κνληνγηώξγνο, Ησάλλεο Αλδξ.Πάλνο, Γηάλλεο θαη Νίθνο Γεσξγ.Εηάθαο, Βαζίιεηνο
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Ησάλ.Καξθάλεο, Φώηεο Γ.Τζηηζηξίγθνο, Βαζίιεηνο Νηθ.Χαξδαιηάο, Ζιίαο Γεκ.Αγγειόπνπινο) καο έβαιε εξγαζία κε ηα πηζαλά ζέκαηα εμεηάζεσλ θαη όινη πεξάζακε ζην
Γπκλάζην. Γηθή ηνπ ήηαλ ε επηηπρία. Eθείλνο έθαλε ην θαζήθνλ ηνπ. Δκείο νη καζεηέο
ηνπ θξαηήζακε ηηο ζπκβνπιέο ηνπ θαη πάλσ ζηα ζεκέιηα πνπ καο έβαιε, θηίζακε ό,ηη
έθηηζε ν θαζέλαο καο, ζηνλ ηνκέα πνπ επέιεμε.
Αθνινύζεζαλ θη άιινη αμηόινγνη δάζθαινη, πνπ ην πέξαζκά ηνπο απ’ ην δεκνηηθό
ζρνιείν ηνπ ρσξηνύ καο ράξαμαλ λένπο νξίδνληεο, δηακόξθσζαλ ραξαθηήξεο θαη
νδήγεζαλ ηα παηδηά ζσζηά, δίλνληάο ηνπο ηα εθόδηα θαη βάδνληαο γεξά θαη αθιόλεηα
ζεκέιηα ζην νηθνδόκεκα ηεο δσήο ηνπο. Γη’ απηνύο παξαδίλσ ηελ πέλλα κνπ ζηνπο
λεσηέξνπο κνπ.
Θπκάκαη ηνλ Βαξιάκε θάζε θνξά πνπ εξρόηαλ από ηνλ Πεηξαηά, όπνπ δηέκελε ε
νηθνγέλεηά ηνπ, θαηέβαηλε ζην ζηδεξνδξνκηθό ζηαζκό ηνπ ρσξηνύ καο «Αγγείαη» θαη
εξρόηαλ κε ηα πόδηα ζην ρσξηό. Κνπξαζκέλνο όπσο ήηαλ ήζειε θξύν λεξό θαη
ινπθνύκη. Τόμεξα θαη έηξερα ζην πεγάδη ηεο γεηηνληάο, ινπθνύκη θξνληίδακε λα έρνπκε
πάληα γηα ηνλ Γάζθαιν. Αλ δελ είρακε, ηόηε κνπ έιεγε: «Έια, Ζιία, πήγαηλε γηα
ινπθνύκηα». Μνύδηλε ρξήκαηα θαη εγώ ηα έθεξλα.
Πξνζσπηθά ό,ηη πέηπρα ζηε δσή κνπ ην νθείισ θαηά κεγάιν πνζνζηό ζην
δάζθαιν Βαξιάκε θαη ηνλ επραξηζηώ κε ηελ θαξδηά κνπ. Τν ίδην πηζηεύσ ζα ληώζνπλ
θαη νη άιινη καζεηέο ηνπ, όπνηνλ ηνκέα θη αλ επέιεμαλ ζηε δσή ηνπο, κε ό,ηη θη αλ
αζρνιήζεθαλ.
Ο Γηνλύζηνο Βαξιάκεο άγγηδε ηηο θνβηζκέλεο καο ςπρέο απ’ ηα ζεκάδηα ηνπ
θαηξνύ εθείλνπ θαη καο θαιιηεξγνύζε ηε θιόγα ηεο πίζηεο ζηνλ άλζξσπν, ζην Θείν,
ζηα ηδαληθά, ζηνηρεία, πνπ ρσξίο απηά, δελ ζηεξηώλεηο ζηε δσή. Απεβίσζε πξηλ από
ρξόληα «πιήξεο εκεξώλ». Τν κεγάιν κνπ ιάζνο, θαη ην εμνκνινγνύκαη, ήηαλ πσο
θεύγνληαο απ’ ην ρσξηό, δελ ηνλ μαλαείδα πνηέ θαη ηόρσ βάξνο ζηελ θαξδηά κνπ.
Αθνινπζήζακε όκσο, πηζηά, νη καζεηέο ηνπ, ην δξόκν πνπ εθείλνο ράξαμε, θη απηό
πηζηεύσ είλαη ε δηθαίσζή ηνπ, ηνύηα δε ηα ιίγα ιόγηα, πνπ από ηεξό θαζήθνλ ζεώξεζα
αλαγθαίν λα παξαζέζσ γηα θείλνλ, ην θαιύηεξν κλεκόζπλν.
Τηκώ όινπο ηνπο δαζθάινπο πνπ ππεξέηεζαλ θαη πξόζθεξαλ ζην ρσξηό καο, ηνπο
πξνεγνύκελνπο θαη ηνπο κεηέπεηηα. Όινη ηνπο, ζεσξώ όηη έρνπλ μερσξηζηή ζέζε θαη
είλαη κεγάιε ε πξνζθνξά ηνπο ζηελ κηθξή θνηλσλία ηνπ ρσξηνύ καο. Γηα ηνπο
κεηέπεηηα, δελ έρσ άκεζε, πξνζσπηθή εκπεηξία. Γηα ηνπο πξνεγνύκελνπο, ηνλ
ζπγρσξηαλό καο Μαλνύθα, ηελ Κηθή (Κπξηαθή), ηνλ Δπίζθνπν, αιιά θαη ηνλ Κνπθηώηε,
πνπ, έλα δηάζηεκα θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ πνιέκνπ, εθηεινύζε ρξέε δαζθάινπ, ιόγσ ηνπ
κηθξνύ ηόηε ηεο ειηθίαο κνπ, δελ κνπ έρνπλ κείλεη θαη πνιιά, ε εκπεηξία κνπ είλαη
πεξηνξηζκέλε θαη δελ επαξθεί, ώζηε λα αλαθεξζώ πεξηζζόηεξν θαη γη’ απηνύο.
Ο Γηνλύζηνο Βαξιάκεο, πηζηεύσ όηη ήηαλ γηα ην ρσξηό καο κηα αμία πνπ δελ
πξέπεη λα μεραζζεί.
Λάξηζα Ηαλνπάξηνο 2021
Ζιίαο Γεκ.Αγγειόπνπινο
Δθέηεο ε.η.
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