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Δκκαλνπήι Φατηάθεο:
Έλαο πξαγκαηηθόο Γάζθαινο.
Κηα μερσξηζηή πξνζσπηθόηεηα
Του κ. Ι. Μ. Καραβαλ ά κη

Ξνιύ κεγάιε ζπγθίλεζε δνθίκαζα
δηαβάδνληαο ην άξζξν ηνπ εθιεθηνύ
ζπλεξγάηνπ ηνπ θ. Γηάλλε Ξαπιάθε κε
ηίηιν "Ν θαζεγεηήο κνπ, ν Δκκαλνπήι
Φαίηάθεο", πνπ δεκνζηεύζεθε ζην θύιιν
ηεο 5εο Σεπηεκβξίνπ 2000 ηνπ
αγαπεηνύ κνπ "ΞΝΙΗΤΖ".
Δπεηδή, ηύρε αγαζή, είρα θη εγώ
θαζεγεηή ζηελ Ζ' ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ
Λεαπόιεσο ηνλ αείκλεζην Φατηάθε, ζα
ήζεια, έζησ θαη κε κηθξή θαζπζηέξεζε,
λα θαηαζέζσ θη εγώ ηε δηθή κνπ
καξηπξία γηα ηνλ εθιεθηό απηό άλζξσπν
θαη εθπαηδεπηηθά.
Θπκάκαη πάληα ηελ δσληάληα θαη ηελ
κεζνδηθόηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ, αιιά
θαη ην έληνλν πάζνο πνπ ηε δηέξξεε. Από
ην πξώην ζξαλίν πνπ θαζόκνπλα
κπνξνύζα λα δηαθξίλσ ηηο ζπζπάζεηο ηνπ
πξνζώπνπ ηνπ, ηελ αγσλία θαη ηνλ
αγώλα ηνπ γηα ηε ζσζηή εθπιήξσζε ηνπ
ιεηηνπξγήκαηόο ηνπ.
Γελ έρσ, επίζεο, μεράζεη, όια εθείλα
ηα κλεκνηερληθά εθεπξήκαηα ηα νπνία
ρξεζηκνπνηνύζε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο
Γξακκαηηθήο, νύηε ηηο ζρεκαηηθέο
παξαζηάζεηο κε ηα "ηζηγθέιηα" ζηα νπνία
θξεκνύζακε,
εθαξκόδνληαο
ηνπο
ζπληαθηηθνύο θαλόλεο, ηα ζπζηαηηθά
κέξε ηεο πξόηαζεο ζηε δηδαζθαιία ηνπ
Σπληαθηηθνύ.
Όια απηά ην δηεπθνιπληηθά ζηνηρεία
ηεο δηδαζθαιίαο ήζαλ, ηα πεξηζζόηεξα,
δηθέο ηνπ επηλνήζεηο πνπ πξνήιζαλ από
ηελ
επηζπκία
από
ηελ
νπνία
δηαθαηερόηαλε λα δηεπθνιύλεη ηνπο
καζεηέο ηνπ.
Σσζηόο Γάζθαινο, είρε θαζηεξώζεη
θαη εθαξκόζεη θαη ζηελ ηάμε καο ηελ
πξαγκαηνπνίεζε
κηαο
γεληθήο
επαλάιεςεο ηεο Γξακκαηηθήο, έλα είδνο
θξνληηζηεξίνπ ηεο επνρήο εθείλεο,
ελόςεη ησλ εηζαγσγηθώλ εμεηάζεσλ ζηηο
Ξαλεπηζηεκηαθέο Σρνιέο.
Θπκάκαη ζρεηηθά. Τν θξνληηζηεξηαθό κάζεκα βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ζε
θάπνηα ζηηγκή ν Γπκλαζηάξρεο κνπ δεηά
λα πσ ηηο δαζπλόκελεο ιέμεηο. Τελ
ζηηγκή εθείλε "κπινθάξεη" ην κπαιό κνπ
θαη
αδπλαηώ
λα
απαληήζσ.
Μαθληαζκέλνο από ηελ αδπλακία κνπ
απηή ν Φατηάθεο αληηδξά πεξίεξγα θαη
κε ... δηώρλεη από ην ζρνιείν!!!

"...Γελ ζα μαλακπείο νύηε ζηνλ
πεξίβνιν ηνπ Γπκλαζίνπ αλ δελ κάζεηο
απέμσ ηε Γξακκαηηθή. Δγώ ν ίδηνο ζα ζε
εμεηάζσ".
Ξεξηζώξην αληίδξαζεο δελ ππήξρε
θαη έηζη έθπγα από ην ζρνιείν. Ξεξηηηό,
βέβαηα, λα πσ πσο δελ πξόιαβα λα βγσ
από ηελ ηάμε θαη ην ηξαγνπδάθη ησλ
δαζπλόκελσλ ιέμεσλ πήγαηλε "λεξάθη"
ζηε γιώζζα κνπ," αιιά ήηαλε ήδε αξγά.
Όιε ηελ ππόινηπε εκέξα αιιά θαη ηε
λύθηα, ηελ πέξαζα παξέα κε ηε
Γξακκαηηθή'
Τελ άιιε κέξα ην πξσί, κε ύθνο
απζηεξό ν Γπκλαζηάξρεο ζηέθεηαη ζην
γξαληηέλην θεθαιόζθαιν ηεο εηζόδνπ θαη
κε εμεηάδεη.
Ξξώηε θαη θαιύηεξε απάληεζε ην
ηξαγνπδάθη ησλ δαζπλόκελσλ ιέμεσλ
"άδεο, άγηνο, αβξόο, άκα, άκαμα.
αδξόο..." θιπ. αθνινπζνύλ θαη άιιεο.
γξήγνξεο θαη ζσζηέο
Ζ απζηεξόηεηα ηνπ εμεηαζκνπ
ππνρσξεί θαη ν Γπκλαζηάξρεο κε ύθνο
θηιηθό ζα έιεγα όηη κε θάιεζε ζην
γξαθείν ηνπ.
Κόιηο κπήθα ζην γξαθεην έθιεζε
ηελ πόξηα γηαηί όιν ην Γπκλάζην είρε
καδεπηεί εθεη κπξνζηά απν πεξηέξγεηα λα
κάζεη ηη ζπκβαίλεη
Σηάζεθε όξζηνο πίζσ από ην ιηηό
γξαθείν ηνπ θαη κε θσλή πνπ καξηπξνύζε ηε ζπγθίλεζή ηνπ, πξνζπαζνύζε λα κνπ εμεγήζεη ηε ζθιεξή
ζπκπεξηθνξά ηεο πξνεγνύκελεο.

"Δγώ από ελδηαθέξνλ ελήξγεζα κ'
απηόλ ηνλ ηξόπν. Σθέςνπ αλ ηελ
εξώηεζε πνπ έθακα εγώ ηελ έθαλε ν
εμεηαζηήο ζνπ ζην Ξαλεπηζηήκην ηη ζα

γηλόηαλε. Θα κπνξνύζεο λα απνηύρεηο
θαη απηό είλαη θξίκα".
Κίιεζε αξθεηή ώξα, ελώ ηα πγξά
κάηηα ηνπ δελ κπνξνύζαλ λα θξαηήζνπλ
ηα δάθξπά ηνπ.
Τν πεξηζηαηηθό απηό δελ επεξέαζε
θαζόινπ ηα αηζζήκαηά κνπ απέλαληη
ζηνλ Γπκλαζηάξρε κνπ, γηαηί πίζηεπα
ζηελ εηιηθξίλεηα ησλ ιόγσλ ηνπ θαη ζηελ
γλεζηόηεηα ησλ αηζζεκάησλ ηνπ.
Εσεξά ηνλ απαζρνινύζε, ίζσο
πεξηζζόηεξν θαη από ηνπο γνλείο
πνιιώλ από εκάο, ην ζέκα ηεο επηηπρίαο καο ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο
ησλ Ξαλεπηζηεκίσλ, γηα ηελ νπνία
θαηέβαιε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα.
Δθηόο από ην "θξνληηζηήξην", γηα ην
νπνίν
θάλακε
ιόγν
παξαπάλσ,
επσθειείην θάζε επθαηξίαο λα καο
ζπκβνπιεύεη όρη κόλν γηα ηηο εμεηάζεηο,
αιιά θαη ηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπ
ζηηο κεγάιεο πόιεηο, όπνπ βξίζθνληαλ
ηα Ξαλεπηζηήκηα, ρσξίο λα μερλάεη ηηο
πξαθηηθέο ζπκβνπιέο νξγάλσζεο ηνπ
κηθξνύ θνηηεηηθνύ λνηθνθπξηνύ.
Τελ επνρή εθείλε, θαη αλαθέξνκαη
ζηα πξώηα κεηαπνιεκηθά ρξόληα, ε δσή
γηα ηνλ επαξρηώηε θνηηεηή ήηαλ γεληθά
πνιύ δύζθνιε. Τα νηθνλνκηθά κέζα ηεο
νηθνγέλεηαο
ζηηο
πεξηζζόηεξεο
πεξηπηώζεηο ήηαλ πεξηνξηζκέλα θαη δελ
ππήξραλ νη ζεκεξηλέο παξνρέο θαη
επθνιίεο.
Γηα λα ηα βγάιεη, ινηπόλ, πέξα ν
επαξρηώηε θνηηεηήο ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα δεη πνιύ πεξηνξηζκέλα, ελνηθηάδνληαο έλα κηθξό δσκάηην, ζην
νπνίν έζηελε ην θησρηθό λνηθνθπξηό
ηνπ.
Θάζε πξαθηηθή ζπκβνπιή γηα ηελ
νξγάλσζε ηνπ λνηθνθπξά απηνύ, όπσο
απηέο πνπ καο έδηδε ν Φατηάθεο, ήηαλ
θαινδερνύκελεο.
Ξνιύ δσληαλή παξακέλεη ζηε
κλήκε κνπ ε ηειεπηαία ώξα δηδαζθαιίαο, πνπ ζθξάγηζε ηελ νθηαεηή θνίηεζή κνπ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Τν πξόγξακκα αλέθεξε Ινγηθή,
κάζεκα πνπ δίδαζθε ν Φατηάθεο, ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα όκσο ππήξμε έλαο
έληνλα θνξηηζκέλνο απνραηξεηηζκόο.
Βαζηά ζπγθηλεκέλνο ν Γπκλαζηάξρεο
καο απεπζπλόκελνο ζηνπο λένπο
αθαδεκατθνύο "πνιίηεο" κεηά ηηο
ζπκβνπιέο θα. ηηο παξαηλέζεηο, καο
δήηεζε λα θαλνύκε αληάμηνη ησλ
παξαδόζεσλ ηνπ ηζηνξηθνύ"' Γπκλαζίνπ
από ην νπνίν απνθνηηνύκε.
Κηα δύζθνιε πεξίνδνο ηεο δσήο
καο, πνπ ηελ έθαλαλ πην δύζθνιε νη
ηόηε
επηθξνηνύκελεο
δηεζλείο
ζπλζήθεο, ηειείσλε, κη j άιιε, επίζεο
δύζθνιε, άξρηδε ζε ιίγν.
Ν Φαίηάθεο, εθηόο από ηηο αλακθηζβήηεηεο εθπαηδεπηηθέο ηνπ ηθαλόηεηεο, κπνξνύζε λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ην επξύηεξν πεξηβάιινλ ηνπ,
κε ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ.
Αο κνπ επηηξαπεί λα αλαθέξσ κηα
πξνζσπηθή πεξίπησζε. Φεύγνληαο γηα
ηελ Αζήλα πξνθείκελνπ λα ιάβσ κέξνο
ζηηο εηζαγσγηθέο, εμεηάζεηο ηνπ
Ξαλεπηζηεκίνπ,
πέξαζα
από
ηε
Λεάπνιε γηα λα απνραηξεηήζσ ηνλ
θαζεγεηή κνπ, άπνπ έθζαζα αξγά ην
ζνύξνππν. Ξεξλώληαο έμσ από ην
Γπκλάζην είδα θσο ζην γξαθείν ηνπ
Γπκλαζηάξρνπ θαη θαηεπζύλζεθα
εθεί.
Σθπκκέλνο ζηα βηβιία ηνπ θάησ από
ην θσο κηαο επηηξαπέδηαο ιάκπαο
πεηξειαίνπ, ν Φατηάθεο εξγαδόηαλε.
Τνλ ελεκέξσζα γηα ην ιόγν ηεο
επίζθεςήο
κνπ,
εμέθξαζε
ηελ
ηθαλνπνίεζή ηνπ θαη κε θξάηεζε αξθεηή
ώξα. Απνραηξεηώληαο κε κνπ έζθημε ην
ρέξη θαη κνπ είπε: "Λα παο ζην θαιό, παηδί

κνπ, ζνπ εύρνκαη θαιή επηηπρία ζηηο
εμεηάζεηο ζνπ, αλ θαη δελ ακθηβάιισ
θαζόινπ γη'απηό". Ζ ηειεπηαία θξάζε
ηνπ απνραηξεηηζκνύ ζα θνπδνπλίδεη γηα

πνιύ θαηξό ζην κπαιό κνπ θαη ε
δηάςεπζή ηεο από ηελ απνηπρία κνπ ζηηο
πξώηεο εμεηάζεηο, κνπ πξνθάιεζε
ζνβαξά ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα, αθόκε
δε θαη καύξεο ζθέςεηο.
Βέβαηα γηα ιίγν θαηξό αξγόηεξα,
κπνξνύζα λα πσ ζηνλ Γπκλαζηάξρε κνπ
όηη είρε δίθην ζηηο εθηηκήζεηο ηνπ. Δίρα
επηηύρεη κε ζθιεξό δηαγσληζκό θαη πήξα
ππνηξνθία γηα πιήξεηο ζπνπδέο ζε
παλεπηζηήκην ηεο Γαιιίαο. Ζ επηηπρία
ζεσξήζεθε θαη πξαγκαηηθά ήηαλ κεγάιε.
Δλ ησ κεηαμύ ν παηέξαο κνπ, πνπ
δελ εγλώξηδε απνιύησο ηίπνηε γηα ηελ
λέα κνπ πξνζπάζεηα εθπόξζεζεο
θάπνηνπ άιινπ Ξαλεπηζηεκηαθνύ νρπξνύ
, κόιηο πιεξνθνξήζεθε από ηξίηνπο ηελ
επηηπρία κνπ, έζπεπζε λα ζηείιεη
ζπγραξεηήξην
ηειεγξάθεκα
ζην
Σύιινγν ησλ Θαζεγεηώλ ηνπ Γπκλαζίνπ
κνπ γηα λα ηνπο εθθξάζεη ηελ
επγλσκνζύλε θαη ηηο επραξηζηίεο ηνπ γηα
ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ επηηπρία κνπ.
Τν ηειεγξάθεκα ειήθζε ηελ ώξα
ηνπ καζήκαηνο. Μαθληθά ην θνπδνύλη
θηππά θαη όιν ην Γπκλάζην παξαηάζζεηαη ζηελ ζηελόρσξε απιή. Κε
κεγάιε ππεξεθάλεηα θαη πάιινπζα ηε
θσλή από ζπγθίλεζε, ν Γπκλαζηάξρεο
αλαθνηλώλεη
ζηνπο
εκβξόληεηνπο
θαζεγεηέο θαη καζεηέο ηελ είδεζε όηη
έλαο καζεηήο πνπ πήξε ηελ πεξαζκέλε
ρξνληά ην απνιπηήξην ηνπ από ην
Γπκλάζην απηό, εηνηκάδεη ήδε ηηο
βαιίηζεο ηνπ γηα λα θύγεη γηα ηε Γαιιία
θαη λα ζπνπδάζεη εθεί κε ππνηξνθία!
Ξνιιέο θαη πνηθίιεο νη απνξίεο θαη
ηα εξσηήκαηα πνπ δεκηνπξγνύζε ε
αλαθνίλσζε θαη πνιιαπιαζίαδε ε
θαληαζία ηνπ καζεηνύ θόζκνπ, ζηα νπνία όκσο αδπλαηνύζαλ λα απαληήζνπλ
νη αδειθέο κνπ, καζήηξηεο ηόηε ηνπ
Γπκλαζίνπ, αθνύ θαη νη ίδηεο κόιηο είραλ
πιεξνθνξεζεί ηα επράξηζηα λέα ηνπ
αδεξθνύ ησλ.
Έλα Γελαξηάηηθν πξσηλό, θάκπνζα
ρξόληα αξγόηεξα, δηέθνπηα πάιη ζηελ
Λεάπνιε ην ηαμίδη ηεο επηζηξνθήο.
Τώξα
ζηε
γελέηεηξα
κε
έλα
θξεζθνηππσκέλν αληίηππν ηεο Γηδαθηνξηθήο κνπ Γηαηξηβήο κε κηα ζεξκή αθηέξσζε ζηνλ Γπκλαζηάξρε κνπ θαη ζην
Σύιινγν ησλ Θαζεγεηώλ ηνπ Γπκλάζηνπ
ζην ρέξη, γηα λα ην παξαδώζσ εθεί,
ειάρηζην θόξν ηηκήο θαη κηα κηθξή
απόδεημε ηεο κεγάιεο επγλσκνζύλεο
πξνο ηνπο Γαζθάινπο κνπ.
Θαζ' νδόλ πιεξνθνξήζεθα όηη ν
ζεβαζηόο κνπ Γπκλαζηάξρεο δελ ππήξρε
πηα ζηε δσή. Θεξαπλνβνιεκέλνο από ην
θαθό απηό λέν, δελ είρα ην θνπξάγην λα
πξνρσξήζσ. Έηζη έλα αληίηππν ηεο
δηαηξηβήο κνπ, εθείλν πνπ ήζεια κε όιε
ηελ ςπρή κνπ λα θζάζε, ζηνλ παξαιήπηε
ηνπ δε\ βξήθε πνηέ ηνλ απνδέθηε ην.
Αο ζεσξεζνύλ, ινηπόλ, νη ιίγεο
απηέο γξακκέο είλαη κηα εθδήισζε
επγλσκνζύλεο
θαη
έλα
ηαπεηλό
κλεκόζπλν ζηε κλήκε ηνπ Δκκαλνπήι
Φατηαθε θαη ησλ ινηπώλ θαζεγεηώλ κνπ
ζην ηζηνξηθό Γπκλάζην Λεαπόιεσο
Θξήηεο.

