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απευθυνόμενος στο Μακαριώτατο, ότι μαζί με όλα τα μέλη της
Κοινοτικής Επιτροπής θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για τη διατήρηση
του ελληνισμού και της ορθοδοξίας στην Αλεξάνδρεια, ενώ στη
συνέχεια καλωσόρισε τον Εξοχώτατο Πρέσβη της Ελλάδας στην
Αίγυπτο κ. Χριστόδουλο Λάζαρη και την αγαπητή σε όλους σύζυγό
του Αντουανέτα, οι οποίοι τίμησαν για μία ακόμα χρονιά τον
ελληνισμό της Αλεξάνδρειας με την παρουσία τους. Ο κ. Λάζαρης,
παίρνοντας το λόγο, εξέφρασε τη συγκίνηση και τη χαρά του που
βρίσκεται ανάμεσα σε προσφιλή πρόσωπα και φίλους.
Με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση επίσης ο Γενικός
Πρόξενος της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια κ. Χρήστος

του προαυλίου δημιουργούσαν μία ευχάριστη και εορταστική διάθεση.
Λίγο μετά τις 13:00 στο χώρο έφτασε η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κκ. Θεόδωρος Β΄, τον οποίο
συνόδευαν οι Αρχιμανδρίτες Μελέτιος Κούμανης και Απόστολος
Τριφύλλης. Όλοι μαζί, υπό την καθοδήγηση του Μακαριωτάτου,
έψαλλαν το Χριστός Ανέστη, ο οποίος στη συνέχεια πέρασε από όλα τα
τραπέζια, έδωσε τις αναστάσιμες ευχές του και την ευλογία του και
μοίρασε κόκκινα αυγά τσουγκρίζοντας με όλους τους καλεσμένους.
Στο λόγο του ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Α. κ. Ιωάννης Σιόκας, υποσχέθηκε,

Καποδίστριας με την εκλεκτή οικογένεια του, ο πρώην Πρόεδρος
του Σ.Α.Ε. και επίτιμος Πρόεδρος της Ε.Κ.Α. κ. Στέφανος Ταμβάκης,
τα μέλη της Κοινοτικής Επιτροπής, πρόεδροι συλλόγων και
σωματείων αλλά και πλήθος κόσμου.
Όλοι οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν τα πλούσια πασχαλιάτικα
εδέσματα, που υπήρχαν σε αφθονία και το καλό κρασί, τα οποία σε
συνδυασμό με την καλή ελληνική μουσική, ξεσήκωσαν τον κόσμο
από τα τραπέζια και τον οδήγησαν στην πίστα που είχε
διαμορφωθεί. Την αρχή έκαναν, και αυτό αποτελεί ευχάριστο
μήνυμα, οι μαθητές των ελληνικών εκπαιδευτηρίων, οι οποίοι
χόρεψαν ομαδικά παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς. Στη
συνέχεια τη σκυτάλη πήραν οι εκπαιδευτικοί και οι υπόλοιποι
καλεσμένοι. Το κέφι κράτησε μέχρι αργά το απόγευμα
αποδεικνύοντας καθαρά την επιτυχία της συλλογικής εκδήλωσης.
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στην Κοινοτική Επιτροπή της
Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας και σε όσους εργάστηκαν με
συνέπεια για την επιτυχημένη διοργάνωση αυτής της εορταστικής
εκδήλωσης.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Μαΐου

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΑΤΙΚΟ ΓΕΥΜΑ
ΑΓΑΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ια μια ακόμη χρονιά η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας
διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το καθιερωμένο πλέον
πασχαλιάτικο Γεύμα Αγάπης την Κυριακή του Πάσχα. Καλεσμένη
ήταν όλη η ελληνική παροικία, όσο και οι φιλοξενούμενοι από την
Ελλάδα. Φέτος ο χώρος που επιλέχθηκε ήταν το προαύλιο της
Σαλβαγείου Σχολής, ο οποίος είχε διαμορφωθεί κατάλληλα για να
υποδεχτεί τους 300 και πλέον παρευρισκόμενους. Η ατμόσφαιρα από
την αρχή ήταν ευχάριστη και προμήνυε τη ζωντάνια και το κέφι που θα
επακολουθούσαν. Η διαμόρφωση του χώρου και η επιλογή των
χρωμάτων στη εορταστική διακόσμηση των τραπεζοκαθισμάτων, σε
συνδυασμό με το καταπράσινο χρώμα
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ε ένα εκπληκτικό σκηνικό, ακριβώς μπροστά σε ένα από τα
μεγαλύτερα κληροδοτήματα των Αιγυπτιωτών Ευεργετών, στο
προαύλιο του πρώην Σπετσεροπουλείου Ιδρύματος, όπου
τώρα στεγάζονται τα ελληνικά εκπαιδευτήρια της Αχιλλοπουλείου και
της Αμπετείου Σχολής, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 21 Απριλίου η
έκτακτη και η τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας
Καΐρου. Το παρόν έδωσαν 170 Καϊρινοί πάροικοι, τακτικά μέλη της
Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου, αριθμός που, όπως ανέφεραν και τα
μέλη της διαχειριστικής επιτροπής, ξεπέρασε κατά πολύ τις
προσδοκίες, δεδομένου ότι δεν υπήρχαν προγραμματισμένες

...συνέχεια στη σελίδα 2

// ΓΕΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΟ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΝΝΑ»
να όμορφο και ξεχωριστό Γεύμα Αγάπης, που το
χαρακτήρισε η οικογενειακή και ζεστή ατμόσφαιρα,
πραγματοποιήθηκε στον οίκο ευγηρίας «ΜΑΝΝΑ» την
Κυριακή του Θωμά στις 12 Μαΐου. Αυτή ήταν η δεύτερη χρονιά που
έλαβε χώρα αυτή η εκδήλωση, η οποία ξεκίνησε τον προηγούμενο
χρόνο με πρωτοβουλία του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας
Αλεξανδρείας κο. Ιωάννη Σιόκα.
Στον εναρκτήριο λόγο της η Γενική Γραμματέας της Ε.Κ.Α. και
Έφορος του γηροκομείου κα. Άρτεμις Γεροντάκη-Ταμβάκη,
μετέφερε το μήνυμα αγάπης του προέδρου της Ε.Κ.Α. σε όλους
τους παρευρισκομένους και ιδιαίτερα στους τροφίμους του
γηροκομείου. Παράλληλα ευχαρίστησε τον Πάπα και Πατριάρχη
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κκ. Θεόδωρο Β΄, το Γενικό
Πρόξενο της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια κο. Χρ. Καποδίστρια και τη
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// ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Κ.Α.
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Κοινοτική Επιτροπή της Ελληνικής Κοινότητας
Αλεξανδρείας, όπως αυτή διαμορφώθηκε έπειτα από τις
αρχαιρεσίες της 14ης Απριλίου 2013, ομόφωνα δηλώνει ότι
με γνώμονα πάντα το συμφέρον της Ελληνικής Κοινότητας και της
παροικίας γενικότερα, με ομοψυχία, σύμπνοια απόψεων, αλλά και
εποικοδομητικό διάλογο, προχωράει στην υλοποίηση των στόχων
της Κοινότητας, όπως αυτοί ορίζονται από το Καταστατικό της.
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εκλογές. Σημαντική ήταν και η παρουσία του Υφυπουργού
Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνου Τσιάρα – για πρώτη φορά σε
συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου -, ο οποίος
μετέφερε το χαιρετισμό του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ.
Αντώνη Σαμαρά, ενώ και ο ίδιος εξέφρασε τη χαρά και τη
συγκίνησή του για την παρουσία του στο Κάιρο σε μια στιγμή τόσο
σημαντική για την Ελληνική Κοινότητα.
Ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Κ. κ. Χρήστος Καβαλής, μαζί με τη
Διαχειριστική Επιτροπή σε ένα κοινό τραπέζι έδωσαν λόγο για τα
πεπραγμένα του διαχειριστικού έτους 2012 στα μέλη της
Κοινότητας και τους αξιότιμους προσκεκλημένους της. Στο λόγο
του ο κ. Καβαλής ανέλυσε σε βάθος και με διαφάνεια όλες τις
δράσεις της Κοινότητας για το έτος 2012, τονίζοντας ότι η
Ελληνική Κοινότητα Καΐρου κατάφερε να αποδείξει ότι αποτελεί
πραγματικό φάρο οικονομικής προόδου και κοινωνικής
προσφοράς στην ιστορία του Αιγυπτιώτου Ελληνισμού, παρά τις
δυσκολίες σε όλα τα επίπεδα που αντιμετωπίζουν και οι δύο
πατρίδες μας, η Ελλάδα και η Αίγυπτος.
Ο κ. Καβαλής τόνισε χαρακτηριστικά στο λόγο του: «Όραμα της
Διαχειριστικής Επιτροπής της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου
είναι να διατηρήσουμε την Ελληνική Οντότητά μας στην Αίγυπτο
ως μία παροικία ισχυρή, οικονομικά ανεξάρτητη, βοηθώντας
όσους έχουν την ανάγκη της, στηρίζοντας την τρίτη ηλικία,

προωθώντας τη νεολαία μας, διατηρώντας την ελληνική παιδεία
μας αμιγώς ελληνική, βεβαίως με επιπρόσθετα στοιχεία που να
βοηθούν την ανάπτυξη μας στη χώρα του Νείλου όπου
γεννηθήκαμε. Και όλα αυτά – αυτό είναι πολύ βασικό – μέσα σε
απόλυτη διαφάνεια σε όλες τις δράσεις της».
Στη συνέχεια ο κ. Καβαλής ευχαρίστησε θερμά όλους τους
Κοινοτικούς Επιτρόπους, προσωπικά τον καθένα από αυτούς,
για την προσπάθειά τους όλο αυτό το διάστημα και για το έργο
που προσέφεραν, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στη Διαχειριστική
Επιτροπή να είναι υπερήφανη για το έργο της, κάνοντας
υπερήφανη και την Ελληνική Κοινότητα Καΐρου.
Σημαντικά σημεία των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης της
Ε.Κ.Κ. ήταν, η ομόφωνη αποδοχή των προτάσεων της Ε.Κ.Κ.
στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, γεγονός που δείχνει στην
πράξη την ομαλή λειτουργία της Κοινότητας και η οποία ως
αποτέλεσμα έχει την προώθηση των σκοπών της με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο. Η επικύρωση από το κυρίαρχο σώμα
της Γενικής Συνέλευσης της προτάσεως του Προέδρου της
Ε.Κ.Κ. κ. Καβαλή για υποχρεωτική εντολή κοινής συνεδρίασης
των δύο Κοινοτήτων Καΐρου και Αλεξανδρείας μία φορά κάθε
τρίμηνο, για κοινή αντιμετώπιση των θεμάτων που απασχολούν
και τις δύο κοινότητες. Η πρόθεση του κ. Καβαλή να παραμείνει
Πρόεδρος της Ε.Κ.Κ. Μάλιστα έκλεισε το λόγο του λέγοντας:
«Κλείνω τελευταίος με μία οφειλή που έχω προς την Γενική
Συνέλευση για το πρόσωπό μου. Στην προηγούμενη Τακτική
Συνέλευση, είχα ανακοινώσει την πρόθεσή μου να αποχωρήσω
μετά από δώδεκα χρόνια στο πηδάλιο της Κοινότητας. Στην
προηγούμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, είχατε την ευγενή
καλοσύνη να μου δώσετε εγγράφως υπογραφές για να μείνω.
Είχα υποσχεθεί τότε ότι δεν θα έφευγα τον Ιανουάριο, αλλά θα το
ανέβαλα για κάποια στιγμή. Λοιπόν, δεσμεύομαι όσο το επιτρέπει
ο χρόνος μου και όσο το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις μου να
μείνω. Αλλά πρέπει να μεθοδεύσουμε την διάδοχη κατάσταση. Η
Κοινότητα δε μπορεί να στηρίζεται σε λίγα πρόσωπα για πάρα
πολλά χρόνια. Δεν είναι αυτό υγιές. Δεν είναι καλό. Εδώ θα
είμαστε. Ούτε μετάθεση παίρνουμε, ούτε θα φύγουμε.

// 92 οι ΑΓΩΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις. Για μια ακόμα φορά οι μαθητές
απέδειξαν ότι τα ελληνικά σχολεία της Αλεξάνδρειας
παραμένουν ζωντανά και θα συνεχίσουν να είναι για πολλά
ακόμη χρόνια.
Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στην καθηγήτρια γυμναστικής
κ. Τσουλουχά Δώρα, η οποία ανέλαβε να οργανώσει και να
συντονίσει τη διεξαγωγή των αγώνων.

πως κάθε χρόνο έτσι και φέτος διεξήχθησαν οι αγώνες
των ελληνικών σχολείων της Αλεξάνδρειας. Οι
σχολικοί αθλητικοί αγώνες που περιλαμβάνουν τα
κλασσικά αγωνίσματα μοιάζουν με μικρές Ολυμπιάδες, στις

Ό

οποίες τηρείται το αρχαιοελληνικό τελετουργικό με την αφή της
φλόγας και του όρκου των αθλητών για συμμετοχή στους
αγώνες μέσα σε πνεύμα ευγένειας και ισότητας.
Το Σαββάτο 20 Απριλίου το προσφάτως ανακατασκευασμένο
γήπεδο της Ελληνικής Κοινότητας γέμισε από τους μαθητές
των εκπαιδευτηρίων και από πλήθος κόσμου που ήρθε να
παρακολουθήσει τους επίδοξους «πρωταθλητές». Οι μαθητές
είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς για να ξεκινήσουν την

Χρειάζεται όμως να υπάρχουμε και
να συμμετέχουμε. Χρειάζεται μία
εναλλαγή των προσώπων. Και αυτό
αποτελεί ένα κάλεσμα σε όλη την
παροικία για να ασχοληθούν με τις
Εφορείες, να μάθουν και μετά να
έρθουν, ως γνώστες των πραγμάτων
και όχι ως «αλεξιπτωτιστές», για να
προσφέρουν από τη θέση των
Κοινοτικών Επιτρόπων».
Ο πρώην Πρόεδρος του Σ.Α.Ε και Επίτιμος Πρόεδρος της Ε.Κ.Α.
κ. Στ. Ταμβάκης συνεχάρη τον Πρόεδρο της Ε.Κ.Κ. και όλη την
Κοινοτική Επιτροπή για το έργο της, τονίζοντας τη συμβολή των
δύο Ελληνικών Κοινοτήτων, Καΐρου και Αλεξανδρείας στην
αναβάθμιση του αποδήμου ελληνισμού. Η εκπρόσωπος της
Ε.Κ.Α. Γενική Γραμματέας κα Γεροντάκη-Ταμβάκη σημείωσε τη
σημασία που έχει οι δύο Κοινότητες να είναι ενωμένες
σημειώνοντας: «Είμαστε εδώ σήμερα για μία νέα αρχή στις
σχέσεις των δύο Κοινοτήτων. Το έχουμε ανάγκη, το επιβάλλουν
οι συνθήκες, το θέλουμε όλοι μας. Είμαστε μαζί σας και μαζί θα
προχωρήσουμε».
Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Κοινότητας
Καΐρου παρακολούθησαν: ο Υφυπουργός Εξωτερικών,
αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό, κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας,
ο εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, Θεοφιλέστατος
Επίσκοπος Βαβυλώνος κ. Νήφωνας, ο Πρέσβης της Ελλάδας
στο Κάιρο κ. Χριστόδουλος Λάζαρης, ο Πρέσβης της Κύπρου στο
Κάιρο κ. Σώτος Λιασσίδης, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο
Κάιρο κ. Ιωάννης Χατζαντωνάκης, ο πρώην Πρόεδρος του Σ.Α.Ε.
και Επίτιμος Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας
κ. Στέφανος Ταμβάκης, η εκπρόσωπος της Ελληνικής
Κοινότητας Αλεξανδρείας Γενική Γραμματέας της Ε.Κ.Α. κα
Άρτεμις Γεροντάκη-Ταμβάκη, οι Κοινοτικοί Επιτρόποι της Ε.Κ.Α.
κκ. Πάρις Μακρής και Νικόλας Κατσιμπρής, πολλές
διπλωματικές και προξενικές αρχές, οι Διευθυντές των
Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων και πλήθος κόσμου.

προθέρμανση τους και να προετοιμαστούν για τα αγωνίσματα
στα οποία θα συμμετείχαν. Στις τρείς το μεσημέρι δόθηκε η
έναρξη των αγώνων. Αθλητές και κριτές έλαβαν τις θέσεις
τους στο γήπεδο.
Η οργάνωση των 92ων σχολικών αγώνων ήταν άψογη και με
επιτυχία μετουσίωσε το πνεύμα του «εὐ ἁγωνίσθεσαι». Με τη
λήξη των αγώνων οι μαθητές ήταν ενθουσιασμένοι με τη
συμμετοχή τους και υπερήφανοι για του συναθλητές τους που

// ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η

Εφορεία Εκκλησιαστικών Υποθέσεων &
Κοιμητηρίων ευχαριστεί θερμά την κυρία Ειρήνη
Θλιβίτου για την προσφορά δύο ιερών εικόνων
στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

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
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 :
ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ» ΜΑΝΝΑ» :
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ :
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ :
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ «ΕΝΩΣΙΣ» :
ΕΛΛ. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛ. :
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ Α» :
ΤΟΣΙΤΣΑΙΟ - ΠΡΑΤΣΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ :
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΣΑΒΒΑ :

(+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 4831264
(+2) 03 4840765
(+2) 03 4868583
(+2) 03 4868245
(+2) 03 4801706
(+2) 03 4847841
(+2) 03 4863826
(+2) 03 4861744

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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(ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ, του Σ. Χατζημανώλη)

(ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μ

ην Κυριακή 19 Μαΐου στον ανακαινισμένο χώρο του
εντευκτηρίου του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων, είχαμε
την χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε την τιμητική
εκδήλωση προς το Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης».
Παρευρέθησαν ο Αντώνης Παπαδημητρίου Πρόεδρος του
Ιδρύματος, ο Παύλος Ιωαννίδης επίτιμος Αντιπρόεδρος και πολλά
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επίσης ο πρώην υπουργός Θεοχάρης Παπαμάργαρης, ο επίτιμος
πρόεδρος του Συνδέσμου Φίλιππος Κοσσένας, ο πρώην
πρόεδρος του Συνδέσμου Ευθύμιος Σουλογιάννης, ο εκπρόσωπος
της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας Εδμόνδος Κασιμάτης, ο
επίτιμος πρόεδρος του Ε.Ν.Ο.Α. Γεώργιος Σφέτσιος, ο επίτιμος
πρόεδρος του Συλλόγου Αιγυπτιωτών Ελλήνων Σουέζ & ΠόρτΤεουφίκ Παναγιώτης Σαραγάς, ο επίτιμος πρόεδρος του Συλλόγου
Αποφοίτων Αβερωφείου Σχολής Αλεξανδρείας Βασίλης Βαγής,
πρόεδροι και εκπρόσωποι αιγυπτιώτικων συλλόγων στην Ελλάδα,
η Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου, και πολλοί φίλοι και μέλη του
Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων.
Ο Κώστας Μιχαηλίδης Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου, αφού
παρουσίασε και ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους έδωσε τον

Τ

// ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Σύνδεσμος Αιγυπτιωτών Ελλήνων σας προσκαλεί
στο εντευκτήριό του, 3ης Σεπτεμβρίου 56, 1ος
όροφος, τη Δευτέρα 27 Μαίου 2013 και ώρα 19.30
να παρακολουθήσετε ομιλία του κ. Μανώλη

Μαραγκούλη, Διευθυντή του Ελληνικού Ιδρύματος
Πολιτισμού Αλεξανδρείας και του Μουσείου Καβάφη
και αρχισυντάκτη του "Αλεξανδρινού Ταχυδρόμου",
με θέμα:
«Εισαγωγή στη διανοητική κίνηση των Ελλήνων
στην Αίγυπτο (19ος - 20ος αιώνας)»
Θα απαγγείλουν ποιήματα οι Αιγυπτιώτες ηθοποιοί
κ.κ. Πάνος Κατέρης και
Βαρβάρα Κυρίτση.
Παρακαλούμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας.
Είσοδος ελεύθερη.

λόγο στους Ευθύμιο Σουλογιάνννη και Φίλιππο Κοσσένα οι οποίοι
απεύθυναν χαιρετισμό.
Τον λόγο κατόπιν έλαβε η πρόεδρος Κρυστάλλω Τρίμη η οποία μας
ενημέρωσε για το έργο του Ιδρύματος και στο τέλος παρέδωσε
στον Αντώνη Παπαδημητρίου τιμητική πλακέτα εκ μέρους του
Συνδέσμου.

// ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ
ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΕΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Κ.Α.
Έλληνας Υφυπουργός
Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνος
Τσιάρας απέστειλε στις 26
Απριλίου 2013 επιστολή
συγχαρητηρίων προς τον Πρόεδρο της
Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας
αλλά και τα μέλη της Κοινοτικής
Επιτροπής, έτσι όπως αυτή
διαμορφώθηκε μετά τις αρχαιρεσίες της
14ης Απριλίου. Ευχήθηκε κάθε επιτυχία
στη συνέχιση του έργου της Κοινοτικής Επιτροπής καθώς και
των προσπαθειών για τη διάδοση και προβολή της ελληνικής
γλώσσας και πολιτισμού. Μεταξύ άλλων ο κ. Τσιάρας
σημείωσε πως: «Ο Ελληνισμός της Αιγύπτου αποτελεί ένα
σημαντικό κεφάλαιο της Ελληνικής Διασποράς και προκαλεί
πάντοτε το θαυμασμό μας για την ιστορία του και για τα όσα
έχει προσφέρει στην πατρίδα μας.»

Ο

Τον λόγο έλαβε μετά ο Αντώνης Παπαδημητρίου (είχε διατελέσει
πρόεδρος του Συνδέσμου από το 1994 έως το 1998) ο οποίος
αφού ευχαρίστησε για την τιμητική διάκριση προς το Ίδρυμα
αναφέρθηκε στο έργο του Συνδέσμου και του Ιδρύματος.
Μετά το πέρας των ομιλιών ακολούθησε δεξίωση.
Φ. Χαραλαμπίδης
Συλλόγου Απόδημου Ελληνικού Πολιτισμού «Κ. Π. Καβάφης»
Ευάγγελος Αρχοντούλης, πρόεδροι και μέλη συλλόγων και
σωματείων των εν Αθήναις Αιγυπτιωτών και εκατοντάδες δημότες
και κάτοικοι του δήμου μας.
Φ. Χαραλαμπίδης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τ

καλύφθηκε με συγχρηματοδότηση της κυβέρνησης της Νέας
Νότιας Ουαλίας.

// ΡΕΚΟΡ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΚΘΕΣΗ "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ"
ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΔΝΕΪ

// ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ
ΙΔΡΥΜΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΩΝΑΣΗΣ»

θέμα: «Άνθρωποι, χαρακτήρες, καταστάσεις και μοτίβα στο έργο
του Καβάφη που παραπέμπουν στην κρίση». Και οι δύο ομιλίες ήταν
επιστημονικά άρτιες και κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των
παρευρισκομένων, ο οποίοι και τους χειροκρότησαν, όπως
χειροκρότησαν και την ηθοποιό Φωτεινή Φιλοσόφου που απήγγειλε
ποιήματα του Αλεξανδρινού ποιητή.
Στο δεύτερο μέρος που ακολούθησε, η Χορωδία του Συνδέσμου
Αιγυπτιωτών Ελλήνων τραγούδησε μελοποιημένα ποιήματα του
Καβάφη, υπό τη διεύθυνση του Ιωάννη Λαζαρίδη και τη συνοδεία στο
πιάνο της Σολίστ Φιφίκας Μπρουσιανού. Η μελοποίηση και η
εναρμόνιση των ποιημάτων έγινε από τον Ιωάννη Λαζαρίδη ειδικά για
αυτή την εκδήλωση.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο εκπρόσωπος της
Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας Εδμόνδος Κασιμάτης, πλην
των προαναφερθέντων, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γιώργος
Καστρινάκης, ως ο εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Αττικής, η επιτ.
Δήμαρχος Παπάγου Πίτσα Λιάπη, ο πρ. Δήμαρχος Χολαργού
Αντώνης Πολύδωρας, η Πρόεδρος του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών
Ελλήνων Κρυστάλλω Τρίμη, ο Πρόεδρος της Ένωσης Χορωδιών
Ελλάδος Αντώνης Οικονόμου, ο Πρόεδρος της Ένωσης
Μουσουργών Ελλάδος, Νικηφόρος Νευράκης, ο Πρόεδρος του

“πρεσβευτές” της Ελλάδας.
Καμπάνια “Study abroad in Greece” της
ελληνικής Πρεσβείας στην Ουάσινγκτον
η δική τους εμπειρία από τη ζωή στην Ελλάδα καταγράφουν
αμερικανοί φοιτητές, που σπούδασαν για κάποιο χρονικό
διάστημα σε ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μιλούν με
συγκίνηση και νοσταλγία για τα μοναδικά τοπία των ελληνικών
νησιών, τις απρόσμενες ομορφιές της Αθήνας, τη
χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα και τη νυχτερινή ζωή στη
Θεσσαλονίκη, τις ιδιαίτερες γεύσεις της ελληνικής κουζίνας.
Κυρίως, όμως, περιγράφουν μια χώρα ασφαλή, αντικρούοντας
ορισμένα στερεότυπα που προβάλλονται από μερίδα των
αμερικανικών ΜΜΕ.
Τις ιστορίες συγκέντρωσε η ελληνική Πρεσβεία στην Ουάσινγκτον,
στο πλαίσιο της καμπάνιας "Study abroad in Greece", που έχει στόχο
να λειτουργήσουν οι φοιτητές ως "πρεσβευτές", αναδεικνύοντας
θετικές πτυχές από τη ζωή στη χώρα μας. Οι εμπειρίες τους
δημοσιοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook και
twitter) της Πρεσβείας και ορισμένες από αυτές στο μηνιαίο
newsletter.
Να σημειωθεί ότι, πάνω από 3.000 Αμερικανοί φοιτητές
πανεπιστημίων, κάθε χρόνο επιλέγουν να σπουδάσουν για ένα
διάστημα σε κάποιο ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, ενώ η Ελλάδα
είναι ο 15ος πιο δημοφιλής προορισμός για σπουδές στο
εξωτερικό.
Έμπνευση για την καμπάνια αποτέλεσε το γράμμα που έστειλε στην
Πρεσβεία η Megan Gould, όπου εξηγούσε πόσο εκπληκτική ήταν η
εμπειρία της από τη ζωή στην Ελλάδα, διαφορετική από όσα
παρουσιάζονται στα μέσα ενημέρωσης.
Η Megan άκουσε πολλές φορές την ερώτηση "Πηγαίνεις στην
Ελλάδα αυτή τη στιγμή; Είναι ασφαλές;" ή κάποια παραλλαγή της.
Χρειάστηκε να δηλώσει στους υπεύθυνους του πανεπιστημίου,
όπου σπούδαζε, ότι εξακολουθούσε να θέλει να πάει στην Ελλάδα,
παρ' όλα όσα είχε ακούσει και ότι οι γονείς της την υποστήριζαν σε
αυτή την απόφασή της.

// ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΒΑΦΗ
ε ιδιαίτερη επιτυχία στέφθηκε η εκδήλωση του Δήμου
Παπάγου-Χολαργού για το έργο του Κωνσταντίνου
Καβάφη με τίτλο: «Η Ιθάκη σ' έδωσε τ' ωραίο ταξείδι, το
οικουμενικό και επίκαιρο έργο του Κ. Π. Καβάφη», που έγινε στο
Αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», στα πλαίσια του εορτασμού του
Έτους Καβάφη, αφού φέτος συμπληρώνονται 150 χρόνια από τη
γέννηση του ποιητή.
Στο μήνυμα του ο Δήμαρχος Βασίλειος Ξύδης αναφέρθηκε στο
σκοπό της διοργάνωσης της εκδήλωσης, οποίος ήταν η ανάδειξη
του έργου του μεγάλου Αλεξανδρινού ποιητή καθώς και της
σημασίας που έχει ο Καβάφης, όχι μόνο για τους Έλληνες αλλά και
για όλο τον κόσμο.
Ο Γενικός Γραμματέας Μέσων Ενημέρωσης Ιωάννης
Παναγιωτόπουλος στο χαιρετισμό του εξέφρασε την ελπίδα να
βρούμε ξανά ως κράτος την «Ιθάκη» μας και την πεποίθηση ότι
σύντομα θα οδηγηθούμε στο δρόμο της ανάκαμψης. Κλείνοντας,
συνεχάρη το Δήμαρχο Βασίλειο Ξύδη και το Δήμο για την
διοργάνωση της εκδήλωσης προς τιμήν του Καβάφη.
Τις ευχές και τις ευλογίες του Μακαριωτάτου Πατριάρχη
Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κκ Θεοδώρου προς το Δήμο και
τους δημότες μας, μετέφερε ο εκπρόσωπός του
Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Μακάριος Δουζενάκης.
Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Μορφωτικός Ακόλουθος της Πρεσβείας
της Αιγύπτου Dr Hisham Darwish, ο οποίος μίλησε για το σεβασμό
και την αγάπη των Αιγυπτίων στο έργο και τη προσωπικότητα του
Καβάφη.
Στην εκδήλωση μίλησαν ο ομοτ. Διευθυντής Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών Καθηγητής Ευθύμιος Σουλογιάννης με θέμα: «Ο
παγκοσμιοποιημένος Καβάφης» και ο συμπολίτης μας Καθηγητής
Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Σπανός, με

// Αμερικάνοι φοιτητές γίνονται

ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Π

ριν από δυο μήνες
συστάθηκε Επιστημονική –
Οργανωτική Επιτροπή, με
πρόεδρο τον Νάσο Βαγενά,
καθηγητή του Πανεπιστημίου
Αθηνών, η οποία απηύθυνε ανοιχτή
πρόσκληση σε πολιτιστικούς φορείς,
πανεπιστημιακά τμήματα και
καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προκειμένου να
υποβάλουν αιτήσεις για εκδηλώσεις στο πλαίσιο του έτους
Καβάφη.
Η ανταπόκριση υπήρξε μεγάλη και το έργο της Επιτροπής αρκετά
δύσκολο, αφού έπρεπε να επιλέξει ανάμεσα σε πληθώρα
αξιόλογων προτάσεων. Με την ολοκλήρωση του έργου της
αξιολόγησης προτάθηκαν 45 εκδηλώσεις για το 2013, οι οποίες θα
λάβουν χώρα στην Ελλάδα, την Αλεξάνδρεια, το Παρίσι, την Ιταλία,
την Αγγλία και σε άλλες χώρες.
Την ίδια στιγμή, η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO
προγραμματίζει την πραγματοποίηση ειδικής εκδήλωσης στην
έδρα της UNESCO στο Παρίσι, για να τιμηθεί ο μεγάλος Έλληνας
ποιητής.
Επίσης, στη 10η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, η οποία
πραγματοποιήθηκε από τις 16 έως τις 19 Μαΐου, δημιουργήθηκε
θεματικό περίπτερο το οποίο σχεδιάστηκε για τον Αλεξανδρινό
ποιητή Κ.Π. Καβάφη στο πλαίσιο ειδικού αφιερώματος που είχε
προγραμματιστεί. Για τις ανάγκες του αφιερώματος αυτού
προσκλήθηκε ο καθηγητής Χάμντι Ιμπραχήμ, πρώην αντιπρύτανης
του Πανεπιστήμιου του Καΐρου και βραβευμένος με το κρατικό
βραβείο λογοτεχνίας, ο οποίος μίλησε με θέμα «Οι μεταφράσεις
του Κων/νου Καβάφη στην αραβική γλώσσα».
Ιδιαίτερα σημαντικό κρίνεται το γεγονός της διοργάνωσης
εκδηλώσεων για τον εορτασμό της επετείου αυτής, με την
ενθάρρυνση της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού, από
πολιτιστικούς φορείς στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε
πόλεις της περιφέρειας.

H

έκθεση «Μέγα Αλέξανδρος» στο Μουσείο του Σύδνεϊ,
που ολοκληρώθηκε τον περασμένο μήνα στέφθηκε από
απόλυτη επιτυχία, σύμφωνα με τα στοιχεία που
δημοσιοποίησαν οι οργανωτές της.
Η εν λόγω έκθεση, η οποία φιλοξενούσε εκατοντάδες εκθέματα
από το Μουσείο Ερμιτάζ της Ρωσίας με θέμα την πολυπλοκότητα
του Μακεδόνα βασιλιά σημείωσε ρεκόρ προσέλευσης, με πάνω
από 160.000 επισκέπτες στις 22 εβδομάδες διάρκειάς της.
Μάλιστα, χαρακτηρίζεται ως η «έκθεση πολιτιστικού
περιεχομένου που υποδέχθηκε τους περισσότερους επισκέπτες
στην ιστορία του μουσείου», ενώ οι υπεύθυνοι δεν αποκαλύπτουν
το κόστος, το οποίο υπολογίζεται ότι ήταν ιδιαίτερα υψηλό και

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

// ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΒΑΦΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

// ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΒΑΦΗ

Μ

ε εξαιρετική επιτυχία ξεκίνησαν από τον περασμένο
Φεβρουάριο μια σειρά από ενημερωτικές
συναντήσεις με Αιγύπτιους, Κύπριους και Έλληνες
καλλιτέχνες. Οι γόνιμες συζητήσεις και επαφές οδήγησαν στη
λειτουργία εικαστικών εργαστηρίων στους χώρους του
Παραρτήματος στην Αλεξάνδρεια του Ελληνικού Ιδρύματος
Πολιτισμού και της Οικίας-Μουσείου Καβάφη για τη

// ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ
ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΒΑΦΗ
ε μία σεμνή και απέριττη τελετή, όπως ακριβώς θα την
επιθυμούσε και ο μεγάλος αλεξανδρινός ποιητής
Κωνσταντίνος Καβάφης, τελέστηκε στον τάφο του στα
Κοιμητήρια της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας
στις 29 Απριλίου επιμνημόσυνη δέηση με αφορμή τη
συμπλήρωση 150 χρόνων από τη γέννηση και 80 χρόνων από το

Στη σύντομη προσφώνησή του ο Μακαριώτατος αναφέρθηκε
στον Κωνσταντίνο Καβάφη, ο οποίος έκανε τις ψυχές να νοιώσουν
το μεγαλείο του ανθρώπου, στον ποιητή που εξέφρασε όσο
κανείς άλλος το πνεύμα της πόλης, ταξιδεύοντας μας παράλληλα
στην Αλεξάνδρεια του χθες και του σήμερα. Ο Γενικός Πρόξενος
με τη σειρά του τόνισε τη μεγάλη σημασία του Κωνσταντίνου
Καβάφη, το όνομα του οποίου είναι γραμμένο με χρυσά
γράμματα, το μεγαλείο του οποίου είναι αναγνωρισμένο από όλον
τον κόσμο. Ενώ και ο Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος
Πολιτισμού κ. Μαραγκούλης εξήρε τη συμβολή του αλεξανδρινού
ποιητή στη διαμόρφωση ενός πολιτισμού με επίκεντρο την
Αλεξάνδρεια, την οποία λάμπρυνε με την ποίησή του.
Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή κατά την οποία ο

θάνατο του ποιητή. Την επιμνημόσυνη δέηση τέλεσε η Α.Θ.Μ. ο
Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κκ.
Θεόδωρος Β΄, ύστερα από την ευγενική πρόσκληση του
Διευθυντή του Παραρτήματος Αλεξανδρείας του Ελληνικού
Ιδρύματος Πολιτισμού, κ. Μ. Μαραγκούλη.
Με την παρουσία τους τίμησαν τη μνήμη του Κωνσταντίνου
Καβάφη ιερείς του Πατριαρχείου, ο Γενικός Πρόξενος της
Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια κ. Χρ. Καποδίστριας, η σύζυγός του, ο
Αντιπρόεδρος της Ε.Κ.Α. κ. Ν. Κόπελος καθώς και μέλη της
Ελληνικής Παροικίας.

Μακαριώτατος απήγγειλε το
ποίημα «Στην εκκλησία», ο
Γενικός Πρόξενος την «Ιθάκη»
και ο Διευθυντής του Ελληνικού
Ιδρύματος Πολιτισμού στην
Αλεξάνδρεια το «Όσο
μπορείς», κλείνοντας έτσι με
τον πιο αρμόζοντα τρόπο την
προσφορά μνήμης στον
Κωνσταντίνο Καβάφη.

δημιουργούς να εξοικειωθούν βαθύτερα και ουσιαστικότερα με
τον ποιητή και το περιβάλλον όπου έζησε.
Αξίζει θερμών επαίνων η ηθική και οικονομική συνδρομή της
Ελληνικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας, της Κυπριακής
Αδελφότητας και του Γενικού Προξένου στην μέχρι τώρα
πετυχημένη υλοποίηση του προγράμματος. Η αλληλεγγύη και η
συνεργασία όλων μας είναι το πιο ισχυρό εργαλείο για να

αντιμετωπιστούν οι αντιξοότητες της εποχής μας και να
αναδείξουμε, όπως ταιριάζει, το μεγαλείο του οικουμενικής
απήχησης ποιητή του νεώτερου αλεξανδρινού ελληνισμού. Το
ποιητικό έργο του, που παίρνει πλέον διαστάσεις μύθου,
συνεχίζει να εμπνέει με την «ποικίλη δράσι» του όχι μόνο
σύγχρονους ομότεχνους, αλλά και καλλιτέχνες από
διαφορετικές εθνότητες και ετερογενείς τομείς τέχνης.

Κανελλόπουλο. Μας τίμησαν ακόμη με την παρουσία τους η
Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποφοίτων Αβερωφείου Σχολής
Αλεξανδρείας κα Καλλιαρεκοπούλου, η Πρόεδρος του Συλλόγου
Αποφοίτων Γυμνασίου Μανσούρας κα Παναγιώτα
Χαρίτου–Πεκλάρη, η κα Βάγια Πατσουρένιου Ά Αντιπρόεδρος
Συλλόγου Αιγυπτιωτών Ελλήνων Σουέζ & Πορτ Τεουφίκ, ο κος
Καρκασίνας Γενικός Γραμματέας Συλλόγου Ελλήνων Καΐρου και
ο κος Παστίδης Ταμίας Συλλόγου Ελλήνων Καΐρου, ο
Εκπρόσωπος της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας κος
Εδμόνδος Κασιμάτης, καθώς και εκπρόσωποι των Σωματείων
Ελλήνων Αιγυπτιωτών.
Αθλητές μας οι οποίοι διακρίθηκαν και μας χάρισαν χαρές όπως ο
Σπύρος Γιάνναρος στο άθλημα της Κωπηλασίας που κατέλαβε
την 1η θέση στην κατηγορία ΣΚΙΦ ΕΛΑΦΡΩΝ ΒΑΡΩΝ ΝΕΩΝ
ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 23 ΧΡΟΝΩΝ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
στο ΤΡΑΚΑΪ της ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, την 1η θέση στην κατηγορία ΔΙΠΛΟ
ΣΚΙΦ ΕΛΑΦΡΩΝ ΒΑΡΩΝ ΑΝΔΡΩΝ στο Πανευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα στο Βαρέσε της ΙΤΑΛΙΑΣ, η Ολυμπιονίκης του
Πεκίνου αθλήτρια της Ιστιοπλοΐας Βιργινία Κραβαριώτη όπου
διακρίθηκε σε Διεθνείς και Βαλκανικούς αγώνες στην κατηγορία

4.70 γυναικών, ο Μιχάλης Παπασάββας αθλητής του καγιάκ με
αξιόλογες συμμετοχές και διακρίσεις σε Διεθνείς αγώνες και
Πρωταθλήματα καθώς και η Ομάδα του Κανόε Καγιάκ όπου
κατέλαβε την 2η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2012.
Εκτός από τους προαναφερόμενους υπήρχαν και πολλοί άλλοι
αθλητές παλιοί, και το κυριότερο νεαροί αθλητές οι οποίοι
διακρίθηκαν και τιμήθηκαν από τους προσκεκλημένους μας.
Η γιορτή έκλεισε με την απονομή του Κυπέλλου Ήθους
«Γ.ΣΦΕΤΣΙΟΣ» όπου μετά από πρόταση του Δ.Σ. δόθηκε στον
παλαιό αθλητή του Κανόε Καγιάκ Κώστα Γκούσαρη. Ύστερα από
τον χαιρετισμό που απηύθυνε ο Επίτιμος Πρόεδρος κος Γεώργιος
Σφέτσιος την απονομή την έκανε στον παλαιό αθλητή μας ο
Αντιδήμαρχος Π. Φαλήρου κος Ντίνος Νικολαΐδης.
Η ωραία αυτή βραδιά συνεχίστηκε και τελείωσε στο μπαλκόνι του
άνω ορόφου όπου όλοι γευθήκαμε τους πολύ ωραίους μεζέδες
που ετοίμασε το κυλικείο μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από το Δ.Σ.
στους κ.κ. Ομάρ και Ρέντα.
Το Δ.Σ. ευχαριστεί όλους όσους παρευρέθησαν μαζί μας και σας
περιμένουμε όλους και του χρόνου να γιορτάσουμε τις νέες
επιτυχίες των αθλητών μας.

Μ

δημιουργία πρωτότυπων έργων τέχνης (ζωγραφικής,
γλυπτικής, μικτής τεχνικής, χαρακτικής, κολλάζ κ.λπ). Πηγή
έμπνευσή τους ήταν ο βίος και το ανεκτίμητης αξίας έργο του

αλεξανδρινού ποιητή.
Η προετοιμασία του φιλόδοξου αυτού προγράμματος, που
γίνεται στο πλαίσιο του έτους Καβάφη, άρχισε από το
περασμένο φθινόπωρο σε συνεργασία με τη Σχολή Καλών
Τεχνών της Αλεξάνδρειας, το Εικαστικό Επιμελητήριο Καλών
Τεχνών Κύπρου και τη γκαλερί «Τεχνοχώρος» της Αθήνας.
Μέχρι το τέλος Μαΐου ολοκληρώνεται η διαδικασία παραγωγής

ΕΝΟΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

των έργων, πολλά από τα οποία έχουν ήδη δημιουργηθεί. Στα
μέσα Οκτωβρίου πρόκειται να εκτεθούν στην αίθουσα τέχνης
της Αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης. Μετά το πέρας της έκθεσης τα
έργα θα προσφερθούν στη συλλογή του Μουσείου Καβάφη.
Μια ευρύχωρη αίθουσα του Παραρτήματος διαμορφώθηκε
τους προηγούμενους μήνες σε εικαστικό εργαστήριο. Εκεί
εργάζονταν πυρετωδώς ομαδικά οι καλλιτέχνες για πολλές
ώρες καθημερινά, είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν στενότερα
μεταξύ τους και να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες.
Παράλληλα οργανώθηκαν επισκέψεις στο Μουσείο Καβάφη
και προβολές ανάλογων ντοκιμαντέρ που βοήθησαν τους
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Σ

τον ανακαινισμένο χώρο του άνω δώματος, το Σάββατο 18
Μαΐου, ο Όμιλός μας τίμησε τους αθλητές του που
διακρίθηκαν το 2012 τόσο στις εσωτερικές όσο και στις
εξωτερικές αθλητικές οργανώσεις. Ο νέος χώρος όσο και ο
καλοκαιρινός καιρός προδίκαζαν ότι η βραδιά θα ήταν ξεχωριστή
και σίγουρα θα άφηνε σε όλους τους παρευρισκόμενους και
καλεσμένους μας τις καλύτερες εντυπώσεις.
Εκτός από τα μέλη μας, μάς έκαναν την τιμή να παρευρεθούν
στην εορτή των αθλητών οι Δήμαρχοι Αλίμου κος Θάνος
Ορφανός, Π. Φαλήρου κος Διονύσης Χατζηδάκης, ο Πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Κανόε Καγιάκ κος Αντώνης Νικολόπουλος, ο
Αντιδήμαρχος του Π. Φαλήρου & Πρόεδρος του ΔΑΚ κος Ντίνος
Νικολαΐδης, η Αντιδήμαρχος Αλίμου κα Δήμητρα ΚλεώπαΜπίσμπα, η Σύμβουλος Περιφέρειας Αττικής κα Άννα Μεθυμάκη,
η Πρόεδρος του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων κα
Κρυστάλλω Τρίμη συνοδευόμενη από τον Αντιπρόεδρο κ.
Μιχαϊλίδη, τον Γενικό Γραμματέα κ. Βάλβη και τον Ταμία κ.

...συνέχεια από τη σελίδα 1

// ΓΕΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΝΝΑ»
σύζυγό του Νώτα Κούγια-Καποδίστρια για τη
συμπαράστασή τους στο έργο του οίκου ευγηρίας, τις
κυρίες του «Ομίλου Κυριών Αλεξανδρείας» και το
«Λύκειο Ελληνίδων Αλεξανδρείας». Δεν παρέλειψε να
ευχαριστήσει και τον Α΄ Αντιπρόεδρο της Ε.Κ.Α. και
μέλος της Εφορείας Γηροκομείου κο. Ν. Κόπελο, ενώ
ιδιαιτέρως ευχαρίστησε και τον Επίτιμο Πρόεδρο της
Ε.Κ.Α. και σύζυγό της κ. Σ. Ταμβάκη, για την θερμή
συμπαράσταση που επιδεικνύει στο έργο της. Η κ.
Γεροντάκη-Ταμβάκη ανέφερε χαρακτηριστικά: «Για
δεύτερη χρονιά γιορτάζουμε το πατροπαράδοτο Γεύμα

Τ

ην Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 πραγματοποιήθηκε η
ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του αλεξανδρινού
Συλλόγου Ελλήνων Επιστημόνων «Πτολεμαίος Α΄» με
κεντρικό θέμα της ημερήσιας διάταξης τη Λογοδοσία
Πεπραγμένων χρήσεως έτους 2012. Την Συνέλευση τίμησαν με
την παρουσία τους ο Μακαριώτατος Πάπας και Πατριάρχης
Αλεξανδρείας κ.κ.Θεόδωρος Β΄, ο Γενικός Πρόξενος κ.Χρήστος
Καποδίστριας, ο Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΚΑ κ.Στέφανος
Ταμβάκης, τα μέλη και οι πιστοί φίλοι του Συλλόγου.
Απευθυνόμενη στην ολομέλεια της Συνέλευσης η
προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Δρ.Λιλίκα Θλιβίτου
τόνισε ότι ο Σύλλογος, παρά την περιρρέουσα ρευστότητα, δεν
σταμάτησε να εκπέμπει το δικό του διακριτό στίγμα στους τομείς
επιστήμης και πολιτισμού, παραμένοντας πιστός στην αποστολή
του να προσλαμβάνει, να αναδεικνύει και να κοινοποιεί στους
φίλους και συνοδοιπόρους του τη σκέψη και το λόγο εκλεκτών
επιστημόνων. Ακολούθησε απολογισμός τόσο των
αναληφθεισών δράσεων, όσο και των οικονομικών χρήσεων, με

Αγάπης, θέλοντας για άλλη μια φορά να επιβεβαιώσουμε και
να δείξουμε έμπρακτα τη μεγάλη αγάπη και στοργή που όλοι
μας στην Κοινοτική Επιτροπή αισθανόμαστε για όλους τους
αγαπητούς και συμπαθητικούς ανθρώπους που
φιλοξενούμε. Το σημερινό γεύμα είναι το ελάχιστο που
μπορούμε να προσφέρουμε από το περίσσευμα της αγάπης
μας».
Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της συνάθροισης, πέρα από τη
συγκίνηση που προκάλεσαν τα λόγια της Εφόρου του
γηροκομείου, ήταν το γέλιο, τα τραγούδια και ο χορός που
κράτησαν ως αργά το απόγευμα. Τόσο ήταν το κέφι της
γιορτής, που συνεπήρε τους τροφίμους του γηροκομείου, οι
οποίοι παρά τα χρόνια και τις ταλαιπωρίες της μακράς ζωής
τους, ένιωσαν να ξαναγεννιούνται και διασκέδασαν με την

ψυχή τους. Στην επιτυχία της εκδήλωσης συνέβαλαν και τα
εκλεκτά εδέσματα του Delices. Για μια ακόμη φορά η
παρουσία της κυρίας Ευαγγελίας Ξενοπούλου, το «αηδόνι
του Καστελόριζου», μάγεψε τους παρευρισκόμενους.
Με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση ο εκπρόσωπος
του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής
κκ. Θεόδωρου Β΄ Αρχιμανδρίτης Απόστολος Τριφύλλης, ο
Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια κ. Χρ.
Καποδίστριας και η σύζυγός του Νώτα Κούγια-Καποδίστρια,
ο Επίτιμος Πρόεδρος της Ε.Κ.Α. κ. Σ. Ταμβάκης, ο Διευθυντής
του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στην Αλεξάνδρεια κ. Μ.
Μαραγκούλης, η Πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων κ. Αλ.
Αντωνίου, οι διευθυντές των Εκπαιδευτηρίων, καθώς και
εκπροσώπους της Κοινοτικής Επιτροπής και πολλά μέλη της
παροικίας.

// ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

πρεσβεύει αδιάπτωτα την ανάγκη να επικρατήσει η αγάπη και η
ομόνοια μεταξύ των παροίκων που φυλούν τις Θερμοπύλες του
ελληνισμού στην Αλεξάνδρεια.
Κλείνοντας την εισήγησή της η Δρ.Λιλίκα Θλιβίτου ανέφερε
χαρακτηριστικά: «Διατηρούμε ακέραια τη συναίσθηση του
καθήκοντος έναντι του παρελθόντος, του παρόντος και του
μέλλοντος του Συλλόγου μας. Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε
και να διατηρήσουμε ζωντανή στη μνήμη την προσφορά των
αλεξανδρινών Επιστημόνων που πέρασαν από εδώ. Είμαστε
εδώ για να υπενθυμίζουμε με την παρουσία και τις εκδηλώσεις
μας στην παροικία των Ελλήνων ότι η επιστημονική και
πολιτιστική συμμετοχή των Ελλήνων στη μεγάλη πόλη του
Αλεξάνδρου παραμένει δημιουργικά ενεργή.»
Χαιρετίζοντας τις εργασίες της Συνέλευσης ο Μακαριώτατος
διαβεβαίωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συλλόγου για την αμέριστη υποστήριξή του σε κάθε τους
πρωτοβουλία που στοχεύει στην ενδυνάμωση της ελληνικής
παρουσίας στην Αλεξάνδρεια.
Κατά τις αρχαιρεσίες που ακολούθησαν, το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο του Συλλόγου για την χρήση 2013/2014
διαμορφώθηκε ως εξής:

ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

«ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ Α΄»
ιδιαίτερη μνεία στην οικονομική ενίσχυση των 5.000 λιρών που
προσέφερε η Μητέρα Κοινότητα προς τον Σύλλογο. Ευχαριστίες
απευθύνθηκαν προς όλους τους υψηλούς παρισταμένους,
ιδιαιτέρως όμως προς το πρόσωπο του Μακαριωτάτου, ο οποίος

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

22// Μαΐου// 2013

Πρόεδρος: Δρ. Ειρήνη (Λιλίκα) Θλιβίτου
Αντιπρόεδρος: Δρ. Ιωάννης Ορφανίδης
Γεν. Γραμματέας: Εμμανουήλ Τατάκης
Ταμίας: Βύρων Βαφειάδης
Μέλη: Ιωάννης Σιόκας, Ανδρέας Βαφειάδης, Δρ. Νικόλαος
Παπαντώνης.
Τέλος το νέο ΔΣ ανακήρυξε παμψηφεί τον Δρ. Νικόλα
Παπαντώνη Επίτιμο Πρόεδρο του Συλλόγου.

// ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Η

δραστηριότητα των προσκόπων και των οδηγών
υπήρξε πλούσια και τον μήνα που πέρασε. Οι
εβδομαδιαίες συναντήσεις τους συνέχισαν να
προσφέρουν στα μέλη τους παιχνίδι, περιπέτεια και γνώσεις.
Δύο σημαντικές δραστηριότητες έλαβαν χώρα το διάστημα που
πέρασε.
Στις 26 και 27 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η τελευταία δράση
των προσκόπων και των οδηγών για το τρέχον έτος, όσον αφορά
στις δράσεις μικρής διάρκειας. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να
υπάρξει καλύτερος τρόπος να ολοκληρωθεί μία χρονιά, από μία
εκδρομή, στην οποία οι συμμετέχοντες
έδωσαν όλη τους την ψυχή για να
αποδείξουν για μία ακόμη φορά, ότι οι
πρόσκοποι και οδηγοί ξέρουν πώς να
«παίζουν το ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ».
Η εκδρομή, κατά κοινή ομολογία,

πέτυχε τους στόχους
που είχε θέσει από την αρχή. Κατά τη λήξη της
δράσης, όλοι οι συμμετέχοντες δεν
αποχαιρετίστηκαν, απλά ανανέωσαν το
ραντεβο ύ το υς για την κ αλο κ α ιρινή

κατασκήνωση.
Οι πρόσκοποι και οι οδηγοί δε θα
μπορούσαν να λείπουν φυσικά από την
εκκλησία κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα.
«Πιστοί προς το Θεό», όπως ορίζει και η
υπόσχεσή τους, τη Μεγάλη Πέμπτη και
την Μεγάλη Παρασκευή βρίσκονταν στις
εκκλησίες του Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου, της Αγίας Αικατερίνης και
των Ταξιαρχών, προσφέροντας τις
θετικές «υπηρεσίες» τους. Ο αριθμός
των παιδιών και των βαθμοφόρων που
βρίσκονταν τις δύο αυτές ημέρες στους Ιερούς Ναούς δίνει
την ελπίδα πως ο Προσκοπισμός της Αλεξάνδρειας έχει
μπροστά του ακόμα πολλά χρόνια ισχυρής παρουσίας στην
ελληνική παροικία.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

// ΠΑΣΧΑΛΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β΄
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β'
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΠΑΝΤΙ
Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΟΥ ΚΑΘ'
ΗΜΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ
ΧΑΡΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΡΑ ΤΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ
ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Αγαπητοί μου αδελφοί,
Χριστός Ανέστη!

Ο

Υιός του Θεού σαρκώθηκε για να
αποκατασταθεί ο άνθρωπος στην αρχική του
πληρότητα. Ο Υιός του Θεού σταυρώθηκε για
να μπορέσει ο άνθρωπος να μορφώσει λυτρωτική σχέση
κοινωνίας με το Θεό. Ο Υιός του Θεού κατήργησε το
θάνατο για να αποκτήσει ο άνθρωπος προοπτική σωτηρίας·
μια προοπτική θεμελιωμένη στην άφθαρτη, άνευ όρων και
ορίων αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο.
Σωτηρία, μέσα από το σταυρό και την ανάσταση του
Χριστού, σημαίνει ότι αίρονται όλα τα εμπόδια που
συσκοτίζουν την καρδιά του ανθρώπου. Σωτηρία σημαίνει
ότι θεραπεύεται η ασθένεια εκείνη που κρύβει από τον
άνθρωπο το Θεό. Σωτηρία σημαίνει καθημερινή καταξίωση
του ανθρώπου μέσα από την υπαρξιακή του ευθυγράμμιση
με τη ζωή του ίδιου του Χριστού.
Κατ΄ εξοχήν ύπαρξη ανοικτή στο Θεό είναι τα παιδιά. Τα
παιδιά έχουν εκείνη την τόσο χαρακτηριστική ικανότητα να
θαυμάζουν, να αγαλλιούν, να είναι γνήσια στη χαρά και στη
λύπη. Έχουν την ικανότητα να εμπιστεύονται, να αφήνονται
στην αγάπη, να πιστεύουν με όλη τους την ύπαρξη. Έχουν
την ικανότητα να βλέπουν, να ακούν, να νιώθουν όσα οι
μεγάλοι έχουν πάψει να βλέπουν, να ακούν και να νιώθουν.
Γι΄ αυτό και ο Χριστός μας είπε: "Γένησθε ως τα παιδία"
(Ματθ. 18,3).
Ωστόσο σήμερα απειλείται το δικαίωμα των παιδιών να
βιώνουν την ύπαρξη του Θεού. Απειλείται το δικαίωμά τους
να αποδρούν από την σκληρή καθημερινή πραγματικότητα.
Απειλείται το δικαίωμά τους να υπερβαίνουν την κυνική
καχυποψία των μεγάλων. Απειλείται το δικαίωμά τους σε
αυτό που συχνά λησμονεί ο κόσμος των μεγάλων: την κατά
Χριστόν ζωή.
Παιδιά πέφτουν θύματα εμφύλιων σπαραγμών και
θρησκευτικών φανατισμών. Παιδιά στρατεύονται από μικρή

Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός

ηλικία για την εξυπηρέτηση συμφερόντων. Παιδιά γίνονται
αντικείμενα εργασιακής εκμετάλλευσης. Παιδιά γνωρίζουν
την οικογενειακή βία. Παιδιά υποσιτίζονται και δεν χαίρουν
υγειονομικής περίθαλψης. Παιδιά ζουν με την προοπτική
ενός περιβαλλοντικού ολοκαυτώματος εξαιτίας της
κακοποίησης της κτίσης του Θεού.
Αγαπητοί μου αδελφοί,
Ο Χριστός είπε: "άφετε τα παιδία έρχεσθαι προς με και μη
κωλύετε αυτά· των γαρ τοιούτων εστίν η βασιλεία του Θεού"
(Μρκ. 10,13-14). Αυτή η εντολή πρέπει να μετατραπεί σε
μια αγκαλιά για τα παιδιά που, χωρίς να φταίνε,
σημαδεύονται από τις επιλογές των μεγάλων. Αυτή η εντολή
είναι ανάγκη να μετουσιωθεί σε αναμόρφωση της παιδικής
ταυτότητας, της διαταραγμένης από την αστάθεια των
καιρών μας. Αυτή η εντολή είναι απαραίτητο να σημάνει την
επάνοδο στο αρχικό κάλλος της παιδικής ψυχής προς
εφαρμογή των λόγων του Κυρίου "ος εάν μη δέξηται την

βασιλείαν του Θεού ως παιδίον, ου μη εισέλθη εις αυτήν"
(Μρκ. 10,15-16).
Αυτή την ευαγγελική επιταγή κάνει πράξη η Ορθόδοξη
Εκκλησία της Αφρικής, εργαζόμενη σκληρά για να χτιστεί
ένας κόσμος σεβασμού και αλληλεγγύης προς τα παιδιά. Με
την μαρτυρία και τη δράση της, η Ορθόδοξη Εκκλησία της
Αφρικής προσλαμβάνει, μεταμορφώνει και καινοποιεί την
τραυματισμένη παιδική ψυχή. Αρθρώνει τη δική της πρόταση
ζωής, τη δική της ιεράρχηση ζωής, στην κορυφή της οποίας
βρίσκεται το παιδί ως ο δυναμικός φορέας της ελπιδοφόρας
προοπτικής για ένα κόσμο αληθεύοντα εν αγάπη.

† Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Β΄
Πάπας καί Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής
Εν τη Μεγάλη Πόλει της Αλεξανδρείας
Άγιον Πάσχα 2013

// Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Ω γλυκύ μου έαρ, γλυκύτατο μου τέκνο

Μ

ε ιδιαίτερη θρησκευτική κατάνυξη
ετελέσθησαν κι εφέτος σε όλους τους Ιερούς
Ναούς της Αλεξανδρείας οι Ιερές Ακολουθίες
της Μεγάλης Εβδομάδος. Η ΑΘΜ, ο Πάπας και
Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής,
κ.κ.Θεόδωρος Β', προεξήρχε των Ιερών Ακολουθιών,
επισκεφθείς τις Ενοριακές Κοινότητες της Μεγάλης
Πόλεως.
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Ιδιαιτέρως σημειώνεται η κατά το έθος τέλεση της Θείας
Λειτουργίας των Προηγιασμένων Δώρων από την ΑΘΜ
την Μεγάλη Δευτέρα στον Ιερό Πατριαρχικό και
Καθεδρικό Ναό Οσίου Σάββα του Ηγιασμένου, η
Ακολουθία των Αγίων Παθών και του Επιταφίου Θρήνου
στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και η περιφορά
του ιερού Επιταφίου πέριξ αυτού, χοροστατούντος του
Μακαριωτάτου, με την συνοδεία του Σώματος των Ελλήνων
Προσκόπων και την παρουσία του Εξοχ.Πρέσβεως της
Ελλάδος στην Αίγυπτο κ.Χριστοδούλου Λάζαρη, του Εντιμ.
Γεν.Προξένου της Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια κ.Χρήστου

Καποδίστρια, του Αξιοτ.Προέδρου της Ελληνικής
Κοινότητος κ.Ιωάννη Σιόκα, των Μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ε.Κ.Α., Προέδρων και μελών ελληνικών
συλλόγων και φορέων και πλήθους πιστών. Κατά την
περιφορά του ιερού Επιταφίου ο Μακ.Πατριάρχης ανέπεμψε
δέηση υπερ αναπαύσεως των αοιδίμων Προκατόχων Του
ενώπιον του Πατριαρχικού Μεγάρου.
Το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής προηγήθηκε η τέλεση
της Ακολουθίας των Μεγάλων Ωρών και του Εσπερινού της
Αποκαθηλώσεως στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Οσίου
Σάββα, ενώ αργότερα ο Μακαριώτατος επισκέφθηκε
προσκυνηματικώς όλους τους Ναούς και το Ελληνικό
Κοιμητήριο της Μεγάλης Πόλεως, όπου ανέπεμψε
επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των απ'
αιώνων κεκοιμημένων χριστιανών.
Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου,
εχοροστάτησε κατά την Θεία
Λειτουργία της Πρώτης Αναστάσεως,
στον ως άνω Καθεδρικό Ιερό Ναό,
όπου ο Εντιμ.κ.Γενικός Πρόξενος
έριψε, κατά το τοπικό έθιμο της νήσου
Κερκύρας από την οποία κατάγεται,
πήλινα δοχεία εντός του προαυλείου
χώρου της Πατριαρχικής Μονής.
Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου ο
Μακαριώτατος προηξήρξε της
τελετής της Αναστάσεως και της
πασχαλινής Θείας Λειτουργίας στον
Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου Αλεξανδρείας , όπου
υπεδέχθη και το εκ του Παναγίου
Τάφου προερχόμενο Άγιο Φως, το

οποίο μετεφέρθη από την Αθήνα στην Πατριαρχική Καθέδρα
αεροπορικώς, ευγενή φροντίδι και πρωτοβουλία του
Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος.
Τέλος, την Κυριακή του Πάσχα ο Μακαριώτατος
εχοροστάτησε κατά τον Εσπερινό της Αγάπης στον Ιερό
Πατριαρχικό Ναό Οσίου Σάββα του Ηγιασμένου
Αλεξανδρείας και ακολούθως επισκέφθηκε τους
περιθαλπομένους γέροντες στο Γηροκομείο της Ε.Κ.Α. και
παρεκάθησε στο πασχάλιο γεύμα που παρέθεσε η Ελληνική
Κοινότητα προς όλους τους παροίκους.

Χριστός Ανέστη εκ νεκρών

Επιμέλεια
Αρχιμ.Μελέτιος Κούμανης
Ηγούμενος Π. Ι. Μονής Αγ.Σάββα Αλεξανδρείας

// Νίκος Σαντορινιός (1897-1923): ένας λησμονημένος ποιητής
άφησε την τελευταία πνοή του στις αρχές του 1923.
Αρκετά νωρίς πήρε μέρος στην παρέα των Απουάνων,
πρωταγωνιστής της οποίας ήταν ο Γ. Βρισιμιτζάκης.
Επρόκειτο για ένα είδος αντισυμβατικού καλλιτεχνικού
κινήματος που εκδηλώθηκε γύρω στα 1915 - 1916 με
φυσιολατρικές και αναρχίζουσες διαθέσεις . Ο εισηγητής του
Γ. Βρισιμιτζάκης επιδίωξε να μεταφέρει στην Αλεξάνδρεια
ανάλογες ιδέες που γνώρισε στο Βιαρρέτζιο
συναναστρεφόμενος τον όμιλο Άπουα. Γράφοντας για την
ποίηση του Σαντορινιού, μεταξύ άλλων, σημειώνει: «Μέσα
από τον Σαντορινιό μιλά η ποίησις αυτή˙ τόσον η σκέψις του
όσον και ο στίχος του έχουν μια μουσικότητα κάπως
πρωτόγενη. Ο Σαντορινιός είναι ποιητής της ανατολής…
Είναι η ζωή που με το πρώτο κάλπασμά της συναντά τη
σκέψη… η ποίησις του Νίκου Σαντορινιού απομένει η
καλύτερη προσπάθεια των Απουάνων».
Στο σύντομο διάβα της ζωής του ο Νίκος Σαντορινιός
πρόλαβε και δημοσίευσε την ποιητική συλλογή «Φωνές στην
ερημιά» το 1919. Μετά τον θάνατό του ο φίλος του ποιητής
Γλαύκος Αλιθέρσης συγκέντρωσε τα ποιήματά του και τα

εξέδωσε σε ένα μικρό τόμο με γενικό τίτλο «Ποιητικά έργα»
στα 1925 στην Αλεξάνδρεια. Ο ίδιος έγραψε και μια εκτενή
εισαγωγή από την οποία αξίζει να παραθέσουμε μερικές
γραμμές όπου περιγράφει τον Σαντορινιό:
«Δε θα κινούσε ποτέ κανενός την περιέργεια ο ψηλός,
φτωχοντυμένος και λερός νέος, με το αλήτικό του
παρουσιαστικό. Μα καθώς χάζευε στους δρόμους ή καθώς
αφηρημένος περπατούσε βιαστικά, μοιράζοντας φύλλα
εφημερίδων στις κατοικίες των συνδρομητών, ξαφνικά σε
διέκρινε στο απέναντι πεζοδρόμιο, και διασχίζοντας τον
πολυθόρυβο δρόμο σε σταματούσε. Κ’ έβλεπες κάτω απ’ τη
σταχτιά ρεπούπλικα δυο πηγές μυστικοπάθειας με
ανεξήγητο βάθος. Κ’ έξαφνα ο φτωχός εκείνος νέος
σκύβοντας σου ψιθύριζε μ’ όλη την ικεσία των απελπισμένων
και κουρασμένων υπάρξεων, ικεσία μ’ ευχή ξεπληρωμού
προς την υπέρτατη κι άγνωστη Δύναμη, σου ψιθύριζε τους
στίχους του Βερλαίν:

// ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

// ΤΟ ΑΒΕΡΩΦΕΙΟ ΕΠΕΛΕΓΗ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Η

τις εργασίες της ΙΗ΄ Συνόδου του προγράμματος
«Βουλή των Εφήβων» θα εκπροσωπήσει φέτος την
αιγυπτιώτικη νεολαία το Αβερώφειο Γυμνάσιο-Λύκειο
της Αλεξάνδρειας. Αυτό αποφασίσθηκε μετά την
ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του προγράμματος
«Βουλή των Εφήβων». Στο πρόγραμμα συμμετείχαν
συνολικά 10.242 μαθητές και μαθήτριες της Β΄ τάξης του
Λυκείου από 988 σχολεία της Ελλάδας, της Κύπρου και των
ελληνικών σχολείων της ομογένειας.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των γραπτών, που
είχαν αποστείλει οι υποψήφιοι μαθητές και μαθήτριες,
καταχωρήθηκαν ηλεκτρονικά οι κωδικοί των επιλεγμένων
γραπτών και ακολούθησε η διαδικασία της ηλεκτρονικής
κλήρωσης των 300 έφηβων βουλευτών και των
αναπληρωματικών. Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε την
Παρασκευή 26 Απριλίου, παρουσία του Γενικού Γραμματέα
της Βουλής κ. Αθανασίου Παπαϊωάννου, ενώ την κλήρωση
κάλυψε τηλεοπτικά ο σταθμός της Βουλής.
Η δεύτερη φάση της ΙΗ΄ Συνόδου προγραμματίζεται να
πραγματοποιηθεί στο διάστημα από 28 Ιουνίου έως και 1
Ιουλίου 2013 και περιλαμβάνει τη φιλοξενία, τις
συνεδριάσεις κατά Επιτροπές και σε Ολομέλεια των εφήβων
βουλευτών καθώς και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που
διοργανώνονται για το πρόγραμμα. Η μαθήτρια του
Αβερωφείου Γυμνασίου-Λυκείου που θα συμμετάσχει στις
εργασίες της «Βουλής των Ελλήνων» είναι η Χάσεμ Λένα, η
οποία έχει επιλεγεί να συμμετάσχει και στις συνεδριάσεις
της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων. Εμείς ευχόμαστε
ολόθερμα καλή επιτυχία στη μαθήτρια Χάσεμ Λένα και σε
όλους τους έφηβους βουλευτές στη συμμετοχή τους στις
εργασίες της «Βουλής των Εφήβων».

// ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΦΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ κ. Π. ΚΑΠΙΔΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΤΟΥ ΧΘΕΣ
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Μες στην ψυχή μου κλαίει μια βροχή
σαν τη βροχή που πέφτει μες στην πόλη…».

Ο

ιστοσελίδα της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας
«www.ekalexandria.com» είναι πλέον σε πλήρη
λειτουργία. Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν
στις διάφορες ενότητες της, οι οποίες παρέχουν
πληροφορίες σχετικά με την ιστορία και την ίδρυση της
Ε.Κ.Α., τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες της, καθώς και
πλούσιο φωτογραφικό υλικό από όλες τις εκδηλώσεις. Η
κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας είναι εμπλουτισμένη με τα
τελευταία νέα που δημοσιεύονται στην εφημερίδα της
Ελληνικής Κοινότητας «Αλεξανδρινός Ταχυδρόμος», ενώ
παράλληλα υπάρχει και ξεχωριστή ενότητα αφιερωμένη στην
εφημερίδα, η οποία περιλαμβάνει όλα τα τεύχη που
εκδίδονται σε μορφή pdf.
Σημαντικό κομμάτι της ιστοσελίδας θεωρείται η δυνατότητα
που παρέχεται στους επισκέπτες να αφήσουν τα σχόλια τους,
διαμορφώνοντας έτσι έναν διαδραστικό χαρακτήρα, ο οποίος
θα μας επιτρέψει και θα μας βοηθήσει στην συνεχή βελτίωση
που επιθυμούμε.
Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της
Ελληνικής Κοινότητας και περιμένουμε τα σχόλια σας.

Σ

Ι

διαίτερα σημαντική και εποικοδομητική συνάντηση με
τον Συντονιστή Εκπαίδευσης Βορείου Αφρικής και
Μέσης Ανατολής κ. Π. Καπίδη είχε ο Έφορος
Σχολείων της Ε.Κ.Α. κ. Πάρις Μακρής τη Δευτέρα 22
Απριλίου.
Στη συνάντηση, που διεξήχθη σε πολύ φιλικό περιβάλλον,
ο κ. Καπίδης ανέφερε τις δυσκολίες και τα προβλήματα
που υπάρχουν στη συνεργασία ανάμεσα στο γραφείο του
και τα Ελληνικά Εκπαιδευτήρια της Αλεξάνδρειας και
τόνισε ότι στόχος του είναι η ανάπτυξη στενότερης
συνεργασίας με γνώμονα πάντα το συμφέρον των
σχολείων και των μαθητών. Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και
ο κ. Μακρής, ο οποίος τόνισε ότι οι όποιες δυσκολίες
υπήρξαν μέχρι σήμερα δε θα πρέπει να σταθούν εμπόδιο
στη συνεργασία και πως στόχος όλων είναι η παροχή της
καλύτερης δυνατής παιδείας στα παιδιά της παροικίας.
Στη συνέχεια ο κ. Καπίδης συζήτησε, για αρκετή ώρα, με
τον κ. Μακρή την κατάσταση των εκπαιδευτικών όπως
αυτή πρόκειται να διαμορφωθεί με την έναρξη του νέου
σχολικού έτους, έτσι ώστε να είναι σε θέση ο Συντονιστής
να ζητήσει άμεσα την κάλυψη των αναγκών, σε
εκπαιδευτικούς, που θα προκύψουν στα Ελληνικά
Εκπαιδευτήρια της Αλεξάνδρειας, με σκοπό την
αποφυγή των φαινομένων της σχολικής χρονιάς 20122013.
Η συνάντηση του Εφόρου Σχολείων της Ε.Κ.Α. κ. Π.
Μακρή με το Συντονιστή Εκπαίδευσης Βορείου Αφρικής
και Μέσης Ανατολής κ. Π. Καπίδη εγκαινίασε το
χαρακτήρα της συνεργασίας που επιθυμούν και οι δύο
φορείς.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ

Νίκος Σαντορινιός γεννήθηκε στη Σύμη τον
Αύγουστο του 1897 από φτωχούς και βιοπαλαιστές
γονείς. Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε στο νησί του,
ενώ συνέχισε στον Πειραιά και την Αλεξάνδρεια μέχρι τη
δεύτερη τάξη του σχολαρχείου. Στην Αίγυπτο μετανάστευσε
αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Ορφάνεψε στην παιδική
ηλικία του και πέθανε στα 26 χρόνια του χτυπημένος από τη
μάστιγα της εποχής, τη φυματίωση. Για να επιβιώσει έκανε
κάθε είδους εργασία στην Αλεξάνδρεια. Ξεκίνησε
πουλώντας εφημερίδες μαζί με έναν άλλο, χαμένο πρόωρα
λογοτέχνη, τον επιστήθιο φίλο του Πέτρο Αλήτη. Εργάστηκε
ως πλανόδιος καπνοπώλης, ως υπάλληλος σε διάφορα
καταστήματα, ως εργάτης σε εργοστάσιο, ως μεσίτης σε
γραφεία παραγγελιών, ως υποβολέας και ηθοποιός σε
περιπλανώμενους θιάσους, ως διορθωτής τυπογραφείου,
ως δημοσιογράφος, ως επιστάτης σε έζμπα, όπου του
διαγνώστηκε η μοιραία ασθένειά του.
Το καλοκαίρι του 1920 ταξίδεψε στην Κύπρο και απ’ εκεί, λίγο
αργότερα, κατέφυγε στο λατρεμένο νησί του, που πάντα
νοσταλγούσε, με την ελπίδα της ανάρρωσης. Δυστυχώς η
κατάσταση της υγείας του χειροτέρευε συνεχώς, ενώ η
απαισιοδοξία και η απελπισία συνοδεύουν οδυνηρά τις
μοναχικές στιγμές του. Από το φθινόπωρο του 1922
νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο Σωτηρία των Αθηνών, όπου

// Λάθη του προηγούμενου φύλλου
Στην ενότητα «ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ» στο προηγούμενο φύλλο του Απριλίου 2013 δεν
αναγράφηκε εκ παραδρομής το όνομα του δημιουργού του κειμένου με τίτλο «ΕΥΧΕΣ».
Ο συγγραφέας του είναι ο κος Τάσος Θεοφιλογιαννάκος.
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ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Πάσχα στο εδώ και το τώρα

Ο

δυτικός άνθρωπος διέπεται από το πνεύμα της
σταυροφορίας. Κυριαρχείται από μια λογική
παράκρουση, από μιαν βασανιστική λογική ασθένεια.
Φεύγει από το παρόν και το τώρα και ως βάρβαρος τουρίστας
σπεύδει να κατακτήσει, να μαγαρίσει άλλους τόπους και
χρόνους.
Οι ανθρώπινες σχέσεις που διαπλέκονται από το πνεύμα της
Δύσης είναι κατ' ουσίαν μολυβένιες, άτεγκτες, παγερές. Η
εγγύτητα των δυτικών ανθρώπων παρουσιάζεται ως ψιλό και
απατηλό γράμμα, ως η συνισταμένη της συνταύτισης των
ιδεών, της ιδεολογικής και φατριαστικής γειτνίασης ή
συμφεροντολογικής σύμπλευσης, αποδεικνύεται τελικά
φενάκη, που φρικτά και αιματηρά ανατρέπεται, όταν η
χειμαρρώδης ανθρώπινη φύση, η οποία δε μπορεί να κρυφτεί
και να συγκρατηθεί επί μακρόν πίσω από κανένα προσωπείο,
ξεσπά, ξεχύνεται, αποκαλύπτεται με τον άξεστο τρόπο της, με
την πολυπλοκότητά της, με την αντιφατικότητά της, εξεγείρεται
με το θυμώδη ψυχικό δυναμισμό της.
Όσοι όμως αποζητούν το φως της ανατολής, όσοι πορεύονται
προς αυτό ελκόμενοι σαν από μαγνήτη, διάγουν το προσωπικό
τους Πάσχα στο εδώ και το τώρα. Για να γνωρίσουν τους
τόπους και τους χρόνους, πεθαίνουν μέσα στους τόπους και
τους χρόνους. Για να πλησιάσουν τους άλλους ανθρώπους, για
να τους καταλάβουν, χτίζονται ως γεφύρια υπομονής,
επεκτείνουν τη συγγένειά τους με εκούσιες θυσίες, με
πνευματικές κουμπαριές ή αδελφοσύνες, με μιαν οργανική
αλληλοπεριχώρηση, εκκλησιαστική συμμετοχικότητα
βαστάζουν αλλήλων τα βάρη.
Αναζητούμε με πόθο την εκκλησία της οργανικής ενότητάς μας,
όπου θα αποδεχθούμε και θα ασπαστούμε ως αδελφούς
όσους παρακάμπτουν, δεν επικροτούν, δεν επιβεβαιώνουν τα
έργα και τις ιδέες μας.
Αναζητούμε επισκόπους που δε θα κρύβουν με το μέγεθός
τους την θέα του Χριστού και θα αρκούνται χωρίς δυσφορία στο
λιγοστό και ταλαίπωρο ποίμνιό τους.
Είμαστε ζωντανός λαός, είμαστε πραγματικοί αληθινοί
Έλληνες, στο βαθμό που αποτελούμε μέλη της ζωντανής
Εκκλησίας του Κυρίου.
Αρκετά πια αυτό το μαρτύριο με τις κομμένες κεφαλές των
πνευματικών ταγών, των πολιτικών, των διπλωματών, των
διανοουμένων.
Ήρθε ο καιρός να ζήσουμε το αληθινό Πάσχα, ο ένας κοντά
στον άλλο, ως οργανικά μέλη του ίδιου σώματος.
Ήρθε ο καιρός να παραμείνουμε στις θέσεις μας. Δε
χρειαζόμαστε άλλα μακρινά ταξίδια.
Ήλθε ο καιρός να συγχωρεθούμε.
Ήρθε ο καιρός για ένα Πάσχα συνταρακτικό, για ένα Πάσχα
αληθινό, στο εδώ και το τώρα μας.

ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ

Αλεξάνδρεια, 30 Απριλίου 2013
Τάσος Θεοφιλογιαννάκος

Η

Άλκηστη Σεβαστή Ατικιουζέλ, η γνωστή μας
τραγουδίστρια Πρωτοψάλτη, γεννήθηκε στην
Αλεξάνδρεια από Έλληνες γονείς. Στη συνέντευξη που
μου παραχώρησε πριν από μερικά χρόνια θυμόταν μεταξύ
άλλων ότι οι γονείς της κάνανε πολλά ταξίδια με αυτοκίνητο από
την Αλεξάνδρεια στο Κάιρο, ότι οι πυραμίδες της φαινόντουσαν
το μεγαλύτερο βουνό που είχε δει ποτέ στη ζωή της, ότι δεν
ξέχασε ποτέ τις μύγες μέσα στο αυτοκίνητο τις οποίες άφηνε η
μητέρα της γιατί η διαδρομή ήταν μονότονη. Θυμόταν που πάντα
της έλεγε, «βρε μαμά γιατί δεν ανοίγεις το παράθυρο να φύγουν
οι μύγες;» και της απαντούσε, «όχι, οι μύγες χρειάζονται για να
υπάρχει ένας εκνευρισμός και να μην
κοιμάται ο οδηγός». Η ιστορία όμως
που της αρέσει περισσότερο να
διηγείται είναι η εμπειρία της
επίσκεψής της στην Αλεξάνδρεια μετά
από τριάντα πέντε χρόνια. Ας
αφήσουμε όμως την ίδια να μας την
αφηγηθεί:
“Οι μνήμες φυσικά είναι λίγες γιατί
έφυγα σε ηλικία επτά ετών, σε μια
εποχή όπου ο Νάσερ εξανάγκαζε με τα
μέτρα του όλους τους ξένους να φύγουν από την Αίγυπτο.
Ξένους εντός εισαγωγικών, βέβαια, γιατί οι δικοί μου δεν
ένιωθαν ξένοι σε αυτήν τη χώρα. Την αγάπησαν πολύ βαθειά και
ειλικρινά κι όταν έγινε ο ξεριζωμός ένιωσαν πολύ άσχημα. Το
μοναδικό περιστατικό που θυμάμαι από την έξοδό μας από την
Αίγυπτο είναι μια σκηνή στο τελωνείο. Κρατούσα μια κούκλα στα
χέρια μου, την οποία μου άρπαξαν οι τελωνειακοί και με ένα
μαχαίρι της άνοιξαν το κεφάλι, πιθανόν για να ελέγξουν αν
είχαμε κρύψει τίποτα κοσμήματα. Αυτή η εικόνα με είχε
πραγματικά συγκλονίσει και με έκανε να μην παίξω ποτέ ξανά
στη ζωή μου με κούκλα.
Θυμάμαι, επίσης, όταν ήρθαμε στην Ελλάδα, πόσο
στεναχωρημένοι ήταν και οι δύο για όλη αυτή την ανατροπή της
ζωής τους. Από ό,τι ξέρω ήρθαμε με πέντε βαλίτσες, δε φέραμε
μαζί μας τίποτα. Δεν είναι βλέπετε το καλύτερο αίσθημα να σε
ξεριζώνουν από τον τόπο σου έτσι ξαφνικά. Είναι σαν να
ξεριζώνεις ένα φυτό από το χώμα του, ή μάλλον να το κόβεις
από τη ρίζα του και να προσπαθείς να το μεταφυτέψεις σε άλλο
έδαφος. Υπάρχει πιθανότητα να ζήσει, αλλά υπάρχει και το
ενδεχόμενο να μαραζώσει, όπως έγινε στην περίπτωση του

// BILATERAL
TRADE

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΗ

Σημαντική αύξηση ελληνικών
εξαγωγών προς την Αίγυπτο το 2012

Σ

ύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας (EΛΣΤΑΤ) , το 2012, οι
ελληνικές εξαγωγές προς την Αίγυπτο εκτός
πετρελαιοειδών, σε σχέση με το έτος 2011, κατέγραψαν
αύξηση +21,6% και οι εισαγωγές μας μείωση -23,5%%. Ο
όγκος του διμερούς εμπορίου μειώθηκε κατά -4,9% ενώ το
εμπορικό ισοζύγιο, είναι για πρώτη φορά πλεονασματικό.
Όσον αφορά στη συνολικότερη κατάταξη, το 2012, η
Αίγυπτος κατέλαβε την 28η θέση μεταξύ των
σημαντικότερων προορισμών ελληνικών εξαγωγών από την
30η το 2011.
Η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών –εκτός πετρελαιοειδώνπαρά την οικονομική κρίση που διέρχεται η Αίγυπτος και την
μείωση των εισαγωγών της, καθώς και την απαγόρευση
εισαγωγής βάμβακος (το σημαντικότερο ελληνικό
εξαγώγιμο προϊόν έως το 2011), αποδίδεται στην αύξηση
που κατέγραψαν προϊόντα άμεσης ανάγκης (τρόφιμα,
πρώτες ύλες για την βιομηχανία, φαρμακευτικά).
Επισημαίνεται επίσης ότι ο όγκος των διμερών συναλλαγών,
ο οποίος με τα πετρελαιοειδή αγγίζει το 1 δις ευρώ,
αντικατοπτρίζει μόνο μέρος των δυνατοτήτων των δύο
χωρών για την ανάπτυξη των διμερών εμπορικών
συναλλαγών. Το εμπόριο συνιστά ένα μόνο τμήμα των
πολυσχιδών οικονομικών σχέσεων Ελλάδος – Αιγύπτου οι
οποίες καλύπτουν ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων
(επενδύσεις, ναυτιλία, τουρισμός κα)

// Délices

Τ

ο Délices ιδρύθηκε στο σταθμό Ramleh στην Corniche
από έναν Έλληνα, τον Κλεόβουλο Μουστάκα, το 1900.
Ωστόσο, τα επίσημα εγκαίνια έγιναν το 1922, όταν όλες
οι γραφειοκρατικές διαδικασίες ολοκληρώθηκαν. Την ίδια
χρονιά δόθηκε και το όνομα, όταν μια Γαλλίδα είπε στον κ.
Μουστάκα με θαυμασμό ότι τα γλυκά ήταν “une merveille de
délices”.
Το κατάστημα ξεκίνησε ως ένα
αρτοποιείο, ζαχαροπλαστείο.
Διέθετε μηχανές για να παράγει
κουφέτα καθώς και ντοντουρμά, το
παγωτό για το οποίο ήταν διάσημο.
Το Délices ήταν επίσης διάσημο
γ ι α το σ ι ρ όπ ι μ ά ν γ κο υ κα ι
φράουλας. Οι εργαζόμενοι και οι
σεφ ήταν κυρίως Έλληνες
Αλεξανδρινοί, με πιο διάσημο από
όλους τον Στέλιο Κουμούτσο, τον
σερβιτόρο που είχε εμμονή με τον τάφο του Μεγάλου
Αλεξάνδρου.
Το Délices ήταν ένα από τα αγαπημένα στέκια της
κοσμοπολίτικης Αλεξανδρινής κοινωνίας, η οποία πήγαινε
εκεί για να πιεί τσάι και να δοκιμάσει τα μοναδικά γλυκά, είτε
απολαμβάνοντας τη θέα που προσέφεραν τα υπαίθρια
καθίσματα είτε επιλέγοντας να καθίσει στον εσωτερικό χώρο
του ζαχαροπλαστείου. Δινόταν επίσης η δυνατότητα
προετοιμασίας δεξιώσεων στο σπίτι. Πολλές ελληνικές,
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πατέρα μου, που από τη στεναχώρια του μερικά χρόνια
αργότερα έπαθε εγκεφαλικό και πέθανε. Στην οικογένεια
λοιπόν υπήρχε πάντα μια θλίψη, μια στεναχώρια, η οποία ήταν
διάχυτη. Δεν εκφραζόταν ποτέ λεκτικά, αλλά εγώ ως παιδί την
αντιλαμβανόμουν. Ένιωθα πως είχε συμβεί κάτι πολύ σοβαρό.
Όταν, λοιπόν, γύρισα στην Αλεξάνδρεια μετά από τριάντα πέντε
χρόνια για να τραγουδήσω στη Βιβλιοθήκη σε μια εκδήλωση
προς τιμήν του Καβάφη, είπα μέσα μου ότι αυτή ήταν μια πολύ
όμορφη και γλυκιά ρεβάνς σε όλα αυτά τα γεγονότα που είχαν
συμβεί στην οικογένειά μου. Γιατί αυτήν τη χώρα, παρότι μας
πλήγωσε ως οικογένεια, εγώ την αγαπώ. Και σκέφτηκα ότι ο
Θεός και η ζωή μού έδωσαν αυτή την
ευκαιρία, για να μαλακώσω αυτό το
συναίσθημα που είχα μέσα μου. Να το
σβήσω και να δω αυτήν τη χώρα με ένα
άλλο μάτι. Θυμάμαι πώς φύγαμε τότε
και πώς ξαναγύριζα τώρα. Με
εντυπωσίασε το καλωσόρισμα που
δέχτηκα από τον άνθρωπο που ήταν
στα διαβατήρια και οι τιμές του
αιγυπτιακού κράτους στο πρόσωπό
μου. Ναι, αυτή ήταν μια ωραία ρεβάνς.
Και μάλιστα σκέφτηκα ότι αν ο πατέρας μου είναι κάπου ψηλά
στον ουρανό και τα βλέπει όλα αυτά, θα χαμογελάει. Γιατί είναι
μια εξέλιξη που δεν την περιμένεις. Συνήθως δεν ξαναγυρνάς,
ή γυρνάς και κουβαλάς ανάμεικτα συναισθήματα. Εμένα μου
άρεσε που γύρισα με αυτόν τον τρόπο. Ήταν σαν να μου το
χρώσταγε η ζωή να ξαναγυρίσω ως προσκεκλημένη του ίδιου
του αιγυπτιακού κράτους. Περάσαμε φυσικά καταπληκτικά και
ένιωσα σαν να μην είχα φύγει ποτέ, τόσο οικεία μου ήταν όλα.
Σ' εκείνο το ταξίδι επισκέφτηκα και την ελληνική Κοινότητα, η
οποία παραχώρησε γεύμα προς τιμήν μου. Η φιλοξενία τους
ήταν καταπληκτική. Επίσης θυμάμαι ότι έζησα μια
συγκλονιστική στιγμή όταν επισκέφτηκα το παλιό μου σχολείο,
το Αβερώφειο. Μπήκαμε στο προαύλιο και συναντήσαμε τον
ίδιο φύλακα γέρο πια, ο οποίος μας κατέβασε ένα τεράστιο
σκονισμένο βιβλίο που είχε όλα τα ονόματα των παιδιών της
τάξης μου. Και βρήκαμε τ' όνομά μου, κι εκεί έσπασα. Έκλαψα
πάρα πολύ γιατί είναι κάποια πράγματα που δεν μπορείς να τα
ελέγξεις. Και μετά πήγαμε σε αυτήν τη βρύση του σχολείου, που
όταν ήμουν μικρή δεν έφτανα για να πιω νερό και παρακαλούσα
τα μεγαλύτερα παιδιά να με σηκώνουν. Και πήγα στη βρύση κι
έσκυψα κι ήπια νερό. Επισκέφθηκα και το γήπεδο, όπου κάναμε

ιταλικές και γαλλικές δεξιώσεις οργανώθηκαν από το Délices,
επιπλέον γάμοι και γενέθλια παιδιών γνωστών οικογενειών
της Αλεξάνδρειας, αλλά και της βασιλικής οικογένειας. Η
γαμήλια τούρτα του βασιλιά Φαρούκ αλλά και αυτή που
προσφέρθηκε κατά την τελετή της στέψης του ετοιμάστηκε
από το Délices. Μετά την επανάσταση του 1952, η οικογένεια
του Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ, του προέδρου της Αιγύπτου,
συνέχισε να επιλέγει τα γλυκά του Délices για όλες τις
εκδηλώσεις της.
Το Délices συνδέεται με μια σειρά από εκδηλώσεις. Ήταν
έθιμο στην Αλεξάνδρεια, μετά από μια ελληνική κηδεία, να
σερβίρεται στη μνήμη του νεκρού καφές και μπισκότο στο
Délices. Για τα Χριστούγεννα, το κατάστημα γέμιζε από το
παραδοσιακό τσουρέκι, τη Βασιλόπιτα, και τους
κουραμπιέδες. Για το Πάσχα, προσφέρονταν τα
παραδοσιακά σοκολατένια αυγά που γίνονται ακόμα και
σήμερα με τον ίδιο τρόπο από το 1922.
Η επιχείρηση σήμερα διοικείται από την τέταρτη γενιά της
οικογένειας, διατηρώντας τον αρχικό χαρακτήρα του
ζαχαροπλαστείου, παρακολουθώντας παράλληλα και τις
εξελίξεις. Στο χώρο του ζαχαροπλαστείου σήμερα λειτουργεί
και ένα αξιόλογο εστιατόριο, η Veranda, με θέα την πλατεία
Ζαγλούλ και διαθέτοντας ονομαστά πιάτα από την ελληνική
και μεσογειακή κουζίνα.

τις γυμναστικές επιδείξεις και θυμάμαι ότι φόραγα μια άσπρη
φουφούλα με ένα άσπρο μπλουζάκι, λουλούδια στο κεφάλι και ένα
καλαθάκι στο χέρι και στεκόμασταν όλα τα παιδιά στη σειρά.
Πρέπει να ομολογήσω ότι η επιστροφή μου ήταν συγκλονιστική και
τη θυμάμαι με πολύ χαρά. Ήταν αυτό ακριβώς που έπρεπε να γίνει
για τη δική μου την ψυχή. Πήγα και στο σπίτι του Καβάφη και
συγκινήθηκα γιατί τα πράγματα που έχουν να πουν κάτι στο χρόνο
αντέχουν και θα ζουν για αιώνες. Και για να δεις τί περίεργα
παιχνίδια παίζει η ζωή, το πρώτο τραγούδι που τραγούδησα στην
καλλιτεχνική μου καριέρα ήταν το «Απολείπειν ο θεός Αντώνιον» του
Καβάφη. Δεκαεπτά χρονών τότε δεν καταλάβαινα τη σημασία του
στίχου. Με τα χρόνια κατάλαβα. Τί παράξενο κάρμα κι αυτό, το
πρώτο μου τραγούδι να είναι του Καβάφη και μάλιστα το
συγκεκριμένο ποίημα “…κι αποχαιρέτα την την Αλεξάνδρεια που
χάνεις”.

// ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ»
Η εφημερίδα «Αλεξανδρινός Ταχυδρόμος» διανέμεται δωρεάν
στους αναγνώστες της και επιθυμία μας είναι να παραμείνει ως
τέτοιος ο χαρακτήρας της. Έπειτα από μια σειρά από
επιτυχημένα τεύχη και την επιβεβαίωση πλέον ότι ο αριθμός των
αναγνωστών της είναι αρκετά μεγάλος, προχωρήσαμε στην
απόφαση να διαθέσουμε στην εφημερίδα χώρο για τη διαφήμιση
επιχειρήσεων, συνδυάζοντας έτσι και την προώθηση αυτών των
επιχειρήσεων σε ένα ευρύ αναγνωστικό κοινό, αλλά και τη
διατήρηση του δωρεάν χαρακτήρα της εφημερίδας.

Ο διαθέσιμος χώρος για διαφήμιση αποτελείται από δύο
μεγέθη, με ανάλογη για το κάθε ένα τιμή:
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν
στους εξής αριθμούς >>
Ελλάδα: Κο. Κασιμάτη Εδμόνδο (κιν. 693 24 23 575
edmond@ekalexandria.com)

e-mail:

Αίγυπτο: Κο Αθανάσιο Κουτουπά (κιν. 01282684586, e-mail:
thakou02@gmail.com).

1/8 σελίδας
Μηνιαία
6μηνη

200 €

100 €

1800 EGP

900 EGP

6 X 150 €

6 X 80 €

6 X 1350 EGP

Ετήσια

1/16 σελίδας

12 X 100 €
12 X 900 EGP

6 X 720 EGP
12 X 60 €
12 X 540 EGP

