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Ο ΚΑΔΜΟΣ φζρει μόνο ενυπόγραφα άρκρα ςυνεργατϊν που φζρουν οι ίδιοι τθν ευκφνθ για αυτά που γράφουν και διανζμεται δωρεάν ςε θλεκτρονικι μορφι ςτα μζλθ και τουσ φίλουσ του Συλλόγου Αμπετείου Σχολισ.
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Δυο Λόγια από τον Πρόεδρο
……….γράφει ο Νικόλαοσ Βαδήσ, απόφοιτοσ 1963

Αν δεν υπιρχε ο Κάδμοσ, κα ζπρεπε να τον είχαμε εφεφρει. Διότι με τα όςα μασ παρουςιάηει, εντυπωςιάηει
και ενκουςιάηει!.. Μζςα από τθν φλθ του, μοιράηεται ςκζψεισ και εμπειρίεσ, επιδιϊκοντασ να μνθμονεφει πρόςωπα και πράγματα που ζκαναν τθν παροικιακι μασ ηωι πιο περιεκτικι, πιο εφκολθ και ανκρϊπινθ. ΟΧΛ ΡΛΟ
ΔΥΣΚΟΛΘ και εξωπραγματικι. Τα κζματά του είναι ςυναρπαςτικά και απολαυςτικά ΑΡΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΕΤΑΛ ΣΤΑ ΛΔΛΑ ΚΑΛ ΣΤΑ ΛΔΛΑ. Στα φφλλα του διαβάηουμε ό,τι μπορεί και ό,τι αξίηει να αναδειχκεί αβίαςτα και
φυςικά…
Το γενικό του περιεχόμενο ςτρζφεται προσ το αποδοτικό και όχι το κουραςτικό… ανάγνωςμα.
Ο Κάδμοσ τραβάει μακριά από όςουσ και όςα ςπεκουλάρουν πάνω ςτα γεγονότα τθσ επικαιρότθτασ και
κάποτε ο ρόλοσ τουσ εντόσ τθσ πραγματικότθτασ είναι περιςςότερο υπονομευτικόσ παρά εποικοδομθτικόσ, πιςτεφοντασ ότι τοιουτοτρόπωσ ανεβαίνει περιςςότερο Θ ΔΥΝΑΜΘ ΤΟΥΣ, κατά τθν προςωπικι ΛΟΓΛΚΘ ΤΟΥΣ…
Γι αυτό ο Κάδμοσ εκδίδεται από εμάσ για εμάσ και για τον κόςμο που φαίνεται να τον ζχει ανάγκθ…
Επί ευκαιρία των Χριςτουγζννων, ολόψυχα ευχόμαςτε να είναι θ ηωι μασ γεμάτθ ωραίεσ, κετικζσ και προςβάςιμεσ επιλογζσ, μακριά από ακραίεσ, αρνθτικζσ και αβάςιμεσ φωνζσ, μακριά από τουσ αδικαιολόγθτουσ εξτρεμιςτζσ και τουσ ανικικουσ εγωιςτζσ . Είναι καιρόσ να αφιςουμε τισ αποτρόπαιεσ ορζξεισ και τισ νοςθρζσ ακρότθτεσ και να ηιςουμε με τθσ αγάπθσ τισ προςωπικζσ ταυτότθτεσ . Είκε ο κεόσ το 2016 να μασ βοθκιςει, ϊςτε
ςτον κόςμο να επικρατιςει θ λογικι αποτροπι από κακεςτϊτα με προβλιματα αποτρόπαια , και είκε να κυριαρχιςει θ δικαιοτακτικι επιβολι με ειρθνικά τρόπαια!
Μακάρι, το νζο ζτοσ εντόσ του ςφγχρονου πολιτιςμοφ, να είναι ζνα ζποσ ανκρωπιςμοφ, υψϊνοντασ όλοι
μαηί μία ςθμαία ευκαιρίασ, εντόσ μια καλφτερθσ κοινωνίασ. Μιασ κοινωνίασ ΡΟΟΔΟΥ και θκικισ ΑΝΟΔΟΥ. Μιασ
ηωισ χωρίσ ανελζθτουσ πολζμουσ μιςαλλοδοξίασ, χωρίσ τθν μανία του μζνουσ τθσ τρομοκρατίασ . Χωρίσ ομαδικζσ
ςφαγζσ και εκτελζςεισ φρικιαςτικζσ που κυμίηουν εποχζσ κυνικζσ. Ασ ηιςουμε του κόςμου τισ χαρζσ, με ευφρόςυνα μθνφματα χωρίσ αιματθρά χτυπιματα….
Κα ιταν παράλειψθ να μθν ευχαριςτιςουμε τον ςϊφρονα αρχιςυντάκτθ του περιοδικοφ μασ Ευάγγελο
Ρεηά και όλα τα ςυνετά μζλθ τθσ ςυντακτικισ επιτροπισ για τισ άοκνεσ προςπάκειεσ που καταβάλλουν ϊςτε θ
ζκδοςθ του Κάδμου να κακίςταται ςυνεχϊσ αρτιότερθ και αναγκαιότερθ για το αναγνωςτικό μασ επίλεκτο κοινό.
Επίςθσ ευχαριςτοφμε όςουσ με οιονδιποτε τρόπο ςυμμετζχουν ζμπρακτα ι ςυνδράμουν κετικά για τθν καλφτερθ παρουςίαςθ του παραδοςιακοφ περιοδικοφ μασ, που με τόςθ εκτίμθςθ και ανεπιτιδευτθ αγάπθ ζχουν αλθκινά αγκαλιάςει όλοι οι πανταχοφ Αμπετειανοί τθσ υφθλίου. Και είναι αυτι θ αγάπθ που μασ δίνει τόλμθ, αρετι
και κάρροσ, αλλά και ανεξάντλθτθ δφναμθ να ςυνεχίςουμε….
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Ο Χαιρετιςμόσ του Αρχιςυντάκτθ
……….γράφει ο Λάκθσ Πεηάσ
Αγαπθτοί μου φίλοι, αναγνϊςτεσ του Μάδμου,
Πλθ θ ςυντακτικι επιτροπι του Μάδμου ςασ εφχεται ζνα υγιζσ, χαροφμενο και τυχερό νζο ζτοσ και ελπίηουμε
να ςασ δοφμε ςτον ετιςιο χορό και το κόψιμο τθσ πίτασ του Συλλόγου μασ ςτισ 15 Λανουαρίου.
Το τεφχοσ αυτό του Μάδμου είναι ζνα ζργο αγάπθσ και ςκλθρισ δουλειάσ ΡΝΘ τθσ ςυντακτικισ επιτροπισ
και των ςυνεργατϊν του, με ςκοπό, όπωσ πάντα, να ςασ ενθμερϊςει, διαςκεδάςει, προβλθματίςει και να ςασ κυμίςει τα ωραία παλιά χρόνια του Καΐρου, τθσ Αμπετείου και τθσ δεφτερισ μασ πατρίδασ, τθσ Αιγφπτου.
Ο Μάδμοσ αυτόσ ιταν ζνα δφςκολο τεφχοσ : από μια πλθκϊρα και άκρωσ ενδιαφζρουςασ φλθσ ζπρεπε τελικά
να επιλζξουμε αυτι που ο όγκοσ τθσ δεν κα δθμιουργοφςε πρόβλθμα ςτον υπολογιςτι ςασ και ςυνάμα να κρατιςει ηωντανό το ενδιαφζρον ςασ ςτο περιοδικό, από τθν πρϊτθ μζχρι και τθν τελευταία του ςελίδα για να το ευχαριςτθκείτε, το ςυηθτιςετε και να το κοινοποιιςετε περιφανα ςτουσ φίλουσ ςασ, ςτα παιδιά ςασ και ςτα εγγόνια ςασ.
Νομίηω ότι τα καταφζραμε αλλά εςείσ κα μασ πείτε το ναι ι το όχι.
Επιτρζψτε μου λοιπόν, με λίγα λόγια, να ςασ παρουςιάςω τον Κάδμο του Λανουαρίου 2016.
Μία από τισ φωτογραφίεσ ς'αυτό το τεφχοσ είναι από το προςωπικό μου αρχείο, το άλμπουμ τθσ Αμπετείου.
Μία αξζχαςτθ εκδρομι ςτο Χελουάν. Καλοί φίλοι και ςυμμακθτζσ και ελπίηω, αν είςαςτε και εςείσ το ’58 και ‘59
ςτθν Αμπζτειο, να βρείτε τον εαυτό ςασ ς' αυτιν τθν φωτογραφία. Ναι, ξζρω, μασ λείπουν πολλοί από τουσ φίλουσ
μασ που ζφυγαν νωρίσ. “C’est la vie mes amis”. Εμείσ να είμαςτε καλά και να τουσ κυμόμαςτε.
Ο εκδότθσ μασ και πρόεδροσ του Συλλόγου μασ, ο Οικόλασ ο Βαδισ, μασ ζςτειλε από το Κάιρο, τον χαιρετιςμό του και τον ευχαριςτϊ για τα καλά του λόγια. Με αποκαλεί "ςϊφρονα αρχιςυντάκτθ" και, να ςασ πω τθν αλικεια, ςϊφρονα δεν με ζχει πει κανείσ ςτθν ηωι μου. Με ζχουν πει πολλά άλλα επίκετα, αλλά ςϊφρονα ποτζ. Το
ζδειξα ςτθν μαμά μου και τθσ είπα ότι ο Βαδισ με είπε ςϊφρονα. Με κοίταξε καλά, καλά, χαμογζλαςε και είπε,
"Δεν πρζπει να ςε ξζρει πολφ καλά;" Ραρά τα 90 και χρόνια τθσ, το χιοφμορ τθσ δεν το ζχαςε ακόμα!
Ο φίλοσ Θλιουπολίτθσ, και ζνα από τα καλλίτερα παιδιά του Καΐρου, ο Αργφρθσ Ξοςχίδθσ γράφει λίγα λόγια
για τον παπποφ του, τον Αργφρθ Μοςχίδθ Senior. Λίγα λόγια, μια φωτογραφία φτάνουν για να μασ κυμίςουν από
ποφ προζρχεται το ικοσ, θ ευγζνεια, ο πολιτιςμόσ, θ αρχοντιά αυτισ τθσ εξαίρετθσ Αιγυπτιϊτικθσ οικογζνειασ.
Από τθν πρϊτθ μζρα που ανζλαβα τα κακικοντά μου ςτον Κάδμο ψάχναμε, όλοι, για ζναν ςκιτςογράφο. Τα
ςκίτςα του Ναηαρίδθ ιταν ζνα μεγάλο μζροσ του περιοδικοφ και δεν μποροφςε να βγει Κάδμοσ χωρίσ ςκίτςο. Μικρόσ ςτθν Μελαχροίνειο με τον φίλο μου, τον Βάνο Πάςςαρθ, είχαμε ετοιμάςει ζνα τετραςζλιδο πρόχειρο περιοδικό για το ςχολείο, ο Βάνοσ ζκανε τα ςκίτςα και εγϊ ζγραφα. Ικελα να ξεκινιςω ζναν τοπικό Μάδμο για τθν Θλιοφπολθ. Το πιγαμε ςτον γυμναςιάρχθ, τον κ. Ρλάντηο και εκείνοσ το απζρριψε μονομιάσ. Λυπικθκα περιςςότερο για
τον Βάνο, τα ςκίτςα του ιταν καταπλθκτικά. Ρενιντα πζντε χρόνια μετά, πρότεινα ςτον Βάνο να ξαναρχίςει να ςκιτςάρει, για τον Κάδμο αυτι τθν φορά, δθλαδι BIG TIME, αλλά δεν δζχτθκε. Κρίμα.
Φίλοι μου, είναι ιδιαίτερθ χαρά μου να ςασ παρουςιάςω τον νζο μασ ςυνεργάτθ, ζναν καταξιωμζνο Ακθναίο
διαφθμιςτι και καλλιτζχνθ, τον ταφρο Γεωργιάδθ που, από αυτό το τεφχοσ, αναλαμβάνει χρζθ επίςθμου ςκιτςογράφου ςτον Κάδμο. Τον Σταφρο γνϊριςα από τον φίλο μου και ςυμμακθτι Κωνα Ξπελζνθ, τον οποίον και υπερευχαριςτϊ. Ρεριςςότερα για τον Σταφρο ςτθν ςελίδα του.
Τρία βιβλία Αμπετειανϊν ςασ παρουςιάηει ο Κάδμοσ ς’αυτό το τεφχοσ του για να μθν ξεχνάμε και τα «δικά
μασ παιδιά!» . Θ ςτιλθ "Αμπετειανοί ςτο εξωτερικό "en famille" παρουςιάηει τον γιο του αγαπθτοφ ςε όλουσ τουσ
Καΐρινοφσ τθσ εποχισ μασ Ηινωνα, τον τζλιο Φελλά από το Βανκοφβερ του μακρινοφ Καναδά.
Οι πολλοί φίλοι μασ από τθν "οφμπρα Ρμ Ελ Οτοφνια" ελπίηω να ευχαριςτθκοφν με το άρκρο του τακτικοφ
μασ ςυνεργάτθ Οικόλα Οικθταρίδθ, αν και θ Σοφμπρα που περιγράφει ο Νικόλασ ιταν πολφ πριν τθν εποχι τουσ.
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Είχα τθν τφχθ τον Νοζμβριο να παρευρεκϊ ςε μία εκδιλωςθ ςτον Σφνδεςμο Αιγυπτιωτϊν που διοργάνωςε ο αδελφόσ φλλογοσ Ελλινων Μαΐρου για να τιμιςει τον κακθγθτι τθσ Αμπετείου Οτίνο πάρταλθ. Ιταν μια άρτια
οργανωμζνθ εκδιλωςθ, ςυγχαρθτιρια ςτον Μιχάλθ Μπίςκο, με μια ςυγκινθτικι ομιλία του κ. Σπάρταλθ. Κα τθν
διαβάςετε εδϊ, όπωσ ελζχκθ και ειλικρινά λυπάμαι που δεν ιμουν ςτθν Αμπζτειο όταν ιταν εκεί ζνασ τζτοιοσ καταπλθκτικόσ δάςκαλοσ. Θ ςτιλθ τθσ Αμπετείου Σιμερα είναι και πάλι μαηί μασ με τισ αναμνιςεισ του κακθγθτι κ.
Λάμπρου Μπενοβία. Ο Αντώνθσ Πατρινόσ μασ παρουςιάηει ζνα ιςτορικό αφιγθμα για τθν, κεςμικι πλζον, παρζα
τθσ Τετάρτθσ με φωτογραφίεσ τισ πενταετίασ από το 2010.
Αν ιςαςταν μαηί μασ ςτισ διάφορεσ εκδθλϊςεισ του Συλλόγου μασ κα είχατε γνωρίςει τον απόφοιτο τθσ Αμπετείου του 1943, τον Δόκτορα, κακθγθτι του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, κφριο Γεώργιο Βαρουφάκθ. Ζρχεται μαηί
μασ ςτισ εκδρομζσ, ςτα κζατρα και ζχουμε γίνει πάρα πολφ καλοί φίλοι.
Πταν γνωριςτικαμε ςτθν αρχι, τον ρϊτθςα πϊσ κζλει να τον αποκαλϊ: δόκτωρ, κφριε κακθγθτά, κφριε Βαρουφάκθ; Mου απάντθςε: 'Οα με λεσ Γιώργο". Ο Γιϊργοσ, λοιπόν, γράφει ςτο τεφχοσ αυτό, για τον Ελλθνιςμό ςτθν
Αίγυπτο πριν και μετά τον Μζγα Αλζξανδρο. Το άρκρο του, όπωσ και ο άνκρωποσ, όταν τον γνωρίςετε, κα ςασ ςυναρπάςει. Ζνασ πραγματικόσ κφριοσ, με όλθ τθ ςθμαςία τθσ λζξθσ. Εγϊ πάντωσ τον πειράηω ποφ και ποφ και τον
φωνάηω "Αμποφ Γιάνθ"...ναι με ζνα Ν!
Θ τακτικι μασ, πλζον, ςυνεργάτθσ Βίλλυ Πολίτθ ζχει γράψει ζνα βιβλίο για το Ελλθνικό Κζντρο Καΐρου και
για τον Κάδμο ζγραψε ζνα πλιρεσ ιςτορικό, που κα ολοκλθρωκεί το επόμενο τεφχοσ. Ο νζοσ μασ ςυνεργάτθσ, ο
διακεκριμζνοσ φιλόλογοσ, ιςτορικόσ και απόφοιτοσ τθσ Αμπετείου, Ηζφυροσ Μαυκαλίδθσ γράφει για τθν Φιλικι
Εταιρία, τον Μοχάμεντ Άλι και τουσ Ζλλθνεσ τθσ Αιγφπτου και αποδεικνφει για άλλθ μια φορά τι αξιόλογουσ μακθτζσ ζβγαλε αυτι θ ιςτορικι ελλθνικι ςχολι του Καΐρου. Το άρκρο του κα ςυνεχιςτεί και ςτα δφο επόμενα τεφχθ
του Κάδμου. Θ δικιά μασ Ξαρία Αδαμαντίδου ξεκινά από αυτό το τεφχοσ τθν ςτιλθ τθσ "Ambetios on my mind"
με 17 ερωτιςεισ ςτον Αμπετειανό Γιώργο Χαραλαμπίδθ, τον επίςθμο μεταφραςτι αραβικισ του Υπουργείου Εξωτερικϊν, τθσ Ελλάδοσ. Θ Μαρία μόλισ γφριςε από το Κάιρο όπου ςυμμετείχε ςε μία θμερίδα για τον Ραροικιακό
Τφπο τθσ Αιγφπτου και πρόλαβε να μασ ετοιμάςει ζνα ςφντομο ςχετικό ρεπορτάη.
Θ Ζφθ Χαλκιά επιςτρζφει ςτον Κάδμο, ςτθν ςτιλθ Αιγυπτιϊτεσ γονείσ, Ακθναίεσ κόρεσ, και μασ διθγείται τι
από το δικό τθσ μεγάλωμα ςτθν ωραία Θλιοφπολθ μετζφερε ςτισ δφο κόρεσ τθσ, μεταφζρει τϊρα, μαηί τουσ, ςτα
τρία τθσ εγγόνια και αποδεικνφει για άλλθ μια φορά ότι "she's not just another pretty Heliopolis face!".
Κόψαμε, με λφπθ, λόγω πλθκϊρασ φλθσ, τουσ παραδοςιακοφσ χοροφσ τθσ Καίτθσ και τθν ςτιλθ τθσ Μονισ
Σινά που κα επανζλκουν πάλι ςτο επόμενό μασ τεφχοσ. Υγεία νά χουμε και τθν αγάπθ ςασ.
Καλι Χρονιά φίλοι μου, ςασ ευχόμαςτε όλα ςασ τα όνειρα να γίνουν πραγματικότθτα το 2016.
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Αμπετείου Ιςτορία
Αργφριοσ Μοςχίδθσ
Διευκυντισ Αμπετείου χολισ Καΐρου, 1908-1912
…...γράφει ο εγγονόσ του Αργφρθσ Μοςχίδθσ

- Ο Αργφριοσ Μοςχίδθσ γεννικθκε ςτθ Λιμνο το 1865.
- Αποφοιτά από τθν Ευαγγελικι χολι μφρνθσ το 1890.
- πουδάηει ςτθ Φιλοςοφικι χολι του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (1890-94).
- Διευκυντισ ςτθν Αναξαγόρειο χολι Βουρλϊν (1895-99).
- πουδάηει παιδαγωγικά ςτθ Γερμανία (1899-1901).
- Διευκυντισ ςτο Γυμνάςιο Κυδωνιϊν (Αϊβαλί) (1901-05).
- Κακθγθτισ ςτο Αβερϊφειο Γυμνάςιο Αλεξανδρείασ , μετά
από πρόςκλθςθ του Διευκυντι Γεωργ. Ραλαιολόγου, παλιοφ κακθγθτι του Μοςχίδθ ςτθν Ευαγγελικι Σχολι (190507).
- Διευκυντισ τθσ Αμπετείου χολισ μετά από πρόςκλθςθ
του προζδρου τθσ Αμπετείου , Αρχιεπιςκόπου Σιναίου Ρορφυρίου Β', λόγω ξαφνικοφ κανάτου του διευκυντοφ Γ.
Μπουκουβάλα (1908-12).
- Πζκανε τον Απρίλιο 1912 ςτο Αχιλλοποφλειο Νοςοκομείο
Καΐρου από περιτονίτιδα μετά από ατυχείσ ιατρικζσ ςυμπτϊςεισ.
- Γιοσ του Αργυρίου Μοςχίδθ ιταν ο Αλζξανδροσ Μοςχίδθσ
κακθγθτισ τθσ Αμπετείου (1930-65).
Ο Αργφρθσ γεννικθκε ςτθν Θλιοφπολθ το 1942, φοίτθςε πρϊτα ςτθν Μελαχροίνειο Σχολι και μετά ςτθν Αμπζτειο, από
όπου αποφοίτθςε από το Ρρακτικό το 1959. Σποφδαςε Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ ςτο Ρολυτεχνείο του AIN SHAMS ςτθν
ABASSIA. Αναχϊρθςε από τθν Αίγυπτο οικογενειακά το 1966. Εργάςτθκε ςε τεχνικζσ εταιρείεσ ςτθν Ελλάδα, Σαουδικι Αραβία, Λιβφθ και τα τελευταία χρόνια ςτο ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ μζχρι το 2007 όταν και ςυνταξιοδοτικθκε. Είναι παντρεμζνοσ με
τρεισ κόρεσ και ζχει πζντε εγγόνια.

Ζχεισ χαραγμζνο ςτθ μνιμθ ςου κάποιο περιςτατικό από τα μακθτικά ςου χρόνια ςτθν Αμπζτειο; κάποια εμπειρία από τθν ηωι ςου ςτθν Αίγυπτο; κάτι που ςε ςυγκίνθςε από τθν ωραία εκείνθ εποχι και δεν
μπορείσ να ξεχάςεισ; Μθν αφιςεισ τον χρόνο να το ςβιςει! Μοιράςου το με πολλοφσ άλλουσ που διψάνε να το διαβάςουν. Γράψε το!
και ςτείλε το ςτθν ςυντακτικι επιτροπι του Κάδμου. Σα υπόλοιπα κα τα φροντίςουμε εμείσ.
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Σο κίτςο του Κάδμου
Ο ΚΑΔΜΟ που … πάει παντοφ.
….ςχεδιάηει ο ταφροσ Γεωργιάδθσ

Ο Σταφροσ Γεωργιάδθσ γεννικθκε ςτθν Ακινα και ςποφδαςε Γραφικζσ Τζχνεσ ςτθν Σχολι Δοξιάδθ. Εργάςτθκε ςε διαφθμιςτικζσ εταιρείεσ ςτθν Ακινα και ςε ςτοφντιο Κινουμζνων Σχεδίων ςτο Λονδίνο. Γνωρίηει και αγαπάει τουσ Αιγυπτιϊτεσ και
από το ςθμερινό τεφχοσ είναι ο επίςθμοσ ςκιτςογράφοσ του Κάδμου.
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Βιβλία Αμπετειανών

ΔΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΝΕΙΛΟΤ τθσ Πζρςασ Μουμοφτςθ
Μεταφραςμζνο ςτα Αραβικά.

Θ υπόκεςθ του ζργου τοποκετείται ςτο 1952, τθ χρονιά που ςυνζβθςαν κοςμοϊςτορικά γεγονότα για τθν Αίγυπτο: θ εξζγερςθ
του αιγυπτιακοφ λαοφ ενάντια ςτθν αγγλοκρατία, που κατζλθξε
ςτθν εκκρόνιςθ του βαςιλιά και ςτθν ανάλθψθ τθσ εξουςίασ από
τον Γκαμάλ Άμπντελ Νάςερ. Στο τζλοσ του βιβλίου τθσ θ ιςτορία
εκτείνεται ςε δυο ακόμθ χρόνουσ: το 1956, τθ χρονιά τθσ εκνικοποίθςθσ τθσ διϊρυγασ του Σουζη και τον αραβοϊςραθλινό πόλεμο, και ςε ζνα
πρόςφατο χρόνο, που μζνει απροςδιόριςτοσ χρονολογικά αλλά παραπζμπει ςτο
ςιμερα.
Από κριτικζσ για το βιβλίο... ςτο βιβλίο τθσ "Δυτικά του Νείλου" ωσ αναγνϊςτθσ
ςταμάτθςα εντυπωςιαςμζνοσ από τον ομολογουμζνωσ χαριςματικό τρόπο που
ζχει να περνάει το ιςτορικό φόντο ςτον πυρινα των γεγονότων, να το ςυνδζει με
τα τρζχοντα και να το ενςωματϊνει τόςο ςτθν πλάγια όςο και ςτθν άμεςθ αφιγθςθ, ςτισ ςκζψεισ των προςϊπων,
ςτισ κακθμερινζσ τουσ κουβζντεσ ι ςτουσ διαλόγουσ τουσ. Άλλοτε με δωρικι απλότθτα και άλλοτε με λυρικι διάκεςθ που ποτζ ωςτόςο δεν γίνεται αφαιρετικι και ποτζ δεν απομακρφνεται από τα κακζκαςτα τθσ αφιγθςθσ. Κάτι που μάλλον οφείλεται ςτθν εργαςία που προθγικθκε τθσ ςυγγραφισ του βιβλίου...

ΜΙΕ ΑΓΑΠΕ του Δθμιτρθ Βαηελάκθ
Στο εξωτικό Κάιρο, παραμονζσ Χριςτουγζννων, ςτο πάρτι των Ελλινων φοιτθτϊν, ο Αλφρζντο κα ξαναςυναντιςει τον παιδικό του ζρωτα, τθ Μυρτϊ. Τθ Μυρτϊ που ςυναντοφςε κάκε καλοκαίρι ςτθ Μααμοφρα και ζπαιηαν
ανζμελα, χωρίσ να λογαριάηει κανείσ τουσ τα παιχνίδια τθσ ηωισ και τθσ τφχθσ· αυτά που κα ταλαιπωριςουν για
πολφ τθ ςχζςθ τουσ και κα αναγκάςουν τθν αγάπθ τουσ να δϊςει μάχθ. Τθν ίδια εποχι, ςτα ίδια μζρθ, μια άλλθ
ιςτορία ξετυλίγεται. Θ Σοφηθ, χορεφτρια, και ο Ουαλάα, ζνασ φτωχόσ θλεκτρολόγοσ, κα ενϊςουν τισ διαδρομζσ
τουσ, μεκυςμζνοι από τθ γεφςθ του εφκολου χριματοσ. Πταν οι δυο ιςτορίεσ μπλεχτοφν, θ ροι των πραγμάτων
κα αλλάξει αναπάντεχα. Σκόρπιεσ ςκζψεισ, ερωτθματικά, μιςζσ αγάπεσ, πικρζσ αλικειεσ ενϊνονται με πρόςωπα,
ζρωτεσ, ζντονα ςυναιςκιματα, πόνο και δράςθ, και διανκίηουν ςκθνζσ τθσ κακθμερινότθτασ, άλλοτε αςτείεσ και
άλλοτε ςυγκινθτικζσ, διατθρϊντασ αμείωτο το ενδιαφζρον του αναγνϊςτθ.
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ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΚΑΪΡΟΤ τθσ Βίλλθσ Πολίτθ
Στισ αρχζσ του 19ου αιϊνα θ παροικία είχε ανάγκθ από
μία λζςχθ, ζνα κλαμπ όπωσ το ονόμαηαν οι ξζνοι που βρίςκονταν ςτθν Αίγυπτο. Ζτςι ςτισ 11 Απριλίου 1893, με προτροπι
του τότε διπλωματικοφ πράκτορα Νικολάου Σκωτίδθ, μαηεφτθκαν 27 επιφανείσ άντρεσ τθσ εποχισ εκείνθσ και ίδρυςαν το
Ελλθνικό Κζντρο Καΐρου.
Στο βιβλίο αυτό με τίτλο «Ελλθνικό Κζντρο - Το Σπίτι τθσ Ραροικίασ 1893-2013» καταγράφεται επιγραμματικά θ ιςτορία των 120 και πλζον ετϊν του Ελλθνικοφ Κζντρου Καΐρου. Επίςθσ γίνεται ςφντομθ αναφορά ςε όλουσ
όςοι κατά καιροφσ προςζφεραν είτε χρθματικζσ προςφορζσ, είτε ψυχαγϊγθςαν τα μζλθ με τισ διαλζξεισ ι τισ
μουςικζσ τουσ ερμθνείεσ είτε απλά προςζφεραν τισ υπθρεςίεσ τουσ ωσ μζλθ του Διοικθτικοφ Συλλόγου του Κζντρου. Τζλοσ, ςτισ ςελίδεσ του αναφζρονται και οι επιςκζψεισ των επιςιμων από τον κρθςκευτικό, πολιτικό και
καλλιτεχνικό χϊρο.

Θέμα : Αμπετειανοί του εξωτερικού “en-famille”

Ο Στζλιοσ Φελλάσ με τθν ςφηυγό του Κνα, τισ κόρεσ του Άλλυ και Νάταλυ, τον εγγονό του Νάκαν και τθν εγγονι
του Σπίριτ. Θ μεγάλθ κόρθ Χριςτίνα πιρε τθν φωτογραφία.

Ο Στζλιοσ γεννικθκε και μεγάλωςε ςτο Κάιρο και αποφοίτθςε από τθν Αμπζτειο το 1964. Σποφδαςε
Ξενοδοχειακά ςτθν Ελβετικι Σχολι τθσ Glion και εργάςτθκε ςε μεγάλεσ μονάδεσ του εςωτερικοφ και του
εξωτερικοφ. Στθν Ελβετία γνϊριςε και παντρεφτθκε τθν Ολλανδζηα ςφηυγό του Μνα και ζχουν μαηί τρεισ κόρεσ και δφο εγγόνια. Το 1984 ζφυγαν για τον Καναδά όπου ηουν από τότε, ςτο White Rock, ζνα προάςτιο τθσ
πόλθσ του Βανκοφβερ, ςτθν πολιτεία British Columbia του Καναδά. Επικυμία του είναι να γυρίςει μια μζρα
ςτθν Ελλάδα. Ο Στζλιοσ ςτζλνει ζνα μινυμα καρδιάσ ςε όλουσ τουσ φίλουσ του από τθν Αμπζτειο:
Εφχομαι μια μζρα ανάμεςα ςτουσ παλιοφσ φίλουσ και ςυμμακθτζσ να βρεκϊ και τθν φιλία ςασ
να ξαναβρϊ. Καλό χειμϊνα ςε όλουσ ςασ, και εφχομαι όλοι μασ να ζχουμε τθν ΕΛΘΝΘ του ΚΥΛΟΥ ιδίωσ ς’
αυτζσ τισ ςυνταρακτικζσ ςτιγμζσ που θ δικι μασ γενιά ποτζ δεν γνϊριςε! Τθν αγάπθ μασ ς’ όλουσ ςασ.
τζλιοσ και Ινα Φελλά.
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Ο Δάςκαλοσ τησ Αμπετείου Ντίνοσ πάρταλησ :
ομιλία ςε μία ειδική τιμητική εκδήλωςη
του ΤΛΛΟΓΟΤ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΪΡΟΤ

Γεια ςασ,
Χαίρομαι που ςασ βλζπω όλουσ μαηί.
Για άλλθ μια φορά, εγϊ ςτθν ζδρα κι εςείσ κάτω ςτισ κζςεισ ςασ. Για μια άλλθ φορά νοιϊκω δάςκαλοσ. Αυτά που κ' ακοφςετε από μζνα, δεν ζχουν να κάνουν μ' άλλο ζνα δαςκαλίςτικο μάκθμα. Κα είναι μια ςφντομθ αφιγθςθ μερικϊν ςτιγμιότυπων όπωσ τα ζηθςα και με ςθμάδεψαν. Κ' αρχίςω μ' ζνα ίςωσ γνωςτό ανζκδοτο, γιατί κζλω να ςασ προϊδεάςω και ςυνάμα να ςασ προςτατζψω.
Ανζκδοτο.
ϊτθςα κάποτε ζνα ομιλθτι αν τον ενοχλεί, όταν ενϊ εκείνοσ είναι ςτο βιμα και ομιλεί να βλζπει άτομα
από το ακροατιριο του να ςυμβουλεφονται κάκε τόςο το ρολόι τουσ. Πχι μου απάντθςε. Ενοχλοφμαι όμωσ όταν
τουσ βλζπω, ενϊ ομιλϊ, να βάηουν το ρολόι ςτϋ αυτί τουσ, για να βεβαιωκοφν ότι λειτουργεί, γιατί βαρζκθκαν
και δεν περνά θ ϊρα.
Ευχαριςτίεσ.
Ρολλά ευχαριςτϊ ςτουσ ςυντελεςτζσ τθσ ςθμερινισ τιμθτικισ για μζνα εκδιλωςθσ. Θ πρωτοβουλία τουσ
αυτι με ςυγκινεί αφάνταςτα. Ρολλά ευχαριςτϊ ς' όλα τα αγαπθτά μου πρόςωπα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Συλλόγου Ελλινων Καΐρου που μ' επικεφαλισ τον πρόεδρο Μιχάλθ Μπίςκο επιτελοφν ακόρυβα αξιόλογο
ζργο. Είναι για μζνα μία βακιά ςυναιςκθματικά φορτιςμζνθ ςτιγμι, που ςίγουρα κα μείνει ανεξίτθλα χαραγμζνθ
μζςα μου και που κα τθν αναπολϊ ςυχνά, όταν ο γεραςμζνοσ πια λογιςμόσ και νουσ μου κ' ανατρζχει και κα ταξιδεφει ςτα παλιά. Ευχαριςτϊ όλουσ τουσ μακθτζσ και μακιτριζσ μου, παρόντεσ και απόντεσ που μου χάριςαν
τθν ανεπανάλθπτθ ευκαιρία να είναι πρϊτιςτα μακθτζσ μου και τϊρα πια φίλοι μου. Ευχαριςτϊ και όλουσ εςάσ
που με τιμιςατε με τθν παρουςία ςασ, παρ όλο που δεν υπιρξατε αλλά κα μποροφςατε να είςτε εν δυνάμει μακθτζσ μου. Σασ ευχαριςτϊ.
Προβλθματιςμόσ.
Τότε παλιά, πολφ παλιά, πριν από ςαράντα τόςα χρόνια, ςε μια επίςκεψι μου ς' ζνα παιδίατρο ςτο Κάιρο,
Safwat Etian τον λζγανε, μου εκμυςτθρεφτθκε ότι το όνειρό του ιταν να γίνει δάςκαλοσ, αλλά δε το ικελε ο πατζρασ του, πείκοντάσ τον ότι αν κα γίνει δάςκαλοσ κα είναι ςαν μία γζφυρα, που κα περνοφν από πάνω τθσ όλο οι
μακθτζσ του και κα πθγαίνουν ςτθν αντίπερα όχκθ με καλφτερεσ προοπτικζσ ςτθ ηωι τουσ, ενϊ εκείνοσ κα παρζμενε εςαεί ςτάςιμοσ δάςκαλοσ. Ιμουνα ιδθ δάςκαλοσ και πατζρασ. Αναλογίςτθκα αυτι τθν άποψθ. Τθν πολυςυηιτθςα με τον εαυτό μου. Στο τζλοσ τθν απζρριψα αςυηθτθτί.
Μου άρεςε θ ιδζα να είμαι ζνα απειροελάχιςτο πετραδάκι αυτισ τθσ μεγάλθσ γζφυρασ. Κα ιξερα ότι παράγω ζργο ανκρωπιςτικό και αποςτολισ. Κα αςκοφςα λειτοφργθμα κι όχι επάγγελμα. Θ ικανοποίθςθ που κα αιςκανόμουν και αιςκάνομαι ακόμα, βλζποντασ αυτοφσ που πζραςαν από τθ γζφυρα, μζροσ τθσ οποίασ ιμουνα κι εγϊ,
να γίνονται επιτυχθμζνοι πολίτεσ με ικανοποιοφςε απόλυτα. Επιτυχθμζνουσ δε κεωρϊ μόνο τουσ επαγγελματικά
καταξιωμζνουσ ςτθν κοινωνία, αλλά και τουσ επιτυχθμζνουσ ςτθ ηωι ανκρϊπουσ. Άτομα με ικοσ, με ςυμπόνια,
με αγάπθ, με τθν ανκρωπιά και καλοφσ οικογενειάρχεσ. Και τζτοιουσ και πολφ καλφτερουσ ακόμα μακθτζσ μου
καμαρϊνω και ςιμερα. Ρετραδάκι αυτισ τθσ ιδεατισ γζφυρασ εξακολουκϊ να είμαι και ςιμερα ζςτω και
άνεργοσ.
Αυτι τθ ςτιγμι προςπακοφν να τθ διαβοφν τα τρία αγαπθμζνα μου εγγονάκια, ο Κωνςταντίνοσ, θ Κατερίνα
κι ο Βαςίλθσ, με τθν ελπίδα που τρζφω μζςα μου, πωσ όταν φκάςουν απζναντι κα μασ δϊςουν τθν υπόςχεςθ που
ζδιναν οι νζοι τθσ αρχαίασ Σπάρτθσ, παπποφ και γιαγιά "άμεσ δε γϋεςόμεκα πολλϊ κάρρονεσ" εμείσ κα γίνουμε
πολφ καλφτεροι από ςασ γιαγιά και παπποφ. Κι εμείσ κα τουσ ακοφςουμε με χαρά, όπου κι αν είμαςτε τότε.
Διαπίςτωςθ.
Τότε, κάποτε παλιά πάλι, ςε μία αναχϊρθςι μασ από το Κάιρο για τθν Ακινα με αεροπλάνο, ςτο τελωνείο
ζνασ ευςυνείδθτοσ τελϊνθσ πάςχιηε να ελζγξει τισ πολλζσ αποςκευζσ μασ. Μετά τον πρϊτο ζλεγχο μ' ερωτά αδιά-
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φορα τάχα τι δουλειά κάνω. Δάςκαλοσ του απαντϊ. Τότε αλλάηει το φφοσ του, ςυνοφρυϊνει το πρόςωπο του,
μιςοκλείνει τα μάτια του και ςχεδόν με οίκτο μου λζει "μουντάρεσ γιάλα-γιάλα" φφγετε είςτε εντάξει.
Ζκπλθκτοσ τον ρωτϊ γιατί αυτι θ απότομθ αλλαγι τθσ ςυμπεριφοράσ του. Επί λζξει μου απαντά "εςείσ οι
δάςκαλοι είςτε τόςο αφελείσ κι άςχετοι, που δεν είςτε ικανοί οφτε και λακρεμπόριο να κάνετε. Ρροςγειϊκθκα
απότομα με τα λόγια του αυτά, πριν ακόμα απογειωκεί το αεροπλάνο μασ. Κατά τθ διάρκεια τθσ πτιςθσ προσ τθν
Ακινα ςκεπτόμουνα μιςοχαμογελϊντασ τα λόγια του τελϊνθ. Δεν άργθςα να κυμθκϊ ότι ςτθν Αίγυπτο όπου ςτα
δικαςτιρια ιςχφει το οκωμανικό δίκαιο, δεν επιτρζπεται ςτουσ δαςκάλουσ φςτερα από οριςμζνα χρόνια υπθρεςίασ, να παρίςτανται ωσ μάρτυρεσ ςε δίκθ, γιατί κεωροφνται αναξιόπιςτοι ςτθ διάκριςθ του πραγματικοφ από το
φανταςτικό, του γεγονότοσ. Μονολογοφςα ςιωπθλά μζςα ςτο αεροπλάνο οπότε χαμογζλαςα ςυγκαταβατικά με
τον εαυτό μου, γιατί τότε ςυνειρμικά κυμικθκα το ελλθνικότατο, τροποποιθμζνο βζβαια "Ουδείσ μωρότεροσ
των γιατρϊν αν δεν υπιρχαν οι δάςκαλοι". Αφοφ το λζνε και οι Ζλλθνεσ, ςκζφτθκα ζτςι κα είναι. Αυτοί οι Ζλλθνεσ
όλα τα ξζρουν.
Θκικι Ικανοποίθςθ.
Δε κα πλζξω το εγκϊμιο για το ρόλο του δαςκάλου. Δε μου ταιριάηει. Άνκρωποσ είναι κι αυτόσ με οράματα, με αδυναμίεσ, με λάκθ, με χαρζσ κι απογοθτεφςεισ, με προβλιματα και πολλά άλλα. Θ ικανοποίθςθ που αιςκάνεται για το ζργο του είναι περιςςότερο θκικι και όχι υλικι. Κι αυτι θ θκικι ικανοποίθςθ δε μετριζται με
τίποτα πρόςκαιρο υλικό απόκτθμα, οφτε ανταλλάςςεται με ψευδο-υποςχζςεισ, ψευτο-ευχαριςτϊ. Ρολλζσ τζτοιεσ
θκικζσ ικανοποιιςεισ δοκίμαςα και αιςκάνκθκα ςτθ ηωι μου. Δε μπορϊ να τισ περιγράψω όλεσ. Κα ιταν και κουραςτικό και εγωιςτικό. Κ’ αναφερκϊ όμωσ ςε μία, που είναι βακιά χαραγμζνθ μζςα μου. Μία μακιτριά μου, που
είχα να τθ δω χρόνια και είχα χάςει τα ίχνθ τθσ, παντρευόταν. Με κυμικθκε, μ' ζψαξε, με βρικε και με κάλεςε
ςτο γάμο τθσ. Συναντθκικαμε εκεί. Με πλθςίαςε με το ςφηυγό τθσ και με ςφςτθςε λζγοντάσ του "Ιδθ ζχεισ γνωρίςει αυτοφσ ςτουσ οποίουσ οφείλω το ηθν μου". Τϊρα κα ςου γνωρίςω και το δάςκαλό μου, που χρωςτϊ το "ευ
ηθν".
Ιταν ομολογουμζνωσ πολφ ςυγκινθτικό κι αυκόρμθτο. Ιταν και πολφ υπερβολικό όμωσ. Κι ασ μθν ιμουνα
μόνο εγϊ ο άξιοσ ςυντελεςτισ του "ευ ηθν" τθσ. Σ’ ευχαριςτϊ. Δεν μπορϊ επίςθσ να μθν αναφζρω τισ προςφωνιςεισ ςασ "δάςκαλζ μου" δε ςε ξεχνοφμε" "ςου χρωςτάμε πολλά ". Σασ ευχαριςτϊ.
Παιδικζσ αφζλειεσ.
Ρολλζσ φορζσ αναλογίηομαι και γελϊ με τισ παιδικζσ αφζλειεσ των μακθτϊν μου. Δεν ξεχνϊ τθν απάντθςθ
μακθτι μου που όταν τον ρϊτθςα γιατί δεν ιλκε χκεσ ςχολείο, μου απάντθςε ότι ιταν πολφ άρρωςτοσ. "Είχα πυρετό κφριε" μου λζει. "Ρολφ πυρετό, είχα 50 πυρετό" πιςτεφοντασ ότι όςο πιο ψθλόσ ιταν ο πυρετόσ του, τόςο
ςοβαρότερθ κα ιταν θ αρρϊςτια του και θ δικαιολογία για τθν απουςία του μεγαλφτερθ. Οφτε το άλλο περιςτατικό ξεχνϊ, που ενϊ είχα ςυςτιςει ςτουσ μακθτζσ μου να είναι ςτο κρεβάτι ςτισ 9, εκείνοσ δεν πιγαινε νωρίτερα
αν και νφςταηε από τισ 8, γιατί κεωροφςε υποχρεωτικό το 9. Ιρκε θ μθτζρα του ςτο ςχολείο να με παρακαλζςει
το 9 να το κάνω οκτϊ, για να μπορεί να κοιμάται νωρίτερα ο γιοσ τθσ. Τι να πω για τουσ άλλουσ εφκικτουσ μακθτζσ μου, που ςε άδικεσ γι αυτοφσ παρατθριςεισ μου, με απειλοφςαν κλαίγοντασ, ότι κα το πουν ςτον πατζρα
τουσ για να μου δείξει. Ραιδικζσ αφζλειεσ απείρου κάλλουσ που προκαλοφν γζλια.
Αυτοςαρκαςμόσ .
Κα τελειϊςω όπωσ άρχιςα μ' ζνα ανζκδοτο για να ςατιρίςουμε τον εαυτό μασ εμείσ οι δάςκαλοι. Καμαρϊςτε τθν αςτοχία, τθν άγνοια και τθν αδεξιότθτα κάποιου άγνωςτου δάςκαλου. Σε μια επικεϊρθςθ ς' ζνα δθμοτικό ςχολείο, ο επικεωρθτισ ρωτά κάποιον μακθτι να του πει, αν ξζρει ποιοσ ζκλεψε τα μιλα των Εςπερίδων. Αμιχανοσ κι ζκπλθκτοσ ο μακθτισ αρνείται ότι είναι εκείνοσ ο κλζφτθσ κι αρχίηει να κλαίει. Επεμβαίνει ο δάςκαλοσ
και βεβαιϊνει τον επικεωρθτι, ότι ο ςυγκεκριμζνοσ μακθτισ, είναι υπεράνω κάκε υποψίασ. "Ρροζρχεται από
πολφ καλι οικογζνεια " του λζει. «Αποκλείεται να το ζκανε αυτόσ». Ο επικεωρθτισ κεωρεί ςκόπιμο ν' αναφζρει
το γεγονόσ ςτον διευκυντι του ςχολείου. Κι αυτόσ αποκλείει τθν ενοχι του μακθτι και ςυμφωνεί με το δάςκαλο.
Αποχωρεί ο επικεωρθτισ κι αναγκάηεται ν' απευκυνκεί ςτο Υπουργείο Ραιδείασ για τα περαιτζρω. Το υπουργείο
με τουσ ςοφοφσ εκπροςϊπουσ του, του απαντά ότι για κζματα κλοπϊν και αςφάλειασ των πολιτϊν ν' απευκυνκεί
ςτο πλθςιζςτερο αςτυνομικό τμιμα. Άφωνοσ μζνει ο επικεωρθτισ.
Νομίηω πωσ φςτερα απ' όλα αυτά κα υπζβαλε τθν παραίτθςι του και κα άλλαξε επάγγελμα.
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Εικόνεσ Καΐρου
Θ οφμπρα τθσ Παλιάσ Εποχισ 1ο μζροσ
.....γράφει ο Νίκοσ Νικθταρίδθσ
Θ Σοφμπρα, ζνα μεγάλο ςιμερα προάςτιο ςτα βόρεια του Καΐρου, με πλθκυςμό γφρω ςτα 4,5 εκατομμφρια
κατοίκουσ – με το 40% να είναι Κόπτεσ – τα παλιά χρόνια ιταν ςαφϊσ μικρότερθ ςε μζγεκοσ και με πολφ λιγότερουσ κατοίκουσ, πολλοί από τουσ οποίουσ δεν ιταν Αιγφπτιοι, κάτι που αντικατοπτρίηεται και ςιμερα ςτισ ονομαςίεσ κάποιων χαρακτθριςτικϊν δρόμων τθσ, όπωσ Kitcheners, Chicolani, Kholosy, Victoria και Yalbugha.
Ππωσ αναφζρει ο Adel Murad, τθν εποχι των Φατιμίδων καταγράφεται πωσ ο Νείλοσ ζρρεε κατά μικοσ τθσ
ςθμερινισ οδοφ Εμάτ ελ Ντιν προσ τθν Ρλατεία αμςι. Ο μφκοσ δε αναφζρει πωσ ζνα πλοίο ονόματι ¨Elephant¨
βυκίςτθκε κάπου εκεί, και γφρω από το ναυάγιό του ςχθματίςτθκε ζνα νθςάκι, που αρχικά ονομάςτθκε
¨Elephant Island¨ και αργότερα ¨Badran Island¨ από ζνα ςζχθ που ηοφςε εκεί. Σιμερα ζνασ δρόμοσ φζρει ακόμθ
αυτι τθν ονομαςία – Geziret Badran– ςτα δεξιά του κζντρου τθσ Σοφμπρασ, αφοφ πια, με τισ επιχωματϊςεισ τόςων χρόνων, δεν υπάρχει εκεί κανζνα νθςάκι, ενϊ ο ρουσ του ποταμοφ ζχει μετατοπιςτεί αρκετά μακρφτερα.
Αργότερα, ο Μωχάμεντ Άλθ ζκτιςε ςτθ Σοφμπρα ζνα παλάτι με διάςπαρτα περίπτερα ςτον κιπο του, εκτείνοντασ παράλλθλα ωσ αυτό τθν κεντρικι οδό τθσ Σοφμπρασ ςτα 1808. Ο δρόμοσ τότε ¨αγκαλιαηόταν¨ από ςυκιζσ
και χουρμαδιζσ, ενϊ εκεί κοντά άρχιςε να λειτουργεί ζνα μεγάλο κλωςτοχφαντουργείο, γνωςτό ςτουσ ντόπιουσ
ωσ Al Mabyada, λόγω τθσ παραγωγισ λευκοφ λινοφ. Το γεγονόσ αυτό ίςωσ εξθγεί το γιατί μζχρι ςιμερα λειτουργοφν αρκετά υφαντουργεία ςτθ βόρεια Σοφμπρα, τα οποία και προςελκφουν εργάτεσ που μζνουν ςτθν περιοχι.
Κι άλλα παλάτια κτίςτθκαν ςτθ Σοφμπρα, ζνα από τα οποία ιταν και του πρίγκιπα Τουςςοφν το 1869, το
οποίο ςιμερα φιλοξενεί ζνα ςχολείο δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ενϊ ο απζναντι δρόμοσ ςυνεχίηει να φζρει το
όνομα του πρίγκιπα.
Θ πραγματικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ καταγράφεται ςτα 1903 όταν και εγκαταςτάκθκε γραμμι του τραμ,
αρχικά ςτθν οδό Σοφμπρασ και ζνα χρόνο αργότερα ςτθ Rod el Farag. Το τραμ λειτουργοφςε ωσ τον 20ο αιϊνα,
όταν και αντικαταςτάκθκε από το υπόγειο μετρό.
Θ Σοφμπρα αποτελοφςε για όλουσ τουσ κυβερνιτεσ ζνα ςθμαντικό κόμβο μεταξφ Καΐρου και νότου. Θ πρϊτθ γραμμι τρζνου, Κάιρο - Αλεξάνδρεια, ξεκινοφςε ςτα 1854 από τθ Σοφμπρα, θ δε αγορά τθσ Rod el Farag, θ οποία κάποτε ιταν θ μεγαλφτερθ τθσ χϊρασ, προςζλκυε πολλοφσ αγρότεσ και εμπόρουσ τθσ περιφζρειασ. Ραράλλθλα, ςτισ αρχζσ του 19ου αιϊνα υπιρχε και ζνα ναυπθγείο ςτο Μπουλάκο.
Πςο για τουσ Αιγυπτιϊτεσ, μετά τον Αϋ παγκόςμιο πόλεμο θ Σοφμπρα μεταμορφϊνεται ςε μία ελλθνικι
¨πόλθ¨ ςυγκεντρϊνοντασ τισ περιςςότερεσ ελλθνικζσ οικογζνειεσ, ενϊ πλθκϊρα ελλθνικϊν
καταςτθμάτων λειτουργοφν και ευθμεροφν,
μεταξφ των οποίων των Τηαφζρθ και Καλιάφα,
του Μυλωνά, του Μενοίκου, των Κακοφλλθ και
Ρετρίδθ, των αδελφϊν Κάργα, του Στεργίου, το
μζγα καφενείο και μπαρ του Θλία Κουτζλα, το
καφενείο των αδελφϊν Θλιόπουλου, κ.ά., κακϊσ και αρκετά ιδιωτικά ελλθνικά εκπαιδευτιρια, ςωματεία, ομάδεσ προςκόπων, όπωσ βζβαια και ο Λ.Ν. των Αγίων Αναργφρων.
Ηωγραφικι απεικόνιςθ από τον Pascal του ανακτόρου του Μωχάμεντ Άλθ ςτθ Σοφμπρα (1818)+

Σφντομο βιογραφικό του ςυνεργάτθ μασ Νίκου Νικθταρίδθ δθμοςιεφτθκε ςτο τεφχοσ 4/2015.
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Θεματικά Ενθυμήματα από τα Αιγυπτιώτικα
Αγαπήματα
... .γράφει ο Κακθγθτισ Κοινωνιολογίασ τθσ Αμπετείου χολισ
Λάμπροσ Μπενοβίασ, απόφοιτοσ 1960
ΩΡΕ ΣΡΤ ΓΤΡΙΞΡΤ
Ε ΧΩΡΕ ΓΕΦΤΡΙΞΡΤ

ΘΞΕΙΑ ΣΑ ΡΠΡΙΑ
ΦΩΣΙΗΡΤΟΕ ΜΑΠΡΙΑ ΣΡΠΙΑ

ΠΡΑ ΔΕΟ ΠΑΘΑΞΕ ΞΑΗΙ
Ε ΞΙΑ ΑΠΙΘΑΟΘ ΗΩΘ

Φίλουσ αφιςαμε ςε χϊρεσ
τθσ λατρεμζνθσ Αφρικισ
φιλοςοφιςαμε ςε ϊρεσ
ανάγκθσ επιτακτικισ.

Κάπου τα αραβικά τοπία
τείνουν προσ τθν πλθρότθτα
κι αποτελοφν μια ποικιλία
μ’ απόλυτθ ολότθτα.

Διαλφκθκε ότι υπιρχε ωραίο
των περαςμζνων θμερϊν
καρρείσ πωσ ιτανε μοιραίο
να ςβιςουν όλα απ’ το παρόν.

Και νοιϊςαμε το τι ςθμαίνει
ο χωριςμόσ κι ο γυριςμόσ
και τι είναι αυτό πϋ όλουσ μασ δζνει
ςτον κόςμο ςαν γεφυριςμόσ.

Λεσ και όλα τα πλαςε θ Κεότθσ
μ’ αιςκθτικι ξεχωριςτι
επικρατεί ςτθ φφςθ απλότθσ
και κζαςθ φανταςτικι.

Πλα περάςανε ςτθ λικθ
λάκθ και πάκθ ηωντανϊν
λεσ κι ιταν πλοφςιο παραμφκι
από ζνα πλζριο παρελκόν.

ΠΝΡΙΑ ΕΝΝΙΞΕΟΙΗΡΞΕΟΑ
ΑΟ ΦΑΙΟΡΞΕΟΑ ΑΟΑΞΕΟΡΞΕΟΑ…

ΑΠΡ ΣΡ ΜΑΛΡΡ Ω ΣΘ «ΞΑΟΡΤΡΑ»
ΜΕΡΔΙΑΞΕ ΡΝΡΙ ΞΙΑ ΜΡΤΝΣΡΤΡΑ

ΕΝΝΘΟΙΜΑ
ΜΑΙ ΦΙΝΙΜΑ

Τα ελλιμενιηόμενα πλοία
ςε Δφςθ και ς’ Ανατολι
ιταν φαινόμενα τα οποία
κρφβαν ενδιαφζρον πολφ.

«Μπζνχα» «Ηαγαηικ» και «Τάντα»
ςυμβάντα εδϊ μοναδικά
αναπολϊντασ μια για πάντα
ςε δρόμουσ με φϊτα ςβθςτά.

«Άταμπα», «Αμπντίν» και «Μπουλάκο»,

Ρλοία που είχαν άλλο ςχιμα
μπαίναν βακιά μεσ ςτισ ψυχζσ
περιφανα ωσ πιγαιναν πρίμα
Σ’ αλλοτινζσ μασ εποχζσ.

Ρίςω ποτζ δεν κα γυρίςουν
χαμζνα όνειρα κολά
ανκρϊπων που κελαν να ηιςουν
μα βρζκθκαν ςτο πουκενά

Κι ανάλογθ προσ τθν ψυχολογία
του πλοφςιου ι και του φτωχοφ
ιταν και θ ενδυμαςία
τθσ μόδασ του κάκε καιροφ.

ΕΤΤΠΡΝΘΠΣΡΙ ΜΑΘΘΓΘΣΕ
’ ΑΟΕΠΑΟΑΝΘΠΣΕ ΕΠΡΧΕ

Ω ΕΝΝΘΟΑ ΡΝΑ ΣΑΧΑ
ΣΡ «ΓΑΝΙΡΤΞΠ» ΣΡ «ΣΡΤΧ» ΣΘΟ «ΜΑΧΑ»

ΣΩΟ ΕΝΝΘΟΩΟ ΕΠΙΣΕΤΓΞΑΣΑ
ΑΠ’ ΣΩΟ ΑΝΝΡΣΙΟΩΟ ΣΑ ΠΟΕΤΞΑΣΑ

Μιασ εποχισ πλοφςιασ και πλζριασ
πολυμακείσ κακθγθτζσ
υπιρξαν διάνοιεσ μιασ ακζριασ
γνϊςθσ για ςτζριεσ κορυφζσ.

Καρποφόροσ ρζει ο Νείλοσ
ςτ’ άπλετο φωσ ςπζρνει χαρά ̇
-πιςτόσ τθσ ιςτορίασ φίλοσ
Δίνει ηωι μεσ ςτα χωριά.

Ζλλθνεσ, γθγενείσ, νθςιϊτεσ,
μ’ άπειρεσ δυνατότθτεσ
Μυτιλθνιοί, Λθμνιοί και Χιϊτεσ
διάφορεσ ικανότθτεσ.

Κεωροφνται ωσ τϊρα αυκεντίεσ
μζςα ςτισ ςφγχρονεσ μορφζσ
που αλλάξαν κάποιεσ ςθμαςίεσ
μεσ ςτθσ ηωισ μασ τισ δομζσ.

Για τουσ φελλάχουσ παραμζνει
Απζραντοσ ωσ προςφορά
του κόςμου μασ τα όρια δζνει
από τθν λφπθ ωσ τθν χαρά.

Ανάμεςα ςτα Δεδομζνα
διαφορζσ και ομοιότθτεσ
που διαμόρφωςαν πεπρωμζνα
μα και πραγματικότθτεσ.

ΞΕΣΑ ΣΘΟ ΠΡΡΕΤΧΘ
Θ ΑΤΣΕΠΙΣΡΡΦΘ
Αυτά που λζει θ κρθςκεία
ο πάροικοσ τ’ ακολουκεί
φτάνοντασ ςτθν αυτογνωςία
μζςα από ςκζψθ Λογικι.
Είν’ ζνα καφμα θ δυνατότθσ
ποφ ζχει θ κεία προςευχι
εκεί που θ πραγματικότθσ
φαίνετ’ ωσ αυτεπιςτροφι .

Ε ΜΕΟΣΡΑ ΞΑ ΤΟΣΡΡΦΙΜΑ
ΓΝΕΟΣΡΤΑΞΕ ΑΡΙΣΡΜΡΑΣΙΜΑ
Κάποτε βγαίναμε να πάμε
ςε εςτιατόρια Ελλθνικά
κι άλλοτε κζλαμε να φάμε
ς’ απλά φουλάδικα φτθνά.
Κι αν όλα πιγαιναν ρολόι
τα Σάββατα ι τισ Κυριακζσ
προσ του «Βαςςάλου» ι ςτο «Roy»
τρϊγαμε ωραίεσ λιχουδιζσ.

όλο Ζλλθνεσ εδϊ κι εκεί
τον δρόμο βλζπαμε γεμάτο
με παροικία αλλοτινι.

ΜΑΠΡΙΡΙ ΑΔΡΝΡΙ ΔΡΤΝΕΜΔΡΤΝΡΙ
ΞΕ ΞΙΑ ΞΕΝΑΓΧΡΝΙΑ ΕΜΔΘΝΘ
Συνάνκρωποι εξθρτθμζνοι
δεν κζλαν δθμοςιότθτα
οι κόποι τουσ πιγαν χαμζνοι
ς’ αρχόντων τθ ματαιότθτα.
Δεν ξζραν τι τουσ περιμζνει
χωρίσ αςφάλεια ςτθ ηωι
πζκαναν μόνοι πικραμζνοι
κάπου μακριά ςτθν Αφρικι .

Αμπετειανοί που μασ άφηςαν
Χαρίλθσ Ξπενάκθσ
Γεννικθκε ςτθν Αλεξάνδρεια το 1945 και μεγάλωςε ςτο Κάιρο. Φοίτθςε ςε Ελλθνικά Εκπαιδευτιρια τθσ Αιγφπτου
ςτθν Μανςοφρα και ςτθν Αμπζτειο. Τελείωςε το Γυμνάςιο ςτθν Ακινα το 1963. Ρζκανε από ςυγκοπι καρδιάσ
ςτθν Ακινα ςτισ 4 Λουλίου του 2015. Αφινει πίςω δφο παιδιά τθν Ελζνθ και τον Δθμιτρθ.
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Σο Φρονογράφημα του Κάδμου
Ο Ελλθνιςμόσ τθσ Αιγφπτου πριν και μετά τον Μζγα Αλζξανδρο
.....γράφει ο Γιϊργοσ Βαρουφάκθσ, απόφοιτοσ 1943
Μςωσ φαίνεται περίεργο να αναφζρεται θ φπαρξθ του ελλθνιςμοφ πριν τον ερχομό του Μ. Αλεξάνδρου ςτθν
Αίγυπτο. Ωςτόςο, ςφμφωνα με το μεγάλο μασ ιςτορικό, τον Θρόδοτο υπιρχε ζνασ μεγάλοσ και δραςτιριοσ ελλθνιςμόσ ςτθ μεγάλθ αυτι χϊρα, ςε τζτοιο μάλιςτα βακμό, που θ παρουςία του προκάλεςε μεγάλθ ζκπλθξθ ςτον
ςτρατθλάτθ Αλζξανδρο, όταν απελευκζρωςε κάποια ςτιγμι τθν Αίγυπτο από τον ηυγό των Ρερςϊν.
Ασ παρακολουκιςουμε όμωσ ζνα από τα πάντοτε ενδιαφζροντα κείμενα του Θροδότου. Ππωσ είναι γνωςτό
υπιρχαν ανζκακεν ςτενζσ εμπορικζσ και πολιτιςτικζσ ςχζςεισ ανάμεςα ςτθν Αίγυπτο και τον ελλαδικό χϊρο.
Μωνεσ, Αιολείσ και Δωριείσ ταξίδευαν κυρίωσ από τα παράλια τθσ Μ. Αςίασ προσ τθν Αίγυπτο, για να πουλιςουν τα
προϊόντα τουσ ςτον πάντα φιλικό τουσ λαό και να αγοράςουν ςτάρι και άλλα αγροτικά προϊόντα από τθν πλοφςια
κοιλάδα του Νείλου, μζταλλα, ακόμθ και χρυςό. Τα πλοία τουσ ζφκαναν ςτο Δζλτα του μεγάλου αυτοφ ποταμοφ
και ακολουκϊντασ τα φυςικά του κανάλια αρμζνιηαν προσ τισ περιοχζσ των μεγάλων αγορϊν. Μία από αυτζσ ιταν
και θ πρωτεφουςα τθσ κάτω Αιγφπτου, θ Μζμφισ. Εκεί, υπιρχε δρόμοσ γεμάτοσ ελλθνικά αγάλματα, που κφμιηαν
Ελλάδα.
Ζνασ μεγάλοσ φίλοσ των Ελλινων ιταν και ο φαραϊ Άμαςθσ (Θρόδοτοσ, Ευτζρπθ, 178). Κάποια ςτιγμι παραχϊρθςε ςτουσ Ζλλθνεσ ναυτικοφσ και εμπόρουσ μια μεγάλθ περιοχι κοντά ςτθν είςοδο του Δζλτα. Εκεί δθμιουργικθκε θ γνωςτι πόλθ, Ναφκρατισ (από το ναυσ, που ςθμαίνει πλοίο). Είναι ενδιαφζρον, ότι θ κάκε ελλθνικι
φυλι, Μωνεσ, Αιολείσ και Δωριείσ ζκτιςαν εκεί θ κάκε μια τθ δικι τθσ περιοχι, και με τουσ δικοφσ τθσ ναοφσ και
βωμοφσ. Σαν να λζμε ςιμερα, με το δικό τθσ άγιο. Θ νζα αυτι πόλθ αναπτφχκθκε πολφ μζςα ςε ζνα πάντα φιλικό
χϊρο, τθν Αίγυπτο και το λαό τθσ
Αξίηει να αναφζρω και μια ακόμθ μεγάλθ προςφορά του Άμαςθ προσ τουσ Ζλλθνεσ. Οι Αμφικτφονεσ μετά
τθν πυρκαγιά του ναοφ τουσ ςτουσ Δελφοφσ είχαν ανάγκθ για τθν ανοικοδόμθςι του τριακόςια τάλαντα. Ο
Άμαςθσ και πάλι προςφζρκθκε να ενιςχφςει τθν προςπάκεια τθσ ανζγερςθσ αυτοφ του ναοφ. Τζτοια ιταν θ αγάπθ
του για τουσ Ζλλθνεσ. Κάποια ςτιγμι άρχιςε να ςτζλνει και αφιερϊματα ςε ελλθνικοφσ ναοφσ. Ζνασ από αυτοφσ
ιταν και ο ναόσ τθσ Κυρινθσ. Ζςτειλε εκεί ζνα επιχρυςωμζνο άγαλμα τθσ Ακθνάσ (Θρόδοτοσ- Ευτζρπθ 182) και ςτθ
κεά Ιρα τθσ Σάμου δφο ξφλινα ομοιϊματα του εαυτοφ του που, όπωσ περιγράφει ο Θρόδοτοσ, υπιρχαν μζχρι τθν
εποχι του πίςω από τισ μεγάλεσ κφρεσ του μεγάλου αυτοφ ναοφ. Τα ομοιϊματα αυτά ιταν ζνα ςφμβολο φιλίασ
του προσ τον τφραννο τθσ Σάμου, τον Ρολυκράτθ.
Πλα αυτά δείχνουν τθ βακιά αγάπθ των Αιγυπτίων για τουσ Ζλλθνεσ, που δεν ζπαψε ποτζ να υπάρχει ανά
τουσ αιϊνεσ μζχρι και ςιμερα, όταν μασ αποκαλοφν αδελφοφσ (αχουάν).
Αυτι ιταν θ κατάςταςθ όταν ζφταςε εκεί ο Μ. Αλζξανδροσ, απελευκερϊνοντασ τθν Αίγυπτο από τουσ ςκλθροφσ πζρςεσ κατακτθτζσ. Ζτριβε τα μάτια του, κα λζγαμε ςιμερα, όταν ςυνάντθςε χιλιάδεσ Ζλλθνεσ να τον υποδζχονται με αγάπθ και καυμαςμό. Σε μια περιοχι, γνωςτι φυςικά ςε όλουσ μασ ίδρυςε τθν αγαπθμζνθ μασ Αλεξάνδρεια. Εδϊ κα πρζπει να αναφζρουμε, ότι ο μεγάλοσ αυτόσ ςτρατθλάτθσ ίδρυςε εκτόσ από τθν πόλθ τθσ Αλεξάνδρειασ τθσ Αιγφπτου και άλλεσ 30, δθλαδι ςφνολον 31 Αλεξάνδρειεσ. Οι 30 αυτζσ πόλεισ, είχαν και ζναν άλλο ςκοπό: Να αποτελοφν φροφρια διαφφλαξθσ των κατακτθμζνων περιοχϊν. Ταυτόχρονα όμωσ, θ κάκε μία από αυτζσ
είχε το δικό τθσ ωδείο, το δικό τθσ κζατρο, τθ δικι τθσ εκκλθςία του διμου και ό,τι άλλο γενικά είχαν οι ελεφκερεσ
ελλθνικζσ πόλεισ του ελλαδικοφ χϊρου. Αυτό όμωσ είχε και καταπλθκτικά αποτελζςματα. Πλοι οι κατακτθμζνοι
λαοί ηιλευαν τθ λειτουργία αυτϊν των πόλεων και πολφ κα ικελαν να ειςζλκουν ςε αυτζσ και να λάβουν μζροσ
ςτθν ωραία ηωι τουσ. Υπιρχε όμωσ ζνα ςοβαρό πρόβλθμα. Δε γνϊριηαν ελλθνικά, απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να
ηιςουν εκεί. Τελικά, με τον καιρό ζμακαν τθ δφςκολθ ελλθνικι γλϊςςα και μπόρεςαν να ειςζλκουν και να ηιςουν
πανευτυχείσ μαηί με τουσ Ζλλθνεσ. Αποτζλεςμα ιταν θ ελλθνικι γλϊςςα να γίνει τθν εποχι εκείνθ διεκνισ. Ρράγμα που αργότερα βοικθςε πολφ ςτθν εξάπλωςθ του χριςτιανιςμοφ. Σε τζτοιο μάλιςτα βακμό είχε εξαπλωκεί θ
ελλθνικι γλϊςςα ςε όλεσ τισ φυλζσ και τουσ λαοφσ τθσ Μζςθσ και Εγγφσ Ανατολισ, που οι εβραίοι δε γνϊριηαν τθ
δικι τουσ γλϊςςα και ζγινε θ περίφθμθ μετάφραςθ των 70, μεταφράηοντασ τα ιερά κείμενά τουσ από τα εβραϊκά
ςτα ελλθνικά, για να δυνθκοφν να τα καταλάβουν.
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Για να ζρκουμε και πάλι ςτθν Αλεξάνδρεια τθσ Αιγφπτου. Ιταν πζρα για πζρα μζχρι τισ μζρεσ μασ ελλθνικι
πόλθ. Ακόμθ και όταν ο Οκταβιανόσ Αφγουςτοσ νίκθςε τον ελλθνο-ρωμαϊκό ςτόλο του Αντϊνιου και τθσ αγαπθμζνθσ του Κλεοπάτρασ τθσ 7θσ και κατζλαβε τθν Αλεξάνδρεια, ουςιαςτικά δεν άλλαξε τίποτα. Κι αυτό, γιατί τθν εποχι εκείνθ θ διεκνισ γλϊςςα, όπωσ ιδθ αναφζρκθκε, ιταν θ ελλθνικι. ωμαίοσ, που δε γνϊριηε ελλθνικά, εκεωρείτο από τουσ ςυμπατριϊτεσ του βάρβαροσ. Ζτςι, θ Αλεξάνδρεια μζχρι τα χρόνια μασ απζμεινε ελλθνικι και λυπάμαι, που απογυμνϊκθκε από τον δραςτιριο ελλθνιςμό και ζμεινε ζνα ιςχνό υπόλοιπο. Τϊρα, το γιατί από τισ
300.000 Ζλλθνεσ τθσ Αιγφπτου απζμειναν μόνον λίγεσ χιλιάδεσ, αποτελεί ζνα άλλο ενδιαφζρον πολιτικό κζμα, που
κα άξιηε κάποια ςτιγμι να αναπτυχκεί.
Ο Γιϊργοσ Βαρουφάκθσ γεννικθκε ςτο Κάϊρο τθσ Αιγφπτου. Εκεί τελείωςε τισ γυμναςιακζσ του ςπουδζσ ςτθν αλθςμόνθτθ Αμπζτειο Σχολι και ιρκε ςτθν Ακινα, όπου ςποφδαςε χθμεία ςτθ Φυςικομακθματικι Σχολι του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Το 1953 απζκτθςε το δίπλωμά του και το 1954 ξεκίνθςε τθν επαγγελματικι του ςταδιοδρομία
ςτθ “Χαλυβουργικι ΑΕ”.
Ενϊ εργαηότανε ςτθν τόςο ενδιαφζρουςα αυτι μεταλλουργικι μονάδα, το 1960 άρχιςε παράλλθλα να μελετά τθ
διάβρωςθ των αρχαίων μπροφντηινων αγαλμάτων, του Κοφρου και τθσ Άρτεμθσ που τϊρα εκτίκενται ςτο αρχαιολογικό μουςείο του Ρειραιά. Θ μελζτθ αυτι τον οδιγθςε το 1965 ςτθν απόκτθςθ του διδακτορικοφ του διπλϊματοσ. Από τότε και με τθ ςυνεργαςία αξιόλογων αρχαιολόγων ςυνζχιςε να μελετά αρχαία μεταλλικά ευριματα και
να δθμοςιεφει πρωτότυπεσ εργαςίεσ ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό. Ανάμεςά τουσ ιταν τα μυκθναϊκά μεταλλικά
ευριματα τθσ Ρερατισ, ςε ςυνεργαςία με τον αλθςμόνθτο κακθγθτι και μζλοσ τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν κ. Σπφρο
Ιακωβίδθ, οι χαλφβδινεσ λόγχεσ τθσ γεωμετρικισ εποχισ ςε ςυνεργαςία με τον επίςθσ αλθςμόνθτο ακαδθμαϊκό Γ.
Μυλωνά, θ μελζτθ επιγραφϊν γφρω από τον ζλεγχο ποιότθτασ μετάλλων και τθσ γνθςιότθτασ των αργυρϊν αττικϊν νομιςμάτων του 4ου αιϊνα π.Χ., ο περίφθμοσ κρατιρασ του Δερβενιοφ, που παρουςιάςτθκε ςτο Βρετανικό
Μουςείο. Ακολοφκθςαν πολλζσ ερευνθτικζσ εργαςίεσ, που τελικά τον οδιγθςαν ςτθν απόκτθςθ του τίτλου του
Υφθγθτι και αργότερα του Επίκουρου Κακθγθτι του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Στο παρελκόν ζχει παρουςιάςει
πολλζσ ερευνθτικζσ εργαςίεσ ςτθν Κφπρο, ςτο Βρετανικό Μουςείο του Λονδίνου, ςτθν Ρράγα, ςτθ Ηυρίχθ, ςτισ
ΘΡΑ, και αλλοφ, τισ περιςςότερεσ φορζσ φςτερα από πρόςκλθςθ των εκεί επιςτθμονικϊν εταιρειϊν.
Για 10 χρόνια ιταν πρόεδροσ του Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Τυποποίθςθσ (ΕΛΟΤ) και αποχϊρθςε με τον τίτλο του Επίτιμου Ρροζδρου. Από τα τζλθ του 2003 είναι μζχρι ςιμερα πρόεδροσ τθσ μεγάλθσ χαλυβουργίασ ΑΕ
«ΧΑΛΥΒΟΥΓΙΚΘ». Το 1996 εξζδωςε ζνα βιβλίο, βαςιςμζνο ςτισ εργαςίεσ του, με τίτλο “Αρχαία Ελλάδα και Ροιότθτα - Θ ιςτορία και ο ζλεγχοσ των υλικϊν που ςθμάδεψαν τον ελλθνικό πολιτιςμό”, Εκδόςεισ “Αίολοσ”. Το βιβλίο
αυτό εκδόκθκε το 1999 και ςτα αγγλικά. Το 2005 εξζδωςε για το ευρφ κοινό το βιβλίο με τίτλο «Θ Ιςτορία του ςιδιρου από τον Πμθρο ςτον Ξενοφϊντα- Τα ςιδερζνια ευριματα και θ αρχαία ελλθνικι γραμματεία με το μάτι ενόσ
μεταλλουργοφ», Εκδόςεισ «Ελλθνικά Γράμματα». Τζλοσ, είναι μζλοσ πολλϊν ελλθνικϊν και ξζνων επιςτθμονικϊν
εταιρειϊν.

Εικόνεσ Καΐρου
Σο Ελλθνικό Κζντρο Καΐρου, 1ο μζροσ
.....γράφει θ Βίλλθ Πολίτθ, απόφοιτοσ 1992
Κδρυςθ του Μζντρου:
Το Ελλθνικό Κζντρο είναι το παλαιότερο Ελλθνικό Σωματείο ςτθ χϊρα του Νείλου. Θ ιςτορία του ξεκινάει
από τα τζλθ του 19ου αιϊνα τότε που θ Αίγυπτοσ ιταν ακόμθ αποικία των Άγγλων. Φυςικό λοιπόν είναι θ νοοτροπία και οι ςυνικειεσ που επικρατοφςαν ςτθν άρχουςα χϊρα να ιςχφουν ι να ςυνθκίηονταν και ςτισ αποικίεσ. Μία
από τισ ςυνικειεσ των ξζνων (Άγγλων, Λταλϊν, Γάλλων κ.α.) που κατοικοφςαν ςτθν Αίγυπτο ιταν τα «κλάμπ». Επρόκειτο για διάφορεσ λζςχεσ που ιταν αποκλειςτικά για τθν αριςτοκρατία και τουσ ξζνουσ.
Το 1893, μετά από ειςιγθςθ του Ρροξζνου τθσ Ελλάδοσ ςτο Κάιρο Νικολάου Σκωτίδθ αποφαςίςτθκε από
κάποιουσ επιφανείσ άνδρεσ τθσ παροικίασ να ιδρυκεί ζνα κλάμπ αντίςτοιχο με τα ξζνα. Μια λζςχθ ασ ποφμε ςτθν
οποία κα μαηευόντουςαν οι πάροικοι και κα γνωριηόντουςαν οι Ζλλθνεσ μεταξφ τουσ, πράγμα το οποίο ζλλειπε
τθν εποχι εκείνθ ςτθν Ελλθνικι παροικία. Ζτςι ιδρφεται το «εν Καΐρω Ελλθνικό Κζντρο» το οποίο ςτθ ςυνζχεια το
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1924 μετονομάςτθκε ςε «Ελλθνικό Κζντρο Καΐρου». Ππωσ αναφζρει το καταςτατικό του, ςκοπόσ του Κζντρου είναι θ φπαρξθ ενόσ κατάλλθλου εντευκτθρίου για τθν ςυνάντθςθ των εν Καΐρω παροικοφντων Ελλινων και για τθ
ςφςφιξθ των μεταξφ τουσ δεςμϊν και ανταλλαγι ςκζψεων υπζρ του κοινοφ ςυμφζροντοσ και ιδιαίτερα τθν ψυχαγωγία των μελϊν με νόμιμα μζςα όπωσ διαλζξεισ μορφωτικοφ, κοινωνικοφ και επιςτθμονικοφ περιεχομζνου και
διοργανϊςεισ μουςικϊν και κεατρικϊν εκδθλϊςεων. Ππωσ ςυμβαίνει και ςτα υπόλοιπα παροικιακά ςωματεία το
καταςτατικό του Κζντρου απαγορεφει τισ ςυηθτιςεισ επί πολιτικϊν και κρθςκευτικϊν κεμάτων.
Αναλυτικότερα, ο Ρρόξενοσ Νικόλαοσ Σκωτίδθσ ζςτειλε 250 προςκλιςεισ ςε διάφορουσ επιφανείσ παροίκουσ του Καΐρου τθσ εποχισ εκείνθσ όπου τουσ καλοφςε ςε ςυνεδρίαςθ ςτισ 11 Απριλίου του 1893 με κζμα τθν
ίδρυςθ του Ελλθνικοφ Κζντρου. Θ παροικία όμωσ δεν ανταποκρίκθκε και παρευρζκθκαν μόνο 27 άτομα. Ραρόλα
αυτά όμωσ θ ςυνεδρίαςθ πραγματοποιικθκε και ςυςτάκθκε προςωρινι επιτροπι για να ςυντάξει τον κανονιςμό
του ςωματείου. Τθν επιτροπι αυτι αποτελοφςαν οι Μ. Ακάβαλλοσ, Β. Βενζτθσ, . Μαλουτάσ, Π. Μότςικασ, Ξ.
Νάντη, Μ. Πενάκθσ, Θ. Ριςζ, Α. Ρόςτοβιτσ, Α. υναδινόσ, Ο. Σςιγαδάσ, και Α. Χζλμθσ. Θ Επιτροπι αυτι εκτόσ από
τθν ςφνταξθ του κανονιςμοφ εξζδωςε και 150 μετοχζσ και τισ ποφλθςε ςτα μζλθ τθσ παροικίασ προσ 2 Λ. Αιγ. τθ
μία. Με τον τρόπο αυτό λφκθκε και το οικονομικό ςκζλοσ και το Κζντρο είχε πλζον τα εφόδια για να μπορζςει να
ξεκινιςει τθν πορεία του ωσ πετυχθμζνο ςωματείο. Λίγεσ μζρεσ αργότερα ζγινε και μια δεφτερθ ςυνεδρίαςθ ςτο
Ξενοδοχείο Κοντινεντάλ όπου παρευρζκθκαν 48 πάροικοι και τθν ίδια μζρα ζγιναν και οι αρχαιρεςίεσ για τθν εκλογι του Δ.Σ. Το πρϊτο προεδρείο του Κζντρου ζχει ωσ εξισ:
Πρόεδροσ: Αλζξανδροσ όςτοβιτσ Μπζθσ
Αντιπρόεδροι: Α. Συναδινόσ και Νζςτωρ Τςανακλισ
Σαμίασ: Νικόλαοσ Τςιγαδάσ
Γραμματζασ: Β. Βενζτθσ
Το καταςτατικό του Ελλθνικοφ Κζντρου Καΐρου εγκρίκθκε ςτθ Γενικι Συνζλευςθ τθσ 23 θσ Μαΐου του 1893
και επικυρϊκθκε από τον Βαςιλιά Γεϊργιο Αϋ ςτισ 11 Αυγοφςτου του 1893.
Χώροι ςτζγαςθσ:
Στθν αρχι το Ελλθνικό Κζντρο ςτεγάςτθκε ςτο Ακίνθτο του Χαλίμ ςτθν οδό 26 θ Λουλίου ςτο Κζντρο του
Καΐρου. Αργότερα το Κζντρο γνϊριςε δφςκολεσ μζρεσ, τα μζλθ λιγόςτευαν και αναγκάςτθκε να κλείςει για ζνα
μικρό χρονικό διάςτθμα. Το 1917 ξαναλειτοφργθςε το Κζντρο ςτα καινοφρια ακίνθτα του Χζλμθ αυτι τθ φορά.
Εκεί είχε και ζνα μικρό κεατράκι που ζδιναν παραςτάςεισ ποφ και ποφ. Μία από τισ παραςτάςεισ που δόκθκαν
εκείνθ τθν εποχι ιταν και θ επικεϊρθςθ «Ρρωταπριλιά». Πμωσ το 1925 πουλικθκαν τα ακίνθτα του Χζλμθ και
αναγκάςτθκε το Κζντρο να μεταφερκεί. Αυτι τθ φορά ςτεγάςτθκε ςτθν πλατεία Τάλαατ Χάρμπ πάνω από το Ηαχαροπλαςτείο Groppi όπου βρίςκεται μζχρι ςιμερα. Τα επίςθμα εγκαίνια πραγματοποιικθκαν τον Μάιο του
1925.
Πρόεδροι:
Ρρϊτοσ Ρρόεδροσ του Ελλθνικοφ Κζντρου Καΐρου είναι ο Αλζξανδροσ όςτοβιτσ Μπζθσ. Μάλιςτα ο ίδιοσ
είναι και ο πρϊτοσ Ρρόεδροσ τθσ Ελλθνικισ Κοινότθτασ Καΐρου. Στθ ςυνζχεια αναλαμβάνει ο μζγασ καπνζμποροσ
και οινοπαραγωγόσ Νζςτωρ Τςανακλισ και το 1916 γίνεται Ρρόεδροσ ο Λωάννθσ Κεολόγθσ ο οποίοσ ιταν Διευκυντισ τθσ Τράπεηασ Ακθνϊν. Μετά τθν αναχϊρθςι του ςτθν Ελλάδα αναλαμβάνει τθν προεδρία ο μζχρι τότε Γενικόσ Γραμματζασ του Κζντρου και μετζπειτα Ρρόεδροσ τθσ Ελλθνικισ Κοινότθτασ Καΐρου δικθγόροσ Αντϊνθσ Ρεηάσ. Αργότερα αναλαμβάνει τθν προεδρία ο ζμποροσ Ραρίςθσ Μπελλζνθσ (και αυτόσ Ρρόεδροσ τθσ Ε.Κ.Κ.) και ακολουκεί από το 1924 μζχρι το 1926 ο Κωνςταντίνοσ Βρυάκοσ ο οποίοσ ιταν δικαςτισ ςτα Μικτά Δικαςτιρια. Αυτόσ επζλεξε το νζο χϊρο ςτζγαςθσ του Κζντρου –πάνω από τθ ροτόντα του Γκρόπι- ο οποίοσ ςτθν πορεία αποδείχτθκε ο καταλλθλότεροσ χϊροσ για να ξαναηωντανζψει το Κζντρο και να ηιςει μζρεσ δόξασ. Ρρζπει να ςθμειωκεί
ότι ο Βρυάκοσ, μετά τθ λιξθ τθσ κθτείασ του ςτο Κζντρο, εγκαταςτάκθκε ςτθν Ελλάδα και το 1936 διορίςτθκε Υπουργόσ Δικαιοςφνθσ επί Λωάννθ Μεταξά και εκπροςϊπθςε τθν Ελλάδα ςτθ ςυμφωνία του Μοντρζ το 1937.
Ζπονται κατά ςειρά οι Μιχάλθσ Βαλτικόσ δικθγόροσ, Νικόλαοσ Γεωργιάδθσ Βζθσ χθμικόσ - μικροβιολόγοσ
που εκπροςϊπθςε τθν Αίγυπτο ςε πολλά διεκνι ιατρικά ςυνζδρια, Δθμιτριοσ Χζλμθσ και Κεόδωροσ Ραπαϊωάννου χειρουργόσ με δικό του νοςοκομείο ςτθ Γκίηα.
Στθ ςυνζχεια το 1941 τθν ςκυτάλθ παίρνει ο Γεϊργιοσ οϊλόσ ο οποίοσ ιταν κι αυτόσ δικαςτισ ςτα Μικτά
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Δικαςτιρια και διατζλεςε και Ρρόεδροσ τθσ Ελλθνικισ Κοινότθτασ Καΐρου. Ραρζμεινε Ρρόεδροσ για περίπου 20
χρόνια.
Το 1962 Ρρόεδροσ γίνεται ο δικθγόροσ Απόςτολοσ Βεργόπουλοσ και το 1964 ο ιατρόσ Ράρισ Μπελλζνθσ ενϊ
το 1967 αναλαμβάνει τθν προεδρία του Κζντρου ο δικθγόροσ Κωνςταντίνοσ Λαηαρίδθσ μζχρι το 1971.
Από το 1971 μζχρι το 1973 είναι Ρρόεδροσ ο Διευκυντισ τθσ Ολυμπιακισ Βαςίλθσ Τυροκόμοσ και από το
1973 μζχρι το 1976 ο ζμποροσ Νικιτασ Κλαδάκθσ.
Τον Μάρτιο του 1976 αναλαμβάνει ο εργοςταςιάρχθσ Γεϊργιοσ επαπισ και όταν παραιτείται για λόγουσ
υγείασ το 1992, αναλαμβάνει ο αρχιτζκτων μθχανικόσ Νικόλαοσ Ρολίτθσ ο οποίοσ παραμζνει Ρρόεδροσ μζχρι τον
Νοζμβριο του 2015 όπου μετά τθ λιξθ τθσ κθτείασ του αποφαςίηει να μθν ξαναβάλει υποψθφιότθτα. Σε λίγεσ μζρεσ κα εκλεγεί νζοσ Ρρόεδροσ.
Μανονιςμοί του Μζντρου:
Από τθν αρχι τθσ λειτουργίασ του και μζχρι τθν δεκαετία του ’60 οι άντρεσ μζλθ του Κζντρου ζπρεπε να ειςζρχονται ευπρεπϊσ ντυμζνοι με φράκο ι ςμόκιν και οι γυναίκεσ με επίςθμο βραδινό ζνδυμα. Το Κζντρο διζκετε
κουρζα ανδρϊν, λοφςτρο υποδθμάτων και αποδυτιρια ανδρϊν για να αλλάηουν αυτοί που ερχόντουςαν απ’ ευκείασ από τα εργοςτάςια ι τα κτιματά τουσ ϊςτε να ντυκοφν με τθν επίςθμθ ενδυμαςία που απαιτείτο. Επίςθσ θ
είςοδοσ επιτρεπόταν αυςτθρϊσ δια τα μζλθ και τισ ςυηφγουσ τουσ. Υπιρχαν και κάποιοι επιςκζπτεσ που επιτρζπονταν να μπουν μόνο με γραπτι πρόςκλθςθ από τον Ρρόεδρο του Κζντρου και τθρείτο βιβλίο ειςόδου για τουσ επιςκζπτεσ. Αν κάποιοσ πάροικοσ πλθροφςε τισ προχποκζςεισ να γίνει μζλοσ, υπζβαλε αίτθςθ θ οποία αναρτιόταν
ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Κζντρου για ζνα μινα και αν κάποιο μζλοσ είχε αντίρρθςθ τότε απορρίπτονταν
αυτομάτωσ θ αίτθςθ χωρίσ καμιά δικαιολογία. Βζβαια όταν το 1964 ςυγχωνεφτθκε θ Λζςχθ με το Ελλθνικό Κζντρο
Καΐρου, όλα αυτά απλοποιικθκαν, αλλά παρζμεινε θ ονομαςία Ελλθνικό Κζντρο Καΐρου. Μάλιςτα από το 2003 με
το νζο καταςτατικό εγγράφονται πλζον ωσ μζλθ και οι γυναίκεσ.
Τθν περιόδου του δευτζρου παγκοςμίου πολζμου, που το Κζντρο ιταν ςτισ μεγάλεσ δόξεσ του, ςφχναηαν
εδϊ θ βαςιλικι οικογζνεια, τα μζλθ τθσ εξόριςτθσ τότε Ελλθνικισ Κυβζρνθςθσ αλλά και πολλοί ανϊτατοι αξιωματικοί του Ελλθνικοφ ςτρατοφ.
…………….θ ςυνζχεια ςτο επόμενο τεφχοσ
H Βίλλυ Ρολίτθ γεννικθκε ςτο Κάιρο τθσ Αιγφπτου από Ζλλθνεσ γονείσ. Απεφοίτθςε από τθν Αμπζτειο Σχολι Καΐρου και
ςτθ ςυνζχεια ςποφδαςε ςτθν Ακινα ςτο Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν Τμιμα Νομικισ, όπου και αποφοίτθςε. Από το 2010 είναι Nομικι Σφμβουλοσ τθσ Ελλθνικισ Κοινότθτασ Καΐρου. Στισ 28/5/2011 ςτθν Κομοτθνι, καλεςμζνθ από τον
τότε Εκπρόςωπο τθσ Κυβζρνθςθσ Γιϊργο Ρεταλωτι για τθν εκδιλωςθ του Τςανακλι, παρουςίαςε τθν ομιλία «Θ Εκπαίδευςθ
των Ελλινων τθσ Αιγφπτου με τθ ςυνδρομι των Μεγάλων Ευεργετϊν».Τον Απρίλιο του 2011 τιμικθκε από τθν Α.Θ.Μ. Ράπα
και Ρατριάρχθ Αλεξανδρείασ και πάςθσ Αφρικισ κ.κ. Θεόδωρο Β’ με το παράςθμο του Χρυςοφ Λζοντα.Επίςθσ ζχει γράψει και
διάφορα άλλα βιβλία που αφοροφν τον Αιγυπτιϊτθ Ελλθνιςμό όπωσ: τον Απρίλιο 2006 «Ελλθνικι Κοινότθτα 100 χρόνια ςφραγίδα ςτο Κάιρο – Ματιά ςτα 100 χρόνια», τον Μάιο 2010 «Ιερόσ Κοινοτικόσ Ναόσ των Αγίων Κωνςταντίνου και Ελζνθσ», τον
Ιοφνιο 2012 «80 Χρόνια Σ.Ε.Α.Α.Σ.» κ.α.

Η Υιλική Εταιρεία, ο Μοχάμεντ Άλη και
οι Έλληνεσ τησ Αιγύπτου, 1ο Μέροσ
…..γράφει ο Ηζφυροσ Καυκαλίδθσ, απόφοιτοσ 1965

Στθν Οδθςςό, ςε μια μικρι πάροδο με το όνομα Κρζςνιι Ρερεοφλοκ αρικμ 18, (παλαιότερα γνωςτι ωσ
«ςτενωπόσ των Υφαςμάτων»), βρίςκεται ακόμα ζνα διϊροφο ςπίτι. Τρία παράκυρα με ζνα μπαλκόνι ςτον πάνω
όροφο, δφο πόρτεσ κι ζνα παράκυρο ςτον κάτω. Στο εςωτερικό του, πριν 200 χρόνια, ςυναντικθκαν τρεισ νζοι
άνκρωποι: Νικόλαοσ Σκουφάσ, Εμμανουιλ Ξάνκοσ, Ακανάςιοσ Τςακάλωφ. Στο ταπεινό αυτό οίκθμα ειπϊκθκαν
οι πρϊτεσ κουβζντεσ που ενεργοποίθςαν ζνα ολόκλθρο ςφςτθμα ςυγκινιςεων ςτισ ςυνειδιςεισ των Ελλινων τθσ
Οκωμανικισ αυτοκρατορίασ. Από το κτίριο αυτό ξεκίνθςε τον Σεπτζμβριο του 1814 θ μυςτικι οργάνωςθ που πιρε
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το όνομα Εταιρεία των Φιλικϊν ι, όπωσ ζγινε γνωςτι αργότερα, Φιλικι Εταιρεία. Ο ςκοπόσ τθσ ιταν να οργανϊςει τουσ Ζλλθνεσ τθσ Οκωμανικισ αυτοκρατορίασ και να τουσ προετοιμάςει για τθν εξζγερςθ. Κατά κάποιο τρόπο
θ Φιλικι κεωρικθκε θ μαία τθσ ελλθνικισ Επανάςταςθσ.
Στα τζςςερα πρϊτα χρόνια λειτουργίασ τθσ ελάχιςτα ιταν τα μζλθ που οι τρεισ πρωτεργάτεσ κατάφεραν να
μυιςουν. Λόγοι οικονομικοί, βιοποριςτικοί και οικογενειακοί τουσ υποχρζωςαν ςε αδράνεια. Το 1818 όμωσ αποφαςίηεται θ μεταφορά τθσ ζδρασ από τθν Οδθςςό ςτθν Κωνςταντινοφπολθ, όπου αρχίηει ακρόα πλζον μφθςθ και
κατιχθςθ νζων μελϊν. Εκεί, λίγουσ μινεσ αργότερα, θ ψυχι τθσ όλθσ κίνθςθσ, ο Νικόλαοσ Σκουφάσ, πζφτει βαριά
άρρωςτοσ. Ρριν πεκάνει, ωςτόςο, καταφζρνει να ςυντάξει τον κατάλογο των «Δϊδεκα αποςτόλων» που κα ξεκινοφςαν να κατθχιςουν τον ελλθνιςμό ολόκλθρο ςτθν ιερι απόφαςθ τθσ ελευκερίασ. Κάκε απόςτολοσ επωμίςτθκε
τθν ευκφνθ μιασ μεγάλθσ περιφζρειασ. 1) ο Γεωργάκθσ Ολφμπιοσ τθ Σερβία, 2) ο Βατικιϊτθσ τθ Βουλγαρία, 3) ο
Ρεντεδζκασ τθ ουμανία, 4) ο Λουριϊτθσ τθν Λταλία, 5) ο Αναγνωςταράσ τα νθςιά του Σαρωνικοφ, 6) ο Χρυςοςπάκθσ τθ Μεςςθνία, 7) ο Φαρμάκθσ τθ Μακεδονία και Κράκθ, 8) ο Κροκίδασ τθν Ιπειρο, 9) ο Πελοπίδασ τθν
Ρελοπόννθςο και τθν Αίγυπτο, 10) ο Κπατροσ τθν Αίγυπτο, 11) ο Κατακάηθσ τθ Νότια ωςία και 12) ο Καμαρθνόσ
τον Ρετρόμπεθ τθσ Μάνθσ.
Για να ςταλοφν οι Απόςτολοι όμωσ χρειαηόταν χριμα. Ο Ράτμιοσ Εμμανουιλ Ξάνκοσ, μαηί με τον Φιλικό και
μζλοσ τθσ θγετικισ ομάδασ Ραναγιϊτθ Αναγνωςτόπουλο αποφαςίηουν να ηθτιςουν από τον μεγαλζμπορο τθσ
Κωνςταντινοφπολθσ Ραναγιϊτθ Σζκερθ οικονομικι βοικεια. Ο τελευταίοσ αυτόσ μακαίνει όλα τα ςχετικά με τθν
κίνθςθ των Φιλικϊν. «Εγγυϊμαι με τθν κατάςταςιν (τθν περιουςία) και το αίμα μου», τουσ λζει. Γίνεται μζλοσ τθσ
Αρχισ και εξαςφαλίηει υπζρ τθσ Εταιρείασ 25000 γρόςια. Από τοφδε και ςτο εξισ κα είναι ο μεγάλοσ χορθγόσ τθσ
Εταιρείασ. Οι Απόςτολοι τϊρα μποροφν να ξεκινιςουν.
⃰
Ο Δθμιτριοσ Μπατροσ αναχωρεί για τθν Αλεξάνδρεια, όπου φτάνει τον Απρίλιο του 1818. Θ επιλογι του τελευταίου ζγινε όχι μόνο λόγω των προςόντων και τθσ γλωςςομάκειάσ του, αλλά διότι ιταν ο ίδιοσ από το Μζτςοβο και κα μποροφςε να πλθςιάςει τουσ αδελφοφσ Τοςίτςα, τουσ ευκατάςτατουσ αυτοφσ Ζλλθνεσ, οι οποίοι είχαν
ςτενζσ ςχζςεισ με τον Μοχάμεντ Άλθ, αντιβαςιλζα τθσ Αιγφπτου. Σκοπόσ του ταξιδιοφ του ιταν θ ςυγκζντρωςθ
χρθμάτων για τον επικείμενο αγϊνα. Ρράγματι, ο Μετςοβίτθσ φτάνοντασ ςτθν Αλεξάνδρεια κατθχεί ςτον μυςτικό
ςκοπό τθσ Εταιρείασ τον ζμπορο Κυριάκο Ταςςικα ο οποίοσ με τθ ςειρά του μυεί τον Γεϊργιο Σιβίνθ, γενικό πρόξενο τθσ ωςίασ ςτθν Αλεξάνδρεια κακϊσ και τον Κεόδωρο Τοςίτςα.
Πταν ζνα χρόνο αργότερα ο πρίγκιπασ Αλζξανδροσ Υψθλάντθσ αναλάμβανε τθν θγεςία τθσ Φιλικισ Εταιρείασ (μετά τθν άρνθςθ του Καποδίςτρια να τθ δεχτεί) κατζςτρωςε λεπτομερζςτατο πλζον ςχζδιο εξζγερςθσ των
απανταχοφ Ελλινων. Το άρκρο ΙΗϋ του εν λόγω ςχεδίου αναφζρεται ςτθν ανάγκθ να αποςταλεί ςτθν Αίγυπτο και
προσ τον Μοχάμεντ Άλθ αντιπρόςωποσ τθσ Εταιρείασ, ο οποίοσ πρζπει να είναι πολφγλωςςοσ και διπλωμάτθσ.
Εικάηεται δε από το εν λόγω άρκρο, ότι ο παςάσ τθσ Αιγφπτου μάλλον κα ζμενε ουδζτεροσ ςτθν επικείμενθ ςφγκρουςθ των ελλινων με τθν Ρόρτα, διότι αυτό κα εξυπθρετοφςε και τον ίδιο. Είναι γνωςτό ότι ο αλβανόσ παςάσ,
που είχε γεννθκεί ςτθν Καβάλα και είχε κατά κάποιο τρόπο πραξικοπθματικϊσ καταλάβει τθν διακυβζρνθςθ τθσ
Αιγφπτου, είχε τα δικά του ςχζδια ανεξαρτθτοποίθςθσ από τον Σουλτάνο.
Ζτςι, ο Υψθλάντθσ αποςτζλλει ςε ζνα δεφτερο ταξίδι ςτθν Αίγυπτο τον δραςτθριότατο Αντϊνιο Ρελοπίδα
μαηί με τον Δθμιτριο Μπατρο. Ραρακζτομε τμιμα τθσ επιςτολισ του πρίγκιπα προσ τον πρϊτο:
Φιλογενζςτατε Κφριε Αντϊνιε Ρελοπίδα,
*…..+
Εγχείρθςα εισ τον ρθκζντα κφριον Αρχιμανδρίτθν Δικαίον (Ραπαφλζςςα) γράμματα προσ τουσ αδελφοφσ εισ
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Αίγυπτον και προς τον άγιον Κύπρου. Παραλάβατε τα γράμματα ταύτα και κινήσατε αμέσως προς τα μέρη εκείνα, δια να φανερϊςθτε προσ τουσ αγακοφσ ςυμπατριϊτεσ μασ, ότι θ εφετι ϊρα τθσ εκτελζςεωσ του ιεροφ θμϊν ςκοποφ δεν είναι μακράν, και να τουσ παρακινιςθτε δια να καταβάλωςιν, όχι μόνον όςα ζκαςτοσ ευόρκωσ υπεςχζκθ, αλλά και
άλλα περιςςότερα ακόμθ δια τθν μεγάλθν τθσ πατρίδοσ ανάγκθν. *…+
Εφνουσ αδελφόσ ςασ
Αλζξανδροσ Υψθλάντθσ
Ο Αντϊνιοσ Ρελοπίδασ ιταν εξζχον μζλλοσ τθσ Φιλικισ και είχε μυιςει μεταξφ πολλϊν άλλων ςτθν Ρελοπόννθςο και τον Ραλαιϊν Ρατρϊν Γερμανό. Στο ταξίδι του αυτό τον ςυντροφεφει ο Δθμιτριοσ Μπατροσ ο οποίοσ είχε
προςωπικζσ επαφζσ ςτθν Αλεξάνδρεια και το Κάιρο μιασ και είχε μυιςει, όπωσ προαναφζρκθκε, αρκετοφσ ομογενείσ από το πρϊτο του κιόλασ ταξίδι. Σκοπόσ τουσ είναι να παραλάβουν τα χριματα που είχαν ςυλλζξει εντωμεταξφ οι πλοφςιοι Αιγυπτιϊτεσ ζμποροι. Στθ ςυνζχεια κα επιςκζπτονταν τθν Κφπρο, όπου ο εκεί αρχιεπίςκοποσ Κυπριανόσ είχε υποςχεκεί γενναίο χρθματικό ποςό για τθν ευόδωςθ του αγϊνα. Ρράγματι, οι δφο απόςτολοι ξεκινοφν
από τθν Κωνςταντινοφπολθ τον Φεβρουάριο του 1820.
Στον πλουν τουσ προσ τθν Αίγυπτο κάνουν δφο ςτάςεισ. Ρρϊτοσ ςτακμόσ θ Χίοσ. Εκεί κατθχοφν τον πρόξενο τθσ ωςίασ Νικόλαο Μυλωνά. Στθ ςυνζχεια ςταματοφν ςτθν Ράτμο, όπου κατθχοφν πολλοφσ πατριϊτεσ, μεταξφ των οποίων και τον Κεόφιλο Ραγκϊςτα, Ρατριάρχθ Αλεξανδρείασ (Μάρτιοσ 1820). Ο Κεόφιλοσ βριςκόταν ςτθν
Ράτμο για λόγουσ υγείασ, αλλά γνϊριηε για τθ Φιλικι Εταιρεία και είχε επαφι με τουσ Φιλικοφσ, απλϊσ ςτθν Ράτμο ζγινε και επίςθμα μζλοσ τθσ. Ο εξαίρετοσ αυτόσ ιεράρχθσ αρνικθκε να επιςτρζψει ςτον πατριαρχικό του κρόνο. Ραρζμεινε ςτο νθςί και ςικωςε τθ ςθμαία τθσ Επαναςτάςεωσ ςτθν πλατεία τθσ Αγίασ Κεοκτίςτθσ τθσ Λεςβίασ
ςτθ Χϊρα. Θ Ράτμοσ ζγινε το δεφτερο νθςί μετά τισ Σπζτςεσ το οποίο αναπζταξε τθ ςθμαία τθσ εξζγερςθσ ςτισ 12
Απριλίου 1821. Δεν ζπαυςε δε να ςτζλνει ο Ρατριάρχθσ πφρινουσ πατριωτικοφσ λόγουσ προσ τουσ Ζλλθνεσ τθσ Αλεξάνδρειασ, αλλά και του Καΐρου όπου ζδρευαν τα Ρατριαρχεία. Οι λόγοι αυτοί ζπεςαν ςτα χζρια του Μοχάμεντ
Άλθ, ο οποίοσ ζκανε αυςτθρζσ παρατθριςεισ ςτον αρχιμανδρίτθ Νεκτάριο που εκπροςωποφςε ακόμα τον Ρατριάρχθ, εκείνοσ δε αναγκάςτθκε να κάνει ζκκλθςθ μζςω εγκυκλίου προσ το ορκόδοξο ποίμνιο, μόλισ ξζςπαςε θ
επανάςταςθ του Αλζξανδρου Υψθλάντθ ςτθ Μολδοβλαχία: «Να μθ ερωτϊμεν ι να ερωτϊμεκα τι νζα, τι μαντάτα,
τι ικουςεσ, τι ςου γράφουν, πϊσ τοφτο και πϊσ εκείνο.. Σιωπι…», ςυνιςτοφςε θ εγκφκλιοσ.
1-Για τουσ αναγνϊςτεσ που ενδιαφζρονται για τθν περιπετειϊδθ ηωι του Mohammad Ali, αναφζρομε τθν εξαιρετικι
βιογραφία του Gilbert Sinoue, Le dernier pharaon, Edition Gallimard, 1997. Επίςθσ βλ. Henry Dodwell, The Founder of Modern
Egypt: A Study of Muhammad 'Ali, Cambridge University Press, 2011. Nevine Yousry, Kismet, The incredible destiny of Mohamed Aly El Kebir Founder of Modern Egypte, La Matze Publishing House, 1996. Γενικότερεσ πλθροφορίεσ για τον Οίκο του
Mohammad Ali βλ. Το βιβλίο του Prince Hassan Aziz Hassan, διςζγγονου του Χεδίβθ Ιςμαιλ, In the House of Mohammad Ali, A
Family Album, 1805-1952, The American University in Cairo Press, 2000.

———————————θ ςυνζχεια ςτα επόμενα δφο τεφχθ
___________________________________________________________________________________
Ο Ηζφυροσ Ακαν. Καυκαλίδθσ γεννικθκε ςτο Κάιρο ςτισ 6.1.1948 και αποφοίτθςε από τθν Αμπζτειο το 1965. Σποφδαςε Φιλοςοφία και Νομικά ςτο Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν.
Είναι μζλοσ του Δικθγορικοφ Συλλόγου Ακθνϊν, μζλοσ τθσ Επιτροπισ Ενθμερϊςεωσ για τα εκνικά κζματα επί προεδρίασ του τ. Ρροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ Μιχαιλ Σταςινόπουλου, μζλοσ τθσ Εταιρείασ Ελλινων Κεατρικϊν Συγγραφζων –το κεατρικό του ζργο «Το Δείπνο» ςκθνοκζτθςε ο Κάρολοσ Κουν ςτο Κζατρο Τζχνθσ το 1976- και εταίροσ τθσ International Society of
pre-and Perinatal Psychology and Medicine (Heidelberg-Germany).
Ζχει μεγάλο και ποικίλο ςυγγραφικό ζργο και το 2001 πιρε το Βραβείο Ακαδθμίασ Ακθνϊν.
Άρκρα και ομιλίεσ του ςε Διεκνι Συνζδρια Φιλοςοφίασ και Ψυχολογίασ ζχουν δθμοςιευτεί ςε πολλά επιςτθμονικά περιοδικά του εξωτερικοφ.

Γνωρίηετε κάποιον Αμπετειανό ι Αιγυπτιϊτθ με θλεκτρονικι διεφκυνςθ που κα ικελε να διαβάηει
τον Κάδμο ; τείλτε μασ τθν θλεκτρονικι του διεφκυνςθ και κα τον περιλάβουμε ςτθν λίςτα διανομισ.
ΚΑΔΜΟΣ—ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΡΕΤΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘΣ

20

Αμπετείου χολισ Δρϊμενα
Διαδικτυακό μάκθμα μεταξφ χολείων Χαλκίδασ και Αμπετείου
Κάϊρου, από τθν ΕΣΙΑ ΓΝΩΘ
…..γράφει θ Καίτθ Μπαραμίλθ, απόφοιτοσ 1967
Συγχαίρομε τθν εφορία τθσ Αμπετείου ςχολισ θ οποία καταβάλλει ζντονεσ προςπάκειεσ για να δϊςει τθν
ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ τθσ να κάνουν χριςθ τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και να πραγματοποιιςουν ζνα ταξίδι
ςτον κόςμο των Επιςτθμϊν, ανταλλάηοντασ γνϊςεισ, ςκζψεισ και εμπειρίεσ με μακθτζσ ςτθν Ελλάδα.

Ζνα ηωντανό κφτταρο παιδείασ από όπου αναδεικνφεται μια άλλθ διάςταςθ εκπαιδευτικισ αλλθλεπίδραςθσ των νζων με τα ςφγχρονα επιςτθμονικά επιτεφγματα .
Τι είναι όμωσ αυτό το οποίο προςφζρει θ Εςτία Γνϊςθσ και Ρολιτιςμοφ Χαλκίδασ: Ενθμζρωςθ, ςτουσ νζουσ
και νζεσ που κάνοντασ χριςθ τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, πραγματοποιοφν ζνα ταξίδι ςτον κόςμο των Επιςτθμϊν,
ακολουκϊντασ τθν εξζλιξθ ςτο πζραςμα του χρόνου.
Προβλθματιςμό, ςτουσ μακθτζσ και μακιτριεσ που, με ςφγχρονα μακθςιακά μζςα, ανακαλφπτουν και κατανοοφν τουσ νόμουσ τθσ φφςθσ, διειςδφοντασ ςτισ κεωρίεσ που ερμθνεφουν το χκεσ, περιγράφουν το ςιμερα και
προβλζπουν το αφριο.
Επικοινωνία, ανάμεςα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Εφβοιασ και τουσ ςυναδζλφουσ τουσ από άλλεσ περιοχζσ
τθσ Ελλάδασ και άλλεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ και τθσ Μεςογείου, ϊςτε, ανταλλάςοντασ γνϊςεισ, ςκζψεισ και εμπειρίεσ, να ετοιμάςουν τθ διαφορετικι διδακτικι προςζγγιςθ του αφριο.
Σο πρόγραμμα «ΣθλΕςτία»
Κακθμερινά κάποιο ςχολείο επιςκζπτεται τον χϊρο τθσ Εςτίασ που ςτεγάηεται ςτο «Κόκκινο Σπίτι» τθσ Χαλκίδασ, και ςυμμετζχει ςτο πρόγραμμά τθσ. Το προθγοφμενο ςχολικό – ακαδθμαϊκό ζτοσ 2014-15 επιςκζφκθκαν
τθν Εςτία 2.634 μακθτζσ και μακιτριεσ από όλθ τθν Ελλάδα. Εντοφτοισ, παρά το μεγάλο αρικμό των μακθτϊν επιςκεπτϊν τθσ Εςτίασ πολλά ςχολεία, κυρίωσ απομακρυςμζνα, από τθν Εφβοια και όχι μόνο, παρόλο που εκδθλϊνουν τθν επικυμία να τθν επιςκεφκοφν αυτό δεν κακίςταται δυνατόν πρϊτον λόγω τθσ απόςταςθσ, δεφτερον
λόγω τθσ ζλλειψθσ ελεφκερων θμερομθνιϊν και τρίτον λόγω του περιοριςμζνου αρικμοφ μακθτϊν (το πολφ 40)
που μποροφν να φιλοξενθκοφν κατά τθ διάρκεια μιασ θμεριςιασ επίςκεψθσ. Ζτςι, ςτα πλαίςια τθσ διάδοςθσ τθσ
επιςτθμονικισ γνϊςθσ και του ζργου τθσ Εςτίασ, αν είναι δυνατόν και ςτο πιο απομακρυςμζνο ςχολείο τθσ χϊρασ,
τζκθκε ωσ ςτόχοσ θ ςυμμετοχι και παρακολοφκθςθ του προγράμματόσ τθσ και από εκείνα τα ςχολεία, που λόγω
κυρίωσ τθσ απόςταςθσ, δεν είναι δυνατόν να παρευρεκοφν ςτο χϊρο τθσ Εςτίασ. Θ μζκοδοσ αυτι τθσ τθλεεκπαίδευςθσ πραγματοποιείται, με τθ βοικεια του προγράμματοσ «ΣθλΕςτία». Για τισ ανάγκεσ αυτοφ του εγχειριματοσ μια αίκουςα τθσ Εςτίασ Γνϊςθσ, που ςτεγάηεται ςτο «Κόκκινο Σπίτι», ζχει μετατραπεί κυριολεκτικά ςε
τθλεοπτικό Studio όπου λειτουργοφν 7 κάμερεσ. Ταυτόχρονα ζνα άλλο κινθτό ςυνεργείο τθσ Εςτίασ Γνϊςθσ επιςκζπτεται το απομακρυςμζνο ςχολείο που πρόκειται να ςυμμετάςχει ςτο μάκθμα και χρθςιμοποιϊντασ αντίςτοιχα υλικοτεχνικά μζςα επιτυγχάνεται θ αμφίδρομθ επικοινωνία. Σθμειϊνεται ότι το πρόγραμμα «ΤθλΕςτια» πραγματοποιείται με τθν ευγενικι χορθγία τθσ Λεράσ Ξθτροπόλεωσ Χαλκίδοσ-Ιςτιαίασ και Βορείων ποράδων.
http://www.antonios-antoniou.gr/estia/Analytiki_Parousiasi.pdf
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Διαδικτυακό μάκθμα μεταξφ ςχολείων τθσ Χαλκίδασ και του Μαΐρου
Στα πλαίςια αυτοφ του προγράμματοσ, τθν Τετάρτθ 18 Νοεμβρίου ζγινε διαδικτυακό μάκθμα από τθν Εςτία Γνϊςθσ μεταξφ τθσ Αμπετείου ςχολισ (Ελλθνικοφ) Γυμναςίου του Καΐρου και ενόσ τμιματοσ τθσ Γ’ Τάξθσ του 1ου Γυμναςίου Χαλκίδασ. Θ ίδια διαδικαςία επαναλιφκθκε τθν Ρζμπτθ 19 Νοεμβρίου μεταξφ τθσ Αμπετείου ςχολισ
(Ελλθνικοφ) Λυκείου του Καΐρου και ενόσ τμιματοσ τθσ Β’ τάξθσ του 2ουΧαλκίδασ.

Κάϊρο
Γ’ Τάξθ του Γυμναςίου τθσ Αμπετείου Σχολισ

Χαλκίδα
Τμιμα τθσ Γϋ Τάξθσ του 1 ου Γυμνάςιου

Το πρϊτο μζροσ τθσ τθλε-διάλεξθσ περιελάμβανε ζνα κζμα από τθν επιςτιμθ τθσ Αςτροφυςικισ με τον κ. Αντϊνθ
Αντωνίου, Δρα. Αςτροφυςικισ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και Επιςτθμονικό Διευκυντι τθσ Εςτίασ Γνϊςθσ Χαλκίδοσ.
Tο δεφτερο μζροσ ιταν μια ειςαγωγι ςτθν ομποτικι με τον κ. Αριςτείδθ Αράπογλου, Κακθγθτι Ρλθροφορικισ
(Master Education), Υπεφκυνο Κζντρου Ρλθροφορικισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ευβοίασ.
Κατά τθν πρϊτθ θμζρα παρευρζκθκαν και απθφκυναν χαιρετιςμό οι:
-Πατιρ Χαράλαμποσ Σαραμίγκοσ, εκπρόςωποσ Μθτροπολίτθ Χαλκίδοσ Ιςτιαίασ και Βορείων ποράδων κ. Χρυςοςτόμου.
-Χριςτοσ Δθμθτρίου, Περιφερειακόσ Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τερεάσ Ελλάδασ.
-Κατερίνα Κυριακοφ-Καλαμιϊτθ, Πρόεδροσ του Δθμοτικοφ Οργανιςμοφ Παιδείασ Προςταςίασ Αλλθλεγγφθσ Χαλκίδασ (Δ.Ο.Ρ.ΡΑ.Χ.). (Νομικό πρόςωπο Διμου Χαλκιδζων ςτον οποίο υπάγεται θ Εςτία). Εκπροςωποφςε και τον Διμαρχο Χαλκιδζων Χριςτο Ραγϊνθ.
-Βαςιλικι Πετροποφλου, Διευκφντρια Γυμναςίου και Λυκείου τθσ Αμπετείου ςχολισ Καΐρου.
-Καίτθ Μπαραμίλθ, Β’ Αντιπρόεδροσ του Συλλόγου Αμπετείου Σχολισ www.ambetios.gr
-Νίκοσ Μαλαχίασ, Μζλοσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του υλλόγου Αμπετείου χολισ. www.ambetios .gr
-υνοδοί κακθγθτζσ του τμιματοσ του 1ου Γυμναςίου Χαλκίδασ:
-Όλγα Παπαναγνϊςτου, Διευκφντρια
-Ρόηα Βεροιϊτθ
Κατά τθν δεφτερθ θμζρα:
Αναγνϊςκθκε από τθν Χαλκίδα χαιρετιςτιρια επιςτολι του Βουλευτι Ευβοίασ κ. Γιϊργου Ακριϊτθ
Αναγνϊςκθκε από το Κάϊρο χαιρετιςτιρια επιςτολι του εκεί Ζλλθνα Ρροξζνου και διαβιβάςκθκαν οι χαιρετιςμοί του Μθτροπολίτθ Καΐρου.
Οι εντυπϊςεισ μου και τα ςυναιςκιματα από αυτι τθν εμπειρία ιταν ανάμικτα, Ρρϊτον, ςυγκίνθςθ που βλζπαμε
ταυτόχρονα τα παιδιά των δφο ςχολείων να ςυμμετζχουν μεταξφ τουσ. Δεφτερον ζκπλθξθ και δζοσ με τθν τεχνο-
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λογία να προχωράει με τόςθ ταχφτθτα και τζλοσ καυμαςμό για τουσ πολφ καλοφσ παρουςιαςτζσ και τθν πρωτοπόρα για μζνα τουλάχιςτον, ιδζα.
Συγχαρθτιρια ςε όλουσ που οργάνωςαν αυτι τθν πολφ ενδιαφζρουςα παρουςίαςθ.
Θ Καίτθ Μπαραμίλθ γεννικθκε ςτο Κάιρο και αποφοίτθςε από τθν Αμπζτειο (ΣΤ’ Εμπορικοφ) το 1967.

φλλογοσ Αμπετείου χολισ

Με χαρά ςασ ανακοινϊνουμε τον ετιςιο χορό μασ για το κόψιμο τθσ βαςιλόπιτασ του νζου ζτουσ 2016 που κα
λάβει χϊρα ςτο πανζμορφο roof garden του ξενοδοχείου :
Athens Poseidon Hotel ςτο Παλαιό Φάλθρο
(Νεωφ. Ποςειδώνοσ 72, τθλ. 2109872000 , http://poseidonhotel.com.gr/)
τθν Παραςκευι 15 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 21:00
ςτθν ειδικι τιμι των 25 Ευρϊ ανά άτομο (με ΦΡΑ). Θ τιμι αυτι περιλαμβάνει:

 Σαγκρία και καναπεδάκια ςτθν υποδοχι,
 Ρλοφςιο και ειδικά ςχεδιαςμζνο μενοφ (buffet menu),
 Ροτά ςε απεριόριςτθ κατανάλωςθ,
 Άρτια τεχνολογικό ςφςτθμα ιχου με πλοφςια μουςικι για χορό από τον D.J. Mario (που γνϊριςαν τα μζλθ μασ
ςτο Beach Party ςτον Ε.Ν.Ο.Α. το 2014) με όλεσ τισ τελευταίεσ χορευτικζσ επιτυχίεσ, αλλά και μουςικι από τα
50's και 60's ,

 Σερβιριηόμενθ Ρολίτικθ Βαςιλόπιτα με το παραδοςιακό φλουρί/γοφρι του 2016.
H αίκουςα Poseidon Roof Garden προςφζρει μοναδικι πανοραμικι κζα ςτο Σαρωνικό. Είναι πλιρωσ κλιματιηόμενθ με πίςτα χοροφ και διαμορφϊνεται με ροτόντεσ, και λευκά λινά και ςαμπανιηζ καλφμματα ςτισ καρζκλεσ .
Υπάρχει άνετο parking γφρω από το ξενοδοχείο κακϊσ και ςτθν Μαρίνα Αλίμου ακριβϊσ απζναντι από το ξενοδοχείο.
χθματίςτε τισ παρζεσ ςασ και δθλώςτε τθν ςυμμετοχι ςασ ςτον Ξίμθ Πιερι (τθλζφωνο οικίασ 210 6840100,
κινθτό 6932704820) ι Νάκθ Πεηά (τθλζφωνο οικίασ 210 9813862, κινθτό 6934108434) . Θ διλωςθ ςυμμετοχισ
δεςμεφεται με τθν κατάκεςθ 25 Ευρώ ανά άτομο ,ςτθν Σράπεηα Πειραιώσ αρ. λογαριαςμοφ: 6577-126569- 278
(ι αρ. IBAN : GR8301715770006577126569278) ςτο όνομα Πιερισ Δθμιτριοσ. ΠΡΡΡΧΘ : με τθν κατάκεςθ να
αναφζρετε το όνομα ι τα ονόματα για τα οποία κατακζτετε.
To πακζτο ποτϊν, με απεριόριςτθ κατανάλωςθ, ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν τιμι και περιλαμβάνει Λευκό Καλλιγά &
Ερυκρό Οίνο Διττόσ Τςάνταλθ, αναψυκτικά, και εμφιαλωμζνο νερό κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ.
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AMBETEIOS ON MY MIND
17 Eρωτιςεισ: Γιϊργοσ Χαραλαμπίδθσ
………….υνζντευξθ από τθν Μαρία Αδαμαντίδου, αποφοίτου 1967

Άλλοι χρθςιμοποιοφν το περίφθμο ερωτθματολόγιο του Ρρουςτ, ο «Κάδμοσ» όμωσ ζφτιαξε το δικό του ερωτθματολόγιο, κομμζνο και ραμμζνο ςτα μζτρα του ςχολείου μασ και τθσ καταγωγισ μασ. Σε αυτό το τεφχοσ απαντά ςτισ ερωτιςεισ μασ ο διακεκριμζνοσ διερμθνζασ Γιϊργοσ Χαραλαμπίδθσ, απόφοιτοσ του ϋ69.
1. το δθμοτικό ποιοσ ιταν ο αγαπθμζνοσ ςου δάςκαλοσ – και γιατί;
Ο Μιχελισ που ιταν πολφ φιλικόσ, αλλά προςπακοφςε πάντα να δείχνει αυςτθρόσ.
2. Σι παιχνίδια ζπαιηεσ ςτο διάλειμμα όταν ιςουν ςτο δθμοτικό και αργότερα ςτο γυμνάςιο;
Στο δθμοτικό, πόλεμο! Στο γυμνάςιο δε με παίηανε, βλζπετε και τότε υπιρχε το bullying. Γι’
αυτό κι εγϊ το ’ριξα ςτο πινγκ πονγκ!
3. Πεσ μασ μια αταξία ι ζναν «κατςουρμά» που πιγε ςτραβά;
Σ’ ζνα μάκθμα αραβικϊν δφο ςυμμακθτζσ μου κι εγϊ, ςκεφτικαμε να κάνουμε κοπάνα. Μασ τςάκωςε
όμωσ ο …κείοσ ( δθλ. ο Κονάσ, για όςουσ μπικαμε ςτθ φάςθ του αλτηχάιμερ), με αποτζλεςμα να πάμε και οι τρεισ
ςπίτια μασ με μια τεράςτια ψαλιδιά ςτα μαλλιά ςτθ μζςθ του κεφαλιοφ μασ…
4. Ποιον κακθγθτι ι κακθγθτζσ κυμάςαι για τον τρόπο που δίδαςκε ι για αυτό που ςε δίδαξε;
Κυμάμαι με πολλι αγάπθ τον ευπατρίδθ μακθματικό Κωνςταντίνο Κοφκθ, για τθν ευγενικι ςυμπεριφορά
του, τθν υπομονι και τισ γνϊςεισ του.
5. Από τα χρόνια ςου ςτο γυμνάςιο-λφκειο, ποια περιςτατικά κυμάςαι από τθν ώρα του μακιματοσ
(ςτθν τάξθ, ςτο αμφικζατρο, ςτο χθμείο) ι τθν ώρα του διαλείμματοσ;
Κυμάμαι όταν πζκανε ο Γεϊργιοσ Ραπανδρζου το 1968 ωσ ςθμαιοφόροσ ζπρεπε να κάνω τθν ζπαρςθ τθσ
ελλθνικισ ςθμαίασ μετά τθν προςευχι. Ξεκινϊντασ τθν ζπαρςθ ζηθςα ζναν μικρό …εμφφλιο! Ο γυμναςτισ Κεοδωρόπουλοσ μου ζκανε νοιματα να τθν κρατιςω μεςίςτια, αλλά ο διευκυντισ Κονάσ μου ζδειχνε με το χζρι του
να τθν ανεβάςω κανονικά, όπωσ κάκε μζρα! Τελικά μθ, ξζροντασ τι να κάνω, τθν άφθςα κι εγϊ κάπου ςτθ μζςθ
και ζφυγα!
6. Από τισ ςχολικζσ παραςτάςεισ ςτο κζατρο τθσ Αμπετείου, κυμάςαι κάποια ςυγκεκριμζνθ – και γιατί;
Κυμάμαι τθν καταπλθκτικι παράςταςθ τθσ 25θσ Μαρτίου 1967, ςτθν οποία είχα τθν τιμι να ερμθνεφςω τον
Ραλαιϊν Ρατρϊν Γερμανό. Είχα πάει ςτθν περίφθμθ όπερα του Καΐρου (τθν γνωςτι παλιά, πριν καεί) για να με
μακιγιάρουν. Ο μακιγιζρ με ρϊτθςε αν ικελα να μοιάηω με τον Μωυςι, με κάποιον από τουσ Αποςτόλουσ, ι τον
Μακάριο και του απάντθςα «τον τρίτο»! Με ζκανε πραγματικά αγνϊριςτο με τα γζνια που μου κόλλθςε! Μετά
τθν παράςταςθ πιγα ςε ζναν μπαρμπζρθ για να μου «ξυρίςει» τα ψεφτικα γζνια και ο καθμζνοσ …τρελάκθκε και
μου είπε: Σαράντα πζντε χρόνια μπαρμπζρθσ δεν ζχω ξαναδεί τζτοια περίεργα γζνια!!!!
7. Γυμναςτικζσ επιδείξεισ και ςχολικοί αγώνεσ ςτο ςτάδιο ςτθ οφμπρασ, ςτο πόρτινγκ… Σι ςου φζρνουν ςτο νου;
Στισ επιδείξεισ ςυμμετείχα υποχρεωτικά ωσ ςθμαιοφόροσ. Πμωσ από αςκιςεισ ςυμμετείχα μόνο ςτισ βάςεισ των πυραμίδων, (λόγω βάρουσ) ενϊ οι μικρόςωμοι και ελαφρείσ ανζβαιναν ςτουσ ϊμουσ μασ. Ωςτόςο κυμάμαι το ςτάδιο ςτθ Σοφμπρα όταν ςε μικρι θλικία ζπαιρνα το ποδθλατάκι μου με τισ τρεισ ρόδεσ και ζκανα κφκλουσ μζςα ς ’ αυτό. Αιςκανόμουν τότε πανευτυχισ, ςαν να πετοφςα ςτα ςφννεφα.
8. Ξια αξζχαςτθ εκδρομι;
Κυμάμαι τθ μεγάλθ εκδρομι ςτο Λοφξορ και το Αςουάν. Με εντυπωςίαςαν οι αρχαιότθτεσ και ο πολιτι-
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ςμόσ τθσ χϊρασ που μασ φιλοξενοφςε. Κυμάμαι όμωσ και
τον εξάδελφό μου και ςυμμακθτι Μιχάλθ Τςιτερό, που
προςπάκθςε να βάλει με τρίποντο ςουτ το ςακ βουαγιάη
του ςτο δίχτυ πάνω από το κάκιςμα του τρζνου, αλλά εκείνθ τθ ςτιγμι το τραίνο ξεκίνθςε ξαφνικά. Ο Μιχάλθσ παραπάτθςε και ο ςάκοσ βρζκθκε ζξω από το ανοικτό παράκυρο
ςτθν αποβάκρα. Ριδθξε αμζςωσ για να τον φζρει και ζγινε
χαμόσ. Πλοι φϊναηαν, το τραίνο ςταμάτθςε και ο Μιχάλθσ
κατάφερε να ανζβει και να ςυνεχίςουμε το ταξίδι.
9. Γενικά πώσ κυμάςαι τα ςχολικά ςου χρόνια;
Τα κυμάμαι ευχάριςτα ωσ μία δθμιουργικι περίοδο
τθσ ηωισ μου. Ταυτόχρονα όμωσ είχα πάντα και τθν αγωνία μιπωσ μασ ζβαηαν ξαφνικό διαγϊνιςμα ςε κάποιο μάκθμα που δεν ιμουν καλά διαβαςμζνοσ.
10. Σελικά, τι ςου πρόςφερε θ Αμπζτειοσ;
Το «ευ ηθν»! Ιταν μια κιβωτόσ γνϊςθσ, διαπαιδαγϊγθςθσ και πολιτιςμοφ, που δφςκολα ςυναντάται ςτα
ςφγχρονα ελλθνικά εκπαιδευτιρια.
11. Γενικότερα τι πιςτεφεισ για τθν παιδεία που λάβαμε από τα ςχολεία μασ ςτθν Αίγυπτο;
Θ Αμπζτειοσ είχε ζνα εκπαιδευτικό ςφςτθμα υψθλοφ επιπζδου για τθν εποχι του. Με τα ςθμερινά δεδομζνα
κα μποροφςε να το χαρακτθρίςει κανείσ πολφ αυςτθρό και οπιςκοδρομικό, όμωσ για μασ ιταν πλοφςιο, ποιοτικό
και εξαιρετικά χριςιμο. Μασ εφοδίαςε με πλοφτο γνϊςεων, μασ ζδωςε παραδείγματα παιδαγωγικισ και πρότυπα
ηωισ.
12. Σι από τθν παιδεία και τα βιώματά ςου ςτο Μάιρο προςπάκθςεσ να μεταφζρεισ ςτα παιδιά ςου εδώ;
Στα παιδιά μου μεταφζρω όχι μόνο αυτά που πιρα από το ςχολείο μου, τθν αγαπθμζνθ μου Αμπζτειο, αλλά
και αυτά που πιρα από τουσ γονείσ μου, ςε ςυνδυαςμό με αυτά που διαμόρφωςα από τθν εμπειρία και τισ γνϊςεισ που απζκτθςα. Δθλαδι ευγζνεια, εργατικότθτα, ςυνζπεια, εντιμότθτα, ςεμνότθτα, καλι ποιότθτα και απόδοςθ.
13. Ποιο μάκθμα ι ποιοσ δάςκαλοσ ςε επθρζαςε όςον αφορά τθν επιλογι τθσ επαγγελματικισ ςου ςταδιοδρομίασ;
Οι περιςςότεροι δάςκαλοι και κακθγθτζσ με ζμακαν ό,τι κάνω να το κάνω όςο πιο καλά μπορϊ, κάτι που
ακολοφκθςα και ςτθν επαγγελματικι πορεία μου. Ωσ προσ το μάκθμα, για μζνα τα ΑΑΒΛΚΑ υπιρξαν άξονασ
ηωισ, κακϊσ από αυτά απζκτθςα τισ ιδιότθτεσ και τα εφόδια ηωισ που ζχω ςιμερα. Τθν καλι γνϊςθ τουσ τθν οφείλω ςτον πατζρα μου (μου ζλεγε πωσ πρζπει να τα κεωρϊ πάντα ιςότιμα με όλα τα υπόλοιπα μακιματα), ςτθ ςυναναςτροφι μου με τα παιδιά των γθγενϊν και ςτθ κεία μου που μοφ ζκανε «φροντιςτιριο».
14. Ξου κάνει εντφπωςθ το ότι ο πατζρασ ςου ςε ώκθςε να μάκεισ καλά τα αραβικά, μια γλώςςα για τθν
οποία δυςτυχώσ αδιαφόρθςε θ ςυντριπτικι πλειονότθτα των Αιγυπτιωτών. Πώσ ζγινε αυτό;
Ο πατζρασ μου ιταν διορατικόσ, ζτρεφε ςεβαςμό για τθ χϊρα που μασ φιλοξενοφςε, φερόταν ςτουσ ντόπιουσ όπωσ και ςτουσ Ζλλθνεσ και κεωροφςε απαράδεκτο να αδιαφοροφμε για τθ γλϊςςα τουσ. Απεδείχκθ πωσ είχε
πολφ δίκιο, όταν υποςτιριξε τον «κείο» για τθν τιμωρία που μασ ζβαλε όταν κάναμε τθν κοπάνα ςτα αραβικά.
15. Σι ικανοποίθςθ ςου δίνει το επάγγελμά ςου;
Με γεμίηει ενδιαφζρον, γιατί ακοφω και μακαίνω καινοφργια πράγματα, μερικά εκ των οποίων μόνο ελάχιςτοι μποροφν να τα ακοφςουν, ικανοποίθςθ από τθν αναγνϊριςθ τθσ αξίασ μου, καλι αμοιβι, άριςτο περιβάλλον
και ςυνκικεσ εργαςίασ (όπου χαίρω εξαιρετικισ εκτίμθςθσ και ςεβαςμοφ), υψθλοφ επιπζδου επαφζσ, γνωριμίεσ
και ςυναναςτροφζσ, κακϊσ και αίςκθμα περθφάνιασ διότι οριςμζνεσ φορζσ ςυμμετζχω ςε ιςτορικζσ ςτιγμζσ τθσ
ελλθνικισ και διεκνοφσ ιςτορίασ.
16. Δώςε μασ μερικά παραδείγματα από αυτζσ τισ ςτιγμζσ.
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Στα 40 χρόνια τθσ επαγγελματικισ μου πορείασ ζχω ςυνεργαςτεί με όλουσ τουσ προζδρουσ Δθμοκρατίασ
τθσ Ελλάδασ, τουσ πρωκυπουργοφσ και πάρα πολλοφσ υπουργοφσ (ενδεχομζνωσ πάνω από 100). Ζχω κακίςει ςτο
ίδιο τραπζηι με τουσ: Σαντάτ, Αραφάτ, Καντάφι, Μουμπάρακ, Μόρςι, Αντλι Μανςοφρ, Σίςι, Σαντάμ Χουςεΐν, Μπεν
Αλί (πρόεδρο τθσ Τυνθςίασ), Μπουμεντιζν (πρόεδρο τθσ Αλγερίασ), βαςιλιά Μωχάμαντ του Μαρόκου, Χουςεΐν
βαςιλιά τθσ Λορδανίασ, Χάφεη και Μπαςάρ ελ Άςαντ, Μιττεράν, Σοάρεσ (πρωκυπουργόσ τθσ Ρορτογαλίασ), τουσ
βαςιλείσ τθσ Σαουδικισ Αραβίασ, τον ςουλτάνο του Ομάν Καμποφσ, τον Εμίρθ του Κουβζιτ Ελ Σαμπάχ, τον εμίρθ
του Κατάρ Χάμαντ Αλ Κάνι και Ταμίμ Αλ Κάνι, τον βαςιλιά του Μπαχρζιν Χάμαντ Μπεν Λςα. Ζχω περπατιςει μζςα
ςε παλάτια, ζχω γευματίςει ςε βαςιλικζσ αίκουςεσ, ζχω ςυμμετάςχει ςε άκρωσ εμπιςτευτικζσ αποςτολζσ, ζχω
λάβει μζροσ ςε ςυνομιλίεσ για ειρινευςθ μεταξφ εμπόλεμων χωρϊν. Ζχω βρεκεί κοντά ςε αυτοφσ τουσ απλθςίαςτουσ ανκρϊπουσ και μάλιςτα ςε πολφ προςωπικζσ τουσ ςτιγμζσ. Αυτοί που με εντυπωςίαςαν περιςςότερο είναι
οι πζντε πρϊτοι, χωρίσ να ξεχάςω ποτζ μου τισ παραμυκζνιεσ βραδιζσ ςτο ςουλτανάτο του Ομάν με ςκθνζσ που
κφμιηαν χίλιεσ και μία νφχτεσ, ι παραμφκι του Ντίςνεχ. Οφείλω να τονίςω ότι όλοι αυτοί οι απλθςίαςτοι
άνκρωποι μαηί μου ιςαν εξαιρετικά ευγενείσ και απόλυτα ςυνεργάςιμοι!
17. Οοςταλγείσ τθν Αίγυπτο; Γιατί;
ΝΑΛ! Μα ρωτάσ το γιατί ? Θ Αίγυπτοσ είναι για μζνα το λίκνο όπου πρωτοαντίκριςα τον κόςμο, πρωτοζκλαψα, πρωτοαγάπθςα, πρωτοαπογοθτεφτθκα, και πιρα τισ πρϊτεσ βάςεισ για τθ ηωι. Θ Αίγυπτοσ είναι θ γενζτειρα
μου, θ πρϊτθ μου πατρίδα! Εκεί ζηθςα τα ευτυχιςμζνα χρόνια τθσ παιδικισ και ανζμελθσ εφθβικισ μου θλικίασ,
εκεί γνϊριςα τθν κοινωνικι ηωι, εκεί είναι τα κόκαλα των προγόνων μου!
Ο Γιϊργοσ Χαραλαμπίδθσ είναι μεταφραςτισ και διερμθνζασ με υπθρεςία ςτθν Ρροεδρία τθσ Δθμοκρατίασ, ςτο Υπουργείο Εκνικισ Οικονομίασ, Υπουργείο Εξωτερικϊν και ςτθν ΕΤ από το 1974 μζχρι ςιμερα. Γεννικθκε ςτο Κάιρο και φοίτθςε
ςτθν Αμπζτειο Σχολι από το 1960 μζχρι το 1969. Σποφδαςε φυςικομακθματικά ςτο Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν. Κατοικεί ςτθν
Ακινα. Είναι ζγγαμοσ και ζχει 4 παιδιά..
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Αμπετειανών Δρώμενα
Θ Παρζα τθσ Σετάρτθσ
…..γράφει ο Αντϊνθσ Πατρινόσ, απόφοιτοσ 1963
Το 2010 ςτουσ φιλόξενουσ χϊρουσ του Συνδζςμου Αιγυπτιωτϊν Ελλινων μαηεφτθκε, μετά
από πολλά χρόνια, μία μικρι παρζα Αμπετειανϊν. Θ ατμόςφαιρα ιταν ωραία, το φαγθτό εξαίςιο
και το κζφι πολφ. Κυμθκικαν τα ςχολικά τουσ χρόνια και γζλαςαν με τισ περιπζτειεσ και τισ εμπειρίεσ, καλζσ και
κακζσ, που ζηθςαν ςτισ ςχολικζσ αίκουςεσ και τθν αυλι τθσ Αμπετείου Σχολισ τθν παλιά εποχι. Ρριν χωριςτοφνε
αποφάςιςαν αυτι τθν βραδινι ςυνάντθςθ να τθν κάνουν τακτικι. Ο αξζχαςτοσ Αλζκοσ Στρατουδάκθσ πρότεινε να
κακιερωκεί θ 3θ Τετάρτθ κάκε μινα ςαν μζρα βραδινισ ςυνάντθςθσ των Αμπετειανϊν, τον χειμϊνα ςτον Σφνδεςμο και το καλοκαίρι ςτον Ναυτικό Πμιλο ςτον Άγιο Κοςμά.
Θ πρόταςθ είχε μεγάλθ επιτυχία. Θ παρζα ολοζνα και μεγάλωνε και προςτζκθκαν παλιοί ςυμμακθτζσ και
ςυμμακιτριεσ που είχαμε 50 χρόνια να δοφμε ! Θ μζρα αυτι τόςο ςτον Σφνδεςμο όςο και ςτον Πμιλο είναι πλζον
γνωςτι ςαν μζρα των Αμπετειανϊν. Με τθν επιτυχία χρειάςτθκε και μεγαλφτερθ οργάνωςθ τόςο για να ειδοποιοφνται οι ενδιαφερόμενοι ζγκαιρα για τθν ςυνάντθςθ (με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ι τθλεφωνικϊσ) όςο και για
να ετοιμάηεται ςωςτά το τραπζηι του φαγθτοφ. Από το 2010 πραγματοποιικθκαν 49 τζτοιεσ ςυναντιςεισ ενϊ ακυρϊκθκαν ςυναντιςεισ που ζπεφταν μζρεσ μεγάλθσ γιορτισ ι μζρεσ με ςυγκεντρϊςεισ , προεκλογικζσ και μθ, που
εμπόδιηαν τισ μετακινιςεισ ςτο κζντρο τθσ Ακινασ. Ο δε Reda και το προςωπικό τθσ κουηίνασ του, και ςτουσ δφο
χϊρουσ, φροντίηουν με το πλοφςιο μπουφζ να μασ χορτάςουν με το παραπάνω. Ροφ και ποφ μασ επιφυλάςςουν
και εκπλιξεισ με κάτι που δεν περιλαμβάνεται ςυνικωσ ςτο μενοφ : κόςαρι, ςοφπα αάτσ, φρζςκουσ χουρμάδεσ
κτλ. Το γεγονόσ απακανατίηεται με φωτογραφίεσ που λαμβάνουν θλεκτρονικά όςοι ςυμμετζχουν ςτισ εκδθλϊςεισ.
Ρρόςφατα μασ τίμθςε με τθν παρουςία του και ο κακθγθτισ μασ των Αγγλικϊν Γρθγόρθσ Ραπαφωτίου που ιλκε
ειδικά για τον ςκοπό αυτό από τθν Καλαμάτα.
Το 2015 ςυμμετείχαν ςυνολικά 98 Αμπετειανοί και Αμπετειανζσ και φίλοι. Ρραγματοποιικθκαν 10 ςυναντιςεισ, 7 ςτον Σφνδεςμο και 3 ςτον Πμιλο με τθν μεγαλφτερθ ςυμμετοχι ς’ αυτιν του Σεπτεμβρίου (48 άτομα). Στισ
καλοκαιρινζσ ςυναντιςεισ ζχουμε τθν χαρά να βλζπουμε και Αμπετειανοφσ που ηουν μόνιμα εκτόσ Ακθνϊν και
βρίςκονται για διακοπζσ ι δουλειά ςτθν Ακινα.
Πςοι (και όςεσ) κάκιςαν ςε κρανίο τθσ Αμπετείου Σχολισ , μαηί με ςυηφγουσ ι φίλουσ, είναι φυςικά ευπρόςδεκτοι να μπουν ςτθν παρζα μασ και να περάςουν μία ευχάριςτθ βραδιά με άφκονο και καλό φαγθτό, πολφ γζλιο,
ςχολικι φαςαρία και ςυγκίνθςθ ! Τθν βραδιά αυτι όλοι μασ είμαςτε ζφθβοι.
Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενεσ ασ ζλκουν ςε επαφι με τον Τόλθ Ραπαγεωργίου (κιν. 6932211452,
aboutoli@yahoo.gr) ι τον Αντϊνθ Ρατρινό (κιν. 6936646796, apatrinos@ath.forthnet.gr) για να ειδοποιοφνται για
τθν ςυνάντθςθ και να λαμβάνουν, θλεκτρονικά, τισ φωτογραφίεσ τθσ εκδιλωςθσ.
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Ο Αντϊνθσ Ρατρινόσ γεννικθκε ςτθν Αλεξάνδρεια και αποφοίτθςε από το Ρρακτικό Τμιμα τθσ Αμπετείου Σχολισ το 1963.
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Ηλιουπολίτιςα Μητέρα, Αθηναίεσ Κόρεσ
…..γράφει θ Ζφθ Χαλκιά-Μαλαχία
Θζμα: Ραιδικά και άλλα βιϊματα από τθν Αίγυπτο που διαμόρφωςαν απόψεισ και κζςεισ ηωισ.
Αυτζσ προςπάκθςα να μεταφζρω ςτισ Ακθναίεσ κόρεσ μου. Επιγραμματικά αναφζρω και αναλφω
ςτθ ςυνζχεια :
-Μυαλό ανοιχτό ςε ερεκίςματα και ακοφςματα .Ραιδιά ακοφγαμε ροκ, λάτιν αλλά και ουμ καλςοφμ. Κάποιοι
και όπερα. Χαίρομαι που θ Κζλλυ και θ Σόφθ ακοφνε και απολαμβάνουν διαφορετικά είδθ μουςικισ.
-υνφπαρξθ με το διαφορετικό. Ολοι κυμόμαςτε τουσ καλοφσ παιδικοφσ μασ φίλουσ, Μουςουλμάνουσ, Μαλτζηουσ, Γάλλουσ, Αρμζνιουσ. Οι κόρεσ μου ζχουν καλοφσ φίλουσ από Γαλλία, Βραηιλία, Αυςτρία, Αυςτραλία, Ρολωνία, Αμερικι, ουμανία.
-Να ακοφμε τουσ άλλουσ με υπομονι .Θυμάμαι κάποιουσ ςτο ςχολείο που αρζςκονταν ςτον μονόλογο και ςε
δογματικζσ κζςεισ. Δεν άκουγαν, ςε διζκοπταν, δεν είχαν τθν ευγζνεια να ακοφςουν μια διαφορετικι άποψθ κι
ασ μθν ςυμφωνοφςαν. Κρίμα γι αυτοφσ διότι πιςτεφω ότι δεν ζκαναν ποτζ πραγματικοφσ φίλουσ. Νομίηω κατάφερα να μεταδϊςω ςτισ κόρεσ μου «να ακοφνε».
- Σαπεινότθτα. Να κάνεισ παρζα, να πιείσ ζνα ουηάκι , ζνα καφζ με τον φιλόςοφο ψαρά ςτο νθςί, τον κουλτουριάρθ φοφρναρθ του χωριοφ, το ονειροπόλο γκαρςόνι που μαηεφει χριματα για να ταξιδζψει ςτθν Αλάςκα,
τον καλοςυνάτο καφετηι ςτο Καρπενιςι που ςου εξθγεί υπομονετικά πϊσ κα φκάςεισ ςτο χιονοδρομικό. Kάτι
όμορφο κα πάρεισ από αυτοφσ και κα χαμογελάσ όταν τουσ ςκζφτεςαι. Στο νου μου ζρχεται ο ‘Αχμεντ, ο
«μπουάπθσ» μασ ςτθν Θλιοφπολθ και το γεφμα τθσ μολοχίασ που απολαμβάναμε με τθν οικογζνειά του ςτθ ταράτςα. Και ςε αυτόν το τομζα νομίηω κάτι κατάφερα, ςίγουρα και με τθ βοικεια του αγαπθμζνου Ντίνου.
-Απζχκεια για τουσ ςνόμπ, με «ρθχι» προςωπικότθτα αλλά με χριματα (δυςτυχϊσ είναι το «κουςοφρι» κάποιων Αιγυπτιωτϊν που ζχω γνωρίςει – ευτυχϊσ ολίγων -). Πλοι μασ ζχουμε κάποια βιϊματα από τζτοιουσ τφπουσ. Οι κόρεσ μου γίνονται «λαγοί» όταν τουσ ςυναντοφν.
- Θαυμαςμό για τον αυτοδθμιοφργθτο ειδικά τον «ξεριηωμζνο» τον μαχθτι. Εκείνον/εκείνθ που ζηθςαν πολφ
δφςκολα παιδικά χρόνια ςτο Κάιρο πάλεψαν και πρόκοψαν. Ζχουμε τα παραδείγματα παιδικϊν φίλων από τα
ςχολεία μασ ςτο Κάιρο και Θλιοφπολθ. Ξεκίνθςαν από το μθδζν, και πρόκοψαν χάρθ ςτο πείςμα τουσ, τθν εργατικότθτα, το φωτεινό μυαλό τθν καρτερία ςτα δφςκολα και τθν προςδοκία για τα όμορφα που ζρχονται. Οι κόρεσ
μου χαίρονται να ακοφνε και να ξανακοφνε αυτζσ τισ ιςτορίεσ. Εξάλλου κι θ μαμά κάτι…ζκανε με τόλμθ και αυτοπεποίκθςθ. Στα 19 πιρα τθ ηωι μου ςτα χζρια μου κι ζφυγα για το Λοφξορ. Ιταν το ξεκίνθμα μιασ ανοδικισ πορείασ που με οδιγθςε ςτθν Ελλάδα το 1965 όπου βίωςα προςωπικι και οικογενειακι ευτυχία.
-Παρότρυνςθ να μάκουν πολλζσ ξζνεσ γλϊςςεσ, όπωσ τα Ελλθνόπουλα τθσ Αιγφπτου, ϊςτε να νιϊκουν άνετα
όταν ζρχονται ςε επαφι με άλλεσ εκνικότθτεσ. Θ επαφι με ξζνουσ πολίτεσ μπορεί να ςυμβάλει και ςτθ δθμιουργία υπζροχων ςχζςεων. Ραράδειγμα θ προςωπικι εμπειρία μου. Οι καλφτεροι φίλοι μου είναι Γάλλοι. Τουσ γνϊριςα πριν 40 χρόνια ςε ζνα νθςάκι του Αιγαίου όταν χρειάςτθκαν διερμθνζα ςτο αγροτικό ιατρείο του χωριοφ για
ζνα πρόβλθμα υγείασ τθσ κόρθσ τουσ. Από τότε είμαςτε αχϊριςτοι. Είναι πάντα κοντά μου ςτισ μεγάλεσ χαρζσ
αλλά και ςτισ πολφ δφςκολεσ ςτιγμζσ τθσ ηωισ μου. Οι κόρεσ μου τουσ λατρεφουν. Αν δεν μιλοφςα Γαλλικά δεν κα
είχα τθν ευκαιρία να ηιςω μια μεγάλθ και ουςιαςτικι φιλία. Χαίρομαι που οι κόρεσ
μου ςυνεχίηουν αυτι τθν πορεία και με τα παιδιά τουσ.
-Κοινωνικότθτα και κοςμοπολίτικο πνεφμα. Είναι όμορφο να νιϊκεισ πολίτθσ του
κόςμου, να ταξιδεφεισ, να ανακατεφεςαι με διαφορετικοφσ ανκρϊπουσ, διαφορετικζσ κουλτοφρεσ. Από νωρίσ άρχιςα να φιλοξενϊ ςτο ςπίτι μασ ςτθν Κθφιςιά παιδάκια από Βραηιλία, Γαλλία, Αυςτραλία, Αυςτρία, Αγγλία. Ο Χζνρικ, θ Σεςίλ, ο Τηίμυ, θ
Λουςίλ, ο Μανόλο ζδωςαν χρϊμα ςτθν κακθμερινότθτά μασ όςεσ θμζρεσ ηιςαμε
μαηί. Οι κόρεσ μου κοιτάηουν με μεγάλθ ςυγκίνθςθ τισ φωτογραφίεσ από εκείνθ τθν
εποχι κι ασ ζχουν περάςει πάνω από 30 χρόνια. Χαίρομαι γι αυτό.
Να είςτε όλοι καλά, να ονειρεφεςτε, να ταξιδεφετε, ζςτω και νοερά. Το ταξίδι μετράει, όχι θ Λκάκθ……
Θ Ζφθ Χαλκιά-Μαλαχία μακιτευςε ςτθν Μελαχροίνειο και ςτθν Αχιλλοποφλειο Σχολι από όπου
αποφοίτθςε το 1962.
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Αιγυπτιώτικοσ Σύποσ : 150 χρόνια ζωήσ
…..γράφει θ Μαρία Αδαμαντίδου, απόφοιτοσ 1967
Σιμερα που ζχουμε κακομάκει να πατάμε ζνα-δφο πλικτρα ςτο τάμπλετ ι τον υπολογιςτι
και να ζχουμε ςτθ διάκεςι μασ δεκάδεσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ, και το desktop publishing είναι κζμα ρουτίνασ,
είναι φυςικό να δυςκολευόμαςτε να φανταςτοφμε πόςο επίπονθ ιταν θ υπόκεςθ τθσ ενθμζρωςθσ ςε μακρινζσ
εποχζσ. Στα 1870 ι ςτα 1900, θ πλθροφόρθςθ του κοινοφ δεν γινόταν παρά μόνο μζςω του Τφπου, οι δε εφθμερίδεσ διανζμονταν ςυνικωσ κάκε εβδομάδα, τυπωμζνεσ μετά από πολφπλοκεσ διαδικαςίεσ ςε ζνα κομμάτι χαρτί.
Να ςθμειϊςουμε ότι οι ςελίδεσ που ζβλεπε ο αναγνϊςτθσ ιταν προϊόντα μεγάλου μόχκου και… χειροτεχνίασ; Θ
ςτοιχειοκεςία των μεταλλικϊν ςτοιχείων —γράμμα γράμμα, τόνο τόνο, γραμμι γραμμι, ςτιλθ ςτιλθ— γινόταν
με το χζρι, ακόμα και μζχρι τισ δεκαετίεσ του 1950 και φςτερα. Ακόμθ πιο χρονοβόρα και κουραςτικι ιταν θ ολόπρωτθ φάςθ: θ ςυλλογι τθσ κάκε μίασ πλθροφορίασ. Πχι όπωσ είναι θ νόρμα ςιμερα, δθλαδι ςχετικά εφκολα,
αφοφ με το πάτθμα μερικϊν πλικτρων ζχουμε ςτθν οκόνθ μασ πακτωλό πλθροφοριϊν. Τότε γινόταν με… τα πόδια, για επιτόπου επαφζσ με τουσ υπευκφνουσ και φςτερα επιςτροφι ςτα γραφεία για το γράψιμο τθσ είδθςθσ.
Ζτςι επίπονα και αργόρυκμα προζκυψαν ςπουδαίεσ εφθμερίδεσ όπωσ ο «Ταχυδρόμοσ», θ «Ομόνοια», το
«Κάιρον», ο «Χρόνοσ», θ «Εφθμερίσ», το «Φωσ», από εξαιρετικοφσ δθμοςιογράφουσ, εργάτεσ τθσ πζνασ όπωσ οι
Δ. Οικονομόπουλοσ, Γ. Τινιοσ, Λ. Μπεκάνθσ, Ντ. Κουτςοφμθσ, Στ. Ρατζρασ κ.ά. Γφρω ςτα 400 υπολογίηεται να είναι τα αιγυπτιϊτικα ζντυπα (εφθμερίδεσ, περιοδικά, θμερολόγια κ.ά.) που είδαν το φωσ τθσ θμζρασ, αρχίηοντασ
από το 1862 με τθν «Αίγυπτο» και φκάνοντασ ωσ τα ςιμερα με τισ κοινοτικζσ εκδόςεισ «Νζο Φωσ» και
«Αλεξανδρινόσ Ταχυδρόμοσ». Θ πορεία και θ προςφορά των αιγυπτιωτϊν δθμοςιογράφων παίρνει ακόμθ μεγαλφτερθ ςθμαςία αν ςκεφκεί κανείσ ότι αρκετά ζντυπα ιςαν ανϊτερα αυτϊν που εκδίδονταν ςτθν Ελλάδα, μάλιςτα ςε οριςμζνα πρωτοδθμοςίευςαν κείμενά τουσ μεγάλα ονόματα των ελλθνικϊν γραμμάτων.
Τουσ πρωτοπόρουσ αυτοφσ δθμοςιογράφουσ τίμθςε με εκδθλϊςεισ ςτο Κάιρο και τθν Αλεξάνδρεια ςτισ 27
και 29 Νοεμβρίου αντίςτοιχα, θ ιςτοςελίδα Pyramis News του Νίκου Κάτςικα, προςκαλϊντασ τον Γεν. Γραμματζα
Ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ Ελ. Κρζτςο, τον ειδικό ςφμβουλο Γ. Φλωρεντι, τον δ/ντι τθσ «Εφθμερίδασ των Συντακτϊν» Ν. Βουλζλθ και τθν υπογράφουςα, οι οποίοι μιλιςαμε για διάφορεσ πτυχζσ τθσ ιςτορίασ του αιγυπτιϊτικου Τφπου.
Λεπτομζρειεσ για το ποιοσ είπε τι κα βρείτε ςτο www.pyramisnews.gr (κλείνει φζτοσ δφο χρόνια με ιδρυτιδιευκυντι τον δραςτιριο Kάτςικα), εγϊ απλϊσ κα ςθμειϊςω, μιασ και εντρφφθςα ςτο κζμα των ςατιρικϊν εντφπων, ότι οι δφο ςθμαντικότερεσ ςατιρικζσ εφθμερίδεσ, ο ζμμετροσ «Αςμοδαίοσ» του Τθλζμαχου Τςιχλάκθ και θ
«Σφίγξ» του Κϊςτα ωμάνου, εκδίδονταν ςτθν Θλιοφπολθ και ςτο Κάιρο αντίςτοιχα. Τελειϊνοντασ, οφείλω να
αναφζρω (μολονότι θ ίδια αποφεφγει επιμελϊσ να το κάνει) ότι θ εκδιλωςθ «150 χρόνια Αιγυπτιϊτικου Τφπου»
υπιρξε ιδζα τθσ παλαιάσ Καϊρινισ και Αχιλλοπουλίνασ Καίτθσ Μπελεφάντθ-Σοφιανοφ, θ οποία και τθν ςτιριξε με
ενκουςιαςμό, ενϊ παράλλθλθ υποςτιριξθ προςζφεραν οι ελλθνικζσ κοινότθτεσ Καΐρου και Αλεξανδρείασ, και οι
διπλωματικζσ μασ αρχζσ.
Θ Μαρία Αδαμαντίδου-Κουτρουμπάκθ γεννικθκε ςτο Κάιρο, φοίτθςε ςτο Αχιλλοποφλειο και τθν Αμπζτειο
και ςποφδαςε Αγγλικι Λογοτεχνία ςτο Αμερικανικό Ρανεπιςτιμιο Καΐρου. Δθμοςιογράφοσ με ςταδιοδρομία ςτον
περιοδικό Τφπο, ςυγγραφζασ και ιςτορικι ερευνιτρια, ζχει εκδϊςει βιβλία, φωτογραφίςει ελλθνικοφσ χϊρουσ
τθσ Αιγφπτου και ςυςτιςει αιγυπτιϊτικο αρχείο.
Βιογραφικό τθσ Μαρίασ δθμοςιεφτθκε ςτο τεφχοσ 3 του 2015
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Οι αναγνώςτεσ μασ γράφουν
Τθν φωτογραφία μασ ζςτειλε ο Αμπετειανόσ Γιάννθσ Κογκουλζρθσ που ηει μόνιμα ςτθν
Ελβετία. Είναι από μία εκδρομι τθσ Βϋ Γυμναςίου τον Απρίλιο του 1959 ςτο Barrage. Μασ ηθτά
το επϊνυμο του μακθτι που διακρίνεται ςτθν
φωτογραφία με ερωτθματικό. Αριςτερά του
είναι ο Γιάννθσ και δεξιά το τρίο Α. Καπνουλάσ,
Λ. Χαλάσ και Λ. Αγγελισ. Πποιοσ αναγνωρίηει
τον μακθτι παρακαλοφμε να ςτείλει τα ςτοιχεία του ςτον Κάδμο.
From: Hero Vlassopoulou
Sent: Wednesday, October 28, 2015 11:29 AM
To: Αμπζτειοσ ΣΑΕ
Subject: ΚΑΔΜΟΣ τεφχοσ 4 - Οκτϊβριοσ 2015
Κερμζσ ευχαριςτίεσ εκ μζρουσ όλθσ τθσ οικογενείασ ςτον Ρρόεδρο του Συλλόγου κ. Νικόλα Βαδι και ςτον Αρχιςυντάκτθ κ. Λάκθ Ρεηά για τον τελευταίο αποχαιρετιςμό ςτον αδελφό μου Ράνο Bλαςςόπουλο.
Συγχαρθτιρια ςτθν ςυντακτικι επιτροπι και όλουσ τουσ ςυνεργάτεσ για το νζο τεφχοσ 4 - Οκτϊβριοσ 2015.
Τζλοσ, ςασ ςτζλνω τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ φίλου Αιγυπτιϊτθ που επικυμεί να λαβαίνει θλεκτρονικά τον Κάδμο: Κωνςταντίνοσ Τςουκάρθσ.
ΕΥΧΑΛΣΤΩ
Θρϊ Βλαςςοποφλου
From: zephyros
Date: 2015-10-04 13:28 GMT+03:00
Subject: Re: Fwd: Fwd: KADMOS 4 OKTΩΒΛΟΣ 2015
To: Evan Pezas
Αγαπθτζ Λάκθ,
Σ ευχαριςτϊ για τθν αποςτολι του Κάδμου. Κα ςου ζχω ζνα άρκρο ζτοιμο για το επόμενο τεφχοσ.
Thanks. Ηζφυροσ Καυκαλίδθσ.
ΥΓ : ςυγκινθτικά τα λόγια ςου για τον φίλο μασ τον Ράνο.
From: Leonidas Calogiros
Date: Mon, Oct 5, 2015 at 2:27 PM
Subject: KΑΔΜΟΣ 4ο ΤΕΥΧΟΣ
To: LAKIS Pezas
Λάκθ. Poli endiaferon to tefefteo tefhos tou Kadmou. Me kratisse toso emena oso ke tin Poppy aposholimenous
yia kampbosses ores. Nase kala esi ke oi sisergates sou.
Λ Ε Ω Ν Κ Α Λ Ο Γ Θ  Ο Σ, Λ Ο Ν Δ Λ Ν Ο
From: Barbara Tsepa
Date: 2015-10-09 8:31 GMT+03:00
Subject: Re: ΚΑΔΜΟΣ τεφχοσ 4 - Οκτϊβριοσ 2015
Μου άρεςε !! Ενθμερωτικό, ευκολοδιάβαςτο χωρίσ πολυλογίεσ, ζχει διάφορα κζματα για όλα τα γοφςτα. Ρεριμζνω το επόμενο. Καλι επιτυχία !
From: Costas Efrossynis
Date: 2015-10-05 8:06 GMT+03:00
Subject: ΚΑΔΜΟΣ Σελίδα 28
To: Pezas Evan Pezas
Καλθμζρα Λάκθ και Καλι Εβδομάδα. Ωραίο και ςυγκινθτικό. Κϊςτασ
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Ο κακθγθτισ Ηαφειριάδθσ ςε τάξθ του εμπορικοφ. Μάκθμα : Λογιςτικι

