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  :تقديم 

عاشــت الطائفــه اليونانيــه فــى دميــاط حيــاه اجتماعيــه مزدهــره فــى فتــره ازدهــارهم 
 ودالئل ثـراء واذدهـار تلـك الحيـاه االجتماعيـه هـو اهتمـامهم بـأهم ركـائز وزياده اعدادهم

حيــــاة البــــشر ورقــــيهم وهــــو التعلــــيم والثقافــــه واالنــــشطه االجتماعيــــه واالهتمــــام بالــــصحه 
والتطبيب لسالمه االبدان والنفوس ، ففى التعليم انشأت الطائفه مدرسه يونانيـه بـدمياط 

يم وارقاهـا فـى بدايـه النـصف الثـانى مـن القـرن م وهى من اقدم مدارس التعل١٨٥٨عام 
 ، وتعلم جميع ابناء الجاليه فى تلك المدرسه ولذلك قلت االميه بينهم بـل يمكـن ان ١٩

نقول انعدمت وهذا مؤشر على رقى الطائفه وانخراطها فى الحضاره الحديثه ، واهتمت 
يهيـــه وكانـــت المدرســـه المدرســـه الـــى جانـــب التعلـــيم باالنـــشطه الرياضـــيه والثقافيـــه والترف

  . اليونانيه مناره تشع العلم واالدب وحب العمل فى دمياط وما حولها 

وحرصــت الجاليــه اليونانيــه ايــضا علــى انــشاء المتحــف الكنــسى ، وكــان نموذجــا 
للمتـــاحف الحديثـــه ، وانــــشاوا ايـــضا المركــــز الثقـــافى اليونـــانى بــــدمياط ومقـــره بالكنيــــسه 

اقامه فعاليات وامسيات ثقافيه لكـل اهـل دميـاط تعكـس اليونانيه ، وحرص المركز على 
  . مدى التناغم والتداخل بين اليونانيين وباقى السكان فى دمياط 

وكانت الكنيسه ايضا مقرا للنشاط الـدينى واالجتمـاعى ، امـا عـن عـادات وتقاليـد 
زواج الجاليه اليونانيه ، فهى ال تختلف كثيرا عن باقى الطوائف االجنبيه فى حفـالت الـ

وطقوسه والطالق وشـروطه ، وايـضا مراسـم الـدفن ومـدافن الطائفـه التـى حرصـت علـى 
ان تكون الئقه ومناسبه لهم ، وكانـت احتفـاالت الطائفـه اليونانيـه فـى المواسـم واالعيـاد 
تتــسم بالبهجــه والــسرور ومــشاركه كــل الطائفــه وشــاركهم ايــضا بــاقى الطوائــف االجنبيــه 

اط الذين انسجموا وتعاملوا مـع اليونـانين ، فـى كـل شـئون وحتى المسلمين عن اهل دمي
حياتهم ، فهم ابناء مدينه واحده يجمعهم المحبه فى اغلب االوقات ، اال فيمـا بـرز مـن 
تكـــدير تلـــك العالقـــات التـــى ال تلبـــث ان تـــزول بـــسرعه، وذلـــك بفـــضل تميـــز اليونـــانيين 

ا كانـت المستـشفى اليونـانى ، كمـ المناسـباتوكثرتهم وكثره اعمالهم الخيريـه فـى مختلـف
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تمثل احـسن الخـدمات الطبيـه ال لليونـانيين فقـط بـل لكـل الطوائـف وبـاقى سـكان دميـاط 
  .من المسلمين 

  :التركيبة السكانية بدمياط خالل القرن التاسع عشر

مما ال شك فيه أن محاوالت عدة قد بذلت لتقدير عدد سكان مـصر فـي مختلـف 
لتقــــديرات أقــــرب إلــــى الخطــــأ منهــــا إلــــى الــــصواب ، العــــصور، وربمــــا كــــان أكثــــر هــــذه ا

  .)١(فبعضها كان مبني على الظن، والبعض األخر كان مبني على الخراج

أما في القرن التاسع عشر فلدينا معلومات أدق وأوثق ، ابتداء من تقدير الحملـة 
م ، فـدمياط ١٨٩٧م ،حتى تعـداد الـسكان الموثـق فـي نتائجـه عـام ١٨٠٠الفرنسية عام 

   .)٢(تأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد السكان بعد القاهرةكنت 

 ٢٠٠٠٠م حـوالي ١٧٩٨ولقد بلـغ عـدد سـكان دميـاط فـي زمـن الحملـة الفرنـسية 
م مـــع االحـــتالل اإلنجليـــزى لمـــصر قـــدر عـــدد ســـكان دميـــاط ١٨٨٢نـــسمة ، وفـــي عـــام 
  .)٣( نسمة ٤٢٦١٢وضواحيها بحوالي 

نـشاط األجانـب داخـل دميـاط ، ويرجـع ذلـك وفي أوائل القـرن التاسـع عـشر ازداد 
إلـــى نـــشاط الحركـــة التجاريـــة والمالحيـــة بهـــا مـــن خـــالل مينـــاء دميـــاط ، ولقـــد تـــضاءل 
األجانب في دمياط بعد الثورة العرابية فيمكن القول أن دمياط تحولت مع مرور السنين 

نـب إلـى إلى مدينة مغلقه ال يـسكنها إلـى المـسلمين ويرجـع هـذا التنـاقص فـي عـدد األجا
إنــشاء مينــاء بورســعيد وتطورهــا العمرانــي الــسريع منــذ اإلنتهــاء مــن حفــر قنــاة الــسويس 

  .)٤(وتحول الحركة التجارية والمالحية إليها

وفيمــا يلــي جــدول لعــرض الــديانات المختلفــة التــي عاشــت فــي دميــاط بعــد الثــورة 
  :)٥(م١٩٠٧ –م ١٨٩٧العرابية مابين عامين 
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 م١٩٠٧سنة  م١٨٩٧سنة  الديانة

 ٣٨٨٩٨ ٣٠٠٥٦ المسلمون

 ٤٥٦ ١٢٢٤ المسيحيون

 ٠٠ ٨ اليهود

 ٣٩٣٥٤ ٣١٢٨٨ الجملة

أما عدد األجانب بمدينة دمياط فقد تزايد مع بداية القرن التاسع عشر وكانت 
الجالية اليونانية هي أكبر الجاليات األجنبية في دمياط وضواحيها وقراها ونجوعها ، 

 أسرة في المدينة ، ٢٥٠م بحوالي ١٧٦٦نانية بدمياط عام حيث قدر عدد الجالية اليو 
 أسرة في ضواحي دمياط خاصة في جزيرة تنيس في بحيرة المنزلة ، فكانت ٤٥٠و

تقوم بجزء كبير من اعباء التجارة في دمياط ،  وبعد فترة من الزمن تناقص عدد 
ى حسب تعداد األجانب بمدينة دمياط خاصة الجالية اليونانية بطريقة كبيرة ، وعل

  : شخصا أجنبيا في دمياط كما يوضح الجدول التالي٢٣٩م الذي قدر ب١٨٩٧
  

 المجموع العدد الدولة  العدد الدولة

  ١١ النمسا ١٥٦ اليونان

  ١٠ بلجيكا ٢٣ إنجلترا 

  ٥ ألمانيا ١٥ إيطاليا

 ٢٣٩ ٥ أسبانيا ١٤ فرنسا

تاريخ دمياط الحديث ويتضح من الجدول السابق أن أكبر جالية أجنبية في 
والمعاصر هي الجالية اليونانية، حتى بعد األزمات واإلضطربات السياسيه التي حدثت 

 ١٥٢ شخصا منهم ١٥٦بدمياط ، وبالنسبة لديانة هؤالء اليونانيون المقدر عددهم ب
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 يتبعون الديانة الكاثوليكية ، ١٥ كاثوليك ، واإليطاليون المقدر عددهم ب٤أرثوزكسًا و
 إسرائيلي ، ١ كاثوليكين و ٨ مسلمون و٥ منهم ١٤ الفرنسيون البالغ عددهم بينما

 إسرائيلي،  أما األلمان ١ كاثوليك و٥ مسلما و١٧ منهم ٢٣واإلنجليز وعددهم 
 ٦ مابين ١١الخمسة فكلهم بروتستانت، في حين تنوع النمساويون المقدر عددهم 

  .)٦(لهم كاثوليك بروستانت ، أما البلجيك واألسبان فك٥كاثوليك و

سكن اليونانيون في مدينة دمياط حارة النصارى ، والتى أطلق عليها حي 
األروام فكلمة األروام تعني اليونانيون ، كما أن مدينة غيط النصارى والموجودة 
باسمها الحالي بدمياط كانت تشمل األراضي الزراعية للمسيحين اليونانيين ، وتعد 

  .لية سكنت دمياط في تاريخها الحديث والمعاصرالجالية اليونانية أكبر جا

  :األنشطه العلميه والثقافيه لليونانين بدمياط 

كان التعليم الدينى فى مصر سواء كان فى المسجد او الكنيسه فى مستهل 
القرن التاسع عشر ،عاجزا عن ان يكون مصدرا فعاال من مصادر التثقيف فى هذه 

  )٧(.ويله البالد التى لم تعرف غيره قرونا ط

ولذلك كان التعليم فى بدايه عصر محمد على تعليما اوليا متأثرا الى حد كبير 
م وجه عنايته للتعليم ، ١٨٠٥بالناحيه الدينيه ، وبتوليه محمد على عرش مصر 

وجعل التعليم يتماشى مع مقتضيات الحضاره العصريه دون ان تمس االحساسات 
  )٨.(الدينيه وال تصطدم بها 

ذلــك انــشأ محمــد علــى باشــا مــدارس علــى طــراز اوربــى تختلــف فــى ومــن اجــل 
مناهجهــا ونظمهــا عــن اســلوب التعلــيم التقليــدى ، الــذى كــان ســائدا فــى مــصر، وارســل 

  )٩.(البعثات للخارج من اجل تعليم الطب والهندسه وغيرهما من العلوم والفنون 
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 فـى ولذلك حظيت دمياط بنصيب كبير من التعلـيم فـى عـصر محمـد علـى امـا
عهد سعيد باشا فقد عنـى بـالمظهر اكثـر مـن عنايتـه بـالجوهر وشـجع االجانـب فـاعتنى 
بــالتعليم االجنبــى اكثــر مــن عنايتــه بــالتعليم االهلــى فاتجــه النــشاط االوربــى فــى مــصر 

م انــــشأ االبــــاء ١٨٥٦متخــــذا اشــــكاال متنوعــــه ، منهــــا المــــدارس والــــصحف، ففــــى عــــام 
 كمــا انــشأت طائفــه )١٠(.ولكنهــا لــم تعمــر طــويال الفرنسيــسكان مدرســه ابتدائيــه بــدمياط 

  )١١.(م مدرسه يونانيه بدمياط ١٨٥٨اليونانيين عام 

ــــــه نــــــصيبا  ــــــيم والنهــــــضه العلمي امــــــا فــــــى عهــــــد الخــــــديو اســــــماعيل نــــــال التعل
ــــــى دميــــــاط   ــــــى عهــــــده عــــــدد المــــــدارس ف  ٣٣عظيمــــــا مــــــن جهــــــوده ، وقــــــد اصــــــبح ف

ه كـــــان مـــــن اولهـــــا م وثـــــالث مـــــدارس اجنبيـــــ١٨٧٨مدرســـــه ، وكـــــان ذلـــــك علـــــى عـــــام 
المدرســـــــه اليونانيـــــــه بعــــــــد التجديـــــــد ومدرســـــــه الفرنسيــــــــسكان للتعلـــــــيم االيطـــــــالى عــــــــام 

م ، وكانــــــــــــت الــــــــــــثالث ١٨٧٤م، والمدرســــــــــــه االرســــــــــــاليه االنجليزيــــــــــــه عــــــــــــام ١٨٧٢
  )١٢.(مدارس االجنبيه تعمل على النظام االوربى الحديث 

وبهـــــذا يكـــــون عـــــصر اســـــماعيل هـــــو العـــــصر الـــــذهبى للتعلـــــيم فـــــى دميـــــاط ، 
ـــــــاده عـــــــدد  ـــــــى زي ـــــــث اســـــــتفادت منهـــــــا المحافظـــــــه ممـــــــا ادى ال ـــــــه حي بأنواعـــــــه المختلف

ـــــــسبه المتعلمـــــــين بهـــــــا بلغـــــــت  ـــــــف ، ٤٢المتعلمـــــــين بالمحافظـــــــه ، وجعـــــــل ن ـــــــى االل  ف
 ٢٦متفوقــــــه علــــــى القــــــاهره واالســــــكندريه والتــــــى بلغــــــت نــــــسبه المتعلمــــــين بكــــــل منهــــــا 

  )١٣.(فى االلف 

  :انشاء المدرسه اليونانيه بدمياط 

ـــــــأول مدرســـــــه اهتمـــــــت الجا ـــــــع ف ـــــــه للجمي ـــــــالتعليم واتاحـــــــة حق ـــــــه ب ـــــــه اليوناني لي
 م ، وهـــــــى مدرســـــــه ١٨٤٣يونانيـــــــه انـــــــشئت فـــــــى مـــــــصر كانـــــــت باالســـــــكندريه عـــــــام 

  )١٤.(توسيستا نسبه لمؤسسها اليونانى ميشال توسيستا
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ــــاء الجاليــــه اليونانيــــه فــــى بــــادئ االمــــر  ــــيم البن امــــا فــــى دميــــاط  اقتــــصر التعل
ت تــــتم الــــدروس فــــى حجــــره بجــــوار مــــدخل الكنيــــسه ، علــــى الكنيــــسه اليونانيــــه ، وكانــــ

ومـــــــع تزايـــــــد عـــــــدد الطـــــــالب مـــــــن اليونـــــــانيين وغيـــــــرهم مـــــــن الطلبـــــــه مـــــــن الجنـــــــسيات 
االخـــــرى، كـــــان ضـــــروريا بإيجــــــاد مكـــــان مناســـــب لبنــــــاء مدرســـــه يونانيـــــه ، تــــــستوعب 

   )١٥(.الطلبه وكذلك ممارسه انشطتهم التعليميه على اكمل وجه

 العــــضو فـــــى مجلــــس الكنيــــسه اليونانيـــــه وســــرعان مــــا كتــــب انطونيـــــوس ســــاريس
ــــــه  ــــــه اليوناني ــــــه الجالي ــــــرك االســــــكندريه كــــــان مــــــضمونها رغب ــــــى بطري ــــــدمياط ، رســــــاله ال ب

  . )١٦(وم فى دمياط  فى انشاء مدرسه لهمالتى تتزايد عددهم يوما بعد ي

ايروثيــــــــوس "وبالفعــــــــل صــــــــدر امــــــــرا مــــــــن بطريــــــــرك اليونــــــــانيين باالســــــــكندريه 
 الكنيـــــــسه اليونانيـــــــه باالســـــــكندريه  فـــــــى الفتـــــــره مـــــــن الـــــــذى تـــــــولى بطريركيـــــــه"الثـــــــانى 
ــــــــى مبناهــــــــا ١٨٥٨ – ١٨٤٧ ــــــــشرف عل ــــــــاط ، ت ــــــــه فــــــــى دمي ــــــــشاء مدرســــــــه يوناني  بان

ومدرســــيها الجمعيــــه اليونانيــــه بالمدينــــه والتــــى كانــــت ترعــــى أيــــضًا الكنيــــسه اليونانيـــــة 
ــــــــه المدرســــــــه بالفعــــــــل عــــــــام  ــــــــه اليوناني ــــــــشئت الجالي ــــــــدمياط  ، وقــــــــد ان ــــــــشفاهم ب ومست

  )١٧(.م١٨٦٠فتتحت عام م وا١٨٥٨

ــــــت الجمعيــــــه اليونانيــــــه بــــــدمياط العديــــــد مــــــن التبرعــــــات مــــــن اجــــــل بنــــــاء  تلق
ـــــــرك  ـــــــه بطري ـــــــرعين للمدرســـــــه اليوناني ـــــــه ، ويعـــــــد أول المتب ـــــــه بالمدين المدرســـــــه اليوناني

ـــــــغ وقـــــــدره  ـــــــه  باالســـــــكندريه ،وقـــــــد أرســـــــل مبل ـــــــسه اليوناني ـــــــه عثمـــــــانى ٢٥٠الكني  جني
ـــــصرف كـــــاألتي  ـــــاء المدرســـــه ٢٠٠ت ـــــصرف ســـــنويًا ٥٠،  جنيـــــه لبن ـــــه عثمـــــانى ت  جني

  )١٨(.لتدعيم معلم اللغه اليونانيه

ومــــــــــن بــــــــــين المتبــــــــــرعين  للمدرســــــــــه ايــــــــــضا  وكيــــــــــل قنــــــــــصل اليونــــــــــان بــــــــــدمياط 
،والـــــذى كـــــان متواجـــــدا كوكيـــــل قنـــــصل لليونـــــانيين فـــــى دميـــــاط فــــــى " ديمتريـــــوس تيـــــساكيس"

 جنيـــــــه ١٠٠ م بمبلـــــــغ وقـــــــدره ١٨٦٥الفتـــــــره التـــــــى انـــــــشئت فيهـــــــا المدرســـــــه ، فتبـــــــرع عـــــــام 
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اســـــــترلينى ، مـــــــن اجـــــــل احتياجـــــــات المدرســـــــه اليونانيـــــــه ، وفـــــــى نفـــــــس العـــــــام ايـــــــضا تـــــــسلم  
قــــسطنوينوس ســــيموتيزيس الـــــذى تــــم تعيينـــــه مــــن الجمعيـــــه اليونانيــــة بـــــدمياط امينــــا لـــــصندوق 

 وهــــــى عملــــــه – غروســــــيا ٣٥١٩مبلــــــغ وقــــــدره " ابيــــــت"الكنيــــــسه ،  تبــــــرع مــــــن ورثــــــه الــــــسيد 
  ) ١٩(.حتياجات المدرسه ومساعده الفقراء من اجل تغطيه ا- يونانيه قديمه 

ــــدمياط  ــــا ب ــــصل ايطالي ــــضًا للمدرســــه وكيــــل قن ــــرعين اي ــــين المتب ــــا "ومــــن ب يوحن
، وقــــــــــــــد تبــــــــــــــرع بقطعــــــــــــــه ارض كمنحــــــــــــــه للمدرســــــــــــــه ولالنفــــــــــــــاق علــــــــــــــى " ســــــــــــــرور

ويعـــــــد تـــــــسميه شـــــــارع ميـــــــدان ســـــــرور الحـــــــالى بـــــــدمياط راجـــــــع إلـــــــى )  ٢٠(.مـــــــستلزماتها
  .وكيل القنصل االيطالى يوحنا سرور

د تكونــــــت المدرســــــة مــــــن طــــــابق علــــــوى واحــــــد ، يــــــشمل جميــــــع الفــــــصول وقــــــ
ــــــذ مرتفعــــــة  ــــــة الــــــسقف ، ذات أعمــــــدة مربعــــــة ونواف ــــــوق عنــــــابر عالي وســــــائر الفــــــرق ف
تطــــــل علــــــى الكنيــــــسة اليونانيــــــة ، وكــــــان الــــــصعود إلــــــى هــــــذه الفــــــصول فــــــي طــــــابور 

  )٢١(.على سلمين متقابلين في واجهة البناء

، حيــــــــث درســــــــت بهــــــــا دروس وقــــــــد اهتمــــــــت المدرســــــــة بالنــــــــشاط الرياضــــــــي 
التربيـــــــة الرياضـــــــية ، وكـــــــان بهـــــــا فـــــــرق لاللعـــــــاب الرياضـــــــيه المختلفـــــــه ، وكـــــــان فـــــــي 
نهايـــــــة العـــــــام الدراســـــــي مهرجـــــــان رياضـــــــي يعـــــــرض فيـــــــه علـــــــى جمهـــــــور المـــــــدعوين 
ـــــــــا المدرســـــــــون  ـــــــــات يـــــــــشترك فيهـــــــــا أحيان ـــــــــف األلعـــــــــاب و المـــــــــسابقات  والمباري مختل

  )٢٢(.ومساعدوهم العاملين بالمدرسه 

ات المــــــــستخدمة فــــــــي المدرســــــــة فهـــــــي الكتــــــــب الدراســــــــية بأنواعهــــــــا أمـــــــا األدو 
المختلفـــــــــــة ، العربيـــــــــــة واالنجليزيـــــــــــة والفرنـــــــــــسية واليونانيـــــــــــة والحبروالـــــــــــورق والـــــــــــدوي 

   )٢٣(.والكراسات وأدوات الرسم واألدوات الالزمة لأللعاب وغيرها

ــــى  ــــسية إل ــــة والفرن ــــة واليوناني ــــي هــــذه المدرســــة اللغــــات العربي ــــدرس ف و كــــان ي
 اى ان المدرســـــــه اليونانيـــــــه كانـــــــت نموذجـــــــا فريـــــــدا فـــــــى )٢٤(.لعلـــــــوم الحديثـــــــةجانـــــــب ا
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ــــك فــــى انــــضمام عــــدد كبيــــر مــــن  التعلــــيم االجنبــــى المتطــــور الحــــديث ، وقــــد ظهــــر ذل
  .الطلبه منهم ابناء قنصل بريطانيا العظمى 

يوحنــــــــا بــــــــاتونس وكانــــــــت "ومــــــــن ابــــــــرز المعلمــــــــين فــــــــى المدرســــــــه اليونانيــــــــه 
بـــــين ذلـــــك مـــــن خـــــالل احـــــدى رســـــائله المؤرخـــــه فـــــى كتباتـــــه واضـــــحه وجميلـــــه، وقـــــد ت

ان المدرســــــه لــــــديها اقــــــسام مختلفــــــه لتعلــــــيم اللغــــــات " م جــــــاء فيهــــــا ١٨٨٥ ابريــــــل ١٧
  :اليونانيه والفرنسيه واالنجليزيه وذكر ايضا عدد الطلبه وهم كالتالى 

   طالبا ٢٥ :قسم اللغه اليونانيه

  . طالبا٢٣ :قسم اللغه الفرنسيه

  . طالبا٢١:هقسم اللغه االنجليزي

 وفـــــــــى اخـــــــــر الرســـــــــاله وجـــــــــه يوحنـــــــــا بـــــــــاتونس شـــــــــكره لبطريـــــــــرك الكنيـــــــــسة 
اليونانيـــــة  باالســـــكندريه ســـــوفروينوس الرابـــــع الـــــذى تـــــولى البطريركيـــــه فـــــى الفتـــــره مـــــن 

وقـــــد عبـــــر عـــــن تقـــــديره وشـــــكره للبطريـــــرك لقيامـــــه بارســـــال االمـــــوال )م١٨٩٩-١٨٧٠(
ضا الحـــــصول علـــــى الـــــال زمـــــه لتغطيـــــه مرتبـــــه عـــــن شـــــهر مـــــارس وابريـــــل وطلـــــب ايـــــ

  )٢٥(".مرتبه مباشره من البطريركيه

م كـــــــان يـــــــشكو مـــــــن تـــــــأخير ١٨٨٦ مـــــــايو ١٤وفـــــــى رســـــــاله اخـــــــرى بتـــــــاريخ 
انحنــــــى امــــــامكم "غبطــــــه البطريــــــرك "ارســــــال مرتبــــــه وفــــــى هــــــذه الرســــــاله دون االتــــــى 

ـــــل بكـــــل احتـــــرام يـــــدك اليمنـــــى المقدســـــه مـــــن خـــــالل هـــــذا الخطـــــاب اخبـــــركم انـــــه  واقب
اليمنــــى لــــم اســــتطع كتابــــه هــــذه الرســــاله فــــى وقتهــــا بــــسبب مــــشكله ظهــــرت فــــى يــــدى 

العبـــــر عـــــن امتنـــــانى نحـــــوكم لمحبـــــتكم االبويـــــه والتـــــى اكـــــون شـــــاكرا لهـــــا الـــــى االبـــــد 
االن اســــــتطيع ان اخبــــــركم بــــــان المدرســــــه تعمــــــل بــــــصوره جيــــــده والطلبــــــه يتطــــــورون 
ــــــات  ــــــات تكــــــون غبطــــــتكم حاضــــــرا هــــــذه االمتحان ويــــــأملون انــــــه خــــــالل فتــــــره االمتحان

  ) ٢٦.(ر اغسطس ستكون فى شه
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ومــــــــن ضــــــــمن المدرســــــــين فــــــــى المدرســــــــه اليونانيــــــــه بــــــــدمياط ايــــــــضا يوحنــــــــا 
  .)٢٧(. عوض ونيقوال بندلى 

ولمكانـــــــة المدرســـــــة العلميـــــــة زار المدرســـــــه العديـــــــد مـــــــن الشخـــــــصيات اليونانيــــــــه 
" م وصــــــــــــفت الجريــــــــــــده اليونانيــــــــــــه باالســــــــــــكندريه١٨٨٥ســــــــــــبتمبر ٢٤المهمــــــــــــه ، ففــــــــــــى 

لــــى دميــــاط الــــذي تــــم الترحيــــب بــــه فــــى مينــــاء دميــــاط زيــــاره الــــسيد خيرفيــــزيس إ" تلغرافــــوس
مـــــن الـــــسلطات المحليـــــه ، وقـــــد زار المدرســـــة اليونانيـــــة وانـــــشد تالميـــــذها اغنيـــــات خاصـــــه 

   )٢٨(.له اثناء استقباله ، وقد زار المدرسه وابدى اعجابه بالتعليم فيها 

عـــــالوه علـــــى ذلـــــك فـــــان الحكومـــــه اليونانيـــــه قـــــد اعـــــدت منـــــاهج لمدارســـــها فـــــى 
م ، بحيـــــــث تطبـــــــق نفـــــــس المنـــــــاهج فـــــــى جميـــــــع ١٩١٢قـــــــرن العـــــــشرين ســـــــنه بدايـــــــه ال

المــــــدارس اليونانيــــــه فــــــى مــــــصر عــــــن طريــــــق التفتــــــيش المنــــــتظم عليهــــــا، فــــــإن المفــــــتش 
العـــــام للمـــــدارس اليونانيـــــه يحـــــضر الـــــى مـــــصر ، ويفـــــتش علـــــى هـــــذه المـــــدارس فـــــى اى 

  )٢٩(.وقت ويبدى المالحظات ويرسل بذلك تقريرا الى وزاره المعارف اليونانيه

ـــــه ، فهـــــى  ـــــه يتكلمـــــون اللغـــــه اليوناني ـــــوم الدراســـــى كـــــان الطلب وفـــــى خـــــالل الي
اللغـــــــه الرســـــــميه فـــــــى المدرســـــــه اليونانيـــــــه التـــــــى حرصـــــــت علـــــــى ان يكـــــــون طالبهـــــــا 

  )٣٠(. يونانيين ،فقد كانت المدرسه  بمثابه مجتمعا يونانيا خالصا

وقـــــد تخـــــرج مـــــن هــــــذه المدرســـــه عـــــدد ممــــــن التحقـــــوا بوظـــــائف حكوميــــــه ،او 
ــــــشاطها اشــــــتغلوا ــــــد اســــــتمرت المدرســــــه تمــــــارس ن  بالتجــــــاره ،أو صــــــارو قناصــــــل ، وق

العلمــــى حتــــى اواخــــر القــــرن التاســــع عــــشر وبــــدات المدرســــه فــــى االنحــــدار بعــــد هجــــره 
مئــــــات مــــــن الجاليــــــه اليونانيــــــه بــــــدمياط فــــــى اوائــــــل القــــــرن العــــــشرين ، والمدرســــــه مــــــا 

م مدرســــه زالــــت موجــــوده ومــــؤجره مــــن الكنيــــسه وتــــدار مــــن خــــالل الحكومــــه تحــــت اســــ
  )٣١(.المعالى الثانويه الخاصه

ل القــــــــرن التاســــــــع عــــــــشر ذا طــــــــابع وهكــــــــذا اســــــــتمر التعلــــــــيم األجنبــــــــي طــــــــوا
ـــــــي ـــــــات دين ـــــــى عـــــــادات وثقاف ، وقـــــــد تنوعـــــــت أغراضـــــــه وكـــــــان أهمهـــــــا المحافظـــــــة عل
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ولغـــــــات الجاليـــــــات األجنبيـــــــة ، هـــــــذا النـــــــوع مـــــــن التعلـــــــيم أســـــــتخدم لنـــــــشر المـــــــذهب 
ـــــه اســـــت ـــــل البروســـــتنتي و الكـــــاثوليكي ، ولكن ـــــات مث ـــــبعض الجالي ـــــسبة ل خدم أيـــــضا بالن

الجاليـــــات اليونانيـــــة واألرمينيـــــة للمحافظـــــة علـــــى كيـــــان هـــــذه الجاليـــــات ، وذلـــــك خوفـــــا 
مـــــن أن تـــــذوب فـــــي المحـــــيط المـــــصري، وبـــــالرغم مـــــن أن معظـــــم المـــــدارس األجنبيـــــة 
للجاليـــــات ، قـــــد ارتـــــبط بالكنيـــــسة بربـــــاط أو بـــــآخر واعتمـــــدت علـــــى الكنيـــــسة اعتمـــــادًا 

وصا مـــــــن الناحيـــــــة الماليـــــــة فـــــــان ذلـــــــك لـــــــم يغيـــــــر مـــــــن أن الغـــــــرض كبيـــــــرا ، وخـــــــص
  )٣٢(.األساسي هو المحافظة على اللغة والثقافة لكل جالية منها

وفـــــــي أواخـــــــر القـــــــرن الماضـــــــي ازيلـــــــت المدرســـــــه اليونانيـــــــه بـــــــدمياط وبنيـــــــت 
ــــــــسمى شــــــــطا العــــــــذبى  ــــــــاول ي ــــــــسه مدرســــــــه ، بناهــــــــا مق ــــــــى ارضــــــــها بجــــــــوار الكني عل

اداره المدرســــــه بعقــــــد ايجــــــار مــــــن الكنيــــــسه لــــــه ، ،واعطــــــت الكنيــــــسه لــــــشطا العــــــذبى 
ــــدت ١٦وكــــان االيجــــار  ــــسه االن تعاق ــــد االيجــــار، والكني ــــد انتهــــى عق  جنيــــه ســــنويا وق

مـــــع جمعيـــــه تعاونيـــــه خاصـــــه الداره المدرســـــه تحـــــت اســـــم مدرســـــه المعـــــالى الخاصـــــه 
   )٣٣(.للثانويه العامه 

ة وٕالــــــــى جانــــــــب هــــــــذه المدرســــــــة اليونانيــــــــة افتتحــــــــت احــــــــدى ســــــــيدات الجاليــــــــ
اليونانيـــــــة فـــــــي بيتهـــــــا مكتـــــــب لتعلـــــــيم أطفـــــــال الطائفـــــــة مـــــــن البنـــــــين والبنـــــــات القـــــــراءة 

 وبعــــــد وفــــــاه هــــــذه الــــــسيده والتــــــى تــــــدعى ١٩العربيــــــة وكــــــان ذلــــــك فــــــى اوائــــــل القــــــرن 
  .)٣٤(ماريكا اغلق المكتب 

  : المتحف الكنسى بدمياط

  : أنشطه الجاليه الثقافيه

بوليــت انــدينوى ، فــى نــوفمبر قبــل رحيــل كــاهن الكنيــسه اليونانيــه  بــدمياط  متر 
م  الـــى احـــدى الجـــزر اليونانيـــه ،اعطـــى تعليماتـــه الـــى االيكونومـــوس بنـــدليمون ٢٠٠٦

بــــشرى كــــاهن الكنيــــسه الــــروم االرثــــوذكس بــــدمياط  حاليــــا ،لتأســــيس متحــــف كنــــسى ، 
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الغرض منه حمايه وحفظ بعض االشياء ذات القيمه لبعض المطارنـه الـذين خـدموا فـى 
  )٣٥.(مطرانيه دمياط 

فقــام بتأســيس ثالثــه فترينــات كــل واحــده بــداخلها رداء احــد المطارنــه وانجولبيــا 
ــــداليمو  ــــه للمطــــرانين ايرينيــــوس وبن ــــداس وصــــلبان وعــــصا ذهبي ــــاء الق ن اســــتخدماها اثن

، و تاج للمطران بندليمون ، وعصا خشبيه لالستخدام اليومى للمطران ، واشياء االلهى
  .ركيه االسكندريه شخصيه اخرى للمطارنه التابعين لبطري

  ١٩٩٥ -١٩٦٨بولس ميناس  /مطران طنطا 

  ٢٠٠٤ - ١٩٩٧ايرينيوس تاالمفيكوس /مطران دمياط 

  ) ٣٦(.٢٠٠٦ - ٢٠٠٤بنداليمون المبذاريوي /مطران دمياط 

ويوجــــد بــــالمتحف ايــــضا قــــسم خــــاص لكثيــــر مــــن المخطوطــــات و المــــستندات 
وبطريركيـــــه االســـــكندريه وهـــــذه القديمــــه واالختـــــام المعدنيـــــه والفـــــضيه لمطرانيـــــه دميـــــاط 

المستندات واالختام قام المطران ايرينيوس تاالمفيكوس والتى كانت محفوظه فى مكتبه 
 قبـل رحليـه مـن مـصر الـى اليونـان ،بتـسليمها الـى اليـد ٢٠٠٤-١٩٩٧الشخصى، مـن 

  .الجديره باالحترام بندليمون بشرى لكى يقوم بحفظها فى متحف كنيسه دمياط 

  :ى اليوناني بدمياطالمركز الثقاف

 م ،وكـان مقـره بمبنـى ٢٠٠٦المركز الثقـافى اليونـانى حـديث نـسبيا انـشئ عـام 
الكنيــسه اليونانيــه ، حيــث وفــرت الكنيــسه مكــان مناســب لتلقــى الــدرس ،وشــقه للمعلمــه 
فوق الكنيسه ، وكان التعليم مجـانى ، وأقامـت المعلمـه لمـده سـنتين ، وقـد شـهد المركـز 

 لتعلـــيم اللغـــه اليونانيـــه ، وكـــذلك مـــن طائفـــه الـــروم االرثـــوذكس ، اقبـــال مـــن المـــصريين
ـــاغم  ـــه ، تعكـــس مـــدى التن ـــه وفني ـــات وامـــسيات ثقافي ـــى اقامـــه فعالي وحـــرص المركـــز عل

  )٣٧(.والتداخل بين المصريين واليونانين 
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قـــام كـــاهن كنيـــسه اليونـــانيين  بـــدمياط بنـــداليمون، بتأســـيس مركـــز تعلـــيم اللغـــه 
بــدمياط ، وكتـــب خطــاب الــى المــسؤل عـــن التعلــيم اليونــانى للـــسفاره اليونانيــه والثقافيــه 

اليونانيه السيد كارتذاس ، طالبا منه تعيين مدرس للمركزالثقافى  بدمياط ، الغرض منه 
م ، و كانــــت ٢٠٠٦ ســــبتمبر ٨تعلــــيم ابنــــاء الجاليــــه اللغــــه اليونانيــــه ،وكــــان ذلــــك فــــى 

" صــوفيا انانيــاذو"يونانيــه هــى الــسيده المدرســه االولــى التــى تــم تعيينهــا مــن الحكومــه ال
، وكانـت معـاره مـن اليونـان وتأخـذ اموالهـا ٢٠٠٦ سـبتمبر ١٣حيث تسلمت عملها فى 

مــن اليونــان، ولكــن مــا لــم يكــن فــى الحــسبان هــو ماتعرضــت لــه اليونــان مــن ازمــه فــى 
االحــوال االقتــصاديه، وتوقفــت الــرحالت الــى مــصر ومحاوالتهــا خفــض عجــز ميزانيتهــا 

بعهــا مــن خفــض المعاشــات وتقلــيص الوظــائف مقابــل الحــصول علــى دعــم مــالى ،ومــا ت
كبير من صندوق النقد الدولى واالتحاد االوربى ،ممـا جعـل مركـز تعلـيم اللغـه اليونانيـه 
بــدمياط فــى حكــم العــدم، نتيجــه لتــاخر رواتــب المعلــم اليونــانى وبالتــالى عــادت المعلمــه 

  . ) ٣٨ (تها الماليهاليونانيه الى اليونان بعد توقف مستحقا
  :عادات وتقاليد اليونانيين

ــــرا عــــن المــــسلمين ،مــــن حيــــث  ــــم تختلــــف عــــادات النــــصارى اليونــــانيين  كثي ل
ـــــــسه  ـــــــداس داخـــــــل الكني ـــــــه الق ـــــــتم عملي ـــــــت ت ـــــــث كان ـــــــزواج ، حي ـــــــات ومراســـــــم ال الترتيب
ـــــى  ـــــد النـــــصارى ، ف ـــــه عن ـــــر مـــــسموح ب بحـــــضور القـــــس واالهـــــل ، وكـــــان الطـــــالق غي

  . )٣٩(شكله عند المسلمينالوقت الذى ال يمثل اى م
  :الزواج والطالق 

تعنـــــى زواجـــــا او عرســـــا ، ومـــــن مراســـــم الـــــزواج " جـــــاموس "الكلمـــــه اليونانيـــــه 
ان العـــــــريس هـــــــو الـــــــذى يـــــــذهب الـــــــى العـــــــروس ،ولـــــــيس العكـــــــس وفـــــــى ذلـــــــك يقـــــــول 

ـــــا  ـــــديس يوحن ـــــه الثـــــراء "الق ـــــى لـــــو كـــــان فـــــى غاي ـــــأتى الـــــى العـــــروس حت ان العـــــريس ي
ــــدم ــــره الخطبــــه او الخطوبــــه ،وهــــى فــــى منتهــــى الفقــــر ،ويتق ــــه ،وفــــى فت  الــــزواج الخطب
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يقـــــدم الخطيـــــب لخطبتـــــه نـــــوعين مـــــن الهـــــدايا ،النـــــوع االول المهـــــر الـــــذى هـــــو بمثابـــــه 
  )٤٠.(" هديه من العريس ،والنوع الثانى هديه العريس لعائله العروس

وبالنسبه للزواج يكون عادًة داخل الكنيسه ، ويعتبر كاهن طائفه اليونانيين من 
الرثوذكس هو الموثق الوحيد فى البطرخانه للجواز ويكـون العقـد  فـى الكنيـسه ، الروم ا

وكان اليونـانيون مخلـصون لعقيـدتهم الـى درجـه انهـم كـانوا نـادرا مـا كـانوا يتزوجـون مـن 
خــــارج عــــائالتهم ،اى انهــــم فعــــال كــــانوا يكونــــون مــــا يمكــــن ان نــــسميه بلغــــه التــــضامن 

  )٤١.(تها والتعاون قبيله تجاريه بخصائصها وسما

ومن عادات اليونانيين المصريين عند زواج الـشباب ،ان تـدفع العـروس المهـر 
باليونــانى والــذى يختلــف مــن حالــه الــى اخــرى حــسب المــستوى " دوتــا"للعــريس وتــسمى 

  )٤٢.(رفه العريس وتقديم الشبكه للعروساالجتماعى للعروسين ،مقابل تأسيس الشقه بمع

الق اسـماء يونانيـه علـى المواليـد الجـدد ، كما تحرص االسر اليونانيه علـى اطـ
وذلــك حتــى ال تنــدثر تلــك االســماء التــى تميــزهم عــن غيــرهم ، والتــى مــن اشــهرها ماريــا 

  )٤٣(،وكريستينا ،عند السيدات وبين خريستو ،ونيقوال وديمترى عند الرجال 

وهنــاك تفــصيالت وافيــه عــن مراســم الزفــاف فــى العهــد القــديم ، فهنــاك الحــديث 
 العــريس والعــروس ، وجــوارى العــروس وصــديقاتها ، وموكــب الزفــاف الــذى عــن ثيــاب

كـــــان يـــــتم عـــــادة فـــــى المـــــساء ، وتغطيـــــه العـــــروس بثيـــــاب العـــــريس ، وبركـــــه الوالـــــدين 
ـــاء واالمانـــه ، ومخـــدع الزيجـــة ،  ـــين العروســـين بالوف واالصـــدقاء للعروســـين ، والعهـــد ب

تد اسبوعا واحيانا اسبوعين ، وعالمه عذرية العروس ، واالحتفال بالعرس الذى كان يم
  ) ٤٤(.وكان يتخلل هذه االحتفاالت الغناء والعزف على االالت الموسيقيه 

وهــو االكليــل الــذى يــضعه الكــاهن " اكليــل الــزواج"ومــن ضــمن طقــوس الــزواج 
على رأس العروسين اثناء تتميم سر الزيجه المقدس ، ويعتبر ذلك رمزًا لتتـويج البتوليـه 
التى حفظها العروسان فى نفسيهما وجسديهما حتى يوم الـزواج ، ولـذلك ال تقـام صـالة 
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، او اذا كــــان احــــدهما متــــرمًال واالخــــر بكــــرًا ، االكليــــل اال اذا كــــان العروســــان بكــــرين 
واالكليــل فــى الكنيــسه اليونانيــه مــن الفــضه او الــذهب او اى معــدن اخــر ، وعلــى شــكل 
دائرى مثل تيجان الملوك ، اما االن فاستعيض عنه باكليل من زهور صناعيه يحفظها 

نيــسه القبطيــه ، العروســان بمنزليهمــا بعــد انتهــاء صــلوات االكليــل ، امــا االكليــل فــى الك
   )٤٥(. على شكل نصف دائرى مطلى بالذهب ، وينتهى طرفاها بخيطين من الحرير 

والمقـــصود بالخـــاتم " خـــاتم الـــزواج "ومـــن الطقـــوس المتبعـــه ايـــضا فـــى الـــزواج 
اصال هو الختم فكان كل من يستعمل شيئا خاصا به يلزم ان يضع عليه ختمه عالمه 

  . ملكيته اياه 

 ان يعطــى عروســه خاتمــا مــن ذهــب ، ال لتفتخــر بــه ، بــل فينبغــى علــى العــريس
لتخــتم بــه االشــياء البيتيــه التــى تــسلم اليهــا ، ويبــدو ان الخــاتم كــان يعطــى للعــروس فقــط 
،ولكن فيما بعد صار لكل من العروسـين خـاتم ، فخـاتم الـزواج الـى جانـب انـه يرمـز الـى 

ى رجلهـــا ، فهـــو يـــشير أيـــضا الـــى االمانـــه الزوجيـــه ، والـــى الكرامـــه التـــى نالتهـــا المـــرأه لـــد
الحقــوق الخاصــه بالزوجــه التــى هــى ربــه البيــت وأم العائلــة ، والخــاتم يوضــع فــى االصــبع 
البنصرباليد اليسرى  ، حتى ان هـذا االصـبع قـد سـمى باسـم الخـاتم ، وهـو يتميـز بحـسب 

  )٤٦(.اسطه شريان خاص ويسمى اصبع القلبعلم البيولوجيا اليونانى بارتباطه بالقلب بو 

امــا الطــالق فيعتبــر عنــد طائفــه الــروم االرثــوذكس مــسموح بــه فــى العديــد مــن 
القـــضايا التـــى نـــص عليهـــا القـــانون الكنـــسى الخـــاص بهـــم فهنـــاك اســـباب مختلفـــه منهـــا 
االهانــه والخيانــه والنــصب والــسجن وهــو علــى عكــس القــبط االرثــوذكس فغيــر مــسموح 

  ) ٤٧(.بالطالق اطالقا اال فى حاله الخيانه

  : لدفنطقوس ا

عنــدما يتــوفى اليونــانى مــن الــروم االرثــوذكس يغــسل بالمــاء والــصابون وليفــه، 
ويلبس لبس على حسب اختيار اهل الميت ثم يوضع فى صندوق اوتابوت من المعدن 
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او الخـشب ،  ويـذهبون بــه الـى المـدفن ، ثــم يـصلى عليـه صــاله الجنـاز فـى المــدافن ، 
 المتـوفى  فـوق االرض ، عبـاره عـن حجـره ويكون المدفن وهو المكان الذى يوضـع فيـه

بعـــين لهـــا بـــاب حديـــد ، ومـــن المفتـــرض اال يـــدفن علـــى الميـــت اال بعـــد ســـنه ، ويـــدفن 
  )٤٨.(بالتابوت وبعد سنوات يكون الجسد قد تهالك فيسحب التابوت بعد ذلك  

وقـــــــــــد شــــــــــــارك اهـــــــــــل دميــــــــــــاط فـــــــــــى جنــــــــــــازات القناصـــــــــــل، فعنــــــــــــدما تــــــــــــوفى     
ـــــــــان اليـــــــــاس قـــــــــصيرى فـــــــــيس بـــــــــدمياط ،وهـــــــــو  ـــــــــه البرتغـــــــــال واليون احـــــــــد قناصـــــــــل دول

ايــــــــــضا ، توافــــــــــد النـــــــــــاس افواجــــــــــا علـــــــــــى منزلــــــــــه يعــــــــــزون انجالـــــــــــه واقاربــــــــــه ، وقـــــــــــد 
شــــــــيعت جنازتــــــــه بموكــــــــب مهيــــــــب يتقدمــــــــه وجيــــــــه بــــــــك محــــــــافظ دميــــــــاط ،وقناصــــــــل 
الـــــــــــدول، وامـــــــــــين الجمـــــــــــرك واالعيـــــــــــان وكـــــــــــان يتقـــــــــــدم الـــــــــــنعش قواســـــــــــى المحافظـــــــــــه 

الرثــــــــوذكس ،الـــــــــذى كـــــــــان وعــــــــساكر البـــــــــوليس وصــــــــلى عليـــــــــه فـــــــــى كنيــــــــسه الـــــــــروم ا
رئـــــــــــيس وكالئهـــــــــــا ،وكـــــــــــان الـــــــــــنعش محـــــــــــاط باكاليـــــــــــل الريـــــــــــاحين واالزهـــــــــــار وعليـــــــــــه 

  .) ٤٩(علم البرتغال ، وذهب الجميع الى المدفن سيرا على االقدام

ـــــــــــــول  ـــــــــــــه نق ـــــــــــــى اللغـــــــــــــه العربي ـــــــــــــاز ف ـــــــــــــت"والجن ـــــــــــــز الكـــــــــــــاهن المي اى " جن
والجنــــــــــازة ، فالجنــــــــــاز بفــــــــــتح الجــــــــــيم هــــــــــو الــــــــــصالة علــــــــــى الميــــــــــت، صــــــــــلى عليــــــــــه

 الجــــــــــيم أو بكــــــــــسر الحجــــــــــيم هــــــــــي المــــــــــأتم أو االحتفــــــــــال الــــــــــذي يقــــــــــوم بــــــــــه بفــــــــــتح
أهـــــــل الميـــــــت وأقربـــــــاؤه بـــــــدءًا مـــــــن لحظـــــــة موتـــــــه ،إلـــــــى حـــــــين دفنـــــــه ،وحـــــــين نقـــــــول 

  )٥٠(.جنز فالن أي مات وجعل في الجنازة

  :االحتفاالت واألعياد الدينيه لليونانيين من طائفه الروم االرثوذكس

 عــــشر بأعيــــادهم فــــى حريــــه تامــــه كــــان النــــصارى يحتفلــــون فــــى القــــرن التاســــع
فــى بعــض هــذه االحتفــاالت، فكــانوا يحتفلــون بأربعــه عــشر  وشــاركهم اخــوانهم المــسلمون

عيــد البـشاره ،وعيــد الزيتونــه ،وعيــد : عيـدا فــى كــل سـنه قبطيــه، منهــا ســبعه كبـار وهــى 
الفصح ،وعيد خميس االربعين ،وعيد الخمـيس ،وعيـد االربعـين، وعيـد الخمـسين، وعيـد 
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عيـــد الخيتـــان، وعيـــد االربعـــين : د ،وعيـــد الغطـــاس امـــا االعيـــاد الـــصغرى فهـــى المـــيال
،وخمــيس العهــد وســبت النــور، واحــد الحــدود ،والتجلــى ،وعيــد الــصليب ،ومواســم اخــرى 
ليست عندهم من االعياد الشرعيه، وهو يوم النيروز وهو اول ايـام الـسنه القبطيـه ،اول 

ـــ ـــه اشـــعال الني ـــام مـــن شـــهر تـــوت وســـنتهم في ران والتـــراش بالمـــاء ،وكـــان مـــن مواســـم اي
  )٥١.(المصريين قديما وحديثا 

وقــد رصــدت لنــا جريــده المقطــم مراســم االحتفــال بعيــد المــيالد بــدمياط ،وذكــرت 
وكـــان اليـــوم عيـــد المـــيالد عنـــد الطوائـــف الـــشرقيه فـــذهب حـــضرات القناصـــل واالعيـــان "

جـودت محـافظ دميـاط ، لمعايده قناصل طائفـه الـروم واعيانهـا ،وكـان سـعاده احمـد بـك 
  )٥٢(فى مقدمه المعايدين اعاد اهللا هذا العيد على ذويه بالصفاء والهناء

كمــا كــان يــستقبل كبــار رجــال الــدين المــسيحى واليونــانيين اســتقباال حــافال عنــد 
زيارتهم المحافظه فقد وصفت جريده المقطم احدى هذه االحتفاالت ، فقد استقبل السيد 

ى موكب حافل ،وبعد ان قابله الجنود بـالتعظيم وفـى مقـدمتهم بطرس الرابع البطريرك ف
رئيــسهم ثــم دخــل الكنيــسه والتــى ازدحمــت برجــال الــدين المــسيحى والراهبــات واالعيــان 
والتجار ،وقد اعـدت وليمـه بعـد ذلـك فـى منـزل امـين الجمـرك ،دعـى اليهـا كبـار طائفتـه 

 ثم قام بزياره المحافظ فـى وكان فى مقدمتهم انطون بك مسره رئيس المحكمه االهليه ،
الـــــديوان والرؤســـــاء الـــــروحيين وغيـــــرهم ،وفـــــى المـــــساء اقـــــام قداســـــا فـــــى كنيـــــسه الـــــروم 

  )٥٣(. االرثوذكس الكاثوليك والقى بها كلمه للجماهير

  :التغطيس 

،وهو نـزول المعمـد فـى "التعميد "من ضمن االعياد عيد الغطاس ويطلق عليه 
 مـرات وخروجـه منـه ، وفيـه يـدهن الكـاهن جـسد جرن المعموديـه ودفنـه فـى المـاء ثـالث

الطفــل بالزيــت المقــدس ، ثــم يأخــذه ويــضبطه بيديــه مــستقيمًا موجهــًا إيــاه نحــو الــشرق ، 
  )٥٤.(ويعمده مغطسا إياه كله فى الماء ثالث مرات، وبذلك يصبح الطفل مسيحياً 
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 شــهور مــن المــيالد ، ويتعمــد فــى جــرم المعموديــه وهنــاك ٦التعميــد يكــون بعــد 
سئول يــسمى الــشبين ، وهــى كلمــه يونانيــه معناهــا المــسؤل عــن الطفــل طــول حياتــه مــ

،مسؤل عنه ايمانيا وعن لبسه وعن تعليمه ،فى جوازه ،ويكون شخص او سيده او اخو 
والــذى يتعمــد يلــبس ابــيض وينــزل . االب ، ويكــون مــسؤل عنــه فــى كــل كبيــره وصــغيره 

  )٥٥(.هو مقدس عريان فى مياه دافئه ويضعون بها زيت نيرون و 

ومن الطقوس ايضا حوض االغتسال  يوضع فى مؤخره الكنيسه ويستخدم فى 
غــسل اليــدين او الوجــه ، وربمــا الــرجلين قبــل دخــول الكنيــسه ، فقــد ســادت عــاده دخــول 

وقـد بطـل " ال يـدخل احـد الكنيـسه إال حافيـًا مكـشوف الـرأس " الكنيسه بقـدمين حـافيتين 
  )٥٦.(استخدام الحوض حاليا

 ديـسمبرمن كـل ٢٥االعياد الدينيه عيد الميالد المجيـد ، والـذى  يقـام فـى ومن 
 ينــايرمن كــل ٧عـام  عنــد طائفـه الــروم االرثـوذكس ، امــا االقبـاط يقــام عيـد المــيالد فـى 

عام ،وذلك الن هنـاك اخـتالف فـى التوقيـت القبطـى فهـو بعـد توقيـت الـروم االرثـوذكس 
   )٥٧.(بثالثه عشر يوما 

يسه اليونانيه تقريبا يومى االحد والجمعه ، وتبدأ غالبا الساعه والصاله فى الكن
 صـباحا الــى الــساعه الحاديـه عــشر ونــصف ،اى سـاعه او ســاعه ونــصف الــساعه ، ٩

ـــروم  ـــاد القديـــسين بكنيـــسه ال ـــام صـــاله اعي ـــه ، وتق ـــه او  اليوناني وتكـــون الـــصاله بالعربي
نيـسه نيقـوالوس ومـن سـر  من كل عام، وهو يرمـز الـى شـفيع الك٦/١٢االرثوذكس يوم 

اسرار الكنيسه المناوله وهو تحويل الخبز والخمر الى جسد ودم السيد المسيح ، والـذى 
يتعمــد يأخــذ المناولــه، والــسيد المــسيح يكــون مــشاركا لهــم مباركــا حفلهــم وصــلواتهم ومــن 
اقــوال الــسيد المــسيح مــا اجتمــع اثنــان او ثالثــه باســمى اكــون فــى وســطهم وايــضا مــن 

لكنيسه سر االستحاله وهو تحويل الخبز والخمر الى جسد السيد المسيح انه دم اسرار ا
   )٥٨.(جسد السيد المسيح 
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ومـن اهــم االعيــاد الدينيــه عيــد القيامــه ،وهــو اعظــم أعيــاد الكنيــسه قاطبــة وعيــد 
أعيادها ، ومحور سنتها الليتورجيـة ، وسـر بهجتهـا ومحـور ارتكازهـا ، ويـوم االحـد هـو 

سبوعى ، اما العيد الرئيسى  فيكون فى شهر ابريل من كل عام ، وعيـد عيد القيامه اال
 اغــسطس ، وفيــه صــيام العــذراء والــصيام يبــدا مــن عيــد ١٥العــذراء اول اغــسطس الــى 

 يــوم وهنــاك احتفــاالت يونانيــه متعلقــه بتــاريخ ٥٠ يــوم وقبــل القيامــه ب٤٠المــيالد قبــل 
الســكندريه قــداس خــاص يــشارك فيــه دولــه اليونــان مثــل عيــد االســتقالل ويقــام لــه فــى ا

  )٥٩.(جميع اليونانيين الموجودين داخل مصر  

  :الصوم 

ــــــت  ــــــره محــــــدوده مــــــن الوق ــــــشراب لفت ــــــاع عــــــن الطعــــــام وال ــــــصوم هــــــو االمتن ال
يتنــــــاول بعــــــدها الــــــصائم اطعمــــــه نباتيــــــه خــــــالل مــــــده الــــــصوم ، والــــــصوم يكــــــون فــــــى 

ول ذكـــــر للـــــصوم وقـــــت التوبـــــه والنـــــدم ،او فـــــى اوقـــــات الـــــشده والـــــضيق والخطـــــر ، وا
فـــــى الكتـــــاب المقـــــدس هـــــو صـــــوم موســـــى اربعـــــين نهـــــارا واربعـــــين ليلـــــه ، وهـــــى علـــــى 
جبــــــل ســــــيناء الســــــتالم لــــــوحى الــــــشريعه ، وصــــــام كثيــــــرون عــــــده ايــــــام فقــــــد صــــــامت 
الملكـــــه اســـــتير ثالثـــــه ايـــــام ، وصـــــام الملـــــك داود ســـــبعه ايـــــام ، وصـــــام دانيـــــال النبـــــى 

ــــسيد ا ــــسيون فــــى زمــــن ال ــــين ثالثــــه اســــابيع، وكــــان الفرن لمــــسيح يــــصومون يــــومى االثن
والخمـــــيس مـــــن كـــــل اســـــبوع ،وفـــــى العهـــــد الجديـــــد علـــــم يوحنـــــا المعمـــــدان تالميـــــذه ان 

  )٦٠.(يصوموا كثيرا 

  :  الملبس والماكل

مـــــــــــــن عـــــــــــــادات وطبـــــــــــــائع اليونـــــــــــــانين وخصائـــــــــــــصهم انهـــــــــــــم ذابـــــــــــــوا فـــــــــــــى 
المجتمــــــــــع المــــــــــصرى واحبــــــــــوا شــــــــــعبه ، ولــــــــــذلك  اكلــــــــــوا كــــــــــل اكــــــــــالت المــــــــــصريين 

وهوعبــــــــــاره عــــــــــن  قمـــــــــــح "البربــــــــــاره " االكــــــــــالت اليونانيـــــــــــه وأحبوهــــــــــا ، ومــــــــــن اهــــــــــم
ــــــــــه "وســــــــــكر، و ــــــــــه ســــــــــوداء وسمــــــــــسم "غربائي ــــــــــه حب ــــــــــز علي ــــــــــاره عــــــــــن خب وهــــــــــو عب
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وقرفـــــــــــه ، ومـــــــــــن عـــــــــــادة اليونـــــــــــانيين انهـــــــــــم يـــــــــــدخلون زيـــــــــــت الزيتـــــــــــون فـــــــــــى كـــــــــــل 
وجبــــــــاتهم الــــــــذى يعطــــــــى نكهــــــــه ذكيــــــــه للطعــــــــام هــــــــذا باالضــــــــافه الــــــــى انــــــــه زيـــــــــت 

  )٦١(.صحى يعالج كثير من االمراض 
هـــــــــــو الـــــــــــزى اليونـــــــــــانى المفـــــــــــضل " القلمـــــــــــون"لـــــــــــزى فيعـــــــــــد قمـــــــــــاش امـــــــــــا ا

ــــــــــــــان  ــــــــــــــم اليون ــــــــــــــون االزرق الرتباطــــــــــــــه بعل ودائمــــــــــــــا  يرتــــــــــــــدون المالبــــــــــــــس ذات الل
غالبــــــــا  هــــــــذا وقــــــــد يختلـــــــــف لــــــــبس العامــــــــه مــــــــن الجاليـــــــــه عــــــــن لــــــــبس الكـــــــــاهن او 
بــــــــــــاقى الرتــــــــــــب الكنــــــــــــسيه فيحتــــــــــــوى مالبــــــــــــس الكهنــــــــــــه علــــــــــــى رداء أســــــــــــود بكــــــــــــل 

ـــــــه وغالبـــــــا مـــــــا يكـــــــون مـــــــصنوع  ـــــــصف الـــــــرداء حـــــــزام ملحقات مـــــــن الكتـــــــان وفـــــــى منت
ـــــــبس الكـــــــاهن  ـــــــر ل ـــــــراس وهـــــــى قبعـــــــه ســـــــوداء ويتغي ـــــــى غطـــــــاء ال هـــــــذا باالضـــــــافه ال

  )٦٢.(على حسب الصلوات فاحيانا يرتدى رداء ابيض او نبيتى  

  : األعمال الخيريه 

قـــــام اليونـــــانيين بالعديـــــد مـــــن االعمـــــال الخيريـــــه فـــــى دميـــــاط ، ومـــــنهم الـــــسيده 
 مالصــــــق للكنيــــــسه ، وكانــــــت ســــــيده خيريــــــه ، فتحــــــت ماريكــــــا التــــــى كــــــان لهــــــا بيــــــت

مدرســـــه فــــــى بيتهــــــا لتعلـــــيم اللغــــــه العربيــــــه البنــــــاء الجاليـــــه اليونانيــــــه ،وكانــــــت تــــــذهب 
الــــــى  المــــــدافن تــــــوزع امــــــوال وصــــــدقات مــــــن مالهــــــا الخــــــاص لتــــــساعد بهــــــا الفقــــــراء ، 
ولـــــيس مـــــن العجيـــــب فـــــى شـــــيئ انهـــــا كانـــــت تـــــوزع هـــــذه االمـــــوال لـــــيس علـــــى الفقـــــراء 

ــــى انهــــا مــــن المــــسيحي ين فقــــط بــــل علــــى اخوانهــــا المــــسلمين ايــــضا ،هــــذا باالضــــافه ال
ــــزواج مــــن  ــــى تحمــــل اعبــــاء ال ــــات الكنيــــسه غيــــر القــــادرات عل كانــــت تقــــوم بتجهيــــز بن

م تركــــــــت الــــــــسيده ماريكــــــــا ١٩٦٠شــــــــوار، واشــــــــياء الــــــــزواج االخــــــــرى ، وفــــــــى تــــــــاريخ 
ــــى االســــكندريه ،فــــى ملجــــا للمــــسنين وكــــان هنــــاك تزاورمــــستمر  لهــــا دميــــاط وذهبــــت ال

ـــــى  ـــــى ان توفاهـــــا اهللا ودفنـــــت ف ـــــاط اليهـــــا  فـــــى الملجـــــا إل مـــــن محبيهـــــا مـــــن اهـــــل دمي
  )٦٣(. مدافن الجاليه اليونانيه باالسكندريه 

  : المستشفى االيونانى بدمياط 
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لقـــــــد عانـــــــت الـــــــشئون الـــــــصحيه وصـــــــحه المـــــــصريين كثيـــــــرا مـــــــن االهمـــــــال ، 
. يــــة مــــن الــــسلطاتكافوعــــدم االهتمــــام خــــالل العــــصر العثمــــانى ، ولــــم تلــــق العنايــــه ال

كمـــــا ان ثقافـــــه االهـــــالى كانـــــت ضـــــئيله للغايـــــه ، حيـــــث اعتقـــــدوا فـــــى الـــــدجل والـــــسحر 
والـــــــشعوذه ، واعتمـــــــدوا كثيـــــــرا علـــــــى االحجبـــــــه والتمـــــــائم والرقـــــــى واطـــــــالق البخـــــــور ، 

   )٦٤(.والوصفات المتوارثة فى مقاومة وعالج االمراض 
ى ولحاجـــــــه دميـــــــاط الـــــــى مستـــــــشفى لعـــــــالج المرضـــــــى تـــــــم انـــــــشاء المستـــــــشف

 اســــــستها الكنيـــــــسه اليونانيــــــه ، فأنفقـــــــت مــــــن اجـــــــل ١٦٥٨اليونــــــانى فــــــى نوفمبرعـــــــام 
ــــــغ  ــــــشفى مبل ــــــشاء المست ــــــه ، كمــــــا انفقــــــت ٥٥٣ان ــــــه محليــــــه يوناني  ازالنيــــــا وهــــــى عمل

 ازالنيــــــا لتجهيـــــــز المستــــــشفى ، وتكونــــــت المستــــــشفى مـــــــن ٦٢الكنيــــــسه ايــــــضا مبلــــــغ 
وجــــــد بــــــه محــــــل طــــــابقين الطــــــابق العلــــــوى يوجــــــد بــــــه حجــــــرتين ،والطــــــابق االرضــــــى ي

كبيــــــر ، ومحــــــل اخــــــر صــــــغير ، وتــــــم تجديــــــد المحــــــل الــــــذى كــــــان مستــــــشفى وبنيــــــت 
مستــــشفى جديـــــده ملحقـــــه بـــــه محــــل ومـــــساحه مـــــن االرض وقـــــد بلــــغ نفقـــــات كـــــل هـــــذا 

   )٦٥(.  غروسيا١٢٥٥
ـــــــى تعـــــــرض لهـــــــا اهـــــــالى مـــــــصر عامـــــــه  ومـــــــن اهـــــــم واخطـــــــر االمـــــــراض الت

ر فــــــى عالجهــــــا ودميــــــاط خاصــــــه ، والتــــــى اســــــهمت المستــــــشفى اليونــــــانى بــــــدور كبيــــــ
مـــــــــرض الكـــــــــوليرا والطـــــــــاعون ، وفـــــــــى بدايـــــــــه االحـــــــــتالل البريطـــــــــانى لمـــــــــصر كـــــــــان 
االهـــــــــالى معرضـــــــــين لكثيـــــــــر مـــــــــن االمـــــــــراض كالبهارســـــــــيا واالنكلـــــــــستوما ، وبعـــــــــض 

  )٦٦(.  م مرض الجدرى ١٨٨٣االمراض الوبائيه وقد اجتاحت دمياط عام 

ا ويعــــــد الطــــــاعون مــــــن اخطــــــر االوبئــــــه التــــــى اصــــــابت الــــــبالد ، يعتبــــــر هــــــذ
المــــــــرض ال يــــــــأتى مطلقـــــــــا مــــــــن داخـــــــــل مــــــــصر ، بــــــــل يظهـــــــــر اوال علــــــــى شـــــــــاطئ 
االســـــــكندريه ، وفـــــــي  رشــــــــيد ودميـــــــاط والقـــــــاهره ، ويــــــــسبق ظهـــــــوره وصـــــــول بعــــــــض 
الـــــسفن القادمـــــه مـــــن ســـــوريا ، واســـــتانبول لنقـــــل المالبـــــس الـــــصوفيه ولوازمهـــــا ، حيـــــث 

  )٦٧ (يكون الطاعون شديدا فى احدى مدنها خالل الصيف
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بـــــــــــــاء اليونـــــــــــــانيين الطبيـــــــــــــب جـــــــــــــورج قـــــــــــــصيرى ويعـــــــــــــد مـــــــــــــن ابـــــــــــــرز االط
البكثروبولـــــــوجى الـــــــذى كـــــــان اول مـــــــن كـــــــشف عـــــــن جرثومـــــــه الكـــــــوليرا كوبـــــــاء عـــــــام 

  )٦٨.(م١٩٤٧

، حـــــت اشـــــراف البطريركيـــــه ويـــــتم تمويلـــــهكـــــان المستـــــشفى اليونـــــانى بـــــدمياط ت
ــــــى  ــــــم تاجيرهــــــا ال ــــــاط  علمــــــا بــــــان هــــــذه االراضــــــى ت مــــــن دخــــــل اراضــــــى كنيــــــسه دمي

  )٦٩(.ه اليونانيه كريت القادم من الجزير " ميخليس"

ومـــــن بـــــين وكانـــــت المستـــــشفى تحـــــت اشـــــراف الطبيـــــب اليونـــــانى انطونيـــــوس 
  :اطباء دمياط من اليونانيين هم 

  .م ١٨٨٠لويس برست / دكتور )١

 .م ١٨٨٥ليذيس جرجس ابن نيقوالوس / دكتور )٢
 .م١٨٨٥انطونيوس ذماسقينوس / دكتور )٣
 م١٩٠٠قندوس / دكتور )٤
 .م١٩٦٠البرت عاقورى / دكتور )٥
استــــــــشارى الباطنــــــــه فــــــــى .م ١٩٨٨هــــــــانى بــــــــشرى بنــــــــدلى / تــــــــوردك )٦

 .مستشفى االعصر االن 
 )70(م١٩٩٠.سامى نعيم بندلى / دكتور )٧

 م ١٩٧٠وقـــــــد اهـــــــدت الكنيـــــــسه بـــــــأرض المستـــــــشفى لمحافظـــــــه دميـــــــاط ، عـــــــام 
وهــــــــى االن تحــــــــت اســــــــم المستــــــــشفى االميــــــــرى او  كوقــــــــف خيــــــــرى للمحافظــــــــه ،

 )٧١(.مستشفى دمياط العام 
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  :خاتمة البحث

ـــــاط   ـــــي دمي ـــــانيون ف ـــــزة، اليون ـــــة ممي ـــــف ، طائف ـــــاقي الطوائ عـــــن كـــــل وب
األجنبيــــة فـــــي العــــدد والنـــــشاط واإلنــــدماج مـــــع بــــاقي المجتمـــــع الــــدمياطي فكمـــــا ذكرنـــــا 
، فــــي فــــصل نــــشاطهم اإلجتمــــاعي والثقــــافي ايهــــم أكثــــر الطوائــــف عــــددًا وبفــــارق كبيــــر

فـــــــة وكانــــــــت وأكثـــــــرهم حرصـــــــًا علـــــــى التعلـــــــيم وبنــــــــاء المـــــــدارس لنـــــــشر التعلـــــــيم والثقا
المدرســــة اليونانيــــة مــــن أقــــدم مــــدارس دميــــاط فقــــد انــــشأت فــــي بدايــــة النــــصف الثــــاني 

وكانــــت مدرســــة تنــــشر العلــــم والثقافــــة والنــــشاط ومنــــارة فــــي ، مــــن القــــرن التاســــع عــــشر
  .مدينة دمياط وما حولها لإلشعاع الحضاري والتنويري

 مثلمـــــا حرصـــــت علـــــى تعلـــــيم، كمـــــا حرصـــــت الطائفـــــة علـــــى معالجـــــة األبـــــدان
فانـــــشأت كـــــذلك مستـــــشفى يونـــــاني كـــــان مـــــن أكبـــــر مراكـــــز العـــــالج ، العقـــــل والنفـــــوس

ــــانيين ، والتطيــــب فــــي دميــــاط ومــــا حولهــــا وخــــدم فيــــه نخبــــه مــــن أحــــسن األطبــــاء اليون
حــــــرص اليونــــــانيون أيــــــضًا علــــــى األنــــــشطة ولــــــم يختلفــــــوا عــــــن بــــــاقي الجاليــــــات فــــــي 

عيـــــــاد وان كانـــــــت مراســـــــم الـــــــزاوج والطـــــــالق و اإلحتفـــــــاالت بمختلـــــــف المناســـــــبات واأل
  .لهم نكهة خاصة وطبع طاغي وتميز طوال تاريخ وجودهم في دمياط
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