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Ετήσια Γενική Συνέλευση
Χιωτίνειος Υποτροφία• βασιλόπιτα
Ο χειμώνας τελειώνει και η τελευταία μας εκδήλωση στη
διάρκεια του, ήταν η Γενική Συνέλευση και η κοπή της
Η άδεια καρέκλα
ανήκει στον Τζόνυ που
Βασιλόπιτας. Σε αυτό το τεύχος παραθέτουμε αναλυτικά τα
ήταν στην Ισπανία γιατί έγινε παππούς.
πρακτικά. Όμως τώρα έρχεται η ΑΝΟΙΞΗ και σε αυτό το
τεύχος πάλι σας προτείνουμε να την χαρούμε όλοι μαζί συμμετέχοντας
στις συναντήσεις, επισκέψεις και όχι μόνο, που προγραμματίζουμε.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 13/2/2019
Φέτος η Γενική Συνέλευσή μας σε συνδυασμό με την κοπή της βασιλόπιτας
πραγματοποιήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου
στο Εντευκτήριο του ΣΑΕ. Τα πρακτικά
της Γενικής Συνέλευσης έχουν ως εξής:

Καλή Σαρακοστή

Εισαγωγή από την Πρόεδρο
Τούλα Χαρίτου-Πεκλάρη
Αγαπητά μας μέλη, φίλες και φίλοι,
Καλησπέρα σας,
Σεβασμιότατε Έξαρχε του Πατριαρχείου
Αλεξανδρείας κ.κ. Γεώργιε, Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Πηλουσίου κ.κ.
Νήφωνα, κ. Φίλιππα Κοσσένα, Επίτιμε
Πρόεδρε του ΣΑΕ και του Συλλόγου Αποφοίτων Γυμνασίου Μανσούρας, σας
ευχαριστούμε που μας τιμάτε με την
παρουσία σας. Ευχαριστούμε ακόμα για
την παρουσία τους τα μέλη του ΔΣ του
Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων κ.
Μαρκουλή Γεώργιο πρόεδρο Ισμαηλιωτών και Δημητρίου Δημήτριο, τον κ.
Κυριακίδη πρόεδρο των Αβερωφιτών,
τον κ. Θεοχαρίδη πρόεδρο των Ελλήνων
του Σουδάν, τον Γιάννη Κοσσένα πρώην
πρόεδρο του συλλόγου μας, το τέως
μέλος του ΔΣ του συνδέσμου κ. Κωβαίο
και ιδιαίτερα ευχαριστούμε όλους εσάς,
τα μέλη, τις φίλες και τους φίλους μας.
Χαίρομαι που είμαστε όλοι μαζί ξανά.
Ευχόμαστε σε όλους Υγεία και μόνο
Υγεία.
Καλωσορίσατε στην Ετήσια Τακτική Γ.Σ.

του Συλλόγου μας και το κόψιμο της
Βασιλόπιτας.
Σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17, 18 του
καταστατικού, πραγματοποιούμε σήμερα
την ετήσια Τακτική Γενική μας Συνέλευση.
Για Πρόεδρος της ΓΣ προτείνεται ο κ.
Φίλιππος Κοσσένας και ως Γραμματέας
η κα Δέσποινα Μάμμου. Η πρόταση γίνεται ομόφωνα αποδεκτή.
Δίνεται ο λόγος στον πρόεδρο της Γενικής
Συνέλευσης να σας καλωσορίσει και να
προχωρήσουμε στον απολογισμό.
Φ. Κοσσένας: Καλησπέρα κι από μένα,
χρόνια πολλά. Άγιοι Πατέρες ευχαριστούμε που μας τιμάτε πάντα με την
παρουσία σας, αγαπητές φίλες και φίλοι,
Ερχόμενος τώρα στον Σύνδεσμο, γύρισα
35 χρόνια πίσω το μυαλό μου και θυμήθηκα τότε που μαζευτήκαμε στα γραφεία
Συνέχεια στη σελίδα 2
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ήταν ο
Γιώργος ο Παπαδόπουλος διευθυντής,
και ήταν οι περισσότεροι από την τάξη
του 1954, του Μίμη του Παπαφιλίππου,
του Γιάννη του Καρατζά, και πρότειναν να
κάνουμε ένα σύλλογο Αποφοίτων Μανσούρας. Το σχολείο της Μανσούρας είχε
και Αιγυπτιώτες, είχε και Έλληνες από
όλη την Αφρική. Κι έτσι δημιουργήθηκε ο
Σύλλογος Αποφοίτων Μανσούρας. Διανύουμε το 35ο έτος αισίως, αλλά, όπως
καταλαβαίνετε είμαστε στο στάδιο όχι της
ακμής, μπορώ να το πω, της παρακμής.
Λιγοστεύουμε πάρα πολύ. Στασιμότητα.
Ευχαριστούμε, λοιπόν, όλους εσάς που
είστε μαζί μας και ενισχύετε τον Σύλλογο.
Με ενημερώνουν ότι δεν είναι μαζί μας
ο Τζόνυ ο Χριστοφίδης, ο οποίος ανήκει
στο ΔΣ αλλά έφυγε επειγόντως στην
Ισπανία, διότι έγινε παππούς. Να του
ευχηθούμε λοιπόν να του ζήσει το εγγονάκι του.
Για να το τρέξουμε γρήγορα, η ημερήσια
διάταξη προϋποθέτει να γίνει διαπίστωση
απαρτίας ανεξαρτήτως μελών. Δόξα τω
Θεώ είμαστε αρκετοί.
Επειδή τη χρονιά που πέρασε χάσαμε
αγαπημένους φίλους, αν θέλετε να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη

H πρόεδρος απονέμει την Χιωτίνειο
Υποτροφία στον Αντώνη Καπαμίδη εγγονό
της Στέλλας Κυδωνάκης Καπαμίδη.
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τους, διότι πάρα πολλοί φίλοι δεν είναι
πια μαζί μας. Είναι στη γειτονιά των αγγέλων. (σιγή 1 λεπτού) Ευχαριστούμε. Αιωνία τους η μνήμη και πάντα τους αγαπάμε και τους θυμόμαστε.
Θα παρακαλέσω τώρα για την ανάγνωση
των πεπραγμένων απολογισμού και προϋπολογισμού. Αλλά, επειδή ο απολογισμός υπάρχει στα τραπέζια, θα θέλατε να
μην τον διαβάσουμε και να το τρέξουμε;
Εγώ το προτείνω αυτό. Η πρόταση γίνεται
αποδεκτή δια βοής.
Καλώ τη Γραμματέα του Συλλόγου κ.
Νικολοπούλου να μας μιλήσει για τον
οικονομικό απολογισμό.
Νικολοπούλου: Θα θέλαμε να πούμε
μερικά πράγματα για τα οικονομικά μας.
Έχουμε δυστυχώς μια πτώση. Ενώ το
2017 οι συνδρομές ήταν € 2.020, το 2018
ήταν € 1.520. Οι προσφορές το 2017 ήταν
€ 1.515 το 2018 ήταν μόνο € 900. Και από
τη λαχειοφόρο αγορά το 2017 είχαμε
έσοδα € 650, ενώ το 2018 € 380. Τα έξοδα
που έχουμε είναι η έκδοση της Γλαύκας,
η ιστοσελίδα του συλλόγου, δηλαδή το
ηλεκτρονικό κομμάτι και τα ταχυδρομικά.
Άλλα έξοδα δεν κάνει ο Σύλλογος. Το
2017 τα έξοδα για την Γλαύκα ήταν €
1.640, το 2018 όμως τα μειώσαμε στα €
1.400. Γίνονται προσπάθειες συνεχώς,
παρά ταύτα όμως έχει μειωθεί κατά πολύ
και το υπόλοιπό μας στην τράπεζα, το
οποίο είναι αυτή τη στιγμή € 3.468 μόνο.
Γι' αυτό θα θέλαμε αν μπορείτε προσφορές από εσάς. Ευχαριστώ.
Φ.Κοσσένας: Ευχαριστούμε. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει ζητήσει το λόγο.
Πρόεδρος Δ.Σ.: Θα ήθελα να σας ενημερώσουμε για τις προσεχείς εκδηλώσεις
μας.
1) Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου, παρουσίαση του βιβλίου της Μανσουριανής κ.
Άννας Καλατζιάν, με τίτλο «Το τίμημα του
λάθους». Η εκδήλωση πραγματοποιείται
σε συνεργασία με τον Σύλλογό μας και

τον Σύλλογο Ελλήνων Καΐρου. Παρουσιαστές ο δικός μας Γιάννης Κοσσένας
και η συγγραφέας κ. Πικραμένου.
2) Σάββατο 25 Μαΐου, επίσκεψη στο
Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης.
3) Σάββατο 22 Ιουνίου, επίσκεψη στο
θωρηκτό «Αβέρωφ». Η επίσκεψη δεν
είχε πραγματοποιηθεί λόγω συντήρησης
του πλοίου.
4) Υπάρχει πρόταση από τον κ. Πάνο
Κοντόπουλο για ένα ταξίδι στην Αίγυπτο
τον Νοέμβριο. Θα θέλαμε να μάθουμε
εάν υπάρχει ενδιαφέρον από τα μέλη μας
για να συμμετάσχουμε.
Υπόλοιπες εκδηλώσεις θα δημοσιευθούν
στη «ΓΛΑΥΚΑ» του Μαρτίου.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας και
θέλω να τονίσω ότι το Δ.Σ. υπόσχεται
πως και τη φετινή χρονιά θα κάνει ό,τι
μπορεί και κάτι παραπάνω, για να εξακολουθήσει ο Σύλλογος τη δράση και
την προσφορά του.
Τελειώνοντας, θέλουμε να εκφράσουμε
τις θερμές μας ευχαριστίες:
• στον Σ.Α.Ε., ο οποίος μας προσφέρει
την αίθουσά του για τις εκδηλώσεις μας.
• Στον επίτιμο πρόεδρό μας Φίλιππο
Κοσσένα και τον Γιάννη Κοσσένα, που
είναι πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουν στα
διαδικαστικά του Συλλόγου.
• Επίσης, ευχαριστούμε τις γραμματείς
του Συνδέσμου που πρόθυμα μας εξυπηρετούν.
• Ακόμη, τον κ. Κώστα Παπανικολάου,
που είναι πάντα δίπλα μας και τον κ.
Ρέντα με την ομάδα του για τις υπηρεσίες
τους και τις υπέροχες γεύσεις που απολαμβάνουμε.
• Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς
στους συμμαθητές μου Μύρωνα Δήμου
και Μίμη Μόσχο. Επίσης στη συμμαθήτριά μου Δέσποινα Μάμμου που προσφέρθηκε να γίνει γραμματέας της συνέλευσης. Στον παιδικό μου φίλο Σταύρο
Δαλιάκα για τη γενναιόδωρη προσφορά
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των αεροπορικών εισιτηρίων για τη
λαχειοφόρο μας. Στον κ. Βλάση Αυγουστή, στον κ. Γιάννη Ζήλη, στον κ. Μιχάλη
Κωβαίο, στον κ. Νίκο Μαυρολέοντα και
σε όλα τα μέλη μας, που εμπλουτίζουν το
περιεχόμενο της «Γλαύκας», αλλά και σε
όλους όσοι συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του συλλόγου μας και με κάθε τρόπο
βοηθούν στην ενίσχυση και τη συνέχιση
της ύπαρξής του.
•Ιδιαίτερα προσωπικά θα ήθελα να
ευχαριστήσω τα μέλη του Δ.Σ. για την
τέλεια συνεργασία και την Εξελεγκτική
επιτροπή, τους κ.κ. Βασίλη Κιούρη, Τάκη
Κουζή και Μιχάλη Σαράη.
Τέλος, να μην ξεχνάτε ο Σύλλογός μας,
προκειμένου να επιβιώσει χρειάζεται την
ηθική και οικονομική συμπαράσταση
όλων μας. Σας ευχαριστούμε και καλά να
περάσουμε.
Επίσης στους λαχνούς έχουμε πάρα
πολύ ωραία δώρα. Ένα φακελάκι είναι 5
ευρώ. Θα προηγηθεί η κοπή της βασιλόπιτας, η απονομή της Χιωτινείου υποτροφίας και θα ακολουθήσει η λαχειοφόρος.
Φ. Κοσσένας: Για να κλείσει η ημερήσια
διάταξη θα κάνουμε την απονομή της
Χιωτινείου υποτροφίας. Η υποτροφία
απονέμεται στον Αντώνιο Καπαμίδη του
Πλάτωνα και της Αδαμαντίας, για την
εισαγωγή του στο ΕΜΠ Τμήμα εφαρμοσμένων μαθηματικών και φυσικών επιστημών. Ο Αντώνης είναι εγγονός της
Στέλλας Κυδωνάκη, αδελφής του Σπύρου Κυδωνάκη και του Βύρωνα - παλιοί
Μανσουριανοί. Κάποτε, τα παλιά τα χρόνια, ήταν δυναμικά στελέχη του συλλόγου Μανσούρας. Να παρακαλέσω την
κυρία Πρόεδρο να κάνει την απονομή.
Πρόεδρος Δ.Σ.: Εγώ χαίρομαι ιδιαιτέρως
για τον Αντώνη. Ήταν μαθητής μου στον
Άγιο Παύλο και ήταν ένα από τα καλύτε-

ρα παιδιά. Ήταν άριστος και φαινόταν ότι
θα προοδεύσει και θα μπει στο Πολυτεχνείο.
Φ. Κοσσένας: Συγχαρητήρια. Πάντα επιτυχίες. Πριν καλέσω τον Άγιο Γουινέας να
μας κόψει την πίτα, κάθε χρόνο σας θυμίζω και κάτι, που έχει προσφέρει ο Σύλλογος Αποφοίτων Μανσούρας. Πριν
πολλά χρόνια, εναγωνίως ήρθαν και με
πιάσανε και μου είπαν: η αδελφή του
Στρατή Τσίρκα πεθαίνει και θέλουμε
επειγόντως αίμα. Κινητοποιηθήκαμε και
η Κούλα Σωφρονιάδου, τότε ήταν διευθύντρια αιμοδοσίας σε κάποιο μεγάλο
νοσοκομείο, μου λέει, μην ανησυχείς.
Και έκανε τα αδύνατα δυνατά και η αδελφή του Στρατή Τσίρκα έζησε για πολλά
χρόνια μετά. Είναι κάποιες στιγμές που
πρέπει να τις αναφέρουμε. Ευχαριστώ
πολύ. Σεβασμιότατε κύριε Γεώργιε, θα
μας ευλογήσετε την πίτα; Μολονότι είναι
μαζί μας και ο Μανσουριανός ο Άγιος
Πηλουσίου, αλλά προΐσταται ο Έξαρχος
βεβαίως. Εμείς πάντως, σας αγαπάμε,
σας τιμάμε για την παρουσία σας, σας
ευχαριστούμε.
Σεβ. Γεώργιος: Κυρία Πρόεδρος, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των

Αποφοίτων Μανσούρας, κύριε επίτιμε
Πρόεδρε, Σεβασμιότατε και αγαπητοί εν
Χριστώ Αδελφοί,
Αρχικά και καθηκόντως θα σας μεταφέρω τις ευχές, τις ευλογίες και την αγάπη,
της Αυτού Θεοτάτης Μακαριότητος του
Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και
πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου του Β΄,
του ποιμενάρχου μας, του κυβερνήτη του
πηδαλίου της ιστορικής Εκκλησίας της
Αλεξάνδρειας, ο οποίος την Κυριακή
γιορτάζει τα ονομαστήριά του, και θα
βρίσκεται, όπως συνηθίζει κάθε χρόνο,
σε μια επαρχία στην Αφρική. Φέτος θα
είναι στο Κογκό, Μπραζαβίλ και στη
συνέχεια θα κάνει περιοδεία στη μεγάλη
δημοκρατία του Κογκό, που είναι μία
αχανής έκταση, σχεδόν όσο η Ευρώπη

Το φλουρί της πίτας του ΔΣ βρέθηκε στο κομμάτι του Πατριάρχη Αλεξανδρείας
κ.κ. Θεοδώρου Β΄.
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ολόκληρη, για να επισκεφθεί τα ιεραποστολικά μας κλιμάκια εκεί. Εμείς θα προσευχηθούμε στον Κύριο για την ονομαστική εορτή του Πατριάρχη μας, ο οποίος
φέτος συμπληρώνει αισίως δεκαπέντε
χρόνια στο πηδάλιο της Εκκλησίας του
Αγίου Μάρκου, και γι' αυτό έχει αφιερωθεί και το φετινό μας ημερολόγιο στα
δεκαπεντάχρονα της Πατριαρχίας του,
και θα γίνουν ανάλογοι εορτασμοί στις
αρχές Οκτωβρίου, που είναι και η επέτειος της εκλογής του στην Αλεξάνδρεια.
Και ίσως θα ήταν και καλύτερα να προτείνω εδώ, επειδή άκουσα ότι προγραμματίζετε ένα ταξίδι, να το προγραμματίσετε τέλος Σεπτεμβρίου. Διότι 27 με 28
Σεπτεμβρίου θα γίνουν τα θυρανοίξια
του ιστορικού κοινοτικού ναού των
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο
Κάιρο, με την παρουσία του Προέδρου
της Δημοκρατίας και του Μακαριωτάτου
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης
Ελλάδος, κυρίου Ιερωνύμου, είτε στις 9
Οκτωβρίου που είναι η 15η επέτειος της
εκλογής του Πατριάρχη μας στον
Πατριαρχικό θρόνο της Αλεξάνδρειας.
Σας μεταφέρω, λοιπόν, την αγάπη του,
τις ευχές του και τις ευλογίες του.
Πάντοτε προσεύχεται, πάντοτε στηρίζει
όλα τα σωματεία και τους συλλόγους της
Αιγύπτου. Αγωνίζεται καθημερινά για να
σωθούν, να συντηρηθούν, να ανανεωθούν και να συνεχίσουν να δίνουν την
παρουσία τους και τη μαρτυρία τους όλοι
οι ναοί και όλα τα εκκλησιαστικά και κοινοτικά κτίρια που υπάρχουν στην Αίγυπτο, συμπεριλαμβανομένης και της Μανσούρας. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που ο Θεός
με αξίωσε στο παρελθόν να επισκεφθώ
με εκδρομείς από την Αλεξάνδρεια και

να λειτουργήσουμε στη Μανσούρα και να
θυμηθούμε τις παλιές αναμνήσεις από
την περιοχή, από όσους βρίσκονταν εκεί
και μας τις διηγήθηκαν.
Και χαίρομαι ιδιαιτέρως σήμερα που
έχουμε ανάμεσά μας και τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη της Μανσούρας, τον
Μητροπολίτη Πηλουσίου, τον κ. Νήφωνα, ο οποίος για πολλά χρόνια βρίσκεται
εκεί και αγωνίζεται στην Αίγυπτο, από
διάφορες θέσεις που τον τοποθέτησε ο
Πατριάρχης μας, για να συνεχίσει την
καλή μαρτυρία της Ορθοδοξίας και του
Πατριαρχείου μας στη χώρα του Νείλου.
Και τον συγχαίρουμε για το έργο που επιτελεί εκεί.
Είπατε έχουμε μείνει στάσιμοι, προηγουμένως. Στην Αίγυπτο νομίζω είναι φθίνουσα η πορεία, όμως εμείς δεν μετράμε. Οι αριθμοί δεν έχουν θέση στη ζωή
μας, ουσία έχουν οι ψυχές. Τι έχει μέσα η
ψυχή του καθενός. Και όσοι και να μείνουμε, εμείς θα συνεχίσουμε τη μαρτυρία μας, γιατί εκεί μας έταξε ο Κύριος. Να
διαφυλάξουμε, να προστατεύσουμε όλα
αυτά που με κόπο και μόχθο οι πρόγονοί μας αγωνίστηκαν, για να κτίσουν και
να προσφέρουν στην κοινωνία. Και πρέπει να τα διαφυλάξουμε και να τα
δώσουμε στις μεταγενέστερες γενεές
ακόμα καλύτερα. Να μην ανησυχείτε, ο
Θεός δεν θα αφήσει. Όσο εσείς είστε
γεμάτοι ενέργεια, ιδιαίτερα η Πρόεδρος,
που την ξέρω πόσο αγωνίζεται, και οι
συνεργάτες της, δεν πρόκειται να πτοηθείτε. Θα συνεχίσετε τον αγώνα σας και
να μην ανησυχείτε με τα οικονομικά. Και
όπως μας λένε γενικώς, θα έρθουν
καλύτερες μέρες, οπότε όταν έρθουν
αυτές οι καλύτερες μέρες, θα μπορέσει

Τα εισιτήρια εσωτερικού με την Ellinair κέρδισαν η Πίτσα Θεοδώρου
Ανδρεάδη και ο σύζυγός της Λεωνίδας. Στη φωτό και ο Περτσάς.
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και ο κόσμος να στηρίξει καλύτερα τον
Σύλλογο και να προχωρήσει μπροστά.
Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να οργανωθούμε, να κάνουμε κάτι. Να δούμε πού
μπορούμε να αποταθούμε και να μπορέσουμε να βρούμε έναν φορέα να στηρίξει
όλα αυτά τα σωματεία και τους συλλόγους, γιατί δημιουργούν πολιτισμό. Εκτός
από τις μνήμες, δημιουργούν πολιτισμό
και είναι καλύτερα να έχουμε τον κόσμο
κοντά μας σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις,
παρά να χάνεται μέσα σε κάτι άλλα σκοτεινά μονοπάτια που τον οδηγούν σε
άλλες άσχημες καταστάσεις. Και αυτό
ισχύει και για τη νεολαία μας. Και για τη
νεολαία μας πρέπει να προσέξουμε
εμείς, μέσα από το σπίτι, να βοηθήσουμε
αυτά τα παιδιά, να τους δώσουμε ό,τι
καλύτερο εφόδιο μπορούμε, για να μπορέσουν να γίνουν υγιή μέλη στην κοινωνία και να αγωνιστούν κι αυτοί, με τη
δική τους σειρά, για ένα καλύτερο μέλλον
για την πατρίδα μας, για τον Ελληνισμό εν
γένει και για όλον τον κόσμο. Χρόνια
Πολλά. Να είστε πάντα καλά. Χαιρόμαστε πάντοτε που είμαστε κοντά σας.
Λέω πάντοτε, ότι με τη βασιλόπιτα της
Μανσούρας κλείνουμε τον κύκλο της
περιόδου της βασιλόπιτας και ανοίγουμε
την Αποκριά. Ανοίγει το Τριώδιο. Φέτος τα
καταφέραμε, λόγω του ότι το Πάσχα είναι
αργά, να μην είμαστε μέσα στο Τριώδιο
για τη βασιλόπιτα. Είναι κι αυτό ωραίο και
εύχομαι ο Θεός να μας αξιώσει πολλά
χρόνια να βρισκόμαστε εδώ και να γιορτάζουμε μαζί την Πρωτοχρονιά και κάθε
χρονιά. Θα ήθελα όμως και τον Σεβασμιότατο να μας μεταφέρει ένα μήνυμα από
την Αίγυπτο. Ο καθ' ύλην και κατά τόπον
αρμόδιος Μητροπολίτης της Μανσούρας,

Το φλουρί από τα βασιλοπιτάκια κέρδισε η Αναστασία Κωστίνα
από την παρέα Γιώργου Αυγουστή.
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να μας πει τον χαιρετισμό του από τη
χώρα του Νείλου και την επαρχία, εκεί
που τιμήσανε οι πρόγονοί σας και που
τιμάτε κι εσείς μέσα από τον σύνδεσμο
εδώ των αποφοίτων Μανσούρας.
Σεβ. Πηλουσίου: Κι εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τον Σεβασμιότατο
Μητροπολίτη Άγιο Γουινέας που είναι
και εκπρόσωπος εδώ στην Αθήνα του
Πατριάρχου μας, του Μακαριωτάτου
Αλεξανδρείας κ. Θεοδώρου του Β΄. Να
ευχαριστήσω την Πρόεδρο και όλα τα
μέλη του Συλλόγου της Μανσούρας, που
και φέτος με θυμήθηκαν να έρθω να
δοκιμάσω την όμορφη βασιλόπιτα.
Το μόνο που έχω να πω, γιατί ο Δεσπότης
μας τα είπε τόσο όμορφα, ότι η Μανσούρα μπορεί να μην έχει έναν Έλληνα, ο
τελευταίος ήταν ο κύριος Τάσος, όμως η
Εκκλησία μας, ο Άγιος Αθανάσιος, λειτουργείται κάθε μήνα από τον αραβόφωνο Πατέρα Θεόδωρο που βρίσκεται
εκεί και ο οποίος λειτουργεί και την
εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Εγώ κάθε
μήνα βρίσκομαι Μανσούρα, Δαμιέτη,
Πορτ-Σάιτ, και βλέπω τους 15 περίπου
Έλληνες που υπάρχουν στο Πορτ-Σάιτ,
που έμειναν, και οι υπόλοιποι είναι αραβόφωνοι αδελφοί μας. Αλλά όμως να
μείνετε ήσυχοι ότι στα χέρια τους η
εκκλησία μας διατηρείται, ανακαινίζεται
και λειτουργείται, όπως και ο Μακαριότατος Πατριάρχης προέτρεψε όλους
εμάς, που βρισκόμαστε στην Αίγυπτο, να
έχουμε τους ναούς μας πάντοτε ανοιχτούς.
Και μπορεί να μην είναι ρουμ ορθοδόξ,
Έλληνες-Έλληνες, είναι αραβόφωνοι
αδελφοί δικοί μας και οι μεικτοί γάμοι
που βρίσκονται εκεί είτε με Κόπτες είτε
με Καθολικούς είτε με Κοπτοκαθολικούς
είτε με Προτεστάντες, αυτοί οι άνθρωποι
μας αγκαλιάζουν, μας στηρίζουν κι εμείς
δίπλα τους, προσφέρουμε ό,τι καλύτερο
γίνεται όσον αφορά τον πνευματικό τους

αγώνα. Εγώ ζητώ από τον Μακαριώτατο
Πατριάρχη μας, από τον Άγιο Γουινέας,
τον αδελφό, και από όλους εσάς να προσεύχεστε για μας, ούτως ώστε να φυλάμε αυτά, που ο ιδρώτας και το αίμα των
πατεράδων, των παππούδων και των
προπάππων σας έφτιαξαν και πολύ καλά
έκαμαν σε αυτήν τη χώρα της Αιγύπτου.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά και
ευλογημένη.
Μέχρι να ετοιμάσουν τη βασιλόπιτα, να
σας πω και μια αστεία περίπτωση που
είχαμε στο αεροπλάνο της Egypt Air, επιστρέφοντας την τελευταία φορά από την
Αίγυπτο. Την είχα πει τις προάλλες στη
συνέλευση των σωματείων των Αφρικανών Ελλήνων.
Μπήκαμε στο αεροπλάνο από το Κάιρο
για την Αθήνα και ο αεροσυνοδός της
Egypt Air, μας λέει: είστε Έλληνες; Λέμε,
ναι. Επιστρέφουμε στην Αθήνα. Λέει,
ξέρετε τα ντολμαδάκια δεν είναι ελληνική
κουζίνα και λέτε εσείς ότι είναι ελληνική,
είναι αιγυπτιακή. Του λέω, εμείς ξέρουμε
ότι δεν είναι ελληνική, αλλά ούτε και
αιγυπτιακή κουζίνα, είναι τούρκικη γι'
αυτό λέγεται και ντολμάς. Λέει, όχι είναι
αιγυπτιακή, αλλά το τυρί που έχουμε εδώ
στην Αίγυπτο είναι ελληνικό, γι' αυτό το
λέμε ρουμ, ρούμι, κάπως έτσι. Λέω,
αυτό, μπράβο σας, είναι ελληνικό. Και
μετά πάμε να καθίσουμε στη θέση και
μου λέει, α! να σου πω και κάτι άλλο. Η
Κλεοπάτρα δεν ήταν Ελληνίδα, όπως λέτε
εσείς ότι ήταν Ελληνίδα. Λέω, δηλαδή,
από πού ήταν; Ήταν από τη Μακεδονία.
Λέω, τώρα χτύπησες φλέβα. Λέω, σοβαρά, έτσι σας μάθανε ότι ήταν από τη
Μακεδονία; Ναι, μου λέει, αλλά εσείς
επιμένετε ότι είναι Ελληνίδα. Του λέω,
κοίταξε να δεις, αν η Κλεοπάτρα ήταν από
τη Μακεδονία, όπως λες εσύ, τη Μακεδονία που εσύ νομίζεις, ή που σου έχουν
πει να λες, δεν θα είχαν έλθει μισό εκατομμύριο Έλληνες να ζήσουν στην Αίγυ-

πτο, θα είχαν έρθει Σλάβοι από την
περιοχή εκεί που ονομάζεις Μακεδονία.
Λοιπόν, το ότι μόνο Έλληνες ήλθαν εδώ
να ζήσουν και δεν πάτησε ποτέ Σλάβος,
σημαίνει ότι η Κλεοπάτρα ήταν από τα
δικά μας μέρη. Και επίσης το άλλο που
πρέπει να έχεις υπόψη σου. Έχεις δίκιο,
δεν ξέρεις πολύ καλά την ιστορία. Γιατί αν
την ήξερες, θα σε είχαν πάρει στο πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ για καθηγητή και
δεν θα ήσουν αεροσυνοδός στην Egypt
Air.
(Ψάλλεται η ευχή για τη βασιλόπιτα και η
δέηση υπέρ υγείας των παρευρισκομένων.)
Σεβ. Γουινέας: Καλή χρονιά σε όλους να
έχουμε υγεία, όπως είπε και η Πρόεδρος, και στο σώμα και στο μυαλό. Γιατί
αν έχει φύγει το μυαλό είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και εύχομαι το 2019 που
είναι ένας χρόνος προκλήσεων, γιατί
έχουμε πολλά να δούμε αυτή τη χρονιά
να γίνονται, να είναι όμορφο, φωτεινό,
δημιουργικό, και ό,τι καλύτερο για τον
καθένα προσωπικά και πάνω απ' όλα για
την πατρίδα μας και για όλον τον κόσμο.
Γίνεται η κοπή της βασιλόπιτας.
Σεβ. Πηλουσίου: Και ένα κομμάτι για
τον Άγιο Γουινέας, το Δεσπότη μας, που
φυλάει Θερμοπύλες στας Αθήνας και
μας εκπροσωπεί και μας εξυπηρετεί
όλους, σε ολόκληρη την Αφρική. Όλοι οι
αρχιερείς που ερχόμαστε στην Ελλάδα,
απευθυνόμαστε στον Άγιο Γουινέας για τα
πάντα. Και με χαμόγελο και με καλοσύνη
μας δέχεται και μας εξυπηρετεί.
Φ.Κοσσένας: Καλή όρεξη σε όλους.
Ευχαριστούμε. Σε λίγο ξεκινάει ο λαχνός
μας. Το φλουρί της πίτας του ΔΣ βρέθηκε στο κομμάτι του Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου Β΄.
Περιμένουμε ανταπόκριση στην αγορά
των λαχνών για να βοηθήσουμε λίγο το
ταμείο του Συλλόγου μας. Καλά να περάσουμε.
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Μετά το τέλος της Γενικής Συνέλευσης πολλά μέλη και φίλοι μας παρέμειναν και ακούγοντας ωραία μουσική (από τον Μύρωνα) γεύτηκαν για
μια ακόμη φορά τα εξαιρετικά φαγητά του κ. Ρέντα και της ομάδας του.
Έκπληξη της βραδιάς ήταν η εμφάνιση της Ιωάννας που με τον εξαιρετικά αισθησιακό χορό της κοιλιάς μας μετέφερε νοερά στην αγαπημένη
γενέτειρα. Η βραδιά έκλεισε με τη λαχειοφόρο αγορά και σχεδόν όλοι
έφυγαν ευχαριστημένα μ’ ένα δώρο. ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ!!!!

Απολογισμός του 2018
1)Σάββατο, 13 Ιανουαρίου: επισκεφθήκαμε την έκθεση Van Gogh Alive στο
Μέγαρο Μουσικής. Ένα φαντασμαγορικό
πολυθέαμα, ένας νέος τρόπος προσέγγισης της εικαστικής δημιουργίας.
2)Δευτέρα 22 Ιανουαρίου, παραβρεθήκαμε στην παρουσίαση του βιβλίου της κ.
Μαρίας Αδαμαντίδου-Κουτρουμπάκη
«Κόρινα» (1946-1949). Ένα ξεχωριστό
μαθητικό περιοδικό του Αχιλλοπουλείου
Παρθεναγωγείου της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου.
3)Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου, παρακολουθήσαμε μια ξεχωριστή εκδήλωση με
τίτλο «Μπουάτ και Νέο Κύμα», Μουσική
Τάκης Σφακιανόπουλος – Κώστας Πολίτης και τραγούδι Ράνια Μπρουσιανού
και Δημήτρης Δημητρίου. Επιμελήθηκε
και παρουσίασε ο Πάνος Κατέρης, σκηνοθέτης-ηθοποιός.
4)Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου, το αποκριάτικο γλέντι μας έγινε στο «Πάμε τσίπουρο, πάμε καφενείο» στη Φωκίωνος
Νέγρη. Παραβρέθηκαν μέλη και φίλοι
και διασκεδάσαμε με πολύ κέφι.
5)Κυριακή 25 Φεβρουαρίου, εκκλησιαστήκαμε στον Άγιο Αθανάσιο, Μετόχι του
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, όπου έλαβε
χώρα αρτοκλασία, την οποία πρόσφερε ο
Σύνδεσμος Αιγυπτιωτών Ελλήνων στα
πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 85 χρόνια δράσης και προσφοράς του.
6)Σάββατο 10 Μαρτίου, συμμετείχαμε με
την παρουσία μας στη γιορτή για τη Γυναίκα, που οργάνωσε η γυναικεία συντροφιά
του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων.
7)Δευτέρα 19 Μαρτίου, στον Σύνδεσμο
απολαύσαμε ομιλία του φιλολόγου-λογοτέχνη κ. Ιούλιου Κέρπη και της καθηγήτριας πιάνου και ιστορικού μουσικής κ.
Μάρως Φιλίππου «Ελληνικοί μύθοι και
Ιστορία στην Ευρωπαϊκή Μουσική». Την
εκδήλωση πλαισίωσαν η κ. Κική Βλαχάκη, φιλόλογος και ο κ. Πάνος Κατέρης,
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σκηνοθέτης-ηθοποιός. Την προβολή των
εικόνων είχε αναλάβει ο κ. Τάκης Σφακιανόπουλος.
8)Σάββατο 21 Απριλίου, ο Σύνδεσμος
Αιγυπτιωτών Ελλήνων απένειμε βραβεία
και υποτροφίες σε γόνους Αιγυπτιωτών
που εισήχθησαν στα ΑΕΙ-ΤΕΙ της χώρας.
Όπως κάθε χρόνο, ο κ. Τζιτζάς, έφορος
υποτροφιών του Συνδέσμου, με τίμησε
αναθέτοντάς μου την απονομή στην Τολιοπούλου Χριστίνα για την επιτυχία της στο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
9)Δευτέρα 7 Μαΐου, παρακολουθήσαμε
την ομιλία «Αθλητισμός στην ΑίγυπτοΑιγυπτιώτικα Σωματεία». Ομιλητές ήταν
η κ. Μαρία Αδαμαντίδου-Κουτρουμπάκη, που μίλησε για τα σωματεία του
Καΐρου και ο κ. Δημήτρης Δημητρίου
που αναφέρθηκε στα σωματεία της Αλεξανδρείας. Παρουσιαστής ο δημοσιογράφος και αθλητικός συντάκητς κ. Χρήστος
Μιχαηλίδης.
10)Κυριακή 13 Μαΐου, επισκεφθήκαμε
το κέντρο πολιτισμού, ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος. Ξεναγηθήκαμε στις κτιριακές
εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης
της Ελλάδας, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής καθώς και στο πάρκο.
11)Δευτέρα 14 Μαΐου, παρακολουθήσαμε στο εντευκτήριο εκδήλωση με θέμα
«Νύμφη της Μεσογείου, Αλεξάνδρεια»
από τον κ. Γεώργιο Οικονομίδη, φιλόλογο, ιστορικό. Η εκδήλωση εντάχθηκε
στον εορτασμό των 85 χρόνων του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων.
12)Σάββατο 19 Μαΐου, πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στο Νομισματικό Μουσείο,
όπου υπάρχουν συλλογές νομισμάτων
της εποχής των Πτολεμαίων και ήπιαμε
το καφεδάκι μας στην όμορφη υπαίθρια
καφετέρια.
13)Παρασκευή 1 Ιουνίου, απολαύσαμε
τη Συναυλία της Χορωδίας του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων με μαέστρο

τον Συνθέτη Γιάννη Λαζαρίδη. Με χαρά
και υπερηφάνεια παρακολουθούμε τη
χορωδία που παρουσιάζεται συνεχώς
βελτιωμένη και προβάλλει επάξια τον
Σύνδεσμο Αιγυπτιωτών.
14)Σάββατο 16 Ιουνίου, πραγματοποιήσαμε την ολοήμερη εκδρομή μας στην
Αίγινα. Ξεναγηθήκαμε στο ωραίο νησί
και γευματίσαμε σε όμορφο ταβερνάκι,
αφού κάναμε το μπάνιο μας.
15)Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου, συμμετείχαμε στη μουσικοχορευτική εκδήλωση
προς τιμή των Αιγυπτιωτών Ελλήνων του
εξωτερικού, η οποία πραγματοποιήθηκε
μετά από εισήγηση του Ισμαηλιώτη και
Μανσουριανού Γιώργου Κρητικού,
μονίμου κατοίκου Νέας Υόρκης και με
την οποία ο ΣΑΕ άνοιξε την πολιτιστική
περίοδο 2018-2019.
16)Κυριακή 14 Οκτωβρίου, με σεβασμό
και συγκίνηση παραβρεθήκαμε στο μνημόσυνο των 145 πεσόντων Αιγυπτιωτών
Ελλήνων κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Το μνημόσυνο, όπως πάντα, έγινε στο
Άστυ Αιγυπτιωτών Κηφισιάς, με οργανωτή και φιλόξενο οικοδεσπότη τον Πρόεδρό του κ. Γεώργιο Οικονομίδη.
17)Δευτέρα 22 Οκτωβρίου, στον Σύνδεσμο Αιγυπτιωτών Ελλήνων, ο Γιάννης
Κοσσένας, παρουσίασε τον συλλέκτη
Βλάση Φρυσίρα δημιουργό του ομώνυμου μουσείου Σύγχρονης Ελληνικής και
Ευρωπαϊκής Ζωγραφικής.
18)Σάββατο 10 Νοεμβρίου, έγινε η επίσκεψή μας στο Μουσείο Μπενάκη, όπου
απολαύσαμε τη μεγάλη αναδρομική
έκθεση του εμβληματικού Έλληνα
ζωγράφου Γιάννη Μόραλη.
19)Κυριακή 12 Νοεμβρίου, στον Σύνδεσμο Αιγυπτιωτών Ελλήνων παρακολουθήσαμε την εκδήλωση Αθήνα - Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου για το 2018. Η
εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στους
νομπελίστες μας Γιώργο Σεφέρη και
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Οδυσσέα Ελύτη για τους οποίους μίλησε
η φιλόλογος κ. Κική Βλαχάκη. Ο οργανωτής της βραδιάς κ. Πάνος Κατέρης,
ηθοποιός-σκηνοθέτης, αναφέρθηκε σε
πολλούς Αιγυπτιώτες λογοτέχνες. Η βραδιά πλαισιώθηκε με απαγγελίες από τους
ηθοποιούς κ. Μαίη Σεβαστοπούλου και
κ. Τέλη Ζώτο, ενώ μελοποιημένα ποιήματα των δύο τιμώμενων τραγούδησαν η
κ. Ράνια Μπρουσιανού και ο κ. Δημήτρης Δημητρίου, μέλη της χορωδίας του
ΣΑΕ, με τη μουσική συνοδεία του κ. Τάκη
Σφακιανόπουλου και κ. Κώστα Πολίτη.
20)Στη συγκέντρωσή μας στις 14 Νοεμβρίου, η αντιπρόεδρος του συλλόγου μας
κ. Λιλίκα Νικολοπούλου, παρουσίασε το
ιστορικό ίδρυσης των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Μανσούρας και ενημέρωσε
τους φίλους που ερχόντουσαν κοντά μας

για πρώτη φορά, για την παρουσία και
δράση των Ελλήνων στην Αίγυπτο.
21)Κυριακή 25 Νοεμβρίου, παραβρεθήκαμε στην πανηγυρική εκδήλωση για τα
85 χρόνια από την ίδρυση του Συνδέσμου
Αιγυπτιωτών Ελλήνων, η οποία έγινε στο

Ίδρυμα Ευγενίδου. Μας εκπροσώπησε η
αντιπρόεδρος κ. Λιλίκα Νικολοπούλου,
22)7-8-9 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η ετήσια εορταγορά του ΣΑΕ. Θέλουμε
να πιστεύουμε ότι συμβάλλαμε κι εμείς
στην επιτυχία, με τη διάθεση 200 λαχνών.

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

• Παρασκευή 15 Μαρτίου επίσκεψη στη Μονή Αγίου Γεωργίου Άρμα (Χαλκίδα), για την ακολουθία των Α’ Χαιρετισμών.
Το πούλμαν αναχωρεί στις 14.30 και θα περάσει από διάφορες γειτονιές της Αθήνας. Θα ακολουθήσει φαγητό στον

«Καπετάνιο». Επιστροφή κατά τις 21.00
• Σάββατο 25 Μαΐου, επίσκεψη στο Μουσείο Ισλαμικής
Τέχνης, Αγίων Ασωμάτων 22 & Διπύλου 12.
• Σάββατο 22 Ιουνίου, επίσκεψη στο θωρηκτό «Αβέρωφ».

ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ

H Πολιτιστική του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλάδας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ελλήνων Καΐρου και τον Σύλλογο Αποφοίτων
Γυμνασίου Μανσούρας, φιλοξένησαν τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου
2019, τον Γιάννη Κόσσενα και την κ. Μήτση Πικραμένου, συγγραφέα, δύο Μανσουριανούς της Αθήνας, οι οποίοι προλόγισαν και
μίλησαν για το περιεχόμενο του βιβλίου «Το τίμημα του λάθους»,
της επίσης Μανσουριανής, Άννας Καλατζιάν.
Η αίθουσα γεμάτη κόσμο από Αιγυπτιώτες Έλληνες, μέλη και
φίλους του Συνδέσμου και των Συλλόγων. Διέκρινα αρκετούς
Μανσουριανούς, Καϊρινούς, Πορτσαϊτιανούς και άλλους από άλλες
πόλεις της φίλης χώρας Αιγύπτου.
Αρχικά η κ. Μήτση Πικραμένου, συγγραφέας, με τη γλαφυρή,
έμπειρου ανθρώπου, ομιλία της, έκανε μία ιστορικοοικογενειακή
σύνδεση με τη συγγραφέα Άννα Καλατζιάν, πριν δώσει τη σκυτάλη
στον Γιάννη Κόσσενα.
Παίρνοντας τον λόγο ο Γιάννης θυμήθηκε ότι, το 1952 η καλή του
γειτόνισσα και φίλη Άννα, με τον ωραίο άσπρο φιόγκο στο κεφάλι,
έδειχνε από μικρή ότι μια μέρα θα γινόταν επιτυχημένη συγγραφέας.
Διαβάζοντας τμήματα από το βιβλίο της, έδωσε στην ομήγυρη στοι-

Βιβλίο της Μανσουριανής

Άννας Καλατζιάν

από τις εκδόσεις «Πικραμένος»
χεία από το θέμα και πολλή αξία στις σκέψεις και την ευρηματικότητα του γραπτού της λόγου.
Θα προσέθετα ότι για τον λόγο αυτό το βιβλίο αξίζει να το διαβάσουν όλοι.
Η Άννα, από την πλευρά της, εκμυστηρεύθηκε στον κόσμο που την
άκουγε με απόλυτη ησυχία, ότι θέλησε να δείξει στους αναγνώστες
κυρίως τις ηρωίδες της, τη Χιώτισσα Μαρίνα και την Αλβανίδα
Ελβίρα, με τρόπο διαφορετικό από το γνωστό τουριστικό, τη χώρα
που γεννήθηκε, μεγάλωσε και έμαθε να ζει και να φέρεται με τον
τρόπο το δικό μας, της αιγυπτιώτικης ελληνικής κοινωνίας.
Όσο διάβαζε το κείμενό της, η συγκίνηση του κόσμου ανέβαινε, τα
χειροκροτήματα άρχισαν με την προβολή του πρώτου βίντεο, που
αναφερόταν σε λαμπαδηδρομία ΑΜΕΑ (εμφανιζόταν ο ίδιος, ο γιος
της Άννας) και έφθασαν στο κατακόρυφο με την προβολή του δεύτερου, που έδειχνε παρέλαση και χορούς μαθητριών και μαθητών
του Γυμνασίου Μανσούρας.
Η έφορος Πολιτιστικών του ΣΑΕ, Ηλιάνα Θεμιστοκλέους, είπε
πολύ σωστά, ότι έβλεπε μάτια δακρυσμένα, ακούστηκαν πολλά
μπράβο και φωτίστηκε η αίθουσα από τις λάμψεις των φωτογραφιών που απαθανάτιζαν συγκινημένοι, αλλά χαρούμενοι, τους
παρευρισκόμενους και φυσικά τους συντελεστές της έξοχης εκδήλωσης.
Πριν το τέλος, ο Σύνδεσμος Αιγυπτιωτών Ελλήνων παρέδωσε στη
συγγραφέα και στους δύο ομιλητές τιμητικά διπλώματα, ενώ η
πρόεδρος τον Αποφοίτων Γυμνασίου Μανσούρας, κ. Τούλα Χαρίτου-Πεκλάρη προσέφερε στην κ. Μήτση Πικραμένου το λεύκωμα
του Συλλόγου Μανσούρας και ωραιότατα λουλούδια στους τρεις
Μιχάλης Χρ. Κωβαίος
συντελεστές της βραδιάς.
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Πένθη

1 φωτογραφία 1.000 λέξεις!

Με λύπη μας πληροφορηθήκαμε τις απώλειες αγαπημένων Μανσουριανών:
•Γεωργίας Πατσατζή (Ντουντού) απόφοιτος
του 1952.
•Ρένας Νανοπούλου Δημητρίου απόφοιτος
του 1955.
•Κωνσταντίνου Μανδάλη απόφοιτος 1964.
•Ντόρας Παπαιωάννου κόρη του καθηγητή
Θεολογίας Ηλία Παπαιωάννου.
Η Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συλλόγου Αποφοίτων Γυμνασίου Μανσούρας εκφράζουν τα
θερμά τους συλλυπητήρια στις οικογένειές
τους.
Δυο εκλεκτοί συμπατριώτες μας από τη
Μεχάλλα Κεμπίρ, η Λούλα Τσαχάκη και ο
Γιώργος Πολυζώτης, έφυγαν από κοντά μας
στις αρχές του 2019. Στη μνήμη μας θα έχουν
πάντα μια ξεχωριστή θέση. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους.
Ντ.Β.
Ο Σύλλογός μας στη μνήμη τους προσφέρει
200€ στην Πρόνοια.

Καθισμένοι από αριστερά: στο βάθος Χατούπη, μπροστά το ζεύγος Γιαλλούση.
Όρθιοι: Κώνστας, ;, Γ. Νομικός (παππούς της προέδρου μας),
Ανδρέας Καμπούρης
Από το βιβλίο «Αίγυπτος, Μανσούρα και η εκεί Ελληνική ζωή μας»
της Ολυμπίας Καράγιωργα

Προσφορές
•Ανώνυμος προσφέρει 250 ευρώ στην
Πρόνοια.
•Ανώνυμος προσφέρει 150 ευρώ στη μνήμη γονέων και αδελφού.
•Ο Νικόλας Ξένιος προσφέρει 100 ευρώ
στη μνήμη της μητέρας του Γεωργίας Πατσατζή (Ντουντού)
•Η Λιλίκα Νικολοπούλου προσφέρει 100
ευρώ στη μνήμη γονέων της.
•Η Μαριέττα Ανδριώτη προσφέρει 50 ευρώ στη μνήμη του πατέρα της Γεωργίου
για την έκδοση της Γλαύκας
•Η οικογένεια Β. Πεκλάρη προσφέρει 50
ευρώ στη μνήμη γονέων και αδελφού.
Φωτογραφία που μας έστειλε ο γιος της αείμνηστης Γεωργίας Πατσατζή (Ντουντού), Νίκος
Ξένιος που διαμένει στο Λονδίνο. Από την γιορτή της 25ης Μαρτίου του 1949.
Η Γεωργία (Ντουντού) απεικονίζεται δεύτερη από τα αριστερά

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

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ: www.mansouraglafka.gr
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΝΣΟΥΡΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΤΟΥΛΑ ΧΑΡΙΤΟΥ-ΠΕΚΛΑΡΗ

panagpek@gmail.com
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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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ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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

