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Ετήσια Γενική Συνέλευση 12/2/2020
Αρχαιρεσίες – Χιωτίνειος Υποτροφία – Βασιλόπιτα 

ΗΤετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 δεν
ήταν μια συνηθισμένη Τετάρτη,

μέρα που συγκεντρώνονται οι Μανσου-
ριανοί στο εντευκτήριο του ΣΑΕ. Πέρα
από τη χαρά που μας δίνουν αυτές οι
Τετάρτες, αφού βρισκόμαστε και ξανα-
ζούμε ένα κομμάτι από τα νιάτα μας,
πέρα από το γεγονός ότι τη συγκεκριμένη
Τετάρτη κόψαμε την πρωτοχρονιάτικη
πίτα μας, πέρα από το ότι δώσαμε την
καθιερωμένη Χιωτίνειο Υποτροφία και
πέρα από το γεγονός ότι εκείνη τη μέρα
πραγματοποιήσαμε την τακτική μας Γενι-
κή Συνέλευση και τις Αρχαιρεσίες μας, η
συγκεκριμένη αυτή Τετάρτη ήταν ξεχω-
ριστή, γιατί γιορτάσαμε 35 χρόνια λει-
τουργίας του συλλόγου μας.
Γι’ αυτό το λόγο το ΔΣ φρόντισε η μέρα
αυτή να είναι ιδιαίτερη και αυτό έγινε
χάρη σε μια σειρά προετοιμασιών ειδικά
γι’ αυτό το λόγο. Αλλά ας πάρουμε τα
πράγματα με τη σειρά.  Τα πρακτικά της
Γενικής Συνέλευσης έχουν ως εξής: 

Εισαγωγή από την Πρόεδρο Τούλα
Χαρίτου-Πεκλάρη: 
Καλησπέρα σας, 
Σεβασμιώτατε Έξαρχε του Πατριαρχείου
Αλεξανδρείας κ.κ. Γεώργιε, κ. Μιχαηλί-
δη Πρόεδρε του Συνδέσμου Αιγυπτιω-
τών Ελλήνων, κ. Φίλιππα Κοσσένα, Επί-
τιμε Πρόεδρε του ΣΑΕ και του Συλλόγου
Αποφοίτων Γυμνασίου Μανσούρας. Σας
ευχαριστούμε θερμά που μας τιμάτε με
την παρουσία σας. 
Ευχαριστούμε ακόμη για την παρουσία
τους: Τον κ. Καραβία Α΄ αντιπρόεδρο του
ΣΑΕ, τον κ. Χριστοφορίδη Γενικό Γραμ-
ματέα, τον κ. Κανελλόπουλο Ταμία, τον κ.

Βάλβη αρχηγό της Ε.Π.Π.Π.Ε (Ένωση
Παλαιών Προσκόπων Περιφερειακών
Εφορειών) Αλεξανδρείας και Καΐρου, τον
κ. Τζιτζά Έφορο των Υποτροφιών, και τα
μέλη του ΔΣ του ΣΑΕ. 
Ακόμη ευχαριστούμε πολύ τον κ. Μαρ-
κουλή, πρόεδρο Ισμαηλίας και μέλος του
ΔΣ του ΣΑΕ, τον κ. Χατζηχαραλάμπους,
πρόεδρο της Σαλβαγείου Εμπορικής και
Επαγγελματικής σχολής και την αντιπρό-
εδρο κα Αποστολάκη, τον κ. Θεοχαρίδη
πρόεδρο των Ελλήνων του Σουδάν, τον
κ. Κωβαίο πρώην μέλος του ΔΣ του ΣΑΕ
και τον κ. Γ. Κοσσένα, πρώην πρόεδρο
του συλλόγου μας. 
Ιδιαίτερα ευχαριστούμε όλους εσάς, τα
μέλη, τις φίλες και τους φίλους μας. Χαί-
ρομαι που βρισκόμαστε όλοι μαζί απόψε,
που ο Σύλλογός μας κλείνει 35 χρόνια
δημιουργικής παρουσίας και δράσης.
Ευχόμαστε σε όλους Υγεία. 

Η συνέχεια στη σελ. 2

Καλό Πάσχα
Υγεία σε όλους!
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Η τάξη της Λούλας Γεωργιάδου.

Η οικογένεια του Βασίλη Ρίτσου. Οι απόφοιτοι του 1961.

Η σύμβουλος του συλλόγου μας Καίτη
Αστρά απονέμει στον Μίμη Μόσχο

τιμητικό ενθύμιο.

To Δ.Σ του Σ.Α.Γ.Μ.Α, ο πρόεδρος 
της Γ.Σ Φίλιππος Κοσσένας και ο γραμματέας

της Γ.Σ Γιώργος Κοντραφούρης.
Ο Γιάννης Μαστρανδρέας 

με τη σύζυγό του.

Η αντιπρόεδρος του συλλόγου μας 
κ. Νικολοπούλου απονέμει στον 

Μύρωνα Δήμου τιμητικό ενθύμιο.

Ο Φίλιππας Κοσσένας απονέμει την
τιμητική πλακέτα στον γιο του κ.Αντα-

ράκη Σπύρο και η Πρόεδρος μια 
ανθοδέσμη στην κόρη του.

Καλωσορίσατε στην Ετήσια Τακτική Γ.Σ.
του Συλλόγου μας και το κόψιμο της
βασιλόπιτας. Σύμφωνα με τα άρθρα 16,
17, 18 του καταστατικού, πραγματοποι-
ούμε σήμερα την ετήσια Τακτική Γενική
μας Συνέλευση.
Ως πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης
προτείνεται ο κ. Φίλιππος Κοσσένας και
ως γραμματέας ο κ. Κοντραφούρης. Η
πρόταση γίνεται ομόφωνα αποδεκτή και
δίνεται ο λόγος στον Πρόεδρο της Γενικής
Συνέλευσης, να σας καλωσορίσει και να
προχωρήσουμε στον απολογισμό. 
Φ. Κοσσένας:  Καλησπέρα κι από μένα.
Εγώ θα σας γυρίσω 35 χρόνια πίσω, τότε
που ιδρύθηκε ο σύλλογος. Μαζευτήκαμε
στα γραφεία της ΕΟΚ που ήταν πρόεδρος
ο Γιώργος Παπαδόπουλος, η τάξη του
1954, και προτείνει ο Μίμης ο Παπαφι-
λίππου μαζί με τον Γιάννη τον Καρατζά,

να κάνουμε ένα σύλλογο Μανσούρας. Το
πρώτο σωματείο που είχε γίνει ήταν του
Πορτ-Σάιντ ή του Σουέζ νομίζω. Τα
περισσότερα μέλη μας, για τη δημιουργία
του συλλόγου της Μανσούρας ήταν από
Αιθιοπία, από Σουδάν, από διάφορα
μέρη. Και έτσι κάναμε μια μεγάλη κατά-
σταση και υπογράψαμε και σιγά-σιγά
δημιουργήθηκε αυτός ο σύλλογος που
έχει μια ζωή τώρα 35 χρόνων. Ο Σύλλο-
γος στεγάστηκε για πρώτη φορά στο γρα-
φείο του Καρατζά του Γιάννη. Θα ήθελα
να κάνω μόνο μια αναφορά στους
ανθρώπους που ήταν πρόεδροι και προ-
σέφεραν: o Μίμης Παπαφιλίππου, μετά
ήμουνα εγώ, ο Ντίνος Βασιλικός, ο
Γιώργος Νομικός, μετά η Φωτεινή Ζερ-
βούδη, η Άρτεμις Παπαγεωργίου, η
Μάρω Χατούπη, ο Γιάννης Κοσσένας, ο
Φαίδων Γεωργιάδης και η παρούσα

κυρία Τούλα Χαρίτου-Πεκλάρη εκ
δεξιών μου. Αυτοί προσέφεραν πολύ
χρόνο από τη ζωή τους στο σύλλογό μας.
Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες, να τους
ευχαριστήσουμε και να τους ευχαρι-
στούμε πάντα, διότι υπάρχει ακόμα ο
Σύλλογος. 
Βέβαια, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε
ότι υπάρχει μία συρρίκνωση. Θέλω να
πω μόνο, όταν ξεκινήσαμε το σύλλογο
είχαμε 600 μέλη ταμειακώς εντάξει.
Μπορείτε να το διανοηθείτε; 600 μέλη.
Και οι Αιγυπτιώτες κάποια στιγμή πήρα-
με μια απόφαση να κάνουμε ένα who is
who των Αιγυπτιωτών. Μαζευτήκαμε,
λοιπόν, 11.000 Αιγυπτιώτες μεμονωμένοι
- με τις οικογένειές μας ήμασταν 50
χιλιάδες. Βέβαια, βγήκε τότε ο νόμος για
τα προσωπικά δεδομένα, φοβηθήκαμε
και το διαλύσαμε. Έχω κι εγώ μια ιστο-
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ρία, γι’  αυτό σας κουράζω και σας θυμί-
ζω. Να είστε πάντα καλά, ευχαριστώ. 
Και μιας και αναφέραμε και κάποιους
που δεν είναι μαζί μας, να παρακαλέσω
να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή για
όλους αυτούς τις φίλες κα τους φίλους
που πέρασαν από τη Μανσούρα και που
δυστυχώς δεν είναι πια μαζί μας αλλά θα
τους θυμόμαστε πάντα με αγάπη [ενός
λεπτού σιγή].
Να είμαστε καλά να τους θυμόμαστε. 
Για λόγους οικονομίας θα πρότεινα να μην
διαβάσουμε τα πρακτικά, εφόσον υπάρ-
χουν στα τραπέζια. Συμφωνείτε;  Η πρότα-
ση γίνεται δεκτή δια βοής. Η κυρία Νικο-
λοπούλου κάτι θέλει να συμπληρώσει. 
Νικολοπούλου: Θέλω απλά να πω ότι
δυστυχώς ο πανδαμάτωρ χρόνος είναι
που μας συρρικνώνει και όχι ότι η αγάπη
μας για τη Μανσούρα έχει μειωθεί. Αυτό
πρέπει να το υπογραμμίσω. Ευχαριστώ. 
Φ. Κοσσένας:   Αυτό είναι δεδομένο. Όλοι
μας την αγαπάμε, αλλά τι να κάνομε; Η
Πρόεδρος θα ήθελε να πει κάτι σημα-
ντικό. 
Πρόεδρος: Ήθελα απλώς να αναφέρω ότι
τον Νοέμβριο ο ΣΑΓΜΑ άρχισε να
συνεργάζεται με το Τμήμα Ελληνισμού
της Αιγύπτου του ΕΛΙΑ (Ελληνικού
Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου)

και το ΜΙΕΤ (Μορφωτικό Ίδρυμα της
Εθνικής Τράπεζας) μέσω της εθελοντι-
κής ομάδας στήριξης. Αποτέλεσμα αυτής
της επιτυχούς και παραγωγικής συνερ-
γασίας είναι η ψηφιοποίηση βιβλίων
σχετικών με τη Μανσούρα και φυσικά το
Λεύκωμα της Μανσούρας στα πλαίσια 35
χρόνων δράσης του συλλόγου μας. 
Αναρτήθηκαν στην Ψηφιακή Βιβλιοθή-
κη Νεοελληνικών Σπουδών του Πανε-
πιστημίου της Κρήτης «Ανέμη», τα εξής:
1) Το Λεύκωμα της Μανσούρας
2) Αναμνήσεις του Εκπαιδευτικού Ηρα-
κλή Καραναστάση
3) Το βιβλίο της Ολυμπίας Καράγιωργα
«Αίγυπτος, Μανσούρα και η εκεί ελλη-
νική ζωή μας».
Και περιμένουμε φυσικά και τα βιβλία
της Άννας Καλαντζιάν, αν φυσικά ο
εκδότης το επιτρέψει. 
Στόχος και αποτέλεσμα όλης αυτής της
προσπάθειας είναι να διευκολύνουμε την
πρόσβαση των μελών του Συλλόγου και
όχι μόνον, σε αυτά. 
Για την ψηφιοποίηση ένα μεγάλο
EYXΑΡΙΣΤΩ στον Γιώργο Κοτζά, απόφοι-
το της Μανσούρας 1961. Πραγματικά
κουράστηκε πάρα πολύ ο Γιώργος και
συνεργαστήκαμε τέλεια μαζί του και με
τον Ηλία Χαλαμανδάρη, συμμαθητή του

στο Σουέζ.  
Πρέπει να έχει μεγάλο πάθος ο Γιώργος
ώστε κάθε μέρα να μας στέλνει πολλές
ψηφιοποιημένες σελίδες με e-mail.
Δηλώνει πολύ συγκινημένος και ψάχνο-
ντας στο παρελθόν ξεφυλλίζει το προσω-
πικό του λεύκωμα από τις Γυμναστικές
επιδείξεις της τάξης του στα πλαίσια της
προσπαάθειάς του να γράψει βιβλίο σχε-
τικό με το σχολείο της Μανσούρας στο
οποίο φοίτησε 4 χρόνια. Μεταφέρω προς
όλους τους συμμαθητές του ότι τους
θυμάται πάντα. 
Από το περιεχόμενο του απολογισμού μας
που έχετε στα χέρια σας και πιστεύω ότι
διαβάσατε αλλά και με όσα προγραμματί-
ζουμε, αποδεικνύεται περίτρανα η έντονη
κινητικότητα και δράση του συλλόγου μας
έτσι ώστε να μπορούμε να κρατάμε την
ιστορία. την κουλτούρα, την ευγένεια και
τη λεπτότητά μας, πράγμα που είναι και
επιθυμία του επίτιμου προέδρου μας
Φίλιππου Κοσσένα, όπως την είχε
εκφράσει σε περασμένη συνάντησή μας.
Μην ξεχνάμε την έντονη παρουσία του
ελληνισμού στη Μανσούρα, πόλη που
ιδρύθηκε το 1221 και φιλοξένησε ένα
από τα ωραιότερα ελληνικά νεοκλασικά
σχολεία της Αιγύπτου. 
Ευχαριστώ πολύ. 

Αγαπητά μας μέλη, 
Αυτές τις δύσκολες στιγμές που ζει όλος ο πλανήτης και η χώρα μας ειδικά θελήσαμε να στείλου-
με σε όλους αλλά και σε έναν-έναν από σας ξεχωριστά μήνυμα για υπομονή, δύναμη και κουρά-
γιο, αλλά και μήνυμα αισιοδοξίας ότι θα ξεπεράσουμε τα δύσκολα και γρήγορα θα ανταμώσουμε
πάλι στα πλαίσια των ρυθμών μιας κανονικής ζωής. 
Εννοείται ότι αν κάποιος χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο 
και μπορούμε, με χαρά θα βοηθήσουμε. 

Καλή αντάμωση! 
Το Δ.Σ. ΜΗ

ΝΥ
ΜΑ

Η πρόεδρος απονέμει τη Χιωτίνειο Υποτροφία στον
Κωνσταντίνο Αχίλλειο Ρίτσο εγγονό του Βασίλη Ριτσου. Ο Σεβασμιώτατος κ.κ. Γεώργιος ευλογεί τη βασιλόπιτά μας.
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Η τάξη του Φίλιππα ΚοσσέναΤο Δ.Σ του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων

Προγραμματισμένες εκδηλώσεις 
του 2020: 
Στις 11 Μαρτίου θα γιορτάσουμε την
Ημέρα της Γυναίκας. 
Τον Μάιο ή Ιούνιο ημερήσια εκδρομή. 
Τον Οκτώβριο παρουσίαση από το μέλος
μας Αριστοτέλη Ζερβούδη (επαγγελματία
δύτη), γιο της Φωτεινής Ζερβούδη που
ήταν και πρόεδρος του συλλόγου μας, με
θέμα: «Η βύθιση του ατμόπλοιου ‘ΟΡΙΑ’
το 1944». Για την ανακάλυψη του ναυαγί-
ου του ΟΡΙΑ το 1999, τιμήθηκε ο Αρ.
Ζερβούδης, το 2018, από τον Πρόεδρο
της Ιταλικής Δημοκρατίας με το μετάλ-
λιο του Τάγματος του Αστέρα της Ιταλίας
(μεγαλύτερη τιμητική διάκριση για
ξένους πολίτες) και του απονεμήθηκε ο
τίτλος του «Ιππότη».
Ο Φ. Κοσσένας καλεί τον κ. Ζερβούδη να
σηκωθεί ώστε να τον δουν και να τον χει-
ροκροτήσουν.
Πρόεδρος: Τελειώνοντας, θέλουμε να
εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες:  
στον Σ.Α.Ε., ο οποίος μας προσφέρει την
αίθουσά του για τις εκδηλώσεις μας. Ο
Σύνδεσμος Αιγυπτιωτών Ελλήνων, ήδη
από το 1933 (βραβείο Ακαδημίας Αθη-
νών) αποτελεί τη φιλόξενη στέγη χιλιά-
δων Αιγυπτιωτών. 
Στον επίτιμο πρόεδρό μας Φίλιππο Κοσ-
σένα και τον Γιάννη Κοσσένα, που είναι
πάντα πρόθυμοι και στέκονται δίπλα στο
σύλλογό μας. 
Επίσης, ευχαριστούμε τις γραμματείς του
Συνδέσμου που πρόθυμα μας εξυπηρετούν.
Ακόμη, τον κ. Κώστα Παπανικολάου,
που μας προσφέρει τις υπηρεσίες του και
τον κ. Ρέντα με την ομάδα του για τις
υπέροχες γεύσεις που απολαμβάνουμε. 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς
στον Μύρωνα Δήμου για τη μουσική
επένδυση των εκδηλώσεών μας, στον
Μίμη Μόσχο για τις επιτυχημένες φωτο-
γραφίες, στον παιδικό μου φίλο Σταύρο

Δαλιάκα για τη γενναιόδωρη προσφορά
των αεροπορικών εισιτηρίων, στον
Γιώργο Κοτζά και τον Ηλία Χαλαμανδά-
ρη για την ψηφιοποίηση των βιβλίων της
Μανσούρας και την ανάρτησή τους στον
ιστότοπο «Ανέμη» του Πανεπιστημίου της
Κρήτης, στον κ. Βλάση Αυγουστή, στον κ.
Γιάννη Ζήλη, στον κ. Μιχάλη Κωβαίο,
στον κ. Νίκο Μαυρολέοντα, στον Γιάννη
Μαστρανδρέα και σε όλα τα μέλη μας,
που εμπλουτίζουν το περιεχόμενο της
«Γλαύκας», αλλά και σε όλους όσοι συμ-
μετέχουν στις εκδηλώσεις του συλλόγου
μας και με κάθε τρόπο βοηθούν στην ενί-
σχυση και τη συνέχιση της ύπαρξής του. 
Ιδιαίτερα προσωπικά θα ήθελα να ευχα-
ριστήσω τα μέλη του Δ.Σ. για την τέλεια
συνεργασία μας και την Εξελεγκτική επι-
τροπή τους κ.κ. Β. Κιούρη, που δυστυ-
χώς είναι άρρωστος και του ευχόμαστε
περαστικά, Τάκη Κουζή και Μιχάλη
Σαράη. 
Τέλος, δεν παύουμε να επαναλαμβάνου-
με ότι ο Σύλλογός μας, προκειμένου να
επιβιώσει χρειάζεται την αγάπη και την
οικονομική συμπαράσταση όλων μας.
Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε
καλή διασκέδαση.  
Φ. Κοσσένας: Θα κάνουμε έναν απολογι-
σμό ταμειακής διαχείρισης, θα διαβά-
σουμε και την έκθεση των ελεγκτών και
μετά θα τρέξουμε πολύ πιο γρήγορα. Η
κυρία Νικολοπούλου. 
Νικολοπούλου:  Θα τα πω πολύ συνοπτι-
κά και πολύ γρήγορα. Συνδρομές έχουμε
1.665 € ενώ πέρσι είχαμε € 1.400, άρα
έχουμε αύξηση. Προσφορές 1.650 €
πέρσι είχαμε € 421. Από λαχεία είχαμε
885 ευρώ. Τα έξοδα είναι η έκδοση της
Γλαύκας 1.400 ευρώ, η ιστοσελίδα και τα
έξοδα διαδικτύου 320 €, η Χιωτίνειος
Υποτροφία 200 € (που εφέτος θα γίνει
150), η Πρόνοια 531 € και τα διάφορα
έξοδα, σύνολο 3.641 ευρώ. Πέρσι είχαμε

σύνολο εσόδων 3.468 €, φέτος έχουμε
υπόλοιπο ταμείου, αφαιρουμένων όλων
των εξόδων, 4.026 ευρώ. Είχαμε αύξηση
γιατί κάναμε πάρα πολύ καλή μείωση
των εξόδων όσο γινόταν περισσότερο.
Ευχαριστώ. 
Φ. Κοσσένας: Και η έκθεση των ελε-
γκτών συμφωνεί και εγκρίνει τον οικο-
νομικό υπολογισμό.  Προχωρούμε στη
διαδικασία των εκλογών. Επειδή οι υπο-
ψήφιοι είναι οι ίδιοι, εγώ θα πρότεινα να
μην κάνουμε εκλογές. 
Η πρόταση γίνεται ομόφωνα δεκτή δια
βοής. Με δημοκρατικές διαδικασίες και
αφού δεν υπάρχει καμία αντίρρηση,
τους εγκρίνουμε και τους ευχόμαστε
καλή δύναμη. Θέλω να αναφέρω ότι
ενημερώθηκα πως ο Παύλος Παπακων-
σταντίνου θα βρίσκεται δίπλα στους
πέντε του διοικητικού συμβουλίου να
τους βοηθάει και θα ήθελα να του
εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας για τη
βοήθεια που προσφέρει. Είναι γεννημέ-
νος στη Μανσούρα. 
Στη Μανσούρα τώρα δεν υπάρχει ούτε
ένας Έλληνας. Τελευταία είχε επισκεφθεί
την εκκλησία των Αγίου Αθανασίου και
Κηρύλλου ο Πατριάρχης μας εκεί, πήρε
κάποιους Έλληνες από την Αλεξάνδρεια,
ανοίξανε την εκκλησία και πήγανε και
κάποιοι από την εκκλησία του Αγίου
Νικολάου που είναι ορθόδοξοι. Ούτε το
νεκροταφείο της Μανσούρας δεν υπάρ-
χει. Έχουμε μια πολύ γλυκιά ανάμνηση
από τη Μανσούρα, από τις πόλεις που
ζήσαμε, από την Αίγυπτο. Σας εύχομαι
καλή όρεξη, καλή διασκέδαση και τώρα
μια στιγμή ανθρώπινη. Ο σύλλογος απο-
φοίτων Μανσούρας έλαβε την απόφαση
να τιμήσει το γηραιότερο μέλος του συλ-
λόγου μας, τον κ. Πέτρο Ανταράκη. Η
πρόεδρος έχει το λόγο. 
Πρόεδρος: Ο Πέτρος Ανταράκης γεννή-
θηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου



5

H γλαύκα
των αποφοίτων

στις 5/2/1926. Η καταγωγή του είναι από
τη Χίο. Οι γονείς του Γεώργιος Ανταράκης
και η μητέρα του Άννα Γερμανού, έμεναν
τότε στο Ανταρί. Πέντε χρόνων οι γονείς
του μαζί με τα αδέρφια του μετακόμισαν
στη Μανσούρα λόγω της επιχείρησης
καφέ-μπαρ που είχε ανοίξει ο Γεώργιος
Ανταράκης στη Μπελαγουέρ. Η μητέρα
του είχε ήδη διακριθεί στην τέχνη της
υψηλής ραπτικής. Έτσι ο Πέτρος Ανταρά-
κης ξεκινά τη μαθητική του ζωή στα
Ελληνικά Εκπαιδευτήρια της Μανσού-
ρας. Εκεί τελειώνει δημοτικό, γυμνάσιο
και λύκειο, από όπου αποφοιτά το 1944.
Σπούδασε το 1944-46 Οικονομικά-Εμπο-
ρικά στο Lycée Francais της Αλεξάνδρει-
ας, ολοκληρώνοντας την εκπαίδευσή του
σε δύο γλώσσες, άπταιστα Αγγλικά και
Γαλλικά. Από το 1946 ως το 1965 εργά-
στηκε στην Ελληνική Βαμβακοβιομηχα-
νία Ρέππα. Εν τω μεταξύ, το 1956,
παντρεύτηκε στην Αλεξάνδρεια την Άννα
Φλωράκη, κόρη του Ανδρέα και της
Αντιγόνης. Μαζί της απέκτησε δύο παι-
διά, τη Γεωργία και τον Σπύρο. Τον Ιούλιο
του 1965 έρχεται στην Ελλάδα με την
οικογένειά του και κατοικεί στην Αθήνα
στην περιοχή της Κυψέλης. Λίγο αργότε-
ρα τον ακολουθούν στην Ελλάδα και τα
δύο του αδέλφια με τις οικογένειές τους,
Νικόλαος και Αγγελική Ανταράκη, καθώς
και η μητέρα τους Άννα. Αρχικά εργάστη-
κε στο ξενοδοχείο Χίλτον για 9 συνεχόμε-
να έτη στην οικονομική διεύθυνση και
στη συνέχεια στην Ελληνική Βαμβακο-
βιομηχανία Αφοί Δοντά, ως προϊστάμε-
νος του τμήματος εισαγωγών-εξαγωγών
από όπου και πήρε σύνταξη το 1992. Στις
25/3/1994 χάνει την πολυαγαπημένη του
σύζυγο Άννα, με την οποία έζησε 38 υπέ-
ροχα χρόνια, εν αρμονία. Σήμερα ζει στην
Αρτέμιδα Αττικής με την κόρη του. Πρό-
σφατα, στις 5/2/2020 έκλεισε τα 94 έτη
του. Χρόνια του πολλά! 
Εν συνεχεία η προέδρος καλεί τον
Φίλιππο Κοσσένα να δώσει την τιμητική
πλακέτα στον γιο του κ. Ανταράκη, Σπύρο
και με τη σειρά της προσφέρει ανθοδέ-
σμη στην κόρη του Γεωργία. Τον λόγο
στον Φ. Κοσσένα.
Φ. Κοσσένας: Μια και είναι μια μέρα
γιορτής και χαράς σήμερα, θα δώσουμε
και την Χιωτίνειο Υποτροφία που απονέ-
μει ο σύλλογος αποφοίτων Μανσούρας,
στον Κωνσταντίνο-Αχίλλειο Ρίτσο, εγγο-
νό του Βασίλη του Ρίτσου, για την εισα-
γωγή του στη Σχολή Πληροφορικής και
Επικοινωνιών του ΕΚΠΑ. Ο Βασίλης ο

Ρίτσος είναι από τους ιστορικούς ανθρώ-
πους που ομόρφαιναν τη Μανσούρα στην
εποχή εκείνη. Συγχαρητήρια.  
Πρόεδρος: Τώρα θα καλέσουμε τον
Σεβασμιώτατο κ.κ. Γεώργιο να μας
ευλογήσει τη βασιλόπιτά μας. 

Σεβ. Γουινέας: Κυρία Πρόεδρος, αγαπη-
τά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συνδέσμου Αποφοίτων Ελληνικών Σχο-
λείων Μανσούρας, αγαπητοί εν Χριστώ
αδελφοί, με μεγάλη χαρά βρίσκομαι και
φέτος κοντά σας, εκπροσωπώντας την
Α.Θ.Μ. τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξαν-
δρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδω-
ρο Β’, στην κοπή της Αγιοβασιλόπιτας
του Συνδέσμου σας, που είθισται να είναι
και η τελευταία βασιλόπιτα που ευλογού-
με κάθε έτος.
Μια καινούργια χρονιά ξεκίνησε. Σίγου-
ρα κι αυτή η χρονιά θα έχει τις προκλή-
σεις της και τις δυσκολίες της. Εμείς
ευχόμαστε ο Κύριος, δια ευχών και
ευλογιών του Πατριάρχη μας, οι γκρίζες,
δύσκολες και σκοτεινές μέρες το 2020 να
είναι λιγότερες από τις φωτεινές, ηλιό-
λουστες και όμορφες. 
Εσείς, ως Αιγυπτιώτης Ελληνισμός,
συνεχίζετε την παράδοση και όσα χρόνια
κι αν περάσουν από την ημέρα της ορι-
στικής αναχώρησής σας από τη χώρα
του Νείλου, και δη την επαρχία της Μαν-
σούρας, που βρίσκεται στην δεξιά εκβο-
λή του Νείλου, δεν θα ξεχάσετε ποτέ τη
γενέτειρά σας. Δεν θα ξεχάσετε τα όμορ-
φα χρόνια που ζήσατε εκεί. Δεν θα ξεχά-
σετε ποτέ τα όμορφα και πρότυπα εκπαι-
δευτήρια που μαθητεύσατε. Δεν θα ξεχά-
σετε τους δασκάλους και τις δασκάλες
σας. Δεν θα ξεχάσετε ποτέ όλα τα όμορ-
φα δημιουργήματα του Αιγυπτιώτη Ελλη-
νισμού και των Μεγάλων Ευεργετών της
πατρίδας μας που προέρχονται από τη
Νειλοχώρα. Γνωρίζω πως είστε περήφα-
νοι για την καταγωγή σας. Αυτό αποδει-

κνύουν και οι δραστηριότητες του Συνδέ-
σμου σας και η αθρόα συμμετοχή σας σε
αυτές. 
Σας συγχαίρω, κυρία Πρόεδρε, που είστε
πάντα επί των επάλξεων, γεμάτη θετική
ενέργεια και όρεξη για προσφορά στον
συνάνθρωπό σας. Εύχομαι να είστε
πάντα έτσι στη ζωή σας. Στην Αίγυπτο
μεγαλώσατε όλοι με αρχές και ηθικές
αξίες. Αυτήν την εμπειρία σας θα πρέπει
να την μεταλαμπαδεύσετε στις επόμενες
γενεές για να γνωρίζουν την ιστορία και
να προσπαθήσουν και αυτές να συνεχί-
σουν το δικό σας έργο και προσφορά. 
Ο Πατριάρχης μας επισκέπτεται τακτικά
τη Μανσούρα. Ανοίγει τον ιστορικό και
μεγαλοπρεπή ναό των Αγίων Κυρίλλου
και Αθανασίου, Πατριαρχών Αλεξαν-
δρείας, ιερουργεί και ευλογεί τους προ-
σκυνητές από το Κάιρο και την Αλεξάν-
δρεια που τον ακολουθούν στις ποιμαντι-
κές εξορμήσεις του εντός Αιγύπτου. 
Κυρία Πρόεδρε, όλοι εσείς γεννηθήκατε
και γαλουχηθήκατε σε μια ιστορική
επαρχία του Θρόνου της Αλεξάνδρειας,
εκεί που έζησαν και εργάστηκαν σκληρά
περισσότερες από δύο χιλιάδες ελληνι-
κές οικογένειες. Εκεί που μεγαλούργησε
ο Γεώργιος Ράλλης από τη Χίο και άλλοι
πολλοί. Συνεχίστε το έργο τους. Συνεχί-
στε την ιστορία τους. Συνεχίστε να δίνετε
καλή μαρτυρία Ελλάδος και Ορθοδοξίας.
Σας εύχομαι και πάλι Καλή χρονιά,
ευλογημένη, καρποφόρα, δημιουργική,
φωτεινή και όμορφη. 
Στη συνέχεια, ο Σεβασμιώτατος, αφού
ευλόγησε την πίτα του συλλόγου, πρό-
σφερε στην πρόεδρο το ημερολόγιο της
Εκκλησίας της Αλεξανδρείας του 2020
και μία οικολογική τσάντα αγορών με το
λογότυπο του Πατριαρχείου Αλεξανδρεί-
ας, καθώς επίσης και μικρά ημερολόγια
για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον Σεβασμιώ-
τατο για τις ευχές και τα όμορφα δώρα
του και ευχόμαστε και σ’ αυτόν υγεία και
δύναμη στο έργο του. 
Καλή μας διασκέδαση!!!
Στη συνέχεια έγινε η κοπή της πίτας. Το
πρώτο νόμισμα της βασιλόπιτας το κέρ-
δισε ο πρόεδρος του ΣΑΕ κ. Κώστας
Μιχαηλίδης και το δεύτερο νόμισμα η κ.
Ελένη Λαζαρίδου σύζυγος του μαέστρου
της χορωδίας του ΣΑΕ. 
Από τα βασιλοπιτάκια κερδισμένοι ήταν ο
Κωνσταντίνος-Αχίλλειος Ρίτσος, εγγονός
του Βασίλη Ρίτσου που πήρε και τη Χιωτί-
νειο υποτροφία και ο Πάνος Κοντόπουλος. 
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Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου 2019

Οικονομικός απολογισμός 1/1/2019-31/2/2019

Ο απολογισμός του 2019, έχει ως εξής:
Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου: παραβρεθήκα-
με στο εντευκτήριο του ΣΑΕ, στην εκδή-
λωση «Τα παιδιά θαύματα του Ελληνικού
Κινηματογράφου», την οποία παρουσία-
σε ο συνέφορος πολιτιστικών του ΣΑΕ
Πάνος Κατέρης.  
Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου: παρακολου-
θήσαμε τη Μουσικοθεατρική Βραδιά
«Έρως και Μουσικές του Κόσμου, Πηνε-
λόπη Δέλτα – Ίων Δραγούμης», που έγινε
στην αίθουσα του Συνδέσμου. 
Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου: πραγματο-
ποιήθηκαν με επιτυχία η Γ.Σ. του συλλό-
γου μας, η κοπή της βασιλόπιτα, η λαχει-
οφόρος αγορά και η απονομή της Χιωτι-
νείου υποτροφίας στον εγγονό της κ.
Στέλλας Κυδωνάκη. 
Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου: συμμετείχα-
με στην παρουσίαση του βιβλίου «Το
Τίμημα του Λάθους» της Μανσουριανής
κ. Άννας Καλατζιάν, σε συνεργασία με
την πολιτιστική ομάδα του ΣΑΕ και τον
σύλλογο Ελλήνων Καΐρου. Το βιβλίο
παρουσίασαν ο Γιάννης Κοσσένας και η
κ. Μίτση Πικραμένου. 
Δευτέρα, 4 Μαρτίου: παραβρεθήκαμε
στην εκδήλωση του φιλόλογου-λογοτέχνη
Ιουλίου Κέρπη και της συγγραφέα-μετα-
φράστριας κ. Μάρως Φιλίππου με θέμα
«Ο Ήλιος σύμβολο εξουσίας και πηγή
έμπνευσης». Συμμετείχαν η φιλόλογος
λυκειάρχης κ. Αγγελική Βλαχάκη και ο
ηθοποιός-σκηνοθέτης κ. Πάνος Κατέρης. 
Πέμπτη, 14 Μαρτίου: με την ευκαιρία
του εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας
της γυναίκας, παρακολουθήσαμε τις ομι-
λίες των Κατερίνας Τζωρτζάκη (Ψυχο-

λόγου-Συγγραφέα) και Γεωργίας Τσού-
μπα (Ψυχολόγου-Συγγραφέα), με θέμα
«Συνομιλώντας για τη μητρότητα». 
Κυριακή, 17 Μαρτίου: ο σύλλογός μας
εκπροσωπήθηκε δια της Προέδρου στην
Τακτική Γ.Σ. του Συνδέσμου Αιγυπτιω-
τών Ελλήνων. 
Δευτέρα, 18 Μαρτίου: απολαύσαμε τη
Θεατρική παράσταση «Shirley Valen-
tine» με τη Μπέσσυ Μάλφα (φροντίδα
Πάνου Κατέρη).   
Κυριακή, 31 Μαρτίου: παρακολουθήσα-
με στην αίθουσα του Δημαρχείου Ελευ-
σίνας, ομιλίες των: Απόστολου Τζιτζά με
θέμα «Ευεργέτες και Σχολεία της Αιγύ-
πτου» και Χάρη Τζάλα με θέμα «Ελευσί-
να της Αλεξάνδρειας, Ελευσίνα της Αττι-
κής».   
Σάββατο, 25 Μαΐου: επισκεφθήκαμε το
Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης. 
Σάββατο, 25 Μαΐου: στο Σύνδεσμο Αιγυ-
πτιωτών, τιμήθηκαν τα παιδιά των Αιγυ-
πτιωτών για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ
και ΤΕΙ της χώρας, με βραβεία και υπο-
τροφίες. Στην εκδήλωση ο σύλλογός μας
εκπροσωπήθηκε από τον Τζώνη Χριστο-
φίδη. 
Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου: διασκεδάσαμε
στον ΣΑΕ με τη μουσική του Τάκη Σφα-
κιανόπουλου.  
Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου: παρακολουθή-
σαμε με ενδιαφέρον την εκδήλωση με
θέμα «Η συμβολή του Ελληνισμού της
Αιγύπτου στην ανάπτυξη του Τουρι-
σμού». Ομιλήτρια η Μανσουριανή κ.
Μαργαρίτα Δρίτσα, καθηγήτρια Ευρω-
παϊκής, Οικονομικής και Κοινωνικής
Ιστορίας.

Κυριακή, 13 Οκτωβρίου: έγινε το καθιε-
ρωμένο μνημόσυνο των πεσόντων Αιγυ-
πτιωτών κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
στο χώρο του Ηρώου στο Άστυ Αιγυ-
πτιωτών Κηφισιάς. 
Τον Νοέμβριο ο ΣΑΓΜΑ άρχισε να
συνεργάζεται με το τμήμα Ελληνισμού
της Αιγύπτου του Ε.Λ.Ι.Α. (Ελληνικού
Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου)
και το ΜΙΕΤ (Μορφωτικού Ιδρύματος
της Εθνικής Τραπέζης), μέσω της Εθε-
λοντικής Ομάδας στήριξης. Αποτέλεσμα
αυτής της επιτυχούς και παραγωγικής
συνεργασίας είναι η ψηφιοποίηση
βιβλίων σχετικών με τη Μανσούρα και
φυσικά του Λευκώματος Μανσούρας,
στα πλαίσια των 35 χρόνων δράσης του
συλλόγου μας.
Αναρτήθηκαν στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπι-
στημίου της Κρήτης «Ανέμη», τα εξής:
Το Λεύκωμα της Μανσούρας
Αναμνήσεις του Εκπαιδευτικού Ηρακλή
Καραναστάση
Το βιβλίο της Ολυμπίας Καράγιωργα
«Αίγυπτος, Μανσούρα και η εκεί ελλη-
νική ζωή μας».
Στόχος και αποτέλεσμα όλης αυτής της
προσπάθειας είναι να διευκολύνουμε την
πρόσβαση των μελών του Συλλόγου και
όχι μόνον, σε αυτά. 
29, 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου: τα
μέλη του Δ.Σ. Σούλα Παπαδοπούλου και
Καίτη Αστρά παραβρέθηκαν στη Χρι-
στουγεννιάτικη Εορταγορά του Συνδέ-
σμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων. Ο Σύλλογός
μας διέθεσε και 200 λαχνούς της Λαχειο-
φόρου Αγοράς. 

Η αντιπρόεδρος του συλλόγου μας 
κ. Νικολοπούλου, ο Σεβασμιώτατος κ.κ. Γεώργιος

και ο κ. Μιχαηλίδης.
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Δίπλωμα επάρκειας αραβικής γλώσσας και πολιτιστικών 
που δινόταν στα ξενόγλωσσα σχολεία από το 1966 και μετά.

Η κ. Νικολοπούλου 
παρουσιάζει την
ιστοσελίδα μας στα
μέλη μας. 
Ευχαριστούμε τον 
κ. Γιάννη Μαστραν-
δρέα, που ετοίμασε το
οπτικοακουστικό
υλικό που συνόδεψε
την παρουσίαση.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Σας γνωστοποιούμε τη σύνθεση του νέου Διοικητικού

Συμβουλίου του Συλλόγου μας, που προέκυψε σύμφωνα
με το άρθρο 8 του καταστατικού, μετά τις Αρχαιρεσίες της

Γενικής Συνέλευσης της 12ης Φεβρουαρίου 2020: 

Πρόεδρος -Ταμίας: Τούλα Χαρίτου-Πεκλάρη
Αντιπρόεδρος-Γενική Γραμματέας: Λιλίκα Νικολοπούλου
Βοηθός Ταμία: Τζώνυ Χριστοφίδης
Σύμβουλος: Σούλα Παπαδοπούλου
Σύμβουλος: Καίτη Αστρά

Εξελεγκτική Επιτροπή: Βασίλης Κιούρης 
Μιχάλης Σαράης
Τάκης Κουζής 

Περασμένα κι aξέχαστα...
Συγχαρητήρια
Αγαπητή κυρία Πρόεδρος,
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το από 23/3 ηλεκτρονι-
κό σας μήνυμα και την ενημέρωση σχετικά με τη σύνθεση
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σύνδεσμου Απο-
φοίτων Γυμνασίου Μανσούρας Αιγύπτου.
Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την επάξια επανεκλογή σας
στη θέση της Προέδρου καθώς και τα υπόλοιπα μέλη του
Δ.Σ. Είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα αυτήν τη δύσκολη
περίοδο των πολλών προκλήσεων και δοκιμασιών, να
υπάρχουν Αιγυπτιώτες Έλληνες που να έχουν την όρεξη
και την πρόθεση να συνεχίσουν το έργο των προγόνων
τους και να προσφέρουν καθημερινά στον συνάνθρωπό
τους. Σας Συγχαίρω και εύχομαι πάντα να εργάζεστε με
ζήλο και ανιδιοτέλεια. 
Ο Πατριάρχης μας είναι περήφανος και για σας και πάντα
θα στέκεται δίπλα στο πλευρό σας και στον αγώνα σας.
Είναι ο θεματοφύλακας της ιστορίας του Ελληνισμού της
Αιγύπτου και της ιστορικής Εκκλησίας της Αλεξάνδρει-
ας και πηγή έμπνευσης για όλους μας. 
Ο Κύριος μας, Ιησούς Χριστός να σας ευλογεί, να σας
αγιάζει και να σας δίνει δύναμη και υγεία ιδιαίτερα
αυτήν τη δύσκολη περίοδο που διανύει ο κόσμος όλος. 

Καλή Ανάσταση,
+ ο Μητροπολίτης Γουινέας Γεώργιος

Εκπρόσωπος του Πατριάρχη Αλεξανδρείας στην Αθήνα  
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Αριστερά, το Δ.Σ με
τον Π.Παπακωνσταντί-

νου που κέρδισε τα
αεροπορικά εισιτήρια
από τη λαχειοφόρο

και δεξιά με τον
Δ.Δημητρίου.
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H γλαύκα
των αποφοίτων

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

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

Βαθειά είναι η λύπη μας για την απώλεια
των αγαπημένων μας φίλων και μελών: 
• Ο καθηγητής μαθηματικών Μουλακά-

κης. 
• Ο Πάνος Βοσνίδης γιος του Πέτρου και

της Νανάς. 
• Η Μάρθα Γιαννακούλη. 

Τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια στις
οικογένειές τους. 

Ο σύλλογος προσφέρει στη μνήμη τους
200 ευρώ στην Πρόνοια.

1 φωτογραφία 1000λέξεις

Π Ε Ν Θ Η

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ:
www.mansouraglafka.gr

Τα μόνα πρόσωπα που διακρίνουμε είναι: o Χιωτίνης, η Γιαλούση, 
o Kaραναστάσης, ο Μάτα και ο Παντελίδης.

Παρακαλούμε όποιος γνωρίζει κάποιον από τη φωτογραφία να μας στείλει 
το ονοματεπώνυμο και την ακριβή του θέση στη φωτογραφία.

•Στη μνήμη της Γεωργίας (Ντουντού) Πατσατζή-Ξένιου από το γιο Νικόλα,
τη νύφη Νία, και τα εγγόνια Στέφανο και Εύα, προσφέρονται 100 ευρώ.

•H Δήμητρα Γιαννακούλη προσφέρει 100 ευρώ στη μνήμη της αδελφής της
Μάρθας. 

•Η Μαριέτα Ανδριώτη προσφέρει 50 ευρώ στη μνήμη του πατέρα της 
Γεωργίου.

•Η οικογένεια Β. Πεκλάρη προσφέρει 50 ευρώ στη μνήμη Πάνου 
Βοσνίδη.

•Ο Γιώργος Κοτζάς προσφέρει 50 ευρώ για την Πρόνοια. 
•Η Λιλίκα Νικολοπούλου προσφέρει 50 ευρώ στη μνήμη γονέων της. 
•Η Ανθούλα Χατζηδάκη προσφέρει 50 ευρώ στη μνήμη Άρτεμης 

Παπαγεωργίου.
•Η Μάρθα Λαζανάκη προσφέρει 50 ευρώ στη μνήμη Άρτεμης 

Παπαγεωργίου.
•Η Σαράη Αικατερίνη προσφέρει 100 ευρώ στη μνήμη της γιαγιάς της 

Αικατερίνης Καλουπακλή για την Πρόνοια. 

Προσφορές


