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>>ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ

Ç «πρεσβυγενής» Ελληνική Κοινότητα Αλεξάνδρειας, από τις 
μακροβιότερες κοινότητες του απόδημου ελληνισμού, υπήρξε 
ôο κατάλληλο õπόδειγμα για τη δημιουργία όλων των άλλων 
Κοινοτήτων σε μεγάλες και μικρές πόλεις, ακόμη και 
κωμοπόλεις, της Αιγύπτου. Ένας δραστήριος πυρήνας από 
Έλληνες αυτοδημιούργητους και εμπόρους ίδρυσαν την 
Κοινότητα Αλεξάνδρειας στα 1843 εκλέγοντας τον Μιχαήλ 
Τοσίτσα ως πρώτο πρόεδρό της. Εγκαθίστανται αρχικά στην 
Αλεξάνδρεια και εξαπλώνονται βαθμηδόν στην ενδοχώρα του 
Νείλου από τις αρχές του 19ïυ αιώνα, την εποχή που 
ηγεμόνευε την Αίγυπτο ο Μωχάμετ Άλη. Το λιμάνι της 
Αλεξάνδρειας γίνεται το κύριο διαμετακομιστικό κέντρο της 
χώρας και η πύλη εισόδου Ελλήνων και Ευρωπαίων εμπόρων, 
επιχειρηματιών, χρηματομεσιτών, λογίων, αρχαιολόγων, 
ιατρών, μηχανικών και ανθρώπων του μόχθου που συρρέουν 
προσδοκώντας να πλουτίσουν και να ανελιχθούν κοινωνικά. Η 
Αίγυπτος είναι το «Åλíôοράντο» της ανατολικής 
Μεσογείου.
Ç κοινοτική ηγεσία φροντίζει να ανοικοδομηθούν 
εκπαιδευτήρια, εκκλησίες, νοσοκομεία και 
κοινοφελή ιδρύματα. Στη συνέχεια η üλο και 
ενισχυόμενη με καινούριους πληθυσμούς ðαροικία, η οποία 
διασπείρεται από το δυτικό λιμάνι, το Ράμλι, την Αζαρίτα, το 
Καρτιέ Γκρεκ, την Ιμπραημία, τη Βικτώρια, μέχρι τις πιο 
ανατολικές συνοικίες που  äιαρκώς επεκτείνονται, δημιουργεί 
την ανάγκη για τη σύσταση νέων κοινοτήτων. Εμπορικοί οίκοι, 
τράπεζες, θέατρα, νυκτερινά κέντρα, κινηματογράφοι, 
εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια και ξενοδοχεία, λέσχες, 
αθλητικοί, επιστημονικοί και φιλολογικοί σύλλογοι, 
εφημερίδες, περιοδικά, τυπογραφεία και βιβλιοπωλεία είναι 
μερικά μονάχα από τα αναρίθμητα δείγματα μιας 
πολυπληθούς, ευημερούσης και δραστήριας σε ποικίλους 
τομείς παροικίας, η οποία προσδίδει στη νέα Αλεξάνδρεια ένα 
αισθητό ελληνικό χρώμα. 
Στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα μάλιστα ο αλεξανδρινός 
ελληνισμός καταφέρνει να γίνει το επίκεντρο της νεοελληνικής 
πνευματικής και καλλιτεχνικής ζωής. Λογοτέχνες, λόγιοι, 
καλλιτέχνες, ηθοποιοί, δημοσιογράφοι, επιστήμονες και 
ηγετικές πολιτικές προσωπικότητες áπό την Ελλάδα, όπως για 
παράδειγμα ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ταξιδεύουν με 
προορισμό την Αλεξάνδρεια των Ελλήνων για να γνωρίσουν 
από κοντά τα επιτεύγματά τους. Μια πληθώρα εφημερίδων, 

περιοδικών και αυτοτελών βιβλίων κάθε είδους τυπώνονται 
και εκδίδονται σε ελληνικά τυπογραφεία δείχνοντας τον 
δυναμισμό και την πνευματική δραστηριότητα της 
παροικίας. Ο Κ. Π. Καβάφης, από το σπίτι του στην οδό 
Λέψιους, προσελκύει την προσοχή σημαντικών 
προσωπικοτήτων διεθνούς κύρους, όπως του Φόρστερ, του 
Καζαντζάκη, του Ουνγκαρέτι, του Μαρινέτι, του 
Μητρόπουλου. Το έργο του διαδίδεται στο εξωτερικό, ενώ η 
σοφή του παραίνεση προς τον αιγυπτιώτη ελληνισμό να 
μάθει να επιβιώνει στο διαφορετικό από τη χώρα καταγωγής 
αιγυπτιακό περιβάλλον με γνώμονα τις «στοχαστικές 

προσαρμογές» του αποδεικνύεται για πολλοστή 

φορά επίκαιρη, ακόμα περισσότερο σήμερα στην μετά 
την επανάσταση του Ιανουαρίου 2011 εποχή της Αιγύπτου.  
Αν και από τη δεκαετία του '60 ìέχρι και τώρα ο 
αλεξανδρινός ελληνισμός συρρικνώθηκε βαθμιαία σε 
μεγάλο βαθμό, εντούτοις, σήμερα έχει να επιδείξει 
σημαντικές περιπτώσεις υγιούς επιχειρηματικότητας σε 
ποικ ίλους τομε ίς  της ο ικονομίας,  κο ινωνικής 
δραστηριότητας και πολιτιστικής παρουσίας. Êάθε πράξη, 
πρωτοβουλία και απόφαση μας στοχεύει στην ανάδειξη των 
αστείρευτων δυνατοτήτων που ο Αλεξανδρινός ελληνισμός 
διαθέτει αξιοποιώντας την πλούσια παράδοσή του. Το 
διαρκές ενδιαφέρον μας αγκαλιάζει όλες τις κατηγορίες 
παροίκων: την κοινότητα των μαθητών, τη δραστήρια 
νεολαία, τις παραγωγικές ηλικίες και τους απόμαχους της 
τρίτης ηλικίας.
Óτο περίφημο «ελληνικό τετράγωνο» κτυπά η καρδιά του, 
εκεί όπου βρίσκονται συγκεντρωμένα τα γραφεία της 
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Κος Ιωάννης Γ. Σιόκας
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Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση 
χ α ι ρ ε τ ί ζ ω  τ η ν  έ κ δ ο σ η  τ ο υ  
«Αλεξανδρινού Ταχυδρόμου», που 
έρχεται να καλύψει το μεγάλο κενό της 
ιστορικής παροικιακής  εφημερίδας  
«Ταχυδρόμος».
Το φύλλο αυτό, που θα κυκλοφορεί 
παντού, είναι αναγκαίο γιατί θα 
ενημερώνει, θα προβάλλει, θα 
προωθεί και θα εμψυχώνει την 
παροικία μας και τους συμπατριώτες 
μας που έχουν μετακινηθεί σε όλη την 
οικουμένη. 
Συγχαίρω τον Πρόεδρο και την 
Κοινοτική Επιτροπή της Πρεσβυγενούς  
Ελληνικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας για την πρωτοβουλία τους 
αυτή, που τολμάνε σε χαλεπούς καιρούς, να προσθέσουν μια 
νέα σελίδα στην  λαμπρή παροικιακή μας ιστορία. 
Εύχομαι η νέα αυτή εκδοτική προσπάθεια,  να ταξιδεύει σε 
ήρεμα νερά δυναμικά, αφού στηρίζεται σε στέρεα βάση και 
χτίζεται με τα καλύτερα υλικά. 
Τέλος θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είμαι πάντα δίπλα σας, στον 
καθημερινό αγώνα για την παροικία μας, τον αλεξανδρινό  και 
τον αιγυπτιώτη ελληνισμό γενικότερα. 

Στέφανος Π. Ταμβάκης
Επίτιμος Πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας 
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Ïραματιζόμαστε να γίνει ο 
«Αλεξανδρινός Ταχυδρόμος» 

το σταθερό έδαφος, το οποίο θα ενώσει 
τους αλεξανδρινούς αιγυπτιώτες 
της Ελλάδας και της διασποράς
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Υφυπουργού Εξωτερικών 
& Απόδημου Ελληνισμού
Κωνσταντίνου Τσιάρα
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 Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας προσδιορίζοντας το στίγμα μιας νέας 
εποχής για την Ελληνική παροικία της πόλης, προχώρησε σε μία σειρά από 
έργα με γνώμονα το συγκερασμό του παρελθόντος και του μέλλοντος. Η 
πλήρης αναπαλαίωση του κτιρίου του «ΜΑΝΝΑ», η μεταστέγαση του Η γηροκομείου σε αυτό, η ανακαίνιση και επαναλειτουργία του Συσσιτίου, 

αλλά και η ανάπλαση του Γηπέδου αποτελούν έργα πνοής.

Κοινοτικός Οίκος Ευγηρίας Αντωνιάδη - Κανισκέρη

Ομόφωνη ήταν η απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29ης Απριλίου 2011 
σχετικά με τη μεταφορά του Γηροκομείου στους χώρους του «ΜΑΝΝΑ». Από τότε οι 
εργασίες αναπαλαίωσης του κτιρίου του πρώην Ορφανοτροφείου «ΜΑΝΝΑ», που 

>> Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 ...χαράσσει νεα πορεία δημιουργώντας και προσφέροντας…

βρίσκεται μέσα στο «Ελληνικό τετράγωνο», κατέληξαν στη δημιουργία ενός σύγχρονου 
και πρότυπου Γηροκομείου, αντάξιου του υψηλού κύρους της Ελληνικής Κοινότητας 
Αλεξανδρείας αλλά και της μεγάλης ιστορίας της παροικίας της πόλης. Η μεταστέγαση 
των εγκαταστάσεων, αλλά και των τροφίμων στους νέους χώρους ήταν επιτυχείς και έγινε 
δεκτή με ενθουσιασμό από τους τροφίμους του Γηροκομείου, οι οποίοι πλέον 
απολαμβάνουν το φιλικό και ζεστό περιβάλλον του «Ελληνικού τετραγώνου».

Παράλληλα προχώρησαν και τα έργα της πλήρους ανακαίνισης του Συσσιτίου, το οποίο 
εξοπλίστηκε με τελευταίας τεχνολογίας κουζίνα, αποκτώντας έτσι τη δυνατότητα να 
εξυπηρετεί όχι μόνο τις ανάγκες των τροφίμων του Γηροκομείου, αλλά και της Ελληνικής 
Κοινότητας εν γένει.

Ανάπλαση του Γηπέδου

Ο στόχος της Ελληνικής Κοινότητας να μετατρέψει τους χώρους του «Ελληνικού 
τετραγώνου» σε πόλο έλξης για τους νέους παροικίας, ώστε να αξιοποιούν τον ελεύθερο 
χρόνο τους μέσα σε ένα ασφαλές και παράλληλα ελεγχόμενο και υγιές περιβάλλον, 
συνεχίζει να υλοποιείται. Ύστερα από τη διαμόρφωση της αίθουσας νεολαίας «Μιχάλης 
Στεφανόπουλος» και του Γυμναστηρίου, που έλαβαν χώρα το 2011, η κοινότητα 
προχωράει στην ανάπλαση του Γηπέδου. Η αλλαγή του χλοοτάπητα, καθώς και η 
τοποθέτηση καινούριων «τερμάτων», πρόκειται να μετατρέψει το γήπεδο σε ένα χώρο 
σύγχρονο και ασφαλή, έτοιμο να φιλοξενήσει κάθε αθλητική δραστηριότητα. Οι εργασίες 
ανάπλασης είναι ταχύτατες και η ολοκλήρωση τους αναμένεται πολύ σύντομα.

Ιδιοκτησία: Eλληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας
Εκδότης: Ιωάννης Γ. Σιόκας
Αρχισυντάκτης: Μανόλης Μαραγκούλης
Συντακτική επιτροπή: Αθανάσιος Κουτουπάς,  Ειρήνη Χρυσοχέρη
Εκπρόσωπος της Ε.Κ.Α. στην Ελλάδα: Εδμόνδος Ι. Κασιμάτης
Ανταποκριτές Ελλάδος: Κάτια Τσιμπλάκη, Φώτης Χαραλαμπίδης
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Φώτης Τζιαβάρας
Διεύνθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 63, Σάτμπυ, Αλεξάνδρεια,ΤΚ: 21526
Τηλ.: (+2) 03 48 461 81, (+2) 03 48 650 84 ,( +2) 03 4874854
website: www.ekalexandria.com                      e-mail: alexandrinos-taxydromos@ekalexandria.com

Ο «Αλεξανδρινός Ταχυδρόμος» διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ από τα γραφεία της 
Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας καθώς και από όλα τα Ελληνικά Σωματεία

η Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2012 ο 
Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών 
κ. Δημήτριος Αβραμόπουλος 
επισκέφτηκε την Αλεξάνδρεια και 
συναντήθηκε με εκπροσώπους Τ

της Ελληνικής Κοινότητας στην πόλη. Η 
επίσκεψη αποτελούσε μέρος της τριήμερης 
επίσκεψης του στην Αίγυπτο, κατά τη οποία 
συναντήθηκε με την Ελληνική Κοινότητα του 
Καΐρου, αλλά και με εκπροσώπους της 
Αιγυπτιακής Κυβέρνησης, με τους οποίους 
είχε σημαντικές συνομιλίες γύρω από τις 
διμερείς σχέσεις των δύο κρατών. Στην πόλη 
της Αλεξάνδρειας, τον κύριο Υπουργό, 
υπεδέχθησαν στον Ελληνικό Ναυτικό Όμιλο ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας 
Αλεξανδρείας κ. Σιόκας Ιωάννης, καθώς και πολλοί εκπρόσωποι αιγυπτιώτικων 
φορέων.

Ο κύριος Αβραμόπουλος εξήρε την παρουσία των Ελλήνων στην πόλη του 
Αλεξάνδρου, τονίζοντας πως η παρουσία τους είναι υψίστης σημασίας, καθώς 
συνεχίζουν την παράδοση πολλών αιώνων Ελληνικής παρουσίας στην περιοχή. 
Παράλληλα τόνισε ότι η δυναμική παρουσία του Ελληνικού στοιχείου στην πόλη, 
αλλά και στη χώρα γενικότερα, καθιστά την Ελλάδα σημαντικό παράγοντα 
ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, παρά τις δυσκολίες που βιώνει 
η χώρα αυτήν την περίοδο.

Παράλληλα ο κύριος Αβραμόπουλος, εξήρε το ρόλο του Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ. 
Θεοδώρου Β', τονίζοντας τη σπουδαία προσπάθεια του ιδίου, αλλά και εν γένει του 
Πατριαρχείου για την ενδυνάμωση των, απανταχού εις την Αφρικανική γη, Ελλήνων.

Από τη μεριά του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας στην Αλεξάνδρεια, 
σημείωσε τη σημασία και τη βαρύτητα της επίσκεψης του Έλληνα Υπουργού 
εξωτερικών τονίζοντας πως «βρίθει σημαντικών μηνυμάτων και συμβολισμών, καθώς 
σηματοδοτεί την προσωπική σας επιλογή για τη χάραξη και υλοποίηση μιας 
εξωστρεφούς εξωτερικής πολιτικής».

Συνεχίζοντας ο κύριος Σιόκας έκανε και αυτός αναφορά, με τη σειρά του, στο 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
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σημαντικό ρόλο που κατέχει και σήμερα 
η Αλεξάνδρεια, όσον αφορά στην 
κυβερνητική πολιτική για ανάδειξη της 
Ελλάδας σε στρατηγικό παράγοντα 
στην περιοχή της Μεσογείου.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας 
κλείνοντας την ομιλία του ευχαρίστησε 
για μία ακόμη φορά τον κύριο Υπουργό 
για την παρουσία του στην πόλη και 
σημείωσε πως «Η παρουσία του Έλληνα 
Υπουργού Εξωτερικών στην Αίγυπτο 
σηματοδοτεί μια εθνική στρατηγική 
επιλογή που λαμβάνει υπόψη τα νέα 
γ ε ω π ο λ ι τ ι κ ά  κ α ι  γ ε ω σ τ ρ α τ η γ ι κ ά  

δεδομένα, φιλοδοξώντας να αναδείξει τη χώρα μας σε παράγοντα ασφάλειας και 
σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, ενώ παράλληλα η συμβολική εδώ 
παρουσία του διατρανώνει με τον πλέον έντονο και κατηγορηματικό τρόπο ότι η 
Ελλάδα δεν εγκαταλείπει τον Ελληνισμό της Αλεξάνδρειας».
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Εο Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2012 γιορτάστηκε η 70ή 
επέτειος των ιστορικών μαχών στο Ελ Αλαμέϊν, 
παρουσία του Έλληνα Προέδρου της Δημοκρατίας κ. 
Κάρολου Παπούλια. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
συνοδευόταν από τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης κ. Τ

Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο και πολυμελή Πολιτική και 
Στρατιωτική αντιπροσωπεία. Στην τελετή παρέστησαν και 
εκπρόσωποι Εφέδρων Πολεμιστών Αγωνιστών καθώς και μέλη 

συλλόγων παλαιών αγωνιστών. Το παρών έδωσαν οι Ελληνικές Κοινότητες Αλεξανδρείας και Καΐρου, η 
Αμπέτειος Σχολή, η Αχιλλοπούλειος Σχολή και τα Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Αλεξανδρείας. Ενώ και οι 
Πρόσκοποι Αλεξανδρείας και Καϊρου εκπροσωπήθηκαν με πολυμελείς αντιπροσωπείες.
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 Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας προσδιορίζοντας το στίγμα μιας νέας 
εποχής για την Ελληνική παροικία της πόλης, προχώρησε σε μία σειρά από 
έργα με γνώμονα το συγκερασμό του παρελθόντος και του μέλλοντος. Η 
πλήρης αναπαλαίωση του κτιρίου του «ΜΑΝΝΑ», η μεταστέγαση του Η γηροκομείου σε αυτό, η ανακαίνιση και επαναλειτουργία του Συσσιτίου, 

αλλά και η ανάπλαση του Γηπέδου αποτελούν έργα πνοής.

Κοινοτικός Οίκος Ευγηρίας Αντωνιάδη - Κανισκέρη

Ομόφωνη ήταν η απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29ης Απριλίου 2011 
σχετικά με τη μεταφορά του Γηροκομείου στους χώρους του «ΜΑΝΝΑ». Από τότε οι 
εργασίες αναπαλαίωσης του κτιρίου του πρώην Ορφανοτροφείου «ΜΑΝΝΑ», που 

>> Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 ...χαράσσει νεα πορεία δημιουργώντας και προσφέροντας…

βρίσκεται μέσα στο «Ελληνικό τετράγωνο», κατέληξαν στη δημιουργία ενός σύγχρονου 
και πρότυπου Γηροκομείου, αντάξιου του υψηλού κύρους της Ελληνικής Κοινότητας 
Αλεξανδρείας αλλά και της μεγάλης ιστορίας της παροικίας της πόλης. Η μεταστέγαση 
των εγκαταστάσεων, αλλά και των τροφίμων στους νέους χώρους ήταν επιτυχείς και έγινε 
δεκτή με ενθουσιασμό από τους τροφίμους του Γηροκομείου, οι οποίοι πλέον 
απολαμβάνουν το φιλικό και ζεστό περιβάλλον του «Ελληνικού τετραγώνου».

Παράλληλα προχώρησαν και τα έργα της πλήρους ανακαίνισης του Συσσιτίου, το οποίο 
εξοπλίστηκε με τελευταίας τεχνολογίας κουζίνα, αποκτώντας έτσι τη δυνατότητα να 
εξυπηρετεί όχι μόνο τις ανάγκες των τροφίμων του Γηροκομείου, αλλά και της Ελληνικής 
Κοινότητας εν γένει.

Ανάπλαση του Γηπέδου

Ο στόχος της Ελληνικής Κοινότητας να μετατρέψει τους χώρους του «Ελληνικού 
τετραγώνου» σε πόλο έλξης για τους νέους παροικίας, ώστε να αξιοποιούν τον ελεύθερο 
χρόνο τους μέσα σε ένα ασφαλές και παράλληλα ελεγχόμενο και υγιές περιβάλλον, 
συνεχίζει να υλοποιείται. Ύστερα από τη διαμόρφωση της αίθουσας νεολαίας «Μιχάλης 
Στεφανόπουλος» και του Γυμναστηρίου, που έλαβαν χώρα το 2011, η κοινότητα 
προχωράει στην ανάπλαση του Γηπέδου. Η αλλαγή του χλοοτάπητα, καθώς και η 
τοποθέτηση καινούριων «τερμάτων», πρόκειται να μετατρέψει το γήπεδο σε ένα χώρο 
σύγχρονο και ασφαλή, έτοιμο να φιλοξενήσει κάθε αθλητική δραστηριότητα. Οι εργασίες 
ανάπλασης είναι ταχύτατες και η ολοκλήρωση τους αναμένεται πολύ σύντομα.

Ιδιοκτησία: Eλληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας
Εκδότης: Ιωάννης Γ. Σιόκας
Αρχισυντάκτης: Μανόλης Μαραγκούλης
Συντακτική επιτροπή: Αθανάσιος Κουτουπάς,  Ειρήνη Χρυσοχέρη
Εκπρόσωπος της Ε.Κ.Α. στην Ελλάδα: Εδμόνδος Ι. Κασιμάτης
Ανταποκριτές Ελλάδος: Κάτια Τσιμπλάκη, Φώτης Χαραλαμπίδης
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Φώτης Τζιαβάρας
Διεύνθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 63, Σάτμπυ, Αλεξάνδρεια,ΤΚ: 21526
Τηλ.: (+2) 03 48 461 81, (+2) 03 48 650 84 ,( +2) 03 4874854
website: www.ekalexandria.com                      e-mail: alexandrinos-taxydromos@ekalexandria.com

Ο «Αλεξανδρινός Ταχυδρόμος» διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ από τα γραφεία της 
Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας καθώς και από όλα τα Ελληνικά Σωματεία

η Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2012 ο 
Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών 
κ. Δημήτριος Αβραμόπουλος 
επισκέφτηκε την Αλεξάνδρεια και 
συναντήθηκε με εκπροσώπους Τ

της Ελληνικής Κοινότητας στην πόλη. Η 
επίσκεψη αποτελούσε μέρος της τριήμερης 
επίσκεψης του στην Αίγυπτο, κατά τη οποία 
συναντήθηκε με την Ελληνική Κοινότητα του 
Καΐρου, αλλά και με εκπροσώπους της 
Αιγυπτιακής Κυβέρνησης, με τους οποίους 
είχε σημαντικές συνομιλίες γύρω από τις 
διμερείς σχέσεις των δύο κρατών. Στην πόλη 
της Αλεξάνδρειας, τον κύριο Υπουργό, 
υπεδέχθησαν στον Ελληνικό Ναυτικό Όμιλο ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας 
Αλεξανδρείας κ. Σιόκας Ιωάννης, καθώς και πολλοί εκπρόσωποι αιγυπτιώτικων 
φορέων.

Ο κύριος Αβραμόπουλος εξήρε την παρουσία των Ελλήνων στην πόλη του 
Αλεξάνδρου, τονίζοντας πως η παρουσία τους είναι υψίστης σημασίας, καθώς 
συνεχίζουν την παράδοση πολλών αιώνων Ελληνικής παρουσίας στην περιοχή. 
Παράλληλα τόνισε ότι η δυναμική παρουσία του Ελληνικού στοιχείου στην πόλη, 
αλλά και στη χώρα γενικότερα, καθιστά την Ελλάδα σημαντικό παράγοντα 
ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, παρά τις δυσκολίες που βιώνει 
η χώρα αυτήν την περίοδο.

Παράλληλα ο κύριος Αβραμόπουλος, εξήρε το ρόλο του Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ. 
Θεοδώρου Β', τονίζοντας τη σπουδαία προσπάθεια του ιδίου, αλλά και εν γένει του 
Πατριαρχείου για την ενδυνάμωση των, απανταχού εις την Αφρικανική γη, Ελλήνων.

Από τη μεριά του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας στην Αλεξάνδρεια, 
σημείωσε τη σημασία και τη βαρύτητα της επίσκεψης του Έλληνα Υπουργού 
εξωτερικών τονίζοντας πως «βρίθει σημαντικών μηνυμάτων και συμβολισμών, καθώς 
σηματοδοτεί την προσωπική σας επιλογή για τη χάραξη και υλοποίηση μιας 
εξωστρεφούς εξωτερικής πολιτικής».

Συνεχίζοντας ο κύριος Σιόκας έκανε και αυτός αναφορά, με τη σειρά του, στο 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
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σημαντικό ρόλο που κατέχει και σήμερα 
η Αλεξάνδρεια, όσον αφορά στην 
κυβερνητική πολιτική για ανάδειξη της 
Ελλάδας σε στρατηγικό παράγοντα 
στην περιοχή της Μεσογείου.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας 
κλείνοντας την ομιλία του ευχαρίστησε 
για μία ακόμη φορά τον κύριο Υπουργό 
για την παρουσία του στην πόλη και 
σημείωσε πως «Η παρουσία του Έλληνα 
Υπουργού Εξωτερικών στην Αίγυπτο 
σηματοδοτεί μια εθνική στρατηγική 
επιλογή που λαμβάνει υπόψη τα νέα 
γ ε ω π ο λ ι τ ι κ ά  κ α ι  γ ε ω σ τ ρ α τ η γ ι κ ά  

δεδομένα, φιλοδοξώντας να αναδείξει τη χώρα μας σε παράγοντα ασφάλειας και 
σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, ενώ παράλληλα η συμβολική εδώ 
παρουσία του διατρανώνει με τον πλέον έντονο και κατηγορηματικό τρόπο ότι η 
Ελλάδα δεν εγκαταλείπει τον Ελληνισμό της Αλεξάνδρειας».
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Εο Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2012 γιορτάστηκε η 70ή 
επέτειος των ιστορικών μαχών στο Ελ Αλαμέϊν, 
παρουσία του Έλληνα Προέδρου της Δημοκρατίας κ. 
Κάρολου Παπούλια. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
συνοδευόταν από τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης κ. Τ

Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο και πολυμελή Πολιτική και 
Στρατιωτική αντιπροσωπεία. Στην τελετή παρέστησαν και 
εκπρόσωποι Εφέδρων Πολεμιστών Αγωνιστών καθώς και μέλη 

συλλόγων παλαιών αγωνιστών. Το παρών έδωσαν οι Ελληνικές Κοινότητες Αλεξανδρείας και Καΐρου, η 
Αμπέτειος Σχολή, η Αχιλλοπούλειος Σχολή και τα Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Αλεξανδρείας. Ενώ και οι 
Πρόσκοποι Αλεξανδρείας και Καϊρου εκπροσωπήθηκαν με πολυμελείς αντιπροσωπείες.
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«ΤΑΞΙΔEYΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΤΩΡΑ…»
...μια εντυπωσιακή έκθεση φωτογραφίας  

ε μεγάλη επιτυχία και με την παρουσία πολυπληθούς παροικιακού 
και αιγυπτιακού κοινού πραγματοποιήθηκαν στις 12 Νοεμβρίου τα 
εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας «Ταξιδεύοντας στο τότε και το 
τώρα…» που επιμελήθηκε, μετά από πολύμηνη συστηματική 
έρευνα, η ιστορικός Ειρήνη Χρυσοχέρη. Η έκθεση οργανώθηκε με Μ

τη στήριξη της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας και φιλοξενήθηκε στο χώρο 
του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος, του οποίου τελεί υπό την αιγίδα. 

Στον χαιρετισμό του ο εκπρόσωπος τους Ελληνικού Προξενείου κ. Νικόλαος 
Νάννης επισήμανε ότι «πρόκειται για μια έκθεση που σκοπό έχει να θυμίσει στους 
παλαιότερους και να γνωρίσει στους νεότερους στιγμές ανθρώπινες -περισσότερο 

ή λιγότερο σημαντικές-, που 
όλες όμως έχουν μια ιδιαίτερη 
αξία η οποία έγκειται στο ότι 
απεικονίζουν τη ζωή του 
Ελληνισμού σ' αυτή την πόλη». 
Κ α τ α λ ή γ ο ν τ α ς  ε ί π ε  ό τ ι  
«αξίζουν θερμά συγχαρητήρια 
τόσο στην επιμελήτρια της 
έκθεσης για το έργο της, όσο 
και στην Ελληνική Κοινότητα 
Α λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς  γ ι α  τ η ν  
αμέριστη στήριξη που παρείχε 
από την αρχή σε αυτή τη 
προσπάθεια». 

Ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Γιάννης Σιόκας, ακολούθως, τόνισε ότι «τέτοιες 
δημιουργικές προσπάθειες που αντιμάχονται τη λήθη του παρελθόντος πάντα θα 
αγκαλιάζονται από την Ελληνική Κοινότητα» και προσέθεσε ότι «ποιός δεν θα 
μπορούσε να αναδείξει καλύτερα τις μνήμες της καθημερινής ζωής των Ελλήνων 
της πόλης μας, παρά ένας από εμάς, όπως η αγαπημένη μας Ειρήνη, γέννημα και 
θρέμμα της Αλεξανδρινής παροικίας». 

Τέλος η κα Ειρήνη Χρυσοχέρη, παίρνοντας το λόγο ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της 
Κοινότητας κο. Γιάννη Σιόκα για τη στήριξη που της παρείχε καθώς και τον Γενικό 
πρόξενο κ. Χρήστο Καποδίστρια για την ευγενική παραχώρηση του χώρου και 
ανέφερε, ανάμεσα σε άλλα, τα παρακάτω: «Η έκθεση αποτυπώνει φωτογραφικά, 
στιγμιότυπα από την καθημερινή ζωή των Ελλήνων της Αλεξάνδρειας καλύπτοντας 

χρονολογικά μια περίοδο από την ακμή του Ελληνισμού μέχρι σήμερα. Ο 
μεγαλύτερος όγκος των φωτογραφιών που παρουσιάζεται, προέρχεται από 
ιδιωτικές συλλογές Ελλήνων που κατοικούν σήμερα στην πόλη και εκτίθεται για 
πρώτη φορά στο κοινό. Η έκθεση συνοδεύεται από πλούσιο ηχητικό και οπτικό 
αρχειακό υλικό, καθώς και από πειραματικές δουλειές που προέκυψαν με τη 
συμμετοχή των νεότερων μελών της Ελληνικής παροικίας, των μαθητών του 
Αβερωφείου Λυκείου». Η επιμελήτρια ευχαρίστησε δημόσια τους παροίκους που 
συνεργάστηκαν μαζί της και με προθυμία της προσέφεραν πλούσιο υλικό από τις 
προσωπικές συλλογές τους. 

Στη συνέχεια η ίδια ξενάγησε στους χώρους της έκθεσης τους επισήμους, ενώ οι 
παρευρισκόμενοι εκφράστηκαν με ενθουσιασμό και μεγάλη συγκίνηση για την 
εξαιρετική και μοναδική αυτή απεικόνιση της Αλεξάνδρειας των Ελλήνων. Η έκθεση 
θα διαρκέσει μέχρι τέλους Μαρτίου 2013. 

Στις 8 Δεκεμβρίου και στα πλαίσια της παραπάνω έκθεσης πραγματοποιήθηκε και η 
προβολή του ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου «Αίγυπτος, η άλλη 
πατρίδα». Πρόκειται για μια ταινία που σκοπό έχει να αναδείξει την μακραίωνη 
παρουσία των Ελλήνων στην Αίγυπτο από την αρχαιότητα μέχρι τις αρχές της 
δεκαετίας του 60 όταν η Ελληνική παροικία άρχισε να συρρικνώνεται. Το 
ντοκιμαντέρ ξετυλίγεται με άξονα τις προσωπικές ιστορίες τεσσάρων 
Αλεξανδρινών που επιστρέφουν στην Αίγυπτο μετά από πολύχρονη απουσία με 
σκοπό να επισκεφθούν τον τόπο καταγωγή τους, το πατρικό τους σπίτι ή τις 
ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ έ ς  τ ο υ ς  ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς .  Τ η ν  π ρ ο β ο λ ή  τ η ς  τ α ι ν ί α ς ,  π ο υ  
πραγματοποιήθηκε στην κεντρική αίθουσα του Γενικού Προξενείου, 
παρακολούθησαν σε κλίμα έντονης συγκίνησης πολλοί Έλληνες Αλεξανδρινοί 
μεταξύ των οποίων και ένα πολυπληθές κοινό Αιγυπτίων και ξένων. Ο Γενικός 
πρόξενος κ. Χρήστος Καποδίστριας στην εναρκτήρια του ομιλία ευχαρίστησε την 
επιμελήτρια της έκθεσης κ. Χρυσοχέρη που συμμετείχε και στην πραγματοποίηση 
της ταινίας ως ιστορικός- ερευνήτρια και  τόνισε ότι η προβολή του ντοκιμαντέρ 
είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για τους Έλληνες και τους Αιγύπτιους να 
διαπιστώσουν τις στενές σχέσεις φιλίας που τους συνδέουν από αρχαιοτάτων 
χρόνων. Στην συνέχεια, το λόγο πήρε η κ. Χρυσοχέρη, η οποία αφού αναφέρθηκε 
σ τ η  δ ι α δ ι κ α σ ί α  π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ η ς  τ η ς  τ α ι ν ί α ς  ε υ χ α ρ ί σ τ η σ ε  τ ο υ ς  
παρευρισκόμενους που την τίμησαν με την παρουσία τους και στις δύο εκδηλώσεις. 
Στη συνέχεια το κοινό επισκέφθηκε για μια ακόμα φορά τον χώρο της έκθεσης 
θαυμάζοντας και επαινώντας την αρτιότητά της. 
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τη στήλη "Η Αλεξάνδρεια του χτες" θα ανθολογούνται ποιήματα που γράφτηκαν στην Αίγυπτο από 
ποιητές της παροικίας και της Ελλάδος κατά τον χρόνο διαμονής τους εκεί, σύντομα διηγήματα, 
χρονογραφήματα, ειδήσεις, δημοσιογραφικά ρεπορτάζ για την κοινωνική και καθημερινή ζωή των 
αλεξανδρινών, τα οποία δημοσιεύτηκαν στις αιγυπτιώτικες εφημερίδες, στα φιλολογικά και ποικίλης Σ ύλης περιοδικά ή σε αυτοτελείς εκδόσεις περασμένων χρόνων. Κατά καιρούς, πάλι, θα παρουσιάζονται 

σε αδρές γραμμές το έργο και ο βίος προσωπικοτήτων της πολιτιστικής και διανοητικής ζωής για να δοθεί η 
δυνατότητα στους σημερινούς αναγνώστες να γνωριστούν με πρόσωπα και ιδεολογικά κινήματα που συνέβαλαν 
στη δημιουργία της αιγυπτιώτικης πολιτισμικής φυσιογνωμίας.

>>ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΘΩΜΕΝ
Παρουσίαση βιβλίου του Μανώλη Μαραγκούλη

>>ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 
      ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

ην Πέμπτη 22 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής 
πιστοποιητικών ελληνομάθειας για το 2012 στο χώρο του Παραρτήματος, 
την οποία παρακολούθησε πολυπληθές ακροατήριο. Η εκδήλωση 
περιλάμβανε στο δεύτερο μέρος την παρουσίαση των εμπειριών των 
υπότροφων σπουδαστών από την παρακολούθηση των θερινών Τ
προγραμμάτων γλώσσας στα πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, 

Κύπρου και του ΙΜΧΑ. Εφέτος συμμετείχαν επτά σπουδαστές στα θερινά προγράμματα. 
Με σαφή, ρέοντα αφηγηματικό λόγο στην ελληνική γλώσσα και με καθαρή προφορά 
που συνοδευόταν από την προβολή, σε μεγάλη οθόνη, πλούσιου και  
αντιπροσωπευτικού οπτικού υλικού, φωτογραφίες τις οποίες οι ίδιοι τράβηξαν κατά τη 
μηνιαία διαμονή τους στην Ελλάδα και την Κύπρο, οι υπότροφοι ενθουσίασαν τους 
παρισταμένους. Για την άψογη διοργάνωση συνεργάστηκαν με τους σπουδαστές οι 
διδάσκοντες Αθανάσιος Κουτουπάς και Σερίφ ελ Ζαγιάτ. 

Ο διευθυντής του Παραρτήματος 
Μ α ν ώ λ η ς  Μ α ρ α γ κ ο ύ λ η ς  σ τ η ν  
εναρκτήρια ομιλία του, ανάμεσα σε άλλα, 
ε π ι σ ή μ α ν ε  ό τ ι  τ ο  Π α ρ ά ρ τ η μ α  
Αλεξάνδρειας αξιοποιεί ανελλιπώς από 
την ίδρυσή του την «πλούσια κληρονομιά 
τ ο υ  α λ ε ξ α ν δ ρ ι ν ο ύ  ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ ,  
αναλαμβάνοντας να διαδώσει την 
ελληνική γλώσσα και τον μακραίωνο 
πολιτισμό μας στην αλεξανδρινή 
νεολαία, όπως και στους επιγόνους 
μεικτών οικογενειών». Συνεχίζοντας 
ανέφερε: «Εμφορούμενοι από την γνωστή ρήση του Ισοκράτη «Έλληνας καλείσθαι 
τους της παιδεύσεως της ημετέρας ή τους κοινής φύσεως μετέχοντας», εργαζόμαστε 
επίμονα και συστηματικά στο πεδίο της εξωστρέφειας». Ακολούθως ευχαρίστησε 
θερμά τη Χριστιανική Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης για τη χορηγία δύο 
υποτροφιών στο πρόγραμμα του ΙΜΧΑ και τον ιδιοκτήτη του εστιατόριου Santa Lucia κο 
Γιάννη Σιόκα για την ευγενική προσφορά των εδεσμάτων στους παρευρισκόμενους της 
εκδήλωσης. 

Τα πιστοποιητικά ελληνομάθειας στους επιτυχόντες έδωσαν ο πανοσιολογιότατος 
αρχιμανδρίτης Απόστολος, εκπροσωπώντας το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, ο Γενικός 

Πρόξενος Χρήστος Καποδίστριας, ο 
νομικός σύμβουλος Αλάα Μουστάφα, ο 
ε κ π ρ ό σ ω π ο ς  τ ο υ  κ ό μ μ α τ ο ς  τ ω ν  
Ανεξάρτητων Ελλήνων αλεξανδρινός  
Εδμόνδος Κασιμάτης, ο διευθυντής του 
Α β ε ρ ώ φ ε ι ο υ  Γ υ μ ν α σ ί ο υ - Λ υ κ ε ί ο υ  
Αλέξανδρος Γαλανόπουλος, η πρώην 
διευθύντρια του παραπάνω εκπαιδευτηρίου  
Ελένη Δαλκίτση και η πρώην διευθύντρια 
του Πρατσίκειου Δημοτικού Σχολείου 
Ευαγγελία Σαράτση. 

Στους χαιρετισμούς τους ο εκπρόσωπος του Πατριαρχείου τόνισε ότι η διάδοση της 
ελληνομάθειας στους Αιγύπτιους εμπεριέχει και προάγει την αποδοχή της πολιτισμικής 
διαφορετικότητας, ενώ ο Γενικός Πρόξενος συνεχάρη τους σπουδαστές και επαίνεσε 
με ένθερμα λόγια το εθνικό έργο που επιτελεί το Παράρτημα στον τομέα της ελληνικής 
γλώσσας κατορθώνοντας να ξεπεράσει τις ποικίλες αντιξοότητες και τις δύσκολες 
συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα, όσο και στην Αίγυπτο τα τελευταία χρόνια. Ο 
κος Κασιμάτης, φανερά συγκινημένος, ανέφερε ότι με ιδιαίτερη ικανοποίηση 
διαπιστώνει να πραγματοποιείται η προσδοκία που τον διακατείχε από τα παιδικά του 
χρόνια να διδάσκονται οι Αιγύπτιοι την ελληνική γλώσσα, κάτι που απουσίαζε σε 
παλιότερες εποχές, ενώ τότε  λειτουργούσε μόνο το γαλλικό πολιτιστικό κέντρο 
διαδίδοντας, βέβαια, την γαλλική γλώσσα. 

Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο της επιτυχίας της εκδήλωσης ήταν το γεγονός ότι μετά το 
πέρας της το ακροατήριο, αφού γεύτηκε τα εδέσματα της δεξίωσης, παρέμεινε πολλή 
ώρα στο χώρο συνομιλώντας και εκφράζοντας τις θερμές ευχαριστίες τους στους 
συντελεστές της. 

Εκπαιδευτήρια, το Γενικό Προξενείο, το 
προσφάτως ανακαινισμένο γηροκομείο «Μάννα», 
το Στάδιο, το Προσκοπείο, το Εντευκτήριο, το 
εκσυγχρονισμένο γυμναστήριο êαι το υπό 
ανακατασκευή γήπεδο ποδοσφαίρου. Áπό αυτό το 
κεντρικό, ιστορικό σημείο της σύγχρονης πόλης 
των πολλών εκατομμυρίων, η σημερινή ηγεσία της 
Ελληνικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας ξεκίνησε πριν 
από τρία χρόνια ένα φιλόδοξο, αλλά ρεαλιστικό σε 
όλες τις λεπτομέρειές του πρόγραμμα, 
αναδιοργάνωσης, ανόρθωσης και οικονομικής 
αυτάρκειας.
 Σήμερα, ύστερα από επίπονη προσπάθεια και 
αρμονική συνεργασία με τις δημιουργικές 
δυνάμεις της παροικίας, είμαστε σε θέση να 
περηφανευόμαστε ότι ατενίζουμε ξανά με 
αισιοδοξία το μέλλον της παροικίας. Αυτό το 
καινούριο ελπιδοφόρο ζωντάνεμα, το οποίο 
περιλαμβάνει καινοτόμες δραστηριότητες σε 
ποικίλους τομείς, όπως τον εκπαιδευτικό, τον 
κοινωφελή, τον επιχειρηματικό, τον πολιτιστικό, τον 
κοινωνικό, επιθυμούμε να τις γνωστοποιήσουμε 
από το βήμα της μηνιαίας επιθεώρησης 
« Α λ ε ξ α ν δ ρ ι ν ό ς  Τ α χ υ δ ρ ό μ ο ς »  σ τ ο υ ς  
συμπαροίκους μας, στους αιγυπτιώτες που ζουν 
στη μητέρα πατρίδα, όσο και σε εκείνους που 
διαβιούν στις καινούριες πατρίδες τους 
διασκορπισμένοι σε όλα τα πέρατα της οικουμένης. 
Áκολουθώντας τις παραδοσιακές τεχνικές, εξίσου 
με τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές, ο 
«Αλεξανδρινός Ταχυδρόμος» θα εκδίδεται σε 
έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή ταυτόχρονα, 
ανταποκρινόμενος στις προσδοκίες κάθε ηλικιακής 
και μορφωτικής ομάδας.
Ïραματιζόμαστε να γίνει ο «Αλεξανδρινός 
Ταχυδρόμος» το σταθερό έδαφος, το οποίο θα 
ενώσει τους αλεξανδρινούς αιγυπτιώτες της 
Ελλάδας και της διασποράς με τον παλμό της 
κοινής μας μητέρας, της Ελληνικής Κοινότητας 
Αλεξάνδρειας. Σας προσκαλούμε όλους να 
δυναμώσετε ξανά τους δεσμούς σας με το «γλυκό 
Μισίρι», ειδικότερα με την πόλη του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, των νεοπλατωνικών φιλοσόφων, του 
περίφημου Μουσείου, της Βιβλιοθήκης και του 
Φάρου, του παλαίφατου Πατριαρχείου, του Κ. Π. 
Καβάφη, του Στρατή Τσίρκα, των μεγάλων 
ευεργετών, αλλά και του μεγάλου πλήθους των 
ανώνυμων Ελλήνων, εδώ όπου ο ελληνισμός 
συνεχίζει να αντιστέκεται, να αγωνίζεται, να 
εργάζεται σε πείσμα των αντιξοοτήτων και αποτελεί 
την στέρεη γέφυρα συνεννόησης, επικοινωνίας,  
εποικοδομητικής και ειρηνικής συνεργασίας 
Ελλήνων και Αιγυπτίων. 

>>ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ

...συνέχεια από σελίδα1
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Πατριάρχης Αλεξανδρείας 
στους Έλληνες Αιγυπτιώτες 

ε ευλάβεια και τιμές υποδέχθηκε στις 11 
Δεκεμβρίου, ο Σύνδεσμος Αιγυπτιωτών 
Ελλήνων (ΣΑΕ)  τον Πάπα και Πατριάρχη 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής Μ Θεόδωρο Β’.

Το ανακαινισμένο εντευκτήριο του Συνδέσμου ήταν 
κατάμεστο από τα μέλη που ήρθαν για να υποδεχθούν τον 
Μακαριώτατο και να πάρουν την ευλογία του ενόψει του 
εορτασμού των Χριστουγέννων.

Ο Προκαθήμενος του Δεύτερου τη τάξη Πατριαρχείου 
μίλησε για το ποιμαντικό έργο που επιτελεί σε κάθε γωνιά 
της Μαύρης Ηπείρου καθώς και για τις συναντήσεις που 
πρόκειται να πραγματοποιήσει με εκπροσώπους 
αλλόθρησκων εκκλησιών. Επίσης, αναφέρθηκε στην 
συντήρηση – ανακαίνιση που πραγματοποιείται στον ναό 
του Αγίου Γεωργίου και στις σχετικές εργασίες που 
γίνονται στο Μετόχι στην Κυψέλη της Κύπρου, το οποίο 
θα λειτουργήσει σύντομα.

Η κ. Τρίμη, πρόεδρος του ΣΑΕ, αναφέρθηκε στην αγαστή 
πνευματική σχέση του Συνδέσμου με τον Μακαριώτατο 
π ο υ  κ ρ α τ ά  χ ρ ό ν ι α ,  α π ό  τ η ν  ε π ο χ ή  π ο υ  ή τ α ν  
εκπρόσωπους του Μακαριστού Πατριάρχη Παρθενίου.  
Τέλος τα μέλη του ΣΑΕ ζήτησαν την ευλογία του 
Πατριάρχη και του ευχήθηκαν με τη σειρά τους να 
συνεχίσει το πολυσχιδές έργο του. 

ΣΑΕ προς Αβραμόπουλο: 
προστατέψτε τις Ελληνικές 
Κοινότητες από τη βία 

ην κραυγή αγωνίας τους εκφράζουν οι Αιγυπτιώτες προς 
τον Υπουργό Εξωτερικών Δημήτρη Αβραμόπουλο, για την 
έξαρση τα βίας κατά των μεταναστών και ιδιαίτερα στις 
χώρες, όπως η Αίγυπτος, στην οποία ζουν εύρωστες Τ Ελληνικές Κοινότητες.

Σε επιστολή του ο Σύνδεσμος Ελλήνων Αιγυπτιωτών προς τον κ. 
Αβραμόπουλο, καταδικάζει κάθε μορφής βίας και απευθύνει έκκληση 
ώστε οι λύσεις που επεξεργάζεται σε συνεργασία άλλα μέλη του 
υπουργικού συμβουλίου, να αποδώσουν καρπούς. Σημειώνεται ότι ο 
ΣΑΕ έχει 4.500 μέλη και εκπροσωπεί περίπου 150.000 Αιγυπτιώτες 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Χριστουγεννιάτικη εορταγορά του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων

ο Σάββατο 8 Δεκεμβρίου ο Σύλλογος Γονέων και 
Κηδεμόνων των εκπαιδευτηρίων της Ελληνικής 
Κοινότητας Αλεξάνδρειας πραγματοποίησε σε 
φιλική και  οικογενειακή ατμόσφαιρατο Τ καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο παζάρι στον 

προαύλιο χώρο του κοινοτικού εντευκτηρίου.  Την 
εκδήλωση, η οποία διήρκησε από τις πρωινές μέχρι τις 
απογευματινές ώρες, τίμησαν με την παρουσία τους ο 
εκπρόσωπος της ΑΘΜ Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας 
κκ. Θεόδωρο Β' αξιαγάπητος πατήρ Απόστολος, ο Γενικός 
Πρόξενος κος Χρήστος Καποδίστριας, ο Πρόεδρος της ΕΚΑ 
κος Ιωάννης Σιόκας, ο Α' Αντιπρόεδρος κος Νικόλαος 
Κόπελος, ο Β' Αντιπρόεδρος και Έφορος Σχολείων κος 
Ιωάννης Μάλλης, ο Γενικός Γραμματέας κος Δημήτριος 
Παπαστεφάνου, ο Δ/ντής του Παραρτήματος στην 
Αλεξάνδρειας του Ε.Ι.Π. κος Μανώλης Μαραγκούλης και 
πολλοί άλλοι πρόεδροι και επικεφαλής φορέων και 
οργανώσεων της παροικίας, καθώς πολλά μέλη της. Πολλοί 
από τους Ευρωπαίους και Αιγύπτιους προσήλθαν. Επίσης 
αρκετοί διπλωμάτες και επικεφαλής ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στην Αλεξάνδρεια, 
επισκέφθηκαν το παζάρι, έζησαν τη ζεστασιά της ελληνικής 
φιλοξενίας και έφυγαν με τις καλύτερες των εντυπώσεων. Η 
ατμόσφαιρα ήταν χριστουγεννιάτικη, ενώ τα μέλη του 
Συλλόγου είχαν ετοιμάσει πλούσια εδέσματα, τα οποία 
προσέφεραν σε όλους τους επισκέπτες.
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«ΤΑΞΙΔEYΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΤΩΡΑ…»
...μια εντυπωσιακή έκθεση φωτογραφίας  

ε μεγάλη επιτυχία και με την παρουσία πολυπληθούς παροικιακού 
και αιγυπτιακού κοινού πραγματοποιήθηκαν στις 12 Νοεμβρίου τα 
εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας «Ταξιδεύοντας στο τότε και το 
τώρα…» που επιμελήθηκε, μετά από πολύμηνη συστηματική 
έρευνα, η ιστορικός Ειρήνη Χρυσοχέρη. Η έκθεση οργανώθηκε με Μ

τη στήριξη της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας και φιλοξενήθηκε στο χώρο 
του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος, του οποίου τελεί υπό την αιγίδα. 

Στον χαιρετισμό του ο εκπρόσωπος τους Ελληνικού Προξενείου κ. Νικόλαος 
Νάννης επισήμανε ότι «πρόκειται για μια έκθεση που σκοπό έχει να θυμίσει στους 
παλαιότερους και να γνωρίσει στους νεότερους στιγμές ανθρώπινες -περισσότερο 

ή λιγότερο σημαντικές-, που 
όλες όμως έχουν μια ιδιαίτερη 
αξία η οποία έγκειται στο ότι 
απεικονίζουν τη ζωή του 
Ελληνισμού σ' αυτή την πόλη». 
Κ α τ α λ ή γ ο ν τ α ς  ε ί π ε  ό τ ι  
«αξίζουν θερμά συγχαρητήρια 
τόσο στην επιμελήτρια της 
έκθεσης για το έργο της, όσο 
και στην Ελληνική Κοινότητα 
Α λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς  γ ι α  τ η ν  
αμέριστη στήριξη που παρείχε 
από την αρχή σε αυτή τη 
προσπάθεια». 

Ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Γιάννης Σιόκας, ακολούθως, τόνισε ότι «τέτοιες 
δημιουργικές προσπάθειες που αντιμάχονται τη λήθη του παρελθόντος πάντα θα 
αγκαλιάζονται από την Ελληνική Κοινότητα» και προσέθεσε ότι «ποιός δεν θα 
μπορούσε να αναδείξει καλύτερα τις μνήμες της καθημερινής ζωής των Ελλήνων 
της πόλης μας, παρά ένας από εμάς, όπως η αγαπημένη μας Ειρήνη, γέννημα και 
θρέμμα της Αλεξανδρινής παροικίας». 

Τέλος η κα Ειρήνη Χρυσοχέρη, παίρνοντας το λόγο ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της 
Κοινότητας κο. Γιάννη Σιόκα για τη στήριξη που της παρείχε καθώς και τον Γενικό 
πρόξενο κ. Χρήστο Καποδίστρια για την ευγενική παραχώρηση του χώρου και 
ανέφερε, ανάμεσα σε άλλα, τα παρακάτω: «Η έκθεση αποτυπώνει φωτογραφικά, 
στιγμιότυπα από την καθημερινή ζωή των Ελλήνων της Αλεξάνδρειας καλύπτοντας 

χρονολογικά μια περίοδο από την ακμή του Ελληνισμού μέχρι σήμερα. Ο 
μεγαλύτερος όγκος των φωτογραφιών που παρουσιάζεται, προέρχεται από 
ιδιωτικές συλλογές Ελλήνων που κατοικούν σήμερα στην πόλη και εκτίθεται για 
πρώτη φορά στο κοινό. Η έκθεση συνοδεύεται από πλούσιο ηχητικό και οπτικό 
αρχειακό υλικό, καθώς και από πειραματικές δουλειές που προέκυψαν με τη 
συμμετοχή των νεότερων μελών της Ελληνικής παροικίας, των μαθητών του 
Αβερωφείου Λυκείου». Η επιμελήτρια ευχαρίστησε δημόσια τους παροίκους που 
συνεργάστηκαν μαζί της και με προθυμία της προσέφεραν πλούσιο υλικό από τις 
προσωπικές συλλογές τους. 

Στη συνέχεια η ίδια ξενάγησε στους χώρους της έκθεσης τους επισήμους, ενώ οι 
παρευρισκόμενοι εκφράστηκαν με ενθουσιασμό και μεγάλη συγκίνηση για την 
εξαιρετική και μοναδική αυτή απεικόνιση της Αλεξάνδρειας των Ελλήνων. Η έκθεση 
θα διαρκέσει μέχρι τέλους Μαρτίου 2013. 

Στις 8 Δεκεμβρίου και στα πλαίσια της παραπάνω έκθεσης πραγματοποιήθηκε και η 
προβολή του ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου «Αίγυπτος, η άλλη 
πατρίδα». Πρόκειται για μια ταινία που σκοπό έχει να αναδείξει την μακραίωνη 
παρουσία των Ελλήνων στην Αίγυπτο από την αρχαιότητα μέχρι τις αρχές της 
δεκαετίας του 60 όταν η Ελληνική παροικία άρχισε να συρρικνώνεται. Το 
ντοκιμαντέρ ξετυλίγεται με άξονα τις προσωπικές ιστορίες τεσσάρων 
Αλεξανδρινών που επιστρέφουν στην Αίγυπτο μετά από πολύχρονη απουσία με 
σκοπό να επισκεφθούν τον τόπο καταγωγή τους, το πατρικό τους σπίτι ή τις 
ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ έ ς  τ ο υ ς  ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς .  Τ η ν  π ρ ο β ο λ ή  τ η ς  τ α ι ν ί α ς ,  π ο υ  
πραγματοποιήθηκε στην κεντρική αίθουσα του Γενικού Προξενείου, 
παρακολούθησαν σε κλίμα έντονης συγκίνησης πολλοί Έλληνες Αλεξανδρινοί 
μεταξύ των οποίων και ένα πολυπληθές κοινό Αιγυπτίων και ξένων. Ο Γενικός 
πρόξενος κ. Χρήστος Καποδίστριας στην εναρκτήρια του ομιλία ευχαρίστησε την 
επιμελήτρια της έκθεσης κ. Χρυσοχέρη που συμμετείχε και στην πραγματοποίηση 
της ταινίας ως ιστορικός- ερευνήτρια και  τόνισε ότι η προβολή του ντοκιμαντέρ 
είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για τους Έλληνες και τους Αιγύπτιους να 
διαπιστώσουν τις στενές σχέσεις φιλίας που τους συνδέουν από αρχαιοτάτων 
χρόνων. Στην συνέχεια, το λόγο πήρε η κ. Χρυσοχέρη, η οποία αφού αναφέρθηκε 
σ τ η  δ ι α δ ι κ α σ ί α  π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ η ς  τ η ς  τ α ι ν ί α ς  ε υ χ α ρ ί σ τ η σ ε  τ ο υ ς  
παρευρισκόμενους που την τίμησαν με την παρουσία τους και στις δύο εκδηλώσεις. 
Στη συνέχεια το κοινό επισκέφθηκε για μια ακόμα φορά τον χώρο της έκθεσης 
θαυμάζοντας και επαινώντας την αρτιότητά της. 
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τη στήλη "Η Αλεξάνδρεια του χτες" θα ανθολογούνται ποιήματα που γράφτηκαν στην Αίγυπτο από 
ποιητές της παροικίας και της Ελλάδος κατά τον χρόνο διαμονής τους εκεί, σύντομα διηγήματα, 
χρονογραφήματα, ειδήσεις, δημοσιογραφικά ρεπορτάζ για την κοινωνική και καθημερινή ζωή των 
αλεξανδρινών, τα οποία δημοσιεύτηκαν στις αιγυπτιώτικες εφημερίδες, στα φιλολογικά και ποικίλης Σ ύλης περιοδικά ή σε αυτοτελείς εκδόσεις περασμένων χρόνων. Κατά καιρούς, πάλι, θα παρουσιάζονται 

σε αδρές γραμμές το έργο και ο βίος προσωπικοτήτων της πολιτιστικής και διανοητικής ζωής για να δοθεί η 
δυνατότητα στους σημερινούς αναγνώστες να γνωριστούν με πρόσωπα και ιδεολογικά κινήματα που συνέβαλαν 
στη δημιουργία της αιγυπτιώτικης πολιτισμικής φυσιογνωμίας.

>>ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΘΩΜΕΝ
Παρουσίαση βιβλίου του Μανώλη Μαραγκούλη

>>ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 
      ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

ην Πέμπτη 22 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής 
πιστοποιητικών ελληνομάθειας για το 2012 στο χώρο του Παραρτήματος, 
την οποία παρακολούθησε πολυπληθές ακροατήριο. Η εκδήλωση 
περιλάμβανε στο δεύτερο μέρος την παρουσίαση των εμπειριών των 
υπότροφων σπουδαστών από την παρακολούθηση των θερινών Τ
προγραμμάτων γλώσσας στα πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, 

Κύπρου και του ΙΜΧΑ. Εφέτος συμμετείχαν επτά σπουδαστές στα θερινά προγράμματα. 
Με σαφή, ρέοντα αφηγηματικό λόγο στην ελληνική γλώσσα και με καθαρή προφορά 
που συνοδευόταν από την προβολή, σε μεγάλη οθόνη, πλούσιου και  
αντιπροσωπευτικού οπτικού υλικού, φωτογραφίες τις οποίες οι ίδιοι τράβηξαν κατά τη 
μηνιαία διαμονή τους στην Ελλάδα και την Κύπρο, οι υπότροφοι ενθουσίασαν τους 
παρισταμένους. Για την άψογη διοργάνωση συνεργάστηκαν με τους σπουδαστές οι 
διδάσκοντες Αθανάσιος Κουτουπάς και Σερίφ ελ Ζαγιάτ. 

Ο διευθυντής του Παραρτήματος 
Μ α ν ώ λ η ς  Μ α ρ α γ κ ο ύ λ η ς  σ τ η ν  
εναρκτήρια ομιλία του, ανάμεσα σε άλλα, 
ε π ι σ ή μ α ν ε  ό τ ι  τ ο  Π α ρ ά ρ τ η μ α  
Αλεξάνδρειας αξιοποιεί ανελλιπώς από 
την ίδρυσή του την «πλούσια κληρονομιά 
τ ο υ  α λ ε ξ α ν δ ρ ι ν ο ύ  ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ ,  
αναλαμβάνοντας να διαδώσει την 
ελληνική γλώσσα και τον μακραίωνο 
πολιτισμό μας στην αλεξανδρινή 
νεολαία, όπως και στους επιγόνους 
μεικτών οικογενειών». Συνεχίζοντας 
ανέφερε: «Εμφορούμενοι από την γνωστή ρήση του Ισοκράτη «Έλληνας καλείσθαι 
τους της παιδεύσεως της ημετέρας ή τους κοινής φύσεως μετέχοντας», εργαζόμαστε 
επίμονα και συστηματικά στο πεδίο της εξωστρέφειας». Ακολούθως ευχαρίστησε 
θερμά τη Χριστιανική Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης για τη χορηγία δύο 
υποτροφιών στο πρόγραμμα του ΙΜΧΑ και τον ιδιοκτήτη του εστιατόριου Santa Lucia κο 
Γιάννη Σιόκα για την ευγενική προσφορά των εδεσμάτων στους παρευρισκόμενους της 
εκδήλωσης. 

Τα πιστοποιητικά ελληνομάθειας στους επιτυχόντες έδωσαν ο πανοσιολογιότατος 
αρχιμανδρίτης Απόστολος, εκπροσωπώντας το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, ο Γενικός 

Πρόξενος Χρήστος Καποδίστριας, ο 
νομικός σύμβουλος Αλάα Μουστάφα, ο 
ε κ π ρ ό σ ω π ο ς  τ ο υ  κ ό μ μ α τ ο ς  τ ω ν  
Ανεξάρτητων Ελλήνων αλεξανδρινός  
Εδμόνδος Κασιμάτης, ο διευθυντής του 
Α β ε ρ ώ φ ε ι ο υ  Γ υ μ ν α σ ί ο υ - Λ υ κ ε ί ο υ  
Αλέξανδρος Γαλανόπουλος, η πρώην 
διευθύντρια του παραπάνω εκπαιδευτηρίου  
Ελένη Δαλκίτση και η πρώην διευθύντρια 
του Πρατσίκειου Δημοτικού Σχολείου 
Ευαγγελία Σαράτση. 

Στους χαιρετισμούς τους ο εκπρόσωπος του Πατριαρχείου τόνισε ότι η διάδοση της 
ελληνομάθειας στους Αιγύπτιους εμπεριέχει και προάγει την αποδοχή της πολιτισμικής 
διαφορετικότητας, ενώ ο Γενικός Πρόξενος συνεχάρη τους σπουδαστές και επαίνεσε 
με ένθερμα λόγια το εθνικό έργο που επιτελεί το Παράρτημα στον τομέα της ελληνικής 
γλώσσας κατορθώνοντας να ξεπεράσει τις ποικίλες αντιξοότητες και τις δύσκολες 
συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα, όσο και στην Αίγυπτο τα τελευταία χρόνια. Ο 
κος Κασιμάτης, φανερά συγκινημένος, ανέφερε ότι με ιδιαίτερη ικανοποίηση 
διαπιστώνει να πραγματοποιείται η προσδοκία που τον διακατείχε από τα παιδικά του 
χρόνια να διδάσκονται οι Αιγύπτιοι την ελληνική γλώσσα, κάτι που απουσίαζε σε 
παλιότερες εποχές, ενώ τότε  λειτουργούσε μόνο το γαλλικό πολιτιστικό κέντρο 
διαδίδοντας, βέβαια, την γαλλική γλώσσα. 

Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο της επιτυχίας της εκδήλωσης ήταν το γεγονός ότι μετά το 
πέρας της το ακροατήριο, αφού γεύτηκε τα εδέσματα της δεξίωσης, παρέμεινε πολλή 
ώρα στο χώρο συνομιλώντας και εκφράζοντας τις θερμές ευχαριστίες τους στους 
συντελεστές της. 

Εκπαιδευτήρια, το Γενικό Προξενείο, το 
προσφάτως ανακαινισμένο γηροκομείο «Μάννα», 
το Στάδιο, το Προσκοπείο, το Εντευκτήριο, το 
εκσυγχρονισμένο γυμναστήριο êαι το υπό 
ανακατασκευή γήπεδο ποδοσφαίρου. Áπό αυτό το 
κεντρικό, ιστορικό σημείο της σύγχρονης πόλης 
των πολλών εκατομμυρίων, η σημερινή ηγεσία της 
Ελληνικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας ξεκίνησε πριν 
από τρία χρόνια ένα φιλόδοξο, αλλά ρεαλιστικό σε 
όλες τις λεπτομέρειές του πρόγραμμα, 
αναδιοργάνωσης, ανόρθωσης και οικονομικής 
αυτάρκειας.
 Σήμερα, ύστερα από επίπονη προσπάθεια και 
αρμονική συνεργασία με τις δημιουργικές 
δυνάμεις της παροικίας, είμαστε σε θέση να 
περηφανευόμαστε ότι ατενίζουμε ξανά με 
αισιοδοξία το μέλλον της παροικίας. Αυτό το 
καινούριο ελπιδοφόρο ζωντάνεμα, το οποίο 
περιλαμβάνει καινοτόμες δραστηριότητες σε 
ποικίλους τομείς, όπως τον εκπαιδευτικό, τον 
κοινωφελή, τον επιχειρηματικό, τον πολιτιστικό, τον 
κοινωνικό, επιθυμούμε να τις γνωστοποιήσουμε 
από το βήμα της μηνιαίας επιθεώρησης 
« Α λ ε ξ α ν δ ρ ι ν ό ς  Τ α χ υ δ ρ ό μ ο ς »  σ τ ο υ ς  
συμπαροίκους μας, στους αιγυπτιώτες που ζουν 
στη μητέρα πατρίδα, όσο και σε εκείνους που 
διαβιούν στις καινούριες πατρίδες τους 
διασκορπισμένοι σε όλα τα πέρατα της οικουμένης. 
Áκολουθώντας τις παραδοσιακές τεχνικές, εξίσου 
με τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές, ο 
«Αλεξανδρινός Ταχυδρόμος» θα εκδίδεται σε 
έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή ταυτόχρονα, 
ανταποκρινόμενος στις προσδοκίες κάθε ηλικιακής 
και μορφωτικής ομάδας.
Ïραματιζόμαστε να γίνει ο «Αλεξανδρινός 
Ταχυδρόμος» το σταθερό έδαφος, το οποίο θα 
ενώσει τους αλεξανδρινούς αιγυπτιώτες της 
Ελλάδας και της διασποράς με τον παλμό της 
κοινής μας μητέρας, της Ελληνικής Κοινότητας 
Αλεξάνδρειας. Σας προσκαλούμε όλους να 
δυναμώσετε ξανά τους δεσμούς σας με το «γλυκό 
Μισίρι», ειδικότερα με την πόλη του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, των νεοπλατωνικών φιλοσόφων, του 
περίφημου Μουσείου, της Βιβλιοθήκης και του 
Φάρου, του παλαίφατου Πατριαρχείου, του Κ. Π. 
Καβάφη, του Στρατή Τσίρκα, των μεγάλων 
ευεργετών, αλλά και του μεγάλου πλήθους των 
ανώνυμων Ελλήνων, εδώ όπου ο ελληνισμός 
συνεχίζει να αντιστέκεται, να αγωνίζεται, να 
εργάζεται σε πείσμα των αντιξοοτήτων και αποτελεί 
την στέρεη γέφυρα συνεννόησης, επικοινωνίας,  
εποικοδομητικής και ειρηνικής συνεργασίας 
Ελλήνων και Αιγυπτίων. 

>>ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ

...συνέχεια από σελίδα1

22// 2012Δεκεμβρίου//

Πατριάρχης Αλεξανδρείας 
στους Έλληνες Αιγυπτιώτες 

ε ευλάβεια και τιμές υποδέχθηκε στις 11 
Δεκεμβρίου, ο Σύνδεσμος Αιγυπτιωτών 
Ελλήνων (ΣΑΕ)  τον Πάπα και Πατριάρχη 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής Μ Θεόδωρο Β’.

Το ανακαινισμένο εντευκτήριο του Συνδέσμου ήταν 
κατάμεστο από τα μέλη που ήρθαν για να υποδεχθούν τον 
Μακαριώτατο και να πάρουν την ευλογία του ενόψει του 
εορτασμού των Χριστουγέννων.

Ο Προκαθήμενος του Δεύτερου τη τάξη Πατριαρχείου 
μίλησε για το ποιμαντικό έργο που επιτελεί σε κάθε γωνιά 
της Μαύρης Ηπείρου καθώς και για τις συναντήσεις που 
πρόκειται να πραγματοποιήσει με εκπροσώπους 
αλλόθρησκων εκκλησιών. Επίσης, αναφέρθηκε στην 
συντήρηση – ανακαίνιση που πραγματοποιείται στον ναό 
του Αγίου Γεωργίου και στις σχετικές εργασίες που 
γίνονται στο Μετόχι στην Κυψέλη της Κύπρου, το οποίο 
θα λειτουργήσει σύντομα.

Η κ. Τρίμη, πρόεδρος του ΣΑΕ, αναφέρθηκε στην αγαστή 
πνευματική σχέση του Συνδέσμου με τον Μακαριώτατο 
π ο υ  κ ρ α τ ά  χ ρ ό ν ι α ,  α π ό  τ η ν  ε π ο χ ή  π ο υ  ή τ α ν  
εκπρόσωπους του Μακαριστού Πατριάρχη Παρθενίου.  
Τέλος τα μέλη του ΣΑΕ ζήτησαν την ευλογία του 
Πατριάρχη και του ευχήθηκαν με τη σειρά τους να 
συνεχίσει το πολυσχιδές έργο του. 

ΣΑΕ προς Αβραμόπουλο: 
προστατέψτε τις Ελληνικές 
Κοινότητες από τη βία 

ην κραυγή αγωνίας τους εκφράζουν οι Αιγυπτιώτες προς 
τον Υπουργό Εξωτερικών Δημήτρη Αβραμόπουλο, για την 
έξαρση τα βίας κατά των μεταναστών και ιδιαίτερα στις 
χώρες, όπως η Αίγυπτος, στην οποία ζουν εύρωστες Τ Ελληνικές Κοινότητες.

Σε επιστολή του ο Σύνδεσμος Ελλήνων Αιγυπτιωτών προς τον κ. 
Αβραμόπουλο, καταδικάζει κάθε μορφής βίας και απευθύνει έκκληση 
ώστε οι λύσεις που επεξεργάζεται σε συνεργασία άλλα μέλη του 
υπουργικού συμβουλίου, να αποδώσουν καρπούς. Σημειώνεται ότι ο 
ΣΑΕ έχει 4.500 μέλη και εκπροσωπεί περίπου 150.000 Αιγυπτιώτες 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Χριστουγεννιάτικη εορταγορά του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων

ο Σάββατο 8 Δεκεμβρίου ο Σύλλογος Γονέων και 
Κηδεμόνων των εκπαιδευτηρίων της Ελληνικής 
Κοινότητας Αλεξάνδρειας πραγματοποίησε σε 
φιλική και  οικογενειακή ατμόσφαιρατο Τ καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο παζάρι στον 

προαύλιο χώρο του κοινοτικού εντευκτηρίου.  Την 
εκδήλωση, η οποία διήρκησε από τις πρωινές μέχρι τις 
απογευματινές ώρες, τίμησαν με την παρουσία τους ο 
εκπρόσωπος της ΑΘΜ Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας 
κκ. Θεόδωρο Β' αξιαγάπητος πατήρ Απόστολος, ο Γενικός 
Πρόξενος κος Χρήστος Καποδίστριας, ο Πρόεδρος της ΕΚΑ 
κος Ιωάννης Σιόκας, ο Α' Αντιπρόεδρος κος Νικόλαος 
Κόπελος, ο Β' Αντιπρόεδρος και Έφορος Σχολείων κος 
Ιωάννης Μάλλης, ο Γενικός Γραμματέας κος Δημήτριος 
Παπαστεφάνου, ο Δ/ντής του Παραρτήματος στην 
Αλεξάνδρειας του Ε.Ι.Π. κος Μανώλης Μαραγκούλης και 
πολλοί άλλοι πρόεδροι και επικεφαλής φορέων και 
οργανώσεων της παροικίας, καθώς πολλά μέλη της. Πολλοί 
από τους Ευρωπαίους και Αιγύπτιους προσήλθαν. Επίσης 
αρκετοί διπλωμάτες και επικεφαλής ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στην Αλεξάνδρεια, 
επισκέφθηκαν το παζάρι, έζησαν τη ζεστασιά της ελληνικής 
φιλοξενίας και έφυγαν με τις καλύτερες των εντυπώσεων. Η 
ατμόσφαιρα ήταν χριστουγεννιάτικη, ενώ τα μέλη του 
Συλλόγου είχαν ετοιμάσει πλούσια εδέσματα, τα οποία 
προσέφεραν σε όλους τους επισκέπτες.
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ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡ ΙΝΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ
Κόστος ταχυδρομικής αποστολής  ΔΩΡΕΑΝ Διανεμόμενου
Ετήσια αποστολή Ελλάδος:                                                                          20€
Ετήσια αποστολή Ευρώπης:                                               35€
Ετήσια αποστολή Αμερικής, Ασίας, Αφρικής, Αυστραλίας:  40€

Για εγγραφή συνδρομών μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον 
εκπρόσωπο της Ε.Κ.Α. στην Ελλάδα Κο Κασιμάτη Εδμόνδο στο 
τηλέφωνο / fax 210 98 11 824 7

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟΔΩΡΟ Β΄
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Προτεραιότητα για την Ε.Κ.Α. 
η λειτουργία των 

κοινοτικών σχολείων

ποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι οι 
στιγμές που διέρχεται η πατρίδα μας 
δημιουργούν ασφαλώς νέα δημοσιονομικά 
δεδομένα. Γίνεται αντιληπτό ότι η παρούσα 
οικονομική πραγματικότητα αναπόφευκτα Α

επηρεάζει κάθε πτυχή εφαρμογής της εκπαιδευτικής 
πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, οδηγώντας την 
Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας (Ε.Κ.Α.), τον φορέα 
των σχολείων, να αναλάβει εκ νέου τα ηνία της λειτουργίας των κοινοτικών 
διδακτηρίων σε κάποιους κρίσιμους τομείς προγραμματισμού, στελέχωσης και 
επιλογής προσωπικού σε θέσεις ευθύνης, με μόνο γνώμονα τις τρέχουσες 
εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Ιδιαίτερα σήμερα όπου λόγω των πολλών εκπαιδευτικών κενών αλλά και των νέων 
συνθηκών που διαμορφώνονται 
από την δυσχερή οικονομική 
συγκυρία, η Ε.Κ.Α. οδηγείται 
α ν α π ό φ ε υ κ τ α  σ τ η ν  π ο λ ύ  
μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  
συμμετοχή της για τη διατήρηση 
και λειτουργία των σχολείων σε 
σύγκριση με τα προηγούμενα 
χρόνια. 

Η Ε.Κ.Α. διά της Εφορίας των 
Σχολείων, αρκετούς μήνες πριν 
την έναρξη του τρέχοντος 
σχολικού έτους, αφού έλαβε 
υ π ό ψ η  τ η ς  τ ό σ ο  τ ι ς  
αποχωρήσεις εκπαιδευτικών 
λόγω λήξης της απόσπασής 

τους, όσο και τη μέχρι τότε μη δημοσιευμένη προκήρυξη 
αποσπάσεων από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας, 
προέβη στην εκπόνηση ενός ρεαλιστικού σχεδιασμού για 
την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών που θα προέκυπταν.

Προς επίρρωση των προηγουμένων, για το τρέχον σχολικό 
έτος 2012-2013 και προκειμένου η Ε.Κ.Α. να εξασφαλίσει 
την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων της (νηπιαγωγείο, 

δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο) έχει προβεί σε συμφωνία παραχώρησης 
εκπαιδευτικών με το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας καθώς και στη σύναψη συμβάσεων 
έργου, για να καλύψει τα διδακτικά κενά, με έναν φιλόλογο, μία μαθηματικό, μία 
χημικό, μία βιολόγο, έναν πληροφορικής και μία δασκάλα, πέραν της νηπιαγωγού και 
των καθηγητών μουσικής, αραβικής και αγγλικής γλώσσας, τους οποίους έχει από 
καιρό προσλάβει.

Με αυτές τις στοχευμένες κινήσεις κατέστη δυνατή η κάλυψη όλων των κενών μέσα 
στο μήνα Σεπτέμβριο, κάτι που συνέβαλε στη πλήρη και άμεση εφαρμογή των 
διδακτικών προγραμμάτων. Για να αντιληφθεί κάποιος τη σημασία του 
συγκεκριμένου εγχειρήματος, ας αναλογιστεί ότι μέχρι και τη στιγμή που αυτές οι 
γραμμές τυπώνονται, κανένας εκπαιδευτικός δεν έχει τοποθετηθεί από το Υπουργείο 
στα σχολεία μας.  Αν δεν είχε κινηθεί το Προεδρείο της Ε.Κ.Α. προληπτικά, 
αποφασιστικά και γρήγορα τα σχολεία απλά θα υπολειτουργούσαν.

Το μέλλον της εκπαίδευσης στο εξωτερικό, καθώς και των σχολείων μας, είναι 
απόλυτα συνδεδεμένο με το επίπεδο προσαρμοστικότητας που θα επιδείξουν από 
κοινού οι εμπλεκόμενοι φορείς, Υπουργείο και Ε.Κ.Α., στη νέα ιδιαίτερα δύσκολη 
πραγματικότητα. Το κλειδί για το αύριο εντοπίζεται όχι στις συνηθισμένες 
γραφειοκρατικές προσεγγίσεις αλλά στον ορθολογικό και έγκαιρο προγραμματισμό 
και στις νέες τολμηρές προτάσεις που θα λαμβάνουν υπόψη τους τις πραγματικές 
ανάγκες, την οικονομική συγκυρία και πάνω απ' όλα την προσφορά μόρφωσης και 
παιδείας στους μαθητές της παροικίας μας.
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ Ε.Κ.Α. : (+2) 03 4865084- (+2) 03 4868496, fax: (+2) 03 4874854  
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ :(+2) 03 4878454 - (+2) 03 4878455, fax: (+2) 03 4865896 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ : (+2) 03 4868595 - (+2) 03 4844876, fax: (+2) 03 4875684  
ΑΒΕΡΩΦΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ : (+2) 03 4861675   

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΣΑΒΒΑ : (+2) 03 4861744 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ : (+2) 03 4840765 

ΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝAΝΘΡΑΚΕΣ 
ΤΑ OΠΛΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ

το τελευταίο Eurogroup, τα αποθέματα της Ελλάδος ήταν από τα βασικά θέματα συζήτησης πίσω από τις κλειστές πόρτες. Τότε ήταν που ενημερώθηκε και η 
Deutsche Bank για τα πραγματικά στοιχεία, τα οποία σήμερα παρουσιά-ζει. Διαβάστε το αποκλειστικό ρεπορτάζ που ακολουθεί, όπως μου μεταδίδει πηγή 
μου στο Eurogroup. Ενημερωθείτε ποια όπλα μεταχειρίστηκε ο Έλληνας πρωθυπουργός και τι κρύβεται πίσω από τα συγκρατημένα χαμόγελα… Σ

Ο σχηματισμός κυβέρνησης δεν ήταν παρά μόνο η κορυφή του παγόβου-νου για τον Αντώνη Σαμαρά το καλοκαίρι. Ο Έλληνας πρωθυπουργός, πολύ πριν ορκιστεί, είχε ήδη έτοιμο 
το σχέδιο αντιμετώπισης των Ευρωπαίων εταίρων, με στόχο να πάρει την στήριξη που χρειαζόταν η Ελλάδα. Εκείνο που του έλειπε ήταν τα κατάλληλα όπλα, με τα οποία θα 

μπορούσε να κάμψει τις αντιστάσεις τους και να βγάλει την Ελλάδα από το τούνελ. 
Τα μηνύματα που λάμβανε ήταν πως η Ελλάδα δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στα οικονομικά της ανοίγματα 
και μία ανησυχία των εταίρων ότι θα χάσουν τα χρήματά τους. Ένα «ενέχυρο» ήταν αυτό που χρειαζόταν. 

Και βρέθηκε….

Αρχές Ιουλίου, ο Αντώνης Σαμαράς κάλεσε τον καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης Αντώνη Φώσκολο. Η 
εντολή που έδωσε στην άτυπη ομάδα συμβούλων του στην οποία συμμετέχει ο καθηγητής ήταν ξεκάθαρη: 
«Βρείτε μου πόσα κρύβονται στο υπέδαφός μας». Λίγες ημέρες αργότερα, έλαβε μία αναλυτική έκθεση από 
τους καθηγητές (στην ομάδα συμμετέχουν επίσης οι κ.κ. Ηλίας Κονοφάγος και Νίκος Λυγερός), στην οποία 
γίνεται αναφορά όχι μόνο στους υδρογονάνθρακες, αλλά και στις σπάνιες γαίες και τα μέταλλα. 
Με κάθε επιφύλαξη, οι τρεις τους έκαναν λόγο για πολλά δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς να εξετάσουν το 
σύνολο της Ελλάδος. Στην Κρήτη εξετάστηκε μόνο μία περιοχή, που υπήρχε και στους χάρτες που είχε 
εκδώσει ο τότε υφυπουργός Γιάννης Μανιάτης, ενώ η υπόλοιπη Κρήτη και το Αιγαίο δεν εκτιμήθηκαν.
Οι τρεις τους, κάνουν λόγο για περισσότερα από 600 δις 
ευρώ, ενώ σήμερα, ο Αντώνης Φώσκολος αφήνει να 
εννοηθεί πως η αναφορά της Deutsche Bank για 
κοιτάσματα αερίου αξίας 427 δις ευρώ νοτίως της 
Κρήτης, κρύβει σκοπιμότητες!

Μυρίστηκαν «ψητό», αλλά…

Μόλις ο πρωθυπουργός παρέλαβε τα στοιχεία, ξεκίνησε έναν αγώνα δρόμου, με στόχο να πείσει τους δανειστές πως τα 
χρήματά τους δεν κινδύνευαν. Μόνο που αντί για διάθεση συνεργασίας, βρέθηκε αντιμέτωπος με διάθεση… εκμετάλλευσης.
Εταιρείες γερμανικών και αμερικανικών συμφερόντων, επιχείρησαν ευθύς εξ αρχής να εξασφαλίσουν αποκλειστικά 
συμβόλαια, ενώ ακόμα και σε πολιτικό επίπεδο, οι πληροφορίες θέλουν τους Ευρωπαίους να έθεσαν θέμα κεφαλαιοποίησης 
(ξεπουλήματος δηλαδή) των αποθεμάτων, ως εγγύηση, κάτι που απέρριψε ο Έλληνας πρωθυπουργός. Στις 
διαπραγματεύσεις που επαναλαμβάνονταν, αλλά και στις κατ' ιδίαν συναντήσεις του Αντώνη Σαμαρά, το θέμα επανερχόταν 
πάντα με εκβιαστικό τρόπο, ενώ λέγεται πως η Άνγκελα Μέρκελ έφτασε μέχρι το σημείο να αμφισβητήσει τα στοιχεία.  
Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς αποφάσισε να αντιστρέψει τους όρους του παιχνιδιού. 
Ξεκαθάρισε στους συνομιλητές του πως η Ελλάδα θα αξιοποιήσει όπως η ίδια επιθυμεί τον ορυκτό της πλούτο και πως αν δεν βρισκόταν λύση άμεσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, δεν θα δίσταζε να διαφοροποιήσει τη στάση του, ακόμα κι αν αυτό σήμαινε την έξοδο της Ελλάδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Με τον Αντώνη Φώσκολο να επιμένει πως η Ελλάδα έχει πλούτο στα χέρια της που την κατατάσσει στην ίδια κατηγορία με τον Καναδά, εύκολα γίνεται αντιληπτό πως μία εν δυνάμει 
υπερδύναμη στα σύνορα της Ευρώπης, δεν θα ευνοούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Οι συζητήσεις συνεχίζονταν στο παρασκήνιο, με τους εταίρους να επιχειρούν, σε κάθε δοθείσα ευκαιρία, να πείσουν πως η αξιοποίηση θα πρέπει να γίνει με άλλον τρόπο, 
επιλέγοντας λύσεις που τους ευνοούσαν. 
Φτάνοντας στον Νοέμβριο και ενώ τα περιθώρια διαπραγματεύσεων πλέον ήταν ασφυκτικά, πληροφορίες θέλουν τον Αντώνη Σαμαρά, να ξεκαθάρισε πως η όποια λύση θα έπρεπε 
να βρεθεί μέχρι τις αρχές Δεμεμβρίου, εναλλακτικά η Ελλάδα θα άλλαζε στάση, έστω κι αν αυτό σήμαινε πως θα παραχωροούσε συγκεκριμένα κοιτάσματα σε εταιρείες της 
επιλογής της, ώστε να εξασφαλίσει την απαραίτητη ρευστότητα.  

Φ.Χ.

Πέντε μήνες μυστικών διαπραγματεύσεων 
για να πειστούν οι Ευρωπαίοι να στηρίξουν την Ελλάδα 

Αγαπητοί συμπατριώτες, φίλες και φίλοι,

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την ''Οργάνωση του Συμβουλίου Απόδημου 
Ελληνισμού''.
Το Σ.Α.Ε., το οποίο κατά το Ελληνικό Σύνταγμα, έχει ως αποστολή την έκφραση όλων των δυνάμεων του 
απανταχού Ελληνισμού, ολοκλήρωσε κατά κοινή ομολογία ένα κύκλο.
Έφθασε η στιγμή, με την δική σας συμβολή, για να κτίσουμε ένα ΣΑΕ πιο αντιπροσωπευτικό και κατ' επέκταση 
πιο δημιουργικό, που να έχει την δυνατότητα να κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις του Οικουμενικού 
Ελληνισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, η προσπάθειά μας πρέπει να εστιάζεται στην προσαρμογή του θεσμικού του πλαισίου στα σύγχρονα δεδομένα. Στην παροχή της δυνατότητας 
συμμετοχής σε αυτό σε όποιον Έλληνα και Ελληνίδα απανταχού της γης επιθυμεί, στην αυτοοργάνωση και αυτοχρηματοδότηση του θεσμού, γεγονός που θα 
εμφυσήσει σε όλους τους απόδημους και ομογενείς την πεποίθηση, πως το Σ.Α.Ε. αφ' ενός μεν τους ανήκει, αφ' ετέρου δε τους εκπροσωπεί χωρίς αποκλεισμούς.
Για να το επιτύχουμε απαιτείται η ενεργός συμμετοχή στη διαβούλευση, οι ιδέες και προτάσεις όλων των Ελληνίδων και Ελλήνων που βρίσκονται σε όλες τις γωνιές της 
γης .
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας στην διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΤΣΙΑΡΑΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Διαβάστε τη διαβούλευση και συμμετέχετε εδώ:  www.opengov.gr 
Καταληκτική ημερομηνία: 31η Ιανουαρίου 2013
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του ανταποκριτή 
μας στην Αθήνα: 

Φώτη Χαραλαμπίδη
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στο σχέδιο νόμου για την ''
Οργάνωση του Συμβουλίου 

Απόδημου Ελληνισμού''.
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ : (+2) 03 4868583
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ «ΕΝΩΣΙΣ» : (+2) 03 4868245
ΕΛΛ. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛ. :(+2) 03 4801706 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ Α» : (+2) 03 4847841
ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ» ΜΑΝΝΑ» : (+2) 03 4831264
ΤΟΣΙΤΣΑΙΟ ΠΡΑΤΣΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ : (+2) 03 4863826 

O Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας στην Αφρική ευλογεί τους πιστούς της Ενορίας Αγ.Δημητρίου Μεταλλείων στο Κολουέζι (15-10-2012). 

Αγαπητοί μου αδελφοί και τέκνα εν Κυριω περιπόθητα,

Δύο χιλιετίες πριν ο Θεός απεκάλυψε την απεριόριστη ευσπλαχνία Του προς τον άνθρωπο: «ούτω 
γαρ ηγάπησεν ο Θεός τόν κόσμο, ώστε τον Υιόν Αυτού τον μονογενή έδωκεν, ίνα πας ο πιστεύων εις Αυτόν 
μη απόληται αλλ' έχη ζωήν αίωνιον» (Ιω. 3,16). Ο Υιός και Λόγος του Θεού κενώθηκε, πήρε τη μορφή 
δούλου. Γεννήθηκε ως άνθρωπος και ταπεινώθηκε ως άνθρωπος. Αποδέχθηκε την ανθρωπότητα, παρά την 
ετερότητα. Έγινε Εκείνος μέσω του Οποίου το γένος των ανθρώπων επανενώθηκε με τον Θεό. 
            Η φιλοξενία του ανθρώπου από τον Θεό στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού αναδείχθηκε σε πρότυπο 
φιλοξενίας στη σχέση μας με τους άλλους. Η φιλοξενία αυτή σημαίνει κένωση του εαυτού μας και 
απροϋπόθετη αποδοχή των άλλων. Η φιλοξενία αυτή δεν περιορίζεται μόνο στα μέλη της δικής μας 
κοινότητας. Ο Ενανθρωπήσας Ιησούς μας καλεί να αγαπούμε ακόμη και τους εχθρούς μας και να 
προσευχόμαστε γι΄ αυτούς. 
            Επέλεξε έναν "ξένο", τον Σαμαρείτη, για να δείξει την ανάγκη εκπλήρωσης της εντολής για την αγάπη 
προς τον πλησίον. Επέκτεινε τη φιλοξενία Του σε όλους όσους είχαν ανάγκη συμπόνιας. Προσέφερε 
φιλοξενία σε όσους είχαν σπρωχθεί στο περιθώριο της κοινωνίας. Ο Ίδιος συχνά αντιμετώπισε την 
αδυναμία των ανθρώπων να Τον καταλάβουν. Ο Ίδιος συχνά βίωσε την απόρριψη και αναζήτησε την 
φιλοξενία.
Προσφιλέστατοι αδελφοί,
            Το παράδειγμα του Ιησού Χριστού που αγκάλιασε τους καταφρονημένους, προσέφερε φιλοξενία προς τους ξένους και αποδέχτηκε τους άλλους ας γίνει πηγή 
έμπνευσης για τη δική μας κοινωνική συμπεριφορά προς όσους έχουν ανάγκη φιλοξενίας. Στις μέρες μας οφείλουμε να κάνουμε πράξη την φιλοξενία όχι μόνο ως 
παροχή βοήθειας προς τους άλλους. Στις μέρες μας οφείλουμε να βιώνουμε την φιλοξενία ως άνοιγμα προς τους άλλους.
            Ένα άνοιγμα θεμελιωμένο στο σεβασμό της αξίας όλων των ανθρώπων αδιακρίτως. Ένα άνοιγμα βασισμένο στην ακλόνητη πίστη ότι ο Θεός μας συναντά 
καθημερινά στην ειρηνική και αγαπητική επαφή μας με τους συνανθρώπους μας  συνανθρώπους αγνώστους προς εμάς, φτωχούς και βασανισμένους αλλά και 
συνανθρώπους εθνικά, πολιτισμικά και θρησκευτικά ξένους προς εμάς.
            Η αποδοχή του άλλου είναι η απόδειξη της αληθινής φιλοξενίας. Η αποδοχή του άλλου είναι η πραγματοποίηση της εντολής "αγάπα τόν πλησίον ως σεαυτόν". Η 
αποδοχή του άλλου μπορεί να αλλάξει τον άλλο, όπως μπορεί να αλλάξει και εμάς.  
            Αυτό είναι το μήνυμα που σας στέλνω από την Αφρική, τη γη όπου ο Θεός μας μιλά μέσω των άλλων για να μας διδάξει και να μας μεταμορφώσει τη γη όπου ο Θεός 
χρησιμοποιεί εμάς για να μεταμορφώσει τους άλλους.    

Χρόνια Πολλά!

†Ὁ Πάπας καί Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής

Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Β΄

Ἐν τῇ Μεγάλη Πόλει

τῆς Ἀλεξανδρείας

Χριστούγεννα 2012

O Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας στην Αφρική ευλογεί 
τα παιδιά των Εκπαιδευτηρίων της ΕΚΑ (10-9-2012) 
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ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡ ΙΝΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ
Κόστος ταχυδρομικής αποστολής  ΔΩΡΕΑΝ Διανεμόμενου
Ετήσια αποστολή Ελλάδος:                                                                          20€
Ετήσια αποστολή Ευρώπης:                                               35€
Ετήσια αποστολή Αμερικής, Ασίας, Αφρικής, Αυστραλίας:  40€

Για εγγραφή συνδρομών μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον 
εκπρόσωπο της Ε.Κ.Α. στην Ελλάδα Κο Κασιμάτη Εδμόνδο στο 
τηλέφωνο / fax 210 98 11 824 7

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟΔΩΡΟ Β΄
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Προτεραιότητα για την Ε.Κ.Α. 
η λειτουργία των 

κοινοτικών σχολείων

ποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι οι 
στιγμές που διέρχεται η πατρίδα μας 
δημιουργούν ασφαλώς νέα δημοσιονομικά 
δεδομένα. Γίνεται αντιληπτό ότι η παρούσα 
οικονομική πραγματικότητα αναπόφευκτα Α

επηρεάζει κάθε πτυχή εφαρμογής της εκπαιδευτικής 
πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, οδηγώντας την 
Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας (Ε.Κ.Α.), τον φορέα 
των σχολείων, να αναλάβει εκ νέου τα ηνία της λειτουργίας των κοινοτικών 
διδακτηρίων σε κάποιους κρίσιμους τομείς προγραμματισμού, στελέχωσης και 
επιλογής προσωπικού σε θέσεις ευθύνης, με μόνο γνώμονα τις τρέχουσες 
εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Ιδιαίτερα σήμερα όπου λόγω των πολλών εκπαιδευτικών κενών αλλά και των νέων 
συνθηκών που διαμορφώνονται 
από την δυσχερή οικονομική 
συγκυρία, η Ε.Κ.Α. οδηγείται 
α ν α π ό φ ε υ κ τ α  σ τ η ν  π ο λ ύ  
μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  
συμμετοχή της για τη διατήρηση 
και λειτουργία των σχολείων σε 
σύγκριση με τα προηγούμενα 
χρόνια. 

Η Ε.Κ.Α. διά της Εφορίας των 
Σχολείων, αρκετούς μήνες πριν 
την έναρξη του τρέχοντος 
σχολικού έτους, αφού έλαβε 
υ π ό ψ η  τ η ς  τ ό σ ο  τ ι ς  
αποχωρήσεις εκπαιδευτικών 
λόγω λήξης της απόσπασής 

τους, όσο και τη μέχρι τότε μη δημοσιευμένη προκήρυξη 
αποσπάσεων από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας, 
προέβη στην εκπόνηση ενός ρεαλιστικού σχεδιασμού για 
την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών που θα προέκυπταν.

Προς επίρρωση των προηγουμένων, για το τρέχον σχολικό 
έτος 2012-2013 και προκειμένου η Ε.Κ.Α. να εξασφαλίσει 
την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων της (νηπιαγωγείο, 

δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο) έχει προβεί σε συμφωνία παραχώρησης 
εκπαιδευτικών με το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας καθώς και στη σύναψη συμβάσεων 
έργου, για να καλύψει τα διδακτικά κενά, με έναν φιλόλογο, μία μαθηματικό, μία 
χημικό, μία βιολόγο, έναν πληροφορικής και μία δασκάλα, πέραν της νηπιαγωγού και 
των καθηγητών μουσικής, αραβικής και αγγλικής γλώσσας, τους οποίους έχει από 
καιρό προσλάβει.

Με αυτές τις στοχευμένες κινήσεις κατέστη δυνατή η κάλυψη όλων των κενών μέσα 
στο μήνα Σεπτέμβριο, κάτι που συνέβαλε στη πλήρη και άμεση εφαρμογή των 
διδακτικών προγραμμάτων. Για να αντιληφθεί κάποιος τη σημασία του 
συγκεκριμένου εγχειρήματος, ας αναλογιστεί ότι μέχρι και τη στιγμή που αυτές οι 
γραμμές τυπώνονται, κανένας εκπαιδευτικός δεν έχει τοποθετηθεί από το Υπουργείο 
στα σχολεία μας.  Αν δεν είχε κινηθεί το Προεδρείο της Ε.Κ.Α. προληπτικά, 
αποφασιστικά και γρήγορα τα σχολεία απλά θα υπολειτουργούσαν.

Το μέλλον της εκπαίδευσης στο εξωτερικό, καθώς και των σχολείων μας, είναι 
απόλυτα συνδεδεμένο με το επίπεδο προσαρμοστικότητας που θα επιδείξουν από 
κοινού οι εμπλεκόμενοι φορείς, Υπουργείο και Ε.Κ.Α., στη νέα ιδιαίτερα δύσκολη 
πραγματικότητα. Το κλειδί για το αύριο εντοπίζεται όχι στις συνηθισμένες 
γραφειοκρατικές προσεγγίσεις αλλά στον ορθολογικό και έγκαιρο προγραμματισμό 
και στις νέες τολμηρές προτάσεις που θα λαμβάνουν υπόψη τους τις πραγματικές 
ανάγκες, την οικονομική συγκυρία και πάνω απ' όλα την προσφορά μόρφωσης και 
παιδείας στους μαθητές της παροικίας μας.
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ Ε.Κ.Α. : (+2) 03 4865084- (+2) 03 4868496, fax: (+2) 03 4874854  
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ :(+2) 03 4878454 - (+2) 03 4878455, fax: (+2) 03 4865896 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ : (+2) 03 4868595 - (+2) 03 4844876, fax: (+2) 03 4875684  
ΑΒΕΡΩΦΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ : (+2) 03 4861675   

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΣΑΒΒΑ : (+2) 03 4861744 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ : (+2) 03 4840765 

ΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝAΝΘΡΑΚΕΣ 
ΤΑ OΠΛΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ

το τελευταίο Eurogroup, τα αποθέματα της Ελλάδος ήταν από τα βασικά θέματα συζήτησης πίσω από τις κλειστές πόρτες. Τότε ήταν που ενημερώθηκε και η 
Deutsche Bank για τα πραγματικά στοιχεία, τα οποία σήμερα παρουσιά-ζει. Διαβάστε το αποκλειστικό ρεπορτάζ που ακολουθεί, όπως μου μεταδίδει πηγή 
μου στο Eurogroup. Ενημερωθείτε ποια όπλα μεταχειρίστηκε ο Έλληνας πρωθυπουργός και τι κρύβεται πίσω από τα συγκρατημένα χαμόγελα… Σ

Ο σχηματισμός κυβέρνησης δεν ήταν παρά μόνο η κορυφή του παγόβου-νου για τον Αντώνη Σαμαρά το καλοκαίρι. Ο Έλληνας πρωθυπουργός, πολύ πριν ορκιστεί, είχε ήδη έτοιμο 
το σχέδιο αντιμετώπισης των Ευρωπαίων εταίρων, με στόχο να πάρει την στήριξη που χρειαζόταν η Ελλάδα. Εκείνο που του έλειπε ήταν τα κατάλληλα όπλα, με τα οποία θα 

μπορούσε να κάμψει τις αντιστάσεις τους και να βγάλει την Ελλάδα από το τούνελ. 
Τα μηνύματα που λάμβανε ήταν πως η Ελλάδα δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στα οικονομικά της ανοίγματα 
και μία ανησυχία των εταίρων ότι θα χάσουν τα χρήματά τους. Ένα «ενέχυρο» ήταν αυτό που χρειαζόταν. 

Και βρέθηκε….

Αρχές Ιουλίου, ο Αντώνης Σαμαράς κάλεσε τον καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης Αντώνη Φώσκολο. Η 
εντολή που έδωσε στην άτυπη ομάδα συμβούλων του στην οποία συμμετέχει ο καθηγητής ήταν ξεκάθαρη: 
«Βρείτε μου πόσα κρύβονται στο υπέδαφός μας». Λίγες ημέρες αργότερα, έλαβε μία αναλυτική έκθεση από 
τους καθηγητές (στην ομάδα συμμετέχουν επίσης οι κ.κ. Ηλίας Κονοφάγος και Νίκος Λυγερός), στην οποία 
γίνεται αναφορά όχι μόνο στους υδρογονάνθρακες, αλλά και στις σπάνιες γαίες και τα μέταλλα. 
Με κάθε επιφύλαξη, οι τρεις τους έκαναν λόγο για πολλά δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς να εξετάσουν το 
σύνολο της Ελλάδος. Στην Κρήτη εξετάστηκε μόνο μία περιοχή, που υπήρχε και στους χάρτες που είχε 
εκδώσει ο τότε υφυπουργός Γιάννης Μανιάτης, ενώ η υπόλοιπη Κρήτη και το Αιγαίο δεν εκτιμήθηκαν.
Οι τρεις τους, κάνουν λόγο για περισσότερα από 600 δις 
ευρώ, ενώ σήμερα, ο Αντώνης Φώσκολος αφήνει να 
εννοηθεί πως η αναφορά της Deutsche Bank για 
κοιτάσματα αερίου αξίας 427 δις ευρώ νοτίως της 
Κρήτης, κρύβει σκοπιμότητες!

Μυρίστηκαν «ψητό», αλλά…

Μόλις ο πρωθυπουργός παρέλαβε τα στοιχεία, ξεκίνησε έναν αγώνα δρόμου, με στόχο να πείσει τους δανειστές πως τα 
χρήματά τους δεν κινδύνευαν. Μόνο που αντί για διάθεση συνεργασίας, βρέθηκε αντιμέτωπος με διάθεση… εκμετάλλευσης.
Εταιρείες γερμανικών και αμερικανικών συμφερόντων, επιχείρησαν ευθύς εξ αρχής να εξασφαλίσουν αποκλειστικά 
συμβόλαια, ενώ ακόμα και σε πολιτικό επίπεδο, οι πληροφορίες θέλουν τους Ευρωπαίους να έθεσαν θέμα κεφαλαιοποίησης 
(ξεπουλήματος δηλαδή) των αποθεμάτων, ως εγγύηση, κάτι που απέρριψε ο Έλληνας πρωθυπουργός. Στις 
διαπραγματεύσεις που επαναλαμβάνονταν, αλλά και στις κατ' ιδίαν συναντήσεις του Αντώνη Σαμαρά, το θέμα επανερχόταν 
πάντα με εκβιαστικό τρόπο, ενώ λέγεται πως η Άνγκελα Μέρκελ έφτασε μέχρι το σημείο να αμφισβητήσει τα στοιχεία.  
Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς αποφάσισε να αντιστρέψει τους όρους του παιχνιδιού. 
Ξεκαθάρισε στους συνομιλητές του πως η Ελλάδα θα αξιοποιήσει όπως η ίδια επιθυμεί τον ορυκτό της πλούτο και πως αν δεν βρισκόταν λύση άμεσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, δεν θα δίσταζε να διαφοροποιήσει τη στάση του, ακόμα κι αν αυτό σήμαινε την έξοδο της Ελλάδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Με τον Αντώνη Φώσκολο να επιμένει πως η Ελλάδα έχει πλούτο στα χέρια της που την κατατάσσει στην ίδια κατηγορία με τον Καναδά, εύκολα γίνεται αντιληπτό πως μία εν δυνάμει 
υπερδύναμη στα σύνορα της Ευρώπης, δεν θα ευνοούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Οι συζητήσεις συνεχίζονταν στο παρασκήνιο, με τους εταίρους να επιχειρούν, σε κάθε δοθείσα ευκαιρία, να πείσουν πως η αξιοποίηση θα πρέπει να γίνει με άλλον τρόπο, 
επιλέγοντας λύσεις που τους ευνοούσαν. 
Φτάνοντας στον Νοέμβριο και ενώ τα περιθώρια διαπραγματεύσεων πλέον ήταν ασφυκτικά, πληροφορίες θέλουν τον Αντώνη Σαμαρά, να ξεκαθάρισε πως η όποια λύση θα έπρεπε 
να βρεθεί μέχρι τις αρχές Δεμεμβρίου, εναλλακτικά η Ελλάδα θα άλλαζε στάση, έστω κι αν αυτό σήμαινε πως θα παραχωροούσε συγκεκριμένα κοιτάσματα σε εταιρείες της 
επιλογής της, ώστε να εξασφαλίσει την απαραίτητη ρευστότητα.  

Φ.Χ.

Πέντε μήνες μυστικών διαπραγματεύσεων 
για να πειστούν οι Ευρωπαίοι να στηρίξουν την Ελλάδα 

Αγαπητοί συμπατριώτες, φίλες και φίλοι,

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την ''Οργάνωση του Συμβουλίου Απόδημου 
Ελληνισμού''.
Το Σ.Α.Ε., το οποίο κατά το Ελληνικό Σύνταγμα, έχει ως αποστολή την έκφραση όλων των δυνάμεων του 
απανταχού Ελληνισμού, ολοκλήρωσε κατά κοινή ομολογία ένα κύκλο.
Έφθασε η στιγμή, με την δική σας συμβολή, για να κτίσουμε ένα ΣΑΕ πιο αντιπροσωπευτικό και κατ' επέκταση 
πιο δημιουργικό, που να έχει την δυνατότητα να κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις του Οικουμενικού 
Ελληνισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, η προσπάθειά μας πρέπει να εστιάζεται στην προσαρμογή του θεσμικού του πλαισίου στα σύγχρονα δεδομένα. Στην παροχή της δυνατότητας 
συμμετοχής σε αυτό σε όποιον Έλληνα και Ελληνίδα απανταχού της γης επιθυμεί, στην αυτοοργάνωση και αυτοχρηματοδότηση του θεσμού, γεγονός που θα 
εμφυσήσει σε όλους τους απόδημους και ομογενείς την πεποίθηση, πως το Σ.Α.Ε. αφ' ενός μεν τους ανήκει, αφ' ετέρου δε τους εκπροσωπεί χωρίς αποκλεισμούς.
Για να το επιτύχουμε απαιτείται η ενεργός συμμετοχή στη διαβούλευση, οι ιδέες και προτάσεις όλων των Ελληνίδων και Ελλήνων που βρίσκονται σε όλες τις γωνιές της 
γης .
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας στην διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΤΣΙΑΡΑΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Διαβάστε τη διαβούλευση και συμμετέχετε εδώ:  www.opengov.gr 
Καταληκτική ημερομηνία: 31η Ιανουαρίου 2013

22// 2012Δεκεμβρίου//

του ανταποκριτή 
μας στην Αθήνα: 

Φώτη Χαραλαμπίδη
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Οργάνωση του Συμβουλίου 

Απόδημου Ελληνισμού''.
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ : (+2) 03 4868583
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ «ΕΝΩΣΙΣ» : (+2) 03 4868245
ΕΛΛ. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛ. :(+2) 03 4801706 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ Α» : (+2) 03 4847841
ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ» ΜΑΝΝΑ» : (+2) 03 4831264
ΤΟΣΙΤΣΑΙΟ ΠΡΑΤΣΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ : (+2) 03 4863826 

O Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας στην Αφρική ευλογεί τους πιστούς της Ενορίας Αγ.Δημητρίου Μεταλλείων στο Κολουέζι (15-10-2012). 

Αγαπητοί μου αδελφοί και τέκνα εν Κυριω περιπόθητα,

Δύο χιλιετίες πριν ο Θεός απεκάλυψε την απεριόριστη ευσπλαχνία Του προς τον άνθρωπο: «ούτω 
γαρ ηγάπησεν ο Θεός τόν κόσμο, ώστε τον Υιόν Αυτού τον μονογενή έδωκεν, ίνα πας ο πιστεύων εις Αυτόν 
μη απόληται αλλ' έχη ζωήν αίωνιον» (Ιω. 3,16). Ο Υιός και Λόγος του Θεού κενώθηκε, πήρε τη μορφή 
δούλου. Γεννήθηκε ως άνθρωπος και ταπεινώθηκε ως άνθρωπος. Αποδέχθηκε την ανθρωπότητα, παρά την 
ετερότητα. Έγινε Εκείνος μέσω του Οποίου το γένος των ανθρώπων επανενώθηκε με τον Θεό. 
            Η φιλοξενία του ανθρώπου από τον Θεό στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού αναδείχθηκε σε πρότυπο 
φιλοξενίας στη σχέση μας με τους άλλους. Η φιλοξενία αυτή σημαίνει κένωση του εαυτού μας και 
απροϋπόθετη αποδοχή των άλλων. Η φιλοξενία αυτή δεν περιορίζεται μόνο στα μέλη της δικής μας 
κοινότητας. Ο Ενανθρωπήσας Ιησούς μας καλεί να αγαπούμε ακόμη και τους εχθρούς μας και να 
προσευχόμαστε γι΄ αυτούς. 
            Επέλεξε έναν "ξένο", τον Σαμαρείτη, για να δείξει την ανάγκη εκπλήρωσης της εντολής για την αγάπη 
προς τον πλησίον. Επέκτεινε τη φιλοξενία Του σε όλους όσους είχαν ανάγκη συμπόνιας. Προσέφερε 
φιλοξενία σε όσους είχαν σπρωχθεί στο περιθώριο της κοινωνίας. Ο Ίδιος συχνά αντιμετώπισε την 
αδυναμία των ανθρώπων να Τον καταλάβουν. Ο Ίδιος συχνά βίωσε την απόρριψη και αναζήτησε την 
φιλοξενία.
Προσφιλέστατοι αδελφοί,
            Το παράδειγμα του Ιησού Χριστού που αγκάλιασε τους καταφρονημένους, προσέφερε φιλοξενία προς τους ξένους και αποδέχτηκε τους άλλους ας γίνει πηγή 
έμπνευσης για τη δική μας κοινωνική συμπεριφορά προς όσους έχουν ανάγκη φιλοξενίας. Στις μέρες μας οφείλουμε να κάνουμε πράξη την φιλοξενία όχι μόνο ως 
παροχή βοήθειας προς τους άλλους. Στις μέρες μας οφείλουμε να βιώνουμε την φιλοξενία ως άνοιγμα προς τους άλλους.
            Ένα άνοιγμα θεμελιωμένο στο σεβασμό της αξίας όλων των ανθρώπων αδιακρίτως. Ένα άνοιγμα βασισμένο στην ακλόνητη πίστη ότι ο Θεός μας συναντά 
καθημερινά στην ειρηνική και αγαπητική επαφή μας με τους συνανθρώπους μας  συνανθρώπους αγνώστους προς εμάς, φτωχούς και βασανισμένους αλλά και 
συνανθρώπους εθνικά, πολιτισμικά και θρησκευτικά ξένους προς εμάς.
            Η αποδοχή του άλλου είναι η απόδειξη της αληθινής φιλοξενίας. Η αποδοχή του άλλου είναι η πραγματοποίηση της εντολής "αγάπα τόν πλησίον ως σεαυτόν". Η 
αποδοχή του άλλου μπορεί να αλλάξει τον άλλο, όπως μπορεί να αλλάξει και εμάς.  
            Αυτό είναι το μήνυμα που σας στέλνω από την Αφρική, τη γη όπου ο Θεός μας μιλά μέσω των άλλων για να μας διδάξει και να μας μεταμορφώσει τη γη όπου ο Θεός 
χρησιμοποιεί εμάς για να μεταμορφώσει τους άλλους.    

Χρόνια Πολλά!

†Ὁ Πάπας καί Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής

Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Β΄

Ἐν τῇ Μεγάλη Πόλει

τῆς Ἀλεξανδρείας

Χριστούγεννα 2012

O Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας στην Αφρική ευλογεί 
τα παιδιά των Εκπαιδευτηρίων της ΕΚΑ (10-9-2012) 
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Οι «ενθυμίσεις» είναι μια στήλη που ευελπιστεί, μέσα από τις ανώνυμες αφηγήσεις 
Ελλήνων Αλεξανδρινών να ζωντανέψει μνήμες του παρελθόντος και να μεταφέρει την 
ατμόσφαιρα μιας εποχής που έχει πλέον περάσει.

Για το πρώτο τεύχος ωστόσο, επιλέξαμε να παραθέσουμε την επώνυμη μαρτυρία ενός 
αγαπημένου Έλληνα Αλεξανδρινού που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, αλλά έμεινε μέχρι 
τέλους ένας ρομαντικός νοσταλγός του παρελθόντος. Συναντήσαμε τον αρχιτέκτονα κ. 
Γιώργο Λυσαίο πριν από μερικούς μήνες στην Αλεξάνδρεια και μέσα σε ένα κλίμα χαράς 
και συγκίνησης μας αφηγήθηκε τη δική του ιστορία. Όταν ήμουν μικρός και επέστρεφα 
στην Αίγυπτο μετά τις καλοκαιρινές μου διακοπές είχα πάντα την αίσθηση σαν να έκλεινε 
πίσω μου μια καγκελόπορτα που με απομόνωνε από τον έξω κόσμο και έχανα την επαφή με 
την Ευρώπη και την Ελλάδα και αυτό δεν μου άρεσε. Η Αλεξάνδρεια όμως πάντα με 
γοήτευε, κυρίως τα κτίρια της. Για εμάς τους Αλεξανδρινούς κάθε γωνιά της πόλης έχει και 
μια ιστορία να διηγηθεί. Στην Ελλάδα πολλές φορές αφαιρούμαι και επιστρέφω έντονα 
στους δρόμους της Αλεξάνδρειας. Μια μεταβίβαση του εγώ μου στην πόλη, ενώ το σώμα 
μου είναι στην Ελλάδα. Όταν όμως γυρίζω εδώ συμβαίνει κάτι περίεργο. Δημιουργείται 
ένα χάσμα και ξεχνώ ότι έχω φύγει και έχω δημιουργήσει οικογένεια. Και επιστρέφω πάλι 
στην παιδική μου ηλικία. Τα χρόνια που μεσολάβησαν είναι σαν να χάνονται, τα ξεχνάω, και 
ενώνεται το παρελθόν με το παρόν. Σαν να υπάρχει ένα bypass . Σαν να μην έφυγα ποτέ. 
Αυτό που μου έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη είναι η εικόνα της παραλιακής οδού, της 
Κορνίς. Τα καλά θυμάσαι όταν φεύγεις. Την πόλη όμως δεν την ξέρουμε καλά εμείς οι 
Έλληνες Αλεξανδρινοί. Πολλοί από εμάς καθημερινά κάναμε την ίδια διαδρομή και δεν 
ξεφεύγαμε, σε σημείο που αν μπορούσαμε να δούμε τα χνάρια των παπουτσιών μας, θα 
είχαν χαραχθεί αυτοί οι δρόμοι. Σπίτι, όμιλος, ένωση, σπίτι. Αυτό το τρίγωνο κάθε μέρα το 
καλοκαίρι, ενώ το χειμώνα, σπίτι, σχολείο, σπίτι, σινεμά, αστέρια, σπίτι. Λίγοι από εμάς 
έχουμε πάει στο επταστάδιο ή στις κατακόμβες. Τώρα βλέπω την πόλη διαφορετικά. Τότε 
όμως ήταν χαραγμένα τα βήματά μας. Η αλήθεια είναι ότι εγώ θεωρούσα πάντα τον εαυτό 
μου πολίτη της γης, όχι κάτοικο χώρας. Δυστυχώς ένα πράγμα που κουβαλάμε εμείς οι 
Αλεξανδρινοί είναι ότι έχουμε δύο πατρίδες, αλλά και στις δύο είμαστε ξένοι ως προς τους 
τρίτους. Στην Αίγυπτο ήμουν «ο Έλληνας αρχιτέκτονας» ενώ στην Ελλάδα, «ο Αιγύπτιος 
ήρθε». Όχι υποτιμητικά. Επίσης είμαστε πολύ ρομαντικοί Έλληνες, επειδή μας λείπει η 
πατρίδα μας, ένα μέρος που να μπορούμε να ενταχθούμε. Όσο ζούσα εδώ ήθελα να πάω 
στην Ελλάδα, μόλις όμως έκανα οικογένεια και παιδιά τότε δεν μου έλειπε η Αίγυπτος. 
Τώρα όμως που επέστρεψα για δουλεία δεν μου λείπει η Ελλάδα, αλλά η οικογένειά μου. 
Επίσης συγγένεια νιώθω περισσότερο με τους Έλληνες αιγυπτιώτες, όχι με τους 
Ελλαδίτες. Ποτέ δεν κατάφερα να αποκτήσω Ελληνικό κύκλο, ίσως γιατί ήμουν πάντα 
πολύ δεμένος με τους Αιγυπτιώτες. Στην Ελλάδα βλέπεις δεν υπάρχει η ένωση. Η ένωση 
είναι φοβερός συνδετικός κρίκος.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ€
Η Αίγυπτος αποτελεί στρατηγικό οικονομικό και εμπορικό εταίρο της Ελλάδας στην ευρύτερη 
περιοχή για λόγους οικονομικούς , γεωγραφικούς, πολιτικούς , ιστορικούς και πολιτιστικούς. Η 
Αίγυπτος ανέκαθεν ιστορικά συνιστούσε προνομιακό πεδίο δράσης και ανάπτυξης της 
ελληνικής επιχειρηματικότητας καθώς συνιστά την πλούσια νότια ενδοχώρας της και την πύλη 
για την Μέση Ανατολή και Αφρική.
 Είναι μια αγορά που οι Ελληνες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο σε διάφορες ιστορικές περιόδους , 
έχουν σημαντική εμπορική και επενδυτική παρουσία σήμερα και σαφώς έναν προνομιακό ρόλο 
δεδομένης της δυναμικής της χώρας ως περιφερειακής δύναμης ιδιαίτερα μετά την 
επανάσταση του Ιανουαρίου 2011
Η Ελλάδα ανέκαθεν διέθετε αξιόλογη επιχειρηματική παρουσία κυρίως μέσω των αιγυπτιωτών 
και τις τελευταίες δεκαετίες με την εισροή σημαντικού ελλαδικού επενδυτικού κεφαλαίου. 
Κατά την δεκαετία του 90  η εξωστρέφεια τωνελληνικών επιχειρήσεων εκδηλώθηκε κατά κύριο 
λόγο στα Βαλκάνια και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη με πρωτόγνωρα για τα δεδομένα της 
ελληνικής οικονομίας αποτελέσματα καθιστώντας τη Ελλάδα κυρίαρχο οικονομικό και πολιτικό 
παράγοντα στην περιοχή αυτή. 
Ο ελληνικός επιχειρηματικός κόσμος στράφηκε προς την αιγυτπιακή αγορά κυρίως όταν 
συντελέστηκε η μεγάλη τομή μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ Αιγύπτου 
και Ευρωπαϊκής Ενωσης το 2004 και το άνοιγμα της χώρας στο ξένες επενδύσεις.  Τότε κυρίως 

άρχισαν να συρρέουν οι ελληνικές επιχειρήσεις επενδύοντας στην 
χώρα και εκμεταλλευόμενες τα εμφανή πολλαπλά πλεονεκτήματα του 
επιχειρείν στην Αίγυπτο σε ένα γνώριμο γι αυτούς περιβάλλον πολύ πιο 
οικείο από αυτό των Βαλκανίων και της Ανατολικλής Ευρώπης. 
Σήμερα οι ελλαδικές επιχειρήσεις κατέχουν αξιόλογη θέση στην 
αιγυπτιακή αγορά καθιστώντας την Ελλάδα σημαντικό παράγοντα στο 
οικονομικό γίγνεσθαι της χώρας. Περί τις 120 επιχειρήσεις είναι 
επίσημα εγγεγραμμένες στην χώρα, εκ των οποίων 50 μεσαίου και 
μεγάλου μεγέθους και το συνολικό επενδυμένο κεφάλαιο υπολογίζεται 
σε 1,8 δις δολλάρια.  Η σημαντική επιχειρηματική υποδομή που διαθέτει 
η Ελλάδα (ελλαδικές και αιγυπτώτικες επιχειρήσεις) ,την καθιστά 
μοναδική σε μέγεθος και αξία στην ευρύτερη περιοχή :  συνιστά βάση 
για τις χώρες της Μ. Ανατολής, Βόρειας Αφρικής και της χώρες της 
Κοιλάδας του Νείλου (κυρίως το Βόρειο και Νότιο Σουδάν –στην ουσία 
ενδοχώρα της Αιγύπτου και την Αιθιοπία)   
Οι ελληνικές επενδύσεις εντοπίζονται στους εξής τομείς: ενέργειας 
(έρευνα , εξόρυξη υδρογονανθράκων)  βιομηχανιών χάρτου, 
τσιμέντου,  κατασκευών, τροφίμων, χρωμάτων και δομικών υλικών, 
συστημάτων άρδευσης, αλουμινίου, τραπεζών, θαλασσίων 
μεταφορών, υπηρεσιών εκπαίδευσης, κλωστοϋφαντουργίας, 
πλαστικών, τουριστικών υπηρεσιών κλπ.
Από τις ση\ματικότερες ελληνικές επενδύσεις αναφέρουμε τις: ΤΙΤΑΝ 
(τσιμέντα), Χαρτοποιία Θράκης (Pyramids Paper Mills S.A.E. – Flora, 
χαρτοβιομηχανία), Vegas Oil & Gas του Ομίλου Βαρδινογιάννη 
(εξόρυξη πετρελαίου), η  Alumil (αλουμίνιο), Kothali (δομικά υλικά), 
Ελληνικά Πετρέλαια (πετρέλαιο, φυσικό αέριο), Αρχιρόδον (τεχνικά 
έργα λιμένων), J&P, CCC )κατασκευές) Edita/Chipita (τρόφιμα), 
Eurodrip (συστήματα υδρεύσεως και αρδεύσεως), Er-Lac (χρώματα), 
Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Informer (πληροφορική), Mellon 
Technologies (πληροφορική),  Blue Point (κλωστοϋφαντουργία), BSB 
και Raxevski (franchise γυναικείων ενδυμάτων), Όμιλοι Χανδρή και 
Ευγενίδη (θαλάσσιες μεταφορές),  ΑΧΟΝ (εκπαίδευση), Follie Follie, 
ΑΝΤΑΕΑ (φαρμακευτικά), ΕNERGEAN (εξόρυξη πετρελαίου),   ΑΡΓΩ 
(υλικά συσκευασίας)
Αξίζει να γίνει αναφορά και στο διμερές εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών 
, ο όγκος του οποίου  το 2011 (μια δύσκολη και για τις δύο χώρες χρονιά) 
ήταν € 900 εκ. εκ των οποίων 336εκ. ελληνικές εξαγωγές και 564 εκ. 
εισαγωγές (80% αύξηση σε σχέση με το 2010)  Σύμφωνα με στοιχεία του 
ΕΒΕΑ, 227 ελληνικές εταιρείες εξάγουν προϊόντα και υπηρεσίες στην 
Αίγυπτο   
Οι ελληνικές επιχειρήσεις απορρόφησαν γρήγορα τους κραδασμούς 
που ακολούθησαν την επανάσταση της 25ης Ιανουαρίου, 
προσαρμόστηκαν στα νέα δεδομένα που προέκυψαν και διαβλέπουν τις 
νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Αίγυπτο,  μια χώρα στην οποία οι 
Ελλληνες πάντα είχαν συμπαρασταθεί κατά την διάρκεια της ιστορίας 
της κυρίως σε περιόδους δοκιμασίας. 
Διαβλέπουν ότι η Αίγυπτος και λόγω μεγέθους και λόγω γεωγραφικής 
θέσης ως πύλη εισόδου στον αραβικό κόσμο και στην Αφρική, συνιστά, 
ιδιαίτερα στην παρούσα συγκυρία της οικονομικής κρίσης που 
βιώνουμε, διέξοδο στην ελληνική επιχειρηματικότητα καθώς και στο 
πλούσιο έμψυχο δυναμικό της χώρας που αναζητά ανά τον κόσμο 
ευκαιρίες απασχόλησης. 
Η Πρεσβεία μας, το Τμήμα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 
είναι αρρωγός στην σημαντική προσπάθεια που καταβάλλουν οι 
έλληνικές επιχειρήσεις για να δραστηριοποιηθούν στην φιλόξενη γή 
της Αιγύπτου.      

E. Δαϊρετζής
Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων

Πρεσβεία Ελλάδος στο Κάιρο

Ελληνική επενδυτική παρουσία στην Αίγυπτο

>> Ο νέος εκπρόσωπος 
της Ε.Κ.Α. στην Ελλάδα
Ανέλαβε και επίσημα, τα καθήκοντα, εκπροσώπου της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας στην Ελλάδα, ο γνωστός 
Αλεξανδρινός Επιχειρηματίας - Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Παλαιού Φαλήρου -πολιτευτής των 
Ανεξάρτητων Ελλήνων – Εδμόνδος Κασιμάτης.

Είναι γνωστή η φιλανθρωπική και κοινωνική δραστηριότητα, που αναπτύσσει ο Εδμόνδος Κασιμάτης για τους 
Αλεξανδρινούς και μη, εδώ και αρκετά χρόνια στον εμπορικό, πολιτικό και καλλιτεχνικό κόσμος της Ελλάδος.

Η απόφαση της Κοινοτικής Επιτροπής της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας (βλέπε αντίγραφο επιστολής) 
καταλήγει ως εξής:

Είμαστε βέβαιοι πως με την εμπειρία και τη συμβολή σας θα βοηθήστε το έργο της Κοινότητας, προς όφελος της 
Παροικίας και του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού. 


