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Ετήσια Γενική Συνέλευση• Χιωτίνειος Υποτροφία• βασιλόπιτα
Σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17, 18, και 19 του καταστατικού, η Πρόεδρος και το Δ.Σ.
του Συλλόγου μας, σας καλούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στο
εντευκτήριο του ΣΑΕ, 3ης Σεπτεμβρίου 56, την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 και ώρα
19.00. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γεν. Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 8
Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 19.00 στον ίδιο χώρο οπότε θα πραγματοποιηθεί ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών.

Γλέντι της τάξης 1951

ε αφορμή τον ερχομό του Δημήτρη
Μ
Μήτρου-Σιφνιώτης στην Αθήνα από
την Αυστραλία, μετά από 22 χρόνια,

συναντηθήκαμε όλοι οι συμμαθητές της
Μανσούρας.
Μαζευτήκαμε δύο φορές (30/7 και
30/9/2016) στο «Αδιαχώρητο» της οδού
Πανόρμου και κάναμε δύο φανταστικά
γλέντια με φαγητό, κρασί και πολύ τραγούδι και χορό.
Ήρθαν η Τασούλα Παπαλέξη από την
Πάτρα, η Άννα Κατσαρά από την Ελβετία,
ο Τόλης Φωτόπουλος από το Γαλαξείδι, ο
Γιάννης Ανδριώτης (Σάμι), ο Γιώργος
Αττάρας, ο Κώστας Σακελλαρόπουλος, ο
Βασίλης Καμίτσης, ο Υβ Νεγκρίν, ο
Άκης Παπακυριάκου, ο Τζόνης Χριστοφίδης, η Μυρσίνη Παπαλέξη, η Καίτη
Αστρά, η Λιλίκα Νικολοπούλου και η
Σούλα Παπαδοπούλου, καθώς και η

σύζυγος του Δημήτρη Σιφνιώτη, Φούλα
Σιφνιώτη.
Τραγουδήσαμε με αρχηγό τον Δημήτρη, ο
οποίος πήρε το μικρόφωνο και ξεσήκωσε όλο τον κόσμο με την ωραία μπάσα
φωνή του και τα παλιά λαϊκά τραγούδια
που είπε.
Χορέψαμε μέχρι το πρωί όλοι, όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες, με ιδιαί-

τερη επιτυχία στα τσιφτετέλια και τα ζεϊμπέκικα.
Ελπίζοντας να γίνονται συχνά τέτοιες
συναντήσεις, οι οποίες μας βοηθούν να
ξεχνάμε τη δύσκολη πραγματικότητα,
ευχόμαστε καλό ταξίδι σε όλους και καλή
αντάμωση.
Λιλίκα Νικολοπούλου
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Η χορωδία
του ΣΑΕ
χορωδία του ΣΑΕ έδωσε την αποχαιρετιστήρια
Η
για την περίοδο 2015-2016 συναυλία της στις
αρχές Ιουνίου.

Κόσμος πολύς, κατά βάση συμπατριώτες μας, κι
αρκετοί επίσημοι, παραβρέθηκαν, τραγούδησαν μαζί
και ευχήθηκαν επιτυχίες και καλό καλοκαίρι. Το ίδιο
έκαναν και οι χορωδοί, που τόσα χρόνια πια έχουν
«δεθεί» μεταξύ τους κι αποτελούν μια παρέα.
Αγαπάνε το τραγούδι, το ευχαριστιούνται, είναι γι
αυτούς μία διέξοδος στα τόσα προβλήματα, μια
έκφραση διαθέσεων και συναισθημάτων. Παράλληλα, χαρίζουν όμορφες στιγμές και κάνουν γνωστό τον
Σύνδεσμό μας και το έργο του, όπου εμφανίζονται
εκτός.
Μ’ αφορμή αυτές τις εκτός εμφανίσεις, που είναι
αρκετές, θα ήθελα να καλέσω τα μέλη του συλλόγου
σας, τους αγαπητούς Μανσουριανούς, να παρακολουθούν τη χορωδία και εκτός ΣΑΕ. Αυτό βοηθάει
πολύ και δίνει δύναμη.

Η πρώτη για φέτος (2016-2017) εκδήλωση, στην
οποία θα πάρει μέρος, θα γίνει στις 2 Νοεμβρίου 2016
στο Ίδρυμα Μιχ. Κακογιάννης και είναι αφιερωμένη
στην Κύπρο.
Η χορωδία αριθμεί περί τα σαράντα μέλη, όμως, για
να ενισχυθεί η αιγυπτιώτικη ταυτότητά της χρειάζεται
να πλαισιωθεί κι από άλλους συμπατριώτες μας.
Καλούμε, λοιπόν, τους φίλους Μανσουριανούς, που
μας ενθαρρύνουν με την παρουσία τους στις εκδηλώσεις μας, και όχι μόνο, να έλθουν να συμβάλουν μέσα
απ’ το «σώμα» της χορωδίας, ώστε να συνεχίσει
αυτήν την πορεία με περισσότερες επιτυχίες.

Θύμισες!!!
Τι να θυμηθεί και τι να πρωτοθαυμάσει
κανείς από τη μαζική εισροή του Απόδημου
Ελληνισμού της Αιγύπτου στην Ελλάδα.
Μέσα στα τόσα επαγγέλματα ήταν και
αυτά του Θεάτρου, του Κινηματογράφου,
της Μουσικής κ.λπ. Πολλοί Αιγυπτιώτες
Έλληνες καλλιτέχνες, όχι μόνο διακρίθηκαν στη μητέρα-Πατρίδα, αλλά έγιναν
κορυφαίοι στο είδος τους!
Πάντως ένα είναι βέβαιο, ότι γι’ αυτές τις
ενασχολήσεις που εμπεριέχουν κατάθεση Ζωής και Ψυχής, λίγοι αμείβονται
καλά. Στους πιο πολλούς μένει η Δόξα
και αρκετή πίκρα σε αυτό που απλόχερα
μας έδωσαν.
Οι πρώτοι που έφυγαν από την Αίγυπτο
ήταν ο Γιώργος Φόρας και ο Β. Κατακουζηνός («Οι κυρίες της Αυλής»). Ακολούθησαν, ο αργότερα διεθνούς φήμης
και καταξίωσης Ντέμης Ρούσσος με τα
εξαδέλφια του Δάκη (Χαραλαμπίδη) και
Στέλιο Καλαθόπουλο. Η Μπέμπα Δόξα

2

Αγγελική Βλαχάκη

Ποιοι Αιγυπτιώτες ελάμπρυναν το Θέατρο,
τον Κινηματογράφο και το Τραγούδι,
σε Αίγυπτο, Ελλάδα και διεθνώς

(Διαμαντή) στο λαϊκό τραγούδι.
Οι ηθοποιοί Δήμος Σταρένιος (ο αμίμητος «Λαδάς» στο «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται»), η πανέμορφη Νόρα Βαλσάμη,
ο αξέχαστος Ντίνος Ηλιόπουλος του
οποίου οι ταινίες ακόμη προβάλλονται
και μας χαρίζουν άφθονο γέλιο, ο Βάσος
Ανδρονίδης, η Βούλα Ζουμπουλάκη, η
Κική Πέρση, η Σούλη Σαμπάχ, ο Γιώργος Ιορδανίδης.
Ο χορευτής Γιώργος Ρούσσης από το
Μιούζικαλ, ο οποίος μετά την Αθήνα πήγε
στη Βραζιλία. Ο Αττίκ (Κλέων Τριανταφύλλου) και οι τενόροι Βύρων Κολάσης,
Οδυσσέας Λάππας. Ο διαπρέψας στο
εξωτερικό Ζωρζ Γκεταρύ (Γιώργος Βόρλοου). Ο Νίκος Νεογενής με τη γυναίκα
του Ρόζα, ο ηθοποιός και υποβολέας
Σίμος Κουιμτζής στο θίασο του Κώστα
Πρέκα.
Από την Αλεξάνδρεια, επίσης, έφυγαν για
την Αθήνα το 1955 ο τραγουδοποιός και

μουσικοσυνθέτης Μάνος Λοΐζος και το
1960 η σπουδαία τραγουδίστρια Άλκηστις (Ατικιουζέλ) Πρωτοψάλτη, πρόσφατα Υπουργός Τουρισμού της Υπηρεσιακής
Κυβέρνησης της Βασιλικής Θάνου.
Και οι τελευταίοι που άφησαν τη Νειλοχώρα ήσαν η Βαρβάρα Κυρίτση, η Μέη
Σεβαστοπούλου, ο Κώστας Φέρης, ο
Τέλης Ζώτος και ο Πάνος Κατέρης.
Δεν ξεχνάμε, όμως, και αυτούς που έμειναν κάτω και είχαν λαμπρύνει τους ερασιτεχνικούς θιάσους στα ντόπια θέατρα –
ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚΑ, ΑΛΑΜΠΡΑ, ΜΟΑΣΣΑΤ,
ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΑΛΥ – ως και του Καΐρου.
Δυστυχώς, όλα αυτά θα μας μείνουν
αναμνήσεις, να τα λέμε στα παιδιά και τα
εγγόνια μας. Η γενιά μας φεύγει.
Σε λίγα χρόνια ο ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΙΣΜΟΣ φθίνοντας θα έχει χαθεί… Και τότε θα λένε:
«Κρατά από αιγυπτιώτικη γενιά»! Να ‘στε
όλοι καλά… ΣΑΛΑΜΑΤ!
Β. Αρχοντούλης
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Συγκέντρωση αποφοίτων Μανσούρας 1966

ην Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου έγινε η
Τέτουςσυγκέντρωση
αποφοίτων Μανσούρας
1966.

Την εκδήλωση διοργάνωσαν οι «ΤΡΕΙΣ
ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΑΣ
ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ» που είθισται να διοργανώνουν τέτοιες συγκεντρώσεις πάντα με
επιτυχία [να ευλογήσω τα γένια μου].
Μαζευτήκαμε στη φιλόξενη αίθουσα του
Σ.Α.Ε. Δουλέψαμε πολύ καιρό, προετοιμαστήκαμε για να κάνει ο καθένας τον
λογαριασμό του. Είχαμε πολλά να αντιμετωπίσουμε αρτηριοσκλήρυνση, ρευματικά, γεροπαραξενιές, αλτσχάιμερ, στραβογερνάμε. Θα ζητήσω από τον Μύρωνα
και τον Γιώργο να μου πάρουν και εμένα
μια γραμματέα να με βοηθάει. Ήρθε
πολύς κόσμος από Ελλάδα και εξωτερικό. Ήρθε ο Μαλκότσης από Ελβετία,
ήρθε η Λορεντζιάδου από Αυστραλία, αν
και είχε ατύχημα και δύσκολα περπατούσε, η Παγουλάτου από τη Γαλλία. Ο Μαυρομίχαλος πρώτη φορά στον Σύλλογο [τι
ποδόσφαιρο έπαιζε ο άνθρωπος] και
άλλοι συμμαθητές μας από το δημοτικό.
Με τον Μαυρομίχαλο μας ενώνουν
πολλά, από παλιά.
Ήρθαν και από άλλες τάξεις να μας

κάνουν παρέα και να διασκεδάσουν.
Ήρθε και η παρέα της Τζούλη Ιγνατιάδου
και της Χάρις Σουρέ.
Φάγαμε και ο καθένας πλήρωσε ό,τι
έφαγε μια και κανείς δεν ήταν πρόθυμος
να γυρίζει και να μαζεύει εικοσάρια.
Ήσουνα τι ήσουνα …. Και μάζευες εικοσάρια, που λέει και το ρεμπέτικο άσμα. Α!
έχω μεγάλα κέφια σήμερα. Να ρίξω μια
στροφή.
Είχαμε και χορεύτρια που ξεσήκωσε τον
Μόσχο και χόρεψε μαζί της. Βρε Μίμη,
δεν βρίσκεις μια παρτενέρ να έρχεσαι
εσύ.
Η τεχνολογία έχει μπει για καλά στη ζωή
μας. Από την προηγούμενη συνάντηση
σάς είχα πει ότι οι συναντήσεις στο μέλλον έτσι θα γίνονται.
Ξεκίνησα από αυτούς που έφυγαν για
πάντα, με φωτογραφίες τους. Τον
Μανιώτη τον έχω μαγνητοσκοπήσει, να
βλέπεις κάποιον να σε χαιρετά και αυτός
να έχει φύγει για πάντα. Συγκινητικό.
Εφτά μόλις φύγανε, αντέχουμε.
Συνέχισα με τους καλεσμένους για
λόγους ευγένειας, πρόβαλα φωτογραφίες τους.
Σειρά είχε η τάξη μας, ξεκίνησα με την

προβολή του σχολείου, των ευεργετών
και μερικών δασκάλων, μερικών συμμαθητών που δεν έρχονται.
Λίγες μέρες μετά πέθανε η αδελφή των
αδελφών Κουτσογιάννη, η Γιαννούλα.
Θερμά συλλυπητήρια.
Πρόβαλα ακόμα και τον κόκορα του
Ασβεσταδέλη από τη Μυτιλήνη, με πολύ
χιούμορ. Συνεχίζω να έχω πολύ χιούμορ.
Έτσι περίπου περάσαμε, το κλίμα δεν
μπορώ να σας το μεταφέρω, σας υπόσχομαι ήταν καλό!!
Φιλικά,
Γιώργος Σφακιανάκης

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ
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Ο Θωμάς Κοντός, απόφοιτος των Εκπαιδευτηρίων Μανσούρας
(1966), όταν είδε για πρώτη φορά αυτήν τη φωτογραφία, διαπίστωσε με έκπληξη ότι είχε την αυθεντική και, μάλιστα, ήταν
φωτογραφία στην οποία εικονιζόταν η μητέρα του Έλλη-Μαρία
Κοντού το γένος Καθαροπούλου, που εργαζόταν στη Μανσούρα την περίοδο 1966-1967.
Στη δεύτερη παρουσίαση της φωτογραφίας στη «Γλαύκα», ο
Ιωάννης Σωτηρόπουλος, η Φιφή Ταπίνη και ο Τέλης Ζερβούδης μας έδωσαν τα ονόματα άλλων 14 προσώπων.
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
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Ο Θωμάς Κοντός επικοινώνησε με τον θείο του Χαράλαμπο
Καθαρόπουλο και τη σύζυγό του Δέσποινα το γένος Καζαμία, οι
οποίοι με χαρά και προθυμία προσφέρθηκαν να αναγνωρίσουν
όσο περισσότερα πρόσωπα θυμόντουσαν – και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι’ αυτό – οπότε ο αριθμός των αναγνωρισμένων προσώπων έφτασε στα 31. Οι υπόλοιποι που δεν αναγνωρίστηκαν πιθανόν ήταν οικότροφοι.
Με μπλε χρώμα στους αριθμούς είναι όσοι αναγνωρίστηκαν
για πρώτη φορά σε αυτό το τεύχος.

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 Νακοπούλου. Έργα της «Σάγκαρετ Άλυ»
και «Το Λουλουδένιο Χαμόγελο».
16 Μάτα, Καθηγητής Αραβικών
17 Γιαλούση, Διδασκάλισσα
18 Νομικός Κων/νος, μαθητής
19 Έλλη Μαρία Καθαροπούλου, μαθήτρια
και κατόπιν δασκάλα στο μονοτάξιο
σχολείο δημοτικό του Kafr al Zayat
και αργότερα στο δημοτικό σχολείο
της Μανσούρας.

20 Τζιόττου Μαρίκα, δασκάλα οικοκυρικής
και εργοχείρων και υπεύθυνη για την
καθαριότητα των μαθητών και την τήρηση
της ένδυσης σύμφωνα με τους κανόνες
του σχολείου.
21 Ίων Παπαμιχαλάκης, μαθητής.
22 Δημοδιδάσκαλος Κυπριώτης.
23 Ανδριτσάκης, πρόεδρος της κοινότητας.
24 Γωγώ Γκαλούση, μαθήτρια.
25 Ζαρίμης, μαθητής.
26 Λουλούκα Ασημακοπούλου, μαθήτρια.
27 Γαρζόνη, μαθήτρια.
28 Ελένη Χατζηπάνου, μαθήτρια.
29 Μαρίκα Στρατάκη, μαθήτρια.
30 Ίσις Νανοπούλου, μαθήτρια.
31 Νικόλαος Παπαντώνης
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Ομιλία Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής
κ. Θεοδώρου στον ΣΑΕ
Σ

τις 25 Φεβρουαρίου 2016, στον φιλόξενο χώρο του εντευκτηρίου του Σ.Α.Ε., είχαμε τη χαρά και την τιμή να παραβρεθούμε σε δείπνο που παρατέθηκε προς τιμήν του πολυαγαπητού και σεβαστού μας Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης
Αφρικής κ. Θεοδώρου για την ονομαστική του εορτή και εις
μνήμη αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος.
Στην εκδήλωση εκτός από τον τιμώμενο Πατριάρχη παρέστησαν, οι Mητροπολίτες Γουινέας Γεώργιος και Πηλουσίου
Νήφων, ο πρέσβης της Αιγύπτου Άχμετ Μπαντάουι, ο τ.
Υπουργός κ. Χάρης Παπαμάργαρης, πρόεδροι αιγυπτιώτικων
συλλόγων, εκπρόσωποι των κοινοτήτων κ.ά.
Στον σύντομο χαιρετισμό του ο πρόεδρος του ΣΑΕ κ. Μιχαηλίδης,
θύμισε μεταξύ άλλων στον Μακαριότατο ότι στην τελευταία του
επίσκεψη στον Ναυτικό Όμιλο είχε χαρίσει το κομπολόι του στην
πρωταθλήτρια Σοφία Ασουμανάκη, γι’ αυτό και αποφάσισαν να
του προσφέρουν ως δώρο … ένα κομπολόι σε αντικατάσταση
αυτού που χάρισε.
Στη συνέχεια ο Πατριάρχης μας, συγκινημένος, αλλά πάντα
προσηνής, πατρικός και απλός, ένας Πατέρας για όλους μας,
αφού μας προσφωνούσε «Παιδιά μου», μας ενημέρωσε ότι την
επομένη θα αναχωρούσε για την αγαπημένη του Αλεξάνδρεια
και πόσο συγκινείται όταν πλησιάζοντας στην πόλη βλέπει τα
πρώτα καράβια και τα φώτα του λιμανιού της.
Ακόμη μας είπε, ότι ανήμερα της εορτής του, ο αρχιεπίσκοπος
Κύπρου Νέας Ιουστινιανής δώρισε στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας τον ιστορικό ναό του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου στο
κέντρο της Λευκωσίας. Μας είπε επίσης, ότι θεωρεί προστάτη
του τον Άγιο Σάββα, καθώς ανεδείχθη Πατριάρχης στον ναό
του. Επιπλέον η Κυπριακή κυβέρνηση παρεχώρησε στο
Πατριαρχείο μία έκταση 15.000 τ.μ. στον οποίο έγινε ναός του
Αγίου Νεκταρίου, με αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, παιδικός
σταθμός για άπορα παιδιά και μικρά ιατρικά κέντρα για πρόσφυγες και ανθρώπους που έχασαν την περιουσία τους με την
κρίση.
Πέρασε επίσης από την Κρήτη όπου είδε τη γερόντισσα μητέρα
του. Θα συναντηθεί ακόμη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου και θα
κάνει ένα μεγάλο διπλωματικό ταξίδι για να φέρει πάλι τουρίστες στην Αίγυπτο από τη Ρωσία κυρίως. Μας είπε, για μια
ακόμα φορά, ότι δεν είναι απλά ο Πατριάρχης που έρχεται να
χαιρετήσει τυπικά, αλλά είναι «ο δικός μας άνθρωπος, ο Θεόδωρός μας», που ήταν πάντα κοντά μας, κουβέντιαζε μαζί μας.
Το ίδιο εξακολουθεί να κάνει και με το ποίμνιό του στον Άγιο
Σάββα, μετά τη λειτουργία θα βρεθεί μαζί τους, θα πιουν τον
καφέ τους, θα συζητήσουν και θα δώσει κουράγιο ο ένας στον
άλλο.
Συνεχίζοντας το ιεραποστολικό του έργο βρέθηκε στη Μαδαγασκάρη, στην Ουγκάντα και πριν το Πάσχα θα πήγαινε στην
Κένυα και θα προσπαθούσε για τα όνειρά του που είναι η ίδρυση περισσότερων σχολείων, καθαρό νερό, ανθρωπιά, δικαιοσύνη και ειρήνη.

Μας κάλεσε επίσης στον αγιασμό που θα γινόταν την επομένη
στις 11 το πρωί, στο Μετόχι στην Κυψέλη, όπου θα άρχιζαν οι
εργασίες για την ανέγερση ενός μεγάλου αμφιθέατρου 500
θέσεων και αιθουσών. Στα υπόγεια θα γίνονται δωρεάν φροντιστήρια σε άπορα παιδιά.
Ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον σεβασμιότατο Γεώργιο, ο οποίος
ακολουθεί τα βήματά του και είναι κοντά στους ανθρώπους με
καλοσύνη και ευγένεια.
Ευχαρίστησε τον Σεβασμιότατο Νήφωνα και τον πρόεδρο του
συνδέσμου Κ. Μιχαηλίδη γιατί είναι πάντα κοντά του στον
αγώνα του.
Μας ευλόγησε όλους και μας ευχήθηκε κάθε καλό, προσκαλώντας μας να πάμε το Πάσχα να γιορτάσουμε μαζί του στην Αίγυπτο και μας βεβαίωσε ότι ως πνευματικός μας πατέρας θα είναι
πάντα κοντά μας.
Στο τέλος μας ευχήθηκε καλή βραδιά και …καλή νίκη στον
Ολυμπιακό.
Ένας υπέροχος ιεράρχης, που τιμά το αξίωμά του, που είναι
κοντά στους ανθρώπους, ένας πατέρας γεμάτος αγάπη και
καλοσύνη. Τον αγαπούμε και τον τιμούμε.
Τ. Πεκλάρη
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«Τούλα μου»

οντεύει 12, μεσάνυχτα, η θάλασσα έξω από το παράθυρό
Κ
μου στη Λέρο, έχει πάει από ώρα να κοιμηθεί.
- Εγώ ξαγρυπνώ.

Να γράψω για σένα που έφυγες. Που η ζωή, ανάμεσα στα δώρα
που σου έδωσε, ήταν κι αυτό:
Ένας ξαφνικός ήρεμος θάνατος.
Ποια ήταν τα άλλα δώρα;
Να έχεις ξεκινήσει τη ζωή σου με τους δικούς σου, να έχεις
γεννηθεί, σ’ ένα χωριό γλυκό, ήρεμο, το Χαμούλ ελ Μπαράρι,
πάνω στο κανάλι.
Να σου έχει χαρίσει ο Θεός ένα βλέμμα βαθύ και έξυπνο και
να βλέπεις ό,τι οι άλλοι δεν έβλεπαν, όπως ας πούμε, την αντίθεση του ύφους των πλούσιων κυριών με τα μεγαλεία τους,
από την απλότητα των συζύγων που τις συνόδευαν.
- Το εύκολο κλάμα, αληθινό, αλλά και το γέλιο κι αυτό αληθινό.
- Τη νίκη σου να μη γίνεις πικρή και αγέλαστη με τόσες γερές
δυσκολίες που είχες να αντιμετωπίσεις, μια απ’ αυτές: να ξεριζωθείς και νάρθεις μόνη σου με το παιδί σου απ’ την Αίγυπτο,
με μόνη σιγουριά την αληθινή φιλία των συμμαθητών σου,

Τούλα Μιχαηλίδου

κυρίως του Γιάννη Καρατζά και του
Στράτου Καρτσούνη, όπως και του
Γιώργου Γεωργιάδη
- Ναι, Τούλα, η ζωή σου ήταν μια
νίκη: δύσκολη, αλλά νικηφόρα.
- Όπως τόπε ένας συνεπιβάτης μου
στο τρένο, στην Αμερική: «… ο κίνδυνος δεν είναι να πονέσεις,
αλλά να γίνεις πικρός».
- Και συ, Τούλα, Τούλα Μιχαηλίδου, δεν έγινες ποτέ πικρή.
- Πάλευες και βάθαινες.
- Με το χαμόγελο και το γέλιο πάντα στο στόμα.
- Μια νίκη.
- Μια προσφορά πολύτιμη.
Σ’ ευχαριστούμε,

Ολυμπία Καράγιωργα (Μπίτσα…)

Υ.Γ.: Θεωρώ υποχρέωσή μου να ευχαριστήσω τη στάση της προέδρου μας, Τούλας Πεκλάρη, απέναντι στην Τούλα στα δύσκολα
τελευταία χρόνια.
Ολυμπία

«Χαμούλ ελ Μπ
αράρι»

Στις 11 Αυγούστου έφυγε η Τούλα μας. Μου φαίνεται σαν ψέματα. Μας
λείπεις πολύ, η ζωντάνια σου, η νεανική σου σκέψη. Τα βραδινά μας
«Είχε αρχίσει να
13/11/20
τηλεφωνήματα και οι συζητήσεις που κάναμε. Παρόλα τα προβλήμακαθαρό ουρανό σουρουπώνει. Στον καταγάλα 01
τα που μπορεί να αντιμετώπιζες, ήσουν πάντα πρώτη σε όλες μας τις
το
που γεννήθηκα, υ Χαμούλ ελ Μπαράρι, το χω νο
εκδηλώσεις, στις εκδρομές, στις κρουαζιέρες, στις επισκέψεις μας σε
ρι
δειλά να τρεμοσβύτο δικό μου χωρίο, άρχισαν δειλ ό
μοναστήρια και εκκλησίες. Δεν θα ξεχάσω, τότε που είχαμε πάει στην
άνο
υν τα πρώτα
αυτά και οι μικρ
Πάτμο, με το δύσκολο ανέβασμα στον Άγιο – τα καταφέραμε όμως.
ές φλόγες από τι αστεράκια. Μαζί μ’
ς λάμπες πετρελα
που μόλις μπορού
Και μετά από κάθε εκδήλωση, τις ζωντανές περιγραφές, τα ωραία
ίο
μαυρισμένο γυαλ σες να διακρίνεις από το θαμπό υ
σου κείμενα – με εκείνο τον όμορφο και λεπτό γραφικό χαρακτήρα.
κα
ί
ι
π
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τι
ς προφύλαγε γι
σβύσουν. Ο μονα
Είχες ξεκινήσει να γράφεις και βιβλίο για την αγαπημένη μας
α να μην
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όμος που διέσχιζε
είχε τώρα αδειάσ
πατρίδα. Ελπίζουμε όταν θα ανοίξουν το σπίτι να βρεθούν τα χειρότο χωρι
μείνει ανοιχτά γι ει. Δυό-τρία μόνο καφενεία εί ό
γραφά σου και να τα δημοσιεύσουμε στη «Γλαύκα».
χα
ήθελαν μετά το α τους λιγοστούς πελάτες που ν
Όμως, θα δανειστούμε από το βιβλίο της αγαπημένης μας ποιήθα
δε
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νο
να παίξουνε λίγο
τριας Ολυμπίας Καράγιωργα «Αίγυπτος, Μανσούρα και η εκεί
κοντσίνα και ν’
τά
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ι
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Ελληνική ζωή μας», σελ. 132, ένα απόσπασμα από αυτό το βιβλίο
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ί
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ύπνο. Όταν έκλε
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ιναν
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ζόταν στο σκοτάδ κι αυτά τα
ουμε, τα οποία και παραθέτουμε σαν ένα ελάχιστο δείγμα μνήμης
πια αποκοιμηθεί,
ι. Όλοι είχαν
κι εγώ μικρό κο
Τούλα Πεκλάρη
και αγάπης.
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ρίτσι τότε
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μικρή και την με νο μπαλκόνι του σπιτιού μας, τη
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Άλλη μια σημαντική απώλεια για τον σύλλογό μας και τους
γραμμή που άφ
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η
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διάβα του μέσα
αιγυπτιώτες. Έφυγε από κοντά μας ο Τόλης Σιφνιώτης.
και μύριζα τα κα
στο κανάλι,
μέ
να
χά
Ο Τόλης που είχε διατελέσει και πρόεδρος του συλλόγου Ελλήταμπ (βαμβακόβε
είχαν αρχίσει να
ργες) π
σβ
νων Φοιτητών Αιγυπτιωτών, ήταν ένας ευγενικός και καλόρισμένα τσουκάλι ύνουν κάτω από τα άδεια πια μαου
υκαρδος φίλος, πάντα πρόθυμος να παρέχει την ηθική του στήΑυτή η μυρωδιά α.
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Τούλα Πεκλάρη
που τον σκεπάζει. Αιωνία του η μνήμη.

Τόλης Σιφνιώτης
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Λίγα λόγια για τον Μάνη Δανιά

φυγε ο Μάνης Δανιάς από κοντά μας τον Μάρτιο του 2016.
Έ
Συναντηθήκαμε φίλοι και γνωστοί στα σαράντα του και εκεί
μας αποχαιρέτησε ο Μάνης με ένα του μήνυμα, που μας το διά-

βασε ο γιος του, ένα από τα δίδυμα, στο μικρό εκκλησάκι, στον
λόφο πάνω, τον ηλιόλουστο, της Βούλας, στο κοιμητήριο.
Τα λόγια του μας άγγιξαν στα βάθη της ψυχής μας και στου μυαλού μας τις κρυφές πτυχές!
Αυτός ήταν ο ΜΑΝΗΣ, αυτός είναι ο ΜΑΝΗΣ.
Μανσουριανός, απόφοιτος του 1949, φίλος καλός, πιστός,
ήπιος, γλυκομίλητος, δραστήριος, πειραχτήρι, με πολλά ενδιαφέροντα και ικανότητες δημιουργίας και με τα χέρια του και με
το μυαλό του! Πάντα να βοηθήσει, να συμπαρασταθεί σιωπηλά
με αγάπη.
Μας εισήγαγε και στον κόσμο της λογοτεχνίας, ελληνικής και
ευρωπαϊκής, είχε βιβλιοθήκη στο σπίτι. Ο πατέρας του ήταν
πρόεδρος της ελληνικής λέσχης στη Μανσούρα, έφυγε νωρίς
και ο Μάνης ορφανός σε μικρή ηλικία.
Μου ήρθανε στο νου χίλιες δυο εικόνες από τα παλιά τα χρόνια,
τα παιδικά, στου Νείλου τον δεξιό βραχίονα, στη ''θριαμβεύτρια'' πόλη μας, την όμορφη Μανσούρα.
Μαζί στους κήπους του σχολείου μας και στα θρανία, στη μάθηση και στα παιχνίδια, στο Προσκοπείο, στην ενωμοτία μας των
«Αετών», «Σταυραετός» ο Μάνης. Γράφαμε και στο περιοδικό
που εξέδιδε τότε η Εφορεία Προσκόπων Αλεξανδρείας, το

«Έσω Έτοιμος», τις περιπέτειες και τις
πλάκες μας στην ομάδα μας υπό την
αρχηγία του Μάρκου Τσιλίμα. Στο δρόμο
της επιστροφής τ' απογεύματα, μετά τις
προσκοπικές μας ασχολίες – κατασκευές
για τις γωνιές μας, τον στολισμό τους –
και τις συζητήσεις με τον αρχηγό, που
σχεδιάζαμε τις μελλοντικές μας κινήσεις
για τα πρωτεία. Χωρίζαμε έξω από το
σπίτι του, στην πολυκατοικία πάνω στο
Ο Μάνης μας
Νείλο, στην περιοχή των Δικαστηρίων κι
εγώ συνέχιζα για τη Σίκα Γκιντίντα, τη δική μου «εστία».
Συναντηθήκαμε τυχαίως στο Sydney της Αυστραλίας ... Εργαζόταν αποσπασμένος από την Τράπεζα όπου υπηρετούσε στην
Ελλάδα κι εγώ είχα πάει να επισκεφτώ τους Μανσουριανούς
συγγενείς μου! Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αραβικός Κόλπος, τα
επαγγελματικά του στέκια!
Πίσω στην Ελλάδα, συχνά-πυκνά συναντιόμασταν, τα λέγαμε,
τηλεφωνιόμασταν ...κι ο Μάνης πάντα απαντούσε «καλημέρα
σας, παρακαλώ»..
Αυτός ο χαιρετισμός, οικογενειακός, παράδοση.....
Κι εμείς τον χαιρετούμε με αγάπη και θυμόμαστε με αγάπη τον
καλό μας φίλο.
Αυγουστής Β. Βλάσσης
Τον Μάνη Δανιά.

Τόλης -Θεολόγος- Σιφνιώτης του Χαραλάμπους

Απόφοιτος των σχολείων μας του 1956.
Έφυγε απο κοντά μας για χώρες μακρινές ...ένθα
ούκ έστιν πόνος ού λύπη ού στεναγμός...
Με ρίζες από την Ίμβρο... Χαράλαμπος, Κώστας,
Πανδώρα, πατέρας και θείοι. Τρία αγαπημένα
αδέλφια, στη Μανσούρα, στη Χουσανία, στης ξενιτειάς τα μονοπάτια με δύναμη που δίνει η Αδελφική Αγάπη... χτίσανε τίς δικές τους οικογένειες.
Ο Τόλης του Χαράλαμπου, ο πρώτος από τα τέσσερα παιδιά, με μητέρα την Δέσποινα κληρονόμη-

Φωτογραφία από το βιβλίο της Ολυμπίας Καράγιωργα «Αίγυπτος, Μανσούρα και η εκεί Ελληνική ζωή μας

των αποφοίτων

σε απο τους γονείς του την καλοσύνη, την εργατικότητα, την επιχειρηματικότητα, τη φιλική διάθεση
και πέτυχε στη ζωή του εδώ στην Ελλάδα μετά τον
ξεριζωμό από την Αίγυπτο. Η οικογένεια του εδώ
πάντα κοντά του, στο πλευρό του... και τα ξαδέλφια
του και οι θείοι του στην Αυστραλία και μεις οι
φίλοι του θα τον θυμόμαστε με αγάπη.
Καλό σου κατευόδιο Τόλη.

Αυγουστής Β. Βλάσσης

Έφυγε από κοντά μας η Τούλα Μιχαηλίδου
Λίγο μετά την γιορτή της, της Αγίας Παρασκευής, καλοκαιράκι και διάβηκε την
πόρτα που όλοι θα διαβούμε!
Μου 'λεγε ένας φίλος απο τα παλιά «της
τηλεφώνησα για τα χρόνια τα πολλά αλλά
δεν την βρήκα...» είπα θα 'ναι κάπου
αλλού να γιορτάζει. Θα την πάρω μια άλλη
μέρα.
Λίγες μέρες αργότερα έμαθα το νέο και
ταράχτηκα.
Από τα μαθητικά μας χρόνια στην Μανσούρα, την βλέπαμε στην πολυκατοικία
του Βατσάκη, στα δικαστήρια κοντά. Ο
αδελφός της ο Μάριος ήταν συμμαθητής

του Στάθη Κοντογεωργόπουλου και εμού.
Σχολείο σπίτι, η καθημερινή μας διαδρομή δίπλα μας, χαρούμενη πάντα.
Κοινωνική καλή παρέα η Τούλα, πάντα
παρούσα στις συναντήσεις του συλλόγου
μας.
Τηλεφωνούσε κι' έλεγε στους συμμαθητές της «ελάτε για να μην ...εξαφανιστούμε!»
Στην ΓΛΑΥΚΑ μας παρούσα με τις περιγραφές της, τις παρουσίες της μας κρατούσε ενήμερους. Ζούσαμε τις εκδρομές
και τα προσκυνήματα όσοι από εμάς αδυνατούσαμε να παραστούμε. Ζωντανές

περιγραφές, αληθινές!
Πονετική με ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο. Όπου και όποτε άκουγε κάποιον
δικό μας να υποφέρει, να έχει κάποια
αρρώστια, κάποια ανάγκη, τηλεφωνούσε,
προσπαθούσε να βρει βοήθεια να απαλύνει τον πόνο του.
Η μεγάλη της αγάπη ο γιος, η στήριξή της,
μακριά της στα ξένα όταν η Τούλα έφυγε!
Θα σε θυμόμαστε με αγάπη Τούλα.
Καλό κατευόδιο Τούλα.
Αυγουστής Β. Βλάσσης
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1 φωτογραφία 1.000 λέξεις!

Απόφοιτοι του 1964

Όρθιοι από αριστερά: Γ. Κασσένας, Χ. Μπαμπούλης, Πέτσης ;, Α. Μπαγάνης, Γ. Μπαμπούλης, Α. Δρακόπουλος, Δ. Χαρίτος
Καθισμένοι από αριστερά: Γ. Ρεπαπής, Ν. Θεοδώρου, Γ. Αλούρδας, Γ. Περτσάς, Γ. Χουλάκης, Λ. Αλούρδας, Α. Κουτρούπης, Α. Σουρές

Προσφορές
• Απόφοιτοι του 1954 στη μνήμη Τούλας Μιχαηλίδου €500.
• Λούλα Γεωργιάδου και Χρήστος (σύζυγος) στη μνήμη Τούλας Μιχαηλίδου €100.
• Ζωζώ και Περικλής Σταμπέκη στη μνήμη Τόλη Σιφνιώτη €200.
• Οικογένεια Χρήστου Δήμα στη μνήμη Τόλη Σιφνιώτη €50.
• Υπέρ Πρόνοιας €50 άγνωστος.
• Στη μνήμη Γιανναρίδου Μανώ €220 άγνωστος.
• Μύρων Δήμου στη μνήμη της εξαδέλφης του Μαργαρίτας Βενάρδου
(Αλεξάνδρεια) €100

Με λύπη μας πληροφορηθήκαμε την απώλεια αγαπημένων φίλων και μελών μας:
Τόλη Σιφνιώτη, Τούλας Μιχαηλίδου και Γιαννούλας Κουτσογιάννη. Τα ειλικρινή
συλλυπητήριά μας στις οικογένειές τους. Στη μνήμη τους ο Σύλλογός μας προσφέρει το ποσόν των € 300 στην Πρόνοια.

panagpek@gmail.com

H

γλαύκα

των αποφοίτων

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
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Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016:
Επίσκεψη στο εκπτωτικό χωριό στα Σπάτα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τούλα Χαρίτου-Πεκλάρη (Πρόεδρος)
τηλ.: 210 8625842 κιν.: 6977 897764
Βασίλης Κιούρης (Αντιπρόεδρος-Ταμίας)
τηλ.: 210 7233753
Λιλίκα Νικολοπούλου (Γεν. Γραμματέας)
τηλ.: 210 6745832

Πένθη

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΝΣΟΥΡΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΤΟΥΛΑ ΧΑΡΙΤΟΥ-ΠΕΚΛΑΡΗ

Μελλοντικές εκδηλώσεις

Τζόνυ Χριστοφίδης (Σύμβουλος Γενικών Θεμάτων)
κιν.: 6976597978
Καίτη Αστρά (Σύμβουλος Καλλιτεχνικών)
τηλ.: 210 6849957 κιν.: 6979 75001

Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΑΛΛΑΞΕ

Για συνδρομές και προσφορές
στον αριθμό της ΕΘΝΙΚΗΣ
Ε.Τ.Ε. 169/772259-17
ΙΒΑΝ GR4601101690000016977225917

