ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Ταχ. Γραφείο
ΑΘΗΝΑΣ 12

x+5

Αριθμός Άδειας
89

Κωδ.12221

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

H

ΕΤΟΣ 320• ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 152

γλαύκα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ
ΔΩΡΕΑΝ

των αποφοίτων
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Έδρα:
3η Σεπτεμβρίου 56,
104 33 Αθήνα,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
Αριθμός 20/85
Πρωτοδικείο Αθηνών
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1985
13504/85
ΑΦΜ 999753434

Συνάντηση της Τετάρτης 9 Οκτωβρίου…
Η

συνάντησή μας στο φιλόξενο χώρο του ΣΑΕ, μας
επεφύλασσε ωραίες εκπλήξεις.
Ο Άλκης Δρακόπουλος που διαμένει στην Αυστραλία,
μας έδωσε στην πρόσφατη επίσκεψή του μια ταινία με τις
αναμνήσεις του από τη Μανσούρα και τα χρόνια στο σχολείο. Τον ευχαριστούμε πολύ, γιατί πάντα μας συγκινούν
τέτοιες εικόνες που μας θυμίζουν τα παιδικά μας χρόνια.
Η συνέχεια στη σελ. 2

Συνέχεια στη σελ. 2

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης - ΕΚΛΟΓΕΣ
Σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17, 18, και 19 του καταστατικού, η Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συλλόγου μας,
σας καλούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και στις
εκλογές που θα γίνουν στο εντευκτήριο του ΣΑΕ,
3ης Σεπτεμβρίου 56, την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου
2020 και ώρα 19.00. Σε περίπτωση μη απαρτίας,
η Γεν. Συνέλευση θα επαναληφθεί
την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου
2020 και ώρα 19.00 στον ίδιο
χώρο οπότε θα πραγματοποιηθεί
ανεξαρτήτως του αριθμού
των παρόντων μελών.

Η Πρόεδρος
και το Δ.Σ. του Συλλόγου
Αποφοίτων Γυμνασίου Μανσούρας
Σας εύχονται Καλές Γιορτές και

Ευτυχισμένο, γεμάτο Υγεία και
Αγάπη τον Νέο Χρόνο

2020
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Ενημερώνουμε τους συμμαθητές του Άλκη ότι, αν θέλουν, μπορούν να πάρουν ένα αντίγραφο της ταινίας αυτής, από το σύλλογό μας.
Άλλη μια όμορφη έκπληξη ήρθε από τον Παύλο Παπακωνσταντίνου, γιο της Αφροδίτης, ο οποίος μας έδειξε ένα εντυπωσιακό βίντεο από την επίσκεψή του στη Μανσούρα και στην παραθαλάσσια περιοχή του Ρας Ελ Μπαρ.
Πάντα παρόντες ο Μύρωνας με την καταπληκτική του μουσική
και ο Μίμης με τις υπέροχες φωτογραφίες του. Ευχαριστούμε!!

2

H

γλαύκα

των αποφοίτων

Ομιλία της Μαργαρίτας Δρίτσα στον ΣΑΕ
Μ

ε χαρά είδαμε τη Μανσουριανή
Καθηγήτρια κυρία Μαργαρίτα Δρίτσα να παίρνει το λόγο στο φιλόξενο
Εντευκτήριο του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων, τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου
ε.ε., για να αναπτύξει το πολύ ενδιαφέρον
θέμα "Η Συμβολή του Ελληνισμού της
Αιγύπτου στην Ανάπτυξη του Τουρισμού".
Η Έφορος Πολιτιστικών, κυρία Ηλιάνα
Θεμιστοκλέους, παρουσιάζοντας στους
πολλούς παριστάμενους, Αιγυπτιώτες και
φίλους των, την ομιλήτρια της βραδιάς,
μας πληροφόρησε ότι η κυρία Μαργαρίτα
Δρίτσα γεννήθηκε στη Μανσούρα Αιγύπτου και μετά τις εγκύκλιες σπουδές της
στη Μανσούρα, την Αλεξάνδρεια και την
Αθήνα, σπούδασε Κοινωνικές επιστήμες,
Ξένες γλώσσες και Ιστορία στη Βρετανία,
τη Γαλλία και την Αμερική.
Μετά τις μεταπτυχιακές σπουδές στο
Λονδίνο, αναγορεύτηκε διδάκτωρ της
Οικονομικής Ιστορίας στο Παρίσι και
εργάσθηκε και δίδαξε στο εξωτερικό και
την Ελλάδα.
Διετέλεσε Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο
Αιγαίου, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και
Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών
Σπουδών στη Σχολή Ανθρωπιστικών
Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Στα επιστημονικά έργα της συμπεριλαμβάνονται πλήθος βιβλίων γραμμένα στα
Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά. Συνέγραψε τα κείμενα για το Ελληνικό Μουσείο
Τουρισμού που ιδρύθηκε στην Αθήνα το
2017 και πολλά άρθρα της έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Κατά την ομιλία της, η άξια ομιλήτρια
παρουσίασε με εύγλωττο τρόπο τις επαγγελματικές οικονομικές επιδόσεις στην
Αίγυπτο και στην Ελλάδα μεγάλου αριθμού Ελλήνων, οι οποίοι γεννήθηκαν στην
Αίγυπτο ή εγκαταστάθηκαν στη φιλόξενη
Νειλοχώρα προερχόμενοι από την Ηπειρωτική και Νησιωτική Ελλάδα.
Ενδεικτικά αναφέρω ορισμένα ονόματα
Ελλήνων, οι οποίοι μεγαλούργησαν και
υπήρξαν πρωτεργάτες στις τουριστικές
επιχειρήσεις και αποτέλεσαν την αρχή
των ονομαζόμενων, Ξενοδοχειακού,
Πατριωτικού, Ιατρικού κ.α., Τουρισμών.
Μεταξύ των υπήρξαν οι, Μιχαήλ Νερούτσος, Ιωάννης Ντ' Αναστάση (Αναστασί-

των οποίων, η πολυδιάστατη συμβολή
είχε να κάνει με το ταξίδι, τη φιλοξενία,
την ανάπτυξη καινοτομιών και γενικά την
περιηγητική νοοτροπία.
Την εκδήλωση και την ομιλήτρια τίμησαν
με την παρουσία των ο Πρόεδρος κ.
Κώστας Μιχαηλίδης, ο οποίος της προσέφερε Τιμητικό Ευχαριστήριο Δίπλωμα,
Μέλη του ΔΣ του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων, η Πρόεδρος ΣΑΓΜΑ κα.
Τούλα Χαρίτου-Πεκλάρη, η οποία της
προσέφερε ωραία ανθοδέσμη, η Πρόεδρος του Συνδέσμου Κυριών στο Τουρισμό κα. Ειρήνη Βασιλοπούλου, η κα.
Πηνελόπη Νομπιλάκη από τον ΕΟΤ,
εκπρόσωποι αιγυπτιώτικων συλλόγων,

ου ή Αθανασίου), Α. Παχουντάκης, Τζων
Αντωνιάδης, Αντώνης Μπενάκης, Γεώργιος Νούγκοβιτς, οικ. Καψή, οικ. Ζλατάνη,, Ν. Καζούλης, Ι. Πεσμαζόγλου κ.α.,

γνωστοί και φίλοι οι οποίοι χειροκρότησαν και συγχάρηκαν τη συμπατριώτισσά
μας ομιλήτρια από τη Μανσούρα.
Μιχάλης Χρ.Κωβαίος

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020

Κοπή Βασιλόπιτας | Λαχειοφόρος αγορά | Χιωτίνειος Υποτροφία
Με απόφαση του Δ.Σ. θα απονεμηθεί υποτροφία σε όσους θα
εισαχθούν για πρώτη φορά στις Ελληνικές ανώτερες ή ανώτατες σχολές.
Όροι συμμετοχής:
1. Οι υποψήφιοι να είναι μέλη ή απόγονοι εγγεγραμμένων
μελών του ΣΑΓΜΑ.
2. Να έχουν εισαχθεί στις αναφερθείσες σχολές με πανελλαδικές εξετάσεις.

3.Να υποβάλλουν αίτηση προς το Δ.Σ. του ΣΑΓΜΑ με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Κριτήρια επιλογής των υποτρόφων είναι:
α) η βαθμίδα της σχολής (ανώτατη, ανώτερη)
β) ο γενικός βαθμός εισαγωγής στα βασικά μαθήματα
της δέσμης.
Η υποτροφία ορίζεται στο ποσό των 150 ευρώ και καταβάλλεται εφάπαξ.
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Ταξίδι στην Αίγυπτο 2020
Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στις 14:00. Αναχώρηση
με Egyptair, πτήση MS 748 στις 16:00.
Άφιξη στο Κάιρο στις 17:50. Με την
άφιξη στο αεροδρόμιο του Καΐρου, ο
αντιπρόσωπος θα μας υποδεχθεί και θα
μας εξυπηρετήσει με βίζα εισόδου και
μεταφορά στο ξενοδοχείο.
Βράδυ ελεύθερο.

Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου

Πρωινό μπουφέ και αναχώρηση στις
09:00 για επίσκεψη με Ελληνόφωνο
ξεναγό στις Πυραμίδες, ένα από τα επτά
θαύματα του κόσμου, και τη Σφίγγα που
παριστάνει το Φαραώ Χεφρήνο με σώμα
λιονταριού. Στη συνέχεια, επίσκεψη
στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και
στην αγορά Αλ Χαλίλι. Μεσημεριανό
γεύμα σε παραδοσιακό εστιατόριο.
Βράδυ ελεύθερο.

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου

Μετά από το πρωινό θα αναχωρήσουμε
για την Αλεξάνδρεια, με επίσκεψη στη
Μανσούρα για δύο ώρες. Με την άφιξη
στην Αλεξάνδρεια, θα επισκεφθούμε
τους κήπους Μοντάζα, το Πατριαρχείο
και μετά γεύμα σε ψαροταβέρνα.
Βράδυ ελεύθερο.

Σάββατο 22 Φεβρουαρίου

Αναχώρηση από την Αλεξάνδρεια στις
11:30 για αεροδρόμιο Καΐρου. Πτήση για
Ασουάν 16:15 και άφιξη 17:40. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

Κυριακή 23 Φεβρουαρίου

Μετά από το πρωινό μπουφέ, μεταφορά
στο Αμπού Σίμπελ οδικώς – και μετά
από την ξενάγηση με Αγγλόφωνο ξεναγό, θα επισκεφθούμε τον ναό του Ραμσή
ΙΙ και της Νεφερτάρι. Επιβίβαση στο
Συμπεριλαμβάνονται:
• Αεροπορικό εισιτήριο με επιστροφή με Egyptair.
• Φόροι αεροδρομίων.
• Δύο διανυκτερεύσεις στο Κάιρο με πρωινό μπουφέ.
• Ξενάγηση Κάιρο με Ελληνόφωνο ξεναγό, συμπεριλαμβανομένων εισόδων σε Πυραμίδες και Σφίγγα.
• Γεύμα μετά από ξενάγηση Καΐρου.
• Μία διανυκτέρευση στο Ασουάν με δείπνο.
• Μεταφορές από/προς αεροδρόμια/ξενοδοχεία με κλιματιζόμενα λεωφορεία.
• Πολυτελέστατη κρουαζιέρα στο Νείλο για τρία βράδια, με
πλήρη διατροφή και ξεναγήσεις με Αγγλόφωνο ξεναγό.

4

ποταμόπλοιο μετά από έλεγχο διαβατηρίων και τακτοποίηση στις καμπίνες στο
ισόγειο κατάστρωμα ή σε υψηλότερο
κατάστρωμα με υψηλότερη χρέωση.
Μεσημεριανό γεύμα στο πλοίο.

Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου

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 Σομπέκ και Χαρσέρις. Δείπνο και ψυχαγωγία.

Τρίτη 25 Φεβρουαρίου

Μετά από το πρωινό διασχίζουμε τον
Νείλο στη δυτική όχθη, 160 χιλιόμετρα
από το Λούξορ. Επίσκεψη στη νεκρόπολη που βρίσκεται στην Άβυδο (Thebes)

• Ξενάγηση Αμπού Σίμπελ με Αγγλόφωνο ξεναγό.
• Ξενάγηση Αλεξάνδρειας με Αγγλόφωνο ξεναγό. Μεταφορά
και περιήγηση στη Μανσούρα.
• Μία διανυκτέρευση στην Αλεξάνδρεια με πρωινό μπουφέ.
• Γεύμα σε ψαροταβέρνα στην Αλεξάνδρεια.
• Μία διανυκτέρευση στο Λούξορ με πρωινό.
• Είσοδοι Πυραμίδες, Σφίγγα, Αμπού Σιμπέλ, Καρνάκ και
όλους τους ναούς στην κρουαζιέρα.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φιλοδωρήματα σε οδηγό και ξεναγό. • Βίζα US$ 25 δολάρια
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όπου υποτίθεται ότι βρίσκονται οι τάφοι
των Φαραώ της Β΄ δυναστείας.
Γεύμα και ψυχαγωγία.

Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου

Η κοιλάδα των βασιλέων όπου υπάρχουν περισσότεροι από 80 τάφοι θα μας
εντυπωσιάσει. Εκεί βρίσκεται και ο
τάφος του Τουταγχαμών και η ξενάγηση
συνεχίζεται με επίσκεψη στο ναό της
Χασεπσούτ και τους κολοσσούς ναούς
του Μέμνωνος. Επιστροφή στο κρουαζιερόπλοιο για μεσημεριανό γεύμα και
αναχώρηση από το ποταμόπλοιο. Απογευματινή επίσκεψη με Αγγλόφωνο
ξεναγό στο ναό του Καρνάκ με τις 134
κολώνες και τον ναό Λούξορ που κάπο-

Κόστος εκδρομής
δίκλινο
το άτομο

1.570 €

τρίκλινο
το άτομο

1.490 €

μονόκλινο

1.880 €

Αναλόγως τη συμμετοχή
θα προσπαθήσουμε
να μειώσουμε τις τιμές.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ με ημερομηνία λήξεως 6 μήνες μετά από μήνα επιστροφής
Φωτοτυπία διαβατηρίου

Προκαταβολή για εγγύηση κρατήσεως
ALPHA BANK Iban: GR 140 140 1490 1490 0200 2008 148
τε ενωνόταν με τον ναό Καρνάκ.
Διανυκτέρευση και βράδυ ελεύθερο.

Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου

Πρωινό πολύ νωρίς και μεταφορά στο

αεροδρόμιο. Αναχώρηση στις 07:30 με
ΜS με άφιξη στο Κάιρο 08:30. Αλλαγή
αεροσκάφους. Αναχώρηση με MS 747
στις 10:35 και άφιξη στην Αθήνα στο
Ελευθέριος Βενιζέλος στις 12:30.

Τ Ο ΚΑ Θ Ι Ε Ρ Ω Μ Ε Ν Ο Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Ο
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ

Σ

τις 13 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Ηρώου, στο
Άστυ Αιγυπτιωτών Κηφισιάς, το καθιερωμένο μνημόσυνο των ηρώων Αιγυπτιωτών που έπεσαν για την πατρίδα,
πολεμώντας σε στεριά, θάλασσα και
αέρα, το φασισμό των Ιταλών και το
Ναζισμό των Γερμανών.
Η εκδήλωση είχε την ανάλογη με την
περίσταση μεγαλοπρέπεια και την τίμησαν με την παρουσία τους Εκκλησιαστικές, Πολιτικές και Στρατιωτικές αρχές, ο
Δήμαρχος Κηφισιάς, εκπρόσωποι φορέων καθώς και πρόεδροι των Αιγυπτιώτικων σωματείων, με επικεφαλής τον πρόεδρο του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλή-

νων κ. Κωσταντίνο Μιχαηλίδη. Πάντα
αρωγός και ο τέως πρόεδρος του Άστεως κ. Γ. Οκονομίδης.
Μετά την Ιερή Ακολουθία, ο οικοδεσπότης και οργανωτής κ. Μάστρακας, πρόεδρος του Άστεως Αιγυπτιωτών, εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας.
Το προσκλητήριο νεκρών ακούστηκε
από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών
Ελλήνων κ. Δημήτρη Δημητρίου. Κατατέθηκαν στο μνημείο άνθη από τους
φορείς και απαγγέλθηκαν ποιήματα από
τους ηθοποιούς Πάνο Κατέρη και Βαρβάρα Κυρίτση, ενώ στρατιωτικά εμβατήρια παιάνιζε η μπάντα του δήμου

Κηφισιάς.
Το πλήθος των παρευρισκομένων, στον
κύριο όγκο του Αιγυπτιώτες, παρακολούθησε την τελετή με συγκίνηση και
σεβασμό στα παληκάρια μας που θυσιάστηκαν για τα ιδανικά της λευτεριάς και
της αξιοπρέπειας. Ακολούθησε δεξίωση
στην αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου
στο Άστυ.
Εκδηλώσεις όπως αυτή, δεν πρέπει να
λείψουν από τη ζωή μας γιατί, εκτός του
ότι οφείλουμε σεβασμό στους πεσόντες,
πρέπει να ακολουθούμε το παράδειγμα
ανδρείας και θάρρους, όταν απειλούνται
η λευτεριά μας, η ανεξαρτησία και η
δημοκρατία.

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ: 8/1/2020 12/2/2020 11/3/2020
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H Kιβωτός μου (Μανσούρα-Αίγυπτος)

Μυθιστόρημα της Καλλιόπης Ι. Νακοπούλου, εκδ. ΔΙΟΓΕΝΗΣ, 1982

Κ

αθισμένη στην πολυθρόνα του κομμωτηρίου, κοίταζε στον καθρέφτη
τους γκρίζους της κροτάφους. Σε λίγο θα
σηκωνόταν να φύγει με καστανά γυαλιστερά μαλλιά έφηβης. Έπρεπε να ξεγελάσει το χρόνο και τους ανθρώπους. Ένα
δάκρυ κύλησε πάνω στην άσπρη λινή
πετσέτα. Είχαν κλείσει κιόλας δυο χρόνια
από τότε πούχασε το σύντροφό της, κει
κάτω στην Αίγυπτο. Μαζί με κείνον
θάφτηκαν τα κοινά τους σχέδια. Μέσα
στον καπνό του λιβανιού διαλύθηκαν τα
όνειρα.
Θάρχονταν, λέει, στον τόπο τους. Θάφερναν τις εμπειρίες τους. Εκείνος γεωπόνος θα συνέχιζε το πάρε δώσε της γης.
Εκείνη δασκάλα θ’ άνοιγε σχολείο και θα
ξανάρχιζε το πάρε δώσε με τις παιδικές
ψυχές. Λογάριαζε να κάνει θάματα.
Είχε διακόψει με το γάμο της και τη ζωή
της στην εξοχή. Έπρεπε λοιπόν να ξανασυνεχίσει το χρέος της με το παιδί.
Την άλλη μέρα κιόλας θα ξεκινούσε
άγνωστη ανάμεσα σ’ αγνώστους, ν’ ανεβοκατεβαίνει σκάλες, να κρούει θύρες,
να προσκομίζει βιογραφικά σημειώματα
και όλα τα «ηχηρά» που θα της εξασφάλιζαν μια θέση σ’ ένα σχολειό.
******************
Είσαι άδικη, Χαρούλα, της έλεγε η μητέρα με μια προσποιημένη σοβαρότητα. Θα
γίνεις κακή δασκάλα σα μεγαλώσεις.
- Γιατί καλέ μαμά; Αφού η Φώφη κι ο
Ντίνος, είπαν κακό μάθημα; Πήραν
μηδέν! Ένα στρογγυλό κουλούρι, όπως
μας λέει η κυρία.
- Κι ο Γιώργος και η Βίκυ σου τόπανε
νεράκι; Ε; Και πήραν δέκα με τόνο.
Συνηθισμένο για την εφτάχρονη παιδούλα να παίζει τη δασκάλα. Βιαζόταν να
τελειώσει τα μαθήματα ν’ αρχίσει το παιχνίδι.
Σοβαρή, σοβαρή, μπρος στο μικρό της
γραφείο, μ’ ανοιγμένο τον κατάλογο, εξέταζε τους φανταστικούς της μαθητές.
Μηδέν στη Φώφη και το Ντίνο. Τους
εκδικιόταν για τα πειράγματα και τα μαρτύρια που της έκαναν. Στους άλλους,
τους καλούς της φίλους, γέμιζε τη σελίδα
με «εύγε» και δεκάρια.
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Τα μάθατε; Φεύγει η Χαρούλα. Φεύγει για
την Αθήνα. Θα πάει στο Αρσάκειο. Τ’
αποφάσισαν οι γονείς της.
Το νέο διαδόθηκε στην πόλη. Πολλοί
λυπήθηκαν το παιδί.
«Να φύγει, λέει, να ξενητευτεί. Και τόσα
χρόνια οικότροφη! Χάθηκαν τα ξένα σχολειά εδώ κάτω. Και μοναχόπαιδο …»
Όμως η μάνα κι ο πατέρας κλείσαν τ’
αυτιά τους, δέσαν σφιχτά την καρδιά τους
μη σπάσει από τον πόνο και τ’ αποφάσισαν: «Αφού το θέλει το παιδί, αφού επιμένει! Γεννήθηκε δασκάλα. Θα είναι
έγκλημα να πάμε κόντρα στην κλίση
του».
Γέμισε ο σταθμός της Μανσούρας από
φίλους και γνωστούς και συγγενείς. Να
κατευοδώσουν τη δωδεκάχρονη Χαρούλα. Ακουμπισμένη στο παράθυρο του
τραίνου δεχόταν τους τελευταίους χαιρετισμούς. Το τραίνο πήρε να σφυρίζει.
Άρχισε ν’ αφήνει σιγά-σιγά το σταθμό. Οι
μορφές, η μια μετά την άλλη, χανόντουσαν από τα μάτια της. Διακρίνονταν μόνο
τ’ ανέμισμα των μαντηλιών κι ακουγόντουσαν οι φωνές:
- Στο καλόοοο, Χαρούλα, στο καλόοο! Με
το καλό να μας ξανάρθεις…

Κι η Χαρούλα γύρισε μετά πέντε χρόνια
μ’ ένα μεγάλο δίπλωμα στην τσάντα και
την εικόνα της Παναγιάς της Μυρτιδιώτισσας πλάι σ’ αυτό.
- Εσύ Παναγίτσα μου να μου το προστατεύεις, είχε πει η μάνα όταν κρεμούσε το
εικόνισμα πάνω στο κρεβάτι του παιδιού
της, σε κείνον το μεγάλο κοιτώνα του
οικοτροφείου. Γραμμή τα κρεβάτια, σειρά
και τα κορίτσια που κοίταζαν τη νεοσύλλεκτη.
- Να μου την αγαπάτε τη Χαρούλα, είπε η
μάνα πνίγοντας ένα λυγμό, κι εκείνη θα
σας αγαπά. Είναι καλό παιδί.
******************
Καλώς ορίσατε δεσποινίς στα σχολεία
μας. Καλορρίζικη και καλήν επιτυχία στη
διδασκαλική σας σταδιοδρομία.
Έτσι την υποδέχτηκαν ο πρόεδρος της
Κοινότητας, οι σύμβουλοι, ο Διευθυντής,
οι έφοροι. Συγκινημένη δεχόταν την
εγκάρδια αυτή υποδοχή, από πρόσωπα
τόσο γνωστά κι αγαπημένα.
Μεγάλωσε ανάμεσά τους. Κι ήταν αυτοί
οι ίδιοι που της δίναν τότε τα βραβεία στο
τέλος κάθε σχολικής χρονιάς. Οι ίδιες
αγαπημένες μορφές που ξεσπούσανε σε
χειροκροτήματα, όταν έσκυβε το κεφαλάκι της να χαιρετίσει, στο τέλος κάποιας
παράστασης.
- Έχει ταλέντο ηθοποιού η κόρη σας, έλεγαν στη μητέρα μαζί με τα συγχαρητήρια.
Κι εκείνη παίρνοντας τ’ αυστηρό της
ύφος!
- Γι’ άλλη σκηνή την προορίζομε.
Τα ίδια ακριβώς λόγια ειπώθηκαν αργότερα κι από τη διευθύντρια του Παρθεναγωγείου, όταν επισημάνθηκε πως είχε
μεγάλο ταλέντο ηθοποιού.
Και να, τώρα που ανέβηκε για πρώτη της
φορά στην έδρα και πέσαν τόσα βλέμματα αχτίδες πάνω της, ήρθε η στιγμή να
νιώσει πόσο λάθος είχαν κι οι δυο τους.
Δεν ήταν σκηνή θεάτρου η έδρα, δε θα
‘παιζε το ρόλο της δασκάλας.
Ήταν αυτή η ίδια η δασκάλα.
Μέσα σε μια ηλιόλουστη αίθουσα που
άνοιγε διάπλατα τις πόρτες προς τον
κήπο, κάθονταν τα μικρούλια με σταυρωμένα χέρια και περίμεναν. Στην προ-
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σχολική τα ‘χαν γράψει οι γονείς. Εκείνα
ούτε και ήξερα πού ανήκουν. Χτυπούσε
η καρδούλα τους κάτω από την καθαρή
γαλάζια ποδίτσα, σαν καλοκουρδισμένο
ρολογάκι. Και η προσοχή μεγάλωνε τα
μάτια τους τόσο, που τα πρόσωπά τους
χανόντουσαν πίσω απ’ αυτά τα μάτια.
Μπήκε η δασκαλίτσα, κεφάτη, φωτεινή.
Μ’ ένα καλόκαρδο χαμόγελο κοίταξε κι
αγκάλιασε όλα τα μικρούλια. Τα καλοσώρισε μ’ ένα δικό της τρόπο.
Λάμψαν με μιας τα πρόσωπά τους, σα να
‘πεσε πάνω τους ο ήλιος.
«Όμορφο θα ‘ναι το σχολειό», σκέφτηκαν
τα παιδάκια. «Χαμογελά η δασκάλα».
Και ήταν ακόμη ομορφότερο σα χύθηκαν
στον κήπο. Απέραντος ο κήπος με τ’

ανθισμένα του παρτέρια. Δεξιά το γήπεδο, αριστερά ο κήπος. Τα χώριζε μια
διπλή δενδροστοιχία από φλαμπουαγιάν
που έπαιρνε από τα προπύλαια τον επισκέπτη για να τον συνοδέψει ως την
μεγάλη είσοδο των Εκπαιδευτηρίων με
τις μεγάλες μαρμαρένιες σκάλες. Εντυπωσίαζε η πρόσοψη με τις κολόνες νεοκλασικού ρυθμού και την επιγραφή σκαλισμένη εκεί ψηλά:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΑΙΑ ΣΧΟΛΗ – ΓΡΗΓΟΡΙΕΙΟΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ
Όμως για τα μικρά που αγνοούσαν τι γράφει η επιγραφή, ο κήπος κι η δασκάλα
ήταν οι δυο πόλοι που ανάμεσά τους
στριφογύριζαν.

Πρωτόπλαστοι μέσα σε κείνο τον παράδεισο, κουβαλούσαν την αθωότητά τους.
Είχαν καιρό μπροστά τους ώσπου να
τους χωρίσει ο Όφις.
Ξεφώνιζαν μες τις τσουλήθρες, αλάλαζαν
στις κούνιες, στις τραμπάλες.
Χώνονταν στην άμμο. Χτίζαν, γκρεμίζαν
και ξανάρχιζαν. Ανέμελα στο χρόνο,
αδιάφορα για την καταστροφή. Το ένστιχτο αδιάφθορο τα προετοίμαζε για τη
ζωή. Κι η δασκαλίτσα στο πλάι με ζεστές
ακόμα τις παιδαγωγικές της θεωρίες
μοχθούσε να τις κάνει πράξη. Δεν είχε
αποχτήσει την πείρα του παιδαγωγού,
την πείρα της ζωής για να καταλάβει πως
οι συνθήκες ρυθμίζουν τα συστήματα και
πως ο παράγοντας άνθρωπος – άτομο
έχει τον πρώτο λόγο.
(Συνεχίζεται)

Στο Διαδίκτυο βιβλία για τη Μανσούρα
και Μανσουριανών συγγραφέων!!!
Τον Νοέμβριο 2019, ο ΣΑΓΜΑ άρχισε να συνεργάζεται με το Τμήμα
Ελληνισμού Αιγύπτου του Ε.Λ.Ι.Α.-Μ.Ι.Ε.Τ μέσω της εθελοντικής
Ομάδας Στήριξής του. Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι:
1) Η ενημέρωση των μελών του Συλλόγου μας για την ύπαρξη
του Τμήματος Ελληνισμού Αιγύπτου του Ε.Λ.Ι.Α.–Μ.Ι.Ε.Τ. και
την Ελεύθερη Διαδικτυακή Συλλογή “Ελληνισμός Αιγύπτου”
/“Greeks in Egypt” της ΑΝΕΜΗΣ - της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης
Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης,
2) Η ανάρτηση βιβλίων με θέμα τη Μανσούρα ή γραμμένα από
Μανσουριανούς συγγραφείς, ώστε να διευκολύνουμε την
πρόσβαση των μελών του Συλλόγου μας σε αυτά.
Η Ομάδα Στήριξης συστάθηκε το 2008 με στόχο να συμβάλει
στη διάσωση, μελέτη και ανάδειξη του έργου των Ελλήνων της
Αιγύπτου, ενώ η Συλλογή δημιουργήθηκε το 2011 από την
ΑΝΕΜΗ σε συνεργασία με την Ομάδα Στήριξης.
Η συνεργασία ΣΑΓΜΑ/Ομάδας Στήριξης προβλέπεται επιτυχής
και παραγωγική.
Ήδη αναρτήθηκαν τα εξής βιβλία:
•«Αναμνήσεις εκπαιδευτικού: Χρονικό», Ηρακλή Μ. Καραναστάση, επίτιμου Γυμνασιάρχη, στο:
https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/f/c/f/metadata-

1574240368-116167-15480.tkl
•«Μανσούρα: Γενέθλια Γη, Τόπος Ιστορίας, Αναπολήσεων,
Χαράς, Ονείρων»,
Επιμέλεια Μαργαρίτα Δρίτσα. Γράφουν Μαργαρίτα Δρίτσα,
Ολυμπία Καράγιωργα, Σπύρος Κυδωνάκης, Γιώργος Νομικός, Γιώτα Παπαδημητρίου, Γιώργος Σφακιανάκης Παράρτημα Λάκης Σταυρινούδης,
Αθήνα: Σύλλογος Αποφοίτων Γυμνασίου Μανσούρας, στο:
https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/0/3/e/metadata1574676087-299249-4935.tkl
Οι αναρτήσεις αυτές των Μανσουριανών βιβλίων θα συμβάλουν στον συνεχιζόμενο εμπλουτισμό με αξιόλογα τεκμήρια
και ‘βιβλιογραφικά στοιχεία’ την Ελεύθερη Διαδικτυακή Συλλογή "Ελληνισμός Αιγύπτου" / "Greeks inEgypt"
(http://anemi.lib.uoc.gr/hierarchy/collection/110/index.tkl )
της ΑΝΕΜΗΣ (http://anemi.lib.uoc.grhttp://anemi.lib.uoc.gr/hierarchy/collection)
και του Ε.Λ.Ι.Α.-Μ.Ι.Ε.Τ (http://www.elia.org.gr/).
Εισερχόμενοι στις παραπάνω ιστοσελίδες μπορείτε να «κατεβάσετε» και να διαβάσετε και πάρα πολλά άλλα βιβλία και
άρθρα που αφορούν στον Ελληνισμό της Αιγύπτου.

Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Ηλία Χαλαμανδάρη, στην Ομάδα Στήριξης
και στον Γιώργο Κοτζά για την ψηφιοποίηση των βιβλίων. Η προσφορά τους είναι πραγματικά ανεκτίμητη.

35 χρόνια
Σύλλογος Αποφοίτων Γυμνασίου
Μανσούρας Αιγύπτου

Το 2020, ο Σύλλογός μας κλείνει 35 χρόνια
δράσης. Επειδή προγραμματίζουμε κάποιες
ιδιαίτερες εκδηλώσεις για το γεγονός,
(π.χ. να τιμήσουμε το γηραιότερο μέλος μας,
να προβάλουμε την ιστορία των Ελλήνων στη
Μανσούρα, με ομιλίες και προβολές κ.λπ.)
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1 φωτογραφία 1000λέξεις
Φωτογραφία μελών της Ελληνικής
Παροικίας Μανσούρας.
Η Βρισηίς Βρόντα, το γένος Α. Μελαχρινού,
γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και ήταν
απόφοιτος της Ζαππείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Μετά την Μικρασιατική Καταστροφή
μετανάστευσε στην Αλεξάνδρεια. Αργότερα
παντρεύτηκε τον κτηνοτρόφο Γιώργο Βρόντα
στο Μενούφ. Μετά που χήρεψε εγκατεστάθη
στη Μανσούρα με την οικογένεια της αδελφής της Χρυσηίδος Αγγελάκη, μητέρα της
Νόρας και της Ντίνας. Στην Ελληνική Λέσχη
της Μανσούρας που μαζεύονταν οι Έλληνες
για κοινωνικές εκδηλώσεις, η θείτσα έδωσε
μερικές φορές διαλέξεις στον εορτασμό
Εθνικών Επετείων.
Γ. Κοτζάς

Φωτογραφία περί το 1957: Η θείτσα με τις ανιψιές της Νόρα (αριστερά) και Ντίνα.

Βαθειά είναι η λύπη μας για την απώλεια των αγαπημένων μας φίλων και
μελών, Στάμου Ραντόπουλου και Μαρίας Παπουτσή Αλεξανδροπούλου.
Τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους.
Ο σύλλογος προσφέρει στη μνήμη τους 200 ευρώ στην Πρόνοια.

Μαρία ΠαπουτσήΑλεξανδροπούλου
Έφυγε από κοντά μας, τον Ιούλιο του 2019, η μητέρα μας
Μαρία Παπουτσή - Αλεξανδροπούλου, από την Μανσούρα
και μέλος του συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων. Άνθρωπος πάντα γελαστός και χαμηλών τόνων έφυγε σε μεγάλη
ηλικία αφήνοντας ζεστές μνήμες και συναισθήματα σε
όσους την γνώρισαν και την αγάπησαν.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ: www.mansouraglafka.gr
Για συνδρομές και προσφορές στον αριθμό της ΕΘΝΙΚΗΣ
Ε.Τ.Ε. 169/772259-17 ΙΒΑΝ GR4601101690000016977225917
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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Προσφορές
Στη μνήμη Στάμου Ραντοπούλου προσέφεραν:
• Mιχάλης Ραντόπουλος, στο πατέρα του:
100€
• Ανδριανή & Δημήτρης Ραντόπουλος, στον
αδελφό τους: 200€
• Αγγελική & Βανέσα Ραντοπούλου, στον
θείο τους: 100€
• Ελένη Καρατζά & Νικόλας Μελέτης: 100€
• Κωνσταντίνα, Κωνσταντίνος, Νάσια, Εύη,
Μάριος Γαβριηλίδης: Στον ξάδελφο και
θείο: 100€
• Mατούλα Φαρκούχ: 100€
• Εύη & Δέσποινα Μπεβεράτου, στον θείο
τους: 50€
• Η οικογένεια Ντίνου Βασιλικού εκφράζει
στην οικογένεια του Στάμου Ραντόπουλου,
τη βαθειά της θλίψη και προσφέρει στη
μνήμη του 80€ για τους σκοπούς του Συλλόγου
• Νικόλας Παπαδόπουλος προσφέρει 100€
στη μνήμη γονέων του
• Ανώνυμος προσφέρει 50€ στη μνήμη γονέων

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τούλα Χαρίτου-Πεκλάρη (Πρόεδρος-Ταμίας)
τηλ.: 210 8625842 κιν.: 6977 897764
Λιλίκα Νικολοπούλου
(Αντιπρόεδρος -Γεν. Γραμματέας)
τηλ.: 210 6745832 κιν.: 6972723194
Τζόνυ Χριστοφίδης (Βοηθός Ταμία)
κιν.: 6976597978
Σούλα Παπαδοπούλου (Βοηθός Ταμία)
κιν.: 6973982282
Καίτη Αστρά (Σύμβουλος Καλλιτεχνικών)
τηλ.: 210 6849957 κιν.: 6979 757001

