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πίσκεψη με ιδιαίτερο βάρος, η οποία δείχνει την ανάλογη 

σημασία που αποδίδει η Αθήνα στη σταθερότητα στην Αίγυπτο, 

πραγματοποίησε την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου στο Κάιρο ο 

Αντιπρόεδρος και Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Ευ. Βενιζέλος, 

κατόπιν προσκλήσεως του Αιγύπτιου Υπουργού Εξωτερικών κ. Ναμπίλ 

Φαχμί.

Είναι επίσης από τους πρώτους ευρωπαίους αξιωματούχους που 

επισκέφτηκαν την Αίγυπτο μετά την 30η Ιουνίου, καθώς έχουν 

προηγηθεί μεταξύ άλλων οι υπουργοί Εξωτερικών της Κύπρου και της 

Γερμανίας Ι. Κασουλίδης και Γκίντο Βεστερβέλε αντιστοίχως αλλά και η 

Κάθριν Άστον, ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική.

Ο κ. Βενιζέλος συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Άντλι 

Μανσούρ, τον πρωθυπουργό Χάζεμ ελ Μπεμπλάουϊ, τον υπουργό 

Εξωτερικών Ναμπίλ Φαχμί και τον Γενικό Γραμματέα του Αραβικού 

Συνδέσμου Ναμπίλ Ελ Αράμπι, καθώς επίσης με τον Πατριάρχη 

Αλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρο Β', αλλά και αντιπροσωπεία της Ελληνικής 

Κοινότητας Καΐρου.

Αναμφίβολα, η επίσκεψη του κ. Βενιζέλου μόνο «στρατηγικής σημασίας» 

μπορεί να χαρακτηριστεί, αφού η Αθήνα έχει μεγάλο εύρος 

συμφερόντων να προστατεύσει στην Αίγυπτο. Οι ελληνικές επιχειρήσεις 

έχουν πραγματοποιήσει εκτεταμένες επενδύσεις σε πολλούς τομείς της 

αιγυπτιακής οικονομίας το τελευταίο κρίσιμο διάστημα. Υπάρχουν 

μακραίωνοι ιστορικοί δεσμοί του Ελληνισμού, ενώ φυσικά υπάρχει και 

το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας. Παράλληλα όμως, υπάρχουν και 

στρατηγικοί λόγοι που δημοσίως μπορεί να μην ομολογούνται, αλλά, εν 

πολλοίς, υπονοούνται.

Δηλώσεις των δύο Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου

Μετά τη συνάντησή τους οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και 

της Αιγύπτου προχώρησαν σε δηλώσεις, οι οποίες αντανακλούν το 

θερμό κλίμα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η συνάντησή τους. 

Συγκεκριμένα, ο Αιγύπτιος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι οι 

συνομιλίες ανάμεσα στους δύο αξιωματούχους αντανακλούν την 

επιθυμία για ανοικοδόμηση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, ενώ 

εξέφρασε και τη δέσμευσή του για να ξαναρχίσουν συνομιλίες σε τακτές 

επαφές. Από την πλευρά του ο κ. Βενιζέλος δήλωσε ότι η Ελλάδα θα 

στηρίξει την Αίγυπτο κατά τη μεταβατική περίοδο, την οποία διανύει, και 

θα προβεί στην ενδυνάμωση των οικονομικών σχέσεων της με την 

Αίγυπτο. Ενώ σχετικά με την απόπειρα δολοφονίας του Υπουργού 

Εσωτερικών της Αιγύπτου κ. Μοχάμεντ Ιμπραχήμ, η οποία συνέπεσε με 

την επίσκεψη του κ. Βενιζέλου, και καταδικάστηκε από όλο τον πολιτικό 

κόσμο στην Αίγυπτο και όλο τον κόσμο, ο ΥΠΕΞ της Ελλάδας εξέφρασε 

τον αποτροπιασμό του και  καταδίκασε την τρομοκρατία, 

υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα «βρίσκεται στο πλευρό της 

Αιγύπτου», βάσει των ιστορικών και παραδοσιακών σχέσεων αλλά 

και ενός στρατηγικού σχεδίου.

Σχετικά με το θέμα των θαλασσίων ζωνών, ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ 

εξέφρασε τη δέσμευσή του να διοργανωθεί πολύ σύντομα μια κοινή 

επιτροπή για τον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών των δύο χωρών 

στη Μεσόγειο, ενώ παράλληλα άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο 

τριμερούς συνεργασίας Αιγύπτου-Ελλάδας-Κύπρου. Ο κ. Βενιζέλος 

από την πλευρά του τόνισε πως οι θέσεις των δύο χωρών κινούνται 

στο ίδιο μήκος κύματος, πως προωθείται μια «ευρύτερη 

πρωτοβουλία Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου» πάνω στο θέμα και πως 

σχεδιάζεται να συγκληθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα οι 

Ομάδες Εμπειρογνωμόνων για τον καθορισμό κοινών κριτηρίων στη 

σχετική συζήτηση, που πάντως θα βασίζεται στις αρχές του 

διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Όταν οι δύο Υπουργοί ερωτήθηκαν 

σχετικά με ενδεχόμενη αντίδραση τρίτων χωρών, αναφέρθηκαν στα 

συμφέροντα των δύο χωρών, τα οποία θα στηριχτούν μέσω της 

ενίσχυσης της συνεργασίας, χωρίς να επηρεάζονται από τρίτες 

χώρες, ενώ παράλληλα η τήρηση των κανόνων του διεθνούς δικαίου 

δεν αφήνει περιθώρια πρόκλησης εχθρικής προδιάθεσης προς άλλη 

χώρα.

Τέλος, ο κ. Βενιζέλος προσκάλεσε τον Αιγύπτιο ομόλογο του να 

επισκεφθεί επίσημα την Αθήνα.

Παρασημοφορήθηκε ο Ευ. Βενιζέλος από τον Πατριάρχη 

Αλεξανδρείας

Με τον Μεγαλόσταυρο του Αγ. Μάρκου τιμήθηκε ο υπουργός 

Εξωτερικών Ευ. Βενιζέλος από τον Πάπα και Πατριάρχη 

Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεόδωρο Β΄. Κατά την επίσκεψή 

του στην Ιερά Μονή του Αγ.Γεωργίου, ο αντιπρόεδρος της ελληνικής 

κυβέρνησης απευθυνόμενος στον Πατριάρχη υπογράμμισε πως μας 

κάνει «περήφανους με το θρησκευτικό έργο» του, καθώς είναι «ένας 

προκαθήμενος που δεν εκπέμπει απλά μηνύματα ορθοδοξίας, αλλά 

έχει έναν πολιτικό και κοινωνικό λόγο, που χαρακτηρίζεται από 

ευαισθησία και διορατικότητα». Ο κ. Βενιζέλος τόνισε πως πρόκειται 

για μια «διεθνή προσωπικότητα» και υπογράμμισε τον «λόγο 

αναγνώρισης και τιμής» που άκουσε από όλους τους Αιγύπτιους 

συνομιλητές του για τον Πατριάρχη. Εκφράζοντας τέλος την 

προσωπική του εκτίμηση στο πρόσωπο του Πατριάρχη, ο κ. 

Βενιζέλος τόνισε πως λειτουργεί σαν μια «γέφυρα» της Ευρώπης με 

την Αφρική - «την ήπειρο του μέλλοντος για την Ευρώπη» - και 

επεσήμανε πως «η στήριξη της Ελλάδας προς το πατριαρχείο θα 

είναι συνεχής και αδιάλειπτη».

Από την πλευρά του ο Μακαριώτατος τόνισε τη σημασία της 

επίσκεψης του Αντιπροέδρου και ΥΠΕΞ της Ελλάδας στην Αίγυπτο 

αυτή την κρίσιμη περίοδο. Αναλυτικότερο ρεπορτάζ δημοσιεύεται 

στην σελίδα της πατριαρχικής ύλης. 

Συνάντηση Έλληνα Αντιπροέδρου και ΥΠΕΞ με τον Πρόεδρο και 

τους Επιτρόπους της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου

Θερμή ήταν η υποδοχή που επεφύλαξαν ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Κ. κ. 

Χρήστος Καβαλής και οι Κοινοτικοί Επίτροποι κ.κ. Μανούσος 

Δαμουλάκης και Σούλα Σκουφαρίδου. Ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Κ. 

παρέδωσε στον κ. Βενιζέλο αναλυτικό υπόμνημα με ζητήματα  που 

απασχολούν την Ελληνική παροικία στο Κάιρο αλλά και στην 

// ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΦΕΤΟΣ Η ΣΧΟΛΙΚΗ    
   ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

η Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η τελετή του 

ΤΑγιασμού για τη νέα σχολική χρονιά στα Ελληνικά 

Εκπαιδευτήρια Αλεξανδρείας από το Σεβασμιώτατο 

Μητροπολίτη Λεοντοπόλεως Γαβριήλ.

Ο κ. Γαβριήλ μετέφερε τις ευλογίες και τις ευχές του Πάπα και 

Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κκ. Θεοδώρου Β΄, και 

καλή σχολική χρονιά. Εν συνεχεία το λόγο πήρε ο Πρόξενος της 

Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια κ. Χρήστος Καποδίστριας, ο οποίος 

συνεχάρη τους εκπαιδευτικούς που προσφέρουν το έργο τους στα 

Ελληνικά Εκπαιδευτήρια της Αλεξάνδρειας, τονίζοντας το πόσο 

σημαντικό είναι αυτό. Η Γραμματέας της Ελληνικής Κοινότητας 

Κ
ατόπιν των γνωστών γεγονότων 

που έλαβαν χώρα στην Αίγυπτο 

κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 

ο Υφυπουργός Εξωτερικών κος Κ. 

Γεροντόπουλος είχε τακτική επικοινωνία 

με τον Πρόεδρο της Ε.Κ.Α. κο Ιω. Σιόκα, ο 

ο π ο ί ο ς  τ ο ν  ε ν η μ έ ρ ω σ ε  γ ι α  τ η ν 

αιγυπτιακή πολιτική κατάσταση, όσο και για τη θέση της 

παροικίας στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 

«Εκείνο που θέλουμε αυτήν τη δύσκολη περίοδο, με διάχυτη 

την ανησυχία, είναι οι Έλληνες που βρίσκονται στη 

φλεγόμενη περιοχή να αισθάνονται ασφάλεια με την Ελλάδα 

κοντά τους» τονίζει ο υφυπουργός Εξωτερικών Κυριάκος 

Γεροντόπουλος σε συνέντευξή του στη Web tv του ΑΠΕ- 

ΜΠΕ και τη δημοσιογράφο Σοφία Αραβοπούλου, μιλώντας 

για τους Έλληνες που ζουν στη Μέση Ανατολή, πρωτίστως 

στη Συρία αλλά και στην Αίγυπτο.

Το Υπουργείο Εξωτερικών και ο ίδιος βρίσκονται, όπως είπε, 

σε συνεχή επικοινωνία με τις ελληνικές διπλωματικές Αρχές, 

τα ελληνορθόδοξα πατριαρχεία και τις ελληνικές κοινότητες 

σαν «ένα άγρυπνο μάτι έτοιμο να προσφέρει βοήθεια ανά 

πάσα στιγμή εφόσον χρειαστεί».

«Είναι μια δύσκολη περίοδος» εξηγεί ο υφυπουργός. «Οι 

άνθρωποι αυτοί βιώνουν τον φόβο, ανεξάρτητα από το τι θα 

συμβεί από εδώ και πέρα στη Συρία, έχουν ζήσει μία 

ανθρωπιστική καταστροφή. Πολλοί έχουν αναγκαστεί να 

φύγουν και Έλληνες μεταξύ αυτών. Οι ελληνικές οικογένειες 

που έχουν παραμείνει στη Συρία είναι κυρίως μικτές, το 

υπουργείο μας είναι σε επαφή μαζί τους, η πρεσβεία μας δεν 

είναι ανοικτή στη Δαμασκό, αλλά υπάρχουν κάποια επίτιμα 

προξενεία, οι πρόξενοι βρίσκονται εκεί, στο site του 

υπουργείου υπάρχουν τα τηλέφωνά μας που μπορούν να 

επικοινωνούν μαζί μας ανά πάσα στιγμή, προσπαθούμε έτσι 

ώστε να βοηθήσουμε αν προκύψει ανάγκη».

 «Η ανησυχία είναι διάχυτη» και στην Αίγυπτο «παρόλο που 

έχουμε πει ότι οι Έλληνες οι οποίοι ζουν στην Αίγυπτο είναι 

ασφαλείς» λέει ο υφυπουργός εξηγώντας ότι το ΥΠΕΞ και 

ίδιος είναι σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας «και με τις 

κοινότητες και με τον πατριάρχη και βεβαίως με τον 

πρεσβευτή μας». «Ο υπουργός ο κ. Βενιζέλος» προσθέτει 

«πρόκειται να επισκεφθεί την Αίγυπτο τις επόμενες μέρες. 

Αυτό δείχνει και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που υπάρχει εκ 

μέρους της ελληνικής πλευράς για τις εξελίξεις εκεί. Θέλω 

να πιστεύω ότι οι Έλληνες της Αιγύπτου δεν θα έχουν 

προβλήματα, παρόλα αυτά η δική μας συμπεριφορά, του 

υπουργείου, είναι τέτοια ώστε να τους δίνει ασφάλεια. Να 

αισθάνονται ασφαλείς ότι υπάρχει ένα άγρυπνο μάτι που 

τους συντροφεύει και είναι έτοιμο ανά πάσα στιγμή να 

προσφέρει βοήθεια εφόσον χρειαστεί».

Σε ερώτηση αν υπάρχει κύμα επιστροφής προς την Ελλάδα 

από τους Αιγυπτιώτες, ο κ. Γεροντόπουλος απαντά ότι 

«έχουν απομείνει αρκετοί στην Αίγυπτο, αλλά για εμάς 

σημασία έχει και ένας να παραμείνει να αισθάνεται 

ασφαλής».

Σχετικά με τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, και τον 

κίνδυνο που διατρέχει σε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη περιοχή, ο 

υφυπουργός μιλά για την ενημέρωση που είχε τόσο ο ίδιος 

όσο και ο υπουργός Εξωτερικών Ευ. Βενιζέλος στη 

πρόσφατη συνάντηση με τον αρχιεπίσκοπο Δαμιανό και 

τονίζει ότι «οι Έλληνες μοναχοί κάνουν τα πάντα για να 

μπορέσουν να διατηρήσουν αυτή την κοιτίδα, την κιβωτό του 

ελληνικού πολιτισμού ανέπαφη από τα σημερινά γεγονότα. 

Αυτοί οι άνθρωποι ζουν εκεί, αγωνίζονται για την ορθοδοξία 

και αυτό είναι το πιο σημαντικό απ΄ όλα».

«Η Ελλάδα» καταλήγει ο κ. Γεροντόπουλος, στέλνοντας ένα 

μήνυμα αισιοδοξίας προς όλους, αγρυπνεί για τους Έλληνες 

που βρίσκονται στη φλεγόμενη περιοχή. Εκείνο που θέλουμε 

είναι να αισθάνονται ασφάλεια με την Ελλάδα κοντά τους».

// Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΡΥΠΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
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// Η Ελληνική Κοινότητα Αλεξάνδρειας 
 αποχαιρέτησε δύο επίλεκτα μέλη της   // «ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ»

Η Κοινοτική Επιτροπή αποφάσισε τη δημιουργία μιας 

νέας υποτροφίας με την ονομασία «Υποτροφίες 

Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας “Εκκλησίας 

Προφήτη Ηλία”». Η νέα αυτή υποτροφία αφορά 

αποκλειστικά παιδιά μελών της Ελληνικής Κοινότητας 

Αλεξανδρείας, τα οποία έχουν αποφοιτήσει από το 

Αβερώφειο Σχολείο. Το ποσό της νέας υποτροφίας 

είναι 200 Ευρώ μηνιαίως κατά έτος και η χρονική 

διάρκεια της είναι τέσσερα (4) συν δύο (2) έτη. 

Αναλυτικά, οι υποψήφιοι υπότροφοι πρέπει να έχουν τα 

εξής προσόντα: 

Α. Να είναι παιδιά μελών της Ελληνικής Κοινότητας 

Αλεξανδρείας.

Β. Να έχουν αποφοιτήσει από το Αβερώφειο Σχολείο.

Γ. Να είναι φοιτητές που φοιτούν σε Ανώτερες ή 

Ανώτατες Σχολές στην Ελλάδα σε όλους τους κλάδους 

σπουδών.

Δ. Να έχουν αριστεύσει κατά το προηγούμενο έτος 

σπουδών ή να έχουν λάβει στο απολυτήριο Λυκείου 

Γενικό Βαθμό τουλάχιστον 18. (Ο βαθμός του 

αποδεικνύεται από το αντίστοιχο αποδεικτικό σπουδών 

που θα προσκομίζεται μαζί με την αίτηση)

Η νέα υποτροφία αντικαθιστά την προηγούμενη, η 

οποία καταργείται και αφορούσε ποσό ύψους 100 

ευρώ για 9 μήνες.

Η Κοινοτική Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους να 

υποβάλλουν α ιτήσεις  γ ια  τη χορήγηση της 

υποτροφίας.

// ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ
 στόχος της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας να 

Ομετατρέψε ι  τους  χώρους  του  «Ελλην ι κού 

Τετραγώνου» σε πόλο έλξης για τους νέους της 

Παροικίας, ώστε να αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους μέσα 

σε ένα ασφαλές, σύγχρονο και παράλληλα ελεγχόμενο κα 

υγιές περιβάλλον γίνεται πραγματικότητα. Οι εργασίες της 

ανάπλασης του Γηπέδου, στις οποίες είχε προχωρήσει η 

Ελληνική Κοινότητα εδώ και αρκετούς μήνες, ολοκληρώθηκαν 

με την αλλαγή του χλοοτάπητα και την τοποθέτηση καινούριων 

«τερμάτων». Το ιστορικό κοινοτικό στάδιο πλέον αποτελεί ένα 

λειτουργικό και ασφαλή χώρο, έτοιμο να φιλοξενήσει πληθώρα 

αθλητικών δραστηριοτήτων και να προσελκύσει καινούριο 

κοινό.



// Η ΦΑΡΑΩΝΙΚΗ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ «ΚΡΑΤΟΣ» ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Β
ρετανοί επιστήμονες κατάφεραν 

πρώτη φορά να προσδιορίσουν 

με μεγαλύτερη ακρίβεια τη 

χρονολόγηση της δημιουργίας του 

α ιγυπτ ιακού  πολ ι τ ισμού  κα ι  της 

βασιλείας των πρώτων Φαραώ. Η βασική 

διαπίστωση είναι ότι χρειάστηκαν πολύ 

λιγότερα χρόνια από ό,τι πίστευαν ως 

τώρα οι αρχαιολόγοι και οι ιστορικοί, για 

να μεταμορφωθεί η αρχαία Αίγυπτος από 

μια έκταση ανόμοιων αγροτών σε ένα οργανωμένο κράτος 

με συγκεκριμένα σύνορα και θεσμούς.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον φυσικό Μάικλ Ντι του 

Εργαστηρίου Ερευνών Αρχαιολογίας του πανεπιστημίου 

της Οξφόρδης, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο 

περιοδικό "Proceedings of the Royal Society A", της 

Βασιλικής Εταιρίας επιστημών της Βρετανίας, σύμφωνα με 

το BBC και το "New Scientist", χρησιμοποίησαν εξελιγμένες 

μεθόδους χρονολόγησης τριχών, οστών και φυτών μέσω 

ραδιενεργού άνθρακα, καθώς και στατιστικά μοντέλα 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. Κατέληξαν, έτσι, στο 

συμπέρασμα ότι ο πρώτος ηγεμόνας της χώρας, ο βασιλιάς 

Αχά, ανήλθε στην εξουσία μεταξύ του 3111 και του 3045 

π.Χ., εγκαινιάζοντας την πρώτη δυναστεία.

Μέχρι σήμερα, η χρονολόγηση των απαρχών του 

αιγυπτιακού πολιτισμού βασιζόταν σε χονδρικές εκτιμήσεις 

(κυρίως μέσα από την εξέλιξη στο στιλ των κεραμικών που 

έχουν ανακαλυφθεί), καθώς δεν υπάρχουν γραπτά αρχεία 

από την πρώιμη περίοδο. Ενώ έχουν βρεθεί πολλοί βασιλικοί 

τ ά φ ο ι ,  έ χ ε ι  α π ο δ ε ι χ τ ε ί  ι δ ι α ί τ ε ρ α  δ ύ σ κ ο λ ο  ν α 

προσδιοριστούν συγκεκριμένες περίοδοι βασιλείας για 

τους διαδοχικούς Φαραώ.

Οι προηγούμενες έρευνες οδηγούσαν στην εκτίμηση ότι η 

προ-δυναστική περίοδος, όταν οι πρώτες ομάδες αγροτών 

εγκαταστάθηκαν γύρω από τον ποταμό Νείλο, άρχισε το 

4000 π.Χ. Όμως η νέα ανάλυση δείχνει ότι 

αυτό συνέβη αρκετά αργότερα, μεταξύ 

του 3600 και 3700 π.Χ. και μέσα σε λίγες 

εκατοντάδες χρόνια (300 έως 400 

λιγότερα από τις έως τώρα εκτιμήσεις), 

δηλαδή έως το 3100 π.Χ., η επικράτεια της 

Αιγύπτου είχε πλέον ενοποιηθεί ως 

κράτος υπό την ηγεμονία του πρώτου 

Φαραώ.

Ο πρώτος βασιλιάς Αχά ανέβηκε στον 

βασιλικό θρόνο αμέσως μετά από μια άλλη ηγετική 

προσωπικότητα, τον Νάρμερ, που είχε κατορθώσει να 

ολοκληρώσει το δύσκολο έργο ενοποίησης της χώρας. 

Μετά τον Αχά, ο οποίος πέθανε μεταξύ του 3073 και του 3036 

π.Χ., ακολούθησαν επτά βασιλείς και βασίλισσες, που 

απαρτίζουν την πρώτη δυναστεία της Αιγύπτου. Κάθε ένας 

από τους πρώτους Φαραώ εκτιμάται ότι κυβέρνησε για 

περίπου 30 έως 40 χρόνια.

Όπως δήλωσε ο Ντι, «η διαμόρφωση της Αιγύπτου ήταν 

μοναδική στον αρχαίο κόσμο. Αποτελούσε μια εδαφική 

επικράτεια, ένα κράτος, το οποίο, από τη στιγμή που 

σχηματίστηκε, διέθετε καθορισμένα σύνορα, όπως 

συμβαίνει και στα σημερινά κράτη. Η Αίγυπτος ήταν ένα 

κράτος που αναδύθηκε γρήγορα και σε αυτό το διάστημα 

γνώρισε τεράστια κοινωνική αλλαγή».

Αντίθετα, πρόσθεσε, σε άλλα μέρη, όπως η Μεσοποταμία, 

προϋπήρξαν αρκετές χιλιάδες χρόνια γεωργίας, εωσότου 

προκύψει κάτι που έμοιαζε με κράτος. Έτσι, η αρχαία 

Αίγυπτος μπορεί να θεωρηθεί το πρώτο κράτος στον κόσμο 

με καθορισμένα σύνορα, οργανωμένη θρησκεία, κεντρική 

διοίκηση και εντατική γεωργία, θέτοντας ένα πρότυπο για 

άλλες χώρες που ακολούθησαν.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ. Π. Δρακόπουλος)

// ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 23ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 

   ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Α
πό τις  4 έως  και 10 Αυγούστου 2013 οργανώθηκε 

για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 23ο Παγκόσμιο 

Συνέδριο Φιλοσοφίας από την Διεθνή Ομοσπονδία 

Φιλοσοφικών Εταιρειών (FISP) και την Ελληνική 

Φιλοσοφική Εταιρεία  υπό την αιγίδα του ΟΗΕ-UNESCO 

και της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Το  θέμα του 23ου Παγκοσμίου Συνεδρίου ήταν: «Η 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΩΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ  ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ».

Είναι μία επιστροφή στις κλασικές αρχαιοελληνικές πηγές 

της φιλοσοφίας, λαμβάνοντας υπ' όψη, εκτός των άλλων, 

ότι το 2013 συμπληρώνονται 2.400 χρόνια από την ίδρυση  

και λειτουργία της Ακαδημίας του Πλάτωνος. Πάνω από 

2000 σύγχρονοι θεράποντες της φιλοσοφίας  από  105  

χώρες του κόσμου, έδωσαν απαντήσεις στα προβλήματα 

του ανθρώπου του 21ου αιώνα και έστειλαν μηνύματα για 

αξίες, θέσεις, πνευματικούς προσανατολισμούς και τη 

στάση των φιλοσόφων στο σύγχρονο κόσμο. Μεταξύ των 

συνέδρων συγκαταλέγονται κορυφαίες πνευματικές  και 

φιλοσοφικές προσωπικότητες της οικουμένης, όπως ο 

Γιούργκεν Χάμπερμας, ο  Ουμπέρτο Έκο, ο Αλέξανδρος  

Νεχαμάς, ο Μπιλλ Μακμπράιτ,  ο Ντέρμοτ Μόραν, ο Λούκα 

Σκαραντίνο, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος ο Εβάνδρο 

Αγγάτσι, ο  Τζων Μακντάουελ, ο Ενρίκο Μπέρτι, η 

Τζουλιάνα Γκοντσάλες, ο Γκέραντ Ζέελ, η Μαριέτα 

Στεπάνιαντς, ο Πασκάλ Ενζέλ και πολλοί άλλοι.

Η επίσημη  έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου έγινε  στο 

Ωδείο του Ηρώδου του Αττικού (Ηρώδειο), όπου, εκτός των 

άλλων, έλαβε χώρα μεγάλη μουσική εκδήλωση προς τιμή 

των συνέδρων. Οι κανονικές πολυήμερες και πολυπληθείς 

εργασίες του Συνεδρίου έγιναν στους χώρους της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στην 

Πανεπιστημιούπολη. Ορισμένες Συνεδρίες, με βαθύ 

συμβολικό νόημα, έγιναν στον Αρχαιολογικό χώρο της 

Ακαδημίας του Πλάτωνος, στην Πνύκα, λίκνο της 

Αθηναϊκής Δημοκρατίας, στο Λύκειο του Αριστοτέλη και 

στην Αγία Φωτεινή Ιλισού (τόπος όπου λαμβάνει χώρα ο 

διάλογος του Πλάτωνος Φαίδρος).

Λίγες ημέρες πριν το συνέδριο ο Γιούργκεν Χάμπερμας, η 

εμβληματικότερη ίσως σύγχρονη προσωπικότητα της 

γερμανικής και της ευρωπαϊκής διανόησης, έδωσε 

βαρυσήμαντη συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στην 

«Εφημερίδα των Συντακτών» στις 20 Ιουλίου 2013 και στην 

οποία μιλά κυρίως για την γενικότερη κρίση που πλήττει την 

ευρωπαϊκή ένωση και το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο 

κράτους πρόνοιας. Ανάμεσα σε άλλα επικρίνει τη στάση 

της Γερμανίας, επισημαίνοντας ότι για το δικό της καλό θα 

έπρεπε να αποδεχτεί μια αναδιανεμητική πολιτική εις 

βάρος της, ενώ αναφέρει ότι μια αλλαγή πολιτικού 

προσανατολισμού στην Ευρώπη θα συμβάλλει 

αποφασιστικά στην επίλυση των κρίσιμων ελληνικών 

προβλημάτων. Ταυτόχρονα τονίζει ότι είναι αναγκαία 

συνθήκη η πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης για μια 

καλύτερη προοπτική ζωής των λαών της. 

// ΕΦΥΓΕ ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ 

   ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΗΣ

Ο
 αιγυπτιακός, ο αραβικός 

κόσμος και ο Ελληνισμός 

έ χ α σ α ν  έ ν α ν  μ ε γ ά λ ο 

επιστήμονα, που αγαπούσε την Ελλάδα και υπήρξε βασικός 

πυλώνας των Ελληνο-αραβικών σχέσεων γενικά και των 

Ελληνο-αιγυπτιακών σχέσεων ειδικότερα.

Ο Δρ. Ahmed Etman, ήταν κορυφαίος και πρωτοπόρος στις 

Ελληνικές και κλασικές σπουδές, και ο πιο σημαντικός 

μεταφραστής της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας στα 

Αραβικά, καθηγητής στη φιλοσοφική σχολή του πανεπιστημίου 

του Καΐρου και στο Κέντρο Ελληνιστικών Σπουδών της 

Αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης, πρόεδρος και ιδρυτής της Εταιρίας 

των Αιγυπτιακών, Ελληνικών και Ρωμαϊκών Σπουδών.

Μετέφρασε από το πρωτότυπο την Ιλιάδα του Ομήρου, 

τραγωδίες του Σοφοκλή και άλλων αρχαίων Ελλήνων. 

Επιλέχθηκε ως πρεσβευτής του ελληνικού πολιτισμού με 

άλλους 6 επιστήμονες και διανοούμενους, από τις Ηνωμένες 

Πολιτείες, την Παραγουάη, την Κίνα, την Ισπανία και την 

Αγγλία.

Κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια στη μετάφραση από και προς 

την ελληνική γλώσσα, αρκετών έργων όπως το Κοράνι αλλά και  

μυθιστορήματα του Ναγκίμπ Μαχφούζ, όπως το έργο «Η Αρχή 

και το Τέλος».

Ήταν συγγραφέας πολλών βιβλίων, όπως “Η λατινική 

λογοτεχνία και ο ρόλος της στον πολιτισμό” και “Οι κλασικές 

αναφορές στα Θεατρικά έργα του Ταουφίκ αλ-Χακίμ”.

Ο Δρ. Etman υπέστη αιμορραγία στον εγκέφαλο, μετά από 

αυτοκινητιστικό ατύχημα, την Πέμπτη 22 Αυγούστου, και έπεσε 

σε κώμα μέχρι που πέθανε.

// ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ 

   ΑΚΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ ΑΚΤΙΩΝ

Ε
κδηλώσεις εμπνευσμένες, για ένα κοινό που θέλει να 

γνωρίσει το ιστορικό παρελθόν και να ταξιδέψει στην 

Πρέβεζα, οργάνωσαν η ΛΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών & 

Κλασικών Αρχαιοτήτων Πρέβεζας – Άρτας και ο Σύλλογος 

Ανθρώπολις, με αφορμή τη ναυμαχία του Ακτίου και τους 

Ακτιακούς αγώνες. Από τα τέλη Αυγούστου έως τις αρχές 

Σεπτέμβρη η Πρέβεζα φιλοξένησε αγώνα δρόμου και 

κολυμβητικό διάπλου, ξεναγήσεις στη Νικόπολη, ομιλίες, 

συναυλίες και μια αισθαντική βαρκαρόλα. Αναλυτικότερα:

Το πρωί του Σαββάτου, 31 Αυγούστου, στις 11.00 π.μ., 

πραγματοποιήθηκε ο κολυμβητικός διάπλους Ακτίου-

Πρέβεζας, από μέλη του Κολυμβητικού Συλλόγου 

«Ποσειδών», του Ναυτικού Ομίλου Πρέβεζας, αλλά και 

μεμονωμένους αθλητές. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 

20:15 στη γραφική Πλατεία Κολοβού,  στην πόλη της 

Πρέβεζας, η Δρ. Αμάντα-Αλίκη Μαραβέλια, Πρόεδρος του 

Ελληνικού Ινστιτούτου Αιγυπτιολογίας, έδωσε διάλεξη με 

τίτλο: «Η ναυμαχία του Ακτίου: Κύκνειο άσμα της 

Πτολεμαϊκής Αιγύπτου». Τη βραδιά πλαισίωσαν μελωδικά η 

υψίφωνος κ. Λουκία Σπανάκη και ο πιανίστας κ. Μάριος 

Καζάς.

Την  Κυρ ιακή  1η  Σεπτεμβρ ίου ,  στ ι ς  09 .00  π .μ . , 

πραγματοποιήθηκε αγώνας δρόμου, με αφετηρία το Άκτιο και 

τερματισμό το Αρχαίο Στάδιο της Νικόπολης. Η διαδρομή 

μήκους περίπου 16 χλμ. πέρασε από την υποθαλάσσια 

σήραγγα του Ακτίου και κινήθηκε στην παραθαλάσσια 

περιοχή του Αμβρακικού κόλπου. 

Το απόγευμα, από τις 17:30 έως και τις 19:30, αρχαιολόγοι 

της ΛΓ΄ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων 

ξενάγησαν το κοινό σε μνημεία του αρχαιολογικού χώρου της 

Νικόπολης. Οι ξεναγήσεις επικεντρώθηκαν σε μνημεία που 

βρίσκονται στο εν άλσει προάστειο, χώρο τέλεσης των 

Ακτίων, με έμφαση στο Στάδιο και το Θέατρο, καθώς επίσης 

και στο Μνημείο του Αυγούστου, μνημείο- τρόπαιο της 

ναυμαχίας του Ακτίου. 

Μετά το πέρας των ξεναγήσεων, στις 20:00, το κοινό είχε τη 

δυνατότητα να απολαύσει μία παραδοσιακή βαρκαρόλα στον 

Αμβρακικό. Παραδοσιακά ψαροκάικα, στολισμένα και 

φωτισμένα, έπλευσαν στα ήρεμα νερά του Αμβρακικού και 

πολύχρωμοι ήχοι ακούστηκαν από παραδοσιακούς 

μουσικούς και τραγουδιστές.

Οι  εκδηλώσεις κορυφώθηκαν το 

απόγευμα της Δευτέρας 2 Σεπτεμβρίου, 

ημέρα της επετείου από τη ναυμαχία του 

Ακτίου. Μουσικές και τραγούδια από την 

πλούσια μουσική παράδοση της Κάτω 

Ιταλίας, ερμηνευμένα από το ελληνικό 

μουσικό συγκρότημα Encardia, γέμισαν 

το Αρχαίο Στάδιο Νικόπολης. 

Συνδιοργανωτές ήταν η Περιφερειακή 

Ενότητα και ο Δήμος Πρέβεζας, ο 

Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Αγ. 

Θ ω μ ά ,  τ ο  Ε λ λ η ν ι κ ό  Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο 

Αιγυπτιολογίας,  ο Κολυμβητικός 

Σύλλογος «Ποσειδών» και ο Ναυτικός 

Όμιλος Πρέβεζας.

// ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

πιστήμονες, ομιλητές και ακτιβιστές από όλον τον 

Ε κόσμο αναμένεται να δώσουν φέτος το «παρών» στο 

2ο παγκόσμιο συνέδριο για την επιστροφή των 

γλυπτών του Παρθενώνα με τίτλο «Parthenon, an Icon of 

Global Citizenship», που θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 

Νοεμβρίου στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ.

Οι βασικές ενότητες

Το θέμα του συνεδρίου θα αναπτύσσεται σε τέσσερις βασικές 

ενότητες: εκπαίδευση, ακτιβισμός, οικονομία και νομικά – 

δικαστικά ζητήματα. Ο συντονιστής του συνεδρίου, Διονύσιος 

Τριτάρης, στην ελληνική εφημερίδα της Αυστραλίας, «Νέος 

Κόσμος»,  ανέφερε: «Στο πρώτο θέμα, την εκπαίδευση, θα 

εξετάσουμε ποιος είναι ο ρόλος της εκπαιδευτικής κοινότητας 

στην κατανόηση της σημασίας του Παρθενώνα. Επίσης, θα 

εξετάσουμε το ρόλο του Μουσείου, ως εκπαιδευτικού 

εργαλείου. Στο θέμα του ακτιβισμού θα εξετάσουμε πώς θα 

μπορούσε η παγκόσμια εκστρατεία να βελτιωθεί. Δηλαδή, τι 

εργαλεία και μέθοδοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για 

τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της. Επίσης, θα 

αναδείξουμε επιτυχή παραδείγματα από το χώρο. Στην 

ενότητα της οικονομίας θα εξετάσουμε τον Παρθενώνα - και 

άλλες  αρχα ιότητες  -  στο  πλα ίσ ιο  της  εμπορ ικά 

προσανατολισμένης κοινωνίας του σήμερα. Ποια θα 

μπορούσαν να είναι τα οφέλη της επιστροφής των γλυπτών για όλα τα 

εμπλεκόμενα μέρη. Τέλος, στην τέταρτη ενότητα θα εξεταστεί ο ρόλος 

της δικαιοσύνης στην εκστρατεία της επανένωσης. Δηλαδή, ποια 

επιχειρήματα θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε μια επιτυχημένη 

διαδικασία (επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα), μέσω της 

νομικής οδού...».

Αγώνες για την επιστροφή των Μαρμάρων, από το 1976

Στην Αυστραλία, το όνομα του Εμμανουήλ Κόμινο, έχει συνδεθεί με το 

αίτημα της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα, 

καθώς ο ίδιος είναι ο επικεφαλής της πρώτης επιτροπής που 

δημιουργήθηκε παγκοσμίως για την προώθηση του αιτήματος αυτού. Ο 

Κόμινο ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με τα απομακρυσμένα γλυπτά 

του Παρθενώνα το 1976, όταν τα είδε να εκτίθενται στο Βρετανικό 

Μουσείο. Έκτοτε, ξεκίνησαν οι αγώνες του για την επιστροφή των 

Μαρμάρων στη χώρα μας, με την ίδρυση ειδικής επιτροπής το 1981 και 

στη συνέχεια της διεθνούς οργανωτικής επιτροπής Αυστραλίας για την 

επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα.

Αντίστοιχες Επιτροπές έχουν συγκροτηθεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής και τη Μεγάλη Βρετανία. Το πρώτο κοινό συνέδριο των τριών 

επιτροπών πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2012. Τότε προτάθηκε και 

η πραγματοποίηση του φετινού, 2ου συνεδρίου των επιτροπών για την 

επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, προκειμένου ο 

αγώνας αυτός να συνεχιστεί και να επεκταθεί.

Σεπτεμβρίου //28 //



// Η ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΩΝ 
   ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ο κτηματολόγιο δίνει τη δυνατότητα της κατοχύρωσης 

Τκυριότητας ακινήτου, κυρίως για τους ομογενείς που 

μπορεί να έχουν εκκρεμμότητες περιουσιακών 

στοιχε ίων εδώ και  δεκαετ ίες.  «Δηλώνω,  ελέγχω, 

κατοχυρώνω», είναι τα τρία στάδια στην κτηματογράφηση της 

Ελλάδας στα οποία θα πρέπει να συμμετέχουν σήμερα όλοι οι 

Έλληνες, εντός και εκτός συνόρων, προκειμένου να 

αποκτήσουν το δικαίωμα ιδιοκτησίας, επικαρπίας, ή χρήσης, 

που αναγράφεται στα συμβόλαιά τους. Ειδική έκκληση προς 

τους απόδημους Έλληνες απευθύνει και ο πρόεδρος και 

διευθύνων σύμβουλος της «Κτηματολόγιο ΑΕ», Δημήτρης 

Καλουδιώτης: «Θα ήθελα να καλέσω τους ομογενείς μας σε 

όλες τις περιοχές του κόσμου να ενδιαφερθούν για την 

περιουσία τους, να συμμετάσχουν στις δουλειές του 

κτηματολογίου- εμείς θα τους ενημερώσουμε γι' αυτό- ώστε 

να κατοχυρώσουν με τον καλύτερο τρόπο την περιουσία 

τους».

Η διαδικασία είναι απλή: στο πρώτο στάδιο, το Κτηματολόγιο 

αναγγέλλει τις περιοχές προς κτηματογράφηση καλώντας 

τους πολίτες να υποβάλουν τις δηλώσεις της ακίνητης 

περιουσίας τους. Στο δεύτερο σταδιο, μέσα σε 4 χρόνια, αφού 

επεξεργαστεί τις δηλώσεις αυτές και κάνει την καταγραφή 

των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, το Κτηματολόγιο προχωρεί 

στην ανάρτηση των περιοχών καλώντας εκ νέου τους πολίτες 

να ελέγχξουν την καταγραφή των περιουσιακών τους 

στοιχείων και να διορθώσουν τυχόν λάθη. Αυτή είναι και η 

σημαντικότερη στιγμή για όσους δεν έχουν υποβάλει δήλωση 

στο πρώτο στάδιο και το ακίνητό τους ενδεχομένως να έχει 

χαρακτηριστεί ως αγνώστου ιδιοκτήτη και να κινδυνεύει με 

απώλεια.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κτηματολογίου, 

www.ktimatologio.gr, και στα αγγλικά, υπάρχει και ειδική 

σελίδα για τους Έλληνες Εξωτερικού που τους ενημερώνει 

και τους καθοδηγεί βήμα βήμα για το τι πρέπει να κάνουν, σε 

όλα τα στάδια τόσο για προγράμματα κτηματογράφησης που 

υλοποιήθηκαν την περίοδο 1995-2000 σε 340 περιοχές σε όλη 

τη χώρα, όσο και για αυτά που υλοποιούνται σήμερα σε 107 

περιοχές. Αλλά κυρίως πως θα υποβάλουν τη δήλωσή τους: 

με πληρεξούσιο, ή απλή εξουσιοδότηση σε τρίτο, ή 

ηλεκτρονικά οι ίδιοι. Μέσω e-mail επίσης μπορούν να έχουν 

άμεση επικοινωνία και απάντηση εντός 15 ημερών στα 

ερωτήματά τους. 

// ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 
   ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

λ ίμακα φορολογίας ε ισοδήματος κατοίκων 

Κεξωτερικού για τα εισοδήματα από πηγή που βρίσκεται 

στην Ελλάδα

Σύμφωνα με το άρθρο 9 § 12 του Κ.Φ.Ε., όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 38 § 2 του Ν. 4024/2011, όσοι κατοικούν στην 

αλλοδαπή και αποκτούν εισόδημα από πηγή που βρίσκεται 

στην Ελλάδα, στο ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο πρώτο 

κλιμάκιο της φορολογικής κλίμακας της παρ. 1 του άρθρου 9, 

προστίθεται ο φόρος ο οποίος προκύπτει με την εφαρμογή 

του αναλογικού συντελεστή 10%.

Επομένως, η κλίμακα με βάση την οποία φορολογούνται τα 

εισοδήματα των κατοίκων εξωτερικού από πηγή που 

βρίσκεται στην Ελλάδα είναι η ακόλουθη:

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 9 του 

Κ.Φ.Ε., μόνο οι κάτοικοι χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του 90% 

του συνολικού εισοδήματος τους διατηρούν το αφορολόγητο 

των 5.000 ευρώ της γενικής κλίμακας του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε.

Από τις διατάξεις προκύπτει ότι οι κάτοικοι χωρών εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα 

φορολογούνται και για το πρώτο κλιμάκιο της φορολογικής 

κλίμακας με συντελεστή 10% ανεξάρτητα από την κατανομή 

του εισοδήματος τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

// ΝΕΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΒΑΦΗ

Π
λούσιο σε εκδηλώσεις αφιερωμένες 

στο έτος Καβάφη αναμένεται να είναι 

το  φθινόπωρο στην Αθήνα.  Το 

Υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε επιχορήγηση 

για μία σειρά από δράσεις. Το Ευρωπαϊκό 

Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, το οποίο έχει ήδη 

ξεκινήσει μία σειρά από επιτυχημένες 

εκδηλώσεις, συνεχίζει με μία έκθεση-συνομιλία 

γνωστών Ελλήνων καλλιτεχνών με το καβαφικό 

σύμπαν καθώς και μια σχετική ημερίδα στο 

Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη, μουσικές 

περφόρμανς του κουαρτέτου Οφηλία στο Θέατρο Άττις, 

μια έκθεση για την εκδοτική δραστηριότητα στην 

Αλεξάνδρεια του Καβάφη στο Μέγαρο Μουσικής και μια 

σειρά διακαλλιτεχνικών δράσεων στο Ίδρυμα «Μιχάλης 

Κακογιάννης». Παράλληλα αναμένεται και το πλάνο του 

Αρχείου Καβάφη από το Ίδρυμα Ωνάση. Στις αρχές 

Οκτώβρη το Χοροθέατρο Ροές θα παντρέψει τον ποιητικό 

λόγο του διάσημου Αλεξανδρινού με τη μουσική και το 

χορό σε μια σειρά αναγνώσεων στην Πλάκα, στη 

Βιβλιοθήκη Αδριανού καθώς και σ' ένα παλιό νεοκλασικό. 

Τον ίδιο μήνα αναμένεται πιθανώς και το αφιέρωμα «Μέρες 

του 2013» που προγραμματίζει η Κολλεκτίβα Ομόνοια. 

Η γνωστή από τη δραστηριοποίησή της στο χώρο του 

θεάτρου Εμπρός ομάδα θεωρητικών και καλλιτεχνών έχει 

καταθέσει μια πρόταση που «αφορά έναν πολλαπλά 

έκκεντρο (queer) Καβάφη ως προς τη σεξουαλικότητα και 

την κυρίαρχη ελληνική κουλτούρα» περιλαμβάνοντας μια 

έκθεση, παραστάσεις και performances. Μετά από την 

πρεμιέρα της στο φεστιβάλ Σικυώνεια 2013 (στις 7/9), τον 

Οκτώβρη θα σηκώσει αυλαία και στη Μεταμόρφωση 

Αττικής η παράσταση «Κ. Π. Καβάφης, επάγγελμα ποιητής» 

από την ομάδα ΘΕ.ΑΜ.Α. (Θέατρο Ατόμων με Αναπηρία). 

Όπως ανέφερε ο σκηνοθέτης Βασίλης Oικονόμου: 

«πρόκειται για δραματοποίηση πεζών κειμένων και 

ποιημάτων του ποιητή που αφορούν την αυτοαναφορική 

σχέση που έχει με την τέχνη του. Προβάλλουμε κυρίως τη 

διακειμενικότητα, το πώς δηλαδή οι αξίες της ποίησής του 

μιλούν στην εποχή μας και πόσο στοιχεία της ποίησής του, 

όπως ο συμβολισμός, χρησιμοποιούνται ως διακείμενα 

στοιχεία». Επί σκηνής θα ξετυλίξουν οκτώ μονολόγους 

εμπνευσμένους από τα κείμενα «Αι σκέψεις ενός γέροντος 

καλλιτέχνου», «Το σύνταγμα της ηδονής», «Το πιόνι», 

«Τρώες», «Διακοπή», «Ο Δεκέμβρης του 1903», «Η πόλις», 

«Η Ιθάκη» και από δύο καβαφικά ποιήματα του Γιάννη 

Ρίτσου. 

Τη δική του θέση στον εορτασμό θα έχει όμως 

και «Ο ομοφυλόφιλος Καβάφης». Με το 

σκεπτικό ότι η ερωτική αναζήτηση του ποιητή 

ήταν στην καρδιά των στίχων του, το Γαλλικό 

Ινστιτούτο οργανώνει στις 19/11 την ομότιτλη 

ημερίδα παρουσιάζοντας το ειδικό τεύχος του 

περιοδικού Europe, προβάλλοντας την ταινία 

«Τρώες» του Κωνσταντίνου Γιάνναρη (με 

γαλλικούς υπότιτλους) και οργανώνοντας 

επιπλέον μια στρογγυλή τράπεζα με τη 

συμμετοχή του μεταφραστή Μισέλ Γκροντάν, 

των πανεπιστημιακών Στεφάν Σαβάς και Δημήτρη 

Δημηρούλη, του ποιητή Γιώργου Μπλάνα και του λέκτορα 

νεοελληνικής λογοτεχνίας, πολιτισμικών σπουδών και 

σπουδών φύλου στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης Δημήτρη 

Παπανικολάου, υπό το συντονισμό του συγγραφέα 

Δημοσθένη Κούρτοβικ.

// «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ» 

   ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

   ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΓΑΛΛΗ

Υ
π ό  τ η ν  Α ι γ ί δ α  τ η ς  Γ ε ν ι κ ή ς 

Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής 

Πολιτικής, σε διοργάνωση τού 

Ο . Ε . Π . Α .  Δ ή μ ο υ  Λ ή μ ν ο υ  κ α ι  τ η ς 

Πινακοθήκης Σύγχρονης Βαλκανικής 

Τέχνης Κοντιά, με τη συνεργασία του 

Πολιτιστικού Συλλόγου Κοντιατινών Λήμνου 

κα ι  του  γραφε ίου  πολ ι τ ισμ ι κών  & 

μορφωτ ικών  δράσεων  «Ανάπλους» 

εγκαινιάστηκε το Σάββατο, 31 Αυγούστου 

2013  η  έκθεση  φωτογραφ ιών  του 

Δ η μ ο σ θ έ ν η  Γ α λ λ ή  μ ε  τ ο ν  τ ί τ λ ο 

«Αλεξάνδρεια».

Πρόκειται για μία μονογραφική έκθεση 

φωτογραφιών, αφιερωμένη στον ποιητή 

Κωνσταντίνο Π. Καβάφη (1863-1933), την 

οποία επιμελείται ο ιστορικός τέχνης 

Μεγακλής Ρογκάκος.  Ο καλλιτέχνης, 

εμπνεόμενος από 29 ποιήματα του 

αλεξανδρινού πνευματικού δημιουργού, 

αριθμός που υπαινίσσεται την ημερομηνία 

γέννησης και αποδημίας του Κ.Π. Καβάφη 

(29 Απριλίου), επιδιώκει με το πρότυπο φωτογραφικό έργο 

του να συμβάλει στη γνωριμία του επισκέπτη – θεατή με το 

περιεχόμενο των ποιημάτων μέσα από μια διαδρομή 

εικαστικών ερεθισμάτων.

Η έκθεση αφενός παρουσιάζει την ιδιαίτερη τεχνοτροπία 

του Δημοσθένη Γαλλή, που αφορμάται από τον αγγλικό 

αισθητισμό του 19ου αιώνα τον οποίο εκτιμούσε ο 

Καβάφης, και αφετέρου παραπέμπει ευθέως σε αυτά και 

οδηγεί στην ανάπτυξη συλλογισμών που αφορούν τη 

σχέση των φωτογραφικών έργων με τους τίτλους και το 

περιεχόμενο των ποιημάτων στα οποία αναφέρονται.

Στο σχόλιό του ο Μεγακλής Ρογκάκος γράφει: «Ο Γαλλής 

καταφέρνει να συγχρονίσει την 'Αλεξάνδρειά' του με την 

αιώνια στιγμή της ποίησης του Καβάφη. Επίσης, φρόντισε 

η παρούσα 'Αλεξάνδρεια' να συνάδει με βασικές αρχές του 

πάλαι ποτέ Αισθητισμού. Οι φωτογραφίες απεικονίζουν με 

μία καλλιτεχνική προσέγγιση, ανάλογη εκείνης των 

αισθητικών καλλιτεχνών, μοναχικές ανθρώπινες μορφές 

και των δύο φύλων, ιδανικά όμορφες και γυμνές. Μέσα από 

τις στάσεις τους, τις εκφράσεις τους, τις ρωγμές τους, το 

ξεθώριασμά τους από τη πατίνα του καιρού εκφράζεται ο 

εσωτερικός τους κόσμος, όπως τον αντιλαμβάνεται ο 

δημιουργός – συναισθήματα, σκέψεις, απώλειες, 

απουσίες, κενά, συγκρούσεις μακραίωνες με τον εαυτό, τη 

συνείδηση, το χρόνο, και τη ζωή».

Βιογραφικό σημείωμα καλλιτέχνη

O Δημοσθένης Γαλλής γεννήθηκε το 1967 

στην Αθήνα. Αυτοδίδακτος φωτογράφος, 

υπηρετεί την τέχνη της φωτογραφίας για 

περισσότερα από 20 χρόνια. Έργα του 

βρίσκονται στις μόνιμες συλλογές του 

Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος και της 

Δημοτικής Πινακοθήκης του Δήμου 

Αθηναίων, καθώς και  σε ιδιωτικές 

συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Αντιπροσωπευτικό δείγμα της δουλειάς 

του εκτίθεται μόνιμα στον ιστότοπο:  

w w w. d i m o s t h e n i s g a l l i s . c o m .  Ο 

Δημοσθένης Γαλλής ζει και δημιουργεί 

στην Αθήνα.



// ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ 
   ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 
   ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

«Σε μια δουλειά ενωμένοι μεσ' τον Προσκοπισμό

πιστοί και αδελφωμένοι σ' ένα σκοπό ιδανικό...»

ε σύνθημα τους παραπάνω στίχους και 

Μγεμάτοι ζωντάνια οι βαθμοφόροι των 

Π ρ ο σ κ ό π ω ν  κ α ι  τ ω ν  Ο δ η γ ώ ν  τ η ς 

Αλεξάνδρειας οραματίζονται και προγραμματίζουν τη 

νέα Προσκοπική χρονιά. Εφοδιασμένοι με τις εμπειρίες 

της χρονιάς που πέρασε, έχοντας πάντα στο μυαλό 

τους τα λόγια του Ιδρυτή και σε συνεργασία με τα νεαρά 

μέλη της Κίνησης είναι έτοιμοι να πραγματοποιήσουν 

μια σειρά από δράσεις, που θα χαρακτηρίζονται από τις 

Αρχές και τις Αξίες του Προσκοπισμού.

Παράλληλα, ιδιαίτερη τιμή για τους Προσκόπους της 

Αλεξάνδρειας, που προσθέτει στη διάθεση για 

προσφορά και ενασχόληση με τον Προσκοπισμό, 

αποτελεί και η ανάθεση των καθηκόντων Βοηθού 

Γενικού Εφόρου Διεθνών Σχέσεων στο Δημήτρη 

Κάβουρα. Την ανάθεση αποφάσισε το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) 

στις 25 Ιουλίου. Το νεώτερο μέλος της Εφορείας 

Διεθνών Σχέσεων του Σ.Ε.Π. θα ασχοληθεί με την 

προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα στο Σ.Ε.Π. και 

Μεσογειακές και Αραβικές χώρες, καθώς και με άλλους 

Διεθνείς Οργανισμούς.

Ο Δημήτρης Κάβουρας είναι ο δεύτερος βαθμοφόρος 

από τον Ελληνισμό της Αιγύπτου, μετά το Γιάννη 

Μελαχροινούδη, που αναλαμβάνει καθήκοντα στη 

Γενική Εφορεία του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, 

γεγονός που καταδεικνύει τη σοβαρή προσπάθεια του 

συνόλου των βαθμοφόρων σε Αλεξάνδρεια και Κάϊρο.
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// Τουρκική... απόβαση 
   στο Αιγαίο
   «Εισβολή» στην Ελλάδα για να 
     ξεφύγουν από τη… νηστεία
     για το Ραμαζάνι  

αρακτηριστικά απόβασης έχει λάβει εφέτος η ροή 

Χτουριστών από την Τουρκία στα νησιά του 

Ανατολικού Αιγαίου, με την τουριστική κίνηση να 

υπερβαίνει κάθε προσδοκία. Σύμφωνα με τους 

υπολογισμούς του ΕΟΤ και της Εθνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας, οι Τούρκοι τουρίστες που θα επισκεφθούν 

εφέτος την Ελλάδα, θα σπάσουν για πρώτη φορά το 

φράγμα του 1 εκατομμυρίου, ενώ μόνο το πρώτο εξάμηνο 

του έτους οι επισκέπτες από τη γειτονική χώρα έχουν 

αυξηθεί κατά 61% για το σύνολο της χώρας και αγγίζουν 

το 80% σε νησιά όπως η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η 

Κως. 

Η αύξηση της τουριστικής κίνησης από την Τουρκία 

άρχισε να παρατηρείται από το καλοκαίρι του 2011, όταν 

για πρώτη φορά εφαρμόστηκε η κατάργηση της βίζας 

που ως τότε ήταν υποχρεωτική για όσους ήθελαν να 

διαβούν τα ελληνοτουρκικά σύνορα. 

Από τις 7 έως τις 11 Αυγούστου, που στην Τουρκία 

εορταζόταν το Μπαϊράμι, τα τουριστικά θέρετρα των 

νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά και της Χαλκιδικής, 

«βούλιαξαν» από τους Τούρκους τουρίστες που 

επισκέφθηκαν οικογενειακώς την Ελλάδα. 

Πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που εξηγούν αυτό το 

φαινόμενο, είναι οι περιοχές της Αλεξανδρούπολης και 

της Θεσσαλονίκης, όπου οι Τούρκοι πολίτες δήλωσαν ότι 

επιθυμούν να επισκεφθούν τα τζαμιά αυτών των 

περιοχών, ενώ στην πραγματικότητα επιδίωξαν να 

ξεφύγουν από τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Ενώ 

λοιπόν ο Δήμος Θεσσαλονίκης διέθεσε στους 

μουσουλμάνους το Γενί Τζαμί, οι προσκυνητές ήταν 

ελάχιστοι, ενώ οι Τούρκοι τουρίστες πλημμύρισαν τις 

παραλίες της Χαλκιδικής, τις καφετέριες και τα 

ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης. 

Κάτι αντίστοιχο συνέβη και στον Μόλυβο της Λέσβου, 

στην πόλη της Κω και στα τουριστικά χωριά της Χίου, 

όπου από τον Ιούλιο που ξεκίνησε το Ραμαζάνι ως και τις 

11 Αυγούστου που ολοκληρώθηκε το Μπαϊράμι, 

αυξήθηκαν σημαντικά οι διανυκτερεύσεις τουριστών από 

την Τουρκία, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια 

προτιμούσαν τις μονοήμερες εκδρομές και τις ολιγόωρες 

περιηγήσεις από τα τουρκικά παράλια. 

Του ανταποκριτή μας Φώτη Χαραλαμπίδη

Αλεξανδρείας κα Άρτεμις Γεροντάκη-Ταμβάκη μετέφερε τις 

ευχές του Προέδρου κου Ιωάννη Σιόκα και των Κοινοτικών 

Επιτρόπων για καλή σχολική χρονιά, σημειώνοντας πως 

οτιδήποτε χρειαστούν εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς η 

Ελληνική Κοινότητα είναι παρούσα.

Ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηρίζεται το γεγονός της παρουσίας 

στον Αγιασμό του Συντονιστή Εκπαίδευσης Βορείου Αφρικής 

και Μέσης Ανατολής κου Παύλου Καπίδη. Η παρουσία του 

Συντονιστή στον Αγιασμό είναι 

ενδε ικτ ι κή  του  πολύ  καλού 

κλίματος συνεργασίας που από την 

περασμένη άνοιξη άρχισε να 

αναπτύσσεται ανάμεσα στους δύο 

φορείς, γεγονός που τόνισε και ο 

ί δ ι ο ς  .  Μ ε τ α ξ ύ  ά λ λ ω ν  ο 

Σ υ ν τ ο ν ι σ τ ή ς  ε υ χ ή θ η κ ε  σ ε 

εκπαιδευτικούς και μαθητές μία 

καλή σχολική χρονιά, η οποία θα 

πρέπει να χαρακτηριστεί από 

όρεξη για μάθηση. 

Στον Aγιασμό παρίστατο και ο Διευθυντής του Ελληνικού 

Ιδρύματος Πολιτισμού, Παράρτημα Αλεξανδρείας κ. Μανώλης 

Μαραγκούλης, η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και 

Κηδεμόνων κα Ρομπέρτα Μακρή, ο Διευθυντής των Γαλλικών 

Εκπαιδευτηρίων κ. Le Bars, ο οποίος αντάλλαξε απόψεις περί 

εκπαιδευτικών θεμάτων με τον Συντονιστή και τον Έφορο 

Σχολείων, καθώς και πλήθος γονέων.

Κατά την επίσκεψή του ο Συντονιστής είχε την ευκαιρία να 

ξεναγηθεί στους χώρους του Αβερωφείου Γυμνασίου-Λυκείου 

και να δει από κοντά τις εργασίες που έγιναν στις αίθουσες 

διδασκαλίας. Επίσης είχε τη δυνατότητα να συνομιλήσει με 

τους εκπαιδευτικούς και το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, με 

τους οποίους αντάλλαξε απόψεις και συζήτησε θέματα που 

άπτονται της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Μετά το πέρας της ξενάγησης η Ε.Κ.Α. παρέθεσε γεύμα προς 

τιμήν του κ. Καπίδη, στο οποίο παρευρέθησαν οι εκπαιδευτικοί 

και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων.

Ανάπλαση, διαμόρφωση και λειτουργία Εκπαιδευτηρίων

Η πρώτη μέρα του νέου Σχολικού έτους βρήκε τα Σχολεία της 

Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας προετοιμασμένα σε 

όλους τους τομείς. Η Εφορεία Σχολείων έχοντας προχωρήσει 

σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες από πολύ νωρίς, κατάφερε 

να βρίσκονται όλα τα εγχειρίδια των μαθητών στα σχολεία από 

τον Ιούνιο, με αποτέλεσμα οι μαθητές να τα προμηθευτούν 

χωρίς καθυστερήσεις και 

ελλείψεις. 

Σχετικά με τους δασκάλους 

και τους καθηγητές, οι οποίοι 

θ α  α π α σ χ ο λ η θ ο ύ ν  σ τ α 

Ελληνικά Εκπαιδευτήρια 

Αλεξανδρείας, όπως μας 

ε ν η μ έ ρ ω σ ε  ο  Έ φ ο ρ ο ς 

Σχολείων κ. Πάρης Μακρής, η 

τρέχουσα σχολική χρονιά 

είναι πλήρως καλυμένη. Το 

παραπάνω είναι αποτέλεσμα 

της στενής συνεργασίας που 

είχε καθόλη τη διάρκεια του 

κ α λ ο κ α ι ρ ι ο ύ  ο  Έ φ ο ρ ο ς 

Σχολείων κ. Μακρής με το Συντονιστή Εκπαίδευσης κ. 

Καπίδη. 

Όσον αφορά στις κτιριακές εγκαταστάσεις, η Εφορεία 

Σχολείων προχώρησε σε ανακαίνιση όλων των χώρων του 

Αβερωφείου Γυμνασίου-Λυκείου δημιουργώντας έτσι το 

ιδανικό περιβάλλον για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι οι εργασίες, την επίβλεψη των οποίων 

ε ίχαν προσωπικά ο ι  κκ .  Μακρής και  Κυρίτσης, 

ολοκληρώθηκαν σε χρόνο “ρεκόρ” παρά τις αντίξοες 

συνθήκες που επικρατούσαν στην Αλεξάνδρεια και την 

Αίγυπτο γενικότερα. Ταυτόχρονα, προχωράει και η 

αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής με την αγορά 

νέων ηλεκτρονικών υπολογιστών (η αγορά θα γίνει από τα 

χρήματα της σχολικής επιτροπής), οι οποίοι θα 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες του μαθήματος, ενώ 

ταυτόχρονα διαμορφώθηκε και νέα, κατάλληλη αίθουσα 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και αίθουσα αναγνωστηρίου. 

Παράλληλα συνεχίζονται οι εργασίες στο εργαστήριο και το 

μουσείο φυσικών επιστημών, καθώς και στη βιβλιοθήκη του 

Αβερωφείου Γυμνασίου-Λυκείου. Οι χώροι αυτοί, με την 

ολοκλήρωσή τους και την παράδοσή τους στην 

εκπαιδευτική κοινότητα των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων 

Αλεξανδρείας, θα αποτελέσουν ένα ακόμα πολύτιμο 

εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών και μία ακόμη πηγή 

άντλησης γνώσης για τους μαθητές.

Η Εφορεία Σχολείων και προσωπικά ο κ. Μακρής εκφράζουν 

τις θερμές τους ευχαριστίες προς τον Συντονιστή 

Εκπαίδευσης κ. Καπίδη για τη βοήθεια που προσέφερε σε 

θέματα εκπαίδευσης και στελέχωσης των εκπαιδευτηρίων 

όλο αυτό το διάστημα, γεναιόδωρα και ακούραστα. Επίσης 

ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται και στον Διευθυντή της 

Ε.Κ.Α. κ. Ελευθέριο Κυρίτση για τις “αμέτρητες” ώρες που 

προσέφερε στην επίβλεψη των εργασιών του σχολείου.

Η Κοινοτική Επιτροπή και προσωπικά ο κ. Μακρής εύχονται 

στη Διευθύντρια του Πρατσίκειου δημοτικού σχολείου κα 

Βούλα Δαμιανίδου, στον Διευθυντή του Αβερωφείου 

Γυμνασίου-Λυκείου κ. Κωνσταντίνο Γιαννακούρη, σε όλους 

τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τις μαθήτριες καλή 

και αποδοτική σχολική χρονιά.

Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης 
Βορείου Αφρικής και 

Μέσης Ανατολής κ. Καπίδης

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λεοντοπόλεως κ. Γαβριήλ τελεί τον Αγιασμό

Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης κ. Καπίδης (αριστερά), 
ο Διευθυντής των Γαλλικών Εκπαιδευτηρίων κ. Le Bars (μέση), 

ο Έφορος Σχολείων της Ε.Κ.Α. κ. Μακρής (μέση), 
ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Αλεξανδρεια κ. Καποδίστριας (δεξιά)

Ο κ. Καπίδης ξεναγείται στις ανακαινισμένες αίθουσες του 
Αβερωφείου Γυμνασίου-Λυκείου από το Διευθυντή κ. Γιαννακούρη

Ο κ. Καπίδης ξεναγείται στις ανακαινισμένες αίθουσες 
του Αβερωφείου Γυμνασίου-Λυκείου από το Διευθυντή κ. Γιαννακούρη

Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης κ. Καπίδης, 
ο Διευθυντής του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού, 

Παράρτημα Αλεξανδρείας κ. Μαραγκούλης , 
ο Έφορος Σχολείων της Ε.Κ.Α. κ. Μακρής, Εκπαιδευτικοί και μαθητές

Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης 
κ. Καπίδης, 

ο Έφορος Σχολείων της Ε.Κ.Α. 
κ. Μακρής, ο Διευθυντής του 

Αβερωφείου Γυμνασίου-Λυκείου 
κ. Γιαννακούρης, η Διευθύντρια 

του Πρατσίκειου Δημοτικού 
Σχολείου κ. Δαμιανίδου και ο 

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων

Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης κ. Καπίδης, ο Έφορος Σχολείων της Ε.Κ.Α. κ. Μακρής, 
ο Διευθυντής του Αβερωφείου Γυμνασίου-Λυκείου κ. Γιαννακούρης, 

η Διευθύντρια του Πρατσίκειου Δημοτικού Σχολείου κ. Δαμιανίδου, 
Εκπαιδευτικοί και ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων

Η Ε.Κ.Α. παρέθεσε γεύμα προν τιμήν του κ. Καπίδη στο οποίο 
παρευρέθησαν οι Εκπαιδευτικοί και ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων

Το εσωτερικό του Αβερωφείου Γυμνασίου-Λυκείου μετά την ανακαίνιση

Ανακαινισμένες αίθουσες διδασκαλίας
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// ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΜ ΜΕ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ
ην Πέμπτη 25 Ιουλίου ε.έ, η ΑΘΜ, ο Πάπας και 

ΤΠατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, 

κ.κ.Θεόδωρος Β΄ , ευρισκόμενος στην Μόσχα για να 

συμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 1025η  

επέτειο Βαπτίσεως των Ρως, ηγήθη της χορείας των 

Προκαθημένων και Εκπροσώπων των κατά τόπους 

Ορθοδόξων Εκκλησιών και είχε συνάντηση με τον 

Εξοχ.Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ.Βλαδίμηρο 

Πούτ ιν ,  τον  οποίον  αρμοδίως κα ι  καταλλήλως 

προσεφώνησε ως ακολούθως:

Εξοχώτατε Πρόεδρε της Ρωσικής Ομοσπονδίας κύριε 

Βλαδίμηρε Πούτιν,  

Δόξα και τιμή αναπέμπουμε στον εν Τριάδι προσκυνούμενο 

Θεό διότι παρέχει σε εμάς, τους Προκαθημένους και 

Εκπροσώπους όλων των Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων 

Εκκλησιών, την ευλογία και την ιδιαίτερη χαρά της 

επισήμου κοινωνίας με πολιτικό ηγέτη, σεβάσμιο καί 

προσφιλή. Αυτή η επίσκεψη δεν τυγχάνει μία εθιμική 

επικοινωνία, αλλά αποτελεί ουσιαστική πράξη εκφράσεως 

ειλικρινούς εν Χριστώ αγάπης και συναντιλήψεως, εν μέσω 

κλίματος πνευματικής ευφροσύνης, πηγαζούσης από τον 

επετειακό εορτασμό γεγονότος καθοριστικού για την 

ιστορική αυτογνωσία του Ρωσικού Έθνους, του οποίου 

ευθυνοφόρως ηγείσθε.

H λήψη του φωτός της πίστεως και του πλούτου της 

πατρώας παραδόσεως διά της Βαπτίσεως των Ρώσων το 

έτος 988 με επικεφαλής τον Άγιο Ισαπόστολο Πρίγκηπα 

Βλαδίμηρο, απετέλεσε το στερεό θεμέλιο επί του 

οποίου χαλκεύτηκε η Ρωσική ψυχή, η οποία, περνώντας 

μέσα από το χωνευτήρι των δοκιμασιών, δεν δείλιασε 

ποτέ να θυσιάσει το ατομικό εγώ στο συλλογικό εμείς, 

γράφοντας χρυσές σελίδες ηρωισμού και προσφοράς.

Τιμώντες διά της παρουσίας μας αυτήν την επιμαρτυρία 

των αιώνων, με χαρά ατενίζουμε την Εξοχότητά σας. Η 

ευχαριστία μας εκφράζεται εσωψύχως διά της 

πνευματικής αγαλλιάσεως, εξωτερικεύεται δε και 

γίνεται προσευχητική διάθεση, αίτημα επιτακτικό και 

ευχή διάπυρος, όπως ο Κύριος σας χαρίζει ακατάβλητη 

υγεία και δύναμη επ΄ ωφελεία του φιλοπροόδου και 

ευσεβούς Ρωσικού Έθνους.

Κατά την διάρκεια της συναντήσεως κυριάρχησε το 

θέμα της εξάρσεως του θρησκευτικού φανατισμού και 

της θρησκευτικής μισαλλοδοξίας, συνεπεία της 

υστερόβουλης εκμεταλλεύσεως του θρησκευτικού 

συναισθήματος και της αδυναμίας κατανοήσεως και 

ανοχής της θρησκευτικής διαφορετικότητας. 

Παράλληλα εξετάστηκε το ανησυχητικό φαινόμενο της 

π ο λ ι τ ι κ ο π ο ι ή σ ε ω ς  τ η ς  θ ρ η σ κ ε ί α ς  κ α ι  τ η ς 

θρησκειοποιήσεως της πολιτικής προς εξυπηρέτηση 

διχαστικών ή τρομοκρατικών επιλογών. Εξεφράσθη 

σύσσωμος συμπαράσταση προς το δοκιμαζόμενο 

Πατριαρχείο Αντιοχείας και απηυθύνθη έκκληση προς 

άμεση απελευθέρωση των απαχθέντων Ιεραρχών.

Τα συμπεράσματα της συναντήσεως κοινωνήθηκαν προς 

τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημερώσεως διά 

συνεντεύξεως τύπου, ενώ προς τιμήν των υψηλών 

προσκεκλημένων του ο Ρώσος Πρόεδρος παρέθεσε 

επίσημο γεύμα. 

Παρόμοιες συναντήσεις ο Μακαριώτατος είχε και με τους 

Προέδρους της Ουκρανίας κ. Βίκτωρα Γιανουκόβιτς και 

Λευκορωσίας κ. Αλέξανδρο Λουκασένκο στο Κίεβο και στο 

Μίνσκ αντιστοίχως.

// ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΘΜ 

   ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΟ ΣΙΣΙ

Τ
ην 3η Σεπτεμβρίου ε.έ., η ΑΘΜ ο Πάπας και 

Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. 

Θ ε ό δ ω ρ ο ς  Β ΄ ,  σ υ ν ο δ ε υ ό μ ε ν ο ς  α π ό  τ ο ν 

Θεοφ.Επίσκοπο Νιτρίας κ.Νικόδημο, Πατριαρχικό 

Επίτροπο Κα ρου, έγινε εγκαρδίως δεκτός στο Υπουργείο 

Αμύνης της Αιγυπτιακής Δημοκρατίας από τον Αρχηγό των 

Αιγυπτιακών Ενόπλων Δυνάμεων και Υπουργό Αμύνης της 

Αιγύπτου Στρατηγό Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, παρουσία 

υψηλόβαθμων στελεχών της στρατιωτικής ιεραρχίας. 

Δεδομένου του κομβικού ρόλου που διαδραμάτισε ο 

στρατός κατά την  καθεστωτ ική  μεταβολή του 

προηγουμένου Ιουλίου, αλλά και του ρυθμιστικού ρόλου 

που επί του παρόντος διαδραματίζει, ορίζοντας τον οδικό 

χάρτη μεταβάσεως της χώρας στην συνταγματική 

σταθερότητα, η συνάντηση είχε εξέχουσα σπουδαιότητα 

για την προβολή και προώθηση των θέσεων και των δικαίων 

του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στο αναγεννώμενο 

πολιτικό τοπίο της Αιγύπτου.

Ο Μακαριώτατος είχε την ευκαιρία να διατρανώσει την 

αδιαπραγμάτευτη προσήλωση του Πατριαρχείου 

Αλεξανδρείας στην προσπάθεια επανόδου της χώρας στην 

πολιτική και κοινωνική ομαλότητα και διαβεβαίωσε τον 

Υπουργό ότι θα τον βρει σύμμαχο σε κάθε πρωτοβουλία 

αποκαταστάσεως της ομόνοιας και της συνδιαλλαγής 

εντός του αιγυπτιακού κοινωνικού σώματος με σεβασμό 

στην λαϊκή βούληση. Ο Στρατηγός Σίσι ευχαρίστησε τον 

Μακαριώτατο για την συνάντηση, αλλά και για την 

διαχρονική προσφορά της Ελληνορθοδόξου Εκκλησίας 

στη Νειλοχώρα, τον κάλεσε να ασκήσει την διεθνή του 

επιρροή προκειμένου να αποκατασταθεί η διεθνής εικόνα 

της Αιγύπτου, υπογραμμίζοντας την σημασία των λόγων και 

των έργων των θρησκευτικών ηγετών της χώρας προς 

διευκόλυνση της επιστροφής της Αιγύπτου στον δρόμο της 

ευημερίας και της προόδου.

// Η Α.Θ.Μ. ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟΝ ΚΟΠΤΗ 

   ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ
ην 4η Σεπτεμβρίου ε.έ., η ΑΘΜ ο Πάπας και 

ΤΠατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής 

κ.κ.Θεόδωρος Β΄, συνοδευόμενος από τον 

Σεβ.Μητροπολίτη Ερμουπόλεως κ.Νικόλαο, είχε 

συνάντηση με τον Προκαθήμενο της Κοπτικής 

Εκκλησίας κ.Θεόδωρο Β΄ στην Αμπασίγια του Καίρου, 

όπου βρίσκεται η Έδρα του Κοπτικού Πατριαρχείου. Η 

συνάντηση των Προκαθημένων πραγματοποιήθηκε στα 

πλαίσια της συνεργασίας των χριστιανικών κοινοτήτων 

της Αιγύπτου, όπως αυτή αποτυπώνεται στις μηναίες 

τακτικές συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εκκλησιών της 

Αιγύπτου προς επίλυση των αναφυομένων προβλημάτων 

των Χριστιανών της χώρας. 

Με γνώμονα την καταγραφή με ενάργεια και 

διακριτότητα των θέσεων και των δικαίων των 

Χριστιανών της Αιγύπτου στον υπό διαμόρφωση 

συνταγματικό χάρτη της χώρας, διεπιστώθη κοινότης 

απόψεων αναφορικά με την ανάγκη αφενός μεν 

οικοδομήσεως μιας κουλτούρας συνυπάρξεως, 

στηριγμένης στον αμοιβαίο σεβασμό της θρησκευτικής 

διαφορετικότητας, αφετέρου δε αποφυγής φαινομένων 

θρησκειοποιήσεως της πολιτικής και πολιτικοποιήσεως 

της θρησκείας, τα οποία με τη σειρά τους τροφοδοτούν 

εκδηλώσεις θρησκευτικής μισαλλοδοξίας και φανατισμού. 

Και οι δύο Προκαθήμενοι συμφώνησαν στην ανάληψη κάθε 

απαραίτητης δράσεως προκειμένου να επιταχυνθεί η 

επάνοδος της χώρας στην κοινωνική σταθερότητα, αλλά 

και να αποκατασταθεί η διεθνής εικόνα της Αιγύπτου.  

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι ο Κόπτης Προκαθήμενος 

ανταποκρίθηκε θετικώς στο αίτημα του Μακαριωτάτου να 

πραγματοποιήσει επίσημη προσκυνηματική αποδημία στα 

αρχαία μοναστήρια της Νιτρίας και της Θηβα δος, στις 

ιστορικές εστίες όπου χαλκεύτηκε το μοναστικό ιδεώδες 

του Χριστιανισμού. 

// ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΘΜ ΜΕ ΕΛΛΗΝΑ ΥΠΕΞ 

   ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΙΡΟΥ

Τ
ην 5η Σεπτεμβρίου ε.έ., η ΑΘΜ ο Πάπας και 

Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής 

κ.κ.Θεόδωρος Β΄, συμπαραστατούμενος από τους 

Θεοφ.Επισκόπους Νιτρίας κ.Νικόδημο, Πατριαρχικό 

Επίτροπο Καίρου, και Βαβυλώνος κ.Νήφωνα, Ηγούμενο 

της Ιεράς Πατριαρχικής Μονής Αγίου Γεωργίου, 

υπεδέχθη στην ιστορική Μονή του Παλαιού Καίρου τον 

Εξοχ.Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Κυβερνήσεως και 

Υπουργό  Εξωτερ ικών  κ .Ελευθέρ ιο  Βεν ι ζέλο , 

ευρισκόμενο στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα για σειρά 

επαφών με την πολιτική ηγεσία της χώρας σε μια 

ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική συγκυρία, τόσο σε τοπικό 

επίπεδο λόγω της μεταβάσεως της χώρας στην 

συνταγματική σταθερότητα, όσο και σε περιφερειακό 

επίπεδο λόγω της κυοφορούμενης στρατιωτικής 

επεμβάσεως στη Συρία.

Κατά την συνάντηση ο Μακαριώτατος ενημέρωσε τον 

κ .Βεν ιζέλο γ ια  την  κατάσταση του 

Πατριαρχείου και των εξαρτωμένων από 

αυτό ιδρυμάτων στην Αίγυπτο, αλλά και για 

τη δράση του Θρόνου σε ολόκληρη την 

Αφρικανική ήπειρο. Παράλληλα τον 

κατέστησε κοινωνό των επαφών του με την 

ανωτάτη στρατιωτική ηγεσία της χώρας και 

μετέφερε την εκτίμηση με την οποία 

περιβάλλεται η Ελλάδα ως προνομιακός 

περιφερειακός εταίρος και γείτονας της 

Αιγύπτου. Από την πλευρά του ο κ.Βενιζέλος 

εξεδήλωσε την αμέριστη συμπαράσταση 

της Ελληνικής Κυβερνήσεως προς το έργο 

του Μακαριωτάτου και των συνεργατών 

του, αλλά και την εκτίμηση του προς τον σταθερό και 

διακριτό ρόλο του Πατριαρχείου στην Αίγυπτο εν μέσω 

περιστάσεων ρευστών και μεταβαλλόμενων. 

Μετά το πέρας της συναντήσεως ο Μακαριώτατος 

περιεκόσμησε τον κ.Βενιζέλο με τον Μεγαλόσταυρο του 

Αποστόλου Μάρκου και τον ξενάγησε στους εκ βάθρων 

ανακαινιζόμενους χώρους της Μονής, όπου μάλιστα ο 

κ.Βενιζέλος είχε την ευκαιρία να συναντήσει και να 

συνομιλήσει με τον Μεγάλο Ευεργέτη και αποκλειστικό 

χορηγό της ανακαινίσεως κ.Μαρτίνο. 

Στις δηλώσεις που ακολούθησαν ο κ.Βενιζέλος έπλεξε το 

εγκώμιο του Αλεξανδρινού Προκαθημένου, κάνοντας 

μνεία όχι μόνο για τη θρησκευτική του δράση, αλλά και για 

την κοινωνική του ευαισθησία και διορατικότητα. Δεν 

παρέλειψε μάλιστα να αναφερθεί στο διεθνές κύρος του 

Μακαριωτάτου, αλλά και στην αποδοχή του από την 

αιγυπτιακή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία. Τέλος κάλεσε 

τον Μακαριώτατο να λειτουργήσει με τον λόγο και το έργο 

του ως γέφυρα επικοινωνίας και αμοιβαίας κατανοήσεως 

μεταξύ της Ελλάδος και της Αφρικής, της πλέον ραγδαία 

αναπτυσσόμενης ηπείρου. Από την πλευρά του ο 

Μακαριώτατος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την 

παρεχόμενη στήριξη, τόνισε την σημασία της παρουσίας 

του Έλληνα Αντιπροέδρου στην Αίγυπτο σε μια κρίσιμη 

καμπή για την πορεία της χώρας και διαβεβαίωσε για την 

ανύστακτη παρουσία και δράση του πληρώματος του 

Πατριαρχείου, ως φάρου του Ελληνισμού και της 

Ορθοδοξίας στην Αφρική.  Αντίστοιχη συνάντηση ο 

Μακαριώτατος είχε και με τον Υπουργό Εξωτερικών της 

Κύπρου κ. Ιωάννη Κασουλίδη κατά την επίσκεψη του στο 

Κάιρο την 2α Σεπτεμβρίου ε.ε.

 

  



// Γλαύκος Αλιθέρσης (1897-1965): ο Κύπριος λυρικός ποιητής της Αλεξάνδρειας

Ο
 Γλαύκος Αλιθέρσης, μαζί με τον Πέτρο 

Μάγνη, θεωρείται ότι συγκαταλέγεται 

στους σημαντικότερους αιγυπτιώτες 

ποιητές ύστερα, βέβαια, από την κορυφαία μορφή 

του Καβάφη και σε μεγάλη απόκλιση από τον 

τελευταίο. Αν ο Καβάφης βρίσκεται στο κέντρο του 

κύκλου ο Αλιθέρσης και μαζί του ένας ικανός 

αριθμός ποιητών κινούνται στον περίγυρο 

διανθίζοντας και συμπληρώνοντας τον ενδιάμεσο 

κενό χώρο. Η σημασία και η προσφορά τους δεν 

έχουν αποτιμηθεί επαρκώς ακόμη μέχρι τις μέρες 

μας, γεγονός που σηματοδοτεί αξιοπρόσεκτη έλλειψη για 

μια συνθετική και σφαιρικότερη μελέτη της πνευματικής 

και διανοητικής εν γένει κίνησης της αλεξανδρινής 

παροικίας και, συνολικότερα, των ελληνικών παροικιών 

στην Αίγυπτο. 

Είναι, νομίζουμε, εξαιρετικά ενδιαφέρον και ελκυστικό για 

τον επίδοξο μελετητή της νεοελληνικής γραμματείας να 

ερευνήσει και να φωτίσει με τη δέουσα προσοχή, 

συνδυαστικά, διαλεκτικά και αντιστικτικά όχι μόνο τις 

δεσπόζουσες μορφές, αλλά όλες εκείνες τις ποικίλες 

λογοτεχνικές και διανοητικές κινήσεις, τάσεις, ροπές, 

ιδέες και ρεύματα που θα μπορέσουν να ερμηνεύσουν το 

μοναδικό, σε μεγάλο βαθμό, φαινόμενο για τον νεότερο 

απόδημο ελληνισμό μιας εξαιρετικά πολύμορφης, 

πρωτότυπης και πλούσιας διανοητικής διαδρομής. 

Ύστερα από την παραπάνω μικρή παρένθεση ας 

γυρίσουμε ξανά στον «ελάσσονα» ποιητή Γλαύκο 

Αλιθέρση, ψευδώνυμο του Μιχάλη Χατζηδημητρίου, ο 

οποίος σε νεαρή ηλικία άφησε τη Λεμεσό, την αγαπημένη 

γενέθλια πόλη του, για να μεταναστεύσει στην 

Αλεξάνδρεια. Μετά τις γυμνασιακές σπουδές πήγε στην 

Αθήνα για να σπουδάσει φυσική αγωγή. Εκεί στα 

φοιτητικά χρόνια του ήρθε σε στενότερη γνωριμία με τους 

ελληνικούς λογοτεχνικούς κύκλους και τις πνευματικές 

αναζητήσεις της εποχής. Τότε έγραψε την ποιητική 

συλλογή Γαλανά δαχτυλιδάκια (1919), την οποία, σε 

μεταγενέστερη αποτίμηση του έργου του, περιέγραψε ως 

«βιβλίο των μιμήσεων». Στη συνέχεια κυκλοφόρησε στα 

1921 τα Κρινάκια του γιαλού και δύο χρόνια αργότερα, 

στα 1923 τους Οραματισμούς του εωσφόρου, μιας 

συλλογής όπου διακρίνεται καθαρότερα πλέον η 

προσωπική γραφή του ποιητή, ο οποίος αρχίζει να  βρίσκει 

την δική του διακριτή φωνή.  Εργάστηκε ως γυμναστής 

στα εκπαιδευτήρια της Ελληνικής Κοινότητας 

Αλεξάνδρειας.

Επαναπατρίστηκε στην Κύπρο το 1963 όπου δυο χρόνια 

αργότερα απεβίωσε. 

Ο  Α λ ι θ έ ρ σ η ς ,  σ τ η  γ ν ω σ τ ή  δ ι α μ ά χ η  γ ι α  τ η ν 

πρωτοκαθεδρία μεταξύ του Καβάφη και του Παλαμά, 

συντάσσεται ανεπιφύλακτα με τον τελευταίο, όχι τόσο 

επειδή η ποίησή του συγκλίνει με την παλαμική όσο, 

μάλλον, για λόγους ιδιοσυγκρασιακής συγγένειας. Στα 

1934, ένα μόλις χρόνο μετά τον θάνατο του αλεξανδρινού 

ποιητή, κυκλοφόρησε το βιβλίο Το πρόβλημα του 

Καβάφη, ένα κείμενο με το οποίο επιχειρεί να αποτιμήσει 

απαξιωτικά την καβαφική ποίηση υπερτονίζοντας τις 

αρνητικές εντυπώσεις του ανθρώπου σε βάρος του 

δημιουργήματός του. Παραθέτουμε τις πρώτες γραμμές 

του κειμένου που προδιαθέτουν σε μεγάλο βαθμό για όσα 

ακολουθούν:

«Η καθαρή αξία της προσωπικότητας του Καβάφη, 

νομίζω δε βρίσκεται τόσο στην ποίησή του, όσο στις 

«φήμες» που ο μεγάλος εκείνος ηθοποιός 

κατόρθωσε να δημιουργήση.  Ο Καβάφης 

δημιούργησε φήμες για τη ζωή του και φήμες για την 

τέχνη του. Ο τρόπος της ομιλίας κ' η προφορά του, η 

στάση κ' η χειρονομία του, η απόκρυψη της ηλικίας κ' 

η φαινομενικά ιδιόρρυθμη και σαν αποτραβηγμένη 

από την κοινωνία ζωή του, από τη μια∙ κι απ' την άλλη, 

ο παράξενος ιστορισμός του με τα παράξενα θέματα και 

πρόσωπα που αγκαλιάζει ο στίχος του, τα ύπουλα και 

θεληματικά ξεκαρφώματα του, ενάντια των καθιερωμένων 

στην ποίησή μας μετρικών συστημάτων και μεθόδων, οι 

φωναχτές και εξεζητημένες του ομοιοκαταληξίες, σπάνιες 

μα συχνά κωμικές, τα feuilles volantes κ' η μυστική 

κυκλοφορία των ποιημάτων του. Και γύρω του, και πάνω απ' 

όλα, οι ψίθυροι για ένα εντελώς αλοιώτικο τρόπο ζωής, με 

πρόσωπα ύποπτα, με υποκείμενα καταδικασμένα στην κοινή 

αντίληψη και ξεγραμμένα στην εχτίμηση της κοινωνίας. 

Μυστικές πληροφορίες και διάδοσες για μια ζωή δοσμένη 

και ζυμωμένη με σκάνδαλα και διανθισμένη με μύθους κι 

αλήθειες». 

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τον Μανώλη Γιαλουράκη, ο 

Αλιθέρσης, «μετά τον θάνατο του Καβάφη, υπήρξε ο 

κορυφαίος της αιγυπτιώτικης ποίησης. Κι ο στερνός της». 

Ο Κύπριος ποιητής υπήρξε ανήσυχο πνεύμα δοκιμάζοντας 

διαφορετικές τεχνοτροπίες και παρακολουθώντας με 

ενδιαφέρον τα λογοτεχνικά ρεύματα της εποχής του. Αν και 

κυρίως ασχολήθηκε με την ποίηση, ωστόσο, έγραψε μια 

αξιόλογη συλλογή διηγημάτων με τίτλο Αράχνες (1936), μια 

σειρά από κείμενα κριτικής, από τα οποία ξεχωρίζουν εκείνα 

για τον Νίκο Σαντορινιό και τον συμπατριώτη του Νίκο 

Νικολαΐδη,  μετέφρασε με αριστοτεχνικό τρόπο ποιήματα 

του Ρούπερτ Μπρουκ και δημοσίευσε δύο θεατρικά 

δράματα, ενδιαφέροντα για ανάγνωση αλλά χωρίς αξιώσεις 

να παρασταθούν στη σκηνή. 

Αξίζει να παραθέσουμε ορισμένες ζωηρές περιγραφές 

του Μανώλη Γιαλουράκη για τον άνθρωπο-ποιητή:

«Γνωστός σα δάσκαλος και σε κείνους που δεν τον 

διάβασαν ποτέ, με τον ιδιόρρυθμο χαρακτήρα του και την 

ιδιόμορφή του αντίληψη της ζωής, έμεινε ως το τέλος 

ένας αλεξανδρινός «τύπος». Αρεσκόταν πολύ να 

περιτριγυρίζεται από νέους και να διηγείται ανέκδοτα και 

αναμνήσεις. Το καθιερωμένο του γνωστό «στέκι» ο 

Αθλητικός Όμιλος Ιβραημίας, συγκέντρωνε σχεδόν κάθε 

βράδυ νεαρούς διανοούμενους που τον άκουαν με 

σεβασμό. Ήτανε τότε συνταξιούχος… Σ' ελληνικά 

μπακάλικα ο Αλιθέρσης έκανε πότε-πότε τραπέζια σε 

φίλους… Αλλά και «στο πόδι» έπινε συχνά στην 

Ιμπραημία. Ήταν ένας αληθινός εραστής της 

Αλεξάνδρειας που δεν ήθελε να πιστέψει πως ζούσε τη 

διάλυση της παροικίας. Όταν έφυγε για την Κύπρο έφυγε 

με μισή καρδιά».  

Ο Αλιθέρσης σε πολλά ποιήματα της πρώτης περιόδου 

με έντονη νοσταλγία και καημό θυμάται και αναλογίζεται 

τα παιδικά χρόνια στη γενέθλια πόλη του, τη Λεμεσό:

     «…Τώρα μονάχα νοσταλγώ ένα γυρισμό∙ να ζήσω

     μες στο ίδιο σπίτι ταπεινός και νάχω συντροφιά

     τα πράματα όλα που έτυχε παιδάκι ν' αγαπήσω

     και στα ίδια ζώντας να με βρουν τα γερατιά.»

Ωστόσο, από την Κύπρο, όπου επέστρεψε συνταξιούχος 

και έμεινε μονάχα δυο χρόνια πριν τον θάνατό του, 

νοσταλγεί την άλλη πατρίδα που εγκατέλειψε για πάντα, 

την Αλεξάνδρεια, όπου άφησε το «μισό εαυτό του», τους 

νεκρούς και ζωντανούς φίλους και πολλούς από τους 

πρώην μαθητές του. Αυτό το μετέωρο συναίσθημα είναι 

επίμονο και βασανιστικό στην περίπτωση του Αλιθέρση, 

όπως και πολλών λογοτεχνών της διασποράς, 

φανερώνοντας τη δυστοπία του βίου του μετανάστη, του 

πρόσφυγα, του εξόριστου, ο ορίζοντας του οποίου 

διαρκώς μετακινείται δίχως να βρίσκει ένα σταθερό 

σημείο ηρεμίας και γαλήνης. 

Η σπαρακτική κραυγή του ποιητή βρίσκει την πιο καθαρή 

λυρική έκφρασή της στην ποιητική συλλογή Μυστικός 

δείπνος (1944), ένα έργο με το οποίο θρηνεί τον θάνατο 

της πολυαγαπημένης κόρης του. Ο ίδιος σημειώνει: «Τα 

ποιήματα αυτά, που αφιερώνονται στην αξέχαστη 

Γλαύκη, δεν είναι παρά συνδυασμοί αισθημάτων και 

στοχασμών, προσαρμοσμένων στη μουσική διάθεση της 

στιγμής, που συνηθίσαμε καταχρηστικώς ν' αποκαλούμε: 

στιγμή εμπνοής. Εικόνες και ίχνη μυστικισμού 

ανευρίσκονται κάπου. Μα ποτέ δεν ξεχνώ το Ελληνικό 

φως. Κι όταν ακόμα τη φωνή μου την εξαντλώ σ' ένα 

επιφώνημα λύπης ή θαυμασμού και τότε πάλι δεν είναι 

άγονη. Περιέχει βαθύτερο, απ'  ότι  μπορεί να 

συγκρατήσει μια εικόνα, στη συνθετότερη ουσία της. Ο 

παραλογισμός και τ' όνειρο, που κεντρίζοντας τη 

διάθεση, σα να εξουσιάζουν το τραγούδι μου, δεν είναι η 

αναζήτηση καινοτροπίας. Γιατί η υφή μένει κλασσική». 

Οι κριτικοί του έργου του διαπιστώνουν μια επικράτηση 

ενός ιδιότυπου λογιοτατισμού στις τελευταίες συλλογές 

του, γεγονός που αποστερεί ζωτικούς χυμούς από την 

ποιητική δημιουργία του. 

Ωστόσο, αποτιμώντας την προσφορά του Αλιθέρση στα 

νεοελληνικά γράμματα ο Γιαλουράκης υποστηρίζει: «μια 

αισθητική αξιολόγηση της αιγυπτιώτικης λογοτεχνίας, μ' 

οσοδήποτε αυστηρά κριτήρια, θα διαφυλάξει για τον Γλ. 

Αλιθέρση μια δεσπόζουσα θέση. Στη νεοελληνική 

λογοτεχνία, άλλωστε, η θέση του ανάμεσα στους ποιητές 

του «ελάσσονος λόγου», είναι εξασφαλισμένη».  Ο Ι. Μ. 

Χατζηφώτης παρατηρεί: «Ο Γλαύκος Αλιθέρσης δεν είναι 

μόνο ένας από τους σημαντικότερους ποιητές της 

περιόδου, αλλά και ένας από τους πιο αξιόλογους τοων 

αλεξανδρινών Γραμμάτων». 
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// Ελληνικές εξαγωγές προς την Αίγυπτο 

   (Ιανουάριος – Mάιος 2013)

   Ελληνικές εξαγωγές προς τις χώρες της   

   Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής

ύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Eλληνικής 

Σ Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ), το διάστημα του 

τριμήνου  Ιανουαρίου – Μαΐου 2013, οι ελληνικές 

εξαγωγές προς την Αίγυπτο, κατέγραψαν αύξηση +98,9% 

και διαμορφώθηκαν σε € 307,5 εκ. έναντι € 154,6 εκ. το 

αντίστοιχο διάστημα του 2012. Το ποσοστό που 

καταλαμβάνουν οι ελληνικές εξαγωγές προς την Αίγυπτο στο 

σύνολο των εξαγωγών μας, την εξεταζόμενη περίοδο 

αυξήθηκε από 1,5% σε 2,7%. 

Οι ελληνικές εξαγωγές προς τις χώρες της Μέσης Ανατολής 

και Βόρειας Αφρικής το διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2013 

κατέγραψαν αύξηση 21,8% έναντι της αντίστοιχης περιόδου 

το 2013, την καλύτερη επίδοση σε επίπεδο γεωγραφικών 

περιοχών. Σε παγκόσμιο επίπεδο οι εξαγωγές μας 

σημείωσαν άνοδο 7,7% 

Από τις χώρες της εν λόγω γεωγραφικής περιοχής, η οποία 

απορρόφησε το 15,5% των εξαγωγών μας, οι σημαντικότεροι 

αποδέκτες ελληνικών προϊόντων είναι η Αίγυπτος όπου 

κατευθύνεται το 17,5%, η Λιβύη (17,2%), ο Λίβανος (13,8%), η 

Αλγερία (12,2%), το Ισραήλ (9,8%), τα Ηνωμένα Αραβικά 

Εμιράτα (8%) και η Σαουδική Αραβία (7,6%) (βλ. κατωτέρω 

πίνακα)

Γίνεται αντιληπτό, ότι, παρά τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει την τελευταία διετία η αιγυπτιακή οικονομία, η 

Αίγυπτος είναι ο σημαντικότερος αποδέκτης των ελληνικών 

προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή, γεγονός που την 

αναδεικνύει ως «σταθερή αξία» για το ελληνικό εξαγωγικό 

εμπόριο. Είναι η σημαντικότερη αγορά της Μέσης Ανατολής 

και Βόρειας Αφρικής, μιας περιοχής που τα τελευταία χρόνια 

καταλαμβάνει όλο και μεγαλύτερο μερίδιο στις ελληνικές 

εξαγωγές. Φαίνεται ότι οι παραδοσιακές αγορές των 

προϊόντων που εξάγει η χώρα μας έχουν πλέον «ωριμάσει», 

ενώ το  μέλλον της εξαγωγικής μας μηχανής εντοπίζεται και 

σε άλλες γεωγραφικές ενότητες με  σημαντικότερη αυτή της 

Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής. Συνεπώς, η ισχυρή 

ελληνική επενδυτική παρουσία στην Αίγυπτο, η άνοδος των 

διμερών εμπορικών συναλλαγών στην χώρα –πύλη της 

ευρύτερης περιοχής, συνιστά ένα σημαντικό κεφάλαιο για 

την Ελλάδα για την επέκτασή της στην πολλά υποσχόμενη 

ευρύτερη ενδοχώρα.    

Ελληνικές εξαγωγές στις χώρες της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής

Επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ : ΠΣΕ, Γραφείο ΟΕΥ Καίρου

Eυάγγελος  Δαϊρετζής 

Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Α’

 
 

 
 

    
 

     

     

     

     

     

     

  

Αίγυπτο γενικότερα, μεταξύ αυτών θέματα συντάξεων και 

φορολογικής ενημερώτητας, διαβατηρίων, ελληνικής υπηκοότητας 

και Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Λίγες ημέρες πριν την επίσκεψή του στην Αίγυπτο ο κ. Βενιζέλος 

παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στο ομογενειακό έντυπο της 

Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου «Νέο Φώς» και το Νίκο Κάτσικα. Σε 

ερώτηση σχετικά τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης της 

συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα της επιχειρηματικότητας ο 

κ. Βενιζέλος απάντησε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι διότι, τα 

τελευταία χρόνια, η ελληνική οικονομική παρουσία στην Αίγυπτο 

ενισχύθηκε αλματωδώς. Σημειωτέον, ότι οι ελληνικές επενδύσεις 

ανήλθαν στα 3 δις. δολ. και οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 164%. Η 

Ελλάδα είναι, πλέον, ο πέμπτος μεγαλύτερος ευρωπαίος επενδυτής 

στη χώρα, οι ελληνικές επιχειρήσεις δίνουν δουλειά σε 125.000 

αιγυπτιακές οικογένειες και παρέμειναν στην Αίγυπτο, όταν πολλοί 

άλλοι την εγκατέλειψαν. Χαίρομαι γιατί, όπως πληροφορούμαι, 

υπάρχει άριστη συνεργασία με τον αιγυπτιακό ιδιωτικό τομέα και η 

Ελλάδα είναι μία από τις λίγες χώρες, που έχουν συστήσει 

Επιχειρηματικό Συμβούλιο με την Αίγυπτο. Και προφανώς, υπάρχουν 

μεγάλες δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης της διμερούς 

εμπορικής, επενδυτικής και οικονομικής συνεργασίας.»

Σε ερώτηση για το «καυτό» θέμα των σχολείων ο ΥΠΕΞ της Ελλάδας 

απάντησε: «Το πρόβλημα έχει επισημανθεί εγκαίρως από τις 

Προξενικές Αρχές μας στην Αίγυπτο και εξετάζεται από το 

Υπουργείο Παιδείας, με θετικό πνεύμα, δεδομένης πάντα της 

σημερινής συγκυρίας. Εξετάζονται, επίσης, ορισμένες πολύ 

ενδιαφέρουσες προτάσεις των Κοινοτήτων μας στο Κάιρο και την 

Αλεξάνδρεια που θα μπορούσαν να βοηθήσουν σημαντικά στη 

διευθέτηση του θέματος. Πάντως, σας διαβεβαιώνω ότι είμαστε 

αποφασισμένοι να βοηθήσουμε τα ιστορικά σχολεία του Ελληνισμού 

της Αιγύπτου.» σχετικά με το ρόλο που μπορεί να πάιξει η ελληνική 

παροικία στη συνέχιση των ιστορικών δεσμών των δύο χωρών, ο κ. 

Βενιζέλος απάντησε: «Η ελληνική παροικία στο Κάιρο, όπως και η 

ελληνική παροικία στην Αλεξάνδρεια, είναι το πρόσωπό μας στην 

Αίγυπτο, η γέφυρα μας με το φίλο αιγυπτιακό λαό και η καλύτερη 

εγγύηση για την ενδυνάμωση και εμβάθυνση των στενών δεσμών των 

δύο λαών.»

Προβολή της επίσκεψης του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως και 

ΥΠΕΞ της Ελλάδας στην Αίγυπτο από τα Αιγυπτιακά ΜΜΕ  

Στο πλαίσιο της προβολής της Ελλάδας και της θετικής στάσης της 

απέναντι στην Αίγυπτο, που κορυφώθηκε με την επίσκεψη του 

Έλληνα Αντιπροέδρου και υπουργού Εξωτερικών, Ευάγγελου 

Βενιζέλου, τα τοπικά ΜΜΕ προέβαλλαν εκτενώς την Ελλάδα. 

Συγκεκριμένα:

Η μεγαλύτερη σε κυκλοφορία εφημερίδα Al-Ahram δημοσίευσε 

άρθρο με τον τίτλο «Στρέψτε την προσοχή σας στην Ελλάδα». Το 

κείμενο αναφέρει: «[Στις 5 Σεπτεμβρίου] πραγματοποιεί επίσκεψη 

στην Αίγυπτο ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, κ. Ευάγγελος 

Βενιζέλος.. Αυτόν τον κύριο οφείλουμε να τον καλωσορίσουμε, όπως 

καλωσορίσαμε τους [Άραβες] φίλους μας, που στάθηκαν στο 

πλευρό μας στις δύσκολες στιγμές: τον Βασιλέα της Σαουδικής 

Αραβίας και τον Λαό της, τα Εμιράτα, το Κουβέιτ και την Ιορδανία.

Υπάρχει σωρεία λόγων για αυτό το καλωσόρισμα…

Πρώτος λόγος: Γιατί η [φιλική] στάση της Ελλάδας είναι σαφής και 

με το παραπάνω... Ο Έλληνας υπουργός με τις δηλώσεις του, δείχνει 

ότι η χώρα του έχει αντικειμενική εικόνα και πλήρη κατανόηση, 

αναφορικά με την παρούσα κατάσταση στην Αίγυπτο και 

αντιλαμβάνεται την ανάγκη για την αλλαγή πορείας μετά τις 30 

Ιουνίου. Υπάρχει μεγαλύτερη κατανόηση και φιλία.

Δεύτερος λόγος: Γιατί η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ε.Ε. 

το 2014 και υπάρχει η δυνατότητα να συντονίσουμε τις προσπάθειές 

μας για αναθέρμανση των σχέσεων μεταξύ Αιγύπτου και Ευρώπης.

Τρίτος λόγος: Διότι, Ελλάδα και Αίγυπτος δημιούργησαν μεγάλο 

πολιτισμό που άνθισε στην Αλεξάνδρεια, όπου χτίσθηκε ένα από τα 

επτά θαύματα του παλιού Κόσμου, η Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη. Εκεί 

έζησαν μαζί μας οι Έλληνες από την Ελληνιστική Περίοδο και μετά. 

Εκεί, στην κοσμοπολίτικη Αλεξάνδρεια του 19ου αιώνα, 

εμπλουτίσθηκε η πολιτιστική μας ζωή με μεγάλες Ελληνικές μορφές, 

όπως τον Καβάφη.

Τέταρτος λόγος: Επειδή μας περιμένει ακόμα πολλή δουλειά 

μπροστά μας, όχι μόνο σε Κυβερνητικό επίπεδο, αλλά και στη 

σφαίρα των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, στους αναπτυξιακούς 

τομείς, στη βελτίωση της ζωής της Γυναίκας, στην αναβίωση της 

παλαιάς πολιτιστικής αίγλης μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου.

Πέμπτος λόγος: Διότι οι Άνθρωποι των Γραμμάτων, οι Καλλιτέχνες 

και οι πολιτικοί Ακτιβιστές αναμένουν να κάνουν πολλά, να 

συνεργασθούν [με την Ελλάδα]( Κέντρα έρευνας και μελέτης, 

ανταλλαγή απόψεων και συλλογική δράση, μέσα από Συνέδρια και 

Αποστολές) για την αναβίωση μιας πλούσιας Ιστορίας, που θα 

κυριαρχήσει πάλι με την παρουσία της, αυτήν που τώρα έχει 

παραμεληθεί.

Το κρατικό πρακτορείο ΜΕΝΑ δημοσίευσε την είδηση υπό τον τίτλο: 

«Greek FM to visit Egypt on Sept. 5». Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι τα 

θέματα που θα συζητηθούν αφορούν στις διμερείς σχέσεις μεταξύ 

των δύο χωρών, καθώς και σε περιφερειακά και διεθνή ζήτήματα 

κοινού ενδιαφέροντος. Επικαλούμενο τις δηλώσεις του 

Εκπροσώπου του Αιγυπτιακού Υπουργείου Εξωτερικών, το 

δημοσίευμα τονίζει ότι η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο των 

άριστων σχέσεων που συνδέουν τις δύο χώρες.

Η αγγλόφωνη εφημερίδα «The Egyptian Gazette» δημοσίευσε την 

είδηση υπό τον τίτλο: «Greek FM to visit Cairo». Το κείμενο 

επικεντρώνεται στις επισημάνσεις του εκπροσώπου του 

Αιγυπτιακού ΥΠΕΞ για το θετικότατο κλίμα στο οποίο 

πραγματοποιείται η επίσκεψη του Έλληνα Αντιπροέδρου και 

ΥΠΕΞ, λόγω των ισχυρών και ιστορικών σχέσεων που συνδέουν τις 

δύο χώρες, αλλά και της πρόθεσης αμφοτέρων των μερών να 

ενισχύσουν τους δεσμούς αυτούς έτι περαιτέρω, σε πολιτικό, 

οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο.

Η εφημερίδα Al-Wafd δημοσίευσε την είδηση υπό τον τίτλο: 

«Έφθασε στο Κάιρο ο Έλληνας ΥΠΕΞ-Συζητήσεις για την 

κατάσταση στην Αίγυπτο και για περιφερειακά ζητήματα».

Η εφημερίδα Al-Masry Al-Youm δημοσίευσε την είδηση υπό τον 

τίτλο: «ΥΠΕΞ της Ελλάδας: Κατανοούμε τι συμβαίνει στην 

Αίγυπτο...και εργαζόμαστε για την οριοθέτηση των θαλασσίων 

συνόρων μεταξύ μας, άμεσα.»

Η εφημερίδα Al-Ahram δημοσίευσε την είδηση υπό τον τίτλο: 

«Ανακοίνωση της Προεδρείας: Ο ΥΠΕΞ της Ελλάδας διαβεβαίωσε 

τον Πρόεδρο ότι η χώρα του θα εξαντλήσει όλες τις προσπάθειες 

για την υποστήριξη της Αιγύπτου.»

Η εφημερίδα Al-Gomhuria δημοσίευσε την είδηση υπό τον τίτλο: 

«Η Ελλάδα διαβεβαιώνει για την πλήρη υποστήριξη της προς την 

Αίγυπτο, πριν ακόμη αναλάβει την προεδρεία της Ε.Ε.»

Συνέντευξη του Έλληνα Πρέσβη στο Κάιρο, κ. Χριστόδουλου 

Λάζαρη προς την εφημερίδα Akhbar Al-Youm

Για να συνεχισθεί η δημοσιότητα της επίσκεψης του Έλληνα 

Αντιπροέδρου και ΥΠΕΞ, κ. Ευ. Βενιζέλου στο Κάιρο την 5η 

Σεπτεμβρίου, αλλά κυρίως για να γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα 

αυτής της σημαντικής επίσκεψης για Ελλάδα και Αίγυπτο, το 

Γραφείο Τύπου, σε συνεννόηση με τη μεγάλης κυκλοφορίας 

κρατική και κυρίως αντικειμενική εφημερίδα Akhbar Al-Youm 

οργάνωσε την παραχώρηση Συνέντευξης του Έλληνα Πρέσβη στο 

Κάιρο, κ. Χριστόδουλου Λάζαρη προς αυτήν. Κύριος στόχος, η 

επισήμανση της θετικής έκβασης και προώθησης περαιτέρω των 

διμερών σχέσεων των δύο Χωρών, όπως τις απέδωσε η γνωστή 

πολιτική συντάκτης, κα Warda Al-Husseiny. 

Ο Έλληνας Πρέσβης στο Κάιρο, κ. Χριστόδουλος Λάζαρης, 

απάντησε σε πολλά ερωτήματα που του υπεβλήθησαν, για τις 

σχέσεις της Χώρας του με την Αίγυπτο, καθώς και για άλλα θέματα 

που ενδιαφέρουν από κοινού τις δύο Χώρες στην ευρύτερη 

περιοχή:

- Ερώτηση: Σε ποιους τομείς θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον της 

η Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της επικείμενης Προεδρίας της στην 

Ε.Ε.;

- Παρατηρήθηκε ότι κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της E.E. από 

Χώρες της Κεντρικής Ευρώπης -το προηγούμενο διάστημα - το 

ενδιαφέρον της ευρωπαϊκής  εξωτερικής  πολιτικής είχε 

επικεντρωθεί κυρίως στις Χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Κατά 

το διάστημα της Ελληνικής Προεδρίας, η πυξίδα μας θα στραφεί 

προς τις  Χώρες Νότια της Μεσογείου. Σαφώς, η Αίγυπτος 

αποτελεί τη σπουδαιότερη Χώρα για μας και για την Ευρώπη στα 

Νότια παράλια της Μεσογείου και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην 

ενίσχυση των μεταξύ μας οικονομικών σχέσεων. Υπάρχει 

Συμφωνία Συνεργασίας στο πλαίσιο της Ε.Ε. μεταξύ Ελλάδας και 

Αιγύπτου, η οποία αναμένεται να προωθηθεί, αφού η Χώρα μας θα 

αποτελέσει πύλη εισόδου της Αιγύπτου προς την Ε.Ε. κατά το 

επόμενο διάστημα. 

- Ερώτηση: Πώς αξιολογείτε την πρόσφατη επίσκεψη που 

πραγματοποίησε ο Έλληνας Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και 

ΥΠΕΞ στην Αίγυπτο;

- Αναμφίβολα υπήρξε σημαντικότατη, αφού διαπιστώθηκε η 

σύγκληση απόψεων και θέσεων  Ελλάδας και Αιγύπτου στα 

κρίσιμα περιφερειακά ζητήματα, όπως αυτό της Συρίας, όπου 

υποστηρίζεται μια πολιτική λύση. Η επίσκεψη ήταν εξαιρετικά 

επιτυχής και αποκτά ιδιαίτερη σημασία, διότι αποτελεί την πρώτη 

επίσκεψη [Έλληνα Αξιωματούχου] μετά τη ριζική και καθοριστική 

αλλαγή στο Αιγυπτιακό πολιτικό σκηνικό.   

- Ερώτηση: Ο Έλληνας ΥΠΕΞ δήλωσε ότι θα μεταφέρει  την 

εικόνα που ο ίδιος απεκόμισε από την Αίγυπτο στους 

Ευρωπαίους ομολόγους του. Αυτό πραγματοποιήθηκε;

- Μάλιστα. Την αμέσως επόμενη ημέρα από την  επίσκεψή  του 

στην Αίγυπτο πραγματοποιήθηκε η Συνάντηση των Ευρωπαίων 

ΥΠΕΞ. Ο Έλληνας ΥΠΕΞ εκεί παρουσίασε μια φρέσκια εικόνα από 

όσα είδε,  μίλησε για την ανάγκη να υποστηριχθεί η Αίγυπτος κατά 

την παρούσα φάση και διαβεβαίωσε για τα σταθερά και 

χειροπιαστά βήματα της Αιγύπτου, που έχουν γίνει προς 

υλοποίηση του πολιτικού Οδικού Χάρτη …Άλλωστε, οι 

προσπάθειες της Ελλάδας συνετέλεσαν στη μη επιβολή λήψης 

μέτρων που θα λειτουργούσαν σε βάρος της Αιγύπτου!. 

- Ερώτηση:  Σχετικά, ποια είναι η δική σας θέση για τη λήψη 

απόφασης της Ε.Ε. απαγόρευσης εξαγωγής εξοπλισμού 

καταστολής προς την Αίγυπτο;

- Αυτή η απόφαση δε θα μας επηρεάσει. Είναι δεδομένη και 

συνεχίζεται η συνεργασία Ελλάδος – Αιγύπτου στους 

στρατιωτικούς τομείς, και ειδικότερα του Ναυτικού και της 

Αεροπορίας.

- Ερώτηση: Ποια η άποψή σας για την τριμερή συνεργασία 

μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου που ανακοινώθηκε;

- Η συνεργασία αυτή θεωρείται πολλά υποσχόμενη,  προς το 

συμφέρον των Λαών και των τριών Χωρών. Το θέμα αυτό βρίσκεται 

σε εξέλιξη από το 2003 και τώρα ήρθε η στιγμή με θεσμικό τρόπο  

να αποδώσει καρπούς, όπως λ.χ. με τη συνεργασία στην 

συνεκμετάλλευση των ΑΟΖ  στη Μεσόγειο. Όπως μπορεί κανείς να 

διαπιστώσει και οι τρεις αυτές Χώρες έχουν κοινά συμφέροντα και 

αντιμετωπίζουν τους ίδιους κινδύνους, όπως είναι σήμερα το 

ζήτημα της Συρίας. 

- Ερώτηση: Τόσο η Ελλάδα, στηριζόμενη στη διεθνή 

Νομιμότητα, όσο και η Αίγυπτος διαβεβαίωσαν ότι η στενή 

συνεργασία τους για τα συμφέροντα και μόνο των Λαών τους, 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &                                 

 ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

δεν στρέφεται ενάντια στα συμφέροντα τρίτης Χώρας, Τουρκία. 

Βλέπετε μια ενδεχόμενη αντίδραση της Τουρκικής πλευράς;

- Στόχος μας είναι να υπάρχει σεβασμός και συνεργασία με όλες τις 

πλευρές. Δυστυχώς, η επιλογή της τουρκικής πλευράς ως τακτική 

δείχνει παρέμβαση στα εσωτερικά τρίτων Χωρών. 

- Ερώτηση: Θα συνεχισθεί η ανταλλαγή περαιτέρω επισκέψεων για 

την ενίσχυση των Ελληνο- Αιγυπτιακών σχέσεων;

- Βεβαίως. Έχουν προγραμματισθεί  τέτοιου είδους κοινές 

συνεννοήσεις και ως έμπρακτο παράδειγμα μπορώ να αναφέρω τη 

συνάντηση Εκπροσώπων Ε.Ε.-Αιγύπτου, που θα λάβει χώρα εδώ, στις 

15 Σεπτεμβρίου, για τη δρομολόγηση 8 προγραμμάτων προς 

υποστήριξη της Αιγυπτιακής Οικονομίας. Θα ακολουθήσει το Νοέμβριο 

επίσκεψη στην Αθήνα των Εκπροσώπων Αιγυπτιακών Επιμελητηρίων και 

στις αρχές του 2014 θα υπάρξει επίσης  ανταλλαγή επισκέψεων για 

τους τομείς του Τουρισμού και των Λιμένων. Η Αίγυπτος εξακολουθεί να 

είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της Ελλάδας. 

Οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δύο Χωρών έχουν τριπλασιασθεί 

από το 2010, φθάνοντας το 1 δις ευρώ, παρά την κατάσταση που 

επικρατούσε στην Αίγυπτο και τις οικονομικές προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει η Ελλάδα.
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