
ίχτυ προστασίας, ηθική και πολιτική στήριξη, και πολύ στενή συνεργασία στη δύσκολη 
μεταβατική περίοδο που βιώνουν ζήτησαν από την ελληνική πολιτεία οι Έλληνες 
Αιγυπτιώτες από το βήμα της Ειδικής Επιτροπής της Βουλής για την ελληνική Διασπορά.Δ

Στην ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013, με πρωτοβουλία της 
αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου Χρήστος 
Καβαλής, ο επίτιμος πρόεδρος και ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας, 
Στέφανος Ταμβάκης και Εδμόνδος Κασιμάτης αντίστοιχα, καθώς επίσης και οι πρόεδροι των 
Συνδέσμων Ελληνο-Αιγυπτιακής Φιλίας και Αιγυπτιωτών Ελλήνων, Σπυρίδων Καμαλάκης, 
Κρυστάλλω Τρίμη και Κώστας Μιχαηλίδης σκιαγράφησαν την κατάσταση που επικρατεί στην Αίγυπτο μέσα από τα δικά τους μάτια.
Μολονότι δήλωσαν επιφυλακτικά αισιόδοξοι, δεν έκρυψαν την ανησυχία τους για τους κινδύνους που εγκυμονεί η ομιχλώδης πολιτική 
κατάσταση για μία παροικία που άνθισε επί δύο περίπου αιώνες και, μολονότι έχει συρρικνωθεί αριθμητικά, διατηρεί μέχρι σήμερα πολλά 
ποιοτικά χαρακτηριστικά διαβίωσης και συνοχής του κοινωνικού ιστού.
Ο κ. Καβαλής επισήμανε τη μεγάλη σημασία που έχει σήμερα ο σεβασμός της διμερούς συμφωνίας Ελλάδας-Αιγύπτου σχετικά με προστασία 
της τεράστιας περιουσίας της ελληνικής παροικίας, αλλά και την ανάγκη στήριξης του ελληνισμού στην Αίγυπτο καθώς, όπως σημείωσαν και 
όλοι οι εκπρόσωποι, η έντονη παρουσία, σε όλα τα επίπεδα, της Τουρκίας το τελευταίο διάστημα άρχισε να επισκιάζει τους ισχυρούς 
ιστορικούς δεσμούς με την ελληνική πλευρά.
Σήμερα, όπως είπε ο ίδιος, οι δύο μεγάλες ελληνικές κοινότητες, του Καΐρου και της Αλεξάνδρειας αριθμούν από 5.000 περίπου 
εγγεγραμμένους παροίκους. Στην Αίγυπτο λειτουργούν 121 ελληνικές επιχειρήσεις με επενδυμένα κεφάλαια 800 εκ. ευρώ, ενώ η ελληνική 
ακίνητη περιουσία κάθε άλλο παρά αμελητέα είναι, καθώς βρίσκεται σε στρατηγικές θέσεις στα κέντρα των δύο πόλεων.
Ακόμα και σήμερα, και μετά την αραβική άνοιξη και την επικράτηση ισλαμιστικών κομμάτων, όπως είπε ο κ. Ταμβάκης, οι Έλληνες μπορούν να 
διαβιούν ελεύθερα, να ασκούν δημόσια τα θρησκευτικά τους καθήκοντα και να έχουν ανεμπόδιστη τη λειτουργία όλων των κοινοτήτων και 
οργανώσεων της ομογένειας. Ωστόσο, ο ίδιος περιέγραψε την ύπαρξη ενός δυσάρεστου κλίματος που έχει δημιουργηθεί τελευταία στην 
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# # #

διαίτερα θερμή υποδοχή επιφύλαξε ο Διοικητής της 

Αλεξάνδρειας κος Μωχάμαντ Άττα Αμπάς στους 

εκπροσώπους των ελληνικών αρχών της πόλης κατά τη 

συνάντηση που έγινε στο γραφείο του στις 18 

Φεβρουαρίου. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με Ι
πρωτοβουλία του Γενικού  Προξένου κου Χρήστου 

Καποδίστρια, ο οποίος και παρουσίασε στον Διοικητή τον 

Πρόεδρο της Ε.Κ.Α. κο Ιω. Σιόκα, τον Πρόεδρο του Σ.Α.Ε.  κο Στ. 

Ταμβάκη, τον Πρόεδρο του Ε.Ν.Ο.Α. κο Εδ. Κασιμάτη και τον 

Διευθυντή του τοπικού Παραρτήματος του Ε.Ι.Π. κο Μαν. 

Μαραγκούλη. Ο Διοικητής επισήμανε εξ αρχής τους 

μακροχρόνιους και στενούς δεσμούς των Ελλήνων της 

Αλεξάνδρειας με την πόλη που ίδρυσε ο Μέγας Αλέξανδρος. 
Σε κλίμα εποικοδομητικού διαλόγου η συνάντηση κράτησε 

περισσότερο από μία ώρα. Εκ μέρους των ελληνικών αρχών 

τέθηκαν ζητήματα σχετ ικά με την αναγκαιότητα 

επαναλειτουργίας του Ελληνο-Ρωμαϊκού Μουσείου, την 

ορθότερη αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού, τον περιορισμό 

των παράνομων μικροπωλητών, ένα φαινόμενο που έχει 

εξαπλωθεί ανεξέλεγκτα τα δύο τελευταία χρόνια 

δημιουργώντας μεγάλο πρόβλημα για τις νόμιμες εμπορικές 

επιχειρήσεις και, τέλος, την βελτίωση της καθαριότητας. 
Από την πλευρά του ο Διοικητής εξέφρασε την ιδιαίτερη 

ικανοποίησή του για τη συνάντηση με την ηγεσία του 

αλεξανδρινού ελληνισμού αναφέροντας ότι η συνεισφορά του 

στην ιστορία της Αλεξάνδρειας «έχει καταγραφεί με χρυσά 

γράμματα». Δέχτηκε, επίσης, ότι εκτιμά την θετική και 

εποικοδομητική προσέγγιση της ελληνικής παροικίας στα 

οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αίγυπτος και, 

ειδικότερα,  η Αλεξάνδρεια και διαβεβαίωσε ότι λαμβάνει 

σοβαρά υπόψη τις έγκυρες και ρεαλιστικές απόψεις, εκτιμήσεις 

και προτάσεις για τα φλέγοντα ζητήματα της πόλης. 

Επιπρόσθετα, επανέλαβε την δέσμευσή του να ενεργήσει με 

κάθε τρόπο για την επίλυσή τους στο αμέσως προσεχές 

διάστημα. 
Τέλος, στο πλαίσιο του έτους Καβάφη 2013, ο Διευθυντής του 

Παραρτήματος στην Αλεξάνδρεια του Ε.Ι.Π. προσέφερε στον 

Διοικητή αραβικές εκδόσεις ποιημάτων του αλεξανδρινού 

ποιητή, τις οποίες δέχτηκε με συγκίνηση μαθαίνοντας ότι 

μεταφραστής τους ήταν ο Ναΐμ Αττία με τον οποίο τους συνδέει 

μακρόχρονη φιλία, όπως ανέφερε. 
Αξίζει να τονιστεί ότι η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα των 

ελληνικών αρχών καθόρισε και το υψηλό επίπεδο της 

συνάντησης, η οποία, εκτιμούμε ότι θα επιδράσει θετικά στην 

επίλυση σοβαρών προβλημάτων της πόλης, όσο και ότι θα 

αναθερμάνει περισσότερο τις υφιστάμενες καλές σχέσεις 

Ελλήνων και Αιγυπτίων.  

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡ ΙΝΟΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ // ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ έτος 01 //

// ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥΣ 
    ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

...συνέχεια στη σελίδα 3

// 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΗ κο ΜΩΧΑΜΑΝΤ ΑΤΤΑ ΑΜΠΑΣ 

// ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ 
    ΕΞΟΧΟΤΗΤΑΣ ÄΙΟΙΚΗΤΟΥ 
    ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
    ΚΟΥ ΜΩΧΑΜΑΤ ΑΤΤΑ ΑΜΠΑΣ 

Ο «Αλεξανδρινός Ταχυδρόμος», με την ευγενική μεσολάβηση του Γενικού 
Προξένου κου Χρ. Καποδίστρια, ζήτησε από τον εξοχότατο Διοικητή της 
Αλεξάνδρειας κο Μωχάματ Άττα Αμπάς να απαντήσει σε ορισμένα 
ερωτήματα για την Αλεξάνδρεια και τον ελληνισμό της. Με μεγάλη 
προθυμία μας έστειλε τις απαντήσεις του για καθένα από αυτά, καθώς και 
ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα όπου φανερώνονται οι ακαδημαϊκές 
γνώσεις του στην επιστήμη της νομικής,  όσο και οι υψηλές θέσεις που έχει 
αναλάβει στο δικαστικό σώμα της Αιγύπτου. 

Εξοχότατε, πώς βλέπετε τη θέση την Αλεξάνδρειας στην μετά-
επαναστατική Αίγυπτο;
Η Αλεξάνδρεια, όπως και οι άλλες πόλεις της Αιγύπτου πάντοτε 
αλληλεπιδρούν στα γεγονότα. Ο πολίτης της Αλεξάνδρειας, όμως, 
διακρίνεται από μια μεγάλη πολιτισμική και πολιτική συνείδηση. Είναι σε 
θέση να διακρίνει ανάμεσα σε αυτό που είναι ωφέλιμο και σε εκείνο που 
μπορεί να βλάψει την πατρίδα του. Αυτό φάνηκε όταν μια ομάδα από 
κακοποιούς επιχείρησε να λεηλατήσει το κτίριο όπου στεγάζεται 
προσωρινά το Διοικητήριο της Αλεξάνδρειας. Οι κάτοικοι της περιοχής 
Κομ ελ-Ντίκα τους απέτρεψε και συνεργάστηκαν με τις αστυνομικές 
δυνάμεις για τη σύλληψή τους.
Η Αλεξάνδρεια άρχισε σταδιακά να συνέρχεται μετά την επανάσταση. 
Ταυτόχρονα η ασφάλεια άρχισε να αποκαθίσταται. 

Ποια είναι η γνώμη σας για την παρουσία και το ρόλο του ελληνισμού στην 
Αλεξάνδρεια;
Η ελληνική παρουσία στην Αλεξάνδρεια εμπλούτισε την πολιτιστική ζωή 
γενικότερα της Αιγύπτου, ιδιαίτερα, όμως, της Αλεξάνδρεια. Εδώ όπου 
αναμίχτηκαν οι δυο πανάρχαιοι πολιτισμοί δημιούργησαν έναν ξεχωριστό 
πολιτισμό με μοναδικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει από άλλους 
πολιτισμούς. Επίσης ο ρόλος των Ελλήνων στην Αλεξάνδρεια δεν μπορεί 
να αγνοηθεί. Παραμένει πάντοτε μοναδικός και εποικοδομητικός στον 
οικονομικό και τον κοινωνικό τομέα. 

Πώς νομίζετε ότι μπορούν να αναβαθμιστούν οι σχέσεις των αιγυπτιακών 
Αρχών με την Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας και με την Ελλάδα 
ευρύτερα;
Οι Αιγυπτοελληνικές σχέσεις χαρακτηρίζονται, από τα πανάρχαια χρόνια, 
από συναισθήματα φιλίας και αγάπης. Από τη στιγμή που έφτασαν οι 
Έλληνες και ίδρυσαν την ελληνική κοινότητα στην Αλεξάνδρεια, οι 
Αιγύπτιοι τους αγάπησαν και εκτίμησαν την ειλικρίνεια και την εντιμότητα 
της συμπεριφοράς τους. Η ειλικρίνεια και η εντιμότητα είναι τα μυστικά της 
επιτυχίας τους στον επιχειρηματικό τομέα.
Οι αιγυπτιακές Αρχές εργάζονται διαρκώς για να προσελκύσουν 
ελληνικές επενδύσεις και για την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των δύο 
χωρών
 

//  Âιογραφικό σημείωμα 
      της Αυτού Εξοχότητας 
     Äιοικητού της Αλεξάνδρειας 
     κου Μωχάματ Άττα Αμπάς 

ÇΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ÃΕΝΝΗΣΗΣ: 10/03/1948
ÅΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
1973: Ðτυχίο ôου ôμήματος Íομικής και Ισλαμικού Δικαίου (Σαρία), ìε 
           âαθμό ÐΟΛΥ ΚΑΛΑ, Ðανεπιστήμιο Al-Azhar 
1974:  Ìεταπτυχιακό óτο Éσλαμικό Δίκαιο (Σαρία), Πανεπιστήμιο Καΐρου
1977:  Ìεταπτυχιακό στη Νομική, Ðανεπιστήμιο Ain Shams 
 
ÅΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 
> Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας
> Μέλος του Τμήματος Fatwa στην Προεδρία και τις Επαρχίες
> Ìέλος της Αρχής Κρατικών Επιτρόπων
> Åðίτροπος óτις åπαρχίες Kafr El-Sheikh êαι Beheira 
> Επίτροπος óτα äιοικητικά και ðειθαρχικά δικαστήρια 
> Μέλος της Αρχής Κρατικών Επιτρόπων ôης Mansoura
> Μέλος του Πειθαρχικού Δικαστηρίου ôης Tanta
> Ìέλος του Äιοικητικού Δικαστηρίου óτη Mansoura êαι την Tanta
> Åπικεφαλής του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου ôης Mansoura
> Åπικεφαλής ôου Äευτεροβάθμιου Äιοικητικού Äικαστηρίου ôης  
     Åπαρχίας Dakhelia 
> Ðρόεδρος του Διοικητικού Δικαστηρίου της Benha
> Επικεφαλής του Τμήματος Fatwa ôων Υπουργείων Ðολιτισμού,  
     Αρχαιοτήτων, Τουρισμού, Ðληροφοριών και Áνθρώπινου Δυναμικού. 
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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
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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:

ΧΡΗΣΙΜΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

(+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

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 :                         

«Επιθυμώ την αποστολή του Αλεξανδρινου Ταχυδρόμου στα παραπάνω στοιχεία

Αίγυπτο απέναντι στην ελληνική παροικία εξ αιτίας των ρατσιστικών ενεργειών, τυφλής βίας εναντίον 
Αιγυπτίων στην Ελλάδα που έχουν αντίκτυπο στον ελληνισμό. «Αν δεν σταματήσει εδώ και τώρα, πολύ 
δύσκολα θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη ζημιά που θα προκληθεί», τόνισε ζητώντας από τους 
βουλευτές της Επιτροπής να μεταφέρουν το μήνυμα-έκκληση μαζί με τις ανησυχίες των Αιγυπτιωτών σε 
όλους.
Την ανάγκη διατήρησης του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού της Αλεξάνδρειας, αλλά και την ανάγκη 
συνέχισης της λαμπρής εκπαιδευτικής παράδοσης της ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας επισήμανε 
ο κ. Κασιμάτης. «Με τη διαρκή οικονομική συμμετοχή μας, που μόνο κατά το τρέχον σχολικό έτος 
υπολογίζουμε ότι θα ξεπεράσει το ποσό των 120.000 ευρώ, διατρανώνουμε προς κάθε κατεύθυνση την 
ιστορικά διαχρονική δέσμευση της Κοινότητας Αλεξανδρείας να επιτύχει την, μέσω των εκπαιδευτηρίων 
της, τη διαρκή εμπέδωση και διαμόρφωση της ελληνικής συνείδησης στους παροίκους μας». Ο ίδιος 
κατέθεσε επίσης και μία πρόταση για την εξοικονόμηση χιλιάδων ευρώ με δραστική μείωση του κόστους 
των αποσπασμένων εκπαιδευτικών. Με δεδομένο, όπως είπε, ότι οι δύο κοινότητες μπορούν να 
προσφέρουν τα έξοδα μεταφοράς και στέγης, το κόστος ενός δασκάλου ετησίως μπορεί να είναι για το 
ελληνικό κράτος μόνο 12.000 ευρώ (με βάση την αμοιβή 1.000 ευρώ μηνιαίως) αντί των 252.000 ευρώ 
που κόστιζε μέχρι σήμερα. Τη σημασία προστασίας και διατήρησης του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, 
τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Καμαλάκης, επισημαίνοντας την μεγάλη ανάγκη συμπαράστασης που έχει 
σήμερα ο ελληνισμός της Αιγύπτου ως και ένα «αντίδωρο» όλων αυτών που προσέφερε σε καλές 
εποχές στο ελληνικό κράτος.
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// ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥΣ 
    ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

 Πρύτανης του ΑΠΘ Ιωάννης Μυλόπουλος και ο Μορφωτικός Ακόλουθος της Πρεσβείας 
της Αιγύπτου στην Ελλάδα και Διευθυντής του Μορφωτικού Κέντρου της Πρεσβείας Δρ. 
Χισάμ Νταρουίς, σε συνάντηση που είχαν στην Πρυτανεία του ΑΠΘ, συζήτησαν τις 
δυνατότητες συνεργασίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με το Ο

Πανεπιστήμιο και τη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας 
Ο Δρ. Νταρουίς κατέθεσε στον κ. Μυλόπουλο πρόταση για δημιουργία έδρας Αραβικών Σπουδών 
στο ΑΠΘ και αντίστοιχα έδρας Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Αλεξάνδρειας. Η πρόταση 
αυτή συμπίπτει χρονικά με την ανακοίνωση του Πρύτανη ότι το ΑΠΘ έχει δρομολογήσει τις 
διαδικασίες για την επανίδρυση έδρας Εβραϊκών Σπουδών, η λειτουργία της οποίας είχε διακοπεί 
από τη διδακτορία του Μεταξά.
Μεταξύ άλλων συζητήθηκε το ενδεχόμενο να διοργανωθούν από κοινού εκδηλώσεις με αφορμή το 

έτος Καβάφη, όπως έχει οριστεί το 2013 με αφορμή τη συμπλήρωση 150 
χρόνων από τη γέννηση του Αλεξανδρινού ποιητή.

(Πηγή: www.zougla.gr, του Xρήστου Μαζάνη)

// ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 
   ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

// ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
 φετινή χρονιά, εκτός των άλλων μεγάλων και σπουδαίων επετείων, τιμά και την επέτειο των 130 
χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου Έλληνα συγγραφέα και διανοητή Νίκου Καζαντζάκη. Με 
αφορμή την επέτειο αυτή οργανώθηκε τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013 στο Ελληνικό Κέντρο ΗΛονδίνου μια λαμπρή Ημερίδα, ένα Διεθνές Συμπόσιο, αντάξιο του μεγέθους του 

ανεπανάληπτου αυτού κρητικού λογοτέχνη. Μια μεγάλη ομάδα ειδικευμένων στο έργο του Καζαντζάκη 
πανεπιστημιακών καθηγητών και ερευνητών, προερχόμενη από διάφορα γεωγραφικά σημεία της 
υφηλίου, συμφώνησε να συναντηθεί στο Λονδίνο και να παρουσιάσει, σε μια ανοικτή στο ευρύ κοινό 
Ημερίδα, τα ευρήματά των ερευνών της.
Οι παρουσίες και οι παρουσιάσεις των ειδημόνων ήταν εξαιρετικά υψηλού πνευματικού επιπέδου και 
οπωσδήποτε προσέφεραν πολλή τροφή για τη σκέψη των ακροατών, οι οποίοι συμμετείχαν ελεύθερα με 
ερωτήσεις και παρατηρήσεις στο Συμπόσιο.
Επί της ουσίας προσεγγίσθηκαν από τους ομιλητές όλες οι πτυχές του πολυποίκιλου και πολυδιάστατου 
λογοτεχνικού έργου, μέρος του οποίου είναι ακόμα ανέκδοτο, του Νίκου Καζαντζάκη. Η οργάνωση της 
Ημερίδας ήταν συν-ευθύνη των εκδόσεων Καζαντζάκη, με το Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας και το 
Γραφείο Εκπαίδευσης (στο οποίο προΐσταται η κα. Βαρβάρα Καμπουρίδου) της Πρεσβείας της Ελλάδας 
στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ)

// Ο ΚΑΒAΦΗΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
κατόν πενήντα χρόνια από τη γέννησή του ο μεγάλος αλεξανδρινός ποιητής Κωνσταντίνος 
Καβάφης «ταξιδεύει» στις Βρυξέλλες. Με την ευκαιρία της ανακήρυξης του 2013 από το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ως έτος Καβάφη, η ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Ρόδη ΕΚράτσα διοργάνωσε μία ξεχωριστή παρουσίαση – έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα 

εγκαίνια της οποίας έγιναν την Τρίτη 19 Μαρτίου. Το θέμα της έκθεσης «Ο Καβάφης πέρα από τα 
σύνορα και την εποχή του. Το οικουμενικό πνεύμα του μεγάλου Έλληνα ποιητή μέσα από τα 
ποιήματά του «Ιθάκη» και «Πόλις».
Η έκθεση περιλαμβάνει πλούσιο υλικό από τη ζωή και το έργο του Καβάφη.  «Ανακαλύψτε τον 
Καβάφη στη γλώσσα σας»  είναι το μήνυμα που συνοδεύει την πρόσκληση. Κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης  ευρωβουλευτές  από διάφορες  χώρες θα απαγγείλουν  ποιήματα Καβάφη στη 
γλώσσα τους. Παράλληλα θα παρουσιαστούν βίντεο με χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από τη ζωή και 
το έργο του, θα ακουστούν μελοποιημένα ποιήματά του και ο Έλληνας πρέσβης στις  Βρυξέλλες 
Πλάτων Χατζημιχάλης θα αναφερθεί στις πτυχές της προσωπικότητας του Καβάφη και το έργο του.
«Η ποιητική του ευφυΐα αλλά και η διεθνής απήχησή του  σχετίζεται και με τον τρόπο που επιλέγει και 
χρησιμοποιεί τα σύμβολα. Η Ιθάκη είναι το σύμβολο των στόχων που θέτουμε, η Πόλις είναι το 
αδιέξοδο του ανθρώπου που εγκλωβίζεται στις επιλογές του. Συμβολισμοί διαχρονικοί και 
παγκόσμιοι Με την εκδήλωση φιλοδοξούμε να προσφέρουμε  ένα «ταξίδι» στην ποίηση του Καβάφη 
και στο ελληνικό οικουμενικό πνεύμα» επισημαίνει η Ρόδη Κράτσα. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με 
την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση, του Ε.Ο.Τ. και τη συνεργασία της ΕΡΤ. Σημαντική είναι η 
συμβολή της Οικίας-Μουσείου Καβάφη, καθώς αποστάλθηκε ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό από τα 
εκθέματά του, κατόπιν ανάλογου αιτήματος των οργανωτών. // “HABEMUS PAPAM”: ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Α΄ Ο ΝΕΟΣ ΠΑΠΑΣ

ετά από πέντε συνολικά ψηφοφορίες, την Τετάρτη 13 
Μαρτίου 2013 εξελέγη ο νέος Πάπας. Στις 19.06 βγήκε 
λευκός καπνός από την καμινάδα της Καπέλα Σιξτίνα και 
οι καμπάνες της βασιλικής του Αγίου Πέτρου χτύπησαν Μ

χαρμόσυνα. Το όνομα αυτού Πάπας Φραγκίσκος Α'.Ο λόγος για τον 
76χρονο καρδινάλιο Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο από την Αργεντινή, ο 
οποίος αποτελεί το 266ο Πάπα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. 
Πρόκειται για τον πρώτο Λατινο-αμερικανό Πάπα στην ιστορία της 
Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Ο Πάπας Φραγκίσκος Α΄ δήλωσε ότι θα ήθελε η Καθολική Εκκλησία να είναι ταπεινή και η αποστολή της να είναι 
επικεντρωμένη στην υπηρεσία των φτωχών. Ο Πάπας έκανε το παραπάνω σχόλιο σε δημοσιογράφους 
εξηγώντας γιατί επέλεξε το όνομα Φραγκίσκος από τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης, τον Άγιο που είναι σύμβολο 
της ειρήνης, της ασκητικότητας και της βοήθειας των φτωχών. Σε άλλα σημεία της ομιλίας, είπε ότι η Καθολική 
Εκκλησία, όπως όλοι οι θεσμοί, έχει "αρετές και αμαρτίες" και κάλεσε τους δημοσιογράφους να επικεντρώνονται 
στην "αλήθεια, την καλοσύνη και την ομορφιά" όταν κάνουν το έργο τους. 
Την εκλογή του Φραγκίσκου Α' στον παπικό θρόνο χαιρέτισε το Αλ Άζχαρ, η υψηλότερη αρχή του Σουνιτικού Ισλάμ 
στην Αίγυπτο, εκφράζοντας την ελπίδα πως ο νέος Πάπας θα αναπτύξει καλύτερες σχέσεις με τον 
μουσουλμανικό κόσμο. «Ελπίζουμε σε καλύτερες σχέσεις με το Βατικανό μετά την εκλογή του νέου Πάπα, για το 
καλό ολόκληρης της ανθρωπότητας», δήλωσε ο Μαχμούντ Αζάμπ, σύμβουλος του μεγάλου ιμάμη του Αλ Άζχαρ, 
Άχμαντ αλ Τάγεμπ, υπεύθυνου για τον διαθρησκευτικό διάλογο. «Μόλις εμφανισθεί μια νέα προοπτική, θα 
επανέλθουμε στον διάλογο με το Βατικανό που διακόπηκε στις αρχές του 2011», πρόσθεσε ο μουσουλμάνος 
θεολόγος συγχαίροντας τους καθολικούς σ' ολόκληρο τον κόσμο για την εκλογή του Φραγκίσκου Α΄. Το 2006, ο 
Πάπας Βενέδικτος XVI προκάλεσε ρήξη με τον μουσουλμανικό κόσμο επαναλαμβάνοντας τα λόγια βυζαντινού 
αυτοκράτορα που είχε καταλογίσει στον προφήτη Μωάμεθ «αρνητικές και απάνθρωπες» ιδέες. Ο διάλογος 
διακόπηκε και πάλι το 2011, μετά την έκκληση του Πάπα να προστατευθεί η χριστιανική μειονότητα της Αιγύπτου 
με αφορμή την επίθεση αυτοκτονίας εναντίον χριστιανικής εκκλησίας στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, τη νύχτα 
της 31ης Δεκεμβρίου 2010. Μετά την παραίτηση του Πάπα Βενέδικτου XVI, οι μουσουλμάνοι θεολόγοι της 
Αιγύπτου δήλωσαν ότι προσβλέπουν στην επανάληψη του διαλόγου με την Καθολική Εκκλησία επισημαίνοντας 
ότι η βελτίωση των σχέσεων εξαρτάται από τις θέσεις του νέου Πάπα για τον μουσουλμανικό κόσμο. Το Αλ Άζχαρ 
και το Βατικανό είχαν αναπτύξει διάλογο για τη συνύπαρξη των θρησκειών από την εποχή του Πάπα Ιωάννη 
Παύλου II.

// ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Κ.Α. κ ΙΩΑΝΝΗ ΣΙΟΚΑ
Με την ευκαιρία συμπλήρωσης τεσσάρων χρόνων από την εκλογή σας στο αξίωμα του Προέδρου της Ε.Κ.Α. 
πως αποτιμάτε αυτό το χρονικό διάστημα; 
Όταν το Μάιο του 2009 εκλέχτηκα πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας είχα δηλώσει ότι στις δύσκολες και 
μεταβατικές εποχές που διανύουμε πρέπει όλοι μας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων για να αποδείξουμε ότι είμαστε 
άξιοι συνεχιστές της μακρόχρονης παράδοσης της πρώτης Ελληνικής Κοινότητας που ιδρύθηκε στον κόσμο.
Σήμερα, και με τη διέλευση τεσσάρων περίπου χρόνων, είμαι στην ευχάριστη θέση να τονίσω ότι όλοι μας οφείλουμε να 
αισθανόμαστε υπερήφανοι για την κοινότητά μας και για τον μοναδικό τίτλο τιμής που φέρουμε: Να είμαστε γεννημένοι 
Αλεξανδρινοί, καθώς και για το γεγονός ότι πολλοί από εμάς προσπαθούμε καθημερινά να κάνουμε αυτόν τον 
κληρονομημένο τίτλο να λάμπει περισσότερο.
Και το λέω αυτό, γιατί πράγματι αισθάνομαι ότι όλοι όσοι υπηρετούμε την Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας έχουμε 
πραγματική επίγνωση της αποστολής μας, την οποία και επιτελούμε προσπαθώντας να εμπεδώσουμε ομοψυχία, 
αλληλοσεβασμό και αλληλεγγύη.
Κάνοντας μια γρήγορη ανασκόπιση της τετραετίας που μας πέρασε, σίγουρα το σημαντικότερο γεγονός που άλλαξε 
δραστικά και την ιστορία αυτού του αγαπημένου τόπου, είναι Επανάσταση της 25ης Ιανουαρίου του 2011 και η νέα κατάσταση 
πραγμάτων την οποία η ονομαζόμενη «αραβική άνοιξη» επέφερε στη Νειλοχώρα.
Όσον αφορά στην Κοινότητά μας, πολλά και σημαντικά γεγονότα έλαβαν χώρα αυτή την τετραετία. Ιστορικές στιγμές ζήσαμε 
όλοι μας, όταν μέσα σε ένα κλίμα λαμπρών εκδηλώσεων τιμήθηκε τον Οκτώβριο του 2009 η προσφορά τριών σωματείων της 
πόλης μας στα γράμματα, την επιστήμη και στον αθλητισμό, τα οποία συμπλήρωσαν έναν αιώνα ζωής: το Ζερβουδάκειο 
Μέγαρο, όπου στεγάζεται το Αβερώφειο Γυμνάσιο-Λύκειο, ο Σύλλογος Ελλήνων Επιστημόνων «Πτολεμαίος» ο Α΄ και ο 
Ελληνικός Ναυτικός Όμιλος Αλεξανδρείας.
Εξαιρετικά σημαντική υπήρξε επίσης και η 29η  Απριλίου 2011, όταν η παροικία μας, σε μία ιστορική Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση προσδιόρισε το στίγμα της νέας περιόδου για την κοινότητά μας, εγκρίνοντας ομόφωνα την πρόταση για 
αξιοποίηση του Κανισκερείου Ιδρύματος και τη μεταφορά τού Γηροκομείου στους χώρους του «ΜΑΝΝΑ» με την ανακαίνιση 
εκ βάθρων και τη μεταβολή του τελευταίου σε σύγχρονων προδιαγραφών Γηροκομείο, αντάξιο του υψηλού κύρους της 
κοινότητάς μας, όσο και της μεγάλης ιστορίας της παροικίας μας.
Η Κοινοτική Επιτροπή που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες που ακολούθησαν οικοδόμησε πάνω σε αυτή την απόφαση τη νέα πορεία της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας. 
Ακολούθησε μια πλήρης ανασύνταξη και αναδιοργάνωση της Κοινότητας σε όλους τους τομείς με προτεραιότητα στα οικονομικά θέματα. Αξιοποιήθηκαν πολλά περιουσιακά στοιχεία της Κοινότητας με σκοπό την 
προσφορότερη και ασφαλέστερη απόδοση, επιτυγχάνοντας έτσι την οικονομική ευμάρεια της κοινότητάς μας μέσα από την οικονομική της ανεξαρτησία και αυτάρκεια. 
Όλες οι στοχευμένες επενδυτικές διαπραγματεύσεις και οι προσεκτικά μελετημένες μεσομακροπρόθεσμες συμφωνίες μισθώσεων κοινοτικών ακινήτων του πρόσφατου παρελθόντος αποδίδουν σήμερα χειροπιαστά 
οικονομικά αποτελέσματα.
Παρά την αρνητική οικονομική συγκυρία, η Ε.Κ.Α. δράττει τους καρπούς ενός μεγαλόπνοου οραματισμού που δρομολογήθηκε πριν από τέσσερα χρόνια και που στηριζόταν στο τρίπτυχο: 1) οικονομικός έλεγχος και ταμειακό 
συμμάζεμα, 2) καταγραφή του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων σε Αίγυπτο και Ελλάδα και 3) οικονομική ανάπτυξη της Ε.Κ.Α. μέσω στοχευμένης αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων. 
Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός σκόπευε, σε αντίθεση με άλλους σχεδιασμούς του  παρελθόντος, να καταστήσει την ιστορική Κοινότητά μας, σε σύντομο χρονικό ορίζοντα, οικονομικά αυτάρκη και ευημερούσα, ελαχιστοποιώντας 
την οικονομική εξάρτηση από το Μητροπολιτικό κέντρο των Αθηνών.
Και αισθανόμαστε πλήρως δικαιωμένοι για τις επιλογές μας από τα ίδια τα γεγονότα, καθώς οι απρόσμενες ανατροπές που επηρέασαν τόσο την Ελλάδα, όσο και την Αίγυπτο, έγιναν εγκαίρως αντιληπτές από τα μέλη της 
Κοινοτικής Επιτροπής και με κατάλληλο προγραμματισμό πετύχαμε αυτό που έμοιαζε ακατόρθωτο: να καταγράψουμε για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της Κοινότητάς μας, αισθητά υψηλούς ενεργητικούς ισολογισμούς 
και μάλιστα σε περίοδο γενικευμένης οικονομικής ύφεσης.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ακούραστους συναδέλφους μου στην Κοινοτική Επιτροπή, για την άψογη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα, τη συνεχή παρουσία τους και συμμετοχή τους στα 
τεκταινόμενα και την ουσιαστική συμβολή τους στη λήψη σοβαρών αποφάσεων, καθοριστικών για το παρόν αλλά και το μέλλον της Κοινότητάς μας. 

Ποιοι είναι οι βασικοί τομείς στους οποίους θα επικεντρωθείτε στο προσεχές μέλλον;
Όπως προανέφερα, το νοικοκύρεμα των οικονομικών μας αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή προτεραιότητα και η οποία συνεχίζεται απρόσκοπτα. Η τάξη στα οικονομικά μας, μάς επιτρέπει να αποτυπώνουμε με ευκρίνεια τον 
δυναμισμό της Κοινότητας και να  προγραμματίζουμε τις επόμενες κινήσεις μας με σιγουριά.
Μέρος των εσόδων μας θα διατεθούν άμεσα για την αναβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των αναξιοπαθούντων συμπαροίκων μας. Έχουμε υποχρέωση και καθήκον, τώρα που η ακρίβεια καλπάζει και εξανεμίζει το 
μικρό μηνιαίο εισόδημά τους, να προβούμε σε υποστηρικτικές προς αυτούς κινήσεις. Αντιλαμβανόμαστε ότι για τους συμπαροίκους της τρίτης ηλικίας τα φάρμακα ισοδυναμούν με την επιβίωση. Έμφαση λοιπόν θα δοθεί στη 
μείωση της συμμετοχής τους στην φαρμακευτική δαπάνη. 
Επιπλέον το μεγαλύτερο τμήμα των χρηματικών εισροών που προέρχονται από τις εκποιήσεις αγροτικών γαιών θα διατεθεί στην υλοποίηση ενός νέου μεγαλεπήβολου έργου που έχουμε ήδη θέσει σε εφαρμογή: την επισκευή, 
συντήρηση και επαναλειτουργία του γνωστού σε όλους Συσσιτίου του πρώην ορφανοτροφείου. Ακολουθώντας τις παρακαταθήκες των προκατόχων μας, θέτουμε ως ύψιστη προτεραιότητα τις ανάγκες των συμπαροίκων μας. Οι 
χώροι του Συσσιτίου θα διαμορφωθούν κατάλληλα, θα εξοπλιστούν με τα πλέον σύγχρονα επαγγελματικής ποιότητας μηχανήματα και θα στελεχωθούν με εξειδικευμένο προσωπικό προκειμένου να λειτουργήσουν ως πρότυπο 
μαγειρείο και χώρος εστίασης που θα καλύπτει τις ανάγκες των τροφίμων του Γηροκομείου «Μάννα», των εμπερίστατων  συμπαροίκων μας καθώς και των μαθητών των σχολείων μας.
Στον τομέα της εκπαίδευσης, η Κοινοτική Επιτροπή δεν θα μπορούσε να παραμείνει απλός παρατηρητής των δυσμενών, για τα Κοινοτικά Εκπαιδευτήρια, προοπτικών που ήδη από το τέλος του προηγούμενου σχολικού έτους 
είχαν αρχίσει να διαφαίνονται. 
Η Ε.Κ.Α., ενδιαφερόμενη για τη συνέχιση της παροχής αμιγούς ελληνικής εκπαίδευσης στους μαθητές των Κοινοτικών Σχολείων, δεσμεύεται ότι θ'ανταποκριθεί πλήρως και όπου χρειαστεί,  αναλαμβάνοντας  πρωτοβουλίες που 
θα εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των εκπαιδευτηρίων της.
Με ιδιαίτερο επίσης ενδιαφέρον η Ε.Κ.Α. ανταποκρίνεται θετικά στα αιτήματα της νεολαίας της παροικίας μας σχετικά με τη δημιουργία νέων σύγχρονων χώρων άθλησης και ψυχαγωγίας εντός του Ελληνικού Τετραγώνου. Μετά 
την ανακατασκευή και την τοποθέτηση νέου χλοοτάπητα στο Κοινοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου και την κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος tartan στίβου, ξεκίνησαν με γοργούς ρυθμούς οι εργασίες για την κατασκευή 
γηπέδου Ποδοσφαίρου 5x5, γηπέδου Basket και γηπέδου volley στους περιβάλλοντες ελεύθερους χώρους στις παρυφές του γηπέδου. Επόμενο βήμα, η κατασκευή, 25άρας πισίνας που θα καλύπτει τις ανάγκες της νεολαίας 
μας στον υγρό στίβο. Οι χώροι άθλησης και ψυχαγωγίας θα αποτελέσουν τον πλέον χρήσιμο πόλο έλξης μικρών και μεγάλων, μετατρέποντας το Ελληνικό Τετράγωνο στην καρδιά κάθε παροικιακής δραστηριότητας. 
Μεγάλος στόχος της Κοινότητας είναι επίσης η επέκταση του κοινωνικού της έργου όχι μόνο στον χώρο της Παροικίας, αλλά για το σύνολο των Αλεξανδρινών και Αιγυπτιωτών που ζουν σήμερα στην Ελλάδα. Δε ξεχνάμε ποτέ ότι 
και αυτοί κάποτε σεβάστηκαν και φύλαξαν σαν κόρη οφθαλμού τη μεγάλη παρακαταθήκη που μας άφησαν οι άξιοι προπάτορές μας. Τους οφείλουμε πολλά και ήρθε η ώρα ν' ανταποδώσουμε και εμείς, στο μέτρο του δυνατού, 
για την μεγάλη τους προσφορά αλλά και αγάπη που τρέφουν για τη γενέτειρά τους.

Πως βλέπετε το μέλλον της Ε.Κ.Α. και της αλεξανδρινής παροικίας στο νέο αιγυπτιακό περιβάλλον που προέκυψε μετά των πτώση του Μουμπάρακ;
Μόλις δυο χρόνια μετά την Αραβική Άνοιξη στη Νειλοχώρα και τις εξελίξεις στην πολιτική σκακιέρα που δρομολόγησαν οι πρώτες ελεύθερες προεδρικές εκλογές, η Αίγυπτος αναζητά εναγωνίως να βρει ένα σταθερό βηματισμό 
προς το μέλλον με ζητούμενο την πολιτική ομαλότητα, την κοινωνική σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη. Μέσα σε αυτό το καινούριο και ρευστό περιβάλλον, που εντείνεται και από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, 
η Ε.Κ.Α. συνεχίζοντας την ιστορική παρουσία και διαδρομή της παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής. Στόχος της Ε.Κ.Α. είναι να παραμείνει όσο το δυνατόν ανεπηρέαστη από το κλίμα 
αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει την κοινωνική, οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα, παρέχοντας στους παροίκους της τις ασφαλέστερες δυνατές συνθήκες διαβίωσης και δραστηριοποίησης. 
Βρισκόμαστε σ΄ ένα  κρίσιμο  σταυροδρόμι  για  το  μέλλον  αυτής  της  χώρας , της  δεύτερής  μας  πατρίδας  με την οποία  όλοι είμαστε τόσο  στενά    δεμένοι.     Ένα  μέλλον  που  όλοι  ευχόμαστε  να  την οδηγήσει, και μαζί  
της  και  εμάς ,  σ΄ ένα  καλύτερο  αύριο, ένα αύριο  πιο  δημοκρατικό, πιο ανθρώπινο, με περισσότερη  ελευθερία.  
 Η  επίγνωση  της  σπουδαιότητας  του  γεγονότος αυτού μας  κάνει όλους  θεσμικά  υπεύθυνους,  έτσι  ώστε  στο  μέλλον  κάποιοι  να  είναι  υπερήφανοι  για  εμάς  και τις  επιλογές  μας. 
 Σε  στιγμές  κρίσης  οι άνθρωποι δείχνουμε  το  χαρακτήρα  μας . Και  εμείς  για  ακόμα  μία  φορά  στην  ιστορία μας είμαστε αποφασισμένοι να δείξουμε σε όλο τον κόσμο την ευγένεια, την  κουλτούρα και την  παιδεία που  
διακρίνουν τον αλεξανδρινό και αυγυπτιώτη ελληνισμό.
Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι όταν κάποιος δεν διεκδικεί, δεν κερδίζει. Και εμείς είμαστε αποφασισμένοι και να διεκδικήσουμε αλλά και να κερδίσουμε. 

Τι προσδοκάτε από τους υποψήφιους στις επερχόμενες κοινοτικές εκλογές; 
Θεωρώ  ότι  η  επιλογή να ανανεωθεί  η  Κοινότητα  που άρχισε  το  2009  απέδωσε τα  προσδοκώμενα,  όχι  μόνο  στη διαχείριση  των   τρεχόντων  θεμάτων  που  απασχολούν  την  Κοινότητά  μας,  αλλά  κυρίως στα  
ακονισμένα  αντανακλαστικά  που  επιδείξαμε στη  διαχείριση εξαιρετικά  κρίσιμων καταστάσεων  που  περάσαμε. 
Για το λόγο αυτό θέλω να πιστεύω ότι η επένδυση αυτή σε άτομα που έχουν όρεξη να προσφέρουν, άτομα κυρίως με πείρα, ιδέες και δύναμη να τις υλοποιήσουν θα δώσει περαιτέρω ανάσες στην Κοινότητά μας εφόσον 
συνεχιστεί, έτσι ώστε με ρεαλισμό, δυναμισμό  και  αποφασιστικότητα  να  μπορέσουμε να αποδείξουμε  ότι  μπορούμε να είμαστε πιο χρήσιμοι, πιο συνεπείς, πιο υπεύθυνοι.
Η κοινότητα δε χρειάζεται περιττούς  πειραματισμούς. Χρειάζεται άτομα με σύνεση και ωριμότητα σκέψης για να την καθοδηγήσουν σε ασφαλή λιμάνια. Άτομα, επαναλαμβάνω, με πείρα στα κοινά που γνωρίζουν να χειρίζονται 
δύσκολες καταστάσεις. Και ευτυχώς υπάρχουν τέτοια στελέχη ανάμεσα στους πέντε υποψηφίους. 
Καλώ λοιπόν όλους τους συμπαροίκους μου να βάλουν το χέρι στην καρδιά τους,  αφήνοντας  στο περιθώριο προσωπικές προτιμήσεις, συμπάθειες ή αντιπάθειες και με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον της ιστορικής μας 
Κοινότητας να πράξουν το καθήκον τους για ακόμη μια φορά. Μόνο έτσι η Κοινότητά μας και η Αλεξάνδρεια θα παραμείνουν ο Φάρος ελληνισμού και πολιτισμού που θα εμπνέει τα βήματα των κοινωνικών, πολιτικών και  
πολιτισμικών μας επιλογών στο κοντινό και το απώτερο μέλλον.
Δράττομαι της ευκαιρίας να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους.

φυγε από τη ζωή την Πέμπτη 14 
Μαρτίου σε ηλικία 91 ετών, στο 
Σικάγο, o Άντριου Άθενς, πρώτος 
Πρόεδρος του Συμβουλ ίου 
Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ). Η Έ

δράση του  Άθενς ταυτίστηκε με την προσπάθεια 
οργάνωσης και συντονισμού του απανταχού 
ελληνισμού. Τιμήθηκε τόσο από την Ελλάδα και 
την Κύπρο, όσο και από την κυβέρνηση των ΗΠΑ 
και το Κογκρέσο, αλλά και από αρκετούς 

αμερικανούς οργανισμούς, καθώς και Ορθόδοξα Πατριαρχεία. Ο Άντριου Άθενς 
(Ανδρέας Αθανασούλας) γεννήθηκε το 1922 στο Σικάγο των ΗΠΑ από γονείς Έλληνες 
μετανάστες. Το πλούσιο σε προσφορά έργο του προς τον Ελληνισμό και την 
Ορθοδοξία επάξια τον κατατάσσει στις εξέχουσες ηγετικές προσωπικότητες του 
Ελληνισμού της Διασποράς.
Ο «μεγάλος Έλληνας» του Απόδημου Ελληνισμού διατέλεσε Πρόεδρος του 
Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) από την ίδρυσή του (1995) μέχρι το 
Δεκέμβριο του 2006, όταν η 6η Παγκόσμια Συνέλευση τον ανακήρυξε ομόφωνα επίτιμο 
Πρόεδρο. Υπήρξε υπόδειγμα ανδρός με όραμα, αφοσίωση και αυτοθυσία, που ήξερε 
να εμπνέει και να συμπαρασύρει σε αγώνες για τα δίκαια των Ελλήνων. 
Συλλυπητήρια μηνύματα για την απώλεια του Άντριου Άθενς απέστειλαν ο Έλληνας 
Υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο Έλληνας Υφυπουργός 
Εξωτερικών Κωνσταντίνος Τσιάρας, στα οποία εξήραν τη μεγάλη προσωπικότητα του 
εκλιπόντος.

// EΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ Ο ΑΝΤΡΙΟΥ ΑΘΕΝΣ

 Πρόεδρος και η Κοινοτική Επιτροπή της Ελληνικής Κοινότητας 
Αλεξανδρείας εκφράζουν τα συλλυπητήρια της στην οικογένεια του 
εκλιπόντος Άντριου Άθενς. Ο Άντριου Άθενς υπήρξε μια εμβληματική 
προσωπικότητα, που με το έργο του ενίσχυσε τον ομογενειακό Ο ελληνισμό, αφιερώνοντας τη ζωή του στην υπεράσπιση, όχι μόνο της 

Ομογένειας, αλλά και της Ελλάδας. Προσωπικότητες του αναστήματος του Άθενς είναι 
αναγκαίες σήμερα, περισσότερο από ποτέ, για τον απανταχού ελληνισμό. Ευχόμαστε 
οι παρακαταθήκες του έργου του να αποτελέσουν σηματωρό και οδηγό όλων μας. 
Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του.

// Η Ε.Κ.Α. ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΑ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ 
   ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΡΙΟΥ ΑΘΕΝΣ

ε αισθήματα οδύνης και λύπης πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του ευπατρίδη 
Ανδρέα Άθενς, πρώτου και Επίτιμου Προέδρου του Συμβουλίου Απόδημου 
Ελληνισμού, αγαπητού φίλου, συνεργάτη, με τον οποίο είχαμε μια ειλικρινή και 
αποτελεσματική συνεργασία για πολλά χρόνια. Ο αγαπημένος μας Πρόεδρος Μ υπήρξε μία λαμπρή προσωπικότητα με μεγάλη εθνική προσφορά στην κοινωνία, την 

Εκκλησία, την πατρίδα και τον απανταχού Ελληνισμό. Ήταν ο ακούραστος εργάτης, που ήθελε να 
προσφέρει μόνο, χωρίς να περιμένει ούτε να επιδιώκει ανταλλάγματα. 
Η μακρόχρονη συνεργασία μας στο πλαίσιο του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, από την ίδρυσή 
του τον Δεκέμβριο 1996 μου έδωσε την ευκαιρία να τον γνωρίσω από κοντά, να εκτιμήσω και να 
διδαχθώ από τον ηγέτη, τον άνθρωπο, τον αγωνιστή πάρα πολλά. 
Η σημαντική, πολύτιμη και πολυσχιδής δραστηριότητά και η ανιδιοτελής προσφοράς του στην 
παγκόσμια κοινότητα, θα μείνει χαραγμένη στην μνήμη όλων μας.
Θα τον θυμόμαστε πάντοτε με αγάπη, σεβασμό και εκτίμηση.
Ας είναι αιώνια η μνήμη του.

Στέφανος Π. Ταμβάκης
Πρόεδρος ΣΑΕ (2007-2012) 

// ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤ. Π. ΤΑΜΒΑΚΗ 
    ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΘΕΝΣ

 Συλλυπητήρια 
Ο Πρόεδρος και τα μέλη της κοινοτικής επιτροπής της Ε.Κ.Α.
εκφράζουν τα θερμά συλλυπητήρια για τον θάνατο της Στυλιανής Μακρή στον 
σύζυγό της κο Σπύρο Μακρή, και τις οικογένειες των υιών της Πάρη και Κύρο Μακρή. 
Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή της 
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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
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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:
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«Επιθυμώ την αποστολή του Αλεξανδρινου Ταχυδρόμου στα παραπάνω στοιχεία

Αίγυπτο απέναντι στην ελληνική παροικία εξ αιτίας των ρατσιστικών ενεργειών, τυφλής βίας εναντίον 
Αιγυπτίων στην Ελλάδα που έχουν αντίκτυπο στον ελληνισμό. «Αν δεν σταματήσει εδώ και τώρα, πολύ 
δύσκολα θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη ζημιά που θα προκληθεί», τόνισε ζητώντας από τους 
βουλευτές της Επιτροπής να μεταφέρουν το μήνυμα-έκκληση μαζί με τις ανησυχίες των Αιγυπτιωτών σε 
όλους.
Την ανάγκη διατήρησης του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού της Αλεξάνδρειας, αλλά και την ανάγκη 
συνέχισης της λαμπρής εκπαιδευτικής παράδοσης της ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας επισήμανε 
ο κ. Κασιμάτης. «Με τη διαρκή οικονομική συμμετοχή μας, που μόνο κατά το τρέχον σχολικό έτος 
υπολογίζουμε ότι θα ξεπεράσει το ποσό των 120.000 ευρώ, διατρανώνουμε προς κάθε κατεύθυνση την 
ιστορικά διαχρονική δέσμευση της Κοινότητας Αλεξανδρείας να επιτύχει την, μέσω των εκπαιδευτηρίων 
της, τη διαρκή εμπέδωση και διαμόρφωση της ελληνικής συνείδησης στους παροίκους μας». Ο ίδιος 
κατέθεσε επίσης και μία πρόταση για την εξοικονόμηση χιλιάδων ευρώ με δραστική μείωση του κόστους 
των αποσπασμένων εκπαιδευτικών. Με δεδομένο, όπως είπε, ότι οι δύο κοινότητες μπορούν να 
προσφέρουν τα έξοδα μεταφοράς και στέγης, το κόστος ενός δασκάλου ετησίως μπορεί να είναι για το 
ελληνικό κράτος μόνο 12.000 ευρώ (με βάση την αμοιβή 1.000 ευρώ μηνιαίως) αντί των 252.000 ευρώ 
που κόστιζε μέχρι σήμερα. Τη σημασία προστασίας και διατήρησης του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, 
τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Καμαλάκης, επισημαίνοντας την μεγάλη ανάγκη συμπαράστασης που έχει 
σήμερα ο ελληνισμός της Αιγύπτου ως και ένα «αντίδωρο» όλων αυτών που προσέφερε σε καλές 
εποχές στο ελληνικό κράτος.
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...συνέχεια από τη σελίδα 1

// ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥΣ 
    ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

 Πρύτανης του ΑΠΘ Ιωάννης Μυλόπουλος και ο Μορφωτικός Ακόλουθος της Πρεσβείας 
της Αιγύπτου στην Ελλάδα και Διευθυντής του Μορφωτικού Κέντρου της Πρεσβείας Δρ. 
Χισάμ Νταρουίς, σε συνάντηση που είχαν στην Πρυτανεία του ΑΠΘ, συζήτησαν τις 
δυνατότητες συνεργασίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με το Ο

Πανεπιστήμιο και τη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας 
Ο Δρ. Νταρουίς κατέθεσε στον κ. Μυλόπουλο πρόταση για δημιουργία έδρας Αραβικών Σπουδών 
στο ΑΠΘ και αντίστοιχα έδρας Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Αλεξάνδρειας. Η πρόταση 
αυτή συμπίπτει χρονικά με την ανακοίνωση του Πρύτανη ότι το ΑΠΘ έχει δρομολογήσει τις 
διαδικασίες για την επανίδρυση έδρας Εβραϊκών Σπουδών, η λειτουργία της οποίας είχε διακοπεί 
από τη διδακτορία του Μεταξά.
Μεταξύ άλλων συζητήθηκε το ενδεχόμενο να διοργανωθούν από κοινού εκδηλώσεις με αφορμή το 

έτος Καβάφη, όπως έχει οριστεί το 2013 με αφορμή τη συμπλήρωση 150 
χρόνων από τη γέννηση του Αλεξανδρινού ποιητή.

(Πηγή: www.zougla.gr, του Xρήστου Μαζάνη)

// ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 
   ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

// ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
 φετινή χρονιά, εκτός των άλλων μεγάλων και σπουδαίων επετείων, τιμά και την επέτειο των 130 
χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου Έλληνα συγγραφέα και διανοητή Νίκου Καζαντζάκη. Με 
αφορμή την επέτειο αυτή οργανώθηκε τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013 στο Ελληνικό Κέντρο ΗΛονδίνου μια λαμπρή Ημερίδα, ένα Διεθνές Συμπόσιο, αντάξιο του μεγέθους του 

ανεπανάληπτου αυτού κρητικού λογοτέχνη. Μια μεγάλη ομάδα ειδικευμένων στο έργο του Καζαντζάκη 
πανεπιστημιακών καθηγητών και ερευνητών, προερχόμενη από διάφορα γεωγραφικά σημεία της 
υφηλίου, συμφώνησε να συναντηθεί στο Λονδίνο και να παρουσιάσει, σε μια ανοικτή στο ευρύ κοινό 
Ημερίδα, τα ευρήματά των ερευνών της.
Οι παρουσίες και οι παρουσιάσεις των ειδημόνων ήταν εξαιρετικά υψηλού πνευματικού επιπέδου και 
οπωσδήποτε προσέφεραν πολλή τροφή για τη σκέψη των ακροατών, οι οποίοι συμμετείχαν ελεύθερα με 
ερωτήσεις και παρατηρήσεις στο Συμπόσιο.
Επί της ουσίας προσεγγίσθηκαν από τους ομιλητές όλες οι πτυχές του πολυποίκιλου και πολυδιάστατου 
λογοτεχνικού έργου, μέρος του οποίου είναι ακόμα ανέκδοτο, του Νίκου Καζαντζάκη. Η οργάνωση της 
Ημερίδας ήταν συν-ευθύνη των εκδόσεων Καζαντζάκη, με το Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας και το 
Γραφείο Εκπαίδευσης (στο οποίο προΐσταται η κα. Βαρβάρα Καμπουρίδου) της Πρεσβείας της Ελλάδας 
στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ)

// Ο ΚΑΒAΦΗΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
κατόν πενήντα χρόνια από τη γέννησή του ο μεγάλος αλεξανδρινός ποιητής Κωνσταντίνος 
Καβάφης «ταξιδεύει» στις Βρυξέλλες. Με την ευκαιρία της ανακήρυξης του 2013 από το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ως έτος Καβάφη, η ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Ρόδη ΕΚράτσα διοργάνωσε μία ξεχωριστή παρουσίαση – έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα 

εγκαίνια της οποίας έγιναν την Τρίτη 19 Μαρτίου. Το θέμα της έκθεσης «Ο Καβάφης πέρα από τα 
σύνορα και την εποχή του. Το οικουμενικό πνεύμα του μεγάλου Έλληνα ποιητή μέσα από τα 
ποιήματά του «Ιθάκη» και «Πόλις».
Η έκθεση περιλαμβάνει πλούσιο υλικό από τη ζωή και το έργο του Καβάφη.  «Ανακαλύψτε τον 
Καβάφη στη γλώσσα σας»  είναι το μήνυμα που συνοδεύει την πρόσκληση. Κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης  ευρωβουλευτές  από διάφορες  χώρες θα απαγγείλουν  ποιήματα Καβάφη στη 
γλώσσα τους. Παράλληλα θα παρουσιαστούν βίντεο με χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από τη ζωή και 
το έργο του, θα ακουστούν μελοποιημένα ποιήματά του και ο Έλληνας πρέσβης στις  Βρυξέλλες 
Πλάτων Χατζημιχάλης θα αναφερθεί στις πτυχές της προσωπικότητας του Καβάφη και το έργο του.
«Η ποιητική του ευφυΐα αλλά και η διεθνής απήχησή του  σχετίζεται και με τον τρόπο που επιλέγει και 
χρησιμοποιεί τα σύμβολα. Η Ιθάκη είναι το σύμβολο των στόχων που θέτουμε, η Πόλις είναι το 
αδιέξοδο του ανθρώπου που εγκλωβίζεται στις επιλογές του. Συμβολισμοί διαχρονικοί και 
παγκόσμιοι Με την εκδήλωση φιλοδοξούμε να προσφέρουμε  ένα «ταξίδι» στην ποίηση του Καβάφη 
και στο ελληνικό οικουμενικό πνεύμα» επισημαίνει η Ρόδη Κράτσα. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με 
την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση, του Ε.Ο.Τ. και τη συνεργασία της ΕΡΤ. Σημαντική είναι η 
συμβολή της Οικίας-Μουσείου Καβάφη, καθώς αποστάλθηκε ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό από τα 
εκθέματά του, κατόπιν ανάλογου αιτήματος των οργανωτών. // “HABEMUS PAPAM”: ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Α΄ Ο ΝΕΟΣ ΠΑΠΑΣ

ετά από πέντε συνολικά ψηφοφορίες, την Τετάρτη 13 
Μαρτίου 2013 εξελέγη ο νέος Πάπας. Στις 19.06 βγήκε 
λευκός καπνός από την καμινάδα της Καπέλα Σιξτίνα και 
οι καμπάνες της βασιλικής του Αγίου Πέτρου χτύπησαν Μ

χαρμόσυνα. Το όνομα αυτού Πάπας Φραγκίσκος Α'.Ο λόγος για τον 
76χρονο καρδινάλιο Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο από την Αργεντινή, ο 
οποίος αποτελεί το 266ο Πάπα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. 
Πρόκειται για τον πρώτο Λατινο-αμερικανό Πάπα στην ιστορία της 
Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Ο Πάπας Φραγκίσκος Α΄ δήλωσε ότι θα ήθελε η Καθολική Εκκλησία να είναι ταπεινή και η αποστολή της να είναι 
επικεντρωμένη στην υπηρεσία των φτωχών. Ο Πάπας έκανε το παραπάνω σχόλιο σε δημοσιογράφους 
εξηγώντας γιατί επέλεξε το όνομα Φραγκίσκος από τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης, τον Άγιο που είναι σύμβολο 
της ειρήνης, της ασκητικότητας και της βοήθειας των φτωχών. Σε άλλα σημεία της ομιλίας, είπε ότι η Καθολική 
Εκκλησία, όπως όλοι οι θεσμοί, έχει "αρετές και αμαρτίες" και κάλεσε τους δημοσιογράφους να επικεντρώνονται 
στην "αλήθεια, την καλοσύνη και την ομορφιά" όταν κάνουν το έργο τους. 
Την εκλογή του Φραγκίσκου Α' στον παπικό θρόνο χαιρέτισε το Αλ Άζχαρ, η υψηλότερη αρχή του Σουνιτικού Ισλάμ 
στην Αίγυπτο, εκφράζοντας την ελπίδα πως ο νέος Πάπας θα αναπτύξει καλύτερες σχέσεις με τον 
μουσουλμανικό κόσμο. «Ελπίζουμε σε καλύτερες σχέσεις με το Βατικανό μετά την εκλογή του νέου Πάπα, για το 
καλό ολόκληρης της ανθρωπότητας», δήλωσε ο Μαχμούντ Αζάμπ, σύμβουλος του μεγάλου ιμάμη του Αλ Άζχαρ, 
Άχμαντ αλ Τάγεμπ, υπεύθυνου για τον διαθρησκευτικό διάλογο. «Μόλις εμφανισθεί μια νέα προοπτική, θα 
επανέλθουμε στον διάλογο με το Βατικανό που διακόπηκε στις αρχές του 2011», πρόσθεσε ο μουσουλμάνος 
θεολόγος συγχαίροντας τους καθολικούς σ' ολόκληρο τον κόσμο για την εκλογή του Φραγκίσκου Α΄. Το 2006, ο 
Πάπας Βενέδικτος XVI προκάλεσε ρήξη με τον μουσουλμανικό κόσμο επαναλαμβάνοντας τα λόγια βυζαντινού 
αυτοκράτορα που είχε καταλογίσει στον προφήτη Μωάμεθ «αρνητικές και απάνθρωπες» ιδέες. Ο διάλογος 
διακόπηκε και πάλι το 2011, μετά την έκκληση του Πάπα να προστατευθεί η χριστιανική μειονότητα της Αιγύπτου 
με αφορμή την επίθεση αυτοκτονίας εναντίον χριστιανικής εκκλησίας στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, τη νύχτα 
της 31ης Δεκεμβρίου 2010. Μετά την παραίτηση του Πάπα Βενέδικτου XVI, οι μουσουλμάνοι θεολόγοι της 
Αιγύπτου δήλωσαν ότι προσβλέπουν στην επανάληψη του διαλόγου με την Καθολική Εκκλησία επισημαίνοντας 
ότι η βελτίωση των σχέσεων εξαρτάται από τις θέσεις του νέου Πάπα για τον μουσουλμανικό κόσμο. Το Αλ Άζχαρ 
και το Βατικανό είχαν αναπτύξει διάλογο για τη συνύπαρξη των θρησκειών από την εποχή του Πάπα Ιωάννη 
Παύλου II.

// ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Κ.Α. κ ΙΩΑΝΝΗ ΣΙΟΚΑ
Με την ευκαιρία συμπλήρωσης τεσσάρων χρόνων από την εκλογή σας στο αξίωμα του Προέδρου της Ε.Κ.Α. 
πως αποτιμάτε αυτό το χρονικό διάστημα; 
Όταν το Μάιο του 2009 εκλέχτηκα πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας είχα δηλώσει ότι στις δύσκολες και 
μεταβατικές εποχές που διανύουμε πρέπει όλοι μας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων για να αποδείξουμε ότι είμαστε 
άξιοι συνεχιστές της μακρόχρονης παράδοσης της πρώτης Ελληνικής Κοινότητας που ιδρύθηκε στον κόσμο.
Σήμερα, και με τη διέλευση τεσσάρων περίπου χρόνων, είμαι στην ευχάριστη θέση να τονίσω ότι όλοι μας οφείλουμε να 
αισθανόμαστε υπερήφανοι για την κοινότητά μας και για τον μοναδικό τίτλο τιμής που φέρουμε: Να είμαστε γεννημένοι 
Αλεξανδρινοί, καθώς και για το γεγονός ότι πολλοί από εμάς προσπαθούμε καθημερινά να κάνουμε αυτόν τον 
κληρονομημένο τίτλο να λάμπει περισσότερο.
Και το λέω αυτό, γιατί πράγματι αισθάνομαι ότι όλοι όσοι υπηρετούμε την Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας έχουμε 
πραγματική επίγνωση της αποστολής μας, την οποία και επιτελούμε προσπαθώντας να εμπεδώσουμε ομοψυχία, 
αλληλοσεβασμό και αλληλεγγύη.
Κάνοντας μια γρήγορη ανασκόπιση της τετραετίας που μας πέρασε, σίγουρα το σημαντικότερο γεγονός που άλλαξε 
δραστικά και την ιστορία αυτού του αγαπημένου τόπου, είναι Επανάσταση της 25ης Ιανουαρίου του 2011 και η νέα κατάσταση 
πραγμάτων την οποία η ονομαζόμενη «αραβική άνοιξη» επέφερε στη Νειλοχώρα.
Όσον αφορά στην Κοινότητά μας, πολλά και σημαντικά γεγονότα έλαβαν χώρα αυτή την τετραετία. Ιστορικές στιγμές ζήσαμε 
όλοι μας, όταν μέσα σε ένα κλίμα λαμπρών εκδηλώσεων τιμήθηκε τον Οκτώβριο του 2009 η προσφορά τριών σωματείων της 
πόλης μας στα γράμματα, την επιστήμη και στον αθλητισμό, τα οποία συμπλήρωσαν έναν αιώνα ζωής: το Ζερβουδάκειο 
Μέγαρο, όπου στεγάζεται το Αβερώφειο Γυμνάσιο-Λύκειο, ο Σύλλογος Ελλήνων Επιστημόνων «Πτολεμαίος» ο Α΄ και ο 
Ελληνικός Ναυτικός Όμιλος Αλεξανδρείας.
Εξαιρετικά σημαντική υπήρξε επίσης και η 29η  Απριλίου 2011, όταν η παροικία μας, σε μία ιστορική Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση προσδιόρισε το στίγμα της νέας περιόδου για την κοινότητά μας, εγκρίνοντας ομόφωνα την πρόταση για 
αξιοποίηση του Κανισκερείου Ιδρύματος και τη μεταφορά τού Γηροκομείου στους χώρους του «ΜΑΝΝΑ» με την ανακαίνιση 
εκ βάθρων και τη μεταβολή του τελευταίου σε σύγχρονων προδιαγραφών Γηροκομείο, αντάξιο του υψηλού κύρους της 
κοινότητάς μας, όσο και της μεγάλης ιστορίας της παροικίας μας.
Η Κοινοτική Επιτροπή που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες που ακολούθησαν οικοδόμησε πάνω σε αυτή την απόφαση τη νέα πορεία της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας. 
Ακολούθησε μια πλήρης ανασύνταξη και αναδιοργάνωση της Κοινότητας σε όλους τους τομείς με προτεραιότητα στα οικονομικά θέματα. Αξιοποιήθηκαν πολλά περιουσιακά στοιχεία της Κοινότητας με σκοπό την 
προσφορότερη και ασφαλέστερη απόδοση, επιτυγχάνοντας έτσι την οικονομική ευμάρεια της κοινότητάς μας μέσα από την οικονομική της ανεξαρτησία και αυτάρκεια. 
Όλες οι στοχευμένες επενδυτικές διαπραγματεύσεις και οι προσεκτικά μελετημένες μεσομακροπρόθεσμες συμφωνίες μισθώσεων κοινοτικών ακινήτων του πρόσφατου παρελθόντος αποδίδουν σήμερα χειροπιαστά 
οικονομικά αποτελέσματα.
Παρά την αρνητική οικονομική συγκυρία, η Ε.Κ.Α. δράττει τους καρπούς ενός μεγαλόπνοου οραματισμού που δρομολογήθηκε πριν από τέσσερα χρόνια και που στηριζόταν στο τρίπτυχο: 1) οικονομικός έλεγχος και ταμειακό 
συμμάζεμα, 2) καταγραφή του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων σε Αίγυπτο και Ελλάδα και 3) οικονομική ανάπτυξη της Ε.Κ.Α. μέσω στοχευμένης αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων. 
Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός σκόπευε, σε αντίθεση με άλλους σχεδιασμούς του  παρελθόντος, να καταστήσει την ιστορική Κοινότητά μας, σε σύντομο χρονικό ορίζοντα, οικονομικά αυτάρκη και ευημερούσα, ελαχιστοποιώντας 
την οικονομική εξάρτηση από το Μητροπολιτικό κέντρο των Αθηνών.
Και αισθανόμαστε πλήρως δικαιωμένοι για τις επιλογές μας από τα ίδια τα γεγονότα, καθώς οι απρόσμενες ανατροπές που επηρέασαν τόσο την Ελλάδα, όσο και την Αίγυπτο, έγιναν εγκαίρως αντιληπτές από τα μέλη της 
Κοινοτικής Επιτροπής και με κατάλληλο προγραμματισμό πετύχαμε αυτό που έμοιαζε ακατόρθωτο: να καταγράψουμε για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της Κοινότητάς μας, αισθητά υψηλούς ενεργητικούς ισολογισμούς 
και μάλιστα σε περίοδο γενικευμένης οικονομικής ύφεσης.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ακούραστους συναδέλφους μου στην Κοινοτική Επιτροπή, για την άψογη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα, τη συνεχή παρουσία τους και συμμετοχή τους στα 
τεκταινόμενα και την ουσιαστική συμβολή τους στη λήψη σοβαρών αποφάσεων, καθοριστικών για το παρόν αλλά και το μέλλον της Κοινότητάς μας. 

Ποιοι είναι οι βασικοί τομείς στους οποίους θα επικεντρωθείτε στο προσεχές μέλλον;
Όπως προανέφερα, το νοικοκύρεμα των οικονομικών μας αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή προτεραιότητα και η οποία συνεχίζεται απρόσκοπτα. Η τάξη στα οικονομικά μας, μάς επιτρέπει να αποτυπώνουμε με ευκρίνεια τον 
δυναμισμό της Κοινότητας και να  προγραμματίζουμε τις επόμενες κινήσεις μας με σιγουριά.
Μέρος των εσόδων μας θα διατεθούν άμεσα για την αναβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των αναξιοπαθούντων συμπαροίκων μας. Έχουμε υποχρέωση και καθήκον, τώρα που η ακρίβεια καλπάζει και εξανεμίζει το 
μικρό μηνιαίο εισόδημά τους, να προβούμε σε υποστηρικτικές προς αυτούς κινήσεις. Αντιλαμβανόμαστε ότι για τους συμπαροίκους της τρίτης ηλικίας τα φάρμακα ισοδυναμούν με την επιβίωση. Έμφαση λοιπόν θα δοθεί στη 
μείωση της συμμετοχής τους στην φαρμακευτική δαπάνη. 
Επιπλέον το μεγαλύτερο τμήμα των χρηματικών εισροών που προέρχονται από τις εκποιήσεις αγροτικών γαιών θα διατεθεί στην υλοποίηση ενός νέου μεγαλεπήβολου έργου που έχουμε ήδη θέσει σε εφαρμογή: την επισκευή, 
συντήρηση και επαναλειτουργία του γνωστού σε όλους Συσσιτίου του πρώην ορφανοτροφείου. Ακολουθώντας τις παρακαταθήκες των προκατόχων μας, θέτουμε ως ύψιστη προτεραιότητα τις ανάγκες των συμπαροίκων μας. Οι 
χώροι του Συσσιτίου θα διαμορφωθούν κατάλληλα, θα εξοπλιστούν με τα πλέον σύγχρονα επαγγελματικής ποιότητας μηχανήματα και θα στελεχωθούν με εξειδικευμένο προσωπικό προκειμένου να λειτουργήσουν ως πρότυπο 
μαγειρείο και χώρος εστίασης που θα καλύπτει τις ανάγκες των τροφίμων του Γηροκομείου «Μάννα», των εμπερίστατων  συμπαροίκων μας καθώς και των μαθητών των σχολείων μας.
Στον τομέα της εκπαίδευσης, η Κοινοτική Επιτροπή δεν θα μπορούσε να παραμείνει απλός παρατηρητής των δυσμενών, για τα Κοινοτικά Εκπαιδευτήρια, προοπτικών που ήδη από το τέλος του προηγούμενου σχολικού έτους 
είχαν αρχίσει να διαφαίνονται. 
Η Ε.Κ.Α., ενδιαφερόμενη για τη συνέχιση της παροχής αμιγούς ελληνικής εκπαίδευσης στους μαθητές των Κοινοτικών Σχολείων, δεσμεύεται ότι θ'ανταποκριθεί πλήρως και όπου χρειαστεί,  αναλαμβάνοντας  πρωτοβουλίες που 
θα εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των εκπαιδευτηρίων της.
Με ιδιαίτερο επίσης ενδιαφέρον η Ε.Κ.Α. ανταποκρίνεται θετικά στα αιτήματα της νεολαίας της παροικίας μας σχετικά με τη δημιουργία νέων σύγχρονων χώρων άθλησης και ψυχαγωγίας εντός του Ελληνικού Τετραγώνου. Μετά 
την ανακατασκευή και την τοποθέτηση νέου χλοοτάπητα στο Κοινοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου και την κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος tartan στίβου, ξεκίνησαν με γοργούς ρυθμούς οι εργασίες για την κατασκευή 
γηπέδου Ποδοσφαίρου 5x5, γηπέδου Basket και γηπέδου volley στους περιβάλλοντες ελεύθερους χώρους στις παρυφές του γηπέδου. Επόμενο βήμα, η κατασκευή, 25άρας πισίνας που θα καλύπτει τις ανάγκες της νεολαίας 
μας στον υγρό στίβο. Οι χώροι άθλησης και ψυχαγωγίας θα αποτελέσουν τον πλέον χρήσιμο πόλο έλξης μικρών και μεγάλων, μετατρέποντας το Ελληνικό Τετράγωνο στην καρδιά κάθε παροικιακής δραστηριότητας. 
Μεγάλος στόχος της Κοινότητας είναι επίσης η επέκταση του κοινωνικού της έργου όχι μόνο στον χώρο της Παροικίας, αλλά για το σύνολο των Αλεξανδρινών και Αιγυπτιωτών που ζουν σήμερα στην Ελλάδα. Δε ξεχνάμε ποτέ ότι 
και αυτοί κάποτε σεβάστηκαν και φύλαξαν σαν κόρη οφθαλμού τη μεγάλη παρακαταθήκη που μας άφησαν οι άξιοι προπάτορές μας. Τους οφείλουμε πολλά και ήρθε η ώρα ν' ανταποδώσουμε και εμείς, στο μέτρο του δυνατού, 
για την μεγάλη τους προσφορά αλλά και αγάπη που τρέφουν για τη γενέτειρά τους.

Πως βλέπετε το μέλλον της Ε.Κ.Α. και της αλεξανδρινής παροικίας στο νέο αιγυπτιακό περιβάλλον που προέκυψε μετά των πτώση του Μουμπάρακ;
Μόλις δυο χρόνια μετά την Αραβική Άνοιξη στη Νειλοχώρα και τις εξελίξεις στην πολιτική σκακιέρα που δρομολόγησαν οι πρώτες ελεύθερες προεδρικές εκλογές, η Αίγυπτος αναζητά εναγωνίως να βρει ένα σταθερό βηματισμό 
προς το μέλλον με ζητούμενο την πολιτική ομαλότητα, την κοινωνική σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη. Μέσα σε αυτό το καινούριο και ρευστό περιβάλλον, που εντείνεται και από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, 
η Ε.Κ.Α. συνεχίζοντας την ιστορική παρουσία και διαδρομή της παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής. Στόχος της Ε.Κ.Α. είναι να παραμείνει όσο το δυνατόν ανεπηρέαστη από το κλίμα 
αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει την κοινωνική, οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα, παρέχοντας στους παροίκους της τις ασφαλέστερες δυνατές συνθήκες διαβίωσης και δραστηριοποίησης. 
Βρισκόμαστε σ΄ ένα  κρίσιμο  σταυροδρόμι  για  το  μέλλον  αυτής  της  χώρας , της  δεύτερής  μας  πατρίδας  με την οποία  όλοι είμαστε τόσο  στενά    δεμένοι.     Ένα  μέλλον  που  όλοι  ευχόμαστε  να  την οδηγήσει, και μαζί  
της  και  εμάς ,  σ΄ ένα  καλύτερο  αύριο, ένα αύριο  πιο  δημοκρατικό, πιο ανθρώπινο, με περισσότερη  ελευθερία.  
 Η  επίγνωση  της  σπουδαιότητας  του  γεγονότος αυτού μας  κάνει όλους  θεσμικά  υπεύθυνους,  έτσι  ώστε  στο  μέλλον  κάποιοι  να  είναι  υπερήφανοι  για  εμάς  και τις  επιλογές  μας. 
 Σε  στιγμές  κρίσης  οι άνθρωποι δείχνουμε  το  χαρακτήρα  μας . Και  εμείς  για  ακόμα  μία  φορά  στην  ιστορία μας είμαστε αποφασισμένοι να δείξουμε σε όλο τον κόσμο την ευγένεια, την  κουλτούρα και την  παιδεία που  
διακρίνουν τον αλεξανδρινό και αυγυπτιώτη ελληνισμό.
Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι όταν κάποιος δεν διεκδικεί, δεν κερδίζει. Και εμείς είμαστε αποφασισμένοι και να διεκδικήσουμε αλλά και να κερδίσουμε. 

Τι προσδοκάτε από τους υποψήφιους στις επερχόμενες κοινοτικές εκλογές; 
Θεωρώ  ότι  η  επιλογή να ανανεωθεί  η  Κοινότητα  που άρχισε  το  2009  απέδωσε τα  προσδοκώμενα,  όχι  μόνο  στη διαχείριση  των   τρεχόντων  θεμάτων  που  απασχολούν  την  Κοινότητά  μας,  αλλά  κυρίως στα  
ακονισμένα  αντανακλαστικά  που  επιδείξαμε στη  διαχείριση εξαιρετικά  κρίσιμων καταστάσεων  που  περάσαμε. 
Για το λόγο αυτό θέλω να πιστεύω ότι η επένδυση αυτή σε άτομα που έχουν όρεξη να προσφέρουν, άτομα κυρίως με πείρα, ιδέες και δύναμη να τις υλοποιήσουν θα δώσει περαιτέρω ανάσες στην Κοινότητά μας εφόσον 
συνεχιστεί, έτσι ώστε με ρεαλισμό, δυναμισμό  και  αποφασιστικότητα  να  μπορέσουμε να αποδείξουμε  ότι  μπορούμε να είμαστε πιο χρήσιμοι, πιο συνεπείς, πιο υπεύθυνοι.
Η κοινότητα δε χρειάζεται περιττούς  πειραματισμούς. Χρειάζεται άτομα με σύνεση και ωριμότητα σκέψης για να την καθοδηγήσουν σε ασφαλή λιμάνια. Άτομα, επαναλαμβάνω, με πείρα στα κοινά που γνωρίζουν να χειρίζονται 
δύσκολες καταστάσεις. Και ευτυχώς υπάρχουν τέτοια στελέχη ανάμεσα στους πέντε υποψηφίους. 
Καλώ λοιπόν όλους τους συμπαροίκους μου να βάλουν το χέρι στην καρδιά τους,  αφήνοντας  στο περιθώριο προσωπικές προτιμήσεις, συμπάθειες ή αντιπάθειες και με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον της ιστορικής μας 
Κοινότητας να πράξουν το καθήκον τους για ακόμη μια φορά. Μόνο έτσι η Κοινότητά μας και η Αλεξάνδρεια θα παραμείνουν ο Φάρος ελληνισμού και πολιτισμού που θα εμπνέει τα βήματα των κοινωνικών, πολιτικών και  
πολιτισμικών μας επιλογών στο κοντινό και το απώτερο μέλλον.
Δράττομαι της ευκαιρίας να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους.

φυγε από τη ζωή την Πέμπτη 14 
Μαρτίου σε ηλικία 91 ετών, στο 
Σικάγο, o Άντριου Άθενς, πρώτος 
Πρόεδρος του Συμβουλ ίου 
Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ). Η Έ

δράση του  Άθενς ταυτίστηκε με την προσπάθεια 
οργάνωσης και συντονισμού του απανταχού 
ελληνισμού. Τιμήθηκε τόσο από την Ελλάδα και 
την Κύπρο, όσο και από την κυβέρνηση των ΗΠΑ 
και το Κογκρέσο, αλλά και από αρκετούς 

αμερικανούς οργανισμούς, καθώς και Ορθόδοξα Πατριαρχεία. Ο Άντριου Άθενς 
(Ανδρέας Αθανασούλας) γεννήθηκε το 1922 στο Σικάγο των ΗΠΑ από γονείς Έλληνες 
μετανάστες. Το πλούσιο σε προσφορά έργο του προς τον Ελληνισμό και την 
Ορθοδοξία επάξια τον κατατάσσει στις εξέχουσες ηγετικές προσωπικότητες του 
Ελληνισμού της Διασποράς.
Ο «μεγάλος Έλληνας» του Απόδημου Ελληνισμού διατέλεσε Πρόεδρος του 
Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) από την ίδρυσή του (1995) μέχρι το 
Δεκέμβριο του 2006, όταν η 6η Παγκόσμια Συνέλευση τον ανακήρυξε ομόφωνα επίτιμο 
Πρόεδρο. Υπήρξε υπόδειγμα ανδρός με όραμα, αφοσίωση και αυτοθυσία, που ήξερε 
να εμπνέει και να συμπαρασύρει σε αγώνες για τα δίκαια των Ελλήνων. 
Συλλυπητήρια μηνύματα για την απώλεια του Άντριου Άθενς απέστειλαν ο Έλληνας 
Υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο Έλληνας Υφυπουργός 
Εξωτερικών Κωνσταντίνος Τσιάρας, στα οποία εξήραν τη μεγάλη προσωπικότητα του 
εκλιπόντος.

// EΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ Ο ΑΝΤΡΙΟΥ ΑΘΕΝΣ

 Πρόεδρος και η Κοινοτική Επιτροπή της Ελληνικής Κοινότητας 
Αλεξανδρείας εκφράζουν τα συλλυπητήρια της στην οικογένεια του 
εκλιπόντος Άντριου Άθενς. Ο Άντριου Άθενς υπήρξε μια εμβληματική 
προσωπικότητα, που με το έργο του ενίσχυσε τον ομογενειακό Ο ελληνισμό, αφιερώνοντας τη ζωή του στην υπεράσπιση, όχι μόνο της 

Ομογένειας, αλλά και της Ελλάδας. Προσωπικότητες του αναστήματος του Άθενς είναι 
αναγκαίες σήμερα, περισσότερο από ποτέ, για τον απανταχού ελληνισμό. Ευχόμαστε 
οι παρακαταθήκες του έργου του να αποτελέσουν σηματωρό και οδηγό όλων μας. 
Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του.

// Η Ε.Κ.Α. ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΑ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ 
   ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΡΙΟΥ ΑΘΕΝΣ

ε αισθήματα οδύνης και λύπης πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του ευπατρίδη 
Ανδρέα Άθενς, πρώτου και Επίτιμου Προέδρου του Συμβουλίου Απόδημου 
Ελληνισμού, αγαπητού φίλου, συνεργάτη, με τον οποίο είχαμε μια ειλικρινή και 
αποτελεσματική συνεργασία για πολλά χρόνια. Ο αγαπημένος μας Πρόεδρος Μ υπήρξε μία λαμπρή προσωπικότητα με μεγάλη εθνική προσφορά στην κοινωνία, την 

Εκκλησία, την πατρίδα και τον απανταχού Ελληνισμό. Ήταν ο ακούραστος εργάτης, που ήθελε να 
προσφέρει μόνο, χωρίς να περιμένει ούτε να επιδιώκει ανταλλάγματα. 
Η μακρόχρονη συνεργασία μας στο πλαίσιο του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, από την ίδρυσή 
του τον Δεκέμβριο 1996 μου έδωσε την ευκαιρία να τον γνωρίσω από κοντά, να εκτιμήσω και να 
διδαχθώ από τον ηγέτη, τον άνθρωπο, τον αγωνιστή πάρα πολλά. 
Η σημαντική, πολύτιμη και πολυσχιδής δραστηριότητά και η ανιδιοτελής προσφοράς του στην 
παγκόσμια κοινότητα, θα μείνει χαραγμένη στην μνήμη όλων μας.
Θα τον θυμόμαστε πάντοτε με αγάπη, σεβασμό και εκτίμηση.
Ας είναι αιώνια η μνήμη του.

Στέφανος Π. Ταμβάκης
Πρόεδρος ΣΑΕ (2007-2012) 

// ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤ. Π. ΤΑΜΒΑΚΗ 
    ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΘΕΝΣ

 Συλλυπητήρια 
Ο Πρόεδρος και τα μέλη της κοινοτικής επιτροπής της Ε.Κ.Α.
εκφράζουν τα θερμά συλλυπητήρια για τον θάνατο της Στυλιανής Μακρή στον 
σύζυγό της κο Σπύρο Μακρή, και τις οικογένειες των υιών της Πάρη και Κύρο Μακρή. 
Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή της 
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// ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 
    ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Κ.Α. 
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Μια όμορφη,  φιλανθρωπική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 
Μαρτίου 2013 στον Οίκο Ευγηρίας «Μάννα» από την  Eφορεία 
Γηροκομείου σε συνεργασία με την προσφιλή σε όλους μας κυρία Φλώρα 
Βουτσά. Η ξεχωριστή βραδιά χαροποίησε και ευχαρίστησε όλους τους 
τροφίμους της τρίτης ηλικίας και όσους παρευρέθηκαν.   
Το « Αποκριάτικο τσάι» - έτσι ονομάστηκε η εκδήλωση αυτή - έδωσε την 
ευκαιρία στις κυρίες τις παροικίας μας να γιορτάσουν μαζί με τους 
συμπαροίκους μας, που φιλοξενούνται στο Γηροκομείο, τις αποκριάτικες 
ημέρες.
Δόθηκε η ευκαιρία στους αγαπημένους φίλους της τρίτης ηλικίας να 
βρεθούν σε ένα φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον, αναπολώντας τις 
μέρες της νιότης τους,  αλλά, το σημαντικότερο από όλα, να μπορέσουν 
να συζητήσουν,  να συμμετάσχουν και να συμβάλουν  στη ζεστασιά και την 
επιτυχία της εκδήλωσης.  
Το γέλιο,  τα τραγούδια , ο χορός και η χαρά ήταν τα στοιχεία που 
επικράτησαν διανθίζοντας την εκδήλωση με τις πλούσιες εκλεκτές 
λιχουδιές και τα γευστικά γλυκίσματα. Ο πολύχρωμος αποκριάτικος 
διάκοσμος έδωσε έναν ξεχωριστό τόνο και «χρώμα»,  συνέτεινε ώστε η 
συνάθροιση να γίνει ακόμα πιο όμορφη, πιο ευχάριστη.  
«Το Αποκριάτικο τσάι» δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την 
γενναία προσφορά και ηθική συμπαράσταση της κυρίας Φλώρας Βουτσά 
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ε λύπη και αγανάκτηση παρακολουθώ 
τις τελευταίες μέρες τα όσα γίνονται στο 
ιστορικό κτίριο της οδού Απόδημου 
Ελληνισμού, στη Θεσσαλονίκη, όπου Μ

στεγάζεται το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού. 
Η θητεία μας, ως προεδρείο του Συμβουλίου 
Απόδημου Ελληνισμού, ναι μεν έχει λήξει την 31 
Δεκεμβρίου 2012, αυτό όμως δεν μας στερεί από το 
δικαίωμα και την δυνατότητα να εκφράζουμε τις 
απόψεις μας και την έντονη διαμαρτυρία μας για όσα 
αυθαίρετα συμβαίνουν στην Θεσσαλονίκη από τις 
υπηρεσίες του Δήμου, με την κάλυψη του Δημάρχου 
Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Μπουτάρη. 
Ο τρόπος με τον οποίο έγινε η αφαίρεση των 
πινακίδων του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού και 
οι αυθαίρετες ενέργειες που προηγήθηκαν και 
ακολούθησαν, ξεφεύγουν των ορίων της τυπικής 
έστω συνεργασίας δύο φορέων. 
Δεν μπορώ να κατανοήσω πως αντιλαμβάνεται ο 
Δήμος Θεσσαλονίκης και η ηγεσία του το γεγονός ότι 
από το 1997 μέχρι σήμερα η πόλη της Θεσσαλονίκης 
είναι η πρωτεύουσα του απανταχού ελληνισμού. 
Για την ιστορία και για την αποκατάσταση των γεγονότων όπως έχουν γίνει παραθέτω τα όσα 
συμφωνήθηκαν στην Συνεδρίαση του Προεδρείου του ΣΑΕ στις 31 Μαρτίου 2012, με τον 
Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Μπουτάρη για τους χώρους των γραφείων του ΣΑΕ: «Με 
προϋποθέσεις, η συστέγαση μπορεί να γίνει. Πρώτη προϋπόθεση είναι να κρατήσει το ΣΑΕ  

// ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 
ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ην Κυριακή 14 Απριλίου 2013, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την Ελληνική Κοινότητα 
Αλεξανδρείας θα διεξαχθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την οποία θα υπάρξουν και 
αρχαιρεσίες για την εκλογή τριών μελών στην Κοινοτική Επιτροπή. Με τη λήξη της προθεσμίας, 7 
Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 12 μ.μ., για την υποβολή υποψηφιοτήτων, υπήρξαν πέντε υποψήφιοι: Τ Ιωάννης Κάβουρας, Εδμόνδος Κασιμάτης, Νικόλαος Κατσιμπρής, Μιχαήλ Σολομωνίδης και 

Σταμάτιος Τσαμαδός.
Θέλοντας o Αλεξανδρινός Ταχυδρόμος να δώσει την ευκαιρία στα μέλη της Ελληνικής Κοινότητας 
Αλεξανδρείας, αλλά και στους παροίκους και του φίλους της Κοινότητας να γνωρίσουν καλύτερα τους πέντε 
υποψήφιους, ζητήσαμε από τον καθένα ένα σύντομο βιογραφικό και να περιγράψει με λίγα λόγια τις προτάσεις 
του για την Κοινότητα εφόσον εκλεγεί στην Κοινοτική Επιτροπή.

Ιωάννης Κάβουρας του Δημητρίου
Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1947. Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος-Εργοδηγός Μηχανικών 
Εγκαταστάσεων. Είναι συνταξιούχος. Ο κ. Κάβουρας έχει εργαστεί στην εφημερίδα «Ταχυδρόμος-Αίγυπτος» 
από το 1961 έως το 1981. Από το 1965 και μέχρι το 1981 διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αλεξανδρείας, ενώ έχει και πλούσια αθλητική δραστηριότητα ως Έφορος 
Κωπηλασίας του Ε.Ν.Ο.Α.
Το 2002 εκλέχθηκε ως μέλος της Κοινοτικής Επιτροπής της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας, της οποίας 
συνεχίζει να είναι μέλος μέχρι σήμερα. Από το 2002 και για επτά έτη διετέλεσε Έφορος του Κανισκέρειου 
Γηροκομείου και για πέντε έτη Έφορος του Μπενακείου Συσσιτίου. Με την επανεκλογή του στην Κοινοτική 
Επιτροπή ο κ. Κάβουρας υπόσχεται να προσφέρει τις υπηρεσίες του αγόγγυστα, όπως έκανε μέχρι σήμερα, 
από όποια θέση του δοθεί στη νέα Κοινοτική Επιτροπή, για το καλό της Ελληνικής Κοινότητας και όλης της 
αλεξανδρινής παροικίας.

Εδμόνδος Κασιμάτης του Νικολάου
Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1938. Είναι απόφοιτος της Σαλβαγείου Εμπορικής και Επαγγελματικής 
Σχολής Αλεξανδρείας. Είναι συνιδιοκτήτης της εταιρίας πωλήσεων ενδυμάτων «Μεγάλα Καταστήματα 
Μινέρβα». Ο κ. Κασιμάτης είναι Πρόεδρος του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αλεξανδρείας. 
Στόχος του κ. Κασιμάτη, με την εκλογή του στην Κοινοτική Επιτροπή, είναι η εξύψωση του εθνικού φρονήματος 
του πανάρχαιου και ένδοξου αλεξανδρινού ελληνισμού, μέσα από συντονισμένες πρωτοβουλίες και πράξεις. 
Ως γνώμονα των σκέψεών του έχει την διατήρηση της ελληνοπρέπειας των κοινοτικών εκπαιδευτηρίων, τα 
οποία αποτελούν πυλώνα του ελληνισμού της πόλης, αλλά και το εργαλείο εκείνο που θα καταφέρει να 
αναζωπυρώσει το ελληνικό στοιχείο. 

Νικόλαος Κατσιμπρής του Αλεξάνδρου
Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1979. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Αβερώφειο Γυμνάσιο-
Λύκειο, συνέχισε τις σπουδές του στο Arab Academy for Science & Technology, τις οποίες δεν ολοκλήρωσε, 
μιας και ασχολήθηκε με τον επιχειρηματικό τομέα. Από το 2000 μέχρι και το 2004 διατηρούσε ως συνεταίρος 
café, ενώ από το 2005 μέχρι και σήμερα είναι συνέταιρος και διευθυντής της εταιρίας TOP Mozzarella Factory. 
Από το 2011 έως και το 2012 υπήρξε Μέλος της Επιτροπής Οικονομικού και Λειτουργικού Ελέγχου της 
οργάνωσης Gudran for Art & Development, η οποία και τον επέλεξε για τη θέση αυτή. Ο κ. Κατσιμπρής άρχισε 
να ασχολείται με τον απόδημο ελληνισμό από το 1999, ενώ το 2000 υπήρξε συνδιοργανωτής του πρώτου 
συνεδρίου νεολαίας του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, περιφέρεια Ασίας-Αφρικής, όπου μετά από 
εκλογές ανέλαβε τη θέση του γραμματέα. Το 2002 υπήρξε εκ νέου συνδιοργανωτής του ίδιου Συνεδρίου, αυτή 
τη φορά στη Νότιο Αφρική, όπου και ανέλαβε τη θέση του συντονιστή νεολαίας του Συμβουλίου Απόδημου 
Ελληνισμού, περιφέρεια Ασίας-Αφρικής, θέση που διατήρησε μέχρι και το 2004, οπότε και αποχώρησε.
Ο ίδιος μας απέστειλε τις απόψεις του, τις οποίες και δημοσιεύουμε: 
«Η κατάθεση της υποψηφιότητάς μου αποτελεί για εμένα μία πράξη ευθύνης απέναντι στην ιστορία και στη 
μεγάλη κληρονομιά της Ε.Κ.Α.
Αντιλαμβάνομαι ότι η εποχή που διανύουμε κρύβει πολλές δυσκολίες. Πιστεύω ότι δεν έχουμε περιθώρια για 
ατέλειωτες μεταξύ μας αντιπαραθέσεις. Εμείς οι λίγοι σήμερα Έλληνες της Αλεξάνδρειας, θα πρέπει να  
προσπαθήσουμε  να  βρούμε τον τρόπο να συνεργαστούμε για ένα καλύτερο αύριο. Ο συνδυασμός της 
πείρας των παλαιοτέρων και η δυναμικότητα και όρεξη των νεότερων, είναι το καταλληλότερο κράμα για να 
μπορέσουμε ενωμένοι να προχωρήσουμε στο μέλλον και να φανούμε αντάξιοι της ιστορίας μας.
Νιώθω την ανάγκη, μέσα από την αποκτηθείσα εμπειρία από τη συμμετοχή μου σε δεκάδες  δράσεις, 
πρωτοβουλίες και  διαδικασίες σε  σωματεία  και  οργανισμούς, να υπηρετήσω την Ε.Κ.Α. Αναφερόμενος στις 
πιο πάνω συμμετοχές μου, τη σκέψη μου διαπερνάει αυτόματα ο κ. Στέφανος Ταμβάκης, που μέσα από την 
ενεργή συμμετοχή του στο ΣΑΕ μου έδωσε την ευκαιρία για συνεργασίες, ανταλλαγή εμπειριών και γνωριμίας 
τόσο σε χώρες του εξωτερικού όσο και στην  Ελλάδα. Επίσης ο ακούραστος κ. Άρης Μαρκοζάνης, που από 
πολύ μικρό στον ελεύθερό  μου  χρόνο μου έδωσε ευκαιρίες για πολύ παιχνίδι και προσκοπική κατάρτιση 
μέσω του Προσκοπισμού. Αισθάνομαι όμως την ανάγκη να σταθώ και για λόγους μνήμης στον αγαπημένο μας 
Θεόκλητο Αξεχερλίδη που πρώτος από την γενιά μου προσπάθησε  από πολύ νωρίς να υποστηρίξει με την 
συμμετοχή του την Κοινότητά μας.
Σε περίπτωση που το σώμα με στηρίξει με την ψήφο του, θα προσπαθήσω από την όποια  θέση  ευθύνης  μου 
ανατεθεί, να εργαστώ, σεβόμενος τη διαφορετικότητα αλλά και την διαδικασία, με σκοπό πάντα το καλύτερο 
αύριο των Εκπαιδευτηρίων μας, την υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, καθώς και την προβολή 
του ελληνικού πολιτισμού και της Ελληνο-αιγυπτιακής φιλίας.
Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους συνυποψήφιους μου.”

Μιχαήλ Σολομωνίδης του Γεωργίου
Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια. Είναι απόφοιτος Πολιτικών Επιστημών, με ισοτιμία του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. Σήμερα 
εργάζεται ως επαγγελματίας μεταφραστής και τμηματάρχης των Ακαδημαϊκών Σπουδών και Δρώμενων και 
συντονιστής διεθνούς συνεργασίας του Κέντρου Χειρογράφων της Βιβλιοθήκης Αλεξανδρείας. Από το 1992 
έως και το 1998 εργάστηκε ως γραμματέας και μετέπειτα συντονιστής του Ελληνικού Εμπορικού Κέντρου 
Αλεξανδρείας, το οποίο υπαγόταν στον ελληνικό Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών (ΟΠΕ), και εποπτευόταν 
από το Γραφείο του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας Καΐρου. Ο 
κ. Σολομωνίδης είναι Πρόεδρος του Μικρασιατικού Συλλόγου.
Με την εκλογή του στην Κοινοτική Επιτροπή ο κ. Σολομωνίδης θα επιδιώξει σύμφωνα με τα λεγόμενά του:
«-Αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος με πολυγλωσσική εκπαίδευση για προσέλκυση ξένου 
στοιχείου υψηλής στάθμης.
-Οργάνωση συμβουλευτικού δικτύου κάλυψης εκτάκτων αναγκών.
-Γενίκευση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με ευεργετικές συμβάσεις κάλυψης από εξειδικευμένες 
εταιρείες παροχής υπηρεσιών και επιδοτημένη συνδρομή για όσους επιθυμούν.
-Συχνότερες παροικιακές συναντήσεις για ανταλλαγή απόψεων.
-Εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά σεμινάρια, ημερίδες, και εκδηλώσεις.
-Οργάνωση δανειστικής βιβλιοθήκης με βάση δεδομένων.
-Διαπαροικιακή δραστηριότητα με εξωστρεφή συνεργασία και συντονισμό εκδηλώσεων με παροικίες, που ήδη 
πάσχουν από συρρίκνωση.
-Ψυχαγωγία με οργάνωση συστηματικού εσωτερικού τουρισμού μονοήμερων ή ολιγοήμερων εξορμήσεων, 
και εξωτερικού με πολυήμερες (μέχρι 10ήμερο στην Ελλάδα) με προνοητικά πακέτα και δυνατότητα 
εξόφλησης με δόσεις, ώστε να μη στερούνται μήτε ελάχιστοι απ' τους εναπομείναντες».

Σταμάτιος Τσαμαδός  του Ιωάννη
Γεννήθηκε το 1953 στο Σουέζ και είναι κάτοικος Αλεξανδρείας από το 1959. Είναι πτυχιούχος της 
Πολυτεχνικής Σχολής Αλεξανδρείας Αιγύπτου, τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης με ισοτιμία και 
αναγνώριση σπουδών από την Πολυτεχνική Σχολή Κρήτης. Ο κ. Τσαμαδός είναι μέχρι και σήμερα 
επιχειρηματίας και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Διετέλεσε γενικός γραμματέας του 
Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αλεξανδρείας, οικονομικός επόπτης και Β΄ αντιπρόεδρος της Ελληνικής 
Κοινότητος Αλεξανδρείας και μέλος επί σειρά ετών της Εθνικής Σκοπευτικής Ομάδας της Αιγύπτου. 
Με την εκλογή του στην Κοινοτική Επιτροπή ο κ. Τσαμαδός επιθυμεί διακαώς να συμβάλει δραστήρια, σε 
αρμονική συνεργασία με τον Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη της Κοινοτικής Επιτροπής στη συνέχιση της πλούσιας 
παράδοσης, των αξιών και των φιλανθρωπικών σκοπών της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας. 
Επιπρόσθετα θέλει να συμμετέχει ενεργά, συνδράμοντας με την πλούσια εμπειρία του, στην γενικότερη 
αναδιοργάνωση και οικονομική ανάταξη της Κοινότητας που επιτελείται τα τελευταία χρόνια. 

// 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 τρία πετυχημένα 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:

Μηνιαία

6μηνη

Ετήσια

1/8 σελίδας 1/16 σελίδας

200 €

1800 EGP

100 €

900 EGP

6 X 150 € 6 X 80 €

6 X 1350 EGP 6 X 720 EGP

12 X 100 € 12 X 60 €

12 X 900 EGP 12 X 540 EGP

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούντε όπως επικοινωνήσουν στους εξής αριθμούς:

Ελλάδα: Κο. Κασιμάτη Εδμόνδο (κιν. 693 24 23 575   e-mail: edmond@ekalexandria.com). 

Αίγυπτο: Κο Αθανάσιο Κουτουπά (κιν. 01282684586,  e-mail: thakou02@gmail.com). 
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που το αφιέρωσε στην μνήμη αγαπημένων της συγγενών.
Δόθηκε άλλη μια ευκαιρία στην Έφορο του Γηροκομείου κα 
Άρτεμη Γεροντάκη- Ταμβάκη, όσο και σε όλες τις 
παρευρισκόμενες κυρίες,  να συγχαρούν και να 
ευχαριστήσουν την κα. Βουτσά, για τις πράξεις της, για το 
αμείωτο ενδιαφέρον της προς τους συμπαροίκους μας της 
τρίτης ηλικίας και τις γενναιόδωρες οικονομικές προσφορές 
της που απλόχερα προσφέρει για πολλά χρόνια.
Στην ομιλία της η Προϊσταμένη του Οίκου Ευγηρίας «Μάννα», 
ανάμεσα σε άλλα, ανέφερε απευθυνόμενη στην κα Βουτσά:  
«Να είσαι πάντα καλά, αγαπητή μας Φλώρα, για να 
προσφέρεις αγάπη,  να προσφέρεις ηθική και οικονομική 
στήριξη σε όσους την έχουν ανάγκη.  Μαζί με την αγάπη μ oυ 
δέξου και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την απλόχερη συνεχή 
προσφορά σου.  Να είσαι πάντα καλά και  πάντα άξια ».
Η εκδήλωση κράτησε μέχρι αργά το βράδυ, αφήνοντας στους 
«παππούδες και τις γιαγιάδες» μας τις καλύτερες 
εντυπώσεις, προσφέροντας μια έντονη γεύση ικανοποίησης 
και αισιοδοξίας για τις μέρες που έρχονται. 

Μια πραγματικά ξεχωριστή γιορτή για την αποκριά διοργάνωσε το Λύκειο Ελληνίδων Αλεξανδρείας στον 
Κοινοτικό Οίκο Ευγηρίας «ΜΑΝΝΑ» την Κυριακή 17 Μαρτίου. Η αίθουσα, όπου έλαβε χώρα η γιορτή, είχε 
στολιστεί στο πνεύμα του καρναβαλιού και σε συνδυασμό με τη μουσική δημιουργούσε μια διάχυτη 
ατμόσφαιρα χαράς και κεφιού.
Η πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων κ. Αλίκη Αντωνίου καλωσόρισε όλους τους παρευρισκομένους, 
ευχήθηκε Καλή Σαρακοστή και ευχαρίστησε ονομαστικά τις γυναίκες της παροικίας που ετοίμασαν και 
προσέφεραν εκλεκτά πιάτα της ελληνικής κουζίνας για το γιορτινό τραπέζι. Στη συνέχεια αποκάλυψε την 
έκπληξη της γιορτής, που δεν ήταν άλλη από την παρουσία της κ. Ευαγγελίας Ξενοπούλου, το «αηδόνι του 
Καστελόριζου», η οποία γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια. Η κ. Ξενοπούλου μάγεψε τους παρευρισκόμενους 
με την εντυπωσιακή φωνή της και τους ταξίδεψε στην παλιά Αθήνα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας με 
τραγούδια της αποκριάς, ενώ παρουσίασε και ένα πρόγραμμα με νησιώτικα παραδοσιακά τραγούδια. 
Συγκινητική η στιγμή όταν αρκετοί ηλικιωμένοι έστησαν χορό, ενώ οι υπόλοιποι σιγοτραγουδούσαν. Πολύ 
σημαντική ήταν η στιγμή κατά την οποία η κ. Ξενοπούλου τιμήθηκε από το Λύκειο Ελληνίδων για την πλούσια προσφορά της στον πολιτισμό για πολλά  
χρόνια. Την απονομή της τιμητικής διάκρισης έκανε ο Γενικός Πρόξενος κ. Χρήστος Καποδίστριας. 
Σε συνομιλία που είχαμε με την κ. Ξενοπούλου, δήλωσε πως είναι πολύ χαρούμενη και συγκινημένη που για τέταρτη φορά επισκέπτεται την 
Αλεξάνδρεια.
Αν και η γιορτή ξεκίνησε το μεσημέρι, το γλέντι φούντωσε και κράτησε ως αργά το απόγευμα με έκδηλη τη χαρά στα πρόσωπα όλων, ιδιαίτερα στην 
καρδιά των τροφίμων του γηροκομείου, που ανέσυραν στη μνήμη τους αξέχαστες αποκριάτικες εκδηλώσεις της νιότης τους στην Αλεξάνδρεια.
Στην γιορτή παρευρέθησαν αρκετά μέλη της Παροικίας, καθώς και οι ένοικοι του γηροκομείου, ενώ με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση ο 
Γενικός Πρόξενος κ. Χρήστος Καποδίστριας, ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Α. κ. Ιωάννης Σιόκας, ο επίτιμος Πρόεδρος της Ε.Κ.Α. κ. Στέφανος Ταμβάκης, ο 
Δ/ντής του Παραρτήματος στην Αλεξάνδρειας του Ε.Ι.Π. κ. Μανώλης Μαραγκούλης, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αλεξανδρείας κ. 
Εδμόνδος Κασιμάτης.

χώρους για τους συνεργάτες του και την αίθουσα 
συνεδριάσεων. Δεύτερη προϋπόθεση είναι η  
αποκατάσταση των δύο συνεργατών του ΣΑΕ 
μέσω του Δήμου Θεσσαλονίκης καθώς και 
διάθεση χώρου για τη πραγματοποίηση 
εκθέσεων, που τυχόν θα οργανωθούν στο 
μέλλον». 
Στη συνεδρίαση αυτή είχα τονίσει προς τον κ. 
Δήμαρχο ότι ο χώρος των γραφείων του ΣΑΕ 
μπορεί να μην είναι συνεχώς γεμάτος από 
άτομα, αλλά στεγάζει 5 εκατομμύρια αποδήμους 
και αυτό πρέπει να το σεβαστούμε όλες οι 
πλευρές. 
Από τότε όμως μέχρι και σήμερα πολλά 
μεσολάβησαν κυρίως γραφειοκρατικές 
αντιλήψεις με θλιβερές συνέπειες για την ιστορία 
και το κύρος του θεσμικού οργάνου του 
απανταχού ελληνισμού. 
Δυστυχώς διαπιστώνω έλλειψη ευαισθησίας στα 
θέματα αυτά και μαζί με την έντονη διαμαρτυρία 
μου, εκφράζω την δυσφορία, την λύπη και την 
αγανάκτησή μου για τη δυσάρεστη αυτή τροπή. 

Εύχομαι να επικρατήσει η σύνεση και ο σεβασμός στην ιστορία και τους θεσμούς.

Στέφανος Π. Ταμβάκης 
Πρόεδρος ΣΑΕ (2007-2012) 

// ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
οναδικές στιγμές κεφιού και ελληνικού γλεντιού έζησε ο ελληνικός πληθυσμός 
της Αλεξάνδρειας το βράδυ της Τσικνοπέμπτης. Οι μαθητές του Αβερωφείου 
Γυμνασίου-Λυκείου Αλεξανδρείας διοργάνωσαν μια μαγευτική βραδιά στο 
Εντευκτήριο της Ελληνικής Κοινότητας, με σκοπό να συγκεντρώσουν χρήματα 
για την ετήσια εκπαιδευτική εκδρομή τους.Μ

Ο προαύλιος χώρος του κοινοτικού 
Ε ν τ ε υ κ τ η ρ ί ο υ  κ α λ ύ φ θ η κ ε  μ ε  
φανταχτερές πολύχρωμες τέντες και 
π ο λ ύ χ ρ ω μ α  λ α μ π ι ό ν ι α ,  ε ν ώ  
παραδίπλα ψήνονταν τα κρέατα, 
αναδύοντας την χαρακτηριστική 
«τσίκνα» στον ουρανό του ελληνικού 
τετραγώνου.
Η συμμετοχή των μελών της παροικίας 
ήταν μεγάλη. Αρκετοί ήταν και 
Αιγύπτιοι φίλοι του αλεξανδρινού 
ελληνισμού. Μικροί και μεγάλοι 
γλέντησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές 
ώρες αποδεικνύοντας στην πράξη ότι 
οι διοργανωτές προσέφεραν μία άρτια 
οργανωμένη γιορτή.

// ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ 
   Ο χαρταετός του κυρ-Μήτσου…

Έδωσε ο κυρ-Μήτσος ραντεβού στο εντευκτήριο της Ένωσης στα τρία παιδιά του προξένου 
λίγο πριν το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας. Καθόμουν και λιαζόμουν κάτω από τον ήλιο, τον 
παιχνιδιάρικο αυτή την εποχή. Ήρθε προς το μέρος μου μεταφέροντας έναν μεγάλο 
γαλανόλευκο χαρταετό, με διπλής σειράς μακριά ουρά κλειστή στην άκρη της, που τον είχε 
υποσχεθεί από μέρες. Καθίσαμε πλάι και κουβεντιάζαμε για τον καιρό που άρχισε να ξανοίγει, 

για τον ήπιο φετινό χειμώνα και άλλα 
παρόμοια καθημερινά πράγματα. 
Η ώρα περνούσε και οι πιτσιρικάδες 
αργούσαν να φανούν. Κάθε λίγο ο 
κυρ-Μήτσος με ρωτούσε την ώρα. 
Επιτέλους οι μικρότεροι, οι δίδυμοι 
Θανάσης και Μάριος έφτασαν 
χαμογελαστοί και, μόλις είδαν τον 
χαρταετό ακουμπισμένο στο τραπέζι 
άρχισαν να τον αγγίζουν και 
ανυπόμονοι να ζητούν το πέταγμά 
του. 
Ο κυρ-Μήτσος σηκώθηκε και με την 
Νώτα, την μητέρα τους, πήραμε τον 
χαρταετό και τον μεταφέραμε στο 

μεγάλο γήπεδο της κοινότητας. Ήδη τα παιδιά της παροικίας σήκωναν τους δικούς τους. 
Φωνές, τρεχαλητά και χαρούμενα πρόσωπα. Επιχειρήσαμε αρκετές φορές να σηκώσουμε και 
εμείς τον χαρταετό, αλλά εις μάτην. Ή εμείς ξεχάσαμε τις τεχνικές ή ο καιρός δεν ήταν ο 
κατάλληλος. Κάποια στιγμή κάτι πήγε να γίνει, αλλά γρήγορα ο χαρταετός δεν πήρε πολύ ύψος 
και έπεσε στο έδαφος.
Απογοητευμένοι, περιμέναμε τον από μηχανής θεό, τον Σωτήρη, τον μεγαλύτερο γιο της 
οικογένειας. Επιτέλους ο Σωτήρης εμφανίστηκε με τον πατέρα του και οι δυο τους ρίχτηκαν 
στον αγώνα για το σήκωμα του χαρταετού. Μετά από αρκετές προσπάθειες, πήρε ύψος και 
όλοι μας χειροκροτούσαμε τον Σωτήρη που 
τραβούσε το σκοινί κι έτρεχε γρήγορα. Όμως 
και πάλι, ο χαρταετός, αφού έκανε κάποιες 
γκέλες πήρε την κατιούσα και κατέληξε άδοξα 
στο χώμα. Τα παιδιά δεν το 'βαλαν κάτω. Τα 
αποτελέσματα πενιχρά, ο άνεμος αδύναμος με 
διαστήματα άπνοιας. 
Τα μαζέψαμε και οδηγηθήκαμε στον ναυτικό 
όμιλο για το νηστίσιμο γεύμα. Εκεί άλλες 
παρέες παροίκων σε ευθυμία. Ξαφνικά και ενώ 
τα γκαρσόνια άρχισαν να μας σερβίρουν ο 
Μάριος αντίκρισε πολύ ψηλά στον καθαρό 
ουρανό της Αλεξάνδρειας τον χαρταετό να 
πετά περήφανος και με σταθερές κινήσεις, τον 
χαρταετό όλων μας. Τα πιρούνια έπεσαν και 
πήγαμε στην άκρη της βεράντας για ν' 
απολαύσουμε το ωραίο πέταγμά του.
Νάσου σκάει μύτη και ο κυρ-Μήτσος με ένα 
πλατύ χαμόγελο ικανοποίησης. Τα βλέμματά 
μας τον αγκάλιασαν με έκπληξη. Αυτή τη φορά, 
όμως, την καλούμα την αμολούσε κάποιος 
Αιγύπτιος που δεν φαινόταν, καθώς τον 
έκρυβαν τα γύρω κτίρια. Αφού ο λεβεντόγερος 
κυρ-Μήτσος μας άφησε να απολαύσουμε για ώρα τον γαλανόλευκο χαρταετό, μας 
αποχαιρέτησε και λίγο αργότερα χάθηκε μαζί του και ο χαρταετός. Τσουγκρίσαμε για άλλη μια 
φορά τα κρασοπότηρα, αλληλοευχηθήκαμε καλή σαρακοστή, ενώ τα λαϊκά και ρεμπέτικα 
τραγούδια ακούγονταν στη διαπασών και το κέφι κράτησε για τα καλά ως το λαμπρό 
ηλιοβασίλεμα. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αγαπητά μας μέλη,
Η Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων έχουν την ιδιαίτερη χαρά και 
τιμή να σας προσκαλέσουν στην Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας, που θα λάβει χώρα στο εντευκτήριο μας την 
Κυριακή 31 Μαρτίου 2013 και ώρα 10:00.

                              Η Πρόεδρος                                                                                 Ο Γεν. Γραμματέας 
                           Κρυστάλλω Τρίμη                                                                            Μάνος Θεοδούλου 

// ΕΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ 
    «ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΤΣΑΙ» 
    ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΝΝΑ

// ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ 
    ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
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// ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 
    ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Κ.Α. 
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Μια όμορφη,  φιλανθρωπική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 
Μαρτίου 2013 στον Οίκο Ευγηρίας «Μάννα» από την  Eφορεία 
Γηροκομείου σε συνεργασία με την προσφιλή σε όλους μας κυρία Φλώρα 
Βουτσά. Η ξεχωριστή βραδιά χαροποίησε και ευχαρίστησε όλους τους 
τροφίμους της τρίτης ηλικίας και όσους παρευρέθηκαν.   
Το « Αποκριάτικο τσάι» - έτσι ονομάστηκε η εκδήλωση αυτή - έδωσε την 
ευκαιρία στις κυρίες τις παροικίας μας να γιορτάσουν μαζί με τους 
συμπαροίκους μας, που φιλοξενούνται στο Γηροκομείο, τις αποκριάτικες 
ημέρες.
Δόθηκε η ευκαιρία στους αγαπημένους φίλους της τρίτης ηλικίας να 
βρεθούν σε ένα φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον, αναπολώντας τις 
μέρες της νιότης τους,  αλλά, το σημαντικότερο από όλα, να μπορέσουν 
να συζητήσουν,  να συμμετάσχουν και να συμβάλουν  στη ζεστασιά και την 
επιτυχία της εκδήλωσης.  
Το γέλιο,  τα τραγούδια , ο χορός και η χαρά ήταν τα στοιχεία που 
επικράτησαν διανθίζοντας την εκδήλωση με τις πλούσιες εκλεκτές 
λιχουδιές και τα γευστικά γλυκίσματα. Ο πολύχρωμος αποκριάτικος 
διάκοσμος έδωσε έναν ξεχωριστό τόνο και «χρώμα»,  συνέτεινε ώστε η 
συνάθροιση να γίνει ακόμα πιο όμορφη, πιο ευχάριστη.  
«Το Αποκριάτικο τσάι» δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την 
γενναία προσφορά και ηθική συμπαράσταση της κυρίας Φλώρας Βουτσά 
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ε λύπη και αγανάκτηση παρακολουθώ 
τις τελευταίες μέρες τα όσα γίνονται στο 
ιστορικό κτίριο της οδού Απόδημου 
Ελληνισμού, στη Θεσσαλονίκη, όπου Μ

στεγάζεται το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού. 
Η θητεία μας, ως προεδρείο του Συμβουλίου 
Απόδημου Ελληνισμού, ναι μεν έχει λήξει την 31 
Δεκεμβρίου 2012, αυτό όμως δεν μας στερεί από το 
δικαίωμα και την δυνατότητα να εκφράζουμε τις 
απόψεις μας και την έντονη διαμαρτυρία μας για όσα 
αυθαίρετα συμβαίνουν στην Θεσσαλονίκη από τις 
υπηρεσίες του Δήμου, με την κάλυψη του Δημάρχου 
Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Μπουτάρη. 
Ο τρόπος με τον οποίο έγινε η αφαίρεση των 
πινακίδων του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού και 
οι αυθαίρετες ενέργειες που προηγήθηκαν και 
ακολούθησαν, ξεφεύγουν των ορίων της τυπικής 
έστω συνεργασίας δύο φορέων. 
Δεν μπορώ να κατανοήσω πως αντιλαμβάνεται ο 
Δήμος Θεσσαλονίκης και η ηγεσία του το γεγονός ότι 
από το 1997 μέχρι σήμερα η πόλη της Θεσσαλονίκης 
είναι η πρωτεύουσα του απανταχού ελληνισμού. 
Για την ιστορία και για την αποκατάσταση των γεγονότων όπως έχουν γίνει παραθέτω τα όσα 
συμφωνήθηκαν στην Συνεδρίαση του Προεδρείου του ΣΑΕ στις 31 Μαρτίου 2012, με τον 
Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Μπουτάρη για τους χώρους των γραφείων του ΣΑΕ: «Με 
προϋποθέσεις, η συστέγαση μπορεί να γίνει. Πρώτη προϋπόθεση είναι να κρατήσει το ΣΑΕ  

// ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 
ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ην Κυριακή 14 Απριλίου 2013, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την Ελληνική Κοινότητα 
Αλεξανδρείας θα διεξαχθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την οποία θα υπάρξουν και 
αρχαιρεσίες για την εκλογή τριών μελών στην Κοινοτική Επιτροπή. Με τη λήξη της προθεσμίας, 7 
Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 12 μ.μ., για την υποβολή υποψηφιοτήτων, υπήρξαν πέντε υποψήφιοι: Τ Ιωάννης Κάβουρας, Εδμόνδος Κασιμάτης, Νικόλαος Κατσιμπρής, Μιχαήλ Σολομωνίδης και 

Σταμάτιος Τσαμαδός.
Θέλοντας o Αλεξανδρινός Ταχυδρόμος να δώσει την ευκαιρία στα μέλη της Ελληνικής Κοινότητας 
Αλεξανδρείας, αλλά και στους παροίκους και του φίλους της Κοινότητας να γνωρίσουν καλύτερα τους πέντε 
υποψήφιους, ζητήσαμε από τον καθένα ένα σύντομο βιογραφικό και να περιγράψει με λίγα λόγια τις προτάσεις 
του για την Κοινότητα εφόσον εκλεγεί στην Κοινοτική Επιτροπή.

Ιωάννης Κάβουρας του Δημητρίου
Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1947. Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος-Εργοδηγός Μηχανικών 
Εγκαταστάσεων. Είναι συνταξιούχος. Ο κ. Κάβουρας έχει εργαστεί στην εφημερίδα «Ταχυδρόμος-Αίγυπτος» 
από το 1961 έως το 1981. Από το 1965 και μέχρι το 1981 διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αλεξανδρείας, ενώ έχει και πλούσια αθλητική δραστηριότητα ως Έφορος 
Κωπηλασίας του Ε.Ν.Ο.Α.
Το 2002 εκλέχθηκε ως μέλος της Κοινοτικής Επιτροπής της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας, της οποίας 
συνεχίζει να είναι μέλος μέχρι σήμερα. Από το 2002 και για επτά έτη διετέλεσε Έφορος του Κανισκέρειου 
Γηροκομείου και για πέντε έτη Έφορος του Μπενακείου Συσσιτίου. Με την επανεκλογή του στην Κοινοτική 
Επιτροπή ο κ. Κάβουρας υπόσχεται να προσφέρει τις υπηρεσίες του αγόγγυστα, όπως έκανε μέχρι σήμερα, 
από όποια θέση του δοθεί στη νέα Κοινοτική Επιτροπή, για το καλό της Ελληνικής Κοινότητας και όλης της 
αλεξανδρινής παροικίας.

Εδμόνδος Κασιμάτης του Νικολάου
Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1938. Είναι απόφοιτος της Σαλβαγείου Εμπορικής και Επαγγελματικής 
Σχολής Αλεξανδρείας. Είναι συνιδιοκτήτης της εταιρίας πωλήσεων ενδυμάτων «Μεγάλα Καταστήματα 
Μινέρβα». Ο κ. Κασιμάτης είναι Πρόεδρος του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αλεξανδρείας. 
Στόχος του κ. Κασιμάτη, με την εκλογή του στην Κοινοτική Επιτροπή, είναι η εξύψωση του εθνικού φρονήματος 
του πανάρχαιου και ένδοξου αλεξανδρινού ελληνισμού, μέσα από συντονισμένες πρωτοβουλίες και πράξεις. 
Ως γνώμονα των σκέψεών του έχει την διατήρηση της ελληνοπρέπειας των κοινοτικών εκπαιδευτηρίων, τα 
οποία αποτελούν πυλώνα του ελληνισμού της πόλης, αλλά και το εργαλείο εκείνο που θα καταφέρει να 
αναζωπυρώσει το ελληνικό στοιχείο. 

Νικόλαος Κατσιμπρής του Αλεξάνδρου
Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1979. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Αβερώφειο Γυμνάσιο-
Λύκειο, συνέχισε τις σπουδές του στο Arab Academy for Science & Technology, τις οποίες δεν ολοκλήρωσε, 
μιας και ασχολήθηκε με τον επιχειρηματικό τομέα. Από το 2000 μέχρι και το 2004 διατηρούσε ως συνεταίρος 
café, ενώ από το 2005 μέχρι και σήμερα είναι συνέταιρος και διευθυντής της εταιρίας TOP Mozzarella Factory. 
Από το 2011 έως και το 2012 υπήρξε Μέλος της Επιτροπής Οικονομικού και Λειτουργικού Ελέγχου της 
οργάνωσης Gudran for Art & Development, η οποία και τον επέλεξε για τη θέση αυτή. Ο κ. Κατσιμπρής άρχισε 
να ασχολείται με τον απόδημο ελληνισμό από το 1999, ενώ το 2000 υπήρξε συνδιοργανωτής του πρώτου 
συνεδρίου νεολαίας του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, περιφέρεια Ασίας-Αφρικής, όπου μετά από 
εκλογές ανέλαβε τη θέση του γραμματέα. Το 2002 υπήρξε εκ νέου συνδιοργανωτής του ίδιου Συνεδρίου, αυτή 
τη φορά στη Νότιο Αφρική, όπου και ανέλαβε τη θέση του συντονιστή νεολαίας του Συμβουλίου Απόδημου 
Ελληνισμού, περιφέρεια Ασίας-Αφρικής, θέση που διατήρησε μέχρι και το 2004, οπότε και αποχώρησε.
Ο ίδιος μας απέστειλε τις απόψεις του, τις οποίες και δημοσιεύουμε: 
«Η κατάθεση της υποψηφιότητάς μου αποτελεί για εμένα μία πράξη ευθύνης απέναντι στην ιστορία και στη 
μεγάλη κληρονομιά της Ε.Κ.Α.
Αντιλαμβάνομαι ότι η εποχή που διανύουμε κρύβει πολλές δυσκολίες. Πιστεύω ότι δεν έχουμε περιθώρια για 
ατέλειωτες μεταξύ μας αντιπαραθέσεις. Εμείς οι λίγοι σήμερα Έλληνες της Αλεξάνδρειας, θα πρέπει να  
προσπαθήσουμε  να  βρούμε τον τρόπο να συνεργαστούμε για ένα καλύτερο αύριο. Ο συνδυασμός της 
πείρας των παλαιοτέρων και η δυναμικότητα και όρεξη των νεότερων, είναι το καταλληλότερο κράμα για να 
μπορέσουμε ενωμένοι να προχωρήσουμε στο μέλλον και να φανούμε αντάξιοι της ιστορίας μας.
Νιώθω την ανάγκη, μέσα από την αποκτηθείσα εμπειρία από τη συμμετοχή μου σε δεκάδες  δράσεις, 
πρωτοβουλίες και  διαδικασίες σε  σωματεία  και  οργανισμούς, να υπηρετήσω την Ε.Κ.Α. Αναφερόμενος στις 
πιο πάνω συμμετοχές μου, τη σκέψη μου διαπερνάει αυτόματα ο κ. Στέφανος Ταμβάκης, που μέσα από την 
ενεργή συμμετοχή του στο ΣΑΕ μου έδωσε την ευκαιρία για συνεργασίες, ανταλλαγή εμπειριών και γνωριμίας 
τόσο σε χώρες του εξωτερικού όσο και στην  Ελλάδα. Επίσης ο ακούραστος κ. Άρης Μαρκοζάνης, που από 
πολύ μικρό στον ελεύθερό  μου  χρόνο μου έδωσε ευκαιρίες για πολύ παιχνίδι και προσκοπική κατάρτιση 
μέσω του Προσκοπισμού. Αισθάνομαι όμως την ανάγκη να σταθώ και για λόγους μνήμης στον αγαπημένο μας 
Θεόκλητο Αξεχερλίδη που πρώτος από την γενιά μου προσπάθησε  από πολύ νωρίς να υποστηρίξει με την 
συμμετοχή του την Κοινότητά μας.
Σε περίπτωση που το σώμα με στηρίξει με την ψήφο του, θα προσπαθήσω από την όποια  θέση  ευθύνης  μου 
ανατεθεί, να εργαστώ, σεβόμενος τη διαφορετικότητα αλλά και την διαδικασία, με σκοπό πάντα το καλύτερο 
αύριο των Εκπαιδευτηρίων μας, την υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, καθώς και την προβολή 
του ελληνικού πολιτισμού και της Ελληνο-αιγυπτιακής φιλίας.
Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους συνυποψήφιους μου.”

Μιχαήλ Σολομωνίδης του Γεωργίου
Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια. Είναι απόφοιτος Πολιτικών Επιστημών, με ισοτιμία του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. Σήμερα 
εργάζεται ως επαγγελματίας μεταφραστής και τμηματάρχης των Ακαδημαϊκών Σπουδών και Δρώμενων και 
συντονιστής διεθνούς συνεργασίας του Κέντρου Χειρογράφων της Βιβλιοθήκης Αλεξανδρείας. Από το 1992 
έως και το 1998 εργάστηκε ως γραμματέας και μετέπειτα συντονιστής του Ελληνικού Εμπορικού Κέντρου 
Αλεξανδρείας, το οποίο υπαγόταν στον ελληνικό Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών (ΟΠΕ), και εποπτευόταν 
από το Γραφείο του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας Καΐρου. Ο 
κ. Σολομωνίδης είναι Πρόεδρος του Μικρασιατικού Συλλόγου.
Με την εκλογή του στην Κοινοτική Επιτροπή ο κ. Σολομωνίδης θα επιδιώξει σύμφωνα με τα λεγόμενά του:
«-Αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος με πολυγλωσσική εκπαίδευση για προσέλκυση ξένου 
στοιχείου υψηλής στάθμης.
-Οργάνωση συμβουλευτικού δικτύου κάλυψης εκτάκτων αναγκών.
-Γενίκευση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με ευεργετικές συμβάσεις κάλυψης από εξειδικευμένες 
εταιρείες παροχής υπηρεσιών και επιδοτημένη συνδρομή για όσους επιθυμούν.
-Συχνότερες παροικιακές συναντήσεις για ανταλλαγή απόψεων.
-Εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά σεμινάρια, ημερίδες, και εκδηλώσεις.
-Οργάνωση δανειστικής βιβλιοθήκης με βάση δεδομένων.
-Διαπαροικιακή δραστηριότητα με εξωστρεφή συνεργασία και συντονισμό εκδηλώσεων με παροικίες, που ήδη 
πάσχουν από συρρίκνωση.
-Ψυχαγωγία με οργάνωση συστηματικού εσωτερικού τουρισμού μονοήμερων ή ολιγοήμερων εξορμήσεων, 
και εξωτερικού με πολυήμερες (μέχρι 10ήμερο στην Ελλάδα) με προνοητικά πακέτα και δυνατότητα 
εξόφλησης με δόσεις, ώστε να μη στερούνται μήτε ελάχιστοι απ' τους εναπομείναντες».

Σταμάτιος Τσαμαδός  του Ιωάννη
Γεννήθηκε το 1953 στο Σουέζ και είναι κάτοικος Αλεξανδρείας από το 1959. Είναι πτυχιούχος της 
Πολυτεχνικής Σχολής Αλεξανδρείας Αιγύπτου, τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης με ισοτιμία και 
αναγνώριση σπουδών από την Πολυτεχνική Σχολή Κρήτης. Ο κ. Τσαμαδός είναι μέχρι και σήμερα 
επιχειρηματίας και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Διετέλεσε γενικός γραμματέας του 
Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αλεξανδρείας, οικονομικός επόπτης και Β΄ αντιπρόεδρος της Ελληνικής 
Κοινότητος Αλεξανδρείας και μέλος επί σειρά ετών της Εθνικής Σκοπευτικής Ομάδας της Αιγύπτου. 
Με την εκλογή του στην Κοινοτική Επιτροπή ο κ. Τσαμαδός επιθυμεί διακαώς να συμβάλει δραστήρια, σε 
αρμονική συνεργασία με τον Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη της Κοινοτικής Επιτροπής στη συνέχιση της πλούσιας 
παράδοσης, των αξιών και των φιλανθρωπικών σκοπών της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας. 
Επιπρόσθετα θέλει να συμμετέχει ενεργά, συνδράμοντας με την πλούσια εμπειρία του, στην γενικότερη 
αναδιοργάνωση και οικονομική ανάταξη της Κοινότητας που επιτελείται τα τελευταία χρόνια. 

// 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 τρία πετυχημένα 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:

Μηνιαία

6μηνη

Ετήσια

1/8 σελίδας 1/16 σελίδας

200 €

1800 EGP

100 €

900 EGP

6 X 150 € 6 X 80 €

6 X 1350 EGP 6 X 720 EGP

12 X 100 € 12 X 60 €

12 X 900 EGP 12 X 540 EGP

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούντε όπως επικοινωνήσουν στους εξής αριθμούς:

Ελλάδα: Κο. Κασιμάτη Εδμόνδο (κιν. 693 24 23 575   e-mail: edmond@ekalexandria.com). 

Αίγυπτο: Κο Αθανάσιο Κουτουπά (κιν. 01282684586,  e-mail: thakou02@gmail.com). 
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που το αφιέρωσε στην μνήμη αγαπημένων της συγγενών.
Δόθηκε άλλη μια ευκαιρία στην Έφορο του Γηροκομείου κα 
Άρτεμη Γεροντάκη- Ταμβάκη, όσο και σε όλες τις 
παρευρισκόμενες κυρίες,  να συγχαρούν και να 
ευχαριστήσουν την κα. Βουτσά, για τις πράξεις της, για το 
αμείωτο ενδιαφέρον της προς τους συμπαροίκους μας της 
τρίτης ηλικίας και τις γενναιόδωρες οικονομικές προσφορές 
της που απλόχερα προσφέρει για πολλά χρόνια.
Στην ομιλία της η Προϊσταμένη του Οίκου Ευγηρίας «Μάννα», 
ανάμεσα σε άλλα, ανέφερε απευθυνόμενη στην κα Βουτσά:  
«Να είσαι πάντα καλά, αγαπητή μας Φλώρα, για να 
προσφέρεις αγάπη,  να προσφέρεις ηθική και οικονομική 
στήριξη σε όσους την έχουν ανάγκη.  Μαζί με την αγάπη μ oυ 
δέξου και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την απλόχερη συνεχή 
προσφορά σου.  Να είσαι πάντα καλά και  πάντα άξια ».
Η εκδήλωση κράτησε μέχρι αργά το βράδυ, αφήνοντας στους 
«παππούδες και τις γιαγιάδες» μας τις καλύτερες 
εντυπώσεις, προσφέροντας μια έντονη γεύση ικανοποίησης 
και αισιοδοξίας για τις μέρες που έρχονται. 

Μια πραγματικά ξεχωριστή γιορτή για την αποκριά διοργάνωσε το Λύκειο Ελληνίδων Αλεξανδρείας στον 
Κοινοτικό Οίκο Ευγηρίας «ΜΑΝΝΑ» την Κυριακή 17 Μαρτίου. Η αίθουσα, όπου έλαβε χώρα η γιορτή, είχε 
στολιστεί στο πνεύμα του καρναβαλιού και σε συνδυασμό με τη μουσική δημιουργούσε μια διάχυτη 
ατμόσφαιρα χαράς και κεφιού.
Η πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων κ. Αλίκη Αντωνίου καλωσόρισε όλους τους παρευρισκομένους, 
ευχήθηκε Καλή Σαρακοστή και ευχαρίστησε ονομαστικά τις γυναίκες της παροικίας που ετοίμασαν και 
προσέφεραν εκλεκτά πιάτα της ελληνικής κουζίνας για το γιορτινό τραπέζι. Στη συνέχεια αποκάλυψε την 
έκπληξη της γιορτής, που δεν ήταν άλλη από την παρουσία της κ. Ευαγγελίας Ξενοπούλου, το «αηδόνι του 
Καστελόριζου», η οποία γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια. Η κ. Ξενοπούλου μάγεψε τους παρευρισκόμενους 
με την εντυπωσιακή φωνή της και τους ταξίδεψε στην παλιά Αθήνα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας με 
τραγούδια της αποκριάς, ενώ παρουσίασε και ένα πρόγραμμα με νησιώτικα παραδοσιακά τραγούδια. 
Συγκινητική η στιγμή όταν αρκετοί ηλικιωμένοι έστησαν χορό, ενώ οι υπόλοιποι σιγοτραγουδούσαν. Πολύ 
σημαντική ήταν η στιγμή κατά την οποία η κ. Ξενοπούλου τιμήθηκε από το Λύκειο Ελληνίδων για την πλούσια προσφορά της στον πολιτισμό για πολλά  
χρόνια. Την απονομή της τιμητικής διάκρισης έκανε ο Γενικός Πρόξενος κ. Χρήστος Καποδίστριας. 
Σε συνομιλία που είχαμε με την κ. Ξενοπούλου, δήλωσε πως είναι πολύ χαρούμενη και συγκινημένη που για τέταρτη φορά επισκέπτεται την 
Αλεξάνδρεια.
Αν και η γιορτή ξεκίνησε το μεσημέρι, το γλέντι φούντωσε και κράτησε ως αργά το απόγευμα με έκδηλη τη χαρά στα πρόσωπα όλων, ιδιαίτερα στην 
καρδιά των τροφίμων του γηροκομείου, που ανέσυραν στη μνήμη τους αξέχαστες αποκριάτικες εκδηλώσεις της νιότης τους στην Αλεξάνδρεια.
Στην γιορτή παρευρέθησαν αρκετά μέλη της Παροικίας, καθώς και οι ένοικοι του γηροκομείου, ενώ με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση ο 
Γενικός Πρόξενος κ. Χρήστος Καποδίστριας, ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Α. κ. Ιωάννης Σιόκας, ο επίτιμος Πρόεδρος της Ε.Κ.Α. κ. Στέφανος Ταμβάκης, ο 
Δ/ντής του Παραρτήματος στην Αλεξάνδρειας του Ε.Ι.Π. κ. Μανώλης Μαραγκούλης, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αλεξανδρείας κ. 
Εδμόνδος Κασιμάτης.

χώρους για τους συνεργάτες του και την αίθουσα 
συνεδριάσεων. Δεύτερη προϋπόθεση είναι η  
αποκατάσταση των δύο συνεργατών του ΣΑΕ 
μέσω του Δήμου Θεσσαλονίκης καθώς και 
διάθεση χώρου για τη πραγματοποίηση 
εκθέσεων, που τυχόν θα οργανωθούν στο 
μέλλον». 
Στη συνεδρίαση αυτή είχα τονίσει προς τον κ. 
Δήμαρχο ότι ο χώρος των γραφείων του ΣΑΕ 
μπορεί να μην είναι συνεχώς γεμάτος από 
άτομα, αλλά στεγάζει 5 εκατομμύρια αποδήμους 
και αυτό πρέπει να το σεβαστούμε όλες οι 
πλευρές. 
Από τότε όμως μέχρι και σήμερα πολλά 
μεσολάβησαν κυρίως γραφειοκρατικές 
αντιλήψεις με θλιβερές συνέπειες για την ιστορία 
και το κύρος του θεσμικού οργάνου του 
απανταχού ελληνισμού. 
Δυστυχώς διαπιστώνω έλλειψη ευαισθησίας στα 
θέματα αυτά και μαζί με την έντονη διαμαρτυρία 
μου, εκφράζω την δυσφορία, την λύπη και την 
αγανάκτησή μου για τη δυσάρεστη αυτή τροπή. 

Εύχομαι να επικρατήσει η σύνεση και ο σεβασμός στην ιστορία και τους θεσμούς.

Στέφανος Π. Ταμβάκης 
Πρόεδρος ΣΑΕ (2007-2012) 

// ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
οναδικές στιγμές κεφιού και ελληνικού γλεντιού έζησε ο ελληνικός πληθυσμός 
της Αλεξάνδρειας το βράδυ της Τσικνοπέμπτης. Οι μαθητές του Αβερωφείου 
Γυμνασίου-Λυκείου Αλεξανδρείας διοργάνωσαν μια μαγευτική βραδιά στο 
Εντευκτήριο της Ελληνικής Κοινότητας, με σκοπό να συγκεντρώσουν χρήματα 
για την ετήσια εκπαιδευτική εκδρομή τους.Μ

Ο προαύλιος χώρος του κοινοτικού 
Ε ν τ ε υ κ τ η ρ ί ο υ  κ α λ ύ φ θ η κ ε  μ ε  
φανταχτερές πολύχρωμες τέντες και 
π ο λ ύ χ ρ ω μ α  λ α μ π ι ό ν ι α ,  ε ν ώ  
παραδίπλα ψήνονταν τα κρέατα, 
αναδύοντας την χαρακτηριστική 
«τσίκνα» στον ουρανό του ελληνικού 
τετραγώνου.
Η συμμετοχή των μελών της παροικίας 
ήταν μεγάλη. Αρκετοί ήταν και 
Αιγύπτιοι φίλοι του αλεξανδρινού 
ελληνισμού. Μικροί και μεγάλοι 
γλέντησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές 
ώρες αποδεικνύοντας στην πράξη ότι 
οι διοργανωτές προσέφεραν μία άρτια 
οργανωμένη γιορτή.

// ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ 
   Ο χαρταετός του κυρ-Μήτσου…

Έδωσε ο κυρ-Μήτσος ραντεβού στο εντευκτήριο της Ένωσης στα τρία παιδιά του προξένου 
λίγο πριν το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας. Καθόμουν και λιαζόμουν κάτω από τον ήλιο, τον 
παιχνιδιάρικο αυτή την εποχή. Ήρθε προς το μέρος μου μεταφέροντας έναν μεγάλο 
γαλανόλευκο χαρταετό, με διπλής σειράς μακριά ουρά κλειστή στην άκρη της, που τον είχε 
υποσχεθεί από μέρες. Καθίσαμε πλάι και κουβεντιάζαμε για τον καιρό που άρχισε να ξανοίγει, 

για τον ήπιο φετινό χειμώνα και άλλα 
παρόμοια καθημερινά πράγματα. 
Η ώρα περνούσε και οι πιτσιρικάδες 
αργούσαν να φανούν. Κάθε λίγο ο 
κυρ-Μήτσος με ρωτούσε την ώρα. 
Επιτέλους οι μικρότεροι, οι δίδυμοι 
Θανάσης και Μάριος έφτασαν 
χαμογελαστοί και, μόλις είδαν τον 
χαρταετό ακουμπισμένο στο τραπέζι 
άρχισαν να τον αγγίζουν και 
ανυπόμονοι να ζητούν το πέταγμά 
του. 
Ο κυρ-Μήτσος σηκώθηκε και με την 
Νώτα, την μητέρα τους, πήραμε τον 
χαρταετό και τον μεταφέραμε στο 

μεγάλο γήπεδο της κοινότητας. Ήδη τα παιδιά της παροικίας σήκωναν τους δικούς τους. 
Φωνές, τρεχαλητά και χαρούμενα πρόσωπα. Επιχειρήσαμε αρκετές φορές να σηκώσουμε και 
εμείς τον χαρταετό, αλλά εις μάτην. Ή εμείς ξεχάσαμε τις τεχνικές ή ο καιρός δεν ήταν ο 
κατάλληλος. Κάποια στιγμή κάτι πήγε να γίνει, αλλά γρήγορα ο χαρταετός δεν πήρε πολύ ύψος 
και έπεσε στο έδαφος.
Απογοητευμένοι, περιμέναμε τον από μηχανής θεό, τον Σωτήρη, τον μεγαλύτερο γιο της 
οικογένειας. Επιτέλους ο Σωτήρης εμφανίστηκε με τον πατέρα του και οι δυο τους ρίχτηκαν 
στον αγώνα για το σήκωμα του χαρταετού. Μετά από αρκετές προσπάθειες, πήρε ύψος και 
όλοι μας χειροκροτούσαμε τον Σωτήρη που 
τραβούσε το σκοινί κι έτρεχε γρήγορα. Όμως 
και πάλι, ο χαρταετός, αφού έκανε κάποιες 
γκέλες πήρε την κατιούσα και κατέληξε άδοξα 
στο χώμα. Τα παιδιά δεν το 'βαλαν κάτω. Τα 
αποτελέσματα πενιχρά, ο άνεμος αδύναμος με 
διαστήματα άπνοιας. 
Τα μαζέψαμε και οδηγηθήκαμε στον ναυτικό 
όμιλο για το νηστίσιμο γεύμα. Εκεί άλλες 
παρέες παροίκων σε ευθυμία. Ξαφνικά και ενώ 
τα γκαρσόνια άρχισαν να μας σερβίρουν ο 
Μάριος αντίκρισε πολύ ψηλά στον καθαρό 
ουρανό της Αλεξάνδρειας τον χαρταετό να 
πετά περήφανος και με σταθερές κινήσεις, τον 
χαρταετό όλων μας. Τα πιρούνια έπεσαν και 
πήγαμε στην άκρη της βεράντας για ν' 
απολαύσουμε το ωραίο πέταγμά του.
Νάσου σκάει μύτη και ο κυρ-Μήτσος με ένα 
πλατύ χαμόγελο ικανοποίησης. Τα βλέμματά 
μας τον αγκάλιασαν με έκπληξη. Αυτή τη φορά, 
όμως, την καλούμα την αμολούσε κάποιος 
Αιγύπτιος που δεν φαινόταν, καθώς τον 
έκρυβαν τα γύρω κτίρια. Αφού ο λεβεντόγερος 
κυρ-Μήτσος μας άφησε να απολαύσουμε για ώρα τον γαλανόλευκο χαρταετό, μας 
αποχαιρέτησε και λίγο αργότερα χάθηκε μαζί του και ο χαρταετός. Τσουγκρίσαμε για άλλη μια 
φορά τα κρασοπότηρα, αλληλοευχηθήκαμε καλή σαρακοστή, ενώ τα λαϊκά και ρεμπέτικα 
τραγούδια ακούγονταν στη διαπασών και το κέφι κράτησε για τα καλά ως το λαμπρό 
ηλιοβασίλεμα. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αγαπητά μας μέλη,
Η Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων έχουν την ιδιαίτερη χαρά και 
τιμή να σας προσκαλέσουν στην Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας, που θα λάβει χώρα στο εντευκτήριο μας την 
Κυριακή 31 Μαρτίου 2013 και ώρα 10:00.

                              Η Πρόεδρος                                                                                 Ο Γεν. Γραμματέας 
                           Κρυστάλλω Τρίμη                                                                            Μάνος Θεοδούλου 

// ΕΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ 
    «ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΤΣΑΙ» 
    ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΝΝΑ

// ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ 
    ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
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// Στο πλευρό των ορφανών του εμφυλίου
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την καρδιά της αφρικανικής γης υπάρχει μία χώρα ευλογημένη από τον Θεό, το Μπουρούντι. Καταπράσινες εκτάσεις καλύπτου πεδιάδες, πλαγιές και λόφους. Ωστόσο το γήινο αυτό κομμάτι παραδείσου έγινε 
το θέατρο μιας αδίστακτης σύγκρουσης. Δύο φυλές, δύο εθνολογικές ομάδες, οι κτηνοτρόφοι Τούτσι και οι γεωργοί Χούτου, δεν μπόρεσαν να βρουν ειρηνικό τρόπο συμβίωσης. Ρίχτηκαν σε έναν αδιέξοδο 
αγώνα αμοιβαίας εξολόθρευσης.  Ο εμφύλιος πόλεμος κράτησε δεκατρία ολόκληρα χρόνια. Η ανθρώπινη διχόνοια ερήμωσε και πλήγωσε τη χώρα. Πόλεις, χωριά, νοσοκομεία, σπίτια, δρόμοι καταστράφηκαν. 
300.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. 600.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Οικογένειες διαλύθηκαν. Γυναίκες έχασαν τους άνδρες τους και τα παιδιά τους. Παιδιά έμειναν Σ
μόνα, απροστάτευτα, ορφανά. 

Μετά τη φρίκη του πολέμου, θύτες και θύματα του εμφύλιου παραλογισμού προσπαθούν να ξεχάσουν το ματωβαμένο παρελθόν και να ανοικοδομήσουν τη χώρα. Κατά χιλιάδες οι πρόσφυγες επιστρέφουν από τις γειτονικές 
χώρες αναζητώντας τους δικούς τους και τα χωμάτινα σπίτια τους. Πολλοί δεν βρίσκουν τίποτα. Αν η ενότητα των ανθρώπων είναι ο απώτερος στόχος της Θείας Οικονομίας και η μαρτυρία της ενότητας αυτής ο αυθεντικός 
τρόπος άσκησης της χριστιανικής ιεραποστολής, τότε κάθε πιστός ορθόδοξος καταλαβαίνει πόσο ανάγκη είχε το καθημαγμένο έδαφος του Μπουρούντι να δεχθεί το περίσσευμα της ευχαριστιακής εμπειρίας. Ωστόσο η ιδέα 
που παραμένει λόγος, μπορεί να αλλάξει μόνο λόγια. Μόνο οι ιδέες που γίνονται σάρκα, είναι ικανές να αγγίξουν και να μεταμορφώσουν τον άνθρωπο. 
 Με αυτό το γνώμονα τρία χρόνια πριν ξεκίνησε μια γνήσια κατά Θεό ανθρωποποιητική προσπάθεια με την ίδρυση της Επισκοπής Ρουάντα και Μπουρούντι. Η κυνική 
καχυποψία των καιρών μας αντιμετώπισε αρχικά με επιφύλαξη τις προοπτικές αυτής της προσπάθειας. Ωστόσο οι καρποί της σύνθεσης και της αναδημιουργίας του τι 
σημαίνει να είναι κανείς άνθρωπος σε έναν δίκαιο, ειρηνικό και βιώσιμο κόσμο, ήδη ωριμάζουν στο πνευματικό αυτό γεώργιο της Αφρικής. Η αγαπητική επαφή με τον 
συνάνθρωπο ως εικόνα Θεού ήταν το μόνο "λίπασμα" που χρησίμευσε σε αυτή την καλλιέργεια. 
Αυτών των καρπών έγινα κοινωνός κατά την πρώτη μου ιεραποστολική πορεία στο Μπουρούντι. Εικόνες, συναισθήματα και στιγμές δύσκολα αποτυπώνονται στο 
χαρτί με τρόπο συμβατικό. Ωστόσο εκείνο το φωτεινό πρωινό της 23ης Φεβρουαρίου 2013 έδωσα μια υπόσχεση στα εκατοντάδες ορφανά παιδιά του εμφυλίου 
πολέμου που φιλοξενούνται στη Στέγη Αγάπης της Μπουραμάτα. Έδωσα την υπόσχεση να μοιραστώ με όλο τον κόσμο μια ιστορία πίστης και καρτερίας σε μια εποχή 
που την ομορφιά της αλήθειας αγαπώ τον πλησίον, άρα υπάρχω έχει αντικαταστήσει η υπεραξία έχω, άρα υπάρχω. 
Η στέγη αυτή στήθηκε με τη βοήθεια μίας παρέας γιατρών από την Ελλάδα που αποφάσισαν να κάνουν την προσφορά πλήρη απασχόληση και σκοπό της ζωής τους, 
των Γιατρών Καρδιάς. Η στέγη αυτή λειτουργεί με το περίσσευμα ή το υστέρημα ανθρώπων που πιστεύουν στην ανάγκη να ακουστεί ο λόγος του Ευαγγελίου στις 
λασποκαλύβες, στους χορταρένιους και αχυρένιους ναούς της Αφρικής.  
 Σε αυτό το καταφύγιο βρίσκουν στοργή παιδιά που είδαν τους γονείς τους να βρίσκουν φριχτό θάνατο από χέρι αδελφικό. Παιδιά που δεν χαμογελούσαν γιατί ο πόνος 
της απώλειας είχε αλυσοδέσει το χαμόγελο στα χείλη τους. Παιδιά των οποίων η ζωή κρεμόταν από μια κλωστή, γιατί περίμεναν να φάνε σκουπίδια, μεγάλωναν στους 
δρόμους και τις λάσπες, απειλούνταν από απλές ασθένειες. 
 Σε αυτό το καταφύγιο τα ορφανά του εμφυλίου κέρδισαν το δικαίωμα να συνεχίσουν να παίρνουν στα σοβαρά ό,τι οι ενήλικες δυσκολεύονται πλέον να αποδεχθούν: τα 
όνειρα. Κέρδισαν το δίκαιωμα να συνεχίσουν να πιστεύουν στην ανάσταση ως δυνατότητα σε ένα αύριο αξιοπρεπές. Κέρδισαν το δικαίωμα να δαμάσουν τα αγριεμένα 
κύματα της ζωής, που τόσο νωρίς τους έδειξε το πλέον ανάλγητο πρόσωπό της, και να αναζητήσουν τον απάνεμο λιμένα της επιβίωσης. Τελικά κέρδισαν το δικαίωμα 
να διασώσουν την παιδικότητα ως ύπαρξη ανοικτή στο Θεό. 
Ο Χριστός είπε: "ἂφετε τά παιδία ἒρχεσθαι πρός με καί μή κωλύετε αὐτά τῶν γάρ τοιούτων ἐστίν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ" (Μρκ. 10,13-14). Αυτή η εντολή γίνεται πράξη 
σε αυτή τη γωνιά της αφρικανικής ηπείρου. Αυτή η εντολή μετατρέπεται σε μια αγκαλιά για τα παιδιά που σημαδεύτηκαν από τους διχασμούς των μεγάλων. Εδώ 
ανασυστήνεται το θρυμματισμένο παιδικό κοσμοείδωλο, αναμορφώνεται η διαταραγμένη από το φάσμα του θανάτου παιδική ταυτότητα, επανέρχεται το αρχικό 
κάλλος της παιδικής ψυχής προς εφαρμογή των λόγων του Κυρίου "ὃς ἐάν μή δέξηται τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μή εισέλθῃ εἰς αὐτήν" (Μρκ. 10,15-16).                   
Σε μια εποχή καθημερινών μετασχηματισμών που επηρεάζουν όλες σχεδόν τις πτυχές της ζωής μας, αμφισβητείται η δύναμη της Εκκλησίας να συμβάλλει στην 
οικοδόμηση ενός πολιτισμού αλληλοσεβασμού και αλληλεγγύης. Η Στέγη Αγάπης της Μπουραμάτα μαρτυρεί περί του ότι η Εκκλησία στην εγκόσμια μαρτυρία 
και δράση της προσλαμβάνει, μεταμορφώνει, καινοποιεί τον κόσμο. Διακονεί τον άνθρωπο, 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 ἀληθεύοντα ἐν ἀγάπῃ. 

6

// ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ –ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ- ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΒΑΦΗ

ια “γεύση” από τη ζωή και το έργο του Κωνσταντίνου Καβάφη είχαν την ευκαιρία να πάρουν οι μαθητές της Γ' Γυμνασίου του Αβερώφειου 
Γυμνασίου – Λυκείου, που επισκέφθηκαν, για πρώτη φορά, την Οικία – Μουσείο Καβάφη, συνοδευόμενοι από την καθηγήτρια πληροφορικής Ελένη 
Καλαϊτζίδου και τη φιλόλογο Ιωάννα Κωσταρά. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για διάφορες πτυχές – 
λιγότερο ή περισσότερο γνωστές σ' αυτούς – του βίου και της εργογραφίας του μεγάλου Αλεξανδρινού ποιητή από τον ίδιο τον διευθυντή του 
Παραρτήματος στην Αλεξάνδρεια του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού Μανώλη Μαραγκούλη, ο οποίος και τους ξενάγησε στο χώρο.Μ

Στο Μουσείο εκτίθεται σπάνιο βιβλιογραφικό υλικό, μεταφράσεις της ποίησης του Καβάφη σε 35 γλώσσες, χειρόγραφα, βιβλία του, άρθρα και εργασίες που έχουν 
γραφτεί για την ποίησή του, εικαστικά έργα που ενέπνευσαν καλλιτέχνες απ' όλο τον κόσμο. Έχουν συγκεντρωθεί επίσης κειμήλια του ποιητή, όπως το εικονοστάσι 
του και πορτρέτα που σχεδιάστηκαν από καλλιτέχνες της εποχής του. Μια αίθουσα επίσης του Μουσείου είναι αφιερωμένη σε έναν άλλο αλεξανδρινό συγγραφέα, 
το Στρατή Τσίρκα. 
Στην ερώτηση των μαθητών αν «ο Κωνσταντίνος Καβάφης φαίνεται από το έργο του να αισθάνεται περισσότερο 
Αλεξανδρινός ή Έλληνας», ο κ. Μαραγκούλης άδραξε την ευκαιρία να περιγράψει τον χαρακτηρισμό «ελληνικός» για 
τον Καβάφη διακρίνοντάς τον από τον «ελλαδικό», καθώς και τη σημασία των «στοχαστικών προσαρμογών» που 
πρότεινε ο ίδιος ο ποιητής ως πολιτική φιλοσοφία του απόδημου ελληνισμού.  Οι εξηγήσεις ενεργοποίησαν ένα 

προβληματισμό στους μαθητές και στην αξία εφαρμογής της φιλοσοφίας αυτής στην ατομική και συλλογική ζωή των ανθρώπων.  
Σε απάντηση της ερώτησης αν «το έργο του ποιητή είναι επίκαιρο με την οικονομική κρίση που μαστίζει την Ευρώπη και τις αλλαγές που διαδραματίζονται στον 
αραβικό κόσμο» ο διευθυντής διάβασε το ποίημα «Åν μεγάλη Eλληνική αποικία, 200 π.X.», ένα ποίημα που μοιάζει σαν να γράφτηκε σήμερα.
Η απορία των μαθητών αν «υπάρχουν και άλλοι Έλληνες Αλεξανδρινοί ποιητές εκτός από τον Καβάφη» απαντήθηκε ότι η λογοτεχνική παραγωγή της παροικίας 
υπήρξε εξαιρετικά πλούσια, ιδιαίτερα κατά την περίοδο άνθησης των φιλολογικών περιοδικών στην Αλεξάνδρεια από το 1904 μέχρι το1922. Ο κος Μαραγκούλης 
υποσχέθηκε να επισκεφτεί το Αβερώφειο Γυμνάσιο – Λύκειο στο μέλλον για να μιλήσει αναλυτικότερα για το θέμα.
Σχετικά με το πώς επέδρασε η καβαφική ποίηση στις άλλες τέχνες, αλλά και αν επηρέασε άλλους ποιητές, τους μίλησε δίνοντας παραδείγματα από το παγκόσμιο 
καλλιτεχνικό, πνευματικό, μουσικό και εικαστικό σκηνικό, ενώ ταυτόχρονα παρουσίασε στο χώρο του Μουσείου ενδεικτικά τεκμήρια .
Η επίσκεψη στο Μουσείο έκλεισε με την πρόσκληση του διευθυντή του Παραρτήματος στην Αλεξάνδρεια του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού προς τους μαθητές να σμı μετάσχουν στην εκδήλωση που θα 
λάβει χώρα στον ίδιο χώρο, στις 17 Απριλίου, στο πλαίσιο του εορτασμού των 150 χρόνων από τη γέννησή του μεγάλου ποιητή.
Η όλη δράση των μαθητών του Αβερώφειου Γυμνασίου –Λυκείου στο Μουσείο Καβάφη καταγράφηκε και το ηχητικό ντοκουμέντο της συνάντησης δόθηκε στο European School Radio 
(http://blogs.sch.gr/esrblog/), μαθητικό ραδιόφωνο, για να παιχτεί σε ραδιοφωνική εκπομπή στο πλαίσιπ του εορτασμού παγκόσμιας μέρας ποίησης, στις 21 Μαρτίου.

Συνεργασία με το 6ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης
Οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου στο μάθημα της πληροφορικής συνεργάζονται με το Γενικό Λύκειο Αξιού και το 6ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης στην κατασκευή ενός wiki (wiki είναι ουσιαστικά ένας ιστοχώρος 
που μέσα σε αυτόν περιλαμβάνονται επιμέρους ιστοσελίδες και η πληροφορία και το περιεχόμενό τους δημιουργούνται από μία κοινότητα χρηστών, οι οποίοι συνεργάζονται και συντονίζονται μεταξύ τους, 
προκειμένου να παράγουν ένα τελικό προϊόν).  Το θέμα της συνεργασίας τους είναι τα μελοποιημένα ποιήματα του Καβάφη.

// Ιεραποστολική πορεία αγάπης του 
    Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεοδώρου Β΄ 
    στην Τανζανία και το Μπουρούντι 

εραποστολική επίσκεψη στην Τανζανία και το 
Μπουρούντι πραγματοποίησε η ΑΘΜ ο Πάπας 
και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης 
Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β΄, από 15ης έως 
27ης Φεβρουαρίου ε.έ. Ο Μακαριώτατος Ι

αφίχθη στην πρωτεύουσα της Τανζανίας Νταρ ες 
Σαλαάμ, πρώτο σταθμό της ποιμαντικής του 
πορείας, το πρωΐ της 15ης Φεβρουαρίου ε.έ., 

συνοδευόμενος από τον Πανοσιολ.Αρχιμ. κ.Μελέτιο Κούμανη, Ηγούμενο της Π. Ι. Μονής του Αγίου Σάββα Αλεξανδρείας. 
Το απόγευμα της ιδίας ημέρας μετέβη στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Παρασκευής, όπου εγένετο επισήμως δεκτός από τον Σεβ.Μητροπολίτη Ειρηνουπόλεως κ.Δημήτριο, κληρικούς της τοπικής Εκκλησίας 
και πλήθος πιστών όχι μόνον Ελλήνων και Ιθαγενών, αλλά και πολλών Σλαυοφώνων ορθοδόξων που διαβιούν κι εργάζονται στην Τανζανία.
Αμέσως μετά εψάλη Δοξολογία, κατά την οποία παρευρέθησαν ο Σεβ.Μητροπολίτης Μουάνζας κ.Ιερώνυμος, και ο Εξοχ.Πρέσβης της Ρωσίας κ.Alexander Rannikh, προ του πέρατος της οποίας ο οικείος Μητροπολίτης 
κ.Δημήτριος προσεφώνησε την ΑΘΜ, λέγων μεταξύ άλλων ότι η παρουσία του Μακ.Πατριάρχου  στην Τανζανία αποτελεί ένα μήνυμα ελπίδος, αγάπης, θάρρους και ευλογίας τόσο για τους Έλληνες και τους άλλους 
παραδοσιακά Ορθόδοξους λαούς που για περισσότερα από εκατό χρόνια αγωνίζονται και διαπρέπουν, όσο και για τους ιθαγενείς που με ζήλο καθημερινά εντάσσονται στην Ορθόδοξη Οικογένεια της Αλεξανδρινής 
Εκκλησίας.
Κατά την αντιφώνησή Του ο Μακ.Πατριάρχης ανέφερε ότι έρχεται για δεύτερη φορά να ευλογήσει ως Προκαθήμενος της Αφρικανικής Ορθοδοξίας τον ευλογημένο λαό της Ι.Μητροπόλεως Ειρηνουπόλεως, ενώ με 
συγκίνηση θυμήθηκε ότι πριν δεκαεπτά έτη επισκέφθηκε για πρώτη φορά την Τανζανία ως συνοδός του μακαριστού Πατριάρχου Παρθενίου Γ΄.
Την επομένη, 17η Φεβρουαρίου, ημέρα κατά την οποία η Ορθόδοξος Εκκλησία πανηγυρίζει την ιερά μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του Τήρωνος, η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και 
πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄, εόρτασε τα ονομαστήριά του με Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής στο Νταρ ες Σαλαάμ της Ιεράς Μητροπόλεως Ειρηνουπόλεως, 
συλλειτουργούντων των Σεβ.Μητροπολιτών Μουάνζας κ.Ιερωνύμου και Ειρηνουπόλεως κ.Δημητρίου.
Κατά την Ευχαριστιακή Σύναξη, παρέστησαν σύσσωμη η Ελληνική παροικία, αλλά και πλήθος Τανζανών, Ρώσων, Ουκρανών, Σέρβων και Ρουμάνων χριστιανών, καθώς και μέλη του πληρώματος του ρωσικού 
Αντιτορπιλικού Marshal Shaposhnikov. Επίσης, παρευρέθησαν ο Αποστολικός Νούτσιος του Βατικανού στην Τανζανία, πολλοί Διπλωμάτες ορθοδόξων χωρών, ενώ τους ύμνους απέδωσαν με τέλειο βυζαντινό ύφος ο 
χορός των ιθαγενών ιεροψαλτών σε ελληνικά και σουαχίλι.
Προ του πέρατος της Θείας Λειτουργίας, η Α.Θ.Μ. απένειμε οφφίκια και τιμητικές διακρίσεις σε συνεργάτες της Ιεράς Μητροπόλεως, και χειροθέτησε τρεις νέους Αναγνώστες εκ της φυλής των Μασάι.  Αμέσως μετά, 

συνεκάλεσε ιερατικό συνέδριο με τον τοπικό ιερό Κλήρο, προς τον οποίον έδωσε πατρικές συμβουλές, επήνεσε το επιτελούμενο ιεραποστολικό έργο υπό την πεφωτισμένη 
καθοδήγηση του επιχωρίου Σεβ.Μητροπολίτου κ.Δημητρίου και προσέφερε δώρα και ευλογίες προς τους Ιερείς και τα 35 ορφανά παιδιά που συντηρεί η Ιερά Μητρόπολη.
 Εν συνεχεία, ο Μακαριώτατος έθεσε τον θεμέλιο λίθο του ιερού Παρεκκλησίου του Αποστόλου Πέτρου, στον παρακείμενο χώρο του Καθεδρικού Ναού, εις μνήμην της προσφάτως 
δολοφονημένης ιατρού, Πετρούλας Χατζηπανταζή, που βρισκόταν εθελοντικά στην Τανζανία προς συναρωγή του ιεραποστολικού έργου. Τέλος, ο Μακ.Πατριάρχης εδέχθη τις ευχές 
και την έκδηλη αγάπη του Εκκλησιάσματος, στην Αίθουσα της Ελληνικής Κοινότητος του Νταρ ες Σαλαάμ, όπου έλαβε χώρα και η εόρτια δεξίωση προς τιμήν Του.
Το εσπέρας δε της ιδίας ημέρας, επισκέφθηκε το Ρωσικό Αντιτορπιλικό «MARSHAL SHAPOSHNIKOV», το οποίο, ευρισκόμενο στα παράλια της Τανζανίας λόγω ειρηνευτικής 
αποστολής, επ΄ ευκαρία των σεπτών ονομαστηρίων του Μακαριωτάτου κατέπλευσε στον Λιμένα του Νταρ ες Σαλαάμ, απέδωσε τις δέουσες τιμές προς τον υψηλό επισκέπτη,                                     
ο οποίος είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στους χώρους του Αντιτορπιλικού, να μιλήσει στους Αξιωματικούς και τα 350 μέλη του πληρώματος, εμψυχώνοντάς τους και νουθετούντας 
τους πατρικά, ενώ ο Κυβερνήτης προσέφερε αναμνηστικά δωρά επ΄ ευκαιρία των ονομαστηρίων του Μακαριωτάτου, τονίζοντας την μεγάλη ευλογία και σπουδαιότητα που είχε για 
όλους η επίσκεψη αυτή.
 Την Δευτέρα 18η Φεβρουαρίου ο Μακ.Πατριάρχης, στα πλαίσια της ποιμαντικής επισκέψεώς του στην Τανζανία, συναντήθηκε με τον Εξοχ. Πρόεδρο της χώρας, κ. Jakaya M. Κikwete 

στο Προεδρικό Μέγαρο. Γενόμενος θερμά δεκτός, ο Σεπτός Προκαθήμενος της Αλεξανδρινής Εκκλησίας είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τόσο την ιστορική πορεία του Πατριαρχείου, όσο και την πολυσχιδή δράση 
του στην Αφρικανική Ήπειρο σε φιλανθρωπικά και κοινωνικά θέματα.
Ιδιαιτέρως, μίλησε για το έργο που επιτελεί η Ορθόδοξη Εκκλησία στη χώρα της Τανζανίας μέσω των δύο Ιερών Μητροπόλεων, της Ι.Μητροπόλεως Ειρηνουπόλεως και της Ι.Μητροπόλεως Μουάνζας, τονίζοντας την 
συνεισφορά τους στην εκπαίδευση και κυρίως στην υγεία, με την δημιουργία πολλών κλινικών σε όλη τη χώρα και την φροντίδα που παρέχουν πολλές εθελοντικές ιατρικές αποστολές από την Ελλάδα.

Με την σειρά του ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τον Μακ.Πατριάρχη για την τιμή να επισκεφθεί την χώρα και τον ίδιο, τον διαβεβαίωσε ότι η πολιτεία και οι τοπικές αρχές θα είναι πάντοτε αρωγοί στο 
έργο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία συνδράμει κατά πολύ τον λαό της Τανζανίας και εντυπωσιάστηκε όλως ιδιαιτέρως για τις πρωτοβουλίες του Μακ.Πατριάρχου προς αντιμετώπιση της 
μάστιγος του HIV/AIDS στην Αφρική.
Επίσης, αναφέρθηκε με θερμά λόγια και στην υπερεκατονταετή παρουσία της Ελληνικής Κοινότητας στην Τανζανία, εξέφρασε την χαρά του διότι οι Έλληνες που διαβιούν και εργάζονται στη χώρα 
είναι φιλοπρόοδοι, εργατικοί και φιλήσυχοι πολίτες, συμβάλλοντας και αυτοί στην ανάπτυξη και την ευημερία της χώρας.
Τις επόμενες ημέρες η Α.Θ.Μ. συνέχισε την ιεραποστολική περιοδεία στην ενδοχώρα όπου επισκέφθηκε τις 61 Ενορίες και τα 4 Ιεραποστολικά Κλιμάκια.
Την 21η Φεβρουαρίου περατώσας την ποιμαντική του επίσκεψη στην Ιερά Μητρόπολη Ειρηνουπόλεως στην Τανζανία, ο Μακ.Πατριάρχης αφίχθη στην 
Μπουζουμπούρα , πρωτεύουσα του Μπουρούντι και έδρα της Ιεράς Επισκοπής Μπουρούντι και Ρουάντας πραγματοποιώντας την πρώτη του ιεραποστολική 
επίσκεψη στην χώρα αυτή.
Την επομένη, 22α Φεβρουαρίου, ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος έγινε δεκτός από τον Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως του Μπουρούντι κ.Rufyikiri Gervais, 
απουσιάζοντος εκτάκτως του Εξοχ.Προέδρου της χώρας στο εξωτερικό. Στην συνάντηση αυτή, ο Μακαριώτατος εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του διότι 
επισκέπτεται το Μπουρούντι για πρώτη φορά, και ανεφέρθη στο γεγονός της επικείμενης ενθρονίσεως του νέου Επισκόπου, Θεοφιλεστάτου κ.Ιννοκεντίου. 
Επίσης, δήλωσε εντυπωσιασμένος από την εικόνα ευημερίας που παρουσιάζει η χώρα και ευχήθηκε για την πρόοδο της. 
Με τη σειρά του, ο Εξοχ.Αντιπρόεδρος καλωσόρισε εγκάρδια την Α.Θ.Μ., υπεσχέθη ότι θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια στην Ορθόδοξη Εκκλησία και ζήτησε τις 
ευχές του Μακαριωτάτου για ειρήνη και πρόοδο του Λαού του Μπουρούντι που τόσο δοκιμάσθηκε κατά το παρελθόν. Αμέσως μετά ο Μακ.Πατριάρχης και ο 

Εξοχ.Αντιπρόεδρος έδωσαν συνέντευξη τύπου προς τα Μ.Μ.Ε.
Εν συνεχεία, η Α.Θ.Μ. επισκέφθηκε τον Ιερό Ναό του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκου στην περιοχή Sanik και ξεναγήθηκε στο παρακείμενο Ιεραποστολικό Κέντρο, όπου δημιουργείται Σχολή Κατηχητών και 
Τεχνολογικό Ινστιτούτο. Ακολούθως, επιθεώρησε την ανέγερση του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου Tsarama, δωρεά της Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής Θεσσαλονίκης, καθώς και την ευρισκόμενη 
παραπλεύρως του Ναού Πολυκλινική.
Εν συνεχεία, την 23η Φεβρουαρίου, επισκέφθηκε στην περιοχή Buramata τον καταυλισμό που έχει δημιουργηθεί με την συνεργασία της Κυβερνήσεως του Μπουρούντι, της Ιεράς Επισκοπής και της Μ.Κ.Ο. «Γιατροί της 
Καρδιάς» από την Ελλάδα, και φιλοξενεί 600 ορφανά παιδιά, θύματα του εμφυλίου πολέμου του παρελθόντος. Στην συγκινητική υποδοχή, τα μικρά παιδιά τραγουδούσαν και αγκάλιαζαν τον Μακ. Πατριάρχη, ενώ του 
προσέφεραν και αναμνηστικά δώρα.
Αμέσως μετά την Δοξολογία που εψάλη στον παρακείμενο Ιερό Ναό του Αγίου Αλεξίου, η Α.Θ.Μ., απηύθυνε  πατρικούς λόγους προς τα παιδιά, συνεχάρη το διδακτικό προσωπικό του Δημοτικού Σχολείου του 
Ορφανοτροφείου και είχε συνεργασία με κυβερνητικούς παράγοντες για την βελτίωση του προσφερομένου έργου, ενώ πρότεινε και τη δημιουργία φάρμας για τις ανάγκες σίτισης του Ορφανοτροφείου, δωρίζοντας ο 
ίδιος τα χρήματα για την αγορά των πρώτων ζώων.
Τέλος, την 24η του ιδίου μηνός, προ της απολύσεως της Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας που τέλεσε στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Μπουζουμπούρα, συλλειτουργούντων του 
Σεβ.Μητροπολίτου Καμπάλας κ.Ιωνά και του Θεοφιλ.Επισκόπου Μπουρούντι και Ρουάντας κ.Ιννοκεντίου, ο Μακ.Πατριάρχης ετέλεσε και την Ενθρόνιση του νέου Επισκόπου Μπουρούντι και Ρουάντας κ.Ιννοκεντίου, ο 
οποίος κατάγεται από την Ουγκάντα και διαδέχθηκε στην διαποίμανση της Ιεράς Επισκοπής, τον νυν Σεβ.Μητροπολίτη Άκκρας κ.Σάββα. Στον ενθρονιζόμενο Επίσκοπο, ο Μακ.Πατριάρχης είπε ότι η Αλεξανδρινή 
Εκκλησία και ο Αφρικανικός Λαός προσδοκούν πολλά από το προσωπό του, αλλά είναι βέβαιος ότι θα καταφέρει να σηκώσει επάξια την διαποίμανση της νεοσύστατης αυτής Ιεράς Επαρχίας του Θρόνου. Με την σειρά 
του ο Θεοφιλ. Επίσκοπος κ.Ιννοκέντιος ευχαρίστησε την Α.Θ.Μ. και την Ιερά Σύνοδο για την τιμή και την εμπιστοσύνη προς την ελαχιστότητά του, τονίζοντας ότι θα δώσει τον εαυτό του ολόκληρο στην διακονία των 
ταλαιπωρημένων ανθρώπων των δύο αυτών χωρών, ενώ κύριο μέλημά του θα είναι η οργάνωση της έμπρακτης αγάπης και της χριστιανικής αλληλεγγύης προς άπαντας αδιακρίτως.
Μετά το πέρας της Ενθρονίσεως, στον προαύλειο χώρο του Καθεδρικού Ναού, ο Μακ.Πατριάρχης παρακολούθησε υπαίθρια εκδήλωση που διοργάνωσε η τοπική Εκκλησία, με παραδοσιακούς αφρικάνικους χορούς 
και τραγούδια, ενώ το εσπέρας της ιδίας ημέρας, η Α.Θ.Μ., περατώσασα αισίως την πρώτη της Ποιμαντική επίσκεψη στο Μπουρούντι, ανεχώρησε αεροπορικώς για την Κένυα, από όπου επέστρεψε στην Πατριαρχική 
Καθέδρα στην Αλεξάνδρεια.

Αρχιμ.Μελέτιος Κούμανης,
Ηγούμενος της Ι.Πατριαρχικής Μονής 
του Αγίου Σάββα Αλεξανδρείας

Επιμέλεια:

// ΤAΧΑ ΧΟΥΣΕΪΝ (1889-1973): Ο «ΦΙΛΛΕΛΗΝ» ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ ΔΙΑΝΟΗΤΗΣ 
 Τάχα Χουσεΐν γεννήθηκε το 1889 σε ένα μικρό χωριό κοντά στη Μαγάγα της Μίνιας από φτωχική οικογένεια. Σε ηλικία δύο ετών έχασε την όρασή του. 
Παρακολούθησε την βασική εκπαίδευση στο κουτάμπ (θρησκευτικό σχολείο) του χωριού του, συνέχισε ανώτερα μαθήματα ισλαμικής θεολογίας και 
δικαίου στο Αλ-Άζχαρ, απ’ όπου διέκοψε μετά από την αποτυχία του στις τελικές εξετάσεις. Μεταγράφηκε στα 1908 στο νεοσύστατο πανεπιστήμιο του 
Καΐρου όπου σπούδασε αραβική φιλολογία και ιστορία με Ευρωπαίους καθηγητές. Αργότερα υποστήριξε την διδακτορική διατριβή του για το έργο του 
Άραβα ποιητή Αμπούλ αλάα αλ-Μαάρη. Στη Σορβόννη σπούδασε αρχαία ιστορία, αρχαία ελληνική και λατινική φιλολογία και στη συνέχεια υπέβαλε την Ο

διπλωματική του εργασία. Το 1921 εκλέχτηκε καθηγητής στην έδρα αρχαίας ελληνικής και ρωμαϊκής ιστορίας του πανεπιστημίου Καΐρου. Το 1925 ανέλαβε το τμήμα 
κλασσικών σπουδών. Αυτό το τμήμα αποτελεί το πρώτο μιας σειράς ανάλογων τμημάτων σε αιγυπτιακά πανεπιστήμια, ενώ πολλοί από τους διδάσκοντες καθηγητές 
μέχρι σήμερα παρακολουθούν μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου διδακτορικού σε ελληνικά πανεπιστήμια. 
Στην πορεία της ζωής του, ο Τάχα Χουσεΐν έλαβε σημαντικές θέσεις στο πανεπιστήμιο και την δημόσια ζωή. Το 1950  ανέλαβε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Στα 
καθ’ ημάς, ο Τάχα Χουσεΐν εισήγαγε τις ευεργετικές ρυθμίσεις εισαγωγής των αποφοίτων των ελληνικών κοινοτικών εκπαιδευτηρίων στα αιγυπτιακά πανεπιστήμια 
εξαιρώντας τους από το ισχύον εθνικό αιγυπτιακό σύστημα εισαγωγικών εξετάσεων.
Ο Αιγύπτιος διανοητής συνέγραψε και δημοσίευσε πληθώρα μονογραφιών, μελετών, ακόμη και λογοτεχνικών κειμένων. Σημαντική είναι η συνεισφορά του στην αραβική 
μετάφραση έργων του αρχαιοελληνικού δράματος. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται η «Αντιγόνη», η «Ηλέκτρα», ο «Αίας» και ο «Οιδίπους επί Κολωνώ» του Σοφοκλή. 
Αυτή η επίδοσή του έδωσε σημαντική ώθηση στη δημιουργία ενός αραβικού μεταφραστικού ρεύματος από έργα της αρχαιοελληνικής γραμματείας που συνεχίζεται 
μέχρι σήμερα από τους ελληνιστές των κλασικών τμημάτων. 
«Δι’ ημάς τους Έλληνας ο Τάχα Χουσεΐν είναι εξαιρετική φυσιογνωμία. Είναι φιλλέλην και αγαπά την αρχαίαν κλασσικήν μας γλώσσαν»: με αυτές τις εκφράσεις ο 
Ευγένιος Μιχαηλίδης συνοψίζει το ενδιαφέρον που δείχνει ο ίδιος, όπως και κάποιοι άλλοι αιγυπτιώτες αραβολόγοι και λόγιοι της εποχής του, για τον Αιγύπτιο διανοητή. 
Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια προσπάθεια να εξευρεθεί ένας κοινός τόπος διαλόγου και επαφής με ορισμένες αντιλήψεις που υιοθετούνται από την 
εξευρωπαϊσμένη αιγυπτιακή διανοητική ελίτ των κοσμικών μουσουλμάνων. Τα μέλη της έκαναν τις μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμια της Ευρώπης σε τομείς 
ανθρωπιστικών επιστημών. Ανάμεσά τους ο Τάχα Χουσεΐν είναι από τις κορυφαίες προσωπικότητες. 
Ο ίδιος, όπως και αρκετοί ομοϊδεάτες του, όπως ο Λούτφη αλ-Σάγιεντ,  μιλούν για μια κοινή κοιτίδα πολιτισμικής καταγωγής που εντοπίζεται στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του μεσογειακού πολιτισμού, έτσι όπως αυτά διαμορφώθηκαν από τις συναντήσεις και τις αλληλεπιδράσεις του αρχαιοελληνικού με τον φαραωνικό και γενικότερα με τον μεσανατολικό 
κόσμο. Ειδικότερα, ο Τάχα Χουσεΐν, στη μελέτη του «Το μέλλον του πολιτισμού στην Αίγυπτο» (1938), θεωρεί ότι για να λάβει η ανεξάρτητη Αίγυπτος την θέση που της αρμόζει ανάμεσα στα ανεπτυγμένα 
έθνη χρειάζεται να αναπροσανατολιστεί και να αναγεννηθεί ο πολιτισμός της. Για να συμβεί αυτό κρίνεται αναγκαίο να στηριχθεί στη μελέτη και την γόνιμη αξιοποίηση βασικών αρχών της αρχαιοελληνικής 
κλασικής σκέψης, κατ’ ανάλογο τρόπο που αυτό το φαινόμενο πραγματώθηκε από το κίνημα της Αναγέννησης στην Ευρώπη και την ανάδειξη στη συνέχεια του ορθολογικού τρόπου προσέγγισης των 

ανθρώπινων και φυσικών φαινομένων. 
Παρόμοιες μεθόδους, αντλημένες από την δυτικο-ευρωπαϊκή παράδοση ορθολογικής σκέψης, επιχειρεί να εφαρμόσει ο Αιγύπτιος διανοητής στην έρευνα και 
την φιλολογική μελέτη των κειμένων που παρήχθησαν κατά την κλασική μεσαιωνική αραβική γραμματεία. Στο πλαίσιο αυτό εκδίδει το 1926 σε αυτοτελή μορφή τις 
πανεπιστημιακές παραδόσεις του με τίτλο «Φιλ-σίιρ αλ-Τζαχίλι» (Για την προϊσλαμική ποίηση), όπου πραγματεύεται την αραβική ειδωλολατρική ποίηση που 
υπήρχε πριν την εμφάνιση και την διάδοση του Ισλάμ. Το έργο θεωρήθηκε βλάσφημο από συντηρητικούς θεολογικούς κύκλους με αποτέλεσμα να αποσυρθεί από 
την κυκλοφορία. 
Ο Μιχαηλίδης, γνωρίζοντας τις περιπέτειες του βιβλίου, εξυμνεί τις φιλελεύθερες ιδέες του συγγραφέα του και σε άρθρο του παραθέτει χαρακτηριστικό 
απόσπασμα από την εισαγωγή του:
«Εις την επιστημονικήν έρευναν, λέγει ο συγγραφεύς ούτος [ο Τάχα Χουσεϊν], πρέπει ν’ αφήσωμεν κατά μέρος τας περί εθνικισμού, ατομισμού και περί 
θρησκείας αντιλήψεις μας και τοιουτοτρόπως ελεύθεροι από οιανδήποτε εξωτερικήν επίδρασιν και προ παντός την θρησκευτικήν να ερευνώμεν τα διάφορα 
θέματα». 
Αν βάλουμε δίπλα τα παραπάνω λόγια με εκείνα του Χριστόφορου Κομνηνού, τα οποία παραθέσαμε στο προηγούμενο φύλλο, εύλογα θα παρατηρήσουμε τις 
ομοιότητες του σκεπτικού τους. Οι δυο διανοητές, θέλοντας να κριτικάρουν καθεστωτικές αντιλήψεις που επικρατούν στις διαφορετικές κοινωνίες όπου 
αναφέρονται, επιχειρούν να τις ανασκευάσουν εισάγοντας πιο φιλελεύθερες και αντικειμενικότερες προσεγγίσεις σε ζητήματα ερμηνείας του ιστορικού 
παρελθόντος, ικανές να ανοίξουν διόδους ανασκευής του. 
Επιπρόσθετα, ο Τάχα Χουσεΐν υποστηρίζει στα 1939 την ίδρυση ενός τμήματος νεοελληνικών σπουδών στο πανεπιστήμιο Καΐρου στο πλαίσιο ανταπόκρισης ενός 
εμπεριστατωμένου αιτήματος, που προβλήθηκε στα 1933 από τον Ευγένιο Μιχαηλίδη, για την ίδρυση αραβικού τμήματος σε ένα από τα δύο ελληνικά 
πανεπιστήμια της εποχής, του Καποδιστριακού ή του Αριστοτέλειου. Γι’ αυτό το θέμα, όμως, που είναι μέχρι σήμερα σε εκκρεμότητα, θα αναφερθούμε 
αναλυτικότερα στο επόμενο φύλλο. 
Έχοντας για γνώμονα τις παραπάνω αξίες και αρχές η σκέψη του Νομικού διασταυρώνεται με ανάλογες αντιλήψεις του Αιγύπτιου ακαδημαϊκού ελληνιστή Τάχα 
Χουσεΐν. Αυτό το ζήτημα, όμως, θα μας απασχολήσει στο επόμενο φύλλο του Αλεξανδρινού Ταχυδρόμου. 

// ΤΟ ΑΒΕΡΩΦΕΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Με μεγάλη επιτυχία το Αβερώφειο Γυμνάσιο-Λύκειο συμμετείχε μέσω Τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013, στο ενημερωτικό πρόγραμμα 
«Youth Online Safety: Σερφάρω, δε ρισκάρω» που διοργάνωσε το 'Χαμόγελο του Παιδιού' σε συνεργασία με τη Microsoft Hellas. Ο Σύλλογος Διδασκόντων 
διέκρινε τα πολλαπλά παιδαγωγικά οφέλη και θεώρησε ότι η συμμετοχή του Σχολείου θα βοηθούσε τους μαθητές να ευαισθητοποιηθούν πάνω σε θέματα 
που αφορούν την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, αποφεύγοντας τους πιθανούς κινδύνους που ελλοχεύουν.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές των τριών τάξεων του Γυμνασίου παρακολούθησαν διαδραστική παρουσίαση μαθητών με θέμα την ασφάλεια χρήσης του 
διαδικτύου και το Cyberbullying (διάφορες μορφές παρενόχλησης μέσω internet) μέσω Livestreaming, καθώς και ντοκιμαντέρ με μαρτυρίες μαθητών που 
έχουν πέσει θύματα παρεμφερούς παρενόχλησης. Το πρόγραμμα παρακολούθησαν μαθητές από το 10ο ΕΠΑΛ Αθηνών, το 1ο ΓΕΛ Αιγάλεω, τη Λεόντειο 
Πατησίων, το 5ο Γυμνάσιο Περιστερίου, το 6ο Γυμνάσιο Ιλίου, τα Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου και το 2ο Γυμνάσιο Μοσχάτου. Στην Τηλεδιάσκεψη 
συμμετείχαν ταυτόχρονα, εκτός από το Αβερώφειο, μαθητές από το 1ο Γυμνάσιο Ορεστιάδας, το Ημερήσιο Γυμνάσιο Σκύρου, το Γυμνάσιο Μαραθόκαμπου 
Σάμου, το Γυμνάσιο Κριεζών Ευβοίας, το 3ο Γυμνάσιο Κερκύρας και το Ελληνικό Σχολείο Βρυξελλών Βελγίου. 

Ακολούθησε on line επικοινωνία εκπροσώπων μαθητών όλων των Σχολείων, μέσω Skype, ανταλλάσοντας απόψεις επί του θέματος. Το συντονισμό της 
Τηλεδιάσκεψης ανέλαβε από το κεντρικό αμφιθέατρο του 'Χαμόγελου του Παιδιού' ο δημοσιογράφος Ηλίας Παπαχαραλάμπους και η Ράνια 
Παπαδοπούλου. Το Αβερώφειο εκπροσωπήθηκε επάξια στην Τηλεδιάσκεψη από τη Μαθήτρια της γ΄ Γυμνασίου Ναντίν Σιργουνέλη, η οποία μοιράστηκε τις 
εμπειρίες της σε ζητήματα Cyberbullying. Η μαθήτρια ανέφερε εκτός των άλλων ότι «η εμπειρία της τηλεδιάσκεψης με μαθητές και ανθρώπους από άλλα 
σχολεία, μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα. Ήταν ένας πρωτότυπος τρόπος για να ενημερωθούμε σχετικά με ένα σημαντικό θέμα, το οποίο μας έχει απασχολήσει στο παρελθόν, και συγχρόνως ένας τρόπος να 
σπάσει η μονοτονία του μαθήματος και να γίνει πιο ευχάριστη μια σχολική μέρα και, γιατί όχι, μια ευκαιρία για νέα συνεργασία στο μέλλον». Μάλιστα κατά την απενημέρωση της εκδήλωσης η Αλεξανδρινής 
καταγωγής υπεύθυνη του Τμήματος Ενημέρωσης Μαθητών, Γονέων και Καθηγητών του Συλλόγου κ. Μαρίνα Καβαλλιεράκη επικοινωνώντας με τη Διεύθυνση του Σχολείου έγραψε: «Θα ήθελα να σας 
ευχαριστήσω και πάλι για την πολύτιμη συμμετοχή των μαθητών σας στην εκδήλωση. Όλοι εδώ στο Χαμόγελο, θεωρούμε ότι η δική σας παρέμβαση έκανε την διαφορά, φάνηκε εξάλλου και από τα 
χειροκροτήματα στην αίθουσα και θέλουμε να ξέρετε ότι ο Σύλλογός μας είναι κοντά σας». Θερμές ευχαριστίες απευθύνουμε στο Σύλλογο το 'Χαμόγελο του Παιδιού  και προσωπικά στην κ. Καβαλλιεράκη, στο 
Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης και στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για τη συνεργασία τους στην υλοποίηση αυτής ωφέλιμης εκπαιδευτικής δραστηριότητας.
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† Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Β΄
Πάπας καί Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής

Ἒν τῇ Μεγάλῃ Πόλει τῆς Ἀλεξανδρείας, τῇ 1ῃ Μαρτίου 2013
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Ο Πατριάρχης περιστοιχισμένος από ορφανά 
στην Μπουραμάτα (23-2-2013)

O Πατριάρχης εν μέσω αναγνωστών 
από τη φυλή των Μασάι (17-2-2013)

Ο Πατριάρχης με το Νέο Επίσκοπο 
Ρουάντα-Μπουρούντι και 

Αφρικανές Μοναχές (24-2-2013) 

Ο Πατριάρχης 
θεμελιώνει 

Παρεκκλήσι στο 
Νταρ ες Σαλάμ 

(17-2-2013)
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// Στο πλευρό των ορφανών του εμφυλίου
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την καρδιά της αφρικανικής γης υπάρχει μία χώρα ευλογημένη από τον Θεό, το Μπουρούντι. Καταπράσινες εκτάσεις καλύπτου πεδιάδες, πλαγιές και λόφους. Ωστόσο το γήινο αυτό κομμάτι παραδείσου έγινε 
το θέατρο μιας αδίστακτης σύγκρουσης. Δύο φυλές, δύο εθνολογικές ομάδες, οι κτηνοτρόφοι Τούτσι και οι γεωργοί Χούτου, δεν μπόρεσαν να βρουν ειρηνικό τρόπο συμβίωσης. Ρίχτηκαν σε έναν αδιέξοδο 
αγώνα αμοιβαίας εξολόθρευσης.  Ο εμφύλιος πόλεμος κράτησε δεκατρία ολόκληρα χρόνια. Η ανθρώπινη διχόνοια ερήμωσε και πλήγωσε τη χώρα. Πόλεις, χωριά, νοσοκομεία, σπίτια, δρόμοι καταστράφηκαν. 
300.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. 600.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Οικογένειες διαλύθηκαν. Γυναίκες έχασαν τους άνδρες τους και τα παιδιά τους. Παιδιά έμειναν Σ
μόνα, απροστάτευτα, ορφανά. 

Μετά τη φρίκη του πολέμου, θύτες και θύματα του εμφύλιου παραλογισμού προσπαθούν να ξεχάσουν το ματωβαμένο παρελθόν και να ανοικοδομήσουν τη χώρα. Κατά χιλιάδες οι πρόσφυγες επιστρέφουν από τις γειτονικές 
χώρες αναζητώντας τους δικούς τους και τα χωμάτινα σπίτια τους. Πολλοί δεν βρίσκουν τίποτα. Αν η ενότητα των ανθρώπων είναι ο απώτερος στόχος της Θείας Οικονομίας και η μαρτυρία της ενότητας αυτής ο αυθεντικός 
τρόπος άσκησης της χριστιανικής ιεραποστολής, τότε κάθε πιστός ορθόδοξος καταλαβαίνει πόσο ανάγκη είχε το καθημαγμένο έδαφος του Μπουρούντι να δεχθεί το περίσσευμα της ευχαριστιακής εμπειρίας. Ωστόσο η ιδέα 
που παραμένει λόγος, μπορεί να αλλάξει μόνο λόγια. Μόνο οι ιδέες που γίνονται σάρκα, είναι ικανές να αγγίξουν και να μεταμορφώσουν τον άνθρωπο. 
 Με αυτό το γνώμονα τρία χρόνια πριν ξεκίνησε μια γνήσια κατά Θεό ανθρωποποιητική προσπάθεια με την ίδρυση της Επισκοπής Ρουάντα και Μπουρούντι. Η κυνική 
καχυποψία των καιρών μας αντιμετώπισε αρχικά με επιφύλαξη τις προοπτικές αυτής της προσπάθειας. Ωστόσο οι καρποί της σύνθεσης και της αναδημιουργίας του τι 
σημαίνει να είναι κανείς άνθρωπος σε έναν δίκαιο, ειρηνικό και βιώσιμο κόσμο, ήδη ωριμάζουν στο πνευματικό αυτό γεώργιο της Αφρικής. Η αγαπητική επαφή με τον 
συνάνθρωπο ως εικόνα Θεού ήταν το μόνο "λίπασμα" που χρησίμευσε σε αυτή την καλλιέργεια. 
Αυτών των καρπών έγινα κοινωνός κατά την πρώτη μου ιεραποστολική πορεία στο Μπουρούντι. Εικόνες, συναισθήματα και στιγμές δύσκολα αποτυπώνονται στο 
χαρτί με τρόπο συμβατικό. Ωστόσο εκείνο το φωτεινό πρωινό της 23ης Φεβρουαρίου 2013 έδωσα μια υπόσχεση στα εκατοντάδες ορφανά παιδιά του εμφυλίου 
πολέμου που φιλοξενούνται στη Στέγη Αγάπης της Μπουραμάτα. Έδωσα την υπόσχεση να μοιραστώ με όλο τον κόσμο μια ιστορία πίστης και καρτερίας σε μια εποχή 
που την ομορφιά της αλήθειας αγαπώ τον πλησίον, άρα υπάρχω έχει αντικαταστήσει η υπεραξία έχω, άρα υπάρχω. 
Η στέγη αυτή στήθηκε με τη βοήθεια μίας παρέας γιατρών από την Ελλάδα που αποφάσισαν να κάνουν την προσφορά πλήρη απασχόληση και σκοπό της ζωής τους, 
των Γιατρών Καρδιάς. Η στέγη αυτή λειτουργεί με το περίσσευμα ή το υστέρημα ανθρώπων που πιστεύουν στην ανάγκη να ακουστεί ο λόγος του Ευαγγελίου στις 
λασποκαλύβες, στους χορταρένιους και αχυρένιους ναούς της Αφρικής.  
 Σε αυτό το καταφύγιο βρίσκουν στοργή παιδιά που είδαν τους γονείς τους να βρίσκουν φριχτό θάνατο από χέρι αδελφικό. Παιδιά που δεν χαμογελούσαν γιατί ο πόνος 
της απώλειας είχε αλυσοδέσει το χαμόγελο στα χείλη τους. Παιδιά των οποίων η ζωή κρεμόταν από μια κλωστή, γιατί περίμεναν να φάνε σκουπίδια, μεγάλωναν στους 
δρόμους και τις λάσπες, απειλούνταν από απλές ασθένειες. 
 Σε αυτό το καταφύγιο τα ορφανά του εμφυλίου κέρδισαν το δικαίωμα να συνεχίσουν να παίρνουν στα σοβαρά ό,τι οι ενήλικες δυσκολεύονται πλέον να αποδεχθούν: τα 
όνειρα. Κέρδισαν το δίκαιωμα να συνεχίσουν να πιστεύουν στην ανάσταση ως δυνατότητα σε ένα αύριο αξιοπρεπές. Κέρδισαν το δικαίωμα να δαμάσουν τα αγριεμένα 
κύματα της ζωής, που τόσο νωρίς τους έδειξε το πλέον ανάλγητο πρόσωπό της, και να αναζητήσουν τον απάνεμο λιμένα της επιβίωσης. Τελικά κέρδισαν το δικαίωμα 
να διασώσουν την παιδικότητα ως ύπαρξη ανοικτή στο Θεό. 
Ο Χριστός είπε: "ἂφετε τά παιδία ἒρχεσθαι πρός με καί μή κωλύετε αὐτά τῶν γάρ τοιούτων ἐστίν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ" (Μρκ. 10,13-14). Αυτή η εντολή γίνεται πράξη 
σε αυτή τη γωνιά της αφρικανικής ηπείρου. Αυτή η εντολή μετατρέπεται σε μια αγκαλιά για τα παιδιά που σημαδεύτηκαν από τους διχασμούς των μεγάλων. Εδώ 
ανασυστήνεται το θρυμματισμένο παιδικό κοσμοείδωλο, αναμορφώνεται η διαταραγμένη από το φάσμα του θανάτου παιδική ταυτότητα, επανέρχεται το αρχικό 
κάλλος της παιδικής ψυχής προς εφαρμογή των λόγων του Κυρίου "ὃς ἐάν μή δέξηται τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μή εισέλθῃ εἰς αὐτήν" (Μρκ. 10,15-16).                   
Σε μια εποχή καθημερινών μετασχηματισμών που επηρεάζουν όλες σχεδόν τις πτυχές της ζωής μας, αμφισβητείται η δύναμη της Εκκλησίας να συμβάλλει στην 
οικοδόμηση ενός πολιτισμού αλληλοσεβασμού και αλληλεγγύης. Η Στέγη Αγάπης της Μπουραμάτα μαρτυρεί περί του ότι η Εκκλησία στην εγκόσμια μαρτυρία 
και δράση της προσλαμβάνει, μεταμορφώνει, καινοποιεί τον κόσμο. Διακονεί τον άνθρωπο, 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 ἀληθεύοντα ἐν ἀγάπῃ. 
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// ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ –ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ- ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΒΑΦΗ

ια “γεύση” από τη ζωή και το έργο του Κωνσταντίνου Καβάφη είχαν την ευκαιρία να πάρουν οι μαθητές της Γ' Γυμνασίου του Αβερώφειου 
Γυμνασίου – Λυκείου, που επισκέφθηκαν, για πρώτη φορά, την Οικία – Μουσείο Καβάφη, συνοδευόμενοι από την καθηγήτρια πληροφορικής Ελένη 
Καλαϊτζίδου και τη φιλόλογο Ιωάννα Κωσταρά. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για διάφορες πτυχές – 
λιγότερο ή περισσότερο γνωστές σ' αυτούς – του βίου και της εργογραφίας του μεγάλου Αλεξανδρινού ποιητή από τον ίδιο τον διευθυντή του 
Παραρτήματος στην Αλεξάνδρεια του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού Μανώλη Μαραγκούλη, ο οποίος και τους ξενάγησε στο χώρο.Μ

Στο Μουσείο εκτίθεται σπάνιο βιβλιογραφικό υλικό, μεταφράσεις της ποίησης του Καβάφη σε 35 γλώσσες, χειρόγραφα, βιβλία του, άρθρα και εργασίες που έχουν 
γραφτεί για την ποίησή του, εικαστικά έργα που ενέπνευσαν καλλιτέχνες απ' όλο τον κόσμο. Έχουν συγκεντρωθεί επίσης κειμήλια του ποιητή, όπως το εικονοστάσι 
του και πορτρέτα που σχεδιάστηκαν από καλλιτέχνες της εποχής του. Μια αίθουσα επίσης του Μουσείου είναι αφιερωμένη σε έναν άλλο αλεξανδρινό συγγραφέα, 
το Στρατή Τσίρκα. 
Στην ερώτηση των μαθητών αν «ο Κωνσταντίνος Καβάφης φαίνεται από το έργο του να αισθάνεται περισσότερο 
Αλεξανδρινός ή Έλληνας», ο κ. Μαραγκούλης άδραξε την ευκαιρία να περιγράψει τον χαρακτηρισμό «ελληνικός» για 
τον Καβάφη διακρίνοντάς τον από τον «ελλαδικό», καθώς και τη σημασία των «στοχαστικών προσαρμογών» που 
πρότεινε ο ίδιος ο ποιητής ως πολιτική φιλοσοφία του απόδημου ελληνισμού.  Οι εξηγήσεις ενεργοποίησαν ένα 

προβληματισμό στους μαθητές και στην αξία εφαρμογής της φιλοσοφίας αυτής στην ατομική και συλλογική ζωή των ανθρώπων.  
Σε απάντηση της ερώτησης αν «το έργο του ποιητή είναι επίκαιρο με την οικονομική κρίση που μαστίζει την Ευρώπη και τις αλλαγές που διαδραματίζονται στον 
αραβικό κόσμο» ο διευθυντής διάβασε το ποίημα «Åν μεγάλη Eλληνική αποικία, 200 π.X.», ένα ποίημα που μοιάζει σαν να γράφτηκε σήμερα.
Η απορία των μαθητών αν «υπάρχουν και άλλοι Έλληνες Αλεξανδρινοί ποιητές εκτός από τον Καβάφη» απαντήθηκε ότι η λογοτεχνική παραγωγή της παροικίας 
υπήρξε εξαιρετικά πλούσια, ιδιαίτερα κατά την περίοδο άνθησης των φιλολογικών περιοδικών στην Αλεξάνδρεια από το 1904 μέχρι το1922. Ο κος Μαραγκούλης 
υποσχέθηκε να επισκεφτεί το Αβερώφειο Γυμνάσιο – Λύκειο στο μέλλον για να μιλήσει αναλυτικότερα για το θέμα.
Σχετικά με το πώς επέδρασε η καβαφική ποίηση στις άλλες τέχνες, αλλά και αν επηρέασε άλλους ποιητές, τους μίλησε δίνοντας παραδείγματα από το παγκόσμιο 
καλλιτεχνικό, πνευματικό, μουσικό και εικαστικό σκηνικό, ενώ ταυτόχρονα παρουσίασε στο χώρο του Μουσείου ενδεικτικά τεκμήρια .
Η επίσκεψη στο Μουσείο έκλεισε με την πρόσκληση του διευθυντή του Παραρτήματος στην Αλεξάνδρεια του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού προς τους μαθητές να σμı μετάσχουν στην εκδήλωση που θα 
λάβει χώρα στον ίδιο χώρο, στις 17 Απριλίου, στο πλαίσιο του εορτασμού των 150 χρόνων από τη γέννησή του μεγάλου ποιητή.
Η όλη δράση των μαθητών του Αβερώφειου Γυμνασίου –Λυκείου στο Μουσείο Καβάφη καταγράφηκε και το ηχητικό ντοκουμέντο της συνάντησης δόθηκε στο European School Radio 
(http://blogs.sch.gr/esrblog/), μαθητικό ραδιόφωνο, για να παιχτεί σε ραδιοφωνική εκπομπή στο πλαίσιπ του εορτασμού παγκόσμιας μέρας ποίησης, στις 21 Μαρτίου.

Συνεργασία με το 6ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης
Οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου στο μάθημα της πληροφορικής συνεργάζονται με το Γενικό Λύκειο Αξιού και το 6ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης στην κατασκευή ενός wiki (wiki είναι ουσιαστικά ένας ιστοχώρος 
που μέσα σε αυτόν περιλαμβάνονται επιμέρους ιστοσελίδες και η πληροφορία και το περιεχόμενό τους δημιουργούνται από μία κοινότητα χρηστών, οι οποίοι συνεργάζονται και συντονίζονται μεταξύ τους, 
προκειμένου να παράγουν ένα τελικό προϊόν).  Το θέμα της συνεργασίας τους είναι τα μελοποιημένα ποιήματα του Καβάφη.

// Ιεραποστολική πορεία αγάπης του 
    Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεοδώρου Β΄ 
    στην Τανζανία και το Μπουρούντι 

εραποστολική επίσκεψη στην Τανζανία και το 
Μπουρούντι πραγματοποίησε η ΑΘΜ ο Πάπας 
και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης 
Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β΄, από 15ης έως 
27ης Φεβρουαρίου ε.έ. Ο Μακαριώτατος Ι

αφίχθη στην πρωτεύουσα της Τανζανίας Νταρ ες 
Σαλαάμ, πρώτο σταθμό της ποιμαντικής του 
πορείας, το πρωΐ της 15ης Φεβρουαρίου ε.έ., 

συνοδευόμενος από τον Πανοσιολ.Αρχιμ. κ.Μελέτιο Κούμανη, Ηγούμενο της Π. Ι. Μονής του Αγίου Σάββα Αλεξανδρείας. 
Το απόγευμα της ιδίας ημέρας μετέβη στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Παρασκευής, όπου εγένετο επισήμως δεκτός από τον Σεβ.Μητροπολίτη Ειρηνουπόλεως κ.Δημήτριο, κληρικούς της τοπικής Εκκλησίας 
και πλήθος πιστών όχι μόνον Ελλήνων και Ιθαγενών, αλλά και πολλών Σλαυοφώνων ορθοδόξων που διαβιούν κι εργάζονται στην Τανζανία.
Αμέσως μετά εψάλη Δοξολογία, κατά την οποία παρευρέθησαν ο Σεβ.Μητροπολίτης Μουάνζας κ.Ιερώνυμος, και ο Εξοχ.Πρέσβης της Ρωσίας κ.Alexander Rannikh, προ του πέρατος της οποίας ο οικείος Μητροπολίτης 
κ.Δημήτριος προσεφώνησε την ΑΘΜ, λέγων μεταξύ άλλων ότι η παρουσία του Μακ.Πατριάρχου  στην Τανζανία αποτελεί ένα μήνυμα ελπίδος, αγάπης, θάρρους και ευλογίας τόσο για τους Έλληνες και τους άλλους 
παραδοσιακά Ορθόδοξους λαούς που για περισσότερα από εκατό χρόνια αγωνίζονται και διαπρέπουν, όσο και για τους ιθαγενείς που με ζήλο καθημερινά εντάσσονται στην Ορθόδοξη Οικογένεια της Αλεξανδρινής 
Εκκλησίας.
Κατά την αντιφώνησή Του ο Μακ.Πατριάρχης ανέφερε ότι έρχεται για δεύτερη φορά να ευλογήσει ως Προκαθήμενος της Αφρικανικής Ορθοδοξίας τον ευλογημένο λαό της Ι.Μητροπόλεως Ειρηνουπόλεως, ενώ με 
συγκίνηση θυμήθηκε ότι πριν δεκαεπτά έτη επισκέφθηκε για πρώτη φορά την Τανζανία ως συνοδός του μακαριστού Πατριάρχου Παρθενίου Γ΄.
Την επομένη, 17η Φεβρουαρίου, ημέρα κατά την οποία η Ορθόδοξος Εκκλησία πανηγυρίζει την ιερά μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του Τήρωνος, η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και 
πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄, εόρτασε τα ονομαστήριά του με Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής στο Νταρ ες Σαλαάμ της Ιεράς Μητροπόλεως Ειρηνουπόλεως, 
συλλειτουργούντων των Σεβ.Μητροπολιτών Μουάνζας κ.Ιερωνύμου και Ειρηνουπόλεως κ.Δημητρίου.
Κατά την Ευχαριστιακή Σύναξη, παρέστησαν σύσσωμη η Ελληνική παροικία, αλλά και πλήθος Τανζανών, Ρώσων, Ουκρανών, Σέρβων και Ρουμάνων χριστιανών, καθώς και μέλη του πληρώματος του ρωσικού 
Αντιτορπιλικού Marshal Shaposhnikov. Επίσης, παρευρέθησαν ο Αποστολικός Νούτσιος του Βατικανού στην Τανζανία, πολλοί Διπλωμάτες ορθοδόξων χωρών, ενώ τους ύμνους απέδωσαν με τέλειο βυζαντινό ύφος ο 
χορός των ιθαγενών ιεροψαλτών σε ελληνικά και σουαχίλι.
Προ του πέρατος της Θείας Λειτουργίας, η Α.Θ.Μ. απένειμε οφφίκια και τιμητικές διακρίσεις σε συνεργάτες της Ιεράς Μητροπόλεως, και χειροθέτησε τρεις νέους Αναγνώστες εκ της φυλής των Μασάι.  Αμέσως μετά, 

συνεκάλεσε ιερατικό συνέδριο με τον τοπικό ιερό Κλήρο, προς τον οποίον έδωσε πατρικές συμβουλές, επήνεσε το επιτελούμενο ιεραποστολικό έργο υπό την πεφωτισμένη 
καθοδήγηση του επιχωρίου Σεβ.Μητροπολίτου κ.Δημητρίου και προσέφερε δώρα και ευλογίες προς τους Ιερείς και τα 35 ορφανά παιδιά που συντηρεί η Ιερά Μητρόπολη.
 Εν συνεχεία, ο Μακαριώτατος έθεσε τον θεμέλιο λίθο του ιερού Παρεκκλησίου του Αποστόλου Πέτρου, στον παρακείμενο χώρο του Καθεδρικού Ναού, εις μνήμην της προσφάτως 
δολοφονημένης ιατρού, Πετρούλας Χατζηπανταζή, που βρισκόταν εθελοντικά στην Τανζανία προς συναρωγή του ιεραποστολικού έργου. Τέλος, ο Μακ.Πατριάρχης εδέχθη τις ευχές 
και την έκδηλη αγάπη του Εκκλησιάσματος, στην Αίθουσα της Ελληνικής Κοινότητος του Νταρ ες Σαλαάμ, όπου έλαβε χώρα και η εόρτια δεξίωση προς τιμήν Του.
Το εσπέρας δε της ιδίας ημέρας, επισκέφθηκε το Ρωσικό Αντιτορπιλικό «MARSHAL SHAPOSHNIKOV», το οποίο, ευρισκόμενο στα παράλια της Τανζανίας λόγω ειρηνευτικής 
αποστολής, επ΄ ευκαρία των σεπτών ονομαστηρίων του Μακαριωτάτου κατέπλευσε στον Λιμένα του Νταρ ες Σαλαάμ, απέδωσε τις δέουσες τιμές προς τον υψηλό επισκέπτη,                                     
ο οποίος είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στους χώρους του Αντιτορπιλικού, να μιλήσει στους Αξιωματικούς και τα 350 μέλη του πληρώματος, εμψυχώνοντάς τους και νουθετούντας 
τους πατρικά, ενώ ο Κυβερνήτης προσέφερε αναμνηστικά δωρά επ΄ ευκαιρία των ονομαστηρίων του Μακαριωτάτου, τονίζοντας την μεγάλη ευλογία και σπουδαιότητα που είχε για 
όλους η επίσκεψη αυτή.
 Την Δευτέρα 18η Φεβρουαρίου ο Μακ.Πατριάρχης, στα πλαίσια της ποιμαντικής επισκέψεώς του στην Τανζανία, συναντήθηκε με τον Εξοχ. Πρόεδρο της χώρας, κ. Jakaya M. Κikwete 

στο Προεδρικό Μέγαρο. Γενόμενος θερμά δεκτός, ο Σεπτός Προκαθήμενος της Αλεξανδρινής Εκκλησίας είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τόσο την ιστορική πορεία του Πατριαρχείου, όσο και την πολυσχιδή δράση 
του στην Αφρικανική Ήπειρο σε φιλανθρωπικά και κοινωνικά θέματα.
Ιδιαιτέρως, μίλησε για το έργο που επιτελεί η Ορθόδοξη Εκκλησία στη χώρα της Τανζανίας μέσω των δύο Ιερών Μητροπόλεων, της Ι.Μητροπόλεως Ειρηνουπόλεως και της Ι.Μητροπόλεως Μουάνζας, τονίζοντας την 
συνεισφορά τους στην εκπαίδευση και κυρίως στην υγεία, με την δημιουργία πολλών κλινικών σε όλη τη χώρα και την φροντίδα που παρέχουν πολλές εθελοντικές ιατρικές αποστολές από την Ελλάδα.

Με την σειρά του ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τον Μακ.Πατριάρχη για την τιμή να επισκεφθεί την χώρα και τον ίδιο, τον διαβεβαίωσε ότι η πολιτεία και οι τοπικές αρχές θα είναι πάντοτε αρωγοί στο 
έργο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία συνδράμει κατά πολύ τον λαό της Τανζανίας και εντυπωσιάστηκε όλως ιδιαιτέρως για τις πρωτοβουλίες του Μακ.Πατριάρχου προς αντιμετώπιση της 
μάστιγος του HIV/AIDS στην Αφρική.
Επίσης, αναφέρθηκε με θερμά λόγια και στην υπερεκατονταετή παρουσία της Ελληνικής Κοινότητας στην Τανζανία, εξέφρασε την χαρά του διότι οι Έλληνες που διαβιούν και εργάζονται στη χώρα 
είναι φιλοπρόοδοι, εργατικοί και φιλήσυχοι πολίτες, συμβάλλοντας και αυτοί στην ανάπτυξη και την ευημερία της χώρας.
Τις επόμενες ημέρες η Α.Θ.Μ. συνέχισε την ιεραποστολική περιοδεία στην ενδοχώρα όπου επισκέφθηκε τις 61 Ενορίες και τα 4 Ιεραποστολικά Κλιμάκια.
Την 21η Φεβρουαρίου περατώσας την ποιμαντική του επίσκεψη στην Ιερά Μητρόπολη Ειρηνουπόλεως στην Τανζανία, ο Μακ.Πατριάρχης αφίχθη στην 
Μπουζουμπούρα , πρωτεύουσα του Μπουρούντι και έδρα της Ιεράς Επισκοπής Μπουρούντι και Ρουάντας πραγματοποιώντας την πρώτη του ιεραποστολική 
επίσκεψη στην χώρα αυτή.
Την επομένη, 22α Φεβρουαρίου, ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος έγινε δεκτός από τον Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως του Μπουρούντι κ.Rufyikiri Gervais, 
απουσιάζοντος εκτάκτως του Εξοχ.Προέδρου της χώρας στο εξωτερικό. Στην συνάντηση αυτή, ο Μακαριώτατος εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του διότι 
επισκέπτεται το Μπουρούντι για πρώτη φορά, και ανεφέρθη στο γεγονός της επικείμενης ενθρονίσεως του νέου Επισκόπου, Θεοφιλεστάτου κ.Ιννοκεντίου. 
Επίσης, δήλωσε εντυπωσιασμένος από την εικόνα ευημερίας που παρουσιάζει η χώρα και ευχήθηκε για την πρόοδο της. 
Με τη σειρά του, ο Εξοχ.Αντιπρόεδρος καλωσόρισε εγκάρδια την Α.Θ.Μ., υπεσχέθη ότι θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια στην Ορθόδοξη Εκκλησία και ζήτησε τις 
ευχές του Μακαριωτάτου για ειρήνη και πρόοδο του Λαού του Μπουρούντι που τόσο δοκιμάσθηκε κατά το παρελθόν. Αμέσως μετά ο Μακ.Πατριάρχης και ο 

Εξοχ.Αντιπρόεδρος έδωσαν συνέντευξη τύπου προς τα Μ.Μ.Ε.
Εν συνεχεία, η Α.Θ.Μ. επισκέφθηκε τον Ιερό Ναό του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκου στην περιοχή Sanik και ξεναγήθηκε στο παρακείμενο Ιεραποστολικό Κέντρο, όπου δημιουργείται Σχολή Κατηχητών και 
Τεχνολογικό Ινστιτούτο. Ακολούθως, επιθεώρησε την ανέγερση του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου Tsarama, δωρεά της Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής Θεσσαλονίκης, καθώς και την ευρισκόμενη 
παραπλεύρως του Ναού Πολυκλινική.
Εν συνεχεία, την 23η Φεβρουαρίου, επισκέφθηκε στην περιοχή Buramata τον καταυλισμό που έχει δημιουργηθεί με την συνεργασία της Κυβερνήσεως του Μπουρούντι, της Ιεράς Επισκοπής και της Μ.Κ.Ο. «Γιατροί της 
Καρδιάς» από την Ελλάδα, και φιλοξενεί 600 ορφανά παιδιά, θύματα του εμφυλίου πολέμου του παρελθόντος. Στην συγκινητική υποδοχή, τα μικρά παιδιά τραγουδούσαν και αγκάλιαζαν τον Μακ. Πατριάρχη, ενώ του 
προσέφεραν και αναμνηστικά δώρα.
Αμέσως μετά την Δοξολογία που εψάλη στον παρακείμενο Ιερό Ναό του Αγίου Αλεξίου, η Α.Θ.Μ., απηύθυνε  πατρικούς λόγους προς τα παιδιά, συνεχάρη το διδακτικό προσωπικό του Δημοτικού Σχολείου του 
Ορφανοτροφείου και είχε συνεργασία με κυβερνητικούς παράγοντες για την βελτίωση του προσφερομένου έργου, ενώ πρότεινε και τη δημιουργία φάρμας για τις ανάγκες σίτισης του Ορφανοτροφείου, δωρίζοντας ο 
ίδιος τα χρήματα για την αγορά των πρώτων ζώων.
Τέλος, την 24η του ιδίου μηνός, προ της απολύσεως της Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας που τέλεσε στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Μπουζουμπούρα, συλλειτουργούντων του 
Σεβ.Μητροπολίτου Καμπάλας κ.Ιωνά και του Θεοφιλ.Επισκόπου Μπουρούντι και Ρουάντας κ.Ιννοκεντίου, ο Μακ.Πατριάρχης ετέλεσε και την Ενθρόνιση του νέου Επισκόπου Μπουρούντι και Ρουάντας κ.Ιννοκεντίου, ο 
οποίος κατάγεται από την Ουγκάντα και διαδέχθηκε στην διαποίμανση της Ιεράς Επισκοπής, τον νυν Σεβ.Μητροπολίτη Άκκρας κ.Σάββα. Στον ενθρονιζόμενο Επίσκοπο, ο Μακ.Πατριάρχης είπε ότι η Αλεξανδρινή 
Εκκλησία και ο Αφρικανικός Λαός προσδοκούν πολλά από το προσωπό του, αλλά είναι βέβαιος ότι θα καταφέρει να σηκώσει επάξια την διαποίμανση της νεοσύστατης αυτής Ιεράς Επαρχίας του Θρόνου. Με την σειρά 
του ο Θεοφιλ. Επίσκοπος κ.Ιννοκέντιος ευχαρίστησε την Α.Θ.Μ. και την Ιερά Σύνοδο για την τιμή και την εμπιστοσύνη προς την ελαχιστότητά του, τονίζοντας ότι θα δώσει τον εαυτό του ολόκληρο στην διακονία των 
ταλαιπωρημένων ανθρώπων των δύο αυτών χωρών, ενώ κύριο μέλημά του θα είναι η οργάνωση της έμπρακτης αγάπης και της χριστιανικής αλληλεγγύης προς άπαντας αδιακρίτως.
Μετά το πέρας της Ενθρονίσεως, στον προαύλειο χώρο του Καθεδρικού Ναού, ο Μακ.Πατριάρχης παρακολούθησε υπαίθρια εκδήλωση που διοργάνωσε η τοπική Εκκλησία, με παραδοσιακούς αφρικάνικους χορούς 
και τραγούδια, ενώ το εσπέρας της ιδίας ημέρας, η Α.Θ.Μ., περατώσασα αισίως την πρώτη της Ποιμαντική επίσκεψη στο Μπουρούντι, ανεχώρησε αεροπορικώς για την Κένυα, από όπου επέστρεψε στην Πατριαρχική 
Καθέδρα στην Αλεξάνδρεια.

Αρχιμ.Μελέτιος Κούμανης,
Ηγούμενος της Ι.Πατριαρχικής Μονής 
του Αγίου Σάββα Αλεξανδρείας

Επιμέλεια:

// ΤAΧΑ ΧΟΥΣΕΪΝ (1889-1973): Ο «ΦΙΛΛΕΛΗΝ» ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ ΔΙΑΝΟΗΤΗΣ 
 Τάχα Χουσεΐν γεννήθηκε το 1889 σε ένα μικρό χωριό κοντά στη Μαγάγα της Μίνιας από φτωχική οικογένεια. Σε ηλικία δύο ετών έχασε την όρασή του. 
Παρακολούθησε την βασική εκπαίδευση στο κουτάμπ (θρησκευτικό σχολείο) του χωριού του, συνέχισε ανώτερα μαθήματα ισλαμικής θεολογίας και 
δικαίου στο Αλ-Άζχαρ, απ’ όπου διέκοψε μετά από την αποτυχία του στις τελικές εξετάσεις. Μεταγράφηκε στα 1908 στο νεοσύστατο πανεπιστήμιο του 
Καΐρου όπου σπούδασε αραβική φιλολογία και ιστορία με Ευρωπαίους καθηγητές. Αργότερα υποστήριξε την διδακτορική διατριβή του για το έργο του 
Άραβα ποιητή Αμπούλ αλάα αλ-Μαάρη. Στη Σορβόννη σπούδασε αρχαία ιστορία, αρχαία ελληνική και λατινική φιλολογία και στη συνέχεια υπέβαλε την Ο

διπλωματική του εργασία. Το 1921 εκλέχτηκε καθηγητής στην έδρα αρχαίας ελληνικής και ρωμαϊκής ιστορίας του πανεπιστημίου Καΐρου. Το 1925 ανέλαβε το τμήμα 
κλασσικών σπουδών. Αυτό το τμήμα αποτελεί το πρώτο μιας σειράς ανάλογων τμημάτων σε αιγυπτιακά πανεπιστήμια, ενώ πολλοί από τους διδάσκοντες καθηγητές 
μέχρι σήμερα παρακολουθούν μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου διδακτορικού σε ελληνικά πανεπιστήμια. 
Στην πορεία της ζωής του, ο Τάχα Χουσεΐν έλαβε σημαντικές θέσεις στο πανεπιστήμιο και την δημόσια ζωή. Το 1950  ανέλαβε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Στα 
καθ’ ημάς, ο Τάχα Χουσεΐν εισήγαγε τις ευεργετικές ρυθμίσεις εισαγωγής των αποφοίτων των ελληνικών κοινοτικών εκπαιδευτηρίων στα αιγυπτιακά πανεπιστήμια 
εξαιρώντας τους από το ισχύον εθνικό αιγυπτιακό σύστημα εισαγωγικών εξετάσεων.
Ο Αιγύπτιος διανοητής συνέγραψε και δημοσίευσε πληθώρα μονογραφιών, μελετών, ακόμη και λογοτεχνικών κειμένων. Σημαντική είναι η συνεισφορά του στην αραβική 
μετάφραση έργων του αρχαιοελληνικού δράματος. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται η «Αντιγόνη», η «Ηλέκτρα», ο «Αίας» και ο «Οιδίπους επί Κολωνώ» του Σοφοκλή. 
Αυτή η επίδοσή του έδωσε σημαντική ώθηση στη δημιουργία ενός αραβικού μεταφραστικού ρεύματος από έργα της αρχαιοελληνικής γραμματείας που συνεχίζεται 
μέχρι σήμερα από τους ελληνιστές των κλασικών τμημάτων. 
«Δι’ ημάς τους Έλληνας ο Τάχα Χουσεΐν είναι εξαιρετική φυσιογνωμία. Είναι φιλλέλην και αγαπά την αρχαίαν κλασσικήν μας γλώσσαν»: με αυτές τις εκφράσεις ο 
Ευγένιος Μιχαηλίδης συνοψίζει το ενδιαφέρον που δείχνει ο ίδιος, όπως και κάποιοι άλλοι αιγυπτιώτες αραβολόγοι και λόγιοι της εποχής του, για τον Αιγύπτιο διανοητή. 
Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια προσπάθεια να εξευρεθεί ένας κοινός τόπος διαλόγου και επαφής με ορισμένες αντιλήψεις που υιοθετούνται από την 
εξευρωπαϊσμένη αιγυπτιακή διανοητική ελίτ των κοσμικών μουσουλμάνων. Τα μέλη της έκαναν τις μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμια της Ευρώπης σε τομείς 
ανθρωπιστικών επιστημών. Ανάμεσά τους ο Τάχα Χουσεΐν είναι από τις κορυφαίες προσωπικότητες. 
Ο ίδιος, όπως και αρκετοί ομοϊδεάτες του, όπως ο Λούτφη αλ-Σάγιεντ,  μιλούν για μια κοινή κοιτίδα πολιτισμικής καταγωγής που εντοπίζεται στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του μεσογειακού πολιτισμού, έτσι όπως αυτά διαμορφώθηκαν από τις συναντήσεις και τις αλληλεπιδράσεις του αρχαιοελληνικού με τον φαραωνικό και γενικότερα με τον μεσανατολικό 
κόσμο. Ειδικότερα, ο Τάχα Χουσεΐν, στη μελέτη του «Το μέλλον του πολιτισμού στην Αίγυπτο» (1938), θεωρεί ότι για να λάβει η ανεξάρτητη Αίγυπτος την θέση που της αρμόζει ανάμεσα στα ανεπτυγμένα 
έθνη χρειάζεται να αναπροσανατολιστεί και να αναγεννηθεί ο πολιτισμός της. Για να συμβεί αυτό κρίνεται αναγκαίο να στηριχθεί στη μελέτη και την γόνιμη αξιοποίηση βασικών αρχών της αρχαιοελληνικής 
κλασικής σκέψης, κατ’ ανάλογο τρόπο που αυτό το φαινόμενο πραγματώθηκε από το κίνημα της Αναγέννησης στην Ευρώπη και την ανάδειξη στη συνέχεια του ορθολογικού τρόπου προσέγγισης των 

ανθρώπινων και φυσικών φαινομένων. 
Παρόμοιες μεθόδους, αντλημένες από την δυτικο-ευρωπαϊκή παράδοση ορθολογικής σκέψης, επιχειρεί να εφαρμόσει ο Αιγύπτιος διανοητής στην έρευνα και 
την φιλολογική μελέτη των κειμένων που παρήχθησαν κατά την κλασική μεσαιωνική αραβική γραμματεία. Στο πλαίσιο αυτό εκδίδει το 1926 σε αυτοτελή μορφή τις 
πανεπιστημιακές παραδόσεις του με τίτλο «Φιλ-σίιρ αλ-Τζαχίλι» (Για την προϊσλαμική ποίηση), όπου πραγματεύεται την αραβική ειδωλολατρική ποίηση που 
υπήρχε πριν την εμφάνιση και την διάδοση του Ισλάμ. Το έργο θεωρήθηκε βλάσφημο από συντηρητικούς θεολογικούς κύκλους με αποτέλεσμα να αποσυρθεί από 
την κυκλοφορία. 
Ο Μιχαηλίδης, γνωρίζοντας τις περιπέτειες του βιβλίου, εξυμνεί τις φιλελεύθερες ιδέες του συγγραφέα του και σε άρθρο του παραθέτει χαρακτηριστικό 
απόσπασμα από την εισαγωγή του:
«Εις την επιστημονικήν έρευναν, λέγει ο συγγραφεύς ούτος [ο Τάχα Χουσεϊν], πρέπει ν’ αφήσωμεν κατά μέρος τας περί εθνικισμού, ατομισμού και περί 
θρησκείας αντιλήψεις μας και τοιουτοτρόπως ελεύθεροι από οιανδήποτε εξωτερικήν επίδρασιν και προ παντός την θρησκευτικήν να ερευνώμεν τα διάφορα 
θέματα». 
Αν βάλουμε δίπλα τα παραπάνω λόγια με εκείνα του Χριστόφορου Κομνηνού, τα οποία παραθέσαμε στο προηγούμενο φύλλο, εύλογα θα παρατηρήσουμε τις 
ομοιότητες του σκεπτικού τους. Οι δυο διανοητές, θέλοντας να κριτικάρουν καθεστωτικές αντιλήψεις που επικρατούν στις διαφορετικές κοινωνίες όπου 
αναφέρονται, επιχειρούν να τις ανασκευάσουν εισάγοντας πιο φιλελεύθερες και αντικειμενικότερες προσεγγίσεις σε ζητήματα ερμηνείας του ιστορικού 
παρελθόντος, ικανές να ανοίξουν διόδους ανασκευής του. 
Επιπρόσθετα, ο Τάχα Χουσεΐν υποστηρίζει στα 1939 την ίδρυση ενός τμήματος νεοελληνικών σπουδών στο πανεπιστήμιο Καΐρου στο πλαίσιο ανταπόκρισης ενός 
εμπεριστατωμένου αιτήματος, που προβλήθηκε στα 1933 από τον Ευγένιο Μιχαηλίδη, για την ίδρυση αραβικού τμήματος σε ένα από τα δύο ελληνικά 
πανεπιστήμια της εποχής, του Καποδιστριακού ή του Αριστοτέλειου. Γι’ αυτό το θέμα, όμως, που είναι μέχρι σήμερα σε εκκρεμότητα, θα αναφερθούμε 
αναλυτικότερα στο επόμενο φύλλο. 
Έχοντας για γνώμονα τις παραπάνω αξίες και αρχές η σκέψη του Νομικού διασταυρώνεται με ανάλογες αντιλήψεις του Αιγύπτιου ακαδημαϊκού ελληνιστή Τάχα 
Χουσεΐν. Αυτό το ζήτημα, όμως, θα μας απασχολήσει στο επόμενο φύλλο του Αλεξανδρινού Ταχυδρόμου. 

// ΤΟ ΑΒΕΡΩΦΕΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Με μεγάλη επιτυχία το Αβερώφειο Γυμνάσιο-Λύκειο συμμετείχε μέσω Τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013, στο ενημερωτικό πρόγραμμα 
«Youth Online Safety: Σερφάρω, δε ρισκάρω» που διοργάνωσε το 'Χαμόγελο του Παιδιού' σε συνεργασία με τη Microsoft Hellas. Ο Σύλλογος Διδασκόντων 
διέκρινε τα πολλαπλά παιδαγωγικά οφέλη και θεώρησε ότι η συμμετοχή του Σχολείου θα βοηθούσε τους μαθητές να ευαισθητοποιηθούν πάνω σε θέματα 
που αφορούν την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, αποφεύγοντας τους πιθανούς κινδύνους που ελλοχεύουν.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές των τριών τάξεων του Γυμνασίου παρακολούθησαν διαδραστική παρουσίαση μαθητών με θέμα την ασφάλεια χρήσης του 
διαδικτύου και το Cyberbullying (διάφορες μορφές παρενόχλησης μέσω internet) μέσω Livestreaming, καθώς και ντοκιμαντέρ με μαρτυρίες μαθητών που 
έχουν πέσει θύματα παρεμφερούς παρενόχλησης. Το πρόγραμμα παρακολούθησαν μαθητές από το 10ο ΕΠΑΛ Αθηνών, το 1ο ΓΕΛ Αιγάλεω, τη Λεόντειο 
Πατησίων, το 5ο Γυμνάσιο Περιστερίου, το 6ο Γυμνάσιο Ιλίου, τα Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου και το 2ο Γυμνάσιο Μοσχάτου. Στην Τηλεδιάσκεψη 
συμμετείχαν ταυτόχρονα, εκτός από το Αβερώφειο, μαθητές από το 1ο Γυμνάσιο Ορεστιάδας, το Ημερήσιο Γυμνάσιο Σκύρου, το Γυμνάσιο Μαραθόκαμπου 
Σάμου, το Γυμνάσιο Κριεζών Ευβοίας, το 3ο Γυμνάσιο Κερκύρας και το Ελληνικό Σχολείο Βρυξελλών Βελγίου. 

Ακολούθησε on line επικοινωνία εκπροσώπων μαθητών όλων των Σχολείων, μέσω Skype, ανταλλάσοντας απόψεις επί του θέματος. Το συντονισμό της 
Τηλεδιάσκεψης ανέλαβε από το κεντρικό αμφιθέατρο του 'Χαμόγελου του Παιδιού' ο δημοσιογράφος Ηλίας Παπαχαραλάμπους και η Ράνια 
Παπαδοπούλου. Το Αβερώφειο εκπροσωπήθηκε επάξια στην Τηλεδιάσκεψη από τη Μαθήτρια της γ΄ Γυμνασίου Ναντίν Σιργουνέλη, η οποία μοιράστηκε τις 
εμπειρίες της σε ζητήματα Cyberbullying. Η μαθήτρια ανέφερε εκτός των άλλων ότι «η εμπειρία της τηλεδιάσκεψης με μαθητές και ανθρώπους από άλλα 
σχολεία, μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα. Ήταν ένας πρωτότυπος τρόπος για να ενημερωθούμε σχετικά με ένα σημαντικό θέμα, το οποίο μας έχει απασχολήσει στο παρελθόν, και συγχρόνως ένας τρόπος να 
σπάσει η μονοτονία του μαθήματος και να γίνει πιο ευχάριστη μια σχολική μέρα και, γιατί όχι, μια ευκαιρία για νέα συνεργασία στο μέλλον». Μάλιστα κατά την απενημέρωση της εκδήλωσης η Αλεξανδρινής 
καταγωγής υπεύθυνη του Τμήματος Ενημέρωσης Μαθητών, Γονέων και Καθηγητών του Συλλόγου κ. Μαρίνα Καβαλλιεράκη επικοινωνώντας με τη Διεύθυνση του Σχολείου έγραψε: «Θα ήθελα να σας 
ευχαριστήσω και πάλι για την πολύτιμη συμμετοχή των μαθητών σας στην εκδήλωση. Όλοι εδώ στο Χαμόγελο, θεωρούμε ότι η δική σας παρέμβαση έκανε την διαφορά, φάνηκε εξάλλου και από τα 
χειροκροτήματα στην αίθουσα και θέλουμε να ξέρετε ότι ο Σύλλογός μας είναι κοντά σας». Θερμές ευχαριστίες απευθύνουμε στο Σύλλογο το 'Χαμόγελο του Παιδιού  και προσωπικά στην κ. Καβαλλιεράκη, στο 
Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης και στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για τη συνεργασία τους στην υλοποίηση αυτής ωφέλιμης εκπαιδευτικής δραστηριότητας.
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Πάπας καί Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής

Ἒν τῇ Μεγάλῃ Πόλει τῆς Ἀλεξανδρείας, τῇ 1ῃ Μαρτίου 2013
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Λάζαρε αδελφέ μου!

Σήμερα το πρωί στην αγορά, δεξιά και αριστερά μέχρι την κορυφή του ανηφορικού δρόμου, πληθώρα φρούτων και 
καρπών ποικιλώνυμων· σωροί από ψάρια νεκρά, σε καφάσια με πάγο· κότες και κουνέλια έτοιμα για σφαγή. Βαδίζω 
μετά προσοχής, αποφεύγοντας δυσώδεις οχετούς και ενέδρες απρόβλεπτων νερόλακκων, όταν ξάφνου εγείρεται 
μέσα μου η φράση
Λάζαρε αδελφέ μου
Λάζαρε αδελφέ μου
σα στεναγμός από το ταπεινό χώμα της ψυχής μου. Μια φράση επαναλαμβανόμενη, ακέραια, σα στίχος 
μεγαλοπρεπής, σαν ευώδης βασιλικός που αναθάλλει επίμονα, παράδοξα, βουβός, όλος νόημα πληρωτικό, όλος 
πυκνό δάκρυο
Λάζαρε αδελφέ μου 
Λάζαρε αδελφέ μου
λέω και δε βρίσκω λέξεις για να συνδέσω τη φράση, για να δώσω αιτία και σκοπό σ' αυτόν τον αναπάντεχο πίδακα 
συγκίνησης. Μοναχά φορτώνομαι ιδρωμένος - τη μια μετά την άλλη - σακούλες πλαστικές κατάμεστες με γνώριμους 
αδιαμαρτύρητους καρπούς και συνεχίζω με ανεπαρκή αραβικά να συναλλάσσομαι και σκοντάφτω σε όμορφα αχλάδια 
τυλιγμένα με τούλι κόκκινο και με προσκαλεί ο τελάλης, μα δεν αγοράζω. Παράπλευρα διακρίνω δύο παπαγάλους 
αναλφάβητους να κρώζουν, πολύχρωμοι, μέσα σε ξεφτισμένα μεταλλικά κλουβιά. Και πιο πέρα ακόμα, καρτερικά 
αμέτρητοι νεκροί προσμένουν, που – στοιβαγμένοι ως κατάστικτα γεώμηλα σε ψάθινους σάκκους –υποδέχονται τους 
διαβάτες, τους γυρολόγους, τους πελάτες – πως αλλιώς; – απαθείς. Αλλά οι γυναίκες, οι ζωντανές γυναίκες, οι 
πανταχού παρούσες υπάρξεις της αγοράς, δεν είναι παρά άμορφες συρρικνώσεις, πρόσωπα αφανισμένα σε 
ανομολόγητους θρήνους, μαλάκια κλεισμένα σε σκούρα όστρακα, αχιβάδες, σαλίγκαροι ή κρομμύδια. Το «δεύρο 
έξω» λοιπόν καραδοκούν – σκέφτομαι – όλα μαζί, έμψυχα και άψυχα, αλυσοδεμένα, συνένοχα, αθρόα ριγώντας σαν τα 
φύλλα ενός δέντρου.
Και αρχινώ πάλι τη θερμή σπαρακτική αναφώνηση 
Λάζαρε αδελφέ μου
Λάζαρε αδελφέ μου 
και δε βρίσκω λέξεις για να συνδέσω τη φράση σε ωραίο ποίημα, σε παιάνα θριαμβικό, νικηφόρο και βιάζομαι να 
αποτελειώσω, να βαλσαμώσω αυτήν την τολμηρή, τη θαρραλέα, τη ζωηρή, τη θλιμμένη, την παρακλητική αναζήτηση – 
επίσκεψη; – του ονόματος, με πεζά της διανοίας τεχνάσματα. Και θυμάμαι τη δασκάλα μου στην πρώτη δημοτικού να 
με προστάζει, κραδαίνοντας τη βέργα: 
- Πες μου τους μήνες!»
- Ιανουάριος, Φεβρουάριος….
- Πόσοι είναι οι μήνες; Δύο μόνον; Άνοιξε το χέρι σου.. Άπλωσε την παλάμη σου!»
Και συνεχίζει μέσα μου το πεισματικό πλέον παραλήρημα
Λάζαρε αδελφέ μου
Λάζαρε αδελφέ μου
και δε βρίσκω λέξεις για να συνδέσω τη φράση. Ένας ξερός λυγμός, ένας κόμπος, θα μείνει στο στήθος μου, μόλις 
που πάει να γεννηθεί το ποίημα. Πόσα παιδιά άλλωστε δεν πεθαίνουν πριν γεννηθούν, πριν ο γοερός λυγμός τους 
εκστατικά αναγγείλει την άρρητη, την αλλόκοτη, την ξένη χαρά της άφιξης νέου ανθρώπου.
Και μένω χάσκοντας – κατάπληκτος ωτακουστής – και ακούω ένα γδούπο βαρύ, αδιάκοπο, σαν από σφυρί σε αμόνι, 
σαν από κύμα ασίγαστο, ακατάπαυστο. Και παραπονούμαι ότι αναδεύει στoυς καρπούς και στα μηλίγγια βουερό, μ' 
έναν ήχο μονότονο – μηχανικού ρολογιού – το αίμα μου,  παράλογα, ανόητα, χωρίς απαντοχή. Αλλά αρκεί!
Αρκεί γιατί αναβλύζει πάλι – καθώς συνθλίβομαι – και γεμίζει το στόμα μου – με της ικεσίας την ακάθεκτη ορμή, η 
φράση, η έκκληση, μελίρρυτη,  αληθινή
Λάζαρε αδελφέ μου
Λάζαρε αδελφέ μου
και σε αφουγκράζομαι Λάζαρε αδελφέ μου, αγέλαστο καθώς λένε, εσένα τον πράο, το μειλίχιο, πλησίον μου, στην 
ψυχή μου, να καταπίνεις σταγόνα σταγόνα τον πικρό καφέ που σου προσφέρω, - ψιθυρίζοντας «καθ' ημέραν 
θνήσκομεν» και να φωτίζεσαι όλο και πιο πολύ και να γέρνεις και να πέφτεις σαν ώριμος καρπός στο αρχαίο χώμα πάλι 
- ποίος μίσχος θα μπορούσε να συγκρατήσει το ύστατο βάρος σου;
Και σου μιλώ μυστικά
Λάζαρε αδελφέ μου
Λάζαρε αδελφέ μου
και σ' ερωτώ
πώς εγείρεσαι έτσι - εσύ που γεύτηκες όλην την πίκρα από το πρώτο έως τον τελευταίο θάνατό σου - πως από το 
ταπεινό - της βορβορώδους καρδιάς μου - πυθμένα αναθάλλεις, ολόλαμπρος, μεθυστικός, με περισσή γλυκύτητα και 
ρέει τώρα ως μύρο ακένωτο - από τη μουχλιασμένη λάρνακα της αναπνοής μου - το χαμόγελό σου το ευσυμπάθητο 
και με ποτίζει και καταπαύει την ακόρεστη δίψα μου η προφορά η παρήγορη του ονόματός σου;
Λάζαρε αδελφέ μου
Λάζαρε αδελφέ μου
συνοδοιπόρε, παραστάτη σοφέ στο δεύτερο και τελευταίο, στο ζωηφόρο θάνατο που μας δώρησε ο σπλαχνικός 
Κύριος μας!

Τάσος Θεφιλογιαννάκος 

ολλοί σημαντικοί άνθρωποι του πνεύματος, από τον χώρο της κλασικής μουσικής όσο και από τον χώρο του έντεχνου τραγουδιού, 
κατάγονται από την Αλεξάνδρεια. «Και αυτό δεν είναι τυχαίο», μας λέει ο γνωστός αλεξανδρινός μουσικοσυνθέτης Δημήτρης 
Παπαδημητρίου. «Κάποιος αντίλαλος μιλάει στην ψυχή με ένα διαφορετικό τρόπο και υπάρχει μια περηφάνια γι αυτό». Συναντήσαμε τον 
κο Παπαδημητρίου πριν από μερικά χρόνια στο γραφείο του στο Τρίτο Πρόγραμμα του Ελληνικού Ραδιοφώνου και μας μίλησε για τη δική 
του σχέση με αυτή την πόλη.Π

«Όσοι επέλεξαν την Αλεξάνδρεια ως τόπο κατοικίας ήταν όλοι άνθρωποι ανοιχτόμυαλοι, κοσμοπολίτες, ρομαντικοί και λάτρεις του εξωτικού με την 
έννοια της λατρείας του περίεργου και του παράξενου. Έχοντας γεννηθεί σ’ αυτή την πόλη, και έχοντας ζήσει εκεί μέχρι τα επτά μου χρόνια μπορώ να 
πω ότι έχω μια συναισθηματική και ιδεολογική σύνδεση. 

Όταν πρωτοήρθα στην Ελλάδα είχα το συναίσθημα του επαναπατρισμού ίσο με αυτό του εκπατρισμού, πολύ ανάμεικτο και περίεργο. Όμως η Ελλάδα 
εκείνη την εποχή δεν ήταν έτοιμη να δεχτεί τους αιγυπτιώτες, με αποτέλεσμα σιγά-σιγά το συναίσθημα του εκπατρισμού να υπερισχύσει. Ο λόγος ήταν 
πως η φτωχή Ελλάδα έπρεπε να μοιράσει το καρβέλι της σε ακόμα μικρότερα κομμάτια για να θρέψει όσους ήρθαν ξαφνικά, και οι οποίοι μέχρι τότε 
περνούσαν πολύ καλά. Άρα ήρθαμε σε έναν νέο χώρο ο οποίος δεν ήταν φιλικός, όπως νομίζαμε. Ήμασταν δακτυλοδεικτούμενοι και περίεργα 
στοιχεία και έπρεπε να ενταχθούμε ξανά σε μια νέα κατάσταση. Τέρμα η ανεμελιά της Αλεξάνδρειας. Επειδή όμως οι αιγυπτιώτες είναι ευγενικοί και 
μορφωμένοι άνθρωποι, το κλίμα άλλαξε και έγινε θαυμασμός. Αναίτιος θα έλεγα και ως ένα σημείο υπερβολικός, που εμείς οι ίδιοι δεν τον 

μοιραζόμαστε. Υπάρχει δηλαδή μέχρι σήμερα η αντίληψη, ότι, αυτομάτως, αφού είσαι αλεξανδρινός είσαι ένας μικρός Καβάφης που κυκλοφορείς ελεύθερος στους δρόμους. Αυτό φυσικά δεν ισχύει, ή 
ισχύει σε ένα μικρό ποσοστό. 

Εγώ, φεύγοντας από την Αλεξάνδρεια συνειδητοποίησα ότι εγκατέλειψα έναν δικό μου τρόπο ύπαρξης και δημιούργησα έναν άλλο, νέων προδιαγραφών για να αντέξει την αθηναϊκή πλέον ζωή. Σαν παιδί 
προσπάθησα να σβήσω από πάνω μου οτιδήποτε με χαρακτήριζε ως αιγυπτιώτη. Κι αυτό, γιατί ήρθα στην Ελλάδα σε μια ηλικία αρκετά ευαίσθητη, και τα ελληνικά που μιλούσα ήταν ανάμεικτα με αραβικές 
και γαλλικές λέξεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να γίνομαι αντικείμενο κοροϊδίας των συμμαθητών και των δασκάλων μου, οι οποίοι είχαν περίεργα συμπλέγματα. Και επειδή καταλάβαινα ότι δεν θα 
επιζούσα πολύ, αποφάσισα να σβήσω από τη μνήμη μου όλες τις γλώσσες που ήξερα και να ξεχάσω ότι ήμουν αλεξανδρινός. Όταν όμως κάποια στιγμή ισορρόπησα, άρχισε η ανασκευή και κατάλαβα ότι 
αυτός ήταν λόγος να νιώθω περήφανος. Θα έλεγα λοιπόν ότι σήμερα η Αλεξάνδρεια με κάνει να νιώθω ευχάριστα διαφορετικός. 

Τελικά, αυτό το οποίο είναι η Αλεξάνδρεια είναι ένα οικόπεδο. Πώς όλοι έχουν ένα κτήμα στο χωριό τους, που τους το έχει δώσει ο παππούς τους και έχουν χτίσει πάνω το εξοχικό τους; Εμείς αυτό δεν το 
έχουμε. Για εμάς το οικόπεδο είναι ιδεολογικό. Είμαστε θα έλεγα λιγότερο δεμένοι με τα υλικά αγαθά. Όχι ότι δεν ζούμε ωραία, αλλά επειδή μας έχει τύχει ο εκπατρισμός δεν είμαστε τόσο δεμένοι με το 
χωριό, το οικόπεδο, την ύλη. Οι αλεξανδρινοί δεν είναι τόσο ενθουσιασμένοι να σου πουν ότι είναι αλεξανδρινοί. Εμείς για παράδειγμα δεν ρωτάμε τους άλλους από πού είναι με τόσο πάθος. Εγώ 
τουλάχιστον δεν ρωτάω από πού είναι κάποιος που συναντάω. Αυτό είναι μια απόδειξη ότι με την Αλεξάνδρεια έχουμε μια ιδεολογική σύνδεση, και στην ερώτηση της καταγωγής που είναι μια συνηθισμένη 
ερώτηση, δεν απαντούμε με θέρμη. Αν όμως μας ρωτήσουν που πήγαμε σχολείο, ποιοι ήταν οι δάσκαλοί μας και πώς ζούσαμε, τότε ναι, μπορεί κανείς να διακρίνει μια νότα υπερηφάνειας».
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Το εργοστάσιο χρωμάτων «VELVET» κλείνοντας πάνω από μισό αιώνα στην 
επιχειρηματική ζωή της Αλεξάνδρειας αποτελεί πλέον μια από τις πιο 
ιστορικές επιχειρήσεις. Το εργοστάσιο «VELVET» ιδρύθηκε το 1948 από τον 
Δημήτριο Κωνσταντίνο Γαβαλλά. Η εταιρία ήταν η πρώτη που εισήγαγε στην 
αγορά της Αιγύπτου τα χρώματα που είχαν υδατικής βάσης γαλάκτωμα. Τα 
χρώματα της εταιρίας δεν άργησαν να γίνουν γνωστά και να διακινούνται σε 
όλη την Αίγυπτο.
Η εμπειρία της εταιρίας «VELVET» έχει δείξει ότι σε κάθε χώρο - ιδιωτικό, 
εργασιακό αλλά και δημόσιο - πρωταρχικό ρόλο παίζει η διακοσμητική 
παρέμβαση για τη δημιουργία του καλόγουστων εσωτερικών χώρων και της 
κατάλληλης ατμόσφαιρας. Το χρώμα αποτελεί βασικό στοιχείο κάθε 
διακοσμητικής πρότασης και σχεδιασμού.
Όντας πρωτοπόρος στον τομέα των χρωμάτων η εταιρία «VELVET» από την 
αρχή της ίδρυσής της μέχρι και σήμερα παρακολουθεί από κοντά όλες τις 
τεχνολογικές εξελίξεις και προσπαθεί κάθε φορά να εναρμονίζεται στα νέα 
δεδομένα, προτείνοντας καινοτόμες λύσεις και προτάσεις, μέσα από 
πρωτοποριακά και ανταγωνιστικά προϊόντα.
Σήμερα η εταιρία παράγει διάφορα είδη πλαστικού χρώματος και κόλλας 
προσπαθώντας να καλύψει κάθε κατηγορία απαιτήσεων και σε τιμή αλλά και 
σε ποιότητα. Η επιτυχία της εταιρίας και η καταξίωσή της στον τομέα των 
χρωμάτων είναι εμφανής από την πληθώρα των έργων τα οποία έχει 
αναλάβει να διεκπεραιώσει σχεδόν σε όλη την Αίγυπτο, όπως, πρόσφατα, το 
Πανεπιστήμιο Pharos, τουριστικά χωριά στην Ερυθρά Θάλασσα και στη 
μεσογειακή ζώνη, διάφορα κυβερνητικά κτήρια στην Αλεξάνδρεια και το 
Κάιρο.

// ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
   ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
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Βιογραφικό
Ονομάζομαι Τάσος Θεοφιλογιαννάκος. Γεννήθηκα στην Αθήνα στις 18 Ιουλίου του 1967. Τελείωσα το Λύκειο 
στην Ευαγγελική Σχολή Νέας Σμύρνης και σπούδασα Ιταλική Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης.
Εργάστηκα καταρχάς σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών και στη συνέχεια στον εκδοτικό οίκο «Πατάκη». Τον 
Οκτώβριο του 2002 διορίσθηκα μέσω ΑΣΕΠ στο Υπουργείο Εξωτερικών. Στις 23 Αυγούστου 2010 αποσπάσθηκα 
στο Γενικό Προξενείο Αλεξανδρείας, όπου και υπηρετώ μέχρι σήμερα.
Είμαι παντρεμένος και έχω τέσσερα παιδιά.
Η σχέση μου με τη λογοτεχνία ανάγεται στην εφηβική μου ηλικία. Μετά από πολλά χρόνια καταφεύγω και πάλι 
στη γραφή. Χαρακτηρίζω τον εαυτό μου ως ένα δόκιμο άνθρωπο που αποπειράται να γράψει. Δεν καταγίνομαι 
με την περιγραφή ενός επίπλαστου, φανταστικού, ομορφότερου κόσμου, αλλά νοιώθω την ανάγκη να σταθώ 
απέναντι στον εαυτό μου, να περισυλλέξω κάτω από τα ραχιτικά και ανίσκια δέντρα των αναμνήσεων, με 
συμπόνια και τρυφερότητα, λείψανα της «άλογης» ζωής μου. Γράφοντας επιθυμώ κυρίως να γραφώ ο ίδιος, να 
πλεύσω πλησίστιος προς την Πηγή, να γίνω επιτέλους - με μια λακωνική πράξη - ποτάμι βουερό μέσα στην 
αγκαλιά του απείρου ελέους.
Κείμενά μου έχουν δημοσιευτεί κατά καιρούς στα περιοδικά «Μανιφέστο» και «Πολιτική Ενημέρωση», ενώ άλλα 
έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Νέας Πρωΐας.

Tο Ελληνικό τετράγωνο στην Αλεξάνδρεια
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