Περί Δεπόλοσ σσνέτεια
Σσμπληρώνοντας ην ελδηαθέξνλ άξζξν ηνπ ζπλεξγάηνπ ζαο θ. Νίθνπ Καξαβαιάθε κε ηίηιν "Ο
Καζεγεηήο Αηκίιηνο Γεπόινο» πνπ δεκνζηεύζεθε ζην θύιιν ζαο ζηηο 26 Απγνύζηνπ, ζαο εζσθιείσ
κηα ζρεηηθή θσηνγξαθία ηελ νπνία ζαο παξαθαιώ λα δεκνζηεύζεηε καδί κε ην παξόλ ζεκείσκα.
Ζ θσηνγξαθία απηή ηξαβήρηεθε αλήκεξα ηεο ενξηήο ηεο Αγίαο Εώλεο, ηνπηθήο ενξηήο ηνπ Ψπρξνύ,
ην έηνο 1948, από έλα πιαλόδην θσηνγξάθν, απ' απηνύο πνπ έηξεραλ ζ' όια ηα παλεγύξηα ησλ
ρσξηώλ γηα λα απνζαλαηίζνπλ κε ηηο πεξίεξγεο θσηνγξαθηθέο ησλ κεραλέο ηηο νηθνγελεηαθέο
νινκέιεηεο, θεξδίδνληαο έλα θαιό κεξνθάκαην.
Τν θαινθαίξη ηνπ 1948 βξηζθόκνπλα ζην Ψπρξό ιίγν πξηλ από ηελ αλαρώξεζή κνπ γηα ηελ Γαιιία
όπνπ ζα ζπνύδαδα κε κηα ππνηξνθία πνπ είρα πάξεη. Σην Ψπρξό παξαζέξηδε επίζεο, όπσο αλαθέξεη
θαη ν θ. Νίθνο Καξαβαιάθεο, θαη ν Καζεγεηήο Γεπόινο.
Αλ θαη νη γλώζεηο κνπ ηεο Γαιιηθήο γιώζζεο ήζαλ αξθεηά θαιέο, όκσο κνπ έιεηπε -η πξαθηηθή
εμάζθεζε, ε ιεγνκέλε conversation. Απηή ε αδπλακία επξόθεηην λα θαιπθζεί από ηνλ αείκλεζην
Καζεγεηή Γεπόιν.
Σηελ πξώηε θξνύζε πνπ ηνπ έγηλε γηα λα αλαιάβεη ηελ βειηίσζε ησλ γλώζεώλ κνπ νηελ Γαιιηθή ε
απάληεζή ηνπ ήην αξλεηηθή.
Δγώ ήξζα ζην Ψπρξό γηα δηαθνπέο θαη όρη λα θάλσ ηνλ δάζθαιν.
Ζ γηαγηά κνπ δελ ηό 'βαιε θάησ. Κάζε κέξα πεξλνύζε από ην θαθελείν πνπ ζύρλαδε θαη δελ έπαπε
λα ηνπ επαλαιακβάλεη:
Γηάληα θύξηε Γεπόιε δελ ζεο λα βνεζήζεηο ηνλ εγγνλό κνπ λα κάζεη λα κηιεί πνπ ζα πάεη ζε μέλν
ηόπν λα ζπνπδάζεη ην θαθόξηδηθό; Νηα κε ην αδεκίσην ζά 'λαη. Δγώ ζα ζνπ θέξσ απγά,
θνινθπζάθηα θαη όηη άιιν θαιό ζά 'ρνπκε.
Με ην πεο - πεο ηεο γηαγηάο κνπ ε άξλεζε ηνπ θαζεγεηνύ ηειηθά θάκζεθε, πηζαλόηαηα γηαηί
πείζζεθε όηη θαη γηα ηνλ ίδην ζα ήην επράξηζην λα έρεη κηα απαζρόιεζε ρσξίο δεζκεύζεηο.
Έηζη από ηηο αξρέο ηνπ θαινθαηξηνύ ην δίδπκν Γεπόινπ θαη ππνγξαθόκελνπ ήην ε ηαθηηθή θαη
κόληκε πειαηεία ηνπ κηθξνύ θαθελείνπ ηνπ ρσξηνύ. Καζόκαζηε καδί θαη όηαλ δελ έπαηδε ηάβιη ή δελ
θνηκόηαλε ζηελ θαξέθια είρε δε θαη όξεμε, θνπβεληηάδακε, θάλακε δειαδή conversation πνπ ήην
απηό πνπ ήζεια εγώ.
Κάπνηε νη ζπδεηήζεηο καο απηέο παίξλαλε ηελ κνξθή εμνκνιόγεζεο εθ κέξνπο ηνπ. Θπκάκαη έλα
βξαδάθη ηνπ Γεθαπεληαύγνπζηνπ όηαλ κηα ειηθησκέλε θπξία πέξαζε από κπξνζηά καο πεγαίλνληαο
ζηνλ εζπεξηλό κε έλα θεξάθη ζην ρέξη, ν Γεπόινο κε έλα πηθξακέλν ύθνο γύξηζε ζην κέξνο κνπ θαη
κνπ είπε:Α Εειεύσ απηήλ ηελ γπλαίθα γηαηί κε ην θεξάθη πνπ θξαηεί λνκίδεη πσο έρεη εμαζθαιίζεη
ηελ Οπξάληα Βαζηιεία ελώ, εγώ, δελ ειπίδσ ζε ηίπνηε. Πόζν ζα ήζεια λα ήκνπλα ζηελ ζέζε ηεο.
Άιινηε πάιη κε έβαδε θαη δηάβαδα κεγαινθώλσο θεθάιαηα νιόθιεξα από ην αγαπεκέλν ηνπ βηβιίν,
ηελ Ηζηνξία ηνπ Πνιηηηζκνύ ηνπ Χέληξηθ Βαλ Λόνπ, ηα νπνία ζηελ ζπλέρεηα κνπ αλέιπε θαη κνπ
εμεγνύζε.
Ο Καζεγεηήο Γεπόινο ήην από ηνπο ιίγνπο θαηνίθνπο πνπ δηέζεηαλ... ξνιόη ηελ επνρή εθείλε ζην
ρσξηό θαη απηό ηνπ δεκηνπξγνύζε θάπνηεο ελνριήζεηο.
Ζ πεγή ησλ Τξηώλ Ηεξαξρώλ, ε «Γξα Βξύζε» έηξερε αθόκε αξθεηό λεξό κε ην νπνίν νη θάηνηθνη
πόηηδαλ ηα θνληηλά πεξβόιηα. Ζ ελαιιαγή ησλ δηθαηνύρσλ γηλόηαλε αλά νθηάσξν. Σπλέρεηα ινηπόλ
νη ελδηαθεξόκελνη πξνζέηξεραλ ζηνλ Γεπόιν γηα λα ηνπο πεη αλ είλαη ώξα «λα θόςνπλ» ην λεξό,
θάπνηε μππλώληαο ηνλ από ηνλ ππλάθν πνπ έπαηξλε θαζήκελνο ζηελ θαξέθια. Τόηε λεπξηαζκέλνο
αξληόηαλε λα ηνπο πεη ηελ ώξα θη εθείλνη έθεπγαλ απνγνεηεπκέλνη.
Γξήγνξα όκσο νη θαιέο ζρέζεηο επαλεξρόηαλε θαη ε πνιύηηκε ελεκέξσζε μαλάξρηδε. Γηα λα
εθδειώζνπλ ηελ επγλσκνζύλε θαη ηελ επραξίζηεζή ηνπο νη ρσξηθνί ηνλ θηινδσξνύζαλ κε κεγάιεο
πνζόηεηεο... θνινθπζηώλ πνπ θαηαλάισλε ν ίδηνο.
Γελ. γλσξίδσ πνηνο ήην εθείλνο πνπ ηνλ ζπκβνύιεπζε λα, θάλεη νηθνλνκία ζηηο ζσκαηηθέο ηνπ
δπλάκεηο γηα... λα δήζεη πνιιά ρξόληα. Απέθεπγε ινηπόλ ηόζν ην πεξπάηεκα γηα λα κε θνπξάδεη ηα

πόδηα ηνπ όζν θαη νξηζκέλα θαγεηά γηα λα κελ θαηαπνλεί ην ζηνκάρη ηνπ. Έηζη γηα λα κεηαθηλεζεί
από ην Ξελνδνρείν ηνπ ζην θαθελείν ζε απόζηαζε 150 κέηξσλ ρξεζηκνπνηνύζε έλα γατδνπξάθη ελώ
ην δηαηηνιόγηό ηνπ πεξηιάκβαλε θξέαο από ηνλ ιαηκό θαη θνινθπζάθηα.
Απέθεπγε επίζεο λα θσηνγξαθίδεηαη γηαηί, όπσο έιεγε, δελ ήζειε λα έρεη πεηζηήξηα ηεο
θαηάξξεπζήο ηνπ θαη ε θσηνγξαθία πνπ βγάιακε καδί απεηέιεζε κεγάιε έθπιεμε,
Ζ ηξίκελε εμάζθεζή κνπ ζηελ Γαιιηθή γιώζζα θνληά ζηνλ αείκλεζην Γεπόιν ππήξμε γηα κέλα κηα
αλεθηίκεηε βνήζεηα γηαηί κνπ επέηξεςε λα παξαθνινπζήζσ ζρεηηθά άλεηα ηελ πξώηε θαη πην
δύζθνιε ρξνληά ησλ ζπνπδώλ κνπ ζηε Γαιιία.
Οη ιίγεο απηέο γξακκέο αο είλαη έλα κηθξό κλεκόζπλν ζηελ κλήκε ηνπ Καζεγεηνύ Αηκηιίνπ
Γεπόινπ.

