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Πρακτικά  Γενικής Συνέλευσης

Εισαγωγή από την Πρόεδρο 
του Δ.Σ. Τούλα Χαρίτου-Πεκλάρη 
Αγαπητά μας μέλη, φίλες και φίλοι, 
Σας καλωσορίζουμε στην Ετήσια Τακτι-
κή Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
μας με Αρχαιρεσίες και στο κόψιμο της
βασιλόπιτας. 
Στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας και
τις ευχές μας στον Σεβασμιώτατο κ.κ.
Γεώργιο, ο οποίος λόγω ανειλημμένων
υποχρεώσεων βρίσκεται στην Αίγυπτο,
διαφορετικά θα ήταν μαζί μας σήμερα.

Τον εκπροσωπεί ο Σεβασμιώτατος κ.κ.
Νάρκισσος. Τον ευχαριστούμε πάρα
πολύ. 
Ευχαριστούμε, επίσης, τον κ. Μιχαηλί-
δη, πρόεδρο του ΣΑΕ, τον κ. Φίλιππο
Κοσσένα, επίτιμο πρόεδρο του ΣΑΕ και
του Συλλόγου Αποφοίτων Γυμνασίου
Μανσούρας και τον κ. Δημήτρη Δημη-
τρίου, Μέλος του Δ.Σ. του ΣΑΕ. 
Ευχαριστούμε ακόμη για την παρουσία
σας, όλους εσάς, που επιτέλους, συνα-
ντιόμαστε μετά από μακρά περίοδο
απουσίας εξαιτίας του κορωνοϊού και η
χαρά μας, όπως καταλαβαίνετε, είναι
ιδιαίτερη και πολύ μεγάλη. Αλλά,
δυστυχώς, είμαστε πάρα πολύ λίγοι.
Τα προβλήματα δεν έχουν τελειώσει,
αλλά ελπίζουμε και ευχόμαστε σύντο-
μα να βγούμε από αυτήν τη δυσκολία
αλώβητοι, πιο δυνατοί και συνειδητο-
ποιημένοι. 

H συνέχεια στη σελ. 2

Την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 στις 11 το πρωί ρα ντεβού στην εί  σοδο της Εθνικής Πινακοθήκης (απένα-
ντι από τη στάση Μετρό «Ευαγγελισμός»), για να περάσουμε μια όμορφη μέρα μαζί. Σας περιμένουμε!

Μετά από δύο χρόνια σχεδόν, 
που σημαδεύτηκαν από την 
πανδημία επιτέλους 
πραγματοποιήσαμε την ετήσια
Γενική Συνέλευσή μας, 
που στην πραγματικότητα 
καλύπτει δύο χρόνια 2021-2022. 
Η συγκίνηση που ξαναβρεθήκαμε
ήταν μεγάλη και ελπίζουμε και
ευχόμαστε η κατάσταση να 
βελτιωθεί ακόμη περισσότερο 
και να μην ξαναζήσουμε
τέτοιες στιγμές. 

Θερμές Ευχές για 
Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα!

Υγεία & αισιοδοξία!

Ετήσια Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσίες
Χιωτίνειος Υποτροφία
Βασιλόπιτα

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ 
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ ΣΤΟΝ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΤΟ TAΞΙΔΙ ΤΩΝ ΚΕΙΜΗΛΕΙΩΝ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΧΑΛΛΑ ΚΕΜΠΙΡ ΣΤΟΝ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟ»

Ο Σύνδεσμος Αιγυπτιωτών Ελλήνων και ο Σύλλογος Αποφοίτων Εκπαιδευτηρίων Μανσούρας σας καλούν σε εκδήλωση την
Κυριακή 22 Μαΐου 2022 στις 10.30 π.μ. στον Αγ. Γεώργιο Λυκαβηττού, όπου σήμερα φυλάσσονται προσκυνήματα του Αγ. Γεωρ-
γίου Μεχάλλας. Η ανοιξιάτικη εκδήλωση θα ξεκινήσει με Αρτοκλασία από τον Πατέρα- Στρατή ενώ θα ακολουθήσει σύντομη ομι-
λία για την προέλευση και το ταξίδι των κειμηλίων από τον Αγ. Γεώργιο Μεχάλλας Κεμπίρ στον Αγ. Γεώργιο Λυκαβηττού.
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Ευχόμαστε σε όλους υγεία, δύναμη
και αισιοδοξία για ένα χαρούμενο
2022. 
Σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17, 18 και 19
του καταστατικού, πραγματοποιούμε
την Τακτική Γενική Συνέλευσή μας, η
οποία καλύπτει τα έτη 2020-2021, στον
φιλόξενο χώρο του ΣΑΕ, τον οποίο και
ευχαριστούμε. 
Προτείνουμε για πρόεδρο της Γενικής
Συνέλευσης τον κ. Φίλιππα Κοσσένα
και ως γραμματέα την Αφροδίτη
Κυριακίδου. 
Η ανάθεση γίνεται ομόφωνα δεκτή δι’
ανατάσεως της χειρός.  
Δίνω τον λόγο στον Πρόεδρο της Γενι-
κής Συνέλευσης κ. Φίλιππα Κοσσένα. 
Φ. Κοσσένας: Καλησπέρα κι από
εμένα και Χρόνια Πολλά. Έστω και μετά
από 2 χρόνια συναντιόμαστε, λίγοι,
αλλά και καλοί και όμορφοι. Επειδή σ’
αυτά τα δύο χρόνια κάποιοι φίλοι μας
δεν είναι πια μαζί μας, θα παρακαλέσω
να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή στη
μνήμη αυτών των ανθρώπων που θα
είναι πάντα δίπλα μας, δίπλα στο σύλ-
λογο. (Ενός λεπτού σιγή). Ευχαριστώ.
Να παρακαλέσω, λοιπόν, την Πρόεδρο
να μας διαβάσει τη λογοδοσία, ή επειδή
τα έχετε στα χέρια σας, να την αποδε-
χτούμε εφόσον τη διαβάσατε. 
Η πρόταση γίνεται αποδεκτή ομόφω-
να. Παρακάτω παρατίθεται ο απολογι-
σμός του 2020-2021.

Απολογισμός του 2020
Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2020, στο
φιλόξενο και κατάμεστο εντευκτήριο
του ΣΑΕ παραβρεθήκαμε στην κοπή
της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συν-
δέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων.
Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020, παρα-
κολουθήσαμε το αφιέρωμα στον συν-
θέτη και στιχουργό Σταύρο Κουγιουμ-
τζή. Υπέροχες μελωδίες του συνθέτη
που ακούστηκαν από την ορχήστρα του
μαέστρου Γιάννη Λαζαρίδη και τους
τραγουδιστές Ελένη Λαζαρίδη και Στέ-
λιο Γούτο.
Στις 3 Φεβρουαρίου 2020, παραβρεθή-
καμε στην εκδήλωση παρουσίασης της
πορείας των έργων αποκατάστασης της
εκκλησίας Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης στο Κάιρο, την ευθύνη των
οποίων είχε ο μηχανικός κ. Μιχάλης
Μπίσκος. Η εκδήλωση οργανώθηκε
από τον Σύλλογο Ελλήνων Καΐρου. 
Τη Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020,

στο Εντευκτήριο του Συνδέσμου απο-
λαύσαμε την παρουσίαση ημερολογίου
λευκώματος του ΤΑΣΕΗ, Ταμείου Αλλη-
λοβοήθειας Σωματείου Ελλήνων Ηθο-
ποιών, με βίντεο, φωτογραφίες, μουσι-
κή τραγούδια και ζωντανές μαρτυρίες. 

Απολογισμός 2021
Για το 2021 οι εκδηλώσεις που πραγ-
ματοποιήθηκαν και παρακολουθήσαμε
ήταν ελάχιστες. Αναφερόμαστε: 
Στο ετήσιο μνημόσυνο για τους πεσό-
ντες στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο Αιγυ-
πτιώτες, που έγινε όπως κάθε χρόνο
στο Άστυ Αιγυπτιωτών Κηφισιάς την
Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2021.
Την Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2021,
παρακολουθήσαμε την Τακτική Γενική
Συνέλευση και τις Αρχαιρεσίες του
Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων. 
Την Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2021,
παραβρεθήκαμε στην εκδήλωση για
τον εορτασμό των 200 χρόνων της
Ελληνικής Παλιγγενεσίας, με θέμα:
«Πριν και μετά τη Ναυμαχία του Ναυα-
ρίνου. Η συμβολή των Αιγυπτιωτών
Ελλήνων. Η Ελλάς ευγνωμονούσα». Η
παρουσίαση έγινε από τον κ. Γιώργο
Οικονομίδη, φιλόλογο και ιστορικό
ερευνητή. Η εκδήλωση πραγματοποιή-
θηκε σε συνεργασία του ΣΑΕ με την
Εφορία Αποδήμων Προσκόπων και
την Ένωση Παλαιών Προσκόπων
Περιφερειακών Εφοριών Αλεξανδρεί-
ας και Καΐρου. 
Το Σαββατοκύριακο, 4 και 5 Δεκεμ-
βρίου 2021, μέλη του συλλόγου μας
και η πρόεδρος παραβρεθήκαμε στη
Χριστουγεννιάτικη Εορτοαγορά του
Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων,
που ενισχύει το ταμείο της Κοινωνικής
Πρόνοιας. 
Ο σύλλογός μας διέθεσε και 200
λαχνούς της Λαχειοφόρου Αγοράς,
που γίνεται για τον ίδιο σκοπό. 
Την Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2021,
παρακολουθήσαμε στο Σύνδεσμο Αιγυ-
πτιωτών Ελλήνων μια βραδιά με θέμα:
« Η Επανάσταση του 1821 μέσα από τις
Τέχνες». Την έρευνα, σκηνοθεσία και
παρουσίαση είχε ο κ. Πάνος Κατέρης.
Ο κ. Σφακιανόπουλος συνόδευσε με τη
μουσική του την κ. Εύα Αλιανάκη και
τον κ. Δημήτρη Δημητρίου, που απέ-
δωσαν τραγούδια για το ίδιο θέμα. 
Οι ηθοποιοί Τέλης Ζώτος, Μαίη Σεβα-
στοπούλου και η Βαρβάρα Κυρίτση
απήγγειλαν ποιήματα.

Φ. Κοσσένας: Να κάνουμε απολογισμό
της οικονομικής διαχείρισης, που τον
έχετε κι αυτόν. Έχετε και την έκθεση
των ελεγκτών επίσης.. Εάν έχετε
κάποια ερώτηση την υποβάλετε. Δεν
υπάρχουν ερωτήσεις και ο οικονομι-
κός απολογισμός γίνεται ομόφωνα
αποδεκτός δι’ ανατάσεως της χειρός. 
Λοιπόν, στον οικονομικό απολογισμό
παρατηρούμε ότι είχαμε την έκδοση
της Γλαύκας 1.400 € το χρόνο, το 2020
€ 1.480, το 2021 € 1.600. Αυξήθηκε
σημαντικά το κόστος. Δίνουμε, επίσης,
περισσότερα στα ταχυδρομικά τέλη –
το 2019 δώσαμε € 421, το 2020 € 637,
και το 2021 € 621. Βέβαια, λόγω της
κατάστασης αυτής οι συνδρομές είναι
πολύ λιγότερες. Το 2019 εισπράξαμε €
1.660, και προσφορές € 1.650. Το 2020
συνδρομές € 1.490 και προσφορές €
1.000. Το 2021 συνδρομές € 1.310 και
προσφορές € 1.025. Υπάρχει καμία
παρατήρηση, καμία ερώτηση; Όχι.
Προχωράμε. 
Όποτε καταθέτετε τις συνδρομές σας,
τα 15 ευρώ, στην τράπεζα, όταν αυτό
γίνεται από άλλη τράπεζα εκτός της
Εθνικής, ο σύλλογος παίρνει 12 ευρώ,
γιατί κρατάει 3 ευρώ έξοδα-προμήθεια
η τράπεζα. Και έτσι μειώνονται τα
έσοδα του συλλόγου. 
Η πρότασή μας είναι να γίνει η συνδρο-
μή 20 ευρώ, για να μπορέσουμε να
κρατήσουμε το σύλλογό μας. Γιατί όσο
πάμε, ο χρόνος αδυσώπητος, λιγοστεύ-
ουμε και πρέπει, όσο μπορούμε, να τον
κρατήσουμε. 
Η κυρία Πρόεδρος έχει το λόγο. 
Τούλα Πεκλάρη:  Ας περάσουμε τώρα
σε ένα άλλο θέμα, αρκετά σημαντικό.
για το οποίο πιστεύουμε ότι πρέπει να
λάβετε γνώση.  
Τελευταίως, υπάρχει ένα ενδιαφέρον
από κάποιους Αιγυπτίους να διατηρή-
σουν την ελληνική κληρονομιά στην
Αίγυπτο. 
Ο Dr el Sherbini
ενδιαφέρθηκε για
τη ζωή των Ελλή-
νων στη Μανσού-
ρα και εξέδωσε
ένα βιβλίο που
αφορά στην ιστο-
ρία της Μανσού-
ρας και στην κλη-
ρονομιά της
Ελληνικής κοινό-
τητας. 
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Όπως με ενημέρωσε, πήρε αρκετές
πληροφορίες από την ιστοσελίδα μας
και το ενδιαφέρον του εστιάζεται στο να
γνωρίσει στη νέα γενιά την Ελληνική
κοινότητα και τους Έλληνες που έζη-
σαν στη Μανσούρα. Για τον λόγο αυτό
προτείνει στενή συνεργασία μαζί μας.
Αυτό είναι το εξώφυλλο του βιβλίου
του που μου έστειλε και πήρε πολλές
πληροφορίες από ένα βιβλίο που είχα-
με βγάλει, του Σπύρου Κυδωνάκη, και
το έχουμε στην ιστοσελίδα μας. 
Επίσης, ο κ. Omar Nagati, αρχιτέκτο-
νας, ήρθε σε επαφή μαζί μας και μας
ενημέρωσε ότι ανακαίνισαν το «Café
Andrea», ένα από τα παλαιότερα καφέ
της Μανσούρας, που το είχε ελληνική
οικογένεια.
Ετοιμάζουν μια έκθεση όπου θα υπάρ-
ξει αναφορά στην ελληνική κοινότητα
με συνεντεύξεις μελών μας. 
Φυσικά ο κορωνοϊός καθυστέρησε την
προσπάθεια αυτή, αλλά ελπίζουμε να
ευοδωθεί και να αναδείξουμε την ελλη-
νική κοινότητα της Μανσούρας μας. 
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του
2022 θα ανακοινωθεί κατά πάσα πιθα-
νότητα στη «Γλαύκα» του Μαρτίου.
Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι, παρά τις
δυσκολίες που προκάλεσε σε όλα τα
σωματεία η πανδημία, ο σύλλογός μας
λειτούργησε κανονικά όσον αφορά στην
έκδοση της Γλαύκας, που απρόσκοπτα
συνεχίστηκε στις χρονιές 2020-2021.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεργάστη-
κε αρμονικότατα για τη λήψη οποιασ-
δήποτε απόφασης και οι σχέσεις μας
διέπονται από αισθήματα ομαδικότη-
τας, αγάπης και σεβασμού. 
Ιδιαίτερα μάς πόνεσε ο χαμός αγαπημέ-
νων φίλων και μελών του Συλλόγου.
Της Κλαίρης Χριστοφίδου, της Κλαίρης
μας, του Μίμη Μόσχου, του πολύ αγα-
πητού αποκλειστικού φωτογράφου των
εκδηλώσεών μας, που ήταν πάντα στο
πλευρό μας σε ό,τι χρειαζόμαστε. 
Τελευταία αναφέρουμε την απώλεια της
λατρεμένης κόρης των φίλων μας
Ρένας και Τάκη, Ασπασίας, που τόσο
πρόωρα και αδόκητα έχασε τη ζωή της. 
Ευχαριστούμε τον Σύνδεσμο Αιγυ-
πτιωτών Ελλήνων για τη φιλοξενία
του. Ευχαριστούμε, επίσης, τις γραμ-
ματείς του Συνδέσμου που πρόθυμα
μάς εξυπηρετούν. 
Ακόμη τον κ. Κώστα Παπανικολάου
που μας προσφέρει τις υπηρεσίες του
και τους κυρίους Ρέντα, Χάλεντ και

Μάγκντι για τις υπέροχες γεύσεις που
απολαμβάνουμε. 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Στέλιο
Γκιάτη για τη μεγάλη υποστήριξη εν
μέσω πανδημίας και στον Μύρωνα
Δήμο γιατί πάντα με προθυμία μας στη-
ρίζει και βρίσκεται στο πλευρό μας. 
Ευχαριστούμε όλους όσοι εμπλουτί-
ζουν το περιεχόμενο της Γλαύκας και
ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στα μέλη μας
που στήριξαν το Σύλλογο αυτή τη
δύσκολη διετία ηθικά και οικονομικά. Ο
Σύλλογός μας χρειάζεται την αγάπη και
την οικονομική συμπαράσταση όλων
μας για να συνεχίσει τη λειτουργία του. 
Σας ευχαριστούμε.
Η Χιωτίνειος υποτροφία απονέμεται
στην Κωνσταντίνα-Μαρία Χουλιάρα
του Βασιλείου και της Αποστολίας, για
την εισαγωγή της στην Ιατρική του
Πανεπιστημίου Αθηνών με 19.380
μόρια και βαθμό απολυτηρίου 19,9. 
Όσοι θυμούνται τον Κουτσογιάννη, τον
δάσκαλο του δημοτικού, είναι εγγονή
της κόρης του Δανάης. Δυστυχώς το
κορίτσι δεν μπορούσε να έλθει γιατί
δίνει εξετάσεις και οι γονείς είναι στην
επαρχία, οπότε θα τη λάβει κάποια
άλλη στιγμή. Αλλά, φυσικά, την συγχαί-
ρουμε για την εισαγωγή της. Ευχαρι-
στώ πολύ. 

******************
Φ. Κοσσένας: Να κάνω μία παρένθε-
ση. Μιας και είπαμε για δασκάλους και
καθηγητές, τις τελευταίες 4-5 μέρες,
είχα μπει σε ένα νοσοκομείο να κάνω
κάποιες εξετάσεις. Ένας από τους για-
τρούς με ρώτησε «από πού είστε;».
Λέω είμαι Αιγυπτιώτης. Και πετιέται ο
γιατρός και λέει: «Είστε από τη Μαν-
σούρα;» Του λέω με συγκινήσατε. Μου

λέει, «εγώ είμαι ο γιος του καθηγητή
Σουγιουλτζή, που ήταν καθηγητής για
τρία χρόνια στη Μανσούρα το 1957».
Δεν τον γνώρισα, γιατί ήμουν μισοναρ-
κωμένος. Συγκινήθηκα πολύ. Του
ζήτησα να μου στείλει ένα βιογραφικό
του με μια φωτογραφία του, γιατί έχου-
με ένα περιοδικό να το δημοσιεύσου-
με. Το λέω απλώς ενημερωτικά.
Εδώ, θα ήθελα, επίσης, να πω ένα
μπράβο στη Ρένα τη Μπαλτά, που κατε-
βάζει και μας ενημερώνει για κάποια
Μανσουριανά νέα, ποιος έφυγε, και
κάποια βίντεο. Να είναι καλά, γιατί
εμείς δεν έχουμε το χρόνο να ασχο-
λούμαστε μ’ αυτά τα πράγματα. 
Λοιπόν, να προχωρήσουμε με τις
εκλογές. Το ερώτημά μου είναι, αν
υπάρχουν υποψηφιότητες πλέον των
ήδη υπαρχουσών. Παρόντες είναι η
Σούλα Παπαδοπούλου, η Καίτη Αστρά,
η Λιλίκα Νικολοπούλου και η Τούλα
Πεκλάρη. Ο Τζώνυ λείπει στην Ισπανία.
Εσείς οι πέντε. Δεν υπάρχει καμιά
άλλη υποψηφιότητα.
Εγώ προτείνω, για να μην χάνουμε
χρόνο, είναι σαν να έχει γίνει η ψηφο-
φορία. Γίνεται αποδεκτό αυτό το αίτημα;
Το αίτημα γίνεται ομόφωνα αποδεκτό
δι’ ανατάσεως της χειρός. Είναι ισόβιο
εντέλει το Διοικητικό Συμβούλιο! 
Λοιπόν, σας ευχόμαστε καλή δουλειά,
κρατείστε όσο μπορείτε τον σύλλογο
και ο Θεός μαζί σας. 
Τούλα Πεκλάρη: Εγώ θέλω να πω ένα
μεγάλο ευχαριστώ, στη φίλη μου την
Κική τη Βλαχάκη, η οποία  εκτιμά την
προσπάθειά μας της έκδοσης της
Γλαύκας και συνεργάζεται μαζί μας.
Την ευχαριστώ πάρα πολύ. 
Φ. Κοσσένας: Η Κική πάντα στέκεται
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κοντά στο σύλλογό μας και στους Αιγυ-
πτιώτες. Να είσαι καλά Κική μου και
έχεις για διάδοχο τώρα, τον Δημήτρη
από πίσω σου. Όλοι καλά να είμαστε,
γιατί κάποια στιγμή θα έρθει το τέλος.
Να μπορούμε να κρατηθούμε και να το
κλείσουμε περήφανα το μαγαζί. Θα το
συνεχίσουμε, όσο μπορούμε. Είμαστε
αισιόδοξοι. Οι νέοι, δυστυχώς, δεν
έρχονται. Όταν θα επανέλθουμε στη
νέα κανονικότητα, τότε θα δούμε τι
μπορεί να γίνει. Γιατί αυτήν τη στιγμή
συνεχίζεται το πρόβλημα με τον κορω-
νοϊό. 
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή
συνέχεια να έχετε. Δεν ξέρω αν η
κυρία Πρόεδρος ή κάποιος από τα
μέλη θέλει να πει κάτι. Εγώ σας ευχα-
ριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε
και τον Δεσπότη μας, ο οποίος εξελέγη
πρόσφατα μητροπολίτης Πηλουσίου,
που ο Μητροπολίτης Πηλουσίου ήταν
και της Μανσούρας και έτσι μας δένει
κάτι περισσότερο. Σας ευχαριστούμε
Δεσπότη μας. Να ευλογήσετε την πίτα
και αν θέλετε να πείτε κάτι. 
Σεβασμιώτατος κ.κ. Νάρκισσος: Εν
πρώτοις θα ήθελα να σας μεταφέρω
την αγάπη και τις ευχές του Μακαριω-
τάτου και από τον Σεβασμιότατο Έξαρ-
χο, τον διευθυντή του γραφείου μας
εδώ, στην Αθήνα, τον Δεσπότη Γεώρ-
γιο. Και να ξέρετε ότι άκουσα τα λόγια
σας, και χαίρομαι διότι βρίσκομαι ανά-
μεσά σας για πρώτη φορά. Και είμαι
πλέον ο Μητροπολίτης σας στη Μαν-
σούρα και στο Πορτ Σάιντ και στη
Δαμιέτη και στην Ανταρασάντ, όπου
είναι ο Άη-Σπυρίδωνας, όπου λειτουρ-
γήσαμε πρόσφατα. Σας τιμάει γιατί δεν
ξεχνάτε από ποιο χώμα πλαστήκατε.
Και εκεί είναι ο τόπος αναφοράς σας,
το χώμα από το οποίο πλαστήκατε,
εκείνο της Μανσούρας. Μην απογοη-
τεύεστε και μην λιγοψυχείτε. Αν οι
τριακόσιοι του Λεωνίδα ήταν σίγουροι
ότι θα χάσουν, δεν υπήρχε περίπτωση,
αλλά έπεσαν μαχητές. Έπεσαν μαχόμε-

νοι. Δεν παραδόθηκαν. Και θα μείνου-
με μέχρι τελευταίας αναπνοής να υπε-
ρασπιζόμαστε αυτό που είμαστε. 
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για κάθε
άνθρωπο, να έχει τόπο αναφοράς.
Κάπου να ανήκω, να μην είμαι αυθαί-
ρετος, χύμα, στον αέρα να πετάω. Κι
όπου θέλω να είμαι, κάπου να ανήκω. 
Νικολοπούλου: Ξέρετε εμείς γεννηθή-
καμε εκεί. 
Σεβασμιώτατος κ.κ. Νάρκισσος: Το
ξέρω. Εγώ μιλάω Ελληνικά. Είμαι
Άραβας Ιορδανός, από τις φυλές της
Ιορδανίας. Αλλά είμαι ελληνομαθής,
σπούδασα εδώ, και έχω την τιμή να με
τιμάει και η Ελλάδα με την υπηκοότητα,
αλλά είμαι Ιορδανός πάππου προς
πάππου και οι γονείς μου από εκεί. Να
είστε πάντα καλά και να είστε καλά επί
της ουσίας. Όταν έχουμε το ηθικό μας
ψηλά, είμαστε καλά. Όταν  το ηθικό μας
είναι χαμηλό, δεν είμαστε καλά. Θα
είμαστε μία σκέτη κατάθλιψη. Να κρα-
τάμε το ηθικό μας ψηλό και να μην
πέσουμε. Δεν θα πέσουμε, μέχρι τον
τελευταίο. Αγωνιστικά. Να είμαστε
ρεαλιστές, αλλά αυτό δίνει νόημα στη
ζωή. Και η καθημερινότητά μας. Ας
βλέπω τον γκρεμό μπροστά μου, αλλά
δεν ξέρεις, μπορεί να βρεθεί γέφυρα
και να περάσω απέναντι.

(Απευθύνεται προς τον κ. Κοσσένα).
Ξέρω ότι είσαι πραγματιστής, σε κατα-
λαβαίνω και μετράς τα πλακάκια κάτω
από τα πόδια σου. Σε καταλαβαίνω,
αλλά όμως ο άνθρωπος, όπως και τα
πουλιά, για να πιει νερό θα κατέβει από
το κλαρί. Δεν θα πιει νερό από το κλαδί
γιατί θα πέσει. Θα ξανανεβεί. Αυτό
αφορά το πάνω-κάτω, όπως και το
καρδιογράφημα, η ζωντανή καρδιά
γράφει πάνω-κάτω, η πεθαμένη βγάζει
μια ευθεία μπίιιπ. Μπορεί να μου έρθει
η κατάθλιψη, η απελπισία, το μαύρο
μέλλον, όλοι μας έχουμε και τα πάνω
και τα κάτω. Και αυτή είναι η ψυχική
υγεία. Να είστε καλά. Η πατρίδα πάντα
συγκινεί. Η πατρίδα δεν αλλάζει. Ο
Θεός να σας ευλογεί. Να είστε πάντα
καλά. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. 

Η εκδήλωση συνεχίζεται με την ευλο-
γία της βασιλόπιτας και την κοπή της. 
Το φλουρί της βασιλόπιτας έτυχε στον
κ. Φίλιππο Κοσσένα, ο οποίος ήταν
πολύ συγκινημένος γιατί σε όλα αυτά
τα χρόνια ήταν η πρώτη φορά που το
κέρδιζε.
Το φλουρί από τα βασιλοπιτάκια έτυχε
στην Καίτη Αστρά.
Με την κοπή της βασιλόπιτας έληξε η
Γενική Συνέλευση.
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Όταν οι δάσκαλοι ήταν ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ 
(Δύο επιστολές 60 χρόνια μετά)

Ήταν προς τα τέλη Ιουνίου 1960,
λίγες ημέρες πριν τελειώσει η

σχολική χρονιά. Ήμασταν στη Δευτέρα
Γυμνασίου. Ο αγαπημένος μας φιλόλο-
γος, ο κ. Δημήτρης Δικαιάκος έριξε τη
βόμβα. «Του χρόνου παιδιά, δυστυχώς
δεν θα είμαστε μαζί, αναλαμβάνω μια
αναβαθμισμένη θέση καθηγητή στην
Κύπρο». Ήδη από το διάλειμμα, συζη-
τούσαμε ότι πρέπει να του γράψουμε
μια αποχαιρετιστήρια επιστολή και να
του εκφράζουμε την αγάπη και την
ευγνωμοσύνη μας για την πρωτοφανή
σχέση δασκάλου-μαθητή, που κατόρ-

θωσε να δημιουργήσει. Μου ανέθεσαν
να την γράψω. Το μόνο που ακόμη
θυμάμαι, ήταν το δάκρυ και η πνιγμένη
φωνή του, όταν είπε «ευχαριστώ». 
Λίγους μήνες αργότερα, η χαρά και η
συγκίνησή μου δεν κρυβότανε, όταν ο
ταχυδρόμος του Μουχτάλατ στη Μαν-
σούρα, έψαχνε στην πολυκατοικία μας,
τον Χαούγκα Yanni και στο πίσω μέρος
του φακέλου έγραφε «Δημήτρης Δικαι-
άκος, Παγκύπριον Γυμνάσιον Λευκω-
σίας – Κύπρου». 

Πριν λίγους μήνες, σκαλίζοντας το
μικρό μου αρχείο, από τα χρόνια της
Μανσούρας, βρήκα σε έναν φάκελο
αυτές τις δύο επιστολές. 
Θέλω να βγάλετε από αυτές, όσες
λέξεις αναφέρονται σε μένα, βάλτε τον
εαυτό σας. Γιατί ο Δικαιάκος τα ίδια θα
έγραφε για όλους μας. Γιατί ο Δικαιά-
κος ήταν ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ πνεύματος και
ψυχής, όπως αποδεικνύεται. Γιατί ο
Δικαιάκος αντιπροσωπεύει, πολλούς
ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ, που είχαμε την τύχη να
μας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΟΥΝ στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΣΟΥΡΑΣ. 

του Γ. Κοσσένα

Λευκωσία, 26-2-61
Αγαπημένε μου μαθητή σε χαιρετώ και σου εύχομαι μαζί
με όλη την οικογένειάν σου ολόψυχα υγεία και χαρά. 
Έλαβα την κάρτα σου με τας ευχάς και σ’ ευχαριστώ θερ-
μώς. 
Πάντα θυμούμαι τους μαθητάς μου με ευχαρίστηση και
θέλω, επιδιώκω να επικοινωνήσω μαζί τους περισσότε-
ρον ίσως και από αυτούς τους ιδίους. Και να που το
πράττω τώρα. Σου γράφω και θέλω να αλληλογραφήσω
μαζί σου διότι τόσο πολύ σε εξετίμησα για την δυναμικό-
τητά σου ως μαθητή, για την πρωτοβουλία σου σε κάθε
ευγενικό. Οι τελευταίες στιγμές, τα λόγια σου, που ήταν
λόγια όχι μαθητού και ενέργειες αλλά κάποιου μεγάλου,
με κάνουν να μη σε ξεχνώ και να κρατείς μία ξεχωριστή
θέση στους τόσους μαθητάς που γνώρισα μέχρι σήμερα.
Πόσο φαινόσουν μεγαλύτερες τις τελευταίες στιγμές,
πόσο σε θαύμαζα, αλλά και πόσο λυπήθηκα που δεν
κατόρθωσα να ξαναέλθω πάλι κοντά σας. Οι θάλασσες
και τα βουνά χωρίζουν τους ανθρώπους όχι όμως και
την ψυχή τους. Με αυτήν και την φαντασία επικοινω-
νούν. Πιστεύω πως κάποια ώρα, γρήγορα ή αργά, θα
ξανασμίξωμε, και τότε που ο χρόνος θα έχει διώξει κάθε
πικρή ανάμνηση όπου τυχόν μπορεί να έχετε δι’ εμέ, τότε
θα δοκιμάσωμε την πιο άρρητη χαρά και ικανοποίηση,
που μπορεί να δοκιμάσουν δύο άνθρωποι, μαθητής και
καθηγητής. Πρόσεξε να ακολουθήσεις τον ίδιο δρόμο
και να είσαι βέβαιος πως κάποια ώρα θα φθάσεις
υψηλά. Έχεις κάθε δυνατότητα. Απομένει να χρησιμο-
ποιήσεις μόνον αυτάς. Το πιστεύω απόλυτα. Το εύχομαι
ολοψύχως.
Θα περιμένω γράμμα σου με όλα τα νέα. 
Θα με ευχαριστήσεις πολύ. 
Τα σέβη μου στους οικείους σου.
Σε χαιρετώ με άπειρη εκτίμηση και αγάπη,

Ο καθηγητής σου,
Δικαιάκος Δημήτριος 

Παγκύπριον Γυμνάσιον Λυκωσίας – Κύπρου

Λευκωσία, 5-3-61
Αγαπημένε μου μαθητή σε χαιρετώ και σου εύχομαι μαζί με
όλην την οικογένειάν σου υγεία και χαρά. 
Αν και μεγαλύτερος και καθηγητής, εντούτοις πάντα αισθάνο-
μαι την ανάγκη και την ευχαρίστηση να επικοινωνήσω μαζί
με τους μαθητάς μου και το επιδιώκω τις περισσότερες
φορές περισσότερο κι από αυτούς ακόμη. Ιδίως, όταν πρό-
κειται για καλούς μαθητάς, το πράγμα είναι αληθώς αξιοπε-
ρίεργο. Το ίδιο συμβαίνει και εις αυτήν την περίπτωσιν με
σένα. Μέσα εις τας τόσας σχολικάς και άλλας ατομικάς απα-
σχολήσεις για μία στιγμή το μυαλό γυρίζει στα περασμένα και
σταματά στο αξέχαστο σχολείο της Μανσούρας. Έμψυχα και
άψυχα τα φέρνει στη μνήμη, τα κοινωνίζει και μέσα σ’ όλα
καταλήγει σε κάποιον μαθητή της Βα τάξεως. Έχεις τόσα και
τόσα να θυμηθείς δι’ αυτόν. Το ήθος, τη μελέτη, τη δύναμη
του νου. Πιο ειδικά όμως τα επακόλουθα κάποιας τελευταίας
ημέρας. Τον ρόλο που έπαιξε, τα λόγια που είπε. Δεν τα
ξεχνώ ποτέ αυτά. Τώρα, με το πέρασμα του χρόνου που διορ-
θώνει κάθε τι, σε βλέπω με τα μάτια της ψυχής απηλλαγμένο
από κάθε τι, πιο δυνατό και καλύτερο. Σε θαυμάζω πιο πολύ
και σε εκτιμώ. 
Και εσείς μπορεί να βρήκατε πολύ καλύτερο καθηγητή και
εγώ μαθητάς. Μα κάποια αξέχαστη Βα, όχι, ποτέ. Για μένα, όχι.
Πάντα, τόσο δυνατά θα σας θυμούμαι. Και πιο πολύ εσένα.
Έχεις αφήσει τεκμήρια που και να θέλω δεν μπορώ. Μη σου
φαίνονται παράξενα όλα αυτά. Αγαπώ πολύ τους μαθητάς
μου. Ίσως αυτό να μην το έδειξα όταν ευρισκόμουν κοντά σας.
Κάποιος τυπικός φραγμός με εμπόδιζε. Όχι όμως και τώρα.
Πιστεύω πως κάποια ώρα θα σας συναντήσω. Χαιρετισμούς
πολλούς στους μαθητάς και μαθητρίας της τάξεως. Εγώ τούτο
μόνον επαναλαμβάνω που ένοιωσα κάποιο απόγευμα. 
Κι αν στεριές και θάλασσες μάς κρύβουν, δεν σας ξεχνώ. Και
πάντα είμαι πρόθυμος δια κάθε τι που τυχόν μου ζητήσετε.
Ιδιαίτερα στο Δημητράκη Ραντόπουλο. Θα του γράψω.
Σε χαιρετώ με άπειρο εκτίμηση, 

Ο καθηγητής σου,
Δικαιάκος Δημήτριος 

Παγκύπριον Γυμνάσιον Λυκωσίας – Κύπρου
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1. Έγγραφο Εθνολογικής Εταιρείας, αρ 7301.
2. Δ. Κόκκκινου, «Ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως», τόμ. Β, σελ. 161

«Η πολύτιμη και πολύμορφη συμβολή των Αιγυπτιωτών
Ελλήνων (όχι μόνο των Φιλικών) στον Αγώνα για την 

απελευθέρωση της πατρίδας μας από τους Τούρκους» ΜΕΡΟΣ Γ’

Σε ένα σημείωμά του που σώθηκε,
αναφέρει: «Αλλ’ ω γένος των Ελλήνων
ημέτεροι συμπολίται, έως πότε σκορπι-
σμένοι και πλανώμενοι αποκόψωμεν
ταύτα χαλκώ και λυτρωθώμεν δυνα-
στείας Βαβυλωνίου;».
Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, με επιστολή
του στο Θεόφιλο, ο οποίος ως Πατριάρ-
χης ήταν κορυφή της ελληνικής παροι-
κίας, αφού ακόμα δεν είχαν ιδρυθεί
ελληνικές κοινότητες, ζητούσε να
οργανώσει εράνους μεταξύ των Ελλή-
νων της Αιγύπτου και το ίδιο τον παρα-
καλούσε να κάνει στην ιδιαίτερη πατρί-
δα του την Πάτμο. Τα χρήματα που θα
συγκεντρώνονταν από τους εράνους
έπρεπε να σταλούν στη Σμύρνη1. 
Το ξέσπασμα της επανάστασης βρήκε
το Θεόφιλο στην Πάτμο. Αμέσως πήρε
το ντουφέκι και με πύρινους λόγους
προέτρεπε τους συμπατριώτες του να
κάνουν το ίδιο. Όργωνε την Πελοπόν-
νησο και τα νησιά, εμψυχώνοντας τους
πολεμιστές και ταυτόχρονα έστελνε
γράμματα στην Αίγυπτο, εμψυχώνο-
ντας το ποίμνιό του. Ο Σουλτάνος απαί-
τησε να παυθεί ο Θεόφιλος κι ο Οικου-
μενικός Πατριάρχης συμφώνησε,
όμως ο Μεχμέτ Αλής δεν ενήργησε
διωγμούς εναντίον του ποιμνίου του
Θεόφιλου, το οποίο στη συνέχεια ο
Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος συμβού-
λευε να μην αναμειγνύεται πουθενά, να
μη ρωτά τίποτα και να μην ανταποκρί-
νεται στις πύρινες γραφές του Θεόφι-
λου.
Όταν ο Θεόφιλος διώχθηκε από την
έδρα του, αποσύρθηκε στην Πάτμο,
χωρίς όμως να σταματήσει τη δράση
του. Έτσι, όταν έμαθε ότι ο ελληνικός
στόλος έπλεε κοντά στο νησί του, μετέ-
βη στα πλοία και πραγματοποίησε
δοξολογία κι αγιασμό, αναπτερώνοντας
κατά πολύ το ηθικό των ναυτών, που
αγωνίζονταν κατά του τυράννου. Λέγε-
ται μάλιστα ότι τον Δεκαπενταύγουστο
«έλυσε» την καθιερωμένη νηστεία για

όσους πολεμούσαν2. 
Η διαφορά του Θεόφιλου σε σχέση με
κάποιους άλλους ιερωμένους υψηλών
βαθμίδων, έγκειται, εκτός των άλλων,
δηλαδή της πραγματικής του φιλοπα-
τρίας και της γενναιότητάς του, και στην
ταπεινότητά του. Για να σωθούν αθώες
ψυχές συμπατριωτών του δε δίστασε
να εκλιπαρεί, Πατριάρχης αυτός, τους
απλούς Αιγυπτιώτες, να πάρουν (αγο-
ράσουν) έναν Έλληνα δούλο, που
καραβιές έρχονταν από την Ελλάδα,
κυρίως μετά την επιδρομή του
Ιμπραήμ και να τον σώσει από το σκλα-
βοπάζαρο. Κι αυτό το έκανε την ίδια
ώρα που κάποιοι «μεγαλοστεκούμε-
νοι» πρόδιδαν, όπως θα δούμε, την
πατρίδα στο Μωχάμεντ Άλη, για να
κερδίσουν προνόμια, τίτλους και λεφτά.
Μεταξύ των Φιλικών στην Αίγυπτο
συγκαταλέγεται, όπως ήδη αναφέραμε,
και ο μεγαλοεπιχειρηματίας Κυριάκος
Τασήκας. Αυτός είχε πολύ καλές σχέ-
σεις με τον Μωχάμεντ Άλη, όμως υπη-
ρέτησε πιστά την ιδέα της Φιλικής Εται-
ρείας, διαθέτοντας για τον αγώνα ίσως
το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας
του. Όταν προδόθηκε στον Μωχάμεντ
Άλη, από τον Κωνσταντίνο Τοσίτσα, η
παρουσία του Πελοπίδα, του Ύμερου
και του Παππά, ο Τασήκας έπεισε τον
Μωχάμεντ Άλη ότι τίποτα απ’ αυτά δεν
ίσχυε και όλα ήταν διαδόσεις του Αλή
Πασά των Γιαννίνων. Στις 24 Νοεμβρί-
ου του 1821, ο Δημήτριος Υψηλάντης
στέλνει μήνυμα στον Τασήκα, τον οποίο
αποκαλεί ευπατρίδη, στο οποίο του
ζητεί να περιέλθει τα νησιά, να μαζέψει
όσο περισσότερη βοήθεια μπορεί και
να πάει στη συνέχεια στην Κρήτη. 
Ο επίσης Φιλικός Μιχαήλ Τζάνος βοή-
θησε τον Αντώνιο Πελοπίδα και τους
συντρόφους του, όταν αυτοί ήρθαν με
την εντολή να μυήσουν Αιγυπτιώτες
στη Φιλική Εταιρεία. Ο Μιχαήλ Τζάνος

τους φιλοξένησε στο σπίτι του και μαζί
με τον Τασήκα προσπάθησαν να κρατή-
σουν μυστικό το λόγο της αποστολής
τους. 
Φιλικός ήταν επίσης και ο γιατρός
Αντώνιος Ψαρρός, που έχοντας πρό-
σβαση στον κύκλο του Μωχάμεντ Άλη,
έπαιρνε διάφορες πληροφορίες και τις
μετέδιδε στους Φιλικούς κύκλους των
Ελλήνων.
Φιλικός πρέπει να ήταν και ο Μιχαήλ
Σεμερτζάκης από το Σάρχο Ηρακλείου
Κρήτης, έμπορος στην Αλεξάνδρεια,
απ’ όπου και βοηθούσε ποικιλοτρόπως
την πατρίδα. Ήρθε στην Κρήτη για να
πολεμήσει και να βοηθήσει. Ήταν τολ-
μηρός και δεν υπολόγιζε καμιά θυσία.
Γνωρίσαμε κάποιους από τους Αιγυ-
πτιώτες Έλληνες Φιλικούς, που η ιδιό-
τητά τους δεν έμεινε κρυφή, αλλά
φανερά, με προφυλάξεις φυσικά, πρό-
σφεραν στον αγώνα για τη λευτεριά
χρήματα, αγαθά και κάποιοι και τη ζωή
τους. Αυτοί πιθανότατα υπήρξαν στόχος
παρακολούθησης, ίσως και από τον
ίδιο τον Μωχάμεντ Άλη και τους περί
αυτόν κι ίσως εξαιτίας αυτού του γεγο-
νότος, δεν μπόρεσαν να  κάνουν όσα
ακριβώς θα ήθελαν για την επανάστα-
ση. Απ’ την άλλη, ως επώνυμοι παρά-
γοντες της παροικίας και γνωστοί στον
ίδιο τον Αντιβασιλέα, είχαν κατά κάποιο
τρόπο εξασφαλίσει για τις κινήσεις τους
ένα είδος ανοχής.
Χρέος όμως είναι να σταθούμε και σε
κάποιους άλλους Αιγυπτιώτες, τα ονό-
ματα των οποίων δεν έγιναν γνωστά, οι
οποίοι στάθηκαν πολύτιμοι βοηθοί για
την πατρίδα μας, ως πληροφοριοδότες,
την εποχή που ο Μωχάμεντ Άλη είχε
αρχίσει να δείχνει το αληθινό του πρό-
σωπο και τις πραγματικές του διαθέ-
σεις απέναντι στην Ελλάδα και ετοίμαζε
με αρχηγό τον γιο του Ιμπραήμ, μεγάλη
εκστρατευτική δύναμη, για να καταπνί-
ξει την επανάσταση στην Πελοπόννησο
αλλά και στην Κρήτη.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΛΑΧΑΚΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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Δυστυχώς οι προειδοποιήσεις αυτών
των πληροφοριοδοτών δεν λήφθησαν
όλες υπόψη από την κυβέρνηση Κου-
ντουριώτη στην Ύδρα. Παραθέτουμε
παρακάτω μηνύματα των αφανών
αυτών ηρώων, που με κίνδυνο να
γίνουν αντιληπτοί και να τιμωρηθούν
σκληρά, κατάφεραν με δικούς τους
μυστικούς τρόπους να ενημερώνουν
την ελληνική ηγεσία. Ας τονιστεί ότι
παράλληλα συμβούλευαν για ομόνοια
και συνεργασία, συμβουλές που δεν
εισακούστηκαν.
Οι πρώτες πληροφορίες για την
εκστρατεία που ετοίμαζε ο Ιμπραήμ
άρχισαν να φτάνουν στην Ελλάδα τον
Ιανουάριο και το Φεβρουάριο του 1824,
από ανώνυμο Έλληνα Αιγυπτιώτη Αλε-
ξανδρινό. Τους επισημαίνει ότι πρέπει
να πάρουν μέτρα και να αφήσουν τα
μεταξύ τους πάθη (ήδη έχει ξεσπάσει ο
εμφύλιος), που τους έκαναν να βάζουν
σε δεύτερη μοίρα και να θεωρούν μει-
ωμένο τον κίνδυνο από την Αίγυπτο.
Περίπου δύο μήνες αργότερα, στις 16
Απριλίου 1824, έφθασε στην Ύδρα, που
ήταν έδρα της ελληνικής κυβέρνησης
και ταυτόχρονα Ναυαρχείο, από επίσης
ανώνυμο Έλληνα Αλεξανδρινό, μία
λεπτομερής έκθεση για όσα μελετού-
σαν και σχεδίαζαν ο Μωχάμεντ Άλη και
ο γιoς του. Ο «φιλέλληνας» μονάρχης
έδειχνε πλέον καθαρά τα αισθήματά
του για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ο
συντάκτης της έκθεσης φαίνεται να
είναι καλά πληροφορημένος και έμπι-
στος του Αιγύπτιου μονάρχη.

Στην έκθεση περιλαμβάνεται το αποτέ-
λεσμα της σύσκεψης του Καΐρου, όπως
και η πρόωρη ανακήρυξη του Ιμπραήμ
Διοικητή της Πελοποννήσου. Επίσης, ο
πληροφοριοδότης συμβουλεύει ο
ελληνικός στόλος να χτυπήσει τον αιγυ-
πτιακό μεταξύ Καρπάθου, Ρόδου και
Καστελλορίζου, ώστε αυτός να μην
προλάβει να ενωθεί με τον τουρκικό,
που βρισκόταν στην Κρήτη. Η Ύδρα
θεώρησε την έκθεση χωρίς βαρύτητα
κι ας ζητούσε ο Μαυροκορδάτος να
διατεθούν χρήματα για να βγει ο στόλος
μας στην ανοιχτή θάλασσα. Η αδιαφο-
ρία έφερε την καταστροφή της Κάσου,
για τις επιπτώσεις της οποίας ενημε-
ρώνει τον Κουντουριώτη ο ίδιος πλη-
ροφοριοδότης απ’ την Αλεξάνδρεια.
Μιλάει για δεκάδες γυναικόπαιδα, που
σύρθηκαν στα σκλαβοπάζαρα, για
λίγους δυστυχείς που κατάφεραν να
εξαγοραστούν και το χειρότερο, αναφέ-
ρει ότι έφτασαν στην Αίγυπτο, στις 18
Ιουνίου 1824, σιδηροδέσμιοι, δεκαπέ-
ντε Κασιώτες πρόκριτοι, που θα στέλ-
νονταν στην Πύλη για αποκεφαλισμό.
Όλα αυτά πιθανόν να μην συνέβαιναν,
αν η Ύδρα είχε λάβει σοβαρά υπόψη
της την έκθεση και είχε δράσει αναλό-
γως. Τεράστιο λάθος που πληρώθηκε
ακριβά3.
Πληροφορίες από τους Έλληνες της
Αιγύπτου εξακολουθούσαν να φτάνουν
στην Ελλάδα, καθώς συνεχιζόταν η
εκστρατεία του Ιμπραήμ και έτσι στα
1827 άγνωστος επιστολογράφος
(κάπου αναφέρεται και ως ξένος

φιλέλληνας) εκθέτει λεπτομερώς τη
δύναμη του Ιμπραήμ και ιδιαίτερα του
στόλου του, που πλέον δεν απαρτίζεται,
όπως πριν από τρία χρόνια, από Ευρω-
παίους, Αιγύπτιους, Τούρκους και ελά-
χιστους Έλληνες, που κάτι γνώριζαν
από θάλασσα, αλλά βασίζεται σε
απλούς χωρικούς και είναι σαφώς
κατώτερος του ελληνικού4.
Στις 24 Ιουλίου 1824, ένας Αιγυπτιώτης
Έλληνας Αλεξανδρινός, καπετάνιος,
που το όνομά του ήταν Νικόλαος
Σαντορινιός, μπάρκαρε από την Αίγυ-
πτο σχεδόν ταυτόχρονα με το στόλο του
Ιμπραήμ και βρέθηκε στο Καστελλόρι-
ζο, όπου συνάντησε έναν άλλο καπετά-
νιο, τον Αδριανό Σωτηρίου, της πολε-
μικής γολέτας «Ασπασία», στον οποίο
έδωσε τις παρακάτω πληροφορίες: 
Α) αρχηγός του στόλου του Μεχμέτ Αλή
ήταν ο Μουχαρέμπεης και ένας Τουρ-
κογάλλος.
Β) Αναφέρει συγκεκριμένο αριθμό
πλοίων του τακτικού και του άτακτου
στόλου.
Γ) Αναφέρει τον αριθμό των στρατιω-
τών και περιγράφει την κατάστασή τους.
Δ) Ενημερώνει ότι ο αιγυπτιακός στό-
λος θα ενώνονταν με άλλες δυνάμεις
και κλείνει λέγοντας πως ο Μωχάμεντ
Άλη γνωρίζει ότι οι Ευρωπαίοι προσα-
νατολίζονται στην ίδρυση ελληνικού
κράτους και άρα αυτή είναι η τελευταία
του ευκαιρία.
Όλες αυτές τις πληροφορίες, ο Σωτηρί-
ου τις έστειλε με μορφή επιστολής στην
Ύδρα5. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

3. Διονυσίου Κοκκίνου, «Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως», τόμ, Δ’, σελ. 422-429
4. Διονυσίου Κοκκίνου, «Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως», τόμ. ΣΤ’, σελ. 80,82 και 172 
5. Διονυσίου Κοκκίνου, «Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως», τόμ. ΣΤ’, σελ. 170

Ο Γιώργος Κοτζάς γεννήθηκε το 1944 στην Ισμαηλία. Μεγάλωσε στο  Πορτ-Τεου-
φίκ και τα πρώτα οκτώ χρόνια παρακολούθησε μαθήματα στα εκπαιδευτήρια της
ελληνικής Κοινότητας Σουέζ & Πορτ Τεουφίκ. Τις τελευταίες τέσσερις τάξεις τις
παρακολούθησε στα εκπαιδευτήρια της ελληνικής Κοινότητας Μανσούρας από
όπου αποφοίτησε το 1961.
Το 1966 αποφοίτησε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με δίπλωμα Μηχανο-
λόγου-Ηλεκτρολόγου. Το 1967 απέκτησε ΜΕ στην Πυρηνική Τεχνολογία από τη
Γαλλία και στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις σπουδές του με διπλώματα ΜΕ και
D.Eng σε Εlectric Power Engineering από τις ΗΠΑ το 1970 και 1976 αντίστοιχα. ΤΙ
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Βιβλίο του Γ. Κοτζά για τις αναμνήσεις του
από το Γυμνάσιό μας
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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 ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
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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 (Σύμβουλος)
κιν.: 6973982282

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

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

• Νικόλαος Ξένιος, 100 ευρώ στη μνήμη
της μητέρας του Γεωργίας Πατσατζή.

• Νικόλαος Παπαδόπουλος, στη μνήμη
των γονέων, του Κυρ-Αντώνη και
Ασπασίας, ευρώ 100.

• Λιλίκα Νικολοπούλου, 50 ευρώ για την
Πρόνοια.

• Ανώνυμος, 40 ευρώ για την Πρόνοια.
• Οικογένεια Β. Πεκλάρη, 100 ευρώ στη

μνήμη Κλαίρης Χριστοφίδου και 100
ευρώ στη μνήμη Μίμη Μόσχου.

• Η Ελευθερία Λυκογιάννη σύζυγος του
Μ. Σμυρνιούδη, 200 ευρώ στη μνήμη
του.

• Οικογένεια Ντίνου Βασιλικού στη
μνήμη αγαπημένου εξαδέλφου και
θείου Τάκη Κουμαριανού, προσφέρει
το ποσό των 100 ευρώ υπέρ των σκο-
πών του Συλλόγου Αποφοίτων Μαν-
σούρας.

Προσφορές 

Με λύπη μας πληροφορηθήκαμε το θάνατο αγαπημένων φίλων και μελών μας:
• Παντελίδου Νίτσα τον Αύγουστο 2021, απόφοιτος του 1948.
• Δήμας Χρήστος από το Τορόντο Καναδά, στις 21/1/2022, απόφοιτος του

1955
• Κλαίρη Χριστοφίδου στις 22/1/2022.
• Μίμης Μόσχος, στις 18/2/2022, απόφοιτος του 1967.
• Απόστολος Μαρκόπουλος, αδελφός της Φωτεινής Δέτσικα.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους. 
Ο σύλλογος προσφέρει στη μνήμη τους 200 ευρώ στην Πρόνοια.

Η νικήτρια ομάδα του Volley 
στις Γυμναστικές επιδείξεις 
τον Μάιο του 1955. 
Από αριστερά: Πένυ Ποριάζη, 
Ειρήνη Πατσατζή, 
Τούλα Θωμοπούλου,
Λούλα Γεωργιάδου, 
Φωτεινή Μαρκοπούλου, 
Μάρθα Χατζηδάκη.

1 φωτογραφία 1000λέξεις

Κάνουμε έκκληση στα μέλη μας να ενισχύσουν το σύλλογο 
με τις συνδρομές τους.

Aριθμός ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ε.Τ.Ε. 169/772259-17 
ΙΒΑΝ GR4601101690000016977225917
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ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ: 
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