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ο δάσκαλός μου 

του Ιωάννn καμπούρn 

Βοnθού Διευθυvrn. Α· Τεχνικιi Σxofln Λευκωσίας 

Όσα κι αν γράψω, όσα κι αν αναφέρω, τίποτα δεν θα είναι αρκετό, γιατί στον aξιο

σέβαστο. αείμνnστο κι aξιομακάριστο δάσκαλό μου Χριστόδουλο Πέτσα πάντα θα 

αξίζουν πολύ περισσότερα. 

Εάν θυμάμαι καλά, υπnρέτnσε στο σχολείο μαc;, το Δnμοτικό Σχολείο Χαρδακιώτισσαc;, 

τιc; σχολικές χρονιέc; 1955-1956, 1956-1957, 1957-1958 και 1958-1959 και μάλιστα 
rΊταν και ο ΔιευθυντrΊc; μαc;. Εγώ τότε. κατά τιc; σχολικέc; χρονιέc; 1957-1958 και 1958-
1959 φοιτούσα στnν πέμπτn και έκτn τάξn του δnμοτικού σχολείου. 

Το σχολείο rΊταν τριδιδάσκαλο και το μάθnμα γινόταν στnν ίδια αίθουσα για δύο 

τάξειc;. ο κ. Πέτσαc; έκανε μάθnμα στnν πέμπτn κι έκτn τάξn. Δίδασκε τουc; μαθnτέc; 

τnc; μίαc; τάξnc; και τουc; έβαζε σιωπnρrΊ εργασία κι έκανε ανενόχλnτοc; μάθnμα στnν 

άλλn τάξn,. Με αυτό τον τρόπο απασχολούνταν όλοι οι μαθnτέc;. Αλίμονο στο μαθn

τrΊ που δεν έκανε τnν εργασία του rΊ που δεν παρακολουθούσε το μάθnμα και ασχο

λιόταν με κάτι άλλο rΊ ενοχλούσε. Του έκανε αυστnρrΊ παρατrΊρnσn, τον προειδοποι

ούσε κι εάν δεν υπάκουε. τον χαστούκιζε και τον έβαζε τιμωρία, όρθιο δίπλα από τον 

πίνακα. Κάποιοι μαθnτέc;, όπωc; συμβαίνει και σrΊμερα άλλωστε, rΊταν ατίθασοι και aνυ

πάκουοι. Έναc; τέτοιοc; μαθnτrΊc; rΊμουν κι εγώ. Γι' αυτό ο κύριοc; Πέτσαc; με τιμώρnσε 

και με έδειρε πολλέc; φορέc;. Τότε δεν μου άρεσε αυτό. Ακολούθως όμωc;, όταν μεγά

λωσα και λογικεύτnκα. αντιλrΊΦθnκα πωc; ο δάσκαλόc; μου ό,τι έκανε το έκανε για το 

καλό μαc;. Για να βγάλει καλούc; ανθρώπους στnν κοινωνία, όπωc; μας έλεγε. 

Σε μια περίπτωσn συνέλαβε εμένα και τον συμμαθnτrΊ μου Οικονόμου Πολύκαρπο, 

να βγάζουμε τρύπεc; στο ξύλινο πάτωμα τnc; αίθουσαc;. Θέλαμε να κρύβουμε κάτω 

από το πάτωμα τα Φύλλα και τα κουκούτσια των πορτοκαλιών που τρώγαμε μέσα 

στnν τάξn, τnν ώρα που ο δάσκαλοc; μας έβαζε σιωπnρrΊ εργασία και έκανε μάθnμα 

στnν άλλn τάξn και συνεπώc; rΊταν απασχολnμένοc; και δεν μαc; έβλεπε. Τότε, μαc; 

άρπαξε και τουc; δύο και πραγματικά μαc; έκανε μαύρουc; στο ξύλο. Ενnμέρωσε και 

τουc; γονείς μαc; κι όταν πrΊγα στο σπίτι, με περίμενε ο πατέραc; μου με το κολάνι 

<ζωστrΊραJ διπλωμένο στο χέρι, οπότε κι έφαγα τιc; «σαράντα παρά μία». 

Τnν επόμενn μέρα στο σχολείο, ο κ. Πέτσαc; μας έκανε ειδικό παιδαγωγικό μάθnμα 

που εfχε τόσn anιixnσn σε μένα, nou από αυτά που μαc; είπε με έκανε κι έκλαψα, 

γιατί είχα αντιλnΦθεί το σφάλμα μου. Με τnν προσέγγισn και τον καλό του τρόπο με 

έκανε να τον εκτιμrΊσω και να τον αγαπrΊσω σαν δεύτερο μου πατέρα. 

Θυμούμαι ότι φρόντιζε για μαc; και μαc; βοnθούσε όπωc; μπορούσε. εκτόc; από το 
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καθnκον του να μαc; μορφώσει. Ήταν απαραίτητο για μαc; ένα ποτnρι γάλα για πρω

ϊνό από το 'συσσίτιο, όπωc; και μια κουταλιά από το φοβερό μουρουνέλαιο. 

Στεκόμαστε όλοι στn σειρά κω έναc;-έναc; παίρναμε το γάλα μαc; και το δυναμωτικό 

μουρουνέλαιο. Ακόμη για μαc; τα αγόρια φρόντιζε σε τακτά χρονικά διαστnματα, 

λόγω του ότι δεν υπnρχε κουρέαc; στην ενορία μαc;, να στnνεται «πρόχειρο κουρείο» 

κάτω από τη σκιά των λεμονοδέντρων τηc; αυλr'ic; του σχολείου και έναc; συμμαθη

τnc; μαc; να εκτελεί χρέη κουρέα. Σε μαc; δεν nταν ευχάριστο να γινόμαστε από τη 

μια στιγμn στην άλλη «γουλί» και μάλιστα από κάποιο μη έμπειρο, γι' αυτό μουρ

μουρούσαμε .... Όμωc; ηρώτοc; και καλύτερος έπρεπε να δώσει το καλό παράδειγμα 
και να κουρευτεί ο γιοc; του, ο Μίκηc;, ιnτανε και αυτόc; μαθητnc; στο σχολείο μαc;J, 

να δοκιμαστεί η μηχανn και να κάμει πρόβεc; επάνω του ο συμμαθnτnc; μαc;. 

Κάποτε μαc; πnρε διnμερη εκδρομn στον Απ. Ανδρέα, όπου πραγματικά στη διαδρο

μn μέχρι να φτάσουμε μαc; ξενάγησε σε πολλούc; τόπουc;, μαc; εξηγούσε για το τι βλέ

παμε, μαc; φρόντισε, μαc; πρόσεχε και περάσαμε πολύ ωραία. το λεωφορείο που μαc; 

είχε πάρει στην εκδρομn nταν από την ενορία τηc; Συρκανιάc;, στην πάνω Κυθρέα. το 

σπίτι του κ. Πέτσα βρισκόταν στην κάτω Κυθρέα, στην περιοχn Σεράγια. Στην επι

στροφn μαc; από την εκδρομn, ο κ. Πέτσαc; ζr'iτησε από τον οδηγό να περάσει από το 

σπίτι του για να βάλει το ποδr'iλατο του στην πίσω πόρτα του λεωφορείου, έτσι ώστε 

να μπορέσει να γυρίσει μετά στο σπίτι του εύκολα, κουρασμένος όπωc; nταν από τη 

διnμερη εκδρομn. Έτσι και έγινε. 

Έναc; μαθητnc;, που καθόταν στο πίσω κάθισμα, πέρασε το χέρι του από την τρύπα 

που περνούσε η αλυσίδα και κρατούσε τnν πόρτα, και κατάφερε να ξεφουσκώσει ένα 

από τα ελαστικά του ποδηλάτου. Όταν κατεβnκαμε, ο δάσκαλόc; μac; είδε το ελα

στικό ξεφούσκωτο και αμέσωc; αντιλr'iΦθηκε τι είχε συμβεί και είπε με παράπονο: 

«Αυτό είναι το ευχαριστώ τουc;. Έπαρ' τουc;, γύρισ' τουc;, φρόντισέ τουc;, πρόσεχέ 

τουc; και ιδού το αποτέλεσμα!». Εγώ εκείνη τη στιγμn ένιωσα μεγάλη ντροπn. Έναc; 

άλλοc; μαθητnc; όμωc;, έτρεξε στο σπίτι του κι έφερε τρόμπα ποδηλάτου και φούσκω

σε το ελαστικό του ποδηλάτου του κ. Πέτσα, βοηθώντας έτσι το δάσκαλό μαc; να 

γυρίσει στο σπίτι του. Σαν αυτά συνέβηκαν και άλλα πολλά στο σχολείο μαc; επί τηc; 

εποχnc; του κ. Πέτσα. Όμωc; ο κ. Πέτσαc; χειριζόταν την κάθε περίπτωση με τον καλύ

τερο τρόπο, κι έτσι στο τέλοc; κατόρθωσε κι έκανε τουc; μαθητέc; του να τον εκτιμn

σουν, να τον αγαπnσουν και να τον σέβονται. Έτσι «έβγαλε» στην κοινωνία πολύ 

καλούc; ανθρώπουc;, που nταν και ο στόχοc; του. Πολλοί από τουc; μαθητέc; του μορ

φώθηκαν, έγιναν δάσκαλοι, καθηγητέc;, γιατροί, καπετάνιοι αεροπλάνων, δικηγόροι 

και διευθυντέc;. Γι' αυτό και όλοι θερμά ευχαριστούμε και τιμούμε τον aξιομακάρι

στο δάσκαλό μαc; Χριστόδουλο Πέτσα. 

Α;ωνία rου n μνnμn! 




