TITLOS

Ενα σχολείο στην Αρούσα της Τανζανίας, ιδρυμένο από έλληνες
ομογενείς, έρχεται πρώτο σε επιτυχία στην Αφρική στα εξεταστικά
προγράμματα του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ. Η ιστορία του είναι
αλληλένδετη με την οδύσσεια της ελληνικής κοινότητας στην περιοχή.
Από τον Γιώργο Ξεπαπαδάκο, φωτογραφίες: Μάρω Κουρή
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τις βόρειες επαρχίες της
Τανζανίας ζούσαν κάποτε
περισσότεροι από 2.000
ομογενείς. Οι πιο πολλοί
ήταν πρόσφυγες από τη
Μικρά Ασία, Κρητικοί και
άλλοι νησιώτες. Ο πρώτος Ελληνας εγκαταστάθηκε εδώ το 1892. Ονομαζόταν Κώστας
Μεϊμαρίδης, ήταν από την Τένεδο και ακολουθούσε με τις πραμάτειες του το γερμανικό εκστρατευτικό σώμα. Ηταν ο πρώτος
άνθρωπος που φύτεψε καφέ στη Βόρεια
Τανζανία. Ενας άλλος συμπατριώτης μας, ο
Ευάγγελος Μαντζούνης, είχε στην Τάνγκα
το ξενοδοχείο «Planters». Οποτε έφτανε Ελληνας στο κατώφλι του τον καλωσόριζε με
τούτα τα λόγια: «Κάτσε, πατριώτη, να φας,
να πιεις και να ξεκουραστείς όσο θέλεις. Και
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όταν με το καλό βρεις δουλειά, έρχεσαι και
μου τα πλερώνεις». Και η καλή είδηση δεν
άργησε. Στο χάραμα του 20ού αιώνα. οι Γερμανοί παραχωρούσαν δωρεάν γη σε όσους
Ευρωπαίους σκόπευαν να μείνουν εδώ μόνιμα. Το κάλεσμα στο Κιλιμάντζαρο δεν είχε
προηγούμενο και όσοι τολμηροί το έμαθαν
πήγαν.
10 Αυγούστου 1901. Κάτω από ένα τεράστιο (δέντρο) μπαομπάο γεννιέται στο Μόσι ο
πρώτος λευκός, ο πρώτος Ευρωπαίος στο Κιλιμάντζαρο. Ηταν ο Νικολάκης Μεϊμαρίδης,
γιος του Σπύρου και ανιψιός του Κώστα. Σύμφωνα με τους νόμους του αποικιακού καθεστώτος, έλαβε ως γενέθλιο δώρο 40 εκτάρια
γης (400 στρέμματα). Λίγους μήνες μετά ο
Κώστας απέκτησε θυγατέρα και η περιουσία
των Μεϊμαρίδηδων αυξήθηκε κατά 400 »
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στρέμματα! Οσο εύκολα Γερμανοί, Γάλλοι,
Ιταλοί, Ρωμιοί και Αγγλοι απέκτησαν γη σε
τούτη τη χώρα – 12 μοίρες νότια του Ισημερινού – τόσο εύκολα έχασαν τις περιουσίες
τους, όταν το 1965 ο Τζούλιους Νιερέρε εθνικοποίησε τη γη και ό,τι λειτουργούσε πάνω
της. Πάνω από τα 2/3 της άλλοτε ανθηρής
ομογένειας εγκατέλειψαν την Τανζανία και
επαναπατρίστηκαν.
Σήμερα η ελληνική μειονότητα στην Αρούσα και στο Μόσι, τις δύο μεγαλύτερες πόλεις
στο Κιλιμάντζαρο, αριθμεί 200 ψυχές και
στους μισούς από αυτούς μόνο τα επώνυμα
έχουν μείνει για να θυμίζουν κάποια μακρινή
καταγωγή από το Αιγαίο. Ανάλογη ήταν και
η μοίρα του σχολείου που ιδρύθηκε για να
μορφώσει τη δεύτερη γενιά ελλήνων μεταναστών στην περιοχή. Το εκπαιδευτήριο του
Αγίου Κωνσταντίνου ήκμασε, παρήκμασε,
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αφελληνίστηκε. Μια μακρά περίοδος κακοδιοίκησης το οδήγησε στη χρεοκοπία, ώσπου
το κεντρικό συμβούλιο των εναπομείναντων
ομογενών στην περιοχή, η Πανταγκανική
Ενωση Ελλήνων, ανέλαβε την εξυγίανση και
την επιστροφή – υπό νέους δημογραφικούς
όρους – στις παλιές του δόξες.
Συγκεκριμένα, το Σεντ Κονσταντάιν φαλίρισε το 2000. Ο άνθρωπος που ως τότε το
διοικούσε, ο Χρήστος Σταυρόπουλος, άφησε πίσω του έλλειμμα 1,5 εκατ. δολαρίων.
Ηδη από το 1973 το σχολείο, εξαιτίας της
συρρίκνωσης του ποσοστού ελληνόφωνων
μαθητών, μετασχηματίστηκε από μειονοτικό σε διεθνές αγγλόφωνο. Από τότε άρχισε
να παίρνει την κάτω βόλτα, εμφανίζοντας
παθητικό στους ισολογισμούς του και παρέχοντας έναν ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό
υποτροφιών σε παιδιά υπουργών και άλλων

κρατικών αξιωματούχων.
Οπως υποστηρίζει ο σημερινός πρόεδρος
της Πανταγκανικής Ενωσης Μιχάλης Καζαμίας: «Η απαιτούμενη συναίνεση στους
κόλπους της κοινότητας άργησε να επιτευχθεί. Μόλις το 2000 καταθέσαμε μήνυση εναντίων του Χρήστου Σταυρόπουλου
για κατάχρηση κοινοτικών πόρων. Ο ίδιος
έφυγε, αλλά μαζί του εξαφανίστηκαν και τα
βιβλία εσόδων-εξόδων για τουλάχιστον δύο
διαχειριστικά έτη. Για την κάλυψη των χρεών
του ιδρύματος εκποιήθηκαν περιουσία της
κοινότητας, ένα πρατήριο καυσίμων στο
Μόσι και ένα ακίνητο σε εμπορική θέση στο
Νταρ-ες-Σαλάμ».
Οποιος γνωρίζει τις δύσκολες συνθήκες
ίδρυσης του Σεντ Κονσταντάιν δικαίως θλίβεται για το έσχατο σημείο στο οποίο βρέθηκε, 40 χρόνια μετά την ίδρυσή του. »
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ι το όνομά του. Το Σεντ Κονσταντάιν Ιντερνάσιοναλ καταλαμβάνει
μια κατάφυτη έκταση 140 στρεμμάτων, 5 χλμ. δυτικά της Αρούσα.
Σήμεραπλατείες, βιβλιοθήκ
Τίτλος
Πλάγιος
.
Λεζάντα
ΛΕΖΑΝΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ:
Το Saint Constantine International School είναι
ένα από τα καλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα
της Τανζανίας. Συνδέεται με το University of
Cambridge μέσω online εξετάσεων. Την ίδια
σχέση θα ήθελε να αποκτήσει και με αγγλόφωνα
τμήματα ελληνικών πανεπιστημίων.
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ι το όνομά του. Το Σεντ Κονσταντάιν Ιντερνάσιοναλ καταλαμβάνει μια κατάφυτη έκταση
140 στρεμμάτων, 5 χλμ. δυτικά της Αρούσα.
Σήμερα, εκτός από αίθουσες διδασκαλίας,
διαθέτει κλειστούς και ανοιχτούς χώρους
αθλοπαιδιών, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, πισίνα, προαύλια, πλατείες, βιβλιοθήκ

Οπως γράφει με τη γλαφυρή γλώσσα της
εποχής ο Ιωάννης Τσόντος στο «Οι Ελληνες
εν τη ξένη» (Τανγκανίκα 1953, σελ. 261): «Ο
μεν χώρος εξευρέθη, επί της προς Ναϊρόμπι
δημοσίας οδού, δεν υπήρχον όμως τα διά
την αγοράν του οικοπέδου απαιτούμενα χρήματα. Διενεργήθη τότε έρανος μεταξύ των
Ελλήνων της Τανγκανίκας (σ.σ.: έτσι ονομαζόταν τότε η Τανζανία) ο οποίος απέδωσε
ποσόν 24.000 λιρών […] Ο θεμέλιος λίθος
ετέθη εν επισήμω τελετή την 25ην Μαρτίου
του 1949 […] Το έργον κατεκυρώθη εις την
εταιρείαν Τέκτων του αρίστου εργολάβου
Γεωργίου Κόμπου. Και εγένετο το ωραίον
διδακτήριον […]. Παραλλήλως ήρχισαν αι
υπό διαφόρων ομογενών δωρεαί. Διά τας
ανάγκας της επιπλώσεως ο νυν πρόξενος
κ. Αρναούτογλου προσέφερε 2.000 λίρας,
ο Εμμ. Μανθεάκης μιαν μηχανήν κινηματογράφου και έτεροι άλλα είδη και χρήματα».
Μέγας χορηγός του έργου, προσθέτουμε,
ήταν και ο Χριστόδουλος Γαλανός, ο οποίος
υπήρξε ευεργέτης και για την ευρύτερη περιοχή. Στις αρχές του ‘50, μαζί με την πρώτη πτέρυγα του Δημοτικού, ολοκληρώθηκε
και ο περικαλλής ορθόδοξος ναός που του
δίνει το όνομά του. Το Σεντ Κονσταντάιν
Ιντερνάσιοναλ καταλαμβάνει μια κατάφυτη
έκταση 140 στρεμμάτων, 5 χλμ. δυτικά της
Αρούσα. Σήμερα, εκτός από αίθουσες διδα6 BHMagazino 13 Σεπτεμβρίου 2009

σκαλίας, διαθέτει κλειστούς και ανοιχτούς
χώρους αθλοπαιδιών, αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων, πισίνα, προαύλια, πλατείες, βιβλιοθήκη και οικοτροφείο για όσους μαθητές
έρχονται εδώ από άλλες πόλεις. Εχει επίσης
διαμερίσματα στα οποία διαμένουν αρκετοί
από τους καθηγητές του.

Τ

ο 2003», προσθέτει ο Μιχάλης Καζαμίας, «καταργήσαμε το λογιστήριο στο
οποίο διαπιστώσαμε νέες
ατασθαλίες εις βάρος των
προμηθειών, αναθέτοντας
«
την οικονομική διαχείριση σε ανεξάρτητη
εταιρεία ορκωτών λογιστών. Μειώθηκε αισθητά το κόστος των λειτουργικών εξόδων,
δημιουργήθηκαν φάρμες ζώων και λαχανόκηποι, καλύπτοντας μεγάλο μέρος των
δαπανών σε τρόφιμα, και έγιναν επισκευές
και επεκτάσεις στην κτιριακή υποδομή. Τέλος, στο κλείσιμο του κύκλου εργασιών του
2004, παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά κέρδη 70.000 δολαρίων. Εκτοτε το εκπαιδευτήριο είναι σταθερά κερδοφόρο».
Η Μαρί Τζάνετ είναι υπεύθυνη δημοσίων
σχέσεων. «Το σχολικό έτος 2008-2009 μαθήτευσαν εδώ 288 παιδιά της βασικής εκπαίδευσης και 257 της μέσης. Από αυτά 55 είναι
άποροι μαθητές, οι οποίοι φοιτούν δωρεάν.

Τα ετήσια δίδακτρα για την παρακολούθηση
μαθημάτων στο Σεντ Κονσταντάιν κυμαίνονται
από 600 δολάρια για τη βασική εκπαίδευση ως 900
δολάρια για τη μέση. Το 10% των μαθητών είναι
άπορα παιδιά που φοιτούν δωρεάν.
Το πρότυπο ιδιωτικό σχολείο της Αρούσα στελεχώνεται από 45 δάσκαλους και παιδαγωγούς.

Το σχολείο μας, από το 2007, με ποσοστά
επιτυχίας άνω του 80%, έρχεται πρώτο στις
εισαγωγικές εξετάσεις των ΑΕΙ της χώρας,
ενώ κάθε χρόνο δεκάδες απόφοιτοι συνεχίζουν τις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο του
Κέιμπριτζ» λέει. «Αυτό που θέλουμε από εδώ
και πέρα», καταλήγει ο πρόεδρος της Πανταγκανικής Ενωσης και του ΔΣ του ιδρύματος,
«είναι να αυξήσουμε το ποσοστό ταλαντούχων μεν, αλλά απόρων μαθητών που φοιτούν εδώ δωρεάν. Διακαής πόθος μας είναι
να αποκτήσουμε και μια στενότερη σχέση
με το ελληνικό υπουργείο Παιδείας. Για τον
λόγο αυτόν ζητούμε – και η ευκαιρία που μας
προσφέρει το περιοδικό σας είναι μοναδική
– δύο αγγλόφωνους έλληνες εκπαιδευτικούς
για να διδάξουν στους μαθητές του Σεντ Κονσταντάιν τα νέα ελληνικά ως ξένη γλώσσα,
την ελληνική ιστορία και τη μυθολογία. Θα
προτιμούσαμε ζευγάρι, ακόμη και οικογένεια
με παιδιά, τα οποία θα μπορούν να φοιτούν
εδώ δωρεάν. Τους προσφέρουμε μηνιαίο,
καθαρό μισθό 1.500 δολάρια, συν δωρεάν
στέγη, πληρωμένα κοινόχρηστα, υπηρεσίες
καθαριότητας και μεσημεριανό» (Πληροφορίες για τις δύο αυτές θέσεις εργασίας στη
διεύθυνση: St. Constantine International
Scholl, Dodoma Road PO Box 221 Arusha
Tanzania, τηλ. 00255 27 250 3696 και φαξ
00255 27 250 8581). l

Σήμερα στο Σεντ Κονσταντάιν φοιτούν μαθητές
με καταγωγή από την Αφρική, την Ινδία, την
Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Ανάμεσά τους βρίσκονται
και 13 ελληνόπουλα, όπως ο εικονιζόμενος Αδάμ
Γιάκας (ή ο Μάικλ Τσακίρης)
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