GREEK COMMUNITY SCHOOL
Συμπληρώθηκαν 35 χρόνια από τη λειτουργία του Αγγλόφωνου Σχολείου (Greek Community School). Ιδρύθηκε το 1985, επί Προεδρίας
της Ελληνικής Κοινότητας της Αντίς Αμπέμπας, του Θεόδωρου Ασημακόπουλου, με σκοπό να προσφέρει έσοδα στην Κοινότητα, για να
μπορέσει να υποστηρίξει το έργο της. Το αποτέλεσμα, δικαίωσε τον Θεόδωρο Ασημοκόπουλο και σήμερα η Ελληνική Κοινότητα, από τα
έσοδα του Αγγλόφωνου Σχολείου, συντηρεί το Σχολικό Συγκρότημα, τον Ιερό Ναό του Αγίου Φρουμεντίου, τη Μητρόπολη Αξώμης, το
Ελληνικό Κοιμητήριο, υποστηρίζει τις εκδηλώσεις της Ελληνικής Πρεσβείας και τους αδύναμους συμπατριώτες μας.
Στην αρχή της λειτουργίας του το Αγγλόφωνο Σχολείο στεγάσθηκε στη Ζέκειο Δημοτική Σχολή, στο Μίχειο Γυμνάσιο και σε διάφορες
αίθουσες του Σχολικού Συγκροτήματος (19851997). Ξεκίνησε να λειτουργεί με 60 μαθητές και σήμερα έχει πάνω από 1200 μαθητές, οι
οποίοι προέρχονται από 50 διαφορετικές εθνικότητες. Εφαρμόζονται τα βρετανικά προγράμματα σπουδών του University of Cambridge,
το οποίο έχει αναγνωρίσει το Greek Community School ως επίσημο εξεταστικό κέντρο για την απόκτηση των διεθνών διπλωμάτων
IGCSE, A/S και Alevels. Στους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου (Elementary School), από τη Β' τάξη έως την Ε' τάξη, διδάσκεται η
Ελληνική γλώσσα. Σήμερα σπουδάζουν 60 μαθητές Ελληνικής καταγωγής.
Η μεγάλη ημέρα του Αγγλόφωνου Σχολείου ήταν, όταν λειτούργησε η ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ (1997). Με την εγκατάστασή του στο
νέο κτήριο, απόκτησε τη δική του στέγη και δημιούργησε τις δίκες του υποδομές. Σήμερα στεγάζονται τμήματα του Δημοτικού (Elementary
School) και του Γυμνασίου (High School). Ήταν μια προσφορά τού τότε Πρόεδρου της Ελληνικής Κοινότητας της Αντίς Αμπέμπας
Κωνσταντίνου Καλογερόπουλου, εις μνήμην των γονέων του. Γεννήθηκε στην Αθήνα, ήρθε στην Αιθιοπία το 1952 και ασχολήθηκε με τις
γενικές ασφάλειες και το εμπόριο.
Σήμερα το Αγγλόφωνο Νηπιαγωγείο στεγάζεται στο ΔΙΑΜΑΝΤΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ. Ηταν προσφορά τού Νικολάου Διαμάντα από το
Καστελόριζο, εις μνήμην του πατέρα του Σταύρου (1960). Ήρθε στην Αιθιοπία το 1936 και ασχολήθηκε με το γενικό εμπόριο.
Στη ΖΕΚΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ στεγάζεται το Αγγλόφωνο Δημοτικό (Elementary School). Ηταν προσφορά του Μιχαήλ Ζέκου υπέρ των
Ελληνοπαίδων της Αιθιοπίας (1960). Γεννήθηκε στην Αντίς Αμπέμπα και ασχολήθηκε με τη βιομηχανική παραγωγή σπορέλαιου και με
τη σαπωνοποιία.
Το Αγγλόφωνο Γυμνάσιο (High School), στεγάζεται στο ΜΙΧΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ. Ηταν μια προσφορά του Αθανασίου Μίχου από την Τιθορέα,
εις μνήμην των γονέων του (1960). Ήρθε στην Αιθιοπία το 1929 και ασχολήθηκε με τη βιομηχανική παραγωγή αλεύρων και τροφίμων.
Στο ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΣΧΟΛΩΝ, φιλοξενούνται οι μαθητές του Αγγλόφωνου Σχολείου. Χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Κράτος και την
Ελληνική Παροικία της Αντίς Αμπέμπας το 1961. Στο κτήριο στεγάζονται: Οι θάλαμοι των μαθητών και μαθητριών, η αίθουσα τελετών
«Νικόλαος Δράκος», το εστιατόριο και οι τρεις κατοικίες των καθηγητών.
Η Διοίκηση του Αγγλόφωνου Σχολείου, η βιβλιοθήκη, η αίθουσα των υπολογιστών και αίθουσες διδασκαλίας στεγάζονται στο ΚΤΗΡΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Κατασκευάσθηκε το 2002, επί Προεδρίας της Ελληνικής Κοινότητας της Αντίς Αμπέμπας του Γεωργίου Σταύρου και
χρηματοδοτήθηκε από την Ελληνική Κοινότητα.
Σήμερα, επί Προεδρίας της Ελληνικής Κοινότητας της Αντίς Αμπέμπας του Δημητρίου Συκά, το Greek Community School έχει
εκσυγχρονιστεί. Κατασκευάσθηκαν νέες αίθουσες διδασκαλίας και αθλητικές εγκαταστάσεις, τοποθετήθηκαν πληροφοριακά συστήματα
ασφάλειας και εφεδρικό σύστημα ηλεκτροδότησης.
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