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Σο πνεφμα του Κάδμου
....γράφει ο Κακθγθτισ Κοινωνιολογίασ τθσ Αμπετείου χολισ
Λάμπροσ Μπενοβίασ, απόφοιτοσ 1960

Είναι μια αλικεια γενικά αποδεκτι, πωσ ο «Κάδμοσ» παραμζνει ςφμβολο αναγκαιότθτασ και καταλλθλότθτασ εντόσ τθσ Αιγυπτιϊτικθσ πραγματικότθτασ. Και επειδι ςκοπόσ του είναι να διακρίνεται πάντα ωσ παροικιακόσ
δεν ζχει ανάγκθ από κθδεμονευόμενθ ενθμζρωςθ… οφτε καταφεφγει ςε ετεροκίνθτθ πθδαλιουχοφμενθ κακοδιγθςθ… Γι’ αυτό και καταφζρνει να είναι αμερόλθπτοσ και αντικειμενικόσ, και ςτθ μζχρι τοφδε πορεία του ποτζ
δεν κρίκθκε, οφτε ποτζ κεωρικθκε ωσ παρακμιακόσ. Βαςικι του προχπόκεςθ είναι το περιεχόμενό του να παρουςιάηει πρϊτα από όλα ζργο και μετά δυνατζσ ςυγκινιςεισ, ςυγκινιςεισ από βιϊματα και ςυναιςκιματα βακφτερα και μοναχικά. Ο «Κάδμοσ» κατά τθν μακρά του πορεία γράφεται από το μελάνι που ζχει ςτεγνϊςει πάνω
ςε όςα θ ιςτορία του Αιγυπτιωτιςμοφ ζχει επιδζξια καταξιϊςει και ζχει περιφανα γιγαντϊςει.
Το καλό του «Κάδμου» είναι ότι πολλά αξίηει και τίποτα δεν κοςτίηει. Δικαιολογθμζνα τον λατρζψαμε για
τουσ εξισ δζκα αυταπόδεικτουσ λόγουσ:
Γιατί ςζβεται το κοινό ςτο οποίο απευκφνεται.
Γιατί υιοκετεί επιτυχίεσ.
Γιατί δεν επιχειρεί να επικρατιςει μζςα από υποςχζςεισ.
Γιατί δεν επιδιϊκει να εκμεταλλευτεί κάποιεσ περιςτάςεισ ι κάποιεσ αντιφάςεισ για να κυκλοφοριςει ευρζωσ, αλλά τον ενδιαφζρει να είναι ζνασ και μοναδικόσ και προπαντόσ ςοβαρόσ, εκεί που υπάρχει το δζοσ του
μζτρου και τθσ λογικισ!
Γιατί δεν διεκδικεί να πάρει Νόμπελ προβολισ, βραβευόμενοσ μζςα από φκθνοφσ λαϊκιςμοφσ με ςκοποφσ
καταναλωτικοφσ.
Γιατί ποτζ δεν υπιρξε ανεμιςτιρασ λάςπθσ και εικαςιϊν.
Γιατί με τα επιλεγμζνα κείμενά του ποτζ δεν ςυμμετείχε ςε ρεςιτάλ (οποιαςδιποτε καυχθςιολογίασ ι υποκριςίασ) αποφεφγοντασ κινιςεισ εντυπωςιαςμοφ.
Γιατί ποτζ δεν παίρνει κζςθ ςε κρυψίβουλεσ ι κακοπροαίρετεσ επιδιϊξεισ.
Γιατί δεν τροφοδοτεί φανταςιϊςεισ.
Γιατί ζχει ςυνεχϊσ ςτόχουσ ορατοφσ, δεν προςωπολθπτεί και ποτζ τθν ιςτορία δεν τθν πλαςτογραφεί.
Γιϋ αυτό το λόγο ο «Κάδμοσ» μζχρι ςιμερα ποτζ δεν είναι μόνοσ του. Ζχει πάντα τουσ επίλεκτουσ αναγνϊςτεσ του και ποτζ δεν χάνει τα ςθμεία αναφοράσ του.
Συγχαρθτιρια λοιπόν, οφείλονται ςτον εκδότθ και Ρρόεδρο κ. Νικόλα Βαδι, τον Γ. Γραμματζα και Αρχιςυντάκτθ κ. Λάκθ Ρεηά, τθν Βϋ Αντιπρόεδρο κ. Καίτθ Μπαραμίλθ, τον Ταμία κ. Δθμιτρθ Ριερι, τθν κ. Καλλιόπθ Καρρά και όλα τα μζλθ του ςυμβουλίου.
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Ο Χαιρετιςμόσ του Αρχιςυντάκτθ
……….γράφει ο Λάκθσ Πεηάσ

Αγαπθτοί αναγνϊςτεσ του Κάδμου
Ο ανοιξιάτικοσ Κάδμοσ είναι ςτθν οκόνθ ςασ μπροςτά και ελπίηω να ςασ ςαγθνεφςει αρκετά για να τον ανοίξετε όλον, να τον διαβάςετε με ενδιαφζρον, ευχαρίςτθςθ, να γελάςετε ςε μερικζσ ςελίδεσ, να εκπλαγείτε ςε
άλλεσ, να κυμθκείτε το παρελκόν, ωραίεσ αναμνιςεισ, χαρζσ και λφπεσ από τα χρόνια μασ ςτο κοςμοπολίτικο Κάιρο. Τισ γειτονιζσ μασ ςτθν Θλιοφπολθ, ςτθν Σοφμπρα, ςτο Ηαμάλεκ, τθν Ματαρία, το Ντεμερντάσ και τόςεσ άλλεσ
γειτονιζσ ς’ αυτιν τθν τεράςτια πόλθ που κάποτε ιταν, ι μάλλον νομίηαμε ότι ιταν, δικιά μασ.
Ο Κάδμοσ αυτόσ τθσ άνοιξθσ δεν ζχει τιτιβίςματα από χελιδόνια, μυρωδιζσ από γιαςεμιά, ανκιςμζνα λουλοφδια και αυλζσ με περικοκλάδεσ. Ζχει όμωσ άλλου είδουσ χαρίςματα, πνεφμα, χιοφμορ και ταλζντο, πολφ ταλζντο. Οι ςυνεργάτεσ μου κι εγϊ ελπίηουμε το τεφχοσ μασ αυτό να ςασ αρζςει και οι κόποι μασ να πιάςουν τόπο. Σαν
αρχιςυντάκτθσ του περιοδικοφ παίρνω όλθ τθν ευκφνθ πάνω μου αν κάτι δεν ςασ αρζςει και δίνω όλα τα ςυγχαρθτιρια για ό, τι ςασ αρζςει ςτουσ ςυνεργάτεσ μου, τον Νίκο Βαδι, τθν Καίτθ Μπαραμίλθ, τον Μίμθ Ριερι και τθν
νζα ςυνάδελφο, τθν Λφδα Καρά. Κρατϊ όμωσ για μζνα τθν χαρά να ςασ παρουςιάςω τον Κάδμο του Απριλίου, τθσ
άνοιξθσ του 2016.
Ο εκδότθσ μασ, ο Νικόλασ Βαδισ, πρόςφερε τθν ςτιλθ του, ς’ αυτό το τεφχοσ, ςτον αγαπθτό μασ κακθγθτι
Κοινωνιολογίασ τθσ Αμπετείου Σχολισ, κ. Λάμπρο Μπενοβία, που μασ παρουςιάηει, με βάςθ τισ δικζσ του εμπειρίεσ και γνϊςεισ, το Ρνεφμα του Κάδμου ς’ ζνα δεκάλογο που κυμίηει τισ 10 εντολζσ του Μωυςι. Δεν ξζρω αν αλθκεφει ότι ο κ. Κακθγθτισ επιςκζφτθκε τελευταίωσ τθν Μονι τθσ Αγίασ Αικατερίνθσ ςτο Σινά και ανζβθκε πρωί,
πρωί ςτθ κορυφι του ιεροφ βουνοφ και όταν κατζβθκε, κάτι κρατοφςε ςτο χζρι! Δεν ζχουμε κανζνα πρόβλθμα και
ακολουκοφμε πιςτά τισ εντολζσ του δεκάλογου του Κάδμου, κφριε κακθγθτά.
Κυμάςτε βζβαια τισ δαςείεσ, ψιλζσ και περιςπωμζνεσ των ςχολικϊν μασ χρόνων. Αν ςασ ζλειψαν, ο φίλοσ
Αμπετειανόσ Λάκθσ Κουςανζλλοσ μασ τισ κυμίηει ςτον αποχαιρετιςτιριο λόγο ενόσ αποφοίτου, τον δικό του, ζτοσ
1962. Σ’ ζνα απόςπαςμα από το Αγγλόφωνο βιβλίο του, HELIOPOLIS, ο Ανδρζασ Γιοβάνοσ μιλάει για τουσ Φατιμίδεσ τθσ Αιγφπτου, ζνασ ακόμα λόγοσ να αγοράςετε αυτό το βιβλίο, με παραγγελία από το PUBLIC. Ο Αμπετειανόσ
του εξωτερικοφ είναι ο Μάνοσ Χρθςτοφίδθσ, απόφοιτοσ Αμπετείου το 1959 που ηει ςτον Καναδά. Ο Θλιουπολίτθσ
Μάνοσ δεν ζχει αλλάξει κακόλου από τα χρόνια του ςτο Κάιρο και δεν κζλει να μου πει το μυςτικό τθσ νεότθτάσ
του. Μςωσ, λζω ίςωσ, ότι δεν παντρεφτθκε ποτζ να ζπαιξε κάποιο ρόλο, λζω ίςωσ! Τον Χριςτο Καρβζλθ μνθμονεφει
ο Ρρόεδροσ του αδελφοφ Συλλόγου Ελλινων Καΐρου, Μιχάλθσ Μπίςκοσ, ς’ζνα ςυγκινθτικό και αξιόλογο τελευταίο
χαιρετιςμό. Το δεφτερο μζροσ τθσ μελζτθσ του Αμπετειανοφ φίλου και καλοφ ςυνεργάτθ μασ, Ηζφυρου Καυκαλίδθ
για τθν Φιλικι Εταιρεία, τον Αλί Ραςά και τουσ Αιγυπτιϊτεσ δθμοςιεφομε ς’ αυτό το τεφχοσ και το ολοκλθρϊνουμε
ςτο επόμενο. Ο Ηζφυροσ ζχει ζνα πλοφςιο ςυγγραφικό ζργο και πολυποίκιλα ενδιαφζροντα και κα τον ζχουμε
πολφ ςυχνά ςτον Κάδμο. Στθν τελευταία Γενικι Συνζλευςθ του Συλλόγου μασ αναφζρκθκα ςτον Κάδμο και αυτά
τα λίγα λόγια τα μοιράηομαι μαηί ςασ ς’ αυτό το τεφχοσ, κζλοντασ να ευχαριςτιςω δφο φίλουσ που με βοικθςαν
πολφ ςτα πρϊτα βιματά μου ςτθν αρχιςυνταξία του Κάδμου. Το δεφτερο μζροσ τθσ ιςτορίασ του Ελλθνικοφ Κζντρου Καΐρου τθσ Βίλλυσ Ρολίτθ δθμοςιεφομε εδϊ και ολοκλθρϊνουμε ςτο επόμενο τεφχοσ. Θ Καίτθ Μπαραμίλθ,
που ζχει αναλάβει πλιρωσ τον ςχεδιαςμό και τθν παραγωγι του Κάδμου, με τζχνθ και μαεςτρία προςκζτω εγϊ,
ςυνεχίηει τθν ιςτορία των Ελλθνικϊν Ραραδοςιακϊν Χορϊν.
Ο Αλζξανδροσ Γκρζισ επανζρχεται μ' ζνα ςκίτςο από τουσ δρόμουσ του Καΐρου. Του Άλεξ θ ςφηυγοσ, θ Φρφνθ, είναι πλζον μζλοσ του ΔΣ του Συλλόγου μασ. Συγγραφζασ ο γιοσ, ςυγγραφζασ και ιςτορικόσ θ κόρθ και τϊρα
ποιθτισ ο πατζρασ. Αυτι είναι θ καταπλθκτικι Ελλθνικι, Καϊρινι οικογζνεια Ρολίτθ και ο Κάδμοσ καλωςορίηει τον
πατζρα Ρολίτθ ςτισ ςελίδεσ του με δφο ςυμπακζςτατα ποιθματάκια με παροικιακά αιςκιματα. Ρρζπει να μιλιςω
ςτθν μθτζρα Ρολίτθ ςφντομα, δεν μπορεί κάτι κα ετοιμάηει κι εκείνθ! Τα κεματικά ενκυμιματα του κ. Μπενοβία
από τθν Αμπζτειο είναι και πάλι μαηί μασ αφοφ ζχουν γίνει πλζον κεςμόσ, ζνασ πάρα πολφ ευχάριςτοσ κεςμόσ. Ο
ςκιτςογράφοσ μασ Σταφροσ πιρε μια ιδζα που είχα για το τεφχοσ του Απριλίου και τθν μετζτρεψε ςε ζνα καυμάςιο ςκίτςο «Εν τθ ενϊςει θ ιςχφσ». Απολαφςτε το. Ιταν και είναι από τουσ καλλίτερουσ ακλθτζσ τθσ Αμπετείου και
του Κεραυνοφ, πρόςκοποσ και αγαπθτόσ ςε όλουσ, ο Δθμιτρθσ Α. Καπαϊτηισ και θ ανάμνθςι του για ζναν φίλο
του και ςυνακλθτι του κα ςασ ςυγκινιςει. Ο Δθμιτρθσ είναι και καταπλθκτικόσ χορευτισ, πρζπει να τον δείτε να
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χορεφει τςα τςα τςα με τθν ωραία ςφηυγό του, τθν Κικι! Wow.
Ο Σφλλογόσ μασ οργάνωςε, ςε ςυνεργαςία με τον ΣΑΕ, μια εκδιλωςθ εισ μνιμθ του αξζχαςτου Γιϊργου Λορδανίδθ και ο πρόεδρόσ μασ, ο Νίκοσ Βαδισ, μου ηιτθςε να προλογίςω εγϊ τθν παρουςίαςθ. Στον Μίμθ Ριερι
άρεςαν τα λίγα λόγια που είπα τθν βραδιά εκείνθ και πρότεινε ςτον εκδότθ μασ να δθμοςιευτοφν ςτον Κάδμο και
ζτςι ζγινε. Ο φίλοσ και τακτικόσ ςυνεργάτθσ του Κάδμου, Νίκοσ Νικθταρίδθσ μασ γράφει για τθν Θλιοφπολθ, το
χωριό μου, και τισ πολλζσ Θλιουπόλεισ τθσ Αττικισ ς’ ζνα άκρωσ ενδιαφζρον άρκρο. Τα πρακτικά τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, εν ςυντομία, κα βρείτε επίςθσ ςτο ανοιξιάτικο τεφχοσ του Κάδμου, με τα πλιρθ πρακτικά ςτθ ιςτοςελίδα
του ΣΑΣ, το νζο ΔΣ του Συλλόγου Αμπετείου Σχολισ με τισ αρμοδιότθτεσ κάκε μζλουσ και πολλζσ φωτογραφίεσ,
μία του Άρθ Ρατρινοφ με τον Αντιπρόεδρο των ΘΡΑ κ. Baiden ςτον Λευκό Οίκο και τρεισ φωτογραφίεσ από εκδρομζσ και κζατρο ςτθ Αμπζτειο. Τζλοσ κα ικελα να ευχαριςτιςω μια κυρία, φίλθ του Κάδμου, κζλει να παραμείνει
ανϊνυμθ, που μασ βοθκάει όλουσ ςτθν τελικι εμφάνιςθ του Κάδμου και διορκϊνει τα πολλά μασ λάκθ . Κυρία
Δ.Α. ςασ ευχαριςτοφμε . Κα τα ξαναποφμε τον Λοφλιο, πρϊτα ο Κεόσ.

Οι Αναγνϊςτεσ μασ γράφουν
Ρροσ τον εκδότθ του Κάδμου
Χάρθ ςτθν εξαιρετικι πρωτοβουλία των ςυμμακθτϊν μου, με επικεφαλισ τον Λάκθ Ρεηά και τθν ςυντακτικι ομάδα, το περιοδικό « ΚΑΔΜΟΣ » αναςτικθκε κι’ ευθμερεί.
Μετά από 52 χρόνια είναι μία μεγάλθ ευκαιρία για μζνα να εκφράςω τθν απζραντθ ευγνωμοςφνθ μου ςτον αείμνθςτο δάςκαλό μασ κφριο Κωνςταντίνο Λιοφρθ για τθν ιδιαίτερθ προςοχι του ςτον κακζνα μασ με λεπτι και
βακειά ψυχολογία, χιοφμορ και παραδειγματιςμό.
Σ’ αυτόν που παρά τθν βάναυςθ ιδεολογία τθσ εποχισ ότι δεν γινόμαςτε άνκρωποι δίχωσ ξφλο, παρ’ όλθ τθ ηωθράδα μασ, δεν ςικωςε ποτζ το χζρι ςε κανζνα !!!
Ιξερε να διατθρεί το ςζβασ και τθν προςοχι του κακενόσ με ζνα μαγικό και απόλυτα προςωπικό τρόπο.

Νάκθσ Μουςανζλοσ/Yorgos Delphis
Αγαπθτζ κ. Βαδι
Κζλω να ςασ ςυγχαρϊ για τθν επανζκδοςθ του ΚΑΔΜΟΥ ςτθν θλεκτρονικι του μορφι. Τα άρκρα του είναι ενδιαφζροντα και πρωτότυπα και φζρνουν πίςω ωραίεσ αναμνιςεισ από τα χρόνια μασ ςτο Κάιρο.
Ο Σταφροσ, ο νζοσ ςκιτςογράφοσ, είναι πολφ καλόσ και το πρϊτο ςκίτςο του με τον Κάδμο που πάει παντοφ είναι
πραγματικά ςυμβολικό.
Ο Λάκθσ ςτον χαιρετιςμό του κυμικθκε τθν εφθμερίδα που είχαμε ετοιμάςει ςτθν Θλιοφπολθ με τα άρκρα και
τθν επιμζλειά του και τα ςκίτςα μου. Είχαμε δουλζψει με όλο τον ενκουςιαςμό του πιτςιρικά, γι' αυτό ιταν μεγάλθ απογοιτευςθ και για τουσ δυο μασ θ άρνθςθ του γυμναςιάρχθ να προχωριςουμε ςτθν "ζκδοςι" τθσ.
Ελπίηω να ςυνεχίςετε να εκδίδετε τον Κάδμο και ςφντομα το περιοδικό μασ να βγαίνει κάκε δφο μινεσ.
Με φιλικοφσ χαιρετιςμοφσ Ευάγγελοσ Ο. Σάςςαρθσ.

Για τθν καταβολι τθσ ςυνδρομισ ςασ......
Θ καταβολι τθσ ςυνδρομισ ςασ 15 ευρϊ ι δωρεάσ υπζρ του Υυλλόγου μασ μπορεί να γίνει με κατάκεςθ
ςτθν
Φράπεηα
Σειραιϊσ
(αρ.
λογαριαςμοφ
:6577-126569-278,
ι
αρ.
IBAN
:
GR8301715770006577126569278 ςτο όνομα Σιερισ Δθμιτριοσ. ΣΤΡΥΡΧΘ : με τθν κατάκεςθ να αναφζρετε το όνομα ι τα ονόματα για τα οποία κατακζτετε.
Ξετά τθν κατάκεςθ ενθμερϊνετε τον Φαμία κ. Ξ.Σιερι , 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 Μάδμο.
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Αποχαιρετιςτιριοσ λόγοσ ενόσ αποφοίτου
………………..γράφει ο Νάκθσ Μουςανζλλοσ / Yorgos Delphis απόφοιτοσ 1964
Σεβαςμιϊτατε, Εξοχϊτατε, Κυρίαι καί Κφριοι,
‘Από μία αρχι ς’ζνα τζλοσ, από ἕνα τζλοσ ςζ μία αρχι.
Ρρίν από δϊδεκα ὁλόκλθρα χρόνια εἴχαμε κάνει μία μικρι αρχι βάηοντασ κεμζλιο ἕνα μικρό πετραδάκι,
ἣταν ἡ πρϊτθ δθμοτικοφ.
Από ἐκεί καί ἔπειτα πλάκαμε ὄνειρα καί κάναμε ςχζδια, ἐνῶ ςυγχρόνωσ ἄλλα πολλά πιό μεγάλα ἤ πιό μικρά
πετραδάκια ἀκολοφκθςαν τιν μοῖρα τοφ πρϊτου.
Τα πετραδάκια γίνανε βάςεισ, ςτίσ βάςεισ ςτθρίχκθκαν οί ςτῆλεσ ἔνωςαν τοφσ τοίχουσ καί τζλοσ αυτοί
ἔδωςαν ζνα ςχῆμα ςτό φρεςκόχτιςτο χτιριο τοῦ εἲναι μασ, ποφ δζν ςταματάει ςυνεχῶσ νά ἀνζρχεται.
Το εγϊ μασ ἦταν ο « Ηῆκοσ » τθσ Μυκολογίασ ποφ ἔχτιςε το κολοςςιαῖο τεῖχοσ τῶν Κθβῶν ο μζν Ηῆκοσ μετζφερε ὀγκϊδεισ λίκουσ διά τῆσ δυνάμεϊσ του, ὁ δζ ἀδελφόσ αὐτοφ Άμφίων ςυνιρμοηεν αὐτοφσ διά τῶν ἤχων τῆσ
λφρασ του.
Τί μελωδία κα ἦταν καί τί μουςικόσ ὁ Άμφίων.
Καί πραγματικά τό ἔργον τῶν κακθγθτῶν μασ, αὐτοί οἰ ἴδιοι πόςθ πνευματικι καλλιζργεια προυüποκζτουν
καί τί ψυχικό δυναμιςμό γιά ἓνα τζτοιο οἰκοδόμθμα : ΤΟΝ ΑΝΚΩΡΟ.
Ἕνα παράξενο ςφμπλεγμα μζ ἰδιόρυκμθ δομι δφςπλαςτο ὑλικό καί πολυςχεδῆ μεριςμό.
Καί ὃμωσ τό κατϊρκωςαν ςάν ἀριςτοφχοι καί δεδοκιμαςμζνοι ἀρχιτζκτονεσ μᾶσ ἔφεραν ςτιν ςθμερινι μζρα, ςτιν τωρινι ςτιγμι, ς᾽ἐτοῦτο το ὕψοσ ποφ μποροῦμε νά διακρίνομε τίσ δφο καταςτάςεισ : τιν μία, τῶν ἠμερῶν
ποφ περάςαμε ἐνῶ μᾶσ πλάκανε, τά χζρια τουσ, καί τιν ἄλλθ, τιν αἴςκθςθ τῆσ πλθρότθτοσ ςτίσ μζχρι ςιμερα μεταγυμναςιακζσ φουτουριςτικζσ μασ ςκζψεισ. Αὐτζσ ςυνοψίηομε ςζ δφο γραμμζσ : Σιμερα τό ὄνειρο Ρραγματικότθσ.
῎Εωσ τϊρα ὑπῆρχε τό πρόςχθμα τοφ ἀνθλίκου καί φυςικι ἐπίπτωςθ, ἡ ἐπιείκια μᾶσ ςυγχωροῦνταν ςφάλματα, παραβλζπονταν ἀδυναμίεσ.
Κάποτε ὃμωσ ι ἐνθλικίωςισ παίρνει τθν κζςιν τοῦ ἀνθλίκου,γιά μᾶσ, αὐτι τιν ςτιγμι ! ! !
Ἡ πρϊτθ ςτζκεται κοντά ςτίσ ἂλλεσ μασ ἰδιότθτεσ μζ τό ςκῆπτρο ψθλά τῆσ εὐκφνθσ, ἐνῶ ἡ ἂλλθ ἀποςφρεται
γιά νά πάρθ γενικῶσ, μία κζςι ςτιν φυςιολογία του ἀνκρϊπου καί μερικῶσ, μία πιό μικρι ςτι μνιμθ τοφ κακζνα.
Τϊρα, εἴμεκα ἰςχυρότεροι, ἒχομε πνευματικι κατάρτιςθ, πλιρθ αὐτεπίγνωςθ, ὣριμο προςωπικότθτα, διαμορφωμζνθ ὁλότθτα.
Ἀλλά δζν περιορίςτθκε μόνο ςτιν καλλιζργεια τῆσ πνευματικῆσ μασ ἰδιορυκμίασ, ἠ Σχολι φρόντιςε παράλλθλα γιά τιν διάπλαςι τοῦ χαρακτῆροσ μασ καί τιν πλιρθ ςυνειδθτοποίθςι τισ ψυχικῆσ μασ ὑποςτάςεωσ.
Ἂνκρωποσ ἒχοντασ ςκοπό καί τάμα τιν δθμιουργία ὠφελίμων βλαςτῶν τῆσ κοινωνίασ, ἐχάλκευςαν
χαρακτῆρεσ ἠκικοφσ μζ ἒμβλθμα μόνα « Τιν ςτακερά απόφαςι γιά τιν ἐκτζλεςι τοῦ ἀγακοῦ. » Ρρωτεῦον προςόν
γιά τιν εὐρωςτία τῆσ κοινωνίασ.
Δζν ὠφελοφν τίποτε, οὔτε τά πνευματικά χαρίςματα, οὔτε οί παρεςχόμενεσ εὐχζρειεσ ἀναπτφξεωσ καί
ἐκμεταλλεφςεωσ αὐτισ ἄνευ ἠκικϊν πρυποκζςεων – ὅταν ὁ ἀντίπουσ, ἡ ΑΕΤΘ, χωλαίνει «ΡΑΣΑ ΕΡΛΣΤΘΜΘ ΩΛΗΟΜΕΝΘ ΑΕΤΘΣ, ΡΑΝΟΥΓΛΑ ΦΑΛΝΕΤΑΛ ».
Αἰςιόδοξοι κά βαδίςωμεν πρόσ τιν ἐπιτυχία, ςτθριηόμενοι ς’αυτά.
Μζ αὐτιν τιν προοπτικι ξεκινιςαμε ςτό δφςκολο δρόμο τοῦ κακικοντοσ. Καί πρωτοῦ ςυνεχίςωμεν τιν πορεία μασ γιά μεγαλφτερα ὑψϊματα νοιϊκουμε νά ἀναβλφηει από τά βάκθ τῆσ ψυχισ μασ ἕνα πολφπλευρο «
εὐχαριςτῶ » πρόσ ὅλουσ ἐκείνουσ που ςυνζτειναν ςτόν ἄρτειο πνευματικό καταρτιςμό μασ.
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Τα ὅμματα τῆσ ψυχισ μασ ςτρζφονται μζ εὐγνωμοςφνθ ςτοφσ ἀνκρϊπουσ ποφ μᾶσ χάριςαν αὐτιν τιν διορατικότθτα.
Λίγο μακρυά ἀλλά ψθλά, ἐκεί ποφ κι’ἐμείσ κζλομε νά φτάςωμε ςτοφσ πεπνυμζνουσ ἰδρυτάσ τῆσ ςχολισ,
πρόσ τοφσ αεἰμνιςτουσ ἀδελφοφσ ΑΜΡΕΤ, ποφ δθμιοφργθςαν το φυτϊριο αὐτό τῆσ μορφϊςεωσ καί ἐκνικισ παιδείασ. Στοφσ πρωτεργάτεσ τῆσ ςθμερινισ μασ εὐτυχίασ, τῆσ δικισ μασ καί τόςων άλλων ποφ πζραςαν καί κά περάςουν.
Ρρόσ τιν ἀγαπθμζνθ μασ Σχολι, ποφ ςάν κιβωτόσ μᾶσ διζςωςε ἀπ’τόν κατακλυςμό τῆσ ἀπαιδευςίασ.
Ρρόσ τιν Σεβαςτιν Ἐφορείαν και ἰδιαίτερα τον Ρρόεδρον αὐτισ, Σεβαςμιϊτατον Ἁρχιεπίςκοπον Σιναίου, ὁ
οποίοσ μζ ἀλθκινά πατρικόν ἐνδιαφζρον παρθκολοφκθςεν τιν φοίτθςίν μασ είσ ὅλα τθσ τά ςτάδια.
Ρρόσ τόν ἄοκνο Διευκυντι μασ ποφ ἀφιζρωςε μία ὁλόκλθρθ ηωι ςτιν λειτουργία τῆσ Σχολῆσ.
Ρρόσ ὅλουσ τοφσ πνευματικοφσ μασ πατζρεσ, ςεβαςτοφσ κακθγθτζσ και διδαςκάλουσ : Εὐγνωμοςφνθ
ὀφείλομε !
Τί κακυποχρζωςισ δεν ὁμολογείται !!
Τά εὐχαριςτιρια γι’αυτό τό καλό, μόνο τό αὔριο κά μποροφςε νά ἐκφράςει μζ τίσ πράξεισ, γιατί τό ςτόμα
εἴναι κάποτε μικρό γιά μερικζσ λζξεισ.
Ἀγαπθτοί μου κακθγθταί, δζν κζλω νά ἀμφιβάλλετε, ὅτι ποτζ δζν κά λθςμονιςωμε τό χρζοσ μασ τόςον,
ὅςο ὁλόκλθρο μζροσ τῆσ ηωισ μασ εἴναι λαξευμζνο μζ τι ςμίλθ τῆσ ψυχισ ςασ.
Ριςτεφςατε ὅτι κατωρκϊςατε νά ριηϊςετε ςτά μφχια τῆσ ψυχισ μασ τά διδάγματα ςασ, ἀντελιφκθμεν με
τθ δικι ςασ ςυςτθματικι καλλιζργεια ὄτι ι ηωι χωρίσ ἰδεϊδθ καί χωρίσ ἀνϊτερουσ παλμοφσ δζν ἔχει καμμία
ἀξία.
Ράντοτε οί ςυμβουλζσ ςασ κά ἀντθχοφν ἔναυλοι ςτιν ἀκοι μασ καί τό παράδειγμα τῆσ αὐταπαρνιςεϊσ
ςασ κά προβάλθ ςάν φωτεινόσ δείκτθσ ςτο δρόμο τῆσ ηωισ μασ.
Εἶναι μερικζσ ἡμζρεσ, ποφ μᾶσ χάριςαν κάτι, μία χαρά, μία ἱκανοποίθςθ, μία ἔμπνευςθ, μία επιτυχία,
ἀκόμθ καί μία λφπθ, μία ἀποτυχία ἔςτω, εἴτε ἀπρόοπτα, εἴτε περιμζνοντάσ τθν.
Ὅλεσ αὐτζσ οί ςτιγμζσ ςυνκζτουν τιν ςυγκίνθςί μασ, ποφ καταπλθμμυρίηει τό εἶναι μασ.
Συμμακθταί μου, μαηί περάςαμε τά ὠραιότερα καί ἁγνότερα χρόνια τῆσ ηωῆσ καί μαηί νοιϊςαμε τίσ πιό
πολλζσ χαρζσ λφπεσ, ἐνκουςιαςμοφσ, ἀπογοθτεφςεισ.
Ὀςοι κι᾽ἄν περάςουνε καιροί εἶμαι βζβαιοσ πϊσ κά εἶναι μία μεγάλθ ςυγκίνθςισ ἴςωσ ἡ πιό μεγάλθ αὐτι, ἡ
ἀναπόλθςισ τθσ μνιμθσ ςτά κρανία ποφ μασ κράτθςαν τίσ ψυχζσ μαηί γιά τόςα χρόνια.
Ἄσ δϊςωμε λοιπόν γιἀκόμθ μία φορά - τελευταίαν πλζον ἐδῶ - τιν ὑπόςχεςθ νά ἐκτελζςωμε ἀπαρεγκλίτωσ
τό κακῆκον μασ καί νά αποβοῦμε χριςιμα μζλθ ςτιν κοινωνία ακολουκῶντασ παντοῦ καί πάντοτε τά διδάγματα
τῶν αγαπθμζνων μασ κακθγθτῶν ςτό δρόμο τῆσ Ἀρετισ καί τῆσ ἐπιςτιμθσ.
Καί ἡ ὑπόςχεςισ αὐτἠ, ἄσ εἶναι ὁ ςκοπόσ μασ.

Γ. Κουςανζλλοσ

Ο Λάκθσ Κουςανζλλοσϋ/ Γιϊργοσ Δζλφθσ, γεννικθκε το 1945 και μεγάλωςε ςτο Κάιρο. Τελείωςε τθν Αμπζτειο Σχολι το
1964 και ςποφδαςε ςτο Ωδείο Ακθνϊν. Συνζχιςε τισ ςπουδζσ του ςτο Ανϊτατο Ωδείο του Ραριςιοφ, όπου ηει μζχρι ςιμερα. Από τουσ δθμοφιλζςτερουσ πιανίςτεσ, επί 30 χρόνια, τθσ Ππερασ Garnier, ζχει αςχολθκεί με τθν ςφνκεςθ και τθν ςχζςθ μεταξφ των μουςικϊν κλιμάκων, τθσ μετρικισ τθσ αρχαίασ Ελλάδοσ και τθν ρυκμικι τθσ Λνδικισ μουςικισ. Ράνω ς’ αυτό
το κζμα, το 1981, παρουςίαςε τθν διατριβι του ςτθ Σορβόννθ, γεγονόσ που του επζτρεψε να διευρφνει τον μουςικό του
ορίηοντα και να ανακαλφψει δυςεφρετα μονοπάτια από τθν κλαςςικι μουςικι, ςτθν μουςικι baroque και τθν jazz modal.
Εδϊ και 7 χρόνια παρουςιάηει ζνα πρωτότυπο πρόγραμμα ςτον μεγάλο κακεδρικό ναό, Sainte Chapelle των Ραριςίων και
ςε διάφορα διεκνι φεςτιβάλ, με τίτλο "De Bach aux musiques du Monde" όπου οι ςυνκζςεισ του ακοφγονται ςαν μια ςφηευξθ του Johan Sebastian Bach και του Astor Piazzola www.greecepeace.com
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Ρι Φατιμίδεσ ςτθν Αίγυπτο
Απόςπαςμα από το βιβλίο του Ανδρζα Γιοβάνου ‘HELIOPOLIS’
……………………………………Γράφει ο Ανδρζασ

Γιοβάνοσ, απόφοιτοσ 1966

Ξετάφραςθ από τα Αγγλικά . . …….Επιμζλεια Σζρςα Μουμοφτςθ.
Ζφταςα ςτθ δοξαςμζνθ πόλθ του Μαΐρου, μθτζρα όλων των πόλεων, γενζτειρα των Φαραϊ, ερωμζνθ των
απζραντων επαρχιϊν με τθν καρποφόρα γθ και τα κτίρια που εκτείνονται ωσ τον ορίηοντα. Αςφγκριτθ ςε ομορφιά και μεγαλείο, κζντρο πολιτιςμοφ και επικοινωνίασ, όπου διαςταυρϊνονται οι δρόμοι των ταξιδιωτϊν, εκείνων που ζρχονται και εκείνων που αναχωροφν. Φερματικόσ ςτακμόσ των παντοδφναμων αλλά και των αδυνάμων… …………...’ Ibn Battuta 1326
*
Με φόντο εκείνο το καφενείο τθσ Σοφμπρασ, είδα τον Στζφανο να κάκεται παρζα με τον πρϊθν κακθγθτι
τθσ Αμπετείου ςχολισ, που αποκαλοφςε ‘Οςτάη’ και τον Άντελ, ζναν ταξιτηι που είχε γίνει πια κολλθτόσ τουσ φίλοσ. Τουσ άκουςα να ςυηθτοφν για τθν ιςτορία των Φατιμίδων...
*
«Ροιοί ιταν οι Φατιμίδεσ, Οςτάη; Και γιατί ονομάςτθκαν ζτςι;
Οι Φατιμίδεσ ανζλαβαν τθν εξουςία το 909 . Τότε ο πρϊτοσ τουσ θγζτθσ, ο επονομαηόμενοσ Abdallah el
Mahdi Billah, ιςχυρίςτθκε ότι θ καταγωγι του κρατοφςε από τθν Φατίμα (εξ ου και το όνομα), τθν κόρθ του προφιτθ Μοχάμεντ και ςφηυγο του ξαδζλφου του Άλι.
Οι Φατιμίδεσ κυριαρχοφςαν ςε όλθ τθν περιοχι τθσ Βορείου Αφρικισ, πλθν τθσ Αιγφπτου. Άραβεσ και Βζρβεροι αποτελοφςαν τισ τάξεισ τουσ. Τζςςερισ Φατιμίδεσ κατάφεραν να κυριζψουν τθν Β. Αφρικι ςε διάςτθμα 70
χρόνων, ενϊ ο τζταρτοσ, ο Ελ Μοίη (953-975) κυρίεψε τελικά τθν Αίγυπτο. Αυτόσ λοιπόν μασ ενδιαφζρει..
Ο Ελ Μοίη ανζβθκε ςτο κρόνο τον Απρίλιο του 953 ςτο Qairawan τθσ Τυνθςίασ. Είχε τον τίτλο του Χαλίφθ,
διότι οι Φατιμίδεσ ωσ Σιίτεσ είχαν το δικό τουσ Χαλιφάτο. Το άλλο Χαλιφάτο, εκείνο των Σουνιτϊν κυριαρχοφςε
ςτθν Βαγδάτθ των Αμπαςιδϊν.
Ο Ελ Μοίη ιταν πολφ εκλεπτυςμζνοσ άνκρωποσ, ςπουδαςμζνοσ και μάλιςτα γνϊριηε άπταιςτα Ελλθνικά.
Εκτόσ αυτοφ, ιταν άριςτοσ ςε κζματα πολιτικισ, γενναιόδωροσ και ευγενισ.
Ο Μακρίηι μασ αφθγείται μια ανζκδοτθ ιςτορία για αυτόν τον Χαλίφθ. Πταν μια αντιπροςωπεία υπουργϊν
τον επιςκζφτθκε ςτο γραφείο του, τον βρικε απλά ντυμζνο και περιτριγυριςμζνο από βιβλία. Τουσ είπε: ‘Ζτςι ηω,
διαβάηοντασ για να διευρφνω τισ γνϊςεισ μου’. Τουσ είπε επίςθσ ότι διάβαηε όλεσ τισ επιςτολζσ που του ζςτελναν
και τισ απαντοφςε μια- μια ιδιοχείρωσ. Ρρόςκεςε επίςθσ: Ζχω απαρνθκεί τισ εγκόςμιεσ απολαφςεισ και τισ διαςκεδάςεισ και το μόνο που επιηθτϊ είναι να προςτατεφω τισ ηωζσ των υπθκόων μου. Ρολλαπλαςιαςτείτε λοιπόν, φζρτε πολλά παιδιά ςτον κόςμο. Να ντροπιάηετε τουσ αντιπάλουσ ςασ και να αποκαρρφνετε πάντα τουσ εχκροφσ ςασ!
Και μία ςυμβουλι ςασ δίνω επίςθσ: μία γυναίκα είναι αρκετι για ζναν άντρα!’
Είχε όμωσ τα μάτια του ςτραμμζνα ςτθν Αίγυπτο και μόλισ αντιλιφκθκε ότι θ διοίκθςι τθσ ιταν αδφναμθ,
ζςτειλε τον ςτρατθγό του να τθν κατακτιςει..
Πταν οι Γάλλοι του Ναπολζοντα ζφκαςαν ςτο Κάιρο το 1799, φρόντιςαν αμζςωσ να οχυρϊςουν τισ πφλεσ
τθσ πόλθσ που τθν προςτάτευαν. Τζτοιεσ ιταν θ Bab el Nasr (θ πφλθ τθσ Νίκθσ) και θ Bab el Futuh (πφλθ των Κατακτιςεων), οι οποίεσ βρίςκονταν ςτα δεξιά και αριςτερά του τηαμιοφ του Ελ Χακίμ.
Υπιρχαν τότε 60 παρόμοιεσ πφλεσ που περίηωναν το Λςλαμικό Κάιρο, ςχθματίηοντασ ζνα τεράςτιο τετράγωνο. Σιμερα μόνο τα ίχνθ αυτϊν των τειχϊν μπορεί να διακρίνει κανείσ. Ο τότε Κυβερνιτθσ τθσ Αιγφπτου, Badr el
Gemali (1087-1091) , αρμζνιοσ ςτθν καταγωγι, ζκτιςε πολλζσ τζτοιεσ πφλεσ, ιδίωσ κατά τα τελευταία χρόνια τθσ
κυριαρχίασ των Φατιμίδων, ενιςχφοντασ τθν άμυνα τθσ πόλθσ και τθσ χϊρασ απζναντι ςτουσ Τοφρκουσ Σελτηοφκουσ και αργότερα τουσ Οκωμανοφσ. Οι ςτζρεεσ αυτζσ και άρτια ςχεδιαςμζνεσ πφλεσ ζμοιαηαν με τισ ωμαϊκζσ ,
αφοφ διζκεταν μία εξωτερικι και μία εςωτερικι πφλθ που ιταν ςυνδεδεμζνεσ μεταξφ τουσ, δθμιουργϊντασ ζναν
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καλά προςτατευμζνο και ςκεπαςμζνο χϊρο ανάμεςά τουσ....
Το τετράγωνο αυτό που περιςτοίχιηε τθν πόλθ και που οι 3 φίλοι ικελαν να εξετάςουν, περιζκλειε το Azhar
και το Khan Khalili και πολλά άλλα κτίρια. Είχε διάςταςθ 1 περίπου τετραγωνικό μίλι και εκτεινόταν από τισ δφο
πφλεσ που αναφζραμε (Bab el Nasr, Bab el Futuh) που βλζπουν βορινά προσ τθν Θλιοφπολθ, και τθσ Bab Zuweila
ζωσ τον Νότο, που φτάνει ςιμερα ζωσ τθν οδό Ahmed Maher. Ανατολικά υψϊνεται ο λόφοσ του Μοκάταμ και δυτικά το τετράγωνο καταλιγει ςτθ ςθμερινι οδό Port Said, θ οποία κάποτε υπιρξε κανάλι που οδθγοφςε ςτθν Ερυκρά Κάλαςςα.
Ρζρα από το κανάλι και μζχρι τον Νείλο – ςτο Bab el Hadid ι Midan Ramses – βριςκόταν το el Maks, το λιμάνι του Καΐρου πάνω ςτον Νείλο, που φορολογοφςε τουσ διερχόμενουσ. Εκεί ιταν επίςθσ αραγμζνα τα πολεμικά
πλοία τθσ Αιγφπτου....
Βλζποντασ τθν ζκπλθξθ ςτα μάτια των δυο φίλων του, ο Οςτάη εξιγθςε, ότι θ ανατολικι όχκθ του Νείλου,
ςτο Κάιρο των Φατιμίδων, ςχεδόν ζφτανε ωσ τθν πλατεία Άtaba και ςτο Bab el Hadid και ζςτριβε δυτικά...
Ο Οςτάη ζκλειςε τθν αφιγθςθ, περιγράφοντασ το τζλοσ των Φατιμίδων με αυτά τα λίγα λόγια:
Πταν ο τελευταίοσ Χαλίφθσ των Φατιμίδων, ο 20χρονοσ El Adid παρζδωςε το πνεφμα του τθν Ραραςκευι
10 Σεπτεμβρίου του 1171, αντικαταςτάκθκε από τον Σουνίτθ Αμπαςίδθ Χαλίφθ τθσ Βαγδάτθσ.
Αυτόσ ζφερε και το τζλοσ τθσ Σιιτικισ κυριαρχίασ ςτθν Αίγυπτο. Τθ μεταβολι αυτι ολοκλιρωςε χωρίσ πανθγυριςμοφσ ο Salah el Din ( al Malek al Nasser abu al Muthafar Salah al Dunia oual Din Youssef ebn Ayoub), κοφρδοσ
ςτθν καταγωγι. Ζνασ υψθλισ ποιότθτασ άνκρωποσ, χαριςματικόσ και γενναιόδωροσ που τον καφμαηαν φίλοι και
εχκροί. Ζνασ άνκρωποσ που, αν και απρόκυμα ακολοφκθςε τον κείο του ςτρατθγό Shirkuh ςτθν Αίγυπτο, ζμελλε
να γίνει ζνασ από τουσ μεγαλφτερουσ και ενδοξότερουσ άρχοντεσ του Λςλάμ....
Ζνα από τα Σιιτικά ‘λείψανα’ που απζμειναν ςτο Κάιρο είναι μία επιγραφι ςτθν πφλθ Bab el Nasr που διαβάηει ‘Δεν υπάρχει άλλθ κεότθτα από τον Αλλάχ και ο Μοχάμαντ είναι ο προφιτθσ Του’ και που όμωσ ςυνεχίηει
με κουφικοφσ χαρακτιρεσ, ‘Και ο Άλι είναι ο Απεςταλμζνοσ Του’. Αυτό επζηθςε χαραγμζνο εκεί πάνω από 800 χρόνια...
Ο Στζφανοσ τότε ρϊτθςε τον Οςτάη γιατί αποφάςιςε να διδάξει ςε Ελλθνικό ςχολείο και ο Οςτάη απάντθςε
με ζνα φωτεινό χαμόγελο που του κφμιηε εκείνο του Βοφδα.
Ράντα ζτρεφα ςυμπάκεια για όλεσ τισ μειονότθτεσ τθσ Αιγφπτου, πάντα καφμαηα τον κόςμο τθσ, χωρίσ να
κοιτϊ καταβολζσ, ι κρθςκεία. Το αίςκθμα αυτό δυνάμωςε περιςςότερο όταν μια μζρα διάβαςα ότι κάποτε το
1808, θ ςτάκμθ του νεροφ του Νείλου είχε πζςει αρκετά και οι Αιγφπτιοι άρχιςαν να απελπίηονται. Τότε όλοι οι
Μουςουλμάνοι κλθρικοί μαηί με τουσ Χριςτιανοφσ κλθρικοφσ και τουσ Εβραίουσ ραβίνουσ ςυγκεντρϊκθκαν οικειοκελϊσ ςτο τηαμί του Αμρ ςτθ περιοχι Φουςτάτ για να προςευχθκοφν όλοι μαηί, με τθν ευχι να ειςακουςτοφν οι
επικλιςεισ και οι προςευχζσ τουσ και να ανζβει θ ςτάκμθ του νεροφ. Θ εικόνα του εκκλθςιάςματοσ όλων των πίςτεων για το κοινό καλό είναι και κα είναι για πάντα οδθγόσ μου, ζνα δυνατό παράδειγμα για το ρόλο και τθ κζςθ
τθσ Αιγφπτου ςτθν ιςτορία. Ζτςι, όταν ζμακα ότι υπιρχε κενι κζςθ ςτο Ελλθνικό ςχολείο, ςκζφτθκα, ‘αυτι είναι θ
ευκαιρία μου για να γίνω κι εγϊ μζλοσ τθσ ‘πολυπολιτιςμικισ’ οικογζνειασ τθσ Αιγφπτου, που είναι και το κυρίαρχο χαρακτθριςτικό τθσ..’

Λςλαμικό Μουςείο του Καΐρου ςτθν Rue Port Said ςτο
Μπαμπ ελ Khalk.
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Θζμα : Αμπετειανοί του εξωτερικοφ «En Famille»
Ξάνοσ Χριςτοφίδθσ απόφοιτοσ 1959

Ρ Αμπετειανόσ Ξάνοσ Χρθςτοφίδθσ, με τισ αδελφζσ του Διμθτρα, Οίτςα και τον μεγάλο του αδελφό Οτίνο ςτο Ξόντρεαλ του Μαναδά.

Ρ Ξάνοσ με τθν ςφντροφο του Σζγκυ

"Ο Μάνοσ Χρθςτοφίδθσ γεννικθκε και μεγάλωςε ςτθν Θλιοφπολθ του Καΐρου, αποφοίτθςε από τθν Αμπζτειο το

1959 και από το Κολζγιο Λεονάρντο Ντα Βίντςι το 1963 με δίπλωμα βοθκοφ αρχιτζκτονοσ. Ιταν ακλθτισ του Βόλεϊ ςτθν Εςτία τθσ Θλιουπόλεωσ. Από το 1963 μζχρι το 1966 εργάςτθκε ςε μεγάλθ ιταλικι τεχνικι εταιρεία ςτθν
ζρθμο δίπλα ςτο Λοφξορ και το 1966 μετανάςτευςε ςτον Καναδά. Εργάςτθκε ςαν ςχεδιαςτισ ςε μεγάλθ καναδζηικθ τεχνικι εταιρεία ςπουδάηοντασ ταυτοχρόνωσ ςτο Ρανεπιςτιμιο Κονκόρδια του Μόντρεαλ από όπου αποφοίτθςε το 1975 με Δίπλωμα Μπάτςελορ ςτθν Διοίκθςθ Εμπορικϊν Επιχειριςεων. Το 1978 με τον μεγάλο αδελφό του
Ντίνο άνοιξαν δικι τουσ εταιρεία βιομθχανικϊν καταςκευϊν τθν οποία κράτθςαν επιτυχϊσ μζχρι το 2012, όταν
βγικαν και οι δφο ςε ςφνταξθ. Ο Μάνοσ ηει ςτο Μπικονςφθλντ ςτο Μόντρεαλ και είναι μζλοσ του τοπικοφ Συνδζςμου Αιγυπτιωτϊν, των ΑΧΕΡΑ του Καναδά, όπου είναι υπεφκυνοσ για τθν οργάνωςθ του ετιςιου τουρνουά
γκολφ και του Συλλόγου Αμπετείου Σχολισ ςτθν Ακινα, όπου ζρχεται ςχεδόν κάκε καλοκαίρι."

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.

ΚΑΔΜΟΣ—ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΡΕΤΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘΣ

11

Εισ μνιμθν Χαρίλαου Μαρβζλθ
….γράφει ο Ξιχάλθσ Ξπίςκοσ, απόφοιτοσ 1966

Ρλιρθσ θμερϊν ςε θλικία 93 ετϊν, ζφυγε ςτισ 18 Δεκεμβρίου 2015 για το μεγάλο ταξίδι, ζνασ από τουσ πιο
αξιόλογουσ προζδρουσ που κιτευςαν ςτθν Ελλθνικι Κοινότθτα Καΐρου.
Γεννικθκε ςτο Κάιρο από Αιγυπτιϊτεσ γονείσ με καταγωγι από τθν Λιμνο, εκεί όπου άφθςε και τθν τελευταία του πνοι. Σε θλικία 19 ετϊν κατά τθν διάρκεια του Βϋ Ραγκοςμίου πολζμου κατετάγθ ςτθν Ελλθνικι Ρολεμικι Αεροπορία και μετά από ςφντομθ εκπαίδευςθ ςτθν οδεςία, ςυμμετείχε ωσ πιλότοσ ςε αερομαχίεσ εναντίων
των δυνάμεων του Άξονα.
Θ προςφορά του, θ δράςθ του και θ ςυμμετοχι του ςτουσ Αιγυπτιϊτικουσ Συλλογικοφσ φορείσ του Καΐρου
υπιρξε πλουςιότατθ, όπωσ τθ Λθμνιακι Αδελφότθτα, τον Σφλλογο Αποφοίτων Αμπετείου και άλλουσ πολλοφσ με
αποκορφφωμα τθν Ελλθνικι Κοινότθτα Καΐρου όπου διετζλεςε Ρρόεδροσ από το 1981 ζωσ το 1986.
Επί προεδρίασ του ςτθν Ελλθνικι Κοινότθτα ςυμπλθρϊκθκε θ ςυγχϊνευςθ τθσ Κοινότθτασ Ηεϊτοφν με τθν
Ε.Κ.Κ., πραγματοποιικθκαν οι επιτυχείσ επιςκζψεισ του τότε Ρροζδρου τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ Κωνςταντίνου Καραμανλι και του τότε πρωκυπουργοφ Ανδρζα Ραπανδρζου, χορθγικθκαν για πρϊτθ φορά 400 Αιγυπτιακζσ υπθκοότθτεσ ςε Ζλλθνεσ Αιγυπτιϊτεσ, ηθτικθκε επίςθμα από το Ελλθνικό κράτοσ θ 20ετισ παράταςθ του ςυνταξιοδοτικοφ νόμου των Αιγυπτιωτϊν και ζτςι ρυκμίςτθκε θ ςυνταξιοδότθςθ των παροίκων από το ΛΚΑ, ζγινε
αναςκόπθςθ των διαφόρων Κοινοτικϊν Κτθρίων και Εκκλθςιϊν που ζμειναν αχρθςιμοποίθτα, επαναπροςδιορίςτθκαν οι αξίεσ των ακινιτων και οικοπζδων τθσ Κοινότθτασ, υπιρξε Κοινοτικι μζριμνα και υποςτιριξθ ςτθν τότε
Καϊρινι εφθμερίδα «το ΦΩΣ» κακϊσ και ςε πολλά παροικιακά ςωματεία, ενιςχφκθκε θ λειτουργία τθσ τότε Κοινοτικισ Ανωτζρασ Σχολισ Τουριςτικϊν Επαγγελμάτων, ςυνζβαλε ςτθν δθμιουργία του κεςμοφ των Καβαφείων
και τζλοσ πραγματοποιικθκαν ανακαινίςεισ και επεκτάςεισ ςτο Ελλθνικό Νοςοκομείο Καΐρου.
Ο Χαρίλαοσ Καρβζλθσ υπιρξε από τουσ Ρροζδρουσ που είχε όραμα για τθν επιβίωςθ του Αιγυπτιϊτθ Ελλθνιςμοφ και ειδικότερα για τουσ εν Ελλάδι Αιγυπτιϊτεσ, γι’ αυτό και υποςτιριξε άμεςα τον τότε Ρρόεδρο του ΣΑΕ
Δθμιτρθ Χαριτάτο ςτθν υλοποίθςθ αγοράσ τθσ Στζγθσ των Αιγυπτιωτϊν ςτθν Ακινα. Για όλθ αυτι τθν προςφορά
του θ Ε.Κ.Κ. τον τίμθςε αναγορεφοντάσ τον Επίτιμο Ρρόεδρο.
Σε αυτόν τον πολυπράγμονα και άξιο ςυντοπίτθ μασ, οι Καϊρινοί τθσ Ελλάδοσ αναγνωρίηοντασ το ζργο του
αποτίνουν φόρο τιμισ εισ μνιμθν του. Ασ είναι ελαφρφ το χϊμα που τον ςκεπάηει.
Μιχάλθσ Μπίςκοσ
Ρρόεδροσ Συλλόγου Ελλινων Καΐρου

Ο Μιχάλθσ Μπίςκοσ γεννικθκε και μεγάλωςε ςτο Κάϊρο τθσ Αιγφπτου από Ζλλθνεσ γονείσ. Τα ςχολικά του χρόνια ξεκίνθςαν ςτο Δθμοτικό Σχολείο τθσ Ελλθνικισ Κοινότθτασ Αςιοφτ τθσ άνω Αιγφπτου και ολοκλθρϊκθκαν το 1967 ςτο Ελλθνικό
πρακτικό Λφκειο τθσ Αμπετείου Σχολισ ςτο Κάϊρο.
Σποφδαςε Ρολιτικόσ Μθχανικόσ ςτο Ρολυτεχνείο του Καΐρου (Cairo University – Faculty of Eng.) και ςτθν ςυνζχεια και ςτο
Εκνικό Μετςόβιο Ρολυτεχνείο (Ε.Μ.Ρ.) τμιμα Ρολιτικϊν Μθχανικϊν.
Το 1974 ξεκίνθςε τθν καριζρα του ςτθν περιοχι του Αραβικοφ Κόλπου, εργαηόμενοσ ςε μεγάλεσ καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ και το 1981 επζςτρεψε ςτθν Ελλάδα όπου αςχολικθκε κυρίωσ ωσ ελεφκεροσ επαγγελματίασ.
Αςχολοφμενοσ με τισ ρίηεσ του, το 1992 ίδρυςε ςτθν Ακινα μαηί με άλλουσ ςυντοπίτεσ του Καϊρινοφσ, τον «Σφλλογο Ελλινων Καΐρου» ςτον οποίο προεδρεφει ζωσ και ςιμερα. Μιλάει άπταιςτα αραβικά και αγγλικά, επίςθσ είναι παντρεμζνοσ
και ζχει δφο παιδιά.
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Θ Φιλικι Εταιρεία, ο Ξοχάμεντ Άλθ και οι Ζλλθνεσ τθσ Αιγφπτου
………………………Γράφει ο Ηζφυροσ Ακ. Καυκαλίδθσ, απόφοιτοσ 1965
Ξζροσ 2ο
Φτάνοντασ ςτθν Αλεξάνδρεια ο Ρελοπίδασ, εφοδιαςμζνοσ με τα ςυςτατικά γράμματα πθγαίνει ςτο Κάιρο
όπου αρχίηει τθ μφθςθ διαφόρων ςθμαινόντων Ελλινων(1), τουσ οποίουσ όρκιηε ςτα Ραλαιά Ρατριαρχεία του
Αγίου Μάρκου. Στθ ςυνζχεια, ο Ρελοπίδασ επιςτρζφει ςτθν Αλεξάνδρεια, όπου μαηί με τον Μπατρο, κατθχεί πολλοφσ ςτθ Μονι του Αγίου Σάββα. Μεταξφ των μυθκζντων είναι και ο Αρχιμανδρίτθσ Νεκτάριοσ και ο Θγοφμενοσ
του αρχαίου αυτοφ μοναςτθριοφ. Στισ αρχζσ Λουνίου του 1820, ο Ρελοπίδασ ςε ςυμφωνία με τον ζμπορο Κυριάκο
Ταςςικα, πρότειναν ζνα πρωτότυπο ςχζδιο(2). Οι δφο ςυνωμότεσ ςχεδίαηαν να πάρουν από τον Μοχάμεντ Άλθ
εμπορεφματα εκατομμυρίων γροςίων επί πιςτϊςει, δικεν για εμπορικό οίκο που κα ίδρυαν. Στθν πραγματικότθτα, κα τα ζςτελναν ςτθν Ελλάδα για τισ ανάγκεσ του αγϊνα που ιταν ζτοιμοσ να ξεςπάςει. Τελικά όμωσ δεν προ1

Να σημειωθεί εδώ ότι είδη από την εποχή εκείνη υπάρχουν οικογένειες και στην αποικία του Καΐρου αλλά ιδιαίτερα της Αλεξανδρείας, των οποίων οι απόγονοί ή αυτοί οι
ίδιοι θα αποβούν αργότερα σημαντικοί παράγοντες στην ιστορία του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού. Οι επιφανέστεροι της εποχής ήταν οι αδελφοί Τοσίτσα, ο Ιωάννης Αναστάσης, ο Αθανάσιος Καζούλλης καθώς και οι αδελφοί Δημήτριος και Αλέξανδρος Κασσαβέτης, οι αδελφοί Δημητρίου, Χατζησωτηρίου, Κάλογλου κ.α.
2 Ολόκληρο το ευφυέστατο σχέδιο του Αντωνίου Πελοπίδα και του αιγυπτιώτη εμπόρου Κυριάκου Τασσήκα, το οποίο κατά τον ιστορικό Φιλήμονα θα μπορούσε εύκολα
να πραγματωθεί, παρατίθεται χωρίς περικοπές στο παράρτημα του Α΄ τόμου του έργου του Ιωάννη Φιλήμονος Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, 1859,
καθώς και στη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, λήμμα Αίγυπτος/Η Αίγυπτος και ο Ελληνικός Αγών, άρθρο του Γ.Δ. Κορομηλά.

χϊρθςαν ςτο ςχζδιο είτε διότι ο Ρατριάρχθσ Κεόφιλοσ, όπωσ ειπϊκθκε, τουσ ςταμάτθςε αρνοφμενοσ μια τζτοια
απάτθ εισ βάροσ του Μοχάμεντ Άλθ, είτε διότι τα γεγονότα ςτισ Θγεμονίεσ επιςπεφκθκαν.
Τελικά οι δφο Απόςτολοι παραλαμβάνουν το ςυγκεντρωμζνο χρθματικό ποςό που αγγίηει τα 200.000 γροςια. Ο Δθμιτριοσ Μπατροσ κα φφγει για τθν Κφπρο και ςτθ ςυνζχεια ςε μια αποςτολι ςτθν κεντρικι Μακεδονία
όπου κα δολοφονθκεί, μετά από προδοςία, κακϊσ κατευκφνεται μζςω των ορεινϊν διαβάςεων του Βερμίου
προσ τα Γιάννενα. Ο Αντϊνιοσ Ρελοπίδασ κα ςυνεχίςει το αποςτολικό του ζργο ςτθν Αίγυπτο οργανϊνοντασ και
ςτζλνοντασ ςτθν Ελλάδα πολλά πλοία φορτωμζνα με πολεμοφόδια και τροφζσ για τον αγϊνα, χωρίσ ο Μοχάμεντ
Άλθ να φζρει κανενόσ είδοσ προςκόμματα. Θ φιλογενισ αυτι προςωπικότθτα που τόςα πρόςφερε όχι μόνο ςτθν
προπαραςκευι αλλά και κατά τθ διάρκεια τθσ Επανάςταςθσ, πζκανε ςε τζτοιο βακμό ζνδειασ, ϊςτε θ οικογζνειά
του δεν είχε οφτε τα ζξοδα τθσ κθδείασ. Αλλά θ ζνδεια ιταν το αντίτιμο για τουσ περιςςότερουσ από τουσ Φιλικοφσ. Το κλιβερό τζλοσ του Εμμανουιλ Ξάνκου και του Ραναγιϊτθ Σζκερθ το επιβεβαιϊνει.
⃰Εδϊ αξίηει να ςθμειϊςουμε και το ακόλουκο περιςτατικό που ζλαβε χϊρα όταν οι Φιλικοί κατιχθςαν τον
Κεόδωρο Τοςίτςα. Ο αδελφόσ του Κεοδϊρου, Κωνςταντίνοσ, επειδι ιταν ςτενά ςυνδεδεμζνοσ με τον Μοχάμεντ
Άλθ, αφζκθκε ςτο περικϊριο από φόβο μιπωσ ανακοινϊςει ςτον παςά τθσ Αιγφπτου τον μυςτικό ςκοπό. Θ ςχζςθ
εξάλλου των δφο αδελφϊν δεν ιταν καλι, επρόκειτο για δφο εντελϊσ διαφορετικοφσ χαρακτιρεσ. Από τισ λίγεσ
πλθροφορίεσ που ζχουμε δθμιουργείται θ εντφπωςθ ότι ο Κωνςταντίνοσ ιταν αμιγισ ζμποροσ και αρκετά φιλοχριματοσ, ςε αντίκεςθ με τον αδελφό του ο οποίοσ αποδείχκθκε ανοιχτόσ και τελικά ευεργζτθσ τθσ κοινότθτασ
Αλεξανδρείασ. Αυτόσ λοιπόν ο Κεόδωροσ ζγινε ζνκερμο μζλοσ τθσ Φιλικισ Εταιρείασ τθσ οποίασ οι ςυγκεντρϊςεισ λάμβαναν χϊρα ςτθν οικία ενόσ των πλουςιοτζρων Ελλινων του Καΐρου ονόματι Γρθγορίου Τηάνου. Ο Κωνςταντίνοσ, ωςτόςο, υποψιάςτθκε τα διατρζχοντα και βεβαιϊκθκε για τθ ςυνωμοςία από μια επιςτολι του Κεόδωρου Αςθμάκθ τθν οποία ζλαβε από τθν Κωνςταντινοφπολθ, όπου περιγράφονταν οι κινιςεισ του Ρελοπίδα και
του Ταςςικα. Ο Αςθμάκθσ ιταν ο προδότθσ τθσ Φιλικισ, ο μοιραίοσ άνκρωποσ (Φιλικόσ ο ίδιοσ ) ο οποίοσ με
τθν προδοςία του αυτι ανάγκαςε τον Υψθλάντθ να κθρφξει πρόωρα τθν Επανάςταςθ. Με τθν επιςτολι του, ο
άκλιοσ αυτόσ ηθτοφςε από τον Κωνςταντίνο Τοςίτςα να αναφζρει τθ ςυνωμοςία ςτον Μοχάμεντ Άλθ. Χωρίσ χρονοτριβι ο τελευταίοσ πθγαίνει ςτον παςά και του εξιςτορεί να πάντα προδίδοντασ ςτθν ουςία όςουσ Αιγυπτιϊτεσ
εμπλζκονταν ςτθν υπόκεςθ και βζβαια και τον αδελφό του. Ροια ιταν τα κίνθτρά του; Θ βιβλιογραφία τον κζλει
να κινείται ωσ υπεραςπιςτισ των ελλινων που ηοφςαν ςτθν Αίγυπτο κεωρϊντασ χρζοσ του να τουσ προςτατζψει
από μια τζτοια “τυχοδιωκτικι” κίνθςθ. Ριςτεφομε, αντικζτωσ, ότι κινικθκε από κακαρά προςωπικά κίνθτρα, αλλά
αυτι είναι μια άλλθ ιςτορία. Ροια ιταν όμωσ θ αντίδραςθ του Μοχάμεντ Άλθ ελ Κιμπίρ, όπωσ ζμεινε γνωςτόσ
ςτθν ιςτορία ο ευφυζςτατοσ αυτόσ αναμορφωτισ και δθμιουργόσ τθσ νεωτζρασ Αιγφπτου;
Δεν ιταν ο Μοχάμεντ Άλθ φανατικόσ μουςουλμάνοσ. Δεν ςυμμεριηόταν τον φανατιςμό των ομοκριςκων
του οφτε τθν αμάκειά τουσ. Ο ίδιοσ εξάλλου άρχιςε να μακαίνει ανάγνωςθ και γραφι ςτα ςαράντα του χρόνια. Θ
επαφι του με ζλλθνεσ και άλλουσ ευρωπαίουσ, από τθν εποχι ακόμα που ηοφςε ςτθν Καβάλα, τον ωκοφςε να
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τουσ εμπιςτευκεί. Τουσ άνοιξε λοιπόν τισ πόρτεσ τθσ Αιγφπτου. Σε μια παρατιρθςθ που του είχε γίνει ότι οι περιςςότεροι από τουσ ξζνουσ ιταν τυχοδιϊκτεσ, ο παςάσ απάντθςε ότι το γνωρίηει, αλλά «όταν ανακαλφψω τον αλθκινόν, αυτόσ με αποηθμιϊνει εκατονταπλαςίωσ δια τθν ηθμίαν, θν υπζςτθν από τουσ άλλουσ». Στα πλαίςια εφαρμογισ αυτισ τθσ πολιτικισ επζτρεψε ςτουσ ξζνουσ να κυκλοφοροφν με ευρωπαϊκό ζνδυμα και να είναι ιδιοκτιτεσ
ίππων, τουσ οποίουσ μποροφςαν πλζον και να ιππεφουν. Διζταξε να καταργθκοφν κάποιεσ ενοχλθτικότατεσ για
τουσ Φράγκουσ τελετζσ, όπωσ λ.χ. θ ετιςια πομπι του οπλιςμοφ των ςταυροφόρων: κϊρακεσ, περικεφαλαίεσ,
περιχειρίδεσ, προμετωπίδια και άλλον αρχαίο οπλιςμό. Πλα αυτά ιταν λάφυρα των μουςουλμάνων από τθν εποχι των ςταυροφοριϊν. Θ πομπι αυτι προκαλοφςε αλαλαγμοφσ χαράσ από τισ μουςουλμανικζσ μάηεσ. Επζτρεψε,
επίςθσ, ςτουσ αρχθγοφσ όλων των κρθςκειϊν να ιερουργοφν δθμόςια και τισ καμπάνεσ των εκκλθςιϊν να θχιςουν μετά από ςιωπι αιϊνων. Τθν θμζρα που δθμοςίευςε το διάταγμα για τθν ελευκερία των κρθςκειϊν είχε πει
τα ακόλουκα εκπλθκτικά λόγια: «Θα ιταν δυςτφχθμα μζγα, εάν μία εξ όλων τοφτων των κρθςκειϊν δεν ετφχαινε
να είναι θ αλθκινι»! Ζπρεπε να ζχει κάποιοσ τθν ανοιχτότθτα πνεφματοσ και το κάρροσ αυτοφ του αλβανοφ
άρχοντα από τθν Καβάλα για να επιβάλει τζτοιεσ αλλαγζσ! Αναρωτιζται κανείσ τι κα ιταν θ Οκωμανικι Αυτοκρατορία αν είχε καταλθφκεί από τον παςά τθσ Αιγφπτου. Ο Μοχάμεντ Άλθ είχε φτάςει ςτα πρόκυρα να τθν κατακτιςει, αλλά τον ςταμάτθςαν οι Δυτικοί και θ ωςία.
Είναι εδϊ απαραίτθτο να ςθμειϊςουμε το παράδοξο των ςχζςεων του παςά με τουσ Ζλλθνεσ. Θ μζχρι τότε
εκ μζρουσ του αποδοχι των Ελλινων ιταν πράγματι εντυπωςιακι. Ζβλεπε ευχαρίςτωσ τα ελλθνικά πλοία να αγκυροβολοφν ςτουσ λιμζνεσ τθσ Αλεξάνδρειασ, τθσ οηζττθσ και τθσ Δαμιζττθσ και εν γζνει τθν ελλθνικι παρουςία να ωφελεί το παςαλίκι του. Και όταν κζλθςε να αποκτιςει εμπορικό ςτόλο, ςτράφθκε προσ τουσ Ζλλθνεσ. Από
το 1809 ζωσ το 1811 ςτα ναυπθγεία του Σουζη κτίςτθκαν 28 πλοία. Σε Ζλλθνα πάλι κοςμθματοπϊλθ του Καΐρου
ανζκεςε τθν αναηιτθςθ ςμαραγδωρυχείων ςτα απάτθτα όρθ ανατολικά του Daraou, τρία χιλιόμετρα από τισ ακτζσ
τθσ Ερυκράσ Κάλαςςασ. Στισ εκςτρατείεσ του ςτον Άνω Νείλο, πολλοί ζλλθνεσ τον ακολοφκθςαν ωσ διερμθνείσ,
πρακτικοί γιατροί και τροφοδότεσ των ςτρατευμάτων του.
3

Arnold Wright, Twentieth Century Impressions of Egypt, London, 1909

Λίγο πολφ, λοιπόν, ζκανε τα ςτραβά μάτια όςον αφορά τισ κινιςεισ των Φιλικϊν ςτθν Αίγυπτο. Αλλά και
αργότερα, μόλισ ξζςπαςε θ Επανάςταςθ, πιςτεφοντασ ότι ο Αλι παςάσ των Λωαννίνων τουσ προςεταιριηόταν για
τον αγϊνα του κατά του Σουλτάνου, απζλυςε ικανό αρικμό Τουρκαλβανϊν που υπθρετοφςαν ςτον ςτρατό του,
ϊςτε αυτοί να ςυμπράξουν με τον Αλι παςά εναντίον των ςουλτανικϊν ςτρατευμάτων. Είναι αξιοςθμείωτο επίςθσ το ακόλουκο γεγονόσ. Πταν ξεκίνθςε ο πόλεμοσ τθσ ελλθνικισ ανεξαρτθςίασ, ο ςουλτάνοσ ηιτθςε από τον Μοχάμεντ Άλθ να του ςτείλει ςτθν Κωνςταντινοφπολθ τουσ επιςθμότερουσ των Ελλινων που κατοικοφςαν ςτθν Αίγυπτο ωσ ομιρουσ. Εκείνοσ, όμωσ, αρνικθκε, προφαςιηόμενοσ ότι οι Ζλλθνεσ ιταν υπό τθν προςταςία του πρζςβεωσ
των ΘΡΑ και ότι κα ιταν ανοίκειο να τα βάλει με μια τζτοια μεγάλθ δφναμθ. Στθν ουςία τουσ προςτάτεψε. Μζχρι
το τζλοσ του 1822, με τθν καταφανι ανοχι του μπορεί να πει κανείσ ότι βοικθςε τον ελλθνικό Αγϊνα. Θ απαςχόλθςθ τθσ Ρφλθσ με τουσ Ζλλθνεσ τον ζκανε να νιϊκει αςφαλζςτεροσ, ενϊ ταυτόχρονα προπαραςκευαηόταν ςτρατιωτικά εναντίον τθσ Τουρκίασ αγοράηοντασ μεγάλεσ ποςότθτεσ όπλων και εφοδίων. Δζχτθκε εξάλλου πολλοφσ
απότακτουσ τθσ Μεγάλθσ Στρατιάσ του Ναπολζοντοσ μετά τθν οικτρι ιττα του τελευταίου ςτθ ωςία και αρκετοφσ χρθςιμοποίθςε για τθν εκπαίδευςθ του ςτρατεφματόσ του. Θ εκςτρατεία του Σουλτάνου εναντίον του Αλι
παςά αλλά και το ςχζδιο τθσ Ρφλθσ να διαιρζςει ςε δφο παςαλίκια τθν Αίγυπτο τον προειδοποιοφςε ότι κα ερχόταν και θ ςειρά του.
Θ ατμόςφαιρα άλλαξε όταν του ηθτικθκε από τον Σουλτάνο να επζμβει και να τον ςυνδράμει ςτον πόλεμο
εναντίον των Ελλινων επαναςτατϊν. Τι κα γινόταν άραγε με τουσ Ζλλθνεσ τθσ Αιγφπτου; Ππωσ είναι γνωςτό,
ζςτειλε το γιο του Λμπραιμ παςά ςτθν Ελλάδα, κατόπιν αιτιςεωσ του Σουλτάνου. Θ άφιξθ του Λμπραιμ ςτθν Ρελοπόννθςο ιταν ο καταλφτθσ για τθν αποδιοργάνωςθ τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ. Αν δεν υπιρχε ςτροφι τθσ ευρωπαϊκισ πολιτικισ και θ «εκ λάκουσ» πλιρθσ καταςτροφι του αιγυπτιακοφ ςτόλου ςτο Ναυαρίνο, θ ελευκερία τθσ
Ελλάδοσ κα παρζμενε άπιαςτο όνειρο. Ραρ’ όλ’ αυτά ο Μοχάμεντ Άλθ ςυνζχιηε να δζχεται ευμενϊσ Ζλλθνεσ που
ςυνζρεαν απ’ όλα τα μζρθ τθσ Οκωμανικισ αυτοκρατορίασ. Μετά το πζρασ τθσ Επανάςταςθσ, το κφμα αφίξεων
Ελλινων ςτθν Αίγυπτο αυξικθκε κατακόρυφα.
4

Βλ. τθν λεπτομερειακι ανάπτυξθ του ηθτιματοσ ςτο εξαιρετικά αναλυτικό ζργο του Μιχαιλ Σακελλαρίου: Η απόβαςθ του Ιμπραιμ ςτθν Πελοπόννθςο (24
Φεβρουαρίου-23 Μαΐου 1825), Ρανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Κριτθσ, 2012. Ρρόκειται για ζνα ζργο όπου μεκοδολογικά θ ζννοια τθσ μικρολογίασ ςυνδυάηεται
με τθν ζννοια τθσ ςθμαντικότθτασ (ςτα γερμανικά εκφράηεται με τον επιτυχθμζνο όρο: wichtige kleinigkeiten) δίδοντασ εξαιρετικά αποτελζςματα που προβάλουν τθ ςθμαςία του αρχειακοφ υλικοφ που όπωσ λζει ο ςυγγραφζασ «το πλικοσ των πολφ μικρϊν πλθροφοριϊν δεν διαλφει τθν εικόνα του ςυνόλου οφτε
μασ κρφβει τουσ κεντρικοφσ άξονεσ. Αντίκετα μασ αποκαλφπτει καταςτάςεισ και αιτίεσ που δεν μασ δίνονται από τισ αφθγθματικζσ πθγζσ»

…………….Το άρκρο ςυμπλθρϊνεται ςτο επόμενο τεφχοσ
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Νίγα λόγια για τον Μάδμο ςτθν Γενικι Υυνζλευςθ του Υ.Α.Υ.
……………...γράφει ο Νάκθσ Σεηάσ
Ιταν μεγάλθ τιμι για μζνα και ιδιαίτερθ χαρά να αποδεκτϊ τθν απόφαςθ του Δ.Σ. του Συλλόγου μασ και να
αναλάβω τθν αρχιςυνταξία του ψθφιακοφ περιοδικοφ μασ, μετά τθν απόφαςθ του φίλου Αμπετειανοφ Τάκθ Σφακιανόπουλου να παραιτθκεί λόγω φόρτου εργαςίασ και προςωπικϊν αιτιϊν. Ο Τάκθσ με τον Αντϊνθ Ρατρινό, τον
εκδότθ μασ Νίκο Βαδι και όλθ τθν ςυντακτικι ομάδα του Κάδμου, τθν Καίτθ, τον Μίμθ και μζνα, δουλζψαμε
ςκλθρά και ομαδικά και βγάλαμε, πιςτεφω, ζνα περιοδικό άξιο τθσ ιςτορίασ του. Ο Τάκθσ και οι μοναδικζσ του
ικανότθτεσ ςτθν οργάνωςθ και ςτο “project management” μασ ζλειψαν πάρα πολφ και ιταν ζνα ηευγάρι παποφτςια, αυτά του Τάκθ, που εγϊ δεν ικελα και δεν μπορϊ ποτζ να γεμίςω. Αλλά προςπάκθςα και προςπακϊ, αν τα
κατάφερα ι όχι, εςείσ, οι αναγνϊςτεσ του Κάδμου, κα αποφαςίςετε.
Μία από τισ πολλζσ ικανοποιιςεισ που ζχει ο αρχιςυντάκτθσ του Κάδμου είναι θ φπαρξθ μιασ τεράςτιασ
δεξαμενισ από ταλαντοφχουσ ανκρϊπουσ που κζλουν να βοθκιςουν το περιοδικό μασ. Στα τζςςερα τεφχθ που
βγικαν κάτω από τθν αρχιςυνταξία μου γνωρίςατε πολλοφσ τζτοιουσ νζουσ και ικανοφσ ςυνεργάτεσ, τον Αλζκο
Greiss, διαφθμιςτι και καλλιτζχνθ από το Κάιρο και ςφηυγο του νζου μζλουσ του ΔΣ του Συλλόγου μασ, τθν κ
Φρφνθ Λαμποφρα Γκρζισ, τον ιςτορικό ερευνθτι και ςυγγραφζα Νικόλαο Νικθταρίδθ, τον Ακθναίο διαφθμιςτι
και ςκιτςογράφο του Κάδμου, Σταφρο Γεωργιάδθ, τον κακθγθτι και πρόεδρο του ΔΣ τθσ Χαλυβουργικισ, δόκτορα
Γιϊργο Βαρουφάκθ, τουσ Αμπετειανοφσ και Αχειλοπουλίνεσ, Ηζφυρο Καυκαλίδθ, Λάκθ Κουςανζλλο, Νανά Ευςτακειάδου, Ζφθ Μαλαχία-Χαλκιά, Βίλλυ Ρολίτθ, Αργφρθ Μοςχίδθ και Χριςτο Χριςτοφόρου. Ανακαλφψαμε επίςθσ
κρυφά ταλζντα μζςα ςτουσ δικοφσ μασ ςυνεργάτεσ, όπωσ τον Μίμθ Ριερι, τθν Καίτθ Μπαραμίλθ, τον δικό μασ
πρόεδρο και εκδότθ Νικόλα Βαδι.
Σασ παρουςιάςαμε επίςθσ, αναγνωριςμζνα ταλζντα όπωσ τθν Ρζρςα Κουμοφτςθ, τθν Μαρία Αδαμαντίδου
και τον Λάμπρο Μπενοβία.
Σασ γνωρίςαμε νζουσ Καϊρινοφσ ςυγγραφείσ όπωσ τθν Βίλλυ Ρολίτθ, τον Ανδρζα Γιοβάνο, τον Δθμιτρθ Βαηελάκθ και τον Μαριαντϊνθ Ρολίτθ. Σασ υπενκυμίςαμε βιβλία γνωςτϊν και ταλαντοφχων Καιρινϊν ςυγγραφζων
όπωσ τθσ Ρζρςασ Κουμοφτςθ και τθσ Μαρίασ Αδαμαντίδου.
Ξεκινιςαμε δφο νζεσ ςτιλεσ-ςελίδεσ ςτον Κάδμο, τθν «Αιγυπτιϊτεσ γονείσ, Ακθναία παιδιά» και τθν
«Αμπετειανοί ςτο εξωτερικό «en famille” κρατϊντασ πάντα τισ ιςτορικζσ ςελίδεσ του Κάδμου που όλοι ςασ περιμζνετε να βρείτε μζςα ςτο αγαπθμζνο ςασ περιοδικό.
Ζχουμε πολλζσ νζεσ ιδζεσ και εκπλιξεισ για τα επόμενα τεφχθ του Κάδμου και κζλουμε να μάκουμε από
εςάσ τι άλλο κζλετε να βρείτε και να διαβάςετε ςτο θλεκτρονικό ςασ αυτό περιοδικό. Το επόμενο τεφχοσ είναι
ςχεδόν ζτοιμο και κα είναι ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι ςασ το πρϊτο 10ιμερο του Απριλίου. Αμζςωσ μετά κα
λάβετε μια επιςκόπθςθ που κα ςασ ηθτιςει να μασ βοθκιςετε να κάνουμε τον Κάδμο ζνα περιοδικό που όχι μόνο κα διαβάηετε αλλά κα τον ςτζλνετε περιφανα ςτουσ φίλουσ ςασ, ςτα παιδιά ςασ, ςτα εγγόνια ςασ για να μάκουν και εκείνοι για τθν Αμπζτειο, το Κάιρο, τθν Αίγυπτο και τθν ωραία ηωι που είχαμε κάποτε ςτθν ευλογθμζνθ
Νειλοχϊρα.
Κζλω να ςασ υπενκυμίςω ότι ο Κάδμοσ είναι μια ομαδικι προςπάκεια τθσ ςυντακτικισ επιτροπισ και του
εκδότθ μασ, και ςτθριηόταν ςε μεγάλο βακμό ςτα χζρια, τισ οργανωτικζσ ικανότθτεσ, το γοφςτο, τθν υπομονι και
τθν μεγάλθ αγάπθ για τθν Αμπζτειο του υπεφκυνου για τον ςχεδιαςμό και τθν παραγωγι, Αντϊνθ Ρατρινοφ.
Λυπάμαι πάρα πολφ που ο φίλοσ μου και ςυμμακθτισ μου Αντϊνθσ, επιςιμωσ, δεν κα είναι μαηί μασ από
το επόμενο τεφχοσ, αλλά χαίρομαι που ιδθ μετζφερε τισ γνϊςεισ του και το μεράκι του ςτθν αγαπθτι μασ Καίτθ
Μπαραμίλθ και μασ υποςχζκθκε ότι κα είναι μαηί μασ, όποτε τον χρειαςτοφμε, να μασ ςυμβουλεφει και να μασ
βοθκάει. Αντϊνθ μου, ς’ ευχαριςτϊ πάρα πολφ.
Μαηί μασ επίςθσ από το επόμενο τεφχοσ δεν κα είναι θ Μαρία Αδαμαντίδου, ωσ ςφμβουλοσ ζκδοςθσ, θ
οποία ζχει ζνα μεγάλο φόρτο εργαςίασ και χρειάηεται όλον τον χρόνο τθσ για να τελειϊςει το νζο τθσ βιβλίο. Θ
Μαρία ιταν ο δυνατόσ κρίκοσ ςτα πρϊτα μασ βιματα και εμζνα προςωπικά με βοικθςε αφάνταςτα ςτο να μπορζςω, ςαν ζνασ απλόσ εραςιτζχνθσ, να αναλάβω τον ρόλο μου ωσ αρχιςυντάκτθσ του περιοδικοφ ςασ. Ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ Μαρία.
Αυτά εν ολίγοισ φίλοι μου. Ευχαριςτϊ.
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Εικόνεσ Καΐρου
Φο Ελλθνικό Μζντρο Μαΐρου, 2ο μζροσ
.....γράφει θ Βίλλθ Σολίτθ, απόφοιτοσ 1992
Κανονιςμοί του Κζντρου:
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 περιόδο 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.

Δράςθ:
Στο Κζντρο υπιρχε εκτόσ από το εςτιατόριο και αίκουςα τηόγου, πόκερ, μπακαρά, μπριτη (μάλιςτα εκεί
ζμακε μπριτη και Ελλθνικά ο διεκνοφσ φιμθσ θκοποιόσ Πμαρ Σερίφ), γαλλικό επαγγελματικό μπιλιάρδο (που
αγοράςτθκε το 1935), ςφαιριςτιρια, τάβλι και ςκάκι. Κατά καιροφσ διοργανϊκθκαν κάποια πρωτακλιματα
μπριτη και το Κζντρο ιταν μζλοσ τθσ «Αιγυπτιακισ Ομοςπονδίασ Μπρίτη». Ενϊ μζχρι τθ δεκαετία του 1980 υπιρχε ζμπειροσ δάςκαλοσ μπιλιάρδου. Το 1936 ζγινε και θ εγκατάςταςθ του μπαρ. Πμωσ από το 1960 και μετά αρχίηουν ςιγά ςιγά να ςταματοφν όλα αυτά, με τελευταίο το μπριτη που ςταμάτθςε το 1994.
Το Ελλθνικό Κζντρο Καΐρου ζχει ονομαςτεί το ςπίτι τθσ παροικίασ διότι εκεί γίνονται όλεσ οι επίςθμεσ
εκδθλϊςεισ τθσ παροικίασ. Τα παλιότερα χρόνια, τθν 25θ Μαρτίου γινόταν εδϊ ο Ραμπαροικιακόσ Εορταςμόσ.
Μαηευόντουςαν όλοι οι μακθτζσ από τα ςχολεία του Καΐρου και ζκαναν μια γιορτι από κοινοφ. Αργότερα, όταν
ςτεγάςτθκαν όλα τα ςχολεία ςτο Σπετςεροποφλειο αυτι θ εκδιλωςθ ςταμάτθςε. Τα τελευταία χρόνια, ςτθν αίκουςα του Ελλθνικοφ Κζντρου λαμβάνουν χϊρα οι Συνελεφςεισ τθσ Ελλθνικισ Κοινότθτοσ Καΐρου. Εδϊ κατά καιροφσ γινόντουςαν και πολλά πάρτι τθσ νεολαίασ, αποκριάτικοσ χορόσ του Ρροςκοπείου και πολλζσ εκδθλϊςεισ
από χορευτικά ςυγκροτιματα που βρίςκονταν ςτο Κάιρο. Βεβαίωσ δεν λείπουν και οι ιδιωτικζσ ςυγκεντρϊςεισ
όπωσ γενζκλια, βαφτίςεισ,αρραβϊνεσ κ.α. Τζλοσ όλοι οι επίςθμοι που κατά καιροφσ επιςκζφτθκαν τθν Αίγυπτο,
όπωσ θ Φρειδερίκθ με τον Διάδοχο Ραφλο, ο Βαςιλιάσ Γεϊργιοσ Β’, ο Μακάριοσ, ο Ρατακόσ, ο Καραμανλισ, ο
Ραπανδρζου, ο Ραυλόπουλοσ κ.λ.π. ζχουν περάςει από τισ αίκουςεσ του Ελλθνικοφ Κζντρου. Ραράλλθλα ζχουν
γίνει πολλζσ διαλζξεισ (με τα ελεφκερα ανοιχτά πανεπιςτιμια, το Γερμανικό Μορφωτικό Κζντρο «Γκαίτε», αιγυπτιακά πανεπιςτιμια κ.α.), εκκζςεισ (Ελλινων και Αιγυπτίων ηωγράφων), εμπορικζσ ςυμφωνίεσ του γραφείου
Οικονομικϊν και Εμπορικϊν Υποκζςεων τθσ Ελλθνικισ Ρρεςβείασ αλλά και του Ελλθνικοφ Εμπορικοφ Επιμελθτθρίου Καΐρου, κινθματογραφικζσ παραςτάςεισ (το 1982 κάκε 1θ Κυριακι του μινα προςφορά τθσ εταιρείασ
«Marlboro» και ελλθνικζσ ταινίεσ κάκε εβδομάδα το 1987 προςφορά από το Γραφείο Τφπου τθσ Ρρεςβείασ) και
διάφορεσ άλλεσ πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ.
Επίςθσ, τισ δεκαετίεσ του 1930 και 1940 γινόντουςαν πολλοί απογευματινοί χοροί και χορευτικά τςάγια τισ Κυριακζσ , αποκλειςτικά για τα μζλθ και τισ οικογζνειζσ τουσ, όπου τραγουδοφςε θ Αγγλικι Τηαη Μπαντ,
εορτι δζντρου τα Χριςτοφγεννα, λουκουμάδεσ τθν Ρρωτομαγιά και μαγειρίτςα το Μ. Σάββατο.
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Ραράλλθλα κατά καιροφσ ενοικιάςτθκαν διάφοροι χϊροι του Κζντρου. Ενδεικτικά αναφζρω ότι το 1987 θ
αίκουςα Ραρκενίου ενοικιάςτθκε ςτθν Ολυμπιακι Αεροπορία για 4 μινεσ για ςτζγαςθ των γραφείων τθσ μζχρι το
πζρασ των εργαςιϊν ανακαίνιςθσ του καταςτιματόσ τθσ. Επίςθσ το 2001, μετά από ςυμφωνία του Ζλλθνα Γενικοφ
Ρροξζνου Βαςίλθ Ραπαϊωάννου με τον Αργεντινό Ρρζςβυ Osvaldo Santiago, το Κζντρο παραχωρείτο δφο φορζσ
τθν εβδομάδα για μακιματα ταγκό και ςάλςα για 50 περίπου άτομα. Κατά τθν τελετι λιξθσ των μακθμάτων χοροφ, το Κζντρο ςυμμετείχε με τθν προςφορά 3 δϊρων.
Τζλοσ το 2001 ζγινε ςυμφωνία με το «Automobile Club» να μπαίνουν τα μζλθ του ελεφκερα ςτο Κζντρο με
είςοδο 3 Λ.Αιγ. ο κακζνασ. Θ ςυμφωνία αυτι κράτθςε περίπου 2 χρόνια μζχρι να τελειϊςουν οι εργαςίεσ ςτο εντευκτιριό τουσ.
Στο εντευκτιριο του Κζντρου λειτουργεί κυλικείο για τα μζλθ και τισ οικογζνειζσ τουσ. Υπιρχαν εποχζσ που
τθν επίβλεψι του τθν είχε το Δ.Σ. και άλλοτε προςλάμβαναν κάποιον ειδικό με πείρα ςε κζματα εςτιατορίων για
τθν διαχείριςθ του κυλικείου. Τθν εποχι που το Κζντρο μεςουρανοφςε, τα γκαρςόνια φοροφςαν ειδικι ςτολι με
άςπρα γάντια και ςζρβιραν με αςθμζνιουσ δίςκουσ.
Γφρω ςτο 1960 όταν εκνικοποιικθκε ο κινθματογράφοσ «San James» ανζλαβε τθν κουηίνα του Κζντρου ο
Γεωργίτςθσ ο οποίοσ ζφερε και τα δικά του μαχαιροπιρουνα από εκεί, τα οποία ιταν όλα Christofle. Ζμεινε μόνο
δφο χρόνια. Αργότερα το Δ.Σ. διόριηε κάποιον από τα μζλθ του Δ.Σ. για τθν επίβλεψθ τθν κουηίνασ όπωσ τουσ Ραντελι Μπουλοφκο, Μάριο Σιγάλα και αργότερα τον Νικόλαο Ηουμπελίδθ που ιταν Διευκυντισ του Γκρόπι και ειδικόσ για τα γεφματα ςτα ανάκτορα. Τζλοσ από το 2006 και μζχρι ςιμερα είναι υπεφκυνοσ για το κυλικείο ο Αντϊνθσ Λορδανίδθσ ο οποίοσ ζχει μεγάλθ πείρα από εςτιατόρια.
Το 2010 το εςτιατόριο «La Bodega» είχε κάνει μια πρόταςθ να νοικιάςει τθν κουηίνα του Κζντρου για 18 ζτθ
προσ 780.000 Λ.Αιγ. ετθςίωσ και 7% ετιςια αφξθςθ. Κα ανακαίνιηε πλιρωσ το Κζντρο με δικά του ζξοδα και κα
είχε ειδικζσ τιμζσ για τα μζλθ του Κζντρου. Θ Εκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ του Κζντρου που πραγματοποιικθκε ςτισ
10/10/2010 απζρριψε τθν πρόταςθ και όριςε μια Επιτροπι να ξαναδιαπραγματευτεί το κζμα με καλφτερουσ
όρουσ αλλά ξζςπαςε θ επανάςταςθ τθσ 25θσ Λανουαρίου 2011 και δεν δόκθκε ςυνζχεια ςτο κζμα.

Κυλικείο:
Στο εντευκτιριο του Κζντρου λειτουργεί κυλικείο για τα μζλθ και τισ οικογζνειζσ τουσ. Υπιρχαν εποχζσ που
τθν επίβλεψι του τθν είχε το Δ.Σ. και άλλοτε προςλάμβαναν κάποιον ειδικό με πείρα ςε κζματα εςτιατορίων για
τθν διαχείριςθ του κυλικείου. Τθν εποχι που το Κζντρο μεςουρανοφςε, τα γκαρςόνια φοροφςαν ειδικι ςτολι με
άςπρα γάντια και ςζρβιραν με αςθμζνιουσ δίςκουσ.
Γφρω ςτο 1960 όταν εκνικοποιικθκε ο κινθματογράφοσ «San James» ανζλαβε τθν κουηίνα του Κζντρου ο
Γεωργίτςθσ ο οποίοσ ζφερε και τα δικά του μαχαιροπιρουνα από εκεί, τα οποία ιταν όλα Christofle. Ζμεινε μόνο
δφο χρόνια. Αργότερα το Δ.Σ. διόριηε κάποιον από τα μζλθ του Δ.Σ. για τθν επίβλεψθ τθν κουηίνασ όπωσ τουσ Ραντελι Μπουλοφκο, Μάριο Σιγάλα και αργότερα τον Νικόλαο Ηουμπελίδθ που ιταν Διευκυντισ του Γκρόπι και ειδικόσ για τα γεφματα ςτα ανάκτορα. Τζλοσ από το 2006 και μζχρι ςιμερα είναι υπεφκυνοσ για το κυλικείο ο Αντϊνθσ Λορδανίδθσ ο οποίοσ ζχει μεγάλθ πείρα από εςτιατόρια.
Το 2010 το εςτιατόριο «La Bodega» είχε κάνει μια πρόταςθ να νοικιάςει τθν κουηίνα του Κζντρου για 18 ζτθ
προσ 780.000 Λ.Αιγ. ετθςίωσ και 7% ετιςια αφξθςθ. Κα ανακαίνιηε πλιρωσ το Κζντρο με δικά του ζξοδα και κα
είχε ειδικζσ τιμζσ για τα μζλθ του Κζντρου. Θ Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ του Κζντρου που πραγματοποιικθκε ςτισ
10/10/2010 απζρριψε τθν πρόταςθ και όριςε μια Επιτροπι να ξαναδιαπραγματευτεί το κζμα με καλφτερουσ
όρουσ αλλά ξζςπαςε θ επανάςταςθ τθσ 25θσ Λανουαρίου 2011 και δεν δόκθκε ςυνζχεια ςτο κζμα.
———————Το άρκρο ςυμπλθρϊνεται ςτο επόμενο τεφχοσ.

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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Θέμα : Ελληνική Παράδοςη
Παραδοςιακοί Χοροί : Μακεδονία
…..γράφει θ Καίτθ Μπαραμίλθ, απόφοιτοσ 1967
Θ Μακεδονία είναι μία από τισ μεγαλφτερεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ και παρουςιάηει πλοφςιο χορευτικό ρεπερτόριο. Στουσ χοροφσ τθσ Μακεδονίασ μπορεί να ςυναντιςει κανείσ πολλοφσ ρυκμοφσ και ζναν απαράμιλλο δυναμιςμό. Ραράλλθλα, παρουςιάηει ομοιότθτεσ και με τουσ άλλουσ λαοφσ τθσ Βαλκανικισ Χερςονιςου που βρίςκονται εκτόσ των Ελλθνικϊν ςυνόρων. Επίςθσ θ ακμαία αςτικι ηωι ςτθ Μακεδονία, επθρζαςε τα χωριά τθσ, δθμιουργϊντασ ζνα υψθλό βιοτικό και πολιτιςτικό επίπεδο. Το 1923 με τθ ςυνκικθ τθσ Λοηάννθσ άρχιςε να διαμορφϊνεται θ νεοελλθνικι κοινωνία. Οι πρόςφυγεσ τθσ Μ. Αςίασ και Α. Κράκθσ, που εγκαταςτάκθκαν ςτθ Μακεδονία,
πφκνωςαν τουσ πλθκυςμοφσ και λειτοφργθςαν ωσ ζνα είδοσ ςυνδετικοφ δεςμοφ, ςυντελϊντασ ςτθ διαμόρφωςθ
μιασ πλατφτερθσ πολιτιςτικισ ενότθτασ που κεωρείται πθγι μελωδικϊν, ρυκμικϊν χορευτικϊν και λατρευτικϊν
εκίμων με αρχαία καταγωγι.
Ππωσ και θ Κράκθ, θ Μακεδονία κεωρείται πθγι λατρευτικϊν εκίμων με αρχαία καταγωγι.
Κα μποροφςαμε να τθν χωρίςουμε γεωγραφικά ςε τρεισ περιοχζσ: ςτθν Ανατολικι, τθν Μεντρικι και τθν
Δυτικι Ξακεδονία.

ΑΟΑΦΡΝΙΜΘ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ

Τουμλοφκι Θμακείασ

Φο «κατςοφλι» κεφαλόδεςμοσ

Ουφικι φορεςιά

τθσ νυφικισ φορεςιάσ από Τουμλοφκι

Γενίτςαροι χορεφουν ςτα κάρβουνα
τθσ Οάουςασ ζκιμο τθσ Ξποφλασ

Τα ορεινά ςυγκροτιματα τθσ Χαλκιδικισ, του Ραγγαίου και των Κεδρυλίων, αποτζλεςαν και αποτελοφν πθγι ποικίλων μοτίβων τα οποία, παρ’ όλεσ τισ ςθμειοφμενεσ αναπόφευκτεσ μεταβολζσ, παρακολουκοφν τθ ηωι ςτθν εξζλιξι τθσ. Στθν Αν. Μακεδονία, ιδίωσ ςτισ απομονωμζνεσ και χωρίσ τουριςτικι κίνθςθ περιοχζσ τθσ, διαφυλάςςονται πολλζσ εκιμικζσ εκδθλϊςεισ όπωσ είναι οι αγερμοί τθσ άνοιξθσ, οι κίαςοι μεταμφιεςμζνων κτλ, κακϊσ και
πολλά από τα τροπικά χαρακτθριςτικά τθσ ανατολικισ μουςικισ.
Θ Ανατολικι Μακεδονία ςυναγωνίηεται ςε μουςικοχορευτικι παράδοςθ τισ δφο υπόλοιπεσ περιοχζσ με το
ίδιο περίπου ρεπερτόριο χορϊν. Ξεχωρίηουν οι Υεραίικεσ Γκάιντεσ, οι Ξπαϊτοφςκεσ, οι χοροί τθσ Δράμασ (Φζςκα,
Τάμνα κλπ.), τα Βλάχικα Υερρϊν (Χατηθςτζργιοσ, Αντίπερα κ.λ.π.), οι χαςαπιζσ, οι Υαρακατςάνικοι ( ςτα τρία,
κάτςα κ.λ.π.), καρςιλαμάδεσ και κυκλικοί χοροί (Ρρμανλί, Μαμπάνα μωρζ μιτρο) ςε 9 χρόνουσ, Νεβζντικοσ,
Αναςταςτιά, Χαραλάμςκα, Ξανωλάκθσ, Υτον Κςβορο ανζβαιναν, Ξιλο μου κόκκινο, Εςείσ πουλιά πετοφμενα,
Βουργαροφδα, Μόρθ Ελζνθ ι Ζλενο μόμε, Μαμπάνο μωρζ Ξιτρο.
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Σε πολλζσ περιπτϊςεισ, οι χοροί αυτοί είναι παρόμοιοι με κείνουσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ, αλλά παρουςιάηουν διαφοροποιιςεισ ςτον τρόπο και το φφοσ. Θ Ξπαϊντοφςκα τθσ άνω Ρρεινισ Υερρϊν για παράδειγμα χορεφεται αντικριςτά.
Γκάιντα :Χορευτικι απόδοςθ του χοροφ ςτο Ν. Ρετρίτςι Σερρϊν και γφριςμα ςε Οαςτρίντηινι (γλιςτερά βιματα), ο πιο διαδεδομζνοσ και αγαπθτόσ ςκοπόσ τθσ περιοχισ όπου οι καλοί χορευτζσ επιδεικνφουν τισ χορευτικζσ
τουσ ικανότθτεσ.
Σαρδαλά Φςουράπια : Κι αυτόσ ο χορόσ ςυναντάται εκτόσ από τθν Ανατολικι και ςτθν Κεντρικι Μακεδονία
και χορεφεται από άνδρεσ και γυναίκεσ. Τθν ονομαςία του οφείλει ς’ ζνα είδοσ υποδιματοσ που φοράνε ς’ ολόκλθρθ τθν ορεινι Μακεδονία, τα λεγόμενα τςουράπια.

Φλϊρινα φορεςιζσ
Από ψαράδεσ Σρεςπϊν

Φλϊρινα φορεςιά
από Αντάρτικο

Επιςκοπι το νυφικό
«Μαλπάκι»

Επιςκοπι Θμακείασ

Επιςκοπι

______________________________________________________________________________________________
Σθγι πλθροφοριϊν από εγκυκλοπαίδειεσ και διαδίκτυο.
___________________________________________________________________________________________________

Από τθν ηωι ςτουσ δρόμουσ τθσ Αιγφπτου
…….ςκιτςάρει ο Αλζξανδροσ Γκρζισ

Ο Αλζξανδροσ Γκρζθσ γεννικθκε ςτο Κάιρο το 1939 από Ελλθνίδα μθτζρα, τθ Μαρία Καραςοφλθ από τθν Λζρο. Είναι απόφοιτοσ του Leonardo
Da Vinci Art Academy του Καΐρου και αςχολικθκε με τθν Διαφιμιςθ,
Διακόςμθςθ και Μθχανικό Σχζδιο. Εργάςτθκε ςτθν εφθμερίδα Αχράμ
του Καΐρου, το περιοδικό Rose-El-Youssef ςτο Κάιρο και είχε τθν δικι
του διαφθμιςτικι εταιρεία ςτο Κάιρο. Είναι παντρεμζνοσ με τθν Φρφνθ
Λαμποφρα- Γκρζϊσ απόφοιτθ του Αχιλλοπουλείου '63 και κακθγιτρια
Φυςικισ, Χθμείασ και Γεωλογίασ ςτθν Αμπζτειο από το 1990 μζχρι το
1995. Θ κα Γκρζϊσ είναι μζλοσ του Δ. Σ. του Συλλόγου μασ και υπεφκυνθ
επιτροπισ καλλιτεχνικοφ.

Αιγφπτιοσ λαϊκόσ «τρομπετίςτασ»
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Σοιιματα
…………... γράφει ο Οικόλαοσ Σολίτθσ, απόφοιτοσ 1966
ΞΡΟΘ ΑΓΙΡΧ ΓΕΩΤΓΙΡΧ ΜΑ.Ι.ΤΡΧ

120 ΧΤΡΟΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΡ ΜΕΟΦΤΡ ςτο ΜΑΙΤΡ

-το Παλιό Κάιρο, υπιρχε ζνασ πφργοσ Ρωμαϊκόσ

Το πιο παλιό παροικιακό ςωματείο και ιςτορικό

ςτο χϊρο του οποίου κτίςτθκε Ναόσ Ελλθνικόσ.

γνωςτό ωσ το Κζντρο του Καΐρου το Ελλθνικό,

Του Αϊ Γιϊργθ μασ του καβαλάρθ θ Λερά

ςτθ χϊρα του Νείλου λειτουργεί εδϊ και χρόνια

εκκλθςία κυκλικι αλλά και πολφ καυματουργι.

εφζτοσ γιορτάηει τα εκατόν είκοςι του χρόνια.

-Πολλάκισ τθσ Εκκλθςίασ οι τοίχοι κάθκαν ι ράγιςαν,

Από τθν ίδρυςι του και για πολφ καιρό μεςουρανοφςε

ποτζ όμωσ τον Ναό οι μοναχοί άφτιαχτο δεν άφθςαν.

αφοφ ςυναγωνιηόταν τότε πολλά ξζνα και υπερτεροφςε.

-Πάντα υπιρχαν κλθρικοί και πιςτοί που ςυντθροφςαν

Από το ογδόντα και μετά θ Κοινότθτα ςτιριηε οικονομικά

και ςαν κόρθ οφκαλμοφ τθν Μονι αιϊνεσ διατθροφςαν.

αλλά τα τελευταία χρόνια βελτιϊκθκε μόνο του ςθμαντικά.

- Έτςι και τώρα ο Θεόσ, προτοφ ο Ναόσ πάκει άλλθ ηθμιά

Πλοι οι επίςθμοι που το Ελλθνικό Κζντρο επιςκζφτθκαν

ςτο Κεόδωρο τον Βϋ ανζκεςε να ςτθρίξει τθν εκκλθςιά.

μζςω τθσ χρυςισ βίβλου του ςωματείου μασ εκφράςτθκαν

-Κατάλλθλο χρθματοδότθ τον κυρ Μαρτίνο επζλεξε

Τον καυμαςμό τουσ άλλοι με δφο λόγια περιζγραψαν

και ονομαςτι εταιρία για τθν αναςτφλωςθ διάλεξε.

και άλλοι πάλι απ’ αυτοφσ άφωνοι, μόνο υπζγραψαν

-Πάντα φυλαχτό ςτθν καρδιά μασ Άγιε Εςζνα ζχουμε

Επικυμία, δφο παλιϊν του προεδρείου, αλλά και ςυμβουλι

και ςτθν επζτειό Σου ςτον Ναό με κατάνυξθ τρζχουμε.

των αειμνιςτων μασ Γιάννθ Βερενάκθ και Ατηζμθ Νικολι

-Όλθ νφχτα ςτθν Μονι ου προςευχόμενοι ξενυχτάμε

ιταν, όπωσ θ ιςτορία του ςωματείου ςε βιβλίο να γραφτεί

και λαμπάδεσ ίςαμε το μπόι μασ αναμμζνεσ κρατάμε.

και ςτον εορταςμό των εκατόν είκοςι ετϊν να μοιραςτεί.

-Άγιε Γιώργθ μεγαλομάρτυρα και λυτρωτι κάνε το κάμα,
και δζξου όλων των πιςτϊν Σου και παιδιϊν Σου το τάμα
-Σων Ελλινων τθσ Αιγφπτου αλλά και των ξζνων γενικά
που ςτθν Μονι Σου ζρχονται και προςεφχονται ευλαβικά.
Ο Νικόλαοσ Πολίτθσ γεννικθκε ςτο Κάιρο το 1948 και είναι απόφοιτοσ του 1966 τθσ Αμπετείου χολισ. Είναι Αρχιτζκτων – Μθχανικόσ από το Πανεπιςτιμιο Αιν αμσ του Καΐρου. Ο Νικόλαοσ Πολίτθσ υπθρζτθςε τα κοινά και υπιρξε ςφμβουλοσ ςε πολλά Ελλθνικά ωματεία και ςτθν Ελλθνικι Κοινότθτα Καΐρου.
Επαγγελματικά παράλλθλα με τισ εξωτερικζσ του ιδιωτικζσ εργαςίεσ ανακαίνιςε και επιςκεφαςε αφιλοκερδϊσ πολλζσ
εκκλθςίεσ του Πατριαρχείου ςτο Κάιρο. Για τα ζργα του αυτά, ο Μακαριςτόσ Πατριάρχθσ κφριοσ Παρκζνιοσ ο Γ’ τον τίμθςε με το ταυρό του Αγίου Μάρκου, ο δε νυν Πατριάρχθσ θ Α.Θ.Μ. κ.κ. Θεόδωροσ ο Β’, τον τίμθςε με το εκκλθςιαςτικό οφίκιο του Άρχοντα των εκκλθςιϊν.
φηυγόσ του είναι θ Αικατερίνθ Λεγάτου και απζκτθςαν δφο παιδιά. Σθν Βαςιλικι Πολίτου – Ηουζ και τον Μάριο- Αντϊνιο Πολίτθ και οι δφο ςυνεργάτεσ του Κάδμου

Ρ Μάδμοσ ενθμερϊνει.
Ενθμερϊςτε τα μζλθ και τουσ φίλουσ του Συλλόγου Αμπετείου Σχολισ, ςε όλο τον κόςμο, για τθν επιχείρθςθ ςασ, ι ςτείλτε
ζνα μινυμα ευχαριςτιριο ι ςυγχαρθτιρια ςε φίλουσ και γνωςτοφσ. Από το τεφχοσ Λουλίου ο Κάδμοσ κα δθμοςιεφςει το μινυμα ςασ ςτισ ςελίδεσ του αντί ενόσ εικονικοφ ποςοφ που κα ςυμπλθρϊςει τθν ειςφορά μασ ςτον ΣΑΕ για το κοινωνικό του
ζργο. Οι τιμζσ είναι οι εξισ:
¼ τθσ ςελίδασ για μία καταχϊριςθ ςε ζνα τεφχοσ του Μάδμου, μζλθ ΥΑΥ 40 ευρϊ, μθ μζλθ 50 ευρϊ. Για 4 καταχωρίςεισ
του ¼ τθσ ςελίδασ, ςε τζςςερα ςυνεχόμενα τεφχθ του Μάδμου, μζλθ ΥΑΥ 120 ευρϊ, μθ μζλθ 160 ευρϊ (προκαταβολικά).
Ξία ςελίδα για μία καταχϊριςθ ςε ζνα τεφχοσ του Μάδμου, μζλθ του ΥΑΥ 160 ευρϊ, μθ μζλθ 200 ευρϊ. Για 4 καταχωρίςεισ τθσ μιασ ςελίδασ, ςε τζςςερα ςυνεχόμενα τεφχθ του Μάδμου, μζλθ του ΥΑΥ 480 ευρϊ, μθ μζλθ 600 ευρϊ
(προκαταβολικά)
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και κρατιςεισ τθλεφωνείςτε ςτον ταμία του ΣΑΣ, Ξίμθ Σιερι ςτο 210.6840100-6932704820

ΚΑΔΜΟΣ—ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΡΕΤΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘΣ

20

Αφιζρωμα ςτο παιδικό βιβλίο
…….από δικοφσ μασ ανκρϊπουσ

Η Έφθ Χαλκιά-Μαλαχία μακιτευςε ςτθν Μελαχροίνειο και ςτθν Αχιλλοποφλειο Σχολι από
όπου αποφοίτθςε το 1962.

Ζφθ Μαλαχία

Ο Φαίδων Κυριακοφ (γιόσ του Αμπετειανοφ Φοίβου Μυριακοφ) γεννικθκε ςτθν Ακινα και ςποφδαςε ςτθ ςχολι Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν
και Φυςικϊν Επιςτθμϊν του Εκνικοφ Μετςόβιου Ρολυτεχνείο
απ' όπου αποφοίτθςε με άριςτα το 2013. Τϊρα βρίςκεται ςτθ
Σκοτία και εκπονεί διδακτορικό ςτθν Εμβιομθχανικι, ενϊ παράλλθλα γράφει ποιιματα, παραμφκια και πεηά. Ζχει παρακολουκιςει ςεμινάρια δθμιουργικισ γραφισ και δθμοςιεφει
ποιιματά του ςε θλεκτρονικά περιοδικά. Θ ςοφπα τθσ ςοφίασ
είναι το πρϊτο του βιβλίο.
Μπορείτε επίςθσ να δείτε μια παρουςίαςθ του βιβλίου και μια ςυνζντεξθ εδϊ http://
www.elniplex.com/tag/%CF%86%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CF%

Μοπι Σίτασ του Υυλλόγου μασ
Τθν Ραραςκευι 15 Λανουαρίου 2016 πραγματοποιικθκε με μεγάλθ επιτυχία θ κοπι πίτασ του Συλλόγου μασ ςτο
ξενοδοχείο Poseidon ςτον Άλιμο . Θ προςζλευςθ ιταν μεγάλθ.
Ο πρόεδροσ Νίκοσ Βαδισ κόβοντασ τθν πίτα τόνιςε τθ ςθμαςία τθσ ςυμμετοχισ όλων των μελϊν ςτισ εκδθλϊςεισ του
Συλλόγου, ευχικθκε ςε όλα τα μζλθ καλι χρονιά με υγεία και ευτυχία και ευχαρίςτθςε όλουσ τουσ παρευριςκομζνουσ για τθ ςυμμετοχι τουσ. Τθν κοπι τθσ πίτασ ακολοφκθςε λαχειοφόροσ αγορά με διάφορα δϊρα.
Εκτόσ από τθ χαρά που ξαναβρεκικαμε όλοι μαηί, οι ςυμμετζχοντεσ απόλαυςαν εξαιρετικό φαγθτό, ωραίο κραςί
και ζνα ευχάριςτο πρόγραμμα μουςικισ και χοροφ.
Στιγμιότυπα από τθν εκδιλωςθ …και του χρόνου.
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Θεματικά Ενθυμήματα από τα Αιγυπτιώτικα
Αγαπήματα
... .γράφει ο Κακθγθτισ Κοινωνιολογίασ τθσ Αμπετείου χολισ
Λάμπροσ Μπενοβίασ, απόφοιτοσ 1960
ΣΝΡΙΑ ΑΤΙΥΦΡΜΤΑΦΙΜΑ
ΕΤΧΡΞΕΟΑ ΞΕ ΑΤΧΡΟΦΙΑ
Εκείνο ποφ μασ ζχει μείνει
από τα πλοία τά πολλά
είν’απϋτο παρελκόν θ μνιμθ
που ταξιδεφει ςτα παλιά
Είχανε κάτι από το τζλειο
με μία πρωτόγνωρθ αρχοντιά
από κόςμο παραμυκζνιο
που δεν υπάρχει τϊρα πια.
ΓΝΧΜΑ ΔΕΙΝΙΟΑ
ΥΦΡΧ ΟΕΙΝΡΧ ΦΑ ΟΕΤΑ
Ρθγαίναμε ςτου «Δελθβάνθ»
να πάρουμε λίγθ δροςιά
να δοφμε κόςμο που μασ βάνει
ςε μία ωραία ςυντροφιά
Δίπλα περνοφςε το ποτάμι
με τ’άφκονα του τα νερά
μ’ό,τι μπορεί και αυτό να κάνει
για φυςικι παρθγοριά.
ΥΧΟΦΡΞΕΥ ΧΑΤΕΥ ΑΣΡΓΕΧΞΑΦΙΟΕΥ
Ρρόσ «Σάν –Σουςί»και Ρυραμίδεσ
ςε γιορτζσ και διακοπζσ
μασ ανεβάηαν οι ελπίδεσ
πρόςκαιρεσ ψυχικζσ χαρζσ
Ριο πζρ’ θ απζραντθ «Σαχάρα»
μπρόσ ςε τοπίο ερθμικό
ςκόρπιηε φωσ με μία λαχτάρα
για ζνα κόςμο ειρθνικό.
ΕΩΥ ΦΡ «ΑΥΥΡΧΑΟ»,ΦΡ «ΑΥΥΙΡΧΦ»,
«ΞΑΟΦΑΝΡΧΦ» ΜΑΙ «ΟΦΑΛΤΡΧΦ»
Μίασ λογικισ ακολουκίασ
εξελίξεισ πρωτοφανεί
με οργάνωςθ Ελλθνοτροπίασ
ςυνδζςανε πολλοφσ τομείσ
Ρρωτάκουςτα επιτεφγματα μασ
με αςυνικεισ ςυνδυαςμοφσ
προιλκαν από πνεφματά μασ
κι επιτυχείσ μασ ςχεδιαςμοφσ.
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ΦΘΥ ΨΧΧΘΥ ΞΑΥ ΦΡ ΞΧΥΦΘΤΙΡ
ΥΦΘΥ ΣΤΡΥΕΧΧΘΥ ΦΡ ΜΑΦΑΦΧΓΙΡ
Ρροςκυνθτζσ γονατιςμζνοι
με φφοσ πάντα ευλαβικό
όταν πια τίποτα δεν μζνει
ζχουν τθ πίςτθ ςτο Κεό.
Βρίςκουν εκεί το καταφφγιο
που κρφβει το υπερβατικό
εκεί που γίνεται μυςτιριο
το ακάνατο και το κνθτό.

ΞΕ ΡΠΧΔΕΤΜΕΙΑ
ΜΑΙ Ξ’ΕΧΣΤΕΣΕΙΑ
Οςοι αποφάςιηαν να κάνουν
ψϊνια από λαϊκζσ αγορζσ
μποροφςαν κάποτε να φτάνουν
κι ωσ του «Ηαμάλεκ»περιοχζσ.
Κάκε Ελλθνασ κι ζνα μεράκι
κι ιταν ο κόςμοσ μιά ομορφιά

πθγαίνοντασ για καφεδάκι
μα και για νόςτιμα γλυκά.

ΞΕ ΦΡΧ ΟΕΙΝΡΧ ΦΡ ΟΕΤΑΜΙ
ΥΒΘΟΑΞΕ ΜΑΘΕ ΞΑΥ ΞΕΤΑΜΙ
Ρίναμε το νεράκι του Κεοφ
απ’τον αρχαίο Νείλο
κι είχαμε ςτα χωριά παντοφ
τον Άραβα για φίλο.
Μασ ξεδιψοφςε το νεράκι
που χόρταινε καί τον πτωχό
καί νοιϊκαμε αλικεια κάτι
πολφ το διαφορετικό.

ΦΙΝΙΜΕΥ ΕΣΑΦΕΥ
Ξ’ΑΝΝΡΦΙΟΕΥ ΕΣΙΝΡΓΕΥ
Είχαμε αντίλθψθ οξεία
και πολλαπλζσ επιλογζσ
διατθρϊντασ ςτθν κοινωνία
μία ςειρά από επαφζσ.
Με γοφςτο καί καλαιςκθςία
ςε ομιγυρθ Ελλθνικι
κάκε ςφοδρι επικυμία
ζβριςκε λφςθ λογικι.

ΦΡ ΜΑΘΕ ΞΑΓΑΗΙ
ΕΥΦΧΗΕ ΑΣΡ ΗΩΘ
Ντόπιοι και ξζνοι ςτθ «Φαγκάλα»
και όλοι περνοφςαμε καλά
και θ ηωι κατά τα άλλα
ιταν αλλιϊσ ςτθ διαςπορά
Υπιρχε αυτό που τϊρα λείπει
από το νου ωσ τθ καρδιά
και απ’ τθ χαρά μζχρι τθ λφπθ
όλα ιταν διαφορετικά.

ΒΤΙΥΜΡΞΕΟΡΙ ΥΕ ΕΣΑΦΘ
ΞΕ ΦΘΟ ΕΧΑΤΕΥΦΘ ΑΦΤΙΜΘ
Κάπου κοντά ςτθν «Γκαμαλία»
πολλά ςθμεία επαφισ
και πρόσ τιν Μπάμπ- ελ Σααρία»
παντοφ το πνεφμα Αφρικισ.
Βλζπομ’ εδϊ ςτο φωσ των χρόνων
τθσ κάκε ιςτορικισ ροισ
μία ςειρά ςκζψεων καί λόγων
απίςτευτθσ οχλοβοισ.

ΡΞΡΤΦΑ ΧΤΡΟΙΑ
ΞΑΜΤΙΑ ΑΣΡ ΦΘΟ ΜΑΦΑΦΤΡΟΙΑ
Θ δφναμθ των αιςκθμάτων
τθσ περαςμζνθσ εποχισ
προερχόνταν(ε) εκ των νοθμάτων
εγκάρδιασ ςυναναςτροφισ.
Υπιρχε ανκρϊπινθ λεπτότθσ
ευαιςκθςία και ςτοργι
δεν ιταν θ πραγματικότθσ
άγρια και προβλθματικι.

ΣΕΤΙΣΕΦΕΙΕΥ ΕΝΝΘΟΡΓΕΟΕΙΥ
ΥΦΑ ΥΜΝΑΒΡΣΑΗΑΤΑ ΦΘΥ ΑΟΑΦΡΝΘΥ
Του αργοφ επίπονου κανάτου
κφματα υπιρξαν αρκετά
εκ του ανκρϊπινου καμάτου
ςε κζντρα δουλεμπορικά.
Αν δεν δουλεφανε οι ςκλάβοι
φυτείεσ δεν κα υπιρχανε
πράγμα που το ‘χαν καταλάβει
τον πλοφτο όςοι κατείχανε.
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Το Σκίτςο του Κάδμου
….ςχεδιάηει ο ταφροσ Γεωργιάδθσ

Κά

δμ

οσ

«ΕΝ ΣΘ ΕΝΩΕΙ Θ ΙΧΤ»

λοι μαηί, μία ομάδα, ενωμζνοι δυνατοί.
Ο ταφροσ Γεωργιάδθσ γεννικθκε ςτθν Ακινα, είναι απόφοιτοσ πειραματικοφ ςχολείου, ςποφδαςε ςτον όμιλο Δοξιάδθ
(Γραφικζσ Σζχνεσ ), εργάςτθκε ςε διαφθμιςτικζσ εταιρίεσ και ςτο Λονδίνο ςε ςτοφντιο κινουμζνων ςχεδίων. Ο ταφροσ
από το περαςμζνο τεφχοσ ανζλαβε τθν τόςο ςθμαντικι και κεςμικι κζςθ του επίςθμου ςκιτςογράφου του Κάδμου.
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Ρ ‘’Υπίνοσ ‘’ για τον …..’’Βαλζντθ’’…
……..γράφει ο Δθμιτρθσ Α. Μαπαϊτηισ, Απόφοιτοσ Εμπορικοφ 1955
Καλοκαιράκι 2015. Στο beach bar του ξενοδοχείου EDEN, ςτο Μαφρο Λικάρι, ο Νικόλασ Αβαρλισ κι εγϊ
απολαμβάναμε τον υπζροχο καιρό ζπειτα από ζνα εξίςου καυμάςιο μπάνιο ςτον κολπίςκο του ξενοδοχείου. Ψιλι κουβεντοφλα… Ρολιτικά αλλά βεβαίωσ – βεβαίωσ και ακλθτικι επικαιρότθτα.
Μθν πάει το μυαλό ςασ ςε καβγαδάκια. Ρολιτιςμζνα πράγματα και απόλυτθ αντικειμενικότθτα, παρ ‘ όλο
που εγϊ είμαι Ρανακθναϊκόσ και ο Νικόλασ Ολυμπιακόσ. Κάτι λοιπόν θ ευχάριςτθ καλάςςια αφρα, κάτι θ παγωμζνθ μπυρίτςα, μασ φρζςκαραν τθν μνιμθ μασ… Σιγά-ςιγά το κουβάρι των αναμνιςεων άρχιςε να ξετυλίγεται…
Και τι δεν κυμθκικαμε!!
Τον Νικόλα τον γνϊριςα όταν εντάχκθκα ςτθν ομάδα μπάςκετ-μπωλ των juniors του ‘’Κεραυνοφ’’ Καΐρου ,
ζνα αμιγϊσ ελλθνικό παροικιακό ςωματείο. Εκείνοσ ιταν ιδθ φταςμζνοσ ακλθτισ, πρωτακλθτισ και αρχθγόσ
των ανδρικϊν ομάδων μπάςκετ και βόλεϊ. Γεροδεμζνοσ και ομορφόπαιδο όπωσ ιταν τραβοφςε ςαν μαγνιτθσ
τα βλζμματα των κοριτςιϊν, εξ ου και το παρατςοφκλι του «Βαλζντθσ» από το Βαλεντίνοσ!
Πταν τελείωνε θ προπόνθςθ των juniors, εγϊ, που με φωνάηανε και Σπίνο, ζμενα ςτο γιπεδο να παρακολουκιςω και τθν προπόνθςθ τθσ ανδρικισ ομάδασ για να βλζπω και να μακαίνω. Ο Νικόλασ κυριολεκτικά
‘’γζμιηε’’ το γιπεδο. Άριςτθ ςωματικι διάπλαςθ, υψθλι τεχνικι και εξαιρετικό reflex, ςτοιχεία που τον είχαν κακιερϊςει ςαν ζναν από τουσ καλφτερουσ ακλθτζσ τθσ Αιγφπτου (ςτα ομαδικά ακλιματα). Ωσ αποτζλεςμα ιταν
να προςκαλείται ςυχνά ςτθν επίλεκτο Καΐρου μαηί με τουσ επίςθσ άριςτουσ παίκτεσ του Κεραυνοφ, τον Σταματίου, τον Μακρίδθ, τον Δρακόπουλο, τον Νθτςιϊτθ. Εάν ο Νικόλασ είχε τότε τθν αιγυπτιακι υπθκοότθτα ι ζμενε
ςτθν Ελλάδα, ςίγουρα κα ζπαιηε ςτθν εκνικι ομάδα τθσ μίασ ι τθσ άλλθσ χϊρασ.
Το αναφζρω αυτό για να καταδείξω πόςο ςθμαντικόσ ακλθτισ ιταν ο Αβαρλισ , ςε μία εποχι που ο παροικιακόσ ακλθτιςμόσ ιταν κακαρά εραςιτεχνικόσ με πενιχρά οικονομικά μζςα, αφοφ τότε δεν είχαμε χορθγοφσ. Οι
εκάςτοτε πρόεδροι και τα άλλα μζλθ των Δ.Σ. τςοντάριηαν για να καλυφκοφν τα ζξοδα του ςωματείου. Καμία
δθλαδι ςχζςθ με τα ςθμερινά δεδομζνα.
Τα γιπεδα ςτα οποία παίηαμε δεν προςζφεραν κάποιεσ, ασ ποφμε, ανζςεισ, οφτε ςτουσ ακλθτζσ οφτε
ςτουσ κεατζσ. Ξφλινοι πάγκοι για τουσ αναπλθρωματικοφσ των ομάδων και τςιμεντζνιεσ κερκίδεσ. Πλα τα γιπεδα ςτο Κάιρο ιταν υπαίκρια, εκτεκειμζνα ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ, ςτρωμζνα με πατθμζνο-ςυμπαγζσ κοκκινόχωμα και ζναν υποτυπϊδθ θλεκτρικό πίνακα του ςκορ. Θ Αλεξάνδρεια, λόγω τθσ διοργάνωςθσ των πρϊτων Μεςογειακϊν Αγϊνων το 1951, απζκτθςε ζνα ςφγχρονο κλειςτό γιπεδο.
Μζςα ςτα άλλα ποφ είπαμε, ο Νικόλασ κυμικθκε ζναν γραφικό και πολφ αυςτθρό Αιγφπτιο διεκνι διαιτθτι που τον φωνάηαμε, άγνωςτο γιατί, Ηοηεφίνα. Αν τολμοφςεσ να διαμαρτυρθκείσ ζτρωγεσ ςτο πι και φι τεχνικι
ποινι. Δεν τον χωνεφαμε κακόλου. Κι όταν τον διόριηαν ςε δικοφσ μασ αγϊνεσ ανθςυχοφςαμε αρκετά, αφοφ
πολλζσ φορζσ ευνοοφςε τισ αιγυπτιακζσ ομάδεσ. Στισ κερκίδεσ, οι κεατζσ ιταν ηωθροί και πολφ εκδθλωτικοί αλλά
πάντοτε ςε φίλακλα πλαίςια χωρίσ να δθμιουργοφνται επειςόδια με ρίψεισ διαφόρων αντικειμζνων και άλλεσ
αςχιμιεσ. Τα ‘’ΟΥ’’ βζβαια και τα ξεκαρδιςτικά-ζξυπνα ςυνκιματα, ςτθν αραβικι ι γαλλικι γλϊςςα, δεν
ζλλειπαν δθμιουργϊντασ μία πολφ ωραία ατμόςφαιρα.
Οι αγϊνεσ του Κεραυνοφ με αντιπάλουσ όπωσ π.χ. με τθν εβραϊκι Μακκάμπι του Ηοφηι Χαράρι ι τθν ομάδα
του Στρατοφ με τουσ πολλοφσ διεκνείσ παίκτεσ όπωσ ο Αμπου Χοφ, ο Χ. Μοντάςερ, ο Α. Τάντροσ κ.α., αποτελοφςαν ςπουδαίο ακλθτικό γεγονόσ. Άλλοσ ςπουδαίοσ αντίπαλοσ ιταν και θ ομάδα του St.Marc τθσ Αλεξανδρείασ.
Δεν κα αναφερκϊ ςτισ επιδόςεισ του Κεραυνοφ. Αυτζσ τισ ζχω καταγράψει ςτο βιβλίο-ντοκουμζντο τθσ Μαρίασ
Αδαμαντίδου ‘’Ο Ελλθνικόσ Ακλθτιςμόσ ςτο Κάιρο του 20ου αιϊνα».
Σιγά-ςιγά θ πρόοδόσ μου ςτο μπάςκετ ιταν αξιόλογθ κι ζτςι εντάχκθκα κι εγϊ ςτθν ανδρικι ομάδα,
ζφθβοσ ακόμθ, κοντά ςτον Αβαρλι και τουσ άλλουσ ικανοφσ παίκτεσ. Δυςτυχϊσ όμωσ, τα πολιτικά γεγονότα τθσ
εποχισ εκείνθσ, ανάγκαςαν τον Νικόλα και άλλουσ ακλθτζσ να εγκαταλείψουν τθν Αίγυπτο και να ςκορπιςκοφν
ςτα τζςςερα ςθμεία του ορίηοντα, αφινοντασ ζνα μεγάλο κενό και μία βαριά κλθρονομιά ςτουσ νεϊτερουσ που
κα ςυνζχιηαν τθν πορεία του Κεραυνοφ, μζχρι που ζφυγαν κι αυτοί.
Ο Νικόλασ Αβαρλισ αποφοίτθςε από τθν Αμπζτειο Σχολι το 1946 και ςυνζχιςε τισ ςπουδζσ του ςτο Κολλζγιο St.Joseph Khoronfish του Καΐρου . Ραντρεφτθκε τθν οφρθ Καράλθ, επίςθσ ακλιτρια. Το 1957 εγκαταςτάκθκε
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ςτθν Αικιοπία για μερικά χρόνια. Εκεί ςυνζχιςε τθν ακλθτικι του δραςτθριότθτα παίηοντασ και προπονϊντασ τθν
ελλθνικι ομάδα τθσ Αντίσ Αμπζμπα τθν οποία μάλιςτα οδιγθςε ςτθν κατάκτθςθ του τοπικοφ εκνικοφ πρωτακλιματοσ. Το 1961 ιρκε ςτθν Ακινα όπου και ςυνζχιςε τθν επαγγελματικι του καριζρα ωσ εμπορικόσ διευκυντισ ςε
μεγάλεσ ναυτιλιακζσ επιχειριςεισ μζχρι τθν ςυνταξιοδότθςι του. Εντωμεταξφ απζκτθςε δφο κόρεσ. Τϊρα ζχει και
τρία εγγόνια.
Σιμερα ηει με τθν οφρθ ςτθν Γλυφάδα ενϊ το καλοκαίρι μεταφζρεται ςτο Μαφρο Λικάρι όπου πολφ ςυχνά
κάνουμε παρζα παίηοντασ πότε πότε και κανζνα ταβλάκι.
Μλείνοντασ, κζλω να ςασ μεταφζρω αυτοφςιεσ κάποιεσ προςωπικζσ ςκζψεισ του Οικόλα τισ οποίεσ πρόςφατα μου εκμυςτθρεφτθκε ςτο e- mail μου. Γράφει λοιπόν :
<< Θ αξία ενόσ ακλθτι ομαδικοφ ακλιματοσ είναι θ αξία όλων των μελϊν τθσ ομάδασ, το διοικθτικό ςυμβοφλιο,
οι οπαδοί/φίλακλοι αλλά κυρίωσ οι προπονθτζσ. Δεν κα ξεχάςω τθν αγάπθ που είχαμε για τουσ προπονθτζσ
μασ, τον αείμνθςτο προπονθτι/γυμναςτι του μπάςκετ-μπωλ Κ.Κιλιτηιάν, τον Σάκθ Ευςτακιάδθ προπονθτι του
βόλεϊ-μπωλ και όλουσ τουσ άλλουσ που προθγικθκαν θ ακολοφκθςαν. Μθν ξεχνάμε και τουσ περίφθμουσ διεκνείσ Αιγφπτιουσ αντιπάλουσ μασ, οι οποίοι μασ κεωροφςαν δικά τουσ παιδιά. Θυμάμαι ςε κάποιο ταξίδι μου
ςτο Κάϊρο το 1964, πιγα να δω τον αγζρωχο Χ.Μοντάςερ ςτο γραφείο του (ιταν ςτρατιωτικόσ διοικθτισ του
Καϊρου), που με αγκάλιαςε και κλάψαμε και οι δυο μασ από ςυγκίνθςθ και με πόςθ αγάπθ με ρωτοφςε για τα
υπόλοιπα παιδιά του ‘’Κεραυνοφ’’, κυμόνταν ζναν ζναν με τα ονόματα τουσ. Άλλεσ εποχζσ ςυγκινθτικζσ και αλθςμόνθτεσ. Γενικά όλοι εμείσ του ‘’Κεραυνοφ’’ οφείλομε πολλά ςτθν αγάπθ τθσ Καϊρινισ παροικίασ και ςτθν
εκτίμθςθ που μασ είχαν οι αντίπαλοι μασ Ζλλθνεσ και ξζνοι. Σθν ίδια αγάπθ κι εκτίμθςθ πρόςφεραν και ςτουσ
νεϊτερουσ ακλθτζσ (τουσ τηοφνιορσ όπωσ χαϊδευτικά τουσ λζγαμε) οι οποίοι πιραν επάξια τθν ςκυτάλθ από εμάσ τουσ ‘’παλιοφσ’’ και αναδείχκθκαν άξιοι ςυνεχιςτζσ του ‘’Κεραυνοφ’’. Ευχαριςτϊ από καρδιάσ όλουσ τουσ
παράγοντεσ και φιλάκλουσ τθσ παροικίασ που με βοικθςαν να αναδειχκϊ ωσ ίςοσ μεταξφ ίςων ςυνακλθτϊν>>
Ο Δθμιτρθσ γεννικθκε ςτο Κάιρο το 1937 και αποφοίτθςε από το Εμπορικό τμιμα τθσ Αμπετείου Σχολισ το1955.
Εργάςτθκε ςτο Κάιρο ςε φαρμακευτικζσ εταιρείεσ και μετεκπαιδεφτθκε ςτθν Γαλλία από τθν Phillips International ςτο Μάρκετινγκ. Το 1959 εγκαταςτάκθκε ςτθν Ακινα και προςελιφκθ από τθν Phillips Ελλάδοσ ςτο Εμπορικό τμιμα και ςφντομα
προιχκει ςε Marketing Manager των προϊόντων Ιχου τθσ εταιρείασ. Είναι παντρεμζνοσ και ζχει μία κόρθ.

Γιπεδο Ρανελλθνίου
Γ.Σ. Ακθνϊν
(Λοφνιοσ 1957)

Θ ομάδα του «Κεραυνοφ» που ζλαβε μζροσ ςτο Ρρωτάκλθμα Ελλάδοσ Αϋ κατθγορίασ το 1957.
Πρκιοι από αριςτερά : Μ. Νθτςιϊτθσ (3), Ν. Αβαρλισ (4), Α. Γκίκασ (8), Μ. Δόντθσ (10)
Κακιςτοί από αριςτερά : Στεφ. Νικολαϊδθσ (9), Μ. Χαντζλθσ (7 ) , Μ. Δρακόπουλοσ (5), Δ. Καπαϊτηισ (6),Ρ. Μονόσ (11)
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Ειςαγωγι από τθν εκδιλωςθ του Γιωργίου Ιορδανίδθ
……….γράφει ο Λάκθσ Πεηάσ
Ρ Γιϊργοσ Ιορδανίδθσ ςτον Αιγυπτιακό και Ελλθνικό κινθματογράφο ςτθν Αίγυπτο, μια
εκδιλωςθ του Υυλλόγου μασ τθν Δευτζρα 8 Φεβρουαρίου 2016 ςτον ΥΑΕ.
Τθν Δευτζρα 8 Φεβρουαρίου ο Σφλλογόσ μασ, ςε ςυνεργαςία με τθν επιτροπι Ρολιτιςτικοφ του Συνδζςμου,
διοργάνωςε μία τιμθτικι εκδιλωςθ για τθν επζτειο 10 ετϊν από τον κάνατο του Γιϊργου Λορδανίδθ. Τθν εκδιλωςε άνοιξε θ ζφοροσ Ρολιτιςτικοφ του Συνδζςμου, κ. Λλιάνα Κεμιςτοκλζουσ θ οποία και ςφςτθςε τον Γενικό Γραμματζα του Συλλόγου μασ, ο οποίοσ είχε αναλάβει να ςυντονίςει τθν όλθ εκδιλωςθ.
“Ευχαριςτϊ κυρία Κεμιςτοκλζουσ.
Ξζρετε όταν μάκαμε ότι κα ζφευγε ο κφριοσ Κωβαίοσ από τα πολιτιςτικά του Συνδζςμου λυπθκικαμε, τον
είχαμε ςυνθκίςει, ο Μιχάλθσ ζχει μια ιδιάηουςα γοθτεία ςτισ εκδθλϊςεισ του Συνδζςμου, ζνα ακατανίκθτο χαμόγελο που ςε κάνει να νιϊκεισ ευχάριςτα. Μετά γνωρίςαμε εςάσ κυρία Κεμιςτοκλζουσ και θ λφπθ ζγινε χαρά, και
ενκουςιαςμόσ ςυνάμα. Γνωρίηουμε πλζον ότι τα πολιτιςτικά, ο τόςο ςθμαντικόσ αυτόσ τομζασ του Συνδζςμου,
είναι ςτα δικά ςασ ικανά χζρια με τθν δικι ςασ γοθτευτικι προςωπικότθτα. Σασ ευχαριςτϊ, κυρία μου, για τθν
εξαίρετθ ςυνεργαςία ςασ ςτθν αποψινι μασ εκδιλωςθ.
Κζλω επίςθσ να ευχαριςτιςω τον πρόεδρο, κ. Μιχαθλίδθ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του
Συνδζςμου για τθν άριςτθ ςυνεργαςία τουσ, ςε όλεσ μασ τισ εκδθλϊςεισ, ςτον ηεςτό και φιλόξενο αυτόν χϊρο του
εντευκτθρίου του Συνδζςμου.
Είναι δφςκολο το ζργο ςασ κφριε πρόεδρε, δφςκολο μα εξίςου ςθμαντικό. Εμείσ οι Αιγυπτιϊτεσ είμαςτε ζνα
είδοσ προσ εξαφάνιςθ. Είμαςτε ςτθν ίδια κζςθ με τον Ριγκουίνο του Μαγγελάνου, τον Ελζφαντα τθσ Σουμάτρασ,
τθν Τίγρθ τθσ Νότιασ Κίνασ και τθν Λεοπάρδαλθ. Εξαφανιηόμαςτε ςιγά, ςιγά. Είςτε άξιοι ςυγχαρθτθρίων απ’όλουσ
μασ για τθν ςυνεχι, κακθμερινι, ακοφραςτθ και ενκουςιϊδθ προςπάκειά ςασ να μασ κρατιςετε όλουσ ενωμζνουσ, και αγαπθμζνουσ κάτω από τθν μεγάλθ και ιςχυρι ομπρζλα του Συνδζςμου. Ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ πάει
επίςθσ ςτισ κυρίεσ τθσ Γραμματείασ του Συνδζςμου, για τθν ευγζνεια και προκυμία τουσ ςτθν εξυπθρζτθςθ όλων
των μελϊν τθσ μικρισ μασ Αγυπτιϊτικθσ κοινωνίασ.
Λίγα λόγια για τον Σφλλογό μασ, τον Σφλλογο Αμπετείου Σχολισ. Τον οικοδεςπότθ ςασ απόψε.
Ρ Υφλλογόσ μασ απαρτίηεται από αποφοίτουσ και μακθτζσ που φοίτθςαν ςτθν Υχολι μασ ςτο Μάιρο τθσ
Αιγφπτου. Σριν 3 χρόνια γιορτάςαμε ςτθν Υτζγθ Γραμμάτων και Φεχνϊν, του Ιδρφματοσ Ωνάςθ, τα 150 Χρόνια
τθσ Υχολισ μασ. Είμαςτε ιδιαίτερα ευτυχείσ που θ Υχολι μασ, παρά όλα τα προβλιματα των Ελλινων ςτο Μάιρο, ςυνεχίηει, κάτω από τθν επίβλεψθ, επιμζλεια και ςυνεχι φροντίδα του Αρχιεπιςκόπου, κυρίου Δαμιανοφ,
να εκπαιδεφει Ελλθνόπουλα ςτθν Αίγυπτο, κρατϊντασ ηωντανι τθν γλϊςςα και τον πολιτιςμό μασ ςτθν δεφτερι μασ πατρίδα, τθν αγαπθμζνθ μασ Αίγυπτο.
Κυρίεσ και κφριοι, ι όπωσ κα ζλεγε ο αείμνθςτοσ Γιϊργοσ Λορδανίδθσ.... Ανιςάτι, Σαγιεντάτι ουά Σαντάτι,
Μαςάα ελ Χζρ, Άχλαν ουά Σάχλαν, Σαραφτίνα ουά Ναουαρτίνα. Κυρίεσ και κφριοι καλθςπζρα ςασ, καλωςορίςατε,
είμαςτε ευτυχείσ που είςαςτε απόψε μαηί μασ.
Θ εκδιλωςι μασ ςιμερα είναι ζνα κινθματογραφικό αφιζρωμα ς’ζναν Ζλλθνα θκοποιό και ςκθνοκζτθ, με
τίτλο, «Ο Γιϊργοσ Λορδανίδθσ ςτον Αιγυπτιακό και Ελλθνικό κινθματογράφο ςτθν Αίγυπτο», ζνα ςπάνιο κινθματογραφικό ντοκουμζντο με αποςπάςματα από τισ ςθμαντικότερεσ αιγυπτιακζσ αλλά και ελλθνικζσ ταινίεσ που γυρίςτθκαν ςτθν Αίγυπτο.
Εγϊ προςωπικά δεν γνϊριςα τον Λορδανίδθ, αλλά ζχω δει όλεσ τισ ελλθνικζσ ταινίεσ που ζλαβε μζροσ, όπωσ
το «Κυριακάτικο ξφπνθμα» του Κακογιάννθ με τον αλθςμόνθτο Τάκθ Χορν, το «Ζνα βότςαλο ςτθν λίμνθ», το
«Σάντα Τςικίτα», και το «Δεςποινίσ ετϊν...39» του Αλζκου Σακελάριου με τον μοναδικό Βαςίλθ Λογοκετίδθσ.
Πμωσ είναι απόψε μαηί μασ ζνασ άνκρωποσ που όχι μόνο γνϊριςε τον Λορδανίδθ, αλλά και ςυνεργάςτθκε μαηί
του. Ο άνκρωποσ αυτόσ, γζννθμα-κρζμμα του Καΐρου, απόφοιτοσ τθσ Αμπετείου Σχολισ είναι θκοποιόσ, ςκθνοκζτθσ, τραγουδιςτισ, μουςικόσ, ςυνκζτθσ, ποιθτισ, ςυγγραφζασ, ζνασ πραγματικόσ άνκρωποσ τθσ Αναγζννθςθσ.
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Είμαι ςίγουροσ ότι αν ο Κϊςτασ Φζρθσ ηοφςε τον 15ο αιϊνα ςτθν Φλωρεντία, ο Λορζντηο Ντε Μζντιτςι κα
τον είχε από πολφ κοντά. Το ζργο του, «εμπζτικο» είναι ζνα αριςτοφργθμα του Ελλθνικοφ κινθματογράφου. Ο
κφριοσ Κϊςτασ Φζρθσ.”
Ο Κϊςτασ Φζρθσ μίλθςε για τον Γιϊργο Λορδανίδθ, που γνϊριηε και ςυνεργάςτθκε μαηί του ςτο Κάιρο και
μετά τθν παρουςίαςι του, ο Λάκθσ Ρεηάσ παρουςίαςε τον Γιάννθ Λορδανίδθ.
“Είναι άλλο βζβαια να ζχεισ γνωρίςει τον Λορδανίδθ, να ζχεισ ςυνεργαςτεί με τον Λορδανίδθ και άλλο να
ζχεισ πατζρα, πρότυπο και ιρωά ςου τον Λορδανίδθ. Ο γιοσ του, ο Γιάννθσ γεννικθκε και μεγάλωςε ςτο Κάιρο,
όπου πρωτοεμφανίςτθκε, ςε θλικία μόλισ πζντε ετϊν, ςτο Κζατρο και τον Κινθματογράφο. Είναι απόφοιτοσ τθσ
Αμπετείου Σχολισ του Καΐρου. Στθν Ελλάδα εγκαταςτάκθκε το 1962, ςποφδαςε αρχικά ςτθ Δραματικι Σχολι του
Κρατικοφ Ωδείου Κεςςαλονίκθσ και μετά, ςτθν Σχολι Κεάτρου Κωςτι Μιχαθλίδθ ςτθν Ακινα, απ’ όπου και αποφοίτθςε το 1973, παίρνοντασ το Βραβείο Αιμίλιοσ Βεάκθσ. Σε μια πορεία 30 ετϊν ςκθνοκετεί ςτθν Ελλάδα και το
εξωτερικό πάνω από 100 κεατρικζσ παραςτάςεισ.
Για τθ ςκθνοκετικι του δουλειά τιμικθκε με το Χρυςό Μετάλλιο Σκθνοκεςίασ από τθν Διεκνι Ακαδθμία του
Ραριςιοφ και ςτθν Ελλάδα για το ςφνολο τθσ προςφοράσ του ςτο κζατρο και τον πολιτιςμό με το βραβείο Μζγασ
Αλζξανδροσ από το Διμο Κεςςαλονίκθσ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ γκουγκλάρετε, Γιάννθσ Λορδανίδθσ ςκθνοκζτθσ. Ο κφριοσ Γιάννθσ Λορδανίδθσ, ι όπωσ τον λζνε ςτο Κάιρο, Λμπν Χαουάγκα Γιϊργο.”
Ο Γιάννθσ μίλθςε για τον πατζρα του και ςτθν ςυνζχεια είδαμε το ντοκιμαντζρ με τίτλο «Ο Γιϊργοσ Λορδανίδθσ ςτον Αιγυπτιακό και Ελλθνικό κινθματογράφο ςτθν Αίγυπτο», ζνα ςπάνιο κινθματογραφικό ντοκουμζντο –
γυρίςτθκε με χορθγία από τθν Μονι τθσ Αγίασ Αικατερίνθσ- με αποςπάςματα από τισ ςθμαντικότερεσ αιγυπτιακζσ
αλλά και ελλθνικζσ ταινίεσ του Λορδανίδθ που γυρίςτθκαν ςτθν Αίγυπτο. Τθν εκδιλωςε ζκλειςε ο Ρρόεδροσ του
Συλλόγου μασ κ. Νικόλαοσ Βαδισ που απζνειμε ςτον Γιάννθ Λορδανίδθ μια τιμθτικι πλακζτα από τον Σφλλογό μασ.

Ζχετε κάποια παλιά φωτογραφία από τα μακθτικά ςασ χρόνια ςτθν Αμπζτειο ι τθν ηωι ςασ ςτο Κάιρο; κανάρετζ τθν και ςτείλτε τθν ςτον Κάδμο !
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Ρι Θλιουπόλεισ Μαΐρου κι Αττικισ και οι Αιγυπτιϊτεσ
....γράφει ο Νίκοσ Νικθταρίδθσ
Θ Θλιοφπολθ, που ςιμερα ζχει πλζον ενςωματωκεί ςτο Κάιρο, ιταν κάποτε μια ζρθμθ περιοχι 10 χλμ από
τθν αιγυπτιακι πρωτεφουςα. Το όμορφο λοιπόν αυτό προάςτιο, δθμιουργικθκε από το Βζλγο Βαρόνο Edouard
Empain ςτα 1906-1907, αφοφ μετζτρεψε 2.500 εκτάρια εριμου ςε μια κθποφπολθ γάλλο-αραβικοφ ςτυλ, θ οποία
ιταν γνωςτι και ωσ ¨Θ Οαςθ¨. Ζτςι τουλάχιςτον τθν περιζγραφαν οι Βζλγοι που ςυμμετείχαν ςτθν Cairo Electric
Railways & Heliopolis Oases Company. Διζκετε μεγάλεσ λεωφόρουσ και πλοφςιουσ ςε βλάςτθςθ κιπουσ, ενϊ τα
κτίρια τθσ ιταν εξοπλιςμζνα με όλεσ τισ ανζςεισ τθσ τότε εποχισ, όπωσ νερό, αποχζτευςθ και θλεκτρικό ρεφμα.
Από τθν εποχι δε αυτι χρονολογείται και θ εγκατάςταςθ των Ελλινων εκεί. Στο θλιόλουςτο αυτό πολυτελζσ καϊρινό προάςτιο το 1914 κτίςτθκε ο ναόσ τθσ Κεοτόκου ι τθσ Εισ Αίγυπτον Φυγισ, ςε ςχζδια του αρχιτζκτονα
Νικολάου Καΐρθ, ο πλοφςιοσ Αιγυπτιϊτθσ Μιλτιάδθσ Μελαχροινόσ ανζγειρε τισ ¨Μελαχροίνιεσ Σχολζσ¨ που το
1918 φιλοξενοφςαν 120 μακθτζσ και μακιτριεσ, ςτισ 27/12/1925 ιδρφκθκε θ Ελλθνικι Κοινότθτασ Θλιουπόλεωσ
και το 1929 άρχιςε να λειτουργεί το ¨Σπετςεροποφλειο Ορφανοτροφείο¨, δωρεά των ομογενϊν αδελφϊν Γεωργίου και Δθμθτρίου Σπετςερόπουλου.
Σιμα κατατεκζν του προαςτίου ιταν το Hindu Palace του Βαρόνου, ςτο δρόμο του αεροδρομίου – πρϊθν
Avenue des Palais – που είχε ςχεδιαςτεί από το Γάλλο αρχιτζκτονα Al. Marcel με επιρροζσ από τα παλιά παλάτια
τθσ Καμπότηθσ, διακοςμθκεί από τον G.L. Cleude και ολοκλθρωκεί το 1911, χωρίσ πάντωσ να ενκουςιάςει…
Άλλο χαρακτθριςτικό παράδειγμα αυτισ τθσ αρχιτεκτονικισ είναι και το ξενοδοχείο ¨Heliopolis Palace. Ασ ςθμειωκεί, πωσ ο Βαρόνοσ Empain (1852 - 1929), ιταν ζνασ γενναιόδωροσ γιοσ δαςκάλου ςε χωριό, ο οποίοσ ζφταςε να
γίνει ζνασ από τουσ μεγαλφτερουσ αποικιακοφσ εργολιπτεσ του περαςμζνου αιϊνα.
Για τθν ελλθνικι Θλιοφπολθ τϊρα ασ ςθμειϊςουμε τα εξισ : Ο Ραφλοσ Δρανδάκθσ είχε φοιτιςει ςτα κοινοτικά ςχολεία τθσ καϊρινισ Θλιοφπολθσ. Ππωσ όλα τα αιγυπτιϊπουλα, ζλαβε ςθμαντικι μόρφωςθ, ενϊ παράλλθλα, πίνοντασ το νερό του Νείλου, ιταν αδφνατον να ξεχάςει τθ δεφτερθ πατρίδα Αίγυπτο ! Ζτςι, όταν το 1914 εγκαταςτάκθκε ςτθν Ακινα, ςυμμετείχε ςτθν ¨Οικοπεδικι Εταιρεία Δρανδάκθ, Ραγκάλου και Σίασ¨, επιλζγοντασ
για οικοπεδοποίθςθ τθν ωραιότερθ πλαγιά του Υμθττοφ.
Εκεί, ευγνϊμων προσ το κοςμοπολίτικο αιγυπτιακό προάςτιο που ζηθςε τα παιδικά κι εφθβικά του χρόνια,
βάπτιςε τθ νζα ακθναϊκι ςυνοικία Θλιοφπολθ, κζλοντασ επίςθσ να μεταφζρει βελτιωμζνο το πολεοδομικό ςχζδιο
τθσ ομϊνυμθσ αρχαίασ αιγυπτιακισ πόλθσ, μια ςυνοικία ςτθν οποία γριγορα εγκαταςτάκθκαν πολλοί Αιγυπτιϊτεσ, που εντωμεταξφ είχαν ζρκει ςτθν Ελλάδα.

Δθμοςιεφτθκε ςτο
Μαϊρινό
¨Φωσ¨ το
1929

Σφντομο βιογραφικό του ςυνεργάτθ μασ Νίκου Νικθταρίδθ δθμοςιεφτθκε
ςτο τεφχοσ 4/2015.
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Πρακτικά Γενικήσ Συνέλευςησ του Συλλόγου μασ
Θμερομθνία : Μυριακι 28 Φεβρουαρίου 2016
Σόποσ : φνδεςμοσ Αιγυπτιωτϊν Ελλινων

Τθν Κυριακι 28 Φεβρουαρίου ςυνιλκε θ Γενικι Συνζλευςθ (ΓΣ) του Συλλόγου Αμπετείου Σχολισ (ΣΑΣ) εισ
το εντευκτιριο του ΣΑΕ.
Ο πρόεδροσ του ΣΑΣΑ, κ Νικόλαοσ Βαδισ πρότεινε να αναλάβει κακικοντα Ρροζδρου τθσ ΓΣ ο απόφοιτοσ
Αμπετείου Σχολισ (ΑΣ) του 1943, κακθγθτισ κ. Γιϊργοσ Βαρουφάκθσ και κακικοντα Γραμματζωσ τθσ ΓΣ θ απόφοιτοσ τθσ ΑΣ του 1967 κ. Μαρία Αδαμαντίδου και θ πρόταςι του ζγινε αποδεκτι από τθν ΓΣ.
Θ ανάγνωςθ των πρακτικϊν τθσ ΓΣ του 2015 δεν πραγματοποιικθκε κατόπιν αιτιματοσ των παρόντων μελϊν τθσ ΓΣ και εν ςυνεχεία ο Ρρόεδροσ του ΣΑΣ κ. Νικόλαοσ Βαδισ παρουςίαςε τθν λογοδοςία για τα πεπραγμζνα
και δραςτθριότθτεσ του ΣΑΣ το 2015* θ οποία και εγκρίκθκε από τθν ΓΣ.
Ο πρόεδροσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ κ. Βαρουφάκθσ ρϊτθςε πόςεσ γυναίκεσ υπάρχουν ςτο ΔΣ του ΣΑΣ και
ςυνεχάρθ τον πρόεδρο του ΣΑΣ όταν ζμακε ότι ςτο προτεινόμενο νζο ΔΣ του ΣΑΣ υπάρχουν τρεισ γυναίκεσ γιατί
εκείνοσ πιςτεφει ςτθν δυναμικότθτα των γυναικϊν και είναι υπζρ τθσ ιςότθτασ μεταξφ των δφο φφλων. Ο Ταμίασ
του ΣΑΣ κ. Δθμιτριοσ Ριερισ διάβαςε τον Λςολογιςμό 2015 και τον Ρροχπολογιςμό του 2016 και ο ελεγκτισ κ.
Μιχάλθσ Καυκάλασ ανζγνωςε τθν ζκκεςθ τθσ Εξελεγκτικισ Επιτροπισ και θ ΓΣ απιλλαξε το ΔΣ από κάκε ευκφνθ.
Ο Γενικόσ Γραμματζασ (ΓΓ) και Αρχιςυντάκτθσ του Κάδμου, κ Ευάγγελοσ Ρεηάσ αναφζρκθκε ςτο θλεκτρονικό περιοδικό του ΣΑΣ, τον Κάδμο* και ο Ταμίασ κ. Δθμιτρθσ Ριερισ παρουςίαςε τισ προγραμματιςμζνεσ εκδθλϊςεισ για
το 2016. 1. Τςοφγκριςμα του αυγοφ ςτισ 15/5 ςτό Βραχάτι με τουσ προςκόπουσ. 2. Ταξίδι ςτθν Κωνςταντινοφπολθ
τον Σεπτζμβριο.3. Μονοιμερθ εκδρομι ςτο Ελλιμνιον εηόρτ ςτθν Εφβοια τον Λοφνιο. 4. Φιλοξενία Αιγυπτίων κακθγθτϊν τθσ Αμπετείου τον Λοφλιο. 4. Μπθτσ Ράρτυ ςτον ΕΝΟΑ τζλθ Λουνίου. 5.Μονοιμερθ κρουαηιζρα τον Οκτϊβριο. Σε γενιζσ γραμμζσ προςπακοφμε να ςυνεργαηόμαςτε ςτισ εκδρομζσ μασ και ςτισ εκδθλϊςεισ με άλλουσ
Αιγυπτιϊτικουσ Συλλόγουσ όπωσ τον ΣΑΕ, τουσ Ρροςκόπουσ και άλλουσ.
Ο πρόεδροσ του ΣΑΣ εν ςυνεχεία ανζφερε ςτθν ΓΣ ότι τρία μζλθ του ΔΣ παραιτικθκαν, ο Β' Αντιπρόεδροσ
κ.Τόλθσ Ραπαγεωργίου, ο Ειδικόσ Γραμματζασ κ. Αντϊνθσ Ρατρινόσ και το μζλοσ κ. Σπφροσ Μπαραμίλθσ και ςτθν
κζςθ τουσ προτάκθκαν και ζγιναν αποδεκτοί από τθν ΓΣ οι εξισ:
1. Θ κ. Φρφνθ Ναμποφρα-Γκρζισ, απόφοιτθ του Αχιλλοποφλειου '63 και κακθγιτρια Φυςικισ, Χθμείασ και
Γεωλογίασ ςτθν Αμπζτειο από το 1990 μζχρι και το 1995, όπου ανζβαςε πολλά κεατρικά ζργα με τουσ μακθτζσ
τθσ Αμπετείου, με τθν ςκθνογραφικι βοικεια του ςυηφγου τθσ, Αλζκου Γκρζισ, διαφθμιςτι, καλλιτζχνθ και ςυνεργάτθ του Κάδμου. Θ κ. Γκρζισ, ωσ μζλοσ του ΔΣ του ΣΑΣ αναλαμβάνει κακικοντα ςτθν επιτροπι Ρολιτιςτικοφ
με τον κ. Δθμιτρθ Ριερρι, ταμία του ΣΑΣ
2. Θ κ. Νιδα Μαρρά τελείωςε το κλαςςικό Αρςάκειο ςτο Ψυχικό και ςποφδαςε Κεολογία ςτο Αριςτοτζλειο
Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ. Ζκανε μεταπτυχιακά ςτθν Λταλία και Αγγλία και διορίςτθκε κακθγιτρια ςτον Νομό
Κυκλάδων το 2004. Το 2008 ανζλαβε κακθγιτρια ςτθν Αμπζτειο Σχολι ςτο Κάιρο όπου παρζμεινε μζχρι το 2015
ωσ αναπλθρϊτρια διευκφντρια και δίδαξε Κρθςκευτικά, Λςτορία, Φιλοςοφία και ότι άλλο χρειαηόταν θ Σχολι.
Στθν Ελλάδα διδάςκει ςτο Ηάνειο Ρειραματικό Λφκειο του Ρειραιά και ηει ςτο Ραλαιό Φάλθρο. Θ κ. Καρρά, ωσ
μζλοσ του ΔΣ του ΣΑΣ αναλαμβάνει υπεφκυνθ τθσ επιτροπισ Νζασ Γενειάσ και μζλοσ τθσ Συντακτικισ Επιτροπισ
του Κάδμου
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3. Ρ κ. Απόςτολοσ Δωρίτθσ, απόφοιτοσ τθσ Αμπετείου το 1962, ςποφδαςε ςτο Μετςόβιο Ρολυτεχνείο και
είναι αρχιτζκτων. Είναι παντρεμζνοσ με τθν Ραυλίνα Καραναςτάςθ, κακθγιτρια Αρχαιολογίασ ςτο Ρανεπιςτιμιο
Κριτθσ και ζχουν δφο παιδιά, τθν Αφροδίτθ και τον Δθμιτριο. Θ εξ ολοκλιρου ανακαίνιςθ του πρϊθν εντευκτθρίου του ΣΑΣ ςτθ Δορυλαίου επιμελικθκε από τον ίδιο και τον αδελφό του Χριςτόφορο, αφιλοκερδϊσ. Ο κ. Δωρίτθσ, ωσ μζλοσ του ΔΣ του ΣΑΣ αναλαμβάνει κακικοντα Ειδικοφ Γραμματζα και ΛΤ του ΣΑΣ.
Ο πρόεδροσ του ΣΑΣ ανζφερε ότι δεν υπιρξε καμία αίτθςθ για ςυμμετοχι ςτο ΔΣ του ΣΑΣ και ζτςι το ΔΣ
παραμζνει ωσ ζχει μετά τισ παραιτιςεισ τριϊν μελϊν και τθν ςυμπλιρωςθ των κενϊν κζςεων με τα τρία νζα μζλθ που εγκρίκθκαν από τθν Γενικι Συνζλευςθ.
Τα πλιρθ πρακτικά τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ κα αναρτθκοφν προςεχϊσ ςτθν ιςτοςελίδα του ΣΑΣ.
*1. Θ λογοδοςία για τα πεπραγμζνα και δραςτθριότθτεσ του ΣΑΣ το 2015 του προζδρου, κ. Βαδι κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα του ΣΑΣ, λίαν προςεχϊσ.
*2. Θ παρουςίαςθ του ΓΓ του ΣΑΣ για τον Κάδμο, κ. Ρεηά, δθμοςιεφεται ςτο παρϊν τεφχοσ ςελίδα 15 ςτθν
κζςθ τθσ ςτιλθσ «Το χρονογράφθμα του Κάδμου».
_____________________________________________________________________________________

Ζνασ Αμπετειανόσ ςτθν Washington D.C.

Φωτογραφία από τθν πρόςφατθ ςυνάντθςθ εργαςίασ του Αριςτείδθ (Άρθ) Σατρινοφ, αποφοίτου τθσ Αμπετείου Υχολισ το
1965, με τον Αντιπρόεδρο των ΘΣΑ Joe Biden. O Αρ. Σατρινόσ που τον περαςμζνο Δεκζμβριο ορίςτθκε ειδικόσ ςφμβουλοσ
του υπουργοφ ενζργειασ Dr. Ernest Moniz ενθμερϊνει τακτικά κυβερνθτικοφσ αξιωματοφχουσ για τθν πρόοδο τθσ
ζρευνασ ςε ςτρατθγικοφσ τομείσ του υπουργείου. Υτθν ςυνάντθςθ παρουςιάςτθκαν τα τελευταία δεδομζνα για τθν βιολογία, προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθν ιατρικι (με ζμφαςθ ςτθν καταπολζμθςθ του καρκίνου).
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Φο νζο Διοικθτικό Υυμβοφλιο του Υυλλόγου Αμπετείου Υχολισ
Σρόεδροσ : Νικόλασ Βαδισ (εκδότθσ του περιοδικοφ Κάδμοσ)
vadisnikolas@gmail.com
Τθλ.210 8995972

Κιν. 6945 387116

Αϋ Αντιπρόεδροσ : Μιλτιάδθσ αδόπουλοσ—Μαρνζλοσ (υπεφκυνοσ τθσ ιατρικισ επιτροπισ του ΣΑΣ)
orthopaediccenter@yahoo.com
Τθλ. 210 8961779

Κιν. 6944 337406

Βϋ Αντιπρόεδροσ : Αικατερίνθ Μπαραμίλθ (μζλοσ τθσ ςυντακτικισ επιτροπισ , υπεφκυνθ ςχεδιαςμοφ /
παραγωγισ του Κάδμου, Δθμοςίων ςχζςεων και υπεφκυνθ του Forum τθσ ιςτοςελίδασ του ΣΑΣ )

kmpara@gmail.com
Τθλ. 210 9827137

Κιν. 6973 828880

Γενικόσ Γραμματζασ :Ευάγγελοσ Ρεηάσ ( Αρχιςυντάκτθσ Κάδμου και υπεφκυνοσ επικοινωνίασ του ΣΑΣ)
evanpezas@gmail.com
Τθλ. 210 9813862

Κιν. 6934 108434

Ειδικόσ Γραμματζασ : Απόςτολοσ Δωρίτθσ ( υπεφκυνοσ ιςτοςελίδασ του ΣΑΣ)
architects@doritis.gr
Τθλ. 210 7778930

Κιν. 6932 417450

Φαμίασ : Δθμιτρθσ Ριερισ (υπεφκυνοσ εκδθλϊςεων του ΣΑΣ, μζλοσ τθσ ςυντακτικισ επιτροπισ του Κάδμου
και υπεφκυνοσ πολιτιςτικοφ του ΣΑΣ)

dpieris@gmail.com
Τθλ. 210 6840100

Κιν. 6932 704820

Ξζλοσ : Λιδα Καρρά (μζλοσ τθσ ςυντακτικισ επιτροπισ του Κάδμου και υπεφκυνθ επιτροπισ νζασ γενιάσ
του ΣΑΣ)

ledaliongr@yahoo.gr
Τθλ. 210 9815899

Κιν. 6974 790261

Ξζλοσ : Φρφνθ Λάμπουρα—Γκρζϊσ (υπεφκυνθ επιτροπισ καλλιτεχνικοφ του ΣΑΣ)
friniladouce@gmail.com
Τθλ. 210 9881611

Κιν. 6947 139856

Ξζλοσ : Νίκοσ Μαλαχίασ (μζλοσ τθσ επιτροπισ Δθμοςίων ςχζςεων του ΣΑΣ)
malahiasnikolas@gmail.com
Κιν. 6906 205829
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1.Λευτζρθσ Κυμπρίτθσ 2.Λάκωβοσ Αγγελισ 3.Λεμονιάσ 4.Λάκθσ Ρεηάσ 5.Φίλιπποσ Μερμίγκθσ 6.Αντϊνθσ Ρατρινόσ
7.Κωμάσ Κιρμισ 8.Γιϊργοσ Ραπαδάτοσ 9.Μανϊλθσ Δελθβάνθσ 10.Κϊςτασ Ρρωτοφλθσ

Θ κα Μζντηου με τα «κακά παιδιά»
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