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Η Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συλλόγου
σας εύχονται ένα όμορφο, 
ξένοιαστο καλοκαίρι. 
Να ξεκουραστείτε, 
να γεμίσετε μπαταρίες, 
να απολαύσετε τη φύση. 
Και το φθινόπωρο 
θα τα ξαναπούμε. 

Η επίσκεψή μας στο Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης
Το Σάββατο 25 Μαΐου επισκε-
φθήκαμε το Μουσείο Μπενάκη
Ισλαμικής Τέχνης που στεγάζεται
σε νεοκλασικό συγκρότημα, στο
ιστορικό κέντρο της Αθήνας,
κοντά στον αρχαιολογικό χώρο
του Κεραμεικού. Το κτηριακό
συγκρότημα  περιήλθε στο Μου-
σείο Μπενάκη το 1988 από
δωρεά του Λάμπρου Ευταξία.
Κατά τη διάρκεια της μετατροπής
του κτηρίου σε μουσειακή μονά-
δα βρέθηκε, στη στάθμη των
θεμελίων του συγκροτήματος,
ένα τμήμα του αρχαίου τείχους
των Αθηνών, καθώς και αρχαίος
τάφος. Μετά από συνεννόηση του
Μουσείου Μπενάκη με την Γ΄
Εφορεία Προϊστορικών και Κλα-
σικών Αρχαιοτήτων, αποφασί-
στηκε να παραμείνουν τα ευρή-

ματα στη θέση τους και να δια-
μορφωθεί κατάλληλα ο χώρος
στη στάθμη του υπογείου, ώστε
να είναι επισκέψιμα. 
Περιηγηθήκαμε στους χώρους
του και θαυμάσαμε τα εκθέματά
του. Από Σεπτέμβρη ραντεβού
για άλλες ομαδικές εξορμήσεις.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Π. ΚΟΥΖΗΣ
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Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελευθέ-
ριος Βενιζέλος στις 11.00. Αναχώρηση
με Egyptair πτήση MS 748 στις 13.15.
Άφιξη στο Κάιρο στις 14.15. 
Με την άφιξη στο αεροδρόμιο του
Καΐρου ο αντιπρόσωπος θα μας υποδε-
χθεί και θα μας εξυπηρετήσει με βίζα
εισόδου. Αποσκευές θα παραληφθούν
στο επόμενο αεροδρόμιο. ΑΛΛΑΓΗ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ. Αναχώρηση από το
Κάιρο πτήση MS 359 στις 16.40. Άφιξη
στο Λούξορ στις 17.50. Μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο στο
ξενοδοχείο.

Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου
Μετά από τον πρωινό μπουφέ μεταφορά
στο ποταμόπλοιο. Εν συνεχεία έλεγχος
διαβατηρίων και τακτοποίηση στις
καμπίνες στο ισόγειο κατάστρωμα ή σε
υψηλότερο κατάστρωμα με υψηλότερη
χρέωση και μεσημεριανό γεύμα. Η
κρουαζιέρα αρχίζει από τη δυτική όχθη
του Νείλου. Απογευματινή επίσκεψη με
Αγγλόφωνο ξεναγό στον ναό Καρνάκ με
τις 134 κολώνες και τον ναό Λούξορ που
είναι μέρος του ίδιου πολεοδομικού
συμπλέγματος με τον ναό Καρνάκ. Δεί-
πνο και ψυχαγωγία στο πλοίο.  

Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου
Μετά από το πρωινό διασχίζουμε τον
Νείλο στη δυτική όχθη 160 χιλιόμετρα
από το Λούξορ. Επίσκεψη στη νεκρόπο-
λη που βρίσκεται στην Άβυδο (Thebes),
όπου θεωρείται ότι βρίσκονται οι τάφοι
των Φαραώ της Β΄ δυναστείας.
Η κοιλάδα των βασιλέων θα μας εντυ-
πωσιάσει, στην οποία υπάρχουν περισ-
σότεροι από 80 τάφοι Φαραώ. 

Εκεί βρίσκεται και ο τάφος του Τουταγ-
χαμών και η ξενάγηση συνεχίζεται με
επίσκεψη στον ναό της Χατσεπσούτ και
τους κολοσσούς του Μέμνωνος. Επι-
στροφή στο κρουαζιερόπλοιο για μεσημε-
ριανό γεύμα και αναχώρηση, όπου θα
πλευρίσουμε κοντά στο φράγμα της Έσνα,
που βρίσκεται στην ανατολική όχθη του
Νείλου. Δείπνο και ψυχαγωγία.

Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου
Επίσκεψη στο ναό του Θεού Χόρους,
πριν την αναχώρηση για το Κομόμπο. 
Μεσημεριανό γεύμα και απογευματινή
επίσκεψη στο Κομόμπο όπου βρίσκονται
δύο ναοί που κατασκευάστηκαν κατά την
Ελληνορωμαϊκή περίοδο αφιερωμένοι
στους Θεούς Σόμπεκ και Χαρσέρις. 
Αναχώρηση για το μαγευτικό Ασουάν. 
Δείπνο και ψυχαγωγία.

Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου
Ξενάγηση στο μικρό και μεγάλο φράγμα
του Ασουάν και προαιρετική επίσκεψη
στα ορυχεία γρανίτη. Μετά από το μεση-
μεριανό γεύμα θα απολαύσουμε μία αξέ-
χαστη κρουαζιέρα με φελούκα και θα

έχουμε την ευκαιρία να αρμενίσουμε
κοντά στο μαυσωλείο του Αγά Χαν. 
Δείπνο και ψυχαγωγία. 
Λόγω πρωινής αναχώρησης την επομέ-
νη ημέρα η τακτοποίηση του λογαρια-
σμού για έξτρα - ποτά, μπουτίκ κ.τ.λ. - θα
διευκόλυνε την αποβίβαση.

Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου
Πρόχειρο πρωινό και μεταφορά στο
αεροδρόμιο του Ασουάν για πολύ μικρής
διάρκειας πτήση, για Άμπου Σίμπελ. 
Με τον Αγγλόφωνο ξεναγό θα επισκε-
φθούμε τον ναό του Ραμσή ΙΙ και της
Νεφερτάρι και μετά από τη σύντομη
ξενάγηση επιστροφή στο αεροδρόμιο για
να πάρουμε την πτήση για Κάιρο μέσω
Ασουάν. Η ζωηρή πρωτεύουσα της Αιγύ-
πτου θα μας προσφέρει μια νοσταλγία.
Μεταφορά στο ξενοδοχείο.
Προαιρετική επίσκεψη στην εκκλησία
του Αγίου Κωνσταντίνου για την τελετή
του Εσπερινού, μετά την ολοκλήρωση
του οποίου, θα έχουμε τη δυνατότητα να
παρακολουθήσουμε τη συναυλία στον
αυλόγυρο του ναού. Βράδυ ελεύθερο. 

Ταξίδι στην Αίγυπτο 2019

Συμπεριλαμβάνονται:
• Αεροπορικό εισιτήριο με επιστροφή με Egyptair 
• Φόροι αεροδρομίων 
• Μία διανυκτέρευση στο Λούξορ με δείπνο 
• Μεταφορές από/προς αεροδρόμια/ξενοδοχεία με κλιματι-

ζόμενα λεωφορεία 
• Πολυτελέστατη κρουαζιέρα στον Νείλο για τέσσερα βράδια

με πλήρη διατροφή και ξεναγήσεις με Αγγλόφωνο ξεναγό 
• Δύο διανυκτερεύσεις στο Κάιρο με πρωινό μπουφέ  
• Επίσκεψη στο Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης για

πρωινή Δοξολογία 

• Ξενάγηση στο Κάιρο με Ελληνόφωνο ξεναγό, συμπεριλαμ-
βανομένων εισόδων σε Πυραμίδες και Σφίγγα 

• Γεύμα μετά από ξενάγηση Καΐρου 
• Επίσκεψη στη Μανσούρα και ξενάγηση στην Αλεξάνδρεια

με Ελληνόφωνο ξεναγό 
• Μία διανυκτέρευση στην Αλεξάνδρεια με πρωινό μπουφέ 
• Γεύμα σε ψαροταβέρνα στην Αλεξάνδρεια

Δεν περιλαμβάνονται:
• Βίζα • Φιλοδωρήματα σε οδηγό και ξεναγό



H γλαύκα
των αποφοίτων

3

Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου
Πρωινό μπουφέ και αναχώρηση στις
09.00 για την τελετή των Θυρανοιξίων
του Αγίου Κωνσταντίνου που βρίσκεται
στη συνοικία Bulaq και χτίστηκε με
δωρεές των ομογενών το 1906 και ολο-
κληρώθηκε το 1914 από τον Νέστωρα
Τσανακλή. Μεσημεριανό γεύμα σε
παραδοσιακό εστιατόριο και μετά επί-
σκεψη στις Πυραμίδες, ένα από τα επτά
θαύματα του κόσμου, με Ελληνόφωνο
ξεναγό και τη Σφίγγα που παριστάνει τον
Φαραώ Χεφρήνο με σώμα λιονταριού. 
Στη συνέχεια επίσκεψη στην εκκλησία
του Αγίου Γεωργίου και στην αγορά του
Αλ Χαλίλι. Βράδυ ελεύθερο.

Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου
Μετά από το πρωινό γεύμα πολύ πρωινή
αναχώρηση για επίσκεψη στη Μανσούρα

για δύο ώρες με συνοδό του τοπικού γρα-
φείου  και στη συνέχεια με πολυτελέστατο
πούλμαν θα συνεχίσουμε για την πανέ-
μορφη Αλεξάνδρεια. Σύντομη ξενάγηση
της πόλεως με επίσκεψη στο Πατριαρ-
χείο, στους κήπους Μοντάζα και στο
σπίτι του Κ. Καβάφη. Γεύμα σε ψαροτα-
βέρνα και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο.

Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου
Πρωινό μπουφέ και μερικές ώρες ελεύ-
θερες για προαιρετική επίσκεψη στη
Βιβλιοθήκη, που απέχει μόνο 1 χιλιόμε-
τρο. Αναχώρηση για αεροδρόμιο στις
13.00. Αποχαιρετούμε την πανέμορφη
Αλεξάνδρεια με πτήση στις 15.00 και
άφιξη στην Αθήνα 18.00. 

Κόστος εκδρομής

δίκλινο 
το άτομο

1.580 €

τρίκλινο 
το άτομο

1.550 €

μονόκλινο 

1.850€

Η Μανσούρα είναι μία αραβική πόλη κτι-
σμένη από το σουλτάνο της Αιγύπτου
Μελίκ ελ Κιαμίλ κατά το 1220, αφού
δηλονότι οι σταυροφόροι κυρίευσαν την
Ταμίαθη κατά το 1219. Αναμφίβολα ο
σουλτάνος αυτός έκτισε την πόλη, την
οποία και περιέβαλε με οχυρά φρούρια
προς αντικατάσταση της Ταμιάθεως που
είχε κυριευθεί από τους Χριστιανούς,
διότι αυτή η τοποθεσία έχει αναμφισβή-
τητα στρατηγική θέση και μάλιστα ως
κείμενη επί της γωνίας που σχηματίζει ο
Νείλος με τη διώρυγα Ασμούνι. Κατά τα
χρονικά του Ιορδάνη το φρούριο αυτό
ονομάστηκε Νέα Ταμίαθις. Στην ονομα-
σία αυτή προστέθηκε αργότερα και η
Μανσούρα (νικήτρια), η οποία συν τω
χρόνω επικράτησε και διατηρείται έως
σήμερα.

Ο σουλτάνος Μελίκ οχύρωσε τη θέση με
μεγάλη προσοχή, γεφύρωσε δε και τον
ποταμό με σιδερένια γέφυρα, η οποία
χρησίμευσε ως μέσο συγκοινωνίας και
ως φραγμός κατά των Χριστιανών που
ήθελαν την πρόοδο στο εσωτερικό της
χώρας δια του ποταμού. Οι σταυροφόροι
κατάλαβαν το επίκαιρο της θέσεως, γι΄
αυτό και πολλές φορές αποπειράθηκαν
να την κυριεύσουν. Η πρώτη όμως
σπουδαία επίθεση κατά της Μανσούρας
έγινε από τους σταυροφόρους με επικε-
φαλής τον Βασιλέα της Γαλλίας Λουδοβί-
κο Θ΄ το 1250. Μετά από σημαντική αντί-
σταση οι σταυροφόροι κατόρθωσαν να
διαπεράσουν τη διώρυγα Ασμούνι και
την πρώτη ημέρα μετά από αγώνα ανα-
δείχθηκαν νικητές. Όταν όμως έφτασαν
στα περίχωρα της Μανσούρας, ο νεαρός

σουλτάνος Μοάζαμν Τουραχιά τους
κατατρόπωσε επανειλημμένα. Επίσης ο
στόλος τους καταστράφηκε από τους
Τούρκους, οι δε σταυροφόροι έπασχαν τα
πάνδεινα από τον πυρετό και την πείνα.
Έτσι, αποπειράθηκαν να δραπετεύσουν,
αλλά οι Τούρκοι που βρίσκονταν σε
εγρήγορση τους επιτέθηκαν και αραίω-
σαν σημαντικά τις τάξεις τους, συνέλα-
βαν δε αιχμάλωτο τον Βασιλέα Λουδο-
βίκο μετά του αδελφού του Καρόλου,
δούκα της Ανδεγαβίας και των ιπποτών
τους, τους οποίους και περιποιήθηκαν
καλά στη Μανσούρα. Ο Μοάζαμ όμως
δολοφονήθηκε μετά από λίγο, κι έτσι
καταργήθηκε η δυναστεία του Σαλδίνου
και ήρθαν στα πράγματα οι Μαμελούκοι
Βαχρίτες. Την ίδια χρονιά απελευθερώ-
θηκε ο Λουδοβίκος και παραχωρήθηκε
η Ταμίαθις. Από το περιστατικό αυτό η
Νέα Ταμίαθις εκκλήθηκε νικήτρια.
Ας σημειωθεί πως η Ελληνοαιγυπτιακή
Ορθόδοξος Κοινότης Μανσούρας ιδρύ-
θηκε πριν το 1860, αφού υπάρχουν πλη-
ροφορίες για την εγκατάσταση ομογενών
εκεί ήδη από τις αρχές του 18ου αι., ενώ
τη χρονιά αυτή κτίστηκε ή μάλλον ανα-
καινίστηκε εκ βάθρων η εκκλησία των
Αγίου Αθανασίου και Κυρίλλου, με προ-
σφορές όλων των παροίκων της πόλης.

Πηγές: ¨Κάιρον¨, Κάιρο 13-12/11/1881 –
Ν.Νικηταρίδης ¨Οι Ελληνικές Κοινότητες

στην Αίγυπτο¨, Αθήνα 2013

του ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΗΤΑΡΙΔΗ

Άποψη της Μανσούρας στις αρχές του 19ου αιώνα.

Σύντομη ιστορία τη Μανσούρας

Αναλόγως τη συμμετοχή 
θα προσπαθήσουμε
να μειώσουμε τις τιμές.

Για τη συμμετοχή σας στο ταξίδι απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε διαβατήριο με
6μηνη ισχύ από την ημερομηνία επιστροφής.

Προκαταβολή για εγγύηση κρατήσεως πριν 15 Ιουλίου:
ALPHA BANK IBAN GR 140 140 1490 1490 0200 2008 148
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Είναι η κεντρική πλατεία των Καταπό-
λων, αποτελεί σημείο συνάντησης των
Αμοργιανών και χώρος διοργάνωσης
δραστηριοτήτων. Ο λόγος για την Πλατεία
Χιωτίνη το όνομα της οποίας  κρύβει μια
μεγάλη ιστορία… την ιστορία του Ιωάννη
Χιωτίνη. Ποιος όμως ήταν ο Αμοργιανός
Ιωάννης Χιωτίνης;
O Ιωάννης Χιωτίνης γεννήθηκε στα
Κατάπολα το έτος 1889. Πατέρας του
ήταν ο αείμνηστος Δημήτριος Χιωτίνης,
αξιόλογη προσωπικότητα της εποχής
του, ο οποίος διετέλεσε Δήμαρχος της
Αμοργού επί σειρά ετών. Μητέρα του
ήταν η Μαρία Χιωτίνη, το γένος Αλεξαν-
δράκη, μέλος Εθνικών πολεμιστών της
Κρήτης. Ο Ιωάννης Χιωτίνης έτυχε αξιό-
λογης παιδείας και αποφοίτησε από τη
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Υπηρέτησε τη στρατιωτική του
θητεία στο Πεζικό και έλαβε μέρος στους
Βαλκανικούς πολέμους. Στη Μικρασιατι-
κή εκστρατεία τιμήθηκε με το βαθμό του
Λοχαγού επιδεικνύοντας αυταπάρνηση
και ηρωισμό για τα οποία και παρασημο-
φορήθηκε.
Ακολούθως, έφυγε για την Αίγυπτο,
όπου υπήρξε ο ιδρυτής των Ελληνικών
σχολείων στη Μανσούρα, τα οποία και
υπηρέτησε ως Γενικός Διευθυντής από
το 1926 έως το 1963, προάγοντάς τα και
καθιστώντας τα κατά κοινή ομολογία,
Φάρο εκπαιδευτικό, όχι μόνο του Ελληνι-
σμού της Αιγύπτου, αλλά και όλου του
Ελληνισμού της Αφρικής.

Κατά τη διάρκεια της εκεί παραμονής του
έφτιαξε και διεύρυνε τα κτίρια του σχο-
λείου στα πρότυπα των μεγαλυτέρων
διεθνών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,
ασκώντας πρωτοποριακά εκπαιδευτικά
για την εποχή συστήματα. Άξιον αναφο-
ράς είναι ότι ήδη από τη δεκαετία του ’30
το σχολείο παρείχε σχολικό λεωφορείο
για την μεταφορά των μαθητών.
Για αυτή του τη μακρόχρονη δραστηριό-
τητα, τιμήθηκε με σειρά διακρίσεων, τόσο
από τη Μητροπολιτική Ελλάδα, όσο και
από τη Κυβέρνηση της Αιγύπτου. Παρα-
σημοφορήθηκε και έλαβε το Τίμιο Σταυ-
ρό του Αποστόλου και Ευαγγελιστού
Μάρκου από το Πατριάρχη Αλεξανδρείας
και πάσης Αφρικής Χριστόφορον Β!
Επιπλέον, του απονεμήθηκε το παράση-
μο του Αργυρού Σταυρού των Ιπποτών
από το Βασιλέα Κωνσταντίνο. Επίσης,
του απενεμήθη ο Σταυρός των Ταξιαρ-
χών του τάγματος του Φοίνικος, από το
Βασιλέα Παύλο.
Μετά τη συνταξιοδότησή του, δε σταμά-
τησε η χειμαρρώδης δράση του. Η Ελλη-
νική Κυβέρνηση του ανέθεσε τη θέση
του Εκπαιδευτικού συμβούλου επί τιμή,
στη πρεσβεία του Καΐρου.
Δεν απέκτησε ποτέ δικιά του οικογένεια
διότι αφοσιώθηκε με πάθος στην εθνική
και εκπαιδευτική διαπαιδαγώγηση ολό-
κληρης της νεολαίας του Ελληνισμού της
Αιγύπτου, η οποία ήταν κυριολεκτικά η
οικογένειά του.
Η αγάπη του για την Ελλάδα και για την

ιδιαίτερη πατρίδα του την Αμοργό, ήταν
αλάνθαστος οδηγός για το μεγαλόπνοο
έργο του.
Όσοι τον γνώρισαν και ιδιαίτερα οι
συμπατριώτες του από την Αμοργό, δια-
τήρησαν με σεβασμό τη μνήμη του μεγά-
λου αυτού άνδρα, ενθυμούμενοι τη
πηγαία εσωτερική του ευγένεια, τη μεγα-
λοσύνη και το ήθος που τον διέκρινε.
Σε αναγνώριση της προσφοράς του, η
Κοινότητα της Αμοργού έδωσε το όνομά
του στη κεντρική οδό των Καταπόλων και
αιώνιο μνημόσυνο αποτελεί η αξιολόγη-
ση της δράσης του από τον Μακαριώτατο
Πατριάρχη Αλεξανδρείας Παρθένιο, ο
οποίος συχνά μνημόνευε και τιμούσε τη
μνήμη του.
Ο Ιωάννης Χιωτίνης απεβίωσε το έτος
1972, σε ηλικία 83 ετών και τα οστά του
βρίσκονται στο κοιμητήριο Αμοργού.
Ευχαριστούμε τον Γιώργο Χατζηγεωργί-
ου, απόγονο του Ιωάννη Χιωτίνη, για τις
πληροφορίες και το φωτογραφικό υλικό
που μας παραχώρησε.

Ήδη από τη δεκαετία του 30, το σχολείο παρείχε σχολικό
λεωφορείο για τη μεταφορά των μαθητών.

Ιωάννης Χιωτίνης: 
Ο Αμοργιανός με την τεράστια προσφορά στην εκπαίδευση

της ΜΑΡΙΑΣ ΒΕΚΡΗ, αναδημοσίευση από τα «Νέα της Αμοργού»
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Παρακαλούμε τα μέλη μας να στείλουν στοιχεία για τη βιογραφία και το έργο τους.  

WHO is WHO
1988: Τηλεόραση. Rogers cable channel 47, συνέντευξη

μισής ώρας στην εκπομπή «Εργαστηριακά Νέα».
Θέμα: Η Δικαιοσύνη στον Καναδά (από το ανέκδο-
το βιβλίο). 

1989: Νέο βιβλίο ποιημάτων με τίτλο «Δοκίμια». Εκδόθη-
κε το 1992. Δέκα ποιητικές κριτικές.

1990: Ομάδα εκπροσώπησης – Εκπαίδευση στον Κανα-
δά, υπό την αιγίδα της Επαγγελματικής Ένωσης
Ελλήνων Διδασκάλων, Τορόντο Καναδά.

1990: Σεμινάριο στο Δρομοκαΐτειο Νοσοκομείο σε για-
τρούς και ψυχιάτρους (δύο διαλέξεις για δύο ώρες
η καθεμία). Θέμα: Μεταφυσική και Παραψυχολογία
– Αιώνιος Θεός (από το ανέκδοτο βιβλίο), Αθήνα
Ελλάδα. 

1992: Βιβλίο ποιημάτων με τίτλο «Δοκίμια» (δοκιμές). Με
20 κριτικές. 

2000: 1ο Ανώτερο Ελληνικό Συνέδριο στο Richmond Hill
του Τορόντο.

2000: 1) Εργασία και Κοινωνική Οικονομία, 2) Κοινωνική
Προσαρμογή των Ευαίσθητων Ομάδων, Αθήνα
Ελλάδα.

2004 Μάιος:Διάλεξη για τον Οικουμενικό Πολιτισμό, Αθήνα
Ελλάδα. ΣΑΕ (Σύλλογος Ελλήνων Αιγυπτιωτών). 

2006: 26 Μαρτίου: Βασικός ομιλητής στην αλλαγή νομο-
θεσίας στη Γενική Συνέλευση για Πολεοδομία,
Τορόντο, Οντάριο Καναδά.

13-6-2007: Διάλεξη με θέμα από το ανέκδοτο βιβλίο «Παρα-
ψυχολογία, Μεταφυσική, Αιώνιος Θεός», ΣΑΕ σύλ-
λογος Ελλήνων Αιγυπτιωτών.

2009: Βιβλίο ποιημάτων με τίτλο
«Ποιήματα Δοκίμια» 2η

έκδοση. Σε αυτή την έκδο-
ση περισσότερα ποιήματα,
κριτικές και άλλα. 

2012: Εκδίδεται το βιβλίο «Η
Δικαιοσύνη στον Καναδά».
Εμπειρίες από δικαστικές
υποθέσεις και την έρευνα
στο Δικαστικό Σύστημα. Έξι
καινούργιες νομολογίες
(είθισται). 

2014: Μετάφραση και έκδοση των ποιημάτων (Ποιήματα
Δοκίμια 2009) στην Αγγλική γλώσσα «Poems
Essays».

2014: Διαλέξεις στην Ικαρία:
α. Θεραπευτικές Ιδιότητες των Ραδιενεργών Πηγών
της Ικαρίας, Θέρμα, στις 15 Ιουλίου 2014. 
β. Διεθνής Οικονομία, στα Θέρμα Ικαρίας την 24η

Ιουλίου 2014. 
2016: α. Ανάλυση ποιήματος «ΓΕΝΝΕΣΗ» από το βιβλίο

ποιημάτων του καθηγητού Χ. Δήμα «Δοκίμια Ανα-
μνήσεων» από τον ιατρό Μιχάλη Παιδονόμο, παρου-
σία 25 ατόμων, Θέρμα Ικαρίας, 17 Ιουλίου 2016. 
β. 29 Ιουλίου. Διαλογική συζήτηση ενώπιον 25 ατό-
μων, στο ανέκδοτο βιβλίο του καθηγητού Χρ. Δήμα
«Μεταφυσική, Παραψυχολογία – Αιώνιος Θεός», στα
Θέρμα Ικαρίας. 

Χρήστος Φ. Δήμας Απόφοιτος του 1955 
(το βιογραφικό απεστάλη από τον κ. Χρήστο Δήμα)

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ: 11/9/2019   9/10/2019   13/11/2019

Συνάντηση συμμαθητών
Βασίλης Κιούρης, Σούλα Περιφήμου (από Αμερική) 

Νίτσα Παπαδημητρίου, Λούλα Γεωργιάδου

Από την τελετή απονομής
πλακέτας στον Στέλιο 

Βουτσαδάκη από τον Γιώργο
Κονετά  για τους αγώνες

τέννις που έγιναν στο Let’s
Tennis, στο γήπεδο Παιανίας.

Απονομή 
πλακέτας



H γλαύκα
των αποφοίτων

6

Λέγεται, πως οι παλιοί ζούνε με τις
αναμνήσεις, φυσικά του παρελθό-

ντος και οι νεότεροι με τις ελπίδες του
μέλλοντος. 
Έτσι κι εγώ, αναπολώντας τα αξέχαστα
χρόνια που ζήσαμε στη χώρα του Νεί-
λου, τα παιδικά, τα εφηβικά, τα καλύτερα
της ζωής μας, ανέσυρα απ’ το ντουλάπι
των αναμνήσεων. Μεταξύ άλλων, κάποιο
γεγονός που με δίδαξε πολλά: να βασίζο-
μαι αποκλειστικά και μόνο στα κότσια
μου. Κάτι που αποδείχτηκε χρήσιμο στη
σταδιοδρομία μου. 
Σαν γνήσιος Αμπουκυριανός ή Αμπου-
κύριος, σκέφτηκα πως δεν θα ήταν
άσκοπο να προβάλω τις ομορφιές του
τόπου μου, ένα νησάκι που ελάχιστοι
γνωρίζουν: το νησί του Νέλσωνος, μια
ακατοίκητη βραχονησίδα που βρίσκεται
ακριβώς απέναντι απ’ τη Χερσόνησο του
Αμπουκύρ, θα έλεγε κάποιος ότι αποτε-
λούσε συνέχεια, στην είσοδο του Κόλ-
που, όπου βρίσκονται βυθισμένα σε
μικρό σχετικά βάθος, ορατά από την επι-
φάνεια, κυρίως το μεσημέρι, τα καράβια
του Γαλλικού στόλου του Ναπολέοντα,
που κατατροπώθηκε από τον Αγγλικό
στόλο του Ναυάρχου Νέλσωνα, το 1778,
τότε που η ΑΙΓΥΠΤΟΣ τελούσε υπό Γαλλι-
κή κατοχή. 
Το νησάκι αυτό, ιδεώδης ψαρότοπος και
«πέρασμα» κάθε είδους πετούμενου, με

τις απόκρημνες βραχώδεις ακτές, τις
εντυπωσιακές σπηλιές, αλλά και την
υπέροχη αμμώδη παραλία, τύγχανε της
προτίμησης του παντοδύναμου τότε
βασιλιά ΦΑΡΟΥΚ και της εκλεκτής
συντροφιάς του. Ανάμεσά της εξέχουσα
και μόνιμη θέση είχαν οι δικοί μας δεινοί
ψαράδες/κυνηγοί, όπως οι: Ευ. ΜΠΑΡ-
ΜΠΟΥΤΗΣ, Νικ. ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ, Μίμης
ΠΕΡΔΙΚΑΚΗΣ, Ζήσης ΝΕΜΤΖΟΓΛΟΥ και
ο γνωστός οδοντοτεχνίτης Πάρις ΤΡΕΧΑ-
ΝΤΖΑΚΗΣ, προσφιλής θείος του δικού
μας ΜΠΑΜΠΗ.
Υπάρχουν μαρτυρίες για την ικανότητα
των ερασιτεχνών αυτών, όπως οι φωτο-
γραφίες τους με κάτι «ψαρούκλες» τερα-
στίων διαστάσεων. 
Θα ήταν λοιπόν μια Κυριακή του Αυγού-
στου, αρχές της δεκαετίας του ’50, τότε
που οι Ελληνικές παροικίες έσφυζαν από
ζωή, που επιλέχτηκε από τους οργανω-
τές, για την πραγματοποίηση της μεγάλης
… εξόδου. 
Μέρες ολόκληρες της προηγούμενης
εβδομάδας, οι διοργανωτές, ανάμεσά
τους κι εγώ, μελετούσαμε κάθε λεπτομέ-
ρεια, έτσι, ώστε η επιτυχία της εκδρομής
να θεωρείται εξασφαλισμένη από κάθε
άποψη, όπως συμμετοχής εκδρομέων,
φίλων από την ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, όπως και
παραθεριστών απ’ το ΚΑΪΡΟ κ.λπ., προ-
μήθειας τροφίμων, ποτών, αναψυκτικών,

πάγου κ.λπ., αφού θα περνούσαμε μια
ολόκληρη μέρα στην ύπαιθρο. 
Τα πάντα είχαν προβλεφθεί, μέχρι κι η
Αυγουστιάτικη πανσέληνος που θα μας
συνόδευε στην επιστροφή. 
Εξασφαλίστηκαν και τα πλεούμενα, τρεις
μεγάλες ιστιοφόρες βάρκες, με μεγάλη
καρίνα, που θα έρχονταν απ’ το RASHID,
ειδικά για την περίπτωση, δεν απέμενε
δε παρά η άδεια προσέγγισης στο νησί,
που θεωρείτο από τις Αρχές «στρατιωτι-
κή ζώνη σε εμπόλεμη κατάσταση». 
Κάποιος απ’ την παρέα, δεν θυμάμαι τ’
όνομά του, αλλά είναι συνώνυμος του
Μιχάλη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, του οδοντο-
γιατρού μας του Παλ. ΦΑΛΗΡΟΥ, προ-
σφέρθηκε να φροντίσει για την άδεια,
αφού όπως έλεγε είχε γνωριμίες και δια-
συνδέσεις με τις Αρχές και ειδικά με την
Ακτοφυλακή, οπότε του ανατέθηκε η
αποστολή. 
Ανήμερα της εκδρομής, απ’ τα βαθιά
χαράματα, μεταφέραμε τα εφόδια και
γύρω στις 8.00 συγκεντρωθήκαμε 90
περίπου άτομα κάθε ηλικίας, που επιβι-
βάστηκαν στις προκαθορισμένες θέσεις. 
Ξεκινήσαμε με θαυμάσιο καιρό και δρο-
σερό μελτεμάκι, με τραγούδια και χαρές,
με κιθάρες, μαντολίνα και ακορντεόν, με
πειράγματα και μετά από ευχάριστη δια-
δρομή δύο περίπου ωρών, πλησιάσαμε
στη μοναδική αποβάθρα του νησιού. 

Γκραβούρες του Αμπουκίρ (Abu Qir) / αρχαία Κάνωπος

του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΦΕΤΣΙΟΥ

Μια εκδρομή που δεν ολοκληρώθηκε 
και εξελίχτηκε σε περιπέτεια

Περασμένα κι aξέχαστα...
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Εκεί μας περίμενε η δυσάρεστη έκπλη-
ξη: μια ολόκληρη διμοιρία ακτοφυλά-
κων, με προτεταμένα τα όπλα και τις λόγ-
χες, μας απαγόρευε την αποβίβαση. 
Όταν παρουσιάσαμε την «άδεια προσέγ-
γισης» στον επικεφαλής αξιωματικό, μας
απάντησε με δόση σαρκασμού και ειρω-
νείας, ότι η άδεια αυτή θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί μόνο στην περιοχή του
Καζίνου «ΖΕΦΥΡΕΙΟΝ» του φίλου μας
ρέκτη Γιατρού ΠΕΡΙΚΛΗ, που φυλάει
Θερμοπύλες μέχρι σήμερα και συντηρεί
το εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων. 
Πώς γλυτώσαμε το εγκεφαλικό ή το
έμφραγμα, μόνο ο Θεός ξέρει. Θα έπρεπε
να ζητήσουμε ευθύνες από τον επί των
… Δημοσίων Σχέσεων φίλο μας, που απ’
ότι πληροφορούμαστε ευδοκιμεί στον
Νέο Κόσμο, όπου μετανάστευσε μετά την
αποχώρηση των Άγγλων από το Αερο-
δρόμιο του Αμπουκύρ. 
Έτσι, λοιπόν, δεν προλάβαμε να απολαύ-
σουμε τις ομορφιές του νησιού, αλλά
γνωρίσαμε την αγριότητα των φυλάκων
του, που εκτελούσαν συντεταγμένες
εντολές. 
Δεν είχαμε άλλη επιλογή, παρά να ανα-
κρούσουμε πρύμνα και να πάρουμε το
ταξίδι της επιστροφής. 
Δεν προλάβαμε να απομακρυνθούμε απ’
την ακτή του νησιού και, για την τύχη
μας, σηκώθηκε δυνατός βοριάς, σωστός
Βαρδάρης, που προκαλούσε πανύψηλα
κύματα, σε σημείο να μην έχουμε ορατό-
τητα και επικοινωνία με τα άλλα σκάφη
και να απειλούμαστε με ανατροπή και
πιθανές δυσάρεστες συνέπειες. 
Αντιμετωπίζοντας την επικίνδυνη αυτή
κατάσταση, υποχρεωθήκαμε να πετά-
ξουμε όλα τα εφόδια στη θάλασσα.
Ήταν πράγματι μια εμπειρία απ’ τις χειρό-
τερες, μια δοκιμασία χωρίς προηγούμε-
νο, που δεν εύχομαι σε άλλον να την
γνωρίσει. 
Οι μπύρες, τα κρασιά, τα ούζα, τα αναψυ-
κτικά, με τις συσκευασίες τους, κιβώτια

διάφορα χάρτινα, πλαστικά ή ξύλινα,
μεταλλικές ψησταριές, κάρβουνα και
κρέατα (μπριζόλες), έτοιμες για BBQ,
πήραν την άγουσα για τον βυθό.
Τα κρέατα μόλις έπεφταν στο νερό, γινό-
ντουσαν ανάρπαστα και άνοιγαν την
όρεξη στα σκυλόψαρα, που έπλεαν γύρω
από τη βάρκα μας και φλερτάριζαν όλους
εμάς, τα υποψήφια θύματα. 
Ακόμη και τα τρία βαρελάκια, με το υπέ-
ροχο Κυπριακό κοκκινέλι, που ευγενικά
μας είχε προσφέρει ο λεβεντάνθρωπος
ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΗΣ, προσφιλής πατέρας
του Υπουργού μας, του ΧΑΡΗ και των
άλλων παιδιών, θυσιάστηκαν στον ίδιο
βωμό, για να διευκολύνουμε την πλεύση
μας προς τη σωτηρία. 
Μόνον οι παγοκολόνες επέπλεαν για
λίγο, μέχρι να λιώσουν σαν τα παγόβου-
να της Ανταρκτικής. 
Περιττό να αναφερθεί, ότι οι περισσότε-
ροι απ’ τους εκδρομείς, που είδαν τον
Χάρο με τα μάτια τους, είχαν βραχεί και
ζαλιστεί, φοβισμένοι δε ζητούσαν απε-
γνωσμένα βοήθεια. 
Ευτυχώς, που μεταξύ των εκδρομέων,
ήταν και ο φίλος μας Αντώνης ΓΑΒΡΙΗΛΙ-
ΔΗΣ, που μόλις είχε πάρει Πτυχίο Ναυα-
γοσώστη. Έπρεπε, όμως, να πέσουμε
πρώτα στη θάλασσα για να κάνει χρήση
των γνώσεών του, εάν όμως προλάβαι-
νε…
Εντωμεταξύ, ταχύπλοα σκάφη της Ακτο-
φυλακής, που προφανώς είχαν ειδοποι-
ηθεί από ασυρμάτου, προσπάθησαν να
μας ρυμουλκήσουν, δεν μπόρεσαν όμως
να μας πλησιάσουν, γιατί ενδεχόμενη
πρόσκρουση μπορούσε να αποβεί μοι-
ραία, αφού θα προκαλούσε την ανατροπή
μας, λόγω του υψηλού κυματισμού.
Τελικά, μετά από αφάνταστη ταλαιπωρία
τριών τουλάχιστον ωρών, που όμως μας
φάνηκαν χρόνια, επιστρέψαμε στη βάση
μας, στη Νεκρά θάλασσα, όπως αποκα-
λείται και που όταν αγριέψει μόνο …
Νεκρά δεν είναι.

Γλυτώσαμε, χάρη στη ναυτοσύνη και
επιδεξιότητα των ιθαγενών συνοδών
μας, που με αξιοζήλευτη ευχέρεια και
ψυχραιμία, αντιμετώπισαν τα μανιασμέ-
να κύματα. 
Οπωσδήποτε μας βοήθησαν και οι Άγιοι
Ανάργυροι, τους οποίους σπεύσαμε να
ευχαριστήσουμε, ανάβοντας ένα κεράκι
στην εικόνα τους, μόλις πατήσαμε στεριά. 
Μέσα στην ταραχή μας, ευχάριστη εντύ-
πωση μας έκανε η ικανοποίηση που
έδειξε ο φίλος κ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ, ο «ΑΛ
ΚΕΦΑΚ» του ΚΑΪΡΟΥ, καλή του ώρα
όπου κι αν βρίσκεται, γιατί σώθηκε ο
ίδιος και η οικογένειά του, αλλά και για τα
υγρά της χολής απέβαλαν στο πέλαγος η
σύζυγος και οι τρεις χαριτωμένες θυγα-
τέρες του.
Όπως ήμασταν ταλαιπωρημένοι και αντι-
μετωπίζοντας το φάσμα της πείνας, αφού
είχε περάσει η ώρα και ο ήλιος πλησίαζε
στη δύση του, φιλοξενηθήκαμε – οι
περισσότεροι – σ’ ένα από τα διαμερί-
σματα που νοικιάζαμε σε Άγγλους στρα-
τιωτικούς ή σε παραθεριστές, όπου μας
περιποιήθηκε η μακαρίτισσα Μητέρα
μου, με ό,τι βρέθηκε πρόχειρο, αλλά και
με μπόλικες μακαρονάδες με κιμά. 
Εκεί γλεντήσαμε με την καρδιά μας, με
τραγούδια, χορό και χαρές, σαν να μην
είχε συμβεί το παραμικρό. 
Αλήθεια, τι είναι τα νειάτα! 
Και τώρα, μετά από τόσα χρόνια, θυμή-
θηκα την περίπτωση κάποιου νεαρού
μαθητή του Λυκείου Παλ. ΦΑΛΗΡΟΥ,
ονόματα δεν λέμε, που όταν του ζήτησαν
να γράψει τις εντυπώσεις του από μια
εκδρομή, στο μάθημα της Έκθεσης
Ιδεών, απάντησε με λευκή κόλλα, «αφού
εκδρομή δεν μας πήγατε».
Εγώ, όμως, έλαβα τον κόπο να σας ταλαι-
πωρήσω με την πολυλογία μου, παρόλο
που η εκδρομή που σας περιέγραψα
κατέληξε σε «περιπετειώδες φιάσκο»,
ευτυχώς όμως που δεν ήταν και μοιραία. 
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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

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

Πένθη

Από το βιβλίο «Αίγυπτος, Μανσούρα και η εκεί Ελληνική ζωή μας» της Ολυμπίας Καράγιωργα

Άρτεμις Παπαγεωργίου-
Τσακοτέλλη 
Άλλη μια απώλεια που μας πλήγωσε και μας
στενοχώρησε. Χάσαμε την Άρτεμη Παπαγε-
ωργίου. Η Άρτεμις συμμετείχε στο Δ.Σ. του
Συλλόγου μας από το 2002. Διετέλεσε Πρόε-
δρος το 2004 και είχε επιτελέσει αξιόλογο
έργο. Το κενό που αφήνει είναι δυσαναπλή-
ρωτο. 
Η Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συλλόγου μας
εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήριά μας
στην οικογένειά της. Καλό της ταξίδι.

Χρήστος Χριστοφίδης
Η Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου Αποφοίτων Γυμνασίου Μανσούρας
επιθυμούν να εκφράσουν τα συλλυπητήριά
τους για τον αδόκητο θάνατο του Χρήστου
Χριστοφίδη. Το ήθος και η δύναμη της ψυχής
του κυριάρχησαν μέχρι το τέλος, με το ύστα-
το «αντίο» που απηύθυνε με περίσσιο θάρρος
προς όλους μας. Καλό του ταξίδι.

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

Προσφορές
• Ο Νίκος Ανδριτσάκης και η Σόφη Βοσνίδου προσφέρουν 40€ στην Πρόνοια

εις μνήμην του πολυαγαπημένου τους φίλου Λάμπη Θεοδωρίδη που θα μεί-
νει για πάντα στην καρδιά τους

35Σύλλογος Αποφοίτων Γυμνασίου
Μανσούρας Αιγύπτου

Προκειμένου να προγραμματίσουμε έγκαιρα τις εκδηλώσεις για τα 
35 χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου μας ζητάμε τις προτάσεις σας. χρόνια
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ: www.mansouraglafka.gr


