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Δυο Λόγια από τον Ρρόεδρο, γράφει ο Νικόλαοσ Βαδισ
Χαιρετιςμόσ του Αρχιςυντάκτθ, γράφει ο Λάκθσ Πεηάσ
Οι αναγνϊςτεσ μασ γράφουν
Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, γράφει ο Πζτροσ Πθλαβάκθσ
Αιγυπτιϊτεσ γονείσ - Ακθναία Κόρθ, γράφει θ Μαριάνκθ Καφετηι Ραυτοποφλου
Συνζντευξθ ςτθν Ρζρςα Κουμοφτςθ: Γιάννθσ Σηουμζρκασ-Βάςω Πετροποφλου
«Νυχτιά», ποίθμα του Κϊςτα Φζρρθ
Κεματικά Ενκυμιματα από τα Αιγυπτιϊτικα Αγαπιματα, γράφει ο Λάμπροσ Μπενοβίασ
Βιβλία Αμπετειανϊν Πζρςα Κουμοφτςθ
Το ςκίτςο του Κάδμου, ςκιτςάρει ο ταφροσ Γεωργιάδθσ
Ο Σφνδεςμοσ Αιγυπτιωτϊν Ελλινων, γράφει ο Κϊςτασ Μιχαθλίδθσ
Ευχζσ από τθν παρζα τθσ Τετάρτθσ, γράφει ο Αντϊνθσ Πατρινόσ και Σόλθσ Παπαγεωργίου
Ζκκεςθ από το Λεφκωμα ΑϋΓυμνςίου 1956-57 (Γ. Κεοδωράκθ), από τον Σάκθ φακιανόπουλο-ΑϋΓυμναςίου
Θ εκπαίδευςθ των Ελλινων τθσ Αιγφπτου με τθ ςυνδρομι των μεγάλων ευεργετϊν, γράφει θ Βίλλυ Πολίτθ
Σελίδεσ από τισ αφιερϊςεισ το 1957 - ςτο λεφκωμα του Νίκου Ακαναςόπουλου
Ελλθνικι Ραράδοςθ-Ραραδοςιακοί χοροί –Δυτικι Μακεδονία, γράφει θ Καίτθ Μπαραμίλθ
Ρρόςκλθςθ για τθν Ρρωτοχρονιάτικθ Ρίτα
Το Άςτυ Αιγυπτιωτϊν ςτθν Κθφιςιά, γράφει ο Γιϊργοσ Οικονομίδθσ
Αμπετειανοί του εξωτερικοφ “en-famille”- Οικογζνεια Νικολάου Πολίτθ
Ambeteios on my mind”: 17 ερωτιςεισ ςτον Γαβριιλ Διαμαντι , γράφει θ Καίτθ Μπαραμίλθ
Ζκκεςθ από τον Κάδμο 1974, γράφει ο Γιϊργοσ Γράβαρθσ
Ζμμετρο Στιχουργικό ςκιτςάριςμα, γράφει ο Λάμπροσ Μπενοβίασ
Σαν τουσ Σωματοφφλακεσ, γράφει ο Χρίςτοσ Χριςτοφόρου
Θ Αμπζτειοσ ζβαηε και βάηει ακόμα ...καλάκια, γράφει ο Δθμιτρθσ Α. Καπαϊτηισ
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Ο ΚΑΔΜΟ 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 υλλόγου Αμπετείου χολισ.
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Δυο Λόγια από τον Πρόεδρο
……….γράφει ο Νικόλαοσ Βαδισ, απόφοιτοσ 1963

Αν ποφμε με ποιο μζροσ τθσ ηωισ μασ αςχολείται περιςςότερο ο «Κάδμοσ», μπορεί κανείσ να διερωτθκεί αν
ο Κάδμοσ μασ κυνθγά για γνϊςθ γεγονότων και προςϊπων ι αν τον κυνθγάμε για μάκθςθ από το πζραςμα αξιομνθμόνευτων ανκρϊπων.
Θ αλικεια είναι, ότι και τον κυνθγάμε και μασ κυνθγά πάντα από πραγματικό ενδιαφζρον για
τον Αιγυπτιωτιςμό! Αναμφιςβιτθτα ςτθν περιεκτικι του φλθ προθγείται αυτό που κζλουν να μάκουν ι να ακοφςουν οι επίλεκτοι… αναγνϊςτεσ του.
Μοναδικό του κίνθτρο είναι θ ζρευνα για τθν αλικεια μιασ ηωισ, που ωσ Αμπετειανοί Αιγυπτιϊτεσ τθν καταξιϊςαμε, μζςα απ’ όςα νιϊςαμε μ’ αυτά που κατορκϊςαμε. Απ’ τα γραφόμενά του, μζχρι και ςιμερα δείχνει
πωσ ςυλλαμβάνει ό, τι χρειάηεται και πιάνει το ςτόχο του, διότι αντιλαμβάνεται επαρκϊσ τισ αναπότρεπτεσ ανάγκεσ ςωςτισ πλθροφόρθςθσ και αχειραγϊγθτθσ … ενθμζρωςθσ μιασ πολυςιμαντθσ παροικίασ και ςχολισ
μασ, που άφθςε όνομα εντόσ τθσ Αφρικανικισ ιςτορίασ. Ερευνά αντικειμενικά το απόςταγμα ουςίασ τθσ Αιγυπτιωτικισ παρουςίασ εντόσ τθσ φιλόξενθσ Αφρικισ.
Βακφτεροσ ςκοπόσ του είναι με τα δικά του αμερόλθπτα κείμενα, να αγκαλιάηει όλα όςα τα ηιςαμε. Με τισ
διάφορεσ ενδιαφζρουςεσ αναφορζσ του μασ ςυναρπάηει. Και τοφτο διότι ξζρει να αγκαλιάηει παν ό,τι μασ εφοδιάηει με μνιμεσ που μασ αφοροφν, ςυνεγγίηοντασ αυτοφσ που αγαποφν τον Αιγυπτιωτικό πολιτιςμό· αυτοφσ που
κζλουν να μασ μελετοφν χωρίσ τίποτα να πλαςτογραφοφν.
Οι γιορτζσ των Χριςτουγζννων και τθσ Ρρωτοχρονιάσ δεν βρίςκουν όλουσ ςτθν ευτυχία και τθν άνεςθ . Γι’
αυτό, κακικον εκείνων που δεν ςτεροφνται είναι να βοθκιςουν τουσ αδελφοφσ τουσ να αρχίςουν με ευτυχία και
χαρά τον καινοφργιο χρόνο. Κακικον μασ ιδιαίτερα αυτζσ τισ μζρεσ είναι να βοθκιςουμε αυτζσ τισ Άγιεσ θμζρεσ,
ειδικά αυτζσ τισ δφςκολεσ εποχζσ που ηοφμε.

Για τθν καταβολι τθσ ςυνδρομισ ςασ......
Θ καταβολι τθσ ςυνδρομισ ςασ 15 ευρϊ ι δωρεάσ υπζρ του υλλόγου μασ μπορεί να γίνει με κατάκεςθ
ςτθν Σράπεηα Πειραιϊσ (αρ. λογαριαςμοφ :6577-126569-278, ι αρ. IBAN : GR8301715770006577126569278) ςτο
όνομα Πιερισ Δθμιτριοσ. ΠΡΟΟΧΘ : με τθν κατάκεςθ να αναφζρετε το όνομα ι τα ονόματα για τα οποία κατακζτετε. Μετά τθν κατάκεςθ ενθμερϊνετε τον Σαμία κ. Μ.Πιερι , τθλ 210 6840100 6932704820 ι και θλεκτρονικά
dpieris@gmail.com για τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ απόδειξθσ, θ οποία κα ςασ αποςταλεί αλλά και για τθ δθμοςίευςθ
τθσ χορθγίασ ςασ ςτον Κάδμο.
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Ο Χαιρετιςμόσ του Αρχιςυντάκτθ
……….γράφει ο Λάκθσ Πεηάσ
Και να φανταςτείτε ότι δεν πιγα εφζτοσ τον Δεκζμβριο για τισ γιορτζσ ςτθν Νζα Υόρκθ, όπωσ πζρυςι, γιατί
ζκανε πολφ κρφο εκεί! Τι κρφο είναι αυτό φίλοι και φίλεσ μου, αναγνϊςτεσ του ΚΑΔΜΟΤ! Το Λονδίνο ζχει υψθλότερεσ κερμοκραςίεσ από τθν Ακινα, αν είναι ποτζ δυνατόν! Εμείσ πάντωσ, ςτθ Συντακτικι Επιτροπι του ΚΑΔΜΟΤ,
ο Νικόλασ Βαδισ, θ Καίτθ, ο Μίμθσ, θ Λιδα και εγϊ, είμαςτε ςίγουροι ότι το τεφχοσ αυτό του περιοδικοφ ςασ κα
ςασ ηεςτάνει αρκετά. Αρκεί βζβαια να το διαβάςετε. Ριςτζψτε με, κα το χαρείτε!
Ρλικοσ τα άρκρα από Αμπετειανοφσ και όχι μόνο, για Αμπετειανοφσ και για Αιγυπτιϊτικουσ κεςμοφσ όπωσ
το Άςτυ των Αιγυπτιωτϊν ςτθν Κθφιςιά από τον πρόεδρό του για 25 ςυναπτά ζτθ, κ. Γιϊργο Οικονομίδθ και για
τον φνδεςμο Αιγυπτιωτϊν Ελλινων, τον δυνατό και καταξιωμζνο Σφνδεςμό μασ, από τον πρόεδρό του, κ. Κϊςτα
Μιχαθλίδθ.
Θ αγαπθτι μασ φίλθ και ςυνεργάτθσ του ΚΑΔΜΟΤ, Αμπετειανι τθσ νζασ γενιάσ, Πζρςα Κουμοφτςθ, ζχει μια
διπλι παρουςία ς ’αυτό το τεφχοσ. Το νζο τθσ βιβλίο, θ Ανκολογία τθσ Αραβικισ Ποίθςθσ, ζνα τεράςτιο ζργο που
τθσ πιρε δφο χρόνια να ολοκλθρϊςει, είναι ζτοιμο και ιδθ πωλείται ςτα βιβλιοπωλεία. Ππωσ πάντα θ Ρζρςα, γενναιόδωρθ με τα ζργα τθσ για τθν Αμπζτειο και τον ΚΑΔΜΟ, μασ επζτρεψε να αναδθμοςιεφςομε τθν ςυνζντευξθ
που πιρε από τθν διευκφντρια τθσ Αμπετείου ςτθν Θλιοφπολθ, κ. Βάςω Πετροποφλου και του ςυηφγου τθσ, του κ.
Γιάννθ Σηουμζρκα, κακθγθτι και ςφμβουλο του Λδρφματοσ Αμπετείου χολισ, από το λογοτεχνικό περιοδικό
FRACTAL. Το δυναμικό ηεφγοσ Ρετροποφλου-Τηουμζρκα είχα τθν χαρά και τθν τιμι να γνωρίςω ςτθν Ακινα το καλοκαίρι και ζμεινα με τισ καλλίτερεσ εντυπϊςεισ και από τουσ δφο. Τον κ. Τηουμζρκα δε, γνωρίςατε όςοι ιςαςταν
μαηί μασ ςτθν ωραία εκδιλωςθ, για τα 20 χρόνια του Συλλόγου μασ, όπου μασ παρουςίαςε τα ςχζδια του για το
χορόδραμα που ετοιμάηουν οι μακθτζσ τθσ Αμπετείου, ςτθν Όπερα του Καΐρου, βαςιςμζνο ςτθν τραγωδία
«Ελζνθ» του Ευριπίδθ. Στθν Ευριπίδειο αυτι τραγωδία θ ωραία Σπαρτιάτιςςα δεν κλζβεται από τον Ράρθ, πρίγκιπα τθσ Τροίασ, αλλά ερωτεφεται ζναν Φαραϊ, πάει μαηί του ςτθν Νειλοχϊρα και γίνεται, αυτομάτωσ, θ πρϊτθ Ελλθνίδα….. Αιγυπτιϊτιςςα!
Γνωρίηετε καλά τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ; Εγϊ ομολογϊ ότι μπερδεφομαι με τθν τεράςτια γραφειοκρατία
των Βρυξελλϊν και τα αμζτρθτα παρακλάδια τθσ . Ο Αμπετειανόσ Πζτροσ Πθλαβάκθσ ’62, μασ τθν αναλφει και μασ
εξθγεί τα μζςα και τα ζξω τθσ μεγάλθσ αυτισ Ευρωπαϊκισ Αυτοκρατορίασ που μασ καταδυναςτεφει τα τελευταία
αυτά χρόνια.
Ο ΚΑΔΜΟ του Λανουαρίου είναι χαρμόςυνα ςτολιςμζνοσ για τα Χριςτοφγεννα και τθν Ρρωτοχρονιά, αλλά
και με ωραιότατεσ φωτογραφίεσ από το Κάιρο του Αμπετειανοφ λάτρθ τθσ Αιγφπτου Φοίβου Κυριακοφ ’66, που
επιςκζφτθκε πρόςφατα το Κάιρο. Του προτείναμε να τισ δθμοςιεφςουμε ςτον ΚΑΔΜΟ και δζχτθκε με χαρά, κα τισ
δείτε ςτισ ςελίδεσ 2, 31 και 32 του περιοδικοφ μασ. Θ Στιλθ Αιγυπτιϊτεσ γονείσ, Ακθναία κόρθ ζχει τθν χαρά να
φιλοξενιςει τθν κόρθ του φίλου Αμπετειανοφ Δθμιτρθ Καφετηι '62. Θ Μαριάνκθ Καφετηι εντυπωςιάηει με ζνα
άρκρο τθσ, όλο αγάπθ για τουσ Αιγυπτιϊτεσ, το Κάιρο, τθν γιαγιά τθσ και τουσ γονείσ τθσ. Θ γιαγιά τθσ Μαριάνκθσ,
θ Θλιουπολίτιςςα «dame extraordinaire», Μαριάνκθ Πατζρα Χειρίδου και θ μθτζρα μου Ζλλθ ιταν μαηί ςτο ωματείο Μαρία Αιγυπτία ςτθν Θλιοφπολθ και αφιζρωναν ζνα μεγάλο μζροσ από τον ελεφκερο χρόνο τουσ για τουσ
ςκοποφσ του γνωςτοφ αυτοφ φιλανκρωπικοφ Σωματείου τθσ Θλιοφπολθσ. Θ νεαρι Μαριάνκθ, από τα νζα και
πολλά υποςχόμενα πρόςωπα τθσ πολιτικισ μασ ηωισ, πιρε πολλά από τα χαρίςματα και τθν προςωπικότθτα τθσ
γιαγιάσ τθσ. Να τθν χαίρεςαι Δθμιτρθ.
Σασ άρεςε θ Χριςτουγεννιάτικθ κάρτα του υλλόγου μασ; Και εμζνα πάρα πολφ. Το ςκίτςο είναι βαςιςμζνο
ςε προςωπικζσ μου αναμνιςεισ από ωραίεσ δεξιϊςεισ τισ μζρεσ των Χριςτουγζννων ςε μία φιλικι ζπαυλθ, δίπλα
ςτθν Γκίηα, ςτισ Ρυραμίδεσ, όπου Χριςτιανοί, Μουςουλμάνοι και Εβραίοι καλεςμζνοι περνοφςαν ωραία, αδελφικά
και μονοιαςμζνα και γλεντοφςαν με το δικό τουσ ανεπανάλθπτο Καϊρινό μπρίο. Τα ςυγχαρθτιρια ςτον ςκιτςογράφο μασ ταφρο Γεωργιάδθ ιρκαν από παντοφ. Νομίηω ότι ο ΚΑΔΜΟ του ζφερε γοφρι. Τα ςκίτςα του τϊρα δθμοςιεφονται ςτθν εφθμερίδα των Ακθνϊν ΔΘΜΟΚΡΑΣΛΑ. Και εισ ανϊτερα αγαπθτζ μασ Σταφρο, και ςτθν
….ΚΑΚΘΜΕΡΛΝΘ! Εξίςου πρωτότυπθ θ κάρτα τθσ παρζασ τθσ Τετάρτθσ που επιμελοφνται με αφοςίωςθ και τζλεια
οργάνωςθ οι ςυμμακθτζσ μου Αντϊνθσ Ρατρινόσ '63 και Τόλθσ Ραπαγεωργίου '63.
Θ τακτικι μασ ςυνεργάτθσ, Αμπετειανι Βίλλυ Πολίτου Ηουζ ‘92, κόρθ και αδελφι Αμπετειανϊν, νομικόσ το
επάγγελμα, είναι μια πολυγραφότατθ και αφοςιωμζνθ ςυγγραφζασ βιβλίων ιςτορικισ ςθμαςίασ για τισ Κοινότθτεσ
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και ςωματεία του Αιγυπτιϊτθ Ελλθνιςμοφ. Θ Βίλλυ, με μακροχρόνια υπθρεςία ςτθν Αμπζτειο και τθν Ελλθνικι
Κοινότθτα Καΐρου, ξεκινά, από το τεφχοσ αυτό, μια ςειρά από άρκρα για τθν εκπαίδευςθ των Ελλινων ςτθν Αίγυπτο με τθν ςυνδρομι των μεγάλων Ελλινων Ευεργετϊν και τθσ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ.
«Ενκυμοφ και μθ λθςμόνει, πίνε τςάι με λεμόνι, βοφτα κι ‘ζνα κουλουράκι να κυμάςαι το Λαλάκθ ι Μαιράκι ι Καιτάκι». Τι ςασ κυμίηει αυτό το ποιθματάκι; Σωςτά, ναι τα Λευκϊματα τθσ παιδικισ μασ θλικίασ ςτο Δθμοτικό. Θ παιδικι φίλθ μου θ Ζφθ Χαλκιά Μαλαχία ‘62, από τισ ωραιότερεσ γιαγιάδεσ των Βορείων Ρροαςτίων, μου
ζςτειλε ζνα μζιλ που ζλαβε από ζναν ςυμμακθτι τθσ ςτο Δθμοτικό τθσ Μελαγχροινείου, τον Νίκο Ακαναςόπουλο,
πριν από 60 χρόνια με ςαρωμζνεσ ςελίδεσ από το Λεφκωμά του. Θ ιδζα μου ιρκε αμζςωσ για μια νζα ςτιλθ ςτον
ΚΑΔΜΟ όπου κα δθμοςιεφομε τισ καλλίτερεσ αφιερϊςεισ από τα Λευκϊματα τθσ παιδικισ μασ θλικίασ. Θ πρϊτθ
ςτιλθ είναι ςτο τεφχοσ αυτό με τθν άδεια του Νίκου Ακαναςόπουλου που τον ευχαριςτοφμε. Ρεριμζνουμε τθν
ςυμμετοχι όλων ςασ.
Αυτά και άλλα πολλά ζχει ο ΚΑΔΜΟ του Λανουαρίου 2017, όπωσ ζνα ποιθματάκι του Αμπετειανοφ και πολυτάλαντου Κϊςτα Φζρρθ ’53, μία ζκκεςθ ιδεϊν του αλθςμόνθτου φίλου μασ Κϊςτα Γιάννιτςα ’62, ενόσ πραγματικοφ πατρίκιου τθσ μικρισ μασ Καϊρινισ κοινότθτασ, τα Κεματικά Ενκυμιματα και Αιγυπτιϊτικα Αγαπιματα του
αξιαγάπθτου κακθγθτι-ποιθτι τθσ Αμπετείου ςτθν Θλιοφπολθ Λάμπρου Μπενοβία ’60, τουσ Ραραδοςιακοφσ χοροφσ τθσ Καίτθσ Μπαραμίλθ’67, τισ 17 ερωτιςεισ, ςφνκεςθ τθσ Μαρίασ Αδαμαντίδου-Κουτρουμπάκθ, τισ κάνει
θ Καίτθ ς' αυτό το τεφχοσ ςτον διακεκριμζνο Αμπετειανό κακθγθτι ςτο Ρανεπιςτιμιο του Ρειραιά Γαβριιλ Διαμαντι ' 52, μια αναδθμοςίευςθ άρκρου από τον Κάδμο του 1974 του Γιϊργου Γραβάρθ ’75, για τον Εμίλ Ηάτοπεκ,
μια ανάμνθςθ από το 1949 του Καναδοφ Αμπετειανοφ μασ φίλου από το Μόντρεαλ Χρίςτου Χριςτοφόρου ’50, και
το με πολλι αγάπθ γραμμζνο άρκρο του αγαπθτοφ ςε όλουσ μασ Δθμιτρθ Καπαϊτηι ’55, που κάκε φορά που τον
βλζπω φαίνεται νεότεροσ, για το άκλθμα του μπάςκετ ςτθν Αμπζτειο, ςε τρεισ διαφορετικζσ δεκαετίεσ με φωτογραφίεσ από το αρχείο τθσ Μαρίασ Αδαμαντίδου-Κουτρουμπάκθ ‘67.
Φίλοι και φίλεσ μου, τθν τελευταία φορά που ζλαβα ζνα ποίθμα νομίηω ιμουν ακόμα πρωτοετισ ςτο Ρανεπιςτιμιο και ιταν από μια φοιτιτρια τθσ Αγγλικισ λογοτεχνίασ. Μετά από πολλά χρόνια ζλαβα τισ προάλλεσ ζνα
χειρόγραφο αφιζρωμα, με πολφ διαφορετικό περιεχόμενο βζβαια από τον ποιθτι και κακθγθτι τθσ Αμπετείου,
τον κ. Λάμπρο Μπενοβία. Μετά από επιμονι του εκδότθ του Κάδμου, κ. Νικόλα Βαδι, ςασ το παρουςιάηομαι ςτθν
ςελίδα 28. Τιμι μου κ. κακθγθτά, ςασ ευχαριςτϊ.
…Και μθν ξεχάςετε, αγαπθτοί μασ αναγνϊςτεσ να δθλϊςετε ςυμμετοχι για τον χορό και το κόψιμο τθσ πίτασ ςτον Μίμθ Πιερι ’62, και να το κάνετε ςωςτά, παρακαλϊ, ακολουκϊντασ τισ ακριβείσ οδθγίεσ του τελειομανι
μασ ταμία. Ππωσ γνωρίηετε, ο Μίμθσ αγχϊνεται εφκολα!
Καλι Χρονιά φίλοι και φίλεσ μασ, καλό χειμϊνα και να είςτε ςίγουροι ότι ζρχονται καλλίτερεσ μζρεσ.
Μθν ξεχνάτε ποτζ ότι ο Κεόσ είναι Ζλλθνασ…. απλϊσ μασ δοκιμάηει. Καλό διάβαςμα.

Οι Αναγνϊςτεσ μασ γράφου

Αγαπθτζ μου Λάκθ, ο Κάδμοσ του Λουλίου που μου ζςτειλεσ ιταν καταπλθκτικόσ. υγχαρθτιρια ςε όλθ τθν υντακτικι επιτροπι του Κάδμου και ςτα μζλθ του Δ του υλλόγου Αμπετείου χολισ που βγάηουν ζνα τόςο ενδιαφζρον, πολυποίκιλο και καλοςχεδιαςμζνο περιοδικό. τον χαιρετιςμό ςου μου κφμθςεσ το ιςτορικό βιβλιοπωλείο ΕΣΛΑ ςτθν Πλατεία Κλαυκμϊνοσ όπου και εγϊ πιγαινα όταν ιμουν ςτθν Ακινα να προμθκευτϊ βιβλία που δεν είχαν ζρκει ακόμα ςτο
Κάιρο. Σο χρονογράφθμά ςου για το Hier Encore του Aznavour πολφ a propos. Ναι, ζχεισ δίκιο, το ίδιο περίπου ςυνζβθ και
ςε μζνα. Θ ςτιλθ Αμπετειανοί ςτο εξωτερικό "En famille" είναι μια πολφ καλι ιδζα και μπράβο ςασ που τθν κακιερϊςατε
ωσ μόνιμθ παρουςία ςτον Κάδμο. Σο βιβλίο του Γιοβάνου, του φίλου μου του Ρίκου, που το παρουςιάςατε το διάβαςα και
μου άρεςε πάρα πολφ.
Ελπίηω να τα ποφμε και από κοντά το καλοκαίρι ςτθν Ακινα και εφχομαι να ςυνεχίςετε τθν ζνδοξθ ιςτορία του
Κάδμου.
Χαιρετιςμοφσ από το Μόντρεαλ του Καναδά Μάνοσ Χρθςτοφίδθσ, απόφοιτοσ 1950..
Αγαπθτά παιδιά,
ε καμία άλλθ γλϊςςα δεν αναφερόμαςτε ςτουσ ςυνανκρϊπουσ μασ με τον όρο « παιδιά » μιλϊντασ ςοβαρά, εκτόσ ςτα ελλθνικά.
Ασ μθν ξεχνάμε τον Αιγφπτιο Λερζα που είπε ςτον όλωνα : « Εςείσ οι Ελλθνεσ είςτε πάντοτε παιδιά »!
Θ χκεςινι εκδιλωςθ ςτο .Α.Ε για το 20 χρόνια του υλλόγου Αμπετείου χολισ, ιταν μεγαλειϊδθσ! Ζνα κατόρκωμα περιςςότερο από μία επιτυχία.
Δεν ιμουν παρϊν το 1996, αλλά ιμουν παρϊν το 2016 κι’ ελπίηω να ξαναβρεκοφμε το 2026 με τθν ίδια ενζργεια
και τον ίδιο ενκουςιαςμό.
Όςοι ακοφνε ςτο περιβάλλον μου γι ’αυτζσ τισ ςυναντιςεισ μζνουν άφωνοι…
Γεια ςασ παιδιά και ςτο επανιδείν. Γιϊργοσ Δζλφθσ - Κουςανζλλοσ απόφοιτοσ 1964.
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Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
…….γράφει ο Πζτροσ Πθλαβάκθσ, απόφοιτοσ 1962
Ο Ρζτροσ Ρθλαβάκθσ γεννικθκε ςτο Κάιρο. Τθν δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ του ζλαβε ςτθν Αμπζτειο
Σχολι από όπου απεφοίτθςε το 1962 (πρακτικό).
Σποφδαςε ςτο Εκνικό Μετςόβιο Ρολυτεχνείο από όπου ζλαβε δίπλωμα χθμικοφ μθχανικοφ και εν ςυνεχεία ςτο Imperial College του Ρανεπιςτθμίου του Λονδίνου από όπου ζλαβε διδακτορικό τίτλο.
Διετζλεςε υψθλόβακμο ςτζλεχοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςτισ Βρυξζλλεσ, ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Ζρευνασ. Συγχρόνωσ δίδαξε ςτθ Ρολυτεχνικι Σχολι του Université libre de Bruxelles.
Στθν πολφχρονθ κθτεία του εκπροςϊπθςε τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςε διάφορεσ αποςτολζσ ςε πολλά Κράτθ Μζλθ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κακϊσ επίςθσ και ςτο Διεκνι Οργανιςμό Ενζργειασ (ΔΟΕ), ςτισ ΘΡΑ και ςτθ ωςία.
Υπιρξε Μζλοσ του Λδρυτικοφ Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Κζντρου Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ (ΚΑΡΕ) ωσ εκπρόςωποσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.
Επζςτρεψε ςτθν Ελλάδα το 2003 και διορίςκθκε ςτθ βακμίδα του Κακθγθτι πρϊτα ςτο Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο
Κεςςαλονίκθσ και εν ςυνεχεία ςτο Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ από όπου εν τζλει ςυνταξιοδοτικθκε ωσ Ομότιμοσ
Κακθγθτισ. Διετζλεςε Αντιπρόεδροσ του Τμιματοσ Μθχανολόγων Μθχανικϊν και Λδρυτισ του εργαςτθρίου « Διαχείριςθσ
Ενεργειακϊν Συςτθμάτων και Ενεργειακισ Ρολιτικισ » .
Ζλαβε πολλζσ τιμθτικζσ διακρίςεισ μεταξφ των οποίων το Rudolf Lessing Medal (για το διδακτορικό του ςτο Imperial
College), το Robert Schuman Medal (Ευρωπαϊκι Ζνωςθ) και Ρλακζτα Τιμισ Ζνεκεν για τθν προςφορά του ςτο Ρανεπιςτιμιο
Δυτικισ Μακεδονίασ. Είναι μζλοσ τθσ Ακαδθμίασ Επιςτθμϊν τθσ Νζασ Υόρκθσ και μζλοσ τθσ Επιτροπισ Ενζργειασ τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν.
Είναι παντρεμζνοσ με τθν Οφλα Ρθλαβάκθ και ζχει ζνα γιο τον Ραφλο.
_______________________________________________________________________________________________

Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ) είναι μια πολιτικι και οικονομικι ζνωςθ 28 Κρατϊν Μελϊν. Είναι θ μεγαλφτερθ
οντότθτα ςτον κόςμο με περιςςότερουσ από 500 εκατομμφρια κατοίκουσ. Οι πολίτεσ του κάκε Κράτουσ Μζλουσ
είναι ςυγχρόνωσ και πολίτεσ τθσ Ζνωςθσ, ζχουν δθλαδι τθ δυνατότθτα μεταξφ άλλων, να μετακινοφνται και να
διαμζνουν ελεφκερα ςτο ζδαφοσ των υπολοίπων Κρατϊν Μελϊν.
Αλλά το μεγαλφτερο αγακό που μασ ζχει προςφζρει θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ) είναι θ ειρινθ. Μετά τον 2ο
Ρ.Ρ., οι θγζτεσ τθσ Γθραιάσ Θπείρου αντιλιφκθκαν πωσ μόνο μια ενωμζνθ Ευρϊπθ είναι ςε κζςθ να διαςφαλίςει
τθν ειρινθ και να οδθγιςει ςτθν οικονομικι αναςυγκρότθςθ τθσ Ευρϊπθσ.
Με γνϊμονα αυτά, ζξι χϊρεσ, τα λεγόμενα ιδρυτικά Κράτθ Μζλθ (Γαλλία, Ομόςπονδθ Δθμοκρατία τθσ Γερμανίασ, Βζλγιο, Λταλία, Λουξεμβοφργο και Κάτω Χϊρεσ) υπζγραψαν ςτο Ραρίςι ςτισ 18 Απριλίου 1951 τθ Συνκικθ
τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ Άνκρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ).
Μπορεί να ειπωκεί, ότι αρχικά θ Συνκικθ ΕΚΑΧ ιταν μια μάλλον πολιτικι κοινότθτα, με ςκοπό τθν κατανομι των πόρων άνκρακα και χάλυβα παρά μια οικονομικι κοινότθτα. Ο κφριοσ ςτόχοσ τθσ ΕΚΑΧ, ιταν θ ςυμφιλίωςθ των πρϊθν εχκρϊν, Γερμανίασ και Γαλλίασ, μζςω τθσ ελεφκερθσ κυκλοφορίασ άνκρακα και χάλυβα, υλικά αναγκαία για τον πόλεμο.
Αργότερα οι «ζξι» απεφάςιςαν να επεκτείνουν τθν κοινι αγορά ςτο ςφνολο των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων και υπζγραψαν ςτθ ϊμθ ςτισ 25 Μαρτίου 1957 τθ Συνκικθ τθσ Ευρωπαϊκισ Οικονομικισ Κοινότθτασ (ΕΟΚ)
και τθ Συνκικθ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ Ατομικισ Ενζργειασ (ΕΚΑΕ).
Θ ίδρυςθ τθσ ΕΚΑΕ περιελάμβανε πιο οικονομικά ηθτιματα, κακϊσ θ πυρθνικι ενζργεια κεωρείτο εκείνθ
τθν εποχι ωσ μια λφςθ για όλα τα μελλοντικά ενεργειακά προβλιματα.
Αυτζσ οι τρείσ Συνκικεσ αποτελοφν τισ τρείσ Λδρυτικζσ υνκικεσ. Ακολοφκθςαν πολλζσ άλλεσ Συνκικεσ. Στισ
17 Φεβρουαρίου 1986 υπογράφεται θ Ενιαία Ευρωπαϊκι Ρράξθ (εγκακιδρφοντασ μια ενιαία εςωτερικι αγορά θ
οποία προβλζπει τθν ελεφκερθ μετακίνθςθ ανκρϊπων, αγακϊν, υπθρεςιϊν και κεφαλαίων και εξίςου ςθμαντικό,
δίνει περιςςότερεσ εξουςίεσ ςτθν Ευρωπαϊκι Κοινότθτα επιτρζποντασ τθ λιψθ περιςςοτζρων αποφάςεων με
πλειοψθφία παρά με ομοφωνία όπωσ ςυνζβαινε προθγουμζνωσ), ςτισ 7 Φεβρουαρίου 1992 θ Συνκικθ του Μάαςτριχτ (όπου θ ΕΟΚ μετονομάηεται ςε Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ενϊ δθμιουργείται μια οικονομικι και νομιςματικι
ζνωςθ με ζνα ενιαίο νόμιςμα), ςτισ 2 Οκτωβρίου 1997 θ Συνκικθ του Άμςτερνταμ (κατά τθν οποία θ ΕΕ γίνεται
ζνασ χϊροσ ελευκερίασ, αςφάλειασ και δικαιοςφνθσ), ςτισ 26 Φεβρουαρίου 2001 θ Συνκικθ τθσ Νίκαιασ (θ οποία
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αφορά κυρίωσ τθ ςφνκεςθ τθσ Επιτροπισ, τθ ςτάκμιςθ των ψιφων ςτο Συμβοφλιο και τθν επζκταςθ των περιπτϊςεων λιψθσ αποφάςεων με ειδικι πλειοψθφία), και ςτισ 13 Δεκεμβρίου 2007 θ Συνκικθ τθσ Λιςαβόνασ
(όπου κυρίωσ ενιςχφεται ο ρόλοσ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου).
Ραράλλθλα με τισ ωσ άνω Συνκικεσ, θ ΕΕ διευρφνκθκε 7 φορζσ μεταξφ τθσ 1 Λανουαρίου 1973 και 1 Λουλίου 2013, φκάνοντασ τα 28 Κράτθ Μζλθ. Θ Ελλάδα ζγινε μζλοσ τθν 1 Λανουαρίου 1981 και θ Κφπροσ τθν 1 Λανουαρίου 2007.
Σα κριτιρια ζνταξθσ για μια νζα χϊρα είναι Ρολιτικά (που κα εγγυϊνται τθ Δθμοκρατία, το Κράτοσ Δικαίου, τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα και το ςεβαςμό των Δικαιωμάτων των Μειονοτιτων), Οικονομικά (που απαιτοφν
τθν φπαρξθ τθσ οικονομίασ τθσ αγοράσ και τθν ικανότθτα αντιμετϊπιςθσ του ανταγωνιςμοφ) και το Κριτιριο τθσ
Λκανότθτασ για το κεκτθμζνο (αφορά τθ δυνατότθτα ανάλθψθσ των υποχρεϊςεων του προσ ζνταξθ Μζλουσ τθσ
ΕΕ).
Για τθν οργάνωςθ και τθ λειτουργία τθσ ΕΕ δθμιουργικθκαν τα κεςμικά όργανα. Σα κεςμικά όργανα τθσ
ΕΕ είναι το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο (είναι το ανϊτατο κεςμικό όργανο και αποτελείται από τουσ αρχθγοφσ κρατϊν
και κυβερνιςεων), το Συμβοφλιο Υπουργϊν (ςυγκροτείται από τουσ υπουργοφσ των χωρϊν οι οποίοι είναι υπεφκυνοι για το κζμα προσ ςυηιτθςθ - ςυναποφαςίηει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο), θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι
(αποτελείται από 28 μζλθ, ζνα μζλοσ ανά Κράτοσ Μζλοσ, ο οποίοσ ονομάηεται Επίτροποσ - είναι το ανϊτατο εκτελεςτικό όργανο τθσ ΕΕ, διαχειρίηεται και υλοποιεί τισ πολιτικζσ και τον προχπολογιςμό τθσ Ζνωςθσ), το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο (ςυναποφαςίηει με το Συμβοφλιο Υπουργϊν - αςκεί εποπτεία ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ ΕΕ), το
Ευρωπαϊκό Δικαςτιριο (διαςφαλίηει τθν τιρθςθ του δικαίου τθσ ΕΕ και τθν ορκι ερμθνεία και εφαρμογι των
Συνκθκϊν), το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνζδριο (ελζγχει τθ νομιμότθτα των εςόδων και δαπανϊν τθσ ΕΕ), θ Οικονομικι και Κοινωνικι Επιτροπι (δίδει τθ γνϊμθ του ςτο Συμβοφλιο και ςτθν Επιτροπι για κάποιουσ τομείσ πολιτικισ), θ Επιτροπι Ρεριφερειϊν (δίδει τθν ςυμβουλι του ςτο Συμβοφλιο και ςτθν Επιτροπι για κζματα που αφοροφν τισ περιφζρειεσ), θ Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων (χορθγεί δάνεια και εγγυιςεισ) και θ Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα (εξαςφαλίηει τθν ςτακερότθτα των τιμϊν και είναι υπεφκυνθ για τθ διαχείριςθ του ευρϊ και τθσ
νομιςματικισ πολιτικισ τθσ ΕΕ).
Σα ςφμβολα τθσ ΕΕ είναι θ ευρωπαϊκι ςθμαία με τον κφκλο των 12 αςτζρων (ςυμβολίηει τα ιδανικά τθσ
τελειότθτασ, τθσ πλθρότθτασ και τθσ ενότθτασ - 12 είναι οι μινεσ του χρόνου, οι απόςτολοι του Χριςτοφ, οι κεοί
του Ολφμπου, κτλ), ο ευρωπαϊκόσ φμνοσ (θ μελωδία προζρχεται από τθν Ωδι ςτθ Χαρά τθσ Ενάτθσ Συμφωνίασ
του Μπετόβεν), θ 9θ Μαΐου θ θμζρα τθσ Ευρϊπθσ (οι ιδζεσ τθσ ΕΕ παρουςιάςτθκαν για πρϊτθ φορά ςτισ 9 Μαΐου
1950 από τον Robert Schuman, υπουργό εξωτερικϊν τθσ Γαλλίασ, θ λεγόμενθ Διακιρυξθ Σουμάν).
Θ ΕΕ ζχει δεχκεί επιρροζσ από τον ελλθνικό πολιτιςμό. Το ίδιο το όνομα «Ευρϊπθ», προζρχεται από τθν
ελλθνικι μυκολογία. Θ αρπαγι τθσ Ευρϊπθσ (θ οποία ιταν αδελφι του Κάδμου !) από τον Δία ςυναντάται ςτο
ελλθνικό νόμιςμα των 2 Ευρϊ. Τα χαρτονομίςματα του Ευρϊ φζρουν τθν λζξθ Ευρϊ γραμμζνο ςτα λατινικά και
ςτα ελλθνικά (αυτό είναι και ζνα από τα κατορκϊματα τθσ ελλθνικισ διπλωματίασ).
Τζλοσ κα πρζπει να αναφερκεί πωσ το 2012 θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ τιμικθκε με το βραβείο Νομπζλ Ειρινθσ
κακϊσ «για πάνω από ζξι δεκαετίεσ ςυνζβαλε ςτθν προϊκθςθ τθσ ειρινθσ και τθσ ςυμφιλίωςθσ, τθσ δθμοκρατίασ και των ανκρωπίνων δικαιωμάτων ςτθν Ευρϊπθ».

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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Αιγυπτιϊτεσ γονείσ, Ακθναία κόρθ
..….γράφει θ Μαριάνκθ Καφετηι Ραυτοποφλου
Κάιρο.... πόλθ μαγικι! Τουλάχιςτον για εμζνα. Εγγονι τθσ Μαριάνκθσ Ρατζρα- Χειρίδου και του Σάββα Χειρίδθ, τθσ Δζςποινασ και του Αντϊνθ Καφετηι, Καϊρινϊν. Κόρθ του Δθμιτρθ Καφετηι, Ομότιμου Κακθγθτι παιδιατρικισ και τθσ Ελζνθσ Καφετηι, Δικθγόρου, Καϊρινϊν.
Για εμζνα το Κάιρο δεν είναι απλϊσ οι πυραμίδεσ, το Χαν ελ Χαλίλ. Για εμζνα το Κάιρο είναι οι ρίηεσ μου ,
είναι αυτό που είμαι ςιμερα. Μια κοςμοπολίτικθ πόλθ, με τουσ Αιγυπτιϊτεσ να μιλάνε άριςτα Ελλθνικά, Αραβικά,
Γαλλικά, Λταλικά, Αγγλικά. Τα κορίτςια μιλοφςαν άριςτα γαλλικά ζχοντασ φοιτιςει ςτισ Καλόγριεσ. Αλλά πϊσ να
μθν αναφζρω τισ ιςτορίεσ τθσ γιαγιάσ Μαριάνκθσ για το χορό των «Μελιςςϊν», το μεγαλφτερο χορό του Καΐρου,
το γεγονόσ τθσ χρονιάσ. Το φιλανκρωπικό ζργο αυτϊν των ανκρϊπων που μεγάλωναν μακριά από τθν πατρίδα
τουσ, τθ ςυνονόματθ γιαγιά που ιταν αντιπρόεδροσ του ςωματείου τθσ «Μαρίασ Αιγυπτίασ».
Το καφζ του Γκρόπι, μια καφετζρια με πιάνο, με αςθμζνια ςερβίτςια , με τουσ Αιγφπτιουσ που φοροφςαν τα
κόκκινα φζςια τουσ. Τθν Θλιοφπολθ και το Μπαρόν Οπζν, τουσ κιπουσ που πιγαινε θ μαμά μου ωσ παιδάκι να
παίξει μαηί με τον κείο μου Κϊςτα, με ςυνοδεία πάντα τθ γιαγιά.
Για εμζνα το Κάιρο είναι θ Αμπζτειοσ που μακιτευςε ο πατζρασ μαηί με τον κείο μου, οι εκνικζσ εορτζσ, θ
αγάπθ για τθν πατρίδα Ελλάδα, ο ςεβαςμόσ ςτθ ςθμαία και τον Εκνικό Φμνο. Στο ταξίδι μου το Φεβρουάριο του
2016 ςτο Κάιρο επιςκζφτθκα τθν Αμπζτειο, είδα τον πατζρα μου να κάκεται ςτα κρανία ςαν μακθτοφδι με μάτια
υγρά, επιςκζφκθκα το κζατρο που αν ζκλεινεσ τα μάτια μποροφςεσ να δεισ τθ μεγαλοπρζπεια που είχε κάποτε...
Αλλά και τϊρα, ανοίγοντασ τα μάτια ζβλεπεσ ςτον τοίχο ηωγραφιςμζνο, αχνό, καμπό, αλλά εκεί, θχθρό, το μινυμα: «Θ Ελλάδα ποτζ δεν Ρεκαίνει»...
Βλζπω ςτθν Αίγυπτο τον παπποφ μου Αντϊνθ να φτιάχνει ςε ζνα χωριό δίπλα ςτο Κάιρο μια μικρι Λιμνο
και να μακαίνει τουσ ντόπιουσ παραδόςεισ του νθςιοφ του και να γίνεται ζνα απίςτευτο μείγμα Λθμνιοφ με Αιγφπτιουσ.
Για εμζνα Κάιρο είναι θ μυρωδιά του κφμινου, τθσ μολοχίασ, του ατσ, των φελάφελ, του χοφμουσ. Φοφλια
με αραβικι πίτα. Κουραμπιζσ με άγκουα, χουρμάσ με ςοκολάτα.
Το Κάιρο είναι μουςικι. Είναι Ουμ Καλςοφμ, είναι και Dalida. Για τθν οικογζνειά μου δεν ενοείτω πρωτοχρονιά χωρίσ το καινοφργιο τραγοφδι τθσ Dalida, αφοφ λάτρθσ τθσ είναι ο κείοσ μου Κϊςτασ.
Μζχρι που ζρχεται ο Νάςερ ςτθν Αίγυπτο και θ εκδίωξθ των ξζνων και θ οικογζνειά μου ζρχεται ςτθν Ακινα. Αφινοντασ όχι μόνο τα ςπίτια τουσ αλλά και τα πράγματά τουσ, τθ ηωι τουσ εκεί. Μεταφζρουν όμωσ το κοςμοπολίτικο Κάιρο ςτθν Ψυχι τουσ και το μεταλαμπαδεφουν ςτα παιδιά και τα εγγόνια τουσ. Οι γονείσ μου ξαναβρίςκονται εδϊ, ςτθ μθτζρα πατρίδα. Ο πατζρασ μου ςυμφοιτθτισ με τον κείο μου ςτθν Λατρικι Ακθνϊν, γνωρίηει τθ μθτζρα μου και παντρεφονται... Οι Αιγυπτιϊτεσ ζχουν μια αρχοντιά, μια φινζτςα που όςοι ξζρουμε τουσ αναγνωρίηουμε αμζςωσ... Ζχουν μια εςωτερικι, ζμφυτθ ευγζνεια που ςτθν Ελλάδα μπορεί να παρεξθγθκεί και να
κεωρθκεί αδυναμία.
Τελικά ποια είμαι εγϊ, από ποφ είμαι; Καμαρϊνω να λζω ότι είμαι Αιγυπτιϊτιςςα, το Κάιρο είναι ςτο DNA
μου. Αγαπϊ τθν Ρατρίδα μου, τθν Ελλάδα, ςζβομαι τθν ςθμαία μου, με ενδιαφζρει ο ςυνάνκρωπόσ μου και ζτςι
προζκυψε θ εναςχόλθςι μου με τα κοινά. Με ζμακαν να αγωνίηομαι χαμογελαςτά και με ψθλά το κεφάλι...
Βιογραφικό H Μαριάνκθ - Χριςτίνα Καφετηι γεννικθκε το 1972, ςτθν Ακινα και είναι απόφοιτθ του Αρςακείου Ψυχικοφ.
Κόρθ του Αμπετειανοφ Δθμθτρίου Καφετηι, Κακθγθτοφ Ραιδιατρικισ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και τθσ Ελζνθσ Καφετηι,
Δικθγόρου.
Απόφοιτθ του Ραντείου Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, τμιμα Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (1994). Απζκτθςε μεταπτυχιακό δίπλωμα MBA
( Διοίκθςθ Επιχειριςεων) από το University of La Verne California (1996).
Ρζραςε από ςτελεχιακζσ κζςεισ ςε ελλθνικζσ και ξζνεσ πολυεκνικζσ εταιρείεσ. Εργάςτθκε ςτθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ
Α.Ε. και είναι μζλοσ τθσ Ρολιτικισ Επιτροπισ τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ, μζλοσ του Τομζα Οικονομίασ, του Λνςτιτοφτου Δθμοκρατίασ Κωνςταντίνοσ Καραμανλισ, μζλοσ του Οικονομικοφ Επιμελθτθρίου τθσ Ελλάδοσ. μζλοσ/ταμίασ του Δ.Σ. του Λδρφματοσ για
τθν Αντιμετϊπιςθ του Νεανικοφ Διαβιτθ (Juvenile Diabetes Research Foundation International (JDRF), Greek Branch) και διετζλεςε Εντεταλμζνθ Σφμβουλοσ και Μζλοσ του Δ.Σ. του Εκνικοφ Λδρφματοσ Κωφϊν. Ζχει δθμοςιεφςει άρκρα και μελζτεσ ςε
περιοδικά, εφθμερίδεσ και ςυμμετείχε ςτθ ςυγγραφι βιβλίων ςχετικϊν με τθ διαχείριςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ.
Είναι διπλωματοφχοσ Λςτιοπλόοσ Ανοικτισ Καλάςςθσ, από τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ. Μιλάει: Αγγλικά, Γαλλικά και Λταλικά.
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Γιάννθσ Σηουμζρκασ – Βάςω Πετροποφλου: Για ζνα Οικολογικό
ςχολείο ςε χϊρεσ του αναπτυςςόμενου κόςμου
….υνζντευξθ ςτθν Πζρςα Κουμοφτςθ
Ο Γιάννθσ Σηουμζρκασ και θ Βάςω Πετροποφλου ςποφδαςαν ςτθν
Ακινα, και ηουν και εργάηονται ωσ εκπαιδευτικοί ςτο Κάιρο. Το βιβλίο τουσ «Tales of the World in Return for an Eco-school», δθλαδι
«Κρφλοι του κόςμου με αντάλλαγμα ζνα Οικολογικό ςχολείο», εκδίδεται από γερμανικό εκδοτικό οίκο ςε δίγλωςςθ ζκδοςθ κυκλοφορϊντασ ταυτοχρόνωσ ς’ Ευρϊπθ κι Αμερικι. Το βιβλίο τουσ λζγεται
«Το κζμα του αναφζρεται ςυνοπτικά ςτο πϊσ κα μποροφςε να ιδρυκεί ζνα Οικολογικό ςχολείο ςε χϊρεσ του αναπτυςςόμενου κόςμου
και πϊσ αυτό κα μποροφςε να χρθματοδοτθκεί εν μζρει από τισ ίδιεσ
τισ φτωχζσ κοινότθτεσ εκεί, μζςα από τθν αφφπνιςθ κοιμϊμενων
οικονομικϊν πόρων που ςχετίηονται με τθν πολιτιςτικι παράδοςθ
των λαϊν». Για το ςυγγραφικό ζργο τουσ μιλοφν ςτο FRACTALκαι μζςα απ’ αυτό ζχουν κάτι να μασ προτείνουν. Ασ τουσ
«ακοφςουμε» λοιπόν.
Πζρςα Κουμοφτςθ: Αγαπθτοί κ. Σηουμζρκα και κα Πετροποφλου, φαίνεται ότι ςτα χρόνια που ηοφμε θ Ελλάδα εκτόσ από μορφωμζνουσ νζουσ εξάγει ςτθν Εςπερία και ςυγγραφείσ. Εςείσ οι δφο για παράδειγμα και εργάηεςτε ςτο εξωτερικό και προτιμιςατε να εκδϊςετε το βιβλίο ςασ ςτθν αγγλικι γλϊςςα και ςε ξζνο εκδοτικό οίκο…
Βάςω Ρετροποφλου: Ρράγματι, ηοφμε ςτο Κάιρο εδϊ και τζςςερα χρόνια και εγϊ διδάςκω ςτθν Αμπζτειο Σχολι Καΐρου, το ςχολείο που μακθτεφςατε κι εςείσ κα Κουμοφτςθ, όπου με μεγάλθ προςμονι οι μακθτζσ μασ περιμζνουν να ςασ δοφνε πάλι και να τουσ μιλιςετε για λογοτεχνία. Το βιβλίο μασ όμωσ εκδόκθκε ςτισ αρχζσ Λουλίου από τον Γερμανικό εκδοτικό
Lambert Academic Publications ςτα αγγλικά με ταυτόχρονθ κυκλοφορία ςε Ευρϊπθ και Αμερικι. Μάλλον είμαςτε ζνα χαρακτθριςτικό παράδειγμα τθσ νζασ Οδφςςειασ των Ελλινων μεταναςτϊν, αν και ελπίηουμε να επιςτρζψουμε ςφντομα ςτθν
πατρίδα..
Π.Κ: Όμωσ, αλικεια, γιατί να εκδϊςει κανείσ τθν δουλειά του κατευκείαν ςε ζνα ξζνο εκδοτικό οίκο και όχι πρϊτα
ςτθν Ελλάδα και κατόπιν ςε μετάφραςθ ζξω; Ζχει να κάνει αυτό με οικονομικοφσ ι και κακαρά εκδοτικοφσ λόγουσ;
Γιάννθσ Τηουμζρκασ: Δεν μποροφμε βζβαια να απαντιςουμε για όλουσ, αλλά ςτθν περίπτωςθ αυτι θ επιλογι μασ
ςτθρίχκθκε ςτο κζμα του βιβλίου και ςτο προςδοκϊμενο αναγνωςτικό κοινό.
Π.Κ: Κζλετε να μασ πείτε αναλυτικότερα για αυτό;
Γ.Τ: Ο τίτλοσ του βιβλίου είναι “Tales of the World in Return for an Eco-school” που κα μποροφςε πρόχειρα να αποδοκεί ςτα Ελλθνικά «Κρφλοι του κόςμου με αντάλλαγμα ζνα Οικολογικό ςχολείο». Το κζμα του αναφζρεται ςυνοπτικά ςτο πϊσ
κα μποροφςε να ιδρυκεί ζνα Οικολογικό ςχολείο ςε χϊρεσ του αναπτυςςόμενου κόςμου και πϊσ αυτό κα μποροφςε να χρθματοδοτθκεί εν μζρει από τισ ίδιεσ τισ φτωχζσ κοινότθτεσ εκεί, μζςα από τθν αφφπνιςθ κοιμϊμενων οικονομικϊν πόρων που
ςχετίηονται με τθν πολιτιςτικι παράδοςθ των λαϊν.
Π.Κ: Παραιταν ςυνοπτικι θ παρουςίαςθ και ζχω πολλζσ ερωτιςεισ. Καταρχιν, τι είναι ζνα Οικολογικό ςχολείο;
Τπάρχει τζτοιο πράγμα ι το προτείνετε εςείσ; Βζβαια, και μόνο από τον τίτλο όλοι κα ευχόμαςτε να υπιρχε…
Γ.Τ: Σωςτά, δεν υπάρχει ακόμθ, είναι θ πρόταςι μασ. Θ βαςικι ςκζψθ είναι ότι το ςχολείο που ξζρουμε και το οποίο
είναι γζννθμα τθσ βιομθχανικισ εποχισ του 19ου αιϊνα, του οποίου θ αρχιτεκτονικι μορφοποιείται από τον Ε. Robson
(1874) δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ ενόσ μεγάλου μζρουσ των ςφγχρονων κοινωνιϊν, ιδιαίτερα των φτωχϊν
αγροτικϊν κοινοτιτων του αναπτυςςόμενου κόςμου. Φανταςτείτε ζνα παιδί ςε μια τζτοια περιοχι , ςτθν ζρθμο ι ςτθ ηοφγκλα, του οποίου θ επιβίωςθ εξαρτάται άμεςα από τθν μθ-τυπικι αγροτικι εκπαίδευςθ που κα αφομοιϊςει ςτθν εφθβεία
του, αλλά το ςχολείο που με τόςο κόπο παρακολουκεί του προςφζρει μονάχα τθν γνωςτι τυπικι εκπαίδευςθ που ξζρουμε
και τίποτε άλλο.
Π.Κ: Ναι, αλλά αν παραιτθκοφμε από αυτι τθν τυπικι εκπαίδευςθ, δεν είναι ςα να δεχόμαςτε ότι αυτά τα παιδιά
δεν ζχουν το ανκρϊπινο δικαίωμα να ζχουν επαφι με τθ γνϊςθ που ζχουν τα παιδιά του αναπτυγμζνου κόςμου; Δεν αποδεχόμαςτε ζτςι ζνα κόςμο δφο ταχυτιτων;
Β.Ρ.: Σωςτά, και αυτό εμείσ το ξζρουμε πολφ καλά, γιατί ηοφμε ςε ζνα τζτοιο κόςμο και θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ενόσ
φτωχοφ παιδιοφ ςτο κόςμο τθσ γνϊςθσ είναι το πιο κεμελιϊδεσ δικαίωμα μαηί με αυτό τθσ πρόςβαςθσ ςε πόςιμο νερό, ασ
ποφμε. Μόνο που δεν αρκεί αυτό. Ρρζπει αντίκετα να του προςφζρουμε και ζναν τρόπο να ζχει πρόςβαςθ ςε μια γνϊςθ που
κα του είναι πολφτιμθ για τθ ηωι του και ζξω από το ςχολείο – και αυτό το παιδί δε κα γίνει οφτε γιατρόσ οφτε καν υδραυλι-
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κόσ, κα γίνει αγρότθσ και κτθνοτρόφοσ για να ηιςει.
Π.Κ: Πϊσ είναι εφικτό αυτό;
Γ.Ρ: Με ζνα Οικολογικό ςχολείο, ζνα Eco-school. Ζνα τζτοιο ςχολείο είναι ζνα υβριδικό εκπαιδευτικό μόρφωμα, το οποίο καλείται να ανταποκρικεί ςε μια διπλι αποςτολι: από τθ μία, να παρζχει τυπικι εκπαίδευςθ ςτουσ μακθτζσ το πρωί και
από τθν άλλθ, να τουσ εκπαιδεφει ςε αγροτικι και κτθνοτροφικι άτυπθ εκπαίδευςθ ςτο πλαίςιο ενόσ ειδικοφ μεταςχολικοφ
προγράμματοσ.
Π.Κ: Ποφ και πϊσ κα γίνεται αυτό;
Γ.Τ: Ζνα Οικολογικό ςχολείο είναι ζνα ςχολικό ςυγκρότθμα που αποτελείται από ςχολικζσ αίκουςεσ όπου γίνονται τα
μακιματα του τυπικοφ ςχολικοφ προγράμματοσ και από ζνα ιδιόκτθτο αγρόκτθμα γφρω από το ςχολείο το οποίο λειτουργεί
ωσ πρότυπθ αγροτικι φάρμα για τθν υποςτιριξθ τθσ άτυπθσ εκπαίδευςθσ που είπαμε. Σφμφωνα με τισ διεκνείσ ςφγχρονεσ
παιδαγωγικζσ τάςεισ, τόςο θ τυπικι όςο και προπάντων θ άτυπθ εκπαίδευςθ ςχεδιάηονται και υλοποιοφνται με βάςθ μια
ςειρά από εκπαιδευτικά projects (:project-based education). Ζτςι, ςτο μεταςχολικό πρόγραμμα οι μακθτζσ μποροφν να εξοικειωκοφν με νζεσ τεχνικζσ για τθν καλλιζργεια τθσ γθσ, με αςφαλείσ τεχνικζσ υγιεινισ των ηϊων, με αποτελεςματικι διαχείριςθ και προβολι τθσ φάρμασ τουσ και τθσ παραγωγισ τουσ και πολλά άλλα. Να γίνουν δθλαδι μορφωμζνοι αγρότεσ με ιδιαίτερεσ δεξιότθτεσ, πράγμα που κα μετατρζψει τθν κοινότθτά τουσ ςε ιδιαίτερα ανταγωνιςτικι αφριο.
Π.Κ: Σϊρα πράγματι με πλθμμυρίηουν μια ςειρά από απορίεσ: ποιοσ κα ςχεδιάςει αυτό το μεταςχολικό πρόγραμμα
και τισ δράςεισ που επαγγζλλεςτε; Κα είναι ίδιο για κάκε τζτοιο ςχολείο; Ποιοσ κα χρθματοδοτεί τζτοια ςχολεία; Είναι μια
επιπλζον πολυτελισ γνϊςθ που παρζχεται ςτουσ μακθτζσ αντί για άμεςθ επιςιτιςτικι ι ιατροφαρμακευτικι βοικεια; Με
ποιο τρόπο οι μακθτζσ δε κα μετατραποφν ςε άτυπουσ εργάτεσ γθσ αντί για επαγγελματίεσ με δεξιότθτεσ;
Γ.Τ: Ρράγματι, για να απαντθκοφν αναλυτικά όλα αυτά, πρζπει κανείσ να διαβάςει το βιβλίο. Στο πλαίςιο μιασ ςυνζντευξθσ μποροφμε απλά να ποφμε ότι θ ποικιλομορφία των φτωχϊν αγροτικϊν κοινοτιτων είναι μεγάλθ παγκοςμίωσ και ζτςι
δεν ζχει νόθμα ο λεπτομερισ ςχεδιαςμόσ του μεταςχολικοφ προγράμματοσ. Μπορεί να αφεκεί ςτθν πρωτοβουλία των τοπικϊν κοινοτιτων με βάςθ τισ παιδαγωγικζσ αρχζσ που επαγγελλόμαςτε ςτο βιβλίο μασ. Και να δοκεί ταυτόχρονα μια πλοφςια
κεματολογία και βιβλιοκικθ τεχνικϊν για τθν υποςτιριξθ αυτισ τθσ παιδαγωγικισ. Να εντάςςονται ενεργά και οργανικά αυτά
τα ςχολεία ςε διεκνι εκπαιδευτικά δίκτυα δράςθσ, πράγμα που είναι εξάλλου θ ςφγχρονθ μεγάλθ τάςθ τθσ εποχισ μασ. Αυτι
θ ςφνδεςθ κα επιτρζψει και τθν διεκνι οικονομικι υποςτιριξθ αλλά τθν διεκνι δθμοςιότθτα για το τι ςυμβαίνει ακριβϊσ ςε
ζνα τζτοιο ςχολείο. Και, ξζρετε, θ διεκνισ δθμοςιότθτα είναι ο καλφτεροσ τρόποσ να διαφυλάξουμε τον παιδαγωγικό χαρακτιρα ενόσ εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ.
Π.Κ: Και θ χρθματοδότθςθ; Μιπωσ τζτοιεσ λφςεισ είναι πολυτελείσ ζναντι άμεςθσ επιςιτιςτικισ επιδότθςθσ;
Γ.Τ: Μςωσ, αν μιλοφςαμε για ζνα κλαςικό μοντζλο διαχείριςθσ ανκρωπιςτικϊν πόρων, όπου πλοφςιοι άνκρωποι και
λαοί μαηεφουν εξ ιδίων κάποιουσ πόρουσ και τουσ διανζμουν ςε φτωχοφσ ανκρϊπουσ με ποικίλουσ τρόπουσ. Πλα αυτά τα
μοντζλα βαςίηονται ςτθ φιλευςπλαχνία και τθ μεγαλοκυμία των πλουςίων που προςφζρουν χωρίσ προςδοκία ανταπόδοςθσ
ό,τι ευαρεςτοφνται ςτουσ φτωχοφσ.
Π.Κ: Αυτό το μοντζλο τι πρόβλθμα ζχει;
Γ.T. Ζχει αρκετά προβλιματα. Αλλά το βαςικό είναι ότι βαςίηεται ςτθν εργαλειακι αντίλθψθ για τον άνκρωπο, όπωσ
και ςτθ ςφγχρονθ εποχι εκφράςτθκε από τθν μαρξιςτικι αντίλθψθ ότι υπάρχει ζνα είδοσ ανκρϊπου, ο προλετάριοσ, ο οποίοσ
δεν ζχει τίποτε άλλο να πουλιςει εκτόσ από τθν εργατικι του δφναμθ… Κι ζτςι ι κα εκμεταλλευτοφμε αυτι τθν δφναμι του ι
κα του δϊςουμε ελεθμοςφνθ.
Π.Κ: Και τι άλλο υπάρχει;
Β.Ρ: Κάκε άνκρωποσ ςτον πλανιτθ ζχει μια μεγάλθ περιουςία, τθσ οποίασ είναι απολφτωσ νόμιμοσ κλθρονόμοσ και
κάτοχοσ, τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά τθσ φυλισ του. Κι ζχει επομζνωσ το απόλυτο δικαίωμα να δθμιουργιςει και να εμπορευτεί προϊόντα με βάςθ αυτι τθν κλθρονομιά.
Γ.Τ: Το δικό μασ μοντζλο χρθματοδότθςθσ αναφζρεται και ςτο πρϊτο μζροσ του τίτλου του βιβλίου “Tales of the World
in Return for Help”: είναι ζνα μοντζλο διαχείριςθσ ανκρωπιςτικϊν πόρων που εςτιάηει ςτθν αφφπνιςθ των λεγόμενων κοιμϊμενων οικονομικϊν πόρων (sleeping economic resources). Σκεφτείτε δθλαδι ότι κανείσ ωσ τϊρα δε ςκζφτθκε τα παραμφκια
και τουσ κρφλουσ μιασ φτωχισ κοινότθτασ του κόςμου ωσ ζνα προϊόν εμπορεφςιμο, το οποίο κα μποροφςε να φζρει πόρουσ
ςε αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ για να χρθματοδοτιςουν το ίδιο τουσ το ςχολείο.
Π.Κ: ‘Ολο αυτό ακοφγεται καινοτόμο, αλλά πϊσ είναι εφικτό πρακτικά;
Γ.Τ: Σκεφτείτε μια οργάνωςθ που ςυλλζγει τα παραμφκια μια φτωχισ κοινότθτασ, τα μετατρζπει ςε πολφγλωςςθ θλεκτρονικι ζκδοςθ με χριςθ πολυμζςων, τθν διακινεί ςτισ ςχολικζσ βιβλιοκικεσ (Media Library School Centers) και ςε κοινωνικά
δίκτυα του αναπτυγμζνου κόςμου και με τα ζςοδα από αυτό χρθματοδοτεί το Οικολογικό ςχολείο αυτισ τθσ κοινότθτασ.
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Π.Κ: Και ςε τι διαφζρει όμωσ αυτό το μοντζλο από τα υπόλοιπα;
Β.Ρ: Καταρχιν, ωσ προσ τθν αξιοπρζπεια του ανκρϊπου εν γζνει. Είναι εντελϊσ άλλο πράγμα ωσ φτωχόσ να εκλιπαρείσ
κάποιον για ελεθμοςφνθ, επειδι ςε ζχει πείςει ότι δεν ζχεισ τίποτε που να αξίηει για να το ανταλλάξεισ μαηί του, και εντελϊσ
άλλο να του πουλάσ κάτι που είναι δικό ςου αυτοδίκαια, τα παραμφκια των προγόνων ςου, και να του ηθτάσ να το αγοράςει
ϊςτε να μπορείσ να ηιςεισ από αυτό. Μπορεί ο πλοφτοσ ςου να μθν είναι ςυγκρίςιμοσ με τον δικό του, αλλά υπάρχει μια αίςκθςθ ιςοτιμίασ και από τισ δφο πλευρζσ.
Π.Κ: Και τι ςθμαίνει πολφγλωςςθ θλεκτρονικι ζκδοςθ με τζτοιο περιεχόμενο; Ζχετε και ωσ προσ αυτό μια ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ;
Γ.Τ: Ρράγματι. Θ πρόταςι μασ ζχει τθν κωδικι ονομαςία Literamovies, που ςυνιςτά μια καινοτόμα ιδζα για τθν πολφγλωςςθ και πολυτροπικι ζκδοςθ λογοτεχνικϊν κειμζνων. Ρεριλαμβάνει πολλζσ επιμζρουσ τεχνικζσ όπωσ cartoon story, storytelling, synchronized text analysis, κ.ά. Εντάςςεται ςε αυτό που ονομάηει ο Appadurai (1990) υβριδικό κείμενο τθσ εποχισ μασ,
όπωσ το docudrama, edutainment κλπ. Αυτά φαίνεται να είναι και το μζλλον των λεγόμενων θλεκτρονικϊν εκδόςεων.
Π.Κ: Είναι και αυτό μια πρόταςθ ι ζχετε ιδθ δθμιουργιςει μια τζτοια ζκδοςθ;
Γ. Τα: Τουλάχιςτον αυτό το ζχουμε ιδθ υλοποιιςει. Με τουσ μακθτζσ του 2ου Λυκείου Τρίπολθσ υλοποιιςαμε το 2012
ζνα εκπαιδευτικό project με τίτλο «Από τον αρχαίο Κινζηο ςτρατθγό Σουν Τηου ςτα Ελλθνικά του Ξενοφϊντα» όπου με αφορμι τθ ναυμαχία ςτουσ Αιγόσ Ροταμοφσ γίνεται μια ςφγκριςθ τθσ αρχαίασ Ελλθνικισ και τθσ Κινεηικισ Λςτοριογραφίασ με τουσ
μακθτζσ να δθμιουργοφν μια ςειρά από πρωτότυπα εκδοτικά γεγονότα: αφιγθςθ τθσ ιςτορίασ με cartoon story, χορογραφικι
απόδοςθ των γεγονότων, θμερολόγια πολζμου, ςυνδυαςμζνθ τετράγλωςςθ ζκδοςθ των Ελλθνικϊν του Ξενοφϊντα, φωνογραφικι απόδοςθ, πρωτότυπθ μελλοντολογικι μετα-ιςτορία που εμπλζκει τουσ πρωταγωνιςτζσ ςε μια αναςτοχαςτικι αλλά και
δραςτικι ζνταςθ κ.ά.
Π.Κ: Αλικεια; Και ποφ μπορεί να τθ βρει κανείσ αυτι τθν ζκδοςθ;
Γ.Τ: Θ δουλειά μασ αυτι ζχει τιμθκεί με το Βραβείο Αριςτείασ και Καινοτομίασ του Υπουργείου Ραιδείασ τθσ Ελλάδασ
και ζχει παρουςιαςτεί ςτο Ρεκίνο μετά από πρόςκλθςθ του Confucius Institute και του Han Ban Organization. Είναι εξάλλου
διακζςιμθ ςτθν ιςτοςελίδα μου www.en.tzoumerkas.gr
Π.Κ: Και υπάρχουν πρόκυμοι αποδζκτεσ αυτισ τθσ πρόταςθσ χρθματοδότθςθσ που προτείνετε ςιμερα;
Γ.Τ: Στθν πραγματικότθτα αυτι θ πρόταςθ χρθματοδότθςθσ ζχει παρουςιαςτεί από μζνα το 2008 ςτθν Ραγκόςμια Τράπεηα ςτθν Ουάςιγκτον και ζχει τφχει πολφ ευνοϊκισ υποδοχισ, επειδι ακριβϊσ ςυνδυάηεται δθμιουργικά με πολιτικζσ προτεινόμενεσ από μεγάλουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ ςιμερα για τθν υποςτιριξθ δράςεων για τθν καταςκευι ςχολείων ςτον αναπτυςςόμενο κόςμο με ςυνδυαςμζνθ χρθματοδότθςθ δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα (Public Private Partnership). Το βιβλίο μασ
επομζνωσ ευελπιςτεί να εγείρει ζνα γενικότερο διεκνζσ ενδιαφζρον ανκρωπιςτικϊν οργανϊςεων για τθν υλοποίθςθ ενόσ
τζτοιου ςχεδίου.
Π.Κ: Κατάλαβα. Γι’ αυτό λοιπόν και κελιςατε να το εκδϊςετε με ζνα διεκνι εκδοτικό οίκο.
Γ.Τ: Λίγο πολφ, ναι. Απευκυνόμαςτε ςε ζνα διεκνζσ ακροατιριο χωρίσ φυςικά να αποκλείουμε το Ελλθνικό ςε καμία
περίπτωςθ. Εξάλλου ο ςφγχρονοσ κόςμοσ είναι διαςυνδεμζνοσ και τα εκπαιδευτικά δίκτυα δράςθσ, όπωσ και τα κοινωνικά
δίκτυα, καλοφνται να αναλάβουν ευρφτερεσ δράςεισ που βαςίηονται ςτθν δικι τουσ πρωτοβουλία και όχι ςε επίςθμεσ πολιτικζσ.
Π.Κ: Ζχετε κι άλλα εκδοτικά ςχζδια ςτα ςκαριά;
Β.Ρ: Ρράγματι. Ρροετοιμάηουμε μια ςειρά πολφγλωςςων και πολυτροπικϊν εκδόςεων Literamovies με βάςθ λογοτεχνικά κείμενα τθσ παγκόςμιασ κλθρονομιάσ, που όπωσ είπαμε είναι μια πρόταςθ θλεκτρονικϊν εκδόςεων για γλωςςικι διδαςκαλία και όχι μόνο.
Γ.Τ: Το δεφτερο ςχζδιο αναφζρεται ςε ζνα χορόδραμα εμπνευςμζνο από τθν Ελζνθ του Ευριπίδθ και τθ ςφγχρονθ ςυηιτθςθ για τθν ρομποτικι. Ενϊ το τρίτο ζχει και αυτό ςχζςθ με τα ρομπότ (:τισ λεγόμενεσ Ραγκόςμιεσ Μθχανζσ Turing) αλλά
κάτω από ζνα διαφορετικό πρίςμα, κακϊσ ερευνά τθ ςχζςθ τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ γλϊςςασ με τθν πικανότθτα τα ρομπότ να
ξεπεράςουν τθν ανκρϊπινθ νοθμοςφνθ.
Π.Κ: Ρομποτικι, θλεκτρονικζσ εκδόςεισ, χορόδραμα!… Δεν ζχετε αφιςει τίποτε απζξω. Γιατί όμωσ τα ρομπότ; Και
πϊσ ςχετίηεται θ ςυηιτθςθ για αυτά με τισ κλαςςικζσ ςπουδζσ;
Γ.Τ: Ράντοτε ςτθν ιςτορία τθσ ανκρϊπινθσ ςκζψθσ οι μεγάλεσ τεχνολογικζσ επαναςτάςεισ εγείρουν νζα ερωτιματα που
μζλλει να απαντθκοφν κάτω από διαφορετικι προςζγγιςθ, και αυτό ξζρετε, δε γίνεται οφτε αυτόματα οφτε ςυγχρονιςμζνα.
Μεςολαβεί μια περίοδοσ ενκουςιαςμοφ και τεχνολογικοφ ντετερμινιςμοφ και αργότερα, αναπάντεχα καρρείσ, ξεκινάει μια
νζα ςυηιτθςθ πάνω ςτο νόθμα και τα όρια του τεχνολογικοφ άλματοσ, όχι μόνο για να αμφιςβθτιςει υπερβολικζσ δοξαςίεσ
που γεννιοφνται αλλά και για να διερευνιςει τισ γνωςιολογικζσ ςυνζπειεσ τθσ νζασ γνϊςθσ.
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Π.Κ: Δεν είναι δθλαδι μονάχα ζνα ερϊτθμα θκικισ που προκφπτει για τθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν, αλλά και
ζνα γνωςιολογικό ερϊτθμα για τισ δυνατότθτεσ του ανκρϊπινου νου;
Γ.Τ: Ναι, κυρίωσ αυτό. Το ερϊτθμα για το αν τα ρομπότ κα μασ κυβερνιςουν δεν είναι απλά ζνα ερϊτθμα θκικισ για τθ
χριςθ τουσ αλλά ζνα γνωςιολογικό ερϊτθμα για τθν πικανότθτα να ςυμβεί καταρχιν. Θ κβαντομθχανικι και οι παγκόςμιεσ
μθχανζσ Turing κζτουν τθν ανκρωπότθτα μπροςτά ςε νζα κεμελιϊδθ ερωτιματα όχι μόνο για τθ φφςθ του κόςμου αλλά τα
όρια του ανκρϊπινου νου.
Π.Κ: Και τι ςχζςθ ζχουν οι κλαςςικζσ ςπουδζσ;
Γ.Τ: Κα λζγαμε γενικά ότι θ Αρχαία Ελλθνικι γλϊςςα προβάλλει δφο ιδιόρρυκμα ςχιματα: το ζνα ζχει να κάνει με μια
παράξενθ υποκειμενικι κζαςθ του κόςμου κυρίωσ ωσ προσ το χρονιςμό των γεγονότων και τθν αλλθλοεξάρτθςι τουσ, και το
άλλο είναι φυςικά το επίςθσ ιδιόρρυκμο φαινόμενο τθσ Δθμοκρατίασ ωσ πρόταςθ πολιτικισ ςυγκρότθςθσ των κοινωνιϊν, θ
οποία ςχετίηεται εγγενϊσ και άμεςα με το πρϊτο. Επομζνωσ το ερϊτθμά ςασ μπορεί να μεταγραφεί και ωσ εξισ: μποροφν να
ρομπότ να κατανοιςουν τα Αρχαία Ελλθνικά ωσ υπολογιςτικι διαδικαςία, και ςυνακόλουκα, μποροφν να αυτοςυγκροτιςουν
τθν κοινωνία τουσ ωσ Δθμοκρατία;
Π.Κ: Πράγματι παράδοξα και εξαιρετικά ενδιαφζροντα ερωτιματα. Φαντάηομαι δεν μπορείτε να μασ τα αναλφςετε
περιςςότερο ςιμερα…
Γ.Τ: Οψόμεκα.
Π.Κ: ασ ευχαριςτϊ κερμά για όλεσ αυτζσ τισ ςκζψεισ που μοιραςτικατε μαηί μασ και εφχομαι κάκε επιτυχία ςτο
“Tales of the World in Return for an Eco-school” όπωσ και ςτα επόμενα βιβλία ςασ.
Β.Ρ – Γ.Τ: Εμείσ ςασ ευχαριςτοφμε, εςάσ και τουσ αναγνϊςτεσ του Fractal για τθν εξαιρετικι ςυηιτθςθ.

Απόφοιτοσ 1953
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Θεματικά Ενθυμήματα από τα Αιγυπτιώτικα
Αγαπήματα
...γράφει ο Κακθγθτισ Κοινωνιολογίασ τθσ Αμπετείου χολισ Λάμπροσ Μπενοβίασ,
απόφοιτοσ 1960

ΔΗΚΟΝΔ ΑΝΟΜΟΗA ΟΜΟΗΟΣΖΣΑ
ΔΚ ΣΖ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ
Μάταια και πακοφόρα
Βιϊματα προςωπικά
Τα κυμάμαι μζχρι τϊρα
Ιτανε μοναδικά
Λφπεσ και χαρζσ τυλίγω
Με μια «ανόμοια ομοιότθτα»
Ρου κρατάει τόςο λίγο
Πςο και θ αιωνιότθτα

ΛΗΜΑΝΗΑ ΟΝΔΗΡΔΜΔΝΑ
ΑΠΌ ΣΑ ΠΔΡΑΜΔΝΑ

ΣΟΝ ΑΡΑΒΑ ΔΥΔΗ ΖΜΑΗΑ
Ζ ΑΝΘΡΩΠΗΝΖ ΑΤΣΟΓΝΩΗΑ

Κυμάμαι πωσ ςφφριηαν
Τα πλοία τισ βραδιζσ
Και τα καλωςόριηαν
Σκιζσ Αλεξανδρινζσ

Ο Άξαβαο αλαγαιιηάδεη
κπξνο ζηηο ραξέο πνπ „ρεη ε δσή
θαη ηδίσο όηαλ αγθαιηάδεη
θίινπο πνπ δήζαλε καδί.

Ρεριφανα όπωσ φκάναν
Σε Αραβικζσ ακτζσ
Λιμάνια ονείρων πιάναν
Στισ αλλαξοκαιριζσ.

Δθθξαζηηθή θπζηνγλσκία
Σπκβάιιεη ζηηο ζπλαιιαγέο
Δθεί πνπ ζέιεη ε θνηλσλία
Αλζξώπηλεο ηηο επαθέο.

ΤΠΖΡΥΔ ΣΟΣΔ ΚΑΣΗ ΣΗ
ΠΟΤ ΣΩΡΑ ΛΔΗΠΔΗ ΑΠ’ ΣΖ ΕΩΖ

Δ ΜΗΑ ΗΣΟΡΗΑ ΜΔ ΑΞΗΩΔΗ
ΜΗΑ ΠΟΡΔΗΑ ΥΩΡΗ ΔΞΗΩΔΗ

ΜΔΣΑΞΤ ΑΠΤΡΟΒΛΖΣΩΝ
ΚΑΗ ΑΠΡΟΒΛΖΣΩΝ

Ζ πνηόηεηα ζπλαηζζεκάησλ
Ήηαλε πην πιεζσξηθή
είρε έλα θσο αλαπηπγκάησλ
απ‟ όζα θξύβεη ε Αθξηθή

Όπνπ ππήξμαλε ειιείςεηο
θνηλήο ηνπ θόζκνπ ινγηθήο
εθεί αγγίμακε άζιηεο ζιίςεηο
ζηα δξάκαηα ηεο Αθξηθήο

Με απξόζβιεηνπο σξαίνπο ηξόπνπο
ζε ρώξεο Αθξηθαληθέο
βξήθακε αππξόβιεηνπο ηόπνπο
γηα καθξνρξόληεο πξννπηηθέο

Σηνπ θόζκνπ ηελ ςπρνηξνπία
Βξίζθακε θάπνπ θάηη ηη
Πνπ βγαίλεη από ηελ θνηλσλία
Καη από ηελ θάζε επνρή.

Βηνπαιαηζηέο ζε ιάβξεο ρώξεο
θη σο άλζξσπνη ηεο πξνθνπήο
εδήζακε θαί καύξεο ώξεο
ζηα όξηα αθκήο θαη παξαθκήο.

Θα ζέιακε πνιιά λα πνύκε
γηα όια όζα πεξάζακε
γηα πάζε π‟ όπσο θη αλ ηα δνύκε
άμηδαλ θη αο γεξάζακε

ΚΟΡΔ ΔΡΩΣΔΤΜΔΝΔ
’ΩΡΔ ΟΝΔΗΡΟΠΑΡΜΔΝΔ

ΛΑΣΡΔΤΟΝΣΑ ΣΑ ΩΡΑΗΑ
ΚΑΗ ΠΗΣΔΤΟΝΣΑ ΣΑ ΜΟΗΡΑΗΑ

ΦΑΓΟΠΟΣΗΑ ΔΤΩΥΗΑ
Δ ΤΜΠΟΗΑ ΔΠΗΣΤΥΗΑ

Οη κειαςέο κηινύλ ηε γιώζζα
Τνπ πάζνπο ηνπ εξσηηθνύ
Τα όλεηξα ηνπο είλαη ηόζα
Όζα ηα αζηέξηα ηνπ νπξαλνύ

Τνπ Άξαβα ε απηελέξγεηα
Δίλαη κία νπζία γλσζηηθή
Αλάινγα κε ηελ θαιιηέξγεηα
Πνπ έρεη εληόο ηνπ ζηελ ςπρή

Μαο έζειγε ε παλδαηζία
σξαίσλ ήρσλ κνπζηθώλ
κε ηελ δένπζα ζεκαζία
ζπνπδαίσλ ζηίρσλ πνηεηώλ.

Με γιύθα απιώλνπλε ηα ρέξηα
Θέινπλ απέξαληε αγθαιηά
Χεηκώλεο είηε θαινθαίξηα
Ψάρλνπλ γηα ζπιαρληθή θαξδηά.

Πηζηεύεη ζε ό, ηη είλαη κνηξαίν
Καη ζηελ αλάγθε νξθίδεηαη
Μπξνζηά ζην Θείν θαη ζην σξαίν
Σην θσο απηνγλσξίδεηαη.

Θέιακε εθείλν πνπ πεγάδεη
από αθζνλία αηζζεηηθή
κία απόιαπζε πνπ λα ηαηξηάδεη
ζε πνηθηιία Διιεληθή.

ΠΖΓΑΗΝΟΝΣΑ ΜΔ «ΣΡΑΜΒΑΓΔΡΖ»
Δ ΔΞΟΥΔ ΚΑΗ ’ΑΛΛΑ ΜΔΡΖ

ΑΠΟ ΣΟ ΝΟΖΜΑ ΠΟΤ ΓΗΝΔΗ
Ζ ΑΦΡΗΚΑΝΗΚΖ ΟΓΤΝΖ

ΜΔΝΟΝΣΑ ΣΖ «ΜΑΝΟΤΡΑ»
ΜΑΚΡΗΑ ΑΠΟ ΣΖ ΘΟΛΟΤΡΑ

Ήηαλ ην θάηη άιιν όπσο γπξλνύζε
κεο ζηηο πιαηείεο καο «ην ηξακ»
ηόηε πνπ ε ώξα δελ πεξλνύζε·
-και κάθε λίγο ένα σσμβάν.

Τνπ δνύινπ θαίλεηαη ε νδύλε
Βαζύηεξε κνλαρηθή
Καζώο ζην πξόζσπν πξνζδίδεη
Μία έθθξαζε κνλαδηθή

Από ην «Κάηξν» σο ηελ «Μαλζνύξα»
ζηελ πνιπζόξπβε Αξαπηά
θεξδίζακε θάπνηα θνπιηνύξα
πνπ είρε εληόο ηεο αλζξσπηά.

Ο θόζκνο ζ‟ ώξεο εξγαζίαο
έζησ θη αλ ήηαλ βηαζηηθόο
δελ ήζειε απζαηξεζίεο ·
-τα πρόσετε όλα ο αστός.

Ο άλζξσπνο όηαλ ζπκάηαη
ην ηη ηξαβάεη θακηά θνξά
είλαη θαλείο λα ηνλ ιππάηαη
πσο θαηαιήγεη ζηε θζνξά.

Καζέλαο θαη κηα ηδηνθπία
κε άιιε ζπκπεξηθνξά
ζηα αηέιεησηα καο κεγαιεία
δελ έβξηζθεο ηε δηαθνξά.

ΣΗ ΥΑΡΔ ΣΗ ΜΔΓΑΛΔΗΑ
ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ ΣΖΝ «ΝΣΑΚΑΥΛΗΑ»

ΣΗ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΔ
Ή ΣΗ ΚΤΡΗΑΚΔ

ΑΠΟ ΣΟ «ΑΜΑΝΟΤΝΣ»
ΔΩ ΣΟ «ΑΜΑΛΟΤΣ»

Χσξίο πνιιέο κειαγρνιίεο
κέζα ζηελ όκνξθε Αξαπηά
καο άξεζαλ νη αζρνιίεο
πνπ ζέλε ζζέλνο θαη θαξδηά.

Με ρξώκαηα αηζηνδνμίαο
ληπκέλνη θάπνηε ιεπθά
ήηαλε ζέκα επεμίαο
ην πόηε λνηώζακε ραξά.

Ηδξώλνληαο ζηελ Ηζηνξία
ζξηακβεύζακε θάπνηα θνξά
δείρλνληαο κεγαινηνικία
μεθύγακε από ηε Φζνξά.

Γελ ηηο βνιεύακε όπσο θη όπσο
ηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο
δνπιεύακε θαη άμηδε ν θόπνο
ζηελ αγθαιηά ηεο Αθξηθήο.

Άιιαδε ε ςπρνηξνπία
θνξώληαο θάηαζπξε ζηνιή
δίλακε άιιε ζεκαζία
ζηελ όκνξθε Αλαηνιή

Ωο πξώηνη νδεύζακε ζηα όξηα
πνπ καο πξνζθέξνπλ αιιαγέο
θη όπνπ πξννδεύζακε παλώξηα
θιείλαλ ηνπ θόζκνπ νη πιεγέο

ΜΔΣΑΞΤ ΚΑΡΣΔΡΗΚΟΣΖΣΑ
ΚΑΗ ΚΡΑΣΔΡΟΣΖΣΑ

ΑΠΔΗΡΟΜΟΡΦΖ ΠΟΗΚΗΛΗΑ
ΔΩ ΣΖΝ «ΑΛΗΥΗΑ»

ΜΔΛΑΓΥΟΛΩΝΣΑ ΣΑ ΣΔΝΑ
ΚΑΗ ΑΝΑΠΟΛΩΝΣΑ ΚΟΣΔΗΝΑ

Μνλνηνλία σο ηελ “Σαπηία”
πνιιά δεηήκαηα δσήο
θαη θάπνπ πξνο ηελ “Ακπαγθία”
πξνβιήκαηα ζπλαιιαγήο

Έξγα πνιιά σο ηελ «Σαιηρία»
ζε επνρέο ζπλσζηηζκνύ
κ‟ αηέιεησηε αιιεινπρία
θαη πλεύκα ζπγθεληξσηηζκνύ

Μνπδηάδακε ζηηο «Μνπδηξίεο»
θάπνηε από ηεκπειηά
θαη αξαδηάδακε ηζηνξίεο
πνπ καο ηηο θέξλεη ε κνλαμηά.

Ζ αιιεινπρία ησλ λνεκάησλ
ησλ γεγνλόησλ ε ξνή
θη ν ζύλδεζκνο πνιιώλ πξαγκάησλ
πξνζδίδνπλ όςε θνζκηθή.

Πξάμεηο θη επηινγέο αλζξώπσλ
ζε πεξηζηάζεηο ηεο Εσήο
επεξέαζαλ θάπνησλ ηξόπσλ
ζθέςεηο θη ελέξγεηεο Λνγηθήο.

Σαλ βξάδηαδε ζηηο «Μνπδηξίεο»
δελ ζνξπβνύζε ε Αξαπηά
άδεηαδαλ δξόκνη θαη πιαηείεο
λνηώζακε αλία πνπ πνλά.
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Βιβλία Αμπετειανϊν
«Ανκολογία φγχρονθσ Αραβικισ Ποίθςθσ»
Πζρςα Κουμοφτςθ
Τι διαφοροποιεί την Αραβική ποίηση από την ποίηση των Δυτικών; Πόσο έχει εξελιχθεί τον τελευταίο καιρό;
Έχει άραγε απεκδυθεί την εξωτική ένδυση του παρελθόντος, και σε ποιο βαθμό; Η κατ’ ευφημισμόν «Αραβική
Άνοιξη» έχει συντείνει στη μετεξέλιξη της Αραβικής ποίησης − στην επιλογή των θεμάτων, της τεχνικής και του
ύφους; Πολλά ερωτηματικά, όπως αυτά που έχουν ήδη διατυπωθεί, απαιτούν απάντηση και είναι κυρίως
έργο των μελετητών να την κατατάξουν και να την αξιολογήσουν. Ωστόσο, αυτό που επιχειρείται στην ανθολογία είναι μια σύντομη αλλά πιστή «αναπαράσταση» της προοδευτικής διαφοροποίησης και της εξέλιξής της,
μέσα από αντιπροσωπευτικά δείγματα ποιημάτων και ποιητών από ένα μεγάλο φάσμα του αραβικού κόσμου.
Τα ποιήματα επιλέχτηκαν με γνώμονα τον Έλληνα αναγνώστη, ενώ εκείνα που ανήκουν στη νεότερη γενιά
ποιητών απηχούν τις σημαντικότερες αλλαγές που διενεργήθηκαν τα τελευταία χρόνια, κυρίως μετά τις εξεγέρσεις για τον εκδημοκρατισμό και την ελευθερία της έκφρασης. Και βέβαια, η προσφυγιά και ο πόλεμος
βρίσκονται πάντα στο προσκήνιο της ποιητικής δημιουργίας. Αποτελεί δε μια πρώτη ύλη, που ευελπιστούμε
να εμπλουτίζεται διαρκώς, προκειμένου να αποτελέσει ένα πληρέστερο και πολύτιμο βιβλίο αναφοράς και
μελέτης.
Ζρευνα, πρόλογοσ, επιμζλεια και μετάφραςθ από τα αραβικά: Ρζρςα Κουμοφτςθ
Εκδόςεισ ΑΩ, Νοζμβριοσ, 2016
Θ παρουςίαςθ τθσ Ανκολογίασ φγχρονθσ
Αραβικισ ποίθςθσ, τθσ
Πζρςασ Κουμοφτςθ κα
πραγματοποιθκεί ςτισ
3 Φεβρουαρίου και
ϊρα 7 μμ ςτο Polis Art
Cafe - Πεσμαζόγλου 5,
Ακινα - με αναγνϊςεισ ποιθμάτων ςτα
ελλθνικά και τα αραβικά. Κα ακουςτοφν μελοποιθμζνα αποςπάςματα ςε ςφνκεςθ του
Αλεξανδρινοφ μουςικοφ Νικιτα Βοςτάνθ.

Οι ςελίδεσ του Κάδμου είναι ανοικτζσ για δθμοςίευςθ των δραςτθριοτιτων ςασ, ςε θλεκτρονικι μορφι
ςτο e-mail ambetios@ambetios.gr, επιςυνάπτοντασ και αντίςτοιχο φωτογραφικό υλικό, φωτογραφία
δικι ςασ και μικρό βιογραφικό (2 γραμμζσ).
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Σο κίτςο του Κάδμου
….….ςχεδιάηει ο ταφροσ Γεωργιάδθσ

Αγαπθτοί μασ φίλοι Αμπετειανοί και φίλοι τθσ Αμπετείου Σχολισ
Ο Ρρόεδροσ και τα μζλθ του ΔΣ του Συλλόγου ςασ εφχονται
Καλά Χριςτοφγεννα και το 2017 να είναι ζνα Ευτυχιςμζνο Νζο Ζτοσ
Και με τθν ευχι θ δεφτερι μασ πατρίδα, θ αγαπθμζνθ μασ Αίγυπτοσ,
να ξαναβρεί ςφντομα τθν ειρινθ, τθν θρεμία και τθν ευτυχία που ηιςαμε εμείσ ςτο Κάιρο,
όταν Ζλλθνεσ Χριςτιανοί, Μουςουλμάνοι και Εβραίοι ηοφςαν αδελφικά και μονοιαςμζνα.
Το ςκίτςο-κάρτα είναι εμπνευςμζνο από τα παιδικά μασ χρόνια ςτο Κάιρο,
Και είναι ζργο του ταλαντοφχου Ακθναίου διαφθμιςτι
Καλλιτζχνθ και φίλου του Συλλόγου μασ, κ .Σταφρου Γεωργιάδθ.
Χρόνια Ρολλά φίλοι μασ, με υγεία και ευτυχία ςτθν ηωι ςασ.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Αμπετείου Σχολισ
Dear members and friends of the Ambetios School Club,
The president and the members of the Board of the Ambetios School Club wish you a
Merry Christmas and may the year 2017 be a happy New Year,
And with the added wish that our second country, our beloved Egypt,
regain soon the peace, security and happiness we remember when we lived there,
when Greek Christians, Muslims and Jews lived in a brotherly and peaceful way.
The painting, a remembrance from our childhood years in Cairo,
Was done by the talented artist, adman and friend of our Club,
Mr. Stavro Georgiadis.
Joyful Holidays friends with health and happiness in your life.
The Board of Directors of the Ambetios School Club.
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Ο φνδεςμοσ Αιγυπτιωτϊν Ελλινων
……….γράφει ο πρόεδροσ του Κ. Μθχαθλίδθσ
Ευχαριςτϊ πρϊτα απ’ όλα τθν ςυντακτικι επιτροπι του Κάδμου.
Κα αναφζρω μερικζσ ςκζψεισ για τθν Νζα Χρονιά. Ρριν απ’ όλα κα ικελα να ςασ κάνω μια μικρι ενθμζρωςθ για τον Σφνδεςμό μασ.
Ο Σφνδεςμοσ για 84 χρόνια αποτελεί τθν «γζφυρα» μεταξφ τθσ Ελλάδασ και τθσ Νειλοχϊρασ. Θ ςυνζχιςθ τθσ
διατιρθςθσ των δεςμϊν μασ με τισ Ελλθνικζσ Κοινότθτεσ τθσ Αιγφπτου παραμζνει ζνασ από τουσ πρωταρχικοφσ
μασ ςτόχουσ.
Κα μποροφςα να ςασ πω πολλά για τον Σφνδεςμόσ μασ ο οποίοσ ςυνεχίηει να βαδίηει ζχοντασ για γνϊμονα
τθν εξυπθρζτθςθ των Αιγυπτιωτϊν.
1) Ο Σφνδεςμοσ αποτελεί τθν ςκζπθ αλλά και τθν γζφυρα με ςυμπατριϊτεσ μασ που βρίςκονται ςτθν Αίγυπτο ι οπουδιποτε ςτον κόςμο.
2) Ο Σφνδεςμοσ ςυνεχίηει τθν διάςωςθ και προβολι των παραδόςεων και δθ τθσ ιςτορίασ των Ελλινων
ςτθν Αίγυπτο και τθ μεταλαμπάδευςθ τθσ πολιτιςτικισ μασ κλθρονομιάσ ςτισ νεότερεσ γενιζσ.
3) Ο Σφνδεςμοσ βαςιηόμενοσ ςτθν προςφορά αγάπθσ μελϊν και φίλων του παράγει μζγα φιλανκρωπικό
ζργο, μζςω τθσ Κοινωνικισ Ρρόνοιασ.
Για τθν χρονιά που μασ ζρχεται θ οποία είναι μια δφςκολθ χρονιά το Διοικθτικό Συμβοφλιο ζχει βάλει κάποιεσ προτεραιότθτεσ.
Ø Ρροςζλκυςθ μελϊν νεότερθσ θλικίασ
Ø Διατιρθςθ των δεςμϊν μεταξφ των Αιγυπτιϊτικων Συλλόγων ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό κακϊσ και
τθ ςυνζχιςι τουσ με τισ Ελλθνικζσ Κοινότθτεσ τθσ Αιγφπτου
Ø Αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των αυξανόμενων, λόγω κρίςθσ, αιτθμάτων οικονομικισ και ιατρικισ βοικειασ ςυμπατριωτϊν μασ.
Κα ικελα να ςασ ευχαριςτιςω και να ςασ ευχθκϊ μια καλι χρονιά για τον Σφλλογό ςασ και τα μζλθ του.
Βιογραφικό :Ο Κϊςτασ Μιχαθλίδθσ είναι ο 14οσ Ρρόεδροσ του Συνδζςμου Αιγυπτιωτϊν Ελλινων που ιδρφκθκε το 1933.
Γεννικθκε ςτθν Αλεξάνδρεια το 1946, φοίτθςε ςτθ Δθμοτικι Ρρατςίκειο Σχολι, ςτθν Σαλβάγειο Εμπορικι Σχολι και ςτθν Νυχτερινι Επαγγελματικι Σχολι παίρνοντασ τα πτυχία του Μθχανοτεχνίτθ και του Εργοδθγοφ Μθχανικοφ.
Με τον Σφνδεςμο αςχολείται από το 1988 ςυμμετζχοντασ ςτθν Επιτροπι Κοινωνικισ Ρρόνοιασ και ςτθν Επιτροπι Νζων. Το
1994 εκλζχτθκε για πρϊτθ φορά ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο αναλαμβάνοντασ τθν Επιτροπι Ρρόνοιασ του Συνδζςμου.
Διετζλεςε Ταμίασ, Βϋ Αντιπρόεδροσ για πολλά χρόνια και από το 2011 Αϋ Αντιπρόεδροσ του Συνδζςμου.
Το 2015 αναλαμβάνει τθν Ρροεδρία του Συνδζςμου μζχρι και ςιμερα. Συνζτεινε ςτισ δφο ανακαινίςεισ του εντευκτθρίου το
2012 και το 2015
…..ευχζσ ςε κάκε ζναν,
και μία, από τουσ 112 που
κάκιςαν ςτο τραπζηι τθσ
παρζασ μασ μζςα ςτο
2016, και ςε όςουσ Αμπετειανοφσ και ςτισ οικογζνειζσ τουσ που δεν μπόρεςαν να βρεκοφν μαηί μασ.
Οι πρόςωπ-φωτογραφίεσ
είναι από τισ 10 ςυγκεντρϊςεισ που πραγματοποιιςαμε μζςα ςτο 2016.

Αντϊνθσ Πατρινόσ &
Σόλθσ Παπαγεωργίου,
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Ζκκεςθ ιδεϊν τθσ Αϋγυμαναςίου 1956-1957 του Κϊςτα
Γιάννιτςα. Απεςτάλει από τον Γ.Κεοδωράκθ ςτον Σάκθ
φακιανόπουλο.
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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.
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Θ Εκπαίδευςθ των Ελλινων τθσ Αιγφπτου με τθ ςυνδρομι των Μεγάλων Ευεργετϊν
…...γράφει θ Βίλλυ Πολίτθ - Ηουζ, απόφοιτοσ 1992
Θ εκπαίδευςθ απαςχόλθςε τουσ Αιγυπτιϊτεσ από πολφ παλαιά. Θ διατιρθςθ τθσ γλϊςςασ, τθσ κρθςκείασ,
τθσ ιςτορίασ κακϊσ και τα ελλθνικά ικθ και ζκιμα αποτελοφν βαςικι προτεραιότθτα των Ελλινων που είχαν εγκαταςτακεί ςτθ φιλόξενθ χϊρα του Νείλου.
Κα πρζπει να τονίςουμε ότι ςτθν ελλθνικι εκπαίδευςθ ςτθν Αίγυπτο ςυνζβαλαν τρεισ βαςικοί φορείσ:

1.Το Ρατριαρχείο Αλεξανδρείασ
2.Οι Ελλθνικζσ Κοινότθτεσ τθσ Αιγφπτου

3.Οι Μεγάλοι Ευεργζτεσ.
Στθν αρχι θ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ γίνεται μζςω τθσ εκκλθςίασ. Λδρφονται διάφορεσ πατριαρχικζσ ςχολζσ, άλλοτε με πρωτοβουλία του Ρατριάρχθ Αλεξανδρείασ και άλλοτε με πρωτοβουλία διαφόρων ιερζων. Σκοπόσ τουσ είναι θ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και θ παροχι χριςτιανικισ παιδείασ.
Θ παλαιότερθ ςχολι λειτουργεί από το 1556 μζχρι το 1586 ςτον Λερό Ναό του Αγίου Σάββα ςτθν Αλεξάνδρεια. Ρρόκειται για ζνα ιεροδιδαςκαλείο που απευκφνεται ςε κλθρικοφσ και λαϊκοφσ. Αργότερα από το 1621 μζχρι το 1638 λειτουργεί ζνα υποτυπϊδεσ πατριαρχικό ςχολείο ςτον Λερό Ναό του Αγίου Νικολάου ςτο Χαμηάουι
του Καΐρου. Τον 17ο αιϊνα λειτουργεί ελλθνικό ςχολείο ςτθν Λερά Μονι του Αγίου Γεωργίου ςτο Ραλαιό Κάιρο.
Από το 1780 και μζχρι το 1825, λειτουργοφν κατά περιόδουσ πατριαρχικζσ ςχολζσ ςε διάφορεσ περιοχζσ
του Καΐρου και ειδικότερα ςε ςυνοικίεσ που είναι ζντονο το ελλθνικό ςτοιχείο όπωσ Χάρετ ελ οφμ δθλαδι ςε
απλι μετάφραςθ θ ςυνοικία των ωμιϊν, παλαιό Κάιρο, Χαμηάουι, Μοφςκι κ.α. Βεβαίωσ οι ςχολζσ αυτζσ κλείνουν ςχετικά γριγορα λόγω των ςυνκθκϊν που επικρατοφν. Αργότερα γφρω ςτο 1930 εμφανίηεται και το ιεροδιδαςκαλείο «Άγιοσ Ακανάςιοσ» ςτθν Θλιοφπολθ. Θ μόνθ πατριαρχικι ςχολι που λειτουργοφςε ςτο Κάιρο μζχρι τθ
δεκαετία του 70 ιταν θ Ρατριαρχικι Σχολι Σοφμπρασ.
Αντίςτοιχεσ ςχολζσ λειτοφργθςαν κατά περιόδουσ και ςε άλλεσ πόλεισ τθσ Αιγφπτου όπωσ π.χ. θ Ρατριαρχικι Σχολι ςτθ Δαμιζτθ που ιδρφκθκε το 1860 και ςτεγαηόταν ςε ιδιόκτθτο κτίριο.
Το 1843 ιδρφεται θ Ρρεςβυγενισ Ελλθνικι Κοινότθτα Αλεξανδρείασ ενϊ το 1856 ιδρφεται θ Ελλθνικι εν
Καΐρω Κοινότθτα των Ορκοδόξων. Ραράλλθλα ιδρφονται και πολλζσ άλλεσ ελλθνικζσ Κοινότθτεσ ςε διάφορεσ πόλεισ τθσ Αιγφπτου. Ρρωταρχικόσ ςκοπόσ τθσ κάκε Ελλθνικισ Κοινότθτασ, ςφμφωνα με το καταςτατικό τθσ, ιταν θ
ίδρυςθ ςχολείου (κθλζων και αρρζνων). Βεβαίωσ θ οικονομικι κατάςταςθ των Κοινοτιτων δεν τουσ επζτρεπε να
αναλάβουν τθν ανζγερςθ ενόσ ςχολείου. Τότε εμφανίηονται οι Μεγάλοι Ευεργζτεσ οι οποίοι χρθματοδοτοφν τθν
ανζγερςθ ςχολείων τα οποία ςτθ ςυνζχεια φζρουν το όνομά τουσ. Επί το πλείςτον οι Eυεργζτεσ αυτοί είναι επιφανείσ πάροικοι τθσ εποχισ που δραςτθριοποιοφνται ςυνικωσ ςτον εμπορικό τομζα. Τα χρθματικά ποςά που
προςφζρουν είναι τεράςτια και θ ςυμβολι τουσ ανεκτίμθτθ διότι δίχωσ αυτοφσ τουσ ευγενείσ παροίκουσ δεν κα
μποροφςε να υπάρξει ελλθνικι εκπαίδευςθ ςτθν Αίγυπτο. Οι Μεγάλοι Ευεργζτεσ εμφανίηονται ςε όλεσ τισ ελλθνικζσ κοινότθτεσ τθσ Αιγφπτου, ακόμθ και τισ πιο μικρζσ. Δθμοτικά Σχολεία είχαν όλεσ οι κοινότθτεσ και αναλόγωσ
τθσ αρικμθτικισ τουσ δφναμθσ ιταν 6 κζςια ι λιγότερο. Οι μεγαλφτερεσ κοινότθτεσ είχαν θμιγυμνάςια ι και
6τάξια γυμνάςια. Πλεσ αυτζσ οι εκπαιδευτικζσ μονάδεσ ιταν αποτζλεςμα των Μεγάλων Ευεργετϊν που υπιρξαν
τθν εποχι εκείνθ.
Τα Ελλθνικά εκπαιδευτιρια ςτο Κάιρο ζχουν αφιςει εποχι τόςο τα Κοινοτικά όςο και τα ιδιωτικά. Από το
1860 και μετά λειτουργοφν ςτο Κάιρο τα παρακάτω ςχολεία.

υνεχίηεται
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ελίδεσ από τισ αφιερϊςεισ το 1957 ςτο Λεφκωμα
……...του Νίκου Ακαναςόπουλου
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Ελληνική Παράδοςη
Παραδοςιακοί Χοροί : Δυτικι Μακεδονία
…..γράφει θ Καίτθ Μπαραμίλθ, απόφοιτοσ 1967
Στθ Δυτικι Μακεδονία, διακρίνονται δφο κφριεσ κατθγορίεσ βάςει τθσ μελωδικισ ρυκμικισ και χορευτικισ
πραγματικότθτασ. Θ μία είναι αυτι των ορεινϊν νοτίων και δυτικϊν περιοχϊν του Ολφμπου, που μοιάηει με το
Κεςςαλο-Hπειρϊτικο φφοσ τραγουδιϊν χορϊν και ρυκμϊν και θ άλλθ είναι των πεδινϊν και αςτικϊν περιοχϊν
τθσ Ριερίασ του ουμλoυκιοφ, τθσ Κοηάνθσ, τθσ Σιάτιςτασ, τθσ Καςτοριάσ και τθσ Φλϊρινασ με κακαρά τοπικό χαρακτιρα. Στισ περιοχζσ μάλιςτα τθσ Κοηάνθσ, των Γρεβενϊν και τθσ Καςτοριάσ παρατθροφμε μια πανομοιότυπθ
ρυκμικι ςτρωματογραφία, επθρεαςμζνθ από τουσ Hπειρϊτικουσ ρυκμοφσ.

Γκάιαρακατςάνα

ντα

Ρουμλοφκι-Αλεξάνδρεια

Μποφφι-Φλϊρινα

Δράμα

Ορεινι νφφθ ζρρϊν

ερρϊν

Οι Κυριότεροι Χοροί :
Γκάϊντα: Χορεφεται με μικρζσ παραλλαγζσ ς’ όλθ τθν Μακεδονία και κυρίωσ ςτθ Φλϊρινα,
ςτα χωριά του ουμουλκιοφ (κάμποσ Γιαννιτςϊν) και ςτθ Νάουςα. Θ ονομαςία του χοροφ
οφείλεται μάλλον ςτο μουςικό όργανο που ςυνοδεφει το χορό. Είναι αντρικόσ χορόσ και αποτελείται από δφο μζρθ: το αργό και το γριγορο. Στο γριγορο μζροσ ο πρωτοχορευτισ εκτελεί
φιγοφρεσ και μπορεί να κατευκφνει τον κφκλο ςε διάφορουσ ςχθματιςμοφσ.
Άνοιξε Ελζνθ τθν πόρτα Ερωτικόσ χορόσ που χορεφεται από κοπζλεσ ςε γάμουσ και πανθγφρια. και με τον
τρόπο αυτό οι κοπζλεσ προκαλοφςαν το ενδιαφζρον των νζων. Το όνομά του προζρχεται από το ομϊνυμο τραγοφδι.
Μπερντζσ αποκριάτικοσ ςυρτόσ χορόσ .Στρωτόσ και γφριςμα Μπεράτι.
Πουςτςζνο ι Λεβζντικοσ τοπικι απόδοςθ του γνωςτοφ χοροφ
Χαςαπιά οργανικόσ ςκοπόσ ςε γριγορθ ρυκμικι αγωγι.
Ηάμαντασ τοπικόσ χαρακτθριςτικόσ ςυρτόσ χορόσ των αντρϊν ςε επτάςθμο ρυκμό που ανικει ςτουσ παλιοφσ χοροφσ και παίηονται με ηουρνά . Από περιοχι Άγιο Ρνεφμα - Δαρνακοχϊρια Σερρϊν.
Ιρκαν οι μζρεσ οι καλζσ τθσ εξομολογιςεωσ, γυναικείοσ παςχαλιάτικοσ χορόσ. Τραγοφδι που αναφζρεται
ςτθ νεκροφιλία. Από περιοχι Άγιο Ρνεφμα - Δαρνακοχϊρια Σερρϊν.
Ράικο Χορεφεται ςτισ περιςςότερεσ περιοχζσ τθσ Μακεδονίασ από άνδρεσ και γυναίκεσ
Ζντεκα Χορόσ τθσ Δ. Μακεδονίασ που χορεφεται κυρίωσ ςτο Ν. Κοηάνθσ. Για τθν ονομαςία του υπάρχει θ
ακόλουκθ εκδοχι: Στθν περίοδο τθσ Τουρκοκρατίασ, οι Τοφρκοι επζβαλαν απαγόρευςθ ςτισ μετακινιςεισ από τισ
11 το βράδυ και μετά. Οι Ζλλθνεσ φεφγοντασ από τα καφενεία και διαλφοντασ τισ παρζεσ τουσ, αυτι τθν ϊρα χόρευαν αυτόν τον χορό, που τον ονόμαςαν «ζντεκα». Λζγεται και «Σκόρπιοσ», γιατί μπορεί να χορευτεί και χωρίσ
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διάταξθ ςτο χϊρο, ςκόρπια.
Βουροφν Νταουλαρί ι Ηωνααράδικοσ, αντρικόσ χορόσ ςε εντεκάςθμο ρυκμό με αργό και γριγορο μζροσ
από τθν περιοχι Φλάμπουρο Σερρϊν.
Ντόπιοσ καρςιλαμάσ, εννιάςθμοσ τοπικόσ χορόσ ςε κφκλο ςτθν αρχι και ηευγάρια ςτθ ςυνζχεια, από τθν
περιοχι Φλάμπουρο Σερρϊν
Μπεράτικοσ, ι γεροντικόσ ι ςτάρτςκο Χορεφεται κυρίωσ από γζροντεσ ςτα Αλϊνια τθσ Φλϊρινασ. Είναι μεγαλοπρεπισ και βαρφσ χορόσ

Ζδεςςα
Πθγι πλθροφοριϊν από εγκυκλοπαίδειεσ και διαδίκτυο.

Αγαπθτά μασ μζλθ, φίλεσ και φίλοι τθσ Αμπετείου Σχολισ,
Με χαρά ςασ ανακοινϊνουμε τον ετιςιο χορό μασ για το κόψιμο τθσ βαςιλόπιτασ του νζου ζτουσ 2017 που
κα λάβει χϊρα ςτο πανζμορφο roof garden του ξενοδοχείου :

Athens Poseidon Hotel ςτο Παλαιό Φάλθρο
(Λεωφ. Ροςειδϊνοσ 72, τθλ. 2109872000 , http://poseidonhotel.com.gr/)
το άββατο 21 Λανουαρίου 2017 και ϊρα 21:00
ςτθν ειδικι τιμι των 25 Ευρϊ ανά άτομο. Θ τιμι αυτι περιλαμβάνει:

· αγκρία και καναπεδάκια ςτθν υποδοχι,
· Πλοφςιο και ειδικά ςχεδιαςμζνο μενοφ (buffet menu),
· Ποτά ςε απεριόριςτθ κατανάλωςθ,
· Άρτια τεχνολογικό ςφςτθμα ιχου με πλοφςια μουςικι για χορό από τον D.J. Mario με όλεσ τισ τελευταίεσ
χορευτικζσ επιτυχίεσ, αλλά και μουςικι από τα 50's και 60's ,
· ερβιριηόμενθ Πολίτικθ Βαςιλόπιτα με το παραδοςιακό φλουρί/γοφρι του 2017,
και
· Ροτόντεσ με υπζροχο εορταςτικό διάκοςμο τραπεηιϊν και ευρφχωρθ πίςτα χοροφ.

Λεπτομζρειεσ για το menu ςασ ζχουν ςταλεί θλεκτρονικά με τθν ανακοίνωςθ για το χορό.
Εκ μζρουσ του Δ..
ΤΛΛΟΓΟ ΑΜΠΕΣΕΛΟΤ ΧΟΛΘ
http://www.ambetios.gr/
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To Άςτυ των Αιγυπτιωτϊν ςτθν Κθφιςιά
……...γράφει ο πρόεδρόσ του Γιϊργοσ Οικονομίδθσ
Σασ ευχαριςτϊ κερμά για τθν ευγενικι ςασ πρόταςθ να φιλοξενιςετε ςτον
«Κάδμο» άρκρο ςχετικό με τθν ίδρυςθ του Άςτεωσ Αιγυπτιωτϊν ςτθν Κθφιςιά.
Κα πρζπει να τονίςω εκ προοιμίου ότι ζνασ οικοδομικόσ ςυνεταιριςμόσ ςυνικωσ αντιμετωπίηει πολφ δφςκολα προβλιματα που δεν είναι ςυνθκιςμζνα
ςε πολιτιςτικά ι άλλθσ υφισ ςωματεία, που αφοροφν ςτθν ςχεδίαςθ, οικοδόμθςθ, νομικι κατοχφρωςθ, και κυρίωσ τθν χρθματοδότθςθ του όλου οικοδομικοφ ζργου. Ρροβλιματα εν πολλοίσ ανυπζρβλθτα, γι’ αυτό και οι ςυνεταιριςμοί που κατόρκωςαν να πραγματοποιιςουν τθν αποςτολι τουσ δθλ. τθν ανζγερςθ κατοικιϊν ςτθν Ακινα, μετριοφνται ςτα δάχτυλα του ενόσ χεριοφ. Οι Αιγυπτιϊτεσ Ζλλθνεσ ςεμνφνονται
που ζχουν ςτο ενεργθτικό τουσ ζνα τζτοιο επίτευγμα όπωσ ζχει ιδθ αποκλθκεί «το Άςτυ Αιγυπτιωτϊν ςτθν Κθφιςιά».
Χάριν ςυντομίασ δεν κα υπειςζλκω ςε νομικζσ λεπτομζρειεσ και δικαςτικζσ διεκδικιςεισ ωσ και οικονομικζσ ανατροπζσ που προθγικθςαν, ζωσ ότου ςτερεωκεί και θρεμιςει το οικοδομικό ςυγκρότθμα του Άςτεωσ, που
αποτελείται από 13 πολυκατοικίεσ, 274 διαμερίςματα εκ 2, 3, και 4 δωματίων, κατανεμθμζνο ςε οικοδομικό τετράγωνο 30.000 περίπου τετραγωνικϊν μζτρων, αποτελοφμενο εκ τεςςάρων τεμαχίων. Τθν ιδζα τθσ ίδρυςισ του
πρϊτοσ ςυνζλαβε το 1962 ο Μιχάλθσ Κουτςοφρθσ, Ρρόεδροσ του ΣΑΕ τθν περίοδο 1960-1972.
Μετά τθν «πτϊςθ» του Μιχάλθ Κουτςοφρθ, Ρρόεδροσ του Συνεταιριςμοφ διετζλεςε επί 17 ζτθ από το
1971-1989, δφςκολα αλλά εποικοδομθτικά, ο αείμνθςτοσ εκ Μανςοφρασ Γιάννθσ Ριηάνθσ , ο οποίοσ ςυνετζλεςε
αποφαςιςτικά ςτθν ςτερζωςθ και παγίωςι του.
Κατόπιν τθν προεδρεία ανζλαβε επί 3 χρόνια (1986-1989) ο Χαράλαμποσ Λωάννου, και ζκτοτε από το
1989 μζχρι ςιμερα, πρόεδροσ είναι ο υπογράφων το άρκρο Γιϊργοσ Οικονομίδθσ.
Τα Δ.Σ. από καταβολισ ςυνεταιριςμοφ επάνδρωςαν το γνωςτό πλζον Άςτυ Αιγυπτιωτϊν Κθφιςιάσ, ζνα
κακαρό, καλαίςκθτο και πολιτιςμζνο Κθφιςϊτικο προάςτιο που χαίρει τθσ εκτίμθςθσ και του ςεβαςμοφ των φορζων τθσ πόλεϊσ μασ και τθσ πολιτείασ γενικότερα.
Διοικείται από επίςθμο επταμελζσ Δ.Σ. και τριμελζσ εποπτικό. Συνεπικουρείται από άτυπθ εξωραϊςτικι
επιτροπι που αποτελείται από εκπροςϊπουσ των 13 πολυκατοικιϊν.
Θ κθτεία των Συμβουλίων είναι τριετισ και ο ζλεγχοσ των υπθρεςιϊν του ανικει ςτο υπουργείο Οικονομικϊν. Οι δαπάνεσ λειτουργίασ του Συνεταιριςμοφ που αφορά προςωπικό λογιςτθρίου, κθπουροφσ και λοιπζσ
ζκτακτεσ εργαςίεσ, εξαςφαλίηονται από τα ενοίκια των καταςτθμάτων που ενοικιάηει ο Συνεταιριςμόσ και υπάρχουν από καταβολισ του. Ζμπροςκεν των καταςτθμάτων υπάρχει πλατεία ςτθν οποία εδόκθ τιμθτικϊσ από τον
Διμο Κθφιςιάσ θ επωνυμία «Ρλατεία Θρϊων Ελλινων εξ Αιγφπτου».
Θ εν λόγω πλατεία κοςμείται από τρία Αιγυπτιϊτικα ιςτορικά μνθμεία, το πρϊτο εισ μνιμθν των πεςόντων αδελφϊν μασ ςτον Βϋ Ραγκόςμιο Ρόλεμο ανεγερκζν από τον ΣΑΕ, το δεφτερο εισ μνιμθν των ιδρυτϊν και
εκπαιδευτικϊν των Ελλθνικϊν Εκπαιδευτθρίων Αιγφπτου ιδρυκζν από το Σωματείον Αποφοίτων Αβερωφείου Σχολισ και το τρίτο μνθμείο εισ μνιμθν Ρροςκόπων και Οδθγϊν Αιγφπτου, ανεγερκζν δαπάναισ κ. Ρλάτωνα Αγγελίδθ,
εισ μνιμθν τθσ ςυηφγου του Ελζνθσ.
Τιμθτικζσ επετειακζσ εκδθλϊςεισ τελοφνται ετθςίωσ με ακρόα προςζλευςθ ςυμπατριωτϊν μασ από τθν
Αίγυπτο και τοπικοφσ φορείσ, με ςυμμετοχι τθσ μπάντασ του Διμου, κατάκεςθ ςτεφάνων και ανκζων ωσ και ςυγκεντρϊςεισ εντόσ του Ρολιτιςτικοφ Κζντρου του Άςτεωσ Κθφιςιάσ που αποτελεί κόςμθμα των Αιγυπτιωτϊν ςτα
Βόρεια Ρροάςτια.
Αυτι, είναι μια ςυνοπτικι εικόνα του Άςτεωσ Αιγυπτιωτϊν Κθφιςιάσ, και κα χαροφμε πολφ να εγκαινιάςουμε όποτε επικυμιςετε, μια κοινι εκδιλωςθ πολιτιςτικοφ περιεχομζνου, ζτςι ϊςτε θ ςυνεργαςία μασ να γίνει
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ςτενότερθ και οι εντυπϊςεισ που κα αφιςουμε για τουσ Ζλλθνεσ Αιγυπτιϊτεσ ωσ προσ το ικοσ, τον πολιτιςμό και
τισ άλλεσ αρετζσ τουσ να γίνουν περιςςότερεσ και βακφτερεσ.
Βιογραφικό —Γεννικθκε ςτθ Αλεξάνδρεια, Αιγφπτου. Απεφοίτθςε από το Αβερρϊφειο Γυμνάςιο Αλεξανδρείασ, και
φοίτθςε ςτο τμιμα Κλαςικϊν Σπουδϊν ςτο Φαροφκειο Ρανεπιςτιμιο Αλεξανδρείασ. Ζλαβε το πτυχίο Ελλθνικισ και Αγγλικισ
Φιλολογίασ από το Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν.
Υπθρζτθςε 40 χρόνια ςε γνωςτά ιδιωτικά εκπαιδευτιρια των Ακθνϊν, και τα τελευταία δϊδεκα χρόνια τθσ ςταδιοδρομίασ
του, ιταν διευκυντισ ςτθν Ελλθνογαλλικι Σχολι Αγίασ Ραραςκευισ-Ευγζνιοσ Ντελακρουά.
Είναι από το 1990 εταίροσ τθσ εν Ακιναισ Αρχαιολογικισ Εταιρείασ.
Διετζλεςε αντιπρόεδροσ ςτον Σφνδεςμο Αιγυπτιωτϊν Ελλινων ςτθ Ακινα και εικοςιπζντε ςυναπτά ζτθ είναι Ρρόεδροσ του
Άςτεωσ Αιγυπτιωτϊν Κθφιςιάσ. Άρκρα, διαλζξεισ, πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ, ταξίδια με ςυμπλθρωματικι επιμόρφωςθ ςτθ
Γαλλία, εντάςςονται ςτο πλοφςιο ενεργθτικό του.

Αμπετειανοί του εξωτερικοφ “en-famille”
Οικογζνεια Νικολάου Πολίτθ απόφοιτοσ 1966 ςτο Κάιρο.
Στθν φωτογραφία από αριςτερά ο Νίκοσ
Ρολίτθσ, απόφοιτοσ 66, θ ςφηυγόσ του
Αικατερίνθ Λεγάτου, πρϊθν ακόλουκοσ
ςτθν Ελλθνικι Ρρεςβεία του Καΐρου, ο
γιόσ του Μαριαντϊνθσ Ρολίτθσ, απόφοιτοσ 2003, ςυγγραφζασ, θ κόρθ του
Βίλλυ Ρολίτθ—Ηουζ, απόφοιτοσ 1992,
νομικόσ, ςυγγραφζασ ιςτορικϊν βιβλίων, μζλοσ του Συλλόγου μασ και ςτενόσ
ςυνεργάτθσ του Κάδμου και ο ςφηυγόσ
τθσ, μζλοσ του Συλλόγου μασ, νομικόσ
και μζλοσ του Δ.Σ. του Συνδζςμου Αιγυπτιωτϊν Ελλινων.

Ο Νικόλαοσ Ρολίτθσ γεννικθκε ςτο Κάιρο το 1948 και είναι απόφοιτοσ του 1966 τθσ Αμπετείου Σχολισ. Είναι Αρχιτζκτων – Μθχανικόσ από το Αιν Σαμσ Καΐρου. Σφηυγόσ του είναι θ Αικατερίνθ Λεγάτου θ οποία υπθρζτθςε ωσ Ακόλουκοσ ςτο
Γραφείο Οικονομικϊν και Εμπορικϊν Υποκζςεων τθσ Ελλθνικισ Ρρεςβείασ ςτθν Αίγυπτο και απζκτθςαν δφο παιδιά: τθν Βαςιλικι Ρολίτου – Ηουζ, νομικό και ςυγγραφζα βιβλίων ιςτορικισ ςθμαςίασ για τθν Κοινότθτα και τα ςωματεία, και τον ΜάριοΑντϊνιο Ρολίτθ, εκδότθ και ςυγγραφζα βιβλίων φανταςίασ και παραμυκιϊν.
Ο Νικόλαοσ Ρολίτθσ υπθρζτθςε τα κοινά και υπιρξε ςφμβουλοσ ςε πολλά Ελλθνικά Σωματεία και ςτθν Ελλθνικι Κοινότθτα Καΐρου επί ςειρά ετϊν. Συγκεκριμζνα ξεκίνθςε ωσ Σφμβουλοσ κάτω των 30 ετϊν ςτον Ελλθνικό Ναυτικό Πμιλο Καΐρου
και μετά ςυνζχιςε μζχρι που άλλαξε όλο το Δ.Σ. Υπιρξε από τα ιδρυτικά μζλθ τθσ φοιτθτικισ νεολαίασ Καΐρου και διετζλεςε
και Αντιπρόεδροσ. Επί 40 ςυναπτά ζτθ ςτο Σφλλογο Αποφοίτων όπου επί μακρό χρονικό διάςτθμα ιταν ο Γενικόσ Γραμματζασ
του. Στο Ελλθνικό Κζντρο Καΐρου επί τριάντα ζξι χρόνια και διατζλεςε 2 χρόνια Αντιπρόεδροσ και 24 χρόνια Ρρόεδροσ μζχρι
το Νοζμβριο του 2015 όπου δεν ζβαλε ξανά υποψθφιότθτα για να αφιςει νζουσ να αναλάβουν τα θνία. Το 1979 εκλζγεται
Κοινοτικόσ Επίτροποσ, ο νεϊτεροσ μζχρι ςιμερα εκλεγείσ Κ.Ε. ςτθν ιςτορία τθσ Ε.Κ.Κ. Διατζλεςε Γενικόσ Γραμματζασ για πολλά ζτθ (με 3 διαφορετικοφσ Ρροζδρουσ) και τα τελευταία δφο χρόνια ιταν 1οσ Αντιπρόεδροσ και ςτθν τελευταία Γενικι Συνζλευςθ τθσ Ελλθνικισ Κοινότθτασ Καΐρου ανακθρφχκθκε Επίτιμοσ Αντιπρόεδροσ.
Επαγγελματικά παράλλθλα με τισ εξωτερικζσ του ιδιωτικζσ εργαςίεσ ανακαίνιςε και επιςκεφαςε ωσ τεχνικόσ Σφμβουλοσ του Ρατριαρχείου κατά καιροφσ πολλζσ εκκλθςίεσ του Ρατριαρχείου ςτο Κάιρο αφιλοκερδϊσ. Πταν αναςτιλωςε τθν εκκλθςία τθσ Μεταμόρφωςθσ του Σωτιροσ του Ρορτ – Σαΐντ θ οποία είχε πλθγεί ςτουσ πολζμουσ
από βομβαρδιςμοφσ, ο Μακαριςτόσ Ρατριάρχθσ κυρόσ Ραρκζνιοσ ο Γ’ τον ετίμθςε με το Σταυρό του Αγίου Μάρκου 1θσ τάξεωσ. Επίςθσ ςτθ ριηικι αναπαλαίωςθ του Αγίου Νικολάου και του παρεκκλθςίου του Αγίου Νεκταρίου ςτο Κάιρο, Αγίου Σπυρίδωνα Χελουάν και Αγίων Αναργφρων Σοφμπρα ο νυν Ρατριάρχθσ θ Α.Κ.Μ. κ.κ. Κεόδωροσ ο Β’, ςτα κυρανοίξια του Αγίου Νικολάου και παρουςία τθσ
τότε Ρροζδρου τθσ Βουλισ κασ Άννασ Ψαροφδα – Μπενάκθ και του Αιγφπτιου Ομολόγου τθσ που παρευρίςκονταν εκεί ειδικά
για τθν τελετι, τον ετίμθςε με το εκκλθςιαςτικό οφίκιο του Άρχοντα των εκκλθςιϊν.
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AMBETΕIOS ON MY MIND
17 Eρωτιςεισ ςτον Γαβριιλ Διαμαντι …..γράφει θ Καίτθ Μπαραμίλθ ,
1- το δθμοτικό ποιοσ ιταν ο αγαπθμζνοσ ςου δάςκαλοσ – και γιατί;
Θ αγαπθμζνθ μου δαςκάλα ςτο δθμοτικό ιταν θ Γεωργία Σπθλιϊτου, διότι τθν ζβλεπα ςαν δεφτερθ μθτζρα μου .
2-Σι παιχνίδια ζπαιηεσ ςτο διάλειμμα όταν ιςουν ςτο δθμοτικό και αργότερα ςτο γυμνάςιο;
Στο δθμοτικό παίηαμε κρυφτό , μακριά γαϊδοφρα και ςτο γυμνάςιο-λφκειο κυνθγοφςα μια ςυγκεκριμζνθ
μακιτρια χωρίσ ανταπόκριςθ .
3- Πεσ μασ μια αταξία ι ζναν «κατςουρμά» που πιγε ςτραβά;
Μία από τισ «κοπάνεσ» που κατζλθξε ςτο κινθματογράφο RADIO, όπου ςτθ διαδρομι για τον κινθματογράφο μασ είδε ο κακθγθτισ των κρθςκευτικϊν Γρθγόρθσ Μανιατόπουλοσ και αναφζρκθκε ςτον Κονά. Καταλαβαίνετε τθ ςυνζχεια .
4- Ποιον κακθγθτι ι κακθγθτζσ κυμάςαι για τον τρόπο που δίδαςκε ι για αυτό που ςε δίδαξε;
Ο κ. Ραπαφωτίου, ο Μθτςόπουλοσ και ο κ. Σουλοφτασ για τθν διδακτικι τουσ μεταδοτικότθτα.
5- Από τα χρόνια ςου ςτο γυμνάςιο-λφκειο, ποια περιςτατικά κυμάςαι από τθν ϊρα του μακιματοσ
(ςτθν τάξθ, ςτο αμφικζατρο, ςτο χθμείο) ι τθν ϊρα του διαλείμματοσ;
Αυτό που κυμάμαι ζντονα είναι ςτθν ϊρα των Γαλλικϊν (με ιδιαίτερο ςτο ςπίτι δεν ξεπζραςα το βακμό
14) λόγω των αταξιϊν, μασ είπε θ κακθγιτρια αςμόφςκι , «το τελευταίο κρανίο ζξω» και αυτό κάναμε ςθκϊςαμε το κρανίο και το μεταφζραμε ζξω από τθν αίκουςα.
6- Από τισ ςχολικζσ παραςτάςεισ ςτο κζατρο τθσ Αμπετείου, κυμάςαι κάποια ςυγκεκριμζνθ – και γιατί;
Μου άρεςαν οι παραςτάςεισ των εκνικϊν εορτϊν, διότι με ςυγκινοφςαν οι παραδοςιακοί χοροί και γι
αυτό αργότερα αςχολικθκα εραςιτεχνικά με το χορό ςε διάφορουσ Συλλόγουσ.
7- Γυμναςτικζσ επιδείξεισ και ςχολικοί αγϊνεσ ςτο ςτάδιο ςτθ οφμπρασ, ςτο πόρτινγκ… Σι ςου φζρνουν
ςτο νου;
Κακότι ιμουν μακθτισ τθσ Ρατριαρχικισ ςχολισ, ςτισ γυμναςτικζσ επιδείξεισ τθσ Στϋ δθμοτικοφ, μθ πεικαρχϊντασ ςτισ οδθγίεσ του διευκυντι κ. Ραλαιοφ, ο ίδιοσ με χαςτοφκιςε και καταλιξαμε με τθν μθτζρα μου να
πάμε ςτον ΩΛ.
8- Μια αξζχαςτθ εκδρομι;
Λόγω τιμωρίασ τθσ τάξθσ μασ, ο Κονάσ μασ απζκλειςε από τισ μεγάλεσ εκδρομζσ ….
9- Γενικά πϊσ κυμάςαι τα ςχολικά ςου χρόνια;
Ανάμεικτα ςυναιςκιματα.
10- Σελικά, τι ςου πρόςφερε θ Αμπζτειοσ;
Τθν γλωςςομάκεια και τθν πεικαρχία, που με ακολοφκθςε ςτθν μετζπειτα ηωι μου.
11- Γενικότερα τι πιςτεφεισ για τθν παιδεία που λάβαμε από τα ςχολεία μασ ςτθν Αίγυπτο;
Αν τθ ςυγκρίνει κανείσ με αυτι τθσ αντίςτοιχθσ εποχισ ςτθν Ελλάδα ιταν πολφ ανϊτερθ ςε επίπεδο
μακθμάτων και διδαςκαλίασ ξζνων γλωςςϊν .
12- Σι από τθν παιδεία και τα βιϊματά ςου ςτο Κάιρο προςπάκθςεσ να μεταφζρεισ ςτα παιδιά ςου εδϊ;
ΡΑΛΔΕΛΑ ΚΑΛ ΡΕΛΚΑΧΛΑ.
13- Ποιο μάκθμα ι ποιοσ δάςκαλοσ ςε επθρζαςε όςον αφορά τθν επιλογι τθσ επαγγελματικισ ςου ςτα-
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διοδρομίασ;
Δεν με επθρζαςε κανείσ, απλά θ διδαςκαλία των ξζνων γλωςςϊν με επθρζαςαν αργότερα ςτθν επαγγελματικι μου επιλογι.
14- Καλά Αραβικά ζμακεσ ςτο ςχολείο; Αν ναι, τα μιλάσ και τα γράφεισ; Αν όχι, το μετάνιωςεσ ι όχι;
Ραρόλο που θ Αίγυπτοσ ζχει μία ξεχωριςτι κζςθ ςτθν ψυχι μου δεν κα ζλεγα ότι τθν Αραβικι γλϊςςα
τθν ζμακα ςε ικανοποιθτικό βακμό. Αυτό ζμεινε ςαν απωκθμζνο και το 2006 κατάφερα και ζβαλα ςτο πρόγραμμα μακθμάτων τθν Αραβικι ςαν δεφτερθ ξζνθ γλϊςςα επιλογισ μετά τθν Αγγλικι ςτο τμιμα Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Σπουδϊν ςτο Ρανεπιςτιμιο του Ρειραιά όπου διδάςκω.
15- Σι ικανοποίθςθ ςου δίνει το επάγγελμά ςου;
Με ικανοποιεί ςε μεγάλο βακμό παρόλο που όπωσ είπα πιο πάνω δεν ιταν θ πρϊτθ μου επιλογι. Ραρόλα αυτά το αγάπθςα και το ζκανα κτιμα μου και ςυνεχϊσ με ανταμείβει π.χ. ςτισ 21 Οκτωβρίου 2016 εξελζ-

γθν ομόφωνα πρωτοβάκμιοσ κακθγθτισ ςτο τμιμα Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Σπουδϊν του Ρανεπιςτθμίου Ρειραιϊσ".
16- Δϊςε μασ μερικά παραδείγματα από αυτζσ τισ ςτιγμζσ.
Θ μεγαλφτερθ ικανοποίθςθ που ζχω από το επάγγελμά μου είναι θ επικοινωνία και θ ςυναναςτροφι
με τουσ φοιτθτζσ- φοιτιτριεσ τόςο ςτο μάκθμα όςο και ςτισ ϊρεσ υποδοχισ φοιτθτϊν για ςυνεργαςία.
17- Νοςταλγείσ τθν Αίγυπτο; Γιατί;
Τα τελευταία χρόνια που πθγαίνω ςτο Κάιρο τα ςυναιςκιματα είναι ανάμεικτα και ο λόγοσ είναι ότι
ανατρζχω ςτθν παιδικι μου θλικία και ζρχονται ςτθν μνιμθ μου τα δυο αγαπθμζνα μου αδζλφια, θ Ευαγγελία
και ο Αντρζασ, που ζφυγαν πρόωρα από τθ ηωι.

Βιογραφικό - Ο Γαβριιλ Διαμαντισ γεννικθκε ςτο Κάιρο το 1952 και είναι απόφοιτοσ του 1971 τθσ
Αμπετείου Σχολισ, είναι Κακθγθτισ τθσ «Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ ςτθν Ρολιτικι, Διεκνείσ Σχζςεισ,
Ραγκόςμια Οικονομία και Διαπολιτιςμικισ Επικοινωνίασ» ςτο Ρανεπιςτιμιο του Ρειραιά. Σποφδαςε
Αγγλικι Γλϊςςα και Φιλολογία ςτο Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο τθσ Ακινασ, ζκανε Μεταπτυχιακζσ Σπουδζσ ςτθ Κεωρθτικι Γλωςςολογία ςτο Ρανεπιςτιμιο Essex τθσ Αγγλίασ και είναι Διδάκτωρ
Κεωρθτικισ Γλωςςολογίασ του Αριςτοτζλειου Ρανεπιςτθμίου και του Ρανεπιςτθμίου Westminster τθσ
Αγγλίασ.
Eεκπαίδευςθ ςτθ Μεταφραςτικι Υπθρεςία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ - Commission ςτο Λουξεμβοφργο
-Directorate-General – Greek translation unit EL - 4 “Employment, health and consumer protection, education, internal market, enterprise, administration”. 2005
Το επιςτθμονικό του ζργο περιλαμβάνει μονογραφίεσ, άρκρα ςε επιςτθμονικά περιοδικά, και πανεπιςτθμιακά ςυγγράμματα για παράδειγμα

1.G.V. Diamantis, English for Business Communication, A course developing the oral and communication skills for learners and users of Business English, Fedimos Publications, Athens, 2013
2.G.V.Diamantis, Culture as Context for Communication in a Globalized Community. Tsotras publications, 2016
3.G.V. Diamantis, English for the Oil and Gas Industry in an Age of Climate Change Crisis. Tsotras publications, 2014
4.G.V. Diamantis, English for World Politics and International Relations, Fedimos publications, 2013
5.Γαςςάν Αλ Φάντελ, Λ. Δόρμπθσ, Γ. Β. Διαμαντισ H Διδασκαλία της Αραβικής Γλώσσας στην Ελλαδα, Επιςτθμονικι

Επετθρίδα προσ τιμιν του Ομότιμου Κακθγθτι Σ. Κ. Καρβοφνθ 2012

6.G.V. Diamantis, Τhe Issue of Language Policy within an Enlarging European Union Framework. A Comparative Linguistic Study of English and Standard Modern Greek based on EU law texts, Interbooks publications, Athens, 2005
Για περιςςότερα https://www.des.unipi.gr/en/faculty/diamantis
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Ζκκεςθ από τον Κάδμο Αμπετείου χολισ –Δελτίον
Μακθτικοφ υλλόγου –Κάιρο 1974
….γράφει ο Γιϊργοσ Γράβαρθσ, απόφοιτοσ 1975

Ζμμετρο τιχουργικό ςκιτςάριςμα
Λάκθσ Πεηάσ
(επιγραμματικό παρθχθτικό προςωπογράφθμα)

Όλοι μασ ξζρουμε τον Λάκθ
από κόςμο φιλικό
κοντά του βρίςκουμε κάτι
για παν ό,τι λογικό!
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Δρα για τ' αναφαίρετα
ποφχουν διάρκεια και πνοι
κι ορά τ' ανεξαίρετα
με αυτάρκεια απ' τθ ηωι

Επιτεφγματα αναγκαία
τα φζρνει ςτο φωσ
και με πνεφματα πθγαία
ςυνειςφζρει ςυνεχϊσ
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ΑΝ ΣΟΤ ΩΜΑΣΟΦΤΛΑΚΕ
...γράφει ο Χρίςτοσ Χριςτοφόρου από το Μόντρεαλ, απόφοιτοσ 1950

Είμαςτε μια μικρι τάξθ θ 5θ εμπορικοφ, μόλισ 18 αγόρια το 1948-49.
Ο Κακθγθτισ μασ ξαφνιάηει με ζνα διαγωνιςμό.. όλοι ςκυμμζνοι ςτα γραπτά μασ, και ςε αυτιν τθν απόλυτθ θςυχία ακοφγεται ζνα μπουρρρ από τουλάχιςτον μία χοφφτα μελίμια που εκςφενδονίςτθκαν προσ
τθν ζδρα του κακθγθτοφ. Τιναχτικαμε όλοι επάνω ςκαςμζνοι ςτα γζλια, από τα μελίμια, να κατρακυλοφν προσ
τθν ζδρα. Αυτό μασ προκάλεςε πολφ γζλιο!
Και τϊρα τα ςοβαρά: ποιοσ από όλουσ μασ είχε τθν βλακϊδθ ιδζα να κάνει αυτό το άτοπο αςτείο, προςβάλλοντασ βακιά τον κακθγθτι!
Αρχίηουν λοιπόν οι ανακρίςεισ. Εμείσ υποψιαςτικαμε ποιοσ το ζκανε, αλλά κάναμε όλοι τισ μαϊμοφδεσ!
Δεν είδαμε, δεν ακοφςαμε, δεν μιλάμε!!
Είδε και αποείδε ο δάςκαλοσ ότι δεν βγάηει άκρθ, κατζβθκε ςτον Κονά να κάνει τα παράπονά του.
Ο Κονάσ μου ςτζλνει μινυμα να κατζβω ςτο διευκυντιριο, και μου λζει είςαι υπεφκυνοσ ωσ πρόεδροσ τθσ τάξθσ να μου πεισ ποιοσ είναι ο ζνοχοσ. (Τότε ο γυμναςιάρχθσ είχε δθμιουργιςει μακθτικζσ κοινότθτεσ,
κάτι που δεν γνωρίηω αν ςυνεχίςτθκε θ παράδοςθ).
«Κφριε Κονά, ιμαςταν όλοι ςκυμμζνοι ςτα γραπτά μασ. Εάν ο κακθγθτισ δεν ξζρει από ποφ του ιρκαν,
εγϊ κα του κάνω τον αςτυνόμο;
Ζξαλλοσ ο Κονάσ μου λζει «αποβάλλεται όλθ θ τάξθ, ΤΩΑ μζχρι να μου πείτε ποιοσ είναι ο ζνοχοσ, και το
βράδυ να ζλκουν οι γονείσ ςασ να ακοφςουν τα χάλια ςασ.»
Είχε τθν ελπίδα ότι κάποιοσ γονιόσ άκουςε από τον γιο του το όνομα του δράςτθ και του αιτίου. Εμείσ ςε
μια μικρι ςφςκεψθ, και ςυμπεραίνουμε ότι εάν μαρτυριςουμε ο αίτιοσ κα εκδιωχκεί δια παντόσ από τθν ςχολι,
οπότε αποφαςίςτθκε να μθν μιλιςει κανείσ μασ. Ππωσ οι ςωματοφφλακεσ, ζνασ για όλουσ και όλοι για ζνα!!!!
Τουσ ςυμβοφλεψα τθν άλλθ μζρα να ζρκουμε ζξω από τθν πόρτα του ςχολείου προσ ζνδειξθ διαμαρτυρίασ, και θ διαμαρτυρία μασ να είναι εκτεκειμζνθ ςτα βλζμματα των περαςτικϊν. Ζτςι και ζγινε τθν άλλθ μζρα,
θμερομθνία αξζχαςτθ Ραραςκευι και 13,ςτθν οδό Φουάντ που ςτεγαηόταν τότε το ςχολείο.
Ο Κονάσ ζμακε από τον κυρωρό ότι όλθ θ τάξθ είχε ςτθκεί απζξω.
Κατά τισ ζνδεκα από τθν μεριά του Μπουλάκου, φωνζσ διαδιλωςθσ που κατζβαινε προσ τθν οδό Φουάντ
(Τϊρα τα πράγματα ιταν δφςκολα, ο πόλεμοσ τθσ Ραλαιςτίνθσ προσ εκδιϊξθ των Άγγλων).
Τραβάω το ςχοινί για το καμπανάκι τθσ καγκελόπορτασ του ςχολείου και παρουςιάηεται το πρόςωπο του
κυρωροφ ςτο άνοιγμα τθσ καγκελόπορτασ.
«Άπντου» του λζω! «Φι μουηάχρα γκάγια κάλεμ ελ Μουντίρ!!!!»
Ρράγματι επιςτρζφει τρζχοντασ και μασ ανοίγει τθν καγκελόπορτα «Χόςου χόςου μπι ςόραα,» ανεβικαμε
ςτθν τάξθ μασ και ιρκαν οι κακθγθτζσ και ςυνεχίςτθκαν τα μακιματα ςαν να μθ ςυνζβθ τίποτα αλλά ςτο τζλοσ
του μινα , ςτον ζλεγχο είχαμε όλοι διαγωγι μθδζν!!!
Ευτυχϊσ ςτο απολυτιριο είχαμε όλοι διαγωγι κοςμιωτάτθ.
Αυτό το γεγονόσ το γράφω εισ μνιμθ των ηϊντων ι μθ ςυμμακθτϊν μου:
+Ανδρονίδθσ Βαςίλειοσ (ο θκοποιόσ), Απόδικοσ Μιχάλθσ, +Γρθγοριάδθσ Γεϊργιοσ, + Κωνςταντινίδθσ Γεϊργιοσ, Φαλάλθσ Φϊτιοσ, +Φαλάλθσ Χριςτοσ, +Δελαπόρτασ Γεράςιμοσ, Δελαπόρτασ Δθμιτριοσ, Σόλων Ανδρζασ, Λωαννίδθσ Ρζτροσ, +Χαριλάου Σάββασ, +Ρρίμθσ Κεολόγοσ , Χαχλόσ Γρθγόρθσ, Ηερβίδθσ Χριςτοσ, Χριςτοφόρου Χριςτοσ, Ορφανόσ Σωκράτθσ, Μωρζσ Νικόλαοσ, Ράςςαρθσ Κωςταντίνοσ.
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Θ Αμπζτειοσ ζβαηε και βάηει ακόμα ….καλάκια
……..γράφει ο Δθμ.Α.Καπαϊτηισ απόφοιτοσ 1955
Πςο και αν τθν ςκζψθ μου απαςχολεί θ κακθμερινότθτα με τθν ποικιλία των κεμάτων και προβλθμάτων
μου, ο νουσ μου όλο και γυρνάει κάμποςεσ δεκαετίεσ πίςω , ςτα μακθτικά μου χρόνια γι’ αυτό και λζγονται αξζχαςτα. Καλζσ και κακζσ ςτιγμζσ, αςτεία και απρόοπτα ςτθν Ξενάκειο αλλά κυρίωσ ςτθν Αμπζτειο,με γεμίηουν ςυγκίνθςθ και πολλζσ φορζσ με κάνουν να χαμογελϊ….
Διαβάηοντασ ςτο “Νζο Φϊσ ‘’ του Καϊρου ,ςτο φφλλο τθσ 21/11/2016,ζνα ρεπορτάη γιά τον αγϊνα μπάςκετ , που ζγινε πρόςφατα ςτα Εκπαιδευτιρια τθσ Θλιοφπολθσ, μεταξφ των τάξεων Α’ και Β’ Λυκείου τθσ Αμπετείου Σχολισ ξανακυμικθκα με νοςταλγία ςαν Αμπετειανόσ αλλά και ςαν παλιόσ μπαςκετμπωλίςτασ τθν ατμόςφαιρα που επικρατοφςε τθν δικι μου εποχι ςτα γιπεδα τθσ Ρρο Ράτρια ι τθσ YMCA ,όπου αγωνίηετο θ Αμπζτειοσ ςυμμετζχοντασ ςτα ςχολικά πρωτακλιματα που διοργάνωνε κάκε χρόνο θ γαλλόφωνθ εφθμερίδα PROGRES EGYPTIEN . Κυμάμαι τισ κερκίδεσ κατάμεςτεσ από τουσ ςυμμακθτζσ μασ που προςπακοφςαν με κάκε τρόπο
να μασ ςπρϊξουν ςτθν νίκθ αλλά και τθν ςτενοχϊρια μου όταν χάναμε ζναν αγϊνα.
Θ Αμπζτειοσ παρόλο που κάποιοι Διευκυντζσ δεν ζβλεπαν με καλό μάτι τουσ μακθτζσ/ακλθτζσ αλλά και τισ
περιοριςμζνεσ γθπεδικζσ εγκαταςτάςεισ ιδίωσ ςτο κτίριο τθσ οδοφ Φουάτ κατάφερνε να διακρίνεται , εκτόσ από
τον κλαςςικό ακλθτιςμό, ςτο μπάςκετμπωλ ςχεδόν κάκε χρόνο. Μζςα από το χρονοντοφλαπο τθσ αγαπθτισ μασ
Μαρίασ Αδαμαντίδου διάλεξα ςκόπιμα τισ παρακάτω τρεισ φωτογραφίεσ τριϊν δεκαετιϊν των 40’,50’και 60’ για
να δείξω ότι αυτό το ςπορ ιταν πάντα από τα πιο αγαπθτά ςτθ Σχολι μασ. Σ’ αυτζσ κα διακρίνετε πολλά γνωςτά
πρόςωπα. Άλλα βρίςκονται ανάμεςά μασ, άλλα ζχουν ξενιτευτεί ςτα τζςςερα ςθμεία του ορίηοντα αλλά και κάποιοι δυςτυχϊσ δεν ηουν πια. Είχαμε όμωσ και εςωτερικζσ διοργανϊςεισ μεταξφ των τάξεων αλλά και μεταξφ των
‘’επίλεκτων’’ Γυμναςίου/Λυκείου και Εμπορικοφ. Θ αντιπαλότθτα ,με τθν καλι ζννοια, ιταν πολφ μεγάλθ και οι
αγϊνεσ αυτοί τάραηαν για καλά τα ακλθτικά νερά τθσ Σχολισ μασ.
Το 1958, που ιμουν ιδθ απόφοιτοσ, με προςκάλεςαν να διαιτθτεφςω μαηί με τον επίςθσ απόφοιτο Λάκωβο
Ράπαρθ (ηει τϊρα ςτον Καναδά) ζναν αγϊνα μεταξφ Γυμναςίου και Εμπορικοφ. Ο Ράπαρθσ ιταν του Γυμναςίου
κι’ εγϊ του Εμπορικοφ κι’ ζτςι ιταν εξαςφαλιςμζνθ θ απόλυτθ ιςορροπία από άποψθσ διαιτθςίασ !! Τον αγϊνα
διοργάνωςε ο κακθγθτισ τθσ γυμναςτικισ κ. Σ. Ραπαδόγιαννθσ ςτο γιπεδο τθσ Σχολισ ςτο Demerdache . Θ ομάδα του Εμπορικοφ που ιταν εμφανϊσ ανϊτερθ του Γυμναςίου νίκθςε εφκολα με ςκορ 83-50 !!! Διακρίκθκαν από
το Εμπορικό ,ο Γ. Καψισ (ζβαλε 32 πόντουσ), ο Λγν. Αντωνιάδθσ και ο Ν. Αρϊνθσ. Από το γυμνάςιο ξεχϊριςε ο Κατςϊνθσ με 37 πόντουσ.
Εκτόσ από τουσ μακθτζσ του Σχολείου ,τον αγϊνα παρακολοφκθςαν ο διευκυντισ κ.Κονάσ που απζνειμε
μετάλλια ςε νικθτζσ και θττθμζνουσ ,ο κακθγθτισ Φυςικισ Αγωγισ κ.Γ.Κοψιάλθσ ,ο δθμοςιογράφοσ κ. Ευςτρατίου και πολλοί κακθγθτζσ και γονείσ.

Θ ομάδα του 1953 Πρκιοι με τισ άςπρεσ φανζλεσ από αριςτρά : Δρακόπουλοσ, Ραντελίδθσ ( με το παρατςοφκλι Ράπασ), Μαντηαβίνοσ, Ψαραφτθσ, Στρατςιάνθσ, Ραπαχατηισ
Κακιςτοί : Ραναγιϊτου, Γεωργίτςθσ , Καρακάςθσ. Με τα ςκοφρα οι παίκτεσ του Γαλλικοφ
Λυκείου. (Γιπεδο YMCA)

ΚΑΔΜΟΣ—ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΡΕΤΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘΣ

Θ Ομάδα του 1960 Πρκιοι: Σ. Καμπίτςθσ
(3οσ από αριςτερά ) και δίπλα του ο δάςκαλοσ Κ. Καπανταϊδάκθσ,ο κακθγθτισ
Φυςικισ Αγωγισ Κ. Κεοδωρόπουλοσ ,
Νεαμονιτάκθσ και Σαδοφκασ.Κακιςτοί: Α.
Καμπίτςθσ( 4οσ από αριςτερά) και δίπλα
του οι Αρβανιτάκθσ ,Δ. Δζλιοσ με το κφπελλο, Ριερισ και Βαλςαμίδθσ. Ανάμεςα
τουσ οι ακλθτζσ τθσ ΕΑΕΚ, Στρατςιάνθσ
και Κωνςταντινίδθσ.Από τον νικθφόρο
αγϊνα τθσ Αμπετείου με το Αμερικάνικο
Ρανεπιςτιμιο του Καϊρου.

Θ ομάδα του 1943
Κακιςτοί από αριςτερά Γ.Μαυρόφτασ,
Α.Καράλθσ, Γ.Δθμθτρίου, Γ.Τάγαρθσ,
Β.Χουρμαδιάσ
Στουσ όρκιουσ διακρίνονται οι
Ρ.Σακιάδθσ και Γεωργαλάσ (1οσ και 2οσ
από δεξιά)
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My favorite shot of this trip.... Citadel .... Σθν
ϊρα που οι πιςτοί προςεφχονται ςτο βάκοσ του
τεμζνουσ ,... πατζρασ και γιοσ προςπακοφν να
βγάλουν μια αναμνθςτικι selfie . Πάει ,!!! O κόςμοσ χάλαςε αλλάξαν οι καιροί.
ΑΚΡΟΠΟΛΘ—ΜΟΚΑΣΑΜ
MUSEUM OF CAIRO

Μικροπωλθτζσ ςτουσ δρόμουσ του Καΐρου ..ακόμα και μιλα από τθν Καςτοριά

Πρόςωπα τθσ Αιγφπτου

Λίγο δροςερό νεράκι από τουσ
γνωςτοφσ μασ γκουλζδεσ

Οι καλφτερεσ ταμίεσ και οι πιο γλυκζσ φουλάδεσ για breakfast κοντά ςτο Tahrir

