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Τις πιο γλυκές ευχές για ένα καλοκαίρι
όλο δροσιά, ξέγνοιαστες γαλαζοπράσινες

ήρεμες και χαλαρές καλοκαιρινές 
διακοπές.

Ραντεβού τον Σεπτέμβριο

22 Μαΐου 2022. Με πρωτοβουλία του
ΣΑΕ και του ΣΑΓΜΑ, στις 10:30πμ έγινε
αρτοκλασία στο προαύλιο του Ναού,
από τον πατέρα Στρατή, που κράταγε το
«δικό» μας εικόνισμα ώστε όλοι να το

προσκυνήσουμε. Τους Άρτους ευγενι-
κά προσέφερε ο Σύλλογος των Σουε-
ζιανών, που ιδιαιτέρως ευχαριστούμε.
Παραβρέθηκαν αρκετοί συμπατριώτες
και φίλοι.

Ήταν 22 Απριλίου 2017 η τελευταία 
φορά, παραμονή του Αγίου Γεωργίου, 
όταν τότε με πρωτοβουλία του ιερέα 
του Ναού πατέρα Ευστράτιου, έγινε η 
περιφορά  των δυο ιερών μας κειμη-
λίων, του εικονίσματος του Αγίου και 
του πολύτιμου Επιταφίου.
Με την ευκαιρία της συνάντησης, μου 
ζητήθηκε να κάνω μία μικρή αναφορά, 
για την δραστηριότητα της ελληνικής 
παροικίας της Μεχάλας Κεμπίρ.

Προσκύνημα των Ιερών κειμηλίων 
των Μεχαλιωτών 
στον Άγιο Γεώργιο Λυκαβηττού

H συνέχεια στη σελ. 2

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου  
Μεχάλλας Κεμπίρ Αιγύπτου.
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1850. Οι πρώτοι Έλληνες, έμποροι στο 
επάγγελμα, εμφανίζονται στη Μεχάλα. 
1880. Αγοράζεται, με δωρεά του Γ. 
Δημητριάδη, στη κεντρική λεωφόρο 
της πόλης οικόπεδο 2 στρεμμάτων 
περίπου για την ανέγερση ιερού ναού. 
1883. Λειτουργεί για 1η φορά ο Ναός, 
αφιερωμένος στον Άγιο Γεώργιο. 
1890. Ιδρύεται η Ελληνική κοινότητα 
Μεχάλας Κεμπίρ.
1914. Λειτουργεί δημοτικό σχολείο στο 
προαύλιο του Ναού.
1922. Με δωρεά οικογενείας Γραικούση, 
χτίζεται πλησίον της εκκλησίας το Δημο-
τικό σχολείο που ονομάζεται ΓΡΑΙΚΟΥ-
ΣΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ.  Σπουδαίος 
δάσκαλος και διευθυντής αναδει-
κνύεται ο Χωραφειάδης.
1950. Ολοκληρώνεται ο 2ος όρο-
φος όπου στεγάζεται η Ελληνική
Οικογενειακή Λέσχη, που έχει
ήδη αρχίσει τις δραστηριότητες
της από το 1922. Στο ίδιο οικόπεδο
ανεγέρθηκε 4όροφη πολυκατοικία
όπου στεγάζονταν έναντι ενοικίου
ελληνικές οικογένειες καθώς και ο
ιερέας και ο δάσκαλος. 
Τα χρόνια της ακμής της παροικίας στο
σχολείο φοιτούσαν περί τους 100 μαθη-
τές και μαθήτριες. Η μαθητική κοινότη-
τα, εξέδιδε το περιοδικό «Το Παιδικό
Πνεύμα». Υπήρχε έντονη κοινωνική
δραστηριότητα με Θεατρικό όμιλο,
Σώμα Ελληνίδων Οδηγών, Φιλόπτωχο
Ταμείο και Ποδοσφαιρική ομάδα.
Κατά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, κυρίες
και δεσποινίδες έπλεκαν και έστελναν
στο μέτωπο της Αλβανίας τη ΦΑΝΕΛ-
ΛΑ του ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ.
Το 1966 ήταν η δύσκολη χρονιά που οι
κοινοτικοί αποφάσισαν τη λήξη της δρα-
στηριότητας των Ελληνικών ιδρυμάτων

της πόλης.
Η κοινότητα συγχωνεύτηκε στην κοινό-
τητα Μανσούρας και εν συνεχεία στην
κοινότητα Αλεξάνδρειας. Σήμερα μέρος
του κοινοτικού Αρχείου βρίσκεται στο
Ιστορικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας,
αφού είχε αρχικά φτάσει στον ΕΛΙΑ.
Ο ναός του Αγίου Γεωργίου δωρίσθηκε
στους Κόπτες που τον αφιέρωσαν στον
Άγιο Αντώνιο, αφού ήδη είχαν ναό
Αγίου Γεωργίου. Το σχολείο και η
λέσχη, έγιναν γραφεία και λέσχη της

Γεωργικής Υπηρεσίας της πόλης.
Τότε οι κοινοτικοί αποφάσισαν να μετα-
φέρουν στην Ελλάδα και να δωρίσουν
στον ναό του Αγίου Γεωργίου στο Λυκα-
βηττό τα 2 ξεχωριστά ιερά κειμήλια.
Το χρυσό εικόνισμα του Αγίου Γεωργί-
ου, διαστάσεων 12εκ επί 15εκ, δωρεά
της Αμαλίας Τσαχάκη. Επίσης το Ρωσι-

κής τεχνοτροπίας και προέλευσης
πολύτιμο Επιτάφιο, δωρεά οικογενείας
Βισβίκη. Η μεταφορά έγινε με ευλάβεια

και μυστικότητα λόγω των δύσκολων
συνθηκών, από τις οικογένειες Αλέ-

κου Βασιλικού και Νικόλα Τσαχά-
κη.
Στις 2 Νοεμβρίου 1966, έγινε η
υπογραφή πρωτοκόλλου παρά-
δοσης των ιερών μας αφιερωμά-

των στον Λυκαβηττό. 
Υπέγραψαν οι Παντελής Ζωρζό-

πουλος, πρόεδρος της Κοινότητας,
Αλέκος Βασιλικός, πρόεδρος της
Ελληνικής Λέσχης και Νικόλας Τσαχά-
κης, εκκλησιαστικός επίτροπος του

Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Μεχάλας. 
Στον Λυκαβηττό ανεβήκαμε οργανω-
μένα οι Μεχαλιώτες 1η φορά το 1996, 
με πρωτοβουλία των Νικόλα Τσαχάκη 
και Παναγιώτη Καλοκαιρινού. 
Πάμε κατά καιρούς, να προσκυνήσου-
με και να μνημονεύσει ο καθένας μας 
τα προσφιλή του πρόσωπα.
Εκεί και για να θυμηθούμε τα παλιά. 

Εις το επανιδείν. 
Ντίνος Βασιλικός

Η πρόεδρος πρόσφερε αναμνηστικά
δώρα στον Πατέρα Στρατή και στον
πρόεδρο της Ισμαλίας κ. Μαρκουλή.
Ευχαριστούμε τον σύλλογο Ισμαλίας
που μας πρόσφερε τους άρτους για την
αρτοκλασία.

Ο πρόεδρος του ΣΑΕ κ. Μιχαηλίδης, το Δ.Σ. του ΣΑΕ, ο  κ. Φ. Κοσσένας 
και η πρόεδρος του ΣΑΓΜΑ.
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Η συνάντησή μας της Τετάρτης 11 Μαΐου
Την Τετάρτη 11 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε η
καθιερωμένη συνάντησή μας στον Σύνδε-
σμο, η οποία είχε ένα άρωμα νεανικό. Με
χαρά συναντήσαμε κάποια νέα παιδιά, από-
γονους Μανσουριανών. Απονεμήθηκε και η
Χιωτίνειος υποτροφία, στην Κωνσταντίνα-
Μαρία Χουλιάρα εγγονή της Δανάης Κου-
τσογιάννη, η οποία εισήχθη στην Ιατρική
Σχολή του ΕΚΠΑ με 19.380 μόρια και βαθμό
απολυτηρίου 19,9. Την ίδια μέρα είχαμε και
το τσούγκρισμα των κόκκινων αυγών.
Νικητής ο Μιχάλης, σύζυγος της Καίτης
Αστρά. Το δώρο του ήταν ένα αναμνηστικό
ποτήρι με τη φωτογραφία του σχολείου μας.
Καλή αντάμωση τον Ιούνιο, στην επόμενη
συνάντησή μας. Οι συμμαθητές της Δανάης Κουτσογιάννη και η Κωνσταντίνα.

Η αντιπρόεδρος 
τσουγκρίζει το αυγό 
με τον Νικόλα 
τον γιο της 
Δανάης Συμεωνίδου.

Νικητής του τσουγκρίσματος ο Μιχάλης
σύζυγος της Καίτης Αστρά. 

Η πρόεδρος του πρόσφερε ένα ποτήρι 
με το σχολείο μας.

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σύλλογο Αποφοίτων Γυμνασίου Μανσούρας Αιγύπτου για το
χρηματικό έπαθλο και τον έπαινο που μου απονεμήθηκαν για την εισαγωγή μου στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο Σύλλογος, επιβραβεύοντας ηθικά και υλικά τον αγώνα των νέων στον στίβο της γνώσης, τιμά και προάγει την αριστεία,
αναγνωρίζει και αναδεικνύει τον κόπο, την προσήλωση και την επίμονη προσπάθεια που οδηγούν σε αυτή, τονίζοντας
ότι οι αρετές αυτές θα πρέπει να αποτελούν τη βάση κάθε προσπάθειας στη ζωή μας.
Ενθαρρύνει εμάς, τη νέα γενιά, να μη συμβιβαζόμαστε, αλλά να αποδεχόμαστε τις προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά
μας και να κυνηγούμε συνεχώς τα όνειρά μας, παρά τις όποιες δυσκολίες.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς!

Με εκτίμηση,
Κωνσταντίνα-Μαρία Χουλιάρα

Η πρόεδρος απένειμε τη Χιωτίνειο Υποτροφία στην
Κωνσταντίνα. TA ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΜΑΣ!



Αλήθεια … τι σύμπτωση ήταν κι αυτή 
και πόσο μικρός είναι ο κόσμος …
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Αν δεν με απατά η μνήμη, πρέπει να
ήταν Οκτώβριος 2009, όταν με

πρωτοβουλία του δικού μας Βασίλη
ΒΑΓΗ και πυρήνα ομάδα μελών του
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ», αλλά και του «ΣΥΝΔΕ-
ΣΜΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»,
οργανώθηκε με επιμελημένη δεξιοτε-
χνία, που προεξοφλεί επιτυχία, εκδρο-
μή- προσκύνημα στην γενέτειρα αλη-
σμόνητη ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, διάρκειας
μιας εβδομάδας, με το καλοτάξιδο
κρουαζιερόπλοιο «Majestic Ocean»,
του φίλου και συμμαθητή του, επίσης
Αβερωφίτη εφοπλιστή Νότη ΜΑΡΑ-
ΓΚΟΠΟΥΛΟΥ, με την ευκαιρία προ-
γραμματισμένων γιορταστικών εκδη-
λώσεων της επετείου συμπλήρωσης
100 χρόνων από της ίδρυσης των
«ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ», «ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Ο ΠΤΟΛΕΜΑΙ-
ΟΣ» και του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ».
Μετά από άνετo και υπέροχο ταξίδι,
διανθισμένο από ενδιαφέρουσες προ-
βολές και ομιλίες, από εκλεκτούς ομι-
λητές, όπως συγγραφέας-ερευνητής
Νικ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ, με θέμα την πόλη που
μας περίμενε και τον ιδρυτή της, συγκι-
νημένοι φτάσαμε στον προορισμό μας. 
Τα πάντα είχαν προβλεφθεί, από τους
διοργανωτές, όπως η σίτιση και η δια-
νυκτέρευση των εκδρομέων, που
πραγματοποιούνταν στο πλοίο. Επίσης
οι ομαδικές μετακινήσεις μας με τα
πολυτελή «Pulmans» του Πρακτορείου
«Rhapsody Travel», υπό την επίβλεψη
του ρέκτη Γιάννη ΣΙΩΚΑ, Αντιπροέ-
δρου της «Ελληνικής Κοινότητας Αλε-
ξανδρείας», κυριότερου οργανωτού
των εκδηλώσεων, που με πεπειραμέ-
νους ξεναγούς, πήραμε μια πρώτη
γεύση της πόλης του Μεγαλέξανδρου. 
Επισκεφτήκαμε το «Πατριαρχείο Αλε-
ξανδρείας», στο κτηριακό συγκρότημα
της «Τοσιτσαίας Σχολής», όπου λάβαμε
τις ευλογίες του σεπτού Ποιμενάρχη
μας, του Πατριάρχη Θεοδώρου, που
μας υποδέχτηκε με ενθουσιασμό, αλλά

και συγκίνηση, στην Αίθουσα του Θρό-
νου, τα σχολεία μας, όπως την «Σαλβά-
γειο Εμπορική», το «Αβερώφειο
Γυμνάσιο», το «Μπενάκειο Ορφανο-
τροφείο», που στεγάζει το «Ελληνικό
Προξενείο», την «Αθλητική Ένωση
Ελλήνων Αλεξανδρείας» με το Κοινο-
τικό Στάδιο, όπου γνωρίσαμε τις χαρές
του Αθλητισμού, στο Ελληνικό Τετρά-
γωνο του «Chatby» και τα «Κοιμητήρια
Ορθοδόξων», με τα περίτεχνα αγάλμα-
τα, που κοσμούν τους μεγαλοπρεπείς
τάφους ταγών, Μεγάλων Ευεργετών
της Παροικίας, την μοναδική και περί-
φημη από κάθε άποψη «Βιβλιοθήκη
Αλεξανδρείας», που εγκαινιάστηκε
πριν λίγα χρόνια, σε αντικατάσταση της
παλιάς, που καταστράφηκε από φωτιά
και, φυσικά, τον «Ελληνικό Ναυτικό
Όμιλο Αλεξανδρείας», όπου μας
δεξιώθηκε ο αείμνηστος Πρόεδρός του
και ανακαινιστής του, Εδμ. ΚΑΣΙΜΑ-
ΤΗΣ, που διετέλεσε αργότερα και Πρό-
εδρος της «Ελληνικής Κοινότητας Αλε-
ξανδρείας».
Επίσης, επισκεφτήκαμε τον μεγαλο-
πρεπή ανδριάντα του Μεγάλου Αλεξάν-
δρου, που έστησαν οι δικοί μας, την
προηγούμενη χρονιά, σε κεντρικό
σημείο της πόλης που ίδρυσε ο ίδιος. 
Με περισσή συγκίνηση, αλλά και δέος,
συμμετείχαμε στις προγραμματισμένες
γιορταστικές εκδηλώσεις της 100ετίας
και σκόπιμα αφιερώσαμε ένα ολόκλη-
ρο πρωινό, για να επισκεφτούμε την
όμορφη και επιβλητική εκκλησία μας,
το «στολίδι» της Ορθοδοξίας και, φυσι-
κά, της παροικίας, τον μεγαλοπρεπή
ναό του «Ευαγγελισμού», ανήμερα της
Εθνικής Επετείου του «ΟΧΙ» (28η
Οκτωβρίου 1940), οπότε θα συναντού-
σαμε τα εναπομείναντα μέλη της πάλαι
ποτέ Ελληνικής Παροικίας. 
Η επιλογή μας αποδείχτηκε επιτυχής,
αφού ζήσαμε ανεπανάληπτες στιγμές
νοσταλγίας, αναπολώντας τα χρόνια
που η Ελληνική ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ έσφυ-

ζε από ζωή, τα χρόνια που ζήσαμε στην
ευλογημένη Αίγυπτο και αποτελούν μια
γλυκιά ανάμνηση. 
Επίσης, επισκεφτήκαμε τον Πατριαρχι-
κό Ναό του Αγίου Σάββα, όπως και το
«ΚΑΝΙΣΚΕΡΕΙΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ»
και το ανακαινισθέν Ίδρυμα Φροντίδας
Ηλικιωμένων «Μάνα», όπου συναντή-
σαμε τη μεγαλύτερη σε ηλικία αδελφή
μου. 
Σε κάποια ελεύθερη υποχρεώσεων
ημέρα, επισκεφτήκαμε το θρυλικό
Αμπουκίρ, όπου γεννήθηκα και πέρα-
σα τα ανέμελα παιδικά μου χρόνια.
Συνοδευόμενος φυσικά από τη σύζυγό
μου και κάποιο φιλικό ζευγάρι, ανάψα-
με το κεράκι μας, στην εκκλησία των
Αγίων Αναργύρων, όπου παλαιότερα
έψαλλα στην χορωδία και έλεγα το
«Πάτερ Ημών» και «Σύμβολο της
Πίστεως» απέξω κι ανακατωτά που
λένε, όπως και το «Άσπιλε Αμόλυντε»,
στους Χαιρετισμούς της Θεοτόκου. 
Φυσικά, δεν παραλείψαμε να συναντή-
σουμε τον Άρχοντα, τον ανεπανάληπτο
Γιατρό Περικλή ΤΣΑΠΑΡΗ, στο ιστορι-
κό «Καζίνο Ζεφύρειον», που μας περι-
ποιήθηκε, όπως συνήθιζε, με τον δικό
του ξεχωριστό τρόπο. 
Επίσης, δημιουργήσαμε την ευκαιρία
να επισκεφτούμε το διαμέρισμα της
«MAZARITA”, όπου έζησα οικογενεια-
κώς, όταν μετακομίσαμε από το
Αμπουκίρ, το 1948, μέχρι τον Νοέμβριο
1959, που παντρεύτηκα και εγκαταστά-
θηκa στο “Campo Cesar”. Στην Avenue
Prince Ibrahim, αρ. 21, απέναντι από τη
στάση του τραμ «ΡΑΜΛΙΟΥ», διαμέρι-
σμα του 5ου ορόφου, που μας παρα-
χώρησαν τα πεθερικά μου. 
Εκεί με περίμενε κάποια έκπληξη: Όταν
προσπάθησα να ανέβω στο διαμέρισμα
όπου μέναμε, με σκοπό να συναντήσω
τον ένοικό του, αξιωματικό του Στρα-
τού, το «ασανσέρ» δεν ανταποκρινόταν
στο κάλεσμά μου. 
Συμπτωματικά, αντιλήφθηκα μια καλο-
ντυμένη νεαρά Αιγυπτία, χωρίς μαντή-
λα, προφανώς κάτοικο της πολυκατοι-

Ό,τι θυμάται ο Γιώργος Σφέτσιος 
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κίας, που κατέβαινε τις σκάλες γελώ-
ντας θριαμβευτικά, όταν παρατήρησε
ότι άδικα παιδευόμουν να εξυπηρετη-
θώ από το «ασανσέρ», τα καλώδια του
οποίου κρέμονταν εγκαταλελειμμένα. 
Όταν της εξήγησα την ιδιότητά μου και
τον σκοπό της επιχειρούμενης επίσκε-
ψής μου, εκφράστηκε με τα καλύτερα
κολακευτικά λόγια, για τους ξένους και
ειδικά για τους Έλληνες, αναπολώντας
την καλή εποχή, που διατελέσαμε γείτο-
νες, πληροφορώντας με ότι το «ασαν-
σέρ» έπαψε να λειτουργεί από τον καιρό
που αποχωρήσαμε, εδώ και αρκετά
χρόνια, γιατί οι συγκάτοικοί της δεν
δέχονται να συμμετάσχουν στα έξοδα
αποκατάστασης και συντήρησής του.
Και η μεγαλύτερη των εκπλήξεων: Ένα
βραδινό, παρακολουθήσαμε κάποια θεα-
τρική παράσταση, από κάποιον αθηναϊκό
θίασο, που μας ακολούθησε, στο γνωστό
θέατρο “Mohamed Aly”, που μετονομά-
στηκε σε θέατρο «DARWICHE».

Σ΄ ένα διάλειμμα, όπως καθόμουν αμέ-
ριμνος, σχολιάζοντας το έργο, με τη
συμβία μου, παρουσιάστηκε κάποιος
Σαλβαγειώτης, φίλος από τον Ναυτικό
Όμιλο, ο Γρηγόρης Σαββίδης, που ήρθε
με την χαριτωμένη σύζυγό του, αερο-
πορικώς για λίγες μέρες, για προσκύ-
νημα όπως μου είπε και με ρώτησε: 
«Πρόεδρε, τι κάνεις; Κι εσύ εδώ;» 
Με το άκουσμα της λέξης «Πρόεδρε»,
πετάχτηκε μια κοπέλα, που καθόταν
ακριβώς δίπλα μου και ξαφνιασμένη
με ρωτάει: 
«Ποιος Πρόεδρος είστε; Μήπως ο κ.
Γιώργος Σφέτσιος, Πρόεδρος του Ναυ-
τικού Ομίλου και της Κωπηλατικής
Ομοσπονδίας;» 
Με λίγα λόγια, μου εξήγησε ότι με ανα-
ζήτησε στην Αθήνα, αλλά δεν ήταν
δυνατό να με βρει, αφού συμμετείχα
στην εκδρομή. Είχε έρθει για διακοπές,
από τη μακρινή Αυστραλία, τη χώρα
των καγκουρό, με τη σύσταση του

αδελφικού φίλου, του Emmanuel Bel-
lantoni, πρώην πρωταθλητού Αιγύ-
πτου και Ελλάδος, με τα χρώματα της
«Α.Ε.Ε.Α.», στον Ακοντισμό, να με
συναντήσει και να μου μεταφέρει τους
αδελφικούς χαιρετισμούς του, με προ-
οπτική την ξενάγησή της στα αξιοθέατα
της Αθήνας, που δεν πρόλαβε να γνω-
ρίσει, αφού κοριτσάκι ακόμη, ακολού-
θησε τους γονείς της στην ξενιτιά. 
Αποδείχτηκε τυχερή, αφού μας συνό-
δευσε στα Ιωάννινα, όπου σε λίγες
μέρες διεξάγονταν οι ετήσιοι Πανελλή-
νιοι Αγώνες Κωπηλασίας, για το 2009,
όπου είχα υποχρέωση να παρευρίσκο-
μαι. 
Της βγήκε δηλαδή σε καλό: εξετέλεσε
την αποστολή της και παράλληλα γνώ-
ρισε αρκετά, από τη χώρα της καταγω-
γής της. 
Αλήθεια ....τι μικρός που είναι ο
κόσμος... αλλά και πόσες συμπτώσεις
και εκπλήξεις μας επιφυλάσσονται... 

Στην επόμενη Γλαύκα θα δημοσιεύσουμε  την επίσκεψή μας στην Πινακοθήκη.

Από τον Άγιο Νικόλαο Μαν-
σούρας. Έκανα εκεί την
Μεγάλη Παρασκευή και τη
πρώτη Ανάσταση Σάββατο
πρωί και τους μοίρασα αυγά
και κουλουράκια για την
εορτή και ήταν πολύ χαρού-
μενοι.🏻

Σεβασμιώτατος 

κ.κ Νάρκισσος

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ: 

14/9/΄22  12/10/΄22 9/11/’22
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«Η πολύτιμη και πολύμορφη συμβολή των Αιγυπτιωτών
Ελλήνων (όχι μόνο των Φιλικών) στον Αγώνα για την 

απελευθέρωση της πατρίδας μας από τους Τούρκους» ΜΕΡΟΣ Δ’

Ένας επίσης ανώνυμος πληροφοριο-
δότης απ’ την Αλεξάνδρεια, Έλληνας
φυσικά, με επιστολές του στην κυβέρ-
νηση Κουντουριώτη-Τσαμαδού, ενη-
μερώνει για  την επικείμενη εκστρατεία
του Ιμπραήμ. Αναφέρει αναλυτικά τον
αριθμό των πλοίων, των ιππέων και
των στρατιωτών, καθώς και τις κινή-
σεις του Ιμπραήμ, για τον οποίο λέει ότι
σκόπευε να ξεκινήσει απ’ την Αλεξάν-
δρεια, το πολύ ως τις 10 Ιουνίου 1824.
Επισημαίνει ότι τα στρατεύματα του
Ιμπραήμ είναι ανεκπαίδευτα και άπει-
ρα. Συνεπώς τα θεωρεί ανίκανα να
πετύχουν σπουδαία πράγματα, με
δεδομένο και το γεγονός ότι δεν εξε-
στράτευαν με τη θέλησή τους, αλλά
υποχρεώνονταν και αυτό πάντα έχει
επιπτώσεις στην απόδοση. Σχετικά με
τον αιγυπτιακό στόλο, δίνει ιδιαίτερες
λεπτομέρειες και προτείνει στους
Έλληνες τρόπους, με τους οποίους θα
κατάφερναν να διασπάσουν και να
νικήσουν τα πλοία του Ιμπραήμ. Ο
άγνωστος Αιγυπτιώτης Έλληνας επι-
στολογράφος φαίνεται να γνωρίζει
πολύ καλά τις ικανότητες του ελληνι-
κού ναυτικού, δηλώνει ένθερμος
πατριώτης και εκλιπαρεί τον Κουντου-
ριώτη να επιβάλει επιτέλους ομόνοια
και ενότητα, για το καλό της πατρίδας
και τη σωτηρία της.
Αντίστοιχες πληροφορίες μας δίνει και
κάποιος Παναγιώτης Αλμπανάκης, από
την Αλεξάνδρεια, όπου έζησε ένα
αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.
Αυτός έφθασε στα Κύθηρα στις 12 Ιου-
νίου 1824, με αυστριακό εμπορικό
πλοίο και ανέφερε στους Ιωάννη
Κλάδο και Βασίλειο Φώτη ότι πολλοί
Αιγυπτιώτες Έλληνες Αλεξανδρινοί, τον
πληροφόρησαν κάτι παρόμοιο με τον
προηγούμενο επιστολογράφο, ότι
δηλαδή η ναυτική δύναμη του Ιμπραήμ
δεν είναι άξια λόγου και εύκολα θα
εξουδετερώνονταν με πενήντα ελληνι-
κά πλοία. Τόνισαν επίσης ότι οι άνδρες

του είναι άνανδροι και δεν εκστρατεύ-
ουν οικειοθελώς. Τέλος αναφέρουν ότι
ξέσπασε στην Αίγυπτο επιδημία πανώ-
λης κι έτσι η εκστρατεία του Ιμπραήμ
από τις αρχές Ιουνίου 1824, που είχε
προγραμματιστεί, μεταφέρεται για το
τέλος του ίδιου μήνα. Ο Κλάδος κι ό
Φώτης, αυτές τις πληροφορίες, τις
έστειλαν με τη σειρά τους στην κυβέρ-
νηση. 
Τις ίδιες προτροπές, για να μονοιάσουν
οι Έλληνες, που με το ξέσπασμα της
πρώτης φάσης του εμφυλίου σε Στερεά
Ελλάδα και νησιά αλληλοσπαράζονταν,
αναφέρει σε επιστολές του ένας ακόμη
ανώνυμος Έλληνας Αιγυπτιώτης, επι-
σημαίνοντας ότι η ώρα είναι κρίσιμη
και δε χωρούν διχόνοιες. Οι επιστολές
αυτές φέρουν ημερομηνίες 18 και 20
Ιουνίου 1824. Πληροφορεί κι αυτός ότι
η εκστρατεία του Ιμπραήμ δε θα πραγ-
ματοποιηθεί πριν τις 15 Ιουλίου. Χαρα-
κτηρίζει τον αιγυπτιακό στόλο αδύναμο,
γι’ αυτό συμβουλεύει τους Έλληνες να
τον χτυπήσουν δυναμικά, γιατί αν κατα-
στρεφόταν ο αιγυπτιακός στόλος, πράγ-
μα που το θεωρεί σίγουρο, τότε ο τουρ-
κικός στόλος ή θα έφευγε ή θα νικιό-
νταν εύκολα.
Αξίζει να αναφέρουμε και μία πληρο-
φορία, που δίνει ο Μητροπολίτης Ουγ-
γροβλαχίας Ιγνάτιος στον Γεώργιο Κου-
ντουριώτη. Του αναφέρει ότι έχει πλη-
ροφορίες από Έλληνες Αιγυπτιώτες
πως μεγάλη πυρκαγιά κατέστρεψε την
πυριτιδαποθήκη του Μωχάμεντ Άλη,
την πολεμική του αποσκευή, πέντε
χιλιάδες ανθρώπους και ζώα. Ο Ιγνά-
τιος αποδίδει το γεγονός στη Θεία πρό-
νοια (το ίδιο του ανέφεραν και οι Αιγυ-
πτιώτες Έλληνες) και έτσι ο Μωχάμεντ
Άλη δεν θα μπορέσει να κάνει όσα τον
διέταξε ο Σουλτάνος ή θα κάνει πολύ
λιγότερα. Η ζημιά θα είχε αντίκτυπο και
στους Τούρκους, αφού δεν θα έβγαζαν

μόνο τον δικό τους στόλο, επειδή είχαν
στηριχθεί και εμπιστευθεί τον σύμμαχο
αιγυπτιακό.
Τέλος έχουμε και μία ακόμη επιστολή
από έναν  Αιγυπτιώτη, που αλλού ανα-
φέρεται ως Γκιούστος και αλλού ως
Γκιούστι, οπότε εικάζεται ότι ίσως να
μην ήταν Έλληνας αλλά φιλέλληνας.
Εκλιπαρεί κι αυτός τον Πρόεδρο του
Εκτελεστικού, Κουντουριώτη, να απο-
καταστήσει την ομόνοια μεταξύ των
μαχομένων Ελλήνων. Αναλυτικά, μιλά-
ει για τον αριθμό των ιππέων, των
στρατιωτών και των πλοίων και θεωρεί
τη δύναμη του Ιμπραήμ πολύ μεγάλη,
που όμως δεν πρέπει να πτοήσει τους
Έλληνες.
Απ’ όλες αυτές τις επιστολές, επώνυ-
μες κι ανώνυμες, εξάγεται το συμπέρα-
σμα ότι, εκτός από τους Φιλικούς Έλλη-
νες Αιγυπτιώτες, πολλοί από τους
παροίκους εκείνης της εποχής, προ-
σπάθησαν με άλλους τρόπους, εν προ-
κειμένω με τη μυστική πληροφόρηση,
πράγμα που δεν ήταν καθόλου εύκολο,
να βοηθήσουν την αγωνιζόμενη πατρί-
δα.
Απέναντι σ’ αυτήν την επαινετέα στάση
μεγάλης μερίδας των Αιγυπτιωτών
στέκεται η απαράδεκτη συμπεριφορά
ορισμένων που έσπευσαν να τηρήσουν
προδοτική στάση επιζητώντας εύνοιες,
οφέλη και αξιώματα. Ένας απ’ αυτούς
θεωρείται ο Ασημάκης Θεοδώρου, που
έφυγε από την Αίγυπτο λόγω αντιζη-
λίας. Ο άνθρωπος αυτός έχοντας προ-
δώσει ήδη στην Πύλη την επικείμενη
έναρξη της επανάστασης βρέθηκε κατά
άγνωστο τρόπο μυημένος στη Φιλική
Εταιρεία. 
Ίσως η μύησή του είναι αποτέλεσμα
κάποιας βιασύνης με την οποία γίνο-
νταν οι διαδικασίες χωρίς εγγυήσεις
για την ως τώρα ζωή και συμπεριφορά
του μυημένου. Ίσως πάλι οφείλεται
στην ανάγκη της αύξησης των μελών
της Εταιρείας.                  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΛΑΧΑΚΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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22/9/2022 επίσκεψη στο μουσείο κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη
Το μουσείο βρίσκεται επί των οδών Καρυάτιδων και Καλλισπέρη
12. Ο σταθμός του μετρό «ΑΚΡΟΠΟΛΗ» απέχει δύο λεπτά με τα
πόδια. Συνάντηση στην είσοδο του μουσείου στις 11:00 το πρωί.
Ένα πανέμορφο μουσείο με ωραία αισθητική. Στον πρώτο όροφο
φιλοξενείται η κλασική συλλογή του καλλιτέχνη και στον δεύτερο
εκτίθενται ορυκτά και πέτρες. Η επίσκεψή μας θα κλείσει με έναν
καφέ και σπιτικά εδέσματα στο Δώμα του μουσείου με τη μοναδι-
κή θέα της Ακρόπολης.       

Αυτές οι φωτογραφίες είναι από
την ελληνική εκκλησία των
Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου
στη Μανσούρα. Όταν λειτουργή-
σαμε την Παρασκευή 8 Απριλίου
και σας θυμηθήκαμε όλους μαζί
μας.

Σεβασμιώτατος κ.κ Νάρκισσος
🙏🏻🙏🏻🙏🏻

«ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!» 
Σας εύχομαι ολόψυχα 

το Άγιο Φως της Αναστάσεως
να φωλιάσει μόνιμα 

στις καρδιές μας, 
για να βλέπουμε 

μπροστά μας με ελπίδα, 
πίσω μας με κατανόηση και

γύρω μας με αγάπη!!!

Μανσουριανά ΝΕΑ • Μανσουριανά ΝΕΑ • Μανσουριανά ΝΕΑ
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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

• 200 ευρώ ο Μύρων Δήμου στην Πρόνοια
για τη μνήμη της Δέσποινας Μανιού.

Προσφορά

Με λύπη μας πληροφορηθήκαμε το θάνατο αγαπημένων φίλων και μελών μας:
• Ανδρέας Μαυρονικόλας από το Χαρτούμ, απόφοιτος του 1951
• Κωνσταντίνος Μαμούρης, απόφοιτος του1946,  απεβίωσε στις 6 Ιανουαρί-
ου 2022.  

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους. 
Ο σύλλογος προσφέρει στη μνήμη τους 100 ευρώ στην Πρόνοια.

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

Π Ε Ν Θ Η

Βασίλης  Ποντόπουλος
Η ζωή μας δίνει χαρές αλλά και λύπες. Σήμερα είμαι
λυπημένος. Έφυγε ο παιδικός μου φίλος και συμμαθη-
τής ο Βασίλης ο Ποντόπουλος. Ήταν αριστούχος μαθη-
τής (19,6 το απολυτήριο του Γυμνασίου), πολύ καλός
αθλητής, αριστούχος στο American College του Καΐρου
και καλός επαγγελματίας. Πολύ καλός οικογενειάρχης.
Αιωνία σου η μνήμη φίλε μου Βασίλη. 
Εγώ θα σε θυμάμαι πάντα όπως όταν ήμασταν στο σχο-
λείο. 
Ζωή σε μας.

Ευάγγελος Σιφνιώτης

Από αυτή τη φωτογραφία δεν γνωρίζουμε
πάρα μόνο τη Γιαλούση, τον Παντελίδη και
τον Μάτα. Εάν αναγνωρίζετε κάποιους
ενημερώστε μας,


