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Γενική Συνέλευση, κοπή βασιλόπιτας 
και Χιωτίνειος υποτροφία

Την Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017, η Πρόε-
δρος κα Χαρίτου-Πεκλάρη, καλω-

σόρισε στον φιλόξενο χώρο του ΣΑΕ,
τους παραβρισκόμενους στην ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
Αποφοίτων Γυμνασίου Μανσούρας, στην
κοπή της βασιλόπιτας και την απονομή
της Χιωτινείου υποτροφίας. Ιδιαιτέρως
ευχαρίστησε για την παρουσία τους τον
σεβασμιότατο μητροπολίτη Πηλουσίου
κ. Νήφωνα, τον πρόεδρο του συνδέσμου
Αιγυπτιωτών Ελλήνων κ. Μιχαηλίδη, τον
επίτιμο πρόεδρο του ΣΑΓΜΑ κ. Φίλιππο
Κοσσένα, την κυρία Κορωναίου Πρόε-
δρο του Συλλόγου Φίλων του Αιγυπτιώ-
τικου Προσκοπισμού, και τον πρόεδρο
της Ισμαηλίας κ. Μαρκουλή και ευχήθη-
κε σε όλους υγεία, δύναμη και αισιοδο-
ξία, για ένα χαρούμενο 2017. 
Στη συνέχεια πρότεινε ως πρόεδρο της
Γ.Σ. τον κ. Μανουσάκη και ως Γραμμα-
τέα την κ. Σαββίδου. Η εν λόγω πρόταση
έγινε ομόφωνα αποδεκτή. 
Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Γ.Σ., κ.
Μανουσάκης, ο οποίος αφού χαιρέτισε
τους παριστάμενους και τους επίσημους

προσκεκλημένους, προχώρησε στην
έναρξη της ετήσιας Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 16,
17, 18 και 19 του καταστατικού, ενημε-
ρώνοντας ότι η συνέλευση θεωρείται εν
απαρτία, καθώς είναι μετά από αναβολή. 
Ακολούθως ενημέρωσε ότι η Γ.Σ. προ-
βλέπει τη λογοδοσία του διοικητικού
συμβουλίου για τα πεπραγμένα, την
έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής επί
του απολογισμού και του προϋπολογι-
σμού, την έγκρισή τους και την απαλλαγή
του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη και τέλος,
ενδεχόμενες προτάσεις από τα μέλη. 
Πριν κηρύξει την έναρξη της Γ.Σ., ζήτησε
να τιμηθούν τα εκλιπόντα μέλη του συλ-
λόγου, τα οποία θα βρίσκονται πάντα στη
μνήμη όλων, με ενός λεπτού σιγή. 
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος της Γ.Σ. προχώ-
ρησε στο κυρίως μέρος της, καλώντας
την Πρόεδρο κ. Πεκλάρη να διαβάσει τα
πεπραγμένα του διοικητικού συμβουλί-
ου, τα οποία έχουν ως εξής:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
1) Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου: Η πρόε-

δρος με τη σύμφωνη γνώμη μελών του
Δ.Σ. προτείνει και γίνεται αποδεκτό, την
ανακήρυξη του Σεβασμιοτάτου Μητρο-
πολίτη Γουινέας κ. Γεωργίου, ως επίτι-
μου μέλους του Συλλόγου Αποφοίτων
Γυμνασίου Μανσούρας. Αναφέρει ότι ο
μητροπολίτης είναι πάντα στο πλευρό
μας και μας προσφέρει την ευλογία του
και την ηθική του συμπαράσταση. 
Στη συνέχεια τιμήσαμε και τον αείμνηστο
καθηγητή μαθηματικών Μιχάλη Ρούσσο
για την προσφορά του στο σχολείο και
στους τότε μαθητές του.  
2) Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου: Συμμετεί-
χαμε σε εκδήλωση-αφιέρωμα στο αγα-
πημένο κινηματογραφικό ζευγάρι Όμαρ
Σαρίφ και Φάτεν Χαμάμα που πραγματο-
ποιήθηκε στον ΣΑΕ. Την εκδήλωση επι-
μελήθηκε και παρουσίασε ο πρόεδρος
των Αβερωφιτών ηθοποιός Πάνος Κατέ-
ρης.
3) Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου, στο φιλό-
ξενο χώρο του εντευκτηρίου του ΣΑΕ
είχαμε τη χαρά και την τιμή να παραβρε-
θούμε στο δείπνο που παρατέθηκε προς
τιμήν του πολυαγαπητού και σεβαστού

Ο Φίλιππας Κοσσένας αναφέρεται στον Αιγύπτιο
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μας Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης
Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου για την ονομα-
στική του εορτή ανήμερα της εορτής
Αγίου Θεοδώρου του Τίρωνος.  
4) Τετάρτη 9 Μαρτίου, είχαμε την απο-
κριάτικη συνάντησή μας. 
5) Σάββατο 9 Απριλίου, πραγματοποιή-
σαμε την εκδρομή μας στη Μονή του
Οσίου Λουκά, που αποτελεί ένα από τα
σημαντικότερα μνημεία μεσοβυζαντινής
τέχνης και αρχιτεκτονικής και επισκε-
φθήκαμε το γραφικό λιμανάκι της Αντί-
κυρας και τα Άσπρα Σπίτια στη Βοιωτία.
6) Κυριακή 15 Μαΐου, τσουγκρίσαμε
αυγά στο Βραχάτι Κορινθίας στο ξενοδο-
χείο ΑΛΚΥΩΝ RESORT & SPA όπου
συναντήσαμε Αιγυπτιώτες από την Αμπέ-
τειο και την Ένωση Παλαιών Προσκό-
πων.
7) Σάββατο 21 Μαΐου, ανήμερα αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης, επισκεφθή-
καμε το Πατριαρχικό Μετόχι του Αγίου
Αθανασίου στην Κυψέλη, όπου παρακο-
λουθήσαμε τη θεία λειτουργία. Μετά το
πέρας της λειτουργίας μία μοναχή μας
ξενάγησε στους χώρους του Μετοχίου. 
8) Παρασκευή 3 Ιουνίου, απολαύσαμε τη
χορωδία του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών
Ελλήνων με μαέστρο τον Αιγυπτιώτη
μουσικό κ. Γιάννη Λαζαρίδη στην απο-
χαιρετιστήρια συναυλία της για την
περίοδο 2015-2016. 
9) Τετάρτη 8 Ιουνίου, γιόρτασαν στο
εντευκτήριο του ΣΑΕ οι απόφοιτοι της
τάξης του 1955 τα 61 χρόνια από την απο-
φοίτησή τους. 
10) Σάββατο 30 Ιουλίου και Παρασκευή
30 Σεπτεμβρίου, οι απόφοιτοι του 1969
και 1970 διασκέδασαν στο «Αδιαχώρητο»
της οδού Πανόρμου.
11) Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου, στον ΣΑΕ
έγινε συγκέντρωση αποφοίτων του έτους
1966. 
12) Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, συμμετεί-
χαμε σε μια ωραία προσπάθεια των
Αιγυπτιωτών από Αμερική, Καναδά και
Αυστραλία που πραγματοποιήθηκε με
πρόταση του Γιώργου Κρητικού από
Αμερική και τη βοήθεια στην οργάνωση

του Τόλη Τζιτζά.
13) Τετάρτη 12 Οκτωβρίου, πραγματο-
ποιήθηκε η συγκέντρωση αποφοίτων του
1964.
14) Κυριακή 16 Οκτωβρίου, ο σύλλογός
μας συμμετείχε στο ετήσιο μνημόσυνο
των Πεσόντων αδελφών μας στον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο που πραγματοποιή-
θηκε όπως κάθε χρόνο στο «Άστυ Αιγυ-
πτιωτών» στην Κηφισιά. 
15) Κυριακή 13 Νοεμβρίου, συμμετείχα-
με στον εορτασμό του Αγίου Μηνά που
οργανώθηκε από τον Σύλλογο Ισμαηλίας
και τον πρόεδρό του Γιώργο Μαρκουλή.
16) Τετάρτη 23 Νοεμβρίου, απολαύσαμε
ένα αφιέρωμα στους Έλληνες τραγουδι-
στές, μουσικούς και ηθοποιούς που γεν-
νήθηκαν και μεγάλωσαν στην Αίγυπτο.
Την εκδήλωση επιμελήθηκε και παρου-
σίασε ο πρόεδρος των Αβερωφιτών
Πάνος Κατέρης. 
17) 2,3,4 Δεκεμβρίου συμμετείχαμε στην
εορταγορά του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών
Ελλήνων, που γίνεται κάθε χρόνο με
μεγάλη επιτυχία. 
18) Εκδόθηκε το ημερολόγιό μας με
παλιές αιγυπτιακές αφίσες. Τα έσοδα
από την πώλησή του χρησιμοποιούνται
για την ενίσχυση της Πρόνοιας.

Προγραμματισμένες εκδηλώσεις 
για το 2017: 

Σάββατο 18/2/17. Αποκριάτικο γλέντι το
μεσημέρι (γύρω στις 2 η ώρα) στην
ταβέρνα «Ακορντεόν» στου Ψυρρή με
τον Αχιλλέα στο ακορντεόν, και την
όμορφη Πέπη στο τραγούδι.
Καθαρά Δευτέρα, 27/2/2017. Μονοήμε-
ρη εκδρομή στο Βραχάτι Κορινθίας στο
Ξενοδοχείο ΑΛΚΥΩΝ RESORT & SPA.
Μετακίνηση με τον προαστιακό. Τιμή κατ’
άτομο 23,00 ευρώ. Περιλαμβάνει πλού-
σιο μπουφέ με νηστήσιμα και αρτύσιμα,
γλυκά, φρούτα και ποτά.
Σάββατο, 27/5/2017. Ημερήσια εκδρομή
στη Νεμέα και επίσκεψη στο Οινοποιείο
Λαφαζάνη.
Ιούνιος 2017. Προγραμματίζεται Μονοή-
μερη κρουαζιέρα στο Σαρωνικό. Πληρο-

φορίες στην επόμενη «Γλαύκα».
Προγραμματίζεται και επίσκεψη στο
Ίδρυμα Νιάρχου. Μέχρι τέλη Φεβρουα-
ρίου θα υπάρξει απάντηση στο αίτημα
του συλλόγου, αλλά θα υπάρξει πιθανόν
καθυστέρηση καθώς θα μεσολαβήσει η
παράδοση του ιδρύματος στο δημόσιο
στις αρχές Μαρτίου. 
Στη συνέχεια η πρόεδρος ενημερώνει
τους παριστάμενους και για μία εκδήλω-
ση του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλή-
νων: 
Την Κυριακή 26 Μαρτίου 2017, ώρα
12.00-15.00 και τη Δευτέρα, 27 Μαρτί-
ου, ώρα 18.30-21.00, θα πραγματοποιη-
θεί Bazaar Βιβλίου στον Σύνδεσμο.
Προσφορές βιβλίων σε καλή κατάσταση
ή καινούριων ευπρόσδεκτες. 
Ακολούθως η πρόεδρος εκφράζει τις
ευχαριστίες της ίδιας και του Δ.Σ.: 
Στον Σ.Α.Ε., για την προσφορά της αίθου-
σάς του για τις εκδηλώσεις του συλλό-
γου. Στον Ρέντα και την ομάδα του, για τις
υπέροχες γεύσεις που μας προσφέρει.
Ιδιαιτέρως ευχαριστεί τον Μύρωνα Δή -
μου, τον Μίμη Μόσχο, τον Νίκο Παπα-
λου κά, τη Γεωργία Γκιάτη, τη Μίτσα Αν -
δρια νοπούλου, τον Αυγουστή Βλάσση,
και όλα τα μέλη, που εμπλουτίζουν το
περιεχόμενο της «Γλαύκας», αλλά και
όλους όσοι συμμετέχουν στις εκδηλώ-
σεις του Συλλόγου και με κάθε τρόπο
βοηθούν στην ενίσχυση και τη συνέχιση
ύπαρξής του.   
Επιπλέον ευχαριστεί θερμά τα μέλη του
Δ.Σ., για την τέλεια συνεργασία. 
Τέλος, υπενθυμίζει ότι ο Σύλλογος, προ-
κειμένου να επιβιώσει χρειάζεται την
ηθική και οικονομική συμπαράσταση
όλων.
Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ.
Μανουσάκης ζητεί από τους παριστάμε-
νους την έγκριση των πεπραγμένων του
Δ.Σ. δι’ ανατάσεως της χειρός. Τα
πεπραγμένα του διοικητικού συμβουλίου
εγκρίνονται ομόφωνα. 
Εν συνεχεία, λόγω απουσίας της Γενικής
Γραμματέας Λ. Νικολοπούλου στο εξω-
τερικό, διαβάζει ο ίδιος τον οικονομικό

Ο  Γιάννης Κοσσένας κέρδισε το φλουρί 
της πίτας του Δ.Σ.
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απολογισμό σύμφωνα με τον πίνακα
εσόδων και εξόδων. 

Συνεχίζοντας, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ενη-
μερώνει ότι ο απολογισμός έχει εγκριθεί
από την εξελεγκτική επιτροπή και φέρει
τις υπογραφές των κ.κ. Σαββίδη και
Απέργη και παρακαλεί τους παριστάμε-
νους να απαλλάξουν το Δ.Σ. ως προς το
θέμα των οικονομικών υποχρεώσεων,
δι’ ανατάσεως της χειρός. Ο οικονομικός
απολογισμός εγκρίνεται ομόφωνα. 
Στη συνέχεια, ο Κ. Μανουσάκης διαβάζει
τον οικονομικό προϋπολογισμό του 2017.
Επί του προϋπολογισμού, η Πρόεδρος
του Συλλόγου κ. Πεκλάρη παρεμβαίνει
και ενημερώνει τα μέλη του συλλόγου,
ότι το Δ.Σ. αποφάσισε, λόγω της υπέρο-
γκης αύξησης των ταχυδρομικών τελών
για την αποστολή της Γλαύκας, να σταμα-
τήσει η ταχυδρομική αποστολή της στα
μέλη του εξωτερικού, εκτός μόνον από
τους συλλόγους. Να αποστέλλεται δε η
Γλαύκα με e-mails, οι δε υπόλοιποι θα
μπορούν να ενημερώνονται για το περιε-
χόμενό της από την ιστοσελίδα που δια-
τηρεί ο σύλλογος. 
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Μανουσάκης
συνεχίζοντας τη διαδικασία ερωτά εάν
υπάρχει κάποια παρατήρηση ή πρόταση

από τους παραβρισκόμενους και καθώς
δεν υπάρχει καμία πρόταση, καλεί την

Πρόεδρο για την απονομή της Χιωτινείου
υποτροφίας. 
Η Πρόεδρος, λαμβάνει το λόγο και
εκφράζει τη χαρά όλων που 4 παιδιά,
εγγόνια μελών του συλλόγου εισήλθαν
στο Πανεπιστήμιο και είναι οι εξής:

Ο Ιάσονας Πε -
ρά κης του Αλέ-
ξανδρου και της
Βασιλείας, εγγο-
νός του Τάσου
Περάκη, που δυ -
 στυχώς απεβίω-
σε προσφάτως,
πέρασε στο Πα -
νε πιστήμιο του
Πειραιά στο Τμή -

μα Ναυτιλιακών Σπουδών, με σειρά επι-
τυχίας 4ος και με βαθμό 19633 μονάδες.
Την υποτροφία απονέμει ο επίτιμος πρόε-
δρος του συλλόγου Φίλιππος Κοσσένας. 
Ο κ. Κοσσένας, μετά την απονομή ζητά το
λόγο και λέει ότι με τον θάνατο του Τάσου
Περάκη η Μανσούρα ορφάνεψε, καθώς
οι τελευταίοι εναπομείναντες Έλληνες
ήταν ο Κυριάκος Κυριακίδης και ο Τάσος
Περάκης. Όμως, αυτή τη στιγμή στη Μαν-

σούρα, υπάρχει ένας Αιγύπτιος, ο Σαντ, ο
οποίος αγαπά τους Έλληνες και τους
Μανσουριανούς. Ο Σαντ είναι ο Αιγύπτιος
που έμεινε ανάπηρος, παράλυτος από τη
μέση και κάτω, λόγω επίθεσης ακροδε-
ξιών και τον οποίον ο κ. Κοσσένας και
άλλοι βοήθησαν οικονομικά και ηθικά,
ώστε να αναρρώσει και στη συνέχεια
φρόντισαν να επαναπατριστεί και συνεχί-
ζουν να τον βοηθούν με όποιον τρόπο
μπορούν. 
Μετά τη συγκινητική αυτή αφήγηση που
επέσυρε τα χειροκροτήματα και τα συγ-
χαρητήρια των παρισταμένων συνεχίζε-
ται η απονομή των υποτροφιών. 
Επόμενη είναι η Νικολέτα-Ζωή Φουρ-
τούνη του Γρηγόρη και της Αναστασίας,
εγγονή της Σόφης Ανδριτσάκη, που
πέρασε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας.
Την υποτροφία παραλαμβάνει η γιαγιά
της Σόφη Ανδριτσάκη, καθώς η Νικολέτα
έχει εξεταστική και δίνει εξετάσεις. 
Τρίτη, η Αικατερίνη-Ειρήνη Βήζου του
Γεωργίου και της Παναγιώτας, εγγονή
της Ειρήνης Κοκαλά πέρασε στο Τμήμα
Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρή-
της. Λόγω απουσίας της ο έπαινος θα
δοθεί εν ευθέτω χρόνω.
Και η Λωρίνα Καρατζά του Γεωργίου και
της Ντορίνας, εγγονή του Παύλου Καρα-
τζά, που πέρασε στη Σχολή Καλών
Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης. Τον έπαινο παραλαμ-
βάνει ο παππούς της Παύλος Καρατζάς.
Μετά την απονομή, ο κ. Μανουσάκης
αναγγέλλει την κοπή της βασιλόπιτας και
παρακαλεί τον Σεβασμιότατο Μητροπολί-
τη Πηλουσίου κ. Νήφωνα να την ευλογή-
σει και να την κόψει. 
Ακολουθεί η αναπομπή της δέησης και
της ευχής από τον Σεβασμιότατο. 
Ο Σεβασμιότατος, ακολούθως λαμβάνει
το λόγο, λέγοντας τα παρακάτω: «Επι-
τρέψτε μου στην Αγάπη σας, όπου πρώτη
φορά βρίσκομαι στην εκδήλωση αυτή

Aπονομή Χιωτινείου υποτροφίας στον Ιάσονα
Περάκη από τον Φίλιππο Κοσσένα

Aπονομή Χιωτινείου υποτροφίας στην Σόφη
Ανδριτσάκη για την εγγονή της Νικολέτα-Ζωή

από την πρόεδρό μας

Η πρόεδρος απονέμει έπαινο στον 
Παύλο Καρατζά για την εγγονή του 

Λωρίνα

Η Βασιλεία Περάκη 
με τον γιο της
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ΕΣΟΔΑ ΠΟΣΟΝ € ΕΞΟΔΑ ΠΟΣΟΝ €
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 1.845,00 ΕΚΔΟΣΗ ΓΛΑΥΚΑΣ 2.139,00
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2.620,00 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 1.045,00
ΛΑΧΕΙΑ 755,00 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 290,00
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 188,00 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 965,00

ΧΙΩΤΙΝΕΙΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 400,00
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 200,00
ΠΡΟΝΟΙΑ 400,00
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 70,00

ΣΥΝΟΛΟ 5.408,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.509,00

ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 31.12.2015 4.782,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2016 5.408,00
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ 2015 -5.509,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31.12.2016 4.681,00



εδώ στο κτίριο των Αιγυπτιωτών και της
Μανσούρας, και νιώθω ιδιαίτερη συγκί-
νηση και χαρά, μεταφέροντας σε όλους
σας τις ευχές και την ευλογία του Μακα-
ριότατου Πάπα και Πατριάρχη μας κ.κ.
Θεοδώρου του Β΄ που βρίσκεται σήμερα
στην Αλεξάνδρεια. Ευχές για ένα ευτυ-
χές, ευλογημένο και χαρούμενο νέο έτος.
Η συγκίνησή μου πάλι είναι ιδιαίτερη,
διότι η επαρχία της Μανσούρας ανήκει
στη Μητρόπολη που η χάρις του Θεού και
η ευλογία του Πατριάρχη μού έδωσε πριν
τρία χρόνια. Βρίσκομαι στο Πορτ-Σάιντ,
τη Μανσούρα, τη Δαμιέτη, που είναι
περιοχές τις οποίες κάθε βδομάδα επι-
σκέπτομαι, λειτουργώ και βλέπω τους
εναπομείναντες Έλληνες. Λιγοστοί στο
Πορτ Σάιντ πλέον. Στη Μανσούρα ο κ.
Τάσος μας άφησε μνήμη αγαθήν, πάρα
πολύ καλή. Προ ημερών έκανα το
40μερο μνημόσυνό του. Η Αντάρα έχει
τον ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, τον
οποίο λειτουργούμε δύο φορές το χρόνο
με ανθρώπους που μας ακολουθούν από
το Κάιρο, από την Αλεξάνδρεια, από το
Πορτ Σάιντ και τη Δαμιέτη όπου είναι το
παλιό Πατριαρχείο μας. Νιώθω ότι βρί-
σκομαι εκεί, όμως θα ήθελα και εσείς να
ήσασταν μαζί μου εκεί. Γιατί, στο Πορτ
Σάιντ μιλώ λίγα ελληνικά, ενώ στις άλλες
περιοχές αναγκάζομαι να μιλώ αραβικά,
τα οποία δεν γνώριζα και στη συνέχεια
έμαθα, με τους ανθρώπους που βρίσκο-
νται κοντά μου, τουλάχιστον να συνεννο-
ούμαι. Μας λείπετε, μας λείπετε!!! Δίδομε
αντίδωρο και δεν λέμε «Καλημέρα»,
λέμε «Σαμπάχ ελ χεερ». Δίδομε αντίδω-
ρο και δεν λέμε «Χρόνια Πολλά», λέμε
«Κουλουσάνα ουέντα τάγιπ». Δίδομε
αντίδωρο και δεν λέμε «Καλή Χρονιά»,
λέμε «Σάνα Σαΐντα». Αν και ίσως η γλώσ-
σα μου δεν ταιριάζει με τα αραβικά το
ευτύχημα όμως είναι ότι οι άνθρωποι
εκεί με καταλαβαίνουν. Μεταφέρω την
αγάπη του σεβασμιότατου μητροπολίτη
μας Γεωργίου, ο οποίος είναι κάθε χρόνο

κοντά σας και σήμερα μου είπε: «Νήφων,
πήγαινε. Ευκαιρία να γνωρίσεις τους
ανθρώπους από τη Μανσούρα και από τις
άλλες περιοχές που θα είναι σ’ αυτήν την
όμορφη χοροεσπερίδα». 
Μεταφέρω τις ευχές και την αγάπη των
συμπατριωτών μας που βρίσκονται στην
Αίγυπτο και να σας πω ότι ο Μακαριότα-
τος Πατριάρχης, εμείς οι αρχιερείς και οι
ιερείς που βρίσκονται στις περιοχές
αυτές φυλάμε Θερμοπύλες, τους κόπους,
τους ιδρώτες, και το αίμα που έχυσαν οι
παππούδες και οι γιαγιάδες, οι πατεράδες
και οι μητέρες οι δικές σας. Ζητούμε τις
προσευχές σας. Εμείς προσευχόμαστε
για σας, αλλά ζητούμε και τις δικές σας
προσευχές για να περνούμε και εμείς όσο
καλύτερα μπορούμε εκεί στον ξένο χώρο
που πήγαμε και εγκατασταθήκαμε. 
Να ευχηθώ στον Πρόεδρο τον Αιγυπτιω-
τών κ. Μιχαηλίδη, στην κυρία Πρόεδρο
της Μανσούρας, να ευχηθώ καλή χρονιά,
στα μέλη και στον σύλλογο και σε όλους
εσάς, που προσπαθεί ο καθένας με τον
τρόπο του να κρατήσετε αναμνήσεις και
όμορφες στιγμές από τις περιοχές που
γεννηθήκατε, μεγαλώσατε και κάποια
στιγμή εσείς βρεθήκατε εδώ κι εμείς
βρεθήκαμε εκεί. Σας προσκαλώ να
κάμετε ένα ταξίδι στον Άγιο Γεώργιο στο
Κάιρο, που βρίσκομαι εκεί και στη συνέ-
χεια να πάμε μαζί να φάμε ωραίο ψαρά-
κι στο Πορτ Σάιντ (Αμερική το Πορτ Σάιντ
με τα μαγαζιά, τις καφετέριες και τα
εστιατόρια). Να πάμε στη Δαμιέτη που
σμίγει ο Νείλος με τη θάλασσα όπου και

εκεί υπάρχουν ωραιότατα εστιατόρια να
γευματίσουμε. Να βρεθούμε και στη
Μανσούρα, που μπροστά είναι το ποτάμι
τεράστιο, εκεί πάλι σμίγει η θάλασσα με
τον ποταμό. Έχουν φτιάξει όμορφα πράγ-
ματα! Ο λαός στη Μανσούρα «μυρμή-
γκια» δεν μπορείς να περπατήσεις, πάρα
πολλά εκατομμύρια. Και γιατί να μην
πάμε και στην Αντάρα, να περάσουμε
απέναντι από το Σουέζ να κάνουμε τη
θεία λειτουργία στον Άγιο Σπυρίδωνα,
που βομβαρδίστηκε με τον πόλεμο των 7
ημερών. Ο προκάτοχός μου Μητροπολί-
της Πηλουσίου Καλλίνικος, με αραβό-
φωνους τον αναστύλωσε εκ βάθρων. Να
μη σας κουράσω άλλο, να σας ευχηθώ
καλή σας όρεξη, καλή χρονιά κι ευλο-
γημένη, συγχαρητήρια και στα παιδιά
για τις υποτροφίες που δώσατε. 
Παιδιά, μια όμορφη χειρονομία και μια
ανάμνηση των γονιών και των παππού-
δων σας, που θα σας αξιώσει ο Θεός
κάποια στιγμή να επισκεφθείτε. Υγεία,
δύναμη, χαρά και ευτυχία σε όλους σας.
Ευχαριστώ πολύ. 
Να κόψω ένα κομμάτι του Χριστού, της
Παναγίας, του Αγίου Βασιλείου, ένα
κομμάτι του Μακαριότατου Πάπα και
Πατριάρχη Θεοδώρου, ένα κομμάτι του
αγίου Γουινέας, του εκπροσώπου του
εδώ εις τας Αθήνας, ένα κομμάτι της
κυρίας Προέδρου της Μανσούρας και
ένα κομμάτι του προέδρου των Αιγυ-
πτιωτών μας. Επίσης, να μου επιτρέψετε
να πάρω ένα μικρό κομματάκι στην
τσέπη μου μαζί μου, να το πάω στους
αραβόφωνους αδελφούς που έμειναν
στη Μανσούρα και λειτουργούν τους δύο
ναούς: τον Άγιο Νικόλαο  και τον Άγιο
Αθανάσιο και Κύριλλο, να το μεταφέρω
από την Αγάπη τη δική σας».
Ο κ. Μανουσάκης ευχαριστεί τον σεβα-
σμιότατο για τις ευχές του και προχωρεί
στο κλείσιμο της Γ.Σ., ευχόμενος καλή
δια σκέδαση και υπενθυμίζοντας τη
λαχειοφόρο, τα έσοδα της οποίας θα δια-
τεθούν για τους σκοπούς του συλλόγου. 
Η κ. Πεκλάρη αφού ευχαρίστησε όλους
ευχήθηκε καλή διασκέδαση με τη μουσι-
κή του Garo. Και του χρόνου!
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Το φλουρί της 
χρονιάς το κέρδισε 
ο ΜΙΜΗΣ ΜΟΣΧΟΣ 
ο φωτογράφος μας

Η τάξη του Στέλιου Σαββίδη μέλος 
της ελεγκτικής επιτροπής τον οποίο 
δυστυχώς χάσαμε μετά μια βδομάδα
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Ο κ. Βασίλης Λεβέντης, Πρόεδρος 
της Ένωσης Κεντρώων, προσκεκλημένος

του μέλους μας Άννας Αρχοντούλη, 
ο οποίος μας τίμησε με την παρουσία του

στην εκδήλωσή μας. 

Η οικογένεια του Τόλη

Γιορτάζοντας την ημέρα της γυναίκας
TETAΡΤΗ

8
ΜΑΡΤΙΟΥ

2017

Την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017, τα μέλη
του Συλλόγου μας συναντήθηκαν στον

φιλόξενο χώρο του Συνδέσμου Αιγυπτιω-
τών Ελλήνων και γιόρτασαν την «Ημέρα
της Γυναίκας» με παλιά και νέα τραγούδια
με τον μαέστρο Γιάννη Θεοδωρόπουλο.
Με την ευκαιρία της Ημέρας τιμήσαμε και
τη μνήμη της επί 25 χρόνια Προέδρου της
Φιλοπτώχου Ελληνίδων Κυριών Μαν-
σούρας, Δέσποινας Σιφνιώτου. 
Καλωσορίζοντας και ανοίγοντας την
εκδήλωση, η Πρόεδρος κ. Πεκλάρη είπε
τα εξής: 
«Καλησπέρα σας, στη σημερινή μας εκ -
δή λωση, καλωσορίζουμε την κ. Τρίμη
αντι πρόεδρο του ΣΑΕ, τον πρόεδρο της
Ισμαηλίας κ. Μαρκουλή, τον πρώην πρό-
εδρο του ΣΑΓΜΑ κ. Γιάννη Κοσσένα, τον
κ Κωβαίο πρώην μέλος του Δ.Σ. του ΣΑΕ
και όλους τους παριστάμενους.
Συγκεντρωθήκαμε σήμερα 8 Μαρτίου,
εδώ στον φιλόξενο χώρο του Συνδέσμου,
για να τιμήσουμε τον κοινωνικό ρόλο των
γυναικών, που σημαίνει προσφορά, ανι-
διοτέλεια, ισοτιμία, και ισότητα στη
δράση, αλληλοσεβασμό, ίσες ευκαιρίες
και δικαιώματα και για τα δύο φύλα. 
Η 8η Μαρτίου είναι μέρα αγώνα των
γυναικών για καλύτερες συνθήκες εργα-
σίας, ίσες αμοιβές και κατάκτηση του
δικαιώματος ψήφου. Αποτελεί φόρο
τιμής στις εργάτριες της υφαντουργίας
της Νέας Υόρκης που το 1857 απήργησαν
με τα αιτήματα αυτά. 
Το γυναικείο κίνημα προώθησε σημαντι-
κά τη θέση της γυναίκας μέσα στην κοι-
νωνία δίνοντάς την ευκαιρία να βγει από
την αφάνεια και την αδράνεια. Οι πόλεμοι
που απορρόφησαν το ανδρικό εργατικό
δυναμικό, ανάγκασαν τις γυναίκες να
βγουν στην παραγωγή και να γεμίσουν τα

εργοστάσια και τις βιομηχανίες. Αυτό τις
έκανε να συνειδητοποιήσουν ότι μπο-
ρούν να έχουν ίσα δικαιώματα με τους
άνδρες, αλλά και να επωμίζονται τις ίδιες
υποχρεώσεις. 
Οι γυναίκες απέκτησαν συνείδηση της
αξίας τους, ένιωσαν αυτοσεβασμό και
προσπάθησαν να αξιοποιήσουν τις δυνα-
τότητές τους. Σπούδασαν, στις ανώτερες
και ανώτατες σχολές, παρά τις δυσκολίες
που αντιμετώπισαν, απέκτησαν οικονομι-
κή αυτονομία και αναμείχτηκαν ενεργά
στην πολιτική και πολιτιστική ζωή του
τόπου τους. Έτσι άρχισαν να πείθουν και
τους άνδρες ότι είναι άξιες σεβασμού και
ίσες με αυτούς. 
Άλλωστε, αιώνες πριν, το θέμα των δικαι-
ωμάτων των γυναικών, το έχουν θίξει ο
Σοφοκλής με το μεγαλείο της Αντιγόνης
και ο Αριστοφάνης με τη Λυσιστράτη να
πρωτοστατεί σε μια ιδιόμορφη «φεμινιστι-
κή» απεργία, προκειμένου να τελειώσει ο
πόλεμος των ανδρών.
Καιρός τώρα να φτιαχτεί ένας καινούριος
γυναικείος κόσμος, ένας κόσμος που δεν
θα βρίσκεται σε αντιπαλότητα με τον
ανδρικό, αλλά που πιασμένοι χέρι-χέρι
θα αγωνίζονται για μια κοινωνία πιο
δίκαιη, για έναν ανθρωπινότερο πολιτι-
σμό, για έναν ειρηνικό κόσμο. 
Με την ευκαιρία της ημέρας, θέλουμε να
τιμήσουμε τη μνήμη της τελευταίας Προ-
έδρου της Φιλοπτώχου Αδελφότητας
Ελληνίδων Κυριών Μανσούρας, της
άξιας μητέρας και γιαγιάς Δέσποινας
Σιφνιώτη. Σας ευχαριστώ!.
Στη συνέχεια η πρόεδρος κάλεσε τον
Βαγγέλη, γιο της Δέσποινας Σιφνιώτη,
καταξιωμένο γιατρό σήμερα, για ένα
μικρό τιμητικό αφιέρωμα στη μνήμη της
μητέρας του. 

Την τιμητική πλακέτα στα παιδιά της
Δέσποινας Σιφνιώτου έδωσε η Κλαίρη
Χριστοφίδου που ήταν και αυτή μέλος 

της Φιλοπτώχου και δίπλα στη Δέσποινα
πολλά χρόνια

Το Δ.Σ. του Συλλόγου, με λύπη μας, αποφάσισε ότι πλέον η «ΓΛΑΥΚΑ» δεν θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς στα μέλη μας του εξω-
τερικού, λόγω της υπέρογκης επιβαρύνσεως από τα ταχυδρομικά τέλη. Θα αποστέλλεται με e-mail και βέβαια τα μέλη θα μπο-
ρούν να τη «διαβάσουν» και στην ιστοσελίδα μας: mansouraglafka.gr. Για το σκοπό αυτό, θα θέλαμε, όσα μέλη μας του εξωτε-
ρικού το επιθυμούν, να μας στείλουν τα e-mails τους στο: panagpek@gmail.com Ευχαριστούμε θερμά, για την κατανόηση.
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Ένα μικρό αφιέρωμα για τη ζωή και το έργο της τελευταίας προέδρου 
της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Ελληνίδων Κυριών Μανσούρας

Δέσποινας Σιφνιώτου
ΗΜαριάννα και εγώ, οι νύφες της

και τα εγγόνια της ευχαριστούμε
από τα βάθη της καρδιάς μας την Προέ-
δρο του ΣΑΓΜΑ, κα Χαρίτου Πεκλάρη
και το Διοικητικού Συμβούλιο, για τη
τιμητική πρόσκληση να συνεισφέρουμε
με λίγα λόγια στο εορτασμό της ημέρας
της γυναίκας. Όπως σας είπε και η κα
Προέδρος το συμβούλιο επέλεξε να
αφιερώσει αυτόν τον εορτασμό, στην
μητέρα μας
Η Δέσποινα Σιφνιώτου γεννήθηκε στη
Ζίφτα της Αιγύπτου  Κόρη του Σταύρου
Σταυρίδη από τη Λήμνο και της Μαρίας
Αντωνίου από την Αλεξανδρέττα. Από
μικρή, με φοίτηση σε Γαλλικό σχολείο,
είχε έφεση στη μόρφωση. Ήθελε να
σπουδάσει ιατρική.  Δυστυχώς, όμως ο
παππούς Σταυρίδης είχε αντίθετη άποψη.
Το όνειρο της πραγματοποιήθηκε πολλά
χρόνια αργότερα, όταν ο ομιλών έγινε
γιατρός. 
Τον Ιούλιο του 1937 παντρεύεται στην
Εκκλησία Αγίου Αθανασίου & Κυρίλλου
στη Μανσούρα με τον Χαράλαμπο Θεολό-
γου Σιφνιώτη από το Γλυκύ της Ίμβρου
Το 1939 γεννήθηκε ο Θεολόγος (Τόλης για
όλους μας). Ο πόλεμος τη βρήκε αμέσως
μετά. Δεν την έκαμψε. Ακούραστα, βοη-
θούσε με κάθε τρόπο όπως όλοι οι
συμπατριώτες μας. Το 1942 και 1943 απο-
κτά τον Ευάγγελο και τον Κωνσταντίνο. 
Στην οικογένειά μας υπήρξε πάντα ο
ακλόνητος βράχος δύναμης και ο φάρος
άσβεστης ελπίδας. Με τα παιδιά μικρά

και πλήρη οικογενειακή και κοινωνική
ζωή, είχε τόσο ζήλο για δημιουργία, που
παρακολουθεί μαθήματα ζωγραφικής,
και κοπτικής στο College de la Sainte –
Famille Το 1947 έλαβε το Diplome de
Coupe από το κολλέγιο στη Μανσούρα.
Τα μεταπολεμικά χρόνια ήταν δύσκολα.
Δεν έκαμψαν την ευαίσθητη ύπαρξή της,
Ανέδειξαν ακόμη περισσότερο το ταλέντο
της στην  καλλιτεχνία,  κέντημα, ζωγρα-
φική και χάρισαν έργα μοναδικά. Με την
δραστηριότητα της  αξιοποίησε  το ταλέ-
ντο της σε εορταγορές τόσο στην Αίγυπτο
όσο και στην Ελλάδα όπου προσέφερε
απλόχερα καλλιτεχνήματά της.  Ένα έργο
της σε τσόχα που απεικόνιζε τραπουλό-
χαρτα πουλήθηκε 400 αιγυπτιακές λίρες
σε λαχειοφόρο αγορά του Σαμ ελ νασίμ
1953 . Έφτιαξε άλλο ένα τραπεζομάντηλο
θρησκευτικού περιεχομένου που τοπο-
θετείτο στη Αγία Τράπεζα κάθε Μεγάλη
Παρασκευή. Ασορτί με το τραπεζομάντη-
λο έφτιαξε και άμφια για τον παπά.
Η χαρισματική της προσωπικότητα και η
κοινωνική της δράση δεν την εμπόδισαν
να είναι μια άξια μητέρα, και το 1954 να
προσθέσει στα παιδιά της και την Μαρία
Ιωάννα (Φώτο). Ήταν η αγαπημένη θεία
για τα ανήψια της, Γιώργο,  Βασίλη  Αμα-
λία (Ηλιάδη) και Σταύρο και Μάρω (Σταυ-
ρίδης) και στοργική νονά για τις πολλές και
λατρεμένες βαφτιστήρες της (13). 
Για πάρα πολλά χρόνια υπηρέτησε το
σωματείο της ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟ-
ΤΗΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΑΝΣΟΥ-

ΡΑΣ Διετέλεσε σύμβουλος, ταμίας, αντι-
πρόεδρος και η τελευταία και μακροβιό-
τερη πρόεδρος Δυστυχώς το καλοκαίρι
του 1965, έδωσε την τελευταία χοροε-
σπερίδα και παρέδωσε το αξιόλογο έργο
της στην ιστορική μνήμη, πριν την οριστι-
κή αναχώρηση για Ελλάδα. 
Επί της προεδρίας της το σωματείο
υπήρξε από τα πλέον δυνατά στην Αίγυ-
πτο, συνέδραμε συνανθρώπους μας,
άλλους ατομικά και άλλους οικογενεια-
κά, με μηναία επιδόματα αλλά και συχνά
έκτακτα βοηθήματα. Παρείχε σίτιση,
ένδυση υπόδηση, ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη. Για την επίτευξη του έργου
διοργανώθηκαν: 
•Χοροεσπερίδες και λαχειοφόροι εορτα-
γορές για τη διοργάνωση φιλανθρωπι-
κών εκδηλώσεων με την ευγενή διάθε-
ση της μεγάλης αίθουσας εκ μέρους της
Λέσχης της Μανσούρας, 
•Με τη μεγάλη βοήθεια των μελών του
Σωματείου και την προσφορά των παροί-
κων στο τριανταφυλλάκι της Αγ Παρα-
σκευής.  
•Έμπρακτη συνδρομή παρείχαν στο έργο
του σωματείου εκτός από την Δέσποινα
και οι πολύ δραστήριες κυρίες μέλη και
μη μέλη αυτού. 
•Η Ελληνική Κοινότητα Μανσούρας. 
•Συμπατριώτες ιατροί Έλληνες αλλά και
Αιγύπτιοι, παρείχαν την συνδρομή τους
επισκεπτόμενοι δεινοπαθούντες ασθε-
νείς κατ’ οίκον. 
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•Ακούραστος (χωρίς ίχνος προβολής)
βοηθός της Δέσποινας, υπήρξε ο επί
χρόνια πολυαγαπημένος της σύζυγος,
Χαράλαμπος Θ. Σιφνιώτης. 
•Η συνεργασία της προέδρου και των
μελών του σωματείου με τις τοπικές
αρχές, βοηθούσε στην επίλυση διοικητι-
κών θεμάτων. Οι τοπικές αρχές ήταν
πάντα προσκαλεσμένες και συμμετείχαν
με την παρουσία τους σε όλες τις εκδη-

λώσεις.
Η κοινωνική ζωή που ο Θεός την αξίωσε
με το παραπάνω να μοιραστεί στην αγα-
πημένη της Μανσούρα, για εκείνη ουδέ-
ποτε υπήρξε αυτοσκοπός, αλλά γνήσια
συμμετοχή στα κοινά και συνδρομή στο
έργο που επιτέλεσε ως Πρόεδρος της
Φιλόπτωχου Υπήρξε πάντα ένας αυθεντι-
κός, βαθιά φιλοπρόοδος άνθρωπος, που
έδωσε στα παιδιά της την αγάπη για τον

συνάνθρωπο. Ήταν κοινωνική τόσο με
μικρούς όσο και με μεγάλους. Την
έμπρακτη συνδρομή της στο συνάνθρω-
πο, δεν την λησμόνησε, όταν άφησε για
πάντα την αγαπημένη της Αίγυπτο. Με
κάθε τρόπο ήταν πάντα δίπλα του, τόσο
στο έργο του ΣΑΕ, με ενεργή βοήθεια σε
συνεργασία με την άοκνη Ηρώ (Αρμενο-
πούλου), όσο και στο ΣΑΓΜΑ, που την
τίμησαν (1988 / 1991).          Ε. Σιφνιώτης

Το αποκριάτικο 
γλέντι μας στο «Ακορντεόν»

Μ Α Ν Σ Ο Υ Ρ Α  1 9 6 2  -  Α Θ Η Ν Α  2 0 1 6

54 χρόνια αποφοίτησης
Συνάντηση αποφοίτων έτους 1962
24 Σεπτεμβρίου 2016 στον Άγιο Κοσμά

Φωτογραφία από αριστερά όρθιοι: Άρτεμις Παπαγεωργίου, Δέσποι-
να Γκιάτη, Αλέκος Καραντινόπουλος, Νικόλαος Λινός, Κορνηλία Κασ-
σάρ, Γιώργος Κονετάς, Μαρία Κατσαρά, Μαργαρίτα Δρίτσα. 
Καθιστή η Ίρις Γεωργιάδου. Παρών ήταν και ο Γιώργος Καρακώστας
που δεν βγήκε στη φωτογραφία

Για τις γυναίκες ζούμε όλοι ρε παιδιά,
ένα βράδυ που ‘βρεχε, αυτός ο άλ -

λος, η Δραπετσώνα, το Σημάδι, Καισα-
ριανή, το Δελφινάκι, αλλά και η Κανάρα,
ο Μουσταφάς, ο Μπαρμπα-Θωμάς, και
τόσα άλλα τραγούδια που έχουν έρθει
στα χείλη μας, δεκάδες φορές.
Και είναι αυτά που μέσα από τα λόγια τους
και τις μουσικές τους, ζωντανεύουν τις
αναμνήσεις, θυμίζοντας μας στιγμές από
τη ζωή μας που σημάδεψαν τις χαρές μας,
τις λύπες μας, τους  έρωτές μας. 
Και είναι τα συναισθήματα ακόμα πιο
δυνατά, όταν ανάμεσα στους εξήντα
τόσους φίλους που διασκεδάζουν μαζί

σου, αναγνωρίζεις κάποια πρόσωπα,
που σου είναι οικεία, ακόμη και από τα
πρώτα χρόνια της παιδικής σου ηλικίας,
τότε που τα πρωτογνώρισες, αγοράκια με
κοντά παντελονάκια, και κοπελίτσες με
φουστίτσες και καλτσάκια είτε περπατώ-
ντας στα στενά της Χουσανίας του Μου-
χτάλατ, του Φοντάζ ή την Κορνίς, είτε
παίζοντας στους κήπους του σχολείου
στο Τοριέλ ή του Μινέρβα, είτε κάποιες
Κυριακές ή γιορτές στην εκκλησία του
Αγίου Αθανασίου ή το ζαχαροπλαστείο
του Ραντόπουλου.
Πιστεύω ότι ομολογουμένως η μεγάλη
επιτυχία της συνάντησής μας στο "Ακορ-

ντεόν", ένα ωραίο στέκι στου Ψυρρή, που
στεγάζεται σε ένα ανακαινισμένο διώρο-
φο των αρχών του εικοστού αιώνα, αυτό
το μεσημέρι του καρναβαλιού, ήταν απο-
τέλεσμα της ζεστής ατμόσφαιρας που
προ σφέρει το μαγαζί, της εξαιρετικής δε -
ξιοτεχνίας του Αχιλλέα, να δίνει χρώμα
και ένταση στις νότες των τραγουδιών,
μέσα από τα πλήκτρα του ακορντεόν του
-θεωρείται μέσα στους πέντε  καλλίτε-
ρους ακορντεονίστες στη χώρα μας-
αλλά και στη  γλυκύτατη φωνή της Πέ -
πης, που αν και πολύ βραχνιασμένη,
προ σπάθησε να μας δώσει τον καλύτερο
εαυτό της. Άλλο που δεν θέλαμε και
εμείς, να πάρουμε μικρόφωνο.
Μου μένει ζωντανή η σκηνή, που όρθιοι
και αγκαλιασμένοι οι περισσότεροι να
τραγουδάμε σαν μια φωνή, γνωστούς
σκοπούς, μεταφράζοντας σε εικόνα,
ίσως χωρίς να το ξέρουμε, ίσως χωρίς
να το αισθανόμαστε, αυτά τα αγνά  και
ειλικρινή αισθήματα φιλίας που μας συν-
δέουν εδώ και δεκαετίες.
Και του χρόνου ας ευχόμαστε να είναι
όλα καλύτερα...             

Γιάννης Κοσσένας  

Γιορτάσαμε και τα γενέθλια του Φίλιππα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΩΤΟ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ 
ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΣ

Στην εκδήλωσή μας μας τίμησε ο τέως
πρύτανης του Πολυτεχνείου καθηγητής

κ. Μαρκάτος
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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
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Απώλειες / Προσφορές

Μεχάλλα Κεμπίρ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1960

Κυριακή 30/4/2017 το ΤΣΟΥ-
ΓΚΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥ θα γίνει
στο ξενοδοχείο ALKYON  RE -
SORT & SPA στο Βραχάτι Κοριν-
θίας. Τιμή 25 € το άτομο.
Σάββατο, 27/5/2017. Ημερήσια
εκδρομή στη Νεμέα και επίσκε-
ψη στο Οινοποιείο Λαφαζάνη.
Σάββατο 3/62017. Μονοήμερη
κρουαζιέρα στο Σαρωνικό (Ύδρα-
Πόρος-Αίγινα) Τιμή 45€ το άτομο.

Μαθητές και μαθήτριες του σχολείου, με τους 
δασκάλους τους: κ. Χρίστο Χριστόπουλο (διευθυντή), 

κ. Λούλα Γεωργιάδου (κέντρο) και κ. Άρτεμις 
Πολυζώτου (δεξιά, των Γαλλικών)

ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΤΗΣ ΛΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Άλλη μια οδυνηρή απώλεια για τον Σύλλογό μας. Στις 9 Φεβρουαρίου 2017, έφυγε
από τη ζωή ο Στέλιος Σαββίδης, εκλεκτό μέλος μας και επί χρόνια εκ των ελεγκτών
της  Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου μας. Στάθηκε πάντα αρωγός και αλη-
θινός συμπαραστάτης στο έργο του Δ.Σ. Εκφράζουμε την ειλικρινή μας θλίψη, τα
συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή μας προς τους οικείους του. 
Καλό του ταξίδι! 

Η πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συλλόγου Αποφοίτων Γυμνασίου Μανσούρας

1 φωτογραφία 1.000 λέξεις!

Μελλοντικές 
εκδηλώσεις

Στέλιος Σαββίδης
Στις 8/2/17 συναντηθήκαμε όλοι οι συμ-
μαθητές στο εντευκτήριο του συλλόγου
όπως κάθε χρόνο να γιορτάσουμε το
κόψιμο της πίτας μας. Παρών όπως
πάντα ο αγαπητός Στέλιος εξαντλημένος
μεν αλλά γεμάτος από επιθυμία να συνα-
ντηθεί με τους συμμαθητές του.
Στις 15/2/17 μια βδομάδα μετά ξανασυ-
ναντηθήκαμε οι συμμαθητές αλλά αυτή
τη φορά όμως για το θλιβερό καθήκον να
κηδέψουμε το συμμαθητή μας Στέλιο.
Με το Στέλιο είχα μια ιδιαίτερη σχέση στο
οικοτροφείο. Τα κρεβάτια μας ήταν δίπλα
δίπλα, και πάρα πολλές «αταξίες« ήμασταν
μαζί. Στην ποδοσφαιρική ομάδα του σχο-

λείου ήμασταν μαζι και είχαμε αναλάβει
ως τμηματάρχες θεατρικού. Ξανασυνα-
ντηθήκαμε πολλά χρόνια μετά στην Αθήνα
και μάλιστα στο σπίτι του Στέλιου υπογρά-
ψαμε το καταστατικό για την ίδρυση του
συλλόγου στον οποίο ήταν ενεργό μέλος
και επί σειρά ετών πρόεδρος της εξελεκτι-
κής επιτροπής. Στη ζωή του είχε μια επι-
τυχημένη καριέρα και αγάπη για όλους,
Στην οικογένειά του εκφράζουμε τα θερμά
μας συλλυπητήρια και να είναι βέβαιοι ότι
δεν θα τον ξεχάσουμε. Αγαπητέ Στέλιο
καλό σου ταξίδι εκεί που πας.

Κ. Π. Μανουσάκης
Απόφοιτος 1955

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

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

Λιλίκα Νικολοπούλου (Γεν. Γραμματέας)
τηλ.: 210 6745832 κιν.: 6972723194

Τζόνυ Χριστοφίδης (Σύμβουλος Γενικών Θεμάτων)
κιν.: 6976597978

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

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

12/4/’17  10/5/’17  14/6/’17
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Οι απόφοιτοι του 1967 προγραμματίζουν τη συνάντησή τους το Φθινόπωρο.

•105€ στην μνήμη Στέλιου Σαββίδη από
τους συμμαθητές του που παραβρέθηκαν
στην κηδεία. 

•Ο σύλλογος προσφέρει 200€ στην Πρόνοια
στη μνήμη τους.

Τη Δευτέρα 13 Μαρτίου με λύπη πληροφο-
ρηθήκαμε την απώλεια του Γιάννη Κονετά.
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.


