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Ο κύριος Γιάγκος 

Τον παρακολουθώ για αρκετnν ώρα. 

Κοιτάζω με επιμονn το σταφιδιασμένο 

από τα χρόνια πρόσωπό του 

Τον άψογο ιaκόμn> τρόπο που διαβά

ζει τπν εφnμερίδα. Τnν αυτοσυγκέ

ντρωσn του. Μου θυμίζει μορφn 

που δραπέτευσε από βιβλίο του Αλέ

ξανδρου Παπαδιαμάντn. 

Αλnθεια είναι ένας ξεχωριστός άνθρω

πος που έρχεται με βαριές πατπμασιές 

από το παρελθόν. 

Διαφέρει από όλους τους άλλους. 

Κουβαλά μαζί του όχι μόνο το βαρύ 

φορτίο του χρόνου αλλά το ακόμα 

βαρύτερο φορτίο των γνώσεων. 

Είναι ο κύριος Γιάγκος. 

Όλοι στο χωριό έτσι τον έμαθαν, έτσι 

τον γνώρισαν και έτσι τον αποκαλούνε. 

ο κύριος Γιάγκος. 

πενnντα χρόνια δάσκαλος. 

Έμαθε γράμματα τους γονείς μας και 

εμάς. Δεν υπάρχει σπίτι που να μnν 

έχει μαθnτn του κυρίου Γιάγκου. Τρια

ντάρnδες, σαραντάρnδες, πενnντάρn

δες περάσαμε από τα χέρια του. 

Τον αγαπnσαμε, τον συμπαθnσαμε, 

τον λατρέψαμε, είδαμε μέσα στα μάτια 

του τn φλόγα τnς μάθnσnς και πιστέ

ψαμε σε αυτά που μας έλεγε. Γιατί έλε

γε αυτά που πίστευε. 

Τώρα aπόμαχος διαβάζει εφnμερίδα 

στο γραφείο. 

Πίσω του όμως κρύβει μια ολόκλnρn 

ιστορία. Θάλεγα πως αποτελεί ένα 

θρύλο στο χωριό. Λες ο κύριος Γιάγκος 

και νιώθεις τπν καρδιά σου να σκιρτάει 

αλλοιώτικα. 

Τον βλέπεις επάνω στn μικρn του 

μοτοσυκλέτα και θυμάται το δnμοτικό 

σχολείο. Οι μνnμες εμφανίζονται μπρο

στά σου σαν συγγενείς που έλειπαν 

χρόνια στα ξένα. 

Σχεδόν όλοι στο χωριό υπnρξαμε 

μαθnτές του. Όλοι κάναμε τnν nρωϊνn 

προσευχn μαζί του, όλοι τον ακούσαμε 

να μας μιλάει νια το έπος του 40, όλοι 
φυτέψαμε κάτω από τnν εππnρnσn 

του ένα δεντράκι στnν ξεραμένn αυλn, 

όλοι ρουφnξαμε κάτι από τον απέρα

ντο θnσαυρό των γνώσεών του και 

(είναι αστείο τώρα που το σκέφτομαι> 

όλοι νιώσαμε τn δύναμn τnς βέργας 

επάνω στις παλάμες μας για κάποιο 

μικρό n μεγάλο παράπτωμα. 

Και τότε nταν άλλες εποχές. οι δάσκα

λοι δεν είχαν ειδικότnτες. ·Επρεπε να 

τα ξέρουν όλα. Από Γεωγραφία έως 

Γυμναστικn. Κι από Ιστορία μέχρι Μου

σικn. 

Ο κύριος Γιάγκος nταν το αντιπροσω

πευτικότερο είδος του πλnθωρικού 

δασκάλου. Ήταν ένας εκπαιδευτικός 

με γνώσεις, rlθος και κοσμιότnτα. 

Ήταν άνθρωπος πάνω από όλα. 

Θυμούμαι με πόσο θαυμασμό τον 

παρακολουθούσα καθώς καθόμουνα 

πρώτο θρανίο μπροστά μια και nμουν 
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από τους κοντούλnδεc; τnc; τάξnς. Είχε 

μια μεταδοτικότnτα που σπάνια έχω 

συναντιiσει σε άλλον άνθρωπο. Ακόμα 

και τα πιο δύσκολα, τα πιο δύσμορφα 

μαθιiματα γινόντουσαν μαζί του απλά 

και ευκολονόnτα. 

Τόχε αυτό ο κύριος Γιάγκος. 

Ν' ανοίγει τα δύσκολα μαθιiματα φύλ

λο φύλλο όπως τα τριαντάφυλλα που 

ανθίζουν. 

Ήταν μια στάμπα κολλnμένn επάνω 

του n ικανότnτα αυτιi. 

Ύστερα φύγαμε εμείς από το δnμοτι

κό, πιiγαν άλλοι κι ύστερα άλλοι κι 

άλλοι. Ένας ολόκλnρος στρατός. 

Αυτός ο aπόμαχος άνθρωπος με το 

σταφιδιασμένο πρόσωπο μόρφωσε ένα 

ολόκλnρο χωριό. Ήταν ένας δάσκαλος 

από μια ποιότnτα που εξαφανίζεται 

συνεχώς. 

Κι ιiταν δάσκαλος τότε που απαγορευ

όταν να πάμε σινεμά ιi καφενείο. Τότε 

που έπρεπε να κουρευόμαστε γουλί, 

αλλιώς μας περίμενε n τιμωρία με το 
που πατούσαμε το πόδι στο σχολείο. 

Ανοίγομε τα χέρια και n βέργα τnc; φοι
νικιάς κατέβαινε ορμnτικά πάνω μας. 

Δεν θέλω να αρνnθώ τnν εξέλιξn ούτε 

θα μου άρεσε να σταματιiσει ο χρόνος 

αλλά κάθε φορά που βλέπω τον κύριο 

Γιάγκο νοσταλγώ τα χρόνια εκείνα. 

Είχαν μιαν αγνότnτα και μιαν ομορφιά 

που θαφτr'ικαν κάτω από τις ασταμάτn

τεc; κατολισθr'ισειc; του χρόνου. 

Μισόν αιώνα δάσκαλος λοιπόν, έλυω-
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σε τα παντελόνια και τις γνώσεις του 

στα θρανία του σχολείου. 

Μας έμαθε γράμματα σαν ένα δαδί που 

έκαιε ασταμάτπτα. 

Κάθε γωνιά από εκταίουc; εγκατέλειπε 

το δnμοτικό κρατώντας στις χούφτες 

τον Έλεγχο και τnν εικόνα του κυρίου 

Γιάγκου. Τα μόνα που έμειναν στα συρ

τάρια των σπιτιών και των σκέψεών 

μας. 

Είναι ακριβώς απέναντί μου. Κάποια 

στιγμιi σnκώνει βαριεστnμένα το κεφά

λι και με κοιτάζει. Ίσως και να μnν του 

θυμίζω τίποτα. 

Εμένα όμως μου θυμίζει πολλά. Έξι 

ολόκλnρα χρόνια όπου διαπλάθεται και 

δnμιουργείται κάνοντας μικρά και 

διστακτικά βιiματα παιδί με μόνα εφό

δια τις γνώσεις. 

Σαν και μένα πέρασαν πολλοί από τις 

τάξεις του κυρίου Γιάγκου. Εκατοντά

δες μπορεί και χιλιάδες, θα σας γελά

σω αν σας μπλέξω με αριθμούς. 

Ακόμα και σιiμερα όμως κάθε φορά 

που συναντούμε τον κύριο Γιάγκο n 
πυξιδα του μυαλού γυρίζει πίσω. Σε 

ένα δnμοτικό με άθλιες τάξεις και 

άθλια μέσα, με ετοιμόρροπα θρανία και 

πίνακες, φαγωμένους από το σκόρο, 

όπου μάθαμε γράμματα αλλά φάγαμε 

και ξύλο από τον ίδιο άνθρωπο. Όπου 

αφιiσαμε να πέσουν στn γn σαν σταγό

νες τnc; βροχιic; τα καλύτερα, τα αγνό

τερα μας χρόνια. 

Τότε ο κύριος Γιάγκος ιiταν ο κάποτε 

γλυκός και κάποτε αυστnρόc; διευθυ-



ντnς. Σnμερα είναι ένας συνταξιούχος 

τnς δnμόσιας υπnρεσίας και τnς ζωnς 

που δεν έπαψε να αναζnτά το σπόρο 

τnς μάθnσnς σε καμιά στιγμn. 

Όλοι εμείς που νιώσαμε το κτύπnμα 

τnς βέργας του αλλά και το εκπαιδευ

τικό του μεγαλείο δεν τον ξεχνάμε. 

Μένει ακίνnτος στο μυαλό μας όπως 

εκείνn τn προτομn έξω από το δnμοτι

κό που σπατάλπσε κι εκείνος όλn του 

τn ζωn. 

Κοιτάζω τον κόσμο στο καφενείο. 

Υπάρχουν μικροί και μεγάλοι. Πλούσιοι 

και φτωχοί. Δεξιοί και αριστεροί. 

Άνθρωποι με γραβάτες και άνθρωποι 

με πρnσμένα από το μυστρί χέρια. Ένα 

περίεργο δnλαδri μωσαϊκό. Στοιχnματί

ζω όμως ότι στο βάθος τnς καρδιάς 

μας κρύβουμε όλοι ένα κοινό μυστικό. 

Κρύβουμε όλοι τον κύριο Γιάγκο. Που 

είναι κι αυτός στο καφενείο, διαβάζει 

εφπμερίδα, αλλά όσο τον κοιτάζω 

τόσο περισσότερο εnισcρέφω πίσω και 

γίνομαι ο μαθnτnς με το κοντό τρυπn

μένο παντελόνι, το ξυρισμένο σαν καρ

πούζι κεφάλι κια τn σκισμένn τσάντα, 

που μέσα στα μάτια του κυρίου Γιάγκου 

είδε τn φωτεινότnτα τnς αλπθινnς 

μάθnσπς. 

Και μόνο νι· αυτό θα αρκούσε να του 

πω ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΠΩ. 

Ανδρέας Κούνιος 
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Από ro φάκεflflο Υπnρεσίας rou ιωάν-
νn κωνσrανrινίδn 

Έχω μελετnσει το φάκελλο Υπnρεσίας 

του Ιωάννn Κωνσταντινίδn και αναφέ

ρομαι στον πρώτο του διορισμό στο 

Ακρωτnρι Λεμεσού όπου εργάσθnκε 

τέσσερα σχολικά χρόνια, 1932-1936. Οι 
άσχnμες κλιματολογικές συνθnκες του 

χωρίου επέδρασαν δυσμενώς στnν 

υγεία του και στο τέλος τnς δεύτερnς 

σχολικnς χρονιάς με επιστολrl του ζnτά 

μετάθεσn σε άλλπ κοινότπτα και n 
απάντnσn του Γραφείου Παιδείας nταν 

με επιστολn 4 Σεπτεμβρίου 1934: Σας 

πλπροφορώ ότι κατατάσσεσθε υπό 

δοκιμασία στnν τετάρτπ τάξπ των 

διδασκάλων, άνευ μεταθέσεως με 

μnνιαίον μισθόν f5-16-16. Η προανωνn 
άρχεται από 1π Σεπτεμβρίου 1934. 

Με επιστολn του ο Ιωάννnς Κωνσταντι

νίδπς nμερ. 15.6.1935 απαιτεί άμεσn 
μετάθεσπ λόγω των 5 θανάτων που 
συνέβnσαν στπν κοινότnτα από μαλά

ρια και φυματίωσn με τελευταίο θύμα 

μια μαθnτρια. Ποία ελπίδα στο διδά

σκαλο να βλέπει τους μαθnτές του να 

αποθνnσκουν; Πώς θα πλπσιάζει τα 

παιδιά ο δάσκαλος n και τα παιδιά να 
προσεγγίζουν το δάσκαλο; 

Στnν επιμονn του Γραφείου Παιδείας 

να τον κρατnσει νια τετραετία στο 

Ακρωτnρι συνέτειναν και οι αλλεπάλ

λπλες επιστολές τπς Χωριτικnς Αρχnς 

προβάλλοντας ως λόγο τπ μεγάλπ 

πρόοδο των παιδιών τους επί τnς 

θπτείας του Ιωάννn Κωνσταντινίδn. 

Το σχολ. έτος 1936-1937 μετατέθnκε 
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στnν Αραδίππου. 

Υπnρέτnσε τnν κυπριακn Εκπαίδευσn 

επί 41 έτn και τnν 31.8.1971 αφυππρέ
τπσε από τn θέσn Διευθυντn Α. 

Αλλά και μετά τnν αφυπnρέτnσn του 

κατόπιν αιτnσεως του συνέχιζε να 

εργάζεται ως αντικαταστάτnς διδάσκα

λος στπν Αραδίππου και τα πλnσίον 

χωριά. Χαρακτnριστικό έστω και τnς 

σύντομnς εργασίας του nταν n ευσυ
νειδπσία στο καθnκον και n ανυπόκριτn 
αγάπn του στα παιδιά. 

Οι πιο κάτω επιστολές επιβεβαιώνουν 

του λόγου το αλnθές. 

Υπουργείο Παιδείας 

Λευκωσία 23 Ιουνίου 1971 

Κύριον Ιωάννn Κωνταντινίδn 

Διευθυντnν Α' Δnμοτικού Σχολείου 

Αραδίππου. 

Επί τn αφυπnρετnσει σας, λόγω ορίου 

nλικίας, παρακαλώ δεχθr'ίτε τας εγκαρ

δίους ευχαριστίας του Υπουργού Παι

δείας δια τας μακροχρονίους και πολυ

τίμους υππρεσίας σας προς τnν 

Κυπριακnν Εκπαίδευσιν και τας προσω

πικός μου ευχάς δι' υγείαν και μακροn

μέρευσιν και πάσαν δυνατr'ίν ευτυχίαν 

δι' υμάς και δι' ολόκλnρον τnν οικογέ

νειάν σας. 

Α.Δ. Χριστοδουλίδnς 

Τμnματάρχnς Στοιχειώδους Εκπαιδεύ

σεως 
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Έντιμο ν 

Τμnματάρχnν Στοιχειώδους 

Εκπαιδεύσεως, Λευκωσίαν 

Έντιμε Κύριε, 

Ο υπογεγραμμένος Πρόεδρος τnς κοι

νότnτος Αραδίππου λαμβάνω τnν 

τιμnν να παρακαλέσω Υμάς όπως ενερ

γnσετε ο αφυπnρετnσας Διευθυντnς Α' 

Δπμοτικού Σχολείου τnς Κοινότnτάς 

μας κ. Ιωάννnς Κωνσταντινίδnς να διο

ρισθεί εις τnν θέσιν διδασκάλου εις το 

εν λόγω σχολείον. 

Αι υπnρεσίαι του εις το σχολείον μας 

θεωρούνται απαραίτnτοι, επί πλέον 

ούτος είναι ο μόνος ο οποίος ενδιαφέ

ρεται δια τnν λειτουργίαν τnς Κοινοτι

κnς Βιβλιοθnκnς, δυνάμεθα δε να ανα

φέρουμε ότι άνευ αυτού n Βιβλιοθnκn 
θα πάψει να λειτουργεί. 

Παράλλnλα δε με το διορισμό του θα 

προκύψει και σχετικn οικονομία καθότι 

ούτος διαθέτει ιδιόκτnτn κατοικία στnν 

κοινότnτά μας και n κυβέρνnσn δεν θα 
επιβαρυνθεί με τnν εξασφάλισn κατοι

κίας δια τον ξένον διδάσκαλον που θα 

διορισθεί. 

Αραδίππου 21 Ιουλίου 1971 

Δπμοτικό Σχολείο Ορμnδειας 




