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Δφο Αμπετειανοί απόφοιτοι παρουςιάηουν τθ ηωι
και το ζργο του πιο ςυηθτθμζνου διευκυντι τθσ
Αμπετείου χολισ Καΐρου
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ΕΤΧΑΡΙΣΙΕ
Ευχαριςτοφμε κερμά τθν κ. Φωτεινι Ξονά/Γιαννουλάκθ για τισ
πλθροφορίεσ που μασ ζδωςε ςχετικά με τθ ηωι και το ζργο του
ςυηφγου τθσ.
Ευχαριςτοφμε πολφ τθν φίλθ κ. Ελζνθ Ππζρςου, θ οποία μασ
ζφερε ςε επαφι με τθν κ. Φωτεινι Ξονά.
Ευχαριςτοφμε τον αριςτοφχο, απόφοιτο Γυμναςίου του 1949,
Δθμιτριο (Πίκυ) Γ. Ξαπαϊτηι, τον Χπφρο Φωτεινό, απόφοιτο Εμπορικοφ του 1949 και πρωτακλθτι των δρόμων θμιαντοχισ και αντοχισ, τθν Ρανά Ευςτακιάδου απόφοιτο του Ξλαςςικοφ 1965 και
τον Δθμιτρθ Ξαλανδράνθ απόφοιτο Εμπορικοφ του 1953 για όςα
μασ ζγραψαν για το “προφίλ” του Ξονά.
Ξαι τζλοσ ευχαριςτοφμε και τον γιο του Υορφφριο (Άκθ) Ξονά
για τθν ςυμπαράςταςθ του.

Ωπογραφι Ξονά
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ΠΡΟΛΟΓΟ
Χρονολογικά θ μεγάλθ ανάπτυξθ τθσ ελλθνικισ κοινότθτασ του
Ξαΐρου άρχιςε λίγο πριν τα μζςα του 19ου αιϊνα. Ψο εμπόριο βριςκόταν κυρίωσ ςτα χζρια των Ελλινων που αργά, αλλά ςτακερά μετανάςτευαν ςτθν Αίγυπτο από τθν μθτροπολιτικι Ελλάδα και από
άλλεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ. Πζλθμά τουσ ιταν, εκτόσ από τθν ανάπτυξθ των εμπορικϊν και των κοινωνικϊν δραςτθριοτιτων τουσ, θ
διατιρθςθ των κρθςκευτικϊν και εκνικϊν παραδόςεων

Φαφαιλ

Ανανίασ

Ψο κενό όμωσ τθσ επιμόρφωςθσ των παιδιϊν τουσ ιταν κάτι
παραπάνω από εμφανζσ. Ανάμεςα ςτουσ εξζχοντεσ παροίκουσ του
Ξαΐρου ιταν οι αδελφοί Αμπζτ, ςυριακισ καταγωγισ αλλά Ζλλθνεσ
υπικοοι δθμότεσ Ερμουπόλεωσ Χφρου. Σ Φαφαιλ, ο Ανανίασ και ο
Γεϊργιοσ. Σ τελευταίοσ αλλά και νεότεροσ εκ των τριϊν οραματίςκθκε τθν ίδρυςθ ενόσ ελλθνορκόδοξου ςχολείου όπου κα φοιτοφςαν τα Ελλθνόπουλα τθσ παροικίασ. Ζτςι λοιπόν ςυνεπικουροφμενοσ από τα δφο του αδζλφια αποφάςιςαν να ιδρφςουν τθν
Αμπζτειο Χχολι αφιερϊνοντασ μζροσ τθσ περιουςίασ τουσ γι’ αυτόν το ςκοπό. Σ Γεϊργιοσ πζκανε νωρίσ και δεν μπόρεςε να δει τθν
ολοκλιρωςθ τθσ ιδζασ του, τθν οποία υλοποίθςαν με τον καλφτερο
τρόπο τα δφο του αδζλφια.
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Θ Αμπζτειοσ Χχολι εγκαινιάςκθκε επιςιμωσ τον Λανουάριο του
1861 από τον τότε Αρχιεπίςκοπο Χινά Ξφριλλο τον Γ’. Θ διοίκθςθ
τθσ Χχολισ ανατζκθκε, από τουσ αδελφοφσ Αμπζτ ςε Εφορία με
πρόεδρο τον εκάςτοτε Αρχιεπίςκοπο Χινά. Χτα επόμενα χρόνια θ
Χχολι εξελίχκθκε και κακιερϊκθκε ωσ ζνα από τα ςπουδαιότερα
ελλθνικά εκπαιδευτιρια των αποδιμων Ελλινων και λειτουργεί
ακόμα και ςιμερα παρά τισ αντίξοεσ ςυνκικεσ.
Ζχουν γραφτεί πολλά για τθν Αμπζτειο Χχολι, ελάχιςτα όμωσ
για τουσ διευκυντζσ τθσ, ο ρόλοσ των οποίων ιταν ςθμαντικόσ, πολφπλοκοσ και δφςκολοσ, εάν λάβουμε υπόψθ τισ τοπικζσ ςυνκικεσ,
όπωσ το πολυπολιτιςμικό περιβάλλον μζςα ςτο οποίο λειτουργοφςε και λειτουργεί θ Χχολι, το πάντρεμα των διατάξεων του Ωπουργείου Υαιδείασ τθσ Ελλάδοσ με τισ αντίςτοιχεσ του αιγυπτιακοφ
Ωπουργείου κ.ά. Χθμαντικόσ όμωσ παράγων ιταν και ο μεγάλοσ αρικμόσ των μακθτϊν που τον καιρό τθσ ακμισ τθσ ελλθνικισ παροικίασ υπερζβαινε κατά πολφ τουσ 1000 άρρενεσ μακθτζσ.
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Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΟ ΕΡΓΟ ΣΟΤ Θ. ΚΟΝΑ
Ζνασ από τουσ πλζον καταξιωμζνουσ και εμβλθματικοφσ διευκυντζσ τθσ Αμπετείου υπιρξε ο Κεοδόςθσ Ξονάσ.
Γεννικθκε ςτθν Χαλκίδα το 1914. Πεγάλωςε όμωσ ςτθν Ξφμθ
όπου μετά τθν γζννθςθ του οι γονείσ του, ο Λωάννθσ και θ Ηωι εγκαταςτάκθκαν εκεί. O Κ. Ξονάσ είχε και μία αδελφι, τθν Αρετι θ
οποία όμωσ πζκανε νζα, μόλισ 47 ετϊν. Θ οικογζνεια δεν είχε καμία
ςχζςθ με τθν Αίγυπτο όπωσ και ο αδελφόσ τθσ μθτζρασ του και
κείοσ του Υορφφριοσ,.
Ψον Υορφφριο, ςε θλικία 14 ετϊν,
τον ζςτειλαν οι γονείσ του ςτθν Ξωνςταντινοφπολθ ςε μία φιλικι τουσ οικογζνεια προκειμζνου να ςπουδάςει.
Αποφοίτθςε από τθν Λερατικι Χχολι θ
οποία τον ζςτειλε ςαν απλό μοναχό
ςτθ Πονι Χινά. Αργότερα διετζλεςε
Αρχιεπίςκοποσ Χινά, Φαρράν και Φαϊκϊ και ζγινε αιτία να βρεκεί ο Ξονάσ
ςτθν Αίγυπτο, αφοφ είχε ολοκλθρϊςει
τισ ςπουδζσ του ςτθν Φυςικομακθματικι Χχολι Ακθνϊν. Ψον Φεβρουάριο
του 1937 διορίςκθκε ςτθν Αμπζτειο ωσ
φυςικομακθματικόσ και το 1945 ανζλαβε τθν διεφκυνςθ τθσ Χχολισ
αντικακιςτϊντασ τον Υαντελι Υαϊδοφςθ που ανζλαβε τθ διεφκυνςθ τθσ Αχιλλοπουλείου Χχολισ (Κθλζων) Ξαΐρου.
Τταν πρωτοδιορίςκθκε ςτθν Αμπζτειο, πρόεδροσ τθσ Χχολικισ
Εφορίασ ιταν ο Αρχιεπίςκοποσ Χινά Υορφφριοσ ο Γϋ και διευκυντισ
όπωσ προαναφζρκθκε ο Υ. Υαϊδοφςθσ. Χτισ μεγάλεσ τάξεισ δίδαςκαν μαηί του, οι Χ. Υυλαρινόσ, Π. Ελευκεριάδθσ, Ξοςυφάκθσ,
Α. Ποςχίδθσ, Ξ. Ηαχαρίου, Ρ. Υατρόσ, Υερδίοσ, Χαραφόπουλοσ,
ο πατιρ Ανδρόνικοσ κ.ά.
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Αργότερα, ζνασ από τουσ μακθτζσ του, ο απόφοιτοσ Γυμναςίου
του 1940, Δθμιτρθσ Ξωνςταντινίδθσ ζγραψε ζνα πολφ χαρακτθριςτικό ςχόλιο που αναδθμοςίευςε ο «Ξάδμοσ» των Ακθνϊν (Ψεφχοσ
Ρο 15/2002) το οποίο μεταφζρουμε εδϊ αυτοφςιο.
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Δφο πρωτοποριακζσ πρωτοβουλίεσ του Ξονά που πιραν τότε
ςάρκα και οςτά ιταν:
Ψο 1947 κυκλοφόρθςε, με ζγκριςι
του, το μακθτικό περιοδικό «ΞΑΔΠΣΧ»
φςτερα από πρόταςθ των μακθτϊν των
δφο μεγάλων τάξεων του Γυμναςίου και
ταυτόχρονα κακιερϊκθκαν οι μακθτικζσ
κοινότθτεσ. Χτισ πρϊτεσ ςυνεδριάςεισ
αυτϊν των κοινοτιτων, ο Ξονάσ ικελε
να είναι παρϊν κι’ αυτό δεν άρεςε κακόλου ςτουσ μακθτζσ του ιδίωσ ςτουσ
πιο ηωθροφσ και …”επαναςτάτεσ”.
Ψελικά οι παρουςίεσ του αραίωςαν
όταν διαπίςτωςε ο ίδιοσ ότι οι ςυνεδριάςεισ εξελίςςονταν ομαλά.
Τπωσ μασ ενθμζρωςε ο Δθμιτρθσ Ξαπαϊτηισ του Γεωργίου απόφοιτοσ του 1949 τον Σκτϊβριο 1948
επί Ξονά, ιδρφκθκε το Υρακτικό με
20 περίπου μακθτάσ 6θσ Γυμναςίου και τουσ υπόλοιπουσ 50 ςτο
Ξλαςςικό. Θ 6θ Εμπορικοφ είχε
χωριςτά τότε άλλουσ 30 μακθτάσ.
Ψον Λοφνιο 1949 ιλκε από τθν Ελλάδα Ειδικι Επιτροπι του Ωπουργείου Υαιδείασ δια κοινζσ τελικζσ
εξετάςεισ υπο τθν εποπτείαν τουσ,
όλων των Ελλθνικϊν Γυμναςίων
Αιγφπτου (Αλεξάνδρεια, Ξάιρο,
Πανςοφρα, Port Said). Ψο Υρακτικό Αμπετείου επζτυχε τότε τουσ
υψθλότερουσ βακμοφσ όλων.
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Θ αυςτθρότθτά του επεκτεινόταν και ςε άλλα κζματα που ςχολιάηονται ακόμθ και ςιμερα από Αμπετειανοφσ και Αμπετειανζσ με
χιοφμορ τισ περιςςότερεσ φορζσ. Χυνικωσ κυκλοφοροφςε με ζνα
μικρό ψαλίδι ςτθν τςζπθ του. Ψα τςουλοφφια και τα μακριά μαλλιά
ιταν, ασ μασ επιτραπεί θ ζκφραςθ, “το κόκκινο πανί ςτον ταφρο”
και όποι οσ ι όποια διατθροφςε ανάλογθ κόμμωςθ κατζλθγε άμεςα ςτον κουρζα με μία λοξι ψαλιδιά.
Σ Ξονάσ, πζρα από τθν ειδικότθτά του, ιταν πολφ καλά καταρτιςμζνοσ ςτα αρχαία ελλθνικά, κρθςκευτικά κ.ά. Δεν μιλοφςε όμωσ
ξζνεσ γλϊςςεσ τισ οποίεσ προςπάκθςε να τισ μάκει κατά τθν διάρκεια τθσ κθτείασ του ςτο Ξάιρο.
Από τουσ μακθτζσ του κεωρείτο ςαν ζνασ πάρα πολφ αυςτθρόσ διευκυντισ που απαιτοφςε ςεβαςμό και πεικαρχία, δικαιολογθμζνθ
μζχρισ ενόσ ςθμείου, διότι είχε να κάνει με πάνω από χίλιουσ μακθτζσ, κι εδϊ που τα λζμε “κάκε καρυδιάσ καρφδι”. Είχε τθν ευκφνθ απζναντι ςτουσ γονείσ τουσ και προςπακοφςε με αυτόν τον τρόπο, ςφμφωνα και με τθν νοοτροπία εκείνθσ τθσ εποχισ, να βγάλει
ςωςτοφσ ανκρϊπουσ και άριςτα εκπαιδευμζνουσ. Τταν ζβλεπε
μακθτζσ τθσ τελευταίασ τάξεωσ του Δθμοτικοφ ι των πρϊτων τάξεων του Γυμναςίου να υςτεροφν ςε βαςικά μακιματα, καλοφςε
τουσ γονείσ τουσ για να μάκει εάν το παιδί τουσ επρόκειτο να ςυνεχίςει τισ ςπουδζσ του μετά τθν αποφοίτθςθ του από τθν Αμπζτειο.
Εάν θ απάντθςθ ιταν αρνθτικι, τότε τουσ πρότεινε και προςπακοφςε να τουσ πείςει να φοιτιςει το παιδί τουσ ςτο Εμπορικό Ψμιμα τθσ Χχολισ ϊςτε να αποκτιςει μία επαγγελματικι μόρφωςθ θ
οποία κα του επζτρεπε να εργαςκεί άμεςα μετά τθν αποφοίτθςι
του. Εδϊ κα πρζπει να τονιςκεί το υψθλό επίπεδο των εμπορικϊν
μακθμάτων, του Ψμιματοσ ςυναγωνιηόμενο με ανάλογα ξζνα εκπαιδευτιρια του Ξαΐρου (π.x. το κολεγιακοφ επιπζδου γαλλόφωνο
Khoronfish). Θ τοποκζτθςθ αυτι του Ξονά πολλζσ φορζσ δυςαρεςτοφςε τουσ γονείσ και τα παιδιά τουσ.
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Ψα παιδιά πολλζσ φορζσ ςυνθκίηουν να βαφτίηουν τουσ ςυμμακθτζσ τουσ, αλλά και τουσ δαςκάλουσ τουσ με παρατςοφκλια.
Βζβαια οφτε ο τότε διευκυντισ τθσ Αμπετείου τθν γλφτωςε. Άγνωςτο για ποιο λόγο τον ζλεγαν, πότε “κείο” και πότε “φϊκια”.
Χτον «Ξάδμο» του Δεκεμβρίου του 1952 (Ψεφχοσ Ρο 33) και ςτθ
ςτιλθ “Υρωτοχρονιάτικα δϊρα του Ξάδμου”, του χαρίηουν ζνα βιβλίο με τίτλο “Θ φϊκθ και θ ηωι τθσ”.
Για τθν ιςτορία επιςυνάπτουμε το ςχετικό δθμοςίευμα του
«Ξάδμου».
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Σ Ξονάσ ιταν εργαςιομανισ και αντιπακοφςε τουσ τεμπζλθδεσ.
Ιταν δίκαιοσ και δεν ξεχϊριηε τα παιδιά των πλουςίων οικογενειϊν. Υοτζ δεν ζκανε διακρίςεισ. Ψο πρωί πολλζσ φορζσ ζφευγε
ςτισ πζντε και πιγαινε με το αυτοκίνθτο του να παρακολουκιςει
τα ποφλμαν τθσ Χχολισ, διότι οριςμζνοι γονείσ του είχαν διαμαρτυρθκεί πωσ κάποιοι οδθγοί δωροδοκοφνταν από άλλουσ γονείσ
και δεν εκτελοφςαν ςωςτά τα κακικοντά τουσ. Τταν ανακάλυψε
τθν αιτία, το κακό ςταμάτθςε. Υαρακολουκοφςε τθν πρόοδο των
μακθτϊν και αργότερα και των μακθτριϊν, μάλιςτα, πολλζσ φορζσ
ζμπαινε ξαφνικά ςτθν τάξθ κατά τθν διάρκεια του μακιματοσ για
να ζχει άμεςθ γνϊςθ των αντιδράςεϊν τουσ. Επί εποχισ του, ςτο
Δθμοτικό τα παιδιά φοιτοφςαν δωρεάν, ενϊ ςτο Γυμνάςιο και Εμπορικό πλιρωναν 5 λίρεσ Αιγφπτου το χρόνο. Σι πιο αδφναμοι οικονομικά πλιρωναν μειωμζνα δίδακτρα.
Τπωσ μασ ομολόγθςε θ ςφηυγοσ του, ο Ξονάσ δεν χαρίςκθκε
οφτε ςτον μικρότερο αδελφό τθσ για να δείξει ςτα παιδιά ότι δεν
κάνει διακρίςεισ.
Για τον ίδιο λόγο είχε τιμωριςει
και τον γιό τουσ, όταν ιταν ςτθν Αϋ
Δθμοτικοφ. Χε κάποια αταξία του, τον
ζβαλε όρκιο κάτω από το ρολόι του
ςχολείου για να τον βλζπουν όλα
τα παιδιά πθγαίνοντασ ςτισ τάξεισ
τουσ. Αν ςυναντοφςε αργά το απόγευμα κάποιον μακθτι ςτο δρόμο το
ςθμείωνε ϊςτε κάποιοσ από τουσ
κακθγθτζσ του τθν επόμενθ θμζρα
να τον βγάλει ςτο μάκθμά του.
Επίςθσ δεν ςυμφωνοφςε κακόλου με τισ εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ π.χ. μουςικι, ακλθτιςμό, διότι πίςτευε ότι αυτζσ επθρζαηαν
δυςμενϊσ τθν φοίτθςθ των μακθτϊν. Ψο γεγονόσ αυτό δθμι
οφργθςε ςοβαρζσ τριβζσ με τα παιδιά και τουσ γονείσ.
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Ψισ ςχολικζσ περιόδουσ 1947-1949 με απόφαςι του θ Αμπζτειοσ δεν ζλαβε μζροσ ςτα ςχολικά πρωτακλιματα που διοργάνωνε κάκε χρόνο θ γαλλόφωνθ εφθμερίδα “Le Progrés Egyptien‘’ με τθν ςυμμετοχι όλων των Χχολείων/Ξολλεγίων των ξζνων
παροικιϊν. Τςοι από τουσ μακθτζσ τόλμθςαν να ςυμμετάςχουν
ςτουσ αγϊνεσ ςτίβου, χωρίσ τθν ζγκριςθ του Διευκυντι τουσ, μια
που τα αγωνίςματα ιταν ατομικά τιμωρικθκαν με 48ωρθ αποβολι
από τα μακιματα. Θ αποχι τθσ Αμπετείου από όλουσ αυτοφσ τουσ
αγϊνεσ προκάλεςε άςχθμα ςχόλια. Θ δικαιολογία ιταν ότι το τότε
ςχολικό ςυγκρότθμα δεν διζκετε κατάλλθλουσ ακλθτικοφσ χϊρουσ
για τθν προετοιμαςία των μακθτϊν/ακλθτϊν ενϊ το Ξοινοτικό
Χτάδιο δεν είχε ακόμθ αποπερατωκεί και ιταν αρκετά μακριά από
το κζντρο.
Ψελικά κάτω από τθν πίεςθ των, ο Ξονάσ υποχϊρθςε και από
το 1950 θ Χχολι ςυμμετείχε ανελλιπϊσ ς’ αυτζσ τισ διοργανϊςεισ
και μάλιςτα με μεγάλθ επιτυχία. Ψθν ςχολικι χρονιά 1953-54, ο Κ.
Ξονάσ ςε μία από τισ ςυνθκιςμζνεσ επικεωριςεισ του ςτισ τάξεισ
κατά τθν διάρκεια των διαλειμμάτων για να δει εάν οι κοςμιτορεσ/επιμελθτζσ ιταν ςτισ κζςεισ τουσ (μόνον αυτοί παρζμεναν
ςτθν τάξθ κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ). Bλζπει τον επιμελθτι τθσ Εϋ Εμπορικοφ να χαριεντίηεται από το παράκυρο, με μία κοπελίτςα τθσ απζναντι πολυκατοικίασ.
Τπωσ ιταν επόμενο, ο μακθτισ τιμωρικθκε με 48ωρθ αποβολι από τα μακιματα, το δε παράκυρο παρζμεινε ερμθτικά κλειςτό, όχι μόνο μζχρι το τζλοσ εκείνθσ τθσ χρονιάσ, αλλά και τθν επόμενθ χρονιά 54-55, που ιταν και θ τελευταία που θ Αμπζτειοσ λειτοφργθςε ςτο ιςτορικό κτιριο τθσ οδοφ Φουάτ.
Δφο απόφοιτοι του 1955, ο Δθμιτρθσ και ο Χριςτοσ μασ διθγικθκαν ζνα ακόμα περιςτατικό τθσ μακθτικισ τουσ ηωισ, ςτθν Αμπζτειο τθσ εποχισ εκείνθσ, και ςασ το μεταφζρουμε εδϊ όςο πιο
‘’ηωντανά” γίνεται.
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“Υαραςκευι 11/2/1955. Ξτυπάει το κουδοφνι για το πρϊτο
διάλειμμα. Θ τάξθ αδειάηει ςτο π και φ. Σ Χριςτοσ είναι επιμελθτισ και παραμζνει ςτθ τάξθ. Σ Δθμιτρθσ μζνει πίςω. Ξάτι κζλει να
του δείξει ο Χριςτοσ. Υρόκειται για δφο φωτογραφίεσ από ζνα
πρόςφατο πάρτι. Σι δφο ςυμμακθτζσ αλλά και φίλοι γελοφν ςχολιάηοντασ το πάρτι. αφνικά όμωσ εμφανίηεται ςτθ πόρτα τθσ τάξθσ ο Ξονάσ. -Ψι κάνετε εκεί; φωνάηει. Για να δω τι κρατάσ ςτα χζρια
ςου Χριςτο. Αυτόσ του δείχνει τισ φωτογραφίεσ. Υαρ’ όλο που και
οι δφο είναι καλοί μακθτζσ ο Ξονάσ δεν τουσ χαρίηεται. Ψουσ “ρίχνει” από ζνα χαςτοφκι και τουσ απζβαλε για δφο θμζρεσ από τα
μακιματα (Υαραςκευι και Χάββατο). Ψότε τα μακιματα διαρκοφςαν ζξι θμζρεσ. Χε λίγο θ αποβολι τοιχοκολλείται ςτον πίνακα ανακοινϊςεων.
Σ Δθμιτρθσ επιςτρζφει ςπίτι του πολφ ςτενοχωρθμζνοσ. Τχι
μόνο για τθν αποβολι και τισ τυχόν επιπτϊςεισ ςτο απολυτιριο
του, που ευτυχϊσ τισ γλφτωςε, αλλά και για άλλον ζνα λόγο. Ψθν
άλλθ θμζρα, το Χάββατο το απόγευμα θ ομάδα μπάςκετ-μπωλ τθσ
Αμπετείου ζδινε ζνα κρίςιμο αγϊνα για το ςχολικό πρωτάκλθμα
Senior A’ εναντίον τθσ ομάδασ του Khoronfish, ζνα από τα φαβορί
του πρωτακλιματοσ και ο Δθμιτρθσ ιταν ζνα από τα βαςικότερα
ςτελζχθ τθσ ομάδασ του. Άραγε κα μποροφςε να παίξει; Αποφαςίηει να ςτείλει τον ςυμμακθτι και γείτονα του, τον Γιάννθ, ςτον τότε
κακθγθτι τθσ γυμναςτικισ, αείμνθςτο Αγγελόπουλο να τον ρωτιςει.
Σ κακθγθτισ ρωτάει τον Ξονά. Θ απάντθςθ είναι καταφατικι.
Θ ποινι τθσ αποβολισ λιγει το μεςθμζρι του Χαββάτου. Ψο απόγευμα θ Αμπζτειοσ φςτερα από πειςματϊδθ αγϊνα κερδίηει!!!
Σ Δθμιτρθσ είναι ζνασ από τουσ κφριουσ ςυντελεςτζσ τθσ νίκθσ
τθσ ομάδασ του. Σι ςυμμακθτζσ του τον ςθκϊνουν ςτουσ ϊμουσ
τουσ και τον περιφζρουν ςτο γιπεδο. Ριϊκει πανευτυχισ … όμωσ
ακόμα κυμάται το χαςτοφκι του Ξονά”.
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Διαβάςτε παρακάτω το ςχόλιο τθσ εφθμερίδασ “La Bourse
Egyptienenne - LES SPORTS” του Ξαΐρου ςχετικά με το ςυγκεκριμμζνο αγϊνα, από το αρχείο του Λγνάτιου Αντωνιάδθ απόφοιτο του
1957.

Ωςτόςο κάποιοι από τουσ παλιοφσ μακθτζσ του, ομολογοφν ότι
κατά τθν διάρκεια των εκδρομϊν, π.χ. ςτο Χινά ι ςτο Οοφξορ, αυτόσ
ο τόςο αυςτθρόσ διευκυντισ ζδειχνε ζνα διαφορετικό πρόςωπο. Ιταν φιλικόσ μαηί τουσ, άκουγε γνϊμεσ και προτάςεισ. Ξαι βζβαια όταν το 1965 εντάχκθκαν ςτθν Αμπζτειο και τα κορίτςια τθσ
Αχιλλοπουλείου Χχολισ, θ ςυμπεριφορά του άλλαξε, ζγινε θπιότερθ και κάπωσ προςαρμόςτθκε ςε μία πιο ελαςτικι αντιμετϊπιςθ
των μακθτϊν και των μακθτριϊν….
Ψθν χρονιά 1955-56 θ Αμπζτειοσ μετακομίηει ςε ιδιόκτθτο χϊρο, ςτο Demerdash. Σι νεότευκτεσ εγκαταςτάςεισ περιλαμβάνουν
άνετεσ τάξεισ, αίκουςεσ ςυνεδριάςεων και κακθγθτϊν, χθμείο, κζατρο, ςτεγαςμζνο γυμναςτιριο, γιπεδο ακλοπαιδιϊν, ςκάμμα αλ15

μάτων και μεγάλθ αυλι για τα διαλείμματα, όπου όπωσ λζγεται ο
Ξονάσ ζμακε να οδθγεί αυτοκίνθτο !! Κα πρζπει να τονίςουμε εδϊ
ότι θ ςυμβολι του ςτθν δθμιουργία ενόσ ςφγχρονου πλζον εκπαιδευτικοφ ςυγκροτιματοσ, ιταν πολφ ςθμαντικι.

Ψο νζο κτιριο τθσ Αμπετείου ςτο Demerdash

Θ ςτάςθ του Metro ςτο Demerdash
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Υαράλλθλα με τα κακικοντά του, διετζλεςε μζλοσ τθσ Ελλθνικισ Ξοινότθτασ Ξαΐρου (Ε.Ξ.Ξ.) τα ζτθ 1962-1963, 1965-1967 και γενικόσ γραμματζασ τα ζτθ 1968-1970, επί προεδρίασ Υιερράκου.
Διαχειριζηική Επιηροπή 1968
Πρόεδρος : Νηθόιαος Πηερράθος. Ανηιπρόεδροι : Ιωάλλες Γηβόιες, Κωλζηαληίλος Σηαύροσ.
Γενικός Γραμμαηέας : Θεοδόζηος Κολάς. Ταμίας : Βαζίιες Βίηηες
Επόπηης Γραθείων : Ιωάλλες Μαηζαίοσ
Μέλη : Πιάηωλ Γαδής, Ιωάλλες Γηοβάλος, Κωλζηαληίλος Κάβοσρας, Σηαύρος Μάθος
Ιωάλλες Οηθολόκοσ, Ηιίας Σπάζες

Διαχειριζηική Επιηροπή 1969
Πρόεδρος : Νηθόιαος Πηερράθος. Ανηιπρόεδροι : Ιωάλλες Γηβόιες, Κωλζηαληίλος Σηαύροσ.
Γενικός Γραμμαηέας : Θεοδόζηος Κολάς. Ταμίας : Βαζίιες Βίηηες
Επόπηης Γραθείων : Ιωάλλες Μαηζαίοσ
Μέλη : Πιάηωλ Γαδής, Ιωάλλες Γηοβάλος, Κωλζηαληίλος Κάβοσρας, Σηαύρος Μάθος
Ιωάλλες Οηθολόκοσ, Ηιίας Σπάζες
Διαχειριζηική Επιηροπή 1970
Πρόεδρος : Νηθόιαος Πηερράθος. Ανηιπρόεδροι : Ιωάλλες Γηβόιες, Κωλζηαληίλος Σηαύροσ.
Γενικός Γραμμαηέας : Θεοδόζηος Κολάς. Ταμίας : Βαζίιες Βίηηες
Επόπηης Γραθείων : Ιωάλλες Μαηζαίοσ
Μέλη : Χρήζηος Αργσρίοσ, Πιάηωλ Γαδής, Κωλζηαληίλος Κάβοσρας, Σηαύρος Μάθος
Ιωάλλες Οηθολόκοσ, Ηιίας Σπάζες

Ψον Φεβρουάριο του 1964, ο Ξονάσ παντρεφτθκε τθν Φωτεινι
Γιαννουλάκθ/Διμου, θ οποία είχε γεννθκεί ςτθν Αλεξάνδρεια, αλλά μεγάλωςε ςτο Ξάιρο. Αποφοίτθςε από το Γυμνάςιο τθσ Αχιλλοπουλείου Χχολισ και τθν ςχολικι χρονιά 1955-56 προςλιφκθκε
ςτθν Αμπζτειο ωσ γραμματζασ του μελλοντικοφ τθσ ςυηφγου. Τπωσ
μασ εξομολογικθκε θ κ. Φωτεινι, το καλοκαίρι του 1964 παρακζριηε ςτθν Κεςςαλονίκθ όπου ηοφςε ζνασ εφποροσ κείοσ τθσ που
τθσ πρότεινε να εγκαταςτακεί εκεί. Ψότε όμωσ τθσ τθλεφϊνθςε
από το Ξάιρο ο Ξονάσ και τθσ ηιτθςε να επιςτρζψει ςτθν Αίγυπτο
για να παντρευτοφν, κάτι που εκείνθ δζχτθκε. Σ γάμοσ ζγινε ςτθν
Φαϊκϊ του Χινά με κουμπάρο τον κακθγθτι των μακθματικϊν τθσ
Αμπετείου Ξοφκθ. Απζκτθςαν δφο παιδιά και τα δφο αγόρια. Ψο
1965 τον Υορφφριο-Λωάννθ.
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Σ Ξονάσ επζμενε να τον βαφτίςουν και Υορφφριο ςε ζνδειξθ ευγνωμοςφνθσ προσ τον κείο του, παρά τθν αντίδραςθ του Δεςπότθ
(δθλαδι του Υορφφριου). Σ Υορφφρθσ ςποφδαςε ςτθν Γεωπονικι Χχολι αλλά επειδι αγαποφςε τθν μουςικι ζγινε μουςικόσ και
ηει ςτθν Ακινα.
Σ άλλοσ γιόσ τουσ ο Υαφλοσ, γεννικθκε το 1967 και τον βάφτιςε ζνασ άλλοσ κακθγθτισ τθσ Αμπετείου, ο Λ. Δόρμπθσ. Χποφδαςε ςτο Θράκλειο Ξριτθσ θλεκτρονικόσ υπολογιςτϊν και τϊρα ηει
ςτθν Ξαλιφόρνια. Ξαι τα δφο αγόρια δθμιοφργθςαν οικογζνειεσ.
Ψον Χεπτζμβριο του 1971, μετά από 34 χρόνια ςτθν Αμπζτειο,
ο Ξονάσ ζφυγε από τθν Αίγυπτο και ιρκε μόνοσ του ςτθν Ελλάδα.
Ψο Ωπουργείο Υαιδείασ δεν ενζκρινε τθν απόςπαςι του ςτθν Αμπζτειο και ζτςι πιγε να υπθρετιςει ςτθν οργανικι του κζςθ ςτθν
Βοριςό Χίου για να ςυμπλθρϊςει 35τία και να εξαςφαλίςει τθν
ςφνταξι του. Θ ςφηυγόσ του με τα παιδιά τουσ ιρκαν αργότερα
ςτθν Ελλάδα παραμζνοντασ ςτθν Αίγυπτο.
Πετά από ζνα χρόνο και αφοφ ςυνταξιοδοτικθκε, ανζλαβε τθν
διεφκυνςθ τθσ γαλλικισ ςχολισ St. Joseph, ςτθν Ακινα, ςτθν οδό
Χαρ. Ψρικοφπθ. Χφμφωνα με τθν ςφηυγό του τθν κ. Φωτεινι, ο Ξονάσ, παρά τθν ςχετικά προχωρθμζνθ θλικία του, ςυνζχιςε να αντιμετωπίηει τθν δουλειά του με μεγάλο ηιλο παραμζνοντασ πολφ
αυςτθρόσ αλλά και δίκαιοσ. Θ επικεφαλισ τθσ Χχολισ, αδελφι
Soeur Sebastian, εκτιμϊντασ τισ ικανότθτεσ και τθν μεγάλθ πείρα
του τον κράτθςε ςτθ Χχολι μζχρι τον κάνατο του, τον Δεκζμβριο
του 1989.
Θυμάται ο Θόδωροσ Σεμελάσ Στ΄Πρακτικοφ 1962
Ρωτάει ο Κονάσ τθν τάξθ: όταν ζνα τρζνο κινείται με 300.000 χλ,
το δευτερόλεπτο και ζνα θλεκτρόνιο κινείται πάνω του με
40.000 χλ. Σο δευτερόλεπτο, τι βλζπουμε;
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«Φωνζσ Αμπετειανών»
Θ. Κονάσ εναντίον 2ασ Εμπορικοφ (1948-1949)
Ππαίνοντασ από τθν κεντρικι είςοδο τθσ παλιάσ Αμπετείου,
ςτα αριςτερά βριςκόταν το κτιριο όπου ςτεγαηόταν το Χυςςίτιο, το
Δθμοτικό και δυο τάξεισ του Εμπορικοφ τμιματοσ. Σι ςκάλεσ που
οδθγοφςαν ςτισ τάξεισ του πρϊτου και δευτζρου ορόφου ιταν εξωτερικζσ και ξφλινεσ. Χτον δεφτερο όροφο ςτθ χρονιά 1948-49 ςτεγαηόταν θ δευτζρα Εμπορικοφ με περίπου τριάντα μακθτζσ. Σι μακθτζσ αυτοί όταν ξεκίνθςαν από τθν πρϊτθ Εμπορικοφ ιταν ςαράντα και όταν αποφοίτθςαν ςτθν ζκτθ ιταν μόνο δζκα. Ψί ιταν αυτό
που ζφταιγε ςτον αποδεκατιςμό των μακθτϊν; Ψθν εξιγθςθ που
μπορϊ να δϊςω ςτο φαινόμενο είναι ότι ςτο Εμπορικό τμιμα ωσ
επί το πλείςτον φοιτοφςαν μακθτζσ που προερχόντουςαν από μεςαία και φτωχά ςτρϊματα, μακθτζσ από άλλα ςχολεία, κακϊσ και
μακθτζσ που δεν είχαν καλζσ επιδϊςεισ ςτα μακιματα. Τλοι τουσ
είχαν τθν εντφπωςθ ότι ςτο Εμπορικό τμιμα τα μακιματα κα ιταν
ευκολότερα και πρακτικότερα, πράγμα που δεν αλικευε. Ψο αποτζλεςμα ιταν αρκετοί να μζνουν διετείσ και να εγκαταλείπουν το
ςχολείο. Τμωσ μζχρι να το εγκαταλείψουν, δθμιουργοφςαν ςοβαρά
προβλιματα κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων και οι κακθγθτζσ
ζπρεπε να ζχουν δυνατά νεφρα για να επιβάλουν τθν τάξθ.
Ψι ςυνζβθ τον Πάιο του 1949;
Για κάποιο λόγο μερικοί μακθτζσ για πλάκα ζριξαν DDT ςκόνθ
ςτο ξφλινο πάτωμα τθσ τάξθσ. Θ αποπνικτικι ατμόςφαιρα, ζδωςε
αφορμι για γενικευμζνεσ αταξίεσ που ανάγκαςαν τον κακθγθτι
που είχε μάκθμα εκείνθ τθν ϊρα να ηθτιςει τθν βοικεια τθσ διεφκυνςθσ. Χε ερϊτθςι του Ξονά ποιόσ το ζκανε, δεν απάντθςε κανείσ.
Υαρόλεσ τισ απειλζσ για αποβολζσ και άλλεσ τιμωρίεσ, θ τάξθ παρζμενε ςιωπθλι. Μςωσ ιταν θ πρϊτθ φορά που ο Ξονάσ αντιμετϊπιηε παρόμοιο πρόβλθμα γενικισ ανυπακοισ, πράγμα που τον ζκα19

νε ζξαλλο. Ψο αποτζλεςμα ιταν θ αποβολι όλων των μακθτϊν για
δυο μζρεσ, κοφρεμα όςων αντιμιλοφςαν και διαγωγι «κοςμία» ςτο
απολυτιριο ςε ολόκλθρθ τθν τάξθ. Επειδι ιμουν γενικά ιςυχο
παιδί, με κάλεςε ςτο γραφείο του ελπίηοντασ να αποςπάςει πλθροφορίεσ.
Τπωσ ιταν αναμενόμενο, κράτθςα το ςτόμα μου κλειςτό.
Ψο αποτζλεςμα ιταν δυο γερά χαςτοφκια με κοφρεμα και θ
ανακιρυξι μου ςε ιρωα από τθν μαφία τθσ τάξθσ.
(Δ. Ξαλανδράνθσ 1953 Εμπορικό)

Δανειηόμαςτε από το περιοδικό «Σ ΞΑΝΦΛΡΣΧ» το παρακάτω κείμενο:
Δυςτυχϊσ ο Κεοδόςθσ Ξονάσ, που το όνομα του κα μείνει πάντα ςυνδεδεμζνο με
τθν ιςτορία τθσ Αμπετείου, δεν είναι πια κοντά μασ. Θ τιμι όμωσ εκείνθσ τθσ βραδιάσ, είναι πάνω απ’ όλα, όλθ δικι του! Θ αυςτθρότθτα, το ικοσ, το κουρεμζνο
μαλλί, θ μακριά φοφςτα και θ επιλογι των εκάςτοτε κακθγθτϊν τθσ ςχολισ που
μασ “ηφμωςαν”, κα είναι πάντα ςυνυφαςμζνα με το δικό του όνομα. Ζνα μεγάλο
“ευχαριςτϊ” και πολλι αγάπθ ςτον άνκρωπο που μασ χάριςε το ςωςτό μασ “ςιμερα και αφριο”. Αυτόν που τυφλά εμπιςτευκικαμε “χκζσ” και πάλι ευχαριςτοφμε,
μζςα από τθν καρδιά μασ. Κα κυμόμαςτε πάντα τον αμιχανο Ξονά, με το γλυκό
πρόςωπο, που ζχοντασ να κάνει μια ολόκλθρθ ηωι με αγόρια, ξαφνικά χρειάςτθκε
να αντιμετωπίςει και τα προβλιματα των κοριτςιϊν! Ψα καταφζραμε όμωσ και πολφ καλά μάλιςτα – ι μιπωσ αμφιβάλλει κανείσ;
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Η Νανά Ευςτακιάδου, απόφοιτοσ 1966 Ξλαςςικό, κυμάται…
Από τθν πρϊτθ φουρνιά των κοριτςιϊν που πιγε ς’ αυτό το
“άνδρο των αγοριϊν” και αυςτθρό ςχολείο, όπωσ ζλεγε ο πατζρασ
μου.
Τταν ιρκε θ ϊρα να πάμε ςε κάποιο ςχολείο άλλο, όταν ζκλεινε το Αχιλλοποφλειο όπου ζκανα όλα τα υπόλοιπα χρόνια - ζνα άλλο ιςότιμο και πολφ δυνατό ςχολείο, παρκεναγωγείο όμωσ - κυμάμαι τον πατζρα μου ο οποίοσ αποφοίτθςε το 1938 από τθν Αμπζτειο να μου λζει «κα πασ ςτθν Αμπζτειο για να καταλάβεισ τι είναι
ςχολείο, εκεί κα ςου βάλουν τα δφο πόδια ςε ζνα παποφτςι», το
κυμάμαι ςαν τϊρα. Βζβαια δεν ζνοιωςα ζτςι ςτο ςχολείο, παρ’ όλο
που ο Ξονάσ κυκλοφοροφςε με ζνα καλάκι και ζνα ψαλίδι… για μασ
τα κορίτςια ςτθνόταν ςτθν ςκάλα και ζλεγε «θ ποδιά ςου είναι πάρα πολφ κοντι, πρζπει να τθν μακρφνεισ» και του ζλεγα «ναι αλλά
είναι θ ηϊνθ» και εκείνοσ απαντοφςε «να βγάλεισ τθ ηϊνθ και να
κυκλοφορείσ χωρίσ ηϊνθ και αφριο να τθ φαρδφνεισ».
Κυμάμαι πάντα εφριςκε κάτι να πει, αλλά θ αυςτθρότθτα του,
πιςτεφω, ότι είχε λίγο ελαφρυνκεί με τα κορίτςια που πιγαν… είχε
γλυκάνει και γελοφςε κάτω από τα μουςτάκια του πολλζσ φορζσ.
Δεν ιταν πλζον ο τόςο ςκλθρόσ άνκρωποσ. Ζνοιωςα πάρα πολφ
ωραία ς’ αυτό ςχολείο, το οποίο μασ αγκάλιαςε, γριγορα κα ζλεγα,
δεν νοιϊςαμε κακόλου ότι είχαμε κάνει τόςα άλλα χρόνια αλλοφ
και ςαν ξζνοι ςε ζνα άλλο ςχολείο. Ξαι πράγματι, ιταν ςαν το κεραςάκι ςτθν τοφρτα του υπόλοιπου βίου μασ του ςχολικοφ, με τουσ
πολφ καλοφσ δαςκάλουσ που κα μου μείνουν αξζχαςτοι μεταξφ των
οποίων, βεβαίωσ ο Διονυςόπουλοσ, ο Ππιηάνιασ, που χάςαμε, και
θ κα Ψεκτονίδου. Αυτοί είναι οι άνκρωποι που κα μου μείνουν ςτο
μυαλό.
Εγϊ ιμουν του Ξλαςςικοφ και μου ‘δωςαν πάρα πολλά πράγματα ςτθ μόρφωςθ μου και ςτθν περίοδο του ςχολείου.
Από εκεί και πζρα κάποια άλλα ςυμβάντα που κυμάμαι είναι
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ότι μζςα ςτισ αυςτθρότθτεσ του ςχολείου, όταν κάναμε μια πενκιμερθ εκδρομι ςτο Χινά με ταλαιπωρίεσ, με ζνα φορτθγό υπαίκριο,
μασ δζςανε με ςχοινιά και κουνιόμαςτε πζρα δϊκε. Ψελικά φτάςαμε. Πασ είχαν πει ότι κα νθςτεφουμε, αλλά εμείσ είμεκα λίγο
κακομακθμζνα κορίτςια και είχαμε κουβαλιςει με τθ φίλθ μου τθ
Οζα τθν Ξοκοβίνθ κάτι ψιλοκονςζρβεσ ςτθ τςάντα… Mασ ανακάλυψαν όμωσ οι ιερείσ διότι τισ πετοφςαμε κάπου που τισ είδανε.
Ξαι τότε, κυμάμαι τον Άρθ τον Υατρινό ο οποίοσ ιταν ζνα χρόνο
μεγαλφτεροσ και του λζω «κοίτα είμαςτε τιμωρία, πρζπει να πθγαίνουμε ςτον όρκρο κάκε πρωί και δεν κα τρϊμε μόνο ζνα ςκαλτςοφνι όταν το πάρουμε» και λζει «μθν ανθςυχείσ, είμαι εγϊ εδϊ».
Που φάνθκε πολφ αυςτθρι αυτι θ νθςτεία. Tότε είμαςτε παιδιά
και εμείσ νθςτεφαμε ςτο ςπίτι, αλλά ιταν θ Πεγάλθ Υαραςκευι με
τισ φακζσ, το Χάββατο που μου ζλεγε ο μπαμπάσ μου «φίλθςε μου
το χζρι να πασ να κοινωνιςεισ».
Γενικά ζχω τισ καλφτερεσ αναμνιςεισ από αυτό το ςχολείο που
λίγο ςτθν αρχι μασ τρόμαξε, γιατί ιταν ξαφνικό αυτό που μασ ιρκε
ότι με τθν αναχϊρθςθ τόςο πολλϊν Ελλινων από τθν Αίγυπτο,
μειϊκθκαν οι μακθτζσ και ζπρεπε κάποια ςχολεία να κλείςουν και
να ςυμπτυχτοφν με άλλα. Ψελικά θ εμπειρία ιταν καταπλθκτικι
διότι πρϊτθ φορά ιρκαμε ςε επαφι και με αγόρια από εκεί που
είμαςτε μόνο κορίτςια, μασ ζκανε και λίγο διαφορετικζσ για να αντιμετωπίηουμε λίγο αλλιϊσ τα πράγματα. Τχι μπορϊ να πω ότι
μου άφθςε πάρα πολφ ωραία πράγματα θ Αμπζτειοσ.
Χτθν τάξθ μου, το Ξλαςςικό, περνοφςαμε πολφ ωραία, κυμάμαι
είχαμε ζνα ςυμμακθτι το Φίκο το Βαγιάνο ο οποίοσ ιταν θ περίπτωςθ του Ξονά. Π’ αυτόν γελοφςαμε κάκε μζρα γιατί φόραγε λόγω Beatles τα μυτερά παποφτςια, είχε κοκοράκι το οποίο το κοφρευε πάντα ο Ξονάσ. Ψου φϊναηε για τα παποφτςια και του λζγε κα
γυρίςεισ ξυπόλθτοσ. Είχαμε μια ωραία πλάκα ςτθ τάξθ. Αλλά γενικά
δεν νοιϊςαμε ξζνοι, νοιϊςαμε μια πολφ ηεςτι φιλοξενία κι’ απ τα
παιδιά κι’ απ τουσ δαςκάλουσ.
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εφυλλίηοντασ το λεφκωμα «150 Χρόνια Αμπζτειοσ Χχολι» που
επιμελικθκε θ Ξάτια Ηιβελοποφλου-Υόποβιτσ το 2009, διαβάηουμε
το παρακάτω αφιζρωμα ςτον Κ. Ξονά :
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Τι θα ζλεγε ο Κονάσ γι’ αυτά;
Μου φαίνεται πωσ πολλοί ενήλικοι ζχουν παρεξηγήςει τουσ μαθητζσ ςε οριςμζνα θζματα… Έτςι αναλαμβάνω την πρωτοβουλία
να υπεραςπιςτώ εμζνα και τουσ άλλουσ ςυνομηλίκουσ μου…
(Ίςωσ με μία δόςη χιοφμορ…)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ο μακθτισ ζχει ΔΙΚΙΟ..!
Ο μακθτισ ζχει πάντα ΔΙΚΙΟ..!
ε περίπτωςθ που ο μακθτισ ζχει “αδικο” ιςχφουν τα άρκρα
1 και 2..!
Ο μακθτισ δεν χαηεφει ςυλλογίηεται..!
Ο μακθτισ δεν κοιμάται αναπαφεται..!
Ο μακθτισ δεν διαβάηει περιοδικά ςτθν τάξθ ενθμερώνεται..!
Ο μακθτισ δεν παει για καφζ κάνει δθμόςιεσ ςχζςεισ..!
Ο μακθτισ αξίηει ςεβαςμό γιατί δεν πλθρώνεται ςαν τουσ
κακθγθτζσ..!
Ο μακθτισ δεν κάνει κοπάνεσ αναπαφεται προςωρινά..!
Ο μακθτισ δεν νοιάηεται για τουσ βακμοφσ αλλά για τθν
γνώςθ..!
Ο μακθτισ δεν φταίει για τθν φαςαρία ο κακθγθτισ δεν εμπνζει..!
Ο μακθτισ δεν κάνει ςκονάκια κρατάει ςθμειώςεισ..!
Ο μακθτισ δεν αντιγράφει ςυμβουλεφεται τον διπλανό του..!
Ο μακθτισ δεν αργεί το πρωί κερδίηει χρόνο ανάπαυςθσ..!
Ο μακθτισ δεν ηωγραφίηει ςτο κρανίο ελευκερώνει τισ καλλιτεχνικζσ του ανθςυχίεσ..

Μετά από τα παραπάνω, φάε και μια ΨΑΛΙΔΙΑ ςτα μαλλιά μαηί με
τθν ςχετικι βιτςιά, αχ εκείνθ θ βζργα του !
(Αγνϊςτου ςυγγραφζα)
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«Σα ςκίτςα του Αχιλλζα Λαηαρίδθ (1958)»
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«Φωτογραφίεσ»
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θ

2 ςειρά από κάτω: Μαντηαβίνοσ,Ζαφειριάδθσ, Λιοφρθσ, τεφάτοσ, τελλάκθσ, Μεκοδίου,
Κοφκθσ, Δόρμπθσ
θ
1 ςειρά: αραφόπουλοσ, Περδίοσ, Πατ. Γρθγόριοσ, Κονάσ, Κοςυφάκθσ, Πατρόσ,Μοςχίδθσ,
Λεπτόσ

28

2

1

5

4

6

8 9

7

11 12 13 15 16

10

14

18

17

19

3

θ

6 Γυμναςίου 1952-53
Από αριςτερά: 1 Ραυπλιϊτθσ, 2 Σικονόμου, 3 Ξαπετανάκθσ, 4 Πθτροφάνθσ, 5 Ξοντογιάννθσ, 6 Χουπίδθσ, 7 Ξλαδάκθσ, 8 Αυγερινόσ, 9 Χιγανόσ, 10 Ξονάσ, 11 Βαςίλαροσ,
12 Γρθγοριάδθσ Α., 13 Γρθγοριάδθσ Ρ., 14 Χαραφόπουλοσ, 15 Βαςιλείου, 16 Χατηιδάκθσ,
17 Ξαπαϊτηισ, 18 Ψοφγιασ, 19 Βαςιλειάδθσ (φωτό Δ.Γ. Ξαπαϊτηι)
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Εκδρομι 1953
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Φωτογραφία Γιϊργου Υαπαλζξθ (1958)

1961
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Κζατρο Αμπετείου 26 Παρτίου 1961
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1962 φωτογραφίεσ Αντϊνθ Υατρινοφ
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Ζνα από τα πρϊτα κορίτςια που αποφοίτθςαν από τα δικά μασ
κρανία, θ Χοφία Παραγκάκθ, παίρνει το Απολυτιριο τθσ από τον
αείμνθςτο Κ. Ξονά τον Λοφνιο του 1965.
Ιταν θ πρϊτθ χρονιά ςτθ μακρόχρονθ …100% “ανδρικι” ιςτορία μασ,
που εμπιςτευκικαμε ζνα Αμπετεινό “Άριςτα” ςε γυναικεία χζρια!
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Φωτογραφία του Ξϊςτα Πιχελι 1973

1984 ςτου «Ψςαλαβοφτα» ςτθ Ξθφιςιά οι απόφοιτοι του 1962,
όλοι πια 40ρθδεσ μαηί με τον παλιό μασ διευκυντι
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Σο πάνινο ςιμα τθσ ακλθτικισ μου φανζλασ (1960-1962)
Σάκθσ φακιανόπουλοσ

