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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 
 Ορισµένες πόλεις διαδραµάτισαν ιδιαίτερο ρόλο και κατέχουν ξεχωριστή 
θέση στην µακραίωνη ιστορία του Ελληνισµού, σηµαδεύοντας την πορεία του. 
Πρόκειται για πόλεις της νότιας Ευρώπης και της ανατολικής Μεσογείου, δηλαδή, 
της καθ΄ηµάς Ανατολής. πόλεις κτισµένες από Έλληνες, αγαπηµένες, µε στιγµές 
δόξας και πτώσης για το Γένος, που διαφέρουν από τις άλλες. Μία απ΄αυτές είναι η 
Αλεξάνδρεια, η Μεγάλη Πόλις, η κατ΄Αίγυπτον. Η συµβολή της στον ελληνικό και 
στον παγκόσµιο πολιτισµό, µε την άνθιση της φιλοσοφίας, των επιστηµών, των 
γραµµάτων και την µετάφραση της Παλαιάς ∆ιαθήκης στα ελληνικά από τους Ο΄ 
είναι αδιαµφισβήτητη, όπως και η συµβολή της στην ιστορία της εκκλησίας, µε την 
ένωση της θεολογίας µε την ελληνική παιδεία και τον έντονο αγώνα πολλών 
Πατριαρχών της για την εδραίωση της ορθόδοξης πίστης ενάντια στις ποικίλες 
αιρέσεις.  
 Η παρουσία των Ελλήνων στην Αλεξάνδρεια είναι συνεχής από της ιδρύσεώς 
της, µε πολλές, βέβαια, διακυµάνσεις. Η νεώτερη σελίδα της ιστορίας των Ελλήνων 
σ΄αυτήν ξεκινάει στις αρχές του 19ου αιώνα και αυξάνει στα πρώτα 
µεταεπαναστατικά χρόνια, όταν η έλευση τους κορυφώνεται, µε αποτέλεσµα την 
εγκατάστασή τους όχι µόνο στην Αλεξάνδρεια, αλλά και σε ολόκληρη την Αίγυπτο. 
Η πρώτη ελληνική Κοινότητα ιδρύεται στην Αλεξάνδρεια το 1843, αποτελώντας την 
µητέρα όλων των υπολοίπων ελληνικών Κοινοτήτων της χώρας. Πρωταρχικός 
σκοπός της ΕΚΑ ήταν η εκπαίδευση των ελληνοπαίδων, γι΄αυτό και το πρώτο 
σχολείο αυτών των νεώτερων χρόνων, που ιδρύθηκε λίγο προ της ίδρυσης της 
Κοινότητας, αποτέλεσε στην συνέχεια αντικείµενο αδιάπτωτης κοινοτικής µέριµνας, 
για την στέγασή του και την αύξηση των βαθµίδων της εκπαίδευσης που παρείχε. Η 
στέγαση επετεύχθηκε, µε την δωρεά του πρώτου προέδρου της ΕΚΑ Μιχαήλ 
Τοσίτσα, στα 1854, όταν εγκαινιάστηκε η Τοσιτσαία σχολή. Ταυτόχρονα, στα 
υπάρχοντα τµήµατα (ελληνικό, αλληλοδιδακτικό, παρθεναγωγείο) προστέθηκε το 
γυµνάσιο, σχολείο Μ.Ε., χάρη στην γενναιοδωρία του προέδρου της ΕΚΑ Γεωργίου 
Αβέρωφ, που προς τιµήν του ονοµάστηκε Αβερώφειο.  
 Για το Αβερώφειο γυµνάσιο, το σηµαντικότερο κοινοτικό σχολείο της 
Αλεξάνδρειας, δεν είχε γραφεί καµία µονογραφία, που να στηρίζεται στο σηµαντικό 
αρχειακό υλικό που σώζεται στις ηµέρες µας. Μετά από µία προκαταρκτική έρευνα 
στο ΕΛΙΑ, το ίδρυµα που διασώζει και διατηρεί ζωντανή την µνήµη του 
Αλεξανδρινού Ελληνισµού, αφού εκεί διατηρείται, µεταξύ άλλων, το µεγαλύτερο 
µέρος του αρχείου της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας, αποφάσισα, µε την 
σύµφωνη γνώµη του επιβλέποντος καθηγητού κ. Αθανασίου Καραθανάση, να 
προχωρήσω στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, µε θέµα την ιστορία του 
Αβερωφείου γυµνασίου, από της ιδρύσεώς του (1890) ως το 1960, οπότε το σχολείο 
γίνεται µικτό και αρχίζει η αισθητή µείωση του αριθµού των µαθητών του, λόγω της 
αναχώρησης των Ελλήνων από την Αλεξάνδρεια.  
 Για την συλλογή του απαραίτητου υλικού ερεύνησα το αρχείο της ΕΚΑ στο 
ΕΛΙΑ, κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1998-1999, το τµήµα του αρχείου του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας, που φυλάσσεται στο ως άνω ίδρυµα (κυρίως αλληλογραφία 19ου και 
20ου αιώνα) και το ιστορικό αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας 
(Ιανουάριος-Μάρτιος 1999). Ακολούθως µετέβην στην Αλεξάνδρεια (Οκτώβριος-
∆εκέµβριος 1999), όπου φιλοξενούµενος της γεραράς πρεσβυγενούς Ελληνικής 
Κοινότητας, ερεύνησα το εναποµείναν τµήµα του αρχείου. ∆υστυχώς, τα διάφορα 
έγγραφα -σπαράγµατα της µνήµης- είναι σκορπισµένα σε διάφορους χώρους του 
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Ζερβουδακείου κτιρίου, αναµεµιγµένα µε άσχετο υλικό. Παρόλα αυτά το αποτέλεσµα 
της έρευνας και στην Αλεξάνδρεια ήταν ικανοποιητικό, αφού εντοπίστηκαν έγγραφα 
σχετικά µε την δύσκολη δεκαετία του ́50. ∆υστυχώς, δεν επιτράπηκε η πρόσβαση 
στο αρχείο του Πατριαρχείου, λόγω των έργων ανακαίνισης και επέκτασης του 
πατριαρχικού οίκου (παλαιά Τοσιτσαία σχολή). Ωστόσο από το συγκεντρωµένο υλικό 
και την επεξεργασία του θέλω να ελπίζω ότι η εργασία µου θα συµβάλει, έστω και 
λίγο, στην γνώση ενός σηµαντικού σχολείου του απόδηµου Ελληνισµού, φωτίζοντας 
ακόµη και πτυχές της ιστορίας της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας.  
 Θα ήθελα να ευχαριστήσω από την θέση αυτή εκείνους που µε βοήθησαν 
στην εκπόνηση της διατριβής. Και πρώτα τον επιβλέποντα καθηγητή µου στο Τµήµα 
Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης κ. Αθανάσιο Καραθανάση, που παρακολούθησε την πορεία της 
διατριβής σε όλα της τα στάδια, για τις συµβουλές, τις υποδείξεις και τις διορθώσεις 
του καθόλο το διάστηµα της αρχειακής έρευνας και της συγγραφής της εργασίας. 
Ευχαριστώ, ωσαύτως, και τους καθηγητές-µέλη της τριµελούς επιτροπής, 
αιδεσιµιλογιώτατο π. Θεόδωρο Ζήση και τον ελλογιµότατο κ.Αθανάσιο Αγγελόπουλο 
για την βοήθειά τους.  
 Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον ερευνητή-καθηγητή της Ακαδηµίας 
Αθηνών κ. Ευθύµιο Σουλογιάννη, υπεύθυνο του αιγυπτιώτικου αρχείου του ΕΛΙΑ και 
βαθύ γνώστη της ιστορίας του Ελληνισµού της Αιγύπτου, για την βοήθειά του στον 
εντοπισµό του θέµατος και για την καθοδήγησή του στο αρχείο της ΕΚΑ. Χωρίς την 
αµέριστη βοήθεια και συµπαράστασή του θα ήταν αδύνατο να µυηθώ στην ιστορία 
της Αλεξάνδρειας και να προχωρήσω στην εκπόνηση της διατριβής.  
 Επίσης ευχαριστώ θερµά την Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας και ειδικά 
τον πρόεδρό της κ. Στέφανο Ταµβάκη για την φιλοξενία στους κοιτώνες της 
Κοινότητας στην Αλεξάνδρεια και την εκτίµησή τους. οµοίως ευχαριστώ και το 
προσωπικό του ΕΛΙΑ για την ζεστή φιλοξενία του, την φιλική του διάθεση και την 
βοήθεια του κατά την παραµονή µου στην Αθήνα.  
 Εν κατακλείδι θα ήθελα να σηµειώσω τον θαυµασµό µου για τον Αλεξανδρινό 
Ελληνισµό και όσα πέτυχε, ιδιαίτερα, κατά τους τελευταίους δύο αιώνες της 
νεώτερης ιστορίας του, ευχόµενος να συνεχίσει την δράση του, έστω και ολιγοµελής, 
στην αγαπηµένη Αλεξάνδρεια.  
 
 
Θεσσαλονίκη, 18 Ιανουαρίου 2001                                           Παντελής Κ. Λέκκου  
Αθανασίου και Κυρίλλου 
Πατριαρχών Αλεξανδρείας.  
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ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ 
 
 
ΑΕΚΑ Αρχείο Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας (υλικό προερχόµενο 

από την Αλεξάνδρεια) 
ΑΠΑ Αρχείο Πατριαρχείου Αλεξανδρείας 

ΑΥΕ Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών 
α.χρ. αχρονολόγητο 
βλ. βλέπε 
γ.δ. Γρόσια ∆ιατιµήσεως 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ Εταιρεία Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου – 

Αρχείο Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας 
ΕΚΑ Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας 
Εκδ. έκδοση 
ΕΜΣ Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών 
ΕΦ Εκκλησιαστικός Φάρος  
ΘΗΕ Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια 
κ.ά. και άλλα/και άλλοι 
κ.τ.λ. και τα λοιπά 
κ.εξ.  και εξής 
Λ.Αιγ. Λίρες Αιγύπτου 
Μ.Ε. Μέση Εκπαίδευση 
ΜΕΕ Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια 
ό.π.  όπου παραπάνω  
ΠΕΕ Πρακτικά Εκπαιδευτικής Εφορείας 
ΠΕΣ Πρακτικά Εφορείας Σχολείων 

ΠΚΕ Πρακτικά Κοινοτικής Επιτροπής 

πρβλ. παράβαλε 
ΣΑΑΣΑ Σύνδεσµος Αποφοίτων Αβερωφείου Σχολής Αλεξανδρείας 
σ./σσ. σελίδα/σελίδες 
σηµ. σηµείωση 
στ. στήλη  
τευχ. τεύχος 
τ. τόµος  
φακ. φάκελος 
Φ∆Υ 
ΦΕΚ 

Φάκελοι ∆ιαφόρων Υποθέσεων 
Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως  
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ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 
 
 

Α. ΑΝΕΚ∆ΟΤΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 
 

I. ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ (τµήµα που 
εναπόκειται στην ΕΕΛΙΑ)  

 
1. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 

Συνεδρ. 23/12/1927, συνεδρ. 24.4.1928, συνεδρ. 5/5/1928, συνεδρ. 15/5/1928, 
συνεδρ. 23/5/1928, συνεδρ. 29/5/1928, συνεδρ. 2/6/1928, συνεδρ. 19/6/1928, συνεδρ. 
29/1/1929, συνεδρ. 13/2/1929, συνεδρ. 14/3/1929, συνεδρ. 28/3/1929, συνεδρ. 
11/4/1929, συνεδρ. 1930 (αναφέρονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν το 1930, χωρίς 
να αναφέρονται η ηµεροµηνία και ο µήνας), συνεδρ. 28/1/1931, συνεδρ. 7/5/1931, 
συνεδρ. 16/5/1931.  
 
2. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

Συνεδρ. 23/3/1899, συνεδρ. 12/25/5/1901, συνεδρ. 11/24/11/1901, συνεδρ. 
17/30/12/1901, συνεδρ. 18/31/1/1902, συνεδρ. 14/27/3/1902, συνεδρ. 4/17/6/1902, 
συνεδρ. 26/9/7/1902, συνεδρ. 21/3/9/1902, συνεδρ. 3/16/9/1902, συνεδρ. 
26/9/10/1902, συνεδρ. 15/28/10/1902, συνεδρ. 2/13/5/1903, συνεδρ. 9/22/6/1903, 
συνεδρ. 30/13/10/1903, συνεδρ. 31/12/1/1904, συνεδρ. 4/17/3/1904, συνεδρ. 
18/3/3/1905, συνεδρ. 28/10/1/1906, συνεδρ. 15/28/3/1906, συνεδρ. 28/11/7/1906, 
συνεδρ. 27/10/5/1907, συνεδρ. 5/18/12/1907, συνεδρ. 14/27/5/1907, συνεδρ. 
31/13/11/1907, συνεδρ. 3/16/12/1907, συνεδρ. 28/10/1/1908, συνεδρ. 28/11/5/1908, 
συνεδρ. 26/8/6/1908, συνεδρ. 21/4/7/1908, συνεδρ. 14/27/11/1908, συνεδρ. 
30/13/5/1909, συνεδρ. 25/7/6/1909, συνεδρ. 14/27/9/1909, συνεδρ. 29/11/11/1909, 
συνεδρ. 11/24/2/1910, συνεδρ. 29/10/5/1910, συνεδρ. 7/20/5/1910, συνεδρ. 
17/30/5/1910, συνεδρ. 11/24/6/1910, συνεδρ. 24/7/6/1910, συνεδρ. 3/16/3/1911, 
συνεδρ. 9/22/3/1911, συνεδρ. 16/29/5/1911, συνεδρ. 13/26/9/1911, συνεδρ. 
5/18/12/1911, συνεδρ. 12/25/1/1912, συνεδρ. 8/21/3/1912, 11/24/5/1912, συνεδρ. 
25/8/7/1912, συνεδρ. 27/9/8/1912, συνεδρ. 29/12/10/1912, συνεδρ. 6/18/10/1912, 
συνεδρ. 31/13/11/1912, συνεδρ. 24/6/2/1913, συνεδρ. 27/9/6/1913, συνεδρ. 
6/19/6/1913, συνεδρ. 25/8/10/1913, συνεδρ. 29/11/1/1914, συνεδρ. 9/22/5/1914, 
συνεδρ. 24/7/6/1914, συνεδρ. 25/8/10/1914, συνεδρ. 4/17/12/1914, συνεδρ. 
29/11/1/1915, συνεδρ. 16/29/1/1915, συνεδρ. 17/2/3/1915, συνεδρ. 27/10/5/1915, 
συνεδρ. 16/29/6/1915, συνεδρ. 3/16/7/1915, συνεδρ. 30/12/8/1915, συνεδρ. 
13/26/10/1915, συνεδρ. 22/4/11/1915, συνεδρ. 29/11/1/1916, συνεδρ. 18/31/5/1916, 
συνεδρ. 7/20/7/1916, συνεδρ. 29/11/9/1916, συνεδρ. 6/19/10/1916, συνεδρ. 
16/29/1/1917, συνεδρ. 13/26/4/1917, συνεδρ. 8/21/7/1917, συνεδρ. 8/21/8/1917, 
συνεδρ. 9/22/10/1917, 19/1/2/1918, συνεδρ. 2/15/5/1918, συνεδρ. 2/15/8/1918, 
συνεδρ. 30/12/9/1918, συνεδρ. 4/17/10/1918, συνεδρ. συνεδρ. 20/2/4/1919, συνεδρ. 
9/22/5/1919, συνεδρ. 23/5/6/1919, συνεδρ. 9/22/7/1919, συνεδρ. 11/24/9/1919, 
συνεδρ. 2/15/12/1919, συνεδρ. 30/12/1/1920, συνεδρ. 20/4/3/1920, συνεδρ. 
17/30/4/1920, συνεδρ. 5/18/6/1920, συνεδρ. 19/2/7/1920, συνεδρ. 2/15/7/1920, 
συνεδρ. 3/16/8/1920, συνεδρ. 28/11/10/1920, συνεδρ. 12/25/10/1920, έκτακτη 
συνεδρ. 28/11/1920, συνεδρ. 28/10/2/1921, συνεδρ. 10/23/3/1921, συνεδρ. 
21/4/7/1921, συνεδρ. 6/19/7/1921, συνεδρ. 16/29/11/1921, συνεδρ. 9/22/12/1921, 
συνεδρ. 9/22/2/1922, συνεδρ. 15/28/6/1922, συνεδρ. 9/22/12/1922, συνεδρ. 6/3/1923, 
συνεδρ. 23/5/1923, συνεδρ. 5/6/1923, συνεδρ. 26/9/1923, συνεδρ. 4/10/1923, συνεδρ. 
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27/11/1923, συνεδρ. 1/2/1924, συνεδρ. 9/5/1924, συνεδρ. 10/6/1924, συνεδρ. 
4/11/1924, συνεδρ. 14/11/1924, συνεδρ. 20/2/1925, συνεδρ. 25/2/1925, συνεδρ. 
7/5/1925, συνεδρ. 2/12/1925, συνεδρ. 16/2/1926, συνεδρ. 17/5/1926, συνεδρ. 
19/11/1926, συνεδρ. 8/4/1927, συνεδρ. 15/6/1927, συνεδρ. 18/11/1927, συνεδρ. 
15/2/1928, συνεδρ. 11/5/1928, συνεδρ. 5/12/1928, συνεδρ. 6/3/1929, συνεδρ. 
11/4/1929, συνεδρ. 11/6/1929, συνεδρ. 5/11/1929, συνεδρ. 18/2/1930, συνεδρ. 
7/5/1930, συνεδρ. 10/6/1930, συνεδρ. 27/11/1930, συνεδρ. 28/1/1931, συνεδρ. 
7/3/1931, συνεδρ. 16/5/1931, συνεδρ. 3/9/1931, συνεδρ. 22/12/1931, συνεδρ. 
20/1/1932, συνεδρ. 12/2/1932, συνεδρ. 24/2/1932, συνεδρ. 18/4/1932, συνεδρ. 
15/6/1932, συνεδρ. 24/6/1932, συνεδρ. 24/11/1932, συνεδρ. 2/2/1933, συνεδρ. 
5/4/1933, συνεδρ. 29/5/1933, συνεδρ. 12/6/1933, συνεδρ. 10/7/1933, συνεδρ. 
7/9/1933, συνεδρ. 23/5/1934, συνεδρ. 30/5/1934, συνεδρ. 14/6/1934, συνεδρ. 
21/6/1934, συνεδρ. 16/7/1934, συνεδρ. 22/8/1934, συνεδρ. 23/8/1934, συνεδρ. 
7/11/1934, συνεδρ. 15/11/1934, συνεδρ. 20/12/1934, συνεδρ. 9/4/1935, συνεδρ. 
18/4/1935, συνεδρ. 2/5/1935, συνεδρ. 8/5/1935, συνεδρ. 22/5/1935, συνεδρ. 
10/12/1935, συνεδρ. 6/3/1936, συνεδρ. 12/5/1936, συνεδρ. 29/10/1936, συνεδρ. 
17/12/1936, συνεδρ. 5/2/1937, συνεδρ. 16/4/1937, συνεδρ. 27/4/1937, συνεδρ. 
1/6/1937, συνεδρ. 8/6/1937, συνεδρ. 25/9/1937, συνεδρ. 8/11/1937, συνεδρ. 5/4/1938, 
συνεδρ. 30/5/1938, συνεδρ. 4/7/1938, συνεδρ. 11/7/1938, συνεδρ. 18/8/1938, συνεδρ. 
6/10/1938, συνεδρ. 13/10/1938, συνεδρ. 22/11/1938, συνεδρ. 5/1/1939, συνεδρ. 
13/4/1939, συνεδρ. 5/5/1939, συνεδρ. 19/6/1939, συνεδρ. 13/7/1939, συνεδρ. 
28/11/1939, συνεδρ. 12/10/1939, συνεδρ. 12/12/1939, συνεδρ. 8/5/1940, συνεδρ. 
3/7/1940, συνεδρ. 13/9/1940, συνεδρ. 5/5/1940, συνεδρ. 11/8/1941, συνεδρ. 
20/8/1941, συνεδρ. 12/11/1941, συνεδρ. 5/1/1942, συνεδρ. 9/3/1942, συνεδρ. 
25/6/1942, συνεδρ. 17/9/1942, συνεδρ. 26/10/1942, συνεδρ. 4/2/1943, συνεδρ. 
18/3/1943, συνεδρ. 19/4/1943, συνεδρ. 10/5/1943, συνεδρ. 14/6/1943, συνεδρ. 
8/7/1943, συνεδρ. 16/7/1943, συνεδρ. 6/9/1943, συνεδρ. 22/9/1943, συνεδρ. 
11/10/1943, συνεδρ. 2/12/1943, συνεδρ. 13/1/1944, συνεδρ. 31/1/1944, συνεδρ. 
10/2/1944, συνεδρ. 23/2/1944, συνεδρ. 24/4/1944, συνεδρ. 1/6/1944, συνεδρ. 
3/7/1944, συνεδρ. συνεδρ.18/7/1944, συνεδρ. 1/8/1944, συνεδρ. 23/8/1944, συνεδρ. 
12/10/1944, συνεδρ. 11/1/1945, συνεδρ. 18/1/1945, συνεδρ. 16/8/1945, συνεδρ. 
3/10/1945, συνεδρ. 25/10/1945, συνεδρ. 28/1/1946, συνεδρ. 4/2/1946, συνεδρ. 
13/2/1946, συνεδρ. 27/2/1946, συνεδρ. 24/6/1946, συνεδρ. 3/7/1946, συνεδρ. 
11/7/1946, συνεδρ. 14/8/1946, συνεδρ. 26/9/1946, συνεδρ. 4/10/1946, συνεδρ. 
22/10/1946, συνεδρ. 6/11/1946, συνεδρ. 17/2/1947, συνεδρ. 24/4/1947, συνεδρ. 
12/5/1947, συνεδρ. 17/6/1947, συνεδρ. 20/6/1947, συνεδρ. 26/6/1947, συνεδρ. 
28/8/1947, συνεδρ. 4/9/1947, συνεδρ. 24/11/1947, συνεδρ. 5/11/1947, συνεδρ. 
12/11/1947, συνεδρ. 5/12/1947, συνεδρ. 9/1/1948, συνεδρ. 8/3/1948, συνεδρ. 
16/3/1948, συνεδρ. 26/4/1948, συνεδρ. 21/5/1948, συνεδρ. 21/6/1948, συνεδρ. 
28/6/1948, συνεδρ. 26/7/1948, συνεδρ. 10/8/1948, συνεδρ. 15/10/1948, συνεδρ. 
21/1/1949, συνεδρ. 28/2/1949, συνεδρ. 19/4/1949, συνεδρ. 13/5/1949, συνεδρ. 
24/6/1949, συνεδρ. 29/6/1949, συνεδρ. 5/7/1949, συνεδρ. 31/8/1949, συνεδρ. 
30/9/1949, συνεδρ. 6/10/1949, συνεδρ. 17/11/1949, συνεδρ. 18/1/1950, συνεδρ. 
10/2/1050, συνεδρ. 31/3/1950, συνεδρ. 23/5/1950, συνεδρ. 6/10/1950, συνεδρ. 
24/11/1950, 29/12/1950, συνεδρ. 25/1/1951, συνεδρ. 28/2/1951, συνεδρ. 30/3/1951, 
συνεδρ. 29/6/1951, συνεδρ. 21/9/1951, συνεδρ. 12/10/1951, συνεδρ. 14/12/1951, 
συνεδρ. 1/2/1952, συνεδρ. 3/3/1952, συνεδρ. 14/3/1952, συνεδρ. 3/4/1952, συνεδρ. 
9/4/1952, συνεδρ. 6/5/1952, συνεδρ. 24/6/1952, συνεδρ. 28/6/1952, συνεδρ. 
11/7/1952, συνεδρ. 1/8/1952, συνεδρ. 8/10/1952, συνεδρ. 10/10/1952, συνεδρ. 
13/10/1952, συνεδρ. 9/12/1952, συνεδρ. 22/1/1953, συνεδρ. 30/1/1953, συνεδρ. 
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24/3/1953, συνεδρ. 21/4/1953, συνεδρ. 21/5/1953, συνεδρ. 19/6/1953, συνεδρ. 
14/7/1953, συνεδρ. 25/9/1953, συνεδρ. 7/10/1953, συνεδρ. 10/10/1953, συνεδρ. 
30/10/1953, συνεδρ. 11/12/1953, συνεδρ. 15/1/1954, συνεδρ. 19/3/1954, συνεδρ. 
22/6/1954, συνεδρ. 9/7/1954, συνεδρ. 10/9/1954, συνεδρ. 8/10/1954, συνεδρ. 
23/11/1954, συνεδρ. 10/12/1954, συνεδρ. 28/1/1955, συνεδρ. 3/2/1955, συνεδρ. 
8/4/1955, συνεδρ. 13/5/1955, συνεδρ. 21/6/1955, συνεδρ. 13/7/1955, συνεδρ. 
19/7/1955, συνεδρ. 19/8/1955, συνεδρ. 9/9/1955, συνεδρ. 28/9/1955, συνεδρ. 
14/10/1955, συνεδρ. 17/11/1955, συνεδρ. 29/11/1955, συνεδρ. 13/12/1955, συνεδρ. 
17/1/1956, συνεδρ. 9/3/1956, συνεδρ. 15/5/1956, συνεδρ. 8/6/1956, συνεδρ. 
13/7/1956, συνεδρ. 13/8/1956, συνεδρ. 2/10/1956, συνεδρ. 10/10/1956, συνεδρ. 
31/10/1956, συνεδρ. 10/12/1956, συνεδρ. 13/2/1957, συνεδρ. 13/3/1957, συνεδρ. 
5/6/1957, συνεδρ. 12/2/1958, συνεδρ. 8/9/1958, συνεδρ. 15/9/1958, συνεδρ. 
19/11/1958.  
 
3. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Συνεδρ. συνεδρ.25/4/1843, συνεδρ.14/26/1854, συνεδρ.ΙΑ΄, 25/2/1875, ΙΘ΄ 
Γενική Συνέλευση των Συνδροµητών, 30/3/1875, συνεδρ.Η΄, 7/8/1878, συνεδρ.Γ΄, 
21/6/1880, συνεδρ.Ε΄, 12/7/1880, έκτακτη συνεδρ. 19/3/1883, συνεδρ.8/3/1884, 
συνεδρ. ΙΖ΄ 16/6/1884, συνεδρ. Κ΄ 13/7/1884, συνεδρ.ΚΗ΄ 24/8/1884, συνεδρ.ΛΗ΄ 
14/12/1884, συνεδρ.ΝΖ΄ 20/6/1885, έκτατη συνεδρ. 3/11/1885, συνεδρ.6/6/1887, 
συνεδρ.28-9/4/1887, συνεδρ. Η΄ 1/9/1889, συνεδρ.17/2/1890 (αντίγραφον περί της 
αναγνωρίσεως του Αβερωφείου γυµνασίου και της προικοδοτήσεως αυτού υπό του 
κυρίου Γεωργίου Αβέρωφ), έκτακτη συνεδρ. 19/3/1893, συνεδρ.14/5/1894, συνεδρ. 
2/14/7/1894, συνεδρ. 19/11/1894, συνεδρ. Α΄ 4/16/10/1895, συνεδρ. 31/12/4/1899, 
συνεδρ.20/4/1899, συνεδρ.8/20/6/1899, έκτακτη συνεδρ. 16/28/6/1899, συνεδρ. 
23/4/9/1899, συνεδρ. 27/10/1899, συνεδρ.Α΄ 1/14/3/1900, συνεδρ. Γ΄ 31/3/1900, 
συνεδρ. Στ΄ 27/6/1900, συνεδρ.Θ΄ 5/18/10/1900, συνεδρ.Ι΄ 10/23/10/1900, 
συνεδρ.ΙΑ΄, 16/29/12/1900, συνεδρ.ΙΕ΄, 28/4/1901, συνεδρ.12/25/5/1901, συνεδρ. ΙΖ΄ 
28/11/7/1901, έκτακτη συνεδρ. 1/14/8/1901, συνεδρ.Κ΄ 1/16/11/1901, συνεδρ.ΚΑ΄ 
12/25/12/1901, συνεδρ.ΚΒ΄ 23/5/1/1902, συνεδρ.Κ∆΄ 13/26/2/1902, συνεδρ.ΚΕ΄ 
5/18/3/1902, συνεδρ.ΛΒ΄ 24/6/8/1902, συνεδρ.Α΄ 9/22/4/1903, συνεδρ. 5/18/5/1903, 
συνεδρ.Γ΄ 11/24/6/1903, συνεδρ. 23/5/11/1903,  συνεδρ.5/18/1/1904, συνεδρ.Στ΄ 
5/18/2/1904, συνεδρ.Ζ΄, 7/20/3/1904, συνεδρ.Θ΄, 14/27/11/1904, συνεδρ.ΙΓ΄, 
9/22/5/1905, συνεδρ.ΙΕ΄ 20/3/7/1905, έκτακτη συνεδρ.ΙΖ΄  2/15/12/1905, συνεδρ.ΙΘ΄ 
29/5/1/1906, συνεδρ.ΚΑ΄ 10/23/3/1906, συνεδρ.28/10/4/1906, συνεδρ.Β΄ 
9/22/5/1906, συνεδρ.Γ΄ 6/19/6/1906, συνεδρ.Ε΄ 27/9/11/1906, συνεδρ.Στ΄ 
12/25/11/1906, συνεδρ.Ζ΄ 8/21/2/1907, συνεδρ.Η΄ 8/21/3/1907, συνεδρ.Ι΄ 
24/7/5/1907, συνεδρ.ΙΑ΄ 21/3/6/1907, συνεδρ.ΙΒ΄ 28/11/12/1907, συνεδρ.Ι∆΄ 
4/17/2/1908, έκτακτη συνεδρ. 12/25/4/1908, συνεδρ.ΙΣΤ΄ 2/15/5/1908, συνεδρ.ΚΓ΄ 
22/4/2/1909, συνεδρ.ΚΕ΄ 16/29/3/1909, συνεδρ.ΚΣΤ΄ 2/15/4/1909, συνεδρ.Β΄ 
2/15/6/1909, συνεδρ.Γ΄ 11/24/6/1909, συνεδρ.∆΄  21/9/1909, συνεδρ.Ε΄ 2/15/10/1909, 
συνεδρ.Στ΄ 23/5/11/1909, συνεδρ. 19/4/3/1910, συνεδρ. 21/4/5/1910, συνεδρ. 
11/24/7/1910, συνεδρ. 5/18/1/1911, συνεδρ. 17/2/3/1911, συνεδρ. 10/23/6/1911, 
συνεδρ. 31/13/11/1911, συνεδρ. 3/16/11/1911, συνεδρ. 10/23/11/1911, έκτακτη 
συνεδρ. 7/20/6/1911, συνεδρ. 23/5/1/1912, συνεδρ. 268/1/1912, συνεδρ. 
28/12/3/1912, συνεδρ. 1/14/3/1912, συνεδρ. 17/30/3/1912, συνεδρ. 1/14/5/1912, 
συνεδρ. 1/14/6/1912, συνεδρ. 29/12/7/1912, συνεδρ. 19/2/10/1912, συνεδρ. 
12/25/10/1912, συνεδρ. 23/5/1/1913, συνεδρ. 19/4/3/1913, έκτακτη συνεδρ. 
6/19/3/1913, συνεδρ. 17/30/6/1913, συνεδρ. 8/21/1/1914, συνεδρ. 26/8/2/1914, 
συνεδρ. 25/10/3/1914, συνεδρ. 7/20/8/1914, συνεδρ. 10/23/2/1915, συνεδρ. 
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16/1/3/1915, συνεδρ. 27/9/4/1915, συνεδρ. 25/7/6/1915, συνεδρ. 3/16/6/1915, συνεδρ. 
2/15/7/1915, συνεδρ. 2/15/9/1915, συνεδρ. 11/24/2/1916, συνεδρ. 22/4/4/1916, 
συνεδρ. 10/23/11/1916, συνεδρ. 14/27/2/1917, συνεδρ. 21/6/3/1917, συνεδρ. 
21/3/4/1917, συνεδρ. 22/4/6/1917, συνεδρ. 16/8/6/1917, συνεδρ. 18/31/7/1917, 
συνεδρ. 25/10/8/1917, συνεδρ. 17/30/8/1917, συνεδρ. 11/24/10/1917, έκτακτη 
συνεδρ. 28/10/1/1918, συνεδρ. 4/17/4/1918, συνεδρ. 25/7/6/1918, συνεδρ. 
19/1/8/1918, συνεδρ. 13/26/9/1918, συνεδρ. 26/8/11/1918, συνεδρ. 30/13/12/1918, 
συνεδρ. 1/14/3/1919, συνεδρ. 1/14/4/1919, συνεδρ. 28/10/6/1919, συνεδρ. 
28/11/7/1919, συνεδρ. 5/16/7/1919, συνεδρ. 19/11/8/1919, συνεδρ. 2/15/8/1919, 
συνεδρ. 23/5/9/1919, συνεδρ. 24/7/10/1919, συνεδρ. 7/20/10/1919, συνεδρ. 
9/22/10/1919, συνεδρ. 24/6/11/1919, συνεδρ. 31/13/11/1919, συνεδρ. 8/21/11/1919, 
συνεδρ. 13/26/12/1919, συνεδρ. 31/13/2/1920, συνεδρ. 6/19/3/1920, συνεδρ. 
10/23/4/1920, συνεδρ. 12/4/6/1920, συνεδρ. 12//25/6/1920, συνεδρ. 9/16/7/1920, 
συνεδρ. 9/22/7/1920, συνεδρ. 23/5/8/1920, συνεδρ. 2/15/10/1920, έκτακτη 
συνεδρ.13/26/10/1920, συνεδρ. 12/25/11/1920, συνεδρ. 9/22/2/1921, συνεδρ. 
1/14/2/1921, συνεδρ. 12/1/4/1921, συνεδρ. 26/9/5/1921, συνεδρ. 14/27/5/1921, 
συνεδρ. 19/1/6/1921, συνεδρ. 7/20/6/1921, συνεδρ. 24/7/7/1921, συνεδρ. 
28/11/7/1921, συνεδρ.9/22/7/1921, 24/7/10/1921, συνεδρ. 22/4/11/1921, συνεδρ. 
19/2/12/1921, συνεδρ. 3/16/12/1921, έκτακτη συνεδρ. 20/3/12/1921, συνεδρ. 
17/30/3/1922, έκτακτη συνεδρ. 14/27/4/1922, συνεδρ. 17/30/6/1922, έκτακτη συνεδρ. 
29/11/9/1922, συνεδρ. 23/6/10/1922, συνεδρ. 9/21/10/1922, συνεδρ. 28/11/12/1922, 
έκτακτη συνεδρ. 29/12/1922, συνεδρ. 18/31/1/1923, συνεδρ. 21/3/1923, συνεδρ. 
12/11/1923, συνεδρ. 22/11/1923, συνεδρ. 10/12/1923, συνεδρ. 31/1/1924, συνεδρ. 
24/3/1924, συνεδρ. 18/4/1924, συνεδρ. 16/5/1924, συνεδρ. 13/6/1924, συνεδρ. 
5/11/1924, συνεδρ. 5/12/1924, συνεδρ. 2/1/1925, συνεδρ. 3/3/1925, συνεδρ. 
20/3/1925, συνεδρ. 8/4/1925, συνεδρ. 11/5/1925, συνεδρ. 12/6/1925, έκτακτη συνεδρ. 
5/9/1925, συνεδρ. 15/9/1925, συνεδρ. 19/11/1925, συνεδρ. 4/12/1925, συνεδρ. 
15/1/1926, συνεδρ. 28/1/1926, συνεδρ. 5/2/1926, συνεδρ. 12/2/1926, συνεδρ. 
9/3/1926, συνεδρ. 28/4/1926, συνεδρ. 4/6/1926, συνεδρ. 15/6/1926, συνεδρ. 
12/11/1926, συνεδρ. 3/12/1926, συνεδρ. 10/12/1926, συνεδρ. 12/1/1927, συνεδρ. 
11/3/1927, συνεδρ. 6/5/1927, συνεδρ. 26/5/1927, συνεδρ. 2/6/1927, συνεδρ. 
24/6/1927, συνεδρ. 8/11/1927, συνεδρ. 6/12/1927, συνεδρ. 16/12/1927, συνεδρ. 
5/1/1928, συνεδρ. 29/3/1928, συνεδρ. 3/4/1928, συνεδρ. 19/6/1928, συνεδρ. 
10/7/1928, έκτακτη συνεδρ. 22/8/1928, συνεδρ. 22/11/1928, συνεδρ. 10/1/1929, 
συνεδρ. 5/2/1929, συνεδρ. 2/4/1929, συνεδρ.16/4/1929, συνεδρ.14/6/1929, έκτακτη 
συνεδρ. 21/6/1929, συνεδρ. 21/11/1929, συνεδρ. 8/1/1930, συνεδρ. 16/1/1930, 
συνεδρ.2/4/1930, συνεδρ. 29/4/1929, έκτακτη συνεδρ. 4/4/1930, συνεδρ. 22/5/1930, 
συνεδρ. 25/6/1930, συνεδρ.23/10/1930, συνεδρ. 5/12/1930, συνεδρ. 15/12/1930, 
συνεδρ. 2/1/1931, συνεδρ. 31/3/1931, συνεδρ. 21/5/1931, συνεδρ. 24/6/1931, έκτακτη 
συνεδρ. 25/8/1931, συνεδρ. 30/10/1931, έκτακτη συνεδρ. 13/11/1931, συνεδρ. 
19/11/1931, συνεδρ. 8/12/1931, συνεδρ. 26/1/1932, συνεδρ. 25/2/1932, έκτακτη 
συνεδρ. 5/3/1932, συνεδρ. 20/4/1932, έκτακτη συνεδρ. 30/5/1932, έκτακτη συνεδρ. 
4/10/1932, συνεδρ. 2/11/1932, συνεδρ. 10/11/1932, συνεδρ. 7/2/1933, έκτακτη 
συνεδρ. 8/2/1933, συνεδρ. 30/3/1933, συνεδρ. 1/5/1933, συνεδρ. 31/5/1933, συνεδρ. 
12/7/1933, συνεδρ. 1/11/1933, έκτακτη συνεδρ. 13/12/1933, συνεδρ. 9/1/1934, 
συνεδρ. 11/4/1934, συνεδρ. 25/4/2934, συνεδρ. 25/5/1934, συνεδρ. 8/6/1934, συνεδρ. 
21/11/1934, συνεδρ. 18/12/1934, συνεδρ. 10/1/1935, συνεδρ. 14/2/1935, συνεδρ. 
7/3/1935, συνεδρ. 14/5/1935, συνεδρ. 11/6/1935, συνεδρ. 1/7/1935, έκτακτη συνεδρ. 
6/7/1935, έκτακτη συνεδρ. 28/7/1935, συνεδρ. 30/10/1935, έκτακτη συνεδρ. 
31/10/1935, έκτακτη συνεδρ. 2/12/1935, έκτακτη συνεδρ. 4/12/1935, συνεδρ. 
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13/12/1935, συνεδρ. 9/1/1936, συνεδρ. 14/2/1936, συνεδρ. 17/3/1936, έκτακτη 
συνεδρ. 21/3/1936, συνεδρ. 1/4/1936, έκτακτη συνεδρ. 28/4/1936, συνεδρ. 19/5/1936, 
συνεδρ. 26/5/1936, συνεδρ. 30/6/1936, συνεδρ. 12/11/1936, έκτακτη συνεδρ. 
25/12/1936, συνεδρ. 30/12/1936, συνεδρ. 9/3/1937, συνεδρ. 13/5/1937, συνεδρ. 
15/6/1937, συνεδρ. 8/12/1937, συνεδρ. 13/12/1937, συνεδρ. 8/3/1938, συνεδρ. 
23/12/1938, έκτακτη συνεδρ. 19/10/1938, συνεδρ. 8/11/1938, συνεδρ. 29/11/1938, 
συνεδρ.8/12/1938, συνεδρ. 31/1/1939, συνεδρ. 14/2/1939, συνεδρ. 25/4/1939, συνεδρ. 
22/5/1939, συνεδρ. 19/7/1939, συνεδρ. 7/11/1939, συνεδρ. 22/2/1940, συνεδρ. 
28/2/1940, συνεδρ. 8/4/1940, συνεδρ. 16/4/1940, συνεδρ.22/5/1940, συνεδρ. 
3/6/1940, συνεδρ.11/12/1940, συνεδρ. 9/1/1941, έκτακτη συνεδρ. 29/1/1941, συνεδρ. 
28/2/1941, συνεδρ. 2/6/1941, συνεδρ. 9/6/1941, συνεδρ. 16/6/1941, συνεδρ. 
30/7/1941, συνεδρ. 29/8/1941, συνεδρ. 5/9/1941, συνεδρ. 23/9/1941, συνεδρ. 
30/9/1941, συνεδρ. 23/10/1941, συνεδρ. 26/11/1941, συνεδρ.12/1/1942, συνεδρ. 
24/2/1941.  

 
4. ΦΑΚΕΛΟΙ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Ι 9, 1890, «Πρακτικόν αποφάσεως Επιτροπής Κοινότητος όπως το Γυµνάσιον 
ονοµασθή Αβερώφειον». 

Ι 16, 1899, «Πρόγραµµα κηδείας Γεωργίου Αβέρωφ».  
Ι 70, 1920, «Υπόµνηµα περί συµπληρώσεως και οργανώσεως του Αβερωφείου 

Παρθεναγωγείου»  
Ι 104, 1931, "Ψήφισµα υπέρ του εθνικού αγώνος των Κυπρίων 1931".  
Κ 23, 1921, "Επιτροπή περιθάλψεως προσφύγων ταραχών 21-24 Μαϊου 1921".  
Κ 55, 1927-1931, "Παναιγύπτιος Σύνδεσµος Ελλήνων ∆ιδασκάλων και 

Ελληνική ∆ιδασκαλική Ενωσις Αλεξανδρείας".  
Κ 57, 1932, "Περί εξωτερικής διδασκαλίας των καθηγητών".  
Κ 83, 1930/1935, "Απόλυσις καθηγητών και διδασκάλων".  
Κ 126, 1937, "Συνδιάσκεψις του Μοντρέ 1937"  
Κ 136, 1937, "Συνδιάσκεψις του M ontreux και κατάργησις των εν Αιγύπτω 

∆ιοµολογήσεων".  
Κ 145, 1938, "Επιχορηγήσεις ∆ηµαρχίας προς τα κοινοτικά ιδρύµατα".  
Κ 159, 1938/39, Παλαιολόγου Γεωργίου, «Βιογραφία και αντίτυπον διαθήκης 

Γεωργίου Αβέρωφ», Αλεξάνδρεια 1929, σσ.1-21, 
Κ 160, 1937, «Μεγάλοι Ευεργέται και Ευεργέται της Κοινότητος - Βιογραφίαι».  
Κ 165, 1889/1919, "Κατάλογος των εκ του Αβερωφείου κλασσικού γυµνασίου 

απολυθέντων από του σχολικού έτους 1889-1890 έως του 1918-1919". 
Κ 204, 1936/1939, «Κανονισµός των Σχολείων-Σχέδια».  
Κ 206, "Παλαιά στοιχεία µητρώου διδάσκοντος προσωπικού".  
Κ 207, 1934, "Πρόταση ιδρύσεως εν Αθήναις Σχολικής Αποστολής".   
Κ 211, 1938/1939, «Επανίδρυσις γυµνασίου θηλέων».  
Κ 231, 1940, "Τελετή τπος τιµήν του κ.Παλαιολόγου Γεωργίου", 
Κ 233, 1934/1935, "∆ιδασκαλία Λατινικών στο Αβερώφειο Γυµνάσιο".  
Κ 254, 1936, "Αποχώρησις του κ.Παλαιολόγου Γεωργίου εκ της υπηρεσίας των 

Σχολείων". 
Κ 255, 1934/1935, "Αίτησις Πρεσβευτού περί υποβολής εκπαιδευτικών 

εκθέσεων υπό των ∆ιευθυντών των σχολείων µας".   
Κ 259, 1936/38, 1938/39, "Εκθέσεις διευθυντών περί του διδάσκοντος 

προσωπικού".  
Κ 281, 1939, «Εκθεσις Γενικού Επιθεωρητού Ανεγνωρισµένων Σχολείων 

Αλλοδαπής περί των κοινοτικών σχολείων και απάντησις κοινότητος».  
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Κ 300, 1939, "Αναγκαστικοί νόµοι δηµιουργούντες νέους τύπους σχολείων".   
Κ 303, 1938/1939, «Εγκύκλιοι Υπουργείου Παιδείας και Γενικού Επιθεωρητού 

Ανεγνωρισµένων Σχολείων Αλλοδαπής».  
Κ 304, 1939, "Περί της ζητηθείσης υπό του Υπουργείου Παιδείας ανακλήσεως 

απεσπασµένων παρ΄ηµίν εκπαιδευτικών. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών µας".  
Κ 305, 1939, «Περιορισµοί εις την εισαγωγήν µαθητών εις τα Μέσης 

Εκπαίδευσεως σχολεία µας» 
Κ 314, 1939, «Περί της διδασκαλίας των θρησκευτικών εις τα σχολεία µας. 

Παρατηρήσεις Πατριάρχου».  
Κ 387, 1941, "Θάνατος και κηδεία Παλαιολόγου Γεωργίου, πρώην γενικού 

διευθυντού των Σχολείων".  
Κ 441, 1942, "Περί της διδασκαλίας της Αγγλικής και Αραβικής γλώσσας".  
Κ 442, 1942, "∆ιάφοροι αιτήσεις εκπαιδευτικών".  
Κ.479, 1943, "Παροχή βελτιωµένης εκ του συσσιτίου τροφής εις τα καχεκτικά 

παιδιά των σχολείων µας".  
Κ 481, 1942, "Περί των υπό διαφόρων αιγυπτιακών υπουργείων ζητουµένων 

εκάστοτε πληροφοριών περί της Κοινότητος και των ιδρυµάτων της"  
Κ 489, 1943, «∆ιάφοροι εκπαιδευτικαί εκθέσεις» 
Κ 497, 1943, "25ετηρίς Συλλόγου Αποφοίτων και ίδρυσις υπ΄αυτού υποτροφιών 

δι΄Αιγυπτιώτικα Πανεπιστήµια".  
Κ 507, 1944, «Περί των παρουσιαζοµένων δυσκολιών στο Αβερώφειο 

γυµνάσιο εκπληρώσεως του σκοπού του ως κλασσικού».  
Κ 520, 1944, "Επίσκεψις των σχολείων µας υπό του Πατριάρχου Αντιοχείας 

και του Πατριάρχου Αλεξανδρείας".  
Κ 526, 1942/1944, "Απλοποίησις διδασκαλίας Αραβικής γλώσσας".  
Κ 530, 1944, "Εκθεσις Phillips Περί της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας".  
Κ 537, 1944, "Εξεταστική Επιτροπή Απολυτηρίων".  
Κ 543, 1944, "Παράπονα καθηγητών Μ.Ε. σχολών".  
Κ 547, 1947/1950, "Υπόµνηµα περί της θέσεως των ελληνικών παροικιών 

Αιγύπτου µεταπολεµικώς και µετά την λήξιν της συνθήκης του M ontreux, Οκτώβριος 
1944 και σχέδιον συνθήκης εγκαταστάσεως" .  

Κ 582, 1945, «Το καθήκον του Αιγυπτιώτου Ελληνισµού και τα σχολεία µας».  
Κ 603, 1946, "Περί συκοφαντικών φηµών κατά της κοινότητος και των 

Σχολείων µας".  
Κ 634, 1947, «Πληροφορίαι περί των σχολείων µας».  
Κ 692, 1949/1952, "Πρόγραµµα διδασκαλίας Αραβικών, εκποιηθέν υπό την 

προεδρία του επιθεωρητού των Εκπαιδευτικών Αλεξανδρείας κ.Αλυ Νούρ".  
Κ 727, 1951, "Εγκύκλιος προέδρου προς τους γονείς των µαθητών επί της 

εξωσχολικής συµπεριφοράς των µαθητών (1/3/1951)".  
Κ 782, 1951, "Νόµος 226/1951 περί στρατιωτικής θητείας".  
Κ 791, 1951, "Περί εξευρέσεως Γυµνασιάρχου".  
Κ 842, 1953, "Μάθηµα αγωγής του πολίτου, έκθεσις Επιτρόπου Σακελλάριου".  
Κ 845, 1952/1953, "Εκθεσις Γενικού Επιθεωρητού Σχολείων Αλλοδαπής 

Ατσαβέ περί των ελληνικών σχολείων της Αιγύπτου".   
Κ 846, 1953, "Πληροφορίαι επί των σχολικών κτιρίων, ζητηθείσαι υπό του 

∆ιοικητηρίου". 
Κ 848, 1952/1953, "Απαγόρευσις συµµετοχής µαθητών εις εξωσχολικούς 

συλλόγους και αγώνας".   
Κ 853, 1953, "Πληροφορίαι επί των εκπαιδευτικών µας ζητηθείσαι δια το 

Μετοχικόν Ταµείον".  



 14 

Κ 869, 1952/1953, "∆ιαρρύθµισις ωρολογίου προγράµµατος του γυµνασίου".  
Κ 870, 1953, «Εισιτήριοι εξετάσεις αποφοίτων ∆ηµοτικών σχολείων προ της 

εγγραφής των εις την Μέσην Εκπαίδευσιν».  
Κ 871, 1959, "Ιωάννης Πενγκλής, συντονιστής διδασκαλίας Αγγλικών".  
Κ.877, 1953/1954, «Περί συµπτύξεως τµηµάτων σχολείων και λοιπών 

οικονοµικών».  
Κ 900, 1954, "Καταγγελία συµβολαίων εκπαιδευτικών".  
Κ 901, 1954, "∆ιορισµός γυµνασιαρχεύοντος κ.Ιωάννου Χατζανέστη".  
Κ 924, 1954, "Επιτροπεία διορισµών – πρακτικά". 
Κ 993, 1955-1958, «Εκθεσις κ.Καρακώστα».  
Κ 994, 1956/1957, "∆ιάφορα".  
Κ 995, 1955/1958, «∆ιαχειριστικοί πίνακες σχολείων».  
Κ 998, 1956/1958, "Πληροφορίαι επί του εκπαιδευτικού προσωπικού 

ζητηθείσαι υπό του γενικού προξενείου της Ελλάδος".  
Κ 1004, 1956/1959, "Μεσεγγύησις ασφαλιστικών εταιρειών"  
Κ 1035(γ), 1955, "Ποινές: είδη και επιβολές αυτών".  
Κ 1035(β), 1954/1959, "Στατιστική αποφοιτησάντων". 
Κ 1044, 1959, «Μικτή φοίτησις Μέσης Εκπαιδεύσεως».  
Ν 13, 1933-1935, «Εκπαιδευτικαί εκθέσεις 1931-1932 και 1934-1935». 
Ν 13α, 1927-1934, «Εκθέσεις διευθυντών 1927-1928 – 1933-1934».  
Ν 14, 1935-1936, «Εκπαιδευτικαί εκθέσεις 1935-1936».  
Ν 15, 1936-1939, «Εκπαιδευτικαί εκθέσεις 1936-1937, 1937-1938 & 1938-

1939».  
Ν 30, 1940, "Πληροφορίαι περί της Κοινότητος και των ιδρυµάτων της, 

ζητηθείσαι υπό του αιγυπτιακού Υπουργείου Εξωτερικών", 
Ν 34, 1939-1941, «Εκπαιδευτικαί εκθέσεις 1939-1940 και 1940-1941».  
Ν 36, 1941, «Εκπαιδευτικαί εκθέσεις 1941-1942 – 1942-1943».  
Ν 39, 1943 "Σχολιατρική υπηρεσία".  
Ν 41, 1944, "Εορτασµός 25ης Μαρτίου 1944".  
Ν 42, 1944, «Περί της αναµίξεως εκπαιδευτικών εις πολιτικοκοινωνικάς 

δραστηριότητας (πάυση κ. Πετρώνδα)».  
Ν 44, 1943-1952, «Εκθέσεις πεπραγµένων καθηγητών».  
Ν 44α, (1943-1952), "Εκθέσεις πεπραγµένων διευθυντών".  
Ν 55, 1945 και εξής, «∆ιαχωρισµός γυµνασίου αρρένων και αναγνώρισις 

τµήµατος θετικών επιστηµών». 
Ν 118, 1957, "Νοµοθεσία αιγυπτιοποιήσεως τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρεών 

και εµπορικών αντιπροσωπειών".  
 
5. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

τ.2, τ.3, τ.4, (1901/1909), τ.6. (1910-1912), τ.7 (1910/1912), τ.8 (1911), τ.9 
(1912), τ.16 (1917/1918), τ.17 (1918/1919), τ.21, (1920/1921), τ.22 (1921), τ.23 
(1919/1923), τ.1923, τ.36 (προέδρου 1936), τ.39 (προέδρου 1927), τ.40 (1927), τ.41 
(γραµµατέως 1927-1928), τ.42 (προέδρου 1928), τ.44 (1928-1929), τ.47 (προέδρου 
1929/1930), τ.49 (γραµµατέως 1930-1931), τ.50 (1930-1931), τ.53 (προέδρου 1931), 
τ.54 (προέδρου 1932), τ.57 (προέδρου 1932/1933), τ.61 (προέδρου 1934), τ.62 
(προέδρου 1934), τ.63 (προέδρου 1934/1935), τ.66 (προέδρου 1935), τ.68 (προέδρου 
1935/1936), τ.69 (προέδρου 1936), τ.73 (προέδρου 1936-1937), τ.74 (γραµµατέως 
1936/1937), τ.75 (προέδρου 1937), τ.77 (προέδρου 1937-1938), τ.80 (1941), τ.81 
(γραµµατέως 1938), τ.82 (προέδρου 1938), τ.87 (γραµµατέως 1939), τ.89, (προέδρου 
1939-1940), τ.91 (1940), τ.92 (1940), τ.97 (1948), τ.98 (γραµµατέως 1941-1942), 
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τ.104 (1943), τ.101 (γραµµατέως, 1942), τ.102 (1942/1943), τ.107 (προέδρου, 
1943/1944), τ.108, (γραµµατέως 1944), τ.111 (προέδρου 1944/1945), τ.119 
(γραµµατέως 1945/1946), τ.120 (1946), τ.122 (1946), τ.123 (1946), τ.124 
(1946/1947), τ.126 (προέδρου, 1947), τ.129 (προέδρου 1947/1948), τ.130 
(γραµµατέως 1947/1948), τ.131 (προέδρου 1948), τ.132 (γραµµατέως 1948), τ.133 
(γραµµατέως 1948), τ.134 (προέδρου 1948), τ.139 (προέδρου 1949), τ.140 
(προέδρου, 1949), τ.142, (γραµµατέως 1949/1950), τ.143 (προέδρου 1949/1950), 
τ.149 (προέδρου, 1950/1951).  
 
6. ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 τ.2(1880/1884), τ.3(1885-1888), τ.4(1889/1892), τ.6(1897/1900), τ.8(1911), 
τ.11 (1910), τ.17 (1916/1917), τ.21 (1919), τ.22 (1920), τ.23 (1920), τ.26 (1921), 
τ.38(1924), τ.41, (1925), τ.49 (1927), τ.52(1943), τ.58 (1929), τ.65 (1931), τ.62 
(1930), τ.66 (1932), τ.67 (1932), τ.69 (1933), τ.71 (1934/1935), τ.76 (1937/1938), τ. 
80 (1941), τ.82(1943), τ.83(1943/44), τ.84 (1944), τ.85 (1944/1945), τ.88 (1946), τ.92 
(1947), τ.93 (1947/1948), τ.94 (1948), τ.95 (1947), τ.97 (1948), τ.98 (1947/1948), 99 
(1949), τ.100 (1949), τ.104 (1950-1951), τ.129, (προέδρου 1947/1948), τ.131 
(προέδρου 1948),  
 
7. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΕΚΑ 

«Αναλυτικόν πρόγραµµα των µαθηµάτων του γυµνασίου» και «Αναλυτικό 
πρόγραµµα των µαθηµάτων του Ανωτέρου Παρθεναγωγείου».  

«Σχέδιον θρησκευτικής αγωγής εφαρµοσθέν εν τοις σχολείοις της Μέσης 
Εκπαιδεύσεως της ΕΚΑ, κατά το σχολικόν έτος 1938/1939».  

"Σηµείωµα", 19/12/1956.  
"Σηµείωµα δια τον πρύτανιν του πανεπιστηµίου Αλεξανδρείας", 28/6/1957.  
"Υπόµνηµα προς της ελληνική κυβέρνηση", 2/10/1957.  
"Υπόµνηµα", 3/5/1958.  
"Επιστολή του γενικού προξένου της Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια Θ.Μπάϊζου 

προς τον πρόεδρο της ΕΚΑ Α.Θεοδωράκη", 7/5/1958.  
"Επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ Αν.Θεοδωράκη προς τον Υπουργό 

Εξωτερικών της Ελλάδος Ευάγγελο Αβέρωφ", 29/5/1958.  
"Επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ Αν.Θεοδωράκη προς τον Γενικό Πρόξενο της 

Ελλάδος Θ.Μπάϊζο", αριθµ.227, 2/8/1958.  
"Επιστολή του διευθύνοντος το Προξενείο, της Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια, 

προξένου Ν.Καρανδρέα προς τον πρόεδρο της ΕΚΑ Α.Θεοδωράκη", αριθµ.7377, 
19/8/1958.  

"Παρατηρήσεις επί του νόµου 160/1958 της 20/9/1958 δηµοσιευθέντος εις την 
Επίσηµον Εφηµερίδα αριθµ.26 της 26ης/9/1958".  

"Επιστολή του βοηθού Υφυπουργού Γενικής Παιδείας της Αιγύπτου στον 
Πρέσβη της Ελλάδος", αριθµ.3364, 15/10/1958.  

"Επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ Αν.Θεοδωράκη προς τον Γενικό Πρόξενο 
Θ.Μπάϊζο", αριθµ.275, 3/11/1959.  

"Σηµείωµα – περί της θέσεως Αιγυπτίου Επόπτου ή Υποδιευθυντών των 
σχολείων", 16/11/1959.  

"Επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ Αν.Θεοδωράκη προς τον γενικό Πρόξενο της 
Ελλάδος Θ.Μπάϊζο", αριθµ.277, 16/11/1959.  

"Υπόµνηµα", 17/11/1958.  
"Γενικαί οδηγίαι προς τους Επιθεωρητάς Ξένης Εκπαιδεύσεως, υπό του 

∆ιευθυντού Ξένης Εκπαιδεύσεως Αµπντέλ Ραχίµ Ρασουάν", 20/10/1959 και 4/1/1960.  
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8. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, (1953 κ.εξ.)  
 "Εγκύκλιος του γενικού επιθεωρητού αναγνωρισµένων σχολών Αλλοδαπής 
Α.Ατσαβέ προς την διεύθυνση της Μ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας", 4/9/1955.  
 
9. ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΕΛΙΑ 
Φάκελος Ελληνικά Σχολεία: 

υποφάκελος Ελληνικά Σχολεία. 
υποφάκελος εκδηλώσεις.  
υποφάκελος Αλεξανδρείας Σχολαί.  
υποφάκελος Λυτά – εκπαίδευση, σχολικά κτίρια.  

 
 

II. ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ (τµήµα ΕΕΛΙΑ) 
 
Φάκελοι:  

57, ά.χρ., "∆ύο αντίγραφα πραγµατευόµενα την κατάστασιν του Αλεξανδρινού 
Θρόνου, επί πατριαρχείας Ιεροθέου του Β΄ ".  

448, 1911-1915, "Επίσηµα έγγραφα εξ΄Αιγύπτου επί Πατριάρχη Φωτίου".  
451, 1900-1904, "Έγγραφα Κοινοτήτων και Συλλόγων Αιγύπτου επί Πατριάρχη 

Φωτίου".  
452, 1905-1906, "Έγγραφα Κοινοτήτων και Συλλόγων Αιγύπτου επί Πατριάρχη 

Φωτίου".  
454, 1909-1910, "Έγγραφα Κοινοτήτων και Συλλόγων Αιγύπτου επί Πατριάρχη 

Φωτίου".  
455, 1911-1913, "Έγγραφα Κοινοτήτων και Συλλόγων Αιγύπτου επί Πατριάρχη 

Φωτίου".  
456, 1914-1915, "Έγγραφα Κοινοτήτων και Συλλόγων Αιγύπτου επί Πατριάρχη 

Φωτίου".  
457, 1916-1917, "Έγγραφα Κοινοτήτων και Συλλόγων Αιγύπτου επί Πατριάρχη 

Φωτίου".  
458, 1918-1919, "Έγγραφα Κοινοτήτων και Συλλόγων Αιγύπτου επί Πατριάρχη 

Φωτίου".  
459, 1920-1922, "Έγγραφα Κοινοτήτων και Συλλόγων Αιγύπτου επί Πατριάρχη 

Φωτίου".  
460, 1923-1925, "Έγγραφα Κοινοτήτων και Συλλόγων Αιγύπτου επί Πατριάρχη 

Φωτίου".  
528, 1908-1909, "Επιστολές Κοινοτήτων και Συλλόγων της Αιγύπτου προς  

τον µητροπολίτη Τριπόλεως Θεοφάνη".  
529, 1910-1911, "Επιστολές Κοινοτήτων και Συλλόγων της Αιγύπτου προς τον 

µητροπολίτη Τριπόλεως Θεοφάνη".  
530, 1912-1914, "Επιστολές Κοινοτήτων και Συλλόγων της Αιγύπτου προς τον 

µητροπολίτη Τριπόλεως Θεοφάνη".  
531, 1915-1917, "Επιστολές Κοινοτήτων και Συλλόγων της Αιγύπτου προς τον 

µητροπολίτη Τριπόλεως Θεοφάνη".  
532, 1918-1919, "Επιστολές Κοινοτήτων και Συλλόγων της Αιγύπτου προς τον 

µητροπολίτη Τριπόλεως Θεοφάνη".  
533, 1920-1921, "Επιστολές Κοινοτήτων και Συλλόγων της Αιγύπτου προς τον 

µητροπολίτη Τριπόλεως Θεοφάνη".  
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534, 1922, "Επιστολές Κοινοτήτων και Συλλόγων της Αιγύπτου προς τον 
µητροπολίτη Τριπόλεως Θεοφάνη".  

535, 1923, "Επιστολές Κοινοτήτων και Συλλόγων της Αιγύπτου προς τον 
µητροπολίτη Τριπόλεως Θεοφάνη".  

538, 1926, "Επιστολές Κοινοτήτων και Συλλόγων της Αιγύπτου προς τον 
µητροπολίτη Τριπόλεως Θεοφάνη".  
 
 

III. ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ  
(εναποµείναν τµήµα Αλεξανδρείας). 

 
1. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

Συνεδρ. 9/1/1948, συνεδρ. 19/4/1949, συνεδρ. 8/4/1959, συνεδρ. 16/4/1959, 
συνεδρ. 13/5/1959, συνεδρ. 10/6/1959, συνεδρ. 19/6/1959, συνεδρ. 10/7/1959, 
συνεδρ. 17/7/1959, συνεδρ. 17/8/1959, συνεδρ. 19/8/1959, συνεδρ. 28/9/1959, 
συνεδρ. 2/10/1959, συνεδρ. 12/10/1959, συνεδρ. 11/11/1959, συνεδρ. 16/12/1959, 
συνεδρ. 20/1/1960, συνεδρ. 29/2/1960, συνεδρ. 16/3/1960, συνεδρ. 20/4/1960, 
συνεδρ. 11/5/1960, συνεδρ. 20/6/1960, συνεδρ. 18/8/1960, συνεδρ. 14/9/1960.  
 
2. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Συνεδρ. 13/3/1950, συνεδρ. 27/12/1957, συνεδρ. 6/1/1958, συνεδρ. 7/5/1959, 
συνεδρ. 29/6/1959, συνεδρ. 6/7/1959, συνεδρ. 7/9/1959, συνεδρ. 2/10/1959, συνεδρ. 
27/10/1959, συνεδρ. 30/11/1959, συνεδρ. 1/2/1960, συνεδρ. 24/6/1960, συνεδρ.  
19/9/1960.   
 
3. ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

"Πληροφορίες περί των σχολείων της ΕΚΑ", Αλεξάνδρεια, ά.χρ.  
"Συµβόλαιο αγοράς γηπέδου Σάτµπυ" (γαλλιστί), 26/12/1903. 
"Η χθεσινή µεγαλιώδης τελετή της σηµαίας των κοινοτικών µας σχολείων", 

Αίγυπτος, 15/11/1943, σ.1221730.   
"Ανακοινωθέν", 2/7/1949.  
"Επιστολή του γυµνασιαρχεύοντος Ιω.Χατζηανέστη στον πρόεδρο της ΕΚΑ 

Αν.Θεοδωράκη µε την οποία τον ενηµέρωνε για την δωρεά της Εταιρείας θρακικών 
Μελετών", αριθµ.1029, 2/5/1955.  

"Απόφοιτοι Αβερωφείου γυµνασίου έτους 1956-1957". 
"Απόφοιτοι τµήµατος θετικών επιστηµών και κλασσικού τµήµατος 1956-1957".  
"Σηµείωµα-Νόµος περί σχολείων", 2/10/1956.  
"Απόρρητο σηµείωµα προς του ∆ιευθυντάς ∆ηµ. και Μ.Ε.", 30/6/1956.  
"Υπηρεσιακό σηµείωµα της ΕΚΑ προς τους διευθυντές των σχολείων", 

20/12/1956.  
"Σηµείωµα της ΕΚΑ προς όλους τους διευθυντές των ∆ηµοτικών και Μ.Ε. 

σχολών", 4/3/1957.  
"Ο κ.Σαλβάγος οµιλεί προς τους τελιοφοίτους δια την αγωγήν και τον 

χαρακτήρα των νέων", Ταχυδρόµος-Αίγυπτος, 10/6/1957.  
Φάκελος αλληλογραφίας, αριθµ.422/8/2/1958.  
"Πίναξ αποφοιτησάντων Αβερωφείου γυµνασίου κατ΄Ιούνιον 1958".  
"Ειδοποίηση στους διευθυντές Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης", 18/12/1958.   
"Ειδοποίηση της ΕΚΑ στους ∆ιευθυντές Μ. και ∆ηµ. Εκπαιδεύσεως", 

αριθµ.243/172, 6/2/1959.  
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Υπουργείον Παιδείας, Εκπαιδευτική Ζώνη Αλεξανδρείας, "Σχέδιο εντύπου-
ειδική εκπαίδευσις", 4/1959.  

Υπουργείον Παιδείας, Ξένη Εκπαίδευσις, "Γενική εγκύκλιος αριθµ.83 της 
13/4/1959 προς τας ξένας σχολάς και τας εκπαιδευτικάς ζώνας", 23/4/1959.  

"Επιστολή του Γενικού Προξένου της Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια Θ.Μπάϊζου 
προς τις ελληνικές κοινότητες Αλεξανδρείας και Ιβραηµίας", αριθµ.193, 6/5/1959.  

"Επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ Αν. Θεοδωράκη στον Υπουργό Παιδείας της 
Η.Α.∆.", α.χρ.  

"Εκθεσις Αλυ Νουρ", 21/5/1959.  
"Ανακοίνωση του πρόεδρου της ΕΚΑ Αν.Θεοδωράκη προς τους διευθυντές της 

Μ.Ε.", 1290/838, 29/5/1959.  
"Σηµείωµα - Νόµος αριθµ.160/1958 περί ιδιωτικών σχολών εκτελεστικόν 

διάταγµα αριθµ. 20", 22/5/1959 και "Παρατηρήσεις της Κοινότητος επί του Νόµου 
αρ.160 του έτους 1958", 3/6/1959.  

"Αίτηση προς τον Γενικό ∆ιευθυντή Εκπαιδευτικής Ζώνης Αλεξανδρείας Αµπτέλ 
Λαττίφ Αχµέτ", 11/6/1959.  

"Επιστολή του Γενικού Προξένου της Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια Θ.Μπάϊζου 
προς τις ελληνικές κοινότητες Αλεξανδρείας και Ιβραηµίας", αριθµ.218, 14/6/1959.  

"Σηµείωµα – Νόµος περί σχολείων", 14/6/1959.  
"Επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ Αν.Θεοδωράκη στον Γενικό Πρόξενο 

Θ.Μπάϊζο", Ιούλιος 1959.  
Εφηµερίς της Κυβερνήσεως της Η.Α.∆., αριθµ.137 (Μπίς Εκτακτο), 4/7/1959.  
"Αβερώφειο γυµνάσιο - γλώσσα διδασκοµένων µαθηµάτων", 14/7/1959.  
"Εγκύκλιος προς άπαντα τα ξένα σχολεία του βοηθού διευθυντή Ξένης 

Παιδείας, ∆ρ. Μουσταφά Φάχµι", 17/9/1959.  
"Πίνακας εµφαίνων τον αριθµό των υπηκόων της Η.Α.∆. φοιτώντων εις το 

Αβερώφειον γυµνάσιον Αλεξανδρείας", αριθµ.211/857, 23/10/1959.  
"Επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ Αν.Θεοδωράκη προς τον γενικό διευθυντή 

της Εκπαιδευτικής Ζώνης Αµπτέλ Λατίφ Αχµέτ", 26/11/1959.  
"Αβερώφειον γυµνάσιον – Επιθεώρησις Κοινωνικής Αγωγής, υπό του 

Επιθεωρητού Ιµπραήµ Σάµπι Αχµέτ", 30/11/1960.  
"Εγκύκλιος του γενικού διευθυντή της Εκπαιδευτικής Ζώνης Αλεξανδρείας 

Αµπντέλ Λατίφ Άχµετ σχετική µε τις επίσηµες εορτές-αργίες των σχολείων", 
18/12/1959.  

"Αναλυτικό πρόγραµµα µαθηµάτων Αβερωφείου γυµνασίου και ανωτέρου 
παρθεναγωγείου", σχολικά έτη 1955-1956, 1956-1957, 1957-1958, 1958-1959 και 
1959-1960.  

 
 

IV. ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (Κεντρική Υπηρεσία) 
 
Φάκελοι: 

1927/ 85.2, Secondary edukation in Egypt.  
1934/ Β΄ πολιτική/10/Η, Αναφορά του Πρέσβη της Ελλάδος στην Αίγυπτο 

Π.Καψαµπέλη προς το επί των Εξωτερικών Υπουργείον, 13/8/1931.  
1934/ Β΄ πολιτική /10/Η, Επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ Μ.Σαλβάγου προς 

τον πρέσβη της Ελλάδος εν Αιγύπτω Βασίλειο ∆ενδραµή, 12/4/1934.  
1937/ Β΄ πολιτική /2/ΑΓ3, Πίνακες των εν Αιγύπτω κοινοτήτων, Εκκλησιών και 

λοιπών κοινοτικών Ιδρυµάτων προς χρήσιν της ελληνικής αντιπροσωπείας στην 
∆ιάσκεψη του Μοντραί, 2/5/1937.  
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1937/ Β΄ πολιτική /2/ΑΓ3, Πίναξ σχολείων, Φιλανθρωπικών Ιδρυµάτων, 
Νοσοκοµείων και Ναών προς χρήσιν της ελληνικής αντιπροσωπείας στην ∆ιάσκεψη του 
Μοντραί, 2/5/1937.  

1937/ Β΄ πολιτική /10α/ΑΓ, Αναφορά του Γενικού Προξένου στην Αλεξάνδρεια 
Χρ. ∆ιαµαντόπουλου προς το βασιλικόν επί των Εξωτερικών Υπουργείον, 25/9/1937.  

1937/ Β΄ πολιτική /10α/ΑΓ, Εγκύκλιος του Υπουργού Εξωτερικών Θ. 
Τουρκοβασίλη προς τις εν Αιγύπτω ελληνικές δπλωµατικές αρχές, 19/10/1935.  

1938/ Β΄ πολιτική /10/Η, Σηµείωµα περί της διαβαθµίσεως και συντάξεως των 
διδασκόντων.  

1938/ Β΄ πολιτική /10α/ΑΓ, Αναφορά του Γενικού Προξένου στην Αλεξάνδρεια 
Κ.Βαλτή προς επί των Εξωτερικών Υπουργείον, 16/7/1938.  

1938/ Β΄ πολιτική/10α/ΑΓ "Εµπιστευτικόν σηµείωµα προς το επί το 
Εξωτερικών Υπουργείον".  

1938/1939/ Β΄ πολιτική /10α/ΑΓ, Αναφορά του Πρέσβη της Ελλάδος στην 
Αίγυπτο Α.Καψάλη προς το επί των Εξωτερικών Βασιλικόν Υπουργείον, 23/9/1939.  

1944/ Κυβέρνησις Καϊρου /40.1, Αναφορά του Γενικού Προξένου στην 
Αλεξάνδρεια Χρ. ∆ιαµαντόπουλου προς την Βασιλική Πρεσβεία της Ελλάδος εν 
Αιγύπτω, 24/5/1944.  

1944/ Εκπαιδευτικά Αιγύπτου /41.1, Έκθεσις Αποστόλου Β. ∆ασκαλάκη, 
καθηγητού του πανεπιστηµίου Αθηνών, επί της αποστολής αυτού εις Αλεξάνδρειαν δια 
τα εκπαιδευτικά ζητήµατα προς τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως, 26/2/1944.  
 1946/ 36.8, Εµπιστευτική αναφορά του διευθυντή Π.Αντωνέλλου προς το Β΄ 
Υφυπουργείο Τύπου και Πληροφοριών, 13/11/1946.  

1947 /10 /"Αίγυπτος", Κοινοποίησις Βασιλικού ∆ιατάγµατος αναγνωρίσεως του 
Τµήµατος Θετικών Επιστηµών του εν Αλεξανδρεία Αβερωφείου Γυµνασίου ως 
οµοταγούς προς τα εν Ελλάδι Πρακτικά Λύκεια, 3/3/1947.  

1948 /94/ Αίγυπτος, Επιστολή του Γενικού Προξένου στην Αλεξάνδρεια Χ. 
Ζαµαριά προς τον πρόεδρο της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος, 23/8/1948.   
 
 

V. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ 
 
Αγαπίου ιεροµονάχου και Νικοδήµου µοναχού, Πηδάλιον, ήτοι άπαντες οι 

Ιεροί και Θείοι Κανόνες, Αθήνα 1990.  
Ανωνύµου, Ιστορία των µοναχών της Αιγύπτου, Ανθη της Ερήµου, αριθµ.1, 

Αθήνα 1992.  
∆ιαθήκη Γεωργίου Αβέρωφ, α.τ., α.χρ.  
∆ίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ετος 1993, Αποστολική ∆ιακονία της 

Εκκλησίας της Ελλάδος.  
Έκθεσις πεπραγµένων του έτους 1944-1945.  
Έκθεσις πεπραγµένων, εκφωνηθείσα υπό του προέδρου κ.∆ηµητρίου Ζερµπίνη 

κατά την Γενικήν Συνέλευσιν της 9ης ∆εκεµβρίου 1951, των µελών της Ελληνικής 
Κοινότητος Αλεξανδρείας, Αλεξάνδρεια 1951.  

Έκθεσις πεπραγµένων, εκφωνηθείσα υπό του προέδρου κ.∆ηµητρίου Ζερµπίνη 
κατά την Γενικήν Συνέλευσιν της 25ης Μαϊου 1952, των µελών της Ελληνικής 
Κοινότητος Αλεξανδρείας", Αλεξάνδρεια 1952.  

Έκθεσις πεπραγµένων, εκφωνηθείσα υπό του προέδρου κ.∆ηµητρίου Ζερµπίνη 
κατά την Γενικήν Συνέλευσιν της 30ης ∆εκεµβρίου 1954, των µελών της Ελληνικής 
Κοινότητος Αλεξανδρείας", Αλεξάνδρεια 1954. 
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Ελληνική ∆ιδασκαλική Ενωσις Αλεξανδρείας και Κάτω Αιγύπτου, 
Καταστατικόν, Αλεξάνδρεια 1936.  

Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, «∆ιαθήκη του Μεγάλου Εθνικού Ευεργέτου 
Γεωργίου Αβέρωφ», Αλεξάνδρεια 1899.  

-  Ειδικός Κανονισµός Υποτροφίας Νικολάου Σαλβάγου, Αλεξάνδρεια 1919.  
-  Ειδικός Κανονισµός δωρεάς προς σύστασιν υποτροφίας εις µνήµην Μιχαήλ 

Κ. Σαλβάγου, Μάϊος 1949.  
-    Εσωτερικός Κανονισµός των Σχολείων, Αλεξάνδρεια 1921.  
- «Κανονισµός των Σχολείων», τυπογραφείον Κασιµάτη & Ιωνα, Αλεξάνδρεια 

1929.  
-   «Κανονισµός των Σχολείων», τυπ.Απ.Γλού, Αλεξάνδρεια 1940.  
-  «Κατάλογος Μεγάλων Ευεργετών, Ευεργετών, Μεγάλων ∆ωρητών και ∆ωρητών της 

Κοινότητος», Λογοδοσία έτους 1958, τύποις Θ.Κασιµάτη και Σίας, Αλεξάνδρεια 1959.   
-     Γενικός ισολογισµός του έτους 1910, Αλεξάνδρεια 1911.  
- Λογοδοσία του έτους 1911, Αλεξάνδρεια 1912.   
- Λογοδοσία του έτους 1915, Αλεξάνδρεια 1916.  
- Λογοδοσία του έτους 1917, Αλεξάνδρεια 1918.  
- Λογοδοσία του έτους 1920, Αλεξάνδρεια 1921. 
- Λογοδοσία του έτους 1921, Αλεξάνδρεια 1922.  
- Λογοδοσία του έτους 1924, Αλεξάνδρεια 1925.  
- Λογοδοσία του έτους 1925, Αλεξάνδρεια 1926.  
- Λογοδοσία του έτους 1927, Αλεξάνδρεια 1928.  
-     Λογοδοσία του έτους 1928, Αλεξάνδρεια 1929.  
-     Λογοδοσία του έτους 1929, Αλεξάνδρεια 1930.  
-    Λογοδοσία του έτους 1930, Αλεξάνδρεια 1931.  
- Λογοδοσία του έτους 1931, Αλεξάνδρεια1932.  
-    Λογοδοσία του έτους 1932 και του α΄τριµήνου του 1933, Αλεξάνδρεια 1934.  
-    Λογοδοσία του έτους 1933-1934, Αλεξάνδρεια 1934.  
-    Λογοδοσία έτους 1934-1935, Αλεξάνδρεια 1935.  
-    Λογοδοσία του έτους 1938-1939, Αλεξάνδρεια 1939.  
-    Λογοδοσία του έτους 1954, Αλεξάνδρεια 1955.  
-    Λογοδοσία έτους 1958, Αλεξάνδρεια 1959.  
-    Λογοδοσία έτους 1959, Αλεξάνδρεια 1960.  
-   Λόγος εκφωνηθείς υπό του προέδρου της Κοινότητος κ.Μικέ Συναδινού κατά 

την γενικήν Συνέλευσιν των συνδροµητών της Κοινότητος τη 28/11/7/1915, 
Αλεξάνδρεια 1916.  

-   Λόγος εκφωνηθείς υπό του προέδρου κ.∆ηµητρίου Ζερµπίνη κατά την γενική 
συνέλευσιν της 11ης ∆εκεµβρίου 1949 των µελών της Ελληνικής Κοινότητος 
Αλεξανδρείας, Αλεξάνδρεια 1949.  

- «Τα κατά την κατάθεσιν του θεµελίου λίθου του Αβερωφείου Παρθεναγωγείου 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
 Η Μεγάλη Πόλη της Αλεξανδρείας συνδέεται στενά µε την ιστορία και την 
πορεία του Ελληνισµού. Αυτό είναι φυσικό, αφού η πόλη ιδρύθηκε από τον µέγιστο 
των Ελλήνων, τον Αλέξανδρο τον Μακεδόνα και διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στην 
ιστορία του Ελληνισµού ήδη από τον 4ο π.Χ. αιώνα. Η ίδρυση της πόλεως από τον 
Αλέξανδρο θεωρήθηκε ως ένα από τα σηµαντικότερα επιτεύγµατά του και ένας από 
τους σηµαντικότερους σταθµούς της ζωής του και της δράσης του.1 Εκτοτε, η 
ελληνική παρουσία στην πόλη είναι συνεχής και αδιάκοπη, παρόλο που σε πολλές 
φάσεις της ιστορίας της η παρουσία αυτή µειώθηκε σηµαντικά, λόγω των ιστορικών 
περιπετειών.  
 Η Αλεξάνδρεια ιδρύθηκε το 332 π.Χ. Ο Αλέξανδρος επέλεξε την τοποθεσία 
της νέας του πόλης µε οξυδέρκεια, ανάµεσα στην Μεσόγειο και στην λίµνη 
Μαρεώτιδα, δίπλα σ΄ένα άσηµο αιγυπτιακό χωριό, που ονοµαζόταν Ρακώτις. 
Απέναντι από την επιλεγµένη περιοχή βρισκόταν η νήσος Φάρος, ενώ υπήρχαν και 
πέντε φυσικοί λιµένες, τέσσερις θαλάσσιοι και ένας λιµνήσιος. Οι θαλάσσιοι λιµένες 
ήταν ασφαλείς και θα χρησίµευαν για την επικοινωνία της πόλης µε τους άλλους 
λιµένες της Μεσογείου και την Ελλάδα, ενώ ο λιµνήσιος λιµένας της Μαρεώτιδας θα 
εξυπηρετούσε την επικοινωνία της πόλης µε τον Νείλο.2  
 Η ιστορία της χωρίζεται σε έξι περιόδους: την Ελληνιστική περίοδο (332 
π.Χ.-30 π.Χ.), της Ρωµαϊκής κυριαρχίας (30 π.Χ.-323 µ.Χ.), την Βυζαντινή περίοδο 
(323-641), της αραβικής κατάκτησης και κυριαρχίας (641-1517), της τουρκικής 
κυριαρχίας (1517-1882) και την νεώτερη περίοδο (1882-έως σήµερα, µε πολλές 
επιµέρους υποδιαιρέσεις).  
 Αναµφίβολα, τα Ελληνιστικά χρόνια ήταν η καλύτερη περίοδος στην ιστορία 
της πόλης. τότε απέκτησε την φήµη που την ακολουθεί έκτοτε, χωρίς, ασφαλώς, 
ουδέποτε να απωλέσει την τεράστια στρατηγική, οικονοµική και αργότερα και 
θρησκευτική της σηµασία. Τα κύρια έτη της ακµής είναι από το 331 π.Χ. έως το 221 
π.Χ., όταν βασιλείς ήταν οι τρείς πρώτοι των Πτολεµαίων, ο Πτολεµαίος Α΄ Σωτήρ, ο 
Πτολεµαίος Β΄ ο Φιλάδελφος και ο Πτολεµαίος Γ΄ ο Ευεργέτης. Οι επόµενοι 
Πτολεµαίοι δεν ήταν τόσο αξιόλογοι και πολλά δυσάρεστα φαινόµενα 
παρουσιάστηκαν, η πόλη, όµως, συνέχισε να ακµάζει, παραµένοντας ελληνική, µε 
κύρια γλώσσα τα ελληνικά και καθιστάµενη κέντρο του ελληνικού πολιτισµού. Το 
ελληνοαιγυπτιακό βασίλειο των Πτολεµαίων απεδείχθη το µακροβιότερο απ΄όλα τα 
βασίλεια της ελληνιστικής περιόδου.3 Το διάστηµα µεταξύ 290-284 π.Χ. ιδρύθηκε 
από τον Πτολεµαίο Α΄ το Μουσείο,4 ενώ ο ίδιος ίδρυσε, την ίδια περίοδο, και την 
περίφηµη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας,5 στην οποία συγκεντρώθηκαν το σύνολο 
                                                      
1 Μαργαρίτη Γ. ∆ήµιτσα, Ιστορία της Αλεξανδρείας, Αθήνα 1885, σσ.ιη΄-κε΄, όπου 
αναφέρεται και η φράση, που αποδίδεται στον Ναπολέοντα: "ο Αλέξανδρος περισσότερο 
µάλλον δοξάσθηκε µε την ίδρυση της Αλεξάνδρειας, παρά µε τις λαµπρότατες νίκες του".  
2 Ο.π., σσ.32-36.  
3 Ο.π., σσ.515-634 και Αδαµάντιου Αδαµαντίου, "Ιστορία της Αλεξανδρείας", ΜΕΕ, τ.3, 
σσ.603-606.  
4 Μαργαρίτη Γ. ∆ήµιτσα, Ιστορία… , ό.π., σ.279.  
5 Ο.π., σσ.306-367, όπου και γίνεται διεξοδικά λόγος για τον προβληµατισµό που υπήρξε 
σχετικά µε την χρονολογία ίδρυσης της Βιβλιοθήκης, καθώς και αν η ίδρυσή της προηγείται 
ή έπεται του Μουσείου. Τα δύο αυτά ιδρύµατα θεωρούνται περίπου σύγχρονα και η ίδρυση 
τους πρέπει να ολοκληρώθηκε προ του 284 π.Χ., εξάλλου, κοινός ήταν και ο σκοπός που 
εξυπηρετούσαν και  η ιστορία τους ήταν παράλληλη.   
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σχεδόν των θησαυρών της ελληνικής γραµµατείας. Για τους επόµενους αιώνες το 
Μουσείο άκµασε ως ερευνητικό κέντρο και κοινότητα λογίων.  
 Τελευταία απόγονος και διάδοχος των Πτολεµαίων ήταν η Κλεοπάτρα, που µε 
όλως ιδιαίτερο τρόπο κατόρθωσε να αποσπάσει την εύνοια και την υποστήριξη δύο 
ισχυρών ανδρών της, ήδη επικίνδυνης για την ανεξαρτησία της Αλεξάνδρειας, 
Ρώµης, του Ιουλίου Καίσαρα και του Αντωνίου. Η Κλεοπάτρα, µε την τακτική της, 
έδωσε παράταση στην ανεξαρτησία της πόλη της από τους Ρωµαίους (48 π.Χ.-30 
π.Χ.), αλλά όταν ο Οκταβιανός Αύγουστος νίκησε στην ναυµαχία του Ακτιου τον 
Αντώνιο (31 π.Χ.) και, λίγο αργότερα, εισήλθε νικητής στην Αλεξάνδρεια, όλα είχαν 
τελειώσει για την ελληνιστική, πτολεµαϊκή µεγάλη πόλη. η περίφηµη Κλεοπάτρα 
αυτοκτόνησε για να µην στολίσει µε την παρουσία της τον θρίαµβο του Οκταβιανού 
Αύγουστου στην Ρώµη.6  
 Οι Ρωµαίοι, µε την σειρά τους, µερίµνησαν για την πρόοδο και την ευηµερία 
της Αλεξάνδρειας, κατανοώντας την σηµασία της για αυτή την επιβίωση της Ρώµης, 
αφού από τον λιµένα της αναχωρούσε ο στόλος που µετέφερε στην πρωτεύουσα το 
απαραίτητο, για να µην λιµοκτονήσει, σιτάρι. Η πόλη συνέχισε να αποτελεί κοιτίδα 
του ελληνικού πολιτισµού και της φιλοσοφίας, αλλά η ρωµαϊκή περίοδος είναι γενικά 
περίοδος παρακµής και κατάπτωσης, µε ευθύνη και των Ρωµαίων αυτοκρατόρων, που 
πολλές φορές συµπεριφέρθηκαν βάναυσα και των κατοίκων, που επέδειξαν 
επιπολαιότητα στις σχέσεις τους µε ορισµένους αυτοκράτορες. Αποτέλεσµα η σφαγή 
του πληθυσµού και οι λοιπές τιµωρίες που επεφύλαξαν στην πόλη µερικοί 
αυτοκράτορες, όπως ο Καρακάλλας, ο Αυρηλιανός και ο ∆ιοκλητιανός.  

Κατά την περίοδο αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρον η ένταση που επικράτησε 
µεταξύ των Ελλήνων της πόλης και της πολυπληθούς εβραϊκής παροικίας, που 
ανάγκασε ακόµη και αυτοκράτορες (όπως ο Κλαύδιος) να λάβουν µέτρα για 
εξοµάλυνση της κατάστασης µεταξύ των δύο εθνικών οµάδων.7 Η ιουδαϊκή παροικία 
ήταν πολυπληθής, ευηµερούσα και, ενδεχοµένως, η σηµαντικότερη της ιουδαϊκής 
διασποράς. κατά τα χρόνια του Πτολεµαίου Β΄ του Φιλάδελφου (285-246 π.Χ.), 
µεταφράστηκε η Παλαιά ∆ιαθήκη στα ελληνικά, στην νήσο Φάρο, από 72 
µεταφραστές, γεγονός εξαιρετικής σηµασίας για τους Ελληνες, αλλά και για τους 
ίδιους τους αλεξανδρινούς Ιουδαίους, που εορταζόταν πανηγυρικά κάθε χρόνο.8 
 Από τις αρχές του 4ου µ.Χ. αιώνα η Αλεξάνδρεια, που η λαµπρότητα και η 
ευδαιµονία της είχαν παρέλθει µετά τις περιπέτειες της ρωµαϊκής κυριαρχίας, πέρασε 
στην δικαιοδοσία της Νέας Ρώµης-Κωνσταντινουπόλεως. Η ιστορία της 
Αλεξάνδρειας στα χρόνια του Βυζαντίου είναι σχετικά άγνωστη. Εν πολλοίς η 
περίοδος αυτή θεωρείται εποχή κατάπτωσης,9 επειδή οι νεώτεροι δείχνουν σαφή 
προτίµηση στον αρχαίο κόσµο, υπερτιµώντας τις θετικές του πλευρές, ενώ υποτιµούν 
τον χριστιανικό κόσµο, υπερτονίζοντας τα ανθρώπινα λάθη, τις αδυναµίες και τα 
πάθη των ανθρώπων και λησµονώντας την σηµασία και τον ρόλο που διαδραµάτισε η 
πόλη στην ιστορία της Εκκλησίας, ειδικά κατά τους πρώτους αιώνες. Η Αλεξάνδρεια 
κατά την περίοδο αυτή ήταν κέντρο εκχριστιανισµένης ελληνικής παιδείας και 
διαµετακοµιστικού εµπορίου, µέσω του οποίου εξάγονταν τα γεωργικά προϊόντα του 

                                                      
6 Μαργαρίτη Γ. ∆ήµιτσα, Ιστορία… , ό.π., σσ.628-630, 638.  
7 Ο.π., σσ.635-662, Αδαµάντιου Αδαµαντίου, "Ιστορία… , ό.π., σσ.607-608 και Παν. 
Μπρατσιώτη, "Αλεξάνδρεια", ΘΗΕ, τ.2, στ.46-47.  
8 Χρυσοστόµου Παπαδοπούλου, Ιστορία της Εκκλησίας της Αλεξανδρείας, (62-1934), 
Αλεξάνδρεια 1935, σσ.31-32.  
9 Μαργαρίτη Γ. ∆ήµιτσα, Ιστορία… , ό.π., σ.516.  
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δέλτα του Νείλου, που, εν πολλοίς, έτρεφαν την Κωνσταντινούπολη.10 Η πόλη, έτσι, 
είχε εξαιρετική σηµασία για την επιβίωση και ευηµερία αυτής της Βασιλεύουσας.  
 Τα σηµαντικότερα γεγονότα, όµως, των βυζαντινών χρόνων στην 
Αλεξάνδρεια διαδραµατίστηκαν στον χώρο της Εκκλησίας. Ιδρυτής της πρώτης 
εκκλησίας είναι ο Απόστολος Μάρκος, ο οποίος µαρτύρησε στην Αλεξάνδρεια το 63. 
Την Αλεξάνδρεια επισκέφθηκε για πρώτη φορά λίγα έτη νωρίτερα και η επίσκεψη 
του 62-63 ήταν η δεύτερη.11 Βεβαίως η Αίγυπτος είχε την τιµή να δεχθεί και την 
επίσκεψη του Κυρίου, όταν στην νηπιακή του ηλικία κατέφυγε,12 µε την Θεοτόκο και 
τον προστάτη τους Ιωσήφ, στην περιοχή της Βαβυλώνας, στο σηµερινό παλαιό Κάϊρο, 
κατ΄εντολή αγγέλου, επειδή ο Ηρώδης ήθελε να Τον σκοτώσει. Εντύπωση, ωσαύτως, 
προκαλεί το γεγονός ότι την Αλεξάνδρεια, µε την πολυπληθή ιουδαϊκή παροικία, δεν 
την επισκέφθηκε ο Απόστολος Παύλος.13 Για τον πρώτο αιώνα ζωής της τοπικής 
εκκλησίας δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία.  

Το πρώτο σηµαντικό γεγονός αφορά την εµφάνιση στην πόλη της αίρεσης του 
Γνωστικισµού (αρχή Β΄ αιώνα), µε εισηγητή του στην Αλεξάνδρεια τον Βασιλείδη. Η 
αίρεση αυτή, που γνώρισε ιδιαίτερη διάδοση, και η λίγο αργότερα εµφανισθείσα 
αντιτριαδική αίρεση του Σαβελλίου, που καταγόταν από την Πεντάπολη (Λιβύη), 
προβληµάτισαν έντονα την εκκλησία της Αλεξανδρείας. αυτή µε την σειρά της 
αναγκάστηκε να οργανώσει την αντίδρασή της πάνω σε περισσότερο συστηµατικά 
θεµέλια, να αντιτάξει στην γνώση των Γνωστικών την ανάπτυξη της χριστιανικής 
πίστης σε γνώση, µε δανεικά στοιχεία από την ελληνική φιλοσοφία, για να 
ανταπεξέλθει στις ανάγκες ενός έντονου αντιαιρετικού αγώνα.14 Η αντίδραση αυτή 
συγκεντρώθηκε στην Κατηχητική Σχολή. η σχολή υφίστατο από παλαιά,15 σκοπός της 
η διδασκαλία των κατηχουµένων, αλλά στα τέλη του Β΄ αιώνα εµφανίζεται 
ιδιαιτέρως ακµάζουσα, µεταβαλλοµένη σε θεολογική σχολή, αναλαµβάνοντας την 
άµυνα της εκκλησίας έναντι των επικίνδυνων αιρέσεων16. Μετά το δεύτερο µισό του 
Β΄ αιώνα εµφανίστηκαν επιφανείς διδάσκαλοι, όπως ο πρεσβύτερος Πάνταινος, που 
ανέλαβε την διευθυνσή της από το 180 ως το 200. ο Πάνταινος άφησε διάδοχό του 
τον Κλήµεντα Αλεξανδρέα17 και αυτός µε την σειρά άφησε πίσω του τον Ωριγένη, επί 
των ηµερών του οποίου η σχολή έλαβε την οριστική της κατεύθυνση και 
συγκέντρωσε όλη την χριστιανική πνευµατική κίνηση της Αλεξάνδρειας.18  

Ειδικά ο Κλήµης ο Αλεξανδρεύς και ο Ωριγένης, έθεσαν τις βάσεις της 
Αλεξανδρινής Σχολής και έκαναν πράξη την ένωση θεολογίας και ελληνικής 
παιδείας. δεν επρόκειτο για απλή "συγκόλληση" της φιλοσοφίας µε την θεολογία ή 
µετατροπή της πρώτης σε υπηρέτρια της δεύτερης, αλλά για πρόσληψη όλων των 
στοιχείων της κτίσης και της ιστορίας από την θεολογία. Ετσι, η Αλεξανδρινή σχολή 

                                                      
10 Robert Browning, Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, σ.68.  
11 Χρυσοστόµου Παπαδοπούλου, Ιστορία… , ό.π., σσ.47,56,61-65.  
12 Μτ 2, 13-15.  
13 Βλασίου Φειδά, Σύντοµος ιστορία της Εκκλησίας Αλεξανδρείας, σ.9.  
14 Βασιλείου Στεφανίδη, Εκκλησιαστική Ιστορία, σσ.124-125.  
15 Ευσεβίου, Εκκλησιαστική ιστορία, V, 10, Ε.Π.Ε., τ.2, σσ.156-158, όπου αναφερόµενος 
στον Πάνταινο γράφει, "… εξ αρχαίου έθους διδασκαλείου των ιερών λόγων παρ΄αυτοίς 
συνεστώτος… ".  
16 Χρυσοστόµου Παπαδοπούλου, Ιστορία… , ό.π., σσ.68-76.  
17 Ευσεβίου, Εκκλησιαστική ιστορία, V, 11, Ε.Π.Ε., τ.2, σσ.158-160.  
18 Χρυσοστόµου Παπαδοπούλου, Ιστορία… , ό.π., σσ.76-84 και Βλασίου Φειδά, Σύντοµος 
ιστορία… , ό.π., σσ.11-13.  
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καθιερώθηκε, εκτός από ίδρυµα, και ως ερµηνευτική µέθοδος και τάση της 
θεολογίας.19 

Από τις αρχές του Γ΄ αιώνα η εκκλησία είχε να αντιµετωπίσει πολλούς και 
εξαιρετικά επίπονους διωγµούς. Η αρχή έγινε το 202 επί Σεπτιµίου Σεβήρου, που 
στρεφόταν και κατά της Κατηχητικής σχολής και συνεχίστηκε επί ∆εκίου (249-251), 
επί Βαλεριανού (253-260), επί ∆ιοκλητιανού (303-305), επί Γαλερίου (305-311) και 
επί Μαξιµίνου (311-312), που ήταν ο τελευταίος διωγµός, µε τελευταίο µάρτυρα τον 
επίσκοπο Αλεξανδρείας Πέτρο (24 Νοεµβρίου 311).20  

Οι αιρέσεις και τα σχίσµατα αποτέλεσαν µόνιµο συνοδοιπόρο της τοπικής 
εκκλησίας, τουλάχιστον ως την αραβική κατάκτηση, στα µέσα του Ζ΄ αιώνα. Αυτή 
είναι η αρνητική επίδραση της Αλεξάνδρειας στην ιστορία της εκκλησίας, ενώ η 
υπεράσπιση της ορθοδοξίας από γνωστούς επισκόπους της (Αλέξανδρος, Αθανάσιος, 
Κύριλλος) παραµένει η µεγάλη συνεισφορά της στον αγώνα για την διασάφηση και 
την ακεραιότητα της ορθόδοξης πίστης.  

Μετά την κατάπαυση των διωγµών και ενώ αναµένετο η εκκλησία της 
Αλεξανδρείας να γνωρίσει περίοδο ακµής, εντούτοις αντιµετώπισε την αίρεση του 
Αρειανισµού, εισηγητής της οποίας ήταν ο πρεσβύτερος Άρειος. Ο σάλος που 
προκλήθηκε ήταν µεγάλος, τον Άρειο ακολούθησαν πολύς λαός και κλήρος, ακόµη 
και επίσκοποι και επηρέασε ολόκληρο τον χριστιανικό κόσµο.21 Την ορθόδοξη πίστη 
υποστήριξαν σθεναρά ο Πατριάρχης Αλέξανδρος (313-328) και ο διάδοχός του Μέγας 
Αθανάσιος (328-373), ο οποίος υπέστη πολλές διώξεις και η πατριαρχία του ήταν 
πολυτάραχη. Ο Μέγας Αθανάσιος αποδείχθηκε ο "ηρωικώτερος των αγίων και ο 
αγιώτερος των ηρώων".22 Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος συνεκλήθη η εν 
Νικαία Α΄ Οικουµενική Σύνοδος το 325. 23 Παρόλη την καταδίκη της αίρεσης ο 
σάλος στην τοπική εκκλησία συνεχίστηκε τουλάχιστον ως την άνοδο στον 
αυτοκρατορικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης του Μεγάλου Θεοδοσίου, ο οποίος µε 
το διάταγµα του 380, που υπέγραψε στην Θεσσαλονίκη, αναγνώρισε ως µόνη 
θρησκεία τον χριστιανισµό, σύµφωνα µε την ορθόδοξη πίστη των επισκόπων Ρώµης 
∆αµάσου και Αλεξανδρείας Πέτρου (διαδόχου του Μεγάλου Αθανασίου, 373-380). 
Εκτοτε αρχίζει η κατάπαυση των αρειανικών ερίδων.24  

Η κατάπαυση του Αρειανισµού δεν επέφερε την ποθούµενη ησυχία στην 
Αλεξάνδρεια. Νέος κίνδυνος αναφάνηκε, ο Νεστοριανισµός, που µπορεί να µην 
γνώρισε διάδοση στην πόλη,25 ωστόσο η απόκρουσή του απασχόλησε τον Πατριάρχη 
Αγιο Κύριλλο (412-444).26 η συµβολή του στην καταδίκη του Νεστοριανισµού στην 
εν Εφέσω Γ΄ Οικουµενική Σύνοδο ήταν καθοριστικής σηµασίας.27  

Ενώ καταπολεµείτο ο νεστοριανισµός στην Αλεξάνδρεια εµφανίστηκε ο 
Μονοφυσιτισµός.28 Φορέας της κακοδοξίας ο διάδοχος του Αγίου Κυρίλλου, 

                                                      
19 Νικολάου Ματσούκα, Ιστορία της βυζαντινής φιλοσοφίας, Θεσσαλονίκη 1994, σσ.101-103 
και Βασιλείου Τατάκη, Η ελληνική πατερική και βυζαντινή φιλοσοφία, σσ.11,18.  
20 Χρυσοστόµου Παπαδοπούλου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών, "Η Εκκλησία της Αλεξανδρείας", 
ΜΕΕ, τ.3, σσ.545-546 και Βλασίου Φειδά, Σύντοµος ιστορία… , ό.π., σσ.13-16.  
21 Χρυσοστόµου Παπαδοπούλου, Ιστορία… , ό.π., σσ.174-178.  
22 Ο.π., σσ.180-204.  
23 Ο.π., σσ.178-180.  
24 Βασιλείου Στεφανίδη, Εκκλησιαστιή Ιστορία, σσ.147, 172-200.  
25 Χρυσοστόµου Παπαδοπούλου, ό.π., σσ.305-334.  
26 Ο.π., σσ.264-279 και Βασιλείου Στεφανίδη, ό.π., σσ.212-220.  
27 Χρυσοστόµου Παπαδοπούλου, ό.π., σσ.334-369.  
28 Ο.π., σσ.382-398.  
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∆ιόσκορος (444-451),29 που ήταν οπαδός της µονοφυσιτικής αίρεσης του Ευτυχούς, η 
οποία είχε καταδικαστεί από την ενδηµούσα σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως (448). 
Ο ∆ιόσκορος πέτυχε την σύγκληση συνόδου στην Εφεσο (Ληστρική, 449),30 όπου 
πέτυχε την καθαίρεση και εξορία του Κωνσταντινουπόλεως Φλαβιανού, την αθώωση 
του Ευτυχούς και την επικύρωση της µονοφυσιτικής αίρεσης. Ο αυτοκράτορας 
Θεοδόσιος Β΄ επικύρωσε τις αποφάσεις της "συνόδου", που προκάλεσε µεγάλη 
ταραχή στον χριστιανικό κόσµο και ιδιαίτερα στην Παλαιστίνη, στην Συρία και, 
βεβαίως, στην Αίγυπτο, όπου υπήρχαν πολλοί οπαδοί της κακοδοξίας.  

Το 450 στον αυτοκρατορικό θρόνο αναδείχθηκαν η Πουλχερία και ο 
Μαρκιανός και το επόµενο έτος (451) συνεκάλεσαν σύνοδο, την ∆΄ Οικουµενική, 
στην Χαλκηδόνα, στην οποία καταδικάστηκε ο Μονοφυσιτισµός και καθαιρέθηκε ο 
∆ιόσκορος.31 ∆ιάδοχός του ∆ιόσκορου αναδείχθηκε από την Σύνοδο ο Προτέριος 
(451-457), αλλά η ανώµαλη εσωτερική κατάσταση συνεχίστηκε στην Αλεξάνδρεια. ο 
Προτέριος φονεύθηκε από τον όχλο και τον θρόνο κατέλαβε ο µονοφυσίτης Τιµόθεος 
ο Αίλουρος. Οι ορθόδοξοι επίσκοποι της Αιγύπτου εξορίστηκαν και 
αντικαταστάθηκαν από µονοφυσίτες. Τα επόµενα 180, περίπου, έτη καταβλήθηκαν 
πολλές και ποικίλες προσπάθειες για καταλλαγή και ένωση, οι οποίες, όµως, δεν 
καρποφορούσαν, το χάσµα των δύο πλευρών µεγάλωνε, ενώ έκανε την εµφανισή του 
και ο αλλόθρησκος αραβικός κίνδυνος.32 Το σχίσµα οριστικοποιήθηκε µε την 
αραβική κατάκτηση της Αιγύπτου το 641, όταν, µάλιστα, οι µονοφυσίτες της 
(Κόπτες) υποδέχθηκαν τους Αραβες ως ελευθερωτές.  

Εκτοτε, Ορθόδοξοι και Κόπτες βρέθηκαν υπό µουσουλµανική κατοχή και 
κυριαρχία (αραβική, οθωµανική και στην συνέχεια πάλι αραβική, ως τις ηµέρες µας), 
χωρίς να µπορέσουν να συνδιαλλαγούν αποτελεσµατικά για να επιλύσουν τις 
διαφορές τους. Ο χωρισµός, πάντως, µεταξύ των δύο πλευρών είχε και πολιτισµική 
διάσταση. Οι Ορθόδοξοι ήταν φορείς του ελληνικού πολιτισµού και πνεύµατος. οι 
Κόπτες ήταν οι ντόποιοι κάτοικοι της Αιγύπτου. Ο εξελληνισµός των Αιγυπτίων, που 
άρχισε κατά τα ελληνιστικά χρόνια, ανακόπηκε από την ρωµαϊκή κατάκτηση της 
Αιγύπτου. έτσι, ενώ στην Αλεξάνδρεια από τα µέσα του Β΄ αιώνα άκµαζε η 
Κατηχητική Σχολή, µε πολλούς επιφανείς Ελληνες διδασκάλους, ταυτόχρονα 
διαµορφωνόταν και ο ιδιόρρυθµος βίος των Αιγυπτίων χριστιανών, που έκτοτε 
ονοµάζονταν Κόπτες, από παραφθορά της λέξης Αιγύπτιοι. Ουσιαστικά Κόπτης είναι 
ο Αιγύπτιος χριστιανός, χωρίς δογµατική απόχρωση στον όρο.33 Μετά την ∆΄ 
Οικουµενική Σύνοδο και όσα ακολούθησαν, το όνοµα Κόπτης σηµαίνει τον 
µονοφυσίτη χριστιανό της Αιγύπτου και έκτοτε ο όρος είναι προσδιοριστικός µέλους 
µίας από τις ανατολικές µη-χαλκηδόνιες εκκλησίες. Αιτία αυτού του δογµατικού 
χρωµατισµού η αθρόα προσέλευση των ντόπιων χριστιανών στις τάξεις των 
µονοφυσιτών και από αντίδραση στην κεντρική εξουσία της αυτοκρατορίας. Οι 
Κόπτες πρό του σχίσµατος τους είχαν αποδεχθεί το ελληνικό αλφάβητο, µε την 

                                                      
29 Ο.π., σσ.377-382.  
30 Ο.π., σσ.391-397. Ο Στεφανίδης αναφέρει (σ.223) ότι µε τις αποφάσεις αυτής της 
"συνόδου" ο θρόνος της Αλεξανδρείας υπερίσχυσε του θρόνου της Κωνσταντινουπόλεως.  
31 Ο.π., σσ.397-421 και Βασιλείου Στεφανίδη, ό.π., σσ.224-226. Επίσης, Ιωάννη Καρµίρη, 
Τα ∆ογµατικά και Συµβολικά Κείµενα της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, Αθήνα 1952, 
σσ.151-167.  
32 Χρυσοστόµου Παπαδοπούλου, ό.π., σσ.425-473 και Βασιλείου Στεφανίδη, ό.π., σσ.226-
244.  
33 Χρυσοστόµου Παπαδοπούλου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών, "Η Εκκλησία της Αλεξανδρείας", 
ΜΕΕ, τ.3, σ.546.  
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προσθήκη ορισµένων γραµµάτων για την απόδοση ορισµένων φθόγγων,34 ενώ στην 
Λειτουργία τους είχαν και έχουν πολλές ελληνικές λέξεις αµετάφραστες, όπως 
"Χριστός", "ψυχή", "Πνεύµα", "Εκκλησία", ακόµα και λειτουργικές φράσεις "Κύριε 
ελέησον", "επί προσευχή στάθητε", "ειρήνη πάσι" και πολλές άλλες εκφράσεις.35 Οι 
ίδιοι οι Κόπτες θεωρούν ότι είναι Ορθόδοξοι και αναγνωρίζουν τον Πατριάρχη τους 
ως διάδοχο του Αγίου Μάρκου.36  

Η εκκλησία της Αλεξανδρείας, όµως, εκτός από τις αιρέσεις και τα σχίσµατα, 
είχε να αντιµετωπίσει, κατά τους πρώτους αιώνες, και τις αντιδράσεις των εθνικών 
της πόλης, που αποτελούσαν σηµαντική δύναµη. Η τελική πτώση του εθνισµού έλαβε 
χώρα κατά τα έτη της πατριαρχείας του Θεόφιλου (385-412),37 που έλαβε πολλά 
µέτρα εναντίον τους. Η ένταση µεταξύ χριστιανών και εθνικών οδήγησε πολλές 
φορές σε συρράξεις, που δηµιουργούσαν µεγάλο πρόβληµα ασφάλειας στην πόλη. Οι 
Αλεξανδρινοί, ανεξαρτήτως θρησκείας, αποδείχθηκαν εξαιρετικά επιρρεπείς38 στις 
στάσεις και πολλά έκτροπα αµαυρώνουν την ιστορία της πόλης, όπως οι φόνοι 
πολλών χριστιανών από τους εθνικούς το 389 39 και ο φόνος της φιλοσόφου Υπατίας 
το 416 από χριστιανούς.40  

Η θέση της εκκλησίας της Αλεξανδρείας ήταν σπουδαιότατη για ολόκληρη 
την εκκλησία. Η διοργάνωση της εκκλησίας της Αλεξανδρείας ακολούθησε τη γενική 
διαµόρφωση του εκκλησιαστικού πολιτεύµατος κατά τους τρείς πρώτους αιώνες. Ως 
τις αρχές του 4ου αιώνα ο Αλεξανδρείας ήταν ο µοναδικός µητροπολίτης της 
Αιγύπτου και είχε απεριόριστη εξουσία επί των άλλων επαρχιών της χώρας, κατά 
µίµηση του συγκεντρωτικού συστήµατος της πολιτικής διοίκησης. Όταν το 27 π.Χ. ο 
Αύγουστος κατέλαβε την Αίγυπτο, δεν την ενσωµάτωσε στις υπόλοιπες 
αυτοκρατορικές επαρχίες, αλλά την διατήρησε ως προσωπική επαρχία, ανεξάρτητο 
τµήµα του ρωµαϊκού κράτους, µε πρωτεύουσα την Αλεξάνδρεια. Κατ΄επέκτασιν, 

                                                      
34 M oawad Dawoud, Coptic Grammar, Cairo 1993 και Αθανασίου Κ. Αρβανίτη, Η Κοπτική 
Εκκλησία, Αθήνα 1965, σ.87.  
35 The Coptic Liturgy (St.Basil), by St. John the Beloved Publishing House, Cairo 1993.   
36 Ο Πατριάρχης των Κοπτών τιτλοφορείται ως "Πάπας Αλεξανδρείας και Πατριάρχης της 
Αποστολικής Εδρας του Αγίου Μάρκου". Για την ιστορία των Κοπτών βλ. Otto F.A. 
M einardus, Two Thousand Years of Coptic Christianity, The Am erican University in Cairo 
Press, 1999, σσ.344.  
37 Χρυσοστόµου Παπαδοπούλου, Ιστορία… , ό.π., σσ.230-254, Για µία πτυχή δράσης του 
Πατριάρχη Θεόφιλου, βλ. Γεωργίου Φλωρόφσκυ, "Θεόφιλος Αλεξανδρείας και ο Αββάς 
Απφύ της Pemdje", Θέµατα εκκλησιαστικής Ιστορίας, σσ.115-154.  
38 Σωκράτους Σχολαστικού, Εκκλησιαστική Ιστορία, 7,13, M igne PG 67, στ.761, όπου 
αναφέρεται, ότι "ο Αλεξανδρέων δήµος, πλέον των άλλων δήµων, χαίρει ταις στάσεσιν. ει δε 
ποτε και προφάσεως επιλάβηται, εις αφόρητα καταστρέφει κακά. ∆ίχα γάρ αίµατος, ου παύεται 
της ορµής". Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Σωκράτης ο Σχολαστικός, σαφώς επηρεασµένος από 
του Ναυατιανούς ή ίσως και ο ίδιος Ναυατιανός (οι Ναυατιανοί πίστευαν ότι οι πεπτωκότες, 
ακόµη και αν µετανόησαν, κρίνονταν ανάξιοι των µυστηρίων), καταφερόταν εναντίον του 
Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρείας και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόµου, ως απαράδεκτα 
επιεικών στο εν λόγω θέµα, βλ. Απόστολου Καρπόζηλου, Βυζαντινοί ιστορικοί και 
χρονογράφοι, τ.Α΄ (4ος-7ος αιώνας), σσ.114-121. Η άποψή του Σωκράτη για τους 
Αλεξανδρινούς, πάντως, δεν ξενίζει, αφού, όπως είπαµε και κατά την ρωµαϊκή περίοδο, οι 
Αλεξανδρινοί επέδειξαν απαράδεκτα επιπόλαιη συµπεριφορά, προκαλώντας µε τις συχνές 
στάσεις τους την µήνιν των αυτοκρατόρων, µε αιµατηρή, συνήθως, κατάληξη. Για τον 
Σωκράτη επίσης, βλ. Buchwald W olfang - Hohlweg Arm in - Prinz Otto, Tusculum - 
Λεξικόν, Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων της Αρχαιότητας και του Μεσαίωνα, τ.Α΄, σ.464.      
39 Χρυσοστόµου Παπαδοπούλου, Η Εκκλησία… , ό.π., σσ.550-551.  
40 Μαργαρίτη Γ. ∆ήµιτσα, Ιστορία… , ό.π., σσ.668-671.  
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επειδή η διάδοση του χριστιανισµού στην Αίγυπτο πραγµατοποιήθηκε από την 
εκκλησία της Αλεξανδρείας -που κατέστη µητέρα εκκλησία των υπόλοιπων 
εκκλησιών της Αιγύπτου- ο επίσκοπός της αναδείχθηκε στον πρώτο τη τάξει και 
υπέρτατο ποιµένα της επαρχίας, αλλά και ολόκληρης της Εκκλησίας.  

Η Αλεξάνδρεια ήταν η δεύτερη σε σηµασία πόλη της ρωµαϊκής 
αυτοκρατορίας, µετά την Ρώµη, γι΄αυτό ο επίσκοπός της ερχόταν αµέσως µετά τον 
Ρώµης και εποµένως ήταν ο πρώτος της Ανατολής, τουλάχιστον από τα µέσα του Γ΄ 
αιώνα.41 Ο ∆ιοκλητιανός στα τέλη αυτού του αιώνα (297) προχώρησε σε διοικητική 
αναδιάρθρωση της αυτοκρατορίας, µε αποτέλεσµα η Αίγυπτος να απωλέσει το 
ιδιαίτερο καθεστώς, που απολάµβανε από της ρωµαϊκής κατακτήσεως και να υπαχθεί 
στην διοίκηση της Ανατολής, µε πρωτεύουσα την Αντιόχεια.42 Η εκκλησιαστική 
δικαιοδοσία, όµως, είχε εδραιωθεί και καθιερωθεί σε τέτοιο βαθµό, ώστε οι πατέρες 
της εν Νικαία Α΄ Οικουµενικής Συνόδου, να µην προβούν στην ανάλογη αλλαγή των 
εκκλησιαστικών δικαιοδοσιών, προσαρµόζοντας την εκκλησιαστική διοίκηση στην 
αντίστοιχη πολιτική. Η Αλεξάνδρεια δεν υπήχθη στην δικαιοδοσία της εκκλησίας της 
Αντιοχείας (όπως έγινε πολιτικά), αλλά τιµήθηκε και µε εκκλησιαστικά πρεσβεία 
τιµής, µε τον 6ο κανόνα της Α΄ Οικουµενικής Συνόδου, που έδινε στον Αλεξανδρείας 
"τα εν Αιγύπτω και Λιβύη και Πενταπόλει", σύµφωνα µε τα "αρχαία έθη" και µε την 
δικαιολογία "επειδή και τω εν Ρώµη επισκόπω τούτο σύνηθες εστίν".43 Ετσι, η 
εκκλησιαστική ανεξαρτησία της Αιγύπτου διαφυλάχθηκε, χάρη στην εξαίρεση που 
έκαναν οι πατέρες της Συνόδου, πράξη που δικαιώθηκε λίγα έτη αργότερα, µεταξύ 
του 380 και του 382, όταν, κατά την νέα διοικητική µεταρρύθµιση, η Αίγυπτος 
αποτέλεσε µία ανεξάρτητη, από την Αντιόχεια, πολιτική διοίκηση, µε πρωτεύουσα 
την Αλεξάνδρεια. Ο 2ος κανόνας της Β΄ Οικουµενικής Συνόδου (381) όριζε ο 
επίσκοπος της Αλεξανδρείας να "οικονοµεί" µόνο "τα εν Αιγύπτω",44 ενώ παρόµοια 
όριζε και για τις άλλες διοικήσεις της αυτοκρατορίας, προσαρµόζοντας την 
εκκλησιαστική διοίκηση στην αντίστοιχη πολιτική.  

Ο 3ος κανόνας, όµως, που αναγνώρισε στον Κωνσταντινουπόλεως "πρεσβεία 
τιµής" δεύτερα µετά τα πρεσβείας του Ρώµης, "δια το είναι αυτήν Νέαν Ρώµην"45 
αποδείκνυε ότι η πολιτική σηµασία της πόλεως καθόριζε τα πρεσβείας τιµής και, 
ουσιαστικά, αφού στην Ανατολή υπήρχε νέο σηµαντικό κέντρο, η 
Κωνσταντινούπολη, στρεφόταν κατά του Αλεξανδρείας.46 Μπορεί ο Αλεξανδρείας 
Τιµόθεος να ψήφισε τον εν λόγω κανόνα, αλλά οι διάδοχοί του προσπάθησαν να 
δείξουν υπεροχή της Αλεξάνδρειας µε συγκεκριµένες πράξεις, όπως ο Θεόφιλος, µε 
την άδικη καταδίκη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόµου στη σύνοδο παρά την ∆ρύν 
(403), ο Αγιος Κύριλλος, µε την καθαίρεση του Κωνσταντινουπόλεως Νεστορίου και 
την καταδίκη της αίρεσής του, ακόµη και ο ∆ιόσκορος, στην ληστρική "σύνοδο", που 
κατόρθωσε να αθωώσει τον Ευτυχή και να καταδικάσει τον Κωνσταντινουπόλεως 
Φλαβιανό, αλλά και να δώσει στην Αλεξάνδρεια την πρώτη θέση.47 ∆ύο έτη 

                                                      
41 Μητροπολίτου Σάρδεων Μαξίµου, Το Οικουµενικόν Πατριαρχείον εν τη Ορθοδόξω 
Εκκλησία, ΠΙΠΜ, σσ.54, 65. 
42 Βασιλείου Στεφανίδη, ό.π., σσ.279-281.  
43 Αγαπίου ιεροµονάχου και Νικοδήµου µοναχού, Πηδάλιον, σ.129.  
44 Ο.π., σ.156.  
45 Ο.π., σ.157.  
46 Βασιλείου Στεφανίδη, ό.π., σ.281.  
47 Οι Αλεξανδρινοί επέλεξαν στην πολεµική τους κατά της Κωνσταντινουπόλεως είτε να 
επιτεθούν σε αθώους, είτε να υποστηρίξουν αιρετικούς (µε εξαίρεση την πολεµική του Αγίου 
Κυρίλλου κατά του Νεστορίου). Προέβησαν, δηλαδή, σε εντελώς λανθασµένη επιλογή 
προσώπων και καταστάσεων.  
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αργότερα η ∆΄ Οικουµενική Σύνοδος της Χαλκηδόνος, µε την καταδίκη του 
∆ιόσκορου αφ΄ενός και τον 28ο κανόνα, αφ΄ετέρου, σήµανε και το τέλος των 
προσπαθειών της Αλεξάνδρειας να έχει την πρώτη θέση στην Ανατολή. Ο ∆ιόσκορος 
αποκόπηκε από την εκκλησία και προχώρησε στην δηµιουργία ανεξάρτητης 
µονοφυσιτικής "εκκλησίας", διχάζοντας ανεπανόρθωτα τους χριστιανούς της 
Αιγύπτου, ενώ ο 28ος κανόνας, έθεσε τέρµα στις διαµάχες για τα πρωτεία τιµής µε την 
διαµόρφωση της εκκλησιαστικής Πενταρχίας (Ρώµη, Κωνσταντινούπολη, 
Αλεξάνδρεια, Αντιόχεια, Ιεροσόλυµα).48 Η Αλεξάνδρεια, έκτοτε, διατήρησε την θέση 
της, ενώ µετά το Σχίσµα έχει την δεύτερη θέση, µετά το Οικουµενικό Πατριαρχείο 
της Κωνσταντινουπόλεως.49  

Ένα από τα σπουδαιότερα γεγονότα της ιστορίας της εκκλησίας της 
Αλεξανδρείας αποτελεί η εµφάνιση, ανάπτυξη και διοργάνωση εντός του κλίµατός 
της της του µοναχισµού. Κατά την διάρκεια του διωγµού του ∆εκίου (249-251) ο 
Αγιος Παύλος ο Θηβαίος είχε αναχωρήσει στην έρηµο και έγινε ο πρόδροµος 
µεγάλων µοναχών, που επέδρασαν καθοριστικά στην διαµόρφωση του µοναχικού 
ιδεώδους. Ξεχωρίζει, βέβαια, η µορφή του Μεγάλου Αντωνίου, "καθηγητού της 
ερήµου". Την εποχή που ο άγιος έζησε κέντρο του µοναχισµού αναδείχθηκε η έρηµος 
της Νιτρίας, δυτικά του ∆έλτα του Νείλου και νότια της Αλεξανδρείας, µε κορυφαίο 
τον ασκητή Αµµούν ή Αµµώνιο. πέρα της Νιτρίας εκτεινόταν η έρηµος των Κελλίων, 
µε πολλούς µοναχούς και ακόµη πιο αποµακρυσµένη ήταν η έρηµος της Σκήτης, µε 
πρωτοστάτη τον Μέγα Μακάριο, στην οποία κατέφευγαν οι αναχωρητές. ακόµη, 
µοναστικά κέντρα αναδείχθηκαν στην Θηβαϊδα και στο Σινά και, ασφαλώς, στην Ανω 
Αίγυπτο (νότια), όπου ασκήθηκαν οι Ταβεννησιώτες µοναχοί, µε πρώτο τον Άγιο 
Παχώµιο, που το 323 ίδρυσε το πρώτο κοινόβιο και οργάνωσε την ζωή του σε 
αυστηρές βάσεις, γενόµενος ο ιδρυτής του "παχωµιακού µοναχισµού". Η άγονη 
γεωλογικά και εχθρική περιβαλλοντικά έρηµος της Αιγύπτου και του Σινά 
αποδείχθηκαν "εργαστήρια αγιότητος" και τόπος γόνιµης άσκησης. Στα τέλη του 4ου 
αιώνα οι µοναχοί και οι µοναχές έφθαναν τις τριάντα χιλιάδες σε ολόκληρη την 
Αίγυπτο.50  

Η προσφορά τους είναι σηµαντική ως τις µέρες µας, αφού σώζονται συλλογές 
κειµένων µε ιστορίες και αποφθέγµατα των γερόντων της ερήµου (γεροντικό), 
κείµενα τεράστιας αξίας, που διασώζουν τον τρόπο άσκησης και την πίστη των 
γερόντων και βοηθούν τον αναγνώστη τους, αιώνες τώρα, να φθάσει στην θεωρία 
µέσα από την πράξη.51  

Το τέλος της βυζαντινής περιόδου έφθασε µε την αραβική κατάκτηση της 
Αιγύπτου και της πρωτεύουσας Αλεξάνδρειας (641) και µαζί σήµανε και το τέλος της 

                                                      
48 Βλασίου Φειδά, Σύντοµος ιστορία… , ό.π., σσ.27-28 και Μητροπολίτου Σάρδεων 
Μαξίµου, Το Οικουµενικόν Πατριαρχείον… , ό.π., σσ.211-256.  
49 Για την δικαιοδοσία και τις επαρχίες του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, βλ. Γεωργίου 
Κλεάνθους Σκαλιέρη, Το Πατριαρχείον της Αλεξανδρείας – το κλίµα και η δικαιοδοσία 
αυτού, Αθήνα 1927, σσ.18-30.  
50 Μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου, Ορθόδοξος Μοναχισµός-συνοπτική αναφορά στην 
ιστορία, την αξία και την προσφορά του, Αποστολική ∆ιακονία, σσ.27-29 και Χρυσοστόµου 
Παπαδοπούλου, Ιστορία… , ό.π., σσ.211-230.  
51 Παναγιώτη Χρήστου, "Εισαγωγή", Αποφθέγµατα Γερόντων, Ε.Π.Ε., Φιλοκαλία, τ.1. 
Επίσης, Παλλαδίου, Λαυσαϊκή Ιστορία, Άνθη της Ερήµου, αριθµ..16, Ανωνύµου, Ιστορία 
των µοναχών της Αιγύπτου, Ανθη της Ερήµου, αριθµ.1 και Θεοδώρητου Κύρου, Φιλόθεος 
Ιστορία, τ.2, Άνθη της Ερήµου, αριθµ.7.  
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ελληνικής κυριαρχίας στην περιοχή.52 Καµµία επαρχία της αυτοκρατορίας δεν 
κατακτήθηκε τόσο εύκολα και γρήγορα από τους Άραβες όσο η Αίγυπτος.53 Αιτία η 
αραβική ορµητικότητα, η αδυναµία ικανοποιητικής αντίστασης εκ µέρους της 
αυτοκρατορίας54 και ο µεγάλος διχασµός των χριστιανών, µε την πλειοψηφία να 
ανήκει στους Κόπτες. Απ΄ότι φαίνεται οι Κόπτες ευννόησαν και ενδεχοµένως 
βοήθησαν τους Αραβες εναντίον των Ελλήνων.55 Η συνέχεια, όµως, ήταν εξίσου 
τραγική και για αυτούς.  

Η περίοδος της αραβοκρατίας είναι η πλέον σκοτεινή στην ιστορία της 
Αλεξανδρείας και ότι γνωρίζουµε δεν είναι παρά η απαρίθµηση διωγµών και πιέσεων, 
που εναλλάσσονταν ανάλογα µε τις εκάστοτε πολιτικές περιστάσεις και τις διαθέσεις 
των Αράβων Χαλιφών ή των αντιπροσώπων τους διοικητών της Αιγύπτου.56 Οι 
Ορθόδοξοι λίγο µετά την κατάκτηση ανέρχονταν µόλις σε διακόσιες χιλιάδες, ενώ οι 
Κόπτες έφθαναν τα έξι εκατοµµύρια. Αιτία και η συµφωνία που σύναψε ο ορθόδοξος 
Πατριάρχης Αλεξανδρείας Κύρος, εκ µέρους της αυτοκρατορίας, µε τον Αραβα 
στρατηγό Αµρ, κατακτητή της πόλης, για την εκκένωση της από τους Ελληνες 
κατοίκους της.57 Ακόµη και ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας κατέφυγε στην 
Κωνσταντινούπολη και από εκεί µεριµνούσε για τις υποθέσεις του θρόνου του. 
Αυτούς τους δύσκολους αιώνες το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας σκιωδώς µόνο 
υφίστατο. Το 727, επί Κοσµά Α΄,58 γίνεται η παλινόρθωση του πατριαρχικού θεσµού 
και ο Ελληνας Πατριάρχης αναγνωρίστηκε από τους Αραβες ως ο νόµιµος 
Πατριάρχης των Ορθοδόξων. Εκτοτε έχουµε κανονική σειρά Πατριαρχών. Κάποιες 
φορές, πάντως, ο Αλεξανδρείας αναγκαζόταν να καταφύγει στην Κωνσταντινούπολη, 
ενώ η πατριαρχική εκλογή γινόταν στην Βασιλεύουσα, µε την σύµφωνη γνώµη της 
Αλεξανδρείας.59 Εδρα του Πατριαρχείου στην Αλεξάνδρεια κατέστη η πατριαρχική 
µονή του Αγίου Σάββα, µετά την ίδρυση, όµως, του Καϊρου η έδρα µεταφέρθηκε 
εκεί.60 Η αραβοκρατία συνεχίστηκε µε διακυµάνσεις αλλά η θέση των λίγων πια 
Ορθοδόξων παρέµενε δυσχερέστατη, µάλιστα, απειλήθηκε και αυτή η ύπαρξη των 
χριστιανών στην χώρα. Την εποχή του Σχίσµατος η επικοινωνία 
Κωνσταντινουπόλεως - Αλεξανδρείας γινόταν µε δυσκολία, έτσι, ο χωρισµός µεταξύ 
Παλαιάς και Νέας Ρώµης ανακοινώθηκε από τον Πέτρο Αντιοχείας, που είχε 
αναλάβει να ενηµερώσει τις υπό τους Αραβες χριστιανικές εκκλησίες, ως γεγονός 

                                                      
52 Μαργαρίτη Γ. ∆ήµιτσα, Ιστορία… , ό.π., σσ.686-691 και Χρυσοστόµου Παπαδοπούλου, 
Ιστορία… , ό.π., σσ.502-506.  
53 Γεράσιµου Μαζαράκη, Συµβολή εις την Ιστορίαν της εν Αιγύπτω Ορθοδόξου Εκκλησίας, 
Αλεξάνδρεια 1932, σ.1.  
54 Για την δυναµική εισβολή των Αράβων στο προσκήνιο, µετά την µεταµόρφωση τους από 
πολυσχιδή περιφερειακή κοινωνία, µε εσωτερικές αντιθέσεις, σε ισχυρότατη παγκόσµια 
δύναµη, βλ. Χαράλαµπου Παπασωτηρίου, Βυζαντινή υψηλή στρατηγική, 6ος-11ος αιώνας, 
σσ.129-131.  
55 Βλασίου Φειδά, Σύντοµος ιστορία… , ό.π., σσ.30-32 και Ευγενίου Μιχαηλίδου, Οι 
Κόπται, ονοµασία-ιστορία-εκκλησία-διδασκαλία-γλώσσα και φιλολογία-τέχνη-χαρακτηρισµός, 
Αλεξάνδρεια 1937, σσ.7-9.  
56 Χρυσοστόµου Παπαδοπούλου, Ιστορία… , ό.π., σσ.502-586.  
57 Α.Ν.∆ιαµαντόπουλου, "Αλεξανδρείας εκκλησίας", Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό 
Ελευθερουδάκη, τ.1, σσ.739-740.  
58 Ο Κοσµάς Α΄ (727-768) απεδείχθη σηµαντικός Πατριάρχης, βλ. Χρυσοστόµου 
Παπαδοπούλου, Ιστορία… , ό.π., σσ.506-511.  
59 Βασιλείου Σταυρίδη, "Εκκλησιαστική Ιστορία Αλεξανδρείας", ΘΗΕ, τ.2, στ.53-55.  
60 Ευγενίου Μιχαηλίδου, Η Μονή του Αγίου Σάββα Αλεξανδρείας δια µέσου των αιώνων 
(320-1949), Αλεξάνδρεια 1950.  
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τετελεσµένο. Η Αλεξάνδρεια συνετάχθη µε την Κωνσταντινούπολη και, έτσι, 
παρέµεινε ορθόδοξη.61  

Μεγάλες περιπέτειες γνώρισε το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας κατά την 
διάρκεια των Σταυροφοριών. Στόχος των δυτικών Σταυροφόρων ήταν και η 
κατάληψη της Αιγύπτου και της Αλεξάνδρειας, αλλά κατά τις τρείς πρώτες είχαν 
στόχο τους Αγίους Τόπους στην Παλαιστίνη, ενώ η τέταρτη, αντί να στραφεί κατά 
των µουσουλµάνων και να επιδιώξει, µεταξύ άλλων και την απελευθέρωση της 
Αιγύπτου, στράφηκε κατά των Ορθοδόξων και κατέληξε στην αδικαιολόγητη 
κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους το 1204. Η όλη τακτική 
των δυτικών και οι πολλές εκστρατείες εναντίον των Αγίων Τόπων οδήγησαν τους 
χριστιανούς της Αιγύπτου (Κόπτες και Ορθοδόξους) σε ακόµη πιο δεινή θέση, µε 
πολλούς διωγµούς, που κορυφώθηκαν από τα µέσα του 13ου αιώνα, όταν την εξουσία 
στην Αίγυπτο ανέλαβαν οι Μαµελούκοι σουλτάνοι,62 που απείλησαν τους χριστιανούς 
µε αφανισµό. Και ενώ οι Ορθόδοξοι αντιµετώπιζαν τέτοιες δυσκολίες, ο Πάπας 
Ονώριος Γ΄ χειροτόνησε Λατίνο Πατριάρχη Αλεξανδρείας, το 1219, τον Αθανάσιο 
του Κλερµόν. Στις 10 Οκτωβρίου 1365 ο βασιλιάς της Κύπρου Πέτρος Α΄ Λουζινιάν 
κατέλαβε την Αλεξάνδρεια, κάνοντας πράξη αυτό που δεν κατόρθωσαν οι 
Σταυροφόροι. αναγκάστηκε, ωστόσο, να την εγκαταλείψει λίγες ηµέρες µετά, στις 16 
Οκτωβρίου, αφού πρώτα την πυρπόλησε, λόγω της διάδοσης ότι ισχυρά αραβικά 
στρατεύµατα κατευθύνονταν προς την πόλη. Για άλλη µια φορά οι χριστιανοί 
υπέστησαν τις συνέπειες των γεγονότων.63   

Στα τέλη του 14ου και στις αρχές του 15ου αιώνα οι διωγµοί περιορίστηκαν. 
Όταν έγινε η σύνοδος Φερράρας-Φλωρεντίας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ήταν ο 
Φιλόθεος Α΄ (1437-1459), που διαφωνούσε µε την ενωτική πολιτική του 
αυτοκράτορα και αντιπροσωπεύτηκε στην σύνοδο από τον Ηρακλείας Αντώνιο και 
τον πνευµατικό του αυτοκράτορα Γρηγόριο Μάµα. Επί των ηµερών του Φιλοθέου 
έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης και η Αλεξάνδρεια απώλεσε το τελευταίο, 
έστω και αδύναµο, στήριγµά της. Το 1517 η Αλεξάνδρεια καταλήφθηκε, µε την σειρά 
της, από τους Οθωµανούς, επί σουλτάνου Σελήµ Α΄ Γιαβούς (Θηριώδη). οι 
Ορθόδοξοι, λίγα έτη νωρίτερα, διέθεταν στην πόλη τρείς, µόνο, ναούς, της Θεοτόκου, 
του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Νικολάου.64 Η εκκλησία της Αλεξανδρείας βίωνε 
τους "κάτω χρόνους" της. Κατά την διάρκεια της οθωµανικής περιόδου το 
Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, όπως και τα υπόλοιπα πρεσβυγενή Πατριαρχεία της 
Ανατολής, εξαρτήθηκε από το Οικουµενικό Πατριαρχείο.65  

Με την οθωµανική κατάκτηση66 η θέση των χριστιανών της Αιγύπτου 
βελτιώθηκε, επειδή τερµατίστηκαν οι διωγµοί των Μαµελούκων. Ο Πατριάρχης 
Αλεξανδρείας Ιωακείµ ο Πάνυ (6/8/1487-17/9/1567) πήρε από τον σουλτάνο Σελίµ 
Α΄ φιρµάνι, µε το οποίο επικυρώνονταν τα πατριαρχικά προνόµια. Ο Ιωακείµ ο Πάνυ 
είναι ο πρώτος µιας σειράς πατριαρχών που λάµπρυναν τον θρόνο της Αλεξάνδρειας 
                                                      
61 Βλασίου Φειδά, Σύντοµος ιστορία… , ό.π., σσ.40-41.  
62 Οι Μαµελούκοι κατέλαβαν την εξουσία το 1250, µε πρώτο σουλτάνο τον Σαγερέτ ελ ∆ωρ. 
υπήρξαν δύο δυναστείες Μαµελούκων σουλτάνων, µε τελευταίο τον Μελέκ ελ Ασραφ Τουµάν 
Μπέη, που το 1517 είδε την επικράτειά του να καταλαµβάνεται από τους Οθωµανούς, βλ. 
Γεωργίου Αρβανιτάκη, "Ο Ελληνισµός της Αιγύπτου επί µουσουλµανικής περιόδου", ΜΕΕ, 
τ.2, σ.605.  
63 Ο.π., σσ.42-46.  
64 Ο.π., σ.47.  
65 Στίβεν Ράνσιµαν, Η Μεγάλη Εκκλησία εν αιχµαλωσία, τ.2, σσ.354-355.  
66 Ιωάννη Μ. Χατζηφώτη, "Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας στην περίοδο της Τουρκοκρατίας", 
Εκκλησιαστικός Φάρος, τ.ΞΘ΄ (1995), σσ.133-161.  
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και µε την δράση τους βοήθησαν στην ανανέωση και ενδυνάµωση του Πατραρχείου 
Αλεξανδρείας. Πέτυχε να λάβει οικονοµική ενίσχυση από την Ρωσία του Ιβάν ∆΄ του 
Τροµερού και κατόρθωσε να πείσει τον Τσάρο για την ανάγκη απελευθέρωσης του 
αγιορείτη Αγίου Μαξίµου του Γραικού, που φυλακίστηκε επειδή διόρθωσε τα 
σφάλµατα των ρωσικών λειτουργικών βιβλίων.67 Στις σχέσεις του µε το Οικουµενικό 
Πατριαρχείο έδειξε τον πρέποντα σεβασµό και χειρίστηκε θέµατα κοινού 
ενδιαφέροντος µε πολύ µεγάλη προσοχή. Ο Ιωακείµ πέθανε σε ηλικία 119 ετών, αφού 
πατριάρχευσε επί ογδόντα συναπτά έτη.68  

Τον διαδέχθηκε ο Σίλβεστρος (1569-1590) επί των ηµερών του οποίου ο 
σουλτάνος Σελήµ Β΄ (1566-1574) εκστράτευσε εναντίον της Κύπρου (1570), ενώ τον 
επόµενο χρόνο ο στόλος του καταναυµαχήθηκε στην Ναύπακτο (1571) από τον 
ενωµένο χριστιανικό στόλο της Ενετίας, της Ισπανίας και του Πάπα της Ρώµης Πίου 
Ε΄. τότε εξεγέρθηκαν οι µουσουλµάνοι και κηρύχθηκε διωγµός κατά των Ελλήνων 
και στην Αίγυπτο, όπου οι λιγοστοί Ελληνες πλήρωσαν βαρύ φόρο αίµατος. ∆ιάδοχος 
του Σιλβέστρου ήταν ο Μελέτιος Πηγάς (1590-1601),69 που δραστηριοποιήθηκε 
έντονα για την αποπληρωµή των χρεών του Πατριαρχείου, για την ανόρθωσή του και 
την ένωση µε τους Κόπτες και τους Αβησσυνίους, που κινδύνευαν από την 
προσηλυτιστική δράση των Ιησουιτών, προσπάθεια, που δεν κατέληξε επιτυχώς. 
Ακολούθησαν ο Κύριλλος Λούκαρης (1601-1620),70 ο µετέπειτα Οικουµενικός 
Πατριάρχης, ο Γεράσιµος Α΄ Σπαρταλιώτης (1620-1636) και ο Μητροφάνης Κρι-
τόπουλος (1636-1639, από την  Βέροια της Μακεδονίας).71 Ολοι κατέβαλλαν 
ιδιαίτερες προσπάθειες για την επιβίωση και ανύψωση του Πατριαρχείου, 
επιδείξαντες εξαιρετικά προσόντα και µεγάλη δράση, αλλά αντιµετωπίζοντας και τα 
ίδια περίπου προβλήµατα µε τις οθωµανικές αρχές, το ολιγοµελές ποίµνιο και την 
δύσκολη οικονοµική κατάσταση, που τους ανάγκασε να ζητήσουν πολλές φορές 
βοήθεια από τις άλλες κατά τόπους ορθόδοξες εκκλησίες και κυρίως από την Ρωσία. 
Με τις ίδιες περίπου συνθήκες και µε συνεχή τον αγώνα των Προκαθηµένων της 
συνεχίστηκε ο βίος της αλεξανδρινής εκκλησίας ως τις αρχές του 19ου αιώνα. Παρόλα 
τα προβλήµατα, τις ταλαντεύσεις και την συµπόρευση πενίας και ευεξίας, το 
Πατριαρχείο συνέχιζε την δράση του υπέρ της Ορθοδοξίας και του Γένους, 
µεριµνώντας για όλους τους τοµείς δράσης των οµογενών, ιδιαίτερα για την µόρφωση 
των ελληνοπαίδων.72   

Το 1805 η ελληνική παρουσία στην Αλεξάνδρεια εισέρχεται στην νεώτερη 
ιστορική περίοδό της. Πατριάρχης αναδείχθηκε ο Θεόφιλος Β΄ (1805-1825) και 
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1867, σ.125, Νικολάου Κ. Τσολεκίδη, Η δηµοσία εκπαίδευσις εν Αιγύπτω, Αλεξάνδρεια 
1915, σσ.39-41, Γεωργίου Τριανταφυλλάκη, «Από την µέριµνα των Πατριαρχών 
Αλεξανδρείας για την παιδεία», ΕΦ, τ.ΞΖ΄ (1985-1989), σσ.241-249 και Ευθυµίου 
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ηγετική φυσιογνωµία της Αιγύπτου ο Μωχάµεντ Άλυ. Ο Μωχάµεντ Αλυ (γεννηµένος 
στην Καβάλα το 1769) βρέθηκε στην Αίγυπτο πολεµώντας τον Μεγάλο 
Ναπολέοντα,73 που το 1798 κατέλαβε την Αίγυπτο. η γαλλική κατοχή παρατέθηκε ως 
το 1801, οπότε τερµατίζεται, µετά από την βρετανική στρατιωτική δράση.74 Αυτή 
είναι η αρχή των βρετανικών επεµβάσεων στην Αίγυπτο, που θα διαρκέσουν, µε 
αυξοµειούµενη ένταση, περίπου 150 χρόνια. Μετά την έξωση των Γάλλων η 
κατάσταση στην Αίγυπτο ήταν συγκεχυµένη, µε ορατό τον κίνδυνο εµφυλίου 
πολέµου, λόγω της κινητικότητας των Μαµελούκων. Αυτή την κατάσταση 
εκµεταλλεύτηκε ο Μωχάµεντ Αλυ και µε την βοήθεια των θρησκευτικών ηγετών της 
Αιγύπτου (ουλεµάδων) κατέλαβε την εξουσία το 1804. Η Πύλη αναγνώρισε την νέα 
τάξη πραγµάτων στις 9 Ιουνίου 1805.75 Η Αίγυπτος, έκτοτε, εισέρχεται σε νέα εποχή, 
αρχίζοντας την σταδιακή αποµάκρυνσή της από την Οθωµανική αυτοκρατορία και 
πραγµατοποιώντας δειλά και αργά βήµατα προς την ανεξαρτησία, υπό την 
καθοδήγηση του Μωχάµεντ Αλυ, διαγράφοντας µια πορεία γεµάτη εµπόδια και, 
κυρίως, ξενικές επεµβάσεις, που για περισσότερο από έναν αιώνα θα ακυρώνουν 
κάθε προσπάθεια πραγµατικής ανεξαρτησίας.  

Η εποχή του Μωχάµεντ Αλυ αποτελεί την αφετηρία της νεότερης παρουσίας 
των Ελλήνων στην Αλεξάνδρεια και στην Αίγυπτο, που οδήγησε στην ακµή του 
Αιγυπτιώτη Ελληνισµού, µοναδικού φαινοµένου στην ιστορία της ελληνικής 
διασποράς. Ο ίδιος ο Μωχάµεντ Άλυ αντιλήφθηκε έγκαιρα την σηµασία που είχε η 
εγκατάσταση στην χώρα ξένων εµπόρων και, κυρίως, Ελλήνων, στους οποίους 
αναγνώριζε επιχειρηµατικό πνεύµα και στηριζόταν η προσπάθειά του για την 
οικονοµική ανάπτυξη της Αιγύπτου. Γνώριζε τους Ελληνες από την γενέθλια πόλη 
του και λέγεται ότι συνδεόταν µε στενούς δεσµούς φιλίας µε τους, ηπειρωτικής 
καταγωγής, εµπόρους, αδελφούς Τοσίτσα. Είχε, εξάλλου, κάτι κοινό µε τους Ελληνες: 
την αντιπάθεια για τους Οθωµανούς. Ετσι, οι συνθήκες (πολιτικές, οικονοµικές, 
οικονοµικές και περιβαλλοντικές) που επικρατούσαν στην Αίγυπτο ευννόησαν την 
αρχή της εγκατάστασης στην Αίγυπτο ελληνικών πληθυσµών, που µε την πάροδο του 
χρόνου αυξήθηκαν.76 Το 1815 η Αλεξάνδρεια αριθµούσε περί τους χίλιους Ελληνες.77  

Κατά την διάρκεια της Επανάστασης του 1821 οι Ελληνες της Αιγύπτου 
βοήθησαν τους επαναστατηµένους συµπατριώτες τους του ελλαδικού χώρου. Η 
κατάσταση ήταν κάπως περίεργη. ο Μωχάµεντ Άλυ δεν φάνηκε ενοχληµένος από τις 
κινήσεις των Φιλικών στην Αλεξάνδρεια, αφού στρέφονταν εναντίον κοινού εχθρού. 
Το 1824, όµως, οι διαθέσεις άλλαξαν και ο γιός του Ιµπραήµ εκστράτευσε εναντίον 
της Πελοποννήσου, µε καταστρεπτικά για την περιοχή και τους Ελληνες 
αποτελέσµατα. Η ήττα του τουρκοαιγυπτιακού στόλου το 1827 στο Ναυαρίνο θέτει 
τέρµα στην εκστρατεία των Αιγύπτιων στην Ελλάδα. Ολο εκείνο το διάστηµα η θέση 
των Ελλήνων στην Αλεξάνδρεια έγινε πιο δυσχερής, ο Πατριάρχης Θεόφιλος 
παύθηκε, κατ΄απαίτηση του Μωχάµεντ Άλυ, αφού αποδεδειγµένα ο Θεόφιλος 
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 41 

βοηθούσε τους επαναστατηµένους Ελλαδίτες.78 ουδέποτε, ωστόσο, κηρύχθηκε ο 
διωγµός κατά των Ελλήνων, που διέταξε η Πύλη.79 Αξίζει να σηµειωθεί ότι πολλοί 
Ελληνες αιχµάλωτοι κατέληξαν στην Αίγυπτο και είτε χάθηκαν (εξισλαµισµοί, 
θάνατοι), είτε ελευθερώθηκαν, κατόπιν ενεργειών των Ελλήνων και του 
Πατριαρχείου, για να παραµείνουν τελικά στην χώρα και να ενισχύσουν την ελληνική 
παρουσία σ΄αυτήν.80 Η επανάσταση του ́21 είχε, τελικά, αντίκτυπο στην Αίγυπτο, 
στους Ελληνες, στο Πατριαρχείο, αλλά και στις σχέσεις του Μωχάµεντ Άλυ µε την 
Πύλη, που από την συνεργασία του 1824, πέρασε στην απογοήτευση του 1827 και 
στις συγκρούσεις του 1831-32 και 1839-40, για να καταλήξει στην αναγνώριση της 
δυναστείας του το 1841.81  

Με το τέλος της επανάστασης και την δηµιουργία ανεξάρτητου ελλαδικού 
κράτους αυξάνει ο αριθµός των Ελλήνων που εγκαθίστανται στην Αίγυπτο (κυρίως 
στην Αλεξάνδρεια, αλλά και σε άλλες πρόσφορες περιοχές).82 Το 1833 ο Μιχαήλ 
Τοσίτσας ανέλαβε καθήκοντα Προξένου του νεοσύστατου ελληνικού κράτους στην 
Αλεξάνδρεια. Τα επόµενα έτη ο αριθµός των Ελλήνων αυξήθηκε σηµαντικά και 
έπρεπε να οργανωθεί σε πιο σταθερή βάση για να καταστή δυνατή η εξυπηρέτηση 
των συµφερόντων των µελών της παροικίας. Ηταν απαραίτητο, ωσαύτως, ο νέος 
τρόπος οργάνωσης να είναι µόνιµος και να λάβει την µορφή του νοµικού προσώπου. 
Ο νέος φορέας, παράλληλα, θα κάλυπτε ορισµένες επιτακτικές και χρήσιµες ανάγκες 
των οµογενών, όπως το σχολείο, το νοσοκοµείο και την εκκλησία, αν και, ως προς το 
τελευταίο, η Αλεξάνδρεια είχε την ευλογία να είναι έδρα πρεσβυγενούς Πατριαρχείου 
και οι οµογενείς αποτελούσαν το ποιµνιό της ιστορικής του έδρας (Αρχιεπισκοπή 
Αλεξανδρείας). Το σχολείο και το νοσοκοµείο, απ΄ότι φαίνεται, ιδρύθηκαν προς του 
1843, όταν έγινε αντιληπτή η ανάγκη ύπαρξης αυτών των δύο πολύτιµων ιδρυµάτων. 
ενδχοµένως αυτό συνέβη µε την αύξηση του ελληνικού πληθυσµού της πόλης µετά το 
1830. Το σχολείο ονοµαζόταν "Σχολείον των Γραικών" και το νοσοκοµείο 
"Νοοσοκοµείον των Γραικών".  

Ετσι, το 1843 οι Ελληνες της Αλεξανδρείας είχαν την πρωτοβουλία της 
ίδρυσης της πρώτης ελληνικής κοινότητας στην Αίγυπτο και συγκεκριµένα στις 25 
Απριλίου 1843, ανήµερα του Αγίου Μάρκου, στο συνοδικό του Αγίου Σάββα.83 Στην 
πραγµατικότητα επρόκειτο για "Γενική Συνέλευση των συνδροµητών του σχολείου 
και του νοσοκοµείου", στην οποία παρέστησαν 38 συνδροµητές-µέλη. Πρώτος 
πρόεδρος αναδείχθηκε ο Μιχαήλ Τοσίτσας. Αυτή ήταν η αρχική µορφή της 
Κοινότητας και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, ότι µία από τους δύο αιτίες για την 
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σύµπτυξη Κοινότητας ήταν η δηµιουργία σχολείου. Η ιστορία της ΕΚΑ, που είναι η 
πρεσβυγενής ελληνική κοινότητα της Αιγύπτου, αρχίζει, δίνοντας το παράδειγµα και 
στους υπόλοιπους Ελληνες της Αιγύπτου για τον τρόπο που έπρεπε και όφειλαν να 
οργανωθούν.  

Ο αµέσως επόµενος στόχος ήταν η ίδρυση κοινοτικού ναού, διότι η µονή του 
Αγίου Σάββα βρισκόταν, τότε, εκτός της πόλεως και ο δρόµος ήταν δύσβατος και 
επικίνδυνος. Η απόφαση ελήφθη το 1844 και η άδεια από τον Πατριάρχη Ιερόθεο Β΄ 
(1847-1858) εξασφαλίστηκε δύσκολα το 1847. Εκείνο το έτος ο Τοσίτσας δώρισε το 
οικόπεδο στην Κοινότητα και ο θεµέλιος λίθος κατατέθηκε την 1 Σεπτεµβρίου 1847. 
Ο νεόδµητος κοινοτικός ναός του Ευαγγελισµού, η "εθνική εκκλησία" εγκαινιάστηκε 
στις 25 Μαρτίου 1856.84 ∆εν ανήκε στο Πατριαρχείο, µνηµονευόταν, βέβαια, ο 
Πατριάρχης, αλλά οι ιερείς του ήταν κοινοτικοί υπάλληλοι. Το περίεργο αυτό 
καθεστώς του ναού προκάλεσε στο µέλλον αρκετές διενέξεις, µεταξύ Κοινότητας και 
Πατριαρχείου.  

Το 1854 εγκαινιάστηκε το κτίριο των ελληνικών σχολείων, δωρεά του 
Μιχαήλ Τοσίτσα, που έλαβε την ονοµασία "Τοσιτσαία σχολή".85 Στέγασε το 
αλληλοδιδακτικό, το ελληνικό, το παρθεναγωγείο και την βιβλιοθήκη και για 
περισσότερο από πενήντα έτη συγκέντρωσε το σύνολο της κοινοτικής εκπαιδευτικής 
προσπάθειας. Στα πλαίσια αυτής της σχολής ιδρύθηκε και λειτούργησε, αρχικά, το 
Αβρώφειο γυµνάσιο, ώσπου το 1909 µεταφέρθηκε στο νέο κτίριό του, το 
Ζερβουδάκειο, στο Σάτµπυ, αρκετά µακριά από την περιοχή της Τοσιτσαίας.  

Το ίδιο έτος η κοινοτική Επιτροπή συνέταξε τον "Θεµελιώδη Κανονισµό" της 
Κοινότητας,86 από εικοσιδύο άρθρα, όπου αναφερόταν ότι η Κοινότητα συνίστατο 
από την συνέλευση των Επιτρόπων των εθνικών καταστηµάτων, Εκκλησίας, 
Νοσοκοµείου και Σχολείων και η διεύθυνση της συγκεντρωνόταν στην Γενική 
Επιτροπή, η οποία θα διαχειριζόταν τις κοινοτικές υποθέσεις µε ειδικές Εφορείες και 
στην βάση των ειδικών κανονισµών των κοινοτικών καταστηµάτων.87 Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει το άρθρο 15, που αναφέρεται στα σχολεία και ρητά δηλώνει πως η 
Κοινότητα έπρεπε να έχει ως θρησκευτικό καθήκον την πρόοδο των σχολείων και την 
επαύξησή τους µε την προσθήκη και γυµνασίου.88 Την ιστορία και πορεία αυτού του 
γυµνασίου θα µελετήσουµε στην παρούσα διατριβή. Η πρώτη ονοµασία της 
Κοινότητας ήταν "Ελληνική Κοινότης των εν Αλεξανδρεία Ορθοδόξων", αργότερα 
µετατράπηκε σε "Ελληνοαιγυπτιακή Κοινότης εν Αλεξανδρεία της Αιγύπτου" (ως τον 
Αύγουστο του 1885), "Η των Αλεξανδρέων Ελληνική Κοινότης" (Αύγουστος 1885-
Μάϊος 1888) και έκτοτε ονοµάστηκε "Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης". Σήµερα 
ονοµάζεται "Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας".89  
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Ο 19ος αιώνας αποτέλεσε σηµαντικό σταθµό και για το Πατριαρχείο 
Αλεξανδρείας.90 Η παγιωµένη επί Οθωµανών κατάσταση άρχισε να µεταβάλλεται, 
λόγω των εξελίξεων στην χώρα και της αύξησης του αριθµού των Ελλήνων. Αυτό 
είχε ως αποτέλεσµα τα έτη 1845-1870 να αποδειχθούν περίοδος αναταραχών, 
αλλαγών και εντάσεων. Μετά την αποµάκρυνση του Θεόφιλου, λόγω της 
υποστήριξής του στην ελληνική επανάσταση, Πατριάρχης αναδείχθηκε ο Ιερόθεος Α΄ 
(1825-1845).91 Επί των ηµερών του άρχισε η σηµαντική αύξηση των οµογενών και 
στην Αλεξάνδρεια, αλλά και στην υπόλοιπη Αίγυπτο, ενώ ιδρύθηκε και η Ελληνική 
Κοινότητα. Μετά τον θάνατό του οι Αλεξανδρινοί (λαϊκοί) εξέλεξαν διάδοχό του τον 
Σίφνιο αρχιµανδρίτη Ιερόθεο, αγνοώντας την τακτική που είχε επικρατήσει από τον 
17ο αιώνα, να εκλέγεται ο Πατριάρχης από την Σύνοδο του Οικουµενικού 
Πατριαρχείου. Το Φανάρι, µε την σειρά του, δεν αναγνώρισε την εκλογή και εξέλεξε 
Πατριάρχη τον Κεστενδηλίου Αρτέµιο. ο Αρτέµιος, παρόλο που απέσπασε την 
υποστήριξη του Μιχαήλ Τοσίτσα, παρέµεινε στον θρόνο δύο έτη, για να παραιτηθεί 
το 1847, λόγω των αντιδράσεων πολλών οµογενών και του Μωχάµεντ Αλυ.92 Το 
Οικουµενικό Πατριαρχείο προέβη σε συµβιβασική λύση, αποστέλλοντας στην 
Αλεξάνδρεια τρείς αρχιερείς, ένα από κάθε Πατριαρχείο της Ανατολής,93 οι οποίοι 
χειροτόνησαν επίσκοπο τον Ιεροθεο (για την µητρόπολη Λιβύης) και στην συνέχεια 
τόν εξέλεξαν και τόν κατέστησαν Πατριάρχη Αλεξανδρείας.  

Ο Ιερόθεος Β΄ (1847-1858) βρήκε την εκκλησία της Αλεξανδρείας σε 
ακαταστασία94 και αποδύθηκε σε έναν αγώνα για την αναδιοργάνωση της. Επί των 
ηµερών το Πατριαρχείο απέκτησε και άλλους αρχιερείς (Λιβύης, Θηβαϊδος και 
Ηλιουπόλεως) και µπορούµε να µιλάµε για την αρχή της διοργάνωσης του συνοδικού 
συστήµατος, µετά από αιώνες απουσίας του, αν και ο συνοδικός θεσµός στην 
Αλεξάνδρεια ενισχύθηκε αργά, προϊόντος του χρόνου.95 Τον Ιερόθεο διαδέχθηκε ο 
Θεσσαλονίκης Καλλίνικος (1858-1861),96 αλλά δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου για τις 
υποθέσεις του Πατριαρχείου του, αφήνοντάς το έρµαιο στον Ρώσο κληρικό Πορφύριο 
Ουσπένσκυ, ο οποίος προπαγάνδιζε την ένωση µε τους Κόπτες και την κατάργηση του 
Πατριαρχείου. Τον διαδέχθηκε ο από Κυζίκου Ιάκωβος (1861-1865),97 αλλά 
δυστυχώς, επήλθε διάσπαση στις τάξεις του Πατριαρχείου, εξαιτίας της ανάµιξης των 
Κοινοτήτων στα εσωτερικά της εκκλησίας. Οι Κοινότητες είχαν ήδη δυναµώσει 
αρκετά και επιθυµούσαν να έχουν λόγο σε όλα τα θέµατα του Πατριαρχείου, πολύ 
περισσότερο στο θέµα της εκλογής Πατριάρχη, γεγονός που επετεύχθη. Αυτή η 
κατάσταση προκάλεσε ουσιαστικά την διάσπαση του Πατριαρχείου για δέκα, περίπου 
έτη, ενώ στην Αλεξάνδρεια άρχισε να αναµιγνύεται, για δικό της συµφέρον, η 
πανσλαβιστική Ρωσία, µέσω του πρέσβη της στην Κωνσταντινούπολη, κόµητα 
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Ιγνάτιεφ.98 Ο ξαφνικός θάνατος του Πατριάρχη προκάλεσε νέα ανώµαλη κατάσταση 
και πατριάρχης αναδείχθηκε από συνέλευση λαϊκών και κληρικών ο Νικάνωρ, που 
παρέµεινε στον Θρόνο ως τον θάνατό του, τον ∆εκέµβριο του 1869. Η Πατριαρχεία 
του, ήταν σύντοµη και ταραχώδης.99 Η εκλογή του πρώην Κωνσταντινουπόλεως 
Σωφρονίου το 1870,100 µε την σύµφωνη γνώµη των Ορθοδόξων της Αιγύπτου της 
αιγυπτιακής κυβέρνησης και του Οικουµενικού Πατριαρχείου,101 αποκατέστησε την 
οµαλότητα στην εκκλησία της Αλεξανδρείας, που έκτοτε ακµάζει, µε την σηµαντική 
αύξηση του ποιµνίου της και την εσωτερική της αναδιοργάνωση. Ειδικά στα χρόνια 
του Σωφρονίου (1870-1899), αλλά και του διαδόχου του Φωτίου (1900-1925), οπότε 
ο ελληνισµός της Αλεξανδρείας έφθασε σε σηµαντικότατο σηµείο ακµής, µε την 
συνδροµή των φιλοπρόοδων οµογενών και την καθοδήγηση λαµπρών προέδρων 
(Γεώργιος Αβέρωφ, Εµµανουήλ Μπενάκης), το Πατριαρχείο γνώρισε ηµέρες ακµής, 
αποκτώντας πολυπληθές ποίµνιο και πολλούς ναούς σε όλη την Αίγυπτο και, 
αργότερα, σε όλη την Αφρική.102  

Με την πάροδο του χρόνου ο αριθµός των Ελλήνων στην Αλεξάνδρεια 
αυξανόταν και µαζί του αύξανε η δύναµη της ΕΚΑ και βελτιώνονταν οι δοµές και οι 
όροι λειτουργίας της. Για διάστηµα περισσότερο των εκατό ετών (1854-1960) ο 
Ελληνισµός ανθούσε στην Αλεξάνδρεια, δηµιουργώντας µια νέα σελίδα στην ιστορία 
της πόλης, αλλά και στην ιστορία της ελληνικής αποδηµίας.103 Βέβαια, οι 
προβληµατισµοί για το µέλλον της παροικίας άρχισαν νωρίς,104 ωστόσο για πολλά 
ακόµη έτη η παροικία της Αλεξάνδρειας αναπτύχθηκε, δηµιουργώντας την µεγάλη 
φήµη που ακολουθεί τους Αλεξανδρινούς και φθάνει στα όρια του µύθου. Μεγάλη, 
ωσαύτως, ήταν η προσφορά των Ελλήνων στην ανάπτυξη της φιλοξενούσας χώρας 
Αιγύπτου, ανταποδίδοντας την φιλοξενία. Συνετέλεσαν στην ανάπτυξη της γεωργίας 
(ειδικά του βάµβακος), της βιοµηχανίας και του εµπορίου, βοηθώντας ουσιαστικά και 
χωρίς τον δόλο άλλων ευρωπαϊκών κρατών, στην πρόοδο της Αιγύπτου, την εποχή 

                                                      
98 Για τον άσχηµο ρόλο της Ρωσίας στα εσωτερικά του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, ειδικά 
στις αρχές του 20ου αιώνα, βλ. Ι. Λαµπρίδου, Ο εν Αιγύπτω σύγχρονος Ελληνισµός, µελέτη 
πολιτική, Αθήνα 1904, σ.59.  
99 Ο.π., σσ.840-859.  
100 Ο.π., σσ.859-868.  
101 Ο Σωφρόνιος ∆΄ (1870-1899) είχε διατελέσει Οικουµενικός Πατριάρχης, ως Σωφρόνιος Γ΄ 
(20/9/1863-4/12/1866), βλ. Βασιλείου Θ. Σταυρίδου, Οι Οικουµενικοί Πατριάρχαι 1860-
σήµερον, ΕΜΣ 14, Θεσσαλονίκη 1977, σσ.136-168. 
102 Χρυσοστόµου Παπαδοπούλου, Ιστορία… , ό.π., σσ.870-904 και Βασιλείου Θ. Σταυρίδη, 
Αλεξανδρινής Εκκλησίας συνοπτική ιστορία, Έκδοση του Ινστιτούτου των Ανατολικών 
Σπουδών της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης Αλεξανδρείας, αριθµ.13, Αλεξάνδρεια 1964, 
σσ.105-113.  
103 Αθανασίου Πολίτου, Ο Ελληνισµός… , ό.π., σσ.247-283 και Ραδάµανθυ Ραδόπουλου, 
Εισαγωγή εις… , ό.π., σσ.31-118, Ευθυµίου Θ. Σουλογιάννη, Η Ελληνική… , ό.π., του ιδίου, 
Η θέση των Ελλήνων στην Αίγυπτο, σσ.25-63, 81-146, του ιδίου, Οι Ελληνικές Κοινότητες, 
ΣΑΕ, Αθήνα 1984, σσ.6-9, του ιδίου, Η ελληνική εκπαίδευση στην Αίγυπτο (κοινοτική-
πατριαρχική-ιδιωτική) 16ος αιώνας µέχρι σήµερα, σσ.11-14, Μανώλη Γιαλουράκη, Η 
Αίγυπτος… , ό.π., σσ.284-312, Ηρακλή Λαχανοκάρδη, Παλαιά και νέα Αλεξάνδρεια, 
Αλεξάνδρεια 1927, σσ.350, Ιωάννη Χατζηφώτη, Αλεξάνδρεια, οι δύο αιώνες του νεώτερου 
Ελληνισµού (19ος-20ος), σσ.611.  
104 Γ.Ν.Μαυρή, Υπόµνηµα περί των εν Αιγύπτω ελληνικών κοινοτήτων, Ζαγαζίκ 1911, σσ.3-
12, Γ.Φ.Φιλιππίδου, Υπόµνηµα περί των καθ΄ηµάς κοινοτικών πραγµάτων, Αλεξάνδρεια 
1911, σσ.5-16, 24-55 και Ν.Τσαραβόπουλου, Η εγκατάσταση των Ελλήνων στην Αίγυπτο, 
Κάϊρο 1948, σσ.28-41.  
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που και αυτή έκανε τα πρώτα της προβληµατικά βήµατα ως ανεξάρτητο και κυρίαρχο 
κράτος.  
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1. Ι∆ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -  
Η ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

 
 
α΄ Η ίδρυση. 

Η ιστορία του Αβερωφείου Γυµνασίου Αλεξανδρείας είναι συνυφασµένη µε 
την ιστορία και την δράση της ΕΚΑ. Ηδη από της ιδρύσεως της Κοινότητας (18 
Απριλίου 1843) η παιδεία αποτέλεσε έναν από τους πρωταρχικούς στόχους και 
βασικό τοµέα δράσης της.105 Αυτό φαίνεται από την ίδρυση ελληνικού σχολείου, 
«Σχολείον των Γραικών εις Αλεξάνδρειαν», ήδη από το 1843, που περιελάµβανε τρία 
τµήµατα, το Αλληλοδιδακτικό, το Ελληνικό και το Γαλλικό. Ο κανονισµός 
λειτουργίας του εγκρίθηκε στην δεύτερη συνεδρίαση της «Επιτροπή της Σχολής και 
του Νοσοκοµείου»., στις 30 Μαϊου 1843.106 Εδώ οφείλουµε να διευκρινίσουµε ότι 
κατά τα πρώτα έτη από της ιδρύσεως της Κοινότητας το µεγαλύτερο µέρος των 
κοινοτικών δραστηριοτήτων αφορούσε την επαύξηση και την πρόοδο του τρίπτυχου 
ναός-σχολεία-νοσοκοµείο, δηλαδή των κοινοτικών ιδρυµάτων που στήριζαν την 
νεοιδρυθείσα κοινότητα.  
 Τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του σχολείου δεν υπήρχε γυµνασιακό 
τµήµα. Την πρώτη αναφορά για την ανάγκη δηµιουργίας γυµνασίου απαντούµε στον 
«Κανονισµό της εν Αλεξανδρείας ελληνοαιγυπτιακής σχολής», που τέθηκε σε 
εφαρµογή από την 1η Σεπτεµβρίου 1853. Στο άρθρο 2 αναφέρεται ότι το σχολείο 
αποτελούνταν από το Αλληλοδιδακτικό και το Ελληνικό και κρινόταν απαραίτητο να 
προστεθεί και τρίτο τµήµα, το γυµνασιακό, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
παρουσιαζόταν αύξηση των προσόδων του σχολείου.107 Αλλά και το άρθρο 15 του 
κανονισµού της Κοινότητος όριζε ότι η Κοινότητα «πρέπει να έχη ως θρησκευτικόν 
της καθήκον» την πρόοδο και την βαθµηδόν βελτίωση των σχολείων της «και άµα οι 
πόροι επιτρέψωσι το µεν Ελληνικόν σχολείον ν΄αποκατασταθή πληρέστερον και ει 
δυνατόν Γυµνάσιον».108 
  Η σύσταση γυµνασιακής τάξης για πρώτη φορά στην Αλεξάνδρεια 
χρονολογείται στο τέλος του 1872. Ειδικότερα, επί προεδρίας Θεοδώρου Ράλλη, περί 
τον ∆εκέµβριο του 1872, ο τότε γενικός διευθυντής των σχολείων, Κωνσταντίνος 
Τύµπας, συνέστησε την πρώτη γυµνασιακή τάξη, µε έξι µαθητές, που έφθασαν τους 
εννέα κατά την διάρκεια του σχολικού έτους. Όµως, η τάξη δεν αποδείχθηκε 
µακρόβια, χωρίς να σώζονται εξηγήσεις ή πληροφορίες για την εξέλιξη του 
εγχειρήµατος.109  

                                                      
105 Θεµελιώδης Κανονισµός της Ελληνικής Κοινότητος των εν Αλεξανδρεία Ορθοδόξων, 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, τ.2 (1851-1868) . αποτέλεσε το πρώτο καταστατικό της ΕΚΑ, που 
εγκρίθηκε στις 14/26 Ιανουαρίου 1854. 
106 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, τ.1, σσ.16-20. 
107 Κανονισµός της εν Αλεξανδρεία Ελληνοαιγυπτιακής Σχολής, εκ της τυπογραφίας Χ.∆ούκα, 
εν Αθήναις 1854, σ.1. 
108 Θεµελιώδης Κανονισµός της Ελληνικής Κοινότητος των εν Αλεξανδρεία Ορθοδόξων, άρθρο 
15, ό.π. 
109 Ιωάννη Πιζάνη, «Λόγος εκφωνηθείς εν των Αβερωφείω την ηµέραν της εορτής των Τριών 
Ιεραρχών», εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, Αλεξάνδρεια 1920, σ.8. Είναι αξιοσηµείωτο 
ότι η πληροφορία για την σηµαντική εξέλιξη της ίδρυσης γυµνασιακής τάξης δεν προέρχεται 
από το Αρχείο της ΕΚΑ, αλλά από έναν πανηγυρικό λόγο του υποδιευθυντή του γυµνασίου 
αρρένων και αναπληρωτή του διευθυντή των Σχολών. Αναφορόµενος, µάλιστα, στους 
πρώτους έξι µαθητές, πληροφορεί τους ακροατές τους ότι σ΄αυτούς συµπεριλαµβανόταν και 
ο ίδιος, οπότε η πληροφορία που µας παρέχει είναι µάλλον σίγουρη.  
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Πάντως, τρία χρόνια αργότερα έχουµε την πρώτη αναφορά στο αρχείο της 
ΕΚΑ σε τάξη γυµνασίου. Συγκεκριµµένα, το 1875 ο διδάσκαλος Αγαθοδώρου 
παραπονέθηκε ότι δεν επαρκούσε µόνος στην γ΄τάξη του σχολείου και «εις την του 
Γυµνασίου» και ζητούσε βοηθό.110 Προφανώς, η γυµνασιακή τάξη.προστέθηκε µετά 
τη γ΄τάξη του Ελληνικού, όµως, σηµασία έχει η ύπαρξη αυτής της γυµνασιακής 
τάξης, συνέχεια του εγχειρήµατος του Τύµπα. Ασφαλώς, η γυµνασιακή τάξη 
στεγαζόταν, µαζί µε τα υπόλοιπα σχολεία, στο κτίριο της Τοσιτσαίας Σχολής.  

 Το 1878 προστέθηκε δευτέρα τάξη στο γυµνάσιο, ενώ πλέον αυξάνονται οι 
πληροφορίες για αυτό, καθώς οργανώνεται και διαφαίνεται η σηµασία του στην 
ελληνική εκπαίδευση της Αλεξάνδρειας.111 Με την πάροδο του χρόνου και καθώς 
αυξάνονταν οι ανάγκες των οµογενών, πολλοί από τους οποίους έστελναν τα παιδιά 
τους σε ξένα σχολεία, είτε για να αποκτήσουν απολυτήριο πλήρους και 
αναγνωρισµένου γυµνασίου, είτε για να διδαχθούν αρτιότερα τις πολύτιµες για την 
Αίγυπτο ξένες γλώσσες,112 κατέστη επιτακτική ανάγκη η δηµιουργία πλήρους και όσο 
το δυνατόν καλύτερα οργανωµένου ελληνικού κοινοτικού γυµνασίου. Αυτή την 
ανάγκη, µεταξύ άλλων, επεσήµαναν µε υπόµνηµά τους «προς την αξιότιµον 
επιτροπήν της των Αλεξανδρέων Κοινότητος» τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής του 
έτους 1884.113 Η επιτροπή συνιστούσε την ίδρυση γυµνασίου, όπου θα διδάσκονταν 
καλώς τα µαθήµατα δύο τουλάχιστον τάξεων και ταυτόχρονα οι ξένες γλώσσες, 
ιδιαιτέρως η γαλλική.  

Ετσι, φθάνουµε στο 1887, οπότε ο ∆ιευθυντής των σχολείων ∆.Βενετοκλής 
πρότεινε την σύσταση µιας ακόµη ανωτέρας τάξεως του Γυµνασίου όπου θα 
διδάσκονται η Ερµηνεία των αρχαίων συγγραφέων και η Εκθεση στην ελληνική, τα 
µαθηµατικά, τα ιταλικά και τα γαλλικά µε εµπορική αλληλογραφία, εµπορικό δίκαιο, 
διπλογραφία ελληνική, φυσιογνωστικά ή καλλιγραφία. Η πρόταση έγινε δεκτή και 
ψηφίστηκε προσθήκη 2000 φράγκων ετησίως επί της τότε µισθοδοτικής 
καταστάσεως των σχολείων.114 Συνεπώς, το γυµνάσιο κατέστη τριτάξιο. ωστόσο, για 
να αναγνωριστεί από το ελληνικό κράτος ως ισότιµο µε τα ελλαδικά γυµνάσια, 
ώφειλε να είναι τετρατάξιο.Την ανάγκη δηµιουργίας “τελείου γυµνασίου” επεσήµανε 
ο διευθυντής των σχολείων ∆.Βενετοκλής µε επιστολή-υπόµνηµα προς την σχολική 
Εφορεία της ΕΚΑ.115  Στο υποµνηµά του ο διευθυντής παρουσίασε µια 
ολοκληρωµένη πρόταση για την δηµιουργία του νέου γυµνασίου –έχοντας ως 
πρότυπο το πρακτικό Λύκειο Αθηνών, που ιδρύθηκε το 1887- αναγνωρισµένο από 
την ελληνική κυβέρνηση και διαθέτοντας επτά τάξεις- τρείς του ελληνικού τµήµατος 
και τέσσερις γυµνασιακές.  

                                                      
110 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, τ.4, συνεδρ.ΙΑ΄, 25/2/1875.  
111 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, τ.4, συνεδρ.Η΄, 7/8/1878.  
111 Νικολάου Κ. Τσολεκίδη, Η ∆ηµοσία Εκπαίδευσις εν Αιγύπτω, Αλεξάνδρεια 1915, 
καταστήµατα «Αγ.Μιχαήλ», Σ.Ι.Βαλλινάκη και Απ. Γλού, σ.48. 
113 «Προς την αξιότιµον επιτροπήν της των Αλεξανδρέων Κοινότητος», 9 Ιουλίου 1884, 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, εισαχθέντα έγγραφα, τ.2 (1880/1884). Η εξεταστική επιτροπή απαρτιζόταν 
από τους Π.Κοτρώνη, Λ.Λιµπρίτη, Ι.Μοσχάτο, Α.Σταµέλη, Γ.Λύδδη, Γ.Ρούσιο, 
Γ.Αυξεντιάδη, Ιδ.Βιττώρη, Θ.Γρυµάλδη, Ανδ.Σέψη και Γ.Αναγνωστάκη. Οι Γ.Αναγνωστάκης 
και Γ.Ρούσιος δεν υπέγραφαν το υπόµνηµα και είναι άγνωστο αν συµµετείχαν στις εργασίες 
της επιτροπής.  
114 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ,  ΠΚΕ, τ.5, συνεδρ.6/6/1887. Σηµαντική ήταν η εισφορά του προέδρου 
Γεωργίου Αβέρωφ για την ίδρυση της τρίτης τάξης, βλ. ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ159, 
1938/39, Παλαιολόγου Γεωργίου, «Βιογραφία και αντίτυπον διαθήκης Γεωργίου Αβέρωφ», 
σ.2.  
115 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, εισαχθέντα έγγραφα, τ.4(1889/1892).  
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Οι συνθήκες είχαν πια ωριµάσει για την απόκτηση πλήρους κοινοτικού 
γυµνασίου. ένα έτος αργότερα, το 1889, προσετέθη και η ∆΄ τάξη, οπότε είχε φθάσει 
και η κατάλληλη στιγµή για ζητηθεί η αναγνώριση του σχολείου από την ελληνική 
κυβέρνηση. Την πρωτοβουλία για την αίτηση αναγνώρισης είχε ο πρόεδρος της ΕΚΑ 
Γεώργιος Αβέρωφ, στις 17 Φεβρουαρίου 1890, “όχι µόνον για το εν γένει συµφέρον 
της διδασκαλίας σ΄αυτό, αλλά και χάριν των µαθητών της ∆΄ τάξης”, που 
ολοκλήρωναν εκείνο το έτος τις γυµνασιακές τους σπουδές. Τότε το µέλος της 
Επιτροπής Κωνσταντίνος Σαλβάγος ζήτησε να ονοµαστεί το γυµνάσιο “Αβερώφειο”, 
προς τιµήν του προέδρου, για τις µεγάλες ευεργεσίες, τον ζήλο και την 
δραστηριότητά του υπέρ των κοινοτικών θεµάτων και ιδιαίτερα για την µεριµνά του 
υπέρ του γυµνασίου της Τοσιτσαίας σχολής. Επιπλέον ζήτησε η αναγνώριση του 
γυµνασίου να γίνει µε το νέο όνοµα.116  

Ο Γεώργιος Αβέρωφ αρνήθηκε την προσγενοµένη τιµή, υποστηρίζοντας ότι 
µια τέτοια απόφαση αντίκειται στο άρθρο 47 του Κανονισµού της Κοινότητας,117 
όπου τα σχολεία της ΕΚΑ φέρουν το όνοµα “Τοσιτσαία Σχολή”. Η Επιτροπή 
αντέτεινε ότι το γενικό όνοµα των σχολείων δεν θα µεταβληθεί, αλλά ένα επιµέρους 
εκπαιδευτήριο µπορεί να λάβει άλλο όνοµα. Ο Αβέρωφ τελικά απεδέχθη την τιµητική 
πρόταση, µε τον όρο να γίνει δεκτή µια νέα δωρεά, τετρακοσίων λιρών Αγγλίας 
ετησίως, αποκλειστικά αυτή την φορά για το γυµνάσιο. Με το ποσό αυτό 
προικοδοτήθηκε καταρχήν το σχολείο και ενισχύθηκε στην προσπάθεια κάλυψης των 
λειτουργικών του εξόδων. Ο όρος του προέδρου έγινε δεκτός και έτσι το σχολείο 
ονοµάστηκε "Αβερώφειο γυµνάσιο της Τοσιτσαίας σχολής" και µε το όνοµα αυτό 
άρχισε την ιστορική του πορεία.118  

Λίγες µέρες αργότερα ο Γ.Αβέρωφ ζήτησε, µε επιστολή του, από τον Ελληνα 
Υπουργό Εκκλησιαστικών και ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως την αναγνώριση του 
Αβερωφείου Γυµνασίου ως ισοτίµου µε τα ελλαδικά.119 Το αίτηµα του, µαζί µε το 
αναλυτικό πρόγραµµα του σχολείου υποβλήθηκαν στο Υπουργείο από τον Πολιτικό 
Πράκτορα της Ελλάδος και Γενικό Πρόξενο στην Αίγυπτο Γεώργιο Αργυρόπουλο.120  

Το Υπουργείο, όµως, καθυστερούσε την αναγνώριση, γι΄αυτό τον Μάϊο του 
ίδιου έτους ο Γ.Αβέρωφ µε νέα επιστολή του121 προς το Υπουργείο θέλησε να 
πληροφορηθεί τους λόγους αυτής της καθυστέρησης. Στην επιστολή του επισήµανε 
                                                      
116 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Ι 9 (1890), «Πρακτικόν αποφάσεως Επιτροπής Κοινότητος όπως το 
Γυµνάσιον ονοµασθή Αβερώφειον». Επίσης, «Περί της αναγνωρίσεως του Αβερωφείου 
Γυµνασίου και της προικοδοτήσεώς αυτου υπό του κυρίου Γεωργίου Αβέρωφ», ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
ΠΚΕ, συνεδρ.17/2/1890.  
117 Πρόκειται για τον δεύτερο κατά σειρά Κανονισµό της ΕΚΑ, που ψηφίστηκε στις 28/9 
Απριλίου 1887, βλ ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, τ.5, συνεδρ.28-9/4/1887. Για τα σχολεία υπάρχει 
αναφορά στα άρθρα 2,6,27,47.  
118 Ο.π.  
119ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.3, αριθµ. 4, 26/2/1890. Το πλήρες κείµενο έχει ως 
εξής: «Κύριε Υπουργέ, υποβάλλοντες υµίν το πρόγραµµα του Αβερωφείου Γυµνασίου της 
Τοσιτσαίας Σχολής της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος και δηλούντες ότι εκ των 
διδασκόντων οι κ.κ.∆ηµ.Βενετοκλής , Παλαιολόγος Γεωργίου και Στυλιανός Παππαδάκης 
εισί διδάκτορες του Εθνικού πανεπιστηµίου Ελλάδος και υπισχνούµενοι να εκπληρώµεν 
ακριβώς τα υπό των εκπαιδευτικών νόµων της Ελλάδος επιβαλλόµενα ηµίν καθήκοντα, 
παρακαλούµεν υµάς ίνα ευαρεστηθήτε να αναγνωρίσητε το ηµέτερον Αβερώφειον 
Γυµνάσιον ως ισοδύναµον προς τα πλήρη του ελληνικού κράτους γυµνάσια, προς όφελος της 
ηµετέρας Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος. Υπογραφή Γεώργιος Αβέρωφ, πρόεδρος, 
Α.Κ.Κλέσης, γραµµατεύς».  
120 Ο.π., αριθµ. 3, 26/2/1890. 
121 Ο.π., αριθµ.27, Μάϊος 1890.  
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ότι το σχολείο νοµιµοποιούνταν να αναγνωριστεί, αφού πληρούσε τους όρους που 
έθετε το Υπουργείο (πρόγραµµα αυστηρώς όµοιο µε τα εν Ελλάδι σχολεία και το 
διδακτικό προσωπικό να πληροί όλα τα τυπικά προσόντα). Τόνισε, ακόµη, τον αγώνα 
που έδινε η Κοινότητα για να βοηθήσει τους ελληνόπαιδες υπό τις δύσκολες 
συνθήκες, που δηµιουργούσαν για τον αλεξανδρινό Ελληνισµό τα διάφορα ξένα 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα και κυρίως τα µισσιοναρικά. Τέλος, ζητούσε την αναγνώριση 
του γυµνασίου ή την επισήµανση των ελλείψεών του, ώστε να καλυφθούν αµέσως.   

∆εν είναι γνωστό αν η επιστολή έφθασε στην Αθήνα προ ή µετά την λήψη της 
απόφασης του Υπυργείου. Πάντως, η αναγνώριση του σχολείου ανακοινώθηκε από 
τον Υπουργό Εκκλησιαστικών και ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως προς τον Υπουργό 
Εξωτερικών Στέφανο ∆ραγούµη στις 9 Μαϊου 1890.122 Εκείνος στις 17 Μαϊου έδωσε 
εντολή στον Πολιτικό Πράκτορα της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια να ενηµερώσει για 
την αναγνώριση τον πρόεδρο της ΕΚΑ. Οντως, στις 23 Μαϊου ο Γεώργιος 
Αργυρόπουλος ενηµέρωσε τον Γ.Αβέρωφ για την αναγνώριση του σχολείου και του 
διαβίβασε την επιστολή του Υπουργείου Εκκλησιαστικών και ∆ηµοσίας 
Εκπαιδεύσεως.123 Στην επιστολή του ο Υπουργός ανακοίνωνε την αναγνώριση του 
σχολείου από του σχολικού έτους 1890-1891, υπό τον όρο της σύνταξης 
προγράµµατος σύµφωνα µε τις τότε ισχύουσες διατάξεις και την παράκληση προς το 
Εθνικό Πανεπιστήµιο Αθηνών να δέχεται προς εγγραφή τους αποφοίτους του. 
Ακόµη, η Εφορεία όφειλε να τηρεί απαρέγκλιτα όσα ίσχυαν στα γυµνάσια της 
Ελλάδας και να αποστέλει το πρόγραµµα των σχολικών εξαµήνων στο Υπουργείο.  

Ετσι, από το σχολικό έτος 1890-1891 το Αβερώφειο Γυµνάσιο άρχισε να 
λειτουργεί πλήρες και αναγνωρισµένο από την Ελλάδα, εξασφαλίζοντας στους 
ελληνόπαιδες της Αλεξάνδρειας την ελληνική µέση εκπαίδευση που επιθυµούσαν. 
Στο πρόγραµµα σπουδών ακολουθούσαν το πρόγραµµα των ελλαδικών γυµνασίων, 
µε κάποιες διαφοροποιήσεις, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που βίωνε ο αλεξανδρινός 
ελληνισµός σε µια ξένη χώρα. Την διοίκηση του σχολείου ασκούσε ο διευθυντής, που 
τελούσε υπό την εποπτεία του γενικού διευθυντή των Σχολείων και αυτός µε την 
σειρά του τελούσε υπό την εποπτεία της Εφορείας Σχολείων. Η Εφορεία 
αποτελούνταν από κοινοτικούς επιτρόπους, που ορίζονταν από την κοινοτική 
Επιτροπή, την ανώτατη αρχή της Κοινότητας.  
 
β΄ Οι Κανονισµοί Λειτουργίας.  

Την λειτουργία του γυµνασίου, όπως και των υπολοίπων εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων της ΕΚΑ, ρύθµιζε ο «Κανονισµός των Σχολείων».124 Την σύνταξη125  ή 
τροποποίηση126 του κανονισµού αναλάµβανε συνηθέστατα, ειδική παρεπιτροπή της 

                                                      
122 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, εισαχθέντα έγγραφα, τ.4 (1889/1892), 27/1890.  
123 Ο.π., 27/1890. 
124 ΕΚΑ, «Κανονισµός των Σχολείων», τυπογραφείον Κασιµάτη & Ιωνα, Αλεξάνδρεια 1929. 
Επίσης, EKA, «Κανονισµός των Σχολείων», τυπ.Απ.Γλού, Αλεξάνδρεια 1940. Να σηµειωθεί, 
ότι εκτός από τον εν λόγω κανονισµό, υπήρχε και ο «εσωτερικός κανονισµός των σχολείων», 
που δεν αφορούσε την λειτουργία των σχολείων, αλλά  ρύθµιζε θέµατα των µαθητών. Θα 
εξετασθεί στο οικείο κεφάλαιο.  
125 Αυτό συνέβη στις εξής περιπτώσεις κατά τον 20ο αιώνα: ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, τ.7, 
συνεδρ.18/11/8/1919, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, τ.12, συνεδρ.6/5/1940, 
126 Αυτό συνέβη στις εξής περιπτώσεις κατά τον 20 αιώνα: ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, τ.1, 
συνεδρ.12/25/1/1912, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, τ.3, συνεδρ. 6 Μαρτίου 1923 (εισαγωγή του 
κρατικού ηµερολογίου), ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, τ.12, συνεδρ.22/5/1940, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
ΠΚΕ, τ.12, συνεδρ.11/12/1940.  
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Εφορείας.127 Η παρεπιτροπή κατέθετε τις προτάσεις της στην Εφορεία128 και αυτή µε 
την σειρά της στην Κοινοτική Επιτροπή, που ενέκρινε ή όχι τον Κανονισµό.129 Ο 
Κανονισµός ήταν ένα σηµαντικό κείµενο, όπως προκύπτει από τις συζητήσεις και τις 
ανάλογες ζηµώσεις στην Εφορεία των Σχολείων και στην Κοινοτική Επιτροπή. Πάγιο 
πάντοτε ήταν το αίτηµα σύνταξης ενός σύγχρονου και αποτελεσµατικού 
κανονισµού.130  

Ο Κανονισµός που ίσχυσε κατά το µεγαλύτερο µέρος του 20ου αιώνα, ήταν 
αυτός που ψηφίστηκε το 1921 και τροποποιήθηκε το 1940. Τα θέµατα που 
ρυθµίζονταν µε τον κανονισµό του 1921 ήταν η διοίκηση των Σχολείων: η Εφορεία, ο 
γενικός διευθυντής των σχολείων, ο διευθυντής σχολής (άρθρα 1,2,3,4,5, και 6), τα 
καθήκοντα των καθηγητών (άρθρα 7,8,9,10,14,15 και 16), του γενικού διευθυντή 
(άρθρο 18), απαγορεύσεις (άρθρα11,12 και 13), τα δικαιώµατα των καθηγητών και 
του γενικού διευθυντή (άρθρα 19,20,21,22,23, 30 και 34), η µισθοδοσία (άρθρο 17), ο 
σχολικός ιατρός (άρθρο 24), το πειθαρχικό συµβούλιο (άρθρα 25,25,27,28 και 29), τα 
περί του σχολικού έτους: αρχή, λήξη, εγγραφές, εξετάσεις (άρθρα 31,32 και 33), οι 
επιµελητές και οι υπηρέτες (άρθρα 35 και 36).131  

Ο Κανονισµός του 1940 ήταν αναµφισβήτητα βελτιωµένος κατά πολλά: 
αποτελούνταν από 26 άρθρα, µεριζόµενα σε δεκαπέντε ενότητες: Α΄ ∆ιοίκησις των 
σχολείων (άρθρο 1ο), Β΄ Εφορεία των σχολείων (άρθρο 2ο), Γ΄ συνεδρίες ∆ιευθυντών 
Σχολών (άρθρο 3ο), ∆΄∆ιευθυντές Σχολών Μέσης Εκπαιδεύσεως (άρθρο 4ο), Ε΄ περί 
διευθύνσεως και καθηκόντων των σχολών Μέσης και ∆ηµοτικής Εκπαιδεύσεως 
(άρθρο5ο,6ο και 7ο), ΣΤ΄ περί του διδάσκοντος προσωπικού και των καθηκόντων τους 
(άρθρο 8ο, 9ο και 10ο), Ζ΄ βοηθητικό προσωπικό (άρθρο 110), Η΄ όροι και συµφωνίες 
Υπηρεσίας (άρθρο 12ο, 13ο και 14ο), Θ΄ άδειες κανονικές και αναρρωτικές (άρθρο 
15οκαι 16ο), Ι΄ποινές (άρθρο 17ο), ΙΑ΄ µισθολόγιο (άρθρο 18ο), ΙΒ΄ σχολικό έτος και 
σχολικές εορτές (άρθρο 19ο και 20ο), ΙΓ΄ σχολικοί ιατροί (άρθρο 21ο), Ι∆΄ µαθητές 
(άρθρο 22ο, 23ο, 24ο και 25ο) και ΙΕ΄ γενικές διατάξεις (άρθρο 26ο).132  

Το γυµνάσιο αφορούσαν όλες οι διατάξεις οι σχετικές µε την διοίκηση των 
σχολών, τα προσόντα και τα καθήκοντα και τα δικαιώµατα των καθηγητών, τις ποινές 
και τους υπηρέτες. Ειδικότερα ο Γυµνασιάρχης του Αβερωφείου έπρεπε να είναι 
διδάκτωρ της Φιλοσοφίας επί φιλολογία, να έχει πενταετή ευδόκιµη υπηρεσία σε 
αναγνωρισµένο γυµνάσιο και, αν είναι δυνατόν, να είναι γνώστης των ξένων 
γλωσσών που διδάσκονταν στο γυµνάσιο και να έχει πτυχίο του διδασκαλείου της 
                                                      
127 Το 1920-1921 η παρεπιτροπή αποτελέστηκε από τους Εφόρους κκ. ∆.Θεοδωράκη, 
Κ.Παπά και Ν.Σαράφη., µε την συµµετοχή του διευθυντού των σχολείων και των διευθυντών 
εκάστου σχολείου. Το 1940 η Εφορεία είχε αναθέσει στους Επιτρόπους Ν.Βατιµπέλλα και 
Ρούσο την επεξεργασία και διαµόρφωση των νέων διατάξεων του κανονισµού.  
128 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, τ.2, 2/15/7/1920, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, τ.2, 21/4/7/1921, ΕΕΛΙΑ-
ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.8/5/1940. 
129 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.6/19/7/1921, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, τ.7, συνεδρ.9/22/7/1921, 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, τ.12, συνεδρ.22/5/1940. Για τον κανονισµό του 1940 βλ. και ΕΕΛΙΑ-
ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 204, 1936/1939, «Κανονισµός των Σχολείων-Σχέδια».  
130 Είναι χαρακτηριστική η επιστολή του γραµµατέα της ΕΚΑ Ρ.Ραδόπουλου προς τον 
Γυµνασιάρχη Παλαιολόγο Γεωργίου (27/12/1911), µε την οποία θέτει θέµα σύνταξης 
κανονισµού-οργανισµού των σχολείων, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.8 (1911), 
αριθµ.1485, σ.443, επίσης, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, τ.2, 9/22/7/1919, Υπόµνηµα του 
«Παναιγύπτιου Συνδέσµου ∆ιδασκάλων» για διάφορα θέµατα, µεταξύ αυτών και του 
κανονισµού. Ακόµη, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.8/5/1940 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, τ.12, 
συνεδρ.22/5/1940.  
131 ΕΚΑ, «Κανονισµός των Σχολείων», τυπογραφείον Κασιµάτη & Ιωνα, Αλεξάνδρεια 1929. 
132 ΕΚΑ, «Κανονισµός των Σχολείων», τυπ.Απ.Γλού, Αλεξάνδρεια 1940.  
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µέσης εκπαίδευσης (άρθρο 5 Κανονισµού 1921).  ή να είναι πτυχιούχος της 
Φιλολογίας του Εθνικού Πανεπιστηµίου, µε διετείς ανώτερες παιδαγωγικές σπουδές 
στην Ευρώπη, µε πενταετή προϋπηρεσία σε αναγνωρισµένα σχολεία της µέσης 
εκπαίδευσης και να γνωρίζει µια τουλάχιστον ξένη γλώσσα, απ΄αυτές που 
διδάσκονται στα σχολεία. (άρθρο 4 κανονισµού 1940). Το άρθρο 6 και των δύο 
κανονισµών ρύθµιζε τα καθήκοντα των διευθυντών γενικά, άρα και του γυµνασιάρχη.   

Και οι δύο Κανονισµοί όριζαν ότι οι καθηγητές έπρεπε να είναι πτυχιούχοι 
πανεπιστηµιακής σχολής του ελληνικού Πανεπιστηµίου και να µετέχουν των 
εκδηλώσεων των σχολείων (άρθρα 7, 10 και 15 Κανονισµού 1921, άρθρα 8.9,10, 
Κανονισµού 1940). Ακόµη, έπρεπε να διδάσκουν κατά µέγιστο 22 ώρες την 
εβδοµάδα  (άρθρο 14 Κανονισµού 1921) και 26 ώρες, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 
του 1940 (εδάφιο β΄, άρθρο 9). Επίσης ίσχυαν οι ίδιες απαγορεύσεις για τα ιδιαίτερα 
µαθήµατα και ίσχυαν οι ίδιες εξαιρέσεις και στους δύο κανονισµούς (αίτηση 
κηδεµόνα και άδεια του οικείου διευθυντή για κατ΄ιδίαν διδασκαλία µετά το τέλος 
Φεβρουαρίου, σύµφωνα µε το άρθρο 13 Κανονισµού 1921 και εδάφιο γ΄, άρθρου 9 
Κανονισµού 1940).  

Για όλα τα άλλα θέµατα, κυρίως, τον τρόπο εφαρµογής του κανονισµού και τα 
πολλά καθηµερινά θέµατα που προέκυπταν στην ζωή του Αβερωφείου, την ευθύνη 
και φροντίδα είχε ο Σύλλογος των Καθηγητών, σε συννενόηση µε τον γενικό 
∆ιευθυντή των Σχολείων και σε ορισµένες περιπτώσεις µε προσφυγή στην Εφορεία 
των Σχολείων ή, αν κρινόταν απαραίτητο, και στην Επιτροπή της Κοινότητας.  
 
γ΄ Η στέγαση της σχολής.  

Οι πρώτες τάξεις του γυµνασίου και στην συνέχεια το αναγνωρισµένο 
Αβερώφειο στεγάστηκαν, µαζί µε τα υπόλοιπα σχολεία στην Τοσιτσαία σχολή. Πολύ 
σύντοµα ο αριθµός των µαθητών αυξήθηκε. παρουσιάστηκε, έτσι, η ανάγκη 
εξεύρεσης νέου χώρου για την επέκταση των σχολείων, αφού το κτίριο της 
Τοσιτσαίας δεν επαρκούσε για την στέγαση της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. Η λύση στο πρόβληµα δόθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, µε την 
απόκτηση νέου χώρου από την ΕΚΑ. Ο πρόεδρος Εµµανουήλ Μπενάκης ανακοίνωσε 
στην Επιτροπή133 ότι κατόπιν των ενεργειών του στην Αιγυπτιακή κυβέρνηση πέτυχε 
να αγοραστεί υπέρ της ΕΚΑ γήπεδο, έκτασης 18000 τετραγωνικών µέτρων- προς 15 
γ.δ. το µέτρο, στην περιοχή του Σιάτµπυ (Chatby), κοντά στην ∆ιώρυγα Φαργκάς, 
καταβάλλοντας και το αντίτιµο. Στο χώρο αυτό θα ανεγείρονταν οι επαγγελµατικές 
και βιοτεχνικές σχολές της ΕΚΑ και το Ορφανοτροφείο. Το συµβόλαιο του 
οικοπέδου παραδόθηκε από την αιγυπτιακή κυβέρνηση στον πρόεδρο της ΕΚΑ στις 
αρχές του 1904.134 Η επιτροπή έκρινε ότι έπρεπε να δηµιουργηθεί παρεπιτροπή της 
για την παραλαβή και οριοθέτηση του γηπέδου, ενώ ο πρόεδρος Μπενάκης ζήτησε να 
συγκληθεί και ειδική σύσκεψη της επιτροπής για τα ληπτέα µέτρα.  

Το θέµα, µε πρωτοβουλία της Κοινοτικής Επιτροπής, έλαβε παναιγύπτιο 
χαρακτήρα, µετά την έκκληση της ΕΚΑ135 προς τους ανά την Αίγυπτο οµογενείς, 
όπου ζητούσε την συνδροµή όλων όσων είχαν δυνατότητα να ενισχύσουν την 
ανέγερση των νέων ευαγών ιδρυµάτων. Στην έκκληση η κοινότητα γνωστοποιούσε 
ότι λόγοι υγιεινής και παιδαγωγικής ανάγκαζαν να ιδρύσει πλήρη δηµοτικά σχολεία 
καθώς και επαγγελµατικές σχολές για την εξασφάλιση ανετώτερου και 

                                                      
133 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.∆΄, 23/5/11/1903.  
134 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.Ε΄, 5/18/1/1904. Ας σηµειωθεί ότι το Σάτµπυ ονοµαζόταν 
και Λαζαρέτο.  
135 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.Στ΄, 5/18/2/1904.  
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ασφαλέστερου µέλλοντος για τους ελληνόπαιδες στην Αίγυπτο. Στον έρανο 
συµµετείχαν πολλοί κορυφαίοι παράγοντες της οµογένειας, όπως ο Μπενάκης, ο Μ. 
Συναδινός, που δώρισε 500 Λίρες Αγγλίας, µε την ευκαιρία των γάµων της θυγατέρας 
του µε τον Αλέξανδρο Ε. Μπενάκη ο Σαλβάγος, ο Ζερβουδάκης και άλλοι. Οι 
αδελφοί Στέφης και Μικές Σαλβάγος και ο Ε.Ζερβουδάκης εξέφρασαν την ευχή δύο 
από τα νέα ιδρύµατα να λάβουν τα ονόµατα των αοιδίµων πατέρων τους, γεγονός που 
απεδέχθη η Επιτροπή της ΕΚΑ.  
 Λίγους µήνες αργότερα η ΕΚΑ προχώρησε στην αγορά επιπλέον χώρου για τα 
σχολεία της. Κατόπιν ενεργείων του προέδρου Μπενάκη και του αντιπροέδρου 
Συναδινού, ο υπουργός Οικονοµικών της Αιγύπτου Μιτσέλ Ινες, µε το υπ΄αριθµόν 
2170/20ης Σεπτεµβρίου 1904 εγγράφου του, γνωστοποίησε στην ΕΚΑ ότι η 
κυβέρνηση δέχεται την πώληση στην ΕΚΑ ενός δεύτερου γηπέδου στο Σάτµπυ, 
γειτονικού µε αυτό που ήδη αγοράστηκε, µε τους ίδιους όρους εκποίησης. Όµως, η 
οριοθέτησή του θα καθυστερούσε έως ότου η ∆ηµαρχία Αλεξανδρείας αποφάσιζε για 
το εύρος της διαπλάτυνσης της οδού που βρισκόταν στην µια πλευρά του οικοπέδου. 
Η ΕΚΑ απεδέχθη τους όρους µε το υπ΄αριθµόν 409/22ας Σεπτεµβρίου 1904 έγγραφό 
της.136 Στην ίδια συνεδρία συστήθηκε παρεπιτροπή για την παραλαβή των γηπέδων 
στο Σιάτµπυ. Την παρεπιτροπή αποτελούσαν οι Ιωάννης Καρτάλης και ∆ηµοσθένης 
Ταµβακόπουλος και τα καθήκοντά της περιλάµβαναν την παραλαβή και οριοθέτηση 
του γηπέδου, καθώς και την συνεννόηση µε τους ενοικιαστές που διέµεναν σε 
καλύβες εντός του γηπέδου για την αποζηµείωση που δικαιούνταν από την 
κατεδάφισή των καλύβων τους.  
 Στο Σάτµπυ ξεκίνησε το 1907 (23 Απριλίου) και ολοκληρώθηκε το 1909 η 
ανέγερση της Ζερβουδακείου Αστικής Σχολής, δωρεά του Γεωργίου Ζερβουδάκη.137  
Στους χώρους της στεγάστηκε το Αβερώφειο γυµνάσιο από την 1η Σεπτεµβρίου 
1909138 έως τις ηµέρες µας. Ετσι, χάρη στην δωρεά του Ζερβουδάκη η κοινότητα 
έλυσε το πρόβληµα της στέγασης του ολοένα και αναπτυσσόµενου σε αριθµό 
µαθητών, τµηµάτων και καθηγητών γυµνασίου.  
 Ηδη προ της λειτουργίας της σχολής η ΕΚΑ είχε αρχίσει να ενισχύει 
οικονοµικά το νέο ίδρυµα και να αναλαµβάνει το δύσκολο, όπως αποδείχθηκε, έργο 
της συντήρησης και του κτηρίου και των σχολείων. Ετσι, κατόπιν µελέτης του 
θέµατος των δαπανών που κρίνονταν απαραίτητες για την λειτουργία της σχολής, 
αποφασίστηκε η πρόσληψη έξι νέων επιµελητών και τεσσάρων υπηρετών. Επίσης, 
εγκρίθηκε και το ποσό των 20.000 γρ.δ για την µεταφορά της Α΄ γυµνασίου και των 
τάξεων του Σχολαρχείου. Μάλιστα, το συνολικό ποσό που εγκρίθηκε ανερχόταν στα 
100.000 γρ.δ.139 Ακόµη, ψηφίστηκε πρόσθετη πίστωση ετήσιας δαπάνης 1000 
Λ.Αγγλίας για την λειτουργία της Ζερβουδακείου.140 Για την αύξηση των αιθουσών 
διδασκαλίας προστέθηκαν δύο όροφοι, ο δεύτερος το 1928 και ο τρίτος το 1949.141  
 

                                                      
136 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.14/27/11/1904.  
137 Ο Ζερβουδάκης προσέφερε 15000 Λ.Αγγλίας για τον σκοπό, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 
συνεδρ.28/10/4/1906 και συνεδρ.19/1/4/1907. Το αρχικό ποσό δωρεάς ήταν 6000 Λ.Αγγλίας, 
αλλά όταν διαπιστώθηκε, ότι τα έξοδα για την ανέγερση της σχολής ξεπερνούσαν την δωρεά 
και ο µειοδοτικός διαγωνισµός δεν ικανοποιούσε τις επιθυµίες της ΕΚΑ, ο Ζερβουδάκης 
υπερδιπλασίασε το ποσό.  
138 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.∆΄ 21/9/1909.  
139 Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε από την Εφορεία των σχολείων και εγκρίθηκε στην 
συνεδρ.25/7/6/1909.  
140 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.Β΄, 2/15/6/1909.  
141 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.23/12/1937. 
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2. Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
 
 

Την εποπτεία και διοίκηση του Αβερωφείου γυµνασίου, όπως και κάθε 
σχολείου της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας, ασκούσε η ίδια η Κοινότητα. 
Βασικό όργανο άσκησης της εποπτείας και της διοίκησης ήταν η Εφορεία των 
σχολείων, που απαρτιζόταν από µέλη της Κοινοτικής Επιτροπής.142  

Τα καθήκοντα της Εφορείας περιλάµβαναν την ενηµέρωσή της για την 
λειτουργία κάθε σχολείου και της επίδοσης του προσωπικού, την µέριµνα για την 
λήψη κάθε χρήσιµου µέτρου προς βελτίωση των σχολείων, την πρόταση για την 
πρόσληψη των εκπαιδευτικών και την ανανέωση των συµβολαίων των ήδη εν 
ενεργεία, την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών σε κάθε σχολείο, την επεξεργασία των 
εκθέσεων των διευθυντών και των επιθεωρητών και την άσκηση της πειθαρχικής 
εξουσίας επί του προσωπικού των σχολείων. 143 Η εφορεία λάµβανε τις αποφάσεις 
της κατά την διάρκεια των συνεδριάσεών της, τουλαχιστον µια φορά τον µήνα κατά 
τον κανονισµό, στην πραγµατικότητα συχνότερα, όπως φαίνεται από τα Πρακτικά 
της.144 Τα µέλη της ήταν επιστήµονες, τραπεζίτες και µορφωµένοι µεγαλέµποροι της 
Αλεξάνδρειας.145 Πολλοί απ΄αυτούς ανήκαν στις γνωστές και ισχυρές οικογένειες της 
παροικίας και ήταν από τους πλέον επιτυχηµένους στον κλάδο τους.146  

Όπως είναι αναµενόµενο η διοίκηση του Αβερωφείου Γυµνασίου δεν ήταν 
αποκλειστικό προνόµιο της Εφορείας. Υπήρχε η διεύθυνση του Γυµνασίου. Το όλο 
σύστηµα διοίκησης έµοιαζε µε πυραµίδα, που είχε στην κορυφή την Εφορεία των 
σχολείων, στο αµέσως χαµηλότερο επίπεδο την γενική διεύθυνση των Σχολών και 
τέλος, τους επιµέρους διευθυντές, στην προκειµένη περίπτωση, τον γυµνασιάρχη του 
Αβερωφείου Γυµνασίου και την διευθύντρια των Παρθεναγωγείων (Αβερωφείων) 
Μέσης Εκπαίδευσης.  

Η Εφορεία των σχολείων εµφανίζεται για πρώτη φορά το 1854, έτος ιδρύσεως 
της Ελληνοαιγυπτιακής σχολής Αλεξανδρείας.147 Εκτοτε συνεχίζει την δράση της. Σε 
µερικά ακαδηµαϊκά έτη εµφανίζεται µε κάποια διαφοροποίηση στο όνοµά της. To 

                                                      
142 ΕΚΑ, Κανονισµός των σχολείων, Αλεξάνδρεια, τυπογραφείον Κασιµάτη και Ιωνα, 1929, 
άρθρο 1 και ΕΚΑ, Κανονισµός των σχολείων, τυπογραφείον Απ.Γλού, 1940, άρθρο 1. Αξίζει, 
όµως, να σηµειωθεί ότι µεταξύ των δύο κανονισµών υπάρχει µια διαφορά: Σύµφωνα µε 
αυτόν του 1921 η εποπτεία και η διοίκηση ασκείται από την Εφορεία των σχολείων, ενώ στον 
κανονισµό του 1940, τα ως άνω καθήκοντα ασκούνται από την Κοινοτική Επιτροπή, δια της 
Εφορείας. 
143 Αρθρο 2, του κανονισµού του 1940.  
144 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, 1899-1959. Η συχνότητα των συνεδριάσεων ποικίλει, ανάλογα µε 
τις εκκρεµούσες ή τις έκτακτες υποθέσεις που έπρεπε να αντιµετωπίσει η Εφορεία. Ετσι, 
πολλές φορές η Εφορεία συνεδρίαζε δύο φορές τον µήνα, σε έκτακτες περιπτώσεις κάθε 
εβδοµάδα, άλλοτε, ιδίως την θερινή περίοδο, µια φορά τον µήνα και σπάνια αργούσε να 
συνέλθει περισσότερο από ένα µήνα. Ας µην λησµονείται, ότι τα µέλη της αποτελούσαν µέλη 
της Κοινοτικής Επιτροπής και ώφειλαν να παρακολουθούν τις εργασίες και της Επιτροπής.  
145 Ραδάµανθυ Ραδόπουλου, «Εισαγωγή εις την ιστορία της ελληνικής κοινότητος 
Αλεξανδρείας, 1830-1927», Αλεξάνδρεια 1928, σ.111.  
146 Για παράδειγµα αναφέρεται ο µετέπειτα πρόεδρος της ΕΚΑ ∆.Θεοδωράκης, ο 
Αλεξ.Μπενάκης, γιός του προέδρου Εµµ.Μπενάκη, οι κορυφαίοι νοµικοί Λ.Λιµπρίτης, 
σύµβουλος του Γ.Αβέρωφ, Γ.Ρούσσος και Ν.Βατιµπέλλας, έµποροι όπως ο Γ.Ζερβουδάκης, ο 
ΚΜ.Σαλβάγος, ο Ν.Καζούλλης, ο Λ.Ροδοκανάκης, ο Α.Συναδινός και πλήθος άλλοι γνωστοί 
πάροικοι της Αλεξάνδρειας.  
147Κανονισµός της εν Αλεξανδρεία Ελληνοαιγυπτιακής Σχολής, εν Αθήναις, εκ της 
τυπογραφίας Χ.∆ούκα, 1854, άρθρα 86-90, σσ.21-22.  
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1868, που εµφανίζεται για πρώτη φορά αυτή η Εφορεία στο Αρχείο, ονοµαζόταν 
“των Σχολών και του Παρθεναγωγείου”.148 Την επόµενη χρονιά ονοµάστηκε “τµήµα 
σχολείων”.149 Επειτα έλαβε το γνωστό όνοµα Εφορεία Σχολείων. Στον «Κανονισµό 
της εν Αλεξανδρεία Ελληνικής Κοινότητος», που εγκρίθηκε το 1887, αποτελούσε µία 
από τις τέσσερις εφορείες στις οποίες υποδιαιρούνταν η Κοινοτική Επιτροπή και 
ονοµαζόταν «Εφορεία των εκπαιδευτικών καταστηµάτων».150  To 1900 η Εφορεία 
ονοµαζόταν «των σχολείων και του γυµνασίου».151 Το όνοµα αυτό διατηρήθηκε έως 
και το 1908,152 οπότε µονιµοποιείται το όνοµα «Εφορεία των σχολείων».  

Αυξοµειώσεις παρουσιάζει και ο αριθµός των µελών της. Καταρχήν, 
απαρτιζόταν από τρία µέλη.153 Από το 1889 τα µέλη αυξάνονται σε πέντε. Το 1895 
γίνονται 7 και από το 1900 ορίζεται και ο προϊστάµενος της Εφορείας.154 Κατά την 
πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα τα µέλη αυξήθηκαν σταδιακά σε 8 (1901),  11 
(1903), 10 (1906), 11 (1909). Κατά την δεύτερη δεκαετία παρέµειναν σταθερά στον 
αριθµό 12, ενώ την τρίτη δεκαετία ο αριθµός κατέβηκε στα 8 µέλη. Την δεκαετία του 
’30 και το ’40 ο αριθµός σταθεροποιήθηκε στα 9 µέλη και την δεκαετία του ’50 
είχαµε διαδοχικά 7 (1950-1955), 8 (1956), 9 (1957-1959) και 10 µέλη (1960).155  

Η δράση της Εφορείας, όπως είδαµε, ήταν πολυσχιδής και πολύ σηµαντική, 
αφού αφορούσε, κυριολεκτικά, το µέλλον της παροικίας.156 Λόγω των πολλών 
καθηκόντων, αλλά και του φόρτου εργασίας που προέκυπτε, η Εφορεία συγκροτούσε 
τις λεγόµενες παρεπιτροπές. Αυτές ήταν ολιγοµελείς οµάδες εργασίας, µε αντικείµενο 
τους την καλύτερη µελέτη ενός από τους πολλούς τοµείς δράσης της Εφορείας, µε 
σκοπό την βελτίωση του έργου της ή την έκτακτη αντιµετώπιση κάποιου αναφυέντος 
προβλήµατος, πάντα σχετικού µε την εκπαίδευση και ιδίως την µέση. Συγκροτούνταν 
από µέλη της Εφορείας σχολείων, µε την δυνατότητα συµµετοχής και τρίτων, ειδικών 
για το θέµα που αντιµετώπιζε η κάθε παρεπιτροπή. Η ωφέλεια που προέκυπτε 
απ΄αυτόν τον επιµερισµό της εργασίας και από την µελέτη των ιδιαιτέρων θεµάτων 
ήταν φανερή στην πορεία της ΕΚΑ. Η διάρκεια εργασιών µια παρεπιτροπής 
εξαρτιώταν από την φύση του θέµατος που αντιµετώπιζε.  

Η συχνότερη αιτία για την συγκρότηση παρεπιτροπής ήταν το θέµα των 
εγγραφών. Αναλυτικότερα, η ανάγκη δηµιουργίας παρεπιτροπής για τις εγραφές 
παρουσιάστηκε κατά την δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα. Ενα από τα βασικότερα 
προβλήµατα των εγγραφών ήταν οι δικαιούχοι δωρεάν εγγραφής στα σχολεία. Επειδή 
ήταν δύσκολο και χρονοβόρο για την Εφορεία να εξετάζει όλες τις περιπτώσεις των 
υποψήφιων προς δωρεάν εγγραφή, ορίστηκε παρεπιτροπή για την εξέταση όλων 

                                                      
148 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.Α΄, 25/2/1868. Συνεδρία Α΄ ήταν η πρώτη συνεδρία µετά 
την εκλογή της νέας Κοινοτικής Επιτροπής, οπότε συγκροτούνταν σε σώµα, εκλεγόταν το 
προεδρείο και ορίζονταν τα µέλη των επιµέρους Εφορειών.  
149 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.Α΄, 8/3/1869. 
150 Κανονισµός της ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος, 1887, άρθρο 27. 
151 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.Α΄ 1/14/3/1900.  
152 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.Α΄, 9/22/4/1903, συνεδρ.Α΄, 28/10/4/1906. 
153 Τα στοιχεία αφορούν την περίοδο από το 1868 έως το 1888 και προέρχονται από τα ΠΚΕ.  
154 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.Α΄ 1/14/3/1900. Πρώτος προϊστάµενος ορίστηκε ο γνωστός 
δικηγόρος και εις εκ των εκτελεστών της διαθήκης Αβέρωφ Λουδοβίκος Λιµπρίτης.  
155 Τα ονόµατα των εκάστοτε Εφόρων αναφέρονται στα ΠΚΕ και στις Λογοδοσίες εκάστου 
έτους.  
156 Γ. Ν. Μαύρη, «Υπόµνηµα περί των εν Αιγύπτω ελληνικών κοινοτήτων», Ζαγαζίκ 1911, 
σσ.8-9, όπου παρουσιάζονται ενδιαφέρουσες απόψεις για την σύσταση και λειτουργία της 
Εφορείας.  
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αυτών των περιπτώσεων.157 Ακόµη, η Εφορεία ήλεγχε όλους τους εγγραφησοµένους 
στα σχολεία, (τα στοιχεία τους, την οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.),158 ακόµα και το 
θέµα της έγκαιρης προσέλευσής τους για την εγγραφή.159 Επίσης, υπήρξε περίπτωση 
που ορίστηκε παρεπιτροπή για να εξετάσει σοβαρά θέµατα όπως τα εκπαιδευτικά 
προβλήµατα,160 η σύνταξη κανονισµού των σχολείων,161 η εξέταση του Βασιλικού 
∆ιατάγµατος «περί εξετάσεων και βαθµολογιών της Μέσης Εκπαιδεύσεως»162, ή για 
κάποιο οικονοµικό θέµα των καθηγητών.163 Ακόµη δηµιουργήθηκαν παρεπιτροπές 
και για πρακτικότερα θέµατα των σχολείων.164   

Η Εφορεία, ωστόσο, δεν έπαυσε να αναζητά τρόπους βελτίωσης και αύξησης 
της προσφοράς της προς τα σχολεία, δοκιµάζοντας νέους τρόπους καλύτερης 
λειτουργίας της, ώστε να αυξηθεί και η απόδοσή της. Ετσι, στις αρχές της δεκαετίας 
του ́20 αποφασίστηκε να παρακολουθείται η λειτουργία των Σχολείων εναλλάξ από 
2 εφόρους επί δύο µήνες. Οι έφοροι ονοµάστηκαν «έφοροι υπηρεσίας». Αποστολή 
τους η στενότερη παρακολούθηση της λειτουργίας των σχολείων και ειδικά του 
Γυµνασίου και η αναφορά στην Εφορεία κάθε προβλήµατος που ανέκυπτε. 165 Με 
τους εφόρους υπηρεσίας η Εφορεία επεδίωκε να καταστεί πιο ευέλικτη στην 
αντιµετώπιση των πολλών προβληµάτων που προέκυπταν στην καθηµερινή ζωή των 
σχολείων, αλλά και στην εφαρµογή των αποφάσεων της Εφορείας και της Κοινοτικής 
Επιτροπής.  

Ο θεσµός του εφόρου υπηρεσίας µονιµοποιήθηκε, ωστόσο είκοσι έτη 
αργότερα, αποφασίστηκε επέκταση του θεσµού των Εφόρων υπηρεσίας µεταξύ όλων 
των µελών της εφορείας και ανασύσταση αυτού του θεσµού σε ευρύτερη κλίµακα, µε 
ανάθεση καθηκόντων εφόρων υπηρεσίας εκάστου σχολείου.166 Ουσιαστικά η 
Εφορεία µε την απόφασή της, µετά από την δηµιουργία κάποιων προβληµάτων στην 
ανάληψη της συγκεκριµένης υπηρεσίας από τα µέλη της,  αναδιοργανώνει τον θεσµό 

                                                      
157 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ. 25/6/7/1912. Η παρεπιτροπή ήταν τριµελής. Το θέµα των 
δωρεάν εγγραφέντων είναι πολύ µεγάλο θα εξεταστεί στο κεφάλαιο µε τα οικονοµικά 
ζητήµατα.  
158 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.25/8/10/1913, συνεδρ.3/16/7/1915, συνεδρ.30/12/9/1918, 
συνεδρ. 6/19/7/1921. Οι παρεπιτροπές ήταν τριµελής και στην τελευταία είχαν δικαίωµα 
συµµετοχής ο γενικός διευθυντής των σχολείων και επιµέρους διευθυντές.  
159 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.9/22/5/1914, αφορά τις εγγραφές για το επόµενο 
ακαδηµαϊκό έτος, 1914/1915. Η συγκεκριµένη παρεπιτροπή καθόρισε και το όριο των 
απουσιών των µαθητών.  
160 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.24/6/2/1913. Πενταµελής επιτροπή (τέσσερις κοινοτικοί 
επίτροποι και ο γενικός διευθυντής των σχολείων Παλ.Γεωργίου).  
161 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.9/22/7/1919. Τριµελής επιτροπή.  
162 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.12/25/10/1920. Τετραµελής παρεπιτροπή, µε την συµµετοχή 
ενός επιτρόπου και των τριών διευθυντών των σχολείων µέσης Εκπαίδευσης, του 
γυµνασιάρχη Ιωάννη Πιζάνη, του διευθυντή της Σαλβαγείου Επαγγελµατικής σχολής 
Νικολάου Τσολεκίδη και της διευθύντριας των παρθεναγωγείων Μ.Ε. Υπατίας Στάµπα.    
163 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.12/25/10/1920. Η παρεπιτροπή ήταν διµελής: ένας 
επίτροπος και ένας καθηγητής. Επιφορτίστηκαν µε την εξέταση των καθηγητών που 
δικαιούνταν άυξηση στον µισθό λόγω της συµπλήρωσης ετών υπηρεσίας.  
164 Εχουµε δύο τέτοιες παρεπιτροπές, µία τετραµελή µε σκοπό την δηµιουργία επετηρίδας 
των σχολείων, ό.π., συνεδρ.9/22/5/1914 και µία, επίσης, τετραµελής επιφορτισµένη µε τα 
θέµατα ύδρευσης και διευθέτησης του χώρου των παιδιών στο Σάτµπυ.  
165 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.9/22/12/1921 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 
συνεδρ.3/16/12/1921. Πρώτοι ανέλαβαν υπηρεσία από 1ης Ιανουαρίου 1922 οι Κ.Παππάς και 
Αλεξ. Μπενάκης. Ακολούθησαν οι υπόλοιποι. 
166 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.18/3/1943.  
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των Εφόρων υπηρεσίας, ορίζοντας υπευθύνους κατά σχολή. Ετσι, έφοροι υπηρεσίας 
για το γυµνάσιο αρρένων ανέλαβαν οι Μ.Ταταράκης και Ν.Σακελλάριος και για το 
Θηλέων και το Ανώτερο Παρθεναγωγείο οι Μ.Ταταράκης, Ν.Σακελάριος και 
Ν.Βατιµπέλας.  

Μάλιστα, συντάχθηκε και κανονισµός υπηρεσίας των εφόρων υπηρεσίας. Τα 
καθήκοντα τους, όπως κοινοποιήθηκαν στους διευθυντές των σχολείων Μέσης 
Εκπαίδευσης,167 περιλάµβαναν την τακτική επίσκεψη των εφόρων στα σχολεία για 
την παρακολούθηση των µαθηµάτων, του τρόπου διδασκαλίας, τις εξετάσεις, την 
συζήτηση των εκπαιδευτικών προβληµάτων µε το διδακτικό προσωπικό, χωρίς να 
τους παρέχεται δυνατότητα παρέµβασης στα επιστηµονικά θέµατα και στο έργο των 
διευθυντών. Ακόµη, παρακολουθούσαν την εσωσχολική ζωή, τα φροντηστήρια, το 
σχολιατρικό έργο, την τροφή των µαθητών, την παροχή βοήθειας στους έχοντες 
ανάγκη. Οι έφορι υπηρεσίας νοµιµοποιούνταν να λαµβάνουν µέρος στις συνεδριάσεις 
των διευθυντών και των καθηγητικών συλλόγων, µε καθήκον την τήρηση των 
πρακτικών.168 Τις παρατηρήσεις τους για την όλη ζωή και λειτουργία των σχολείων 
όφειλαν να τις καταθέσουν στην Εφορεία.  

Η προσπάθεια και η µέριµνα για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στα 
σχολεία συνεχίστηκε. Ηταν φανερό ότι η Εφορεία των σχολείων ασχολούταν κυρίως 
µε ζητήµατα διοικητικής φύσεως. Παρόλα αυτά το σπουδαιότερο θέµα που είχε 
ανάγκη διαρκούς µελέτης και παρακουλούθησης ήταν αυτό της ποιότητας της 
παρεχόµενης  εκπαίδευσης. Οι αιτίες βρίσκονταν στις συνθήκες ζωής και εργασίας 
στην Αίγυπτο που άλλαζαν διαρκώς, οπότε ήταν ανάγκη οι ελληνόπαιδες να λάβουν 
από τα σχολεία την εκπαίδευση εκείνη που θα τους δώσει τα απαραίτητα εφόδια για 
να ευδοκιµήσουν στον αγώνα της ζωής, που είχε αρχίσει να γίνεται ιδιαίτερα τραχύς 
για το ελληνικό στοιχείο. Γι΄αυτό κρίθηκε απαραίτητο να γίνεται τακτική και 
ενδελεχής µελέτη του εκπαιδευτικού συστήµατος, ώστε η Επιτροπή της Κοινότητας, 
από τα πορίσµατα της µελέτης ορµώµενη, να προβεί στις αναγκαίες αλλαγές και 
µεταρρυθµίσεις του συστήµατος.  

Κατόπιν όλων αυτών ο πρόεδρος της ΕΚΑ, Μικές Κ. Σαλβάγος, πρότεινε169 
την συγκρότηση µιας ειδικής εφορείας, «Εκπαιδευτικής», η οποία θα αποτελείται από 
3 µέλη της Επιτροπής και θα εισηγείται στην Επιτροπή τις µεταρρυθµίσεις που 
κρίνονταν απαραίτητες για την προσαρµογή της κοινοτικής εκπαίδευσης στις ανάγκες 
των καιρών και της παροικίας. Η νέα εφορεία θα συνεργάζεται µε τον γενικό 
∆ιευθυντή των Σχολείων και τους επιµέρους ∆ιευθυντές, καθώς και µε άλλους 
ειδικούς παράγοντες χρήσιµους στους σκοπούς της. Η Επιτροπή απεδέχθη την 
πρόταση και κατήρτισε την νέα «Εφορεία εκπαιδευτικών ζητηµάτων», αποτελούµενη 
από τους ∆. Θεοδωράκη, Ν. Βατιµπέλλα και Κ.Παππά.170  

Το 1931 προστέθηκε µια ακόµα υπηρεσία µεταξύ των µελών της Εφορείας, 
αυτή του «εφόρου διαχείρισης». Πρώτος ανέλαβε ο επί πολλά έτη προϊστάµενος της 

                                                      
167 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, Εισαχθέντα έγγραφα, τ.52(1943), αρ.805/345, 26/6/1943. ∆ηµιουργήθηκε 
κάποιο πρόβληµα από την κοινοποίηση του κανονισµού µόνο στους υπεύθυνους εφόρους και 
όχι στα σχολεία Μ.Ε  Η παράληψη προκάλεσε την αντίδραση των διευθυντών, την µη 
πρόσκληση των εφόρων υπηρεσίας στις συνεδριάσεις του συλλόγου καθηγητών και την 
συνακόλουθη αντίδραση της Κοινοτικής Επιτροπής, βλ ό.π., αρ.787/333, 23/6/1943. Τελικά η 
παρεξήγηση λύθηκε µε την αποστολή στους διευθυντές του κανονισµού, µε την 
προαναφερθείσα επιστολή της 26ης Ιουνίου 1943.  
168 Εξυπακούεται πως σ΄αυτές τις συνεδριάσεις οι έφοροι υπηρεσίας δεν έπαιζαν, απλά, τον 
ρόλο του γραµµατέα, αλλά πρέπει να είχαν το δικαίωµα της συµβουλευτικής γνώµης.  
169 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.6/12/1927. 
170 Ο.π.   
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∆. Θεοδωράκης.171 Ακόµη, αποφασίστηκε να κωδικοποιηθούν οι αποφάσεις της 
Εφορείας Σχολείων των τελευταίων 2-3 ετών για να εξακριβώνεται ευκολότερα η 
πιστή εφαρµογή τους, λόγω κάποιων κρουσµάτων µη σωστής εφαρµογής τους.172 
Βέβαια, οι αποφάσεις της Εφορείας ήταν καταγεγραµένες και στα Πρακτικά 
Εφορείας Σχολείων.173  

Λίγα χρόνια αργότερα υλοποιήθηκε πρόταση του εφόρου Νικολάου 
Βατιµπέλα για ενίσχυση της Εφορείας των σχολείων µε νέα στην ηλικία στελέχη, µε 
την ίδρυση µιας παρεπιτροπής των σχολείων, παρά τω πλευρώ της Εφορείας, που θα 
αποτελούνταν από αποφοίτους του Αβερωφείου και της Σαλβαγείου. Η παρεπιτροπή 
θα καλούνταν στις συνεδριάσεις της Εφορείας για να καταθέτει την νεανική της 
άποψη, που πήγαζε από τις εµπειρίες τους στο σχολείο. Είναι προφανές ότι η 
πρόταση του επιφανούς νοµικού της παροικοίας εκόµιζε µια νέα αντίληψη στην 
αντιµετώπιση των εκπαιδευτικών θεµάτων και φανέρωνε την θέληση της Εφορείας 
για ουσιαστική αντιµετώπισή τους. Η πρόταση έγινε αποδεκτή και  αποφασίστηκε να 
συσταθεί σχολική παρεπιτροπή από 5-6 αποφοίτους των σχολείων, που θα βοηθούν 
την Εφορεία.174 

Τα νέα µέλη της σχολικής παρεπιτροπής αποφοίτων του Αβερωφείου και της 
Σαλβαγείου εξελέγησαν µε υπόδειξη του προέδρου. Επρόκειτο για τους ∆ηµ. 
Γιασεµή, Ευστ. Ζερµπίνη, Ιω. Ν. Πηλαβάκη, Κ. Σαλβάγο και Θεµιστ. Συναδινό.175 Η 
θητεία τους ήταν µονοετής, τα µέλη είχαν δικαίωµα να παρακολουθούν τα µαθήµατα 
για να σχηµατίζουν γνώµη και καλούνταν στις συνεδριάσεις της Εφορείας, όταν 
υπήρχε ανάγκη, όπου ανέπτυσσαν συµβουλευτικά τις απόψεις τους σχετικά µε την 
βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσµάτων των σχολείων της ΕΚΑ. 

Πολύ σύντοµα καθορίστηκαν και τα καθήκοντα των παρεπιτρόπων, µε την 
σύνταξη επίσηµου κανονισµού, που εγκρίθηκε176 από την Κοινοτική Επιτροπή. 
Σύµφωνα µε το εγκριθέν σχέδιο κανονισµού (11 άρθρα) οι παρεπίτροποι βρίσκονταν 
σε άµεση επαφή µε τον προϊστάµενο της Εφορείας, προς τον οποίο αναφέρονται. 
Επισκέπτονταν όσο το δυνατόν συχνότερα τα σχολεία για να παρακολουθήσουν την 
ακροαµατική διδασκαλία. Παρακολουθούσαν τις γυµναστικές και αθλητικές 
ασκήσεις των µαθητών. Συζητούσαν για τις εντυπώσεις που αποκόµιζαν από την 
παρακολούθησή µε τους διευθυντές, τους διδάσκοντες των σχολείων και µεταξύ τους. 
Υπέβαλαν στο προϊστάµενο τις παρατηρήσεις τους και την ετήσια γενική έκθεση. 
Λάµβαναν µέρος όποτε καλούνταν στις συνεδριάσεις της Εφορείας των Σχολείων και 
κατέθεταν την γνώµη τους. Παρακολουθούσαν τον τρόπο εφαρµογής των αποφάσεων 
της Εφορείας στα σχολεία. Συνεργάζονταν για την διοργάνωση των σχολικών εορτών 
και αγώνων. Εισηγούνταν και διευκόλυναν τις επισκέψεις των µαθητών σε 
εργοστάσια, καταστήµατα και άλλα κέντρα παραγωγής. Παρακολουθούσαν τις 
µαθητικές εορτές. Τέλος, διοργάνωναν διαλέξεις που µπορούσαν να 
παρακολουθήσουν οι ανώτερες τάξεις του Αβερωφείου και της Σαλβαγείου.  

Παρόλα αυτά δεν έλλειψαν και οι πιο τολµηρές φωνές που ζητούσαν την 
λήψη ριζοσπαστικότερων µέτρων ως προς την Εφορεία. Το 1918 απορρίφθηκε 
πρόταση κατάργησης των Εφορειών και αντικατάστασής τους µε Εισηγητική 
Επιτροπή, κατά τα πρότυπα της ∆ηµαρχίας Αλεξανδρείας, η οποία θα µελετούσε όλα 
                                                      
171 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.2/1/1931.  
172 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.30/12/1936.  
173 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, 1899 κ.εξ.  
174 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.17/3/1936.  
175 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.1/4/1936. Η πλειοψηφία των µελών ήταν γόνοι γνωστών 
οικογενειών της Αλεξάνδρειας.  
176 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.26/5/1936.  
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τα ζητήµατα και θα υπέβαλε ολοκληρωµένες προτάσεις επ΄αυτών στην επιτροπή της 
Κοινότητας για την λήψη απόφασης. Αποφασίστηκε, κατόπιν έντονων συζητήσεων, 
αφ΄ενός η διατήρηση των Εφορειών, αφ΄ετέρου η συγκρότηση 8µελούς Εισηγητικής 
Επιτροπής, παράλληλα µε τις Εφορείες.177 Τρόπον τινά ικανοποιήθηκαν και οι δύο 
πλευρές. Πάντως, δεδοµένου του έργου που προσέφεραν οι Εφορείες, ενδεχόµενη 
καταργησή τους και αντικατάσταση από µια µόνο επιτροπή, θα προκαλούσε 
οργανωτικό χάος στην ολοένα αναπτυσσόµενη Κοινότητα,178 µε τις πολλές και 
περίπλοκες ανάγκες.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
177 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.19/1/8/1918.  
178 Ραδάµανθυ Ραδόπουλου, «Εισαγωγή εις την ιστορίαν της Ελληνικής Κοινότητος 
Αλεξανδρείας, 1830-1947», Αλεξάνδρεια 1928, σ.104 κ.εξ.  
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1. ∆ΙΑΙΡΕΣΗ ΣΧΟΛΗΣ 
 

 
 Το Αβερώφειο γυµνάσιο ξεκίνησε τον βίο του ως κλασσικό γυµνάσιο και µε 
την πάροδο του χρόνου και την αύξηση των αναγκών της παροικίας, για µια 
εξειδικευµένη και πλουραλιστική Μέση Εκπαίδευση, απέκτησε και επιµέρους 
τµήµατα. Αυτά ήταν το εµπορικό τµήµα στις αρχές του 20ου αιώνα και το τµήµα 
θετικών επιστηµών µετά τον Β΄ παγκόσµιο πόλεµο. Ιδιαίτερη σηµασία έχει και η 
εξέταση της πορείας της Μέσης Εκπαίδευσης των θηλέων, που καθυστέρησε να λάβει 
την µορφή του γυµνασίου έως τα τέλη της δεκαετίας του ́30.  
 
α΄ Γυµνάσιο179 Αρρένων (κλασσικό και τµήµα θετικών επιστηµών) και εµπορικό τµήµα.   
 Η πρώτη γυµνασιακή τάξη της ΕΚΑ λειτούργησε στα τέλη του 1872, από τον 
γενικό διευθυντή των σχολείων Κωνσταντίνο Τύµπα.180 Η δεύτερη τάξη λειτούργησε 
το 1878,181 η τρίτη το 1887182 και η τέταρτη το 1889, οπότε το γυµνάσιο 
ολοκληρώθηκε και έγινε δυνατή η αναγνώρισή του από το ελληνικό υπουργείο 
Εκκλησιαστικών και ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως.183   

Από της ιδρύσεώς του το γυµνάσιο στεγάστηκε στην Τοσιτσαία σχολή που 
ήταν το πρώτο και για πολλά χρόνια το µοναδικό σχολικό κτίριο των Ελλήνων της 
Αλεξανδρείας. Το 1909 οι γυµνασιακές τάξεις µεταφέρθηκαν στην Ζερβουδάκειο 
σχολή στο Σάτµπυ, αποκτώντας αρκετή άνεση χώρου.184 Εκεί παραµένει έως σήµερα. 
Από το 1928 στο Ζερβουδάκειο στεγάζονταν αποκλειστικά σχολεία Μέσης 
Εκπαίδευσης,185 ενώ για την αύξηση των αιθουσών διδασκαλίας εγκρίθηκε η δαπάνη 

                                                      
179 Το πρώτο γυµάσιο ιδρύθηκε στο ελληνικό κράτος µε βασιλικό διάταγµα του Οθωνα, στις 
21/11/1833, βλ. ∆αυίδ Αντωνίου, Τα προγράµµατα της Μ.Ε. (1833-1929), τ.Α΄, Ιστορικό 
Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Γενική γραµµατεία Νέας Γενιάς, Αθήνα 1987, σ.12.  
180 Ιωάννη Πιζάνη, «Λόγος εκφωνηθείς εν των Αβερωφείω την ηµέραν της εορτής των Τριών 
Ιεραρχών», εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, Αλεξάνδρεια 1920, σ.8. Αξίζει να σηµειωθεί 
πως το Αβερώφειο γυµνάσιο Αλεξανδρείας ήταν το µοναδικό κοινοτικό γυµνάσιο της 
ελληνικής παροικίας, βλ.-ενδεικτικά, επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ Μ.Σαλβάγου (82/271, 
17/2/1928), προς τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
αντίγραφα επιστολών, τ.40 (1927). Επίσης, το ίδιο επανέλαβε, δίνοντας πληροφορίες για τα 
σχολεία, λίγο αργότερα, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.42 (προέδρου 1928).  
181 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, τ.4, συνεδρ.Η΄, 7/8/1878.  
182 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, τ.5, συνεδρ.6/6/1887.  
183 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.17/2/1890 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Ι 9 (1890), 
«Πρακτικόν αποφάσεως Επιτροπής Κοινότητος όπως το Γυµνάσιον ονοµασθή Αβερώφειον». 
Ας σηµειωθεί, ότι το απολυτήριο του Αβερωφείου αναγνωρίστηκε από την εν Καϊρω γαλλική 
νοµική σχολή το 1910, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.11/24/2/1910. Το 1947 
αποφασίστηκε να καταβληθούν ενέργειες για την αναγνώριση του απολυτηρίου και από 
αγγλικά πανεπιστήµια, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/11/1947.  
184 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.14/27/9/1909. Στην Ζερβουδάκειο Σχολή µεταφέρθηκαν και 
όλα τα τµήµατα του εµπορικού, του σχολαρχείου, όλες οι µαθήτριες του διδασκαλείου και οι 
µαθητές της γ΄και ε΄ αστικής και οι µαθήτριες της γ΄και ε΄του προτύπου, που κατοικούσαν 
κοντά στο Σάτµπυ. Ας σηµειωθεί, ότι για ένα σχολικό έτος υπήρξε µια εξαίρεση. Το 1944 για 
την εξέρευση χώρου στο Ζερβουδάκειο αποφασίστηκε να µεταφερθεί ένα από τα τρια 
τµήµατα της Α΄ γυµνασίου στο κτήριο της Τοσιτσαίας. Σ΄αυτό θα φοιτούσαν µαθητές 
κάτοικοι της περιοχής, ενώ οι διαµένοντες στο Σιάτµπυ, κοντά σ΄αυτό και στο Ράµλι θα 
φοιτούν στα δύο τµήµατα της Ζερβουδακείου, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, βλ.ΠΕΣ, συνεδρ.23/8/1944.  
185 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.10/7/1928 και 20/1/1937.  
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για την κατασκευή ενός δεύτερου ορόφου στην Ζερβουδάκειο Σχολή.186 Το 1949 
προστέθηκε και ο τρίτος όροφος. Το γυµνάσιο αρρένων στεγαζόταν στην ανατολική 
πτέρυγα του κτιρίου.187 
 Η αύξηση των γυµνασιακών τάξεων έγινε σταδιακά. Το 1906 τα 11 σχολικά 
έτη χωρίστηκαν σε 6 ∆ηµοτικής και 5 Γυµνασιακής εκπαίδευσης, µε την προσάρτηση 
της Γ΄ Ελληνικού στις 4 Γυµνασιακές. Η ρύθµιση δεν ίσχυσε, για άγνωστους λόγους, 
παρόλο που δηµιουργήθηκε και επιτροπή αποτελούµενη από τους διευθυντές και 
µέλη του διδακτικού προσωπικού για την σύνταξη των προγραµµάτων σπουδών, 
αµφοτέρων των βαθµίδων.188 Η πέµπτη γυµνασιακή τάξη προσετέθη το 1912, όταν, 
τελικά, εγκρίθηκε η Γ΄ τάξη του Ελληνικού, δηλαδή το Σχολαρχείο, να προσαρτηθεί 
στο Γυµνάσιο, αποτελώντας την Α΄ τάξη του πενταταξίου Γυµνασίου. Ετσι, η νέα 
τάξη προσετέθη στην αρχή και όχι στο τέλος των γυµνασιακών τάξων από το σχολικό 
έτος 1912-1913.189  

Το Αβερώφειο µετατράπηκε σε εξατάξιο από το σχολικό έτος 1930-31, 
σύµφωνα µε τον νόµο 4373 της 13ης Οκτωβρίου 1929. Ο νόµος όριζε την προσθήκη 
µιας τάξης, που ονοµάστηκε πρώτη, ακολουθούσε η δευτέρα και ούτω καθεξής έως 
την έκτη. Η µετατροπή κρινόταν απαραίτητη για να διατηρηθεί η αναγνώριση του 
σχολείου από την ελληνική πολιτεία.190 Την πρώτη χρονιά της λειτουργίας του 
εγγράφηκαν στην Α΄ τάξη 108 µαθητές και ψηφίστηκε ποσό 550 Λ.Αιγ. για την 
επιπλέον δαπάνη.191  

Το 1934 ο Εφορος Γεώργιος Ρούσος πρότεινε να µετατραπεί το εξατάξιο 
Γυµνάσιο σε επτατάξιο, λόγω του φόρτου του προγράµµατος του, αλλά η πρόταση 
δεν έγινε δεκτή.192 Το 1938 ετέθη θέµα µετατροπής των εξαταξίων Γυµνασίων σε 
οκτατάξια, µε πολλές επιπτώσεις, κυρίως, στον κοινοτικό προϋπολογισµό. Αφού η 
ελληνική κυβέρνηση δεν ζήτησε από την ΕΚΑ την µετατροπή του Αβερωφείου, 
οπότε δεν ετίθετο θέµα ισοτιµίας του Αβερωφείου µε τα εν Ελλάδι γυµνάσια, η ΕΚΑ 
αποφάσισε να µην προβεί σε καµµία αλλαγή. Απλά θα σηµειώνεται στα απολυτήρια 
ότι το γυµνάσιο είναι εξατάξιο και στην Α΄ τάξη του εγγράφονται απόφοιτοι πλήρους 
εξαταξίου δηµοτικού σχολείου.193  

Σηµαντικό θέµα για την εύρυθµη λειτουργία του γυµνασίου ήταν η διαίρεση 
κάθε τάξη σε επιµέρους τµήµατα, για την µείωση του αριθµού σε κάθε τµήµα, ώστε 
                                                      
186 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.23/12/1937.  
187 Ευθυµίου Θ. Σουλογιάννη, Αβερώφειο Γυµνάσιο της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας 
–Λεύκωµα, ΣΑΑΣΑ, Αθήνα, 1985, σ.16. 
188 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.15/28/3/1906.  
189 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.25/6/7/1912 και ΠΚΕ, συνεδρ.29/12/7/1912, όπου 
αναφέρεται ότι το Σχολαρχείο αποτελούσε µέρος του Αβερωφείου γυµνασίου. Επίσης, οι 
έχοντες ενδεικτικό της Β΄ γυµνασίου, πεντατάξιου γυµνασίου, µπορούσαν να εγγραφούν 
στην Σαλβάγειο Εµπορική Σχολή, που ήταν, τότε, τετρατάξιος, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 
συνεδρ.5/18/7/1919.  
190 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΕ, αποφάσεις συνεδριάσεων του 1930, τα σχετικά µε την διατήρηση 
της αναγνώρισης περιλαµβάνονται στο άρθρο 26 του νόµου 4373. Επίσης, Ελληνική εν 
Αλεξανδρεία Κοινότης, Λογοδοσία του έτους 1925, Αλεξάνδρεια 1926, σ.93.  
191 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.10/6/1930 και συνεδρ.25/6/1930. Προ της µετατροπής η 
Επιτροπή της Κοινότητας είχε συστήσει παρεπιτροπή από εφόρους για την µελέτη του νέου 
νόµου, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.21/11/1929.  
192 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.15/11/1934.  
193 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, 5/4/1938. Η αναφορά σε εγγραφή αποφοίτων εξετάξιου δηµοτικού 
στο γυµνάσιο οφείλεται στην πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να µετατρέψει τα γυµνάσια 
σε οκτατάξια, επειδή δέχονταν στην Α΄ τάξη αποφοίτους της ∆΄ δηµοτικού. Κάτι τέτοιο δεν 
ίσχυσε ποτέ στο Αβερώφειο γυµνάσιο Αλεξανδρείας.  
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οι συνθήκες διδασκαλίας να είναι καταλληλότερες για την ευόδωσή της. Ο αριθµός 
των τµηµάτων εξηρτάτο από τον αριθµό των µαθητών που εγγράφονταν στο 
γυµνάσιο,194 τις απόψεις που επικρατούσαν µεταξύ των διδασκόντων για τον 
κατάλληλο αριθµό µαθητών ανά τµήµα,195 την οικονοµική κατάσταση της ΕΚΑ, από 
την οποία εξηρτάτο ο χωρισµός των τµηµάτων (Εφορεία Σχολείων και Κοινοτική 
Επιτροπή)196 και τους γονείς και κηδεµόνες των µαθητών/µαθητριών, που πολλές 
φορές επενέβαιναν ζητώντας την διαίρεση των τάξεων και ενισχύοντας την 
Κοινότητα για αυτό τον σκοπό.197 Η έλλειψη χώρου για την στέγαση των νέων 
τµηµάτων αποτέλεσε πρόβληµα για τις διαιρέσεις των τάξεων, σε αρκετές 
περιπτώσεις, οπότε καλούνταν η Εφορεία των σχολείων να προχωρήσει στις αλλαγές 
µε περίσκεψη.198 Ασφαλώς, όταν ο αριθµός των µαθητών ήταν πολύ µεγάλος η τάξη 
διαιρούνταν σε περισσότερα από δύο τµήµατα.199  

Βέβαια, υπήρξε περίπτωση που η προτεινόµενη διαίρεση δεν 
πραγµατοποιήθηκε, λόγω άρνησης της Κοινοτικής Επιτροπής να εγκρίνει το επιπλέον 
κονδύλιο.200 Ακόµη, υπήρξαν περιπτώσεις, που χρειάστηκε να γίνουν συµπτύξεις 
τµηµάτων,201 ενώ κάποιες φορές η αύξηση των τµηµάτων µιας τάξης 
αντισταθµίστηκε µε την µείωση των τµηµάτων άλλης τάξης.202  

Ολη η πορεία του γυµνασίου, κατά τον 20ο αιώνα και ειδικότερα µετά τον Α΄ 
παγκόσµιο πόλεµο, ήταν µια συνεχής προσπάθεια της ΕΚΑ για την βελτίωσή του, 
ώστε να παρέχει στους µαθητές τα κατάλληλα εφόδια, είτε για την εξεύρεση 
εργασίας, είτε για την συνέχιση των σπουδών στο πανεπιστήµιο. Στον εν λόγω 

                                                      
194 Οπως φαίνεται από τα πρακτικά της Εφορείας σχολείων και της Κοινοτικής Επιτροπής για 
να εγκριθεί διαίρεση τάξης σε δύο τµήµατα έπρεπε ο αριθµός των µαθητών να ξεπεράσει 
τους 50, βλ.-ενδεικτικά- ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.20/2/4/1919, για την ∆΄ γυµνασίου, 
συνεδρ.3/16/8/ 1920, για τις τάξεις Γ΄, ∆΄και Ε΄ γυµνασίου, 9/22/2/1922 για την Γ΄ 
γυµνασίου, 18/11/1927, συνεδρ.5/12/1928 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.4/17/4/1918.  
195 ΠΚΕ, συνεδρ.19/6/1928: Πρόταση για αραίωση των µαθητών στα τµήµατα, για 
παιδαγωγικούς λόγους, που θα είχαν 40 µαθητές στο δηµοτικό και 30 µαθητές στην Μ.Ε. 
Αυτό θα οδηγούσε σε αύξηση των τµηµάτων ∆ηµοτικής και Μ.Ε., και θα δηµιουργούνταν 40 
νέα τµήµατα δηµοτικής και 19 νέα τµήµατα Μ.Ε., µε συνολικό κόστος 11000 Λίρες ετησίως. 
Λόγω κόστους απεφασίσθη να ανακοινωθούν τα στοιχεία στους οµογενείς. Αυτό έγινε, 
προφανώς, ώστε να καταστή σαφές το κόστος της εφαρµογής σε ευρεία κλίµακα του 
προγράµµατος βελτιώσεως των σχολείων και να αναδειχθεί η ανάγκη ενίσχυσης των 
σχολείων από τους πάροικους, ιδιαίτερα µε την εξασφάλιση νέων και σταθερών πόρων.  
196 Για τις συζητήσεις επί των οικονοµικών επιπτώσεων λόγω της διαίρεσης των τάξεων, βλ. 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.6/3/1929, συνεδρ.10/6/1929, συνεδρ.11/6/1930, συνεδρ. 
12/5/1936, συνεδρ.23/8/1944, συνεδρ. 28/6/1948 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 
συνεδρ.26/5/1936 και συνεδρ.7/11/1937.  
197 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.13/7/1939, συνεδρ.10/10/1953 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 
συνεδρ.28/10/6/1919 και «Η λειτουργία των εν Σιάτµπυ ανωτέρων σχολών της κοινότητος», 
(22/6/1938), ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ. 81 (γραµµατέως 1938). 
198 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.3/16/8/1920.  
199 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.4/11/1924, συνεδρ.12/10/1951 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 
συνεδρ. 11/24/10/1917.  
200 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.15/11/1934: Ο Παλαιολόγος Γεωργίου πρότεινε να 
χωριστούν η Ε΄ και η Στ΄ γυµνασίου σε δύο παράλληλα τµήµατα η κάθε µία, αλλά λόγω 
κόστους η διαίρεση δεν πραγµατοποιήθηκε.  
201 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ. 28/1/1931.  
202 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.19/5/1936, συνεδρ.1/7/1936 και συνεδρ.16/4/1937.  
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προβληµατισµό συνέβαλε ουσιαστικά η Εκπαιδευτική Εφορεία.203 Στόχος της ΕΚΑ 
παρέµενε οι όποιες αλλαγές στο πρόγραµµα του Γυµνασίου να µην επιφέρουν την 
άρση της αναγνώρισής του από το ελληνικό κράτος.204 Οι προτάσεις για την 
µεταρρύθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος συνεζητούντο στην Εφορεία των 
σχολείων και στην Επιτροπή της Κοινότητας, δίνοντας έµφαση στην προσαρµογή της 
στις ανάγκες του τόπου.205 Ακόµη, ζητείτο η γνώµη των διευθυντών –ειδικά για την 
βελτίωση του προγράµµατος σπουδών.206  

Σηµαντικός παράγοντας για την Κοινότητα απεδείχθησαν οι ετήσιες εκθέσεις 
των επιθεωρητών των αναγνωρισµένων σχολών αλλοδαπής. Οι επιθεωρητές 
επισκέπτονταν κάθε έτος τα σχολεία και υπέβαλλαν την έκθεση µε τις εντυπώσεις 
τους στο Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας.207  

Το θέµα της µεταρρύθµισης του γυµνασίου, στα πλαίσια του γενικότερου 
προβληµατισµού, εµφανίζεται εντονότερο µετά τον Β΄ παγκόσµιο πόλεµο.208 Η 

                                                      
203 Η Εκπαιδευτική Εφορεία δηµιοργήθηκε από την ΕΚΑ το 1927 (βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 
συνεδρ. 6/12/1927). Αποτελούνταν από τον προϊστάµενο της Εφορείας των σχολείων, δύο 
επιτρόπους της ΕΚΑ, τον γενικό διευθυντή των σχολείων και τους διευθυντές των 
κοινοτικών σχολείων. Στις συνεδριάσεις παρίστατο και ο γενικός γραµµατέας της ΕΚΑ. 
Σκοπός της Εφορείας η µελέτη του εκπαιδευτικού ζητήµατος και των κατευθύνσεων της 
παιδείας στα κοινοτικά σχολεία. Η Εφορεία των σχολείων ασχολείτο κυρίως µε διοικητικής 
φύσεως θέµατα.  
204 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΕ, συνεδρ.23/12/1927. Η αγωνία της Κοινότητας για το ενδεχόµενο 
άρσης της αναγνώρισης του σχολείου από την Ελλάδα είναι διάχυτη και σε άλλες 
περιπτώσεις (όπως θα φανεί στο κεφάλαιο περί των µαθηµάτων και των σχέσεών της µε την 
ελληνική πολιτεία). Πάντως, και η επίσηµη ελληνική πλευρά, µε την στάση της, ενίσχυε την 
κοινοτική ανασφάλεια και παρουσιαζόταν αδιάφορη στην ανάγκη των παροίκων να 
λαµβάνουν από τα σχολεία τους τα απαραίτητα εφόδια για να επιβιώσουν στην Αίγυπτο.  
205 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.9/4/1935. Η πρόταση είχε διατυπωθεί από την εκπαιδευτική 
εφορεία, στα πλαίσια ευρύτερης συζήτησης για το θέµα της παρεχόµενης παιδείας στα 
κοινοτικά σχολεία της Αλεξάνδρειας.  
206 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.21/11/1934. Τις περισσότερες φορές η άποψη των 
διευθυντών περιλαµβανόταν στις ετήσιες «εκθέσεις πεπραγµένων», όπως, για παράδειγµα, οι 
εκθέσεις που περιλαµβάνονται στον Φ∆Υ, Ν 44, 1943-1952, «Εκθέσεις πεπραγµένων 
καθηγητών» και αφορούν την περίοδο της αλλαγής και αναδιοργάνωσης του Αβερωφείου 
γυµνασίου. Επίσης, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Ν 13α, 1927-1934, «Εκθέσεις διευθυντών 
1927-1928 – 1933-1934», ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Ν 14, 1935-1936, «Εκπαιδευτικαί εκθέσεις 1935-
1936», ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Ν 15, 1936-1939, «Εκπαιδευτικαί εκθέσεις 1936-1937, 1937-1938 και 
1938-1939», ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Ν 34, 1939-1941, «Εκπαιδευτικαί εκθέσεις 1939-1940 και 1940-
1941», ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Ν 36, 1941, «Εκπαιδευτικαί εκθέσεις 1941-1942 – 1942-1943»  και 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Κ 489, 1943, «∆ιάφοροι εκπαιδευτικαί εκθέσεις».  
207 Βλ. ενδεικτικά- την Εκθεση του επιθεωρητή Παρασκευόπουλου για το 1939 και την 
θετική αντίδραση της ΕΚΑ (23/3/1940), ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΦΚΥ, Κ 303, 1938/1939, 
«Εγκύκλιοι Υπουργείου Παιδείας και Γενικού Επιθεωρητού Ανεγνωρισµένων Σχολείων 
Αλλοδαπής». Κάποιες φορές που η ΕΚΑ ένιωθε ότι η Εκθεση του Επιθεωρητή δεν 
αντικατόπτριζε την πραγµατικότητα αντιδρούσε µε αλληλογραφία της στο Υπουργείο 
Παιδείας, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 281, 1939, «Εκθεσις Γενικού Επιθεωρητού 
Ανεγνωρισµένων Σχολείων Αλλοδαπής περί των κοινοτικών σχολείων και απάντησις 
κοινότητος».  
208 Το 1932 ο καθηγητής του Αβερωφείου Μ.Χαβιαράς είχε προτείνει την ίδρυση πρακτικού 
Λυκείου, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Ν 13, 1933-1935, «Εκπαιδευτικαί εκθέσεις 1931-1932 και 
1934-1935». Η ίδια πρόταση διατυπωνόταν και στον τύπο της Αλεξανδρείας, πρβλ. 
Αιγυπτίας ∆άρβη, «Σχολικά ζητήµατα – Τα σχολεία της Μέσης Εκπαιδεύσεως», Παναιγύπτια, 
έτος 6, αριθµ.274 (16), 28/4/1934, σσ.12-13. Ακόµη, το 1940, προ της κηρύξεως του πολέµου 
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πρώτη αναφορά για την ανάγκη µελέτης του θέµατος της µελλοντικής κατεύθυνσης 
των Σχολείων και δη του Γυµνασίου, ειδικά µετά το πέρας του πολέµου, 
χρονολογείται από το 1944.209  Στον προβληµατισµό κυριαρχούσε η ανάγκη 
δηµιουργίας πρακτικής κατεύθυνσης στα πλαίσια της γυµνασιακής εκπαίδευσης.210 
Ταυτόχρονα, η ΕΚΑ είχε να αντικρούσει ορισµένες διατάξεις του Αναγκαστικού 
Νόµου 3317/1944, «Περί της εκπαιδεύσεως και των εκπαιδευτικών λειτουργών εν 
τοις ελληνικοίς σχολείοις της Αλλοδαπής», που θεωρούσε ότι δηµιουργούσαν 
πρόβληµα στα σχολεία της, σε µια εποχή έντονου προβληµατισµού για το µέλλον.211 

Η αρχή της µελέτης του χωρισµού του γυµνασίου Αρρένων σε δύο 
κατευθύνσης, µια κλασσική (κλασσικό τµήµα) και µια πρακτική (τµήµα θετικών 
επιστηµών ή πρακτικό λύκειο) έγινε το 1946.212 Στην κοινή µελέτη και συζήτηση 
έλαβαν µέρος οι παρεπιτροπές των εκπαιδευτικών και η Εφορεία των σχολείων. Η 
κατευθυντήριος γραµµή για το ζήτηµα αντλήθηκε από τις συζητήσεις και τα 

                                                                                                                                                        
στην Ελλάδα, η ΕΚΑ είχε δεχθεί πιέσεις, ώστε να υπάρξει διαχωρισµός των δύο τελευταίων 
τάξεων του εξαταξίου γυµνασίου παλαιού τύπου σε δύο παράλληλα τµήµατα, ένα κλασσικό, 
για όσους επέλεγαν να ακολουθήσουν θεωρητικές σπουδές και έναν µαθηµατικό (πρακτικό 
Λύκειο), για όσους επιθυµούσαν να στραφούν στις θετικές επιστήµες, βλ. επιστολή του 
προέδρου της ΕΚΑ (822/344, 30/4/1940) στον Γενικό Επιθεωρητή των αναγνωρισµένων 
σχολείων αλλοδαπής Θ. Παρασκευόπουλο, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.91 
(1940) και επιστολή του ιδίου (1367/555, 6/8/1940) προς τον γενικό Πρόξενο της Ελλάδος 
Κ.Βαλτή, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.91 (1940) για το συγκεκριµµένο θέµα.  
209 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.10/2/1944. Ο προβληµατισµός είχε σχέση µε το αν θα 
παρέµενε το γυµνάσιο κλασσικό µε λίγες ώρες ξένων γλωσσών ή αν θα ιδρύονταν πρακτικά 
Λύκεια και αν θα ιδρύονταν ξεχωριστές σχολές ξένων γλωσσών. Για τους προβληµατισµούς, 
τις απόψεις και τις τάσεις που επικρατούσαν στην Εφορεία των σχολείων το 1944, βλ. 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 507, 1944, «Περί των παρουσιαζοµένων δυσκολιών στο Αβερώφειο 
γυµνάσιο εκπληρώσεως του σκοπού του ως κλασσικού». Εκεί σώζεται η επιστολή του του 
προϊσταµένου της Εφορείας Νικολάου Βατιµπέλα (7/1/1944) προς τα µέλη της Εφορείας και 
τον πρόεδρο της ΕΚΑ Μιχαήλ Σαλβάγο. Τα ερωτήµατα που ο προϊστάµενος έθετε είχαν 
σχέση µε την µορφή που έπρεπε να λάβει το γυµνάσιο, το θέµα των ξένων γλωσσών και η 
εξέταση του ενδεχοµένου αύξησης των ετών διδασκαλίας. Οι Εφοροι στις απαντήσεις τους 
επέµεναν στην διατήρηση του κλασσικού γυµνασίου, στην αύξηση της διδασκαλίας των 
ξένων γλωσσών, αλλά χωρίς την επιβάρυνση του προγράµµατος του γυµνασίου, µε την 
ίδρυση ξεχωριστού τµήµατος ξένων γλωσσών, ενώ κάποιοι έθεταν και θέµα δηµιουργίας 
τµήµατος πρακτικής κατεύθυνσης στα πλαίσια του γυµνασίου. Μόνο ο γυµνασιάρχης 
Φτυαράς πρότεινε επιπλεόν την αύξηση των ετών φοίτησης στο γυµνάσιο κατά ένα.  
210 Το 1944 επεσκέφθη τα ελληνικά εκπαιδευτήρια της Αλεξάνδρειας ο καθηγητής του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών Απόστολος ∆ασκαλάκης, ως απεσταλµένος της ελληνικής 
κυβερνήσεως του Καϊρου. Σκοπός της αποστολής του τα εκπαιδευτικά ζητήµατα της 
παροικίας. Από την επίσκεψή του αποκόµισε την εντύπωση, ότι τα ζήτηµα αυτά 
εκπροσωπούσαν, εν τινι µέτρω, τα γενικότερα εκπαιδευτικά ζητήµατα του αιγυπτιώτη 
ελληνισµού. Χαρακτηρίζονταν µεγάλα, σηµαντικά και πολύπλοκα, µε πρώτο το ζήτηµα της 
κλασσικής και γενικά της ελληνικής εκπαιδεύσεως στα σχολεία ∆ηµοτικής και Μέσης 
Εκπαιδεύσεως, σε συσχετισµό «προς τας πρακτικάς ανάγκας των Ελληνοπαίδων της 
Αιγύπτου», βλ. «Εκθεσις Αποστόλου Β. ∆ασκαλάκη επί της αποστολής αυτού εις Αλεξάνδρειαν 
δια τα εκπαιδευτικά ζητήµατα προς τον κύριον πρόεδρον της Κυβερνήσεως»,  
ΑΥΕ/1944/Εκπαιδευτικά Αιγύπτου/41.1. 
211 Επιστολή-υπόµνηµα του προέδρου της ΕΚΑ Μ.Σαλβάγου (1629/799, 17/11/1944), προς 
τον υπουργό Παιδείας Παναγιώτη Χατζηπάνο, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.111 
(προέδρου 1944/1945).  
212 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.28/1/1946. Το θέµα συζητήθηκε σε τρείς συνεδρίες της 
Εφορείας των Σχολείων: 28/1/1946, 4/2/1946 και 13/2/1946.  
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υποµνήµατα των διευθυντών του 1945 και διατυπώθηκε στο σύγγραµµα του 
Νικολάου Βατιµπέλα “Το καθήκον του Αιγυπτιώτου Ελληνισµού και τα Σχολεία 
µας”.213  

∆ιάχυτη ήταν η άποψη περί διαχωρισµού του γυµνασίου σε κλασσικό και 
πρακτικό λύκειο. Για την µελέτη του θέµατος ορίστηκαν τρείς παρεπιτροπές: η πρώτη 
είχε αντικείµενο το πρόγραµµα του γυµνασίου, η δεύτερη το πρόγραµµα του 
πρακτικού λυκείου και η τρίτη το πρόγραµµα αναδιοργανώσεως της Σαλβαγείου 
Εµπορικής σχολής. Επίσης, συγκροτήθηκαν και άλλες τρείς παρεπιτροπές µε θέµα 
την βελτίωση της διδασκαλίας της γαλλικής, της αγγλικής και της αραβικής γλώσσας 
αντίστοιχα, στις οποίες συµµετείχαν οι αντίστοιχοι καθηγητές, µε τους επιθεωρητές.  

Τα συµπεράσµατα των παρεπιτροπών οδηγούσαν στην διατύπωση της άποψης 
του κλασσικό γυµνάσιο να διατηρήσει τον χαρακτήρα του στις τρείς πρώτες τάξεις 
Για την εγγραφή στην ∆΄ τάξη, είτε του κλασσικού, είτε του πρακτικού λυκείου, θα 
υπήρχαν αυστηρές εξετάσεις για την επιλογή των µαθητών. Ετσι, οι υποψήφιοι θα 
εξετάζονταν στα µαθήµατα και θα είχαν ενισχυµένα θέµατα, στα µαθήµατα της 
κατεύθυνσης που είχαν επιλέξει. ∆ηλαδή στα Αρχαία Ελληνικά και στα υπόλοιπα 
Φιλολογικά οι υποψήφιοι του κλασσικού γυµνασίου και στα Μαθηµατικά, στην 
Φυσική και στην Χηµεία οι υποψήφιοι του πρακτικού. Ετσι, άλλαζε άρδην το 
σύστηµα της εγγραφής και αντί των µη επαρκώς κατηρτισµένων µαθητών που 
εγγράφονταν πληρώνοντας, απλά, ακέραια ή ελαφρά µειωµένα δίδακτρα, 
προτιµούνταν οι καλώς κατηρτισµένοι µαθητές, µε τελικό σκοπό την ποιοτική 
αναβάθµιση των µαθητών του γυµνασίου. Εξάλλου, αυτή η αναβάθµιση ήταν 
µονόδροµος για να αποκτήσουν τα απολυτήρια των κοινοτικών σχολείων Μ.Ε. την 
ίδια βαρύτητα µε τα απολυτήρια των ευρωπαϊκών σχολείων της πόλης. Αυτό θα είχε 
ως αποτέλεσµα τη δυνατότητα των αποφοίτων να εγγράφονται και να 
παρακολουθούν µε ευκολία τα αιγυπτιακά και τα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια. Για να 
περιφρουρηθεί και εξασφαλισθεί η ακεραιότητα των απολυτηρίων εξετάσεων θα 
καλούνταν από την Αθήνα 1-2 πανεπιστηµιακοί για  να επιβλέπουν την διαδικασία. 
Αυτή η κίνηση θα αποτελούσε και τον σύνδεσµο µεταξύ των εν Αλεξανδρεία και των 
εν Ελλάδι σχολών και ορατό σηµείο εξάρτησης των κοινοτικών σχολών από το 
µητροπολιτικό κέντρο.214  

Στην επόµενη συνεδρίαση της Εφορείας215 συνεχίστηκε η συζήτηση για τον 
χωρισµό του Γυµνασίου, µε την παράθεση των  γνωµών των Εφόρων. Στην σκέψη 
των εφόρων, που έλαβαν τον λόγο, κυριαρχούσε η τάση η νέα διαίρεση να οµοιάζει 
µε τους τύπους των ξένων σχολείων, να λαµβάνει υπόψη την δυνατότητα συνέχισης 
σπουδών σε αιγυπτιακά πανεπιστήµια και οπωσδήποτε να εξυπηρετεί την επιθυµία 
των αλεξανδρινών να συνεχίσουν την ζωή τους στην Αίγυπτο. Η συµφωνία στην 
οποία κατέληξαν ήταν να χωριστεί το γυµνάσιο σε κλασσικό για τους επιθυµούντες 
να συνεχίσουν κλασσικές σπουδές και σε πρακτικό λύκειο, για όσους επιθυµούσαν να 
συνεχίσουν σπουδές στις θετικές επιστήµες. Ακόµη, καθιερώνονταν ως υποχρεωτικές 
δύο ξένες γλώσσες, από τις οποίες η µια ήταν τα αραβικά και η δεύτερη θα ήταν τα 
αγγλικά ή τα γαλλικά, ανάλογα µε την επιθυµία των µαθητών.  

                                                      
213 Νικολάου Βατιµπέλλα, «Το καθήκον του Αιγυπτιώτου Ελληνισµού και τα σχολεία µας», 
Αλεξάνδρεια 1945, σ.52, όπου, µεταξύ άλλων, προτείνεται η ίδρυση πρακτικού λυκείου στα 
πλαίσια του γυµνασίου. Το κείµενο σώζεται και στο ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ,  Φ∆Υ, Κ 582, 1945, «Το 
καθήκον του Αιγυπτιώτου Ελληνισµού και τα σχολεία µας».  
214 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, ό.π.  
215 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.4/2/1946.  
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Στην τρίτη και τελευταία συνεδρία,216 ακούστηκαν οι γνώµες των καθηγητών, 
αφού αναλύθηκαν οι λεπτοµέρειες του νέου προγράµµατος σπουδών. Οι καθηγητές 
επέµειναν στην ανάγκη ύπαρξης δύο κατευθύνσεων, µιας θεωρητικής και µιας 
θετικής, ενώ έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη ύπαρξης ενός αυστηρού αλλά 
δίκαιου συστήµατος για την επιλογή των µαθητών εκάστης κατεύθυνσης, µέσω 
αδιάβλητων εξετάσεων. Τέλος, ο έφορος Πόλυς Μοδινός πρότεινε το πρακτικό 
λύκειο (η θετική κατεύθυνση) να λάβει την ονοµασία τµήµα θετικών επιστηµών.  

Βάσει των πορισµάτων των παρεπιτροπών, των απόψεων των εφόρων και των 
εκπαιδευτικών, η Εφορεία των σχολείων έλαβε τις οριστικές αποφάσεις της. Ετσι, 
αποφασιζόταν  το Αβερώφειο γυµνάσιο, µετά την Γ΄ τάξη να χωριστεί σε δύο 
τµήµατα:  

 α) τριετές τµήµα κλασσικών σπουδών 
 β) τριετές τµήµα θετικών επιστηµών (Τ.Θ.Ε.) 

Στα δύο τµήµατα θα εγγράφονταν οι απόφοιτοι της Γ΄ γυµνασίου κατόπιν αυστηρών 
εισαγωγικών εξετάσεων.217 Το τµήµα θετικών επιστηµών θα λειτουργούσε για πρώτη 
φορά το επόµενο σχολικό έτος 1946-1947 και θα είχε µόνο την Α΄ τάξη, µε 30 
µαθητές. Προοδευτικά, τα επόµενα δύο έτη θα λειτουργούσαν οι υπόλοιπες δύο 
τάξεις. Το καθεστώς της Σαλβαγείου εµπορικής σχολής και το ενδεχόµενο ελεύθερης 
εγγραφής των αποφοίτων του δηµοτικού σχολείου στο γυµνάσιο θα συζητούνταν 
αργότερα.  
 Μετά την διαίρεση του γυµνασίου σ΄αυτές τις δύο κατευθύνσεις, η ΕΚΑ 
ασχολήθηκε µε το θέµα της ποιότητας των µαθητών που εισάγονταν218 από το 
δηµοτικό στο γυµνάσιο και µε την ανάγκη µεταρρύθµισης του προγράµµατος 
σπουδών στα δηµοτικά σχολεία. Είχε διαπιστωθεί έλλειµµα στις γνώσεις των 
αποφοίτων του δηµοτικού, που εµπόδιζε τους µαθητές να παρακολουθούν άνετα και 
παραγωγικά τα µαθήµατα της Α΄ γυµνασίου. Ετσι, αποφασίστηκε, µετά από εξέταση 
του θέµατος219 και ανταλλαγή απόψεων, η κατάργηση, µεν, των περιοριστικών όρων 
για την εισαγωγή στα σχολεία Μ.Ε., µε τον όρο, δε, ότι οι εξετάσεις και οι 
προβιβασµοί στις δύο ανώτερες τάξεις του δηµοτικού θα γίνονταν µε αυστηρότητα, 
ώστε οι απόφοιτοί του να είναι ικανοί για την συνέχιση των σπουδών στην Μ.Ε. 
Επίσης, οι απολυτήριες εξετάσεις των δηµοτικών να διενεργούνται από ειδική 
επιτροπή και η διόρθωση των γραπτών από διευθυντές ξένους προς την κάθεµιά 
σχολή.220 Λίγους µήνες µετά ελήφθη και συµπληρωµατική απόφαση, σύµφωνα µε 

                                                      
216 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.13/2/1946.  
217 Για το θέµα των εξετάσεων των αποφοίτων της Γ΄ Γυµνασίου που επιθυµούσαν συνέχιση 
σπουδών στο Κλασσικό τµήµα ή στο τµήµα θετικών επιστηµών υπήρξε και νέα απόφαση της 
Εφορείας των σχολείων, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.27/2/1946.  
218 Ο τρόπος εισαγωγής από το δηµοτικό στο γυµνάσιο προβληµάτιζε την ΕΚΑ. Η 
Εκπαιδευτική Εφορεία αποφάσισε ότι οι απόφοιτοι του δηµοτικού έπρεπε να υποστούν 
επιτυχείς εξετάσεις στα ελληνικά, στα µαθηµατικά και στα γαλλικά και οι κατάλληλοι να 
προχωρούν στην Μ.Ε., βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΕ 23/5/1928, 29/5/1928 και 2/6/1928, επίσης, 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.14/6/1929. Οι λεπτοµέρειες των εισιτηρίων για το Γυµνάσιο 
εξετάσεων καθορίστηκαν, επίσης, από την Εκπαιδευτική Εφορεία. Ετσι, ρυθµίστηκε ο τρόπος 
ορισµού των θεµάτων: υπεύθυνοι ήταν ο γενικός διευθυντής, µε τους αρµόδιους, για κάθε 
µάθηµα, καθηγητές, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΕ, συνεδρ.28/3/1929.   
219 Πάντως, το πρόβληµα της κατάρτισης των αποφοίτων των ∆ηµοτικών, ώστε να 
παρακολουθούν καλύτερα τα µαθήµατα της Α΄ Γυµνασίου και της ακύρωσης των 
περιοριστικών όρων εισδοχής στο Γυµνάσιο είχε εντοπιστεί και συζητηθεί και παλαιότερα, 
βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.14/6/1943.  
220 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.27/2/1946.  
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την οποία και η ύλη της Α΄ γυµνασίου έπρεπε να ταιριάζει µε αυτήν της 
Στ΄δηµοτικού.221 Ετσι, η προσπάθεια για οµαλή µετάβαση των µαθητών από την 
δηµοτική στην γυµνασιακή εκπαίδευση γινόταν και από τις βαθµίδες εκπαίδευσης. Το 
1949 επανεξετάστηκε η απόφαση των βαθµολογικών περιορισµών για την εγγραφή 
από το ∆ηµοτικό στην Α΄ Γυµνασίου και καθορίστηκε ως κατώτερος βαθµός το 12 
αντί του 13, ενώ τα δίδακτρα των απόρων που συγκέντρωναν µικρότερο βαθµό 
καθορίστηκαν στα 600 γρ.δ.222 Το 1954 η Εφορεία ζήτησε την κατάργηση των 
εισαγωγικών εξετάσεων από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο.223 Πάντως η ελληνική 
απόφαση ήταν να υφίστανται οι εισιτήριες εξετάσεις.224 

Μετά την έγκριση των µεταρρυθµίσεων από την Κοινοτική Επιτροπή, η 
Εφορεία των σχολείων συγκέντρωσε τις αποφάσεις για τις αλλαγές στην Μ.Ε. 
Επίσηµα ανακοινώθηκε ότι καταργούνται οι περιοριστικοί βαθµολογικοί όροι για την 
εισαγωγή των αποφοίτων του δηµοτικού στην Μ.Ε. υπό τον όρο εφαρµογής 
αυστηρής βαθµολογίας και αυστηρών εξετάσεων στην Ε΄ και Στ΄ τάξη του 
δηµοτικού. Ανακοινώθηκε ο διαχωρισµός του γυµνασίου στα δύο τµήµατα, µε την 
ίδρυση του τµήµατος θετικών επιστηµών225 και ανακοινώθηκαν οι αλλαγές στην 
Σαλβάγειο εµπορική σχολή, που συνίσταντο στην δηµιουργία δύο κύκλων τριετών 
σπουδών, ο πρώτος αυτοτελής και ο δεύτερος, διαδεχόµενος τον πρώτο, για 
εµπορικές σπουδές Μ.Ε. Ακόµη, ανακοινώθηκε η καθιέρωση αυστηρών εξετάσεων 
για την εγγραφή στην ∆΄ κλασσικού γυµνασίου ή στην Α΄ του τµήµατος θετικών 
επιστηµών ή στην Α΄ του δεύτερου κύκλου εµπορικών σπουδών της Σαλβαγείου.226  

Με την λειτουργία της Α΄τάξης του νέου τµήµατος ανακοινώθηκε από τον 
γυµνασιαρχεύοντα Μιχαήλ Χαβιαρά, ότι σύµφωνα µε το άρθρο 15 του νόµου 5341 το 
απολυτήριο του πρακτικού λυκείου παρέχει το δικαίωµα εγγραφής σε όλες τις σχολές 
των πανεπιστηµίων.227  

Κατά αυτό το πρώτο έτος λειτουργίας ενεγράφησαν 15 µαθητές. Ειδικότερα, 
σύµφωνα µε την στατιστική των εισιτηρίων εξετάσεων, από τους 25 
ενδιαφερόµενους, ο ένας αποσύρθηκε, οι 12 έλαβαν βαθµούς από 20-11,2 και 
εγγράφηκαν και δώδεκα έλαβαν βαθµό µικρότερο του 11 και απορρίφθηκαν. Στους 
12 εγγραφέντες προσετέθησαν και 3 µαθητές της Ε΄ γυµνασίου που επιθυµούσαν να 
παρακολουθήσουν το νέο τµήµα, χάνοντας ένα έτος.228 Το επόµενο έτος ο 
                                                      
221 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.26/9/1946.  
222 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.13/5/1949.  
223 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.9/7/1954.  
224 Αυτό οριζόταν µε το Βασιλικό ∆ιάταγµα 9/11-5-1950, όπου στο άρθρο 51 αναφερόταν ότι 
οι απόφοιτοι της Στ΄ δηµοτικού (όπως ίσχυε και στην Αλεξάνδρεια) εγγράφονταν στην Γ΄ 
τάξη οκταταξίου γυµνασίου (Α΄ τάξη εξαταξίου στη Αλεξάνδρεια), βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, 
Κ 870, 1953, «Εισιτήριοι εξετάσεις αποφοίτων ∆ηµοτικών σχολείων προ της εγγραφής των εις 
την Μέσην Εκπαίδευσιν».  
225 Το νέο τµήµα αναγνωρίστηκε ως ισότιµο µε τα ελλαδικά «πρακτικά Λύκεια», µε Βασιλικό 
∆ιάταγµα (2993, της 15/1/1947), ΑΥΕ, φακ. 10,  1947, «Αίγυπτος».  
226 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.13/3/1946.  
227 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.26/9/1946. Είχε προηγηθεί ερώτηση της ΕΚΑ (19/8/1946) 
προς τον γενικό διευθυντή του υπουργείου παιδείας για την δυνατότητα εγγραφής των 
αποφοίτων σε ελληνικές πανεπιστηµιακές σχολές θετικών επιστηµών, επιστηµών υγείας και 
στα πολυτεχνεία, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.122 (1946). Η ΕΚΑ έδειξε 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την δυνατότητα εγγραφής των αποφοίτων στις ιατρικές σχολές, 
αφού στο εξωτερικό σπούδαζαν ιατρική και οι απόφοιτοι των κλασσικών γυµνασίων, 
επιστολή του γραµµατέα της ΕΚΑ προς τον γυµνασιαρχεύοντα του Αβερωφείου Μ.Χαβιαρά, 
15/8/1946, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.123 (1946).  
228 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.4/10/1946.  
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γυµνασιαρχεύων Χαβιαράς πρότεινε να εγγράφονται στο τµήµα θετικών επιστηµών 
όσοι πέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις βαθµό άνω του 10 και όχι του 13 όπως 
ίσχυε. Το µέτρο αυτό να ίσχυε, αν οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι των 30.229 Το 
επόµενο έτος µεταρρυθµίστηκε εκ νέου ο τρόπος εισαγωγής στο τµήµα θετικών 
επιστηµών. Τον νέο τρόπο εισαγωγής εισηγήθηκε ο σύλλογος των καθηγητών του 
Αβερωφείου γυµνασίου και πρόβλεπε την εξέταση των ενδιαφεροµένων για εγγραφή 
στο τµήµα στα µαθηµατικά της Γ΄ Γυµνασίου, µετά την ανακοίνωση των 
αποτελεσµάτων των εξετάσεων του Ιουνίου. Σε περίπτωση που κάποιος µαθητής 
ήταν µεταξεταστέος σε άλλα µαθήµατα, πλην των µαθηµατικών, µπορούσε να 
εγγραφή στο τµήµα µετά την επιτυχή εξέτασή του τον Σεπτέµβριο.230 Το 1949 ο 
ανώτατος αριθµός εγγραφοµένων στο τµήµα θετικών επιστηµών ορίστηκε στους 30 
µαθητές.231 Πάντως, τα θετικά αποτελέσµατα δεν άργησαν να φανούν, αφού οι 
απόφοιτοι του τµήµατος εγγράφονταν στο αιγυπτιακό πολυτεχνείο και η πρόοδός 
τους ήταν ικανοποιητική. Μάλιστα, ο πρόεδρος της ΕΚΑ ζήτησε από τον διευθυντή 
σπουδών Καρακώστα να διοργανώσει φροντιστήρια µαθηµατικών για την ενίσχυση 
των φοιτητών.232 

Οι αλλαγές στο σύστηµα των εγγραφών συνεχίστηκαν και την δεκαετία του 
΄50, εντασσόµενες στην προσπάθεια της Εφορείας να βελτιώσει το επίπεδο των 
µαθητών και, κατ΄επέκταση, να αναβαθµίσει το τµήµα. Το 1951 εγκρίθηκε η αλλαγή 
στις εισαγωγικές εξετάσεις του τµήµατος θετικών επιστηµών, µε την χορήγηση του 
δικαιώµατος εγγραφής στο τµήµα των µεταξεταστέων στα µαθηµατικά, που 
επιτυγχάνουν στις εξετάσεις του Σεπτεµβρίου. Ακόµη, ζητήθηκε να υπάρξει 
συστηµατική προβολή του τµήµατος µέσω του τύπου.233 Το 1955 τα µαθηµατικά 
απέκτησαν ειδική βαρύτητα για την εγγραφή στο τµήµα θετικών επιστηµών. 
Εγκρίθηκε πρόταση του γυµνασιαρχεύοντος Χατζηανέστη, να µην εγγράφονται στην 
Α΄ τάξη του τµήµατος οι προβιβαζόµενοι από την β΄ γυµνασίου µε βαθµό µικρότερο 
του 12 ή οι µεταξεταστέοι. Αυτοί οι µαθητές µπορούσαν στο τέλος της Γ΄ γυµνασίου 
να υποβληθούν σε εξετάσεις µαθηµατικών (ύλη της Α΄ του τµήµατος θετικών 
επιστηµών) και σε περίπτωση επιτυχίας να µεταγράφονταν στην Β΄ τάξη του 
τµήµατος.234 Επίσης, αποφασίστηκε η ίδια κατηγορία µαθητών να µην έχει το 
δικαίωµα της δωρεάν εγγραφής. Οι γονείς που, παρόλα αυτά, επιθυµούσαν να 
στείλουν τα παιδιά τους στο τµήµα όφειλαν να καταβάλουν ακέραια τα δίδακτρα. 
Ακόµη, επιτρεπόταν να εγγράφεται ένας απόφοιτος της Γ΄ γυµνασίου στην Β΄ τάξη 
του τµήµατος κατόπιν εξετάσεων, όπως συνέβαινε και στην Ελλάδα.235  

Ασφαλώς, παρουσιάστηκαν προβλήµατα σχετικά µε το τµήµα, προερχόµενα 
εξ Ελλάδος. Ειδικότερα, ο αντιπρόεδρος της ΕΚΑ Νικολάου ανέφερε ότι η 
εξεταστική επιτροπή για τις εξετάσεις των αποφοίτων δεν έλαβε υπ΄όψιν το τµήµα 
θετικών επιστηµών, παρόλο που ιδρύθηκε για την διευκόλυνση των αποφοίτων να 
εγγραφούν στο Φαρούκειο πανεπιστήµιο και ήδη οι αποφοιτοί του γίνονται δεκτοί 
στο εν λόγω πανεπιστήµιο, αν και τα προβλήµατα µε τους Αιγυπτίους είχαν κάνει την 

                                                      
229 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.17/6/1947.  
230 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.26/4/1948.  
231 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.6/10/1949.  
232 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.31/3/1951.  
233 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.12/10/1951.  
234 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.21/6/1955. Οι προτάσεις Χατζηανέστη περιέχονται σε 
επιστολή που απέστειλε στον προϊστάµενο της Εφορείας των σχολείων Νικόλαο Σακελλάριο 
(28/5/1955), βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Ν 55, 1945 και εξής, «∆ιαχωρισµός γυµνασίου 
αρρένων και αναγνώρισις τµήµατος θετικών επιστηµών».  
235 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.13/7/1955.  
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εµφάνισή τους.236 Το ελληνικό κράτος συνέχιζε να έχει κάποιες ενστάσεις για το 
τµήµα ένα χρόνο αργότερα, µε την εξ Ελλάδος εξεταστική επιτροπή να κάνει 
υποδείξεις σχετικά µε το τµήµα θετικών επιστηµών. Πάντως, οι απόφοιτοι του 
φοιτούσαν κανονικά στο Φαρούκειο πανεπιστήµιο Αλεξανδρείας και διακρίνονται 
κατά τις σπουδές τους.237  

Από της ιδρύσεως του τµήµατος θετικών επιστηµών ετέθη το θέµα της 
διεύθυνσής του. Πρέπει να διευκρινιστεί, ότι το τµήµα δεν αποκόπηκε ουδέποτε από 
το Αβερώφειο γυµνάσιο, αλλά αποτέλεσε αναπόσπαστο τµήµα του, προσφέροντας 
στους µαθητές την µια από τις δύο κατευθύνσεις σπουδών του γυµνασίου: την 
πρακτική ή των θετικών επιστηµών, όπως ονοµάστηκε. Απλά, κάποια στιγµή, 
τοποθετήθηκε υπεύθυνος του τµήµατος, όχι ως ένδειξη διοικητικής ανεξαρτησίας, 
αλλά για τον καλύτερο συντονισµό των θεµάτων του τµήµατος και, ιδιαίτερα, του 
προγράµµατος σπουδών του.  

Για πρώτη φορά γίνεται λόγος για υπέυθυνο του τµήµατος τον Οκτώβριο του 
1946, δηλαδή, στις αρχές του πρώτου έτους λειτουργίας του, όταν προέκυψε 
διαφωνία µεταξύ Μαθηµατικών και Φυσικών για το αν θα υπάρξει υπεύθυνος 
καθηγητής για την Α΄ τάξη. Η Εφορεία των σχολείων έκρινε πως δεν χρειαζόταν, 
αλλά την ευθύνη διατηρούσε ο γυµνασιάρχης του Αβερωφείου, όπου υπαγόταν το 
τµήµα. Ακόµη, µε την ευκαιρία αποφασίστηκε ποιος Μαθηµατικός, Φυσικός και 
Φιλόλογος θα διδάξουν στην Α΄τάξη. Οι υπόλοιποι καθηγητές θα δίδασκαν την 
επόµενη χρονιά στην Β΄ τάξη. 238 

Το επόµενο έτος αποφασίστηκε η θέσπιση προϊσταµένου του τµήµατος 
θετικών επιστηµών. Τα καθήκοντα του, µε απόφαση της Εφορείας, καθορίστηκαν ως 
εξής: α) Ο προϊστάµενος έχει την εποπτεία των τάξεων, την παρακολούθηση των 
παραδόσεων των καθηγητών, χωρίς αυτό να µειώνει τα δικαιώµατα εποπτείας, 
παρακολουθήσεως και υποδείξεων του γυµνασιάρχου. β) Υποβάλλει εκθέσεις και 
παρατηρήσεις για όλα τα ζητήµατα του τµήµατος στην Εφορεία των σχολείων, δια 
του γυµνασιάρχου. γ) Καλείται στις συνεδριάσεις της Εφορείας όταν συζητείται θέµα 
του τµήµατος. δ) Υπογράφει τους ελέγχους µαζί µε τον γυµνασιάρχη & ε) Εχει 
καθήκοντα εισηγητού στις συνεδριάσεις του συλλόγου καθηγητών του τµήµατος, που 
γίνονται µε την παρουσία του γυµνασιάρχου.239  
 Παρόλη την προσπάθεια της Εφορείας να τακτοποιήσει το ζήτηµα των 
αρµοδιοτήτων, µε την πάροδο του χρόνου προέκυψαν προβλήµατα στις σχέσεις 
γυµνασιάρχου και διευθυντή σπουδών του τµήµατος και ειδικότερα στις σχέσεις  του 
Καρακώστα, ως ∆ιευθυντή Σπουδών του Τ.Θ.Ε. και του γυµνασιάρχου Χατζηανέστη. 
Ο Καρακώστας υποστήριζε ότι ανέλαβε διευθυντής σπουδών στο τµήµα, αλλά 
ουσιαστικά ασκούσε καθήκοντα ανεξάρτητου διευθυντή και ο γυµνασιάρχης µόνο 
τυπικά αποτελούσε τον διευθυντή του τµήµατος. Ο Χατζηανέστης, από την πλευρά, 
του υποστήριξε ότι ο Καρακώστας παρέµενε διευθυντής σπουδών και µόνον και ότι 
το πρόβληµα δηµιουργήθηκε από την πρωτοβουλία του µακαρίτη γυµνασιάρχη 
Χαβιαρά να δώσει µεγαλύτερη πρωτοβουλία κινήσεων στον Καρακώστα. Εξάλλου, 
ουδέποτε το τµήµα διαχωρίστηκε από το Αβερώφειο. Η Εφορεία προσπάθησε και 
πέτυχε να λυθεί η παρεξήγηση, χωρίς, όµως, να λήξει το θέµα.240  

Ενάµισυ έτος αργότερα η Εφορεία ξεκαθάρισε ότι  σε κανένα γυµνάσιο, που 
υφίσταται κλασσικό τµήµα και θετικών επιστηµών, δεν έχει επέλθει διαχωρισµός των 
                                                      
236 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.24/11/1949.  
237 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.29/12/1950.  
238 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.22/10/1946.  
239 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/12/1947.  
240 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.17/1/1955.  
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δύο τµηµάτων. Επειδή κάτι τέτοιο δεν συνέφερε και οικονοµικά την ΕΚΑ, 
αποφασίζεται, όπως µε παρέµβαση του επιθεωρητή των αναγνωρισµένων σχολών 
αλλοδαπής Ατσαβέ, ρυθµιστούν οι αρµοδιότητες εκάστου διευθυντού και 
τακτοποιηθούν οι µεταξύ τους σχέσεις.241  

Σηµαντικό θέµα της εξέλιξης του τµήµατος θετικών σπουδών του 
Αβερωφείου γυµνασίου ήταν αυτό της εγραφής και φοίτησης θηλέων στις τάξεις του. 
Η αρχική απόφαση της Εφορείας, που φανερώνει και την πρόθεση της ΕΚΑ επί του 
ζητήµατος, ήταν να εγγράφονται τα κορίτσια στο τµήµα µε τους ίδιους όρους µε τα 
αγόρια.242 Όµως, στην συγκεκριµµένη περίπτωση η πρόθεση της ΕΚΑ δεν έγινε 
πράξη, λόγω του αιγυπτιακού νόµου 38 του 1948, που απαγόρευε την µικτή φοίτηση 
σε όλα τα σχολεία, ανεξαρτήτως εθνικότητας, πλην των νηπιαγωγείων. Εξάλλου, 
όπως δήλωσαν ο γυµνασιάρχης Κωνσταντίνος Φτυαράς και η διευθύντρια του 
Αβερωφειου γυµνασίου θηλέων Αλκµήνη Πετρώνδα, µόνο δύο κορίτσια εκδήλωσαν 
την επιθυµία να εγγραφούν στο νέο τµήµα. Αυτό διευκόλυνε την Εφορεία να 
ακυρώσει την απόφασή της για συµφοίτηση στο νέο τµήµα, έως ότου αυτό 
συµπληρωθεί µε την τρίτη τάξη.243  

Η Εφορεία των σχολείων επέδειξε µέριµνα και για το πρόγραµµα σπουδών 
του τµήµατος. Αρχικά υπήρχε συνδιδασκαλία των µαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης του 
τµήµατος µε την ∆΄ και Ε΄ τάξη του κλασσικού γυµνασίου, αλλά η απόφαση ίσχυσε 
για ένα έτος και κατόπιν άλλαξε, µε πρόταση του Χαβιαρά.244 Επίσης, η Εφορεία 
επιθυµούσε το πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος να είναι όµοιο µε αυτό των 
αντίστοιχων τµηµάτων των ξένων σχολείων της πόλης. Ετσι, συγκροτήθηκε επιτροπή 
(Α.Φιλίππου, επίτροπος, Α.Βατίδης, Μ.Χαβιαράς και Ιω.Ατσάλης, καθηγητές και 
Ιω.Μαρσέλλος, φοιτητής) που επισκέφθηκε το Victoria College, το Γαλλικό Λύκειο 
και τα Αραβικά γυµνάσια για να γράψει και να συγκρίνει το πρόγραµµα των 
αντίστοιχων τµηµάτων θετικών επιστηµών µε εκείνο του Αβερωφείου. Ακολούθως, 
αποφασίστηκαν οι αναγκαίες αλλαγές στο τµήµα.245  

Κατόπιν όλων των προσπαθειών, εγκρίθηκε246 το νέο ανανεωµένο πρόγραµµα 
του τµήµατος θετικών επιστηµών. Οι τρείς τάξεις είχαν 41 ώρες διδασκαλίας 
εβδοµαδιαίως και 15 µαθήµατα εκάστη. Τα κορίτσια µπορούσαν να εγγράφονται 
σ΄αυτό και για τον σκοπό αυτό αποφασίστηκε η σύνταξη εγκυκλίου από τον 
γυµνασιάρχη, τον προϊστάµενο και τους καθηγητές του τµήµατος προς τους γονείς, 
που θα αποστέλλεται κάθε χρόνο προ των εγγραφών, για την ενηµέρωση τους 
σχετικά µε το τµήµα και τις δυνατότητες του.247  
 Από τα τέλη της δεκαετίας του ́ 40 το γυµνάσιο συνέχισε την δράση του, 
προσφέροντας δύο κατευθύσεις µετά την Γ΄ γυµνασίου. Βεβαίως, τα προβλήµατα δεν 
έλειπαν, όπως και οι παρατηρήσεις από ελλαδικής πλευράς για την βελτίωση της 

                                                      
241 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.15/5/1956. Μεταξύ των αρµοδιοτήτων του διευθυντή 
σπουδών του τµήµατος θετικών επιστηµών ήταν και η υποβολή εκθέσεων για την πορεία του 
τµήµατος, πρβλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 993, 1955-1958, «Εκθεσις κ.Καρακώστα».  
242 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/12/1947.  
243 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.21/5/1948.  
244 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.28/8/1947.  
245 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδ.12/11/1947.  
246 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.9/1/1948. Για την σύνταξή του συνεκλήθη σύσκεψη ειδική 
παρεπιτροπής, αποτελούµενη από Εφόρους, από διευθυντές των σχολείων, βλ. «πρόσκληση 
σε σύσκεψη», 18/12/1947, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.130 (γραµµατέως 
1947/1948). Για το θέµα του προγράµµατος, ό.π., τ.133 (γραµµατέως 1948).  
247 Βλ. επιστολή του γραµµατέα της ΕΚΑ προς τον γυµνασιάρχη Κ.Φτυαρά (28/1/1948), 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.132 (γραµµατέως 1948).  
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παρεχόµενης παιδείας του. Παράδειγµα, η έκθεση του επιθεωρητή των 
αναγνωρισµένων σχολών αλλοδαπής Ατσαβέ του 1953, που περιλάµβανε είτε 
προτάσεις που ήδη εφαρµόζονταν (διδασκαλία αρχαίων ελληνικών στο τµήµα 
θετικών επιστηµών, προσαρµογή προγγράµµατος στις τοπικές συνθήκες ζωής και 
εντατική διδασκαλία των ξένων γλωσσών), είτε ανέφικτες (τριετή προγυµνάσια), είτε 
αντίθετες στα παροικιακά συµφέροντα (κατάργηση γυµνασίων εσωτερικού).248  

Πάντως, ανακοινώθηκε η αναγνώριση των αποφοίτων των σχολείων Μ.Ε., 
που υπέστησαν επιτυχώς απολυτήριες εξετάσεις ενώπιον ειδικής εξεταστικής 
επιτροπής εξ Ελλάδος, ως ισότιµων µε τους κατόχους γαλλικού Μπακαλορεά ή 
αγγλικού Ματρικουλέϊσιον. Οι απόφοιτοι έως το έτος 1955/1956 που θα εγγράφονταν 
στο αιγυπτιακό πανέπιστήµιο, µπορούσαν να υποστούν εξετάσεις για την αραβική 
γλώσσα κατά την διάρκεια των σπουδών τους. Από το έτος 1956-1957 οι απόφοιτοι 
όφειλαν προ της εγγραφής τους να υποστούν επιτυχώς τις εξετάσεις της αραβικής (2ο 
µέρος σπουδών της Μ.Ε.).249  
 Η συζήτηση για την εκπαιδευτική πολιτική που έπρεπε να ακολουθήσει η 
ΕΚΑ συνεχίστηκε και τα επόµενα έτη. Τα δεδοµένα της εποχής, είτε επρόκειτο για 
την Αίγυπτο, είτε για άλλο µέρος του κόσµου, ωθούσαν την παροικία να ακολουθήσει 
νέα γραµµή για την κατεύθυνση της εκπαίδευσης των ελληνοπαίδων. Κρινόταν 
απαραίτητο250 η εκπαίδευση να δηµιουργεί επαγγελµατικές δυνατότητες για τους 
αποφοίτους, οπότε συνίστατο η αύξηση της αναλογίας των µαθητών προς την τεχνική 
εκπαίδευση. Γι΄αυτό έπρεπε να καταβληθούν προσπάθειες για την αύξηση των 
µαθητών στο τµήµα θετικών επιστηµών και την στροφή των µαθητριών Μ.Ε. προς τις 
θετικές επιστήµες, την στιγµή, µάλιστα, που η Μ.Ε. θηλέων κρινόταν απαρχαιωµένη.  

Για τις κλασσικές σπουδές προτάθηκε, για λόγους οικονοµίας, η µετατροπή 
του γυµνασίου σε µικτό, µε ίση αναλογία αγοριών-κοριτσιών στην τάξη. Είναι η 
πρώτη αναφορά στην ανάγκη ύπαρξης µικτού σχολείου. Στην συζήτηση που 
ακολούθησε, οι Εφοροι εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους για την πρόταση στροφής 
της πλειοψηφίας των κοριτσιών στις θετικές επιστήµες και για την διαφαινόµενη 
συρρίκνωση της κλασσικής εκπαίδευσης. Συµφωνούσαν µε την ενίσχυση των 
πρακτικών σπουδών, αλλά όχι µε την θυσία της κλασσικής εκπαίδευσης για την 
επίτευξη του στόχου.  

Για τις τεχνικές σπουδές η ΕΚΑ είχε τρείς δυνατότητες: την ίδρυση ηµερήσιας 
τεχνικής σχολής, την αποστολή των ενδιαφερόµενων µαθητών στις επαγγελµατικές 
σχολές της ελληνικής κοινότητος Καϊρου, ή την αύξηση των υποτρόφων της 
Κοινότητας στην ιταλική τεχνική σχολή «Ντον Μπόσκο» της Αλεξάνδρειας. Η ίδρυση 
κοινοτικής τεχνικής σχολής µέχρι τον Οκτώβριο ήταν εγχείρηµα µάλλον ακατόρθωτο 
για τις δυνατότητες της ΕΚΑ. Ακόµη, η αποστολή µικρών µαθητών (12-14 ετών) στο 
Κάϊρο, µακριά από τις οικογένειές τους ήταν ακόµη δυσκολότερο εγχείρηµα. Οπότε 
κρινόταν ως κατάλληλη η τρίτη λύση, της αύξησης των υποτρόφων στην σχολή 
«Ντον Μπόσκο». Η Κοινότητα θα ζητούσε από την διεύθυνση της σχολής την 
µείωση των διδάκτρων, την χορήγηση υποτροφιών στους Ελληνες µαθητές, την 
έρευνα της αγοράς εργασίας εκ µέρους της σχολής για την ενίσχυση των 
προσπαθειών των αποφοίτων στην επαγγελµατική τους αποκατάσταση και την 
αποστολή Ελληνα κοινοτικού καθηγητή για την διδασκαλία, επί δίωρο εβδοµαδιαίως, 
των ελληνικών και της ιστορίας.251  
                                                      
248 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.21/5/1953.  
249 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.19/6/1953.  
250 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/7/1957.  
251 Αξίζει να σηµειωθεί, ότι στα απαραίτητα για τους µαθητές ελληνικά µαθήµατα δεν 
συµπεριλήφθηκαν τα θρησκευτικά. Βεβαίως, δεν γνωρίζουµε, αν τα θρησκευτικά 
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Το 1955 υπήρξε µια ενδιαφέρουσα εξέλιξη στην πορεία του γυµνασίου και 
γενικά της Μ.Ε. Κατετέθη πρόταση, εκ µέρους κοινοτικών επιτρόπων, λειτουργίας ως 
κοινών των δύο πρώτων τάξεων Μ.Ε. (γυµνασίου και Σαλβαγείου). Ως αιτία 
παρουσιάστηκε η ωφέλεια που θα προέκυπτε για τους µαθητές της Σαλβαγείου, που 
γενικά υστερούσαν στο µάθηµα των ελληνικών.252 Η πρόταση κατετέθη για έγκριση 
στο υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος, όµως, η λήψη απόφασης καθυστέρησε 
αρκετά.253  
 Η τελική απόφαση για την κοινή φοίτηση ελήφθη 7 µήνες αργότερα -η 
πρόταση έγινε δεκτή από την Αθήνα. Στο αιτιολογικό της παρουσιάζεται ως 
συµφέρουσα για την ΕΚΑ, αφού ωφελούσε τον κοινοτικό προϋπολογισµό, λόγω 
µείωσης των τµηµάτων, ενίσχυε την εκµάθηση των ελληνικών και των µαθηµατικών 
των µαθητών της Σαλβαγείου και βοηθούσε στον καλύτερο προσανατολισµό των 
µαθητών, αφού µετά το πέρας της Β΄ γυµνασίου ήταν σε θέση να επιλέξουν, 
ενσυνείδητα, µεταξύ κλασσικού, τµήµατος θετικών επιστηµών και εµπορικού 
(Σαλβάγειος).254  
 Πάντως η συζήτηση για το µέτρο συνεχίστηκε, αφού µετά την εφαρµογή του 
για ένα έτος προέκυψαν προβλήµατα. Σταθερά υπέρ του µέτρου επεµεναν η Εφορεία 
και οι διευθυντές.255 Λίγο αργότερα, ύστερα από συζήτηση µε τον επιθεωρητή των 
αναγνωρισµένων σχολών αλλοδαπής Ατσαβέ, συµφωνήθηκε οι µαθητές των 2 
πρώτων τάξεων της Μ.Ε. να συνεχίσουν να φοιτούν σε κοινή τάξη και από το 3ο έτος 
να χωριστούν σε κλασσικό, τµήµα θετικών επιστηµών, εµπορικό και τεχνικό.256  
 Ένα έτος αργότερα, σύµφωνα µε έκθεση του διευθυντή της Σαλβαγείου 
Συµεωνίδη, το σύστηµα των κοινών τάξεων, µετά από ένα έτος λειτουργίας, 
παρουσίαζε πολλά µειονεκτήµατα. Ειδικότερα, αντί να εισαχθεί πρόγραµµα γενικού 
προπαρασκευαστικού κύκλου, εφαρµόστηκε το αµιγές του κλασσικού γυµνασίου, µε 
αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί µείζον πρόβληµα µε τους µαθητές της Α΄ τάξης, που 
άλλοτε στρέφονταν στην Σαλβάγειο. Η αναλογία των απορριφθέντων ήταν 
µεγαλύτερη από όση σηµειωνόταν στην Σαλβάγειο. Εξάλλου οι απορριφθέντες δεν 
είχαν πια την δυνατότητα να στραφούν στην Σαλβάγειο, λόγω των κοινών τάξεων, 
όπως και οι µη επιτυγχάνοντες εγγραφή στο γυµνάσιο, προερχόµενοι από ιδωτικά 
δηµοτικά ή λύκεια, που άλλοτε στρέφονταν στην Σαλβάγειο. Ακόµη, οι 
απορριφθέντες εκείνης της χρονιάς της Β΄ Σαλβαγείου δεν µπορούσαν να 
παρακολουθήσουν εκ νέου την ίδια τάξη, αφού µε το νέο σύστηµα δεν θα 
λειτουργούσε ειδικά Β΄ Σαλβαγείου. Γι΄αυτούς τους λόγους ο Συµεωνίδης ζητούσε 
την επαναφορά του παλαιού καθεστώτος. Ο γυµνασιαρχεύων του Αβερωφείου 
Χατζαντώνης αντέδρασε στην παραπάνω πρόταση και µε την σειρά του εξήγησε τους 
λόγους που οδήγησαν στην λήψη της απόφασης, µετά από µακροχρόνια σκέψη και 
µελέτη και µε δεδοµένο ότι οι απόφοιτοι του δηµοτικού δεν είναι σε θέση να 

                                                                                                                                                        
διδάσκονταν στους ξένους µαθητές της σχολής. Πάντως, η παρουσία Ελλήνων µαθητών σε 
ιταλική σχολή εγκυµονούσε κινδύνους για το ορθόδοξο φρόνηµά τους και, ίσως, η ΕΚΑ να 
µεριµνούσε για το θέµα. Τον κίνδυνο για τον «εθνισµό» των παιδιών επισήµανε ο 
αντιπρόεδρος της Εφορείας Κ.Σαλβάγος, επειδή, µετά από 5ετή φοίτηση, οι µαθητές 
συνέχιζαν τις σπουδές τους στην Ιταλία. Ο ίδιος πρότεινε την ίδρυση ενός οικοτροφείου στο 
Κάϊρο για την διαµονή των αλεξανδρινών µαθητών, που θα φοιτούσαν στις εκεί ελληνικές 
επαγγελµατικές σχολές.  
252 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.8/4/1955.  
253 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.13/7/1955.  
254 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.13/12/1955.  
255 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.10/12/1956.  
256 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/6/1957.  
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αποφασίσουν για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν. Παρόλα αυτά αναγνώρισε 
ότι η Α΄ γυµνασίου παρουσίασε µεγάλη κόπωση και η όλη πορεία της ήταν 
αποκαρδιωτική. Ωστόσο, επέµεινε στην αναγκαιότητα του συστήµατος.257 Μάλιστα, 
σε έκθεση του για τα αποτελέσµατα της Α΄ Γυµνασίου των τελευταίων 15 ετών σε 
σχέση µε τα αποτελέσµατα της αυτής τάξης το περασµένο έτος, θεωρούσε ιδεώδη 
λύση την διαίρεση της Σαλβαγείου εµπορικής σχολής σε δύο αυτοτελείς και πλήρεις 
κύκλους σπουδών, µε τον όρο να µάθουν οι µαθητές της να χειρίζονται πληρέστερα 
τον γραπτό ελληνικό λόγο.258  
 Συµπερασµατικά τα σηµαντικότερα προβλήµατα που δηµιουργούνταν µε τις 
κοινές τάξεις και έπρεπε να λυθούν ήταν η κατάργηση της εναλλακτικής λύσης για 
τους απορριπτόµενους των εισαγωγικών για το γυµνάσιο, που στρέφονταν στην 
Σαλβάγειο, η έλλειψη της δυνατότητας των απορριµένων της Α΄ γυµνασίου να 
εγγραφούν στην Α΄ Σαλβαγείου και της Β΄ γυµνασίου στην Β΄ Σαλβαγείου και το 
µέλλον των απορριπτοµένων του 1958 της Β΄ Σαλβαγείου, που δεν θα λειτουργούσε 
εκ νέου.259  
 Σηµαντικός σταθµός στην ιστορία του γυµνασίου είναι η µικτή φοίτηση 
αρρένων-θηλέων. Τα σχολεία της ΕΚΑ από της ιδρύσεώς τους λειτουργούσαν µε 
ξεχωριστά τµήµατα αρρένων-θηλέων και στις δύο βαθµίδες τους. Το θέµα της κοινής 
φοίτησης ετέθη για πρώτη φορά σε καθαρά πρακτικό επίπεδο, µε την ανακοίνωση της 
απόφασης της Εφορείας των σχολείων και της Κοινοτικής Επιτροπής να δοθεί η 
δυνατότητα, για όσες απόφοιτες του ανωτέρου παρθεναγωγείου επιθυµούσαν, της 
εγγραφής στην Ε΄ και στην Στ΄ Γυµνασίου.260  

Με την εφαρµογή του νέου συστήµατος προέκυψε και η πρώτη δυσκολία, που 
δεν είχε σχέση τόσο µε τις λεπτοµέρειες της µικτής φοίτησης, όσο µε θέµατα 
δικαιοδοσίας των διευθυντών, αρρένων και θηλέων. Ετσι, απεφασίσθη οι µαθήτριες 
του Γυµνασίου να ανήκουν στην δικαιοδοσία του Γυµνασιάρχου, της διευθύντριας 
του Παρθεναγωγείου απαλλασσοµένης αυτής της ευθύνης, ώστε να αποφευχθούν οι 
προστριβές µεταξύ των διευθυντών των σχολών, ειδικά εκείνη την χρονιά, που για 
πρώτη φορά φοιτούσαν µαθήτριες στην Ε΄ γυµνασίου.261  

Το θέµα της µικτής φοίτησης ετέθη επίσηµα στα τέλη της δεκαετίας του ́50 
όταν µεγάλο µέρος της παροικίας είχε επαναπατριστεί στην Ελλάδα262 και προφανείς 
λόγοι οικονοµίας ευνοούσαν την ρύθµιση.263 Μετά από συζητήσεις στην Εφορεία και 
                                                      
257 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.18/8/1958 και 8/9/1958. Στην τελευταία συνεδρία 
συνεχίστηκε η συζήτηση για το θέµα και ζητήθηκε το αναλυτικό πρόγραµµα του εµπορικού 
τµήµατος της Μανσούρας (διετούς ή τριετούς διάρκειας).  
258 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.8/9/1958.  
259 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.15/9/1958.  
260 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.26/5/1936. Για την ενδυνάµωση των ενδιαφεροµένων θα 
υπήρχε ενισχυτική διδασκαλία στα αρχαία ελληνικά και στα µαθηµατικά.  
261 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.17/12/1936 και ΠΚΕ, συνεδρ.30/12/1936. Ευκαιρίας 
δοθείσης διευκρινίστηκε συνολικά το θέµα της δικαιοδοσίας των διευθυντών των σχολείων. 
Αποφασίστηκε η διεύθυνση της κάθε σχολής να είναι ανεξάρτητη και αποκλειστικά 
υπέυθυνη για την καλή λειτουργία της σχολής και να υπάγεται απευθείας στον προϊστάµενο 
της Εφορείας, προς τον οποίο και αναφερόταν. Αν προέκυπτε πρόβληµα ή προστριβή ή 
υπήρχε παράπονο µεταξύ διευθυντών σχολείων επενέβαινε ο προϊστάµενος, του οποίου η 
άποψη για το θέµα ήταν δεσµευτική.  
262 Για την κατάσταση των ελληνικών σχολείων στην Αλεξάνδρεια και στην υπόλοιπη 
Αίγυπτο προ των γεγονότων του 1956 βλ. Λ. Γ. Μαρκαντωνάτου, «Τα εν Αιγύπτω ελληνικά 
εκπαιδευτήρια», ΕΜΣ 17, Θεσσαλονίκη 1957, σσ.55.  
263 Για το θέµα, τις διάφορες φάσεις της εξέλιξής του και τις τελικές αποφάσεις βλ. ΕΕΛΙΑ-
ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 1044, 1959, «Μικτή φοίτησις Μέσης Εκπαιδεύσεως». Ενδιαφέρον 
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ανταλλαγές απόψεων µεταξύ των διευθυντών264 αποφασίστηκε η µικτή φοίτηση να 
ισχύσει από το έτος 1959-1960 στην Α΄ τάξη του τµήµατος θετικών επιστηµών και 
στην Α΄ τάξη της Σαλβαγείου.265 Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους, το µέτρο 
της κοινής φοίτησης επεκτάθηκε σε πολλές τάξεις του γυµνασίου αρρένων και του 
θηλέων,266 µε επιτυχία που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Λίγο αργότερα ανακοινώθηκε 
ότι ουδεµία αντίρρηση υπήρξε από την επίσηµη αραβική πλευρά (Εκπαιδευτική Ζώνη 
Αλεξανδρείας), όπως και από την ελληνική.267 Επειδή οι συνθήκες είχαν ωριµάσει, η 
Εφορεία, τον Σεπτέµβριο του 1960, αποφάσισε ότι από το σχολικό έτος 1960-1961 τα 
δύο γυµνάσια αρρένων και θηλέων να ενοποιηθούν σ΄ένα µικτό Αβερώφειο 
γυµνάσιο. Η διευθυνσή του ανατέθηκε στον γυµνασιάρχη Χατζηανέστη, στον οποίο 
υπήχθη το υπό κατάργηση Αβερώφειο ανώτερο παρθεναγωγείο. Ακόµη, 
τοποθετήθηκαν δύο υποδιευθυντές (ο Κων/νος Σιµώττας και η ∆.Τζιράνη).268 Εκτοτε 
και έως τις ηµέρες µας η Μ.Ε. των σχολείων της ΕΚΑ είναι µικτή.  

Στα πλαίσια του γυµνασίου αρρένων λειτούργησε ένα επιµέρους τµήµα Μ.Ε., 
το εµπορικό.269 Η ίδρυσή του270 οφείλεται στο γεγονός ότι στην Κοινοτική Επιτροπή 
πλειοψηφούσαν οι έµποροι και οι τραπεζίτες, που αντελήφθησαν ότι έπρεπε να 
ενδιαφερθούν και για την εµπορική µόρφωση των ελληνοπαίδων.271 Ετσι, προτάθηκε 
και εγκρίθηκε παµψηφεί, κατ΄αρχήν, η πρόταση για την ίδρυση στα γυµνάσιο τάξεων 
εµπορικού τµήµατος, στο οποίο θα προστίθονταν και αύξηση των ωρών διδασκαλίας 
των ξένων γλωσσών. Το θέµα θα µελετούσαν ο πρόεδρος της ΕΚΑ, οι Εφοροι και οι 
διευθυντές των σχολείων.272 Ακόµη, προτάθηκε οι ειδικοί καθηγητές να είναι 
Γάλλοι.273  
                                                                                                                                                        
παρουσιάζει ο αντίκτυπος από την εφαρµογή του µέτρου, όπως αποτυπώθηκε στον 
παροικιακό τύπο της Αλεξανδρείας. Υπήρχε η διστακτική αποδοχή του, µε εµφανή την 
αµφιβολία για θετική έκβαση του εγχειρήµατος, βλ. Νικήτα Ορφανίδη, «Εγκαινιάζεται η 
µικτή φοίτησις εις τα σχολεία µας Μέσης Εκπαιδεύσεως», εφηµερίδα «Ταχυδρόµος», 
11/10/1959. Υπάρχει και η θετική ανταπόκριση στο νέο µέτρο, βλ. Ε.Χ. «Τι προσφέρει η 
µικτή φοίτησις εις την µαθητιώσα νεολαία µας», εφηµερίδα «Αίγυπτος», 16/10/1959.  
264 ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.8/4/1959. Στην συνεδρίαση συµφώνησαν µε το µέτρο οι διευθυντές 
του Αβερωφείου γυµνασίου αρρένων (κλασσικό και τµήµα θετικών επιστηµών), της 
Σαλβαγείου εµπορικής σχολής και διαφώνησε η γυµνασιάρχης του Αβερωφείου γυµνασίου 
θηλέων. Επίσης, βλ. ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.16/4/1959.  
265 ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.16/4/1959 και ΠΚΕ, συνεδρ.7/5/1959.  
266 ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.12/10/1959.  
267 ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.11/11/1959 και ΠΚΕ, συνεδρ.30/11/1959.  
268 Για την ενοποίηση του Αβερωφείου γυµνασίου βλ. ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.14/9/1960 και 
ΠΚΕ, συνεδρ.19/9/1960. Ειδικά για τη διεύθυνση του ενοποιηµένου γυµνασίου, τους 
υποδιευθυντές και τα καθήκοντα εκάστου, βλ. ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.24/6/1960.   
269 Το εµπορικό ήταν σχολεία Μ.Ε., µε επαγγελαµτικό χαρακτήρα. Η κρατική φροντίδα για 
την εµπορική εκπαίδευση άρχισε να εκδηλώνεται το 1856, αλλά συστηµατικά 
αντιµετωπίστηκε από τις αρχές του 20ου αιώνα, βλ. ∆αυίδ Αντωνίου, Τα προγράµµατα της 
Μ.Ε. (1833-1929), τ.Α΄, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Γενική γραµµατεία Νέας 
Γενιάς, Αθήνα 1987, σσ.46-47.  
270 Η πρώτη αναφορά στην ανάγκη ίδρυσης εµπορικού τµήµατος γίνεται το 1897 από τα µέλη 
της τριµελούς εξεταστικής επιτροπής, υπό την προεδρία του µητροπολίτου Λιβύης Ιγνατίου, 
σε Εκθεσή της προς τον πρόεδρο της ΕΚΑ Γεώργιο Αβέρωφ (αριθµ.23/1897, 23/6/1897), 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, εισαχθέντα έγγραφα, τ.6 (1897/1900).  
271 Αθανασίου Γ. Πολίτου, Ο Ελληνισµός και η νεωτέρα Αίγυπτος, τ.Α΄, Αλεξάνδρεια-Αθήναι 
1928, σ.264. Ραδάµανθυ Ραδόπουλου, Εισαγωγή εις την ιστορίαν της Ελληνικής κοινότητος 
Αλεξανδρείας 1830-1927, Αλεξάνδρεια 1928, σ.64.  
272 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.ΚΑ΄, 12/25/12/1901.  
273 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.17/30/12/1901.  
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 Η οριστική απόφαση για την σύσταση του εµπορικού τµήµατος στα σχολεία, 
ελήφθη τον Ιανουάριο του 1902. Το τµήµα αποτελείτο από δύο τάξεις παράλληλες 
προς την Γ΄ και ∆΄ γυµνασίου.274 Η διδασκαλία των εµπορικών µαθηµάτων  
ανατέθηκε σε Γάλλο διπλωµατούχο καθηγητή275 και η σύνταξη του προγράµµατος 
ανατέθηκε στον διευθυντή του Αβερωφείου Παλαιολόγο Γεωργίου.276 Το τµήµα 
στεγάστηκε αρχικά στο κτήριο της Τοσιτσαίας σχολής, όπως και το γυµνάσιο. Το 
1909 µεταφέρθηκε, µαζί µε τα υπόλοιπα τµήµατα της Μ.Ε. στη Ζερβουδάκειο σχολή 
στο Σάτµπυ.277 

Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους εγκρίθηκε ο κανονισµός λειτουργίας του 
«Εµπορικού τµήµατος του Αβερωφείου Γυµνασίου της Τοσιτσαίας Σχολής», που 
αποτελείτο από 22 άρθρα. Στο πρώτο αναφερόταν η ίδρυση του τµήµατος, που 
περιλάµβανε δύο τάξεις. Στο δεύτερο αναφέρονταν τα µαθήµατα των δύο τάξεων. 
Στο άρθρο 3 ρυθµίζονταν οι ιδιαιτερότητες ορισµένων µαθηµάτων, όπως της 
ιστορίας, της γεωγραφίας, των µαθηµατικών, του εµπορικού δικαίου και άλλων. Στο 
άρθρο 4 ορίζονταν µε λεπτοµέρειες ποιοι µαθητές γίνονται δεκτοί στο νέο τµήµα, οι 
προϋποθέσεις και ο τρόπος εγγραφής και η ύλη των µαθηµάτων που εξετάζονταν για 
την κατάταξη σ΄αυτό κάποιοι υποψήφιοι (οι µεγαλύτεροι σε ηλικία). Στα άρθρα 5-11 
ρυθµίζονταν θέµατα σπουδών, στο άρθρο 12 καθοριζόταν ότι οι µαθητές κατέβαλαν 
το ίδιο δικαίωµα εγγραφής µε τους µαθητές του γυµνασίου. Τα άρθρα 13-21 ρύθµιζαν 
θέµατα εξετάσεων, προβιβασµών και απόλυσης από το τµήµα, ενώ το καταληκτήριο 
άρθρο 22 όριζε ότι στα υπόλοιπα θέµατα ίσχυαν τα διατεταγµένα για τα γυµνάσια.278 

Με αυτό το καθεστώς λειτούργησε το γυµνάσιο για 5 σχολικά έτη. Η ωφέλεια 
του στην µόρφωση των νέων της παροικίας ώθησε την ΕΚΑ να προσθέσει279 µία 
τάξη και έτσι, να καταστή τριετές. Με αυτή την αλλαγή το Αβερώφειο χωρίστηκε σε 
κλασσικό και εµπορικό. Η Α΄ τάξη του εµπορικού λειτουργούσε παράλληλα µε την 
Β΄ γυµνασίου, δηλαδή η νέα τάξη προσετέθη στην αρχή και όχι στο τέλος των δύο 
ετών.280 Ακόµη, µε το νέο πρόγραµµα που θα συνετάσσετο θα λαµβανόταν µέριµνα 
για διδασκαλία εµπορικών µαθηµάτων σε ξένες γλώσσες.281 

Το σχολικό έτος 1911-1912 συµπληρώθηκαν δέκα έτη λειτουργίας του 
τµήµατος. Η όλη πορεία του κρινόταν ικανοποιητική. Το πρόγραµµά του διαρκώς 
                                                      
274 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.23/5/1/1902.  
275 Είχε ζητηθεί από τον Παλαιολόγο Γεωργίου η βοήθεια του Γάλλου διευθυντού του 
εµπορικού Λυκείου (Ecole des hautes etudes commerciales) για τη στελέχωση του εµπορικού 
τµήµατος, µε την αποστολή Γάλλου καθηγητή των εµπορικών. Ο καθηγητής όφειλε να 
διδάσκει 4 ώρες ηµερησίως και είχε δικαίωµα να παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα, βλ. ΕΕΛΙΑ-
ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.14/2/3/1902.  
276 Το εγκεκριµένο πρόγραµµα του διταξίου εµπορικού τµήµατος: Στην Α΄ τάξη διδάσκονταν 
16 µαθήµατα, µε 40 ώρες την εβδοµάδα συνολικά και στην Β΄ τάξη διδάσκονταν 12 
µαθήµατα, 40 ώρες την εβδοµάδα συνολικά, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.26/9/7/1902.  
277 Αθανασίου Γ. Πολίτου, Ο Ελληνισµός… , ό.π., σ.264 και Ραδάµανθυ Ραδόπουλου, 
Εισαγωγή… , σ.65.  
278 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.3/16/10/1902. Το 1907 τροποποιήθηκε το άρθρο 4 του 
κανονισµού του Εµπορικού. Ετσι, γίνονται δεκτοί για φοίτηση οι προαχθέντες της Α΄ 
γυµνασίου, αφού το εµπορικού λειτουργούσε από την Β΄ γυµνασίου, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
ΠΕΣ, συνεδρ.14/27/5/1907. 
279 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.27/10/5/1907.  
280 Η Β΄, Γ΄και ∆΄ εµπορικού λειτουργούσαν παράλληλα µε την Β΄, Γ΄και ∆΄ γυµνασίου. 
Υπενθυµίζεται ότι το 1907 το Αβερώφειο ήταν τετρατάξιο γυµνάσιο.  
281 Το νέο πρόγραµµα των µαθηµάτων του Εµπορικού τµήµατος. Τα µαθήµατα και στις τρείς 
τάξεις διαρκούσαν 40 ώρες την εβδοµάδα και ήταν 13 για την Α΄ τάξη, 14 για την Β΄ και 15 
για την Γ΄ τάξη, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.14/27/5/1907.  
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βελτιωνόταν και προσαρµοζόταν στις ανάγκες του τόπου. Οι απόφοιτοί του, 
συνολικά 69 άτοµα, εργάζονταν είτε ως έµποροι, είτε ως εµποροϋπάλληλοι. Για 
πρώτη φορά εκφραζόταν η ευχή να ανεξαρτητοποιηθεί από το γυµνάσιο και να 
αποτελέσει αυτοτελή σχολή, όπου θα φοιτούσαν οι επιθυµούντες ανώτερες εµπορικές 
σπουδές, για καλύτερη επαγγελµατική εξέλιξη.282  
 Το 1912 έγινε το µεγάλο βήµα για την ουσιαστική αλλαγή στο εµπορικό 
τµήµα. Αποφασίστηκε, για την παροχή εφοδίων για τον αγώνα της ζωής των 
αποφοίτων των αστικών σχολών, που αδυνατούσαν να φοιτήσουν στο γυµνάσιο ή στο 
εµπορικό τµήµα, για οικονοµικούς λόγους και για την ενίσχυση της διδασκαλίας των 
ξένων γλωσσών και των εµπορικών σπουδών, από του σχολικού έτους 1912-1913 να 
συµπληρωθεί το υπάρχον εµπορικό τµήµα σε αυτοτελή και πλήρη εµπορική σχολή, 
αποτελούµενη από δύο τµήµατα, ένα κατώτερο (δύο τάξεις, που θα προστίθονταν) 
και ένα ανώτερο(οι τρείς υπάρχουσες τάξεις).283 Ετσι, η σχολή αποτελείτο από πέντε 
τάξεις παράλληλες προς τις γυµνασιακές (µια του σχολαρχείου και τέσσερις του 
γυµνασίου). Ενα τµήµα του σχολαρχείου και της Α΄ γυµνασίου µετατράπηκαν σε 
εµπορική. Ακόµη, προσελήφθη ένας Γάλλος καθηγητής των εµπορικών,284 µε ετήσιες 
αποδοχές 300 Λ.Αγγλίας. Τα δικαιώµατα εγγραφής και των απολυτηρίων ήταν ίδια 
µε του γυµνασίου.285 
 Λίγο αργότερα καθορίστηκε και το πρόγραµµα των µαθηµάτων των δύο 
κατωτέρων τάξεων της Εµπορικής σχολής. Η Α΄ τάξη περιλάµβανε 14 µαθήµατα, µε 
37 ώρες διδασκαλίας την εβδοµάδα και η Β΄ οµοίως 14 µαθήµατα, συνολικά 37 ωρών 
την εβδοµάδα. Το πρόγραµµα περιελάµβανε 8 µαθήµατα γενικής παιδείας και έξι 
εµπορικά για κάθε µια από τις τάξεις.286 Η νέα Αβερώφειος σχολή σηµείωσε επιτυχία 
στην αρχή της λειτουργίας της.287  

                                                      
282 Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Λογοδοσία του έτους 1911, Αλεξάνδρεια 1912, 
σσ.85-86 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, Γενική Συνέλευση των συνδροµητών της ΕΚΑ, 
15/28/4/1912.  
283 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.29/12/7/1912.  
284 Επιστολή (20/2/8/1912) Παλαιολόγου Γεωργίου από την Γερµανία (όπου µετέβη για 
προβλήµατα υγείας της µητέρας του) για την Εµπορική Σχολή και απάντηση της Εφορείας. 
Στην επιστιολή του Γεωργίου αναφέρει ότι ο Γάλλος καθηγητής των εµπορικών πίστευε ότι 
οι µαθητές των δύο κατώτερων τάξεων θα ήταν προτιµότερο να διδαχθούν τα εµπορικά 
µαθήµατα στα ελληνικά, αφού θα εργαστούν στο ελληνικό µικρεµπόριο και ήταν µικρής 
ηλικίας (13-15 ετών). Παράλληλα, να ενδυναµωθούν στα γαλλικά. Ο Γεωργίου συµφωνούσε 
µε τις απόψεις του Γάλλου ειδικού. Η Εφορεία απάντησε (27/9/8/1912) ότι δεν συµµεριζόταν 
την άποψη ότι οι απόφοιτοι του κατώτερου εµπορικού τµήµατος προορίζονταν για µικρές 
ελληνικές επιχειρήσεις. Συµφωνούσε, όµως, µε την άποψη ότι οι νέοι µαθητές της Α΄ τάξης 
του εµπορικού δεν ήταν επαρκώς κατηρτισµένοι στα γαλλικά, ώστε να µπορούν να 
παρακολουθούν εµπορικά µαθήµατα σ΄αυτή την γλώσσα. Ετσι, εξουσιοδότησαν τον 
Γεωργίου να προσλάβει Γάλλο καθηγητή των εµπορικών για την ενίσχυση της διδασκαλίας 
της γαλλικής, ενώ για την Α΄ τάξη θα συνεννοούνταν µε το ελληνικό υπουργείο παιδείας για 
την πρόσληψη Ελληνα καθηγητή των εµπορικών, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, 
συνεδρ.27/9/8/1912.  
285 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.25/6/7/1912.  
286 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.29/12/10/1912. Ας σηµειωθεί, ότι η Α΄ τάξη χωρίστηκε σε 
δύο τµήµατα, αφού ενεγράφησαν πολλοί µαθητές, µάλιστα, διπλάσιοι απ΄ότι στο κλασικό 
γυµνάσιο, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.6/18/10/1912.  
287 Ας σηµειωθεί, ότι η Α΄ τάξη χωρίστηκε σε δύο τµήµατα, αφού ενεγάφησαν πολλοί 
µαθητές, µάλιστα, διπλάσιοι απ΄ότι στο κλασσικό γυµνάσιο, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, 
συνεδρ.6/18/10/1912. 
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 Το 1915, λόγω οικονοµικών δυσχερειών, καταργήθηκε το τεχνικό τµήµα της 
Σαλβαγείου επαγγελµατικής σχολής288 και ξεκίνησε η τµηµατική κατάργηση της 
«πρακτικής εµπορικής σχολής». Αντ΄αυτών αποφασίστηκε και εφαρµόστηκε από 1ης 
Σεπτεµβρίου 1915 η προσάρτηση της Αβερωφείου ανωτέρας εµπορικής σχολής στην 
Σαλβάγειο.289 Ετσι, η σχολή απώλεσε την αυτονοµία της και το γυµνάσιο ένα τµήµα 
του, αλλά ωφελήθηκε η Μ.Ε. των αρρένων, που πλέον αποτελείτο από το Αβερώφειο 
γυµνάσιο και την Σαλβάγειο εµπορική σχολή. 
 Εως το 1917 οι µαθητές της Σαλβαγείου συνδιδάσκονταν ορισµένα µαθήµατα 
µε τους µαθητές των αντίστοιχων του γυµνασίου. Από το σχολικό έτος 1917-1918 
κατέστη οριστικά ανεξάρτητη από το γυµνάσιο και µε αυτό το καθεστώς συνέχισε 
έκτοτε την λειτουργία της.290    
 Το 1957 κατατέθηκε πρόταση από τον Κοινοτικό Επίτροπο Σαλβάγο για την 
ίδρυση ναυτικού γυµνασίου στην Αλεξάνδρεια, υπό την καθογήδηση και εποπτεία 
της ΕΚΑ, από το επόµενο, κιόλας, σχολικό έτος 1957-1958. Η Κοινοτική Επιτροπή 
αποφάσισε να ζητήσει το εφαρµοζόµενο στην Ελλάδα αναλυτικό πρόγραµµα των 
ναυτικών γυµνασίων και στην συνέχεια να απευθυνθεί στον Γενικό Επιθεωρητή των 
αναγνωρισµένων σχολείων αλλοδαπής Ατσαβέ, για να την βοηθήσει στην λήψη της 
τελικής ασπόφασης.291 ∆εν υπάρχουν άλλα στοιχεία για την υπόθεση, ούτε 
γνωρίζουµε τις κινήσεις της ΕΚΑ επ΄αυτού. πάντως, γνωρίζουµε, ότι στην 
Αλεξάνδρεια δεν ιδρύθηκε από την Κοινότητα ναυτικό γυµνάσιο, οπότε είναι βέβαιο, 
ότι ανεξάρτητα από τις κοινοτικές πρωτοβουλίες και ενέργειες η πρόταση αυτή δεν 
υλοποιήθηκε.  
 
 
β΄ Η Μέση Εκπαίδευση των Θηλέων-από τα Αβερώφεια Παρθεναγωγεία (Αστική 
σχολή-Εµπορικό τµήµα) στο Ηµιγυµνάσιο και το Αβερώφειο γυµνάσιο θηλέων. Τα 
ειδικά τµήµατα (Αβερώφειο Παρθεναγωγείο και τµήµα Κοπτικής-Ραπτικής).  
 

                                                      
288 Η Σαλβάγειος ήταν καρπός της δωρεάς της οικογένειας του αειµνήστου προέδρου 
Κωνσταντίνου Μ. Σαλβάγου, ο οποίος επιθυµούσε να ιδρύσει Βιοτεχνική σχολή για τους 
ελληνόπαιδες της Αλεξανδρείας (το ίδιο επιθυµούσε και ο Γεώργιος Αβέρωφ, αλλά και 
εκείνος δεν πρόλαβε να πραγµατοποιήσει την επιθυµία του). Η δωρεά της οικογενείας 
Σαλβάγου, ύψους 16500 Λ.Αιγ., πραγµατοποιήθηκε το 1906 και η σχολή ανηγέρθη στο χώρο 
του Σάτµπυ, πολύ κοντά στο Ζερβουδάκειο µέγαρο. Ξεκίνησε την λειτουργία της το σχολικό 
έτος 1907-1908, βλ. Ραδάµανθυ Ραδόπουλου, Εισαγωγή… , ό.π., σ.66 και Αθανασίου 
Πολίτου, Ο Ελληνισµός… , ό.π., σ.265. Για την θεµελίωση της Σαλβαγείου Επαγγελµατικής 
Σχολής, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ. 15/2/8/1906. Η αναγνώριση της σχολής από το 
ελληνικό κράτος έγινε στις 22/12/1924, µε προεδρικό διάταγµα, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 
634, 1947, «Πληροφορίαι περί των σχολείων µας».  
289 Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Λογοδοσία του έτους 1915, Αλεξάνδρεια 1916, 
σσ.51, 79. Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Λόγος εκφωνηθείς υπό του προέδρου της 
Κοινότητος κ.Μικέ Συναδινού κατά την γενικήν Συνέλευσιν των συνδροµητών της Κοινότητος 
τη 28/11/7/1915, Αλεξάνδρεια 1916, σσ.14-15. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.25/7/6/1915, 
όπου αναφέρονται οι πρώτες σκέψεις για αυτή την σηµαντική αλλαγή.  
290 Ραδάµανθυ Ραδόπουλου, Εισαγωγή… , ό.π., σσ.78-79 και Αθανασίου Πολίτου, Ο 
Ελληνισµός… , ό.π., σσ.270-271. ∆ιευκρινίζεται ότι η Α΄, Β΄και Γ΄ της Σαλβαγείου 
αντιστοιχούσαν στην Γ΄, ∆΄και Ε΄ γυµνασίου. Για την τελική ρύθµιση του διαχωρισµού των 
δύο σχολείων Μ.Ε. βλ. Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Λογοδοσία του έτους 1917, 
Αλεξάνδρεια 1918, σ.107.  
291 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/6/1957.  
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 Η Μ.Ε. των θηλέων καθυστέρησε να αναπτυχθεί,292 σ΄αντίθεση µε την Μ.Ε. 
των αρρένων, που όπως είδαµε, άρχισε να υφίσταται σταδιακά ήδη από το 1872, για 
να αναπτυχθεί γρήγορα και να ακολουθήσει τα ελλαδικά πρότυπα. Αλλά και στην 
Ελλάδα η εκπαίδευση των θηλέων καθυστέρησε να αναπτυχθεί.293  
 Βεβαίως, τίθεται το θέµα: τα κορίτσια που αποφοιτούσαν από το δηµοτικό 
πού κατευθύνονταν. Οσες επιθυµούσαν µπορούσαν να εγγραφούν στο ∆ιδασκαλείο, 
που λειτουργούσε στην Αλεξάνδρεια από τις αρχές του 20ου αιώνα.294 Αργότερα 
ονοµάστηκε Αβερώφειο παρθεναγωγείο-διδασκαλείο295 και τελικά έλαβε το όνοµα 
ανώτερο Αβερώφειο παρθεναγωγείο296 και εξακολουθούσε να λειτουργεί ως διτάξιο.  
 Η ανάγκη γυµνασιακής εκπαίδευσης των θηλέων αναφέρεται για πρώτη φορά 
το 1915 σε πρόταση των καθηγητών Μανταδάκη και Γλύπτη για ίδρυση µιας 
γυµνασιακής τάξεως για τις απόφοιτες του Παρθεναγωγείου που θα παρείχε στις 
ενδιαφερόµενες ανώτερη µόρφωση. Η πρόταση έγινε δεκτή, υπό τον όρο ότι δεν θα 
βλάψει την λειτουργία των σχολείων.297 Η έλλειψη στοιχείων και κάποιας άλλης 
αναφοράς στην τάξη µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι αυτή τελικά δεν 
δηµιουργήθηκε ποτέ, για άγνωστους λόγους. Το 1919 η Εφορεία δεν δέχθηκε µια 
µαθήτρια να παρακολουθήσει ως ακροάτρια τα µαθήµατα του Γυµνασίου, µε την 
δικαιολογία ότι µια τέτοια απόφαση θα άνοιγε τον δρόµο για την ικανοποίηση 
παρόµοιου αιτήµατος και άλλων µαθητριών, µε αποτέλεσµα την αύξηση του αριθµού 
των µαθητριών, την ανάγκη αύξησης των τµηµάτων και την αύξηση της ανάλογης 
δαπάνης.298  

                                                      
292 Υπάρχει η άποψη ότι η ιστορία του γυµνασίου θηλέων είναι συνυφασµένη µε αγώνες, 
επειδή η γυµνασιακή µόρφωση των θηλέων θεωρήθηκε απαράδεκτη από κάποιους 
«συντηρητικούς», οι οποίοι και αντιδρούσαν στην ανάπτυξή της, βλ. Μανώλη Γιαλουράκη, 
Η Αίγυπτος των Ελλήνων, Αθήνα 1967, σ.300. Ασχετα από την ιδεολογική φόρτιση αυτής της 
άποψης, είναι γεγονός ότι η Μ.Ε. των θηλέων πέρασε από πολλά στάδια και για αρκετά 
χρόνια, έως ότου λάβει την επιθυµητή από τους παροίκους µορφή, του πλήρους γυµνασίου, 
στα τέλη της δεκαετίας του ́30.  
293 Ευθύµιου Σουλογιάννη, Αβερώφειο γυµνάσιο της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρείας-100 
χρόνια ζωής, Λεύκωµα, Αλεξάνδρεια-Αθήνα 1985, σ.14.  
294 Ξεκίνησε την λειτουργία του το 1902-1903 και έως το 1908-1909 ήταν µονοτάξιο. Για δύο 
έτη (1909-1910 και 1910-1911) ήταν διτάξιο. Το ∆ιδασκαλείο δεν χορηγούσε απολυτήριο, 
βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 634, 1947, «Πληροφορίαι περί των σχολείων µας». Το πρώτο 
∆ιδασκαλέιο θηλέων που λειτούργησε στην Ελλάδα ήταν αυτό της Φιλεκπαιδευτικής 
Εταιρείας και ιδρύθηκε το 1837, βλ. ∆αυίδ Αντωνίου, Τα προγράµµατα της Μ.Ε. (1833-
1929), τ.Α΄, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Γενική γραµµατεία Νέας Γενιάς, Αθήνα 
1987, σ.34.  
295 Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότητης, Γενικός ισολογισµός του έτους 1910, 
Αλεξάνδρεια 1911, σ.65.   
296 Αυτό συνέβη του 1911. Μάλιστα, η Παρεπιτροπή της Εφορείας ζήτησε την µετονοµασία 
και την µετατροπή του προγράµµατος του διδασκαλείου σε ανώτερο Αβερώφειο 
παρθεναγωγείο, δεδοµένου ότι οι περισσότερες απόφοιτοί του διδασκαλείου τρέπονταν στην 
οικιακή ζωή και δεν έδειχναν ενδιαφέρον για ανώτερες σπουδές. Το νέο πρόγραµµα 
περιλάµβανε 14 µαθήµατα σε κάθεµια από τις δύο τάξεις, µε 34 και 36 ώρες µάθηµα 
αντίστοιχα την εβδοµάδα. ∆υστυχώς, λόγω ανεπάρκειας του προϋπολογισµού, ίσχυσε µόνο η 
µετονοµασία και όχι το πρόγραµµα σπουδών, βλ. Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, 
Λογοδοσία του έτους 1911, Αλεξάνδρεια 1912, σσ.76-78. 
297 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.22/4/11/1915.  
298 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.2/15/12/1919. Την ίδια χρονιά τα ανώτερα Παρθεναγωγεία 
µετατράπηκαν σε αστικά σχολεία (Βασιλικό διάταγµα 19/8/1919), βλ. ∆αυίδ Αντωνίου, Τα 
προγράµµατα.., ό.π., σ.63.  
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 Το 1920 έγινε λόγος για την ανάγκη εισόδου των κοριτσιών στο Γυµνάσιο. 
Αυτό προκλήθηκε µε την διατύπωση πρότασης του προέδρου της ΕΚΑ Μ.Σαλβάγου 
για την ανάγκη προσθήκης µια ακόµα τάξης (τρίτης) στο αστικό τµήµα του 
Αβερωφείου Παρθεναγωγείου, ώστε αυτό να αποτελείται από 9 τάξεις (6 τάξεις 
δηµοτικού και 3 αστικής) και όχι από 8, όπως ίσχυε στην Ελλάδα. Αιτία για την 
προτεινόµενη διαρρύθµιση η αναβάθµιση της θέσης της γυναίκας στην κοινωνική 
ζωή του τόπου, γεγονός που την αναγκάζει να αναζητά περισσότερα εφόδια για να 
ανταπεξέλθει στις ανάγκες της νέας θέσης. Ετσι, η παρεχόµενη παιδεία στο 
παρθεναγωγείο έπρεπε να την προετοιµάζει, είτε για ανώτερες σπουδές στο γυµνάσιο, 
είτε για να εργαστεί.299  

Τελικά το 1920 έγινε η αρχή σηµαντικών εξελίξεων, που οδήγησαν στην 
ίδρυση του γυµνασίου θηλέων 18 έτη αργότερα. Αποφασίστηκε να υπάρξει στο 
Αβερώφειο Παρθεναγωγείο µια Γ΄ Αστική τάξη αντίστοιχη της Γ΄ Γυµνασίου. Με 
την προσθήκη αυτή στο Αβερώφειο παρθεναγωγείο δηµιουργείται µια πλήρης 
Αστική Σχολή Θηλέων Μέσης Εκπαιδεύσεως, ανάλογη προς τις εν Ελλάδι παρόµοιες 
Σχολές, της οποίας οι τάξεις θα είναι παράλληλες προς τις 3 Γυµνασιακές. Οι 2 
τελευταίες τάξεις της Αστικής χωρίστηκαν σε 2 τµήµατα, ένα Κλασσικό, για όσες 
επιθυµούσαν να συνεχίσουν σε ανώτερες σπουδές και ένα εµπορικό, προς 
καταρτισµό.300 Ακόµη, αποφασίστηκε οι 2 τάξεις της εµπορικής σχολής θηλέων να 
είναι παράλληλες προς την δεύτερη και τρίτη τάξη της αστικής.301 Επίσης, υπήρξε και  
αλλαγη302 του ονόµατος στα σχολεία, που στο εξής ονοµάζονταν «Αβερώφειος 
Αστική Σχολή Θηλέων» και «Αβερώφειος Εµπορική σχολή Θηλέων», υπό την 
διεύθυνση της Υπατίας Στάµπα. Η ΕΚΑ πίστευε πως µε τις αλλαγές βοηθούσε όσες 
από τις απόφοιτες επιθυµούσαν ανώτερες σπουδές να είναι κατάλληλες για εγγραφή 
στα γυµνάσια και όσες επιθυµούσαν να εργαστούν σε εµπορικές επιχειρήσεις να το 
πραγµατοποιούν χωρίς επιπλεόν σπουδές σε ξένα σχολεία.303  

Ετσι, στην αρχή της δεκαετίας του ́20 η Μ.Ε. των θηλέων αποτελούνταν από 
τα Αβερώφεια Παρθεναγωγεία, την Αστική σχολή (τριτάξια)304 και την Εµπορική 
σχολή (διτάξια).305 Η Κοινότητα φρόντισε να αναγνωριστεί η Αβερώφειος Αστική 
σχολή θηλέων ως ισότιµη µε τις εν Ελλάδι, µε διάταγµα στις 30 Οκτωβρίου 1924.306 
Το 1929 επήλθαν κάποιες αλλαγές στην εµπορική σχολή θηλέων.307  
                                                      
299 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.31/13/2/1920. 
300 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.6/19/3/1920, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.22/4/6/1920, 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Ι 70, 1920, «Υπόµνηµα περί συµπληρώσεως και οργανώσεως του 
Αβερωφείου Παρθεναγωγείου» και Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Λογοδοσία του 
έτους 1920, Αλεξάνδρεια 1921, σσ. 112.  
301 Αθανασίου Γ. Πολίτου, Ο Ελληνισµός και η νεωτέρα Αίγυπτος, τ.Α΄, Αλεξάνδρεια-Αθήναι 
1928, σ.273.  
302 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.17/30/4/1920.  
303 "Λογοδοσία του προέδρου της ΕΚΑ", Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Λογοδοσία 
του έτους 1920, Αλεξάνδρεια 1921, σσ.ζ΄-η΄. Επίσης, ανακοινωθέν της ΕΚΑ, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
αντίγραφα επιστολών, τ.21 (1920/1921).  
304 Τα Αστικά σχολεία θηλέων ήταν σχολεία Μ.Ε. µε επαγγελµατικό χαρακτήρα. Παρείχαν 
στα κορίτσια, που αποφοιτούσαν από εξατάξιο δηµοτικό, συµπληρωµατική µόρφωση, 
τριετούς διάρκειας. Το πρώτο Αστικό σχολεία ιδρύθηκε στις 8/9/1914, βλ. ∆αυίδ Αντωνίου, 
Τα προγράµµατα της Μ.Ε. (1833-1929), τ.Α΄, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Γενική 
γραµµατεία Νέας Γενιάς, Αθήνα 1987, σ.63.  
305 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.9/22/1922.  
306 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.16/5/1924, συνεδρ.13/6/1924 και συνεδρ.5/12/1924, το 
διάταγµα που δηµοσιεύτηκε στις 4 Νοεµβρίου 1924, στο υπ΄αριθµ. 276 φύλλο της 
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ (555/2031, 27/11/1924) 
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Το 1930 η Κοινοτική Επιτροπή παρέπεµψε στην Εκπαιδευτική Εφορεία την 
µελέτη της µετατροπής του Γυµνασίου από πεντατάξιο σε εξατάξιο και της Αστικής 
σχολής από τριταξίου σε τετρατάξιο,308 όπερ και εγένετο τον Ιούνιο του ίδιου 
έτους.309 Η αλλαγή πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 28 του νόµου 4373, που 
όριζε ότι το σχολικό έτος 1929-1930 όλα τα τριτάξια αστικά σχολεία θηλέων 
µετατρέπονται σε τετρατάξια, ονοµαζόµενα σε ανώτερα παρθεναγωγεία. Η 
µετατροπή κρίθηκε απαραίτητη, χάρη της διατήρησης της αναγνώρισης, σύµφωνα 
και µε το άρθρο 26 του ως άνω νόµου. Η µετατροπή έγινε σταδιακά και ξεκίνησε από 
την Α΄ τάξη. Ετσι, συνεχίστηκε η λειτουργία της τριτάξιας αστικής σχολής 
(αποφοίτησαν άλλες δύο τάξεις) και οι πρώτες απόφοιτοι του ανωτέρου 
παρθεναγωγείου απολύθηκαν το έτος 1933-1934.310 Ταυτόχρονα ο γενικός 
διευθυντής των σχολείων Παλαιολόγος Γεωργίου πρότεινε την µετατροπή του 
τετραταξίου Ανωτέρου Παρθεναγωγείου σε τριτάξιο Ηµιγυµνάσιο Θηλέων.311  

Το 1931 επήλθε µια ακόµα αλλαγή στην Μ.Ε. των θηλέων της ΕΚΑ. 
Αποφασίστηκε να λειτουργήσει το διετές Αβερώφειο Ηµιγυµνάσιο θηλέων, σε 
αντικατάσταση του τετραταξίου Αβερωφείου Ανωτέρου Παρθεναγωγείου, που 
λειτούργησε εις αντικατάσταση της τριταξίου Αβερωφείου Αστικής σχολής θηλέων. 
Η απόφαση για την µετατροπή και την συνεπακόλουθη κατάργηση της γ΄ τάξης 
ελήφθη χάρη σκοπιµότητος και οικονοµίας.312 Οι απολυόµενες από το ηµιγυµνάσιο 
δεν µπορούσαν να εγγράφονται στο Αβερώφειο, το οποίο ήταν ήδη υπερπλήρες, αλλά 
µπορούσαν, µετά την αναγνώριση του από το ελληνικό υπουργείο Παιδείας, να 
εγγραφούν στην τρίτη τάξη οποιουδήποτε γυµνασίου της Ελλάδος. Στο ηµιγυµνάσιο 
εγγράφονταν απόφοιτες πλήρους εξαταξίου δηµοτικού παρθεναγωγείου. Το 
πρόγραµµά του ήταν ίδιο µε τα εν Ελλάδι ηµιγυµνάσια, µε κάποιες ελαφρές 
παραλλαγές ως προς τα γαλλικά.313 Η Α΄ τάξη λειτούργησε το έτος 1930-31, µε την 
προσθήκη του µαθήµατος των Αρχαίων Ελληνικών και η Β΄ το έτος 1931-32. Το έτος 
1931-32, µε απόφαση των Εφορειών, δεν λειτούργησε η Γ΄ τάξη του 
Παρθεναγωγείου. Οσες το έτος 1930-31 ήταν εγγεγραµµένες στην Γ΄ τάξη έλαβαν 
κανονικά το απολυτήριο. Οι εγγεγραµένες στην Β΄ τάξη του Ανωτέρου 
Παρθεναγωγείου, µπορούσαν να εγγραφούν το έτος 1931-32 στην Β΄ τάξη του 
Ηµιγυµνασίου για να λάβουν το απολυτήριο τους. Στο Ηµιγυµνάσιο καταργήθηκαν 
από του έτους 1931-32 τα µαθήµατα των Αγγλικών και της Ιχνογραφίας. Τα Αγγλικά 
                                                                                                                                                        
προς την διευθύντρια των Αβερωφείων Παρθεναγωγείων Υπατία Στάµπα, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
αντίγραφα επιστολών, τ.1923 και επιστολή του ιδίου προς τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος 
(562/2038, 2/12/1924), µε θέµα την ανακοίνωση αναγνώρισης της σχολής. Επίσης, ΕΕΛΙΑ-
ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.20 Φεβρ. 1925 και Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Λογοδοσία 
του έτους 1925, Αλεξάνδρεια 1926, σ.ιστ΄.  
307 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.28/3/1929, αποφασίστηκε η µερική µεταρρύθµιση του 
προγράµµατος της Αβερωφείου Εµπορικής Σχολής Θηλέων. Συνεδρ.11/4/1929, το 
µεταρρυθµισµένο πρόγραµµα της Αβερωφείου Εµπορικής Σχολής Θηλέων.  Η Α΄ τάξη είχε 
13 µαθήµατα και 35 ώρες µάθηµα εβδοµαδιαίως και η Β΄ τάξη είχε 12 µαθήµατα και 34 ώρες 
µάθηµα. Το µάθηµα που αφαιρούνταν (µονόωρο) ήταν των θρησκευτικών.  
308 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.18/2/1930 
309 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.25/6/1930.  
310 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΕ, αποφάσεις συνεδριάσεων του 1930.  
311 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.10/6/1930.  
312 Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Λογοδοσία του έτους 1931, Αλεξάνδρεια 1932, 
σ.ιστ΄.  
313 Επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ προς τον Υπουργό Παιδείας Περικλή Πετρίδη (374/842, 
27/4/1932), όπου του γνωστοποιούνται οι αλλαγές που επήλθαν στην Μ.Ε. των θηλέων, 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.54 (προέδρου 1932).  
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διατηρήθηκαν, ως απαραίτητα, στην διτάξια Αβερώφειο εµπορική σχολή θηλέων.314 
Η αναγνώριση του Αβερωφείου ηµιγυµνασίου έγινε στις 9 Ιουνίου του 1932, µε την 
έκδοση του προεδρικού διατάγµατος, υπό τον όρο να διευθύνεται από φιλόλογο και 
όχι από δασκάλα (Υπατία Στάµπα).315 Το 1933-34 το ηµιγυµνάσιο κατέστη τριτάξιο 
και αυξήθηκε «ο κύκλος της εκπαιδεύσεως των νεανίδων», όπως επιθυµούσε η 
ΕΚΑ.316 
 Οι συνεχόµενες αλλαγές στην Μ.Ε. των θηλέων317 συνεχίστηκαν και τα 
επόµενα έτη, χωρίς να υπάρχουν πάντα επαρκή στοιχεία, που να επιτρέπουν την 
άνετη παρακολούθηση της πορείας τους κατά την διάρκεια του µεσοπολέµου.  

Το 1933 καταργήθηκε η Α΄ εµπορική θηλέων ελλείψει µαθητριών, των 16 
κοριτσιών, που εγγράφηκαν, µεταφερµένων στο ηµιγυµνάσιο. Η ΕΚΑ για άλλη µια 
φορά επιδόθηκε στην αναζήτηση λύσης για την εκπαίδευση των θηλέων. Ως 
προσφορότερες λύσεις προτάθηκαν η ίδρυση τετραταξίου ανωτέρου παρθεναγωγείου, 
µε παράλληλη κατάργηση της εµπορικής σχολής ή προσθήκη µιας τάξεως στο 
ηµιγυµνάσιο.318 Τελικά εφαρµόστηκε µια τρίτη λύση, που δεν προκαλούσε ίδρυση 
νέου σχολείου, ούτε επιβάρυνε µε νέα τάξη το ηµιγυµνάσιο, αλλά έθετε την 
λειτουργία της εµπορικής θηλέων σε νέα βάση. Αποφασίστηκε, λοιπόν, η εµπορική 
θηλέων (διετής, στην οποία εγγράφονταν απόφοιτες της Α΄ ηµιγυµνασίου) να 
µετατραπεί σε µονοετή πρακτική εµπορική, στην οποία θα εγγράφονταν οι απόφοιτες 
της Β΄ ηµιγυµνασίου. Η µετατροπή κρίθηκε απαραίτητη, διότι οδηγούσε σε 
διδασκαλία εντελώς πρακτική, απαλλαγµένη από την θεωρητική µόρφωση, που 
χορηγούσε η υπό κατάργηση διετής εµπορική. Βασικό στοιχείο, η χρησιµότητά της 
για νεανίδες 14 και 15 ετών, που χρειάζονταν πρακτικές γνώσεις, όπως 
δακτυλογραφία, για τις εργασιακές θέσεις που προορίζονταν. Το πρόγραµµα της 
µονοετούς καταρτίστηκε ως πρακτικό και περιλάµβανε πολλές ώρες διδασκαλίας των 
ελληνικών, των γαλλικών, των πρακτικών µαθηµατικών, της δακτυλογραφίας και 
στοιχειώδεις εµπορικές γνώσεις. Στην νέα απόφαση έντονα αντέδρασε ο Επίτροπος 
Νικόλαος Βατιµπέλας, που θεωρούσε ότι µε την µετατροπή οι απόφοιτες υστερούσαν 
κατά πολύ έναντι των αποφοίτων των αντίστοιχων ξένων σχολών και ζητούσε να 
καταργηθεί εντελώς η σχολή, για να µην εµπαίζονται οι γοινείς των µαθητριών και να 
µην έχει ευθύνη η ΕΚΑ έναντι της παροικίας για την πληµµελή παροχή γνώσεων στα 
κορίτσια.319 Πάντως, το έτος 1933/1934 η µονοτάξιος εµπορική θηλέων δεν 
λειτούργησε, ελλείψει µαθητριών (παρουσιάστηκαν για εγγραφή µόνο 9, οι οποίες, 
στην συνέχεια, ενεγράφησαν στην Γ΄ του ηµιγυµνασίου). Η λειτουργία του 
παραπέµπεται για το επόµενο έτος, αν υπάρξουν ενδιαφερόµενες µαθήτριες.320 

                                                      
314 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.28/1/1931.  
315 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.7/2/1933. Για την υπόθεση της Υπατίας Στάµπα, βλ. 
επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ Μ.Σαλβάγου (104/259, 18/2/1933) προς το Υπουργείο 
Παιδείας της Ελλάδος, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.57 (προέδρου 1932/1933).  
316 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.31/5/1933 και Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, 
Λογοδοσία έτους 1933-1934, Αλεξάνδρεια 1934, σ.ιθ΄.  
317 Κάποιες φορές είναι δύσκολο να παρακολουθεί κανείς τις αλλαγές στα σχολεία θηλέων, 
λόγω των πολλών και διαδοχικών αλλαγών. Το ίδιο διαπίστωναν και κάποιοι Αλεξανδρινοί 
τα χρόνια που λάµβαναν χώρα αυτές οι αλλαγές, πρβλ. Ιοβάτης, «Κοινοτικοπολιτικά 
ζητήµατα – Το τελευταίο ανακοινωθέν της Κοινότητος Αλεξανδρείας», Παναιγύπτια, έτος 7, 
αριθµ.330 (24), 13/7/1935, σσ.12-13.  
318 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.7/2/1933 και Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, 
Λογοδοσία έτους 1932 και του α΄ τριµήνου του 1933, Αλεξάνδρεια 1934, σ.κγ΄.   
319 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.31/5/1933 και Λογοδοσία… , ό.π., σ.κγ΄.  
320 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 9/1/1934.  
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Το 1935 αποφασίστηκαν αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστηµα των Σχολείων 
από την Εφορεία των σχολείων και εγκρίθηκαν από την Κοινοτική Επιτροπή.321 
Αποφασίστηκε κατ΄αρχήν να µετατραπεί το νυν τριτάξιο ηµιγυµνάσιο σε τετρατάξιο 
ανώτερο παρθεναγωγείο, µε πρόγραµµα αυτοτελές και ανεξάρτητο από προγράµµατα 
των κλασσικών γυµνασίων ή άλλων ελλαδικών σχολείων θηλέων. Εδώ βρίσκεται και 
η αρχή της δηµιουργίας ενός νέου τύπου σχολείου, που εξυπηρετούσε τις ανάγκες της 
παροικίας. Το πρόβληµα ήταν η αναγνώρισή του από την Ελλάδα,322 αφού διέφερε 
από την φιλοσοφία των εν Ελλάδι αντίστοιχων σχολείων. Η πρώτη τάξη του θα 
λειτουργούσε το έτος 1936-1937 και κάθε έτος θα προσετίθετο µια τάξη έως της 
συµπλήρωσης και των 4 τάξεων. Μέχρι τότε θα συνέχιζε την λειτουργία του το 
ηµιγυµνάσιο, µετατραπόµενο σε τετρατάξιο, µε την προσθήκη µιας επιπλέον τάξης, 
χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του προϋπολογισµού. Το πρόγραµµα που θα 
ακολουθούσε ήταν κλασσικού γυµνασίου. Κάθε έτος που θα λειτουργούσε µια τάξη 
του παρθεναγωγείου, θα καταργείτο η αντίστοιχη τάξη του γυµνασίου, έως την 
ολοκληρωτική µετατροπή σε παρθεναγωγείο. Σ΄αυτό το νέο σχολείο θα 
συγκεντρώνονταν οι κοπέλες της παροικίας που επιθυµούσαν να αποκτήσουν πλήρη 
κύκλο γνώσεων ωφέλιµων για την µετέπειτα ζωή τους. Για την διευκόλυνση όσων 
επιθυµούσαν σπουδές στο γυµνάσιο υπήρχε η δυνατότητα διδασκαλίας για 2 ώρες 
την εβδοµάδα των αρχαίων ελληνικών. Παράλληλα, οι ενδιαφερόµενες για το 
γυµνάσιο ώφειλαν να µελετήσουν µόνες τους για να καλύψουν τις διαφορές που 
υπήρχαν µε το πρόγραµµα του γυµνασίου, ώστε να πετύχουν στις κατατακτήριες 
εξετάσεις για την Ε΄ γυµνασίου. Εξάλλου η Εφορεία323 έκρινε ότι ο κίνδυνος 
συνωστισµού στο Αβερώφειο δεν ήταν µεγάλος, αφού λίγες µαθήτριες θα είχαν τα 
κατάλληλα προσόντα για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σ΄αυτό. Τέλος, ανεβλήθη η 
µελέτη για την επανίδρυση διταξίου Εµπορικής Σχολής Θηλέων. 

Τον Μάρτιο ανακοινώθηκε η δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
(8/2/1936) του Β.∆. αναγνώρισης των 4 πρώτων τάξεων του Αβερωφείου Γυµνασίου 
Θηέων ως ισότιµων µε τις 4 πρώτες τάξεις των εν Ελλάδι λειτουργούντων δηµοσίων 
Γυµνασίων.324 Παράλληλα, διατυπώθηκε ένσταση από τον Εφορο Μανωλάκη για τις 
αλλαγές στο Γυµνάσιο Θηλέων. Η ένστασή εντοπιζόταν στην εντύπωση αοριστίας 
που άφηνε η µετατροπή του τετρατάξιου γυµνασίου θηλέων σε ανώτερο 
παρθεναγωγείο. ∆ιαφωνούσε, κυρίως, µε την απόφαση κατάργησης των αρχαίων 
ελληνικών, επειδή η κλασσική µόρφωση κρίθηκε ανώφελη για τους σκοπούς του 
παρθεναγωγείου. Υποστήριζε ότι η µετάφραση στην νεοελληνική των αρχαίων 
συγγραφέων και η διδασκαλία τους θα βοηθούσε τις µαθήτριες να αποκτήσουν  
εκείνα τα εφόδια που θα τις καταστούσαν ικανές να αναδειχθούν σε σωστές 
Ελληνίδες µητέρες και στυλοβάτες των ελληνικών οικογενειών της Αλεξανδρείας. 
Ωστόσο, δεν επιθυµούσε επανεξέταση του θέµατος, απλώς, ζήτησε να καταγραφεί η 
διαφορετική άποψή του.325  

                                                      
321 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.11/6/1935. Για αυτές τις αλλαγές στην Μ.Ε. θηλέων 
υπήρξαν αντιδράσεις, κυρίως, από µερίδα του τύπου, πρβλ. πρβλ. Αιγυπτίας ∆άρβη, 
«Σχολικά ζητήµατα – Τα σχολεία της Μέσης Εκπαιδεύσεως», Παναιγύπτια, έτος 6, αριθµ.277 
(19), 19/5/1934, σσ.6-7.  
322 Η αίτηση για την αναγνώριση εστάλη από τον πρόεδρο της ΕΚΑ προς τον Υπουργό 
Παιδείας ∆ηµήτριο Μπαλάνο (1073/2515, 16/12/1935), ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα 
επιστολών, τ.68 (προέδρου 1935/1936).  
323 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.22/5/1935. 
324 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.6/3/1936 και ΠΚΕ, συνεδρ.17/3/1936. 
325 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.26/5/1936.  
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Στην συνέχεια ανατέθηκε στον Παλαιολόγο Γεωργίου και στον Γρηγόρη 
Πετρώνδα (επιθεωρητή δηµοτικών σχολείων) η ετοιµασία του ωρολογίου 
προγράµµατος του ανωτέρου τετραταξίου παρθεναγωγείου. Στην κατάστρωση του 
προγράµµατος θα λαµβάνονταν πολύ σοβαρά υπόψη οι επιτόπιες ανάγκες.326 Το νέο 
πρόγραµµα συντάχθηκε γρήγορα,327 µε την επιφύλαξη να ρυθµιστεί το θέµα των 
Ελληνικών και των µαθηµατικών, ώστε οι απόφοιτές του να δύνανται, από πλευράς 
γνώσεων, να συνεχίζουν σπουδές στο Γυµνάσιο (στην Ε΄ και Στ΄ γυµνασίου) και στην 
συνέχεια στο Πανεπιστήµιο. Ακόµη, συµφωνήθηκε να γίνει διαφήµιση, «προπαγάνδα 
δια του τύπου», του Ανωτέρου τετραταξίου Παρθεναγωγείου δια του τύπου. Στην 
διαφήµηση θα υπογραµµιζόταν µε έµφαση, ότι το Ανώτερο Παρθεναγωγείο, χωρίς να 
παρεµποδίζει την ανώτερη κλασσική µόρφωση στις απόφοιτες, που την επιθυµούσαν, 
θα γινόταν κατ΄εξοχήν εκπαιδευτικό και µορφωτικό ίδρυµα για τις υπόλοιπες 
µαθήτριες, που προορίζονταν να γίνουν καλές Ελληνίδες µητέρες και καλές 
νοικοκυρές.328 

  Το 1937 συνεχίστηκε ο προβληµατισµός για την Μ.Ε. των θηλέων. Η 
Εφορεία επέµεινε στην απόφασή της να διατηρηθεί το Παρθεναγωγείο και να 
καταργηθεί βαθµιαία το 4τάξιο Γυµνάσιο. Σκοπός του παρθεναγωγείου η 
πρακτικώτερη και καλύτερα προσαρµοσµένη στις ανάγκες του τόπου εκπαίδευση των 
νεανίδων και η χορήγηση του δικαιώµατος των  αποφοίτων του να εισάγονται, αν το 
επιθυµούσαν, στην Ε΄ Γυµνασίου.329 Όµως, στην Κοινοτική Επιτροπή έγινε ευρεία 
συζήτηση330 για την ορθότητα της αλλαγής του ηµιγυµνασίου σε Ανώτερο 
Παρθεναγωγείο. Ορισµένοι επίτροποι διαφώνησαν µε την αλλαγή και συγκέντρωσαν 
τις επιφυλάξεις τους στην διακοπή της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών 
(Μανωλάκης), στην διακοπή των ανώτερων σπουδών για τα κορίτσια, αφού έπαυε η 
υφιστάµενη αναγνώριση του γυµνασίου θηλέων ως ισότιµου µε τα ελλαδικά και το 
ανώτερο παρθεναγωγείο δεν µπορούσε να αναγνωριστεί, λόγω έλλειψης στην Ελλάδα 
παρόµοιου σχολείου (Ιω.Παντελίδης) και στα εµπόδια που θα αντιµετώπιζαν όσες 
µαθήτριες επιθυµούσαν να συνεχίσουν ανώτερες σπουδές στο γυµνάσιο. Παρόλες τις 
ενστάσεις η ΕΚΑ συνέχισε στην εφαρµογή των αποφασισµένων.  

Το 1938 είναι το έτος που σηµειώθηκε η µεγάλη στροφή στην κοινοτική 
εκπαίδευση µε την ίδρυση του Αβερωφείου γυµνασίου θηλέων. Η αρχή των 
εξελίξεων έγινε µε την απόφαση λειτουργίας ειδικού φροντηστηρίου Αρχαίων 
Ελληνικών και Μαθηµατικών για τις µαθήτριες εκείνες της Γ΄ Ανωτέρου 
Παρθεναγωγείου που θα συνεχίσουν σπουδές Ε και ΣΤ΄ στο Γυµνάσιο.331  

Τον Ιούλιο ο Εφορος Παντελίδης πρότεινε µετατροπή ενός εκ των 
παραλλήλων τµηµάτων των τεσσάρων τάξεων του Ανωτέρου Παρθεναγωγείου σε 
κλασσικό τµήµα. Η εφαρµογή της πρότασής του θα πραγµατοποιούνταν χωρίς 
πρόσθετη δαπάνη και θα γινόταν πράξη η πρόσφατη απόφαση της Εφορείας για την 
λειτουργία των φροντηστηρίων για τις ενδιαφερόµενες να συνεχίσουν τις σπουδές 
τους στις τελευταίες τάξεις του γυµνασίου. Η πρόταση απερρίφθη κατόπιν των 
έντονων αντιδράσεων του προϊσταµένου της Εφορείας Νικολάου Βατιµπέλα, που 
θεωρούσε ότι η απόφαση για τα φροντιστήρια ελήφθη µετά από ενδελεχή µελέτη.332  

                                                      
326 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.21/4/1936. 
327 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.12/5/1936.  
328 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.26/5/1936.  
329 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.8/6/1937. 
330 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.15/6/1937.  
331 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/4/1938.  
332 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.4/7/1938. 
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Ο Παντελίδης, όµως, επανήλθε στην πρότασή του για ύπαρξη τµήµατος 
κλασσικών σπουδών στο Ανώτερο Παρθεναγωγείο, αφού η έλλειψη Γυµνασίου 
θηλέων ωφελεί τα ιδιωτικά σχολεία που σπεύδουν να καλύψουν το κενό. Ειδικότερα, 
µετά την κατάργηση της Μέσης Εκπαίδευσης των θηλέων, µε την κατάργηση των 
τεσσάρων γυµνασιακών τάξεων του παρθεναγωγείου, οι µεσαίες και οι εύπορες 
τάξεις της παροικίας έπαυσαν να στέλνουν τα κορίτσια τους στο Παρθεναγωγείο, 
αλλά τα έγγραφαν σε Λύκεια (ιδιωτικά σχολεία), τα οποία είχαν εκµεταλλευτεί το 
κενό της κοινοτικής εκπαίδευσης ιδρύοντας γυµνάσια θηλέων. Ετσι, το Αβερώφειο 
παρθεναγωγείο είχε καταστεί το σχολείο των απόρων κορασίδων της παροικίας, 
οικονοµικά επιβαρυνόταν και ο κίνδυνος να παρακµάσει ήταν µεγάλος. Εξάλλου, 
σύµφωνα µε τον Παντελίδη, οι µαθήτριες των ιδιωτικών σχολείων αποµακρύνονταν 
από τα κοινοτικά σχολεία προς βλάβη της µόρφωσής τους. Η Εφορεία δέχθηκε333 να 
προτείνει στην Επιτροπή της Κοινότητας την διαρρύθµιση της ανώτερης εκπαίδευσης 
των θηλέων, µε την ανασύσταση του Αβερωφείου γυµνασίου θηλέων, αν πράγµατι η 
διαρρύθµιση δεν επέφερε αύξηση στον προύπολογισµό των σχολείων. Ετσι, η 
Κοινοτική Επιτροπή ζήτησε την διαρρύθµιση των 4 τάξεων του Ανωτέρου 
Παρθεναγωγείου –καθεµία θα είχε από δύο τµήµατα- ώστε το ένα τµήµα να 
ακολουθεί το πρόγραµµα του Παρθεναγωγείου και το άλλο του κλασσικού 
γυµνασίου.334  

Τον Νοέµβριο, πάλι ύστερα από πρόταση του Εφόρου Παντελίδου 
αποφασίζεται το 4τάξιο Γυµνάσιο Θηλέων να µετατραπεί σε πλήρες 6τάξιο από του 
εποµένου σχολικού έτους, µε ολοκληρωµένο πρόγραµµα κλασσικού γυµνασίου.335 
Κατόπιν τούτου καταργήθηκε η από της Ε΄ τάξεως µικτή φοίτηση στο Αβερώφειο 
γυµνάσιο αρρένων, που ξανάβρισκε την κανονική του µορφή. Εξάλλου, η µικτή 
φοίτηση είχε ήδη απαγορευτεί στην Ελλάδα δια νόµου. Ισως, ο συγκεκριµένος νόµος 
να αποτέλεσε και την αφορµή για την δηµιουργία πλήρους γυµνασίου θηλέων, αυτό, 
όµως, δεν ξεκαθαρίζεται στα πρακτικά. Οι µαθήτριες όφειλαν να πληρώνουν το 
ορισθέν κατώτατο όριο διδάκτρων των 40 γρ.δ. µηνιαίως. Παράλληλα, θα λειτουργεί 
και το Ανώτερο Παρθεναγωγείο. Η απόφαση ελήφθη µε την επιφύλαξη αν η 
εφαρµογή της δεν επιβάρυνε τον προϋπολογισµό των σχολείων. Αν τελικά όλα 
έβαιναν καλώς η ΕΚΑ θα ζητούσε την αναγνώριση του γυµνασίου θηλέων από το 
υπουργείο Παιδείας ως ισότιµου µε τα γυµνάσια του κράτους.  

Βεβαίως, το ανώτερο παρθεναγωγείο θα συνέχιζε την δράση του και το έτος 
1939-1940 λειτούργησε για πρώτη φορά η ∆΄ Ανωτέρου Παρθεναγωγείου και έτσι 
ολόκληρώθηκε η αναγωγή της σχολής σε τετρατάξιο.336  

Η αναγνώρισις του 6τάξιου Αβερωφείου Γυµνασίου Θηλέων ως ισότιµου µε 
τα εν Ελλάδι πραγµατοποιήθηκε το 1940.337 Στεγάστηκε στην δυτική πτέρυγα του 
Ζερβουδακείου µεγάρου.338 

                                                      
333 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.11/7/1938.  
334 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.13/7/1938. Για το ίδιο θέµα βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 
211, 1938/1939, «Επανίδρυσις γυµνασίου θηλέων» και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, 
τ.81 (γραµµατέως 1938).  
335 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.22/11/1938 και 29/11/1938. Τελικά, δεν υπήρξε καµµία 
επιβάρυνση από την δηµιουργία του πλήρους εξαταξίου γυµνασίου θηλέων, αφού δεν 
χρειάστηκαν επιπλέον τµήµατα. Αντίθετα θα υπήρχε αύξηση των προσόδων από τα δίδακτρα, 
αφού οι µαθήτριες υποχρεούνταν στην καταβολή κατ΄ελάχιστον 40 γρ.δ. µηνιαίως, βλ. 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.8/12/1938.  
336 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.13/7/1939. Για την ίδρυση του πλήρους γυµνασίου θηλέων 
και την παράλληλη διατήρηση του τετρατάξιου ανωτέρου παρθεναγωγείου, βλ. Ελληνική εν 
Αλεξανδρεία Κοινότης, Λογοδοσία έτους 1938-1939, Αλεξάνδρεια 1939, σ.κγ΄.   
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Το 1947 επιτράπηκε αρχικά η εγγραφή των θηλέων στο νεοιδρυθέν τµήµα 
θετικών επιστηµών, αλλά, λόγω της ισχύος του αιγυπτιακού νόµου 38 του 1948, που 
απαγόρευε την µικτή φοίτηση, πλην των νηπιαγωγείων, στέρησε τα κορίτσια της 
παροικίας αυτή την ευκαιρία.339  

Οι ίδιοι προβληµατισµοί για το µέλλον της εκπαίδευσης στην Αίγυπτο που 
παρουσιάστηκαν σο γυµνάσιο αρρένων ίσχυσαν και στην περίπτωση του γυµνασίου 
θηλέων και ουσιαστικά η πορεία των δύο σχολείων ήταν κοινή. Η µικτή φοίτηση 
αρρένων-θηλέων, όπως είδαµε, ξεκίνησε να εφαρµόζεται στις τελευταίες τάξεις του 
γυµνασίου το 1959 και εφαρµόστηκε για όλες τις τάξεις από το σχολικό έτος 1959-
1960.340 Αυτή η συγχώνευση ουσιαστικά σήµανε και το τέλος της ανεξάρτητης 
πορείας του Αβερωφείου γυµνασίου θηλέων.  

Στο ζήτηµα της αύξησης ή της συγχώνευσης των τµηµάτων ίσχυσε ό,τι και 
στην περίπτωση του γυµνασίου αρρένων, δηλαδή η αύξηση ή η µείωση των 
τµηµάτων εξαρτάτο από τον αριθµό των εγγραφοµένων, την οικονοµική κατάσταση 
της Κοινότητας και την επιθυµία για καλύτερη διδασκαλία ορισµένων πρωτευόντων 
µαθηµάτων (αρχαία ελληνικά, µαθηµατικά).341  

Ασφαλώς αξίζει να παρακολουθήσουµε την πορεία του Αβερωφείου 
ανωτέρου παρθεναγωγείου, το οποίο, από της ιδρύσεως του γυµνασίου και έπειτα, 
λειτούργησε ως  ειδικό τµήµα της Μ.Ε. των θηλέων. Το σχολείο συνέχισε κανονικά 
την δράση του, παράλληλα µε αυτήν του γυµνασίου θηλέων, προσφέροντες στις 
ενδιαφερόµενες, που δεν επιθυµούσαν γυµνασιακές σπουδές, περισσότερο πρακτική 
µόρφωση, τετραετούς διάρκειας. Οι απόφοιτες στρέφονταν στο επαγγελµατικό 
στάδιο ή δηµιουργούσαν οικογένεια. Οι αυξοµειώσεις των τµηµάτων στο 
παρθεναγωγείο αποτελούσαν συνάρτηση του αριθµού των εγγραφοµένων και της 
οικονοµικής κατάστασης της ΕΚΑ.342  

Ωστόσο, κατεβλήθη µεγάλη προσπάθεια η λειτουργία του σχολείου να 
συνεχίζεται µε όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήµατα. Στα πλαίσια αυτής της 
προσπάθειας ετέθη κατά την δεκαετία του ΄50 το θέµα της µετατροπής-
αναδιοργάνωσης του παρθεναγωγείου. Ηδη το 1951 επήλθε ο διαχωρισµός του, µε 
την δηµιουργία στην ∆΄ τάξη δύο κατευθύσεων, της εµπορικής (1 τµήµα) και της 

                                                                                                                                                        
337 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.13/9/1940 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.11/12/1940. Η 
αίτηση για την αναγνώριση εστάλη τον Ιανουάριο του 1940, βλ. επιστολή του προέδρου της 
ΕΚΑ προς τον γενικό πρόξενο Κ.Βαλτή, (36/97, 26/1/1940), ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα 
επιστολών, τ.89, (προέδρου 1939-1940). Επειδή η αναγνώριση καθυστερούσε και υπήρχε 
πρόβληµα µε τα απολυτήρια, που θα χρησίµευαν για την εγγραφή στο πανεπιστήµιο, εστάλη 
και δεύτερη επιστολή στον γενικό πρόξενο (1163/454, 20/6/1940), ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
αντίγραφα επιστολών, τ.91 (1940). Ο γενικός πρόξενος λίγες µέρες (26/6/1940) µετά 
ειδοποίησε την ΕΚΑ για την υπογραφή του διατάγµατος αναγνώρισης, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
αντίγραφα επιστολών, τ.91 (1940).  
338 Ευθυµίου Θ. Σουλογιάννη, Αβερώφειο Γυµνάσιο της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας 
–Λεύκωµα, ΣΑΑΣΑ, Αθήνα, 1985, σ.16. 
339 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/12/1947 και συνεδρ.21/5/1948.  
340 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.16/6/1959, συνεδρ.12/10/1959 και συνεδρ.14/9/1960.  
341 Για την Αβερώφειο αστική σχολή βλ.-ενδεικτικά- ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, 
συνεδρ.2/12/1925, συνεδρ.18/11/1927, συνεδρ.5/12/1928 και συνεδρ.12/5/1936. Για το 
Αβερώφειο γυµνάσιο θηλέων βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.6/10/1938, συνεδρ.28/6/1948, 
συνεδρ.28/2/1951 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.9/1/1936.  
342 Για τις αυξοµειώσεις των τµηµάτων βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.4/7/1938, 
συνεδρ.28/6/1948 και συνεδρ.14/12/1951. Επίσης, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.13/5/1937 
και συνεδρ.13/7/1938.  
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ραπτικής (1 τµήµα). Ουσιαστικά, το πρόγραµµα θα ήταν κοινό για τα µαθήµατα 
κορµού, όµως ο διαχωρισµός θα ίσχυε για τις 4-5 ώρες των ειδικών µαθηµάτων.343 

Η διευθύντρια της Μ.Ε. θηλέων Αλκµήνη Πετρώνδα κρίνοντας ότι το 
ανώτερο παρθεναγωγείο χορηγούσε µόνο γενικές γνώσεις στις µαθήτριες, την στιγµή 
που οι ίδιες, προερχόµενες από πτωχές οικογένειες, επιθυµούσαν να λάβουν πολλά 
εφόδια και ειδικές γνώσεις για να αποδυθούν στον αγώνα της ζωής. Ετσι, η 
Πετρώνδα πρότεινε344 την µετατροπή του σχολείου σε πεντατάξιο, από τριτάξιο, 
χωρισµένο σε δύο κύκλους: ο πρώτος, τριετούς φοίτησης, θα ήταν ο κατώτερος και ο 
δεύτερος, διετούς φοίτησης, θα ήταν ο ανώτερος, όπου θα γινόταν και η εξιδίκευση, 
µε την διαίρεσή του σε 3 παράλληλα τµήµατα, το εµπορικό, το οικοκυρικό (ή 
κοινωνικής πρόνοιας) και το κοπτικής. Ο πρόεδρος της ΕΚΑ ∆ηµ.Ζερµπίνης, 
δέχθηκε να γίνει η µετατροπή για να εξιδικευθούν οι µαθήτριες, αλλά η φοίτηση να 
παραµείνει τετραετής, για να µην επιβαρυνθεί περαιτέρω ο, ήδη επιβαρυµένος, 
σχολικός προϋπολογισµός της Κοινότητας. Εξίσου, συµφώνησαν οι επίτροποι στην 
µετατροπή αλλά όχι στην αύξηση της φοίτησης, προτείνοντας ο πρώτος κύκλος να 
είναι διετής. Η Πετρώνδα δήλωσε πως, εν τοιαύτη περιπτώσει, προτιµούσε ο 
δεύτερος κύκλος να είναι µονοετής και ο πρώτος τριετής, ώστε να αυξηθούν οι 
γενικές γνώσεις. Μετά από συζήτηση, όπου πρυτάνευσε η αναζήτηση της πλέον 
κατάλληλης, για το συµφέρον των κοριτσιών, λύσης, η Εφορεία δέχθηκε την 
µετατροπή του σχολείου «επί το πρακτικό», χωρίς αύξηση του χρόνου φοίτησης και 
ανέθεσε στην Πετρώνδα την προετοιµασία εισήγησης για τις αναγκαίες προς τούτο 
αλλαγές στο πρόγραµµα και στην δοµή της σχολής.  

Η τροποποίηση του προγράµµατος του Ανωτέρου Παρθεναγωγείου εγκρίθηκε 
ένα µήνα αργότερα. Κύριο γνώρισµα του νέου προγράµµατος η εντατικοποίηση της 
διδασκαλίας των γλωσσών, ιδίως της αγγλικής, της λογιστικής, της δακτυλογραφίας 
(3ο και 4ο έτος) και της στενογραφίας (4ο έτος). Το επόµενο έτος στην ∆΄ τάξη που 
είχαν δικαίωµα να εγγραφούν οι απόφοιτες του 1953, θα διδάσκονταν µαθήµατα 
κοινωνικής προνοίας (4-5 ώρες εβδοµαδιαίως).345 Επίσης, δόθηκε η δυνατότητα για 
την εγγραφή των µαθητριών που αποφοιτούν από την Γ΄ τάξη του ανωτέρου 
παρθεναγωγείου στην Β΄ τάξη της σχολής Κοπτικής-Ραπτικής, ύστερα από επιτυχή 
εξέταση.346   
 Το έτος 1954-1955 έπρεπε να λειτουργήσει η Ε΄ τάξη και για τον λόγο αυτό 
πραγµατοποιήθηκε συνάντηση της Πετρώνδα µε τους γονείς των µαθητριών της ∆΄ 
Ανωτέρου Παρθεναγωγείου, για το θέµα της εγγραφής στην επόµενη τάξη. Η 
Εφορεία δεχόταν να λειτουργήσει και Ε΄ τάξη, υπό τον όρο να εγγραφούν σ΄αυτή 30 
µαθήτριες, που θα πλήρωναν 100 γρ.δ. κατ΄ελάχιστο όριο και άνω για δίδακτρα.347 
Τελικά, η Ε΄ τάξη δεν λειτούργησε ποτέ.348  
 Το 1957 κατετέθη αίτηση αναγνωρίσεως του ανωτέρου παρθεναγωγείου και 
ισοτίµησης των αποφοίτων του, σε σύγκριση µε το γυµνάσιο, από την ελληνική 

                                                      
343 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.12/10/1951.  
344 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.21/4/1953.  
345 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.21/5/1953.  
346 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.25/9/1953.  
347 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.19/3/1954.  
348 Αρχικά αναβλήθηκε η εξέταση του θέµατος της δηµιουργίας µιας Ε΄ τάξης Ανωτέρου 
Παρθεναγωγείου. Εγκρίθηκε πρόταση της Πετρώνδα για την διοργάνωση φροντιστηρίων για 
τις απόφοιτες του παρθεναγωγείου που επιθυµούσαν συµπληρωµατικές γνώσεις σε ορισµένα 
τεχνικά µαθήµατα (στενοδακτυλογραφία, λογιστική και αλληλογραφία), βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
ΠΕΣ, συνεδρ.9/7/1954 και Ελληνική Κοινότης Αλεξανδρείας, Λογοδοσίες ετών 1955 και 
εξής.  
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Κυβέρνηση.349 Το παρθεναγωγείο συνέχισε την λειτουργία του και µετά την 
ενοποίηση του γυµνασίου θηλέων µε το γυµνάσιο το 1960. Η κατάργηση του 
παρθεναγωγείου άρχισε σταδιακά από το σχολικό έτος 1963-1964.350  
 Να σηµειωθεί, πως στα πλαίσια του ανώτερου παρθεναγωγείου λειτούργησε 
«τµήµα Αγγλικών», διετούς φοίτησης, για την καλύτερη εκµάθηση της αγλικής 
γλώσσας. Η Α΄ τάξη του λειτούργησε το σχολικό έτος 1942-1943 και η Β΄ τάξη το 
1943-1944. Το τµήµα ήταν βραχύβιο και οι 2 τάξεις του καταργήθηκαν από του 
σχολικού έτους 1946-1947.351  

Ένα από τα ειδικά τµήµατα της Μ.Ε. των θηλέων ήταν η σχολή κοπτικής-
Ραπτικής. Σύµφωνα µε υπόµνηµα της παρεπιτροπής περί της Αβερωφείου Εµπορικής 
Σχολής Θηλέων προτάθηκε από το σχολικό έτος 1933-1934 να λειτουργήσει στον 
Παρθεναγωγείο στο Σιάτµπυ, µια Κοπτική και Ραπτική εµπορική τάξη, στην οποία θα 
εγγράφονται οι έχουσες ενδεικτικό προβιβασµού της Β΄ τάξης του Ηµιγυµνασίου 
Θηλέων.352 Η δοκιµαστική έναρξη λειτουργίας του τµήµατος έγινε το σχολικό έτος 
1934-1935. ∆ικαίωµα εγγραφής είχαν νεάνιδες 12-20 ετών, απόφοιτες των 
κοινοτικών σχολείων. Η φοίτηση επι πληρωµή ή δωρεάν, ανάλογα µε την οικονοµική 
κατάσταση των ενδιαφεροµένων γινόταν τρεις φορές την εβδοµάδα, από δύο ώρες 
κάθε φορά, από πτυχιούχο δασκάλα της ραπτικής. Τα έξοδα για την λειτουργία της 
τάξης προϋπολογίστηκαν (µετά την  αφαίρεση του ποσού από το δικαίωµα εγγραφής) 
στις 50 Λ.Αιγ.353 
 Τα αποτελέσµατα από την λειτουργία του πρώτου έτους υπήρξαν 
ενθαρρυντικά,354 έτσι, ένα έτος αργότερα αποφασίστηκε να µετατραπεί το τµήµα σε 
διτάξιο και τα γαλλικά να διδάσκονται µε πληρωµή εκτός προγράµµατος, αν υπάρχει 
ο απαραίτητος αριθµός υποψηφίων. Ακόµη, ορίστηκε οι εγγραφησόµενες µαθήτριες 
στην Σχολή να έχουν συµπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους.355 Η τρίτη τάξη 
δηµιουργήθηκε το 1936-1937 και ταυτόχρονα ρυθµίστηκαν όλα τα επιµέρους 
ζητήµατα που αφορούσαν την σχολή.356  
 Η σχολή κατά την δεκαετία του ΄40 αντιµετώπισε σοβαρά οικονοµικά 
προβλήµατα και έχασε την οικονοµική της αυτάρκεια, που αποτελούσε όρο για την 
διατήρηση της οµαλής λειτουργίας της.357 Ακόµη, την ίδια περίοδο η σχολή 
µεταφέρθηκε από τον χώρο των παρθεναγωγείων Μ.Ε. του Σιάτµπυ στο κτίριο της 
γεραράς Τοσιτσαίας σχολής,358 για να µεταφερθεί ξανά στο Σιάτµπυ το 1952.359  

                                                      
349 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.13/3/1957.  
350 ΑΕΚΑ, Λυτά έγγραφα, Πληροφορίες περί των σχολείων της ΕΚΑ, Αλεξάνδρεια, ά.χρ., σ.3.  
351 ΑΕΚΑ, Λυτά έγγραφα, Πληροφορίες… , ό.π.,  σ.3.  
352 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.29/5/1933. 
353 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.16/7/1934 και ΠΚΕ, συνεδρ.21/11/1934.  
354 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.7/11/1934.  
355 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.22/5/1935. Επίσης, ορίστηκε κάθε τάξη να αποτελείται από 
2 τµήµατα, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.9/1/1936.  
356 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.12/5/1936.  
357 Για την διαµόρφωση και την εξέλιξη αυτής της δυσάρεστης κατάστασης βλ. ΕΕΛΙΑ-
ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.19/4/1943, συνεδρ.24/4/1947.  
358 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.22/9/1943, συνεδρ.25/10/1945.  
359 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.1/8/1952.  
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 Από τα τέλη της δεκαετίας του ́ 40 και κατά την διάρκεια της επόµενης 
δεκαετίας η σχολή είχε θετική πορεία και στον οικονοµικό τοµέα και στον τοµέα 
µόρφωσης των νεανίδων που την εµπιστεύθηκαν.360  

Ενα από τα σοβαρά προβλήµατα που απασχόλησαν την σχολή ήταν αυτό της 
διεύθυνσής της. Αρχικά η σχολή είχε ειδική διευθύντρια, που τελούσε υπό την 
εποπτεία της διευθύντριας του ανώτερου παρθεναγωγείου.361 Το καθεστώς 
συνεχίστηκε για αρκετά έτη, αλλά το 1952 τα προβλήµατα που προέκυψαν µεταξύ 
της τεχνικής διευθύντριας και της διευθύντριας των παρθεναγωγείων Μ.Ε., οδήγησαν 
την τελευταία σε παραίτηση από την εποπτεία και διεύθυνση της σχολής. Η Εφορεία 
δεν δέχθηκε την παραίτηση, αλλά αποφάσισε η τεχνική διευθύντρια να αναφέρεται 
απευθείας στην Εφορεία των σχολείων και όχι διαµέσου της διευθύντριας των 
παρθεναγωγείων Μ.Ε.362  

Το 1959 αποφασίστηκε να υποβληθεί αίτηση αναγνώρισης της σχολής από το 
αρµόδιο ελληνικό υπουργείο.363 Το 1962 η σχολή αναγνωρίστηκε µε την επωνυµία 
«Επαγγελµατική σχολή αµφιέσεως».364 Συνέχισε την λειτουργία της έως το 1977, 
οπότε και έκλεισε.365 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
360 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.26/7/1948, συνεδρ.5/7/1949, συνεδρ.9/4/1952, όπου 
τονίστηκε, εκτός του επαγγελµατικού, και ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας της σχολής και 
συνεδρ.8/6/1956.  
361 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.19/7/1939.  
362 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.13/10/1952. Για τις διαφωνίες που οδήγησαν στην 
σύγκρουση βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.10/10/1952.  
363 ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.2/10/1959.  
364 ΑΕΚΑ, Λυτά έγγραφα, Πληροφορίες περί των σχολείων της ΕΚΑ, Αλεξάνδρεια, ά.χρ., σ.4. 
365 Ευθύµιου Σουλογιάννη, Η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας 1843-1943, ΕΕΛΙΑ, Αθήνα 
1994, σ.159.  
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2. ΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ 
 
 
 Η ΕΚΑ έχει να δείξει πολλούς ευεργέτες που συναγωνίζονταν σε έργα 
ευποιίας και ανακούφισης των αναγκών της παροικίας. Το σύνολο των ευαγών 
ιδρυµάτων και των εκπαιδευτηρίων366 της κοινότητας οφείλονται σε δωρεές 
πλουσίων οµογενών.  

Ευεργέτες απεδείχθησαν πλούσιοι οµογενείς, οι οποίοι µε µεγάλες εισφορές 
κυρίως σε χρήµα, την κατάλληλη χρονική στιγµή, ίδρυσαν, ενίσχυσαν ή διέσωσαν 
ιδρύµατα που θεράπευαν πολλές και πάγιες ανάγκες της παροικίας (σχολεία, 
νοσοκοµείο, ορφανοτροφεία, κ.λπ). Με τις δωρεές τους εξασφάλισαν την δική τους 
υστεροφηµία, αλλά και µια θέση στην ιστορία του αιγυπτιώτη Ελληνισµού, ως 
µεγάλοι ευεργέτες του. Υπήρξαν, επίσης, πολλοί ευεργέτες µε µικρότερες εισφορές 
σε χρήµα και, κυρίως, σε είδος. Η επιθυµία τους ήταν να συνεχιστεί και να βελτιωθεί 
η δράση των πολλών και σηµαντικών κοινωφελών  ιδρυµάτων.   

Ο µεγαλύτερος ευεργέτης του Αβερωφείου είναι ο Γεώργιος Αβέρωφ.367 
Γεννήθηκε στο Μέτσοβο της Ηπείρου στις 15 Αυγούστου 1818. Ελαβε την εγκύκλιο 
εκπαίδευση στο Μέτσοβο και εγκαταστάθηκε στην Αίγυπτο το 1840, όπου επιδόθηκε 
µε επιτυχία στο εµπόριο και απέκτησε τεράστια περιουσία. Στην Αλεξάνδρεια 
εγκαταστάθηκε το 1866.368 

Μετά τις επιτυχίες του στο εµπόριο ασχολήθηκε µε τα κοινά στα πλαίσια της 
ΕΚΑ. Το 1875 εξελέγη επίτροπος της Κοινότητος, µε 24 ψήφους,369 το 1884 
επανεξελέγη µέλος της Επιτροπής της Κοινότητας, πρώτος σε σταυρούς και λίγες 

                                                      
366 Πολλές και σηµαντικές είναι οι δωρεές των ευεργετών. Ενδεικτικά αναφέρουµε τις εξής: 
Η Τοσιτσαία Σχολή είναι δωρεά του πρώτου προέδρου της Κοινότητας Μιχαήλ Τοσίτσα. Ο 
Ιδοµενέας Βιττώρης δώρισε στην ΕΚΑ (επιστολή 18/30 Ιουνίου 1880) ένα οικόπεδο 
τεσσάρων χιλιάδων πήχεων για την ανέγερση σχολείων, ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.Γ΄, 
21/6/1880, συνεδρ.Ε΄, 12/7/1880.  Στο οικόπεδο οικοδοµήθηκε το Αβερώφειο 
Παρθεναγωγείο, κατόπιν δωρεάς του Γ.Αβέρωφ, ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.14/5/1894, 
ΕΚΑ, «Τα κατά την κατάθεσιν του θεµελίου λίθου του Αβερωφείου Παρθεναγωγείου τη 22 
Μαϊου 1894», Αλεξάνδρεια 1894. Σήµερα στο κτίριο στεγάζεται το παράρτηµα Αλεξανδρείας 
του Ιδρύµατος Ελληνικού Πολιτισµού. Στους µεγάλους δωρητές ανήκουν οι οικογένειες 
Σαλβάγου (δωρεές υπέρ του ελληνικού νοσοκοµείου, του γηροκοµείου κ.λπ.), Μπενάκη 
(δωρεά δέκα χιλιάδων λιρών για την ίδρυση ορφανοτροφείου, βλ. ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 
συνεδρ.28/10/4/1906, δωρεά Μπενακείου οικονοµικού συσσίτιου, βλ. ό.π. 
συνεδρ.25/7/6/1918. Σήµερα στο κτίριο του Μπενακείου ορφανοτροφείου στεγάζεται το 
Γενικό προξενείο της Ελλάδας), Θεοχάρη Κότσικα (δωρεά του µεγαλύτερου νοσοκοµείου 
του Αιγυπτιώτη Ελληνισµού, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 8/11/1938) και πολλοί άλλοι.  
367 Βλ. ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ159, 1938/39, Παλαιολόγου Γεωργίου, «Βιογραφία και 
αντίτυπο διαθήκης του Γεωργίου Αβέρωφ», Αλεξάνδρεια 1929, σσ.1-21, Κ160, 1937, 
«Μεγάλοι Ευεργέται και Ευεργέται της Κοινότητος - Βιογραφίαι», ΑΕΚΑ, Λυτά έγγραφα, 
«Πληροφορίες περί της ΕΚΑ-Βιογραφικό σηµείωµα Γ.Αβέρωφ», σ.9, Θ.Βελλιανίτη, «Αβέρωφ 
Γεώργιος», ΜΕΕ, τ.1, σ.57, Θεοδούλου Κωνσταντινίδου, «Γεώργιος Αβέρωφ-Βιογραφία 
αυτού εν τρισί γλώσσαις, ελληνική, γαλλικά και αγγλική», Αθήνα 1896, σς.15 (ελληνική 
γλώσσα), Ν.Θ.Μπουγάτσου, «Αβέρωφ Γεώργιος», ΘΗΕ, τ.1, στ.46, Στρατή Τσίρκα, 
«Γεώργιος Αβέρωφ», επιφυλλίδες του «Πάροικου», α.χρ., Γιολάντας Χατζή, «Γεώργιος 
Αβέρωφ, από το Μέτσοβο στην Αλεξάνδρεια», Ιδρυµα Ε.Αβέρωφ-Τοσίτσα, Αθήνα 1999, 
ΕΚΑ, ΣΑΑΣΑ, «Γεώργιος Αβέρωφ (1818-1899) Αφιέρωµα µνήµης για τα 100 χρόνια από τη 
θανή του», Αθήνα-Αλεξάνδρεια 1999.  
368 Θεόδουλου Κωνσταντινίδη, «Γεώργιος Αβέρωφ… », ό.π., σ.8.  
369 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, ΙΘ΄ Γενική Συνέλευση των Συνδροµητών, 30/3/1875. 
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µέρες αργότερα εξελέγη αντιπρόεδρος της Κοινότητας.370 Ένα χρόνο αργότερα ο 
Γεώργιος Αβέρωφ εξελέγη πρόεδρος της  EΚA.371 Εκτοτε η φιλογενής δράση του 
Αβέρωφ θα φθάσει στο αποκορύφωµά της. Το 1885 κάλυψε το ήµισυ των χρεών της 
κοινότητας, παρακινώντας και τους υπόλοιπους συναδέλφους του στην Κοινοτική 
Επιτροπή να κάνουν το ίδιο, µε αποτέλεσµα να αποσβεστεί το χρέος και η ΕΚΑ να 
απελευθερωθεί απ; αυτό το βάρος που δεν της επέτρεπε να προοδεύσει. Το 1885 
έδωσε 40 λίρες Αγγλίας υπέρ των σχολείων και το 1887 µε τις γενναίες εισφορές του 
πραγµατοποιείται η προσθήκη τρίτης τάξης στο γυµνάσιο.372 Το 1889 το γυµνάσιο 
πληρούσε τις προϋποθέσεις για να αναγνωριστεί ως ισότιµο µε τα εν Ελλάδι. Ετσι το 
1890 µε προσωπική του παρέµβαση η Κοινότητα ζήτησε την αναγνώριση του 
κοινοτικού Γυµνασίου, µε το όνοµα Αβερώφειο, εις ένδειξη τιµής και ευγνωµοσύνης 
για την προσφορά του στην εκαπαίδευση των ελληνοπαίδων.373 Το 1894 θεµελιώθηκε 
το Αβερώφειο Παρθεναγωγείο.374 

Η φροντίδα του για τα σχολεία ήταν µεγάλη και η αναγνώριση εκ µέρους των 
οµογενών δεν άργησε. Την ηµέρα της ονοµαστικής του εορτής τόν επισκέπτονταν 
στην οικία του οι καθηγητές µε τους µαθητές και τις µαθήτριες των ανωτέρων τάξεων 
και µια µαθήτρια του προσέφερε µια ανθοδέσµη, συµβολική των δωρεών του.375 Το 
1890 το γυµνάσιο ονοµάστηκε Αβερώφειο και µε αυτό το όνοµα αναγνωρίστηκε από 
την ελληνική κυβέρνηση, το δε 1893 αποφασίστηκε η κατασκευή και τοποθέτηση 
προτοµής του Γεωργίου Αβέρωφ, από πεντελικό µάρµαρο, έργο του Γεωργίου 
Βρούτου, σε ένδειξη ευγνωµοσύνης για την δράση του και τις θυσίες του υπέρ των 
σχολείων.376 Σήµερα αυτή η προτοµή είναι τοποθετηµένη στο κτήριο του 
Αβερωφείου παρθεναγωγείου. Λίγο αργότερα και αφού έγινε γνωστή η δωρεά του 
Αβέρωφ υπέρ του Παναθηναϊκού σταδίου για την τέλεση των πρώτων Ολυµπιακών 
αγώνων και το πλήθος των δωρεών του στην Αθήνα377 και στην Αλεξάνδρεια, 
αποφασίζεται να τοποθετηθεί αδριαντας του στην αυλή της Τοσιτσαίας Σχολής, όπου 
τότε στεγαζόταν και το Αβερώφειο γυµνάσιο. Είχε, µάλιστα, συσταθεί επιτροπή για 
την ανέγερση του αδριάντα µε πρόεδρο τον Εµµ.Μπενάκη. Τα αποκαλυπτήρια 
αποφασίστηκε να γίνουν στις 25/7 Μαϊου 1899. Η τελετή θα έπαιρνε πανηγυρικό 
χαρακτήρα, µε την συµµετοχή όλων των µελών της ΕΚΑ και τον πανηγυρικό θα 
                                                      
370 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.8/3/1884.  
371 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, έκτατη συνεδρίαση 3ης Νοεµβρίου 1885. 
372 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ159, 1938/39, Παλαιολόγου Γεωργίου, «Βιογραφία και αντίτυπο 
διαθήκης του Γεωργίου Αβέρωφ», Αλεξάνδρεια 1929, σ.2.  
373 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Ι 9 (1890), «Πρακτικόν αποφάσεως Επιτροπής Κοινότητος όπως το 
Γυµνάσιον ονοµασθή Αβερώφειο… ", και «Περί της αναγνωρίσεως του Αβερωφείου Γυµνασίου 
και της προικοδοτήσεώς του υπό του κυρίου Γεωργίου Αβέρωφ», ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 
συνεδρ. 17/2/1890.  
374 Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Τα κατά την κατάθεσιν του θεµελίου λίθου του 
Αβερωφείου Παρθεναγωγείου, τη 22α΄Μαϊου 1894, Αλεξάνδρεια 1894.  
375 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ159, 1938/39, Παλαιολόγου Γεωργίου, «Βιογραφία και 
αντίτυπον… », ό.π., σ.5. 
376 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, έκτ.συνεδρ. 19/3/1983. 
377 Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην Αθήνα προσέφερε από το 1868 και έπειτα 40000 λίρες 
Αγγλίας για την Σχολή Ευελπίδων, χρηµατοδότησε την κατασκευή στα Προπύλαια του 
πανεπιστηµίου αδριάντων του εθνοµάρτυρα Γρηγορίου Ε΄και του Ρήγα Φεραίου, προσέφερε 
12000 λίρες Αγγλίας για το Εφηβείο, 500000 λίρες Αγγλίας για την αποπεράτωση του 
Πολυτεχνείου, µε τον όρο να ονοµαστεί Μετσόβειο, 900000 λίρες Αγγλίας για την 
κατασκευή διαζωµάτων από πεντελικό µάρµαρο στο Παναθηναϊκό Στάδιο, βλ. Θεοδούλου 
Κωνσταντινίδου, «Γεώργιος Αβέρωφ-Βιογραφία αυτού εν τρισί γλώσσαις, ελληνική, γαλλικά 
και αγγλική», Αθήνα 1896, σσ.10-11.  
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εκφωνούσε ο δικηγόρος, προσωπικός φίλος του τιµώµενου και µέλος της Κοινοτικής 
Επιτροπής Λουδοβίκος Λιµπρίτης.378  

Λίγες µέρες µετά την τελετή ο Αβέρωφ ασθένησε.379 Στις 16/28 Ιουλίου 1899 
ο Γεώργιος Αβέρωφ άφησε την τελευταία του πνοή στο Ράµλι.380 Η ΕΚΑ 
πρωτοστάτησε στο πένθος,381 Ο νεκρός εναποτέθηκε για λαϊκό προσκύνηµα στην 
αίθουσα του Αβερωφείου γυµνασίου, στο κτήριο της Τοσιτσαίας Σχολής, έχοντας ως 
τιµητική φρουρά τους διδάσκοντες των σχολείων εκ περιτροπής.382 Η κηδεία έγινε µε 
κοινοτική δαπάνη, στον κοινοτικό ναό του Ευαγγελισµού, στις 3 Αυγούστου (π.η.) 
1899, µε την συµµετοχή των οµογενών, των µαθητών των σχολείων και του 
διδακτικού προσωπικού. 383   

Ο Αβέρωφ φρόντισε µε την διαθήκη του να ευεργετήσει για άλλη µια φορά 
τον Ελληνισµό, αλεξανδρινό και ελλαδικό.384 Αντί των ετησίων σταθερών δωρεών 
του προς τα σχολεία και την συνδροµή στην Κοινότητα που προσέφερε όσο ζούσε, 
άφηνε το κτήµα του Αµπού Χόµους (1160 φεδδανίων)385, στην επαρχίας Βεχέρας, 
ώστε από το ετήσιο εισόδηµά του να αναπτύσσονται τα κοινοτικά σχολεία της ΕΚΑ 
και κυρίως το Γυµνάσιο και το Παρθεναγωγείο. Την διαχείριση του κτήµατος άφησε 
σε ειδική επιτροπή, την “Επιτροπή Κληροδοτήµατος Αβέρωφ”. Η επιτροπή θα έδινε 
το εισόδηµα της έκτασης στην ΕΚΑ και αυτή µε την σειρά της θα λογοδοτούσε στην 
επιτροπή για την διαχείριση του ποσού. ∆εν επιτρεπόταν κανένας περιορισµός στο 
γυµνάσιο χωρίς την έγκριση της επιτροπής διαχείρισης. Για την τελειοποίησή του δεν 
χρειαζόταν προηγουµένως έγκριση της επιτροπής.386 Τρόπον τινα η επιτροπή 
διαχείρισης αναλάµβανε καθήκοντα επιτηρητή της ακεραιότητας και της επιβίωσης 
του Γυµνασίου.  

∆υστυχώς, όµως, αµέσως µετά την ανακοίνωση του περιεχοµένου και των 
όρων της διαθήκης εµφανίστηκαν τα πρώτα προβλήµατα, και µάλιστα από τους 
κληρονόµους του. Ετσι, οι προικοδοτήσεις του Γυµνασίου από τον Αβέρωφ φάνηκε 
πως αµφισβητούνταν από τους κληρονόµους του. Ο Αβέρωφ έδινε κάθε έτος 85600 

                                                      
378  Ό.π., συνεδρ.20/4/1899.  
379 Ό.π., συνεδρ.8/20/6/1899. 
380 Βιργινίας Βέργη-Νέρη, «Ο θάνατος του Αβέρωφ µέσα από τον Αιγυπτιώτικο τύπο».  
381 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, εκτ.συνεδρ. 16/28/6/1899.  
382 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ159, 1938/39, Παλαιολόγου Γεωργίου, «Βιογραφία και 
αντίτυπο… », ό.π., σ.20. 
383 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Ι16, 1899, «Πρόγραµµα κηδείας Γεωργίου Αβέρωφ».  
384 ΕΚΑ, «∆ιαθήκη του Μεγάλου Εθνικού Ευεργέτου Γεωργίου Αβέρωφ», Αλεξάνδρεια 1899, 
σσ.17. Ακόµη, «∆ιαθήκη Γεωργίου Αβέρωφ», α.χρ., α.τ., σσ.14. Οι δωρεές του προς το 
ελληνικό κράτος είναι σηµαντικές, αφού χάρη στην διαθήκη ιδρύθηκε αγροτική σχολή στην 
Λάρισσα, ενισχύθηκε το Ωδείο Αθηνών και το Πολυτεχνείο, θεσµοθετήθηκαν βραβεία και 
υποτροφίες για νέους και νέες, χρηµατοδοτήθηκε η αποπεράτωση του Παναθηναϊκού 
Σταδίου (βλ. «∆ιαθήκη… », ό.π., σ.5-7). Ακόµη, δόθηκε το ποσό υπέρ του Πολεµικού 
Ναυτικού (άρθρο 13 της ∆ιαθήκης, ό.π., σ.7), το οποίο την κατάλληλη χρονικά στιγµή 
χρησίµευσε ώστε η Ελλάδα να κερδίσει την δηµοπρασία του γνωστού καταδροµικού 
«Αβέρωφ», βλ. Γεωργίου Π. Κρέµου, Πλοιάρχου Π.Ν. και Richard Arnold-Baker, 
«Αβέρωφ- το πλοίο που άλλαξε την πορεία της Ιστορίας», εκδόσεις Ακρίτας, Αθήνα 1990, 
σ.22.  
385 Το φεδδάνιο είναι ίσο προς 4200 τετραγωνικά µέτρα. Η συνολική έκταση του κτήµατος 
του Αµπού Χόµους είναι 4893000 τετραγωνικά µέτρα.  
386 ΕΚΑ, «∆ιαθήκη του … », ό.π., σσ.4-5. Την επιτροπή αποτελούσαν οι Κ.Σαλβάγος, 
Λ.Λιµπρίτης, Ν.Αδαµίδης, Ν.Ιωαννίδης, Κων.Πίχτος και Παλαιολόγος Γεωργίου. Για την 
δράση της  και τις αντικαταστάσεις παραιτηθέντων ή ασθενούντων επιτρόπων βλ. 
«Λογοδοσίες της ΕΚΑ», από το 1900 κ.εξ. 



 93 

Γ.∆., σε δύο δόσεις, ως ετήσια προικοδότηση του Γυµνασίου και του 
Παρθεναγωγείου. Το 1899 είχε εισπραχθεί η πρώτη δόση, αλλά ήταν άγνωστο αν και 
µε ποιο τρόπο θα συνέχιζε η προικοδότηση του Γυµνασίου. Υπήρχε,ωσαύτως, η 
απορία αν θα υλοποιούνταν η απόφαση του Αβέρωφ για την ίδρυση Βιοτεχνικής 
σχολής, που ανηγγέλθη στην τελετή αποκαλυπτηρίων του αδριάντα του, λίγο προ της 
ύστατης ασθένειάς του.387 Η διαφωνία µεταξύ ΕΚΑ, που ζητούσε να 
πραγµατοποιηθούν οι δωρεές388 Αβέρωφ προς αυτήν και των κληρονόµων του 
συνεχίστηκε και η ΕΚΑ αποφάσισε να προχωρήσει την υπόθεση389 ενώπιον των 
Μικτών ∆ικαστηρίων . το Πρωτοδικείο των Μικτών ∆ικαστηρίων αρνήθηκε να 
εξετάσει την αγωγή της ΕΚΑ, δηλώνοντας ότι η κοινότητα δεν ανήκει στην 
δικαιοδοσία του.390 Τότε η Κοινότητα αποφάσισε να προσφύγει στα ελληνικά 
δικαστήρια,391 και, τελικά, µετά από χρονοβόρες διαδικασίες, αναβολές της δίκης και 
έναν συµβιβασµό, 392 που δεν ίσχυσε, φθάνουµε στην λήξη της υπόθεσης µε τον 
συµβιβασµό της ΕΚΑ µε τον πληρεξούσιο των εκτελεστών Λ.Λιµπρίτη, στις 11 
Ιανουαρίου 1906.393 Σύµφωνα µε τον συµβιβασµό οι εκτελεστές της διαθήκης θα 
κατέβαλαν στην Κοινότητα το ποσό των 3000 λιρών Αγγλίας και η ΕΚΑ θα απέσυρε 
την αγωγή της.  

Πάντως, παρόλες τις διαµάχες για την διαθήκη η µνήµη του ευεργέτη 
παρέµεινε ζωντανή στην Αλεξάνδρεια. Λίγο µετά τον θάνατό του και µε πρόταση του 
Β.Σιβιτανίδη η Επιτροπή ψήφισε οµόφωνα να τελείται επέτειο µνηµόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής του Γεωργίου Αβέρωφ την τελευταία Κυριακή του µηνός 
Ιανουαρίου εκάστου έτους.394 Η πρόταση του Σιβιτανίδη για την τελευταία Κυριακή 
του Ιανουαρίου δεν αιτιολογήθηκε, αλλά η χρονική εγγύτητα µε την σχολική εορτή 
των Τριών Ιεραρχών, οπότε, σύµφωνα µε παλαιά απόφαση395 της Κοινότητας, 
τελούνταν µνηµόσυνο στη µνήµη των ευεργετών και των συνδροµητών των 
σχολείων, ίσως να αιτιολογεί την πρόταση. 

Λίγο αργότερα τα µέλη του συλλόγου διδασκόντων των ελληνικών σχολείων 
Αλεξανδρείας αποφάσισαν να τιµήσουν, µε την σειρά τους, την µνήµη του Αβέρωφ. 
O σύλλογος των καθηγητών ανακοίνωσε στην Εφορεία των σχολείων, ότι εις 
ανάµνηση της επισκέψεως που πραγµατοποιούσαν οι καθηγητές και οι µαθητές των 
ανωτέρων τάξεων στον Αβέρωφ την ηµέρα της ονοµαστικής του εορτής -ένδειξη 
ευγνωµοσύνης για τις δωρεές του προς τα σχολεία- αποφάσισε να τελέσει στην 
µνήµη του και επι του τάφου µνηµόσυνο, στις 22 Απριλίου, µε την συµµετοχή της ∆΄ 
Γυµνασίου. Ακόµη, ο σύλλογος εξέφρασε την επιθυµία, και η Εφορεία απεδέχθη, το 
µνηµόσυνο να τελείται στο εξής στον ναό του νεκροτάφείου, την παραµονή της 

                                                      
387 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.27/10/1899.  
388 Οι δωρεές του Αβέρωφ αναφέρονται στο Αρχείο της ΕΚΑ, «ως επαγγελίες Αβέρωφ», 
όπως και η δίκη που ακολούθησε για υτές έµεινε στην ιστορία ως «δίκη επαγγελιών 
Αβέρωφ», βλ. ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 1899-1906.  
389 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.ΙΑ΄, 16/29/12/1900.  
390 Ο.π., συνεδρ.ΙΕ΄, 28/4/1901. 
391 Ο.π., συνεδρ.Α΄, 9/22/4/1903. 
392 Ο.π., συνεδρ.ΙΒ΄ 20/3/7/1905. 
393 Ο.π., συνεδρ.ΙΘ΄ 29/5/1/1906.Για την λυπηρή αυτή υπόθεση που ταλάνισε την παροικία 
για, περίπου, επτά έτη βλ.-ενδεικτικά- ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.Ζ΄, 7/20/3/1904, 
συνεδρ.Θ΄, 14/27/11/1904 και συνεδρ.ΙΓ΄, 9/22/5/1905. 
394 Ο.π., συνεδρ.ΙΑ΄, 16/29/12/1900.  
395 «Θεµελιώδης κανονισµός της Ελληνικής Κοινότητος των εν Αλεξανδρεία Ορθοδόξων», 
εγκρίθηκε στις 14/26/Ιανουαρίου 1854, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, τ.2, 1851-1868.  
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εορτής του Αγίου Γεωργίου.396 Η τιµή της µνήµης του ευεργέτη συνεχίστηκε καθόλη 
την διάρκεια του 20ου αιώνα. Ο τρόπος της τιµής διατήρησε τον χαρακτήρα που 
δόθηκε εξαρχής, δηλαδή δύο τελετές µνήµης το χρόνο: η θρησκευτική, µε την τέλεση 
µνηµοσύνου την τελευταία Κυριακή του Ιανουαρίου και η κοσµική, µε το πολιτικό 
µνηµόσυνο,  που από το 1929 αποφασίστηκε397 να τελείται στις 23 Απριλίου εκάστου 
έτους στην αυλή της Τοσιτσαίας. λίγα έτη νωρίτερα (1923) η τέλεση του πολιτικού 
µνηµοσύνου στις 23 Απριλίου, συνδυάστηκε µε την ονοµαστική εορτή του Βασιλέως 
των Ελλήνων Γεωργίου Α΄.398  
 Ο Γεώργιος Αβέρωφ στην διαθήκη του ζητούσε να κατασκευαστεί στο Α΄ 
Νεκροταφείο των Αθηνών µνηµείο για την ταφή του ή για την ανακοµιδή των οστών 
του, αν πέθαινε αλλού. Επειδή, ως γνωστόν, πέθανε και ετάφη στο ελληνικό 
κοιµητήριο της Αλεξανδρείας, στο Chatby, πολύ κοντά στα ελληνικά σχολεία, ετέθη 
θέµα ανακοµιδής και µεταφοράς των οστών του στην Αθήνα.  

Η συζήτηση στην Αλεξάνδρεια ξεκίνησε εξαιτίας ενός δηµοσιεύµατος της 
«Εστίας» τον Ιανουάριο του 1907. Η Κοινότητα απεφάσισε να ζητήσει από τους 
εκτελεστές της ∆ιαθήκης, όταν θέσουν το ζήτηµα στους αρµόδιους, να ζητήσουν η 
µεταφορά να γίνει τον Μάϊο 1907, ώστει να δυνηθεί η Κοινότητα να σταλεί στην 
Αθήνα ιδιαίτερη τιµητική αντιπροσωπεία.399 Οι εκτελεστές ξεκίνησαν τις διαδικασίες 
και τον Μάρτιο του ίδιου έτους έθεσαν στην Επιτροπή το θέµα της δηµιουργίας ενός 
κενοταφίου στον χώρο του τάφου του Αβέρωφ. Όµως, επειδή η Κοινότητα είχε 
παραχωρήσει τον χώρο εµπρός από τον τάφο του Αβέρωφ σε άλλον και δεν υπήρχε 
χώρος για το κενοτάφιο-µνηµείο, αποφασίζεται να βρεθεί άλλο κατάλληλο µέρος για 
την κατασκευή του.400 Πράγµατι ο Πρόεδρος της Κοινότητας Εµµανουήλ Μπενάκης, 
µαζί µε τον δικηγόρο Λουδοβίκο Λιµπρίτη, εκ µέρους των εκτελεστών της διαθήκης, 
εξέλεξαν χώρο εντός του κοινοτικού κοιµητηρίου, όπου ανηγέρθη το κενοτάφιο-
µνηµείο του Αβέρωφ.401 Στις 19 Μαϊου η ελληνική κυβέρνηση, µέσω του Γενικού 
Προξενείου, ανακοίνωσε την πρόθεσή να στείλει στην Αλεξάνδρεια το βασιλικό 
εύδροµο «Μιαούλης», για να µεταφέρει τα οστά του επιφανούς Ελληνα. Το 
πρόγραµµα έπρεπε να ρυθµιστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε η άφιξη του πλοίου στην 
Αθήνα να γίνει στις 9 Ιουνίου. Η ΕΚΑ απεδέχθη την πρόταση και συνέταξε 
πρόγραµµα µετακοµιδής και απόδοσης τιµών. Ακόµη ορίστηκε και τιµητική συνοδεία 
από τρείς επιτρόπους της ΕΚΑ.402  

Παρόλα αυτά η µετακοµιδή των οστών καθυστέρησε ένα χρόνο, µε ευθύνη 
και απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης. Στις 24 Μαϊου 1907 η κυβέρνηση µε 
έγγραφό της ενηµέρωσε την ΕΚΑ ότι, κατόπιν απόφασής της, η µετακοµιδή θα 
γινόταν σε εποχή που συνέπιπτε µε την τέλεση Ολυµπιακών Αγώνων.403 Επρόκειτο 
για την IV Ολυµπιάδα, που διοργανώθηκε στο Λονδίνο το 1908. Η κυβέρνηση 
επιθυµούσε η άφιξη των οστών του Αβέρωφ στην Αθήνα να γίνει το διάστηµα µεταξύ 
23 και 30 Απριλίου 1908 και η τελετή να λάβει επιβλητικό χαρακτήρα. Η µεταφορά 
θα γινόταν από το εύδροµο «Ναύαρχος Μιαούλης». Η ΕΚΑ συµφώνησε µε τις 
κυβερνητικές θέσεις και ετοίµασε αναλυτικό πρόγραµµα για την τελετή.404 Πράγµατι 
                                                      
396 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.12/25/5/1901. 
397 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.16/4/1929. 
398 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.23/5/1923.   
399 Ο.π., συνεδρ.Ζ΄ 8/21/2/1907.  
400 Ο.π., συνεδρ.Η΄ 8/21/3/1907. 
401 Ο.π., συνεδρ.Ι΄ 24/7/5/1907.  
402 Ο.π., συνεδρ.ΙΑ΄ 21/3/6/1907.  
403 Ο.π., συνεδρ.ΙΒ΄ 28/11/12/1907. 
404 Ο.π., εκτ.συνεδρ. 12/25/4/1908. 
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η τελετή πραγµατοποιήθηκε µε κάθε επισηµότητα και σύµφωνα µε τα 
προκαθορισµένα στις 28 Απριλίου 1908. Τα οστά συνόδευσε ο αντιπρόεδρος της 
ΕΚΑ Μικές Συναδινός, επικεφαλής κοινοτικής αντιπροσωπείας.405  

Ετσι, «αποχώρησε» από την Αλεξάνδρεια ο, ίσως, επιφανένεστερος κατά τα 
νεώτερα χρόνια, Ελληνας πολίτης της, αφήνοντας πίσω του έργα ευποιίας.406  

Σηµαντικός ευεργέτης για το γυµνάσιο απεδείχθη και ο Γεώργιος 
Ζερβουδάκης, αφού σ΄αυτόν οφείλεται η ανέγερση του κτιρίου όπου στεγάζεται το 
γυµνάσιο. Ο Γεώργιος Ζερβουδάκης γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1850. Ο 
πατέρας του Κωνσταντίνος Ζερβουδάκης (1822-1895), από την Χίο, µε το 
επιχειρηµατικό του πνεύµα κατόρθωσε να αποκτήσει µεγάλη περιουσία και να 
ιδρύσει εµπορικό και τραπεζιτικό οίκο. Τις επιχειρήσεις του κληρονόµησε ο 
Γεώργιος, που µε την σειρά του ξεχώρισε µεταξύ του επιχειρηµατικού κόσµου της 
Αλεξάνδρειας. ∆ιετέλεσε πρόεδρος διοικητικών συµβουλίων µεγάλων εταιρειών και 
τιµήθηκε µε πολλές διακρίσεις και παράσηµα. Απεβίωσε στην Αλεξάνδρεια το 
1912.407 

Τον Απρίλιο του 1906 ο Γεώργιος Κ. Ζερβουδάκης ανακοίνωσε µέσω του 
προέδρου της ΕΚΑ Εµµ. Μπενάκη στους συναδέλφους του στην Κοινοτική Επιτροπή 
ότι προσφέρει 6000 λίρες Αγγλίας για την ίδρυση Ζερβουδακείου Αστικής Σχολής408 
στο Σάτµπυ, όπου η ΕΚΑ είχε αγοράσει409 ένα µεγάλο οικόπεδο για την εγκατάσταση 
ευαγών ιδρυµάτων. Για την ανέγερση της Ζερβουδακείου Σχολής προκηρύχθηκε 
µειοδοτικός διαγωγνισµός. Σε έκτακτη συνεδρίασή της410 η Επιτροπή εξέτασε τις 
προσφορές οικοδοµήσεως. Οταν αποσφραγίστηκαν οι φάκελλοι η Επιτροπή δεν 
έµεινε ευχαριστηµένη από καµµία από τις 6 προσφορές. Τότε ο Γεώργιος 
Ζερβουδάκης ανακοίνωσε ότι αυξάνει το ποσό της δωρεάς του για την σχολή από 
6000 σε 15000 Λ.Αγγλίας.411 Αυτό επέτρεψε να αρχίσουν αµέσως οι εργασίες 
ανέγερσης του κτηρίου. 

Ο θεµέλιος λίθος της σχολής κατατέθη στις 23 Απριλίου 1907. Πράγµατι, η 
Ζερβουδάκειος Αστική σχολή ιδρύθηκε και µε το ποσό του ευεργέτη κτίστηκε ένα 
µεγαλόπρεπο κτήριο, µε πολλούς και άνετους χώρους. Εκεί, τον Σεπτέµβριο του 1909 
µεταφέρθηκε το Αβερώφειο γυµνάσιο412 από την Τοσιτσαία σχολή, όπου στεγάστηκε 

                                                      
405 Ο.π., συνεδρ.ΙΕ΄ 2/15/5/1908, επίσης, "Ανακοµιδή των οστών του Αβέρωφ εις Ελλάδα", 
Εκκλησιαστικός Φάρος, τ.Α΄ (1908), σσ.399-400.  
406 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ159, 1938/39, Παλαιολόγου Γεωργίου, «Βιογραφία και αντίτυπο 
διαθήκης… », ό.π., σ.21. Ο Γεωργίου –στενός φίλος και συνεργάτης του Αβέρωφ- τον 
χαρακτήρισε ως τον «µέγιστο πολίτη της διευθνούς Αλεξανδρείας», άποψη που 
σχηµατίστηκε από την εικόνα που δηµιουργήθηκε   και διατηρούνταν για τον ευεργέτη στα 
τέλη της δεκαετίας του ‘20. Ας σηµειωθεί ότι η βιογραφία του Αβέρωφ συνετάγη από τον 
Παλ. Γεωργίου, όταν το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας ζήτησε πληροφορίες για τον βίο του, 
τις δωρεές του, την διαθήκη του κ.λπ.,  
ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, εισαχθέντα έγγραφα, τ.58 (1929), αριθµ.4450/6/8/1929. 
407 ΑΕΚΑ, Λυτά έγγραφα, «Πληροφορίες περί της ΕΚΑ-βιογραφικό σηµείωµα Κωνσταντίνου 
και Γεωργίου Ζερβουδάκη», σ.12. Επίσης, "Γεώργιος Ζερβουδάκης", Ξενοφάνης, τ.6, τευχ.Α΄, 
Ιανουάριος 1909, Αθήνα 1909, σ.288.  
408 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.28/10/4/1906.  
409 Για την αγορά του οικοπέδου βλ. ΠΚΕ, συνεδρ.23/5/11/1903, 5/18/1/1904 και 
14/27/11/1904. Ακόµη, ΑΕΚΑ, "Συµβόλαιο αγοράς γηπέδου Σάτµπυ" (γαλλιστί), 26/12/1903.  
410 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, εκτ.συνεδρ.19/1/4/1907. 
411 Το ίδιο έπραξε και ο Μπενάκης αυξάνοντας το ποσό της δωρεάς του για το 
ορφανοτροφείο και το Συσσίτιο από 4000 σε 20000 λίρες Αγγλίας.  
412 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.∆΄21/9/1909.  
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από της ιδρύσεώς του. Εκτοτε και έως τις ηµέρες µας το γυµνάσιο στεγάζεται στην 
Ζερβουδάκειο σχολή.  

Όµως εκτός από τις µεγάλες ποσοτικά δωρεές υπήρχαν και οι µικρότερες, που 
είναι περισσότερες στον αριθµό και όχι υποδεέστερες ποιοτικά.. Οι δωρεές αυτές 
αποδεικνύουν την αγάπη του αλεξανδρινού Ελληνα για τα ευαγή του ιδρύµατα και 
ιδιαίτερα για τα σχολεία, την αναγνώριση  της προσφοράς τους στην οµογένεια. αλλά 
και το ενδιαφέρον τους για συνέχιση και βελτίωση της λειτουργίας τους. 

Ειδικά για το Αβερώφειο, οι δωρεές ήταν είτε χρηµατικές, είτε σε είδος και 
αποσκοπούσαν στην καλύτερη λειτουργία του σχολείου, την αντιµετώπιση κάποιων 
από τις πολλές ανάγκες, ή την ενίσχυση των απόρων µαθητών.  

Συγκεκριµένα, χρήµατα προσέφεραν πολλοί οµογενείς σε διάφορες ευκαιρίες. 
Ετσι γνωστές δωρεές υπέρ των σχολείων είναι η δωρεά Γ.Ζήσου,413 αρξάµενη από το 
ακαδηµαϊκό έτος 1918/1919, η δωρεά της γνωστής οικογένειας Ζερµπίνη, ύψους 150 
λιρών Αγγλίας,414 το κληροδότηµα 4000 λιρών του ∆ηµ.Πατρικίου,415 ειδικά για την 
ενίσχυση πτωχών αριστούχων, το κληροδότηµα του Θρακιώτη Χρήστου Κασσίµη,416 
που απέφερε ετησίως 750 λίρες. Ακόµη, υπήρχαν δωρεές γονέων, που 
χρηµατοδοτούσαν την διαίρεση τάξεων του Αβερωφείου σε µικρότερα τµήµατα.417 
Επίσης, δωρεές έκαναν και απολυόµενοι µαθητές του γυµνασίου.418  

Σηµαντικές ήταν και οι δωρεές σε είδος, που κάλυπταν πολλές από τις 
ανάγκες του σχολείου σε πολλούς τοµείς. Σηµαντικές ήταν οι δωρεές βιβλίων προς 
την Βιβλιοθήκη των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.419 Η κοινωνική, εξάλλου, 
µέριµνα υπέρ των απόρων µαθητών στηριζόταν στο µεγαλύτερο ποσοστό στις δωρεές 
των οµογενών. Οι δωρεές αποτελούνταν από είδη ρουχισµού, υπόδησης και γραφικής 
ύλης.420 Πολλοί προσφέρονταν να καλύψουν ελλείψεις σε υποδοµή του σχολικού 
κτιρίου. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Εφόρου Κλ. Νικολάου, που 

                                                      
413 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.30/13/12/1918. 
414 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.14/6/1929. 
415 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.23/10/1930. 
416 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.22/5/1939. 
417 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.13/7/1939. Πρόκειται για την δωρεά 200 λιρών για να 
χωριστεί η Γ΄ γυµνασίου σε δύο παράλληλα τµήµατα. Ο ίδιος γονέας είχε χρηµατοδοτήσει 
και το προηγούµενο έτος τον χωρισµό της Β΄ γυµνασίου σε δύο παράλληλα τµήµατα. Ο ίδιος, 
που επέµενε να µένει ανώνυµος, χρηµατοδότησε µε 200 λίρες το 1942 την αραίωση της Ε΄ 
τάξης, µε την δηµιουργία ενός επιπλέον τµήµατος, βλ ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 
συνεδρ.12/1/1942.  
418 ∆ωρεά 60 λιρών του Εµµ. Αλ.Μπενάκη, ό.π., συνεδρ.8/12/1937 και δωρεά 60 λιρών του 
απολυοµένου Αγγέλου Κουταρέλλη, ό.π., συνεδρ.8/12/1938.  
419 ∆ωρεά 71 τόµων αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων µε λατινική µετάφραση από τον 
Π.Αυγουστίνο, βλ, ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.9/22/7/1919. ∆ωρεά της Brittanica 
Encyclopaedia από τον Νικόλαο ∆ράκο στο γυµνάσιο το 1957, ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, εισαχθέντα 
έγγραφα, τ.83(1943/44), αριθµ.1560/665, δωρεά του 9τοµου λεξικού της ελληνικής γλώσσας 
του εκδοτικού οίκου ∆ηµητράκου από τον Σίµωνα Πιαλόπουλο, ΑΕΚΑ, φακ. 
Αλληλογραφίας, αριθµ.422/8/2/1958. Ο ίδιος δώρισε ειδικά στο γυµνάσιο αρρένων την 
«Ιστορία του Ελληνικού Εθνους», του Παπαρηγόπουλου και σειρά «Ελληνικής Μυθολογίας» 
βλ. ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.12/2/1958. ∆ωρεά 272 τευχών του εγκυκλοπαιδικού 
λεξικού του περιοδικού «Ηλιος», από τον Π.Βαρούτσο, ΑΕΚΑ, ό.π., 29/11/1955. Αναλυτικά 
τις δωρεές σε βιβλία περιέχουν οι ετήσιες Λογοδοσίες της ΕΚΑ.  
420 Ενδεικτικά αναφέρω την δωρεά του Κοράκη, Κοινοτικού Επιτρόπου, δέρµατος για 300 
ζεύγη υποδηµάτων για παιδιά των Σχολείων και της εταιρίας Χαλκούση και Υιοί για άλλα 
300 ζεύγη, ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.21/1/1942. Για την κοινωνική µέριµνα θα γίνει 
εκτενής λόγος στο οικείο µέρος.  
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χρηµατοδότησε την κατασκευή σε µια γωνία του σχολικού γηπέδου µια αυλή 
τέννις.421  
 Είναι γεγονός πως ο Αιγυπτιώτης Ελληνισµός τίµησε και τιµά τους ευεργέτες 
του. Στην Αλεξάνδρεια η µνήµη τους δεν έσβησε 422 και τιµώταν σε κάθε ευκαιρία, 
δίνοντας διαρκώς το παράδειγµα προς µίµηση στους νεώτερους. Αξίζει, όµως, να 
σηµειωθεί µια εξαιρετική εκδήλωση, που διοργανώθηκε στην Αλεξάνδρεια µε 
πρωτοβουλία της ελληνικής Πρεσβείας στο Κάϊρο και αφορούσε όλους τους 
ευεργέτες των ελληνικών κοινοτήτων της Αιγύπτου.  

Τον Απρίλιο του 1934 ανακοινώθηκε στην ΕΚΑ η απόφαση του Πρέσβεως 
Βασιλείου ∆ενδραµή για τέλεση, εξ ονόµατος της ελληνικής κυβερνήσεως, πάνδηµου 
µνηµοσύνου των Ευεργετών των ελληνικών κοινοτήτων της Αιγύπτου, στις 6 Μαϊου 
1934, στον ναό του Ευαγγελισµού. Ακολούθως θα συνείρχετο παγκοινοτική 
σύσκεψη. Η ΕΚΑ απεδέχθη να συµµετάσχει και να διαθέσει τον ναό.423 Οντως, το 
µνηµόσυνο τελέστηκε στις 6 Μαϊου 1934, σύµφωνα µε το προκαθορισµένο 
πρόγραµµα. Παρέστησαν ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Μελέτιος, µε όλη την Ιερά 
Σύνοδο, όλοι οι εν Αιγύπτω Ελληνες διπλωµατικοί και προξενικοί υπάλληλοι, οι 
πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των 25 ελληνικών κοινοτήτων της Αιγύπτου,  οι εν 
Αιγύπτω Ελληνες δικαστές, τα προεδρεία των ελληνικών συλλόγων και των 
αδελφοτήτων, εκπρόσωποι των καθηγητικών συλλόγων, αντιπροσωπείες µαθητών, οι 
τα πρώτα φέροντες της ελληνικής οµογένειας της Αλεξάνδρειας και των 
πλησιώχωρων ελληνικών κοινοτήτων Καϊρου, Τάντας και Μανσούρας, απόγονοι των 
ευεργετών και πλήθος οµογενών.424  

Συνολικά τιµήθηκαν 257 ευεργέτες,425 που µε τις δωρεές, τα κληροδοτήµατα 
και την φιλογενή τους δράση συνέδεσαν άρρηκτα το όνοµά τους µε την ιστορία των 
εκπαιδευτικών και φιλανθρωπικών ιδρυµάτων του Αιγυπτιώτη Ελληνισµού και 
πολλών κοινωφελών έργων στην µητροπολιτική Ελλάδα. Από αυτούς οι 82 (περίπου 
το 32% ) ήταν ευεργέτες της παροικίας της Αλεξανδρείας. Πρώτοι στην σειρά οι 
µεγάλοι ευεργέτες Μιχαήλ Τοσίτσας, Γεώργιος Αβέρωφ και οι υπόλοιποι ευεργέτες 
του Αβερωφείου, αλλά και όλων των Ελλήνων αλεξανδρινών.426  

Το 1959, στην δηµοσιευµένη επίσηµη Λογοδοσία της Κοινότητας για το 1958 
περιέχεται και ένας κατάλογος όλων των ευεργετών της κοινότητας, που 
περιλαµβάνει, συνολικά, 408 ονόµατα.427 Οι ευεργέτες χωρίζονται σε τέσσερις 
κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία περιέχονται τα 54 ονόµατα των Μεγάλων 
                                                      
421 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/2/1937 και ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.9/3/1937. 
422 Ο.π., συνεδρ.Ι΄ 10/23/10/1900.  
423 Ο.π., συνεδρ.11/4/1934 και 25/4/2934. Για την σύσκεψη η ΕΚΑ έθεσε ως όρο την 
οικονοµική ενίσχυσή της από το ελληνικό δηµόσιο, για να µπορέσει να λάβει µέρος 
«απερίσπαστα». Για τις οικονοµικές απαιτήσεις της ΕΚΑ βλ. ΑΥΕ, Β/10/Η, Β΄πολιτική, 
1934. 
424 Ο.π., συνεδρ.25/5/1934.  
425 ΑΥΕ, Β/10/Η, Β΄ πολιτική, 1934. Επίσης, «Μεγάλοι Ευεργέται και Ευεργέται των 
ελληνικών κοινοτήτων της Αιγύπτου, µνηµόσυνον τελεσθέν εις µνήµην αυτών υπό της 
πρεσβείας της Ελλάδος εν Αιγύπτω εν τω εν Αλεξανδρεία ιερω ναώ του Ευαγγελισµού, τη 6η 
Μαϊου 1934», Αλεξάνδρεια 1934, σσ.18. 
426 «Μεγάλοι ευεργέται και ευεργέται… », ό.π., σσ.1-4, όπου αναφέρονται τα ονόµατα των 
ευεργετών της ΕΚΑ, µοιρασµένα σε δύο στήλες. Στην πρώτη αναφέρονται οι µεγάλοι 
ευεργέτες, συνολικά 27 πρόσωπα και στην δεύτερη οι ευεργέτες, συνολικά 55 πρόσωπα.  
427 ΕΚΑ, «Κατάλογος Μεγάλων Ευεργετών, Ευεργετών, Μεγάλων ∆ωρητών και ∆ωρητών της 
Κοινότητος», Λογοδοσία έτους 1958, τύποις Θ.Κασιµάτη και Σίας, Αλεξάνδρεια 1959, σσ.γ΄-
στ΄. Ο κατάλογος είναι διαφωτιστικός και περιλαµβάνει όλους τους ευεργέτες της ΕΚΑ από 
της ιδρύσεώς της έως, περίπου, το χρονικό όριο που θέσαµε (1960) στην παρούσα διατριβή.  
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Ευεργετών. Εδώ τοποθετείται ο Γεώργιος Αβέρωφ, ο Μιχαήλ Τοσίτσας, ο 
Κωνσταντίνος Ζερβουδάκης, ο Εµµανουήλ Μπενάκης και άλλοι, όσοι προσέφεραν 
τις σηµαντικότερες σε ποσότητα και ποιότητα δωρεές στην Κοινότητα.428  

Στην δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι 25 ονοµαζόµενοι Ευεργέτες της 
ΕΚΑ.429 Ακολουθούν οι 131 Μεγάλοι ∆ωρητές430 και, τέλος, οι 198 ∆ωρητές.431 
Σύνολο, 408 πρόσωπα ή και οµάδες.432  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
428 Ο.π., σ.γ΄.  
429 Ο.π., σ.γ΄.  
430 Ο.π., σ.δ΄.  
431 Ο.π., σσ.ε΄-στ΄.  
432 Περιλαµβάνονται εταιρείες, όπως η Alexandria Commercial Co S.A.E., η The 
Un.Eg.Transport Co. Ακόµη, περιλαµβάνονται αδελφότητες, όπως η Καστελλοριζιακή και η 
Λιµνιακή, ελληνικά σωµατεία και ενώσεις, βλ. ό.π., σσ.δ΄-στ΄. Για τους Ευεργέτες από την 
Αίγυπτο βλ. Ευθυµίου Σουλογιάννη, "Εθνικοί Ευεργέτες από την Αίγυπτο", Ηµερίδα: 
Ελληνες Ευεργέτες, άξιοι της εθνικής ευγνωµοσύνης, ∆ήµος Αθηναίων, 22/5/1997, σσ.31-34.  
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3. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
 
 

Το ζήτηµα των οικονοµικών του Αβερωφείου αποτελούσε έναν από τους 
σηµαντικότερους τοµείς δράσης και προβληµατισµού. Αφορούσε άµεσα την 
βιωσιµότητα του σχολείου, την ικανότητά του να πληροί όλες τις προϋποθέσεις για 
την εύρυθµη λειτουργία του. Για την ΕΚΑ η οικονοµική κατάσταση των σχολείων 
ήταν αντικείµενο διαρκούς µέριµνας και προβληµατισµού. Η οικονοµική της 
κατάσταση είχε άµεσο αντίκτυπο στην λειτουργία των ιδρυµάτων της, των οποίων 
σηµαντικότερα ήταν τα σχολεία και αντίστροφα οι οικονοµικές απαιτήσεις των 
ιδρυµάτων είχαν άµεση και πολλές φορές καταλυτική επίδραση στα οικονοµικά της 
Κοινότητας. Πρέπει εξαρχής να επισηµανθεί, ότι η οικονοµική κατάσταση της 
κοινότητας δεν ήταν πάντα καλή, µε πολύ συχνές τις οικονοµικές κρίσεις.433 και µια 
από τις αιτίες των προβληµάτων ήταν τα σχολεία, που είχαν σηµαντικό µερίδιο στον 
ετήσιο κοινοτικό προϋπολογισµό, µε τα έξοδα να υπερβαίνουν τις περισσότερες 
φορές τα έσοδα.434  

Μόνιµα έσοδα του γυµνασίου αποτελούσαν τα δικαιώµατα εγγραφής, τα 
δίδακτρα και οι δωρεές, ενώ τα έξοδα αφορούσαν την µισθοδοσία των εκπαιδευτικών 
και του λοιπού προσωπικού, τα λειτουργικά έξοδα του σχολείου και τα έκτακτα 
έξοδα.  

Οι γονείς των µαθητών υποχεούνταν να καταβάλλουν ένα χρηµατικό ποσό για 
την εγγραφή των παιδιών τους στο σχολείο, το «δικαίωµα εγγραφής». Είναι άγνωστο 
πότε θεσπίστηκε το εν λόγω δικαίωµα. Πάντως, στο κανονισµό της 
Ελληνοαιγυπτιακής σχολής του 1854 αναφέρεται ότι η διδασκαλία ήταν δωρεάν.435  
Στον κανονισµό της Κοινότητας το 1887 αναφέρονται οι εισπράξεις των διδάκτρων 
ως ένας από τους τακτικούς πόρους της, µε την προϋπόθεση ότι οι ανάγκες της 
κοινότητας καθιστούν απαραίτητη την είσπραξή τους.436 ∆ηλαδή σταδιακά 
παρουσιάζεται η ανάγκη είσπραξης διδάκτρων ή άλλων δικαιωµάτων, καθώς 
αυξάνεται ο αριθµός των µαθητών στην Τοσιτσαία Σχολή και συνακόλουθα ο 
αριθµός των τµηµάτων και των διδασκόντων, άρα και των λειτουργικών εξόδων.  

Η πρώτη αναφορά στην καταβολή δικαιώµατος εγγραφής χρονολογείται από 
το 1889.437 Τότε καθορίστηκε για το γυµνάσιο της Τοσιτσαίας Σχολής το ποσό των 
200 γρ.δ. ετησίως για µαθητές και µαθήτριες. Για όσους είχαν δύο ή περισσότερα 
παιδιά έγινε έκπτωση 20% . Με την πάροδο του χρόνου το ποσό της εγγραφής 
αυξήθηκε. Ετσι για τα σχολικά έτη 1892-1893 και 1893-1894 αποφασίστηκε η 
καταβολή 300 γρ.δ., ενώ για τους εύπορους και τους µη συνδροµητές της Κοινότητας 
αποφασίστηκε η καταβολή 500 γρ.δ. ετησίως.438  

                                                      
433 Ευθύµιου Σουλογιάννη, Η Ελληνική κοινότητα Αλεξανδρείας (1843-1993), ΕΕΛΙΑ, Αθήνα 
1994, σ.249.  
434 Βλ. ετήσιες «Λογοδοσίες», από το 1900 έως το 1960.  
435 Κανονισµός της εν Αλεξανδρεία Ελληνοαιγυπτιακής Σχολής, εν Αθήναις εκ της 
τυπογραφίας Χ.∆ούκα, 1854, άρθρο 13, σ.8, «η Ελληνοαιγυπτιακή Σχολή… παρέχει την 
διδασκαλίαν αδάπανον. ουδέν λοιπόν τέλος υφ΄οιονδήποτε όνοµα συγχωρούνται να 
επιβάλλωσιν οι διδάσκαλοι».  
436 Κανονισµός της εν Αλεξανδρεία Ελληνικής Κοινότητος, Αλεξάνδρεια 1888, άρθρο 6, σσ.2-
3.  
437 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνδρ.Η΄, 1/9/1889.  
438 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΚΕ,συνεδρ.2/14/7/1894.  
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Ας µην λησµονηθεί η θέση της ΕΚΑ,439 ότι ήταν προτιµότερο η παιδεία να 
παρέχεται δωρεάν. Γι΄αυτό, παρόλο που το δικαίωµα εγγραφής και τα δίδακτρα ήταν 
µια αναγκαιότητα, η ΕΚΑ δεν λησµόνησε τους άπορους για τους οποίους υπήρξε 
ειδική µέριµνα, ώστε να εγγράφουν τα παιδιά τους δωρεάν ή µε έκπτωση, ανάλογα µε 
την οικονοµική τους κατάσταση και την οικονοµική κατάσταση της ΕΚΑ. Ετσι, από 
τα τέλη του 19ου αιώνα και έπειτα ο ορισµός του ποσού εγγραφής και η δυνατότητα 
εγγραφής µε έκπτωση ή δωρεάν απεδείχθησαν παράλληλες υποθέσεις και πρέπει να 
εξεταστούν από κοινού.  

Κατά τον 20ο αιώνα το ποσό του δικαιώµατος, όπως και τα δίδακτρα και όλα 
τα υπόλοιπα ποσά που εισπράττονταν από την Κοινότητα, αποτέλεσε την 
συνισταµένη των αναγκών του σχολείου, της οικονοµικής κατάστασης της 
Κοινότητας και της γενικότερης οικονοµικής κατάστασης των οµογενών, όπως 
διαµορφωνόταν από τις εξελίξεις στην Αίγυπτο και τις περιπέτειες της εποχής. Το 
1901 οι αλλαγές που αποφασίστηκαν στα σχολεία για την βελτίωσή τους θα 
προκαλούσαν αύξηση των ετήσιων εξόδων, που θα έφθαναν στις 525 λίρες Αιγύπτου 
το έτος. Για την κάλυψη της δαπάνης είτε θα αυξανόταν το δικαίωµα εγγραφής κατά 
20% , είτε θα εγγράφονταν δωρεάν µόνο οι αποδεδειγµένα άποροι, ορφανοί πατρός. 
Για την εξέταση του θέµατος συστήθηκε µια ειδική επιτροπή, αποτελούµενη από τα 
µέλη της Επιτροπής Γ.Κοροµηλή, Ν.Παππά, Σ.Βιολαρά, Ηλ.Πρωτοπαππά, τον 
γραµµµατέα της ΕΚΑ Α.Κλέση και τους γυµνασιάρχες των σχολείων. Η επιτροπή 
όφειλε να εξετάσει και την οικονοµική θέση των γονέων των απόρων µαθητών, που 
το 1901 ανήλθαν στους 842, δηλαδή στο 53%  του συνόλου (1604) των µαθητών.440 Η 
ειδική επιτροπή µετά από εξέταση του θέµατος αποφάσισε πως το απαιτούµενο ποσό 
των 525 λιρών έπρεπε να καλυφθεί µε αύξηση του ποσού της εγγραφής στα σχολεία 
χωρίς να ενοχληθούν οι άποροι. Για το γυµνάσιο η αύξηση έφθανε το 33% , αφού 
προτάθηκε το ποσό να αυξηθεί από 300 γρ.δ. σε 400 γρ.δ. το έτος. Μαζί µε τις 
αυξήσεις και στα άλλα σχολεία, το συνολικό επιπλέον ποσό που θα συγκεντρωνόταν 
έφθανε τα 94000 γρ.δ. Η επιβολή του δικαιώµατος εγγραφής επιβάρυνε µόνο τους 
ευπορώτερους, ενώ οι αποδεδειγµένα άποροι θα εγγράφονταν δωρεάν σε αναλογία 
ανωτάτου όρου 40%  επι της ολικής εγγραφής των µαθητών. Η Επιτροπή απεδέχθη 
την αύξηση των διδάκτρων στο γυµνάσιο,441 όχι όµως και στο προπαιδευτικό, ενώ 
αποφάσισε για τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο της οικονοµικής κατάστασης των 
µαθητών, να παρίσταται στις εγγραφές η ειδική επιτροπή, απαλλάσσοντας από την 
συγκεκριµένη ευθύνη τους διευθυντές των σχολείων.   

Την ίδια περίπου περίοδο διάφορες αδελφότητες442 που λειτουργούσαν στην 
Αλεξάνδρεια, άρχισαν να υπερασπίζονται το δικαίωµα των άπορων µελών τους να 
εγγράφονται δωρεάν στα σχολεία. Το ενδιαφέρον των αδελφοτήτων για την εν λόγω 
διευκόλυνση παρέµεινε αδιάπτωτο καθόλη την διάρκεια του 20ου αιώνα.  

Η πρώτη αδελφότητα που κανόνισε το θέµα της εγγραφής των απόρων της 
ήταν η Κυπριακή,443 το 1900. Το αίτηµά της γνωστοποιήθηκε στην Κοινότητα µε 

                                                      
439 Βλ. τον Κανονισµό της εν Αλεξανδρεία Ελληνικής Κοινότητος, ό.π.  
440 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.ΙΣΤ΄, 8/21/6/1901. 
441 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΚΕ,συνεδρ.ΙΖ΄, 28/11/7/1901. 
442 Οι αδελφότητες ήταν σωµατεία αποτελούµενα από Ελληνες, καταγόµενους από την ίδια 
ιδιαίτερη πατρίδα. Είχαν σκοπό την ενίσχυση των µελών τους και διαδραµάτισαν σηµαντικό 
ρόλο στην παροικιακή ζωή της Αλεξάνδρειας, βλ. Ευθυµίου Θ. Σουλογιάννη, Η θέση των 
Ελλήνων στην Αίγυπτο, ∆ήµος Αθηναίων-Πολιτισµικός Οργανισµός, Αθήνα 1999, σσ.44-45. 
443 Η Κυπριακή Αδελφότητα ήταν η πρώτη που ιδρύθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1861. 
Αποτελούσε έναν από τους µεγαλύτερους παροικιακούς οργανισµούς, βλ. Μανώλη 
Γιαλουράκη, Η Αίγυπτος των Ελλήνων, Αθήνα 1967, σσ.310-311.  
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επιστολή. Η αδελφότητα θεωρούσε ότι οι Κύπριοι δικαιούνταν να απολαµβάνουν τα 
ίδια δικαιώµατα, όπως και οι υπόλοιποι άποροι, ανακοινώνοντας, παράλληλα, και την 
πρόθεσή της να δίνει στην ΕΚΑ ετήσιο επίδοµα, δίκην συνδροµής, για την 
παραχώρηση εκ µέρους της. Η Επιτροπή αποφάσισε προ της απαντήσεως στην 
αδελφότητα να υπάρξει συνάντηση του µέλους της Επιτροπής Β.Σιβιτανίδη µε τον 
πρόεδρό της.444 Η αδελφότητα δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της ΕΚΑ, ούτε 
τακτοποίησε την οφειλή της για το δικαίωµα εγγραφής, έτσι η Κοινοτική Επιτροπή 
κάλεσε εκ νέου τους υπευθύνους της να συζητήσουν τα αιτήµατά τους υπέρ των 
απόρων Κυπρίων µε τον πρόεδρο της κοινότητας και δύο επιτρόπους, τους 
Β.Σιβιτανίδη και Γ.Κοροµηλή.445 Τελικά οι διαπραγµατεύσεις κατέληξαν στην 
απόφαση το δικαίωµα εγγραφής των απόρων µαθητών της να το καταβάλλει η 
αδελφότητα µε έκπτωση 20%  για το σχολικό έτος 1900-1901.446  

Η Κυπριακή αδελφότητα συνέχισε να διεκδικεί το δικαίωµα των απόρων της 
να εγγράφονται δωρεάν στα σχολεία και τα επόµενα έτη. Το 1916 συµφωνήθηκε να 
καταβάλει στην ΕΚΑ 10000 γρ.δ. για δικαίωµα εγγραφής στα σχολεία των απόρων 
µαθητών της κατά το σχολικό έτος 1916/1917,447 ενώ ζητήθηκε νέος διακανονισµός 
για το θέµα για το έτος 1918-1919. Η αδελφότητα επιθυµούσε να δίνει 350 Λ.Αιγ. 
ετησίως για τις υποχρεώσεις της στα σχολεία και στο ελληνικό νοσοκοµείο. Η 
Επιτροπή ανέθεσε στον πρόεδρο την νέα διαπραγµάτευση, στην βάση του ποσού των 
400 Λ.Αιγ. ετησίως και υπό τον όρο να συνδράµει την ΕΚΑ στην εξακρίβωση της 
οικογενειακής καταστάσεως των παρουσιαζοµένων απόρων Κυπρίων.448 Πράγµατι η 
διαπραγµάτευση κατέληξε σε συµφωνία, µετά από µήνες,449 µε την αδελφότητα να 
αναλαµβάνει να καταβάλει 350 Λ.Αιγ. για όλες τις απαιτήσεις επί των απόρων της, µε 
τον όρο η εν λόγω ρύθµιση να ισχύσει µόνο για το έτος 1919 και η αδελφότητα να 
συνδράµει την Κοινότητα στην εξακρίβωση των πραγµατικά άπορων Κυπρίων. Η 
διευκόλυνση για τους απόρους της συνεχίστηκε και τα επόµενα έτη. Το 1930 έγιναν 
δεκτές 100 οµολογίες του εσωτερικού δανείου της Αδελφότητος των Κυπρίων έναντι 
των οφειλών τους στο νοσοκοµείο και στα Σχολεία. Η συνολική τιµή τους, µετά την 
αφαίρεση του τόκου, υπολογίστηκε στις 550 Λ.Αιγ.450 Το 1939 η αδελφότητα έδωσε 
150 Λίρες για διακανονισµό των υποχρεώσεών της στα Σχολεία για το έτος 
1938/39.451 Το 1943 επισηµάνθηκε η από διετίας καθυστέρηση πληρωµής του 
ετήσιου κατ΄αποκοπήν δικαιώµατος 150 Λ.Αιγ. για τους άπορους Κύπριους µαθητές 
εκ µέρους της Κυπριακής Αδελφότητος.452  

Στις αρχές του 20ου αιώνα η Κοινότητα συστηµατοποίησε την µέθοδο 
ελέγχου των δωρεάν εγγεγραµµένων, συντάσσοντας κατάλογο των µαθητών που 
δικαιούνταν δωρεάν εγγραφή και όσοι επιθυµούσαν να εγγραφούν για πρώτη φορά 
δωρεάν παραπέµπονταν σε ειδική επιτροπή αποτελούµενη από δύο επιτρόπους, τους  
Ηλ.Πρωτόπαππα και Π.Ταµβακόπουλο.453 Ακόµη η ΕΚΑ έγραφε δωρεάν στα 
σχολεία τα παιδιά των υπαλλήλων της.454  

                                                      
444 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.Θ΄, 5/18/10/1900.  
445 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΚΕ,συνεδρ.ΙΒ΄, 27/9/1/1901. 
446 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.ΚΑ΄, 12/25/12/1901.  
447 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΚΕ,συνεδρ.10/23/11/1916. 
448 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΚΕ,συνεδρ.13/26/9/1918. 
449 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΚΕ,συνεδρ.1/14/3/1919. 
450 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΚΕ,συνεδρ.8/1/1930. 
451 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΚΕ,συνεδρ.22/5/1939.  
452 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.19/4/1943.  
453 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.12/3/9/1902. 
454 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.17/30/12/1901. 
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Με την πάροδο του χρόνου και µε την αύξηση των αναγκών και των εξόδων 
των σχολείων, αυξανόταν το ποσό για την εγγραφή. Το 1909 για το γυµνάσιο και το 
εµπορικό τµήµα το ποσό αυξήθηκε από 400 σε 500 γρ.δ. το έτος.455 
Ακόµη,αποφασίστηκε να γίνεται αυστηρότερος έλεγχος στους δωρεάν εισερχόµενους 
µαθητές, επειδή µεγάλο µέρος τους µπορούσε να καταβάλει το µικρό, ούτως ή άλλως, 
ποσό για την εγγραφή.456  

Ο έλεγχος των δωρεάν εγγραφοµένων συνεχίστηκε καθόλη την διάρκεια της 
δεκαετίας του ́10, κυρίως µε την βοήθεια των παρεπιτροπών επί των εγγραφών.457 
Το έτος 1913/14 οι εγγραφόµενοι µαθητές-τριες θα χωρίστηκαν σε 3 τάξεις, στους 
πληρώνοντες ακέραιο το ποσό εγγραφής, που οι γονείς τους έχουν εισόδηµα 
παραπάνω από 10 λίρες µηνιαίως, στους πληρώνοντες µε έκπτωση, µε εισόδηµα 
λιγότερο από 10 λίρες µηνιαίως και στους δωρεάν, που περιλάµβανε τα τέκνα 
υπηρετών, υπηρετριών, άπορων επαγγελµατικών τάξεων και τα ορφανά. Ακόµη, πό 
το έτος 1914/1915 κανείς δεν θα γραφόταν δωρεάν αν δεν έχει ενδεικτικό 
τουλάχιστον µε 7, διαγωγή 8 και δεν ήταν αποδεδειγµένα άπορος.458  
 Το 1915 η προσπάθεια για τον αποτελεσµατικότερο και δικαιότερο έλεγχο 
των εγγραφών συστηµατικοποιήθηκε, µε την σύνταξη ενός Κανονισµού. Η 
παρεπιτροπή επί των εγγραφών αποτελούµενη από τους Κ.Κοροµηλή, Κ.Παππά, 
Αλεξ.Κιτρόεφ, Ν.Νικολάου και του διευθυντή των σχολείων Παλαιολόγο Γεωργίου 
συνέταξε «Κανονισµό περί της εγγραφής µαθητών και µαθητριών εις τα Σχολεία της 
Κοινότητος».459 Ο κανονισµός αποτελούνταν από 16 άρθρα. Σ΄αυτόν οριζόταν η 
ηµεροµηνία εγγραφών (άρθρο 1), το δικαίωµα εγγραφής, που για το γυµνάσιο 
ορίστηκε στα 700 γρ.δ. ετησίως (άρθρο 2), το δικαίωµα χαρτοσήµου, που ορίστηκε 
στα 20 γρ.δ. για όλους ανεξαιρέτως (άρθρο 3), η υποχρέωση των εύπορων να 
πληρώνουν ολόκληρο το ποσό κατά την εγγραφή των παιδιών τους (άρθρο 4), η 
δυνατότητα πληρωµής µε δόσεις για τους άπορους (άρθρα 5, 6 και 8), οι εκπτώσεις 
για τους γονείς που εγγράφουν περισσότερα του ενός τέκνα στα κοινοτικά σχολεία 
(άρθρο 7), η µη απαλλαγή από του δικαιώµατος χαρτοσήµου για τους άπορους 
(άρθρο 9), ο ορισµός και οι κατηγορίες των απόρων και οι όροι εγγραφής τους 
(άρθρα 10 και 11), οι δωρεάν εγραφή των υπότροφων του Πατριάρχη Αλεξανδρείας, 
των τέκνων των προξενικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων της Κοινότητος (άρθρο 
12), τα περί εγγραφής των απόρων της Κυπριακής αδελφότητος (άρθρο 13), οι 
χρονικοί περιορισµοί των εγραφών, µε τελικό όριο την 30 Σεπτεµβρίου (άρθρο 14), οι 
εγγραφές στην σχολή Ραµλίου ειδικά (άρθρο 15) και η διατήρηση του δικαιώµατος 
από την Εφορεία των σχολείων να προβαίνει σε εξαιρέσεις από τον παραπάνω 
κανονισµό, ανάλογα µε την περίπτωση ή κάτω από εξαιρετικές συνθήκες (άρθρο 16).   
 Κατά τα έτη 1918 και 1919 αυξήθηκε αισθητά το δικαίωµα εγγραφής στα  
σχολεία, συνεπεία και των οικονοµικών προβληµάτων που προκάλεσε ο Α΄ 
Παγκόσµιος Πόλεµος και της αβεβαιότητας που ακολούθησε µε την λήξη του. Στις 
αρχές του 1918 το ποσό αυξήθηκε και για τις πέντε τάξεις του γυµνασίου από τα 700 
στα 900 γρ.δ.460 και το καλοκαίρι του 1919 έφθασε τις 12 λίρες Αιγύπτου (1200 
γρ.δ.).461  
                                                      
455 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ. Β΄, 2/15/6/1909.  
456 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.Β΄, 2/15/6/1909. 
457 Γι΄αυτές τις επιτροπές βλ. ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.13/26/9/1911 και ΠΚΕ, 
συνεδρ.29/12/7/1912 
458 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.6/19/6/1913, ΠΚΕ, συνεδρ.17/30/6/1913.  
459 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.2/15/9/1915. 
460 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.19/1/2/1918 και ΠΚΕ, συνεδρ.4/17/4/1918. 
461 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.9/22/7/1919. 
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Παρόλα τα µέτρα η οικονοµική κατάσταση των σχολείων παρέµενε δύσκολη. 
Η δεκαετία του ́20 ήταν από τις δυσκολότερες για την οικονοµική κατάσταση της 
οµογένειας. Το 1921 η ΕΚΑ κατέταξε τους γονείς των µαθητών σε τέσσερις 
κατηγορίες: τους πλούσιους, που πλήρωναν όλο το ποσό της εγγραφής, άµα τη 
εγγραφή, τους εύπορους, που αν είχαν ένα παιδί για εγγραφή πλήρωναν ολόκληρο το 
ποσό, ενώ αν έγγραφαν περισσότερα παιδιά γινόταν έκπτωση 20%  για κάθε επιπλέον 
παιδί, τους ηµιεύπορους, για τους οποίους ίσχυε το ίδιο καθεστώς µε τους εύπορους, 
µε την διαφορά ότι είχαν το πλεονέκτηµα της πληρωµής µε δόσεις και τους άπορους, 
που έγγραφαν τα παιδιά τους δωρεάν. Ακόµη, δέχθηκε να υπάρχει ειδοποίηση και 
προθεσµία δεκαπέντε ηµερών για την πληρωµή κάθε δόσης.462  

Αργότερα και παρά το κύµα προσφύγων που δέχθηκε η παροικία, µετά την 
Καταστροφή του 1922, απεδέχθη οι πρόσφυγες µαθητές να εγγράφονται δωρεάν. 
παράλληλα, έγινε έκκληση στους οµογενείς για ενίσχυση αυτών των µαθητών στις 
ανάγκες που είχαν ιδιαίτερα κατά την διάρκεια του πρώτου έτους στην 
Αλεξάνδρεια.463  

Η ΕΚΑ για να αυξήσει κάπως τα έσοδά της αποφάσισε να περιορίσει τις 
δωρεάν εγγραφές ορισµένων κατηγοριών, που µπορούσαν να ανταπεξέλθουν στα 
έξοδα. Ετσι, εγκρίθηκε πρόταση για την µη δωρεάν εγγραφή στα σχολεία των 
παιδιών των Ελλήνων ∆ιπλωµατών,464 και των παιδιών των εν Αιγύπτω Ιερέων, παρά 
µόνο των απόρων465 και να µην ισχύει έκπτωση στους εύπορους της Παροικίας όταν 
εγγράφουν περισσότερα του ενός παιδιά.466 Παρόλα αυτά συνεχίστηκε η ισχύς του 
ευεργετήµατος για τα παιδιά των υπαλλήλων της ΕΚΑ, που δικαιούνταν δωρεάν 
εγγραφής.467  

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι παρόλες τις προσπάθειες της Επιτροπής της 
Κοινότητας, τον Μάϊο του 1924 το ποσό των καθυστερούµενων δικαιωµάτων 
εγγραφής ανερχόταν στα 13.035 γρ.δ. για το γυµνάσιο και στα 12.305 γρ.δ. για το 
Παρθεναγωγείο Μ.Ε.468 Αναγκαστικά, η Κοινότητα έλαβε µια δυσάρεστη απόφαση. 
Να δίδεται οκταήµερη παράταση και µετά τη παρέλευση της προθεσµίας να 
αποµακρύνονται οι µαθητές των οποίων οι γονείς δεν πλήρωναν τα δικαιώµατα 
εγγραφής, χωρίς να δικαιολογηθούν εγγράφως ή προφορικώς. 469 

Το έτος 1927/1928 στα πλαίσια των γενικότερων αλλαγών για την βελτίωση 
των οικονοµικών των σχολείων, αποφασίστηκε, µεταξύ άλλων, να µην εγγράφεται 
κανένας µαθητής που χρωστά δικαιώµατα εγγραφής ή χαρτοσήµου του περασµένου 
έτους και, ακόµη, από το επόµενο σχολικό έτος να αποκλείεται των µαθηµάτων 
µαθητής που καθυστέρησε πάνω από 15 µέρες δόση του δικαιώµατος εγγραφής 

                                                      
462 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.16/29/11/1921, και «Πρακτικόν της επί των εγγραφών των 
σχολείων επιτροπής», αντίγραφα επιστολών, τ.22 (1921), σσ.73746-73751.  
463 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.4/10/1923.  
464 ΠΚΕ, συνεδρ.12/11/1923. Το αίτηµα για την δωρεάν εγγραφή των παιδιών των 
διπλωµατών είχε γνωστοποιηθεί στην ΕΚΑ από τον Γενικό Πρόξενο, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
ΠΕΣ, συνεδρ.26/9/1923. 
465 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.12/11/1923. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι οι ιερείς του 
Ευαγγελισµού ήταν κοινοτικοί υπάλληλοι, αφού ο Ευαγγελισµός, όπως και άλλοι πέντε ναοί, 
ανήκε στην ΕΚΑ και όχι στο Πατριαρχείο.  
466 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.16/5/1924. 
467 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.10/6/1924, και ΠΚΕ, συνεδρ.13/6/1924. 
468 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.9/5/1924. Τα ¾ των µαθητών του έτους εγγράφηκαν 
δωρεάν, βλ. «Εκθεσις πεπραγµένων της Επιτροπής της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος 
του έτους 1923», ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, εισαχθέντα έγγραφα, τ.38 (1924), σσ.1-7.  
469 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.20/3/1925. 
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του.470 Επίσης, ο γραµµατέας της ΕΚΑ Ραδάµανθυς Ραδόπουλος, εισηγήθηκε 
αλλαγές στον τρόπο είσπραξης των δικαιωµάτων εγγραφής, µε την καθιέρωση οκτώ 
ισόποσων µηνιαίων δόσεων. Προσδοκούσε ότι η νέα ρύθµιση θα βοηθούσε στην 
είσπραξη µεγαλύτερου ποσού.471 

Τα προβλήµατα αλλά και οι προσπάθειες βελτίωσης συνεχίστηκαν και την 
δεκαετία του ́30. Την πενταετία 1927-1932 τα έσοδα από τις εγγραφές µειώθηκαν 
κατά 34,2% .472 Μόνο το 1932 παρατηρήθηκε ελάττωση του προσόδου των σχολείων 
κατά 730 Λιρ. από την µείωση των δικαιωµάτων εγγραφής. Ευτυχώς, η ελάττωση 
αντισταθµίστηκε αφενός από την απόφαση των Αδελφοτήτων και των Πατριών να 
αναλάβουν τα έξοδα των απόρων µαθητών,473 αφ΄ετέρου από έκτακτες δωρεές 
πλούσιων οµογενών υπέρ των απόρων µαθητών. Ξεχώρισε η δωρεά 500 Λ.Αιγ. του 
Θεοδώρου Κότσικα.474  

Αυτή την δεκαετία η Κοινότητα ξεκίνησε την εφαρµογή του συστήµατος των 
βαθµολογικών απαιτήσεων ως προϋπόθεση για την δωρεάν ή µε έκπτωση εγγραφή. 
Στις αρχές του ́30 αποφασίστηκε να απαιτείται βαθµός προόοδυ 7 και διαγωγής 8, 
ενώ το 1932 το όριο για τον βαθµό προόδου κατήλθε στο 6½ για τους εγγραφόµενους 
στην Α΄και Β΄ γυµνασίου.475 Το 1933 οι µαθητές που επιθυµούσαν να εγγραφούν 
στην Β΄και στην Γ΄ γυµνασίου όφειλαν να έχουν βαθµό προόδου 7 και διαγωγής 8, 
ενώ για να εγγραφούν µε έκπτωση χρειαζόταν βαθµός 6 ½ και διαγωγή 8.476 Τελικά, 
η απόφαση δεν ίσχυσε477 και ετέθη σε εφαρµογή το σχολικό έτος 1934-1935.478 Το 
ίδιο καθεστώς ίσχυσε και για τα επόµενα έτη, όµως, το 1937 εξετάστηκε το θέµα της 
ελάφρυνσης των βαθµολογικών περιορισµών τουλάχιστον για τους προσερχόµενους 
                                                      
470 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.6/5/1927.  
471 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.2/6/1927.  
472 Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Λογοδοσία του έτους 1931, Αλεξάνδρεια, 
τυπογραφείο Κασιµάτη και Ιωνα, 1923, σ.ιθ΄.  
473 Ηδη από πολλών ετών είχε γενικευθεί οι αδελφότητες να αναλαµβάνουν τα έξοδα για τους 
άπορους µαθητές τους. Ετσι, έγινε δεκτό η Πανηπειρωτική Αδελφότητα να καταβάλει 25 
Λίρες τον χρόνο για δικαίωµα εγγραφής και χαρτοσήµου για τα άπορα ηπειροτόπαιδα, που 
θα εφοδιάζονταν µε πιστοποιητικό απορίας, πρβλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.7/11/1939. 
Παρόλα αυτά, υπήρξαν περιπτώσεις που ορισµένες αδελφότητες δεν κατόρθωναν, παροδικά, 
να καλύπτουν τις υποχρεώσεις υπέρ των απόρων τους στην ΕΚΑ. Τέτοια περίπτωση έχουµε 
µε τον Σύνδεσµο των εν Αιγύπτω Κωνσταντινουπολιτών, ο οποίος το 1939 δήλωσε αδυναµία 
να αναλάβει εκείνο το έτος τις υποχρεώσεις του για όλα τα εκ Κωνσταντινουπόλεως άπορα. 
Η ΕΚΑ δέχθηκε να εγγράφονται δωρεάν τα άπορα του εν λόγω Συνδέσµου, βλ. ΕΕΛΙΑ-
ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.7/11/1939. Προβλήµατα σε ορισµένες αδελφότητες παρουσιάζονταν 
και αργότερα, την δεκαετία του ́50. Ετσι, έχουµε την δήλωση αδυναµίας της Αδελφότητος 
των Πελοποννησίων να πληρώσουν τα δίδακτρα των µαθητών για το έτος 1951/52, 
ανερχόµενα σε 25 λίρες περίπου, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.8/10/1952.  
474 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.2/11/1932.  
475 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.18/4/1932.  
476 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.29/5/1933. Λίγες ηµέρες αργότερα το µέτρο επεκτάθηκε και 
στις υπόλοιπες τάξεις του γυµνασίου, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ. 12/6/1933. 
477 Η απόφαση δεν ίσχυσε κατόπιν εισήγησης της επιτροπής επί των εγγραφών, που µε 
επιστολή της (25/9/1933) στον προεδρεύοντα αντιπρόεδρο της ΕΚΑ Μιχαήλ Καζούλλη, 
ζήτησε να µην ισχύσει η απόφαση, που δυσχέραινε τις εγγραφές των µαθητών, βλ. 
εισαχθέντα έγγραφα, τ.69 (1933).  
478 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.9/1/1934. Η απόφαση επιβεβαιώθηκε και κατά την διάρκεια 
του έτους, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, 30/5/1934. Για τον έλεγχο της οικονοµικής κατάστασης 
των γονέων συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή, βλ. ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, 
«Επιστολή του Προέδρου της ΕΚΑ προς τον Σωφρόνιο Κυριακίδη», αρ.696/1383, 1/8/1935, 
τ.66 (προέδρου 1935), σ.369.  
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για πρώτη φορά σε εισαγωγικές ή κατακτήριες εξετάσεις στο γυµνάσιο και αυτό για 
να αναχαιτιστεί η µείωση του αριθµού των προσερχοµένων µαθητών.479 

Το έτος 1935-1936 λειτούργησε το Αβερώφειο γυµνάσιο θηλέων, µε τέσσερις 
τάξεις, οπότε ίσχυσαν για τις εγγραφείσες οι ίδιες ευκολίες που ίσχυαν και για τους 
άρρενες.480 Το καθεστώς των δωρεάν εγγραφών των κοριτσιών συνεχίστηκε 
κανονικά και για τα επόµενα έτη.481 Το έτος 1939-1940 τροποποιήθηκαν επί το 
ηπιότερο οι απαιτούµενοι βαθµοί προόδου και διαγωγής για την εγγραφή στο 
γυµνάσιο, λόγω παρανοήσεως, εκ µέρους των µαθητών, της υποχρέωσής τους να 
πετύχουν ένα ορισµένο βαθµό προόδου και διαγωγής για να δικαιούνται 
εκπτώσεως.482  

Η δεκαετία του ΄40 ήταν περίοδος µεγάλης αναστάτωσης λόγω του Β΄ 
Παγκόσµιου πολέµου. Η Αλεξάνδρεια δέχθηκε µεγάλο αριθµό Ελλήνων προσφύγων, 
µετά την κατάληψη της χώρας από τους Γερµανούς. Η ΕΚΑ για άλλη µια φορά 
έπρεπε να προσαρµόσει την πολιτική της, ώστε να θεραπευθούν οι νέες αυξηµένες 
ανάγκες. Ετσι, για την ρύθµιση της εγγραφής των προσφύγων εξ Ελλάδος και των 
οικονοµικών υποχρεώσεων των εν Αιγύπτω στρατευµένων, συγκροτήθηκε 
παρεπιτροπή αποτελούµενη από τους Επιτρόπους Ρούσο, Ροδοκανάκη, Νικολάου και 
Παντελίδη, που εξέτασε την κάθε περίπτωση και αποφάσισε για τα πληρωτέα 
δικαιώµατα του λήξαντος και του επόµενου σχολικού έτους (1940-1941 και 1941-
1942).483 Πάντως, το 1945 ο γυµνασιάρχης Κωνσταντίνος Φτυαράς σε έκθεσή του 
προς την Εφορεία των σχολείων ήταν υπέρ της διατήρησης του συστήµατος εγγραφής 
δωρεάν ή µε έκπτωση αναλόγως της οικονοµικής τους κατάστασης. Ταυτόχρονα, να 
εξακολουθήσει η ισχύς των περιοριστών βαθµολογικών βάσεων, για να είναι δυνατή 
µια σχετική επιλογή για τους εγγραφοµένους στο κλασσικό γυµνάσιο.484  

Το 1949 αποφασίστηκε η κατάργηση των περιορισµών εγγραφής στο 
Αβερώφειο Γυµνάσιο Αρρένων. Επειδή η περί βαθµολογικών περιορισµών απόφαση 
της Εφορείας των περασµένων ετών, κατέληξε να έχει θεωρητικό µόνο χαρακτήρα, 
λόγω των οικονοµικών απαλλαγών που χορηγούνται στους µη δυναµένους να 
πληρώσουν για την εγγραφή, αλλά και επειδή όταν επιχειρήθηκε να ασκηθεί 
µεγαλυτέρα πίεση στους γονείς, πολλοί έγραψαν τα παιδιά τους σε άλλα σχολεία (και 
µάλιστα ξένα), αποφασίστηκε µια σειρά µέτρων που καταργούσε τους περιορισµούς 
στην εγγραφή. Καταργήθηκαν οι βαθµολογικοί περιορισµοί για την εγγραφή στην 
Σαλβάγειο Εµπορική Σχολή, ώστε να µπορούν να εγγράφονται όσοι από τους 
µαθητές του κλασσικού γυµνασίου δεν φθάνουν στις βαθµολογικές βάσεις που 
απαιτούνται για την δωρεάν εγγραφή τους, όταν είναι άποροι. Ακόµη, εγκρίθηκε η 
διατήρηση για την εγγραφή στην Α΄ γυµνασίου της περιοριστικής βάσης του 13 ως 
κατώτατου ορίου για την δωρεάν εγγραφή των άπορων αποφοίτων του δηµοτικού 

                                                      
479 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.15/6/1937, ΠΕΣ, συνεδρ.14/6/1937.  
480 Το θέµα των δικαιούχων δωρεάν ή µε έκπτωση εγγραφή καθορίστηκε από την Εφορεία 
Σχολείων και επιβεβαιώθηκε από την Επιτροπή της Κοινότητας το 1938, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
ΠΕΣ, συνεδρ.6/10/1938. Η ίδια απόφαση επιβεβαιώθηκε το 1939, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, 
συνεδρ.28/11/1939.  
481 Στα ΠΕΣ έχουµε αρκετές αναφορές σε περιπτώσεις κοριτσιών που εγγράφονταν δωρεάν 
από την Στ΄ ∆ηµοτικού στο γυµνάσιο (ΠΕΣ, συνεδρ.4/10/1946, συνολικά 38 κορίτσια 
δωρεάν, όπως και το προηγούµενο έτος), είτε από την µία τάξη του γυµνασίου σε άλλη 
ανώτερη (ΠΕΣ, συνεδρ.30/9/1949, συνεδρ.29/9/1951, συνεδρ.12/10/1951, 
συνεδρ.14/12/1951, συνεδρ.8/10/1952, συνεδρ.7/10/1953, συνεδρ.28/9/1959).  
482 Αντίγραφα επιστολών, τ.87 (γραµµατέως 1939).  
483 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.11/8/1941.  
484 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.20/7/1945.  
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σχολείου. Οσοι είχαν βαθµό µικρότερο του 13 εγγράφονταν µόνο µε την καταβολή 
του ποσού των 800 γρ.δ. ετησίως.485 

Σηµαντικό οικονοµικό θέµα αποτελούσαν τα δίδακτρα που πλήρωναν οι 
µαθητές. Η είσπραξή τους αποτέλεσε αναγκαιότητα, για την επιβίωση και συνέχιση 
της λειτουργίας του γυµνασίου, παρόλη την αρχική επιθυµία της ΕΚΑ για δωρεάν 
παιδεία. Η καθιέρωση πληρωµής διδάκτρων έγινε σταδιακά, όπως φαίνεται και από 
τους κανονισµούς (σχολείου και Κονότητας).486  

Ευθύς εξαρχής η Κοινότητα διευκόλυνε τους άπορους στην επιθυµία τους να 
παρακολουθήσουν τις γυµνασιακές σπουδές. Ετσι, ήδη από το 1879 αποφασίστηκε οι 
πένητες να εισάγονται δωρεάν στα σχολεία και οι υπόλοιποι να καταβάλλουν 
δίδακτρα, που για το Γυµνάσιο ορίστηκαν στα 100 φράγκα.487 Το 1882, λόγω της 
ανέχειας, αποφασίστηκε να ζητηθεί από τους γονείς να πληρώνουν τα δίδακτρα σε 
τρείς δόσεις, µια την 1η Οκτωβρίου 1882, την δεύτερη την 1η Ιανουαρίου 1883 και 
την τρίτη την 1η Μαρτίου 1883.488 Το 1890 ο Γεώργιος Αβέρωφ, ως πρόεδρος της 
ΕΚΑ ανακοίνωσε στους προέδρους των αδελφοτήτων, ότι τα δίδακτρα των απόρων 
καθορίστηκαν στα 100 γρ.δ., αντί των 200 γρ.δ. που ίσχυαν για τους υπόλοιπους.489 
Το 1893 τα δίδακτρα καθορίστηκαν στα 300 γρ.δ. και το σηµαντικό για εκείνο το 
έτος ήταν ότι δεν ίσχυσαν οι εκπτώσεις των απόρων.490  

Κατά τον 20ο αιώνα το ποσό των διδάκτρων παρουσίασε διάφορες 
διακυµάνσεις. Το 1920 ο γραµµατέας της ΕΚΑ ενηµέρωσε τον γυµνασιάρχη Ιωάννη 
Πιζάνη ότι παρόλο που πολλοί γονείς χρωστούσαν τα δίδακτρα των παιδιών, παρόλο 
που ήταν ευκατάστατοι και είχαν αναλάβει την σχετική δέσµευση. Γι΄αυτό, του 
ζήτησε να πιέσει τους µαθητές για την τακτοποίηση της εκκρεµότητας, αφού ο 
προϋπολογισµός της ΕΚΑ στηριζόταν και σ΄αυτές τις εισπράξεις.491 Το 1932 
αποφασίστηκε, για να καταστή σε περισσότερους γονείς ευκολότερη η εγγραφή των 
παιδιών τους στο γυµνάσιο, να υποβιβαστούν από το έτος 1932/1933 τα δίδακτρα 
από 18 Λ.Αιγ. σε 8 Λ.Αιγ. για την Α΄ και την Β΄ τάξη, σε 12 Λ.Αιγ. για την Γ΄ και την 
∆΄ τάξη και σε 16 Λ.Αιγ. για την Ε΄ και την Στ΄ τάξη.492 Το 1938 απεφασίσθη το 
παράδοξο να µην γίνονται δεκτοί προς φοίτηση στο Γυµνάσιο οι αµελείς µαθητές, και 
ως προς την πρόοδο και ως προς την διαγωγή, εκτός αν έχουν τα χρήµατα για να 
πληρώσουν τα δίδακτρα.493 Η απόφαση υπονόµευε την διαρκή προσπάθεια της ΕΚΑ 
για την ύπαρξη και διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου των µαθητών. Εξάλλου 
προς αυτήν την κατεύθυνση είχαν θεσπιστεί, όπως είδαµε, και οι βαθµολογικοί 
περιορισµοί για την εγγραφή (κανονική, µε έκπτωση ή δωρεάν) στο κλασσικό 

                                                      
485 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.19/4/1949. 
486 Στον Κανονισµό της εν Αλεξανδρεία Ελληνοαιγυπτιακής Σχολής αναφερόταν ότι η 
διδασκαλία παρεχόταν δωρεάν, βλ. άρθρο 13, ό.π., σ.8. Σταδιακά παρουσιάζεται η ανάγκη 
είσπραξης διδάκτρων. Ετσι, στο άρθρο 6 του Κανονισµού της εν Αλεξανδρεία Ελληνικής 
Κοινότητος τα δίδακτρα αποτελούν ένα από τα βασικά έσοδα της Κοινότητας (Αλεξάνδρεια 
1887). Στον κανονισµό του 1932 (άρθρο 7, ο κανονισµός εγκρίθηκε το 1932 από την 
ελληνική κυβέρνηση και το 1949 από την αιγυπτιακή και υπέστη διάφορες τροποποιήσεις 
έως το 1950) αναφέρονται ανάµεσα στους τακτικούς πόρους τα δικαιώµατα εγγραφής και 
λοιπά εκπαιδευτικά τέλη των µαθητών των κοινοτικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.  
487 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.18/30/7/1879. 
488 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.ΙΕ΄, 1/1/1882.  
489 ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.3, αριθµ.47, 14/26/9/1890.  
490 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.3, αριθµ.36, 15/27/9/1893.  
491 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, εισαχθέντα έγγραφα, τ.23 (1919/1923), 4/17/2/1920, σ.107.  
492 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.25/2/1932. 
493 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.13/10/1938. 
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γυµνάσιο. Η δύσκολη οικονοµική κατάσταση, παραµονές του πολέµου, οδήγησε για 
άλλη µια φορά την ΕΚΑ στην λήψη αυστηρής απόφασης. Ετσι, τα δίδακτρα έπρεπε 
να πληρώνονται την 1η κάθε µήνα και η µακρότερη παράταση πληρωµής ήταν η 1η 
του επόµενου µήνα, αλλιώς θα αποµακρύνεται ο µαθητής.494 Κατά την διάρκεια δε 
του πολέµου ζητήθηκε από τους εύπορους να πληρώσουν κατά πραίρεση δίδακτρα 
πάνω από το όριο.495  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το θέµα των διδάκτρων στο γυµνάσιο θηλέων. 
Εξαρχής ελήφθη απόφαση να εγγράφονται στις τέσσερις τάξεις του γυµνασίου 
θηλέων µόνον όσες πληρώνουν κατ΄ελάχιστο όριο 40 γρ.δ. τον µήνα. Απεφασίσθη να 
γίνει µια εξαίρεση µόνο για εκείνο το σχολικό έτος 1938-1939 και να εγγραφούν 
δωρεάν λίγες άριστες άπορες µαθήτριες, χωρίς να θίγεται η γενικότητα της ως άνω 
αποφάσεως.496 Ένα έτος αργότερα, όταν καθορίστηκε ο όρος για την δωρεάν εγγραφή 
στο Γυµνάσιο θηλέων των αριστευουσών µαθητριών του ∆ηµοτικού, η Εφορεία 
έµεινε πιστή στην απόφαση της 6ης Οκτωβρίου 1938, σύµφωνα µε την οποία γίνονται 
δεκτές για εγγραφή οι µαθήτριες που µπορούν να πληρώσουν 320 γρ.δ. το έτος.497 
Παρόλα αυτά το 1939 απαλλάχθηκαν από τα υποχρεωτικά 40 Γρ.∆. οι άπορες 
µαθήτριες της Ε΄και Στ΄ Γυµνασίου µόνο για το έτος 1939-1940 που θα 
συµπληρωνόταν η εξατάξια γυµνασιακή εκπαίδευση των θηλέων.498 Λίγους µήνες 
µετά και ενώ λειτουργούσε για πρώτη φορά η Στ΄ γυµνασίου θηλέων η Εφορεία 
επιβεβαίωσε την θέση της, η φοίτηση στο εξατάξιο γυµνάσιο Θηλέων να είναι επί 
πληρωµή και όλες οι µαθήτριες να πληρώνουν δίδακτρα ύψους 200 γρ.δ. το έτος κατά 
κατώτατο όριο. Εξαιρέθηκαν και ενεγράφησαν δωρεάν µόνο όσες άπορες µαθήτριες 
φοιτούσαν στις διάφορες τάξεις του γυµνασίου και αυτό µόνο όσο έχουν βαθµό 
«άριστα» στις 3 πρώτες τάξεις και «λίαν καλώς» στις 2 τελευταίες.499 

Με την πάροδο του χρόνου το ποσό –για το γυµνάσιο θηλέων- αυξήθηκε στα 
50 γρ.δ.500 και την εποχή του Β΄ παγκόσµιου πολέµου, µε δεδοµένη την δύσκολη 
οικονοµική κατάσταση για όλους, ορίστηκε το κατώτατο όριο των διδάκτρων στα 60 
γρ.δ. Βέβαια, υπήρχαν οι αναγκαίες από την εποχή ελαφρύνσεις, όπως η εξαίρεση 
από την καταβολή διδάκτρων για τα παιδιά των στρατευµένων, για τις φτωχές και 
ορφανές µαθήτριες.  

Μάλιστα, η ΕΚΑ για την εξέταση κάθεµιάς από τις περιπτώσεις συγκρότησε  
ειδική επιτροπεία, αποτελούµενη από τους επιτρόπους Γ.Ρούσο, Ιω.Παντελίδη, 
Αλ.Σαράτση και Μ.Ταταράκη. Στις περιπτώσεις πραγµατικής ανάγκης τα δίδακτρα 
θα καλύπτονταν από την υποτροφία Νικολάου Σαλβάγου, για να µην υπάρξη αλλαγή 
στο επιτυχηµένο σύστηµα καταβολής διδάκτρων από όλες ανεξαιρέτως τις 
µαθήτριες.501 ∆ιευκολύνσεις έγιναν και το επόµενο έτος και αφορούσε µαθήτριες, 

                                                      
494 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.19/7/1939. Για το έτος 1939-1940 υπήρχε αισιοδοξία για 
αύξηση των εσόδων από τα δίδακτρα, λόγω της αύξησης των µαθητών που προέρχονταν από 
τα ιδιωτικά λύκεια και τα ξένα σχολεία, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.13/7/1939.  
495 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.2/6/1941. 
496 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.6/10/1938. Η ΕΚΑ έδειξε αξιοσηµείωτη προσήλωση στην 
απόφαση για το ποσό εγγραφής. Για τα δίδακτρα στο γυµνάσιο θηλέων βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
Φ∆Υ, Κ 305, 1939, «Περιορισµοί εις την εισαγωγήν µαθητών εις τα Μέσης Εκπαίδευσεως 
σχολεία µας».  
497 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.28/11/1939. 
498 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ/25/4/1939. 
499 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.7/11/1939. 
500 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.22/5/1940. Η Κοινότητα πίστευε, πως έτσι, θα είναι πιο 
εύκολο να διαιρεθούν η Α΄και η Στ΄ Γυµνασίου σε δύο τµήµατα. 
501 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.23/9/1941. 
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που οι οικογένειές τους, ελλείψει πόρων, επιχορηγούνται από την Επιτροπή 
Περιθάλψεως,502 ενώ τα ευεργετήµατα για τις εκ πατρός ορφανές λόγω πολέµου 
συνεχίστηκαν και µετά την λήξη του πολέµου.503   

Στα τέλη της δύσκολης δεκαετίας του ΄40 ετέθη εκ νέου το θέµα του 
καθορισµού διδάκτρων για όλα τα σχολεία της ΕΚΑ. Αποφασίστηκε να υπάρξει µια 
κλίµακα στα δίδακτρα, ανάλογα µε τις απολαβές των γονέων ή κηδεµόνων των 
µαθητών, επειδή σε σύνολο 2890 µαθητών, µόνο 114 πλήρωναν ολόκληρο το ποσό 
των διδάκτρων (ποσοστό 3,9% ), 1390 (ποσοστό 48,1% ) πλήρωναν µε έκπτωση και 
1386 (ποσοστό 48% ) φοιτούσαν εντελώς δωρεάν. Με τα νέα µέτρα προέκυπτε 
ωφέλεια µεγαλύτερη από 1000 λίρες τον χρόνο. Ετσι, για τα σχολεία Μ.Ε. 
αποφασίστηκε να γίνει νέα ρύθµιση, σύµφωνα µε την οποία όσοι είχαν µηνιαίο 
εισόδηµα περισσότερο από 30 λίρες µηνιαίως θα πλήρωναν τα δίδακτρα στο ακέραιο, 
για τους υπόλοιπους, που χωρίζονταν σε 6 κατηγορίες προβλέπονταν εκπτώσεις, 
ανάλογα µε το εισόδηµα τους.504 Το νέο σύστηµα λειτούργησε ικανοποιητικά και το 
έτος 1950-1951 τα οικονοµικά αποτελέσµατα από τα δίδακτρα είχαν βελτιωθεί 
σηµαντικά.505 

Παρόλη την επιτυχία του συστήµατος τα προβλήµατα δεν έλειψαν.506 Ο 
αριθµός των µαθητών που πλήρωναν ακέραια δίδακτρα παρέµενε εξαιρετικά χαµηλός 
–200 σε σύνολο 2878 µαθητών- και συνέχιζε να προκαλεί προβληµατισµό στην 
ΕΚΑ.507 Μάλιστα θεωρούνταν επισήµως ότι δεν εκπροσωπούσε την πραγµατική 
οικονοµική κατάσταση της παροικίας και οι συνέπειές του στο κοινοτικό 
προϋπολογισµό ήταν µεγάλες. Για να υπάρξει ελάφρυνση στον προϋπολογισµό 
έπρεπε να µειωθεί ο αριθµός των επί εκπτώσει ή δωρεάν εγγραφοµένων µαθητών. Το 
ισχύον σύστηµα ελέγχου της οικονοµικής κατάστασης των µαθητών έχρηζε 
τροποποίησης, αφού απέκρυπτε εν πολλοίς την πραγµατική οικονοµική κατάσταση 
των µαθητών. Η συζήτηση στην Εφορεία αποκάλυψε δύο τάσεις: η πρώτη 
υποστήριζε ότι η οικονοµική κατάσταση της παροικίας επέτρεπε αύξηση των 
µαθητών που θα πληρώνουν δίδακτρα, αφού είχε δηµιουργηθεί η εικόνα µιας σχετικά 
εύπορης παροικίας, µε µια προβληµατική, οικονοµικά, Κοινότητα. Η δεύτερη τάση 
συµφωνούσε µε την τροποποίηση του συστήµατος, αλλά επέµενε στην δωρεάν 
παιδεία για τους περισσότερους. Οι γνώµες µοιράστηκαν (3 έναντι 3, µε τον 
Επιθεωρητή των σχολών αλλοδαπής να συνηγορεί στην αύξηση των καταβαλλόντων 
δίδακτρα) και αποφασίστηκε να συγκληθεί στις 21 Ιουλίου έκτακτη σύσκεψη της 
Εφορείας για το θέµα.  

Η συνεδρία συνεκλήθη στις 19 Ιουλίου 1955. Οι προτάσεις που κυριάρχησαν 
ήταν και πάλι δύο, να πληρώνουν όλοι 30 γρ.δ. τον µήνα ή να υπάρχουν ελαφρύνσεις. 
Ολοι, ωστόσο, συµφωνούσαν στην ανάγκη µεγαλύτερης αναλογίας µαθητών που 
πλήρωναν δίδακτρα, µε ταυτόχρονη µείωση του αριθµού των δωρεάν εγγραφοµένων. 

                                                      
502 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.17/9/1942. 
503 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.12/11/1947.  
504 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.31/8/1949.  
505 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.6/10/1950.  
506 Για την είσπραξη των καθυστερούµενων διδάκτρων εστάλη εγκύκλιος στους διευθυντές, 
µε την οποία ζητήθηκε να ασκηθούν πιέσεις στους µαθητές να τακτοποιήσουν την οφειλή 
τους, χρησιµοποιώντας ως µέσο εξαναγκασµού την απειλή αποβολής από το σχολείο ή την 
απαγόρευση συµµετοχής στις εξετάσεις του Ιουνίου, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, 
συνεδρ.13/5/1955. 
507 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.13/7/1955. 
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Οπωσδήποτε, οι δυνάµενοι να πληρώσουν να υποχρεωθούν να πληρώσουν τα 
ανάλογα προς την οικονοµική τους δυνατότητα δίδακτρα.508   

Το επόµενο έτος ξεκίνησε µια νέα προσπάθεια για την βελτίωση της 
κατάστασης, µε την πρόταση του προέδρου της ΕΚΑ Αναστάσιου Θεοδωράκη για 
εφαρµογή στα Μ.Ε. σχολεία περιοριστικών βαθµολογικών βάσεων επί των δωρεάν ή 
επί εκπτώσει προαγοµένων µαθητών.509 Ο πρόεδρος πίστευε ότι η δηµοτική 
εκπαίδευση πρέπει να χορηγείται δωρεάν ως υποχρεωτική. Η Μ.Ε. όµως έπρεπε να 
περιλαµβάνει δίδακτρα. Πρότεινε, λοιπόν, ως βάση για την δωρεάν εγγραφή τον 
γενικό βαθµό 13, σε κανένα µάθηµα βαθµό µικρότερο του 9 και διαγωγή 18. Για να 
πληρώνει κάποιος µόνο το ¼ των διδάκτρων πρότεινε γενικό βαθµό 12, σε κανένα 
µάθηµα βαθµό µικρότερο του 9 και διαγωγή 16. Οι αποτυγχόντες όφειλαν το επόµενο 
έτος να καταβάλλουν το ½ των διδάκτρων. Από την τροποποίηση η ΕΚΑ δεν ανέµενε 
µεγάλη αύξηση των διδάκτρων, αλλά ανέµενε ποιοτική βελτίωση των µαθητών. Το 
µειονέκτηµα ήταν ότι οι αποτυγχόντες θα επιθυµούσαν να καταφύγουν σε τεχνικές 
σχολές οπότε, ελλείψει τέτοιων κοινοτικών, οι περισσότεροι θα προτιµούσαν την 
ιταλική σχολή Ντον Μπόσκο, µε άµεσο δυσάρεστο επακόλουθο την αύξηση των 
εξόδων της κοινότητας. Ο αγώνας για την είσπραξη των διδάκτρων συνεχίστηκε έως 
το 1960, µε τους ∆ιευθυντές να σηµειώνουν, κατ΄εντολή της Εφορείας σχολείων, στα 
δελτία των µαθητών την οικονοµική τους κατάσταση, ώστε να µην παρουσιάζονται 
διαφυγές στο ζήτηµα του καθορισµού των διδάκτρων.510  
 Παράλληλα µε τα δίδακτρα η Κοινότητα εισέπραττε και άλλα δικαιώµατα, 
όπως το δικαίωµα των ενδεικτικών και των απολυτηρίων. Η θέσπιση του έγινε το 
1891, δυνάµει της αποφάσεως της 6/18 Μαϊου 1891. Η είσπραξη γινόταν από την 
διεύθυνση των σχολείων. Το ποσό είχε οριστεί, µε πρόταση του προέδρου Αβέρωφ, 
να δίδεται για την ενίσχυση της Βιβλιοθήκης των εκπαιδευτηρίων της ΕΚΑ. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 1900, σύµφωνα µε δήλωση του διευθυντού 
Παλαιλόγου Γεωργίου, εισπράχτηκαν 900 Λίρες Αγγλίας από τις οποίες οι 240 
κάλυψαν ανάγκες της Βιβλιοθήκης. Οι υπόλοιπες αποφασίσθηκε να κατατεθούν σε 
τράπεζα µε τόκο υπέρ της Βιβλιοθήκης.511 Ως το 1911 το ποσό είχε αυξηθεί 
ικανοποιητικά, οπότε απεφασίσθη οι εισπράξεις από το 1910 και έπειτα από τα 
δικαιώµατα των ενδεικτικών των σχολείων και οι τόκοι του κεφαλαίου να 
καταχωρούνται στα έσοδα του σχολείου και να χρησιµεύουν για την συντήρηση της 
Βιβλιοθήκης, τον µισθό του καθηγητή-βιβλιοθηκάριου, και άλλα έξοδα των 
σχολείων.512  

Η είσπραξη του δικαιώµατος συνεχίστηκε και τα επόµενα έτη.513 Η τιµή τους 
µειώθηκε το 1940 σε 1 Λ.Αιγ. από 3, ενώ υπήρχε και η δυνατότητα καταβολής του µε 
δόσεις.514 Το 1940 η τιµή επανήλθε στις 3 Λ.Αιγ. και ίσχυσε και για το γυµνάσιο 
θηλέων.515 Το 1941 η Επιτροπή αποφάσισε να απαλλαγούν από την υποχρέωση 
πληρωµής χαρτοσήµου, τελών απολυτηρίου για το τρέχον έτος και διδάκτρων τα 

                                                      
508 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.19/7/1955.  
509 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.13/8/1956.  
510 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.20/4/1960 και συνεδρ.11/5/1960. 
511 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.16/29/12/1900.  
512 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.5/18/1/1911.  
513 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.13/7/1938, οπότε αποφασίστηκε να παραµένει σταθερή η 
τιµή των ενδεικτικών. Το ίδιο αποφασίστηκε και το επόµενο έτος, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 
συνεδρ.19/7/1939.  
514 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.8/4/1939.  
515 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.3/7/1940. Για το ανώτερο παρθεναγωγείο η τιµή ήταν 75 
γ.δ. 
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παιδιά των επιστρατευθέντων οµογενών. Ακόµη συστήθηκε επιτροπή από τους 
Επιτρόπους Ρούσο, Ροδοκανάκη, Νικολάου και Παντελίδη, που θα εξετάσει 
ξεχωριστά την οικονοµική κατάσταση καθενός από τα παιδιά των εξ Ελλάδος 
προσφύγων και των εν Αιγύπτω στρατευθέντων αξιωµατικών για να αποφασιστούν 
απαλλαγές ή εκπτώσεις στις πληρωµές των διάφορων δικαιωµάτων.516 Μετά τον 
πόλεµο η τιµή παρουσίασε διάφορες διακυµάνσεις, όµως, το ποσό που απαιτούνταν 
δεν ήταν πολύ µεγάλο.517 

Εκτός από το παραπάνω δικαίωµα αποφασίστηκε από του σχολικού έτους 
1912/1913 να επιβληθεί χαρτόσηµο εγγραφής της α΄ και β΄ εξαµηνίας ύψους 10 
γρ.δ.518 Η είσπραξή του αποφασίστηκε για να αυξηθούν οι πόροι της Κοινότητας, 
ώστε να µπορέσει να καλύψει τις οικονοµικές της υποχρεώσεις, µεταξύ των οποίων 
ήταν και αύξηση των µισθών των εκπαιδευτικών. Το 1915 εστάλη έντυπη εγκύκλιος 
στους γονείς των µαθητών για την καταβολή του δικαιώµατος του χαρτοσήµου της β΄ 
εξαµηνίας. ∆όθηκε δεκαήµερη προθεσµία για την τακτοποίηση της εκκρεµότητας, 
αλλιώς οι µαθητές θα αποµακρύνονταν από το σχολείο.519 Ακόµη, και οι πληροφορίες 
για το ύψος του δικαιώµατος είναι λιγοστές και µας δίνονται περιστασιακά. Το 1924 
η τιµή του αυξήθηκε από 20 σε 30 γρ.δ.520 Το 1943 εξαιρέθηκαν της πληρωµής αυτού 
και όλων των δικαιωµάτων τα παιδιά των επιστρατευµένων.521 Το 1951 επειδή 
παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην πληρωµή του χαρτοσήµου β΄ εξαµηνίας, δόθηκε 
εντολή στους επιµελητές να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την είσπραξή 
του και υποβλήθηκε πρόταση το τέλος να κατανεµηθεί σε ίσες µηνιαίες δόσεις και να 
εισπράτεται µαζί µε τα δίδακτρα.522   

Εκτός από τα παραπάνω δικαιώµατα υπάρχουν αναφορές και στην είσπραξη 
εξέταστρων από τους µαθητές που έδιναν εξετάσεις για κατάταξη στο γυµνάσιο ή ως 
επαναξεταστέοι τον Σεπτέµβριο. Το 1899 οι προσερχόµενοι στις εισητήριες εξετάσεις 
όφειλαν 2 µέρες προ αυτών να προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να 
πληρώσουν το δικαίωµα εγγραφής για την τάξη που εξετάζονται. Αν, τελικά, δεν 
επιθυµούσαν να καταταγούν έχαναν το ποσό.523 Το δικαίωµα για τις εισιτήριες ή τις 
κατακτήριες εξετάσεις συνεχίστηκε να εισπράττεται και τα επόµενα έτη.524  

Ένα άλλο µεγάλο οικονοµικό θέµα ήταν αυτό της µισθοδοσίας των 
εκπαιδευτικών της Κοινότητας. Το θέµα πολύ συχνά µετατρεπόταν σε οξύ πρόβληµα, 
καθώς αφορούσε την επιβίωση και το επίπεδο ζωής των εκπαιδευτικών στην 
Αλεξάνδρεια.  

                                                      
516 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.25/6/1941.  
517 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.3/7/1946.  
518 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.1/14/6/1912.  
519 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.27/10/5/1915.  
520 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.1/2/1924. Στην ίδια συνεδρία αποφασίστηκε και η 
συµµετοχή των µαθητών στα διαχειριστικά έξοδα των σχολείων (κιµωλία, µελάνι και φθορά 
επίπλων). 
521 Επιστολή του γραµµατέα της ΕΚΑ στον γυµνασιάρχη (2/3/1943), ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
αντίγραφα επιστολών, τ.104 (1943), σ.16.  
522 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.21/9/1951.  
523 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.23/3/1899.  
524 Εγκύκλιος της ΕΚΑ προς τον γενικό διευθυντή των σχολείων (10/2/3/7/1921) 
καθορίζουσα το ύψος των διαφόρων δικαιωµάτων, αντίγραφα επιστολών, τ.22 (1921), 
σσ.73699-73700.  
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Το ύψος των µισθών καθοριζόταν µε κοινοτική µέριµνα. Σύµφωνα µε τον 
κανονισµό της εν Αλεξανδρεία Ελληνοαιγυπτιακής Σχολής525 ο µισθός των 
διδασκόντων καθορίζεται κατόπιν συµφωνίας της Κοινότητας µε κάθε έναν 
διδάσκοντα χωριστά. Κατά τον 20ο αιώνα ο µισθός του συνόλου των διδασκόντων 
(γενικού διευθυντή, διευθυντών, διδασκόντων και λοιπού προσωπικού) καθοριζόταν 
από την Επιτροπή της Κοινότητας και ανακοινόνονταν στο προσωπικό των σχολείων 
προ της 30ης Ιουνίου.526 Βέβαια λαµβανόταν υπόψη και το ύψος των µισθών στην 
Ελλάδα, όµως, οι συνθήκες ζωής στην Αλεξάνδρεια ήταν πολύ διαφορετικές από τις 
αντίστοιχες ελλαδικές.527 
 Αναπόφευκτα το θέµα της µισθοδοσίας ήταν από τα πιο δύσκολα, που 
απαίτησε πολύ λεπτούς χειρισµούς, προκάλεσε αναστάτωση και είχε πολλά 
επιµέρους ζητήµατα. Το πλέον ακανθώδες ήταν το θέµα των αυξήσεων των  µισθών. 
Η αύξηση των µισθών αποτελούσε το πάγιο αίτηµα της εκπαιδευτικής κοινότητας, 
ενώ και η οικονοµική δυσπραγία αποτελούσε τον µόνιµο συνοδοιπόρο στην πορεία 
της ΕΚΑ. Το θέµα των αυξήσεων ή των µειώσεων των µισθών είχε ενδιαφέρουσα 
εξέλιξη από το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα έως και το 1960.  
 Το 1882 έχουµε την πρώτη δυσάρεστη απόφαση της Κοινοτικής Επιτροπής, 
όταν αποφασίστηκε έκπτωση 20%  στους µισθούς των υπαλλήλων της Κοινότητας, 
στους οποίους συγκαταλέγονταν και οι εκπαιδευτικοί. Από την µείωση δεν 
εξαιρέθηκε ούτε ο γεραρός διευθυντής των σχολείων ∆. Βενετοκλής, του οποίου ο 
µισθός µειώθηκε στις 15 από τις 25 λίρες Αγγλίας.528 Για αρκετά έτη δεν υπάρχουν 
πληροφορίες για γενικές αυξήσεις ή µειώσεις των µισθών, εκτός από τις επιµέρους 
προσαυξήσεις µεµονοµένων εκπαιδευτικών.529 
 Το 1906 η ίδια η Εφορεία των σχολείων πρότεινε530 αύξηση των µισθών των 
εκπαιδευτικών κατά 15-20% , υπό τον όρο να εγκριθεί η πρόταση από την Επιτροπή. 
Οι καθηγητές θα έπαιρναν αυτή την αύξηση (300 φράγκα) επί του βασικού µισθού 
που ήταν 1154 γρ.δ.. Οι καθηγητές όφειλαν να διδάσκουν 24 ώρες την εβδοµάδα για 
να χαρακτηριστούν τακτικοί. Οι καθηγητές των εµπορικών δεν λάµβαναν αύξηση 
επειδή προσλαµβάνονταν µε ιδιαίτερη ο καθένας συµφωνία. Η απόφαση εγκρίθηκε 
από την Επιτροπή531 και αφορούσε 8 καθηγητές. Ο µισθός διαµορφώθηκε στα 1384 
γρ.δ. (αύξηση περίπου 20 % ). Η αύξηση δόθηκε λόγω της υπερτίµησης των τροφίµων 
και των ενοικίων. Στα επόµενα έτη υπήρξε φυσιολογική εξέλιξη στην µισθοδοδσία 

                                                      
525 Κανονσµός της εν Αλεξανδρεία Ελληνοαιγυπτιακής Σχολής, εν Αθήναις, εκ της 
τυπογραφίας Χ.∆ούκα, 1854, άρθρο 85, σ.21.  
526 ΕΚΑ, Κανονισµός των Σχολείων, Αλεξάνδρεια, τυπογραφείον Κασιµάτη και Ιωνα, 1929, 
άρθρο 17, σ.7.  
527 Ενδεικτικά αναφέρουµε την επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ Μιχαήλ Σαλβάγου προς την 
γενικό πρόξενο της Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια (20/3/7/1920), µε την οποία ζητούσε το 
προξενείο να πληροφορηθεί από το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως 
τους νόµους για την µισθοδοσία των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα 
επιστολών, τ.21, (1920/1921), σ.36 
528 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.ΙΕ΄, 1/1/1882. 
529 Για παράδειγµα το 1884 αυξήθηκε ο µισθός ορισµένων καθηγητών, µεταξύ αυτών και του 
καθηγητού των Ιερών κατά 40 γαλλικά τάλληρα, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.Ε΄, 
16/6/1884. Για άλλες περιπτώσεις, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, συνεδρ.Γ΄, 31/3/1900 και συνεδρ.Γ΄, 
11/24/6/1903.  
530 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.28/10/1/1906. Στην ίδια συνεδρία αποφασίστηκε αύξηση 
στον µισθό των διευθυντών Παλαιολόγου Γεωργίου, Υπατίας Στάµπα και του γραµµατέα της 
διευθύνσεως του γυµνασίου Ιω.Πιζάνη, σε 20 λίρες Αγγλίας για τον καθένα. 
531 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.ΚΑ΄, 10/23/3/1906 και ΠΕΣ, συνεδρ.15/28/3/1906. 
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των εκπαιδευτικών, που λάµβαναν τις νενοµισµένες αυξήσεις στην µισθοδοσία 
τους.532  
 Το 1912 ο γραµµατέας της ΕΚΑ ενηµέρωσε τον πρόεδρο της Ελληνικής 
Κοινότητος Καϊρου για τους µισθούς των φιλολόγων και των φυσικοµαθηµατικών. 
Αυτός έφθανε στα 1327 γρ.δ. µηνιαίως, µετά πενταετή υπηρεσία αυξανόταν στα 1523 
γρ.δ. και µετά δεκαπενταετία έφθανε στα 1673 γρ.δ. µηνιαίως.533 Το ίδιο έτος οι 
διδάσκοντες των Σχολείων υπέβαλλαν αίτηση για αύξηση του µισθού τους, Η 
Εφορεία δήλωσε 534 πως θα προσπαθήσει να αυξήσει τα εισοδήµατα της ΕΚΑ και 
τότε η αύξηση των µισθών των διδασκόντων θα είναι από τις πρώτες πράξεις της. 
Την ίδια απάντηση έδωσε και η Επιτροπή της Κοινότητας, που έκανε κατ΄αρχήν 
δεκτή πρόταση της Εφορείας για αυξήσεις στους µισθούς των εκπαιδευτικών. Η 
αύξηση της µισθοδοσίας, όµως, θα γινόταν µόνο σε περίπτωση αύξησης των εσόδων 
της ΕΚΑ. Γι΄αυτό τον σκοπό αποφασίστηκε από του προσεχούς έτους 1912/1913 να 
επιβληθεί χαρτόσηµο εγγραφής της α΄ και β΄ εξαµηνίας 10 γρ.δ. Ακόµη, 
συγκροτήθηκε τριµελής επιτροπή από του επιτρόπους Ν.Πηλαβάκη, Β.Σαράντη και 
Παντ.Σαλταµπάση για να φροντίσει για την εγγραφή νέων συνδροµητών και την 
αύξηση των πόρων της ΕΚΑ.535  

Πάντως η περίοδος αυτή ήταν πραγµατικά δύσκολη για την ΕΚΑ,536 αφού η 
συνεχής αύξηση του αριθµού των µαθητών, προκαλούσε αύξηση των σχολικών 
τµηµάτων και κατά συνέπεια αύξηση του αριθµού των διδασκόντων. Επειδή αφ΄ενός 
τα δίδακτρα και τα άλλα δικαιώµατα που εισπράτονταν κάλυπταν ένα µικρό µέρος 
των εξόδων, αφ΄ετέρου και η γενική οικονοµική κατάσταση λόγω των βαλκανικών 
πολέµων και των πολλών υποχρεώσεων της Κοινότητας, βάρυναν τον 
προϋπολογισµό της, είναι λογικό να είναι περιορισµένες οι δυνατότητες για αύξηση 
στην µισθοδοσία και αναµενόµενο η αναζήτηση επιπλέον πόρων για την 
ανταπόκριση στις υποχρεώσεις της.  
 Παραµονές του Α΄ παγκόσµιου πολέµου η οικονοµική δυσκολία της ΕΚΑ 
οδήγησε στην διατύπωση της πρότασης για µείωση των µισθών. Οι διδάσκοντες, που 
είχαν ήδη δεχθεί την άρνηση της Κοινότητας να συζητήσει θέµα αύξησης των µισθών 
τους,537 απέρριψαν την πρόταση, οπότε ανατέθη στον Παλαιολόγο Γεωργίου να 
εξετάσει µε τους εκπαιδευτικούς το ποσοστό της µείωσης. Η επιτροπή των 
εκπαιδευτικών απέρριψε την πρόταση υποστηρίζοντας ότι οι µισθοί είναι ήδη 
χαµηλοί και ότι η πρόταση ήταν παράκαιρη, αφού είχαν ήδη αναλάβει την 
υποχρέωση των ενοικίων µε βάση την ισχύουσα µισθοδοσία. Τελικά η Επιτροπή δεν 
έλαβε απόφαση µέχρι της συντάξεως του προϋπολογισµού του 1915.538  

                                                      
532 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.28/11/7/1906, συνεδρ.27/10/5/1907. Επίσης, στον ιερέα 
π.Ιωάννη Νεαµονιτάκη κατά 100 γρ.δ., λόγω συµπληρώσεως πενταετίας, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
ΠΚΕ, συνεδρ.17/2/3/1911 και γενικά στο προσωπικό των σχολείων, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 
συνεδρ.4/17/2/1908).  
533 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, επιστολή, αρ.1564, 8/21/3/1912, αντίγραφα επιστολών, τ.9 (1912). 
534 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.8/21/3/1912. 
535 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.1/14/6/1912. 
536 Ρ.Ραδόπουλου, Εισαγωγή εις την ιστορίαν της Ελληνικής Κοινότητος Αλεξανδρείας, 1820-
1927, Αλεξάνδρεια 1928, σσ.75-79. Παρόλα αυτά το 1913 δόθηκαν κανονικά οι αυξήσεις 
στους µισθούς των δικαιούχων, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.17/30/6/1913.  
537 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.24/7/7/1914.  
538 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.7/20/8/1914 και συνεδρ.28/11/1914. Ακόµη κατά την 
διάρκεια του πολέµου ορισµένοι καθηγητές έλαβαν τις νόµιµες αυξήσεις τους, βλ. ΕΕΛΙΑ-
ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.6/19/6/1913, συνεδρ.29/11/1/1916, συνεδρ.2/15/8/1919, συνεδρ. 
9/22/10/1917 και 19/1//2/1918.   
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 Τον Φεβρουάριο του 1916 η οικονοµική κατάσταση της Κοινότητας 
καλυτέρευσε, ενώ ήταν γενική η διαπίστωση της ακρίβειας της ζωής, γεγονός που 
δυσκόλευε την διαβίωση των εκπαιδευτικών στην Αλεξάνδρεια. Ετσι, 
αποφασίζεται539 έκτακτο επίδοµα 10%  στους µισθούς του διδάσκοντος προσωπικού, 
µέτρο προσωρινό για την αντιµετώπιση των δυσκολιών, που θα εξακολουθούσε όσο 
διαρκούσε η δυσάρεστη από τον πόλεµο κατάσταση και όσο  το επέτρεπαν τα 
οικονοµικά της ΕΚΑ.   
 Η λήξη του πολέµου βρήκε την εκπαιδευτική κοινότητα σε αναβρασµό. Στις 
17/10/1918 οι καθηγητές υπέβαλλαν αίτηση στον προϊστάµενο της Εφορείας των 
σχολείων Νικόλαο Καµπά για την χορήγηση ενός προσωρινού επιδόµατος για την 
αντιµετώπιση της ακρίβειας της ζωής που συνεχιζόταν, παρά την λήξη του πολέµου. 
Ο Καµπάς υπενθύµισε στους συναδέλφους του της Επιτροπής της Κοινότητας, την 
κατά 5%  περικοπή των µισθών το 1915, το επίδοµα του 10%  το 1916, που την 1η 
Ιανουαρίου 1918 αυξήθηκε κατά 100 γρ.δ. µηνιαίως. Παρόλα αυτά η οικονοµική 
κατάσταση των διδασκόντων δεν ήταν η πρέπουσα και πολλοί εξ αυτών αδυνατούσαν 
να αντιµετωπίσουν και τις απόλυτες ανάγκες. Ετσι, παρόλο που τα οικονοµικά της 
ΕΚΑ δεν ήταν ανθηρά, αποφασίζεται να δοθεί επίδοµα στους διδάσκοντες 1 Λ.Αιγ 
µηνιαίως, για ένα έτος, από 1η Σεπτεµβρίου 1918 έως την 31η Αυγούστου 1919, για 
να αντιµετωπίσουν την ακρίβεια της ζωής, χωρίς καµµία υποχρέωση πέρα της 
ηµεροµηνίας αυτής.540  

Όµως, επειδή η ακρίβεια λόγω κατάστασης εξακολουθούσε η Επιτροπή έλαβε 
την απόφαση, πριν εκπνεύσει η προθεσµία για το επίδοµα ακριβείας, από 1η 
Σεπτεµβρίου 1919 ο µισθός και τα προσωρινά πολεµικά επιδόµατα να αποτελέσουν 
ενιαίο µισθό και έτσι να καθοριστεί ως αρχικός µισθός για τον καθηγητή το ποσό των 
1600 γρ.δ. µηνιαίως. Οι µισθοί θα προσαυξάνονται σύµφωνα µε τις τότε ισχύουσες 
διατάξεις περί αυξήσεων (πενταετίες κ.λπ.). Η εξέλιξη ήταν σηµαντική, αφού µετά 
από αρκετές αυξοµειώσεις των µισθών και παροχές προσωρινών επιδοµάτων, η 
Κοινότητα αύξανε τον αρχικό µισθό, χωρίς να υπολογίζονται οι προσαυξήσεις, 
βελτιώνοντας την θέση των εκπαιδευτικών της.541  

Η κατάσταση εξελίχθηκε ακόµη πιο θετικά για τα οικονοµικά των καθηγητών, 
αφού αποφασίστηκε νέα αύξηση κατά 20%  του µισθού τους από 1ης Σεπτεµβρίου 
λόγω ακρίβειας της ζωής. Η επιτροπή της Κοινότητας ενέκρινε την πρόταση της 
Εφορείας542 µε την οποία καθορίζεται αρχικός µηνιαίος µισθός προσλήψεως των 
καθηγητών, συµπεριλαµβανοµένης της τελευταίας αύξησης του 20%  σε 1920 γρ.δ. 
µηνιαίως, των εχόντων πενταετή υπηρεσία στα κοινοτικά σχολεία 2160 γρ.δ. και των 
εχόντων δεκαπενταετή υπηρεσία 2340 γρ.δ. µηνιαίως. Ακόµη, από του έτους 
1919/1920 και εξής ο µισθός του διδάσκοντος προσωπικού και αυτού που θα 
προσληφθεί, θα αυξάνεται ανά πενταετία επί τέσσερις πενταετίες κατά 200 γρ.δ.543  

Παρόλες τις αυξήσεις και προσαρµογές των µισθών προς ρεαλιστικότερα για 
την εποχή επίπεδα, ο Παναιγύπτιος Σύνδεσµος ∆ιδασκάλων ζήτησε αύξηση του 
µισθού και καθορισµού ως αρχικού µισθού των καθηγητών τις 32 Λ.Αιγ, δηλαδή 
σχεδόν το διπλάσιο από αυτό που καθόρισε η Κοινότητα µε τις τελευταίες της 
αυξήσεις, (1920 γρ.δ.). Η ΚΕ δεν δέχθηκε τα αιτήµατα του Συνδέσµου και δήλωσε 
                                                      
539 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.11/24/2/1916. 
540 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.26/8/11/1918. 
541 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.20/2/4/1919 και ΠΚΕ, συνεδρ.28/10/6/1919. 
542 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.9/22/7/1919. Η αύξηση θα καλυπτόταν από αύξηση του 
εισοδήµατος της αβαδίας Αβέρωφ και από την αύξηση του δικαιώµατος εγγραφής στα 
σχολεία. 
543 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.18/11/8/1919 και συνεδρ.2/15/8/1919.  
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ότι τα αιτήµατά του δεν µπορούν να γίνουν δεκτά, αφού µε τις αυξήσεις που είχε 
αποφασίσει µόλις ένα µηνα νωρίτερα είχε βρεθεί σε δύσκολη οικονοµική 
κατάσταση.544 Ωστόσο δεν έλαβε θέση ως προς το δίκαιο ή το υπερβολικό των 
αιτηµάτων του Συνδέσµου. Πάντως οι διδάσκοντες καλύπτονταν από τα αιτήµατα του 
Συνδέσµου τους και έµπρακτα δήλωσαν την αντίθεση τους στην µισθολογική 
πολιτική της ΕΚΑ ζητώντας επιπλέον αυξήσεις. Πράγµατι, υπήρξε κάποια αύξηση 
στους µισθούς τον Οκτώβριο. Οι καθηγητές εξακολουθούσαν να διαφωνούν µε την 
µισθολογική τους κατάσταση και το έδειξαν έµπρακτα. κατόπιν συνεννόησης, δεν 
προσήλθαν στην υπηρεσία παρά λίγοι µόνο καθηγητές. Η Κοινότητα 
διαπραγµατεύθηκε µε τους καθηγητές τους όρους για την επιστροφή του συνόλου 
στις θέσεις τους. Ετσι, κατόπιν συζητήσεων έλαβε τρείς αποφάσεις,545 από τις οποίες 
οι δύο πρώτες αποτελούσαν όρους των καθηγητών. Συγκεκριµµένα, η αύξήση του 
επιµίσθιου για κάθε πρόσθετη ώρα εβδοµαδιαίας διδασκαλίας των καθηγητών κατά 
100 γρ.δ., ορισµός των ωρών διδασκαλίας σε 22 αντί 26 εβδοµαδιαίως και ακριβής 
καθορισµός των αποζηµειώσεων σε περίπτωση απόλυσης. Ακόµη, η κοινότητα 
δεσµεύθηκε να ζητήσει από την ελληνική κυβέρνηση την απονοµή σύνταξης στο 
διδάσκον προσωπικό.  

Το επόµενο έτος το νέο οικονοµικό θέµα που απασχόλησε τους καθηγητές και 
την Κοινότητα ήταν του επιµισθίου επιπλέον ωρών διδασκαλίας για τους θερινούς 
µήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο.546 Η διαπραγµάτευση διήρκησε τρείς µήνες 
και τον Μάρτιο αποφασίστηκε η χορήγηση επιµισθίου στους καθηγητές για Ιούνιο, 
Ιούλιο και Αύγουστο, εξαιρετικά για το 1920, ενώ στο εξής το επιµίσθιο θα δίδεται 
µόνο για τους µήνες που θα δίδονται πρόσθετες ώρες διδασκαλίας.547 Η απόφαση 
τροποποιήθηκε τον Ιούνιο, όταν θεωρήθηκε σωστό να µην χορηγήται το επιµίσθιο 
κατά τον Σεπτέµβριο.548 Το 1921 αποφασίστηκε το επιµίσθιο των καθηγητών να 
χορηγείται από τον Οκτώβριο έως και τον Ιούλιο, αφού η εργασία των καθηγητών 
εξακολουθεί και ορισµένες µέρες αυτού του µήνα.549 Η συµπληρωµατική πίστωση 
στον προϋπολογισµό του 1921 ήταν 53 λίρες Αιγύπτου.  

Το 1920 συνεχίστηκε η διελκυστίνδα µεταξύ καθηγητών-ΕΚΑ για τις 
αυξήσεις των µισθών. Η νέα πρόταση της ΕΚΑ ήταν να συζητηθεί το θέµα στα 
πλαίσια του προϋπολογισµού του 1920, σε συνάρτηση µε τις αυξήσεις στην 
Ελλάδα.550 Ταυτόχρονα, ζήτησε πληροφορίες από το Υπουργείο παιδείας της 
Ελλάδας για τους µισθούς των εκεί εκπαιδευτικών και αναλόγως να αποφασίσει αν 
θα κανονίσει τους µισθούς ανάλογα µε τους εν Ελλάδι ή αν θα προχωρήσει στην 
απόλυση των εκπαιδευτικών.551 Λίγες µέρες µετά ελήφθη η πληροφορία για τους 
µισθούς στην Ελλάδα. Οι καθηγητές α΄ τάξεως λάµβαναν µισθό 600 δραχµών και 

                                                      
544 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.13/26/9/1919.  
545 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.24/7/10/1919 και συνεδρ.7/20/10/1919.  
546 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.30/12/1/1920.  
547 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.20/4/3/1920, ΠΚΕ, συνεδρ.6/19/3/1920. 
548 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/18/6/1920.  
549 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.6/19/7/1921και 9/22/7/1921.  
550 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.6/19/3/1920.  
551 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.19/2/7/1920. Επίσης, επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ 
(20/3/7/1920) προς το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως, µέσω του 
γενικού Προξενείου, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.21, (1920/1921), σ.36. Η 
απειλή για απόλυση των εκπαιδευτικών και πρόσληψη νέων µε λιγότερες απαιτήσεις είναι 
ένα νέο στοιχείο. Αποδεικνύει την αποφασιστικότητα της ΕΚΑ για δυναµική και µόνιµη 
αντιµετώπιση των χρόνιων αιτηµάτων των εκπαιδευτικών της, αλλά ταυτόχρονα δείχνει και 
το µέγεθος της οικονοµικής κρίσης που διερχόταν.  
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είχαν τρεις προσαυξήσεις των 50 δραχµών µε την συµπλήρωση, τριετίας, δεκαετίας 
και εικοσαετίας.552  

Είναι περίεργο, αλλά δεν υπάρχουν πληροφορίες για το τι αποφασίστηκε το 
1920 για το θέµα των αυξήσεων. Γνωρίζουµε, µόνο, τις επιµέρους αυξήσεις 
µεµονοµένων εκπαιδευτικών ή ορισµένων κλάδων.553  

Τον Ιούνιο του 1921 (8/21) ο πρόεδρος της ΕΚΑ Μ.Σαλβάγος µε επιστολή 
του στον γενικό ∆ιευθυντή των Σχολείων Παλαιολόγο Γεωργίου ανακοίνωσε την 
πρόθεση της Κοινότητας να προχωρήσει σε µείωση κατά 20%  των µισθών του 
προσωπικού της, από 1ης Σεπτεµβρίου 1921, αφ΄ενός λόγω της µείωσης της ακρίβειας 
ζωής, αφ΄ετέρου για να αντιµετωπιστεί η δυσχερής οικονοµική κατάσταση της. Η 
µείωση αφορούσε και τα επιπρόσθετα ή προσωρινά επιδόµατα. Ο πρόεδρος ζητούσε 
εντός 15 ηµερών την ανακοίνωση της αποδοχής ή απόρριψης της απόφασης από κάθε 
εκπαιδευτικό, ειδάλλως η ΕΚΑ θα αναζητούσε αντικαταστάτες.554  

Η απόφαση ελήφθη καταρχήν από την Εφορεία των Σχολείων555 και κατόπιν 
από την Κοινοτική Επιτροπή.556 Η περικοπή έφθανε στο 20%  των µισθών. Οι 
διδάσκοντες αντέδρασαν και µε έγγραφό τους της 14ης/27ης Ιουνίου γνωστοποίησαν 
την διαφωνία τους.557 Αντιπρότειναν αύξηση των συνδροµητών της ΕΚΑ, µε µηνιαίες 
συνδροµές, συγκρότηση µόνιµης επιτροπής για τις εορτές, αίτηση ολικής συνδροµής 
από τους διάφορους συλλόγους κατά Σωµατεία, αύξηση του δικαιώµατος εγγραφής 
κ.λπ. Ο γενικός διευθυντής των σχολείων γνωρίζοντας την θλιβερή οικονοµική 
κατάσταση της κοινότητας και συνειδητοποιώντας ότι έπρεπε να υπάρξει µείωση των 
εξόδων σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής δράσης, αφετέρου βλέποντας την 
αντίδραση των καθηγητών στο ενδεχόµενο µείωσης των µισθών, προχώρησε σε µια 
πρόταση που ξαφνιάζει, αλλά και δείχνει το µέγεθος του προβλήµατος και τις λίγες 
δυνατότητες ελιγµών. Πρότεινε την µείωση των ωρών διδασκαλίας και των τάξεων. 
Η µείωση αφορούσε τα σχολεία και των δύο βαθµίδων, ειδικά, όµως, για την Μ.Ε. 
πρότεινε οι Γ΄, ∆΄και Ε΄ γυµνασίου να λειτουργήσουν µε ένα τµήµα, να καταργηθούν 
η Α΄ τάξη της Αβερωφείου Εµπορικής Σχολής Θηλέων και η Γ΄ τάξη της 
Αβερωφείου Αστικής Σχολής Θηλέων και να µην λειτουργήσει η Β΄ τάξη της 
Αβερωφείου Εµπορικής Σχολής Θηλέων. Ετσι θα υπήρχε οικονοµία 6000 λιρών 
Αιγύπτου ετησίως.  

Η Εφορεία και η Επιτροπή δεν απεδέχθησαν την πρόταση αφού το πλήγµα για 
την κοινοτική εκπαίδευση θα ήταν αντιστρόφως ανάλογο της µικρής οικονοµικής 
ωφέλειας. Ετσι, υποχώρησαν από την αρχική τους θέση και δέχθηκαν να γίνει 
περικοπή των µισθών κατά 12,5% . Αυτή ήταν η τελική πρόταση που κατετέθη στην 
τράπεζα των διαπραγµατέυσεων µε τους εκπαιδευτικούς. Η απάντηση των 
εκπαιδευτικών κοινοποιήθηκε στην ΕΚΑ στις 23 Ιουνίου και περιείχε την τελική 
θέση τους, που ήταν περικοπή των µισθών κατά 7% . Η ΕΚΑ δεν απεδέχθη τους 
όρους των εκπαιδευτικών, θεωρώντας ότι αµφισβητούν το δικαίωµα της να καθορίζει 

                                                      
552 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.9/22/7/1920.  
553 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.28/11/10/1920, συνεδρ.28/11/10/1920, συνεδρ.3/16/8/1920, 
συνεδρ.3/16/8/1920 και ΠΕΣ, συνεδρ. 28/10/2/1921.  
554 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.22 (1921), σ.288.  
555 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.21/4/7/1921. 
556 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.24/8/7/1921.  
557 ∆ύο µέρες προ της απαντήσεώς τους είχαν λάβει από τον πρόεδρο της ΕΚΑ, µέσω του 
γενικού διευθυντή των σχολείων, την απόφαση της Κοινότητας να µην αποζηµειώσει 
κανέναν εκπαιδευτικό που θα αποχωρούσε από την υπηρεσία, λόγω της µείωσης, βλ. 
επιστολή του Μ.Σαλβάγου, 13/25/6/1921, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.22 (1921), 
σ.293.  
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τους µισθούς του προσωπικού της, δίχως υποδείξεις και απεφάσισε να ζητηθεί, µε την 
αποστολή επιστολής σε κάθε εκπαιδευτικό, η αποδοχή µείωσης του µισθού κατά 
12,5%  εντός οκτώ ηµερών.558  

∆ύο µέρες µετά συνεκλίθη ειδική συνεδρίαση, µε την συµµετοχή και των 
διευθυντών της Μέσης Εκπαίδευσης για το θέµα των περικοπών.559 Οι διδάσκοντες 
µε αντιπροσωπεία τους στις 26 Ιουνίου/9 Ιουλίου, ζήτησαν από τον πρόεδρο να 
δεχθεί περικοπή του µισθού κατά 10% . Η Κοινότητα επιθυµούσε οικονοµία της τάξης 
των 4000-4200 Λ.Αιγ., ενώ µε τις προτάσεις των διδασκόντων και των διευθυντών 
(µη πρόσληψη τριών επιπλέον καθηγητών και σύµπτυξη των τµηµάτων του 
γυµνασίου) η ελάφρυνση θα ήταν 3370 Λ.Αιγ. Η Επιτροπή επέµενε σε µείωση της 
τάξης του 12,5%  επί του αρχικού µισθού και όχι επί των επαυξηµένων από τις 
προσαυξήσεις για τα έτη υπηρεσίας. Ζητήθηκε δε, από τον πρόεδρο να ανακοινώσει 
την απόφαση στο διδακτικό προσωπικό των σχολείων, που υπαγορεύεται από την 
αδυσώπητη ανάγκη.  
 Πράγµατι ο πρόεδρος Μ.Σαλβάγος σε ενηµερωτική συγκέντρωση του 
διδάσκοντος προσωπικού στην αίθουσα της Τοσιτσαίας Σχολής,560 ανέλυσε τους 
λόγους που οδηγούσαν στην απόφαση για την κατά 12,5%  περικοπή των µισθών. Το 
προσωπικό, αφού άκουσε τα επιχειρήµατα, συµφώνησε, τελικά, µε την µείωση υπό 
τύπον θυσίας του µισθού. Παράλληλα ανακοίνωσαν στη Επιτροπή ότι τίθενται υπό 
την προστασία του Νόµου 1381/2355. Η Επιτροπή είχε ήδη δεχθεί και εφαρµόσει 
κάποιες από τις διατάξεις του. Ετσι, δόθηκε τέλος στην κρίση στις σχέσεις 
εκπαιδευτικών - Κοινότητας. Η τελική συµφωνία εγκρίθηκε στις 22 Ιουλίου561 και η 
Εφορεία προχώρησε σε προσλήψεις,562 και προσαυξήσεις σύµφωνα µε τις νέες 
αποφάσεις.563  

Το 1926 έχουµε την επόµενη εξέλίξη σχετικά µε την µισθοδοσία των 
εκπαιδευτικών, όταν εγκρίθηκε µελέτη του αντιπροέδρου κ.Θεοδωράκη, της 4ης 
Ιανουαρίου 1926, για τα θέµατα του χρόνου των προσαυξήσεων των µισθών των 
καθηγητών. Οι καθηγητές που αριθµούν τριετή υπηρεσία κατά την εποχή της 
προσλήψεώς τους στα σχολεία της ΕΚΑ θα λαµβάνουν προσαυξήσεις κάθε τριετία 
µέχρι 3 τριετίες. Ενώ οι καθηγητές που έχουν ήδη συµπληρώσει τριετή υπηρεσία 
κατά την εποχή της προσλήψεώς τους θα λαµβάνουν ήδη τρείς προσαυξήσεις, η 
πρώτη για την συµπληρωµένη τριετία, η δεύτερη µε την συµπλήρωση δεκαετίας και η 
τρίτη µε την συµπλήρωση εικοσαετίας.564 Ενάµιση έτος αργότερα τροποποιήθηκε η 
                                                      
558 Ο.π. Ο πρόεδρος της ΕΚΑ είχε εκφράσει ήδη την δυσαρέσκεια και απογοήτευσή του για 
την στάση των εκπαιδευτικών, µε επιστολή του στον γενικό διευθυντή των σχολείων στις 
25/8/7/1921. Ακόµη, εξέφραζε την πεποίθηση την δική του και της Επιτροπής, ότι το 
διδάσκον προσωπικό θα φαινόταν αντάξιο των ελπίδων της παροικίας και εκτιµώντας τις 
µέχρι τότε προσπάθειες και θυσίες της Κοινότητας, θα αποφάσιζε να αποδεχθή την κοινοτική 
πρόταση, ως αποτέλεσµα της αναπόδραστης ανάγκης και της σκληρής, για τους οµογενείς, 
οικονοµικής πραγµατικότητας στην Αίγυπτο, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.22 
(1921), σ.319.  
559 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.26/10/7/1921. 
560 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.6/19/7/1921.  
561 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.9/22/7/1921.  
562 Πρόσληψη 2 φιλολόγων, στην θέση 3 που απολύθηκαν και 1 µαθηµατικού. Ο µισθός τους 
µετά την περικοπή του 12½ %  καθορίστηκε στα 2315 γρ.δ. µηνιαίως, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, 
συνεδρ. 6/19/7/1921,  
563 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.6/19/7/1921, συνεδρ.16/29/11/1921. Επίσης, ΕΕΛΙΑ-
ΑΕΚΑ,  ΠΚΕ, συνεδρ.9/22/7/1921, συνεδρ.21/3/1923, συνεδρ.10/12/1923, συνεδρ.16/5/1924 
και συνεδρ.5/12/1924.  
564 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.15/1/1926.  
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απόφαση για τις απολαβές των νεοδιοριζόµενων, µε πρόταση, πάλι, του 
Κ.Θεοδωράκη. Ετσι, οι νεοδιοριζόµενοι θα λαµβάνουν µισθό όµοιο µε τον αρχικό 
των νυν διδασκόντων, χωρίς επιδόµατα για τα παιδιά και µε µείωση στο ήµισυ των 
προσαυξήσεών τους για τα έτη υπηρεσίας.565 Σ΄αυτή την απόφαση ο γενικός 
διευθυντής Παλαιολόγος Γεωργίου αντιπρότεινε να υπάρχουν προσαυξήσεις των 
νεοδιορισµένων καθηγητών, ύψους 2 λιρών Αιγύπτου. Η πρότασή του απερρίφθη.566 
Το 1926 ο γραµµατέας της ΕΚΑ µε επιστολή του προς τον Παλαιολόγο Γεωργίου,567 
του υπενθύµιζε την πολύ σηµαντική ελάττωση των προσόδων της κοινότητας, 
εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης του τόπου και την ανάγκη επιβολής σοβαρών 
οικονοµιών για την για την αντιµετώπιση του µεγάλου ελλείµατος του 
προϋπολογισµού. Γι΄αυτό ζήτησε την λήψη αυστηρών µέτρων για την επίτευξη 
οικονοµίας στα σχολεία.  

Τον Μάρτιο του 1927 η ΕΚΑ προχώρησε στην λήψη ενός ακόµη µέτρου για 
την οικονοµική ενίσχυση των σχολείων. διοργάνωσε έρανο. Την απόφαση 
ανακοίνωσε ο πρόεδρος Μ.Σαλβάγος σε όλη την παροικία (14/3), κάνοντας έκκληση 
σε όλη την παροικία να συµµετάσχει υπέρ των σχολείων. Η απόφαση ελήφθη λόγω 
της δυσχερούς οικονοµικής κατάστασης της Κοινότητας, που προέκυψε, συν τοις 
άλλοις, και από τις πολλές ανάγκες που έχουν τα ολοένα αναπτυσσόµενα σχολεία.568  

Το 1928 αποφασίστηκε να µην αναγνωρίζεται για τις αυξήσεις των µισθών η 
προϋπηρεσία των νεοδιορισµένων σε άλλα σχολεία, πλήν των κοινοτικών. Ακόµη 
αποφασίζεται να δίδεται στους αποχωρούντας λόγω ηλικίας εκπαιδευτικούς, που 
έχουν πολυετή προσφορά, ένα εφάπαξ ποσό, πέρα από την κρατική σύνταξη.569  
 Τον ∆εκέµβριο, επ΄ευκαιρία πρότασης 7 καθηγητών για αυξήσεις των µισθών, 
αφού ελήφθησαν οι απαραίτητες για τον καθένα αποφάσεις, ακολούθησε απόφαση 
της Εφορείας για τις αυξήσεις. Προβλεπόταν να λαµβάνουν οι καθηγητές που 
συµπληρώνουν 9ετία στα κοινοτικά σχολεία την τρίτη κατά σειρά αύξηση (τριετία) 
µε την έναρξη του 10ου έτους υπηρεσίας. Αν προ της συµπληρώσεως 9ετίας στα 
κοινοτικά σχολεία είχαν υπηρεσία στο εξωτερικό, η οποία προστιθέµενη στην 
υπηρεσία στα κοινοτικά σχολεία ανερχόταν στα είκοσι έτη, τότε να λαµβάνουν την 
τρίτη  προσαύξηση από την συµπλήρωση γενικά της εικοσαετίας.570 Η Επιτροπή της 
Κοινότητας ενέκρινε571 της αποφάσεις της συνεδρίας της Εφορείας, αφού πρώτα 
µετέβαλλε ορισµένα σηµεία (2), εκ των οποίων το πρώτο αφορούσε τις αυξήσεις των 
καθηγητών και ήταν δυσµενής µεταβολή. η Επιτροπή δεν αναγνώριζε ως έτη 
υπηρεσίας, κατά τον υπολογισµό των προσαυξήσεων, τα έτη της απουσίας των 

                                                      
565 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.24/6/1927. Ο πρόεδρος σε επιστολή του προς τον γενικό 
διευθυντή Παλαιολόγο Γεωργίου (11/5/1927) ανακοίνωσε τις αποφάσεις για την ελάττωση 
του επιδόµατος των τέκνων το έτος 1927-1928 και την κατάργησή του το έτος 1928-1929, 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.39 (προέδρου 1927), σ.137.  
566 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/12/1928.  
567 Επιστολή αριθµ.531/1667 της 12/11/1936, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.36 
(προέδρου 1936), σ.447.  
568 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.41 (γραµµατέως 1927-1928), σ.31. 
569 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.19/6/1928.  
570 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/12/1928. 
571 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.10/1/1929. 
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καθηγητών στο εξωτερικό για συµπληρωµατικές σπουδές.572 Αυτό θα ίσχυε για όλους 
από 1ης Σεπτεµβρίου 1929.573  

Το έτος 1930/1931 αποφασίστηκε η εφαρµογή νέου µισθολογίου των 
καθηγητών. Ετσι, εφαρµόστηκε µείωση 20%  στον µισθό των νεοδιορισµένων σε 
σχέση µε τον ισχύοντα κανονισµό και ο αρχικός µισθός των καθηγητών καθορίστηκε 
στα 1620 γρ.δ. µηνιαίως. Το νέο µισθολόγιο εφαρµόστηκε στους προσλφθέντες τα 
τελευταία 2 έτη, δηλαδή 1928/1929 και 1929/1930.574 Λίγους µήνες και υπό το βάρος 
της οικονοµικής κρίσης που µάστιζε την Κοινότητα, ζητήθηκε να αυξηθούν οι ώρες 
διδασκαλίας από 24 σε 26 χωρίς πληρωµή, αλλά να πληρωθούν τις επιπλέον ώρες µε 
επιµισθία. Το θέµα συζητήθηκε σε έντονο κλίµα,575 καθώς οι καθηγητές αρνήθηκαν 
να συµφωνήσουν µε το κοινοτικό αίτηµα και ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να 
σταµατήσουν την διδασκαλία των επιλέον ωρών, γεγονός που κρίθηκε από την 
επιτροπή ως εκβιασµός. Για άλλη µια φορά προκλήθηκε ένταση στις σχέσεις µε τους 
καθηγητές. Η ΕΚΑ χαρακτήρισε την οικονοµική κρίση που περνούσε θεοµηνία και 
ζήτησε την κατανόηση και την συνεργασία των καθηγητών, θεωρώντας απαράδεκτο 
να απειλείται διακοπή των µαθηµάτων, µεσούντος του σχολικού έτους.  

Τελικά τον Ιανουάριο του 1931 η ΕΚΑ προχώρησε σε µείωση των µισθών 
κατά 5%  από 1ης Απριλίου, όλων των υπαλλήλων της, των εκπαιδευτικών 
εξαιρουµένων έως ότου λαµβανόταν κάποια απόφαση, που, όµως, θα ίσχυε από της 
ενάρξεως του νέου σχολικού έτους, την 1η Σεπτεµβρίου 1931.576 Η απόφαση για την 
µείωση από 1ης Απριλίου αφορούσε τους επιµελητές, επιστάτες και κηπουρούς του 
γυµνασίου, όµως, η αβεβαιότητα για τους καθηγητές συνεχιζόταν.  

Το 1930 η ΕΚΑ στα πλαίσια γενικότερου σχεδίου δράσης για τον περιορισµό 
των δαπανών της και, κατά συνέπεια, των οικονοµικών ελλειµάτων που 
προκαλούσαν, αποφάσισε να µειώσει τους µισθούς των νεοδιορισµένων καθηγητών 
κατά 20%  σε σχέση µε τους ισχύοντες. Επίσης, µειώθηκαν στα ήµισυ οι 
προσαυξήσεις που δίδονται στο προσωπικό για τα έτη υπηρεσίας, για όσους 
διορίστηκαν από το σχολικό έτος 1928-1929. Ακόµη, οι ώρες διδασκαλίας 
αυξήθηκαν από 24 σε 26.577 Από αυτές τις µειώσεις η ΕΚΑ προσδοκούσε να µειώσει 
τις δαπάνες της κατά 2200 Λ.Αιγ.578 Πάντως, η µείωση των µισθών από το 1932 και 
των υπόλοιπων εξόδων ωφέλησαν την ΕΚΑ. Ας σηµειωθεί, ότι στα άλλα ιδρύµατα 
δεν φάνηκε µεγάλη διαφορά στην µείωση των εξόδων, επειδή στους µισθούς 

                                                      
572 Για το θέµα εστάλη επιστολή από τον γραµµατέα της ΕΚΑ στον Παλαιολόγου Γεωργίου, 
17/1/1929, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.44 (1928-1929), σσ.234-235.  
573 Ο κανονισµός των προσαυξήσεων για την συµπλήρωση ετών υπηρεσίας εγκρίθηκε  το 
1929, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.14/6/1929.  
574 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.25/6/1930. Ακόµη, επιστολή του γραµµατέα της ΕΚΑ προς 
τον πρόεδρο του σωµατείου «Αισχύλου-Αρίωνα», 2/7/1930, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα 
επιστολών, τ.49 (γραµ.1930-1931), σ.24, όπου αναφέρει, συνοπτικά τους µισθούς των 
καθηγητών. Οι παλαιοί καθηγητές είχαν µισθό 2026 γρ.δ. και οι νέοι 1620 γρ.δ., οι 
προσαυξήσεις και για τις δύο κατηγορίες γίνονταν ανά τριετία για τρείς τριετίες και έφθαναν 
τα 193 γρ. για τους παλαιούς καθηγητές και τα 100 γρ.δ. για τους νέους.  
575 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.27/11/1930.  
576 Επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ Μ.Σαλβάγου προς τον γενικό διευθυντή των σχολείων 
Π.Γεωργίου, 5/1/1931, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.50 (1930-1931), σ.324. Από 
την µείωση του µισθού τους προέκυψε οικονοµία 87 Λ.Αιγ., ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, 
συνεδρ.28/1/1931.  
577 ΕΚΑ, Λογοδοσία του έτους 1930, σσ.κ΄-κα΄.  
578 Ο.π., σ.λβ΄.  
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αναλογούσε µικρότερο ποσοστό επί του προϋπολογισµού και έτσι η ωφέλεια από την 
µείωση του 20%  δεν ήταν τόσο εµφανής, όσο στα σχολεία.579  

Το επόµενο έτος η ΕΚΑ µείωσε κατά 4 τα τµήµατα του Αβερωφείου, µε 
αποτέλεσµα να απολυθούν λίγοι καθηγητές. Οταν ετέθη θέµα αποζηµειώσεως τους 
διαπιστώθηκε, ότι επειδή είχαν προσληφθεί για ορισµένο χρόνο δεν δικαιούνταν 
αποζηµειώσεως για την απόλυση τους. Η ΕΚΑ προσφέρθηκε να δώσει σε 4 
δασκάλους ποσό ίσο µε τρείς µισθούς, επειδή η απόλυσή τους τούς οδήγησε σε 
τραγική οικονοµική κατάσταση.580 Ωστόσο, το σύνολο των απολυµένων προσέφυγε 
στο ελληνικό προξενικό διακστήριο, το οποίο καταδίκασε την ΕΚΑ στις 29/12/1931 
σε πληρωµή αποζηµείωσης, ύψους 2700 Λ.Αιγ. Η ΕΚΑ άσκησε έφεση στο Εφετείο 
Αθηνών.581 

Την δεκαετία του ́30 είχαµε την ρύθµιση του διευθυντικού επιµισθίου. Αυτό 
για το έτος 1933-1934 καθορίστηκε στις 5 Λ.Αιγ.582 Το 1938 ως βάση µισθοδοτική 
των ∆ιευθυντών και των ∆ιευθυντριών ετέθησαν οι15 λίρες Αιγ., επιµίσθιο 
αξιώµατος οι 6 λίρες Αιγ, σύνολο 21 λίρες Αιγ. Το επιµίσθιο αξιώµατος θα αύξανε 
µόνο µία φορά µε τά την παρέλευση 5ετίας από του διορισµού κατά 2 λίρες Αιγ. 
Ακόµη, οι προσαυξήσεις στους µισθούς για την συµπλήρωση ετών υπηρεσίας θα 
διατηρούνταν ίδιες όπως και των άλλων καθηγητών.583 Το ίδιο έτος έγινε παραδεκτό 
ότι οι Φυσικοί είναι αδικηµένοι στις απολαβές σε σχέση µε τους Μαθηµατικούς και 
τους Φιλολόγους που έχουν ιδιαίτερα µαθήµατα και, ίσως, έπρεπε να εξεταστεί το 
ενδεχόµενο βελτίωσης των απολαβών τους.584  

Η προοπτική πολέµου ήδη από το 1939 προκάλεσε ταραχή στους οµογενείς, 
µε συνέπειες και στην παραµονή των εκπαιδευτικών στην Αλεξάνδρεια. Η ΕΚΑ, 
λαµβάνοντας προληπτικά µέτρα για τον φόβο διαρροής των καθηγητών, ζήτησε να 
γίνουν γρήγορα οι ανανεώσεις των συµβολαίων των εκπαιδευτικών, µε µια επιπλέον 
παράγραφο για την περίπτωση πολέµου. Σ΄αυτή θα αναφερόταν ότι η ΕΚΑ 
διατηρούσε το δικαίωµα, αν οι περιστάσεις ή τα οικονοµικά της το επέβαλλαν, να 
διακόψει εξ΄ολοκλήρου ή να περιορίσει την λειτουργία των σχολείων της για το 
σχολικό έτος 1941-1942, είτε κατά την έναρξη, είτε κατά την διάρκειά του και 
εποµένως να απολύσει ολόκληρο ή µέρος του προσωπικού, είτε να περικόψει ή να 
ελαττώσει τους µισθούς του, χωρίς να δικαιούται να αντιδράσει οποιοσδήποτε από το 
προσωπικό, αφού τα εν λόγω µέτρα θα λαµβάνονταν λόγω ανωτέρας βίας, χωρίς να 
αποτελούν επιδίωξη της Κοινότητας.585  

Η έναρξη των πολεµικών επιχειρήσεων προκάλεσε κύµα ακρίβειας και οι 
εκπαιδευτικοί ζήτησαν να τους χορηγηθεί «πολεµικό επίδοµα», όπως το ονόµασαν, 
για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του καθηµερινού βίου.586 Το θέµα 
παραπέµφθηκε στην οικονοµική εφορεία, αλλά δεν γνωρίζουµε την απόφαση. Το 
σίγουρο είναι, ότι ένα χρόνο αργότερα κατετέθη πρόταση του Κ.Ρούσου, 
προϊσταµένου της Εφορείας Σχολείων για την χορήγηση στους εκπαιδευτικούς ενός 
επιδόµατος 10% , αναγνωρίζοντας ότι αµείβονταν «γλίσχρως» έναντι της σοβαρής 
αύξησης της ακρίβειας της ζωής.587 Μια πρώτη πρόταση διατυπώθηκε µετά από ένα 
                                                      
579 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.14/5/1935.  
580 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.24/6/1931.  
581 ΕΚΑ, Λογοδοσία του έτους 1931, σσ.ιστ΄-ιζ΄.  
582 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.29/5/1933.  
583 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/4/1938.  
584 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.13/7/1939.  
585 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.28/11/1939.  
586 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.8/4/1940.  
587 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.30/7/1941.  
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µήνα588 και περιλάµβανε την χορήγηση προσωρινού επιδόµατος σε όλους τους 
κοινοτικούς υπαλλήλους, από 1ης Σεπτεµβρίου 1941 έως την 31η Μαρτίου 1942, µε 
επιπλέον επιβάρυνση στον προϋπολογισµό ύψους 2070 Λ.Αιγ. Ακόµη, ανατέθηκε 
στον γρµµατέα της ΕΚΑ Ρ.Ραδόπουλο και στους ∆ιευθυντές των Σχολείων να 
µελετήσουν πρόταση των ∆ιευθυντών για την εύρεση νέας βάσης για την µισθοδοσία 
του προσωπικού των σχολείων.589 

Η απόφαση για την χορήγηση του επιδόµατος ελήφθη στις 30 Σεπτεµβρίου. 
Σύµφωνα µ΄αυτήν επίδοµα θα λάµβαναν οι παντρεµένοι υπάλληλοι, όχι, όµως, όσοι 
ήταν παντρεµένοι µε υπάλληλο της ΕΚΑ και το σύνολο του µισθού τους να µην 
υπερβαίνει τις 15 Λ.Αιγ. Η αδικία για µεγάλο µέρος του προσωπικού, κυρίως, για 
τους χαµηλόµισθους, οδήγησε την Κοινότητα στην λήψη απόφασης χορήγησης σε 
όλους ανεξαιρέτως τους υπαλλήλους της ΕΚΑ που λάµβαναν µισθό µέχρι 20 Λ.Αιγ. 
µηνιαίως και δεν σιτίζονταν στην Κοινότητα, επιδόµατος, που αρθρωνόταν σε 4 
κατηγορίες. Οι καθηγητές ανήκαν στην πρώτη, των «διανοητικώς εργαζοµένων 
υπαλλήλων» και έλαβαν επίδοµα 150 γρ.δ. µηνιαίως. Οι εκτελούντες ειδική ή τεχνική 
υπηρεσία έλαβαν αύξηση 100 γρ,δ, οι Ελληνες υπηρέτες 50 γρ.δ. και οι άλλοι 
υπηρέτες 30 γρ.δ. Από 1ης Σεπτεµβρίου 1941 έως 31 Μαρτίου 1942 το επιπλέον ποσό 
έφθανε τις 1795 Λ.Αιγ., αντί των 2072 Λ.Αιγ. που αρχικά ψηφίσθηκαν.590 Λίγο 
αργότερα έγινε δεκτό να λαµβάνουν επίδοµα ακριβείας και οι µη έχοντες πλήρες 
ωρόλογιο πρόγραµµα εκπαιδευτικοί,591 όπως και οι διευθυντές και οι ανώτεροι 
υπάλληλοι της ΕΚΑ, που µισθοδοτούνταν µε περισσότερες από 20 Λίρες τον µήνα.592  

Παρόλα τα προβλήµατα λόγω πολέµου, η ΕΚΑ προσπαθούσε να συνεχίζει 
την λειτουργία και να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της όπως και σε καιρό 
ειρήνης. Το 1942 έγινε οικονοµική µεταρρύθµιση των µισθών των διευθυντών, 
καθηγητών και επιµελητών και επιµελητριών. Αποφασίζεται να οριστεί οµοιόµορφη 
βάση εκκινήσεως των µισθών και από 1ης Σεπτεµβρίου 1942 ο µισθός τους να φθάσει 
τις 3000 γρ.δ. µηνιαίως. Ακόµη, οι διευθυντές δικαιούνταν τις προσαυξήσεις για την 
συµπλήρωση 30ετίας και 40ετίας κατά 100 γρ.δ. τον µήνα κατά περίπτωση. Ο µισθός 
των καθηγητών τεχνικών µαθηµάτων κανονίζεται στα 70 γρ.δ. την ώρα. Αυξήθηκε 
κατά 100 γρ.δ. η µισθολογική βάση των επιµελητών και των επιµελητριών, και κατά 
50 γρ.δ. των επιστατών και των υπηρετών.593 Το 1943 σε υπόµνηµα της ΕΚΑ προς 
την Ελληνική Κοινότητα Τάντας διαπιστώνουµε ότι δεν επήλθε καµία βελτίωση ή 
επιδείνωση στους µισθούς των καθηγητών.594 

Το 1944 η Ελληνική ∆ιδασκαλική Ενωση Αλεξανδρείας και Κάτω Αιγύπτου, 
µε υπόµνηµά της595 προς τον προϊστάµενο της Εφορείας σχολείων Ν.Βατιµπέλλα, 

                                                      
588 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.29/8/1941.  
589 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.5/9/1941.  
590 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.30/9/1941.Για να ληφθή η απόφαση η Κοινότητα ζήτησε µε 
έγγραφό της προς τον γυµνασιάρχη του Αβερωφείου (6/9/1941), πληροφορίες για την 
ατοµική, οικογενειακή και οικονοµική κατάσταση των εκπαιδευτικών, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
αντίγραφα επιστολών, τ.95 (1941), σ.492. Ακόµη, η Ελληνική Κοινότητα Καϊρου 
πληροφορήθηκε τα σχετικά µε το «πολεµικό επίδοµα», αλλά και το ύψος των µισθών των 
νεοπροσληφθέντων καθηγητών, 27/9/1941, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.80 
(1941).  
591 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.23/10/1941.  
592 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.26/11/1941.  
593 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.25/6/1942.  
594 «Μισθοί εκπαιδευτικών σχολών Ελληνικής Κοινότητος Αλεξανδρείας», 9/4/1943, ΕΕΛΙΑ-
ΑΕΚΑ, εισαχθέντα έγγραφα, τ.82(1943).  
595 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 7/2/1944, εισαχθέντα έγγραφα, τ.83 (1943-1944). 
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έθεσε µια σειρά αιτηµάτων, που απασχολούσαν όλους τους εκπαιδευτικούς, ιδιαίτερα 
τους καθηγητές της Μ.Ε. Προχώρησε δε, προς αυτήν κίνηση ορµώµενη από το 
ενδιαφέρον της ΕΚΑ και τα µέτρα που έλαβε για την ανακούφιση των εκπαιδευτικών 
από την ακρίβεια που προκάλεσε ο πόλεµος. Θεωρώντας την στιγµή κατάλληλη και 
την διάθεση της ΕΚΑ ευµενή προς τα αιτήµατα των εκπαιδευτικών, ζήτησε την 
παροχή πρόσθετου πολεµικού επιδόµατος, την αύξηση και εξίσωση των 
προσαυξήσεων (οι τρείς προσαυξήσεις να γίνουν έξι), την ελάττωση των ωρών 
διδασκαλίας όσων είχαν πολυετή υπηρεσία και την εξίσωση των καθηγητών της Μ.Ε. 
προς τους ξένους συναδέλφους τους. Η αύξηση του πολεµικού επιδόµατος ζητήθηκε, 
διότι το ήδη δοθέν είχε ανακουφίσει τους εκπαιδευτικούς, όµως, η παράταση του 
πολέµου επιδείνωνε διαρκώς την οικονοµική κατάσταση των εµπλεκοµένων και η 
ζωή είχε γίνει δυσχερέστατη. Ακόµη, η εξίσωση των Ελλήνων καθηγητών προς τους 
ξένους σκόπευε στην εξάλειψη της αδικίας οι ξένοι καθηγητές να προσλαµβάνονται 
µε ειδικούς όρους, αµειβόµενοι καλύτερα από τους Ελληνες και διδάσκοντας 
λιγότερες ώρες εβδοµαδιαίως.  

Στην ∆ιδασκαλική Ενωση απάντησε ο πρόεδρος της ΕΚΑ Μ.Σαλβάγος.596 Η 
απάντηση του δεν ήταν «επι της ουσίας», δεν απαντούσε, ούτε σχολίαζε τα αιτήµατα, 
ούτε υποσχόταν λύση. η απάντησή του έδειχνε ενόχληση για την παρέµβαση της 
Ενωσης σε θέµατα κοινοτικής αρµοδιότητος, δηλώνοντας, ότι οι εκπαιδευτικοί της 
Αλεξάνδρειας ήταν σε συνεχή επαφή µε την Εφορεία, η οποία γνωρίζει και µεριµνά 
για τα προβλήµατα τους.  

Η δεκαετία του ΄50, κρίσιµη σε όλους τους τοµείς για τον αιγυπτιώτη 
ελληνισµό, οδήγησε σε νέες αποφάσεις για την µισθοδοσία του εκπαιδευτικού 
προσωπικού.597 Το 1950 υπήρξε τακτοποίηση της µισθολογικής βάσεως των 
µετεκπαιδευθέντων ∆ιευθυντών από της ακριβούς ηµεροµηνίας του νέου σχολικού 
έτους, για όσους, όµως, συµπληρώθηκε η προβλεπόµενη χρονική περίοδος.598  

Το 1952 έγινε τροποποίηση στις µισθολογικές βάσεις των καθηγητών, 
επ΄ευκαιρία της εξοµοίωσης του µισθολογίου τους. Η αναπροσαρµογή αποφασίστηκε 
να γίνει σύµφωνα µε την εισήγηση του οικονοµικού επόπτου Θεοδωράκη. Σύµφωνα 
µε αυτήν η αδικία που αισθάνονταν οι καθηγητές από την ανοµοιογένεια στους 
µισθούς ήταν µεγάλη και το θέµα ήταν δυνατόν να λυθεί µε την διάθεση ενός µικρού 
σχετικά ποσού, της τάξης τον 600 Λ.Αιγ. Με το προτεινόµενο σύστηµα η νέα 
µισθολογική βάση έχει χαµηλότερη αφετηρία από την ισχύουσα και περιλαµβάνει 8 
προσαυξήσεις, αντί των 5 που ίσχυαν έως τότε. Επίσης, γινόταν µεγαλύτερη διάκριση 
στους µισθούς των καθηγητών από τους διδασκάλους. ∆εδοµένου ότι µε το παλαιό 
σύστηµα ίσχυε µια «ατοµική» µισθοδοσία, το νέο σύστηµα προέβλεπε ένταξη όλων 
των προσλαµβανόµενων στο νέο µισθολόγιο και σταδιακή ένταξη των παλαιότερων. 
Το προτεινόµενο σύστηµα αποφασίστηκε να αποτελέσει αντικείµενο µελέτης, 
παρόλη την ενθουσιώδη υποδχή του από τα µέλη της Εφορείας.599  

                                                      
596 Ο.π., 26/2/1944, αρ.350/189.  
596 Εχουµε ακριβή στοιχεία που προέρχονται από την ΕΚΑ και απευθύνονταν προς την 
Ελληνική Κοινότητα Καϊρου για την µισθοδοσία των καθηγητών το 1951. Ετσι, οι καθηγητές 
που διορίστηκαν προ του 1930 λάµβαναν µισθό 3660 γρ.δ. µηνιαίως (1540 γρ.δ. ο βασικός 
µισθός, 638 γρ.δ. οι 5 προσαυξήσεις, 1232 γρ.δ. τα πολεµικά επιδόµατα και τα επιδόµατα 
ακρίβειας βίου και 250 γρ. η αύξηση του 1948). Οι προσληφθέντες µετά το 1930 λάµβαναν 
µισθό 3345 γρ.δ. µηνιαίως (1200 γρ.δ. ο βασικός µισθός, 638 οι 5 προσαυξήσεις, 1097,5 τα 
πολεµικά επιδόµατα και τα επιδόµατα ακρίβειας βίου και 409,5 γρ.δ. η αύξηση του 1948), 
επιστολή 19/2/1951, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, εισαχθέντα έγγραφα, τ.104 (1950-1951).  
598 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.31/3/1950.  
599 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.11/7/1952.  



 122 

 Το 1956 ετέθη το θέµα των απολαβών του γυµνασιάρχου Ερ. Χατζηανέστη. 
Το σύνολο των Εφόρων ζήτησε την αύξηση των απολαβών του και την αισθητή 
διαφορά του από τον αντίστοιχο του διευθυντή σπουδών του Τ.Θ.Ε. Καρακώστα. Το 
κώλυµµα που υπήρχε ήταν αυτό του Κάντρ, που έπρεπε να τροποποιηθεί. Ετσι, 
προτάθηκε στην οικονοµική εφορεία να το τροποποιήσει µειώνοντας το διευθυντικό 
επίδοµα του διευθυντή σπουδών του Τ.Θ.Ε. (µόνο θεωρητικά, αφού οι πραγµατικές 
του απολαβές δεν εθίγονταν στην πραγµατικότητα) αφ΄ενός και αφ΄ετέρου να να 
αυξηθεί κατά 50%  το διευθυντικό επίδοµα του γυµνασιάρχη αρρένων.600  
 Ένα εξίσου σοβαρό ζήτηµα ήταν της συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών της 
ΕΚΑ. Η πρώτη αναφορά στην ανάγκη συνταξιοδότησης χρονολογείται από το 1900. 
Τότε αποφασίστηκε να εκπονηθεί ∆ιοργανισµός «Ταµείου Συντάξεων», από το µέλος 
της Επιτροπής Λ.Λιµπρίτη, από τον ∆ιευθυντή του Αβερωφείου Παλαιολόγο 
Γεωργίου και τον γραµµατέα της ΕΚΑ Α. Κ. Κλέση και να υποβληθεί στην Επιτροπή 
προς έγκριση.601 Η σιωπή που ακολουθεί στο ζήτηµα προφανώς σηµαίνει µη επίτευξη 
του στόχου. Το 1919 το θέµα επανήλθε στο προσκήνιο. Η Εφορεία των σχολείων 
πρότεινε στην Επιτροπή της ΕΚΑ την ίδρυση Ταµείου Συντάξεων των διδασκόντων, 
µε την ευχή το µέτρο να επεκταθεί και στους υπόλοιπους υπαλλήλους της 
κοινότητας.602 Η κοινότητα δεσµεύθηκε 603 να ζητήσει από την ελληνική κυβέρνηση 
την απονοµή σύνταξης στο διδάσκον προσωπικό. 

Η συζήτηση περί συντάξεως συνεχίστηκε, καθώς το θέµα ωρίµαζε. Το 1924 η 
Κοινότητα έθεσε το θέµα, µε τον πλέον επίσηµο τρόπο, στον γενικό Πρόξενο της 
Ελλάδος.604 Ως βάση της συζητήσεως ετέθη η Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, 7 
Αυγούστου 1924, τευχ.Α., αρ.186, νόµος 3179, «Περί του προσωπικού των σχολείων 
Θράκης», άρθρο 5.605 Το αποτέλεσµα ήταν θετικό και οι Ελληνες το γένος 
εκπαιδευτικοί των ελληνικών εκπαιδευτηρίων της Αιγύπτου εντάχθηκαν στους περί 
συντάξεως νόµους.606 Με την πάροδο του χρόνου υπήρξαν και αρκετές αλλαγές στο 
καθεστώς των συντάξεων. Το 1928 ανακοινώθηκε έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας 
που ανακοίνωνε ότι οι υπηρετούντες στα αναγνωρισµένα σχολεία αλλοδαπής 
εκπαιδευτικοί δεν υποχρεούνται στην καταβολή κρατήσεων, υπέρ των συντάξεων 
τους, για την υπηρεσία τους σ΄αυτά.607 Το 1931 ρυθµίστηκαν οι όροι για την 
χορήγηση σύνταξης (35 έτη υπηρεσίας και συµπλήρωση του 65ου έτους της 
ηλικίας).608 Το 1933 η ΕΚΑ ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση να εξαιρεθούν οι 
διδάσκοντες στα σχολεία της από την ισχύ των νόµων (2112/11-3-1920 και 4558/19-
4-1930) που ρυθµίζουν τα «περί υποχρεωτικής καταγγελίας συµβάσεως ιδιωτικών 
υπαλλήλων», αφού είχαν εξασφαλίσει σύνταξη από το ελληνικό κράτος µε το Ν.∆. 

                                                      
600 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, 15/5/1956. Αργότερα αποφασίστηκε να καταβάλλεται στην 
∆ιευθύντρια του Αβερώφειου ανωτέρου παρθεναγωγείου, Αλκµήνη Πετρώνδα από 1/9/1956 
ήµισυ διευθυντικό επιµίσθιο, δηλαδή 7 λίρες µηνιαίως, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
ΠΕΣ,συνεδρ.10/10/1956. 
601 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.Γ, 31/3/1900.  
602 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.20/2/4/1919.  
603 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.24/7/10/1919.  
604 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.4/11/1924.  
605 Σύµφωνα µ΄αυτόν τον νόµο µπορούσε να απονεµηθεί σύνταξη και στους εκπαιδευτικούς 
της Αλεξάνδρειας, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.25/2/1925.  
606 «Εκθεσις πεπραγµένων της επιτροπής της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος του έτους 
1924», ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, εισαχθέντα έγγραφα, τ.41, (1925).  
607 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.19/6/1928.  
608 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.16/5/1931.  
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28-4/1923 και του νόµου 3179/5-8-1924.609 Ακόµη, αποφασίστηκε να δίνεται σε 
όσους απολύονται για λόγους ηλικίας, εκτός από τους µισθούς έως τέλος Αυγούστου 
και η τρίµηνη αντιµισθία που ορίζεται σε παρόµοιες περιπτώσεις από τους 
Κανονισµούς των σχολείων.610  

Γύρω στα 1937 η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να µην θεωρούνται 
συντάξιµα τα έτη υπηρεσίας στα σχολεία της αλλοδαπής, άρα και της Αιγύπτου. Η 
πληροφορία για την δυσµενή εξέλιξη µας την παρέχει επιστολή611 του προέδρου της 
ΕΚΑ Μ.Σαλβάγου προς τον γενικό Πρόξενο της Ελλάδος Χρ.∆ιαµαντόπουλο, στην 
οποία αναφέρονται τα γεγονότα που δικαιολογηµένα οδηγούσαν σε δυσοίωνες 
προβλέψεις για το µέλλον της ελληνικής εκπαίδευσης στην Αλεξάνδρεια και 
ζητούνταν η συνδροµή του Προξένου στην προσπάθεια της ΕΚΑ για αλλαγή της 
κυβερνητικής απόφασης. Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στο γεγονός της απροθυµίας του 
υπάρχοντος προσωπικού να παραµείνει στην χώρα, αλλά και στην χαρακτηριστική 
έλλειψη ενδιαφέροντος νέων στην ηλικία ελλαδιτών καθηγητών να υπηρετήσουν 
στην Αλεξάνδρεια, λόγω του µη συντάξιµου της υπηρεσίας τους. Ενδιαφέρον 
έδειχναν µόνο γέροι και συνταξιούχοι. Οπότε, µετά το πέρας του έτους τα ελληνικά 
σχολεία της πόλης –βάσεις και πνεύµονες της παροικίας, κατά τον πρόεδρο- 
κινδύνευαν να σταµατήσουν την λειτουργία τους, ελλείψει εκπαιδευτικών, µε όλα τα 
δυσάρεστα επακόλουθα που αυτό συνεπαγόταν.  

Το 1938 η ΕΚΑ έκανε δεκτή την πρόταση της Ελληνικής ∆ιδασκαλικής 
Ενώσεως για την ίδρυση Ιδιαιτέρου Ταµείου Προνοίας Εκπαιδευτικών, το οποίο 
προικοδοτούνταν ετησίως µε το ποσό που η επιτροπή Ταµείου Φιλανθρωπικής και 
Εκπαιδευτικής Προνοίας διέθετε για τον σκοπό αυτό, από το συνολικό ποσό που 
διανεµόταν στις ελληνικές κοινότητες.612 Με το ταµείο αυτό καταβλήθηκε 
προσπάθεια εξισσορόπησης των απωλειών των συντάξεων. Πάντως, το φθινόπωρο 
του ιδίου έτους η ελληνική κυβέρνηση έδειξε ενδιαφέρον για την τακτοποίηση του 
θέµατος απονοµής συντάξεως των εκπαιδευτικών, γεγονός που ικανοποίησε την 
ΕΚΑ.613  

Το 1940 δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως το ∆ιάταγµα 
διαβάθµισης των εκπαιδευτικών και οριστικής ρύθµισης της συνταξιοδότησής 
τους,614 ωστόσο η τελική ρύθµιση έγινε το 1954. Η στέρηση της σύνταξης οφειλόταν 
στην συµµετοχή των εκπαιδευτικών στο ταµείο Προνοίας Προσωπικού της 
Κοινότητας. Κατόπιν ενεργειών της ΕΚΑ και µε την ευνοϊκή γνωµάτευση του 
Υπουργείου Παιδείας, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κατατέθηκε και ψηφίστηκε στην Βουλή των Ελλήνων νοµοσχέδιο που 
επέτρπε στους εκπαιδευτικούς να επωφελούνται των ευεργετηµάτων του Ταµείου 
Προνοίας Προσωπικού, χωρίς απώλεια του δικαιώµατος συνταξιοδοτήσεως του από 
το ελληνικό κράτος.615 

Το 1953 η ανάγκη οικονοµιών στα σχολεία οδήγησε σε διαπραγµατεύσεις 
Κοινότητα και εκπαιδευτικούς. Η πρόταση της Κοινότητας ήταν να συµπτυχθούν τα 

                                                      
609 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.12/6/1933.  
610 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.17/3/1936.  
611 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 14/12/1937, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.77 (προέδρου 1937-
1938).  
612 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.5/5/1938.  
613 Επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ Μ.Σαλβάγου προς τον γενικό Πρόξενο της Ελλάδος 
Κ.Βαλτή, 15/10/1938, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.82 (προέδρου 1938), σ.140.  
614 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.11/12/1940.  
615 ΕΚΑ, Λογοδοσία έτους 1954, σ.κ΄.  
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τµήµατα και ίσως να υπάρξουν απολύσεις εκπαιδευτικών.616 Τον Ιούνιο του ίδιου 
έτους οι καθηγητές ευρισκόµενοι ενώπιον του κινδύνου απολύσεως συναδέλφων τους 
κατέθεσαν τις δικές τους προτάσεις στην τράπεζα των διαπραγµατεύσεων. Οι 
καθηγητές δήλωσαν την πλήρη διαφωνία τους στο ενδεχόµενο απολύσεων και στην 
εξοικονόµηση 2000 Λ.Αιγ. από περικοπές στην εκπαίδευση, τον κυριότερο κοινοτικό 
τοµέα, την στιγµή που ο συνολικός προϋπολογισµός της ΕΚΑ ήταν 260 Λ.Αιγ. 
Γι΄αυτό πρότειναν να αυξηθούν ελαφρά τα δίδακτρα των δυναµένων να 
ανταποκριθούν. Ειδάλλως, θεωρούσαν ενδεδειγµένη λύση την εξεύρεση του ποσού 
µέσω κρατήσεων από τους µισθούς τους και όχι µέσω των απολύσεων.617 

Η δύσκολη οικονοµική κατάσταση συνεχίστηκε και τα επόµενα έτη, όπως 
συνεχίστηκε η αναζήτηση τρόπων οικονοµίας, µε τον περιορισµό του αριθµού των 
διδασκόντων να έχει προτεραιότητα.618 

Το θέµα των συντάξεων των εκπαιδευτικών ρυθµίστηκε το 1954. Η στέρηση 
της σύνταξης οφειλόταν στην συµµετοχή των εκπαιδευτικών στο ταµείο Προνοίας 
Προσωπικού της Κοινότητας. Κατόπιν ενεργειών της ΕΚΑ και µε την ευνοϊκή 
γνωµάτευση του Υπουργείου Παιδείας, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατατέθηκε και ψηφίστηκε στην Βουλή των Ελλήνων 
νοµοσχέδιο που επέτρπε στους εκπαιδευτικούς να επωφελούνται των ευεργετηµάτων 
του Ταµείου Προνοίας Προσωπικού, χωρίς απώλεια του δικαιώµατος 
συνταξιοδοτήσεως του από το ελληνικό κράτος.619 
 Το 1956 απορρίφθηκε το αίτηµα των καθηγητών Χρήστου Γιαννοµήτρου 
(Φυσικού) και Μ.Βαλσάµη (Φιλολόγου) για την χορήγηση επιδόµατος 
µετεκπαιδεύσεως, µε το σκεπτικό ότι παράλληλα µε το δίπλωµα του πανεπιστηµίου 
κατέχουν και επvαγγελµατικό παιδαγωγικό ενδεικτικό του πανεπιστηµίου. Η άρνηση 
της ΕΚΑ στηρίχθηκε στο γεγονός ότι το δίπλωµα λαµβάνεται µετά από 
παρακολούθηση µαθηµάτων, ως σεµιναρίου και δεν αποτελεί «µετεκπαίδευση», 
δηλαδή ενηµέρωση του εκπαιδευτικού στα νέα εκπαιδευτικά συστήµατα.620 
 Ασφαλώς, η ΕΚΑ µεριµνούσε και για τους υπόλοιπους υπαλλήλους των 
σχολείων, όπως ήταν οι επιστάτες και οι επιστάτριες. Χορηγούσε αυξήσεις στους 
µισθούς και συντάξεις, ανάλογα µε τις ανάγκες.621 
 Βλέπουµε, λοιπόν, ότι η οικονοµική πλευρά του Αβερωφείου γυµνασίου, και 
γενικά των σχολείων, ήταν από τα κορυφαία και πλέον ακανθώδη ζητήµατα της 
εκπαιδευτικής πολιτικής της ΕΚΑ. Αναντίρρητα, το οικονοµικό ήταν ένα σηµαντικό 
κεφάλαιο για την ιστορία της Κοινότητας, µε τα σχολεία να αποτελούν έναν από τους 

                                                      
616 «Σηµείωµα 20/3/1953 διευθυντού Ιω.Γρυµάνη σχετικόν µε τας υπό µελέτην συµπτύξεις 
τµηµάτων και λοιπών οικονοµιών εις τα σχολεία», σσ.8, ΕΕΛΙΑ, ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ.877, 
1953/1954, «Περί συµπτύξεως τµηµάτων σχολείων και λοιπών οικονοµικών».  
617 «Υπόµνηµα των 22 καθηγητών και καθητριών της Μ.Ε. προς τον πρόεδρο της ΕΚΑ 
∆.Ζερµπίνη», 22/6/1953, σσ.3, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ.877, ό.π.  
618 «Πόρισµα συσκέψεως 25/5/1955 εξουσιοδοτηθείσης τριµελούς επιτροπείας», σσ.3, ΕΕΛΙΑ-
ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ.995, 1955/1958, «∆ιαχειριστικοί πίνακες σχολείων».  
619 ΕΚΑ, Λογοδοσία έτους 1954, σ.κ΄.  
620 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.15/5/1956.  
621 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.2/6/1941, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.29/6/1951. Ακόµη, 
«Υπόµνηµα των επιµελητών του Αβερωφείου γυµνασίου προς τον προϊστάµενο της Εφορείας 
Σχολείων Θ.Φλασκάκη, τον γυµνασιαρχεύοντα Ερ.Χατζηανέστη και την γυµνασιάρχη Αλ. 
Πετρώνδα», από 2/11/1950, σχετικά µε το επίδοµα τους για τα δίδακτρα που επιφορτίστηκαν 
να εισπράτουν, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, εισαχθέντα έγγραφα, τ.104 (1950-1951), σ.6. Γενικά, όµως, 
δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία για την οικονοµική κατάσταση και το µισθολογικό καθεστώς 
αυτών των κοινοτικών υπαλλήλων.  
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τοµείς της πολυσχιδούς κοινοτικής δράσης. Μάλιστα, τα πάσης φύσεως έξοδά τους 
κάλυπταν ένα µεγάλο µέρος του κοινοτικού προϋπολογισµού και πολλές φορές 
προκαλούσαν ή επιδείνωναν τα οικονοµικά προβλήµατα που απασχολούσαν έντονα 
και µε µεγάλη συχνότητα την ΕΚΑ.  

Το Αβερώφειο Γυµνάσιο προικοδοτήθηκε από τον Γεώργιο Αβέρωφ, όταν 
έλαβε το όνοµα Αβερώφειο (17 Φεβρουαρίου 1890) και ολίγο προ της αναγνώρισής 
του από το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως ως ισότιµου µε 
τα εν Ελλάδι.622 Ακόµη, όπως είδαµε, το Αβερώφειο ευεργετήθηκε και µε την 
∆ιαθήκη του Αβέρωφ, όπου η ετήσια προικοδότηση συνεχιζόταν. ∆υστυχώς, όµως, οι 
δωρεές του Αβέρωφ αµφισβητήθηκαν από τους κληρονόµους του, όπως και το 
σύνολο των όρων της διαθήκης. Η κατάσταση περιπλέχθηκε και σε κάποιες 
περιπτώσεις εκτραχύνθηκε, µε αποτέλεσµα οι διαφορές της ΕΚΑ και των 
κληρονόµων οδηγήθηκαν στα δικαστήρια, για να λήξουν 7 έτη αργότερα, µ΄έναν 
συµβιβασµό.623 Αυτή ήταν και η πρώτη µεγάλη περιπλοκή στα οικονοµικά του 
γυµνασίου. Ουσιαστικά, από τον θάνατο του ευεργέτη και έπειτα τα έξοδα του 
ανέλαβε η Κοινότητα, µε την βοήθεια δωρεών και κληροδοτηµάτων διάφορων 
οµογενών.     
 Οι ανάγκες της Μ.Ε γρήγορα αυξήθηκαν, µαζί και τα επιπλέον έξοδα που 
επιβάρυναν τον κοινοτικό προϋπολογισµό. Ετσι, το 1902 για τις µελετητήριες τάξεις, 
το εµπορικό τµήµα και την κατασκευή εστιατορίου στο γυµνάσιο οι προσθήκες του 
προϋπολογισµού έφθασαν τα 45.040 γρ.δ.624   
 Η ΕΚΑ, εξάλλου, διέθεσε αρκετά χρήµατα για έργα συντήρησης και 
ενίσχυσης του κτιρίου της σχολής ώστε να καταστεί λειτουργικό και όσο το δυνατόν 
καταλληλότερο για την γυµνασιακή εκπαίδευση των νέων της παροικίας.625 Καθόλη 
την διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου εγκρίθηκαν πολλές πιστώσεις για πάσης 
φύσεως εργασίες στο Ζερβουδάκειο κτίριο του γυµνασίου στο Σάτµπυ. Το 
ενδιαφέρον της ΕΚΑ για το γυµνάσιο εκδηλώθηκε ακόµη και µε ασφάλιση της 
περιουσίας των σχολείων,626 ειδικά κατά της κλοπής των δυναµένων να κλαπούν 
αντικειµένων. Ο γυµνασιάρχης Ερ.Χατζανέστης υπολόγισε την αξία των 
αντικειµένων που έχρηζαν ασφάλειας σε 20000 Λ.Αιγ. Επρόκειτο για σπάνιες 
εκδόσεις βιβλίων, πολύτιµα αρχαία αντικείµενα και λυχνίες, συλλογή παλαιών 
νοµισµάτων, πίνακες ζωγραφικής κ.λπ. Η διευθύντρια των Παρθεναγωγείων Μ.Ε. 
υπολόγισε την αξία των αντικειµένων στο σχολείο της στις 1600 Λ.Αιγ. Η επιτροπή 
ρύθµισε τις λεπτοµέρειες µε την ασφαλιστική εταιρεία.    

Τα προβλήµατα, λόγω της οικονοµικής δυσπραγίας, συνεχίστηκαν κατά την 
δεκαετία το ́20. Ο πρόεδρος της ΕΚΑ Μ.Σαλβάγος διατύπωσε προτάσεις µε σκοπό 
την ελάττωση των εξόδων και την αύξηση των πόρων (αύξηση της διδασκαλίας κατά 
δύο ώρες την εβδοµάδα, κατάργηση των οδοιπορικών των µαθητών και µελέτη για 

                                                      
622 Για την ονοµατοδοσία, την προικοδότηση και την αναγνώριση του γυµνασίου βλ. στο 
οικείο κεφάλαιο. Ο Αβέρωφ χορηγούσε ετησίως στο γυµνάσιο 85600 γρ.δ., κατανεµηµένα σε 
δύο δόσεις, µία στις 30 Ιουνίου και µία στις 31 ∆εκεµβρίου.  
623 Για την «δίκη επαγγελιών Αβέρωφ» γράψαµε στο κεφάλαιο των ευεργετών. Εδώ 
αναφέρονται οι κυριότεροι σταθµοί στην υπόθεση, όπως καταγράφηκαν στα ΠΚΕ: 
συνεδρ.ΙΑ΄, 16/29/12/1900, συνεδρ.ΙΕ΄, 28/4/1901, συνεδρ.Α΄, 9/22/4/1903, συνεδρ.Ζ΄, 
7/20/3/1904, συνεδρ.Θ΄, 14/27/11/1904, συνεδρ.ΙΓ΄, 9/22/5/1905, συνεδρ.ΙΒ΄ 20/3/7/1905, 
και συνεδρ.ΙΘ΄ 29/5/1/1906.    
624 ΠΚΕ, συνεδρ.Κ∆΄, 13/26/2/1902.  
625 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.25/7/6/1909 και ΠΚΕ, συνεδρ.Β΄, 2/15/6/1909. 
626 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ. 13/5/1959.  
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την µείωση των ωρών διδασκαλίας διαφόρων µαθηµάτων).627 Ακολούθησε µελέτη 
των αποφάσεων για την καλύτερη εφαρµογή τους. Το αποτέλεσµα ήταν η λήψη 
απόφασης για την κατάργηση της διδασκαλίας της ιστορίας στα γαλλικά στην ∆΄και 
στην Ε΄ Γυµνασίου, την περικοπή της διδασκαλίας των Αγγλικών, των Λατινικών και 
ορισµένων άλλων δευτερευουσών µαθηµάτων. Οι ώρες διδασκαλίας στα 4 σχολεία 
Μ.Ε. θα κυµαίνονταν στο εξής µεταξύ 32 και 34 εβδοµαδιαίως. Ακόµη, απολύθηκαν 
ως υπεράριθµοι, λόγω των περικοπών, 4 καθηγητές, µεταξύ των οποίων και ο 
Θεολόγος Κωνσταντίνος Κατσαράκης.628  

Επειδή η κατάσταση παρέµεινε κρίσιµη ελήφθη απόφαση να ελαττωθούν 
κατά το ήµισυ τα επιδόµατα των τέκνων των διδασκόντων από το έτος 1927/1928 και 
από το 1928/1929 να καταργηθούν. Επιπλέον αποφασίστηκε µικρότερος µισθός για 
τους νεοδιορισµένους και µείωση των προσαυξήσεών τους κατά το ήµισυ,629 η µη 
εγγραφή µαθητή που χρωστούσε δικαιώµατα εγγραφής ή χαρτοσήµου του 
περασµένου έτους και από το επόµενος σχολικό έτος να αποκλείεται των µαθηµάτων 
µαθητής που καθυστερούσε πάνω από 15 µέρες δόση του δικαιώµατος εγγραφής 
του.630  Ταυτόχρονα ξεκίνησε έρανος σε όλη την παροικία υπέρ των σχολείων, 
διενεργούµενος από τον Επίτροπο Μιχαήλ Καζούλλη και τον γενικό διευθυντή των 
σχολείων παλαιολόγο Γεωργίου. Ο έρανος διακόπηκε λόγω ασθενείας αµφοτέρων 
των υπευθύνων τον Σεπτέµβριο του ιδίου έτους.631  

Παρόλα τα προβλήµατα η δράση των σχολείων συνεχιζόταν, µε τους 
εκπαιδευτικούς και πολλούς από τους γονείς των µαθητών να ενδιαφέρονται όχι µόνο 
για την ποσοτική, αλλά και για την ποιοτική αναβάθµιση των σχολείων. Ετσι, 
κατετέθη στην Κοινοτική Επιτροπή πρόταση για αραίωση των µαθητών στους 30 ανα 
τµήµα, που θα αύξανε τα τµήµατα της Μέσης Εκπαίδευσης κατά 19. Η πρόταση, 
επειδή στηριζόταν σε παιδαγωγικούς λόγους, έγινε δεκτή και εγκρίθηκε η αναγκαία 
πίστωση 11000 Λ.Αιγ. ετησίως, για την κάλυψη των εξόδων από την αύξηση των 
τµηµάτων.632 Ανάγκη υποδιαίρεσης τάξεως σε δύο τµήµατα παρουσιάστηκε και το 
1929, λόγω της αναµενόµενης αύξησης του αριθµού των µαθητών,633 χωρίς να 
απαιτηθή η πρόσληψη επιπλέον καθηγητών.634 Ακόµη, το 1924 εγκρίθηκε πίστωση 
30 Λιρών για την κατασκευή µαθητικής βιβλιοθήκης.635  

Ένα από τα θετικά στοιχεία της οικονοµικής διαχείρισης των σχολείων κατά 
την δεκαετία του ́20 ήταν η αύξηση της εισφοράς της ∆ηµαρχίας υπέρ των Σχολείων 
κατά 100 Λίρες ετησίως.636 Η θετική για τα συµφέροντα της Κοινότητας στάση των 
αιγυπτιακών αρχών συνεχίστηκε και το επόµενο έτος 1928-1929, µε αύξηση της 
επιχορήγησης της ∆ηµαρχίας για τα Σχολεία σε 1000 Λ.Αιγ. ετησίως.637  

Την δεκαετία του ́ 30 συνεχίστηκε η προσπάθεια για την ορθολογικότερη 
διαχείριση των οικονοµικών των σχολείων, µε τα αποτελέσµατα να µην είναι πάντα 
θετικά. Μάλιστα, στις αρχές της δεκαετίας, διαφάνηκε ο κίνδυνος διακοπής της 

                                                      
627 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.10/12/1923 και ΠΕΣ, συνεδρ.27/11/1923.  
628 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.1/2/1924.  
629 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.24/6/1927.  
630 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.6/5/1927.  
631 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.26/5/1927.  
632 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.19/6/1928.  
633 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.6/3/1929 και ΠΚΕ, συνεδρ.2/4/1929. Επρόκειτο για την ∆΄ 
γυµνασίου και το κόστος της υποδιαίρεσης ήταν 350 Λ.Αιγ.  
634 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.11/6/1929.  
635 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.5/12/1924.  
636 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.29/3/1928.  
637 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.5/2/1929.  
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λειτουργίας τους. Το 1930 οι δαπάνες από την δηµιουργία νέας τάξεως στο Γυµνάσιο 
και από την διαίρεση της Ε΄τάξης σε δύο τµήµατα ανέρχονταν στις 1000 λίρες. Για 
την κάλυψη µέρους των δαπανών ζητήθηκε να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας των 
καθηγητών από 24 σε 26 εβδοµαδιαίως.638 Όµως, το ίδιο έτος διατυπώθηκαν 
κατηγορίες σε ελληνικές εφηµερίδες της Αλεξανδρείας για κακή διαχείριση του 
ταµείου της Κοινότητας, ενδεικτικό του κλίµατος που διαµορφωνόταν στην παροικία 
για τις συχνές οικονοµικές κρίσεις στη Κοινότητα. Η απάντηση δόθηκε από τον 
πρόεδρο της Κοινότητας Μ.Σαλβάγο. Οι µεγαλύτερες ανάγκες της ΕΚΑ 
παρουσιάστηκαν στα σχολεία, που υπήρξαν ο κυριότερος λόγος των κοινοτικών 
ελλειµµάτων. Η προσθήκη 3 νέων σχολείων στα υπάρχοντα 8, η προσθήκη 13 τάξεων 
στις 63 υπάρχουσες, οι σπουδαιότατες βελτιώσεις στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα και 
στην οργάνωσή τους η αύξηση του προσωπικού από 76 σε 96 άτοµα και η βελτίωση 
του συστήµατος διδασκαλίας των ξένων γλωσσών και κυρίως της Αραβικής επέφερε 
σηµαντική αύξηση των εξόδων. Ετσι, από 17000 λ.Αιγ. για το 1919, τα έξοδα το 
1930 υπερέβαιναν τις 30000 Λ.Αιγ. Ακόµη, δαπανήθηκαν 9437 Λ.Αιγ. για την 
επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτηρίων. Η βελτίωση των σχολείων 
αποτελούσε το σηµαντικότερο σκοπό της ΕΚΑ και αυτό ήταν σύµφωνο µε την 
επιθυµία της πλειοψηφίας των µελών της παροικίας. Παρόλα αυτά, πολλοί πάροικοι 
απαιτούν να σπουδάζουν τα παιδιά τους δωρεάν ή µε έκπτωση, ενώ άντεχαν να 
ανταπεξέλθουν στο βάρος των εξόδων. Απόδειξη τα υψηλά δίδακτρα που αγόγγυστα 
πλήρωναν στα ξένα σχολεία.639  

Το 1931 η Κοινότητα προχώρησε σε νέες αποφάσεις περικοπών µαθηµάτων 
και συµπτύξεως τµηµάτων.640 Τον Μάρτιο, σε µια συνεδρίαση της Επιτροπής της 
Κοινότητας αφιερωµένη στο οικονοµικό πρόβληµα της ΕΚΑ και στην αντιµετώπισή 
του, εγκρίθηκε πρόγραµµα για επιπλέον οικονοµίες στα σχολεία. Η απόφαση 
περιελάµβανε σύµπτηξη τµηµάτων στην Αστική και στην Εµπορική Θηλέων και 
άλλες συµπτήξεις που θα απέφεραν οικονοµία της τάξης των 4988 Λ.Αιγ.641  

Το 1932, κατά την συζήτηση του απολογισµού χρήσης του 1931 και της 
προοπτικής που υπήρχε για το 1932, εκφράστηκε ο φόβος των επιτρόπων για τον 
κίνδυνο διακοπής της λειτουργίας των σχολείων. Για να περιοριστούν οι πιθανότητες 
για µια τέτοια δυσάρεστη εξέλιξη για την οµογένεια συµφωνήθηκε να εξεταστεί η 
πρόταση περί πλήρους παροχής όλων των συµπεφωνηµένων ωρών εβδοµαδιαίας 
διδασκαλίας εκ µέρους των διδασκάλων και ανάλογος αριθµός ωρών διδασκαλίας 
από τους διευθυντές από το έτος 1932-1933. Ακόµη, για να περιοριστούν τα έξοδα 
του προϋπολογισµού, συµφωνήθηκε να πληρώνουν οι µαθητές της Μ.Ε. 4 γρ.δ. 
ετησίως για την γραφική ύλη.642 Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κίνηση της 
Κοινότητας να µην αφήσει αµέτοχους τους µαθητές από τον αγώνα για την 
οικονοµική ενίσχυση των σχολείων τους. Η συµµετοχή των µαθητών συνίστατο στην 
µόνιµη τοποθέτηση κυτίων στα σχολεία για την διενέργεια κάθε εβδοµάδα εράνου 
υπέρ των σχολείων από τους µαθητές.643 Αργότερα, αποφασίστηκε το προϊόν του 
διενεργούµενου µαθητικού εράνου υπέρ των σχολείων, να δίδεται για την ενίσχυση 
των ιδιαίτερων µαθητικών ταµείων των µαθητικών κοινοτήτων.644 Επίσης, ο 
επίτροπος Μ.Καζούλλης εξέτασε, κατ΄εντολή της Κοινοτικής Επιτροπής, µε άγνωστο 
                                                      
638 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.10/6/1930.  
639 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.5/12/1930.  
640 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.28/1/1931. 
641 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.31/3/1931.  
642 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.12/2/1932.  
643 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.20/4/1932.  
644 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.30/12/1936.  
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αποτέλεσµα, το ενδεχόµενο, συν τοις άλλοις, για εγγραφή συνδροµητών ειδικών για 
τα σχολεία.645 

Η όλη αγωνιώδης, ως φαίνεται, προσπάθεια απέδωσε καρπούς περί το 1935, 
όταν παρατηρήθηκε ελάττωση των εξόδων των σχολείων, οφειλοµένη στην µείωση 
των µισθών κατά 20%  το 1932. Από τις 18504 Λ.Αιγ. που ήταν ο προύπολογισµός 
εξόδων για το 1934/35, οι 16226 Λ.Αιγ. (ποσοστό, περίπου, 87,6% ) αφορούσαν 
µισθούς.646 Το ίδιο έτος µειώθηκε το επιχορηγούµενο ποσό της ∆ηµαρχίας προς τα 
Σχολεία κατά 337 λ.Αιγ. Η µείωση οφειλόταν στην απόφαση της ∆ηµαρχίας να 
αφαιρεθούν 4000 Λ.Αιγ. από το συνολικό ποσό των 30000 Λ.Αιγ που έδινε για τα 
αιγυπτιακά κυβερνητικά σχολεία. Παρόλα τα διαβήµατα δεν κατέστη δυνατό να 
αλλάξει η απόφαση των Αιγυπτίων.647  

Τα επόµενα έτη παρατηρήθηκε µια αύξηση του προϋπολογισµού των 
σχολείων, που οφειλόταν στην διαίρεση τάξεων σε επιµέρους τµήµατα,648 στην 
έγκριση έκτακτων κονδυλίων για τα σχολείακαι στην προσθήκη νέων τµηµάτων για 
την αραίωση του αριθµού των µαθητών και την πρόσληψη νέου προσωπικού. Ετσι, 
στα πλαίσια των βελτιώσεων των εκπαιδευτικών προγρµµάτων ο προϋπολογισµός 
αυξήθηκε από 18800 λ.Αιγ σε 21800 Λ.Αιγ. για το σχολικό έτος 1937-1938. Οι 
πρόσοδοι, βέβαια, αυξήθηκαν κατά 745 λ.Αιγ ετησίως από το εισόδηµα του 
κληροδοτήµατος Κωνσταντίνο Χωρέµη. Πάντως, η Επιτροπή εξέφρασε την 
ικανοποίηση της που το µέγιστο των προσπαθειών της αφιερώθηκε στα σχολεία, που 
αποτελούσαν την βάση της παροικίας και αισθανόταν ικανοποίηση που διατέθηκαν 
περισσότερες πιστώσεις από τον προϋπολογισµό της για την ανάπτυξη του 
εκπαιδευτικού προγράµµατός της.649 Η αύξηση των εξόδων συνεχίστηκε και το 1938, 
πάντα στα πλαίσια της εφαρµογής των αποφάσεων της Εφορείας για την βελτίωση 
των εν γένει όρων λειτουργίας των σχολείων.650  

Σηµαντική εξέλιξη την δεκαετία του ́ 30 αποτέλεσε η ίδρυση του Ταµείου 
Εκπαιδευτικής και Φιλανθρωπικής Προνοίας. Η ίδρυση του ήταν απόρροια των 
πολλών και ποικίλων πιέσεων των ελληνικών κοινοτήτων της Αιγύπτου προς την 
ελληνική κυβέρνηση, µε σκοπό την οικονοµική ενίσχυσή τους. Οπωσδήποτε 
αποτέλεσε ένδειξη νέας τροπής στις σχέσεις της Ελλάδας µε τις ελληνικές παροικίες 
της Αιγύπτου λόγω και της διαφαινόµενης από τότε επικείµενης διαρροής των 
Ελλήνων.651  

Είδαµε ότι η ΕΚΑ από τις αρχές του ́ 30 εντονότερα από ότι παλαιότερα 
κατέβαλλε µεγάλες προσπάθειες για την όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση των 
ιδρυµάτων της, που παρόλες τις προσπάθειες, αποτελούσαν µόνιµη πηγή 
οικονοµικών προβληµάτων. Η ένταση των προσπαθειών της αυξήθηκε λόγω του 
διαφαινόµενου κινδύνου παύσης της λειτουργία των ιδρυµάτων, µε ταυτόχρονη 
στροφή προς την ελληνική κυβέρνηση, για την παροχή βοήθειας, έχοντας ως δίαυλο 

                                                      
645 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.25/4/1934.  
646 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.14/5/1935.  
647 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.13/12/1935.  
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651 Ευθυµίου Σουλογιάννη, Η θέση των Ελλήνων στην Αίγυπτο, ∆ήµος Αθηναίων-
Πολιτισµικός Οργανισµός, Αθήνα 1999, σσ.155-156.  
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επικοινωνίας το γενικό προξενείο της Ελλάδος, αλλά και τις κατευθείαν επαφές του 
προέδρου της µε υπουργούς της κυβέρνησης.652   

Ο νόµος ψηφίστηκε στις 28 Οκτωβρίου 1935 653 και στους σκοπούς του 
ταµείου περιλαµβάνονταν η οικονοµική ενίσχυση των εν Αιγύπτω µονίµως 
συνεστηµένων ελληνικών εκπαιδευτηρίων και Φιλανθρωπικών Ιδρυµάτων, η ίδρυση 
και εξασφάλιση της λειτουργίας νέων ιδρυµάτων και η ενίσχυση των οικονοµικών 
µέσων προς άσκηση της θρησκευτικής λατρείας των Ελλήνων Ορθοδόξων.654 Οι 
πόροι του προέρχονταν από ένα 20%  πάνω στους κύριους και πρόσθετους φόρους και 
τα τέλη κληρονοµιών και δωρεών και από ετήσια προσφορά όλων των Ελλήνων 
µονίµων κατοίκων Αιγύπτου. Η εισφορά αυτή αντικατέστησε τα «τέλη 
διαµονητηρίων» που καταργήθηκαν.655 Το Ταµείο διοικείτο από επταµελές 
συµβούλιο, που αποτελείτο από τον πρέσβη της Ελλάδος στην Αίγυπτο, ως προέδρο 
και µέλη τους γενικούς Προξένους της Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια και στο Κάϊρο, 
από τον πρόεδρο και τον πάρεδρο του εν Αλεξανδρεία προξενικού δικαστηρίου, και 
τους δύο αρχαιότερους στην Αίγυπτο Ελληνες δικαστές.656  

Η ΕΚΑ παρόλο που αναγνώρισε το ενδιαφέρον της επίσηµης ελληνική 
πλευράς, αµφισβήτησε την αποτελεσµατικότητα του Ταµείου και αποφάσισε να 
επιδιώξει την ακύρωση του νόµου.657 Πάντως, ο νόµος δεν ακυρώθηκε και η 
Κοινότητα, για το 1937, ζήτησε από το ταµείο το ποσό που συνήθως επιθυµούσε, 
10.000 λ.Αιγ., µε την δικαιολογία των πολλών αναγκών σε κτιριακή υποδοµή, για 
βελτιώσεις της λειτουργίας των σχολείων και κάλυψη του ελλείµατος του κοινοτικού 
προϋπολογισµού, που οφειλόταν στην εκπαιδευτική και φιλανθρωπική της 
δραστηριότητα.658 Το Ταµείο, τελικά, κατέβαλε στην Κοινότητα 8907,880 Λ.Αιγ. 
υπέρ των σχολείων και των σωµατείων της Αλεξάνδρειας. 659 Πάντως, η κοινότητα 
συνέχισε να πιέζει για την αύξηση των κονδυλίων, τονίζοντας τις πολλές και ποικίλες 
ανάγκες της, µέσω της αποστολή πολλών και εκτενών υποµνηµάτων, όπου αναλυτικά 

                                                      
652 Επιστολή του πρόεδρου της ΕΚΑ Μ.Σαλβάγου στον πρέσβη της Ελλάδος στην Αίγυπτο 
Βασίλειο ∆ενδραµή, 12/4/1934, ΑΥΕ, Β΄ πολιτική, 1934, Β/10/Η. Στην επιστολή ο πρόεδρος 
επίσηµα δήλωνε ότι η ΕΚΑ θα προχωρούσε στην διακοπή της λειτουργίας των σχολείων 
Μ.Ε., αν η ελληνική κυβέρνηση δεν ερχόταν αρωγός στο δύσκολο έργο της. Οι απαιτήσεις 
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(28/8/1934), ζήτησε την επίσπευση της ψήφισης του νόµου, επισείοντας το κίνδυνο της 
καταστροφής σε περίπτωση βραδύτητας, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.62 
(προέδρου 1934).  
653 ΦΕΚ, τευχ.1ο, αριθµ.499, Αθήνα, 30/10/1935.  
654 Ο.π., άρθρο 1.  
655 Ο.π., άρθρα 4-5.  
656 Ο.π., άρθρο 3.  
657 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.4/12/1935 και 13/12/1935.  
658 Επιστολή (11/2/1937) του προέδρου της ΕΚΑ προς τον γενικό πρόξενο της Ελλάδος 
Χρ.∆ιαµαντόπουλο, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.73 (προέδρου 1936-1937).  
659 ΠΚΕ, συνεδρ.15/6/1937. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι εκτός από τα ποσά που διατέθησαν για 
τα σχολεία, δόθηκαν και ποσά υπέρ κάποιων σωµατείων της πόλης. Ειδικότερα, δόθηκαν 500 
λίρες για τον «Αισχύλο-Αρίωνα», 300 λίρες για την «Φιλόπτωχο Εταιρία» και 107,880 για το 
«Λαϊκό Συσσίτιο».  
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περιέχονταν οι προϋπολογισµοί της, αναλυτικοί κατάλογοι των κοινοτικών 
ιδρυµάτων και ονοµαστικοί κατάλογοι του προσωπικού της.660 

Το 1938 πληροφορούµαστε ότι έληγε ο νόµος περί του Ταµείου. Με την λήξη 
του νόµου στις 31 Μαρτίου 1938 οι ελληνικές κοινότητες θα έµεναν εκτεθειµένες 
οικονοµικά. Ζητήθηκε από την Ελλάδα να δίδεται σ΄αυτές ποσό ίσο µε την 
επιχορήγηση που λάµβαναν από το Ταµείο, διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν θα 
µπορούσαν να ανταπεξέλθουν, ενόψει και της κατάργησης των ∆ιοµολογήσεων, στις 
14 Οκτωβρίου 1937. Επειδή η κυβέρνηση αρνήθηκε την επιχορήγηση, ο γραµµατέας 
της ΕΚΑ Ρ.Ραδόπουλος ζήτησε παράταση του Νόµου για ένα έτος, το οποίο 
επετεύχθη. Σηµαντική ήταν η συνεισφορά του Ρ.Ραδόπουλου στην προσπάθεια, µε τις 
επιτυχείς ενέργειες του στον Υφυπουργό Οικονοµικών Μαυρουδή.661  

Το Ταµείο συνέχισε την δράση του και στην δεκαετία του ́40.662 Το 1948, 
ενόψει της ολοκληρωτικής εφαρµογής της Συνθήκης του Μοντραί, επρόκειτο να 
καταργηθεί το Προξενικό Ταµείο Αλεξανδρείας, λόγω περιορισµού των εργασιών 
του. Αυτό είχε ως αποτελέσµα και την κατάργηση του Ταµείου Εκπαιδευτικής και 
Φιλανθρωπικής Προνοίας και την επαναφορά της είσπραξης των «διαµονητηρίων» 
από το ελληνικό κράτος, προς ζηµείαν των συµφερόντων της Κοινότητας. Ετσι, ο 
Πρόξενος της Ελλάδος ∆ηµήτριος Οικονόµου συνέταξε σχέδιο Βασιλικού 
∆ιατάγµατος, µε στόχο την αυτοτελή λειτουργία του Ταµείου.663  

Το 1939 έλαβε χώρα στο Σάτµπυ µια συνεδρία των ∆ιευθυντών των εν 
Αιγύπτω αναγνωρισµένων σχολών Μ.Ε. και αφορούσε το σύνολο των ωρών 
διδασκαλίας, τις ώρες διδασκαλίας των Γαλλικών, των Αραβικών, των Αρχαίων 
Ελληνικών και των Λατινικών και το θέµα του εορτολογίου. Από τις ανωτέρω 
αποφάσεις το Αβερώφειο εκλήθη να αυξήσει τις ώρες των Αρχαίων Ελληνικών, των 
Γαλλικών και των Αραβικών. Λόγω κόστους αποφασίστηκε αύξηση µόνο των ωρών 
των Αρχαίων Ελληνικών, για να µην διατρέξει κίνδυνο άρσης της αναγνώρισής του. 
Το κόστος για τα Αρχαία υπολογίστηκε στις 500 Λ.Αιγ.664 Η ΕΚΑ άδραξε την 
ευκαιρία να προχωρήσει σε µια γενικότερη αλλαγή στα σχολεία, εκτός από την 
αύξηση των ωρών διδασκαλίας. Το επιπλεόν ποσό για τις αλλαγές έφθανε τις 412,200 
Λ.Αιγ. και αφορούσε την αύξηση των µαθηµάτων των Ελληνικών κατά 49 ώρες και 
την πρόσληψη 2 νέων Φιλολόγων (266,400 Λ.Αιγ.), την αύξηση των µαθηµατικών 
κατά 10 ώρες (54 Λ.Αιγ.), την αύξηση της Φυσικής κατά 4 ώρες (21,600 Λ.Αιγ.), την 
αύξηση των Θρησκευτικών κατά 3 ώρες (16,200 Λ.Αιγ.) και την διαίρεση της Α΄του 
Ανωτέρου Παρθεναγωγείου σε 2 τµήµατα (54 Λ.Αιγ.).665 Για την αντιµετώπιση των 
αυξήσεων υπήρχαν κάποια προσωρινά αντισταθµιστικά οφέλη, κυρίως από δωρεές. 
Ειδικά για το έτος 1939/40 υπολογιζόταν αύξηση των εσόδων από την αύξηση των 
εγγραφών, µε την προσέλευση επιπλέον µαθητών από τα ιδιωτικά σχολεία, από την 

                                                      
660 Υπόµνηµα του προέδρου της ΕΚΑ (αριθµ.892/2580, 30/12/1937), προς τον Υπουργό 
Θρησκευµάτων και Παιδείας Κ.Γεωργακόπουλο, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.77 
(προέδρου 1937-1938).  
661 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.8/12/1937.  
662 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.16/6/1941, όπου αναφέρεται ότι αν το Ταµείο 
Εκπαιδευτικής και Φιλανθρωπικής Προνοίας µπορούσε να χορηγήσει 7000 Λ.Αιγ. ετησίως, 
υπήρχαν πολλές πιθανότητες να ισοσκελιστεί το παρουσιαζόµενο έλλειµµα του κοινοτικού 
προϋπολογισµού.  
663 Επιστολή του ∆.Οικονόµου προς τον πρόεδρο της ΕΚΑ (12/11/1948), όπου περιέχεται και 
το σχέδιο του Βασιλικού ∆ιατάγµατος, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, εισαχθέντα έγγραφα, τ.97 (1948).   
664 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.19/6/1939.  
665 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.13/7/1939.  
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δωρεά 200 Λ.Αιγ. από γονέα666 µαθητή της Γ΄ γυµνασίου για την διαίρεση της τάξης 
σε δύο τµήµατα.667 

Η δεκαετία του ́40 ήταν µια ακόµη κρίσιµη δεκαετία για τα οικονοµικά των 
σχολείων και οι λόγοι είναι προφανείς. Ηδη από το τέλος του 1939 είχε περιληθεί 
στον προϋπολογισµό του έτους 1940/41 κονδύλιο 1176,078 Λ.Αιγ. για την 
κατασκευή καταφυγίων.668 Ωστόσο, τα σχολεία προσπαθούσαν να συνεχίσουν την 
λειτουργία τους όσο το δυνατόν καλύτερα.669 Το 1942 ιδρύθηκαν και λειτούργησαν 
για πρώτη φορά τα φροντηστήρια των σχολείων Μ.Ε. Το κόστος για το γυµνάσιο 
αρρένων (χρησιµοποίηθηκαν 5 καθηγητές) για ένα έτος ήταν 108 λίρες και για το 
γυµνάσιο θηλέων (χρησιµοποίηθηκαν 4 καθηγητές) ήταν 86,400 λίρες. Ακόµη, έγινε 
δεκτή η πρόταση του εφόρου Παντελίδη να εισπράτονται τον µήνα 5 γρ.δ. από τους 
µαθητές, αλλά για το έτος 1941-1942 η καταβολή του ποσού να είναι προαιρετική και 
αν υπήρχε προθυµία στην καταβολή του τότε από το επόµενο σχολικό έτος η 
καταβολή του να γίνει υποχρεωτική. Οι διευθυντές όφειλαν σε συνεργασία µε τον 
γραµµατέα της ΕΚΑ Ραδόπουλο να φροντίσουν για την καλή λειτουργία των 
Φροντιστηρίων και να εξετάσουν το ενδεχόµενο να εφαρµοστεί σε όλα τα σχολεία 
της Μ.Ε. το σύστηµα που εισήχθη στο Αβερώφειο, να χρησιµοποιούνται, δηλαδή, 
απόφοιτοι του γυµνασίου, ως βοηθοί των καθηγητών στα Φροντιστήρια.670 Ακόµη, 
ψηφίστηκαν συµπληρωµατικές πιστώσεις για τα σχολεία: 264 Λίρες για ένα τρίµηνο 
και 260,400 για ένα έτος.671 

Τα οικονοµικά ζητήµατα συνέχισαν να απασχολούν την ΕΚΑ και µετά τον 
τερµατισµό του πολέµου. Ένα από τα πρώτα ζητήµατα που ετέθησαν ήταν της 
επιχορήγησης της δηµαρχίας Αλεξανδρείας προς τα σχολεία και το νοσοκοµείο. Κατά 
την διάρκεια του πολέµου και εξαιτίας του οι επιχορηγήσεις έπαυσαν να δίνονται. Για 
την Κοινότητα επρόκειτο απλά για καθυστερούµενες επιχορηγήσεις και αυτή την 
θέση υπενθύµισε στην δηµαρχία. Η επιχορήγηση κατ΄έτος προπολεµικά έφθανε τις 
477 Λ.Αιγ. και σ΄αυτή την βάση η Κοινότητα στήριζε το αίτηµά της. Η απάντηση της 
δηµαρχίας προερχόταν από το τµήµα των Κοινωνικών Υποθέσεων της και συνέδεε το 
θέµα των επιχορηγήσεων µε αλλαγές που ικανοποιούσαν την αιγυπτιακή πλευρά. 
Συγκεκριµένα, µε έγγραφό του (2/11/1947) ζήτησε από την ΕΚΑ την επέκταση των 
ευεργετηµάτων, χωρίς διάκριση φυλής ή θρησκεύµατος. Η Κοινότητα διαβεβαίωσε 
την αιγυπτιακή πλευρά ότι δεν γίνονται διακρίσεις φυλής ή θρησκεύµατος στα 
Σχολεία ή στο Νοσοκοµείο της ΕΚΑ, παράλληλα, υπενθύµισε τις καθυστερήσεις 
στην χορήγηση 1908 λιρών στα σχολεία, για 4 ακαδηµαϊκά έτη: 1943/44, 1944/45, 
1945/46 και 1946/47.672  

Το 1948 υπόµνηµα των Ελλήνων Φοιτητών του Φαρουκείου Πανεπιστηµίου 
τόνιζε την ανάγκη να αυξηθούν οι Ελληνες φοιτητές στα αιγυπτιακά πανεπιστήµια, 
αφού αυτά πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις για άρτιες και ολοκληρωµένες σπουδές. 
Ο Σύλλογος µε λύπη ανακοίνωσε ότι τα οικονοµικά µέσα του Ταµείου Κοινοτικών 

                                                      
666 Το φθινόπωρο του 1939 αποφασίστηκε ο χωρισµός της Γ΄, Ε΄ και Στ΄ αρρένων σε 2 
τµήµατα. Πατέρας µαθητή της Γ΄ έδωσε για τον σκοπό αυτό 200 Λίρες. Για ένα έτος 
απαιτούνταν ακόµη 1173 Λ.Αιγ., βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.7/11/1939.  
667 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.19/7/1939.  
668 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.28/11/1939.  
669 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.22/5/1940, οπότε ζητήθηκε συµπληρωµατική πίστωση 200 
Λιρών για να χωριστεί η Α΄ Γυµνασίου σε περισσότερα τµήµατα, ώστε να µειωθεί ο αριθµός 
των 60 παιδιών ανά τµήµα σε µικρότερα επίπεδα. 
670 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/1/1942.  
671 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.12/1/1942.  
672 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.12/11/1947.  
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Υποτροφιών, που συνέστησε προ πενταετίας, είχαν συρρικνωθεί, µε απτές τις 
συνέπειες στην δράση του. Η Εφορεία αποφάσισε να επαναλάβει τον διακοπέντα 
έρανο υπέρ του Ταµείου Κοινοτικών Υποτροφιών Εξωτερικού για να µπορέσει να 
στείλει περισσότερους άπορους αποφοίτους στα αιγυπτιακά πανεπιστήµια,.673  

Πάντως, συνεχίστηκε η σύµπτυξη των τµηµάτων για λόγους οικονοµίας. Αυτή 
την φορά674 επιθυµία της Κοινότητας ήταν να προκύψουν 7 λιγότερα τµήµατα Μ.Ε. 
και 5 ∆ηµοτικών. Ετσι, κρίθηκε απαραίτηση η µείωση κατά 2 των τµηµάτων του 
γυµνασίου αρρένων, 2 του γυµνασίου θηλέων, 2 της Σαλβαγείου και 1 του Ανώτερου 
Παρθεναγωγείου. Από την σύµπτυξη αυτή προβλεπόταν µείωση των ελλειµάτων των 
σχολείων κατά 5000 λίρες.  

Η δεκαετία του ́50, η δεκαετία των µεγάλων ανακατατάξεων για την Αίγυπτο 
και, κατά συνέπεια, για τον αιγυπτιώτη ελληνισµό, απεδείχθη προβληµατική για τα 
οικονοµικά των σχολείων. Βέβαια, οι αποφάσεις της Εφορείας των σχολείων 
αποδεικνύουν ότι τα σχολεία συνέχιζαν την λειτουργία τους, παρά τις αντιξοότητες 
και σχηµατίζεται η εικόνα σχολικών µονάδων σε διαρκή αγώνα βελτίωσης της 
παρεχόµενης παιδείας. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της έναρξης λειτουργίας 
θερινών φροντηστηρίων για τους αδύνατους µαθητές.675 Παρόλα αυτά, η Κοινότητα 
συνέχισε να προβληµατίζεται για τα αυξηµένα έξοδα διαχείρισης, προτείνοντας 
συνεχώς περαιτέρω οικονοµίες.676  

Σηµαντική βοήθεια στα οικονοµικά των σχολείων προσέφεραν οι δωρεές.677 
Αυτές προσφέρονταν στην κοινότητα µε διάφορους τρόπους και για διαφορετικούς 
λόγους: ως κληροδοτήµατα,678 ως δωρεά στην µνήµη προσφιλούς προσώπου,679 ως 
ένδειξη τιµής από παλαιούς αποφοίτους, µεµονωµένα 680 ή µε την µορφή 
σωµατείου,681 ως ενίσχυση από παροίκους,682 που αναγνώριζαν τον κρίσιµο ρόλο του 

                                                      
673 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.21/5/1948.  
674 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.28/6/1948.  
675 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ. 29/6/1951.Ο µισθός των καθηγητών καθορίστηκε στα 150 
γρ.δ. µηνιαίως. 
676 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.9/9/1955. 
677 Για τους ευεργέτες και τους µεγάλους δωρητές έγινε λόγος στο οικείο µέρος. 
678 Επιστολή του Προέδρου της Κοινότητας Θεόδωρου Ράλλη (ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 
20/7/1871) προς τον εκτελεστή της ∆ιαθήκης του Παναγιώτη Βασιλείου, που άφηνε, µεταξύ 
των άλλων, και 200 Γαλλικά 5/φραγκα υπέρ των Σχολείων. Το συνολικό ποσό ανερχόταν στα 
1100 πεντόφραγκα και έπρεπε να δίδεται κάθε έτος ένα τέταρτο του ποσού έως της 
συµπληρώσεως τεσσάρων ετών. Ακόµη, υπήρχε το κληροδότηµα της Σοφίας Αχιλλοπούλου 
(ύψους 20.000 Λ.Αιγ.), που η ΕΚΑ επιθυµούσε να αξιοποιήσει ως πρόσοδο για τα Σχολεία. 
Επειδή υπήρξε διαφωνία µεταξύ ελληνικού ∆ηµοσίου και των κληρονόµων της 
Αχιλλοπούλου αναβλήθηκε η χρησιµοποίησή του, βλ. για την απόφαση χρήσης του 
κληροδοτήµατος ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.15/1/1926 και για την διένεξη, ΠΚΕ, 
συνεδρ.18/12/1925.  
679 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.10/23/11/1911: ∆ωρεά της χήρας Γεωργίου Κάραµ, του 
Γαβριήλ Τεφίκ και του Εδουάρ Κάραµ υπέρ των Σχολείων. ∆ιατέθησαν από 1000 φράγκα για 
την Αβερώφειο σχολή, την Ζερβουδάκειο και την Σαλβάγειο.  
680 Παράδειγµα η δωρεά δύο οµολογιών του τελειόφοιτου Νικολάου Πηλαβάκη, βλ. ΕΕΛΙΑ-
ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.27/10/5/1907.   
681 Πρόκειται για τον Σύλλογο Αποφοίτων Αλεξανδρείας, που απένειµε κατ΄έτος βραβεία 
στην µνήµη της Υπατίας Στάµπα, του Ν.Τσολεκίδη, του Σπ.Σπηλιωτόπουλου και προς τιµήν 
του κ. Οθωνος, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.29/6/1951.  
682 ∆ηµιουργία υποτροφίας Σαλβάγου από δωρεά 20000 λ.Αγγλίας από τον Νικόλαο 
Σαλβάγο, κάτοικο Γαλλίας. βλ.ΠΚΕ, συνεδρ.28/11/7/1919. Επίσης, υπήρξε δωρεά από την 
οικογένεια Ζερµπίνη, ύψους 300 Λ.Αιγ., της οποίας το ήµισυ διατέθηκε υπέρ των αναγκών 
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γυµνασίου και των άλλων σχολείων στην διατήρηση και συνέχιση του αλεξανδρινού 
ελληνισµού, ως ενίσχυση από παροικιακά σωµατεία,683 αδελφότητες,684 ακόµη και 
από την επίσηµη αιγυπτιακή πλευρά.685  

Η ΕΚΑ προσπαθούσε να αξιοποιεί τις δωρεές σύµφωνα µε την επιθυµία του 
διαθέτη και κατά τον συµφερότερο για τα οικονοµικά της τρόπο. Ετσι, µε έξοδα της 
υποτροφίας Νικολάου Σαλβάγου εστάλη στην Σουηδία για να τελειοποιηθεί στην 
σουηδική γυµναστική ο καθηγητής ∆ηµοσθένης Συµεωνίδης.,686 ενώ η Κοινοτική 
Επιτροπή αρνήθηκε να καλύψει από το κληροδότηµα ∆.Πατρικίου τα έξοδα για τις 
σπουδές στην Αθήνα του τελειοφοίτου των Σχολείων Γλυτσού, όπως ζήτησε η 
Αδελφότητα των Κυθηρίων.687 Ακόµη, κάποια από τα λειτουργικά έξοδα, κυρίως 
βιβλία για τις βιβλιοθήκες διδασκόντων και µαθητών και αναλώσιµα των 
εργαστηρίων Φυσικής και Χηµείας, καλύπτονταν από κληροδοτήµατα, όπως του 
Παπουλόπουλου688 ή του Παπουτσόπουλου.689  

Πάντως, η ΕΚΑ ενισχυόταν και από το Βρετανικό Συµβούλιο, µε ετήσια 
επιχορήγηση, αγνώστου ποσού. Το πληροφορούµαστε όταν το 1948 το Βρεταννικό 
Συµβούλιο αποφάσισε την µείωση της επιχορήγησης στο ήµισυ, η Εφορεία έκανε 
έκκληση για ναστολή εκτέλεσης της απόφασης, µε την δικαιολογία της αύξησης των 
ωρών διδασκαλίας των Αγγλικών στα Σχολεία.690  

 

                                                                                                                                                        
των σχολείων, ΠΚΕ, συνεδρ.14/6/1929. ∆ωρεά 100 Λ.Αιγ. του Σ. Πιαλόπουλου, ως 
συµµετοχή στα έξοδα του νέου εργαστηρίου Φυσικής και Χηµείας, ΠΕΣ, συνεδρ.4/10/1946. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δωρεά του Εφόρου Κ.Τρύφων, που ανέλαβε να καλύψει την 
αξία της ξυλείας που θα χρησιµοποιούνταν για την παράσταση της Ηλέκτρας από της 
µαθήτριες του γυµνασίου, ΠΕΣ, συνεδρ.14/3/1952.  
683 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.8/6/1937. Ακόµη, δωρεά 50 λιρών της Ελληνικής Λέσχης 
υπέρ της Μαθητικής Προνοίας του Αβερωφείου Γυµνασίου, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, 
συνεδρ.13/2/1946.  
684Η Σαµιακή Αδελφότητα προσέφερε 10 Λ.Αιγ. υπέρ των Σχολείων, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 
συνεδρ. 16/4/1929. Θεσπίστηκε βραβείο 10 Λ.Αιγ. από την Κρητική Αδελφότητα για τους 
αποφοιτώντας από το κλασσικό ή εµπορικό τµήµα Κρήτες µαθητές και µαθήτριες, µε βαθµό 
από «Λίαν καλώς» και άνω. Το βραβείο µοιραζόταν σε 5 αποφοίτους κάθε τµήµατος, 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.27//11/1930. Ανακοινώθηκε ίδρυση βραβείου 500 γρ.δ. του 
Μικρασιατικού Συλλόγου για τον µαθητή του Γυµνασίου που έκανε την καλύτερη σύνθεση, 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.21/6/1948.  
685 Υπήρχε το βραβείο του Σουλτάνου της Αιγύπτου Φουάτ Α΄, που σύµφωνα µε τον 
κανονισµό του απονεµόταν στην αριστεύσασα των Αβερωφείων παρθεναγωγείων Μ.Ε. Αυτά 
αποτελούνταν (1922) από δύο τµήµατα, της Αστικής και της Εµπορικής σχολής, γι΄αυτό 
αποφασίστηκε το βραβείο να µοιράζεται στην πρώτη µαθήτρια εκατέρου σχολής, ΕΕΛΙΑ-
ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.9/22/2/1922. Η πρώτη απονοµή του έγινε το Σάββατο 18/1/ Ιουλίου 
1922, παρουσία επισήµων, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.15/28/6/1922. Το ίδιο 
επαναλαµβανόταν κατά τα πρώτα έτη, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.23/5/1923.  
686 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.15/28/6/1922.  
687 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.30/10/1931.  
688 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.9/3/1926. Το κληροδότηµα χρησίµευσε για τον πλουτισµό 
των καθηγητικών βιβλιοθηκών µε βιβλία και περιοδικά, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 
συνεδρ.8/4/1940.  Επίσης, βλ. επιστολή (18/6/1948) του γραµµατέα της ΕΚΑ προς τον 
γυµνασιάρχη Κωνστ.Φτυαρά, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.133 (γραµµατέως 
1948).  
689 ∆ιατέθηκαν από το κληροδότηµα Ιωάννου Παπουτσόπουλου 150 Λ.Αιγ. για την αγορά 
οργάνων Φυσικής, γραφοµηχανών, πολυγράφου και βιβλίων για τις σχολικές βιβλιοθήκες, 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.16/4/1929.  
690 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.28/6/1948.  
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1. ΟΙ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΕΣ 
 
 
 Οι καθηγητές του γυµνασίου ήταν κοινοτικοί υπάλληλοι. Υπεύθυνη για την 
πρόσληψή τους ήταν η ΕΚΑ. Αυτό ίσχυσε από της ιδρύσεως του πρώτου, κατά τα 
νεώτερα έτη, σχολείου στην Αλεξάνδρεια691 και συνεχίστηκε µέχρι τους νεώτερους 
χρόνους. Οι καθηγητές, αρχικά, προέρχονταν από τον µητροπολιτικό χώρο, αλλά και 
από τις πατρίδες της Ανατολής (Μικρά Ασία, Ανατολική Θράκη κ.λπ.). Από το 
πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα και έπειτα υπήρξαν πολλοί εκπαιδευτικοί στα 
ελληνικά σχολεία, παιδιά του αιγυπτιώτη ελληνισµού, απόφοιτοι των ελληνικών 
σχολείων της παροικίας και του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Σήµερα οι εκπαιδευτικοί 
έχουν οργανικές θέσεις στην Ελλάδα και αποσπώνται στα εναποµείναντα ελληνικά 
σχολεία της Αιγύπτου.692   
 Σύµφωνα µε τον κανονισµό των σχολείων οι διοριζόµενοι καθηγητές στο 
Γυµνάσιο ήταν καλό να είναι διδάκτορες ή της φιλοσοφίας ή της θεολογίας ή των 
µαθηµατικών ή των φυσικών επιστηµών, ανάλογα του µαθήµατος που δίδασκαν.693  
 Για την πρόσληψη των καθηγητών χρειαζόταν προηγουµένως απόφαση της 
Εφορείας των σχολείων,694 ανάλογα µε τις ανάγκες των σχολείων για την κάλυψη 
των κενών θέσεων εκπαιδευτικών λειτουργών, όπου καθορίζονταν οι όροι για τον 
διορισµό. Ετσι, µε απόφαση της Εφορείας695 οι καθηγητές υποχρεούνταν να 
υπηρετήσουν ένα έτος µετά την πρόσληψή τους και µετά να διαλύσουν το 
συµβόλαιο, µε πρωτοβουλία είτε δική τους, είτε των κοινοτικών. Οι καθηγητές 
έπρεπε να ενηµερώσουν την ΕΚΑ µέχρι την 31η Μαϊου (π.η.) εκάστου έτους για την 
ανανέωση ή όχι των συµβολαίων τους, αλλιώς τα συµβόλαια ανανεώνονταν 
αυτόµατα. Οι υποχρεωτικές ώρες διδασκαλίας καθορίστηκαν στις 22 και ο αρχικός 
µισθός στα 1920 γρ.δ.µηνιαίως. ∆ικαιούνταν 4 προσαυξήσεις ανά πέντε χρόνια 
υπηρεσίας, ύψους 200 γρ.δ. έκαστη. Ακόµη, µπορούσαν να έχουν έως 3 πρόσθετες 
ώρες την εβδοµάδα προς 100 γρ.δ. την ώρα.   

Οι όροι διορισµού στα σχολεία καθορίστηκαν από τον αλεξανδρινό νοµικό 
και έφορο των σχολείων Νικόλαο Βατιµπέλλα.696 Από την δεκαετία του ́ 50 και 
έπειτα για την πρόσληψη των καθηγητών, εκτός των επιθεωρητών και Εφόρων,  
γνωµοδοτούσαν και οι οικείοι ∆ιευθυντές.697  

Προκήρυξη θέσεων δεν γινόταν κάθε χρόνο, αλλά όταν υπήρχε ανάγκη.698 
Κάποιες φορές οι προσλήψεις κανονίζονταν από την αύξηση των τµηµάτων που 

                                                      
691 Αρθρα 73-85, Περί προσωπικού της Σχολής, Κανονισµός της εν Αλεξανδρεία 
Ελληνοαιγυπτιακής σχολής, εν Αθήναις 1854, σσ.19-21.  
692 Ευθυµίου Θ. Σουλογιάννη, Η Θέση των Ελλήνων στην Αιγύπτο, ∆ήµος Αθηναίων-
πολιτιστικός οργανισµός, Αθήνα 1999, σ.90.  
693 Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Κανονισµός των σχολείων, Αλεξάνδρεια 1929, 
άρθρο 7, σ.5 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ. 18/31/5/1916. Αντίστοιχα οι καθηγητές του 
εµπορικού τµήµατος ώφειλαν να είναι πτυχιούχοι ανωτάτης ή ανωτέρας εµπορικής σχολής. 
Οµοίως, οι καθηγητές των τεχνικών µαθηµάτων έπρεπε να διαθέτουν ειδικό πτυχίο, βλ. 
άρθρο 8, ό.π. Επίσης, ο γυµναστής έπρεπε να έχει πτυχίο αναγνωρισµένης σχολής 
γυµναστών, βλ. άρθρο 15, ό.π.  
694 Αυτή η απόφαση ίσχυε διαρκώς και επιβεβαιωνόταν, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, 
συνεδρ.30/10/1935.  
695 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.17/30/4/1920.  
696 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/18/6/1920.  
697 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.31/3/1950.  
698 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.9/22/7/1919.  
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προκαλούσε και αύξηση των ωρών διδασκαλίας.699 Το ενδιαφέρον από πλευράς 
εκπαιδευτικών για την πρόσληψή τους στο Αβερώφειο ήταν µεγάλο. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι το 1934 για τρείς κενές θέσεις φιλολόγων στο γυµνάσιο, υπήρξαν 
53 υποψήφιοι.700 Ιδιαίτερη µέριµνα υπήρχε για την πρόσληψη στα Αβερώφεια 
παρθεναγωγεία Μ.Ε. έµπειρων γυναικών φιλολόγων.701  

Κάποιες φορές τα υπάρχοντα κενά σε καθηγητές καλύπτονταν από τους 
υπάρχοντες καθηγητές, χωρίς να προσλαµβάνονται νέοι. Αυτό συνέβαινε µόνο για 
λόγους οικονοµίας, αλλά αύξανε τις ώρες εργασίας των καθηγητών. Στα µέσα της 
δεκαετίας του ́ 30 ελήφθη απόφαση, να προσλαµβάνονται νέοι καθηγητές για να 
καλύψουν τα τυχόν κενά, ειδικά στα φιλολογικά και φυσικοµαθηµατικά µαθήµατα, 
αντί να επιβαρύνονται επιπλέον οι υπάρχοντες καθηγητές που έχουν ήδη 
συµπληρωµένες 26 ώρες διδασκαλίας την εβδοµάδα.702  

Οσοι διορίζονταν στα κοινοτικά σχολεία υποβάλονταν, πρωτίστως, σε 
επιµελή γενική ιατρική εξέταση από τους αρµόδιους τµηµατάρχες ιατρούς του 
ελληνικού κοινοτικού νοσοκοµείου της Αλεξάνδρειας.703 Κατόπιν, υπέγραφαν 
συµβόλαιο µε τους όρους πρόσληψης.704  

Το διδακτικό προσωπικό ήταν υποχρεωµένο, βάσει και του Κανονισµού, να 
βρίσκεται στην θέση του λίγες ηµέρες προ της έναρξης των µαθηµάτων, την 10η 
Σεπτεµβρίου.705 Τον Μάρτιο του 1899 θεσπίστηκε το υποχρεωτικό της παρουσίας 
των διδασκόντων στα σχολεία την ηµέρα έναρξης του νέου έτους..706 Η απόφαση 
αναιρέθηκε µετά από τρία έτη.707 Ωστόσο, η Εφορεία συγκέντρωνε τα ονόµατα των 
καθυστερηµένα αφιχθέντων καθηγητών κατά τον Σεπτέµβριο, που τιµωρούνταν µε 
περικοπή του µισθού του µήνα Σεπτέµβριου.708  

Οι ώρες των καθηγητών καθορίστηκαν στις 22 εβδοµαδιαίως, µε δικαίωµα να 
αναλάβουν έως τρείς επιπλέον ώρες µε την καταβολή του ανάλογου επιµισθίου.709 
Παντως, και σ΄αυτό το θέµα υπήρξαν µεγάλες διακυµάνσεις και χρειάστηκαν πολλές 
και χρονοβόρες διαπραγµατεύσεις για την συµφωνία Κοινότητας-εκπαιδευτικών ως 
προς τις ώρες της εβδοµαδιαίας διδασκαλίας.710  

Η ΕΚΑ επέδειξε ενδιαφέρων για την κατάσταση των εκπαιδευτικών και για 
πολλά καίρια αιτήµατά τους, όπως την εξέλιξη των βαθµίδων τους. Σύµφωνα µε το 
Ν.∆. της 18ης Μαϊου 1923 µετά από πενταετή υπηρεσία λάµβαναν την βαθµίδα του 
τµηµατάρχου Α΄.711 Οι ενέργειες συνεχίστηκαν και τα επόµενα έτη προς την 

                                                      
699 Βλ., ενδεικτικά, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.19/7/1939.   
700 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.21/11/1934. Επιλέγησαν οι Ευθυµιάδης Ανδρέας, 
Κατσουρός Αντώνιος και Βορηά Ελένη. Ακόµη, αποφάσεις Επιτροπείας διορισµού 
εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού, έχουµε στο ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 924, 1954, 
"Επιτροπεία διορισµών – πρακτικά".  
701 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.17/30/4/1920.  
702 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.16/7/1934.  
703 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.16/7/1934.  
704 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.22/4/6/1920 και ΠΚΕ, συνεδρ.10/1/1929.  
705 Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Κανονισµός των σχολείων, Αλεξάνδρεια 1929, 
άρθρο 32, σ.11.  
706 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.23/3/1899.  
707 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.26/9/10/1902.  
708 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.16/29/11/1921.  
709 Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Κανονισµός των σχολείων… , ό.π., άρθρο 14, σ.7.  

710 Είναι ενδεικτικό ότι έτος 1914-1915 οι καθηγητές αποφασίστηκε να έχουν 34 ώρες 
διδασκαλίας την εβδοµάδα, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.3/16/7/1915.  

711 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.2/12/1925. 
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κατεύθυνση της διαβάθµισης των εκπαιδευτικών της ΕΚΑ όπως και των 
οµοιόβαθµων στην Ελλάδα και για την αναγνώριση ως οργανικής της θέσης του 
Γενικού ∆ιευθυντού των Σχολείων.712 Οι κινήσεις της Κοινότητας στέφθηκαν µε 
επιτυχία το 1929.713 Το 1932 υπήρξε νέος νόµος περί διαβάθµισης και "των εν τω 
εξωτερικώ Ελλήνων το γένος διδασκόντων", ενώ αποφασίστηκε η συµµετοχή τους 
στο µετοχικό Ταµείο των πολιτικών υπαλλήλων και στο Ταµείο Προνοίας των 
δηµοσίων υπαλλήλων.714 Προσπάθειες για την βελτίωση της θέσης των 
εκπαιδευτικών καταβλήθηκαν και µεταπολεµικά.715 

Όπως αναφέρθηκε οι ανανεώσεις των συµβολαίων γίνονταν αυτόµατα, αν έως 
την 31η Μαϊου ο εκπαιδευτικός δεν ενηµέρωνε για την περί του αντιθέτου επιθυµία 
του. Πολλές φορές η απόφαση για ανανέωση των συµβολαίων των εκπαιδευτικών 
γινόταν κατόπιν πρότασης του οικείου διευθυντή.716 Ακόµη, υπήρχαν περιπτώσεις 
που η ανανέωση των συµβολαίων συνοδευόταν και από αλλαγές στους όρους 
εργασίας, στην προσπάθεια προσαρµογής στις ανάγκες των σχολείων.717 Οι 
ανανεώσεις των συµβολαίων τα κρίσιµα έτη 1940-1941 ήταν από τις πλεόν δύσκολες 
στιγµές και για την ΕΚΑ και για τους εκπαιδευτικούς. Το 1940 οι ανανεώσεις των 
συµβολαίων έγιναν γρήγορα, µε µια επιπλέον παράγραφο για την περίπτωση 
πολέµου.718 Το ίδιο ίσχυσε και το επόµενο έτος, µε την επιφύλαξη του ενδεχοµένου 
απόλυσης όλων των εκπαιδευτικών της ΕΚΑ, λόγω της κατάστασης, χωρίς, µάλιστα, 
να παρέχεται δικαίωµα αποζηµείωσης.719 Η απόφαση προκάλεσε συζητήσεις, έτσι, 
εστάλησαν επεξηγηµατικές εγκύκλιοι στους εκπαιδευτικούς µε τους νέους όρους 
ανανέωσης διορισµών, που αναφέρονταν στην περίπτωση της ανώτερης βίας, που θα 
επέβαλε την ολική ή µερική παύση της λειτουργίας των σχολείων.720 

Οι διακοπές των διδασκόντων ξεκινούσαν πάντα µετά το πέρας της 
εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου και την έκδοση των αποτελεσµάτων. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι το 1912 ξεκινούσαν την πρώτη Κυριακή µετά την Κυριακή της 
απονοµή των απολυτηρίων και λήγουν στις 15/28 Σεπτεµβρίου.721 Ο Κανονισµός των 
σχολείων προέβλεπε ότι οι διακοπές ξεκινούσαν στις 21 Ιουνίου και έληγαν στις 10 
Σεπτεµβρίου.722 Η Εφορεία µεριµνούσε να δίνονται, προκαταβολικά, στους 

                                                      
712 Επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ προς τον υπουργό ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως και 
Εκκλησιαστικών (18/6/1926), βλ. επιστολή, αριθµ.337/1069, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα 
επιστολών, τ.36 (προέδρου 1926). Επιστολή του πρόεδρου της ΕΚΑ Μ.Σαλβάγου προς τον 
γενικό πρόξενο της Ελλάδος Π.Σκέφερη (21/3/1928), βλ. επιστολή, αριθµ.112/408, ΕΕΛΙΑ-
ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.40 (1927). Επίσης, "Υπόµνηµα περί διαβαθµίσεως και 
συντάξεως των διδασκόντων", του Πρέσβη Π.Καψαµπέλη προς το Υπουργείο Εξωτερικών 
της Ελλάδος (13/8/1931), ΑΥΕ, φακ. Β/10/Η.  
713 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.21/11/1929.  
714 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.20/4/1932.  
715 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 442, 1942, "∆ιάφοροι αιτήσεις εκπαιδευτικών", και ΕΕΛΙΑ-
ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 543, 1944, "Παράπονα καθηγητών Μ.Ε. σχολών".  
716 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.23/2/1944.  
717 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.30/5/1938, οπότε αποφασίστηκε ότι λόγω της διατήρησης 
των ωρών διδασκαλίας της µετάφρασης στην ελληνική και τανάπαλιν από Ελληνες 
αραβοδιδασκάλους, θα ενηµερώνονταν οι Αιγύπτιοι δάσκαλοι ότι τα συµβόλαιά τους θα 
ανανεώνονταν από το 1938/39 σε ελαττωµένη βάση των ωρών τους, µε ανάλογη ελάττωση 
του µισθού τους.  
718 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/5/1940.  
719 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.2/6/1941.  
720 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.9/6/1941.  
721 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.25/6/7/1912.  
722 Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Κανονισµός των σχολείων… , ό.π., άρθρο 32, σ.11.  
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καθηγητές που ταξίδευαν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους, οι µισθοί Ιουνίου και 
Ιουλίου.723 Πάντως η ΕΚΑ για να αποφύγει προβλήµατα κατά την επιστροφή των 
καθηγητών στην Αλεξάνδρεια, ζητούσε προ της αναχωρήσεώς τους να θεωρούν τα 
διαβατήριά τους.724  

Στα σχολεία της ΕΚΑ, όπως και άλλων ελληνικών κοινοτήτων υπηρετούσαν 
και λίγοι απεσπασµένοι εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα. Η παρουσία τους βοηθούσε 
την Κοινότητα να συµπληρώσει τα κενά που προέκυπταν. Το πληροφορούµαστε από 
επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ Μ.Σαλβάγου προς τον γενικό πρόξενο Κωνσταντίνο 
Βαλτή (18/4/1939),725 µε την οποία διαµαρτυρόταν για την ανάκληση αυτών των 
εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και την σύσταση που απηύθυνε η κυβέρνηση για την 
πρόσληψη αδιόριστων πτυχιούχων. Η νέα κατάσταση δυσαρεστούσε την ΕΚΑ, 
προκαλούσε προβλήµατα στα κοινοτικά σχολεία, ανέτρεπε τον κοινοτικό σχεδιασµό 
και δηµιουργούσε προβλήµατα και µε την αιγυπτιακή κυβέρνηση (άδεια παραµονής 
και διδασκαλίας στην Αίγυπτο).  

Η ΕΚΑ, για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία των σχολείων, 
αποφάσισε να υπάρξουν µεταθέσεις εκπαιδευτικών από σχολείου εις σχολείον, ώστε 
οι καλύτεροι Φιλόλογοι, Μαθηµατικοί και Φυσικοµαθηµατικοί να συγκεντρώνονται 
στο Γυµνάσιο, οι δε καλύτεροι των γλωσσικών µαθηµάτων στην Σαλβάγειο. Αυτό 
µετά την διαπίστωση ότι οι µαθητές του Αβερωφείου υστερούσαν στα µαθηµατικά, 
ενώ οι µαθητές της Σαλβαγείου υστερούσαν στα ελληνικά.726 Πάντως, δεν ήταν 
άγνωστο το φαινόµενο των µεταθέσεων από και προς το γυµνάσιο αρρένων από το 
γυµνάσιο θηλέων και την Σαλβάγειο.727 

 Οι καθηγητές εκτός από την διδασκαλία είχαν και άλλα καθήκοντα, σύµφωνα 
και µε τον Κανονισµό,728 είτε σχετικά µε την σχολική ζωή (συµµετοχή σε εκδροµές 
και εορτές), είτε διοικητικής φύσεως (ενίσχυση του έργου του διευθυντού του 
σχολείου, επιτήρηση µαθητών). Εκτός αυτών, έγινε δεκτό να διορίζονται καθηγητές 
της Μ.Ε. ως βιβλιοθηκάριοι, χωρίς επιπλέον µισθό, έως ότου προσληφθεί υπάλληλος, 
ως υπεύθυνος της βιβλιοθήκης,729 ενώ κάποιος από τους φυσικούς αναλάµβανε 
υπεύθυνος του εργαστηρίου Φυσικής και Χηµείας.730 Επίσης, η ΕΚΑ µελετούσε και 
εφάρµοζε τις υποδείξεις του καθηγητή της Φυσικής, επί κτιριακών και άλλων 
συναφών υλικοτεχνικών ζητηµάτων.731  

Η ΕΚΑ φρόντιζε και για την µετεκπαίδευση των καθηγητών της, ακόµη και 
µε την παροχή υποτροφιών. Με απόφαση της Επιτροπής του Σαλβαγείου 
Κληροδοτήµατος αποστέλονταν καθηγητές στο εξωτερικό για ανώτερες σπουδές µε 
έξοδα του κληροδοτήµατος.732 Ενδεικτικά, µόνο, αναφέρεται ότι το 1922 εστάλη 

                                                      
723 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.21/4/7/1921.  
724 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.19/7/1939.  
725 Αριθµ. 255/698, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.84 (προέδρου 1938/1939). 
Επίσης, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 304, 1939, "Περί της ζητηθείσης υπό του Υπουργείου 
Παιδείας ανακλήσεως απεσπασµένων παρ΄ηµίν εκπαιδευτικών. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών 
µας".  
726 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.18/1/1945.  
727 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/11/1947.  
728 Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Κανονισµός των σχολείων… , ό.π., άρθρο 10, σ.6.  
729 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.26/9/1946.  
730 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.5/12/1947.  
731 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.14/8/1946.  
732 Σύµφωνα µε τα άρθρα 6 και 9 του Κανονισµού του Κληροδοτήµατος, βλ. Ελληνική εν 
Αλεξανδρεία Κοινότης, Ειδικός Κανονισµός Υποτροφίας Νικολάου Σαλβάγου, Αλεξάνδρεια 
1919, σσ.6-7.  
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στην Σουηδία για να τελειοποιηθεί στην Σουηδική γυµναστική ο καθηγητής 
∆ηµοσθένης Συµεωνίδης, µε έξοδα της υποτροφίας Σαλβάγου.733 Το 1928 
αναχώρησε για την Ευρώπη για παιδαγωγικές µελέτες η Αλκµήνη ∆αλαµπακίδου, 
ενώ ο φιλόλογος Μιχ. Χαβιαράς επέστρεψε από την Ελβετία και την Αγγλία, όπου 
µετεκπαιδεύτηκε για δύο χρόνια.734 

Αξίζει να σηµειωθεί µια ενδιαφέρουσα απόφαση της Εφορείας για τους 
Αραβες καθηγητές. Αποφασίστηκε να παρέχονται δωρεάν τρίµηνα µαθήµατα 
ελληνικών, κατά τους θερινούς µήνες, στους καθηγητές των Αραβικών, ώστε να 
µπορούν να συννενοούνται, στοιχειωδώς, µε τους Ελληνες µαθητές τους.735 Ηταν µια 
ξεχωριστή µέριµνα της Κοινότητας για αυτήν την κατηγορία των καθηγητών της, που 
βοηθούσε στην καλύτερη προσαρµογή των Αράβων στο κλίµα των κοινοτικών 
σχολείων και διευκόλυνε το, ούτως ή άλλως, δύσκολο έργο τους.  

Οι καθηγητές του γυµνασίου δικαιούνταν να συνέρχονται σε τακτικές 
συνεδριάσεις µία φορά τον µήνα.736 Το µέτρο δεν εφαρµοζόταν σταθερά, παρόλο που 
προβλεπόταν από τον Κανονισµό των σχολείων. Οι συνεδριάσεις αποτελούσαν 
επιθυµία των καθηγητών, που διεκδικούσαν αυτό το δικαίωµά τους. Το 1919 ζήτησαν 
να συγκαλεί ο γυµνασιάρχης τον σύλλογο των διδασκόντων σε τακτικές συνεδριάσεις 
άπαξ του µηνός και σε έκτακτες όποτε υπάρχει ανάγκη (πρόοδος και διαγωγή των 
µαθητών, διδασκαλία, αγωγή κ.λπ.), σύµφωνα µε το 12ο άρθρο του Βασιλικού 
∆ιατάγµατος της 16ης Απριλίου 1915. Η Εφορεία συµφωνούσε και επιθυµούσε την 
µελέτη των πορισµάτων αυτών των συσκέψεων για την βελτίωση της παρεχόµενης 
παιδείας από τα κοινοτικά σχολεία.737 Η απόφαση επιβεβαιώθηκε και από την 
Επιτροπή της Κοινότητας.738 Η ίδια τακτική συνεχίστηκε και τα επόµενα έτη, και το 
1937 αποφασίστηκε τα αντίγραφα των πρακτικών να στέλνωνται στην Εφορεία, ώστε 
να παγιωθεί η στενότερη συνεργασία µεταξύ αυτής και όλων των εκπαιδευτικών.739 
Μετά τον Β΄ παγκόσµιο πόλεµο πραγµατοποιόταν, επιπλέον, µια φορά τον χρόνο 
συγκέντρωση των ελληνόφωνων εκπαιδευτικών.740  

Σηµαντικές απεδείχθησαν οι διάφορες ενώσεις που ίδρυσαν οι εκπαιδευτικοί 
και που προώθησαν πολλά από τα αιτήµατά τους. Το 1919 ιδρύθηκε ο 
"Εκπαιδευτικός Οµιλος", µε σκοπό την ενίσχυση της προσπάθειας αναµόρφωσης της 
ελληνικής παιδείας στην Αίγυπτο. Για την επίτευξη του σκοπού θα χρησιµοποιούνταν 
οι διαλέξεις, οι ειδικές εκδόσεις και τα συνέδρια.741  

Το 1927 ιδρύθηκε η "Ελληνική ∆ιδασκαλική Ενωσις Αλεξανδρείας και Κάτω 
Αιγύπτου", µε σκοπό την ενίσχυση και ανάπτυξη των πνευµατικών και ηθικών 
δυνάµεων του Ελληνα εκπαιδευτικού της Αιγύπτου, µε την µελέτη όλων των 
προβληµάτων που απασχολούσαν την ελληνική εκπαίδευση στην χώρα και µε την 
καλλιέργεια δεσµών φιλίας και αλληλεγγύης µεταξύ των µελών της. Οι σκοποί 
επιδιώκονταν µε την ίδρυση εντευκτηρίου και βιβλιοθήκης, µε παιδαγωγικά 

                                                      
733 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.15/28/6/1922. Η µετεκπαίδευσή του διήρκησε περί τους 6 
µήνες, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.9/22/12/1922.  
734 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.19/6/1928.  
735 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.22/5/1935.  
736 Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Κανονισµός των σχολείων… , ό.π., άρθρο 34, σ.11.  
737 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.9/22/7/1919.  
738 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.13/26/12/1919.  
739 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.15/6/1937.  
740 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.28/2/1949.  
741 "Καταστατικό του Εκπαιδευτικού Οµίλου της Αιγύπτου", Αλεξάνδρεια 1919, σσ.12.  
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συνέδρια, µε διαλέξεις, µε εκδόσεις και άλλα πρόσφορα µέσα.742 Όπως θα δούµε και 
στην συνέχεια η Ενωση έκανε αισθητή την παρουσία της και προώθησε µια σειρά 
από θέµατα και προβλήµατα που ταλάνιζαν τον εκπαιδευτικό κόσµο της Αιγύπτου, 
και ιδίως το οικονοµικό πρόβληµα.743 Κατά την δεκαετία του ́40 η Ενωση έλαβε την 
ονοµασία "Ενωσις Ελλήνων εκπαιδευτικών Αλεξανδρείας και Κάτω Αιγύπτου", ενώ 
οι σκοποί παρέµεναν ίδιοι.744 Το 1957 έλαβε την ονοµασία "Σύνδεσµος Ελλήνων 
Εκπαιδευτικών Αιγύπτου".745  

Οι Ελληνες εκπαιδευτικοί µπορούσαν να εγγραφούν µέλη και στην 
Αιγυπτιακή ∆ιδασκαλική Ενωση ∆έλτα, που ιδρύθηκε το 1953.746   

Ολες αυτές οι Ενώσεις βοήθησαν ποικιλότροπα το έργο του Ελληνα 
εκπαιδευτικού και προώθησαν πολλά από τα καίρια αιτήµατά του. Σηµαντικότερα 
ήταν τα θέµατα των χαµηλών απολαβών, των συντάξεων, των εργάσιµων ωρών και 
της εξέλιξής τους.747 Η ΕΚΑ συµφωνούσε µε την ύπαρξη αυτών των ενώσεων. το 
1942, µάλιστα, προσέφερε 40 Λίρες προς την Ελληνική ∆ιδασκαλική Ενωση 
Αλεξανδρείας και Κάτω Αιγύπτου.748 
 Σηµαντικό θέµα στις σχέσεις καθηγητών-ΕΚΑ ήταν το θέµα των ιδιαιτέρων 
µαθηµάτων, που έδιναν οι καθηγητές και διέποταν από αυστηρό καθεστώς. Η πρώτη 
απαγόρευση των ιδιαιτέρων διατυπώθηκε το 1888 και αφορούσε τους διευθυντές των 
σχολείων, µε την αιτιολογία ότι τα ιδιαίτερα µαθήµατα µπορούσαν να αποδειχθούν 
επιβλαβέστατα για την εξέλιξη των κοινοτικών σχολείων.749  

Η ίδια απαγόρευση για τους διευθυντές υπήρχε και στον Κανονισµό των 
Σχολείων, µε την προσθήκη της απαγόρευσης προγύµνασης των υποψηφίων για την 
κατάταξη στο οικείο σχολείο.750 Ο Κανονισµός διαφοροποιούνταν ως προς τους 
καθηγητές. Απαγόρευε τα ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές του σχολείου, στο οποίο 
υπηρετούσαν ο ενδιαφερόµενοι καθηγητές. µπορούσαν, όµως, µε άδεια του οικείου 
διευθυντή, να αναλάβουν την κατ΄ιδίαν διδασκαλία µαθητών άλλων σχολείων, µέχρι 
18 ώρες καθ΄εβδοµάδα και έως το τέλος Φεβουαρίου.751  

Λίγα έτη προ της έγκρισης του Κανονισµού και συγκεκριµένα το 1920, 
δηµιουργήθηκε σοβαρό πρόβληµα752 µε την παράβαση άρθρων του νόµου «Περί 
ιδιωτικής διδασκαλίας» από τους καθηγητές Χατζηστεφάνου, Παπαναούµ και 
Μαργαριτίδη. Η Εφορεία απφάσισε να απαγορευθεί στους καθηγητές να διδάσκουν 

                                                      
742 Ελληνική ∆ιδασκαλική Ενωσις Αλεξανδρείας και Κάτω Αιγύπτου, Καταστατικόν, 
Αλεξάνδρεια 1936, σσ.13.  
743 Για τα αιτήµατά τους γίνεται αναλυτικότερα  λόγος στο κεφάλαιο σχετικά µε τα 
οικονοµικά του σχολείου. 
744 Ενωσις Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αλεξανδρείας και Κάτω Αιγύπτου, Καταστατικόν, 
Αλεξάνδρεια 1946, σσ.13.  
745 Σύνδεσµος Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αιγύπτου, Καταστατικόν, Αλεξάνδρεια 1960, 
σσ.17.  
746 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.21/5/1953.  
747 Βλ. -ενδεικτικά- "Υπόµνηµα επί των Εκπαιδευτικών", της 6/19/8/1919, του καθηγητή του 
Αβερωφείου Σ.Σπηλιωτόπουλου, αντιπροέδρου του Παναιγύπτιου Συνδέσµου Ελλήνων 
∆ιδασκάλων, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, εισαχθέντα έγγραφα, τ.21 (1919), 36/1919.  
748 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.12/1/1942.  
749 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.2/14/12/1888.  
750 Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Κανονισµός των σχολείων… , ό.π., άρθρα 11 & 12, 
σ.6.  
751 Ο.π., άρθρο 13, σσ.6-7.  
752 Το θέµα ετέθη από πολίτη, που κατήγγειλε τους εκπαιδευτικούς στην Εφορεία. Αργότερα 
µετανόησε για αυτή την ενέργεια, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.28/10/2/1921.  
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ιδιαιτέρως τους µαθητές του γυµνασίου και να ανακαλέσει τους παρεκτραπέντας 
µαθητές στην τάξη. Οποιος καθηγητής δεν πειθαρχούσε θα απολυόταν.753 οι 
κατηγορούµενοι καθηγητές απολογήθηκαν στην Εφορεία και τακτοποιήθηκε το 
πρόβληµα, χωρίς περαιτέρω κυρώσεις για τους καθηγητές.754  

Ωστόσο το όλο θέµα δεν έπαψε να απασχολεί τον εκπαιδευτικό κόσµο της 
Αλεξάνδρειας. Όταν, µεταπολεµικά,755 ξέσπασε σκάνδαλο διαδόσεων για διαρροή 
των θεµάτων των εξετάσεων στους µαθητές των ιδιαιτέρων, η Εφορεία αναγκάστηκε 
να λάβει µέτρα. Επειδή τα ιδιαίτερα µαθήµατα εξακολουθούσαν να απαγορεύονται 
δια νόµου, επιβλήθηκαν διάφορες ποινές στους εκπαιδευτικούς που επέµεναν σ΄αυτά. 
Αποφασίστηκε οι καθηγητές και οι διευθυντές να είναι προσεκτικοί στις διαδόσεις 
για γνωστά θέµατα που υποβάλλονταν στις εξετάσεις. Ακόµη, οι καθηγητές έπρεπε 
να ενηµερώνουν τους διευθυντές για τα θέµατα που διδάσκουν στα ιδιαίτερα 
µαθήµατά τους. Γι΄αυτό κρίθηκε σκόπιµο, τα ιδιαίτερα µαθήµατα να σταµατούν στις 
31 Μαϊου, ώστε να διασφαλιστεί το απόρρητο των θεµάτων που τίθενταν σε 
κλήρωση για τις εξετάσεις. Έπρεπε, επίσης, να εξεταστεί, αν ήταν πρέπον να 
διορίζονται στις θέσεις των υποδιευθυντών και του υπεύθυνου του τµήµατος θετικών 
επιστηµών καθηγητές που κατηγορήθηκαν για παράβλεψη των Κανονισµών και 
παραµέληση των καθηκόντων τους.756 Στην απόφαση αυτή αντέδρασαν κάποιοι από 
τους θιγόµενους καθηγητές, ειδικά ως προς το θέµα της παύσης των µαθηµάτων προ 
των εξετάσεων. Παρόλα αυτά η Εφορεία επέµεινε στην απόφαση για παύση των 
ιδιαιτέρων τον Μαϊο και µη επέκτασή τους τον Ιούνιο.757 

Παρόµοιο ήταν το θέµα της διδασκαλίας των καθηγητών του Αβερωφείου σε 
ιδιωτικά σχολεία. Η ΕΚΑ δεν συµφωνούσε, κατ΄αρχήν, σ΄αυτή την εξέλιξη, για να 
µην θιγούν τα κοινοτικά σχολεία, δεδοµένου ότι τα ιδιωτικά σχολεία ήταν κατ΄ουσίαν 
αντίπαλα των κοινοτικών, παρόλο που, θεωρητικά, και οι δύο πλευρές υπηρετούσαν 
ένα κοινό σκοπό, την ελληνική εκπαίδευση της Αλεξάνδρειας, µε διαφορετικό τρόπο. 
Όµως, τα ιδιωτικά σχολεία ζητούσαν την συνδροµή των εκπαιδευτικών της ΕΚΑ, αν 
και ήταν κοινοτικοί υπάλληλοι, ώστε να µπορέσουν να λειτουργήσουν. Από την 
πλευρά τους οι καθηγητές των κοινοτικών σχολείων, µε αυτή την επιπλέον υπηρεσία, 
συµπλήρωναν τα οικονοµικά τους, που ουδέποτε υπήρξαν ιδιαίτερα ανθηρά, λόγω 
των χαµηλών µισθών και της ακρίβειας ζωής στην Αλεξάνδρεια, ειδικά την περίοδο 
του µεσοπολέµου και του Β΄ παγκοσµίου πολέµου.  

Το θέµα απασχολούσε όλες τις ενδιαφερόµενες πλευρές και, προφανώς, 
επειδή οι εκπαιδευτικοί ήταν πρόθυµοι να παράσχουν τις υπηρεσίες τους στα ιδιωτικά 
σχολεία, η Εφορεία των σχολείων αποφάσισε να επιτρέψει αυτή την δεύτερη 
απασχόληση στους εκπαιδευτικούς της, υπό προϋποθέσεις, ώστε να µην βλαφθεί η 
λειτουργία των σχολείων της. Σε συνεδρία της καθόρισε µε λεπτοµέρειες, υπό ποίες 
συνθήκες επιτρεπόταν η διδασκαλία στα ιδιωτικά σχολεία. Οι καθηγητές µπορούσαν 
να διδάσκουν στην Α΄και Β΄ τάξη Λυκείων (ιδιωτικά γυµνάσια), που δεν έχουν τάξη 

                                                      
753 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, εκτ. συνεδρ.28/11/1920.  
754 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.28/10/2/1921 και συνεδρ.10/23/3/1921. Για το θέµα της 
απαγόρευσης των ιδιαίτερων µαθηµάτων αυτήν την περίοδο, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 57, 
1932, "Περί εξωτερικής διδασκαλίας των καθηγητών".  
755 Η πρώτη αναφορά σε ιδιαίτερα µαθήµατα, κατά παράβαση του κανονισµού, 
µετεπολεµικά, έγινε το 1947 και αφορούσε κρούσµατα στο Αβερώφειο γυµνάσιο, κατά το 
σχολικό έτος 1946-1947, βλ. επιστολή του προέδρου Μ.Σαλβάγου προς τον γυµνασιάρχη 
Μ.Χαβιαρά (13/11/1947), ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, αριθµ.1997/96, τ.129 
(προέδρου 1947/1948).  
756 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.16/3/1948.  
757 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.21/5/1948.  
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ανώτερη της δευτέρας. Για κάθε Λύκειο να περιορισθεί η άδεια σε 2 φιλολόγους και 
1 µαθηµατικό ή φυσικό. κάθε καθηγητής εδικαιούτο να διδάσκει έως 6 ώρες την 
εβδοµάδα. Ο ενδιαφερόµενος καθηγητής όφειλε να υποβάλει αίτηση στον γενικό 
διευθυντή των σχολείων, όπου περιλαµβάνονταν το σχολείο, η τάξη και οι 
εβδοµαδιαίες ώρες. Η αίτηση εξεταζόταν από τον γενικό διευθυντή και τον πρόεδρο 
της Εφορείας των σχολείων. Η διδασκαλία στα ιδιωτικά ρυθµιζόταν µετά την 
οριστικοποίηση του ωρολογίου προγράµµατος των κοινοτικών σχολείων και 
διεξαγόταν κατά τις ελεύθερες ώρες των καθηγητών.758  
 Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, όπου η συνεργασία των καθηγητών του 
γυµνασίου µε την ΕΚΑ δεν εξελίχθηκε οµαλά. Κάποιες φορές η Εφορεία των 
Σχολείων έκανε παρατηρήσεις στους καθηγητές, όταν θεωρούσε ότι υπήρχαν 
προβλήµατα. Ετσι, το 1943 έγινε σύσταση στους καθηγητές των Αγγλικών να 
συµµορφωθούν προς τον κανονισµό των Σχολείων, να βελτιώσουν την σχέση τους µε 
τους µαθητές, να µεριµνήσουν για την επιβολή τους επ΄αυτών και να τηρούν το 
ωράριο του σχολείου.759  

Σε αρκετές περιπτώσεις τα προβλήµατα στις σχέσεις των δύο πλευρών 
οδήγησαν σε λύση της συνεργασίας είτε µε πρωτοβουλία της ΕΚΑ (απόλυση), είτε µε 
πρωτοβουλία του ενδιαφερόµενου καθηγητή (παραίτηση, επιθυµία µη ανανέωσης του 
συµβολαίου). Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση του µαθηµατικού Κ.Θ.Παγώνη, 
που υπέβαλε την παραίτησή του, για λόγους ευθιξίας, επειδή ο διευθυντής τον 
επέπληξε παρουσία τρίτων.760 

Σηµαντικές στην λήψη απόφασης για την απόλυση εκπαιδευτικού ήταν οι 
εµπιστευτικές εκθέσεις των διευθυντών. Σ΄αυτές υπήρχε η κρίση του διευθυντή για 
κάθε ένα εκπαιδευτικό, που συχνά αποτελούσε την αιτιολογία για την µη ανανέωση 
του συµβολαίου του. Ο γενικός διευθυντής των Σχολείων άρχισε να υποβάλλει 
εµπιστευτική έκθεση για την ικανότητα του διδάσκοντος προσωπικού από το 1921.761 
Εκτοτε, οι εκθέσεις του γενικού διευθυντή και των επιµέρους διευθυντών 
αναγινώσκονταν στην Εφορεία και λαµβάνονταν οι δέουσες επ΄αυτών αποφάσεις.762 
Ενδεικτικά, αναφέρεται η µη ανανέωση-για διάφορους λόγους- των συµβολαίων των 
καθηγητών: Σταθάκου (πληµµελής άσκηση καθηκόντων και µη τακτική 
προσέλευση), Κοτρονάρου (εριστικός), Παπαναούµ (εξέπεσε της υπόληψης των 
µαθητών, δήλωσε παλαιότερη ηµεροµηνία λήψης του ∆ιδακτορικού από την 
πραγµατική) και Louis Kohlel (δεν επιβαλλόταν στην τάξη).763 Η απόφαση ελήφθη 
στηριζόµενη σε έκθεση του γυµνασιάρχη. Πολλές φορές η Εφορεία προχωρούσε σε 

                                                      
758 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.2/2/1933.  
759 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.10/5/1943.  
760 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.3/16/12/1907.  
761 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.12/1/4/1921.  
762 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.12/6/1933. Βλ. –ενδεικτικά- "Εκθεση του γυµνασιάρχου 
Ιω.Πιζάνη" της 24ης/5/1921, µε κρίσεις επί του προσωπικού του Αβερωφείου, ΕΕΛΙΑ-
ΑΕΚΑ, εισαχθέντα έγγραφα, τ.26 (1921), επίσης, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 259, 1936/38, 
1938/39, "Εκθέσεις διευθυντών περί του διδάσκοντος προσωπικού", όπου ανεξάρτητα από την 
χρονολογική ένδειξη του φακέλλου, περιλαµβάνονται οι σχετικές εκθέσεις των διευθυντών 
του Αβερωφείου (αρρένων και θηλέων) από το 1938 ως το 1949.  
763 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.21/4/7/1921. Επίσης, καταγγελίες συµβολαίων των 
εκπαιδευτικών έχουµε στο ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 83, 1930/1935, "Απόλυσις καθηγητών και 
διδασκάλων", και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 900, 1954, "Καταγγελία συµβολαίων 
εκπαιδευτικών".  
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απολύσεις εκπαιδευτικών λόγω σύµπτυξης των τµηµάτων.764 Υπήρξε, ακόµη, 
απόλυση (απαλλαγή από τα καθήκοντα) καθηγητού Φιλολογίας λόγω απειθαρχίας.765 

Μεταπολεµικά και το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος ενδιαφερόταν για 
αυτές τις εκθέσεις, αντλώντας τις εµπιστευτικές πληροφορίες που έπρεπε να 
υποβάλλουν οι διευθυντές για τους εκπαιδευτικούς, όπως διδασκαλία, προσόντα, 
συµπεριφορά και δράση.766 
 Η πλέον δύσκολη περίπτωση αποµάκρυνσης καθηγητή από το Αβερώφειο 
ήταν το καθηγητή των Φυσικών Ι. Καλλίρη, που απολύθηκε το 1938. Οι λόγοι που 
δεν ανανεώθηκε το συµβόλαιό του ήταν η ανικανότητά του να επιβληθεί των 
µαθητών στην τάξη και η δυσκολονόητη διδασκαλία του µαθήµατος. Το εκπληκτικό 
τη υπόθεσης ήταν µια κίνηση των µαθητών υπέρ αυτού. Ειδικότερα, οµάδα µαθητών 
επισκέφθηκε τον προϊστάµενο της Εφορείας Ν. Ρούσο και ζήτησε την επανεξέταση 
της απόφασης για την απόλυση του Καλλίρη, αφού αυτοί ήταν οι υπεύθυνοι για την 
αταξία στην τάξη και την συνεπακόλουθη µη επιβολή του καθηγητή στην τάξη. Ο 
Ρούσος ζήτησε να του δοθεί µια ακόµη ευκαιρία για ένα έτος και η Εφορεία 
παρέπεµψε το θέµα στην Επιτροπή της Κοινότητας.767  

Η Εφορεία τελικά φαίνεται πως επέµεινε στην απόφασή της για την απόλυσή 
του, έτσι, τον Αύγουστο του ιδίου έτους ο Καλλίρης προχώρησε σε µια ενέργεια 
µοναδική στο είδος της, για καθηγητή κοινοτικού σχολείου. Εξέδωσε βιβλίο, όπου 
περιεχόταν η απόλογία και γενικά η άποψή του για την υπόθεσή του.768 Είναι γεγονός 
πως τα επίσηµα κείµενα της ΕΚΑ (πρακτικά της Εφορείας και της Επιτροπής της 
Κοινότητας) δεν αναφέρουν πολλά στοιχεία για την υπόθεση, εκτός από την επίσηµη 
απόφαση, αφήνοντας πολλά κενά και ερωτήµατα. Το βιβλίο του Καλλίρη αναφέρεται 
σε πολλά γεγονότα, ιδωµένα, ασφαλώς, από την δική του πλευρά, ωστόσο λύνουν 
αρκετές απορίες.  

Ο Καλλίρης αναφερόταν στις, αρχικά, δύο κατηγορίες που του στοίχισαν την 
θέση στο Αβερώφειο και τις αναιρεί, παραθέτοντας πληθώρα στοιχείων και 
περιστατικών. Μ΄αυτά αποδείκνυε ότι ο µοναδικός υπεύθυνος για την γενικευµένη, 
κατ΄αυτόν, αταξία που επικρατούσε στο Αβερώφειο ήταν ο γυµνασιάρχης 
Κωνσταντίνος Φτυαράς, που κάλυπτε τους ταραξίες, γόνους γνωστών οικογενειών 
της Αλεξάνδρειας, που δεν κατονοµάζονται στο βιβλίο.769 Ακόµη, στο θέµα της 
διδασκαλίας ανέφερε ότι εθεωρείτο από τους συναδέλφους του ως ικανός διδάσκαλος 
και η κατηγορία που του προσήπταν οφειλόταν στην προκατάληψη του Φτυαρά 

                                                      
764 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.28/6/1948. Απολύσεις 4 Φιλολόγων και 1 Μαθηµατικού από 
την σύµπτυξη των τµηµάτων.  
765 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.13/26/12/1919.  
766 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.3/3/1952. Επίσης, "Εκθεση µε χαρακτηρισµό των 
φιλολόγων" του γυµνασιάρχου Μ.Χαβιαρά, προς τον έφορο Ν.Βαλεντή (21/7/1954), 
σύµφωνα µε την εντολή του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδος, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
Εµπιστευτικό Πρωτόκολλο, (1953 κ.εξ.). ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 998, 1956/1958, 
"Πληροφορίαι επί του εκπαιδευτικού προσωπικού ζητηθείσαι υπό του γενικού προξενείου της 
Ελλάδος", όπου αναφέρονται οι τίτλοι σπουδών, η υπηρεσιακή τους κατάσταση και οι 
διευθύνσεις τους στην Αλεξάνδρεια. Επίσης, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 853, 1953, 
"Πληροφορίαι επί των εκπαιδευτικών µας ζητηθείσαι δια το Μετοχικόν Ταµείον", όπου 
αναφέρονται η ηλικία, ο βαθµός, τα έτη υπηρεσίας, η οικογενειακή κατάσταση και ο αριθµός 
των τέκνων.  
767 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.30/5/1938.  
768 Ι.Κ.Καλλίρη, Σώσατε το Αβερώφειον Γυµνάσιον-(Η απολογία µου), Αλεξάνδρεια 1938, 
σσ.47.  
769 Ο.π., σσ.9-23, όπου η αναίρεση της πρώτης κατηγορίας.  
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εναντίον του.770 Γενικά για την όλη κατάσταση του σχολείου κατηγορούσε τον 
γυµνασιάρχη, που είχε µετατρέψει το Αβερώφειο σε «σφαγείο των συναδέλφων 
του».771  

Στις δύο κατηγορίες η διεύθυνση του γυµνασίου προσέθεσε και την τρίτη 
κατηγορία της βαθµολόγησης όλων των γραπτών των θερινών εξετάσεων µε άριστα, 
ώστε να φανεί αρεστός στους µαθητές. Η τρίτη κατηγορία εκτοξεύθηκε µετά την 
εκδήλωση της αντίδρασης των µαθητών υπέρ του Καλλίρη, στις 30 Μαϊου και την 
πρόταση του Ρούσου για µια ακόµα ευκαιρία υπέρ του καθηγητή, και στοίχισε 
οριστικά την θέση του στο σχολείο. Κατά τον Καλλίρη επρόκειτο για µερικά γραπτά 
των χειµερινών εξετάσεων, δίκαια βαθµολογηµένα, που παρουσιάστηκαν ως 
ενδεικτικά του συνόλου των γραπτών των θερινών εξετάσεων, πάλι µε προτροπή του 
γυµνασιάρχη.772  

Το βιβλίο προκάλεσε µεγάλες αντιδράσεις στην ΕΚΑ, που απέρριψε το 
περιεχόµενό του και τις θέσεις που υποστήριζε και επέµενε στο δίκαιο της απόλυσής 
του.773 Αντιδράσεις, όµως, σηµειώθηκαν και στην παροικία, µε αποτέλεσµα ο 
Ευστράτιος Ζερµπίνης να ζητήσει από την Εφορεία να εξετάσει τις καταγγελίες του 
Καλλίρη. Η Εφορεία αρνήθηκε κατηγορηµατικά, αµυνόµενη των αποφάσεών της.774 
Γεγονός είναι ότι το βιβλίο δεν προκάλεσε την αλλαγή της απόφασης της Εφορείας 
και ο Καλλίρης δεν επέστρεψε στο Αβερώφειο. Βεβαίως, το θέµα συνέχισε να 
απασχολεί την παροικία, αφού ο Καλλίρης απέστειλε το βιβλίο του στους γονείς των 
µαθητών, που άρχισαν να ανησυχούν για την πορεία του Γυµνασίου επί των ηµερών 
του Φτυαρά.775  

Πάντως, πέρα από αυτή την θλιβερή ιστορία και σε άλλες περιπτώσεις 
καθηγητών υπήρξαν αντιδράσεις από τους θιγόµενους, που πολλές φορές 
προσπαθούσαν µε δικαστικούς αγώνες να δικαιωθούν. Αυτές οι ενέργειες δεν είχαν 
πάντα ευτυχή κατάληξη για τους καθηγητές. 776  

Ακόµη, η ίδια η Κοινότητα απηύθυνε συµβουλές και συστάσεις για την 
καλύτερη απόδοση του έργου των εκπαιδευτικών, µέσω του γυµνασιάρχου του 
Αβερωφείου. Η Κοινότητα επιθυµούσε την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών 
µεταξύ τους και µε την διεύθυνση, τον σεβασµό και την εφαρµογή των αποφάσεων 
από τα εντεταλµένα κοινοτικά όργανα (Εφορεία και Επιτροπή). Αυτές οι υποδείξεις 
είχαν στόχο την βελτίωση του παρεχόµενου έργου και αποσκοπούσαν στον 
περιορισµό των κρουσµάτων παραβίασεις των κοινοτικών οδηγιών και του 
Κανονισµού.777   

Όπως είναι γνωστό η υπό εξέταση περίοδος (τελευταίο τέταρτο 19ου αιώνα 
έως το 1960) βρυθεί σηµαντικών γεγονότων της ελληνικής και της παγκόσµιας 
ιστορίας, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται, δυστυχώς, δύο παγκόσµιοι πόλεµοι, 
δύο βαλκανικοί και µια µεγάλη συµφορά για τους Ελληνες, η Μικρασιατική 

                                                      
770 Ο.π., σσ.25-26.  
771 Ο.π., σ.7.  
772 Ο.π., σσ.27-37.    
773 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.8/9/1938.  
774 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.19/9/1938.  
775 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.8/11/1938.  
776 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.30/10/1931. 9 απολυθέντες καθηγητές ξεκίνησαν δικαστικό 
αγώνα κατά της ΕΚΑ, ζητώντας αποζηµείωση συνολικού ύψους 4910 λίρων Αιγ. 
Απορρίφθηκαν οι δύο αγωγές ξένων απολυµένων καθηγητών και έγινε δεκτή η µία. έφεση 
της ΕΚΑ, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.20/4/1932. 
777 Επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ Μ.Σαλβάγου προς τον γυµνασιάρχη Κ.Φτυαρά 
(22/6/1937), αριθµ.436/1412, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.75 (προέδρου 1937).  
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καταστροφή. Οι συνέπειες από τις περιπέτειες της ιστορίας γίνονταν αισθητές στην 
Αλεξάνδρεια και επιρρέαζαν και το Αβερώφειο. Η πλεόν σηµαντική επίπτωση στην 
λειτουργία του ήταν η επιστράτευση των καθηγητών του, Ελλήνων και ξένων. Η 
Εφορεία των σχολείων, αναγνωρίζοντας την υποχρέωση αυτών των υπαλλήλων της 
να υπηρετήσουν στον στρατό, αγωνιζόµενοι για τα δίκαια της Ελλάδας, χορηγούσε 
άδειες επιστράτευσης, προκαταβολικά τρείς µισθούς και δεν απέλυε τους 
επιστατευµένους,778 αλλά τούς αναπλήρωνε, µε το δικαίωµα να εργαστούν εκ νέου 
στα σχολεία, µετά την λήξη της επιστράτευσης. Αυτό συνέβη στην περίπτωση του 
καθηγητή Κ.Μπασσά που πολέµησε στους Βαλκανικούς πολέµους.779 Μάλιστα, ο 
ίδιος παρέµεινε επιστρατευµένος και κατά την διάρκεια της εκστρατείας στην Μικρά 
Ασία και ο µισθός του πληρωνόταν κανονικά, αφού αφαιρούνταν το 1/3 του µισθού 
του αξιωµατικού.780  

Το ίδιο καθεστώς ίσχυσε και για τους ξένους καθηγητές, αφού δεν 
υπηρετούσαν σε εχθρικούς στρατούς, αλλά σε συµµαχικούς (Αντάντ). Ετσι, όταν ο 
γάλλος καθηγητής της Στενογραφίας εκλήθη να υπηρετήσει στον στρατό, η Εφορεία 
του έδωσε τους µισθούς µέχρι τέλους του σχολικού έτους και δεν προσέλαβε 
αντικαταστάτη του.781 

Παρόµοια παρέµεινε η φιλοσοφία της ΕΚΑ και στον Β΄ παγκόσµιο πόλεµο. 
Απόφασή της για τους επιστρατευθέντες υπαλλήλους της προέβλεπε χορήγηση άδειας 
απουσίας έως την λήξη της επιστράτευσης, χωρίς απώλεια των θέσεων εργασίας στα 
κοινοτικά σχολεία. Η αναπλήρωσή τους γινόταν µε κοινοτική δαπάνη. Χορηγούνταν 
προκαταβολικά τριών µηνών µισθοί και µετά την τριµηνία χορηγείτο ο µισθός 
µειωµένος, ανάλογα µε το ύψος του µισθού που λάµβαναν από το Ταµείο του 
στρατού.782 Η πολιτική της ΕΚΑ ως προς τους επιστρατευµένους δεν συνάντησε 
αντιδράσεις, τουλάχιστον γνωστές.   

Όµως, κατά την διάρκεια του Β΄ παγκόσµιου πολέµου η ΕΚΑ αντιµετώπισε 
πρόβληµα αναπλήρωσης των επιστρατευµένων. Για να συνεχιστεί η λειτουργία του 
Αβερωφείου απευθύνθηκε στο τµήµα των ελληνικών ενόπλων δυνάµεων, που 
βρισκόταν στην Αίγυπτο, ζητώντας αναπληρωτές από τους στρατευµένους 
πτυχιούχους. Τον Οκτώβριο του 1943, η ΕΚΑ θέλησε να αναπληρώσει τον καθηγητή 
των Αγγλικών, που της έλλειπε και όταν πληροφορήθηκε ότι ο ναύτης-δίοπος 
σηµατωρός Γεώργιος Σακελλαρίδης ήταν καθηγητής των Αγγλικών προπολεµικά, 
απευθύνθηκε στον αρχηγό του στόλου, υποναύαρχο Κ.Αλεξανδρή, ζητώντας την 
διάθεση του ναύτη στο Αβερώφειο.783 Ο αρχηγός του στόλου αρνήθηκε να διαθέσει 
τον ναύτη στο σχολείο, επειδή ήταν εκπαιδευτής των σηµατωρών και ήταν 
απαραίτητος στο πολεµικό ναυτικό.784 

Το επόµενο έτος η ΕΚΑ χρειαζόταν καθηγητή των Φυσικών για το 
Αβερώφειο και απευθύνθηκε στον Υπουργό Παιδείας, ζητώντας αναπλήρωση από 
τους στρατευµένους.785 Πληροφορηθείσα δε, ότι στο στρατόπεδο ∆ωδεκανησίων 

                                                      
778 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.23/5/1/1913.  
779 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.12/25/10/1912.  
780 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.24/7/10/1921.  
781 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.27/10/5/1915.  
782 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.28/2/1941.  
783 Επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ (19/10/1943), ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, εισαχθέντα έγγραφα, 
αριθµ.1347/576, τ.83 (1943/1944).  
784 Επιστολή του αρχηγού του στόλου, υποναυάρχου Κ.Αλεξανδρή (αριθµ. 053/10237, 
26/10/1943), ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, εισαχθέντα έγγραφα, τ.83 (1943/1944).  
785 Επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ στον Υπουργό Παιδείας Χρήστο Σγουρίτσα 
(4/10/1944), ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.111 (προέδρου 1944/1945).  
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προσφύγων, στο Νουσεϊράτ της Γάζας, βρισκόταν ο φυσικός ∆ρύς Νικόλαος, ζήτησε 
την αποστολή του στην Αλεξάνδρεια. Σε περίπτωση άρνησης, ζητούσε να σταλεί ο 
φυσικός Ιωάννης Σπέης, που υπηρετούσε στο Φρουραρχείο της Βηρυττού.786 ∆εν 
γνωρίζουµε την κατάληξη αυτών των προσπαθειών. 
 Μεγάλη αναταραχή στην οµογένεια προκάλεσε ο Εθνικός διχασµός το 1917, 
που βιώθηκε στην Αλεξάνδρεια µε ιδιαίτερη ένταση.787 Ο διχασµός άγγιξε και το 
Αβερώφειο γυµνάσιο, όταν αποφασίστηκε από την Κοινοτική Επιτροπή η απόλυση 
όσων καθηγητών δεν είχαν προσχωρήσει στην βενιζελική Κυβέρνηση της 
Θεσσαλονίκης. Επειδή τα µαθήµατα είχαν λήξει δεν θα υπήρχε συνέπεια στην 
λειτουργία των σχολείων. Η ΕΚΑ, µάλιστα, ερευνούσε την διάδοση, ότι οµάδα 
µαθητών του γυµνασίου έστειλε αντιπροσωπεία στην ∆οξολογία που οργάνωσε το 
Βασιλικό Προξενείο της Ελλάδας.788 Ως µη βενιζελικοί απολύθηκαν οι καθηγητές 
Κωνσταντίνος Μπασσάς, Σ. Σπηλιωτόπουλος, Π. Ρώττας και Ιωάννης Πιζάνης, 
υποδιευθυντής. Υπό σκέψη ήταν η ΕΚΑ για τον Ανδρέα Πετρόχειλο των Αραβικών, 
τον Στ. Οθωνα, που ήταν Οθωµανός υπήκοος και είχε συγγενείς και εµπορικά 
συµφέροντα στην Μικρά Ασία και τον ∆ιονύσιο Κανελλάτο της Στενογραφίας, που 
ήταν ανήλικος.789 
 Η όλη κατάσταση δηµιούργησε αναστάτωση στην παροικία και πρόβληµα στο 
γυµνάσιο, λόγω των δηµιουργηµένων κενών, που η ΕΚΑ όφειλε να καλύψει πριν την 
έναρξη του νέου σχολικού έτους. Αυτό, όµως, ήταν µάλλον δύσκολο, αφού η Ελλάδα 
βρισκόταν σε αναταραχή και δεν ήταν εύκολη η επικοινωνία. Περί τα τέλη Ιουλίου, 
οι φωνές της λογικής και η επικράτηση του κινήµατος της Εθνικής Αµυνας στην 
Ελλάδα, άρχισαν να επιρρεάζουν την ΕΚΑ, στην κατεύθυνση της αποκατάστασης 
των απολυµένων. Αρχικά, η Επιτροπή επέµεινε στην µη επαναπρόσληψη των µη 
βενιζελικών καθηγητών, παρά την αποκατάσταση της Εθνικής Ενότητας, αφού δεν 
άλλαζαν απόψεις.790 Τελικά, στις αρχές Αυγούστου οι απολυθέντες 
επαναπροσλήφθηκαν, παρά την περί του αντιθέτου άποψη της ΕΚΑ και του 
συνδέσµου των «Φιλελευθέρων», που επέµεναν ότι οι βασιλόφρονες δεν 
µετανοούσαν, παρά τις περί του αντιθέτου διακηρύξεις τους, «δεν είχον εθνικά 
φρονήµατα, ήσαν θαυµασταί των προδοτών και λάτρεις της δουλείας». Όµως, ο 
διπλωµατικός πράκτωρ Αντώνιος Σακτούρης ζητούσε την επαναπρόσληψή τους, 
αφού δήλωναν µετάνοια και µε την ελπίδα διαφορετικής συµπεριφοράς στην νέα 
περίοδο υπηρεσίας στα κοινοτικά σχολεία. Η ΕΚΑ απεδέχθη το σκεπτικό του 
Σακτούρη και τους αποκατέστησε, καλύπτοντας τα δηµιουργηµένα κενά.791 

Παρόµοιας φύσεως ήταν και η κατάσταση που δηµιουργήθηκε από τα τέλη 
της δεκαετίας του ΄30 µε το θέµα της συµµετοχής των καθηγητών σε διάφορες 

                                                      
786 Επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ προς τον υπουργό, Παιδείας Χρ.Σγουρίτσα 
(10/10/1944), ό.π.  
787 Φιλίππου Στεφ.  ∆ραγούµη, Ηµερολόγιο-Αλεξάνδρεια 1916, εκδόσεις ∆ωδώνη, 1984, 
σσ.23-167. Αντωνίου Α. Σακτούρη, Αναµνήσεις εκ του διπλωµατικού µου σταδίου (1897-
1933), Κάϊρο 1951, σσ.123-134. Ηταν γνωστός ο φανατισµός που υπήρχε στην ΕΚΑ, ώστε 
τον Ιούνιο του 1917, ο φιλόλογος Εµµανουήλ Μανούσος, που επιθυµούσε διορισµό στο 
Αβερώφειο, συστήθηκε στην ΕΚΑ ως "Ελλην υπήκοος Βενιζελικός", θεωρώντας ότι η 
ένταξή του στο βενιζελικό στρατόπεδο ήταν ένα ακόµη προσόν και απαραίτητη απόδειξη 
νοµιµοφροσύνης, βλ. επιστολή, 10/6/1917, αριθµ.131/144, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, εισαχθέντα 
έγγραφα, τ.17 (1916/1917).  
788 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.22/4/6/1917.  
789 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.26/8/6/1917.  
790 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.18/31/7/1917.  
791 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.25/10/8/1917.  
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οργανώσεις πολιτικού ή κοινωνικού χαρακτήρα (προφανώς αριστερές). 
Χαρακτηριστικό ήταν το ζήτηµα που προέκυψε µε την ανάµιξη του Πετρώνδα σε 
αριστερές οργανώσεις, κατόπιν εφόδου Αιγυπτίων, Αγγλών και Ελλήνων 
αξιωµατικών στο Γυµνάσιο. Μετά από µια θυελλώδη συνεδρίαση της Εφορείας και 
κατόπιν ψηφοφορίας, αποφασίστηκε να απαγορευτεί στο µέλλον κάθε ανάµειξη των 
εκπαιδευτικών σε πολιτικές οργανώσεις, µε 8 ψήφους υπέρ έναντι 3 κατά.792 

Το θέµα της συµµετοχής των καθηγητών σε παρόµοιες οργανώσεις συνέχισε 
να απασχολεί την ΕΚΑ και µεταπολεµικά (περίοδος του εµφυλίου πολέµου), ειδικά 
µετά την απόπειρα εκµετάλλευσης του γεγονότος από ιδιωτικά σχολεία, στην 
προσπάθεια µείωσης του κύρους του κοινοτικού Αβερωφείου γυµνασίου. Σ΄αυτήν 
την περίπτωση είχε πρωτοστατήσει ο πρώην γυµνασιάρχης και καθηγητής του 
Αβερωφείου Γεώργιος Γλύπτης, που µετά την αποχώρησή του από το Αβερώφειο 
ανέλαβε την διεύθυνση του πατριαρχικού γυµνασίου "Πυθαγόρας". Ο Γλύπτης 
διέδιδε ότι οι εκπαιδευτικοί των κοινοτικών σχολείων ήταν αναρχικών φρονηµάτων 
και τις απόψεις του αναπαρήγαγαν οι παροικιακές εφηµερίδες. Μπροστά στην 
εξέλιξη η Εφορεία793 απεδοκίµασε τις διαδόσεις και ζήτησε για άλλη µια φορά από 
τους εκπαιδευτικούς της να µην τροφοδοτούν παρόµοιες διαδόσεις, αρνούµενοι την 
ένταξη σε πολιτικές οργανώσεις, προσέχοντας τις συζητήσεις τους µε τρίτους και 
µεριµνώντας για την βελτίωση του εκπαιδευτικού τους έργου και µόνο. Οι 
εκπαιδευτικοί έπρεπε να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, αποτελώντας 
παράδειγµα προς µίµηση για τους ελληνόπαιδες. Σ΄αυτήν την προσπάθεια 
συνυπεύθυνοι ήταν και οι διευθυντές των σχολείων.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και µια άλλη πτυχή των σχέσεων εκπαιδευτικών-
ΕΚΑ. Αφορούσε το δικαίωµα των καθηγητών να αρθρογραφούν σε διάφορα έντυπα. 
Το πρόβληµα προέκυψε το 1918, όταν ο καθηγητής Μανταδάκης δηµοσίευσε άρθρο 
στην εφηµερίδα «Νέα» της 18/1 Ιουλίου µε θέµα σχετικό µε τις εξετάσεις του 
Αβερωφείου, χωρίς να λάβει την απαιτούµενη άδεια. Η κίνησή του προκάλεσε την 
αντίδραση της Εφορείας, που ζήτησε οι εκπαιδευτικοί να παίρνουν πρώτα άδεια και 
µετά να δηµοσιεύουν τις συνεργασίες τους.794 

Μεταπολεµικά ετέθησαν εκ νέου όροι για την δηµοσιογραφία των 
εκπαιδευτικών της ΕΚΑ. Οι εκπαιδευτικοί µπορούσαν να αρθρογραφούν και να 
εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους, υπό την προϋπόθεση να µην θίγουν αποφάσεις 
της Εφορείας και της Επιτροπής της Κοινότητας, για την αποφυγή δηµιουργίας 
λανθασµένων εντυπώσεων από την κοινή γνώµη.795 Ετσι, και οι δύο πλευρές µείωναν 
τον κίνδυνο αντιπαράθεσης για εσωτερικά θέµατα της Κοινότητας σε δηµόσιο χώρο.  

Οι εκπαιδευτικοί αποχωρούσαν από την ενεργό υπηρεσία796 όταν 
συµπλήρωναν το όριο ηλικίας που ίσχυε στην Ελλάδα.797 Το όριο ηλικίας 

                                                      
792 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.24/4/1944.  
793 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.22/10/1946.  
794 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.2/15/8/1918. Ο Μανταδάκης απασχόλησε την ΕΚΑ και το 
1920, όταν υπέβαλε στην Εφορεία των σχολείων ένα µακροσκελές υπόµνηµα, περί της 
λειτουργίας των σχολείων, µε αρκετές προσωπικές επιθέσεις εναντίον των διευθυντών και 
των συναδέλφων του, βλ. επιστολή-υπόµνηµα των Εφόρων στο παραπάνω έγγραφο, 
15/7/1920, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, εισαχθέντα έγγραφα, τ.23 (1920).  
795 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.28/2/1951.  
796 Για το ακανθώδες θέµα της απονοµής σύνταξης (όπως και της µισθοδοσίας) γίνεται 
εκτενής λόγος στο κεφάλαιο των οικονοµικών του σχολείου.  
797 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.14/6/1929.  
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καθορίστηκε στο 65ο έτος και ίσχυσε από το σχολικό έτος 1930-1931. Για το όριο 
των διευθυντών αποφάσιζε η Κοινοτική Επιτροπή.798  

Η ΕΚΑ ενίσχυε οικονοµικά τις οικογένειες αποβιωσάντων καθηγητών, όταν 
υπήρχε ανάγκη. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση του θανάτου του καθηγητού των 
Γαλλικών F.Rettore και οικονοµική ενίσχυση της οικογένειάς του ύψους 100 λιρών 
Αιγ.,799 και της ενίσχυσης µε 100 λίρες Αιγ. της οικογένειας του αποβιώσαντος 
µαθηµατικού Χατζηστεφάνου, που υπηρέτησε στα σχολεία επί 25 έτη.800 Η πρόνοια 
που επεδείκνυε η ΕΚΑ ασφαλώς και ανακούφιζε προσωρινά τις οικογένειες των 
καθηγητών.  

Από τα στοιχεία που υπάρχουν εξάγεται εύκολα το συµπέρασµα ότι η 
αποστολή του εκπαιδευτικού στην Αλεξάνδρεια ήταν δύσκολη. Ο καθηγητής 
αναλάµβανε να µορφώσει και να διαπαιδαγωγήσει, µε την βοήθεια και της 
οικογένειας, το µέλλον της παροικίας, την νεότητα. Οι νέοι και οι νέες των 
Αβερωφείων, που περνούσαν το στάδιο της εφηβικής ηλικίας, έπρεπε να λάβουν τα 
απαραίτητα εφόδια είτε για να συνεχίσουν ανώτερες σπουδές, είτε για να ριχθούν 
στην καθηµερινή βιοπάλη.  

Το βάρος της ευθύνης των καθηγητών ήταν µεγάλο και πολλές φορές δεν 
υπήρχε η ανάλογη κατανόηση, αλλά ούτε και η κατάλληλη αµοιβή. Η ΕΚΑ 
προσπαθούσε να ενισχύσει το εκπαιδευτικό της προσωπικό, αλλά η εποχή και οι 
περιστάσεις δεν επέτρεπαν την -και ως επιπλέον κίνητρο- κατάλληλη αµοιβή τους, 
ούτε υπήρχε πάντοτε κατανόηση στα προβλήµατα τους. Ασφαλώς, η γνώµη των 
καθηγητών είχε σηµασία για την ΕΚΑ και αυτό φάνηκε σε πολλές περιπτώσεις,801 
όπως υπήρχε και η αναγνώριση του έργου τους.802 

Κατά την διάρκεια των υπό εξέταση ετών διακρίθηκαν πολλοί και σηµαντικοί 
εκπαιδευτικοί. Κάποιοι από αυτούς ξεκίνησαν την λαµπρή τους σταδιοδροµία στην 
Αλεξάνδρεια και τήν συνέχισαν στην Ελλάδα. Κάποιοι άλλοι παρέµειναν καθόλη την 
διάρκεια της σταδιοδροµίας τους στα ελληνικά σχολεία της Αλεξάνδρειας και ειδικά 
στο Αβερώφειο γυµνάσιο, αγωνιζόµενοι για την πρόοδο και ανάπτυξή του.  

Αυτός που διακρίθηκε, ίσως περισσότερο όλων, ήταν ο Παλαιολόγος 
Γεωργίου. Γεννήθηκε στην  Μαρώνεια της σηµερινής ∆υτικής Θράκης στις 24 
Οκτωβρίου 1857. Το 1866 η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στο Κάϊρο. 
Παρακολούθησε τα εγκύκλια µαθήµατα στην Αµπέτειο σχολή. Ενεγράφη στην 
Φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών και καθόλη την διάρκεια των 
σπουδών του έτυχε της αµέριστης συµπαράστασης και οικονοµικής ενίσχυσης από 
τον ευεργέτη Γεώργιο Αβέρωφ. Ελαβε το πτυχίο της Φιλολογίας και το 1882 
ανεκηρύχθη διδάκτωρ µε θέµα για το αρχαίο σατυρικό δράµα και τον "Κύκλωπα" του 
Ευριπίδη. Ακολούθως µετέβη στην Γερµανία και επί δύο έτη σπούδασε στο 
πανεπιστήµιο της Γοτίγγης, Συνέχισε τις σπουδές του στην Ευρώπη, 
παρακολουθώντας µαθήµατα σχετικά µε την επιστήµη του στο Βερολίνο (6 µήνες) 
και στο πανεπιστήµιο του Μαρβούργου της Εσσης (6 µήνες). Στην συνέχεια 
εργάστηκε για 6 µήνες στην Μαρκιανή Βιβλιοθήκη της Βενετίας και για άλλους 6 
                                                      
798 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.22/5/1930.  
799 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.30/12/1/1920.  
800 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.28/2/1941.  
801 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.22/4/11/1915, η Εφορεία απεδέχθη πρόταση των καθηγητών 
Μανταδάκη και Γλύπτη για ίδρυση µιας τάξεως για τις απόφοιτες του Παρθεναγωγείου που 
θα τις παρέχει ανώτερη µόρφωση.  
802 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.Κ΄, 13/7/1884 και συνεδρ.11/6/1935, όπου εκφράζονται 
ευχαριστίες στους εκπαιδευτικούς για την προσφορά τους. Ακόµη, "Αναφορά της Εξεταστικής 
Επιτροπής έτους 1900", 3/16/7/1900, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, εισαχθέντα έγγραφα, τ.6 (1897/1900).  
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µήνες στην Αµβροσιανή Βιβλιοθήκη του Μιλάνου, όπου παρέβαλε την έκδοση 
Ντιντώ µε άλλους κώδικες. Το 1887 επέστρεψε στην Αθήνα, αλλά γρήγορα 
διορίστηκε καθηγητής στην Ευαγγελική σχολή και στο Οµήρειο Παρθεναγωγείο της 
Σµύρνης.803  

Το 1889 εκλήθη στην Αλεξάνδρεια. Συγκεκριµένα η Επιτροπή της 
Κοινότητας αποφάσισε να ερωτηθεί αν δεχόταν διορισµό στα σχολεία ο Παλαιολόγος 
Γεωργίου και, σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, θα προσκαλούνταν στην 
Αλεξάνδρεια.804 Η επίσηµη πρόταση περιελάµβανε διορισµό από 1ης Οκτωβρίου 
1889, µε µηνιαίο µισθό 22 λίρες Αγγλίας. Ο Γεωργίου θα αναλάµβανε και διευθυντής 
στην Τοσιτσαία για ένα έτος, εκ περιτροπής µε τους καθηγητές ∆.Βενετοκλή και 
Στυλιανό Παπαδάκη. Για το 1889 διευθυντής ανέλαβε ο Βενετοκλής.805 Ο 
Παλαιολόγος Γεωργίου απεδέχθη την θέση στην Σχολή και αποφασίστηκε να 
αναλάβει εκ περιτροπής την διεύθυνση της σχολής µε τον Βενετοκλή, αφού ο νόµος 
δεν επέτρεπε σε φυσικοµαθηµατικούς (όπως ο Στυλ. Παπαδάκης) να αναλάβουν 
καθήκοντα ∆ιευθυντών Γυµνασίου.806  

Ετσι, ξεκίνησε η µακροχρόνια και ευδόκιµη σταδιοδροµία του θρακιώτη 
φιλόλογου στο Αβερώφειο γυµνάσιο. Η προσφορά του ήταν µεγάλη, άµα τη 
προσλήψει του: Ο Γεωργίου αποτέλεσε τον τρίτο καθηγητή-διδάκτορα του 
Αβερωφείου, µε αποτέλεσµα να πληρωθεί και ο τελευταίος όρος του νόµου για την 
αναγνώριση του γυµνασίου ως ισότιµου µε τα εν Ελλάδι. Η αναγνώριση έγινε το 
1890.807 Ανέλαβε δε την διδασκαλία των Ελληνικών, των Λατινικών και της Ιστορίας 
σε διαφορετικές τάξεις του γυµνασίου. Το 1914 απεφασίσθη να διδάξει και τα 
Γαλλικά των τριών τελευταίων τάξεων του Γυµνασίου Αρρένων, τρείς ώρες την 
εβδοµάδα, έως ότου επιστρέψει ο καθηγητής των Γαλλικών.808  

Εως το σχολικό έτος 1904-1905 ήταν συνδιευθυντής µε τον ∆ηµήτριο 
Βενετοκλή και από το 1905 γυµνασιάρχης του Αβερωφείου. Την ίδια χρονιά 
αυξήθηκε ο µισθός του σε 30 λίρες Αγγλίας.809 Το 1920 ανέλαβε Γενικός ∆ιευθυντής 
των Σχολείων της ΕΚΑ810 και διατήρησε αυτή την θέση έως την συνταξιοδότητή του 
το 1936. Μερίµνησε για την αύξηση και πρόοδο του γυµνασίου και την ανάδειξή του 
ως ενός από τα σπουδαία σχολεία της ελληνικής αποδηµίας.   

Κατά την διάρκεια της θητείας του ανέλαβε διάφορες αποστολές, προς όφελος 
του Αβερωφείου, όπως το 1924 που απεστάλη στην Αθήνα, εκ µέρους της ΕΚΑ, για 
το θέµα των Λατινικών, την αναγνώριση της Σαλβαγείου και των Παρθεναγωγείων 
και τις συντάξεις των διδασκόντων.811 Η αποστολή του εστέφθη από επιτυχία και του 
απενεµήθη έπαινος από την ΕΚΑ και αύξηση του µισθού του σε 55 λίρες Αιγ. 
µηνιαίως.812 Το ίδιο έτος εκπροσώπησε τα ελληνικά κοινοτικά σχολεία της 
Αλεξάνδρειας στο ∆ιεθνές Γεωγραφικό Συνέδριο του Καϊρου, όπου έκανε 
ανακοίνωση για την προσφορά του αιγυπτιώτη ελληνισµού στην Αίγυπτο.813 Ακόµη, 

                                                      
803 Εφηµερίδα "Ταχυδρόµος", αριθµ.346, Παρασκευή 19/12/1941, σ.1.  
804 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.Ε΄, 24/4/1889.  
805 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.Στ΄, 29/4/1889.  
806 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.Ζ΄, 23/5/1889.  
807 Εφηµερίδα "Ταχυδρόµος", ό.π., ο νόµος όριζε να διδάσκουν σε κάθε γυµνάσιο 3 
καθηγητές µε διδακτορικό δίπλωµα.  
808 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.25/8/10/1914.  
809 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.27/10/5/1905.  
810 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.17/30/4/1920 και ΠΚΕ, συνεδρ.22/4/6/1920.  
811 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.5/11/1924.  
812 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.3/3/1925.  
813 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.20/3/1925 και συνεδρ.8/4/1925.  
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εκπροσώπησε την ΕΚΑ, µαζί µε τον επίτροπο ∆.Θεοδωράκη, στην εκπαιδευτική 
επιτροπή της εν Καϊρω Ελληνικής Πρεσβείας.814 Μερίµνησε, ωσαύτως, και για την 
εύρεση του κατάλληλου προσώπου για γυµνασιάρχη στο Αβερώφειο το 1923, µετά 
τον θάνατο του Ιωάννη Πιζάνη.815  
 Η φήµη για την ικανότητά του ήταν διαδεδοµένη σε ολόκληρη την Αίγυπτο, 
γι΄αυτό πολλές φορές ελληνικές κοινότητες του εσωτερικού και του καναλιού τον 
καλούσαν να εποπτεύσει ή να επιθεωρήσει τα κοινοτικά σχολεία τους. Ενδεικτικά 
αναφέρεται η περίπτωση των ελληνικών κοινοτήτων Σουέζ,816 Τάντας817 και Πόρτ-
Σάϊντ,818 που έτυχαν των υπηρεσιών του.  
 Όµως, ο Παλαιολόγος Γεωργίου δεν λησµόνησε ποτέ την ιδιαίτερη πατρίδα 
του, την Θράκη. Τα έτη της λαµπρής του σταδιοδροµίας συνέπεσαν µε το ευτυχές 
γεγονός της απελευθέρωσης, συν τοις άλλοις, της Θράκης (έως τις Μέτρες της 
Ανατολικής Θράκης το 1920) και την συµφορά, συν τοις άλλοις, της εδαφικής 
συρρίκνωσης της ελεύθερης Θράκης έως τον Εβρο το 1922.  
 Ηδη από το 1910 είχε αναλάβει επίσηµος εκπρόσωπος της Θρακικής 
Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος Αλεξανδρείας.819 Το 1919 τού δόθηκε εξάµηνη άδεια 
για να µεταβή στην Αµερική ως αντιπρόσωπος των εν Αιγύπτω Θρακών για να 
διακηρύξει στην Αµερικανική Κυβέρνηση, µαζί µε άλλους Θρακιώτες 
αντιπροσώπους, την επιθυµία των Θρακών να ενωθούν µε την Ελλάδα. Παράλληλα, 
θα µελετούσε τον τρόπο λειτουργίας των αµερικανικών σχολείων και θα ανακοίνωνε 
τα συµπεράσµατά του στην ΕΚΑ.820 Κατά την απουσία του κάθε σχολή διοικούνταν 
από τον οικείοι διευθυντή,821 ενώ από τον ∆εκέµβριο ανέλαβε την επίβλεψη των 
σχολείων ο επίτροπος ∆. Θεοδωράκης.822  
 Η µεγάλη τιµή για τον Γεωργίου ήρθε το 1920, όταν µε πρόταση της 
κυβέρνησης ορίστηκε Γενικός ∆ιευθυντής Παιδείας όλης της ελεύθερης Θράκης. Η 
θέση του ανακοινώθηκε µέσω του Γενικού Προξένου Αντωνίου Σακτούρη.823 Η ΕΚΑ 
δέχθηκε µε χαρά και υπερηφάνεια την είδηση και έδωσε ετήσια άδεια, ώστε να 
αναλάβει τα νέα του καθήκοντα στην Αδριανούπολη, παρόλο που στερούνταν των 
υπηρεσιών ενός σηµαντικού στελέχους της.824 Κατά την απουσία του υπέγραφε τους 
ελέγχους ο Ιωάννης Πιζάνης, που ανέλαβε προϊστάµενος του συµβουλίου των 
∆ιευθυντών, εις αντικατάσταση του Γεωργίου.825 Τον Απρίλιο του 1921 ο Γεωργίου 
υπέβαλε παραίτηση από την Θράκη και επέστρεψε στην Αλεξάνδρεια στις 
14/27/4/1921. Χωρίς να αναφέρονται οι λόγοι της παραίτησης, κατά πάσα 
πιθανότητα, αυτή οφειλόταν στη κυβερνητική αλλαγή.826 Πάντως, η ΕΚΑ τον 

                                                      
814 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.14/2/1935.  
815 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.12/11/1923.  
816 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.9/4/1926.  
817 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.10/12/1926.  
818 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.14/6/1929.  
819 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.21/4/5/1910.  
820 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.24/7/10/1919.  
821 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.7/20/10/1919.  
822 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.13/26/12/1919.  
823 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.2/15/7/1921.  
824 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.6/19/7/1920.  
825 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.3/16/8/1920.  
826 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.26/9/5/1921. 
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δέχθηκε µε χαρά, του ανέθεσε εκ νέου τα παλιά του καθήκοντα και τού αύξησε τον 
µισθό.827  
 Ο Γεωργίου συνέχισε να ασκεί τα καθήκοντά του έως το 1936. Ένα έτος 
νωρίτερα η ΕΚΑ τόν τίµησε, µε την ονοµασία της Ανωτέρας ∆ηµοτικής Σχολής ως 
«Παλαιολογείου», για τα 46 συναπτά έτη προσφοράς του στην διεύθυνση των 
σχολείων. Σύµφωνα µε το σκεπτικό της απόφασης, χάρη στις αρετές του πνεύµατός 
του και τον υπέροχο τρόπο, που ασκούσε τα καθήκοντά του, τα σχολεία έφθασαν σε 
περιφανή θέση ακµής και προόδου.828  

Το 1936 Παλαιολόγος Γεωργίου αποφασίζει να αποσυρθεί από την ενεργό 
υπηρεσία, µετά από 47 έτη υπηρεσίας και διανύοντας το 79ο έτος της ηλικίας του.829 
Η Επιτροπή εξέφρασε την λύπη της και εξέφρασε την ευχή να µην στερηθεί των 
σοφών συµβουλών του.830 Ακολούθησε η απόδοση τιµών στο γηραιό εκπαιδευτικό. Ο 
Γεωργίου ονοµάστηκε, εις ένδειξη τιµής, επίτιµος µέλος της Εφορείας των σχολείων 
και του δόθηκε µηνιαία σύνταξη ίση µε τον µισθό που λάµβανε, αφού αφαιρείτο το 
ποσό που θα λάµβανε ως σύνταξη από το ελληνικό κράτος. να τοποθετηθεί 
µαρµάρινη ανάγλυφη προτοµή, σ΄ένα από τα σχολεία της ΕΚΑ.831 Οι τιµές 
συνεχίστηκαν µε την ανάρτηση εικόνας του Παλαιολόγου Γεωργίου στην αίθουσα 
του Αβερωφείου Γυµνασίου.832  
 Τον Απρίλιο του 1940 ο Σύλλογος Αποφοίτων σε ειδική τελετή στην 
Τοσιτσαία σχολή τίµησε τον Γεωργίου µε την αποκάλυψη της προτοµής του. Η 
τελετή ήταν λαµπρή και στην πραγµατικότητα, µέσω του Γεωργίου, τιµήθηκαν τα 
ίδια τα σχολεία της ΕΚΑ.833  

Ο Παλαιολόγος Γεωργίου πέθανε στο Χελουάν του Καϊρου την Πέµπτη 18 
∆εκεµβρίου 1941. Η υγεία του ήταν κλονισµένη ήδη από το 1936.834 Κηδεύτηκε την 
εποµένη από τον Ιερό ναό του Ευαγγελισµού στην Αλεξάνδρεια και ενταφιάστηκε 
στο Α΄ κοινοτικό νεκροταφείο της ΕΚΑ στο Σάτµπυ.835 

Η Εφορεία ψήφισε υπέρ της χορήγησης ενός βοηθήµατος στην αδελφή του, 
Φεβρωνία Καλλεβρά, που τον συντρόφευσε µια ζωή και που δεν είχε άλλο στήριγµα 
εκτός από µια ασφάλεια ζωής που είχε κάνει ο Γεωργίου, έναντι 400 λιρών 
Αιγύπτου.836 Τελικά η Επιτροπή αποφάσισε αντί του µηνιαίου επιδόµατος των 10 
                                                      
827 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.10/23/11/1921. Επίσης, Ελληνική εν Αλεξανδρεία 
Κοινότης, Λογοδοσία του έτους 1921, Αλεξάνδρεια 1922, σ.ιδ΄.  
828 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, έκτακτη συνεδρ.6/7/1935. Σηµειώνεται ότι η σχολή ονοµάστηκε 
"Παλαιολόγειος" από το βαπτιστικό του όνοµα και όχι από το επίθετό του.  
829 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 254, 1936, "Αποχώρησις του κ.Παλαιολόγου Γεωργίου εκ της 
υπηρεσίας των Σχολείων".  
830 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.17/3/1936.  
831 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.26/5/1936. Επίσης, βλ. "Οµαδική εκδήλωση τιµής προς τον 
αποχωρούντα γενικόν διευθυντήν των εν Αλεξανδρεία κοινοτικών σχολών κον Παλαιολόγον 
Γεωργίου", Πάνταινος, τευχ.28 (9/7/1936), τ.ΚΗ΄ (1936), σσ.436-438, όπου και ο λόγος του 
Πατριάρχου Νικολάου Ε΄.  
832 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.30/12/1936.  
833 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 231, 1940, "Τελετή τπος τιµήν του κ.Παλαιολόγου Γεωργίου", 
εφηµερίδα "Αίγυπτος", αριθµ.111, Κυριακή, 21/4/1940, σ.1 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 
συνεδρ.22/5/1940. Επίσης, Ευθυµίου Σουλογιάννη, "Παλαιολόγος Γεωργίου 1857-1941", 
Παναιγύπτια, αριθµ.24, Νοέµβριος-∆εκέµβριος 1988, σσ.6-7.  
834 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.12/11/1936.  
835 Εφηµερίδα "Εφηµερίς", αριθµ.9160, Σάββατο, 20/12/1941. Επισης, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
ΠΚΕ, "ψήφισµα των σχολείων", µε την συµµετοχή τους στο πένθος για τον Παλαιολόγο 
Γεωργίου (δωρεά 20 λιρών Αιγ. υπέρ των πτωχών µαθητών).  
836 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/1/1942.  
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λιρών τον µήνα, που ψήφισε η οικονοµική εφορεία, να της δοθεί ένα εφάπαξ ποσό για 
το 1942, ύψους 150 λιρών, σε 12 µηνιαίες δόσεις.837 

Ακόµη, η Εφορεία δέχθηκε µε συγκίνηση την διαθήκη του εκλπιπόντος, που 
άφηνε όλα τα βιβλία του, την µοναδική του περιουσία που καταρτίστηκε από τις 
οικονοµίες του, στο Αβερώφειο γυµνάσιο. Τα βιβλία θα αποτελούσαν ιδιαίτερη 
βιβλιοθήκη, την “Παλαιολόγειο”. Η αδελφή του εξάλλου, µε επιστολή της (3/1/1942) 
στον πρόεδρο της ΕΚΑ Μ.Σαλβάγο ζήτησε τα βιβλία να τοποθετηθούν στο 
Αβερώφειο, όπου "η ψυχή του θα περιπλανάται εις τα µέρη εκείνα, εις τα οποία 
διήλθε ολόκληρον τον βίον του και αφιέρωσε την ζωήν του".838  

Ασφαλώς, υπήρξαν και άλλοι εκπαιδευτικοί, που η παρουσία τους είχε 
εξαιρετικά αποτελέσµατα στην λειτουργία του Αβερωφείου. Ενδεικτικά θα 
αναφερθούν ορισµένοι, που είτε διέπρεψαν και ως διευθυντές, είτε είναι γνωστοί 
στην Ελλάδα.  

Πρώτος γυµνασιάρχης του Αβερωφείου ανεδείχθη ο, Ρόδιος στην καταγωγή, 
∆ηµήτριος Βενετοκλής. Αντικατέστησε τον παραιτηθέντα839 Γρηγόριο Βερναρδάκη 
(1875-1878) στην διεύθυνση του γυµνασίου. Η επίσηµη απόφαση όριζε την ανάληψη 
των καθηκόντων του από 19/1 Οκτωβρίου 1878 έως της 18/30ης Σεπτεµβρίου 1879, 
µε µισθό 20 λίρες Αγγλίας µηνιαίως.840 Παρέµεινε επί 10 έτη ο µοναδικός διευθυντής 
και από το 1889 ήταν συνδιευθυντής µε τον Παλαιολόγο Γεωργίου. Το 1904 
εορτάστηκε η 25ετηρίδα διευθύνσεως των Σχολείων από τον ∆.Βενετοκλέους, µε 
επίσηµη τελετή στο κτίριο της Τοσιτσαίας σχολής στις 19/1/4/1905. Λόγους 
εκφώνησαν ο πρόεδρος της ΕΚΑ Εµµανουήλ Μπενάκης και ο έτερος των διευθυντών 
Παλαιολόγος Γεωργίου, ενώ αναρτήθηκε στα σχολεία η φωτογραφία του τιµώµενου 
προσώπου.841  
 Λίγους µήνες αργότερα ο Βενετοκλής υπέβαλε την παραίτησή του στις 
4/17/5/1905, µετά από υπηρεσία 27 ετών, λόγω της ανάγκης να παράσχει στον 
αδελφό του στήριξη και παρόλο που ένιωθε πνευµατικά και σωµατικά ακµαίος για 
την συνέχιση της διδασκαλίας. Η ΕΚΑ αποφάσισε να του χορηγήσει ισοβίως µηνιαία 
σύνταξη 10 λιρών Αγγλίας.842 Αµέσως µετά την συνταξιοδότησή του επέστρεψε στην 
πατρίδα του, όπου και διέµενε. Από εκεί ζήτησε, µε επιστολή του (14/27 Ιανουαρίου 
1914), να διακοπεί η µηνιαία του συνταξιοδότηση από την ΕΚΑ λόγω των 
οικονοµικών της θυσιών εξαιτίας του πολέµου. Η ΕΚΑ αποφάσισε να τον τιµήσει µε 
µαρµάρινη προτοµή του στο Γυµνάσιο, η οποία είναι άγνωστο αν τοποθετήθηκε.843 

Ο ∆ηµήτριος Βενετοκλής πέθανε στην Ρόδο στις 24/3/1919. Η ΕΚΑ τέλεσε 
πάνδηµο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του στον Ευαγγελισµό στις 
5/18/5/1919. Μίλησαν ο διευθυντής των σχολείων Παλαιολόγος Γεωργίου, και δύο 
από τους µαθητές του, ο Επίτροπος Κ.Παππάς και ο οφθαλµίατρος Γ.Ιακωβίδης.844 
Ακόµη, η ΕΚΑ ενετοίχισε και µια επιπλεόν αναµνηστική πλάκα, γεγονός, που 

                                                      
837 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.12/1/1942.  
838 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 387, 1941, "Θάνατος και κηδεία Παλαιολόγου Γεωργίου, πρώην 
γενικού διευθυντού των Σχολείων".  
839 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.Ε΄, 29/5/1878.  
840 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.Στ΄, 5/6/1878.  
841 Η απόφαση  στα ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.Θ΄, 14/27/11/1904 και ο εορτασµός στα 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ. 18/3/3/1905.  
842 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.ΙΓ΄, 9/22/5/1905.  
843 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.26/8/2/1914.  
844 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.28/10/6/1919. Επίσης, "Χρονικά-∆ηµήτριος Βενετοκλής", 
Πάνταινος, τευχ.27 (5/6/1919), τ.11, σ. 425.  
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ικανοποίησε τους οικείους του.845 Το 1927 τοποθετήθηκε µαρµάρινη προτοµή του, 
δωρεά της Μαρουλίτσας Βενετοκλέους.846  
 Το 1920 γυµνασιάρχης του Αβερωφείου ονοµάστηκε ο Ιωάννης Πιζάνης, 
κατηργουµένης της θέσης του Υποδιευθυντού των Σχολείων.847 Αξίζει να σηµειωθεί, 
ότι ο Πιζάνης ανήκε στους 6 µαθητές της πρώτης γυµνασιακής τάξης, που 
λειτούργησε στην Αλεξάνδρεια τον ∆εκέµβριο του 1872, επί διευθυντού 
Κωνσταντίνου Τύµπα.848 Η σταδιοδροµία του στο Αβερώφειο είχε ξεκινήσει χρόνια 
πριν, όταν ανέλαβε γραµµατέας της διεύθυνσης και στην συνέχεια υποδιευθυντής των 
σχολείων.849 Γυµνασιάρχης παρέµεινε έως το 1923, οπότε πέθανε ξαφνικά.850 Η 
Κοινότητα χορήγησε στην οικογένειά του, παρά τα διαφορετικά κανονισµένα, 
εφάπαξ το ποσό των 360 Λ.Αιγ. σε τρείς µηνιαίες δόσεις των 120 λιρών, 
αναγνωρίζουσα την προσφορά του επί 35 έτη στα ελληνικά κοινοτικά σχολεία της 
Αλεξανδρείας.851 Το 1926 εγρίθηκε έκτακτο και τελικό βοήθηµα (36,450 λίρες Αιγ.) 
στην χήρα Ιω.Πιζάνη για τους γάµους της κόρης της.852  

Τον Πιζάνη διαδέχθηκε στην διεύθυνση του Αβερωφείου ο Γεώργιος 
Γλύπτης. Το 1906 τόν βρίσκουµε καθηγητή στο γυµνάσιο.853 Το 1908 ασθένησε και 
επέστρεψε στην πατρίδα του για να αναρρώσει προ των εξετάσεων.854 Τον Οκτώβριο 
του 1923 ορίστηκε αντικαταστάτης του µακαρίτη Ιωάννη Πιζάνη, αναλαµβάνοντας 
καθήκοντα γυµνασιαρχεύοντος και µε ανάλογη προσαρµογή του µισθού του,855 για 
να αναλάβει οριστικά γυµνασιάρχης την άνοιξη του 1924.856 Συνταξιοδοτήθηκε το 
1936, σε ηλικία 67 ετών, µετά από 37 έτη υπηρεσίας.857 Η ΕΚΑ πρότεινε στην 
Πρεσβεία να τιµηθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών ο Γ.Γλύπτης, για την πολύχρονη 
υπηρεσία του στο Αβερώφειο γυµνάσιο,858 ενώ αναρτήθηκε η φωτογραφία του στην 
αίθουσα ∆ιευθύνσεως.859 

Η συνέχεια των σχέσεων Γλύπτη-ΕΚΑ δεν ήταν καλή. Ο Γλύπτης 
συνταξιοδοτήθηκε λόγω του ορίου ηλικίας και όχι κατόπιν δικής του αίτησης. Ετσι, 
συνέχισε την εκπαιδευτική του δραστηριότητα ως γυµνασιάρχη του πατριαρχικού 
γυµνασίου "Πυθαγόρας".860 Από εκείνη την θέση, όπως είδαµε, εξαπέλυσε δριµεία 
επίθεση κατά των κοινοτικών σχολείων, κατηγορώντας τους εκπαιδευτικούς τους ότι 
κακοποίησαν το εκπαιδευτικό έργο, που σώθηκε χάρη στην έγκαιρη επέµβαση του 

                                                      
845 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.24/7/10/1919.  
846 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.24/6/1927.  
847 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.22/4/6/1920.  
848 Ιωάννη Πιζάνη, «Λόγος εκφωνηθείς εν των Αβερωφείω την ηµέραν της εορτής των Τριών 
Ιεραρχών», εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, Αλεξάνδρεια 1920, σ.8. 
849 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.9/22/3/1911 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 
συνεδρ.10/23/6/1911.  
850 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.26/9/1923.  
851 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.31/3/1924.  
852 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.15/6/1926.  
853 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνερ.28/11/7/1906, οπότε αποφασίστηκε αύξηση του µισθού του 
στα 50 φράγκα, άρα πρέπει να είχε λίγα χρόνια προϋπηρεσίας στο Αβερώφειο.  
854 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.28/10/1/1908.  
855 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.4/10/1923.  
856 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.9/5/1924 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.16/5/1924.  
857 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.17/3/1936.  
858 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.12/11/1936.  
859 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.30/12/1936.  
860 Μεθοδίου Γ.Φούγια, Σύγχρονη ιστορία της Εκκλησίας Αλεξανδρείας (1934-1986), Αθήναι 
1993, σσ.270-271. 
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Πατριάρχου Χριστοφόρου.861 Ο Γλύπτης πέθανε, κατά πάσα πιθανότητα, στα τέλη 
της δεκαετίας του ́40.  

Τον Γλύπτη διαδέχθηκε ο Κωνσταντίνος Φτυαράς. Προσελήφθη στο 
Αβερώφειο το 1928 για την συµπλήρωση των απαιτουµένων ωρών διδασκαλίας των 
φιλολογικών µαθηµάτων, µετά την προσθήκη 3 νέων τµηµάτων, µε 24 ώρες 
διδασκαλίας εβδοµαδιαίως και τον κανονικό µισθό. Ηταν απόφοιτος του 
Αβερωφείου, της Φιλοσοφικής σχολής του πανεπιστηµίου Αθηνών και υπότροφος 
της Σαλβαγείου υποτροφίας.862 Το 1934 τού παραχωρήθηκε διετής άδεια άνευ 
αποδοχών στον φιλόλογο Κωνσταντίνο Φτυαρά για µετεκπαίδευση στο Βέλγιο στα 
παιδαγωγικά, φιλολογικά και εγκυκλοπαιδικά µαθήµατα, µε την υποτροφία Ν 
Σαλβάγου.863 Η µετεκπαίδευσή του ήταν, τελικά, διετής (ένα έτος στην Ελβετία, µισό 
έτος στην Αγγλία και µισό έτος στο Παρίσι). 

Τον Μάρτιο του 1936 διορίστηκε προσωρινός γυµνασιαρχεύων για το έτος 
1936-1937864 και τον Ιούνιο του 1937 διορίστηκε, οριστικώς, γυµνασιάρχης στο 
Αβερώφειο.865 Προηγουµένως τακτοποιήθηκε το θέµα της απόκτησης ελληνικής 
υποκοότητας.866 Το 1938 τού απενεµήθη από το γαλλικό υπουργείο Παιδείας (όπως 
και στους Ιω. Παντελίδη και Ρ.Ραδόπουλο) ο τίτλος του αξιωµατικού της Γαλλικής 
Ακαδηµίας για την εν γένει δράση του υπέρ της εκπαίδευσης.867  

Το 1943 ο Πρωθυπουργός Τσουδερός ζήτησε από τον Γυµνασιάρχη Φτυαρά 
να κάνει έναν πρόχειρο απολογισµό των αναγκών των σχολείων της Ελλάδος σε 
επιστηµονικό και εργαστηριακό εξοπλισµό που θα χρειαστεί µετά την απελευθέρωση, 
σύµφωνα µε την απόφαση της Συνδιάσκεψης των Υπουργών Παιδείας των 
Συµµαχικών Κρατών στο Λονδίνο.868  

 Το 1950 υπήρξε σοβαρή εµπλοκή στις σχέσεις του µε την ΕΚΑ. 
Κατηγορήθηκε για ανευλάβεια στο πρόσωπο του προέδρου της ΕΚΑ και σε ειδική 
συνεδρία εξετάστηκε το εν λόγω θέµα και το θέµα των έγγραφων παραπόνων των 
καθηγητών για διάφορα θέµατα, κυρίως οικονοµικά, παρά την απαγόρευση υποβολής 
συνολικών αιτηµάτων ή εγγράφων. Επεβλήθη έγγραφη επίπληξη στον Φτυαρά.869 
∆εν γνωρίζουµε την συνέχεια του θέµατος. Πάντως, λίγους µήνες µετά η ΕΚΑ 
αναζητούσε νέο γυµνασιάρχη.  

Αυτός ήταν ο Μιχαήλ Χαβιαράς. Προσελήφθη στα κοινοτικά σχολεία, ως 
διδάκτωρ φιλολογίας το 1918.870 Κατά την δεκαετία του ́20 απουσίασε για ορισµένο 
χρονικό διάστηµα, µε εκπαιδευτική άδεια, για µετεκπαίδευση, ως υπότροφος της 
Υποτροφίας Νικολάου Σαλβάγου. Επέστρεψε στην θέση του το 1928871 και το 1929 
διορίστηκε πρώτος γραµµατέας της Γεν. ∆ιευθύνσεως. Ο γραµµατέας είχε καθήκον 
να βοηθάει τον διευθυντή των σχολείων στην εκπλήρωση των καθηκόντων του και 
τον αναπληρώνει, όταν απουσιάζει, γεγονός που συνέβαινε συχνά, λόγω των 
υπόχρεώσεων του διευθυντή εκτός Αλεξανδρείας.872 Επίσης, ανέλαβε, έως το 1935 

                                                      
861 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.22/10/1946.  
862 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/12/1928.  
863 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.16/7/1934 και 21/11/1934.  
864 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.17/3/1936.  
865 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.14/6/1937 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.15/6/1937.  
866 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.12/11/1936.  
867 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.29/11/1938.  
868 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.6/9/1943.  
869 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.18/1/1950.  
870 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.2/15/8/1918.  
871 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.29/3/1928.  
872 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.11/6/1929 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.14/6/1929.  
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επιθεωρητής των δηµοτικών σχολείων, µαζί µε την Αλκµήνη Πετρώνδα.873 Το 1951 
ανέλαβε καθήκοντα γυµνασιάρχου, γεγονός που συνέβη και στο παρελθόν, όταν είχε 
διατελέσει, επί διετία, αναπληρωτής του απουσιάζοντος  γυµνασιάρχου.874 Στην θέση 
αυτή παρέµεινε προσωρινά έως το 1954, ενώ η ΕΚΑ συνέχιζε τις προσπάθειες για την 
εξεύρεση νέου γυµνασιάρχου.875 Ο Χαβιαράς πέθανε αιφνιαδιαστικά στις 26 
Οκτωβρίου 1954, λίγους µήνες µετά την οριστική αποχώρησή του.876  

Επόµενος γυµνασιάρχης ήταν ο Ιωάννης Χατζηανέστης. Γεννήθηκε το 1916 
στην Αλεξάνδρεια και κατάγεται από την Κωνσταντινούπολη. Απεφοίτησε από την 
Φιλοσοφική σχολή το 1939 και έκτοτε δίδαξε στα κοινοτικά σχολεία της 
Αλεξάνδρειας. Το 1951 εγκρίθηκε η µετεκπαίδευση του καθηγητή Χατζηανέστη στην 
Γαλλία, µε υποτροφία της γαλλικής κυβέρνησης και της επιτροπής υποτροφιών.877 
∆ιορίστηκε γυµνασιαρχεύων το 1954,878 και γυµνασιάρχης το επόµενο έτος. Για την 
επιλογή του κατάλληλου προσώπου υπήρξε µια χρονοβόρα διαδικασία, στην οποία 
συµµετείχε η ΕΚΑ, ο γενικός επιθεωρητής των σχολών της Αλλοδαπής, Ατσαβές και 
το Υπουργείο Παιδείας. Κατά την διάρκειά της εξετάστηκαν σε βάθος τα προσόντα 
των 4 υποψηφίων καθηγητών για την θέση (Χατζηανέστης, Αργυρούδης, 
Μοσχόπουλος και Γλυτσός). Η εισήγηση τόσο του επιθεωρητή,879 όσο και του 
Υπουργείου Παιδείας880 ήταν θετικές για τον Χατζηανέστη, που συνεκέντρωσε την 
υψηλότερη βαθµολογία από τους άλλους υποψηφίους. Παρέµεινε γυµνάσιάρχης έως 
το 1964. Είναι ο τελευταίος γυµνασιάρχης της υπό εξέταση περιόδου. ∆ιακρίθηκε για 
το ήθος του, την διδακτική του ικανότητα και την καλλιέργειά του.  

Καθηγητής του Αβερωφείου γυµνασίου Αλεξανδρείας υπήρξε και ο 
Ευάγγελος Π. Παπανούτσος. Προσελήφθη το 1920. ∆ίδαξε τα φιλολογικά µαθήµατα 
στο γυµνάσιο αρρένων και σε τµήµατα των Αβερωφείων παρθεναγωγείων Μ.Ε. 
(Αστική σχολή και Εµπορική σχολή).881 Το 1924 έγινε αποδεκτή η αίτηση του για 
την χορήγηση διετούς αδείας άνευ αποδοχών, ισχύουσα από 1ης Σεπτεµβρίου, για 
ανώτερες σπουδές στην Γερµανία.882 Τελικά του δόθηκε ετήσια άδεια άνευ 
αποδοχών.883 Η ίδια ακριβώς άδεια δόθηκε και στον συνεργάτη και συνάδελφό του 
Πανέτσο, οµοίως για ανώτερες σπουδές στην Γερµανία. Αντικαταστάτης του 

                                                      
873 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.9/4/1935.  
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1954, "∆ιορισµός γυµνασιαρχεύοντος κ.Ιωάννου Χατζανέστη".  
879 "Εγκύκλιος του γενικού επιθεωρητού αναγνωρισµένων σχολών Αλλοδαπής Α.Ατσαβέ προς 
την διεύθυνση της Μ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας", 4/9/1955, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Εµπιστευτικό 
πρωτόκολλο, 1953 και εξής.  
880 "Επιστολή του γενικού προξένου Α.Αργυρόπουλου προς την ΕΚΑ", 22/10/1955, 
αριθµ.10481, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ,  Εµπιστευτικό πρωτόκολλο, όπου αναφέρεται η κρίση του 
Υπουργείου Παιδείας.  
881 Ευθυµίου Θ. Σουλογιάννη, "Το πέρασµα του Ε.Π.Παπανούτσου από την Αλεξάνδρεια", 
Τέχνη και Πολιτισµός, Οκτώβριος-Νοέµβριος 1982, σ.25.  
882 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.1/2/1924.  
883 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.10/6/1924. Επίσης, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.9/5/1924, 
όπου αναφέρεται η τακτοποίηση των οικονοµικών εκκρεµοτήτων του, αναφορικά µε τις 
προσαυξήσεις του.  
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Παπανούτσου ορίστηκε η ∆αλαµπακίδου.884 Στην Γερµανία έλαβε το διδακτορικό 
δίπλωµα στην Φιλοσοφία από το πανεπιστήµιο της Τυβίγγης.885 Επέστρεψε στην 
Αλεξάνδρεια τον Σεπτέµβριο του 1926, οπότε ανέλαβε εκ νέου υπηρεσία. Το 1928 
αυξήθηκε ο µισθός του, επί συµπληρώσει ετών υπηρεσίας,886 αλλά το 1930 η ΕΚΑ 
απέρριψε το αίτηµα των καθηγητών Πανέτσου και Παπανούτσου για υπολογισµό στις 
αυξήσεις των ετών µετεκπαίδευσης στην Ευρώπη.887 
 Στο Αβερώφειο εφάρµοσε πολλές από τις νέες θεωρίες που µελέτησε, κατά 
την παραµονή του στην Γερµανία, σε ζητήµατα παιδαγωγικής. Το 1930, µε υπόµνηµά 
τους οι καθηγητές Πανέτσος και Παπανούτσος, ανέφεραν τα σχετικά µε την 
εισαγωγή του συστήµατος κέντρων ενδιαφέροντος και συνεργασίας των µαθητών 
κατά οµάδες και η εφαρµογή του σε πειραµατικές τάξεις.888 Μετά την µελέτη του 
υποµνήµατος και την σύµφωνη γνώµη του Παλαιολόγου Γεωργίου, η Εφορεία 
απεδέχθη οι καθηγητές Παπανούτσος, Πανέτσος και Χαβιαράς να αναλάβουν ο 
καθένας από ένα τµήµα της Β΄ γυµνασίου και να εφαρµόσουν το προτεινόµενο 
σύστηµα. Το τέταρτο τµήµα της τάξης θα ακολουθούσε το παλαιό σύστηµα. Καθένας 
τους ανέλαβε να διδάξει στο τµήµα του τα µαθήµατα των Ελληνικών, των 
Θρησκευτικών, της Ιστορίας και της Γεωγραφίας, έχοντας το δικαίωµα να διδάξουν 
σύµφωνα µε το νέο σύστηµα, υπό τον όρο να διδαχθεί όλη η διδακτέα ύλη. Στο τέλος 
του έτους θα γινόταν σύγκριση µεταξύ των δύο συστηµάτων.889 Τα αποτελέσµατα, 
όµως, δεν ήταν ικανοποιητικά, ούτε αναµενόµενα.890  
 Ο Ευάγγελος Παπανούτσος ήταν ένας από τους ιδρυτές της "Ελληνικής 
∆ιδασκαλικής Ενώσεως Αλεξανδρείας και Κάτω Αιγύπτου".891 ∆ιετέλεσε γενικός 
γραµµατέας (ο πρώτος της νεοσυσταθείσας Ενωσης).892 Ως γραµµατέας υπογράφει 5 
έγγραφα προς τον πρόεδρο και κατ΄επέκταση ολόκληρη την ΕΚΑ. Σ΄αυτά, εκτός από 
την αναγγελία ίδρυσης της Ενωσης,893 εκφράζεται η διαµαρτυρία για την αποχή των 
Ελλήνων εκπαιδευτικών της Αιγύπτου από τον προβληµατισµό για την ανάγκη 
αναπροσαρµογής της ελληνικής εκπαίδευσης και την αρνητική στάση της ΕΚΑ ως 
προς το θέµα της ανάµειξης των εκπαιδευτικών στην διαδικασία,894 διατυπώνεται το 
αίτηµα για βελτίωση των ήδη συρρικνωµένων αποδοχών των εκπαιδευτικών.895 
παράλληλα ανακοινώνεται η ίδρυση "Ταµείου προνοίας της Ελληνικής ∆ιδασκαλικής 
Ενώσεως".896 Η απάντηση του προέδρου της ΕΚΑ Μ. Σαλβάγου δεν αναφερόταν 
στην ουσία του περιεχοµένου, αλλά σε τυπικά θέµατα, ενώ επαναλάµβανε πάγιες 
θέσεις της Κοινότητας περί ευνοϊκής θέσης των εκπαιδευτικών της Αλεξάνδρειας, 
συγκριτικά µε τους εν Ελλάδι και ότι πρώτο µέληµα της ΕΚΑ ήταν η βελτίωση των 
                                                      
884 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.16/5/1924. 
885 Ευθυµίου Θ.Σουλογιάννη, ό.π., σ.25.  
886 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.29/3/1928.  
887 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.7/5/1930.  
888 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΕ, αποφάσεις συνεδριάσεων έτους 1930.  
889 Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Λογοδοσία του έτους 1930, Αλεξάνδρεια 1931, 
σ.κα΄.  
890 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Ν 13, 1931/1932, 1934/1935, "Εκπαιδευτικαί Εκθέσεις 1931/1932 
και 1934/1935" και Ν 13α, 1927/1934, "Εκθέσεις ∆ιευθυντών 1927/1928-1933/1934".  
891 Ελληνική ∆ιδασκαλική Ενωσις Αλεξανδρείας και Κάτω Αιγύπτου, Καταστατικόν, 
Αλεξάνδρεια 1936, σσ.13.  
892 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 55, 1927-1931, "Παναιγύπτιος Σύνδεσµος Ελλήνων ∆ιδασκάλων 
και Ελληνική ∆ιδασκαλική Ενωσις Αλεξανδρείας".  
893 Επιστολή, 17/11/1927, Φ∆Υ, Κ 55, ό.π. 
894 Επιστολή, 29/2/1928, ό.π.  
895 Επιστολή, 22/6/1928 και επιστολή, 15/10/1928, ό.π.  
896 Επιστολή, 23/6/1928.  
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όρων λειτουργίας των σχολείων, οπότε κάθε άλλο αίτηµα ήταν δευτερεύουσας 
σηµασίας.897 Ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα που είχε η δράση της Ενωσης, η όλη 
κίνηση ήταν σηµαντική, αν αναλογιστούµε και την εποχή της εκδήλωσής της (τέλη 
της δεκαετίας του ΄20). Αυτή είναι µια ακόµη πτυχή της όλης δράσης του 
Παπανούτσου, που εκτός από εκπαιδευτικός και παιδαγωγός ήταν και αγωνιστής για 
τα δικαιώµατα των εκπαιδευτικών στην Αίγυπτο.  
 Για να ολοκληρώσουµε την παρουσίαση της δράσης του στην Αλεξάνδρεια 
πρέπει να αναφερθούµε και στις θέσεις που παρουσίασε σε δύο ανακοινώσεις του, 
κατά την διάρκεια των εργασιών του Α΄ εν Αιγύπτω ελληνικού διδασκαλικού 
συνεδρίου, τον Απρίλιο του 1931,898 που συνεκλήθη από την Ενωση, υπό την αιγίδα 
του γενικού προξενείου και του προέδρου της ΕΚΑ. Η πρώτη ανακοίνωση είχε θέµα 
"Τα ιστορικά µαθήµατα στα σχολεία µέσης εκπαίδευσης".899 Με αυτή ζητούσε να 
διδαχθούν τα παιδιά, µε λεπτοµέρειες, την ιστορία της Αιγύπτου –
συµπεριλαµβανοµένης της γεωγραφίας και της φυσικής ιστορίας- της αρχαίας, της 
µεσαιωνικής και της νεώτερης, καθώς και την ιστορία του αιγυπτιώτη ελληνισµού. 
Αυτό έπρεπε να γίνει µε την χρήση νέων βιβλίων ιστορίας, γραµµένων για τις 
ανάγκες των ελληνικών σχολείων της Αιγύπτου, χωρίς να αποτελούν τυπικά 
διδακτικά εγχειρίδια, αλλά "τερπνά αναγνώσµατα".900 Η δεύτερη ανακοίνωσή του 
είχε θέµα "Τί βασικές ιστορικές έννοιες έχουν τα παιδιά µας".901 Σ΄αυτήν παρουσίασε 
αναλυτικά τα συµπεράσµατα µιάς επιστηµονικής έρευνας που πραγµατοποίησε σε 
παιδιά δηµοτικού και γυµνασίου και κατέληξη στο συµπέρασµα, ότι οι µαθητές είναι 
πολύ φτωχοί σε βασικές ιστορικές έννοιες και ότι η κατάσταση µπορούσε να αλλάξει 
µόνο µε συστηµατική εργασία του καθηγητή.  
 Οι καθηγητές Παπανούτσος και Πανέτσος παραιτήθηκαν από τα Αβερώφεια 
σχολεία τον Οκτώβριο του 1931902 και αποχώρησαν για την Ελλάδα τον ∆εκέµβριο 
του ιδίου έτους. Η Εφορεία εξέφρασε την λύπη της για την παραίτηση τους, µετά από 
την έναρξη του νέου έτους.903 Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε ανωµαλία στο γυµνάσιο, µε 
άµεσο αποτέλεσµα την σύµπτυξη των φιλολογικών µαθηµάτων 2 τµηµάτων της 
Στ΄και Ε΄ Γυµνασίου.904 Ακόµη, ο πρόεδρος της ΕΚΑ Μ.Σαλβάγος ζήτησε από τον 
Παλαιολόγο Γεωργίου να υπενθυµίσει στους καθηγητές τα σχετικά µε την 
υποχρέωση ανακοίνωσης των προθέσεών τους κατά τον µήνα Μάϊο.905  

Η αντίδραση της ΕΚΑ έγινε γνωστή στους δύο εκπαιδευτικούς, που 
διαµαρτυρήθηκαν για τις κατηγορίες της Επιτροπής και µε επιστολή τους ανέφεραν 
ότι είχαν ειδοποιήσει τον γενικό διευθυντή των σχολείων, ότι αν η παραίτησή τους 

                                                      
897 Επιστολή, 11/7/1928, ό.π.  
898 Τα πεπραγµένα του Α΄ εν Αιγύπτω ελληνικού διδασκαλικού συνεδρίου, Αλεξάνδρεια 1931.  
899 Ο.π., σσ.178-186.  
900 Ο.π., σ.184.  
901 Ο.π., σσ.241-249.  
902 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.8/12/1931, και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, εισαχθέντα έγγραφα, 
10/10/1931, αριθµ.1836/1244, τ.65 (1931). 
903 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.3/12/1931. Επίσης, απεστάλη στους δύο καθηγητές 
επιστολή (9/12/1931), µε την οποία η ΕΚΑ εξέφρασε την λύπη για την λανθασµένη τακτική 
που ακολούθησαν, αναφορικά µε την παραίτησή τους και την απόκρυψη της επιθυµίας τους 
τον Μάϊο του 1931, όταν οι καθηγητές οφείλουν να ειδοποιούν την Εφορεία για τις προθέσεις 
τους για το επόµενο έτος, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, αριθµ.773/2252, τ.53 
(προέδρου 1931).  
904 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.8/12/1931.  
905 Επιστολή, 9/12/1931, αριθµ.772/2251, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.53 
(προέδρου 1931).  
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δηµιουργούσε πρόβληµα στα κοινοτικά σχολεία, θα την απέσυραν αµέσως. Η ΕΚΑ 
ζήτησε να ερευνηθεί το θέµα.906  Στα πλαίσια της έρευνας ο Παλαιολόγος Γεωργίου 
απέστειλε υπόµνηµα στην ΕΚΑ, µε την οποία ανέφερε τα γεγονότα, όπως ο ίδιος τα 
έζησε.907 Στο υπόµνηµά του δήλωσε ότι οι καθηγητές του ανακοίνωσαν τις προθέσεις 
τους στις 22 Σεπτεµβριου 1931, αφού επέστρεψαν στην Αλεξάνδρεια από τις θερινές 
διακοπές τους. Αιτία ο διορισµός του Παπανούτσου στο υπό ίδρυση διδασκαλείο 
θηλέων Μυτιλήνης και του Πανέτσου στην Αθήνα. Ακόµη, ο Παπανούτσος δήλωσε 
την προθεσή του να παραµείνει στο Αβερώφειο έως και ένα µήνα, για να βρεθεί ο 
κατάλληλος αντικαταστάτης του. ∆εν γνωρίζουµε τί αποφάσισε η ΕΚΑ επί του 
θέµατος.  
 Στο Αβερώφειο γυµνάσιο δίδαξε για ορισµένο χρονικό διάστηµα και ο 
γνωστός Φιλιππουπολίτης καθηγητής, Κοσµάς Μυρτίλος Αποστολίδης. ∆εν 
υπάρχουν στοιχεία από το Αρχείο της ΕΚΑ για την ακριβή ηµεροµηνία πρόσληψής 
του, αλλά έχει γραφεί ότι προσελήφθη στο Αβερώφειο το 1909, αφού προηγουµένως 
εχρηµάτισε για µία τετραετία διευθυντής της ελληνικής σχολής της κοινότητας 
Ζαγαζίκ της Αιγύπτου. Στην Αλεξάνδρεια επιµελήθηκε την ταξινόµηση της σχολικής 
βιβλιοθήκης.908 Η απόλυσή του αποφασίστηκε τον Ιούνιο του 1915909 και του 
ανακοινώθηκε λίγες ηµέρες αργότερα.910 Ενδεχοµένως, οφειλόταν σε πρόβληµα 
ακοής.911 
 Από τις γυναίκες ασφαλώς διακρίθηκε η φιλόλογος Αλκµήνη Πετρώνδα, 
ιδιαίτερα ως διευθύντρια των Αβερωφείων παρθεναγωγείων Μ.Ε.912 Επίσης, ο 
Σύλλογος των Αποφοίτων Ανωτέρου Αβερωφείου Παρθεναγωγείου, που συνεστήθη 
µε πρόταση της Πετρώνδα, ίδρυσε, στην πρώτη του συνεδρίαση, το Στάµπειο 
Βραβείο στην µνήµη της Υπατίας Στάµπα, πρώην ∆ιευθύντριας του Αβερωφείου 
παρθεναγωγείου, που θα το λαµβάνει η έχουσα τον µεγαλύτερο µέσο όρο 
βαθµολογίας µεταξύ των αποφοίτων της ∆΄ Γυµνασίου Θηλέων.913 
 Ασφαλώς, και άλλοι καθηγητές και καθηγήτριες άφησαν καλή φήµη στο 
γυµνάσιο, ενώ δεν µπορούµε να αµφιβάλλουµε για την αγάπη και την επιθυµία του 
συνόλου τους να προσφέρουν ό,τι καλύτερο διέθεταν υπέρ των µαθητών του 
Αβερωφείου.  
 
 

 
 
 
 
 

                                                      
906 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.26/1/1932.  
907 Υπόµνηµα, 23/2/1932, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, εισαχθέντα έγγραφα, αριθµ. 367/220, τ.66 (1932).  
908 Αθανασίου Λ.Κόρµαλη, "Κοσµάς Μυρτίλος Αποστολίδης – Η µεγάλη πνευµατική µορφή 
της Ανατολικής Ρωµυλίας", Ενδοχώρα, τ.67, Φεβρουάριος 2000, σ.78.  
909 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.16/29/6/1915.  
910 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.3/16/7/1915.  
911 Αθανασίου Λ. Κόρµαλη, ό.π., σ.78.  
912 Ενδεικτικά για την Πετρώνδα -που πολλές φορές αναφέρεται σ΄αυτή την εργασία ως 
διευθύντρια- βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.15/6/1937, όπου καλείται να αναλάβει έστω 
ένα µάθηµα στην µικτή Ε΄ Γυµνασιακή τάξη, για να φανεί η συνέχεια του παρθεναγωγείου 
στο γυµνάσιο, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.4/10/1946, 26/6/1947 και 9/12/1952 µε θέµατα 
σχετικά µε την περιπέτεια της υγείας της. 
913 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.4/7/1938.  
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 2. ΤΑ ∆Ι∆ΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 
 
 Το Αβερώφειο γυµνάσιο ακολουθούσε, ως αναγνωρισµένο από την ελληνική 
κυβέρνηση, το πρόγραµµα των µαθηµάτων των ελλαδικών γυµνασίων, µε κάποιες 
διαφοροποιήσεις, σύµφωνα µε τις ανάγκες των Αλεξανδρινών, ως κατοίκων της 
Αιγύπτου. Οι διαφοροποιήσεις είχαν σχέση µε τις ξένες γλώσσες, είτε επρόκειτο για 
την γλώσσα του ιθαγενούς πληθυσµού, την Αραβική, είτε για άλλες 
δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Γαλλικά και Αγγλικά), που ήταν απαραίτητες στους 
ελληνόπαιδες κατοίκους της κοσµοπολίτικης Αλεξάνδρειας και της πολιτικά 
ελεγχόµενης από τους ∆υτικούς Αιγύπτου.  

Αυτές οι διαφοροποιήσεις προκάλεσαν πολλές συζητήσεις, αναταράξεις στο 
σχολείο και αναστάτωση στην ΕΚΑ, καθώς έπρεπε να τηρηθεί το επίσηµο ελληνικό 
πρόγραµµα, ώστε να µην κινδυνέψει το Αβερώφειο µε άρση της αναγνώρισής τους, 
αλλά, ταυτόχρονα, έπρεπε να ενταχθούν και επιπλέον µαθήµατα, απαραίτητα στους 
µαθητές και τις µαθήτριες για την µετέπειτα ζωή τους στην Αίγυπτο. Οι συζητήσεις 
και οι αλλαγές δεν έλειψαν καθόλου καθόλη την διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου.  

Η ΕΚΑ µερίµνησε, όταν το 1890 ζητήθηκε η αναγνώριση του Αβερωφείου ως 
ισότιµου µε τα εν Ελλάδι γυµνάσια, ώστε το πρόγραµµα να είναι "αυστηρώς όµοιο µε 
τα εν Ελλάδι σχολεία" και αυτός ήταν ένας από τους όρους που επέβαλε η ελληνική 
πλευρά σε αυτές τις περιπτώσεις.914 Εκτοτε, η ΕΚΑ µεριµνούσε ώστε το πρόγραµµα 
του Αβερωφείου να µην διαφέρει από το επίσηµο της Ελλάδας,915 εκτός των 
αναγκαίων αλλαγών. Ακόµη, κάθε αλλαγή του προγράµµατος γινόταν µετά από 
µελέτη του θέµατος είτε από εντεταλµένο εκπαιδευτικό,916 είτε από παρεπιτροπή της 
Εφορείας.917 Ακολοθούσε συζήτηση στην Εφορεία των σχολείων και πολλές φορές 
ζητείτο η έγκριση του Υπουργείου Παιδείας.918 Σε κάθε περίπτωση οριζόταν 
επακριβώς το σύνολο των ωρών διδασκαλίας.  

                                                      
914 Επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ Γεωργίου Αβέρωφ προς το Υπουργείο Παιδείας της 
Ελλάδος, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.3, αριθµ.27, Μάϊος 1890.  
915 Κατά την διάρκεια του πρώτου έτους λειτουργίας του Αβερωφείου ως αναγνωρισµένου, ο 
Γεώργιος Αβέρωφ απέστειλε το πρόγραµµα του γυµνασίου στον γενικό πρόξενο 
Αργυρόπουλο, για να το υποβάλει στο υπουργείο Παιδείας, βλ. επιστολή αριθµ.2, 26/1/1891, 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.3.  
916 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ. 2/15/12/1919, οπότε αποφασίζεται ο φιλόλογος Ιωάννης 
Πιζάνης να καταρτίσει το οριστικό ωρολόγιο πρόγραµµα, βάσει των υπαρχόντων 
εκπαιδευτικών και µε δεδοµένη την σύµπτυξη δύο τµηµάτων µιας τάξης σε ένα.  
917 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.1/2/1924, αποφασίζεται να διοριστεί παρεπιτροπή για την 
µελέτη της αλλαγής του προγράµµατος σύµφωνα µε τις ανάγκες της Παροικίας, βλ. και 
Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Λογοδοσία του έτους 1924, Αλεξάνδρεια 1925, σ.ιδ΄. Ο 
διορισµός των µελών ανακοινωνόταν µε επιστολή, βλ. -ενδεικτικά- επιστολή του προέδρου 
της ΕΚΑ Μ.Σαλβάγου προς τον Χρ.Νοµικό, αριθµ.105/404, 29/2/1924, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
αντίγραφα επιστολών, τ.προέδρου 1923/1924.  
918 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.1/2/1924, Η ΕΚΑ ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση την 
τροποποίηση του προγράµµατος του Γυµνασίου, µε την κατάργηση της διδασκαλίας των 
Λατινικών και των Φιλοσοφικών και την αντικατάστασή τους από µαθήµατα χρήσιµα για την 
ζωή στο τόπο όπου ζουν οι Αιγυπτιώτες, υπό τον όρο της µη άρσης της αναγνώρισης του 
Γυµνασίου. Επίσης, ΑΥΕ, φ.85.2, 1927.  
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 Η ΕΚΑ για την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη µελέτη του προγράµµατος 
των σχολείων ίδρυσε την Εκπαιδευτική Εφορεία.919 Κατά την πρώτη συνεδρίασή 
της920 εκφράστηκαν οι προβληµατισµοί για το µέλλον της ελληνικής εκπαίδευσης 
στην Αίγυπτο, η επιθυµία απόκτησης δυνατότητας επέµβασης και αλλαγής του 
προγράµµατος σπουδών σύµφωνα µε τις ανάγκες της παροικίας και η αναγκαιότητα 
παροχής παιδείας που θα εξυπηρετεί τους στόχους του Αιγυπτιώτη Ελληνισµού σε 
µια χώρα διαρκώς µεταβαλλόµενη και θα ετοιµάζει τους νέους για να ανταπεξέλθουν 
στις απαιτήσεις της εποχής τους.921 
 Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στον στόχο της ΕΚΑ, οι όποιες αλλαγές στο 
πρόγραµµα του Γυµνασίου να µην επιφέρουν την άρση της αναγνώρισης του από το 
ελληνικό κράτος. Ακόµη, επιβεβαιώθηκε ότι το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραµµα 
του Γυµνασίου καθοριζόταν από την Ελλάδα.922  

Επίσης, στα πλαίσια της προσπάθειας για την καλύτερη προσαρµογή του 
προγράµµατος η Εφορεία των σχολείων  ζήτησε τον Ιούνιο του 1934 και την γνώµη 
των διευθυντών των σχολείων, του γενικού γραµµατέα της γενικής διευθύνσεώς τους, 
να καταθέσουν την γνώµη τους επί του ζητήµατος, απαντώντας σε συγκεκριµένες 
ερωτήσεις. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονταν ερωτήσεις για την καλύτερη οργάνωση 
των σχολείων, για την διδασκαλία των ξένων γλωσσών και της Αραβικής, για τα 
διδακτικά βιβλία και την διεύθυνση των σχολείων.923 

 Η πρώτη σηµαντική αλλαγή στο νέο πρόγραµµα έγινε το 1907, όταν 
συγκροτήθηκε το πρόγραµµα του εµπορικού τµήµατος και καταργήθηκαν τα αραβικά 
από το κλασσικό τµήµα, για να καταστούν µάθηµα του εµπορικού τµήµατος.924 Το 
1915 καθορίστηκαν οι απαραίτητες ώρες για κάθε τάξη του γυµνασίου, της 
εµπορικής σχολής και του ανωτέρου παρθεναγωγείου, σύµφωνα µε το υπουργείο 
παιδείας ήταν: για την Α΄ τάξη 22 ώρες, για την Β΄ 25 ώρες, για την Γ΄ 30 ώρες, για 
την ∆΄ 34 ώρες, για την Ε΄ 32 και για την Στ΄ 32 ώρες.925  

Αλλαγές στο πρόγραµµα προκλήθηκαν και από την οικονοµική κατάσταση 
στην οποία πολλές φορές βρέθηκε η ΕΚΑ, ειδικά την περίοδο του µεσοπολέµου. 
Ετσι, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του 1924, όταν, λόγω των οικονοµικών 
δυσκολιών της ΕΚΑ, αποφασίστηκε, να υπάρξει αλλαγή του προγράµµατος, µε την 
περικοπή ορισµένων µαθηµάτων. Περικόπηκαν µεταξύ άλλων, η γαλλική διδασκαλία 
της ιστορίας στην ∆΄και στην Ε΄ Γυµνασίου και η διδασκαλία των Αγγλικών, των 
Λατινικών και ορισµένων άλλων δευτερευόντων µαθηµάτων. Οι ώρες διδασκαλίας 
στα 4 σχολεία Μ.Ε. καθορίστηκαν, εξαιτίας της δυσπραγίας, µεταξύ 32 και 34 
εβδοµαδιαίως.926  

Πάντως, η ΕΚΑ µεριµνούσε, ώστε, παρόλες τις δυσκολίες, το πρόγραµµα του 
γυµνασίου να µην υστερεί από των ελλαδικών. Ένα έτος αργότερα και ενώ η 
οικονοµική κατάσταση παρέµενε κρίσιµη, το πρόγραµµα εµπλουτίστηκε µε την 

                                                      
919 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.6/12/1927. Για την ίδρυση και λειτουργία της 
Εκπαιδευτικής Εφορείας, βλ. Αθανασίου Γ.Πολίτου, «Σκέψεις τινές επί της οργανώσεως και 
ττων µελλονιτκών κατευθύνσεων του εν Αιγύπτω Ελληνισµού», Αλεξάνδρεια 1931, σ.40.  
920 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΕ, συνεδρ.23/12/1927.  
921 Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Λογοδοσία του έτους 1927, Αλεξάνδρεια 1928, 
σσ.ιη΄-ιθ΄.  
922 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΕ, συνεδρ.11/4/1929.  
923 Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Λογοδοσία έτους 1934-1935, Αλεξάνδρεια 1935, 
σσ.ιη΄- κ΄.  
924 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.14/27/5/1907.  
925 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.3/16/7/1915.  
926 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.1/2/1924.  
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προσθήκη των Αραβικών στις 4 ανώτερες τάξεις του Αβερωφείου. Ετσι, οι ώρες 
διδασκαλίας αυξήθηκαν και καθορίστηκαν ως εξής: η Α΄ γυµνασίου είχε 31 ώρες, η 
Β΄ 34, η Γ΄ 34, η ∆΄ 36 και η Ε΄ 36.927 Το 1939 σε συνεδρίαση των ∆ιευθυντών των 
εν Αιγύπτω αναγνωρισµένων σχολών Μ.Ε., που έγινε στο Σιάτµπυ και αφορούσε το 
σύνολο των ωρών διδασκαλίας, απεφασίσθη ότι δεν έπρεπε να ξεπερνούν τις 38 
εβδοµαδιαίως, ούτε να είναι λιγότερες από 36. Οι δύο πρώτες πρωινές ώρες να είναι 
διάρκειας 50 λεπτών και οι υπόλοιπες 45 λεπτών.928 

Πάντως, το 1944 το Αβερώφειο συγκρινόµενο µε ιδιωτικά σχολεία και µε 
αυτά τα ελλάδικα, είχε περισσότερες ώρες διδασκαλίας.929 

Η µέριµνα συνεχίστηκε και όλα τα επόµενα έτη και έλαβε ιδιαίτερη σηµασία 
µετά τον Β΄ παγκόσµιο πόλεµο. Είναι η περίοδος των ζυµώσεων για την πορεία που 
έπρεπε να λάβει η γυµνασιακή εκπαίδευση στην Αίγυπτο ενόψει των διαφαινόµενων 
εξελίξεων στην χώρα. Η πρώτη κίνηση, που είχε συνέπειες στο πρόγραµµα, ήταν ο 
χωρισµός του Αβερωφείου σε κλασσικό τµήµα και τµήµα θετικών επιστηµών. 
Αµέσως µετά τον χωρισµό στην Α΄ γυµνασίου οι ώρες αυξήθηκαν από 25 σε 30, µε 
την προσθήκη µίας ώρας νεοελληνικών, ιστορίας, φυσικής, τεχνικών µαθηµάτων και 
µουσικής. Το ίδιο ίσχυσε στην Β΄ και στην Γ΄ γυµνασίου. Στην ∆΄ γυµνασίου οι ώρες 
από 27 αυξήθηκαν σε 30, µε την προσθήκη µίας ώρας αρχαίων, νεοελληνικών, 
ιστορίας, φυσικής και δύο ωρών φιλοσοφίας και µε την αφαίρεση µίας ώρας 
µαθηµατικών-κοσµογραφίας, γεωγραφίας και αγωγής του πολίτου. Στην Ε΄ 
γυµνασίου οι ώρες αυξήθηκαν από 28 σε 30, µε την προσθήκη µίας ώρας αρχαίων, 
νεοελληνικών και ιστορίας και την αφαίρεση µίας ώρας αγωγής του πολίτη. Στην Στ΄ 
γυµνασίου οι 30 ώρες παρέµειναν, αλλά επήλθαν οι εξής αλλαγές: προστέθηκαν µία 
ώρα νεοελληνικά, ιστορία και φιλοσοφία και αφαιρέθηκαν µία ώρα αρχαία, αγωγή 
του πολίτη και γυµναστική.930  

Οι αλλαγές στο πρόγραµµα, µε τις αντίστοιχες αυξοµειώσεις των ωρών 
διδασκαλίας συνεχίστηκαν την δεκαετία του ΄50.931 Η Α΄ τάξη είχε 38 ώρες 
(αφαιρέθηκαν µία ώρα Αγγλικά και µία ώρα Γυµναστική), η Β΄ τάξη 38 ώρες 
(αφαιρέθηκαν µία ώρα Φυσική και µία ώρα Γυµναστική), η Γ΄ τάξη 38 (αφαιρέθηκαν 
µία ώρα Φυσική και µία ώρα Γυµναστική), η ∆΄ τάξη 38 ώρες (αφαιρέθηκαν από µία 
ώρα Ελληνικά, Γυµναστική και Γαλλικά), Ε΄ τάξη 40 ώρες (αφαιρέθηκε µία ώρα 
Φυσική) και η Στ΄ τάξη 40 ώρες (αφαιρέθηκε µία ώρα Φυσική). Το πρόγραµµα αυτό 
θα εφαρµοζόταν και στο γυµνάσιο θηλέων, ενώ οι ώρες του Ανώτερου 
Παρθεναγωγείου καθορίστηκαν στις 38, από τις οποίες 2 ήταν της Γυµναστικής.932 

                                                      
927 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.20/2/1925.  
928 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.19/6/1939. Το 1941 καθορίστηκε οι τέσσερεις πρώτες ώρες 
να είναι διάρκειας 50 λεπτών και οι δύο τελευταίες 45 λεπτών, βλ. επιστολή του γενικού 
γραµµατέα της ΕΚΑ προς τον γυµνασιάρχη Κ.Φτυαρά, 3/10/1941, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
αντίγραφα επιστολών, τ.98 (γραµµατέως 1941-1942).  
929 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.1/6/1944. το Αβερώφειο είχε περισσότερες ώρες 
διδασκαλίας στην Ε΄ και Στ΄ τάξη. Ειδικότερα στην Ε΄ έχει 41 ώρες, έναντι 35 του 
«Πυθαγόρα» και 36 των ελλαδικών γυµνασίων και στην Στ΄ έχει 41 ώρες, έναντι 35 του 
«Πυθαγόρα» και 37 των ελλαδικών γυµνασίων.  
930 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.13/2/1946.  
931 Υπόµνηµα της ΕΚΑ προς τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος Χαρ.Ζαµαριά (11/1/1950), µε 
το οποίο απαντούσε στο υπ΄αριθµ. 5.2.179 της 29ης/4/1949, σε θέµατα σχετικά µε το 
καθεστώς των σχολείων της και του νέου προγράµµατος σπουδών που εκπονήθηκε το 1949, 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.143 (προέδρου 1949/1950).  
932 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.10/9/1954. Το νέο πρόγραµµα Μ.Ε., το πρότεινε ο 
γυµνασιαρχεύων Ιω.Χατζηανέστης. Επίσης, πρβλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.30/1/1953, 
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Ακόµη, επιβεβαιώθηκε ότι η κατανοµή της διδακτέας ύλης καθοριζόταν από το 
αναλυτικό πρόγραµµα του Υπουργείου Παιδείας και το διδακτικό βιβλίο.933 
 Είναι αναµφισβήτητο ότι η συζήτηση για την τροπή που έπρεπε να λάβει η 
εκπαίδευση στα σχολεία της ΕΚΑ είχε άµεσο αντίκτυπο στο πρόγραµµα, από 
πλευράς ωρών διδασκαλίας και περιεχοµένου. Μέρος του προβληµατισµού ήταν η 
θέση των αρχαίων ελληνικών, ειδικά στο Τ.Θ.Ε., καθώς και το πρόβληµα της 
διγλωσσίας (δηµοτική-καθαρεύουσα). Επίσης, πρόβληµα συνιστούσε η διδασκαλία 
πολλών ξένων γλωσσών, µεταξύ των οποίων και η Αραβική, που δεν θα χρησίµευε 
στους µαθητές που θα αποχωρούσαν από την Αίγυπτο (είχε αρχίσει πιά η διαρροή 
των οµογενών). Η διδασκαλία και η χρήση των ξένων γλωσσών δυσκόλευε τους 
µαθητές και δηµιουργούσε κίνδυνο για την ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας, 
παρόλο που ο επιθεωρητής Ατσαβές επαίνεσε το άριστο επίπεδο των µαθητών, που 
οφειλόταν, στον ακραιφνή πατριωτισµό των Αλεξανδρινών, στην καλή απόδοση του 
σχολείου, στην φιλοµάθεια των µαθητών και στην οικογένεια, που χρησιµοποιούσε 
αποκλειστικά την ελληνική γλώσσα.934 Η συγκεκριµένη αναφορά του επιθεωρητή 
αποτελεί τιµή για το Αβερώφειο σε µια εποχή που η αντίστροφη µέτρηση για την 
αυξηµένη παρουσία των Ελλήνων στην Αίγυπτο είχε ξεκινήσει. Ασφαλώς, η επιτυχία 
του σχολείου οφειλόταν στο πρόγραµµά του και στο γεγονός ότι τελικά, οι υπεύθυνοι 
της Κοινότητας κατόρθωσαν να διαµορφώσουν ένα πρόγραµµα σπουδών 
ικανοποιητικό για τις ανάγκες των ελληνοπαίδων.  
 Αξίζει, όµως, να παρακολουθήσουµε την πορεία των σηµαντικότερων 
µαθηµάτων στο Αβερώφειο, σύµφωνα µε τις πληροφορίες που µας παρέχει το Αρχείο 
της ΕΚΑ.935  

Οπως είναι φυσικό, ιδιαίτερα σηµαντικά ήταν τα φιλολογικά µαθήµατα. 
Ακολουθούσαν το επίσηµο πρόγραµµα, αλλά για τους οµογενείς είχαν ιδιαίτερη 
σηµασία, καθώς ήταν απαραίτητα για την σωστή εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας 
και ιστορίας. Στοιχεία δεν υπάρχουν για την πορεία των γλωσσικών µαθηµάτων έως 
την δεκαετία του ́20. Το 1924 οι ώρες των Ελληνικών µειώθηκαν στην Β΄, Γ΄, ∆΄και 
Ε΄τάξη του γυµνασίου κατά µία ώρα, από 9 σε 8 την εβδοµάδα. Αιτία η 
προαναφερθείσα οικονοµική δυσπραγία, που οδήγησε σε περικοπές του 
προγράµµατος του σχολείου για λόγους οικονοµίας.936  

Την ίδια εποχή προέκυψε το πρώτο σοβαρό πρόβληµα µε τα φιλολογικά 
µαθήµατα. Η ΕΚΑ αποφάσισε να ζητήσει από την ελληνική κυβέρνηση την 
τροποποίηση του προγράµµατος του Γυµνασίου, µε την κατάργηση της διδασκαλίας 
των Λατινικών937 και των Φιλοσοφικών και την αντικατάστασή τους από µαθήµατα 
χρήσιµα για την ζωή στο τόπο, όπου ζούσαν οι Αιγυπτιώτες, υπό τον όρο της µη 
άρσης της αναγνώρισης του Γυµνασίου.938 Λίγο αργότερα η πρόταση έγινε πιο 

                                                                                                                                                        
όπου συζητήθηκε το µέλλον της κλασσικής παιδείας και η προσαρµογή του προγράµµατος 
στις ανάγκες του τόπου.  
933 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.3/2/1955.  
934 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/6/1957.  
935 Οι αναφορές στα µαθήµατα δεν είναι πλήρεις και αυτό οφείλεται στα κενά που υπάρχουν 
στο Αρχείο και στις ελλειπείς πληροφορίες από τα Πρακτικά της Εφορείας Σχολείων.  
936 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.1/2/1924.  
937 Η πρώτη αναφορά σε µάθηµα Λατινικών στο Γυµνάσιο γίνεται το 1878, όταν 
απορρίφθηκε αίτηση του Σχολάρχου Ιω.Χατζηδάκη για διδασκαλία της Λατινικής στην Β΄ 
Γυµνασίου, επειδή δεν ήταν απαραίτητη, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.Θ΄, 16/10/1878.   
938 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.1/2/1924. Η συγκεκριµένη πρόταση κατετέθη από την 
Παρεπιτροπή µελέτης του προγράµµατος, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.16/5/1924. Για 
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συγκεκριµένη. προτάθηκε, δηλαδή, η κατάργηση της Λατινικής για να εισαχθεί η 
Αραβική.939 Επειδή, όµως, παρόλη την καλή διάθεση του Υπουργείου, υπήρχε ο 
φόβος αντίδρασης, από αλλού,940 οπότε ο κίνδυνος άρσης αναγνώρισης του 
γυµνασίου ήταν µεγάλος, η ΕΚΑ θα ζητούσε να περιοριστεί η διδασκαλία των 
Λατινικών µόνο στη ανώτατη τάξη του γυµνασίου.Το κέρδος θα ήταν µεγάλο για 
τους µαθητές, που θα είχαν την ευκαιρία να διδαχθούν την γλώσσα του τόπου.941 
Εξάλλου, οι µαθητές του Αβερωφείου µπορούσαν σε ένα έτος να διδαχθούν επαρκώς 
τα Λατινικά, αφού ήδη γνώριζαν καλά τα αρχαία ελληνικά, τα γαλλικά και τα 
αγγλικά. Ταυτόχρονα, αποφασίστηκε τα Φιλοσοφικά της ∆΄ Τάξης από µία ώρα θα 
αυξηθούν σε δύο, αποτελώντας, ενδεχοµένως, κίνηση στήριξης των φιλολογικών 
µαθηµάτων. 

Η απάντηση της ελληνικής πλευράς καθυστέρησε περίπου ένα χρόνο, αλλά 
ήταν θετική, αφού µε την προτεινόµενη λύση συµφώνησαν η κυβέρνηση και η 
Φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ετσι, περιορίστηκε η διδασκαλία της 
Λατινικής γλώσσας στις δύο ανώτερες τάξεις του Γυµνασίου και εισήχθησαν τα 
Αραβικά στις τέσσερεις ανώτερες τάξεις του Γυµνασίου.942  

Η εισαγωγή των Αραβικών στο γυµνάσιο ικανοποίησε την παροικία, αλλά 
αύξησε πολύ το βάρος του προγράµµατος. Η Εφορεία πρότεινε ελάφρυνση του 
προγράµµατος των 2 ανωτέρων τάξεων του Γυµνασίου µε την ολοκληρωτική 
κατάργηση της διδασκαλίας των Λατινικών και των µαθηµάτων της Ψυχολογίας και 
της Λογικής, δηλαδή µε τον περιορισµό φιλολογικών µαθηµάτων.943 Αποφασίστηκε, 
λοιπόν, α) η κατάργηση των 2 ωρών των Λατινικών και οι ώρες να δοθούν, από µία, 
στα γαλλικά και στα αραβικά, β) η κατάργηση των µαθηµάτων Ψυχολογίας και 
Λογικής και οι ώρες να δοθούν για την ανάγνωση αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων σε 
νεοελληνική µετάφραση.944 Για τις αλλαγές αυτές στο πρόγραµµα ζητήθηκε έγκριση 
του Υπουργείου παιδείας.945  

Όµως, το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδος δεν 
έκρινε σκόπιµη την κατάργηση των Φιλοσοφικών από το Γυµνάσιο και ζήτησε την 
εξεύρεση των απαιτούµενων 4 ωρών από τα υπόλοιπα µαθήµατα.946 Επιπλέον, τα 
Λατινικά κατέστησαν επίσηµο µάθηµα στην Ελλάδα (Ε΄και Στ΄τάξεις),947 εξέλιξη 
που δυσκόλευε, αν δεν καταστούσε αδύνατη, την ικανοποίηση του κοινοτικού 
αιτήµατος. Οι φόβοι της ΕΚΑ επαληθεύτηκαν, όταν το Υπουργείο Παιδείας, λίγους 
µήνες αργότερα, ζήτησε την εκ νέου ένταξη των Λατινικών στην Ε΄ και στην ΣΤ΄ 

                                                                                                                                                        
το θέµα της αφαίρεσης των Λατινικών από το Αβερώφειο, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 233, 
1934/1935, "∆ιδασκαλία Λατινικών στο Αβερώφειο Γυµνάσιο".  
939 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.9/5/1924.  
940 ∆εν προσδιορίζεται ο χώρος που θα µπορούσε να υπάρξει αντίδραση. Από την εξέλιξη της 
υπόθεσης και την ερώτηση που απηύθυναν στην Φιλοσοφική σχολή Αθηνών, υποτίθεται ότι 
ο κίνδυνος προερχόταν από το Πανεπιστήµιο.  
941 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.13/6/1924 και Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, 
Λογοδοσία του έτους 1924, Αλεξάνδρεια 1925, σ.ιδ΄.  
942 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.20/2/1925 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.3/3/1925. Η 
απάντηση της ελληνικής πλευράς δόθηκε µε το υπ΄αριθµ.51267 έγγραφο, της 25ης/11/1924 
και Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Λογοδοσία του έτους 1925, Αλεξάνδρεια 1926, 
σ.ιστ΄.  
943 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.18/4/1935.  
944 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.8/5/1935.  
945 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.11/6/1935.  
946 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.17/3/1936 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.3/6/1936.  
947 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.1/7/1936.  
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Γυµνασίου.948 Η Εφορεία αντέδρασε, λόγω της ταραχής που θα προκαλούνταν στο 
πρόγραµµα των σχολείων από την αλλαγή αυτή, ενώ το σχολικό έτος είχε ξεκινήσει. 
Ετσι, ζήτησε άδεια να µην ισχύσει το υποχρεωτικό των Λατινικών στις δύο 
τελευταίες τάξεις του Γυµνασίου.949 Αυτή την φορά το κοινοτικό αίτηµα 
εισακούστηκε και βρέθηκε µια µέση λύση: το µάθηµα δεν καταργήθηκε 
ολοκληρωτικά, αλλά κατέστη προαιρετικό από του έτους 1936/1937, µε απόφαση του 
Υπουργείου Παιδείας (αριθµ. 97835, 24/12/1936).950  

Ολη αυτή η προσπάθεια για τον περιορισµό των Λατινικών, δεν αποσκοπούσε 
στην µείωση των φιλολογικών µαθηµάτων ή σε κάποια µορφή αµφισβήτησης του 
κλασσικού χαρακτήρα του γυµνασίου, αλλά στην επιθυµία της ΕΚΑ να εντάξει στο 
πρόγραµµα του Αβερωφείου το µάθηµα των Αραβικών, µάθηµα χρήσιµο για το 
µέλλον των αποφοίτων στην Αίγυπτο, λαµβάνουσα υπόψη τις ανάγκες και τις 
αγωνίες της παροικίας.  

Την ίδια χρονιά µε την τακτοποίηση του θέµατος των Λατινικών (1937) 
έγιναν αλλαγές στο πρόγραµµα υπέρ των φιλολογικών µαθηµάτων. Ελαττώθηκαν τα 
Αραβικά από 5 σε 4 ώρες και η µια ώρα δίδεται στα Αρχαία Ελληνικά στην Ε΄ και 
ΣΤ΄ Γυµνασίου. Αυξήθηκε η ύλη των Αρχαίων και των Νέων Ελληνικών και δόθηκε 
έµφαση στην Εκθεση.951 Για την Εκθεση ειδικά συνεστήθη προσοχή, όπου η 
χρησιµοποιούµενη από τους µαθητές γλώσσα έπρεπε να είναι απλή, ρέουσα, µε 
ζωντανή αναπαράσταση των εντυπώσεων και των ψυχικών συναισθηµάτων. Την ίδια 
χρονιά η κατάργηση των Αρχαίων Ελληνικών από το Γυµνάσιο θηλέων, προκάλεσε 
αντιδράσεις, µε το επιχείρηµα ότι η απόφαση το υποβίβαζε στο επίπεδο της 
Παλαιολογείου Ανωτέρας ∆ηµοτικής Σχολής.952  

Το 1939, µε απόφαση της συνεδρίασης των διευθυντών των εν Αιγύπτω 
ανεγνωρισµένων σχολών Μ.Ε., ζητήθηκε από το Αβερώφειο να αυξήσει, µεταξύ 
άλλων, τις ώρες των Αρχαίων Ελληνικών σε 7 σε κάθε τάξη. Λόγω κόστους θα 
αυξάνονταν µόνο οι ώρες των Αρχαίων Ελληνικών, για να µην διατρέξει κίνδυνο 
άρσης της αναγνώρισής του. Το κόστος για τα Αρχαία ανερχόταν στις 500 λίρες Αιγ.. 
αποφασίστηκε, ακόµη, το µάθηµα των Λατινικών να παραµείνει προαιρετικό.953  

Με τον χωρισµό του γυµνασίου σε δύο τµήµατα, στο κλασσικό αυξήθηκε τα 
µαθήµατα των Νεοελληνικών και της Ιστορίας της Α΄ γυµνασίου κατά µία ώρα. Στην 
∆΄ γυµνασίου προστέθηκαν µία ώρα Αρχαίων Ελληνικών, Νεοελληνικών και 
Ιστορίας και δύο ώρες Φιλοσοφίας. Στην Ε΄ γυµνασίου αυξήθηκαν κατά µία ώρα τα 
αρχαία Ελληνικά, τα Νεοελληνικά και η Ιστορία. Τέλος, στην Στ΄ γυµνασίου 
αυξήθηκαν κατά µία ώρα τα Νεοελληνικά, η Ιστορία και η Φιλοσοφία και µειώθηκαν 
κατά µία ώρα τα Αρχαία Ελληνικά.954 Το 1948 τα Νεοελληνικά αυξήθηκαν στο 
Αβερώφειο, µε την αύξηση της διδασκαλίας τους κατά µία ώρα, από 3 σε 4, χωρίς 
την επιπλέον επιβάρυνση του προγράµµατος.955 Το 1949 έγινε δεκτή η πρόταση της 
Πετρώνδα να αυξηθούν οι ώρες των Νεοελληνικών στην ∆΄και Ε΄τάξη, 
καταργουµένου του µαθήµατος της Αγωγής, που θα διδασκόταν µόνο στην ∆΄ τάξη, 

                                                      
948 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.29/10/1936.  
949 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.12/11/1936.  
950 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.9/3/1937.  
951 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.14/6/1937 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.15/6/1937.  
952 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.14/6/1937, ιδιαίτερα αντέδρασε ο Εφορος Μανωλάκης.  
953 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.19/6/1939 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.19/7/1939.  
954 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.13/2/1946.  
955 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.28/6/1948.  
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σύµφωνα και µε το επίσηµο πρόγραµµα. Το ίδιο ίσχυσε και στο γυµνάσιο 
αρρένων.956  

Η ανάγκη αλλαγής στην παρεχόµενη Κλασσική Παιδεία και ρύθµισης της 
όλης παιδείας σύµφωνα µε τις ανάγκες του τόπου συζητείτο κατά κόρον την δεκαετία 
του ΄50.957 Από το 1951, η ΕΚΑ µε συνεχείς προσπάθειες προς την ελληνική 
κυβέρνηση ζητούσε την µείωση των Αρχαίων Ελληνικών, προς όφελος των 
Νεοελληνικών και των ξένων γλωσσών. Όµως, ουδέποτε παραχωρήθηκε άδεια για 
τέτοια δραστική αλλαγή στο πρόγραµµα, επ΄απειλή της άρσης αναγνώρισης του 
Αβερωφείου. Οι προτάσεις της Κοινότητας προς την ελληνική κυβέρνηση, που θα 
βοηθούσαν την εκπλήρωση του στόχου του Αβερωφείου γυµνασίου και θα 
προσέφεραν στους ελληνόπαιδες µία µέση εκπαίδευση σύµφωνη µε τις ανάγκες της 
χώρας, συνοψίζονται ως εξής: ολοσχερής κατάργηση των Αρχαίων από το Τ.Θ.Ε., τις 
3 πρώτες τάξεις του γυµνασίου και την Σαλβάγειο. Οι ώρες που θα περίσσευαν, θα 
δίνονταν στα Νεοελληνικά. Στις 3 τελευταίες τάξεις του γυµνασίου θα διδάσκονται 
από το πρωτότυπο τα κείµενα ορισµένων εύκολων συγγραφέων, όπως Λουκιανός, 
Πλούταρχος, Ξενοφών κ.λπ. οι υπόλοιποι συγγραφείς θα διδάσκονταν από δόκιµες 
µεταφράσεις.958 Η πρόταση δεν έγινε δεκτή.  

Ιδιαίτερη σηµασία έχει η εξέλιξη του µαθήµατος των Αρχαίων Ελληνικών στο 
Τ.Θ.Ε. Καταρχήν είχε αποφασιστεί η διδασκαλία των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων 
από µετάφραση. Όµως, γρήγορα συνειδητοποιήθηκε ότι η ωφέλεια από το µάθηµα 
ήταν µεγάλη για τους µαθητές και η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην αρχαία 
της µορφή βοηθούσε στην εξύψωση του επιπέδου µορφώσεως των µαθητών. Σ΄αυτή 
την απόφαση συνετέλεσε και η διαµαρτυρία των φιλολόγων του Αβερωφείου, παρόλο 
που στην αρχή απερρίφθη το αίτηµά τους,959 που διαφωνούσαν µε την πολιτική για 
κατάργηση του µαθήµατος και περιορισµό γενικά των φιλολογικών µαθηµάτων.960 
Ετσι, καθιερώθηκε διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας επί 6 ώρες την εβδοµάδα, από 
τις οποίες οι 4 στην Αρχαία Ελληνική και οι 2 στην Νεοελληνική.961   

Παρόλα αυτά, η όλη λειτουργία του τµήµατος απέδειξε ότι έπρεπε να δοθεί 
έµφαση στα πρακτικά µαθήµατα και η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών έπρεπε 
να αλλάξει µορφή. Ετσι, ζητήθηκε από το υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος έγκριση 
για κατάργηση του µαθήµατος των Αρχαίων Ελληνικών στο Τ.Θ.Ε. από το αρχαίο 
κείµενο και η διδασκαλία του από µετάφραση.962 Όµως, το ανώτατο εκπαιδευτικό 
συµβούλιο του Υπουργείου Παιδείας απέρριψε το αίτηµα της ΕΚΑ, που µε την σειρά 
της ζήτησε επανεξέταση.963 Η κατάργηση των αρχαίων από το Τ.Θ.Ε. δεν εύρισκε 
σύµφωνο το ανώτατο εκπαιδευτικό συµβούλιο του Υπουργείου Παιδείας, που 
επέµενε στην άποψή του. Ο επιθεωρητής των αναγνωρισµένων σχολείων της 

                                                      
956 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.24/6/1949.  
957 Βλ. ενδεικτικά ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.30/1/1953, συνεδρ.10/9/1954 και 
συνεδρ.16/5/1957.  
958 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.26/4/1957.  
959 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.8/3/1948.  
960 Επιστολή των καθηγητών, Αργυρούδη, Πετρώνδα, Μοσχόπουλου και Χατζηανέστη προς 
τον προϊστάµενο της Εφορείας των Σχολείων Ν.Βατιµπέλλα, 7/2/1948, αριθµ.296/118, 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, εισαχθέντα έγγραφα, τ.94 (1948).  
961 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/7/1949 και Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Λόγος 
εκφωνηθείς υπό του προέδρου κ.∆ηµητρίου Ζερµπίνη κατά την γενική συνέλευσιν της 11ης 
∆εκεµβρίου 1949 των µελών της Ελληνικής Κοινότητος Αλεξανδρείας, Αλεξάνδρεια 1949, 
σ.18.  
962 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.21/9/1951.  
963 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.14/12/1951.  
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Αλλοδαπής Ατσαβές κατέβαλλε προσπάθειες, ώστε το µάθηµα να διδάσκεται µόνο 
για τον τύπο.964  

Εξαιρετικής σηµασίας ήταν το µάθηµα της Ιστορίας, αφού ήταν βασικό για 
την διατήρηση της ελληνικής συνείδησης των παιδιών, αλλά και για την κατανόηση 
της σύγχρονής τους πραγµατικότητας. δεν διδασκόταν, όµως, πάντα µε τον καλύτερο 
τρόπο, ούτε το περιεχόµενό του ήταν το ορθό. Αυτό εντόπισε σε εισήγησή του στο Α΄ 
εν Αιγύπτω διδασκαλικό συνέδριο ο καθηγητής του Αβερωφείου Ευάγγελος 
Παπανούτσος.965 Ζητούσε να διδαχθούν τα παιδιά, µε λεπτοµέρειες, την ιστορία της 
Αιγύπτου (όλες τις περιόδους), καθώς και την ιστορία του αιγυπτιώτη ελληνισµού. 
Αυτό έπρεπε να γίνει µε την χρήση νέων βιβλίων ιστορίας, γραµµένων για τις 
ανάγκες των ελληνικών σχολείων της Αιγύπτου, χωρίς να αποτελούν τυπικά 
διδακτικά εγχειρίδια, αλλά "τερπνά αναγνώσµατα", µε ιδιαίτερη προσοχή στο θέµα 
της γλώσσας, που έπρεπε να είναι κατανοητή και απλή. Επίσης, σε δεύτερη εισήγησή 
του966 ο Παπανούτσος , αφού διαπίστωνε το χαµηλό επίπεδο ιστορικών γνώσεων των 
µαθητών, συνιστούσε συστηµατικότερη εργασία από τον καθηγητή για την αλλαγή 
της κατάστασης.  

Απ΄ότι φαίνεται η ΕΚΑ δεν τόλµησε να ξεφύγει από το επίσηµο πρόγραµµα 
του Υπουργείου Παιδείας, έτσι, τα προβλήµατα παρέµεναν. Το 1941, ίσως και λόγω 
της κατάστασης στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσµο, αποφασίστηκε να 
µελετήσουν οι ∆ιευθυντές των σχολείων τον τρόπο καλύτερης και περισσότερης 
διδασκαλίας της ελληνικής ιστορίας.967 Ειδικά στο γυµνάσιο θηλέων το µάθηµα 
διδασκόταν 2 ώρες την εβδοµάδα, µία ελληνικά και µία γαλλικά, χωρίς ικανοποιητικά 
αποτελέσµατα. Ετσι, θα διδάσκοταν επί δύο ώρες, µόνο στα ελληνικά, για την 
καλύτερη εµπέδωσή του.  

Πρόβληµα µε τους Αιγυπτίους προέκυψε το 1947, εξαιτίας των σχολικών 
εγχειριδίων της Ιστορίας της Γ΄ και της ∆΄ γυµνασίου. Σ΄αυτά παρουσιαζόταν ο 
Μωάµεθ, ως φαντασιοκόπος και επιληπτικός και οι Αραβες ως µοιρολάτρες εξαιτίας 
του δόγµατος του πεπρωµένου (κισµέτ). Ο γυµνασιαρχεύων του Αβερωφείου 
Μ.Χαβιαράς απέστειλε στον γενικό διευθυντή της ΕΚΑ Ρ.Ραδόπουλο επιστολή για το 
πρόβληµα που προέκυψε, ζητώντας την µη µη εισαγωγή των συγκεκριµένων 
εγχειριδίων στο Αβερώφειο Γυµνάσιο και την ακύρωση των παραγγελιών των 
βιβλίων από τους Ελληνες βιβλιοπώλες της Αλεξάνδρειας.968 Ηδη το γραφείο "ξένης 
εκπαίδευσης" της υπηρεσίας "γενικού ελέγχου ιδιωτικής εκπαιδεύσεως" του 
αιγυπτιακού Υπουργείου Παιδείας και η "εκπαιδευτική περιφέρεια του ∆υτικού 
∆έλτα" είχαν ζητήσει αντίτυπα των βιβλίων Ιστορίας και Αγωγής του Πολίτη.969 Ο 
κίνδυνος να προκληθεί παρεξήγηση ήταν µεγάλος, και έτσι ο Χαβιαράς ζητούσε, 
επιπλέον, από την ΕΚΑ να εισηγηθεί στο Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος την 
αναθεώρηση των συγκεκριµένων θέσεων, για να µην θίγονται οι θρησκευτικές και 
πολιτικές πεποιθήσεις των Αράβων.  

                                                      
964 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.1/2/1952.  
965 Ευάγγελου Παπανούτσου, "Τα ιστορικά µαθήµατα στα σχολεία µέσης εκπαίδευσης", Τα 
πεπραγµένα του Α΄ εν Αιγύπτω ελληνικού διδασκαλικού συνεδρίο - ανακοινώσεις, 
συζητήσεις, πορίσµατα, Αλεξάνδρεια 1931, σσ.178-186.  
966 Του ίδιου, "Τί βασικές ιστορικές έννοιες έχουν τα παιδιά µας", ό.π., σσ.241-249.  
967 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.11/8/1941 και ΠΚΕ, συνεδρ.12/1/1942.  
968 Επιστολή, 17/6/1947, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, εισαχθέντα έγγραφα, τ.92 (1947).  
969 Επιστολή το γραφείου "ξένης εκπαίδευσης" της υπηρεσίας "γενικού ελέγχου ιδιωτικής 
εκπαιδεύσεως" του αιγυπτιακού Υπουργείου Παιδείας, 2/6/1947 και επιστολή της 
"εκπαιδευτικής περιφέρειας του ∆υτικού ∆έλτα", 11/6/1947, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, εισαχθέντα 
έγγραφα, τ.92 (1947).  
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Στα τέλη του 19ου αιώνα, στα πλαίσια των φιλολογικών µαθηµάτων είχε 
διδαχθεί το µάθηµα της Καλλιγραφίας και µάλιστα ως υποχρεωτικό µάθηµα. Το 
µάθηµα κρίθηκε απαραίτητο για τους µαθητές, αφού στην βαθµολόγηση λαµβανόταν 
υπ΄όψιν και η παρουσία του γραπτού.970  

Τα µαθήµατα τα σχετικά µε τις θετικές επιστήµες (Μαθηµατικά, Φυσική 
Χηµεία και Βιολογία), διδάσκονταν και αυτά σύµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα. 
Ηταν τα µαθήµατα που είχαν µεγαλύτερη βαρύτητα στο Τ.Θ.Ε. παρά στο κλασσικό, 
ωστόσο είχαν κανονικά την θέση τους στο πρόγραµµα και των δύο κατευθύνσεων 
του Αβερωφείου.  

Τα Μαθηµατικά, το µάθηµα-βάση όλων των θετικών επιστηµών, 
αντιµετωπίστηκε στο Αβερώφειο ως ένα από τα βασικά µαθήµατα. Ιδιαίτερη µέριµνα 
γι΄αυτό υπήρξε κατά την δεκαετία του ́40, οπότε υπήρξε αύξηση των ωρών του,971 
ενώ δεν έλειπαν και οι διαρρυθµίσεις της ύλης, µε σκοπό την ορθολογικώτερη 
κατανοµή της στις τάξεις και την ελάφρυνση των τελευταίων τάξεων.972 Το µάθηµα 
απέκτησε ιδιαίτερη βαρύτητα στο Τ.Θ.Ε. Αποφασίστηκε, κατόπιν προτάσεως του 
γυµνασιαρχεύοντος Χατζηανέστη, να µην εγγράφονται στην Α΄ τάξη του Τ.Θ.Ε. οι 
προβιβαζόµενοι από την Β΄ γυµνασίου µε βαθµό µικρότερο του 12 ή οι 
µεταξεταστέοι. Αυτοί οι µαθητές µπορούσαν στο τέλος της Γ΄ γυµνασίου να 
υποβληθούν σε εξετάσεις µαθηµατικών (ύλη της Α΄ του τµήµατος θετικών 
επιστηµών) και σε περίπτωση επιτυχίας να µεταγράφονταν στην Β΄ τάξη του 
τµήµατος.973 Το µάθηµα παρέµεινε σηµαντικό όλα τα επόµενα χρόνια.  

Εξίσου σηµαντικό απεδείχθη το µάθηµα για την Μ.Ε. των θηλέων.974 
Μάλιστα, προ της ιδρύσεως πλήρους γυµνασίου θηλέων, οι µαθήτριες που 
επιθυµούσαν να φοιτήσουν στο γυµνάσιο, µπορούσαν να παρακολουθήσουν 
φροντιστηριακά µαθήµατα Ελληνικών και Μαθηµατικών, ώστε να επιτύχουν στις 
κατατακτήριες για το γυµνάσιο εξετάσεις.975 Πάντως, το 1937 η διευθύντρια των 
Παρθεναγωγείων Μ.Ε. Αλκµήνη Πετρώνδα διαπίστωνε σε έκθεσή της προς την 
Εφορεία, ότι τα αποτελέσµατα των τελικών εξετάσεων στα Μαθηµατικά δεν ήταν 
ικανοποιητικά, λόγω περιορισµού των Μαθηµατικών στα Πρακτικά.976 Ετσι, ζήτησε 
να υπάρξει δράση επ΄αυτού και κατόπιν µελέτης πρότεινε την κατάργηση της 
αλγεβρας στην Γ΄ Ανωτέρου Παρθεναγωγείου και την εισαγωγή αντ΄αυτής της 
αριθµητικής (σε γενικές γραµµές) και στην ∆΄ τάξη της στοιχειώδους λογιστικής.977 
Από την ίδρυση του γυµνασίου θηλέων και έπειτα οι αποφάσεις για τα Μαθηµατικά 
ήταν κοινές. Πάντως, σύµφωνα µε απόφαση της Εφορείας, φρόντιζαν ώστε οι 
καλύτεροι Φιλόλογοι, Μαθηµατικοί και Φυσικοµαθηµατικοί να συγκεντρώνονται στο 
Γυµνάσιο, οι δε καλύτεροι των γλωσσικών µαθηµάτων στην Σαλβάγειο.978 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα µαθήµατα της Φυσικοχηµείας. Είχε 
διατυπωθεί και η άποψη, ότι µέσω αυτών των µαθηµάτων και των εφαρµογών τους 

                                                      
970 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.31/12/4/1889.  
971 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.25/1/1951.  
972 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.1/8/1952.  
973 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.21/6/1955.  
974 Αυτό φάνηκε από την αρχή της λειτουργίας των Αβερωφείων Παρθεναγωγείων Μ.Ε., βλ. 
και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.11/24/10/1917.  
975 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.30/12/1936.  
976 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.8/6/1937.  
977 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.22/11/1938.  
978 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.18/1/1945.  
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επιτυγχάνετο "η µετοχέτευση των κυριώτερων εφαρµογών τους".979 Πάντως, οι 
µαθητές είχαν στην διάθεσή τους καλά οργανωµένη αίθουσα Χηµείου, εξοπλισµένη 
µε τα κατάλληλα όργανα για το µάθηµα της Φυσικής και της Χηµείας.980  

Οι µεγαλύτερες αλλαγές στην Φυσική έγιναν κατά την δεκαετία του ́40, µε 
σκοπό την βελτίωση της διδασκαλίας του µαθήµατος.981 Ταυτόχρονα, ο φυσικός 
ανέλαβε την διδασκαλία των "Γεωγραφικών επικαιροτήτων", επί µία ώρα.982 Ηταν η 
περίοδος της βελτίωσης, γενικά, των θετικών µαθηµάτων στο Αβερώφειο, λόγω και 
της επιχειρούµενης στροφής προς την πρακτική κατεύθυνση. Μετά τον χωρισµό του 
γυµνασίου, στο κλασσικό τµήµα το µάθηµα της Φυσικής αυξήθηκε κατά µία ώρα 
στις 4 πρώτες τάξεις του.983 Οι ώρες του µαθήµατος αυξήθηκαν εκ νέου το 1948, µε 
επέκτασή του και στις 3 τάξεις του Γυµνασίου από ώρα που αφαιρέθηκε από τα 
Γαλλικά, καθώς και από το σχολικό έτος 1948-1949.984 Καταργήθηκε, ακόµη, για 
τους µαθητές της Στ΄ Γυµνασίου, που επιθυµούσαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους 
στο Φαρούκειο Πανεπιστήµιο, το µάθηµα των Γαλλικών και αντ΄αυτού διδάσκονταν 
τα µαθήµατα της Βιολογίας και της Φυσικοχηµείας.985 Ταυτόχρονα, η Φυσική 
ενισχύθηκε και στο γυµνάσιο θηλέων.986  

Παράλληλα, συνεχιζόταν ο εµπλουτισµός του σχολείου µε όργανα Φυσικής 
και Χηµείας, προερχόµενα από την Αγγλία και την Γαλλία.987 Μάλιστα, συστήθηκε 
επιτροπή αποτελούµενη από τους διευθυντές των σχολείων Μ.Ε., δύο καθηγητές 
Φυσικής και Χηµείας και δύο καθηγητές Μαθηµατικών, µε σκοπό την µελέτη των 
αναγκών των σχολείων σε εποπτικά όργανα θετικών επιστηµών, την καλύτερη 
οργάνωση των εργαστηρίων Φυσικής και Χηµείας και την σύνταξη οριστικού 
προγράµµατος διδασκαλίας Φυσικής, Χηµείας και Γεωγραφίας.988  

Όµως, στα µέσα της δεκαετίας του ́ 50 το µάθηµα υποχώρησε, µειούµενο 
κατά µία ώρα στην Β΄, Γ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεις, σύµφωνα µε το νέο πρόγραµµα, που 
πρότεινε ο γυµνασιαρχεύων Ιω.Χατζηανέστης.989 Εκτοτε, δεν υπήρξε σηµαντική 
αλλαγή στο µάθηµα, που συνέχισε να διδάσκεται κατά τις επιταγές του ελληνικού 
κράτους.  

Το µάθηµα της Χηµείας δεν είχε µεγάλες διακυµάνσεις. Ηταν σηµαντικό για 
το Τ.Θ.Ε., ενώ η ύπαρξη του Χηµείου απέβη πολύτιµη για τους µαθητές, που 
                                                      
979 Γεωργίου Ι.Γλύπτη, "Επι του προγράµµατος του κλασσικού γυµνασίου", Τα πεπραγµένα του 
Α΄ εν Αιγύπτω ελληνικού διδασκαλικού συνεδρίου-ανακοινώσεις, συζητήσεις, πορίσµατα, 
Αλεξάνδρεια 1931, σ.156. Για την θέση των φυσιογνωστικών µαθηµάτων στα Αβερώφεια 
σχολεία της Μ.Ε. και την σηµασία τους, βλ. αναλυτικό υπόµνηµα του καθηγητή των 
Φυσικών Κωνσταντίνου Τσαγκαλάκη προς τον προϊστάµενο της Εφορείας των σχολείων 
Ν.Βατιµπέλλα (22/1/1944). Σ΄αυτό διατύπωνε συγκεκριµένες προτάσεις για την βελτίωση 
του κύκλου των φυσιογνωστικών µαθηµάτων στα κοινοτικά σχολεία Μ.Ε., ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
εισαχθέντα έγγραφα, τ.83 (1943/1944). Επίσης επιστολή του ίδιου προς τον πρόεδρο της 
Εφορείας των σχολείων ∆.Ζερµπίνη (25/2/1949), µε παρόµοιο θέµα, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
εισαχθέντα έγγραφα, τ.99 (1949).  
980 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.4/6/1934 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.15/6/1937.  
981 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.18/7/1944.  
982 Ο.π..  
983 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.13/2/1946.  
984 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.9/1/1948 και συνεδρ.8/3/1948.  
985 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.25/1/1951.  
986 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.30/3/1951.  
987 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.12/5/1947.  
988 Επιστολή του γραµµατέα της ΕΚΑ προς τον γυµνασιαρχεύοντα Μ.Χαβιαρά, 23/5/1946, 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.120 (1946). 
989 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.10/9/1954.  
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µπορούσαν να παρακολουθήσουν πειράµατα.990 Η µόνη, αλλαγή που 
πληροφορούµαστε αφορά αύξηση των ωρών του µαθήµατος της Γ΄ τάξης του 
Τ.Θ.Ε.από 3 σε 4 ώρες, από τις οποίες οι 2 θα ήταν αφιερωµένες στην εκτέλεση 
πειραµάτων.991 

Η επιθεώρηση των Φυσικοµαθηµατικών γινόταν από τον επιθεωρητή των 
αναγνωρισµένων σχολείων αλλοδαπής και όχι από καθηγητή της ειδικότητας, όπως 
προτάθηκε.992  

Ένα από τα θετικά µαθήµατα που προσετέθησαν στο Αβερώφειο για την 
προσαρµογή του στα δεδοµένα της εποχής ήταν της Βιολογίας. Η εισαγωγή του έγινε 
το 1949 στην Στ΄ γυµνασίου αρρένων και θηλέων και κρίθηκε απαραίτητη, διότι το 
Φαρούκειο Πανεπιστήµιο Αλεξανδρείας θα απαιτούσε οι εγγραφόµενοι απόφοιτοι 
του γυµνασίου να έχουν διδαχθεί και Βιολογία.993 Μάλιστα, καταργήθηκε για τους 
µαθητές της Στ΄ Γυµνασίου, που επιθυµούν να συνεχίσουν στο Φαρούκειο 
Πανεπιστήµιο, το µάθηµα των Γαλλικών και αντ΄αυτού διδάσκονταν τα απαραίτητα 
µαθήµατα της Βιολογίας και της Φυσικοχηµείας.994 Λίγο αργότερα επεκτάθηκε και 
στο γυµνάσιο θηλέων.995 Αργότερα περιορίστηκε και τελικά καταργήθηκε το δίωρο 
του από την Γ΄ τάξη του Τ.Θ.Ε. και διδασκόταν µόνο φροντιστηριακά στους 
τελειόφοιτους του Κλασσικού και του Τ.Θ.Ε. που επιθυµούσαν εγγραφή στην ιατρική 
σχολή ή στην σχολή Φυσικών επιστηµών του Φαρουκείου.996 

Ενας από τους τοµείς, όπου το Αβερώφειο παρουσίασε ιδιαιτερότητα, ήταν 
αυτός των ξένων γλωσσών. Αιτία οι πολλές ξένες γλώσσες που διδάσκονταν οι 
µαθητές. Η πρώτη γλώσσα που υπήρξε στο πρόγραµµα ήταν τα Γαλλικά. 
Ακολούθησαν τα Αγγλικά και από την δεκαετία του ́ 20 εισήχθησαν οριστικά τα 
Αραβικά.997 Το 1928 η Εκπαιδευτική Εφορεία καθόρισε τον τρόπο διδασκαλίας των 
ξένων γλωσσών, εδρασµένο σε τρείς αρχές: α) καθορισµός επαρκών ωρών 
διδασκαλίας, β) καταρτισµός του διδάσκοντος προσωπικού, κατά προτίµηση µε 
ξένους και γ) εφαρµογή της ευθείας µεθόδου για τις τάξεις στις οποίες αρχίζει η 
διδασκαλία της ξένης γλώσσας.998 Πάντως, γρήγορα έγινε αντιληπτό ότι οι τρείς 
ξένες γλώσσες κούραζαν τους µαθητές, ενώ το φαινόµενο ήταν άγνωστο στα 
ελλαδικά σχολεία.999 Ετσι, υπήρξαν αρκετές προτάσεις για τον περιορισµό τους, είτε 
µε επίκληση της αιγυπτιακής πραγµατικότητας, αφού στα αιγυπτιακά σχολεία 
                                                      
990 Ο καθηγητής της Χηµείας Ν.Γεράκης, µε επιστολή του προς τον προϊστάµενο της 
Εφορείας των σχολείων Θ.Φλασκάκη (6/10/1948), ζητούσε να µειωθούν οι ώρες διδασκαλίας 
του, ώστε να υπάρχει ελεύθερος χρόνος για την κατάλληλη προετοιµασία του Χηµείου για 
την εκτέλεση των πειραµάτων και την τακτοποίησή του µετά το πέρας του µαθήµατος, βλ. 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, εισαχθέντα έγγραφα, τ.97 (1948).  
991 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.23/11/1954.  
992 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.17/1/1936.  
993 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.31/8/1949.  
994 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.25/1/1951.  
995 Από 1ης Απριλίου 1951, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.30/3/1951.  
996 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.1/8/1952.  
997 Σηµείωση του Γενικού ∆ιευθυντού των σχολείων Παλαιολόγου Γεωργίου "περί της 
διδασκαλίας των ξένων γλωσσών εις τα σχολεία µας", 8/12/1930, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, εισαχθέντα 
έγγραφα, τ.62 (1930).  
998 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΕ, συνεδρ.23/5/1928, 29/5/1928 και 2/6/1928.  
999 Γι΄αυτό και έγινε εύκολα δεκτή πρόταση του Φτυαρά να µην ληφθεί υπ΄όψιν ο βαθµός 
των ξενόγλωσσων µαθηµάτων µερικών εξ΄Ελλάδος µαθητών, επιστολή της Εφορείας των 
σχολείων προς τον γυµνασιάρχη Κ.Φτυαρά (9/7/1948), µε την εν λόγω απόφαση και τα 
ονόµατα των εξαιρουµένων 7 µαθητών, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, εισαχθέντα έγγραφα, τ.95 (1947) και 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.21/6/1948.  
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διδάσκονταν 2 ξένες γλώσσες,1000 είτε µε µείωση των ωρών τους.1001 Ωστόσο, το 
καθεστώς δεν µεταβλήθηκε. 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η θέση και η πορεία του µαθήµατος των 
Αραβικών στο Αβερώφειο. Το µάθηµα ήταν η βασική διαφορά του προγράµµατος 
του γυµνασίου από το επίσηµο ελληνικό πρόγραµµα και αποτελούσε σύνδεσµο του 
ελληνικού Αβερωφείου µε το αιγυπτιακό περιβάλλον της Αλεξάνδρειας. Η 
χρησιµότητά του για τους αποφοίτους είναι κάτι παραπάνω από προφανής. επρόκειτο 
για την επίσηµη γλώσσα της χώρας, που καθώς αποκτούσε την ανεξαρτησία της και 
χειραφετείτο, αποκτούσε όλο και µεγαλύτερη σηµασία και ήταν απαραίτητη για την 
επιβίωση σ΄αυτήν.  

Η πρώτη αναφορά σε µάθηµα Αραβικών γίνεται το 1886, πρό της 
αναγνωρίσεως του Αβερωφείου, όταν η Κοινοτική Επιτροπή αποφάσισε την 
εισαγωγή του µαθήµατος των Αραβικών στα σχολεία από σχολικό έτος 1886-
1887.1002 Οµως, λίγα έτη αργότερα το µάθηµα δεν διδασκόταν στα σχολεία. Αυτό το 
πληροφορούµαστε από τον Γεώργιο Αβέρωφ, το 1898, όταν, ως πρόεδρος της ΕΚΑ, 
ανακοίνωσε την απόλυση ενός διδασκάλου, µε την επισήµανση ότι τα Αραβικά θα 
διδάσκονταν στο Αβερώφειο εν καιρώ, "σε σύγκριση της αραβικής προς την 
ελληνική γλώσσα".1003 Ωστόσο το 1902 το µάθηµα διδασκόταν κανονικά στο 
Αβερώφειο.1004 Παρέµεινε στο επίσηµο πρόγραµµα έως το 1907, οπότε µε την 
κατάρτιση του νέου προγράµµατος καταργήθηκε από το καλσσικό τµήµα και 
παρέµεινε στο εµπορικό.1005 
 Παραµένουν άγνωστοι οι λόγοι που οδήγησαν τα Αραβικά εκτός επισήµου 
προγράµµατος. Κατά .πάσα πιθανότητα δεν κρίθηκαν απαραίτητα για την εξέλιξη 
των αποφοίτων. Εξάλλου, δεν διαφαινόταν χειραφέτηση της Αιγύπτου στο άµεσο 
µέλλον, ενώ τα Γαλλικά και τα Αγγλικά ήταν οι χρησιµότερες για εκµάθηση γλώσσες 
εκείνη την εποχή.  
 Η πρόταση της εκ νέου εισαγωγής της Αραβικής γλώσσας στα σχολεία της 
ΕΚΑ, ως απαραίτητης για τους Ελληνες της Αιγύπτου, διατυπώθηκε το 1924.1006 Την 
ανάγκη εκµάθησης της γλώσσας του τόπου από τους µαθητές λόγω και της πολιτικής 
κατάστασης, επεσήµανε και η παρεπιτροπή επί της µελέτης του προγράµµατος, που 
µε την σειρά της εισηγήθηκε την εισαγωγή του µαθήµατος στο επίσηµο 
πρόγραµµα.1007 
 Τα Αραβικά άρχισαν να διδάσκονται από το σχολικό έτος 1924-1925. 
∆ιδάσκονταν από την Γ΄ τάξη, 2 ώρες την εβδοµάδα, αφαιρούµενης µιας ώρας από τα 

                                                      
1000 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.21/1/1949: Πρόταση για κατάργηση διδασκαλίας µιας 
ξένης γλώσσας, από τις τρείς που διδάσκονταν στα σχολεία.  
1001 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.10/10/1952: Υπόµνηµα γυµνασιάρχου, όπου µεταξύ άλλων 
προτείνει την µείωση σε 4 ώρες την εβδοµάδα κάθε µίας από τις 3 ξένες γλώσσες. 
1002 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.17/5/1886.  
1003 Επιστολή Γεωργίου Αβέρωφ τπος τον Αλέξανδρο Σάββα, 6/18/7/1898, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
αντίγραφα επιστολών, τ.3, αριθµ.65.  
1004 Επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ προς τον καθηγητή των Αραβικών στο Αβερώφειο 
ιερολογιώτατο Ηλία ∆ίκα, µε την οποία απεδέχθη την παράιτησή του από το Αβερώφειο και 
εκφράζει την ευαρέσκειά του, αριθµ. 218, 1/14/7/1902, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα 
επιστολών, τ.4 (1901/1909).  
1005 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.14/27/5/1907.  
1006 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.1/2/1924.  
1007 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.9/5/1924.  
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Αγγλικά και προστιθέµενης µίας ώρας στο πρόγραµµα της τάξης (σύνολο 33 ώρες 
την εβδοµάδα).1008 
 ∆εν άργησε να γίνει συνείδηση η µεγάλη σηµασία που θα είχαν τα Αραβικά 
για την παραµονή των Ελλήνων στην Αίγυτπο και έτσι, ξεκίνησε µια συστηµατική 
προσπάθεια για την επέκταση του µαθήµατος και την καλύτερη δυνατή διδασκαλία 
του. Ηδη, όµως, το πρόγραµµα του Αβερωφείου ήταν βεβαρυµένο και τα Αραβικά 
προσέτεθεταν φόρτο εργασίας στους µαθητές. Οπότε, κρίθηκε απαραίτητο να 
περιοριστούν ορισµένα µαθήµατα, δευτερεύουσας σηµασίας, προς ώφελος των 
Αραβικών. Όπως ήδη σηµειώσαµε το µάθηµα που προτάθηκε να αντικατασταθεί 
ήταν των Λατινικών,1009 γεγονός που έλαβε χώρα το 1925.1010  
 Ωστόσο, το πρόγραµµα παρέµεινε βεβαρυµένο και, έτσι, η ΕΚΑ αναζήτησε 
και άλλα µαθήµατα για περικοπή. Ετσι, προτάθηκε και η κατάργηση των 
Αγγλικών,1011 οπότε το µάθηµα επεκτάθηκε σε όλες τις τάξεις του γυµνασίου1012 και 
οι ώρες διδασκαλίας καθορίστηκαν σε τέσσερις, εκτός της Β΄ και τη Γ΄ Γυµνασίου 
που ήταν πέντε ώρες, λόγω της κατάργησης των Αγγλικών.1013  

Το µάθηµα παρουσίασε αρκετές διακυµάνσεις, ανάλογα µε την εποχή και την 
πολιτική κατάσταση και ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξή του στο Αβερώφειο.  

Το 1934 συστήθηκε ειδική επιτροπή αραβοµαθών και καθηγητών Αραβικών 
για την µελέτη της διδασκαλίας των Αραβικών στα Σχολεία και να γνωµοδοτήσει για 
την βελτίωση του συστήµατος διδασκαλίας της, ώστε να επιτευχθούν γρηγορότερα 
καλύτερα αποτελέσµατα. Την επιτροπή αποτελούσαν ο γενικός διευθυντής των 
σχολείων, οι αραβοµαθείς καθηγητές Πετρόχειλος, Μιχαηλίδης και Ριζόπουλος και οι 
Αραβες καθηγητές Χάνα και Σερµπίνη, υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της ΕΚΑ 
Θεοδωράκη.1014  

Το 1935 τα Αραβικά διδάσκονταν στις τέσσερις πρώτες τάξεις από τέσσερις 
ώρες την εβδοµάδα και στην Ε΄ και στην ΣΤ΄ τάξη από πέντε ώρες,1015 ενώ το 1937 
στην Ε΄ και ΣΤ΄ Γυµνασίου οι ώρες µειώθηκαν από πέντε σε τέσσερις ώρες, υπέρ των 
Αρχαίων Ελληνικών.1016 Από τις υπάρχουσες ώρες των Αραβικών διατίθετο µία κάθε 
εβδοµάδα για την µετάφραση αραβικών κειµένων στα ελληνικά και τανάπαλιν, στις 
τρείς πρώτες τάξεις του γυµνασίου.1017 Στα µέσα της δεκαετία του ́30 και µέχρι να 
οργανωθούν, τα Αραβικά θεωρούνταν τριτεύον µάθηµα.1018  

Το 1937 απερρίφθη πρόταση να κατασταθούν τα Αραβικά προαιρετικά στο 
γυµνάσιο και αντ΄αυτών να εισαχθούν τα Αγγλικά. Αιτία απόρριψης το νέο πολιτικό 
                                                      
1008 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.10/6/1924 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.13/6/1924. Οι 
διδάσκαλοι των Αραβικών ήταν Ελληνες. Το έτος 1924-1925 δίδαξε στην Γ΄ τάξη ο Ευγένιος 
Μιχαηλίδης. Το έτος 1925-1926 δίδαξαν ο υπάλληλος των γραφείων της ΕΚΑ Χρ. 
Ριζόπουλος ανέλαβε να διδάξει στην Β΄ και Γ΄ Γυµνασίου, τις ώρες που δεν θα ήταν 
απασχοληµένος µε την εργασία στο κοινοτικό γραφείο. Στην ∆΄ τάξη δίδαξε ο Ευγένιος 
Μιχαηλίδης, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ. 7/5/1925. 
1009 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.20/2/1925.  
1010 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.20/2/1925 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.3/3/1925 και 
Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Λογοδοσία του έτους 1925, Αλεξάνδρεια 1926, σ.ιστ΄.  
1011 Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Λογοδοσία του έτους 1928, Αλεξάνδρεια 1929, 
σ.ιστ΄.  
1012 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΕ, συνεδρ.23/5/1928, 29/5/1928 και 2/6/1928.  
1013 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/12/1928.  
1014 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.21/11/1934.  
1015 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.8/5/1935.  
1016 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.14/6/1937.  
1017 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.26/5/1936.  
1018 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.30/12/1936.  
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καθεστώς της Αιγύπτου, που δεν θα επέτρεπε ούτε στους επιστήµονες να 
εγκακατασταθούν στην χώρα, αν δεν γνώριζαν τα Αραβικά.1019 Αγνωστο για ποιο 
λόγο κατετέθη αυτή η πρόταση. Ενδεχοµένως, να σχετιζόταν µε την όλη κατάσταση 
στην περιοχή λίγο προ της έναρξης του Β΄ Παγκόσµιου Πολέµου. Πάντως, λίγο 
αργότερα ζητήθηκε από το Αιγυπτιακό Υπουργείο Παιδείας -και έγινε δεκτό- να 
αναλάβει την επίβλεψη των Αραβικών στα ελληνικά σχολεία της Αιγύπτου. Αυτήν 
την αποστολή θα αναλάµβαναν επιθεωρητές του Υπουργείου, άνευ αµοιβής και αφού 
µε υπόδειξη τους εισάγονταν στα σχολεία νεά βιβλία Αραβικών και 
προσλαµβάνονταν και νέοι καθηγητές.1020 Η εξέλιξη αυτή φανέρωνε, αν µη τι άλλο, 
την σηµασία που είχε η διδασκαλία των Αραβικών στα ξένα σχολεία, γεγονός, που 
ευτυχώς δεν διέφυγε της προσοχής της ΕΚΑ, που έσπευσε να συµµορφωθεί µε τις 
εξελίξεις.  

Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι τα προβλήµατα µε την εµπέδωση της Αραβικής 
ήταν έντονα, γι΄αυτό αποφασίστηκε το µάθηµα των Αραβικών να είναι σε ίσης 
σηµασίας µε των Γαλλικών, ώστε και µε αυτό το µέτρο να γίνει αντιληπτή από τους 
µαθητές η σηµασία του µαθήµατος. Οι καθηγητές καλούνταν να είναι επιεικείς στις 
τέσσερις τελευταίες τάξεις και αυστηροί στις δύο πρώτες. Από τις τέσσερις ώρες της 
εβδοµαδιαίας διδασκαλίας, οι τρείς έπρεπε να αφιερώνονται στην γραµµατική και το 
συντακτκό και η µία ώρα στην προφορική εξάσκηση και στην ανάγνωση των 
εφηµερίδων.1021 Η µέριµνα για την βελτίωση του µαθήµατος αυξανόταν και οι 
εισηγήσεις για την καλύτερη διδασκαλία της Αραβικής γλώσσας έγιναν πιο συχνές, 
ενώ συνεχίστηκε και η αναβάθµιση του µαθήµατος.1022 Οι ώρες των Αραβικών 
καθορίστηκαν στις τέσσερις την εβδοµάδα για όλες τις τάξεις του γυµνασίου, ενώ το 
µάθηµα των Αραβικών αναβαθµίστηκε και στην Α΄ και Β΄ Γυµνασίου παρέµεινε 
πρωτεύον δευτέρας σειράς, ως τα Γαλλικά και κάθε χρόνο το µέτρο θα επεκτεινόταν 
προς τις άλλες τάξεις.1023  

Παντως, παρόλη την συστηµατική προσπάθεια από κοινοτικής πλευράς για 
την αναβάθµιση και ενίσχυση του µαθήµατος, ειδικά αυτά τα πρώτα έτη από την 
εισαγωγή του µαθήµατος, υπήρξαν πολλές αιτήσεις για απαλλαγή από το µάθηµα. Το 
1929 απηλλάγησαν οι µαθητές που προέρχονταν από την Αιθιοπία και ολοκλήρωναν 
στην Αλεξάνδρεια την ελληνική Μ.Ε., µε την αιτιολογία ότι η γνώση της αραβικής 
γλώσσας δεν τους ήταν απαράιτητη, ούτε την διδάχθηκαν ποτέ, έτσι ήταν και 
δύσκολο να ενταχθούν σε τάξη και περιττό.1024 Το ίδιο, όµως, δεν ίσχυσε για δύο-
τρείς µαθητές, που προέρχονταν από ιδιωτικά σχολεία της Αλεξάνδρειας και 
κατετάγησαν στην Ε΄ και Στ΄ γυµνασίου κατόπιν κατατακτηρίων. Η Εφορεία δεν 
δέχθηκε να εξαιρεθούν από τα Αραβικά και αντ΄αυτών να διδαχθούν Αγγλικά, µε την 
αιτιολογία ότι θα ακολουθούσαν σπουδές στην Ευρώπη. Η Εφορεία αρνήθηκε επειδή 
η εξαίρεση θα µπορούσε να προκαλέσει ανατροπή των κεκανονισµένων.1025 Ετσι, οι 
µαθητές παρακολούθησαν τα µαθήµατα των Αραβικών, σύµφωνα µε την τάξη τους. 
Τελικά, τον επόµενο Ιούνιο εξαιρέθηκαν οι δύο µαθητές της Στ΄ γυµνασίου από τα 
αραβικά, µε την προειδοποίηση ότι αυτό δεν έπρεπε να θεωρηθεί ότι αποτελεί 
προηγούµενο.1026  
                                                      
1019 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.1/6/1937.  
1020 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.8/12/1937.  
1021 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.11/7/1938.  
1022 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.25/4/1939.  
1023 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.19/7/1939.  
1024 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/11/1929.  
1025 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.13/10/1938.  
1026 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.19/6/1939.  
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Κατά τα πρώτα έτη της δεκαετίας του ́40 έγινε αντιληπτό ότι οι µαθητές δεν 
είχαν καλές επιδόσεις στο µάθηµα, λόγω λαθών τακτικής στην διδασκαλία από την 
ηµέρα εισαγωγής στο Αβερώφειο. Ηδη από το 1942 είχε συγκροτηθεί επιτροπή 
µελέτης για την καλύτερη και πρακτικώτερη διδασκαλία της Αραβικής γλώσσας στα 
Σχολεία, αποτελούµενη από τον Εφορο Σακελλάριο, τον καθηγητή Ανδρέα 
Πετρόχειλο και άλλους καθηγητές της αραβικής.1027 Το πρόβληµα εντόπισε ο 
επιθεωρητής και καθηγητής του µαθήµατος Ανδρέας Πετρόχειλος. Εχοντας δεκαετή 
διδακτική πείρα διαπίστωνε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να µάθουν οι µαθητές 
αραβικά, αφού στο σχολείο διδάσκονταν την καθαρεύουσα, ενώ στην καθηµερινή 
τους ζωή στην Αλεξάνδρεια άκουγαν την καθοµιλουµένη αραβική, που διέφερε πολύ 
από την καθαρεύουσα, επειδή ήταν απλοποιηµένη και ευκολότερη. Ετσι, οι µαθητές 
αντί να προχωρούν στην εκµάθηση της γλώσσας από τα γνωστά στα άγνωστα, 
διδάσκονταν µια γλώσσα παντελώς άγνωστη και σε αχρησία από τον ίδιο τον 
αιγυπτιακό λαό. Ζήτησε και πέτυχε να του επιτραπεί η διδασκαλία της γλώσσας µε 
νέο σύστηµα. Σύµφωνα µ΄αυτό οι µαθητές θα διδάσκονταν πρώτα την απλή 
καθοµιλουµένη και αργότερα θα διδάσκονταν την καθαρεύουσα. Όλα αυτά µε την 
χρησιµοποίηση των κατάλληλων σχολικών εγχειριδίων, που θα συνέγραφε ο ίδιος.1028 
Το σύστηµα του εφαρµόστηκε µε επιτυχία στο Αβερώφειο και στην Σαλβάγειο και οι 
µαθητές άρχισαν να µαθαίνουν τα Αραβικά µε µεγαλύτερη ευκολία και 
αποτελεσµατικότητα.1029  

Μετά τον Β΄ παγκόσµιο πόλεµο το µάθηµα των Αραβικών και η θέση του στο 
Αβερώφειο ήταν ένα από τα βασικά θέµατα προβληµατισµού της ελληνικής Μ.Ε. 
στην Αλεξάνδρεια και της πορείας που αυτή θα ακολουθούσε στο µέλλον.  
 Είναι γεγονός πως, προϊόντος του χρόνου, η επίσηµη Αιγυπτιακή πλευρά 
άρχισε τις πιέσεις προς τους Ελληνες για την ποσοτική και ποιοτική αναβάθµιση του 
µαθήµατος στα σχολεία της ΕΚΑ και την άσκηση µεγαλύτερου ελέγχου από τους 
Αιγύπτιους επιθεωρητές.1030  
 Σηµαντικός σταθµός για το µάθηµα απεδείχθη το έτος 1949. Είχε αποφασιστεί 
να υπάρξει µέριµνα, ώστε οι απόφοιτοι του Αβερωφείου να γνωρίζουν τα αραβικά σε 
ίσο βαθµό µε τους αποφοίτους της ∆΄ τάξης του αραβικού γυµνασίου. Προς αυτή την 
κατεύθυνση προστέθηκαν τα µαθήµατα Ιστορίας Αιγύπτου, µία ώρα την εβδοµάδα 
και Γεωγραφίας Αιγύπτου, µία ώρα την εβδοµάδα στα Αραβικά.1031. αυξήθηκε, 
                                                      
1027 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.12/1/1942.  
1028 "Υπόµνηµα προς τον πρόεδρο της ΕΚΑ Μ.Σαλβάγο", 10/9/1942, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, 
Κ 526, 1942/1944, "Απλοποίησις διδασκαλίας Αραβικής γλώσσας".  
1029 "Εκθεσις προς τον προϊστάµενο της Εφορείας των σχολείων Ν.Βατιµπέλλα", 13/2/1945, 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 526, ό.π.  
1030 Το 1945 ο επιθεωρητής των Αραβικών Μαχµούτ ελ Χούλι εξέφρασε την ικανοποίησή 
του για την βελτίωση που παρουσίαζε η διδασκαλία των Αραβικών στα ελληνικά σχολεία, 
βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 441, 1942, "Περί της διδασκαλίας της Αγγλικής και Αραβικής 
γλώσσας". Το 1947 οι Αιγύπτιοι Επιθεωρητές εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για τα βιβλία 
των Αραβικών των κοινοτικών σχολείων, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.12/5/1947. Αργότερα 
άρχισαν οι διάφορες αιτιάσεις. Ενδιαφέρον παρουσιάζει άρθρο του Αραβα καθηγητή ∆ρος 
Ζάκι Μουρπάρεκ, στην αιγυπτιακή εφηµερίδα "Μπαλάγ", την 1η/4/1946, για την κατάσταση 
της αραβικής γλώσσας στα ελληνικά σχολεία της Αιγύπτου. Ο καθηγητής  διέκειτο ευµενώς 
προς τους Ελληνες της Αιγύπτου, αλλά δεν συµφωνούσε µε την τακτική των συµπατριωτών 
του να απευθύνονται στους Ελληνες σε άλλη γλώσσα πλην της Αραβικής, ενώ κατέθετε 
συγκεκριµένες προτάσεις για την βελτίωση του µαθήµατος των Αραβικών στα ελληνικά 
σχολεία της χώρας, θεωρώντας την εκµάθηση "εκ των ων ουκ άνευ" για την πρόοδο των 
Ελλήνων, αλλά και κάθε ξένου στην Αίγυπτο, βλ. εισαχθέντα έγγραφα, τ.88 (1946).  
1031 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/7/1949.  
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επίσης, κατά µία ώρα το µάθηµα των αραβικών σε όλες τις τάξεις του γυµνασίου 
αρρένων και θηλέων.1032 Ακόµη, επιθεωρητής της Αραβικής γλώσσας ανέλαβε ο 
Αµπντέλ Μπάχι Μπέη, ενώ ο Αλυ Νούρ, ανέλαβε τον ρόλο του συνδέσµου µε τους 
αραβοδιδασκάλους, ως γραµµατέας του Επιθεωρητή.1033 Εκτός αυτών των µέτρων η 
ΕΚΑ συνέστησε επιτροπή από δύο ανώτατους Αιγύπτιους επιθεωρητές, της 
Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Αλεξανδρείας, οι οποίοι, σε συνεργασία µε τους 
Αιγύπτιους καθηγητές των κοινοτικών σχολείων, κατήρτισαν ένα πλήρες πρόγραµµα 
διδασκαλίας της Αραβικής στα σχολεία, από της Α΄ ∆ηµοτικού και έως της Στ΄ 
γυµνασίου. Η επιτροπή, ωσαύτως, καθόρισε τα απαραίτητα για τους µαθητές σχολικά 
εγχειρίδια και υπέδειξε τους κατάλληλους καθηγητές για πρόσληψη στο γυµνάσιο.1034  
 Με τον τρόπο αυτό επισηµοποιήθηκε ο διφυής χαρακτήρας του Αβερωφείου 
γυµνασίου: οι µαθητές και οι µαθήτριες εκτός του καθαρώς ελληνικού προγράµµατος 
του Υπουργείου Παιδείας, ήταν υποχρεωµένοι να παρακολουθούν και το επίσηµο 
πρόγραµµα του αιγυπτιακού Υπουργείου Παιδείας, το καθορισµένο για τους ξένους 
µαθητές και που περιελάµβανε τα µαθήµατα της αραβικής γλώσσας και της 
"αιγυπτιακής εθνικής µορφώσεως". Αυτό είναι το χαρακτηριστικό γνώρισµα του 
σχολείου, που παρουσιάζεται στα µεταπολεµικά χρόνια, για να λάβει την τελική του 
µορφή κατά την δεκαετία του ́50, την δεκαετία των έντονων πολιτικών ζυµώσεων 
και ανατροπών στην Αίγυπτο. 

Καθόλο το διάστηµα της δεκαετίας του ́50 σηµαντικό ρόλο διαδραµάτισε ο 
καθηγητής Αλυ Νούρ. Το 1952 ανέλαβε επιθεωρητής των Αραβικών στα κοινοτικά 
σχολεία, µε µειωµένες κατά τέσσερις τις ώρες διδασκαλίας του.1035 Η πρόσφορά του 
ήταν ποικίλη και περιελάµβανε συµµετοχή σε συνεδριάσεις για την πορεία του 
µαθήµατος,1036 εκτύπωση του προγράµµατος των Αραβικών, που περιλάµβανε την 
διδακτέα ύλη και τον τρόπο διδασκαλίας, στην βάση των νέων συστηµάτων και 
οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας της Αιγύπτου,1037 ενώ ζήτησε την άδεια να 
συγγράψει τα εγχειρίδια για το µάθηµα της Ιστορίας και της Γεωγραφίας της 
Αιγύπτου και να οργανώσει φροντιστηριακά µαθήµατα για Αιγυπτίους υπηκόους, 
χωρίς να γνωρίζουµε την κοινοτική απάντηση στις αιτήσεις του.1038  

Το 1951 νέο πρόβληµα έκανε την εµφάνισή του. Ο νέος νόµος της Αιγύπτου 
όριζε ο κύκλος της ∆ηµοτικής εκπαιδεύσεως για τα Αραβικά να κλείνει στην Β΄ 
Γυµνασίου. Η ΕΚΑ αντέδρασε σε σύσκεψη των υπευθύνων,1039 αλλά ο νόµος ίσχυσε. 
Το 1953 οι επιθεωρητές του αιγυπτιακού Υπουργείου Παιδείας επέµεναν ότι οι ώρες 
των Αραβικών, που  ήταν λιγότερες από έξι την εβδοµάδα, δεν αρκούσαν για την 

                                                      
1032 Τα Αραβικά αυξήθηκαν κατά µία ώρα στις τρείς τελευταίες τάξεις και παρέµεινε η 
αύξηση κατά µία ώρα στις τρείς πρώτες τάξεις, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.31/8/1949.  
1033 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.24/6/1949.  
1034 Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Λόγος εκφωνηθείς υπό του προέδρου κ.∆ηµητρίου 
Ζερµπίνη κατά την Γενικήν Συνέλευσιν της 11ης ∆εκεµβρίου 1949 των µελών της Ελληνικής 
Κοινότητος Αλεξανδρείας, Αλεξάνδρεια 1949, σ.16.  
1035 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.1/2/1952. Την ίδια χρονιά υπέβαλε νέο πρόγραµµα για την 
διδασκαλία της αραβικής στα σχολεία Μ.Ε., σε σύγκριση µε το αντίστοιχο των αιγυπτιακών 
σχολείων, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 692, 1949/1952, "Πρόγραµµα διδασκαλίας Αραβικών, 
εκποιηθέν υπό την προεδρία του επιθεωρητού των Εκπαιδευτικών Αλεξανδρείας κ.Αλυ Νούρ".  
1036 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.25/1/1951.  
1037 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.21/5/1953.  
1038 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.23/11/1954.  
1039 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.25/1/1951.  
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σωστή διδασκαλία του µαθήµατος. Η ΕΚΑ αποφάσισε να αυξηθούν οι ώρες σε έξι 
την εβδοµάδα σε όσες τάξεις του Γυµνασίου και της Σαλβαγείου ήταν λιγώτερες.1040  

Λίγα έτη αργότερα καθορίστηκε ότι οι µαθητές του Αβερωφείου έπρεπε να 
δίνουν εξετάσεις για το δίπλωµα "Ανταντέϊα", που ήταν το πτυχίο του µέσου κύκλου 
σπουδών της αιγυπτιακής εκπαίδευσης. Το 1956 σ΄αυτές τις εξετάσεις πέτυχαν οι 17 
από τους 29 εξεταζόµενους. Οι αποτυχόντες επανεξετάστηκαν τον Σεπτέµβριο. Ο 
Αλυ Νούρ πρότεινε και έγινε αποδεκτό, στις εξετάσεις για το δίπλωµα "Ανταντέϊα" 
να προσέρχονται, υποχρεωτικά, µόνο οι Αιγύπτοι υπήκοοι και οι υπόλοιποι µαθητές 
προαιρετικά και, κατά προτίµηση, οι άριστοι.1041 Πάντως στις συζητήσεις για την 
τροπή που έπρεπε να λάβει η εκπαίδευση στα σχολεία της ΕΚΑ, εντοπιζόταν το 
έντονο  πρόβληµα που συνιστούσε η διδασκαλία πολλών ξένων γλωσσών, µεταξύ 
των οποίων και η Αραβική, που δεν θα χρησίµευε στους µαθητές που θα 
αποχωρούσαν από την Αίγυπτο.1042 

Το 1957 διαπιστώθηκε ότι οι γνώσεις που λάµβαναν οι µαθητές στο 
Αβερώφειο σε έξι έτη, αντιστοιχούσε στα τέσσερα έτη της αιγυπτιακής 
"Ανταντέϊα".1043 Τον Οκτώβριο του 1958 αυξήθηκαν οι ώρες των Αραβικών, 
σύµφωνα µε υποδείξεις του αιγυπτιακού υπουργείου Παιδείας. Συγκεκριµένα, στις 
δύο πρώτες τάξεις του γυµνασίου διδάσκονταν οκτώ ώρες την αραβική γλώσσα και 
τρείς ώρες τα µαθήµατα της αιγυπτιακής µορφώσεως. Στις τέσσερεις τελευταίες 
τάξεις οι ώρες καθορίστηκαν στις επτά και τρείς αντίστοιχα.1044  

Η τελική διαµόρφωση της θέσης των Αραβικών στο Αβερώφειο έγινε το 
1959,1045 όταν ξεκίνησε η πλήρης συστοίχηση των ελληνικών γυµνασιακών τάξεων 
προς τις αντίστοιχες αιγυπτιακές. Ετσι, οι µαθητές της Β΄ γυµνασίου όφειλαν να 
δώσουν εξετάσεις για την απόκτηση του απολυτηρίου "δηµοτικής αιγυπτιακής 
εκπαιδεύσεως", ενώπιον εξεταστικής επιτροπής, όπως και οι µαθητές των τελευταίων 
τάξεων του γυµνασίου που θα εξετάζονταν από ειδική επιτροπή για την απόκτηση 
του διπλώµατος "Ανταντέϊα". Ακόµη, οι απόφοιτοι του Αβερωφείου θα ήταν κάτοχοι 
του αιγυπτιακού απολυτηρίου γυµνασίου. Η πλήρης αντιστοιχία θα επετυγχάνετο το 
έτος 1964.1046 Η συγκεκριµένη ρύθµιση σήµανε την πλήρη ένταξη και προσαρµογή 
του Αβερωφείου στην αιγυπτιακή πραγµατικότητα και αποτέλεσε την κορύφωση του 
διφυούς χαρακτήρα της παρεχόµενης σ΄αυτό εκπαίδευσης.  

Εξαιρετικής σηµασίας για το µέλλον των µαθητών ήταν το µάθηµα των 
Γαλλικών. Τα Γαλλικά ήταν η διεθνής γλώσσα έως τον Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο, ενώ 
από τα µέσα της δεκαετίας του ́40 και έπειτα υποχώρησαν, δίνοντας την θέση τους 
στα Αγγλικά.  

Τα Γαλλικά υπήρχαν στο Αβερώφειο από της ιδρύσεώς του, γι΄αυτό δεν 
έχουµε πληροφορία για την ένταξη του µαθήµατος στο πρόγραµµα, όπως συνέβη µε 
τα Αραβικά και τα Αγγλικά. Την ύπαρξη του µαθήµατος υποστήριζε ενεργά η 
Γαλλία, µε πολλούς τρόπους. Το 1912 ο Γάλλος Πρόξενος έστειλε στα κοινοτικά 

                                                      
1040 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.11/12/1953.  
1041 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.13/7/1956.  
1042 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/6/1957.  
1043 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.21/10/1957.  
1044 Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Λογοδοσία έτους 1958, Αλεξάνδρεια 1959, σ.µα΄. Το 
1957 οι ώρες στις 3 πρώτες τάξεις είχαν µειωθεί από 9 σε 7, µε την σύµφωνη γνώµη της 
Εκπαιδευτικής Ζώνης Αλεξανδρείας, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.27/12/1957.  
1045 Από εκείνη την χρονιά λειτούργησαν και φροντιστήρια µαθηµάτων Αραβικών και 
Εθνικής Αγωγής για τους µεταξεταστέους µαθητές, υπό την καθοδήγηση της ΕΚΑ, βλ. 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.29/6/1959.  
1046 Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Λογοδοσία έτους 1959, Αλεξάνδρεια 1960, σ.µδ΄.  
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σχολεία 100 βιβλία, ως επιβράβευση για την πρόοδο που σηµείωναν στην διδασκαλία 
των γαλλικών. Το δώρο δόθηκε µε εντολή του Γάλλου υπουργού ∆ηµόσιας 
Εκπαίδευσης.1047 Το 1935, λίγο προ της υποχωρήσεως των γαλλικών, ιδρύθηκε στο 
Γαλλικό Λύκειο µια τάξη, για να εγγράφονται 30 άποροι απόφοιτοι του Γυµνασίου 
και της Σαλβαγείου ετησίως, µε σκοπό την τελειοποίηση των γαλλικών τους.1048  

Η σταθερότητα που παρουσίαζε το µάθηµα απ΄αρχής του Αβερωφείου 
χάνεται στα µεταβατικά, για τις ξένες γλώσσες, έτη του ́20 και του ́30. Το 1924, 
λόγω της οικονοµικής δυσπραγίας της ΕΚΑ αποφασίστηκε, µεταξύ άλλων, η 
κατάργηση της γαλλικής διδασκαλίας της ιστορίας στην ∆΄και στην Ε΄ 
Γυµνασίου.1049 
Λίγους µήνες αργότερα η πρόταση της παρεπιτροπής επί της µελέτης του 
προγράµµατος  για την εισαγωγή των Αραβικών στο γυµνάσιο δεν είχε αρνητική 
επίπτωση στα Γαλλικά, αντίθετα από τα Αγγλικά.1050 Το 1925 θεσπίστηκε για τους 
µήνες Οκτώβριο έως και Ιανουάριο η λειτουργία βοηθητικής τάξης στα Γαλλικά για 
τους αδύνατους µαθητές της Β΄ Γυµνασίου και της Α΄ Σαλβαγείου.1051  

Όταν το 1928 η Εκπαιδευτική Εφορεία έκρινε ότι η παρουσία τριών ξένων 
γλωσσών επιβάρυνε το πρόγραµµα και αποφασίστηκε η θυσία µιάς από αυτές, τα 
Γαλλικά διατήρησαν την θέση τους, αφού τότε αποτελούσαν την κατ΄εξοχήν διεθνή 
γλώσσα, ενώ ήταν η γλώσσα του Χρηµατιστηρίου, των Μικτών ∆ικαστηρίων, της 
αγοράς και των κοινωνικών κύκλων.1052 Την ίδια χρονιά οι ώρες διδασκαλίας 
καθορίστηκαν στις τέσσερις, και όπου υπήρχε διαθέσιµος χρόνος, πέντε ώρες. Για την 
καλύτερη διδασκαλία υπήρχαν άφθονα βιβλία και άλλα εποπτικά µέσα.1053  

Πολλές φορές Γάλλοι καθηγητές ανέλαβαν να επιθεωρήσουν το µάθηµα των 
Γαλλικών. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση του καθηγητή Περµότ, που 
επιθεώρησε τον τρόπο διδασκαλίας και πρότεινε αλλαγές στην διδασκαλία των 
γαλλικών και στα διδακτικά βιβλία.1054 Το ίδιο έγινε το 1944, όταν ανατέθη σε Γάλλο 
καθηγητή εποπτεία του µαθήµατος των Γαλλικών των Σχολείων1055 και το 1951, όταν 
επιθεωρητής των Γαλλικών ανέλαβε ο εκ Παρισίων καθηγητής Ζαντρέ Μποτιέ, που 
θα δίδασκε και 20 ώρες την εβδοµάδα.1056  

Από τα τέλη της δεκαετίας του ΄30 και ενώ το µάθηµα των Αγγλικών 
αποκτούσε ολοένα και µεγαλύτερη σηµασία, υπήρξαν αρκετές αλλαγές στις ώρες 
διδασκαλίας του µαθήµατος των Γαλλικών. Το 1939 στην συνεδρία των ∆ιευθυντών 
των εν Αιγύπτω αναγνωρισµένων σχολών Μ.Ε., που έγινε στο Σιάτµπυ, 
αποφασίστηκε οι ώρες διδασκαλίας των Γαλλικών να είναι πέντε για τις τέσσερις 
πρώτες τάξεις του γυµνασίου και έξι για τις δύο τελευταίες.1057 Το 1943 στην Ε΄ 
γυµνασίου αρρένων οι πέντε ώρες διδασκαλίας των Γαλλικών µειώθηκαν κατά µία, 
προστιθεµένη στις ώρες των Αγγλικών.1058 Ταυτόχρονα, καταβάλλονταν προσπάθειες 

                                                      
1047 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.1/14/3/1912.  
1048 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.1/7/1935.  
1049 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.1/2/1924.  
1050 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.9/5/1924.  
1051 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.3/3/1925.  
1052 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΕ, συνεδρ.235/1928, 29/5/1928 και 2/6/1928. Επίσης, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
ΠΚΕ, συνεδρ.19/6/1928.  
1053 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/12/1928.  
1054 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.30/12/1936.  
1055 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.1/8/1944.  
1056 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.12/10/1951.  
1057 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.19/6/1939 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.19/7/1939.  
1058 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.11/10/1943.  
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για τον εµπλουτισµό των βιβλιοθηκών της Μ.Ε. µε τα κατάλληλα γαλλικά βιβλία.1059 
Το 1946 αποφασίστηκε την διδασκαλία των Γαλλικών στην Ε΄ και Στ΄ γυµνασίου να 
αναλάβουν Γάλλοι και Ελβετοί καθηγητές, ενώ οι Ελληνες έπρεπε να περιοριστούν 
στα Παρθεναγωγεία.1060  
 Βέβαια, παρόλο που τα Αγγλικά θεωρούνταν πιο χρήσιµο µάθηµα από τα 
Γαλλικά, ειδικά µετά τον πόλεµο, τα Γαλλικά ουδέποτε εξοβελίστηκαν από το 
πρόγραµµα του Αβερωφείου. Μάλιστα, έχουµε και ενίσχυση του µαθήµατος στο 
γυµνάσιο θηλέων, στις τρείς πρώτες τάξεις κατά µία ώρα την εβδοµάδα,1061 ενώ από 
τις πέντε ώρες των Γαλλικών της Στ΄ γυµνασίου θηλέων, αποφασίστηκε η µία να 
χρησιµεύει για µετάφραση.1062 

Πάντως, ούτε τα προβλήµατα έλειψαν από την διδασκαλία του µαθήµατος. Η 
επιθεώρηση το 1952 απέδειξε ότι η πρόοδος στην Ε΄ και στην Στ΄ τάξη ήταν βραδεία 
και το ενδιαφέρων µειωνόταν, ενώ τα βιβλία ήταν ακατάλληλα. Προτάθηκε οι 
καθηγητές να επιµένουν στην προφορά των µαθητών και να διδάσκουν δύο ποιήµατα 
τον µήνα, όπως και µερικά άσµατα για να µην είναι το µάθηµα τόσο ανιαρό.1063 Το 
επόµενο έτος σε διαγώνισµα της Γ΄ τάξης του Τ.Θ.Ε. οι µαθητές παρέδωσαν λευκή 
κόλλα, επειδή το κείµενο του διαγωνισµού ήταν δυσκολώτατο και γι΄αυτό οι µαθητές 
δεν µπόρεσαν να ανταπεξέλθουν. Παρόλα αυτά τιµωρήθηκε όλη η τάξη µε νηστεία 
και επτά µαθητές µε τετραήµερη αποβολή, "για την ανυπακοή τους".1064 Όλα αυτά 
οδήγησαν σε προβληµατισµό την ΕΚΑ που αποφάσισε αλλαγή στην διδασκαλία των 
Γαλλικών.1065 Οπωσδήποτε, η όποια αλλαγή αφορούσε ένα µάθηµα ήσσονος, πια, 
σηµασίας, ενώ το ενδιαφέρον των Κοινοτικών ήταν στραµµένο στην Αραβική.  

Εξαιρετικής σηµασίας ήταν και το µάθηµα των Αγγλικών στο Αβερώφειο, 
που ήταν ένα από τα τρία µαθήµατα ξένων γλωσσών. Τα Αγγλικά εισήχθησαν για 
πρώτη φορά στο Αβερώφειο το 1889 και µάλιστα από την Α΄ γυµνασίου.1066 Η 
δεύτερη τάξη προσετέθη το 1899 και κατέστησαν υποχρεωτικά από το Γυµνάσιο.1067 
Σε µία χώρα όπως η Αίγυπτος που η αγγλική παρουσία ήταν εντονότατη η εξέλιξη 
αυτή θεωρείται φυσιολογική και η ανάγκη διδασκαλίας των Αγγλικών απαραίτητη 
για τους µαθητές.  

Το µάθηµα καθόλη την διάρκεια του 20ου αιώνα παρουσίασε πολλές 
διακυµάνσεις. Χαρακτηριστικό του αποτέλεσε ότι το πρώτο µισό του 20ου αιώνα τα 
Αγγλικά υποχωρούσαν υπέρ των Γαλλικών, ενώ το δεύτερο µισό ακολούθησαν την 
ακριβώς αντίθετη πορεία. Ετσι, το 1911 για την ελάφρυνση των µαθητών 
περιορίστηκαν οι ώρες των Αγγλικών στην Α΄ γυµνασίου από 6 σε 5.1068 Παρόλα 
αυτά το 1917 τα Αγγλικά θεωρήθηκαν πρωτεύον µάθηµα όπως τα Γαλλικά.1069  

Η κρίσιµη στιγµή για το µάθηµα έφθασε το 1924, όταν, αρχικά, λόγω των 
οικονοµικών δυσκολιών της ΕΚΑ αποφασίστηκε, µεταξύ άλλων, η περικοπή της 

                                                      
1059 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.18/7/1944.  
1060 Επιστολή του προϊσταµένου της Εφορείας σχολείων στον γυµνασιαρχεύοντα Μ.Χαβιαρά, 
16/11/1946, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.124 (1946/1947).  
1061 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.10/3/1949.  
1062 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.14/12/1951.  
1063 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.9/4/1952.  
1064 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.22/1/1953.  
1065 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.30/1/1953.  
1066 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.31/12/4/1889.  
1067 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.23/3/1899 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.Γ΄ 31/3/1900.  
1068 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.13/26/9/1911.  
1069 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.8/21/8/1917 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 
συνεδρ.17/30/8/1917.  
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διδασκαλίας των Αγγλικών.1070 Λίγους µήνες αργότερα η παρεπιτροπή επί της 
µελέτης του προγράµµατος έκρινε απαραίτητη η εισαγωγή της διδασκαλίας των 
Αραβικών, λόγω της πολιτικής κατάστασης, ενώ παράλληλα ζητούσε την διατήρηση 
των αγγλικών και των γαλλικών.1071 Τελικά, εισήχθη η Αραβική στο γυµνάσιο, αλλά, 
λόγω του φόρτου του προγράµµατος, µε παράλληλο περιορισµό της Αγγλικής κατά 
µια ώρα.1072 Παντως, η διδασκαλία των Αγγλικών δεν υποβαθµίστηκε ποιοτικά. 
Μάλιστα, το 1925 λειτούργησε τους µήνες Οκτώβριο έως και Ιανουάριο βοηθητική 
τάξη στα Αγγλικά για τους αδύνατους µαθητές της Β΄ Γυµνασίου και της Α΄ 
Σαλβαγείου.1073 

Τα Αγγλικά καταργήθηκαν από το γυµνάσιο το 1928, µε πρόταση τηε 
Εκπαιδευτικής Εφορείας. Η κατάργησή τους έγινε υπέρ της αύξησης των Γαλλικών. 
Ταυτόχρονα, πρότεινε την διατήρησή τους στις άλλες σχολές της Μ.Ε., όπως στην 
Αβερώφειο Αστική Σχολή Θηλέων.1074 Το 1931, κατά την µετατροπή του 
Αβερωφείου Ανωτέρου Παρθεναγωγείου σε Αβερώφειο Ηµιγυµνάσιο, καταργήθηκαν 
και από την Μ.Ε. των θηλέων,1075 µε αποτέλεσµα το µάθηµα των Αγγλικών να 
εξοβελιστεί από τα Αβερώφεια σχολεία της Μ.Ε. αµφοτέρων των φύλων.  

Η εξέλιξη αυτή ήταν µάλλον απροσδόκητη. Επίσηµα, η Αγγλία είχε µεγάλη 
επιρροή στην χώρα και η αγγλική γλώσσα ήταν πολύτιµη. Όµως, το επιβαρυµένο 
πρόγραµµα το γυµνασίου αφ΄ενός και η εκτεταµένη χρήση της γαλλικής γλώσσας σε 
ένα ευρύ φάσµα της καθηµερινότητας στην Αίγυπτο (εµπόριο, Μικτά ∆ικαστήρια και 
κοινωνικές συναναστροφές) αφ΄ετέρου, κατέστησαν τα αγγλικά ήσσονος σηµασίας 
σε σχέση µε τα γαλλικά. Ετσι, όταν χρειάστηκε να θυσιαστεί µία από τις ξένες 
γλώσσες προτιµήθηκαν τα αγγλικά.  

Από τα τέλη της δεκαετίας του ́ 30 η κατάσταση αρχίζει να µεταβάλλεται 
υπέρ των Αγγλικών. Τότε προτάθηκε να κατασταθούν τα Αραβικά προαιρετικά στο 
γυµνάσιο και αντ΄αυτών να εισαχθούν τα Αγγλικά. Η πρόταση δεν έγινε δεκτή, λόγω 
του πολιτικού καθεστώτος της Αιγύπτου, που καθιστούσε τα Αραβικά απαραίτητα εκ 
των ων ουκ άνευ για την διαβίωση και εξέλιξη στην Αίγυπτο.1076 Όµως, είχε αρχίσει 
να γίνεται κατανοητό πως η αγγλική θα αποτελούσε στο εγγύς µέλλων την διεθνή 
γλώσσα, εξοβελίζοντας, ειδικά στην Αίγυπτο, την γαλλική.  

Τα Αγγλικά εισήχθησαν στο γυµνάσιο θηλέων το 19381077 και 
επανεισήχθησαν στο γυµνάσιο αρρένων το 1942. Η εισαγωγή τους έγινε στις 
τέσσερις πρώτες τάξεις, επί τέσσερις ώρες την εβδοµάδα.1078 Είχε προηγηθεί µελέτη 
του θέµατος της συστηµατικής διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας και στις δύο 
βαθµίδες της εκπαίδευσης, µετά την νίκη των Συµµάχων στον πόλεµο.1079 Η 
Κοινότητα κατέβαλλε προσπάθειες για την ποιοτική παρουσία του µαθήµατος στην 

                                                      
1070 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.1/2/1924.  
1071 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.9/5/1924.  
1072 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.13/6/1924.  
1073 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.3/3/1925.  
1074 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΕ, συνεδρ.23/5/1928, 29/5/1928 και 2/6/1928. Επίσης, ΕΕΛΙΑ-
ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.19/6/1928 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/12/1928.  
1075 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.28/1/1931.  
1076 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.1/6/1937.  
1077 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.8/11/1938. Ένα χρόνο µετά αποφασίστηκε να υπάρχει 
επιείκεια στα Αγγλικά του θηλέων για κοπέλες από άλλες σχολές που δεν διδάχτηκαν 
Αγγλικά, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.19/7/1939.   
1078 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.17/9/1942.  
1079 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.2/6/1941.  
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Μ.Ε., µε την ανεύρεση των κατάλληλων βιβλίων, προς εµπλουτισµό των 
βιβλιοθηκών Μ.Ε.1080  

Την προσπάθεια της ΕΚΑ για την διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας ενίσχυε 
το Βρετανικό Συµβούλιο. Όταν το 1948 το Συµβούλιο, στα πλαίσια των περικοπών 
του, αποφάσισε την µείωση της επιχορήγησης των σχολείων της ΕΚΑ η Εφορεία 
απηύθυνε έκκληση για την µη εφαρµογή της απόφασης, ενόψει και της αύξησης των 
Αγγλικών στα Σχολεία.1081 Οι κινήσεις της ΕΚΑ συνεχίστηκαν και τα επόµενα 
έτη.1082 Τελικά, σε συνάντηση του Προέδρου της ΕΚΑ µε αντιπροσώπους του 
Συµβουλίου, έγινε δεκτή η πρόταση των Αγγλων, αντί του διπλασιασµού του ετήσιου 
ποσού επιχορήγησης από 625 σε 1250 λίρες Αιγ. να συνεχίσουν να δίνουν το 
συνηθισµένο ποσό και να χορηγήσουν ένα εφάπαξ ποσό, ύψους 300 λιρών Αιγ. για 
την αγορά βιβλίων απόρων µαθητών, υπό τον όρο να υπάρξει ειδικός Αγγλος 
καθηγητής, που θα ήταν και συντονιστής του µαθήµατος των αγγλικών.1083 

Την δεκαετία του ́50 το µάθηµα των Αγγλικών απεδείχθη σηµαντικό για τους 
µαθητές. Μάλιστα, παρατηρήθηκε µείωση των µαθητών από τα κοινοτικά σχολεία, 
εξαιτίας προτίµησης των γονέων σε σχολεία µε πολλά Αγγλικά, λόγω της 
µελετουµένης αποδήµησης πολλών στην Αυστραλία.1084 Ετσι, οι ώρες του µαθήµατος 
αυξήθηκαν από 3 σε 4 στις Β΄ και Γ΄ τάξεις του Τ.Θ.Ε. και στην Στ΄ Γυµνασίου.1085 
Επίσης, οι µαθητές των τελευταίων τάξεων της Μ.Ε. µπορούσαν να δώσουν 
εξετάσεις, αφού πετύχουν στις προκριµατικές, για την απόκτηση του Lower 
Certificate, στο Βρετανικό Συµβούλιο.1086  

Αξίζει να σηµειωθεί, πως το 1934 το γενικό Προξενείο της Ιταλίας πρότεινε 
στην ΕΚΑ την προαιρετική διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας στα κοινοτικά σχολεία. 
Η ΕΚΑ απευθύνθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος, το οποίο απάντησε ότι δεν 
συνέτρεχε λόγος διδασκαλίας της ιταλικής στα κοινοτικά σχολεία της Αλεξάνδρειας, 

                                                      
1080 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.18/7/1944.  
1081 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.28/6/1948. Ηδη από το 1944 η ΕΚΑ ενηµέρωνε το 
Βρετανικό Συµβούλιο για τις ενέργειές της υπέρ του µαθήµατος των Αγγλικών στο 
Αβερώφειο γυµνάσιο, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 441, 1942, "Περί της διδασκαλίας της 
Αγγλικής και Αραβικής γλώσσας".  
1082 Επιστολή του γραµµατέα της ΕΚΑ Ρ.Ραδόπουλου προς το Βρετανικό Συµβούλιο 
(12/2/1949), όπου αναφέρονται και οι ώρες διδασκαλίας των Αγγλικών στο Αβερώφειο 
γυµνάσιο, ως απόδειξη του ολοένα αυξανόµενου κοινοτικού ενδιαφέροντος για το µάθηµα 
και την καλή γνώση της γλώσσας από τους µελλοντικούς αποφοίτους. Ακόµη, ζητούσε την 
αποστολή επιθεωρητή για να επιθεωρήσει τον τρόπο διδασκαλίας του µαθήµατος στα 
σχολεία. Το Βρετανικό Συµβούλιο, σε απάντηση που έστειλε ο εκπρόσωπός του Brandon 
Laight (15/2/1949), υποσχέθηκε να στείλει επιθεωρητή ως τα µέσα Απριλίου του 1949, βλ. 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, εισαχθέντα έγγραφα, τ.98 (1948/1949).  
1083 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.28/2/1951. Επιθεωρητές από το Βρετανικό Συµβούλιο 
επιθεωρούσαν την διδασκαλία του µαθήµατος στα κοινοτικά σχολεία και έκαναν προτάσεις 
για την βελτίωσή της έως το 1953, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 530, 1944, "Εκθεσις Phillips 
Περί της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας". Τα έτη 1958-1959 και 1959-1960 την 
επιθεώρηση πραγµατοποίησε ο καθηγητής Ιωάννης Πενγκλής, "Annual report on the teaching 
of English at the Greek Community Schools Alexandria, 1958-1959" και "Annual report on 
the teaching of English at the Greek Community Schools Alexandria, 1959-1960", ΕΕΛΙΑ-
ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 871, 1959, "Ιωάννης Πενγκλής, συντονιστής διδασκαλίας Αγγλικών".  
1084 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.12/10/1951.  
1085 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.1/8/1952.  
1086 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.15/1/1954.  
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δεδοµένου και το βεβαρυµένου σχολικού προγράµµατος και ότι ήταν προτιµότερη η 
εµβάθυνση στις άλλες τρείς ξένες γλώσσες, που ήδη διδάσκονταν.1087 

Το πρόγραµµα του Αβερωφείου περιείχε και άλλα µαθήµατα, καθορισµένα 
από το αναλυτικό πρόγραµµα του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας, για τα οποία 
υπάρχουν κάποιες πληροφορίες.  

Ένα από τα µαθήµατα για τα οποία η ΕΚΑ έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν 
της Γυµναστικής. Οι ώρες καθορίζονταν από το επίσηµο πρόγραµµα του υπουργείου 
και στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν δύο ώρες την εβδοµάδα.1088 Το είδος της 
γυµναστικής που διδασκόταν περισσότερο ήταν της σουηδικής γυµναστικής.1089 

Η ΕΚΑ για την άθληση των µαθητών διέθετε γυµναστήριο, ανάµεσα στο 
Ζερβουδάκειο µέγαρο και στο κτίριο της Σαλβαγείου, καθώς και το κοινοτικό στάδιο, 
παραπλεύρως του Ζερβουδακείου. Η µέριµνα για την διατήρηση και επαύξηση των 
εγκαταστάσεων ήταν συνεχής και πολλές φορές η Εφορεία ενέκρινε ποσά για αυτό 
τον σκοπό.1090 Ακόµη, υπήρχε µέριµνα για την εκγύµναση των µαθητών και εκτός 
σχολείου. Το 1902 η επιτροπή αποφάσισε να καταβάλλει 1500 γρ.δ. ετησίως για την 
δωρεάν εκγύµναση µαθητών του γυµνασίου και του εµπορικού τµήµατος στον 
γυµναστικό σύλλογο Μίλωνα.1091 Σηµαντικό γεγονός για σχολεία αποτελούσαν οι 
σχολικοί αγώνες, που εξετάζονται στο οικείο µέρος.  

Το 1938 η Γυµναστική έγινε πρωτεύον µάθηµα, λόγω της δια νόµου 
αναγωγής σε πρωτεύον στην Ελλάδα. Οι προσερχόµενοι προς κατάταξη από άλλα 
σχολεία, θα τύγχαναν επιεικούς βαθµολογίας, επειδή υπήρχε περίπτωση να µην ήταν 
καλά γυµνασµένοι.1092  

Οι ίδιοι οι καθηγητές της Γυµναστικής µε εισηγήσεις τους προς την Εφορεία 
των Σχολείων πρότειναν τρόπους για την καλύτερη διδασκαλία του µαθήµατος, µε 
γνώµονα την ωφέλειά του στην υγεία των µαθητών. Αρκετές φορές οι καθηγητές 
ζητούσαν αλλαγή στον τρόπο διδασκαλίας ώστε να υπάρχει ωφέλεια και για τους 
ασθενικούς µαθητές, µε την χρήση της θεραπεύτικής γυµναστικής. Η εφαρµογή της 
βοηθούσε τα παιδιά που είχαν πρόβληµα σωµατικών παραµορφώσεων (σκολίωση, 
λόρδωση, κύφωση κ.λπ.), αφού εντοπιζόταν ο ακριβής αριθµός τους µε την χρήση 
της σωµατοµέτρησης.1093  

Το 1936 εισήχθη το µάθηµα "Καθήκοντα του πολίτη", µία ώρα την εβδοµάδα, 
λόγω της ένταξης του στο επίσηµο πρόγραµµα. Όταν υπήρχε διαθέσιµος χρόνος το 
µάθηµα γινόταν µε συνθέσεις.1094 Η διδασκαλία του αφορούσε τις ανώτερες τάξεις 

                                                      
1087 Επιστολή, αριθµ.6316, 5/9/1934, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, εισαχθέντα έγγραφα, τ.71 (1934/1935).  
1088 Οι ώρες ήταν ίδιες για το γυµνάσιο αρρένων και θηλέων, καθώς και για τα άλλα τµήµατα 
της Μ.Ε. (βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.9/7/1954, που αναφέρεται στις ώρες της 
Γυµναστικής στα Αβερώφεια Παρθεναγωγεία Μ.Ε.).  
1089 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, γενική συνέλευση των συνδροµητών, 15/28/4/1912.  
1090 Βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.12/1/1942, όπου αναφέρονται αποφάσεις για την 
βελτίωση του µαθήµατος της Γυµναστικής, κυρίως σε τεχνικά θέµατα και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
ΠΕΣ, συνεδρ.22/9/1943, όπου αναφέρεται η έγκριση πίστωσης, ύψους 140 λιρών Αιγ., 
κατόπιν πρότασης του καθηγητή της Γυµναστικής Συµεωνίδη, για εκτέλεση έργων και 
διαρρύθµιση του γηπέδου Σιάτµπυ και ειδικά του χώρου καλαθοσφαίρισης.  
1091 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.14/2/3/1902.  
1092 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.22/11/1938.  
1093 "Εκθεση του γυµναστή Φώτιου Καπετανίδη προς τον πρόεδρο της ΕΚΑ ∆ηµήτριο 
Ζερµπίνη", 12/4/1949, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, εισαχθέντα έγγραφα, τ.100 (1949).  
1094 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.1/7/1936.  
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του γυµνασίου.1095 Όµως, η ΕΚΑ έλαβε µία σηµαντική απόφαση, που διαφοροποίησε 
το µάθηµα από τον επίσηµο τρόπο διδασκαλίας του. Εγινε δεκτό στα πλαίσια του 
µαθήµατος των τελειοφοίτων να διδάσκεται και η ιστορία της ΕΚΑ. Ο Επίτροπος 
Φλασκάκης θα έδινε διαλέξεις στους µαθητές, σχετικές µε το θέµα.1096 Το εγχείρηµα 
στέφθηκε από επιτυχία και, έτσι, οι µαθητές είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν 
την ιστορία της Κοινότητος, µαθαίνοντας ορισµένες πτυχές του όλου έργου, που 
αλλιώς δεν θα µπορούσαν να πληροφορηθούν.  

Στο Αβερώφειο διδάχθηκε το µάθηµα της Μουσικής. Η διδασκαλία του 
βελτιώθηκε στην Α΄ και Β΄ Γυµνασίου, µε απόφαση της Εφορείας, το 1936,1097 ενώ 
το 1937 εγκρίθηκε ένα ετήσιο ποσό της τάξης των 12 λιρών Αιγ. για τα λειτουργικά 
έξοδα.1098 Επίσης, ελήφθη µέριµνα ώστε η διδασκαλία του µαθήµατος της Μουσικής 
του γυµνασίου θηλέων να µην ενοχλεί τους υπόλοιπους µαθητές. Ετσι το µάθηµα θα 
γινόταν στην αίθουσα του κινηµατογράφου.1099 

Εκτός από τα τυπικά µαθήµατα υπήρξαν και άλλα, που η διδασκαλία τους 
ήταν χρήσιµη για την γενικότερη µόρφωση των παιδιών και την µετασχολική τους 
ζωή. Ετσι, διοργανώθηκαν µαθήµατα "Υγιεινής" στις δύο τελευταίες τάξεις του 
γυµνασίου από τον Π.Πετρίδη, διευθυντή του χειρουργικού τµήµατος του ελληνικού 
νοσοκοµείου και τον Γ.Αργύρη, επιµελητή-ιατρό του παθολογικού τµήµατος 
γυναικών του ως άνω νοσοκοµείου.1100  

Ασφαλώς, στο γυµνάσιο θηλέων υπήρχαν ορισµένα µαθήµατα αρµόζοντα 
στην γυναικεία φύση, όπως η Μαγειρική, η Κοπτική και το Εργόχειρο. Τα µαθήµατα 
της Μαγειρικής και Κοπτικής εισήχθησαν το 1952, από δύο ώρες το καθένα στην Γ΄ 
και ∆΄ τάξη, µετά την αφαίρεση µίας ώρας Φυσικής και µίας ώρας Εργόχειρου από 
την Γ΄ τάξη και µίας ώρας Εργόχειρου και µίας ώρας Γυµναστικής από την ∆΄ 
τάξη.1101 Βέβαια, µαθήµατα παρόµοιας φύσεως διδάσκονταν επισταµένως στο ειδικό 
τµήµα της Μ.Ε. των θηλέων, της Κοπτικής-Ραπτικής. Η ύπαρξή τους, όµως, στο 
γυµνάσιο θηλέων έδινε στο πρόγραµµα σπουδών πιο πρακτική κατεύθυνση και οι 
γνώσεις που παρείχε δεν νόθευαν την γενική κατεύθυνση του προγράµµατος 
σπουδών του σχολείου.  
 Κάποιες φορές προστέθηκε µάθηµα χρήσιµο όχι τόσο για την µετασχολική 
ζωή των αποφοίτων, όσο για την επιβίωση τους σε χαλεπούς καιρούς. Αυτό ήταν το 
µάθηµα της Αεράµυνας, που εισήχθη στο Αβερώφειο ως τακτικό µάθηµα τον Μάϊο 
του 1939 και διδάχθηκε καθόλη την διάρκεια του Β΄ παγκόσµιου πολέµου.1102 
 Επίσης, πρέπει να σηµειωθεί, πως η ΕΚΑ µεριµνούσε για τους αποφοίτους 
της και όταν µπορούσε να έρθει αρωγός στην προσπάθειά τους για επαγγελαµτική 
αποκατάσταση, µετά το πέρας των γυµνασιακών σπουδών, το έπραττε µε 
ευχαρίστηση. Ετσι, πληροφορούµαστε, ότι το 1919 αποφασίστηκε διδασκαλία κατά 

                                                      
1095 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.12/11/1936. Για το µάθηµα κατά την δεκαετία του ́50 βλ. 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 842, 1953, "Μάθηµα αγωγής του πολίτου, έκθεσις Επιτρόπου 
Σακελλάριου".  
1096 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.8/3/1948.  
1097 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.30/12/1936.  
1098 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.14/6/1937.  
1099 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.12/12/1939.  
1100 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.29/10/1936 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.12/11/1936. 
Για την διδασκαλία του µαθήµατος από τους ιατρούς του ελληνικού νοσοκοµείου βλ, 
επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ Μ.Σαλβάγου προς τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας 
Καϊρου, 24/5/1944, αριθµ.756/379, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, εισαχθέντα έγγραφα, τ.84 (1944).  
1101 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.9/12/1952.  
1102 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.22/5/1939.  
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τους τρείς ή τέσσερις θερινούς µήνες στους άπορους αποφοίτους του Γυµνασίου 
µαθηµάτων Λογιστικής, Στενογραφίας και ∆ακτυλογραφίας.1103   

Οπωσδήποτε, το ωράριο του γυµνασίου, εξαιτίας του βαρέως προγράµµατος, 
απεδείχθη πολύ κουραστικό για τους µαθητές. Αυτό εντοπίστηκε σχετικά νωρίς και 
έγιναν προσπάθειες για την ελάφρυνση του προγράµµατος, χωρίς να αποβεί εις βάρος 
των µαθητών. Η πρώτη αναφορά στο θέµα έγινε το 1912, όταν ο σύλλογος των 
καθηγητών πρότεινε αλλαγές στο ωράριο, µε σκοπό την ελάφρυνσή του, µε µείωση 
κατά µία ώρα των ξένων γλωσσών και των Λατινικών. Η Εφορεία ενέκρινε την 
πρόταση για µη διδασκαλία ένα απόγευµα της εβδοµάδας και την µείωση των 
Λατινικών κατά µία ώρα, όχι, όµως, και των ξένων γλωσσών. Το ελεύθερο απόγευµα 
ήταν αφιερωµένο σε εκπαιδευτικούς και ταυτόχρονα τερπνούς σκοπούς.1104 Το 1915 
αποφασίστηκε, για την επιπλέον ανακούφιση διδασκόντων και διδασκοµένων, εκτός 
από το απόγευµα του Σαββάτου, να υπάρχει αργία και το απόγευµα της Τετάρτης.1105  

Οι προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση δεν σταµάτησαν ούτε την 
δύσκολη, λόγω πληθώρας αναγκάιως µαθηµάτων, δεκαετία του ΄50. Το 1954 η 
Εφορεία έκρινε υπερβολικό των 40-43 ωρών εβδοµαδιαίως, που καταπονούσε τους 
µαθητές, ενώ ο προϊστάµενος της Εφορείας ζήτησε να οριστεί ένα ανώτατο όριο 
εβδοµαδιαίου αριθµού ωρών (π.χ. 38 ώρες, από τις οποίες οι 2 Γυµναστικής).1106 
Είναι άγνωστο αν υπήρξε τέτοια απόφαση. Την ίδια χρονιά αντίστοιχη πρόταση 
διατυπώθηκε για το γυµνάσιο θηλέων. Ανετέθη στον Εφορο Σµυρνιάδη και στην 
διευθύντρια Πετρώνδα να µελετήσουν το πρόγραµµα του γυµνασίου θηλέων και να 
µειώσουν τις ώρες για την ελάφρυνση των µαθητριών. Προτάθηκε η µείωση των 
ωρών ή η κατάργηση των µαθηµάτων Μαγειρικής και Ραπτικής (Γ΄ και ∆΄ τάξεως), 
Μουσικής και Χειροτεχνίας.1107 Και σ΄αυτή την περίπτωση δεν γνωρίζουµε την 
τελική απόφαση.  

Πάντως, το 1957 για να ελευθερωθούν τα απογεύµατα προτάθηκε η ελάττωση 
των ωρών των Αραβικών στις τρείς πρώτες τάξεις του γυµνασίου από εννέα σε επτά, 
µε την άδεια της Εκπαιδευτικής Ζώνης. Ακόµη, αποφασίστηκε η αύξηση των ωρών 
της Παρασκευής και η µείωση κατά πέντε λεπτά της ώρας διδασκαλίας. Ετσι, θα 
υπήρχε µόνο πρωινή διδασκαλία. Και για αυτή την πρόταση δεν υπάρχουν περαιτέρω 
πληροφορίες.1108  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1103 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.23/5/6/1919.  
1104 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.25/8/7/1912 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 
συνεδρ.29/12/7/1912.  
1105 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.3/16/7/1915.  
1106 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.9/7/1954.  
1107 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.8/10/1954.  
1108 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.17/12/1957.  
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3. ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
 
  

Σηµαντικό κεφάλαιο της ζωής του γυµνασίου αποτελούσε η αξιολόγηση των 
µαθητών, µέσω των προφορικών και των γραπτών εξετάσεων. Οι εξετάσεις, όπως οι 
προβιβασµοί και οι απολύσεις των µαθητών ορίζονταν από το ελληνικό κράτος, µε 
την έκδοση των εκάστοτε βασιλικών (ή προεδρικών για λίγα έτη) διαταγµάτων.1109 Οι 
γονείς ενηµερώνονταν για την πρόοδο των παιδιών τους από τους "ελέγχους 
προόδου", που αρχικά δίνονταν κάθε τρίµηνο και από το 1921 δίνονταν κάθε 
µήνα.1110  

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιολόγηση και στον προβιβασµό σε ανώτερη τάξη 
είχαν οι εξετάσεις. Για τον τρόπο διεξαγωγής τους, κατά τον 20ο αιώνα, υπάρχουν 
επίσηµα στοιχεία. Το 1920, συνεπεία του Βασιλικού ∆ιατάγµατος της 16ης 
Οκτωβρίου 1919, καταργήθηκαν οι χειµερινές και οι ετήσιες γραπτές εξετάσεις και 
αντι τούτων καθιερώνονταν τρίµηνες γραπτές εξετάσεις.1111 Το 1928 υπήρξαν 
αλλαγές. πληροφορούµαστε1112 ότι οι εξετάσεις διακρίνονταν, εκ νέου, σε χειµερινές 
και θερινές. Κατά τις θερινές απολυτήριες εξετάσεις η διδαχθείσα ύλη του έτους 
χωριζόταν σε ζητήµατα, ενώ τα προς διαπραγµάτευση και απάντηση θέµατα 
κληρώνονταν λίγο πριν την υπαγόρευσή τους. Η διάρκεια της εξέτασης ποίκιλλε από 
µία ως τρείς ώρες, ανάλογα µε την σπουδαιότητα και την δυσκολία του εξεταζόµενου 
µαθήµατος. Οι εξετάσεις της Ε΄ γυµνασίου (οι µαθητές της απολύονταν) διαρκούσαν 
5 µέρες. Οι µαθητές κάθε τµήµατος αραιώνονταν σε δύο αίθουσες και επιτηρούνταν 
από 3 καθηγητές, από τους οποίους ο ένας ήταν ο διδάσκων καθηγητής. Τα γραπτά 
των εξεταζοµένων, εκτός των τελειοφοίτων, διωρθώνονταν από τον διδάσκοντα 
καθηγητή και σε περίπτωση αµφιβολίας ζητούσε την συνδροµή άλλου συναδέλφου 
του. Με τον τρόπο αυτό η Εκπαιδευτική Εφορεία πίστευε ότι εξασφάλιζε ένα δίκαιο 
και αποτελεσµατικό σύστηµα εξέτασης των µαθητών, που εξασφάλιζε, κατά το 
δυνατόν, µία ασφαλή εκτίµηση των γνώσεών τους. Μετά από όλα αυτά κρίθηκε από 
τα µέλη της Εφορείας ότι δεν υπήρχε λόγος για την θεσµοθέτηση και προφορικών 
απολυτηρίων εξετάσεων. Επιπλέον αποφασίστηκε η µελέτη της της πρότασης για 
επανάληψη της ύλης προ των εξετάσεων (χειµερινών και θερινών), υπό την µορφή 
διαλέξεων, για την καλύτερη εµπέδωση της διδαχθείσας ύλης. 

Επίσης, µε πρόταση του γενικού διευθυντή των σχολείων Παλαιολόγου 
Γεωργίου εγκρίθηκε νεός βελτιωµένος τρόπος για την καλύτερη βαθµολόγηση των 
γραπτών. Ειδικά για τους τελειόφοιτους αποφασίστηκε ιδιαίτερος τρόπος 
βαθµολόγησης των γραπτών τους. Ο διδάσκων καθηγητής διόρθωνε και 
βαθµολογούσε το γραπτό και στην συνέχεια το βαθµολογούσε δεύτερος καθηγητής 

                                                      
1109Αρθρο 33, Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Κανονισµός των σχολείων, Αλεξάνδρεια 
1929, σ.11 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.28/10/2/1921 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 
συνεδρ.12/1/4/1921. Ακόµη, αποφασίστηκαν αλλαγές στην βαθµολόγηση των µαθητών και 
των µαθητριών του γυµνασίου και του Ηµιγυµνασίου θηλέων και η εφαρµογή των εν Ελλάδι 
ισχυόντων, σύµφωνα µε το διάταγµα "περί βαθµών εξετάσεων", της 11ης Ιουνίου 1920. Η 
σηµαντικότερη µεταβολή είναι ότι ο βαθµός της δεύτερης εξαµηνίας είχε συντελεστή 2 και 
της πρώτης εξαµηνίας είχε συντελεστή 1, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.18/4/1932.  
1110 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.16/29/11/1921. Το 1889 αποφασίστηκε να ενηµερώνονται 
οι γονείς για τους βαθµούς των παιδιών τους κάθε µήνα, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 
συνεδρ.31/12/4/1889. Αργότερα, όµως, καθιερώθηκε η επίδοση των ελέγχων ανα τρίµηνο.  
1111 "Ειδοποίησις της γενικής διευθύνσεως των σχολείων", 1/12/1920, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
εισαχθέντα έγγραφα, τ.23 (1920).  
1112 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΕ, συνεδρ.24/4/1928.  
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του ίδιου κλάδου. Αν η διαφορά ήταν µικρή, τότε ίσχυε ο βαθµός του διδάσκοντος 
καθηγητή. Αν η διαφορά ήταν µεγαλύτερη, τότε ο διευθυντής όριζε έναν τρίτο 
καθηγητή και ο τελικός βαθµός οριζόταν από τον γενικό διευθυντή των σχολείων και 
τον οικείο διευθυντή.1113 
 Είναι γεγονός ότι δεν έλειψαν και οι ριζοσπαστικότερες φωνές στο θέµα των 
εξετάσεων, που πρότειναν ακόµη και την κατάργηση µέρους τους. Είναι 
χαρακτηριστική η κατάθεση πρότασης κατάργησης των χειµερινών εξετάσεων, µε 
την αιτιολογία του χαµένου χρόνου, που θα µπορούσε να διατεθεί για την 
διδασκαλία. Η πρόταση κατατέθηκε την ίδια χρονική περίοδο µε την λήψη των 
ανωτέρω εκτεθειµένων αποφάσεων και αντικατόπτριζε µια τάση των εκπαιδευτικών. 
Η Εκπαιδευτική Εφορεία, που ήταν ο αποδέκτης της πρότασης, έκρινε ότι το 
σύστηµα των χειµερινών γραπτών εξετάσεων έπρεπε να διατηρηθεί στην Μ.Ε.1114  

Για τους αποτυγχόντες των εξετάσεων υπήρχε απόφαση να µην 
παραπέµπονται τον Σεπτέµβριο αλλά να απορρίπτονται. 1115  Αυτό ίσχυσε περίπου ως 
το 1921. Τότε, µε εντολή από την Ελλάδα, αποφασίστηκε η επανεξέταση τον 
Σεπτέµβριο των απορριφθέντων κατά τον Ιούνιο µαθητών του Αβερωφείου 
Γυµνασίου.1116 Το καθεστώς αυτό διατηρήθηκε στα επόµενα έτη. Το 1938 ψηφίστηκε 
νόµος στην Ελλάδα που προέβλεπε οι αναξεταστέοι σε τρία µαθήµατα να 
απορρίπτονται. Αποφασίστηκε αυτό να µην ισχύσει στο Αβερώφειο λόγω των 
περισσότερων πρωτευόντων µαθηµάτων.1117 Αυτή η απόφαση βοηθούσε πολύ τους 
µαθητές που αντιµετώπιζαν, εκτός από τον φόρτο εργασίας και τον κίνδυνο της 
εύκολης απόρριψής τους. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι ίσχυε απαγόρευσή εγγραφής στο 
ίδιο κοινοτικό σχολείο µαθητή ή µαθήτριας που έµεινε στάσιµος/η για δύο χρονιές. 
Αυτό, όµως, κάποιες φορές δεν ίσχυσε, λόγω της έλλειψης δεύτερου κοινοτικού 
γυµνασίου στην Αλεξάνδρεια.1118 Σε κάποιες περιπτώσεις, οι αποτυγχόντες στο 
Γυµνάσιο εγγράφονταν στο πατριαρχικό γυµνάσιο «Πυθαγόρας». Ηταν η µοναδική 
περίπτωση µαθητών που εγγράφονταν στο εν λόγω σχολείο, χωρίς να προκαλείται 
ενόχληση των κοινοτικών παραγόντων.1119  

Ιδιαίτερη µέριµνα επιδείχθηκε στο θέµα του αδιάβλητου των εξετάσεων, 
ειδικά κατά τα µεταπολεµικά έτη. Η Εφορεία των Σχολείων καθιστούσε υπέυθυνους 
για το θέµα τους διευθυντές των σχολείων, οι οποίοι έπρεπε να µεριµνούν για το 
απόρρητο των θεµάτων, ώστε να µην πλανάται πάνω από τα κοινοτικά σχολεία η 
υποψία διαρροής τους. Ακόµη, έπρεπε οπωσδήποτε να σταµατούν τα ιδιαίτερα 

                                                      
1113 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΕ, ό.π. 
1114 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΕ, συνεδρ.23/5/1928, 29/5/1928 και 2/6/1928.  
1115 Πατέρας απορριφθέντος µαθητού προτείνει να µην απορρίπτονται οι µαθητές αλλά να 
παραπέµπονται τον Σεπτέµβριο. Η εφορεία εµµένει στα νενοµισµένα, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
ΠΕΣ, συνεδρ.24/7/7/1910.  
1116 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.24/7/10/1921.  
1117 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.22/11/1938. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ίδιο έτος υπήρξε 
αίτηση µαθητών για επανεξέτασή τους κατά τον Ιούνιο, επειδή πίστευαν ότι αδικήθηκαν στην 
διόρθωση των γραπτών τους. Το αίτηµα υποστηρίχθηκε και από το Υπουργείο 
Θρησκευµάτων και Εθνικής Παιδείας. Ο γυµνασιάρχης Φτυαράς δεν αποδέχθηκε το αίτηµα, 
υπερασπιζόµενος το κύρος των εξετάσεων. ∆έχθηκε, ασφαλώς, το δικαίωµα των µαθητών να 
ζητήσουν αναθεώρηση της βαθµολογίας τους. Οι απορριφθέντες µπορούσαν να 
επαναξεταστούν τον Σεπτέµβριο, βλ. ΑΥΕ, 1938, Β/10α/ΑΓ.  
1118 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.12/11/1923. Αυτό ίσχυσε για όλα τα επόµενα έτη, βλ. 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.10/10/1956.  
1119 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.27/2/1946.  
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µαθήµατα στις 31 Μαϊου, για να µην υπάρχει ούτε από εκείνη την πλευρά η υποψία 
οποιασδήποτε διαρροής των θεµάτων.1120 

Η βαθµολογία ώς το 1938 γινόταν µε άριστα το 10 και µε τους 
χαρακτηρισµούς "Αριστα", "Λίαν Καλώς" και "Καλώς", για τους προβιβάσιµους. 
Από τον Νοέµβριο του 1938 υιοθετήθηκε η εικοσάβαθµη κλίµακα και ως "Αριστα" 
θεωρήθηκε το 20, τόσο στον βαθµό προόδου, όσο και στον βαθµό διαγωγής.1121 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντίδραση του προέδρου της Εφορείας, ο οποίος 
βλέποντας την βροχή των βαθµών “Λίαν Καλώς” και “Αριστα”, εξέφρασε την άποψη 
ότι η βαθµολόγηση γινόταν µε ανεπίτρεπτη επιείκεια και δεν ήταν ενδεικτική της 
πραγµατικής αξίας των µαθητών. πρότεινε, λοιπόν, ως βάση του “Λίαν Καλώς” να 
είναι το 8 ½  και όχι το 7 ½ .1122  

Η εµπόλεµη κατάσταση, εξαιτίας του Β΄ παγκόσµιου πολέµου, εκτός της 
γενικότερης αναστάτωσης που προκάλεσε στην λειτουργία των σχολείων, 
δηµιούργησε πρόβληµα και στις εξεταστικές περιόδους. Το 1940 η γυµνασιάρχης 
Πετρώνδα ζήτησε να γίνουν αλλαγές στις εξετάσεις εξαιτίας της κατάστασης. 
Πρότεινε οι εξετάσεις εφ΄όλης της ύλης της β΄ εξαµηνίας να γίνουν νωρίτερα από τον 
Ιούνιο, ώστε αν οι πολεµικές επιχειρήσεις στην Αίγυπτο λάβουν άσχηµη τροπή και 
χρειαστεί να σταµατήσουν τα µαθήµατα, να υπάρχει µια βάση βαθµολόγησης των 
µαθητών, Αλλιώς, οι εν λόγω εξετάσεις να θεωρηθούν ως διαγωνίσµατα του µήνα 
Μάϊου.1123  

Ένα από τα σοβαρά ζητήµατα που απασχόλησαν τον Αβερώφειο γυµνάσιο 
µετά τον Β΄ παγκόσµιο πόλεµο ήταν αυτό των απολυτηρίων εξετάσεων. Η σηµασία 
του έγκειται στο γεγονός ότι οι απόφοιτοί του, που επιθυµούσαν σπουδές σε 
αιγυπτιακό πανεπιστήµιο -ειδικά στο Φαρούκειο Πανεπιστήµιο Αλεξανδρείας- 
έπρεπε να τύχουν απολυτηρίων εξετάσεων ενώπιον επίσηµης εξεταστικής επιτροπής. 
Ακόµη, είχε εντοπιστεί η ανάγκη για την ύπαρξη ενός ενιαίου τύπου απολυτηρίων 
εξετάσεων για όλα τα αναγνωρισµένα ελληνικά γυµνάσια της Αιγύπτου.  

Η πρώτη αναφορά σε εξεταστική επιτροπή γίνεται προπολεµικά και δεν 
ικανοποιούσε καθόλου την ΕΚΑ. ∆εν αφορούσε το Αβερώφειο γυµνάσιο, αλλά τα 
ιδιωτικά σχολεία της παροικίας. Η δυσαρέσκεια και η συνεπακόλυθη αντίδραση της 
Κοινότητας εκδηλώθηκαν, όταν ανακοινώθηκε η συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής 
απολυτηρίων εξετάσεων των µη αναγνωρισµένων ως ισοτίµων προς τα δηµόσια 
γυµνάσια της αλλοδαπής, άρα και της Αιγύπτου.1124 Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε ως 
υπονοµευτική των κοινοτικών σχολείων, καθώς αναβαθµιζόταν το απολυτήριο των 
ιδιωτικών σχολείων.  

Η ίδια η ελληνική κυβέρνηση, ενώ βρισκόταν ακόµη στο Κάϊρο, συνεπεία της 
γερµανικής κατοχής του ελληνικού κράτους, έθεσε θέµα συγκρότησης εξεταστικής 
επιτροπής απολυτηρίων εξετάσεων, για όλους τους µαθητές των ελληνικών 
γυµνασίων της Αιγύπτου. Η αντίδραση της ΕΚΑ ήταν άµεση, αφού µε την κίνηση 
αυτή η ελληνική κυβέρνηση νοµιµοποιούσε δυσάρεστες καταστάσεις και διαώνιζε το 

                                                      
1120 Επιστολή του προϊσταµένου Εφορείας Ν.Βατιµπέλλα προς τον γυµνασιάρχη Κ.Φτυαρά, 
12/4/1948, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.131 (προέδρου 1948). Επίσης, για το ίδιο 
θέµα βλ. επιστολή τους ως άνω προϊσταµένου προς την γυµνασιάρχη Αλκ.Πετρώνδα, 
12/4/1948, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.132 (γραµµατέως 1948).  
1121 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.29/11/1938.  
1122 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.4/7/1938.  
1123 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/5/1940 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.2/6/1940.  
1124 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.8/11/1938.  
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πρόβληµα των ελληνικών σχολείων της χώρας.1125 Η Κοινότητα πίστευε ότι µία 
παρόµοια επιτροπή µπορούσε να λειτουργήσει αποτελεσµατικά στην Ελλάδα, όπου η 
ιδιωτική εκπαίδευση υπέκειτο σε νόµους. Στην Αλεξάνδρεια, όµως, η κατάσταση 
ήταν πολύ διαφορετική. τα ιδιωτικά σχολεία λειτουργούσαν ανεξέλεγκτα, ενώ 
αρκετοί οµογενείς ανέθεταν την µόρφωση των παιδιών τους σε ξένα 
προπαγανδιστικά σχολεία. Η συγκρότηση εξεταστικών επιτροπής θα µονιµοποιούσε 
το ρεύµα των οµογενών προς την ανεξέλεγκτη ιδιωτική εκπαίδευση, η οποία απλά θα 
δίδασκε ικανοποιητικά τα µαθήµατα της τελευταίας τάξης, για την επιτυχία στις 
απολυτήριες εξετάσεις, ενώ το µορφωτικό επίπεδο των αποφοίτων τους θα παρέµενε 
τραγικά χαµηλό, µε δυσάρεστες εξελίξεις στην ζωή τους. θα νοµιµοποιούνταν, 
επίσης, όσοι έστελναν τα παιδιά τους στα ξένα σχολεία, µε συνέπειες στον εθνισµό 
των παιδιών. Για αυτούς τους λόγους η ΕΚΑ ζητούσε από την κυβέρνηση να µην 
πραγµατοποιήσει την εξαγγελία της. Απ΄ότι, µάλιστα, φαίνεται η κοινοτική έκκληση 
έγινε δεκτή.  

Μετά τον πόλεµο η ίδια η ΕΚΑ άρχισε να µεταβάλλει την στάση της, 
θέτοντας επιτακτικά την ανάγκη οργάνωσης των απολυτηρίων εξετάσεων των 
ελληνικών γυµνασίων της Αιγύπτου, όµως, σε διαφορετική βάση απ΄αυτήν που έθετε 
η ελληνική πλευρά. Αρχικά για να αυξηθεί το κύρος των απολυτηρίων των 
αναγνωρισµένων ελληνικών γυµνασίων της Αιγύπτου και για να δώσει στους 
αποφοίτους, που επιθυµούσαν να φοιτήσουν σε αιγυπτιακό πανεπιστήµιο, το 
δικαίωµα πρόσβασης σ΄αυτά. Η συζήτηση για την αλλαγή του συστήµατος 
σηµατοδοτεί την έναρξη πολλών αλλαγών στην παρεχόµενη από την ΕΚΑ 
εκπαίδευση, στην προσπάθεια προσαρµογής της ελληνικής παιδείας στην ραγδαία 
εξελισσόµενη πραγµατικότητα της Αιγύπτου.  

Η ανάγκη για νέο σύστηµα απολυτηρίων εξετάσεων οδήγησε τον 
Γυµνασιάρχη Χαβιαρά να καταθέσει ανάλογο σχέδιο. Ο Χαβιαράς πρότεινε1126 οι 
απολυτήριες εξετάσεις να πραγµατοποιούνται ενώπιον ειδικής εξεταστικής 
επιτροπής, της οποίας πρόεδρος θα ήταν καθηγητής της Φιλολογίας του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, διορισµένος από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και µέλη 
2-3 από τους διευθυντές και καθηγητές των εν Αιγύπτω γυµνασίων, µεταξύ των 
οποίων θα συγκαταλέγετο και ο γυµνασιάρχης του Αβερωφείου γυµνασίου. Οι 
εξετάσεις θα γίνονταν κατά το σύστηµα του γαλλικού Bacalaureat και δεν θα 
λαµβανόταν υπόψιν ο βαθµός του έτους. Σηµαντικό του σχεδίου ήταν ότι αφορούσε 
όλους τους µαθητές και όχι αποκλειστικά αυτούς που επιθυµούσαν σπουδές στην 
Αίγυπτο.  

Στο σχέδιο αυτό αντέδρασε η γυµνασιάρχης Πετρώνδα και εξέφρασε τις 
διαφωνίες της για δύο λόγους: πρώτον, διότι οι αποτυγχάνοντες των εξετάσεων 
Bacalaureat λάµβαναν ένα δίπλωµα, που πιστοποιούσε την ολοκλήρωση των 
σπουδών της Μ.Ε. και κάτι τέτοιο δεν υφίστατο ούτε προβλεπόταν στο ελληνικό 
σύστηµα, οπότε ετίθετο το θέµα, τι θα γινόταν µε τους αποτυγχόντες. Εξάλλου, οι 
µαθητές των κοινοτικών σχολείων εξετάζονταν µε αυστηρότητα δύο φορές τον χρόνο 
και προβιβάζονταν µόνο αν επιτύγχαναν σ΄αυτές. Αντίστοιχα, το όλο σύστηµα των 
γαλλικών λυκείων ήταν πολύ πιο επιεικές και εύκολο. δεύτερον, η Πετρώνδα 
διαφωνούσε µε τον µη υπολογισµό του βαθµού του έτους στο τελικό αποτέλεσµα, 
διότι κάτι τέτοιο θα προκαλούσε την αδιαφορία των µαθητών κατά την διάρκεια του 
έτους και θα έστρεφε το ενδιαφέρον τους προς τις απολυτήριες εξετάσεις. Η 

                                                      
1125 Επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ προς τον Υπουργό Παιδείας Χ.Σγουρίτσα, 14/8/1944, 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 537, 1944, "Εξεταστική Επιτροπή Απολυτηρίων".  
1126 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.17/2/1947.  
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Πετρώνδα κατέληγε ζητώντας την διατήρηση της ισχύος του υπάρχοντος καθεστώτος 
των απολυτηρίων εξετάσεων. Ο προϊστάµενος της Εφορείας Βατιµπέλλας εξήγησε 
ότι η αλλαγή στο σύστηµα δεν γινόταν για να αυξηθεί το κύρος του απολυτηρίου του 
Αβερωφείου γυµνασίου, αλλά προς χάρη όλων των εν Αιγύπτω αναγνωρισµένων 
ελληνικών γυµνασίων. ∆εν είναι γνωστό αν το προτεινόµενο σύστηµα εφαρµόστηκε. 

Τον Μάϊο του 1947 εστάλη έγγραφο της ΕΚΑ1127 στο Υπουργείο Παιδείας της 
Ελλάδας, µε το οποίο ζητήθηκε η ψήφιση νόµου από την Βουλή των Ελλήνων, που 
θα καθιέρωνε σε όλα τα αναγνωρισµένα ελληνικά γυµνάσια της Αιγύπτου από του 
σχολικού έτους 1947/48 την οργάνωση ενιαίων απολυτηρίων εξετάσεων, από 
εξεταστική επιτροπή ορισµένη από την Ελλάδα, υπό την προεδρία καθηγητού 
Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Η ΕΚΑ πίστευε ότι µία τέτοια εξέλιξη θα 
οδηγούσε το διδάσκον προσωπικό και τους µαθητές σε µια εντατικοποίηση της 
προετοιµασίας για τις εξετάσεις, µε γενικότερο όφελος για την εκπαίδευση, ενώ θα 
ανύψωνε το κύρος των απολυτηρίων των ελληνικών γυµνασίων, την στιγµή που όλα 
τα ξένα γυµνάσια της Αιγύπτου είχαν τύχει αυτής της ανύψωσης, µε την αποστολή 
από τα µητροπολιτικά κέντρα εξεταστικών επιτροπών.  

Το Υπουργείο Παιδείας αποδέχθηκε την πρόταση της ΕΚΑ, µε την διαφορά 
ότι η εξεταστική επιτροπή θα αποτελούνταν από δύο καθηγητές πανεπιστηµίου, έναν 
Φιλόλογο και έναν Μαθηµατικό.1128 Ωστόσο το 1948 δεν απεστάλη η εξεταστική  
επιτροπή, για άγνωστους λόγους.  

Για πρώτη φορά εφαρµόστηκε το νέο σύστηµα το 1949. Ηδη από τον 
Ιανουάριο του 1949, στις συζητήσεις που έλαβαν χώρα στην Αθήνα, µεταξύ του 
Ατσαβέ, Γενικού Επιθεωρητού Ανεγνωρισµένων Σχολών Αλλοδαπής και των 
αντιπροσώπων της ΕΚΑ, κυριάρχησε το θέµα της εφαρµογής ενιαίου συστήµατος 
απολυτηρίων εξετάσεων για όλα τα αναγνωρισµένα γυµνάσια της Αιγύπτου.1129 
Επιπλέον, το Φαρούκειο Πανεπιστήµιο Αλεξανδρείας ανακοίνωσε ότι από το 
ακαδηµαϊκό έτος 1949/1950 δεν θα δεχόταν για εγγραφή τους αποφοίτους των 
ελληνικών γυµνασίων της Αιγύπτου, αν δεν υφίσταντο απολυτήριες εξετάσεις 
ενώπιον επίσηµης εξεταστικής επιτροπής.1130 Ετσι, η ΕΚΑ ζήτησε επειγόντως από το 
Υπουργείο Παιδείας, µε την συνδροµή και του Υπουργείου Εξωτερικών (τµήµα 
απόδηµου ελληνισµού), τη συγκρότηση της επιτροπής.  

Το αίτηµα της ΕΚΑ και των υπόλοιπων ελληνικών κοινοτήτων ικανοποιήθηκε 
και η άφιξη της επιτροπής έγινε στα τέλη Ιουνίου του 1949.1131 Αποτελούνταν από 
τον Θ.Παρασκευόπουλο, εκπαιδευτικό σύµβουλο και πρόεδρο της, τον Αν.Ατσαβέ, 
γενικό επιθεωρητή των αναγνωρισµένων σχολών αλλοδαπής, καθηγητή Φιλολογίας 
του Εθνικού Πανεπιστηµίου και εκπαιδευτικό σύµβουλο και τον Ν.Μιχαλόπουλο, 
καθηγητή µαθηµατικών και εκπαιδευτικό σύµβουλο. Ορίστηκαν τρία εξεταστικά 
κέντρα: στην Αλεξάνδρεια, στο Κάϊρο και στην Μανσούρα. Τα θέµατα εστάλησαν 
από την Ελλάδα σε σφραγισµένους φακέλους και ανοίχθηκαν την πρώτη ηµέρα των 
εξετάσεων. Πρόβληµα προέκυψε µε ορισµένες κοινότητες του εσωτερικού (Κάϊρο, 
Σουέζ και Πόρτ-Σάϊντ) που δεν ενηµερώθηκαν έγκαιρα και για τον λόγο αυτό 
                                                      
1127 Αριθµ. 903/457, 7/5/1947, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, εισαχθέντα έγγραφα, τ.129, (προέδρου 
1947/1948) και άνευ αριθµ. 11/11/1947, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, εισαχθέντα έγγραφα, τ.129, 
(προέδρου 1947/1948).  
1128 Ανευ αριθµ., 20/1/1948, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, εισαχθέντα έγγραφα, τ.131 (προέδρου 1948).  
1129 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.21/1/1949.  
1130 Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Λόγος εκφωνηθείς υπό του προέδρου ∆ηµητρίου 
Ζερµπίνη κατά την γενικήν συνέλευσιν της 11ης ∆εκεµβρίου 1949 των µελών της Ελληνικής 
Κοινότητος Αλεξανδρείας, Αλεξάνδρεια 1949, σσ.23-24.  
1131 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.24/6/1949.  
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διαµαρτύρονταν. Επίσης, πρόβληµα αντιµετώπισαν και οι µαθητές στο µάθηµα των 
Μαθηµατικών, λόγω της δυσκολίας των θεµάτων, που αποδείχθηκαν κατά πολύ 
ανώτερα των δυνατοτήτων των µαθητών και οι επιδόσεις ήταν κακές. Η ΕΚΑ ζήτησε 
από το Υπουργείο Παιδείας την επανάληψη των εξετάσεων στο µάθηµα, µε θέµατα 
πιο βατά και από την διδαχθείσα ύλη. Κατά την εφαρµογή του µέτρου για πρώτη 
φορά διαπιστώθηκε ότι οι εξετάσεις ήταν αυστηρότερες και αυτό προκάλεσε 
ορισµένες αντιδράσεις. Η ΕΚΑ, παρόλα αυτά πίστευε ότι η διατήρηση του θεσµού 
ήταν απαραίτητη, ακολουθώντας το ανάλογο παράδειγµα των ξένων σχολείων και 
επέβαλε, αφ΄ενός ενιαίο πρόγραµµα στα γυµνάσια της Αιγύπτου, αφ΄ετέρου 
αποτελούσε τρόπον τινά και έλεγχο της εργασίας των εκπαιδευτικών.1132  
 Λίγες µέρες µετά την άφιξη της εξεταστικής επιτροπής πραγµατοποιήθηκε 
έκτατη συνεδρία της Εφορείας Σχολείων και των Εκπαιδευτικών Συµβούλων του 
Υπουργείου Παιδείας Ελλάδος.1133 Συµφωνήθηκε να λαµβάνεται υπόψη ο γενικός 
βαθµός του έτους µε συντελεστή 1 και ο βαθµός των γραπτών απολυτηρίων 
εξετάσεων µε συντελεστή 2. Ετσι, οι εξετάσεις αποκτούσαν ξεχωριστή βαρύτητα για 
την απόλυση των µαθητών από το γυµνάσιο, χωρίς, ωστόσο, να υποτιµάται η 
συνολική προσπάθεια του µαθητή κατά την διάρκεια του έτους. Οι κοινότητες της 
Αιγύπτου, επίσης,  ανέλαβαν την κάλυψη των εξόδων διακίνησης και παραµονής του 
γενικού επιθεωρητού των αναγνωρισµένων σχολών αλλοδαπής, κατά την επί τρίµηνο 
παραµονή του στην Αίγυπτο. Τα εξεταστικά κέντρα παρέµειναν τρία: Αλεξάνδρεια, 
Κάϊρο, Μανσούρα και οι εξεταστικές επιτροπές των κέντρων θα ήταν µικτές, µε την 
συµµετοχή και καθηγητών των εν Αιγύπτω γυµνασίων. Τον Σεπτέµβριο του ίδιου 
έτους ο Επιθωρητής Ατσαβές µετέβη στην Αίγυπτο και παρέµεινε για δύο µήνες για 
την διεξαγωγή των εξετάσεων των µεταξεταστέων τελειοφοίτων του Γυµνασίου.1134  

Κατά την δεκαετία του ΄50 σηµειώθηκαν µεταβολές στο καθεστώς των 
απολυτηρίων εξετάσεων. Το 1951 απεφασίσθη στις απολυτήριες εξετάσεις της εξ 
Ελλάδος επιτροπής εκείνου του έτους να προσέλθουν µόνο όσοι επιθυµούσαν 
σπουδές στο Φαρούκειο. Για τους υπόλοιπους δεν υπήρχε πρόβληµα, αφού το 
απολυτήριου του Αβερωφείου αναγνωριζόταν από την Ελλάδα και άλλες χώρες.1135 
Αποφασίστηκε, επίσης, να ζητηθεί τα θέµατα των εξετάσεων να µην είναι 
δυσκολότερα από τα αντίστοιχα της Ελλάδος, να ληφθή υπόψη ότι η ύλη σε πολλά 
µαθήµατα δεν καλύπτεται, λόγω των µειωµένων ωρών, εξαιτίας των διαφορών στο 
πρόγραµµα και να υπάρξει µέριµνα ώστε στο κλασσικό γυµνάσιο και στο Τ.Θ.Ε. να 
τεθούν διαφορετικά θέµατα. Η ΕΚΑ, ακόµη, θα προέβαινε σε ενέργειες προς τις 
αιγυπτιακές αρχές, ώστε να αναγνωριστεί το απολυτήριο του γυµνασίου ως ισότιµο 
προς το αιγυπτιακό, για την εξυπηρέτηση των αποφοίτων.1136 

Το ίδιο έτος η εξεταστική επιτροπή Απολυτηρίων απαρτιζόταν από τον 
καθηγητή Μιχαλόπουλο, ως πρόεδρο, τον Αν.Ατσαβέ και τον Βαµβούλη, ως µέλη. Οι 
κοινότητες της Αιγύπτου ανέλαβαν τα έξοδα του προέδρου (110 Λ.Αιγ.) ενώ τα 
έξοδα των άλλων δύο ανέλαβε η ελληνική κυβέρνηση.1137  

                                                      
1132 Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Λόγος εκφωνηθείς… ό.π., σ.24.  
1133 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.29/6/1949.  
1134 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.30/9/1949.  
1135 Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Εκθεσις πεπραγµένων εκφωνηθείσα υπό του 
προέδρου κ.∆ηµητρίου Ζερµπίνη κατά την Γενικήν Συνέλευσιν της 9ης ∆εκεµβρίου 1951 των 
µελών της Ελληνικής Κοινότητος Αλεξανδρείας, Αλεξάνδρεια 1951, σ.21.  
1136 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.25/1/1951. Οι αποφάσεις της συνεδρίας στηρίχθηκαν στα 
πορίσµατα της συζήτησης που διεξάχθηκε στο Εκπαιδευτικό Συµβούλιο την προηγούµενη 
ηµέρα, 24/1/1951.  
1137 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.29/6/1951.  
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Το 1952 διατυπώθηκαν ορισµένες προτάσεις από το γενικό προξενείο για το 
θέµα των εξετάσεων. Προτάθηκε, συγκεκριµένα, οι εξετάσεις να γίνουν τον 
Σεπτέµβριο και όχι τον Ιούλιο, για να προετοιµαστούν οι µαθητές καλύτερα, να 
προστεθούν στα εξεταστέα µαθήµατα δύο επιπλέον µαθήµατα (γενικής µορφώσεως, 
όπως Εκθεση, Ιστορία) από αυτά που πρότεινε το Φαρούκειο και να ισχύσουν 
συντελεστές διαφορετικοί σε κάθε µάθηµα και για κάθε σχολή. Μετά από µακρά 
συζήτηση αποφασίστηκε οι εξετάσεις να γίνουν τον Ιούλιο και όχι τον Σεπτέµβριο, 
αφού τα µειονεκτήµατα (κούραση, µελέτη εν µέσω του αφρικανικού θέρους, απουσία 
καθηγητών στην Ελλάδα, παρεµπόδιση των οικογενειακών διακοπών) από µία τέτοια 
απόφαση ήταν περισσότερα των πλεονεκτηµάτων (περισσότερος χρόνος 
προετοιµασίας, ξεκούραση από την µελέτη του έτους). οι εξετάσεις, επίσης, θα 
περιορίζονταν στα κύρια µαθήµατα που υποδείκνυε το Φαρούκειο, αποκλειοµένων 
των µαθηµάτων γενικής µορφώσεως, ενώ αποκλείστηκε και η χρήση συντελεστών 
βαρύτητας. Εν ολίγοις, καµµία πρόταση του προξενείου δεν έγινε δεκτή.1138  

Κατά τα επόµενα έτη δεν υπάρχουν ιδιαίτερες εξελίξεις στο θέµα. Οι 
περισσότερες πληροφορίες αφορούν την σύνθεση των εξεταστικών επιτροπών.1139 Το 
1955 αποφασίστηκε ότι τα θέµατα θα καθορίζονταν επιτόπου, δεν θα εξεταζόταν η 
ύλη της Φυσικής και της Χηµείας της τελευταίας τάξης και οι υποψήφιοι για την 
σχολή Τ.Θ.Ε. του Φαρουκείου θα εξετάζονταν στην ύλη των Μαθηµατικών και της 
Φυσικής του κλασσικού γυµνασίου.1140 Η συνεργασία της κοινότητας και των 
καθηγητών µε τον Επιθεωρητή Ατσαβέ προχωρούσε και από κοινού καθορίζονταν τα 
µαθήµατα στα οποία εξετάζονταν οι τελειόφοιτοι, που επιθυµούσαν να φοιτήσουν 
στο Αιγυπτιακό πανεπιστήµιο.1141  

Αξίζει να σηµειωθεί, ενδεικτικά, η εξεταστέα ύλη των υποψηφίων φοιτητών 
του Αιγυπτιακού Πανεπιστηµίου, κατόχων ελληνικού απολυτηρίου, για το έτος 
1956/1957. Τα µαθήµατα καθορίστηκαν από το Ανώτατο Συµβούλιο Πανεπιστηµίων 
και το πανεπιστήµιο της Αλεξάνδρειας. Για την Φιλοσοφική, την Νοµική και την 
Εµπορική Σχολή καθορίστηκαν τα Αγγλικά, τα Γαλλικά και ένα µάθηµα από τα 
υπόλοιπα τρία κατ΄επιλογήν, για την ιατρική και την γεωπονική καθορίστηκαν τα 
Αγγλικά, η Φυσική, η Χηµεία, η Βιολογία και ένα µάθηµα κατ΄επιλογή, για την 
Σχολή Φυσικών Επιστηµών καθορίστηκαν τα Αγγλικά, η Φυσική, η Χηµεία και δύο 
κατ΄επιλογή µεταξύ των Μαθηµατικών, της Βιολογίας και των Γαλλικών και για το 
Πολυτεχνείο καθορίστηκαν τα Αγγλικά, η Φυσική, η Χηµεία, τα Μαθηµατικά και ένα 
κατ΄επιλογή. Ο πίνακας των κατ΄επιλογή θα καθορίζονταν µετά την άφιξη του 
επιθεωρητή Ατσαβέ από την Ελλάδα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι 
υποψήφιοι για τις θεωρητικές σχολές και την Εµπορική εξετάζονταν σε τρία 
µαθήµατα, ενώ οι υποψήφιοι για την θετική κατεύθυνση σε πέντε µαθήµατα.1142  
 Σηµαντική παράµετρος της εσωτερικής ζωής του Αβερωφείου ήταν η 
συµπεριφορά των µαθητών, αλλά και των καθηγητών έναντι των µαθητών. Είναι 
γεγονός ότι πολλές φορές η συµπεριφορά των µαθητών δεν ήταν η αρµόζουσα ή 
σύµφωνη µε τους κανονισµούς του Αβερωφείου. Αυτό ανάγκαζε τους καθηγητές να 
                                                      
1138 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.14/3/1952.  
1139 Το 1953 απαρτιζόταν από τους Α.Ατσαβέ, Χρ.Παπαναστασίου, διευθυντή διδασκαλείου 
Μ.Ε. και καθηγητή Πανεπιστηµίου (Φυσικός) και Θεόδωρο Πασσά, µαθηµατικό, διευθυντή 
της Βαρβακείου προτύπου σχολής, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.19/6/1953. Το 1955 
απαρτιζόταν, από τον Α.Ατσαβέ, τον Λ.Καρασµάνη, διευθυντή Μ.Ε. και τον Θεόδωρο 
Πασσά, γενικό επιθεωρητή Μαθηµατικών, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.13/5/1955.  
1140 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.21/6/1955.  
1141 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.8/6/1956.  
1142 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.17/1/1956.  
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τιµωρούν τους µαθητές. Σύµφωνα µε το άρθρο 29 του "Εσωτερικού Κανονισµού των 
Σχολείων" η τιµωρία των µαθητών αρθρωνόταν σε οκτώ στάδια, από την επίπληξη 
(από τον διδάσκοντα, τον διευθυντή του σχολείου, τον διδάσκοντα ενώπιον της τάξης 
και τον διευθυντή ενώπιον της σχολής), µέχρι την κράτηση, την κοινοποίηση της 
τιµωρίας σε όλη την σχολή, ως την αποβολή, προσωρινή ή οριστική.1143 Η τιµωρία µε 
την µορφή του σωµατικού κολασµού (ράπισµα, δαρµός) απαγορευόταν. Παρόλα 
αυτά υπήρξαν αρκετές επαναλήψεις αυτής της απαγόρευσης, λόγω των κρουσµάτων 
άσκησης σωµατικής βίας εκ µέρους των καθηγητών. Μάλιστα, η ΕΚΑ αποφάσισε, 
εκτός της απαγόρευσης, να επιβάλει πρόστιµο στους καθηγητές που επέµεναν να 
κτυπούν τους µαθητές τους.  
 Η πρώτη αναφορά σε ράπισµα µαθητή χρονολογείται από το 1907. Επρόκειτο 
για τον καθηγητή ∆.Γαρδίκα, που χτύπησε έναν µαθητή της Α΄ γυµνασίου (δεν 
γνωρίζουµε τον λόγο). Η ΕΚΑ, χωρίς να εξετάσει την αιτία που ώθησε τον καθηγητή 
να ραπίσει τον µαθητή, τού επέβαλε πρόστιµο.1144 Είναι εντυπωσιακό και ενδεικτικό 
της παιδαγωγικής ευαισθησίας που αναπτύχθηκε στα κοινοτικά σχολεία της 
Αλεξάνδρειας, η απόφαση αυτή της Εφορείας των Σχολείων και, µάλιστα, στις αρχές 
του 20ου αιώνα. Το επόµενο περιστατικό έλαβε χώρα το 1917, όταν ο καθηγητής 
Παντελίδης ράπισε µαθητή της Α΄ γυµνασίου, επειδή τόν συνέλαβε να αντιγράφει 
στις εξετάσεις. Ακολούθως, τόν απέβαλε από την τάξη.1145 ∆εν γνωρίζουµε αν 
επιβλήθηκε πρόστιµο στον καθηγητή. Πάντως, το περιστατικό έγινε αιτία για την 
αποστολή εγκυκλίου προς τους διευθυντές των σχολείων εφιστώντας τους την 
προσοχή: το ράπισµα απαγορευόταν, οι παραβάτες θα τιµωρούνταν αυστηρά.1146 Το 
1923 ο πρόεδρος της ΕΚΑ Μ.Σαλβάγος, µε επιστολή1147 προς τον Γενικό διευθυντή 
των Σχολείων Παλαιολόγο Γεωργίου, τού ανακοίνωσε τις διαµαρτυρίες πολλών 
γονέων για την χρησιµοποίηση εκ µέρους κάποιων διδασκόντων ανοίκειων 
εκφράσεων ή λέξεων, όταν επιτιµούσαν τους µαθητές. Ο πρόεδρος ζητούσε από τον 
Γεωργίου να υπενθυµίσει στους διδάσκοντες ότι οι αποφάσεις της Εφορείας των 
Σχολείων και της Επιτροπής της Κοινότητας, για την απαγόρευση ραπίσµατος των 
µαθητών, περιελάµβαναν και αυτή την µορφή συµπεριφοράς των καθηγητών. 
Υπήρχαν άλλοι τρόποι και παιδαγωγικά µέσα τιµωρίας ή επιτιµήσεως των µαθητών 
και δεν µπορούσαν να γίνουν ανεκτές οι ύβρεις. Η απαγόρευση επαναλήφθηκε και το 
1937. Κάθε παράβαση έπρεπε να καταγγέλλεται στο πρόεδρο της ΕΚΑ και ο 
καθηγητής θα παρέµενε σε διαθεσιµότητα, ώσπου να ολοκληρωθεί η έρευνα της 
υπόθεσης από την Επιτροπή της Κοινότητας.1148 
 Αναφορικά µε την τιµωρία των µαθητών δια αποβολής πρέπει να τονιστεί, ότι 
επρόκειτο για αποδεκτή µορφή τιµωρίας, που την προέβλεπε και ο "Εσωτερικός 
Κανονισµός των Σχολείων" και παρέµεινε σε ισχύ διαρκώς.1149 Έπρεπε, όµως, να 

                                                      
1143 Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Εσωτερικός Κανονισµός των Σχολείων, 
Αλεξάνδρεια 1921, σ.8.  
1144 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.14/27/5/1907.  
1145 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.13/26/4/1917.  
1146 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.18/31/7/1917. Επίσης, επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ 
στον Παλαιολόγο Γεωργίου µε το ίδιο θέµα, 10/22/10/1917, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα 
επιστολών, τ.16 (1917/1918).  
1147 Επιστολή, 22/10/1923, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.1923 (προέδρου).  
1148 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.15/6/1937.  
1149 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.4/10/1923: Εγγραφή κατ΄εξαίρεση αµελούς µαθητού στο 
Γυµνάσιο, ο οποίος αν συνέχιζε να είναι αµελής και άτακτος, θα αποβαλλόταν από το 
Αβερώφειο.  
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επιβάλλεται µετά από περίσκεψη και σύσκεψη του καθηγητικού σώµατος.1150 Το 
1936 ανατέθηκε στον γυµνασιάρχη Κωνσταντίνο Φτυαρά να συστήσει στους 
καθηγητές να αποφεύγουν οριστικά την επιβολή ως τιµωρίας, την αποποµπή των 
µαθητών έξω της αίθουσας παραδόσεως, ως επιζήµια και αντιπαιδαγωγική.1151 Ετσι, 
η συγκεκριµµένη τιµωρία φαίνεται πως εξοβελίστηκε από την εσωτερική ζωή του 
Αβερωφείου. Η κατάστασή αυτή, όµως, ήταν προσωρινή. Το 1939 αποβλήθηκαν δύο 
µαθητές, που µε την συµπεριφορά τους παρακώλυαν την κανονική λειτουργία της 
τάξης τους.1152 Η αποβολή επιβαλλόταν σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως λόγοι 
ηθικής1153 ή όπως είδαµε, κακής συµπεριφοράς.1154 Την δεκαετία του ́40 οριστική 
αποβολή από τα σχολεία επιβλήθηκε σε µαθήτρια που εκφράστηκε µέσα στην τάξη 
της "αντεθνικά".1155 Πολλές φορές η ποινή της αποβολής συνοδευόταν και από 
µείωση του βαθµού διαγωγής.1156 Το 1948 µε αποβολές και µείωση του βαθµού 
διαγωγής αντιµετωπίστηκε η µαζική απειθαρχία των µαθητών ενός από τα δύο 
τµήµατα της Στ΄ τάξης του Αβερωφείου.1157 Για την οριστική επιβολή µεγάλης 
ποινής (όπως η αποβολή) χρειαζόταν η λήψη απόφασης από την Εφορεία.1158 
Κάποιες φορές, όταν το θέµα ήταν περίπλοκο ή έχρηζε ιδιαίτερης προσοχής, η 
απόφαση λαµβανόταν από την Επιτροπή της Κοινότητας.1159 Πάντως, οδηγός για τα 
είδη των ποινών και την επιβολή τους ήταν και η αντίστοιχη πρακτική στην 
Ελλάδα.1160  

Ας σηµειωθεί ότι υπέρ της κατάργησης της αποποµπής από του µαθήµατος 
και της χρήσης του ποινολογίου ως µέσων επιβολή των καθηγητών τάχθηκαν οι 
καθηγητές Παπανούτσος και Πανέτσος, ζητώντας, παράλληλα, την εκπαίδευση των 
µαθητών στην µέθοδο της αυτοσυγκράτησης και του αυτοελέγχου.1161 
 Πάντως, η συµπεριφορά των µαθητών, είχε ιδιαίτερη σηµασία, βαθµολογείτο 
και επιρρέαζε ακόµη και το θέµα ή µη της εγγραφής τους. Το 1938 κατατέθηκε 
πρόταση από τον γυµνασιάρχη για την µη εγγραφή κατά το επόµενο έτος 1938-1939 
µαθητών µε διαγωγή κάτω του 5. Η Εφορεία επεφυλάχθη να αποφασίσει πριν ο 
γυµνασιάρχης καταθέσει έκθεση, µε το πώς γινόταν η βαθµολόγηση των µαθητών 
στην διαγωγή.1162 Λίγα έτη αργότερα απερρίφθη η εισήγηση του Επιτρόπου 

                                                      
1150 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.2/15/5/1918.  
1151 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.29/10/1936.  
1152 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.31/1/1939.  
1153 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.31/1/1944 και συνεδρ.20/6/1947.  
1154 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ. 18/31/1/1902.  
1155 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.23/2/1944.  
1156 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ. 15/28/6/1922.  
1157 Επιστολή του Γραµµατέα της Κοινότητας προς τον γυµνασιαρχεύοντα του Αβερωφείου 
Μ.Χαβιαρά, 4/1/1946, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.119 (γραµµατέως 
1945/1946).  
1158 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.11/4/1929.  
1159 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.ΙΖ΄, 28/11/7/1901. Επίσης, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 
συνεδρ.22/5/1940: Η Εφορεία παρέπεµψε στην Επιτροπή το θέµα της επιβλητέας ποινής σε 3 
δραπευτεύσαντες µαθητές του Γυµνασίου. Η Επιτροπή αποφάσισε οι απουσίες τους να 
θεωρηθούν αδικαιολόγητες, να µειωθεί η ποινή τους και περισσότερο του πρωταίτιου και να 
παραπεφθούν σε εξετάσεις τον Σεπτέµβριο, ο πρωταίτιος, µάλιστα, σε όλα τα µαθήµατα.  
1160 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 1035, 1955, "Ποινές: είδη και επιβολές αυτών".  
1161 "Εκθεσις κ.κ. Ε.Παπανούτσου και Ε.Πανέτσου περί της εργασίας των εις τας 
δοκιµαστικάς τάξεις γυµνασίου Β΄ 1 και 2, κατά το σχολικόν έτος 1930/1931", σ.16, ΕΕΛΙΑ-
ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Ν 13, 1931/1932, 1934/1935, "Εκπαιδευτικαί Εκθέσεις 1931/1932 και 
1934/1935".  
1162 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.7/1/1938.  
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Φραγκίσκου για κατάργηση του βαθµού διαγωγής στα απολυτήρια, λόγω της 
εφαρµογής των ελληνικών νόµων στα κοινοτικά σχολεία.1163 

Η Κοινότητα, επίσης, απαγόρευε, επ΄απειλή ποινής, αυστηρά στους µαθητές, 
για λόγους παιδαγωγικούς και προσηλώσεως στα µαθήµατα, να λαµβάνουν µέρος 
στις διάφορες αθλητικές κινήσεις της πόλης, ή να µεταβαίνουν µε οποιαδήποτε 
δικαιολογία στα εντευκτήρια τους, καθόλη την διάρκεια του έτους, εκτός των 3 
θερινών µηνών (Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεµβρίου), οπότε δεν ίσχυε η 
απαγόρευση.1164  

Μια πτυχή του θέµατος της συµπεριφοράς των µαθητών ήταν των 
αδικαιολόγητων απουσιών, που παρουσιάστηκε ωξυµένο την εποχή του 
Μεσοπολέµου. Η στάση της Κοινότητας στο θέµα ήταν, εξαρχής, αυστηρή. 
αποφασίστηκε να αποβάλλονται των σχολείων οι µαθητές που απουσιάζουν 
αδικαιολόγητα, για να µην γίνοται κακό παράδειγµα.1165 Η άποψη της Κοινότητας δεν 
µεταβλήθηκε τα επόµενα έτη. απεναντίας έγινε πιο αυστηρή, αφού θεωρήθηκε ότι οι 
αδικαιολόγητες απουσίες γίνονταν από τους "χειρότερους ηθικά" µαθητές των 
σχολείων και η πάταξη του φαινοµένου θεωρήθηκε ως µία από τις προτεραιότητες 
της εκπαιδευτικής πολιτικής.1166 Για το όλο θέµα ζητήθηκε από την Επιτροπή της 
Κοινότητας η στενότερη και πρακτικότερη συνεργασία σχολείου-γονέων για τον 
περιορισµό των απουσιών.1167 
 Ένα από τα σηµαντικά θέµατα ήταν αυτό της µικτής φοίτησης αρρένων και 
θηλέων στο Γυµνάσιο. Είδαµε ότι το σύστηµα εφαρµόστηκε σε όλες τις τάξεις του 
γυµνασίου το 1960 και, κυρίως, λόγω της σηµαντικής διαρροής των οµογενών από 
την Αλεξάνδρεια. Η συζήτηση, όµως, για την εφαρµογή του άρχισε πολύ νωρίτερα 
και από εντελώς διαφορετική βάση. προτάθηκε για παιδαγωγικούς λόγους. Το 1920 ο 
Παναιγύπτιος Σύνδεσµος έστειλε επιστολή στην ΕΚΑ (10/2/1920), µε την οποία 
ετάχθη υπέρ της µικτής φοίτησης στις τελευταίες γυµνασιακές τάξεις για 
παιδαγωγικούς λόγους. Η µικτή φοίτηση, όπως αποδείχθηκε από την πείρα της 
Ελλάδος, δεν θα προκαλούσε κανένα πρόσκοµµα στην λειτουργία του µικτού 
σχολείου, αλλά, απεναντίας, θα έδινε λαµπρά αποτελέσµατα, λόγω του ευγενούς 
συναγωνισµού, που θα αναπτυσσόταν µεταξύ των δύο φύλων. Εξάλλου, µια τέτοια 
απόφαση διευκόλυνε και την ΕΚΑ, στην περίπτωση που οικονοµικοί λόγοι εµπόδιζαν 
την δηµιουργία ανεξάρτητου γυµνασίου θηλέων, να λύσει το θέµα µε την 
συνδιδασκαλία αρρένων-θηλέων σε ένα µικτό γυµνάσιο. Η ΕΚΑ δεν έλαβε καµµία 
απόφαση.1168  

Μικτή φοίτηση προέκυψε στα τέλη της δεκαετίας του ́30, όταν επιτράπηκε 
στα κορίτσια να φοιτούν στην Ε΄ και Στ΄ Γυµνασίου. Μετά από ορισµένο διάστηµα 
εφαρµογή της αποφασίστηκε να συνεχιστεί το ίδιο καθεστώς σ΄αυτές τις δύο 
γυµνασιακές τάξεις, αφού η εφαρµογή του είχε επιτυχία, µε τους µαθητές και τις 
µαθήτριες να έχουν αναπτύξει έναν υγιή ανταγωνισµό και στα µαθήµατα και στην 
συµπεριφορά.1169  

Είναι γεγονός ότι όλες οι προσπάθειες της ΕΚΑ γίνονταν στην κατεύθυνση 
της προσπάθειας βελτίωσης της παρεχόµενης παιδείας. Πολλές φορές στέλνωνταν σε 
κάθε καθηγητή συστάσεις για την προσαρµογή της διδασκαλίας στις αρχές που όρισε 
                                                      
1163 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.16/7/1943.  
1164 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.12/1/1942.  
1165 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.23/5/1923.  
1166 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.20/1/1932.  
1167 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.15/6/1937.  
1168 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.20/4/3/1920.  
1169 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.8/6/1937.  
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η Εφορεία.1170 Σε κάποιες περιπτώσεις, οι διευθυντες κατέθεταν προτάσεις για την 
βελτίωση του τρόπου διδασκαλίας. Ενδεικτική είναι η περίπτωση του Χαβιαρά, που 
το 1946 πρότεινε, µεταξύ άλλων, την εξεύρεση καταλληλότερων διδακτικών βιβλίων, 
την ελάττωση των ωρών διδασκαλίας των καθηγητών, την αυστηρότερη εξέταση και 
βαθµολογία των µαθητών στα γραπτά και προφορικά και την εφαρµογή 
αυστηρότερων εξετάσεων κατά δεκαπενθήµερο στα κυριώτερα σηµεία της 
διδαχθείσας ύλης. Η Εφορεία απέρριψε τις προτάσεις, ειδικά της µείωσης των ωρών 
διδασκαλίας, για οικονοµικούς λόγους. Αναφορικά µε την αλλαγή στον τρόπο 
διδασκαλίας η Εφορεία συµφωνούσε µα τις υποδείξεις του γυµνασιάρχη, ενώ δεν 
έπαυσε να συνιστά σε όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό την εφαρµογή της µεθόδου 
που υποδείκνυε ο γυµνασιάρχης. Αποφάσισε αφ΄ενός µεν, να ανακοινώσει µε 
εγκύκλιο προς όλους τους εκπαιδευτικούς την παρατήρηση του γυµνασιάρχη, 
αφ΄ετέρου δε, ζήτησε από τον Χαβιαρά να επιβάλει την εφαρµογή της µε 
αυστηρότητα.1171  

Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί η περίπτωση του καθηγητή Παπανούτσου και 
της µεθόδου, που πειραµατικά εφάρµοσε στο Αβερώφειο. Το 1930 οι καθηγητές 
Πανέτσος και Παπανούτσος κατέθεσαν υπόµνηµα για την εισαγωγή του συστήµατος 
κέντρων ενδιαφέροντος και συνεργασίας των µαθητών καθ΄οµάδας.1172 Μετά την 
µελέτη του υποµνήµατος, η Εφορεία απεδέχθη οι καθηγητές Παπανούτσος, Πανέτσος 
και Χαβιαράς να αναλάβουν ο καθένας από ένα τµήµα της Β΄ γυµνασίου και να 
εφαρµόσουν το προτεινόµενο σύστηµα. Το τέταρτο τµήµα της τάξης θα ακολουθούσε 
το παλαιό σύστηµα. Καθένας τους ανέλαβε να διδάξει, βάσει του νέου συστήµατος, 
στο τµήµα του τα µαθήµατα των Ελληνικών, των Θρησκευτικών, της Ιστορίας και 
της Γεωγραφίας, υπό τον όρο να διδαχθεί όλη η διδακτέα ύλη. Στο τέλος του έτους θα 
γινόταν σύγκριση µεταξύ των δύο συστηµάτων.1173 Ιδιαίτερη προσοχή τούς ζητήθηκε 
να δείξουν στην διδασκαλία του µαθήµατος των Θρησκευτικών για µην υπάρξουν 
παρεξηγήσεις και προστριβές. Η Εκπαιδευτική Εφορεία απέβλεπε µε την απόφασή 
της στην µελέτη των νέων µεθόδων διδασκαλίας, µε τα οποία αναπτύσσεται η 
πρωτοβουλία και αυτενέργεια των µαθητών και αποκτάται η πολύτιµη συνήθεια της 
συνεργασίας.  

Σύµφωνα µε έκθεση των ίδιων των καθηγητών Παπανούτσου και Πανέτσου η 
προσπάθεια που κατέβαλλαν απέτυχε.1174 Ως αιτίες εντοπίστηκαν οι πολλές ώρες 
υποχρεωτικής εργασίας εβδοµαδιαίως, τα πολυµελή τµήµατα (52 και 62 µαθητών), ο 
περιορισµός στο ζήτηµα της γλώσσας, η έλλειψη κατάλληλων για τα παιδιά σχολικών 
βιβλίων, οικονοµικοί λόγοι και η έλλειψη καλού συντονισµού µε τους καθηγητές, που 
δίδασκαν στις υπόλοιπες µη πειραµατικές τάξεις. 1175 Ο καθηγητής Μ.Χαβιαράς, που 
είχε αναλάβει το τρίτο τµήµα, µπορεί να µην ανέφερε ευθέως την αποτυχία του 
δοκιµαστικού συστήµατος -προτιµώντας να µην κρίνει την προσπάθεια- αλλά στα 
συµπεράσµατά του ζητούσε τις ίδιες αλλαγές στους όρους εργασίας, που ζητούσαν 

                                                      
1170 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.15/6/1937.  
1171 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.24/6/1946.  
1172 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΕ, πρακτικά συνεδριάσεων 1930 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 
συνεδρ.25/6/1930.  
1173 Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Λογοδοσία του έτους 1930, Αλεξάνδρεια 1931, 
σ.κα΄.  
1174 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Ν 13, 1931/1932, 1934/1935, "Εκπαιδευτικαί Εκθέσεις 1931/1932 
και 1934/1935" και Ν 13α, 1927/1934, "Εκθέσεις ∆ιευθυντών 1927/1928-1933/1934".  
1175 "Εκθεσις κ.κ. Ε.Παπανούτσου και Ε.Πανέτσου περί της εργασίας των εις τας 
δοκιµαστικάς τάξεις γυµνασίου Β΄ 1 και 2, κατά το σχολικόν έτος 1930/1931", σσ.22, 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Ν 13, "Εκπαιδευτικαί Εκθέσεις… ", ό.π.  
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και οι καθηγητές Παπανούτσος και Πανέτσος, επιµένοντας περισσότερο σ΄αυτά τα 
µαθήµατα, παρά στην γενικότερη παιδαγωγική µέθοδο.1176 Την αποτυχία της 
πειραµατικής µεθόδου ανέφερε και ο γενικός διευθυντής των σχολείων Παλαιολόγος 
Γεωργίου. η εικόνα, όµως, που παρέχει είναι διαφορετική, επιρρίπτοντας ευθύνες για 
την αποτυχία στην απειρία των καθηγητών Παπανούτσου και Πανέτσου, ενώ 
διαφωνούσε έντονα µε πολλά από τα αναφερόµενα στην Εκθεσή τους. Θεωρούσε, 
απεναντίας, επιτυχηµένο τον καθηγητή Χαβιαρά, κρίνοντας ότι πέτυχε, εν πολλοίς, 
τον στόχο του.1177 Ετσι, έληξε η προσπάθεια των δύο καθηγητών.   

Οι προσπάθειες για την δηµιουργία συνθηκών κατάλληλων για την ορθή 
διδασκαλία συνεχίστηκαν καθόλα τα έτη της λειτουργίας του σχολείου. Ενδεικτικά 
αναφέρεται η απόφαση για αραίωση των µαθητών κατά τµήµα.1178 Η αραίωση είχε 
στόχο την ύπαρξη σε κάθε τάξη ως 30 µαθητών. Όταν µια τάξη υπερέβαινε κατά 5 
τον ως άνω αριθµό, διαιρούνταν σε 2 τµήµατα. Στόχος η σταδιακή αραίωση όλων 
των τάξεων των κοινοτικών σχολείων εντός οκταετίας και όχι αµέσως, αφού τα 
οικονοµικά της ΕΚΑ δεν επέτρεπαν τέτοιες ριζικές και γρήγορες αλλαγές. Άλλη 
περίπτωση, ενδεικτική ενδιαφέροντος για την συνολική εξέλιξη των µαθητών, ήταν η 
κοινοτική εντολή προς τους εκπαιδευτικούς για την υποβολή εµπιστευτικών 
εκθέσεων προς την Εφορεία, αναφορικά µε τους µη κανονικώς προοδεύοντες 
µαθητές, που παρουσίαζαν ορισµένες ψυχικές ή σωµατικές ανωµαλίες.1179 Σκοπός 
της Κοινότητας ήταν να εντοπιστούν οι µαθητές/τριες που παρουσίαζαν ανάλογα 
προβλήµατα και να τύχουν ιατρικής φροντίδας και παρακολούθησης.  

Ένα από τα µέτρα που λήφθηκαν για την βελτίωση των όρων διδασκαλίας 
ήταν και η προσπάθεια που κατεβλήθηκε για την διδασκαλία στο Γυµνάσιο µόνο 
κατά τις πρωινές ώρες. Αρχικά η διδασκαλία γινόταν µόνο τις πρωινές ώρες. η 
ανάγκη διδασκαλίας και κατά τις απογευµατινές ώρες προέκυψε από το ιδιαίτερα 
φορτωµένο πρόγραµµα του Αβερωφείου. Προπολεµικά καταβλήθηκαν προσπάθειες 
για τον περιορισµό της διδασκαλίας κατά τις προµεσηµβρινές ώρες.1180 Το 
ενδεχόµενο επαναφοράς της πρωινής διδασκαλίας ετέθη το 1948.1181 Η απόφαση 
ελήφθη γρήγορα, δεδοµένης και της ωφέλειας στην διαδικασία µάθησης από την 
διδασκαλία σε ώρες που η ζέστη ήταν περιορισµένη και από 1ης Ιουνίου 1948 
εφαρµόστηκε το θερινό ωράριο, µε µόνο πρωινή διδασκαλία έως τις 13:30 µ.µ., άνευ, 
µάλιστα, ζηµίας του προγράµµατος.1182 Βεβαίως, η απόφαση αυτή αφορούσε ειδικά 
τον µήνα Ιούνιο του 1948. Η τελική απόφαση επί του θέµατος όριζε ότι η διδασκαλία 
θα γινόταν πρωί-απόγευµα έως τέλους Μαρτίου και στην συνέχεια µόνο πρωί.1183 Με 
την πάροδο των ετών διαπιστώθηκε ότι ήταν ωφέλιµο για τους µαθητές και το 
εκπαιδευτικό έργο η λειτουργία των σχολείων µόνο κατά τις πρωινές ώρες (8:00-
14:00). Ετσι, η Εφορεία έλαβε αυτή την απόφαση το 1955, υπακούοντας στα 

                                                      
1176 "Εκθεσις κ.Μιχ. Χαβιαρά περί της πειραµατικής εργασίας του εις το 3ον τµήµα της Β΄ 
τάξεως του γυµνασίου κατά το σχολικόν έτος 1930/1931", 4/7/1931, σσ.8, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
Φ∆Υ, Ν 13, "Εκπαιδευτικαί Εκθέσεις… ", ό.π.  
1177 "Ολίγα τινα επί της Εκθέσεως των πρώην καθηγητών κ.κ. Πανέτσου και Παπανούτσου 
περί των δοκιµαστικών τάξεων", 20/1/1932, σσ.7, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Ν 13α, 1927/1934, 
"Εκθέσεις ∆ιευθυντών… ", ό.π.  
1178 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΕ, πρακτικά συνεδριών 23/5/1928, 29/5/1928 και 2/6/1928.  
1179 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.29/12/1950.  
1180 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.11/12/1940.  
1181 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.8/3/1948.  
1182 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.21/5/1948.  
1183 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.28/6/1948.  
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κελεύσµατα των εκπαιδευτικών της Κοινότητας.1184 Υπέρ της πρωινής διδασκαλίας 
στα παρθεναγωγεία Μ.Ε. τάχθηκε και η διευθύντρια τους Αλκµήνη Πετρώνδα.1185  

Ένα ζήτηµα που απασχόλησε πολύ την ελληνική εκπαίδευση ήταν αυτό της 
χρήσης της δηµοτικής γλώσσας στην Μ.Ε. Στην Αλεξάνδρεια αποφασίστηκε η 
δηµοτική γλώσσα να διδάσκεται στις 4 κατώτερες τάξεις του ∆ηµοτικού σχολείου, 
όπως όριζε ο νόµος. Η συζήτηση έγινε µετά από την πρόταση του φιλολόγου 
Χαβιαρά για διδασκαλία της δηµοτικής και στην ∆΄ ∆ηµοτικού.1186 Για το Γυµνάσιο 
δεν υπήρχε τότε η ανάλογη πρόταση. Το 1937, όµως, ζητήθηκε από τον γυµνασιάρχη 
Χαβιαρά να µεριµνήσει ώστε στο γυµνάσιο να χρησιµοποιείται κατά τις µεταφράσεις 
των κειµένων η απλή και φυσική γλώσσα, αντί της άκρας καθαρεύουσες, που συχνά 
χρησιµοποιούσαν οι φιλόλογοι.1187 Τα δεδοµένα µεταβλήθηκαν, όταν µετά τον Β΄ 
παγκόσµιο πόλεµο ετέθη γενικότερα το θέµα της ελληνικής παιδείας στην Αίγυπτο, 
στην προσπάθεια ανασυγκρότησής της, ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα τους στόχους 
του αιγυπτιώτη ελληνισµού. Τότε ήρθε στο προσκήνιο το πρόβληµα της 
πολυγλωσσίας της ελληνικής γλώσσας στο Αβερώφειο και κρίθηκε αναγκαία η 
καταβολή προσπαθείας για την θεραπεία της. Η συζήτηση προέκυψε επ΄ευκαιρία του 
χωρισµού του Γυµνασίου Αρρένων σε Κλασσικό και Τ.Θ.Ε.1188 Είναι γεγονός ότι δεν 
υπάρχουν πολλά στοιχεία για αυτό το θέµα, το οποίο αποτέλεσε µία µόνο παράµετρο 
στο όλο εκπαιδευτικό ζήτηµα και, ενδεχοµένως, σκιάστηκε από την σπουδαιότητα 
και το επείγον της τακτοποίησης της ελληνικής εκπαίδευσης στην Αίγυπτο.  

Η προσπάθεια της ΕΚΑ για την εφαρµογή συγχρόνων παιδαγωγικών µεθόδων 
στα σχολεία της, τήν οδήγησε πολλές φορές στην παρακολούθηση των εξελίξεων 
στην παιδαγωγική, κυρίως µέσω της βιβλιογραφίας και της συµµετοχής σε 
παιδαγωγικά συνέδρια. Ηδη από το 1900 η ΕΚΑ άρχισε να συµµετέχει σε 
παιδαγωγικά συνέδρια. Επρόκειτο για τις Παιδαγωγικές Συνδιασκέψεις των 
Παρισίων, όπου το Αβερώφειο Γυµνάσιο και την Κοινότητα εκπροσώπησαν ο 
Παλαιολόγος Γεωργίου και δύο καθηγητές (Κωνσταντίνος Θ.Παγώνης και Οστάβ 
Λεφέρβ).1189 Αξίζει να σηµειωθεί η αντιπροσώπευση των κοινοτικών Σχολείων κατά 
το  Εκπαιδευτικό Συνέδριο στην Αθήνα, το 1903, από τον Παλαιολόγο Γεωργίου. 
Σ΄αυτό αντιπροσωπεύτηκαν όλα τα ελληνικά σχολεία του µητροπολιτικού κέντρου 
και της διασποράς.1190 
 Η ΕΚΑ, µε όλες τις προσπάθειες που κατέβαλε, από πολύ νωρίς αισθανόταν 
ικανοποιηµένη και δήλωνε ότι δεν είχε την ανάγκη παιδαγωγού-επιθεωρητού άλλου, 
εκτός από τον υπάρχοντα Γενικό ∆ιευθυντή των Σχολείων.1191 Βεβαίως, 
σηµαντικότατο ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση έπαιξαν οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί 
της, µε κίνηση αµφίδροµη. Οι ίδιοι προσπαθούσαν να ρυθµίσουν και να οργανώσουν 
το λειτούργηµά τους σύµφωνα µε τις εξελίξεις της παιδαγωγικής. η ΕΚΑ, από την 
πλευρά της, ενδιαφερόταν για την εφαρµογή από τους εκπαιδευτικούς της σύγχρονων 
παιδαγωγικών µεθόδων, µεριµνώντας για την συνεχή ενηµέρωσή τους επ΄αυτών. 

                                                      
1184 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.3/2/1955.  
1185 Επιστολή της διευθύντριας Αλκµήνης Πετρώνδα (5/12/1957) προς τον προϊστάµενο των 
σχολείων Νικόλαο Σακελλάριο, µε σχέδιο για την εφαρµογή πρωινού ωραρίου λειτουργίας 
των παρθεναγωγείων Μ.Ε., βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 994, 1956/1957, "∆ιάφορα".  
1186 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.21/6/1934.  
1187 Επιστολή, αριθµ.437/1413, 22/6/1937, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.75 
(προέδρου 1937).  
1188 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.28/1/1946.  
1189 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.Στ΄ 27/6/1900.  
1190 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.Γ΄ 11/24/6/1903.  
1191 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.17/30/3/1912.  
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Ετσι, ενίσχυε την συνεχή και µεθοδικότερη διαρρύθµιση των διαλέξεων προς στους 
εκπαιδευτικούς, σχετικές µε παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά ζητήµατα,1192 και 
εισηγήθηκε στην επιτροπή της Υποτροφίας Σαλβάγου 2 προτάσεις του Φτυαρά: να 
στέλνονται εναλλάξ στην Αθήνα για ένα εξάµηνο οι εκπαιδευτικοί της Μ.Ε. για να 
παρακολουθούν τα µαθήµατα του ∆ιδασκαλείου Μ.Ε. και να εξοικειώνονται µε τα 
εκεί εφαρµοζόµενα νέα συστήµατα. Οµοίως και οι ∆ιευθυντές της Μ.Ε. να 
στέλνονται για µερικές εβδοµάδες κάθε τρία χρόνια για να παρακολουθούν την 
λειτουργία των εκεί προτύπων σχολείων και την παιδαγωγική τους κίνηση.1193 

Ένα άλλο σοβαρό εκπαιδευτικό ζήτηµα, που απασχόλησε το Αβερώφειο 
ιδιαίτερα την δεκαετία του ́ 40 ήταν αυτό των ιδεολογικών συγκρούσεων και της 
συµµετοχής σε πολιτικές οµάδες ή η αναφορά σε πολιτικά θέµατα. Η κοινοτική θέση 
ήταν πάγια και αυστηρά καθορισµένη: απαγορευόταν ή ανάµειξη σε πολιτικά 
ζητήµατα, η συµµετοχή σε πολιτικές οµάδες, η µεταφορά των ιδεολογικών 
συγκρούσεων στα σχολεία και ειδικά σ΄αυτά της Μ.Ε. και η κοµµατικοποίηση των 
σχολείων. Ο χώρος των εκπαιδευτηρίων έπερεπε να µείνει αµέτοχος από τα΄ςετοιες 
συζητήσεις και αναζητήσεις, αφού και ο σκοπός υπαρξής τους ήταν ξένος µε την 
κοµµατικοποίηση. Τα σχολεία προετοίµαζαν τους µελλοντικούς πολίτες της 
ελληνικής παροικίας της Αλεξανδρείας για την ζωή και την επιβίωση στην πόλη, ως 
υπεύθυνοι πολίτες και καλοί Ελληνες πάροικοι. Μετά την αποφοίτησή τους ήταν 
ελεύθεροι να δράσουν ελεύθερα. Αλλά ο χώρος του σχολείου έπρεπε να µείνει 
ανεξάρτητος, δίνοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους τους µαθητές και παρέχοντας τα 
εφόδια για να καταστούν υπέυθυνα "πολιτικά όντα". Οποιοδήποτε διαφορετικής 
φύσεως κρούσµα αντιµετωπιζόταν µε αυστηρότητα. Τέτοια πρέπει να ήταν και η 
περίπτωση µιάς µαθήτριας της Β΄ γυµνασίου.1194  

Βέβαια, παρόµοια απαγόρευση υπήρχε και για τους εκπαιδευτικούς και η 
Εφορεία έσπευδε, κάθε φορά που διατυπωνόταν κατηγορία κοµµατισµού, να 
αποσείσει από τα σχολεία την κατηγορία, δηλώνοντας ότι οι εκπαιδευτικοί 
ασχολούνται µόνο µε το λειτούργηµά τους, αρνούµενοι να συµµετάσχουν σε 
πολιτικές ή κοινωνικοπολιτικές οργανώσεις ή συζητήσεις.1195  

Το θέµα, πάντως, ήταν αρκετά περίπλοκο και συνδέεται µε το αριστερό 
κίνηµα στην Αίγυπτο. Ήδη από το 1935 το Υπουργείο Παιδείας είχε κατηγορήσει την 
ελληνική εκπαίδευση στην Αίγυπτο ότι δεν ικανοποιούσε τους "εθνικούς σκοπούς", 
λόγω της παρουσίας αριστερών, µε αποτέλεσµα τον εκτροχιασµό της.1196 ∆ιατύπωνε, 
µάλιστα, την απειλή άρσης της αναγνώρισης των σχολείων αν δεν άλλαζαν τακτική 
σε µία σειρά θεµάτων, όπου πιθανότατα υπήρξαν αριστερές επιρροές. Στην επιστολή 
αυτή απάντησε ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Ιωάννης Θεοτόκης,1197 
ζητώντας συγκεκριµµένα στοιχεία, για να διαταχθεί έρευνα και να επιβληθούν 
κυρώσεις στους υπαιτίους.  

Τα έτη µετά τον Β΄ παγκόσµιο πόλεµο –ιδιαίτερα αυτά του εµφυλίου 
πολέµου- αποδείχθηκαν εξαιρετικά δύσκολα και για τον αιγυπτιώτη ελληνισµό. Οι 
καταγγελίες για παρουσία αριστερών στοιχείων στα κοινοτικά σχολεία ήσαν πολλές. 
                                                      
1192 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.21/5/1931.  
1193 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.8/4/1940.  
1194 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.23/2/1944. Οι παραπάνω διαπιστώσεις γίνονται από την 
όλη στάση και τακτική της ΕΚΑ στο λεπτό και κρίσιµο αυτό θέµα, σε εποχή, µάλιστα, 
µεγάλης όξυνσης. Στην εν λόγω συνεδρία συζητήθηκε το θέµα µίας µαθήτριας, που 
εκφράστηκε "αντεθνικά".  
1195 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.22/10/1946.  
1196 Επιστολή, αριθµ.78878, 19/10/1935, ΑΥΕ, 1937, Β/10α/ΑΓ.  
1197 Επιστολή, αριθµ.16775, 29/10/1935, ΑΥΕ, ό.π.  
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Η ΕΚΑτο 1948 βρέθηκε σε εξαιρετικά δυσχερή θέση, µε τις συνεχείς υποψίες για την 
ύπαρξη προπαγάνδας εντός του Αβερωφείου και τις συνεχείς καταγγελίες και 
αναφορές του Πατριάρχη Χριστοφόρου.1198 Ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στην 
Αλεξάνδρεια Χρ.Ζαµαριάς ζήτησε, µε έγγραφό του,1199 την µη ανανέωση των 
συµβολαίων, όσων εκπαιδευτικών θεωρήθηκαν ύποπτοι για σχέσεις µε 
κοµµουνιστικές οµάδες και εκδηλώσεις, αφού ο χώρος των σχολείων κρινόταν 
ευάλωτος, ευαίσθητος και κατάλληλος για την διάδοση των αριστερών ιδεών.  

Η κοινοτική απάντηση στον πρόξενο δόθηκε λίγες ηµέρες αργότερα από τον 
προεδρεύοντα αντιπρόεδρο της Κλ.Νικολάου.1200 Ο αντιπρόεδρος διαβεβαίωσε τον 
γενικό πρόξενο ότι τα κοινοτικά σχολεία της ΕΚΑ έµεναν πιστά στο καθήκον τους 
και δεν ευνοούσαν την ανάπτυξη καµµίας ιδεολογικής προπαγάνδας. Οι 
εκπαιδευτικοί τους ήταν ευσυνείδητοι και ικανοί, ενώ αποµακρύνθηκαν όσοι 
θεωρήθηκαν επιρρεπείς ή όργανα προπαγάνδας. Την θέση της Κοινότητας έσπευσε 
να ενισχύση ο Θ.Φλασκάκης, προϊστάµενος της Εφορείας των Σχολείων, µε 
επιστολή1201 προς τον πρέσβη της Ελλάδας στο Κάϊρο, όπου υπερασπιζόταν το έργο 
των κοινοτικών εκπαιδευτηρίων και δήλωνε ότι η διατήρηση της αναστάτωσης, µε 
την διατήρηση της υποψίας για εκτροχιασµό της ελληνικής εκπαίδευσης στα 
κοινοτικά σχολεία και ειδικά στο Αβερώφειο, εξυπηρετούνταν οι σκοποί κέντρων 
σπου επιθυµούσαν να πλήξουν την κοινοτική εκπαίδευση.  

 
 

 
 
 

                                                      
1198 Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Χριστοφόρος προχώρησε σε τέτοιες καταγγελίες, λόγω των 
πληροφοριών, σωστών ή λανθασµένων που του παρείχαν διάφοροι οµογενείς. Το ενδιαφέρον 
του για την εκπαίδευση των ελληνοπαίδων και τα σχολεία, όπως θα δούµε και στο οικείο 
κεφάλαιο, ήταν ειλικρινές, άσχετο αν κάποιες από τις πληροφορίες που λάµβανε δεν ήταν 
πάντα σωστές. Εκτός αυτού, ο Πατριάρχης ήθελε να υποστηρίξει και την πατριαρχική σχολή, 
όπου πίστευε ότι το επίπεδο της παρεχόµενης παιδείας ήταν ικανοποιητικό.  
1199 Επιστολή, αριθµ.Ε 320, 23/8/1949, ΑΥΕ, 1948, 94. Επίσης, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 603, 
1946, "Περί συκοφαντικών φηµών κατά της κοινότητος και των Σχολείων µας".  
1200 Επιστολή, 27/8/1948, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.134 (προέδρου 1948). 
Επίσης, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 603, 1946, "Περί συκοφαντικών φηµών… ", ό.π.   
1201 Επιστολή, 31/8/1948, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 603, 1946, "Περί συκοφαντικών 
φηµών… ", ό.π.   
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 4. Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
 
 
 Η παρουσίαση της εσωτερικής ζωής στο Αβερώφειο παρουσιάζει µεγάλο 
ενδιαφέρον, επειδή αναφέρεται σε ζητήµατα που αφορούσαν την θέση, τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του µαθητή στο γυµνάσιο, διάφορα θέµατα της 
καθηµερινότητάς του, καθώς και την σηµαντική κοινοτική µέριµνα για τους άπορους 
µαθητές του.  
 Σηµαντικό παράγοντα της ζωής στο Αβερώφειο αποτέλεσε ο "Εσωτερικός 
Κανονισµός των Σχολείων". Εσωτερικός Κανονισµός υφίστατο στο γυµνάσιο και τον 
19ο αιώνα, παρόλο που δεν γνωρίζουµε το περιεχόµενό του.1 Το 1919 αποφασίστηκε 
η σύνταξη Εσωτερικού Κανονισµού των Σχολείων,2 χωρίς αναφορά σε παλαιότερο. 
Η επιτροπή επί της συντάξεως Εσωτερικού Κανονισµού των Σχολείων απαρτιζόταν 
από τους Επιτρόπους Κ.Παπά, Ιακ.Λάζαρη, τον Γενικό ∆ιευθυντή των Σχολείων και 
των ειδικών ∆ιευθυντών τους.3 Το τελικό κείµενο εγκρίθηκε στις 9/22 Ιουλίου 19214 
και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα τυπώθηκε και διανεµήθηκε στους διδάσκοντες 
εκάστου σχολής.5  
 Ο Κανονισµός αποτελούνταν από 31 άρθρα. Σ΄αυτά περιέχονταν, αναλυτικά, 
τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µαθητών και των µαθητριών. Ρύθµιζε θέµατα 
συµπεριφοράς των µαθητών µεταξύ τους και προς τους καθηγητές, απουσιών, 
συµπεριφοράς στο σχολείο και στην τάξη κατά την διάρκεια του µαθήµατος και του 
διαλείµµατος, προέβλεπε τον τακτικό εκκλησιασµό, απαγόρευε την δηµιουργία 
οµάδων και φατριών για οποιοδήποτε λόγο, περιείχε τις ποινές των απείθαρχων και 
τις διακρίσεις των αρίστων. Σηµαντικό και χαρακτηριστικό του πνεύµατος του 
Κανονισµού ήταν το άρθρο 6: "άπαντες οι µαθηταί εισίν ίσοι ενώπιον των νόµων της 
σχολής. Μόνη δέ µεταξύ αυτών διάκρισις υπάρχει ο βαθµός της επιµελείας και 
χρηστότητος αυτών".6 Η εξέλιξη της ιστορίας του Αβερωφείου απέδειξε ότι εν 
πολλοίς η διακήρυξη του άρθρου 6 ίσχυσε στο γυµνάσιο και αποτέλεσε επιτυχία της 
εκπαιδευτικής πολιτικής της Κοινότητας.7 
 Η ύπαρξη και η λειτουργία των µαθητικών κοινοτήτων στο Αβερώφειο 
γυµνάσιο αποτελεί γεγονός ξεχωριστής σηµασίας. Η ΕΚΑ προσπάθησε συστηµατικά 
και εν πολλοίς πέτυχε να υπάρξει στο Αβερώφειο η κατάλληλη "µαθητική 
ατµόσφαιρα", που θα επέτρεπε στους µαθητές και στις µαθήτριες να αναπτύξουν και 
να καλλιεργήσουν την κοινωνική τους συµπεριφορά, πολύ πριν ενηλικιωθούν και 
καταστούν µέλη της αλεξανδρινής κοινωνίας.  
 Οι µαθητές στο Αβερώφειο ήταν οργανωµένοι σε µαθητικές κοινότητες, πολύ 
πριν ο θεσµός αυτός αναπτυχθεί στα ελλαδικά γυµνάσια. Οι µαθητικές κοινότητες 

                                                
1 Πληροφορούµαστε την ύπαρξή του από την απόφαση της Εφορείας για µελέτη του, βλ. 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ. 31/12/1/190.  
2 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/18/7/1919.  
3 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.22//6/1920.  
4 Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Εσωτερικός Κανονισµός των Σχολείων, Αλεξάνδρεια 
1921, σσ.8.  
5 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.16/29/11/1921. Κάποια τροποποίησή του επήλθε το 1939 και 
αφορούσε την προσθήκη ορισµένων παραπτωµάτων αδικήµατα (αλλοίωση των βαθµών του 
ελέγχου ή της υπογραφής των γονέων και των κηδεµόνων), βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ 
συνεδρ.31/1/1939.  
6 Ελληνική… , ό.π., σ.4.  
7 Ευθυµίου Θ. Σουλογιάννη, Η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας 1843-1993, ΕΕΛΙΑ, 
Αθήνα 1994, σ.174.  
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ιδρύονται για πρώτη φορά το 1942.8 Οι µαθητές εξέλεγαν τα συµβούλια των 
κοινοτήτων τους (κάθε τµήµα και µια κοινότητα) µε ψηφοφορία, ενώ είχαν και 
δικαίωµα να συγκαλούν συνελεύσεις και να συζητούν όσα θέµατα τους 
αποσχολούσαν. Οι µαθητές, µέσω των µαθητικών κοινοτήτων, παρουσίασαν 
αξιόλογη δραστηριότητα και φοίτησαν στην κοινωνική αλληλεγγύη µεταξύ τους 
όπως, για παράδειγµα, απέδειξε η ευαισθητοποίησή τους για τους άπορους 
συµµαθητές τους.9 Οι µαθητικές κοινότητες από το 1936 ενισχύονταν οικονοµικά από 
το προϊόν του εράνου, που αρχικά διενεργούνταν σε µόνιµη βάση από τους µαθητές 
των σχολείων υπέρ των άπορων µαθητών.10 Το 1953 ιδρύθηκε, µε πρωτοβουλία του 
Τµήµατος Θετικών Επιστηµών, ο "Εσωσχολικός Σύλλογος", µε εκπροσώπηση από 
όλες τις τάξεις του γυµνασίου.11  
 Σηµαντική ήταν και η υπόλοιπη µαθητική δραστηριότητα. Οι µαθητές 
µπορούσαν να παρακολουθήσουν θεατρικές παραστάσεις,12 ή να διοργανώσουν οι 
ίδιοι παραστάσεις,13 αφού το θέατρο χρησιµοποιόταν ως µέσο εκπαίδευσης και 
γνώρισε ηµέρες ακµής στα κοινοτικά σχολεία της ΕΚΑ, µε µεγάλο όφελος για τους 
ελληνόπαιδες.14 Ακόµη, οι µαθητές είχαν την δυνατότητα να συµµετάσχουν σε 
χορωδία, που δηµιουργήθηκε από µαθητές του Γυµνασίου και της Σαλβαγείου, υπό 
την ευθύνη του δασκάλου Ευθυµίου Παγιατάκη, αποφοίτου του Μουσικού Λυκείου 
Αθηνών.15 Επίσης, έγινε δεκτή πρόταση της Πετρώνδα για ίδρυση στα σχολεία Μ.Ε. 
θηλέων Αθλητικού Συλλόγου, που θα λειτουργούσε παράλληλα µε τον δραµατικό 
σύλλογο. 16 Η ΕΚΑ φρόντισε να προµηθευτεί και κινηµατογραφικές ταινίες 
εκπαιδευτικού περιεχοµένου, που προβάλονταν στους µαθητές κατά την διάρκεια 
ειδικών συγκεντρώσεων.17 
 Αξιόλογη αποδείχθηκε και η εκδοτική προσπάθεια των µαθητών, που 
αποτέλεσε αυθεντικό τρόπο έκφρασης των µαθητών και ήταν ενδεικτική της 
δραστηριότητας που ανέπτυξαν οι µαθητές στα πλαίσια των µαθητικών κοινοτήτων 
τους και όχι µόνο. Η αρχή της έκδοσης περιοδικών στο Αβερώφειο γυµνάσιο γίνεται 
το 1899. έκτοτε, εκδόθηκε ένας µεγάλος αριθµός περιοδικών και εφηµερίδων, που 
είναι δύσκολο να εντοπιστούν όλα. Οι µαθητικές εκδοτικές προσπάθειες είχαν ως 
χαρακτηριστικό τους το εξαιρετικά εφήµερο των εκδιδοµένων εντύπων. πολύ λίγα 
φύλλα ξέφυγαν από την µοίρα του βραχύβιου εντύπου που χαρακτήρισε το σύνολό 
τους. 
 Το 1899 εκδόθηκαν τα ελληνικά περιοδικά "Ο κροκόδειλος" και "Ο γέλως", 
που όφειλαν την ύπαρξή τους στην πρωτοβουλία του Ανδρέα Παλαιολόγου, γνωστού 

                                                
8 Ευθυµίου Θ. Σουλογιάννη, Η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας 1843-1993, σ.161.  
9 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.20/4/1932 και συνεδρ.18/12/1934.  
10 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.30/12/1936.  
11 Ευθυµίου Θ. Σουλογιάννη, Αβερώφειο Γυµνάσιο της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας 
–Λεύκωµα, ΣΑΑΣΑ, Αθήνα, 1985, σ.24.  
12 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.17/30/4/1920.  
13 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.25/1/1951, όπου πληροφορούµαστε ότι σηµείωσε επιτυχία η 
παράσταση της «Ιφιγένειας εν Ταύροις» του γυµνασίου θηλέων. Επίσης, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
ΠΕΣ, συνεδρ.11/2/1954, όπου ο πρόεδρος της ΕΚΑ συγχαίρει την διευθύντρια τψν 
Αβερωφείων Παρθεναγωγείων Μ.Ε. για την άρτια διοργάνωση θεατρικής παράστασης.  
14 Υπήρχε και ∆ραµατικός Σύλλογος στο γυµνάσιο θηλέων, ιδρυµένος πριν από τον Β΄ 
παγκόσµιο πόλεµο, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.22/9/1943.  
15 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.17/12/1936 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.30/12/1936.  
16 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.22/9/1943.  
17 Αναφορά του καθηγητού Ατσάλη στον γενικό διευθυντή των γραφείων της ΕΚΑ 
Ρ.Ραδόπουλο, 1/2/1949, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, εισαχθέντα έγγραφα, τ.98 (1948/1949).  
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µετέπειτα παροίκου. εκδόθηκε, ακόµη, και ένα γαλλόφωνο περιοδικό το "Lorgnette", 
µε πρωτοβουλία του καθηγητή Octave Lefevre. Ακολούθησαν αρκετά κατά την 
διάρκεια του 20ου αιώνα: το "Αβέρωφ" (1913), της µαθήτριας του Αβερωφείου 
Μαρίας Ρουβά, ο "Τιτάν" (1925), από οµάδα ανώνυµου συλλόγου του Αβερωφείου 
γυµνασίου, "Τ΄αγκάθι" (1937), "Ε.Τ.Ι.Π.Α." (1942-1946), από τα αρχικά των λέξεων-
εννοιών Ελευθερία-Τιµή-Ισότης-Πατρίς-Αδελφοσύνη και στην συνέχεια "Ετιπάθεια" 
(1949), "Μαθητική Κοινότης" (1943), εφηµερίδα της Β΄ τάξης του γυµνασίου, 
"Μαθητική Ηχώ" (1943-1947), των µαθητριών του Αβερωφείου γυµνασίου, 
"Αλληλοβοήθεια" (1945), "∆ηµόκριτος" (1947), "Εγκυκλοπαιδικό ∆ελτίο" (1947), 
"Ελλάδα" (1944-1945), "Μαθητικός Αστέρας" (1945), "Μαθητική ζωή" (1945), 
"Μαθητικά Νειάτα" (1947), "Μαθητικά Χρονικά" (1947), "Ολυµπος" (1940-1943), 
"Πένα της Γ΄" (1945-1946), "Φωνή της Γ΄ γυµνασίου" (1946), "Πρόοδος" (1946-
1947), "Φωνή της ∆΄ γυµνασίου" (1946-1947) του γυµνασίου θηλέων, "Σχολικοί 
ρυθµοί" (1946), "Το περιοδικό µας" (1946), "Φωνή της Ε΄ γυµνασίου" (1948), 
"Αθηνά" (1951-1953), του Αβερωφείου παρθεναγωγείου Μ.Ε., "Η Πέννα" (1952), 
"Εστία" (1952).18 Το 1953 αποφασίστηκε η δηµιουργία Αραβικού περιοδικού από 
τελειοφοίτους του Αβερωφείου Γυµνασίου και της Σαλβαγείου.19 

Αξίζει να υπογραµµιστεί το εξαιρετικό "Εσωτερικό ∆ελτίο Θετικών 
Επιστηµών και Φιλολογίας του Αβερωφείου γυµνασίου" (σε σχήµα περιοδικού), που 
πρωτοεκδόθηκε το 1946 και συνέχισε την έκδοσή του ουσιαστικά ως το 1963, µε 
διάφορες φάσεις στην πορεία του. Ετσι, µετά την δηµιουργία του "Εσωσχολικού 
Συλλόγου" το 1953, µε πρωτοβουλία του Τµήµατος Θετικών Επιστηµών, συνέχισε 
την έκδοσή του ως "Πυρσός", αλλά γρήγορα ονοµάστηκε "Εσωτερικόν ∆ελτίον 
Αβερωφείου γυµνασίου Αρρένων" (σε σχήµα εφηµερίδας), που συνέχισε την έκδοση 
του ως το 1957. Ακολούθως συνέχισε να εκδίδεται από το 1958 ως το 1963, µε το ίδιο 
όνοµα, αλλά σε σχήµα περιοδικού.20 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι οι µαθητικές εκδόσεις αφορούσαν και τα δύο 
φύλα, µε το γυµνάσιο αρρένων να έχει την µερίδα του λέοντος, κυρίως λόγω επειδή 
προηγήθηκε χρονικά της Μ.Ε. των θηλέων κατά 30 τουλάχιστον έτη. 
Οµολογουµένως το πλήθος των τίτλων φανερώνει την φαντασία και τον οίστρο των 
µαθητών για την µαθητική δηµοσιογραφία και την επιθυµία τους να εκφραστούν 
γόνιµα και δυναµικά, µέσα από δικές τους δηµιουργίες, στον χώρο του σχολείου τους. 
Οι συνθήκες, ασφαλώς, που επικρατούσαν στο Αβερώφειο ήταν τέτοιες που 
επέτρεψαν αυτήν την εφηβική δηµοσιογραφική άνοιξη.  

Τα θέµατα που ενδιέφεραν τους µαθητές και τις µαθήτριες ήταν ποικίλα. η 
ζωή στο σχολείο, ο απολογισµός των τµηµάτων, η κοινοτική ζωή και δράση, ο 
αθλητικός τοµέας. Όλως ιδιαιτέρως ενδιέφερε η κατάσταση στην Ελλάδα, αφού 
µεγάλο µέρος των περιοδικών κυκλοφόρησαν κατά την διάρκεια της κατοχής. 
Επίσης, υπήρχε και η στήλη της αλληλογραφίας.21  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρωτοβουλία των τελειοφοίτων του Αβερωφείου 
γυµνασίου του 1946 να εκδόσουν ένα λεύκωµα σχετικά µε την ζωή τους στο 
γυµνάσιο. Επρόκειτο για τους µαθητές που εισήχθησαν το 1940 και µέσα από το 

                                                
18 Γ.∆.Κούρτη, Μαθητικά περιοδικά, Αλεξάνδρεια 1947, σ.30, Ευγενίου Μιχαηλίδη, "Σελίς 
εκ της Ελληνικής εν Αιγύπτω ∆ηµοσιογραφίας (1862-1956)", ΒΙΑΣ, τευχ.71-73, Απρίλιος 
1956, σσ.9-12.  
19 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.21/5/1953.  
20 Ευγενίου Μιχαηλίδη, "Σελίς… ", ό.π., σ.11 και Ευθυµίου Θ. Σουλογιάννη, Η Ελληνική 
Κοινότητα Αλεξανδρείας… , ό.π., σσ.161-162.  
21 Γ.∆.Κούρτη, Μαθητικά περιοδικά… , ό.π., σσ.33-45.   
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λεύκωµα αυτό πέρασε όλη η µαθητική τους ζωή στο γυµνάσιο στα έξι χρόνια της 
φοίτησης.22 Η Εφορεία των Σχολείων αποφάσισε την έκφραση συγχαρητηρίων στους 
συγγραφείς του Λευκώµατος, θεωρώντας την έκδοση και το περιεχόµενο του 
Λευκώµατος απάντηση σε όσους κατηγορούσαν τα κοινοτικά σχολεία της 
Αλεξάνδρειας.23  

Επίσης, οι γονείς είχαν την δυνατότητα να ενηµερωθούν για όλα τα θέµατα 
που αφορούσαν το σχολείο κατά την διάρκεια συγκεντρώσεων που διοργανώνονταν 
στο Αβερώφειο γυµνάσιο.24  

Οι µαθητές όφειλαν να συµπεριφέρονται µέσα στο Αβερώφειο κόσµια, ενώ 
ζητήµατα συµπεριφοράς και σχέσεων ρύθµιζε, όπως είδαµε, ο "Εσωτερικός 
Κανονισµός των Σχολείων". Η ΕΚΑ, µέσω της Εφορείας των Σχολείων, ρύθµιζε και 
επιµέρους θέµατα, δίνοντας την επίσηµη γραµµή για την αρµόζουσα συµπεριφορά 
που όφειλαν να έχουν οι µαθητές.  

Ενδεικτικά αναφέρεται η υποχρέωση των µαθητών του Αβερωφείου να έχουν 
οµοιόµορφα πιλήκια 25 και η υποχρέωση να φροντίζουν την εµφάνισή τους.26 Ακόµη, 
όφειλαν να προσέχουν και την εξωσχολική τους ζωή. Προς αυτή την κατεύθυνση 
υπήρξαν µια σειρά από απαγορεύσεις της Εφορείας, όπως η απαγόρευση σε µαθητές 
να συχνάζουν σε καφενεία ή να γίνονται µέλη σωµατείων και συλλόγων, πλην του 
αθλητικού συλλόγου "Αίαντος".27 Το 1944 οι µαθητές επιτρεπόταν να φοιτούν σε 
ορισµένα ελληνικά αθλητικά σωµατεία, που τύγχαναν της εµπιστοσύνης της ΕΚΑ, 
ενώ για τους µαθητές που συλλαµβάνονταν σε "καφενεία, κέντρα πεδιλοδροµίας και 
σφαιριστήρια" προβλεπόταν αυστηρή ποινή.28 Μεταπολεµικά, η κοινοτική 
αυστηρότητα µεγάλωσε και η Εφορεία εξέδωσε κανονισµό εξωσχολικής ζωής των 
µαθητών.29 Σε εγκύκλιο προς τους γονείς συνιστούσαν την απαγόρευση στους 
µαθητές να συχνάζουν σε κινηµατογράφους, καφενεία, πάρτυ και παρόµοια µέρη.30 Η 
απαγόρευση συµµετοχής σε εξωσχολικούς συλλόγους ίσχυε και για τις µαθήτριες του 
Αβερωφείου,31 η ΕΚΑ συνέχιζε να ενηµερώνει τους γονείς επί του θέµατος, µε την 
έκδοση εγκυκλίων 32 και την λήψη αποφάσεων. Πάντως, το 1953, σε µία προσπάθεια 
δηµιουργίας κατάλληλου χώρου για εξωσχολική ζωή και δράση, θα εξεταζόταν το 
αίτηµα για κατασκευή εντευκτηρίου στον Σύλλογο "Αίαντα".33  
                                                
22 Η ζωή µας στο Γυµνάσιο-Λεύκωµα µαθητών σχολικής περιόδου (1940-1946), Αλεξάνδρεια 
1946.  
23 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.6/1/1946.  
24 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.23/5/1950, όπου δίνονται συγχαρητήρια στην Πετρώνδα για 
την επιτυχή συγκέντρωση γονέων που διοργάνωσε. Επίσης, "Πρόσκληση σε σύσκεψη", α.χρ., 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.142 (γραµµατέως, 1949/1950).  
25 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ. 14/27/11/1908.  
26 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.9/4/1952 και συνεδρ.21/5/1953, οπότε καταργήθηκε η 
ιδιαίτερη ποδιά στην Κοπτική-Ραπτική και χρησιµοποιείται η στολή των λοιπών σχολείων 
Μ.Ε.  
27 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ. 2/15/8/1918.  
28 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.23/2/1944, αυτά τα σωµατεία ήταν η Αθλητικής Ενωσις 
Ελλήνων Αλεξανδρείας, ο Ελληνικός Αθλητικός Σύλλογος Ιβραηµίας και ο Ελληνικός 
Ναυτικός Οµιλος.  
29 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.28/2/1951.  
30 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 727, 1951, "Εγκύκλιος προέδρου προς τους γονείς των µαθητών 
επί της εξωσχολικής συµπεριφοράς των µαθητών (1/3/1951)".  
31 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.6/5/1952.  
32 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.6/5/1953 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 848, 1952/1953, 
"Απαγόρευσις συµµετοχής µαθητών εις εξωσχολικούς συλλόγους και αγώνας".   
33 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.11/12/1953.  
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Σηµαντική πτυχή της σχολικής ζωής ήταν η κοινωνική µέριµνα που επέδειξε η 
ΕΚΑ, µέσω της Εφορείας των Σχολείων και άλλων κοινοτικών ιδρυµάτων προς τους 
οικονοµικά ασθενέστερους των σχολείων και ειδικά του γυµνασίου. Πρωταγωνιστής 
των παροχών απεδείχθη το Μπενάκειο Οικονοµικό Συσσίτιο.34 Σκοπός του ήταν η 
παρασκευή και διάθεση υγιεινής διατροφής στις τρόφιµες του Μπενακείου 
Ορφανοτροφείου θηλέων καθώς και στους άπορους -µαθητές και µαθητρίες- των 
ελληνικών κοινοτικών σχολείων της Αλεξάνδρειας, αντί µικρού τιµήµατος.35  

Το θέµα της δηµιουργίας κοινοτικού συσσιτίου για τους µαθητές απασχόλησε 
την ΕΚΑ για πρώτη φορά το 1905.36 ωστόσο, δεν ελήφθη καµία απόφαση. Από το 
1908 οι άποροι µαθητές των σχολείων σιτίζονταν στο Μπενάκειο συσσίτιο. Το 1915 
ζητήθηκε και έγινε από τους υπευθύνους του συσσιτίου η µη καταβολή της δαπάνης 
των µερίδων από τους άπορους µαθητές, λόγω της δυσάρεστης οικονοµικά 
κατάστασης.37 Ετσι, το συσσίτιο ανέλαβε δωρεάν την σίτιση των απόρων, προσφορά 
σηµαντική σε καιρούς χαλεπούς. Αρκετά έτη αργότερα, όταν τα έξοδα λειτουργίας 
του συσσιτίου αυξήθηκαν, λόγω της αύξησης των µερίδων, αποφασίστηκε να 
πληρώνουν οι τρεφόµενοι ένα γρόσσι την εβδοµάδα, µε την προϋπόθεση, ότι δεν τούς 
προκαλούσε οικονοµικό πρόβληµα.38 Τελικά, λίγους µήνες αργότερα, ανακόπηκε η 
απόφαση για την είσπραξη του παραπάνω µικρού ποσού, διότι περιορίστηκαν οι 
άποροι που λάµβαναν τροφή. Αντ΄αυτού ζητήθηκε από τους διευθυντές να 
υποστηρίξουν µε θέρµη τον εβδοµαδιαίο έρανο των µαθητών.39 

∆ικαιούχοι του συσσιτίου ήταν οι άποροι µαθητές και µαθήτριες40 όλων των 
κοινοτικών σχολείων της πόλης. Οι δικαιούχοι καθορίζονταν από τους διευθυντές 
εκάστου σχολείου.41 Η παροχή του δωρεάν συσσιτίου συνεχίστηκε αδιάκοπα όλα τα 
επόµενα έτη, την δεκαετία του ́20,42 µε διακυµάνσεις στον αριθµό των σιτιζοµένων, 
ενώ σε εποχή οικονοµικής δυσπραγίας οι σιτιζόµενοι αύξαναν σηµαντικά, ειδικά την 
δεκαετία του ΄30. 43το 1932 οι µερίδες των άπορων µαθητών των σχολείων 
                                                
34 Το Μπενάκειο Οικονοµικό Συσσίτιο ξεκίνησε την λειτουργία του στις 3 Ιανουαρίου 1908. 
Αποτέλεσε δωρεά του Εµµανουήλ και της Βιργινίας Μπενάκη, που προσέφεραν για τον 
σκοπό αυτό και την ίδρυση Ορφανοτροφείου Θηλέων 20000 λίρες, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 
συνεδρ.Θ΄, 22/5/1906 και ΙΘ΄, 1/4/1907. Επίσης, Αθανασίου Γ. Πολίτου, Ο Ελληνισµός και 
η νεωτέρα Αίγυπτος, τ.Α΄, Αλεξάνδρεια-Αθήναι 1928, σ.265 και Ραδάµανθυ Γ. Ραδόπουλου, 
Εισαγωγήν εις την ιστορίαν της Ελληνικής κοινότητος Αλεξανδρείας, 1830-1927, Αλεξάνδρεια 
1928, σσ.66-67.  
35 Αθανασίου Γ. Πολίτου, Ο Ελληνισµός … , ό.π., σ.265 και Ραδάµανθυ Γ. Ραδόπουλου, 
Εισαγωγήν … , ό.π., σ.66.  
36 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ. 3/18/12/1905.  
37 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.22//11/1915.  
38 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.21/11/1934.   
39 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.7/3/1935. Η ίδια πρόταση επαναλήφθηκε το 1938, αλλά δεν 
έγινε πράξη από τον φόβο, µήπως οι πτωχώτατοι των µαθητών σταµατήσουν να 
προσέρχονται στο συσσίτιο, βλ. επιστολή του γυµνασιάρχη Φτυαρά προς τον γενικό διευθυνή 
των γραφείων της ΕΚΑ, 1/4/1938, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, εισαχθέντα έγγραφα, τ.76 (1937/1938).  
40 Στα άπορα κορίτσια του Αβερωφείου γινόταν διανοµή γάλακτος καθηµερινά από 1ης 
Νοεµβρίου, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.10/12/1935.  
41 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.4/17/10/1918.  
42 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.15/28/6/1922. Το 1920 οι διαθέσιµες µερίδες για τα 
σχολεία ήταν 100-110, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.12/25/10/1920.  
43 Το 1931 οι µερίδες για το Αβερώφειο γυµνάσιο καθορίστηκαν στις 79 και για το 
Αβερώφειο παρθεναγωγείο στις 45, βλ. επιστολή του γραµµατέα της ΕΚΑ προς τον Γενικό 
∆ιευθυντή των σχολείων Παλαιολόγο Γεωργίου, 1/11/1930, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα 
επιστολών, τ.49 (γραµµατέως, 1930/1931).  
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ανέρχονταν σε 700,44 το 1933 οι µερίδες αυξήθηκαν σε 25000 για να καλυφθούν όλες 
οι ανάγκες45 και το 1937 οι δωρεάν µερίδες ανέρχονταν στις 1500 ηµερησίως, αντί 
των 1235 µερίδων του προηγούµενου έτους.46 Κατά την διάρκεια του Β΄ παγκόσµιου 
πολέµου διατηρήθηκε ο αυξηµένος αριθµός των µερίδων.47 Το 1944 καταργήθηκε το 
συσσίτιο κατά τις εορτές και τις Κυριακές, λόγω µη προσέλευσης των σιτιζοµένων.48 
Το συσσίτιο συνέχισε την δράση του απρόσκοπτα και την δεκαετία του ́ 5049 και 
καθόλη την διάρκεια του 20ου αιώνα.  

Συνεχής υπήρξε η κοινοτική µέριµνα για την ποιοτική βελτίωση50 του 
συσσιτίου. Την βελτίωση, ορισµένες φορές, ζητούσαν οι ίδιοι οι διευθυντές των 
σχολείων,51 άλλοτε οι κοινοτικοί.52 Η ίδια η Κοινότητα αντιλαµβανόµενη το µέγεθος 
της προσφοράς του συσσιτίου, ενίσχυε την δράση του οικονοµικά, όπως συνέβη το 
1917, όταν ψηφίστηκε ποσό για να συνεχίσει την διανοµή 30000 µερίδων φαγητού 
ετησίως στους άπορους µαθητές.53 Σηµαντική ενίσχυση έλαβε η ΕΚΑ µε την 
αποδοχή του Κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ.Κωνσταντινίδου 20000 γρ.δ., που 
διατέθηκε για µερίδες τροφής υπέρ των απόρων παιδιών των σχολείων.54 Κάποιος 
κίνδυνος για την βιωσιµότητα του συσσιτίου εµφανίστηκε το 1927, όταν έγινε 
γνωστό ότι ο Αντώνιος Μπενάκης -γιός των ιδρυτών- επειδή θα εγκατέλιπε την 
Αίγυπτο, θα διέκοπτε το ετήσιο επίδοµα των 200 λιρών υπέρ του συσσιτίου, µε άµεσο 
κίνδυνο να διακοπεί το συσσίτιο των απόρων µαθητών. Η ΕΚΑ ζήτησε να συνεχίσει 
την συνδροµή του, αλλά δεν γνωρίζουµε την απάντηση του Μπενάκη. Πάντως, ο 
Επίτροπος Αυγουστίνος Θ.Συναδινός δήλωσε ότι θα προσέφερε 100 λίρες τον χρόνο 
υπέρ του συσσιτίου, γεγονός που έγινε δεκτό από τους Κοινοτικούς µε ενθουσιασµό 
και ανακούφιση.55 Ο κίνδυνος αποσοβήθηκε και το συσσίτιο συνέχισε την ευεργετική 
του δράση.  

Ασφαλώς, η κοινωνική µέριµνα δεν περιορίστηκε µόνο στο συσσίτιο. Η ΕΚΑ 
ήταν αρωγός των άπορων σε πολλές περιπτώσεις. Ετσι, είχαµε τις εξαιρέσεις 
µαθητών και µαθητριών από την καταβολή διδάκτρων, ανάλογα µε την οικονοµική 
τους κατάσταση, σε σηµείο που οι εξαιρούµενοι αποτελούσαν την πλειοψηφία των 
µαθητών.56 Σηµαντική ήταν η δωρεά χρηµατικού ποσού υπέρ των άπορων µαθητών 
από τα µέλη της Κοινοτικής Επιτροπής, στην µνήµη µελών της57 ή κορυφαίων µελών 
                                                
44 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.10/11/1932.  
45 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.1/11/1933.  
46 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.8/12/1937.  
47 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.22/2/1940. Τον Οκτώβριο του 1940 οι µαθητές του 
Αβερωφείου που σιτίζονταν στο Μπενάκειο έφθαναν τους 170, βλ. "Το Μπενάκειον 
Οικονοµικόν Συσσίτιον και τα Σχολεία της Κοινότητός µας", 26/10/1940, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
αντίγραφα επιστολών, τ.92 (1940).  
48 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.1/6/1944.  
49 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.17/11/1955.  
50 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.3/3/1952.  
51 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.23/8/1944, όπου έχουµε αίτηση Φτυαρά για βελτίωση του 
συσσιτίου.  
52 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.12/1/1942 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.19/6/1953.  
53 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.18/31/7/1917.  
54 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.12/25/11/1920.  
55 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.12/1/1927.  
56 Βλ. ενδεικτικά, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.23/9/191. Το θέµα των διδάκτρων 
αναπτύσσεται στο οικείο κεφάλαιο.  
57 ∆ωρεά της ΚΕ 400 γρ.δ. υπέρ των ενδεικτικών και χαρτοσήµων των άπορων µαθητών των 
σχολείων, εις µνήµη του Επιτρόπου Αλεξ.Λιβανού, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 
συνεδρ.18/1/8/1919, χρηµατικό ποσό για τους άπορους µαθητές εις µνήµη της Βιργινίας 
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της παροικίας.58 Τα χρήµατα αυτά χρησίµευαν για διάφορες ανάγκες, τροφής, 
ένδυσης, υπόδησης, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και αγοράς αναγαίων σχολικών 
ειδών για τους άπορους µαθητές. Η ΕΚΑ βοηθούσε και σε διάφορες εξαιρετικές 
περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση ραφής στολής των απόρων µαθητών που θα 
συµµετείχαν στους Αγώνες προς τιµήν του Σουλτάνου,59 η διάθεση των κερδών των 
εισιτηρίων της ποδοσφαιρικής συνάντησης Αβερωφείου γυµνασίου και Σαλβαγείου 
εµπορικής σχολής κατά το 1/3 στην µαθητική πρόνοια του Αβερωφείου γυµνασίου 
αρρένων, το 1/3 στο ταµείο πρόνοιας της Σαλβαγείου εµπορικής σχολής και το 1/3 
υπέρ του ταµείου του αθλητικού συλλόγου "Αίας",60 αλλά και η προτίµηση των 
άπορων επιµελών µαθητών για την συµµετοχή στην ετήσια εκδροµή στην Ελλάδα, 
αποκλειοµένων των εύπορων και των µεταξεταστέων.61 

Η ΕΚΑ προέβη και σε µια άλλη αξιόλογη ενέργεια για την ενίσχυση των 
απόρων µαθητών. αποφάσισε την µόνιµη τοποθέτηση κυτίων στα σχολεία για την 
διενέργεια κάθε εβδοµάδα εράνου υπέρ των σχολείων από τους µαθητές.62 Το όφελος 
από την κίνηση αυτή ήταν διπλό: αφενός θα προέκυπτε κάποιο κέρδος, όσο µικρό και 
αν ήταν, αφετέρου ευαισθητοποιούνταν οι µαθητές του Αβερωφείου στο θέµα των 
άπορων συµµαθητών τους, συµµετείχαν στην προσπάθεια στήριξής τους και 
γνώριζαν από κοντά, µέσα στο ίδιο το σχολικό περιβάλλον την πραγµατική εικόνα 
που επικρατούσε στην ελληνική παροικία της Αλεξάνδρειας. ήταν η εικόνα µιας 
οµογένειας που πάσχιζε καθηµερινά για την επιβίωσή της στην Αίγυπτο. Κάποιοι από 
τους οµογενείς πετύχαιναν πολύ περισσότερα από την απλή επιβίωση, αρκετοί, όµως, 
αντιµετώπιζαν πρόβληµα και γι΄αυτή ακόµη την επιβίωση. Η ΕΚΑ ενίσχυε την 
προσπάθεια των µαθητών µε την συνεχή ενηµέρωση για την χρησιµότητα του εράνου 
στα σχολεία.63 Λίγο αργότερα αποφασίστηκε το προϊόν του εράνου να παραχωρείται  

                                                                                                                                       
Εµµ.Μπενάκη, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, εκτ.συνεδρ.22/8/1928, 25 λίρες στην µνήµη 
Εµµ.Μπενάκη, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, εκτ. συνεδρ.21/6/1929, 40 λίρες στην µνήµη του 
Επιτρόπου Νικολάου Κεχαγιά, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, εκτ. συνεδρ.4/4/1930, διάθεση 10 
Λιρών Αιγ. στην µνήµη του Επιτρόπου Νικολάου Παρασκευά, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 
εκτ.συνεδρ.25/8/1931, δωρεά 25 λιρ. στην µνήµη του αντιπροέδρου Κωνσταντίνου 
Κοροµηλή, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, εκτ.συνεδρ.5/3/1932, 10 λιρ. στην µνήµη Νικολάου 
Καµπά, πρώην προέδρου του Μικτού Εφετείου και Επιτρόπου της ΕΚΑ, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
ΠΚΕ, εκτ.συνεδρ.30/5/1932, 10 λιρ. στην µνήµη του µηχανικού συµβούλου της, ΕΕΛΙΑ-
ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, εκτ.συνεδρ.8/2/1933 και δωρεά 10 λιρ.Αιγ. στην µνήµη του Αιµιλίου 
Κωνσταντινίδου, Επιτρόπου της Κοινότητας, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, ψήφισµα, 11/3/1942.  
58 ∆ωρεά 25 λιρ. της ΕΚΑ στην µνήµη του Θεοχάρη Κότσικα, ιδρυτού του ελληνικού 
νοσοκοµείου, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, εκτ.συνεδρ.4/10/1932, δωρεά 10 λιρ. Αιγ. στην µνήµη 
του Ιωάννη Σακελλαρίδη, διάσηµου γεωργού, που προσέφερε στην Αίγυπτο πολύτιµη 
υπηρεσία µε την εφεύρεση της οµώνυµης ποικιλίας βάµβακος, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 
εκτ.συνεδρ.13/12/1933, συµµετοχή στο πένθος για τον Νικόλαο Τσάµη, επίτιµο ιατρό του 
ελληνικού νοσοκοµείου και πρώην διευθυντού του παθολογικού τµήµατός του, µε δωρεά 
1000 Γρ.∆. υπέρ των πτωχών των κοινοτικών σχολείων, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 
εκτ.συνεδρ.19/10/1938, 30 Λίρες για τους άπορους µαθητές εις µνήµη ∆οµινίκης 
Ν.Σαµαρίνα, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, ψήφισµα, 16/11/1939, 25 Λίρες υπέρ των απόρων 
µαθητών των Σχολείων στην µνήµη της Ιουλίας Κωνστ. Σαλβάγου, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 
ψήφισµα, 21/12/1939 και δωρεά 10 λιρ.Αιγ. στην µνήµη του Αιµιλίου Κωνσταντινίδου, 
Επιτρόπου της Κοινότητας, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, ψήφισµα, 11/3/1942.  
59 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.9/22/7/1919.  
60 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.28/2/1951.  
61 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.24/6/1952.  
62 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.20/4/1932.  
63 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.18/12/1934.  
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για την ενίσχυση των ιδιαίτερων µαθητικών ταµείων των µαθητικών κοινοτήτων.64 
Μεταπολεµικά, ανασυστάθηκαν οι Επιτροπές Κυριών για διενέργεια εισπράξεων 
υπέρ του Ταµείου Μαθητικής Προνοίας, µετά την µείωση των εισπράξεων που 
παρατηρήθηκε σε αρκετά σχολεία.65 Αξίζει, να σηµειωθεί και µία ακόµη µαθητική 
πρωτοβουλία για τον ίδιο σκοπό. Το 1919 µαθητές του Αβερωφείου έψαλαν τα 
κάλαντα υπέρ των απόρων συµµαθητών τους. Επειδή, όµως, δεν είχαν εξασφαλίσει 
την άδεια του γυµνασιάρχη, τους επισηµάνθηκε ότι στο µέλλον απαγορευόταν κάθε 
παρόµοια κίνηση, χωρίς προηγουµένως να δοθεί κανονικά άδεια.66 

Πάντως, εµφανίστηκαν αρκετοί αρωγοί στην κοινοτική προσπάθεια για 
ενίσχυση των απόρων. Επρόκειτο για ιδιώτες ή για οµάδες πολιτών που ενίσχυαν την 
κοινωνική πολιτική της ΕΚΑ για τους µαθητές µε χρήµατα ή διάφορα είδη. Οι δωρεές 
χρηµάτων προέρχονταν, ως επί το πλείστον, από σωµατεία και ενώσεις.67 Σε κάποια, 
µάλιστα, περίπτωση η δωρεά προερχόταν από ξένη εταιρεία και γινόταν τηνεποχή 
του Β΄ παγκόσµιο πολέµου και βοηθούσε στην κάλυψη αναγκών που ο πόλεµος 
προκαλούσε.68 Κάποιες φορές είχαν την µορφή βραβείου, που απονεµόταν σε 
αριστούχο άπορο µαθητή.69 Οι δωρεές σε είδος αφορούσαν την κάλυψη αναγκών 
ένδυσης ή υπόδησης των µαθητών.70  

Η υπεύθυνοι της Κοινότητας (Εφορεία Σχολείων και Κοινοτική Επιτροπή) 
αναγνώριζαν το µέγεθος και την σηµασία της προσφοράς και σε πολλές ευκαιρίες 
εξέφραζαν τις ευχαριστίες τους προς τους αρωγούς στο κοινωνικό έργο τους υπέρ του 
Αβερωφείου.71  

Εξαιρετικής σηµασίας απεδείχθη η ιατρική φροντίδα που η ΕΚΑ µερίµνησε 
να υπάρχει για τους µαθητές της, άπορους και µη. Η σχολική υγιεινή, µε προορισµό 
την προαγωγή της σωµατικής και πνευµατικής υγείας του µαθητή, αποτέλεσε 
απαραίτητο συµπλήρωµα του εκπαιδευτικού προγράµµατος και µια προσπάθεια 

                                                
64 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.30/12/1936.  
65 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.28/6/1948.  
66 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.30/12/1/1920.  
67 ∆ωρεά 50 λιρών της Ελληνικής Λέσχης υπέρ της Μαθητικής Προνοίας του Αβερωφείου 
Γυµνασίου, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.13/2/1946. ∆ωρεά 71 Λιρών Αιγ. της ελληνικής 
Στοάς «Ατλας», για την παροχή βιβλίων υπέρ των απόρων µαθητών, που προέρχονταν από το 
ταµείο της Στοάς και από προσωπικές εισφορές των µελών της, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 
συνεδρ.7/20/10/1919.  
68 ∆ωρεά 500 Λιρών από, την Ανώνυµη Αιγυπτιακή Εταιρεία Filature Nationale, από την 
οποία δόθηκαν 50 Λίρες για πρωινό ρόφηµα µαθητών τέκνων επιστρατευθέντων και 50 Λίρες 
για υποδήµατα µαθητών τέκνων στρατευθέντων, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.12/1/1942.  
69 Βραβείο 5 στερλινών από την Φιλολογική Συντροφιά Ελληνίδων Κυριών Αλεξανδρείας για 
την άριστη απόφοιτη της ∆΄ Γυµνασίου, που διέπρεψε παρά την οικονοµικής της δυσχέρεια, 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.26/5/1936.  
70 Προσφορά των Α.Μάγιερ και Σια 50 ενδυµασιών υπέρ των απόρων µαθητών των 
Σχολείων, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.ΜΣΤ΄ 8/3/1885. ∆ωρεά του Κοράκη, Κοινοτικού 
Επιτρόπου,  δέρµατος για 300 ζεύγη υποδηµάτων για παιδιά των Σχολείων και της εταιρείας 
Χαλκούσης και Υιοί για άλλα 300 ζεύγη, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.12/1/1942. ∆ωρεά 
υποδηµάτων απόρων µαθητών. Από τα 1079 ζεύγη που διατέθηκαν, τα 60 διανεµήθηκαν στο 
γυµνάσιο αρρένων και τα 95 στα Αβερώφεια παρθεναγωγεία Μ.Ε., ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, 
συνεδρ.10/12/1954.  
71 Συγχαρητήρια στον Σύλλογο Αποφοίτων Γυµνασίου για την ευεργετική δράση του υπέρ 
των απόρων µαθητών, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.12/1/1927. Για την δράση του 
Συλλόγου βλ. και παρακάτω. Επίσης, επ΄ευκαιρία κάποιων δωρεών βιβλίων προς το 
Αβερώφειο ο Ν.Βατιµπέλας αναφέρθηκε στις δωρεές προς το Γυµνάσιο και εξέφρασε την 
ευγνωµοσύνη του για τους ευεργέτες, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.2/12/1943.  
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εφαρµογής στην πράξη του αρχαίου γνωµικού "νούς υγιής εν σώµατι υγιεί".Η 
καθιέρωση της συστηµατικής σχολικής υγιεινής στα αλεξανδρινά κοινοτικά 
εκπαιδευτήρια ήταν απαραίτητη λόγω και των οικονοµικών συνθηκών υπό τις οποίες 
διαβιούσε ένα µεγάλο µέρος της παροικίας, µε επιπτώσεις ακόµη και στην στοιχειώδη 
υγιεινή. Την σηµαντική αυτή υπηρεσία αναλάµβαναν οι σχολίατροι. Επρόκειτο για 
Ελληνες ιατρούς, που τις περισσότερες φορές ανήκαν στο δυναµικό του ελληνικού 
κοινοτικού νοσοκοµείου Αλεξανδρείας, του "Κοτσίκειου". Σκοπός του σχολίατρου η 
εξέταση όλων των µαθητών, ο εντοπισµός των ασθενών και η παραποµπή τους στο 
"Κοτσίκειο" νοσοκοµείο.  

 Ηδη από τα τέλη του 19ου αιώνα µαρτυρείται η παροχή υπηρεσιών ιατρού 
στα κοινοτικά σχολεία.72 Από τις αρχές του 20ου αιώνα η ιατρική παρουσία στο 
Αβερώφειο και στα υπόλοιπα κοινοτικά σχολεία µονιµοποιείται και αυξάνεται. Είναι 
σηµαντικό ότι η θέση του σχολικού ιατρού προβλεπόταν στον "Κανονισµό των 
Σχολείων" που εγκρίθηκε το 1921.73 Οι προσλήψεις ρυθµίζονταν από την 
Κοινότητα.74 Η Εφορεία των Σχολείων ήταν υπεύθυνη για την αντιµετώπιση αρκετών 
προβληµάτων της σχολιατρικής υπηρεσίας, όπως οι ώρες παρουσίας στα σχολεία,75 
τα οικονοµικά θέµατα,76 και οι λόγοι παραίτησης των ιατρών.77 Ιδιαίτερα 
απασχόλησε την ΕΚΑ το θέµα της αµοιβής των σχολίατρων. Η αµοιβή που οριζόταν 
εξαρτιόταν από την γενικότερη οικονοµική κατάσταση της Κοινότητας και, έτσι, 
παρουσίασε αρκετές διακυµάνσεις. Παράδειγµα, το 1931 η ελάττωση κατά το ήµισυ 
του µισθού των τριών ιατρών των σχολείων.78 Μεταπολεµικά οι αµοιβές 
βελτιώθηκαν αισθητά.79  

Αρχικά υπήρχε ένας µόνο σχολίατρος,80 για να αυξηθεί ο αριθµός αργότερα. 
Στα τέλη της δεκαετίας του ́20 υπήρχαν δύο παθολόγοι ως σχολίατροι και στα µέσα 
της δεκαετίας του ́30 αποφασίστηκε η απασχόληση και άλλων επιπλέον ιατρών για 
ειδικά νοσήµατα.81 Το 1936 ανέλαβαν υπηρεσία πέντε παθολόγοι, δύο παιδίατροι και 
ένας οδοντίατρος82 και το επόµενο έτος επτά ιατροί, διαφόρων ειδικοτήτων και δύο 
οδοντίατροι ανέλαβαν τα ιατρεία, που λειτούργησαν για πρώτη φορά το 1937, στα 
διάφορα κοινοτικά σχολεία.83 Εκτός από τους ιατρούς στα σχολεία υπήρχαν και 
νοσοκόµες του "Κοτσίκειου" νοσοκοµείου. Συνήθως υπήρχε µία µόνιµη,84 αλλά µαζί 
                                                
72 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.ΝΖ΄ 20/6/1885, όπου εκφράζονται ευχαριστίες στον γιατρό 
Βαλασσόπουλο για τις υπηρεσίες του στους µαθητές των σχολείων και ειδικά στους άπορους. 
Ο Βαλασσόπουλος συνέχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες του και τα επόµενα έτη, βλ. ΕΕΛΙΑ-
ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, εκτ.συνεδρ.29/12/12/1922.  
73 Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Κανονισµός των Σχολείων, Αλεξάνδρεια 1929, σσ.9-
10, όπου το 24ο άρθρο αναφερόταν στις αρµοδιότητες και στα καθήκοντα του ιατρού των 
σχολείων.  
74 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.16/29/1/1917.  
75 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/11/1947, οπότε ρυθµίστηκαν οι ώρες της ιατρού 
Τουρτούλη.  
76 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.23/5/1923.  
77 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/11/1947.  
78 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.28/1/1931. Μερικά έτη αργότερα έγιναν αυξήσεις, ΕΕΛΙΑ-
ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.8/5/1940.  
79 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.26/6/1947, καθορισµός της ετήσιας αµοιβής του οδοντίατρου 
στις 400 λ.Αιγ.  
80 "Επιθεώρησις του Τύπου – Αίγυπτος", Εκκλησιαστικός Φάρος, τ.Α΄ (1908), σ.589.  
81 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.21/11/1934.  
82 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.30/12/1936.  
83 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.13/5/1937.  
84 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.20/1/1944 και συνεδρ.23/2/1944.  
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µε τους ιατρούς µετεβαιναν στα σχολεία ακόµη δύο-τρείς,85 που καθορίζονταν από το 
νοσοκοµείο.  

Οι σχολίατροι ήταν υποχρεωµένοι να υποβάλλουν εκθέσεις προς την Εφορεία 
των Σχολείων, όπου αναφέρονταν τα σχετικά µε την υπηρεσία τους, σχολιαζόταν η 
κατάσταση της υγείας των µαθητών και παρουσιαζόταν η γενική εικόνα υγιεινής των 
σχολείων. Αρχικά οι εκθέσεις ήταν µηνιαίες,86 αλλά αργότερα αραίωσαν.87 Ενίοτε 
κρινόταν απαραίτητο να υποβληθεί από τον σχολίατρο πόρισµα για κάποιο πρόβληµα 
υγείας των µαθητών.88 

Η ΕΚΑ επέβαλε να εξετάζονταν όλοι οι µαθητές και οι µαθήτριες κατά την 
έναρξη του σχολικού έτους.89 Η εξέταση γινόταν από τον σχολίατρο στο ιατρείο του 
γυµνασίου. όσοι µαθητές παρουσίαζαν κάποιο πρόβληµα υγείας παραπέµπονταν στο 
νοσοκοµείο για εξετάσεις και θεραπεία. Η τακτική αυτή διατηρήθηκε καθόλη την 
διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου.90 Την δεκαετία του ́50, µάλιστα, αποφασίστηκε 
να γίνεται η εξέταση των µαθητών και των µαθητριών από τους σχολιάτρους δύο 
φορές τον χρόνο, τους µήνες Οκτώβριο και Μάρτιο.91 Ιδιαίτερη ιατρική φροντίδα 
επιδείχθηκε για ορισµένες κατηγορίες ασθενών µαθητών, όπως ήταν οι φθισικοί 
µαθητές,92 ή οι ύποπτοι ως φθισικοί.93  

Οι σχολίατροι κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα αναγκάστηκαν αρκετές 
φορές να ζητήσουν την µη έναρξη ή την διακοπή των µαθηµάτων  Το 1902 τα 
µαθήµατα σε όλα τα κοινοτικά σχολεία καθυστέρησαν να ξεκινήσουν, λόγω της 
"ανωµάλου υγιεινής καταστάσεως".94 Το 1909 ενέσκηψε επιδηµία οστρακιάς στα 
σχολεία. Επειδή αρκετοί µαθητές και µαθήτριες προσεβλήθησαν από την ασθένεια 
αποφασίστηκε να κλείσουν τα σχολεία ως τις 15/28 Μαρτίου για να απολυµανθούν. 
Επειδή η επιδηµία υφίστατο και µετά την προθεσµία, αποφασίστηκε να παραταθεί η 
διακοπή λειτουργίας τους ως και την Τρίτη του Πάσχα.95 Το πρόβληµα, όµως, 
συνέχισε να υφίσταται και µετά την παρέλευση της προσθεσµίας, έτσι, παρατάθηκε, 
µε εντολή των ιατρών η διακοπή της λειτουργίας, ενώ η ΕΚΑ κατέβαλε προσπάθειες 

                                                
85 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.22/5/1939.  
86 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.29/11/1/1915.  
87 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.21/5/1953. Επίσης βλ. την ετήσια "έκθεση τακτικής 
περιθάλψεως Αβερωφείου γυµνασίου σχολικού έτους 1940-1941", ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Ν 
39, 1943 "Σχολιατρική υπηρεσία".  
88 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.31/1/1939, πόρισµα του σχολιάτρου για την κατηγορία που 
είχε προσάψει το Πατριωτικό Ίδρυµα Αθηνών, το οποίο το 1938 είχε προσκαλέσει τους 
µαθητές στην Ελλάδα, περί ύπαρξης αµοιβάδων ή τραχωµάτων στα παιδιά του Αβερωφείου.  
89 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.29/11/1/1915.  
90 Για λεπτοµερή περιγραφή αυτής της διαδικασίας βλ. "Εκθεσις Σχολιάτρων", 30/3/1942, 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ.479, 1943, "Παροχή βελτιωµένης εκ του συσσιτίου τροφής εις τα 
καχεκτικά παιδιά των σχολείων µας".  
91 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.19/6/1953.  
92 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.31/12/1/1904.  
93 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.14/12/1951, αποφασίζεται να υποβληθούν σε ακτινογραφία 
µόνο όσοι µαθητές είναι ύποπτοι ως ασθενείς. Επίσης, υπήρχε η δυνατότητα για την 
φιλοξενία προφυµατικών µαθητών σε ειδικό κέντρο, προσφορά του Συλλόγου Αλληλεγγύη-
Εφάν, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.24/6/1952. Ακόµη, στην µάχη κατά της φυµατίωσης 
βοήθησε και η δωρεά ενός Ελληνα ιατρού, του Παπαέλληνα, την προσφορά του υπέρ των 
µαθητών, που περιλάµβανε δωρεάν ακτινογραφία θώρακος και διαλέξεις για την φυµατίωση, 
Βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.11/12/1953.  
94 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.26/9/10/1902.  
95 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.ΚΕ΄, 16/29/3/1909.  
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για να επαναλειτουργήσουν τουλάχιστον οι µεγάλες τάξεις µετά από µία εβδοµάδα.96 
Το 1947 η αιγυπτιακή κυβέρνηση ζήτησε και η ΕΚΑ συµµορφώθηκε, να 
παραµείνουν τα ελληνικά σχολεία κλειστά, όπως και τα υπόλοιπα της Αλεξάνδρειας, 
µέχρι την λήξη της εορτής του Κουρµπάν-Μπαϊράµ, λόγω της επιδηµίας χολέρας που 
υπήρχε στην πόλη97 και το 1950 ο αρχίατρος ενηµέρωσε την ΕΚΑ, για τα κρούσµατα 
εγκεφαλονωτιαίας µηνιγγίτιδος που εµφανίστηκαν στην πόλη και ζήτησε την 
παρακολούθηση των µαθητών, ειδικά αυτών που απουσίαζαν από τα µαθήµατα. 
Αποφασίστηκε η επισκέπτρια αδελφή να πηγαίνει στις οικίες των µαθητών που 
απουσίαζαν, για να εξακριβώνει τους λόγους αυτής της απουσίας.98  

Σηµαντική προσφορά στους µαθητές αποτελούσε ο προληπτικός εµβολιασµός 
του µαθητικού πληθυσµού. Είχαµε αρκετές περιπτώσεις οµαδικού εµβολιασµού των 
µαθητών, όπως το 1907, όταν εγκρίθηκε ο αναδαµαλισµός των µαθητών.99 το 1941 
ελήφθη απόφαση για εµβολιασµό όλων των µαθητών κάτω των 10 ετών κατά της 
διφθερίτιδας, µε εντολή του αιγυπτιακού Υπουργείου Παιδείας και σύσταση για 
εµβολιασµό κατά του τύφου.100 το 1944 και το 1946 κατά της ευλογιάς, της 
διφθερίτιδος και του τυφοειδούς πυρετού.101 το 1953 έγινε εµβολιασµός των µαθητών 
κατά της φυµατιώσεως, παρόλο που οι σχολίατροι είχαν ενστάσεις και ζήτησαν να 
πληροφορηθούν, αν η εντολή του αιγυπτιακού Υπουργείου Παιδείας ήταν 
υποχρεωτική για τα ξένα σχολεία, αφού ο εν λόγω εµβολιασµός περιέκλειε αρκετούς 
κινδύνους.102  

Οι σχολίατροι γνωµοδοτούσαν, κατόπιν µελέτης και για µία σειρά άλλων 
ζητηµάτων. τέτοια ήταν το θέµα της ωφέλειας ή βλάβης που προέκυπτε από τον 
συγκεκριµένο τρόπο γυµναστικής και της άθλησης των παιδιών, η βελτίωση της 
παρεχόµενης στο συσσίτιο τροφής103 και η απαγόρευση στους µαθητές αγοράς 
τροφίµων από πλανόδιους πωλητές µε πρόταση της σχολιατρικής υπηρεσίας. Γι΄αυτό 
το τελευταίο αποφασίστηκε κάποιο από τα µεγάλα ζαχαροπλαστεία της Αλεξάνδρειας 
να αναλάβει µε δικά του έξοδα την δηµιουργία περιπτέρου, καταρχήν στο Σάτµπυ.104 
Επίσης, οι σχολίατροι έκαναν τακτικούς ελέγχους στα κυλικεία των σχολείων και 
εισηγούνταν τις απαραίτητες βελτιώσεις, ακόµη, και την διακοπή συνεργασίας µε 
τους υπεύθυνους, όταν δεν τηρούνταν οι όροι υγιεινής της συµφωνίας.105  

                                                
96 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.ΚΣΤ΄, 2/15//1909.  
97 Η ΕΚΑ ζήτησε την αποστολή εµβολίων και φαρµάκων από την Ελλάδα για να 
καταπολεµήσει την νόσο, βλ. επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ προς τον γενικό πρόξενο της 
Ελλάδας Χαρ.Ζαµαριά, 3/10/1947, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.129 (προέδρου 
1947/1948).  
98 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.29/12/1950.  
99 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/18/12/1907.  
100 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.2/6/1941.  
101 Επιστολή του γραµµατέα της ΕΚΑ προς τον γυµνασιάρχη Κ.Φτυαρά, 10/3/1944, ΕΕΛΙΑ-
ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.108 (γραµµατέως 1944) και επιστολή του ίδιου στον 
γυµνασιαρχεύοντα Μ.Χαβιαρά, 5/2/196, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.119 
(γραµµατέως 1945/1946).  
102 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.15/1/1954.  
103 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.9/3/1937.  
104 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.13/5/1937, επίσης, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, 
συνεδρ.22/11/1938, οπότε ετέθη θέµα υγιεινής διατροφή των µαθητριών, λόγω της 
προτίµησής τους σε πρόχειρες τοπικές τροφές, αντί για το υγιεινό συσσίτιο.  
105 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.19/7/1939, λύση συνεργασίας µε τον κυλικειάρχη, λόγω 
κακής υγιεινής και ελλειπούς καθαριότητας.  
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Η ΕΚΑ ήταν συµπαραστάτης αυτής της προσπάθειας της σχολιατρικής 
υπηρεσίας, που αποτελούσε απαραίτητη πτυχή της εκπαιδευτικής πολιτικής. Γι΄αυτό 
µεριµνούσε για την αναδιοργάνωση της υπηρεσίας.106 Ιδιαίτερη προσπάθεια 
κατεβλήθηκε το 1942, µε την ανάθεση µελέτης στην τεχνική υπηρεσία για την 
αναδιοργάνωση του ιατρείου του Γυµνασίου Αρρένων, που βρισκόταν σε άθλια 
κατάσταση.107 Ακόµη, η Κοινότητα συνιστούσε στους διευθυντές των σχολείων να 
συνεργάζονται και να βοηθούν τους ιατρούς των σχολείων 108 και ενηµέρωνε την 
ελληνική κυβέρνηση για την δράση της σχολιατρικής υπηρεσίας.109  

Στα πλαίσια της σχολιατρικής υπηρεσίας λειτουργούσε και η οδοντιατρική 
υπηρεσία.110 Στην οδοντιατρική περίθαλψη, όµως, προηγούνταν οι άποροι, 
ακολουθούσαν οι πληρώνοντες λίγα δίδακτρα και έπειτα οι πληρώνοντες κανονικά τα 
δίδακτρα, αφού, θεωρητικά, οι τελευταίοι µπορούσαν να απευθυνθούν και σε 
εξωτερικούς ιατρούς.111 Μεταπολεµικά, ανέλαβαν τρείς οδοντίατροι τον έλεγχο και 
την θεραπεία των µαθητών. Οι εύποροι θα κάλυπταν τα έξοδα θεραπείας τους, ενώ οι 
άποροι θα περιθάλπτονταν δωρεάν, µε δαπάνη του ταµείου µαθητικής προνοίας.112 
Επίσης, οι µαθητές εξετάζονταν και από οφθαλµίατρο, ήδη από τα τέλη του 19ου 
αιώνα113 και εξής.114  

Στα πλαίσια της κοινοτικής προσπάθειας για την ενίσχυση της διδασκαλίας 
στο γυµνάσιο εντάσσεται η λειτουργία των µελετητηρίων και των φροντιστηρίων. 
Σκοπός και των δύο θεσµών η παροχή βοήθειας στους µαθητές για την καλύτερη 
οργάνωση και απόδοση της µελέτης τους και η ενισχυτική διδασκαλία των αδύνατων 
µαθητών σε ορισµένα µαθήµατα, κυρίως, στα λεγόµενα "δύσκολα" ή κύρια, όπως τα 
µαθήµατα της ελληνικής γλώσσας και τα θετικά µαθήµατα. Μια σηµαντική πτυχή 
των δύο θεσµών ήταν ότι απευθύνονταν, ως επί το πλείστον, σε παιδιά προερχόµενα 
από οικογένειες µε χαµηλά εισοδήµατα και δεν είχαν τα µέσα (λεξικά, βοηθήµατα, 
εγκυκλπαίδειες) να µελετήσουν αποδοτικά στις οικίες τους.   

Η ίδρυση του πρώτου µελετητηρίου γίνεται στα τέλη του 1901115 και 
αφορούσε τους µαθητές της Μ.Ε. Η λειτουργία των µελετητηρίων είχε διάρκεια δύο 
ώρες κάθε µέρα, από τις 16:00 ως τις 18:00. Οι επιβλέποντες καθηγητές και ο 
επιστάτης θα λάµβαναν επίδοµα 60 γ.δ. τον µήνα.116 Απ΄ότι φαίνεται το επιχείρηµα 
πέτυχε και, έτσι, συνεχίστηκε η λειτουργία τους για το γυµνάσιο και την Σαλβάγειο 
                                                
106 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.12/11/1936 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.12/11/1941.  
107 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/1/1942 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.12/11/1942.  
108 Επιστολή του γραµµατέα της ΕΚΑ προς τον γυµνασιάρχη Κωνσταντίνο Φτυαρά, 
23/12/1936, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.74 (γραµµατέως 1936/1937).  
109 Επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ προς τον πρέσβη της Ελλάδας στην Αίγυπτο Βας. 
∆ενδραµή, 26/2/1936, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.69 (προέδρου 1936).  
110 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.15/10/1948, όπου αναφέρεται το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα 
επισκέψεων των µαθητών στον οδοντίατρο.  
111 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.6/11/1946. Για το Ανώτερο Παρθεναγωγείο προβλεπόταν 
ξεχωριστός οδοαντίατρος, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.12/11/1936.  
112 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.24/3/1953.  
113 Επιστολή των µελών της Εφορείας των Σχολείων προς τον οφθαλµίατρο Γ.Μπυζέ, µε την 
οποία τον ενηµερώνουν ότι τα σχολεία είχαν οφθαλµίατρο, βλ. αριθµ.45, 12/24/1/1898, 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.3.  
114 Επιστολή του προϊσταµένου της Εφορείας των Σχολείων προς τον Τρ.Μηλαρά, διευθυντή 
της Οφθαλµολογικής Αστυκλινικής, 19/11/1948, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, εισαχθέντα έγγραφα, τ.97 
(1948).  
115 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ. ΚΑ΄, 12/25/12/1901.  
116 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.17/30/12/1901 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.ΚΒ΄, 
23/5/1/1902.  
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και το επόµενο έτος 1902/1903, µε κάποιες αλλαγές στην λειτουργία τους. δεν θα 
υπήρχε επιβλέπων καθηγητής και θα εξοπλίζονταν µε λεξικά, άτλαντες και βοηθητικά 
για τους µαθητές βιβλία. ∆εκτοί γίνονταν, όσοι µαθητές επιθυµούσαν, χωρίς 
περιορισµούς.117 Τα µελετητήρια πέτυχαν στον σκοπό τους και η λειτουργία τους 
συνεχίστηκε τα επόµενα έτη. Τις περισσότερες φορές άρχιζαν να λειτουργούν από τα 
µέσα Νοεµβρίου και έπειτα 118 και συνήθως είχαν διάρκεια έως τον Απρίλιο.119 Το 
1910 οι µαθητές µπορούσαν να µένουν στο σχολείο ως τις 17:00, υπό την επίβλεψη 
ενός επιστάτη,120 αλλά στην συνέχεια κρίθηκε καταλληλότερο για τους µαθητές τα 
µελετητήρια να λειτουργούν από τις 17:00 και συνήθως για δύο ώρες. Στεγάζονταν 
σε κάποιες αίθουσες στο Ζερβουδάκειο µέγαρο για τους µαθητές του Αβερωφείου. 
Εφοδιάζονταν συνεχώς µε όλα τα απαραίτητα βοηθήµατα121 και, ως επί το πλείστον, 
απευθύνοταν στους µαθητές που δεν διέθεταν άφθονα µέσα µελέτης στο σπίτι 
τους.122 

Ο θεσµός των µελετητηρίων συνεχίστηκε και τα επόµενα έτη, αλλά στις αρχές 
της δεκαετίας του ΄40, όταν ξεκίνησε η λειτουργία των φροντιστηρίων, 
παρουσιάζεται κάµψη στα µελετητήρια. Το 1949 αποφασίσεται να λειτουργήσουν 
µελετητήρια για τα σχολεία Μ.Ε. τα οποία θα χρησίµευαν κυρίως για την µελέτη των 
άπορων µαθητών.123 τελικά, όµως, δεν λειτούργησαν, αφού κρίθηκε ότι οι µαθητές 
µετά από πολύωρη διδασκαλία δεν θα απέδιδαν. Αντίθετα, θα λειτουργούσαν από τον 
Μάρτιο τα χειµερινά φροντιστήρια, που τα προηγούµενα έτη είχαν πολύ καλά 
αποτελέσµατα.124 Για τα µελετητήρια ξαναγίνεται λόγος το 1953, όµως, 
πληροφορούµαστε ότι τελικά αναβλήθηκε η λειτουργία τους.125 Κατά πάσα 
πιθανότητα συνέχισαν να λειτουργούν παράλληλα τα φροντιστήρια.  

Σκοπός των φροντιστηρίων, όπως είπαµε, ήταν η ενισχυτική διδασκαλία για 
τους αδύνατους µαθητές, σε ορισµένα µαθήµατα κάποιας δυσκολίας. Η λειτουργία 
τους ήταν σαφώς πιο περίπλοκη και πιο δαπανηρή από αυτή των µελετητηρίων. στα 
µελετητήρια αρκούσε ένας επιστάτης για την επιτήρησή των µαθητών και η 
προµήθεια βοηθητικών βιβλίων. στα φροντιστήρια ήταν απαραίτητοι οι καθηγητές 
και αυτό αύξανε το κόστος λειτουργίας τους.  

Η πρώτη αναφορά σε φροντιστήριο για τους µαθητές της Μ.Ε. γίνεται το 
1942. Το κόστος για το γυµνάσιο αρρένων (χρησιµοποίηθηκαν 5 καθηγητές) για ένα 
έτος ήταν 108 λίρες και για το γυµνάσιο θηλέων (χρησιµοποίηθηκαν 4 καθηγητές) 
ήταν 86,400 λίρες. Ακόµη, έγινε δεκτή η πρόταση του εφόρου Παντελίδη να 
εισπράτονται τον µήνα 5 γρ.δ. από τους µαθητές, αλλά για το έτος 1941-1942 η 
καταβολή του ποσού να είναι προαιρετική και, αν υπήρχε προθυµία στην καταβολή 
του, τότε από το επόµενο σχολικό έτος η καταβολή του να γίνει υποχρεωτική. Οι 
διευθυντές όφειλαν σε συνεργασία µε τον γραµµατέα της ΕΚΑ Ραδόπουλο να 
φροντίσουν για την καλή λειτουργία των Φροντιστηρίων και να εξετάσουν το 
ενδεχόµενο να εφαρµοστεί σε όλα τα σχολεία της Μ.Ε. το σύστηµα που εισήχθη στο 

                                                
117 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.4/17/6/1902.  
118 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/18/12/1911.  
119 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.11/6/1929.  
120 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.11/24/2/1910.  
121 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/12/1928.  
122 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.11/6/1929 και συνεδρ.10/12/1935, επίσης, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
ΠΚΕ, συνεδρ.14/6/1929.  
123 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.21/1/1949.  
124 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.28/2/199.  
125 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.21/5/1953.  
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Αβερώφειο, να χρησιµοποιούνται, δηλαδή, απόφοιτοι του γυµνασίου, ως βοηθοί των 
καθηγητών στα φροντιστήρια.126 Πάντως, η Κοινοτική Επιτροπή αποφάσισε  
δικαίωµα συµµετοχής να έχουν οι άποροι µαθητές, που δεν είχαν τα µέσα για να 
προµηθευτούν λεξικά ή να κάνουν ιδιαίτερα µαθήµατα. Οι µαθητές αυτοί θα τύχαιναν 
της βοήθειας των καθηγητών, προς όφελος της παρεχόµενης παιδείας.127 

Το επόµενο σχολικό έτος ρυθµίστηκε λεπτοµερώς η λειτουργία τους και 
χωρίστηκαν σε χειµερινά και θερινά. Τα φροντιστήρια λειτουργούσαν από τις 15 
Ιανουαρίου ως τις 15 Ιουνίου καθηµερινά, ∆ευτέρα, Τρίτη, Πέµπτη και Παρασκευή 
16:30-17:30 και Τετάρτη και Σάββατο 15:00-17:00. Τάξη δηµιουργούνταν αν 
υπήρχαν τουλάχιστον 6 µαθητές κατά µάθηµα. σε κάθε µάθηµα προγυµνάζονταν ως 3 
ώρες την εβδοµάδα. Το γυµνάσιο αρρένων προγυµναζόταν στα Αρχαία Ελληνικά, 
στα Μαθηµατικά, στα Γαλλικά και στα Αραβικά. Το γυµνάσιο θηλέων στα Αρχαία 
Ελληνικά, στα Μαθηµατικά, στα Αγγλικά και στα Γαλλικά.128 Το πρόγραµµα 
ρυθµιζόταν από την Εφορεία των σχολείων, σε συνεργασία µε τους καθηγητές.129 
Από το 1951 και έπειτα αποφασίστηκε τα φροντιστήρια να λειτουργούν από την 1η 
Μαρτίου.130 Ένα µήνα, όµως, αργότερα, µε πρόταση του γυµνασιάρχη Χαβιαρά και 
της διευθύντριας των Αβερωφείων παρθεναγείων Μ.Ε. Αλκµήνης Πετρώνδα, 
αποφασίστηκε να διακοπεί η λειτουργία των χειµερινών φροντιστηρίων του 
Αβερωφείου γυµνασίου αρρένων και θηλέων, διότι ούτε οι µαθητές και οι µαθήτριες 
έδειχναν πρόθυµοι για τακτική φοίτηση, ούτε οι εκπαιδευτικοί διέθεταν πρόθυµα τον 
απαιτούµενο χρόνο.131 

Κάποιο πρόβληµα εµφανίστηκε µε την συµµετοχή των καθηγητών στα 
φροντιστήρια του γυµνασίου θηλέων, που το έτος 1943/1944 λειτούργησαν µόνο δύο 
φορές την εβδοµάδα, λόγω της επανάληψης της απογευµατινής διδασκαλίας των 
σχολείων. Η Εφορεία απέδωσε αυτή την οπισθοχώρηση σε ολιγωρία των καθηγητών 
και µε εγκύκλιό της έκανε σαφές ότι οι καθηγητές του γυµνασίου ήταν υποχρεωµένοι 
να διδάσκουν στα φροντιστήρια του γυµνασίου θηλέων κατά τις ελεύθερες ώρες 
τους.132 Επίσης, πρόβληµα εµφανίστηκε µε την δηµιουργία θερινού φροντιστηρίου 
(κατά τους µήνες Μάϊο-Σεπτέµβριο) του γυµνασίου θηλέων το 1949, όταν η Εφορεία 
απέρριψε κατά πλειοψηφία την οργάνωσή του για τα µαθήµατα Μαθηµατικών, 
Χηµείας, Γαλλικών και Αγγλικών.  αντ΄αυτού µπορούσε να ιδρυθεί φροντιστήριο για 
την Αραβική γλώσσα.133  

Μεταπολεµικά ιδρύθηκαν ορισµένα φροντιστήρια για την εξυπηρέτηση 
ειδικού σκοπού. Τέτοιο ήταν το ειδικό φροντιστήριο για την προπαρασκευή όσων 
αποφοίτων επιθυµούν εγγραφή στο Φαρούκειο Πανεπιστήµιο.134 Επίσης, κατά την 
δεκαετία του ́50, αποφασίστηκε να διοργανωθούν φροντιστήρια Αραβικών από τον 
καθηγητή Αλυ Νούρ, µε δύο τµήµατα: ένα για τις πρώτες τάξεις του γυµνασίου και 
ένα για τις τρείς τελευταίες.135 

Εξαιρετικής σηµασίας για την κοινωνική ζωή της παροικίας αποδείχθηκε ο 
Σύλλογος των Αποφοίτων. Ιδρύθηκε στις 15 Σεπτεµβρίου 1917 και η ονοµασία του 
                                                
126 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/1/1942.  
127 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.12/1/1942.  
128 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.17/9/1942.  
129 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.4/2/1943.  
130 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.28/2/1951.  
131 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.31/3/1951.  
132 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.23/8/1944.  
133 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.19/4/1949.  
134 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.28/2/1949.  
135 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.14/12/1951.  
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άλλαξε µέσα στον χρόνο.136 Ανάµεσα στους πολλούς και σηµαντικούς σκοπούς του 
Συλλόγο ήταν η βοήθεια των άπορων µαθητών των ελληνικών σχολών της 
Αλεξάνδρειας και η βοήθεια προς τους αποφοίτους, που συνέχιζαν ανώτερες 
σπουδές.137  

Ο Σύλλογος των αποφοίτων αρχικά εγκατεστάθηκε στο κτίριο της Τοσιτσαίας 
Σχολής.138 Το 1932 το γραφείο καταστράφηκε από πυρκαϊά και παραχωρήθηκε ένα 
νέο δωµάτιο, που χρησιµοποιήθηκε για την διανοµή των βιβλίων των απόρων.139 Ο 
χώρος, όµως, δεν επαρκούσε για ένα σύλλογο µε πολυσχιδή δραστηριότητα, έτσι, 
όταν στα µέσα της δεκαετίας του ́30 άρχισε η ανέγερση κτιρίου στο Σιάτµπυ για την 
Αθλητική Ενωση Ελλήνων Αλεξανδρείας, έγινε δεκτή η πρόταση του Συλλόγου για 
χρήση του νέου κτιρίου και από τον Σύλλογο, για να στεγάσει τα γραφεία, το 
εντευκτήριο και την βιβλιοθήκη του.140 Πάντως, ως το 1945 ο Σύλλογος κρατούσε 
στην Τοσιτσαία ∆ηµοτική Σχολή µια αίθουσα, την οποία αποδέσµευσε για να 
χρησιµεύσει ως γραφείο της νεοεγκατασταθείσης εκεί Σχολής Κοπτικής-Ραπτικής.141 

Ο Σύλλογος παρουσίασε εξαιρετική φιλανθρωπική δραστηριότητα για τους 
άπορους µαθητές. Στα πλαίσια της λειτουργίας του ανέλαβε πολλές φορές την 
διανοµή δωρεάν βιβλίων. Η αρχή παροχής αυτής της πολύτιµης υπηρεσίας πρέπει να 
έγινε στις αρχές της δεκαετίας του ́30. Στην συνέχεια ο στόχος ήταν η προµήθεια και 
διανοµή των σχολικών εγχειριδίων στους άπορους µαθητές των σχολείων. Οι άποροι 
µαθητές κατά την εγγραφή τους, συµπλήρωναν τις αιτήσεις του Συλλόγου για την 
παροχή δωρεάν βιβλίων. Για την επίτευξη του στόχου υπήρχε κονδύλιο στον 
προϋπολογισµό του Συλλόγου, ενώ στα δύσκολα χρόνια του ́ 40 ζητήθηκε και η 
συνδροµή των εύπορων µαθητών, για την  διάθεση των τυχόν αχρησιµοποιήτων 
βιβλίων.142 Μεταπολεµικά, ο αριθµός των βιβλίων που διανέµονταν αυξήθηκε 
σηµαντικά, φθάνοντας το 1946/47 τα 9.402 βιβλία, που δόθηκαν σε 1324 δικαιούχους 
µαθητές και το 1947/48 τα 10.785 βιβλία σε 1316 δικαιούχους µαθητές και 
µαθήτριες.143 Κάποιες φορές τα βιβλία αποστέλλονταν από το Υπουργείο Παιδείας 
της Ελλάδος.144  

Παρόµοιος σύλλογος ιδρύθηκε και για τις απόφοιτες του Ανώτερου 
Παρθεναγωγείου. Η ιδέα για την ίδρυσή του ανήκε στην διευθύντρια Αλκµήνη 
                                                
136 Αρχικά ο Σύλλογος είχε την ονοµασία "Σύλλογος Αποφοίτων Γυµνασίου". Μετά από 
πολλές αλλαγές στην ονοµασία, που παρουσιάζονται στο οικείο κεφάλαιο ονοµάστηκε στις  
26 Οκτωβρίου 1957 "Σύλλογος Αποφοίτων Ελληνικών Σχολών Αβερωφείου Γυµνασίου και 
Σαλβαγείου Εµπορικής Σχολής εν Αλεξανδρεία".  
137 Βλ. άρθρο 2, "Καταστατικόν του εν Αλεξανδρεία συλλόγου Ελλήνων αποφοίτων 
Γυµνασίου", Αλεξάνδρεια 1919, σ.3, και  "Καταστατικόν του Συλλόγου Ελλήνων Αποφοίτων 
Αβερωφείου Γυµνασίου και Σαλβαγείου Εµπορικής Σχολής", Αλεξάνδρεια 1959, σ.4.  
138 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.2/15/8/1918 και 19/2/7/1920.  
139 Επιστολή του προέδρου του Συλλόγου Κ.Μ.Σαλβάγου προς τον προεδρεύοντα 
αντιπρόεδρο της ΕΚΑ Μιχαήλ Καζούλη, 24/9/1932, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, εισαχθέντα έγγραφα, 
τ.67 (1932).  
140 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.14/2/1936.  
141 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.25/10/1945.  
142 Επιστολή της Εφορείας του Συλλόγου στον πρόεδρο της ΕΚΑ Μ.Σαλβάγο, 4/10/1941, 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, εισαχθέντα έγγραφα, τ.80 (1941).  
143 Επιστολή του προέδρου του Συλλόγου Κ.Μ.Σαλβάγου, 18/12/1947, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
εισαχθέντα έγγραφα, τ.93 (1947/1948).  
144 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ. 21/6/1955, το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας έστειλε 
579 βιβλία δωρεάν για να διανεµηθούν στους µαθητές του Αβερωφείου γυµνασίου. Την 
διανοµή ανέλαβε ο Σύλλογος των Αποφοίτων, και συνεδρ. 17/11/1955, δωρεάν διανοµή 10 
σειρών βιβλίων του Υπουργείου Παιδείας από τον Σύλλογο των Αποφοίτων.  
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Πετρώνδα και για πρώτη φορά ετέθη το θέµα το 1936. Για άγνωστους λόγους η 
υλοποίηση της απόφασης καθυστέρησε κατά δύο έτη.145 Τελικά, το 1938 µε νέα 
πρόταση της Πετρώνδα συνεστήθη Σύλλογος των Αποφοίτων Ανωτέρου Αβερωφείου 
Παρθεναγωγείου.146 Τα µέλη του Συλλόγου στην πρώτη συνεδρία ίδρυσαν το 
Στάµπειο Βραβείο στην µνήµη της Υπατίας Στάµπα, πρώην ∆ιευθύντριας του 
Γυµνασίου Θηλέων, που θα το λαµβάνει η έχουσα τον µεγαλύτερο µέσο όρο 
βαθµολογίας µεταξύ των αποφοίτων της ∆΄ Γυµνασίου Θηλέων.  
 Σηµαντικό τµήµα του του Αβερωφείου αποτελούσε η "βιβλιοθήκη των 
σχολείων Μ.Ε.". Είναι αυταπόδεικτη η αξία µιας άρτια οργανωµένης σχολικής 
βιβλιοθήκης για την µόρφωση των µαθητών και η ύπαρξη και λειτουργία της πρέπει 
να θεωρείται "sine qua non" για κάθε σχολείο, 147 ανεξαρτήτως βαθµίδας. Η βασική 
διαφορά µιας σχολικής βιβλιοθήκης από µία οποιαδήποτε άλλη συνίσταται στο ότι οι 
άλλες απευθύνονται, κυρίως, σε µορφωµένους, ενώ η σχολική βιβλιοθήκη έχει 
πρωταρχικό σκοπό να µάθει στον µαθητή στην πράξη µέθοδο δουλειάς, µελέτης, 
µόρφωσης, πνευµατικής και πολιτιστικής καλλιέργειας, µέσα από έναν αριθµό 
επιλεγµένων βιβλίων.  
 Η ιστορία της βιλιοθήκης των σχολείων αρχίζει προς της ιδρύσεως του 
γυµνασίου και της αναγνώρισής του ως Αβερωφείου. Στην "Κανονισµό της εν 
Αλεξανδρεία Ελληνοαιγυπτιακής σχολής" του 1854, υπήρχε η πρόβλεψη για την 
λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης και µε δέκα άρθρα παρουσιάζονταν τα σχετικά 
µε την λειτουργία, την οργάνωση και την αύξησή της.148 Οι προσπάθειες για την 
οργάνωσή της ήταν αδιάκοπες και ξεκινούν ήδη από το τελευταίο τέταρτο του 19ου 
αιώνα. Ετσι και ενώ τα βιβλία αύξαναν, αποφασίζεται η καταλογογράφησή της και να 
αναλάβει βιβλιοφύλακας ο γυµνασιάρχης ή ο γραµµατέας της κοινότητας.149  
 Ηδη, είχαν αρχίσει οι δωρεές προς την βιβλιοθήκη, µε τις οποίες αυξήθηκε 
σηµαντικά ο αριθµός των βιβλίων της, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση από την πλευρά 
της ΕΚΑ. Πρώτος δωρητής της βιβλιοθήκης των σχολείων ήταν ο Μ.Τοσίτσας, που 
τον Μάϊο του 1856 δώρισε 293 τόµους και οι οποίοι αποτέλεσαν τον πρώτο πυρήνα 
της βιβλιοθήκης.150 Ακολούθησε το 1881 η δωρεά της βιβλιοθήκης (400 τόµων) του 
µακαρίτη Κων/νου Τύµπα, µε την διαφορά ότι οι κληρονόµοι ζήτησαν από την 
κοινότητα να την αγοράσει.151 ∆υστυχώς, µε την δωρεά αυτή υπήρξε αρκετά σοβαρή 
εµπλοκή.152 Το 1886 ο ιατρός Λ.Αννίνος δώρισε στην βιβλιοθήκη 298 τόµους 
ιστορικών και φιλολογικών έργων.153 Το 1919 εγκρίθηκε η δωρεά 71 βιβλίων 
Ελλήνων συγγραφέων του Π.Αυγουστίνου.154 Το 1942 έγινε δεκτή η µεταθανάτια 

                                                
145 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.17/7/1936 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.12/11/1936.  
146 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.4/7/1938. 
147 Π.Ξένου, "Η συµβολή και οι όροι καλής λειτουργίας της Σχολικής µας Βιβλιοθήκης", ΒΙΑΣ, 
τευχ.40, Ιούλιος 1953, σσ.11-13.  
148 "Περί βιβλιοθήκης", άρθρα 63-72, Κανονισµός, της εν Αλεξανδρεία Ελληνοαιγυπτιακής 
σχολής, Αθήναις 1854, σσ.17-19. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο "Κανονισµος των Σχολείων" και 
ο "Εσωτερικός Κανονισµός των Σχολείων" δεν περιέχουν άρθρα για την βιβλιοθήκη.  
149 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.Θ΄, 16/10/1878.  
150 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, ευχαριστήριος επιστολή της Κοινοτικής Επιτροπής προς τον 
Μ.Τοσίτσα για την από 15/27 Μαϊου 1856 δωρεά βιβλίων, αριθµ.168, 5/17/6/1856.  
151 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.Γ΄, 12/7/1881.  
152 Οι κληρονόµοι Τύµπα ζήτησαν πίσω την Βιβιλιοθήκη, µε την δικαιολογία ότι ο Τύµπας 
την άφηνε µε την διαθήκη του στις ανηψιές του. Η Κοινότητα ζήτησε αντίγραφο της 
διαθήκης για να συµφωνήσει, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.ΚΓ΄, 2/4/1883.  
153 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.13/9/1886.  
154 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.28/11/8/1919.  
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δωρεά της βιβλιοθήκης του επί σειρά ετών γενικού διευθυντού των σχολείων 
Παλαιολόγου Γεωργίου, που αποτέλεσε σηµαντικότατη δωρεά, µε ιδιαίτερη 
συναισθηµατική αξία για το Αβερώφειο.155 Τον Μάϊο του 1955 η Εταιρία Θρακικών 
Μελετών, που έδρευε στην Αθήνα, έστειλε στην βιβλιοθήκη 16 τόµους ιστορικού 
περιεχοµένου, σχετικού µε την ιστορία του θρακικού ελληνισµού.156  
 Η βιβλιοθήκη, όµως, ενισχύθηκε και από ξένους. Σηµαντική ήταν η δωρεά 
διάφορων βιβλίων εκ µέρους της γαλλικής κυβέρνησης –µέσω των διπλωµατικών της 
αντιπροσώπων στην Αίγυπτο- το 1912.157 Η ίδια η ΕΚΑ µεριµνούσε για την ενίσχυση 
της βιβλιοθήκης ή ορισµένων επιµέρους τµηµάτων της είτε µε ίδια έξοδα, είτε µε 
έξοδα διαφόρων κληροδοτηµάτων, όπως το κληροδότηµα Παπουλοπούλου. Αυτό το 
κληροδότηµα χρησίµευσε για την αγορά βιβλίων για τις βιβλιοθήκες διδασκόντων και 
την βιβλιοθήκη Μ.Ε.,158 για την αγορά βιβλίων παιδαγωγικού χαρακτήρα,159 για την 
αγορά βιβλίων χρήσιµων στους καθηγητές του γυµνασίου,160 καθώς και για την 
προµήθεια οργάνων φυσικής – χηµείας, περιοδικών κ.λπ. Το 1948 εγκρίθηκε ο 
κατάλογος των υποψήφιων προς αγορά βιβλίων, αλλά επειδή εξαντλήθηκαν τα 
εισοδήµατα από το κληροδότηµα Παπουλοπούλου, λόγω της αγοράς οργάνων 
Φυσικής και Χηµείας, αποφασίστηκε να αγοραστούν µόνο τα µισά βιβλία. Τα 
υπόλοιπα θα αγοράζονταν µόνο αν βρίσκονταν δωρητές.161 

Η ΕΚΑ για την ενίσχυση της βιβλιοθήκης αποφάσισε όπως από το 1910 τα 
δικαιώµατα των ενδεικτικών να καταχωρούνται στα έσοδα των σχολείων και να 
χρησιµεύουν για την συντήρηση της βιβλιοθήκης και τον µισθό καθηγητή 
βιβλιοθηκάριου.162 Ακόµη, η Κοινοτική Επιτροπή ενέκρινε διάφορα ποσά για την 
αγορά βιβλίων από τον προϋπολογισµό της,163 Το 1936, επ΄ευκαιρία της συµµετοχής 
των σχολείων στο πένθος για τον Φουάτ Α΄ κατετέθηκαν από την ΕΚΑ 100 λίρες 
υπέρ των βιβλιοθηκών των σχολείων.164 
 Μεταπολεµικά165 καταβλήθηκαν πιο συστηµατικές προσπάθειες για την 
καλύτερη λειτουργία και απόδοσή της. Από το 1944 λειτούργησαν στα πλαίσιά της, 

                                                
155 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 387, 1941, "Θάνατος και κηδεία Παλαιολόγου Γεωργίου, πρώην 
γενικού διευθυντού των Σχολείων".  
156 ΑΕΚΑ, "επιστολή του γυµνασιαρχεύοντος Ιω.Χατζηανέστη στον πρόεδρο της ΕΚΑ 
Αν.Θεοδωράκη µε την οποία τον ενηµέρωνε για την δωρεά", αριθµ.1029, 2/5/1955.  
157 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.8/21/3/1912 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.1/14/3/1912, 
επρόκειτο για εκατό βιβλία, που δωρήθηκαν µε εντολή του Γάλλου υπουργού ∆ηµοσίας 
Εκπαιδεύσεως ως επιβράβευση για την πρόοδο των µαθητών και τις προσπάθειες της ΕΚΑ 
για την εµπέδωσή του.  
158 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.9/3/1926, µε πίστωση 200 λ.Αιγ.  
159 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.12/1/1942.  
160 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.8/4/1940, µε πίστωση 57,800 λ.Αιγ.  
161 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.21/5/1948.  
162 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.5/18/1/1911.  
163 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.3/3/1925, οπότε εγκρίθηκε πίστωση 200 λιρών για την 
αγορά βιβλίων και άλλων εποπτικών µέσων για τα σχολεία. Επίσης, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
ΠΚΕ, συνεδρ.25/4/1939, οπότε αποφασίστηκε η συµπλήρωση της βιβλιοθήκης µε την αγορά 
βιβλίων, της γαλλικής έκδοσης Budet, Αρχαίων Ελλήνων Συγραφέων, µε µετάφραση και 
κριτική, αξίας 20 Λ.Αιγ.  
164 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, εκτ.συνεδρ.28/4/1936.  
165 Το 1933 είχε ανατεθεί στον Ιωάννη Κανάβη, που σπούδασε από την υποτροφία Σαλβάγου, 
η τακτοποίηση της βιβλιοθήκης των σχολείων Μ.Ε., βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 
συνεδρ.12/7/1933.  
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µια γαλλική και µια αγγλική βιβλιοθήκη.166 Οι καθηγητές των Αγγλικών και των 
Γαλλικών κατέβαλλαν µεγάλες προσπάθειες για την ανεύρεση των κατάλληλων 
βιβλίων σ΄αυτές τις δύο γλώσσες.167 Λίγα έτη αργότερα η Κοινοτική Επιτροπή 
αποφάσισε να οργανωθεί εκ νέου η λειτουργία της, για να καταστεί ελκυστική στους 
µαθητές και έτσι να αυξηθεί το ενδιαφέρον τους για το µαθητικό βιβλίο.168 Στα 
πλαίσια αυτής της προσπάθειας κρίθηκε απαραίτητη η επισκευή του χώρου της 
βιβλιοθήκης και η κατασκευή νέων επίπλων. Η βιβλιοθήκη στεγαζόταν σε ένα τµήµα 
του Ζερβουδακείου στο Σάτµπυ. Τα σχέδια της νέας αναπαλαιωµένης αίθουσας 
εγκρίθηκαν από την Κοινοτική Επιτροπή.169 Τα εγκαίνιά της έγιναν στις 26 
Νοεµβρίου 1950.170 Ένα έτος αργότερα, τον Νοέµβριο του 1951,171 άρχισε να 
λειτουργεί η δανειστική βιβλιοθήκη για όλες τις τάξεις, καθώς και το αναγνωστήριο 
για τις τρεις τελευταίες τάξεις του γυµνασίου και το Τµήµα Θετικών Επιστηµών.172 
Παράλληλα, συνεχιζόταν η προσπάθεια ταξινόµησης των βιβλίων, πλουτισµού και 
καλής λειτουργίας της βιβλιοθήκης.173 Η λειτουργία της συνεχίστηκε και τα επόµενα 
έτη µε µεγάλη επιτυχία.174  
 Περιελάµβανε βιβλία όλων των ειδικοτήτων, που µπορούσαν να συµβάλουν 
στην παιδεία των µαθητών, εγκυκλοπαίδειες, µεγάλη συλλογή λεξικών, την 
Patrologia Graeca του M igne, σειρές περιοδικών και εφηµερίδων και πολλά 
λογοτεχνικά βιβλία, ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα. ακόµη, υπήρχαν βιβλία χρήσιµα 
για τους καθηγητές. Εξαιρετικής αξίας ήταν και οι χειρόγραφοι χάρτινοι κώδικες, το 
"βροντολόγιο-σεισµολόγιο", το "προγνωστικόν χρόνων" και η "Θεία Λειτουργία 
Ιωάννου του Χρυσοστόµου".175 Εξαιρετικής αξίας ήταν ο χάρτινος ιστορικός 
κώδικας, αποτελούµενος από 154 φύλλα, µε τίτλο "κρόνικα, ήγουν χρονογραφία του 
νησίου της Κύπρου αρχίζον[τας] από τον καιρόν του Νωε, έως τους 1572. 
µετεγλωττίσθη από το λατείνον εις το ρωµαϊκόν από τον Λογίτον σκευοφύλακα εκ 
χώρας Λευκάρων".176  

Η αξία αυτής της βιβλιοθήκης είναι ανυπολόγιστη ουσιαστικά και 
συναισθηµατικά. ουσιαστικά διότι µε το πλήθος και την αναµφίβολη ποιότητα των 
βιβλίων της συνέβαλε τα µέγιστα στην ολοκληρωµένη µόρφωση των µαθητών του 
Αβερωφείου γυµνασίου, ενώ αποτελούσε και αποτελεί λαµπρό δείγµα βιβλιοθήκης 
ελληνικού σχολείου της διασποράς, την στιγµή που, ακόµη στις µέρες µας, παρόµοιες 
βιβλιοθήκες σε ελλαδικά σχολεία σπανίζουν ή δεν υπάρχουν. συναισθηµατικά, διότι 
οι απόφοιτοι του σχολείου την θυµούνται µε ευγνωµοσύνη, παρά τις όποιες 

                                                
166 Πάνου Ξένου, "Η συµβολή και οι όροι καλής λειτουργίας της Σχολικής µας Βιβλιοθήκης", 
ΒΙΑΣ, τευχ.41, Αύγουστος 1953, σ.11.  
167 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.18/7/1944.  
168 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.28/6/1948.  
169 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.16/2/1950.  
170 Ευθυµίου Θ. Σουλογιάννη, "Η βιβλιοθήκη των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης της 
Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας", Πάνταινος, τευχ., έτος 81ο, Οκτώβριος - ∆εκέµβριος 
1989, σ.176.  
171 Βλ. πρόσκληση του γενικού προξένου στα εγκαίνια της νέας αίθουσας βιβλιοθήκης, 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.149 (προέδρου, 1950/1951).  
172 Πάνου Ξένου, "Η συµβολή… ", ό.π., σ.11.  
173 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.12/10/1951.  
174 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.23/11/1954.  
175 Ευθυµίου Θ. Σουλογιάννη, Η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας 1843-1993, σ.164.  
176 Σπυρίδωνος Λάµπρου, "Σύµµικτα-χειρόγραφος µετάφρασις και χρονικόν του 
Λουσινιανού", Νέος Ελληνοµνήµων, τευχ.∆΄ (31/12/1916), τ.ΙΓ΄ (1916), σσ.472-475.  
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δυσλειτουργίες παρουσιάστηκαν και αναγνωρίζουν την σηµασία της στην µόρφωσή 
τους.177  

Στο Αβερώφειο γυµνάσιο έγινε µια δωρεά αρχαίων νοµισµάτων του 
Ευστρατίου Γλυµενοπούλου. Επρόκειτο για νοµίσµατα της εποχής του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, των ελληνικών και ρωµαϊκών χρόνων.178 Χάρη σ΄αυτήν την δωρεά 
δηµιουργήθηκε το αρχαιολογικό µουσείο του Αβερωφείου γυµνασίου. Εκτός από 
αυτό υπήρχε µουσείο φυσικής ιστορίας, σχετικό µε το φυτικό και ζωικό βασίλειο.179 

Για τα διδακτικά εγχειρίδια που χρησιµοποιούνταν στο Αβερώφειο δεν 
υπάρχουν πολλά στοιχεία από ολόκληρο το υπο εξέταση διάστηµα, παρά µόνο για τα 
έτη 1943-1953. Για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση γνωρίζουµε ότι τα απαραίτητα 
σχολικά εγχειρίδια συγγράφονταν από εκπαιδευτικούς των κοινοτικών σχολείων και 
τυπώνονταν σε ελληνικά τυπογραφεία της Αλεξάνδρειας.180 Θα µπορούσε να 
υποτεθεί ότι το ίδιο ίσχυε  για την Μ.Ε. Η αναγνώριση, όµως, του Αβερωφείου από 
την ελληνική κυβέρνηση και η νοµοθετηµένη δυνατότητα των αποφοίτων να φοιτούν 
στα ελληνικά πανεπιστήµια, µάλλον µας οδηγούν στην υπόθεση ότι τα σχολικά 
εγχειρίδια του Αβερωφείου ήταν τα ελλαδικά. Αυτό, ασφαλώς, αναφορικά µε τα 
µαθήµατα του ελληνικού προγράµµατος. για τα µαθήµατα των ξένων γλωσσών και 
του αιγυπτιακού προγράµµατος χρησιµοποιούνταν τα ανάλογα εγχειρίδια, είτε ξένα, 
είτε γραµµένα από τους καθηγητές.  

Όπως σηµειώθηκε και πιο πάνω το διάστηµα 1943-1953 υπάρχουν 
ενδιαφέρουσε πληροφορίες επί του θέµατος, που ίσως να φωτίζουν συνολικά το 
ζήτηµα. Το 1943, ενδεχοµένως, λόγω του πολέµου και της κατοχής της Ελλάδας από 
τις δυνάµεις του Αξονα, ήταν αδύνατο να εξασφαλιστούν τα σχολικά βιβλία από το 
κέντρο. Γί αυτό έπρεπε να τυπωθούν βιβλία στην Αλεξάνδρεια. έτσι, η ΕΚΑ ζήτησε 
το θέµα της εκτύπωσης των σχολικών βιβλίων των σχολείων Μ.Ε. να συζητηθεί 
µεταξύ Πρεσβείας και βιβλιοπωλών, χωρίς την ανάµειξη της.181 ∆εν γνωρίζουµε τις 
τελικές αποφάσεις.  

Μεταπολεµικά, και αφού ολοκληρώθηκε ο χωρισµός του γυµνασίου σε 
κλασσικό και τµήµα θετικών επιστηµών, χρειάστηκε να ρυθµιστεί το θέµα της 
προµήθειας των σχολικών βιβλίων. Αποφασίστηκε στο κλασσικό τµήµα να 
χρησιµοποιηθούν τα βιβλία του κρατικού οργανισµού της Ελλάδας. στο τµήµα 
θετικών επιστηµών να χρησιµοποιηθούν όσα βιβλία κρίνονται κατάλληλα από τα 
αντίστοιχα της Βαρβακείου σχολής Αθηνών, τα υπόλοιπα να είναι όµοια µε τα 
αντίστοιχα του Victoria College και του γαλλικού λυκείου. Για όσα µαθήµατα δεν 
υπήρχαν ικανοποιητικά σε ποιότητα βιβλία, τότε οι καθηγητές όφειλαν να 
µεταφράσουν τα καταλληλότερα από τα ξενόγλωσσα και να διανείµουν τις 
πολυγραφηµένες µεταφράσεις στους καθηγητές.182 Βλέπουµε, λοιπόν, ότι 
εφαρµόστηκε ένα µικτό σύστηµα. οι ανάγκες του κλασσικού τµήµατος, όπως ήταν 
φυσικό, καλύπτονταν από την Ελλάδα, ενώ για την θετική κατεύθυνση 
χρησιµοποιούνταν τα καταλληλότερα ελλαδικά βιβλία και τα υπόλοιπα προέρχονταν 
από άλλες πηγές, µε γνώµονα πάντα την ποιότητα και το όφελος των µαθητών.  

                                                
177 Ευθυµίου Θ. Σουλογιάννη, "Η βιβλιοθήκη των σχολείων… ", ό.π., σ.176.  
178 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.ΙΓ΄, 27.9/2/1901 και ευχαριστήρια επιστολή του προέδρου 
της ΕΚΑ στον Ε.Γλυµενόπουλο για την δωρεά του, αριθµ.92, 30/12/1/1901, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
αντίγραφα επιστολών, τ.3.  
179 Ευθυµίου Θ. Σουλογιάννη, Η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας… , σ.164.  
180 Ευθυµίου Θ. Σουλογιάννη, Η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας 1843-1993, σ.177.  
181 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.14/6/1943.  
182 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.13/2/1946.  
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Όταν τα βιβλία που ζητούνταν από την Ελλάδα έφθαναν στην Αλεξάνδρεια, 
διατίθεντο στους µαθητές των σχολείων από τα κυριώτερα βιβλιοπωλεία της πόλης, 
στις τιµές που καθόριζε η ΕΚΑ.

 ο Σύλλογος των Αποφοίτων τα προµηθευόταν στην 
τιµή του κοστούς.183 Ο συγκεκριµένος τρόπος εργασίας ήταν επιτυχής, µε 
αποτέλεσµα οι Ελληνες βιβλιοπώλες της Αλεξανδρείας, µε έγγραφό τους 
ανακοίνωσαν στην ΕΚΑ την συµφωνία τους για τις κοινοτικές αποφάσεις και 
ενέργειες στο θέµα των σχολικών βιβλίων και έθεταν τις επιχειρήσεις τους στην 
διάθεση της ΕΚΑ για περαιτέρω, επί του θέµατος, συνεργασία.184 Το επόµενο, 
µάλιστα, έτος έγινε δεκτό το αίτηµα των βιβλιοπωλών της Αλεξάνδρειας να τους 
δοθεί νωρίς ο κατάλογος των αναγκαίων σχολικών βιβλίων του επόµενου σχολικού 
έτους 1947/1948. ακόµη, να καθοριστεί από κοινού µε την ΕΚΑ η τιµή του κάθε 
βιβλίου και να ανακοινωθεί στους µαθητές, ώστε να γνωρίζουν το συνολικό κόστος 
που θα τους επιβάρυνε.185 Όταν εντοπιζόταν κάποια έλλειψη, η ΕΚΑ µεριµνούσε για 
την παραγγελία και αποστολή των απαραίτητων βιβλίων.186  

Αργότερα, δηµιουργήθηκε κάποιο πρόβληµα µε την ύπαρξη κάποιας 
ποσότητας απούλητων βιβλίων. Ο επιθεωρητής Ατσαβές πρότεινε στην ΕΚΑ να 
αγοράζει απευθείας τα απαραίτητα βιβλία και να τα διαθέτει στους βιβλιοπώλες, 
ώστε να µην µένουν απούλητα βιβλία εις βάρος της.187 Το 1953 οι ίδιοι οι 
βιβλιοπώλες ζήτησαν να αυξηθεί η τιµή των σχολικών βιβλίων κατά 20% , για να 
αντιµετωπιστούν οι ζηµίες από την υποτίµηση της δραχµής. Το αίτηµά τους, όµως, 
δεν έγινε δεκτό.188 Παρόλα αυτά, οι βιβλιοπώλες επέµειναν και ζήτησαν αύξηση του 
κέρδους τους, µε το αιτιολογικό ότι ο Οργανισµός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων δεν 
έδινε τα βιβλία µε την έκπτωση του 30% , όπως πρότερα.189  

Η ΕΚΑ, εκτός από τα βιβλία φρόντιζε και για την προµήθεια µαθητικών 
τετραδίων. Οι παραγγελίες, για ορισµένο είδος τετραδίου, δίνονταν στο ελληνικό 
εργοστάσιο "Λαγουδάκη" στην Αλεξάνδρεια.190  

Τα σχολεία της ΕΚΑ είχαν την δυνατότητα να εισάγουν ατελώς στην Αίγυπτο 
βιβλία, χάρτες, όργανα και γενικά αντικείµενα χρήσιµα για την λειτουργία των 
σχολείων. Η πρώτη αναφορά στην εισαγωγή ατελώς σχολικών ειδών γίνεται το 1910 
191 και προφανώς το ίδιο ίσχυσε και τα επόµενα έτη.192  

                                                
183 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.29/9/1946.  
184 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.29/9/1946.  
185 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.12/5/1947.  
186 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/12/1947.  
187 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.14/12/1951.  
188 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.21/5/1953.  
189 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.14/7/1953.  
190 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.22/9/1943. Υπήρχαν δύο είδη τετραδίων: των 5 και των 7 
γρ.δ. Τα τετράδια των 5 γρ.δ. παραγγέλνονταν στο εργοστάσιο Λαγουδάκη.  
191 Επιστολή του γραµµατέα της ΕΚΑ Ρ.Ραδόπουλου στον Παλαιολόγο Γεωργίου 
(αριθµ.1319, 16/2/10/1910,), µε την οποία ζητούσε να γίνει ένας κατάλογος µε τα απαραίτητα 
προς εισαγωγή είδη για το γυµνάσιο, ώστε να ρυθµιστεί το θέµα της φορολογικής ατέλειας, 
βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.6. Στο θέµα επανήλθε ο πρόεδρος της ΕΚΑ 
Μιχαήλ Συναδινός λίγους µήνες µετά, προφανώς λόγω της µη τακτοποίησης του θέµατος, 
ίσως εξαιτίας της απουσίας του Γενικού Προξένου. Με επιστολή του (5/16/2/1912) στον 
Γενικό Πρόξενο Αντ. Σακτούρη ζητάει να χορηγηθεί η ατέλεια από τα αιγυπτιακά τελωνεία –
µε την µεσολάβηση του προξενείου- για σχολικά είδη αξίας 100 Λ.Αιγ., βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
αντίγραφα επιστολών, τ.7, σ.492.  
192 Πληροφορούµαστε, ότι το 1934 ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος Χρ.∆ιαµαντόπουλος, µε 
το υπ΄αριθµ. 474, της 24/1/1934, ζητούσε να πληροφορηθεί, αν τα σχολικά βιβλία των 
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Οι µαθητές, που κατά την διάρκεια των σπουδών τους στο Αβερώφειο 
αρίστευαν, βραβεύονταν είτε από ελληνικές οργανώσεις και αδελφότητες, είτε από 
ιδιώτες. Η βράβευση αυτή συνδυαζόταν και µε την κοινωνική πολιτική της ΕΚΑ, 
αφού αρκετά από τα βραβεία είχαν αποδέκτες άπορους άριστους µαθητές.  

Ειδικότερα, οι άριστοι τύχαιναν βράβευσης από τα πρώτα έτη της λειτουργίας 
του γυµνασίου στην Αλεξάνδρεια. Η πρώτη δωρεά για βραβεία στους αριστούχους 
που πληροφορούµαστε ήταν ύψους 500 φράγκων και προερχόταν από τον Ελληνικό 
Επικουρικό Σύλλογο.193 Η ίδια η ΕΚΑ φρόντιζε για την βράβευση των αριστούχων 
µαθητών.194 Ως τέτοιοι θεωρούνταν όσοι µαθητές εκτός από άριστες επιδόσεις είχαν 
επιδείξει και διαγωγή βαθµολογηµένη τουλάχιστον µε το βαθµό οκτώ.195 Πολύ 
αργότερα, τροποποιήθηκε η απόφαση για τους αριστούχους, ώστε να βραβεύονται 
µαθητές που αρίστευσαν σε ορισµένα µαθήµατα µόνο, άσχετα αν συγκέντρωσαν 
βαθµολογία µεγαλύτερη του 16.196 Ένα ειδικό βραβείο θεσπίστηκε από την 
Κοινότητα την καλύτερη προφορά στην Αγγλική γλώσσα και αφορούσε τα 
Αβερώφεια σχολεία θηλέων της Μ.Ε.197 

Ο Σύλλογος Αποφοίτων απένειµε κατ΄έτος βραβεία στην µνήµη της Υπατίας 
Στάµπα, του Ν.Τσολεκίδη, του Σπ.Σπηλιωτόπουλου, του Γεωργίου Γλύπτου198 και 
προς τιµήν του Οθωνος, τα οποία από το 1951, δίνονταν προς τιµήν του τότε 
προέδρου της ΕΚΑ ∆ηµητρίου Ζερµπίνη, κατόπιν δικής τους επιθυµίας και 
πρωτοβουλίας, ονοµαζόµενα Ζερµπίνεια.199  

Βραβεία επιδόσεων προσέφεραν και ιδιώτες. αποτελούνταν είτε από 
χρηµατικό ποσό, είτε από είδος. Χαρακτηριστικό τους είναι ότι αφορούσαν µαθητές 
και µαθήτριες ορισµένων τάξεων του γυµνασίου. Ετσι, υπήρχε η δωρεά 
Μ.Αυγουστίνου για βραβείο στον αριστεύοντα µαθητή της ∆΄ Γυµνασίου,200 το 
βραβείο του Ν.Γ.Πηλαβάκη στον αριστεύσαντα µαθητή της ∆΄ τάξης του 
γυµνασίου,201 το βραβείο 5 στερλινών από την Φιλολογική Συντροφιά Ελληνίδων 
Κυριών Αλεξανδρείας για την άριστη άπορη απόφοιτη της ∆΄ Γυµνασίου 202 και το 
βραβείου του Χριστοφόρου Περαίου, προέδρου της Κυπριακής Αδελφότητος, που 
προσέφερε εξάλιρο βραβείο για δύο µαθήτριες της ∆΄ και Ε΄ Γυµνασίου.203 Επίσης, οι 
βραβευθέντες του Κληροδοτήµατος Μιτσή ήταν άποροι και κέρδιζαν λεξικά.204  

                                                                                                                                       
κοινοτικών εκπαιδευτηρίων εισάγονταν από την Ελλάδα. Ετσι, ο πρόεδρος της ΕΚΑ 
Μ.Σαλβάγος, µε επιστολή του (αριθµ.74/172, 29/1/1934) τον ενηµέρωνε ότι τα σχολικά 
βιβλία τα προµηθεύονται οι µαθητές από τα ελληνικά βιβλιοπωλεία της Αλεξανδρείας, τα 
οποία τα εισάγουν για λογαριασµό τους. Πάντως, συµπλήρωνε, όσες φορές τα σχολεία 
χρειάστηκε να εισάγουν είτε σχολικά βιβλία, είτε άλλα είδη για την λειτουργία τους, 
«πάντοτε µέχρι σήµερον εισήχθησαν δια του τελωνείου ατελώς», βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
αντίγραφα επιστολών, τ.61 (προέδρου 1934), σ.38.  
193 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.12/9/1885.  
194 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.∆΄, 23/5/11/1903 και συνεδρ.Θ΄, 14/27/11/1904.  
195 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.Ε΄, 5/18/1/1904.  
196 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.23/5/1950.  
197 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.12/1/1942, το βραβείο ήταν ύψους 10 λιρών Αιγ.   
198 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.12/11/1936, το βραβείο Γεωργίου Γλύπτου ήταν 5 λιρών 
Αιγ.  
199 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.29/6/1951.  
200 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.Γ΄, 11/24/6/1903.  
201 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.23/5/1/1912.  
202 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.26/5/1936.  
203 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.15/6/1937.  
204 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/4/1938.  
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 Στο Αβερώφειο γυµνάσιο από την αρχή της λειτουργίας του και ως το 1920 
περίπου, συγκροτούνταν κάθε έτος εξεταστική επιτροπή των προφορικών εξετάσεων. 
Εργο της η προφορική εξέταση των µαθητών του γυµνασίου. Ως το 1914 εξετάζονταν 
όλες οι τάξεις, ενώ από εκείνο το έτος µόνο οι µαθητές της τελευταίας τάξης του 
γυµνασίου.205 Μέλη της ήταν Κοινοτικοί Επίτροποι και κάποιος εκπρόσωπος του 
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας. για πολλά χρόνια αυτός ήταν ο µητροπολίτης 
Τριπόλεως Θεοφάνης. Οι εξετάσεις γίνονταν στα σχολεία206 κατά το πρώτο 
δεκαπενθήµερο του Ιουνίου και ο καθορισµός των µελών γινόταν λίγο νωρίτερα, τον 
µήνα Μάϊο.207  
 Οι µαθητές που αποφοιτούσαν από το Αβερώφειο λάµβαναν τα απολυτήρια 
τους κατά την διάρκεια µιας τελετής, που πέρασε στην ιστορία του γυµνασίου ως 
"ηµέρα απονοµής των απολυτηρίων". Αποτελούσε µια λαµπρή τελετή που 
συγκινούσε τους µαθητές, καθώς σήµαινε το πέρασµά τους στην ενήλικη φάση της 
ζωής τους, ως πολίτες µιας φηµισµένης πόλης, µε πολλές ιδιαιτερότητες.  

Χρονικά, η τελετή λάµβανε χώρα το τελευταίο δεκαήµερο του Ιουνίου και 
ειδικότερα την τελευταία του εβδοµάδα ή, το αργότερο, τις πρώτες ηµέρες του 
Ιουλίου.208 Το σηµαντικό αυτό γεγονός πραγµατοποιούνταν στον χώρο των 
κοινοτικών σχολείων του Σάτµπυ και πολλές φορές στο γυµναστήριο της Σαλβαγείου 
σχολής.209 Στην τελετή παρίσταντο οι επικεφαλείς της ΕΚΑ,210 πολλές φορές ο 
Πατριάρχης Αλεξανδρείας ή κάποιος εκπρόσωπός του, των διαφόρων αδελφοτήτων 
και παροικιακών σωµατείων και, ασφαλώς, οι γονείς, οι συγγενείς και οι φίλοι των 
αποφοίτων. Το 1921 λόγω των ταραχών στην πόλη κατά τον µήνα Μάϊο δεν έγινε η 
τελετή και αυτό ίσχυσε για ορισµένα έτη, για να ξαναρχίσει το 1925.211 Η απονοµή 
των απολυτηρίων σφράγιζε, µε τον επισηµότερο τρόπο, την µαθητική ζωή στο 
Αβερώφειο γυµνάσιο.  

Μια ενδιαφέρουσα πτυχή της εσωτερικής ζωής του γυµνασίου ήταν οι εορτές. 
Αυτές αποτελούσαν µια πάγια ευκαιρία αναφοράς και τιµής εξαιρετικών γεγονότων, 
θρησκευτικών, ως επί το πλείστον ή εθνικών και ξεκούρασης, όταν υπήρχε αργία των 
σχολείων. Το Αβερώφειο γυµνάσιο, όπως και τα υπόλοιπα ελληνικά κοινοτικά 
σχολεία της Αλεξάνδρειας, ακολουθούσε, καταρχήν, το επίσηµο εοορτολόγιο των 
ελλαδικών σχολείων, µε την προσθήκη σηµαντικών αιγυπτιακών εορτών. Αυτό 
σήµανε αύξηση των ηµερών αργίας σε σχέση µε τα ελλαδικά γυµνάσια, όταν το 
πρόγραµµα του ήταν εξαιρετικά επιβαρυµένο από τα επιπλέον µαθήµατα του 
αιγυπτιακού προγράµµατος και των ξένων γλωσσών και, ως εκ τούτου, ο χρόνος 
διδασκαλίας περιορισµένος.  

                                                
205 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.9/22/5/1914.  
206 Από το 1910 γίνονταν στο Ζερβουδάκειο µέγαρο, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, 
συνεδρ.7/20/5/1910.  
207 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ. συνεδρ.28/11/7/1906, συνεδρ.30/13/5/1909, 
συνεδρ.29/12/5/1910, συνεδρ. 5/18/12/1911, συνεδρ.9/22/5/1914 και συνεδρ. 18/31/5/1916.  
208 Βλ. -ενδεικτικά- ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ. 30/13/5/1909, συνεδρ. 9/22/3/1911, 
συνεδρ. 9/22/5/1914, συνεδρ. 18/31/5/1916, συνεδρ. 13/26/4/1917, συνεδρ.2/15/5/1918, 
συνεδρ.9/22/5/1919, συνεδρ.17/30/4/1920, συνεδρ.11/6/1929 και συνεδρ.29/5/1933 και 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.28/2/1940.  
209 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.23/5/1923.  
210 Τις περισσότερες φορές απηύθυνε χαιρετισµό ο πρόεδρος της ΕΚΑ ή κάποιος εκπρόσωπός 
του, βλ. "Ο κ.Σαλβάγος οµιλεί προς τους τελιοφοίτους δια την αγωγήν και τον χαρακτήρα των 
νέων", Ταχυδρόµος-Αίγυπτος, 10/6/1957.  
211 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.2/6/1925.  
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Το πρόβληµα αναδείχθηκε κατά την δεκαετία του ́20. Το 1928 εγκρίθηκε το 
νέο εορτολόγιο των σχολείων. αργίες καθορίστηκαν η 9η Οκτωβρίου, επέτειος της 
αναρρήσεως στον Θρόνο του Βασιλιά της Αιγύπτου Φουάτ Α΄, η 26η Οκτωβρίου, από 
24 ∆εκεµβρίου έως και 7 Ιανουαρίου, από την Μεγάλη Τετάρτη ως και την Τρίτη της 
∆ιακαινησίµου, η 30η Ιανουαρίου, η Καθαρά ∆ευτέρα, η 15η Μαρτίου, επέτειος της 
ανεξαρτησίας της Αιγύπτου, η 25η Μαρτίου, ελληνική εθνική επέτειος, η 23η 
Απριλίου, η 21η Μαϊου και όλα τα απογεύµατα των "Χαιρετισµών".212 Το εορτολόγιο 
αυτό είχε τριαντατρείς ηµέρες αργίας, από τις οποίες µόνο δύο είχαν σχέση µε την 
Αίγυπτο. Το πρόβληµα µε τον µεγάλο αριθµό των αργιών, που οφειλόταν βασικά 
στην τήρηση όλων των αργιών του ελληνικού κράτους, αναδείχθηκε σε ένα από τα 
ζητήµατα που απασχόλησαν την Εφορεία των Σχολείων τα επόµενα έτη, ώσπου το 
1937 επήλθε αλλαγή στο εορτολόγιο. Χαρακτηριστικό της ήταν ο δραστικός 
περιορισµός των αργιών από τριαντατρείς σε είκοσιτρείς. Οι εικοσιµία ηµέρες ήταν 
για θρησκευτικούς λόγους, ενώ µόνο δύο ηµέρες, η εποµένη των αγώνων και η 28 
Απριλίου (επέτειος της ανάρρησης στον θρόνο του Βασιλέως της Αιγύπτου) ήταν 
πολιτικές εορτές. Καταργήθηκαν οι αργίες της 26ης Οκτωβρίου, της 21ης Μαϊου, της 
Καθαράς ∆ευτέρας και περιορίστηκαν κατά πέντε οι ηµέρες αργίας των 
Χριστουγέννων (από 24 ∆εκεµβρίου ως και την 1η Ιανουαρίου και τα Θεοφάνεια).213  

Η αλλαγή αυτή του εορτολογίου είχε απρόσµενη εξέλιξη, αφού προκλήθηκε 
αντίδραση από το ελληνικό κράτος. Ο Επιθεωρητής των αναγνωρισµένων σχολείων 
αλλοδαπής έστειλε αναφορά προς το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος για την µη 
τήρηση του επίσηµου εορτολογίου από τα κοινοτικά σχολεία. Η Εφορεία, όταν 
ενηµερώθηκε, απάντησε ότι αυτό οφειλόταν στην ανάγκη τήρησης και ορισµένων 
αργιών του αιγυπτιακού κράτους, γεγονός που αύξανε τις αργίες των σχολείων. 
Ενδεχόµενη τήρηση όλων των ελλαδικών αργιών θα προκαλούσε ζηµία στην 
εκπαίδευση των παιδιών. Η ΕΚΑ επέµεινε στην απόφασή της και αποφάσισε να 
ενηµερωθεί επίσηµα το Υπουργείο και να ζητηθεί η άδεια του για τις αναγκαίες 
αλλαγές στο εορτολόγιο.214 Πάντως, η όλη υπόθεση είχε αντίκτυπο και στις ελληνικές 
κοινότητες του "εσωτερικού", που ανέµεναν την τελική ρύθµιση στην Αλεξάνδρεια 
για να ακολουθήσουν και οι ίδιες, εναρµονιζόµενες µε τα νέα δεδοµένα. Τελικά, 
θεωρήθηκε καταλληλότερο να επαφίεται στην κρίση των σχολικών Εφόρων κάθε 
κοινότητας, η εφαρµογή ή όχι ολόκληρου του ελλαδικού εορτολογίου, λόγω των 
ειδικών συνθηκών ζωής που αντιµετώπιζε κάθεµία.215  

Στις αρχές της δεκαετίας του ́40 το εορτολόγιο των σχολείων συµπληρώθηκε 
µε τις αιγυπτιακές εορτές, κατόπιν πρότασης του γυµνασιάρχη Φτυαρά και του 
διευθυντή της Σαλβαγείου Σπηλιωτόπουλου. Προστέθηκαν οι κινητές εορτές του 
Μικρού Βαϊραµίου, του Μεγάλου Βαϊραµίου και των γενεθλίων του Προφήτη και οι 
κρατικές εορτές της επετείου ανάρρησης στον Θρόνο του Βασιλιά Φουάτ Α΄στις 6 
Μαϊου και της ανεξαρτησίας της Αιγύπτου στις 15 Μαρτίου.216 Ετσι, οι ηµέρες 
αργίας αυξήθηκαν κατά τέσσερις και έφθασαν τις είκοσιεπτά.  

Τον Σεπτέµβριο του 1958 είχαµε την τελευταία, για την υπό εξέταση περίοδο, 
αλλαγή του εορτολογίου. Οι ηµέρες αργίας αυξήθηκαν σε τριανταµία, από τις οποίες 

                                                
212 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/12/1928.  
213 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.27/4/1937 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.13/5/1937.  
214 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/5/1938. Η ελλαδική αντίδραση προήλθε καθυστερηµένα, 
ένα χρόνο µετά την απόφαση αλλαγής του εορτολογίου. 
215 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.19/7/1939.  
216 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.11/8/1941.  
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οι εικοσιτέσσερις ήταν ελληνικές217 και οι επτά αιγυπτιακές. Εδώ το ενδιαφέρον 
εστιάζεται στις αιγυπτιακές, που οι τέσσερις αφορούσαν την θρησκευτική εορτή του 
Ραµαζανίου και οι τρεις εθνικές επετείους της Ηνωµένης Αραβικής ∆ηµοκρατίας: η 
16η Ιανουαρίου, επέτειος του Αιγυπτιακού Συντάγµατος, η 17η Απριλίου, επέτειος της 
ένωσης της Αιγύπτου µε την Συρία και η 18η Ιουνίου, επέτειος της ανακήρυξης της 
Αιγυπτιακής ∆ηµοκρατίας.218  

Από το 1960, µε εντολή της διεύθυνσης Ξένης παιδείας, της Εκπαιδευτικής 
Ζώνης Αλεξανδρείας, καθιερώθηκαν επτά επίσηµες αιγυπτιακές εορτές, κατά τις 
οποίες η αργία όλων των σχολείων ήταν υποχρεωτική. Ηταν η επέτειος της Ηνωµένης 
Αραβικής ∆ηµοκρατίας στις 22 Φεβρουαρίου, η παραµονή του µικρού Βαϊραµίου και 
οι τρείς ηµέρες του, η εορτή του Σαµ ελ Νεσίµ (∆ευτέρα του Ορθόδοξου Πάσχα), η 
παραµονή του Μεγάλου Βαϊραµίου και οι τέσσερεις ηµέρες του, η επέτειος της 
Επαναστάσεως στις 23 Ιουλίου, η γέννησις του Προφήτου (Μούλετ ελ Νάµπι) και η 
πρώτη της Εγείρας. Υπήρχαν, επίσης, επίσηµες επέτειοι που εορτάζονταν εντός των 
σχολείων, χωρίς να σταµατήσει η διδασκαλία και η επέτειος της Νίκης (23 
∆εκεµβρίου), η επέτειος της εκκενώσεως της Συρίας (17 Απριλίου) και η επέτειος 
εκκενώσεως της αιγυπτιακής επαρχίας (18 Ιουνίου).219  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εξέλιξη ορισµένων εορτών. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα αποτέλεσαν τα Χριστούγεννα. Ως τα µέσα του ́20 που η Εκκλησία της 
Αλεξανδρείας διόρθωσε το ηµερολόγιό της, η Κοινότητα εόρταζε τα Χριστούγεννα 
µε το νέο ηµερολόγιο, ενώ η Εκκλησία µε το παλαιό. Ετσι, την ηµέρα που η ΕΚΑ 
είχε Χριστούγεννα, το Πατριαρχείο τιµούσε την µνήµη του Αγίου Σπυρίδωνος. Εδώ, 
όµως, υπάρχει µια ενδιαφέρουσα απόφαση της Εφορείας: η ηµέρα µνήµης του Αγίου 
Σπυρίδωνος -κατά το παλαιό ηµερολόγιο- να είναι εορτάσιµη µέρα, δηλαδή µε 
αργία.220 Η συγκεκριµµένη ηµέρα ουδέποτε εορταζόταν µε αργία, οπότε βάσιµα 
µπορούµε να υποθέσουµε ότι µέσω της αργίας, τα ελληνικά κοινοτικά σχολέια 
εόρταζαν, µε έµµεσο τρόπο, τα Χριστούγεννα και µε το νέο ηµερολόγιο. Αργότερα 
και προ της συνολικής ρύθµισης του εορτολογίου των σχολείων, αποφασίστηκε 
δεκαπενθήµερος αργία για τα Χριστούγεννα και η εορτή των Τριών Ιεραρχών να 
γίνεται την Κυριακή µετά τις 30 Ιανουαρίου.221 Αυτή η απόφαση δεν διήρκησε πολύ, 
έτσι, λίγα έτη αργότερα υπήρχαν νέες αποφάσεις, που όριζαν αργία για τα 
Χριστούγεννα και την Πρωτόχρονια µικρότερη των δεκαπέντε ηµερών, ενώ η αργία 
της 2ας ιανουαρίου επιβεβαιώθηκε τουλάχιστον δύο φορές.222 Παραµονές των 
Χριστουγέννων τελούνταν χριστουγιαννιάτικες εορτές κατά σχολή, µε την Κοινότητα 
να καλύπτει τα έξοδα αυτών των εκδηλώσεων.223  

                                                
217 Οι ελληνικές ήταν η 28η Οκτωβίου, από παραµονής των Χριστουγέννων ως και την 2α 
Ιανουαρίου, τα Θεοφάνεια, η 30η Ιανουαρίου, η 25η Μαρτίου, από την Μεγάλη Τετάρτη ως 
και την Τρίτη της ∆ιακαινησίµου, η επόµενη των σχολικών αγώνων, της Αναλήψεως και η 
29η Ιουνίου (Πέτρου και Παύλου).  
218 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.29/9/1958. Εκτάκτως, τον ∆εκέµβριο του 1958 
ανακοινώθηκε ότι θα αργούσαν τα σχολεία στις 23 του µήνα "επί τη Εορτή της Νίκης της 
∆ιώρυγος", ΑΕΚΑ, "Ειδοποίηση στους διευθυντές Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης", 
18/12/1958.   
219 ΑΕΚΑ, "Εγκύκλιος του γενικού διευθυντή της Εκπαιδευτικής Ζώνης Αλεξανδρείας Αµπντέλ 
Λατίφ Άχµετ σχετική µε τις επίσηµες εορτές-αργίες των σχολείων", 18/12/1959.  
220 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.14/2/3/1902.  
221 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.4/17/10/1918.  
222 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.30/12/1/1920 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.31/1/1939.  
223 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.22/2/1940 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.10/12/1954.  
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Για τις εορτές του Πάσχα δεν υπάρχουν ιδιαίτερες πληροφορίες. Σύµφωνα µε 
τα εγκεκριµένα εορτολόγια των σχολείων οι πασχαλινές διακοπές διαρκούσαν µίας 
εβδοµάδα, από την Μεγάλη Τετάρτη ως και την Τρίτη της ∆ιακαινησίµου. Με την 
εορτή του Πάσχα συνδέονται και οι εορτές της Αναλήψεως και του Αγίου 
Πνεύµατος. Το 1935 η Εφορεία όρισε να προστεθεί στο εορτολόγιο η εορτή της 
Αναλήψεως και όχι η εορτή του Αγίου Πνεύµατος, όπως επιθυµούσε ο προϊστάµενος 
του Ευαγγελισµού Ιωάννης Καραµηνάς.224 Η αργία της Αναλήψεως συνεχίστηκε όλο 
το υπόλοιπο υπο εξέταση διάστηµα. ∆εν υπάρχουν άλλες µεγάλες αλλαγές στις 
θρησκευτικές εορτές του Αβερωφείου, εκτός από µία περίπτωση. το 1947, για 
άγνωστους λόγους, υπήρξε αλλαγή στις εορτές του έτους. Ετσι, περιορίστηκαν στο 
ελάχιστο οι αργίες των Χριστουγέννων και του Πάσχα, ενώ και οι υπόλοιπες εορτές 
περιορίστηκαν και θα εορτάστηκαν στο τέλος της εβδοµάδας, δηλαδή το Σάββατο.225  

Τα σχολεία τιµούσαν εξαιρετικά τις εθνικές επετείους, που ήταν σηµαντικές 
για τον εθνισµό των µαθητών, όπως την εορτή της 25ης Μαρτίου. Κάθε χρόνο το 
Αβερώφειο διοργάνωνε εορτή µε επίκαιρη οµιλία και τραγούδια.226 Από το 1944 
καθιερώθηκε η ανάκρουση του ελληνικού εθνικού ύµνου, στις εσωτερικές εορτές των 
σχολείων, που ενθουσίαζε τους παρισταµένους.227 Στην Αλεξάνδρεια το 1941 
τιµήθηκε για πρώτη φορά η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου, ως σύµβολο της 
ηρωικής αντιστάσεως του ελληνικού λαού κατά του εισβολέα, µε αργία των σχολείων 
και επίσηµο εορτασµό.228 Οι εορταστικές εκδηλώσεις είχαν µεγάλη επιτυχία, ενώ 
επετεύχθη ο κύριος σκοπός τους, η τόνωση του ηθικού των Ελλήνων της 
Αλεξάνδρειας.  

Μία ακόµη εθνική εορτή ήταν αυτή της σηµαίας. Ο ετήσιος εορτασµός της 
καθιερώθηκε το 1909,229 ενώ από τα πρώτα έτη µετά την καθιέρωσή της τονίστηκε η 
ιδιαίτερη σηµασία της για τους µαθητές.230 Από το 1929 αποφασίστηκε να τελείται η 
εορτή κατά την β΄ Κυριακή του Νοεµβρίου,231 ενώ το 1935 έγινε δεκτό στον 
εορτασµό της ηµέρας στο Σάτµπυ να συµµετάσχουν όλα τα σχολεία της 
Αλεξανδρείας,232 κοινοτικά και ιδιωτικά. Εξαιρετική λαµπρότητα δόθηκε στην εορτή 
της σηµαίας το 1941. είχε προηγηθεί ο λαµπρός εορτασµός της 28ης Οκτωβρίου. Η 
εορτή στις 9 Νοεµβρίου 1941 οργανώθηκε µε λαµπρό τρόπο για την εξύψωση του 
ηθικού των Ελλήνων,233 παρουσία υψηλών Ελλήνων προσκεκληµένων. Μεταξύ 
άλλων παρέστησαν ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβερνήσεως  και Υπουργός των 
Ναυτικών Αλ.Σακελλαρίου και ο Αρχηγός του Βασιλικού Ελληνικού Στρατού Μέσης 
Ανατολής Εµµ.Τζανακάκης.234 Καθόλη την διάρκεια της δύσκολης περιόδου κατοχής 
της Ελλάδας από τον Αξονα η εορτή της σηµαίας είχε ιδιαίτερη λαµπρότητα και 
συµβολισµό.235  
                                                
224 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.29/5/1935.  
225 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/12/1947.  
226 Βλ. Πρόγραµµα εορτασµού, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Ν 41, 1944, "Εορτασµός 25ης Μαρτίου 
1944". Επίσης, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.24/3/1953 και συνεδρ.13/3/1957.  
227 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.13/1/1944.  
228 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.23/10/1941.  
229 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.14/27/9/1909.  
230 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.9/22/10/1917 και συνεδρ.28/11/10/1920.  
231 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.21/11/1929.  
232 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.10/1/1935.  
233 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.23/10/1941.  
234 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.12/11/1941 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.26/11/1941.  
235 "Η χθεσινή µεγαλιώδης τελετή της σηµαίας των κοινοτικών µας σχολείων", Αίγυπτος, 
15/11/1943, σ.1.  
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Αξίζει να αναφερθεί ένα ξεχωριστό γεγονός που έλαβε χώρα στο Αβερώφειο 
γυµνάσιο το 1910. πρόκειται για την εορτή "των πολεµικών σηµαιών" του νέου 
θωρηκτού του ελληνικού βασιλικού πολεµικού ναυτικού "Γεώργιος Αβέρωφ", που 
διοργανώθηκε στην αίθουσα του Αβερωφείου, από τον ελληνικό σύλλογο της 
Αλεξάνδρειας "Αισχύλος", την Κυριακή 24/6 Νοεµβρίου 1910.236  

Η ΕΚΑ τιµούσε και ορισµένες σηµαντικές θρησκευτικές εορτές της 
φιλοξενούσας χώρας. Πρώτη από τις θρησκευτικές εορτές των Μουσουλµάνων 
τιµήθηκε η ηµέρα του Κουρµπάν Μπαϊράµ, µε αργία, εις ένδειξη τιµής προς την 
φιλοξενούσα χώρα.237 Αργία τηρούνταν και στην εορτή του Μεγάλου Βαϊραµίου και, 
όταν το 1949 η εορτή συνέπεσε µε την πρώτη ηµέρα των µαθηµάτων στα ελληνικά 
σχολεία, η ΕΚΑ µετέθεσε την έναρξή τους µία ηµέρα αργότερα.238 Ακόµη, η ΕΚΑ 
θέσπισε, ευθύς µετά την ανεξαρτησία της Αιγύπτου, τον σηµαιοστολισµό των 
κοινοτικών ιδρυµάτων κατά τις εθνικές εορτές της χώρας.239  

Μια από τις ευχάριστες και ωφέλιµες νεανικές ενασχολήσεις, που ενίσχυαν το 
Αβερώφειο και η ΕΚΑ, ήταν ο αθλητισµός. Οι σχολικοί αγώνες για πολλά χρόνια 
αποτέλεσαν έναν από τους ισχυρότερους θεσµούς και σηµαντικό ετήσιο γεγονός των 
σχολείων. Οι πρώτοι σχολικοί αγώνες διοργανώθηκαν το 1920. Είχε προηγηθεί η 
απόφαση οι εξετάσεις της Γυµναστικής εκείνου του έτους να έχουν τον χαρακτήρα 
των αγώνων.240 Οι αγώνες είχαν µεγάλη επιτυχία και, έτσι, αποφασίστηκε από το 
επόµενο έτος να τελούνταν Παναιγύπτιοι ελληνικοί σχολικοί αγώνες, µε την 
συµµετοχή των κοινοτικών σχολείων από όλη την Αίγυπτο και των ιδιωτικών 
σχολείων. Σκοπός τους η καλλιέργεια ευγενούς άµιλλας µεταξύ των µαθητών και 
αθλητικής επίδοσης. Τελικά, δεν µπόρεσαν να προσέλθουν τα κοινοτικά σχολεία του 
εσωτερικού, παρά µόνο τα ιδιωτικά. Παρόλα αυτά οι αγώνες σηµείωσαν επιτυχία και 
καθιερώθηκαν. 241 έκτοτε, οι αγώνες τελούνταν κάθε έτος,242 ενώ καθιερώθηκε για 
πολλά χρόνια να διαρκούν δύο ηµέρες, Σάββατο και Κυριακή, ώστε να µην χάνονται 
µαθήµατα εξαιτίας τους. Στους αγώνες συµµετείχαν οι µαθητές των κοινοτικών 
σχολείων της Αλεξάνδρειας. Αρκετές χρονιές, πληροφορούµαστε, ότι 
προσκαλούνταν και συµµετείχαν τα ιδιωτικά σχολεία της Αλεξανδρείας.243 επίσης, 
ήταν πάγια η κοινοτική επιθυµία για την συµµετοχή των κοινοτικών σχολών του 
εσωτερικού, αλλά αυτό δεν κατορθώθηκε και, τελικά, τα σχολεία αυτά δεν 
προσκαλούνταν στους αγώνες.244  

Κατά τα επόµενα έτη αναπτύχθηκε ο θεσµός των σχολικών αγώνων. Το 1925 
ο Σύλλογος Αποφοίτων γυµνασίου ίδρυσε το Κανισκέρειο βραβείο, που ήταν έπαθλο 

                                                
236 Βλ. ευχαριστήρια επιστολή του προέδρου του "Αισχύλου" στον πρόεδρο της ΕΚΑ για την 
παραχώρηση της αίθουσας, αριθµ.493, 17/30/10/1910, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, εισαχθέντα έγγραφα, 
τ.11 (1910).  
237 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.18/3/3/1905.  
238 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.30/9/1949.  
239 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.24/3/1924.  
240 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.6/19/3/1920 και συνεδρ.12/25/6/1920. Επίσης, Ελληνική εν 
Αλεξανδρεία Κοινότης, Λογοδοσία του έτους 1920, Αλεξάνδρεια 1921, σ.η΄.  
241 Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Λογοδοσία του έτους 1921, Αλεξάνδρεια 1922, 
σ.ιε΄.  
242 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.10/23/3/1921.  
243 Τα ιδιωτικά σχολεία προσεκλήθησαν το 1922, το 1923 (ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, 
συνεδρ.6/3/1923), το 1928 (ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.15/2/1928) και το 1929 (ΕΕΛΙΑ-
ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.6/3/1929).  
244 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.6/3/1923.  



 224 

στο αγώνισµα της σκυταλοδροµίας.245 Στους ΧΙ αγώνες το 1930, κατά την παρέλαση 
των µαθητών προηγήθηκε άγηµα δοκίµων, ναυτών και ναυτόπαιδων του ελληνικού 
εκπαιδευτικού πολεµικού πλοίου "Αρης", που εκείνες τις ηµέρες επισκεπτόταν την 
Αλεξάνδρεια.246  

Οι αγώνες έως και το 1929 τελούνταν στο κοινοτικό στάδιο του Σάτµπυ 
παραπλεύρως του Ζερβουδακείου µεγάρου.247 Το 1929, όµως, εγκαινιάστηκε στην 
Αλεξάνδρεια το νέο ∆ηµοτικό Στάδιο, παρουσία του Βασιλέα της Αιγύπτου Φουάτ 
Α΄ και µε συµµετοχή των ελληνικών κοινοτικών σχολείων, που παρέλασαν ενώπιον 
των επισήµων.248 Από το 1930 και ως τις αρχές της δεκαετίας του ́50 οι σχολικοί 
αγώνες τελούνταν σ΄αυτό το στάδιο.249  

Οι αγώνες από την πρώτη χρονιά περιελάµβαναν αρκετά αγωνίσµατα: δρόµο 
100, 192, 400, 800 και 1500 µέτρων, σκυταλοδροµία µεταξύ µαθητών του 
Αβερωφείου και της Σαλβαγείου, άλµα απλούν µετά φοράς, και άνευ φοράς, άλµα εις 
ύψος µετά φοράς και άνευ φοράς, άλµα εις τριπλούν, δισκοβολία ελληνική και 
ελευθέρα, λιθοβολία, σφαιροβολία και διελκυστίνδα, µεταξύ µαθητών του 
Αβερωφείου και της Σαλβαγείου. γίνονταν επιδείξεις οµάδων στην σουηδική 
γυµναστική και στους ελληνικούς χωρούς και οργανώνονταν αθλοπαιδιές.250 
Μεταπολεµικά, φαίνεται πως τα αθλήµατα περιορίστηκαν κάπως και περιελάµβαναν 
αγώνες δρόµου 100 µέτρων, 1500 µέτρων, άλµα εις µήκος και σφαιροβολία (µε 
σφαίρα κανονικού βάρους).251 

Για την προετοιµασία τους η ΕΚΑ έδειχνε µεγάλη ευαισθησία και 
επιµέλεια,252 αναλάµβανε µε προθυµία τα έξοδα,253 µεριµνούσε για την διατήρηση 
της τάξης κατά την διάρκειά τους 254 και συνέχαιρε για την επιτυχηµένη 

                                                
245 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.11/5/1925.  
246 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.29/4/1930.  
247 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.6/3/1929.  
248 ωΠΕΣ, συνεδρ.5/11/1929, ΠΚΕ, συνεδρ.21/11/1929 και Ελληνική εν Αλεξανδρεία 
Κοινότης, Λογοδοσία του έτους 1929, Αλεξάνδρεια 1922, σ.κζ΄. Για την καλύτερη παρουσία 
των µαθητών είχαν δοθεί 200 λ.Αιγ. από την ΕΚΑ στον γενικό διευθυντή των σχολείων. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η καλή παρουσία των Ελλήνων µαθητών προκάλεσε τα ευµενή 
σχόλια του Βασιλέα Φουάτ, βλ. συγχαρητήρια επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ στον 
Παλαιολόγο Γεωργίου για την άψογη παρουσία των µαθητών, 18/11/1929, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
αντίγραφα επιστολών, τ.47 (προέδρου 1929/1930).  
249 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.29/4/1930, επίσης, βλ. -ενδεικτικά- ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, 
συνεδρ.9/1/1948, συνεδρ.26/4/1948, συνεδρ.28/2/1951. Κώλυµα στην παραχώρηση του 
σταδίου υπήρξε το 1937, µε αποτέλεσµα να µετατεθεί η οργάνωση των αγώνων µία 
εβδοµάδα νωρίτερα της προγραµµατισµένης, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/2/1937. Το 
1954 οι αγώνες τελέστηκαν στο κοινοτικό στάδιο του Σάτµπυ, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, 
συνεδρ.15/1/1954.  
250 "Αθλητικοί Αγώνες", αριθµ.192, 6/3/1920, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, εισαχθέντα έγγραφα, τ.22 
(1920).  
251 "Ανακοίνωση του γραφείου της ΕΚΑ", α.χρ., ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.49 
(γραµµατέως 1930/1931).  
252 Κάποια έτη η απόφαση για την τέλεσή τους λαµβανόταν στις αρχές του πολιτικού έτους, 
βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.28/1/1931 και συνεδρ.20/1/1932 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 
συνεδρ.28/2/1941.  
253 Βλ. ενδεικτικά, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.21/5/1953. Το 1940 παραπέµφθηκε στην 
Οικονοµική Εφορεία αίτηµα του Γυµναστού Συµεωνίδου για πίστωση 100 Λιρών για την 
συντήρηση, την βελτίωση και τις γενικές ανάγκες του σχολικού σταδίου στο Σιάτµπυ, βλ. 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.8/4/1940.  
254 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.26/4/1950.  
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διοργάνωση.255 Στα µέσα της δεκαετία του ́30 ετέθη θέµα αλλαγής στους σχολικούς 
αγώνες και ειδικά ως προς την διάρκειά τους, αφού κρίθηκε ότι χρειαζόταν κάποια 
συντόµευση.256 Φαίνεται, όµως, ότι η πρόταση απερρίφθη. επαναλήφθηκε το 1940, 
για να απορριφθεί εκ νέου. Ζητήθηκε, όµως, από τους διευθυντές να µεριµνήσουν, 
ώστε η προπόνηση και προετοιµασία να µην αποβαίνει εις βάρος της εκπαίδευσης 
των µαθητών, µε τον περιορισµό της παρακολούθησης των µαθηµάτων και µε την 
χαλάρωση της µελέτης.257 Ακόµη, όταν διαπιστωνόταν κάποια αποτυχία στις 
επιδείξεις, καλούνταν να δώσει εξηγήσεις ο καθηγητής της γυµναστικής και 
λαµβάνονταν µέτρα για κάποια ενίσχυση και αλλαγή του τρόπου εκγύµνασης των 
µαθητών.258 Το 1956 υπήρξε και µία πρωτοφανής αντίδραση από πλευράς Αιγύπτου. 
η Εκπαιδευτική Ζώνη Αλεξανδρείας διαµαρτυρήθηκε για το γεγονός ότι ούτε της 
ζητήθηκε άδεια, ούτε ενηµερώθηκε για την τέλεση των αγώνων. Η Εφορεία 
δεσµεύτηκε να εξετάσει το ζήτηµα το επόµενο έτος.259  

Ιδιαίτερη πτυχή των σχολικών αγώνων ήταν η καθιερωµένη ποδοσφαιρική 
συνάντηση του Αβερωφείου γυµνασίου µε την Σαλβάγειο επαγγελµατική σχολή. Ο 
αγώνας γινόταν σε ηµέρα διαφορετική από τις ηµέρες των σχολικών αγώνων και η 
είσοδος γινόταν µε εισιτήριο. Μεταπολεµικά, το προϊόν του αγώνα διατίθετο κατά το 
1/3 στην µαθητική πρόνοια του Αβερωφείου γυµνασίου αρρένων, το 1/3 στο ταµείο 
πρόνοιας της Σαλβαγείου εµπορικής σχολής και το 1/3 υπέρ του ταµείου του 
αθλητικού συλλόγου "Αίας".260 Πάντως, οι συνέπειες αυτού του αγώνα δεν ήταν 
πάντα θετικές. κάποιες φορές ο αγώνας συνεχιζόταν µετά την λήξη του παιχνιδιού, µε 
την µορφή πάλης µεταξύ των µαθητών των δύο σχολείων. Το 1939 ο προϊστάµενος 
πρότεινε -χωρίς να γίνει δεκτό- την κατάργηση του ποδοσφαίρου από τους 
ενδοσχολικούς αγώνες, επειδή από τότε είχε διαπιστωθεί µεγάλη εχθρότητα µεταξύ 
των µαθητών του Αβερωφείου και της Σαλβαγείου, που απασχολούσε τα παιδιά για 
πολλές ηµέρες, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η κούρασή τους και µε επίπτωση στην 
πρόοδό τους.261 Ο αγώνας συνεχίστηκε να δίνεται όλα τα επόµενα έτη.262  

Το Αβερώφειο, µαζί µε άλλα κοινοτικά σχολεία συµµετείχε και σε άλλους 
αγώνες, που διοργανώνονταν από τους Αιγύπτιους ή από ιδιώτες. Για αρκετά έτη το 
γυµνάσιο συµµετείχε στους Παναιγύπτιους αγώνες. Η πρώτη συµµετοχή ήταν το 
1909,263 για να ακολουθήσουν και άλλες.264 Το 1927, µάλιστα, η ΕΚΑ κατέβαλε τα 
δικαιώµατα εγγραφής µαθητών στους Παναιγύπτιους αγώνες.265 Το γυµνάσιο 
συµµετείχε και σε άλλους αγώνες, όπως οι Παναφρικανικοί, που διοργανώθηκαν για 

                                                
255 Βλ.-ενδεικτικά- συγχαρητήριες επιστολές του προέδρου της ΕΚΑ στον γενικό διευθυντή 
των σχολείων Παλαιολόγο Γεωργίου, 28/10/11/1922, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, 
τ.25 (1921/1922) και 10/4/1925, ό.π., τ.1923.  
256 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.14/2/1935.  
257 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.22/2/1940. Και το 1950 ζητήθηκε η εκγύµναση για τους 
αγώνες να γίνεται εκτός ωραρίου µαθηµάτων, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.26/2/1950.  
258 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.12/5/1947.  
259 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.8/6/1956.  
260 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.28/2/1951.  
261 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/1/1939.  
262 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.19/3/1954.  
263 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.30/13/5/1909.  
264 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.29/11/1/1914, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.8/21/1/1914, 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.29/11/1/1915.  
265 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.18/11/1927. Η ΕΚΑ πλήρωσε, µαζί µε τα χρεστούµενα 325 
γρ.δ.  
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πρώτη φορά στην Αλεξάνδρεια τον Απρίλιο του 1929,266 οι αγώνες που 
διοργανώθηκαν στο Sporting Club προς τιµήν του Σουλτάνου Φουάτ Α΄,267 η σχολική 
επίδειξη στο ∆ηµαρχιακό στάδιο το 1949268 και οι Παναραβικοί αγώνες το 1953.269 Η 
ΕΚΑ αποδέχθηκε και προσκλήσεις ιδιωτών, όπως του Συλλόγου Φιλάθλων για τους 
σχολικούς αγώνες του 1911270 και τους αγώνες που διοργάνωσε η Ινιόν 
Ιντερνασιονάλ ντε Σοσιετέ Σπορτίβ ντ΄Εζύπτ στην Αλεξάνδρεια.271  

Το 1937 επεκτάθηκε ο προσκοπισµός στο Αβερώφειο, µε την δηµιουργία µιας 
προσκοπικής οµάδας, από µαθητές του Αβερωφείου, που θα υπαγόταν στο Ελληνικό 
Προσκοπικό Σώµα Αλεξανδρείας και µίας οµάδας οδηγών, από µαθήτριες του 
Αβερωφείου ανωτέρου παρθεναγωγείου.272 Η ωφέλεια που προέκυψε για τους 
µαθητές και τις µαθήτριες, κατά την κοινότητα, ήταν µεγάλη και γι΄αυτό, ο 
προσκοπισµός και ο οδηγισµός, ενισχύθηκαν από τις διευθύνσεις των σχολείων.273  

Μια χαρακτηριστική πτυχή της µαθητικής ζωής ήταν η διοργάνωση των 
µαθητικών εκδροµών και ειδικά των πολυήµερων στην Ελλάδα. Τα κοινοτικά 
σχολεία είχαν στην διάθεσή τους το ταµείο εκδροµών των µαθητών, που τύγχανε και 
της οικονοµικής ενίσχυσης της ΕΚΑ.274 Οι εκδροµές των µαθητών του γυµνασίου 
στην Ελλάδα ξεκίνησαν να διοργανώνονται το 1937. Επρόκειτο για πρόταση του 
Γυµνασιάρχη Φτυαρά, που πίστευε ότι οι εκδροµές θα συντελούσαν στην πνευµατική 
και σωµατική ανάπτυξη των ελληνοπαίδων, µε την εξύψωση του εθνικού φρονήµατός 
τους και την εξάσκησή τους στην ελληνική φύση.275 Αυτή την πρώτη χρονιά, 
µάλιστα, ενηµερώθηκε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας για την πρωτοβουλία 
και την εξέλιξη της εκδροµής στην Ελλάδα.276 Στις εκδροµές αυτές συµµετείχαν οι 
τελειόφοιτοι του γυµνασίου (Στ΄ κλασσικού και Γ΄ τµήµατος θετικών επιστηµών).277 
Η ΕΚΑ ενίσχυε οικονοµικά τις εκδροµές, συµπληρώνοντας, τις περισσότερες φορές, 
τα απαιτούµενα ποσά.278 Οι εκδροµές στην Ελλάδα είχαν αξιοσηµείωτη επιτυχία και 
η γνωριµία µε την µητρόπολη ωφελούσε τα παιδιά.279 Μαθητική εκδροµή στην 
Ελλάδα πραγµατοποιούσε και το Αβερώφειο παρθεναγωγείο Μ.Ε.280  

                                                
266 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.19/6/1928 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/12/1928.  
267 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.4/17/10/1918 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ. 
26/8/11/1918. Η άψογη παρουσία των µαθητών προκάλεσε τα ευµενή σχόλια του Σουλτάνου 
Φουάτ και τα συγχαρητήρια του Ελληνα Γενικού Προξένου.  
268 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.13/5/1949.  
269 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.19/6/1953. Σ΄αυτούς τους αγώνες είχαν συµµετάσχει 
µαθήτριες.  
270 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.3/16/3/1911.  
271 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.16/1/3/1915.  
272 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.14/6/1937 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.15/6/1937.  
273 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.12/1/1942.  
274 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.12/11/1936. Ψηφίστηκαν 10 λίρες ετησίως, προερχόµενες 
από τον κοινοτικό  προϋπολογισµό των σχολείων.  
275 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.14/6/1937 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.15/6/1937.  
276 Αναφορά του γενικού προξένου στην Αλεξάνδρεια Χρ.∆ιαµαντόπουλου προς την Β΄ 
∆ιεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων, 25/9/1937, ΑΥΕ, 1937, Β/10α/ΑΓ.  
277 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.21/4/1953.  
278 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.8/4/1955.  
279 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.8/12/1937, συνεδρ.8/11/1938 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, 
συνεδρ.21/5/1953.  
280 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.21/6/1955, εγκρίθηκε το ποσό των 100 λ.Αιγ. για τις 
ανάγκες των δύο συνοδών καθηγητών και της επιµελήτριας, καθώς και για γενικά έξοδα.  
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Εκτός από την Ελλάδα οι µαθητές εξέδραµαν και στο Κάϊρο, την πρωτεύουσα 
της Αιγύπτου, που πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις για µια ενδιαφέρουσα 
εκδροµή.281  

Στο προαύλιο του γυµνασίου, αρχικά πλησίον του κτηρίου της Τοσιτσαίας και 
αργότερα πλησίον του Ζερβουδάκειου µεγάρου, λειτουργούσε περίπτερο-κυλικείο, µε 
διάφορα προϊόντα, κατάλληλα προς κατανάλωση από τους µαθητές. Στις αρχές του 
20ου αιώνα παραχωρήθηκε άδεια σε αρτοποιό για να πουλάει στο διάλειµµα της 10ης  
αρτοσυσκευάσµατα, έναντι 350 φρ. ετησίως.282 Τελικά, εκείνη η πρώτη συνεργασία 
για την δηµιουργία κυλικείο δεν ευοδώθηκε, έτσι, επειδή, ο αρτοποιός δεν µπορούσε 
να καταβάλει περισσότερα των 250 φρ. και πολλοί από τους µαθητές δεν µπορούσαν 
να αγοράσουν, αποφασίστηκε η κατάργηση της πώλησης του.283  

Αρκετά χρόνια αργότερα επιτράπηκε η ανέγερση ενός µόνο παραπήγµατος 
στην αυλή των σχολείων αρρένων στο Σιάτµπυ, για την πώληση τροφίµων στους 
µαθητές.284 Το παράπηγµα αυτό µετασκευάστηκε σε περίπτερο, όπου λειτούργησε 
όλα τα επόµενα χρόνια. Οποιος αναλάµβανε το κυλικείο πλήρωνε στην ΕΚΑ 
ενοίκιο,285 που το τίµηµά του καθοριζόταν ανάλογα και µε τις συνθήκες που 
επικρατούσαν.286 έτσι, το 1957 έγινε δεκτό το αίτηµα για έκπτωση κατά 2/9 στα 
ενοίκια των σχολικών περιπτέρων, λόγω της υποχρεωτικής δίµηνης αργίας των 
σχολείων.287  

Η ΕΚΑ φρόντιζε για την ποιότητα των προσφερόµενων προϊόντων, µε την 
βοήθεια και την συνεργασία της σχολιατρικής υπηρεσίας. Εξάλλου, η δηµιουργία του 
κυλικείου στο Σάτµπυ το 1937 οφείλεται σε εισήγηση των σχολιάτρων, που έκριναν 
ότι υπήρχε έν σοβαρό ζήτηµα υγιεινής στα σχολεία, λόγω της προτίµησης των 
µαθητών σε τρόφιµα αµφίβολης ποιότητας, αγορασµένα από πλανώδιους.288 Επίσης, 
οι σχολίατροι έλεγχαν τα κυλικεία και την ποιότητα των προϊόντων τους και όταν 
διαπίστωναν σοβαρές ελλείψεις στην καθαριότητα και ελλειπή υγιεινή εισηγούνταν 
ακόµη και την λύση της συνεργασίας µε τον κυλικιάρχη.289  

Το Αβερώφειο γυµνάσιο κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα δέχθηκε 
επισκέψεις σηµαντικών προσωπικοτήτων, τόσο της Αιγύπτου, όσο και της Ελλάδος. 
Το 1921 ο Σουλτάνος της Αιγύπτου επισκέφθηκε τα σχολεία. Επιθεώρησε τις 
αίθουσες, παρακολούθησε το µάθηµα και µια παρέλαση των 4000 µαθητών του 
Σάτµπυ. προσέφερε τίτλους του Ηνοποιηµένου Αιγυπτιακού ∆ανείου υπέρ του 
πρώτου στην επίδοση µαθητή της Σαλβαγείου, του Παρθεναγωγείου και του 
γυµνασίου. Ο Σουλτάνος αναχωρώντας εξέφρασε την πλήρη ευαρέσκεια του για τα 
κοινοτικά σχολεία και ευχήθηκε και οι Αιγύπτιοι να αποκτήσουν, συν τω χρόνω, 
παρόµοια περίλαµπρα εκπαιδευτήρια.290  
                                                
281 Βλ.-ενδεικτικά- ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.8/4/1940, οπότε εγκρίθηκε πίστωση 20 
Λιρών για την συµπλήρωση των εξόδων εκδροµής στο Κάϊρο των 52 µαθητριών της Στ΄ 
γυµνασίου θηλέων και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.13/5/1955.  
282 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ. 30/13/10/1903.  
283 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.31/12/1/1904.  
284 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.8/3/1937.  
285 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.31/8/1949.  
286 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.8/10/1952 και 10/10/1952.  
287 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.13/3/1957.  
288 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.13/5/1937, επίσης, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, 
συνεδρ.22/11/1938.  
289ω ΠΚΕ, συνεδρ.19/7/1939.  
290 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.10/23/11/1921 και Αντωνίου Α. Σακτούρη, Αναµνήσεις εκ 
του διπλωµατικού µου σταδίου (1897-1933), Κάϊρο 1951, σ.138.  
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Από τους Ελληνες ξεχωρίζει η επίσκεψη του Ελευθερίου Βενιζέλου στις 28 
Απριλίου του 1915,291 η επίσκεψη και υποδοχή στο Σιάτµπυ του Υπουργού 
Εξωτερικών και αντιπροέδρου της Ελληνικής Κυβερνήσεως Ανδρέα 
Μιχαλακόπουλου,292 η επίσκεψη του αντιπροέδρου της ελληνικής κυβέρνησης, 
υποναύαρχου Σακελλαρίου και του αρχηγού του ελληνικού βασιλικού στρατού 
Μέσης Ανατολής, αντιστρατήγου Εµµ. Τζανακάκη, κατά τον πρώτο εορτασµό της 28 
Οκτωβρίου,293 καθώς και του διαδόχου του ελληνικού Θρόνου, πρίγκηπα Παύλου και 
της πριγκίπισσας Φρειδερίκης, στις 7 Νοεµβρίου 1942.294 Επίσης, το Αβερώφειο και 
τα υπόλοιπα εν Σιάτµπυ σχολεία, επισκέφθηκε ο Εθνάρχης και Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου Μακάριος, κατά την παραµονή του στην Αλεξάνδρεια, τον Ιούνιο του 
1958.295 

Το Αβερώφειο γυµνάσιο επισκέφθηκαν και αρκετοί προκαθήµενοι κατά 
τόπους ορθοδόξων Εκκλησιών. Το 1944 επισκέφθηκε το Σάτµπυ ο πατριάρχης 
Αντιοχείας και πάσης Ανατολής Αλέξανδρος. Η επίσκεψη πραγµατοποιήθηκε στις 3 
Φεβρουαρίου 1944 και ο Πατριάρχης έµεινε βαθιά εντυπωσιασµένος από την εικόνα 
που παρουσίαζαν τα κοινοτικά σχολεία Μ.Ε. Οι µαθητές είχαν, επίσης, την ευλογία 
να παραβρεθούν στο πατριαρχικό και Συνοδικό Συλλείτουργο στον ναό του 
Ευαγγελισµού της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια στις 30 Ιανουαρίου 1944.296 Το 1945 
ο Πατριάρχης Μόσχας Αλέξιος εξέφρασε την επιθυµία, κατά την επίσκεψή του στην 
Αλεξάνδρεια, να επισκεφθεί τα σχολεία της ΕΚΑ και τα κοινοτικά ιδρύµατα. Οντως, 
στις 12 Ιουνίου 1945 πραγµατοποιήθηκε η επίσκεψη του Ρώσου Πατριάρχη. Μετά 
την ξενάγησή του στους χώρους των κοινοτικών σχολών, οι µαθητές 
συγκεντρώθηκαν των σχολείων στην αυλή της Σαλβαγείου και ένας από τους 
διευθυντές προσεφώνησε τον Πατριάρχη γαλλιστί. Στην λειτουργία που τελέστηκε 
στον Ευαγγελισµό, επί της εορτής της Αναλήψεως, προεξάρχοντος του Πατριάρχη 
Μόσχας, εστάλη αντιπροσωπεία µαθητών.297 Αξίζει, επίσης, να σηµειωθεί, η 
επίσκεψη του Γάλλου Προξένου στα Μ.Ε. σχολεία.298 

Το Αβερώφειο, εκτός από κοινοτικό σχολείο, αποτελούσε και τµήµα µιας 
ολόκληρης παροικίας και, ως εκ τούτου, συµµετείχε στις ευχάριστες και στις 
δυσάρεστες στιγµές της ή ορισµένων µελών της, ιδιαίτερα αυτών, που ήταν ευρύτερα 
γνωστοί στην ελληνική οµογένεια και στο κοσµοπολίτικο περιβάλλον της 
Αλεξάνδρειας. επρόκειτο για γνωστούς παράγοντες της οικονοµικής ζωής του τόπου, 
πνευµατικούς ανθρώπους, επιστήµονες, τους ταγούς της Κοινότητας, ευεργέτες, αλλά 
και πολιτικούς της Ελλάδος, της Αιγύπτου και άλλων χωρών που είχαν επιρροή στην 
Αίγυπτο. Ετσι, η συµµετοχή του γυµνασίου στα έκτακτα περιστατικά, ευχάριστα ή 

                                                
291 Σλίπ (δηµοσιογράφου), Ο Ελευθέριος Βενιζέλος εν Αιγύπτω, 19 Απριλίου-5 Μαϊου 1915, 
Αλεξάνδρεια 1915, σσ.116-117 και Νίκου Α. Περάκη, "Ο Βενιζέλος στην Αλεξάνδρεια", 
Παναιγύπτια, αριθµ.23, Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 1988, σ.25 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 
συνεδρ.10/23/4/1915.  
292 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.19/3/1930.  
293 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.12/11/191.  
294 Επιστολή του γραµµατέα της ΕΚΑ στα µέλη της Κοινοτικής Επιτροπής, 5/11/1942, 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.102 (1942/1943) και συγαρητήρια επιστολή του 
προέδρου της ΕΚΑ στον γυµνασιάρχη Κωνσταντίνο Φτυαρά, 17/11/1942, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
αντίγραφα επιστολών, τ.107 (1943/1944).  
295 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.11/6/1958.  
296 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 520, 1944, "Επίσκεψις των σχολείων µας υπό του Πατριάρχου 
Αντιοχείας και του Πατριάρχου Αλεξανδρείας".  
297 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.8/6/195.  
298 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.14/3/1952.  
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δυσάρεστα κρινόταν απαραίτητη, ως του κορυφαίου εκπαιδευτικού ιδρύµατος της 
ΕΚΑ.  

Οπως προκύπτει από το αρχείο της Κοινότητας το Αβερώφειο γυµνάσιο 
συµµετείχε σε λίγα έκτακτα ευχάριστα γεγονότα, αφού τα δυσάρεστα ήταν 
ασυγκρίτως περισσότερα. Στις αρχές του 20ου αιώνα συµµετείχε στην πανήγυρη για 
την στέψη του Βασιλιά της Αγγλίας Εδουάρδου Ζ΄, µε αργία στις 26 Ιουνίου 1902, 
που θα τελούνταν ∆οξολογία στον ναό του Ευαγγελισµού.299 Λίγα έτη αργότερα 
συµµετέσχε στην πανήγυρη για την στέψη του Βασιλιά της Αγγλίας Γεωργίου Ε΄. Τα 
σχολεία παρέµειναν κλειστά την ηµέρα της στέψης του, εις ένδειξη ευγνωµοσύνης 
προς το "µέγα αγγλικό έθνος", "διά τόν φιλελληνισµόν όν εν πολλαίς δυσχερέσι 
περιστάσεσι της Πατρίδος επεδέξατο".300 Ακόµη, το Αβερώφειο προσεκλήθη και 
απεδέχθη να συµµετάσχει στις εορτές για την 75ετηρίδα του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, που εορτάστηκε το 1912.301  

Τα δυσάρεστα γεγονότα ήταν συµµετοχή σε πένθος γνωστών παραγόντων της 
αλεξανδρινής κοινωνίας, καθώς και της Ελλάδας και της Αιγύπτου. Η συµµετοχή στο 
πένθος είχε διαβαθµίσεις και ξεκινούσε από την δωρεά ποσού στην µνήµη κάποιου 
προσώπου, µπορούσε να είναι αντιπροσώπευση στην νεκρώσιµη ακολουθία ή 
παρακολούθησής της από τους µαθητές και τους καθηγητές τους, µε ταυτόχρονη 
αργία του σχολείου την ώρα της ακολουθίας ή και όλη την µέρα και να φθάσει ως την 
τρριήµερη αργία, µε παράλληλο µεσίστιο κυµατισµό της σηµαίας. Αρκετά 
σηµαντικές ήταν οι εισπράξεις των τµηµάτων της κοινωνικής πρόνοιας των µαθητών 
του Αβερωφείου από τα ποσά που κατέθεταν είτε κοινοτικοί, είτε τρίτοι, στην µνήµη 
διαφόρων προσωπικοτήτων.  

Όπως είναι φυσικό το Αβερώφειο ως κοινοτικό ίδρυµα συµµετείχε στο πένθος 
για τον θάνατο κάποιων κορυφάιων κοινοτικών παραγόντων. Ετσι, συµµετείχε στο 
πένθος για τον θάνατο του αντιπροέδρου της ΕΚΑ Κ.Ζερβουδάκη,302 του 
Κωνσταντίνου Μ. Σαλβάγου,303 του Κωνσταντίνου Συναδινού,304 του πρόεδρου της 
ΕΚΑ Μικέ Συναδινού, 305 του αντιπροέδρου Κωνσταντίνου Κοροµηλή,306 και άλλων 
κοινοτικών παραγόντων.307 Συµµετείχε στο πένθος για τους ευεργέτες της κοινότητας 
και του σχολείου, όπως του Ιωάννη ∆ηµητρίου εκ Βιτωλίων,308 Γεωργίου Ναπιέρ,309 
                                                
299 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.Λ΄, 6/1/9/6/1902.  
300 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.7/20/6/1911.  
301 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.5/18/12/1911.  
302 Παρακολούθηση της κηδείας από τους µαθητές του γυµνασίου και διακοπή των 
µαθηµάτων επί 3 ηµέρες, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.5/18/1/1895.  
303 Παρακολούθηση της νεκρώσιµης ακολουθίας από τους µαθητές όλων των τάξεων των 
σχολείων, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, έκτ.συνεδρ.1/14/8/1901.  
304 Παρακολούθησαν την κηδεία οι µαθητές του γυµνασίου, µε τους καθηγητές τους, ΕΕΛΙΑ-
ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, εκτ.συνεδρ.12/25/5/1902.  
305 Οι µαθητές παρακολούθησαν την κηδεία, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 
εκτ.συνεδρ.13/26/6/1919.  
306 ∆ωρεά 25 Λιρ. από την Επιτροπή της Κοινότητας για τους άπορους µαθητές των 
σχολείων. Ακόµη, οµάδα µαθητών παρακολούθησε την νεκρώσιµη ακολουθία, βλ. ΕΕΛΙΑ-
ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, εκτ.συνεδρ.5/3/1932.  
307 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, εκτ.συνεδρ.28/10/1/1918, για τον θάνατο του Επιτρόπου Γεωργίου 
Μακρή, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, εκτ.συνεδρ.13/26/11/1919, του ελεγκτή Επιτρόπου Νικολάου 
Σαράφη, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, εκτ. συνεδρ.20/3/12/1921, του Επιτρόπου Ευσταθίου 
∆ηλαβέρη και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, εκτ. συνεδρ. 14/17/4/1922, του Αλεξάνδρου Εµµ. 
Μπενάκη.  
308 ∆ιακοπή των µαθηµάτων την ηµέρα της κηδείας, την οποία παρακολούθησαν οι 
καθηγητές και οι µαθητές του γυµνασίου, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ. 19/2/3/1896.  
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του Νικόλαου Σαλβάγου310 και του Θεοχάρη Κότσικα.311 για τους Πατριάρχες 
Αλεξανδρείας Σωφρόνιο312 και Μελέτιο Β΄.313 για κορυφαίους οµογενείς, όπως οι 
ιατροί Γεώργιος Τζαγκαρόλος,314 Αριστείδης Βαλασσόπουλος 315 και Νικόλαος 
Τσάµης,316 και ο Ιωάννης Σακελλαρίδης,317 διάσηµος γεωργός και εφευρέτης της 
οµώνυµης ποικιλίας βάµβακος. για Ελληνες Βασιλείς και πολιτικούς, όπως  ο 
Βασιλεύς Γεώργιος ο Α΄,318 ο Βασιλεύς Αλέξανδρος ο Α΄,319 ο πρωθυπουργός και 
εθνάρχης Ελευθέριος Βενιζέλος 320 και ο πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς 321 και για 
Αιγύπτιους Βασιλείς, όπως ο Χεδίβης Μωχάµετ Τεουφίκ Πασσάς,322 ο Χεδίβης 
Ισµαήλ Πασσάς323 και ο Βασιλεύς Φουάτ ο Α΄.324  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                       
309 Οι µαθητές παρακολούθησαν την κηδεία, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 
εκτ.συνεδρ.19/1/2/1910.  
310 Οι µαθητές παρακολούθησαν την επιµνηµόσυνη δέηση, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 
συνεδρ.17/30/6/1922.  
311 ∆ωρεά 25 λιρ. της ΕΚΑ υπέρ των απόρων των σχολείων, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 
εκτ.συνεδρ.4/10/1932.  
312 Παρακολούθησαν την κηδεία οι µαθητές του γυµνασίου, µαζί µε όλους τους µαθητές των 
σχολείων και το διδακτικό προσωπικό, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, έκτ.συνεδρ.23/4/9/1899.  
313 Οι µαθητές παρακολούθησαν την νεκρώσιµη ακολουθία, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 
εκτ.συνεδρ.28/7/1935.  
314 Οι µαθητές του γυµνασίου παρακολούθησαν την κηδεία, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 
συνεδρ. 24/5/4/1898.  
315 Οι µαθητές του γυµνασίου παρακολούθησαν την κηδεία, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 
εκτ.συνεδρ.29/12/12/1922.  
316 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, εκτ.συνεδρ.19/10/1938. Είχε διατελέσει διευθυντής του 
παθολογικού τµήµατος του ελληνικού νοσοκοµείου.  
317 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, εκτ.συνεδρ.13/12/1933, επίσης, C.N.Livanos, John Sakellaridis 
and Egyptian cotton, Alexandria 1939, σ.138.  
318 ∆ιακόπηκαν τα µαθήµατα για τρείς ηµέρες, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 
εκτ.συνεδρ.6/19/3/1913 και οι µαθητές συµµετείχαν στην επιµνηµόσυνη δέηση την ηµέρα 
της κηδείας του, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.5/18/3/1913.  
319 ∆ιακόπηκαν για 3 ηµέρες τα µαθήµατα, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 
εκτ.συνεδρ.13/26/10/1920.  
320 Στα πλαίσια του εορτασµού της 25ης Μαρτίου οργανώθηκαν οµιλίες για τον µεγάλο 
Ελληνα, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, εκτ.συνεδρ.21/3/1936.  
321 Αποφασίστηκε να αργήσουν τα σχολεία την ηµέρα του ενταφιασµού του Ιωάννη Μεταξά, 
βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, εκτ.συνεδρ.29/1/1941.  
322 ∆ιακοπή µαθηµάτων επί τρείς ηµέρες, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ. 27/12/1891.  
323 ∆ιακοπή των µαθηµάτων επί τρείς ηµέρες, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ. 5/17/1/1895.  
324 Τα σχολεία δεν λειτούργησαν την ηµέρα της κηδείας και κατετέθηκαν από την ΕΚΑ 100 
λίρες υπέρ των βιβλιοθηκών των σχολείων, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, εκτ.συνεδρ.28/4/1936.  
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5. ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 
 
 Η ολοκλήρωση των γυµνασιακών σπουδών στο Αβερώφειο αποτελούσε 
σταθµό για την ζωή των ελληνοπαίδων της Αλεξάνδρειας. Η συνέχεια περιελάµβανε 
είτε ανώτερες σπουδές, είτε εύρεση εργασίας. άρχιζαν, πάντως, την κοινωνική τους 
ζωή ως πολίτες της Αλεξάνδρειας. Το γυµνάσιο µεριµνούσε για την παρουσίαση των 
επιλογών που είχαν οι τελειόφοιτοι µετά την αποφοίτησή τους, ιδιαίτερα µε το 
µάθηµα του επαγγελµατικού προσανατολισµού. Οι απόφοιτοι που ήθελαν και 
µπορούσαν να συνεχίσουν για ανώτερες σπουδές, αλλά κωλύονταν για οικονοµικούς 
λόγους, είχαν την δυνατότητα να λάβουν βοήθεια, µέσω υποτροφιών, κοινοτικών ή 
ιδιωτικών.  
 Οι δυνατότητες σπουδών σε αιγυπτιακά πανεπιστήµια σχολιάστηκαν στο 
οικείο µέρος οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν από την ΕΚΑ και τα προβλήµατα 
που προέκυψαν από το πρόγραµµα σπουδών,325 τους αιγυπτιακούς νόµους και τις 
συνέπειες της µεταπολίτευσης και όλων των πολιτικών εξελίξεων στην Αίγυπτο, που 
είχαν αντίκτυπο στην εκπαίδευση των ξένων, και κατ΄επέκταση και των Ελλήνων.  

Ο επαγγελµατικός προσανατολισµός αποτέλεσε µάθηµα στο Αβερώφειο 
γυµνάσιο, ενταγµένο στο πρόγραµµα σπουδών. Η συστηµατική προσπάθεια 
πραγµατοποιήθηκε κατά την δεκαετία του ́50. Υπήρχε, µάλιστα, καθηγητής που είχε 
µετεκπαιδευθεί στον σχολικό προσανατολισµό, ο φιλόλογος Γ.Αργυρούδης. Από την 
εργασία που πραγµατοποίησε µε τους µαθητές του Αβερωφείου εξήχθη το 
συµπέρασµα ότι η πλειοψηφία δεν είχε συνειδητοποιήσει την αξία της τεχνικής 
εκπαίδευσης και την δυνατότητα επαγγελµατικής αποκατάστασης που η τεχνική 
εξειδίκευση παρείχε. Η ίδια η ΕΚΑ έπρεπε να ιδρύσει τεχνικές σχολές για να 
εκπαιδεύονται εκεί οι απόφοιτοι των σχολείων, αντί να καταφεύγουν στις ξένες 
τεχνικές σχολές της Αλεξάνδρειας. Πολλοί από τους µαθητές επιθυµούσαν να 
σπουδάσουν στο Πολυτεχνείο ή στο τµήµα Χηµείας και Βιοµηχανικής Χηµείας, αλλά 
ακόµη δεν είχε ρυθµιστεί οριστικά το θέµα της επαγγελµατικής αποκατάστασης µετά 
την αποφοίτηση, αφού οι εξελίξεις στην χώρα δεν ήταν ευνοϊκές για τους ξένους. Για 
µεγάλο µέρος των µαθητών η λύση ήταν η µετανάστευση στην Ελλάδα ή σε κάποια 
άλλη υπερπόντια χώρα. Υποχρέωση, παρόλα αυτά, του Αβερωφείου ήταν, ο 
συστηµατικός επαγγελµατικός προσανατολισµός των µαθητών, για να ενισχυθούν και 
να καθοδηγηθούν στην προσπάθειά τους να επιλέξουν το επάγγελµα που τους 
ταίριαζε και ήταν ικανοί να ακολουθήσουν. Η προσπάθεια αυτή δεν αρκούσε µόνο 
στην Β΄ γυµνασίου, αλλά έπρεπε να ξεκινάει νωρίτερα, ίσως από την Στ΄ δηµοτικού 
και να ολοκληρώνεται αργότερα, για να µην µένουν οι µαθητές αβοήθητοι στα 
κρίσιµα έτη των τελευταίων γυµνασιακών τάξεων.326 Τα παραπάνω συµπεράσµατα 
βοηθούσαν την ίδια την ΕΚΑ στην χάραξη της εκπαιδευτικής της πολιτικής, στα 
πλαίσια των αλλαγών που έπρεπε να γίνουν εξαιτίας των ραγδαίων εξελίξεων στην 
Αίγυπτο.327  
                                                
325 Βλ. -ενδεικτικά- ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.1/2/1952, όπου δηµοσιεύεται επιστολή του 
Γενικού Προξένου της Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια Λιάτη προς τους διευθυντάς των εν 
Αιγύπτω Γυµνασίων, σχετικά µε το διαφορετικό πρόγραµµα των Γυµνασίων προς τα 
προγράµµατα των Αιγυπτιακών. Ενδεικτικό ήταν το γεγονός ότι οι απόφοιτοι του κλασσικού 
τµήµατος του Αβερωφείου δεν µπορούσαν να εγγραφούν στην Ιατρική σχολή, λόγω του 
ανεπαρκούς καταρτισµού τους στα µαθήµατα Φυσικής, Χηµείας, Ζωολογίας και Βιολογίας.  
326 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.8/6/1956.  
327 Για τον επαγγελµατικό προσανατολισµό των µαθητών βλ. "Η εκπαίδευση στο Αβερώφειο 
γυµνάσιο και η επίδρασή της στον επαγγελµατικό προσανατολισµό των αποφοίτων του", 2ο 
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Παράλληλα µε τον επαγγελµατικό προσανατολισµό, η ΕΚΑ προχώρησε σε 
συστηµατική έρευνα της πορείας των αποφοίτων των σχολείων Μ.Ε. και ειδικά του 
Αβερωφείου. Η έρευνα αυτή άρχισε από τις αρχές της δεκαετίας του ́ 40, για να 
εντατικοποιηθεί µετά την λήξη του πολέµου.328 Το 1942 αποφασίστηκε να εξετάζεται 
κατ΄έτος η πορεία των αποφοίτων, οι κατευθύνσεις που ακολουθούν και η επιτυχία 
της πορείας τους. Το µέτρο αυτό µπορούσε να ωφελήσει την Κοινότητα, αφού θα 
χρησίµευε για αλλαγές και βελτιώσεις στο πρόγραµµα σπουδών, κάλυψη των 
εκπαιδευτικών αναγκών, αλλά και στην καλύτερη καθοδήγηση των αποφοίτων και 
των γονέων τους, σε συνεργασία µε τις διευθύνσεις των σχολείων, είτε για σπουδές 
είτε για την εύρεση εργασίας, πάντα προς όφελος της παροικίας.329  

∆έκα έτη αργότερα οι προτιµήσεις των νέων ήταν στραµένες περισσότερο 
προς την θετική κατεύθυνση. Το 1952 σε σύνολο σύνολο τριανταπέντε µαθητών, 
εννέα επιθυµούσαν να σπουδάσουν Ιατρική, τέσσερις στην Φαρµακευτική, δύο στο 
Χηµεία, δύο βιοµηχανική Χηµεία και δεκαοκτώ στο Πολυτεχνείο.330 Η ΕΚΑ 
ενδιαφερόταν οι απόφοιτοί της να φοιτούν στο Φαρούκειο πανεπιστήµιο 
Αλεξανδρείας. γι΄αυτό τον λόγο θέλησαν να προωθηθούν οι απόφοιτοι των 
υπόλοιπων κοινοτήτων σε άλλα πανεπιστήµια (Φουάτειο και Ιµπραήµειο) για να 
µπορέσουν οι απόφοιτοι του Αβερωφείου και της Σαλβαγείου να εγγραφούν 
ευκολότερα στο Φαρούκειο.331  

Οι εξελίξεις µε τους απόφοιτους ήταν σχετικά καλές, όπως πρόεκυπτε από τις 
εκθέσεις των διευθυντών του γυµνασίου.332 Η πλειοψηφία των αποφοίτων, στα τέλη 
της δεκαετίας του ́40 και στις αρχές του ́50, και του κλασσικού και του Τ.Θ.Ε. είτε 
σπούδαζαν, είτε εργάζονταν, κανείς, πάντως, δεν ήταν άνεργος.333 . οι µισθοί, επίσης, 
που λάµβαναν οι απόφοιτοι ήταν καλοί, αλλά χαµηλοί για να µπορέσουν να 
δηµιουργήσουν οικογένειες και εκεί οφειλόταν η καθυστέρηση οικογενειακής 
αποκατάστασης της πλειοψηφίας των αποφοίτων. Γεγονός ήταν ότι οι απόφοιτοι που 
είχαν αιγυπτιακή υπηκοότητα λάµβαναν καλύτερες αµοιβές ή είχαν µεγαλύτερες 
πιθανότητες για τέτοια εξέλιξη.334 Η πορεία των αποφοίτων του Ανωτέρου 
παρθεναγωγείου δεν ήταν εξίσου ικανοποιητική. Οι µισές απόφοιτες του σχολείου 
δεν βρήκαν εργασία, ενώ µεγάλο ποσοστό των υπολοίπων στράφηκε σε ξένες σχολές 
για να εκπαιδευτεί σε κάποια εργασία, κυρίως γραφείου.335 

Καθώς η κατάσταση στην Αίγυπτο µεταβαλλόταν συνεχώς και δεδοµένα 
δεκαετιών άλλαζαν άρδην, η Εφορεία των Σχολείων προχώρησε σε ενδιαφέρουσες 
διαπιστώσεις για την επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων της. οι πλέον 
ευνοουµένοι ήταν οι απόφοιτοι του Τµήµατος Θετικών Επιστηµών, λόγω 
περισσότερων ευκαιριών για επαγγελµατική αποκατάσταση. Οι απόφοιτοι του 
κλασσικού τµήµατος είχαν περάσει σε δεύτερη µοίρα, µε σαφώς µειωµένες τις 
                                                                                                                                       
Συνέδριο Συνδέσµου Αποφοίτων Αβερωφείου Σχολής Αθηνών (ΣΑΑΣΑ), Ευρωπαϊκό 
Πολιτιστικό Κέντρο ∆ελφών 1 & 2 Μαϊου 1998.  
328 Νωρίτερα δεν υπήρχε κάποια ειδική έρευνα, παρά µόνο ένας κατάλογος µε τα ονόµατα 
των αποφοίτων από το 1890 ως το 1919 και τον τόπο καταγωγής τους, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
Φ∆Υ, Κ 165, 1889/1919, "Κατάλογος των εκ του Αβερωφείου κλασσικού γυµνασίου 
απολυθέντων από του σχολικού έτους 1889-1890 έως του 1918-1919".  
329 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.12/1/1942.  
330 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.3/3/1952.  
331 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.14/3/1952.  
332 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Ν 44α, (1943-1952), "Εκθέσεις πεπραγµένων διευθυντών".  
333 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.19/8/1955.  
334 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.9/9/1955.  
335 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.10/10/1956.  
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δυνατότητες να εξασφαλίσουν µόνιµη δουλειά, αφού ήταν πια δεδοµένη η προτίµηση 
στα τεχνικά επαγγέλµατα. Ανάλογη εικόνα παρουσιάζαν και οι εγγραφές των 
αποφοίτων στο Φαρούκειο πανεπιστήµιο. το 1954 σε σύνολο δεκαοκτώ 
εγγεγραµένων, µόνο δύο εγγράφηκαν στην Φιλοσοφική σχολή και οι υπόλοιποι σε 
σχολές θετικών επιστηµών και στην Ιατρική336. το 1955 σε σύνολο σαράνταπέντε 
αποφοίτων δεκατέσσερις σπούδαζαν θετικές επιστήµες στην Αλεξάνδρεια, δεκαπέντε 
σπούδαζαν στην Αθήνα ή στο εξωτερικό, οκτώ εργάζονταν και για οκτώ δεν υπήρχαν 
στοιχεία,337 ενώ στο γυµνάσιο θηλέων σε σύνολο τριανταµιάς αποφοίτων οι είκοσι 
ακολούθησαν ανώτερες σπουδές, αλλά οι δώδεκα στο πανεπιστήµιο και οι υπόλοιπες 
σε άλλες σχολές της Αλεξάνδρειας, οι υπόλοιπες έντεκα είτε εργάζονταν είτε 
παντρεύτηκαν338. το 1956 σε σύνολο τριανταεννέα αποφοίτων οι επτά σπούδαζαν 
στην Αλεξάνδρεια, οι δεκατέσερις στην Αθήνα, οκτώ στο εξωτερικό, τρείς 
εργάζονταν και για τέσσερις δεν υπήρχαν στοιχεία,339 ενώ στο γυµνάσιο θηλέων σε 
σύνολο σαρανταµιάς αποφοίτων οι εικοσιδύο ακολούθησαν ανώτερες ή ανώτατες 
σπουδές340. το 1957 σε σύνολο δεκαεπτά αποφοίτων του κλασσικού τµήµατος, οι 
δώδεκα σπούδαζαν στο πανεπιστήµιο και οι πέντε εργάζονταν, ενώ από τους 
δεκαπέντε αποφοίτους του τµήµατος θετικών επιστηµών οι έντεκα σπούδαζαν στο 
Φαρούκειο και οι υπόλοιπο είτε εργάζονταν είτε απέτυχαν να εγγραφούν στο 
πανεπιστήµιο,341 ενώ στο γυµνάσιο θηλέων σε σύνολο εξήντα αποφοίτων σπούδαζαν 
οι εικοσιέξη342. το 1958 σε σύνολο τριανταοκτώ αποφοίτων σπούδαζαν οι 
εικοσιτέσσερις (επτά στην Αλεξάνδρεια και δεκαεπτά στην Αθήνα ή στο 
εξωτερικό),343 ενώ στο γυµνάσιο θηλέων σε σύνολο πενήνταεπτά αποφοίτων οι 
εικοσιοκτώ σπούδαζαν σε πανεπιστήµια της Αιγύπτου, των Αθηνών ή του 
εξωτερικού.344  

Το Αβερώφειο ανώτερο παρθεναγωγείο, µε την σειρά του, δεν παρείχε πολλά 
εφόδια στις απόφοιτές του για επαγγελµατική αποκατάσταση, ενώ διαφορετική 
εικόνα υπήρχε για την Αβερώφειο σχολή Κοπτική-Ραπτικής, της οποίας οι απόφοιτες 
µπορούσαν να σταδιοδροµήσουν στην Αλεξάνδρεια.345  
 Η Κοινότητα ενδιαφερόταν και µελετούσε κάθε πρόταση που µπορούσε να 
ωφελήσει τους αποφοίτους της. Ετσι, δέχθηκε ευµενώς την πρόταση της 
γυµνασιάρχου Αλκµήνης Πετρώνδα για την ίδρυση παιδαγωγικής Ακαδηµίας στην 
Αλεξάνδρεια, στην οποία θα εγγράφονταν όσοι επιθυµούσαν να λάβουν το δίπλωµα 
                                                
336 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.10/12/1954.  
337 "Πίναξ αποφοιτησάντων κατά το σχολικό έτος 1954-1955", ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 
1035, "Στατιστική αποφοιτησάντων". 
338 "Αβερώφειο γυµνάσιο θηλέων – απόφοιτοι σχολικού έτους 1954-1955", ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
Φ∆Υ, Κ 1035, ό.π.  
339 "Πίναξ αποφοιτησάντων κατά το σχολικό έτος 1955-1956", ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 
1035, ό.π.  
340 "Αβερώφειο γυµνάσιο θηλέων – απόφοιτοι σχολικού έτους 1955-1956", ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
Φ∆Υ, Κ 1035, ό.π.  
341 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.14/1/1958 και ΑΕΚΑ, "Απόφοιτοι τµήµατος θετικών 
επιστηµών και κλασσικού τµήµατος 1956-1957".  
342 "Αβερώφειο γυµνάσιο θηλέων – απόφοιτοι σχολικού έτους 1956-1957", ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
Φ∆Υ, Κ 1035, ό.π. και ΑΕΚΑ, "Απόφοιτοι Αβερωφείου γυµνασίου έτους 1956-1957". 
343 "Πίναξ αποφοιτησάντων κατά το σχολικό έτος 1957-1958", ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 
1035, ό.π. και ΑΕΚΑ, "Πίναξ αποφοιτησάντων Αβερωφείου γυµνασίου κατ΄Ιούνιον 1958".  
344 "Αβερώφειο γυµνάσιο θηλέων – απόφοιτοι σχολικού έτους 1957-1958", ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
Φ∆Υ, Κ 1035, ό.π.  
345 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.13/2/1957.  
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του διδασκάλου. Η Κοινοτική Επιτροπή αποφάσισε να µελετήσει την πρόταση 
πρωτίστως µε τους διευθυντές των κοινοτικών σχολείων. Η Εφορεία, τελικά, 
συµφώνησε µε την πρόταση και ζήτησε από την Επιτροπή να επικυρώσει την 
απόφαση ίδρυσης παιδαγωγικής ακαδηµίας στην Αλεξάνδρεια, τουλάχιστον για ένα 
διάστηµα, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των σχολείων σε διδασκάλους. Κατά την 
συζήτηση στην Επιτροπή διαφάνηκε διαφορά απόψεων µεταξύ Επιτροπης και 
Εφορείας. Το αίτηµα για ίδρυση ακαδηµίας και µάλιστα προσωρινής δεν είχε 
απήχηση στους Επιτρόπους. Αµφιβολίες εκφράστηκαν για την αποδοχή από την 
Ελλάδα µιας τέτοιας σχολής και για την δυνατότητα αναγνώρισης από το Υπουργείο 
Παιδείας. ιδιαίτερης σηµασίας αποδείχθηκε το γεγονός ύπαρξης πολλών ανέργων 
αποφοίτων ακαδηµίας στην Αλεξάνδρεια, καθώς και οι λίγες πιθανότητες 
πετυχηµένης καρριέρας, που απωθούσε ειδικά τους άρρενες από την ακαδηµία. Ετσι, 
η Επιτροπή αποφάσισε να µην προχωρήσει στην ίδρυση ακαδηµίας.346  

Εξαιρετικής σηµασίας για την κοινωνική ζωή της παροικίας και για τους 
ίδιους τους απόφοιτους, αποδείχθηκε ο Σύλλογος των Αποφοίτων. Ιδρύθηκε στις 15 
Σεπτεµβρίου 1917 και η ονοµασία του άλλαξε µέσα στον χρόνο.347 Σκοπός του 
Συλλόγου η σύσφιγξη των δεσµών φιλίας των αποφοίτων, η υλική και ηθική 
αλληλοϋποστήριξή τους, η σωµατική και πνευµατική ανάπτυξη των µελών, αλλά και 
η βοήθεια των άπορων µαθητών των ελληνικών σχολών της Αλεξάνδρειας και η 
βοήθεια προς τους αποφοίτους, που συνέχιζαν ανώτερες σπουδές.348 Στα επόµενα 
άρθρα παρουσιαζόταν αναλυτικά η λειτουργία του Συλλόγου.349  

Ο Σύλλογος των αποφοίτων αρχικά εγκατεστάθηκε στο κτίριο της Τοσιτσαίας 
Σχολής.350 Το 1932 το γραφείο καταστράφηκε από πυρκαϊά και παραχωρήθηκε ένα 
νέο δωµάτιο, που χρησιµοποιήθηκε για την διανοµή των βιβλίων των απόρων.351 Στα 
µέσα της δεκαετίας του ́30 έγινε δεκτή η πρόταση του Συλλόγου για στέγαση στο 
νεοαναγερθέν κτίριο της Αθλητικής Ενωσης Ελλήνων Αλεξανδρείας (ΑΕΕΑ) στο 
Σάτµπυ, για να στεγάσει τα γραφεία, το εντευκτήριο και την βιβλιοθήκη του.352  

Ο Σύλλογος παρουσίασε εξαιρετική φιλανθρωπική δραστηριότητα για τους 
άπορους µαθητές. Στα πλαίσια της λειτουργίας του ανέλαβε πολλές φορές την 
διανοµή δωρεάν βιβλίων, αρχής γενοµένης στις αρχές της δεκαετίας του ́ 30. Η 
συνέχεια περιελάµβανε την προµήθεια και διανοµή των σχολικών εγχειριδίων στους 
                                                
346 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.23/9/1941.  
347 Αρχικά ο Σύλλογος είχε την ονοµασία "Σύλλογος Αποφοίτων Γυµνασίου". Στις 22 
∆εκεµβρίου 1918 ονοµάστηκε "Σύλλογος Ελλήνων Αποφοίτων Γυµνασίου". Στις 5 Απριλίου 
1928 " Σύλλογος Ελλήνων Αποφοίτων Αβερωφείου Γυµνασίου και Σαλβαγείου Εµπορικής 
Σχολής". Στις 26 Οκτωβρίου 1957 ονοµάστηκε "Σύλλογος Αποφοίτων Ελληνικών Σχολών 
Αβερωφείου Γυµνασίου και Σαλβαγείου Εµπορικής Σχολής εν Αλεξανδρεία".  
348 Βλ. άρθρο 2, "Καταστατικόν του εν Αλεξανδρεία συλλόγου Ελλήνων αποφοίτων 
Γυµνασίου", Αλεξάνδρεια 1919, σ.3, "Καταστατικόν του συλλόγου Ελλήνων Αποφοίτων 
Γυµνασίου", Αλεξάνδρεια 1925, σ.3, "Καταστατικόν του Συλλόγου Ελλήνων Αποφοίτων 
Αβερωφείου Γυµνασίου και Σαλβαγείου Εµπορικής Σχολής", Αλεξάνδρεια 1938, σ.3 και ό.π., 
Αλεξάνδρεια 1959, σ.4.  
349 Ενδεικτικοί της δραστηριότητας και των στόχων του ήταν η ύπαρξη Εφόρων για την 
διανοµή των σχολικών βιβλίων, των υποτροφιών, την µουσική, της καλλιτεχνικής δράσης, 
της πνευµατικής δράσης, της βιβλιοθήκης, των εορτών, των αθλητικών και των εκδροµών και 
του εντευκτηρίου, βλ. "Καταστατικόν… ", 1959, σσ.17-20.  
350 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.2/15/8/1918 και συνεδρ.19/2/7/1920.  
351 Επιστολή του προέδρου του Συλλόγου Κ.Μ.Σαλβάγου προς τον προεδρεύοντα 
αντιπρόεδρο της ΕΚΑ Μιχαήλ Καζούλη, 24/9/1932, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, εισαχθέντα έγγραφα, 
τ.67 (1932).  
352 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.14/2/1936.  
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άπορους µαθητές των σχολείων. Η συγκεκριµένη δραστηριότητα, όπως ήδη είπαµε, 
είχε µεγάλη επιτυχία και βρήκε ανταπόκριση στην παροικία.353  

Η δράση του ήταν πολυσχιδής και ενδιαφέρουσα. Λίγο µετά την ίδρυσή του 
ανέλαβε την διοργάνωση µαθηµάτων Αγγλικής και Αραβικής γλώσσας για την 
βελτίωση των γνώσεων των αποφοίτων,354 που αποτελούσαν απαραίτητο προσόν για 
έναν κάτοικο της Αλεξάνδρειας, καθώς και τρίµηνα θερινά µαθήµατα λογιστικής, 
εµπορικής αριθµητικής, δακτυλογραφίας και στενογραφίας355 . ανέλαβε, επίσης, την 
διοργάνωση αγώνων και αθλητικών εκδηλώσεων.356 Στα πλαίσια της δραστηριότητάς 
του διοργάνωσε διαλέξεις, µε διάφορα θέµατα ιστορικού, φιλολογικού, ιατρικού και 
φυσιογνωστικού περιεχοµένου, επισκέψεις σε αξιοθέατα της πόλης, θεατρικές και 
µουσικές εκδηλώσεις, εκδροµές. Σηµαντική αποδείχθηκε η λειτουργία δανειστικής 
βιβλιοθήκης και η συναναστροφή µεταξύ των παλαιών συµµαθητών στο εντευκτήριο 
του Συλλόγου και στο σαλέ (θερινό εντευκτήριο) στο Σίντι Μπίσρ της 
Αλεξάνδρειας.357  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πτυχή της δράσης του Συλλόγου που έχει σχέση µε 
την ενίσχυση άπορων αποφοίτων των σχολείων για ανώτερες σπουδές στην Αίγυπτο. 
Το 1943, επ΄ευκαιρία της 25ετηρίδος από της ιδρύσεώς του, ο Σύλλογος ανακοίνωσε 
την ίδρυση υποτροφιών για Ελληνες που επιθυµούσαν να σπουδάσουν στα 
αιγυπτιακά πανεπιστήµια. Η κίνηση αυτή θα ωφελούσε τις σχέσεις των δύο λαών και 
την επιθυµία των αιγυπτιωτών να ευηµερήσουν στην Αίγυπτο.358 Οι υποτροφίες 
αφορούσαν σπουδές στο Φαρούκειο πανεπιστήµιο Αλεξανδρείας και στο Φουάτειο 
πανεπιστήµιο Καϊρου. Συµπαραστάτες σ΄αυτήν την προσπάθεια ήταν οι Κοινότητες 
Αλεξανδρείας και Ιβραηµίας, οι οποίες, µαζί µε αρκετούς παροίκους, υποστήριζαν 
ηθικά και κυρίως οικονοµικά την προσπάθεια. Απώτερος στόχος της πρωτοβουλίας 
αυτής ήταν να αυξηθούν οι Ελληνες πτυχιούχοι αιγυτιακών πανεπιστηµίων και αυτή 
η εξέλιξη, µε την σειρά της, θα συνέβαλε στην σφυρηλάτιση φιλικών σχέσεων και 
στην δηµιουργία προϋποθέσων για την ανάπτυξη στενής συνεργασίας ανάµεσα στους 
λαούς των χωρών.  

Η βοήθεια που παρείχετο ήταν χρηµατικό ποσό, για να καλυφθούν οι δαπάνες 
εγγραφής, διδάκτρων, βιβλίων, γραφικής ύλης και εργαλείων, ενώ δινόταν και ένα 
                                                
353 Για την έκταση που έλαβε αυτό το ευεργετικό µέτρο του Συλλόγου βλ. το κεφάλαιο της 
παρούσας διατριβής "Η εσωτερική ζωή του σχολείου".  
354 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.20/2/4/1919 και επιστολή του προέδρου του Συλλόγου 
Κ.Μ.Σαλβάγου προς τον πρόεδρο της ΕΚΑ (3/10/1944), µε την οποία ζητούσε µία αίθουσα 
της Τοσιτσαίας σχολής για να χρησιµοποιηθεί ως φροτιστήριο Αραβικών, βλ. ΕΕΛΙΑ-
ΑΕΚΑ, εισαχθέντα έγγραφα, τ.85 (1944/1945).  
355 Ανακοίνωση των γραφείων της ΕΚΑ, 4/17/7/1919, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, 
τ.17 (1918/1919).  
356 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.22/4/2/1921, γίνεται δεκτή η αίτηση του Συλλόγου 
Αποφοίτων Γυµνασίου να τους χορηγηθεί το κοινοτικό στάδιο στο Σάτµπυ, για ένα 
απόγευµα, για να τελεστούν εκεί οι Παναιγύπτιοι Ελληνικοί Αγώνες. Επιστολή (8/21/2/1919) 
του γραµµατέα της ΕΚΑ προς τον γυµνασιάρχη Ιωάννη Πιζάνη, όπου τον ενηµερώνει για 
τους όρους παραχώρησης του σχολικού σταδίου στον Σύλλογο, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
αντίγραφα επιστολών, τ.23 (1919/1921). Επίσης, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.14/2/1936, 
καταρτίστηκε επιτροπή από φιλάθλους αποφοίτους για την διοργάνωση αθλητικών εορτών, 
την εξεύρευση πόρων κ.λπ. 
357 Σύλλογος Ελλήνων Αποφοίτων Αλεξανδρείας, Λογοδοσία χρήσεως 1945-1946,σσ.9-18, 
ό.π., Λογοδοσία χρήσεως 1947-1948, σσ.5-31 και ό.π., Λογοδοσία 1958-1959, σσ.11-26.  
358 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.11/10/1943 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ.497, 1943, 
"25ετηρίς Συλλόγου Αποφοίτων και ίδρυσις υπ΄αυτού υποτροφιών δι΄Αιγυπτιώτικα 
Πανεπιστήµια".  
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επιπλέον ποσό για την κάλυψη και άλλων καθηµερινών βιοτικών αναγκών. Τα τρία 
πρώτα έτη τα αποτελέσµατα ήταν πενιχρά.359 Η δύσκολη οικονοµικά κατάσταση 
συνεχίστηκε και τα επόµενα έτη, αλλά η όλη προσπάθεια είχε αποκτήσει στέρεες 
βάσεις και οι υποτροφίες αποτελούσαν θεσµό. Ο Σύλλογος δεν έπαυε να υπενθυµίζει 
στην παροικία την αξία αυτής της προσπάθειας για το µέλλον των Αιγυπτιωτών στην 
Αίγυπτο.360 Λόγω της οικονοµικής δυσπραγίας ο Σύλλογος υποχρεώθηκε να καλύψει 
τις βασικότερες των αναγκών των φοιτητών (δίδακτρα, βιβλία, γραφική ύλη), µη 
δυνάµενος να συνδράµει στα καθηµερινά τους έξοδα.  

Με την πάροδο του χρόνου ο θεσµός απέκτησε ιδιαίτερη αίγλη,361 ειδικά κατά 
την δεκαετία του ́50 και βοήθησε πολλούς απόφοιτους, που αργότερα διακρίθηκαν 
ως επαγγελµατίες στην Αλεξάνδρεια και βοήθησαν µε την σειρά τους τον Σύλλογο. 
Σ΄αυτούς η ιδρυθείσα "Εφορεία Υποτροφιών" είχε αποθέσει πολλές από τις ελπίδες 
της για οικονοµική ενίσχυση του ταµείου των υποτροφιών, δεδοµένου ότι ο Σύλλογος 
δεν είχε σταθερούς οικονοµικούς πόρους υπέρ των σκοπών του, την στιγµή που οι 
οικονοµικές ανάγκες πολλών αποφοίτων ήταν µεγάλες. Παρόλα τα προβλήµατα η 
παροχή οικονοµικής ενίσχυσης συνεχίστηκε.362  

Παρόµοιος σύλλογος -Σύλλογος των Αποφοίτων Ανωτέρου Αβερωφείου 
Παρθεναγωγείου363- ιδρύθηκε και για τις απόφοιτες του ανώτερου παρθεναγωγείου, 
µε πρόταση της Πετρώνδα. Τα µέλη του Συλλόγου ίδρυσαν το Στάµπειο Βραβείο 
στην µνήµη της Υπατίας Στάµπα, πρώην ∆ιευθύντριας του Γυµνασίου Θηλέων, που 
το λάµβανε η αριστούχος της ∆΄ Γυµνασίου θηλέων.  

Η ΕΚΑ διέθετε το "Ταµείο Υποτροφιών της Ελληνικής Κοινότητος 
Αλεξανδρείας" (Τ.Υ.Ε.Κ.Α.), που, µεταξύ άλλων, είχε σκοπό την ενίσχυση των 
αποφοίτων του Αβερωφείου στην συµπλήρωση των σπουδών τους στις ξένες 
γλώσσες, στις ανώτερες σπουδές σε Πανεπιστήµια και Πολυτεχνεία της Αιγύπτου ή 
του εξωτερικού.364 

Η βοήθεια ήταν οικονοµικής φύσεως και συνίστατο στην καταβολή των 
διδάκτρων, των δικαιωµάτων εγγραφής και εξετάσεων, της αξίας των βιβλίων και 
των απαραίτητων οργάνων για την µελέτη του φοιτητή, καθώς και των εξόδων 
µετακίνησης από και προς την Αλεξάνδρεια. Πρώτιστο µέληµα η βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας του υπότροφου. Το "Ταµείο Υποτροφιών" διευθυνόταν οκταµελή 
                                                
359 Σύλλογος Ελλήνων Αποφοίτων Αλεξανδρείας, Λογοδοσία χρήσεως 1945-1946, σ.8. 
Εκείνο το έτος ενισχύθηκαν εικοσιπέντε φοιτητές.  
360 Σύλλογος Ελλήνων Αποφοίτων Αλεξανδρείας, Λογοδοσία χρήσεως 1947-1948, σ.10. Το 
1948 ενισχύθηκαν 18 φοιτητές, αλλά οι υποτροφίες είχαν αναβαθµιστεί ποιοτικά.  
361 Σύλλογος Ελλήνων Αποφοίτων Αλεξανδρείας, Λογοδοσία 1958-1959, σ.10.  
362 Ο.π., σσ.10-11.  
363 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.4/7/1938. Επίσης, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα 
επιστολών, τ.79 (γραµµατέως 1937/1938), όπου υπάρχει πρόσκληση (9/3/1938) της 
διευθύντριας των Αβερωφείων παρθεναγωγείων Μ.Ε. Αλκµήνης Πετρώνδα προς τις 
απόφοιτες του ανώτερου παρθεναγωγείου προς σύσκεψη, στις 20/3/1938, µε σκοπό την 
ίδρυση του ως άνω Συλλόγου. Στην σύσκεψη µπορούσαν να λάβουν µέρος όσες έλαβαν 
απολυτήριο του παρθεναγωγείου, είτε συνέχισαν ανώτερες σπουδές σε γυµνάσια, 
διδασκαλεία και πανεπιστήµια, είτε όχι.  
364 ΑΕΚΑ, Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Ταµείον Υποτροφιών της Ελληνικής 
Κοινότητος Αλεξανδρείας – Γενικός κανονισµός. Ο Κανονισµός αποτελούνταν από 
δεκατέσσερα άρθρα. Ας σηµειωθεί ότι και προ της ιδρύσεως του Ταµείου η ΕΚΑ βοηθούσε 
όσους απόφοιτους χρειάζονταν βοήθεια για σπουδές στην Ελλάδα, βλ. ενδεικτικά, ΕΕΛΙΑ-
ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.19/2/10/1912, όπου πληροφορούµαστε για την ενίσχυση τελειοφοίτου 
του Αβερωφείου γυµνασίου µε 200 γρ.δ., για να πληρώσει τα τέλη απολυτηρίου και να 
εγγραφεί στο πανεπιστήµιο Αθηνών.  
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επιτροπή αποτελούµενη από τον Γενικό πρόξενο της Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια, τον 
πρόεδρο της ΕΚΑ, τον προϊστάµενο της Εφορείας των Σχολείων, τρείς από τους 
Εφόρους των Σχολείων και δύο µέλη της Ελληνικής Παροικίας.  

Οι υποτροφίες χορηγούνταν µόνο σε αποφοίτους των κοινοτικών σχολείων, 
που είχαν φοιτήσει τουλάχιστον δύο έτη στα κοινοτικά σχολεία, είχαν διακριθεί κατά 
την διάρκεια της φοίτησής τους για χρηστοήθεια, επιµέλεια και πρόοδο και 
στερούνταν των οικονοµικών µέσων για την εξακολούθηση των σπουδών τους. Εκτός 
τούτων, οι υποψήφιοι έπρεπε να γνωρίζουν πολύ καλά την γλώσσα του 
εκπαιδευτικού ιδρύµατος, στο οποίο θα συνέχιζαν τις σπουδές τους, να είναι υγιείς 
και έως 21 ετών. Η Επιτροπή είχε την δυνατότητα να προκηρύσει εξετάσεις για να 
επιλέξει τους καταλληλότερους για την Υποτροφία. Οι υποψήφιοι εξετάζονταν στο 
µάθηµα της επιστήµης που ήθελαν να ακολουθήσουν, σ΄ένα δευτερεύον και στην 
γλώσσα της χώρας που θα εκπαιδεύονταν. Οι φοιτητές που κέρδιζαν την κοινοτική 
υποτροφία ώφειλαν να συµµορφώνονται µε τους κανονισµούς της σχολής τους, να 
είναι τακτικοί και επιµελείς φοιτητές, να µην αναµιγνύονται σε θέµατα ξένα προς τις 
σπουδές τους και να ενηµερώνουν την Κοινότητα για την εξέλιξη των σπουδών τους. 
Σε περίπτωση παραβίασης των όρων διακόπτετο η υποτροφία. Μετά την επιτυχή 
ολοκλήρωση των σπουδών τους οι υπότροφοι ήταν υποχρεωµένοι να παράσχουν 
κάθε δυνατή υπηρεσία προς την ευεργέτρια κοινότητα. Υποτροφίες, επίσης, για 
µετεκπαίδευση λάµβαναν οι διδάσκοντες των κοινοτικών σχολείων και το ιατρικό 
προσωπικό του κοινοτικού νοσοκοµείου.365  

Κατόπιν ενεργειών της ειδικής επιτροπής των υποτροφιών αρκετοί απόφοιτοι 
παρακολουθούσαν µαθήµατα τελειοποίησης της Αγγλικής γλώσσας. Η ΕΚΑ έκανε 
έκκληση σε όσους είχαν την οικονοµική δυνατότητα να βοηθήσουν την ενίσχυση του 
ταµείου των Υποτροφιών, µε ετήσιες προσφορές, όπως πρώτοι έκαναν οι αδελφοί 
Ζερµπίνη.366 Η πλειοψηφία των αποφοίτων που κέρδιζαν την υποτροφία ήταν 
άρρενες, γι΄αυτό η Εφορεία των Σχολείων, σε έκθεσή της για τις υποτροφίες των 
αποφοίτων, αποφάσισε η αναλογία µεταξύ αρρένων και θηλέων µεταβληθεί από 10 
προς 1, σε 7 προς 3.367  

Σηµαντική ενίσχυση λάµβαναν οι απόφοιτοι που επιθυµούσαν να τύχουν 
ανώτερων σπουδών από την "Υποτροφία Νικολάου Σαλβάγου". Η υποτροφία 
δηµιουργήθηκε µε την δωρεά χιλίων λιρών Αγγλίας εν ζωή και την µεταθανάτιο 
δωρεά είκοσι χιλιάδων λιρών Αγγλίας από τον Νικόλαο Σαλβάγο, κάτοικο Γαλλίας 
και στενό συγγενή γνωστών και επιφανών µελών της παροικίας. Το ποσό αυτό 
κατιθεµένο σε τράπεζα θα απέφερε στην κοινότητα περί τις χίλιες λίρες ετησίως. 
Μ΄αυτές θα γινόταν πράξη η επιθυµία του δωρητή για την οικονοµική ενίσχυση 
Ελλήνων ορθοδόξων, αποφοίτων των κοινοτικών σχολείων της Αλεξάνδρειας, για 
ανώτερες σπουδές στην Ευρώπη, στην Αµερική, ή οπουδήποτε αλλού κρινόταν 
σκόπιµο. Κατόπιν τούτου ο Νικόλαος Σαλβάγος ανακηρύχθηκε µεγάλος ευεργέτης 
της ΕΚΑ.368  

Την υποτροφία διεύθυνε πενταµελής επιτροπή, βάσει ειδικού κανονισµού.369 
Η επιτροπή αποτελούνταν από τον εκάστοτε γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στην 
Αλεξάνδρεια, από τον πρόεδρο της ΕΚΑ, από τον προϊστάµενο της Εφορείας των 
Σχολείων της Κοινότητας, τον Γενικό ∆ιευθυντή των Σχολείων της ΕΚΑ και το 
                                                
365 Ο.π., σσ.1-4.  
366 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.12/11/1936.  
367 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.19/6/1953.  
368 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.28/11/7/1919.  
369 Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Ειδικός Κανονισµός Υποτροφίας Νικολάου 
Σαλβάγου, σσ.8. Ο κανονισµός αποτελούνταν από 10 άρθρα.  
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πλησιέστερο µέλος της οικογένειας του διαθέτη, που διέµενε, όµως, µόνιµα στην 
Αίγυπτο. Η επιτροπή όριζε τον αριθµό των υποτρόφων κάθε έτους και δεχόταν τις 
αιτήσεις των ενδιαφεροµένων, που έπρεπε να είναι απόφοιτοι κοινοτικού σχολείου 
Μ.Ε. (Αβερωφείου γυµνασίου, Αβερωφείου παρθεναγωγείου και Σαλβαγείου 
εµπορικής σχολής). Κατάλληλοι ήταν οι άποροι απόφοιτοι, Ελληνες το γένος και 
Χριστιανοί ορθόδοξοι στο θρήσκευµα, που είχαν επιδείξει "χρηστοήθη διαγωγή" 
κατά την φοίτησή τους στα κοινοτικά σχολεία. Κατ΄εξαίρεση µπορούσαν να τύχουν 
υποτροφίας εκπαιδευτικοί ή ιατροί των κοινοτικών ιδρυµάτων. Η ανακοίνωση των 
δικαιούχων γινόταν κατά την τελετή απονοµής των απολυτηρίων.  

Οι υπότροφοι υπέγραφαν συµβόλαιο µε την επιτροπή της υποτροφίας για την 
τήρηση των όρων της. όφειλαν να έχουν διαγωγή χρηστοήθη κατά το διάστηµα των 
σπουδών τους, να είναι επιµελείς φοιτητές, παρακολουθώντας τακτικά τα µαθήµατα 
και τα τυχόν εργαστήρια, να επιτυγχάνουν στις εξετάσεις των εξαµήνων και να 
περατώνουν τις σπουδές τους µε επιτυχία και εντός εύλογου χρόνου. Κάθε έτος 
έπρεπε να υποβάλλουν στην Κοινότητα έκθεση πεπραγµένων του σχολικού έτους και 
να υποβάλλουν στην Κοινότητα αντίγραφο των εργασιών τους και της τυχόν 
εναισίµου διατριβής. Μετά το πέρας των σπουδών ώφειλαν, εάν επέστρεφαν στην 
Αλεξάνδρεια, να υπηρετήσουν στα κοινοτικά ιδρύµατα της ΕΚΑ.370  

Οι µαθητές ενηµερώνονταν για την υποτροφία µε έντυπα, που διανέµονταν µε 
ευθύνη της επιτροπής.371 Με την πάροδο του χρόνου η υποτροφία προσέφερε πολλές 
ευκαιρίες σε απόφοιτους του γυµνασίου, ως επί το πλείστον, για σπουδές σε ανώτερο 
και ανώτατο επίπεδο.372 Σε έναν πρώτο απολογισµό, στις αρχές του 1929, 
διαπιστώθηκε ότι από τον Σεπτέµβριο του 1920 είχαν ευεργετηθεί πενηνταένας 
απόφοιτοι και απόφοιτες. Η πλειοψηφία των υποτρόφων σπούδασε σε τµήµατα του 
Πολυτεχνείου, στην ιατρική, κάποιοι σε καθηγητικές σχολές των πανεπιστηµίων, 
στην θεωρητική και θετική κατεύθυνση, αρκετοί εµπορικά, ενώ και αρκετοί 
καθηγητές του Αβερωφείου έτυχαν µετεκπαίδευσης στο εξωτερικό.373  

Άλλη µία υποτροφία που οφειλόταν στην ιδιωτική πρωτοβουλία ήταν αυτή 
που συστήθηκε εις µνήµην Μιχαήλ Κ.Σαλβάγου (ο µακροβιώτερος πρόεδρος της 
ΕΚΑ), από δωρεά είκοσι χιλιάδων λιρών Αιγύπτου προερχόµενη από τους συγγενείς 
του.374 Οι όροι που έθετε (για τα µέλη της Επιτροπής, τους δικαιούχους, την επιλογή 
των δικαιούχων και τις υποχρεώσεις τους) ήταν παρόµοιοι µ΄αυτούς της υποτροφίας 
Νικολάου Σαλβάγου. υπήρχε, όµως, κάποια διαφοροποίηση στα τελευταία άρθρα, 
όπου προβλεπόταν, ότι σε περίπτωση διάλυσης της ΕΚΑ ή µείωσης των µελών της 
παροικίας, δηλαδή σε περίπτωση που η υποτροφία δεν µπορούσε να εκπληρωθεί στην 
Αλεξάνδρεια, τότε µεταβιβαζόταν στο Ελληνοαµερικανικό Κολλέγιο στην Αθήνα µε 
τους ίδιους όρους όπως και στην Αλεξάνδρεια. Σ΄αυτή την περίπτωση άλλαζαν µόνο 
τα µέλη της Επιτροπής.375 Η διαφοροποίηση αυτή είναι σηµαντική, διότι για πρώτη 
φορά γίνεται λόγος για το ενδεχόµενο διαρροής ή διάλυσης της Κοινότητας ή της 
                                                
370 Ο.π., σσ.3-7.  
371 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.31/13/11/1919.  
372 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.26/8/9/1921, όπου από τις έξι υποτροφίες για το 1921, οι 
τέσσερις αφορούσαν σπουδές στο Πολυτεχνείο, η µία σε σχολή του εµπορικού ναυτικού και 
µια στην παιδαγωγική Ακαδηµία και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.28/11/12/1922, όπου οι 
τρεις από τις τέσσερις υποτροφίες αφορούσαν σπουδές στο Πολυτεχνείο και µια στα 
παιδαγωγικά.  
373 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.5/2/1929.  
374 Ειδικός Κανονισµός δωρεάς προς σύστασιν υποτροφίας εις µνήµην Μιχαήλ Κ. Σαλβάγου, 
Μάϊος 1949, σσ.7. Ο Κανονισµός αποτελούνταν από δεκαπέντε άρθρα.  
375 Ο.π., άρθρο 13, σ.6.  
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παροικίας και µάλιστα στα τέλη του ́ 40, όταν τα προβλήµατα είχαν αρχίσει να 
γίνονται έντονα, αλλά δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν οι ραγδαίες εξελίξεις κατά τα 
επόµενα έτη.  

Οι απόφοιτοι του Αβερωφείου είχαν δικαίωµα να λάβουν υποτροφίες και από 
το ελληνικό Ιδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Οι ενδιαφερόµενοι 
ενηµερώνονταν από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας για τους όρους του 
διαγωνισµού στον οποίο όφειλαν να συµµετάσχουν για να κερδίσουν την 
υποτροφία.376  

Υποτροφίες κέρδιζαν οι απόφοιτοι και από ξένα σχολεία της Αλεξάνδρειας. 
Ετσι, οι απόφοιτοι του γυµνασίου µπορούσαν να είναι υπότροφοι του Γαλλικού 
Λυκείου (3 θέσεις) και προτείνονταν από την Επιτροπή,377 όπως και στο American 
M ission School (τέσσερεις υπότροφοι).378 Για τις απόφοιτες των Αβερωφείων 
σχολών Μ.Ε. υπήρξε η υπόσχεση της διευθύντριας γαλλικής ιδιωτικής σχολής, ότι 
όσες αποφοιτές της Μ.Ε. το επιθυµούν µπορούν να συνεχίσουν εµπορικές σπουδές 
στην σχολή της, µε διάφορες ευκολίες.379 Οι συνθήκες, βέβαια, δεν ήταν πάντοτε οι 
καλύτερες,380 η ΕΚΑ, ωστόσο, φρόντιζε να αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες που 
παρουσιάζονταν.  
 Αξίζει, εν κατακλείδει, να σηµειωθεί ότι η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Κάϊρο 
ζήτησε από την Εφορεία των Σχολείων να αναλάβει την παρακολούθηση των 
Αιγυπτιωτών που σπούδαζαν στην Αθήνα, µέσω κάποιου οργανισµού που η ΕΚΑ 
έπρεπε να ιδρύσει. Παρόλο που η Κοινότητα αναγνώρισε το ορθό της πρότασης και 
την ανάγκη για την παρακολούθηση της πορείας των φοιτητών και σπουδαστών, δεν 
επιθυµούσε να θέσει σε εφαρµογή ένα τέτοιο σχέδιο πριν µελετηθεί από απόψεως 
πρακτικότητας και αποτελεσµατικότητας, σε συνδυασµό και µε την αναπόφευκτη 
δαπάνη για το απαραίτητο προσωπικό.381 Οι αιγυπτιώτες σπουδαστές των Αθηνών 
απέκτησαν σωµατείο, ανεξάρτητο από την ΕΚΑ, το οποίο, όµως, δεν έτυχε της 
οικονοµικής υποστήριξης της Κοινότητας, για άγνωστους λόγους.382  

Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί ότι η ΕΚΑ αποφάσισε να τιµήσει τους πεσόντες 
µαθητές του Αβερωφείου Γυµνασίου και των υπόλοιπων κοινοτικών σχολείων. Ετσι, 
αποφασίστηκε η συγκρότηση καταλόγου πεσόντων µαθητών των Σχολείων ΕΚΑ. Η 
πρώτη σχετική απόφαση αφορούσε τους πεσόντες Αλεξανδρινούς του Α΄ παγκόσµιου 
πολέµου. Την επιγραφή συνέταξαν ο νοµικός Νικόλαος Καµπάς και ο γυµνασιάρχης 
Παλαιολόγος Γεωργίου.383 Η εθνική περιπέτεια, όµως, του 1922 αύξησε τον αριθµό 

                                                
376 Ανακοίνωση του πρόεδρου της ΕΚΑ Αν.Θεοδωράκη προς τους διευθυντές της Μ.Ε., βλ. 
ΑΕΚΑ, Λυτά έγγραφα, 1290/838, 29/5/1959.  
377 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.24/8/11/1919. Η πρώτη αναφορά στο γαλλικό λύκειο 
γίνεται το 1910, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.17/30/5/1910, αλλά αφορούσε µαθητές και 
απόφοιτους του Γυµνασίου, που λάµβαναν υποτροφία του Γαλλικού Λυκείου, κατόπιν 
εξετάσεων.  
378 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.23/8/1938.  
379 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.20/6/1947, όπου αναφέρεται στην επιστολή της ιδιοκτήτριας 
και διευθύντριας Ζιράρ.  
380 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.5/9/1941, οπότε ανακοινώθηκε η άρνηση των Βρετανών να 
δεχθούν στα αγγλικά σχολεία της πόλης, µε µειωµένα δίδακτρα, απόφοιτους των Σχολείων 
για να καταρτιστούν στα Αγγλικά.  
381 Επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ προς τον πρέσβη Βασίλειο ∆ενδραµή, 26/12/1934, 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.63 (προέδρου 1934/1935). Επίσης, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
Φ∆Υ, Κ 207, 1934, "Πρόταση ιδρύσεως εν Αθήναις Σχολικής Αποστολής".   
382 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.16/4/1929.  
383 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.13/26/9/1918.  
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των πεσόντων, έτσι,  αποφασίστηκε η τοποθέτηση µαρµάρινων πλακών µε τα 
ονόµατα των πεσόντων στους πολέµους της δεκαετίας 1912-1922.384 Η µία θα είχε τα 
ονόµατα των πεσόντων στους Βαλκανικούς πολέµους και µία των πεσόντων στους 
πολέµους του 1916-1922.385 Η αποκάλυψή τους θα πραγµατοποιούνταν στις 25 
Μαρτίου 1930 στην πρόσοψη του Ευαγγελισµού, όπου τοποθετήθηκαν.386 Τελικά η 
απκάλυψη έγινε στις 6 Απριλίου, µε πρωτοβουλία της Επιτροπής του εορτασµού της 
Εκατονταετηρίδος από της Εθνικής Αποκαταστάσεως της Ελλάδος.387  

Μετά την Β΄ παγκόσµιο πόλεµο συγκροτήθηκε νέος κατάλογος, στον οποίο 
συµπεριλήφθηκαν οι πεσόντες στους Βαλκανικούς πολέµους του 1912/1913, στον 
πόλεµο 1915/1922 και στον Β΄ παγκόσµιο πόλεµο, του εµφυλίου 
συµπεριλαµβανοµένου. Θα περιέχονταν όλοι οι µαθητές, ακόµα και αυτοί που είχαν 
φοιτήσει µόνο για ένα έτος ή είχαν κοπεί στις εξετάσεις.388 Συνολικά βρέθηκαν 81 
πεσόντες µαθητές κατά τους εθνικούς αγώνες και τις περιπέτειες το πρώτο ήµισυ του 
20ου αιώνα. Συγκεκριµένα, 12 σκοτώθηκαν στους βαλκανικούς πολέµους, 16 στον 
Α΄ παγκόσµιο πόλεµο και στην άτυχη µικρασιατική εκστρατεία και 54 στον Β΄ 
παγκόσµιο πόλεµο. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
384 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.16/12/1927.  
385 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.29/3/1928.  
386 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.21/11/1929.  
387 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.2/4/1930 και συνεδρ.29/4/1930.  
388 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.24/4/1947 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 206, "Παλαιά 
στοιχεία µητρώου διδάσκοντος προσωπικού", όπου, µεταξύ άλλων, υπάρχει και ο κατάλογος 
των πεσόντων µαθητών στους εθνικούς αγώνες της Ελλάδας.  
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ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ – ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ 

 
 
 Στην Αλεξάνδρεια έχει την έδρα του το πρεσβυγενές Πατριαρχείο 
Αλεξανδρείας. Η ιστορία της εκκλησίας της Αλεξανδρείας ξεκινάει το 62 µ.Χ. µε το 
µαρτύριο του ιδρυτού της πρώτης εκκλησίας στην πόλη, του Αποστόλου και 
Ευαγγελιστού Μάρκου. Έκτοτε, η εκκλησία της Αλεξανδρείας διαδραµατίζει 
καθοριστικό ρόλο στην ιστορία της πόλης, αλλά και ολοκλήρου της Εκκλησίας.389  

Κατά την µακραίωνη ιστορία της οι περιπέτειες ήταν πολλές και οι δοκιµασίες 
µεγάλες. Ως µεγαλύτερες θεωρούνται το σχίσµα των Μονοφυσιτών και βέβαια η 
αραβική κατάκτηση, που άλλαξε οριστικά την µορφή της Αιγύπτου. Στα δύσκολα 
χρόνια της µουσουλµανικής επικράτησης (αραβικής, 642-1517 και οθωµανικής, 
1517-1922) το Πατριαρχείο διεδραµάτισε και εθναρχικό ρόλο, µεριµνώντας για την 
διατήρηση της ρωµιοσύνης (εθνική συνείδηση και ορθόδοξη πίστη) των λίγων 
εναποµεινάντων οµογενών στην Αλεξάνδρεια και στο Κάϊρο.390 Στα λίγα µέσα που 
προσπαθούσε να έχει στην διάθεσή του ήταν τα σχολεία. Ως την ίδρυση της 
Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας (1843), της µητέρας-κοινότητας του 
Αιγυπτιώτη Ελληνισµού, κατά την νεώτερη φάση της ιστορίας του, και της 
λειτουργίας της πρώτης κοινοτικής σχολής στην Αλεξάνδρεια, της Τοσιτσαίας το 
1847, η ελληνική παιδεία βρισκόταν στην αποκλειστική δικαιοδοσία και ευθύνη του 
Πατριαρχείου.391  

Με την ίδρυση της ΕΚΑ, όµως, και άλλων κοινοτήτων στην Αίγυπτο η 
εκπαίδευση των ελληνοπαίδων αποτέλεσε, ως επί το πλείστον, κοινοτική υπόθεση.392 
Σ΄αυτή την κατηγορία ανήκε και το Αβερώφειο γυµνάσιο. ήταν κοινοτικό και το 
Πατριαρχείο, που δεν συντηρούσε πλέον σχολεία, δεν είχε κάποια διοικητική 
αρµοδιότητα επ΄αυτού, παρά µόνο την πνευµατική, αφού οι διδάσκοντες και οι 
µαθητές αποτελούσαν µέρος του ποιµνίου του. Πολλές φορές προκλήθηκαν εντάσεις 
στις σχέσεις ΕΚΑ-Πατριαρχείου Αλεξανδρείας για διάφορους λόγους, κυρίως 

                                                
389 Για την ιστορία της εκκλησίας της Αλεξανδρείας, βλ. Χρυσοστόµου Παπαδοπούλου, 
Ιστορία της Εκκλησίας της Αλεξανδρείας (62-1934), Αλεξάνδρεια 1935, Γεράσιµου 
Μαζαράκη, Συµβολή εις την Ιστορίαν της εν Αιγύπτω Ορθοδόξου Εκκλησίας, Αλεξάνδρεια 
1932, Ευγενίου Μιχαηλίδου, Η Εκκλησία Αλεξανδρείας κατά τα γεγονότα του Αραβή Πασά 
(1881-1882), Αλεξάνδρεια 1947, Γεωργίου Κλεάνθους Σκαλιέρη, Το Πατριαρχείον 
Αλεξανδρείας, το κλίµα και η δικαιοδοσία αυτού, εν Αθήναις 1927, Βλασίου Φειδά, Σύντοµος 
ιστορία της Εκκλησίας της Αλεξανδρείας, Αθηναι 1967, Μεθοδίου Γ.Φούγια, Μητροπολίτου 
Πισιδίας, Σύγχρονη ιστορία της Εκκλησίας Αλεξανδρείας (1934-1986), Αθήναι 1993.  
390 Χρυσοστόµου Παπαδοπούλου, Ιστορία της Εκκλησίας… , ό.π., Βλασίου Φειδά, Σύντοµος 
ιστορία… , ό.π., σσ.30-56 και Θεοδώρου ∆. Μοσχονά, Μέριµνα του ελληνορθοδόξου 
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας επί Τουρκοκρατίας-συντεχνίαι, αδελφάτα, εσνάφια, Αλεξάνδρεια 
1949, σσ.3-25.  
391 Τρύφωνος Ε.Ευαγγελίδου, Η παιδεία επί Τουρκοκρατία-(ελληνικά σχολεία από της 
Αλώσεως µέχρι Καποδιστρίου), τ.2, εν Αθήναις 1936, σσ.317-326, Νικολάου Κ. Τσολεκίδη, 
Η δηµοσία εκπαίδευσις εν Αιγύπτω, Αλεξάνδρεια 1915, σσ.39-41, Γεωργίου 
Τριανταφυλλάκη, «Από την µέριµνα των Πατριαρχών Αλεξανδρείας για την παιδεία», ΕΦ, 
τ.ΞΖ΄ (1985-1989), σσ.241-249.  
392 Ευθυµίου Σουλογιάννη, Η θέση των Ελλήνων στην Αίγυπτο, Αθήνα 1999, σσ.81-82 κ.εξ. 
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οικονοµικής φύσεως ή ακόµη και «πρωτοκαθεδρίας».393 Ορισµένες φορές τα διάφορα 
προβλήµατα στις σχέσεις των δύο θεσµών προβάλλονταν επάνω σε καίριους τοµείς, 
για την πορεία της παροικίας και της κοινοτικής δράσης, όπως ήταν τα σχολεία και 
ειδικά στο Αβερώφειο. Η αφορµή λαµβανόταν από την θέση του µαθήµατος των 
Θρησκευτικών ή του εκκλησιασµού των µαθητών.  

Το µάθηµα των θρησκευτικών εισήχθη στην ελληνική εκπαίδευση και 
εντάχθηκε στα προγράµµατα σπουδών του γυµνασίου ευθύς µετά την δηµιουργία του 
ελληνικού κράτους.394 Όµως, λόγω της µεγάλης επιρροής που άσκησε ο ∆ιαφωτισµός 
στο χώρο της Παιδείας διαταράχθηκε η θεανθρώπινη βάση της ορθόδοξης παιδείας. 
Εκτός αυτού την ίδια περίοδο άρχισαν οι ενέργειες για τον χωρισµό των ελλάδικών 
επαρχιών από το Οικουµενικό Πατριαρχείο, µε την απόκτηση αυτοκεφάλου.395 Ενας 
από τους στόχους της βαυαρικής πολιτικής ήταν και η υποταγή της εκκλησίας στην 
κρατική εξουσία, η µετατροπή της από εθναρχικό σώµα σε κρατικό θεσµό, στήριγµα 
των σκοπών του κράτους.396 Στα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν συγκαταλέγεται και ο 
παραµερισµός της Εκκλησίας από την δηµόσια ζωή, µε αποτέλεσµα η παιδεία να 
ξεφύγει από τον έλεγχό της. Όλα αυτά συντέλεσαν ώστε το µάθηµα των 
Θρησκευτικών να κατέχει δευτερεύουσα θέση στο αναλυτικό πρόγραµµα.397  

Το µάθηµα των Θρησκευτικών κατείχε την δεύτερη θέση στο πρόγραµµα των 
γυµνασίων, µετά τα αρχαία ελληνικά και αργότερα έλαβε την πρώτη θέση. Αιτία η 
αντιγραφή των βαυαρικών προγραµµάτων, που ήταν το πρότυπο για τα ελληνικά 
προγράµµατα, όπου εδραιώθηκε το ανθρωπιστικό γυµνάσιο.398 Ακόµη, οι ώρες του 
µαθήµατος συρρικνώθηκαν σηµαντικά, γεγονός που εµπόδισε την προοσφορά του 
στους µαθητές. Σ΄αυτό το σηµείο το ελληνικό πρόγραµµα διέφερε του γερµανικού.399  

Σκοπός του µαθήµατος ήταν η ενίσχυση της πίστης των πατέρων, µέσω των 
θρησκευτικών γνώσεων, ο ενστερνισµός των σωτηριωδών διδαγµάτων του 
Ευαγγελίου και η χριστιανική διαρρύθµιση της θέλησης και των πράξεων. Όµως, 
υπήρξε υπερτονισµός της πρακτικής ηθικής, που ταίριαζε µε τον ανθρωπιστικό 
προσανατολισµό της ελληνικής παιδείας. Αυτή ήταν η αιτία που το µάθηµα 
παρεξέκλινε από την ελληνορθόδοξη παράδοση.400 ∆υστυχώς, το µάθηµα διδάχθηκε 
όχι από ειδικούς καθηγητές -µόλις το 1914 υπήρξε η πρώτη οργανική θέση για 
καθηγητή Θεολόγο- αλλά από καθηγητές, κυρίως φιλολόγους που είχαν την 

                                                
393 Του ιδίου, «Ο Ελληνισµός στην Αίγυπτο: Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και ελληνικές 
κοινότητες-αντιθέσεις και σύµπραξη», Πάνταινος, έτος 80ο, Ιούλιος-Σεπτέµβριος 1988, 
αριθµ.7-9, σσ.23-25.  
394 Ιωάννη Β. Κογκούλη, Το µάθηµα των θρησκευτικών στη Μέση εκπαίδευση (1833-1932), 
Θεσσαλονίκη 1985, σ.35. Ακόµη, ∆αυίδ Αντωνίου, «∆ιάταγµα της αντιβασιλείας περί 
διδασκαλίας της κατηχήσεως εις τα σχολεία», Ναύπλιο 5/17/7/1834, Τα προγράµµατα της 
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Γραµµατεία Νέας Γενιάς, Αθήνα 1987, σ.81.  
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εκδ. ∆όµος, Αθήνα 1987 και του ιδίου, Εκκλησία και Πολιτεία στην Ορθόδοξη Παράδοση, 
Αρµός 2000, σσ. 38-41.  
396 Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου ∆. Μεταλληνού, «Το πολιτικό πρόβληµα στο όριο της 
λαϊκής ευσέβειας και της δυτικής αλλοτρίωσης», Σύγχυση-πρόκληση-αφύπνιση, Αρµός 1991, 
σ.83, του ιδίου, Ορθοδοξία και Ελληνικότητα-Προσεγγίσεις στην νεοελληνική ταυτότητα, εκδ. 
Παρουσία, Αθήνα 1998, σσ.86-90. 
397 Ιωάννη Β. Κογκούλη, Το µάθηµα… , ό.π. σσ.24-44.  
398 Ο.π. σσ. 44-49.  
399 Ο.π., σσ.50-68.  
400 Ο.π., σσ.86-87.  
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δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στο µάθηµα.401 Η κατάσταση για τους Θεολόγους 
άλλαξε από το 1929, µε τον νόµο 4373/1929 και την µεταρρύθµιση που εισήγαγε.402 
Πάντως, ούτε η θέση του µαθήµατος µεταβλήθηκε, ούτε επανατοποθετήθηκε σε 
ορθόδοξη βάση.403  

Σ΄αυτό το περιβάλλον κινήθηκε το µάθηµα των Θρησκευτικών στην 
Αλεξάνδρεια,404 αφού αφορούσε σχολείο αναγνωρισµένο από το ελληνικό κράτος, 
που χρησιµοποιούσε το ελληνικό αναλυτικό πρόγραµµα.405 ∆ιαφοροποίηση υπήρξε 
ως προς τους διδάσκοντες, που µε πατριαρχική παρότρυνση ήταν πτυχιούχοι 
Θεολογίας ήδη από µέσα το 1871. ∆ιδασκαλία των θρησκευτικών και από 
φιλολόγους είχαµε στις αρχές της δεκαετίας του ́ 40, γεγονός που απασχόλησε το 
Πατριαρχείο και την ΕΚΑ.406   
 Οι διαθέσιµες πληροφορίες για τους «δασκάλους των Ιερών» στα κοινοτικά 
σχολεία της Αλεξάνδρειας κατά τον 19ο αιώνα είναι συγκεχυµένες και σποραδικές.407 
Το βέβαιο είναι ότι ο διορισµός πραγµατοποιούνταν από την Κοινοτική Επιτροπή, 
µετά από πρόταση του Πατριάρχη και αυτό είναι σηµαντικό, διότι ο συγκεκριµένος 
εκπαιδευτικός πρωτίστως έχαιρε της εµπιστοσύνης της Εκκλησίας και του Πατριάρχη 
και κατόπιν διοριζόταν στα κοινοτικά σχολεία της Αλεξάνδρειας. Το 1884 
αποφασίστηκε ο καθηγητής των Θρησκευτικών να είναι κληρικός.408  

Η ανάγκη διορισµού για πρώτη φορά  δασκάλου των Ιερών Μαθηµάτων στα 
σχολεία της ΕΚΑ διαπιστώνεται το 1871.409 Τότε αποφασίστηκε να αναζητηθεί 
κάποιος από τους ιεροκήρυκες για την θέση και γι΄αυτό τον λόγο θα ζητούνταν η 
βοήθεια του Πατριάρχη Σωφρονίου, ο οποίος, άµα τη αφίξει του στην 
Αλεξάνδρεια,410 έκανε λόγο γι΄αυτή την έλλειψη. Ο µισθός του διδασκάλου 
καθορίστηκε στα 15 πεντόφραγκα τον µήνα. ∆εν γνωρίζουµε το όνοµα του πρώτου 

                                                
401 Ο.π., σ.149.  
402 Ιωάννη Β. Κογκούλη, Το µάθηµα των θρησκευτικών στη Μέση εκπαίδευση κατά την 
πεντηκονταετία 1932-1982, Θεσσαλονίκη 1993, σ.129.  
403 Ο.π., σσ.145-147.  
404 Γεωργίου Φ. Τριανταφυλλάκη, Θρησκευτική αγωγή, Αλεξάνδρεια 1953, σσ.37-40.  
405Απόρρητο Αρχείο ΕΚΑ, «Αναλυτικόν πρόγραµµα των µαθηµάτων του γυµνασίου» και 
«Αναλυτικό πρόγραµµα των µαθηµάτων του Ανωτέρου Παρθεναγωγείου». Επίσης, «Σχέδιον 
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θρησκευτικής εκπαίδευσης εις τα εξατάξια γυµνάσια», ΕΦ, τ.Λ΄, Οκτώβριος-∆εκέµβριος 1931, 
σσ.481-504.  
406 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.26/10/1942.  
407 Σ΄αυτό συντείνει και η έλλειψη των Πρακτικών της Εφορείας Σχολέιων, που ξεκίνησαν να 
συντάσσονται το 1899.  
408 Επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ Θεόδωρου Ράλλη προς τον θεολόγο καθηγητή 
Ν.Ιωάννου, όπου του ανακοινώνεται η ως άνω απόφαση της ΕΚΑ, αριθµ.36, 18/30/6/1884, 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.2.  
409 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.Ι΄, 9/11/1871 και συνεδρ.ΙΑ΄, 17/11/1871. 
410 Ο Σωφρόνιος ∆΄ (1870-1899) προ της εκλογής του στον Πατριαρχικό Θρόνο της 
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καθηγητή των Ιερών. Πιθανώς να ήταν ο ιεροδιάκονος Κωνσταντίνος 
∆εληγιάννης.411  

Πάντως, το 1874 ο εν λόγω καθηγητής αναχώρησε από την Αλεξάνδρεια και 
η Κοινοτική Επιτροπή ζήτησε από τον Πατριάρχη να στείλει κάποιον άλλον στη θέση 
του. Μετά από µεγάλη καθυστέρηση ο Πατριάρχης πρότεινε στην ΕΚΑ412 να 
προσληφθή ο γνωστός για την µόρφωσή του, πρώην καθηγητής της «εν Χάλκη του 
έθνους σχολής», αρχιµανδρίτης Γρηγόριος Γώγος.413 Ο µισθός του καθορίστηκε στις 
12 λίρες Αγγλίας τον µήνα, αφού εκτός από δάσκαλος των Ιερών, θα ήταν κήρυκας 
στους ναούς της Αλεξανδρείας και µία ή δύο φορές τον µήνα θα δίδασκε «Κυριακό 
µάθηµα». Οντως, η Επιτροπή «ενέκρινεν και επεφήµησεν εις τα γεγονότα». 
∆υστυχώς, δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς ο Γρηγόριος Γώγος αναχώρησε από την 
Αλεξάνδρεια. Αυτό πρέπει να έγινε το αργότερο το 1878, διότι το 1878 διορίστηκε 
ιερέας ως ειδικός διδάσκαλος των ιερών µαθηµάτων στο Γυµνάσιο, Σχολαρχείο και 
στο Παρθεναγωγείο,414 οπότε ο Γώγος µάλλον είχε αναχωρήσει.  

Πάντως, δεν γινόταν πάντοτε δεκτή η εισήγηση του Πατριάρχη για το 
κατάλληλο προς διορισµό πρόσωπο. Το 1883 ο Πατριάρχης Σωφρόνιος πρότεινε για 
την θέση τον τελειόφοιτο της Θεολογικής της Χάλκης και της αντίστοιχης σχολής 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών Νικόλαο Λήµνιο, που εκείνο το διάστηµα διέµενε στην 
Αλεξάνδρεια.415 Κατά  πάσα πιθανότητα δεν διορίστηκε, αφού το 1884 ο αποχωρών 
καθηγητής Νικόλαος ∆ιοµήδης ανέλαβε να βρεί αντικαταστάτη του. Ο Πατριάρχης 
µε επιστολή του ανακοίνωσε στην Επιτροπή ότι ο πρώην δάσκαλος των Ιερών 
Ιεροδιάκονος ∆ανιήλ Κωνσταντινίδης του ζητούσε, από την Καλλίπολη όπου 
ευρισκόταν, να καταλάβει την κενή θέση του καθηγητού των Ιερών. Είναι άγνωστο 
πότε ο εν λόγω κληρικός υπηρέτησε στα σχολεία της ΕΚΑ.416 Τελικά 
επαναπροσελήφθη, ίσως, επειδή είχε αφήσει καλή ανάµνηση από την πρώτη περίοδο 
της υπηρεσίας του στα σχολεία της ΕΚΑ, αλλά και λόγω της προειρηµένης απόφασης 
της ΕΚΑ ο καθηγητής των θρησκευτικών να είναι κληρικός. Ο µηνιαίος µισθός του 
καθορίστηκε στα 200 φράγκα.417 Το 1889 προσελήφθη από τον Γεώργιο Αβέρωφ ο 
αρχιδιάκονος του Πατριαρχείου Κωνσταντίνος Παγώνης για να διδάξει θρησκευτικά 
στις 3 τάξεις του Αβερωφείου γυµνασίου της Τοσιτσαίας σχολής.418 

Κατά τον 20ο αιώνα, άρχισε να διαφαίνεται ότι οι σχέσεις ΕΚΑ-Πατριαρχείου 
αναφορικά µε τα σχολεία θα περιστρέφονταν στο δίπτυχο µάθηµα θρησκευτικών και 
εκκλησιασµός. Το 1906 ο εκκλησιασµός γινόταν στον Ευαγγελισµό το πρωί του 
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416 ΠΚΕ, συνεδρ.Κ΄, 13/7/1884. Ο Κωνσταντινίδης υπήρξε απόφοιτος της Ιεράς Θεολογικής 
Σχολής της Χάλκης, του έτους 1848. Ηταν από τους 4 πρώτους αποφοίτους της σχολής, βλ. 
Βασιλείου Θ. Σταυρίδου, Η Ιερά… , ό.π., σ.250.  
417 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.ΚΗ΄, 24/8/1884. Ο µισθός του αυξήθηκε στα 300 φράγκα 
µηνιαίως, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.ΛΗ΄, 14/12/1884. Εντυπωσιάζει ότι στην 
συγκεκριµένη συνεδρία αποκαλείται Ελληνοδιδάσκαλος.  
418 Επιστολή, αρ.53, 28/11/1899, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.2. Ο Κωνσταντίνος 
Παγώνης υπήρξε απόφοιτος της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης του έτους 1887,  
Βασιλείου Θ. Σταυρίδου, Η Ιερά…  ό.π., σ.266.  
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Σαββάτου, σε ιδιαίτερη για τους µαθητές λειτουργία από ώρα 7:30 έως ώρα 8:00. Οι 
λεπτοµέρειες κανονίστηκαν ύστερα από συνεννόηση του προϊσταµένου της Εφορείας 
µε τον Πατριάρχη, σε κλίµα καλής διάθεσης.419 Η εκκλησία της Αλεξανδρείας 
µεριµνούσε για το θέµα του εκκλησιασµού και φρόντισε να διασαφηνίσει και να 
κάνει γνωστή την άποψή της.420 Πίστευε πως χρειαζόταν στενός και άρρηκτος δεσµός 
µεταξύ ναού και σχολείου ώστε να αποδοθούν στην κοινωνία σωστοί πολίτες. Τα 
παιδιά έπρεπε να οδηγούνται στην εκκλησία από τους δασκάλους και από τους γονείς 
από µικρή ηλικία, µη λησµωνόντας την ρήση «αρχή σοφίας φόβος Κυρίου», θέτοντας 
ως βάση της εκπαίδευσης την ευσέβεια και την επίγνωση του Θεού. Υπεύθυνοι για 
τον εκκλησιασµό είχαν οριστεί ο προϊστάµενος του ναού του Ευαγγελισµού 
αρχιµανδρίτης Χρυσόστοµος Παπαδόπουλος και ο καθηγητής των θρησκευτικών 
πρεσβύτερος Ιωάννης Νεαµονιτάκης. Πάντως, στα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 
20ου αιώνα η Εκκλησία ήταν ευχαριστηµένη από τον τρόπο που πραγµατοποιούνταν 
ο εκκλησιασµός των µαθητών.421  

Καθώς αύξανε ο ελληνικός πληθυσµός στην Αίγυπτο και ειδικά στην 
Αλεξάνδρεια, µεγάλωναν και τα προβλήµατα στις σχέσεις ΕΚΑ-Πατριαρχείου. To 
1911 σηµειώθηκε η πρώτη σοβαρή κρίση µεταξύ των πλευρών. Αφορούσε τους 
διορισµούς και τις παύσεις των ιερέων των κοινοτικών ναών. Οι κοινότητες πίστευαν 
ότι οι ιερείς, ως κοινοτικοί υπάλληλοι, διορίζονται και παύονται από τις ίδιες, ενώ το 
Πατριαρχείο ζητούσε, δικαιολογηµένα, το θέµα να ανήκει στην αρµοδιότητά του.  

Στο θέµα παρενέβη, µε εγκύκλιο του (27582/1911) ο υπουργός Εξωτερικών 
της Ελλάδος Ιωάννης Γρυπάρης, επειδή κρίθηκε πολύ σοβαρό για τη θέση του 
ελληνισµού στην Αίγυπτο. Το υπουργείο διαπίστωνε ότι οι σχέσεις Κοινοτήτων-
Πατριαρχείου ήταν ελάχιστα οµαλές και αυτό οφειλόταν στην πλανεµένη αντίληψη 
των κοινοτήτων, ότι η ελληνική τους υπηκοότητα τίς απαλλάσει από κάθε 
πνευµατική εξάρτηση του Πατριαρχείου. Μέχρις ότου µελετηθεί το θέµα και 
ρυθµιστούν οι σχέσεις των δύο πλευρών, το υπουργείο ζητούσε όλοι οι ελληνικοί 
ναοί των ελληνικών κοινοτήτων της Αιγύπτου να ανήκουν στην κανονική 
δικαιοδοσία του «Πατριαρχικού Θρόνου της Μεγάλης Πόλεως Αλεξανδρείας». Ο 
Πατριάρχης εδικαιούτο να ασκεί τη εποπτεία του είτε άµεσα, είτε µέσω των 
µητροπολιτών και επισκόπων του και είχε το αποκλειστικό δικαίωµα διορισµού και 
παύσεως του κλήρου. Οι κοινότητες παρενέβαιναν στον Πατριάρχη, µόνο όταν ο 
µητροπολίτης ή ο επίσκοπος δεν προέβαινε ως ώφειλε στην τιµωρία ή απόλυση των 
παρανοµούντων κληρικών.422 Η ΕΚΑ αντέδρασε στην παραπάνω εγκύκλιο, 
απαντώντας µε µυστικότητα στο υπουργείο. Η ΕΚΑ αποφάσισε να πληροφορήσει την 
κυβέρνηση της Αθήνας ότι, κατά την άποψή της, η Κοινότητα διατηρεί αναφαίρετο 
το δικαίωµα που ανέκαθεν είχε στην διαχείριση των κοινοτικών ναών και στην 
διοίκηση του προσωπικού τους. Η ως άνω απόφαση έπρεπε να κρατηθεί µυστική.423  

Τα προβλήµατα στις σχέσεις ΕΚΑ-Πατριαρχείου συνεχίστηκαν και καθόλη 
την δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα. Επρόκειτο, για τα δύσκολα χρόνια των 
βαλκανικών και του Α΄ παγκόσµιου πολέµου, για την περίοδο του εθνικού διχασµού. 
∆υστυχώς, ο διχασµός έκανε πολύ έντονη την  παρουσία του στην Αίγυπτο και ειδικά 
                                                
419 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.28/10/1/1906.  
420 Χρυσοστόµου Παπαδοπούλου, «Ναός και σχολείο», Πάνταινος, τευχ.2 (23/9/1909), 
τ.Β΄(1909-1910), σσ.22-24.  
421 «Εκπαιδευτικά-εκκλησιασµός µαθητών», Πάνταινος, τευχ.11 (26/11/1909), τ.Β΄ (1909-
1910), σ.179, ό.π., τευχ.58 (21/10/1910), τ.Β΄(1909-1910), σ.936 και ό.π., τευχ.10 
(11/3/1911), τ.Γ΄ (1910-1911), σ.159.  
422 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.3/16/11/1911.  
423 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.23/5/1/1912, και συνεδρ.26/8/1/1912.  
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στην Αλεξάνδρεια. Η πλειοψηφία της παροικίας τάχθηκε µε το µέρος του Βενιζέλου, 
ενώ οι βασιλόφρονες πέρασαν δύσκολες στιγµές.424 Αυτή την περίοδο το πρόβληµα 
στις σχέσεις των δύο πλευρών οφειλόταν στην όξυνση των πολιτικών και 
πολιτειακών παθών.  

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που υπάρχουν425 ο Πατριάρχης Φώτιος Α΄ ήταν 
βασιλόφρων και αυτό προκάλεσε τριβή στην σχέση του µε την ΕΚΑ. Όµως και η 
στάση των κοινοτικών έναντι του προσώπου του από το 1917 έως το 1922 
αποδεικνύει την διαφορετική προτίµηση του Φωτίου. Ετσι, ο Πατριάρχης δεν 
προσεκλήθη στον αγιασµό των σχολείων 1917, µάλλον για πολιτικούς λόγους. 
Σύµφωνα µε τα πρακτικά της Εφορείας των Σχολείων426 ο Παλαιολόγος Γεωργίου 
είχε τηλεφωνική συνεννόηση µε τον µητροπολίτη Τριπόλεως Θεοφάνη, που ήθελε να 
πληροφορηθεί για την ώρα τέλεσης του  αγιασµού των σχολείων. Ταυτόχρονα 
ερωτούσε για τους λόγους της µη πρόσκλησης του πατριάρχη. Ο γενικός διευθυντής 
των σχολείων απαντούσε ότι δεν προσεκάλεσε τον πατριάρχη επειδή δεν είχε λάβει 
τέτοια εντολή, όπως τα προηγούµενα έτη. Τότε ο Τριπόλεως ανακοίνωσε ότι ο 
Πατριάρχης θα πήγαινε στον αγιασµό, όπερ και εγένετο, χωρίς να προκληθούν 
αντιδράσεις. Η µη πρόσκληση του Πατριάρχη για πρώτη φορά είχε σχέση µε την 
έκρυθµη κατάσταση που επικρατούσε µεταξύ των οµογενών για τα εσωτερικά θέµατα 
της Ελλάδας.  

Η έκρυθµη κατάσταση και οι συνέπειές της στην στάση ορισµένων παροίκων 
συνεχίστηκε έως και το 1922. Το 1921 σηµειώθηκαν ταραχές από φιλοβασιλικούς 
κατά την εορτή των Τριών Ιεραρχών στις 31/13/2/1921.427 Στα τέλη του 1922 
υπήρξαν αποδοκιµασίες κάποιων οµογενών εναντίον του Πατριάρχη Αλεξανδρείας, 
κατά την εορτή του Αγίου Ελευθερίου και την ∆οξολογία για την πρώτη του έτους.428 
Επειδη κυκλοφόρησε φήµη ότι θα γίνονταν ταραχές µεταξύ φίλων και αντιπάλων του 
Πατριάρχη κατά τον εορτασµό των Θεοφανείων, η ΕΚΑ ζήτησε να ληφθούν κάποια 
µέτρα από το Πατριαρχείο και το Γενικό Προξενείο για την διατήρηση της τάξης. 
Σύµφωνα µε την ΕΚΑ κατά την ηµέρα των Θεοφανείων φίλοι του Πατριάρχη 
προχώρησαν σε θορυβώδεις εκδηλώσεις υπέρ αυτού µέσα στον Ευαγγελισµό. Η ΕΚΑ 
διαµαρτυρήθηκε αµέσως στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος και αποφάσισε να µην 
ξανακαλέσει τον Πατριάρχη σε θρησκευτική τελετή στους κοινοτικούς ναούς, αφού 
είχε το δικαίωµα να προσέρχεται αφ΄εαυτού, χωρίς πρόσκληση, αλλά να αφήσει το 
θέµα στην προαίρεσή του.  

Τα πάθη σίγασαν µετά το 1923.429 Ο θάνατος του Φωτίου430 βρήκε την ΕΚΑ 
προβληµατισµένη για τις σχέσεις της µε το Πατριαρχείο. Για την Κοινοτική Επιτροπή 

                                                
424 Την κατάσταση που επικρατούσε στην Αλεξάνδρεια το 1916 περιγράφει ο τότε 
υποπρόξενος Φίλιππος ∆ραγούµης, αδελφός του Ίωνος. Ο Φίλιππος ∆ραγούµης υποστήριζε 
τον Βασιλέα, βλ. Φιλίππου Στεφ.  ∆ραγούµη, Ηµερολόγιο-Αλεξάνδρεια 1916, εκδόσεις 
∆ωδώνη, 1984. Επίσης, «Ψηφίσµατα αποκηρύξεως του Βασιλέως Κωνσταντίνου και 
εκκλήσεως υπέρ της αποκαταστάσεως των αλυτρώτων Ελλήνων», Συνέδριον των ελληνικών 
κοινοτήτων Αιγύπτου και Σουδάν, συγκροτηθέν εν Αλεξανδρεία, Αλεξάνδρεια 1919.  
425 Φιλίππου Στεφ. ∆ραγούµη, ό.π., σ.73.  
426 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.9/22/10/1917.  
427 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, έκτακτη συνεδρ.1/14/12/1921.  
428 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.18/31/1/1923.  
429 Σ΄αυτό συνετέλεσε και η µέγιστη εθνική συµφορά του 1922. Ο θρήνος στην Αλεξάνδρεια 
για τις χαµένες (πλην, όµως, αξέχαστες) πατρίδες της Ανατολής περιγράφεται στον Πάνταινο, 
τ.Ι∆΄, τευχ.36 (9/9/1922), σσ.640-641.  
430 Χρυσοστόµου Παπαδοπούλου, Ιστορία της Εκκλησίας της Αλεξανδρείας (62-1934), 
Αλεξάνδρεια 1935, σ.873, και ΠΚΕ, συνεδρ.21/5/1926.  
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το θέµα των σχέσεων Πατριαρχείου-Κοινοτήτων ήταν ανάµεσα στα θέµατα που 
έπρεπε να τακτοποιήσει ο µέλλων Πατριάρχης.431 Αυτός ήταν ο Μελέτιος Β΄ 
Μεταξάκης (1926-1935).432 Ο Μελέτιος επεδίωξε τις καλές σχέσεις µε τις κοινόηττες 
και προέβη σε ενέργειες που αποδεικνύουν την καλή θέλησή του, παρόλα τα κάποια 
σύννεφα που εµφανίστηκαν σποραδικά στις σχέσεις των δύο πλευρών.433   

Ένα από τα πρώτα θέµατα πιου τακτοποίησε ήταν αυτό της µεταρρύθµισης 
του ηµερολογίου. Η χρήση δύο ηµερολογίων είχε συνέπειες και στην λειτουργία των 
σχολείων. Η ΕΚΑ είχε αποδεχθή το κρατικό ηµερολόγιο ευθύς µόλις ίσχυσε στην 
Ελλάδα. Μάλιστα, µερίµνησε ώστε να υπάρξουν και όλες οι ανάλογες αναγκαίες 
µετατροπές στον «Κανονισµό των Σχολείων».434 Ακόµη, αποφασίστηκε οι εθνικές 
εορτές να εορτάζονται κατά το νέο ηµερολόγιο, ενώ οι θρησκευτικές κατά το παλαιό 
ηµερολόγιο. Οσοι από τους µαθητές επιθυµούσαν να παρακολουθήσουν την Θεία 
Λειτουργία, κατά τις θρησκευτικές εορτές, µπορούσαν να µεταβαίνουν στην 
εκκλησία ως δικαιολογηµένα απόντες.435  

Πάντως, η κατάσταση αυτή προκαλούσε αντιδράσεις στην Κοινότητα, που 
επιθυµούσε την αλλαγή του ηµερολογίου και στην Εκκλησία για να υπάρξει αρµονία 
µεταξύ των οµογενών.436 Μάλιστα, στις 8 Νοεµβρίου 1924, εορτή του Αγίου 
∆ηµητρίου µε το παλαιό ηµερολόγιο δεν επιτράπηκε στους µαθητές να απουσιάσουν, 
αφού η εορτή του Αγίου ∆ηµητρίου εορτάστηκε µε το κρατικό ηµερολόγιο.437 Οσοι 
απουσίασαν θεωρήθηκαν αδικαιολογήτως απόντες και όχι δικαιολογηµένως, όπως 
είχε αποφασίσει η Εφορεία των Σχολείων.438  
                                                
431 Την ίδια εποχή ο ελληνισµός της Αιγύπτου είχε να αντιπαλαίσει και τις απαιτήσεις των 
Συρορθοδόξων, αναφορικά µε το Πατριαρχείο και την διοίκησή του, που έβρισκαν σύµφωνη 
την Αίγυπτο, βλ.Το ζήτηµα των Συρορθοδόξων εν τω πατριαρχείω Αλεξανδρείας, Εκδίδεται 
πατριαρχική εγκρίσει, Αλεξάνδρεια 1926, Ευθυµίου Θ.Σουλογιάννη, «Το θέµα της εκλογής 
πατριάρχη Αλεξανδρείας και ο Μελέτιος Μεταξάκης», ΕΦ, τ.ΞΖ΄ (1985-1989), σ.184-198, του 
ιδίου, «Παρασκηνιακές ενέργειες πριν την εκλογή Πατριαρχών Αλεξανδρείας», Παροικιακός 
Αντίλαλος, Ιουλ.-Αυγ.-Σεπτ. 1997, σσ.77-82 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.19/11/1925, 
συνεδρ.4/12/1925, συνεδρ.11/12/1925, συνεδρ.22/12/1925, συνεδρ.28/1/1926, όπου 
αναφέρθηκε ότι τα ιδρύµατα της ΕΚΑ και όλη η εκπαιδευτική και φιλανθρωπική οργάνωσή 
της δεν είχαν καµµία σχέση µε το Πατριαρχικό ζήτηµα, συνεδρ.24/2/1926, συνεδρ.14/5/1926.  
432 Χρυσοστόµου Παπαδοπούλου, Ιστορία… , ό.π., σσ.874-904.  
433 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ,συνεδρ.3/4/1928, δηµοσίευση στον «Πάνταινο» µε απόψεις για τις 
σχέσεις Πατριαρχείου και Κοινοτήτων προκάλεσε τις αντιδράσεις των Κοινοτικών. 
Επρόκειτο για κείµενο του νοµικού Ιωάννη Ευταξία, που δηµοσιεύθηκε επ΄ευκαιρία του 
θανάτου του. Οι απόψεις του για τις σχέσεις κοινότητας-Πατριαρχείου είχαν διατυπωθεί το 
1913, κατά την προαναφερθείσα κρίση στις σχέσεις των δύο πλευρών και εύρισκαν την ΕΚΑ 
εντελώς αντίθετη µ΄αυτές. Αµέσως επισκέφθηκαν τον Πατριάρχη µέλη της Επιτροπής και 
συζήτησαν το θέµα. Ο Πατριάρχης τούς διαβεβαίωσε, ότι το κείµενο δηµοσιεύτηκε εις µνήµη 
του συγγραφέα και δεν απηχούσε απόψεις του Πατριαρχείου και έτσι λύθηκε η παρεξήγηση.   
434 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.6/3/1923, µετατροπή του εδαφίου δ΄ του 13ου άρθρου του 
Κανονισµού των Σχολείων. Ετσι, η κατ΄ιδίαν διδασκαλία επιτρεπόταν µετά την 15η Μαρτίου, 
αντί µετά το τέλος Φεβρουαρίου, που ίσχυε.  
435 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.4/11/1924. Επειδή οι θρησκευτικές εορτές τελούνταν κατά 
το παλαιό ηµερολόγιο δεν υπήρχε αργία σχολείων, αφού η εορτή είχε ήδη περάσει, σύµφωνα 
µε το νέο ηµερολόγιο. Γι΄αυτό, όσοι ήθελαν να λειτουργηθούν έπρεπε να απουσιάσουν από 
το µάθηµα. Γι΄αυτούς τους µαθητές προνόησε η Εφορεία, µε την απόφασή της για τις 
δικαιολογηµένες απουσίες.  
436 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.18/4/1924.  
437 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.5/11/1924.  
438 Η απόφαση της Εφορείας ελήφθη µία µέρα νωρίτερα, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, 
συνεδρ.4/11/1924.  
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Ο Πατριάρχης Μελέτιος αποφάσισε439 την εφαρµογή του πολιτικού 
ηµερολογίου στην Εκκλησία από 1ης Οκτωβρίου 1928. Η απόφαση ικανοποίησε την 
ΕΚΑ, που συντελούσε στην άρση των τεραστίων δυσκολιών που προκαλούσε στον 
κοινωνικό τοµέα, στις εµπορικές συναλλαγές και στα σχολεία.440 Στην γενοµένη 
αλλαγή αντέδρασαν οι Συρορθόδοξοι και ειδικά αυτοί του Πόρτ-Σάϊντ. Η ΕΚΑ 
αρνήθηκε κάθε συζήτηση επι του θέµατος, που ήταν σύµφωνο µε τα συµφέροντά 
της.441 

Ο Μελέτιος έδειξε µεγάλο ενδιαφέρον για την εκπαίδευση των ελληνοπαίδων, 
χωρίς να επέµβει στα κοινοτικά σχολεία, σεβόµενος την λειτουργία τους και την 
προσφορά τους.442 Προέτρεπε τους γονείς να στέλνουν τα παιδιά τους στα σχολεία, 
θεωρώντας απαράδεκτη την έλλειψη µόρφωσης. Τούς συµβούλευε να πληρώνουν τα 
δίδακτρα, ανάλογα µε τις δυνατότητές τους, στα κοινοτικά σχολεία ώστε να 
συνεχιστεί απρόσκοπτη η λειτουργία τους. Συνιστούσε την φοίτηση στα κοινοτικά 
σχολεία και ζητούσε από το πλήρωµα της Εκκλησίας να αποφεύγει την εγγραφή των 
παιδιών στα ξένα σχολεία, ως επικίνδυνη για τον εθνισµό τους. Συνιστούσε την 
ίδρυση νυχτερινών τεχνικών σχολών και εκτιµούσε το έργο και των ιδιωτικών 
σχολείων της πόλης.443 Πίστευε, ακόµη, στην αναγκαιότητα της διδασκαλίας και 
καλής εκµάθησης της αραβικής γλώσας στο γυµνάσιο, θεωρώντας την απαραίτητο 
εφόδιο για την διαβίωση των Ελλήνων στην Αίγυπτο.444 

 Στο θέµα του εκκλησιασµού ο Μελέτιος διατηρούσε την ίδια µε τους 
προκατόχους του άποψη: πίστευε στην αναγκαιότητά του και επιθυµούσε να βλέπει 
τους µαθητές να εκκλησιάζονται στους ναούς της Αλεξάνδρειας, µαζί µε τους 
καθηγητές τους.445 

Στο θέµα του µαθήµατος των θρησκευτικών δεν είχαµε κάποια πατριαρχική 
παρέµβαση, αφού τα κοινοτικά σχολεία ακολουθούσαν το αναλυτικό πρόγραµµα του 
Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας. Κατά το τελευταίο έτος της πατριαρχείας του 
Μελετίου, στα πλαίσια της γενικότερης συζήτησης για την ανάγκη αλλαγής στο 
πρόγραµµα των σχολείων, καταργήθηκαν η Ψυχολογία και η Λογική. Ετσι, 
διευκολύνθηκε η εισαγωγή της Αραβικής στο γυµνάσιο. Η πρόταση για κατάργηση 

                                                
439 Η απόφαση ανακοινώθηκε στο ποίµνιο µε Πατριαρχική Εγκύκλιο στις 19/6/1928, βλ. 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.22/11/1928.   
440 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.29/3/1928.  
441 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.22/11/1928.  
442 Ο Μελέτιος ίδρυσε το 1926 το Ιεροδιδασκαλείο «Αγιος Αθανάσιος», µεριµνώντας για την 
βελτίωση της µόρφωσης των κληρικών του Θρόνου. Εξάλλου, ο ίδιο είχε απαγορεύσει την 
χειροτονία αµόρφωτων κληρικών, βλ. Χρυσοστόµου Παπαδοπούλου, Ιστορία της Εκκλησίας 
της Αλεξανδρείας (62-1934), Αλεξάνδρεια 1935, σσ.889-890. Το Ιεροδιδασκαλείο σε πολύ 
λίγα έτη απέκτησε την περιωπή Θεολογικής σχολής, βλ. «Κανονισµός της Θεολογικής 
σχολής του πατριαρχείου Αλεξανδρείας», Πάνταινος, τ.ΚΖ΄(1935), σσ.25-32. Ο διάδοχός του 
Νικόλαος Ε΄ έκρινε ότι η σχολή δεν δικαίωσε τις προσδοκίες που υπήρξαν και τα έξοδα 
διαχείρισης ήταν δυσβάσταχτα για το Πατριαρχείο, έτσι, εισηγήθηκε τον υποβιβασµό της 
σχολής σε ιερατικό φροντιστήριο, βλ. Πατριαρχείον Αλεξανδρείας, Κανονισµός του 
ιερατικού φροντιστηρίου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας «Αγιος Αθανάσιος», Αλεξάνδρεια 
1937, σ.3 και Πάνταινος, τ.ΚΘ΄ (1937), τευχ.36 (9/9/1937), σσ.561-565.  
443 Εγκύκλιος, αριθµ.2030, 28/9/1927, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, εισαχθέντα έγγραφα, τ.49 (1927).  
444 Αιγυπτίας ∆αρβή, «Σχολικά ζητήµατα-Τα σχολεία της Μέσης Εκπαιδεύσεως», 
Παναιγύπτια, έτος 6, αρ.273(15), 21/4/1935, σ.7.  
445 «Ο εκκλησιασµός», Πάνταινος, τ.22 (1930), τευχ.33 (14/8/1930), σσ.564-565 και «Ο 
εκκλησιασµός των µαθητών», Πάνταινος, τ.23 (1931), τευχ.2 (9/6/1931), σ.28.  
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των θρησκευτικών δεν συζητήθηκε καν, για να µην υπάρξει αντίδραση από τον 
Πατριάρχη.446 

Τον Μελέτιο Β΄ διαδέχθηκε στον Θρόνο ο Νικόλαος Ε΄. ∆υστυχώς, η 
Πατριαρχεία του υπήρξε βραχύβια.447 Επί των ηµερών του δεν σηµειώθηκαν 
σηµαντικά γεγονότα στις σχέσεις της Εκκλησίας µε την ΕΚΑ. Στα ζητήµατα του 
εκκλησιασµού δόθηκε κάποια έµφαση, παρόλο τον εξ Ελλάδος σκεπτικισµό.448 Ο 
Νικόλαος τόνιζε την ανάγκη θρησκευτικού φρονηµατισµού των µαθητών, µέσω των 
θρησκευτικών και του τακτικού εκκλησιασµού.449 Προς αυτήν την κατεύθυνση 
βοήθησε η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για τον υποχρεωτικό εκκλησιασµό 
των µαθητών κατά τις Κυριακές και µεγάλες εορτές.450 Ο ίδιος ο Νικόλαος σε κάθε 
ευκαιρία νουθετούσε τους µαθητές και τους παρακινούσε να είναι επιµελείς, 
υπάκουοι και να είναι πιστοί στο Θεό.451  

Οι σχέσεις ΕΚΑ-Πατριαρχείου εισήλθαν σε νέα φάση µε την ανάρρηση στον 
Πατριαρχικό Θρόνο του Αγίου Μάρκου του από Λεοντοπόλεως Χριστοφόρου Β΄, τον 
Ιούνιο του 1939.452 Ο Πατριάρχης σε σύντοµο χρονικό διάστηµα έδωσε απτά 
δείγµατα του τρόπου µε τον οποίο θα ασκούσε την Πατριαρχεία του, σε σχέση µε την 
ΕΚΑ και τα επιµέρους θέµατα που απασχολούσαν τις δύο πλευρές.453 ∆ύο µήνες µετά 
την ενθρόνισή του άρχισε να θέτει θέµα εκκλησιασµού, καταρχήν, για τους µαθητές 
των κοινοτικών σχολείων Μ.Ε. και µαθήµατος θρησκευτικών του Αβερωφείου στην 
συνέχεια. Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα η απλή αλληλογραφία που αντάλλασαν για 
αυτά τα θέµατα ΕΚΑ-Πατριαρχείο µετατράπηκε σε έντονη πολεµική αντιπαράθεση.  

Η αρχή έγινε τον Αύγουστο του 1939 όταν ο Πατριάρχης Χριστοφόρος 
έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της ΕΚΑ Μικέ Σαλβάγο, µε την οποία του 
ανακοίνωνε την απόφασή του για την τέλεση ειδικών λειτουργιών για τους µαθητές 
των τεσσάρων ή πέντε ανωτέρων τάξεων των σχολείων Μ.Ε., ζητώντας την 
συνεργασία των αρµοδίων για τον καθορισµό του τόπου και χρόνου αυτών 
λειτουργιών.454  

Λίγες µέρες µετά ο Πατριάρχης µε νέα επιστολή έθεσε το θέµα του 
µαθήµατος των θρησκευτικών στα σχολεία Μ.Ε.455 Σ΄αυτήν εξέθετε την έκπληξη και 
την λύπη του για την µείωση των, καθορισµένων από το Υπουργείο Παιδείας, ωρών 
                                                
446 Ιοβάτης, «Κοινοτικοεκπαιδευτικά ζητήµατα-Γυµνάσιον Αρρένων», Παναιγύπτια, έτος 7, 
αριθ. 24 (330), 13/7/1935, σ.13 (569).  
447 11/2/1936-4/3/1939, βλ. Μεθοδίου Γ.Φούγια, Μητροπολίτου Πισιδίας, Σύγχρονη ιστορία 
της Εκκλησίας Αλεξανδρείας (1934-1986), Αθήναι 1993, σσ.45-56.  
448 «Το ζήτηµα του εκκλησιασµού των µαθητών», Πάνταινος, τ.Κζ΄(1935), τευχ.50 
(12/12/1935), σσ.813-814.  
449 «Ο θρησκευτικός φρονηµατισµός των µαθητών», Πάνταινος, τ.Λ΄(1938), τευχ.23 
(7/6/1938), σ.364.  
450 «Ο υποχρεωτικός εκκλησιασµός», Πάνταινος, τ.Λ΄(1938), τευχ.(29/9/1938), σ.620.  
451 «Προσφώνησις της Α.Θ.Μ. του Πατριάρχου προς τους µαθητάς των κοινοτικών σχολών 
κατά τον αγιασµόν επι τη εισόδω εις το νέον σχολικόν έτος», Πάνταινος, τ.Λ΄(1938), τευχ.40 
(6/10/1938), σ.628.  
452 Για την εκλογή και ενθρόνιση του θρακικής καταγωγής (από την Μάδυτο της Ανατολικής 
Θράκης) Πατριάρχη Χριστοφόρου Β΄, βλ.Πάνταινος, τ.ΛΑ΄(1939), σσ.409-437. Η 
Πατριαρχεία του διήρκησε έως τον Ιούλιο του 1967.  
453Λίγο µετά την ενθρόνισή του εξήγγειλε βραβείο 5 λιρ.Αιγ. υπέρ του αποφοίτου του 
Αβερωφείου που θα διακρινόταν, εκτός από την επίδοσή του και για τις χριστιανικές του 
αρετές, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, 30/6/1939.   
454 Επιστολή αριθµ.2075, 23/8/1939, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 314, 1939, «Περί της 
διδασκαλίας των θρησκευτικών εις τα σχολεία µας. Παρατηρήσεις Πατριάρχου».  
455 Επιστολή αριθµ.2230, 8/9/1939, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 314, ό.π.  
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διδασκαλίας των θρησκευτικών στα σχολεία Μ.Ε. Ως δικαιολογία παρουσιαζόταν η 
ανάγκη αύξησης των ωρών διδασκαλίας της αραβικής και γαλλικής γλώσσας, λόγω 
των τοπικών συνθηκών. Για τον σκοπό αυτό αφαιρούνταν ώρες από τα θρησκευτικά, 
την ιστορία και τα ελληνικά. Τις πληροφορίες αντλούσε από τον καθηγητή του 
µαθήµατος, πατέρα Ανδρέα Καραγεωργίου. Ο Πατριάρχης εξέφραζε την ανησυχία 
του, µήπως αυτή η µείωση οδηγούσε σε µείωση της πίστης των παιδιών προς τον Θεό 
και συνακόλουθα άµβλυνση των ηθικών τους αρχών και των ανθρωπιστικών 
ιδανικών. Παράλληλα, υπενθύµιζε ότι το Γένος κατά την διάρκεια της δουλείας 
διαδασκόταν την ελληνική γλώσσα, µέσα από την Αγία Γραφή και τα εκκλησιαστικά 
βιβλία. Κατέληγε ζητώντας να διατηρηθούν οι προβλεπόµενες από το αναλυτικό 
πρόγραµµα του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας ώρες των θρησκευτικών, µε 
ταυτόχρονη αύξηση των ετών σπουδών της Μ.Ε., ώστε να θεραπευθούν οι ανάγκες 
εκµάθησης ξένων γλωσσών.  

Στην παραπάνω επιστολή απάντησε εκ µέρους της ΕΚΑ ο προεδρεύων 
αντιπρόεδρος Μ. Καζούλλης.456  Ο Καζούλλης παραδέχθηκε την µείωση των ωρών 
διδασκαλίας, όµως δικαιολόγησε αυτή την επιλογή της ΕΚΑ, υποστηρίζοντας ότι η 
µείωση «στο δευτερεύον µάθηµα των Θρησκευτικών» υπαγορεύτηκε από την ανάγκη 
να λάβουν οι ελληνόπαιδες γνώση της αραβικής και της γαλλικής γλώσσας, που ήταν 
απαραίτητες για την επιβίωση και σταδιοδροµία τους στην Αίγυπτο. Οι ειδικές 
συνθήκες που επικρατούσαν επέτρεψαν στην ΕΚΑ να µειώσει και τις ώρες άλλων 
µαθηµάτων του επίσηµου ελληνικού προγράµµατος, δίνοντας λύση στο πρόβληµα. Οι 
εναλλακτικές λύσεις της αύξησης των ετών στην Μ.Ε. ή της αύξησης των ωρών 
διδασκαλίας δεν συνέφεραν ούτε την ΕΚΑ, ούτε τους µαθητές, που επείγονταν να 
αποφοιτήσουν από το γυµνάσιο. Παρόλη την ποσοτική µείωση των θρησκευτικών, 
δεν υπήρξε και ποιοτική µείωση, αφού οι φιλόλογοι είχαν εντολή να τονίζουν κάθε 
ηθική ιδέα που συναντούσαν στα ελληνικά κείµενα, συνδέοντάς τα µε την διδασκαλία 
του Ευαγγελίου. Ακόµη, µειώθηκαν τα κεφάλαια της εκκλησιαστικής ιστορίας και 
της Παλαιάς ∆ιαθήκης, υπέρ της διδασκαλίας «ηθικοπλαστικών αρχών», ενώ το 
µάθηµα της Ηθικής ανέλαβε Θεολόγος. Με τα µέτρα αυτά και κυρίως µε την 
βαρύτητα που δόθηκε στις ηθικές αξίες, πίστευε η ΕΚΑ ότι εκπλήρωνε το καθήκον 
της για το µάθηµα των Θρησκευτικών και απαντούσε στον Πατριάρχη. Πάντως, είναι 
θλιβερό να θεωρείται ότι θεραπεύεται το µάθηµα των Θρησκευτικών, µε αύξηση των 
δόσεων του πιετισµού και ακούσια νόθευση της ορθόδοξης διδασκαλίας.  

Η απάντηση του Πατριάρχη ήταν άµεση. Με επιστολή του στις 23 
Σεπτεµβρίου απέρριψε τους ισχυρισµούς της ΕΚΑ, διαφώνησε µε την πρακτική αξία 
µείωσης της εκκλησιαστικής ιστορίας και της Παλαιάς ∆ιαθήκης, επέµεινε στην 
διδασκαλία όλων των κλάδων του µαθήµατος, µε έµφαση στην Αγία Γραφή, στην 
∆ογµατική και στην Ιστορία, για να γνωρίσουν οι µαθητές επακριβώς την πίστη τους, 
χωρίς να απορρίψει και την εξαγωγή ηθικών διδαγµάτων από θυραθεν µαθήµατα. 
Ακόµη, ζήτησε την αύξηση των ωρών των Θρησκευτικών στο Αβερώφειο, µε 
παράλληλη ρύθµιση του προγράµµατός του, όπως έγινε µε την Αµπέτειο σχολή του 
Καϊρου.457 Στην εν λόγω επιστολή δεν υπήρξε, επίσηµα, κοινοτική αντίδραση.458  

Επίσηµη αντίδραση στις θέσεις που εξέφρασε ο Πατριάρχης είχαµε από την 
Κοινοτική Επιτροπή τον Νοέµβριο του ίδιου έτους. Κατά την συζήτηση 

                                                
456 Επιστολή, αριθµ.664/1835, 18/9/1939, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 314, ό.π.  
457 Επιστολή, αριθµ.2326, 23/9/1939, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 314, ό.π. 
458 Στην φάκελλο 314 του ΑΕΚΑ υπάρχει ανυπόγραφο χειρόγραφο σηµείωµα, σε κόλλα 
χαρτιού της ΕΚΑ,  που έπεται της εν λόγω επιστολής, όπου αναφέρεται ότι «ο κ.Καζούλλης 
είναι της γνώµης ουδεµία απάντησις να δοθή εις το ανάγωγον αυτό γράµµα».  
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διαπίστώθηκε ότι η Εφορεία των σχολείων ανέκαθεν έδωσε ύψιστη σηµασία στην 
Χριστιανική και ηθική διάπλαση των Ελληνοπαίδων, η οποία υπήρξε πάντοτε το 
κυριότερο µέληµά της, όπως και του διδακτικού προσωπικού της. Ετσι, το καθαρά 
θρησκευτικό µάθηµα το συµπλήρωσε µε συνδυασµένη διδασκαλία από το θεολόγο 
και του µαθήµατος της ηθικής, για την τόνωση του θρησκευτικού αισθήµατος των 
µαθητών. Οι καθηγητές των ελληνικών, µε εντολή της Εφορείας επωφελούνται κάθε 
ηθικής ιδέας που υπήρχε στα αρχαία και νέα κείµενα, τήν σηµείωναν και τήν 
παραλλήλιζαν µε την ηθική διδασκαλία του Ευαγγελίου, θέτοντας, έτσι, υπό την 
αιγίδα της θρησκείας το ηθικοπλαστικό µέρος της εν γένει µόρφωσης των µαθητών. 
Σε όλα τα σχολεία καθιερώθηκε τα τελευταία χρόνια η οµαδική καθηµερινή 
προσευχή και το εν χορώ θρησκευτικό άσµα, πριν από την έναρξη των µαθηµάτων, 
καθώς και ο καθ΄εβδοµάδα κατά τάξεις εκκλησιασµός των µαθητών.  

Η Επιτροπή, στην συνέχεια, αποδέχθηκε πρόταση του προέδρου της ΕΚΑ 
όπως από το έτος 1939-1940 να προστεθεί µια ώρα θρησκευτικών στην Ε΄ και Στ΄ 
τάξεις του Αβερωφείου γυµνασίου αρρένων και να συστηµατοποιηθεί τελειότερα ο 
εκκλησιασµός των µαθητών. Αιτία για αυτές τις προτάσεις το ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
και οι υποδείξεις του Πατριάρχου Χριστοφόρου, που εξέφραζε την επιθυµία για την 
τόνωση, όσο το δυνατόν περισσότερο, του θρησκευτικού αισθήµατος των µαθητών 
των κοινοτικών σχολείων της Αλεξάνδρειας. Ακόµη, µε πρόταση του προέδρου, η 
ΕΚΑ έστειλε εγκύκλιο459 προς τους γονείς και τους κηδεµόνες όλων των µαθητών 
των σχολείων, µε την οποία εξήρετο η σηµασία της εξύψωσης του θρησκευτικού 
αισθήµατος των µαθητών και διατυπωνόταν η παράκληση να µην παραλείπουν να 
οδηγούν τα παιδιά στην Εκκλησία την Κυριακή και τις µεγάλες εορτές, προς 
απόκτηση της λίαν ωφέλιµης για το ηθικό τους συνήθειας να εκκλησιάζονται 
τακτικά.460  
 Εκτός από την παραπάνω αντίδραση η µελέτη των επιστολών του Πατριάρχη 
παραπέµφθηκε για άλλη συνεδρία.461 Οταν συζητήθηκαν τα εν λόγω έγγραφα, 
απορρίφθηκαν οι αιτιάσεις του Πατριάρχου για το θέµα του Εκκλησιασµού, αφού η 
Εφορεία έδειξε την δέουσα φροντίδα.462  

Το υπόλοιπο σχολικό έτος κύλησε οµαλά και λίγο προ της λήξης του ο 
Πατριάρχης Χριστοφόρος επανήλθε, µε νέα επιστολή του, στο θέµα της αύξησης των 
ωρών των θρησκευτικών και στον τακτικό κάθε εβδοµάδα εκκλησιασµό των 
µαθητών, µε το επιπλέον επιχείρηµα της ανάγκης συστηµατικότερης διδασκαλίας της 
ορθόδοξης πίστης σε καιρούς χαλεπούς για όλη την ανθρωπότητα.463 Η επιστολή του 
Πατριάρχη συζητήθηκε στην Εφορεία των σχολείων.464 Για το πρώτο θέµα η Εφορεία 
διαπίστωσε από τις δηλώσεις των διευθυντών, ότι από το σχολικό έτος 1939-1940 
αυξήθηκαν οι ώρες των θρησκευτικών, όπως όριζε το επίσηµο πρόγραµµα των 
ελληνικών σχολείων. Για τον εκκλησιασµό των µαθητών η Εφορεία δήλωσε ότι 
ελήφθησαν µέτρα ώστε να εκκλησιάζεται κάθε εβδοµάδα το µεγαλύτερος µέρος των 
µαθητών. Η εκπλήρωση της πατριαρχικής επιθυµίας εξαρτάτο σε µεγάλο βαθµό από 
τους γονείς των µαθητών, προς τους οποίους ο πρόεδρος απηύθυνε εγκύκλιο µε 
ανάλογη σύσταση. Αυτή η ενέργεια του προέδρου µπορούσε να συµπληρωθεί µε µια 

                                                
459 «Προς τους αξιοτίµους Γονείς και Κηδεµόνας των µαθητών και µαθητριών των Σχολείων 
της Κοινότητος», 23/11/1939, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 314, ό.π.  
460 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.7/11/1939.  
461 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.28/11/1939.  
462 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.12/12/1939.  
463 Επιστολή, αριθµ.2501, 27/6/1940, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 314, ό.π.  
464 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.3/7/1940.  
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απευθείας παράινεση του Πατριάρχη, που µπορούσε να έχει µεγάλη απήχηση στις 
καρδιές των γονέων.  

Το σχολικό έτος 1940-1941 ξεκίνησε µε θετικές εξελίξεις στις σχέσεις της 
ΕΚΑ µε το Πατριαρχείο. Ο πρόεδρος της ΕΚΑ Μικές Σαλβάγος, µε επιστολή του 
στον Πατριάρχη,465 αφού τον ευχαρίστησε για την παρουσία του στον Αγιασµό των 
σχολείων, τον ενηµέρωνε για την αύξηση των ωρών των θρησκευτικών, στα επίπεδα 
του επίσηµου προγράµµατος σπουδών της Ελλάδας και για την ρύθµιση του 
εκκλησιασµού των µαθητών, σε συνεργασία µε τους καθηγητές και τους γονείς και 
µε την βοήθεια του ίδιου του Πατριάρχη. Ακόµη, ο πρόεδρος απέστειλε σε όλους 
τους διευθυντές των κοινοτικών σχολείων της Αλεξάνδρειας εγκύκλιο για το θέµα 
της αποτελεσµατικότερης διδασκαλίας του µαθήµατος των Θρησκευτικών και του 
τακτικού εκκλησιασµού των µαθητών.466  

Σ΄αυτές τις κοινοτικές πρωτοβουλίες ο Πατριάρχης απάντησε µε θερµή 
επιστολή, όπου δήλωνε την συµφωνία του.467 Το υπόλοιπο σχολικό έτος, όπως και το 
επόµενο 1940-1941, εξελίχθηκε οµαλά, ως προς τα άνω ζητήµατα.468   

Αυτή ακριβώς την στιγµή έχουµε και την αρχή µιας άλλης µεγάλης διαµάχης 
ΕΚΑ-Πατριαρχείου, της υπόθεσης του παλαιού ελληνικού νοσοκοµείου. Ο 
Πατριάρχης ζήτησε από την ΕΚΑ οικονοµική ενίσχυση, για να ανταπεξέλθει στις 
µεγάλες οικονοµικές δυσχέρειες που αντιµετώπιζε. Η οικονοµική ενίσχυση ζήτησε να 
προέλθει από το ενοίκιο που πλήρωνε το Βρεττανικό Ναυαρχείο για την ενοικίαση 
του κτηρίου του παλαιού ελληνικού νοσοκοµείου (χρησιµοποιόταν ως Λέσχη των 
Βρεττανών ναυτών, αλλιώς Fleet Club). Ο λόγος που πρόβαλε για την συγκεκριµένη 
αξίωση ήταν ότι ένα µέρος του οικοπέδου του προειρηµένου κτηρίου ανήκε 
παλαιότερα στην µονή του Αγίου Σάββα και ένα άλλο µέρος του δωρήθηκε στην 
ΕΚΑ από τον Πατριάρχη Σωφρόνιο. Ο πρόεδρος, που ήταν ο αποδέκτης του 
αιτήµατος, απέρριψε τους πατριαρχικούς ισχυρισµούς469 και έκτοτε αρχίζει η διαµάχη 
αυτή.  

Μια νέα εµπλοκή ήρθε να προστεθεί στις σχέσεις της ΕΚΑ µε το Πατριαρχείο 
από το ιδιωτικό Λύκειο “Πυθαγόρας”470 και ιδιαίτερα από την κίνηση του Πατριάρχη 
                                                
465 Επιστολή, αριθµ.1665/677, 7/10/1940, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 314, ό.π. και ΕΕΛΙΑ-
ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.91 (προέδρου, 1940).  
466Εγκύκλιος, αριθµ.1668/680, 7/10/1940, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 314, ό.π. και ΕΕΛΙΑ-
ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.91 (προέδρου, 1940).  
467 Επιστολή, αριθµ.3337, 10/10/1940, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 314, ό.π.  
468 Τον Νοέµβριο του 1940 ανακοινώθηκε σύσταση του Πατριάρχη για την διδασκαλία των 
θρησκευτικών και τον εκκλησιασµό των µαθητών ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.11/12/1940. 
469 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.11/12/1940. Ο προέδρος δεν ανέφερε πότε έλαβε χώρα η 
συνάντηση µε τον Πατριάρχη Χριστοφόρο. Οπωσδήποτε πραγµατοποιήθηκε µετά την 
5η/6/1940, που συνεδρίασε για τελευταία φορά η Κοινοτική Επιτροπή και προ της 
11ης/12/1940. Πάντως, µετά από µακροχρόνιο και δαπανηρό δικαστικό αγώνα, η υπόθεση του 
Νοσοκοµείου απέβη υπέρ της Κοινότητος, αφού το δικαστήριο έκρινε ότι το γήπεδο δεν ήταν 
"Ουάκφ", όπως υποστήριζε ο Χριστοφόρος, βλ. Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, 
Εκθεσις πεπραγµένων, εκφωνηθείσα υπό του προέδρου κ.∆ηµητρίου Ζερµπίνη κατά την 
Γενικήν Συνέλευσιν της 9ης ∆εκεµβρίου 1951, των µελών της Ελληνικής Κοινότητος 
Αλεξανδρείας", Αλεξάνδρεια 1951, σσ.16-17.  
470 Το Λύκειο ιδρύθηκε το 1932, ως ηµιγυµνάσιο και συµπληρώθηκε ως εξατάξιο το 1936, µε 
την βοήθεια του αποχωρήσαντος από το Αβερώφειο γυµνασιάρχη Γ.Γλύπτη. Η ΕΚΑ 
αντέδρασε, θεωρώντας ότι απειλείται το Αβερώφειο και από το 1938 δεν δεχόταν σε εξέταση 
µαθητές και µαθήτριες της Ε΄και Στ΄ γυµνασίου ιδιωτικών σχολείων. Τα σχολεία αυτά 
αντέδρασαν, ζητώντας από την ελληνική πολιτεία να επιτραπεί η λειτουργία πλήρων 
ιδιωτικών σχολείων. Το µόνο που κατόρθωσαν ήταν να αναγνωριιστούν τα γυµνάσια ως 
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να το θέσει υπό την προστασία του. Η κίνηση αυτή πραγµατοποιήθηκε κατόπιν 
σχετικού αιτήµατος το σχολείου στις 14/9/1940471 και η απάντηση ήταν άµεση. Στις 
17/9/1940 ο Πατριάρχης, µε επιστολή του, ανέλαβε την προστασία του, µε τον τίτλο 
“Πατριαρχικό Λύκειο” και υποσχέθηκε να κινήσει τις διαδικασίες για την 
αναγνώριση του ως ισότιµου µε τα εν Ελλάδι.472  

Λίγο προ του Πάσχα το 1941 η Κοινότητα ζήτησε αποφάσισε να µην 
περιέρχεται δίσκος υπέρ των σχολείων την Μεγάλη Εβδοµάδα, ως είθισται, στον 
Ευαγγελισµό (κοινοτικός ναός), αν την ίδια µέρα περιερχόταν δίσκος του 
Πατριαρχείου υπέρ των Εθνικών Αναγκών.473 Λίγους µήνες µετά απηύθυνε 
παράκληση στον Πατριάρχη να σταµατήσει τον έρανο στην Εκκλησία για τις Εθνικές 
Ανάγκες, αφού αυτός διενεργείτο από την Εθνική Επιτροπή Ελλήνων Αλεξανδρείας. 
Ετσι, επιθυµούσαν να ξαναρχίσει ο έρανος υπέρ των σχολείων.474 

Τον Απρίλιο του 1941 ένα ακόµη περιστατικό ήρθε να ταράξει τις σχέσεις 
των δύο πλευρών. Ο Νόµος 2813/1941, σύµφωνα µε τον οποίο αντί να ιδρυθεί ναός 
µε το κληροδότηµα της ∆οµηνίκης Σαµαρίνα (12000 λιρ.Αιγ.), ενισχύονται τα 
Σχολεία Στοιχειώδους και Μέσης Εκπαίδευσης. Η ΕΚΑ πίστευε ότι οι υπάρχοντες 
ναοί επαρκούσαν για την κάλυψη των αναγκών των πιστών της Αλεξάνδρειας. Ετσι, 
δέχθηκε µε ικανοποίηση την επιστολή της διαθέτιδος, που βλέποντας την αλλαγή των 
συνθηκών στην Αίγυπτο, άλλαζε τους σκοπούς του κληροδοτήµατος, αφήνοντας το 
στην ΕΚΑ, για την θεραπεία κάποιας άλλης παροικιακής ανάγκης, µε προτίµηση στα 
σχολεία. Ο Πατριάρχης αντέδρασε, αλλά η ΕΚΑ δεν άφησε πολλά περιθώρια 
κινήσεων, έχοντας την υποστήριξη του Γενικού Προξενείου και της διαθέτιδος.475 

Μέσα σ΄αυτό το κλίµα κυκλοφόρησε η φήµη ότι το εν Ιµπραηµία ιδιωτικό 
γυµνάσιο “Πυθαγόρας”, αναγνωρίστηκε µε διάταγµα της ελληνικής κυβερνήσεως, ως 
ισότιµο µε τα εν Ελλάδι κρατικά γυµνάσια και ως εκ τούτου, ως ισότιµο µε το 
Αβερώφειο γυµνάσιο της ΕΚΑ και τα άλλα εν Αιγύπτω ελληνικά γυµνάσια. Κατά την 
ΕΚΑ,476 αυτό αποτελούσε µέγιστη καταστροφή για την ελληνική εθνική εκπαίδευση 
στην Αίγυπτο και προκαλούσε µεγάλες δυσχέρειες στο Αβερώφειο. Ετσι, 
αποφασίστηκε να ζητηθεί από την κυβέρνηση να ακυρωθεί το διάταγµα αναγνώρισης 
ή τουλάχιστον να µην εκτελεστεί, µε την µη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 

                                                                                                                                       
τετρατάξια. (βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.13/9/1940, όπου η σχετική απόφαση, µετά από 
επιτόπια έρευνα του Επιθεωρητή των Αναγνωρισµένων Σχολών Αλλοδαπής, δικαιολογήθηκε 
µε την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να προστατεύση τα αναγνωρισµένα κοινοτικά 
σχολεία της αλλοδαπής, σε συνδυασµό προς τα ιδιωτικά σχολεία, των οποίων η προσφορά 
προς τον απόδηµο ελληνισµό δεν  αµφισβητήθηκε). Κατόπιν τούτου οι ιθύνοντες του 
«Πυθαγόρα» στράφηκαν για βοήθεια στο Πατριαρχείο, που ενδιαφερόταν για την παιδεία, 
βλ. Μεθοδίου Γ.Φούγια, Μητροπολίτου Πισιδίας, Σύγχρονη ιστορία της Εκκλησίας 
Αλεξανδρείας (1934-1986), Αθήναι 1993, σσ.270-271. Το σχολείο από το σχολικό έτος 1946-
1947 µετονοµάστηκε σε γυµνάσιο της πατριαρχικής σχολής «Φώτιος Α΄», βλ. ΑΕΚΑ, Λυτά 
έγγραφα, «Πληροφορίες περί της ΕΚΑ», α.χρ., σ.4. Επίσης, Ελληνική Πατριαρχική σχολή 
«Φώτιος ο Α΄», Κανονισµός, Αλεξάνδρεια 1948 και της ιδίας, Καταστατικόν του µαθητικού 
συλλόγου της Πατριαρχικής σχολής «Φώτιος ο Α΄» ο «Απόλλων», Αλεξάνδρεια 1948.  
471 Μεθοδίου Γ.Φούγια, ό.π., σ.274. 
472 Ο.π., σ.273. Αυτό σήµαινε την προσθήκη Ε΄ και Στ΄ τάξης. Επίσης, ο Πατριάρχης έθεσε 
και το θέµα του µαθήµατος των θρησκευτικών, εκφράζοντας την ευχή –εµµέσως την 
επιθυµία- να αυξηθούν οι ώρες του µαθήµατος στον «Πυθαγόρα».   
473 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.4/4/1941.  
474 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.2/6/1941.  
475 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.4/4/1941.  
476 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.30/7/1941και συνεδρ.20/8/1941.  
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Κυβερνήσεως.477 Στις κινήσεις της ΕΚΑ απάντησε ο Πρωθυπουργός Τσουδερός, στις 
14/10/1941. Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την λύπη του επειδή δεν είχε νωρίτερα την 
άποψη της ΕΚΑ επί του θέµατος. Όµως, δήλωνε πως δεν µπορούσε να αλλάξει την 
απόφασή του, αλλά θα επιφυλασσόταν να βρει τρόπο να την διορθώσει αργότερα.478 

Μετά τις ανωτέρω εξελίξεις το Λύκειο «Πυθαγόρας» συνέχισε την λειτουργία 
του, αλλά αυτό δεν σήµαινε ότι επήλθε ειρήνευση στις σχέσεις των δύο πλευρών, 
καθώς αυτές επέµειναν στις θέσεις και τα διµερή προβλήµατα δεν είχαν λυθεί.  

Τον Αύγουστο του 1942 ο Πατριάρχης επανήλθε στο θέµα του εκκλησιασµού 
των µαθητών, ενόψει του νέου σχολικού έτους.479 Πίστευε ότι τον τακτικό 
εκκλησιασµό έπρεπε να επιβάλλουν και να εκτελούν οι διευθυντές εκάστης σχολής 
και ειδικά, ο γυµνασιάρχης του Αβερωφείου Κ. Φτυαράς, µε τον οποίο είχε επαφή ο 
Πατριάρχης. Πάντως, η επιστολή είναι γραµµένη σε φιλικό ύφος και καταλήγει µε 
την αναγνώριση των προσπαθειών που κατέβαλε η ΕΚΑ για την «ολοκληρωτική 
κατάρτιση της εν ταις κοινοτικαίς σχολαίς σπουδαζούσης Ελληνορθοδόξου 
νεολαίας».  

Στην επιστολή απάντησε ο πρόεδρος της ΕΚΑ, µε νέα επιστολή480 στον 
Πατριάρχη, όπου τον διαβεβαίωνε για τις προσπάθειες που θα καταβάλλονταν για τον 
εκκλησιασµό των µαθητών, θεωρώντας το καθήκον «θεάρεστον και ηθικοπλαστικόν» 
και εντάσσοντάς τον στην όλη προσπάθεια «µορφώσεως και ηθικοποιήσεως των 
µαθητών, εντός περιβάλλοντος θρησκευτικώς και ηθικώς αγνού και ψυχικώς 
ωφελίµου». Το ύφος της απάντησης ήταν επίσης ευγενικό και διακρινόταν η θετική 
στάση έναντι της πατριαρχικής επιθυµίας. Ο πρόεδρος, επίσης, απέστειλε εγκύκλιο 
προς όλους τους διευθυντές των σχολείων της ΕΚΑ, ζητώντας να οργανώσουν τον 
εκκλησιασµό κατά τρόπο προσφορότερο και αποτελεσµατικότερο από τα περασµένα 
έτη, υπογραµµίζοντας ότι αυτό αποτελούσε και πατριαρχική επιθυµία.481  

Ένα µήνα αργότερα, τον Οκτώβριο του 1942, ο Πατριάρχης έθετε εκ νέου το 
θέµα των θρησκευτικών στα σχολεία Μ.Ε.. είχε πληροφορηθεί ότι στο Αβερώφειο 
γυµνάσιο και στην Σαλβάγειο δίδασκε µόνο ένας θεολόγος, ο οποίος δεν επαρκούσε, 
αφού δίδασκε µόνο επί 20 ώρες και οι υπόλοιπες ώρες διανέµονταν σε φιλολόγους 
καθηγητές. Μάλιστα, στην Σαλβάγειο τα Θρησκευτικά διδάσκονταν µόνο στις 
πρώτες τάξεις. Ο Πατριάρχης πίστευε ότι στα κοινοτικά σχολεία Μ.Ε. χρειάζονταν 3 
θεολόγοι για να καλυφθούν οι ώρες. Θεωρούσε, επίσης, ότι οι φιλόλογοι δεν είχαν 
δικαίωµα να διδάσκουν Θρησκευτικά, αφού δεν διδάσκονταν Θεολογία στο 
Πανεπιστήµιο, αντίθετα µε τους Θεολόγους, που επειδή διδάσκονταν φιλολογικά 
µαθήµατα στο Πανεπιστήµιο, µπορούσαν, αν ήταν αναγκαίο, να διδάσκουν και 
φιλολογικά µαθήµατα στο γυµνάσιο.482  

Την ίδια µέρα έστειλε και δεύτερη επιστολή στον πρόεδρο, µε την οποία 
εξέφραζε την διαφωνία του και την δυσαρέσκειά του για την χρησιµοποίηση στα 
δηµοτικά σχολεία της ΕΚΑ τριών βιβλίων,483 που είχαν κριθεί ακατάλληλα για 
                                                
477 Για τις αντιδράσεις της Επιτροπής της Κοινότητας, βλ. ΠΚΕ, συνεδρ.5/9/1941 και για τις 
προσπάθειες αναστολής δηµοσίευσης του διατάγµατος αναγνώρισης του «Πυθαγόρα», βλ. 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.23/9/1941.  
478 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.23/10/1941.  
479 Επιστολή, αριθµ.1700, 29/9/1942, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 314, ό.π. και Α.ΣΦ., 
«Σχολείον και διδάσκαλοι», Πάνταινος, τ.Λ∆΄(1942), τευχ.19 (1/7/1942), σσ.305-307.  
480 Επιστολή, αριθµ.1061/442, 10/9/1942, ό.π. 
481 Εγκύκλιος, αριθµ.1075/448, 10/9/1942, ό.π.   
482 Επιστολή, αριθµ.2012, 14/10/1942, ό.π.  
483 «Ιερά Ιστορία της Καινής ∆ιαθήκης» για την ∆΄ τάξη του δηµοτικού, «Εκκλησιαστική 
Ιστορία» για την Ε΄ τάξη του δηµοτικού και «Κατήχηση και Λειτουργική» για την Στ΄ τάξη 
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διδασκαλία και δεν είχαν τύχει της έγκρισης της εκκλησιαστικής αρχής. Με την 
άποψη του Πατριαρχείου είχε συµφωνήσει και ο αντιπρόεδρος της ελληνικής 
κυβέρνησης και είχαν δροµολογηθεί οι διαδικασίες για την εξοβελισή τους από τα 
διδακτικά βιβλία.  

Στην ανωτέρω καταγγελία του Πατριάρχη υπήρξε άµεση κινητοποίηση της 
ΕΚΑ, µέσω της Εφορείας των Σχολείων. Ο προϊστάµενος της Εφορείας, µε έγγραφό 
του,484 ζητούσε να πληροφορηθεί από τους διευθυντές των δηµοτικών σχολείων, µε 
ποια απόφαση ποίου οργάνου τα καταγγελόµενα βιβλία είχαν εισαχθεί στις 
κοινοτικές δηµοτικές σχολές και αν η περιλαµβανόµενη σ΄αυτά ύλη είχε επιλεγεί 
ελεύθερα ή περιερχόταν στο αναλυτικό πρόγραµµα του υπουργείου Παιδείας. Οι 
απαντήσεις των διευθυντών έχουν ενδιαφέρων, αφού υποστηρίζουν ότι τα βιβλία δεν 
ανήκουν στα διδακτικά, αλλά στα ελεύθερα αναγνώσµατα και ως εκ τούτου δεν 
χρειαζόταν ειδική άδεια για να εισαχθούν στα σχολεία. Ουδείς των διευθυντών 
έυρισκε σ΄αυτά ψεγάδι ή αποκλίσεις από την Ορθόδοξη πίστη.485  

Μετά την διερεύνηση του θέµατος η ΕΚΑ απάντησε στον Πατριάρχη και για 
τις δύο επιστολές της 14ης Οκτωβρίου486. για το πρόβληµα της διδασκαλίας των 
θρησκευτικών από Φιλολόγους αντί των Θεολόγων,  η ΕΚΑ είχε δώσει ήδη 
οδηγίες487 να εφαρµοστούν οι επιθυµίες του Πατριάρχη. Για το πρόβληµα των µη 
εγκεκριµένων βιβλίων η ΕΚΑ διαβεβαίωσε τον Πατριάρχη ότι δεν περιλαµβάνονταν 
στα επίσηµα διδακτικά βιβλία των κοινοτικών σχολείων.   

Απ΄ότι φαίνεται, όµως, η καχυποψία είχε εγκαθιδρυθεί στις σχέσεις 
Πατριαρχείου-ΕΚΑ. Ετσι, όταν ο πρόεδρος της ΕΚΑ στον λόγο του, κατά την γενική 
συνέλευση των συνδροµητών της Κοινότητας, στις 20 ∆εκεµβρίου 1942, εξήρε το 
πολυσχιδές έργο της ΕΚΑ, αναφερόµενος ακροθιγώς στις σχέσεις µε το Πατριαρχείο, 
ο Χριστοφόρος αντέδρασε. Με επιστολή του488 ζήτησε, ευγενικά αλλά µε σαφήνεια, 
τον λόγο για την περιφρονητική στάση του προέδρου. ∆ηλώνει ότι ούτε οι κοινοτικοί 
έχουν την άποψη ότι το Πατριαρχείο δεν είναι ελληνικό, ούτε η ΕΚΑ µπορεί να 
θεωρηθεί µη ορθόδοξη κοινότητα, άρα ξένη προς το Πατριαρχείο. Ζήτησε να 
µελετηθεί το θέµα και να υπάρξει, επιτέλους, συνεργασία ΕΚΑ-Πατριαρχείου, µε 
πνεύµα συνεννόησης και µε βάση την αµοιβαία εκτίµηση και τον σεβασµό του ρόλου 
εκάστης πλευράς. Είναι, ίσως, η πρώτη φορά που ο Πατριάρχης έθεσε τόσο καθαρά 
το ουσιαστικό θέµα των σχέσεων µε την ΕΚΑ και του ρόλου της κάθε πλευράς στην 
παροικία. Γι΄αυτό, ενδεχοµένως, η ΕΚΑ, στην απάντησή της, αναφέρθηκε 
δευτερευόντως στο θέµα της οµιλίας του προέδρου, αλλά υπογράµµισε µε έµφαση 
την σηµασία επίδειξης πνεύµατος συνεννόησης και καλής διάθεσης σε όλα τα θέµατα 
που αφορούσαν αµφότερες τις πλευρές, επ΄αγαθώ του Αιγυπτιώτη Ελληνισµού 
γενικά και όχι µόνο του Αλεξανδρινού. Και δέχτηκε την πατριαρχική πρόσκληση για 
συνεργασία, µε µεγάλη ικανοποίηση.489  
                                                                                                                                       
του δηµοτικού. Συγγραφέας και των τριών ήταν ο Φ. Ασαργιώτης και τα βιβλία τυπώθηκαν 
στην Αλεξάνδρεια από τον εκδοτικό Οίκο Ι.Νταφώτη.  
484 Εγγραφο, αριθµ.1303/546, 22/10/1942, ό.π.  
485 Επιστολή της Ευγενίας Παλαιολόγου (24/10/1942), επιστολή του Φιλ.Εµµανουήλ 
(26/10/1942) και του Γρ. Πετρώνδα (26/10/1942) προς τον προϊστάµενο της Εφορείας, 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 314, ό.π.  
486 Επιστολή, αριθµ.1333/561, 2/11/1942, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 314, επίσης, ΕΕΛΙΑ-
ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.101 (γραµµατέως, 1942), σ.444 και «Η εν Αλεξανδρεία 
ελληνική θρησκευτική εκπαίδευσις», Πάνταινος, τ.Λ∆΄(1942), τευχ.33 (21/11/1942), σ.534.  
487 ΠΕΣ, συνεδρ.26/10/1942.  
488 Επιστολή, αριθµ.155, 22/1/1943, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 314, ό.π.  
489 Επιστολή, αριθµ.274/115, 26/2/1943, ό.π.  
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∆υστυχώς, όµως, τα προβλήµατα δεν άργησαν να φανούν στις σχέσεις τους, 
µε αφορµή το τρίπτυχο “Πυθαγόρας”, θρησκευτικά, εκκλησιασµός. Αιτία, αυτή τη 
φορά, το πατριαρχικό γυµνάσιο “Πυθαγόρας”. Ο Πατριάρχης πληροφορήθηκε ότι για 
να προσληφθούν δύο γυµναστές της πατριαρχικής σχολής στο Αβερώφειο, τους 
ζητήθηκε από την ΕΚΑ να παραιτηθούν από την πατριαρχική σχολή. Ο Χριστοφόρος 
ερµήνευσε την κίνηση αυτή ως προδιαγεγραµµένη τακτική πολέµου εκ µέρους των 
κοινοτικών σχολών της ΕΚΑ προς την αναγνωρισµένη από το ελληνικό κράτος 
πατριαρχικής σχολής και ζήτησε µεγαλύτερο σεβασµό για το εκπαιδευτικό έργο της 
σχολής.490  

Στην επιστολή δεν άργησε να απαντήσει η ΕΚΑ, µέσω του προέδρου της. Η 
χαρά και η ικανοποίηση της τελευταίας αλληλογραφίας είχαν παραχωρήσει την θέση 
τους στην λύπη που ένιωσε η ΕΚΑ από το “ατυχές περιεχόµενο” του πατριαρχικού 
γράµµατος. Ο πρόεδρος θεωρούσε τα περιστατικά που περιέγραφε ο Πατριάρχης ως 
“φανταστικά” και “ανυπόστατα” και έδινε την δική του ερµηνεία. Η γυµνάστρια που 
προσελήφθη στο Αβερώφειο παραιτήθηκε από την πατριαρχική σχολή, εφαρµόζοντας 
τον κανονισµό των σχολείων, που υποχρέωνε τους εκπαιδευτικούς να προσφέρουν 
όλες τις εργάσιµες ώρες τους υπέρ των σχολείων της ΕΚΑ και για τον λόγο αυτό 
υπήρχε το ασυµβίβαστο της διδασκαλίας και σε άλλα εκπαιδευτήρια πλην των 
κοινοτικών. Ο έτερος γυµναστής ουδέποτε ήρθε σε επαφή µε την ΕΚΑ. Ο πρόεδρος 
επεσήµανε την προσβολή για την ΕΚΑ από την άποψη του Πατριάρχη για 
προδιαγεγραµένη τακτική πολέµου εκ µέρους των κοινοτικών σχολών της ΕΚΑ 
έναντι των πατριαρχικών σχολών και δήλωσε αυτάρεσκα ότι η µόνη 
προδιαγεγραµµένη τακτική της ΕΚΑ για τα σχολεία της είναι η διαρκής βελτίωση 
τους προς όφελος της παροικίας.491  

Πριν η κοινοτική απάντηση φθάσει στο πατριαρχείο, ο Χριστοφόρος έστειλε 
νέα επιστολή στην ΕΚΑ,492 που ουσιαστικά “έρριχνε το γάντι” για όλα τα 
προβλήµατα που ταλάνιζαν τις δύο πλευρές από της εκλογής του, είτε πραγµατικά, 
είτε προσχηµατικά. Στην επιστολή, αφού δήλωνε ότι το ενδιαφέρον για ελληνοπρεπή 
και ορθόδοξη εκπαίδευση ήταν αδιάκοπο από της ενθρονίσεώς του, επεσήµανε τις 
ελλείψεις της ΕΚΑ στο θέµα του µαθήµατος των θρησκευτικών και του 
εκκλησιασµού. Ηταν τα δύο θέµατα που για τον Πατριάρχη έκαναν την µεγάλη 
διαφορά µεταξύ µιας απλής σχολής και µιας αναγνωρισµένης ορθόδοξης σχολής. Και 
το Αβερώφειο, αν και αναγνωρισµένο ως ορθόδοξη σχολή, παρουσίαζε ελλείψεις και 
στα δύο θέµατα, µε µειωµένες ώρες θρησκευτικών και µε χαλάρωση του θεσµού του 
εκκλησιασµού. Ο Πατριάρχης συνεζήτησε όλα αυτά τα θέµατα µε τον πρόεδρο της 
ελληνικής κυβερνήσεως Εµµανουήλ Τσουδερό. Κατά την συνάντησή τους ο 
Πατριάρχης έθεσε τα εκπαιδευτικά προβλήµατα των Αιγυπτιωτών, µε κυριότερο το 
γλωσσικό και πέτυχε την σύµφωνη γνώµη του πρωθυπουργού για την σύγκλιση 
συνεδρίου όλων των ελληνικών γυµνασίων της Αιγύπτου, µε την παρουσία του 
Πατριάρχη και του πρωθυπουργού για να συζητηθεί το ελληνικό εκπαιδευτικό 
πρόβληµα της Αιγύπτου.  

Η απάντηση της ΕΚΑ δείχνει έναν διογκούµενο εκνευρισµό και µοιάζει 
περισσότερο µε αυστηρό ανακοινωθέν, που περιλαµβάνει υποδείξεις στον παραλήπτη 
και το ύφος είναι επίσηµο.493 Για το θέµα των θρησκευτικών η ΕΚΑ επανέλαβε τις 
θέσεις της: οι ώρες καθορίζονται από το επίσηµο πρόγραµµα του ελληνικού 

                                                
490 Επιστολή, αριθµ.987, 13/5/1943, ό.π.  
491 Επιστολή, αριθµ., 613, 19/5/1943, ό.π.  
492 Επιστολή, αριθµ. 1031, 19/5/1943, ό.π.  
493 Επιστολή, αριθµ.646/263, 24/5/1943, ό.π.  
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υπουργείου Παιδείας, µε κάποιες παραλλαγές που επιβάλλονται από τις ανάγκες της 
παροικίας. Πάντως, το µάθηµα είχε βαρύνουσα σηµασία για τα σχολεία της ΕΚΑ. 
Επίσης, ο καθηγητές διακρίνονταν για την προσήλωσή τους στην Ορθοδοξία. Το όλο 
κλίµα και οι αρχές που επικρατούσαν στα σχολεία βοήθησαν τον Αιγυπτιώτη 
ελληνισµό να µείνει πιστός στις παραδόσεις του από της ιδρύσεως της Κοινότητας το 
1843. Στο θέµα του εκκλησιασµού η ΕΚΑ δήλωνε ότι κατέβαλε µεγαλύτερη 
προσπάθεια απ΄ότι στην Ελλάδα και ο στόχος ήταν η δηµιουργία της κατάλληλης 
ατµόσφαιρας για τακτικό εκκλησιασµό, χωρίς βία που θα προκαλούσε αντιδράσεις. 
Πάντως, το Πατριαρχείο µπορούσε να ξεκινήσει ένα εκταταµένο πρόγραµµα 
κατήχησης των αλεξανδρινών, µε την δηµιουργία κατηχητικών σχολείων και την 
καλύτερη επάνδρωση του κληρου. Στην πρωτοβουλία του Πατριάρχη για παναιγύπτια 
συζήτηση µεταξύ Ελλήνων εκπαιδευτικών και άλλων παραγόντων περί του 
γλωσσικού ζητήµατος η απάντηση ήταν αρνητική. Η ΕΚΑ θεωρούσε ότι ήταν άτοπο, 
ενώ η Ελλάδα βρισκόταν υπό ξένη κατοχή, να απασχολείται ο ελληνισµός στην 
Αίγυπτο µε εκπαιδευτικά ζητήµατα. Εξάλλου, αρµόδιοι να συζητούν το γλωσσικό 
θέµα ήταν το Πανεπιστήµιο Αθηνών, η Ακαδηµία Αθηνών και ο λαός, που επιλέγει 
τελεσίδικα τον τύπο της γλώσσας που θα µιλήσει.  

Η απάντηση από τον Πατριάρχη ήρθε στις 28 Μαϊου, µε δύο επιστολές. Η 
πρώτη494 απαντούσε στην υπ΄άριθµό 613/19ης/5/1943 επιστολή της ΕΚΑ για το θέµα 
των γυµναστών. Επαναλάµβανε την άποψη του για το περιστατικό, µε µια διόρθωση, 
ως προς τα γεγονότα, αλλά επέµενε στον πόλεµο που δεχόταν το πατριαρχικό 
γυµνάσιο από την ΕΚΑ. Η επιστολή ήταν γραµµένη σε φιλικό ύφος και διαβεβαίωνε 
τον πρόεδρο, ότι επιθυµία του Πατριάρχου ήταν η διατήρηση των φιλικών σχέσεων 
µε την Κοινότητα και η δηµιουργία ευγενούς άµιλλας και όχι στείρου ανταγωνισµού 
µεταξύ των ελληνικών σχολείων της πόλης.  

Η δεύτερη επιστολή495 απαντούσε στην υπ΄αριθµό 646/24ης/5/1943 επιστολή 
της ΕΚΑ, περί της σύγκλισης πανεκπαιδευτικού συνεδρίου. Ο Πατριάρχης στην 
απάντησή του δηλώνει ευθαρσώς την απογοήτευσή για την χωρίς προηγούµενη 
συζήτηση άρνηση της ΕΚΑ. Προχωρώντας ακόµη περισσότερο εκφράζει την θέση 
του για τον ρόλο του Πατριάρχου στα εκπαιδευτικά ζητήµατα: “Ο Πατριάρχης, όσον 
ουδείς άλλος έχει και καθήκον και δικαίωµα να µεριµνά Αυτός πρώτος και µόνος 
υπέυθυνος περί της εκπαιδεύσεως της ενταύθα και εν όλη τη Αφρική νεολαίας και να 
εξασφαλίζη δια παντός µέσου την αρτίαν µόρφωσιν ταύτης, τόσον εν τη Ορθοδόξω 
θρησκεία όσον και εν τη ελληνική, τη καθαρά ελληνική γλώσση”. Αυτή η διακήρυξη 
του Πατριάρχη, σχεδόν τέσσαρα έτη µετά την εκλογή του, αποτελούσε την 
πεµπτουσία της πολιτικής του έναντι όλων των κοινοτήτων για το θέµα της 
εκπαίδευσης και ασφαλώς εξηγεί κάποιες από τις κινήσεις του, όπως η προστασία του 
ιδιωτικού Λυκείου “Πυθαγόρας”, αλλά και οι θέσεις που εξέφραζε για το µάθηµα των 
θρησκευτικών και του εκκλλησιασµού. Ενδεχοµένως, τα δύο αυτά θέµατα να 
χρησιµοποιήθηκαν προσχηµατικά από τον Χριστοφόρο για να παρουσιάσει την 
άποψή του στην ΕΚΑ, αλλά να αποτέλεσαν και τις κατάλληλες αφορµές για την 
άσκηση εκ µέρους του µιας νέας πολιτικής του Πατριαρχείου ως προς την 
εκπαίδευση των ελληνοπαίδων του χώρου δικαιοδοσίας του.  

Ο Πατριάρχης συνεχίζοντας την επιστολή του στην βάση της ως άνω 
διακήρυξης δεν βρίσκει καµµία δικαιολογία για την άρνηση του προέδρου να 
συµµετάσχει στο συνέδριο, την στιγµή που το συγκαλούσε ο Πατριάρχης, δηλαδή, ο 

                                                
494 Επιστολή, αριθµ.1062, 28/5/1943, ό.π.  
495 Επιστολή, αριθµ.1090, 28/5/1943, ό.π.  
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προστάτης της ελληνικής νεολαίας από τους κινδύνους του εκφυλισµού. Η ΕΚΑ δεν 
απάντησε σ΄αυτή την θέση του Πατριάρχη.  

Το επόµενο επεισόδιο στην διένεξη, πιά, Πατριαρχείου-ΕΚΑ, συνέβη µε 
αφορµή το γυµνάσιο “Πυθαγόρας”. Στην τελετή των απολυτηρίων της Πατριαρχικής 
Σχολής «Πυθαγόρας» (3/7/1943) ο Πατριάρχης καταφέρθηκε εναντίον των 
Κοινοτικών Σχολείων και των διευθυντών τους. στις 3 Ιουλίου 1943.496 Εκ µέρους 
της ΕΚΑ απάντησε ο παρών πρόεδρος της Ιµπραηµίας και µέλος της Κοινοτικής 
Επιτροπής Κλ. Νικολάου. Οι λόγοι του Πατριάρχη χαρακτηρίστηκαν ατυχείς και 
επιβλαβείς. Η Εφορεία των Σχολείων497 ευχαρίστησε και τον γενικό πρόξενο της 
Ελλάδος Κ.Βαλτή, που στην απονοµή των απολυτηρίων των σχολείων της 
Ιµπραηµίας, επαίνεσε τα κοινοτικά σχολεία της Αλεξανδρείας. Μετά από συζήτηση 
αποφάσισε να θεωρήσει το επεισόδιο µε τον Πατριάρχη λήξαν, αλλά να 
διαµαρτυρηθεί στον πρωθυπουργό Εµµανουήλ Τσουδερό για τους άδικους 
χαρακτηρισµούς εναντίον των σχολείων, που προσφέρουν άφθονα τα εφόδια εθνικής 
και θρησκευτικής µορφώσεως και να ζητήσει ικανοποίηση από τον πατριάρχη.  

Η ΕΚΑ απηύθυνε στον πρωθυπουργό επιστολή,498 µε την οποία δεν 
κατηγόρησε τόσο τον Πατριάρχη για τις απόψεις του –περιορίστηκε να δηλώσει ότι 
οι χαρακτηρισµοί του ήταν άστοχοι, ανακριβείς και επιζήµιοι- όσο επανέλαβε την 
άποψή της για τα σχολεία της, που ήδη από το 1843 υπηρετούσαν την παροικία και 
σ΄αυτά όφειλαν οι αλεξανδρινοί την ελληνοπρεπή και ορθόδοξη µόρφωσή τους.  

Ο πρωθυπουργός Τσουδερός απάντησε στην ΕΚΑ499 εκφράζοντας τον 
θαυµασµό του για το επιτελούµενο λαµπρό έργο στα κοινοτικά εκπαιδευτήρια της 
Αλεξάνδρειας, τα οποία δεν είχαν ανάγκη επαίνων για να επιβληθούν στην συνείδηση 
των οµογενών, ούτε τον φόβο επικρίσεων. Ταυτόχρονα, δήλωνε πρόθυµος να θίξει το 
θέµα κατά την πρώτη συνάντηση που θα είχε µε τον Πατριάρχη.  

Ο Πατριάρχης Χριστοφόρος, τον Σεπτέµβριο του ιδίου έτους, συνεχίζοντας να 
ασκεί την πολιτική που είχε αποφασίσει, απέστειλε εγκύκλιο µε θέµα την σύγκλιση 
του εκπαιδευτικού συνεδρίου, που, όπως πληροφορούµαστε από την εγκύκλιο, δεν 
συνεκλήθη ύστερα από αίτηση του πρωθυπουργού.500 Το συνέδριο, κατά τον 
Πατριάρχη, έπρεπε να συζητήσει το εκπαιδευτικό ζήτηµατων ελληνικών σχολείων 
της Αιγύπτου. Απαρτιζόταν από διάφορα επιµέρους θέµατα: την διδασκαλία της 
αρχαίας ελληνικής γλώσσας, της καθαρεύουσας, της ελληνικής ιστορίας και των 
θρησκευτικών. Ο Πατριάρχης δήλωνε απερίφραστα ότι ειδικά τα θρησκευτικά 
µειώνονταν στην Αλεξάνδρεια και στο Κάϊρο, ενώ ούτε οι θρησκευτικές εορτές του 
ελληνικού κράτους τηρούνταν επακριβώς, ούτε τα διδακτικά βιβλία του µαθήµατος 
ήταν πάντοτε τα καταλληλότερα. Ο Πατριάρχης απέρριπτε την καθιερωµένη, από της 
ιδρύσεώς τους, αντίληψη των ελληνικών κοινοτήτων, ότι το Πατριαρχείο δεν 
δικαιούται να επεµβαίνει σε θέµατα εκπαίδευσης και µόρφωσης των µαθητών της 
Αιγύπτου. Και την απέρριπτε διότι αφορούσε πνευµατικά του παιδιά. Ανακοινώνει, 
επίσης, ότι το συνέδριο ανεβλήθη, µε επιθυµία του πρωθυπουργού, για να µην 
δυσαρεστηθή ο πρόεδρος της ΕΚΑ Μ.Σαλβάγος, αλλά το Πατριαρχείο δεν 
                                                
496 «Πάνταινος», έτος ΛΕ΄, τευχ.20, 11/7/1943.  
497 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.8/7/1943.  
498 Επιστολή, αριθµ.910/379, 14/7/1943, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 314, ό.π.  
499 Επιστολή, Κάϊρο, 18/7/1943, ό.π.  
500 Εγκύκλιος, αριθµός εγγρ.1973, 30/9/1943, ό.π. Αποδέκτες της εγκυκλίου ο αρχιεπίσκοπος 
Σινά και Ραϊθώ, Πορφύριος, πρόεδρος της Εφορείας της Αµπετείου σχολής Καϊρου, ο 
επίσκοπος Μαρεώτιδος Αθανάσιος, πατριαρχικός επίτροπος Αλεξανδρείας και πρόεδρος της 
Εφορίας της πατριαρχικής σχολής « Πυθαγόρας» και οι πρόεδροι των ελληνικών κοινοτήτων 
Αλεξανδρείας, Καϊρου, Σουέζ, Πόρτ Σάϊντ, Μανσούρας, Ζαγαζίκ, Τάντας και Ισµαηλίας.  
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εγκατέλιπε την πρόθεσή του να το συγκαλέσει σε ευθετότερο χρόνο, όταν, µάλιστα, 
διαπίστωνε ότι η κατάσταση της νεολαίας στην Αλεξάνδρεια δεν ήταν καλή, µε κύριο 
σύµπτωµα την διακοπή του εκκλησιασµού. Η Εκκλησία θα συνέχιζε µε αµείωτο 
ενδιαφέρον να παρακολουθεί τα τεκταινόµενα σχετικά µε την εκπαίδευση και την 
κατάσταση της νεολαίας και δεν θα συγκαλούσε το συνέδριο, όταν διορθωνόταν το 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα των κοινοτικών σχολών, αυξάνονταν οι ώρες των 
θρησκευτικών, υπήρχε µέριµνα για τα διδακτικά βιβλία και η νεολαία επέστρεφε 
στον εκκλησιασµό. Το Πατριαρχείο θα επαγρυπνούσε για να προφυλάξει την νεολαία 
από τον κίνδυνο της ξένης προπαγάνδας, «επιδηµίας βροτολοιγούς», που 
παρουσιαζόταν µε την µορφή των καλά οργανωµένων ξένων σχολείων και για τον 
σκοπό αυτό θα χρησιµοποιούσε κάθε διαθέσιµο µέσο. 
 Η ΕΚΑ αποφάσισε,501 ως πρώτη αντίδραση, την συγκρότηση Επιτροπής που 
θα έδινε στον Πατριάρχη την απάντηση της Εφορείας. Η ΕΚΑ πίστευε ότι οι 
συνθήκες του τόπου δεν επιτρέπουν την ακριβή τήρηση του ελλαδικού αναλυτικού 
προγράµµατος, γεγονός που εξόργιζε τον Πατριάρχη, που είχε άλλη άποψη και 
καταφερόταν εναντίον των εκπαιδευτικών των κοινοτικών σχολείων.  

Η επίσηµη απάντηση της Κοινότητας εστάλη στο Πατριαρχείο, µε 
καθυστέρηση, την 1η Νοεµβρίου.502 Η ΕΚΑ σε έντονο ύφος διαφωνούσε µε το 
σύνολο των απόψεων που εκφράζονταν στην εγκύκλιο, ενώ φρονούσε ότι οι 
πατριαρχικές προσκλήσεις για συνεργασία και καλές σχέσεις που εκφράστηκαν 
λίγους µήνες νωρίτερα υπονοµεύονταν από την τακτική του Πατριάρχη να κατηγορεί 
άδικα τα κοινοτικά σχολεία και να µην εκτιµά την προσφορά τους στην παροικία. 
Ιδιαίτερα, όταν τις τελευταίες δεκαετίες είχε βελτιωθεί θεαµατικά η λειτουργία τους 
και δεν υπήρχε κανείς λόγος να προσφεύγουν οι ελληνόπαιδες στα ξένα 
προπαγανδιστικά σχολεία. Η Κοινοτική Επιτροπή επέµενε στην άποψή της, ότι δεν 
υπήρχαν σοβαροί λόγοι για να συγκληθή το εκπαιδευτικό συνέδριο που επιθυµούσε ο 
Πατριάρχης, την στιγµή που όλες οι προσπάθειες έπρεπε να αποσκοπούν στην 
απελευθέρωση της κατεχόµενης Ελλάδας. Απεναντίας θεωρούσε ότι όλες οι 
κατηγορίες που εκτόξευσε εναντίον τους στα επιµέρους θέµατα της εγκυκλίου ήταν 
αστήρικτες και προχωρούσε στην ανασκευή τους.  

Η ΕΚΑ υποστήριξε το πρόγραµµα των σχολείων της: τα ελληνικά (αρχαία, 
καθαρεύουσα, νεώτερα) διδάσκονταν µε µεγάλη προσοχή και επιµέλεια, οµοίως η 
ιστορία. Το µάθηµα των θρησκευτικών διδασκόταν όπως ο νόµος όριζε και ο 
εκκλησιασµός γινόταν τακτικά. Οι αυστηρές παρατηρήσεις του Πατριάρχη αδικούν 
τον αλεξανδρινό Ελληνα, που ταύτιζε την προσήλωση στην πίστη και στην πατρίδα. 
Τα διδακτικά βιβλία ήταν πάντοτε προσεγµένα και ουδέποτε η ΕΚΑ έστερξε να 
εισάγει βιβλία προβληµατικά από ορθοδόξου ή εθνικής απόψεως. Οι εορτές και 
αργίες διαφοροποιούνταν λίγο από αυτές που τηρούνταν στην Ελλάδα αφού τα 
κοινοτικά σχολεία όφειλαν να συνδυάσουν τις ελληνικές µε τις αιγυπτιακές αργίες. Οι 
Ελληνες εκπαιδευτικοί των σχολείων επιλέγονταν ανάµεσα σε πολλούς υποψηφίους 
και διακρίνονταν για την µόρφωσή που είχαν στο αντικείµενό τους και για την 
παιδαγωγική τους κατάρτιση. Ο έλεγχος της εργασίας τους ήταν συστηµατικός και εκ 
µέρους της ΕΚΑ, αλλά και εκ µέρους του ελληνικού κράτους. Η όλη κατάσταση των 
σχολείων επέτρεπε στην ΕΚΑ να είναι υπερήφανη γι΄αυτά, όπως υπερηφάνεια και 
ευγνωµοσύνη αισθάνονταν οι χιλιάδες απόφοιτοί τους. Την ίδια γνώµη είχαν και οι 
προκάτοχοι του Χριστοφόρου. ζητούσε, λοιπόν, η Κοινότητα να αναθεωρήσει ο 

                                                
501 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.11/10/1943.  
502 Επιστολή, άνευ αριθµ., 1/11/1943, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 314, ό.π. και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
αντίγραφα επιστολών, τ.107 (προέδρου, 1943/1944).   
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Πατριάρχης τις απόψεις του και να δείξει καλή διάθεση έναντι των κοινοτικών 
σχολείων.  

Η ΕΚΑ έστειλε την πατριαρχική εγκύκλιο και την απάντησή της σε όλες τις 
ελληνικές κοινότητες της Αιγύπτου και στον αντιπρόεδρο της ελληνικής 
κυβερνήσεως Γεώργιο Ρούσο,503 ενηµερώνοντας τους αρµόδιους και 
ενδιαφερόµενους για την εξέλιξη της διαφωνίας µε το Πατριαρχείο. Στις επιστολές 
αυτές γνωρίζουµε ότι απάντησαν δύο ελληνικές κοινότητες, του Πόρτ Σάϊντ504 και 
της Μανσούρας.505 Αµφότερες συµφώνησαν µε την στάση της ΕΚΑ, χωρίς, όµως, να 
καταφέρονται εναντίον του Πατριάρχη Χριστοφόρου. Από το όλο κλίµα, πάντως, 
φαίνεται ότι η ΕΚΑ είχε επωµιστεί, σχεδόν αποκλειστικά, το βάρος της αντίδρασης 
στις πατριαρχικές απόψεις.  

Ο Πατριάρχης καθυστέρησε αρκετούς µήνες (12 Μαϊου 1944) να απαντήσει 
στις θέσεις που παρουσίασε η ΕΚΑ. Εως τότε η συµπεριφορά του έναντι της ΕΚΑ 
ήταν ιδιαίτερα θετική. Ειδικότερα, δεν παρέλειψε να συγχαρεί τον πρόεδρο της 
Κοινότητας για τα αναφερόµενα στην Εκθεση Πεπραγµένων έτους 1942/1943 και τα 
σηµαντικά αποτελέσµατα της κοινοτικής δραστηριότητας, ευχόµενος να συνεχιστεί 
και µε το νέο έτος.506 Ευχαρίστησε, επίσης, θερµά τον πρόεδρο για την υποδοχή και 
φιλοξενία που έτυχε ο Πατριάρχης Αντιοχείας και πάσης Ανατολής Αλέξανδρος, 
κατά την επίσκεψή του στα ιδρύµατα της ΕΚΑ, που τον εντυπωσίασαν µε την τάξη 
και την άρτια οργάνωσή τους.507  

Οι σχέσεις Πατριαρχείου-ΕΚΑ έλαβαν νέα τροπή και επιβαρύνθηκαν από 
εγκύκλιο που απηύθυνε ο διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδος, 
καθηγητής Απόστολος ∆ασκαλάκης προς όλους τους Ελληνες εκπαιδευτικούς της 
Αιγύπτου. Θέµα της η παρατηρούµενη παρείσφρυση στα ελληνικά σχολεία 
ανατρεπτικών ιδεολογιών, µε πολιτική ή κοµµατική βάση, που παρακινούσαν τα 
παιδιά σε µίσος εναντίον των εχόντων διαφορετική θεώρηση των πραγµάτων και 
απειλούσαν την εθνική και ηθική τους µόρφωση. Γι΄αυτούς τους λόγους ο διευθυντής 
του Υπουργείου απαγόρευε στους εκπαιδευτικούς να συµµετέχουν σε οργανισµούς 
πολιτικής φύσεως και όσοι µετείχαν όφειλαν να παραιτηθούν εντός ολίγων ηµερών. 
Οµοίως απαγορευόταν κάθε οµιλία πολιτικού περιεχοµένου, η δηµοσίευση από 
εκπαιδευτικούς άρθρου µη εκπαιδευτικού περιεχοµένου καθώς και η ανάπτυξη στους 
µαθητές θέµατος χωρίς εθνικό περιεχόµενο.  

Η εγκύκλιος εστάλη στις 29 Απριλίου 1944 και δηµοσιεύτηκε στις εφηµερίδες 
την 1η και 2α Μαϊου 1944.508 Το Πατριαρχείο θεώρησε ότι το περιεχόµενο της 
εγκυκλίου επιβεβαίωνε τους φόβους και τις καταγγελίες του πατριάρχη, όπως 
δηµοσιοποιήθηκαν στην αλληλογραφία µε την ΕΚΑ και στους λόγους του. Ετσι, την 
1η Μαϊου ο «Πάνταινος» δηµοσίευσε την πατριαρχική εγκύκλιο της 30ης 
Σεπτεµβρίου 1943.509 Την ίδια άποψη σχηµάτισε ένα µεγάλο µέρος της κοινής 
γνώµης και στην Αλεξάνδρεια, όπως φάνηκε και από τα δηµοσιεύµατα του τύπου.510 

                                                
503 Επιστολή, αριθµ.1456/632, 10/11/1943, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 314, ό.π.  
504 Επιστολή, άνευ αριθµ., 11/11/1943, ό.π.  
505 Επιστολή, αριθµ.565, 13/11/1943, ό.π.  
506 Επιστολή, αριθµ.82, 5/2/1944, ό.π.  
507 Επιστολή, αριθµ.313, 25/2/1944, ό.π.  
508 «Τα σχολεία και τα παιδιά µας εις χείρας διαφθορέων», Ανατολή, έτος 12ο, αριθµ.182, 
2/5/1944, σσ.1-3.   
509 «Η ελληνορθόδοξος εκπαίδευσις εν Αιγύπτω», Πάνταινος, έτος ΛΣΤ΄, αριθµ.13, 1/5/1944, 
σσ.221-225.  
510 Η εφηµερίδα «Ανατολή» δηµοσίευσε την πατριαρχική εγκύκλιο της 30ης Σεπτεµβρίου, 
στις 4 Μαϊου 1944, βλ.αριθµ.184, σσ.1-2.  
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Για την ΕΚΑ αυτή η εξέλιξη ήταν κεραυνοβόλα. Ασφαλώς, ούτε η Εφορεία 
των σχολείων, ούτε η Κοινοτική Επιτροπή επιθυµούσαν να µετατραπούν τα σχολεία 
σε χώρο προπαγάνδας, δίνοντας επιχειρήµατα στους επικριτές, αλλά και 
αλλοιώνοντας την φυσιογνωµία τους. Ετσι, η ΕΚΑ, εµφανώς ενοχληµένη, απέστειλε 
στις 4 Μαϊου 1944 επιστολή διαµαρτυρίας στην γενική διεύθυνση του υπουργείου 
Παιδείας.511 Σ΄αυτήν σε έντονο ύφος κατήγγειλε ως απαράδεκτη την εγκύκλιο του 
πρώην, όπως πληροφορούµαστε, γενικού διευθυντή του Υπουργείου, που, κατά την 
ΕΚΑ, εστάλη χωρίς προηγούµενη συνεννόηση µε την προϊσταµένη του αρχή. Η 
Κοινότητα θεωρούσε ότι η φύση και η σηµασία των καταγγελλόµενων, όσων 
µπορούσαν να εξακριβωθούν, ως αληθή, έπρεπε να ωθήσουν τον συντάκτη της 
εγκυκλίου σε µια εµπιστευτική ανακοίνωση του περιεχοµένου της και όχι δηµόσια. Η 
ΕΚΑ πίστευε ότι ελάχιστοι εκπαιδευτικοί, το 1% , είχαν σχέση µε διάφορες πολιτικές 
οργανώσεις και µόνο στην προσωπική τους ζωή. Οι υπόλοιποι δεν είχαν καµµία 
ανάµειξη σε τέτοιες οργανώσεις και τους ενδιέφερε µόνο το λειτούργηµά τους.  

Η ΕΚΑ απευθύνθηκε512 και στον Πατριάρχη, διαµαρτυρόµενη για την 
δηµοσίευση της εγκυκλίου της 30ης Σεπτεµβρίου στον «Πάνταινο» και στην 
εφηµερίδα «Ανατολή». Το ύφος της επιστολής είναι σοβαρό, αλλά δεν διακρίνεται 
θυµός, µόνο έκπληξη και διάθεση για συνεννόηση µε τον Πατριάρχη. Η Κοινότητα 
θεωρούσε ότι η εγκύκλιος είχε ατονήσει, ενώ η όλη στάση του Χριστοφόρου έναντί 
της, κατά την διάρκεια του χειµώνα, ήταν θετική. Ετσι, ζητούσε από τον Πατριάρχη 
να συνεχιστεί το καλό κλίµα µεταξύ των δύο φορέων, χωρίς ατυχείς προσπάθειες 
τορπιλισµού του και για να µην δίδεται η λάθος εικόνα, ότι µεταξύ των δύο 
κορυφαίων παραγοντων της παροικίας υπήρχε διάσταση απόψεων.  

Στις 12 Μαϊου 1944 ο πατριάρχης Αλεξανδρείας Χριστοφόρος απάντησε513 
στην προεδρικές επιστολές της 1ης Νοεµβρίου 1944 και 6ης Μαϊου 1944. Στην 
πραγµατικότητα αυτή η απάντηση ήταν µια αυστηρή επιστολή, γραµµένη µε οξύτητα 
και αξιοποιούσε όλα τα στοιχεία που προέκυψαν στα σχολεία της ΕΚΑ. Ο 
Πατριάρχης θεωρούσε ότι ουδέν από αυτά που κατήγγειλε στην εγκύκλιό του, 
σχετικά µε την εκπαίδευση των ελληνοπαίδων και ειδικά για τα θρησκευτικά και τον 
εκκλησιασµό, δεν είχαν τροποποιηθεί. Ετσι, η εγκύκλιός του παρέµενε επίκαιρη και 
κάθε άλλο παρά είχε ατονήσει. Προχωρώντας περισσότερο θεωρούσε ότι τα 
κοινοτικά σχολεία έπρεπε, κατά την άποψή του, να βρίσκονται σε κατάσταση 
διάλυσης. Σ΄αυτό συνηγορούσε η πολιτική, προπαγανδιστική δραστηριότητα 
ορισµένων καθηγητών του Αβερωφείου, αλλά και η ανάλογη δραστηριότητα του 
Γρηγόρη Πετρώνδα, επιθεωρητού των κοινοτικών δηµοτικών σχολείων. Είναι η 
πρώτη φορά που ο Πατριάρχης ανέφερε ονοµαστικά κάποιο πρόσωπο. Αναφέρθηκε, 
ακόµη, και στον απολυµένο καθηγητή των Φυσικών του Αβερωφείου Καλλίρη, που 
µε ένα βιβλίο του είχε καταγγείλει πολλά εις βάρος της κατάστασης και της 
διεύθυνσης του Αβερωφείου. Εξαιτίας όλων αυτών ο Πατριάρχης δεν µετέβαλε 
άποψη για την κατάσταση στα κοινοτικά σχολεία της ΕΚΑ.

 για να συνέβαινε κάτι 
τέτοιο ανέµενε την βελτίωση της θέσης των Θρησκευτικών, τον τακτικό 
εκκλησιασµό και την τήρηση όλων των προβλεπόµενων εξ Ελλάδος αργιών, δηλαδή 
την εκπλήρωση των πάγιων αιτηµάτων του. Τελείωνε την επιστολή του µε την 

                                                
511 Επιστολή, αριθµ.699/346, 4/5/1944, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Ν 42, 1944, «Περί της 
αναµίξεως εκπαιδευτικών εις πολιτικοκοινωνικάς δραστηριότητας (πάυση κ. Πετρώνδα)».  
512 Επιστολή, αριθµ.703/350, 6/5/1944, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Ν 42, ό.π. και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
αντίγραφα επιστολών, τ.110 (προέδρου 1944), σσ.157-159.  
513 Επιστολή, αριθµ.846, 12/5/1944, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Ν 42, ο.π. και Κ 314, όπ.  
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επισήµανση ότι για την διόρθωση των ηµαρτηµένων χρειαζόταν διευθύνων νούς και 
καλή διάθεση και ευχόταν στα µέλη της Κοινοτικής Επιτροπής «καλή φώτιση».  

Η ΕΚΑ απάντησε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, αφού µελέτησε την µορφή 
που έπρεπε να έχει η απάντησή της:514 απευθύνθηκε515 στον Πατριάρχη µε σεβασµό 
και αποφασιστικότητα, στην αρχή, για καταλήξει µε αυστηρότητα, δηλώνοντας ότι 
όλες οι απαντήσεις της δεν προέρχονται από υποχρέωση, αλλά από σεβασµό στο 
υψηλό λειτούργηµα του Πατριάρχη Χριστοφόρου. Η ΕΚΑ πίστευε ότι είχε κάνει 
βήµατα καλής θέλησης προς τον Πατριάρχη, αλλά εκείνος δεν τα αναγνώριζε, πολύ 
χειρότερα δεν ήταν διατειθεµένος και δεν ήθελε να πειστεί από τα επιχειρήµατά της. 
Θεωρούσε τις κατηγορίες αστήρικτες και φανταστικές, προερχόµενες και από 
ύποπτους ανθρώπους, όπως ο καθηγητής Καλλίρης. εξέφραζε την λύπη της για την 
θέση του Πατριάρχη περί διαλυµένων σχολείων ή σε παραλυσία, την στιγµή που οι 
απόφοιτοί τους αποτελούσαν το σέµνωµά τους και ήταν ευυπόληπτα µέλη της 
κοινωνίας. Σ΄αυτούς οφειλόταν και η ακµή των ελληνικών κοινοτήτων της Αιγύπτου, 
χάρη στην οποία το Πατριαρχείο γνώριζε νέες ηµέρες ακµής, µετά από αιώνες στην 
αφάνεια. δηλώνει ότι η ΕΚΑ απολογείται µόνο προς την παροικία και την ελληνική 
κυβέρνηση και κανέναν άλλο και περνώντας στην επίθεση κατά του Πατριαρχείου 
δήλωσε ότι δεν επρόκειτο να ανεχθεί καµία επέµβαση του Πατριάρχη στα εσωτερικά 
της. Εξέφραζε, ακόµη, την άποψη, ότι ούτε ο Πατριάρχης πίστευε στις κατηγορίες 
που εκτόξευε, αλλά ο σκοπός του ήταν η υπαγωγή όλων των κοινοτικών σχολείων 
στην δικαιοδοσία του. Αυτό δεν θα συνέβαινε ποτέ, διότι η ΕΚΑ ήταν µικρογραφία 
της πατρίδας, τα σχολεία ελληνικά και προικοδοτηµένα από τους µεγάλους 
ευεργέτες, θα παρέµεναν ελληνικά και στην διοίκηση της ΕΚΑ, υπό την εποπτεία της 
ελληνικής κυβερνήσεως. Γι΄αυτό στο εξής δεν θα ανέχονταν καµία πατριαρχική 
επέµβαση, παρά µόνο το πνευµατικό του ενδιαφέρον και αυτό όταν θα κρίνεται αγνό.  

Αυτή η επιστολή αποτελούσε διακοπή, τρόπον τινά, των σχέσεων ΕΚΑ-
Πατριαρχείου. Στο όλο θέµα παρενέβη ο γενικός πρόξενος της Ελλάδος στην 
Αλεξάνδρεια Κ.Βαλτής, µε την αποστολή στην βασιλική πρεσβεία της Ελλάδος στο 
Κάϊρο πλήρους αναφοράς για τα γεγονότα και την αλληλογραφία µεταξύ ΕΚΑ-
Πατριαρχείου.516 Σ΄αυτή αναγνωρίζει το δίκαιο της ΕΚΑ στην διένεξή της µε τον 
Πατριάρχη και πίστευε ότι ο απώτερος στόχος το Χριστοφόρου ήταν να θέσει την 
παιδεία υπό την ηγεσία του. παρόλα αυτά γνωστοποιούσε στην πρεσβεία ότι 
ορισµένα γεγονότα στα κοινοτικά σχολεία δικαιολογούσαν τις κινήσεις του 
Πατριάρχου. Επρόκειτο για ορισµένους καθηγητές, γνωστούς για τις αριστερές τους 
ιδέες, που συµµετείχαν σε ανάλογες οργανώσεις, καλλιεργούσαν αντιβρεττανικό 
πνεύµα στα σχολεία και είχαν οργανώσει κάποιους από τους µαθητές σε οµάδες που 
διένειµαν εντός και εκτός του σχολείου προκηρύξεις µε ανάλογο περιεχόµενο, που τις 
ετοίµαζαν οι ίδιοι. Για όλες αυτές τις περιπτώσεις η ΕΚΑ δεν αντέδρασε 
ικανοποιητικά. Ο γενικός πρόξενος εξέφραζε τον φόβο ότι η κατάσταση µπορούσε να 
εκτραχυνθεί περαιτέρω, γνωρίζοντας «την µεγαλοµανία, το πείσµα και την 
πολυπραγµοσύνη» του Χριστοφόρου. Πρότεινε στην κυβέρνηση να απαγορευτεί από 
την λογοκρισία, για µικρό χρονικό διάστηµα, κάθε δηµοσίευση σχετική µε την 
ελληνική παιδεία στην Αίγυπτο, εκτός από τις καθαρά υπηρεσιακές ανακοινώσεις.  

                                                
514 Σχέδιον απαντήσεως προς την Α.Θ.Μ. τον Πατριάρχην Αλεξανδρείας – 2ον σχέδιον 
κ.Βατιµπέλα και οριστικό σχέδιο απαντήσεως, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 314, ό.π.  
515 Επιστολή, αριθµ.740/371, 18/5/1944, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Ν 42, ό.π. και ΕΕΛΙΑ-
ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 314, ό.π.  
516 Το έγγραφο ήταν διαβαθµισµένο ως «άκρως απόρρητο» και εκοινοποιείτο και στο 
Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος στο Κάϊρο, βλ. ΑΥΕ, 1944/Κυβέρνησις Καϊρου/40.1.  
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Στις 29 Μαϊου ο Πατριάρχης απάντησε στην ΕΚΑ.517 Στην επιστολή 
διακρίνεται η ενόχληση του από το ύφος της επιστολής του προέδρου και είναι 
διάχυτη η τάση να απαντήσει στους κοινοτικούς για την επίθεση που δέχθηκε, µε την 
εκτόξευση της κατηγορίας, ότι ήθελε να υπαγάγει τα σχολεία στην δικαιοδοσία του.  

Είναι ενδεικτικό ότι η επιστολή ξεκινάει µε την έκφραση λύπης εκ µέρους του 
Πατριάρχη για το ύφος του προέδρου και από την δήλωσή του, ότι δεν θα απαντούσε 
στις οχλήσεις του Χριστοφόρου, αν δεν επρόκειτο για τον ίδιο τον Πατριάρχη. Όµως, 
οι απόψεις που εκφράζονταν από την εκκλησία ουδέποτε έτυχαν ικανοποιητικής, για 
το Πατριαρχείο, απάντησης. Το πατριαρχείο επέµενε να αναζητά την αλλαγή της 
κοινοτικής πολιτικής, µε απτές αποδείξεις, που, δυστυχώς, δεν δίνονταν, ενώ οι 
πληροφορίες που είχει κάθε άλλο παρά στηρίζονταν σε φαντασιώσεις και δεν ήταν 
αστήρικτες. Ο Χριστοφόρος ουδέποτε εκάλεσε την ΕΚΑ να απολογηθεί για τα 
πεπραγµένα της, αλλά κάθε κίνηση του είχε σκοπό την προστασία της ελληνικής 
παιδείας στην Αλεξάνδρεια, αφού από απροσεξία ή ολιγωρία οι ελληνόπαιδες 
«ευρέθησαν ανατρεφόµενοι εις χείρας σχεδόν µητρυιάς». Κατηγορούσε προσωπικά 
τον πρόεδρο της ΕΚΑ Μ.Σαλβάγο για τον τορπιλλισµό του εκπαιδευτικού συνεδρίου, 
όπου όλοι οι ενδιαφερόµενοι θα κατέθεταν την άποψή τους.  

Από το σηµείο αυτό και έπειτα το ύφος του έγινε πιο αυστηρό. Επαναλάµβανε 
ότι ως Πατριάρχης ήταν αναντίρρητα ο πρώτος αρµόδιος, ηθικά, για την ελληνική 
εκπαίδευση στην Αίγυπτο. ∆εν ετίθετο θέµα υπαγωγής των σχολείων στην 
αρµοδιότητά του, κάτι τέτοιο το απεύχονταν, αλλά αν υπήρχε κάποιο ενδεχόµενο, 
τότε το Πατριαρχείο θα αναλάµβανε την ευθύνη. Πάγια θέση του πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας από την ιδρύσεως της ΕΚΑ ήταν η συνεργασία Εκκλησίας και 
Κοινότητας, µε κοινό πόθο και σκοπό την µόρφωση των Ελληνοπαίδων «εθνοπρεπώς 
και ορθοδόξως». αν συνεχιζόταν η τακτική του αποκλεισµού της εκκλησίας από τα 
εκπαιδευτικά πράγµατα της Κοινότητας, τότε το Πατριαρχείο διατηρούσε το 
δικαίωµα να αµφισβητήσει την διαχείριση όλων των µεγάλων δωρεών και 
κληροδοτηµάτων, που υπήρχαν υπέρ της ελληνορθόδοξης µόρφωσης των οµογενών, 
από ένα σωµατείο, όπως η ΕΚΑ, που δεν προβλεπόταν ούτε από τους Ιερούς 
Κανόνες, ούτε από το ελληνοβυζαντινό δίκαιο, ούτε από την παράδοση και πρακτική 
του γένους. Ολοκληρώνοντας την επιστολή του δήλωνε ότι η παιδεία, ως είχε στην 
Αλεξάνδρεια, ήταν επιβλαβέστατη και η Κοινότητα δεν κατέβαλε προσπάθειες για 
την σωτηρία της και ευχόταν τον άνωθεν φωτισµό για όλους του Κοινοτικούς 
Επιτρόπους.  

Με την ανταλλαγή των τελευταίων επιστολών οι σχέσεις Πατριαρχείου-ΕΚΑ 
βρέθηκαν στο ναδίρ. αρκετές φορές υπήρξε σύγκρουση Πατριαρχών και Κοινότητας. 
Αυτή τη φορά, όµως, πίσω από τις θέσεις και τις κινήσεις αµφοτέρων των πλευρών 
κρυβόταν µια απειλή. Ο Πατριάρχης ένιωθε ότι η παιδεία απειλείται µε αλλοίωση του 
εθνικού και θρησκευτικού της χαρακτήρα. Ως ποιµενάρχης ένιωθε την υποχρέωση να 
µην παρακολουθήσει άπρακτος αυτή την εξελικτική πορεία, αλλά να επέµβει 
δυναµικά. Εξάλλου, η παιδεία παλαιότερα ήταν τοµέας ευθύνης του Πατριαρχείου 
και στην συµπεριφορά του Χριστοφόρου επιβιώνει, εν πολλοίς, αυτή η ευθύνη για 
την µόρφωση των παιδιών. Ασφαλώς, µετά την ίδρυση των κοινοτήτων, το θέµα της 
παιδείας είχε περάσει στην κοινοτική δικαιοδοσία, όµως η αγωνία της παροικίας-

                                                
517 Επιστολή, αριθµ.900, 29/5/1944, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Ν 42, ό.π. και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 
314, ό.π. Για την εν λόγω επιστολή ενηµερώθηκε και το Υπουργείο Εξωτερικών της 
Ελλάδας, µέσω του ελληνικού γενικού προξένείου Αλεξανδρείας, βλ. ΑΥΕ/1944/Κυβέρνησις 
Καϊρου/40.1.  
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ποιµνίου του Πατριαρχείου, όπως την αποτύπωνε και ο τύπος της Αλεξάνδρειας, δεν 
ήταν δυνατόν να αφήσει ασυγκίνητο τον Πατριάρχη.  

Από την πλευρά της ΕΚΑ η απειλή αφορούσε την νέα τακτική του 
Πατριαρχείου να έχει άποψη για τα εκπαιδευτικά θέµατα της παροικίας, που την 
έκανε γνωστή µε κάθε ευκαιρία. Θεωρούσε, ότι το πατριαρχικό ενδιαφέρον ήταν 
προσχηµατικό και ο πραγµατικός στόχος ήταν η άσκηση ακόµη και διοικητικού 
ελέγχου στα κοινοτικά σχολεία, εκ µέρους του Πατριαρχείου, δηλαδή η απώλειά τους 
για την ΕΚΑ. Οι Κοινοτικοί ήθελαν ένα Πατριαρχείο περιορισµένο µόνο στα 
πνευµατικά του καθήκοντα, εννοώντας τα ως άσκηση της λατρείας και µόνο, µε 
περιορισµένες και τις διοικητικές του αρµοδιότητες, αφού ένα σηµαντικό µέρος των 
ναών της πόλης ήλεγχε η ΕΚΑ και όχι το Πατριαρχείο.  

∆υστυχώς, υπό αυτό το πνεύµα και την αµοιβαία καχυποψία που 
δηµιουργούσε η αίσθηση απειλής, από αµφότερες τις πλευρές, εξελίχθηκαν οι σχέσεις 
τους και τα επόµενα έτη.  

Επίσηµα, δεν γνωρίζουµε αν η ΕΚΑ απάντησε εγγράφως στον Πατριάρχη για 
την επιστολή της 29ης/5/1944. Γνωρίζουµε, όµως, ότι σχεδόν αµέσως µετά άρχισε νέα 
φάση προστριβών σχετικά µε το πατριαρχικό γυµνάσιο «Πυθαγόρας».518 Ισως, αυτό 
να θεωρήθηκε το αδύνατο σηµείο της πατριαρχικής πλευράς. Κατετέθη στην Εφορεία 
των σχολείων συγκριτικός πίνακας, όπου αναφέρονταν οι διαφορές στις ώρες 
διδασκαλίας µεταξύ Αβερωφείου και «Πυθαγόρα». Το Αβερώφειο είχε περισσότερες 
ώρες διδασκαλίας. Συγκεκριµένα, η Στ΄ τάξη του Αβερωφείου είχε 41 ώρες 
εβδοµαδιαίως, έναντι 35 του πατριαρχικού λυκείου και 37 των ελλαδικών σχολείων. 
Η Ε΄ τάξη του Αβερωφείου είχε 41 ώρες εβδοµαδιαίως, έναντι 35 του πατριαρχικού 
λυκείου και 36 των ελλαδικών γυµνασίων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διδασκαλία 
των θρησκευτικών. Στον «Πυθαγόρα» το µάθηµα διδασκόταν 3 ώρες εβδοµαδιαίως 
στην Ε΄ τάξη και 2 στην Στ΄. Στο Αβερώφειο, όπως και στην Ελλάδα διδασκόταν 2 
ώρες εβδοµαδιαίως και στην Ε΄ και στην Στ΄.519 Η Εφορεία, πάντως, στα πλαίσια και 
της πολιτικής που ακολουθούσε, δεν διέκοψε τις σχέσεις της µε τον «Πυθαγόρα». 
απεναντίας, επέτρεψε στην γυµνασιάρχη του Αβερωφείου θηλέων Αλκµήνη 
Πετρώνδα να λάβει µέρος το σχολείο θηλέων σε αθλητική συνάντηση µε το 
πατριαρχικό γυµνάσιο.520  

Τον Οκτώβριο, µε την έναρξη του νέου σχολικού έτους, το Πατριαρχείο έθεσε 
εκ νέου τα ζητήµατα της εκπαίδευσης στα κοινοτικά σχολεία της ΕΚΑ και ειδικά στο 
Αβερώφειο γυµνάσιο. Αυτή την φορά χωρίς να απευθυνθεί στην Κοινοτική Επιτροπή, 
αλλά µέσα από τις σελίδες του «Πανταίνου»,521 όπου δηµοσιεύτηκε η αναφορά που 
απέστειλε ο Πτριάρχης στην ελληνική πρεσβεία στο Κάϊρο, µε παρατηρήσεις για την 
εκπαίδευση της ελληνορθοδόξου νεολαίας στην Αίγυπτο. Οι θέσεις του Πατριάρχου 
δεν είχαν τροποποιηθεί. Ζητούσε να εφαρµοστεί το ισχύον πρόγραµµα του 
Υπουργείου Παιδείας του 1930, από το οποίο είχαν παρεκκλίνει οι Κοινοτικοί της 
Αλεξανδρείας, µε την ελάττωση των Ελληνικών και των Θρησκευτικών. Απαιτούσε, 
ακόµη, να γίνεται εκκλησιασµός των µαθητών κάθε Κυριακή, µαζί µε τους καθηγητές 

                                                
518Πρόβληµα είχε εµφανιστεί µε το γυµνάσιο «Πυθαγόρας» από τον Φεβρουάριο, που 
δέχθηκε σε κατατακτήριες εξετάσεις και κατέταξε στην ∆΄γυµνασίου, απορριφθέντα µαθητή 
της Γ΄ Σαλβαγείου. Ο µαθητής έπρεπε να επαναλάβει την Γ΄ τάξη και η κίνηση του 
πατριαρχικού λυκείου ήταν παράνοµη, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.10/2/1944. Το θέµα 
όµως, τότε δεν είχε προκαλέσει ιδαίτερη προστριβή µεταξύ των δύο πλευρών.  
519 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.1/6/1944 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 314, ό.π.  
520 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.1/6/1944.  
521 «Η παρ΄ηµίν εκπαίδευσις», Πάνταινος, έτος ΛΣΤ΄, τευχ.28, 1/10/1944, σσ.501-505.  
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τους και να υπάρξει, επιτέλους, επιµέλεια στην επιλογή των σχολικών βιβλίων. Ο 
Πατριάρχης κατηγορούσε ευθέως τον πρόεδρο της ΕΚΑ Μ. Σαλβάγο, που µέσω του 
γυµνασιάρχη του Αβερωφείου Κωνσταντίνου Φτυαρά, πέτυχε την µη σύγκληση του 
εκπαιδευτικού συνεδρίου.  

Τον Νοέµβριο του 1944 ο Πατριάρχης, ύστερα από συνάντηση του µε τους 
διευθυντές των σχολείων, συµφώνησε σε ένα πρόγραµµα εκκλησιασµού των 
µαθητών, που θεωρούνταν επαρκές από την Εκκλησία, αλλά όχι και πλήρως 
ικανοποιητικό. Ο Πατριάρχης, µε µια τυπική επιστολή, ενηµέρωσε την ΕΚΑ και 
επανέλαβε τα σχετικά µε την ανάγκη συνεργασίας Κοινότητας και Εκκλησίας.522 Η 
απάντηση του προέδρου ήταν τυπικότατη, φανερώνοντας και το βαρύ κλίµα που 
επικρατούσε στις σχέσεις των δύο πλευρών. ενηµέρωνε, απλά, τον Πατριάρχη ότι το 
ζήτηµα υποβλήθηκε στην Εφορεία των σχολείων για έγκριση.523  

Πριν ληφθή η κοινοτική απάντηση το Πατριαρχείο, µέσω του Γενικού 
Πατριαρχικού Επιτρόπου, µητροπολίτου Τριπόλεως Θεοφάνους, έστειλε το 
πρόγραµµα του κηρύγµατος και το πρόγραµµα εκκλησιασµού των µαθητών των 
κοινοτικών σχολείων και της πατριαρχικής σχολή Αλεξανδρείας.524 Για το 
Αβερώφειο γυµνάσιο (αρρένων και θηλέων) και την Σαλβάγειο επαγγελµατική σχολή 
προβλεπόταν κήρυγµα κάθε Παρασκευή, στις 16:30, στον χώρο των σχολείων του 
Σάτµπυ. Ιεροκήρυκες ορίστηκαν ο πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος και ο αρχιµανδρίτης 
Παρθένιος, µετέπειτα Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας. Για τον εκκλησιασµό 
υπήρξε κατανοµή των µαθητών, λόγω του πλήθους. Ετσι, το γυµνάσιο αρρένων 
εκκλησιαζόταν τις µονές Κυριακές από της ενάρξεως (1η, 3η, 5η, 7η, κ.λπ.) στον ναό 
του Αγίου Γεωργίου Κανισκερείου και στον ναό των Παµµεγίστων Ταξιαρχών 
Ιµπραηµίας., ενώ το γυµνάσιο θηλέων στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Σάββα και 
στον ναό της Αγίας Αικατερίνης Μπενακείου. Τις ζυγές Κυριακές εκκλησιάζονταν 
στον κοινοτικό ναό του Ευαγγελισµού και στον  Αγιο Σάββα και το γυµνάσιο θηλέων 
στην Αγία Αικατερίνη Μπενακείου και στον Αγιο Γεώργιο Κανισκερείου.  

Το πρόγραµµα προκάλεσε ευρεία συζήτηση στην Εφορεία των σχολείων και 
αναπτύχθηκε αλληλογραφία µεταξύ των διευθυντών των σχολείων, που ζητούσαν 
οδηγίες για την εφαρµογή του προγράµµατος και της ΕΚΑ.525  Οι διευθυντές της 
Μ.Ε. (Αβερώφειο γυµνάσιο και Σαλβάγειος) είχαν αντιρρήσεις για το προτεινόµενο 
πρόγραµµα, αφού οι γονείς ήθελαν τα παιδιά τους ελεύθερα και στο παρελθόν είχαν 
αρνηθεί παρόµοια τροποποίηση του προγράµµατος. Η καλύτερη λύση για τους 
διευθυντές Μ.Ε. ήταν να επαναληφθεί ο εκκλησιασµός στην Αγία Αικατερίνη του 
Μπενακείου ορφανοτροφείου θηλέων, έως ότου αποκτήσει το Σιάτµπυ δικό του 
«ευκτήριο οίκο». Επίσης, κατά την διάρκεια της λειτουργίας µπορούσε να γίνεται και 
το δεκάλεπτο κήρυγµα. πάντως, το Αβερώφειο γυµνάσιο αρρένων εκκλησιαζόταν 
κάθε Κυριακή, κατά τάξεις, στον Ευαγγελισµό.526  

Είναι η πρώτη φορά που γίνεται λόγος για την ανέγερση ναού στο Σάτµπυ 
(εντυπωσιάζει ο όρος ευκτήριος οίκος). Πραγµατικά, σ΄αυτόν τον τεράστιο κοινοτικό 
χώρο αυτό που έλειπε ήταν ο ναός. Η Αγία Αικατερίνη βρισκόταν στον πρώτο όροφο 
του Μπενακείου ορφανοτροφείου στο Σάτµπυ (σήµερα γενικό προξενείο της 

                                                
522 Επιστολή, αριθµ.1987, 4/11/1944, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 314, ό.π. 
523 Επιστολή, άνευ αριθµ., 21/11/1944, ό.π.  
524 Εγγραφο, αριθµ.2053, 15/11/1944, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 314, ό.π.  
525 Ενδεικτικά αναφέρουµε την επιστολή της γυµνασιάρχου Αλκµήνης Πετρώνδα (αριθµ.903, 
20/11/1944). Επιστολές έστειλαν όλοι οι διευθυντές των κοινοτικών δηµοτικών σχολείων, βλ. 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 314, ό.π.  
526 Επιστολή, 13/12/1944, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 314, ό.π.  



 267 

Ελλάδος), αλλά πρόκειται για µικρό ναό, µε χωρητικότητα µικρότερη των 100 
ατόµων.  

Η Εφορεία ύστερα από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψην την πρόταση του 
πατριάρχη, που κρίθηκε ωφέλιµη και ορθή, κατέστρωσε το τελικό σχέδιο 
εκκλησιασµού των µαθητών.527 Σύµφωνα µ΄αυτόν, 1ον ο εκκλησιασµός ήταν 
υποχρεωτικός, 2ον γινόταν κάθε Κυριακή και κατά τις µεγάλες εορτές, 3ον κάθε τάξη, 
κάθε σχολής εκκλησιαζόταν µια Κυριακή διαδοχικά, ώστε η σειρά κάθε τάξης 
ερχόταν κάθε 4 ή 6 εβδοµάδες, 4ον τα εκκλησιαζόµενα παιδιά έπρεπε να 
συνοδεύονται από εκπαιδευτικούς, που όριζε η διεύθυνση της σχολής και 5ον Η 
διεύθυνση της σχολής επέλεγε την εκκλησία που θεωρούσε ευκολότερο και καλύτερο 
να εκκλησιαστούν τα παιδιά.  

Για το κήρυγµα η Εφορεία γνωρίζοντας ότι στο ήδη βεβαρυµένο πρόγραµµα 
των σχολείων περιλαµβάνεται η συστηµατική διδασκαλία των θρησκευτικών, µαζί µε 
θρησκευτικές οµιλίες, ειδική ώρα, δηλώνει ότι πέραν τούτου ήταν αδύνατο να 
χρησιµοποιηθεί και άλλη ώρα του προγράµµατος για το κήρυγµα. γι΄αυτό ζητήθηκε 
από τον Πατριάρχη το κήρυγµα να γίνεται κατά την διάρκεια της λειτουργίας, από 
ιεροκήρυκες δικής του επιλογής.  

Μετά τις παραπάνω εξελίξεις το θέµα του εκκλησιασµού φαίνεται πως 
τακτοποήθηκε ικανοποιητικά και έτσι, για λίγα χρόνια δεν υπάρχουν πληροφορίες για 
αλλαγές στην τακτική του εκκλησιασµού των σχολείων.  

Το επόµενο επεισόδιο στη κρίση των σχέσεων ΕΚΑ-Πατριαρχείου είχε σχέση 
µε το λύκειο «Πυθαγόρας». Κατά την Εφορεία δεν υπήρχε αντίρρηση οι 
αποτυγχόντες στις κατατακτήριες του Αβερωφείου γυµνασίου να εγγράφονται στον 
«Πυθαγόρα».528 Είναι ενδεικτικό της άποψης που κυριαρχούσε µεταξύ των µελών της 
κοινοτικής Επιτροπής για το πατριαρχικό γυµνάσιο. Προορισµός του ήταν να δέχεται 
τους απορριµένους του Αβερωφείου, δηλαδή τους αδύνατους µαθητές. Για το 
Αβερώφειο επεφύλασαν ακριβώς αντίθετη µοίρα. Σκοπός του να δέχεται τους 
καλύτερους των µαθητών, καθιστάµενο, έτσι, γυµνάσιο µε καλύτερης ποιότητας 
µαθητές. Μάλιστα, στην Εφορεία διατυπώθηκαν επικρίσεις για τους κακούς µαθητές, 
που αντιµετωπίζονταν ως ανίατη κατάσταση και δεν είχαν θέση στο Αβερώφειο.  

Το φθινόπωρο του ίδιου έτους η Εφορεία των σχολείων διαπίστωσε µείωση 
των µαθητών (800 λιγότεροι από το προπολεµικό έτος 1938-1939), µε κύριο 
υπεύθυνο της διαρροής το πατριαρχικό γυµνάσιο και το κλίµα δυσφήµησης των 
κοινοτικών σχολείων, που κατόρθωσε να περάσει  στην παροικία ο Γυµνασιάρχης 
του «Πυθαγόρα» Γεώργιος Γλύπτης. Ο Γλύπτης διέδιδε ότι οι κοινότητες 
σφετερίστηκαν την παιδεία και κακοποίησαν το εκπαιδευτικό έργο και µόνο η 
έγκαιρη επέµβαση του Πατριάρχη περιέσωσε την ελληνική παιδεία στην Αίγυπτο. 
Ακολούθησαν δηµοσιεύµατα στον παροικιακό τύπο, που περιείχαν κατηγορίες ότι οι 
εκπαιδευτικοί των κοινοτικών σχολείων είναι αναρχικών φρονηµάτων. Ο 
προϊστάµενος της Εφορείας Βατιµπέλας,529 αποδοκιµάζοντας παρόµοιες απόψεις, 
εξέφρασε την άποψη ότι οι εκπαιδευτικοί της Κοινότητας φρόντιζαν για την 
παιδαγωγική βελτίωση της διδασκαλίας τους, αρνούµενοι να συµµετάσχουν σε 
                                                
527 ΠΕΣ, συνεδρ.11/1/1945. Είχε προηγηθεί η αποστολή πλήρους σχεδίου στους διευθυντές 
της Μ.Ε., ως αντιπρόταση στο δικό τους σχέδιο, βλ. έγγραφο, 15/12/1945, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
Φ∆Υ, Κ 314, ό.π. Στο σχέδιο αντέδρασε θετικά ο γυµνασιάρχης Κωνσταντίνος Φτυαράς, 
1/1945, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 314, ό.π.  
528 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.27/2/1946. Από αυτό το έτος ο «Πυθαγόρας» 
µετονοµάστηκε σε γυµνάσιο πατριαρχικής σχολής «Φώτιος Α΄», βλ. ΑΕΚΑ, Λυτά έγγραφα, 
«Πληροφορίες περί της ΕΚΑ», α.χρ., σ.4.  
529 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.22/10/1946.  
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πολιτικές ή κοινωνικοπολιτικές οργανώσεις ή συζητήσεις, καταπολεµώντας κάθε 
αντιπατριωτική κίνηση που θα εφµανιζόταν στα σχολεία και προσέχοντας τις 
συζητήσεις τους µε τρίτους. Οι εκπαιδευτικοί όφειλαν να είναι παράδειγµα προς 
µίµηση για τους ελληνόπαιδες. Το µάθηµα της Αγωγής του πολίτη έπρεπε να γίνεται 
χωρίς πολιτειακές επεκτάσεις, προσεκτικά και αντικειµενικά. Οι διευθυντές ήταν 
συνυπεύθυνοι για ό,τι συνέβαινε και όφειλαν να επαγρυπνούν. Η 28η Οκτωβρίου θα 
εορταζόταν µε λαµπρότητα, µε αργία, σηµαιοστολισµό των σχολείων και επίκαιρη 
οµιλία (εθνική διδασκαλία). Οι µαθητές των µεγαλύτερων τάξεων θα πήγαιναν στην 
δοξολογία στους ναούς κατά οµάδες, συνοδευόµενοι από τους καθηγητές τους. Τα 
σχολεία και ειδικά το Αβερώφειο όφειλαν να παρουσιάζουν την εικόνα πραγµατικών 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, µε όσο το δυνατόν λιγότερα ψεγάδια.  

Η δυσάρεστη κατάσταση µεταξύ των δύο πλευρών συνεχίστηκε και τα 
επόµενα έτη. Τον Φεβρουάριο του 1947 η Κοινοτική Επιτροπή, στην προσπάθεια της 
να βρεθεί µια λύση στην διένεξη, επεσκέφθη τον Πατριάρχη530 και, µετά από 
συζήτηση, βρέθηκε η χρυσή τοµή για να παύσουν οι δίκες. ∆υστυχώς, ο Πατριάρχης 
δεν δέχθηκε την τελική συµφωνία και η ΕΚΑ απέστειλε πλήρη έκθεση των απόψεών 
της για την διένεξη µε τον Πατριάρχη στον πρέσβη της Ελλάδος στο Κάϊρο, ζητώντας 
του να ενηµερώσει την ελληνική κυβέρνηση για την δυσάρεστη κατάσταση.531 Είναι 
η πρώτη φορά που η Κοινότητα ανεφέρεται διεξοδικά στην διένεξη µε τον Πατριάρχη 
Χριστοφόρο, από την ηµέρα της εκλογής του και έπειτα, χωρίς ευγενικά λεκτικά 
σχήµατα, αλλά µε συστηµατική εξιστόρηση όλων των επιµέρους πτυχών της 
διαφωνίας. Ευθύς εξ΄αρχής τονίζεται ότι δεν υπήρχε πρόβληµα µεταξύ ΕΚΑ και 
Πατριαρχείου προ του Χριστοφόρου. Ετσι, το πρόβληµα προσωποποιείται και το 
βάρος φεύγει από το πατριαρχείο. Κατά την ΕΚΑ ο Χριστοφόρος και ως 
µητροπολίτης Λεοντοπόλεως ουδέποτε υπήρξε φίλος των ελληνικών κοινοτήτων και 
αυτή ήταν η βασική αιτία που ασκούσε κριτική και αντιπολιτευόταν τους 
προκατόχους του, µακαριστούς Πατριάρχες Μελέτιο Β΄ και Νικόλαο Ε΄, που είχαν 
φιλικές σχέσεις µε τις Κοινότητες και ακολουθούσαν ειρηνική πολιτική. Η ΕΚΑ 
πίστευε ότι ο κύριος σκοπός του Πατριάρχη ήταν η ενσωµάτωση των Κοινοτήτων 
στο Πατριαρχείο και η απόλυτη εξάρτησή τους. Ο Πατριάρχης δεν έπαυσε στιγµή να 
διασύρει τις Κοινότητες και το έργο που επιτελούσαν, ιδίως το εκπαιδευτικό και το 
φιλανθρωπικό, προκαλώντας διάσπαση των δυνάµεων του ελληνισµού στην Αίγυπτο. 
Ο Χριστοφόρος πίστευε ότι κακώς οι ελληνικές κοινότητες είχαν αναγνωριστεί ως 
ελληνικές µε βασιλικά διατάγµατα, θεωρώντας ότι έπρεπε να έχουν αιγυπτιακή 
υπηκοότητα. Μάλιστα, µε την τακτική του είχε δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα 
στις µικρές ελληνικές κοινότητες του εσωτερικού.  

Οµως, η µεθοδός του δεν είχε επιτυχία στις µεγάλες κοινότητες της 
Αλεξάνδρειας και του Καϊρου. Σ΄αυτές ακολουθούσε την µέθοδο της υπονόµευσης 
των κυριότερων τοµέων κοινοτικής δράσης, όπως του εκπαιδευτικού. Ανέλαβε υπό 
την προστασία του το ιδιωτικό λύκειο «Πυθαγόρας» -µετέπειτα σχολή «Φώτιος Α΄»- 
στην Ιµπραηµία της Αλεξάνδρειας, όπως και στην Σούµπρα του Καϊρου. 
Ταυτόχρονα, διέδιδε κατηγορίες εις βάρος των σχολείων και ειδικά του Αβερωφείου, 
ότι η παρεχόµενη παιδεία δεν ήταν εθνικά και θρησκευτικά ωφέλιµη για τους 
ελληνόπαιδες, ενώ οι καθηγητές ήταν επικίνδυνοι ως αριστερίζοντες. Ο Πατριάρχης 

                                                
530 «Το φλέγον παροικιακό ζήτηµα. ∆εύτερον ανακοινωθέν της Κοινότητος εις απάντησιν του 
πατριαρχικού ανακοινωθέντος», Ηµερήσια Νέα, Σάββατον, 11/6/1949.  
531 Επιστολή προς τον πρέσβη Γεώργιο Τριανταφυλλάκη, αριθµ.879/278, 3/3/1947, ΕΕΛΙΑ-
ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.126 (προέδρου, 1947), σσ.121-131.  
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ενισχύθηκε από την ελληνική πλευρά, αφού το πατριαρχικό γυµνάσιο αναγνωρίστηκε 
και ο ίδιος λάµβανε οικονοµική ενίσχυση από την ελληνική κυβέρνηση. 

 Ήγειρε ακόµη, αξιώσεις επί της κτηµατικής περιουσίας των κοινοτήτων, 
διεκδικώντας «κυριαρχικά δικαιώµατα εθνάρχου τουρκοκρατίας». Από την ΕΚΑ 
διεκδικούσε το ακίνητο του παλαιού ελληνικού νοσοκοµείου, που έκτισαν οι αδελφοί 
Τοσίτσα και ανήκε στην ΕΚΑ ήδη επί 130 έτη. Θεωρώντας την διεκδικούµενη 
περιουσία ως βακούφιο, ήγειρε δικαστικό αγώνα στο µουσουλµανικοό 
ιεροδικαστήριο (Μεχκεµέ), προετοιµάζοντας το έδαφος για το 1949, οπότε 
καταργούνταν τα Μικτά ∆ικαστήρια, λόγω της κατάργησης των ∆ιοµολογήσεων 
(Συνθήκη του Μοντρέ).  

Για όλους αυτούς τους λόγους η ΕΚΑ ζητούσε από την ελληνική κυβέρνηση 
να τερµατιστεί η ενίσχυση του Χριστοφόρου, είτε η οικονοµική, που την σπαταλούσε 
σε περιττά έξοδα, είτε η νοµοθετική και να υπάρξει µέριµνα να αντιληφθεί ότι η 
πολιτική που ακολουθεί πρέπει να παύσει.  

Το 1948 οι εορτές της τεσσαρακονταετίας αρχιερωσύνης του Πατριάρχου 
Χριστοφόρου αποτέλεσαν διάλειµµα στην ένταση που επικρατούσε. Από το 1948 και 
έπειτα η κατάσταση επιδεινωνόταν σταθερά και το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας 
γνώρισε στιγµές αποδιοργάνωσης, ειδικά την τόσο κρίσιµη για τον αιγυπτιώτη 
ελληνισµό δεκαετία του ́50.532   

Αφορµή µεγάλης κρίσης και σύγκρουσης µε την ΕΚΑ αποτέλεσε η απόφαση 
του Πατριάρχου, το 1949, να µην τελούνται γάµοι στους κοινοτικούς ναούς 
(Ευαγγελισµό, Προφήτη Ηλία και Αγία Αικατερίνη Μπενακείου). Η ΕΚΑ αντέδρασε 
έντονα, δηµοσιεύοντας στον τύπο της Αλεξάνδρειας ένα οργισµένο ανακοινωθέν,533  
όπου αναδεικνύονταν τα αίτια και η αφορµή της νέας αντιπαράθεσης.  

Οι εχθρικές ενέργειες του Πατριάρχη ταξινοµήθηκαν σε εννέα κατηγορίες. Η 
ΕΚΑ θεωρούσε ότι η ίδρυση των πατριαρχικών σχολών ήταν µία ακόµη εκδήλωση 
της πατριαρχικής επιθετικότητας κατά της Κοινότητας. Η Αλεξάνδρεια δεν είχε 
ανάγκη άλλων σχολείων, αφού τα υπάρχοντα κάλυπταν τις ανάγκες της παροικίας. Η 
ίδρυση των νέων σχολών προκάλεσε αναστάτωση, δηµιούργησε αφ΄ενός οικονοµικά 
προβλήµατα στα κοινοτικά σχολεία, αφ΄ετέρου µια σειρά από άλλα ζητήµατα, όπως 
την άρνηση του Φαρουκείου Πανεπιστηµίου να δεχθεί σε εγγραφή Ελληνες 
αποφοίτους, αν όλοι δεν είχαν υποστεί απολυτήριες εξετάσεις από µια κοινή 
επιτροπή. Οπωσδήποτε στην ανακοίνωση της ΕΚΑ κυριαρχούσε η αντίκρουση των 
πατριαρχικών επιχειρηµάτων για θέµατα περιουσίας, όπως του παλαιού νοσοκοµείου 
και του κληροδοτήµατος Σαµαρίνα.  

Στο ανακοινωθέν της ΕΚΑ απάντησε το Πατριαρχείο µε ανακοινωθέν του 
Πατριαρχικού Γραφείου Τύπου, στις 8 Ιουνίου 1949.534 Ο Πατριάρχης απαντά και 
στις εννέα κατηγορίες που εκτοξεύει η ΕΚΑ, παραθέτοντας τα δικά του επιχειρήµατα. 
Για τα σχολεία δηλώνει ότι δεν έπρεπε να θεωρεί κίνηση πολεµικής κατά της ΕΚΑ η 
ίδρυση νέων σχολείων, αλλά, µάλλον, φυσικό και αναπότρεπτο γεγονός. Η κίνηση 
                                                
532 Μεθοδίου Γ.Φούγια, Μητροπολίτου Πισιδίας, Σύγχρονη ιστορία της Εκκλησίας 
Αλεξανδρείας (1934-1986), Αθήναι 1993, σ.77, όπου τα σχετικά µε τον εορτασµό. Για τα 
δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν, ειδικά µετά το 1954, βλ.σ.80 κ.εξ.  
533 «Η θλιβερά διένεξις µεταξύ Κοινότητος και Πατριαρχείου», Ταχυδρόµος-Αίγυπτος, 
Τετάρτη, 8/6/1949, «Το κοινοτικόν ανακοινωθέν επί των σαφώς και επιζηµίως αντικοινοτικών 
εκδηλώσεων του Πατριαρχείου», Εφηµερίς, Τετάρτη, 8/6/1949 και «Το ανακοινωθέν της 
κοινότητος επί των διαφορών της µε το Πατριαρχείο», Ηµερήσια Νέα, Τετάρτη, 8/6/1949.  
534 «Η άποψις του Πατριαρχείου επί της αναφυείσης διαφοράς», Ταχυδρόµος-Αίγυπτος, 
Πέµπτη, 9/6/1949 και «Τι απαντά εις το χθεσινόν ανακοινωθέν της Κοινότητος το 
Πατριαρχείον δια τ΄αντικοινοτικά µέτρα που λαµβάνει», Εφηµερίς, Πέµπτη, 9/6/1949.  
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του δικαιολογούνταν από την κοινοτική τακτική, που απαξιούσε να βελτιώσει την 
παιδεία, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Πατριάρχου. Ετσι, τα µαθήµατα των 
ελληνικών, της ιστορίας και των θρησκευτικών διδάσκονταν πληµµελώς µε λιγότερες 
ώρες από τις ορισµένες υπό του αναλυτικού προγράµµατος της Ελλάδας. Ακόµη, ο 
εκκλησιασµός είχε παραµεληθεί, ενώ δεν τηρούνταν πολλές από τις µεγάλες 
δεσποτικές εορτές. για αυτούς τους λόγους, ο Πατριάρχης προχώρησε στην ίδρυση 
των νέων σχολείων, µε σκοπό να αποτελέσουν πρότυπα ελληνικών σχολείων και την 
εναλλακτική λύση για τους γονείς. Η κίνηση του Πατριάρχη είχε επιτυχία, αφού ήταν 
σηµαντική η διαρροή των µαθητών από τα κοινοτικά σχολεία προς τα πατριαρχικά, 
γι΄αυτό και αντιδρούσε η ΕΚΑ.  

Στις παραπάνω θέσεις του Χριστοφόρου απάντησε η ΕΚΑ, µε δεύτερη 
ανακοινωσή της, όπου, µε έντονο ύφος, αντέκρουε τα επιχειρήµατα του.535 Από το 
κείµενο πληροφορούµαστε το ιστορικό και την εξέλιξη της διαµάχης σχετικά µε το 
ακίνητο του παλαιού νοσοκοµείου. Αναφορικά µε τα σχολεία η Κοινότητα επανέλαβε 
ότι τηρείται το επίσηµο πρόγραµµα του ελληνικού κράτους µε ορισµένες 
µικροδιαφορές, λόγω της διδασκαλίας τριών ξένων γλωσσών. αρνήθηκε τις 
πατριαρχικές κατηγορίες για την κατάσταση στα σχολεία και µε υπερηφάνεια 
επαναλάµβανε τα σχετικά µε την προσφορά των σχολείων στην παροικία και στο 
έθνος, όπως φάνηκε και από την θυσία πολλών µαθητών και αποφοίτων στους 
πολέµους. Η ΕΚΑ δεν αποδεχόταν, επίσης, την άποψη ότι τα πατριαρχικά σχολεία 
ήταν ανοικτά στους οµογενείς, αφού δέχονταν ως µαθητές αυτούς που είχαν την 
δυνατότητα να πληρώσουν δίδακτρα, αντίθετα µε τα κοινοτικά που προσέφεραν κάθε 
έτος 50000 λίρες Αιγ. για την εκπαίδευση όλων ανεξαιρέτως των ελληνοπαίδων και 
όχι µόνο αυτών που µπορούσαν να πληρώσουν δίδακτρα.  

Ο αντίκτυπος από τις εξελίξεις θορύβησε την παροικία, που έβλεπε τις δύο 
κεφαλές να αντιπαλεύουν η µια την άλλη, υπονοµεύοντας την συνοχή και συνέχεια 
του αλεξανδρινού ελληνισµού. Χαρακτηριστικό είναι το δηµοσίευµα της 
αλεξανδρινής εφηµερίδας «Ταχυδρόµος», µε τον τίτλο «όχι διενέξεις».536 Στο 
δηµοσίευµα είναι έκδηλη η προσπάθεια για την εύρεση λύσης, σε περίοδο κρίσιµη 
για την θέση των Ελλήνων στην Αίγυπτο. Στο θέµα των σχολείων η εφηµερίδα δεν 
συµφωνούσε µε τις πατριαρχικές κατηγορίες. Ισως, αυτό να αντικατοπτρίζει και τις 
πραγµατικές διαθέσεις της παροικίας σε σχέση µε τα κοινοτικά σχολεία.  

Πάντως, ο Πατριάρχης αντέδρασε στις κοινοτικές κινήσεις µε την αποστολή 
επιστολής στον γενικό πρόξενο της Ελλάδας Χ.Ζαµαριά. Η ΕΚΑ πληροφορήθηκε το 
περιεχόµενό της και αρνήθηκε ανταποκριθεί σε όσο αυτή περιελάµβανε. δήλωνε,537 
πάντως, ότι οι οµαλές σχέσεις θα επαναλαµβάνονταν, όταν ο Πατριάρχης 
ανακαλούσε την απόφαση του για την απαγόρευση τέλεσης γάµων στους κοινοτικούς 
ναούς.  

Το 1951 σηµειώθηκε νέο επεισόδιο στην διένεξη µε τον Πατριάρχη, αυτή την 
φορά, λόγω του εκκλησιασµού των µαθητών. Εγκρίθηκε πρόταση του γυµνασιάρχη 
Χαβιαρά για σύντοµο ηµίωρο εκκλησιασµό των µαθητών κάθε Σάββατο, στις 7:30  
είτε στο παρεκκλήσιο της Αγίας Αικατερίνης (Μπενάκειο), είτε στον Αγιο Γεώργιο 

                                                
535 «Το φλέγον παροικιακό ζήτηµα. ∆εύτερον ανακοινωθέν της Κοινότητος εις απάντησιν του 
πατριαρχικού ανακοινωθέντος», Ηµερήσια Νέα, Σάββατον, 11/6/1949.  
536 Σάββατο, 11/6/9149.  
537 Επιστολή, αριθµ.133/865, 14/7/1949, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.140 
(προέδρου, 1949), σ.275.  
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(Κανισκέρειο).538 Η απόφαση αυτή δυσαρέστησε τον Πατριάρχη, γι΄αυτό, 
απαγόρευσε στον καθηγητή των θρησκευτικών π. Ανδρέα Καραγεωργίου να κηρύττει 
τον θείο λόγο. Υστερα από συζήτηση του Πατριάρχη µε τον γυµνασιάρχη Χαβιαρά 
και την διαπίστωση ότι ο Πατριάρχης δεχόταν να στείλει ιερέα του Πατριαρχείου ή 
και να κηρύξει ο ίδιος τις Κυριακές, αποφασίστηκε οι µαθητές να συγκεντρώνονται 
κάθε Σάββατο, στις 7:30 π.µ. στην αίθουσα «Ιουλία Σαλβάγου», όπου θα ελάµβανε 
χώρα το κήρυγµα από ιερέα του Πατριαρχείου ή τον ίδιο τον Πατριάρχη. Σε 
περίπτωση µη προσέλευσης του ιερέως να εκκλησιάζονται οι µαθητές στον ναό του 
Αγίου Γεωργίου του Κανισκερείου, ιερουργούντος του καθηγητή τους, π. Ανδρέα 
Καραγεωργίου.539 Το ίδιο καθεστώς επιβεβαιώθηκε και το 1953, µε µια διαφορά στο 
κήρυγµα.540 Ακόµη, το 1955 ο προϊστάµενος της Εφορείας ζήτησε από τους 
διευθυντές να µεριµνούν για τον τακτικό εκκλησιασµό των µαθητών, επειδή σε 
µερικά σχολεία παρατηρήθηκε χαλάρωση στην εφαρµογή της απόφασης της 
Εφορείας.541  

∆υστυχώς, ο Πατριάρχης δεν είχε να αντιµετωπίσει µόνο τη διένεξη µε την 
κοινότητα. Τα εσωτερικά ζητήµατα του πατριαρχείου επιδεινώνονταν σταθερά, µε 
σοβαρότερο και απειλητικότερο το οικονοµικό πρόβληµα. Ηδη, από το 1947 η ΕΚΑ 
είχε σηµειώσει µε έµφαση, στην επιστολή της προς τον πρέσβη της Ελλάδας,542 τις 
διαφωνίες για τον τρόπο µε τον οποίο ο Πατριάρχης διαχειριζόταν την περιουσία του 
πατριαρχείου και επεσήµανε πολλές περιττές δαπάνες. Απ΄ότι φαίνεται, η κατάσταση 
που περιγραφόταν στην επιστολή δεν απείχε πολύ από την πραγµατικότητα, έτσι, το 
1951 ο Πατριάρχης, κατόπιν διαπραγµατεύσεων µε την Μικτή Επιτροπή 
Πατριαρχείου-Κοινότητος, παραχώρησε «ανεκκλήτως», από την 1η Ιανουαρίου 1952, 
σε µια πενταµελή επιτροπή την εξουσία εφαρµογής και εκτέλεσης ενός πενταετούς 
προγράµµατος ανόρθωση των οικονοµικών του Πατριαρχείου. Η επιτροπή 
ονοµάστηκε Πατριαρχική Οικονοµική Επιτροπή (Π.Ο.Ε.).543  

Μια από τις αιτίες αυτής της δυσπραγίας ήταν και οι πατριαρχικές σχολές, 
που δηµιουργούσαν έλλειµα στον προϋπολογισµό του Πατριαρχείου. Το πρόβληµα 
εντοπίστηκε από την Π.Ο.Ε. γρήγορα και οι σχολές βρέθηκαν πάλι στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος. Ο Γραµµατέας της ΕΚΑ Ρ.Ραδόπουλος συνέταξε µελέτη επί του 
πρακτέου. Ανάµεσα στις προτάσεις που κατατίθεντο ήταν και της ένταξης αυτών στα 

                                                
538 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.12/10/1951. Για το ίδιο θέµα βλ. και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, 
συνεδρ.31/3/1950.  
539 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.14/12/1951.  
540 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.22/1/1953, ο εκκλησιασµός των µαθητών να λαµβάνει χώρα 
κάθε Σάββατο για µισή ώρα και να κηρύττει τον θείο λόγο ένας από τους ιερείς του 
Ευαγγελισµού. 
541 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.17/1/1955.  
542 Επιστολή προς τον πρέσβη Γεώργιο Τριανταφυλλάκη, αριθµ.879/278, 3/3/1947, ΕΕΛΙΑ-
ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.126 (προέδρου, 1947), σσ.121-131.  
543 Μέλη της ορίστηκαν οι Κωνσταντίνος Σαλβάγος, Νικόλαος Σακελλάριος, Συµεών 
Πιαλόπουλος, Νικόλαος Λεµονίδης και Κωνσταντίνος Σάνδης, βλ. Μεθοδίου Γ.Φούγια, 
Μητροπολίτου Πισιδίας, Σύγχρονη ιστορία της Εκκλησίας Αλεξανδρείας (1934-1986), Αθήναι 
1993, σσ.93-94. Η ανωτέρω απόφαση εγκρίθηκε και από την Ιερά Σύνοδο του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας, βλ. ό.π., σσ.95-96. Επίσης, Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Εκθεσις 
πεπραγµένων, εκφωνηθείσα υπό του προέδρου κ.∆ηµητρίου Ζερµπίνη κατά την Γενικήν 
Συνέλευσιν της 25ης Μαϊου 1952, των µελών της Ελληνικής Κοινότητος Αλεξανδρείας", 
Αλεξάνδρεια 1952, σσ.8-10.  
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κοινοτικά σχολεία. Οι Εφοροι πίστευαν544 πως ό,τι και αν αποφασιζόταν, έπρεπε να 
υπάρξει έγγραφη συµφωνία µε τον Πατριάρχη, για να µην υπονοµευθεί η συµφωνία 
από τις παλλινωδίες του Πατριάρχη. Μετά από συζήτηση για τις πατριαρχικές σχολές 
αποφασίστηκε 1ο ότι το κλείσιµο των πατριαρχικών σχολών, για την ενίσχυση της 
εξυγίανσης των οικονοµικών του Πατριαρχείου, θα αποφασιζόταν από τον 
Πατριάρχη και όχι από την ΕΚΑ, 2ο µετά την κατάργηση οι µαθητές της που θα 
προσέρχονταν στα κοινοτικά σχολεία θα εγγράφονταν χωρίς εξετάσεις, βάσει του 
ενδεικτικού τους, 3ο όπως προέκυπτε από την µελέτη Ραδόπουλου, από την 
προσέλευση των µαθητών θα προέκυπτε η ανάγκη ενός ή δύο το πολύ τµηµάτων, 4ο 
στην τελευταία περίπτωση η ΕΚΑ θα προσελάµβανε όσους από τους εκπαιδευτικούς 
των πατριαρχικών σχολών χρειαζόταν ή έκρινε κατάλληλους και 5ο να παύσει η 
χρήση του όρου «ένταξη» για τις πατριαρχικές σχολές, αφού η ΕΚΑ δεν πρόκειται να 
αφοµοιώσει ολόκληρες τις σχολές, ούτε να αποζηµειώσει τους καθηγητές που θα 
απολυθούν. Η ΕΚΑ θα ζητούσε από τον Πατριάρχη να αναλάβει τις υποχρεώσεις του 
έναντι αυτών των ανθρώπων.  

Για τις αποφάσεις ενηµερώθηκε ενηµερώθηκε η Π.Ο.Ε., που µε την σειρά της, 
ζήτησε από τον Πατριάρχη την κατάργηση των πατριαρχικών σχολών, αφού η ΕΚΑ 
δεν ήταν διατειθεµένη να καλύπτει τα ελλείµµατά τους. Υπήρχε πληροφορία ότι οι 
διευθυντές αυτών των σχολών ανακοίνωσαν στο προσωπικό τους ότι το σχολικό έτος 
1952-1953 οι σχολές θα λειτουργούσαν για τελευταία φορά.545  Σ΄αυτήν την απόφαση 
η Π.Ο.Ε. επέµεινε και σε συνάντηση µε τον Χριστοφόρο ζήτησε η παύση λειτουργίας 
του πατριαρχικού γυµνασίου να ισχύσει από το επόµενο έτος, σύµφωνα και µε την 
απόφαση της µικτής επιτροπής. Για την καταγγελία των συµβολαίων χρειαζόταν 
πατριαρχική έγκριση, η οποία, όµως, δεν εδίδετο. Ετσι, η Π.Ο.Ε. έστειλε επιστολή 
στον Πατριάρχη (18/6/1952), µε την οποία του ανακοίνωνε ότι από 1/9/1952 ουδεµία 
πίστωση θα ενέκρινε για την λειτουργία των σχολείων και δη του γυµνασίου. Ο 
Πατριάρχης, όµως, αρνούνταν να συνεργαστεί. Τα συµβόλαια των εκπαιδευτικών 
είχαν ανανεωθεί και υπογραφεί, ενώ η ΕΚΑ φρονούσε546 ότι είχε σηµειωθεί πρόοδος 
στις σχέσεις Πατριαρχείου-Κοινότητας και έπρεπε να καταβληθούν προσπάθειες για 
την τελική και οριστική διευθέτηση των εκκρεµών ζητηµάτων.  

Στις πιέσεις ο Πατριάρχης απάντησε αρνητικά. Σε ανακοινωθέν του 
πατριαρχικού γραφείου τύπου547 διατυπωνόταν η άρνηση του Πατριάρχου να 
συναινέσει σε µια τέτοια εξέλιξη. η Εφορεία, πάλι, µετά από συζήτηση,548 αποφάσισε 
να απαντήσει στον Πατριάρχη ότι θεωρούσε ως ένα από τα  αποτελεσµατικότερα 
µέτρα εξυγιάνσεως των οικονοµικών του Πατριαρχείου την κατάργηση των σχολών. 
Ενδεχόµενη άρνηση θα είχε συνέπειες και στους εράνους υπέρ αυτού, αφού η 
παροικία δεν ήταν διατεθειµένη να δίνει χρήµατα για να σπαταλούνται, αντί να 
χρησιµοποιούνται για την ανόρθωση του Πατριαρχείου.  

Στο θέµα παρενέβη µε δηλώσεις του549 και ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας 
εκφράζοντας την επίσηµη άποψη της ελληνικής πολιτείας που συνηγορούσε υπέρ της 
διακοπής λειτουργίας των πατριαρχικών σχολών. ∆ύο ήταν οι λόγοι που ώθησαν την 
ελλαδική πλευρά σ΄αυτή την θέση: τα µεγάλα ελλείµµατα των σχολών, που κάλυπτε 
                                                
544 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.6/5/1952. Επίσης, πρβλ. ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.13/3/1950, 
όπου αναφέρεται η πρόταση της Κοινοτικής Επιτροπής για την κατάργηση των πατριαρχικών 
σχολών και όχι την ένταξή τους στα κοινοτικά σχολεία.  
545 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.24/6/1952.  
546 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.28/6/1952.  
547 «Ανακοινωθέν», Ταχυδρόµος, Παρασκευή, 11/7/1952.  
548 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.11/7/1952.  
549 «Αι Πατριαρχικαί Σχολαί», Ανατολή, Παρασκευή, 26/9/1952.  
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η παροικία και το γεγονός ότι οι πατριαρχικές σχολές προσέλκυαν µεγάλο µέρος των 
εύπορων, αφήνοντας στα κοινοτικά σχολεία τους ασθενέστερους οικονοµικά.  

Το πατριαρχικό γυµνάσιο διέκοψε την λειτουργία του το 1955, όταν ήρθη η 
αναγνώρισή του από την ελληνική κυβέρνηση.550 Η διακοπή της λειτουργίας 
προκάλεσε προβλήµατα στους µαθητές της, που ήταν αναγκασµένοι να καταφύγουν 
στα κοινοτικά σχολεία. Προς την κατεύθυνση αυτή κινήθηκε και η ΕΚΑ. Με µέριµνα 
της Εφορείας εστάλη εγκύκλιος προς τους γονείς των µαθητών του καταργηθέντος 
πατριαρχικού γυµνασίου, στην οποία τονιζόταν η ωφέλεια που προέκυπτε για τους 
ελληνόπαιδες από τη φοίτηση στα κοινοτικά σχολεία και κυρίως στο Αβερώφειο 
γυµνάσιο. Η Εφορεία πίστευε ότι έπρεπε να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την 
προσέλκυση αυτών των µαθητών στο Αβερώφειο ή στην Σαλβάγειο.551 Τα 
αποτελέσµατα των εγγραφών δικαίωσαν την κοινοτική τακτική, αφού ενεγράφησαν 
πολλοί µαθητές της πατριαρχικής σχολής στα κοινοτικά σχολεία, ειδικά στο 
Αβερώφειο γυµνάσιο και αναµένονταν να εγγραφούν και άλλοι.552  
 Με την ολοκλήρωση του α΄ τριµήνου του σχολικού έτους 1955-1956 
διαπιστώθηκε ότι οι µαθητές που προέρχονταν από το καταργηθέν πατριαρχικό 
γυµνάσιο «Φώτιος Α΄» ήταν κάτω του µετρίου στις επιδόσεις τους, εκτός ελαχίστων 
εξαιρέσεων. Από τους 50 µαθητές του γυµνασίου αρρένων µόνο οι οκτώ ήταν άριστοι 
µαθητές και στο γυµνάσιο θηλέων από τις τριάντα µαθήτριες µόνο οι έξη ήταν 
άριστες. Το επίπεδο των µαθητών του Αβερωφείου, όπως αποδεικνυόταν από τα 
αποτελέσµατα της εξεταστικής εξ Ελλάδος επιτροπής, ήταν ασυγκρίτως καλύτερο 
των άλλων ελληνικών γυµνασίων της Αιγύπτου.553  

Η κρίση αυτή της Εφορείας ήταν και το τελειωτικό χτύπηµα για την φήµη του 
πατριαρχικού γυµνασίου. Και είναι φυσικό ότι εύρισκε τον Πατριάρχη αντίθετο. 
Πάντως, παρόλο το χτύπηµα που δέχθηκε η πατριαρχική πλευρά από τις εξελίξεις δεν 
φάνηκε να επιρρεάζεται στις απόψεις του και, µάλιστα, δεν έχανε την ευκαιρία να 
επιτίθεται στους κοινοτικούς για θέµατα εκπαίδευσης. Η ΕΚΑ µε την σειρά της 
επαναλάµβανε τις πάγιες θέσεις της περί ρύθµισης του προγράµµατος των σχολείων 
από τις εκπαιδευτικές αρχές της Ελλάδας, της Αιγύπτου και την ίδια την 
Κοινότητα.554  

Η ίδια κατάσταση συνεχίστηκε και τα επόµενα έτη, µε τον Πατριάρχη να µην 
φαίνεται να έχει µεταβάλει άποψη για τα κοινοτικά σχολεία και την όλη εκπαίδευση 
και την ΕΚΑ να διατηρεί την επιφυλακτικότητά της έναντί του. Και όλα αυτά την 
στιγµή που η διαρροή των οµογενών και η συρρίκνωση της παροικίας ήταν γεγονός.  

Βεβαίως, οι σχέσεις του Πατριαρχείου µε τα σχολεία δεν περιορίστηκαν στα 
θέµατα του εκκλησιασµού και των θρησκευτικών. Είναι γεγονός ότι ο Πατριάρχης 
συµµετείχε σε πολλές από τις ετήσιες εκδηλώσεις των σχολείων, όπως στον αγιασµό 
στην αρχή του νέου σχολικού έτους, στην εορτή των Τριών Ιεραρχών, στο 
µνηµόσυνο του Αβέρωφ, στις εξετάσεις και στην απονοµή των απολυτηρίων.555  

Ο αγιασµός τελούνταν στην αίθουσα του Αβερωφείου Γυµνασίου, είτε στον 
προαύλιο χώρου του Ζερβουδακείου. ώς το 1930 τελούνταν δύο φορές η ακολουθία 
                                                
550 βλ. ΑΕΚΑ, Λυτά έγγραφα, «Πληροφορίες περί της ΕΚΑ», α.χρ., σ.4.  
551 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.9/9/1955.  
552 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.28/9/1955.  
553 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.17/1/1956.  
554 «Ο πρόεδρος της Κοινότητος δια το πατριαρχικόν ανακοινωθέν», Ταχυδρόµος, Σάββατο, 
28/7/1956.  
555 Ο Πατριάρχης επισκεπτόταν τα σχολεία στο Σάτµπυ, κατά την διάρκεια της παραµονής 
του στην Αλεξάνδρεια και λάµβανε γνώση της κατάστασής τους και του τρόπου λειτουργίας 
του, βλ. Πάνταινος, "Χρονικά", τευχ. 50 (14/12/1939), τ.ΛΑ΄ (1939), σσ.809-810.  
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του αγιασµού, µία για το γυµνάσιο αρρένων και µια για τα παρθεναγωγεία Μ.Ε. Ο 
Πατριάρχης µετέβαινε στους χώρους των σχολείων και τελούσε και τις δύο 
ακολουθίες, παρουσία του διδακτικού προσωπικού, των διευθύνσεων και των µελών 
της Κοινοτικής Επιτροπής. Συνήθως µετά την ολοκλήρωση των ακολουθιών 
απηύθυνε µερικές συµβουλές στους µαθητές και στις µαθήτριες. Η ίδια τακτική 
ακολουθήθηκε από όλους τους Πατριάρχες Αλεξανδρείας του 20ου αιώνα (Φώτιο Α΄, 
Μελέτιο Β΄, Νικόλαο Ε΄ και Χριστοφόρο Β΄).556 Όπως είδαµε, πρόβληµα 
δηµιουργήθηκε µε τον πατριάρχη Φώτιο, για πολιτικούς λόγους, στο αγιασµό του 
έτους 1917,557 χωρίς να υπάρξει συνέχεια στο θέµα.  

Η επίσηµη εορτή των σχολείων ήταν η εορτή των Τριών Ιεραρχών. Η εορτή 
ετελείτο µε επίσηµο τρόπο ήδη από τον 19ο αιώνα, ενώ ο καθορισµός για τον 
εορτασµό έγινε το 1897. αποφασίστηκε, τότε, ο µεν εκκλησιαστικός εορτασµός των 
σχολείων να τελείται την κυριώνυµη ηµέρα, στον ναό του Ευαγγελισµού και ο 
σχολικός εορτασµός την αµέσως µετά την εορτή Κυριακή. Ο σχολικός εορτασµός θα 
τελούνταν εκ περιτροπής στην αίθουσα του Αβερωφείου γυµνασίου και στην αίθουσα 
του Αβερωφείου παρθεναγωγείου -δεν υπήρχε ακόµη το Ζερβουδάκειο µέγαρο στο 
Σάτµπυ). Τον πανηγυρικό της ηµέρας εκφωνούσε ο εκάστοτε διευθυντής των 
σχολείων της ΕΚΑ.

 εκείνο το έτος-1897- η εορτή θα τελούνταν στις 2/14 
Φεβρουαρίου 1897 στην αίθουσα του Αβερωφείου παρθεναγωγείου και ταυτόχρονα 
θα γίνονταν και τα εγκαίνιά του, µε κάθε δυνατή µεγαλοπρέπεια και µε ξεχωριστές 
τιµές προς τον ιδρυτή του και πρόεδρο της ΕΚΑ Γεώργιο Αβέρωφ.558 Στην 
λειτουργία που τελούνταν στον Ευαγγελισµό χοροστοτούσε, συνήθως, κάποιος από 
τους αρχιερείς του Θρόνου (για πολλά έτη ο Τριπόλεως Θεοφάνης) και ο Πατριάρχης 
παρίστατο στην εορτή στα σχολεία.559 

Σηµαντικό ετήσιο γεγονός των σχολείων, ήταν το µνηµόσυνο Αβέρωφ, που η 
τέλεσή του συνδυαζόταν µε την εορτή των Τριών Ιεραρχών. Σ΄αυτό χοροστατούσε, 
ως εκπρόσωπος του Πατριάρχη, κάποιος από τους µητροπολίτες του θρόνου. ο 
Πατριάρχης, πάντως, προσκαλούνταν και στο µνηµόσυνο.560  

Το Πατριαρχείο εκπροσωπείτο και στους ετήσιους σχολικούς αγώνες,561 
σηµαντικό γεγονός για τα σχολεία και στις εξετάσεις.562 επί πολλά έτη εκπρόσωπος 

                                                
556 Τις πληροφορίες για τον αγιασµό δηµοσίευε ο «Πάνταινος», στην στήλη «Εκπαιδευτικά», 
βλ.-ενδεικτικά- τ.Β΄(1909-1910), τευχ.3 (30/9/1909), σ.48, τ.Β΄, τευχ.55 (30/9/1910), σ.888, 
τ.Γ΄ (1911), τευχ.40 (6/10/1911), σ.639, τ.ΙΓ΄ (1921), τευχ.40 (1/10/1921), σ.677, τ.ΚΒ΄ 
(1930), τευχ.34 (21/8/1930), σ.579 και τ.Λ΄ (1938), τευχ.40 (6/10/1938), σ.638.   
557 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.9/22/10/1917.  
558 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.20/1/1897, «Πρακτικό για τον τρόπο εορτασµού της ηµέρας 
των Τριών Ιεραρχών».   
559 Πληροφορίες παρέχει ο «Πάνταινος», στη στήλη «Χρονικά», ονοµάζοντας την εορτή 
άλλοτε «γραµµάτων τελεταί» και άλλοτε «σχολική εορτή», βλ.-ενδεικτικά- τ.Β΄ (1910-1911), 
τευχ.22 (11/2/1910), σ.356, τ.Γ΄ (1911), τευχ.6 (10/2/1911), σ.94, τ.12 (1920), τευχ.6 
(7/2/1920), σ.114. Επίσης, ΠΕΣ, συνεδρ.12/25/1/1912, συνεδρ.16/29/1/1915, 
συνεδρ.19/1/12/1918, συνεδρ.1/2/1924. Ακόµη, προσκλήσεις προς τον Πατριάρχη 
Αλεξανδρείας και ορισµένους εκ των µητροπολιτών κατά τον 20ο αιώνα περιέχει το Α.Π.Α., 
φακ.448, φακ.451, φακ.452, φακ.455, φακ.528, φακ.529, φακ.530, φακ.531, φακ.532, 
φακ.533, φακ.534, φακ.535, φακ.538.  
560 ΑΠΑ, φακ.448, φακ.451, φακ.452, φακ.455, φακ.528, φακ.529, φακ.531.  
561 Α.Π.Α., φακ.534, φακ.536, φακ.538.  
562 Πάνταινος, τ.Γ΄ (1911), τευχ.24 (16/6/1911), σ.384,  
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του Πατριάρχη και µέλος της εξεταστικής επιτροπής ήταν ο µητροπολίτης Τριπόλεως 
Θεοφάνης.563 

Τέλος, ο Πατριάρχης τιµούσε µε την παρουσία του την τελετή των 
απολυτηρίων. Στην σηµαντική στιγµή για την ζωή των νεαρών αλεξανδρινών 
παρίσταντο οι τα πρώτα φέροντες της παροικίας, µαζί µε τις προξενικές αρχές και 
πλήθος κόσµου. Ο Πατριάρχης τις περισσότερες φορές απηύθυνε νουθεσίες στους 
απολυόµενους.564  

Σ΄αυτό το κλίµα οι θεολόγοι εκλήθησαν να υπηρετήσουν στα κοινοτικά 
σχολεία κατά τον 20ο αιώνα, άλλοτε σε περιόδους ηρεµίας και άλλοτε ευρισκόµενοι 
µεταξύ των δύο αντιµαχόµενων πλευρών. Είδαµε ήδη τα σχετικά µε τους καθηγητές 
των θρησκευτικών κατά τον 19ο αιώνα. Κατά τον 20ο αιώνα σηµειώνουµε ότι 
αρκετοί θεολόγοι πέρασαν από την Αλεξάνδρεια, υπηρετώντας, άλλος για 
µεγαλύτερο και άλλος για µικρότερο χρονικό διάστηµα, στο Αβερώφειο γυµνάσιο και 
στα Αβερώφεια παρθεναγωγεία Μ.Ε. Αξίζει να παρακολουθήσουµε την παρουσία 
ορισµένων εξ΄αυτών, ως σηµαντικών. 

Από το 1889 υπηρετούσε στο Αβερώφειο ο αρχιδιάκονος Κωνσταντίνος 
Παγώνης.565 Το 1903 παραιτήθηκε για οικονοµικούς λόγους,566 αλλά και επειδή δεν 
του επιτράπηκε να εκδόσει θρησκευτικό περιοδικό. ∆ύο εκπρόσωποι της ΕΚΑ, ο 
Αυγ.Συναδινός και ο Παλαιολόγος Γεωργίου, µετά την επαφή που είχαν µε τον 
Παγώνη, µετέφεραν τα αιτήµατά του στην Εφορεία των σχολείων και αποφασίστηκε 
να του δοθεί µισθός 400 φράγκων τον µήνα, αλλά να µην του επιτραπεί η έκδοση 
περιοδικού. Αν ο Παγώνης δεν δεχόταν την πρόταση που του έκανε η Εφορεία, τότε 
η παραίτησή του γινόταν δεκτή.567 ∆ύο έτη αργότερα τον βρίσκουµε αναµεµειγµένο 
σε διαφωνία µε τον καθηγητή Μανταδάκη, για άγνωστους λόγους, µε αποτέλεσµα να 
δηµιουργηθεί διχόνοια στον σύλλογο των διδασκόντων.568 Ο Παγώνης παραιτήθηκε 
από το γυµνάσιο το 1906.569  

Λέγεται ότι ο Κωνσταντίνος Παγώνης, προστατευόµενος των Χιωτών της 
Αλεξάνδρειας, έπαιξε ρόλο στην εκδίωξη του Αγίου Νεκταρίου από την Αίγυπτο το 
1890, επιρρεάζοντας τον υπέργηρο Πατριάρχη Σωφρόνιο. Με την σειρά του 
εξεδιώχθη και αυτός από την Αλεξάνδρεια από τον διάδοχο του Σωφρονίου, 
Πατριάρχη Φώτιο και µετέβη στην Αγία Σοφία Λονδίνου, ως προϊστάµενός της, µε 
πρόσκληση των Χιωτών του Λονδίνου.570  

Στην θέση του στο Αβερώφειο προσελήφθη ο πρεσβύτερος Ιωάννης 
Νεαµονιτάκης, µε πρώτο µηνιαίο µισθό 6 λίρες Αγγλίας και 14 ώρες διδασκαλίας 
εβδοµαδιαίως.571 Ο π. Ιωάννης Νεαµονιτάκης παρέµεινε στην κοινοτική υπηρεσία επί 

                                                
563 ΑΠΑ, φακ.451, φακ.528, φακ.529, φακ.530, φακ.531, φακ.532, φακ.533.  
564 Πάνταινος, τ.Β΄ (1909-1910), τευχ.40 (17/6/1910), σ.646, τ.∆΄(1912), τευχ.25 (21/6/1912), 
σ.395, τ.ΚΑ (1929), τευχ.25 (20/6/1929), σ.430, τ.ΚΖ΄(1935), τευχ.28 (11/7/1935), σ.450, 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.28/11/7/1919 και συνεδρ.9/6/1926, όπου αποφασίστηκε η 
απονοµή των απολυτηρίων να γίνει την ηµέρα ενθρόνισης του νέου Πατριάρχη Αλεξανδρείας 
Μελετίου Β΄.  Επίσης, Α.Π.Α., φακ.455, φακ.528, φακ.531, φακ.533. Ακόµη, "Σχολικαί 
εορταί", Εκκλησιαστικός Φάρος, τ.Α΄ (1908), σ.602.  
565 Επιστολή, αρ.53, 28/11/1899, αντίγραφα επιστολών, τ.2.  
566 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.9/22/7/1903.  
567 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.30/13/10/1903.  
568 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.27/10/5/1905.  
569 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.28/11/7/1906.  
570 Μεθοδίου Γ.Φούγια, Μητροπολίτου Πισιδίας, Σύγχρονη ιστορία της Εκκλησίας 
Αλεξανδρείας (1934-1986), Αθήναι 1993, σσ.336-338.  
571 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.28/11/7/1906.  
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28 έτη. Οι ώρες του βαθµιαία αυξήθηκαν σε 16 και κατόπιν σε 20 το 1911, όπως και 
ο µισθός του.572 Η υπηρεσία του ως καθηγητή των θρησκευτικών και ως ιερέα του 
Ευαγγελισµού συνεχίστηκε απρόσκοπτα έως το 1917. 

Τότε, συνεπεία του εθνικού διχασµού, που έκανε αισθητή την παρουσία του 
στην Αλεξάνδρεια, έγινε πρωταγωνιστής επεισοδίου στον ναό του Ευαγγελισµού. Ο 
π. Ιωάννης κατηγορήθηκε ότι δεν µνηµόνευε τους κτήτορες και ευεργέτες της ΕΚΑ 
στην Μεγάλη Είσοδο. Ο ίδιος υποστήριζε ότι λησµόνησε την µνηµόνευση, χωρίς να 
υπάρχει πρόθεση, αλλά η ΕΚΑ υποστήριζε ότι έλαβε τέτοια εντολή από τον 
προϊστάµενο του Ευαγγελισµού, που εκδικούνταν µ΄αυτόν τον τρόπο την ΕΚΑ για 
την διακοπή της µνηµόνευσης του ονόµατος του βασιλέα. Ο προϊστάµενος του ναού 
υποστήριζε, µε την σειρά του, ότι εκτέλεσε πατριαρχική εντολή. Η Επιτροπή 
αποφάσισε να δεχθεί την απολογία του Νεαµονιτάκη και να µην τον τιµωρήσει.573 
Απ΄ό,τι φαίνεται ο Νεαµονιτάκης ήταν βασιλόφρων και τελικά απελύθη από το 
γυµνάσιο και από τον Ευαγγελισµό, στα τέλη Μαϊου του 1917. Στην αιτιολόγηση της 
απόφασης αναφερόταν ότι τα φιλοβασιλικά του αισθήµατα εξέφραζε δηµόσια, 
καταφερόµενος κατά του Εθνικού κινήµατος και της ΕΚΑ, που το υποστήριζε.574 

Ο Νεαµονιτάκης µε επιστολή ζήτησε συγγνώµη για την στάση του και η ΕΚΑ 
αποφάσισε να τον απολύσει από καθηγητή του Αβερωφείου, αλλά να λάβει τις 
απολαυές του έως την 31η Αυγούστου 1917.  Και ακόµη να διατηρήσει την θέση του 
εφηµερίο µόνο αν στείλει νέα επιστολή συγνώµης, αφού η πρώτη κρίθηκε ανεπαρκής, 
διαφορετικά ίσχυε η απόφαση απόλυσης και από τον Ευαγγελισµό.575 Η απόπειρα 
συµφλείωσης πέτυχε και ο Νεαµονιτάκης, το 1918, επέστρεψε στα καθήκοντά του. 
Τότε, επειδή δεν µπορούσε να αναλάβει και τις 30 ώρες των θρησκευτικών, 
αποφασίστηκε να καλυφθούν οι 6 ώρες µε το υπάρχον προσωπικό, χωρίς να 
προσληφθεί άλλος θεολόγος.576  

Το 1919 ο Νεαµονιτάκης ανέλαβε καθήκοντα προϊσταµένου του 
Ευαγγελισµού,577 γι΄αυτό προσελήφθη νέος καθηγητής για τα θρησκευτικά και ο 
Νεαµονιτάκης δίδασκε τις περισσευούµενες ώρες του τακτικού καθηγητού, µε 
επιµίσθιο.578 Το 1920 εξισώθηκε µισθολογικά µε τους υπόλοιπους καθηγητές, ενώ 
περικόπηκε ο µισθός του ιερέως.579  

Το 1934 ανακοινώθηκε, λόγω της συµπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας 
του, ότι δεν θα ανανεωθεί το συµβόλαιό τους µετά την λήξη του έτους 1935-36.580 
Τελικά ο Νεαµονιτάκης παραιτήθηκε στις 6 Σεπτεµβρίου 1934581 από τα Σχολεία και 
από την θέση εφηµερίου του Μπενακείου ορφανοτροφείου και αναχώρησε για την 
Ελλάδα. του δόθηκε µάλιστα εφάπαξ βοήθηµα 200 λιρ.Αιγ.582 Η ΕΚΑ µε επιστολή 

                                                
572 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.13/26/9/1911 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ,  ΠΚΕ, 
συνεδρ.17/2/3/1911.   
573 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.14/27/2/1917 και συνεδρ.21/6/3/1917.  
574 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.28/4/6/1917.  
575 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.16/8/6/1917.  
576 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.30/12/9/1918.  
577 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.1/14/4/1919 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.20/2/4/1919.  
578 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.28/10/6/1919.  
579 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.28/11/10/1920 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 
συνεδρ.10/23/4/1920. Το 1929 µειώθηκε ο µισθός του ιερέως και καταργήθηκε το επιµίσθιο 
του προϊσταµένου.  
580 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.30/5/1934.  
581 Επιστολή παραίτησης προς τον προεδρεύοντα αντιπρόεδρο της ΕΚΑ Μιχαήλ Καζούλη, 
6/9/1934, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, εισαχθέντα έγγραφα, τ.71 (1934/1935).  
582 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.21/11/1934.  
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προς τον παραιτηθέντα καθηγητή εξέφρασε τη λύπη της για την παραίτησή του και 
εξέφρασε τις ευχαριστίες των µελών της, για την επί 28 συναπτά έτη επιτυχή 
υπηρεσία του.583 

Την θέση του κετέλαβε ο έχων και πτυχίο Θεολογίας, φιλόλογος Μιχάλης 
Καρακατσάνης.584 ∆υστυχώς, λόγω της ανικακανότητάς του να επιβληθεί στην τάξη, 
τού αφαιρέθηκαν οι ώρες των ελληνικών και διατήρησε µόνο τις ώρες των 
θρησκευτικών και µερικών άλλων µαθηµάτων.585 Τελικά την θέση του πήρε ο 
Ανδρέας Καραγεωργίου, πτυχιούχος του Εθνικού Πανεπιστηµίου, για 26 ώρες την 
εβδοµάδα, έναντι 1200 γρ.δ. τον µήνα.586 Αυτός µάλιστα λίγο αργότερα 
χειροτονήθηκε. Το 1947 ανέλαβε το µάθηµα στο γυµνάσιο αρρένων και στην 
Σαλβάγειο, ενώ το 1954 εξέδωσε για να διανεµηθεί στους µαθητές των σχολείων 
Μ.Ε. τευχίδιο µε τη Θεία Λειτουργία. Η δαπάνη για 2000 αντίτυπα ανήλθε στο ποσό 
των 2500 γρ.δ. Για την κάλυψη της δαπάνης ο πρόεδρος της ΕΚΑ προσέφερε 1600 
γρ.δ. και το υπόλοιπο ποσό ελήφθη από το Ταµείο Μαθητικής Προνοίας.587  

Προσελήφθη, επίσης, στο Ανώτερο Παρθεναγωγείο ο Γεώργιος 
Τριανταφυλλάκης, για να διδάξει µια ώρα την εβδοµάδα την Βίβλο στα Αγγλικά.588 Η 
Κοινοτική επιτροπή δεν ενέκρινε την απόφαση της Εφορείας για διδασκαλία µιας 
ώρας την εβδοµάδα της Βίβλου στα Αγγλικά στο Ανώτερο Παρθεναγωγείο.589 Ετσι, η 
Εφορεία αποφάσισε να αλλάξει ο τίτλος του µαθήµατος από «Bible» σε 
«θρησκευτικά αναγνώσµατα» και να ζητηθεί από την αρχιεπισκοπή της Νέας Υόρκης 
η αποστολή µερικών αντιτύπων των σχετικών εντύπων. Πράγµατι, η Αρχιεπισκοπή 
της Νέας Υόρκης έστειλε 6 δέµατα µε βιβλία και δελτάρια θρησκευτικού 
περιεχοµένου στα ελληνικά και στα αγγλικά.590 

Το 1955 προσελήφθη στα σχολεία ο αρχιµανδρίτης ∆ωρόθεος 
Γιανναρόπουλος, που θα δίδασκε δωρεάν 2-3 ώρες.591 Το επόµενο έτος ζήτησε να 
συνεχίσει την εκπαιδευτική του υπηρεσία στα Μ.Ε. σχολεία δωρεάν όπως και το 
προηγούµενο έτος. Το αίτηµά του εγκρίθηκε και του ανατέθηκε και η διδασκαλία των 
θρησκευτικών στην Νυχτερινή Επαγγελµατική Τεχνική Σχολή.592 Ο ∆ωρόθεος 
εξεδιώχθη από την Αλεξάνδρεια το 1956.593 Λίγο αργότερα εξελέγη µητροπολίτης 
Καστορίας και το 1974 κατεστάθη στην µητρόπολη Αττικής. Πέθανε στις 2 Ιουλίου 
1993.594  

Οι ώρες του µαθήµατος των Θρησκευτικών καθορίζονταν από το ελλαδικό 
αναλυτικό πρόγραµµα των γυµνασίων. Στις τέσσερις πρώτες τάξεις του γυµνασίου, 
αρρένων και θηλέων, το µάθηµα ήταν δύο ώρες την εβδοµάδα και στις δύο 
τελευταίες τάξεις µία ώρα. Στο Αβερώφειο ανώτερο παρθεναγωγείο διδασκόταν στην 

                                                
583 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.15/11/1934.  
584 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.7/11/1934 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.21/11/1934.  
585 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.29/10/1936 και συνεδρ.17/12/1936. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 
συνεδρ.12/11/1936 και συνεδρ.15/6/1937.  
586 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.13/10/1938. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.8/11/1938.  
587 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.15/1/1954.  
588 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.7/10/1953.  
589 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.30/10/1953.  
590 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.15/1/1954.  
591 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.14/10/1955.  
592 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.8/6/1956.  
593 Μεθοδίου Γ. Φούγια, Μητροπολίτου Πισιδίας, Σύγχρονη ιστορία της Εκκλησίας 
Αλεξανδρείας (1934-1986), Αθήναι 1993, σσ.137, 277.  
594 ∆ίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ετος 1993, Αποστολική ∆ιακονία της Εκκλησίας 
της Ελλάδος, σσ.564-565.  
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α΄ τάξη δύο ώρες την εβοµάδα και στην β΄, γ΄και δ΄ τάξη µία ώρα την εβδοµάδα.595 
Στο γυµνάσιο το µάθηµα διδασκόταν στα ελληνικά, ενώ στο παρθεναγωγείο στις δύο 
πρώτες τάξεις διδασκόταν στα ελληνικά και στις δύο τελευταίες στα αγγλικά.596  

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι σε ένα ζήτηµα Εκκλησία και ΕΚΑ συµφωνούσαν 
απολύτως: στην ανάγκη αποφυγής φοίτησης των ελληνοπαίδων στα µισσιοναρικά 
σχολεία. Το Πατριαρχείο δεν έχανε ευκαιρία να τονίζει την βλάβη στον εθνισµό και 
στο ορθόδοξο φρόνηµα που προκαλούσε η φοίτηση σε τέτοιες σχολές, διακυβεύοντας 
το µέλλον των παιδιών,597 ενώ ο Πατριάρχης Μελέτιος απηύθυνε και εγκύκλιο προς 
τους γονείς για αυτό το θέµα.598  

Η ΕΚΑ µε την σειρά της προέτρεπε τους γονείς να εµπιστεύονται την 
µόρφωση των παιδιών τους στα κοινοτικά σχολεία. Το 1929 ο Κοινοτικός Επίτροπος 
Παπαθεολόγου πρότεινε την δηµιουργία Κοινοτικού Λυκείου για τους εύπορους της 
ΕΚΑ, για να µειωθεί η προσέλευση οµογενών στα προπαγανδιστικά σχολεία. Ο 
επίτροπος ζητούσε να δηµιουργηθεί γι΄αυτούς ένα σχολείο, όµοιο µε τα ευρωπαϊκά, 
όπου οι µαθητές θα πληρώνουν ακέραια τα δίδακτρα.599 Η πρότασή του δεν 
υλοποιήθηκε. ∆υστυχώς, οι προτροπές Πατριαρχείου και ΕΚΑ δεν εισακούονταν, 
προς µεγάλη βλάβη των παιδιών και υλική ζηµία της ΕΚΑ.600  

Κατ΄αυτόν τον τρόπο εξελίχθηκαν οι σχέσεις Πατριαρχείου-ΕΚΑ γύρω από το 
Αβερώφειο γυµνάσιο και την εκπαίδευση των ελληνοπαίδων. Η ένταση δεν ήταν 
άγνωστη, ειδικά την εποχή του Χριστοφόρου. Από την αλληλογραφία και τις 
ανακοινώσεις των δύο πλευρών φαίνεται ότι η ευθύνη βαρύνει αµφότερες τις 
πλευρές.  

Το Πατριαρχείο, όπως είδαµε, είχε την παιδεία των Ελλήνων υπό την αιγίδα 
του. Όταν το 1843 ιδρύθηκε η Κοινότητα Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο βρισκόταν 
σε φάση αναδιοργάνωσης και, µάλλον, δεν κατόρθωσε να παρακολουθήσει τις 
εξελίξεις και να αποδεχθεί την ανάληψη της ευθύνης της παιδείας από την κοινότητα. 
Αυτό ήταν και φυσιολογικό, αφού η κοινότητα, λειτουργώντας ως µικρογραφία του 
ελληνικού κράτους, αποδέχθηκε την νέα λογική στην εκπαίδευση των Ελλήνων, που 
εκπορευόταν από την Βαυαρία και δεν είχε σχέση µε την παράδοσή του Γένους. 
Στόχος δεν ήταν η ένταξη στο Σώµα του Χριστού, αλλά στο σώµα της Πολιτείας. 
Αυτό ήταν το αποτέλεσµα από την παράδοση της ελληνικής εκπαίδευσης στους 
ξένους και, ειδικά στους µισσιονάριους.601 Η Αλεξάνδρεια θα µπορούσε να αποφύγει 
αυτή την υποδούλωση, που δεν της επιβλήθηκε. Από την στιγµή, όµως, που 
αποφάσισε να αντιγράψει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, αναζητώντας την 
αναγνώριση του ελληνικού κράτους, καταδικάστηκε να δεχθεί µια εκπαίδευση 
αλλότρια από την γνήσια ελληνική. Ακόµη και οι όποιες διαφοροποιήσεις για την 

                                                
595 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Κ 869, 1952/1953, "∆ιαρρύθµισις ωρολογίου προγράµµατος του 
γυµνασίου". ΑΕΚΑ, "Αναλυτικό πρόγραµµα µαθηµάτων Αβερωφείου γυµνασίου και ανωτέρου 
παρθεναγωγείου", σχολικά έτη 1955-1956, 1956-1957, 1957-1958, 1958-1959 και 1959-1960.  
596 ΑΕΚΑ, 14/7/1959, "Αβερώφειο γυµνάσιο - γλώσσα διδασκοµένων µαθηµάτων".  
597 Γρηγορίου Παπαµιχαήλ, «Επι του επεισοδίου», Πάνταινος, τ. Β΄ (1909-1910), τευχ.35 
(12/5/1910), σσ.558-561, όπου αναφέρεται σε περιστατικό θανάτου Ελληνα µαθητή από 
χτυπήµατα που του προκάλεσε καθηγητής του σε σχολή Φρέρ. Ακόµη, «Αι προπαγανδικαί 
σχολαί», Πάνταινος, τ.Στ΄(1914), τευχ.19 (9/5/1914), σσ.303-304.  
598 «∆ια την φοίτησιν εις ξένας σχολάς», Πάνταινος, τ.ΚΒ΄(1930), τευχ.37 (11/9/1930), σ.629.    
599 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.14/6/1929.  
600 Αθανασίου Γ. Πολίτου, Σκέψεις τινές επί της οργανώσεως και των µελλοντικών 
κατευθύνσεων του εν Αιγύπτω Ελληνισµού, Αλεξάνδρεια 1931, σσ.43-44.   
601 Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου ∆. Μεταλληνού, Ορθοδοξία και Ελληνικότητα-
Προσεγγίσεις στην νεοελληνική ταυτότητα, εκδ. Παρουσία, Αθήνα 1998, σσ.83-84.  
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προσαρµογή στις ανάγκες του τόπου, δεν εξυπηρετούσαν την ελληνικότητα της 
εκπαίδευσης, αλλά τους οικονοµικούς στόχους των οµογενών.  

Το Πατριαρχείο δεν φάνηκε ιδιαίτερα προετοιµασµένο για να ανταπεξέλθει 
στην νέα σελίδα της ιστορίας του, που σηµατοδοτούσε η άφιξη µεγάλου αριθµού 
οµογενών. Η αύξηση του ποιµνίου του δεν προκάλεσε ανάλογο ποιµαντικό 
συναγερµό, αλλά θεωρήθηκε ως δικαιολογία για να έχει λόγο στα ζητήµατα της 
Κοινότητας. Από το πλέγµα των προβληµάτων δεν εξαιρέθηκε το µάθηµα των 
Θρησκευτικών. Αντιµετωπίστηκε όπως και στην Ελλάδα, µε βελτιωµένες ορισµένες 
παραµέτρους (π.χ. Θεολόγοι), λόγω της παρακολούθησής του από το Πατριαρχείο. 
Ωστόσο, η διανοητικοποίηση του Ευαγγελίου, κατά τα δυτικά πρότυπα και η 
προσπάθεια µετάδοσης ξερών γνώσεων έµεινε ίδια. Το µάθηµα των Θρησκευτικών 
δεν ήταν το µάθηµα της Ορθοδοξίας, αφού η Ορθοδοξία, “των Αποστόλων το 
κήρυγµα και των Πατέρων τα δόγµατα”, δεν µεταδίδεται, αποκλειστικά, σε αίθουσες 
διδασκαλίας, αλλά, πρωτίστως, βιώνεται µέσα στον Αγιοπνευµατικό χώρο της 
Εκκλησίας, ούτε ήταν το µάθηµα που εισήγαγε τους νεαρούς Ελληνες στην 
παράδοση του Γένους µας. ∆υστυχώς, και σ΄αυτή την περίπτωση, η βαβυλώνια 
αιχµαλωσία της ελληνικής εκπαίδευσης από τα δυτικά πρότυπα, µεταφυτεύθηκε και 
βιώθηκε και στην Αλεξάνδρεια.  

Με το ίδιο πνεύµα αντιµετωπίστηκε και ο εκκλησιασµός. Η Θεία Λατρεία δεν 
αποτελούσε  γεύση της βασιλείας του Θεού, που είναι ενότητα και κοινωνία602 και 
ανακαίνιση της ανθρώπινης φύσης, αλλά µια τελετουργία, περιβεβληµένη το 
αναγκαστικό του καθήκοντος, που γινόταν για την “ηθική αναµόρφωση των 
µαθητών”,603 κατά τα πρότυπα του ευσεβισµού. ∆εν µπόρεσε να επιτευχθεί η άµεση 
και εσωτερική διασύνδεση ναού και σχολείου, των δύο βασικών χώρων διάπλασης 
του ορθόδοξου ανθρώπου. Η Θεία Λειτουργία, µακριά από τον στόχο της, αποτέλεσε, 
εν πολλοίς, αναγκαστική δηµόσια τελετή και έγινε αιτία για συγκρούσεις και 
διαφωνίες, αντί να ενώνει και να εκκλησιαστικοποιεί τους µετέχοντες.  

Παντως, οι σχέσεις των δύο πλευρών ήταν και θέµα προσωπικής 
ιδιοσυγκρασίας και χαρακτήρα των φορέων των εξουσιών. Αυτό αφορά κυρίως την 
περίπτωση Χριστοφόρου. Λαµπρός ρήτωρ, ελεήµων, αλλά και πείσµων και µε 
έµµονες ιδέες. Ηδη, από Λεοντοπόλεως έδειξε τις διαθέσεις του έναντι των 
κοινοτήτων και την διαφορετική προσέγγιση πτυχών της κοινοτικής δράσης.604 ∆εν 
µπορούσε, δικαιολογηµένα, να αποδεχθεί την µετατροπή του Πατριαρχείου σε 
συµπληρωµατικό θεσµό της ΕΚΑ, µε δράση κοινωνικά ωφέλιµη, όπως 
επιδιωκόταν.605 αλλά ούτε είδε το Πατριαρχείο ως ενοποιό δύναµη, παρά ως εξουσία, 
που θα αναπλήρωνε ή και θα αντικαταστούσε την ΕΚΑ.  

                                                
602 Φιλόθεου Φάρου, Η αλλοίωση του χριστιανικού ήθους, Εκδόσεις Αρµός, Αθήνα 2000, 
σ.75.  
603 Ενδεικτικός είναι ο τίτλος "Ο εθνικός και θρησκευτικός φρονηµατισµός" της Έκθεσης 
πεπραγµένων του έτους 1944-1945, όπου ο εκκλησιασµός και η πρωινή προσευχή 
αντιµετωπίζονται µε αυτό το πνεύµα, βλ. Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Εκθεσις 
πεπραγµένων του έτους 1944-1945, σσ.28-29. Το ίδιο πνεύµα διατηρήθηκε και στην δεκαετία 
του ́50, βλ. Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Εκθεσις πεπραγµένων, εκφωνηθείσα υπό 
του προέδρου κ.∆ηµητρίου Ζερµπίνη κατά την Γενικήν Συνέλευσιν της 30ης ∆εκεµβρίου 1954, 
των µελών της Ελληνικής Κοινότητος Αλεξανδρείας", Αλεξάνδρεια 1954, σ.13. 
604 Λεοντοπόλεως Χριστοφόρου, «Αι εξετάσεις του Αβερωφείου», Πάνταινος, τ.8 (1916), 
τευχ.28 (8/7/1916), σσ.437-440.  
605 Ιωάννη Μπεθάνη, «Η χρησιµότης της Εκκλησίας από απόψεως κοινωνικής ωφελείας», 
Ανασυγκρότησις του Αιγυπτιακού Ελληνισµού, Αλεξάνδρεια 1934, σσ.47-49.  
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Μπορούµε να υποστηρίξουµε ότι η ΕΚΑ, µε την όλη πολιτική της έναντι του 
Πατριαρχείου, προτεστάντιζε, ενώ το Πατριαρχείο, µε την δεσποτική του τακτική επί 
Χριστοφόρου, πάπιζε. Η Κοινότητα, δηλαδή, αντιµετώπιζε τον εκκλησιαστικό 
οργανισµό ως µία θρησκευτική υπηρεσία, χρήσιµη για τον θρησκευτικό χρωµατισµό 
της παροικίας, χωρίς, όµως, να έχει αποφασιστικό ρόλο στην πορεία της παροικίας. Η 
Κοινότητα αντιµετώπιζε την εκκλησία ως µια απλή συνισταµένη της δράσης της και 
ως τέτοια επέµενε να τήν χρησιµοποιεί.606 Ο Πατριάρχης, απέναντι σ΄αυτήν την 
δυτικίζουσα τακτική, αντί να παρατάξει το δικαιολογηµένο, ιστορικά και ηθικά, 
ενδιαφέρον του για την ελληνική παιδεία της Αλεξάνδρειας και την παράδοση του 
Γένους, που θέλει την παιδεία µας να χαρακτηρίζεται από εκκλησιαστικότητα και όχι 
από θρησκευτικότητα,607 αντέταξε έναν δεσποτικό αυταρχισµό, αντιπαραδοσιακό, 
που θυµίζει τον παπισµό. Ανάµεσα σ΄αυτές τις δύο αντίθετες δυνάµεις βρέθηκαν, 
προσχηµατικά, το µάθηµα των Θρησκευτικών και ο εκκλησιασµός των µαθητών, 
αποτελώντας, απλά, παραµέτρους της αντίθεσης µεταξύ των δύο πλευρών και όχι 
αιτίες γόνιµης συνεργασίας.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
606 Αυτό φαίνεται και στην ίδρυση και λειτουργία των κοινοτικών ναών, µε κορυφαίο τον ναό 
του Ευαγγελισµού και στον διορισµό των ιερέων τους από την Κοινότητα, ως κοινοτικών 
υπαλλήλων. Η όλη αντιµετώπιση γινόταν µε εκκοσµικευµένη νοοτροπία, εντελώς 
αποεκκλησιαστικοποιηµένη και βαθύτατα αλλοτριωµένη.   
607 Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου ∆. Μεταλληνού, Ορθοδοξία και Ελληνικότητα… , ό.π.,  
σ.84.  
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1. Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 
 
  
 Το Αβερώφειο γυµνάσιο, ως ελληνικό γυµνάσιο της διασποράς, είχε άµεση 
σχέση µε το ελληνικό κράτος, µέσω του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας. Η σχέση 
του µε το Υπουργείο περιελάµβανε την αναγνώριση, την ρύθµιση ζητηµάτων των 
επιµέρους τµηµάτων του (γυµνάσιο αρρένων, θηλέων, τµήµα θετικών επιστηµών, 
εµπορικό κ.λπ) και του αναλυτικού προγράµµατος, διάφορα ζητήµατα των 
διδασκόντων, κυρίως οικονοµικής φύσεως, θέµατα µαθητικού ενδιαφέροντος, καθώς 
και την ενίσχυση του σχολείου στις σχέσεις του µε την Αίγυπτο, ειδικά µετά το πέρας 
του Β΄ παγκοσµίου πολέµου και κυρίως την δεκαετία του ́50.608   

Το Αβερώφειο γυµνάσιο Αλεξανδρείας αναγνωρίστηκε ως ισότιµο µε τα εν 
Ελλάδι γυµνάσια το 1890, κατόπιν ενεργειών του τότε προέδρου της Κοινότητος και 
µεγάλου ευεργέτη των ελληνικών σχολείων και ολόκληρης της παροικίας της 
Αλεξανδρείας Γεωργίου Αβέρωφ. Η αίτηση κατετέθη µε επιστολή του Αβέρωφ, στον 
Ελληνα Υπουργό Εκκλησιαστικών και ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως Γεώργιο Θεοτόκη,609 
µέσω του Πολιτικού Πράκτορα της Ελλάδος και Γενικού Προξένου στην Αίγυπτο 
Γεώργιου Αργυρόπουλου.610  

Το Υπουργείο Παιδείας καθυστέρησε την αναγνώριση, γεγονός που 
προκαλούσε δυσφορία, µε αποτέλεσµα ο Αβέρωφ να στείλει νέα επιστολή611 προς το 
Υπουργείο ζητώντας να πληροφορηθεί τους λόγους αυτής της καθυστέρησης. Η ΕΚΑ 
δεν µπορούσε να αντιληφθεί τον λόγο της καθυστέρησης, την στιγµή που το σχολείο 
πληρούσε όλους τους όρους που έθετε η ελληνική πολιτεία, αναφορικά µε το 
διδακτικό προσωπικό και το αναλυτικό πρόγραµµα.  Η έγκαιρη αναγνώριση είχε 
ιδιαίτερη σηµασία για τους αλεξανδρινούς που κατέβαλαν µεγάλες προσπάθειες για 
την εκπαίδευση των Ελλήνων µαθητών, όταν, µάλιστα, οι εναλλακτικές λύσεις για 
την Μ.Ε. περνούσαν από τα ξένα σχολεία και κυρίως τα µισσιοναρικά, µε προφανή 
τον κίνδυνο για τον εθνισµό των παιδιών.    

Η αναγνώριση του σχολείου από την Ελλάδα ανακοινώθηκε από τον Υπουργό 
Εκκλησιαστικών και ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως προς τον Υπουργό Εξωτερικών 
Στέφανο ∆ραγούµη στις 9 Μαϊου 1890.612 Στις 23 Μαϊου ο Γεώργιος Αργυρόπουλος 
ενηµέρωσε τον Γεώργιο Αβέρωφ για την αναγνώριση του σχολείου. Στην επιστολή 
του ο Υπουργός ανακοίνωνε την αναγνώριση του σχολείου από του σχολικού έτους 
1890-1891, υπό τον όρο της σύνταξης προγράµµατος σύµφωνα µε τις τότε ισχύουσες 
διατάξεις. Ακόµη, η Εφορεία όφειλε να τηρεί απαρέγκλιτα όσα ίσχυαν στα γυµνάσια 
της Ελλάδας και να αποστέλει το πρόγραµµα των σχολικών εξαµήνων στο 
Υπουργείο, ενώ οι απόφοιτοί είχαν την δυνατότητα εγγραφής στο Πανεπιστήµιο 
Αθηνών. Εκτοτε το γυµνάσιο λειτούργησε ως αναγνωρισµένο, καθεστώς που δεν 
άλλαξε ποτέ καθόλη την διάρκεια της υπό ερεύνηση περιόδου και έως τις µέρες µας.  
                                                
608 Η ΕΚΑ ενδιαφερόταν και παρακολουθούσε την ψήφιση και την δηµοσίευση των 
ελληνικών νόµων, είτε µέσω του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια, είτε 
µέσω της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, της οποίας ήταν συνδροµήτρια, ακριβώς γι΄αυτό 
τον λόγο, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.5/4/1938.  
609 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.3, αριθµ. 4, 26/2/1890. Στην επιστολή υπήρχαν 
όλα τα στοιχεία που ήταν απαραίτητα για την αναγνώριση του γυµνασίου και είχαν σχέση µε 
τους διδάκτορες καθηγητές του (τρείς τον αριθµό) και µε την επίσηµη δέσµευση της ΕΚΑ να 
προασαρµόζεται στις απαιτήσεις της ελληνικής κυβέρνησης.  
610 Ο.π., αριθµ. 3, 26/2/1890. 
611 Ο.π., αριθµ.27, Μάϊος 1890.  
612 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, εισαχθέντα έγγραφα, τ.4 (1889/1892), 27/1890.  
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 Το Αβερώφειο γυµνάσιο κατά την διάρκεια της δράσης, ειδικά στον 20ο 
αιώνα ακολούθησε τις αλλαγές των ελληνικών γυµνασίων, ενώ προχώρησε και σε 
µεταρρυθµίσεις χρήσιµες για την προσαρµογή του στις ανάγκες του τόπου, που 
χριεάστηκαν, όµως, την έγκριση της ελληνικής πολιτείας. Η πέµπτη γυµνασιακή τάξη 
προσετέθη από το σχολικό έτος 1912-1913 613 και µετατράπηκε σε εξατάξιο από το 
σχολικό έτος 1930-31, σύµφωνα µε τον νόµο 4373 της 13ης Οκτωβρίου 1929. Ο 
νόµος όριζε την προσθήκη µιας τάξης, που ονοµάστηκε πρώτη και ακολουθούσαν οι 
υπόλοιπες τάξεις έως την έκτη. Η µετατροπή κρινόταν απαραίτητη για να διατηρηθεί 
η αναγνώριση του σχολείου από την ελληνική πολιτεία.614 Το 1938 ετέθη θέµα 
µετατροπής των εξαταξίων Γυµνασίων σε οκτατάξια, µε πολλές επιπτώσεις, κυρίως, 
στον κοινοτικό προϋπολογισµό. Η ΕΚΑ δεν προχώρησε στην αλλαγή, διότι η 
ελληνική κυβέρνηση δεν ζήτησε την µετατροπή του Αβερωφείου, οπότε δεν ετίθετο 
θέµα ισοτιµίας του Αβερωφείου µε τα εν Ελλάδι γυµνάσια. Σηµειωνόταν, όµως, στα 
απολυτήρια ότι το γυµνάσιο είναι εξατάξιο και στην Α΄ τάξη του εγγράφονταν οι 
απόφοιτοι πλήρους εξαταξίου δηµοτικού σχολείου.615  

Η ΕΚΑ κατέβαλλε πολλές προσπάθειες για την βελτίωσή της παρεχόµενης 
παιδείας στο Αβερώφειο, ώστε να προσφέρει στους µαθητές τα κατάλληλα εφόδια, 
είτε για την εξεύρεση εργασίας, είτε για την συνέχιση των σπουδών στο 
πανεπιστήµιο. Στόχος της ΕΚΑ παρέµενε οι όποιες αλλαγές στο πρόγραµµα του 
Γυµνασίου να µην επιφέρουν την άρση της αναγνώρισής του από το ελληνικό 
κράτος.616  

Σταθµός στην ιστορία του Αβερωφείου υπήρξε ο διαχωρισµός του σε δύο 
τµήµατα, µε την ίδρυση του τµήµατος θετικών επιστηµών. Το Υπουργείο Παιδείας 
ενέκρινε τον διαχωρισµό του σχολείου και αναγνώρισε το νέο τµήµα,617 ενώ 
σύµφωνα µε το άρθρο 15 του νόµου 5341 το απολυτήριο του πρακτικού λυκείου 
παρείχε το δικαίωµα εγγραφής σε όλες τις σχολές των πανεπιστηµίων.618  

Γρήγορα παρουσιάστηκαν προβλήµατα σχετικά µε το νέο τµήµα, 
προερχόµενα εξ Ελλάδος. Ο αντιπρόεδρος της ΕΚΑ Νικολάου ανέφερε ότι η 
εξεταστική επιτροπή για τις εξετάσεις των αποφοίτων δεν έλαβε υπ΄όψιν το τµήµα 
θετικών επιστηµών, την στιγµή που το νέο τµήµα ιδρύθηκε για την ενίσχυση των 
µαθητών που επιθυµούσαν σπουδές στο Φαρούκειο πανεπιστήµιο και η επίσηµη 
αιγυπτιακή πλευρά είχε αρχίσει να προβάλει ενστάσεις και εµπόδια στους αποφοίτους 

                                                
613 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.25/6/7/1912 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 
συνεδρ.29/12/7/1912.  
614 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΕ, αποφάσεις συνεδριάσεων του 1930, τα σχετικά µε την διατήρηση 
της αναγνώρισης περιλαµβάνονται στο άρθρο 26 του νόµου 4373. Επίσης, Ελληνική εν 
Αλεξανδρεία Κοινότης, Λογοδοσία του έτους 1925, Αλεξάνδρεια 1926, σ.93.  
615 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, 5/4/1938. Η αναφορά σε εγγραφή αποφοίτων εξετάξιου δηµοτικού 
στο γυµνάσιο οφείλεται στην πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να µετατρέψει τα γυµνάσια 
σε οκτατάξια, επειδή δέχονταν στην Α΄ τάξη αποφοίτους της ∆΄ δηµοτικού. Κάτι τέτοιο δεν 
ίσχυσε ποτέ στο Αβερώφειο γυµνάσιο Αλεξανδρείας.  
616 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΕ, συνεδρ.23/12/1927. Η αγωνία της Κοινότητας για το ενδεχόµενο 
άρσης της αναγνώρισης του σχολείου από την Ελλάδα είναι διάχυτη και σε άλλες 
περιπτώσεις.   
617 Το νέο τµήµα αναγνωρίστηκε ως ισότιµο µε τα ελλαδικά «πρακτικά Λύκεια», µε Βασιλικό 
∆ιάταγµα (2993, της 15/1/1947), ΑΥΕ, φακ. 10,  1947, «Αίγυπτος».  
618 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.26/9/1946. Είχε προηγηθεί ερώτηση της ΕΚΑ (19/8/1946) 
προς τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας για την δυνατότητα εγγραφής των 
αποφοίτων σε ελληνικές πανεπιστηµιακές σχολές θετικών επιστηµών, επιστηµών υγείας και 
στα πολυτεχνεία, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.122 (1946).  
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του Αβερωφείο.619 Το ελληνικό κράτος συνέχιζε να έχει κάποιες ενστάσεις για το 
τµήµα ένα χρόνο αργότερα, µε την εξ Ελλάδος εξεταστική επιτροπή να κάνει 
υποδείξεις σχετικά µε το τµήµα θετικών επιστηµών.620 Πάντως, τα προβλήµατα 
προϊόντος του χρόνου ξεπεράστηκαν.  

Το 1955 κατετέθη πρόταση, εκ µέρους κοινοτικών επιτρόπων, λειτουργίας ως 
κοινών των δύο πρώτων τάξεων Μ.Ε. (Αβερωφείου γυµνασίου και Σαλβαγείου). 
σκοπός η ωφέλεια των µαθητών της Σαλβαγείου, που γενικά υστερούσαν στο µάθηµα 
των ελληνικών.621 Η πρόταση κατετέθη για έγκριση στο υπουργείο Παιδείας της 
Ελλάδος,622 και εγκρίθηκε µετά από επτά µήνες. Η ελληνική κυβέρνηση αναγνώρισε 
αρκετά πλεονεκτήµατα στην ρύθµιση, όπως οικονοµική ωφέλεια από την µείωση των 
τµηµάτων, βελτίωση του επιπέδου των µαθητών στα ελληνικά και στα µαθηµατικά 
και ενίσχυση των µαθητών στον προσανατολισµό τους προς κάποια κατεύθυνση της 
Μ.Ε., µετά το πέρας της Β΄ γυµνασίου (κλασσικό, θετικών επιστηµών, εµπορικό).623 
Κατά την διάρκεια της εφαρµογής του δηµιουργήθηκαν αρκετά προβλήµατα και στην 
επίλυσή τους βοήθησε ο επιθεωρητής των αναγνωρισµένων σχολών αλλοδαπής 
Ατσαβές,624 άσχετα από την τελική κατάληξη του εγχειρήµατος.  
 Η συνδροµή της Ελλάδας χρειάστηκε και για την Μ.Ε. των θηλέων, που 
ακολουθώντας τα ελλαδικά πρότυπα άργησε να αναπτυχθεί και στην Αλεξάνδρεια. 
Στην αρχή της δεκαετίας του ΄20 η Μ.Ε. των θηλέων αποτελούνταν από τα 
Αβερώφεια Παρθεναγωγεία, την Αστική σχολή (τριτάξια) και την Εµπορική σχολή 
(διτάξια).625 Η Κοινότητα φρόντισε να αναγνωριστεί η Αβερώφειος Αστική σχολή 
θηλέων ως ισότιµη µε τις εν Ελλάδι, µε διάταγµα στις 30 Οκτωβρίου 1924.626   

Το 1931 λειτούργησε το διετές Αβερώφειο Ηµιγυµνάσιο θηλέων.627 Οι 
απολυόµενες από το ηµιγυµνάσιο δεν µπορούσαν να εγγράφονται στο Αβερώφειο, 
αλλά µπορούσαν, µετά την αναγνώριση του από το ελληνικό υπουργείο Παιδείας, να 
εγγραφούν στην τρίτη τάξη οποιουδήποτε γυµνασίου της Ελλάδος. Στο ηµιγυµνάσιο 
εγγράφονταν απόφοιτες πλήρους εξαταξίου δηµοτικού παρθεναγωγείου. Το 
πρόγραµµά του ήταν ίδιο µε τα εν Ελλάδι ηµιγυµνάσια, µε κάποιες ελαφρές 
παραλλαγές ως προς τα γαλλικά.628 

                                                
619 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.24/11/1949.  
620 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.29/12/1950.  
621 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.8/4/1955.  
622 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.13/7/1955.  
623 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.13/12/1955.  
624 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/6/1957.  
625 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.9/22/1922.  
626 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.16/5/1924, συνεδρ.13/6/1924 και συνεδρ.5/12/1924, το 
διάταγµα που δηµοσιεύτηκε στις 4 Νοεµβρίου 1924, στο υπ΄αριθµ. 276 φύλλο της 
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ (555/2031, 27/11/1924) 
προς την διευθύντρια των Αβερωφείων Παρθεναγωγείων Υπατία Στάµπα, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
αντίγραφα επιστολών, τ.1923 και επιστολή του ιδίου προς τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος 
(562/2038, 2/12/1924), µε θέµα την ανακοίνωση αναγνώρισης της σχολής. Επίσης, ΕΕΛΙΑ-
ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.20 Φεβρ. 1925 και Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Λογοδοσία 
του έτους 1925, Αλεξάνδρεια 1926, σ.ιστ΄.  
627 Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Λογοδοσία του έτους 1931, Αλεξάνδρεια 1932, 
σ.ιστ΄.  
628 Επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ προς τον Υπουργό Παιδείας Περικλή Πετρίδη (374/842, 
27/4/1932), όπου του γνωστοποιούνται οι αλλαγές που επήλθαν στην Μ.Ε. των θηλέων, 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.54 (προέδρου 1932).  
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Το 1935 η Κοινότητα προχώρησε σε αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστηµα των 
σχολείων.629 Αποφασίστηκε κατ΄αρχήν να µετατραπεί το νυν τριτάξιο ηµιγυµνάσιο 
σε τετρατάξιο ανώτερο παρθεναγωγείο, µε πρόγραµµα αυτοτελές και ανεξάρτητο από 
τα προγράµµατα των κλασσικών γυµνασίων ή άλλων ελλαδικών σχολείων θηλέων. 
Εδώ βρίσκεται και η αρχή της δηµιουργίας ενός νέου τύπου σχολείου, που 
εξυπηρετούσε τις ανάγκες της παροικίας. Το πρόβληµα ήταν η αναγνώρισή του από 
την Ελλάδα,630 αφού διέφερε από την φιλοσοφία των εν Ελλάδι αντίστοιχων 
σχολείων. Τον Μάρτιο του 1937 ανακοινώθηκε η δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως (8/2/1936) του Βασιλικού ∆ιατάγµατος αναγνώρισης των τεσσάρων 
πρώτων τάξεων του Αβερωφείου Γυµνασίου Θηλέων ως ισότιµων µε τις τέσσερις 
πρώτες τάξεις των εν Ελλάδι λειτουργούντων δηµοσίων Γυµνασίων.631 Ο 
προβληµατισµός για την Μ.Ε. των θηλέων συνεχίστηκε και τελικά στα τέλη της 
δεκαετίας του ΄30 αποφασίστηκε η δηµιουργία πλήρους εξαταξίου γυµνασίου 
θηλέων, το οποίο αναγνωρίστηκε ως ισότιµο µε τα εν Ελλάδι το 1940.632  

Το Υπουργείο Παιδείας αναγνώρισε και τα υπόλοιπα τµήµατα της Μ.Ε. 
θηλέων. το 1957 κατετέθη αίτηση αναγνωρίσεως του ανωτέρου παρθεναγωγείου και 
ισοτίµησης των αποφοίτων του, σε σύγκριση µε το γυµνάσιο.633 Το σχολικό έτος 
1933-1934 λειτούργησε και το ειδικό τµήµα Κοπτικής-Ραπτικής. Η λειτουργία του 
συνεχίστηκε όλα τα επόµενα έτη και το 1959 αποφασίστηκε να υποβληθεί αίτηση 
αναγνώρισης της σχολής από το αρµόδιο ελληνικό υπουργείο, όπερ και εγένετο.634  
 Η επίσηµη ελληνική πλευρά ενδιαφερόταν για το αναλυτικό πρόγραµµα του 
Αβερωφείου. Ήταν, όπως είδαµε, ένας από τους απαράβατους όρους για την 
αναγνώριση του σχολείου το 1890 και την διατήρηση αυτής της αναγνώρισης όλα τα 
επόµενα έτη. Από την πλευρά της η ΕΚΑ, αντιλαµβανόµενη την σηµασία, αφενός,  
της τήρησης του ελλαδικού προγράµµατος και, αφετέρου, την ανάγκη για κάποιες 
διαφοροποιήσεις, ειδικά στα µαθήµατα των ξένων γλωσσών, χρήσιµες για την 
προσαρµογή στις ανάγκες του τόπου, βρισκόταν σε διαρκή προβληµατισµό επί του 
θέµατος. Για την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη, µάλιστα, µελέτη του 
προγράµµατος των σχολείων ιδρύθηκε η Εκπαιδευτική Εφορεία.635 Ιδιαίτερη, 
                                                
629 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.11/6/1935. Για αυτές τις αλλαγές στην Μ.Ε. θηλέων 
υπήρξαν αντιδράσεις, κυρίως, από µερίδα του τύπου, πρβλ. Αιγυπτίας ∆άρβη, «Σχολικά 
ζητήµατα – Τα σχολεία της Μέσης Εκπαιδεύσεως», Παναιγύπτια, έτος 6, αριθµ.277 (19), 
19/5/1934, σσ.6-7.  
630 Η αίτηση για την αναγνώριση εστάλη από τον πρόεδρο της ΕΚΑ προς τον Υπουργό 
Παιδείας ∆ηµήτριο Μπαλάνο (1073/2515, 16/12/1935), ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα 
επιστολών, τ.68 (προέδρου 1935/1936).  
631 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.6/3/1936 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.17/3/1936. 
632 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.13/9/1940 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.11/12/1940. Η 
αίτηση για την αναγνώριση εστάλη τον Ιανουάριο του 1940, βλ. επιστολή του προέδρου της 
ΕΚΑ προς τον γενικό πρόξενο Κ.Βαλτή, (36/97, 26/1/1940), ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα 
επιστολών, τ.89, (προέδρου 1939-/1940). Επειδή η αναγνώριση καθυστερούσε και υπήρχε 
πρόβληµα µε τα απολυτήρια, που θα χρησίµευαν για την εγγραφή στο πανεπιστήµιο, εστάλη 
και δεύτερη επιστολή στον γενικό πρόξενο (1163/454, 20/6/1940), ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
αντίγραφα επιστολών, τ.91 (1940). Ο γενικός πρόξενος λίγες µέρες (26/6/1940) µετά 
ειδοποίησε την ΕΚΑ για την υπογραφή του διατάγµατος αναγνώρισης, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
αντίγραφα επιστολών, τ.91 (1940).  
633 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.13/3/1957.  
634 ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.2/10/1959.  
635 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.6/12/1927. Για την ίδρυση και λειτουργία της 
Εκπαιδευτικής Εφορείας, βλ. Αθανασίου Γ.Πολίτου, «Σκέψεις τινές επί της οργανώσεως και 
των µελλοντικών κατευθύνσεων του εν Αιγύπτω Ελληνισµού», Αλεξάνδρεια 1931, σ.40, ΠΕΕ, 
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πάντως, έµφαση δόθηκε στον στόχο της ΕΚΑ, οι όποιες αλλαγές στο πρόγραµµα του 
Γυµνασίου να µην επιφέρουν την άρση της αναγνώρισης του από το ελληνικό 
κράτος. Ακόµη, επιβεβαιώθηκε ότι το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραµµα του 
Γυµνασίου καθοριζόταν από την Ελλάδα.636  

Είναι αναµφισβήτητο ότι η συζήτηση για την τροπή που έπρεπε να λάβει η 
εκπαίδευση στα σχολεία της ΕΚΑ είχε άµεσο αντίκτυπο στο πρόγραµµα, από 
πλευράς ωρών διδασκαλίας και περιεχοµένου. Ένα από τα πρώτα προβλήµατα ήταν 
αυτό της κατάργησης των Λατινικών και των Φιλοσοφικών, για την εισαγωγή της 
Αραβικής γλώσσας στο αναλυτικό πρόγραµµα, υπό τον όρο της µη άρσης της 
αναγνώρισης του Γυµνασίου.637 Επειδή, όµως, παρόλη την καλή διάθεση του 
Υπουργείου, υπήρχε ο φόβος αντίδρασης, από αλλού,638 οπότε ο κίνδυνος άρσης 
αναγνώρισης του γυµνασίου ήταν µεγάλος, η ΕΚΑ θα ζητούσε να περιοριστεί η 
διδασκαλία των Λατινικών µόνο στη ανώτατη τάξη του γυµνασίου. Ταυτόχρονα, 
αποφασίστηκε τα Φιλοσοφικά της ∆΄ Τάξης από µία ώρα θα αυξηθούν σε δύο, 
αποτελώντας, ενδεχοµένως, κίνηση στήριξης των φιλολογικών µαθηµάτων. Οι 
ελληνόπαιδες, µε αυτήν την αλλαγή είχαν την ευκαιρία να διδαχθούν την γλώσσα της 
φιλοξενούσας χώρας, µε προφανή ωφέλεια. 639   

Η απάντηση της ελληνικής πλευράς καθυστέρησε περίπου ένα χρόνο, αλλά 
ήταν θετική, αφού το Υπουργείο Παιδείας δέχθηκε τον περιορισµό των Λατινικών 
και την εισαγωγή των Αραβικών, µε την σύµφωνη γνώµη του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών.640 

Λίγα έτη αργότερα και αφού διαπιστώθηκε ότι το πρόγραµµα του 
Αβερωφείου είχε επιβαρυνθεί πολύ µε την εισαγωγή των Αραβικών, ζητήθηκε από το 
Υπουργείο η έγκριση για ολοκληρωτική κατάργηση του µαθήµατος των Λατινικών, 
υπέρ των Αραβικών και των Γαλλικών και της Ψυχολογίας και της Λογικής, υπέρ της 
διδασκαλίας αρχαίων ελληνικών κειµένων σε νεοελληνική µετάφραση.641  

Όµως, το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδος δεν 
συµφώνησε µε τις προτεινόµενες αλλαγές,642 ενώ τα Λατινικά κατέστησαν επίσηµο 
µάθηµα στην Ελλάδα (Ε΄και Στ΄τάξεις),643 εξέλιξη που δυσκόλευε, αν δεν 
καταστούσε αδύνατη, την ικανοποίηση του κοινοτικού αιτήµατος. Λίγους µήνες 
αργότερα, το Υπουργείο ζήτησε την εκ νέου ένταξη των Λατινικών στην Ε΄ και στην 
ΣΤ΄ Γυµνασίου.644 Η Εφορεία αντέδρασε, επειδή το έτος είχε ξεκινήσει, έτσι, ζήτησε 
                                                                                                                                       
συνεδρ.23/12/1927 και Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Λογοδοσία του έτους 1927, 
Αλεξάνδρεια 1928, σσ.ιη΄-ιθ΄.  
636 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΕ, συνεδρ.11/4/1929.  
637 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.1/2/1924 και συνεδρ.9/5/1924. Η συγκεκριµένη πρόταση 
κατετέθη από την Παρεπιτροπή µελέτης του προγράµµατος, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, 
συνεδρ.16/5/1924. Για το θέµα της αφαίρεσης των Λατινικών από το Αβερώφειο, βλ. 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 233, 1934/1935, "∆ιδασκαλία Λατινικών στο Αβερώφειο Γυµνάσιο".  
638 Κατά πάσα πιθανότητα υπήρχε ενδεχόµενο αντίδρασης από το Πανεπιστήµιο Αθηνών και 
ειδικά την Φιλοσοφική σχολή.  
639 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.13/6/1924 και Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, 
Λογοδοσία του έτους 1924, Αλεξάνδρεια 1925, σ.ιδ΄.  
640 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.20/2/1925 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.3/3/1925. Η 
απάντηση της ελληνικής πλευράς δόθηκε µε το υπ΄αριθµ.51267 έγγραφο, της 25ης/11/1924 
και Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Λογοδοσία του έτους 1925, Αλεξάνδρεια 1926, 
σ.ιστ΄.  
641 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.8/5/1935 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.11/6/1935.  
642 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.17/3/1936 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.3/6/1936.  
643 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.1/7/1936.  
644 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.29/10/1936.  
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άδεια να µην ισχύσει το υποχρεωτικό των Λατινικών στις δύο τελευταίες τάξεις του 
Γυµνασίου.645 Αυτή την φορά το κοινοτικό αίτηµα εισακούστηκε και η ελλαδική 
πλευρά ενέκρινε µια µέση λύση: το µάθηµα δεν καταργήθηκε ολοκληρωτικά, αλλά 
κατέστη προαιρετικό από του έτους 1936/1937, µε απόφαση του Υπουργείου 
Παιδείας (αριθµ. 97835, 24/12/1936).646  

Η ανάγκη αλλαγής στην παρεχόµενη Κλασσική Παιδεία και ρύθµισης της 
όλης παιδείας, µε έµφαση στα πρακτικά µαθήµατα και αλλαγή στην µορφή 
διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών, ανάγκη που συζητείτο κατά κόρον την 
δεκαετία του ΄50.647 Από τις αρχές της δεκαετίας του ΄50 η ΕΚΑ µε συνεχείς 
προσπάθειες προς την ελληνική κυβέρνηση ζητούσε την µείωση των Αρχαίων 
Ελληνικών, προς όφελος των Νεοελληνικών και των ξένων γλωσσών, χωρίς, όµως, 
θετική ανταπόκριση από την ελληνική πλευρά. απεναντίας η απειλή της άρσης 
αναγνώρισης του Αβερωφείου ήταν µόνιµη. Συγκεκριµένα, ζητήθηκε από το 
Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος έγκριση για κατάργηση του µαθήµατος των 
Αρχαίων Ελληνικών στο τµήµα θετικών επιστηµών από το αρχαίο κείµενο και η 
διδασκαλία του από µετάφραση.648 Το ανώτατο εκπαιδευτικό συµβούλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, όµως, απέρριψε το αίτηµα της ΕΚΑ, που µε την σειρά της 
ζήτησε επανεξέταση.649 Η κατάργηση των αρχαίων από το τµήµα θετικών επιστηµών 
δεν εύρισκε σύµφωνο το ανώτατο εκπαιδευτικό συµβούλιο, που επέµενε στην άποψή 
του. Ο επιθεωρητής των αναγνωρισµένων σχολείων της Αλλοδαπής Ατσαβές 
κατέβαλλε προσπάθειες, ώστε το µάθηµα να διδάσκεται µόνο για τον τύπο.650 Προς 
τα τέλη της δεκαετίας του ΄50 οι προτάσεις της Κοινότητας προς την ελληνική 
κυβέρνηση, που θα βοηθούσαν την εκπλήρωση του στόχου του Αβερωφείου 
γυµνασίου και θα προσέφεραν στους ελληνόπαιδες µία µέση εκπαίδευση σύµφωνη µε 
τις ανάγκες της χώρας, συνοψίζονται ως εξής: ολοσχερής κατάργηση των Αρχαίων 
από το τµήµα θετικών επιστηµών, τις τρείς πρώτες τάξεις του γυµνασίου και την 
Σαλβάγειο, υπέρ των Νεοελληνικών. Οι ώρες που θα περίσσευαν, θα δίνονταν στα 
Νεοελληνικά. Στις τρείς τελευταίες τάξεις του γυµνασίου θα διδάσκονται από το 
πρωτότυπο τα κείµενα ορισµένων εύκολων συγγραφέων.651 Η πρόταση δεν έγινε 
δεκτή.  

Ηταν γεγονός, ότι η διδασκαλία και η χρήση των ξένων γλωσσών δυσκόλευε 
τους µαθητές και δηµιουργούσε κίνδυνο για την ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας. 
Η ελλαδική πλευρά, όµως, µέσω του επιθεωρητή Ατσαβέ επαίνεσε το άριστο επίπεδο 
των µαθητών, που οφειλόταν, στον ακραιφνή πατριωτισµό των Αλεξανδρινών, στην 
καλή απόδοση του σχολείου, στην φιλοµάθεια των µαθητών και στην οικογένεια, που 
χρησιµοποιούσε αποκλειστικά την ελληνική γλώσσα.652 Η συγκεκριµένη αναφορά 
του επιθεωρητή αποτελεί τιµή για το Αβερώφειο και την Κοινότητα, διότι 
κατόρθωσαν να διαµορφώσουν ένα πρόγραµµα σπουδών ικανοποιητικό για τις 
ανάγκες των ελληνοπαίδων, χωρίς να υπάρχει πάντοτε η ανάλογη κατανόηση και 
συνεργασία του ελληνικού κράτους.  

                                                
645 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.12/11/1936.  
646 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.9/3/1937.  
647 Βλ. ενδεικτικά ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.30/1/1953, συνεδρ.10/9/1954 και 
συνεδρ.16/5/1957.  
648 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.21/9/1951.  
649 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.14/12/1951.  
650 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.1/2/1952.  
651 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.26/4/1957.  
652 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/6/1957.  
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Ένα άλλο θέµα που απασχόλησε την ελληνική πλευρά ήταν αυτό της 
συγκρότησης εξεταστικής επιτροπής απολυτηρίων εξετάσεων. Για πρώτη φορά το 
θέµα ετέθη από την εξόριστη στο Κάϊρο ελληνική κυβέρνηση και αφορούσε όλους 
τους µαθητές των ελληνικών γυµνασίων της Αιγύπτου. συνάντησε, ωστόσο, την 
αντίδραση της ΕΚΑ, που πίστευε ότι µε την κίνηση αυτή η ελληνική κυβέρνηση 
νοµιµοποιούσε δυσάρεστες καταστάσεις και διαιώνιζε το πρόβληµα των ελληνικών 
σχολείων της χώρας,653 αφού η συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών θα 
µονιµοποιούσε το ρεύµα των οµογενών προς την ανεξέλεγκτη ιδιωτική εκπαίδευση, 
µε όλα τα δυσάρεστα, για την µόρφωση των παιδιών, αποτελέσµατα. Η κυβέρνηση 
δέχθηκε το αίτηµα της Κοινότητας.   

Μετά τον πόλεµο η ίδια η ΕΚΑ έθεσε επιτακτικά την ανάγκη οργάνωσης των 
απολυτηρίων εξετάσεων των ελληνικών γυµνασίων της Αιγύπτου για να αυξηθεί το 
κύρος των απολυτηρίων των αναγνωρισµένων ελληνικών γυµνασίων και για να δώσει 
στους αποφοίτους το δικαίωµα πρόσβασης στα αιγυπτιακά πανεπιστήµια. Για την 
ικανοποίηση του εν λόγω αιτήµατος απευθύνθηκε στην ελληνική κυβέρνηση 
ζητώντας την ψήφιση νόµου, που θα καθιέρωνε σε όλα τα αναγνωρισµένα ελληνικά 
γυµνάσια της Αιγύπτου από του σχολικού έτους 1947/48 την οργάνωση ενιαίων 
απολυτηρίων εξετάσεων, από εξεταστική επιτροπή ορισµένη από την Ελλάδα, υπό 
την προεδρία καθηγητού Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών.654 Η ΕΚΑ 
αποσκοπούσε σε δύο στόχους: την ωφέλεια στην εκπαίδευση των παιδιών και στην 
ανύψωση του κύρους των απολυτηρίων των γυµνασίων, ανύψωση που είχαν ήδη 
επιτύχει τα υπόλοιπα ξένα σχολεία. Το Υπουργείο Παιδείας αποδέχθηκε την πρόταση 
της ΕΚΑ και το νέο σύστηµα εφαρµόστηκε για πρώτη φορά το 1949.655 Οι καθηγητές 
εστάλησαν από την Ελλάδα και οι εξετάσεις διενεργήθηκαν σε τρείς πόλεις, 
Αλεξάνδρεια, Κάϊρο και Μανσούρα, µε θέµατα που ορίστηκαν από την Ελλάδα.  

Η ελληνική κυβέρνηση, ακόµη, ζητούσε να αποστέλλονται κάθε χρόνο στο 
Υπουργείο Παιδείας τα ονόµατα των εγγραφοµένων,656 ενώ ιδιαίτερη µέριµνα 
επιδείχθηκε για την εγγραφή των µαθητών του γυµνασίου στα µητρώα αρρένων, για 
στρατολογική χρήση. η εγγραφή ήταν υποχρεωτική και το ανάλογο πιστοποιητικό 
ήταν απαραίτητο για την εγγραφή τους στο σχολείο.657  
 Ενας άλλος τοµέας, όπου η Κοινότητα ζήτησε την ελληνική παρέµβαση ή 
χρησιµοποίησε ως παράδειγµα την ελλαδική τακτική ήταν ο οικονοµικός τοµέας. Οι 
καθηγητές του σχολείου ήταν καταρχήν κοινοτικοί υπάλληλοι, οπότε οι οικονοµικές 
τους απολαβές καθορίζονταν από την Κοινότητα και σε συννενόηση µ΄αυτήν. 
Λαµβανόταν, ασφαλώς, υπόψη και το ύψος των µισθών στην Ελλάδα, όµως, οι 
συνθήκες ζωής στην Αλεξάνδρεια ήταν πολύ διαφορετικές από τις αντίστοιχες 
ελλαδικές.658 Όπως αναλύεται και στο οικείο µέρος η γενική οικονοµική κατάσταση 
                                                
653 Επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ προς τον Υπουργό Παιδείας Χ.Σγουρίτσα, 14/8/1944, 
ΑΕΚΑ, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 537, 1944, "Εξεταστική Επιτροπή Απολυτηρίων".  
654 Αριθµ. 903/457, 7/5/1947, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.129, (προέδρου 
1947/1948) και άνευ αριθµ. 11/11/1947, όπ. 
655 Ανευ αριθµ., 20/1/1948, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.131 (προέδρου 1948) και 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.21/1/1949.  
656 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.31/1/1939.  
657 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.22/4/4/1916 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, 
συνεδρ.18/31/5/1916.  
658 Ενδεικτικά αναφέρουµε την επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ Μιχαήλ Σαλβάγου προς την 
γενικό πρόξενο της Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια (20/3/7/1920), µε την οποία ζητούσε το 
προξενείο να πληροφορηθεί από το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως 
τους νόµους για την µισθοδοσία των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, ώστε να διαπιστωθεί κατά 
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των καθηγητών του Αβερωφείου (όπως και των υπολοίπων εκπαιδευτηρίων) δεν ήταν 
ιδιαίτερα ικανοποιητική. τουναντίον, πολλές φορές οι καθηγητές απευθύνοταν στην 
ΕΚΑ ζητώντας βελτίωση των µισθών, για να µπορέσουν να επιβιώσουν στην 
Αλεξάνδρεια, ενώ η Κοινότητα µε την σειρά της, ευρισκόµενη σε δύσκολη 
οικονοµική κατάσταση, αρνιόταν τις περισσότερες φορές, την αιτούµενη αύξηση, µε 
κάποιες, βέβαια, εξαιρέσεις. Στο θέµα, όµως, παρενέβη, κάποιες φορές η ελληνική 
κυβέρνηση.  

Ειδικότερα, το 1920 η ΕΚΑ κατέθεσε πρόταση, µε την οποία ζητούσε να 
συζητηθεί το θέµα των αυξήσεων στα πλαίσια του προϋπολογισµού του 1920, σε 
συνάρτηση µε τις αυξήσεις στην Ελλάδα.659 Ταυτόχρονα, ζήτησε πληροφορίες από το 
Υπουργείο παιδείας της Ελλάδας για τους µισθούς των εκεί εκπαιδευτικών και 
αναλόγως να αποφασίσει αν θα κανονίσει τους µισθούς ανάλογα µε τους εν Ελλάδι ή 
αν θα προχωρήσει στην απόλυση των εκπαιδευτικών.660 Λίγες µέρες µετά ελήφθη η 
πληροφορία για τους µισθούς στην Ελλάδα. Οι καθηγητές α΄ τάξεως λάµβαναν µισθό 
600 δραχµών και είχαν τρεις προσαυξήσεις των 50 δραχµών µε την συµπλήρωση, 
τριετίας, δεκαετίας και εικοσαετίας.661  

Την ίδια περίοδο ετέθη και το ζήτηµα της συνταξιοδότησης των καθηγητών, 
καθώς το θέµα ωρίµαζε. Το 1924 η Κοινότητα έθεσε το θέµα, µε τον πλέον επίσηµο 
τρόπο, στον γενικό Πρόξενο της Ελλάδος.662 Ως βάση της συζητήσεως ετέθη ο νόµος 
3179, «Περί του προσωπικού των σχολείων Θράκης», άρθρο 5.663 Το αποτέλεσµα 
ήταν θετικό και οι Ελληνες το γένος εκπαιδευτικοί των ελληνικών εκπαιδευτηρίων 
της Αιγύπτου εντάχθηκαν στους περί συντάξεως νόµους.664 Με την πάροδο του 
χρόνου υπήρξαν και αρκετές αλλαγές στο καθεστώς των συντάξεων. Το 1928 
ανακοινώθηκε έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας που ανακοίνωνε ότι οι 
υπηρετούντες στα αναγνωρισµένα σχολεία αλλοδαπής εκπαιδευτικοί δεν 
υποχρεούνται στην καταβολή κρατήσεων, υπέρ των συντάξεων τους, για την 
υπηρεσία τους σ΄αυτά.665 Το 1931 ρυθµίστηκαν οι όροι για την χορήγηση σύνταξης 
(35 έτη υπηρεσίας και συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας).666 Το 1933 η ΕΚΑ 
ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση να εξαιρεθούν οι διδάσκοντες στα σχολεία της 
από την ισχύ των νόµων (2112/11-3-1920 και 4558/19-4-1930) που ρυθµίζουν τα 
                                                                                                                                       
πόσο τα αιτήµατα των εκπαιδευτικών στην Αλεξάνδρεια (1920) ήταν δίκαια, βλ. ό.π., 
ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.21, (1920/1921).  
659 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.6/19/3/1920.  
660 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.19/2/7/1920. Επίσης, επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ 
(20/3/7/1920) προς το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως, µέσω του 
γενικού Προξενείου, µε αίτηµα την αποστολή πληροφοριών για τις οικονοµικές απολαυές 
των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, ώστε να ελεχθεί το δίκαιο ή όχι των αιτηµάτων των 
εκπαιδευτικών στην Αλεξάνδρεια., βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.21, 
(1920/1921), σ.36. Η απειλή για απόλυση των εκπαιδευτικών και πρόσληψη νέων µε 
λιγότερες απιτήσεις είναι ένα νέο στοιχείο. Αποδεικνύει την αποφασιστικότητα της ΕΚΑ για 
δυναµική και µόνιµη αντιµετώπιση των χρόνιων αιτηµάτων των εκπαιδευτικών της, αλλά 
ταυτόχρονα δείχνει και το µέγεθος της οικονοµικής κρίσης που διερχόταν.  
661 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.9/22/7/1920.  
662 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.4/11/1924.  
663 Σύµφωνα µ΄αυτόν τον νόµο µπορούσε να απονεµηθεί σύνταξη και στους εκπαιδευτικούς 
της Αλεξάνδρειας (και της υπόλοιπης Αιγύπτου), ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.25/2/1925 και 
ΦΕΚ, 7 Αυγούστου 1924, τευχ.Α., αρ.186.  
664 «Εκθεσις πεπραγµένων της επιτροπής της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος του έτους 
1924», ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, εισαχθέντα έγγραφα, τ.41, (1925), σ.39056.  
665 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.19/6/1928.  
666 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.16/5/1931.  
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«περί υποχρεωτικής καταγγελίας συµβάσεως ιδιωτικών υπαλλήλων», αφού είχαν 
εξασφαλίσει σύνταξη από το ελληνικό κράτος µε το Ν.∆. 28-4/1923 και του νόµου 
3179/5-8-1924.667  

Γύρω στα 1937 η ελληνική κυβέρνηση έλαβε µια απόφαση, που έπληττε τα 
ελληνικά σχολεία του εξωτερικού. αποφάσισε να µην θεωρούνται συντάξιµα τα έτη 
υπηρεσίας στα σχολεία της αλλοδαπής, άρα και της Αιγύπτου. Την πληροφορία για 
την δυσµενή αυτή εξέλιξη, µάς την παρέχει επιστολή668 του προέδρου της ΕΚΑ 
Μ.Σαλβάγου προς τον γενικό Πρόξενο της Ελλάδος Χρ.∆ιαµαντόπουλο, στην οποία 
αναφέρονται τα γεγονότα που δικαιολογηµένα οδηγούσαν σε δυσοίωνες προβλέψεις 
για το µέλλον της ελληνικής εκπαίδευσης στην Αλεξάνδρεια και ζητούνταν η 
συνδροµή του Προξένου στην προσπάθεια της ΕΚΑ για αλλαγή της κυβερνητικής 
απόφασης. Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στο γεγονός της απροθυµίας του υπάρχοντος 
προσωπικού να παραµείνει στην χώρα, αλλά και στην χαρακτηριστική έλλειψη 
ενδιαφέροντος νέων στην ηλικία ελλαδιτών καθηγητών να υπηρετήσουν στην 
Αλεξάνδρεια, λόγω του µη συντάξιµου της υπηρεσίας τους. Ενδιαφέρον έδειχναν 
µόνο γέροι και συνταξιούχοι. Οπότε, µετά το πέρας του έτους τα ελληνικά σχολεία 
της πόλης –βάσεις και πνεύµονες της παροικίας, κατά τον πρόεδρο669- κινδύνευαν να 
σταµατήσουν την λειτουργία τους, ελλείψει εκπαιδευτικών, µε όλα τα δυσάρεστα 
επακόλουθα που αυτό συνεπαγόταν. 

Το 1938 η ΕΚΑ έκανε δεκτή την πρόταση της Ελληνικής ∆ιδασκαλικής 
Ενώσεως για την ίδρυση Ιδιαιτέρου Ταµείου Προνοίας Εκπαιδευτικών, το οποίο 
προικοδοτούνταν ετησίως µε το ποσό που η επιτροπή Ταµείου Φιλανθρωπικής και 
Εκπαιδευτικής Προνοίας διέθετε για τον σκοπό αυτό, από το συνολικό ποσό που 
διανεµόταν στις ελληνικές κοινότητες.670 Με το ταµείο αυτό προσπαθούσαν, όσο 
ήταν εφικτό, να εξισορροπήσουν την απώλεια των συντάξεων. Πάντως, το 
φθινόπωρο του ιδίου έτους η ελληνική κυβέρνηση έδειξε ενδιαφέρον για την 
τακτοποίηση του θέµατος απονοµής συντάξεως των εκπαιδευτικών, γεγονός που 
ικανοποίησε την ΕΚΑ.671  

Το 1940 δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως το ∆ιάταγµα 
διαβάθµισης των εκπαιδευτικών και ρύθµισης της συνταξιοδότησής τους,672 ωστόσο 
η τελική ρύθµιση έγινε το 1954. Η στέρηση της σύνταξης οφειλόταν στην συµµετοχή 
των εκπαιδευτικών στο ταµείο Προνοίας Προσωπικού της Κοινότητας. Κατόπιν 
ενεργειών της ΕΚΑ και µε την ευνοϊκή γνωµάτευση του Υπουργείου Παιδείας, του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατατέθηκε και 
ψηφίστηκε στην Βουλή των Ελλήνων νοµοσχέδιο που επέτρπε στους εκπαιδευτικούς 
να επωφελούνται των ευεργετηµάτων του Ταµείου Προνοίας Προσωπικού, χωρίς 
απώλεια του δικαιώµατος συνταξιοδοτήσεως του από το ελληνικό κράτος.673 

Σηµαντική εξέλιξη την δεκαετία του ́ 30 αποτέλεσε η ίδρυση του Ταµείου 
Εκπαιδευτικής και Φιλανθρωπικής Προνοίας, στην ελληνική πρεσβεία στο Κάϊρο. 674 
Η ίδρυση του ήταν απόρροια των πολλών και ποικίλων πιέσεων των ελληνικών 
κοινοτήτων της Αιγύπτου προς την ελληνική κυβέρνηση, µε σκοπό την οικονοµική 
                                                
667 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.12/6/1933.  
668 14/12/1937, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.77 (προέδρου 1937-1938). 
669 Ο.π.  
670 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.5/5/1938.  
671 Επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ Μ.Σαλβάγου προς τον γενικό Πρόξενο της Ελλάδος 
Κ.Βαλτή, 15/10/1938, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.82 (προέδρου 1938), σ.140.  
672 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.11/12/1940.  
673 ΕΚΑ, Λογοδοσία έτους 1954, σ.κ΄.  
674 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.18/12/1934.  
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ενίσχυσή τους. Οπωσδήποτε αποτέλεσε ένδειξη νέας τροπής στις σχέσεις της 
Ελλάδας µε τις ελληνικές παροικίες της Αιγύπτου λόγω και της διαφαινόµενης από 
τότε επικείµενης διαρροής των Ελλήνων.675  

Είδαµε ότι η ΕΚΑ από τις αρχές του ́ 30 εντονότερα από ότι παλαιότερα 
κατέβαλλε µεγάλες προσπάθειες για την όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση των 
ιδρυµάτων της, που παρόλες τις προσπάθειες, αποτελούσαν µόνιµη πηγή 
οικονοµικών προβληµάτων. Η ένταση των προσπαθειών της αυξήθηκε λόγω του 
διαφαινόµενου κινδύνου παύσης της λειτουργία των ιδρυµάτων, µε ταυτόχρονη 
στροφή προς την ελληνική κυβέρνηση, για την παροχή βοήθειας, έχοντας ως δίαυλο 
επικοινωνίας το γενικό προξενείο της Ελλάδος, αλλά και τις κατευθείαν επαφές του 
προέδρου της µε υπουργούς της κυβέρνησης.676   

Σηµαντικές επιπτώσεις στην ιστορία του σχολείου είχαν οι πολιτικές 
περιπέτειες στην Ελλάδα κατά τον εικοστό αιώνα. Χαρακτηριστική περίπτωση 
αποδείχθηκε η βίωση από την παροικία της Αλεξανδρείας του Εθνικού ∆ιχασµού 
κατά τα έτη 1916-1917. Ηδη από το 1912 η Κοινότητα είχε επιδείξει φιλοβενιζελικές 
τάσεις.677 Όταν, όµως, έφθασαν τα κρίσιµα έτη, η ΕΚΑ δεν κρατήθηκε στο ύψος των 
περιστάσεων. Η κοινότητα, µαζί µε µεγάλο µέρος της παροικίας έλαβαν ενεργό µέρος 
σ΄αυτή την θλιβερή σελίδα της νεώτερης ελληνικής ιστορίας, υποστηρίζοντας τον 
Ελευθέριο Βενιζέλο και αντιµετωπίζοντας εχθρικά την πλευρά του βασιλιά 
Κωνσταντίνου, αντί να προτιµήσουν την ουδετερότητα.678 Το κακό ήταν ότι η 
αντιπαλότητά τους δεν περιορίστηκε στο πρόσωπο του άνακτα και στον θεσµό της 
βασιλείας, αλλά επεκτάθηκε και στους φιλοβασιλικούς οµογενείς της 
Αλεξάνδρειας.679 Ο διχασµός άγγιξε και το Αβερώφειο γυµνάσιο, όταν αποφασίστηκε 

                                                
675 Ευθυµίου Σουλογιάννη, Η θέση των Ελλήνων στην Αίγυπτο, ∆ήµος Αθηναίων-
Πολιτισµικός Οργανισµός, Αθήνα 1999, σσ.155-156.  
676 Επιστολή του πρόεδρου της ΕΚΑ Μ.Σαλβάγου στον πρέσβη της Ελλάδος στην Αίγυπτο 
Βασίλειο ∆ενδραµή, 12/4/1934, ΑΥΕ, Β΄ πολιτική, 1934, Β/10/Η. Στην επιστολή ο πρόεδρος 
επίσηµα δήλωνε ότι η ΕΚΑ θα προχωρούσε στην διακοπή της λειτουργίας των σχολείων 
Μ.Ε., αν η ελληνική κυβέρνηση δεν ερχόταν αρωγός στο δύσκολο έργο της. Οι απαιτήσεις 
της Κοινότητας ήταν 10.000 λ.Αιγ., από τις οποίες οι 5.000 λίρες θα δίνονταν σαν ενίσχυση 
της µισθοδοσίας των εκπαιδευτικών και οι άλλες 5.000 λίρες θα χορηγούνταν, 
συµπληρωµατικώς, ώστε να ολοκληρωθεί η ζητούµενη κυβερνητική επιχορήγηση των 10.000 
λιρών ετησίως. Στην επιστολή εκτός από τις δύο προτάσεις υπήρχε και µια αναφορά των 
επαφών που είχε ο πρόεδρος στην Αθήνα µε τους υπουργούς Οικονοµικών και Εξωτερικών 
Λοβέρδο και Μάξιµο, στους οποίους παρουσίασε διεξοδικά την οικονοµική κατάσταση και 
τα αιτήµατα της ΕΚΑ. Λίγους µήνες αργότερα η ΕΚΑ, µε νέα επιστολή του προέδρου της 
(28/8/1934), ζήτησε την επίσπευση της ψήφισης του νόµου, επισείοντας το κίνδυνο της 
καταστροφής σε περίπτωση βραδύτητας, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.62 
(προέδρου 1934).  
677 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.28/12/3/1912.  
678 Η Κοινότητα µπορούσε κάλλιστα και είχε το δικαίωµα να υποστηρίξει την πλευρά που 
προτιµούσε και που πίστευε ότι εξυπηρετεί καλύτερα τα συµφέροντα της µητροπολιτικής 
Ελλάδας, χωρίς να φθάσει σε ακρότητες. Πολύ περισσότερο επειδή επρόκειτο για Κοινότητα 
εκτός Ελλάδας, του απόδηµου Ελληνισµού, ίσως να ήταν προτιµητέα η ουδετερότητα, ώστε 
και ο διχασµός µε τις αρνητικές συνέπειες να αποφευχθεί και να µην διασυρθεί το όνοµα των 
Ελλήνων στο εξωτερικό.  
679 Φιλίππου Στεφ.  ∆ραγούµη, Ηµερολόγιο-Αλεξάνδρεια 1916, εκδόσεις ∆ωδώνη, 1984, 
σσ.23-167. Αντωνίου Α. Σακτούρη, Αναµνήσεις εκ του διπλωµατικού µου σταδίου (1897-
1933), Κάϊρο 1951, σσ.123-134. Αξίζει να αναφερθεί και ένα άλλο περιστατικό, ενδεικτικό 
του κλίµατος που επικρατούσε στην οµογένεια. Ο πρόεδρος της ΕΚΑ Μ.Συναδινός ζήτησε 
στις 20 Μαϊου 1918 από τον Παλαιολόγο Γεωργίου να διανείµει 650 αντίτυπα του λόγου του 
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από τους Κοινοτικούς η απόλυση όσων καθηγητών δεν είχαν προσχωρήσει στην 
βενιζελική Κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης, ενώ διατάχθηκε έρευνα, αν οµάδα 
µαθητών του γυµνασίου έστειλε αντιπροσωπεία στην ∆οξολογία που οργάνωσε το 
Βασιλικό Προξενείο της Ελλάδας.680 Τα πνεύµατα ήταν σε τέτοιο σηµείο οξυµµένα, 
ώστε µε την παραµικρή αφορµή δηµιουργούνταν παρεξηγήσεις.681 Οι αναστάτωση 
από την αντιπαλότητα των δύο παρατάξεων 682 συνεχίστηκε περίπου ως το 
φθινόπωρο του 1922, οπότε η εθνική συµφορά στις πατρίδες της Ανατολής 
δηµιούργησε νέα δεδοµένα στην παροικία.683 Προηγουµένως, η ΕΚΑ είχε 
προσχωρήσει στην Ελληνική Επιτροπή Εθνικής Αµυνας,684 ενώ είχε στείλει 
εµπιστευτικά τηλεγραφήµατα στον Ελευθέριο Βενιζέλο και στον Βασιλέα 
Κωνσταντίνο, ευελπιστώντας σε µία θετική κατάληξη της περιπέτειας της Μικράς 
Ασίας, ελπίδα που, δυστυχώς, διαψεύστηκε.685  

Το κύµα προσφύγων που δέχθηκε η αλεξανδρινή παροικία αύξησε σηµαντικά 
τον αριθµό των οµογενών και, ταυτόχρονα, αύξησε τον αριθµό των µαθητών στα 
κοινοτικά σχολεία. Η ΕΚΑ απεδέχθη οι πρόσφυγες µαθητές να εγγράφονται δωρεάν. 
παράλληλα, έγινε έκκληση στους οµογενείς για ενίσχυση αυτών των µαθητών στις 
ανάγκες που είχαν ιδιαίτερα κατά την διάρκεια του πρώτου έτους στην 
Αλεξάνδρεια.686 Προηγουµένως, όµως, είχε τακτοποιήσει το καθεστώς εγγραφής και 
φοίτησης (σε συνδυασµό µε το άρθρο 9 του εσωτερικού κανονισµού) των εκ Μικράς 
Ασίας µαθητών που προσήλθαν για εγγραφή µετά την 1η Οκτωβρίου 1923. Ετσι, A ΄ 
Οι πρόσφυγες µαθητές και µαθήτριες έγιναν αποδεκτοί στις εξετάσεις του Ιουνίου 
οποτεδήποτε και αν εγγράφηκαν στα σχολεία. Β΄ Οι απουσίες τους λόγω βραδείας 
εγγραφής στα σχολεία θεωρήθηκαν δικαιολογηµένες. Γ΄ Οι έχοντες µέχρι 200 
δικαιολογηµένες απουσίες έγιναν δεκτοί στις εξετάσεις του Ιουνίου 1923. ∆΄ Οι 
έχοντες δικαιολογηµένες απουσίες πέρα των διακοσίων παραπέµφθηκαν τον 
Σεπτέµβριο. Ε΄ Οι έχοντες παραπάνω από 200 δικαιολογηµένες απουσίες, αλλά 
                                                                                                                                       
Υπουργού Εσωτερικών Εµµανουήλ Ρεπούλη, που εξεφώνησε ως πανηγυρικό στις 25/3/1918, 
"κατόπιν προτάσεως του Συνδέσµου Φιλελευθέρων Αιγύπτου", βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
αντίγραφα επιστολών, τ.16 (προέδρου 1918).   
680 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.22/4/6/1917.  
681 Ενδεικτικά αναφέρεται ένα περιστατικό «πολιτικής» φύσεως που προκλήθηκε κατά λάθος, 
κατά την εορτή της 25ης Μαρτίου, επειδή ο Παλαιολόγος Γεωργίου δεν προσφώνησε τον 
διπλωµατικό πράκτορα της προσωρινής κυβερνήσεως Αντώνιο Σακτούρη και τον στρατηγό 
Λαπαθιώτη. Η παρεξήγηση λύθηκε, όταν ο Γεωργίου έδωσε εξηγήσεις, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
ΠΚΕ, συνεδρ.21/6/3/1917.  
682 Ενδεικτικά αναφέρονται οι ταραχές, που προκλήθηκαν κατά την εορτή των Τριών 
Ιεραρχών στις 31/13/2/1921, όταν οµάδα φιλοβασιλικών προσπάθησε να αναρτήσει 
φωτογραφία του Βασιλιά Κωνσταντίνου, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, εκτ.συνεδρ.1/14/2/1921. 
683 Η ελληνική παροικία της Αλεξάνδρειας επιθυµούσε διακαώς την ευόδωση των εθνικών 
πόθων, µε την απελευθέρωση της Μικράς Ασίας και την ενσωµάτωση της στην Ελλάδα. 
Χαρακτηριστικά αναφέρεται η τέλεση επιµνηµόσυνης δέησης στον ναό του Ευαγγελισµού 
και η τελετή µνήµης στην Αίθουσα του γυµνασίου εις µνήµην του Αυτοκράτορα 
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου από την Κοινή Επιτροπή των Αλύτρωτων Ελλήνων, στις 3/16/ 
Ιουνίου του 1918, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.25/7/6/1918.  
684 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.17/30/3/1922.  
685 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.29/11/9/1922.  
686 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.4/10/1923. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ΕΚΑ επιθυµούσε να 
συµπυκνώσει όλες τις φιλάνθρωπες ενέργειες του Ελληνισµού της Αιγύπτου, 
διοργανώνοντας εράνους υπέρ των θυµάτων της Μικράς Ασίας, ελπίζοντας ότι η 
ανταπόκριση στον έρανο θα είναι ανάλογη της δυστυχίας και των περιστάσεων, βλ. ΕΕΛΙΑ-
ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.23/6/10/1922, 8/21/10/1922.  
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υπέστησαν ευδοκίµως τις εξετάσεις της Α΄και Β΄τριµηνίας έγιναν δεκτοί στις 
εξετάσεις του Ιουνίου. Στ΄ Για τους έχοντες αδικαιολόγητες εξουσίες εφαρµόστηκε το 
άρθρο του κανονισµού ως είχε και Ζ΄ Η εν λόγω ρύθµιση ισχύει για το σχολικό έτος 
1922-1923.687  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ΕΚΑ επιθυµούσε να συµπυκνώσει όλες τις 
φιλάνθρωπες ενέργειες του Ελληνισµού της Αιγύπτου, διοργανώνοντας εράνους υπέρ 
των θυµάτων της Μικράς Ασίας, ελπίζοντας ότι η ανταπόκριση στον έρανο θα είναι 
ανάλογη της δυστυχίας και των περιστάσεων.688 Με τις ως άνω ρυθµίσεις η 
Κοινότητα βοήθησε ουσιαστικά τους πρόσφυγες που κατέφυγαν σην Αλεξάνδρεια να 
ενσωµατωθούν στην παροικία και, µε την σειρά τους, να συµβάλλουν αποφασιστικά 
στην ανάπτυξη και ευηµερία της, που παρατηρήθηκε τα επόµενα χρόνια. 
Ταυτόχρονα, όµως, µε την απορρόφηση αριθµού προσφύγων, βοηθούσε και την 
Ελλάδα στην προσπάθειά της να περιθάλψει και να δώσει εναλλακτικές λύσεις στους 
πρόσφυγες του 1922.  

Η ΕΚΑ συµπαραστάθηκε σε κάθε αγώνα του Ελληνισµού για την ελευθερία. 
αυτό έπραξε και µε την περίπτωση της Κύπρου το 1931. Η ΕΚΑ συµπαραστάθηκε 
στον αγωνιζόµενο Κυπριακό λαό, µε ψήφισµα,689 στο οποίο χαιρέτιζε τον αγώνα των 
Κυπρίων, θεωρώντας τον ιερό, διότι αφορούσε την Ελευθερία της νήσου και του 
λαού της, θεωρούσε απαράδεκτο το γεγονός ότι οι Κύπριοι, λαός ελληνικός και 
πολιτισµένος, στερούνταν την ελευθερία του και έκανε έκκληση σε όλους τους 
πολιτισµένους λαούς της γης και ιδιαίτερα στον αγγλικό για την απόδοση της 
ελευθευρίας στην Κύπρο. Στις 15 Νοεµβρίου η Κοινοτική Επιτροπή συµµετείχε στο 
πάνδηµο µνηµόσυνο, στον ναό του Ευαγγελισµού, των θυµάτων της Κύπρου.690  

Μετά το 1936 και την επιβολή της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου στην 
Ελλάδα, ιδρύθηκε στην Αλεξάνδρεια παράρτηµα της Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας. 
Οι υπεύθυνοι του παραρτήµατος ζήτησαν από την Κοινότητα την συµµετοχή των 
µαθητών σ΄αυτήν την οργάνωση.691 Η ΕΚΑ δεσµεύτηκε να µελετήσει το θέµα, αλλά 
τελικά απέρριψε το αίτηµα, όπως και το αίτηµα για εγκατάσταση του παραρτήµατος 
στο Σιάτµπυ και λειτουργία του κατά τις απογευµατινές ώρες, επειδή ο χώρος 
χρησιµοποιόταν για τα µελετητήρια και τις νυκτερινές σχολές, ενώ ήταν δεδοµένη η 
επιθυµία της Κοινότητας ο χώρος των ελληνικών σχολείων να µείνει ακοµµάτιστος, 
αφιερωµένος στην εκπαίδευση και µόνο.692 Μία παραχώρηση έγινε µόνο στην ΕΟΝ.

 
της επιτράπηκε να πουλήσει το περιοδικό της στους µαθητές των σχολείων, αλλά 
αυτή η απόφαση ελήφθη µετά την κήρυξη του πολέµου.693  

Η ΕΚΑ και ολόκληρη η αλεξανδρινή παροικία συµµετείχαν ενεργά στον 
αγώνα της Ελλάδος για την απόκρουση της ιταλικής επίθεσης. Ο αλεξανδρινός 
Ελληνισµός διατήρησε καθόλη την διάρκεια των πολεµικών επιχειρήσεων ακµαίο το 
εθνικό του φρόνηµα και βοήθησε το εµπόλεµο µητροπολιτικό κέντρο, µε την 
αποστολή υλικού, αλλά κυρίως, µε την επιστράτευση πολλών αλεξανδρινών στις 
τάξεις του ελληνικού στρατού ως τον Μάϊο του 1941, αλλά και έπειτα, όταν τµήµα 

                                                
687 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/6/1923.  
688 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.23/6/10/1922, 8/21/10/1922 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, 
συνεδρ.5/6/1923.  
689 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, εκτ.συνεδρ.13/11/1931 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Ι 104, 1931, 
"Ψήφισµα υπέρ του εθνικού αγώνος των Κυπρίων 1931".  
690 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.19/11/1931.  
691 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.31/1/1939.  
692 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.25/4/1939.  
693 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.28/2/1941.  
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των ελληνικών δυνάµεων βρέθηκε εξόριστο στην Αίγυπτο και στην Μέση 
Ανατολή.694  

Το 1942 τρείς µαθητές της Ε΄ τάξης του Αβερωφείου (γεννηµένοι το 1922 ή 
το 1923) επιστρατεύτηκαν.695 Ο πρόεδρος της ΕΚΑ απευθύνθηκε στον αντιπρόεδρο 
της ελληνικής κυβέρνησης και Υπουργό Στρατιωτικών Εµµανουήλ Τσουδερό, 
ζητώντας να λάβουν οι µαθητές αναβολή κατάταξης για ένα έτος, για να µπορέσουν 
να ολοκληρώσουν την φοίτησή τους στο γυµνάσιο και να λάβουν το απολυτήριο. ∆εν 
γνωρίζουµε την τύχη του αιτήµατος, πάντως, το επόµενο έτος, παρόµοιο αίτηµα 
απερρίφθη. ∆ύο έτη αργότερα ζητήθηκε εκ νέου αναβολή στράτευσης από την 
ελληνική κυβέρνηση, παρόλο που το περασµένο έτος η κυβέρνηση δεν έδειξε κάποια 
ευαισθησία. Το νέο στοιχείο ήταν η υπόσχεση του υπουργού Παιδείας να µελετηθεί 
το θέµα, αφού η Κοινότητα ζητούσε να µπορέσουν οι µαθητές να αποφοιτήσουν 
πρώτα από το γυµνάσιο και µετά να επιστρατευτούν.696 

∆υστυχώς, οι ελλαδικές συγκρούσεις µεταφέρθηκαν άλλη µια φορά στους 
Αιγυπτιώτες, ιδιαίτερα µετά την λήξη του πολέµου και την έναρξη του εµφύλιου 
πολέµου. Σ΄αυτά τα δύσκολα χρόνια της δεκαετίας του ΄40, µε τις ιδεολογικές 
συγκρούσεις, υπήρχε απαγόρευση, επ΄απειλή οριστικής αποβολής, συµµετοχής σε 
πολιτικές οµάδες ή η αναφορά σε πολιτικά θέµατα. Οποιοδήποτε κρούσµα 
αντιµετωπιζόταν µε αυστηρότητα. Τέτοια πρέπει να ήταν και η περίπτωση µιάς 
µαθήτριας της Β΄ γυµνασίου. Η µαθήτρια εκφράστηκε "αντεθνικά" µέσα στην τάξη 
της και αρνήθηκε να ζητήσει συγνώµη, όταν της ζητήθηκε. οι γονείς της αρνήθηκαν, 
επίσης, να την προτρέψουν να ζητήσει συγγνώµη. Η Εφορεία αποφάσισε την 
οριστική αποβολή της από τα κοινοτικά σχολεία και την ανακοίνωση της απόφασης 
σε όλες τις µαθήτριες του γυµνασίου θηλέων. Ακόµη, ζητήθηκε από τον Πρόξενο 
Κ.Βαλτή να καλέσει τους γονείς της και να τους επιπλήξει αυστηρά, αφού στην κακή 
τους διαπαιδαγώγηση οφειλόταν η αντεθνική συµπεριφορά της µαθήτριας.697  

Βέβαια, παρόµοια απαγόρευση υπήρχε και για τους εκπαιδευτικούς και η 
Εφορεία έσπευδε, κάθε φορά που διατυπωνόταν τέτοια κατηγορία, να αποσείσει από 
τα σχολεία την κατηγορία, δηλώνοντας ότι οι εκπαιδευτικοί ασχολούνται µόνο µε το 
λειτούργηµά τους, αρνούµενοι να συµµετάσχουν σε πολιτικές ή κοινωνικοπολιτικές 
οργανώσεις ή συζητήσεις, καταπολεµώντας κάθε αντιπατριωτική κίνηση που θα 
εµφανιζόταν στα σχολεία.698  

Το θέµα ήταν αρκετά περίπλοκο και συνδέεται µε το αριστερό κίνηµα στην 
Αίγυπτο. Η αντίδραση στο αριστερό κίνηµα ξεκινάει την δεκαετία του ́30. Το 1935 ο 
Υπουργός Θρησκευµάτων και Παιδείας Βασίλης Τουρκοβασίλης, µε επιστολή του699 
πληροφορούσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας ότι η εκπαίδευση στην 
Αίγυπτο δεν ικανοποιούσε τους "εθνικούς σκοπούς", λόγω της παρουσίας 
αριστεριζόντων στοιχείων, που προκαλούσαν συστηµατικά την παραµέληση του 
εθνικού και θρησκευτικού φρονηµατισµού και αποµάκρυναν την παιδεία από το 
πνεύµα που έπρεπε να τήν διέπει. Ζητούσε να συστήσει το Υπουργείο Εξωτερικών, 
µέσω των ελληνικών διπλωµατικών αρχών, στα σχολεία την εργασία βάσει των 
ελληνικών ιδανικών και των κατευθυντηρίων γραµµών της ελληνικής κυβέρνησης 
                                                
694 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.11/12/1940 και "Οι Αιγυπτιώται εις τας επάλξεις- η συµβολή 
του Αιγυπτιώτου Ελληνισµού εις τον εθνικό αγώνα 1940-1945", έκδοσις εφηµερίδος 
"Ανατολή", Αλεξάνδρεια 1946.  
695 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.25/6/1942.  
696 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.18/7/1944.  
697 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.23/2/1944.  
698 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.22/10/1946.  
699 Επιστολή, αριθµ.78878, 19/10/1935, ΑΥΕ, 1937, Β/10α/ΑΓ.  
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και ως προς την χρησιµοποιούµενη γλώσσα και σε όλους τους άλλους τοµείς. 
∆ιαφορετικά το Υπουργείο Παιδείας θα προχωρούσε στην άρση της αναγνώρισης 
των µη συµµορφούµενων σχολείων. Στην επιστολή αυτή απάντησε ο υπουργός 
Εξωτερικών της Ελλάδας Ιωάννης Θεοτόκης,700 ζητώντας συγκεκριµµένα στοιχεία, 
για να διαταχθεί έρευνα και να επιβληθούν κυρώσεις στους υπαιτίους.  

Ένα έτος αργότερα ο πατέρας κάποιου µαθητή του Αβερωφείου Γυµνασίου 
κατήγγειλε τον γυµνασιάρχη Φτυαρά για διάνοµη βιβλίων µε κοµµουνιστικό 
περιεχόµενο. Τα βιβλία αυτά είχαν επιδράσει σε αρκετούς µαθητές, ενώ η 
δραστηριότητα του Φτυαρά έγινε αντιληπτή από άτοµα εκτός του σχολικού 
περιβάλλοντος, που κατήγγειλαν τα τεκταινόµενα στον πρόεδρο της ΕΚΑ. Ο 
γυµνασιάρχης, προ του ενδεχοµένου να συλληφθεί, κατόρθωσε να εξαφανίσει τα 
ύποπτα βιβλία. Η καταγγελία έγινε στον Υφυπουργό παρά τω προέδρω της 
Κυβερνήσεως Κοσµά Μπουρµπούλη.701 Με την καταγγελία του ζητούσε να γίνει 
έρευνα και στο σπίτι µαθητή, γνωστού για τις αριστερές πολιτικές πεποιθήσεις του. 
Τον γυµνασιάρχη Φτυαρά υπερασπίστηκε ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας 
Κ.Βαλτής,702 ο οποίος, µετά από έρευνα που πραγµατοποίησε στο Αβερώφειο 
διαπίστωσε ότι ο Φτυαράς είχε δεχθεί την δωρεά 500 βιβλίων, τα οποία και διένειµε 
στους µαθητές, χωρίς να γνωρίζει για ένα-δύο βιβλία φιλοσοβιετικά, που υπήρχαν 
µεταξύ των υπολοίπων. Αυτά τα βιβλία εντοπίστηκαν από µαθητή µε αριστερές 
πεποιθήσεις και έτσι δηµιουργήθηκε η παρεξήγηση. Το σφάλµα του γυµνασιάρχη, 
κατά τον πρόξενο, ήταν ότι δεν έλεγξε τα βιβλία πριν τα διανείµει. Ο Φτυαράς 
παρέµεινε στο Αβερώφειο, αφού και η έρευνα του προέδρου της ΕΚΑ κατέληξε στο 
ίδιο συµπέρασµα και δεδοµένης της νοµιµοφροσύνης της Κοινότητας προς την 
εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση. Οπωσδήποτε, ο φόβος των πολιτών προκαλούσε 
πολλές παρεξηγήσεις και εµφάνιζε προβλήµατα εκεί όπου δεν υπήρχαν.  

Τα έτη του εµφυλίου πολέµου στην Ελλάδα αποδείχθηκαν εξαιρετικά 
δύσκολα και για τον αιγυπτιώτη ελληνισµό. Οι καταγγελίες για παρουσία αριστερών 
στοιχείων στα κοινοτικά σχολεία ήσαν πολλές. Η Κοινότητα το 1948 βρέθηκε σε 
εξαιρετικά δυσχερή θέση, µε τις συνεχείς υποψίες για την ύπαρξη προπαγάνδας εντός 
του Αβερωφείου και τις συνεχείς καταγγελίες και αναφορές του Πατριάρχη 
Χριστοφόρου.703 Ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια Χρ.Ζαµαριάς 
ζήτησε, µε έγγραφό του,704 λίγο προ της έναρξης του σχολικού έτους 1948-1949 την 
µη ανανέωση των συµβολαίων, όσων εκπαιδευτικών θεωρήθηκαν ύποπτοι για 
σχέσεις µε κοµµουνιστικές οµάδες και εκδηλώσεις. Το αίτηµα του προξένου 
εντασσόταν στην προσπάθεια της ελληνικής πλευράς να περιοριστεί η κοµµουνιστική 
διείσδυση στα κοινοτικά σχολεία, που θεωρούνταν τόπος κατάλληλος για την 
διάδοση αυτής της ιδεολογίας.  

Η κοινοτική απάντηση στον πρόξενο δόθηκε λίγες ηµέρες αργότερα από τον 
προεδρεύοντα αντιπρόεδρο της Κλ.Νικολάου.705 Ο αντιπρόεδρος διαβεβαίωσε τον 
γενικό πρόξενο ότι τα κοινοτικά σχολεία της ΕΚΑ έµεναν πιστά στο καθήκον τους 
                                                
700 Επιστολή, αριθµ.16775, 29/10/1935, ΑΥΕ, ό.π.  
701 Επιστολή, 7/6/1938, ΑΥΕ, 1938, Β/10α/ΑΓ.  
702 "Εµπιστευτικόν σηµείωµα προς το επί το Εξωτερικών Υπουργείον", αριθµ.80, 16/7/1938, 
ΑΥΕ, 1938, Β/10α/ΑΓ.  
703 Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Χριστοφόρος προχώρησε σε τέτοιες καταγγελίες, λόγω των 
πληροφοριών, σωστών ή λανθασµένων που του παρείχαν διάφοροι οµογενείς.  
704 Επιστολή, αριθµ.Ε 320, 23/8/1949, ΑΥΕ, 1948, 94. Επίσης, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 603, 
1946, "Περί συκοφαντικών φηµών κατά της κοινότητος και των Σχολείων µας".  
705 Επιστολή, 27/8/1948, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.134 (προέδρου 1948). 
Επίσης, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 603, 1946, "Περί συκοφαντικών φηµών… ", ό.π.   
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και δεν ευνοούσαν την ανάπτυξη καµµίας ιδεολογικής προπαγάνδας. Οι 
εκπαιδευτικοί τους ήταν ευσυνείδητοι και ικανοί, ενώ αποµακρύνθηκαν όσοι 
θεωρήθηκαν επιρρεπείς ή όργανα προπαγάνδας. Την θέση της Κοινότητας έσπευσε 
να ενισχύση ο Θ.Φλασκάκης, προϊστάµενος της Εφορείας των Σχολείων, µε 
επιστολή706 προς τον πρέσβη της Ελλάδας στο Κάϊρο. Στην επιστολή του 
υπερασπιζόταν το εκπαιδευτικό προσωπικό του Αβερωφείου Γυµνασίου, 
βεβαιώνοντας τον πρέσβη για τα εθνικά αισθήµατά του. Αναφερόταν στις δύο-τρείς 
περιπτώσεις εκπαιδευτικών των κοινοτικών σχολείων, που απολύθηκαν λόγω της 
ανάµειξής τους µε το κοµµουνιστικό κίνηµα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις 
συκοφαντικές διαδόσεις του διευθυντή του πατριαρχικού γυµνασίου Γ.Γλύπτη, που 
επισηµοποίησε τις πατριαρχικές καταγγελίες κατά των κοινοτικών σχολείων και 
προκάλεσε αναστάτωση στην παροικία. αυτή η αναστάτωση βοηθούσε στην 
διατήρηση της υποψίας για εκτροχιασµό της ελληνικής εκπαίδευσης στα κοινοτικά 
σχολεία και ειδικά στο Αβερώφειο, αλλά και για την διείσδυση κοµµουνιστικών 
ιδεών σ΄αυτά.  

Πρόβληµα εµφανίστηκε και στις αρχές της δεκαετίας του ́ 50. η πολιτική 
κατάσταση στην Ελλάδα παρέµενε συγκεγχυµένη, παρόλη την λήξη του εµφυλίου και 
ο αντίκτυπος των ελλαδικών αναζητήσεων και των ανακατατάξεων είχε φθάσει στην 
Αλεξάνδρεια.. Το πρόβληµα για την ΕΚΑ εντοπίζεται στην αναγραφή 
αντιαµερικανικών συνθηµάτων στους τοίχους του σχολικού σταδίου από µία 
µαθήτρια του γυµνασίου θηλέων και έναν µαθητή της Σαλβαγείου. Η κοινότητα 
επέµενε στο ακοµµάτιστο των µαθητών και των µαθητριών και καταδίκασε κάθε 
παρόµοια ενέργεια, ενώ έλαβε και κατασταλτικά µέτρα.707  

Σηµαντικός παράγοντας για την Κοινότητα απεδείχθησαν οι ετήσιες εκθέσεις 
των επιθεωρητών των αναγνωρισµένων σχολών αλλοδαπής. Οι επιθεωρητές 
επισκέπτονταν κάθε έτος τα σχολεία και υπέβαλλαν την έκθεση µε τις εντυπώσεις 
τους στο Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας. Χαρακτηριστική περίπτωση η επίσκεψη 
του Επιθεωρητή Παρασκευόπουλου, τον Οκτώβριο του 1939, από την οποία 
απεκόµισε άριστες εντυπώσεις.708 Στην Εκθεσή του παρουσίαζε πολλές από τις 
πτυχές δράσης του Αβερωφείων γυµνασίου αρρένων και θηλέων, ενώ η µόνη 
ένστασή του αφορούσε το εορτολόγιο, όπου πρότεινε την τήρηση της αργίας της 7ης 
Ιανουαρίου (Αγίου Ιωάννου) και την τήρηση των αργιών του αιγυπτιακού κράτους.  

Η ΕΚΑ δεν έµενε πάντοτε ευχαριστηµένη από τις Εκθέσεις του Επιθεωρητή. 
είδαµε ανωτέρω, πως εξελίχθηκε η επίσκεψη τον Οκτώβριο του 1939. Λίγους µήνες 
νωρίτερα, τον Φεβρουάριο του 1939 ο Επιθεωρητής είχε καταθέσει στο Υπουργείο 
Παιδείας Εκθεση, η οποία περιείχε πολλά στοιχεία µε τα οποία διαφωνούσε η 
Κοινότητα. Ειδικότερα ο Επιθεωρητής εξέφραζε τις ενστάσεις του µε την έλλειψη 
γενικού ∆ιευθυντή των σχολείων, διότι αυτή είχε αποτέλεσµα κάθεµια από τις τρείς 
σχολές Μ.Ε. να έχει ανεξάρτητη διεύθυνση. Ο Επιθεωρητής διαφωνούσε ωσαύτως µε 
την τοποθέτηση ορισµένων καθηγητριών στο γυµνάσιο αρρένων και αµφισβητούσε 
για τα τυπικά προσόντα δύο καθηγητριών, ενώ κατηγορούσε την ΕΚΑ ότι διεξήγαγε 

                                                
706 Επιστολή, 31/8/1948, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 603, 1946, "Περί συκοφαντικών φηµών… ", 
ό.π.  
707 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, έκτ. συνεδρ.3/4/1952.  
708 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.25/4/1939 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 303, 1938/1939, 
«Εγκύκλιοι Υπουργείου Παιδείας και Γενικού Επιθεωρητού Ανεγνωρισµένων Σχολείων 
Αλλοδαπής», όπου και η Εκθεσή του, µε τις εντυπώσεις του από την επίσκεψη του 1939.  
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συστηµατικό πόλεµο εναντίον των ιδιωτικών σχολείων. 709 Αµεση συνέπεια αυτής της 
Εκθεσης ήταν η υπογραφή του αναγκαστικού νόµου (1374/1938), ο οποίος όριζε ότι 
στο εξής οι κατακτήριες εξετάσεις των µαθητών των σχολείων της Αιγύπτου δεν θα 
διενεργούνταν από τους καθηγητές του Αβερωφείου γυµνασίου, αλλά από επιτροπές, 
αποτελούµενες από καθηγητές των αναγνωρισµένων γυµνασίων, υπό την προεδρία 
του Επιθεωρητού των Αναγνωρισµένων Σχολών Μ.Ε. Αλλοδαπής. Η Επιτροπή 
πίστευε710 ότι ο νόµος αυτός εκδόθηκε, κατόπιν εσφαλµένων εισηγήσεων του 
Επιθεωρητή Παρασκευόπουλου, που είχε επισκεφθεί την Αλεξάνδρεια για τέσσερις 
µόνο ηµέρες και πιθανότατα δεν είχε σχηµατίσει ορθή εικόνα για τα εκπαιδευτικά 
πράγµατα της παροικίας.  

Η Κοινότητα αντέδρασε σ΄αυτήν την Έκθεση, αφού αισθανόταν ότι θίγονται 
τα δικαιώµατά της και δεν αντικατόπτριζε την πραγµατικότητα. Απαντούσε στα 
αρνητικά στοιχεία δηλώνοντας, αφενός για την διεύθυνση ότι οικονοµικοί, κυρίως, 
λόγοι δεν επέτρεψαν τον διορισµό νέου Γενικού ∆ιευθυντή, αν και το νέο µοντέλο 
διεύθυνσης των σχολείων λειοτυργούσε αποτελεσµατικά και είχε δηµιουργηθεί κλίµα 
σεβασµού και κατανόησης µεταξύ καθηγητών και µαθητών. οι καθηγήτριες που 
διορίζονταν στο γυµνάσιο είχαν πάντοτε τα απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα και διορίζονταν στις κατάλληλες θέσεις. Τα ιδιωτικά σχολεία αποτελούσαν 
πρόβληµα όχι τόσο της Κοινότητας, όσο ολόκληρης της παροικίας, αφού 
αποδεδειγµένα (αποτελέσµατα κατατακτηρίων) παρείχαν, σε πολύ µεγάλο ποσοστό, 
πληµµελή εκπαίδευση στους Ελληνόπαιδες. Στο σηµείο αυτό η ΕΚΑ βρήκε την 
ευκαιρία να ζητήσει την τροποποίηση της πρόσφατης απόφασης για τις 
κατατακτήριες εξετάσεις, αφού το νέο µέτρο θα αποδεικνυόταν εντελώς 
ασύµφορο.711  

Μεταπολεµικά οι Εκθέσεις του Επιθεωρητή περιείχαν όλα εκείνα τα στοιχεία 
που προβληµάτιζαν τα σχολεία των Κοινοτήτων (πρόγραµµα, σχέσεις µε την 
Αίγυπτο), τα οποία και έθεταν υπόψη της ελληνικής κυβέρνησης. Ηδη από τα τέλη 
του ΄40 ο Επιθεωρητής Ατσαβές εντόπιζε σηµαντική µείωση στον αριθµό των 
φοιτώντων στα ελληνικά σχολεία, ειδικά του Εσωτερικού, προάγγελος της διαρροής 
που ακολούθησε τα επόµενα χρόνια.712 

Εκτός από τις ετήσιες εκθέσεις ο Γενικός Επιθεωρητής ζητούσε, δια του 
Γενικού Προξενείου, την αποστολή κάθε Οκτώβριο επικυρωµένων αντιγράφων των 
µαθητολογίων των σχολών Μ.Ε., αριθµητικών πινάκων των εγγραφοµένων µαθητών 
σε κάθε τάξη, ονοµαστική κατάσταση των εκπαιδευτικών λειτουργών, µαζί µε τα 
ατοµικά δελτία, µε όλα τα στοιχεία τους. Τον Ιούλιο εκάστου έτους η ΕΚΑ όφειλε να 
υποβάλλει επικυρωµένο αντίγραφο του γενικού ελέγχου και σύντοµη της λειτουργίας 
των σχολείων, όπου θα περιέχονταν και οι προτάσεις για τα ληπτέα µέτρα προς 
βελτίωση της εκπαιδεύσεως των ελληνικών σχολείων της Αιγύπτου.713 
                                                
709 Θ.Παρασκευόπουλου, "Εκπαιδευτήρια Αλεξανδρείας", 15/2/1939, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, 
Κ 281, 1939, «Εκθεσις Γενικού Επιθεωρητού Ανεγνωρισµένων Σχολείων Αλλοδαπής περί των 
κοινοτικών σχολείων και απάντησις κοινότητος».  
710 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.31/1/1939.  
711 "Υπόµνηµα του πρόεδρου της ΕΚΑ Μ.Σαλβάγου προς τον Γενικό Επιθεωρητή των 
ανεγνωρισµένων σχολείων της Αλλοδαπής Θ.Παρασκευόπουλο", 29/4/1939, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
Φ∆Υ, Κ 281, ό.π.  
712 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 845, 1952/1953, "Εκθεσις Γενικού Επιθεωρητού Σχολείων 
Αλλοδαπής Ατσαβέ περί των ελληνικών σχολείων της Αιγύπτου".   
713 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.5/1/1939 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 255, 1934/1935, 
"Αίτησις Πρεσβευτού περί υποβολής εκπαιδευτικών εκθέσεων υπό των ∆ιευθυντών των 
σχολείων µας".   
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Η ΕΚΑ αναγκάστηκε σε κάποιες περιπτώσεις να αντιδράσει σε ορισµένες 
αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης ή για το περιεχόµενο κάποιων νόµων. Το 1939 
το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε την ανάκληση όλων των αποσπασµένων στην 
Αλεξάνδρεια (οι τρείς από τους τέσσερις υπηρετούσαν στα κοινοτικά σχολεία της 
Αλεξάνδρειας) και στην Μανσούρα καθηγητών από του έτους 1939-1940. Η 
Κοινότητα έπρεπε να προνοήσει να βρεί αντικαταστάτες από τους αδιόριστους 
εκπαιδευτικούς. Η εν λόγω απόφαση προκάλεσε την αντίδραση της ΕΚΑ που ζήτησε 
να µείνουν οι εκπαιδευτικοί στην Αβερώφειο, κρίνοντας ότι η αλλαγή και 
αδικαιολόγητη ήταν και θα προκαλούσε ανωµαλίες στο σχολείο.714  

Την ίδια εποχή η Κοινότητα εξέφρασε την αντίρρησή της για τους 
Αναγκαστικούς Νόµους 1800 και 1849 "περί διάρθρωσης της ∆ηµοτικής και Μέσης 
Εκπαιδεύσεως". Σύµφωνα µε αυτούς και ιδαίτερα µε τον νόµο 1849, που αφορούσε 
την Μ.Ε., στο γυµνάσιο εγγράφονταν οι απόφοιτοι της ∆΄ δηµοτικού, η διάρκεια των 
γυµνασιακών σπουδών ήταν έξι έτη και ακολουθούσαν δύο έτη σπουδών στο Λύκειο, 
για όσους επιθυµούσαν ανώτερες σπουδές. το Λύκειο χωριζόταν σε δύο τµήµατα, ένα 
κλασσικό και ένα πρακτικό. Ηταν γεγονός, πως οι Αλεξανδρινοί διαφωνούσαν µε την 
εφαρµογή αυτού του νόµου στα σχολεία της Αιγύπτου, λόγω των διαφορετικών 
συνθηκών που επικρατούσαν στην φιλοξενούσα χώρα.715 Σε πρώτη φάση και επειδή 
οι νόµοι γνωστοποιήθηκαν στην ΕΚΑ στις αρχές του σχολικού έτους, αποφασίστηκε 
να µην εφαρµοστούν το έτος 1939-1940, αλλά κατόπιν µελέτης και σε συννενόηση µε 
τις υπόλοιπες κοινότητες της Αιγύπτου, που διατηρούσαν γυµνάσια, θα 
αποστελλόταν υπόµνηµα της ΕΚΑ στο Υπουργείο Παιδείας.716  

Τον Σεπτέµβριο του 1944 η ΕΚΑ είχε να αντικρούσει ορισµένες διατάξεις του 
Αναγκαστικού Νόµου 3317/1944, «Περί της εκπαιδεύσεως και των εκπαιδευτικών 
λειτουργών εν τοις ελληνικοίς σχολείοις της Αλλοδαπής».717 Ο νόµος καθιέρωνε τις 
εισιτήριες εξετάσεις για το γυµνάσιο, υποχρέωνε την ετήσια έγκριση των αναλυτικών 
προγραµµάτων από το Υπουργείο Παιδείας, έθετε νέα προσόντα για τους 
εκπαιδευτικούς και προχωρούσε σε αλλαγή ορισµένων διατάξεων σχετικών µε 
εσωτερικά θέµατα των σχολείων. Η ΕΚΑ θεωρούσε ότι ο νόµος ήταν αποτέλεσµα της 
έλλειψης συνεργασίας µεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των ελληνικών 
κοινοτήτων της Αιγύπτου και δηµιουργούσε πρόβληµα στα σχολεία της, σε µια εποχή 
έντονου προβληµατισµού για το µέλλον.718 Ζητούσε την µη εφαρµογή των διατάξεών 
του, που θα ανέτρεπε το καθεστώς των εν Αιγύπτω γυµνασίων, ενώ για το πρόγραµµα 
και για µερικά άλλα θέµατα υπενθύµιζε την ανάγκη παρέκκλισης από τα εν Ελλάδι 
κρατούντα, δικαίωµα που είχε αναγνωριστεί.719  

Το Αβερώφειο γυµνάσιο χρειάστηκε πολλές φορές την βοήθεια της ελληνικής 
κυβέρνησης κατά τα δύσκολα χρόνια του ́50, όταν η Αίγυπτος βρέθηκε σε τροχιά 

                                                
714 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 304, 1939, "Περί της ζητηθείσης υπό του Υπουργείου Παιδείας 
ανακλήσεως απεσπασµένων παρ΄ηµίν εκπαιδευτικών. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών µας".   
715 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 300, 1939, "Αναγκαστικοί νόµοι δηµιουργούντες νέους τύπους 
σχολείων".   
716 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.7/11/1939. Για το θέµα της εγγραφής στο γυµνάσιο 
αποφοίτων της ∆΄ δηµοτικού πρβλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/4/1938, όπου το 
Αβερώφειο αρνείται να µετατραπεί σε οκτατάξιο.  
717 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Ν 44, 1943-1952, "Εκθέσεις πεπραγµένων ∆ιευθυντών".  
718 Επιστολή-υπόµνηµα του προέδρου της ΕΚΑ Μ.Σαλβάγου (1629/799, 17/11/1944), προς 
τον Υπουργό Παιδείας Παναγιώτη Χατζηπάνο, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.111 
(προέδρου 1944/1945).  
719 "Υπόµνηµα του προέδρου της ΕΚΑ Μ.Σαλβάγου προς τον Υπουργό Παιδείας Παναγιώτη 
Χατζηπάνο", 17/11/1944, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Ν 44, 1943-1952, ό.π.  
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πλήρους αλλαγής στον πολιτειακό, πολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα και 
δοκιµάστηκε και η διεθνής της θέση. Τα δύσκολα εκείνα χρόνια η αιγυπτιακή πλευρά 
παρενέβη στις ξένες παροικίες της χώρας, στην προσπάθεια να περιέλθει πλήρως "η 
Αίγυπτος στους Αιγυπτίους", ενώ µε µία σειρά νόµων περιόρισε την ελευθερία των 
ξένων σε θέµατα οικονοµικά (αιγυπτιοποιήσεις) και εκπαιδευτικά. ειδικά στην 
εκπαίδευση ο στόχος ήταν ο έλεγχος των ξένων σχολείων, που έφθανε ως την 
αιγυπτιοποίηση και ο περιορισµός της επιρροής τους στους Αραβες. Από αυτήν 
πολιτική εθίγετο το Αβερώφειο, που αποτελούσε ξένο σχολείο, αλλά δεν 
απευθυνόταν στους Αραβες, παρά κάλυπτε τις εκπαιδευτικές ανάγκες Μ.Ε. των 
Ελλήνων της Αλεξάνδρειας. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης η ΕΚΑ ζήτησε αρκετές 
φορές την βοήθεια της ελληνικής πλευράς, αρκετές φορές καθόλη την διάρκεια αυτή 
της περιόδου.  

∆υστυχώς, κάποιες φορές η ελληνική πλευρά φαινόταν να µην 
αντιλαµβάνεται το κρίσιµο της κατάστασης και µε διάφορες άστοχες ενέργειες έθετε 
σε κίνδυνο τα σχολεία και σε περιπέτειες την ΕΚΑ. Χαρακτηριστικό παράδειγµα τα 
προξενικά λάθη για την εγγραφή των αποφοίτων του κλασσικού τµήµατος γυµνασίου 
στο Φαρούκειο πανεπιστήµιο. Συγκεκριµένα, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος 
απέστειλε στο Φαρούκειο, αντί του ενιαίου καταλόγου των αποφοίτων, δύο 
καταλόγους ένα από κάθε τµήµα (θετικών επιστηµών και κλασσικό). Το αποτέλεσµα 
ήταν η άρνηση του αιγυπτιακού πανεπιστηµίου να δεχθεί για εγγραφή στην ιατρική 
τους αποφοίτους του κλασσικού, συνιστώντας την εγγραφή στο τµήµα Φιλολογίας. 
Κατόπιν κοινοτικών ενεργειών τακτοποιήθηκε το θέµα, η δυσαρέσκεια, ωστόσο, της 
Κοινότητας, για τις άτυχες και επιζήµιες προξενικές ενέργειες ήταν έντονη και 
παραπονέθηκε στον Πρόξενο για την όλη τακτική του.720  

Το πρώτο πρόβληµα για την ίδια την λειτουργία του σχολείου ήταν το θέµα 
της αναγνώρισής του από την Αίγυπτο. Το 1950 διαπιστώθηκε ότι το γυµνάσιο δεν 
ήταν πλήρως αναγνωρισµένο από την Αίγυπτο. Η ΕΚΑ, στα πλαίσια των ενεργειών 
της για την τακτοποίηση της εκκρεµότητας, απευθύνθηκε στην ελληνική πρεσβεία 
στο Κάϊρο ζητώντας την µεσολάβησή της.721 Το όλο θέµα λύθηκε το 1953.  

Κίνδυνος για το Αβερώφειο εµφανίστηκε τον ∆εκέµβριο του 1953, όταν 
ανακοινώθηκε η πρόταση κατάργησης των ξένων σχολών στην Αίγυπτο, που την 
υπέβαλαν ο τέως Υπουργός Παιδείας ∆ρ. Taha Houssein και ο καθηγητής 
Φιλοσοφίας του πανεπιστηµίου του Καϊρου ∆ρ. Abdel Rahman Badari. Η Εφορεία 
αντέδρασε έντονα στην παραπάνω πρόταση και στο σκεπτικό που στηριζόταν, 
χαρακτηριζοντάς την ανελεύθερη και διακηρύσσοντας, ότι σε περίπτωση υιοθέτησής 
της η ελληνική παροικία θα δεχόταν σοβαρό πλήγµα κατά της οντότητάς της. Γι΄αυτό 
ζήτησε την βοήθεια της ελληνικής Πρεσβείας για να αποτραπεί το εφιαλτικό αυτό 
ενδεχόµενο. 722  

Το 1955 ψηφίστηκε στην Αίγυπτο ο νόµος 583/1955 "περί ελευθέρων 
σχολών".723 Ο νόµος όριζε την υποχρεωτική εντατική διδασκαλία της αραβικής 
γλώσσας και των µαθηµάτων της "αιγυπτιακής αγωγής" (Ιστορία, Γεωγραφία, Εθνική 
Αγωγή) στα ελληνικά σχολεία της χώρας, ενώ άλλαζε η δοµή της γυµνασιακής 
εκπαίδευσης.724 Γεγονός ήταν ότι τα µαθήµατα αραβικών και "αιγυπτιακής αγωγής" 
αν διδάσκονταν, όπως ο νόµος όριζε, το ήδη δυσβάσταχτο γυµνασιακό πρόγραµµα θα 

                                                
720 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.21/9/1951.  
721 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.10/10/1952.  
722 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.11/12/1953.  
723 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.17/1/1956.  
724 ΑΕΚΑ, "Σηµείωµα-Νόµος περί σχολείων", 2/10/1956.  
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επιβαρυνόταν περαιτέρω. Η Κοινότητα κατανοώντας ότι δεν ήταν δυνατή η αποφυγή 
ενίσχυσης της παρουσίας των αραβικών µαθηµάτων στο πρόγραµµα, απευθύνθηκε 
στην ελληνική κυβέρνηση ζητώντας κατανόηση στο αίτηµα για κάποια αλλαγή στο 
ελληνικό πρόγραµµα, για να κατορθώσει το Αβερώφειο να προσαρµοστεί στις 
συνθήκες, που οι ιστορικές περιπέτειες προκαλούσαν. Η ελληνική έγκριση ήταν 
απαραίτητη για να αποσοβηθεί ο κίνδυνος άρσης της αναγνώρισης του σχολείου, 
λόγω ανεπίτρεπτων παρεκκλίσεων στο επίσηµο πρόγραµµα.725 Εκτός αυτού, 
απευθύνθηκαν στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος, ζητώντας βοήθεια, για να 
γλυτώσουν τα σχολεία από τον κίνδυνο κλονισµού "του εθνικού θεµελίου της 
παιδείας", την στιγµή που από την λειτουργία των σχολείων εξαρτάτο, σε πολύ 
µεγάλο βαθµό, η διατήρηση ή µη των ελληνικών παροικιών στην χώρα.726  

Την ίδια περίοδο προέκυψε και το πρόβληµα µε την υποχρεωτική εβδοµαδιαία 
στρατιωτική προπαίδευση των µαθητών στα σχολεία και ειδικά στα γυµνάσια. Το 
Γενικό Προξενείο κατόρθωσε να αποσπάσει την υπόσχεση του γενικού διευθυντή της 
Εκπαιδευτικής περιφέρειας Αλεξανδρείας, ότι το µέτρο αφορούσε τα αιγυπτιακά 
σχολεία και όχι τα ελληνικά.727 

Τον Σεπτέµβριο του 1958 ψηφίστηκε νέος νόµος, ο 160/1958 περί "ιδιωτικών 
σχολών", που αντικατέστησε τον προηγούµενο νόµο 583/1955. Ο νέος νόµος 
περιελάµβανε πολλές διατάξεις που κρίνονταν επικίνδυνες, όπως τα περί αιγυπτιακής 
υπηκοότητος του ιδιοκτήτη, των διευθυντών, των εκπαιδευτικών και του λοιπού 
προσωπικού των σχολείων και περί εφαρµογής των προγραµµάτων των αραβικών 
σχολών, γι΄αυτό για άλλη µια φορά ήταν απαραίτητη η ελληνική βοήθεια. Οι 
αιγυπτιώτες οργάνωσαν την αντίδρασή τους µε την βοήθεια των ελληνικών 
διπλωµατικών αρχών. Με πρόσκληση του Γενικού Προξένου Θ.Μπάϊζου 
πραγµατοποιήθηκε ειδική διακοινοτική σύσκεψη, στις 14 Νοεµβρίου 1958, στην 
οποία παρέστησαν οι διπλωµατικές αρχές και εκπρόσωποι των κοινοτήτων και των 
σχολείων Αλεξανδρείας, Καϊρου και Μανσούρας.728 Κατά την σύσκεψη 
διαπιστώθηκε για µία ακόµη φορά ο κίνδυνος από τις διατάξεις του νόµου 160 και η 
ανάγκη εξαίρεσης από τις κρίσιµες διατάξεις. Μετά από πολλές διαβουλεύσεις και 
επαφές η Αίγυπτος δέχθηκε να επιτρέψει την εξαίρεση των ελληνικών σχολείων από 
ορισµένες διατάξεις του νόµου 160, µε την έκδοση του νόµου 167/1959, µε τον οποίο 
προσθέτονταν νέες διατάξεις στον νόµο 160/1958 και µε το εκτελεστικό διάταγµα της 
30ης Ιουνίου 1959. 729 Ετσι, η ΕΚΑ µπορούσε να ζητήσει όλες τις εξαιρέσεις που θα 
διευκόλυναν την λειτουργία των κοινοτικών σχολείων και ειδικά της Μ.Ε., αρκεί να 
ερχόταν σε συνεννόηση µε τον υπουργό Παιδείας της χώρας, µέσω της ελληνικής 
Πρεσβείας στο Κάϊρο. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε στις αρχές του 1960.  

Παράλληλα και η ελληνική κυβέρνηση ήλθε αρωγός των ελληνικών σχολείων 
της διασποράς, µε τον νέο νόµο "περί παιδείας, 3971/1959", ο οποίος καθιστούσε 
δυνατή την έγκριση παρεκκλίσεων στα αναλυτικά προγράµµατα των σχολείων των 
ελληνικών κοινοτήτων της αλλοδαπής.730 Ο νόµος αυτός επέτρεψε στο Αβερώφειο να 
διατηρήσει τα αιγυπτιακά µαθήµατα (Αραβικά και Εθνική Αγωγή) και να 
                                                
725 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, φάκελος "Απόρρητα", "Υπόµνηµα προς της ελληνική κυβέρνηση", 
2/10/1957.  
726 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, φάκελος "Απόρρητα", "Επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ Αν.Θεοδωράκη 
προς τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος Ευάγγελο Αβέρωφ", 29/5/1958.  
727 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, φάκελος "Απόρρητα", "Επιστολή του γενικού προξένου της Ελλάδος στην 
Αλεξάνδρεια Θ.Μπάϊζου προς τον πρόεδρο της ΕΚΑ Α.Θεοδωράκη", 7/5/1958.  
728 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.19/11/1958.  
729 ΑΕΚΑ, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως της Η.Α.∆., αριθµ.137 (Μπίς Εκτακτο), 4/7/1959.  
730 ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.2/10/1959.  



 301 

σταθεροποιήσει τον απαραίτητο διφυή χαρακτήρα της εκπαίδευσής του, χωρίς τον 
φόβο άρσης της αναγνώρισής του.  

Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί, ότι η ελληνική πολιτεία εξέφρασε αρκετές φορές 
την ικανοποίησή της για τον τρόπο λειτουργίας της ΕΚΑ και για το πολυσχιδές της 
έργο. Οι τιµητικές αυτές αναφορές γίνονταν και από τους Επιθεωρητές των 
αναγνωρισµένων σχολείων αλλοδαπής, όταν συνέτασσαν τις ετήσιες εκθέσεις τους, 
αλλά γίνονταν και από κορυφαίους πολιτικούς και πολιτειακούς παράγοντες, όπως 
ήταν η ελληνική κυβέρνηση και οι Βασιλείς. Η κυβέρνηση εξέφραζε την ευαρέσκειά 
της και για ιδιαίτερους τοµείς του κοινοτικού έργου, όπως ήταν ο οικονοµικός 
τοµέας.731 Για το σύνολο του έργου της εξέφραζαν την ευαρέσκειά τους οι Βασιλείς 
και ειδικά για το κοινωνικό και το εκπαιδευτικό έργο της,732  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
731 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.Β΄, 5/18/5/1903 και συνεδρ.Ζ΄, 7/20/3/1904.  
732 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.∆΄, 23/5/11/1903, οπότε η ΕΚΑ δέχθηκε τα συγχαρητήρια 
του Βασιλέως Γεωργίου Α΄ και συνεδρ.9/1/1936, οπότε ο Βασιλεύς Γεώργιος Β΄ εξέφρασε 
την ευαρέσκειά του για την γενική δράση και την πρόοδό της.  
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2. Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 
 
 
 Το Αβερώφειο γυµνάσιο ήταν ελληνικό κοινοτικό σχολείο, αναγνωρισµένο 
από το ελληνικό κράτος ως ισότιµο µε τα ελλαδικά γυµνάσια. δεν πρέπει, ωστόσο, να 
λησµονείται ότι λειτουργούσε -και λειτουργεί- εντός ενός ξένου κράτους, της 
Αιγύπτου. Η αιγυπτιακή πλευρά άρχισε να αναµιγνύεται σε θέµατα εκπαίδευσης των 
ξένων µαθητών, µετά την απόκτηση της ανεξαρτησίας και ειδικά µετά τον Β΄ 
παγκόσµιο πόλεµο. Όσο εµπέδωνε και διεύρυνε την κυριαρχία της, τόσο περισσότερο 
διεκδικούσε το δικαίωµα να έχει λόγο και να επηρεάζει την εκπαίδευση όλων των 
πολιτών, ακόµη και των ξένων. Οπωσδήποτε, όµως, εκτός από την ΕΚΑ, την 
ελληνική κυβέρνηση και το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, υπήρξε και ένας ακόµη 
ισχυρός παράγοντας, που επέδρασε στην πορεία του Αβερωφείου, το αιγυπτιακό 
κράτος.  
 Το Αβερώφειο, από το 1890 και ώς το 1960 είδε την φιλοξενούσα χώρα να 
αλλάζει πολλές φορές µορφή. Όταν το 1890 το γυµνάσιο αναγνωρίστηκε από την 
Ελλάδα, η Αίγυπτος είχε ένα ιδιότυπο νοµικό καθεστώς. ήταν τυπικά µέρος της 
οθωµανικής αυτοκρατορίας, αλλά χωρίς ουσιαστική εξάρτηση από την Πύλη. 
επικεφαλής της Αιγύπτου ήταν ο Χεδίβης (αντιβασιλέας) Τεουφίκ, αλλά τελούσε υπό 
τη κηδεµονία των Βρετανών, που κατέλαβαν την χώρα το 1882, µετά την 
επανάσταση του Όραµπι.733 Η αναγνώριση του γυµνασίου από την Ελλάδα δεν 
ενόχλησε την, περίπου κατεχόµενη, Αίγυπτο, πολύ περισσότερο αφού επρόκειτο για 
ξένο σχολείο. Η ΕΚΑ, βέβαια, υπήγετο και στην αιγυπτιακή νοµοθεσία, παράλληλα 
µε την ελληνική και οι µαθητές των κοινοτικών σχολείων και δη οι µεγαλύτεροι στην 
ηλικία, όπως του Αβερωφείου γυµνασίου, µάθαιναν να σέβονται την χώρα και τις 
παραδόσεις της, ενώ στην απονοµή των απολυτηρίων συνήθως προσκαλούνταν ο 
∆ιοικητής της Αλεξάνδρειας.734  

Η πρώτη, ίσως, ανάµειξη σε θέµα σχετικό µε το Αβερώφειο γίνεται το 1903, 
όταν η ΕΚΑ αποφασίζει να αγοράσει οικόπεδο στην περιοχή Σάτµπυ για την 
ανέγερση κοινοτικών σχολείων και ορφανοτροφείου. Η αιγυπτιακή κυβέρνηση έδωσε 
την συγκατάθεσή της για την αγορά αυτής της σηµαντικής σε µέγεθος έκτασης, 
κατόπιν ενεργειών του τότε πρόεδρου της κοινότητας Εµµανουήλ Μπενάκη.735 Στις 
αρχές του 1904 η αιγυπτιακή κυβέρνηση παρέδωσε στον πρόεδρο Μπενάκη το 
συµβόλαιο της αγοράς του οικοπέδου.736 λίγους µήνες αργότερα ο υπουργός 

                                                
733 Ο Οραµπί -ένας από τους πρώτους Αιγύπτιους αξιωµατικούς, που προήχθησαν σε 
ανώτατους βαθµούς-  το 1878 προκάλεσε εξέγερση του αιγυπτιακού στρατού, που είχε ως 
αποτέλεσµα την εκδίωξη των ξένων υπουργών από την αιγυπτιακή κυβέρνηση. Το επόµενο 
έτος ο Χεβίδης Ισµαήλ εξαναγκάστηκε σε παραίτηση και στον θρόνο ανέβηκε κατ΄απαίτηση 
των Βρετανών ο Τεουφίκ. Το κόµµα του Οραµπί κέρδισε τις εκλογές του 1881 και ο ίδιος 
ανέλαβε υπουργός των Στρατιωτικών. Ταυτόχρονα άρχισε να προετοιµάζεται για 
επανάσταση. Το 1882 οι Αιγύπτιοι ξεσηκώθηκαν, αλλά σύντοµα οι Βρετανοί βοµβάρδισαν 
την Αλεξάνδρεια και κατέλαβαν την Αίγυπτο. βλ. P.J. Vatikiotis, The History of M odern 
Egypt, from M uhammad Ali to M ubarak, σσ.154-166, Nada Tom iche, Η νεώτερη Αίγυπτος, 
Αθήνα 1967, σσ.50-53, και Ευγενίου Μιχαηλίδου, Η Εκκλησία Αλεξανδρείας κατά τα 
γεγονότα του Αραβή Πασσά (1881-1882), σσ.22. 
734 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ. 9/22/7/1903.   
735 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.∆΄, 23/5/11/1903.  
736 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.Ε΄, 5/18/1/1904.  
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Οικονοµικών της Αιγύπτου Μιτσέλ Ίνες ανακοίνωσε στην Κοινότητα ότι η 
κυβέρνησή του συγκατατέθηκε στην πώληση και δεύτερου οικοπέδου, γειτονικό µε 
το πρώτο, µε τους ίδιους όρους εκποίησης.737 Στον χώρο εκείνο λίγα έτη αργότερα 
ανεγέρθηκε η Ζερβουδάκειος σχολή και το 1909 µετεφέρθηκε σ΄αυτήν το Αβερώφειο 
γυµνάσιο.  
 Σχεδόν την ίδια εποχή εµφανίζεται η πρώτη αναφορά, µετά το 1882, για 
πρόβληµα στις σχέσεις των Ελλήνων µε τους Αγγλους. υπήρξε έντονη φηµολογία για 
την διοργάνωση από την ελληνική παροικία ένοπλης διαδήλωσης κατά την γενοµένη 
στάση στην Αλεξάνδρεια την Κυριακή 27/10 ∆εκεµβρίου 1904. Η Κοινοτική 
Επιτροπή διαψεύδει την κακόβουλη φήµη και διαµαρτύρεται για την ανάµειξη του 
ονόµατος της παροικίας σε τέτοιες καταστάσεις. ∆ηµοσίευσε την διάψευσή της και 
εξέδωσε ανακοίνωση µε την οποία ζητούσε από τους οµογενείς να εξακουλουθήσουν 
και στο µέλλον να συµπεριφέρονται µε την ίδια φρόνηση και ψυχραιµία που πάντα 
επιδείκνυαν.738  

Στην συνέχεια οι σχέσεις εξελίχθηκαν κατά τρόπο οµαλό. Ενδεικτική του 
καλού κλίµατος στις σχέσεις Ελλήνων-Αιγυπτίων είναι η δωρεά του περιώνυµου 
κτήµατος Αντωνιάδου από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη στην ∆ηµαρχία της Αλεξανδρείας. 
το κτήµα βρισκόταν στην περιοχή της Μαχµουδίας.739  

Ενώ πλησίαζε η ώρα της ανακήρυξης της ανεξαρτησίας της Αιγύπτου ένα 
τραγικό γεγονός συντάραξε την Αλεξάνδρεια και προκάλεσε µεγάλη ανησυχία στους 
ξένους. Τον Μάϊο του 1921 ξέσπασαν ταραχές στην πόλη, µε µεγάλες συνέπειες στην 
ζωή της παροικίας. Την Παρασκευή 20 Μαϊου 1921 οµάδες εξαγριωµένων Αράβων 
επετέθησαν εναντίον ευρωπαϊκών καταστηµάτων και τα λεηλάτησαν. Επρόκειτο για 
εξαγριωµένους ιθαγενείς, που φανατίστηκαν από διάφορα κηρύγµατα την ώρα της 
µεσηµεριανής προσευχής και, αφού εκµεταλλεύτηκαν την ρευστή πολιτική 
κατάσταση στην Αίγυπτο, κατέλυσαν την τάξη και το κράτος. Οι κυριώτερες 
διαδηλώσεις ξεκίνησαν από διάφορα σηµεία της πόλης, για να εξελιχθούν σε 
επιδροµή εναντίον των Ευρωπαίων κατοίκων της Αλεξάνδρειας, µε καταστροφές και 
δηώσεις καταστηµάτων, επιχειρήσεων και κατοικιών, µε επιθέσεις εναντίον και 
πολιτών, που κατέληξαν σε σοβαρούς τραυµατισµούς και θανάτους ακόµη και 
παιδιών. Η τροµακτική αυτή κατάσταση διήρκησε τρείς ηµέρες. Το χειρότερο, όµως, 
ήταν ότι οι αστυνοµικές δυνάµεις και το 3ο Σύνταγµα στρατού, που διατάχθηκαν να 
αποκαταστήσουν την τάξη, εν πολλοίς συνέπραξαν µε τον όχλο και συµµετείχαν στις 
λεηλασίες. Η κατάσταση είχε ξεφύγει από κάθε έλεγχο, οπότε την ∆ευτέρα 23 Μαϊου 
επενέβη στην Αλεξάνδρεια ο βρετανικός στρατός, που κατόρθωσε σε λιγότερο από 
24 ώρες να αποκαταστήσει την τάξη. Παρόλα αυτά οι ξένες παροικίες συνέχιζαν να 
ζουν στην σκιά του φόβου και υπήρχε καχυποψία µεταξύ Αράβων και Ευρωπαίων.  

Η ελληνική παροικία δεν γλύτωσε από την τύχη των υπόλοιπων παροικιών. 
Μεταξύ των νεκρών υπήρχαν επτά Ελληνες, ενώ πολλοί ήταν αυτοί που 
τραυµατίστηκαν. Καθόλο το διάστηµα των λεηλασιών το ελληνικό νοσοκοµείο 
παρείχε περίθαλψη και πρώτες βοήθειες σε όλους τους τραυµατίες που κατέφευγαν 
σ΄αυτό, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Επειδή η κατάσταση ήταν συγκεχυµένη και 
ρευστή η πλειοψηφία των οµογενών, που έµενε σε επικίνδυνες συνοικίες, 
µεταφέρθηκε στον χώρο των κοινοτικών σχολείων στο Σάτµπυ (περίπου 3000 άτοµα). 

                                                
737 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.Θ΄, 14/27/11/1904.  
738 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, εκτ.συνεδρ. 2/15/12/1905.  
739 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.25/7/6/1918.  
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εκεί η ΕΚΑ τους παρείχε καταφύγιο,740 µε την συνδροµή του Μπενάκειου συσσιτίου, 
που προσέφερε ζεστή τροφή, των ιατρών του ελληνικού νοσοκοµείου, ελληνικών 
οργανώσεων, όπως ο "Κυανούς Σταυρός" και η "Ελληνική Λέσχη" και του Αγγλικού 
Ερυθρού Σταυρού, που κάλυψε τις ανάγκες των προσφύγων σε κλινοσκεπάσµατα. 
Συνεστήθη, επίσης, µε κοινοτική πρωτοβουλία "Επιτροπή επί της διανοµής 
βοηθηµάτων εις τα θύµατα των ταραχών της Αλεξανδρείας", που κατόρθωσε να 
συγκεντώσει 2500 Λ.Αιγ. που κάλυψαν ορισµένες πρώτες ανάγκες των πληγέντων 
και ένα µέρος τους (περίπου 900 Λ.Αιγ.) διατέθηκε σε ελληνικές οργανώσεις, 
σωµατεία και στο νοσοκοµείο.741  

Η Επιτροπή της Κοινότητας εξέδωσε ψήφισµα, στο  οποίο µε σκληρά λόγια 
καταφέρονταν κατά της ανικανότητας των Αιγυπτίων να προλαµβάνει παρεκτροπές 
και να παρέχει προστασία στους φιλήσυχους πολίτες, καταδίκαζε την συνεργασία των 
αστυνοµικών και του στρατού µε τους εξεγερµένους, την προσπάθεια µετατόπισης 
των ευθυνών από τους πραγµατικά ενόχους, εξέφραζε τις ευχαριστίες της στον 
βρετανικό στρατό για την αποκατάσταση της τάξης και ζητούσε από τους Βρετανούς 
να µην εγκαταλείψουν τους ξένους πολίτες της Αλεξάνδρειας.742 Η καθηµερινότητα 
στην Αλεξάνδρεια επηρεάστηκε, η νευρικότητα και η ανησυχία δεν εγκατέλειπαν 
τους κατοίκους και η ΕΚΑ, θεώρησε σωστό, να µη διοργανωθεί τελετή απονοµής των 
απολυτηρίων του έτους 1921, για λόγους ασφαλείας, λόγω της έκρυθµης κατάστασης 
που επικρατούσε στην πόλη µεταξύ των Αράβων.743   

Τον Νοέµβριο του ίδιου έτους επισκέφθηκε τα κοινοτικά σχολεία στο Σάτµπυ 
ο Σουλτάνος της Αιγύπτου Φουάτ, µαζί µε τον πρωθυπουργό Σάρουατ Πασά, ίσως σε 
µια προσπάθεια δηµιουργίας θετικών εντυπώσεων και αντιστροφής του κλίµατος 
καχυποψίας µεταξύ των δύο πλευρών. Κατά την διάρκειά της επιθεώρησε 4000 
µαθητές και µαθήτριες, εξέφρασε την ευαρέσκειά του για την εικόνα και την 
προσφορά των σχολείων και προχώρησε σε δωρεά υπέρ της Σαλβαγείου, του 
Αβερωφείου παρθεναγωγείου και του Αβερωφείου γυµνασίου µε 435 λ.Αιγ.. στο 
Αβερώφειο αναλογούσε ποσό ίσο µε αυτό που χρειαζόταν για την αγορά δύο τίτλων 
του Ηνοποιηµένου Αιγυπτιακού ∆ανείου, από το εισόδηµα των οποίων θα 
απονέµονταν κάθε έτος βραβεία καλής επίδοσης στον πρώτο και στον δεύτερο 
µαθητή του γυµνασίου.744  

Στις 15 Μαρτίου 1922 η Αίγυπτος ανακηρύχθηκε "κυρίαρχο και ανεξάρτητο 
κράτος", µε Βασιλέα τον σουλτάνο Φουάτ. έκτοτε µπορούµε να αναφερόµαστε σε 
ανεξάρτητη Αίγυπτο, παρόλο που η επιρροή της Μεγάλης Βρετανίας ήταν ύποπτα 
σηµαντική.745 Η ΕΚΑ απέστειλε θερµά συγχαρητήρια στον Βασιλέα Φουάτ Α΄ για 
την ανακήρυξή του ως Βασιλέα της Αιγύπτου και για την ανεξαρτησία της χώρας και 
στον πρωθυπουργό Σάρουατ Πασά για την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας. Ο πρόεδρος 

                                                
740 Ευχαριστήριος επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ προς τον γενικό διευθυντή των σχολείων 
Παλαιολόγο Γεωργίου για την παροχή στέγης στους πρόσφυγες οµογενείς λόγω των 
ταραχών, βλ. επιστολή, 20/2/6/1921, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.22 (1921).  
741 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 23, 1921, "Επιτροπή περιθάλψεως προσφύγων ταραχών 21-24 
Μαϊου 1921".  
742 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.14/27/5/1921.  
743 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.7/20/6/1921.  
744 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.10/23/11/1921 και Αντωνίου Α. Σακτούρη, Αναµνήσεις εκ 
του διπλωµατικού µου σταδίου (1897-1933), Κάϊρο 1951, σ.138.  
745 Nada Tom iche, Η νεώτερη Αίγυπτος, σ.64 και Ραδάµανθυ Γ.Ραδόπουλου, Ο Βασιλεύς 
Φουάτ ο Α΄ και η αναγεννώµενη Αίγυπτος, Αλεξάνδρεια 1930, σσ.207-208.  
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της ΕΚΑ, µάλιστα, µετέβη στο Κάϊρο, στα βασιλικά ανάκτορα Αβδίν και συνεχάρη 
τον Βασιλέα εξ΄ονόµατος της Κοινότητας.746  

Ηδη από την δεκαετία του ́ 10747 η δηµαρχία Αλεξανδρείας επιχορηγούσε 
κάθε έτος τα κοινοτικά ιδρύµατα µ΄ένα ποσό. Η κίνηση ήταν σηµαντική και 
φανέρωνε την έµπρακτη αναγνώριση, εκ µέρους των Αιγυπτίων, του σηµαντικού 
έργου που επιτελούσαν τα κοινοτικά ιδρύµατα. Το ποσό αυτό παρουσίαζε 
αυξοµειώσεις, ανάλογα µε την κατάσταση που επικρατούσε στην χώρα. Το 1919 
αυξήθηκε η επιχορήγηση των κοινοτικών σχολείων από την ∆ηµαρχία από 100 σε 
200 λιρ.Αιγ., του νοσοκοµείου από 150 σε 250 λ.Αιγ. και του συσσιτίου από 240 σε 
300 λ.Αιγ.748 Προϊόντος του χρόνου η επιχορήγηση αυξήθηκε σηµαντικά για να 
φθάσει το 1923 στις 600 Λ.Αιγ., κατόπιν ενεργειών του Κοινοτικού Επιτρόπου και 
δηµοτικού συµβούλου Ν. Νικολάου.749 Στα µέσα της δεκαετίας του ΄30 
παρατηρήθηκε αισθητή µείωση του επιχορηγούµενου ποσού προς τα Σχολεία κατά 
337 Λ.Αιγ.750  

Ένα από τα πρώτα οικονοµικά ζητήµατα που ετέθησαν µεταπολεµικά ήταν 
της επιχορήγησης της δηµαρχίας Αλεξανδρείας προς τα σχολεία και το νοσοκοµείο. 
Κατά την διάρκεια του πολέµου και εξαιτίας του οι επιχορηγήσεις έπαυσαν να 
δίνονται. Για την Κοινότητα επρόκειτο απλά για καθυστερούµενες επιχορηγήσεις και 
αυτή την θέση υπενθύµισε στην δηµαρχία. Η επιχορήγηση κατ΄έτος προπολεµικά 
έφθανε τις 477 Λ.Αιγ. και σ΄αυτή την βάση η Κοινότητα στήριζε το αίτηµά της. Η 
απάντηση της δηµαρχίας προερχόταν από το τµήµα των Κοινωνικών Υποθέσεων της 
και συνέδεε το θέµα των επιχορηγήσεων µε αλλαγές που ικανοποιούσαν την 
αιγυπτιακή πλευρά. Συγκεκριµένα, µε έγγραφό του (2/11/1947) ζήτησε από την ΕΚΑ 
την επέκταση των ευεργετηµάτων, χωρίς διάκριση φυλής ή θρησκεύµατος. Η 
Κοινότητα διαβεβαίωσε την αιγυπτιακή πλευρά ότι δεν γίνονται διακρίσεις φυλής ή 
θρησκεύµατος στα Σχολεία ή στο Νοσοκοµείο της ΕΚΑ, παράλληλα, υπενθύµισε τις 
καθυστερήσεις στην χορήγηση 1908 λιρών στα σχολεία, για 4 ακαδηµαϊκά έτη: 
1943/44, 1944/45, 1945/46 και 1946/47.751  

Από το 1922 και έπειτα που η Αίγυπτος ανεξαρτητοποιήθηκε, η ελληνική 
πλευρά άρχισε να προβληµατίζεται έντονα για την θέση της στην χώρα και να 
αναζητεί τρόπους για να προσαρµοστεί στα νέα δεδοµένα. Ενας από τους 
σηµαντικότερους τοµείς που είχε ανάγκη προσαρµογής και µεταρρύθµισης ήταν ο 
εκπαιδευτικός, και ειδικά η Μ.Ε.. το κύριο βάρος της αλλαγής επικεντρώθηκε στο 
µάθηµα των Αραβικών και στην ανάγκη διδασκαλίας του στο γυµνάσιο.752 Η 
απόφαση αυτή ήταν σηµαντική για δύο λόγους: αφ΄ενός έδειχνε την την διάθεση της 
ΕΚΑ να προσαρµοστεί στις νέες συνθήκες, αφ΄ετέρου αναγνώριζε ότι χωρίς την 

                                                
746 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.17/30/8/1922.  
747 ∆εν είναι ακριβώς γνωστό πότε ξεκίνησε η επιχορήγηση των κοινοτικών ιδρυµάτων από 
την ∆ηµαρχία.  
748 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ. 1/14/4/1919.  
749 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ. 22/11/1923.  
750 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.13/12/1935 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 145, 1938, 
"Επιχορηγήσεις ∆ηµαρχίας προς τα κοινοτικά ιδρύµατα".  
751 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.12/11/1947. Προφανώς, οι αιτιάσεις των Αιγυπτίων 
αφορούσαν κυρίως το Κοτσίκειο Νοσοκοµέιο και όχι στα σχολεία, που δεν φοιτούσαν 
ντόπιοι. Πάντως, η ΕΚΑ δεν εξαιρούσε τους Αιγύπτιους εκπαιδευτικούς της από τα 
εργασιακά και µισθοδοτικά δικαιώµατα που είχαν οι υπόλοιποι διδάσκοντες των κοινοτικών 
εκπαιδευτηρίων. Παράδειγµα η παροχή των αυξήσεων λόγω συµπληρώσεως τριετίας σε δύο 
Αιγύπτιους καθηγητές το 1932, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.26/1/1932.  
752 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.9/4/1935.  
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εκµάθηση της επίσηµης γλώσσας της χώρας η θέση των Ελλήνων, ειδικά των νέων, 
θα ήταν δυσχερέστατη και θα τους εµπόδιζε από το να ευηµερήσουν στην Αίγυπτο. 
µε δεδοµένη, µάλιστα, την µετέπειτα στάση και αυστηρότητα της Αιγύπτου στο θέµα 
της διδασκαλίας της γλώσσας του τόπου στα ξένα σχολεία, η κοινοτική κίνηση υπέρ 
των Αραβικών αποδεικνύεται προφητική και πολύτιµη. Ετσι, συστήθηκε ειδική 
επιτροπή αραβοµαθών και καθηγητών Αραβικών για την µελέτη της διδασκαλίας των 
Αραβικών στα σχολεία.753  

Οι Αιγύπτιοι, µε την σειρά τους, άρχισαν αργά αλλά σταθερά την προσπάθεια 
άσκησης κάποιου ελέγχου στα ξένα σχολεία, κυρίως µε διάφορες αποφάσεις που δεν 
έθιγαν µεν το καθεστώς των σχολείων, δεν άφηναν όµως την παραµικρή αµφιβολία 
ότι η Αίγυπτος επιθυµούσε να δείξει ότι ήταν κυρίαρχη στην χώρα της και ότι οι 
"κανόνες του παιχνιδιού" θα καθορίζονταν και από αυτήν.754 Συνειδητοποιώντας 
αυτή την παράµετρο η ΕΚΑ ζήτησε από το αιγυπτιακό Υπουργείο Παιδείας -και έγινε 
δεκτό- να αναλάβει την επίβλεψη των Αραβικών στα ελληνικά σχολεία της 
Αιγύπτου.755 

Στις αρχές της δεκαετίας του ́30 ελήφθη µία απόφαση, που ευνοούσε στην 
δηµιουργία και διατήρηση καλού κλίµατος στις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις: 
αποφασίστηκε η δηµιουργία πλατείας Μωχάµετ Αλυ στην Καβάλα756 και η 
κατασκευή και τοποθέτηση εκεί του αγάλµατός του.757 Το όλο έργο καθυστέρησε 
µερικά έτη και στην ολοκλήρωσή του συνέβαλε οικονοµικά η ΕΚΑ, µε την 
προσφορά εκατό λιρών για την κατασκευή του αδριάντα.758  

Το 1937 έλαβε χώρα ένα σηµαντικό γεγονός, που σηµάδεψε την πορεία της 
Αιγύπτου και την θέση των ξένων σ΄αυτήν: υπογράφηκε η Συνθήκη του Μοντρέ, µε 
την οποία καταργήθηκαν οι ∆ιοµολογήσεις.759 Στις 8 Μαϊου 1937 η Αίγυπτος 
υπογράφει µε τις διάφορες ευρωπαϊκές ∆υνάµεις, που απολάµβαναν τα προνόµια των 
∆ιοµολογήσεων, την συνθήκη που τερµάτιζε αυτού του είδους τα προνόµια και τις 
εξαιρέσεις των ξένων πολιτών στα προξενικά ή στα µικτά δικαστήρια, µετά την 
παρέλευση ενός µεταβατικού σταδίου, που καθορίστηκε στα δώδεκα έτη. Σ΄αυτό το 
διάστηµα καλούνταν οι ξένοι, µεταξύ αυτών και οι Ελληνες, να προσαρµοστούν στις 
εξελίξεις και στα νέα δεδοµένα.760  

Εκπρόσωποι της ελληνικής πλευράς ο πρέσβης στο Παρίσι Νικόλαος Πολίτης 
και ο έγκριτος νοµικός της Αλεξάνδρειας, που είχε διατελέσει πρέσβυς, υπουργός και 

                                                
753 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.21/11/1934. Ελήφθησαν και άλλες αποφάσεις για το 
µάθηµα των Αραβικών (βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.7/11/1939), όπως εµφαίνεται και 
στο οικείο κεφάλαιο.  
754 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.9/1/1936. Επιτράπηκε από το υπουργείο Παιδείας της 
Αιγύπτου, να διδάσκουν στα ελληνικά σχολεία ξένοι καθηγητές της γαλλικής φιλολογίας των 
κυβερνητικών σχολείων, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης διαθέσιµων ωρών.  
755 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.8/12/1937.  
756 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.29/4/1930.  
757 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.22/5/1930.  
758 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.9/1/1934.  
759 Οι ∆ιοµολογήσεις είναι συµβάσεις, µε τις οποίες ένα κράτος παρέχει στους υπηκόους 
ξένου κράτους, που βρίσκονται στο εδαφός του, εξαιρετικά προνόµια (συνήθως να 
δικάζονται από δικό τους προξενικό δικαστήριο). Η Ελλάδα προσεχώρησε στις 
∆ιοµολογήσεις µε την Αίγυπτο την 1η Φεβρουαρίου 1876.  
760 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 126, 1937, "Συνδιάσκεψις του Μοντρέ 1937" και Φ∆Υ, Κ 136, 
1937, "Συνδιάσκεψις του M ontreux και κατάργησις των εν Αιγύπτω ∆ιοµολογήσεων". Επίσης, 
Ευθυµίου Θ. Σουλογιάννη, Η θέση των Ελλήνων στην Αίγυπτο, σσ.207-211 και Nada 
Tom iche, Η νεώτερη Αίγυπτος, σ.71.  
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αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης Γεώργιος Ρούσος. Η ΕΚΑ ευχαρίστησε τον 
Ν.Πολίτη που υπερασπίστηκε τα δίκαιά της στο Μοντρέ. Ο Πολίτης, σε απάντησή 
του, υποστήριζε761 ότι η νοµική υπόσταση των ελληνικών κοινοτήτων και των 
ιδρυµάτων της Αιγύπτου καθώς και των ιδιωτών αναγνωρίστηκαν και 
κατοχυρώθηκαν για την µεταβατική περίοδο των 12 ετών. Η ελληνική κυβέρνηση 
όφειλε σ΄αυτό το διάστηµα να εκµεταλλευτεί το καλό κλίµα που δηµιουργήθηκε 
µεταξύ της ελληνικής και της αιγυπτιακής αντιπροσωπείας και να µεριµνήσει για την 
σύναψη σύµβασης εγκατάστασης, εξασφαλίζοντας τους ίδιους όρους µε τους 
συµφωνηµένους. Ο Πολίτης πίστευε ότι η Αίγυπτος είχε κατανοήσει την δυνατότητα 
των Ελλήνων να συµβάλλουν τα µέγιστα στην πρόοδο και την ανάπτυξη της 
φιλοξενούσας χώρας, "άνευ της ελαχίστης πολιτικής υστεροβουλίας". καλούσε, 
επίσης, τους Αιγυπτιώτες να προσαρµοστούν το ταχύτερο δυνατό στα νέα δεδοµένα 
και να φροντίσουν να υπάρξει αµοιβαία εµπιστοσύνη µε την επίσηµη αιγυπτιακή 
πλευρά.  

Η ΕΚΑ έλαβε επιστολή και από τον έτερο των συµµετασχόντων από 
ελληνικής πλευράς, τον αλεξανδρινό νοµικό Γεώργιο Ρούσο. Ο Ρούσος 
παρουσίαζε762 αναλυτικά τις εξελίξεις στο Μοντρέ. Εντύπωση προκαλεί η αρχική 
στάση της Αιγύπτου που δεν επιθυµούσε να συζητήσει για τα σωµατεία και τα 
ιδρύµατα, ενώ πίστευαν πως οι ελληνικές κοινότητες ήταν δηµιουργήµατα των 
∆ιοµολογήσεων και δεν µπορούσαν να εξακολουθούν να υπάρχουν µετά την 
κατάργησή τους. Η ελληνική αντιπροσωπεία αποδείκνυε ότι οι ελληνικές κοινότητες 
ήταν σωµατεία ιδιωτικού δικαίου, που λειτουργούσαν βάσει κανονισµού, ο οποίος 
καθόριζε ποια ήταν τα µέλη του, ποιοί οι δικαιούµενοι ψήφου και ποιοί οι εκλέξιµοι 
και δεν έµοιαζαν µε τις κοινότητες στην Τουρκία, αφού µέλη τους δεν ήταν 
αυτοδικαίως όλοι οι Ελληνες το γένος. Η αιγυπτιακή πλευρά δεν αποδεχόταν την 
ελληνική άποψη, οπότε η ελληνική πλευρά προσπάθησε να συννενοηθεί µε τους 
Αγγλους και τους Γάλλους (οι Ιταλοί σιωπούσαν επιδεικτικά, για άλλους λόγους). Οι 
Αιγύπτιοι εξακολουθούσαν να αντιδρούν σθεναρά και η έλλειψη συντονισµού µεταξύ 
των Ευρωπαίων τους ευνόησε, αλλά τελικά αποδέχθηκαν να εξετάσουν καταλόγους 
µε σωµατεία που θα υπέβαλαν οι ενδιαφερόµενοι. Από αυτή την διαδικασία η 
ελληνική πλευρά διέτρεχε τον µικρότερο κίνδυνο, αφού τα ιδρύµατά της και δη τα 
σχολεία της εξυπηρετούσαν εκπαιδευτικούς και µόνο σκοπούς της ελληνικής 
παροικίας και όχι άλλους σκοπούς αλλότριους της εκπαίδευσης. Πίστευε ότι έγινε το 
καλύτερο δυνατό για τα ελληνικά συµφέροντα, δεδοµένης της διαµορφωθείσας 
κατάστασης και θεωρούσε σηµαντική την δράση του Πολίτη, που είχε δηµιουργήσει 
φιλικό και ευχάριστο κλίµα στις σχέσεις µε την αιγυπτιακή αντιπροσωπεία.  

Από τα παραπάνω φαινόταν ότι η Αγγλία διατηρούσε µια περίεργα ήσυχη 
στάση, αφήνοντας το µεγαλύτερο µέρος της αντίδρασης στην γαλλική πλευρά. 
ενδεχοµένως επιθυµούσε να γίνει αρεστή στους Αιγύπτιους, όταν, µάλιστα, δεν 
διακυβεύονταν ζητήµατα επιβίωσης κάποιας παροικίας της, ενώ είχε εξασφαλίσει και 
κατοχυρώσει, ένα έτος νωρίτερα, τα όποια συµφέροντά της µε µία συνθήκη.763  

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, εκφραζόταν η ελπίδα ότι µετά την κατάργηση 
των ∆ιοµολογήσεων η αιγυπτιακή κυβέρνηση δεν θα λάβει µέτρα κατά των 

                                                
761 Επιστολή, 11/5/1937, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.15/6/1937.  
762 Επιστολή, 18/5/1937, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.15/6/1937.  
763 Επρόκειτο για την συνθήκη της 26ης Αυγούστου 1936, βλ. Nada Tom iche, Η νεώτερη.., 
ό.π., σ.70 και Ευθυµίου Θ. Σουλογιάννη, Η θέση… , ό.π., σ.210.  
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ελληνικών σχολείων. Γι΄αυτό η ΕΚΑ ζητούσε να υπάρξουν προστατευτικά για τους 
ξένους µέτρα, ακόµη, προ του 1949.764  

Με την πάροδο του χρόνου η αιγυπτιακή πλευρά ζητούσε περισσότερες 
πληροφορίες για τα κοινοτικά ιδρύµατα και τα σχολεία,765 ενώ αύξανε τις απαιτήσεις 
της προς το Αβερώφειο. Έτσι, η εφορεία αποφάσισε να µην γίνονται δεκτά στα 
σχολεία παιδιά ιθαγενών, αφού το Υπουργείο Παιδείας της Αιγύπτου, µε εγκύκλιό 
του, ουσιαστικά απαγόρεύε την εγγραφή τους στα ξένα σχολεία, ζητώντας από τους 
Επιθεωρητές να ελέγξουν για την ύπαρξη ιθαγενών µαθητών σ΄αυτά, ώστε να 
ληφθούν µέτρα εναντίον των γονέων τους, µε την αιτιολογία της παραµέλησης 
εκµάθησης της Αραβικής γλώσσας από τα παιδιά τους.766  

Το ∆ιοικητήριο Αλεξανδρείας, ακόµη, ζήτησε χρηµατική εγγύηση 5 Λιρών 
για κάθε καθηγητή που δίδασκε στα σχολεία και δεν είχε άδεια µόνιµης παραµονής, 
είτε επειδή ήταν άρτι αφιχθέντες και νεοδιορισµένοι, είτε επειδή απουσίασαν 
παραπάνω από ένα έτος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για µετεκπαίδευση.767  

Η κήρυξη του Β΄ παγκόσµιου πολέµου έστρεψε το ενδιαφέρον της παροικίας 
στην επιβίωσή της κατά την δύσκολη εκείνη περίοδο, θέτοντας σε δεύτερη µοίρα τις 
σχέσεις µε την Αίγυπτο και αφήνοντας να κυλήσει αρκετός πολύτιµος χρόνος χωρίς 
πρόοδο στα ζωτικής σηµασίας θέµατα για τη θέση των οµογενών στην χώρα. και 
αυτό την στιγµή που η αιγυπτιακή πλευρά προωθούσε την πολιτική της αναφορικά µε 
τους ξένους.768 Λίγο πριν τον πόλεµο, µάλιστα, οι Αιγύπτοι ζήτησαν αναλυτικές 
πληροφορίες για τα κοινοτικά ιδρύµατα, τις ιδρυτικές πράξεις, τους κανονισµούς 
λειτουργίας, τα προγράµµατα ή τους σκοπούς εκάστου, την υπηκοότητα, τους τίτλους 
ιδιοκτησία, τις ηµεροµηνίες διορισµού και τις αποδοχές του προσωπικού, την κινητή 
και ακίνητη περιουσία των ιδρυµάτων.769  

Η ΕΚΑ έλαβε πολλά µέτρα για την προστασία των µαθητών κατά την 
διάρκεια των πολεµικών επιχειρήσεων, που απείλησαν και την Αλεξάνδρεια. Ηδη 
από το 1939 η αεράµυνα έγινε τακτικό µάθηµα στο γυµνάσιο,770 ενώ το 1940, για 
λόγους ασφάλειας των µαθητών, δεν έγιναν θερινές εξετάσεις και τέλετη απονοµής 
των απολυτηρίων.771 Η Εφορεία των Αστικών Κτηµάτων, επίσης, αποφάσισε να 
δηµιουργηθούν στις αυλές των σχολείων στο Σιάτµπυ υπόγεια αντιεροπορικά 
καταφύγια από οπλισµένο σκυρόδεµα.772 Τον Ιούνιο του 1941 ανακοινώθηκε ότι η 
ανανέωση των συµβολαίων των εκπαιδευτικών για το επόµενο έτος θα γινόταν µε την 
επιφύλαξη ότι ενδέχεται να απολυθούν όλοι, λόγω της κατάστασης, χωρίς δικαίωµα 

                                                
764 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.28/1/1946 και ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 547, 1947/1950, 
"Υπόµνηµα περί της θέσεως των ελληνικών παροικιών Αιγύπτου µεταπολεµικώς και µετά την 
λήξιν της συνθήκης του M ontreux, Οκτώβριος 1944 και σχέδιον συνθήκης εγκαταστάσεως" .  
765 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Ν 30, 1940, "Πληροφορίαι περί της Κοινότητος και των ιδρυµάτων 
της, ζητηθείσαι υπό του αιγυπτιακού Υπουργείου Εξωτερικών", Φ∆Υ, Κ 481, 1942, "Περί των 
υπό διαφόρων αιγυπτιακών υπουργείων ζητουµένων εκάστοτε πληροφοριών περί της 
Κοινότητος και των ιδρυµάτων της" και Φ∆Υ, Κ 846, 1953, "Πληροφορίαι επί των σχολικών 
κτιρίων, ζητηθείσαι υπό του ∆ιοικητηρίου".  
766 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.6/10/1938.  
767 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.22/2/1940.  
768 Ευθυµίου Θ. Σουλογιάννη, Η θέση… , ό.π., σ.211.  
769 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.22/5/1940.  
770 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.22/5/1939.  
771 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.11/12/1940. Αλλαγή στις εξετάσεις και στον τρόπο 
υπολογισµού του τελικού βαθµού υπήρξε και το επόµενο έτος 1941, µετά από πρόταση της 
γυµνασιάρχου Αλκµήνης Πετρώνδα, βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.2/6/1941.  
772 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.11/12/1940.  
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αποζηµίωσης.773 την ίδια περίοδο αποχώρησαν οι περισσότεροι µαθητές, λόγω του 
πολέµου, µε άµεσο αποτέλεσµα να υπάρξει πρόβληµα µε τις απουσίες τους, ενώ 
αποφασίστηκε η χρησιµοποίηση των κτιρίων του Σιάτµπυ, κατά την θερινή περίοδο, 
για την διαµονή πολεµόπληκτων οµογενών και όχι Αγγλων στρατιωτών, όπως είχε 
προταθεί.774  
 Η Κοινότητα, µε την λήξη του πολέµου, συνειδητοποιώντας το επείγον της 
κατάστασης, που δεν δεχόταν αναβολή, άρχισε να λαµβάνει αποφάσεις για τα 
σχολεία στην προσπάθεια να προσαρµόσει την εκπαιδευτική της πολιτική στη 
συνεχώς µεταβαλλόµενη κατάσταση στην Αίγυπτο.  µια από αυτές ήταν η ίδρυση του 
τµήµατος θετικών επιστηµών,775 στα πλαίσια του Αβερωφείου, πραγµατοποιώντας 
µια σηµαντική στροφή στην κατεύθυνση της κοινοτικής εκπαίδευσης προς τις θετικές 
επιστήµες. Συνεχίζονταν, παράλληλα, οι κοινοτικές προσπάθειες για την βελτίωση 
της διδασκαλίας του µαθήµατος των Αραβικών,776 πολύ πριν η Αίγυπτος θέσει 
επιτακτικά και δια νόµων το θέµα της διδασκαλίας της επίσηµης γλώσσας της 
χώρας.777 Σηµαντική εξέλιξη αποτέλεσε η εκπεφρασµένη κοινοτική επιθυµία για 
φοίτηση των αποφοίτων του γυµνασίου, εκτός από τα ελλαδικά και στο Φαρούκειο 
πανεπιστήµιο Αλεξανδρείας.  

Τον Σεπτέµβριο του 1943, κατόπιν ενεργειών του Νικόλαου Ρούσου, το 
αιγυπτιακό Υπουργείο Παιδείας επέτρεψε την εγγραφή στο Φαρούκειο πανεπιστήµιο 
και συγκεκριµένα στην σχολή Φυσικών Επιστηµών και στην Ιατρική, των αποφοίτων 
των αναγνωρισµένων ελληνικών γυµνασίων της Αιγύπτου, όπως ήταν το Αβερώφειο. 
Οι απόφοιτοι του Αβερωφείου µπορούσαν, ακόµη, να εγγραφούν και στις Εµπορικές 
σχολές των αιγυπτιακών πανεπιστηµίων.778 Εκείνο το έτος εγγράφηκαν είκοσι 
απόφοιτοι στην σχολή Φυσικών Επιστηµών και αρκετοί στην Ιατρική.  

Με την πάροδο του χρόνου διαπιστώθηκε ότι οι Ελληνες φοιτητές είχαν 
αρκετά κενά σε µαθήµατα θετικής κατεύθυνσης.779 Η Κοινότητα προχώρησε στην 
ίδρυση του τµήµατος θετικών επιστηµών για να καλύψει πάγιες ανάγκες της 
ελληνικής κοινοτικής µέσης εκπαίδευσης (κυρίως στην θετική κατεύθυνση) και να 
καταστήσει ευκολότερη στους αποφοίτους του την εγγραφή στο αιγυπτιακό 
πανεπιστήµιο.  

Παρόλα αυτά οι εξελίξεις πρόλαβαν τις κοινοτικές µεταρρυθµίσεις. 
παρουσιάστηκε εµπλοκή µε την εγγραφή αποφοίτου του γυµνασίου στο 
πανεπιστήµιο. Αιτία η απόφαση της Συγκλήτου του Φαρουκείου να µην δέχεται για 
εγγραφή τους αποφοίτους του Αβερωφείου, λόγω υστέρησής τους στα µαθήµατα 
θετικής κατεύθυνσης. Η απόφαση αυτή είχε γνωστοποιηθεί στον Σύλλογο των 
αποφοίτων τον ∆εκέµβριο του 1946, αλλά οι ιθύνοντές του παρέλειψαν να 
                                                
773 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.2/6/1941.  
774 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΚΕ, συνεδρ.9/6/1941.  
775 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.13/2/1946.  
776 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.12/5/1947, όπου σηµειώνεται η ικανοποίηση των Αιγυπτίων 
Επιθεωρητών για τα βιβλία των Αραβικών των Σχολείων.  
777 Αξίζει να σηµειωθεί πως η ελληνική κυβέρνηση είχε πληροφορίες από τον Νοέµβριο του 
1946, ότι το Αιγυπτιακό Υουργείο ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως είχε καταθέσει νοµοσχέδιο µε το 
οποίο καθιερωνόταν η υποχρεωτική διδασκαλία των της γεωγραφίας και της Αραβικής 
γλώσσας στα ξένα σχολεία της Αιγύπτου, µε την δικαιολογία, όπως οι τυχόν στα σχολεία 
αυτά φοιτώντες Αιγύπτιοι αποκτήσουν επαρκείς κοινωνικές και οικονοµικές γνώσεις για την 
πατρίδα τους, βλ. ΑΥΕ, 1946/ 36.8, Εµπιστευτική αναφορά του διευθυντή Π.Αντωνέλλου προς 
το Β΄ Υφυπουργείο Τύπου και Πληροφοριών, 13/11/1946.  
778 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.20/1/1944.  
779 ΑΕΚΑ, "Ανακοινωθέν", 2/7/1949.  
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ενηµερώσουν την Εφορεία και την Επιτροπή της Κοινότητας. Κοινοτική 
αντιπροσωπεία µετέβη στο πανεπιστήµιο και είχε συνάντηση µε τον πρύτανη, όπου 
του παρουσιάστηκε η κοινοτική θέση και του υπενθύµισαν ότι στο Αβερώφειο είχε 
ιδρυθεί τµήµα θετικών επιστηµών. Ο πρύτανης έδειξε καλή διάθεση έναντι της ΕΚΑ 
και των αποφοίτων της. Η Εφορεία, µε την σειρά της, αναγνώρισε ότι το επίπεδο των 
αποφοίτων του γυµνασίου είναι κατώτερο από αυτό των Αιγυπτίων. έτσι η Εφορεία 
αποφάσισε την ίδρυση, για τα επόµενα δύο έτη, ενός φροντιστηρίου µονοετούς 
διάρκειας, στο οποίο θα παρακολουθούσαν µαθήµατα θετικών επιστηµών όσοι από 
τους απόφοιτους του Αβερωφείου επιθυµούσαν εγγραφή στις θετικές σχολές του 
Φαρούκειου πανεπιστηµίου, ώστε το επίπεδο των γνώσεών τους να φθάσει στο 
αντίστοιχο των Αιγυπτίων αποφοίτων. Μετά τα δύο έτη, όταν θα λειτουργούσε 
πλήρως το τµήµα θετικών επιστηµών του Αβερωφείου, οι απόφοιτοί του θα είχαν τις 
γνώσεις και την δυνατότητα να εγγραφούν απευθείας στο πανεπιστήµιο, οπότε δεν 
υπήρχε ανάγκη ύπαρξης ειδικού φροντιστηρίου.780  
 Το ίδιο πρόβληµα προέκυψε λίγους µήνες αργότερα µε το Πολυτεχνείο του 
Φαρουκείου, αφού οι απόφοιτοι του Αβερωφείου δεν γίνονταν δεκτοί σ΄αυτό. 
Γι΄αυτό η Εφορεία επέµεινε στην πρόταση ίδρυσης φροντιστηρίου για όσους ήθελαν 
σπουδές στο Φαρούκειο. Για την καλύτερη µελέτη του ζητήµατος συγκροτήθηκε 
επιτροπή από Ελληνες και Αραβες καθηγητές, που θα µελετούσε το πρόγραµµα 
σπουδών των ξένων και των αραβικών σχολείων και θα κατέθετε τις προτάσεις της 
για τις απαραίτητες αλλαγές στο πρόγραµµα του Αβερωφείου. συγκροτήθηκαν, 
ωσαύτως, δύο επιτροπές από Ελληνες φοιτητές του Φαρούκειου πανεπιστηµίου για 
να µελετήσουν θέµατα τεχνικού καταρτισµού η µία και θέµατα γλωσσικού 
καταρτισµού (Αραβικά, Αγγλικά) η άλλη.781  Θεωρήθηκε, µάλιστα, χρήσιµο να 
ενηµερωθεί το Φαρούκειο πανεπιστήµιο για την ενίσχυση του προγράµµατος του 
τµήµατος τµήµατος θετικών επιστηµών του Αβερωφείου γυµνασίου.782  
 Την ανάγκη αύξησης του αριθµού των ελλήνων φοιτητών στα αιγυπτιακά 
πανεπιστήµια τόνιζαν µε υπόµνηµά τους οι Ελληνες φοιτητές του Φαρούκειου 
πανεπιστηµίου. Οι φοιτητές υπογράµιζαν µε έµφαση ότι τα πανεπιστήµια της χώρας 
πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις για άρτιες και ολοκληρωµένες σπουδές. Ο 
Σύλλογος µε λύπη ανακοίνωσε ότι τα οικονοµικά µέσα του Ταµείου Κοινοτικών 
Υποτροφιών, που συνέστησε προ πενταετίας, έχουν περιοριστεί, µε απτές τις 
συνέπειες στην δράση του.783 Η Εφορεία αποφάσισε να επαναλάβει τον διακοπέντα 
έρανο υπέρ του Ταµείου Κοινοτικών Υποτροφιών Εξωτερικού για να µπορέσει να 
στείλει περισσότερους άπορους αποφοίτους στα αιγυπτιακά πανεπιστήµια.784  
 Οι σχέσεις, πάντως, ΕΚΑ-Αιγύπτου, ως προς τα σχολεία παρέµεναν καλές και 
µάλιστα, εγκρίθηκε η συµµετοχή των σχολείων στην Γεωργική και Βιοµηχανική 
Εκθεση Καϊρου του 1949, µετά από πρόσκληση που απηύθυνε το αιγυπτιακό 
υπουργείο Παιδείας.785 Η αιγυπτιακή πλευρά, οπωσδήποτε, διατηρούσε τις απόψεις 
της και ανέµενε από την ελληνική πλευρά κινήσεις και αλλαγές στα σχολικά 
προγράµµατα. Αυτό αποδεικνύεται από την κοινοποίηση του Φαρουκείου 
Πανεπιστηµίου για την µελλοντική εγγραφή µαθητών σ΄αυτό. ∆ιατυπωνόταν η 

                                                
780 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.28/8/1947.  
781 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/11/1947.  
782 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.9/1/1948.  
783 "Επιστολή των Ελλήνων φοιτητών του Φαρούκειου πανεπιστηµίου προς τον πρόεδρο της 
ΕΚΑ Μ.Σαλβάγο", 14/5/1948, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, εισαχθέντα έγγραφα, τ.95 (1948).  
784 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.21/5/1948.  
785 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.21/6/1948.  
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απειλή µη εγγραφής, αν τα ελληνικά γυµνάσια δεν εµπλουτίσουν το πρόγραµµα τους 
και δεν αποκτήσουν ενιαίο σύστηµα Απολυτηρίων Εξετάσεων.786 Η Εφορεία 
αποφάσισε εντατικοποίηση των προσπαθειών της για την προσαρµογή των 
προγραµµάτων σπουδών στις ανάγκες της Αιγύπτου, γεγονός που θα καθιστούσε 
ευκολότερη την πρόσβαση των αποφοίτων των κοινοτικών σχολείων στα αιγυπτιακά 
πανεπιστήµια. Αποφασίστηκε, επίσης, η έκφραση ευχαριστιών προς την πρύτανη του 
Φαρουκείου πανεπιστηµίου για τις θέσεις που διέθεσε υπέρ των αποφοίτων των 
σχολείων Μ.Ε.787 Επισπεύστηκε, ακόµη, η ίδρυση ειδικού φροντιστηρίου για την 
προπαρασκευή όσων αποφοίτων επιθυµούσαν εγγραφή στο Φαρούκειο 
Πανεπιστήµιο. Στο φροντιστήριο αυτό είχαν δικαίωµα συµµετοχής οι απόφοιτοι του 
τµήµατος θετικών επιστηµών και όχι του κλασσικού τµήµατος.788  
 Τον Μάϊο του 1949, και ενώ επρόκειτο να αποφοιτήσουν οι πρώτοι µαθητές 
που παρακολούθησαν τον τριετή κύκλο του τµήµατος θετικών επιστηµών του 
Αβερωφείου, η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε ακόµη απαντήσει στο κοινοτικό αίτηµα 
για αποστολή κοινής εξεταστικής επιτροπής επιτροπής, µε ορατό τον κίνδυνο της µη 
εγγραφής των αποφοίτων του τµήµατος στο Φαρούκειο πανεπιστήµιο, λόγω της µη 
πλήρωσης του ενός όρου που αυτό έθεσε. Ετσι, η Εφορεία θα έθετε το θέµα 
επιτακτικά στην ελληνική κυβέρνηση και παράλληλα θα ζητούσε από το Φαρούκειο 
πανεπιστήµιο να δεχθεί για εγγραφή όλους τους αποφοίτους του τµήµατος, που είχαν 
τα ουσιαστικά προσόντα γι΄αυτό (ειδική κατάρτιση, που επέτρεπε την άνετη 
παρακολούθηση των µαθηµάτων).789  
 Τον Ιούνιο του 1949 η πρώτη εξεταστική επιτροπή για τις απολυτήριες 
εξετάσεις έφθασε στην Αλεξάνδρεια,790 ικανοποιώντας το κοινοτικό αίτηµα και 
βοηθώντας τους αποφοίτους να εκπληρώσουν τους όρους του πανεπιστηµίου της 
Αλεξανδρείας. Τα προβλήµατα, ασφαλώς, δεν έλλειψαν τα διάφορα προβλήµατα. Ο 
αντιπρόεδρος Νικολάου ανέφερε ότι η εξεταστική επιτροπή για τις εξετάσεις των 
αποφοίτων δεν έλαβε υπ΄όψιν το τµήµα θετικών επιστηµών, παρόλο που ιδρύθηκε για 
να διευκολύνει την εγγραφή των αποφοίτων στο Φαρούκειο πανεπιστήµιο, γεγονός 
που ήδη συνέβαινε.791 Οι απόφοιτοι, πάντως, του τµήµατος θετικών επιστηµών, 
φοιτητές στο Φαρούκειο, διακρίνονταν κατά τις σπουδές τους.792 Επίσης, 
αποφασίστηκε στις απολυτήριες εξετάσεις της εξ Ελλάδος επιτροπής να 
προσέρχονται µόνο όσοι θα επιθυµούσαν σπουδές στο Φαρούκειο.793  
                                                
786 Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης, Λόγος εκφωνηθείς υπό του προέδρου ∆ηµητρίου 
Ζερµπίνη κατά την γενικήν συνέλευσιν της 11ης ∆εκεµβρίου 1949 των µελών της Ελληνικής 
Κοινότητος Αλεξανδρείας, Αλεξάνδρεια 1949, σσ.23-24.  
787 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.21/1/1949. Η Κοινότητα είχε προχωρήσει και σε άλλα 
διαβήµατα ζητώντας την αύξηση των θέσεων στο Φαρούκειο πανεπιστήµιο για τους Ελληνες 
αποφοίτους και επιπλέον ζητούσε τα ¾ των θέσεων να διατίθενται σε αποφοίτους των 
κοινοτικών σχολείων της Αλεξάνδρειας, βλ. "επιστολή του προεδρεύοντος αντιπροέδρου της 
ΕΚΑ Κλ.Νικολάου προς τον γενικό πρόξενο της Ελλάδος Χαρ.Ζαµαριά", 31/7/1948, ΕΕΛΙΑ-
ΑΕΚΑ, αντίγραφα επιστολών, τ.134 (προέδρου 1948).  
788 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.28/2/1949.  
789 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.13/5/1949. Επίσης, βλ. "επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ 
∆ηµ.Ζερµπίνη προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων Θ.Τσάτσο", 16/3/1949, 
αντίγραφα επιστολών, τ.137 (προέδρου 1949) και "επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ 
∆ηµ.Ζερµπίνη προς το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος", 12/4/1949, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, 
αντίγραφα επιστολών, τ.139 (προέδρου 1949).  
790 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.24/6/1949.  
791 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.24/11/1949.  
792 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.29/12/1950.  
793 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.25/1/1951.  



 312 

 Κάποια προβλήµατα εξακολούθησαν να υφίστανται στις σχέσεις της 
ελληνικής πλευράς µε το Φαρούκειο πανεπιστήµιο. Ετσι, πληροφορούµαστε794 για 
την απόφαση του πανεπιστηµίου να µην δέχεται για εγγραφή στην ιατρική 
αποφοίτους του κλασσικού τµήµατος. Η διαφορά στο πρόγραµµα του Αβερωφείου 
προς τα προγράµµατα των Αιγυπτιακών και οι συνέπειες στην εγγραφή των 
αποφοίτων στο Φαρούκειο απασχόλησαν έντονα και την ελληνική πλευρά, όπως 
φάνηκε από σχετική επιστολή του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια 
Λιάτη.795 Πάντως, η ΕΚΑ κατέβαλε προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, το 
πρόγραµµα, όµως, του γυµνασίου ήταν πολύ επιβαρυµένο και υπήρχαν λίγα 
περιθώρια ελιγµών. Ένα από τα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν για την ενίσχυση των 
µελλοντικών φοιτητών του Φαρούκειου ήταν και η διοργάνωση ειδικών 
φροντιστηρίων από καθηγητές του Αβερωφείου, διάρκειας τεσσάρων ωρών την 
εβδοµάδα, µε έξοδα των µαθητών (10 Λ.Αιγ. την εβδοµάδα).796 Ενδιαφέρον, επίσης, 
παρουσιάζει η απόφαση της ΕΚΑ να ζητήσει την προώθηση των αποφοίτων του 
εσωτερικού (Κάϊρο, ∆ιώρυγος και Εσωτερικού) στο Φουάτειο και στο Ιβραήµιο 
Πανεπιστήµιο και όχι στο Φαρούκειο πανεπιστήµιο Αλεξανδρείας, που θα έµενε για 
τους αλεξανδρινούς αποφοίτους.797  

Μετά τα γεγονότα του 1952 η κατάσταση έλαβε νέα τροπή, µε επιπλέον 
απαιτήσεις από την Αίγυτπο. Το 1954 µία νέα απόφαση του πανεπιστηµίου όρθωνε 
εµπόδια στην ελεύθερη εγγραφή των αποφοίτων του Αβερωφείου. η απόφαση για 
επιτυχή εξέταση στην Αραβική γλώσσα των αποφοίτων, που επιθυµούσαν να 
φοιτήσουν στο αιγυπτιακό πανεπιστήµιο από το έτος 1956/1957. Η Εφορεία ζήτησε 
από τον πρύτανη του Φαρούκειου πανεπιστηµίου να µην ισχύσει αυτή διάταξη. Αν 
λάµβαναν αρνητική απάντηση, τότε θα αναζητούσαν τρόπους για την ενδυνάµωση 
των φοιτητών στην αραβική γλώσσα.798  

Η ΕΚΑ φρόντισε από τα τέλη της δεκαετίας του ́40 να αλλάξει και ένα µέρος 
του προγράµµατος σπουδών, προσαρµόζοντάς το, κατά το δυνατόν, στις απαιτήσεις 
της Αιγύπτου. Προστέθηκαν µαθήµατα Ιστορίας της Αιγύπτου, µία ώρα την 
εβδοµάδα και Γεωγραφίας της Αιγύπτου, επίσης, µία ώρα την εβδοµάδα στα 
Αραβικά. Επίσης, αυξήθηκε κατά µία ώρα το µάθηµα των αραβικών σε όλες τις 
τάξεις του γυµνασίου.799 Καταργήθηκε, επίσης, για τους µαθητές της Στ΄ Γυµνασίου 
που επιθυµούν να συνεχίσουν στο Φαρούκειο πανεπιστήµιο το µάθηµα των Γαλλικών 
και αντ΄αυτού θα διδάσκονται τα µαθήµατα της Βιολογίας και της Φυσικοχηµείας,800 
ενώ αυξήθηκαν τα Αγγλικά, λόγω προτίµησης των γονέων σε σχολεία µε πολλά 
Αγγλικά, λόγω της µελετουµένης αποδήµησης πολλών στην Αυστραλία.801 

                                                
794 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.14/12/1951, υπόµνηµα του Εφόρου Σακελλαρίου, όπου 
αναφέρονται αρκετά στοιχεία για Ελληνες φοιτητές στο Φαρούκειο και η πληροφορία ότι οι 
ειδικευµένοι νέοι εύρισκαν εργασία στην Αίγυπτο, αλλά και στο εξωτερικό. Πάντως, ο 
Πρύτανης του Φαρουκείου πανεπιστηµίου επισκέφθηκε το Αβερώφειο και την Σαλβάγειο 
στις 25/5/1953, ως µια κίνηση της αιγυπτιακής πλευράς για την βελτίωση των σχέσεων µε τα 
ελληνικά κοινοτικά σχολεία Μ.Ε., βλ. ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.21/5/1953.  
795 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.1/2/1952.  
796 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.14/3/1952.  
797 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.14/3/1952.  
798 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.10/9/1954.  
799 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.5/7/1949.  
800ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ,  ΠΕΣ, συνεδρ.25/1/1951 και ΠΕΣ, συνεδρ.12/10/1951, οπότε απεφασίσθη 
η αλλαγή στα Γαλλικά και η διδασκαλία της Βιολογίας στην Στ΄ γυµνασίου θηλέων για όσες 
επιθυµούσαν να εγγραφούν στο Φαρούκειο.  
801 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.12/10/1951.  



 313 

 Ιδιαίτερη µέριµνα επιδείχθηκε για την διδασκαλία της Αραβικής γλώσσας, 
πολύ περισσότερο την περίοδο αυτή από ποτέ, αφού ήταν προϋπόθεση απαραίτητη -
"εκ των ων ουκ άνευ"- για την προσαρµογή στις αιγυπτιακές απαιτήσεις. Οι 
προτάσεις που κατατίθονταν αφορούσαν την διδασκαλία και τους διδάσκοντες.802 Ο 
νόµος 38/1948 της Αιγύπτου υποχρέωνε, µεταξύ άλλων, τα ξένα δηµοτικά σχολεία να 
διδάσκουν τους µαθητές Αραβικά, ώστε οι απόφοιτοί τους να αρχίσουν να 
υποβάλλονται από το έτος 1951/1952 στις ίδιες εξετάσεις για την γλώσσα µε τους 
αποφοίτους των κυβερνητικών σχολείων. Επι των διατάξεων του εν λόγω νόµου 
υπήρξαν αρκετές και σοβαρές κοινοτικές επιφυλάξεις και επικράτησε η άποψη, ότι 
δεν αφορούσε τα κοινοτικά σχολεία, αλλά σχολεία εντελώς διαφορετικά από αυτά, 
στα οποία φοιτούσαν µαθητές διαφορετικών εθνικοτήτων, δεν δίδασκαν επαρκώς την 
αραβική γλώσσα και ήταν ύποπτα για θρησκευτική και δογµατική προπαγάνδα. 
Αντίθετα, τα κοινοτικά σχολεία της ΕΚΑ αφορούσαν µόνο Ελληνες το γένος 
µαθητές, δίδασκαν σε ικανοποιητικό και διαρκώς βελτιούµενο επίπεδο την αραβική 
γλώσσα και δεν ασκούσαν θρησκευτική ή δογµατική προπαγάνδα. απεναντίας, 
προστάτευαν τους µαθητές τους από τις ξένες, δογµατικές προπαγάνδες, που 
λυµαίνονταν την εκπαίδευση στην Αλεξάνδρεια, µέσω των δυτικοευρωπαϊκών 
µισσιοναρικών σχολείων.803  

Στα πλαίσια των προσπαθειών για την βελτίωση της αραβικής γλώσσας ο 
καθηγητής Πετρόχειλος κατέθεσε έκθεση, που, όµως, δεν εγκρίθηκε από τους 
αραβοδιδασκάλους. έτσι ανέλαβε επιθεωρητής των Αραβικών ο επιθεωρητής Abdel 
Bahi Bey και ο καθηγητής Αλυ Νούρ θα αποτελούσε τον σύνδεσµο µε τους 
αραβοδιδασκάλους, ως γραµµατέας του επιθεωρητή.804 Η ΕΚΑ δέχθηκε την απόφαση 
της Αιγύπτου που όριζε ο κύκλος της ∆ηµοτικής εκπαιδεύσεως για τα Αραβικά να 
κλείνει στην Β΄ Γυµνασίου.805 Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του ́50 ρυθµίστηκε 
τελεσίδικα η θέση του µαθήµατος σύµφωνα µε τις υποδείξεις της αιγυπτιακής 
πλευράς, γεγονός που καθιστά το Αβερώφειο ξεχωριστό από τα συνήθη ελλαδικά 
γυµνάσια.806 Σηµαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή διεδραµάτισε ο επιθεωρητής και 
καθηγητής της αραβικής Αλυ Νούρ,807 ενώ η µαθητική προσπάθεια ενισχύθηκε από 
ειδικό φροντιστήριο808 και από ειδικό τµήµα στην βιβλιοθήκη, µε αραβικά βιβλία.809 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Αίγυπτος παρακολουθούσε την εξέλιξη του µαθήµατος, οι 
επιθεωρητές επισκέπτονταν τα σχολεία -τις περισσότερες φορές έµεναν 
ικανοποιηµένοι-810 ενώ επιτράπηκε η διδασκαλία των Αραβικών την Παρασκευή από 
µη µουσουλµάνους Αραβοδιδασκάλους.811  

                                                
802 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.28/2/1949.  
803 Ευγενίου Μιχαηλίδου, "Ο νέος εκπαιδευτικός νόµος εν Αιγύπτω", Εκκλησιαστικός 
Φάρος, τευχ.Γ΄, τ.47(1948), σσ.259-263.  
804 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.24/6/1949.  
805 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.25/1/1951.  
806 Η εξέλιξη του µαθήµατος τα δύσκολα αυτά χρόνια έχει παρουσιαστεί στο οικείο περί 
µαθηµάτων κεφάλαιο.  
807 Βλ. ενδεικτικά, ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.1/2/1952.  
808 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.12/10/1951, ο καθηγητής Αλυ Νούρ πρότεινε να 
δηµιουργηθεί φροντιστήριο Αραβικών για τους αδύνατους µαθητές, ένα για τις τάξεις Α΄, 
Β΄και Γ΄ και ένα για τις τάξεις ∆΄, Ε΄ και Στ΄.  
809 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.12/10/1951.  
810 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.13/8/1956: Επίσκεψη Επιθεωρητών Αιγυπτιακού 
Υπουργείου Παιδείας στις Σχολές Μ.Ε., οι οποίοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την 
λειτουργία των σχολείων και άφησαν οδηγίες για την τήρηση των επίσηµων βιβλίων των 
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 Θέµα µείζονος σηµασίας αποδείχθηκε και το ζήτηµα της αναγνώρισης του 
Αβερωφείου γυµνασίου από το αιγυπτιακό κράτος. Για πρώτη φορά κατατέθηκε 
παρόµοια πρόταση το 1941 από τον καθηγητή των Αραβικών Μιχαηλίδη, αλλά 
απορρίφθηκε.812 Το 1951, όµως, κρίθηκε σκόπιµο να ζητηθεί η αναγνώριση του 
απολυτηρίου του Αβερωφείου γυµνασίου από το αιγυπτιακό Υπουργείο Παιδείας ως 
ισότιµου µε το αιγυπτιακό απολυτήριο, για την εξυπηρέτηση των αποφοίτων του και 
των αιγυπτιωτών αποφοίτων του ελληνικού πανεπιστηµίου, οι οποίοι δεν είχαν λάβει 
άδεια άσκησης επαγγέλµατος από το ως άνω Υπουργείο.813  

Η καθυστέρηση της αναγνώρισης των σχολείων Μ.Ε. (ζητήθηκε και η 
αναγνώριση της Σαλβαγείου) από το Αιγυπτιακό Υπουργείο Παιδείας είχε ως 
αποτέλεσµα να διατυπωθούν επικριτικά σχόλια εις βάρος της ΕΚΑ από τον Τύπο. Η 
κοινοτική θέση είχε ως εξής:814 Η ΕΚΑ άρχισε τις ενέργειες για την αναγνώριση του 
Αβερωφείου ως ισότιµου µε τα αιγυπτιακά γυµνάσια το 1942, οπότε και ξεκίνησε 
αλληλογραφία επί του θέµατος µε την αιγυπτιακή κυβέρνηση. Το 1943 ο υπουργός 
Παιδείας της Αιγύπτου Ahm ed Naguib al Hilali, µε έγγραφά του στις 28/9/1943 και 
25/10/1943 προσφέρθηκε να µεριµνήσει, ώστε οι απόφοιτοι του γυµνασίου να 
εγγράφονται στα αιγυπτιακά πανεπιστήµια. όπερ και εγένετο κατόπιν δικής του 
εντολής. Η ΕΚΑ θεώρησε αυτή την εξέλιξη ως αναγνώριση του Αβερωφείου και 
ενηµέρωσε τις υπόλοιπες ελληνικές κοινότητες της Αιγύπτου για την ευχάριστη 
εξέλιξη. Εκτοτε οι απόφοιτοι του Αβερωφείου και της Σαλβαγείου εγγράφονταν και 
φοιτούσαν στα αιγυπτιακά πανεπιστήµια.  

Το 1949 η Αίγυπτος αρνήθηκε να χορηγήσει άδεια άσκησης επαγγέλµατος σε 
απόφοιτο ελληνικού πανεπιστηµίου, µε την δικαιολογία ότι αποφοίτησε από το 
Αβερώφειο που δεν ήταν αναγνωρισµένο σχολείο και ισότιµο µε τα αιγυπτιακά. Η 
εξέλιξη αυτή ανάγκασε την ΕΚΑ να ενεργήσει εκ νέου στην αιγυπτιακή κυβέρνηση 
για την αναγνώριση του Αβερωφείου (και της Σαλβαγείου) και την εγγραφή τους στο 
ειδικό βιβλίο του Υπουργείου Παιδείας της Αιγύπτου.  

Η αιγυπτιακή πλευρά απάντησε δια µέσου του υφυπουργού Παιδείας, ο 
οποίος µε έγγραφο του στις 16 Οκτωβρίου 1950 ζήτησε περαιτέρω εξηγήσεις για το 
κοινοτικό αίτηµα, δηλώνοντας ότι το Αβερώφειο είναι αναγνωρισµένο σχολείο, αφού 
οι απόφοιτοί του γίνονται δεκτοί στα αιγυπτιακά πανεπιστήµια. Η ΕΚΑ απέστειλε 
επεξηγηµατική επιστολή, αλλά δεν έλαβε απάντηση. Ταυτόχρονα, η ΕΚΑ 
απευθύνθηκε στην ελληνική πρεσβεία στο Κάϊρο ζητώντας την µεσολάβησή της.  

Η απάντηση της Αιγύπτου κοινοποιήθηκε στην Κοινότητα τον Απρίλιο του 
1952 και ενώ συνεχίζονταν οι προσπάθειες των υπευθύνων για την λύση του 
ζητήµατος. το Υπουργείο Παιδείας γνωστοποίησε στην ΕΚΑ την υπ΄αριθµόν 10493 
υπουργική απόφαση της 7ης Ιανουαρίου 1952, σύµφωνα µε την οποία το Αβερώφειο 
και η Σαλβάγειος ήταν ισότιµες µε τις αιγυπτιακές σχολές σε ό,τι αφορούσε τον Νόµο 
"περί στρατιωτικής θητείας". ∆ηλαδή υπήρχε µερική αναγνώριση και µόνο ως προς 
το σκέλος της υποχρέωσης των ελληνοπαίδων να υπηρετούν στον αιγυπτιακό στρατό. 
το δικαίωµα της πλήρους αναγνώρισης δεν παραχωρείτο, παρόλο που οι απόφοιτοι 
των δύο κοινοτικών σχολείων Μ.Ε. εγγράφονταν ελεύθερα στα πανεπιστήµια, 
προνόµιο και δικαίωµα µόνο των πλήρως αναγνωρισµένων σχολείων. Η κατάσταση 

                                                                                                                                       
σχολείων. Η Εφορεία ζήτησε την απαλλαγή των κοινοτικών σχολείων από την τήρηση των 
βιβλίων αυτών στην Αραβική γλώσσα.  
811 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.10/10/1956.  
812 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.12/11/1941.  
813 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.25/1/1951.  
814 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.10/10/1952.  
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αυτή ήταν όντως συγκεχυµένη και αιφνιδίασε την Κοινότητα, που αποφάσισε να 
δράσει γρήγορα και δυναµικά για την τακτοποίηση του εκκρεµούντος θέµατος, που 
αφήνε εκτεθειµένα τα κοινοτικά σχολεία Μ.Ε.  

Η κοινοτική κινητοποίηση είχε κάποιο θετικό αποτέλεσµα. Το αιγυπτιακό 
Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι οι απόφοιτοι των ελληνικών σχολείων Μ.Ε., που 
έχουν επιτύχει στις εξετάσεις της εξ Ελλάδος επιτροπής, αναγνωρίζονται ως ισότιµοι 
µε τους κατόχους του γαλλικού Μπακαλορεά ή του βρετανικού Ματρικουλέϊσον. 
Ανακοινώθηκε, επίσης, ότι οι απόφοιτοι των σχολείων που γράφτηκαν στο 
αιγυπτιακό πανεπιστήµιο ως και το ακαδηµαϊκό έτος 1955/1956 µπορούσαν να 
υποστούν εξετάσεις στην Αραβική γλώσσα κατά την διάρκεια των σπουδών τους ή 
στο τέλος τους. Από το έτος 1956/1957 κανείς απόφοιτος δεν µπορούσε να 
εγγράφεται στο αιγυπτιακό πανεπσιτήµιο αν δεν είχε προηγουµένως υποστεί µε 
επιτυχία τις εξετάσεις της Αραβικής γλώσσας (δεύτερο µέρος σπουδών της Μ.Ε.-
Ανταντέια).815  

Η ΕΚΑ ικανοποιήθηκε από τη  πρώτη απόφαση, ενώ για την δεύτερη 
αποφάσισε την διοργάνωση φροντιστηρίου για τους ενδιαφερόµενους να φοιτήσουν 
στο αιγυπτιακό πανεπιστήµιο, αφού δεν υπήρχε περιθώριο στο πρόγραµµα του 
σχολείου για την αύξηση των ωρών διδασκαλίας των αραβικών. Πάντως και αυτή η 
απόφαση ήταν διφορούµενη. αποτελούσε κάποια πρόοδο στην εξέλιξη του θέµατος 
της αναγνώρισης, αλλά δεν τακτοποιούσε οριστικά και ξεκάθαρα το καθεστώς του 
γυµνασίου, θέτοντας και νέες προϋποθέσεις για την ελεύθερη πρόσβαση των 
αποφοίτων του στο πανεπιστήµιο. Επρόκειτο για αναγνωρισµένο σχολείο, υπό την 
προϋπόθεση της επιτυχούς εξέτασης των αποφοίτων στην Αραβική γλώσσα.  

Παράλληλα, µε τις εξελίξεις στον εκπαιδευτικό τοµέα, σηµαντικές για το 
µέλλον του αλεξανδρινού ελληνισµού, υπήρξαν οι πολιτικές εξελίξεις, που στην 
δεκαετία του ́50 ήταν ραγδαίες. Η έλλειψη ισορροπίας στην κοινωνική διάρθρωση, η 
ανεργία, η δηµογραφική έκρηξη, η συγκέντρωση του πλούτου στους λίγους, µε την 
πλειοψηφία του λαού κάτω από τα ανεκτά όρια της φτώχειας και η έξαρση της 
εγκληµατικότητας οδηγούν την Αίγυπτο σε αδιέξοδο. Η κατάσταση επιδεινωνόταν 
από την έλλειψη δηµοκρατίας και µόνο ο στρατός ήταν σώµα οργανωµένο και µε 
δύναµη. έτσι δεν άργησε να δηµιουργηθεί µια κίνηση αξιωµατικών, η "Επιτροπή 
Ελευθέρων Αξιωµατικών", που µε επικεφαλής τον Μωχάµεντ Ναγκίµπ και βασικό 
στέλεχος τον Γκαµάλ Αµπντ έλ Νάσσερ,816 στις 23 Ιουλίου 1952 αναλαµβάνει 
αναίµακτα την εξουσία στην χώρα (λευκή επανάσταση).817 Ο δρόµος για την 
µεταπολίτευση είναι ανοικτός. λίγες ηµέρες αργότερα, στις 26 Ιουλίου, ο Βασιλέας 
παραιτείται,818 στις 10 Φεβρουαρίου 1953 δηµοσιεύεται ένα προσωρινό σύνταγµα και 
στις 18 Ιουνίου 1953 καταλύεται η µοναρχία και εγκαθιδρύεται η δηµοκρατία, µε 
πρώτο πρόεδρο τον στρατηγό Ναγκίµπ.819 Παρόλα αυτά η κατάσταση παραµένει 
συγκεχυµένη, το νέο καθεστώς κάνει αργά και αβέβαια βήµατα προς την δηµοκρατία, 

                                                
815 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.19/6/1953.  
816 Γκαµάλ Αµπντ ελ Νάσσερ, πρωθυπουργού της Αιγύπτου, Η φιλοσοφία της 
Επαναστάσεως, Κάϊρο, α.χρ., σσ.80.  
817 P.J. Vatikiotis, The History of M odern Egypt, from M uhammad Ali to M ubarak, σσ.373-
373, 378-379 και Keith W heelock, Nasser's New Egypt – a critical analyssis, Thε foreigh 
policy research institute, University of Pennsylvania, σ.9.  
818 K eith W heelock, Nasser's New Egypt… ", ό.π., σ.11.  
819 P.J. Vatikiotis, The History of… , ό.π., σ.384 και K eith W heelock, Nasser's New Egypt… , 
ό.π., σ.25.  
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ενώ οι σχέσεις µε τις µεγάλες δυνάµεις της εποχής και το γειτονικό νεότευκτο Ισραήλ 
είναι τεταµένες.820  

Σ΄αυτό το κλίµα εκλήθησαν να ζήσουν και οι, ακόµη τότε, πολυπληθείς 
ελληνικές παροικίες της Αιγύπτου. Τα προβλήµατα για την επιβίωση των Ελλήνων 
παρέµεναν πολλά και είχε, µάλιστα, αποφασιστεί η σύγκλιση Εκπαιδευτικού 
Συνεδρίου, για εξέταση των εκκρεµοτήτων, αλλά η πολιτική κατάσταση οδήγησε την 
ΕΚΑ να ζητήσει την µαταίωσή του.821 Αποφασίστηκε, επίσης, η διακοπή των 
µαθηµάτων στις 23 και 24 Ιανουαρίου 1953, για τον εορτασµό της συµπλήρωσης έξι 
µηνών από το "απελευθερωτικό κίνηµα του στρατού", που συνέπεσε µε την ίδρυση 
του µοναδικού κόµµατος που επιτράπηκε να λειτουργήσει στην χώρα, της "Ενωσης 
Απελευθέρωσης", το οποίο αντικατέστησε όλα τα υπόλοιπα κόµµατα, που 
"αυτοδιαλύθηκαν" στις 16 Ιανουαρίου 1953.822 Τον Απρίλιο του ίδιου έτους το 
∆ιοικητήριο Αλεξανδρείας διέταξε την απογραφή όλων των σχολείων823 και ένα µήνα 
αργότερα ζητήθηκε η εγγραφή των Ελλήνων εκπαιδευτικών στην νέα Αιγυπτιακή 
∆ιδασκαλική Ενωση ∆έλτα.824  
 Ο κίνδυνος για το Αβερώφειο εµφανίστηκε τον ∆εκέµβριο του ίδιου έτους, 
όταν ανακοινώθηκε η πρόταση κατάργησης των ξένων σχολών στην Αίγυπτο, που 
την υπέβαλαν ο τέως Υπουργός Παιδείας ∆ρ. Taha Houssein και ο καθηγητής 
Φιλοσοφίας του πανεπιστηµίου του Καϊρου ∆ρ. Abdel Rahman Badari. Οι εισηγητές 
του µέτρου πίστευαν ότι η παρουσία, αφενός, παρόµοιων σχολών, που οργάνωναν 
εξετάσεις στην Αίγυπτο, µε επιτροπές απαρτιζόµενες µε µέλη απεσταλµένα από το 
κράτος τους και το γεγονός, αφετέρου, ότι οι επιτροπές αυτές απένεµαν διπλώµατα, 
υπογεγραµµένα από ξένους Υπουργούς Παιδείας και όχι από τον αντίστοιχο της 
Αιγύπτου, αποτελούσαν προσβολή της κυριαρχίας της αιγυπτιακής επικράτειας. Η 
Εφορεία αντέδρασε έντονα στην παραπάνω πρόταση και στο σκεπτικό που 
στηριζόταν. Χαρακτήρισε ευθαρσώς το προτεινόµενο µέτρο ανελεύθερο και 
θεωρούσε απίθανη την υιοθέτησή του. σε µία τέτοια περίπτωση η ελληνική παροικία 
θα δεχόταν σοβαρό πλήγµα κατά της οντότητάς της, γι΄αυτό ζήτησε την βοήθεια της 
ελληνικής Πρεσβείας για να αποτραπεί το εφιαλτικό αυτό ενδεχόµενο. ∆ήλωνε, 
επίσης, προς κάθε κατεύθυνση ότι τα ελληνικά σχολεία όχι µόνο της Κοινότητας, 
αλλά και ολόκληρης της Αιγύπτου, δεν είχαν σκοπό προπαγάνδας ή προσηλυτισµού 
εις βάρος των µαθητών τους και ως εκ τούτου δεν συνιστούσαν απειλή για την χώρα 
και τους κατοίκους της. Προφανώς, αυτή η τελευταία δήλωση φωτογράφιζε τα 
προπαγανδιστικά µισσιοναρικά σχολεία που λειτουργούσαν στην Αίγυπτο, 
υποστηριζόµενα παντοιοτρόπως από δυτικές χώρες.825  

Το 1955 ψηφίστηκε στην Αίγυπτο ο νόµος 583/1955 "περί ελευθέρων 
σχολών" (µη κυβερνητικά, δηλαδή ξένα). το κείµενο γνωστοποιήθηκε στην ΕΚΑ τον 
Ιανουάριο του 1956 και παραπέµφθηκε στην νοµική επιτροπή της Κοινότητας, µε το 
ερώτηµα αν πρέπει να εφαρµοστεί στα κοινοτικά σχολεία.826 Ο νόµος όριζε την 
υποχρεωτική εντατική διδασκαλία της αραβικής γλώσσας και των µαθηµάτων της 
"αιγυπτιακής αγωγής" (Ιστορία, Γεωγραφία, Εθνική Αγωγή) στα ελληνικά σχολεία 
της χώρας. Οι γενικές αλλαγές που ο νόµος επέβαλε ήταν αρκετές: άλλαζε η δοµή της 

                                                
820 Nada Tom iche, Η νεώτερη Αίγυπτος, σσ.88-95.  
821 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.22/1/1953.  
822 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.22/1/1953 και Nada Tom iche, Η νεώτερη… , ό.π., σ.89.  
823 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.21/4/1953.  
824 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.21/5/1953.  
825 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.11/12/1953.  
826 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.17/1/1956.  
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γυµνασιακής εκπαίδευσης, µε την θεσµοθέτηση τριών ετών στο ηµιγυµνάσιο και 
τριών στο γυµνάσιο, ενώ το γυµνάσιο θα διέθετε πολλά τµήµατα, διετούς φοίτησης, 
το κλασσικό, το µηχανικό, το εµπορικό, το γεωργικό και το ηλεκτροµηχανικό. Οι 
απόφοιτοι εκάστου τµήµατος θα φοιτούσαν σε ανάλογα τµήµατα του 
πανεπιστηµίου.827 Αυτό, όµως, που αναστάτωνε το Αβερώφειο ήταν ουσιαστικά τα 
µαθήµατα αραβικών και "αιγυπτιακής αγωγής", που αν διδάσκονταν, όπως ο νόµος 
όριζε, το ήδη δυσβάσταχτο γυµνασιακό πρόγραµµα θα επιβαρυνόταν περαιτέρω. 
Στην πραγµατικότητα ο νόµος ψηφίστηκε για την προστασία των Αιγυπτίων 
µαθητών, που φοιτούσαν σε ξένα σχολεία, µε αποτέλεσµα να µην διδάσκονται 
επαρκώς ή και καθόλου την γλώσσα τους, την ιστορία τους και, ασφαλώς, την 
θρησκεία τους. Καθίσταται, λοιπόν, αυτονόητο, ότι οι ελληνικές σχολές, που 
απευθύνονταν στους Ελληνες µαθητές και δεν δέχονταν ξένους µαθητές, πολύ 
περισσότερο Αραβες, έπρεπε να εξαιρεθούν από τον νόµο, αλλά κάτι τετοιο δεν 
φαινόταν στις προθέσεις της Αιγύπτου.  

Η αιγυπτιακή πλευρά, απεναντίας, έδειχνε αποφασισµένη στην εφαρµογή του 
νόµου 583. η Εκπαιδευτική Ζώνη Αλεξανδρείας, µάλιστα, ζήτησε από τους 
∆ιευθυντές να δηλώσουν εγγράφως ότι θα εφαρµόσουν τον Νόµο 583/1955. Η 
Εφορεία συνέστισε να µην απαντούν απευθείας στην επίσηµη αιγυπτιακή πλευρά, 
αλλά δια µέσου του προεδρείου της ΕΚΑ, ωστόσο ανέβαλε την υποβολή της 
δήλωσης.828  

Οι εξωτερικές προκλήσεις, όµως, δεν σταµατούν. Στις 26 Ιουλίου 1956 ο 
Πρόεδρος Νάσσερ ανακοινώνει στην Αλεξάνδρεια την εθνικοποίηση της ∆ιώρυγας 
του Σουέζ. 829 ήταν η αιγυπτιακή αντίδραση στην απόφαση των ΗΠΑ να µην 
χρηµατοδοτήσουν την κατασκευή του φράγµατος στο Ασσουάν, που θα 
αποδεικνυόταν πολύτιµο για την οικονοµία της Αιγύπτου, ως αντίδραση στην 
επιχειρούµενη από τον Νάσσερ προσέγγιση µε την Τσεχοσλοβακία. Οι ΗΠΑ, η 
Αγγλία και η Γαλλία αντέδρασαν, µε την σειρά τους, στην εθνικοποίηση και ζήτησαν 
από τον Νάσσερ να συµµετάσχει σε µια συνάντηση στο Λονδίνο. Ο Νάσσερ αρνείται 
και στις 29 Οκτωβρίου το Ισραήλ επιτίθεται στην Αίγυπτο ζητώντας να του επιτραπεί 
η χρήση της ∆ιώρυγας και να περνούν τα πλοία του στην Ερυθρά Θάλασσα, µέσω 
του Εϊλάτ.830 Οι Αγγλοι και οι Γάλλοι παρενέβησαν στην διαµάχη "ειρηνευτικά", 
αλλά δεν κατόρθωσαν πολλά. Ο πόλεµος δεν είχε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα για 
καµµία από τις αντιµαχόµενες πλευρές. το Ισραήλ υποχώρησε, αλλά πέτυχε την άδεια 
για την χρησιµοποίηση του Εϊλάτ,831 η Αίγυπτος έφραξε την ∆ιώρυγα, 
παρεµποδίζοντας την ελεύθερη ναυσιπλοϊα και είχε την αίσθηση του νικητή και η 
Αγγλία απώλεσε όλα τα προνόµιά της στην Αίγυπτο, που µε κόπο η διπλωµατία της 

                                                
827 ΑΕΚΑ, "Σηµείωµα-Νόµος περί σχολείων", 2/10/1956.  
828 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.13/7/1956 και ΑΕΚΑ, "Απόρρητο σηµείωµα προς του 
∆ιευθυντάς ∆ηµ. και Μ.Ε.", 30/6/1956.  
829 P.J. Vatikiotis, The History of… , ό.π., σ.392 και K eith W heelock, Nasser's New Egypt… , 
ό.π., σσ.237-241.  
830 K eith W heelock, Nasser's New Egypt… , ό.π., σσ.241-248.  
831 Για την ισραηλινή άποψη για τα γεγονότα βλ. -ενδεικτικά- Γκραϊλσάµερ Ίλαν, Η νέα 
ιστορία του Ισραήλ, Αθήνα 2000, σσ.252-261.  
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είχε εξασφαλίσει.832 Η θέση των ξένων στην Αίγυπτο καθίστατο όλο και πιο 
δυσχερής.833   

Στις 31 Οκτωβρίου 1956 και ενώ οι πολεµικές επιχειρήσεις είχαν ξεκινήσει, η 
Εκπαιδευτική Ζώνη Αλεξανδρείας (Επιθεωρητής Άλαµπ) µετέφερε στην ΕΚΑ την 
εντολή του Υπουργείου Παιδείας της Αιγύπτου για διακοπή των µαθηµάτων των 
σχολείων Μ.Ε. από την εποµενη ηµέρα Πέµπτη 1 Νοεµβρίου 1956, ενώ και τα κτίρια 
των σχολείων έπρεπε να παραµείνουν κενά. Η απόφαση αναστάτωσε την Κοινότητα 
και δύο µέλη της Κοινοτικής Επιτροπής συναντήθηκαν µε τον Γενικό Πρόξενο της 
Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια Αργυρόπουλο και αποφάσισαν να διακοπούν τα 
µαθήµατα, σύµφωνα µε την εντολή του Υπουργείου, να επιδιωχθεί συνάντηση των 
κοινοτικών µε τον ∆ιοικητή της Αλεξάνδρειας για να διαπιστωθεί, αν η ληφθείσα 
εντολή αφορούσε και τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα και αν οι στρατιωτικές 
αρχές της Αιγύπτου ζητούσαν να χρησιµοποιήσουν τα κτίρια, σ΄αυτή την περίπτωση 
η ΕΚΑ θα επέµενε στην µη χρησιµοποίησή τους για στρατιωτικούς σκοπούς. αν η 
αιγυπτιακή πλευρά επέµενε στο αίτηµά της, τότε, προ της παραδόσεως των κτιρίων, 
οι κοινοτικοί θα κατέγραφαν λεπτοµερώς το υπάρχον υλικό και θα υπογραφόταν το 
πρακτικό παράδοσης. Οι υπεύθυνοι επικοινώνησαν και µε τα ξένα σχολεία, αλλά 
εκείνα είχαν αποφασίσει να αργήσουν λόγω κάποιων θρησκευτικών εορτών, µάλλον, 
βολική δικαιολογία, για την εφαρµογή της διατεταγµένης αργίας, αλλά συγκαλυµένα.  

Μετά από ανταλλαγή απόψεων η Εφορεία αποφάσισε834 α) να αργήσουν 
αργήσουν τα σχολεία από την επόµενη µέρα, β) ο Γενικός Πρόξενος, µαζί µε δύο 
Επιτρόπους να επισκεφθούν τον διοικητή της πόλης, γ) τα δηµοτικά σχολεία να 
συνεχίσουν την λειτουργία και δ) σε περίπτωση παράτασης της αργίας των Μ.Ε. 
σχολείων τότε να εξεταστεί το ενδεχόµενο αυτά να λειτουργήσουν απογευµατινές 
ώρες στα δηµοτικά σχολεία.  
 Κυκλοφόρησε, επίσης, η υπουργική απόφαση (εσωτερικών) 43/1956, µε την 
οποία ζητούσαν να κατασκευαστούν καταφύγια στα σχολεία για την προστασία των 
µαθητών κατά την διάρκεια των αεροπορικών βοµβαρδισµών, που ενδεχοµένως να 
συνέβαιναν. Η Εφορεία κατέληξε στο συµπέρασµα ότι τα κοινοτικά σχολεία δεν 
υποχρεούνταν να εφαρµόσουν την απόφαση, αφού δεν διέθεταν οικοτροφεία.835 Αυτή 
η απόφαση, πάντως, ασκούσε µεγάλη ψυχολογική πίεση στην παροικία, αφού η ζωή 
στην χώρα γινόταν επισφαλής, λόγω εξωτερικών κινδύνων.  
 Η κατάσταση δεν εξελίχθηκε κατά τον καλύτερο τρόπο. οι συχνοί 
αεροπορικοί συναγερµοί και άλλοι παράγοντες ανάγκασαν την ΕΚΑ να διακόψει και 
την λειτουργία των δηµοτικών σχολείων και των νυκτερινών σχολών. Η υποχρεωτική 
αργία των σχολείων προκαλούσε µεγάλη ζηµία στην εκπαίδευση των µαθητών, 
γι΄αυτό θεωρήθηκε σωστό να δίνονται στους µαθητές των δύο τελευταίων τάξεων της 
Μ.Ε. πολυγραφηµένα µαθήµατα και γυµνάσµατα για κατ΄οίκον µελέτη και εξάσκηση. 

αν η αργία συνεχιζόταν, τότε, το µέτρο θα επεκτεινόταν και στις κατώτερες τάξεις. 
Για την αναπλήρωση όλου αυτού του χαµένου χρόνου η Εφορεία ήταν αναγκασµένη 
να µειώσει τις ηµέρες αργίας των µεγάλων εορτών (Χριστούγεννα, Πάσχα) και να 

                                                
832 Απ΄ότι φαίνεται, όµως, περισσότερο κερδισµένος από την όλη κρίση βγήκε ο Νάσσερ, που 
είδε να ενισχύεται η θέση του στην Αίγυπτο και στον υπόλοιπο αραβικό κόσµο., βλ. Keith 
W heelock, Nasser's New Egypt… , ό.π., σ.248.  
833 Nada Tom iche, Η νεώτερη… , ό.π., σσ.97-99 και British and French action in Egypt 
(August-November 1956), Published under the auspices of The M iddle East Research Centre, 
Cairo, α.χρ., σσ.8-67.  
834 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.31/10/1956.  
835 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.31/10/1956.  
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ζητήσει την παράταση των µαθηµάτων κατά το θέρος.836 Η Εκπαιδευτική Ζώνη 
Αλεξανδρείας, ακόµη, ζήτησε και έλαβε τα σχέδια των σχολικών κτιρίων, κατάλογο 
των αραβοδιδασκάλων, πίνακα διδάκτρων και πίνακα προσωπικού.837   

Λόγω, τελικά, της παράτασης της αργίας των σχολείων επεκτάθηκε το 
σύστηµα της κατ’ οίκον εργασίας των µαθητών, από την Ε΄ ∆ηµοτικού µέχρι την Στ΄ 
Μ.Ε. οι µαθητές και οι µαθήτριες πήγαιναν στα σχολεία τους, µία φορά την εβδοµάδα 
κάθε τάξη, για να παραδόσουν τις προετοιµασµένες εργασίες τους και να πααλάβουν 
νέες για την επόµενη εβδοµάδα.838 Τα µαθήµατα επαναλήφθηκαν στις 21 
∆εκεµβρίου839 και η ΕΚΑ έλαβε µέτρα (περιορισµός των αργιών) για την 
αναπλήρωση του χαµένου χρόνου.840  

Παρόλους τους εξωτερικούς κινδύνους η Αίγυπτος επέµεινε στην εφαρµογή 
του νόµου 583. Η ΕΚΑ, τότε, προχώρησε σε ενέργειες και κινήσεις προς τον 
Επιθεωρητή παιδείας, για να διερευνήσει την διάθεση της Αιγύπτου για κάποια 
επιεική εφαρµογή του νόµου στα σχολεία και ειδικότερα να µην υπάρξουν αλλαγές 
στο πρόγραµµα κατά την διάρκεια του έτους, είτε να δοθεί η δυνατότητα στην 
Εφορεία των Σχολείων να κατανείµει τις επιπλέον ώρες ανάλογα µε τις ανάγκες των 
σχολείων της ΕΚΑ.841  

Η Κοινότητα απευθύνθηκε και στην ελληνική κυβέρνηση ζητώντας 
κατανόηση στο αίτηµα για κάποια αλλαγή στο ελληνικό πρόγραµµα, για να 
κατορθώσει το Αβερώφειο να προσαρµοστεί στις συνθήκες, που οι ιστορικές 
περιπέτειες προκαλούσαν. Η ελληνική έγκριση ήταν απαραίτητη για να αποσοβηθεί ο 
κίνδυνος άρσης της αναγνώρισης του σχολείου, λόγω ανεπίτρεπτων παρεκκλίσεων 
στο επίσηµο πρόγραµµα.842  

Ενώ η ΕΚΑ από κοινού µε τις υπόλοιπες ελληνικές κοινότητες της χώρας 
προσπαθούσε να πετύχει κάποια ευνοϊκή ρύθµιση για το πρόβληµα, η κατάσταση 
στην Αίγυπτο, αναφορικά µε τους ξένους, επιδεινώθηκε. Στις 15 Ιανουαρίου 1957 µια 
σειρά νόµων και διαταγµάτων "αιγυπτοποιούν" ασφαλιστικές εταιρείες, εµπορικές 
αντιπροσωπείες και ξένες τράπεζες. Με ανώτατη προθεσµία πέντε ετών αυτά τα 
νοµικά πρόσωπα έπρεπε να ανήκουν και να διευθύνονται από Αιγύπτιους εκ γενετής, 
ενώ στις εταιρείες που ανήκαν στις χώρες "επιδροµείς" δεν δόθηκε καµία 
προθεσµία.843 Επιπλέον, τον Φεβρουάριο του 1958 ιδρύεται η Ηνωµένη Αραβική 
∆ηµοκρατία, µε την ένωση σε µια κρατική οντότητα της Αιγύπτου και της Συρίας. 844  

Πολλές εταιρείες, παρόµοιες µε τις προαναφερθείσες, ανήκαν σε Ελληνες. η 
αντίστροφη µέτρηση είχε αρχίσει. Παράλληλα, τα αιγυπτιακά συνδικάτα ζήτησαν να 
αποκλείονται οι Ελληνες απόφοιτοι του πανεπιστηµίου της Αλεξανδρείας του 
δικαιώµατος άδειας άσκησης επαγγέλµατος, προνόµιο που παρείχετο αυτόµατα µε 

                                                
836 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.14/11/1956.  
837 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.14/11/1956.  
838 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.10/12/1956.  
839 ΑΕΚΑ, "Υπηρεσιακό σηµείωµα της ΕΚΑ προς τους διευθυντές των σχολείων", 20/12/1956.  
840 ΑΕΚΑ, "Σηµείωµα της ΕΚΑ προς όλους τους διευθυντές των ∆ηµοτικών και Μ.Ε. σχολών", 
4/3/1957.  
841 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φάκελος "Απόρρητα", "Σηµείωµα", 19/12/1956.  
842 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, φάκελος "Απόρρητα", "Υπόµνηµα προς της ελληνική κυβέρνηση", 
2/10/1957.  
843 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 1004, 1956/1959, "Μεσεγγύησις ασφαλιστικών εταιρειών" και 
Φ∆Υ, Ν 118, 1957, "Νοµοθεσία αιγυπτιοποιήσεως τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρεών και 
εµπορικών αντιπροσωπειών". Επίσης, Ευθυµίου Θ. Σουλογιάννη, Η θέση… , ό.π., σσ.224-
228.  
844 Nada Tom iche, Η νεώτερη… , ό.π., σσ.99-100.  
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την λήψη του πτυχίου. Η ΕΚΑ αντέδρασε και ζήτησε από τον πρύτανη να εµποδίσει 
την εφαρµογή τέτοιας άδικης απόφασης,845 αφού πλέον το περιβάλλον εργασίας για 
τους Ελληνες καθίστατο απαγορευτικό, ίσως και εχθρικό.  

Στις αρχές του 1958 η Αίγυπτος φαινόταν διατιθεµένη να δείξει πνεύµα 
ανεκτικότητας ως προς την εφαρµογή του νόµου 583 από τους Ελληνες. όµως, 
αιφνιδιαστικά, τον Απρίλιο του 1958, ζητήθηκε η αυστηρή και κατά γράµµα 
εφαρµογή του νόµου και από τα ελληνικά σχολεία. Οι ελληνικές κοινότητες της 
Αιγύπτου αντέδρασαν και έλαβαν την πρωτοβουλία να ζητήσουν ορισµένες 
εξαιρέσεις από τις διατάξεις του νόµου για τα ελληνικά σχολεία. Η ουσία του 
αιτήµατος ήταν η ισόρροπη κατανοµή των επιπλέον ωρών στο υφιστάµενο 
πρόγραµµα και η αποφυγή περιττών ωρών.846 Εκτός αυτού, απευθύνθηκαν στο 
Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος, ζητώντας βοήθεια, για να γλυτώσουν τα 
σχολεία από τον κίνδυνο κλονισµού "του εθνικού θεµελίου της παιδείας", την στιγµή 
που δεν ενοχλούσαν της Αίγυπτο, δεν απευθύνονταν σε Αραβες και από την σωτηρία 
των σχολείων εξαρτάτο η διατήρηση ή µη των ελληνικών παροικιών στην χώρα.847  

Την ίδια περίοδο προέκυψε και το πρόβληµα µε την υποχρεωτική εβδοµαδιαία 
στρατιωτική προπαίδευση των µαθητών στα σχολεία και ειδικά στα γυµνάσια. Το 
Γενικό Προξενείο κατόρθωσε να αποσπάσει την υπόσχεση του γενικού διευθυντή της 
Εκπαιδευτικής περιφέρειας Αλεξανδρείας, ότι το µέτρο αφορούσε τα αιγυπτιακά 
σχολεία και όχι τα ελληνικά.848 Πρόβληµα, επίσης, εµφανίστηκε και µε την 
ανανέωση του δικαιώµατος παραµονής στην χώρα των Ελλήνων εκπαιδευτικών, 
αφού η Εκπαιδευτική Ζώνη Αλεξανδρείας ζητούσε να υποβάλονται αιτήσεις έγκρισης 
για κάθε καθηγητή, αντί να αρκείται στο πιστοποιητικό της Κοινότητας, µε το οποίο 
βεβαιωνόταν ότι ο εν λόγω εκπαιδευτικός είχε ανανεώσει το συµβόλαιό του µε την 
ΕΚΑ.849 Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος, όµως, δεν ανησύχησε από την εξέλιξη 
και καθησύχασε και την Κοινότητα.850  

Τον Σεπτέµβριο του 1958 υπήρξε µια απροσδόκητη εξέλιξη. ψηφίστηκε νέος 
νόµος, ο 160/1958 περί "ιδιωτικών σχολών", που αντικατέστησε τον προηγούµενο 
νόµο 583/1955. Ο νέος νόµος περιελάµβανε πολλές διατάξεις που κρίνονταν 
επικίνδυνες, όπως τα περί αιγυπτιακής υπηκοότητος του ιδιοκτήτη, των διευθυντών, 
των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού των σχολείων και περί εφαρµογής 
των προγραµµάτων των αραβικών σχολών, υποχρέωνε τα ελληνικά σχολεία να 
διαδάσκουν το 100%  της ύλης των Αραβικών των κυβερνητικών σχολείων (έναντι 
του 80%  της ύλης, όπως υποχρέωνε ο νόµος 583). Από όλα τα παραπάνω 

                                                
845 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, φάκελος "Απόρρητα", "Σηµείωµα δια τον πρύτανιν του πανεπιστηµίου 
Αλεξανδρείας", 28/6/1957.  
846 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, φάκελος "Απόρρητα", "Υπόµνηµα", 3/5/1958.  
847 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, φάκελος "Απόρρητα", "Επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ Αν.Θεοδωράκη 
προς τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος Ευάγγελο Αβέρωφ", 29/5/1958.  
848 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, φάκελος "Απόρρητα", "Επιστολή του γενικού προξένου της Ελλάδος στην 
Αλεξάνδρεια Θ.Μπάϊζου προς τον πρόεδρο της ΕΚΑ Α.Θεοδωράκη", 7/5/1958 και ΕΕΛΙΑ-
ΑΕΚΑ, Φ∆Υ, Κ 782, 1951, "Νόµος 226/1951 περί στρατιωτικής θητείας".  
849 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, φάκελος "Απόρρητα", "Επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ Αν.Θεοδωράκη 
προς τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος Θ.Μπάϊζο", αριθµ.227, 2/8/1958.  
850 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, φάκελος "Απόρρητα", "Επιστολή του διευθύνοντος το Προξενείο, της 
Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια, προξένου Ν.Καρανδρέα προς τον πρόεδρο της ΕΚΑ 
Α.Θεοδωράκη", αριθµ.7377, 19/8/1958.  
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αποδεικνυόταν ότι ο νέος νόµος έκρυβε περισσότερους κινδύνους από τον παλαιό και 
το πρόβληµα που αντιµετώπιζε το Αβερώφειο έβαινε επιδεινούµενο.851  

Το Υπουργείο Παιδείας της Αιγύπτου έδειξε κάποια επιθυµία συνεργασίας µε 
τις ελληνικές κοινότητες και µε επιστολή στην ελληνική Πρεσβεία στο Κάϊρο 
ανακοίνωνε ότι δεν συνέτρεχε λόγος για την σύνταξη ειδικών προγραµµάτων για την  
διδασκαλία της αραβικής γλώσσας, διότι οι µαθητές των ελληνικών σχολείων 
διδάσκονταν τα αραβικά µε ικανοποιητικά προγράµµατα. δεχόταν, επίσης, την 
διδασκαλία των µαθηµάτων της Εθνικής Αγωγής στα αραβικά, κατ΄εξαίρεση, για 
τρείς, µόνο, ώρες την εβδοµάδα.852  

Με πρόσκληση του Γενικού Προξένου Θ.Μπάϊζου πραγµατοποιήθηκε ειδική 
διακοινοτική σύσκεψη, στις 14 Νοεµβρίου 1958, στην οποία παρέστησαν οι 
διπλωµατικές αρχές και εκπρόσωποι των κοινοτήτων και των σχολείων 
Αλεξανδρείας, Καϊρου και Μανσούρας.853 Κατά την σύσκεψη διαπιστώθηκε για µία 
ακόµη φορά ο κίνδυνος από τις διατάξεις του νόµου 160 και η ανάγκη εξαίρεσης από 
τις κρίσιµες διατάξεις.  

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα υπόµνηµα των διευθυντών των 
κοινοτικών σχολείων Μ.Ε. της Αλεξάνδρειας, µε παρατηρήσεις επί του νέου 
νόµου.854 Οι τρείς διευθυντές θεωρούσαν ότι ο νόµος κατάφερε βαρύ πλήγµα κατά 
των ελληνικών σχολείων, τα οποία, ενώ είχαν κατορθώσει να δώσουν στην ελληνική 
εκπαίδευση δύο όψεις (ελληνική-αιγυπτιακή), που έβαιναν παράλληλες, χωρίς η µία 
να ζηµιώνει την άλλη, µε τον νέο νόµο όφειλαν να στρέψουν το ενδιαφέρον τους 
προς την αιγυπτιακή εκπαίδευση, µε άµεσο τον κίνδυνο να περιοριστεί η ελληνική 
εκπαίδευση. Εκριναν ότι ο νόµος, ουσιαστικά, είχε σκοπό την αλλοίωση του 
χαρακτήρα της ελληνικής εκπαίδευσης και την βραδεία, αλλά βέβαιη εξόντωση των 
ελληνικών σχολείων της χώρας.  

Θεωρούσαν ισχυρό επιχείρηµα υπέρ των σχολείων το γεγονός ότι 
αποτελούσαν εκπαιδευτήρια προς όφελος της ελληνικής παροικίας και εγγράφονταν 
σ΄αυτά αποκλειστικά ελληνόπαιδες, Χριστιανοί Ορθόδοξοι στο θρήσκευµα, οπότε 
δεν ανήκαν στην ίδια κατηγορία µε τα ξένα µισσιοναρικά σχολεία, που ήταν ύποπτα 
για προσηλυτισµό και προπαγάνδα και υπεύθυνα για πληµµελή διδασκαλία της 
αραβικής γλώσσας. Ως προς το τελευταίο σηµείο, µάλιστα, η εντύπωση που είχε η 
αιγυπτιακή πλευρά για τα κοινοτικά σχολεία ήταν θετικότατη και αναγνώριζε την 
σηµασία που είχαν δώσει οι Ελληνες στην διδασκαλία της γλώσσας του τόπου.  

Ιδιαίτερες ενστάσεις πρόβαλαν οι ∆ιευθυντές για δύο άρθρα του νόµου: το 
άρθρο 4 και άρθρο 7. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 η κοινότητα δεν είχε δικαίωµα να 
διατηρεί σχολεία, αφού ο ιδιοκτήτης έπρεπε να έχει αιγυπτιακή ιθαγένεια, ενώ η ΕΚΑ 
ήταν ελληνικό νοµικό πρόσωπο, µε Ελληνες Κοινοτικούς Επιτρόπους και µε 
δεδοµένο το δικαίωµα να συστήνει και να διευθύνει τα σχολεία της µε ανώτερους 
υπαλλήλους της, Ελληνες το γένος. Η Αίγυπτος είχε συµφωνήσει επ΄αυτού και αν η 
άποψή της είχε µεταβληθεί, αυτό έπρεπε να αποτελέσει αντικείµενο διαπραγµάτευσης 
µε την ελληνική κυβέρνηση, πριν λάβει οποιαδήποτε απόφαση για το καθεστώς των 
σχολείων.  

                                                
851 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, φάκελος "Απόρρητα", "Παρατηρήσεις επί του νόµου 160/1958 της 
20/9/1958 δηµοσιευθέντος εις την Επίσηµον Εφηµερίδα αριθµ.26 της 26ης/9/1958".  
852 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, φάκελος "Απόρρητα", "Επιστολή του βοηθού Υφυπουργού Γενικής 
Παιδείας της Αιγύπτου στον Πρέσβη της Ελλάδος", αριθµ.3364, 150/10/1958.  
853 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, ΠΕΣ, συνεδρ.19/11/1958.  
854 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, φάκελος "Απόρρητα", "Υπόµνηµα", 17/11/1958.  
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Το άρθρο 7 όριζε ότι οι καθηγητές των ξένων γλωσσών (Αγγλικών, Γαλλικών 
και Ελληνικών!) µπορούσαν να διατηρήσουν την υπηκοότητά τους. δεν γινόταν, 
όµως, αναφορά για τους καθηγητές των υπόλοιπων ειδικοτήτων και αυτό µπορούσε 
να εκληφθεί θετικά, µπορούσε να έχει και αρνητική εξέλιξη. για τους διευθυντές 
οριζόταν να είναι Αιγύπτιοι το γένος και στην ιθαγένεια. Το άρθρο αυτό εξ΄ορισµού 
δεν ήταν δυνατόν να εφαρµοστεί στα ελληνικά σχολεία, αφού ήταν αδύνατον να 
βρεθούν Αραβες, µε αιγυπτιακή υπηκοότητα, πτυχιούχοι ελληνικού πανεπιστηµίου, 
για να αναλάβουν την διεύθυνση των ελληνικών σχολείων. Κάτι αντίστοιχο, όµως, 
ίσχυσε για τα αγγλικά και τα γαλλικά σχολεία, αυτά, όµως, απευθύνοταν σε 
Αιγύπτιους µαθητές, πολλοί από τους οποίους σπούδαζαν στην Αγγλία ή στην Γαλλία 
και είχαν τα προσόντα να αναλάβουν την διεύθυνση των σχολείων τους. Ως εκ 
τούτου έκριναν ότι η διεύθυνση των σχολείων έπρεπε να µείνει ως είχε, αλλιώς η 
ΕΚΑ όφειλε να αναζητήσει διάφορες λύσεις που θα ικανοποιούσαν την χώρα και δεν 
θα έθιγαν το σχολείο (διευθυντής Φυσικοµαθηµατικός, µε αιγυπτιακή ιθαγένεια, ή 
καθηγητής των Αραβικών, Ελληνας το γένος, που θα αναλάµβανε "τύποις" την 
διεύθυνση, ή Αιγύπτιος διευθυντής, καθηγητής της Αραβικής, αλλά αυτή η τελευταία 
λύση ήταν παρακινδυνευµένη). Όπως γίνεται αντιληπτό, το υπόµνηµα των 
διευθυντών ήταν σηµαντικό, αφού κατόρθωνε να περιγράψει τα προβλήµατα που 
απέρρεαν από την κατά γράµµα εφαρµογή του νόµου 160 και τολµούσε να προτείνει 
και λύσεις την στιγµή που στην Κοινότητα κυριαρχούσαν ο δισταγµός και το 
µούδιασµα.  

Το 1959 ξεκίνησε µε όχι ιδιαίτερα καλούς οιωνούς. Η Εκπαιδευτική Ζώνη 
Αλεξανδρείας ζήτησε από το Αβερώφειο (και από τα υπόλοιπα ελληνικά σχολεία να 
στείλουν πληροφορίες σχετικά µε τον αριθµό µαθητών και µαθητριών κατά 
υπηκοότητα και κατά το θρήσκευµα.855 Η εξέλιξη αυτή δεν πρέπει να θεωρηθεί 
υποχρεωτικά αρνητική, ωστόσο το ενδιαφέρον των Αιγυπτίων για τις συγκεκριµένες 
στατιστικές πληροφορίες προκάλεσε ανησυχία. Κυκλοφόρησε, επίσης, και το σχέδιο 
εντύπου περί "ειδικής εκπαιδεύσεως". Σ΄αυτό έπρεπε να καταγραφούν, µε κάθε 
λεπτοµέρεια, όλα τα στοιχεία για την σχολή, τα στοιχεία και ειδικά η υπηκοότητα του 
ιδιοκτήτη, το είδος της εκπαίδευσης, το ύψος των διδάκτρων, τα µαθήµατα, το 
αναλυτικό πρόγραµµα, τα προσωπικά στοιχεία του διδάσκοντος προσωπικού, 
πληροφορίες για τις κτηριακές εγκαταστάσεις, οι κανονισµοί και πολλά άλλα 
στοιχεία.856 Τα στοιχεία αυτά ήταν απαραίτητα για να εκδοθεί άδεια λειτουργίας 
"σχολής ειδικής εκπαιδεύσεως", δηλαδή ξένης, µη κυβερνητικής, όπως ήταν και οι 
κοινοτικές. Τελευταία προθεσµία κατάθεσης ορίστηκε η 17η Μαϊου 1959.  

Τον Μάϊο του 1959 το Γενικό Προξενείο ειδοποίησε την ΕΚΑ ότι επρόκειτο 
να δηµοσιευτεί εκτελεστικό διάταγµα του νόµου 160, που θα αφορούσε τα "αµιγώς 
ξένα σχολεία". Το διάταγµα, σύµφωνα µε τις πληροφορίες, ικανοποιούσε τα ελληνικά 
αιτήµατα, τα σχετικά µε την ελληνική ιδιοκτησία των σχολείων, την διεύθυνσή τους 
από Ελληνες, µε Αιγύπτιο υποδιευθυντή, επιφορτισµένο µε την την γενική εποπτεία 
της διδασκαλίας των αραβικών µαθηµάτων, το ελληνικό διδακτικό προσωπικό, τα 
ελληνικά προγράµµατα και ελληνικά βιβλία. Ο Πρόξενος συµβούλευε την ΕΚΑ να 
µην προβεί σε διορισµό υποδιευθυντών χωρίς να συνεννοηθεί προηγουµένως µε την 

                                                
855 ΑΕΚΑ, "Ειδοποίηση της ΕΚΑ στους ∆ιευθυντές Μ. και ∆ηµ. Εκπαιδεύσεως", 
αριθµ.243/172, 6/2/1959.  
856 ΑΕΚΑ, Υπουργείον Παιδείας, Εκπαιδευτική Ζώνη Αλεξανδρείας, "Σχέδιο εντύπου-ειδική 
εκπαίδευσις".  
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Εκπαιδευτική Ζώνη, ενώ εφιστούσε την προσοχή στο πρόσωπο που θα εκλεγόταν για 
κάθε σχολή.857   

Το διάταγµα αργούσε να δηµοσιευτεί (υπεγράφη στις 17/3/1959) και η αγωνία 
της ΕΚΑ αύξανε, καθώς τελείωνε η προθεσµία για την υποβολή των στοιχείων και 
της αίτησης για την λειτουργία των σχολών.858 Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος 
ενηµέρωσε καθησυχαστικά την ΕΚΑ, ότι το εκτελεστικό διάταγµα 20/1959 
δηµοσιεύτηκε στις 23 Απριλίου, οπότε η δίµηνη προθεσµία που έθετε έληγε στις 23 
Ιουνίου.859  

Η ∆ιεύθυνση Ξένης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας της Αιγύπτου, µε 
εγκύκλιο, ενηµέρωσε την ΕΚΑ για τις αλλαγές που επέφερε το εκτελεστικό διάταγµα 
20. Οι ελληνικές ελπίδες για βελτίωση του νόµου αποδείχθηκαν, κατά το µάλλον ή 
ήττον, φρούδες. στα βασικά σηµεία του το διάταγµα δεν προσέφερε τίποτα το 
ουσιαστικό. Η Αίγυπτος επέµενε σε ζητήµατα υπηκοότητας του ιδιοκτήτη και του 
διευθυντή, ζητούσε η µεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών να είναι Αιγύπτιοι, 
υποχρέωνε την διδασκαλία του επίσηµου προγράµµατος στα αραβικά, δεν 
αποδεχόταν την µικτή φοίτηση.860  

Η ΕΚΑ µελέτησε τα δύο κείµενα και εντόπισε τα σηµεία µε τα οποία 
διαφωνούσε. Οι διαφωνίες -επικίνδυνα σηµεία- αφορούσαν τον ιδιοκτήτη της σχολής 
(άρθρο 4 του νόµου, και 8 του διατάγµατος), που οριζόταν ότι έπρεπε να είναι 
Αιγύπτιος, τον διευθυντή της σχολής (άρθρο 7 του νόµου και 14 του διατάγµατος), 
που όφειλε να είναι υπηκοος της Η.Α.∆., την αναλογία ξένων καθηγητών και 
ιθαγενών (άρθρο 7 του νόµου και 15 του διατάγµατος), που περιόριζε δραµατικά τον 
αριθµό των ξένων καθηγητών, τα χρησιµοποιούµενα βιβλία (άρθρο 20 του νόµου και 
5 του διατάγµατος), που έπρεπε να έχουν την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας της 
Η.Α.∆., τον σχηµατισµό διοικούσας επιτροπής (άρθρο 50 του νόµου και 68 του 
διατάγµατος), που όριζε τον σχηµατισµό της ως άνω επιτροπής, µε µέλη της 
τεχνικούς, τον εσωτερικό κανονισµό κάθε σχολής (άρθρο 23 του νόµου και 69 του 
διατάγµατος), που προέβλεπε ξεχωριστό κανονισµό για κάθε σχολή και το όνοµα της 
σχολής (άρθρο 5 του διατάγµατος), που δεν επιτρεπόταν να περιέχει την έννοια του 
φυλετισµού.861 

Η επίσηµη αντίδραση της ΕΚΑ εκδηλώθηκε ανοικτά προς την κυβέρνηση της 
χώρας, µε επιστολή της στον Υπουργό Παιδείας της Η.Α.∆. Ηταν η πρώτη φορά που 
η ΕΚΑ απευθύνθηκε απευθείας στην κυβέρνηση του Καϊρου, χωρίς την µεσολάβηση 
των ελληνικών διπλωµατικών αρχών. Η Κοινότητα στην επιστολή της,862 αφού 
ανέφερε τα σχετικά, γνωστά και πολλάκις επαναλαµβανόµενα, στοιχεία για τα 
σχολεία (ελληνικά, απευθυνόµενα σε Ελληνες το γένος και Χριστιανούς Ορθοδόξους 
το θρήσκευµα µαθητές, χωρίς σκοπούς προπαγανδιστικούς ή προσυλητιστικούς, αλλά 
µε µόνο σκοπό την εκπαίδευση των παιδιών της ελληνικής παροικίας της 
                                                
857 ΑΕΚΑ, "Επιστολή του Γενικού Προξένου της Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια Θ.Μπάϊζου προς 
τις ελληνικές κοινότητες Αλεξανδρείας και Ιβραηµίας", αριθµ.193, 6/5/1959.  
858 ΠΚΕ, συνεδρ.7/5/1959.  
859 ΑΕΚΑ, "Επιστολή του Γενικού Προξένου της Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια Θ.Μπάϊζου προς 
τις ελληνικές κοινότητες Αλεξανδρείας και Ιβραηµίας", αριθµ.218, 14/6/1959.  
860 ΑΕΚΑ, Υπουργείον Παιδείας, Ξένη Εκπαίδευσις, "Γενική εγκύκλιος αριθµ.83 της 
13/4/1959 προς τας ξένας σχολάς και τας εκπαιδευτικάς ζώνας", 23/4/1959.  
861 ΑΕΚΑ, "Σηµείωµα - Νόµος αριθµ.160/1958 περί ιδιωτικών σχολών εκτελεστικόν διάταγµα 
αριθµ. 20", 22/5/1959 και "Παρατηρήσεις της Κοινότητος επί του Νόµου αρ.160 του έτους 
1958", 3/6/1959.  
862 ΑΕΚΑ, "Επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ Αν. Θεοδωράκη στον Υπουργό Παιδείας της 
Η.Α.∆.", α.χρ.  
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Αλεξάνδρειας. µε βασική γλώσσα την ελληνική και µε την πλειοψηφία των 
µαθηµάτων στα ελληνικά, αλλά και µε αποδεδειγµένη την προσήλωση στην χώρα, 
µέσω της διδασκαλίας της αραβικής γλώσσας, πολύ πριν τεθεί το θέµα από την 
Αίγυπτο και των µαθηµάτων της Εθνικής Αγωγής, µε πολύ καλά αποτελέσµατα, όπως 
βεβαίωναν και οι Αραβες Επιθεωρητές), επεσήµανε τα προβλήµατα και τις 
δυσλειτουργίες που ο νόµος προκαλούσε. Ζήτησαν την εξαίρεση των κοινοτικών 
σχολείων από τις διατάξεις τις σχετικές µε τον ιδιοκτήτη των σχολείων (αυτός ήταν η 
ΕΚΑ), τον διευθυντή τους (δεν υπήρχε περίπτωση να βρεθεί ο κατάλληλος 
άνθρωπος), το ποσοστό των ξένων εκπαιδευτικών (η πλειοψηφία των µαθηµάτων 
γινόταν στα ελληνικά, οπότε ήταν απαραίτητο να υπάρχουν πολλοί Ελληνες 
εκπαιδευτικοί), την µικτή φοίτηση (κρίθηκε ότι δεν προκαλούσε προβλήµατα), το 
διοικητικό συµβούλιο σχολής (τα σχολεία διευθύνονταν από την κοινή Εφορεία των 
Σχολείων, που αποτελούσε τµήµα της Επιτροπής της Κοινότητας, εκλεγµένης από 
την Γενική Συνέλευση των µελών της Κοινότητας), τον εσωτερικό κανονισµό 
(υπήρχε ένας γενικός κανονισµός για όλα τα σχολεία, παράρτηµα του Κανονισµού 
της Κοινότητας), το όνοµα της σχολής (µε το οποίο τιµούσαν κορυφαία πρόσωπα της 
παροικίας που ευεργέτησαν την κοινοτική εκπαίδευση, αλλά αποδείχθηκαν 
σηµαντικά και για την Αίγυπτο) και τα οικονοµικά θέµατα.  

Η Κοινότητα, όµως, κινήθηκε και σε τοπικό επίπεδο, απευθυνόµενη στην 
Εκπαιδευτική Ζώνη Αλεξανδρείας και ζητώντας την εξαίρεση των σχολείων της από 
ορισµένες διατάξεις του νόµου, δίνοντας έµφαση στην κούραση του Ελληνα µαθητή, 
που έχει οκτώ ώρες την ηµέρα µάθηµα. Σηµαντική κρίνεται και η βοήθεια που 
παρέσχε ο Επιθεωρητής των Αραβικών Αλυ Νούρ. Σε έκθεσή του προς την ΕΚΑ 
συνιστούσε να τονιστεί στις αρχές ο ιδιαίτερος χαρακτήρας των σχολείων, που 
απευθύνονται σε Ελληνες µαθητές και παρείχαν ελληνική εκπαίδευση, δίχως ίχνος 
προαπαγάνδας ή προσηλυτισµού, ενώ ήταν απαραίτητο να είναι ελεύθερη η 
πρόσληψη Ελλήνων καθηγητών, διότι αν ίσχυε το πόσοστο του 20%  για τους ξένους 
καιθηγητές επί του συνόλου, αυτό θα σήµαινε και την διάλυση των ελληνικών 
κοινοτικών σχολείων. Το Αβερώφειο, µάλιστα, προετοίµαζε Ελληνες µαθητές για 
σπουδές, ως επί το πλείστον, στην Ελλάδα, οπότε το ελληνικό πρόγραµµα σπουδών, 
που οδηγούσε στην λήψη ελληνικού απολυτηρίου Μ.Ε., έπρεπε να διατηρηθεί.863  

Σύµφωνα µε τον νόµο 160/1958 και το εκτελεστικό διάταγµα 20/1959, η ΕΚΑ 
υπέβαλε αίτηση στην Εκπαιδευτική Ζώνη Αλεξανδρείας ζητώντας την εξαίρεση από 
ορισµένες διατάξεις του νόµου και του διατάγµατος: ιδιοκτήτης σχολείων, ξένοι 
εκπαιδευτικοί, διδασκαλία ξένων γλωσσών, αραβική γλώσσα (ζητούσαν κάποια 
ελάφρυνση) και πρόγραµµα σπουδών. ειδικά ως προς το πρόγραµµα τόνισαν, µε 
ιδιαίτερη έµφαση, ότι αποσκοπούσε στην µόρφωση Ελλήνων Χριστιανών 
Ορθοδόξων, σύµφωνα µε τις αρχές του "ελληνοχριστιανικού πολιτισµού" και της 
ελληνικής κλασσικής παραδόσεως, ακολουθώντας το επίσηµο πρόγραµµα του 
ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, χωρίς να απευθύνονται σε ξένους µαθητές. Οι 
απόφοιτοί τους συνέχιζαν ανώτερες σπουδές στην Ελλάδα. Αναφέρθηκε και το 
πρόγραµµα σπουδών του γυµνασίου, όπου τόνιζαν τα µαθήµατα των Ελληνικών και 
των Θρησκευτικών, µε την σηµείωση ότι διδασκόταν το χριστιανικό ορθόδοξο 
δόγµα.864  

Λίγες ηµέρες αργότερα έλαβε χώρα µια ενδιαφέρουσα συνάντηση, στο 
Victoria College, µεταξύ του Επιτρόπου Τρ.Μαραγκού και του διευθυντή του 

                                                
863 ΑΕΚΑ, "Εκθεσις Αλυ Νουρ", 21/5/1959.  
864 ΑΕΚΑ, "Αίτηση προς τον Γενικό ∆ιευθυντή Εκπαιδευτικής Ζώνης Αλεξανδρείας Αµπτέλ 
Λαττίφ Αχµέτ", 11/6/1959.  
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τεχνικού γραφείου Ξένης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Χάσαν Αλυ. Οι 
απόψεις του Αιγύπτιου αξιωµατούχου ήταν αποκαλυπτικές και δηµιουργούσαν κλίµα 
αισιοδοξίας στην ΕΚΑ. Στην συζήτηση τέθηκαν όλα τα φλέγοντα ζητήµατα. Για το 
θέµα του ιδιοκτήτη των σχολείων και των διευθυντών δήλωσε ευθαρσώς ότι καµία 
απάντηση δεν επρόκειτο να δοθεί από καµία υπηρεσία ή Υπουργείο, διότι η 
συγκεκριµένη υπόθεση βρισκόταν "πολύ υψηλά", ενώ συµβούλεψε την ελληνική 
πλευρά να µην το θίγει συνεχώς. συµφώνησε ότι η ΕΚΑ είχε δίκαιο για το θέµα των 
εκπαιδευτικών, δεδοµένου ότι δεν θα βρίσκονταν Αραβες καθηγητές, πτυχιούχοι 
ελληνικού πανεπιστηµίου, για να διδάξουν τα µαθήµατα του ελληνικού 
προγράµµατος και ήταν λογικό να εξαιρεθεί από τον νόµο. Οµοίως µπορούσε να 
εξαιρεθεί και για το θέµα της µικτής φοίτησης. Συνιστούσε να συγκροτηθεί 
διοικητικό συµβούλιο σε κάθε σχολή, σύµφωνα µε τον νόµο, αλλά θα αποτελούνταν 
από Ελληνες καθηγητές, ενώ υποστήριζε την εφαρµογή του νόµου στο θέµα της 
δηµιουργίας ξεχωριστών για κάθε σχολή κανονισµών. Πρότεινε, επίσης, την υποβολή 
καταλόγου αραβοδιδασκάλων, κατάλληλων να αναλάβουν υποδιευθυντές των 
σχολείων.865  

Παρόµοια θετικά µηνύµατα έφθαναν και από την ελληνική πρεσβεία στο 
Κάϊρο, µετά την συνάντηση του Πρέσβεως µε τον Υπουργό και τον Υφυπουργό 
Παιδείας. οι Αιγύπτιοι πολιτικοί είχαν διαβεβαιώσει τον Πρέσβη για την πρόθεση της 
Η.Α.∆. να εκδοθεί ειδικό εκτελεστικό διάταγµα µε τις εξαιρέσεις που η ελληνική 
πλευρά επιθυµούσε.866 Παρόλα αυτά η ΕΚΑ είχε πληροφορίες ότι το διάταγµα θα 
καθυστερούσε, ενώ η εντολή που δόθηκε στην Εκπαιδευτική Ζώνη, να µην 
ενοχλούνται τα ελληνικά σχολεία, δεν κατοχύρωνε τα ελληνικά δίκαια και άφηνε την 
Κοινότητα νοµικά ακάλυπτη.867  

Το ειδικό διάταγµα εξεδόθη πολύ πιο γρήγορα από τα αναµενόµενα. Ο 
Πρόεδρος Γκαµάλ Αµπτέλ Νάσσερ υπέγραψε στις 30 Ιουνίου 1959 διάταγµα περί 
εκδόσεως του νόµου 167/1959, µε τον οποίο προσθέτονταν νέες διατάξεις στον νόµο 
160/1958. Το ενδιαφέρον για την ελληνική πλευρά εστιαζόταν στο άρθρο 2 του νέου 
νόµου (που συµπλήρωνε το άρθρο 55 του νόµου 160), σύµφωνα µε το οποίο "ο 
κεντρικός Υπουργός Παιδείας µπορούσε να απαλλάξει τις σχολές των ξένων 
παροικιών, των οποίων η δράση περιορίζεται στην διαπαιδαγώγηση των τέκνων της, 
όπως και τις σχολές που προορίζονταν για την µόρφωση των τέκνων των λειτουργών 
ξένων Πρεσβειών, από την εφαρµογή µιάς ή περισσοτέρων διατάξεων του νόµου 
160/1958, σύµφωνα µε το δηµόσιο συµφέρον και το συµφέρον των παιδιών των 
παροικιών ή των ξένων διπλωµατικών λειτουργών".868 Ετσι, η ΕΚΑ µπορούσε να 
ζητήσει όλες τις εξαιρέσεις που θα διευκόλυναν την λειτουργία των κοινοτικών 
σχολείων και ειδικά της Μ.Ε., αρκεί να ερχόταν σε συνεννόηση µε τον υπουργό 
Παιδείας της χώρας, µέσω της ελληνικής Πρεσβείας στο Κάϊρο. Ανακοινώθηκε, 
επίσης, ότι το Συµβούλιο της Επικρατείας γνωµάτευσε, ότι το Υπουργείο Παιδείας 
δεν είχε δικαίωµα να επιτάξει σχολεία, λόγω χρησιµοποίησης βιβλίων µη 
εγκεκριµένων, εκτός αν τροποποιείτο ο νόµος 160.869  

Η Κοινότητα διενήργησε τα δέοντα και από κοινού µε την Πρεσβεία 
απευθύνθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας και ζήτησαν τις εξαιρέσεις που επιθυµούσαν 

                                                
865 ΑΕΚΑ, "Σηµείωµα – Νόµος περί σχολείων", 14/6/1959.  
866 ΠΚΕ, συνεδρ.29/6/1959.  
867 ΑΕΚΑ, "Επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ Αν.Θεοδωράκη στον Γενικό Πρόξενο Θ.Μπάϊζο", 
Ιούλιος 1959.  
868 ΑΕΚΑ, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως της Η.Α.∆., αριθµ.137 (Μπίς Εκτακτο), 4/7/1959.  
869 ΠΚΕ, συνεδρ.6/7/1959.  
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να τύχουν.870 Τον Σεπτέµβριο, λίγο πριν ξεκινήσουν τα µαθήµατα του έτους 
1959/1960, η Εκπαιδευτική Ζώνη Αλεξανδρείας ανακοίνωσε στην ΕΚΑ, ότι ο 
αρµόδιος υφυπουργός επί των ζητηµάτων της Παιδείας ενέκρινε την συνέχιση 
εφαρµογής των υφισταµένων προγραµµάτων διδασκαλίας στις ξένες ιδιωτικές 
σχολές.871 Παράλληλα και η Ελλάδα επέτρεψε την παρέκκλιση στα ελληνικά σχολεία 
της αλλοδαπής από τα επίσηµα αναλυτικά προγράµµατα, βοηθώντας το Αβερώφειο 
να διατηρήσει τα αιγυπτιακά µαθήµατα (Αραβικά και Εθνική Αγωγή) και να 
σταθεροποιήσει τον απαραίτητο διφυή χαρακτήρα της εκπαίδευσής του, χωρίς τον 
φόβο άρσης της αναγνώρισής του.872  

Παρόλα αυτά καθυστερούσε η έκδοση του υπουργικού διατάγµατος για να 
γίνουν πράξη οι εξαιρέσεις. εντωµεταξύ η Εκπαιδευτική Ζώνη ζητούσε, µε 
υπερβολικό ζήλο, από την Κοινότητα να εφαρµοστούν στο Αβερώφειο πολλά 
περισσότερα απ΄όσα προέβλεπε ο νόµος, όπως ο διορισµός Αιγυπτίων υποδιευθυντών 
και η στρατιωτική προπαίδευση των µαθητών.873 Αδιευκρίνιστο παρέµενε τί θα 
γινόταν µε το µάθηµα των Αραβικών. Η Κοινότητα δεν διαφωνούσε µε την 
διδασκαλία του 75%  του προγράµµατος των κυβερνητικών σχολείων, ενώ δεν είχε 
αντιρρήσεις για τους υποδιευθυντές. Επιθυµούσε, όµως, να αποφύγει την επιβολή του 
100%  του προγράµµατος των αραβικών σχολείων, την στρατιωτική προπαίδευση των 
µαθητών, αφού το µέτρο ίσχυε για τα ξένα σχολεία στα οποία φοιτούσαν Αραβες 
µαθητές, κάτι που δεν ίσχυε για το Αβερώφειο και τα υπόλοιπα κοινοτικά σχολεία. Ο 
Γενικός Πρόξενος Θ.Μπάϊζος ευελπιστούσε ότι τελικά οι εξελίξεις θα ήταν ευνοϊκές 
για την ΕΚΑ και τα σχολεία της, αφού και ο νόµος 167 ίσχυε και το Υπουργείο 
Παιδείας της Η.Α.∆. έδειχνε ότι διέκειτο ευµενώς προς τα ελληνικά σχολεία. µάλιστα, 
είχε προσκληθεί να επισκεφθεί την Αίγυπτο ο Ελληνας Υπουργός Παιδείας Γεώργιος 
Βογιατζής. Ο Πρόξενος συµβούλευε την ΕΚΑ να δείξει υποχωρητικότητα, αλλά η 
Επιτροπή της Κοινότητας έκρινε ότι τα περιθώρια υποχωρήσεων είχαν εξαντληθεί, το 
πρόγραµµα ήταν απαράδεκτα επιβαρυµένο και ήταν αδήριτη ανάγκη να 
απελευθερωθούν οι ελληνικές κοινότητες από τον βραχνά του νόµου 160, που 
αποτελούσε βραδυφλεγή βόµβα στα θεµέλια της ελληνικής κοινοτικής εκπαίδευσης 
και στο µέλλον των ελληνικών παροικιών της χώρας. Εξέφρασε και την επιθυµία να 
παραστεί στην επόµενη συνάντηση του Ελληνα Πρέσβη µε τον Υπουργό Παιδείας 
της Η.Α.∆. και κάποιος εκπρόσωπος της ΕΚΑ, ίσως ο προϊστάµενος της Εφορείας 
των Σχολείων.874  

Η Εκπαιδευτική Ζώνη συνέχισε να επιµένει για την στρατιωτική εκπαίδευση 
των µαθητών του Αβερωφείου, γεγονός που προκάλεσε στην Κοινότητα τον φόβο ότι 
το ρεύµα εξόδου των Ελλήνων από την χώρα θα αύξανε, δεδοµένου ότι ούτε οι 
οµογενείς, ούτε η επίσηµη Ελλάδα συµφωνούσαν µε αυτήν την µεθόδευση.875  

Στα µέσα Νοεµβρίου 1959 υπήρξαν θετικές εξελίξεις, συνεπεία του νόµου 
167/1959. Στις 15 του µηνός σε σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στην Ζώνη, µε την 
                                                
870 ΠΚΕ, συνεδρ.7/9/1959.  
871 ΑΕΚΑ, "Εγκύκλιος προς άπαντα τα ξένα σχολεία του βοηθού διευθυντή Ξένης Παιδείας, 
∆ρ. Μουσταφά Φάχµι", 17/9/1959.  
872 ΠΚΕ, συνεδρ.2/10/1959.  
873 Η Εκπαιδευτική Ζώνη Αλεξανδρείας ζήτησε τον αριθµό και τα ονόµατα των µαθητών του 
Αβερωφείου που ήταν υπήκοοι της Η.Α.∆. Συνολικά βρέθηκαν 26 µαθητές, βλ.ΑΕΚΑ, 
"Πίνακας εµφαίνων τον αριθµό των υπηκόων της Η.Α.∆. φοιτώντων εις το Αβερώφειον 
γυµνάσιον Αλεξανδρείας", αριθµ.211/857, 23/10/1959.  
874 ΠΚΕ, συνεδρ.27/10/1959.  
875 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, φάκελος "Απόρρητα", "Επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ Αν.Θεοδωράκη 
προς τον Γενικό Πρόξενο Θ.Μπάϊζο", αριθµ.275, 3/11/1959.  
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παρουσία του Επιθεωρητή Αλυ Νούρ, έγινε δεκτό να υπάρξουν διευκολύνσεις στην 
ΕΚΑ σε τέσσερα σηµεία: στο ζήτηµα του ιδιοκτήτη των σχολείων, του διευθυντή, της 
αναλογίας των Αιγύπτιων εκπαιδευτικών και του διορισµού ενός Αιγύπτιου επόπτη. 
αναφορικά µε το τελευταίο συµφωνήθηκε η εύρεση του κατάλληλου προσώπου να 
γίνει από την ΕΚΑ και να ειδοποιηθεί η Ζώνη.876  

Αµέσως µόλις ενηµερώθηκε η Κοινότητα για την σύσκεψη από τον Αλυ 
Νούρ, καθώς και για τα θετικά αποτελέσµατα που είχε η συνάντηση Ελλήνων 
διπλωµατών µε τον Υφυπουργό Παιδείας στο Κάϊρο, έστειλε επιστολή στον Γενικό 
Πρόξενο της Ελλάδος Θ.Μπάϊζο, µε την οποία παρουσίαζε εκ νέου τα πέντε σηµεία 
στα οποία έπρεπε να υπάρξει εξαίρεση των κοινοτικών σχολείων από τις διατάξεις 
του νόµου 160, σύµφωνα µε τον νόµο 167: α) η κυριότητα των σχολείων θα µείνει 
στην Κοινότητα, β) οι διευθυντές θα παραµείνουν στην θέση τους και οι επόµενοι θα 
είναι Ελληνες και θα διορίζονται από την ΕΚΑ, γ) οι διδάσκοντες θα διορίζονται 
ελεύθερα από την ΕΚΑ και θα διευκολύνεται η έλευση και νέων εκπαιδευτικών για 
την κάλυψη των αναγκών, δ) η κύρια γλώσσα θα µείνει η ελληνική, στην οποία θα 
διδάσκονται τα περισσότερα µαθήµατα και το πρόγραµµα θα καταρτίζεται ελεύθερα 
από την ΕΚΑ και ε) τα βιβλία θα εκλέγονται ελεύθερα από την ΕΚΑ και δεν θα 
περιέχουν ο,τιδήποτε εναντίον των Αράβων. Η ΕΚΑ ανησυχούσε µήπως τελικά 
υπάρξουν αντιρρήσεις από αιγυπτιακής πλευράς σχετικά µε το θέµα της κύριας 
γλώσσας, του καταρτισµού του προγράµµατος και της επιλογής των βιβλίων. Εκτός 
από αυτά τα πέντε κύρια σηµεία υπήρχε και µια σειρά άλλων θεµάτων, που η 
ελληνική πλευρά θα επιθυµούσε να λυθούν προς όφελός της: το θέµα της 
εξακολούθησης διοίκησης των σχολείων από την Εφορεία και όχι από κάποια 
επιτροπή, η δυνατότητα πρόσθεσης στα προγράµµατά µας περισσότερων της µίας 
ξένης γλώσσας και η δυνατότητα επανεξέτασης των Σεπτέµβριο των αποτυχόντων 
στις εξετάσεις των Αραβικών τον Ιούνιο, αντί να απορρίπτονται, όπως επιθυµούσε η 
αιγυπτιακή πλευρά, την στιγµή που δεν απορρίπτονταν οι αποτυχόντες στις εξετάσεις 
των Ελληνικών, αλλά επανεξετάζονταν.877 Ενδεχόµενη ευνοϊκή ρύθµιση των ως άνω 
θεµάτων θα εξασφάλιζε την απρόσκοπτη λειτουργία των κοινοτικών σχολείων και θα 
δηµιουργούσε σχετικό αίσθηµα ασφάλειας στην παροικία.  

Εντύπωση προκαλεί η αιγυπτιακή στάση. εξακολουθούσαν να ζητούν από 
τους Ελληνες στοιχεία και λεπτοµέρειες για τα σχολεία και ειδικά το Αβερώφειο878, 
σε σηµείο που δηµιουργείται υποψία ότι είχαν επιλέξει αυτό τον τρόπο για να 
δικαιολογούν την καθυστέρηση στην λήψη µιας οριστικής απόφασης που θα 
τακτοποιούσε τα εκκρεµή ζητήµατα. Πολλές φορές οι παρατηρήσεις των 
Επιθεωρητών ήταν αυστηρές, ιδιαίτερα σε ζητήµατα διδασκαλίας του Ισλάµ, 
χαιρετισµού της σηµαίας και εκδηλώσεων σεβασµού υπέρ της χώρας και της 
∆ηµοκρατίας.879 Βέβαια, υπήρχαν και περιπτώσεις όπου οι Αιγύπτιοι ιθύνοντες 
αναγνώριζαν τις κοινοτικές προσπάθειες για συστηµατική και αποτελεσµατική 
διδασκαλία της αραβικής γλώσσας και των µαθηµάτων της Εθνικής Αγωγής και 

                                                
876 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, φάκελος "Απόρρητα", "Σηµείωµα – περί της θέσεως Αιγυπτίου Επόπτου ή 
Υποδιευθυντών των σχολείων", 16/11/1959.  
877 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, φάκελος "Απόρρητα", "Επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ Αν.Θεοδωράκη 
προς τον γενικό Πρόξενο της Ελλάδος Θ.Μπάϊζο", αριθµ.277, 16/11/1959.  
878 ΑΕΚΑ, "Επιστολή του προέδρου της ΕΚΑ Αν.Θεοδωράκη προς τον γενικό διευθυντή της 
Εκπαιδευτικής Ζώνης Αµπτέλ Λατίφ Αχµέτ", 26/11/1959.  
879 ΕΕΛΙΑ-ΑΕΚΑ, φάκελος "Απόρρητα", "Γενικαί οδηγίαι προς τους Επιθεωρητάς Ξένης 
Εκπαιδεύσεως, υπό του ∆ιευθυντού Ξένης Εκπαιδεύσεως Αµπντέλ Ραχίµ Ρασουάν", 
20/10/1959 και 4/1/1960.  
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αναγνώριζαν την σηµασία του Αβερωφείου γυµνασίου για την συνέχιση και εξέλιξη 
της ελληνικής παροικίας στην Αλεξάνδρεια. παρόλα αυτά, πάντα κάποιες 
παρατηρήσεις διατυπώνονταν, κάποια αλλαγή οι Ελληνες καλούνταν να 
πραγµατοποιήσουν.880  

Η προσδοκώµενη εξαίρεση για το Αβερώφειο και τα άλλα κοινοτικά σχολεία 
εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του 1960. Με υπουργικό διάταγµα τα κοινοτικά σχολεία 
παρέµειναν στην κυριότητα της ΕΚΑ, οι διευθυντές και ο εκπαιδευτικοί δεν ήταν 
υποχρεωτικό να είναι πολίτες της Η.Α.∆, το ελληνικό πρόγραµµα παρέµενε στην 
διδασκαλία και δεν ήταν υποχρεωτική η τήρηση της αργίας της Παρασκευής. 
Ικανοποιήθηκαν, δηλαδή, τέσσερα από τα πέντε σηµεία. δεν γινόταν λόγος για τα 
βιβλία, ούτε και για ελεύθερη έλευση καθηγητών από την Ελλάδα. η αργία της 
Παρασκευής αφορούσε σχολεία µε µαθητές µουσουλµάνους, οπότε δεν αφορούσε 
άµεσα τα κοινοτικά σχολεία, ήταν, όµως, σηµαντική για την λειτουργία των σχολείων 
την ώρα της προσευχής και ειδικά της 12ης µεσηµβρινής.881  

Με αυτήν την τελευταία εξέλιξη ικανοποιήθηκε µεγάλο µέρος των κοινοτικών 
αιτηµάτων και συνεχίστηκε η λειτουργία των σχολείων. Η επιτυχία της ελληνικής 
πλευράς είναι σηµαντική, αν αναλογιστούµε ότι επετεύχθη κατά την διάρκεια της 
δύσκολης περιόδου της δεκαετίας του ́ 50, όταν η Αίγυπτος κυριολεκτικά άλλαζε 
µορφή, µε την δηµιουργία της Η.Α.∆. και η παλαιά Αίγυπτος παραχωρούσε την θέση 
της σε µία νέα χώρα, όπου η θέση των ξένων ήταν σαφώς δυσχερέστερη του 
παρελθόντος.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
880 ΑΕΚΑ, "Αβερώφειον γυµνάσιον – Επιθεώρησις Κοινωνικής Αγωγής, υπό του Επιθεωρητού 
Ιµπραήµ Σάµπι Αχµέτ", 30/11/1960.  
881 ΠΚΕ, συνεδρ.1/2/1960.  
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ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 
 
 
 Η δράση του Αλεξανδρινού Ελληνισµού από τις αρχές του 19ου αιώνα και 
έπειτα είναι στενά συνδεδεµένη µε την ιστορία των σχολείων της Ελληνικής 
Κοινότητας Αλεξανδρείας. Είναι αναντίρρητο ότι τα σχολεία συνετέλεσαν τα µέγιστα 
στην συνολική ανάπτυξη και ακµή της ελληνικής παροικίας της Αλεξανδρείας και 
ενός µεγάλου τµήµατος του Αιγυπτιώτη Ελληνισµού, ήδη από τα µέσα του 19ου 
αιώνα. Η Κοινότητα πάντοτε µεριµνούσε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την 
µόρφωση των ελληνοπαίδων και ουδέποτε έπαυσε να πιστεύει και να διακηρύττει ότι 
η διατήρηση των σχολείων αποτελούσε µία από τις κορυφαίες, αν όχι την κορυφαία 
αποστολή της. Η ίδια η ιστορία του γένους µας και ειδικά η ιστορία του Ελληνισµού 
στην Αλεξάνδρεια αποδείκνυαν ότι χωρίς σχολεία και ελληνική παιδεία ήταν 
αδύνατον να διατηρηθεί η εθνική συνείδηση. Η διατήρηση ακραιφνούς ελληνικής 
συνείδησης και της ορθόδοξης πίστης αποτελούσαν εχέγγυα για µια ασφαλή και 
δηµιουργική πορεία των οµογενών στον χρόνο "εν γη αλλοτρία". Αυτή η βασική 
προϋπόθεση πρέπει να θεωρείται ως δεδοµένη για τους ιδρυτές  της ΕΚΑ και για την 
ιστορική πορεία της Κοινότητας.  
 Βασικό, ωσαύτως, είναι να υπογραµµιστεί ότι οι Ελληνες, που βρέθηκαν στην 
Αίγυπτο στα µέσα του 19ου αιώνα, είχαν την συναίσθηση ότι ήταν µετανάστες σε µία 
φιλική µεν, ξένη δε, χώρα. Είναι γεγονός ότι η ελληνική παρουσία στην Αλεξάνδρεια 
είναι αδιάκοπη από την ηµέρα της ιδρύσεώς της, παρόλο που υπάρχουν αρκετές 
σκοτεινές περίοδοι στην ιστορία της, όπως ήταν οι πρώτοι αιώνες µετά την αραβική 
κατάκτηση. Η αυξηµένη αριθµητικά ελληνική παρουσία από το 1830 και έπειτα 
αποτελεί µια νέα σελίδα στην ιστορία και στην παρουσία των Ελλήνων σ΄αυτήν, 
ασχέτως, αν δεν αποτελεί την συνέχεια των λίγων οµογενών που υπήρχαν στην πόλη 
ως τις αρχές του 19ου αιώνα. σηµασία έχει ότι η παρουσία των Ελλήνων συνεχίζεται 
και είναι αδιάκοπη.  

Αυτήν την συναίσθηση τήν είχαν οι Αιγυπτιώτες, γι΄αυτό αφ΄ενός 
αποκαλούσαν την Αίγυπτο "φιλοξενούσα χώρα", αφ΄ετέρου τόνιζαν την σηµασία της 
ελληνικής παρουσίας στους αιώνες. Ετσι, η αποδηµία στην Αλεξάνδρεια αποκτούσε 
ιδιαίτερη σηµασία, λόγω της ιδιοµορφίας της. ήταν πράγµατι αποδηµία, αφού 
µεγάλος αριθµός οµογενών εγκατέλειψε την µητροπολιτική Ελλάδα και αργότερα τις 
αξέχαστες ελληνικές πατρίδες της Ανατολής, δηµιουργώντας σηµαντικό 
µεταναστευτικό ρεύµα, για να εγκατασταθεί στην χώρα του Νείλου. ήταν, όµως, 
µετοικεσία σε µία πόλη της καθ΄ηµάς Ανατολής, γνωστή και αγαπηµένη, µε µεγάλη 
συµβολή στον ελληνικό πολιτισµό και στην ιστορία της εκκλησίας, κοντά στον 
ελλαδικό µητροπολιτικό χώρο ή στις άλλες περιοχές προέλευσης των νέων Ελλήνων 
κατοίκων της.  

Η Αίγυπτος, ακόµη, εκτός από την βαρύνουσα ιστορική σηµασία, είχε και 
άλλα βασικά, για µία µετανάστευση, πλεονεκτήµατα, όπως φιλική προς τους Ελληνες 
διακυβέρνηση, ήπιο κλίµα και µεγάλες δυνατότητες και ευκαιρίες στον οικονοµικό 
τοµέα και ειδικά στην γεωργία, στο εµπόριο και, αργότερα, στην βιοµηχανία. Όλα 
αυτά, µαζί µε τις δυσχέρειες που αντιµετώπιζαν οι Ελληνες στον µητροπολιτικό χώρο 
και την δεδοµένη αγάπη τους για µετανάστευση και νέους ορίζοντες στην πορεία 
τους, συνέτειναν στην δηµιουργία της ελληνικής παροικίας στην Αλεξάνδρεια και την 
υπόλοιπη Αίγυπτο, σ΄αυτό που συνδύαζε την αναζήτηση του πλούτου αλλά και την 
πνευµατική καλλιέργεια, που δικαιολογηµένα, θα µπορούσε να χαρακτηριστεί θαύµα 
της νεώτερης ελληνικής ιστορίας.  
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Το Αβερώφειο γυµνάσιο ιδρύθηκε για να καλύψει πάγιες εκπαιδευτικές 
ανάγκες της ελληνικής παροικίας. Ηδη προ της πρώτης απόπειρας ίδρυσης 
γυµνασιακής τάξης από την Κοινότητα, το 1872, οι οµογενείς εµπιστεύονταν για την 
Μ.Ε. των παιδιών τους τα ξένα σχολεία της πόλης, που, ως επι το πλείστον, 
ελέγχονταν από µοναστικά τάγµατα της ∆ύσης ή προτεσταντικές αποστολές και, ως 
εκ τούτου, είχαν προσυλητιστικούς σκοπούς, µε άµεσο κίνδυνο για τον εθνισµό των 
ελληνοπαίδων και για την ορθόδοξη πίστη τους. Ετσι, η ίδρυση γυµνασίου από την 
Κοινότητα, εκτός από την επίτευξη του βασικότερου κοινοτικού σκοπού, είχε 
ιδιαίτερη σηµασία για αυτή την συνέχιση της ύπαρξης της παροικίας, προσφέροντας 
την απαραίτητη ελληνική Μ.Ε. στους ελληνόπαιδες και αποσπώντας τους από 
σχολεία επικίνδυνα για το µέλλον τους ως Έλληνες της Αλεξανδρείας.  

Τα πολλά προβλήµατα που δηµιουργούσε στην Κοινότητα η ίδρυση του 
γυµνασίου ξεπεράστηκαν χάρη στην γενναιοδωρία και την ευεργετική δράση του 
προέδρου της και Μεγάλου Ευεργέτη του γένους Γεωργίου Αβέρωφ, ο οποίος την 
κρίσιµη στιγµή (1890) προσέφερε οικονοµική βοήθεια για την δηµιουργία πλήρους 
γυµνασίου και µερίµνησε για την, απαραίτητη για την υπόσταση και εγκυρότητά του, 
αναγνώριση του από την ελληνική κυβέρνηση. Αξίζει εδώ να επισηµανθεί ότι για το 
νεοιδρυθέν σχολείο δεν κτίστηκε ιδιαίτερο κτίριο. Από το 1890 ως και το σχολικό 
έτος 1908-1909 στεγάστηκε στο κτίριο της Τοσιτσαίας σχολής, δίπλα στον κοινοτικό 
ναό του Ευαγγελισµού και στα γραφεία της Κοινότητας. µε την πάροδο του χρόνου ο 
αριθµός των µαθητών και συνακόλουθα των επιµέρους τµηµάτων αυξήθηκε 
σηµαντικά, οπότε µόλις αναγέρθηκε η Ζερβουδάκειος σχολή στο Σάτµπυ, στα 
περίχωρα της Αλεξανδρείας, το Αβερώφειο µεταφέρθηκε εκεί, όπου και παραµένει 
από το 1909 ως σήµερα.  

Εκτοτε το Αβερώφειο γυµνάσιο ξεκίνησε την ευεργετική πορεία του, 
λειτουργώντας ως ελληνικό γυµνάσιο του εξωτερικού. Αυτό είχε δύο συνέπειες. αφ΄ 
ενός ακολουθούσε το πρόγραµµα και όλες τις εξελίξεις και τις αλλαγές των 
ελλαδικών γυµνασίων, προκειµένου να διατηρήσει την αναγνώρισή του, αφ΄ετέρου 
χρειαζόταν να προβεί σε κάποιες αλλαγές του προγράµµατός του και του τρόπου 
λειτουργίας του που βοηθούσαν στην προσαρµογή της παρεχόµενης παιδείας στις 
ανάγκες των Ελλήνων της Αλεξανδρείας. Ετσι, το Αβερώφειο, ακολουθώντας τα 
ελλαδικά γυµνάσια, αύξησε τις τάξεις του από τέσσερις σε πέντε και στην συνέχεια 
σε έξι, προέβη στον χωρισµό σε κλασσικό και πρακτικό τµήµα (Τµήµα Θετικών 
Επιστηµών), δίδαξε τα µαθήµατα του επίσηµου προγράµµατος, αναζήτησε και πέτυχε 
την εφαρµογή αναγνωρισµένου συστήµατος απολυτηρίων εξετάσεων, που επέτρεπε 
στους αποφοίτους του την εγγραφή και σε αιγυπτιακά πανεπιστήµια, εφάρµοσε 
ακόµη και τις αργίες του ελληνικού προγράµµατος, αποδεικνυόµενο στην πράξη 
ελληνικό σχολείο του εξωτερικού. Από την άλλη, εισήγαγε στο πρόγραµµα του ξένες 
γλώσσες, απαραίτητες για την σταδιοδροµία των αποφοίτων του στην κοσµοπολίτικη 
Αλεξάνδρεια, ενώ ξεχωριστή περίπτωση ήταν τα αραβικά. αποτελούσαν την 
κυρίαρχη γλώσσα του τόπου και η εισαγωγή τους καθώς και η γενικότερη µέριµνα 
υπέρ αυτών αποτέλεσαν πολιτική αναγκαιότητα για την λειτουργία του σχολείου 
εντός της Αιγύπτου. Οι ξένες γλώσσες, σε συνδυασµό µε τα µαθήµατα αιγυπτιακής 
µόρφωσης, που εισήχθησαν µεταπολεµικά, αποτελούν τις βασικές διαφοροποιήσεις 
του Αβερωφείου από τα ελλαδικά γυµνάσια, συγκροτώντας τον διφυή χαρακτήρα 
του.  

Η ανάγκη για επιµέρους τµήµατα στα πλαίσια του γυµνασίου που θα παρείχαν 
εξειδικευµένες γνώσεις οδήγησε στην δηµιουργία του εµπορικού τµήµατος, ήδη από 
τις αρχές του 20ου αιώνα και του Τµήµατος Θετικών Επιστηµών µεταπολεµικά.  
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 Εκτός από το γυµνάσιο αρρένων λειτούργησε και η Μ.Ε. θηλέων, µε 
καθυστέρηση, ακολουθώντας και πάλι τα ελλαδικά πρότυπα. Στις αρχές της 
δεκαετίας του ́20 δηµιουργήθηκαν η αστική και η εµπορική σχολές θηλέων και το 
ανώτερο παρθεναγωγείο, στα πλαίσια της Μ.Ε. θηλέων, ως προποµποί του πλήρους 
εξαταξίου γυµνασίου θηλέων. Η ανάγκη συγκρότησης ολοκληρωµένης γυµνασιακής 
εκπαίδευσης αποτέλεσε παµπαροικιακό αίτηµα και έδωσε στην Κοινότητα το 
απαραίτητο έναυσµα, στα τέλη της δεκαετίας του ́30, για την δηµιουργία του.  
 Σηµαντική, επίσης, ήταν η προσφορά του διδάσκοντος προσωπικού, στο 
οποίο η Κοινότητα και οι γονείς εµπιστεύθηκαν τα παιδιά τους. Πολλοί από τους 
καθηγητές, ειδικά το πρώτο µισό του 20ου αιώνα κατάγονταν από την Αλεξάνδρεια, 
ορισµένοι, µάλιστα, ήταν απόφοιτοι του Αβερωφείου, στο οποίο επέστρεφαν ως 
διδάσκοντες µετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Η Κοινότητα επιθυµούσε 
πάντοτε την καλύτερη δυνατή δυνεργασία µε τους καθηγητές, που ήταν κοινοτικοί 
της υπάλληλοι και µεριµνούσε για τις συνθήκες εργασίας. Βέβαια τα υπό εξέταση έτη 
(1890-1960) έκρυβαν πολλές δυσκολίες, ιδίως στον οικονοµικό τοµέα. Οι καθηγητές 
δεν πληρώνονταν επαρκώς και πολλές φορές, σε περιόδους γενικής οικονοµικής 
δυσπραγίας, η οικονοµική τους κατάσταση ήταν άσχηµη. Ωστόσο, έµειναν πιστοί στο 
καθήκον τους, µεταδίδοντας στους ελληνόπαιδες όλες εκείνες τις απαραίτητες 
γνώσεις της γυµνασιακής εκπαίδευσης, διευρύνοντας τους πνευµατικούς τους 
ορίζοντες και προετοιµάζοντάς τους για ανώτερες και ανώτατες σπουδές στην 
Ελλάδα ή στην Αίγυπτο ή για αναζήτηση εργασίας ευθύς µετά την αποφοίτηση. Η 
Κοινότητα ενδιαφερόταν για την επιµόρφωση και µετεκπαίδευση των καθηγητών, 
δίνοντας και υποτροφίες στους ενδιαφερόµενους για ανώτερες ή µεταπτυχιακές 
σπουδές στο γνωστικό τους αντικείµενο ή στα παιδαγωγικά. Μεριµνούσε, ωσαύτως, 
για την αποζηµείωση ή συνταξιοδότη των καθηγητών, µετά την αποχώρησή τους από 
την ενεργό υπηρεσία.  
 Ένας από τους δυσκολότερους τοµείς της κοινοτικής µέριµνας υπέρ του 
Αβερωφείου ήταν ο οικονοµικός. Ο στόχος της ΕΚΑ ήταν ξεκάθαρος: επιιθυµούσε 
να µπορεί να ανταπεξέλθει στα έξοδα λειτουργίας του σχολείου, στα οποία 
συµπεριλαµβάνονταν οι µισθοί του προσωπικού, τα λειτουργικά έξοδα του σχολείου 
και η συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων. Η Κοινότητα δεν αποσκοπούσε στο 
κέρδος από την λειτουργία του Αβερωφείου, το οποίο από της ιδρύσεώς του είχε 
τεθεί στην υπηρεσία των νεαρών Αλεξανδρινών. Η είσπραξη των διδάκτρων ήταν ένα 
µέτρο που έπρεπε να ληφθεί αναγκαστικά, αφού ο κοινοτικός προϋπολογισµός δεν 
µπορούσε να ανταπεξέλθει στα έξοδα του σχολείου. Το πόσο που καλούνταν οι 
γονείς να καταβάλλουν ήταν µικρό, σε σύγκριση µε τα δίδακτρα των ιδιωτικών 
σχολείων της πόλης και δεν αντιστοιχούσε στα πραγµατικά έξοδα που αναλογούσαν 
σε κάθε µαθητή. Εκτός αυτού η Κοινότητα θέσπισε εκπτώσεις και απαλλαγές σε 
ευρεία κλίµακα, βοηθώντας κατ΄αυτό τον τρόπο τους ασθενέστερους οικονοµικά 
οµογενείς, δηλαδή την πλειοψηφία, να εγγράψουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Η 
πλειοψηφία, µάλιστα, των µαθητών φοιτούσε ή τελείως δωρεάν ή µε έκπτωση και οι 
πληρώνοντες ακέραια δίδακτρα αποτελούσαν µία µικρή  µειοψηφία. Κανείς δεν 
µπορεί να υποστηρίξει ότι οικονοµικοί λόγοι εµπόδισαν κάποιους Ελληνες από το να 
φοιτήσουν στο Αβερώφειο.   
 Αρωγοί στον οικονοµικό τοµέα ήρθαν οι ευεργέτες του Αβερωφείου. 
Επρόκειτο για πλούσιους οµογενείς, στην πλειοψηφία τους, που πέτυχαν τους 
επαγγελµατικούς και οικονοµικούς τους στόχους στην Αλεξάνδρεια και στην 
υπόλοιπη Αίγυπτο και ενίσχυσαν οικονοµικά το σχολείο. Η κίνησή τους αυτή 
οφειλόταν είτε στην επιθυµία τους να µιµηθούν τον Αβέρωφ και τους άλλους 
ευεργέτες των σχολείων, ενισχύοντας ένα από τα σηµαντικότερα κοινοτικά ιδρύµατα, 
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είτε στην αναγνώριση εκ µέρους τους της σηµαντικής προσφοράς του σχολείου στην 
αλεξανδρινή οµογένεια, είτε για λόγους ευγνωµοσύνης, επειδή και οι ίδιοι υπήρξαν 
µαθητές του. Η προσφορά τους αποδείχθηκε σηµαντική και µεγάλο µέρος της 
σηµαντικής κοινωνικής πρόνοιας που επέδειξε η Κοινότητα δια του Αβερωφείου 
στηρίχθηκε στην αρωγή τους.  
 Το Αβερώφειο, ως κοινοτικό σχολείο, διοικήθηκε από την Εφορεία των 
Σχολείων, που αποτελούνταν από Κοινοτικούς Επιτρόπους, από σηµαίνοντα, δηλαδή, 
πρόσωπα της παροικίας και της πόλης και την διεύθυνση του σχολείου. Η Κοινότητα 
επέδειξε πάντοτε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επιλογή του κατάλληλου προσώπου 
ως γυµνασιάρχου του Αβερωφείου, προσδοκώντας καλή συνεργασία µαζί του, 
δηµιουργία θετικού κλίµατος στις σχέσεις του µε το διδακτικό προσωπικό και 
ικανότητα στην διαχείριση των υποθέσεων του σχολείου. Οι γυµνασιάρχες µαζί µε 
την γενική διεύθυνση των σχολείων εφάρµοζαν και τις αποφάσεις της Εφορείας των 
Σχολείων ή απευθύνονταν σ΄αυτήν και συναποφάσιζαν για τα σηµαντικότερα 
ζητήµατα που αφορούσαν την λειτουργία του σχολείου. Η Εφορεία, µε την σειρά της, 
απευθυνόταν για θέµατα µεγάλης σηµασίας στην ελληνική κυβέρνηση (Υπουργείο 
Παιδείας και Υπουργείο Εξωτερικών), µέσω του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας 
στην Αλεξάνδρεια. Η λειτουργία αυτού του συστήµατος διοίκησης αποδείχθηκε στην 
πράξη αποτελεσµατική και εξασφάλισε στο Αβερώφειο την απαραίτητη, για την 
εύρυθµη λειτουργία του, σταθερότητα. Το εν λόγω σχήµα αντιµετώπισε ακόµη και 
εκπαιδευτικά θέµατα που σχετίζονταν µε την κοινωνική δράση των εκπαιδευτικών 
και µε πολιτικά ζητήµατα, αφού η υπό εξέταση περίοδος χαρακτηρίζεται ως µία από 
τις σηµαντικότερες για την ιστορία της νεώτερης Ελλάδας και βρίθει γεγονότων 
πολιτικής σηµασίας, θετικών και αρνητικών.  
 Σηµαντικός παράγοντας στην ιστορία του σχολείου ήταν και το Πατριαρχείο 
Αλεξανδρείας. Παρόλο που το Αβερώφειο ήταν κοινοτικό σχολείο και το 
Πατριαρχείο  είχε απωλέσει τον έλεγχο της ελληνικής εκπαίδευσης µετά την ίδρυση 
της Κοινότητας, ωστόσο το πατρικό ενδιαφέρον των Προκαθηµένων της 
Αλεξανδρινής Εκκλησίας για την πορεία του Αβερωφείου ήταν δεδοµένο και 
εκδηλωνόταν ποικιλότροπα. µε την µέριµνα για την σωστή διδασκαλία του 
µαθήµατος των Θρησκευτικών, για τον τακτικό και ανελλιπή εκκλησιασµό των 
µαθητών, για την παροχή ολοκληρωµένης ελληνικής εκπαίδευσης στους 
ελληνόπαιδες, για να µπορέσουν να αναδειχθούν στην συνέχεια υπεύθυνοι Ελληνες 
πολίτες της Αλεξάνδρειας. Τα προβλήµατα, δυστυχώς, στις σχέσεις Κοινότητας-
Πατριαρχείου δεν έλλειψαν, ειδικά από το 1940 και έπειτα, µε το Αβερώφειο να 
βρίσκεται άλλοτε προσχηµατικά και άλλοτε ουσιαστικά στο επίκεντρο της διαµάχης. 
Μεγάλη ευθύνη για αυτές τις διενέξεις έφεραν οι υπεύθυνοι και από τις δύο πλευρές, 
που δεν µπόρεσαν να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων. Η Κοινότητα, επί 
Πατριάρχου Χριστοφόρου, αντιµετώπισε το Πατριαρχείο µε αδικαιολόγητη έχθρα, 
ενώ ο Πατριάρχης επέλεξε λανθασµένο τρόπο για να παρουσιάσει τις απόψεις του επί 
των αναφυέντων προβληµάτων, προκαλώντας παρεξηγήσεις. Από την διένεξη αυτή 
των δύο κορυφαίων θεσµών της πόλης ο αλεξανδρινός Ελληνισµός βγήκε 
τραυµατισµένος, σε µια χρονική στιγµή που, λόγω της πολιτικής ρευστότητας και των 
ραγδαίων εξελίξεων, χρειαζόταν την στήριξη αµφοτέρων των πλευρών.  
 Το Αβερώφειο, κατά την υπό εξέταση περίοδο, χρειάστηκε την υποστήριξη 
και την βοήθεια της επίσηµης Ελλάδας για διάφορα ζητήµατα. Αυτά είχαν σχέση είτε 
µε αλλαγές και διαφοροποιήσεις στο αναλυτικό πρόγραµµα, απαραίτητες για να 
ανταπεξέλθει στις ιδιαίτερες ανάγκες της παροικίας, είτε µε διάφορα αιτήµατα του 
εκπαιδευτικού προσωπικού, κυρίως οικονοµικής φύσεως ή διαβαθµίσεως, είτε µε 
παρέµβαση των αρµόδιων ελληνικών Υπουργείων προς την αιγυπτιακή κυβέρνηση 
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για την απαλλαγή του Αβερωφείου από νόµους επικίνδυνους για την ίδια του την 
ύπαρξη. Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα, αρκετές φορές, φάνηκε να λησµονεί ότι το 
σχολείο λειτουργούσε στην αλλοδαπή, σε µία χώρα µε ιδιοµορφίες, γεγονός που 
έπρεπε να είναι αρκετό για να δικαιολογούνται διαφοροποιήσεις στην όλη λειτουργία 
του σχολείου, σε σχέση µε τα ελλαδικά γυµνάσια και τα ελληνικά γυµνάσια του 
εξωτερικού. Το σχήµα "η Αλεξάνδρεια αποφασίζει, η Ελλάδα αναγνωρίζει και 
συµπαρίσταται" δυστυχώς δεν ίσχυσε τις περισσότερες φορές, αν και ήταν εφικτό να 
εφαρµοστεί. Αντ΄αυτού οι Αλεξανδρινοί αντιµετώπισαν πολλές φορές την έλλειψη 
κατανόησης του ελληνικού κράτους και χρειάστηκε να καταβληθούν ιδιαίτερες 
προσπάθειες για να πειστεί η ελληνική πλευρά για το δίκαιο των κοινοτικών 
αιτηµάτων και να συνεργαστεί.  
 Η αιγυπτιακή πλευρά δεν φάνηκε αρχικά να ενδιαφέρεται για το Αβερώφειο 
γυµνάσιο, όπως και για τα υπόλοιπα κοινοτικά σχολεία. Το ενδιαφέρον των τοπικών 
αρχών εµφανίζεται κατά τον 20ο αιώνα, όταν έγινε πράξη το όνειρο της 
ανεξαρτησίας -έστω και τυπικής- και αυξήθηκε σταδιακά, καθώς η Αίγυπτος κέρδιζε 
και εδραίωνε την κυριαρχία της. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα σχολεία των 
ξένων, όπως και όλη η παρουσία τους στην χώρα αντιµετωπίστηκε µε εντελώς 
διαφορετικά κριτήρια, προϊόντος του 20ου αιώνα, απ΄ότι στο παρελθόν, καθώς η 
Αίγυπτος αποκτούσε την ανεξαρτησία της και άρχισε να διαφοροποιεί την στάση της 
έναντι των ξένων.  

Τα προβλήµατα για το Αβερώφειο άρχισαν από την δεκαετία του ́30, όταν 
κατέστη σαφές ότι η εκµάθηση της αραβικής γλώσσας ήταν πια απαραίτητη στους 
οµογενείς και αποτελούσε αίτηµα και της Αιγύπτου, που σταδιακά αύξανε τις 
απαιτήσεις της. Μεταπολεµικά η Αίγυπτος απαίτησε δραστικές αλλαγές στο 
πρόγραµµα και στις απολυτήριες εξετάσεις του γυµνασίου, ενώ µε τις ραγδαίες 
εξελίξεις από το 1952 και έπειτα η κατάσταση δυσκόλεψε ακόµη περισσότερο. Το 
καθεστώς του Νάσσερ, µε µία σειρά µέτρων, περιόριζε την δραστηριότητα των ξένων 
στην χώρα. Ορισµένοι από τους νέους νόµους του νέου καθεστώτος αφορούσαν την 
εκπαίδευση των ξένων, τήν οποία επιθυµούσαν να αιγυπτιοποιήσουν για να τήν 
ελέγξουν και να τήν καταστήσουν ακίνδυνη για τον εθνισµό των αραβοπαίδων. Το 
Αβερώφειο, ως εκ τούτου, κινδύνεψε άδικα, διότι ως κοινοτικό σχολείο, απευθυνόταν 
αποκλειστικά σε Ελληνες το γένος, Χριστιανούς Ορθόδοξους το θρήσκευµα µαθητές 
και µαθήτριες, ενώ οι Αραβες δεν γίνονταν δεκτοί. Το σχολείο υπήρξε για να 
παράσχει στους ελληνόπαιδες την απαραίτητη Μ.Ε. και όχι για µορφώσει και να 
επηρεάσει Αραβες µαθητές, όπως έκαναν τα υπόλοιπα ξένα σχολεία της πόλης. Η 
απαλλαγή του το 1960 από την εφαρµογή νόµων που ουσιαστικά απειλούσαν την 
ύπαρξή του ήταν πράξη δικαιολογηµένη και επιβεβληµένη.  

Μέσα σ΄αυτό το κλίµα το Αβερώφειο λειτούργησε -και λειτουργεί- 
ευεργετικά για τους Ελληνες της Αλεξάνδρειας. Οι µαθητές και οι µαθήτριες, για έξι 
σχολικά έτη, ζούσαν σ΄ένα ικανοποιητικό σχολικό περιβάλλον, µαθαίνοντας τις αρχές 
και τις αξίες της δηµοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης και της ευγενούς 
άµιλλας. Οι απόφοιτοί του, εγγράφονταν σε ελληνικά και αιγυπτιακά πανεπιστήµια 
και σταδιοδρόµησαν στην Ελλάδα, στην Αίγυπτο και σε άλλες χώρες, όπου βρέθηκαν 
µετά την διαρροή του ελληνισµού της Αιγύπτου. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία 
αναγνωρίζουν την προσφορά του σχολείου τους στην υπόλοιπη ζωή τους. Η 
κατανόηση, εξάλλου, της σηµασίας του σχολείου και η αναζήτηση της ουσίας της 
εκπαίδευσης τις περισσότερες φορές έρχεται στον άνθρωπο σε µεγαλύτερη ηλικία, 
όταν η πείρα της ζωής και η ωριµότητα του πνεύµατος επιτρέπουν να ξεπεράσει 
κανείς τον τύπο και να εισχωρήσει στην ουσία, η οποία προϋποθέτει βαθύτερη γνώση 
και αίσθηση των πραγµάτων.  
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Συµπερασµατικά θα σηµειώναµε ότι το Αβερώφειο γυµνάσιο αποτέλεσε το 
σηµαντικότερο κοινοτικό σχολείο της Αλεξάνδρειας και ένα από τα σηµαντικότερα 
του Αιγυπτιώτη Ελληνισµού και του απόδηµου Ελληνισµού γενικότερα. Μόρφωσε 
γενιές Ελλήνων Αλεξανδρινών, σε εποχές δύσκολες, που, όµως, δεν εµπόδισαν τους 
Ελληνες να ακµάσουν και να µεγαλουργήσουν. Στα αρνητικά του σχολείου 
συγκαταλέγονται η προσήλωσή του στα κελεύσµατα του ελληνικού Υπουργείου 
Παιδείας, που το εµπόδιζαν να δράσει ελεύθερα. Η κατάσταση αυτή δικαιολογείται 
από την αναντίρρητη ανάγκη του σχολείου να διατηρήσει την αναγνώρισή του από 
την Ελλάδα και να µην έρθει σε σύγκρουση µε το µητροπολιτικό κέντρο. 
Ενδεχοµένως, να οφείλεται και σε κάποια ατολµία των κοινοτικών. Η εµπλοκή, 
ωσαύτως, των πολιτικών και πολιτειακών περιπετειών της σύγχρονης Ελλάδας στο 
σχολείο έφερε αναστάτωση και προκάλεσε ανησυχία, ενώ και οι ιδεολογικές 
συγκρούσεις δεν ωφέλησαν την πορεία του. Τίποτα, όµως, από τα παραπάνω δεν 
είναι αρκετό για να αµαυρωθεί η εικόνα του Αβερωφείου. διότι πολλές από τις 
δύσκολες περιπτώσεις που αντιµετώπισε δεν οφείλονταν σε επιλογές του 
εκπαιδευτικού ιδρύµατος, αλλά επιβλήθηκαν έξωθεν και αποτελούσαν τυπικές 
εκδηλώσεις της ελληνικής νοοτροπίας που εµφανίζεται όπου υπάρχουν Ελληνες. Το 
σχολείο µετείχε της αγωνίας, των δύσκολων και των ευχάριστων στιγµών της 
παροικίας και ακολούθησε, εν πολλοίς, την τύχη της. Το γεγονός ότι συνεχίζει την 
λειτουργία του, έστω και µε µικρό αριθµό µαθητών, είναι ενθαρρυντικό και δηλωτικό 
της αντίστασης που προβάλει ο σηµερινός αλεξανδρινός Ελληνισµός, έχοντας ως ένα 
από τα στηρίγµατά του το Αβερώφειο γυµνάσιο, το περίφηµο ελληνικό κοινοτικό 
σχολείο των νεώτερων χρόνων της Μεγάλης Πόλεως Αλεξανδρείας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  882 
 

 

Πίνακας Σφάλµα! Άγνωστη παράµετρος αλλαγής.: ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
 

 
ΑΒΕΡΩΦΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΡΕΝΩΝ 

ΕΤΟΣ ΠΛΗΡΗ 
ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ ∆ΩΡΕΑΝ ΣΥΝΟΛΟ 

1911-12 Αγνωστο Αγνωστο 52 130 

1912-13 Αγνωστο Αγνωστο 53 147 

1913-14 Αγνωστο Αγνωστο 69 207 

1914-15 Αγνωστο Αγνωστο 97 242 

1915-16 126 51 118 295 

1916-17883 - - 2000 3037 

1917-18 170 56 183 409 

1918-19 165 68 169 402 

1919-20 160 92 178 430 

1920-21 171 107 209 487 

1921-22 131 142 187 460 

1922-23 145 130 237 512 

1923-24 141 116 286 543 

1924-25 129 140 253 522 

1925-26 119 119 162 400 

1926-27 111 153 165 429 

1927-28 112 Αγνωστο 377 
έκπτωση 
ή δωρεάν

489  

1928-29 103 Αγνωστο 403 
έκπτωση 
ή δωρεάν

506 

1929-30 90 Αγνωστο 379 
έκπτωση 
ή δωρεάν

469 

                                                
882 Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τις επίοσηµες Λογοδοσίες της ΕΚΑ. Τα υπάρχοντα κενά, 
κυρίως για τον 19ο αιώνα, οφείλονται στην έλλειψη αναλυτικών στοιχείων εκ µέρους της 
Κοινότητας.  
883 Για τα σχολικό έτος 1916-1917 δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για το Αβερώφειο 
Γυµνάσιο, παρά µόνο για το σύνολο των σχολείων και των δύο βαθµίδων.   
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1930-31 99 Αγνωστο 537 
έκπτωση 
ή δωρεάν

636 

1931-32 80 285 140 505 

ΕΤΟΣ ΠΛΗΡΗ 
ΠΛΗΡΩΜΗ

ΕΚΠΤΩΣ
Η 

∆ΩΡΕΑ
Ν 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

1932-33 105 209 99 413 

1933-34 57 247 102 406 

1934-35 60 221 79 360 

1935-36 43 203 83 329 

1936-37 58 192 97 347 

1937-38 64 230 100 394 

1938-39 - - - - 

1939-40 - - - - 

1940-41 - - - - 

1941-42 36 255 99 390 

1942-43 44 249 91 384 

1943-44 40 257 109 406 

1944-45 42 251 118 411 

1945-46 39 261 139 439 

1946-47 35 236 111 382 

1947-48 26 219 109 354 

1948-49 21 207 118 346 

1949-50 31 205 126 362 

1950-51 21 203 129 353 

1951-52 18 188 111 317 

1952-53 18 197 105 320 

1953-54 12 139 90 241 

1954-55 10 139 83 232 

1955-56 11 205 84 300 

1956-57 24 239 65 328 

1957-58 47 268 109 424 

1958-59 56 262 80 398 

1959-60 62 330 83 475 
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ΤΜΗΜΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΕΤΟΣ ΠΛΗΡΗ 
ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ ∆ΩΡΕΑΝ ΣΥΝΟΛΟ 

1946-47 
 

2 8 3 13 

1947-48 2 14 8 24 

1948-49 2 29 12 43 

1949-50 6 35 14 55 

1950-51 6 45 16 67 

1951-52 8 48 20 76 

1952-53 10 44 21 75 

1953-54 14 67 31 112 

1954-55 13 75 28 116 

1955-56 14 67 22 103 

1956-57 10 63 27 100 

1957-58 8 81 24 113 

1958-59 15 102 22 139 

1959-60 27 120 24 171 

 
 
 

 
ΑΒΕΡΩΦΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΛΕΩΝ 

ΕΤΟΣ ΠΛΗΡΗ 
ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ ∆ΩΡΕΑΝ ΣΥΝΟΛΟ 

1931-
884

7 85 50 142 

1932-33 18 105 81 229 

1933-34 12 127 65 204 

1934-35 15 126 89 230 

1935-36 14 142 94 250 

1936-37 11 157 108 276 

1937-38 9 164 101 274 

1938-39 - - - - 

1939-40 - - - - 

                                                
884Από το έτος 1931-32 έως και το έτος 1935-36 το σχολείο λειτούργησε ως ηµιγυµνάσιο 
θηλέων. Από το έτος 1936-37 λειτούργησε ως αναγνωρισµένο εξατάξιο γυµνάσιο θηλέων.  
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1940-41 - - - - 

1941-42 18 214 27 259 

1942-43 20 207 44 271 

ΕΤΟΣ ΠΛΗΡΗ 
ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ ∆ΩΡΕΑΝ ΣΥΝΟΛΟ 

1943-44 23 237 50 310 

1944-45 15 232 48 295 

1945-46 26 224 49 299 

1946-47 25 215 53 293 

1947-48 27 202 48 277 

1948-49 28 212 42 282 

1949-50 37 196 50 283 

1950-51 23 202 60 285 

1951-52 24 194 41 259 

1952-53 18 193 46 257 

1953-54 15 174 40 229 

1954-55 12 178 48 238 

1955-56 18 232 45 295 

1956-57 19 240 42 301 

1957-58 26 244 38 308 

1958-59 35 287 39 361 

1959-60 37 266 41 344 
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Πίνακας Σφάλµα! Άγνωστη παράµετρος αλλαγής.: ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ-
ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ  

 
    

ΑΒΕΡΩΦΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΡΕΝΩΝ 
 

ΕΤΟΣ 
 

ΤΑΞΕΙΣ 
 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

1889-90 4 4 61 

1890-91 4 4 72 

1900-01 4 4 87 

1901-02 4 4 86 

1902-03 4 4 85 

1903-04 4 4 92 

1904-05 4 4 108 

1905-06 4 4 107 

1906-07 4 4 106 

1907-08 4 4 86 

1908-09 4 4 95 

1909-10 4 5 100 

1910-11 4 5 104 

1911-12 4 5 130 

1912-13 5 5 147 

1913-14 5 7 207 

1914-15 5 7 242 

1915-16 5 8 295 

1916-17 5 8 345 

1917-18 5 9 409 

1918-19 5 10 402 

1919-20 5 10 430 

1920-21 5 12 487 

1921-22 5 10 460 

1922-23 5 11 512 

1923-24 5 11 543 

1924-25 5 11 522 

1925-26 5 8 400 

1926-27 5 8 429 
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1927-28 5 9 489 

1928-29 5 10 506 

1929-30 5 11 469 

 
ΕΤΟΣ 

 
ΤΑΞΕΙΣ 

 
ΤΜΗΜΑΤΑ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

1930-31 6 14 636 

1931-32 6 10 505 

1932-33 6 9 413 

1933-34 6 10 406 

1934-35 6 9 360 

1935-36 6 9 329 

1936-37 6 10 347 

1937-38 6 10 394 

1938-39 6 11 439 

1939-40 - - - 

1940-41 - - - 

1941-42 6 11 390 

1942-43 6 12 384 

1943-44 6 12 406 

1944-45 6 13 411 

1945-46 6 13 439 

1946-47 6 13 382 

1947-48 6 13 354 

1948-49 6 12 346 

1949-50 6 11 362 

1950-51 6 10 353 

1951-52 6 10 317 

1952-53 6 10 320 

1953-54 6 8 241 

1954-55 6 7 232 

1955-56 6 9 300 

1956-57 6 9 328 

1957-58 6 11 424 

1958-59 6 10 398 

1959-60 6 11 475 
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΡΕΝΩΝ 
ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

 
ΕΤΟΣ 

 
ΤΑΞΕΙΣ 

 
ΤΜΗΜΑΤΑ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

1902-03 2 2 6 

1903-04 2 2 910 

1904-05 2 2 13 

1905-06 2 2 17 

1906-07 2 2 22 

1907-08 3 3 51 

1908-09 3 3 57 

1909-10 3 3 45 

1910-11 3 3 43 

1911-12 3 3 36 

1912-13 5 6 147 

1913-14 3 3 44 

1914-15 3 3 38 

1915-16 5 5 119 

 
 

 
ΤΜΗΜΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 
ΕΤΟΣ 

 
ΤΑΞΕΙΣ 

 
ΤΜΗΜΑΤΑ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

1946-47 
 

1 1 13 

1947-48 2 2 24 

1948-49 3 3 43 

1949-50 3 3 55 

1950-51 3 3 67 

1951-52 3 3 76 

1952-53 3 3 75 

1953-54 4 5 112 

1954-55 4 4 116 

1955-56 4 4 103 

1956-57 4 4 100 
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1957-58 4 4 113 

1958-59 4 5 139 

1959-60 4 6 171 

 
 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΛΕΩΝ 
 

ΕΤΟΣ 
 

ΤΑΞΕΙΣ 
 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 

1931-32 3 3 142 

1932-33 2 3 175 

1933-34 3 5 204 

1934-35 3 5 230 

1935-36 4 6 250 

1936-37 6 6 276 

1937-38 6 7 274 

1938-39 6 8 301 

1939-40 - - - 

1940-41 - - - 

1941-42 6 7 259 

1942-43 6 7 271 

1943-44 6 8 310 

1944-45 6 8 295 

1945-46 6 9 299 

1946-47 6 10 293 

1947-48 6 11 277 

1948-49 6 9 282 

1949-50 6 10 283 

1950-51 6 8 285 

1951-52 6 8 259 

1952-53 6 6 257 

1953-54 6 6 229 

1954-55 6 7 238 

1955-56 6 8 295 

1956-57 6 9 301 

1957-58 6 9 308 

1958-59 6 10 361 

1959-60 6 9 344 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 
 
 
ΟΙ ΦΩΤΟΦΡΑΦΙΕΣ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΕΣ, ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ∆ΕΝ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
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