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Π

ρογραμματισμένη επίσημη επίσκεψη στην Αλεξάνδρεια
πραγματοποίησαν (11 έως 13 Ιανουαρίου 2013) ο Εξοχότατος
Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας, αρμόδιος επί
θεμάτων Αποδήμου Ελληνισμού, και ο Εξοχ.Υφυπουργός
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Νότης Μηταράκης.
Επίκεντρο της επίσκεψης των εκπροσώπων της Ελληνικής
Κυβέρνησης ήταν το παλαίφατο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και η Πρεσβυγενής
Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας.
Επίσκεψη στην Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας
Το πρωί της 12ης Ιανουαρίου τα μέλη της Ελληνικής Κυβέρνησης, μετά της
συνοδείας τους, μετέβησαν στο Ελληνικό Τετράγωνο, έδρα της Ελληνικής
Κοινότητας Αλεξανδρείας, όπου τους υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Α.
κ.Ιωάννης Σιόκας, ο κ. Εδμόνδος Ιακ. Κασιμάτης, τα μέλη της Κοινοτικής
Επιτροπής & ο Πρόεδρος του Σ.Α.Ε. κ.Στέφανος Ταμβάκης.

Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, κοινή
συνεδρίαση της Κοινοτικής Επιτροπής της Ε.Κ.Α. με την Ελληνική Κυβερνητική
Αντιπροσωπεία, στην οποία παραβρέθηκαν και ο Εξοχ. Πρέσβης της Ελλάδος
στην Αίγυπτο κ.Χριστόδουλος Λάζαρης και ο Εντιμ. Γενικός Πρόξενος της
Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια κ.Χρήστος Καποδίστριας. Συμμετείχαν επίσης ο
Διευθυντής της Διεύθυνσης Θρησκευτικών και Εκκλησιαστικών Υποθέσεων του
ΥΠ.ΕΞ. Πρέσβης κ.Χαράλαμπος Μάνεσης, η Διευθύντρια του Διπλωματικού
Γραφείου του Υφυπ. Εξωτερικών Πρέσβης κ. Άννα Κόρκα, ο Διευθυντής του
Πολιτικού Γραφείου του Υφυπ. Εξωτερικών κ.Κ.Κόκκινος και ο Ειδικός
Σύμβουλος του Υφυπ. Ανάπτυξης επί Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων
κ.Χρήστος Γερουλάνος.
Καλωσορίζοντας τα εκλεκτά μέλη της Ελληνικής Κυβερνήσεως ο Πρόεδρος της
Ε.Κ.Α. κ. Ιωάννης Σιόκας, τόνισε ότι η επίσκεψη των δύο Υφυπουργών στην
ιστορική πόλη του Αλεξάνδρου δεν βρίθει μόνο ουσίας και συμβολισμών, αλλά
μεταφέρει και πολλά αισιόδοξα μηνύματα.
Παράλληλα ανέδειξε την ιδιαίτερη σημασία της παρουσίας του κ.Τσιάρα,
υπεύθυνου για τη χάραξη και υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα
ομογενειακού Ελληνισμού, σε μία από τις αρχαιότερες Ελληνικές Κοινότητες
του εξωτερικού, στην Αλεξάνδρεια.
Επιπλέον δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει στους παρευρισκόμενους ότι ο κ.
Μηταράκης έλκει την καταγωγή του από τη μεγάλη Αλεξανδρινή οικογένεια
Χωρέμη, καθώς και την οικογένεια της Αλεξανδρινής Πηνελόπης Δέλτα, όπως
άλλωστε και ο Εξοχ.Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ.Αντώνης Σαμαράς.
Εν συνεχεία παρουσίασε διεξοδικά στην Κυβερνητική Αντιπροσωπεία το εύρος
των κινήσεων και των πρωτοβουλιών, τις οποίες η Κοινότητα Αλεξανδρείας
αναλαμβάνει, σε ποικίλους τομείς στοχευμένων δραστηριοτήτων.
Συγκεκριμένα τόνισε ότι οι σύγχρονοι Αλεξανδρινοί «…τυγχάνουμε συνειδητά
συνεχιστές μιας μακράς και λαμπρής πορείας, που ξεκινά το 1843, έτος ίδρυσης
της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας. Από τότε οργανωμένα και
συστηματικά αυτός ο φορέας εκπροσωπεί την Ελληνική εν Αλεξανδρεία
παροικία. Αυτό το βαρυσήμαντο και πολυσχιδές έργο προσφοράς συνεχίζεται
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μέχρι σήμερα. Τα πληθυσμιακά μεγέθη με την πάροδο του χρόνου έχουν
αισθητά διαφοροποιηθεί. Παρά ταύτα, οι αρχές και οι αξίες που
υπηρετούμε, παραμένουν αναλλοίωτες.»
Βασική προτεραιότητα του Προεδρείου της Κοινοτικής Επιτροπής
αποτελεί η οικονομική ανασύνταξη και αυτοτέλεια της Κοινότητάς μας.
Μέσω της στοχευμένης και ρεαλιστικής αξιοποίησης των περιουσιακών
στοιχείων της Κοινότητας επιτυγχάνεται η οικονομική ευμάρεια και
εξασφαλίζεται η οικονομική της ανεξαρτησία.
Επίσης ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Α. αναφέρθηκε στην σε πρώτη φάση
καταγραφή και κατόπιν εκμετάλλευση των σημαντικότατων κοινοτικών
περιουσιακών στοιχείων, τόσο στην Αίγυπτο, όσο και στην Ελλάδα, ώστε
να δημιουργεί το απαραίτητο χρηματικό αποθεματικό προκειμένου να
εξυπηρετηθούν οι τρέχουσες ανάγκες και να χρηματοδοτηθούν οι
σχεδιαζόμενες δράσεις και πολιτικές.
Η συνέχιση της Ελληνόφωνης Εκπαίδευσης των μαθητών της παροικίας

και η εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των Κοινοτικών
Εκπαιδευτηρίων, η παροχή ιατροφαρμακευτικής βοήθειας στους
ηλικιωμένους συμπαροίκους, η λειτουργία του υπερσύγχρονου και
λειτουργικού Γηροκομείου, η επίδοση φοιτητικών υποτροφιών, η
διαρκής μέριμνα για την Αλεξανδρινή νεολαία και η δημιουργία
αθλητικών πόλων έλξης για τους δραστήριους νέους, η ανακατασκευή
του ποδοσφαιρικού γηπέδου και ο εξοπλισμός του Κοινοτικού
γυμναστηρίου, η δημιουργία αίθουσας ηλεκτρονικών υπολογιστών,
απτές αποδείξεις της ευαισθησίας και του ενδιαφέροντος από την
πλευρά της Κοινότητας προς τη μαθητιώσα νεολαία μας, η επισκευή και
συντήρηση Κοινοτικών Ιερών Ναών, συνιστούν μερικές μόνο πτυχές της
πολυσχιδούς δράσης της Κοινοτικής Επιτροπής.
Καταλήγοντας ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Α. ανέφερε ότι «…πρωταρχικός μας
στόχος δεν είναι άλλος από τη διασφάλιση ενός ευοίωνου μέλλοντος για
την παροικία μας, τη συνέχιση της ελληνικής παρουσίας στην
Αλεξάνδρεια, την προσφορά ενός καλύτερου αύριο στους επιγόνους
μας, τη μεταλαμπάδευση μιας παράδοσης αντάξιας με εκείνη που οι
γονείς και οι πρόγονοί μας, μας κληροδότησαν».
Στην αντιφώνησή του ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Τσιάρας
ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο και την Κοινοτική Επιτροπή της Ε.Κ.Α.
για την εγκάρδια υποδοχή που του επιφυλάχθηκε. Σημείωσε
χαρακτηριστικά ότι η συγκεκριμένη επίσκεψή του στην Αλεξάνδρεια είναι
η τρίτη κατά σειρά που πραγματοποιείται σε χρονικό διάστημα μόλις 2,5
μηνών, έμπρακτη απόδειξη του αδιάκοπου ενδιαφέροντος της
Ελληνικής Κυβέρνησης για τον Αλεξανδρινό Ελληνισμό.
Εξέφρασε τα ειλικρινή συναισθήματα συγκίνησης και θαυμασμού που
τον διακατέχουν με αφορμή την παρουσία του στην πόλη του
Αλεξάνδρου με την δισχιλιετή παρουσία και τόνισε τους αδιάλειπτους
εθνικούς δεσμούς των νεώτερων και σύγχρονων Αλεξανδρινών με τη
μητέρα πατρίδα, σε διάφορες φάσεις της Ελληνικής ιστορίας. Επιπλέον
εξέφρασε το θαυμασμό του και συνεχάρη την Ελληνική Κοινότητα για την
υλοποίηση, με ίδιους πόρους, τόσο σπουδαίων έργων, αλλά και για την
αδιάκοπη παροχή τόσο μεγάλων υπηρεσιών προς τον Μητροπολιτικό
Ελληνισμό.
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// ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Αλεξάνδρεια, Ιανουάριος 2013

Φέτος συμπληρώνονται εκατόν πενήντα χρόνια από τη γέννηση (1863) και ογδόντα
από την ημερομηνία θανάτου (1933) του μεγάλου αλεξανδρινού ποιητή, της
κορυφαίας προσωπικότητας της αιγυπτιώτικης λογοτεχνικής και διανοητικής ιστορίας. Εíόò από τους τρεις πιο αξιόλογους ποιητές ôης οικουμένης κατά
τον εικοστό αιώνα, åνός ποιητή, η διάδοση της φήμης του οποίου δεν στηρίχθηκε σε κρατικές ή διεθνείς βραβεύσεις και τυπικούς τίτλους αναγνώρισης. Ç
ποίηση του αλεξανδρινού γέροντα, όμως, έχει κατορθώσει ήδη να διαπεράσει τα χρονικά όρια του καιρού του και εξακολουθεί να διαβάζεται, να μελετάται
και να ερευνάται με αναζωογονημένο ενδιαφέρον και στον εéêοστό πρώτο αιώνα από το παγκόσμιο αναγνωστικό κοινό και την διεθνή ακαδημαϊκή
κοινότητα. Ðοιητές και λογοτέχνες από κάθε γωνιά της γης εμπνέονται από τον Καβάφη και δημιουργούν καινούρια ποιήματα που γράφονται γι' αυτόν.

Με ιδιαίτερη χαρά έμαθα για την
έκδοση του «Αλεξανδρινού
Ταχυδρόμου», της νέας
εφημερίδας για τον Ελληνισμό
της Αλεξάνδρειας. Μίας υψηλού
επιπέδου έκδοσης που αποτελεί
τον καρπό της πρωτοβουλίας και
της συλλογικής προσπάθειας
ανθρώπων που τους διακρίνει
βαθειά και ουσιαστική αγάπη για την ιστορική γενέτειρά τους και που
είμαι πεπεισμένος ότι θα τύχει ένθερμης αναγνώρισης από τον
Αιγυπτιώτη Ελληνισμό, τόσο στην Αίγυπτο όσο και στην Ελλάδα.
Είναι αλήθεια ότι έχουν μεσολαβήσει πολλές δεκαετίες από τότε που η
Αλεξάνδρεια των Ελλήνων είχε να επιδείξει πληθώρα ελληνικών
εκδόσεων, επιθεωρήσεων, εφημερίδων. Το κενό αυτό έρχεται να
καλύψει ο «Αλεξανδρινός Ταχυδρόμος», προσφέροντας ταυτόχρονα
και ένα σαφές και ισχυρό μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας για το μέλλον.
Για τούτο και συγκινεί ιδιαίτερα η σκέψη ότι οι αναγνώστες του
«Αλεξανδρινού Ταχυδρόμου», ό,που και αν βρίσκονται, με την βοήθεια
και της παράλληλης λειτουργίας της νέας ιστοσελίδας, θα μπορούν
πλέον να ενημερώνονται για τα νέα της αγαπημένης γενέτειρας ή
πατρογονικής εστίας. Θα μαθαίνουν και θα διαπιστώνουν κάθε φορά ότι
ο Ελληνισμός εξακολουθεί να αναπνέει στην «Μεγάλη Πόλη», να
δημιουργεί, να επιχειρεί, να διδάσκει και να διδάσκεται την γλώσσα και
την ιστορία του στα περίφημα σχολεία του με την πάνω από έναν αιώνα
ιστορία, να τιμά τις εορτές και τις παραδόσεις του, εθνικές και
θρησκευτικές, υπό την σκέπη και με την ευλογία της ΑΘΜ Πάπα και
Πατριάρχου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής και, ακόμη, να
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«Με τες εκτεταμένες επικράτειες, με την
ποικίλη δράσι των στοχαστικών προσαρμογών.
Και την Κοινήν Ελληνική Λαλιά ως μέσα
στην Βακτριανή την πήγαμεν, ως τους Ινδούς».
Στα 200 π.χ.
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// Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

Τ

ο 2009 η Ελληνική Κοινότητα Αλεξάνδρειας προχώρησε στη διαμόρφωση του Γυμναστηρίου της Κοινότητας
έχοντας ως στόχο να προσφέρει στους νέους της παροικίας έναν χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο και
εξοπλισμένο με σύγχρονα μέσα όπου θα μπορούν να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους. Το μεγαλόπνοο
αυτό σχέδιο της Κοινότητας στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία και τρία χρόνια μετά τη διαμόρφωση του, το
Γυμναστήριο φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις του μεγάλο αριθμό νέων, και όχι μόνο, της παροικίας,
προσφέροντας τους πληθώρα αθλητικών προγραμμάτων.
Για την άρτια λειτουργία του προσελήφθησαν δύο γυμναστές παρέχοντας προγράμματα εκγύμνασης σε άνδρες, γυναίκες
και παιδιά της παροικίας μας, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ασφαλή χρήση των οργάνων γυμναστικής από τα μέλη του
Γυμναστηρίου. Τα προγράμματα του Γυμναστηρίου περιλαμβάνουν αεροβική, πιλάτες, καράτε, καθώς επίσης και
εκμάθηση σάλσα, hip-hop και παραδοσιακούς χωρούς. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ωράρια των
προγραμμάτων, αλλά και τη συνδρομή για τα μέλη παρέχονται στην ιστοσελίδα της κοινότητας www.ekalexandria.com.

// ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

// ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΡΕΒΕΓΙΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Τ

ην Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013 η
Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας, πιστή
στα χριστιανικά ήθη και έθιμα, έκοψε την
πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιττα στους
χώρους υποδοχής του γηροκομείου
«ΜΑΝΝΑ». Μέσα σε ένα χαρμόσυνο,
ζεστό και φιλικό περιβάλλον τα μέλη της παροικίας
αντάλλαξαν ευχές για το νέο έτος, δίνοντας
παράλληλα χαρά με την παρουσία τους εκεί τούς
τροφίμους του γηροκομείου. Ο Πρόεδρος της
Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας στην ομιλία
του, πέρα από τις θερμές ευχές για τη νέα χρονιά,
τόνισε πως η επιλογή του «ΜΑΝΝΑ» για την κοπή
της βασιλόπιττας καταδεικνύει με τον καλύτερο Ο τυχερός του φλουριού κ. Νικόλας Δασκαλάκης
τρόπο την ιδέα της συνέχειας στην Ελληνική με τον Πρόεδρο της Ε.Κ.Α. κ. Ιωάννη Σιόκα
Κοινότητα, μία πεποίθηση που αποτελεί βασική
επιδίωξη για τα μέλη της Ε.Κ.Α.
Την κοπή της βασιλόπιττας ευλόγησε η ΑΘΜ Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης
Αφρικής κκ. Θεόδωρος Β΄ ενώπιον της συναθροισμένης παροικίας. Με την παρουσία τους
τίμησαν την εκδήλωση ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια κ. Χ. Καποδίστριας, ο
Πρόεδρος του Σ.Α.Ε. κ. Σ. Ταμβάκης, ο Πρόεδρος του ΕΝΟΑ κ. Εδ. Κασιμάτης και ο Διευθυντής
του Παραρτήματος Αλεξανδρείας του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού κ. Μ. Μαραγκούλης, η
αντιπρόεδρος του συλλόγου επιστημόνων «Πτολεμαίος» κα Λ. Θλιβίτου, τα μέλη του ΔΣ της
Ε.Κ.Α. και οι Διευθυντές των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων.
Οι τρεις τυχεροί, στους οποίους έπεσαν τα νομίσματα, παρέλαβαν από έναν φάκελο που περιείχε
ικανό χρηματικό ποσό, έμπρακτο δείγμα του φιλανθρωπισμού της Διοίκησης της Ε.Κ.Α.

πως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η Ελληνική
Κοινότητα Αλεξανδρείας διοργάνωσε με
επιτυχία τη Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2012
το Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν σε μία από
τις πανέμορφες αίθουσες του ξενοδοχείου
Hilton Green Plaza. Τα μέλη της παροικίας είχαν την
ευκαιρία να διασκεδάσουν μέσα σε ένα περιβάλλον φιλικό,
θερμό, αλλά παράλληλα και αντάξιο της ιστορίας του
Ελληνισμού της Αλεξάνδρειας, διασκεδάζοντας υπό τους
ήχους ζωντανής μουσικής. Η συμμετοχή ξεπέρασε τις
προσδοκίες των διοργανωτών.

Ό

Ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Α. κος Ιωάννης Σιόκας
στην παρουσίαση του πρώτου τευχους του
«Αλεξανδρινού Ταχυδρόμου»

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Κοινότητας Αλεξανδρείας είχε την ευκαιρία να
παρουσιάσει στους παρευρισκομένους το πρώτο τεύχος
της Κοινοτικής Εφημερίδας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», η οποία έγινε δεκτή με ενθουσιασμό.

...συνέχεια από σελίδα1

// ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
οραματίζεται και να σχεδιάζει το μέλλον του με πίστη, δύναμη, σύνεση αλλά και τόλμη.
Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα η πρόσκληση να απευθύνω έναν σύντομο χαιρετισμό στο πρώτο
τεύχος της νέας χρονιάς και στην οποία ανταποκρίνομαι με ειλικρινή αισθήματα εκτίμησης και
σεβασμού προς τους συντελεστές της εξόχως σημαντικής αυτής προσπάθειας τους οποίους και
επιθυμώ να συγχαρώ και να τους ευχηθώ Καλή Επιτυχία.
Τους παρακαλώ, τέλος, να μεταφέρουν από τις στήλες του «Αλεξανδρινού Ταχυδρόμου» προς
όλους τους Αλεξανδρινούς, όπως και προς όλους τους Αιγυπτιώτες, ό,που και αν βρίσκονται, τις πιο
θερμές ευχές μου για ένα Νέο Ετος 2013 γεμάτο από ειρήνη, υγεία, ευτυχία και πρόοδο.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Χρήστος Καποδίστριας
Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος

// ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Προσκαλούμε τα Μέλη της Κοινότητος σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στην Αίθουσα «ΙΟΥΛΙΑ ΣΑΛΒΑΓΟΥ» στο συγκρότημα Σάτμπυ, την Κυριακή 14 Απριλίου 2013, και ώρα 6μ.μ. με την παρακάτω Ημερήσια
Διάταξη :
5. Διορισμός Ορκωτού Ελεγκτού .
1. Έκθεση Πεπραγμένων Χρήσεως 2012 – Διαχείριση – Ισολογισμός 31.12.2012.
6. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2013 .
2. Υποβολή Εκθέσεως Ορκωτού Ελεγκτού.
7. Αρχαιρεσίες για την εκλογή, 3ων εξερχόμενων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα
3. Επερωτήσεις επί των πεπραγμένων της Οικονομικής Διαχειριστικής χρήσεως 2012.
αναπροσαρμοσμένα άρθρα 30 και 31 του Καταστατικού του νόμου 84/2002.
4. Έγκριση της Διαχείρισης και του Ισολογισμού έτους 2012.
Δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν σύμφωνα με το άρθρο 20 του νέου Καταστατικού τα Μέλη που διάνυσαν τουλάχιστον εξάμηνο από την ημερομηνία εγγραφής τους, και έχουν
εξοφλήσει τις συνδρομές τους.Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού η Τακτική Γενική Συνέλευση θα είναι σε απαρτία, αν παρευρεθούν τα μισά πλέον ενός από τα Μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία η Τακτική Γενική Συνέλευση θ' αναβληθεί για μία ώρα , ή για 15 ημέρες , και θα θεωρηθεί σε απαρτία αν παρευρεθεί το 1/10 των Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καταστατικού για να είναι κανείς εκλέξιμος σαν Επίτροπος, πρέπει αφ' ενός να έχει εξοφλήσει τις συνδρομές του, και αφ' ετέρου να έχει εγγραφεί 24 μήνες πριν, και να έχει
υποβάλει έγκαιρα έγγραφη δήλωση υποψηφιότητας στην Γραμματεία της Κοινότητας.
Η έναρξη προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιότητας διαρκεί επτά ημέρες, και ορίστηκε από Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου 2013, και λήγει Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 12μ. Σύμφωνα με απόφαση της Ε.Κ.Α. η
κατάθεση υποψηφιωτήτων γίνεται αυτοπροσώπως.
Ο Γενικός Γραμματέας // Δημήτριος Παπαστεφάνου
Ο Πρόεδρος // Ιωάννης Σιόκας

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: Φώτης Χαραλαμπίδης, Κάτια Τσιμπλάκη
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Φώτης Τζιαβάρας
Διεύθυνση: 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

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
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ΓΡΑΦΕΙΑ Ε.Κ.Α. :
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ :
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ :
ΑΒΕΡΩΦΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ :
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΣΑΒΒΑ :
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ :
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ :
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ «ΕΝΩΣΙΣ» :
ΕΛΛ. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛ. :
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ Α» :
ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ» ΜΑΝΝΑ» :
ΤΟΣΙΤΣΑΙΟ - ΠΡΑΤΣΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ :

(+2) 03 4865084- (+2) 03 4868496, fax: (+2) 03 4874854
(+2) 03 4878454 - (+2) 03 4878455, fax: (+2) 03 4865896
(+2) 03 4844876, fax: (+2) 03 4875684
(+2) 03 4861675
(+2) 03 4861744
(+2) 03 4840765
(+2) 03 4868583
(+2) 03 4868245
(+2) 03 4801706
(+2) 03 4847841
(+2) 03 4831264
(+2) 03 4863826

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ
Κόστος ταχυδρομικής αποστολής ΔΩΡΕΑΝ Διανεμόμενου εφημερίδας
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 και να αποστείλετε το
ακόλουθο δελτίο καθώς και ταχυδρομική επιταγή στη διεύθυνση Τρίτωνος 51-55,
Παλαιό Φάληρο, 175 61, υπ΄όψιν Κου Εδμόνδου Κασιμάτη

Όνομα:
Επίθετο:
Διεύθυνση:
Πόλη:

ΤΚ:

Χώρα:

Τηλέφωνο:
email:
«Επιθυμώ την αποστολή του Αλεξανδρινου Ταχυδρόμου στα παραπάνω στοιχεία
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// Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ολοκληρώνοντας, μετέφερε τους χαιρετισμούς και διαβεβαίωσε για το άσβεστο και ειλικρινές ενδιαφέρον του
Εξοχ.Προέδρου της Ελληνικής Κυβερνήσεως κ.Αντώνη Σαμαρά για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η
Αλεξανδρινή Ομογένεια.
Από την πλευρά του ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ.Μηταράκης, φανερά συγκινημένος,
αναφέρθηκε στην πραγματοποίηση ενός παιδικού ονείρου, την επίσκεψή του στην Αλεξάνδρεια, την πόλη
καταγωγής του πατέρα του. Τόνισε ότι αντιλαμβάνεται πλήρως τις σκέψεις, τις προσδοκίες και τα συναισθήματα
των Αλεξανδρινών ομογενών, υπενθυμίζοντας ότι και ο ίδιος έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του ως
πάροικος του εξωτερικού.
Κατόπιν αναφέρθηκε στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που ταλανίζει την πατρίδα μας, αναφέροντας ότι οι
θυσίες του Ελληνικού λαού δεν πάνε χαμένες, χάρη στη συνεχή και επίπονη προσπάθεια του Κυβερνητικού
σχήματος, που εξασφάλισε την οριστική παραμονή της χώρας μας στην Ευρωζώνη.
Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην οικονομική αυτονομία της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας και μίλησε με
θαυμασμό για το τεράστιο εθνικό έργο που αυτή επιτελεί, ενώ παράλληλα υπογράμμισε την, μέσω της υγιούς
επιχειρηματικής δραστηριοποίησης των Αλεξανδρινών, εκπροσώπηση της Ελλάδας στον Αιγυπτιακό και
ευρύτερο αραβικό κόσμο. Τέλος επισήμανε το αδιάκοπο ενδιαφέρον της Ελληνικής Πολιτείας για την ιστορική
Κοινότητα της Αλεξάνδρειας.
Τα θέματα διαβούλευσης της συνεδρίασης Κοινοτικής Επιτροπής της Ε.Κ.Α. και της Ελληνικής Κυβερνητικής
Αντιπροσωπείας
Το θέμα των Κοινοτικών Σχολείων: Το Πρατσίκειο-Τοσιτσαίο Δημοτικό Σχολείο και το Αβερώφειο Γυμνάσιο και
Λύκειο, λειτουργώντας ως αμιγή Ελληνικά εκπαιδευτήρια, παραμένουν ζωντανές εστίες μόρφωσης, παιδείας,
κουλτούρας και πολιτισμού. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ε.Κ.Α. κ. Σιόκα, θα φανούμε κατώτεροι των
περιστάσεων και της ιστορικής μας κληρονομιάς, αν επιτρέψουμε οι δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις που
διαμορφώνονται στην Ελλάδα και που αναπόφευκτα επηρεάζουν και την ομογενειακή εκπαίδευση, να σταθούν
εμπόδιο στη εύρυθμη λειτουργία τους.
Ενημέρωσε τους παρισταμένους για τις συναντήσεις που είχε με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου
Παιδείας στις 4 Ιανουαρίου ε.έ. στην Αθήνα και τις πρωτοβουλίες που η Κοινότητα Αλεξανδρείας ανέλαβε για
την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών, που παρουσιάστηκαν από την αρχή του σχολικού έτους, με συμβάσεις
έργου (οικονομικά πλήρως καλυπτόμενες από την Ε.Κ.Α.), κενά που μέχρι σήμερα δεν έχουν καλυφθεί από την
πλευρά του Υπουργείου Παιδείας.
Ειδική αναφορά έγινε στο ζήτημα της μη τοποθέτησης στα Κοινοτικά μας Σχολεία, μέχρι σήμερα, από την
πλευρά του Συντονιστή Εκπαίδευσης κανενός από τους νεοαποσπασμένους στην Αίγυπτο εκπαιδευτικούς για
το τρέχον σχολικό έτος και τέθηκε επιτακτικά το ζήτημα της ανάγκης ενεργότερης συμμετοχής του Συντονιστή
Εκπαίδευσης Β. Αφρικής και Μ. Ανατολής στα Αλεξανδρινά Εκπαιδευτικά θέματα με πράξεις και όχι με ανέξοδα
λόγια.
Ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Α. επανέλαβε την πρόταση του, την οποία έχει ήδη καταθέσει με γραπτό υπόμνημα κατά
την τελευταία συνάντησή του στο Υπουργείο Παιδείας με υπηρεσιακούς παράγοντες και συγκεκριμένα στην
Ειδική Γραμματέα της Δ.Ι.ΠΟ.Δ.Ε. κ. Αθηνά Λινού, σύμφωνα με την οποία η κάλυψη των υπαρχόντων και
μελλοντικών εκπαιδευτικών κενών, θα μπορούσε να επιτευχθεί από πτυχιούχους, ίσως επιτυχόντες μη
διοριστέους εκπαιδευτικούς των διαγωνισμών του Α.Σ.Ε.Π., μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος πρόσληψης με
συμβάσεις έργου στα εκπαιδευτήρια της Ε.Κ.Α.
Γίνεται σαφές ότι μια τέτοια εναλλακτική λύση θα εξοικονομούσε για το υπουργείο χιλιάδες ευρώ σε μηνιαία
βάση, πόσο δε μάλλον σε ετήσια, καθώς θα εξοικονομούσε τόσο τα χρηματικά ποσά για την καταβολή
επιμισθίων, όσο και τα χρηματικά ποσά για την πρόσληψη αναπληρωτών που θα κάλυπταν τα οργανικά κενά που
θα άφηναν πίσω στην Ελλάδα οι αποσπασμένοι.
Τα δύο Κυβερνητικά Στελέχη με θερμά λόγια ευχαρίστησαν τον Πρόεδρο της Ε.Κ.Α. για τις πρωτοβουλίες τις
σχετικές με την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού, οι οποίες καλύπτουν την αδυναμία της κρατικής
μηχανής, κατά τη συγκεκριμένη δυσχερή περίοδο, να θέσει σε εφαρμογή το σύνολο των πολιτικών που θα
επιθυμούσε, σχετικά με την Ελληνόφωνη Εκπαίδευση στο εξωτερικό.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον υποδέχθηκαν την πρόταση της Ελληνικής Κοινότητας σχετικά με τις προσλήψεις
εκπαιδευτικών, κρίνοντας ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση και δεσμεύτηκαν ότι θα προωθήσουν τη
συγκεκριμένη πρόταση προς τον Υπουργό Παιδείας κ.Κ. Αρβανιτόπουλο για περαιτέρω διαβούλευση.
Το ζήτημα της απόδοσης Αιγυπτιακής Ιθαγένειας: Η Ε.Κ.Α. επανάφερε το ζήτημα της στασιμότητας που
παρατηρείται ήδη από το 2004 στο θέμα απόδοσης Αιγυπτιακής Ιθαγένειας στους αιτούμενους συμπαροίκους
μας. Αναλύθηκαν σε βάθος στον αρμόδιο Υπουργό Εξωτερικών τα προβλήματα που ανακύπτουν κυρίως στην
οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα των ομογενών Ελλήνων της Αιγύπτου εξαιτίας της μη
αναγνώρισης αυτού ευαίσθητου προνομίου.
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Τσιάρας αντελήφθη πλήρως τις αιτιάσεις της Κοινοτικής Επιτροπής και
δεσμεύτηκε ότι θα επιληφθεί προσωπικά του θέματος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες διπλωματικές αρχές,
τονίζοντας παράλληλα το εξαιρετικό επίπεδο που χαρακτηρίζουν τις Ελληνο-Αιγυπτιακές διπλωματικές
σχέσεις.
Το ζήτημα της ψήφου των Ομογενών: Ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Τσιάρας αναφέρθηκε στις εξελίξεις που
αναμένονται να δρομολογηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα σχετικά με το ζήτημα της ψήφου των Ομογενών.
Το θέμα τίθεται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, καθώς αναμένεται να ολοκληρωθεί η κοινοβουλευτική διαβούλευση
και να ξεπεραστούν κάποιες δυσκολίες που ένα τέτοιο εγχείρημα επιφέρει.
Μία από αυτές είναι η ανάγκη πληθυσμιακής καταγραφής των ομογενών ανά τον κόσμο. Στο σημείο αυτό,
διατυπώθηκε από τον Πρέσβη της Ελλάδος στην Αίγυπτο κ.Χριστόδουλο Λάζαρη η πρόταση να ξεκινήσει από
την ομογένεια της Αιγύπτου η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος πληθυσμιακής καταγραφής των
ομογενών.
Ο αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό Υφυπουργός αναφέρθηκε στο ήδη κατατεθέν σχέδιο νόμου που
αφορά στον επανασχεδιασμό του ρόλου που το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού καλείται να διαδραματίσει,
ανταποκρινόμενο στις νέες διαμορφούμενες συνθήκες. «Το Σ.Α.Ε. με το συγκεκριμένο τρόπο οργάνωσης έχει
κλείσει τον κύκλο προσφοράς του» σημείωσε ο Υφυπουργός.
Η σχεδιασμένη οργανωτική και διοικητική δομή του νέου Σ.Α.Ε. θα στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: την
αυτοοργάνωση, την αυτοχρηματοδότηση, και την κάθετη εκπροσώπηση. Με αυτό τον τρόπο θα καταστεί το νέο
Σ.Α.Ε. ένα ομογενειακό όργανο που διά της οικουμενικής ψήφου θα εκπροσωπεί όλους τους απόδημους
Έλληνές.
Η υπόθεση του Κ.Α.Π.Ε.: Με αφορμή κάποιες «περίεργες» ανώνυμες διαρροές, τέθηκε από την πλευρά της
Ε.Κ.Α. η πορεία του εσωτερικού ελέγχου, που το Υπουργείο Εξωτερικών πραγματοποιεί, σχετικά με τη σύμβαση
που είχε προγραμματιστεί ανάμεσα στην Ε.Κ.Α. και τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Κέντρο Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας» για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων στο Ελληνικό Τετράγωνο. Ο Πρόεδρος της
Ε.Κ.Α. με έμφαση επανέλαβε ότι η Κοινοτική Επιτροπή της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας δεν παρέλαβε ή
εκταμίευσε ή διαχειρίστηκε ούτε 1 ευρώ από το σύνολο του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ που προβλεπόταν στη
σύμβαση για την εφαρμογή του προγράμματος.
Από την πλευρά του ο Υφυπουργός Εξωτερικών, έχοντας γνώση του εν λόγω θέματος, διαβεβαίωσε ότι ο
εσωτερικός πραγματοποιούμενος έλεγχος, από την πλευρά των υπηρεσιών του Υπουργείου, σε καμία
περίπτωση δεν αφορά στην Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας.
Το ζήτημα του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αιγυπτιωτών: Η επικείμενη μετεγκατάσταση του Ε.Ν.Ο.Α. από την
παραλιακή περιοχή Αγ. Κοσμά του Δήμου Ελληνικού, λόγω της αναζήτησης στρατηγικού επενδυτή από την
πλευρά της κυβέρνησης στην επιδίωξη προσέλκυσης επενδύσεων, ετέθη από την πλευρά του προέδρου της
Κοινότητας Αλεξανδρείας κου. Ιωάννη Σιόκα. Κατά τις διμερείς επαφές ο κος Εδμόνδος Ιακ. Κασιμάτης
ανέλαβε εκ μέρους της Ε.Κ.Α και του Ε.Ν.Ο.Α. να αναπτύξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Ναυτικός
Όμιλος. Εκφράζοντας το έντονο ενδιαφέρον του για τα αιτήματα των εν Αθήναις Αιγυπτιωτών, προέβη σε μια
ιδιαιτέρως αναλυτική παρουσίαση τόσο της ιστορικής παρουσίας και εθνικής προσφοράς του Ε.Ν.Ο.Α., όσο και
των τρεχόντων σοβαρών ζητημάτων που ο Ναυτικός Όμιλος Αιγυπτιωτών καλείται να αντιμετωπίσει. Πράγματι
ο κος Κασιμάτης εστίασε την συζήτηση στο φλέγον ζήτημα της μεταφοράς του εντευκτηρίου του Ε.Ν.Ο.Α. από
τον Άγιο Κοσμά, αποδεχόμενος καταρχήν αυτό το ενδεχόμενο υπό τον όρο ότι η νέα θέση του εντευκτηρίου θα
βρίσκεται στην παραλιακή ζώνη, ώστε να ανταποκρίνεται στις εκ του καταστατικού του καθορισμένες
λειτουργικές του ανάγκες.
Παράλληλα συζητήθηκε το θέμα της αδυναμίας πλήρους κάλυψης, από την πλευρά του Ε.Ν.Ο.Α., του μηνιαίου
ενοικίου προς τη Ελληνικό Α.Ε., μέχρι τη στιγμή της μεταστέγασής του, και αναζητήθηκαν εναλλακτικές λύσεις.
Από την πλευρά του ο κ. Σιόκας ανέφερε ότι σε συνεργασία με την Κοινότητα Καΐρου η Ε.Κ.Α. εξετάζει την
ίδρυση Συλλόγου – Club Αιγυπτιωτών στην Αθήνα και ετέθη το θέμα πιθανής παραχώρησης κτιρίου από την
πλευρά της Ελληνικής Κυβέρνησης ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη στέγαση του συγκεκριμένου
εγχειρήματος.
Από την πλευρά του ο αρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Μηταράκης ανέφερε ότι μέλημα της Κυβέρνησης
είναι η αποκατάσταση του διεθνούς κλίματος εμπιστοσύνης απέναντι στην Ελλάδα και η δημιουργία του
αισθήματος ασφάλειας που ζητούν οι επενδυτές. Μέσω αυτών των δράσεων επιτυγχάνεται η δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας, κάτι που τονώνει την κοινωνική συνοχή.

Υποσχέθηκε ότι θα επιληφθεί προσωπικά, και λόγω καταγωγής, για την ικανοποίηση των οικονομικών αιτήματων,
σχετικά με το ενοίκιο του Ε.Ν.Ο.Α. και θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την πορεία του θέματος της
μετεγκατάστασης του Ε.Ν.Ο.Α. σε χώρο που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες της πολυπληθούς ομάδας των
Αιγυπτιωτών 1ης , 2ης και 3ης γενιάς που διαμένουν στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Παράλληλα δεσμεύτηκε ότι θα
προσπαθήσει να συνεισφέρει στην αναζήτηση κάποιου δημόσιου, ίσως διατηρητέου οικήματος, για την
εγκατάσταση του σχεδιαζόμενου Club Αιγυπτιωτών. Τέλος δεσμεύθηκε ότι θα εξαντλήσει κάθε δυνατή
προσπάθεια ώστε να υιοθετηθούν οι προτάσεις του Ε.Ν.Ο.Α. καθώς επίσης και ότι το χρωστούμενο από ενοίκια
ποσό προς την Ελληνικών Α.Ε. των τριών χιλιάδων μηνιαίως και αναδρομικά από 1/1/2012 να εξαντληθεί η
επιείκεια του Υπουργείου, στο πλαίσιο των επιτρεπτών νομίμων πλαισίων.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

...συνέχεια από σελίδα1

Ξενάγηση στους χώρους του Αβερωφείου Γυμνασίου, του Γηροκομείου
«Μάννα», του Ελληνικού Προξενείου και τα Γραφεία του Σ.Α.Ε.
Μετά το πέρας της κοινής συνεδρίασης, οι κ. Τσιάρας και Μηταράκης
επισκέφτηκαν το ιστορικό Αβερώφειο Γυμνάσιο-Λύκειο της Ε.Κ.Α. όπου τους
επιφύλαξε θερμή υποδοχή ο Διευθυντής του Αβερωφείου κ. Αλέξανδρος
Γαλανόπουλος. Της ξενάγησης, προηγήθηκε παρουσίαση της ιστορικής
διαδρομής των Κοινοτικών Εκπαιδευτηρίων και της Εθνικής προσφοράς τους.
Οι Υφυπουργοί έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο για την ιστορία όσο και τη
σύγχρονη πραγματικότητα που βιώνουν οι μαθητές του σχολείου, και
υπέγραψαν στο βιβλίο επισκεπτών.
Κατόπιν, επιθεώρησαν τις εργασίες ανακατασκευής του Κοινοτικού Γηπέδου
Ποδοσφαίρου, επισκεφτήκαν το Ανακαινισμένο Κοινοτικό Γυμναστήριο, το
Κοινοτικό Θέατρο «Ιουλία Σαλβάγου» και το Πρατσίκειο Δημοτικό Σχολείο, όπου
τους υποδέχτηκε η Διευθύντρια κ.Παρασκευή Δαμιανίδου. Οι Υφυπουργοί
εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για τις εγκαταστάσεις και το εύρος των
ανακαινιστικών έργων της Ελληνικής Κοινότητας.
Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή για την
Ελληνική Αντιπροσωπεία υπήρξε η
επίσκεψη στο πλήρως ανακαινισμένο
Κοινοτικό Γηροκομείο «Μάννα», όπου έγιναν δεκτοί από την Έφορο
Γηροκομείου κ.Άρτεμη Γεροντάκη-Ταμβάκη και τη Διευθύντρια κ.Κυριακή
Νιάρου. Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, πρόκειται για το πιο σύγχρονο,
καλαίσθητο και λειτουργικό Γηροκομείο που έχουν επισκεφτεί και
συνεχάρησαν τον Πρόεδρο της Ε.Κ.Α. κ. Ιωάννη Σιόκα για τον σχεδιασμό
και την υλοποίηση ενός τόσο σπουδαίου έργου προσφοράς προς τους
παροίκους της τρίτης ηλικίας. Συνάντησαν και συνομίλησαν επί μακρόν με
τους τροφίμους του Γηροκομείου, οι οποίοι μοιράστηκαν μαζί τους τις
πολύχρονες εμπειρίες και αναμνήσεις τους από την Ελληνική
Αλεξάνδρεια του παρελθόντος.
Η ξενάγηση των Υφυπουργών κ. Τσιάρα και Μηταράκη στο Ελληνικό Τετράγωνο συνεχίστηκε
με την επίσκεψη στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια, όπου έγιναν θερμά
δεκτοί από τον Γενικό Πρόξενο κ. Χρήστο Καποδίστρια και τους διπλωματικούς υπαλλήλους.
Η Ελληνική Αντιπροσωπεία περιηγήθηκε στους χώρους της Προξενικής Βιβλιοθήκης και
στην έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Ταξιδεύοντας στο τότε και το τώρα…» που φιλοξενείται
στο Προξενείο.
Κατόπιν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού κ. Στέφανος Ταμβάκης
ξενάγησε τους δύο Υφυπουργούς Εξωτερικών και Ανάπτυξης στα Γραφεία που η Ε.Κ.Α. έχει
παραχωρήσει στο Σ.Α.Ε. εντός του Ελληνικού Τετραγώνου, και τους ενημέρωσε για τις
δράσεις του Συμβουλίου.
Επίσκεψη στην Πατριαρχική Έδρα
Ενωρίτερα οι δύο Υφυπουργοί μετά της συνοδείας τους επισκέφθηκαν την έδρα του Πατριαρχείου όπου τους υποδέχθηκε ο
Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β'. Κατά την συνάντηση συζητήθηκαν διεξοδικά
θέματα που άπτονται της δράσεως του Πατριαρχείου σε ολόκληρη την Αφρική.
Ο Μακαριώτατος, αφού ευχαρίστησε στο πρόσωπο των δύο Υφυπουργών την ελληνική Κυβέρνηση για την αδιάπτωτη
συναντίληψη στον πνευματικό του αγώνα, κάλεσε τον καθένα ξεχωριστά από τον τομέα της αρμοδιότητάς του να αδράξει τις
ευκαιρίες που ανοίγονται στην Αφρική, ιδίως τώρα που οι εκεί ελληνικές Κοινότητες πυκνώνουν πάλι από Έλληνες που
αναζητούν διέξοδο από την οικονομική κρίση.
Οι Υφυπουργοί εξέφρασαν τις ευχαριστίες της Μητέρας Πατρίδας προς τον αλεξανδρινό Προκαθήμενο για τη σύντονη
δραστηριότητα των Μητροπόλεων και Επισκοπών του Θρόνου σε 47 από τα 55 αφρικανικά κράτη, ακόμα και σε εκείνα όπου δεν
υπάρχει ελληνική διπλωματική αντιπροσωπεία.
Ο Μακαριώτατος, ακολούθως, περικόσμησε τον κ. Τσιάρα διά του Ταξιάρχου Σάββα του Ηγιασμένου και τον κ. Μηταράκη διά
του Α' Ταξιάρχου του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου. Στη συνέχεια ο Μακαριώτατος ξενάγησε τους υψηλούς επισκέπτες
στους χώρους της Πατριαρχικής Έδρας.
Κατά την εσπέρα της ιδίας ημέρας ο Μακαριώτατος, παρουσία των επισήμων, ευλόγησε την κοπή της βασιλόπιττας στην
προξενική κατοικία και τους παρουσίασε στην συναθροισμένη ελληνική παροικία.
Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου, οι δύο Υφυπουργοί με τη συνοδεία τους παρέστησαν στην Θεία Λειτουργία στον Ναό του Αγίου
Σάββα, χοροσταντούντος του Μακαριωτάτου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο Μακαριώτατος τους υποδέχθηκε στο
Αρχονταρίκι της Ιεράς Μονής, όπου και προέστη της κοπής της βασιλόπιττας του Λυκείου Ελληνίδων Αλεξανδρείας.
Επίσκεψη στο Μουσείο Καβάφη
Ύστερα από την περιήγηση στους χώρους του Ελληνικού τετράγωνου οι κύριοι
Τσιάρας και Μηταράκης επισκέφθηκαν το Σπίτι-Μουσείο Καβάφη, όπου τους
υποδέχθηκε ο Διευθυντής του Παραρτήματος Αλεξανδρείας του Ελληνικού
Ιδρύματος Πολιτισμού κ. Μανώλης Μαραγκούλης. Ο κ. Μαραγκούλης ξενάγησε
τους δύο Υφυπουργούς στους χώρους του Μουσείου, όπου, μεταξύ άλλων, τους
έδειξε τα αναρτημένα εικαστικά έργα, εμπνευσμένα από τον βίο και το έργο του
Καβάφη, που προσέφεραν καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο τα δύο τελευταία έτη.
Τους εξέθεσε παράλληλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Μουσείο σχετικά
με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τα οποία ζήτησε να επιλυθούν σύντομα, πολύ δε
περισσότερο που το 2013 έχει ανακηρυχθεί έτος Καβάφη. Παράλληλα οι κ.
Τσιάρας και Μηταράκης είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την απαγγελία ποιημάτων του Αλεξανδρινού ποιητή σε άψογα
ελληνικά από Αιγύπτιους σπουδαστές του Παραρτήματος Αλεξάνδρειας.
Επίσημο γεύμα στο Ναυτικό Όμιλο Αλεξανδρείας
Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας οι δύο Υφυπουργοί επισκέφθηκαν τον
Ελληνικό Ναυτικό Όμιλο Αλεξανδρείας, όπου η Ελληνική Κοινότητα
παρέθεσε γεύμα προς τιμήν τους. Στους χώρους του Ομίλου υποδέχθηκε
τους κ.Τσιάρα και Μηταράκη, ο πρόεδρος του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου
κ. Κασιμάτης. Στην ομιλία του εκεί ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας
Αλεξανδρείας κ. Σιόκας ανέδειξε τον ουσιαστικό χαρακτήρα της
επίσκεψης των δύο Υφυπουργών, ενώ παράλληλα τόνισε ότι ο Ελληνισμός
της Αλεξάνδρειας, πιστός στην κληρονομιά του, είναι και πάλι έτοιμος να
συνδράμει με όλες του τις δυνάμεις στη γενναία προσπάθεια της Ελλάδας
να υπερκεράσει την οικονομική κρίση. Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο
Πρόεδρος του Ε.Ν.Ο.Α., ο οποίος τόνισε το γεγονός ότι οι Έλληνες της
Αλεξάνδρειας στηρίζουν τις ελπίδες τους στη γενναία προσπάθεια της
Ελληνικής Κυβερνήσεως για την οικονομική ανόρθωση της χώρας.
Στην αντιφώνηση του ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Τσιάρας αναφέρθηκε στις διαχρονικές σχέσεις συνεργασίας ανάμεσα στην
Ελληνική Πολιτεία και την Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας. Ζήτησε τη συνδρομή των Ελλήνων της παροικίας στην προσπάθεια
της Ελλάδας για να ξεπεράσει την οικονομική κρίση και να βγει πιο δυνατή από αυτή τη δοκιμασία. Κλείνοντας σημείωσε πως η
Ελληνική Πολιτεία σε κάθε ευκαιρία θα δίνει το παρόν, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή της προς τον Ομογενειακό Ελληνισμό.
Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Μηταράκης ο οποίος συνεχάρη τον Πρόεδρο της Ελληνικής
Κοινότητας Αλεξανδρείας, αλλά και τα μέλη της παροικίας για τη σημαντική εθνική δουλειά που κάνουν στην Αλεξάνδρεια.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο εκπρόσωπος της ΑΘΜ του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας
Σεβ.Μητροπολίτης Λεοντοπόλεως κ. Γαβριήλ, ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Αίγυπτο κ. Χριστόδουλος Λάζαρης, ο Γενικός
Πρόξενος της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια κ. Χρήστος Καποδίστριας, ο πρόεδρος του Σ.Α.Ε. κ. Στέφανος Ταμβάκης, Πρόεδροι
Φορέων και Συλλόγων της Μεγάλης Πόλεως, καθώς και μέλη της παροικίας.
Στο περιθώριο των συναντήσεών τους με τα μέλη της Ελληνικής παροικίας, οι δύο Υφυπουργοί είχαν συνομιλίες με
εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου της Αλεξάνδρειας με στόχο την περαιτέρω ενεργοποίηση των επιμελητηρίων των
δύο χωρών.
Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου οι δύο Υφυπουργοί Εξωτερικών και Ανάπτυξης είχαν συνάντηση με τον Εξοχότατο Διοικητή της
Αλεξάνδρειας κ. Mohammed Abbas, με τον οποίο συζήτησαν πληθώρα θεμάτων.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

// «Θεολογία και Οικονομία»

// ΔΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ
“WOMEN IN ANCIENT GREECE”

Τ

ην Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013 στην αίθουσα διαλέξεων του Ελληνικού
Ιδρύματος Πολιτισμού-Παράρτημα Αλεξανδρείας η διακεκριμένη καθηγήτρια
κα Αφροδίτη Αλεξανδράκη, του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι της Αμερικής,
έδωσε μία άκρως ενδιαφέρουσα ομιλία σχετικά με τη θέση της γυναίκας στην
Αρχαία Ελλάδα. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου
της Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια.
Η κα Αλεξανδράκη μέσα από πληθώρα επιστημονικών πληροφοριών και με την προβολή
ενδεικτικών εικόνων από επιτύμβιες στήλες επιχείρησε και κατάφερε να σκιαγραφήσει τις
σχέσεις της γυναίκας της κλασσικής εποχής με μια κατά κύριο λόγο ανδροκρατούμενη
κοινωνία. Αναφέρθηκε, επιπρόσθετα, διεξοδικά στην αρχαϊκή εποχή και τον διαφορετικό
ρόλο της γυναίκας στην Σπάρτη και την Αθήνα.
Η κα Αλεξανδράκη, αξίζει να σημειωθεί, γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια, συγκεκριμένα στην
περιοχή του Σίντυ Μπισρ, απ' όπου η οικογένειά της μετακινήθηκε στην Ελλάδα όταν εκείνη
ήταν ένδεκα χρονών. Παρακολούθησε αρχαιολογία στο πανεπιστήμιο Αθηνών και έλαβε
το διδακτορικό της στη Φιλοσοφία (Χέγκελ, Πλάτων και Πλωτίνος περί του Ωραίου) από το
πανεπιστήμιο του Μαϊάμι. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της εστιάζονται στην πλατωνική
και νέο-πλατωνική φιλοσοφία, στις νεότερες θεωρίες της αισθητικής και της ηθικής
σχετικά με την έννοια του Ωραίου στις Καλές Τέχνες, την Αρχιτεκτονική και τη Μουσική.
Το κοινό, που αποτελούνταν από ακαδημαϊκούς, φοιτητές αλλά και μέλη της Ελληνικής
παροικίας, έμεινε ενθουσιασμένο από την παρουσίαση της κας Αλεξανδράκη, η οποία με
τη σειρά της ευχαρίστησε τόσο τον Διευθυντή του Παραρτήματος Αλεξανδρείας κ.
Μανώλη Μαραγκούλη για την πρόσκλησή του, όσο και το ακροατήριο που
παρακολούθησε με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον τη διάλεξη. Την ομιλία
της κας Αλεξανδράκη τίμησαν με την
παρουσία τους εκ μέρους της ΑΘΜ
Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας
Θεοδώρου Β΄ ο αξιαγάπητος
Πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης
Μελέτιος και εκ μέρους της
Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας
ο Διευθυντής κος Λευτέρης
Κυρίτσης. Τα εδέσματα πρόσφερε,
για άλλη μια φορά, το εστιατόριο
Santa Lucia του Γιάννη Σιόκα.

Διάλεξη του Διευθυντή του Αβερωφείου
Γυμνασίου-Λυκείου της Ε.Κ.Α.
κ. Αλέξανδρου Γαλανόπουλου
στο Σύλλογο Ελλήνων Επιστημόνων
«Πτολεμαίος ο Α'»

Τ

ο Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012, πραγματοποιήθηκε στο Σύλλογο Ελλήνων
Επιστημόνων «Πτολεμαίος ο Α'» διάλεξη του θεολόγου κ. Αλεξάνδρου
Γαλανόπουλου, Διευθυντού του Αβερωφείου Γυμνασίου-Λυκείου της Ε.Κ.Α.,
μετά από εισήγηση της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου κ. Λιλίκας Θλιβίτη και
του Προεδρείου του Συλλόγου, με θέμα: «Θεολογία και Οικονομία: η συμβολή
των χριστιανικών δογμάτων στην οικονομική κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πανοσιολογιότατος Αρχμ. Απόστολος
Τριφύλλης, εκπρόσωπος της Α.Θ.Μ. του Πάπα & Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης
Αφρικής, ο Εξοχότατος Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια κ. Χρήστος
Καποδίστριας, ο πρόεδρος του Σ.Α.Ε. κ. Στέφανος Ταμβάκης, ο πρόεδρος της Ε.Κ.Α. κ.
Ιωάννης Σιόκας, τα μέλη της Κοινοτικής Επιτροπής της Ε.Κ.Α. κ. Ιωάννης Μάλλης (Έφορος
Σχολείων) και η κ. Άρτεμης Γεροντάκη-Ταμβάκη (Έφορος Γηροκομείου), ο Πρόεδρος του
Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Αλεξανδρείας κ. Βύρων Βαφειάδης, ο πρόεδρος του
Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων των σχολείων της Ε.Κ.Α. κ. Γεώργιος Ελευθερίου,
εκπαιδευτικοί, μαθητές και πλήθος φίλων του Συλλόγου Επιστημόνων Πτολεμαίος.
Ο κ. Γαλανόπουλος ανέδειξε τις θεολογικές προϋποθέσεις της οικονομικής και
κοινωνιολογικής εξέλιξης που παρατηρήθηκε στη Δυτική Χριστιανική Ευρώπη κατά το
Μεσαίωνα και την Αναγέννηση. Επιπλέον αναφέρθηκε στις παγιωμένες πλέον θεολογικές

// ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
«Στη χώρα του Νείλου»

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Χορηγός Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρειας

// Η Τοσιτσαία - Πρατσίκειος Σχολή στο Διεθνές
Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ολυμπίας

Δ

εύτερη συμμετοχή της Τοσιτσαίας και Πρατσικείου Σχολής στο Φεστιβάλ
της Camera Zizanio. Στο πλαίσιο του 15ου Διεθνούς Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Ολυμπίας, που πραγματοποιήθηκε από 1 έως 8
Δεκεμβρίου του 2012 στο Πύργο της Ηλείας, χαρήκαμε που στον
κατάλογο καταχώρησης των συμμετεχόντων ταινιών στο Camera Zizanio
ήταν και η δεκάλεπτη ταινία με τον τίτλο «Αθήνα . . . . .Αλεξάνδρεια», συμπαραγωγή
της Τοσιτσαίας - Πρατσικείου Σχολής και του 5ου Δημοτικού Σχολείου του Ταύρου.
Την ιδέα της ανταλλαγής της επικοινωνίας μεταξύ των δύο Σχολείων, όπως και της
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αντιλήψεις, στο νεότερο δυτικοευρωπαϊκό κοινωνικό περιβάλλον του 19ου και 20ου αιώνα,
και πως αυτές ξεκάθαρα επηρέασαν τις οικονομικές δομές των δυτικοευρωπαϊκών
κοινωνιών, και ολοκληρώνοντας ερμήνευσε, υπό αυτό το πρίσμα, την οικονομική κρίση
που ταλανίζει τις χώρες που μετέχουν στην Ευρωζώνη.
Σύμφωνα με τον κ. Γαλανόπουλο, «…στις μέρες μας οι περισσότεροι θεωρητικοί της
οικονομικής επιστήμης δεν αρνούνται τη συμβολή των δογματικών ομολογιών ως βασικών
παραγόντων διαμόρφωσης κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων. Μέσα στο
πλαίσιο των ευρύτερων κοινωνικών ανακατατάξεων και ανατροπών, οι διάφορες
χριστιανικές ομολογίες διαμόρφωσαν θρησκευτικές αντιλήψεις και συμπεριφορές, που
παγιώθηκαν με το πέρασμα του χρόνου, σε θεμελιώδεις πυλώνες της σύγχρονης
Ευρωπαϊκής κοινωνικής πραγματικότητας».
Ακολούθησε εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων των παρευρισκομένων με αφορμή την
εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη εισήγηση. Η βραδιά έκλεισε με παράθεση
δεξίωσης.

δημιουργίας της ταινίας, κατά την σχολική περίοδο 2011 – 2012, είχε η ομάδα τέχνης
Πάροδος.
Η ταινία ήταν αποτέλεσμα της εποικοδομητικής και πολύμηνης επικοινωνίας που
αναπτύχθηκε μεταξύ των δύο Σχολείων, έχοντας ως συνδετικό κρίκο έναν Αιγύπτιο
μαθητή που διαμένει στην Αθήνα.
Ας σημειωθεί ότι η Τοσιτσαία - Πρατσίκειος Σχολή, για δεύτερη φορά συμμετέχει στην
πιο πάνω μαθητική κινηματογραφική συνάντηση. Η πρώτη ήταν με «Το ελιξίριο της
ευτυχίας» στο 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας που σκηνοθέτησε,
όπως και τη φετινή, ο θεατρολόγος Γιώργος Περπινιάς.
Ο Αλεξανδρινός Ταχυδρόμος επικοινώνησε με τον Ηλία Πίτσικα που συμμετείχε και
εφέτος με ομάδα συνεργατών του στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του Φεστιβάλ
Ολυμπίας. Ο κος Πίτσικας μας μετέφερε τις καλύτερες εντυπώσεις του για την
οργάνωση, όσο και για το δημιουργικό κλίμα που επικράτησε από μαθητές και
ενήλικες.
Μας επεσήμανε επίσης ότι ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Camera Zizanio κος Νίκος
Θεοδοσίου ανέφερε ότι εφέτος υπήρξε ιδιαίτερη έξαρση δημιουργικότητας, καθώς οι
ταινίες που κατατέθηκαν έφτασαν τις εκατόν ογδόντα έναντι εβδομήντα της
προηγούμενης χρονιάς. Αναφέρθηκε όμως και στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν
πολλοί από τους συμμετέχοντες δημιουργούς, μαθητές, δασκάλους και καθηγητές
να παρευρεθούν στις προβολές.
Η προβολή της ταινίας του αλεξανδρινού Εκπαιδευτηρίου έγινε παρουσία μεγάλου
ακροατηρίου στις 10.30 π.μ. την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2012. Ήταν η μοναδική
συμμετοχή από Σχολείο του απόδημου ελληνισμού. Μεταξύ των θεατών ήταν και ο
δάσκαλος Μανώλης Θασίτης, ο οποίος μαζί με τους μαθητές του της περυσινής Στ΄
τάξης ήταν από τους βασικούς συντελεστές της ταινίας «Αθήνα . . . . .Αλεξάνδρεια». Η
κινηματογραφική αυτή παραγωγή αναδεικνύει ένα από τα πλέον επίκαιρα και
φλέγοντα θέματα της εποχής μας, την επιδίωξη της συναδέλφωσης και ειρηνικής
συνύπαρξης ανθρώπων με διαφορετικό πολιτισμό, θρησκεία και γλώσσα στον τόπο
μας. Οι νεαροί μαθητές και των δύο σχολείων μας διδάσκουν ότι η αδελφικότητα, η
κατανόηση του διαφορετικού και η αλληλοαποδοχή είναι ο μοναδικός δρόμος που
οφείλουμε να ακολουθήσουμε για να απομονώσουμε και να ξεπεράσουμε πρακτικές
μισαλλοδοξίας και ρατσισμού.
Ο αγαπημένος των μαθητών των αλεξανδρινών εκπαιδευτηρίων Ηλίας Πίτσικας, με
αφορμή την έκδοση του Αλεξανδρινού Ταχυδρόμου, ευχήθηκε στην εφημερίδα μας
να συντελέσει στην παραπέρα ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των αναγνωστών της.

// 2013, Έôος Κ. Π.Καβάφη
Ç μορφή του, αντί να θαμπώνει από τη σκόνη που
εναποθέτει το πέρασμα του χρόνου και το êατεξοχήν
áντιποιητικό περιβάλλον της εποχής μας, με την οξύτητα

του βλέμμαôος γίνεται ελκυστική και λάμπει, όπως
στην πρώτη νεότητα. Ο Καβάφης «στέκει απολύτως
ακίνητος σε ελαφρήν απόκλιση από το σύμπαν», όπως
τον έχει περιγράψει ο Ε. Μ. Φόρστερ. Από το ακίνητο
σημείο του τάφου του στο Νεκροταφείο της Ελληνικής
Κοινότητας Αλεξάνδρειας κοιτάζει με ένα ειρωνικό
χαμόγελο που απευθύνεται στους συγκαιρινούς του,
οι οποίοι äεν μπόρεσαν να αναγνωρίσουν τα ιδιάζοντα
γνωρίσματα, την εξέχουσα δραστικότητα και τις
πρωτεϊκές μεταμορφώσεις του ποιητικού έργου του.
Êοιτάζει και προς εμάς προειδοποιώντας μας να
προσέξουμε να μην ευτελίσουμε την ποιητική
Όψη εσωτερικού χώρου του
δημιουργία του.
Μουσείου Καβάφη στην Αλεξάνδρεια
Áρχικά η Ουνέσκο και, στη συνέχεια, το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού αποφάσισαν να ανακηρύξουν το 2013 «Έτος Κ. Π. Καβάφη». Εκ μέρους του
Υπουργείου αρμόδιες είναι η Γενική Δ/νση Σύγχρονου Πολιτισμού και η Δ/νση Γραμμάτων,
ενώ ως βασικός φορέας συνεργασίας ορίστηκε το προσφάτως ακέφαλο Εθνικό Κέντρο
Βιβλίου. Η Στέγη Γραμμάτων καé Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, στην κυριότητα του οποίοõ
πέρασε πριν λίγο καιρό το αρχείο του ποιητή, ξεκίνησε τις προετοιμασίες για την εκπόνηση
του προγράμματος με μια σειρά από εκδηλώσεις. Το ίδιο ετοιμάζονται να κάνουν τα
τμήματα νεοελληνικής φιλολογίας των ελληνικών πανεπιστημίων, όπως και οι αντίστοιχες
έδρες του εξωτερικού όπου διδάσκεται και μελετάται ο Καβάφης.
Μέσα σ' αυτό το πολυδιάστατο πλαίσιο, μεγάλο μερτικό οφειλής και χρέους έχουμε εμείς
εδώ στην Αλεξάνδρεια, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, στην ευθύνη του οποίου ανήκει το
Σπίτι-Μουσείο Καβάφη, η Ελληνική Κοινότητα Αλεξάνδρειας, το Γενικό Προξενείο της
πόλης και, αναμφίβολα, η Πρεσβεία της Ελλάδος στο Κάιρο και το εκεί Ελληνικό Πολιτιστικό
Κέντρο. Οι ελληνικοί φορείς στην Αίγυπτο προτίθενται να εντάξουν στους κύκλους
εκδηλώσεων και αφιερωμάτων τα αιγυπτιακά κυβερνητικά και μη πολιτιστικά ιδρύματα, την
Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη, την Όπερα, τα
σωματεία ποιητών, τις συναφείς πανεπιστημιακές
σχολές, καθώς και εξέχουσες προσωπικότητες
της αιγυπτιακής διανόησης.
Οι προεργασίες για ένα πολυδιάστατο
πρόγραμμα που έχει ως γνώμονα την βαθύτερη
και πλατύτερη διάδοση του έργου του στο
αιγυπτιακό, το παροικιακό και διεθνές κοινό έχουν
ξεκινήσει ήδη από την περασμένη χρονιά. Πέραν,
όμως, των μικρής ή μεγάλης εμβέλειας
Η διάσημη ηθοποιός Sarlotte Rampling
στο Μουσείο Καβάφη
εκδηλώσεων, στις οποίες θα συμμετέχουν
καλλιτέχνες από ποικίλους τομείς τέχνης και θα
απευθύνονται σε διαφορετικά ακροατήρια,
στόχευσή μας είναι να διασφαλίσουμε την βιωσιμότητα του Σπιτιού-Μουσείου Καβάφη.
Πρόκειται για τον χώρο όπου έζησε ο ποιητής τον μονήρη βίο του κατά την ωριμότερη
περίοδο της δημιουργίας του και ο αείμνηστος Κωστής Μοσκώφ μετέτρεψε σε Μουσείο
στις αρχές της δεκαετίας
του '90. Από τότε αποτελεί τόπο προσκυνήματος για
επώνυμους και απλούς
ανθρώπους από όλον
«μες στην πολλή συνάφεια του κόσμου,
τον κόσμο, ενώ η
μες στες πολλές κινήσεις κι ομιλίες...
ύπαρξη και η λειτουργία
του σηματοδοτούν ένα από τα ως που να γίνει σα μια ξένη φορτική».
πλέον χαρακτηριστικά
τεκμήρια της κοσμοπολίτικης
Αλεξάνδρειας του 19ïυ και των αρχών του 20ού αιώνα, της εποχής που άκμαζε ο
ελληνισμός της. Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να γνωστοποιηθεί και να επαινεθεί
δημόσια η ευγενική χορηγία του κου Κωνσταντίνου Μήτση, ιδιοκτήτη της γνωστής
επιχείρησης MITSIS HOTEL, ôου ενοικίου του Μουσείου για το έτος 2012.
Παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα, όσο και στην Αίγυπτο,
φιλοδοξούμε, σε αγαστή συνεργασία όλων των ελληνικών φορέων, να αξιοποιήσουμε και
να προβάλουμε με ουσιαστικό τρόπο το διαρκώς επίκαιρο και οικουμενικής απήχησης έργο
του Κ. Π. Καβάφη.
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Κοινότητας Αλεξανδρείας πραγματοποίησε στο κοινοτικό εντευκτήριο το ετήσιο κόψιμο της
Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιττας. Μέσα σε ένα ιδιαίτερα φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον, μαθητές, γονείς,
καθηγητές, αλλά και τα μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των Ελληνικών εκπαιδευτηρίων,
διασκέδασαν και μοιράστηκαν ευχές για τη νέα χρονιά. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η ΑΘΜ
Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας κκ. Θεόδωρος Β΄, ο
Έλληνας Πρέσβης στο Κάιρο κος Χριστόδουλος Λάζαρης,
καθώς και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια
κος Χρήστος Καποδίστριας. Παρόντα ήταν και πολλά μέλη της
παροικίας, τα οποία ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Γεώργιος
Ελευθερίου δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει στην ομιλία του,
όχι μόνο για την παρουσία τους εκεί αλλά και για την πολύτιμη
συνεισφορά τους στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
Την Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013 ημέρα της εορτής των Φώτων
έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιττα ο Ελληνικός
Ναυτικός Όμιλος Αλεξανδρείας. Μέγα πλήθος μελών της
παροικίας βρέθηκε στους χώρους του Ναυτικού Ομίλου,
συμμετέχοντας παράλληλα και στον καθαγιασμό των υδάτων που τελέστηκε από την ΑΘΜ Πάπα και
Πατριάρχη Αλεξανδρείας κκ. Θεόδωρο Β΄. Ο Πρόεδρος του ΕΝΟΑ παρέθεσε γεύμα σε ολόκληρη την
παροικία, ενώ στην ομιλία του, αφού ευχαρίστησε θερμά τους υψηλούς παρισταμένους, ευχήθηκε η καινούρια
χρονιά να προσφέρει οικογενειακή ευτυχία και ευόδωση των προσδοκιών της αλεξανδρινής παροικίας. Την
εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Έλληνας Πρέσβης στο Κάιρο κος Χριστόδουλος Λάζαρης, ο
Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια κος Χρήστος Καποδίστριας, ο Α΄ Αντιπρόεδρος της
Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας κος Νικόλαος Κόπελος και ο Γραμματέας της Ε.Κ.Α. κος Δημήτριος
Παπαστεφάνου.

// ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Ε.Κ.Α.
ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
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ολονότι ο Στρατής Τσίρκας (1911-1980) πρωτοεμφανίστηκε στα γράμματα
με την ποιητική συλλογή "Φελλάχοι" (1937), εντούτοις καθιερώθηκε ως
πεζογράφος. Πρόκειται για τον κορυφαίο λογοτέχνη-πεζογράφο που
ανέδειξε η αιγυπτιώτικη παροικία. Το έργο του, ιδιαίτερα η πολυδιαβασμένη
τριλογία "Ακυβέρνητες Πολιτείες", καθιερώθηκε ως ένα από τα
αντιπροσωπευτικότερα δημιουργήματα της νεοελληνικής γραμματείας για τον
πολυφωνικό τρόπο της αφήγησης,
όσο και για το ουμανιστικό, αντιαποικιακό και φιλειρηνικό
περιεχόμενό του. Η
πολυσυζητημένη μελέτη του Τσίρκα
"Ο Καβάφης και η εποχή του" (1958)
άνοιξε καινούριους δρόμους
προσέγγισης της καβαφικής
ποίησης συνδέοντας τον ποιητή και
το έργο του με την ιστορική συγκυρία
της Αιγύπτου, της αιγυπτιώτικης
παροικίας, της Ελλάδας και των
ισχυρών κρατών της Ευρώπης.
Οι "Φελλάχοι" σηματοδοτούν μια
ιδεολογική στροφή στον τρόπο που
αντικρίζεται, κατά την περίοδο
ανάμεσα στους δύο Παγκόσμιους
Πολέμους, το αιγυπτιακό
περιβάλλον, ειδικότερα εκείνο της
απόμακρης από τα αστικά κέντρα
υπαίθρου και των εξαθλιωμένων
κατοίκων της, των φελλάχων. Ένα
διάχυτο πνεύμα συμπόνιας,
ρεαλιστικής αναπαράστασης και
ανταπόδοσης των "τροφείων" στη δεύτερη πατρίδα, την πολύπαθη
Αίγυπτο, έρχεται να αντικαταστήσει παλιότερες απεικονίσεις που
διακρίνονταν από ρομαντισμό, οριενταλιστικές αντιλήψεις και
εξωτισμό

// ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ην Τρίτη 1 Ιανουαρίου 2013
έκοψαν την Πρωτοχρονιάτικη
Βασιλόπιττα τους οι τρόφιμοι
του Γηροκομείου της
Ελληνικής Κοινότητας στους
χώρους του «ΜΑΝΝΑ» όπου και έχουν μεταστεγαστεί. Μέσα σε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό και ζεστό
περιβάλλον, οι τρόφιμοι του Γηροκομείου πέρασαν ένα υπέροχο πρωινό ανταλλάσοντας ευχές με τους
παρευρισκόμενους στην εκδήλωση αλλά και με την ΑΘΜ Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας κκ. Θεόδωρο Β',
ο οποίος τίμησε την εκδήλωση με την παρουσία του, κόβοντας μάλιστα και τη Βασιλόπιττα. Την εκδήλωση
τίμησε επίσης με την παρουσία του και ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας κος
Νικόλαος Κόπελος.
Το Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2013 ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των εκπαιδευτηρίων της Ελληνικής

Ο

Σ

το Διοικητικό Συμβούλιο της
Παρασκευής 4 Ιανουαρίου 2013
παρευρέθει ο Πρόεδρος της
Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας
κ. Ιωάννης Σιόκας, συνοδευόμενος
από τον κ. Εδμόνδο Ιακ. Κασιμάτη
Εκπρόσωπο της Ελληνικής Κοινότητας
Αλεξανδρείας στην Ελλάδα. Ο κ. Σιόκας μας
ενημέρωσε για τα προβλήματα της Ομογένειας
στην Αλεξάνδρεια και μας διαβεβαίωσε ότι οι
δεσμοί της Κοινότητας με τον Σύνδεσμό μας
είναι άριστοι και έτσι θα συνεχιστούν και στο
μέλλον. Η Πρόεδρος κ. Τρίμη και ο Α'
Αντιπρόεδρος κ. Μιχαηλίδης από τη μεριά του
Συνδέσμου εξέθεσαν τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει ο Σύνδεσμος και παρέδωσαν στον
κ. Σιόκα κατάσταση με τα οικονομικά και
προβλήματα αναξιοπαθούντων Αιγυπτιωτών. Ο
κ. Σιόκας απάντησε ότι θα βρίσκεται στο πλευρό
του Συνδέσμου ειδικά στο ευαίσθητο θέμα της
Κοινωνικής Πρόνοιας.

Σύνδεσμος Αιγυπτιωτών Ελλήνων, έκοψε το Σάββατο (12/01)
την πρωτοχρονιάτικη πίτα του στον ανακαινισμένο χώρο του
Συνδέσμου. Την πίτα ευλόγησε ο Σεβασμιότατος
Μητροπολίτης Γουινέας κ. Γεώργιος.

// ΚΟΠΗ ΠITΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ

Στα πλαίσια των εορτασμών των 80 χρόνων του Συνδέσμου, το Διοικητικό
Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως τιμήσει τον Χρήστο Καβαλή Πρόεδρο
της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου, για την πολύχρονη προσφορά του προς
την Ελληνική Παροικία του Καΐρου και προς τον Σύνδεσμο Αιγυπτιωτών
Ελλήνων.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γουινέας κ. Γεώργιος, ο Χάρης Παπαμάργαρης
πρώην υπουργός, ο Αντώνης Παπαδημητρίου Πρόεδρος του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλ. Σ. Ωνάσης», η
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου, ο Χρήστος Καβαλής Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου μετά της συζύγου
του, το μέλος της Κοινοτικής Επιτροπής της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας Τάκης Κατσιμπρής πρώην
Πρόεδρος και ο Φίλιππος Κοσσένας Επίτιμος Πρόεδρος Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων.
Την εκδήλωση τίμησαν πρόεδροι και εκπρόσωποι των Διοικητικών Συμβουλίων των αιγυπτιώτικων συλλόγων καθώς
και πολλά μέλη και φίλοι του Συνδέσμου.

ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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Λάθη προηγούμενης έκδοσης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΤΟΥ ΧΘΕΣ

Ζητάμε συγνώμη από τους αναγνώστες μας
για τα τυπογραφικά λάθη της προηγούμενης
έκδοσης και συγκεκριμένα για την αναγραφή
του λάθος ονόματος του κ. Ευάγγελου
Δαϊρετζή και του αποθανόντος Νότη Λυσαίου

5

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

// ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

Τ

ις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων, η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β’ εόρτασε με τους
πιστούς ορθοδόξους της Νειλοχώρας, δίνοντας το παρόν σε πλήθος εορτίων πνευματικών και λειτουργικών εκδηλώσεων κατά την πατριαρχική παράδοση. Παραμονές των εορτών ο
Αλεξανδρινός Προκαθήμενος παραχώρησε εφ΄ όλης της ύλης συνέντευξη στους δημοσιογράφους Πηνελόπη Γαβρά και Γιάννη Πολίτη. Μέσω του δορυφορικού διαύλου της
ελληνικής κρατικής τηλεοράσεως, ο Πατριάρχης είχε την ευκαιρία να απευθύνει λόγους ελπίδας προς όλους τους Έλληνες όπου γης, λέγοντας χαρακτηριστικά: "Μεταφέρουμε
μήνυμα ανθρωπιάς στην Αφρική, αλλά στο έργο μου η μάνα μου είναι η Ελλάδα. Έχετε ελπίδα στο Θεό, απλώστε το χέρι σας και αφήστε να το πιάσει ο άλλος που έχει ανάγκη. Οι
Έλληνες δώσαμε τα φώτα του πολιτισμού σε όλους τους λαούς, ακόμα και σε μερικούς που σήμερα μας κοροϊδεύουν. Αλλά θα προχωρήσουμε και θα τα καταφέρουμε, έχουμε
δύναμη και θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα".
Τα Χριστούγεννα ο Μακαριώτατος επισκέφθηκε το Κάϊρο. Την παραμονή της δεσποτικής εορτής ο Πατριάρχης, με ιδιαίτερη χαρά και συγκινητική
νοσταλγία για τα δικά του παιδικά χρόνια, άνοιξε τους χώρους της Πατριαρχική Επιτροπείας του Καΐρου για τους προσκόπους της πόλεως, οι
οποίοι του έψαλλαν τα πατροπαράδοτα κάλαντα. Οι πρόσκοποι του χάρισαν ένα προσκοπικό σακάκι με τα σύμβολα της εκατοστής επετείου του
προσκοπισμού και ζήτησαν από τον Αλεξανδρινό Προκαθήμενο να θέσει υπό την αιγίδα του τις επετειακές εκδηλώσεις. Ο Μακαριώτατος
ανταποκρίθηκε με προθυμία στο αίτημα των προσκόπων και τους υποσχέθηκε να βοηθήσει με κάθε τρόπο τις προσπάθειές τους.
Ο Πατριάρχης όμως δεν λησμόνησε ούτε τους αγωνιστές της ζωής, επισκεπτόμενος τόσο το Ελληνικό Γηροκομείο της ΕΚΚ, όσο και το ομόλογο
ίδρυμα της Αραβορθοδόξου Κοινότητας. Έδειξε έμπρακτα ότι ένα ζεστό χαμόγελο, ένας λόγος αγάπης αρκούν να γεμίσουν τις καρδιές των
γερόντων με τη βεβαιότητα ότι οι νεώτερες γενιές δεν τους ξεχνούν.
Την ημέρα της Γεννήσεως του Θεανθρώπου, ο Μακαριώτατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων στον Ιερό Πατριαρχικό Ναό Αγίου
Νικολάου Καΐρου, επικουρούμενος από τους Θεοφ.Επισκόπους Νιτρίας κ.Νικόδημο, Πατριαρχικό Επίτροπο Καΐρου, και Βαβυλώνος κ.Νήφωνα,
Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Π.Καΐρου, τον
Έξαρχο της Εκκλησίας της Ρωσίας Πανοσ.Αρχιμ. Λεωνίδα
Γκορμπατσώφ και κληρικούς του Θρόνου.
Δέχθηκε τις ευχές της αιγυπτιακής κυβερνήσεως από
υψηλούς αξιωματούχους του Υπουργείου Εσωτερικών και
της Περιφέρειας Καΐρου και ευχήθηκε μέσα από την καρδιά
του καλύτερες ημέρες για τον λαό της Αιγύπτου. Ευχές
αντάλλαξε με τον Εξοχ.Πρέσβη της Ελλάδας κ.Χριστόδουλο
Λάζαρη, τον Εντιμ.Γενικό Πρόξενο της Κύπρου κ.Φώτη
Φωτίου, τον Πρόεδρο της ΕΚΚ κ.Χρήστο Καβαλή και τον
Πρόεδρο της Αραβορθοδόξου Κοινότητας κ.Ρομπέρ Χόσνι.
Την ίδια ημέρα η Α.Θ.Μ. δέχτηκε την πρώτη επίσκεψη του νέου Προκαθημένου των Κοπτών Θεοδώρου Β΄
στην Πατριαρχική Επιτροπεία του Καΐρου. Παρουσία πλήθους εκπροσώπων των αιγυπτιακών μέσων
μαζικής ενημερώσεως, ο Μακαριώτατος καλοσώρισε τον Κόπτη Πατριάρχη και του ευχήθηκε καρποφόρο
πατριαρχία. Ο Αλεξανδρινός Ποιμενάρχης
μίλησε για την μακρά ιστορική πορεία των δύο
θρησκευτικών παραδόσεων, αλλά και για την
αμοιβαία επιθυμία των δύο Πατριαρχών να
εργαστούν με κάθε τρόπο για την προκοπή όλων
των Αιγυπτίων πολιτών, ανεξαρτήτως θρησκεύματος.
Αποδεχόμενος την πρόσκληση του Μακαριωτάτου να επισκεφθεί την Πατριαρχική Έδρα στην Αλεξάνδρεια, ο Κόπτης Πατριάρχης
χαρακτήρισε ευλογία την χρονική σύμπτωση της πρώτης του συναντήσεως με τον Αλεξανδρινό Προκαθήμενο με την εύσημο ημέρα
των Χριστουγέννων. Τη θεώρησε θετικό σημάδι για την σύσφιγξη των σχέσεων των δύο εκκλησιών με πνεύμα συναντιλήψεως και
αμοιβαίου σεβασμού.
Την αυγή του Νέου Σωτηρίου Έτους 2013 χαιρέτησε η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.
Θεόδωρος Β’ στην Αλεξάνδρεια. Την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, κατά το πατριαρχικό έθος, άνοιξε τις πόρτες του Ιδιαιτέρου του
Γραφείου και δέχθηκε για ευχές και κάλαντα τους Κληρικούς της Πατριαρχικής Αυλής και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αλεξανδρείας, με
προεξάρχοντα τον Σεβ. Μητροπολίτη Λεοντοπόλεως κ.Γαβριήλ, Πατριαρχικό Επιτρόπο Αλεξανδρείας. Δέχθηκε τους μαθητές της
πρώτης και δευτέρας τάξεως του Αβερωφείου Λυκείου της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας, οι οποίοι του προσέφεραν το
ημερολόγιο που με μεράκι και αγάπη έφτιαξαν για το νέο έτος. Δέχθηκε τους αφρικανούς σπουδαστές της Πατριαρχικής Σχολής
Συνάντηση Α.Θ.Μ. - Κυβερνήτη Αλεξανδρείας
Αλεξανδρείας “Άγιος Αθανάσιος”, ως και το προσωπικό του Πατριαρχείου που μοχθεί καθημερινά για την άρτια λειτουργία της Έδρας.
(Αίθουσα του Θρόνου - 6/1/2013)
Για όλους ο Πατριάρχης είχε ένα λόγο αγάπης και ένα δώρο.
Μετά τον Μεγάλο Εσπερινό στο Ιερό Πατριαρχικό Παρεκκλήσιο των Αγίων Θεοδώρων, ο Μακαριώτατος καλοσώρισε στην
Αίθουσα του Θρόνου όλους τους Αλεξανδρινούς για να τους παρουσιάσει τα πεπραγμένα του έτους 2012 και να τους προσφέρει
ευλογία κόβοντας την Αγιοβασιλόπιτα του Πατριαρχείου. Μεταξύ άλλων ανέφερε χαρακτηριστικά: "Θέλω από βάθους καρδίας
να σας βεβαιώσω ότι, με πνεύμα στοργής, επιθυμώ να δίνω διαρκώς το παρόν, αφουγκραζόμενος τους προβληματισμούς και τις
αγωνίες σας. Η πατρική μου αγκάλη είναι ανοιχτή για να δεχθεί όλους εσάς, εργαζόμενος καθημερινώς προς διάδοση του
Ευαγγελίου της αγάπης, προς πνευματική διακονία του
ανθρώπου, προς διατήρηση και επαύξηση των Ιερών Ναών
και των ευαγών μας ιδρυμάτων, αλλά και προς παροχή κάθε
δυνατής βοήθειας στην κατεύθυνση της επίλυσης κοινωνικών
και βιωτικών προβλημάτων."
Την πρώτη ημέρα του 2013 η Α.Θ.Μ. χοροστάτησε κατά την
Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
Αλεξανδρείας και προεξήρχε της Δοξολογίας επί τη ενάρξει
του νέου έτους, πλαισιούμενος από τον Σεβ.Μητροπολίτη
Λεοντοπόλεως κ.Γαβριήλ και τον ιερό κλήρο. Το μεσημέρι της
Η Α.Θ.Μ. ευλογεί διά της ρίψεως του Τιμίου Σταυρού τα ύδατα της
Πρωτοχρονιάς ο Πατριάρχης επισκέφθηκε τους
Μεγάλης Πόλεως (ΕΝΟΑ - Θεοφάνεια 2013)
περιθαλπομένους γέροντες του Γηροκομείου της Ελληνικής
Κοινότητας Αλεξανδρείας, όπου προσέφερε δώρα και
ευλογίες.
Την ημέρα των Θεοφανείων η Α.Θ.Μ. προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας και της Ακολουθίας του Μεγάλου Αγιασμού στον Ιερό
Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αλεξανδρείας, συλλειτουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως κ.Γαβριήλ,
παρουσία του Εξοχ.Πρέσβεως της Ελλάδος στην Αίγυπτο κ.Χριστόδουλου Λάζαρη, του Εντιμ. Γενικού Προξένου της Ελλάδος
στην Αλεξάνδρεια κ.Χρήστου Καποδίστρια, εκπροσώπων της Ελληνικής Κοινότητος, της Κυπριακής Αδελφότητος, ελληνικών
συλλόγων και φορέων της Μεγάλης Πόλεως και πλήθους
Αλεξανδρινών.
Αμέσως μετά ο Μακαριώτατος υποδέχθηκε με κάθε
επισημότητα στην Πατριαρχική Έδρα τον Εξοχ. Κυβερνήτη
Αλεξανδρείας κ.Μοχάμετ Αμπές, συνοδευόμενο από
πολυμελή ομάδα υψηλόβαθμων στελεχών της τοπικής
Κυβερνήσεως, της κρατικής Ασφαλείας και άλλους
αξιωματούχους της χώρας. Κατά την προσφώνησή του ο
Αλεξανδρινός Προκαθήμενος άδραξε την ευκαιρία να θυμίσει
την ιστορική προσφορά αλλά και τη δυναμική παρουσία
Ελληνισμού και Ορθοδοξίας στην πόλη του Αλεξάνδρου.
Παρουσίασε την Αλεξανδρινή Εκκλησία ως σταθερό σημείο
αναφοράς στην Αίγυπτο και διαβεβαίωσε τους υψηλούς
επισκέπτες ότι σε κάθε περίσταση και υπό την ιδιότητα του
πνευματικού ηγέτη της Ορθοδοξίας στην Αφρική δεν
παραλείπει να ομιλεί και να πράττει υπέρ της φιλόξενης
Η Α.Θ.Μ. ευλογεί τους νέους που ανέσυραν τον Τίμιο Σταυρό
(ΕΝΟΑ - Θεοφάνεια 2013)
χώρας της Αιγύπτου.
Κατά την αντιφώνησή του ο Εξοχ.κ.Κυβερνήτης μετέφερε τις
ευχές του Εξοχ.Προέδρου της Αιγυπτιακής Δημοκρατίας
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Δρ.Μοχάμεντ Μόρσι και ευχαρίστησε τον Αλεξανδρινό Προκαθήμενο για την θερμή υποδοχή και για την αταλάντευτη
αφοσίωσή του σε δράσεις που αποσκοπούν στην πρόοδο του λαού της Αιγύπτου.
Το Άγιο Δωδεκαήμερο ολοκληρώθηκε με την τελετή του Αγιασμού των Υδάτων στον Ελληνικό Ναυτικό Όμιλο Αλεξανδρείας,
παράδοση που ο Μακαριώτατος όχι μόνο καθιέρωσε από το πρώτο έτος της πατριαρχίας του, αλλά και ευλαβώς τηρεί,
αναδεικνύοντας τους ιστορικούς δεσμούς της Αλεξάνδρειας με τη Μεσόγειο. Μαθητές των εκπαιδευτηρίων της ΕΚΑ
αψήφησαν τις αντίξοες καιρικές συνθήκες και βούτηξαν στα παγωμένα νερά του ανατολικού λιμένα της Αλεξάνδρειας για να
ανασύρουν τον Τίμιο Σταυρό. Στη σκιά του νοητού Φάρου των Πτολεμαίων, ο Μακαριώτατος ευλόγησε τους νέους που
// της Α.Θ.Μ.
δυναμικά παρέλαβαν την σκυτάλη της ιστορίας και ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία. Τους αντάμειψε με αναμνηστικό δώρο
Πάπα και Πατριάρχη
και τους ευχήθηκε να κρατήσουν στο φυλακτήριο της καρδιάς τους την σημερινή ημέρα. Εν συνεχεία ο Αξιοτ.Πρόεδρος του
Αλεξανδρείας και
Ναυτικού Ομίλου κ.Εδμόνδος Κασιμάτης παρέθεσε επίσημο γεύμα προς τιμήν του Πατριάρχη και όλης της παροικίας.
πάσης Αφρικής
Επιμέλεια
κ.κ.Θεόδωρου Β'
Αρχιμ.Απόστολος Τριφύλλης
Δ/ντης Ιδιαιτέρου Γραφειου της Α.Θ.Μ.
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22// Ιανουαρίου// 2013
του ανταποκριτή
μας στην Αθήνα:
Φώτη Χαραλαμπίδη

«Οι εξεγέρσεις στον
Αραβο-Μουσουλμανικό κόσμο»
Επιτυχία σημείωσε το
3ήμερο Διεθνές Συνέδριο
προσωπικότητες από τον χώρο της Δικαιοσύνης, της
Διπλωματίας, των Ενόπλων Δυνάμεων και της
Πολιτικής της Ελλάδος και της Αιγύπτου.
Στις ευρύτερες θεματικές ενότητες που εξετάστηκαν,
αναλύθηκαν θέματα όπως: οι πτυχές της «Αραβικής
Άνοιξης», πως διαμορφώνεται ο Αραβικός κόσμος
μετά τις εξεγέρσεις του περασμένου έτους, το μέλλον
του Μουσουλμανικού κόσμου, ο εξισλαμισμός των
κρατών και των κοινωνιών, γεωπολιτική ανάλυση του
Συστήματος της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής, το
«διακύβευμα» της Συρίας, η θέση της Τουρκίας στο
υπό διαμόρφωση γεωπολιτικό status quo, το
κουρδικό ζήτημα, η Νατοϊκή επέμβαση στη Λιβύη,
ζητήματα Θρησκείας και Πολιτισμού στην εν λόγω
γεωγραφική ζώνη, η θέση της γυναίκας, των παιδιών
και των χριστιανικών κοινοτήτων στον Αραβικό κόσμο,
ο ρόλος των Think Tanks και των Μ.Κ.Ο., ζητήματα
ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας στη Μεσόγειο,
η απειλή της τρομοκρατίας, θέματα ενέργειας και
υδρογονανθράκων στην ευρύτερη περιοχή της
Μεσογείου, σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ, η χρήση του
όρου «Αραβική Άνοιξη» στον τουρκικό τύπο, η
«Αραβική Άνοιξη» και οικονομική κρίση κ.ά.
Κατά τη διάρκεια του τριήμερου Συνεδρίου έγιναν
σημαντικές ανακοινώσεις στα ελληνικά, στα αγγλικά
και στα γαλλικά, καθώς και εποικοδομητικές και
ουσιαστικές συζητήσεις. Το έντονο ενδιαφέρον του
κοινού εκδηλώθηκε πέρα από την συνεχή
παρακολούθηση των συνεδριών και με παρεμβάσεις,
υποβολή ερωτήσεων και συμμετοχή στις συζητήσεις.
Σημαντική ήταν η προσέλευση φοιτητών διαφόρων
Τμημάτων της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του
Πανεπιστημίου Αθηνών αλλά και άλλων ΑΕΙ της
Ελλάδος.
Μετά την ολοκλήρωση του Διεθνούς Συνεδρίου, ο
Καθηγητής Ιωάννης Θ. Μάζης, α`φού ευχαρίστησε
όλους όσους συμμετείχαν και συνέβαλαν στη

Π

Έφυγε η «ψυχή» του ΕΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

έθανε σε ηλικία 68 ετών, μία ημέρα μετά την ονομαστική γιορτή του,
στις 27/12, από καρκίνο, ο γνωστός Αιγυπτιώτης, ιδρυτής και
πρόεδρος του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου (ΕΛΙΑ)
Μάνος Χαριτάτος, γιος του νομικού Δημήτρη Χαριτάτου, που
διετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων στην
Αθήνα την περίοδο 1982-1991, και είχε την πρωτοβουλία αγοράς του εντευκτηρίου του Συνδέσμου στην
οδό 3ης Σεπτεμβρίου, το οποίο λειτουργεί μέχρι σήμερα. Η απώλεια του Μάνου Χαριτάτου είναι μεγάλη.
Απαλύνεται από το ανεκτίμητης αξίας έργο που αφήνει, τους αφοσιωμένους συνεργάτες του, την
αγαπημένη του οικογένεια και το «κενό» που θα ζητεί διαρκώς την αναπλήρωσή του.
Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1944. Στην Ελλάδα ήρθε το 1953. Ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές
σπουδές του στο Κολλέγιο Αθηνών και στη συνέχεια φοίτησε στο Οικονομικό Τμήμα της Νομικής Σχολής Αθηνών. Διετέλεσε διευθυντής του Μουσείου της
Πόλεως των Αθηνών (1980-1989).
Πενήντα χρόνια πριν, τον Αύγουστο του 1964: Δύο εικοσάχρονοι άνθρωποι, ο Μάνος Χαριτάτος και ο Δημήτρης Πόρτολος, φίλοι από τα μαθητικά τους χρόνια,
πήραν την απόφαση ν' αρχίσουν να συγκεντρώνουν αρχεία, παλιά έντυπα, επιστολές, κάρτες και κάθε είδους τεκμήριο. Αυτή η πρωτοβουλία απέκτησε όνομα:
«Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο», το ΕΛΙΑ όπως συνηθίσαμε να το λέμε όλοι από τότε.
Ο Μάνος Χαριτάτος αφιέρωσε τη ζωή του στη διάσωση, στην αρχειοθέτηση προς μελέτη και στην έκδοση σημαντικών τεκμηρίων της νεότερης και σύγχρονης
Ιστορίας της Ελλάδος. Αρχεία, χειρόγραφα, εφημερίδες, περιοδικά, φωτογραφίες, χάρτες, αφίσες, χαρτονομίσματα, παιχνίδια, ήταν μερικά μόνο από τα αναρίθμητα αντικείμενα
των συλλογών του.
Μαζί με τον ιστορικό και φίλο του Δημήτρη Πόρτολο, συλλέγουν αρχικά παλιές εκδόσεις και στη συνέχεια ιστορικά αρχεία και αρχεία λογοτεχνών, αλλά και έντυπα του 19ου και
20ου αιώνα, που μαρτυρούν την ιστορική εξέλιξη, την πνευματική και διανοητική ανάπτυξη της Ελλάδος.
Το Τμήμα Ελληνισμού της Αιγύπτου του ΕΛΙΑ, αποτελεί αυτόνομη ενότητα, πλούσια σε αρχειακό, φωτογραφικό και έντυπο υλικό και περιλαμβάνει τα αρχεία των σημαντικότερων
Ελληνικών Κοινοτήτων της Αιγύπτου: Αλεξάνδρειας, Καΐρου, Μανσούρας, Πορτ Σάιτ, Σουέζ, Ισμαηλίας, όπως και το αρχείο του Πατριαρχείου
Αλεξανδρείας.
Ο Μάνος Χαριτάτος είχε κολλήσει το «μικρόβιο» του συλλέκτη από τον πατέρα του, ο οποίος είχε ήδη συγκεντρώσει καβαφικό και άλλο πολύτιμο και
δυσεύρετο υλικό σήμερα από την Αίγυπτο.
Όταν το ΕΛΙΑ γίνεται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το 1980, οι συλλογές του αυξάνονται, αποκτά δικό του χώρο, συμμετέχει σε ευρωπαϊκά
προγράμματα, πραγματοποιεί εκδόσεις, γίνεται σημείο αναφοράς, τόπος γόνιμης συνάντησης, ερευνητικός προορισμός βιβλιογράφων,
φιλολόγων και ιστορικών.
Ο Μάνος Χαριτάτος, άνθρωπος με ψυχική γενναιοδωρία και με μια χαρά ζωής που τον κατέκλυζε και γινόταν μεταδοτική, είχε από νωρίς
συσπειρώσει γύρω του ομάδες νέων μελετητών, ερευνητών, αρχειονόμων και ιστορικών. Η εργασία γινόταν στο ΕΛΙΑ, τόσο σε επίπεδο
προσέλκυσης υλικού και ταξινόμησης, όσο και σε επίπεδο ψηφιοποίησης και δημιουργίας μιας «λαϊκής» τράπεζας δεδομένων, ήταν πρωτοφανής
για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς γινόταν με κύριο «καύσιμο» την προσωπικότητα του Μάνου Χαριτάτου.
Ο στυλοβάτης του ΕΛΙΑ, Μάνος Χαριτάτος, ήταν ένας ευπατρίδης, ένας λόγιος με επιτελικές ικανότητες, ένας συνειδητός θησαυροφύλακας της
ιστορίας μας, ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Δραστήριος, αναζητούσε παντού πόρους, χορηγίες, προγράμματα, προκειμένου το
ΕΛΙΑ να μπορεί να εκπληρώνει την αποστολή του. Και όταν τα πράγματα δυσκόλεψαν, πραγματιστής και πρακτικός, πρόλαβε να εξασφαλίσει την
επιβίωση του ΕΛΙΑ, με την ενσωμάτωσή του στο Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, το 2009.
Η απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του ΕΛΙΑ και η βιωσιμότητά του ήταν μόνιμη έγνοια του Μάνου Χαριτάτου και όποτε οι δημοσιογράφοι τον
ρωτούσαν για τη δική του διαδρομή, όποτε του ζητούσαν να αφηγηθεί την προσωπική του ιστορία, απαντούσε με τη χαρακτηριστική βαριά μεταλλική φωνή του: «Τι να γράψεις για
μένα; Γράψε για το ΕΛΙΑ».
Ο συνεργάτης του για 60 χρόνια Δημήτρης Πόρτολος και η κόρη του Αλεξάνδρα αποκαλύπτουν το πάθος για το ΕΛΙΑ
Ο Δημήτρης Πόρτολος, συνιδρυτής του ΕΛΙΑ, συνοδοιπόρος και φίλος του Μάνου Χαριτάτου επί 60 χρόνια, μιλάει για τη διαδρομή και τις περιπέτειες αυτής της γοητευτικής
συνεργασίας που ξεκίνησαν δύο νέοι τότε, το 1964.
«Η ίδρυση του ΕΛΙΑ ήταν σαν μία φυσική πράξη δύο ανθρώπων, τους οποίους ήδη συνέδεε μια πολύ καλή φιλία. Επειδή και οι δύο αγαπούσαμε το αντικείμενο, δηλαδή τα βιβλία και
τα χαρτιά, αντί να μαζεύει και να ασχολείται ο καθένας μόνος του, θεωρήσαμε και πιστέψαμε ότι μπορούσαμε να το κάνουμε μαζί. Και από εκείνη τη στιγμή ξεκινήσαμε χωρίς
μεγαλεπήβολους στόχους και σχέδια, για το τι μπορούσε να γίνει. Θέλαμε απλώς να γίνεται μια δουλειά, στην οποία θα μπορούσες να μοιράζεσαι την προσπάθεια, την
ευχαρίστηση και τελικά το αποτέλεσμα.
Τον Αύγουστο του 1964, εκτός από το όνομα, το ΕΛΙΑ απέκτησε και το λογότυπό του. Επειδή μας άρεσαν τα αρχαία αγγεία, ο Μάνος ζωγράφισε έναν κάνθαρο, ο οποίος και
σήμερα ακόμη, έστω και ανεπίσημα, είναι το σημάδι του ΕΛΙΑ. Από τότε λοιπόν άρχισε μία δουλειά, που κυρίως ήταν ένα πάθος, αλλά καλώς εννοούμενο πάθος, επιμονή και
έντονη αγάπη.
Σε ένα πράγμα διαφέραμε! Εγώ δεν μπορούσα να λειτουργήσω το πρωί και ο Μάνος δεν μπορούσε να λειτουργήσει το βράδυ…
Δέκα και μισή ύπνο και από τις εξήμιση το πρωί ήταν στο γραφείο. Κάθε μέρα, Σάββατο, Κυριακή. Και η κατάθλιψή του ήταν όταν υπήρχαν αργίες, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά,
διακοπές…».
»Ο Μάνος Χαριτάτος είχε μια ερωτική σχέση με το χαρτί και το έντυπο και το χειρόγραφο. Το ΕΛΙΑ έχει μια μυρωδιά κι αυτή η μυρωδιά είναι ζωογόνος. Κι έτσι όπως σκεφτόμουν
αυτές τις ημέρες τι συντηρούσε αυτή τη σχέση, πέραν του ότι ο ένας αγαπούσε τον άλλον σαν άνθρωπο, πιστεύω ότι το ΕΛΙΑ ήταν σημαντικό στο να συντηρεί και να τροφοδοτεί
συνέχεια την φιλία μας. Μέχρι προχθές…», μου λέει ο Δημήτρης Πόρτολος και κάνει προσπάθεια για να κρύψει τη συγκίνησή του.

// ΜΑΝΟΣ
ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ

Η Αλεξάνδρα Χαριτάτου μεγάλωσε μέσα στα αρχεία.
«Είχα για γραφείο το γραφείο του Ψυχάρη, γιατί μέχρι να αποκτήσει στέγη το ΕΛΙΑ, τα υπάρχοντά του υπήρχαν μέσα στα σπίτια μας. Συνυπήρχαμε με τα αρχεία. Το ΕΛΙΑ
συστήθηκε ως σωματείο το 1980. Άρχισε να λειτουργεί κανονικά πια στην οδό Ελλανίκου, στο Παγκράτι, κι εγώ άρχισα να δουλεύω εκεί το 1988, βγάζοντας φωτοτυπίες στην αρχή.
Μετά έφυγε ένα κορίτσι στο λογιστήριο και πήγα εκεί για να βοηθήσω».
«Το ΕΛΙΑ είναι ζωντανό, συνεχίζει να εμπλουτίζεται», συνεχίζει η Αλεξάνδρα. «Ο χώρος είναι μια διαρκής αγωνία, γιατί συνεχίζουμε να διασώζουμε ό,τι μπορούμε. Είναι διαρκής η
τροφοδότηση. Το ΕΛΙΑ είναι η τρίτη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη, μετά την Εθνική Βιβλιοθήκη και τη Βιβλιοθήκη της Βουλής και το αρχειακό του υλικό είναι μοναδικό. Το βασικό όμως
είναι η συλλογή των εφήμερων, που ήταν μια μεγάλη λατρεία του πατέρα μου», καταλήγει η Αλεξάνδρα Χαριτάτου.

διεξαγωγή του, εξέφρασε την επιθυμία η πρωτοβουλία αυτή, κατόπιν του ενδιαφέροντος που συγκέντρωσε και της απήχησης που είχε, να μετατραπεί σε ετήσιο θεσμό.
Στο Συνέδριο συμμετείχαν από το εξωτερικό οι: Amikam Nachmani, Καθη-γητής, Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Bar-Ilan (Ισραήλ), Dr. Refat EsSaeed, Γερουσιαστής Αιγύπτου, Πρόεδρος του Κόμματος Taggamoo, Sait Cetinoglou, Καθηγητής, Free University – Turkey and Middle East Forum Foundation (Τοθρκία), David
Menashri, Καθηγητής, Διευθυντής του Κέντρου Ιρανικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Τελ Αβίβ (Ισραήλ), Dr. Jean Guellec, Ερευνητής στο Institut Choiseul, Paris, Beril Dedeoglu,
Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Galatasaray (Τουρκία), Dr. Zuhal Mert Uzuner, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Marmara (Τουρκία).
Στο τέλος, η «ψυχή» του Συνεδρίου, ο Καθηγητής Ιωάννης Θ. Μάζης, ευχαρί-στησε από καρδιάς τους συμμετέχοντες, τους παριστάμενους και ιδιαίτερα τους φοιτητές του που τον
βοήθησαν στη διοργάνωση.

// ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ
ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Κ.Α

Τ

ην Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε η χριστουγεννιάτικη σχολική
γιορτή του Τοσιτσαίου – Πρατσίκειου Δημοτικού Σχολείου στην αίθουσα εκδηλώσεων
«Ιουλία Σαλβάγου». Την γιορτή τίμησαν με την παρουσία τους ο εκπρόσωπος του
Πατριαρχείου Θεοφιλέστατος Αρχιμανδρίτης κ. Απόστολος Τριφύλλης, ο Γενικός
Πρόξενος στην Αλεξάνδρεια κ. Χρήστος Καποδίστριας, ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Α κ.
Ιωάννης Σιόκας, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κ. Γεώργιος
Ελευθερίου, ο Διευθυντής του Αβερώφειου Γυμνασίου – Λυκείου κ. Αλέξανδρος Γαλανόπουλος,
ο Έφορος Σχολείων κ. Ιωάννης Μάλλης, εκπαιδευτικοί και γονείς.
Ο χριστουγεννιάτικος λόγος εκφωνήθηκε από την Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου κ.

Παρασκευή Δαμιανίδου. Στη συνέχεια οι μικροί μαθητές του Νηπιαγωγείου παρουσίασαν με
χαριτωμένο τρόπο το έργο «Τα Αϊ – Βασιλάκια», που ενθουσίασε το κοινό. Η νηπιαγωγός Ελένη
Βοστάνη ήταν υπεύθυνη. Η γιορτή συνεχίστηκε με το θεατρικό έργο « Το μαγικό φίλτρο των
Χριστουγέννων» το οποίο έπαιξαν εντυπωσιακά οι μαθητές του Δημοτικού. Το βασικό μήνυμα
του έργου είναι η αγάπη που χρειάζεται να επικρατεί στις διανθρώπινες σχέσεις για να ζουν όλοι
με ειρηνικό και αρμονικό τρόπο μεταξύ τους. Οι εκπαιδευτικοί που δίδαξαν το έργο ήταν ο
Παναγιώτης Παναγιώτου και η Ιωάννα Παρασκευοπούλου. Τη μουσική επιμέλεια της γιορτής
ανέλαβαν οι εκπαιδευτικοί Ριάντ και Ευαγγελία Σαράτση.
Μετά το πέρας της εκδήλωσης ακολούθησε η καθιερωμένη προσφορά ποικιλίας εδεσμάτων και
η κοπή της Βασιλόπιτας. Η Διοίκηση της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας με την γνωστή
γενναιοδωρία, που την διακρίνει, προσέφερε σε όλους τους μαθητές πλούσια δώρα. Αξίζει να
αναφερθεί ότι ο Ηλίας Σακελλάρης, ντυμένος Άγιος Βασίλης, έδωσε μεγάλη χαρά στους
μικρούς μαθητές.

Τ

ο διαρκές και έμπρακτο ενδιαφέρον της Ε.Κ.Α. για τη συνέχιση της υπερεκατονταετούς Ελληνικής
Εκπαιδευτικής παρουσίας στην πόλη του Αλεξάνδρου, ακόμα και σε καιρούς χαλεπούς, όπως οι σημερινοί,
διατρανώθηκε και στις συναντήσεις που είχε ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Α. κ. Ιωάννης Σιόκας με υπηρεσιακούς
παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας στις 4 Ιανουαρίου 2013 στην Αθήνα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ

Ολοκληρώθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία οι εργασίες
του τριήμερου (10-12/12) Διεθνούς Συνεδρίου με
τίτλο: «Οι Εξεγέρσεις στον Αραβο-Μουσουλμανικό
κόσμο: Ζητήματα Eιρήνης και Σταθερότητας στη
Μεσόγειο», το οποίο έλαβε χώρα στα Προπύλαια του
Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Αμφιθέατρο «Άλκης
Αργυριάδης».
Το Συνέδριο διοργανώθηκε από το Εργαστήριο
Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων Ευρύτερης Μέσης
Ανατολής και Τουρκίας του Τμήματος Τουρκικών
Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
και από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Γεωπολιτικής, και
την Διεθνή Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος
Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών
Σπουδών “CIVITAS GENTIUM”, υπό την οργανωτική
και Επιστημονική προεδρία του Καθηγητή Ιωάννη Θ.
Μάζη και της αρμόδιας Επιτροπής των μελών ΔΕΠ
του Τμήματος. Στην οργάνωση του Συνεδρίου
συνέβαλε η Mission de Defense της Πρεσβείας της
Γαλλίας στην Ελλάδα. Κατά την έναρξή του,
χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρύτανης του Ε.Κ.Π.Α.
Καθηγητής Θεοδόσιος Πελεγρίνης και η Κοσμήτορας
της Φιλοσοφικής Σχολής Καθηγήτρια Αμαλία Μόζερ.
Στο Διεθνές Συνέδριο συμμετείχαν βουλευτές του
Ελληνικού Κοινοβουλίου, διακεκριμένα μέλη της
Ακαδημαϊκής Κοινότητας από την Ελλάδα, την
Τουρκία, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Γαλλία,
καθώς επίσης επιστήμονες, ερευνητές και

Ο κ. Σιόκας, συνοδευόμενος από τον Διευθυντή του Αβερωφείου Γυμνασίου-Λυκείου κ. Αλέξανδρο Γαλανόπουλο,
συναντήθηκε με την κ. Αθηνά Λινού, Ειδική Γραμματέα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, που επιβλέπει την εκπαίδευση
στο εξωτερικό, και εν συνεχεία με την κ. Φωτεινή Κανάκη, Αν. Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής &
Οικονομικής Υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας, υπεύθυνη για οικονομικά θέματα.
Κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων συσκέψεων υπήρξε ενημέρωση από την πλευρά του Υπουργείου σχετικά με τις
πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται και τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται από την οικονομική συγκυρία σε σχέση
με την ελληνόφωνη εκπαίδευση στο εξωτερικό.
Η από πλευράς Υπουργείου περιγραφή της νέας πραγματικότητας προκαλεί προβληματισμό, καθώς το μέλλον της
ομογενειακής εκπαίδευσης περιγράφεται μάλλον με μελανά χρώματα. Επίσης συζητήθηκαν όλα τα τρέχοντα θέματα
που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία, όπως το ζήτημα της μη τοποθέτησης στα Κοινοτικά μας Σχολεία, μέχρι
σήμερα, από την πλευρά του Συντονιστή Εκπαίδευσης κανενός από τους νεοαποσπασμένους στην Αίγυπτο
εκπαιδευτικούς για το τρέχον σχολικό έτος.
Κατέστη σαφές, προς κάθε κατεύθυνση, ότι αν και ο φορέας των σχολείων, η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας,
προέβη στην ευρύτατη οικονομική συμμετοχή της για το τρέχον σχολικό έτος (2012-2013) προκειμένου να
διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, αυτό δε σημαίνει ότι το Υπουργείο θα πρέπει να επαναπαυθεί και
να μην πράξει το αυτονόητο: να ενισχύσει με κάθε διαθέσιμο τρόπο την εκπαιδευτική διαδικασία και την εύρυθμη
λειτουργία των Αμιγών Ελληνικών Σχολείων της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου.
Παράλληλα συζητήθηκαν πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στον έγκαιρο προγραμματισμό για την επόμενη σχολική
χρονιά, προκειμένου να αποφευχθούν, ει δυνατόν, καθυστερήσεις στην κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών από πλευράς Υπουργείου.
Στο σημείο αυτό η Ε.Κ.Α. κατέθεσε σειρά προτάσεων για την αντιμετώπιση οικονομικών ζητημάτων, τις οποίες το Υπουργείο
επιφυλάχτηκε να μελετήσει.
Επιπλέον, συζητήθηκε η ανάγκη επίτευξης ποιοτικών στόχων στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω της εσωτερικής αξιολόγησης.
Παράλληλα τεθήκαν οι βάσεις βελτίωσης μέρους της υλικοτεχνικής υποδομής των εκπαιδευτηρίων μας. Σε αυτά τα πλαίσια
εξασφαλίστηκε η οικονομική επιχορήγηση της
Σχολικής Επιτροπής του Αβερωφείου, μέσω του
Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να
εκσυγχρονιστεί το εργαστήριο πληροφορικής με την
αγορά νέων ηλεκτρονικών υπολογιστών και
υποστηρικτικού υλικού, καθώς και η αγορά των
απαραίτητων μέσων για την επαναλειτουργία του
ιστορικού Χημείου του Γυμνασίου-Λυκείου.
Τέλος συζητήθηκε η περίπτωση συμμετοχής των
Σχολείων μας στο πρόγραμμα της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής «Παραστάσεις Όπερας στα σχολεία» στο
πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Συναντήσεις του Προέδρου
της Ε.Κ.Α. κ. Ιωάννη Σιόκα με
υπηρεσιακούς παράγοντες του
Υπουργείου Παιδείας στην Αθήνα
για το μέλλον των
Κοινοτικών Σχολείων
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// Ο Αλεξανδρινός Ταχυδρόμος,
αναγκαιότητα της παρουσίας μας
Όλοι κατανοούσαμε από καιρό ότι υπήρχε πράγματι ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Με
θλίψη κάποιοι από εμάς όταν προστρέχαμε στις βιβλιοθήκες μας για να ανασύρουμε
από εκεί ένα βιβλίο ή κάποιο έγγραφο, το βλέμμα μας θολό έπεφτε σε κάποια
αποκόμματα παλαιών αλεξανδρινών εφημερίδων. Άλλες φορές ανασύραμε
ολόκληρες εφημερίδες του παρελθόντος, είτε για να ξαναδιαβάσουμε ένα παλαιό
άρθρο που κάποτε μας συγκίνησε ή για να φέρουμε στη μνήμη μας μια ολόκληρη
εποχή που τη ζήσαμε και τώρα δεν υπάρχει.
Χρονικά της Παροικίας, σχολικές ειδήσεις, κοινωνική ζωή, Πατριαρχικές και
κοινοτικές ειδήσεις, γάμοι, βαφτίσια κ.ά. Μια ολόκληρη εποχή αναδύεται από το
πουθενά και σχολιάζεται από πένες που μας συντρόφευαν για πολλά χρόνια:
Μανώλης Γιαλουράκης , Ντίνος Κουτσούμης, Ιωάννης Μ. Χατζηφώτης και, βεβαίως, Νικόλας Περάκης .
Κανείς τους δεν υπάρχει πια μαζί μας. Κανείς τους δε ζει παρά μόνο μέσα από τα γραπτά του. Κάποτε
όμως το τέλος κατέστη αναπόφευκτο και ο Σωκράτης Πατέρας, μόνος δαδούχος της δημοσιογραφίας
στην Αίγυπτο, παρέδωσε μαζί με τη ζωή του μία από τις αρχαιότερες ελληνικές εφημερίδες στην ιστορία.
Ένας αξέχαστος και αδικοχαμένος φίλος, ο Γιώργος Ξενουδάκης, κράτησε στους ώμους του σχεδόν
μόνος την κοινωνική δικτύωση του αιγυπτιώτη ελληνισμού. Κάθε μήνα η εφημερίδα του συνέχιζε την
παράδοση της αιγυπτιώτικης δημοσιογραφίας και από τις σελίδες της διατηρούνταν στο χώρο η πορεία
του Αιγυπτιώτη ελληνισμού.
Δυστυχώς όμως, ο προ δεκαετίας περίπου θάνατός του επέφερε και την οριστική διακοπή της εφημερίδας.
Μια δεκαετία αλεξανδρινού ελληνισμού χάθηκε οριστικά από την ιστορική αποτύπωση. Η σιωπή αυτή
αντιλάλησε σαν κραυγή στις συνειδήσεις μας. Ερώτημα αμείλικτο. Μέχρι πότε θα περιφρονούμε την
συλλογική ύπαρξή μας; Μέχρι πότε θα καταδικάζουμε το παρόν και το μέλλον στην λήθη;
Η απάντηση έχει ταυτότητα, έχει και όνομα: Αλεξανδρινός Ταχυδρόμος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
// Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Έντονη ελληνική οικονομική δραστηριότητα καταγράφεται στην Αλεξάνδρεια στα τέλη του 18ου
αιώνα. Οι εμπορικές συναλλαγές με διάφορες νησιώτικες περιοχές του μετέπειτα
μητροπολιτικού κέντρου ενισχύονται και ο μεγαλύτερος αριθμός καραβιών που φτάνουν στο
λιμάνι της και αποπλέουν από αυτό είναι ελληνικά (και τουρκικά). Η σημαντική ώθηση, ωστόσο,
συμβαίνει στα χρόνια του Μοχάμεντ Άλι. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι ο Ιωάννης Δ' Αναστάσης
φέρεται ως ιδιοκτήτης των μισών καραβιών που κινούνταν προς και από το λιμάνι της
Αλεξάνδρειας. Ισχυρά ονόματα του εμπορίου στην περιοχή κατά το πρώτο μισό του 19ου αιώνα

ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ

Εδμόνδος Ιακ. Κασιμάτης

Η σημερινή στήλη των ενθυμήσεων φιλοξενεί την πραγματική ιστορία ενός Έλληνα υποδηματοποιού, του
Γεωργίου Μπάρβα, που διέθετε ένα από τα γνωστότερα καταστήματα παπουτσιών στην Αλεξάνδρεια. Την
ιστορία του μας την αφηγήθηκε πριν από μερικά χρόνια η κόρη του Ελίζα Μπάρβα:
«Θα ήθελα να σας διηγηθώ την ιστορία του πατέρα μου, η οποία μοιάζει πραγματικά σαν παραμύθι. Στα τέλη
της δεκαετίας του '30, εκείνος είχε μόλις επιστρέψει από το Παρίσι όπου είχε εκπαιδευτεί στο σχεδιασμό
παπουτσιών. Τότε δεν είχε ακόμα ανοίξει το γνωστό μαγαζί της οδού Σερίφ, αλλά δούλευε στο μαγαζί του
πατέρα του στη Φάλακι. Μια μέρα λοιπόν, πέρασε έξω από το κατάστημα ένα κοριτσάκι πολύ καλοντυμένο
και όμορφο που συνοδευόταν από έναν επίσης καλοντυμένο κύριο. Το κοριτσάκι όμως έκλαιγε και ο
πατέρας μου που αγαπούσε πολύ τα παιδιά, το φώναξε και το ρώτησε τι συμβαίνει. Εκείνο τότε έσκυψε και
του έδειξε το παπούτσι της από το οποίο έλειπε το κουμπί της μπαρέτας. Έκλαιγε λοιπόν γιατί δεν μπορούσε
να περπατήσει αφού το παπούτσι της έφευγε από το πόδι. Έτσι ο πατέρας μου την έβαλε στο μαγαζί για να
της διορθώσει το παπούτσι, ενώ ταυτόχρονα της έλεγε αστεία για να την κάνει να ξεχαστεί. Μετά από λίγη
ώρα, το κοριτσάκι που δεν ήταν πάνω από 5 χρονών, άρχισε να γελάει και ήτανε φανερό ότι απολάμβανε τα
σκέρτσα του. Ο συνοδός της, όταν είδε την αντίδραση του κοριτσιού γύρισε προς τον πατέρα μου και του
είπε «το κορίτσι έχει πολλούς μήνες να γελάσει ή να μιλήσει, πώς το έκανες αυτό; Πες μου σε παρακαλώ τι
σου χρωστάω για το κουμπί που διόρθωσες». Ο πατέρας μου φυσικά δεν δέχτηκε να πάρει χρήματα αφού η
δουλειά του δεν ήταν να διορθώνει παπούτσια αλλά να τα σχεδιάζει και να τα φτιάχνει. Έτσι ο καλοντυμένος
κύριος του έδωσε την κάρτα του και του ζήτησε να περάσει όποτε θέλει να τον επισκεφθεί για να του
προσφέρει τσάι. Όταν ο πατέρας μου κοίταξε τη κάρτα πρόσεξε ότι έγραφε «βασιλικό παλάτι- Montaza» και
τότε αναρωτήθηκε για το ποιος μπορεί να ήταν αυτός ο κύριος. Μετά από λίγες μέρες αποφάσισε να πάρει
τηλέφωνο και αφού είπε το όνομά του, του απάντησαν ότι τον περίμεναν την επόμενη μέρα. Έτσι λοιπόν
ξεκίνησε για το παλάτι, κυρίως γιατί ήταν μια μοναδική ευκαιρία να το δει από κοντά. Όταν έφθασε στην πύλη
τον σταμάτησαν οι φρουροί και τον οδήγησαν μέσα. Από εκεί δε μέχρι την είσοδο του παλατιού υπήρχαν
σαλπιγκτές που με τη μουσική τους ανακοίνωναν την έλευσή του. Στη συνέχεια τον υποδέχτηκε ο άνθρωπος
που τον είχε προσκαλέσει και του εξήγησε ότι το κοριτσάκι που είχε βοηθήσει δεν ήταν μια απλή θνητή, αλλά
η αδελφή του Φαρούκ, δηλαδή μια πριγκίπισσα και ότι αυτός ήταν ο συνοδός της. «Δεν ήθελες» του λέει «να
πάρεις χρήματα για την επιδιόρθωση του παπουτσιού, εμείς όμως έχουμε κάτι άλλο να σου προτείνουμε.
Τον ερχόμενο μήνα έχουμε στο παλάτι μια μεγάλη γιορτή». Εκείνη την εποχή όταν γινόντουσαν δεξιώσεις
υπήρχε κώδικας ενδυμασίας για τις γυναίκες, και σʼ αυτή τη δεξίωση το χρώμα που έπρεπε να φορέσουν
ήταν το βιολέ και το λευκό. «Αυτό λοιπόν που θέλουμε από εσένα είναι να μας κάνεις παπούτσια σατέν στα
δύο αυτά χρώματα για να ταιριάζουν με τα φουστάνια των γυναικών». Ο πατέρας μου αιφνιδιάστηκε φυσικά,
αλλά χωρίς καθόλου να χάσει την ψυχραιμία του τον ρώτησε «και πόσα παπούτσια χρειάζεστε;». «Μπορείς
μέσα σʼ ένα μήνα να κάνεις 100 παπούτσια για τις πριγκίπισσες και τη βασιλική οικογένεια;» τον ρώτησε ο
συνοδός. Αυτό ήτανε, ο πατέρας μου δεν θα έχανε ποτέ μια τέτοια ευκαιρία. Αφού λοιπόν πήρε τις
παραγγελίες για τα παπούτσια, κάλεσε όλους τους Έλληνες υποδηματοποιούς της Αλεξάνδρειας τους
οποίους είχε ο ίδιος εκπαιδεύσει, και τους ζήτησε να τον βοηθήσουν προκειμένου να προλάβει να
παραδώσει την παραγγελία. Πράγματι, οι εργασίες τελείωσαν έγκαιρα και όλες οι κυρίες του παλατιού
εμφανίστηκαν στη δεξίωση φορώντας τα βιολέ και λευκά παπούτσια του πατέρα μου. Από τότε λοιπόν έγινε ο
επίσημος υποδηματοποιός της βασιλικής οικογένειας, την οποία υποδέχονταν- μαζί με όλη την υψηλή
κοινωνία της Αλεξάνδρειας- στο καινούργιο πλέον κατάστημα που είχε ανοίξει στην οδό Σερίφ. Να λοιπόν τι
μπορεί να συμβεί όταν ένα κουμπί κοπεί ξαφνικά από ένα παπούτσι. Μοιάζει απίστευτο, όμως η ιστορία που
μόλις σας είπα είναι αληθινή.»
Eirini Chrysocheri

>> ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ
ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΣΕ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥΣ
Με αφορμή την εκδήλωση κρουσμάτων ρατσιστικής συμπεριφοράς με αποδέκτες Αιγύπτιους μετανάστες
στην Ελλάδα, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας κος Ιωάννης Σιόκας, μιλώντας πριν
λίγες ημέρες στην Αιγυπτιακή τηλεόραση, καταδίκασε απερίφραστα και κατηγορηματικά αυτού του είδους
τις πρακτικές. Ο κος Σιόκας τόνισε πως τα μεμονωμένα αυτά περιστατικά ρατσισμού δεν μπορούν, αλλά
ούτε πρόκειται να σταθούν εμπόδιο στην αρμονική συνέχιση των μακραίωνων φιλικών σχέσεων ανάμεσα σε
Έλληνες και Αιγύπτιους. Ο πολιτισμός και των δύο λαών δεν επιτρέπει την αποδοχή τέτοιων πρακτικών
μισαλλοδοξίας και σημείωσε πως ο ελληνικός λαός ήταν πάντοτε και παραμένει φιλόξενος, όπως εξίσου
φιλόξενος και φιλικά διακείμενος υπήρξε και ο λαός της Αιγύπτου απέναντι στους Έλληνες. Κατέληξε
λέγοντας ότι και οι δύο κοινωνίες θα πρέπει να προασπιστούν τις κοινές αξίες του ανθρωπισμού και του
αλληλοσεβασμού ορθώνοντας ένα τείχος προστασίας σε φαινόμενα τυφλής βίας.

ήταν επίσης οι αδελφοί Τοσίτσα και ο ανιψιός τους Νικόλαος Στουρνάρης, ο Ζιζίνιας, ο
Μαυροκορδάτος, ο Σκαραμαγκάς, ο Καζούλης, ο Σιβιτανίδης, οι αδελφοί Συναδινοί, οι αδελφοί
Καβάφη, κ.ά. Αργότερα, θα ξεχωρίσουν, μεταξύ άλλων, εκείνα του Αβέρωφ, του Ζερβουδάκη,
του Σαλβάγου, του Ροδοκανάκη, του Μπενάκη, του Ράλλη, του Χωρέμη, του Νεγρεπόντη, του
Μιχαηλίδη, του Κωνσταντινίδη, του Κασσαβέτη.
Οι Έλληνες δραστηριοποιήθηκαν με επιτυχία σε διάφορους τομείς του εμπορίου, όπως το
βαμβάκι, τα καπνά, τα οινοπνευματώδη, τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις αναψυχής, τις
τραπεζικές δραστηριότητες και προϊόντων ευρείας κατανάλωσης.
Το βαμβάκι
Οι Έλληνες αξιοποίησαν στο έπακρο τη βαμβακοκαλλιέργεια,
ταυτίζοντας σε αρκετές περιπτώσεις το όνομά τους με
ποικιλίες αιγυπτιακού βαμβακιού, όπως η ποικιλία «Σακέλ» του
Ιωάννη Σακελλαρίδη και η ποικιλία «Ασμούνι-Ζαγορά» του Ν.
Παραχειμώνα. Ενώ σε Έλληνες ανήκουν και οι ποικιλίες
«Μπάμια», «Μάσχα», «Ζαφείρι», «Αμπάσι», «Χαρίρι»,
«Σαββίδη».
Τα καπνά
Τα πρώτα ελληνικά καπνά εισάγονται από την Καβάλα και
συνδέονται με τον καϊρινό Νέστορα Τζανακλή. Έκτοτε πολλοί
Έλληνες ασχολήθηκαν με την επεξεργασία του καπνού και τη
σιγαροποιία. Η βιομηχανία Κουταρέλλη ιδρύθηκε το 1890, και σήμερα λειτουργεί υπό
Αιγυπτιακή διεύθυνση. Άλλες σημαντικές επιχειρήσεις ήταν αυτές των αδελφών
Παπαθεολόγου, των αδελφών Αθανασακόπουλου, καθώς και η καπνοβιομηχανία «King George
Egyptian Cigarettes Manufactory» του Γ. Κυριακού.
Τα οινοπνευματώδη
Το 1892 οι αδελφοί Κότσικα άρχισαν να ασχολούνται με την
παραγωγή οινοπνεύματος, προμηθεύοντας πρώτες ύλες
αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις. Ο Χρ. Βολανάκης ήταν
γνωστός για το κονιάκ του, ενώ έφτιαχνε επίσης σαμπάνια και
ουίσκι. Ο Ανδρέας Ζώτος ήταν διάσημος για το ούζο του
«Ζιμπίμπ». Το 1897, οι αδελφοί Κλωναρίδη ίδρυσαν το Crown
Brevery, το πρώτο εργοστάσιο μπύρας στην Αλεξάνδρεια, το
παράδειγμα των οποίων ακολούθησαν και οι αδελφοί
Μουρατίδη, ο Σπ. Σπυρίδης, ο Χ. Μαυροβίτης, κ.ά. Το 1903 ο
Νέστωρ Τζανακλής φύτεψε τα πρώτα αμπέλια μεταξύ
Αλεξάνδρειας και Καΐρου, επιθυμώντας να εισάγει την οινοποιία
στην Αίγυπτο.
Βιομηχανία
Το 1904 οι αδελφοί Ζαχάρη έστησαν το μηχανουργείο τους, που μετατράπηκε σε βιομηχανία
κατασκευής μεταλλικών επίπλων, αλλά και ναρκών ξηράς, ενώ είχε αναλάβει και την επισκευή
πολεμικών πλοίων στους δύο Παγκόσμιους Πολέμους. Και άλλοι Έλληνες δραστηριοποιήθηκαν
με τη μηχανουργία (Φ. Φραγκούδης), την κατεργασία μαρμάρου (Στ. Μιχαηλίδης και Υιοί), τα
υλικά οικοδομών (Δ. Κανελλάτος), την υαλουργία, τη βυρσοδεψία (Γ. Κοράκης, Α. Καλόγηρος,
Μαυρέλης, Χαλκούσης), την ξυλουργική (Στ. Κόπελος), τη χαρτοβιομηχανία (Ι. Λαγουδάκης, Θ.
Κότσικας, Κ. Νανόπουλος), την τυπογραφία, την υφαντουργία (Σ. Πιαλόπουλος).
Επιχειρήσεις Αναψυχής
Πολλοί Έλληνες ασχολήθηκαν με τους τομείς του τουρισμού, της εστίασης, του θεάματος και
της διασκέδασης. Ως ιδιοκτήτες τούς βρίσκουμε να διαχειρίζονται ξενοδοχεία όπως το
«Metropole», «Σαν Στέφανο», «Windsor Palace», καθώς και καφετέριες, ζαχαροπλαστεία,
εστιατόρια, θέατρα και κινηματογράφους, όπως το «Ρουαγιάλ», «Οντεόν», «Λα Γκαίτε», «Λούνα
Πάρκ», «Ριάλτο». Διάσημοι χώροι αναψυχής είναι εκείνοι του Παστρούδη και του Αθηναίου.
Χωρίς υπερβολή η νυκτερινή ζωή της Αλεξάνδρειας ήταν σε χέρια Ελλήνων.
Τραπεζικές δραστηριότητες
Ο Τοσίτσας και ο Ιωάννης Δ' Αναστάσης ασχολούνταν με τραπεζικές εργασίες ήδη από την
εποχή του Μοχάμεντ Άλι. Το 1896 λειτουργεί στην Αλεξάνδρεια υποκατάστημα της Τράπεζας
Αθηνών με πρόεδρο τον Ιωάννη Πεσμαζόγλου. Το 1937 ιδρύεται το αλεξανδρινό υποκατάστημα
της Εμπορικής Τράπεζας (Τράπεζα Τεπεγγιώζη), ενώ από το 1933 λειτουργούσε και
υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
Προϊόντα ευρείας κατανάλωσης
Πολλοί Έλληνες δραστηριοποιήθηκαν στην παραγωγή
προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, όπως τα σιτηρά και
το αλεύρι (αδελφοί Αθερινοί), το βαμβακέλαιο
(Ζερμπίνης), τη σαπωνοποιία (Παντελίδης), τα
αεριούχα ποτά (Ζαμβρακάκης), τα γλυκά και τη
σοκολατοποιία (Χρήστου, Παστρούδης, Μουστάκας,
Αραμπατζής, Βρυζόπουλος, Ταμβάκης), τη
μακαρονοποιία (Αντωνίου), τα είδη καφέ
(Σοφιανόπουλος), τα γαλακτοκομικά (Παλαιορρούτας), την παγοποιία (Αθηναίος).
Σήμερα στην Αλεξάνδρεια, οι Έλληνες συνεχίζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα τους με
μεγάλη επιτυχία, δραστηριοποιούμενοι σε πληθώρα εμπορικών τομέων (όπως η κατασκευή
χρωμάτων, η εμπορία εργαλείων, ξυλείας και μηχανημάτων, η αναψυχή, ο τουρισμός, η
τυπογραφία, η παραγωγή τροφίμων, η ένδυση και τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης),
συνεχίζοντας έτσι την μακρόχρονη εμπορική και επιχειρηματική παράδοση της Ελληνικής
Παροικίας στην Αλεξάνδρεια.

