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ΗΓενική Συνέλευση είναι το ανώτατο
όργανο κάθε συλλόγου. Είναι το

σώμα στο οποίο συμμετέχουν όλοι και
έχουμε το δικαίωμα να εκφράζουμε τις
κρίσεις μας, τις σκέψεις μας και να υπο-
βάλουμε τις προτάσεις μας. 
Σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17, 18 και 19
του καταστατικού μας ανελλιπώς κάθε
χρόνο πραγματοποιούμε την Τακτική
μας Γενική Συνέλευση και ανά διετία τις
αρχαιρεσίες μας. 
Έτσι και φέτος η Συνέλευσή μας έγινε
στις 14 Φεβρουαρίου στο Εντευκτήριο
του ΣΑΕ, όπου πραγματοποιήθηκαν και
οι αρχαιρεσίες μας. Τα πρακτικά της
Γενικής Συνέλευσης έχουν ως εξής: 

Εισαγωγή από την Πρόεδρο 
Τούλα Χαρίτου-Πεκλάρη 
Αγαπητά μας μέλη, φίλες και φίλοι,
Καλωσορίσατε στην Ετήσια Τακτική Γ.Σ.
του Συλλόγου μας και το κόψιμο της
βασιλόπιτας. Σας ευχόμαστε υγεία,

δύναμη και αισιοδοξία, για ένα ευτυχι-
σμένο 2018. 
Ιδιαιτέρως καλωσορίζουμε και ευχαρι-
στούμε για την παρουσία τους: τον Σεβα-
σμιώτατο Μητροπολίτη Γουϊνέας κ.κ.
Γεώργιο, ο οποίος από το 2010 έχει διο-
ριστεί από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας
εκπρόσωπός του στην Αθήνα και διευ-
θυντής του Πατριαρχικού Γραφείου Αθη-
νών, και είναι πάντα παρών και μας στη-
ρίζει. Tον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Πηλουσίου κ.κ. Νήφωνα, τον Πρόεδρο
του Σ.Α.Ε κ. Μιχαηλίδη, τον Επίτιμο
Πρόεδρό μας Φίλιππο Κοσσένα, τον κ.
Γιάννη Κοσσένα, πρώην Πρόεδρο του
ΣΑΓΜΑ και Αντιπρόεδρο του Συλλόγου
Φίλων Αιγυπτιώτικου Προσκοπισμού,
τον κ. Κωβαίο πρώην μέλος του Δ.Σ. του
ΣΑΕ. 
Προκειμένου να εκλέξουμε Πρόεδρο της
Γενικής Συνέλευσης προτείνω τον κ.
Φίλιππο Κοσσένα και ως Γραμματέα τον
κ. Κώστα Σταυρινούδη. (Η πρόταση γίνε-
ται ομόφωνα αποδεκτή.) 

Η συνέχεια στη σελίδα 2

Καλό Πάσχα
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Δίνω το λόγο στον Πρόεδρο της Γ.Σ. να
σας καλωσορίσει και να προχωρήσουμε
στον απολογισμό. 
Φ. Κοσσένας: Καλησπέρα κι από μένα,
να πω ότι είναι ιδιαίτερη τιμή που είναι
σήμερα μαζί μας οι δύο άγιοι πατέρες του
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, δύο εκλε-
κτοί μητροπολίτες, που στηρίζουν και
βοηθούν το Πατριαρχείο και τον
Πατριάρχη μας. 
Διαπιστώνουμε ότι η Συνέλευση βρίσκε-
ται σε απαρτία, καθώς είναι η δεύτερη
κλήση, και να παρακαλέσουμε τώρα την
πρόεδρο του ΔΣ να μας διαβάσει τον
απολογισμό του Δ.Σ. 
Πρόεδρος Τ. Πεκλάρη: 
Ο απολογισμός του 2017, έχει ως εξής:
1) Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου: γλεντήσαμε
«αποκριάτικα» στο «Ακορντεόν», ένα
ωραίο στέκι στου Ψυρρή, όπου μας τίμησε
με την παρουσία του ο τέως πρύτανης του
Πολυτεχνείου, καθηγητής κ. Μαρκάτος.  
2) Τετάρτη, 8 Μαρτίου, γιορτάζοντας την
«Ημέρα της Γυναίκας» τιμήσαμε τη
μνήμη της επί 25 χρόνια Προέδρου της
Φιλοπτώχου Ελληνίδων Κυριών Μαν-
σούρας, Δέσποινας Σιφνιώτου. Στην
εκδήλωση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος
της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλης Λεβέ-
ντης με τη σύζυγό του.
3) Κυριακή, 30 Απριλίου, έγινε η εκδρο-
μή μας στο Βραχάτι Κορινθίας στο ξενο-

δοχείο ALKYON RESORT and SPA όπου
τσουγκρίσαμε το αυγό.  
4) Κυριακή, 21 Μαΐου, παραβρεθήκαμε
στην εκδήλωση βράβευσης και απονο-
μής υποτροφιών που διοργανώνει κάθε
χρόνο ο Σύνδεσμος Αιγυπτιωτών Ελλή-
νων. 
5) Σάββατο 27 Μαΐου, πραγματοποιήσα-
με εκδρομή στο Καπανδρίτι και επισκε-
φθήκαμε το οινοποιείο «Οινότρια Γη» του
Κώστα Λαζαρίδη.
6) Παρασκευή 2 Ιουνίου, η πολιτιστική
σεζόν τελείωσε με τη συναυλία της Χορω-
δίας του ΣΑΕ, την οποία απολαύσαμε.
7) Σάββατο 3 Ιουνίου, κάναμε την ετήσια
μονοήμερη κρουαζιέρα μας στον Αργο-
σαρωνικό (Ύδρα, Πόρος, Αίγινα).
8) Κυριακή 15 Οκτωβρίου, συμμετείχαμε
στο ετήσιο μνημόσυνο των πεσόντων
Αιγυπτιωτών Ελλήνων κατά τον Β΄ Παγκό-
σμιο Πόλεμο που τελέσθηκε στο Άστυ
Αιγυπτιωτών Κηφισιάς. Η εκδήλωση συν-
διοργανώθηκε από τον ΣΑΕ, τους παλαι-
ούς πολεμιστές και το Άστυ Αιγυπτιωτών
Κηφισιάς, πρόεδρος του οποίου είναι ο
έχων κάθε χρόνο το γενικό πρόσταγμα της
ημέρας, κ. Γεώργιος Οικονομίδης. 
9) Δευτέρα 16 Οκτωβρίου, παραβρεθή-
καμε στο τιμητικό αφιέρωμα για τον
εκπαιδευτικό λογοτέχνη κ. Παναγιώτη
Καρματζό, όπου και συμμετείχε και η
χορωδία του Συνδέσμου. Το αφιέρωμα
επιμελήθηκαν οι μαθητές του, κυρία
Βλαχάκη-Δημητρίου, φιλόλογος, και ο
κύριος Κέρπης φιλόλογος-λογοτέχνης. 
10) Σάββατο 21 Οκτωβρίου, συναντηθή-
καμε στη Στοά Νικολούδη για περίπατο
και καφεδάκι. Επίσης, την ίδια μέρα έγι-
ναν στον Σύνδεσμο Αιγυπτιωτών Ελλή-
νων συναντήσεις συμμαθητών. Συγκε-
ντρώθηκαν οι απόφοιτοι του 1954 και οι
απόφοιτοι του 1967. Εδώ σημειώνουμε
ότι συμμετείχαν και οι μαθητές της τότε
Πέμπτης Γυμνασίου. 

11) Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου, παραβρεθή-
καμε στη διάλεξη που έδωσε στον Σύν-
δεσμο ο Ερευνητής για την αιγυπτιώτικη
ιστορία, συγγραφέας κ. Νίκος Νικηταρί-
δης. Το θέμα ομιλίας του ήταν «Αιγυ-
πτιώτες, επαγγελματίες ηθοποιοί του
θεάτρου, του Κινηματογράφου και της
τηλεόρασης».
12) 8, 9 και 10 Δεκεμβρίου, ο Σύλλογός
μας ήταν παρών, όπως πάντα, στη Χρι-
στουγεννιάτικη Εορταγορά του Συνδέ-
σμου, που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη
επιτυχία και που στόχο έχει την ενίσχυση
του Ταμείου της Κοινωνικής Πρόνοιας. 
13) Τρίτη 12 Δεκεμβρίου, συμμετείχαμε
οι πρόεδροι των Αιγυπτιωτικών σωμα-
τείων σε συνάντηση με τους προέδρους
των Ελληνικών κοινοτήτων Καΐρου, κ.
Χρήστο Καβαλή και Αλεξανδρείας κ.
Εδμόντο Κασιμάτη. Έγινε ενημέρωση για
θέματα που αφορούν στις Ελληνικές κοι-
νότητες Αιγύπτου και ακολούθησε εποι-
κοδομητική συζήτηση. 

Προγραμματισμένες εκδηλώσεις 
για το 2018: 
1) Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου, απο-
κριάτικο γλέντι στο «Πάμε τσίπουρο,
πάμε καφενείο», στη Φωκίωνος Νέγρη
50, με μουσική και χορό. Όσοι ενδιαφέ-
ρονται πρέπει να μας το δηλώσουν σήμε-
ρα.
2) 15 έως 19 Μαρτίου, εκδρομή στους
Αγίους Τόπους με πλούσιο πρόγραμμα
ξεναγήσεων και επισκέψεων. Αυτή η
εκδρομή έχει δημοσιευθεί στη «Γλαύ-
κα».  
3) 19 Μαΐου, Σάββατο, Επίσκεψη στο
Νομισματικό Μουσείο που στεγάζεται
στο μέγαρο Σλήμαν, στην οδό Πανεπιστη-
μίου 12. 
4) 16 Ιουνίου, Σάββατο, ολοήμερη
εκδρομή στην Αίγινα. 
Υπόλοιπες εκδηλώσεις θα δημοσιευθούν
στη «ΓΛΑΥΚΑ».
Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω
όλες και όλους που με οποιονδήποτε
τρόπο βοήθησαν και στήριξαν, τη χρονιά
που πέρασε, τον Σύλλογό μας. 
Θα θέλαμε επίσης να εκφράσουμε τις
θερμές μας ευχαριστίες στον Σ.Α.Ε., ο
οποίος μας προσφέρει την αίθουσά του
για τις εκδηλώσεις μας. 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Μύρωνα
Δήμου, που μας ψυχαγωγεί πάντοτε,
καλύπτοντας μουσικά τις συγκεντρώσεις
μας, στον Μίμη Μόσχο, που απαθανατίζει
τις ωραίες στιγμές μας, στη Γεωργία

Ο Κώστας Σταυρινούδης

O Μητροπολίτης Γουϊνέας κ.κ. Γεώργιος O Μητροπολίτης Πηλουσίου κ.κ. Νήφωνας
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Γκιάτη, στον Αυγουστή Βλάσση, τον Νί -
κο Μαυρολέοντα, τον Γιάννη Ζήλη και
σε όλα τα μέλη μας, που εμπλουτίζουν το
περιεχόμενο της «Γλαύκας» μας, αλλά
και σε όλους όσοι συμμετέχουν στις
εκδηλώσεις του Συλλόγου μας και με
κάθε τρόπο βοηθούν στην ενίσχυση και
τη συνέχιση ύπαρξής του. Επίσης, ευχα-
ριστούμε τις γραμματείς του ΣΑΕ, τον
Κώστα Παπανικολάου, τον ηχολήπτη
μας, τον Ρέντα και το επιτελείο του, για
τις υπέροχες γεύσεις που απολαμβάνου-
με και όλους εσάς, που μας στηρίζετε και
μας δίνετε δύναμη να προχωρήσουμε. 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα
μέλη του Δ.Σ., για την τέλεια συνεργα-
σία. 
Σας ενημερώνω ότι ένα μέλος του ΔΣ η
Καίτη Αστρά είναι άρρωστη και δυστυ-
χώς δεν είναι μαζί μας. Με λύπη μας θα
στερηθούμε τις υπηρεσίες και την προ-
σφορά του Βασίλη Κιούρη, που διετέλε-
σε Αντιπρόεδρος και Ταμίας του Συλλό-
γου μας, ο οποίος αποφάσισε να αποχω-
ρήσει από το Δ.Σ. και τον οποίο ολόθερμα
ευχαριστούμε. Παρακαλώ ένα θερμό
χειροκρότημα. 
Τέλος, να μην ξεχνάτε ο Σύλ-
λογός μας, προκειμένου να

επιβιώσει χρειάζεται την ηθική και οικο-
νομική συμπαράσταση όλων μας.
Σας ευχαριστώ και δίνω το λόγο στον
πρόεδρο της γενικής συνέλευσης.
Φ. Κοσσένας: Καλώ τη γενική γραμμα-
τέα κ. Νικολοπούλου να διαβάσει τον
οικονομικό απολογισμό.
Η κα. Νικολοπούλου διαβάζει τον οικο-
νομικό απολογισμό του 2017 και τον προ-
ϋπολογισμό του 2018.

Ο οικονομικός απολογισμός και
ο προϋπολογισμός έγιναν ομό-

φωνα δεκτοί.  
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, Φ.
Κοσσένας, στο σημείο αυτό προτείνει να
μη γίνει η ψηφοφορία, δεδομένου ότι οι
υποψήφιοι είναι πέντε τον αριθμό, όσες
ακριβώς και οι θέσεις του Δ.Σ. Η σύστα-
ση σε σώμα του Δ.Σ., δηλαδή η εκλογή
Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμμα-
τέα, Ταμία και Συμβούλων θα γίνει με
εσωτερική ψηφοφορία μεταξύ των
πέντε μελών του νέου Δ.Σ. (Στη θέση του
αποχωρήσαντος Β. Κιού ρη, τοποθετείται
η Σούλα Παπαδοπούλου). 
Επειδή δε η Γ.Σ. είναι το ανώτατο και
κυρίαρχο όργανο, σύμ φωνα με το άρ θρο
18, ο Πρόεδρος της Γ.Σ., ερώτησε δύο

φορές εάν υπάρχει
κάποια αντίρρηση
από το σώμα σχετικά
με την πρότασή του
αυτή. Εντέλει η πρό-
ταση γίνεται ομόφω-
να δεκτή και τα ονό-
ματα των πέντε μελ -
ών του νέου Δ.Σ. είναι τα εξής: Τ. Χαρί-
του-Πεκλάρη, Λιλίκα Νικολοπούλου,
Τζώνυ Χριστοφίδης, Καίτη Αστρά και
Σούλα Παπαδοπούλου.
Επίσης για την Εξελεγκτική Επιτροπή,
υποψήφιοι είναι τρεις, όσα και τα μέλη
της, ήτοι οι: Μιχάλης Σαράης, Βασίλης
Κιούρης, Τάκης Κουζής. Η πρόταση του
Προέδρου της Γ.Σ. γίνεται ομόφωνα απο-
δεκτή. 
O Φ. Κοσσένας συνεχίζει λέγοντας:  Να
τους ευχηθούμε καλή δύναμη, γιατί
όπως πάμε λιγοστεύουμε πάρα πολύ.
Θυμάμαι, να ανατρέξω τριάντα-τριαντα-
πέντε χρόνια πίσω, όταν εδώ κόβαμε τη
βασιλόπιτα, ο κόσμος έφτανε στις σκάλες
και ερχόταν από τις 5 να πιάσει θέσεις.

Οι απόφοιτοι του 1961

Ο ηχολήπτης μας
Κώστας Παπανικολάου

Μίμης και Μύρωνας
πάντα συμπαραστάτες

στο Σύλλογό μας
Γιορτάσαμε και τα γενέθλια 

του Μύρωνα Δήμου

Η Σούλα 
Παπαδοπούλου

Οι απόφοιτοι του 1959
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Και θυμάμαι μια φορά, κάναμε μία έκθε-
ση στο δήμο Αθηναίων "Το μαργαριτάρι
του Νείλου" και οι στατιστικές του Δήμου
Αθηναίων ήταν ότι την είχαν επισκεφθεί
50.000 μαθητές. Τώρα βέβαια είμαστε
στην παρακμή, αλλά πιστεύω ότι έστω
και λίγοι, θα κρατήσουμε τις ωραίες ανα-
μνήσεις του μεγάλου ταξιδιού που έχου-
με κάνει στην Αίγυπτο και με την παρου-
σία του ΔΣ θα μπορέσουμε όσο είναι
δυνατόν να κρατήσουμε το σύλλογο. 
Με την ευκαιρία να παρακαλέσω τον
Σεβασμιώτατο Άγιο Γουϊνέας, τον
εκπρόσωπο του Πατριάρχη μας, να μας
πει ένα λόγο αγάπης και μετά θα παρακα-
λέσω τον Άγιο Πηλουσίου να μας πει δυο
κουβέντες για την εκκλησία, γιατί τελευ-
ταίως επισκέφτηκε την εκκλησία της
Μανσούρας. Ευχαριστώ πολύ. 
Μητροπολίτης Γουϊνέας: Σεβασμιώτατε,
κυρία Πρόεδρος, κύριε Πρόεδρε, αγαπη-
τοί εν Χριστώ αδελφοί, θα ήθελα σ' αυτήν
την όμορφη και λιτή εορτή για την κοπή
της Αγιοβασιλόπιτας του Συλλόγου των
Αποφοίτων του Γυμνασίου Μανσούρας,
να μεταφέρω τις ευχές, τις ευλογίες και
την αγάπη της Αυτού Θεοτάτης Μακαριό-
τητος του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξαν-
δρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώ-
ρου, ο οποίος είναι ο Ποιμενάρχης όλων
των Ορθοδόξων της Αφρικής και ιδιαίτε-
ρα εκεί στην Αίγυπτο όπου βρίσκεται
καθημερινά. Σήμερα αναχώρησε για το
Σουδάν για να πραγματοποιήσει ποιμα-
ντική επίσκεψη εκεί πενταήμερη, να
τονώσει τον εναπομείναντα Ελληνισμό
στη χώρα του Σουδάν, να επισκεφθεί τα
σχολεία μας, τα ιδρύματα τα εκκλησιαστι-
κά και να γιορτάσει και τα ονομαστήριά
του το Σάββατο, που η Εκκλησία μας τιμά
τη μνήμη του Αγίου Θεοδώρου του
Τύρωνος. Και εμείς αντίστοιχα στο Μετό-
χι εδώ στην Κυψέλη θα έχουμε Θεία Λει-
τουργία και στη συνέχεια ο Σύνδεσμος
Αιγυπτιωτών Ελλήνων θα τελέσει μία

αρτοκλασία υπέρ υγείας όλων των
μελών του και υπέρ υγείας του Πατριάρ-
χη μας και θα χαρούμε να σας έχουμε
και σας όλους μαζί μας, κοντά μας εκείνη
τη μέρα. 
Να σας συγχαρώ για το έργο σας κυρία
Πρόεδρος και για όλες αυτές τις δραστη-
ριότητες, που είτε τις διοργανώσατε είτε
συμμετείχατε. Να μην απελπιζόμαστε
από τον αριθμό, από την ποσότητα, αυτό
που μας ενδιαφέρει είναι η ποιότητα
πάντοτε και όχι η ποσότητα. Έστω και οι
λίγοι που μένουν, εμείς δεν πρέπει να
χάνουμε την ελπίδα μας, το κουράγιο
μας. Τι να πει κι ο Πατριάρχης, που είναι
Πατριάρχης ενός ιστορικότατου Πα -
τριαρ χείου και όμως το ποίμνιο είναι
λίγο. Εμείς, όμως, αγωνιζόμαστε, συνε-
χίζουμε αυτό που ξεκίνησαν οι πρόγονοί
μας και προσπαθούμε να το κάνουμε και
καλύτερο. (Γίνεται θόρυβος) Δεν πειρά-
ζει, πάντα θυμάμαι ότι η Μανσούρα είναι
λίγο άταχτη, έχει μείνει από το σχολείο,
από τη γαλαρία του σχολείου. Δεν πειρά-
ζει, όμως, πρέπει να νιώθουμε ελεύθερα
και να μην αισθανόμαστε ότι είμαστε
κάτω από δεσμά. 
Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίζονται
αυτές οι δραστηριότητες, έστω και με
λίγα άτομα, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε
αυτό που ξεκίνησαν οι πρόγονοι, όπως
είπα, αλλά και γιατί είναι πολύ καλό για
μας, ως άτομα, η κοινωνικοποίηση. Αν
δεν γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις, δεν θα
έρχεται κοντά ο ένας στον άλλο και έχου-
με αποξενωθεί τόσο πολύ σαν κοινωνία
σήμερα, που έστω κι αυτό το λίγο εδώ
που θα έρθουμε, θα μας τονώσει, θα
δούμε ανθρώπους που αγαπούμε, θα
δούμε ανθρώπους που έχουμε συνεργα-
στεί μαζί τους, θα πούμε ένα "καλησπέ-
ρα", ένα "χρόνια πολλά", κι αυτό θα μας
δώσει μια ψυχική δύναμη, για να μπορέ-
σουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε κάθε

μέρα έξω στην κοινωνία, σ' αυτή τη
δύσκολη κοινωνία που έχουμε να επι-
βιώσουμε. 
Σας έχω πει ότι πρέπει να είστε περήφα-
νοι για την καταγωγή σας, για όλα αυτά
που πρόσφερε ο Αιγυπτιώτης Ελληνι-
σμός στην κοινωνία και στην πατρίδα
μας. Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ πάντα,
από μικρό παιδί που ήμουνα, όταν συνα-
ντούσαμε έναν Αιγυπτιώτη τον θαυμάζα-
με, γιατί ήταν κάτι διαφορετικό από τον
Έλληνα, τον ντόπιο. Και αν δεν έχεις
ζήσει στο εξωτερικό, αν δεν έχεις δρα-
στηριοποιηθεί, αν δεν έχεις επισκεφθεί
εκτός Ελλάδος κάτι, δεν έχεις δει τη ζωή.
Δεν έχεις δει ακριβώς τι σημαίνει η ζωή.
Μόνον ο απόδημος Έλληνας ξέρει πραγ-
ματικά τι σημαίνει ξενιτιά. Σας εύχομαι η
χρονιά η νέα να είναι πλούσια, ευλογη-
μένη και καρποφόρα, με πολλές δρα-
στηριότητες και όπως είπα στη Βασιλό-
πιτα και των υπόλοιπων συνδέσμων των
Αιγυπτιωτών, οι όμορφες, οι φωτεινές
μέρες, οι δημιουργικές να είναι πιο πολ-
λές από τις σκοτεινές και τις μίζερες
μέρες. Θα το προσπαθήσουμε. Όλα
υπάρχουν στη ζωή. Η ζωή είναι κύκλος.
Όλα υπάρχουν. Θα τα αντιμετωπίσουμε
όλα με πολλή αγάπη και πολλή θετική
ενέργεια. 
Είναι ιδιαίτερη χαρά μας, που έχουμε το
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πηλουσίου,
τον Ποιμενάρχη της Μανσούρας, εδώ
σήμερα μαζί μας, επισκέπτεται αυτές τις
μέρες την Ελλάδα και τη μητέρα του που
δοκιμάζεται λίγο η υγεία της. Είναι ένας
εξαιρετικός αρχιερέας του Πατριαρχείου
μας. Ο κ. Κοσσένας με είπε Άγιο Γουϊνέ-
ας, επίσκοπος Γουϊνέας είμαι, άγιος
ακόμα δεν έχω γίνει, ευχαριστώ πολύ
πάντως, ο στόχος του καθενός είναι να
φθάσουμε στην αγιότητα, αλλά είναι
δύσκολο. Για πολλά χρόνια ο Σεβασμιώ-
τατος αγωνίστηκε πάρα πολύ σκληρά
στην ιστορική μονή του Αγίου Γεωργίου

O Γιάννης Κοσένας και ο συμμαθητής 
του Γιάννης Δεσσές
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στο Κάιρο. Όλο αυτό το έργο της αναστή-
λωσης έγινε επί της εποχής του. Σήκωσε
τα μπάζα, τη σκόνη, τα προβλήματα, τις
φασαρίες, τους εργάτες - νομίζω κάπου
250 εργάτες δουλεύανε κάθε μέρα -
νύχτα-μέρα, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.
Οπότε φαντασθείτε τι περίοδο δύσκολη
πέρασε εκεί τρία χρόνια, με όλα αυτά τα
κτίσματα, αλλά και πριν με τις προετοιμα-
σίες και με τα σχέδια και με τους ελέγ-
χους και με τις άδειες και με όλα αυτά.
Και πραγματικά στάθηκε εκεί, βράχος,
αντιμετώπισε όλα αυτά και έγινε αυτό το
έργο, το θαυμάσιο έργο, που αξίωσε ο
Άγιος Γεώργιος και ο Θεός δια της συμβο-
λής του κ. Μαρτίνου, και έτσι το παρέδω-
σε ο ίδιος πριν εγκατασταθεί μόνιμα στο
Πορτ-Σάιντ στην Ορθόδοξη Εκκλησία
που για άλλα 100 χρόνια θα είναι εκεί έτσι
όμορφο και καλύπτοντας όλα τα απαραί-
τητα έργα που έπρεπε να γίνουν για τη
στήριξη του κτιρίου εκεί, να γίνουν τα
μουσεία, να τακτοποιηθούν όλα τα εκθέ-
ματα. Έκανε έναν πάρα πολύ μεγάλο
αγώνα και έτσι ο Άγιος Γεώργιος θα είναι
πάντα δίπλα του να τον στηρίζει και να του
δίνει δύναμη να επιτελεί τα καθήκοντά
του ως Μητροπολίτης του Πορτ-Σάιντ,
εκεί που είναι μικρό το ποίμνιο, αλλά
είναι μια ιστορική Μητρόπολη και δίνει τη
μαρτυρία της παρουσίας του Πατριαρχεί-
ου μας και της Ορθοδοξίας και του Ελλη-
νισμού σ΄ αυτά τα δύσκολα μέρη, ιδιαίτε-
ρα αυτές τις μέρες με τους φανατικούς
τζιχαντιστές. Ο Θεός και ο Άγιος Γεώργιος
να του δίνουν δύναμη να συνεχίσει αυτό
το έργο και να στηρίζει τον εναπομείναντα
Ελληνισμό και το αραβόφωνο ορθόδοξο
ποίμνιο του Πατριαρχείου μας. 
Σας εύχομαι και πάλι χρόνια πολλά,
εύχομαι οι στόχοι του καθενός για το
2018 να πετύχουν, να τους φτάσετε, με

αγώνα. Χρειάζεται πολύς αγώνας για να
φτάνουμε τους στόχους μας και πολλή
προσευχή και πίστη και θα δείτε ότι όλα
τακτοποιούνται. Να είστε καλά, καλή
χρονιά κι ευλογημένη, συγχαρητήρια
στο νέο συμβούλιο και καλή επιτυχία
στις δραστηριότητες του 2018. 
Φ. Κοσσένας: Να παρακαλέσουμε τον
Σεβασμιώτατο Πηλουσίου, δύο κουβέ-
ντες για την εκκλησία της Μανσούρας,
που μου είπατε ότι την παραδώσαμε
στους αραβόφωνους. Να ξέρουμε κι
εμείς οι τελευταίοι Μανσουριανοί τι έχει
γίνει η εκκλησία μας. 
Μητροπολίτης Πηλουσίου: Μελίρρυτος
ο λόγος, γεμάτος αγάπη, καλοσύνη, του
Μητροπολίτου Γουϊνέας, και εκπροσώ-
που του Πατριαρχείου μας στην Αθήνα. Ο
Δεσπότης μας ο Γεώργιος, έχει πάντοτε
να πει μια καλή κουβέντα μέσα απ' την
καρδιά του και για μένα και για όλους
τους αρχιερείς μας και τους ιερείς που
υπάρχουν στην Αφρικανική ήπειρο, και
πάντοτε βέβαια να σταθεί στο πλευρό
μας, όσον αφορά τη θέση που έχει εδώ,

που κατέχει στην Αθήνα, και που είναι
θέση οργανική, θέση δυναμική για το
Πατριαρχείο μας. 
Η Μανσούρα έχει σχολεία, η Μανσούρα
έχει παιδιά, η Μανσούρα έχει κίνηση,
έχει βαβούρα. Η Μανσούρα έχει πληθυ-
σμό εκατομμυρίων. Η Μανσούρα δεν
σταματάει τη ζωή. Όμως δεν ακούς περ-
πατώντας στα στενά της "καλημέρα",
"καλησπέρα", "καληνύχτα". Με αυτήν τη
διαφορά, γιατί δεν έμεινε κανείς. Μονα-
δικός υπήρξε ο Τάσος, ο οποίος και πέρσι
μου παρέδωσε φωτογραφίες της γκρεμι-
σμένης εκκλησίας, από τον πόλεμο τότε
που είχε γίνει, και την περίοδο που ανά-
λαβε ο ίδιος να την αναστηλώσει με τους
εναπομείναντες Έλληνες. Θα βρίσκονται
στη Μητρόπολη αυτές οι φωτογραφίες
για ιστορικούς λόγους, στο αρχείο. 
Η ευχή του Πατριάρχη μας, η αγάπη και
το χαμόγελο και η καλοσύνη της καρδιάς
του είναι αυτή που μας κάνει να στέκου-
με στους χώρους αυτούς, όπως προείπε
ο Άγιος Γουϊνέας, γιατί είναι χώροι
δύσκολοι. Δύσκολοι όσον αφορά τη
σωματική μας ακεραιότητα και ασφά-
λεια. Όμως, πιστέψτε με, το χαμόγελο
των Ελληνίδων κυριών και κυρίων που
υπάρχουν στο Πορτ-Σάιντ, αλλά και τον
αραβόφωνων στη Δαμιέτη, στη Μανσού-
ρα και στην Αντάρα, των ανθρώπων που
φυλούν την εκκλησία, αυτά μας κρατάνε.
Είναι το στυλ του Έλληνα που μεταλα-
μπαδεύτηκε στους ντόπιους ανθρώπους
εκεί, τους Αιγυπτίους. "Άνταλ", να πιούμε
τσάι, "Χοτ" να πάρεις φούλια, να πάρεις
«τααμίες», να σε κεράσουν. Για ό,τι κι αν
σου τύχει, για ό,τι κι αν σου συμβεί, πρό-
θυμα να σε αγκαλιάσουν και να σου στα-
θούν στο κάθε σου πρόβλημα και στην
κάθε σου δυσκολία. Οπότε, η Ελλάδα, ο

ΕΣΟΔΑ ΠΟΣΟΝ € ΕΞΟΔΑ ΠΟΣΟΝ €
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 2.020,00 ΕΚΔΟΣΗ ΓΛΑΥΚΑΣ 1.640,00
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 1.515,00 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 562,00
ΛΑΧΕΙΑ 650,00 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 370,00
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 40,00 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 940,00

ΧΙΩΤΙΝΕΙΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 350,00
ΠΡΟΝΟΙΑ 600,00
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 70,00
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 220,00

ΣΥΝΟΛΟ 4.225,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.752,00

ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 31.12.2016 4.681,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2017 4.225,00
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ 2017 -4.752,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31.12.2017 4.154,00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/1/2017-31/12/2017
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Ελληνισμός, μπορεί να μην υπάρχει και
να μην ακούγεται η κουβέντα του αυτή τη
στιγμή εκεί, ο λόγος μας ο ελληνικός,
όμως υπάρχουν αναμνήσεις ωραίες, τις
οποίες μου διηγούνται παιδιά, μουσουλ-
μανάκια και χριστιανόπουλα, κοπτόπουλα
δηλαδή, που έχουν μεγαλώσει στην
αγκαλιά και στη ζεστασιά παλιών Ελλή-
νων κατοίκων της Μανσούρας. Και αυτό
να ξέρετε είναι το παράδειγμα της φιλοτι-
μίας του λαού μας, των Ελλήνων που
έζησαν και έδρασαν στην περιοχή αυτή. 
Την εκκλησία την ανάλαβαν οι αραβόφω-
νοι αδελφοί μας, οι οποίοι επιβλέπουν. Ο
γιατρός ο Σάμι οφείλω να πω κάνει όλη
την ανακαίνιση του ναού, όσον αφορά στα
ηλεκτρικά που είναι ακριβά στην Αίγυπτο
και οι κυρίες, με τον πατέρα Θεόδωρο,
και με τη συνδρομή της κυρίας Νούρα,
της προέδρου των αραβόφωνων της
εκκλησίας δίπλα, ανάλαβαν όλη την ανα-
καίνιση της εκκλησίας των Αγίου Αθανα-
σίου και Αγίου Κυρίλλου. 

Ευχαριστώ τον Δεσπότη μας, που μου
είπε σήμερα "Νήφων, έλα, η Μανσούρα
σου ανήκει για να κόψεις τη βασιλόπιτα".
Ο Δεσπότης θα μπορούσε και μόνος του
να την κόψει, αλλά θεώρησε χαρά του να
βρεθούμε και οι δύο μαζί, που πάντοτε
έτσι όταν βρισκόμαστε είμαστε αδέλφια,
χαρούμενοι κι ευτυχισμένοι. Και να πω
κι εγώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά κι
ευλογημένη, και να σας πω - γιατί όχι -
κάντε και μια εκδρομή στη Μανσούρα,
ακούω για Ιεροσόλυμα. Κάντε και στη
Μανσούρα. Θα 'ρθείτε Κάιρο, θα πάτε
Άγιο Γεώργιο, στο μοναστήρι μας το
μεγάλο, να προσκυνήσετε. Ξενοδοχεία η
Μανσούρα έχει πάμπολλα, το Πορτ-Σάιντ
πάμπολλα, θάλασσα είναι, μεσογειακό το
κλίμα, μύλος είναι, ψάρια φρέσκα και
καβούρια έχουμε, γιατί όχι να κάνετε και
μια εκδρομή, να θυμηθείτε τα παλιά σας
τα χρόνια και εκεί. 
Καλή χρονιά και καλή δύναμη στο έργο σας. 
Φ. Κοσσένας: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 

Μετά τα λόγια των Σεβασμιώτατων Γουϊ-
νέας και Πηλουσίου, ακολούθησε η κοπή

της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, την οποία
ευλόγησε ο Μητροπολίτης Πηλουσίου.
Τυχεροί της βραδιάς ήταν ο Μητροπολί-
της Γουϊνέας κ.κ. Γεώργιος και κ.
Μάγκντυ από το κυλικείο. 
Ακολούθησε η απονομή της Χιωτινείου
υποτροφίας, η οποία φέτος δόθηκε στην
εγγονή του Βασίλη Κιούρη, Δέσποινα,
για την επιτυχή εισαγωγή της στο Γεωπο-
νικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα
Βιοτεχνολογίας. 
Καθώς απολαμβάναμε τα εκλεκτά εδέ-
σματα του Ρέντα, κυκλοφόρησαν λαχνοί
της λαχειοφόρου αγοράς που περιελάμ-
βανε πλούσια δώρα.

Ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε τη Γραμμα-
τέα μας κ. Λιλίκα Νικολοπούλου, προ-
σφορά της οποίας ήταν οι φετινές μας (έξι
τον αριθμό) βασιλόπιτες, που κατά γενική
ομολογία ήταν ιδιαιτέρως εύγευστες.
Μερίδιο ευχαριστιών ανήκει στον Τζώνη
Χριστοφίδη για την πολύτιμη βοήθειά
του. 
Ας ευχηθούμε να είμαστε όλοι καλά και
να βρισκόμαστε πάντα με υγεία και χαρά. 

Αφιέρωμα στον Μπάμπη Τρεχαντζάκη

ΧΙΩΤΙΝΕΙΟΣ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ

Φέτος δόθηκε στην εγγονή του Βασίλη
Κιούρη, Δέσποινα. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αποφοίτων 
Γυμνασίου Μανσούρας, που προέκυψε σύμφωνα με το άρθρο 8 
του καταστατικού, μετά τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης 

της 14ης Φεβρουαρίου 2018, έχει ως ακολούθως: 

Πρόεδρος -Ταμίας: Τούλα Χαρίτου-Πεκλάρη
Αντιπρόεδρος-Γενική Γραμματέας: Λιλίκα Νικολοπούλου
Βοηθός Ταμία: Τζώνυ Χριστοφίδης
Βοηθός Ταμία: Σούλα Παπαδοπούλου 
Σύμβουλος: Καίτη Αστρά

Eξελεγκτική επιτροπή: Μιχάλης Σαράης, Βασίλης Κιούρης, Τάκης Κουζής

Ένα συγκι-
ν η τ ι κ ό
αφιέρωμα
στον Μπά-

μπη Τρεχα-
ντζάκη οργα-

νώθηκε στο
εντευ κτήριο του

Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων, τη
Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 και το
παρακολούθησαν η Πρόεδρος του Συλ-
λόγου Μανσούρας, ο Επίτιμος Πρόεδρός
μας Φίλιππος Κοσσένας, ο Γιάννης Κοσ-

σένας και άλλοι Μανσουριανοί.
Ένα χρόνο σχεδόν μετά τον θάνατό του,
ακούσαμε και μάθαμε από τις ομιλήτριες
Βαλεντίνη Ρήγα, Κική Βλαχάκη και Φιφί-
κα Μπρουσιανού, για τις πολλές πλευρές
της προσωπικότητάς του, για τα πολλά
του ενδιαφέροντα και για το εξαιρετικό
του ταλέντο στην καλλιτεχνική φωτογρα-
φία, τη ζωγραφική, τον μοντελισμό και
όχι μόνο. Ο Μπάμπης άφησε πίσω του
πλούσιο συγγραφικό έργο, πολλά διηγή-
ματα, ποιήματα, παραμύθια. 
Τα πιο πολλά μιλάνε για τη μεγάλη αγα-

πημένη του, την Αλεξάνδρεια, ενώ από
τα τραγούδια του ακούστηκαν κάποια
μελοποιημένα από τον μαέστρο Γιάννη
Λαζαρίδη και τα απέδωσαν η χορωδία
του Σ.Α.Ε. και οι σολίστες Ελένη Λαζαρί-
δη, Χρυσή Τζάβρα, Στέλιος Γκρέκας,
Γιάννης Σταματογιάννης και οι μουσικοί
Νίκος Βοστάνης και Κάλλη Ρίζου. 
Ο Μπάμπης αγαπούσε τη Μανσούρα,
παρακολουθούσε τις εκδηλώσεις μας,
διάβαζε τη «Γλαύκα». Ήταν φίλος μας. 
Ο θάνατός του μας λύπησε. Θα τον θυμό-
μαστε πάντα.                                Τ. Χ.-Π.
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Πουλώντας γεύση, άρωμα και μόδα
Στα μέσα της δεκαετίας του 19ου αιώνα
δημιουργούνται/αναπτύσσονται οι κυ -
ριό τεροι εξαγωγικοί οίκοι όπως:

TH. VAFIADIS & Co. 1870
Πρόκειται για τον οίκο Βαφειάδη του
Καΐρου, με εξαγωγές στις Ινδίες και στις
Ολλανδικές αποικίες, με καταστήματα
στο Λονδίνο, στην Καλκούτα, τη Βομβάη,
το Ραγκούν κ.λπ.

KYRIAZIS FRERES 1873
Το 1873 ο Ευστάθιος Χαλκιόπουλος από
το Ανήλιο και ο Ιωάννης Κυριαζής από
τον Κισσό του Πηλίου, ίδρυσαν εταιρεία
εισαγωγής καπνών συνεχίζοντας τη
συνεργασία τους μέχρι το 1880. Με τη
διάλυση της εταιρείας καθένας συνέχισε
τη δραστηριότητα μόνος του.
Το 1886 η αύξηση της ζήτησης αναγκάζει
τον Ιωάννη Κυριαζή να συνεταιρισθεί με
τους αδελφούς του Επαμεινώνδα και
Ευστάθιο Κυριαζή δημιουργώντας τον
οίκο Αδελφών Κυριαζή. Το 1897 κτίζεται
το νέο εργοστάσιο στην Τεουφικία για την
κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων. Οι
εξαγωγές αφορούσαν κυρίως στη Γερ-
μανία, αλλά και στην Αγγλία, Αυστρία,
Ουγγαρία, Ελβετία κ.λπ.

Οι δασμοί που πολλά κράτη είχαν επιβά-
λει στην εισαγωγή τσιγάρων και οι δια-
φωνίες με την αιγυπτιακή κυβέρνηση
λόγω της πολιτικής της μη επιστροφής
των εισαγωγικών δασμών (drawback),
επιβάλλει την ίδρυση καπνεργοστασίου
το 1922 στο Άμστερνταμ και το 1925 στο
Αμβούργο.
Οι πιο γνωστές μάρκες του οίκου είναι
Aris, Astra, Conqueror Extra, Egyptica,
Emir, Ferik, Finas, Ideal, Imperatore,
Neptune, Special και Zenith.

M. MELACHRINOS & Co. 1879
Ο οίκος Μιλτιάδης Μελαχροινός και Σία
ιδρύεται το 1879 και επιδίδεται σε εξα-
γωγές στην Αμερική, στις Ινδίες κ.λπ. Το
1904 μετεγκαθίσταται στην Αμερική και
συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη, όπου
συνεχίζει την παραγωγή του «αιγυπτια-
κού τσιγάρου» χρησιμοποιώντας τα
καλύτερα τουρκικά καπνά. Μετά την
πώληση του εργοστασίου του, το 1913,
επιστρέφει στην Αίγυπτο, όπου μετέχει
σε μεγάλες χρηματιστηριακές επιχειρή-
σεις και στο εμπόριο βάμβακος και βαμ-
βακόσπορων, όπου και διαπρέπει. Με
δική του δωρεά το 1916 ιδρύεται η
Μελαχροίνειος Σχολή στην Ηλιούπολη.

DIMITRINOS & Co. 1886 με σήμα
τον Πετεινό του Ασκληπιού

Ιδρύθηκε το 1886 από τους Δημήτριο Κ.
Δημητρίου ή Δημητρίνο, και Ιωάννη
Μανουηλίδη. Το1900 ο Δημήτριος Κ.
Δημητρίου αποσύρεται και όλες οι εργα-
σίες περιέρχονται στον Ιωάννη Μανουη-
λίδη. Το 1901, οι εξαγωγές ανέρχονται σε
30.000.000 περίπου τσιγάρα.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΚΑΙ Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΓΟΡΑ
Οι πέντε αυτοί ελληνικοί
οίκοι σύμφωνα με την
στατιστική των εξαγω-
γών του Τελωνείου του
Καΐρου, το 1901 κάλυ-
πταν το 75% των εξαγω-
γών των τσιγάρων στο
εξωτερικό.
Στις αρχές του 1900
έχουμε την εισβολή του
οργανωμένου κεφαλαί-

ου και των μεγάλων διεθνών καπνοβιο-
μηχανιών. Το 1905 η British American
Tobacco (BAΤ) απορροφά τον αγγλικό
οίκο Maspero Frères Ltd και σταδιακά
τους περισσότερους αρμένικους οίκους
και αρκετούς ελληνικούς που δραστη-
ριοποιούνταν κυρίως στην εσωτερική
αγορά, φτάνοντας να ελέγχει σταδιακά
περίπου το 70% της αιγυπτιακής αγοράς.
Ανταγωνιστής παρέμεινε ο ελληνικός
οίκος των Αφών Κουταρέλλη ελέγχο-
ντας το μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης
εσωτερικής αγοράς. Ο Ελληνικός οίκος
χρονολογείται από το 1890 έχοντας ιδρύ-
σει το πρώτο εργοστάσιο στην Αλεξάν-
δρεια και έχοντας επικεντρωθεί από την
αρχή στην εσωτερική αγορά. Το 1920
ιδρύει και δεύτερο μεγαλύτερο εργοστά-
σιο. Το 1922 αρχίζει τη μηχανική κατα-
σκευή τσιγάρων με την αγορά 3 μηχανών
και το 1928 εγκαθιστά άλλες 9 μηχανές
για να εξελιχθεί στο μοναδικό σοβαρό
ανταγωνιστή της Eastern (τέως ΒΑΤ) η
οποία κατείχε τα 2/3, ενώ αντίστοιχα οι
Αφοί Κουταρέλλη το 1/3 της αιγυπτιακής
αγοράς.
Τον Αύγουστο του 1936 οι Αφοί Κουταρέλ-
λη δώρισαν δυο στρατιωτικά αεροπλάνα
στην Ελληνική Βασιλική Αεροπορία το
Κουταρέλλης Ι και το Κουταρέλλης ΙΙ.
Η αναφορά των παραπάνω καπνοβιομη-
χανιών δεν εξαντλεί, τουναντίον αδικεί
την παρουσία των ελληνικών καπνοβιο-
μηχανιών στην Αίγυπτο.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΜΕΡΟΣ Β’

Ιωάννης Ζήλλης
ιστοριοδίφης

zillis02@otenet.gr



Προσφορές

8

H γλαύκα
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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

Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΑΛΛΑΞΕ

Για συνδρομές και προσφορές 
στον αριθμό της ΕΘΝΙΚΗΣ

Ε.Τ.Ε.   169/772259-17
ΙΒΑΝ GR4601101690000016977225917

H γλαύκα
των αποφοίτων

1 φωτογραφία 1.000 λέξεις!

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

Λιλίκα Νικολοπούλου
(Αντιπρόεδρος -Γεν. Γραμματέας)
τηλ.: 210 6745832 κιν.: 697272319

Τζόνυ Χριστοφίδης (Βοηθός Ταμία) 
κιν.: 6976597978

Σούλα Παπαδοπούλου (Βοηθός Ταμία) 
κιν.: 6973982282

Καίτη Αστρά (Σύμβουλος Καλλιτεχνικών)
τηλ.: 210 6849957 κιν.: 6979 757001

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

• Οικογένεια Βαγγέλη και
Άννας Ανδριανόπουλου
προσφέρει 100€ στη 
μνήμη αδελφής του 
Ευθυμίας (Μίτσας). 

• Το ΚΑΠΗ Α΄ Ν. Σμύρνης,
Τμήμα Οικοκυρικής, 
προσφέρει 50€  στη 
μνήμη (Έφη)-Ευθυμίας 
Ανδριανοπούλου.

• Η Δέσποινα Σταυρινούδη
προσφέρει 50€ στη μνήμη
Μίτσας Ανδριανοπούλου.

• Η Μαριέττα Ανδριώτη στη
μνήμη του πατέρα της
Γεωργίου Ανδριώτη 
προσφέρει 100€.

• Ο Ανδρέας Μαυρονικόλας
προσφέρει 100€ στη 
μνήμη του συμμαθητή 
του Χαρίλαου Μπενάκη

• Ανώνυμος προσφέρει 
200€ για την Πρόνοια στη
μνήμη γονέων 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στη «Γλαύκα» υπ’ αριθμόν 143,
στο απόσπασμα από το Βιβλίο

του Ηρακλή Καραναστάση,
αναφερόταν ο φιλόλογος Κων-
σταντίνος Μπαλάσκας, αντί του

ορθού Ζήσης Μπαλάσκας. 

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

9 Μαΐου, Τετάρτη
Στη συνάντησή μας θα γίνει προβολή
από τον Τάκη Κουζή σειράς υπέροχων
φωτογραφιών του από την επίσκεψή
μας στην έκθεση  «Van Gogh Alive» (το
υπνοδωμάτιο, τα ηλιοτρόπια, η έναστρη
νύχτα κ.λπ.). Σας καλούμε να την απο-
λαύσουμε.

13 Μαΐου, Κυριακή
Επίσκεψη στο κέντρο πολιτισμού
ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Συνάντηση
στις 11.30. Πληροφορίες από το Δ.Σ

19 Μαΐου, Σάββατο
Επίσκεψη στο Νομισματικό Μουσείο
που στεγάζεται στο μέγαρο Σλήμαν,
στην οδό Πανεπιστημίου 12. 

16 Ιουνίου, Σάββατο
Ολοήμερη εκδρομή στην Αίγινα. 

Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ε Σ  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

Τον Απρίλιο δεν θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνάντησή μας 
της Τετάρτης 11 Απριλίου, λόγω Πάσχα. 

9/5/2018     13 /6/2018  

Με λύπη μας πληροφορηθήκαμε τον θάνατο αγαπημένων μας μελών: Μίτσας
Ανδριανοπούλου, Κίμωνα Φλεβοτομά, Χαρίλαου Μπενάκη και Αντωνίου

Σκορδαλιού. Ο Σύλλογός μας στη μνήμη τους προσφέρει 200 € στην Πρόνοια. 

Π έ ν θ η


