Ο κεντρικός σταθμός του Ράμλι το 1904
και η πλατεία του Μωχάμετ Άλυ στις αρχές του 20ου αιώνα.

EΥΘΎΜΙΟΣ Θ. ΣΟΥΛΟΓΙΆΝΝΗΣ
Καθηγητής – ομότιμος Διευθυντής Ερευνών στην Ακαδημία Αθηνών
τέως Πρόεδρος του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων.
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1907 Δίπλα στην αποπερατωμένη Σαλβάγειο Εμπορική Σχολή
τα οικοδομικά συνεργεία ανέγερσης του Ζερβουδακείου κτηρίου.

Πρόλογοι
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Παιδιά μου εὐλογημένα τῆς Πρεσβυγενοῦς Ἑλληνικῆς Κοινότητος Ἀλεξανδρείας, χάρις και ἔλεος ἐφ’ ὑμᾶς παρά τοῦ Θεοῦ.
Με τήν χάρη τοῦ ἁγίου Θεοῦ, συμπληρώνονται ἐφέτος ἑκατό
(100) ὁλόκληρα χρόνια ζωῆς καί προσφορᾶς τοῦ ἱστορικοῦ
Ζερβουδακείου κτιρίου ὅπου στεγάζεται τό εὐλογημένο Ἀβερώφειο Γυμνάσιο.
Εἶναι γεγονός πώς ὁ χρόνος κυλάει τόσο εὔκολα και γρήγορα. Μέσα στήν ἁγία Γραφή διατυπώνεται αὐτή ἡ αἴσθηση τοῦ
πανδαμάτορος χρόνου ὡς ἑξῆς «ὅτι χίλια ἔτη Κύριε ὡς ἡμέρα
ἡ ἐχθές, ἥτις διῆλθε ὡς φυλακή ἐν νυκτί…». Ἡ σχολή μέ τήν
Ἑλληνική Κοινότητα Ἀλεξανδρείας, συνεχίζουν μέσα ἀπό την
κτηθεῖσα πολύχρονη ἐμπειρία τοῦ παρελθόντος, την πλούσια
ἱστορία των τήν μεγάλη των προσφορά πρός τόν Ἑλληνισμό
τῆς Αἰγύπτου, τήν μητέρα Πατρίδα μας καί τήν Νειλοχώρα
γενικότερα, νά προβάλλουν τά Ἑλληνικά ἰδεώδη καί τήν παράδοση τῶν Ἑλλήνων.
Σήμερα ρίχνοντας μία ματιά εὔκολα διαπιστώνουμε πώς
ἄν καί ὁ Ἑλληνισμός τῆς Ἀλεξανδρείας, ὅπως ἄλλωστε καί
τοῦ Καϊρου, ἔχει σημαντικά μειωθεῖ, ἐν τούτοις προχωρεῖ μέ ἕναν πολλές φορές ἀνεξήγητο δυναμισμό, ὁ ὁποῖος
μποροῦμε νά ποῦμε χωρίς ὑπερβολή ὅτι καθορίζει σε μερικές περιπτώσεις τον κοινωνικό τρόπο ζωῆς τῶν σημερινῶν
ἀνθρώπων τῆς Αἰγύπτου.

Παντοῦ, ὅπου καί νά κοιτάξει κανείς, θά δεῖ ἔντονα τά σημά-

Πρός ὅλους ἐπιδαψιλεύουμε τήν Πατριαρχική Εὐλογία τοῦ

δια τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἀλεξανδρείας. Στό βιβλίο τοῦ συγ-

Ἀποστόλου Μάρκου καί τήν Πατρική μας Εὐχή νά συνεχί-

γραφέως Γιαλουράκη «Οἱ Ἕλληνες τῆς Αἰγύπτου» σημειώ-

σουν τήν ὅποια προσφορά τους μικρή ἤ μεγάλη πρός δόξαν

νονται συγκινητικές οἱ στιγμές καί ἐξελίσσονται στίς σελίδες

καί εὔκλειαν τοῦ ἐνδόξου Ἑλληνισμοῦ τῆς Αἰγύπτου καί πρός

του συνταρακτικά τά καθημερινά βιώματα αὐτῆς τῆς πραγ-

διατήρησιν τῆς πολύτιμης ἐθνικοθρησκευτικῆς κληρονομιᾶς

ματικότητας. Θα περίμενε κανείς νά σβήνει μέρα μέ τή μέρα

πού ἔδωσε τό Παλαίφατο Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας μέσα

αὐτός ὁ Ἑλληνισμός ἤ νά «πνίγεται» ἡ ὅποια φωνή του μέσα

ἀπό τήν δισχιλιετῆ Ἀκτινοβολία καί παρουσία του, ὡς ἄλλη

στή δίνη τῆς ἀνατολίτικης πλέον κουλτούρας, ὅπου κυριαρ-

πνευματική τροφός καί φιλόστοργη Ἐκκλησία.

χεῖ ἔντονα τό ἰσλαμικό στοιχεῖο ἑνός ἄλλου κόσμου πού ἀνοίγεται πρός τό έλλον…
Ἐν τούτοις, σήμερα, ἡ Ἑλληνική Κοινότητα Ἀλεξανδρείας ζεῖ
καί κινεῖται μέ ἐλπίδα καί ὄχι τυχαῖα αἰσιοδοξία πρός αὐτήν
τήν κατεύνθυνση.
Θερμές ἀπευθύνουμε τίς συγχαρητήριες εὐχές μας πρός τούς
κοπιάσαντας γιά τήν ἔκδοση αὐτή, ἡ ὁποία θά ἀποτελέσει μία
ἀκόμη μαρτυρία πορείας καί ζωῆς. Πρός τόν Σύνδεσμον ἀποφοίτων Ἀβερωφείου Σχολῆς Ἀλεξανδρείας καί τόν ἐντιμ. Πρόεδρο Βασίλειο Βαγῆ γιά τήν καλοπροαίρετη εἰσφορά του ὥστε
νά ἐκδοθεῖ καί νά κυκλοφορήσει αὐτός ὁ καλαίσθητος τόμος.
Στή μνήμη τοῦ Μεγάλου Εὐεργέτου Γεωργίου Ἀβέρωφ θά
μελετᾶται μέ εὐλάβεια ἀπό τούς σύγχρονους Ἕλληνες Αἰγυπτιῶτες καί θά συμβάλλει στήν διατήρηση τῆς ἱστορικῆς
ἐθνικῆς μνήμης.

Ἐν τῇ Μεγάλῃ Πόλει
Τῆς Ἀλεξανδρείας
Τῇ 3ῃ Σεπτεμβρίου 2009
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Φίλες και φίλοι,

Τ

ο Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού χαιρετίζει έναν

Καταθέτοντας σήμερα τις σκέψεις μου, για την επέτειο αυτού

αιώνα λειτουργίας του Ζερβουδάκειου κτηρίου του Αβερώ-

του Αλεξανδρινού φάρου της γνώσης, που είχα την τύχη και

φειου Γυμνασίου στην πολυαγαπημένη μας Αλεξάνδρεια.

τιμή να φοιτήσω και εγώ, θα ήθελα να τονίσω ότι η αναγνώρι-

Έναν αιώνα δημιουργίας και προσφοράς στην παιδεία των

ση του μεστού έργου του διαμόρφωσε θερμούς συμπαραστά-

νέων της παροικίας μας. Έναν αιώνα διάχυσης του ελληνικού

τες, θαυμαστές και υποστηρικτές.

πνεύματος σε αυτήν την κοσμόπολη της γης.
Εύχομαι, σε μία εποχή που ενδυναμώνονται οι προσπάθειες
Ο Οκτώβρης, για εμάς, τους Αλεξανδρινούς έχει συνδεθεί τα

για τη διάδοση και διάσωση της Ελληνικής γλώσσας από τους

τελευταία χρόνια με σημαντικούς σταθμούς της νεότερης ιστο-

ανά την υφήλιο συμπατριώτες μας, το Αβερώφειο Γυμνάσιο

ρίας μας: τον Οκτώβριο του 1993, η Ελληνική Κοινότητα Αλε-

να συνεχίσει να μεταδίδει το φως της γνώσης παντού.

ξάνδρειας γιόρτασε τα 150 χρόνια από την ίδρυσή της, ενώ τον
Οκτώβριο του ‘99 η Ε.Κ.Α. μαζί με άλλους χορηγούς παρέδωσε
το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Διοικητή της πόλης,
για να ακολουθήσει η κατασκευή της πλατείας του ιδρυτή αυτής, του Μακεδόνα στρατηλάτη, στην επίσημη είσοδο της Αλεξάνδρειας και φέτος τον Οκτώβριο του 2009 γιορτάζουμε και
πάλι όλοι μαζί τα 100χρονα του Αβερωφείου.
Οφείλω, εδώ, να υπογραμμίσω ότι οι τρεις αυτές σημαίνουσες εκδηλώσεις, που πραγματοποιούνται από την Ελληνική
Κοινότητα Αλεξάνδρειας, ξεκίνησαν με τη πρωτοβουλία, συνεργασία και ενεργό συμμετοχή του Συνδέσμου Αποφοίτων
Αβερωφείου Σχολής Αλεξάνδρειας.

Στέφανος Π. Ταμβάκης
Πρόεδρος ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΑΠΌΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΎ
Επίτιμος Πρόεδρος ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΆΝΔΡΕΙΑΣ

12

ΠΡΟΛΟΓΟΙ

Το ιστορικό αυτό κτίριο διαδραμάτισε σημαντικότατο ρόλο
στη διαμόρφωση της ξεχωριστής ποιότητας ζωής που χαρακτηρίζει τον Αιγυπτιώτη Ελληνισμό και τον τοποθετεί, κατά
γενική ομολογία, σε περίοπτη θέση μέσα στην κοινωνία.
Ηθικό σθένος, πνευματική πειθαρχία, ανθρωπιά και κατανόηση, ακλόνητη αφοσίωση στη δικαιοσύνη και στην αλήθεια είναι
μερικές από τις έννοιες που για έναν ολόκληρο αιώνα εμφύσησε και ακόμα εμφυσάει το Αβερώφειο στους μαθητές του.
Η Αλεξανδρινή παροικία μπορεί να συρρικνώθηκε, η λογική
των αριθμών μπορεί να μην είναι πλέον με το μέρος μας, η Ελ-

Έ

χοντας αναλάβει φέτος, με άλλους αγαπητούς συ-

μπαροίκους, τη διοίκηση της Ελληνικής Κοινότητας στην
Αλεξάνδρεια, θα έχουμε την ευκαιρία, αλλά και την ιδιαίτερη
ευθύνη να οργανώσουμε τους εορτασμούς για τα εκατοντάχρονα του Ζερβουδακείου κτιρίου, ενός πυλώνα της εθνικής
μας εκπαίδευσης, του ιστορικού Αβερωφείου Γυμνασίου.

ληνική Ψυχή όμως παραμένει και έχοντας ως αρχή το γνωμικό
«ουκ εν τω πολλώ τω ευ», θα προσπαθούμε πάντα να δίνουμε
ζωή σε καθετί Ορθόδοξο και Ελληνικό στην πολυπολιτισμική
Αλεξάνδρεια.
Τιμούμε τις διαχρονικές αξίες τις ενσαρκωμένες στην παράδοση, τόσο της Ελλάδας, όσο και της φιλόξενης Νειλοχώρας.
Έτσι, καλλιεργούμε βαθύ σεβασμό για την Ελληνική κληρονομιά σε όλο το μεγαλείο και την πολυπλοκότητά της.

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι, μέσα από τη διοργάνωση
τέτοιων εκδηλώσεων εξυπηρετείται με τον καλύτερο τρόπο ο
στόχος όλων μας, που είναι πρωτίστως η απόδοση φόρου τιμής σε όσους οραματίστηκαν, τόλμησαν και τελικά μας χάρισαν ένα κτήριο - σημείο αναφοράς για τον Αιγυπτιώτη ΕλληΤο κτίσμα που υπήρχε πριν γίνει
το σχολικό θέατρο.

νισμό και την παιδεία της χώρας μας και για το οποίο είμαστε
υπερήφανοι όλοι μας.

Γιάννης Σιόκας
Πρόεδρος ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΆΝΔΡΕΙΑΣ

Τ

ο 2009, το Ζερβουδάκειο κτήριο του Αβερωφείου Γυ-

Σε όλους αυτούς, καθώς και στον αείμνηστο Γεώργιο Ζερβου-

μνασίου συμπληρώνει 100 χρόνια λειτουργίας και το Αβερώ-

δάκη, που με τη δωρεά του έκανε εφικτό το κτίσιμο αυτού

φειο Γυμνάσιο 119 χρόνια από την ίδρυσή του. Τη σημαντική

του μεγάρου και στον αείμνηστο Γεώργιο Αβέρωφ, που προι-

αυτή επέτειο, πρωτοφανή για την εκτός των τειχών Ελληνική

κοδότησε τη λειτουργία του Γυμνασίου, αφιερώνουμε το επε-

εκπαίδευση, ο Σύνδεσμός μας αποφάσισε να τιμήσει επάξια.

τειακό αυτό λεύκωμα.

Το λεύκωμα που είναι στα χέρια σας προορίζεται για τους τα-

Ευχαριστούμε τον ιστορικό Δρα Ευθύμιο Σουλογιάννη για τη

ξιδιώτες, που με την παρουσία τους θα τιμήσουν τους εορτα-

συγγραφή του ιστορικού της σχολής και τη Γενική Γραμμα-

σμούς 2009 της Ελληνικής Αλεξάνδρειας. Προορίζεται όμως

τεία Απόδημου Ελληνισμού για τη χορηγία της.

και για εκείνους που, μέσα από τις σελίδες του, εκτός από τα

Ευχαριστούμε ακόμα για τις φωτογραφίες που μας παραχώ-

ιστορικά δεδομένα αυτού του σχολείου και τις φωτογραφίες,

ρησαν από τα αρχεία τους: το ΕΛΙΑ, το Μπάμπη Τρεχαντζά-

θα αντιληφθούν την πληρότητά του σε όλους τους τομείς και

κη, το Λυκειάρχη του Αβερωφείου Γιάννη Λαγό και φοιτήσα-

τη συστηματική εκπαίδευση που προσέφερε και συνεχίζει να

ντες σ΄αυτό το εκπαιδευτήριο.

προσφέρει αυτό το εκπαιδευτήριο.

Αντί Προλόγου

Η επιμέλεια του όλου υλικού έγινε από το σημερινό πρόεδρο
Ελπίζουμε το μεγαλόπρεπο αυτό μέγαρο παιδείας, με τις ευ-

του ΣΑΑΣΑ Βασίλη Βαγή και την πανεπιστημιακή Αγγελική

ρύχωρες και ψηλοτάβανες τάξεις του, να συνεχίσει να μεταγ-

Κασφίκη.

γίζει τη γνώση και την ευρυμάθεια, ώστε και οι απόγονοι μας
να γιορτάσουν τη δεύτερη εκατονταετία της ύπαρξής του.

Η καλλιτεχνική επιμέλεια της έκδοσης έγινε από τον Ηλία
Ιωάννη Καψάλη, Αιγυπτιώτη και Αβερωφείτη (1975).

Στα 100 έτη λειτουργίας του Ζερβουδακείου κτηρίου του

Η δημιουργική, εκτυπωτική και βιβλιοδετική εργασία έγινε

Αβερωφείου Γυμνασίου - Λυκείου της Αλεξάνδρειας, χιλιά-

απο την Capsalis Graphics.

δες είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες που πέρασαν το μαρμάρινο κατώφλι του.
Εκατοντάδες οι εκπαιδευτικοί που μόχθησαν για την πολύπλευρη μόρφωσή τους. Δεκάδες οι κοινοτικοί επίτροποι που
αποφάσισαν και έδωσαν ό,τι πιο σύγχρονο για την πρωτοπόρα μόρφωση της Αλεξανδρινής νεολαίας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Βασίλης Βαγής
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Ίδρυση &
Λειτουργία
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Το Αβερώφειο Γυμνάσιο από τα Πρώτα
του Βήματα μέχρι την Ολοκλήρωσή του
ρία το έτος 1843 (21-2-1843), που μια

Το κτήριο της Τοσιτσαίας (οδός Μοσκέ

οµάδα παροίκων µε πρωτοβουλία των

Ατταρίν) ανοικοδοµηµένο από το 1884

αδελφών Θεοδώρου και Μιχαήλ Τοσίτσα

ως το 1886, έργο του αρχιτέκτονα Γ. Λε-

και του ανεψιού των Ν. Στουρνάρα ιδρύ-

ζίνα, αποκτά έναν ακόµα όροφο, στον

ουν σχολείο αλληλοδιδακτικό και ελλη-

οποίο εγκαθίσταται το γυµνάσιο της

νικό, δηλαδή, δηµοτικό και κάπως προ-

Ε.Κ.Α. Και είναι το 1885 - 86, που µε

ωθηµένο σχολείο προς γυµνάσιο, την

πρόταση του τότε Κοινοτικού Επιτρό-

εποχή που ακριβώς µπαίνουν οι βάσεις

που και µετά για μικρό χρονικό διάστη-

Έχουν περάσει ήδη 120 χρόνια από τότε

της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρεί-

μα προέδρου της Ε.Κ.Α. Κωνσταντίνου

που ιδρύθηκε στην Αλεξάνδρεια εκπαι-

ας. Το σχολείο αυτό ονοµάστηκε «των

Σαλβάγου, ονοµάζεται «ΑΒΕΡΩΦΕΙΟ

δευτικό ίδρυµα µέσης ή δευτεροβάθµι-

Γραικών» και το 1854, µε δαπάνη του

ΓΥΜΝΑΣΙΟ», επί προεδρίας του ίδιου

ας

συνηθίζουµε

Ν.Τοσίτσα απέκτησε ιδιόκτητο κτήριο,

του Αβέρωφ.

σήµερα να λέµε. Η αρχή έγινε το 1878,

αυτό της Τοσιτσαίας Σχολής, σημερινή

τότε που n Ελληνική Κοινότητα αποφά-

έδρα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας.

εκπαίδευσης,

όπως

σισε να δηµιουργήσει δύο γυµνασιακές

Η ανατολική πλευρά, αρρένων,
πριν την προσθήκη
του 3ου ορόφου.
Aπ. σελ: Το κτήριο που
φιλοξένησε τα μαγειρεία
και την αίθουσα του συσσιτίου.

Ο Γ. Αβέρωφ υπόσχεται και πραγµατοποιεί την υπόσχεσή του. Με τη διαθήκη

τάξεις µετά το σχολαρχείο, το ελληνικό

Έτσι, ονοµάστηκε δηµοτικό σχολείο της

του άφησε υπέρ του Γυµνασίου κτήµα

σχολείο δηλαδή, όπως λεγόταν αλλιώς

Ε.Κ.Α., n µητέρα σχολή των ελληνικών

έκτασης 1160 φεδανίων (4.640 στρέμ-

και το Δηµοτικό (αλληλοδιδακτικό) κα-

εκπαιδευτηρίων της Αιγύπτου. Στο ίδιο

ματα) καθώς και το εισόδηµα απ΄αυτό.

θώς και το πλήρες δηµοτικό παρθενα-

ακόµα κτήριο βρίσκοµε στεγασµένα

Όσο ζούσε εξάλλου έδινε για τον ίδιο

γωγείο, σχολεία που ήδη λειτουργούσαν

και τα εξής εκπαιδευτήρια: «Σχολείον

σκοπό 400 στερλίνες το χρόνο. Το 1887,

στο οίκηµα της Τοσιτσαίας Σxoλής.

Κορασίων» δηλαδή, δηµοτικό παρθε-

µε επιχορήγηση του ιδίου προστίθεται

ναγωγείο και δύο γυµνα
σιακές τάξεις

n Γ’ γυµνασίου, το 1889 γίνεται τετρα-

Το γυµνάσιο είναι άρρηκτα συνδεδεµένο

µε εµπορικά µαθήµατα. Στο ίδιο κτήριο

τάξιο και από το έτος 1890 - 91 ανα

µε την πρώτη εκπαίδευση της ελληνικής

στεγάζεται (1856) n Aλεξανδρινή Βιβλι-

γνωρίζεται από το Υπουργείο Εκπαι-

οµογένειας στην Αλεξάνδρεια και µάλι-

οθήκη, που αποµεινάρια της βρίσκονται

δεύσεως της Ελλάδος ισότιµο προς τα

στα µε το «Σχολείον των Γραικών» και

σήµερα στη Βιβλιοθήκη του Αβερωφεί-

ελλαδικά σχολεία.

την «Τοσιτσαία Σxoλή». Χρονική αφετη-

ου Γυµνασίου - Λυκείου.

Παραθέτομε τα σχετικά έγγραφα:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δέον προσέτι ό Κύριος Πολιτικός Πράκτωρ νά δηλώση τώ Κυρίω Προέδρω

ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ
Άριθ.1720
Εν Αλεξανδρεία, τή 23η Μαϊου 1890
Πρός τόν Κύριον Γεώργιον Αβέρωφ,
Πρόεδρον τής ένταυθα Ελλnνικής Κοινότητος.

Τό Ύπουργείον Εκκλnσιαστικώv
καί τής Δnμοσίας Έκπαιδεύσεως
Άριθ. 3. 174 Διεκπερ. 3. 199
Πρός τό Υπουργείον Εξωτερικών

τής περί ής πρόκειται Κοινότητος ότι ή
εφορεία οφείλει πρός διατήρησιv τού
παρεχομένου αυτή δικαιώματος του νά
τηρή αυστηρώς τά διέπoντα τά ημέτερα
γυμνάσια νόμιμα, νά αποστέλλη δέ ημίν
καθ ‘ έκαστον έτος τό πρόγραμμα αμφο-

Παρακαλούμεν ύμάς όπως εύαρεστηθή-

τέρων τών σχολικών εξαμήνων.

τε νά παραγγείλητε τώ έν Άλεξανδρεία
Άναγγέλων ύμίν εύχαρίστως, ότι τό έπί
τών Έκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας
Έκπαιδεύσεως Ύπουργείον ευηρεστήθη
νά άναγνωρίση τό έν Άλεξανδρεία Άβερώφειον Γυμνάσιον ίσότιμον πρός τά
τού Κράτους Δημόσια Γυμνάσια. Λαμβάνω τήν τιμήν νά διαβιβάσω ύμίν άντίγραφον τής ύπ’ αριθ. 3174 έ.έ. ύπουργικής άποφάσεως καί τά σχετικά έγγραφα

Πολιτικώ Πράκτορι τής Ελλάδος, ίνα

Ο Υπουργός

δηλώση είς τόν Πρόεδρον τής εκεί Ελ-

Γ. Ν. Θεοτόκης

ληνικής Κοινότητος ότι εξετάσαντες τήν
από 26 Φεβρουαρίου έ.έ αίτησιν αυτού

Παραπέμπεται πρός τόν εν Αλεξαν-

ύπ αριθ. 3 περί αναγνωρίσεως τού εν

δρεία Πολιτικόν Πράκτορα τής Α.Μ. πα-

τή πόλει εκείνη Αβερωφείου Γυμνασίου

ρακαλούμενον νά ανακοινώση τό περι-

αναγνωρίζομεν αυτό ώς ισότιμον πρός

εχόμενον τού ώς άνω έγγράφου είς τόν

τά ήμέτερα Δημόσια Γυμνάσια από τού

Πρόεδρον τής αυτόθι Κοινότητος.

επιόντος σχολικού έτους 1890-1891 έπί
τώ όρω νά συνταχθεί τό πρόγραμμα τών

Ο Υπουργός τών Εξωτερικών

σις του αναγνωρισθένroς Γυμνασίoυ.

διδασκομένων μαθημάτων κατά τό ύπο-

Ι. Δραγούμης

Δεχθήτε Κύριε Πρόεδρε τήν διαβεβαί-

συμπεπληρωμένον συνωδά ταίς τοίς

πρός ά δέον νά συμμoρφωθή ή Διεύθυν-

ωσιν τής πρός ύμάς εξαιρέτoυ υπολήψεώς μου.

βληθέν υμίν καί επισυναπτόμενον ώδε
ημετέροις Γυμνασίoις ισχυούσαις διατάξεσι. (Συλλογή Στεφ. Μ. Παρίση, Άνωτέρα καί Μέση Έκπαίδευσις, Τόμ. Β’ σελ.
122-128). Παρηγγείλαμεν τή Πρυτανεία

Ο Πολιτικός Πράκτωρ
Γ. Α. ‘Αργυρόπουλος

του Έθνικού Πανεπιστημίου ίνα τούς
φέρoντας απολυτήριον αυτού δέχηται
είς εγγραφήν έν τώ μητρώω αυτού άνευ
άλλης δοκιμασίας. Η αναγνώρισις δέ
αυτή θά κοιvoποιηθή έν καιρώ και πρός
τούς Γυμνασιάρχας χάριν τών φερόντων
ενδεικτικά του είρημένου Γυμνασίου.
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Οι Πρώτες Εντυπώσεις των Λόγιων
από την Ελλάδα για το Σχολείο

Ας δούμε πώς περιγράφουν μέσα από τις
εντυπώσεις τους τη λειτουργία του :

πάντα τά αναγκαία, ουχί μαρμάριον πε-

καί ό αυτός ανεδέχθη πάσαν τήν δαπά-

ριστύλιον μέ Ερμάς, αλλ’ αυλάς ευρείας

νην πρός συμπλήρωσιν τού διδακτηρίου

καί πολλάς αιθούσας καί ευρυχώρους,

είς πλήρες Γυμνάσιον, τοίς έν Ελλάδι

ουχί αγάλματα και εικόνας πολυδαπά-

ισόβαθμον. Είς τό άκουσμα τούτο επευ-

νους πλήν αχρήστους, άλλά καθηγητάς

φήμησε τόν ευγενή πατριώτην ενθουσι-

πολυμαθείς καί πλήρεις ζήλου ύπέρ εκ-

ωδώς πάν το παρατυχόν ακροατήριον.

πληρώσεως τού ιερού των καθήκοντος,

Αί εξετάσεις απέδειξαν αρίστας τάς

ώς επείσθην είς τινας τών παραδόσεων

προόδους είς τά Ελληνικά και τά άλλα

παραστάς.

εγκύκλια μαθήματα, περιλαμβανομένου

Πρό πάντων δέ μέ συνεκίνησε τό θέα-

καί ενός, ού τήν ανάγκην επιβάλλουσιν

μα τής ημέρας τών εξετάσεων, ότε ύπό

αί εγχώριοι περιστάσεις τού εμπορικού

τήν πρωτοκαθεδρίαν τού Σεβασμιω-

δικαίου. Καί γλώσσαι άλλαι διδάσκο-

τάroυ Mnτροπολίτoυ καί τού Γενικού

νται προσέτι, ή Γαλλική καί ή Αραβική.»

Προξένου τής Ελλάδος, καί παρουσία
τών πρωτίστων τής πόλεως οικογενειών,
κυρίων και κυριών, είδον συρρεύσαντα

Α. «Έπεσκέφθην τό εθνικόν Σχολείον,
Γυμνάσιον, είς ό μετέβην δις επανειλημμένως διότι μαθών ότι επρόκειτο νά έχη
τάς ετησίας εξετάσεις του μετ’ ολίγας
ημέρας, ανέβαλα τήν αναχώρησίν μου
επί μίαν εβδομάδα, ίνα παρευρεθώ είς
αυτάς.
Ή πρώτη μου είσοδος είς τό κατάστηΕπίσκεψη του Ελευθ. Βενιζέλου
στα σχολεία με τους
Γ. Παλαιολόγο, Μ .Συναδινό,
Δ. Θεοδωράκη, Μ. Σαλβάγο,
Ρ. Ραδόπουλο.

μα μ’ εξέπληξε καί μέ συνεκίνησε, διότι
είδον οικοδομήν μεγίστην καί ευπρεπή,
έχουσαν ουδέν μέν τό περιττόν, άλλά

(Αλ. Ραγκαβή, «ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ»
περ. ΕΣΤΙΑ, τόμ. 26/1888, 514)

όπως εξετασθώσι περί τά χίλια διακόσια παιδία αμφοτέρων τών φύλων παρά
δέ τού Διευθυντού τού εκπαιδευτηρίου
κου Bενετoκλέoυς, ευφραδέστατα αγο-

Β. «Ωσαύτως ό αυτός (Γ. Αβέρωφ) ωκο-

ρεύσαντος, ήκουσα ότι τά μέν ευρέα καί

δόμησεν άνωθεν τής Τοσιτσαίας Σχολής

βαρύτιμα γήπεδα τού εκπαιδευτηρίου

καί ευρύστοον καί καλλιπρεπές Γυμνά-

εδωρήσαντο ο Τoσίτσας καί άλλοι Έλλη-

σιον, όπερ δικαίως τό όνομα προσέλαβε

νες Αλεξανδρινοί, τήν οφειλήν δέ διά τό

τού ευγενούς τούτου ιδρυτού καί ανε-

μέγαρον, ώς δικαιούται νά ονομασθή ή

γνωρίσθη και διά Διατάγματος τής Α.Μ.

οικοδομή, υπερβάσαν τάς 600.000 δραχ-

του Βασιλέως τών Ελλήνων Γεωργίου Α’

μάς, ότι ανέλαβεν ώς ιδίαν ό κ. Αβέρωφ,

υπό ημερομηνίαν 18-7-1877».

1

2

3

1. 1951: «Η Ιφιγένεια» από μαθήτριες στην αίθουσα Ιουλίας Σαλβάγου.
2. 1924: 2 μέτρα και 73 εκατοστά στο επί κοντώ, ο Χ. Κρίθαρης.
3. Οι τελειόφοιτες του 1950 στα αποκαλυπτήρια της προτομής
του Μ. Σαλβάγου.
4. 1924: Μαθητική παρέλαση στο Ελληνικό Στάδιο του Σώτερ.
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Γ. Ή ιστορία τού Γυμνασίου Αλεξανδρείας δέν είναι μακρά. Συνεστήθη κατ’
αρχάς ή Τοσιτσαία καί κατόπιν μία μόνη

Κάτω: Πολυνίκεις Αβερωφείτες αθλητές (1924).
Δίπλα: Εν αναμονή των επιδείξεων.
Απ. σελ: Η Υπατία Στάμπα με μαθήτριές της.

τάξις τού Γυμνασίου, ότε επήλθεν ή ηγεμονική δωρεά τού Μεγάλου Ηπειρώτου
καί τό Γυμνάσιον ιδρύθη τέλειον και ώς
τοιούτον ανεγνωρίσθη ύπό τής Ελληνικής Κυβερνήσεως.
Ή Εκπαίδευσις έν αυτώ γίνεται επομένως έπί τού αυτού κλασικού προγράμματος τών ελληνικών γυμνασίων. Ώς κλασικόν όμως τό Γυμνάσιον τής Αλεξανδρείας αποδίδει πραγματικώς θαυμασίως.
Οί μαθηταί του καταρτίζονται πολύ περισσότερον ευσυνειδήτως από αλλού,
Τήν αίθουσαν τού Γυμνασίου στολίζουσιν αί είς φυσικόν μέγεθος καλλιτεχνικαί εικόνες τών μεγάλων Ευεργετών Μιχ.
Τoσίτσα καί Γ. Αβέρωφ καί αί τών δαφνοστεφών ηρώων τού 1821. Ή Βιβλιοθήκη αριθμεί 200 τόμους. Τό προσωπικόν
τών Καθηγητών τού Αβερωφείου Γυμνασίου: Δημήτριος Βενετoκλής καί Παλαιολόγος Γεωργίου - Διευθυνταί, Στυλιανός Παπαδάκης - Φυσικομαθηματικός,
Ιωάννης Πιζάνης - Φιλόλογος, Κων/τίνος
Παγώνης - Ιερών μαθημάτων, J. Ρ. Lefοrt
- Γαλλικής Γλώσσης καί Ανδρόνικος Ρόγκης - Γαλλικής Γλώσσης.
( Γ. Κηπιάδη, «ΈΛΛΗΝΕΣ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ»
Ή ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΚΑΙ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΑ (1766 - 1892).
Αλεξάνδρεια 1892, σ. 40)

όπου αναμειγνύονται είς τήν εκπαίδευσιν καί άλλαι άσχετοι πρός αυτήν δυνάμεις, ή νεολαία δέ τής Αλεξανδρείας
δύναται νά καυχηθή ότι αποτελεί επίζηλον μερίδα τής πεπαιδευμένης ελληνικής νεότητος. Τό Γυμνάσιον διευθύνει
ήδη ό κ. Παλαιολόγος Γεωργίου καί ό
κ. Δ. Bενετοκλής.
Ό πρώτος τελειοποιηθείς έν Γερμανία,
απέφερεν εκείθεν όχι μόνον τήν εύρείαν
του παιδείαν καί τήν επιστημονικήν του
μόρφωσιν, αλλά καί τήν στρατιωτικήν
τάξιν, ήτις χαρακτηρίζει πάν ίδρυμα έν
τή χώρα εκείνη. Διά τούτο τό Γυμνάσιον
της Αλεξανδρείας δέν είναι σχολείον. Είναι στρατών καί στρατιωτική είναι ή έν
αυτώ βασιλεύουσα πειθαρχία, ή οποία
είναι τόσον απαραίτητος είς τήν πρόοδον
καί τήν επίδοσιν, όχι μόνον τού σημερι-

νού μαθητού, αλλά καί τού αυριανού

ημπορεί νά συγκριθή μέ τά αλεξανδρινά

μεγάλοις γράμμασι πόλεις και κώμας με

πολίτου. Καί ό κ. Bενετοκλής, ό εναλλάξ

λύκεια τής Ελληνικής Κοινότητος. Μεγέ-

όλους τούς με σχηματισμούς της υγράς

μετά τού κ. Γεωργίου γυμνασιαρχεύων,

θη, ευάερα, ευήλια, πληρoύντα όλους

και χέρσου, απαστράπτοντα από καθα-

εκτελεί μετά θρησκευτικής αφοσιώσεως

τούς υγιεινούς όρους τής παιδαγωγικής

ριότητα καί ευκοσμίαν, ιδού τά σχολικά

τά καθήκοντά του, γλυκύς δε και χαρίεις

επιστήμης, επιβάλλοντα κατ’ όγκον καί

κτήρια διά τήν ελληνίδα νεολαίαν τής

ώς είναι, λατρεύεται από τούς μαθητάς

xώρον μέ γυμναστικήν ενόργανον καί

Αλεξανδρείας.

του. Παρά τούς δύο γυνασιάρχας εκλε-

ανόργανον, μέ πλούτον εργαλείων καί

κτότατον προσωπικόν Καθηγητών. Οι κ.

μηχανημάτων διά τάς πειραματικάς επι-

(Γ. Παρασκευοπούλου,

κ. Πιζάνης, Μανδακάκης, Νικολαϊδης, ό

στήμας, χάρτας περιφήμους ενδεικνύο-

«Ή Μεγάλη Ελλάς», Αθήνα 1898, σ. 407)

Ιεροδιάκονος Παγώνης, μοί έδωκαν καί

ντας κατά τό νέον σύστημα, τό γαλλικόν,

άλλοτε αφορμήν νά εκφρασθώ ευφήμως
περί αυτών, καρποί δέ τών εργασιών των
οί κατ’ έτος αφικνούμενοι καί εγγραφόμενοι είς τό Πανεπιστήμιον απόφοιτοι
τού Γυμνασίου Αλεξανδρείας.»
(Γ. Τσοκοπούλου,
ΑΙΓΥΠΤΙΑ ΚΑΙ ANAMNHΣEΙΣ’ μέρος Α,
Eλληνική Αλεξάνδρεια, Aθήνα, σσ. 60 κεξ.)

Δ. Άνακούφισιν αληθή ησθάνθnν - καί
αίσθημά τι εθνικής υπερηφανείας, άν
θέλετε, - μέ τάς έλληνικάς σχολάς τής
Αλεξανδρείας μέ τό Γυμνάσιον περιλαμβάνον πλήρες Προπαιδευτικόν καί
Σχολαρχείον καί τό Αβερώφειον Παρθεναγωγείον, τό καλιμάρμαρον καί καλλίγραμμον όντως έκείνο σχολικόν Ίδρυμα, τό εξ ολοκλήρου ιδρυθέν δαπάναις
τού ανεξάντλητου είς εθνικής επιβολής
έργα Ηπειρώτου πατριώτου. ‘Ίσως μετά
τήν Ακαδημίαν καί τό Πανεπιστήμιον,
ουδεμία άλλη δημοσία σχολή έν Ελλάδι
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To tram special του μεσοπολέμου για τις μαθήτριες του Αβερωφείου.
Σαλβάγειος Εμπορική Σχολή.
Μετά τη συρρίκνωση της παροικίας, σχολική παρέλαση στο Κοινοτικό Στάδιο.
Η κεντρική είσοδος της Σαλβαγείου Εμπορικής Σχολής.
Επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στα σχολεία.
Το Μπενάκειο Ορφανοτροφείο (σήμερα Γ. Προξενείο της Ελλάδας).
Μαθητικό περίπτερο για κανένα κουλούρι ή εκλεράκι.
1924: Παρέλαση μαθητριών στο Κοινοτικό Στάδιο.
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Το Αβερώφειο Γυμνάσιο τον 20ο αιώνα

Η σχετική πλάκα θυμίζει τις πιο πάνω

Ακόμη

πληροφορίες:

με στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ του

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕIΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
ΣΤΕΓΑΖΟΥΣΑ ΤΟ ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ
ΑΝΕΓΕΡΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ

Για τις ανάγκες της πρακτικής ζωής
στην κοινωνία, το 1902 - 03 λειτούργησε
στο Αβερώφειο Γυμνάσιο η Α’ τάξη του
Εμπορικού Τμήματος, το 1903 - 04 η Β’
και το 1907 - 08 η Γ’.

Ο ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΛΙΘΟΣ ΚΑΤΕΤΕΘΗ
ΤΗΝ 23η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1907
Η ΣΧΟΛΗ ΕΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ 1nς ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1909
ΕΠΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΙΚΕ ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ Ν. ΣΚΩΤΙΔΗ
ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Στις 23 Απριλίου του 1907 κατατέθηκε
ο θεμέλιος λίθος του κτηρίου που στέγασε επί πολλά χρόνια πολλά σχολεία
και σήμερα στεγάζει την Ελληνική Κοινότητα, σχεδόν στο σύνολό της. Πρόκει-

να

αναφερθού-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, παράγοντα της ελληνικής παροικίας στην Αλεξάνδρεια
καθώς έληγε ο 19ος αιώνας και ξεκινούσε ο 20ός.
Για τον Γεώργιο Αβέρωφ και το «Αβερώφειο Γυμνάσιο», το σχολείο δηλαδή
που με δική του χορηγία λειτούργησε
και μέχρι σήμερα συνεχίζει να λειτουργεί, καθώς και για τις άλλοτε Αβερώφειες Σχολές, όπως το «Ανώτερο Παρθεναγωγείο», η «Σχολή Κοπτικής και Ραπτικής» και αργότερα η «Σχολή Αμφιέσεως» πολλά έχουν γραφτεί μέχρι σήμερα.
Είναι επίσης γνωστό ότι, με δωρεά του

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ
ΤΟ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ται για τη Ζερβουδάκειο Αστική Σχoλή

Aπ. σελ: Η ανατολική πλευρά του
Ζερβουδακείου κτηρίου, πριν την
τελευταία ανακαίνιση.
Η είσοδος των μαθητών.

φυσικότερο

Γ. Αβέρωφ, λειτούργησε Δημοτική Σχολή, Παρθεναγωγείο με το όνομά του - το
κτήριο της οποίας φιλοξενεί σήμερα το
παράρτημα του Ιδρύματος Ελληνικού
Πολιτισμού - με έδρα την Αθήνα, το Ελ-

στο CΗΑΤΒΥ, το Ζερβουδάκειο Ίδρυ-

Στον εορτασμό των 100 χρόνων από την

ληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο Αλεξαν-

μα, που κτίστηκε από τον αρχιτέκτονα

οικοδόμηση του ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΕΙΟΥ ΜΕ-

δρείας κ.ά.

Γ. Λεζίνα. Το κτήριο χρησιμοποιήθηκε

ΓΑΡΟΥ στην Αλεξάνδρεια, φυσικό είναι

Ο Ζερβουδάκης όμως, έχει αναφερθεί

από την 1n Σεπτεμβρίου 1909 και εκεί

να αναφερθούμε στο ιστορικό αυτό γεγο-

λιγότερο στη βιβλιογραφία. Ιδού λοιπόν

στεγάστηκε το Αβερώφειο Γυμνάσιο και

νός και στους ευεργέτες που τότε πήραν

η ευκαιρία και η κατάλληλη στιγμή να

μερικές τάξεις του Δημοτικού.

αυτή την πρωτοβουλία.

αποκατασταθεί, ίσως μια αδικία.

Έμπορος στην Αίγυπτο, από τη Χίο, ο

της τραπέζης Μυτιλήνης, της εταιρείας

ένας τόσο δραστήριος και αποτελεσμα-

Γεώργιος Ζερβουδάκης γεννήθηκε το

Υδάτων, της Ανωνύμου εταιρείας της

τικός οικονομικός γίγας. Στην οικονομική

1850 στην Αλεξάνδρεια και απεβίωσε

Μπεχέρας, της εταιρείας των Τροχιο-

καταστροφή και την αποχώρησή του από

στην ίδια πόλη το 1911.

δρόμων Ραμλίου και Αλεξανδρείας. Στα

τα εγκόσμια, από τις ίδιες πηγές πάλι

συμβούλια όλων αυτών μετείχε από τη

αναφέρεται, ότι συνέβαλε η τραγική αυ-

Ο πατέρας του Κωνσταντίνος, έφερε

θέση του Προέδρου ή του Συμβούλου.

τοκτονία του αδελφού του Αμβρόσιου.

τον τίτλο του Sir, και είχε τιμηθεί από

Γρήγορα, ο Γεώργιος εξελίχθηκε σε ισχυ-

τη Βασίλισσα Βικτωρία, από την ελλη-

ρό οικονομικό παράγοντα στην Αίγυπτο

νική κυβέρνηση και το Σουλτάνο. Μητέ-

και όχι μόνο του ελληνισμού στη Νειλο-

ρα του, η Αικατερίνη Μαυροκορδάτου.

χώρα, αναφέρεται δε στην εποχή του ως

Νυμφεύθηκε τη Ζωή Ροδοκανάκη και

«παράγων - συντελεστής της ΝΕΙΛΩΤΙ-

απέκτησαν ένα γιο και μια θυγατέρα,

ΚΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ».

την Αικατερίνη, σύζυγο Σοφοκλή Βενιζέλου, γιου του Ελευθερίου.

Ταυτόχρονα, ο Γεώργιος διηύθυνε τεράστιες επιχειρήσεις και εκτός Αιγύπτου,

Ο Γεώργιος αποπεράτωσε τις εμπορικές

στη Μικρά Ασία, στη Συρία και στην

του σπουδές στη Μασσαλία και το 1882

Αιθιοπία, όπου ανακαλύφθηκαν χάρη

επέστρεψε στην Αίγυπτο, όπου ανέλαβε

στην επιχειρηματικότητά του, πλουτο-

τη διεύθυνση του γραφείου του πατέρα

φόρα μεταλλεία, άγνωστα μέχρι τότε.

του - που είχε δραστηριότητα στο γενικό

Παράλληλα προΐστατο σε κάθε κοινω-

εμπόριο και στον πιστωτικό τομέα (τρά-

φελή δράση στην ελληνική παροικία

πεζες). Η επωνυμία τώρα του γραφείου

της Αλεξάνδρειας. Έτσι, από τη θέση

μετονομάστηκε σε «Ζερβουδάκης και

του Προέδρου προσέφερε υπηρεσίες

Yιοί». Υπήρξε επίσης ιδιοκτήτης εργο-

στη διοίκηση της Ελληνικής Κοινότητας

στασίου - εκκοκκιστήριου βαμβακιού. Η

Αλεξανδρείας, καθώς και στον πατριω-

παραγωγή του εργοστασίου ανερχόταν

τικό φορέα «Πανελλήνιος Σύνδεσμος».

σε 85.000 καντάρια βαμβακιού, που δι-

Τιμήθηκε, όπως και ο πατέρας του, με

εκπεραιώνονταν από 73 μηχανήματα. Η

διακρίσεις από την ελληνική κυβέρνη-

«Δάιρα» του πάλι ( = μεγάλη αγροτική

ση, τον Χεδίβη, τη γαλλική κυβέρνηση,

γη) στο Καφρ ελ Νταουάρ του Δέλτα

το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων κ.ά.

του Νείλου, είχε έκταση 3000 φεδανίων
(1 φεδάνι = περ. 4201 τετρ. μέτρα).

Όμως, καθώς αναφέρεται σε πηγές της

Υπήρξε συνεταίρος πολλών τραπεζών,

εποχής, έπαθε διανοητική κατάπτωση,

της Κτηματικής τραπέζης της Αιγύπτου,

χρεοκόπησε και απεβίωσε στη φυλακή,
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ΤΟ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ,
ΚΈΝΤΡΟ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΕΠΊ
100 ΧΡΌΝΙΑ
Το 1906, από τους κοινοτικούς επιτρόπους της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας, καλλιεργείται η ιδέα οικοδόμησης κτηρίων που θα στεγάσουν τα
εκπαιδευτήρια που άκουγαν στο όνομα
του Ζερβουδάκη, του Αβέρωφ και του
Σαλβάγου, στο οικοδομικό περίλαμπρο
τετράγωνο, στην περιοχή Σάτμπυ, στην
πόλη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι η
εποχή που η Ελληνική εκπαίδευση βελτιώνεται πολύ, ώστε να συναγωνίζεται
και να ξεπερνά σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτές των δυτικοευρωπαϊκών χωρών, που λειτουργούσαν στην πόλη και
απορροφούσαν πολλά τέκνα Ελλήνων
της παροικίας.
Ο

Ζερβουδάκης

Το 1909 ολοκληρώθηκε το κτήριο που
στέγασε το Μπενάκειο Ορφανοτροφείο
(και Σχολή), που συστέγασε δύο φορείς
που ήδη λειτουργούσαν, το Μπενάκειο
Οικονομικό Συσσίτιο και το Άσυλο, όλα
αυτά δωρεά της οικογένειας Μπενάκη.
Το 1909 επίσης, ολοκληρώθηκε το κτήριο - έργο του αρχιτέκτονα Γ. Λεζίνα
- που στέγασε την τότε Ζερβουδάκειο
Αστική Σχολή, επιπέδου μετά τη δημοτική εκπαίδευση της εποχής. Την πρώτη
ημέρα λειτουργίας του, δηλαδή την 1η
Σεπτεμβρίου 1909, μεταφέρθηκαν στο
νέο κτήριο τα τμήματα, τα οποία μέχρι
τότε έβρισκαν στέγη στο μέγαρο Τοσίτσα, όπου παρέμεινε η Τοσιτσαία και
Ζερβουδάκειος Δημοτική Σχολή Αρρένων και αργότερα μικτής φοίτησης.
Τα τμήματα που μεταφέρθηκαν ήταν :

προσέφερε

γενναίο

ποσό της εποχής, 18.000 Αιγυπτιακές
λίρες και έτσι άρχισε η οικοδόμηση του
μεγαλύτερου σε εμβαδόν κτηρίου του
συγκροτήματος στο Σάτμπυ (το όλο τετράγωνο σε συνολική επιφάνεια 40.000
τετραγωνικών μέτρων, κατά τις πηγές
πάντοτε).

• Τέσσερις τάξεις
Γυμνασίου αρρένων
• Τρείς τάξεις Εμπορικού
τμήματος του Γυμνασίου
• Το Σχολαρχείο
• Τμήμα της Ε’και Στ’
Αστικής Σχολής αρρένων
• Τμήμα της Ε’ Αστικής
Σχολής αρρένων
• Δύο τάξεις Διδασκαλείου θηλέων

Το 1907 ολοκληρώθηκε το κτήριο που
στέγασε τη Σαλβάγειο Επαγγελματική
Σχολή, που αργότερα, με χορηγία της
οικογένειας Σαλβάγου, λειτούργησε και
σαν Εμπορική.

• Τμήμα Ε’ και Στ’ Αστικής
Σχολής θηλέων
• Τμήμα Ε’ Αστικής Σχολής θηλέων
Από το έτος 1910 - 11 εγκαταστάθηκε
και τμήμα της Δ’ Αστικής Σχολής θηλέων.

Ας προστεθεί ότι, το 1910 εγκαταστά-

ισχύει και η σχετική αναγνώρισή του

θηκε στο κτήριο χώρος χημείου και τον

από την Ελληνική Πολιτεία. Το ΝΔ/695

ίδιο χρόνο σχολική βιβλιοθήκη, που τη

«Περί

θυμούνται όσοι πέρασαν από το σχο-

Εξωτερικού» αναγνωρίζει ότι τα σχολεία

λείο, η αρχή της οποίας βρίσκεται στο

λειτουργούν υπ’ ευθύνη των οργανωμέ-

έτος 1856 και είχε βάση τη βιβλιοθήκη

νων Κοινοτήτων υπό την εποπτεία του

Μ. Τοσίτσα. Η μεταφορά αυτή από το

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-

κέντρο της πόλης στο τότε προάστιο

των δια των Προξενικών Αρχών.

Εκπαιδεύσεως

Ελληνοπαίδων

του Σάτμπυ θορύβησε τους γονείς, κυρίως των μαθητριών. Έτσι, η Κοινότητα

Το 1936 - 37 στο Αβερώφειο Γυμνάσιο

καθιέρωσε να συνοδεύονται οι μαθητές

αγοριών φοίτησαν στην Ε’ τάξη μαζί με

και οι μαθήτριες από επιμελητές από

τα αγόρια και 23 κορίτσια, γιατί δεν

και προς τα σπίτια τους.

υπήρχε αντίστοιχη τάξη στο Γυμνάσιο
των κοριτσιών. Η μικτή φοίτηση στις

Πρώτος γυμνασιάρχης χρημάτισε ο Ρο-

δυο τάζεις, Ε’ και ΣΤ’ του Γυμνασίου,

δίτης εκπαιδευτικός Δημήτριος Βενετο-

συνεχίστηκε μέχρι το 1938 - 39. Από

κλής, από το 1878 ως το 1905. Συγγυ-

τότε λειτούργησε σαν Γυμνάσιο και

μνασιάρχης ήταν ο Παλαιολόγος Γεωρ-

πάλι αγοριών, γιατί το 1939 - 40 το Γυ-

γίου από το 1889 μέχρι το 1905, οπό-

μνάσιο κοριτσιών ολοκληρώθηκε και

τε γυμνασιάρχευσε μόνος του μέχρι το

αναγνωρίστηκε ισότιμο με τα ελλαδικά

1920, χρόνο που διορίστηκε Γενικός Δι-

αντίστοιχα σχολεία.

ευθυντής των Σχολείων της Ε.Κ.Α., θέση
που κράτησε ως το 1936.

Από το 1946 - 47, για την καλύτερη κα-

γκάστηκε, λόγω διαρροής ομογενών, να

τάρτιση των μαθητών και την επιτυχη-

δημιουργήσει για τις Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’ Γυμνα-

Το 1912 - 13 προστέθηκε στο Αβερώ-

μένη είσοδό τους στο Εθνικό Μετσόβειο

σίου μικτά τμήματα και από το 1960 - 61

φειο Γυμνάσιο (κλασικό) η Ε’ τάξη, ενώ

Πολυτεχνείο της Αθήνας και τις άλλες

το Αβερώφειο Γυμνάσιο κοριτσιών συγ-

παράλληλα λειτουργούσαν ως το 1914

αντίστοιχες σχολές και Πολυτεχνεία της

χωνεύτηκε με των αγοριών. Το 1965-66

- 15 οι τρεις τάξεις του Εμπορικού Τμή-

Αιγύπτου δημιουργήθηκε από την Ε.Κ.Α.

καταργήθηκαν οι δύο πρώτες τάξεις του

ματος. Είναι γνωστό πως στο μεταξύ, από

το τμήμα Θετικών Επιστημών (ΤΘΕ). Το

τμήματος Θετικών Επιστημών, όταν δι-

το 1907 ιδρύθηκε με δαπάνες της οικο-

1946 - 47 λειτούργησε η Α’ τάξη, το 1947

αχωρίστηκε το Σχολείο σε Γυμνάσιο και

γενείας Σαλβάγου η Σαλβάγειος Σχoλή,

- 1948 η Β’, το 1948 - 49 η Γ’, το 1952 -

Λύκειο, σύμφωνα με την εκπαιδευτική

πρώτα Επαγγελματική κι ύστερα Εμπο-

53 η Δ’, με αντιστοιχία τις Γ’, Δ’, Ε’ και

μεταρρύθμιση των Γ. Παπανδρέου και

ρική. Το Αβερώφειο συμπληρώθηκε και

ΣΤ’ τάξεις του κλασικού τμήματος. Κατά

Ε. Παπανούτσου.

έγινε 6τάξιο το 1930 - 31 και από τότε

το σχολικό έτος 1959 - 60 η Ε.Κ.Α. ανα-

Aπ. σελ: Η βιβλιοθήκη.
Ο ψηλοτάβανος κεντρικός
διάδρομος του 1ου ορόφου.
Πάνω: Η κεντρική είσοδος του
Ζερβουδακείου κτηρίου πριν
την ανακαίνιση.
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ΑΒΕΡΩΦΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΘΗΛΕΩΝ

Το 1939 προστέθηκαν και οι υπόλοιπες

Για το Αβερώφειο γυμνάσιο θηλέων

ελλαδικά. Το 1960 - 61 συγχωνεύτηκε µε

υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία. Η εκπαίδευση των κοριτσιών σ’ όλη την κλίµακα

τάξεις και αναγνωρίστηκε ισότιµο µε τα
το Γυµνάσιο αγοριών.

της νεότερης ιστορίας του ελληνισµού
αρχίζει πολύ µετά από τ’ αγόρια.
Το 1902 - 03 λειτούργησαν δύο τάξεις
διδασκαλείου µε την επωνυµία «ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΝ». Το 1909 -10 µετονομάστηκε σε «ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΝ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΝ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΝ» και το 1918
- 19 σε «ΑΝΩΤΕΡΟΝ ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΝ
ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΝ».
Το 1920 - 21 ιδρύθηκε n «ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΣ ΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ» σαν 3τάξια και
αναγνωρίστηκε το 1924. Παράλληλα,
λειτούργησε n Α’ Εµπορικού τµήµατος
και το 1921 - 22 n Β’ .

ΑΒΕΡΩΦΕΙΟ ΑΝΩΤΕΡΟ
ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ
Το 1936 - 37 ιδρύθηκε η Α’ Τάξη του
Ανώτερου Παρθεναγωγείου, που ολοκληρώθηκε το 1939 - 40 µε 4 τάξεις.
Kαταργήθηκε σταδιακά το 1963-64. Το
1942 - 43 λειτούργησε η Α’ τάξη αγγλικού τµήµατος και το 1943 - 44 η Β’.
Καταργήθηκαν και οι δύο το 1946 - 47.
Σκοπός λειτουργίας του σχολείου αυτού ήταν να προετοιµάσει τις νέες της
παροικίας που δεν είχαν την πρόθεση
να ακολουθήσουν ανώτερη µόρφωση.
Η Σχολή έκλεισε το 1963.

Το 1931 - 32 n Σχoλή μετονομάστηκε σε
Ηµιγυµνάσιο µε την επωνυµία:
«ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΝ ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟΝ» (2
Τάξεις). Αναγνωρίστηκε ισότιµο µε τα

ΣΧΟΛΗ ΚΟΠΤΙΚΗΣ
ΡΑΠΤΙΚΗΣ -ΑΜΦΙΕΣΕΩΣ

Ελλαδικά το 1932.

Το 1934 - 35 λειτούργησαν στους κόλπους

1956: Οι σημαιοφόροι Σαλβαγείου & Αβερωφείου
Χ. Χατζηπέτρος και Χ. Παπαναστασίου.
Απ. σελ: Απονομή βραβείου σε αριστεύσασα μαθήτρια.
Απολυτήριο Κοπτικής - Ραπτικής του 1941.

του

Αβερωφείου

Ηµιγυµνασί-

Το 1932 - 33 και 1933 - 34 καταργήθηκαν

ου η Α’ και η Β’ τάξεις της Σχoλής

οι Α’ και Β’ τάξεις του Εµπορικού τµήµα-

KOΠΤΙKΗΣ - PΑΠΤΙKΗΣ. Το 1936-37

τος και το 1933 - 34 ολοκλnρώθnκε το

προστέθηκε η Γ’ τάξη. Το 1962 αποσπά-

Αβερώφειο Ηµιγυµνάσιο (3 τάξεις). Το

στηκε από το Σχολείο και ονοµάστηκε

1935 - 36 προστέθηκε η Δ’ Γυµνασίου

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΦΙΕ-

και το Σχολείο ονοµάστηκε «ΑΒΕΡΩ-

ΣΕΩΣ, αναγνωρισµένη τον ίδιο χρόνο.

ΦΕΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΘΗΛΕΩΝ».

Η Σχoλή έπαψε να λειτουργεί το 1977.

ΚΤΗΡΙΑ - ΓΗΠΕΔΟ

νεύει με την ελληνική Αθλητική Ένωση.

Το πρώτο κτήριο όπου και στεγάστηκε

Τα πολιτιστικά δρώμενα εξυπηρετού-

το Αβερώφειο Γυμνάσιο, όπως προανα-

νταν από το κινηματοθέατρο, γνωστό

φέρθηκε, ήταν ο πρώτος όροφος της Το-

σαν «Αίθουσα Iουλίας Σαλβάγου», που

σιτσαίας Σχoλής (οδός Μοσκέ Ατταρίν),

διαρρυθμίστηκε στη σημερινή της μορ-

έργο του αρχιτέκτονα Γ. Λεζίνα.

φή το 1950 - 51.

Στο Chatby κτίστηκε η Ζερβουδάκειος

Σημειωτέον ότι τα κτίσματα αυτά εξυ-

Αστική Σχολή, με δωρεά του μεγάλου

πηρετούσαν και τη Σαλβάγειο Εμπορική

ευεργέτη Γ. Ζερβουδάκη, που έδωσε

Σχoλή και άλλες ανάγκες της παροικίας.

18.000 λίρες Αιγύπτου για να κτιστεί το
μέγαρο σε έκταση 70.400 τετραγωνικών
πήχεων. Το κτίσιμο κράτησε δύο χρόνια
(1907 - 09). Το 1949 προστέθηκε στο
Ζερβουδάκειο Ίδρυμα και 3ος όροφος.
Στην ανατολική πτέρυγα στεγάστηκαν
το Αβερώφειο Γυμνάσιο αγοριών και το
τμήμα Θετικών Επιστημών, το Μουσείο
- δωρεά Γλυμενοπούλου - και η Βιβλιοθήκη (12.000 τόμοι στην αρχή) σε δύο
αίθουσες του ισογείου και σε χώρο που
διαρρυθμίστηκε κατάλληλα με δωρεά Δ.
Ζερμπίνη. Στη δυτική πλευρά εγκαταστάθηκε το Αβερώφειο Γυμνάσιο κοριτσιών, το Ανώτερο Παρθεναγωγείο και η
Σχολή Kοπτικής - Ραπτικής, Αμφιέσεως.
Οι ανάγκες της εκπαίδευσης στο μάθημα
της φυσικής και της χημείας εξυπηρετούνταν από τα εργαστήρια και η άθληση από το κλειστό γυμναστήριο, που κτίστηκε το 1920 και από το κοινοτικό γήπεδo. Το 1916 - 17, η Ε.Κ.Α. διαμόρφωσε
σε αθλητικό γήπεδo, το χώρο που γειτο-
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1

2

1. Πανοραμική λήψη του Κοινοτικού Σταδίου από το Σώτερ.
2. 1961: Η ρίψη που σημείωσε μαθητικό ρεκόρ από το Δ.Ρίππη.
3. 1962: οι σημαιοφόροι Μ.Μουζάκη , Γ.Καραμεσίνης.
4. 1959: Η Ηρώ Αρμενοπούλου σε επιδείξεις στο Δημαρχιακό Στάδιο.
5. Σαλβαγιώτης και Αβερωφείτισσα με την αιγυπτιακή και ελληνική σημαία.
6. 1961: Στο Δημαρχιακό Στάδιο.

3

5

4

6
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1

2

3

1. Οι τελειόφοιτοι του ΄60 του μεικτού
κλασικού, θεατές των αγώνων.
2. Απονομή κυπέλλου στο Χ. Παπαναστα
σίου από τον Πρόεδρο της Ε.Κ.Α.
3. Μαθητές σε οκτάκοπο του ΕΝΟΑ.
4. H επιγραφή του ΕΝΟΑ.
5. Ο ΕΝΟΑ στο Κάιτ Μπέυ.
6. Απονομή κυπέλλου στον Τ. Καραγιάννη.
7. Μαθήτριες σε τετράκοπο του ΕΝΟΑ.

4

5

6

7
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Ο καθηγητής Χημείας Νίκος Γεράκης με μαθητές.

Διδάξαντες και
Διδασκόμενοι
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To Διδακτικό Προσωπικό

γεννήθηκε στη Θράκη. Μαθήτευσε στην

δικαιοδοσίαν, αφορώσαν τηv οργάνω-

Αμπέτειο Σχoλή. Με υποτροφία του

σιν εκάστης σχολής, τηv προς αλλήλας

Γ.Αβέρωφ σπούδασε στην Αθήνα, όπου

εναρμόνισιν τούτων και την γενικήν δι-

και πήρε το διδακτορικό του δίπλωμα.

οικητικήν εποπτείαν του πολυπληθούς

Συμπλήρωσε τις σπουδές του στα Πανε-

διδάσκοντος προσωπικού». Σημειωτέον

πιστήμια Gottingen, Berlin και Marburg.

ότι όταν απελευθερώθηκε από τα ελλη-

Πέθανε το 1941.

νικά στρατεύματα η Ανατολική Θράκη,
ζητήθηκε από τον Γεωργίου να μεταβεί

Ο καθηγητής Balta στην έδρα
Απ. σελ: Ο Γιάννης Τσέπερης
των Αγγλικών.
Ο Κ. Πλάντζος μετά από μάθημα
Αραβικών στη Σαλβάγειο
με άλλον αιγύπτιο καθηγητή
και τον Κλεάνθη.

Στο σημείο αυτό αναφερόμαστε στα

στην Αδριανούπολη προκειμένου να

Από το 1863 ως το 1875 ο Σχολάρχης

όσα ο Δημήτριος Θεοδωράκnς ανέφερε

οργανώσει την εκεί Ελληνική εκπαίδευ-

Τύμπας διετέλεσε διευθυντής των εκ-

στο παροικιακό γεύμα προς τιμήν του

ση, πράγμα που έπραξε ο Γεωργίου με

παιδευτηρίων, που ήσαν εγκατεστημένα

τότε απερχόμενου εκπαιδευτικού, στις

πολύ ένταση πατριωτικής χαράς.

όλα στο κτήριο της Τοσιτσαίας Σχoλής.

21-4-1940. Είπε ο Θεοδωράκnς μεταξύ

Την τριετία 1875 - 78, τη θέση κατείχε ο

άλλων: «Ο εθνικός ευεργέτης Αβέρωφ

Άλλοι που χρημάτισαν γυμνασιάρχες:

Γρηγόριος Βερναρδάκnς, ο γνωστός κα-

όταν δια των παροχών του εξησφάλιζεν

Ο Ιωάννnς Πιζάνης (1920 - 23), ο Γεώρ-

θηγητής - λόγιος.

υλικώς την λειτουργίαν και τηv ανάπτυ-

γιος Γλύπτης (1923 - 36). ο Κωνσταντί-

Από το 1878 γυμνασιάρχης αναλαμβά-

ξιν των Κοινοτικών Σχολείων, εξησφά-

νος Φτυαράς (1936 - 50), ο Μιχαήλ Χα-

νει ο Δnμήτριος Bενετoκλής, μέχρι το

λιζεν εκ παραλλήλου και την πνευμα-

βιαράς (1951 - 54) και ο Ερρίκος Χατζη-

1905. Μαζί του γυμνασιάρχευσε από το

τικήν ταύτων απόδοσιν, όταν διέκρινε

ανέστης (1954 - 64).

1889 ο Παλαιολόγος Γεωργίου, που από

και προώριζε και προπαρεσκεύαζε τον

το 1905 ως το 1920 ήταν μόνος του πια

Παλαιολόγο Γεωργίου δια την ανάληψιν

Στα χρόνια 1933 - 59, γυµνασιάρχης

γυμνασιάρχης.

του πηδαλίου του εκπαιδευτικού σκά-

στο Αβερώφειο Γυµνάσιο Θηλέων και

Από το 1920 ως το 1936, ο Παλαιολό-

φους της Κοινότnτας. Το έργον του Γενι-

διευθύντρια του Ανώτερου Αβερωφεί-

γος Γεωργίου διετέλεσε γενικός διευθυ-

κού Διευθυντού, ως συγκεντρωτικώς το

ου Παρθεναγωγείου ήταν n Aλκμήνη

ντής των Εκπαιδευτηρίων της Ε.Κ.Α.,

διεξήγαγεν ο Γεωργίου, αντεπεκρίνετο

Πετρώνδα,

θέση που δεν κατέλαβε κανείς ύστερα

εις τον θεσμόν των εν Ελλάδι επιθεω-

Διευθύντρια της Αστικής Σχoλής για

από αυτόν. Ο Παλαιολόγος Γεωργίου

ρητών, με ποικίλην άλλην πpόσθετoν

το διάστηµα 1920 - 35 ήταν η Υπατία

το

γένος

Δαµπαλακίδου.

Στάµπα. Από το 1964, που το Αβερώ-

ΑΠΌ ΤΟ 1993 ΜΈΧΡΙ ΣΉΜΕΡΑ

Η προσφορά των πολλών καθηγητών

φειο Γυµνάσιο έγινε µικτό, διευθύνεται

Λυκειάρχες χρημάτισαν οι εξής εκπαι-

που πέρασαν από το Αβερώφειο Γυµνά-

από την Αλίκη Κοκκαλά - Τσέρνoβιτς

δευτικοί:

σιο και μόρφωσαν τόσες γενεές υπήρξε

(γυµνασιαρχεύων για ένα σχολικό έτος ο
αργότερα διευθυντής των εκπαιδευτηρίων Μανσούρας Απόστολος Κουτσούκος).

ΔΙΕΥΘΥΝΤΈΣ ΑΚΌΜΗ
ΔΙΕΤΈΛΕΣΑΝ ΟΙ:
Γ. Ραβάνης, µε απόσπαση από το
Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας για τα
χρόνια 1971 - 74.

Κωνσταντάτου Χριστίνα
Αγριοδήμος Κωνσταντίνος
Ταλιαδούρος Αθανάσιος

πολύ μεγάλη. Περιοριζόμαστε στο να
αναφερθούμε στους πρώτους καθηγητές του περασµένου αιώνα: Δηµήτριος
Bενετοκλής, Παλαιολόγος Γεωργίου και

Σωτηρίου Δέσποινα

Ι. Πιζάνης φιλόλογοι, Στυλιανός Παπα-

Κατσίκης Βασίλειος

δάκης, φυσικοµαθηµατικός, Κ. Παγώ-

Συμεωνίδης Στέφανος

νης. θεολόγος, I. F. Lefor και Ανδρ. Ρό-

Μπάρλας Δημήτριος
Τρουμπούνη Ειρήνη

Ε. Πριώνης, αποσπασµένος, λυκειάρχης

Κωστή Μαρκέλλα Μελίτα

από το 1974 µέχρι το 1975.

Λαγός Ιωάννης

Λ. Σταθάκος, αποσπασµένος, λυκειάρχης από το 1975 µέχρι το 1978.
Ιφιγένεια Στάθη - Αναγνωστoπούλου,

Στην Επαγγελµατική Σχoλή Κοπτικής

µε απόσπαση από την Ελλάδα, λυκει-

Ραπτικής και ύστερα Αµφιέσεως, τη Δι-

άρχης για τα χρόνια 1978 - 79.

εύθυνση ανέλαβε n Aλκµήνη Πεrρώνδα,

Μ. Μαυροµµάτη, αποσπασµένη, λυκει-

σαν διοικητική διευθύντρια, τα χρόνια

άρχης για τα χρόνια 1979 - 80.

1934 - 56. Αργότερα, n Ελ. Κυπριάδου,

Σπ. Κώττης, Αιγυπτιώτης λυκειάρχης,

τεχνική διευθύντρια από 1939 ως το

για τα χρόνια 1980 - 84.

1945, η Έλλη Μυριάνθη, επίσης τεχνική

Την δεκαετία του 80, γυµνασιάρχης

διευθύντρια από το 1947 µέχρι το 1953

χρηµάτισε ο Νικόλας Γεράκης, που ήταν

και στην ίδια θέση η Σ. Στεφανάκn, από

για τα έτη 1984 - 85 λυκειάρχης του

το 1953 ως το 1956 και από το 1956 ως

Αβερωφείου Γυµνασίου - Λυκείου. Κι

τη διάλυσή της σχoλής, συγχρόνως και

έτσι, η Διεύθυνση ξαναγύρισε, ύστερα

τεχνική και διοικητική διευθύντρια.

από 13 χρόνια, σε χέρια Αλεξανδρινού
εκπαιδευτικού.

Διευθυντής στο τµήµα Θετικών Επι-

Από το σχολικό έτος 1985 ως το 1993,

στηµών του Αβερωφείου Γυµνασίου από

το ίδρυµα διευθύνεται από τον απόφοι-

την έναρξη της λειτουργίας του µέχρι τη

το του Αβερωφείου, Μάρκο Ραµό.

λήξη υπήρξε ο Γ. Καρακώστας.

γκης καθηγητές Γαλλικής.
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1

2

1.
2.
3.
4.

Ο Κ. Φτυαράς με τους τελειόφοιτους του 1937.
Ερ. Χατζανέστης και Κ. Φτυαράς.
Καθηγητές με τη διευθύντρια θηλέων Α. Πετρώνδα.
Γ. Καρακώστας, Μ. Παπαστεφάνου, Κ. Σιμώτας, Θ. Γεράκης,
πατήρ Καραγεωργίου, δάσκαλοι Αραβικών, επιστάτης.
5. Ο Μ.Μάρκου στο εργαστήριο Φυσικής.
6. Οι γυμναστές Γ. Λοϊζίδης, Ηρώ Αρμενοπούλου.

3

4

5
6
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Πίνακας Καθηγητών του Αβερωφείου
Α

ΒΑΡΟΥΧΑ ΑΘΗΝΑ

Δ

ΑΒΕΤΣΙΑΝΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΑΛΓΚΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ

ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΓΑΠΙΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

ΒΕΡΓΗ-ΝΕΡΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΔΕΡΒΙΝΙΩΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΑΓΡΙΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΒΕΡΝΙΚΟΥ-ΒΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓ.

ΔΗΜΗΤΡΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΖΙΖΟΓΛΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΣ

ΒΗΧΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ.

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Ε.

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Π.

ΑΜΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν.

Γ

Ε

ΑΜΠΤΕΛ ΑΖΙΖ ΑΜΠΔΕΛ ΣΑΜΑΝΤ

ΓΑΝΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ

ΕΛ ΖΑΥΑΤ

ΑΜΠΕΡ ΖΟΧΝΙ

ΓΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΜΠΤΕΛ ΣΑΜΑΝΤ

ΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Σ.

ΓΕΩΡΓΑΚΗ-ΚΑΤΣΙΚΟΥ Α.

ΑΡΓΕΝΤΗ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΑΚΗ Β.

ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗ Κ.

ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΡΜΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΩ

ΓΙΑΜΝΙΑΔΑΚΗΣ

ΑΡΝΑΒΙΤΟΥ Α.

ΓΙΑΝΝΕΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΤΣΑΛΗΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ-

Θ

ΑΤΤΕΡ ΑΜΠΔΕΛ ΣΑΜΑΝΤ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΣΤΡΟΠΕΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΓΙΑΣΣΙΝ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΥΓΕΡΗΣ Ν.

ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΛΥ ΝΟΥΡ

ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ Ι.
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ζ
ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΟΧΕΡ ΑΒΕΕΡ
ΖΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΑΤΩ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΛΑΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Ι

Β

ΓΛΥΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ε.

ΒΑΒΑ-ΡΑΒΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΓΛΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΒΑΛΣΑΜΗ ΜΑΡΙΑ

ΓΡΥΜΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑ

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΟΥΝΑΡΗΣ Α.

ΙΝΤΡΙΣ

Κ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΜΕΡΟΥ Α.

ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ ΡΟΖ ΜΑΡΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.

ΜΗΛΑΡΑΚΗΣ

ΚΑΛΗΜΕΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΠΑΣΤΡΟΥΔΗ

ΜΗΤΣΟΥ

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΕΛΕΝΗ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

ΚΑΛΚΑΤΖΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΤΑ

ΜΟΝΑ ΣΑΜΠΡΙ

ΚΑΜΕΛ Ν.

ΚΩΤΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΥ
ΜΟΣΧΟΒΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΜΒΑΣΙΝΟΥ-CHOUKRY ΑΝΤΩΝΙΑ
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Λ

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ Κ.

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΟΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ

ΜΟΥΧΑΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΚΑΡΜΑΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΟΪΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΑΚΑΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΚΑΣΣΑΠΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΛΟΜΠΟΓΛΟΥ Ε.

ΜΠΑΡΛΑΣ Δ.

ΚΑΤΣΙΚΟΣ Β.

ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ Ε.

ΜΠΑΡΤΖΗΣ Α.

ΚΑΥΜΕΡΑΚΗ Δ.

ΛΥΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΑΡΤΖΟΥΔΗΣ

ΚΛΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ

ΛΥΣΙΩΤΗΣ ΦΩΤΗΣ

ΜΠΑΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΡΑΤΣΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΛΥΣΣΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΠΕΓΚΟΥ Ι.

ΚΟΛΛΕΚΑ ΙΩΑΝΝΑ

Μ

ΜΠΟΝΤΖΟΡΛΟΥ

ΚΟΛΟΒΟΥΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΜΑΝΔΡΑΓΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ

ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΗ Α.

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΚΟΡΩΝΙΟΥ Σ.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΜΥΛΩΝΑ Ι.

ΚΟΣΜΑ ΕΛΕΝΗ

ΜΑΡΘΙΔΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

Ν

ΚΟΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΑΟΥΜ Κ.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

ΜΑΣΤΟΥΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ Κ.

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΜΑΤΣΙΩΡΗΣ Α.

ΝΑΝΤΙΑ ΣΑΙΝΤ

ΚΟΥΦΑΚΗ Μ.

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΕΑΜΟΝΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΥΠΡΙΩΤΟΥ Ν.

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ Χ.

ΝΕΑΜΟΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Ε.

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΜΑΡΟΥΣΣΩ

ΝΕΒΙΝ ΣΑΜΙ

ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗΣ Σ.

ΚΡΙΚΩΝΗ ΔΡΟΣΣΩ

42

ΝΗΜΑΣ Δ.

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚ.

ΡΕΤΤΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΠΑΠΑΡΔΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΡΙΧΑΝ ΑΜΠΝΤΕΛ ΜΑΧΣΟΥΝΤ

ΝΤΑΡΑΚΗ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΝΤΑΣΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Ν.

ΝΤΟΧΑ ΙΜΠΡΑΧΙΜ

ΠΑΣΤΡΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

Ξ

ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΜΟΣΧΟΣ

ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΞΕΝΑΚΗ Σ.

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΑΥΤΣΙΩΤΗΣ Π.

Ο

ΠΕΓΚΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΠΕΤΡΩΝΔΑ-ΔΑΜΠΑΛΑΚΙΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΛΚΜΗΝΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕΤΡΩΝΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΤΟΥ

ΠΙΣΣΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΙΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ

Π

ΠΛΑΝΤΖΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΛΑΤΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΑΙΔΟΚΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ

ΠΑΛΙΟΥΡΑ Χ.

ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΟΤΣΙΟΥ Α.

ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΡΙΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

Σ
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΑΕΝΤ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΣΑΝΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΑΟΥΣΑΝ
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΣΑΡΡΗ Μ.
ΣΕΡΓΑΚΗ Μ.
ΣΕΡΙΦ ΕΛ ΖΑΓΙΑΤ
ΣΙΜΩΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΚΑΡΒΕΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΣΤΑΘΗ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓ.
ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΣΤΑΣΙΝΟΥΛΙΑ Α.
ΣΤΑΜΠΑ ΥΠΑΤΙΑ
ΣΤΑΥΡΑ Φ.

Ρ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΡΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

ΡΑΛΟΥ
ΡΑΜΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΡΑΜΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΑΝΤΟΥΑΝ

ΣΤΡΑΤΙΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Σ.
ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΦΗΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Φ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

ΦΤΥΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ

ΣΤΕΛΛΑ

ΦΤΥΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΚΗ

ΦΩΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ Δ.

Τ
ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Α.

Χ

ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ-ΣΠΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΧΑΒΑΝΙΔΗΣ Ε.

ΤΑΝΙΟΥΣ ΜΑΡ.

ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑΡΚΙΤΣΟΓΛΟΥ

ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΣΙΡΩΝΗΣ Θ.

ΧΑΡΙΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑΤΑΚΗ Ν.

ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ

ΤΖΑΜΤΖΗΣ

ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ

ΤΖΙΡΑΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΧΤΑΖΗΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΟΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΙΝΟΣ

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΤΟΥΡΤΟΥΛΗ ΑΡΣΙΝΟΗ

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΣ Θ.

ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ Α.

ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΡΟΥΜΠΟΥΝΗ Ε.

ΧΕΜΕΝΤΑ

ΤΣΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΕΜΠΑ ΜΑΓΚΝΤΙ

ΤΣΑΜΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΣΕΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΕΡΝΟΒΙΤΣ ΑΛΙΚΗ

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗΣ Ι.

ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΤΣΙΓΚΟΥΝΗ ΖΩΗ
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΟΥΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Ψ
ΨΑΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΛΑΛΑΙΤΟΥ
ΜΑΣΧΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΤΟΥ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ
ΠΙΣΣΙΑΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Οι παραλήψεις ονομάτων
καθηγητών και λοιπού προσωπικού
οφείλονται στη λήθη του χρόνου.
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1

2

4

5

1. Συγχαρητήριος εναγκαλισμός της βραβευθείσας Μ. Ιωαννίδου
από την Α. Τσέρνοβιτς.
2. Ο Μανώλης Αστροπεκάκης της Φυσικής Αγωγής.
3. Η Ελένη Κωνσταντινίδου-Παστρούδη των Αγγλικών.
4. 1954: Ο καθηγητής Πίκος στην τάξη.
5. Γ. Καρακώστας και Κ. Μοσχόπουλος με μαθητές στο προαύλιο.
6. Η Αλκμήνη Πετρώνδα με μαθήτριες.
7. Ο Κώστας Μοσχόπουλος στην έδρα.
8. Κυριάκος Πλάντζος.
9. Παναγιώτης Γλυτσός.
10. Ν. Γεράκης και Αλ. Βλάχος με μαθητές έξω από το Χημείο.

3

6

7

8

9
10
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ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΈΣ

νία, με υποτροφία της Ελληνικής Κοινό-

Οι πρώτοι καθηγητές και µέχρι περίπου

τητας Αλεξανδρείας «χορηγούντος του

τα χρόνια του μεσοπολέμου, προέρχο-

Χ. Α. Νομικού», όπως γράφει ο Αθα-

νται από την ελλαδική εκπαίδευση και

νάσιος Πολίτης, και πήρε διδακτορικό

το μικρασιατικό χώρο και µε απόσπαση

δίπλωμα στη Φιλοσοφία από το Πανε-

διδάσκουν στο Γυµνάσιο. Στη δεκαετία

πιστήμιο του Tubingen. Επιστρέφοντας

του 1920 διορίζεται σειρά Αιγυπτιωτών

από τη μετεκπαίδευσή του, με ειδικές

εκπαιδευτικών, οι πρώτοι που σπούδα-

γνώσεις πια στα παιδαγωγικά θέματα,

σαν και µετά σταδιοδρόµησαν στην Αλε-

αποφάσισε να εφαρμόσει τις νέες θεω-

ξάνδρεια και γενικότερα στην Αίγυπτο.

ρίες στο σχολείο. Έτσι, συνεργάστηκε
στενά μ’ έναν άλλο αξιόλογο εκπαιδευ-

2

Από τη δεκαετία του 60, όταν n διαρροή

τικό, τον Ε. Πανέτσο και ζήτησε να πει-

της ελληνικής οµογένειας έγινε αισθητή

ραματιστεί στον παιδαγωγικό, κυρίως

και εγκατέλειψαν και οι Αλεξανδρινοί

τoμέα. Τα συμπεράσματά του από τα

εκπαιδευτικοί την πόλη, η ελληνική κυ-

πειράματά του αυτά στη Β’ τάξη του

βέρνηση µερίμνησε ώστε να διοριστούν

γυμνασίου, κατά το σχολικό έτος 1930

µε απόσπαση εκπαιδευτικοί από τον

- 31 κατέδειξαν τον αγώνα του για μια

ελλαδικό χώρο, χωρίς δηλαδή κατ’ ανά-

εκπαίδευση με ευρύτερους ορίζοντες.

γκη να προέρχονται από την οµογένεια,
µε ελάχιστες εξαιρέσεις.

Ο Παπανούτσος ηγήθηκε της κίνησης για
την ίδρυση της Έλληνικής Διδασκαλικής

Αρκετοί εκπαιδευτικοί αυτής της κατη-

Ενώσεως και φρόντισε για την εξύψωση

γορίας δίδαξαν στο Αβερώφειο Γυµνά-

της θέσης του Έλληνα εκπαιδευτικού

σιο. Αξίζει στο σημείο αυτό, να αναφερ-

στην Αίγυπτο. Μέσα στις δραστηριότη-

θούμε στο πέρασμα από την Αλεξάν-

τες του Παπανούτσου συγκαταλέγεται η

δρεια του Ευάγγελου Παπανούτσου,

διοργάνωση του Α’ εν Αιγύπτω Ελληνι-

που υπήρξε έντονο και εντυπωσιακό.

κού Διδασκαλικού Συνεδρίου, που έγινε
με πρωτοβουλία της Ένωσης, υπό την

Ο Ευάγγελος Παπανούτσος δίδαξε φι-

προστασία του γενικού προξένου της

λολογικά μαθήματα στο Αβερώφειο Γυ-

Ελλάδας Π. Σκέφερη και του Προέδρου

μνάσιο, την Αβερώφειο Αστική Σχολή

της Ε.Κ.Α. Μ. Σαλβάγου, σε αίθουσες

και την Εμπορική Σχολή Θηλέων από το

της Τοσιτσαίας Σχoλής στις 14, 15 και

1920 μέχρι το 1931. Στα χρόνια 1924 -

16 Απριλίου 1931. Στο Συνέδριο αυτό

26 πήγε για μετεκπαίδευση στη Γερμα-

πάνω από 50 εκπαιδευτικοί από όλα τα

ελληνικά σχολεία της Αιγύπτου πήραν
μέρος, οι πιο πολλοί με ανακοινώσεις
εκπαιδευτικού περιεχομένου, όπως οι:
Κ. Τσαγκαλάκης: «Αντί κλασικών ημι-

3

γυμνασίων, Εμπορικάς Σχολάς 3ετούς
φοιτήσεως». Γλύπτης: «Επί του προγράμματος του κλασικού Γυμνασίου»,
Ε. Παπανούτσος: «Τα ιστορικά μαθήματα στα Σχολεία της Μέσης Εκπαιδεύσεως», Α. Δαμπαλακίδoυ: «Επί της Μέσης
Παιδείας των Θηλέων» κ.ά.
Σημειώνεται ότι, σημαντικός αριθμός
καθηγητών που διακρίνονταν, μεταξύ αυτών οι: Παπανούτσος, Φτυαράς,
Δαμπαλακίδου - Πετρώνδα, Χατζηανέστης, Καρακώστας, Βήχου, Αργυρούδης
και Γλυτσός έπαιρναν υποτροφία για
μετεκπαίδευση σε ευρωπαϊκές πόλεις,
είτε από την Ε.Κ.Α., είτε από κάποιο
παροικιακό, ατομικό βαλάντιο, ώστε να
μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους στο
σχολείο όταν θα επέστρεφαν.

4

1. Αλκμήνη Πετρώνδα, Ηρώ Αρμενοπούλου.
2. Οι τελειόφοιτοι του τμήματος θετικών
επιστημών ( ΤΘΕ ) του 1960.
3. Ο Μ. Μάρκου με το ΤΘΕ 4 του 1960.
4. Α. Τσέρνοβιτς και Γ. Καμπούρης με μαθητές στην τελετή απολυτηρίων το 65.
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Τη χρονιά αυτή οι Αδελφότητες, που ως

Η καθηµερινή σχολική µαθητική ζωή

γνωστό πλήρωναν στην Ε.Κ.Α. ένα ποσό

στο Αβερώφειο Γυµνάσιο διαγράφηκε

για δίδακτρα µαθητών µε αντίστοιχη κα-

και συνεχίζει να διαγράφεται σε ικανο-

ταγωγή, κατέβαλαν 411 Λίρες Αιγύπτου.

ποιητικές ως πολύ καλές συνθήκες..
Ενδεικτικά παραθέτομε τον αριθμό των
Και αυτό το συμπέρασµα συνάγεται, αν

μαθητών που φοίτησαν το έτος 1958:

συγκρίνω τις συνθήκες αυτές µε ανάµόνο τότε που το περιβάλλον ήταv και-

Αβερώφειο Γυµνάσιο
ΚΛΑΣΙΚΌ ΑΡΡΈΝΩΝ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  398

νούργιο, αλλά ακόµη και σήµερα.

Τμήμα ΘΕΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ. . . . . .  139

Μερικοί αριθµοί δίνουν µια εικόνα για
το σύνολο των µαθητών που φοιτούσαν:

Αβερώφειο Γυµνάσιο
ΚΛΑΣΙΚΌ ΘΗΛΈΩΝ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  361

Το σχολικό έτος 1944 - 45

Ανώτερο ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΊΟ. . . . . . . . . . .  228

λογες στον Ελλαδικό n άλλο χώρο, όχι

Στο Αβερώφειο Γυµνάσιο αρρένων ,
στις 6 τάξεις με 13 τµήµατα που διαθέτει, φοιτούν 411 µαθητές και πληρώ-

KOΠΤΙΚΉ - PΑΠΤΙΚΉ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98
ΣΥΝΟΛΟ

1224

νουν: 42 από αυτούς πλήρη δίδακτρα,
251 µειωµένα και 118 φοιτούν δωρεάν.
Συνολικά η Mέση Eκπαίδευση (Μ.Ε.) της
Στο Γυµνάσιο θηλέων, στις 6 τάξεις µε

Ε.Κ.Α. το 1958 είχε 42 τµήµατα και κατά

8 τµήµατα που διαθέτει, φοιτούν 295

μέσο όρο φοιτούσαν σε κάθε τµήµα 34

µαθήτριες απ’ τις οποίες 15 πληρώνουν

παιδιά. Το διδακτικό προσωπικό της

πλήρη δίδακτρα, 232 µειωµένα και 48

Μ.Ε. της Ε.Κ.Α. ήταv: 14 φιλόλογοι, 6

φοιτούν δωρεάν.

µαθηµατικοί, 6 φυσικοχηµικοί, 27 καθηγητέs και καθηγητέs ξένων γλωσσών,

Στο Ανώτερο που είχε 4 τάξεις µε 5

3 καθηγητές φυσικής αγωγής, 13 καθη-

τµήµατα, φοιτούν 156 µαθήτριες, απ’

γητές άλλων ειδικοτήτων. Υπηρετούσαν

τις οποίες 6 πληρώνουν πλήρη δίδα-

ακόµα 10 επιµελητές και επιµελήτριες

κτρα και 150 µειωµένα.

και 13 επιστάτες.

Στο σύνολο των 862, 63 πληρώνουν

Στη σχολιατρική υπηρεσία υπηρετού-

πλήρη δίδακτρα, 633 µειωµένα και 166

σαν συνολικά 7 γιατροί διαφόρων ει-

φοιτούν δωρεάν.

δικoτήτων.

1

2

3

4
Aπέναντι σελ: Πείραμα στο χημείο.
Ο Γ. Λοϊζίδης με μαθητές στο γήπεδο μπάσκετ.
1. Μοσχόπουλος, Καρακώστας, Χατζηανέστης, Φιλήμονας με
τους τελειοφοίτους ΤΘΕ του ’56.
2. 1954: Μάρκου και Πίκος με μαθητές στην πρωτομαγιάτικη εκδρομή.
3. 1943: Ο καθηγητής Κυριάκος Μαργαριτίδης στον πίνακα.
4. Ν. Γεράκης και Αλ. Βλάχος με μαθητές έξω από το χημείο.
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Πεσόντες Αβερωφείτες στους Εθνικούς Αγώνες
1912-1913

1940-1945

Κούσκος Νικόλαος

Βασιλείου Βασίλειος

Αλεξανδράκης Βασίλειος

Κωνσταντινίδης Χρίστος

Βατιµπέλας Γεώργιος

Αναστασίου Βασίλειος

Κωνσταντινίδης Κων/νος

Βολονάκης Ιωάννης

Αντωνιάδης Ιάσων

Λασκαρίδης Σταύρος

Θεοδωράκης Χαράλαµπος

Αρκαδινός Αναστάσιος

Λετζάκης Γεώργιος

Καρατσάς Κωνσταντίνος

Αρσενιάδης Αδαµάντιος

Λιαρούτσος Νικόλαος

Κοµισσόπουλος Αχιλλεύς

Βατιµπέλας Ιωάννης

Λιβάνιος Ιωάννης

Λαγουδάκης Γεώργιος

Βούργος Δηµήτpιoς

Μανέττας Δηµήτριoς

Μάσχας Αλέξανδρος

Βουρλάκης Κωνσταντίνος

Μανουσάκης Σπυρίδων

Νικολάου Γεώργιος

Γερωνυµάκης Στέφανος

Μαντούκος Κων/νος

Σαούλης Άγγελος

Γιαννετάκης Eµµανoυήλ

Mαυpoυδής Κων/νος

Συρίχας Σωτήpιoς

Γιουλφενδάνης Κωνσταντίνος

Μελισσάς Άγγελος

Φωτίου Κωνσταντίνος

Γόρδιος Ιωάννης

Νικολόπουλος Ευστάθιος

1916-1922

Δημητρίου Νικόλαος

Παλαιoλόγoς Ανδρέας

Δηµητριάδης Mιxαήλ

Διαµαντής Ιωάννης

Παπαγγελής Βασίλειος

Ελευθέρης Κίµων

Δικαίος Αλέξανδρος

Παπαγεωργίου Ιωάννης

Ζαφειρόπουλος Μιλτιάδης

Ευσταθίου Παντελής

Παπαντωνίου Ιωάννης

Καλαφατάς Ιωάννης

Ευσταθόγλου Ευλάµπιος

Περδικάκης Νικόλαος

Καρυδιάς Γεώργιος

Ηλίας Αντώνιος

Σβορώνος Σάββας

Κεφαλάς Αθανάσιος

Ιακώβου Δηµήτpιoς

Στρατής Δηµήτριoς

Κεφαλάς Αντώνιος

Ιωαννίδης Κωνσταντίνος

Στρούβαλης Αλέξανδρος

Κορνάρος Θεόδωρος

Καβουρίδης Άγγελος

Τριανταφύλλου Δηµήτριoς

Λαγουδάκης Φαίδων

Καζούλης Στέφανος

Τσαλδάρης Χαράλαµπος

Νικολαϊδης Παντελής

Καλουτάς Ιωάννης

Τσολάκης Xpήστoς

Παπαδόπουλος Αλέξανδρος

Καραβάτης Νικόλαος

Χαραλάμπους Στυλιανός

Περδικάκης Ευαγόρας

Καραγάτσης Γεώργιος

Χριστοδούλου Σόλων

Πισσάς Παναγιώτης

Καφατζάκης Γεώργιος

Σαµόλης Hpακλής

Καφατζάκης Σπύρος

Πιλαδάκης Γεώργιος

Κουκουτάς Γεώργιος

Το Νοσοκομείο «Θεοχάρης Κότσικας» που έδωσε ξανά ζωή στους τραυματίες του Αλαμέιν.
Πρόσκοποι και οδηγοί σε κατάθεση στεφάνων για τους πεσόντες.
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Η Maθητική Ζωή στο Σχολικό Περιβάλλον

Σηµειώνονται ενδεικτικά µερικοί τίτ-

ονομάστηκε «Έσωτερικό Δελτίο Αβερω-

λοι: Μαθητική Φωνή, Μαθητική Ηχώ,

φείου Γυµνασίoυ». Από το 20ό τεύχος,

Ερµής, Μαθητικός Κάλαµος, Το Περι-

το έντυπο κυκλοφόρησε σε µορφή περι-

οδικό µας κ.ά.

οδικού. Η φιλοδοξία συλλόγου και περιοδικού ήταν να καταστήσει τη μαθητική

Οργανωµένος Σχολικός Σύλλογος, ή κα-

αυτή κοινότητα «έν από τα ανωτέρου

λύτερα εσωσχολικός, µε συµµετοχή στη

πνευµατικού επιπέδου κέντρα της Αλε-

διοίκηση, εκπροσώπων από όλες τις

ξάνδρειας», όπως διαβάζομε σε σχετικό

τάξεις, άρχισε να λειτουργεί ήδη από

άρθρο. Νεότερες αξιόλογες μαθητικές

το 1953, οπότε και εκδόθηκε περιο-

προσπάθειες αποτελούν «ο Φάρος» της

Ο θεσµός των µαθητικών κοινοτήτων

δικό - οργάνο του σχολικού συλλόγου.

Γ’ Γυµνασίου και το «Σχολικό περιοδικό

καθιερώθηκε στα εκπαιδευτήρια της

Από το 1946 κυκλοφορούσε περιοδικό

Αβερωφείου Γυμνασίου», ο «Μαθητικός

Μέσης Eκπαίδευσης της Ελληνικής Κοι-

στο Αβερώφειο Γυµνάσιο, οι «Σχολικοί

Παλμός», πολυγραφηµένα και τα δύο

νότητας Αλεξανδρείας πολύ πριν την

Ρυθµοί» και το «Περιοδικό µας» (1946

τεύχη από το 1977 και εξής.

αντίστοιχη ελλαδική. Οι µαθητές και οι

- 53). Το 1953, που αποτελεί έτος ορό-

μαθήτριες είχαν µάθει µε δηµοκρατική

σηµο για τη μαθητική οργανωµένη ζωή

Το Δεκέμβριο του 1964 ιδρύθηκε μα-

διαδικασία αρχαιρεσιών, συµβουλίων,

στις τάξεις του σχολείου και σ’ όλους

θητική εστία µε την επωνυμία «Αίας»

συνελεύσεων,

διαλόγου,

τους χώρους, τυπωνόταν το «Εσωτερι-

για να θυμίζει ίσως την παλιά αθλητική

κλπ. να ζουν µέσα σε µαθητική οµάδα,

κό Δελτίο τoυ Τµήµατoς Θετικών Επι-

οργάνωση «Αίας». Ο νέος «Αίας» διατη-

µέσα δηλαδή στο σύνολο της τάξης-

στηµών τoυ Αβερωφείου Γυµνασίου».

ρούσε 4 μέρη: φιλολογικό, καλλιτεχνικό,

συζητήσεων,

τµήµατος, καθώς και στο σύνολο του

1949: οι τελειόφοιτοι
του ΤΘΕ στο Χημείο.

αθλητικό και ψυχαγωγικό. Αξιέπαινη

σχολείου. Κάθε τάξη-τμήµα είχε το Δι-

Το πρώτο τεύχος είχε 4 σελίδες και ήταν

κοινή προσπάθεια αγοριών - κοριτσιών

οικητικό Συµβούλιό της, µε αξιόλογη

πολυγραφηµένο. Το 1953 η Γ’ τάξη του

αποτελεί, τέλος, η έκδοση του περιοδι-

για τα µαθητικά µέτρα δραστηριότητα.

Τµήµατος Θετικών Επιστηµών ίδρυσε

κού µε τίτλο «Πρόοδος» το 1944.

Μαζεύονταν χρήµατα και οργανώνονταν

τον «Εσωσχολικό Σύλλογο» και τυπώ-

εκδηλώσεις και τυπώνονταν ή γράφο-

θηκε το φύλλο «Πυρσός». Το 1954 ο

Στα σχολικά παροικιακά πλαίσια, οι

νταν στο χέρι εφηµερίδες του τοίχου.

«Πυρσός» πήρε γενικότερη µορφή και

µαθητικοί σχολικοί σύλλογοι υπήρξαν

φυτώρια και κέντρα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Πάντα µε τη βοήθεια του διδάσκοντος προσωπικού και ιδιαίτερα της
διεύθυνσης, διοργανώθηκαν εκδηλώσεις,
όπως εκθέσεις σχεδίου, ζωγραφικής, βιβλίων, περιοδικών και άλλου τύπου,
φιλοτελισμού, εορτασµοί επετείων κλπ.
Έγιναν διαλέξεις - οµιλίες, συζητήσεις
από µαθητές, καθηγητές και άλλους
πνευµατικούς ανθρώπους της παροικίας, συναυλίες καλλιτεχνών από την Ελλάδα, θεατρικές παραστάσεις κ.ά.
Το σχολικό θέατρο ανθούσε και αυτό
συνεχίζεται μάλλον µε επιτυχία. Το ενδιαφέρον για το θέατρο ξεκίνησε από τα
ίδια τα παιδιά και γρήγορα ξεπέρασε
τα µαθητικά όρια, µε την καθοδήγηση
επαγγελματιών σκηνοθετών ή τις πιο
πολλές φορές καθηγητών ή ακόμα ερασιτεχνών σκηνοθετών.

1958: Μαθητές στην αυλή για τον
εορτασμό εθνικής εορτής.
1943: Με τον Κ.Φτυαρά στην τάξη.
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1

2

3
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

26 Οκτωβρίου 1959: Η πρώτη μεικτή Στ’ Γυμνασίου.
1958: Στη τάξη με τον με τον Χ. Πετρώνδα.
1963: Ο Ε. Χατζηανέστης στην τάξη.
1949: Οι πρώτοι απόφοιτοι του τμήματος θετικών επιστημών.
Οι τελειόφοιτες μαθήτριες του 1962.
Η ΤΘΕ 4 του 1961.
Ο Κ. Πλάντζος με μαθητές στην αυλή.
Το 3ο τμήμα της Στ’ Γυμνασίου με το Μ. Χαβιαρά.

5

6

8
7
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1. Η τάξη του 1959 μετά από πρόβα
θεάτρου με την Κ. Λαλαϊτου.
2. 1943: Το 1ο τμήμα της Στ΄ Γυμνασίου.
3. Οι απόφοιτοι του 1924.
4. Οι τελειόφοιτοι του 1964 του τμήματος
θετικών επιστημών.
5. Απαγγελία ποιήματος από τη Ν. Λου-		
ράντου σε εθνική εορτή.
6. Τελειόφοιτοι του 1968 με την Α. Τσέρνοβιτς στη Xριστουγεννιάτικη εορτή.
7. 1959: Μπροστά στη δανειστική βιβλιο
θήκη της τάξης.

4

5

6

7
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µορφωτικές επισκέψεις σε εργοστάσια,

στο µεταξύ «Βιβλιοθήκη των Σχολείων

οργανισµούς, µουσεία και άλλα πολιτι-

Μ. Εκπαιδεύσεως της Ε.Κ.Α.» είναι η

στικά κέντρα, εκθέσεις κλπ.

σηµερινή Bιβλιoθήκη. Το 1952 στεγάστηκε σε χώρο ευρύτερο, στο ισόγειο

Στις πνευµατικές εκδηλώσεις κατατάσ-

του κτηρίου που έκτισε ο Ζερβουδάκης

σονται και οι µουσικές ακροάσεις που

στο CHAΤΒΥ.

επί πολλά χρόνια διοργάνωναν ο γυµνασιάρχης Κ.Φτυαράς, ο γυµνασιάρχης και

Στην εντoιχισµένη αναµνηστική πλάκα

λυκειάρχης Ε. Χατζηανέστης τα απο-

διαβάζοµε:

γεύµατα του Σαββάτου, µε σκοπό τη µύηση των µαθητών στη µουσική παράδοση.
Κάτι αλησµόνητο για όσους το έζησαν.
Στα πλαίσια της σχολικής επίδοσης των
µαθητών συγκαταλέγονται οι όποιας
µορφής συγκεντρώσεις γονέων, σε συνεργασία µε το διδακτικό δυναµικό
του σχολείου, καθώς και ο τοµέας του
επαγγελµατικού προσανατολισµού. Μια
επoχή µάλιστα η Ε.Κ.Α. διέθετε για το
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

σκοπό αυτό, και ήταν σπάνια η περίπτω-

Η µαθητική ζωή µέσα στο σχολείο είχε

ση, εξειδικευµένο καθηγητή - φιλόλογο,

και άλλες εκδηλώσεις µε πρωτοβουλία

το Γ. Αργυρούδη.

και συνεργασία της Κοινότητας, της Δι-

Πάνω: Η σκηνή του σχολικού
θεάτρου Ιουλίας Σαλβάγου
Aπέναντι σελ: Οι συντελεστές της
έκθεσης ζωγραφικής και σχεδίου
(1963).

εύθυνσης, των καθηγητών, των συλλό-

Η µαθητική ζωή τέλος ήταν στενά δεµέ-

γων. Οι µαθητές έτσι είχαν την ευκαιρία

νη µε τη Βιβλιοθήκη του Αβερωφείου

να εκφραστούν, ψάλλοντας οι µαθήτριες

Γυµνασίου. Αυτή ιδρύθηκε το 1856 με

στον εκκλησιασµό στο Ναό της Αγίας Αι-

απόφαση πενταµελούς επιτρoπής, με

κατερίνης στο τότε Μπενάκειο ορφανο-

την επωνυμία «Αλεξανδρινή Βιβλιο-

τροφείο, απαγγέλλοντας οι µαθητές και

θήκη» και στεγάστηκε στο κτήριο της

µαθήτριες ποιήµατα σε πατριωτικούς

Τοσιτσαίας Σχoλής. Πυρήνας της ήταν

εορτασµούς, είτε παρουσιάζοντας πλού-

η δωρεά των 293 τόµων του Μ. Τoσίτσα

σια προγράµµατα. Ακόµη διοργάνωναν

που έδωσε και χρήµατα. Η συνέχεια αυ-

εκδροµές, είτε κοντινές είτε µακρινές,

τής της Bιβλιoθήκης, που ονοµάστηκε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕIΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΒΙΒΛΙΑ ΕΚ ΔΩΡΕΑΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ
ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΙΣ ΚΑΙ ΕΠIΠΛΩΣΙΣ
ΑΙΘΟΥΣΗΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΕΡΜΠΙΝΗ
ΕΝΕΚΑΙΝΙΑΣΘΗ
ΤΗ 26n ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1950
ΕΠΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΛΙΑΤΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΕΡΜΠΙΝΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΩΝ
ΚΛ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Λ. ΜΠΕΝΑΚΗ,
ΙΩ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ, Γ. ΑΒΕΡΩΦ,
Γ. ΠΗΛΑΒΑΚΗ, Θ. ΦΛΑΣΚΑΚΗ
Ν. ΒΑΛΕΝΤΗ, Α. ΣΑΡΑΤΣΗ
ΚΑΙ ΙΩ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ.
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΑΛΑΤΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Γ. ΓΡΥΠΑΡΗ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
Κ. ΓΑΒΑΛΑ ΚΑΙ Ν. ΚΟΠΕΛΟΥ.
Η ΠΛΑΞ ΑΥΤΗ ΕΝΕΤΟΙΧΙΣΘΗ
ΕΙΣ ΑΝΑΜΝΗΣΙΝ.

Σηµαντικά γνωρίσµατα της Bιβλιοθήκης

α) BΡOΝΤOΛOΓΙO ΣΕΙΣΜOΛOΓΙO

η επένδυση της µε έπιπλα κατάλληλα

β) ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΧΡΟΝΩΝ και

και µε άλλα εξαρτήµατα για τη βιβλι-

γ) Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

οθηκονοµία, καρτελoθήκες κ.ά. Είναι

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.

κρίμα που σήµερα δεν λειτουργεί σχεδόν καθόλου, βιβλιοθήκη που στη δε-

Το Αβερώφειο Γυµνάσιο διέθετε και

καετία του 50 διέθετε παλιές αξιόλογες

μάλλον υπάρχει ακόμα, μουσείο αρχαι-

εκδόσεις, πολύτιµες εκδόσεις κλασικών

ολογίας και νοµισµατολογίας, καθώς

αρχαίων συγγραφέων, πλούσια συλ-

και ένα φυσικής ιστορίας του ζωικού

λογή λεξικών, εγκυκλοπαιδειών, την

και φυτικού κόσµου.

Patrologia του Migne, περιοδικά, εφηµερίδες, βιβλία δυσεύρετα σχετικά με την

Στην εντοιχισμένη πλάκα του µουσείου

ιστορία των Eλλήνων στην Αίγυπτο, ξε-

διαβάζοµε:

νόγλωσση λογοτεχνία, φιλολογικά και
ιστορικά έργα κ.λπ.
Μέσα στα τόσα πολύτιµα υπήρχε και
η Χάρτα του Pήγα Φεραίου. Η Bιβλιοθήκη κατείχε και κατέχει ακόμα χειρόγραφους κώδικες χάρτινους. Αναφέρομε χαρακτηριστικά κώδικα με την
επιγραφή «Χρονικά ήγoυν χρονογραφία του νησίου της Κύπρου αρχίζοντας

ΈΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
APXAIOΛOΓlKON ΜΟΥΣΕΙΟΝ
ΔΩΡΕΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΠΡΟΞΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (1869)
Η ΠΛΑΞ ΑΥΤΗ ΕΝΕΤΟΙΧΙΣΘΗ
ΕΙΣ ΑΝΑΜΝΗΣΙΝ ΤΗ 31-3-1952
ΕΠΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ. ΖΕΡΜΠIΝΗ

πρωθυπουργό της Ελλάδας, ο οποί-

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΚΛ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΡΙΣΤ. ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΩΝ
Γ. ΑΒΕΡΩΦ, Λ. ΜΠΕΝΑΚΗ, ΑΛ. ΣΑΡΑΤΣΗ
Ν.ΒΑΛΕΝΤΗ, Γ.ΠΗΛΑΒΑΚΗ
ΙΩ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ, ΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ,
Ν. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

ος είχε δηµoσιεύσει σχετική µελέτη το

Η ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΣΑ

από τον καιρό του Νώε εις τους 1572»,
που είχε επισηµανθεί το 1913 από το
Σπ. Λάµπρο, φιλόλογο-ιστορικό και

1916 στο περιοδικό που τύπωνε το
«ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΟΝΑ».
Κατά το Λάµπρο, ο κώδικας είχε 154
φύλλα. Σήμερα δεν υπάρχει πια. Υφίστανται σήµερα οι εξής τρεις κώδικες:
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1. 1957: Από το πατριωτικό μονόπρακτο «Φλογισμένο Νησί».
2. 1963: Θεατρική συνεργασία τελειόφοιτων Αβερωφείου και Σαλβαγείου Σχολής.
3. Οι συντελεστές της 1ης κωμωδίας που ανέβασαν οι «Αλεξανδρινοί ερασιτέχνες»
Ο θίασος που συγκρότησαν οι απόφοιτοι του Αβερωφείου το 1960.
4. 1951: Πρόγραμμα από την «Ιφιγένεια εν Ταύροις» που ανέβασε
το Γυμνάσιο θηλέων το 1951.
5. 1963: Από την έκθεση ζωγραφικής και σχεδίου.
6. Από κωμωδία των «Αλεξανδρινών ερασιτεχνών».
7. 1962: Οι συντελεστές της μαθητικής παράστασης «Οι βουρκόλακες».
8. 1959: Από την κωμωδία «Ευτυχώς τρελάθηκα».
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1947: Οι συντελεστές της παράστασης «Μπλόκ C».
1961: Από τη δεξίωση της σχολικής έκθεσης ζωγραφικής και φιλοτελισμού.
1963: Από την έκθεση ζωγραφικής.
Από Χριστουγεννιάτικο εορτασμό θηλέων στο μεσοπόλεμο.
1961: Όλοι οι συντελεστές της επιθεώρησης «Μοντέρνα Κοινωνία»
με το ζεύγος Χατζηανέστη.
6. 1962: «Το Μυστικό της κοντέσας Βαλέραινας».
7. 1959: Πρόγραμμα της κωμωδίας «Ο Τζώνης από τη Μασαχουσέτη».
8. Από Χριστουγεννιάτικη εορτή με την Α. Τσέρνοβιτς.
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1961: Σχολική έκθεση ζωγραφικής.
«Μειδιάστε παρακαλώ» από τους απόφοιτους «Αλεξανδρινοί ερασιτέχνες.»
1961: Σχολική έκθεση φιλοτελισμού.
1959: «Ευτυχώς τρελάθηκα».
1962: Ο σκηνοθέτης-καθηγητής Καρματζός και οι συντελεστές
του μυστικού της κοντέσας Βαλέραινας.
1973: Από τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.
1957: Στο διάλειμμα της κωμωδίας «Ένας βλάκας και μισός».
1957: Πρόγραμμα πατριωτικού μονόπρακτου.
1962: Όλοι οι συντελεστές του «Το μυστικό της κοντέσας Βαλέραινας».
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Διδασκαλία και Διαπαιδαγώγηση

Χαρακτηριστικό γνώρισμα του Αβερω-

άρχισε να μεριμνά ουσιαστικά για την

φείου Γυμνασίου ήταν πάντοτε το γε-

εκμάθηση της Αραβικής στην Ελληνική

γονός πως έπρεπε να ακολουθείται το

εκπαίδευση.

πρόγραμμα και του Ελληνικού και του
Αιγυπτιακού Υπουργείου Παιδείας.

Ενδεικτικά αναφέρομε τα αποτελέσματα των εξετάσεων των μαθητών μας την

Αυτό ήταν κατορθωτό σε μεγάλο βαθμό

πρώτη χρονιά, δηλαδή το Μάρτιο 1961:

και ήταν αυτό ακριβώς που του έδινε

για την απόκτηση του πτυχίου του

την αίγλη που έχει, δημιουργούσε όμως

προπαρασκευαστικού κύκλου σπουδών

παράλληλα και ένα σωρό προβλήματα

προσήλθαν 227 μαθητές και μαθήτριες

στην Ε.Κ.Α., στη Διεύθυνση, στο διδακτι-

των Ε’ και ΣΤ’ του κλασικού, Θ3 και Θ4

κό προσωπικό και στους μαθητές, που

και πέτυχαν σε ποσοστό 83,5%. Για το

μάλλον αγόγγυστα δέχονταν τα πολλά

απολυτήριο δημοτικής εκπαίδευσης δι-

μαθήματα και τις πιο πολλές υποχρεώ-

αγωνίστηκαν 186 μαθητές και μαθήτρι-

σεις. Η Αραβική γλώσσα και η διδασκα-

ες και πέτυχαν σε ποσοστό 83%.

λία της αποτέλεσε μόνιμη φροντίδα της
Ε.Κ.Α. Άρχισε να διδάσκεται συστημα-

Είναι ανάγκη να τονιστεί πως το Αβε-

τικά στις τάξεις του Γυμνασίου το 1924.

ρώφειο Γυμνάσιο ήταν χώρος συστη-

Από τον Ιανουάριο του 1958, οι ώρες

ματικής διδασκαλίας ξένων γλωσσών.

διδασκαλίας της Αραβικής αυξήθηκαν

Διδάσκονταν στο κύριο σώμα των σχολι-

σε 8 την εβδομάδα. Από τον Οκτώβριο

κών μαθημάτων η αγγλική και η γαλλι-

του 1959 έγιναν 11 για τις δύο πρώτες

κή. Παράλληλα όμως, φροντιστηριακά,

τάξεις και 10 για τις υπόλοιπες.

διδασκόταν η γαλλική γλώσσα, για την
απόκτηση από την Αlliαnce Française

Το 1961 διορίστηκε αραβοδιδάσκα-

του Diplôme de Langue Française και του

λος Αιγυπτιακής υπηκοότητας σε θέση

Diplôme Superieur. Για την ενθάρρυν-

υποδιευθυντή. Το Αιγυπτιακό κράτος

ση των μαθητών, η Αlliαnce Française

διοργάνωνε διαγωνισμούς απαγγελίας
γαλλικών ποιημάτων με απονομή βραβείων στις καλύτερες απαγγελίες. Στο
Ανώτερο Παρθεναγωγείο διδασκόταν η
αγγλική γλώσσα 10 ώρες τη βδομάδα, η
αγγλική αλληλογραφία και λογιστική,
καθώς και η δακτυλoγραφία στα αγγλικά και η στενογραφία.
Από το Φεβρουάριο του 1965, που το
σχολείο χωρίστηκε σε γυμνάσιο και λύκειο, τροποποιήθηκε η ύλη διδασκαλίας με βάση νέο αναλυτικό πρόγραμμα.
Το 1967 - 68 έγινε πάλι ενοποίηση του
γυμνασίου και χωρίστηκε σε κατώτερο
και σε ανώτερο κύκλο. Τέλος, από το
1974 και πάλι καθιερώθηκε ο χωρισμός
σε γυμνάσιο και λύκειο.
Σε ότι αφορά την καλλιέργεια και εκγύμναση του σώματος την αντίστοιχη αρετή του, αλλά και την ανθρώπινη υγεία,
είναι πολύ ενδιαφέρον να βλέπει κανείς,
πώς με πενιχρά μέσα οι νέοι της Αλεξάνδρειας την παλιά εποχή γυμνάζονταν.

Aπέναντι σελ: Αναμνηστική φωτογραφία από τα Χριστούγεννα του ΄61
με τους Σιμώττα και Πλουμίδη.
Αναμνηστική φωτογραφία στην είσοδο του σχολείου (1970).
Πάνω: Ε΄ Γυμνασίου. Ο πρώτος πειραματισμός μεικτού τμήματος (1939).
Kάτω: Τμήμα Θετικών Επιστημών με τον καθηγητή Μάρκου (1955).
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1. Τελειόφοιτοι του ΤΘΕ 1960.
2. Οι τελειόφοιτες του 1954: διακρίνεται
στο βάθος ο καθηγητής Αραβικών
Άλυ Νουρ.
3. Φεβρουάριος 1962: στη μαρμάρινη σκάλα με τους Τσέρνοβιτς, Δημητριάδη,
Γιαννακοπούλου και Πλουμίδη.
4. Τελειόφοιτοι του ’68 με τον Θ. Μπούσουλα.
5. Σημαιοφόρος των τελειόφοιτων του 1970.
6. Η τάξη του 1945 σε κάποια έξοδό τους.
7. Απόφοιτοι του ’61 στην έξοδο του σχολείου.
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1956 : Αβερωφείτες επί όνων στο Μαριούτ.
Από την εκδρομή των τελειοφοίτων του 56 στο Κάιρο.
1957: Στο παλάτι της Μοντάζας.
1961: Τα κορίτσια αναρριχώμενα στη Πυραμίδα του Χέοπα.
1956: Γεύμα και ξεκούραση στη σκιά των δένδρων του Μαριούτ.
Άλλη μια ξένοιαστη εκδρομή.
1958: Η Ε. Ζηγοροπούλου σε ημερήσια εκδρομή στη Μοντάζα.
1964: Με το ζεύγος Χατζηανέστη-Ζηγοροπούλου στο Μαριούτ.
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Δεκαετία του 60, λίγο πριν την ακαδημαϊκή ζωή.
Πολλά τα ξέγνοιαστα πάρτι, με λίγο βερμούτ, αρκετό φλέρτ και πολύ χορό.
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Ο Σχολικός Αθλητισμός στο Αβερώφειο
1
3

βου, συναντήσεις ποδοσφαίρου, µπάσκετ, βόλλεϋ και άλλων αθληµάτων,
σχολικές γυµναστικές επιδείξεις, πότε
εκεί και πότε στο δηµαρχιακό στάδιο,
όταν αυτό άρχισε να λειτουργεί. Το 1911
οργανώθηκαν οι πρώτοι διεθνείς σχολικοί αγώνες µε τη συμπαράσταση του
Οµίλου Φιλάθλων Αλεξανδρείας.

Ο

2

αναπτύχθη-

Το 1916 - 17, επιστρώθηκε κατάλληλα

κε μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Στα

σχολικός

αθλητισµός

το ελεύθερο σχετικά ως τότε γήπεδο του

τέλη του 1890 ιδρύθηκαν ο «Αίας» και

Chatby και αποκτήθηκε το θαυµάσιο για

η «Ομόνοια», οι δύο σχολικοί σύλλογοι,

την εnoχή του γήπεδο των αθλοπαιδιών.

που το 1900 συγχωνεύτηκαν, µε πρόε-

Η σουηδική και η ενόργανη γυµναστική

δρο το γνωστό λόγιο Κ. Ν. Κωνσταντινί-

βρήκαν την εφαρµογή τους στο κλειστό

δη. Μαθητές τότε πήγαιναν στη συνοικία

γυµναστήριο, που άρχισε να λειτουργεί

Ρaolino του Μωχάρεµ Μπέη και έπαιζαν

το 1920. Η απόδοση των αθλουµένων

ποδόσφαιρο και κρίκετ. Από το 1904, ο

µαθητών στα σχολεία υπήρξε αρκετά

«Αίας» δραστηριοποιήθηκε εντονότερα

ικανοποιητική.

υπό τη διεύθυνση των Βενετοκλή και
Παλαιολόγου Γεωργίου.

Οι

Το 1906 - 07 αποκτήθηκε το γήπεδο στο

µε πρώτους την Aθλητική Ένωση Eλλή-

CHATBY, και σ’ αυτό, ακόμα πριν καν

νων Αλεξανδρείας (Α.Ε.Ε.Α), το Ναυτικό

ολοκληρωθεί,

προπονήσεις

Όµιλο και τον Όµιλο Ιµπραηµίας, ανέ-

ακόμα και σε ώρες εκτός µαθηµάτων.

δειξαν πρωταθλητές και πρωταθλήτρι-

Έτσι, μέσα στα πλαίσια του σχολικού

ες, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία

αθλητισµού οργανώθηκαν αγώνες στί-

σε πολλούς να αθληθούν.

αθλητικοί

εξωσχολικοί

σύλλογοι

στην αρχή λίγοι, αργότερα όµως πολλοί,

γίνονταν

4
5

1.
2.
3.
4.
5.

Κοινή φωτογράφηση αθλητών Σαλβαγείου και Αβερωφείου.
Επιδείξεις θηλέων το 1968.
1960: Η ομάδα διελκυστίνδας του Αβερωφείου.
1963: Αθλητές του Αίαντα από το Αβερώφειο και τη Σαλβάγειο.
Επιδείξεις αρρένων το 1961.
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1. 1961: Μπροστά στον Ι. Πατμανίδη
ο αθλητικός όρκος από τον Τ. Καραγιάννη.
2. 1924: Στο Δημαρχιακό Στάδιο.
3. Η είσοδος της Ελληνικής Αθλητικής Ένωσης.
4. 1937: Παίκτες ποδοσφαιρικής ομάδας.
5. Πρόγραμμα σχολικών αγώνων.
6. 1963: Σε δρόμο μέσης απόστασης.
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Τα Ανθεστήρια στην Ελληνική Κοινότητα
Αλεξανδρείας, τη δεκαετία του ’50
Η παροικία εκφραζόταν μέσα από
την προβολή της δράσης της και μέσα
από συλλόγους και επιχειρήσεις, υπό
τύπον διαφήμισης, πάνω σε στολισμένα άρματα (μηχανοκίνητα). Τα άρματα θύμιζαν, μαζί με τις στολές όσων
επέβαιναν, τα λουλούδια, επιγραφές
και διάφορα στολίδια, διαφορετικά για
κάθε θέμα, τα αρχαία αθηναϊκά «ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΑ».
Στη διάρκειά τους οι παρευρισκόμενοι πάροικοι και άλλοι διασκέδαζαν
μέχρι πέρα από τα μεσάνυχτα. Ένας
από τους σκοπούς του θεσμού υπήρξε και η ενίσχυση των υποτροφιών
της Κοινότητας, καθώς και της βράβευσης
Η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας,

μαθητών και μαθητριών στο

τέλος του σχολικού έτους.

πρώτη και η μόνη, θέσπισε τα «ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΑ» και τα συντήρησε μέχρι

Οι υποτροφίες παρέχονταν σε όσους

τη συρρίκνωση της δραστηριότητάς της.

και όσες συνέχιζαν σπουδές στην Αί-

Επρόκειτο για μια καθαρά πολιτιστι-

γυπτο, στην Ελλάδα και αλλού. Και με

κή εκδήλωση που διεξαγόταν στο κοι-

αυτό το σκοπό η Κοινότητα απέβαινε

νοτικό γήπεδο του CHATBY.

ωφέλιμη στους παροίκους της.

80

Αποφοιτήσαντες
του Αβερωφείου
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Η Προσφορά του Αβερωφείου
στους Απόδημους Έλληνες
Μερικοί από το επιστηµονικό δυναµι-

School, Sacre Coeur, Mère De Dieu, Don

κό άνοιξαν φτερά και πέταξαν σε πα-

Bosco. Το Αβερώφειο στεκόταν πάντα

γκόσµιους ορίζοντες. Ανέκαθεν αλλά

σε αρκετά ψnλό επίπεδο και συγκρινό-

και σήµερα, στελέχη της κοινωνικής

ταν άνετα µε όλα αυτά.

ζωής πολλών χωρών της γης προέρχο-

Η προσφορά του Αβερωφείου Γυµνα-

νται από τις τάξεις του Αβερωφείου

Μερικοί αριθµοί είναι ενδεικτικοί, αν

Γυµνασίου. Η σημερινή πραγματικότη-

όχι αποδεικτικοί της προτίμησης του

τα στον Ελλαδικό χώρο είναι ένα πρώτο

Αβερωφείου έναντι των υπολοίπων σχο-

παράδειγμα αυτού του στοιχείου.

λών: Το 1912 - 13 επί συνόλου 11.000

σίου προς το κοινωνικό σύνολο υπήρξε

Ελληνόπουλων, φοίτnσαν σε 46 ελληνι-

αναµφισβήτητα µεγάλη, ανυπολόγιστη.

Το Αβερώφειο σχολείο είχε να συναγω-

κά σχολεία 8.049 μαθητές (4.749 αγόρια

Όσο σημαντική υπήρξε για την ομογένεια

νιστεί µε άλλα Ελληνικά σχολεία στην

και 3.428 κορίτσια), ενώ σε ξενόφωνα

η ίδρυση Επαγγελµατικής και Εµπορικής

Αλεξάνδρεια, αλλά και σ’ όλη την Αίγυ-

σχολεία 2.951 (1.605 αγόρια και 1.346

Σχολής, με σκοπό την προώθηση των νέων

πτο, όπως το Πατριαρχικό σχολείο «Φώ-

κορίτσια). Σημειωτέον ότι, επί συνόλου

σε πρακτικά θέµατα εµπορίου, βιοµηχα-

τιος ο Α΄», του Γκίκα, του Λαγκάνη, της

μαθητών 8.177 που φοίτησαν το σχολικό

νίας και γενικότερα της οικονομίας στην

Σιµώτα, την Αµπέτειο στο Κάιρο, τα

αυτό έτος στα 46 αυτά σχολεία, οι 128

Αίγυπτο, άλλο τόσο υπήρξε σηµαντική η

γυµνάσια Μανσούρας, Πορτ - Σάιτ, Σου-

υπήρξαν παιδιά άλλων υπηκοοτήτων.

λειτουργία σχολείου µέσης εκπαίδευσης

έζ, Ζαγαζίκ, Τάντας.

Λίγο πιο πίσω χρονικά, το 1907 - 08, επί

κλασικής και πρακτικής κατεύθυνσης.
Απόδειξη αυτού είναι το γεγονός ότι

συνόλου 7.930 Ελληνόπουλων, φοίτησαν
Ακόµη είχε να συναγωνιστεί με σχολεία

5.693 απ΄αυτά σε ελληνικά σχολεία και

απόφοιτοι του σχολείου έγιναν αργό-

άλλων µειoνoτήτων της Αιγύπτου, χω-

2.237 σε ξένα.

ιατρoί,

ρών µε µεγαλύτερη ασφαλώς εκπαιδευ-

αρχιτέκτονες και πολιτικοί µηχανικοί,

τική παράδοση από την ελληνική. Ανα-

Συµπεραίνεται από τους πιο πάνω αριθ-

άριστης επιστηµoνικής κατάρτισης, πολ-

φέρονται χαρακτηριστικά τα κολέγια

μούς ότι τα Ελληνόπουλα στη µεγάλη

λοί από τους οποίους έθεσαν και τις βά-

και λύκεια Saint Marc, Lycée Français,

τους πλειοψηφία συνέρρεαν στα ελλη-

σεις στη διοίκηση και τη λειτουργία των

Sainte Catherine, Sainte Jeanne, Antide,

νικά σχολεία. Λίγα ήσαν αυτά που για

ιδρυµάτων της Κοινότητας.

Victoria College, English School, Scotch

διάφορους λόγους προτιµούσαν τα ξένα..

τερα

εκπαιδευτικοί,

νοµικοί,

2

1

3

1. Η Βιβλιοθήκη του Ζερβουδακείου.
2. Τα θρανία στο εργαστήριο φυσικής.
3. 1992: Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο Αβερώφειο
με τον Λυκειάρχη Μ. Ραμό, τον Μακαριστό Παρθένιο, τον Πρόεδρο
της Κοινότητας Σ. Ταμβάκη και τον Πρόξενο της Ελλάδος.
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Αριθμός Αποφοιτησάντων κατ’ Έτος

ΕΤΟΣ

ΑΡΡΕΝΑ

ΘΗΛΕΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΟΣ

1890

7		

7

1910

1891

7		

7

1911

1892

9		

9

1893
1894
1895

7		
13		
7		

ΑΡΡΕΝΑ

ΘΗΛΕΑ

ΣΥΝΟΛΟ

7		

ΕΤΟΣ

ΑΡΡΕΝΑ

ΘΗΛΕΑ

ΣΥΝΟΛΟ

7

1930

44		

44

16		

16

1931

47		

47

1912

15		

15

1932

67		

67

7

1913

17		

17

1933

70

1

71

13

1914

19		

19

1934

49

30

79

7

1915

20		

20

1935

53

8

61
74

1896

10		

10

1916

34		

34

1936

46

28

1897

12		

12

1917

21		

21

1937

26

47

73

1898

7		

7

1918

48

49

1938

50

57

107

1899

8		

8

1919

52		

52

1939

92

69

161

1

1900

12		

12

1920

39		

39

1940

61

50

111

1901

11		

11

1921

65

66

1941

48

83

131

1902

12		

12

1922

38		

38

1942

53

69

122

1903

12		

12

1923

54		

54

1943

46

49

95

5

1924

44		

44

1944

47

62

109

1904
1905
1906

5		
8		
10		

1

8

1925

58		

58

1945

52

61

113

10

1926

53		

53

1946

63

78

141

1907

9		

9

1927

48		

48

1947

45

77

122

1908

9		

9

1928

38		

38

1948

40

104

144

1909

9		

9

1829

49		

49

1949

59

85

144

ΕΤΟΣ

ΑΡΡΕΝΑ

ΘΗΛΕΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΟΣ

ΑΡΡΕΝΑ

ΘΗΛΕΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΟΣ

ΑΡΡΕΝΑ

ΘΗΛΕΑ

ΣΥΝΟΛΟ

1950

59

71

130

1970

12

18

30

1990

7

4

11

1951

77

68

145

1971

15

12

27

1991

1

3

4

1952

68

60

128

1972

11

10

21

1992

6

1

7

1953

70

63

133

1973

12

13

25

1993

4

4

8

1954

46

66

112

1974

15

18

33

1994

6

1

7

1955

59

66

125

1975

14

11

25

1995

3

-

3

1956

63

76

139

1976

8

18

26

1996

3

4

7

1957

43

70

113

1977

12

13

25

1997

5

3

8

1958

49

67

116

1978

8

13

21

1998

4

3

7

1959

39

69

108

1979

9

12

21

1999

7

2

9

1960

47

48

95

1980

8

8

16

2000

-

3

3

1961

45

52

97

1981

12

6

18

2001

4

3

7

1962

61

36

97

1982

6

8

14

2002

3

3

6

1963

63

32

95

1983

9

4

13

2003

4

1

5

1964

52

39

87

1984

11

9

20

2004

3

5

8

1965

58

43

101

1985

6

4

10

2005

-

2

2

1966

45

30

75

1986

4

7

11

2006

2

-

2

1967

27

27

54

1987

10

6

16

2007

2

2

4

1968

22

22

44

1988

5

6

11

2008

1

1

2

1969

14

9

23

1989

2

4

6

2009

2

2

4
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Tο Αβερώφειο
Σήμερα
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Στο Αβερώφειο το Έτος 2009

ΦΟΊΤΗΣΑΝ
Στην Α’ Γυμνασίου

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΝΙΚΌΛΑΟΣ
ΚΛΑΔΑΚΗ ΣΟΦΊΑ
ΝΤΟΚΟΎΤΣΗ ΝΕΚΤΑΡΊΑ
ΡΑΦΑΤ ΜΟΧΑΜΕΝΤ
ΣΟΥΚΡΙ ΝΙΒΙΝ
Στη B’ Γυμνασίου

ΚΛΑΔΆΚΗΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ
ΝΑΟΎΜ ΗΛΈΚΤΡΑ
ΣΙΜΑ
Στη Γ’ Γυμνασίου

ΑΛΣΆΜΑ ΓΙΆΡΑ
ΑΤΈΓΙΑ ΧΆΜΕΤ
ΚΑΛΟΓΕΡΊΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΦΟΊΤΗΣΑΝ

ΚΑΡΥΔΙΆ ΧΡΙΣΤΊΝΑ

ΒΑΣΜΑΤΖΊΔΟΥ ΧΡΙΣΤΊΝΑ

ΚΌΝΤΗΣ ΦΏΤΗΣ

ΛΑΓΟΎ ΕΙΡΉΝΗ

ΛΑΓΟΎ ΜΑΡΊΑ

ΜΑΡΜΑΡΆΣ ΑΝΔΡΈΑΣ

ΜΑΤΘΑΊΟΥ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ

ΟΎΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΆΔΗΣ ΣΆΝΤΡΟ

ΠΑΠΑΡΔΈΛΑ ΕΙΡΉΝΗ

ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΑΧΊΡ ΜΟΧΆΜΕΝΤ

Στην Α’ Λυκείου

ΓΕΝΙΑΤΑΚΗ ΚΩΣΤΟΎΛΑ
ΕΛ ΑΖΆΜΠ ΙΩΣΉΦ
ΚΆΜΕΛ ΝΤΑΝΙΈΛ
ΚΛΑΔΆΚΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ
ΚΌΠΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΌΣ
ΜΑΡΜΑΡΆ ΑΛΈΞΙΑ
ΠΟΘΟΥΛΆΚΗΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ
ΣΚΑΜΒΟΎΓΕΡΑ ΜΑΡΊΑ
Στη Β’ Λυκείου

ΑΛ-ΣΕΧ ΣΑΊΝΤΑ
ΚΆΜΕΛ ΜΠΙΣΌΙ
ΚΑΡΥΔΙΆΣ ΠΑΎΛΟΣ
ΟΎΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΆΔΗ ΖΩΉ
ΧΊΛΝΤΕΓΚΑΡΝΤ
Στη Γ’ Λυκείου

ΒΑΣΜΑΤΖΊΔΟΥ ΧΡΙΣΤΊΝΑ
ΛΑΓΟΎ ΕΙΡΉΝΗ
ΜΑΡΜΑΡΆΣ ΑΝΔΡΈΑΣ
ΟΎΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΆΔΗΣ ΣΆΝΤΡΟ
ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ

TΗ ΣΧΟΛΙΚΉ ΧΡΟΝΙΆ
2008 – 2009
ΣΤΟ ΑΒΕΡΩΦΕΙΟ ΔΊΔΑΞΑΝ

ΛΑΓΌΣ ΙΩΆΝΝΗΣ
Φ. Αγωγής (Λυκειάρχης)
ΠΑΠΑΡΔΈΛΑΣ ΑΝΔΡΈΑΣ
Θεολόγος
ΑΥΓΈΡΗΣ ΝΑΠΟΛΈΩΝ
Φιλόλογος
ΔΑΛΓΚΊΤΣΗ ΕΛΈΝΗ
Φιλόλογος
ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΊΔΗΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ
Φιλόλογος
ΜΑΝΟΎΣΟΣ ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ
Φιλόλογος
ΚΩΣΤΉ ΜΕΛΊΤΑ
Μαθηματικός
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΎΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΆ
Μαθηματικός
ΠΟΛΥΜΕΡΌΠΟΥΛΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ
Χημικός
ΜΑΣΤΟΥΡΊΔΗ ΓΕΩΡΓΊΑ
Βιολόγος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΥ ΌΛΓΑ
Πληροφορικής
ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΉ ΓΕΩΡΓΊΑ
Γαλλικής
ΣΤΈΛΙΟΣ ΘΩΜΆΣ
Φ. Αγωγής
ΚΟΛΟΚΟΤΡΏΝΗ ΔΈΣΠΟΙΝΑ
Αγγλικής

Διδασκόμενοι και διδάσκοντες
τον Οκτώβριο του 2009.
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7
5

2
6

9

3
2

4

1. ΣΤΗ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΕΙΝΑΙ: 1. Ξενώνες και Μαγειρείο. 2. Θέατρο Ιουλίας Σαλβάγου. 3. Αβερώφειο
Γυμνάσιο-Λυκειο. 4. Γραφεία Κοινότητας. 5. Κλειστό Γυμναστήριο. 6. Σαλβάγειος Δημοτική (πρώην εμπορική σχολή). 7. Γεν. Προξενείο
της Ελλάδος (Πρώην Μπενάκειο Ορφανοτροφείο). 8. Το Στάδιο της Ελληνικής Κοινότητας.
2. Το ανακαινισμένο εργαστήριο.
3. Το ανακαινισμένο κλειστό Γυμναστήριο.
4. Η Εσωτερική πλευρά του Ζερβουδακείου στην ανακαίνιση.
5. Ο κάθετος διάδρομος του Ισογείου.

5
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2
1

3

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ο Ανδριάντας του Γεωργίου Αβέρωφ στο Πατριαρχικό Μέγαρο (πρώην Τοσιτσαία Σχολή).
2008 : Η Α.Θ.Μ. ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος Β΄ με τους μαθητές του Αβερωφείου.
Η Α.Θ.Μ. ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος Β΄ με τους καθηγητές του Αβερωφείου (2008).
Δημοτικοί χοροί στην αυλή σε Εθνική εορτή.
Μαθητές δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης στο στάδιο του Σώτερ.
Μετά από εκδήλωση στη Προξενική κατοικία με τον Πατριάρχη μας και τον Διακοφωτάκη.
Το χορευτικό συγκρότημα του Μετσόβου κατά την επίσκεψή του το 1999 στο Αβερώφειο.
Η Α.Θ.Μ. ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος Β΄ με τους μαθητές του Αβερωφείου
στο γραφείο του (2009).

6

5

7

8
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1

3
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Από τη συνάντηση της τάξης του ‘60 για τα 30 χρόνια από την αποφοίτησή τους (1990).
Οι ποδοσφαιρικές ομάδες παλαιμάχων Σαλβαγείου και Αβερωφείου (1997).
Απόφοιτοι του 1964 συναντήθηκαν στα 150 χρόνια της Ε.Κ.Α. το 1993.
Το ΔΣ του ΣΑΑΣΑ στα αποκαλυπτήρια της στήλης τιμής για την εκπαίδευση.
Η ομάδα μπάσκετ παλαιμάχων του Αβερωφείου Γυμνασίου.
Θεατές παρακολουθούν στο Δημοτικό γήπεδο της Ηλιούπολης τον πρώτο ποδοσφαιρικό
αγώνα παλαιμάχων Σαλβαγείου - Αβερωφείου.
7. Συνάντηση της τάξης του΄61 για τα 45 χρόνια αποφοίτησής τους (2006).
8. Από τη συνάντηση της τάξης του΄56 για τα 50 χρόνια από την αποφοίτησή τους (2006).

6

5

8
7
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Αυτό το Λεύκωμα εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2009 από τον
ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (ΣΑΑΣΑ)
Μέρος των εξόδων αυτής της έκδοσης καλύφθηκε από τις χορηγίες
Της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Και του κ. ΣΠΎΡΟΥ ΚΑΜΑΛΆΚΗ, μεγάλου ευεργέτη του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας.

Η σύνθεση της Κοινοτικής επιτροπής που οργάνωσε τον εορτασμό
της εκατονταετίας του Ζερβουδακείου κτηρίου είναι:
Πρόεδρος: ΙΩΆΝΝΗΣ ΣΙΌΚΑΣ
Α’ Αντιπρόεδρος: ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΒΑΦΕΙΆΔΗΣ
Β’ Αντιπρόεδρος: ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΚΌΠΕΛΟΣ
Γενικός Γραμματέας: ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΆΝΟΥ
Οικονομικός Επόπτης: ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ ΤΑΤΆΚΗΣ
Μέλη της Κοινοτικής Επιτροπής: ΙΩΆΝΝΗΣ ΚΆΒΟΥΡΑΣ, ΕΔΜΌΝΔΟΣ ΚΑΣΙΜΆΤΗΣ
ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΡΉΣ, ΑΝΔΡΈΑΣ ΜΑΚΡΉΣ.

Η σύνθεση της προηγούμενης Κοινοτικής επιτροπής που έλαβε την απόφαση
και ξεκίνησε την ανακαίνιση του Ζερβουδακείου κτηρίου είναι:
Πρόεδρος: ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΡΉΣ
Α’ Αντιπρόεδρος: ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΒΑΦΕΙΆΔΗΣ
B’ Αντιπρόεδρος: ΣΤΑΜΆΤΗΣ ΤΣΑΜΑΔΌΣ
Γενικός Γραμματέας: ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΊΔΗΣ
Οικονομικός Επόπτης: ΑΝΔΡΈΑΣ ΜΑΚΡΉΣ
Μέλη της Κοινοτικής Επιτροπής: ΕΔΜΌΝΔΟΣ ΚΑΣΙΜΆΤΗΣ, ΙΩΆΝΝΗΣ ΚΆΒΟΥΡΑΣ
ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΚΌΠΕΛΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΉΛ ΤΑΤΆΚΗΣ.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΑΣΑ που αποφάσισε αυτή την έκδοση είναι:
Πρόεδρος: ΒΑΣΊΛΗΣ ΒΑΓΉΣ
Αντιπρόεδρος & Γενικός Γραμματέας: ΤΆΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΆΝΝΗΣ
Ειδική Γραμματέας: ΝΤΊΝΑ ΓΟΔΊΝΟΥ
Ταμίας: ΕΙΡΉΝΗ ΚΑΛΛΙΑΡΕΚΟΠΟΎΛΟΥ
Έφορος Εκδηλώσεων: ΠΆΝΟΣ ΚΑΤΈΡΗΣ

ΑΒΕΡΩΦΕΙΟ: Μάθηση, Πολιτισμός και Ελπίδα για το Μέλλον.
ΑΒΕΡΩΦΕΙΤΕΣ: Μετεγκατάσταση, Εργατικότητα, Επιτυχία.
... ΠΟΛΥ
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