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Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες
Την Τετάρτη 10/2/2016, στον φιλόξενο

χώρο του ΣΑΕ, η πρόεδρος του Συλ-
λόγου κυρία Χαρίτου-Πεκλάρη κα -

λω σόρισε τους παρευρισκόμενους στην
τακτική Γενική Συνέλευση, το κόψιμο της
βασιλόπιτας και της αρχαιρεσίες του Συλ-
λόγου και ευχήθηκε μια καλή και αισιό-
δοξη χρονιά με ελπίδα για το μέλλον.
Ευχαρίστησε τους: Σεβασμιότατο Μητ -
ροπ ολίτη Γουινέας κ. Γεώργιο, τον Αιδε-
σιμολογιώτατο πατέρα Θωμά Συνοδινό,
τον Επίτιμο Πρόεδρο Φίλιππο Κοσσένα,
τον Πρόεδρο του ΣΑΕ κ. Μιχαηλίδη και
και τα μέλη του Δ.Σ., τον κ. Πράσινο,
Πρόεδρο των Αμοργίνων, καθηγητή της
Θεολογίας. Εν συνεχεία πρότεινε ως πρό-
εδρο της Γενικής Συνέλευσης τον κ.
Κώστα Μανουσάκη και Γραμματέα την
κυρία Κατερίνα Σαββίδη, οι οποίοι έγιναν
ομόφωνα αποδεκτοί από τη Γ.Σ. Εν συνε-
χεία έλαβε το λόγο ο πρόεδρος της Γ.Σ. κ.
Μανουσάκης, ο οποίος ενημέρωσε ότι η
Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, καθώς
είναι μετά από αναβολή και ζήτησε να
υποβληθούν οι υποψηφιότητες για τις
εκλογές. 

Δεδομένου ότι οι υποψήφιοι ήταν πέντε: η
κα Χαρίτου, ο κ. Κιούρης, ο κ. Χριστοφί-
δης, η κα Νικολοπούλου και η κα Καίτη
Αστρά και μη υπάρχουσας άλλης υποψη-
φιότητας, ο Επίτιμος Πρόεδρος κ. Φίλιπ-
πος Κοσσένας πρότεινε στον Πρόεδρο της
Γ.Σ. κ. Μανουσάκη να μη γίνουν εκλογές
με ψηφοδέλτια και εφόσον εγκρίνεται
αυτό από τη Γ.Σ., να θεωρηθούν ότι οι
πέντε υποψήφιοι εκλέγονται για το νέο
διοικητικό συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευ-
ση ως ανώτατο και κυρίαρχο σώμα του
Σωματείου σύμφωνα με το άρθρο 18
έκανε ομόφωνα αποδεκτή την πρόταση
του κ. Μανουσάκη.
Ως εκ τούτου το νέο διοικητικό συμβούλιο
αποτελείται από τους προαναφερθέντες
πέντε υποψηφίους.
Ακολούθως, ο Πρόεδρος, ζητεί να τιμη-
θούν τα εκλιπόντα μέλη του συλλόγου,
φίλοι και συμμαθητές με την τήρηση ενός
λεπτού σιγής. Μετά από αυτό προχωρεί
στο κυρίως μέρος της Γενικής Συνέλευ-
σης, καλώντας την Πρόεδρο να αναγνώσει
τα πεπραγμένα του απερχόμενου διοικητι-
κού συμβουλίου, τα οποία έχουν ως εξής:

Τ. Χαρίτου-Πεκλάρη: Ο απολογισμός του
2015 έχει ως εξής:
Σάββατο 31 Ιανουαρίου, στις 11.00 το
πρωί, ανοίξαμε τις καλλιτεχνικές μας εκ -
δηλώσεις με την επίσκεψή μας στο Βυζα-
ντινό Μουσείο της Αθήνας, όπου απολαύ-
σαμε τη μοναδική έκθεση του Δομήνικου
Θεοτοκόπουλου (El Greco), με τίτλο «Ο
Δομήνικος Θεοτοκόπουλος πριν από τον
El Greco». 
Παρασκευή 20 Μαρτίου, επισκεφθήκαμε
την ατομική έκθεση φωτογραφίας του
μέλους μας Τάκη Κουζή με θέμα «Κου-
ζής, φωτογραφίζει Ελλάδα», στη Fotovi -
sion που πραγματοποιήθηκε στο Εκθε-
σιακό Κέντρο Περιστερίου. 
Σάββατο 21 Μαρτίου, πραγματοποιήσαμε
νυχτερινή έξοδο για ρεμπέτικα στο «Πάμε
τσίπουρο, πάμε καφενείο» στη Φωκίω-
νος Νέγρη. 
Τετάρτη 11 Μαΐου απολαύσαμε τα κορι-
τσάκια της Ελληνογαλλικής Σχολής «Ά -
γιος Παύλος» Αθηνών, σε μία χορογρα-
φία που εμπνεύσθηκα και επιμελήθηκα,
σε μουσική Michael Jackson. 
Σάββατο 16 Μαΐου, επισκεφθήκαμε το
οινοποιείο «Σεμέλη», στη Νεμέα και στη
συνέχεια το Μοναστήρι του Οσίου Πατα-
πίου, έξω από το Λουτράκι. 
Τετάρτη 27 Μαΐου, παραβρεθήκαμε στην
εκδήλωση των Αβερωφιτών, αφιέρωμα
στον ηθοποιό Τέλη Ζώτο.
Σάββατο 17 Οκτωβρίου, πραγματοποιή-
σαμε την ημερήσια εκδρομή μας στη
Λίμνη της Βουλιαγμένης. 
Κυριακή 18 Οκτωβρίου, συμμετείχαμε
στο ετήσιο μνημόσυνο των πεσόντων
Αιγυπτιωτών Ελλήνων στη διάρκεια του
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, που έγινε όπως
κάθε χρόνο στο Άστυ Αιγυπτιωτών στην
Κηφισιά. 
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Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, απολαύσαμε
την μονοήμερη κρουαζιέρα μας στον
Σαρωνικό (Ύδρα, Πόρο, Αίγινα). 
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, παρακολουθή-
σαμε την παρουσίαση του Τόλη Τζιτζά για
την ιστορική και οικονομική εξέλιξη της
Διώρυγας του Σουέζ από τους αρχαίους
χρόνους μέχρι σήμερα. 
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, παραβρεθήκαμε
στην εκδήλωση-αφιέρωμα στον μεγάλο
Αιγυπτιώτη ζωγράφο  Μιχάλη Κατζουρά-
κη, την επιμέλεια και παρουσίαση της
οποίας έκανε ο συμπατριώτης μας, Μαν-
σουριανός βεβαίως, Γιάννης Κοσσένας.
Την παρουσίαση προλόγισαν η δημοσιο-
γράφος-τεχνοκριτικός Αικατερίνη Ζαχα-
ροπούλου και ο τεχνοκριτικός και επιμε-
λητής εκθέσεων Χριστόφορος Μαρίνος. 
Μας δόθηκε η ευκαιρία να αγοράσουμε τα
δώρα μας από το ετήσιο Bazaar του
Σ.Α.Ε. που οργανώθηκε με επιτυχία στις
11, 12, 13 Δεκεμβρίου. 

Προγραμματισμένες εκδηλώσεις 
για το 2016: 
Σάββατο 9 Απριλίου, επίσκεψη στη Βυζα-
ντινή Μονή του Οσίου Λουκά στη γραφική
πλαγιά του Ελικώνα στο Στείρι Βοιωτίας. 
Κυριακή 27 Απριλίου, επίσκεψη στο
οινοποιείο Καρέλα στην Κάτω Αχαΐα, στο
24ο χλμ. Πατρών-Πύργου. 
Παρασκευή 20 Μαΐου, μονοήμερη κρου-
αζιέρα! Λεπτομέρειες θα δημοσιευθούν
στην επόμενη «ΓΛΑΥΚΑ».
Συνεχίζοντας η Πρόεδρος του Δ.Σ. είπε:
Επιτρέψτε μας να εκφράσουμε τις θερμές
μας ευχαριστίες: στον Σ.Α.Ε., ο οποίος μας
προσφέρει την αίθουσά του για τις εκδη-
λώσεις μας. Επίσης ευχαριστούμε τον
Ρέντα και όλο το επιτελείο του εστιατορί-
ου, για τις υπέροχες γεύσεις και τις υπη-
ρεσίες που απολαμβάνουμε. Ένα μεγάλο
ευχαριστώ από καρδιάς, στον Μύρωνα
Δήμου, στον Μίμη Μόσχο, στον Νίκο
Παπαλουκά, στη Γεωργία Γκιάτη, στην
Τούλα Μιχαηλίδου, στον Γιάννη Ζήλη, και
σε όλα τα μέλη μας, που εμπλουτίζουν το
περιεχόμενο της «Γλαύκας» μας, αλλά και
σε όλους όσοι συμμετέχουν στις εκδηλώ-
σεις του Συλλόγου μας και με κάθε τρόπο

βοηθούν στην ενίσχυση και τον πολλα-
πλασιασμό των δραστηριοτήτων του.   
Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα
μέλη του Δ.Σ. και τα μέλη της Εξελεγκτι-
κής Επιτροπής (Στέλιο Σαββίδη, Χρήστο
Καραντινόπουλο και Νικόλα Απέργη), για
την τέλεια συνεργασία. 
Τέλος, ας μην ξεχνάμε ότι όπως όλοι μας,
έτσι και ο Σύλλογός μας έχει υποστεί τις
συνέπειες της κρίσης και προκειμένου να
επιβιώσει χρειάζεται την ηθική και οικο-
νομική συμπαράσταση όλων μας. Ας μην
ξεχνάμε, επίσης, τους αναξιοπαθούντες
συμπατριώτες μας, που υποστηρίζει ο
ΣΑΕ και γι’ αυτό το λόγο χρειάζεται και τη
δική μας βοήθεια.
Σας ευχόμαστε καλή χρονιά με υγεία!!
Στη συνέχεια παίρνει τον λόγο ο Πρόε-
δρος της Συνέλευσης, ο οποίος ευχαρι-
στεί την Πρόεδρο και ζητεί την έγκριση
των πεπραγμένων του Δ.Σ. από τη Γενική
Συνέλευση, τα οποία γίνονται αποδεκτά
ομόφωνα. Ακολούθως καλείται η Γενική
Γραμματέας του απερχόμενου Δ.Σ. να
αναγνώσει τον οικονομικό απολογισμό.
Νικολοπούλου: Ο οικονομικός απολογι-
σμός 1/1/2015-31/12/2015 έχει ως εξής:
έσοδα από συνδρομές, προσφορές,
λαχεία, ημερολόγια € 4.569,00. Έξοδα για

έκδοση Γλαύκας, ταχυδρομικά τέλη, ιστο-
σελίδα-διαδίκτυο, εκδηλώσεις συλλόγου,
ηχολήπτη, ημερολόγια, πρόνοια, φορολο-
γική δήλωση € 4.916,00. Δηλαδή περίπου
€ 347 παραπάνω από τα έσοδα. Επομέ-
νως από το υπόλοιπο ταμείου 31.12.2014
€ 5.129,00 συν τα έσοδα 2015 € 4.569,00
μείον τα έξοδα 2015 € 4.916, μας μένουν
υπόλοιπο ταμείου 31.12.2015 € 4.782,00.
Όπως βλέπετε, ίσα-ίσα τα φέρνουμε πέρα.
Μάλιστα, τα έξοδά μας είναι περισσότερα
από τα έσοδα. Κι αυτό σημαίνει ότι ροκα-
νίζεται το απόθεμα, το οποιοδήποτε έχου-
με. Γι’ αυτό θα πρέπει να είμαστε συνεπείς
στις συνδρομές μας. Ευχαριστώ. 
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ευ -
χαριστεί την κυρία Νικολοπούλου και
ζητεί από τη Συνέλευση να εγκρίνει τον
ταμειακό απολογισμό, ο οποίος εγκρίνεται
ομόφωνα. Επίσης καλεί την εξελεγκτική
επιτροπή για την έκθεσή της. Εκ μέρους
της εξελεγκτικής επιτροπής ο κ. Σαββίδης
δηλώνει ότι ενεκρίθησαν τα πεπραγμένα
του Δ.Σ. και ο ταμειακός απολογισμός. 
Ο Πρόεδρος κηρύσσει το πέρας του τυπι-
κού μέρους της Γενικής Συνελεύσεως,
συγ χαίρει το νέο διοικητικό συμβούλιο
και προχωρεί στα υπόλοιπα θέματα της
ημερήσιας διάταξης. Καλεί την Πρόεδρο
του Δ.Σ. να προλογίσει την ανακήρυξη του
Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Γουινέας κ.
Γεωργίου ως Επίτιμο Μέλος του Συλλό-
γου Αποφοίτων Γυμνασίου Μανσούρας.
Τ. Χαρίτου: Σεβασμιότατε, συμπαραστε-
κόμαστε στην πρόσφατη απώλεια προσφι-
λούς σας προσώπου. Το Διοικητικό Συμ-
βούλιο ομόφωνα αποφάσισε την ανακή-
ρυξή Σας ως Επίτιμο Μέλος του Συλλό-
γου μας. 
Ο Σεβασμιότατος τα τελευταία χρόνια είναι
πάντα στο πλευρό μας και μας προσφέρει
την ευλογία του και την ηθική του συμπα-
ράσταση σε ό,τι τον χρειαστούμε. 
Αισθανθήκαμε την ανάγκη την υποστήρι-
ξή του αυτή, να την ανταποδώσουμε ανα-
κηρύσσοντάς τον και επίσημα πλέον, Επί-
τιμο Μέλος του Συλλόγου μας, αν και
όπως ο ίδιος λέει, αισθάνεται ότι είναι
μέλος μας. 
Ο Σεβασμιότατος κ. Γεώργιος γεννήθηκε
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Ο Φ. Κοσσένας δίνει την τιμητική 
διάκριση  στον Σεβασμιότατο 

Μητροπολίτη Γουινέας κ. Γεώργιο



στο Ζακάκι της Λεμεσσού Κύπρου, ήρθε
δε στην Αθήνα όπου και τελείωσε την
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τις γυμνασια-
κές και λυκειακές του σπουδές πραγμα-
τοποίησε ως υπότροφος του Υπουργείου
Προεδρίας της Ελληνικής Κυβερνήσεως
στην Αναργύρειο και Κοργιαλένειο Πρό-
τυπο Σχολή Σπετσών, από όπου και απο-
φοίτησε ως Αρχηγός της. Σπούδασε Νο -
μικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης και στη συνέχεια Διοίκηση
Επιχειρήσεων σε Πανεπιστήμιο του Λον-
δίνου, όπου και απέσπασε μεγάλο αριθμό
βραβείων και διακρίσεων. 
Σπούδασε Θεολογία στο Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αφού πέρασε τα
στάδια της ιεροσύνης και έφτασε στο
βαθμό του Αρχιμανδρίτη, παρουσιάζοντας
σημαντικό ποιμαντικό και ιεραποστολικό
έργο στη Νοτιοανατολική Ασία (Χονγκ
Κονγκ, Φιλιππίνες, Ινδονησία), εντέλει
τον Νοέμβριο του 1999 εντάχθηκε στον
κλήρο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας
και πάσης Αφρικής. Με πρόταση του
Πατριάρχη και της Ιεράς Συνόδου του
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας εξελέγη παμ-
ψηφεί Επίσκοπος Νειλουπόλεως. 
Ακολούθως εξελέγη παμψηφεί Μητροπο-
λίτης Ζιμπάμπουε. Την 7η Οκτωβρίου 2010
εξελέγη Μητροπολίτης Άκκρας, ενώ την
21η Νοεμβρίου 2012 εξελέγη παμψηφεί
Μητροπολίτης Γουϊνέας. 
Ήδη από τον Μάρτιο του 2010 έχει διορι-
στεί από τον Πατριάρχη ως εκπρόσωπός
του στην Αθήνα και διευθυντής του εδώ
Γραφείου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας. 
Την τιμητική διάκριση θα δώσει στον Σε -
βασμιότατο ο Επίτιμος Πρόεδρός μας
Φίλιππος Κοσσένας.
Φ. Κοσσένας: Αισθάνομαι ευχάριστη
έκπληξη με την απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου να τιμήσουμε έναν ιεράρχη.
Έναν ιεράρχη του Πατριαρχείου Αλεξαν-
δρείας. Αλλά από ό,τι άκουσα από το βιο-
γραφικό που διάβασε η πρόεδρος είναι
ένας «τουριστικός», γύρισε όλο τον κόσμο
ο Δεσπότης μας. Θέλω να τον ευχαριστή-
σω και εγώ προσωπικά γιατί είναι πάντα
δίπλα σε όλους τους Αιγυπτιώτες και να

θυμίσω ότι, ο Μακαριστός Πατριάρχης
Πέτρος το πρώτο πράγμα που με έπαιρνε
και μου έλεγε ήταν «έχει καμιά εκδήλωση
η Μανσούρα να έρθω;» Και σε όλες τις
εκδηλώσεις που ήταν στην Αθήνα ήταν
πάντα μαζί μας. Οι παλιότεροι θα τον
θυμάστε. Θεός σχωρέστον. Ο Μακαριστός
Πατριάρχης Πέτρος αγαπούσε πάρα πολύ
τους Μανσουριανούς. Και έτσι και τώρα ο
Δεσπότης μας, το ίδιο κάνει. Μας αγαπάει
και εκείνος. Και με την ευκαιρία θα ήθελα
να σας πω ότι το Πατριαρχείο Αλεξανδρεί-
ας έχει εκκλησία εδώ. Έχει τον Άγιο Αθα-
νάσιο. Στην Αίγυπτο, αν θυμάστε, η μόνη
εκκλησία του Αγίου Αθανασίου ήταν στη
Μανσούρα. Επομένως, αν θέλετε καμιά
φορά να περάσετε από την Άνω Κυψέλη,
θα χαρούμε πάρα πολύ και ο Δεσπότης,
να ανάψουμε κανένα κεράκι, να μαζευ-
τούμε όλοι εκεί, να μας κεράσει και καφε-
δάκι. Είναι πάρα πολύ ωραία εκεί. Πάντα
άξιος Δέσποτα. (Απονέμεται η τιμητική
πλακέτα στον Σεβασμιότατο).
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημερώνει τους πα -
ρι σταμένους, ότι σύμ φωνα με απόφαση
του Δ.Σ. θα τιμηθεί ο αείμνηστος κα -
θηγητής Μαθηματικών Μιχάλης Ρούσ-
σος, για την προσφορά του στο σχολείο
και στους τότε μαθητές και καλεί την Πρό-
εδρο του Δ.Σ. να προλογίσει την απονομή
της τιμητικής πλακέτας στον παριστάμενο
γιο του Καθηγητή, κ. Γιάννη Ρούσσο. 
Τ. Χαρίτου-Πεκλάρη: Απόψε λοιπόν θα
τιμήσουμε τη μνήμη ενός από τους αξιο-
λογότερους καθηγητές που πέρασαν από
το Γυμνάσιό μας. Πρόκειται για τον καθη-
γητή Μαθηματικών Μιχάλη Ρούσσο, που
δυστυχώς δεν είναι πια ανάμεσά μας,
αλλά μας τιμά ιδιαίτερα το γεγονός ότι βρί-
σκεται στην αποψινή μας εκδήλωση, ο
γιος του Γιάννης, ο οποίος θα μας πει λίγα
λόγια για τον αείμνηστο πατέρα του. 
Πριν τον Γιάννη θα σας διαβάσω μερικά
μηνύματα που λάβαμε από παλιούς μαθη-
τές του. 
Ο Γιώργος Κοτζάς από την Αμερική, μου
γράφει:  «Ο Ρούσσος ήταν πολύ καλός κα -
θηγητής, το μάθημά του το έκανε ευσυνεί-
δητα. Αυτός μας έδωσε γερές βάσεις στην

άλγεβρα και στην επίπεδη γεωμετρία». 
Ο Ιορδάνης Παπαδόπουλος, φυσικός, και
αυτός από την Αμερική, γράφει: «Ο καθη-
γητής μου Μιχάλης Ρούσσος ήταν μια
εξαιρετική μορφή για μένα. Τον θυμάμαι
πάντα με πολύ συγκίνηση και σεβασμό.
Στα μαθήματά του αρίστευσα. Όταν επέ-
στρεψα από την Αλεξάνδρεια το ’54 και
είχα πάρει την υποτροφία, προσφέρθηκε
αφιλοκερδώς να μου κάνει μαθήματα
πρώτου έτους. Ακόμη θυμάμαι τον τύπο
του De Moivre. Έβλεπα τη χαρά του να
βοηθήσει έναν ακόμη μαθητή». 
Η Κούλα Σωφρονιάδου που υπήρξε και
αυτή μαθήτριά του, μιλούσε πάντα με
συγκίνηση για τον καθηγητή της, ο οποίος
κάποτε, όταν εκείνη είχε λύσει ένα πρό-
βλημα, της είχε πει, για να την επιβραβεύ-
σει και ενθαρρύνει:  «Το έλυσες όπως κι
εγώ». Αυτό έδειχνε την ευγένεια και την
ταπεινότητά του. 
Παρακαλώ τώρα, τον Γιάννη, να παραλά-
βει την τιμητική πλακέτα από το μέλος του
Δ.Σ. Τζώνυ Χριστοφίδη και να πει λίγα
λόγια για τον πατέρα του. 
Γιάννης Ρούσσος: Σεβασμιότατε, Αιδεσι-
μολογιώτατε, αγαπητοί Μανσουριανοί και
φίλοι. Επιτρέψτε να συστηθώ σε όσους
δεν με γνωρίζουν. Είμαι ο Γιάννης ο
Ρούσσος, ο πρω τότοκος γιος του σήμερα
τιμώμενου προσώπου, του καθηγητή
Μαθηματικών Μιχαήλ Ιωάννου Ρούσσου.
Κατ’ αρχήν θέ λω να σας ευχαριστήσω
όλους για την παρουσία σας εδώ, για την
τιμή που αποδίδετε στο πρόσωπο του
πατέρα μου και αφετέρου τον Σύλλογο,
για την οργάνωση αυτής της εσπερίδας.
Με την ευκαιρία μάλιστα της κοπής της
πίτας, εύχομαι σε όλους σας (κούλου
σάνα ουέντουμ ταγιεπίν) ελληνιστί κατά
λέξη: «Όλα σας τα χρόνια να είναι καλά».
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα σύντομο
βιογραφικό του αειμνήστου. 
Ο Μιχαήλ Ρούσσος του Ιωάννου γεννή-
θηκε το 1907 στα Κατάπολα της Αμοργού
και πέθανε στις 22/11/1993 επίσης στα
Κατάπολα, όπου και ετάφη στο νεκροτα-
φείο των Τριών Ιεραρχών. Μετά το δημο-
τικό, που τελείωσε στην Αμοργό, γράφτη-
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κε στο Α΄ Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών
στην Πλάκα και μετά την αποφοίτησή του
γράφτηκε στο Εθνικό Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών στη Φυσικομαθη-
ματική Σχολή, τμήμα Μαθηματικό. Όλες
αυτές οι εγγραφές φυσικά, καθώς και η
παράλληλη εγγραφή του στη Γυμναστική
Ακαδημία Αθηνών, έγιναν κατόπιν σχετι-
κών εισαγωγικών εξετάσεων. Έτσι, μπό-
ρεσε να καλλιεργήσει τις δύο μεγάλες του
αγάπες: τα μαθηματικά και τον αθλητισμό.
Υπήρξε πρωταθλητής Ελλάδος με μεγάλη
διαφορά στη δισκοβολία ως αθλητής του
Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου. Αφού
τελείωσε τις σπουδές του και τις στρατιω-
τικές του υποχρεώσεις ως Λοχίας Πεζι-
κού στο 34ο Σύνταγμα στην Κοκκινιά,
εγκαταστάθηκε στη Σύρο, όπου δραστη-
ριο ποιήθηκε αφενός σαν καθηγητής Μα -
θηματικών στη Σχολή Μηχανικών Σύρου
και αφετέρου, σαν συνεργάτης του φίλου
και πατριώτη του Μιχαήλ Κωβαίου, πολι-
τικού μηχανικού. 
Μετά την Κατοχή, το 1946, νυμφεύθηκε
την Ευαγγελία Γαβαλά, από τα Κατάπολα
της Αμοργού, με την οποία και απέκτησαν
τρία παιδιά, τον ομιλούντα Γιάννη, οικονο-
μολόγο και τώρα συνταξιούχο του ΟΤΕ και
παππού, την Κατερίνα, καθηγήτρια Μαθη-
ματικών στην Ικαρία και τον Κώστα,
μηχανολόγο-μηχανικό, τεχνικό σύμβουλο
του Δήμου Αμοργού, που όμως δεν ήταν
δυνατόν να είναι κοντά μας απόψε, λόγω
ειδικών συνθηκών – απόσταση, δύσκο-
λες συγκοινωνίες κ.λπ. 
Εκτός από τις δραστηριότητες που προα-
ναφέραμε, μετά την Κατοχή ανέλαβε μαζί
με άλλους στη Σύρο την οργάνωση του
Ερυθρού Σταυρού, όπου, λόγω της πανε-
πιστημιακής του μόρφωσης, ορίστηκε σαν
υπεύθυνος αποθηκάριος. Τότε διορίστηκε
από το Υπουργείο Παιδείας, χωρίς να έχει

υποβάλει σχετική αίτηση για διορισμό,
κα  θηγητής στο Γυμνάσιο της Κασσάν-
δρας-Βάλτας Χαλκιδικής, όπου και υπη-
ρέτησε για τρία χρόνια. Έκτοτε υπηρέτησε
ως καθηγητής στη Σύρο, την Αμοργό, την
Αίγυπτο, Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Μαν-
σούρας, πάλι στην Αμοργό και ξανά στη
Σύρο, από όπου τελικά και συνταξιοδοτή-
θηκε, αφού πέρασε από όλα τα σχολεία
του νησιού, αρρένων, θηλέων και οικονο-
μικό, καθώς και από τις Σχολές Μηχανι-
κών, Εμποροπλοιάρχων και Μαθητείας. 
Για την τοποθέτησή του στα Ελληνικά
Εκπαιδευτήρια Μανσούρας, βασικό ρόλο
έπαιξε το ότι ήταν πατριώτης του αείμνη-
στου διευθυντή Ιωάννη Χιωτίνη, του γνω-
στού «Μπάρμπα», δηλαδή ήταν και οι δύο
Αμοργιανοί από τα Κατάπολα της Αμορ-
γού. Εδώ πρέπει να σας πω, ότι τα πράγ-
ματα τότε δεν ήταν όπως σήμερα. Αυτά
που αναφέρει η αγαπητή πρόεδρος, προ-
φανώς από άγνοια, δεν ίσχυαν τότε.
Δηλαδή, για να τοποθετηθεί κάποιος ως
εκπαιδευτικός σε σχολείο του εξωτερι-
κού, έπρεπε να πάρει άδεια άνευ αποδο-
χών από το Υπουργείο – πράγμα που
σήμαινε ότι για όσο διάστημα θα υπηρε-
τούσε στο εν λόγω σχολείο, το υπουργείο
θα αγνοούσε ακόμα και την ύπαρξή του. 
Επομένως, ούτε η υπηρεσία του μετρούσε,
όπως σήμερα που μετράει και μάλιστα
διπλή, ούτε η τοποθέτησή του γινόταν από
το υπουργείο, και ασφαλώς ούτε πληρω-
νόταν και βεβαίως ούτε καταβάλλονταν
εισφορές στα ταμεία. Εξ αυτού του λόγου,
αφενός άργησε να συνταξιοδοτηθεί και
αφετέρου, μέχρι το θάνατό του πλήρωνε
τις οφειλόμενες εισφορές στα ταμεία,
πράγμα, που εκτός από την οικονομική του
κατάσταση, επιδείνωσε και τη υγεία του,
καθόσον ο χαρακτήρας του ήταν αγχώδης. 
Η αμοιβή του δίνονταν από την Κοινότητα

και επραγματοποιείτο εφόσον υπήρχαν
χρήματα. Αν δεν υπήρχαν, παρα πέμ πο -
νταν στις καλένδες, με τα γνωστά επακό-
λουθα. Επειδή, λοιπόν, δεν υπήρχε βεβαι-
ότητα για τίποτα, μετά τις ενθουσιώδεις
προτροπές του Χιωτίνη, οι γονείς μου
αποφάσισαν να πάει για πρώτη φορά, ο
πατέρας μου μόνος και, αν τα πράγματα
ήταν καλά, θα πηγαίναμε τον επόμενο
χρόνο όλοι μαζί. Πράγμα που έγινε. Και τα
αποτελέσματα βέβαια ήταν, ή μάλλον φαί-
νονταν ότι ήσαν καλά. Καθόσον ο πατέρας
μου σαν εργένης έμενε και σιτίζονταν στο
οικοτροφείο. 
Όταν όμως, την επόμενη χρονιά, που πήγα-
με στην Αίγυπτο οικογενειακώς, η πραγματι-
κότητα μέσω της καθημερινότητας και της
δύσκολης οικονομικής κατάστασης έδειξε
το πραγματικό της πρόσωπο μας ανάγκασε
τον επόμενο χρόνο να επιστρέψουμε στην
Ελλάδα. 
Ο Χιωτίνης, όντας σε δύσκολη θέση,
καθότι την εποχή εκείνη ήταν δύσκολο
κανείς να βρει μαθηματικό και μάλιστα
διατεθειμένο να αντιμετωπίσει τις προα-
ναφερθείσες αντίξοες συνθήκες, προκει-
μένου να έρθει στην Αίγυπτο την επόμενη
χρονιά, ξαναπλησίασε τον αφελή και
αγαθό πατέρα μου και υποσχόμενός του
λαγούς με πετραχήλια και ότι τάχα τα
πράγματα άλλαξαν, δηλαδή βελτιώθηκαν,
κατόρθωσε να τον πείσει να επαναλάβει
το εγχείρημα της επανόδου στην Αίγυπτο. 
Έτσι, λοιπόν, επανήλθαμε οικογενειακώς,
αλλά δυστυχώς η πραγματικότητα μας
προσγείωσε ανώμαλα, με αποτέλεσμα να
επανέλθουμε στην Ελλάδα οριστικά. 
Από όλα αυτά τα χρόνια της υπηρεσίας
του, απέκτησε έναν τεράστιο πλούτο. Ένα
μεγάλο αριθμό μαθητών, που ακόμα και
σήμερα θα τον θυμούνται με αγάπη και
ευγνωμοσύνη, καθώς και πολλές δυνατές
φιλίες με συναδέλφους καθηγητές, που
σφυρηλατήθηκαν κάτω από σκληρές συν-
θήκες. 
Σε ένα φιλολογικό μνημόσυνο, όπως το
αποψινό, που έγινε από μαθητές του
Μιχαήλ Ρούσσου, από την Κασσάνδρα-
Βάλτα Χαλκιδικής, διαβάστηκε το παρα-
κάτω ποίημα, που έγραψε ο γιος του
Ιωάννης, δηλαδή ο ομιλών. Το ποίημα
είναι πολύ μικρό, έξι δίστιχα. Πριν σας το
διαβάσω, όμως, για την καλύτερη κατα-
νόησή του από πλευράς σας, σας παρακα-
λώ να θυμηθείτε δύο πράγματα: πρώτον,
ότι η προστάτισσα της Αμοργού Παναγία η
Χοζοβιώτισσα εορτάζει τα Εισόδια, δηλα-
δή την προηγούμενη του θανάτου του, και
δεύτερον, ότι το νεκροταφείο των Κατα-
πόλων, όπου έχει ταφεί, είναι αφιερωμέ-
νο στους Τρεις Ιεράρχες. 
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Τελειώνοντας, θέλω να πω, εκτός από τις
ευχαριστίες μου σε όλους σας, ότι αισθά-
νομαι αφενός πολύ τυχερός που γεννήθη-
κα Χριστιανός ορθόδοξος και Έλληνας και
αφετέρου, που ο Θεός με αξίωσε να έχω
αυτούς τους γονείς, καθώς και να
παντρευτώ την πατριώτισσά μου, Ευαγγε-
λία Δημητρίου Νομικού, άξια σύζυγο και
μητέρα, που μέχρι σήμερα στέκεται στο
πλάι μου με υπομονή και αγάπη, με ανέ-
χεται και με στηρίζει σε όλους τους τομείς,
με την οποία αποκτήσαμε δυο γιους: τον
Μιχάλη, μηχανολόγο μηχανικό του Πολυ-
τεχνείου και τον Δημήτρη, Αρχιπλοίαρχο
του Εμπορικού Ναυτικού, που είναι
απόψε κοντά μας με τις οικογένειές τους. 
Πριν αποχωρήσουμε, θα σας προσφέ -
ρου με δύο παραδοσιακά Αμοργιανά προϊ-
όντα, που τα προσφέρουμε στην Αμοργό
σε γάμους, γιορτές και πανηγύρια. Δηλα-
δή, παστέλι Αμοργιανό – καμία σχέση με
τα παστέλια που κυκλοφορούν εδώ – και
ρακή ψημένη – καμία σχέση με το γνωστό
ρακόμελο. Ακόμα κι εδώ στην Αθήνα,
όταν μαζεύονται Αμοργιανοί συνηθίζεται
να προσφέρονται αυτά τα χειροποίητα
προϊόντα, π.χ. στο γάμο μου που έγινε
πριν 40 χρόνια στον Άγιο Νικόλαο Αχαρ-
νών, επειδή η πλειοψηφία των κεκλημέ-
νων ήταν Αμοργιανοί, μαζί με τις μπομπο-
νιέρες μοιράστηκε και το παραδοσιακό
παστέλι, όπως και στην Αμοργό.
Και πάλι σας ευχαριστώ και εύχομαι σε
όλους σας, καλή χρονιά. 
Ο πρόεδρος της Γ.Σ. παρακαλεί τον κ.
Γιάννη Ρούσσο να ψάλλει τον ύμνο της
Παναγίας Χοζοβιώτισσας. 
Γιάννης Ρούσσος: Αν μου το επιτρέψουν
ο Σεβασμιότατος και ο Αιδεσιμολογιότα-
τος… Τον ύμνο που θα σας πω της Αμορ-
γού, συνέθεσε σε α΄ ήχο ο Αμοργιανός
καθηγητής και μουσικοδιδάσκαλος Νί κος

Θεολογίτης, ο οποίος ήταν Λυκειάρχης
μέχρι πρότινος στο Κολέγιο Αθηνών. 
«Των νήσων του Αιγαίου συ προΐστασαι
πρό μαχος, και της Αμοργού ει προστάτις,
Παναγία πανάμωμε, Χοζόβου εκ της Χώ -
ρας θαυμαστός η θεία σου εικών διέπλευ-
σεν πελάγη, κομίζουσα τοις Αμοργίνοις την
χάριν Σου, άχραντε. 
Κεχαριτωμένη, Χαίρε, των πιστών το στή-
ριγμα και της Οικουμένης κλέος και ωράι-
σμα». 
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. παρακαλεί τον πα -
ρευ ρισκόμενο Αιδεσιμότατο πατέρα Θω -
μά Συνοδινό, ο οποίος υπήρξε μαθητής
του Ρούσσου στην Αμοργό να πει δύο λό -
για για τον τιμώμενο. 
Πατέρας Συνοδινός: Σεβασμιότατε, κυρία
Πρόεδρε, κύριε Επίτιμε Πρόεδρε, κύριε
Πρόεδρε του Συνδέσμου των Αμοργίνων,
Κυρίες και Κύριοι, 
Ήταν μια όμορφη έκπληξη, όταν προχθές,
τηλεφώνησε στο σπίτι μου ο Γιάννης ο
Ρούσσος και μου είπε ότι θα γινόταν εδώ,
στον Σύνδεσμο των Μανσουριανών, μια
τιμητική εκδήλωση για τον αείμνηστο πα -
τέρα του. Απόψε, λοιπόν, που είμαι εδώ,
αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά, ιδιαίτερη τιμή

και ιδιαίτερη συγκίνηση. 
Η τιμή για την πρόσκλησή του και για το
ότι παρευρίσκομαι κοντά σε έναν παραδο-
σιακό Σύλλογο Ελλήνων συμπατριωτών
μας στο εξωτερικό. Ανθρώπων των οποί-
ων οι γονείς ή και οι ίδιοι διέπρεψαν εκεί,
στην αιγυπτιακή χώρα. 
Χαρά, διότι, χωρίς να το ξέρω, τιμάτε
απόψε και έναν ιεράρχη της εκκλησίας
μας, ο οποίος συμβαίνει να είναι στενός
φίλος, παλιός συνεργάτης στην Αρχιεπι-
σκοπή Αθηνών και σήμερα να κατέχει μία
επίζηλη θέση στο Πατριαρχείο Αλεξαν-
δρείας. Ο Επίτιμος Πρόεδρος τον είπε
«τουριστικό» ιερέα, εμείς στην Εκκλησία
τον λέμε ιεραποστολικό, γιατί σε όλα τα
μέρη από τα οποία διήλθε, ο Σεβασμιότα-
τος Άγιος Γουινέας, έκανε ιεραποστολή
και στην Άπω Ανατολή και εδώ στην
Ελλάδα και στην Αίγυπτο. 
Η συγκίνηση είναι γιατί τιμάτε απόψε, τον
αείμνηστο δάσκαλό μας, τον καθηγητή
Μιχαήλ Ρούσσο. Εγώ τον είχα στις πρώτες
τάξεις του Γυμνασίου, όταν είμαστε με τον
Γιάννη στην Αμοργό. Θυμούμαι λοιπόν,
έναν ακαταπόνητο δάσκαλο, έναν άνθρω-
πο που προσπαθούσε με φιλοτιμία να
μεταδώσει τη γνώση στα παιδιά της Αμορ-
γού. Έναν άνθρωπο σοβαρό, έναν άνθρω-
πο υπεύθυνο, θα μπορούσα να πω, και
έναν άνθρωπο προσφερόμενο προς
όλους. Στη Μανσούρα, ο αείμνηστος
Ρούσσος, από όσα γνωρίζω και από ό,τι
είπε και ο Γιάννης, έμενε εκεί, στο οικο-
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Ο Τζώνυ δίνει το Λεύκωμα στον 
Αιδεσιμολογιώτατο Πατέρα Συνοδινό

Στον πατέρα μου
Η Παναγιά δεν άφησε τον Χάρο - μακελάρη, 

ανήμερα στη μνήμη της, πατέρα, να σε πάρει. 

Γιατί γιόρταζε το νησί τη Χοζοβιώτισσά του, 
αυτήν που κάθε Αμοργιανός έχει προστάτισσά του. 

Την άλλη μέρα πέταξε η πάναγνη ψυχή σου, 
κι απόμειναν πεντάρφανοι οι φίλοι κι οι δικοί σου.

Σ’ όσους πεινούσαν μοίραζες το λιγοστό ψωμί σου 
και τις σοφές τις γνώσεις σου, σε κάθε μαθητή σου. 

Οι Τρεις Ιεράρχες, που παντού εμοίρασαν τη γνώση, 
σ’ άξιους δασκάλους σαν κι εσέ  αυτοί την είχαν δώσει. 

Τώρα, στον κήπο τους κι εσύ, όπου βαθιά κοιμάσαι, 
πάντα να εύχεσαι για μας, πάντα να μας θυμάσαι. 

Ο γιος σου Γιάννης
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τροφείο της Σχολής. Όμως, πρέπει να
ξέρετε ότι, στην Αμοργό, που είναι ένα
άγονο νησί, έπρεπε κάθε μέρα, κάθε
πρωί, χειμώνα ή με το κρύο ή με τη ζέστη,
να ανεβαίνει με τα πόδια μία ώρα δρόμο,
να έρχεται στο σχολείο, και άλλη μία ώρα
μετά να κατέβει για να πάει στο σπίτι του.
Άρα, σηκωνόταν πολύ πιο πρωί από μας
να έρθει, να ξεκινήσει, για να είναι εκεί
στο καθήκον. 
Ήταν ένας άνθρωπος που απέπνεε σεβα-
σμό σε όλους και τον θυμόμαστε όλοι με
πολύ σεβασμό και με πολλή αγάπη. Είχα
το θλιβερό προνόμιο να τον κηδεύσω
στην Αμοργό και να πω αυτά που έπρεπε
να πω για τον δάσκαλό μας. Τον θυμόμα-
στε και τον μνημονεύουμε εμείς οι κληρι-
κοί στο Άγιο Θυσιαστήριο, και πράγματι
εύχομαι ο Θεός να τον έχει κατατάξει μετά
των δικαίων και των αγίων. 
Όσον αφορά δε τον Σεβασμιότατο, να του
δίνει δύναμη, υγεία, κουράγιο, να συνεχί-
ζει αυτό το σημαντικό και σπουδαίο έργο,
το οποίο επιτελεί εδώ ως Έξαρχος του
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, αλλά και στη
Μητρόπολή του εκεί, στη Γουινέα, με τους
μαύρους αδελφούς μας, στη «Μαύρη
Ήπειρο», όπως τη λέει ο Πατριάρχης Θεό-
δωρος, πάντοτε με το ίδιο κουράγιο και με
τον ίδιο ζήλο. 
Εσάς δε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και
γιατί με δεχθήκατε τόσο φιλόξενα και γιατί
μου δώσατε και το βήμα να πω αυτές τις
λίγες σκέψεις. Καλή χρονιά σας εύχομαι
και ευλογημένη. 
Μετά την παράδοση της τιμητικής πλακέ-
τας στον Γιάννη Ρούσσο, ο Πρόεδρος της
Δ.Σ. ανακοινώνει την απονομή της Χιωτι-
νείου Υποτροφίας σε δύο γόνους Μαν-
σουριανών που εισήλθαν στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση, με τον ίδιο βαθμό πρό-
σβασης. Τη Ραφαέλα Λέγκα εγγονή του
γιατρού αναισθησιολόγου Θανάση Λέγκα
απόφοιτου του 1959 και τη Μαρία Ιωακείμ

εγγονή του ιατρού Κώστα Γεωργούλη,
απόφοιτου του 1955. Εν συνεχεία ο Πρόε-
δρος καλεί τον Σεβασμιότατο να ευλογή-
σει τη βασιλόπιτα του συλλόγου. 
Σεβασμιότατος: Αγαπητή Πρόεδρος, αγα-
πητέ Επίτιμε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του
διοικητικού συμβουλίου, θα ήθελα με τη

σειρά μου, να σας ευχηθώ χρόνια πολλά
κι ευλογημένα. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που
είμαι απόψε μαζί σας και είμαι ιδιαίτερα
συγκινημένος για την αναμνηστική πλα-
κέτα, για την αγάπη σας προς το πρόσωπό
μου και προς το Πατριαρχείο μας και
συγκινούμαι με την απόφασή σας να με
κάνετε Επίτιμο Μέλος της Κοινότητάς
σας. Και θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι,
συμπλήρωσα αισίως με τη χάρη του Θεού
και τις ευλογίες του Πατριάρχη μας, δεκα-
επτά χρόνια στο Πατριαρχείο Αλεξαν-
δρείας. Έχω υπηρετήσει πάρα πολλές κοι-
νότητες. Είστε η μόνη κοινότητα που με
ανακηρύσσει επίτιμο μέλος της και σας
ευχαριστώ και συγκινούμαι ιδιαιτέρως
διότι έχω πάει αρκετές φορές στη Μαν-
σούρα, κατά τη διάρκεια της παραμονής
μου στην Αίγυπτο. Σ’ αυτές τις μονοήμερες
εκδρομές που κάνουμε με το ποίμνιο από
την Αλεξάνδρεια, όπως κι εσείς πηγαίνετε
όλες αυτές τις όμορφες εκδρομές, τις
πνευματικές και εποικοδομητικές. Και έτσι
είχα την ευκαιρία να πάω αρκετές φορές
εκεί στη Μανσούρα. Παρολίγο να γινόμουν
και Μητροπολίτης εκεί της περιοχής, αλλά
κάτι προέκυψε και άλλαξε η πορεία και
πήγα λίγο πιο κάτω, πιο μακριά, όμως την
αγαπώ τη Μανσούρα, όπως αγαπώ και
όλη την Αίγυπτο και όπως αγαπώ και
όλους τους Αιγυπτιώτες. Γιατί νιώθω κι
εγώ, όπως σας έχω πει πολλές φορές, ότι
είμαι Αιγυπτιώτης, γιατί έζησα και υπηρε-
τώ το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, οπότε
θεωρούμαι Αιγυπτιώτης. 
Θα ήθελα να σας συγχαρώ για όλο αυτό το
έργο που επιτελείτε. Αν και μακριά από τη
χώρα που γεννηθήκατε, αν και λίγα άτο -
μα, έχετε πάρα πολλές δραστηριότητες
και πρέπει να είστε περήφανη, κυρία
Πρό εδρος, μαζί με τους συνεργάτες σας
για όλες αυτές τις δραστηριότητες.
Εύχομαι και το 2016 να είναι τόσο δραστή-
ριο. Εύχομαι να πραγματοποιήσετε πολ-

λές όμορφες εκδρομές. Θα περάσει κι
αυτή η κρίση. Πολλοί μου λένε, μα πώς
μπορούμε να βοηθάμε το έργο του
Πατριαρχείου στην Αφρική, αφού υπάρχει
κρίση στην Ελλάδα, υπάρχουν όλα αυτά τα

προβλήματα. Λέω, άλλη η κρίση στην
Ελλάδα, άλλη η Αφρική, άλλα τα προβλή-
ματα. Υπάρχει σκοπός για το κάθε τι. Και
θέλω να σας πω ένα παράδειγμα, που
χωρίς να θέλω να θίξω οποιονδήποτε,
γιατί κι εγώ είμαι ζωόφιλος, κι εμένα μ’
αρέσουν τα ζώα. Κι εκεί στην Αφρική
έχουμε την ιδιαιτερότητα να ζούμε κοντά
σ’ αυτά, δεν χρειάζεται να τα έχουμε μέσα
στο διαμέρισμά μας, για να τα στερούμε
και λίγο την ελευθερία τους, περιορισμένα
μέσα σε ένα δύο επί τρία δωμάτιο. 
Στην Αθήνα έχουν καταγραφεί επίσημα,
σύμ φωνα με τις στατιστικές, 800.000 κα -
τοικίδια ζώα. Κανείς δεν είπε ότι δεν θα
πά ρω κατοικίδιο, ή θα το οδηγήσω στην
ευθανασία γιατί υπάρχει κρίση. Επομέ-
νως δεν υπάρχει δικαιολογία για να λέμε
ότι δεν κάνουμε αυτό, γιατί υπάρχει
κρίση. Κάνουμε τα πάντα, με μέτρο, με
προσοχή και κατά το μέτρο των δυνατοτή-
των μας. 
Γι’ αυτό είναι άλλος ο σκοπός του συνδέ-
σμου, άλλος ο σκοπός των συσσιτίων,
άλλος ο σκοπός της Ιεραποστολής, άλλο το
κατοικίδιο. Υπάρχουν διαφορετικοί σκοποί
και πρέπει να προσπαθούμε, με την οικο-
νομία που μάθαμε μέσα από τα σχολεία, να
εφαρμόσουμε αυτήν την οικονομία και στη
ζωή μας. Ιδιαίτερα εσείς που ασχολείστε
με τα μαθηματικά και τα οικονομικά και
έτσι να ελέγξουμε τα πάντα.
Εύχομαι να ξεπεραστούν όλα αυτά τα
εμπόδια και όλα αυτά τα προβλήματα και
έτσι το 2016 να είναι πιο καλό. Ας μην
είναι τουλάχιστον χειρότερο από το 2015.
Εύχομαι τα μπλόκα των αγροτών να στα-
ματήσουν, για να μπορέσετε να κάνετε τις
εκδρομές σας στην Αχαΐα και τις κρουα-
ζιέρες σας. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω
και τον Επίτιμο Πρόεδρο για τα καλά του
λόγια για το πρόσωπό μου. Τον ευχαριστώ
πάρα πολύ και με συγκινεί ιδιαιτέρως η
αγάπη του.

Και να επανέλθω στην αναφορά του στο
ναό του Αγίου Αθανασίου, στο Μετόχι μας
στην Κυψέλη. Είστε πάντοτε ευπρόσδε-
κτοι να έρθετε να εκκλησιαστείτε, να
πιούμε τον καφέ μας και να περάσουμε

Η Λιλίκα δίνει την υποτροφία 
στη Μαρία Ιωακείμ

Η Τούλα δίνει την υποτροφία 
στη Ραφαέλα Λέγκα
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λίγες ώρες εκεί και να σας πω ότι με τη
βοήθεια του Θεού και τις ευλογίες του
Πατριάρχη μας, πολύ σύντομα θα ξεκινή-
σουμε την ανακαίνιση του Πατριαρχικού
Μετοχίου και έτσι, μια μεγάλη αίθουσα
που έχουμε αμφιθεατρική, περίπου 270
θέσεις και το μεγάλο μας το αρχονταρίκι,
θα είναι διαθέσιμο για οποιαδήποτε εκδή-
λωσή σας, για οποιαδήποτε δραστηριότη-
τά σας. Να έρθετε εκεί, που είναι η καρδιά
του Πατριαρχείου μας στην Αθήνα, να
διοργανώσουμε μαζί όμορφες εκδηλώ-
σεις είτε το χειμώνα είτε το καλοκαίρι, για
το καλό του συλλόγου και όλου του Αιγυ-
πτιώτη Ελληνισμού. 
Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον
πατέρα Θωμά Συνοδινό, για τα καλά του
λόγια, για την αγάπη του. Υπηρέτησε και
υπηρετεί την Αρχιεπισκοπή Αθηνών και
πολλά χρόνια δίπλα από τον μοναδικό
Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, ήταν το δεξί
του χέρι. Υπήρξε και προϊστάμενός μου,
όταν ήμουν διορισμένος στην Ιερά Αρχιε-
πισκοπή, ήταν ο πρωτοσύγκελος και άμε-
σος προϊστάμενός μας και συνεχίζει να
προσφέρει από τις θέσεις που του έχει
αναθέσει ο νέος Αρχιεπίσκοπος. Να προ-
σφέρει στην Εκκλησία μας όλες αυτές τις
γνώσεις και εμπειρίες που έχει, να τις
μοιραστεί με όλον τον κόσμο. 
Να συγχαρώ και την οικογένεια του αεί-
μνηστου καθηγητή, που αγαπούσε πραγ-
ματικά την πατρίδα και τον ελληνισμό, για
να κάνει όλες αυτές τις θυσίες και να πάει
στην Αίγυπτο να εργαστεί και να προσφέ-
ρει για τον Αιγυπτιώτη Ελληνισμό. Και
είναι όλα αυτά που καταγράφονται στο
βιβλίο του Θεού. Και είναι όλα αυτά, γιατί
πολλές φορές μας ρωτάνε, τίποτα δεν
παίρνει κάποιος μαζί του όταν φύγει από
αυτόν τον κόσμο. Κάνουμε ένα πολύ
μεγάλο λάθος. Παίρνουμε τις καλές και τις
κακές μας πράξεις. Και εύχομαι σε όλους
οι καλές πράξεις να είναι πάντοτε περισ-

σότερες. Να στολίζουν με χρυσά γράμμα-
τα αυτό το βιβλίο που κουβαλάει ο καθέ-
νας μαζί του, έτσι ώστε να μπορέσουμε να
δώσουμε καλό λόγο και καλή απολογία
στο Δημιουργό, στον Σωτήρα μας τον
Ιησού Χριστό. 
Να συγχαρώ τις νέες φοιτήτριες για τις

υποτροφίες που έλαβαν. Να τους ευχη-
θούμε καλή επιτυχία στη μελλοντική τους
ζωή. Να μην απογοητεύεστε εσείς η νεο-
λαία από όλα αυτά που βλέπετε. Η κάθε
γενιά στην Ελλάδα πέρασε τις δικές της
δοκιμασίες. Εσείς περνάτε αυτήν την
κρίση την οικονομική, που λέγεται. Αυτό
που δεν πρέπει να περνάμε είναι η κρίση
αξιών. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και
όλα ξεκινούν από το σπίτι, από τις βάσεις,
από τα θεμέλια, που θα μας δώσουν οι
γονείς μας, οι παππούδες μας, οι γιαγιά-
δες μας μέσα στο σπίτι. 
Γι’ αυτό μπορεί τα παιδιά σας ή τα εγγόνια
σας να μην είναι εδώ απόψε, όμως έχετε
χρέος και καθήκον, όταν γυρίσετε στα
σπίτια σας, αυτές τις εμπειρίες από τη ζωή
σας να τις δίνετε σαν παράδειγμα στα παι-
διά σας και στα εγγόνια σας. 
Σήμερα έχασα κι εγώ τη γιαγιά μου, το
πρωί, σε ηλικία 92 ετών, αλλά δεν μπο-
ρού σα να μην είμαι στην εκδήλωση της
Μαν σούρας. Με έπαιρναν οι δικοί μου
τηλέφωνο, πού πηγαίνεις; Πηγαίνω σε μια
βασιλόπιτα. Μου λένε, έχεις όρεξη για
βασιλόπιτα; Λέω, είναι το σπίτι μου η
Μανσούρα, τη θεωρώ σπίτι μου και δεν
θα μπορούσα να μην είμαι και είμαι
σίγουρος ότι και η γιαγιά μου βλέπει εκεί
και χαίρεται, γιατί έχει ζήσει κι αυτή στην
Αίγυπτο μαζί μου, την αγάπησε και της
άρεσαν όλες αυτές οι εκδηλώσεις που
κάνουν τα σωματεία εκεί. 
Σας εύχομαι και πάλι καλή χρονιά κι
ευλογημένη. Όπως έγραψα στα ανίψια
μου σήμερα, που μου έστειλαν μηνύματα
για τη γιαγιά, την προγιαγιά τους. Τους
είπα, όλες αυτές τις όμορφες στιγμές που
ζήσατε κοντά της, να τις έχετε πάντοτε
ζωντανές μέσα στην καρδιά σας και έτσι
θα είναι ζωντανή και η ψυχή της γιαγιάς
σας, μαζί μέσα σε όλες αυτές τις αναμνή-
σεις μαζί σας. 
Έτσι να έχετε κι εσείς όλα αυτά που ζήσα-

τε στην Αίγυπτο. Να τα έχετε πάντοτε
ζωντανά, γιατί η ζωή είναι μνήμη, η
εκκλησία είναι μνήμη. Κι όταν κάτι είναι
ζωντανό μέσα στη μνήμη μας, είναι
ζωντανό και στη ζωή μας. Και πάλι σας
εύχομαι καλή χρονιά και ευλογημένη.
Καλή επιτυχία στον τυχερό της χρονιάς

που θα κερδίσει το φλουρί και χρόνια
πολλά κι ευλογημένα, καρποφόρα, με
πολλή δημιουργία, θετική ενέργεια, πνευ-
ματική ζωή και φωτισμό. Να είστε πάντα
καλά και του χρόνου με υγεία. 
Να σηκωθείτε λίγο να κάνουμε μια προ-
σευχή σας παρακαλώ, γιατί είδα και
προηγουμένως, όταν έψαλλε ο αγαπητός
μας ο Γιάννης, ησυχάσατε λίγο. Οπότε
είναι ίσως η μόνη ευκαιρία για να ησυχά-
σετε. «Ευλογητός …» (δέηση) 
Για σας αυτή είναι η τελευταία βασιλόπιτα
που κόβουμε αυτήν τη χρονιά. Εγώ έχω

άλλη μία την Κυριακή, στην οποία μάλλον
δεν θα πάω, γιατί θέλω να κλείσω με σας
τις τελετές κοπής της βασιλόπιτας. Έτσι, αν
και έχει περάσει λίγο η Πρωτοχρονιά, θα
πούμε τα κάλαντα τα παραδοσιακά και
έτσι να περιμένουμε την επόμενη χρονιά
και πάλι να βρεθούμε εδώ για να γιορτά-
σουμε την κοπή της βασιλόπιτας. Χρόνια
πολλά κι ευλογημένα. (Ψάλλουν τα κάλα-
ντα της Πρωτοχρονιάς). 
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. διευκρινίζει ότι
πέραν της βασιλόπιτας θα μοιραστούν και
ατομικές βασιλόπιτες, σε μία από τις οποί-
ες θα υπάρχει και το τυχερό φλουρί. Εν
συνεχεία θα γίνει και η λαχειοφόρος
αγορά για την οικονομική ενίσχυση του
συλλόγου και κηρύσσει και το τέλος της
γενικής συνέλευσης. 
Η τυχερή που κέρδισε το φλουρί ήταν η
Εύα Χατζηπέτρου κόρη της Καίτης Αστρά,
μέλους του Δ.Σ. Το φλουρί από τη βασιλό-
πιτα του Δ.Σ. κέρδισε ο Μύρων Δήμου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας γνωστοποιούμε τη σύνθεση του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου
μας, που προέκυψε μετά τις αρχαιρεσίες

της Γενικής Συνέλευσης της 10ης
Φεβρου αρίου 2016: 

Πρόεδρος: Τούλα Χαρίτου-Πεκλάρη
Αντιπρόεδρος-Ταμίας: Βασίλης Κιούρης
Γενική Γραμματέας:
Λιλίκα Νικολοπούλου
Σύμβουλος Γενικών Θεμάτων:
Τζώνυ Χριστοφίδης
Σύμβουλος Καλλιτεχνικών: Καίτη Αστρά
Με εκτίμηση, Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος            Η Γεν. Γραμματέας
Τούλα                          Λιλίκα  

Χαρίτου-Πεκλάρη         Νικολοπούλου
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Σάββατο, 9/4/2016. Ημερήσια εκδρο -
μή στην ιστορική Μονή Οσίου Λουκά
(περιλαμβάνεται στον κατάλογο μνη -
μείων παγκόσμιας κληρονομιάς της
UNESCO). Ξενάγηση στο ναό. Φαγητό
στη γραφική Αντίκυρα. Αναχώρηση
από το Σύνταγμα, ώρα 9π.μ. Η τιμή
συμμετοχής θα διαμορφωθεί ανάλογα
με τον αριθμό των ατόμων που θα
συμμετάσχουν. 

Κυριακή, 15/5/2016.
Ημερήσια εκδρομή στο
Βραχάτι Κορινθίας, στο
ξενοδοχείο ΑΛΚΥΩΝ RE -
SORT & SPA, για να τσου -
γκρίσουμε τα αυγά. Κατά
την άφιξη προσφέρεται
φρέσκο χυμό πορτοκαλιού,
καφέ, κέικ και βουτήματα.
Το μεσημέρι ουζάκι ή τσί-
πουρο με τον αντίστοιχο
μεζέ και «Κόκκινα Αυγά».

Θα ακολουθήσει το μεσημβρινό γεύμα με πλούσιους μπου-
φέδες με σαλατικά, τυριά, 10 ζεστά πιάτα και φρούτα εποχής.
Ο Προαστιακός κάνει στάση στο Ζευγολατειό, που είναι κοντά
στο Βραχάτι. Από τον σταθμό αναλαμβάνει τη μεταφορά μας
το ξενοδοχείο, χωρίς επιβάρυνση. 
Αναχώρηση από το σταθμό Νερατζιώτισσας στις 8.00 π.μ.
Κόστος ανά άτομο € 25,00.

Σάββατο, 21/5/2016 (Κωνσταντίνου & Ελένης). Επίσκεψη
στο Πατριαρχικό Μετόχι Ναό Αγίου Αθανασίου που βρίσκε-
ται στην Άνω Κυψέλη, οδός Κρίσσης 58-60. Μετά τη Θεία Λει-
τουργία περιήγηση του χώρου, καφές και συζήτηση με τον
Δεσπότη μας.  Συνάντηση στο Μετόχι στις 9π.μ. Έξω από τη
μονή κάνει στάση τα τρόλεϊ 2 και 4 και το λεωφορείο  036.

Σάββατο, 29/5/2016. Επίσκεψη στο βιοκλιματικό οινοποιείο
Παπαγιαννάκου στο Μαρκόπουλο. Περιήγηση στους χώρους
του οινοποιείου και ενημέρωση για τον πρότυπο τρόπο λει-
τουργίας του. Αναχώρηση από το Σύνταγμα, στις 9.00 π.μ. 
Η τιμή συμμετοχής θα διαμορφωθεί ανάλογα με τον αριθμό
των ατόμων που θα συμμετάσχουν. 

Σάββατο 18/6/2016. Μονοήμερη κρουαζιέρα στον Σαρωνικό. 

Μελλοντικές εκδηλώσεις

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΝΣΟΥΡΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/1/2015-31/12/2015
ΕΣΟΔΑ ΠΟΣΟΝ € ΕΞΟΔΑ ΠΟΣΟΝ €
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 2.555,00 ΕΚΔΟΣΗ ΓΛΑΥΚΑΣ 1.977,00
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 1.184,00 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 757,00
ΛΑΧΕΙΑ 690,00 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 320,00
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 140,00 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 866,00

ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ 350,00
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 206,00
ΠΡΟΝΟΙΑ 370,00
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 70,00

ΣΥΝΟΛΟ 4.569,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.916,00

ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 31.12.2014 5.129,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2015 4.569,00
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ 2015 -4.916,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31.12.2015 4.782,00

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΧΑΡΙΤΟΥ-ΠΕΚΛΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

Ο ΤΑΜΙΑΣ: 
ΚΙΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ: 
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΠΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ

Η Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ευχόμαστε αυτό το Πάσχα 
να φέρει νέες προσδοκίες και 

νέες ελπίδες. Να έχετε 
μια ευλογημένη Ανάσταση

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΩΡΑΙΕΣ ΕΥΧΕΣ  ΠΟΥ ΜΑΣ ΣΤΕΛΝΕΤΕ 
ΚΑΘΩΣ  ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ. 

ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΟΛΕΣ  ΣΤΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ
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Τις προάλλες, καθώς οδηγούσα, άκουσα στο ραδιόφωνο ένα
τραγούδι που ξύπνησε πάλι αναμνήσεις από εκείνα τα αγαπη-
μένα μαθητικά μας χρόνια!

Αχ! Κυρ Αντώνη πώς σ’ αγαπάμε 
και μαζί σου τ’  άστρα μετράμε 

τις φωτιές για σένα πηδάμε 
ως που ναρθεί η βροχή …

Έτσι, αβίαστα, ο δικός μας ο κυρ-Αντώνης, ο ακούραστος οδη -
γός της «καράκας» μας, ήλθε και χτύπησε την πόρτα του νου
και της καρδιάς. 
Αλήθεια, αναρωτήθηκε κανείς πόσες ώρες δούλευε αυτός ο
άνθρωπος;  Χωρίς να το θέλω άρχισα να μετρώ τις διαδρομές
που έκανε. 
Το πρωί κατά τις 7:00 πήγαινε τα κορίτσια από το οικοτροφείο
που έμεναν στο κέντρο της πόλης στο σχολείο. Μετά στις 8:00
μάζευε εμάς, τους εξωτερικούς, από τις στάσεις που ήταν
σκορπισμένες σ’ όλη τη μικρή μας πολιτεία. Στις 12:00, πάλι στη
γύρα, να μαζέψει αυτή τη φορά τα καλάθια που οι μανούλες
φρόντιζαν να στείλουν ζεστό το μεσημεριανό μας φαγητό.
Στις 4:30 επιστροφή των μαθητών στα σπίτια τους, αλλά όχι των
κοριτσιών του Γυμνασίου, αφού αυτά είχαν γυμναστική μέχρι
τις 6:00, οπότε γύριζε πίσω να πάρει κι αυτό το φορτίο. 
Δεν τελείωνε όμως εδώ η μέρα του! Στις 9:00, μετά τη μελέτη
των οικότροφων κοριτισών, έπρεπε να κάνει και την τελευταία
του διαδρομή. 
Εγώ κουράστηκα να μετράω τις διαδρομής. Μα, τι ώρα μαζευ-
όταν σπίτι του αυτός ο άνθρωπος; Σίγουρα όχι πριν από τις
10:00 για να δει τα παιδιά του και να πει μια κουβέντα με τη
γυναίκα του. Χαράματα θα τον έβλεπαν οι δρόμοι πάλι!
Και δεν έφταναν οι διαδρομές μέσα στην εβδομάδα. Τις Κυρια-
κές ποιος πήγαινε τους οικοτρόφους στην εκκλησία το πρωί και

ποιος τους γύριζε πίσω στο σχολείο το μεσημέρι, μετά το
Κυριακάτικο σινεμά στο EDEΝ; Ο κυρ-Αντώνης φυσικά! 
Δηλαδή, ούτε μία μέρα κατά δική του για να ξεκουραστεί. Το
απόγευμα της Κυριακής άραγε αυτός μας πήγαινε σχολείο για
το προσκοπείο;  Δεν θυμάμαι. 
Τότε δεν είχαμε σκεφτεί ποτέ, πόση κούραση κουβαλούσε
στους ώμους του αυτός ο άνθρωπος. Ήμασταν παιδιά και ο
κυρ-Αντώνης ήταν πάντα εκεί, δεδομένο αναμφισβήτητο. Ποιος
δουλεύει στις μέρες μας 7 μέρες την εβδομάδα, 12-15 ώρες την
ημέρα αγόγγυστα, όπως ο κυρ-Αντώνης μας τότε; 

Αχ, κυρ-Αντώνη πώς σ’ αγαπάμε 
και το θυμό σου πάντα ξεχνάμε 

σαν παιδιά μαζί σου γελάμε 
σαν κάνεις προσευχή …

Αυτό του τραγουδούσαμε τα βράδια, όταν μας γύριζε στο οικο-
τροφείο και οι κοριτσίστικες φωνές έβγαιναν από τα παράθυρα
της «καράκας» και σκόρπιζαν στους δρόμους μέσα στη νύχτα.
Σίγουρα κάποιο κρυφό χαμόγελο θα έσκαγε στο κουρασμένο
του πρόσωπο. 

Ο κυρ-Αντώνης δεν θα βγει 
ποτέ του στην αυλή, 

αφού για πάντα μεσ’ τ’ όνειρό του 
θέλησε πια να ζει…

Ο κυρ-Αντώνης μπορεί να ζει μεσ’ τ’ όνειρό του τώρα, αλλά και
μέσα στα δικά μας όνειρα, σαν ένας αφανής ήρωας της νιότης
μας.
Αχ! Κυρ-Αντώνη δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ κι ας έχουν ασπρί-
σει τα μαλλιά μας.
Τι σου κάνει καμιά φορά ένα τραγούδι…

Άννα Καλατζιάν-Ζαρώνη

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

13/4/2016   11/5/2016    8/6/2016

Φωτογραφίες από επίσκεψη της Στ’ Γυμνασίου το 1959 στο
εργοστάσιο Ηλ. Ενέργειας στην Τάλχα. Την επίσκεψη οργά-
νωσε ο Σμοκοβίτης που κάλεσε και μένα ειδικά από την
Πέμπτη Γυμνασίου. Ασφαλώς η Καράκα μάς μετέφερε με τον
Κυρ-Αντώνη οδηγό.
Διακρίνονται μπροστά ο Σκορτίδης, πίσω του ο Αλιφραγκής,
πίσω δεξιά ο Ν. Παπαδόπουλος και πίσω απο τον ΝΠ ο Σμο-
κοβίτης. Διακρίνεται και ο Λέγκας επίσης.

Νικόλας Παπαδόπουλος

Ο κυρ Αντώνης

Στο παράθυρο από αριστερά ο κυρ Αντώνης. Η Τζέττη, δίπλα
ίσως ο Χρυσοχόος, ο Βαγγέλης Σιφνιώτης, ο Λέγκας μαζί με
τον Αλιφραγκή με το χέρι έξω.
Καθιστοί δίπλα στα κορίτσια ο Μ. Οικονόμου και ο Ν. Παπαδό-
πουλος.
Όρθια πάνω από τον Οικονόμου η Μ. Ανδριτσάκη, ; και η Ισα-
βέλλα.                                               Νικόλας Παπαδόπουλος
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Γράφει ο
Αυγουστής Βασ. Βλάσσης

(απόφοιτος 1950) Μανσουριανοί Χειμώνες
... Δεν ήταν μόνο αυτά τα λίγα που μας
υποδέχονταν όμως!
Ήταν τα προπύλαια, ο Σερεμέτιος κήπος,
το θερμοκήπιο, το «πατινάζ» το Ηρώον -
αναγερθέν δαπάναις του μεγάλου ευερ -
γέ του Γεωργίου Γρηγορίου- με τα πανύ-
ψηλα λυγερά κυπαρίσσια γύρω γύρω του.
Στις πλευρές του χαραγμένες αρχαίες
φράσεις που παρέπεμπταν σε ηρωικές
σκέψεις και αισθήματα.
1830-1930 Ο εν Μανσούρα ελληνισμός
τοις προμαχοις του εθνικού αγώνος επί
τη εκατοστή επέτειο της ελληνικής ανε-
ξαρτησίας.
Εις οιωνός άριστος, αμύνεσθαι περί
πάτρης.
Καλλίτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή,
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλα-
κή.
Μητρός τε και πατρός και των άλλων
προγόνων απάντων τιμιώτερον εστίν η
πατρίς.
Εκεί, με έμπνευση περίσσια, μεγαλύτε-
ροι εμείς στην Τετάρτη ή Πέμπτη Γυμνα-
σίου, βγάζαμε λόγους φλογερούς, θερ-
μούς, πατριωτικούς «Αθάνατοι νεκροί
του ’21 ήρωες που μας δώσατε τη λευτε-
ριά μας...». Μιμούμενοι τις πραγματικές,
αυθέντικες τελετές τελετουργίες των
εθνικών  μας εορτών!
Τα γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϋ
και το πέταλο στην πέρα γωνιά, με τους
ευκάλυπτους που ένας από αυτούς ήταν
«πεδίον» δοκιμασιών μεταξύ των μεγά-
λων μαθητών στην «αναρρίχηση». Θυμά-
μαι κάποτε, παλιά, ένας μαθητής στην
Πέμπτη ή Εκτη Γυμνασίου τότε, με αδυ-
ναμία αυτόνομης κινήσεως να σκαρφα-
λώνει πιο ψηλά από τους υπολοίπους,
τους άλλους συμμαθητές του που διαγω-
νίζοντο μαζί του!
Το πέταλο που ήταν αμφιθεατρικά διαρ-
ρυθμισμένο και ενίοτε ήταν και υπαίθρια
αίθουσα διδασκαλίας και «γήπεδο»
πετροπολέμου μεταξύ των δύο αντιπά-
λων της τάξεώς μας, τα δεξιά θρανία
κόντρα στα αριστερά θρανία! Πέτρες
μπόλικες τριγύρω και μάλιστα τσακμακό-
πετρες ...κατάλληλες και για να ανάβουμε
φωτίτσες κτυπώντας την μία κόντρα στην
άλλη κοντά σε βαμβάκι ή κάποιο προσά-
ναμα! Ανακαλύπταμε τη δύναμη των
φυσικών πόρων! Παιδιά, εφευρετικά
ερευνητικά!
Τον κοίταξε η λυγερή φιλόλογος με απο-

ρία «Μα τόσες αταξίες...» ρώτησε. «Στην
τάξη είμασταν καλά παιδιά!» είπε ο
ασπρομάλλης και χαμογέλασε με τα
μάτια και με μια απαλή κίνηση των μυών
του προσώπου του.
Ήταν η ώρα αναχωρήσεως ...τα καθήκο-
ντα αμφότερων τους καλούσαν.... «Θα τα
ξαναπούμε την άλλη βδομάδα» «Θα τα
ξαναπούμε».
Ναι θα σου πω και για τον φούρνο του
κυρίου Χάρου, στην περιοχή Τζίνερς στη
Μανσούρα μας καθοδόν προς το σχολείο
από το μέσα δρόμο.
Ανατρίχιασε λιγάκι η φιλόλογος χαμογε-
λώντας αχνά...

ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
....Μια άλλη διαδρομή για το σχολείο μας
για εμάς που ζούσαμε, που κατοικούσα-
με από την πλευρά του σιδηροδρομικού
σταθμού προς την Σίκα Γκιντίντα και προς
του Ραντόπουλου το ζαχαροπλαστείο,
ήτανε από την γειτονιά του Τζίνερς με τα
πολλά τα σπίτια δίπλα δίπλα και τις βαμ-
βακομηχανές ....περνούσαμε κοντά από
τον φούρνο του κυρίου Χάρου! Κι αμέ-
σως, τώρα που στα λέω και διηγούμαι
..ξεπηδάει μπροστά μου μια σκηνή από
τότε που πετούσα....Κυβερνήτης του
αεροσκάφους της πτήσεως ο κύριος
Χάρος, συγκυβερνήτης ο κύριος Μακα-
ρίτης , υπεύθυνη του πληρώματος θαλά-
μου επιβατών η δεσποινίς Χάρου!!!  Τι
άλλο να πω! Οι επιβάτες το μόνο που
ήξεραν ...το άκουσαν στις αγγελίες προ
πτήσεως ήταν το όνομα του κυβερνή-
τη...ο κυβερνήτης κύριος Χάρος και η
Ολυμπιακή Αεροπορία σας καλωσορί-
ζουν στη πτήση.....κι αρχίσανε τα σταυρο-
κοπήματα και το φτου φτου το φτύσιμο
στον κόρφο τους οι επιβάτες και οι προ-
σευχές!
Πώς να πετάξουν οι άνθρωποι με χαρά
και αισιοδοξία και με ξενοιασιά! πώς!
Του το ‘παν μια, του το παν δυο οι συνα-
δελφοί του θαλάμου επιβατών και κατό-
πιν ...ωρίμου σκέψεως ..τί να κανει ο χρι-
στιανός. Θα λέτε από τώρα και στο
εξής...ο Κυβερνήτης ΧΑΡΗΣ και λοιπά
και τα λοιπά....Κι έτσι έγινε ο Χάρος
....Χάρης!  Χαμογέλασε η φιλόλογος και
είπε αχνά αχνά ...κι έγινε ο Χάρος
...Χάρης!
Αυτή η διαδρομή, συνέχισε ο λιγνός ασ -
προμάλλης μας οδηγούσε και κοντά από
το σχολείο των καθολικών καλογραίων
όπου αρκετά από τα κορίτσια μας, της
κοινότητάς μας πήγαιναν για περαιτέρω
σπουδές είτε μετά το γυμνάσιο μας είτε
πριν, αφήνοντας πίσω τους την ελληνική
παιδεία μετά το δημοτικό... Στο σχολείο
των καλογραιών πήγαιναν γιατροί κατά
τακτά διαστήματα και εξέταζαν ασθενείς,
μικρούς μεγάλους με διάφορες ασθένει-
ες του ...τόπου, τραχώματα και τα τοιαύ-
τα... καυτηρίαζαν τα πονεμένα μάτια που
είχαν πέσει θύματα των ζωηρών μυγών
που κουβαλούσαν στα άκρα τους τα βρο-
μερά μικρόβια! Στην ίδια διαδρομή απο
την περιοχή του Τζίνερς ήταν και ο σταθ-
μός των λεωφορείων που πήγαιναν στα
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Σ' όλες τις τάξεις του Γυμνασίου, ο Καρα-
τζάς ήταν ο καθηγητής μας στα Μαθημα-
τικά. Ήταν, νομίζω, από τη Λήμνο. Είχα
δει κάποτε στη Λήμνο, στη Μύρινα, ένα
δρόμο με το όνομά του. Πολύ καλός
καθηγητής. Με εντυπωσίαζε κάθε φορά
που έμπαινε στην τάξη κρατώντας ένα
μεγάλο ξύλινο διαβήτη που ποτέ δεν
χρησιμοποιούσε.
Διερωτώμαι γιατί τον έφερνε, αφού
έκανε θαυμάσιους κύκλους ελεύθερα με
το χέρι του. Τέλος πάντων! Δεν είναι γι'
αυτό που θέλω να γράψω....
Ήταν απόγευμα, Ιούνιος μήνας. Μεγάλη
ζέστη και είχαμε Μαθηματικά. Σπάνιο,
γιατί συνήθως αυτό το μάθημα το είχαμε

τα πρωινά με τη φρεσκάδα του καιρού
και του μυαλού.
Ήμασταν στην έκτη Γυμνασίου κι ο κα -
θηγητής μάς έλυνε ένα πρόβλημα Tριγω-
νομετρίας. Ο πίνακας γέμιζε με ημίτονα,
συνημίτονα και εφαπτόμενες … Όλοι
κοιμόντουσαν, αποχαυνωμένοι από τη
ζέστη. Με τον φίλο μου Π. παρακολου-
θούσαμε, ίσως οι μόνοι, αυτά που έγρα-
φε ο καθηγητής. Σε μια στιγμή, κάνει ένα
λάθος, αλλά προχωρά χωρίς δισταγμό,
σωστά. Κοιταχτήκαμε με τον φίλο μου
και αυθόρμητα φωνάξαμε και οι δύο
μαζί:
 Έχει ένα λάθος, κύριε καθηγητά.
Ο Καρατζάς σταματά να γράφει, κρατά το

χέρι του κολλημένο στον πίνακα και
γυρίζει σιγά-σιγά και λέει με τη βαριά του
φωνή:
Με τρομάξατε, βρε παιδιά, και ξυπνήσατε
τους συναδέλφους σας…
Διόρθωσε αμέσως το λάθος, χωρίς να το
ψάξει καν. Ο πονηρός, το είχε κάνει επί -
τηδες, για να δει ποιος παρακολουθούσε
και ποιος χάζευε.
Αν μ' ακούει εκεί που είναι, να ξέρει πως
τον ευγνωμονώ για τα βασικά Μαθηματι-
κά που μου έμαθε. Τα θυμάμαι ως σήμε-
ρα και μπόρεσα να βοηθήσω τα παιδιά
μου, τα εγγόνια μου και τα δισ... (όχι ακό -
μα, αλλά ελπίζω).

Ι. Σωτηρόπουλος -  απόφοιτος 1944

Σκόρπια λόγια ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑ
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Αριάφ, τα χωριά της Αιγύπτου όπου και
πολλές Έζμπες....φυτείες Ελλήνων και
...πιο πέρα και ο μικρός Νείλος όπου και
η μικρή γέφυρα των πέντε τόννων, γνω-
στή σε μας από προηγούμενες διηγήσεις
μας! Ναι, ναι θυμάμαι είπε η φιλόλογος
...με τις πόρτες που ανοίγανε και κλείνα-
νε για να ανεβάσουν και να κατεβάσουν

την στάθμη και να περάσουν οι φελού-
κες!
Και μετά στον γνωστό μας δρόμο για το
σχολείο μας στη περιοχή το Τοριέλ με τον
καθαρό αέρα για μας τα παιδιά της ελλη-
νικής κοινότητας με τις δωρεές των
ευεργετών σε κτήρια και κήπους και
γήπεδα......Κοίταξε ο λιγνός ασπρομάλ-

λης το ρολόι δίπλα στου Καβάφη το σκί-
τσο και είπε.  Ώρα μου πρέπει να πηγαί-
νω... Κι εγώ είπε η καθηγήτρια ...έχω
συνάντηση στο διπλανό φροντιστήριο!
Θα τα πούμε σύντομα....καλή επιτυ-
χία...χαιρέτησε και η μικρή κορούλα με
τα μολύβια της και το βιβλία της αγκα-
λιά!... ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Ο Ι. Σωτηρόπουλος, η Φίφη
Ταπίνη και ο Τέλης Ζερβούδης
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά

μας σχετικά με πληροφορίες για
τα πρόσωπα της φωτογραφίας

που δημοσιεύτηκε στο τελευταίο
τεύχος της Γλαύκας (136).

Απόφοιτοι
της χρονιάς
1940-1941

ΜΕΡΟΣ B’

1. Παπασωτηρίου, Καθηγητής Φυσικών (σ’ όλες τις τάξεις
γυμνασίου)

2. Καρατζάς, Μαθηματικός στο Γυμνάσιο. Είχε δύο γιους και
τον μεγαλύτερο τον έλεγαν Παύλο.

3. Παπαχριστοδούλου, Φιλόλογος (Γλωσσολόγος, ιστορικός,
συγγραφεύς, Ερευνητής, κορυφή)

4. Λιούρης, Φιλόλογος
5. Χιωτίνης, Φιλόλογος Γυμνασιάρχης
6. Τζουβελέκας, Καθηγητής Αγγλικών
7. Παντελίδης, Καθηγητής Γυμναστικής
8. Ζερβούδης Αλέκος, μαθητής
9. Κυδωνάκης, Επιμελητής
10. Μαθητής (νομίζω ο Στυλιαράς)

11. Ζάκι Εφέντι, Καθηγητής Αραβικών
12. Dayan, Καθηγητής Γαλλικών
13. Μαθητής (νομίζω ο Στραγάλης)
14. Δημήτρης Λάμπρου, δικηγόρος, ίσως να ήταν κοινοτικός

σύμβουλος.
15. Καλλιόπη Τσούμπου, Δασκάλα στο Δημοτικό, μετέπειτα

συγγραφέας με το συζυγικό της όνομα Καλλιόπη Νακο-
πούλου.  Έργα της «Σάγκαρετ Άλυ» και «Το Λουλουδένιο
Χαμόγελο».

16 Μάτα, Καθηγητής Αραβικών
17 Γιαλούση, Διδασκάλισσα
18 Νομικός Κων/νος, μαθητής
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H γλαύκα
των αποφοίτων

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΝΣΟΥΡΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΤΟΥΛΑ ΧΑΡΙΤΟΥ-ΠΕΚΛΑΡΗ
panagpek@gmail.com

ΤΑ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ ΑΡΘΡΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΤΟΥΣ.
Η ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΓΛΑΥΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ!!!
Για συνδρομές και προσφορές 
του εσωτερικού στον αριθμό

Ε.Τ.Ε. 169/77056890. Οι συνδρομές 
και προσφορές του εξωτερικού

IBAN GR 22011016900000 16977056890 
K. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC) ETHNGRAA

H γλαύκα
των αποφοίτων

Τούλα Χαρίτου-Πεκλάρη (Πρόεδρος)
τηλ.: 210 8625842 κιν.: 6977 897764 

Βασίλης Κιούρης (Αντιπρόεδρος-Ταμίας)
τηλ.: 210 7233753

Λιλίκα Νικολοπούλου (Γεν. Γραμματέας)
τηλ.: 210 6745832

Τζόνυ Χριστοφίδης (Σύμβουλος Γενικών Θεμάτων)
κιν.: 6970193163

Καίτη Αστρά (Σύμβουλος Καλλιτεχνικών)
τηλ.: 210 6849957 κιν.: 6979 75001

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Από τον επιφανή Αιγυπτιώτη Νίκο Νικηταρίδη, λάβαμε
δύο εξαιρετικά βιβλία-μελέτες, που αποτελούν σημα -
ντική πηγή γνώσης για όσους θα ήθελαν να μάθουν

στοιχεία για τον Αιγυπτιώτη
Ελληνισμό:
«Οι Ελληνικές Κοινότητες
στην Αίγυπτο», Σύντομες
Ιστο ρικές Αναδρομές,
στην ελληνική και αραβική γλώσσα, 
αραβική μετάφραση Δρ Hesham M. Hassan, 
Σύνδεσμος Ελληνο-Αιγυπτιακής Φιλίας, Αθήνα 2013. 
«Τα Ελληνικά Σωματεία στην Αίγυπτο», Σύλλογοι,
Σύνδεσμοι, Αδελφότητες, Όμιλοι, Ενώσεις, Ιδρύ -
ματα, Επιτροπές, εκδ. Αγγελάκη, Αθήνα 2015.

Συγχαρητήρια 

1 φωτογραφία 1.000 λέξεις!
Οι αποφοίτοι του 1955 χορεύοντας 

χασάπικο στο Sham-el-Nassim! 
(από του αρχείο του Αυγουστή Βασ. Βλάσση)

Μίνως Σμυρνιούδης, Μαίρη Γκατ, Τούλα Θωμοπούλου, Νανά Ανδριτσάκη, Λούλα Γεωργιάδου

Προσφορά
Ανώνυμος 30 ευρώ στη μνήμη αδελφού του

Μεγάλη Προσφορά
� Ανώνυμος  προσέφερε 300€ 

στην Πρόνοια για τη μνήμη γονέων


