ΔΑΣΚΑΛΟΣ & ΜΑΘΗΤΗΣ
Καζώο ζηεθόηαλ κπξνο ζηελ ηάμε ηεο ηελ Ε' δεκνηηθνύ, ηελ πξώηε εκέξα
ηνπ ζρνιείνπ ε θπξία Τδνβάλλα είπε ζηα παηδηά έλα ςέκα.
Όπσο νη πεξηζζόηεξεο δαζθάιεο, θνίηαμε ηνπο καζεηέο ηεο θαη είπε όηη ηνπο
αγαπνύζε όινπο ην ίδην.
Αιιά απηό ήηαλ αδύλαηνλ, δηόηη εθεί ζηελ κπξνζηηλή ζεηξά, βπζηζκέλν ζην
θάζηζκά ηνπ ήηαλ έλα κηθξό αγόξη, ν Μάλνο Μαλνύζαο.
Η θπξία Τδνβάλλα είρε παξαθνινπζήζεη ηνλ Μάλν ηελ πξνεγνύκελε
ρξνληά θαη είρε πξνζέμεη όηη ν Μάλνο δελ έπαηδε θαιά κε ηα άιια παηδηά.
Τα ξνύρα ηνπ ήηαλ ηζαιαθσκέλα. Πάληα θαηλόηαλ όηη ρξεηαδόηαλ κπάλην. Καη ν
Μάλνο κπνξνύζε λα είλαη πνιύ δπζάξεζηνο.
Σην ζρνιείν πνπ δνύιεπε ε θπξία Τδνβάλλα έπξεπε λα επηζεσξήζεη ηνπ θάζε
καζεηνύ ην ηζηνξηθό.
Άθεζε ηνπ Μάλνπ ην ηζηνξηθό λα ην δηαβάζεη ηειεπηαίν. Όηαλ όκσο
δηάβαζε ην ηζηνξηθό πνπ έγξαθαλ νη πξνεγνύκελεο δαζθάιεο έκεηλε
έθπιεθηε!
Η δαζθάια ηεο Α' δεκνηηθνύ έγξαθε: «Ο Μάλνο είλαη έλα θσηεηλό παηδί κε έηνηκν
πάληα ην ρακόγειν. Κάλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ ζσζηά θαη πξνζεγκέλα, θαη έρεη θαινύο
ηξόπνπο. είλαη ραξά λα ηνλ έρνπκε θνληά καο».
Η δαζθάια ηεο Β' δεκνηηθνύ έγξαθε: «Ο Μάλνο είλαη άξηζηνο καζεηήο. Αγαπεηόο
από ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, αιιά θαίλεηαη πξνβιεκαηηζκέλνο εμ αηηίαο ηεο
κεηέξαο ηνπ πνπ έρεη κηα αλίαηε αζζέλεηα, ε δσή ζην ζπίηη ζα είλαη
δύζθνιε».
Η δαζθάια ηεο Γ' δεκνηηθνύ έγξαθε: «Ο ζάλαηνο ηεο κεηέξαο ηνπ ήηαλ πνιύ
ζθιεξόο θαη νδπλεξόο γηα απηόλ. Πξνζπαζεί λα θάλεη θαιά ηηο εξγαζίεο ηνπ, αιιά
ν παηέξαο ηνπ δε δείρλεη πνιύ ελδηαθέξνλ. Η δσή ηνπ ζπηηηνύ ζύληνκα ζα ηνλ
επεξεάζεη εάλ δε παξζνύλ νξηζκέλα κέηξα».
Η δαζθάια ηεο Γ' δεκνηηθνύ έγξαθε: «Ο Μάλνο έρεη απνζπξζεί θαη δελ δείρλεη
ελδηαθέξνλ γηα ην ζρνιείν. Δελ έρεη πνιινύο θίινπο θαη πνιιέο θνξέο
θνηκάηαη ζηελ ηάμε».
Δηαβάδνληαο όια απηά ε θπξία Τδνβάλλα θαηάιαβε ην πξόβιεκα θαη
ληξάπεθε πνιύ γηα ηνλ εαπηό ηεο.
Αηζζάλζεθε αθόκε ρεηξόηεξα, όηαλ νη καζεηέο ηεο ηεο έθεξαλ ρξηζηνπγελληάηηθα
δώξα. Όια ήηαλ δηπισκέλα ζε πνιύρξσκα ραξηηά κε σξαίνπο θηόγθνπο, εθηόο
από ηνπ Μάλνπ.

Τν δώξν ηνπ ήηαλ άγαξκπα δηπισκέλν ζε κηα θαθεηηά ρνληξή ζαθνύια ηνπ
καλάβε. Η θπξία Τδνβάλλα δπζθνιεύηεθε λα ην αλνίμεη ελ κέζσ ησλ άιισλ
δώξσλ.
Μεξηθά παηδηά άξρηζαλ λα γειάλε όηαλ έβγαιε από ηε ζαθνύια έλα βξαρηόιη πνπ
ιείπαλε κεξηθέο από ηηο ςεύηηθεο αδακάληηλεο ράληξεο θαη έλα κπνπθάιη έλα
ηέηαξην γεκάην άξσκα.
Αιιά έπλημε ηα γέιηα ησλ καζεηώλ θαζώο είπε ζαπκαζηηθά πόζν όκνξθν ήηαλ ην
βξαρηόιη θνξώληαο ην ζην ρέξη ηεο θαη βάδνληαο κεξηθέο ζηαγόλεο ζηνλ θαξπό ηνπ
ρεξηνύ ηεο.
Ο Μάλνο έκεηλε ιίγν παξαπάλσ ζην ζρνιείν ζην ζρόιαζκα γηα λα πεη
«θπξία Τδνβάλλα ζήκεξα κπξίδαηε όπσο αθξηβώο κύξηδε ε κακά κνπ».
Όηαλ έθπγαλ ηα παηδηά έθιαηγε γηα πεξίπνπ κηζή ώξα. Από εθείλε ηελ εκέξα ε
θπξία ζηακάηεζε λα δηδάζθεη αλάγλσζε, γξαθή θαη αξηζκεηηθή.
Έδεηρλε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην Μάλν. Καζώο δνύιεπε καδί ηνπ ην κπαιό ηνπ
δσληάλεπε. Όζν πην πνιύ ηνλ ελζάξξπλε ηόζν πην γξήγνξα αληαπνθξηλόηαλ.
Έσο ην ηέινο ηνπ ρξόλνπ ν Μάλνο είρε γίλεη έλα από ηα πην έμππλα παηδηά ηεο
ηάμεο ηνπ, θαη παξόιν ην ςέκα όηη ζα αγαπνύζε όια ηα παηδηά ην ίδην ε θπξία
Τδνβάλλα επλννύζε ηνλ Μάλν ηδηαίηεξα.
Μεηά από έλα ρξόλν βξήθε έλα ζεκείσκα θάησ από ηελ πόξηα ηεο. Ήηαλ από ηνλ
Μάλν. Τεο έιεγε όηη αθόκε ήηαλ ε θαιύηεξε δαζθάια πνπ είρε πνηέ ζηε
δσή ηνπ.
Πέξαζαλ έμη ρξόληα πξηλ πάξεη άιιν ζεκείσκα από ηνλ Μάλν.
Τεο έγξαθε όηη ηειείσζε ην Λύθεην θαη ήηαλ ηξίηνο ζηελ ηάμε ηνπ, θαη όηη αθόκε
ήηαλ ε θαιύηεξε δαζθάια πνπ είρε πνηέ ζηε δσή ηνπ.
Μεηά ηέζζεξα ρξόληα πήξε άιιν έλα ζεκείσκα πνπ ηεο έιεγε όηη παξόιν πνπ ηα
πξάγκαηα ήηαλ αξθεηά δύζθνια θαηάθεξε λα επηκείλεη θαη λα ζπλερίζεη ηηο
ζπνπδέο ηνπ, θαη όηη ζύληνκα ζα απνθνηηνύζε από ην παλεπηζηήκην κε ηηο
κεγαιύηεξεο δηαθξίζεηο.
Τελ δηαβεβαίσλε όηη απηή ήηαλ ε πην αγαπεηή δαζθάια πνπ είρε ζε όιε ηνπ ηελ
δσή.
Πέξαζαλ αθόκε ηέζζεξα ρξόληα θαη έθηαζε αθόκα άιιν έλα γξάκκα.
Απηή ηε θνξά εμεγνύζε όηη αθνύ πήξε ην δίπισκά ηνπ απνθάζηζε λα
πξνρσξήζεη πην πνιύ θαη λα θάλεη δηδαθηνξηθό.
Σην γξάκκα εμεγνύζε όηη απηή παξέκεηλε ε πην θαιή θαη αγαπεηή δαζθάια πνπ
είρε πνηέ ζηε δσή ηνπ.

Μα ηώξα ην όλνκά ηνπ ήηαλ πην καθξύ Dr. Δκκαλνπήι Σ. Μαλνύζνο.
Η ηζηνξία δελ ηειείσλε εθεί. Υπήξμε αθόκε έλα γξάκκα εθείλε ηελ άλνημε. Ο
Μάλνο ηεο αλαθνίλσλε όηη είρε γλσξίζεη κηα ππέξνρε θνπέια ηελ νπνία ζα
παληξεπόηαλ.
Τεο εμεγνύζε όηη ν παηέξαο ηνπ είρε πεζάλεη πξηλ κεξηθά ρξόληα θαη αλαξσηηόηαλ
αλ ζα ζπκθσλνύζε λα παξαβξεζεί ζην γάκν θαη λα θαζόηαλ ζηε ζέζε ηεο κεηέξαο
ηνπ γακπξνύ.
Βεβαίσο ε θπξία Τδνβάλλα δέρηεθε. Σην γάκν θνξνύζε εθείλν ην βξαρηόιη
πνπ ηεο είρε δσξίζεη θάπνηα Χξηζηνύγελλα -ρξόληα πίζσ. Ναη, εθείλν ην
βξαρηόιη πνπ έιεηπαλ νη αδακάληηλεο πέηξεο.
Καη βεβαηώζεθε όηη θνξνύζε ην ίδην άξσκα πνπ ζπκόηαλ όηη θνξνύζε ε κεηέξα
ηνπ Μάλνπ ζηα ηειεπηαία ηνπο Φξηζηνύγελλα καδί.
Όηαλ ζπλαληήζεθαλ αγθαιηάζηεθαλ κε ζηνξγή. Ο θ. Μαλνύζνο ςηζύξηζε ζην απηί
ηεο θπξίαο Τδνβάλλαο «Σαο επραξηζηώ θπξία Τδνβάλλα πνπ πηζηεύαηε ζε
κέλα. Σαο επραξηζηώ πάξα πνιύ πνπ κε θάλαηε λα ληώζσ ζπνπδαίνο θαη
κνπ δείμαηε πσο εγώ κπνξνύζα λα δηαθέξσ».
Η θπξία Τδνβάλλα κε δάθξπα ζηα κάηηα ςηζύξηζε: «Μάλν κνπ ιάζνο θαηάιαβεο.
Δζύ ήζνπλ πνπ δίδαμεο ζε εκέλα πώο λα δηαθέξσ. Γελ ήμεξα πώο λα δηδάζθσ
κέρξη πνπ ζε γλώξηζα»».

