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Ο "ΧΑΛΚΕΝΤΕΡΟΣ" ΛΟΓΙΟΣ## #

ε κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα η Αλεξάνδρεια γιόρτασε 

και φέτος τη διπλή γιορτή του Ελληνικού Έθνους. Τον 

Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και την έναρξη της Ελληνικής Ì
Επαναστάσεως του 1821.
Η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής 

κ.κ. Θεόδωρος Β', προεξήρχε της Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας 

που τελέστηκε ανήμερα της εορτής στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό 

του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. 
Στην Θ. Λειτουργία παρευρέθηκαν ο Πρέσβης της Ελλάδας στο 

Κάιρο κ. Χ. Λάζαρης, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην 

Αλεξάνδρεια κ. Χ. Καποδίστριας, το προσωπικό του Ελληνικού 

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

// ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ 
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΗΝ 
    ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

ην Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013 τα Ελληνικά Εκπαιδευτήρια της 
Αλεξάνδρειας τίμησαν με κάθε λαμπρότητα την εθνική επέτειο της 
25ης Μαρτίου. Οι μαθητές του Πρατσίκειου Δημοτικού σχολείου και Τ
του Αβερωφείου Γυμνασίου-Λυκείου παρέλασαν ενώπιον των 

επισήμων και των παροίκων με περίσσια περηφάνια. Στη συνέχεια οι 
μαθητές χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς 
Νωρίτερα είχε προηγηθεί η σχολική εορτή, την ευθύνη της οποίας είχαν 
φέτος οι μαθητές του Δημοτικού σχολείου και οι οποίοι κατάφεραν μέσα 
από τις απαγγελίες των ποιημάτων και τα τραγούδια τους να τονώσουν την 
εθνική μας περηφάνια. Τον πανηγυρικό της ημέρας διάβασε η κ. Μαίρη 
Γρατσέα.
Η παρουσία των παιδιών των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων της πόλης μας 
αποτελεί την ελπίδα ότι ο ελληνισμός της Αλεξάνδρειας έχει μέλλον και το 
μέλλον είναι αυτά τα παιδιά που ολόθερμα χειροκροτήθηκαν από όλους 
τους παρευρισκομένους.

// ÌΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΕΟΡΤΑΣΤΗΚΕ 
    Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 25ÇΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 

ΚΑΙ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Ελληνικής 
Κοινότητας Αλεξανδρείας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 14 ΗΑπριλίου 2013 στην αίθουσα «Ιουλία Σαλβάγου». Η συμμετοχή 

των μελών της Κοινότητας ήταν μεγάλη, ενώ η οργάνωσή της 
θεωρείται πολύ επιτυχημένη, αφήνοντας καλές εντυπώσεις και με το 
συμπέρασμα ότι η Ε.Κ.Α. είναι ο κερδισμένος της διαδικασίας. 
Ο πρόεδρος της Ε.Κ.Α. κ. Ιωάννης Σιόκας βρισκόταν επάνω στη σκηνή 
του θεάτρου καθόλη τη διάρκεια της Συνέλευσης, έχοντας αναλάβει 
να παρουσιάσει τα πεπραγμένα της χρονιάς που πέρασε, καθώς 
επίσης και τον σχεδιασμό της Κοινοτικής επιτροπής για το επόμενο 
διάστημα. Ο κ. Σιόκας ήταν ιδιαίτερα αναλυτικός και περιγραφικός στο 
λόγο του, παρουσιάζοντας στους παρισταμένους, με την προβολή 
κατάλληλου οπτικού υλικού, τις πολυποίκιλες δραστηριότητες της 
Κοινότητας, τονίζοντας ιδιαίτερα τα έργα που σχετίζονται με τον 
βασικό ρόλο της Κοινότητας, που δεν είναι άλλος από την κοινωνική 
προσφορά και δράση.  
Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της Κοινότητας επισήμανε μεταξύ άλλων 
ότι 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 Κοινότητας μέσω στοχευμένης 
εκμετάλλευσης συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων. 
Έναν σχεδιασμό και προγραμματισμό που πέτυχε αυτό που έμοιαζε 

ακατόρθωτο: να καταγράψει δηλαδή η Κοινότητα για πρώτη φορά στη 
σύγχρονη ιστορία της, αισθητά υψηλούς ενεργητικούς ισολογισμούς 
και μάλιστα σε περίοδο γενικευμένης οικονομικής ύφεσης με τα μηνιαία 
έσοδα της Κοινότητας να σταθεροποιούνται και να υπερκαλύπτονται οι 
κοινοτικές οικονομικές ανάγκες της.
Όμως, η σημαντικότερη παρακαταθήκη για το μέλλον και το επίτευγμα 
για το οποίο, ως Προεδρείο και Κοινοτική Επιτροπή, καυχιόμαστε 
περισσότερο, επισήμανε ο Πρόεδρος, εμπεριέχεται σε δυο φράσεις: 
χρηστή διαχείριση και διαφάνεια στις αποφάσεις.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης και στα προγράμματα κοινωνικής 
πρόνοιας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (για την οποία ο κ. Σιόκας 
ανακοίνωσε ότι η συνδρομή των μελών της Κοινότητας σε αυτήν 
μειώθηκε στο 25% από το 50% που ήταν μέχρι σήμερα με σκοπό στο 
άμεσο μέλλον η Κοινότητα να την παρέχει εντελώς δωρεάν), καθώς 
επίσης και στη διαμόρφωση του ΜΑΝΝΑ, του κοινοτικού γηροκομείου, 
που αποτελεί πλέον ένα κόσμημα για την Ελληνική Κοινότητα 
Αλεξανδρείας.  
Στη συνέχεια ο ομιλητής αναφέρθηκε και στα ζητήματα της 
εκπαίδευσης που παρέχεται στα Κοινοτικά Εκπαιδευτήρια τονίζοντας 
ότι ουδέποτε άλλοτε στο πρόσφατο παρελθόν δε απαιτήθηκε από την 
Κοινότητα να συνεισφέρει τόσο μεγάλα χρηματικά ποσά για να 
αποφύγει την υπολειτουργία των σχολείων της και επεσήμανε ότι η 
Ε.Κ.Α. επιθυμεί την αγαστή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους 
στα εκπαιδευτικά ζητήματα φορείς  με σκοπό τη συνέχιση της παροχής 
αμιγούς ελληνικής εκπαίδευσης στα ιστορικά της εκπαιδευτικά 
ιδρύματα της Κοινότητας.
Σημαντικό μέρος της ομιλίας του Προέδρου κατείχε και η αναφορά του 
στα προγράμματα που αφορούν στη νεολαία της παροικίας, την οποία 
πρέπει και να στηρίζουμε, όπως ανέφερε, γιατί αυτά τα παιδιά είναι το 
μέλλον της και έκλεισε περιγράφοντας τις σύντονες προσπάθειες για 
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, τονίζοντας σε αυτό το σημείο και 
την επιδίωξη να ξεκαθαρίσει το καθεστώς των ακινήτων, τα οποία 
βρίσκονται στην Αθήνα. Αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά του κ. Σιόκα 

στο θέμα της μη συγχώνευσης της Κοινότητας του Καφρ Ελ Ζαγιάτ 
με την Ε.Κ.Α. παρά την απόφαση που είχε παρθεί ήδη από το 1976, 
καθώς και η αμέλεια παλαιότερων Κοινοτικών Επιτροπών στη 
διεκδίκηση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων της Ε.Κ.Α. στα 
ακίνητά της που βρίσκονται στην Ελλάδα με συνέπεια τα όποια 
δικαιώματα της Κοινότητας να έχουν σήμερα παραγραφεί.  
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ευχαρίστησε εκ μέρους όλων, δύο μέλη 
της Κοινοτικής Επιτροπής που επέλεξαν να μη διεκδικήσουν την 
επανεκλογή τους, τον επί σειρά ετών Πρόεδρο της Κοινότητας 
Αλεξανδρείας κ. Χαράλαμπο Κατσιμπρή και τον Οικονομικό Επόπτη 
της Κοινότητας κ. Μανώλη Τατάκη, για την προσφορά τους στα 
κοινά.
Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Σιόκας ευχαρίστησε θερμά τον 
πνευματικό πατέρα της Παροικίας, την Α.Θ.Μ. Πάπα και Πατριάρχη 
Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο τον Β΄, τις 
διπλωματικές αρχές, αλλά και την Ελληνική Κοινότητα Καΐρου και 
τον Πρόεδρο της κ. Χ. Καβαλή για τις ενέργειες του μετά το 
πρόσφατο ατύχημα των συμπαροίκων μας έξω από το Κάιρο.
Στη συνέχεια το λόγο πήραν οι επίσημοι που παρευρίσκονταν στην 
αίθουσα και όποιος από τα μέλη της Κοινότητας ήθελε να 
προχωρήσει σε κάποια ερώτηση. Το χαρακτηριστικό κατά τη 
διάρκεια των χαιρετισμών και των ερωτήσεων ήταν η υπογράμμιση 
για ενότητα και συνεργασία, καθώς επίσης και η ανάδειξη ύπαρξης 
διαφορετικών απόψεων, γεγονός όμως που αποτελεί υγιές 
χαρακτηριστικό στοιχείο του πνεύματος δημοκρατίας που πρέπει 
να διέπει, και διέπει, την Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας. 

Πρώτος το λόγο πήρε ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας κκ. 
Θεόδωρος Β΄, ο οποίος σημείωσε ότι ο η παροικία θα πρέπει να 
διατηρήσει την εσωτερική της ενότητα, στοιχείο που την 
χαρακτηρίζει από την αρχή της ύπαρξής της και η οποία 
επιτυγχάνεται υπό την σκέπη της Ορθοδοξίας και την οργάνωση 
της Εκκλησίας. Ο Μακαριότατος εξήρε το έργο της Κοινότητας, 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο γηροκομείο ΜΑΝΝΑ, ενώ 
προέτρεψε άπαντες, κάθε πράξη να χαρακτηρίζεται από «αγάπη, 
αγάπη και πάλι αγάπη…». Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην 
Αλεξάνδρεια κ. Χρήστος Καποδίστριας, μετέφερε τις ευχές του 
Πρέσβη της Ελλάδας στο Κάιρο κ. Χ. Λάζαρη, ενώ στο χαιρετισμό 
του χαρακτήρισε τις έως τώρα ενέργειες της Κοινοτικής Επιτροπής 
ως σημαντικές για το μέλλον της Κοινότητας και της παροικίας εν 
γένει. Τόνισε τη σημασία της ενότητας και της συνεργασίας που 
πρέπει να διέπει τα μέλη της παροικίας, ενώ στάθηκε και στο 
γεγονός της συμμετοχής στις αρχαιρεσίες νέων ανθρώπων της 
παροικίας, χαρακτηρίζοντάς το ως ελπιδοφόρο μήνυμα που 
στέλνει η νεολαία, σημειώνοντας παράλληλα και το γεγονός της 
συμμετοχής υποψηφίων που έχουν εμπειρία στα κοινά μέσα από 
της συμμετοχή τους και την προσφορά τους σε διάφορους 
οργανισμούς και συλλόγους. Τέλος δεν παρέλειψε να κάνει ειδική 
μνεία στην προσφορά του κ. Χαράλαμπου Κατσιμπρή, επί σειρά 
ετών Προέδρου της Ε.ΚΑ. 
Στην παρέμβασή του ο επίτιμος Πρόεδρος της Ε.Κ.Α. κ. Σ. 
Ταμβάκης τόνισε τη σημασία της κοινωνικής πολιτικής στην οποία 
θα πρέπει να εστιάσει η Κοινοτική Επιτροπή, προτρέποντας τον νυν 
Πρόεδρο να αξιοποιήσει τα ανθηρά οικονομικά της Κοινότητας 
προς αυτήν την κατεύθυνση, πράξη που είναι και σύμφωνη με το 
καταστατικό, αφήνοντας λίγο στην άκρη το επιχειρηματικό πνεύμα 
της σκληρής πραγματικότητας που όλοι βιώνουμε. Ο κ. Σιόκας στο 
σημείο αυτό απάντησε λέγοντας ότι η Κοινότητα έμπρακτα και όχι 
με λόγια έχει δείξει την κοινωνική της πολιτική με σωρεία απφάσεων 
και έργων και απηύθυνε στον Επίτιμο Πρόεδρο της Ε.Κ.Α. το 
ερώτημα: «Εσείς κε Ταμβάκη, τι κάνατε για όλα αυτά όσο ήσασταν 
Πρόεδρος;», δείχνοντας αυτό που τονίσαμε παραπάνω σχετικά με 

...συνέχεια στη σελίδα 6
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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 3

// ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΒΥΘΙΣΜΕΝΟ 
    ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ

ια σειρά από σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα έχει σταδιακά φέρει στο φως η 
υποθαλάσσια έρευνα στο βυθισμένο σήμερα λιμάνι του Ηρακλείου στην αρχαία ΜΑίγυπτο, κατά τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με ανακοινώσεις που έγιναν σε διεθνές 

διεπιστημονικό συνέδριο στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.
Η παράκτια πόλη στο Δέλτα του Νείλου, που ονομαζόταν Ηράκλειον από τους Έλληνες και 
Θώμις από τους Αιγύπτιους, υπήρξε σημαντική πύλη εισόδου στην Αίγυπτο κατά την πρώτη 
χιλιετία πΧ, ενώ σήμερα που έχει πια βυθιστεί, βρίσκεται σε απόσταση περίπου 6,5 χιλιομέτρων 
από την ακτή. Σύμφωνα με τις έως τώρα ενδείξεις, πριν από την ίδρυση της Αλεξάνδρειας ήταν 
ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς κόμβους στη Μεσόγειο.
Οι ερευνητές του Κέντρου Θαλάσσιας Αρχαιολογίας της Οξφόρδης, σε συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Υποθαλάσσιας Αρχαιολογίας (IEASM) και το υπουργείο Αρχαιοτήτων της 
Αιγύπτου διεξάγουν τις υποθαλάσσιες έρευνες στην περιοχή από το 2000 και κάθε χρόνο νέα 
δεδομένα έρχονται στο φως.
Στο Ηράκλειον ξεφόρτωναν υποχρεωτικά τα ξένα πλοία με προορισμό την Αίγυπτο, καθώς εκεί 
γινόταν ο σχετικός τελωνειακός έλεγχος και πληρώνονταν οι επιβαλλόμενοι δασμοί, προτού τα 
εμπορεύματα μεταφορτωθούν σε μικρότερα πλοία που έπλεαν κατά μήκος του Νείλου ποταμού 
προς την ενδοχώρα.
Ήδη, στο αρχαίο λιμάνι έχουν βρεθεί 64 βυθισμένα πλοία, που χρονολογούνται μεταξύ του 8ου 
και του 2ου αιώνα πΧ, πολλά από τα οποία μάλιστα φαίνεται να έχουν σκοπίμως βυθιστεί, 
δημιουργώντας μεγάλα «νεκροταφεία» πλοίων για άγνωστες έως τώρα αιτίες. Τα περισσότερα 
πλοία παραμένουν διατηρημένα σε καλή κατάσταση στη λάσπη του βυθού. Παράλληλα, έχουν 
ανακαλυφθεί γύρω στις 700 αρχαίες άγκυρες διαφόρων ειδών, που αντιπροσωπεύουν τη 
μεγαλύτερη σχετική συλλογή από τον αρχαίο κόσμο.
«Οι έρευνες έχουν αποκαλύψει ένα τεράστιο βυθισμένο τοπίο με κατάλοιπα τουλάχιστον δύο 
μεγάλων αρχαίων οικισμών μέσα σε ένα τμήμα του Δέλτα του Νείλου, όπου διασταυρώνονταν 
φυσικοί και τεχνητοί πλωτοί δίαυλοι», δήλωσε ο δρ. Ντέιμιαν Ρόμπινσον, διευθυντής του Κέντρου 
Θαλάσσιας Αρχαιολογίας του πανεπιστημίου της Οξφόρδης.
Οι ανασκαφές στην περιοχή του Ηρακλείου έχουν φέρει στο φως πολλά μολυβένια σταθμά (βάρη 
για τη ζύγιση των εμπορευμάτων και τον υπολογισμό των φόρων), μεταξύ των οποίων, όπως 
δήλωσε η ερευνήτρια της Οξφόρδης Έλσμπεθ βαν ντερ Βιλτ, βρέθηκαν σταθμά από την αρχαία 
Αθήνα. Όπως είπε, «πρόκειται για σημαντικό αρχαιολογικό εύρημα, επειδή είναι η πρώτη φορά 
που σταθμά αυτού του είδους έχουν εντοπιστεί σε ανασκαφές στην Αίγυπτο».
Μια άλλη ερευνήτρια της Οξφόρδης, η Σάντρα Χάιντς, αναλύει ήδη περισσότερα από 300 
αγαλματίδια και περίαπτα (φυλαχτά), που χρονολογούνται από την Ύστερη και Πτολεμαϊκή 
περίοδο και απεικονίζουν αιγυπτιακές και ελληνικές μορφές. Όπως και τα πλοία, και αυτά τα 
ευρήματα έχουν διατηρηθεί σε θαυμάσια κατάσταση και τα πιο πολλά αφορούν θεότητες όπως ο 
Όσιρις, η Ίσις και ο γιoς τους Ώρος.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, τέτοια αγαλματίδια και φυλαχτά παράγονταν μαζικά, κυρίως για 
τους ίδιους τους κατοίκους της Αιγύπτου, όμως αρκετά αγοράζονταν και από ξένους επισκέπτες 
(εμπόρους κ.α.), οι οποίοι στη συνέχεια τα αφιέρωναν σε ναούς στις χώρες τους.

Πηγή: Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

// ΒΑΥΑΡΙΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΘΕΣΗ “ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”

ια πρώτη φορά λαμβάνει χώρα στη Βαυαρία με τον τίτλο “ΜΕΓΑΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”  μια μεγαλειώδης έκθεση για τη ζωή και το έργο του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Μονάχου διοργάνωσε σε Γ

συνεργασία με 42 μουσεία στον εκθεσιακό χώρο Λοκσούπεν της πόλης Ρόσενχαιμ, 
μια πλουσιότατη σε εκθέματα περιγραφή, ανάλυση και εκτίμηση της ζωής και του 
πολιτιστικού έργου του Μ. Αλεξάνδρου. Η όλη δομή της έκθεσης με τα 450 

αρχαιολογικά αντικείμενα και με τον απαράμιλλο παιδαγωγικό σχεδιασμό της, μεταλαμπαδεύει τα 
μηνύματά της με άριστη μέθοδο και υπέροχο τρόπο στους επισκέπτες όλων των ηλικιών και ιδιαίτερα 
στους νέους.
Με μεγάλους παραστατικούς χάρτες και πίνακες της πορείας του Μ. Αλεξάνδρου, με τα αντικείμενα 
της καθημερινής ζωής του, με σκηνική περιγραφή – με σύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό – των 
πολεμικών επιχειρήσεων και της κατασκευής ειρηνιστικών και πολιτιστικών έργων, αποδίδεται κατ' 
ανεπανάληπτο τρόπο το μεγαλειώδες όραμα του Μακεδόνα να ενώσει πολιτιστικά και πολιτισμικά τον 
τότε γνωστό κόσμο, σε Ανατολή και Δύση. Διήνυσε 23.500 χιλιόμετρα μέσα σε έντεκα χρόνια, με 40. 
000 στρατιώτες, αφήνοντας την τελευταία του πνοή στη Βαβυλώνα τον Ιούνιο 323 π.Χ. σε ηλικία 32 
ετών.
Στον καλαίσθητο συνοδευτικό τόμο της έκθεσης (με κείμενα και φωτογραφίες) περιγράφουν ο 
Πρωθυπουργός της Βαυαρίας κ. Σεεχόφερ, ο βαυαρός Υπουργός Επιστημών, Έρευνας και Τέχνης κ. 
Χόιμπις, η Πρώτη Δήμαρχος της πόλης Ρόσενχαιμ κ. Μπάουερ και 21 καθηγητές πανεπιστημίων όλες 
τις πτυχές της προσωπικότητας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, από τις μικρές του αδυναμίες μέχρι και τα 
μεγαλεπήβολα οράματα και σχέδιά του, καθώς επίσης και το κοινωνικό-πολιτικό περιβάλλον της 
εποχής του.
Οι μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδες της Βαυαρίας, η βαυαρική τηλεόραση και το βαυαρικό 
ραδιόφωνο αφιέρωσαν εκτενή ρεπορτάζ στην έκθεση αυτή.
Η έκθεση “ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” θα διαρκέσει μέχρι τις 3 Νοεμβρίου 2013.

(Πηγή: Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων)

// ΜΕΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
    ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
    ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 
    ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΗΣ «ΠΑΡΟΔΟΣ»
Η ομάδα τέχνης Πάροδος από τις 14/3 έως τις 17/3/2013, όπως κάθε χρόνο, ταξίδεψε στην Αλεξάνδρεια και οργάνωσε σειρά 
εκδηλώσεων που απευθύνθηκαν στα παιδιά της Ελληνικής Κοινότητας. Στόχος των μελών της Παρόδου ήταν η ψυχαγωγία των 
παιδιών δια μέσου του παιχνιδιού, του θεάτρου, του χορού και των οπτικοαουστικών λήψεων.
Από την πρώτη κιόλας επικοινωνία στις 14 Μαρτίου το πρωί στα Σχολεία, δημιουργήθηκε μία πολύ όμορφη διάθεση μεταξύ των 
μαθητών και των μελών της Παρόδου δια μέσου των πλοκών του σκηνικού δρώμενου που είχε ως τίτλο «Αντιθέσεις στη σχολική 
τάξη». Στη συνέχεια και για τρεις ημέρες έχοντας ως επίκεντρο την εστία των Προσκόπων και των Οδηγών, η Πάροδος 
οργάνωσε τα παρακάτω εργαστήρια και εκδηλώσεις:

Εργαστήρι δημιουργίας ταινίας μικρού μήκους και ολιγόλεπτης ταινίας με τίτλο «Ολιγόλεπτο αφιέρωμα στο έτος Καβάφη».
Η συνολική διάρκεια λειτουργίας των εργαστηρίων ήταν 9 ώρες.
Το σχεδιασμό και τη σκηνοθεσία είχε η εκπαιδευτικός Σίσσυ Μπλυμάκη, σε συνεργασία με τους Τάσο Μέγγο και Γιώργο 
Μενεγάκη. 

Εργαστήρι χορού.
Η συνολική διάρκεια λειτουργίας των εργαστηρίων ήταν 9 ώρες.
Τον σχεδιασμό και τη διδασκαλία είχε η δασκάλα χορού Σοφία Δράκου.
Παράλληλα με τα πιο πάνω το απόγευμα της Παρασκευής 15/03/2013 οργανώθηκε μια ψυχαγωγική δράση που απευθύνθηκε 
σε παιδιά των μικρότερων ηλικιών (Λυκόπουλα και Πουλιά), ενώ το πρωί του Σαββάτου 16/03/2013  αντιπροσωπευτική ομάδα 
Προσκόπων και Οδηγών παρουσία και του κυρίου Μανώλη Μαραγκούλη, επισκέφθηκαν το Μουσείο Καβάφη με σκοπό να 
καταγραφούν απαγγελίες ποιημάτων του ποιητή στην ελληνική και αραβική γλώσσα. 
Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής 17/03/2013 με την οργάνωση αποκριάτικου χορού. Τα παιδιά που 
συνόδευαν οι γονείς τους,  στην πλειοψηφία τους ήταν μεταμφιεσμένα και χόρεψαν ασταμάτητα. Χαρακτηριστικό του κεφιού 
που επικράτησε είναι ότι ο χορός δεν σταμάτησε ούτε κατά την διάρκεια της ξαφνικής διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. 
Λίγο πριν τη λήξη δεκαπενταμελής ομάδα, στην πλειοψηφία κορίτσια που συμμετείχαν στο εργαστήρι χορού, παρουσίασαν μία 
πολύ όμορφη χορογραφία που καταχειροκροτήθηκε από τα παιδιά και τους παρευρισκομένους γονείς. 
Ο Αιγυπτιώτης Ηλίας Πίτσικας, που συντόνισε τις τετραήμερες εκδηλώσεις, αφού ευχαρίστησε την Ελληνική Κοινότητα 
Αλεξάνδρειας για την υποστήριξη που παρείχε στην οργάνωση των εκδηλώσεων, αλλά και τους εκπαιδευτικούς, τους 
Βαθμοφόρους του ΣΕΠ και του ΣΕΟ καθώς και τον Σύλλογο γονέων, παρουσίασε τους συνεργάτες από την ομάδα τέχνης 
Πάροδος που εμψύχωσαν όλες τις πιο πάνω εκδηλώσεις και ήταν οι: Χρυσή Μπλυμάκη (εκπαιδευτικός), Σοφία Δράκου (δασκάλα χορού), Αναστάσιος Μέγγος (γραφίστας), Χριστίνα Ανδρικοπούλου 
(φοιτήτρια), Ξανθούλα Ψαθοπούλου (φοιτήτρια), Νίκη Χαριτοπούλου (γυμνάστρια), Γιώργος Μενεγάκης (φοιτητής) και Μανώλης Αλεξαντωνάκης (προγραμματιστής).
Στη λήξη των εκδηλώσεων μεταξύ των άλλων παρευρέθησαν επίσης η κυρία Βούλα Δαμιανίδου (Διευθύντρια της Τοσιτσαίας και Πρατσικείου Σχολής), ο κύριος Άρης Μαρκοζάνης (περιφερειακός Έφορος 
προσκόπων Αλεξάνδρειας) και ο κύριος Γεώργιος Ελευθερίου (Πρόεδρος του συλλόγου γονέων).
Ας σημειωθεί ότι στα πλαίσια των πιο πάνω εκδηλώσεων, όπως κάθε χρόνο, ο Εκδοτικός Οίκος ΠΑΤΑΚΗ κατέθεσε στη βιβλιοθήκη της Τοσιτσαίας και Πρατσικείου Σχολής σειράς βιβλίων για παιδιά. 

// ÌΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΕΟΡΤΑΣΤΗΚΕ Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 25ÇΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Προξενε ίου Αλεξανδρείας,  ,  ο  

Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας 

Αλεξανδρείας κ. Ι. Σιόκας, ο Επίτιμος 

Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας 

Αëεξάνδρειáς κ. Στ. Ταμβάκης, οι 

κοινοτικές Αρχές, ο Ðρόεδρος τηò 

Κυπριακής Αδελφότητας Αλεξάνδρειας 

κ. Χ. Χαραλαμπίδης και πλήθος πιστών.
Μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας 

εψάλη η καθιερωμένη Δοξολογία κατά την οποία αναγνώστηκε από τον κ. Λάζαρη το μήνυμα του 

Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κ. Παπούλια προς τους Έλληνες του εξωτερικού με την 

ευκαιρία της εθνικής επετείου, το οποίο και παραθέτουμε αυτούσιο: «Η επέτειος της 25ης 

Μαρτίου έχει πάντα για τον ελληνισμό έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Σήμερα, η εθνική ανεξαρτησία 

είναι εξασφαλισμένη. Είναι, όμως, υπαρκτή η ανάγκη της ομοψυχίας, της αλληλεγγύης και του 

συλλογικού οράματος. Έχουμε μπροστά μας ανοιχτά εθνικά θέματα, οικονομικές και κοινωνικές 

προκλήσεις, ένα σύνθετο και ευμετάβλητο περιβάλλον από το οποίο απουσιάζουν οι σταθερές 

του παρελθόντος. Η ελληνική κοινωνία περνά δύσκολες μέρες και καλείται να πραγματοποιήσει 

μία ιστορική μετάβαση. Δεν είναι εύκολο ούτε ανώδυνο. Είναι, όμως, αναγκαίο. Είναι επίσης 

δυνατό, αν αλλάξουν νοοτροπίες, αντιλήψεις και διαχρονικές παθογένειες, εάν εξυγιανθεί η 

λειτουργία του ελληνικού κράτους και ενωθούν οι δημιουργικές δυνάμεις της πατρίδας μας για 

να εκπληρώσουν ένα ιστορικό χρέος απέναντι στις επόμενες γενιές. Επέτειοι όπως η σημερινή 

ενισχύουν την εθνική αυτοπεποίθηση με την ανάκληση της μνήμης ενός σπουδαίου παρελθόντος. 

Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε περήφανοι για την κληρονομιά μας και την ευθύνη να 

προσπαθήσουμε ώστε να είναι περήφανα και τα δικά μας παιδιά γι' áυτό που τους 

κληροδοτήσαμε. Με τις σκέψεις αυτές εύχομαι σε όλους σας και τον καθένα ξεχωριστά, υγεία, 

ευτυχία και προκοπή.» Óτην συνέχεια ο Μακαριώτατος απηύθυνε μήνυμα αγάπης και ελπίδας στο 

πυκνό εκκλησίασμα και ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά. Τέλος εψάλη ο Εθνικός Ύμνος.
Το απόγευμα της ιδίας ημέρας ο Γενικός Πρόξενος και η κυρία Ν. Κούγια-Καποδίστρια 

παρέθεσαν δεξίωση στην προξενική κατοικία. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ï 

Åπίσκοπος Γαβριήλ εκπροσωπώντας τον Μακαριώτατο Ðάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και 

Πάσης Αφρικής κ.ê.Θεόδωρο Β', ο Διοικητής της Αλεξάνδρειας κος Μωχάμαô Άττα Αμπάς, 

εκπροσωπώντας το αéγυπτιακό κράτος, ο Έλληνας Πρέσβης στο Κάιρο κ. Χ. Λάζαρης με τη σύζυγο 

του κα Α. Λάζαρη, åκπρόσωποι îένων διπλωματικών αρχών, ðλήθος μελών της παροικίας, καθώς 

και πολλοί Αιγύπτιοι του επιχειρηματικού κόσμου της Αλεξάνδρειας.
Óτο μήνυμά του ο Γενικός Πρόξενος κ. Καποδίστριας ανάμεσα σε άλλα τόνισε: «Αυτή την χρονιά η 

χαρά και η συγκίνηση είναι ακόμη μεγαλύτερες και για έναν άλλο λόγο με ιδιαίτερη σημασία. Γιατί 

φέτος συμπληρώνονται 180 χρόνια από την ίδρυση του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στην 

Αλεξάνδρεια. Δεν είναι ασφαλώς τυχαίο ότι η Ελλάδα μόλις κατέστη ανεξάρτητο κράτος, ίδρυσε 

μία από τις πρώτες διπλωματικές της Αρχές στην Αλεξάνδρεια. Το 1833. Πιστοποιώντας έτσι με 

τον πιο επίσημο και θεσμικό τρόπο την φιλία που συνδέει τους δύο λαούς μας.» 
Ìε εξίσου θερμά λόγια απευθύνθηκε στο πολυπληθές ακροατήριο ο πρέσβης της Ελλάδος κ. 

Λάζαρης, τονίζοντας τη σημασία της ημέρας καθώς και της αρχέγονες σχέσεις φιλίας και 

αμοιβαίας συμπάθειας ανάμεσα στις δύο χώρες της Μεσογείου.
Μήνυμα απεύθυνε και ο Διοικητής της Αλεξάνδρειας, ο οποίος επισήμανε το γεγονός της 

δημιουργίας ενός μοναδικού και ξεχωριστού πολιτισμού, ως αποτέλεσμα της ανάμειξης του 

ελληνικού και αιγυπτιακού πολιτισμού, και ειδικά στην Αλεξάνδρεια, ενώ τόνισε πως: «Ο ρόλος των 

Ελλήνων στην Αίγυπτο είναι κάτι που δεν μπορεί να αγνοηθεί , ειδικά στον οικονομικό και κοινωνικό 

τομέα… Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών δεν είναι σε ανταγωνιστικό επίπεδο, αλλά βασίζεται 

στην ισχυρή φιλία και την καλή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.»
Η βραδιά ήταν οργανωμένη με πολύ μεράκι και φροντίδα, τιμώντας την πατρίδα μας και κάνοντας 

μας όλους υπερήφανους. Οι μαθητές των Ελληνικών σχολείων Αλεξάνδρειας παρουσίασαν 

παραδοσιακούς Ελληνικούς χορούς και επευφημήθηκαν από τους παρισταμένους. Η δεξίωση 

έκλεισε με την πιο γλυκιά φωνή, γνωστή σε 

ολόκληρο τον Ελληνισμό της Διασποράς, την 

κα Ευαγγελία Ξενοπούλου, το «αηδόνι του 

Καστελλόριζου», όπως είναι γνωστή, ντυμένη 

με την παραδοσιακή ενδυμασία του 

Καστελλόριζου, η οποία και μας θύμισε μερικά 

από τα πιο όμορφα παραδοσιακά τραγούδια 

του Αιγαίου μας. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια 

σε όλους και του χρόνου!

 εκπομπή σε «θέση ετοιμότητας» της δημοσιογράφου Ειρήνης Αναστασοπούλου που 
μεταδίδεται από το κανάλι της ελληνικής βουλής ασχολήθηκε πρόσφατα με ποικίλα 
θέματα των Αιγυπτιωτών Ελλήνων με σκοπό να αναδειχθούν οι συνθήκες διαβίωσής Η

τους στην Αίγυπτο. Το ζήτημα παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, τόνισε η παρουσιάστρια, 
αναφερόμενη και στη σχετική συνεδρίαση της επιτροπής Απόδημου Ελληνισμού του ελληνικού 
κοινοβουλίου όπου συζητήθηκαν, ανάμεσα σε άλλα, τα κρίσιμα προβλήματα της ελληνικής 
εκπαίδευσης. 
Στην εκπομπή προσκαλεσμένοι ήταν:
Ο Δημήτρης Τσουκαλάς ( Βουλευτής του Σύριζα), αντιπρόεδρος της επιτροπής αποδήμων 
Ελλήνων της Βουλής, η Έλενα Κουντουρά (Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων) , τομεάρχης 
απόδημου ελληνισμού, ο Εδμόνδος Κασιμάτης,  εκπρόσωπος της Ελληνικής Κοινότητας 
Αλεξανδρείας, ο Χρήστος Καβαλής, Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου, ο Νικόλαος 

Βαδής,  Αντιπρόεδρος της Ε.Κ.ΚΑ. και η 
Κρυστάλλω Τρίμη, Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Αιγυπτιωτών Ελλήνων. 
Ο  Δ η μ ή τ ρ η ς  Τ σ ο υ κ α λ ά ς  α ν έ φ ε ρ ε  
χαρακτηριστικά ότι όσοι Έλληνες έχουν μείνει 
στην Αίγυπτο φυλάσσουν μία παράδοση 
δεκάδων αιώνων. Κάλεσε το ελληνικό 
κοινοβούλιο να πάρει κατάλληλες αποφάσεις 

που θα συνδράμουν στη διατήρηση του ελληνισμού στην Αίγυπτο. Οι Αιγυπτιώτες Έλληνες 
φυλάσσουν Θερμοπύλες, είπε.
Η Έλενα Κουντουρά είπε ότι οι Ελληνικές Κοινότητες μας κάνουν υπερήφανους διότι οι 
Αιγυπτιώτες Έλληνες κρατάνε γερά στην ψυχή τους την Ελλάδα. 
Ο Εδμόνδος Κασιμάτης υποστήριξε ότι στην Αλεξάνδρεια η Κοινότητα διατηρεί αμιγώς ελληνικά 
σχολεία 110 μαθητών στα οποία διδάσκονται, εκτός από το προβλεπόμενο αναλυτικό 
πρόγραμμα του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, ως  ξένες γλώσσες η Αραβική, η Αγγλική και η 
Γαλλική. Στη συνέχεια ανέφερε ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα κατά την τρέχουσα σχολική 
χρονιά εξαιτίας του γεγονότος ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν αναπλήρωσε τις κενές θέσεις 
εκπαιδευτικών. Η Ε.Κ.Α., στην προσπάθεια να διατηρήσει την εκπαίδευση και την ομαλή 
λειτουργία των σχολείων, προσέλαβε το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό καταβάλλοντας τα 
σχετικά έξοδα. Συνεπώς απαιτείται να υπάρξει η μέριμνα και ο σωστός σχεδιασμός από το 
Υπουργείο Παιδείας ώστε να καλυφθούν οι αναγκαίες θέσεις στα εκπαιδευτήρια.  Ανέφερε, 
μάλιστα, ότι η Ε.Κ.Α. έχει καταθέσει σχετικό Υπόμνημα στον Υπουργό Παιδείας κο Κωνσταντίνο 
Αρβανιτόπουλο και στην Γενική Γραμματέα του Υπουργείου κα Αθηνά Λινού με το οποίο 
προτείνονται τρόποι εξοικονόμησης πολλών χιλιάδων ευρώ στο ζήτημα της απόσπασης 
εκπαιδευτικών. Επιπλέον προσφέρεται διαμονή με χαμηλό κόστος και ετησίως ένα αεροπορικό 
εισιτήριο με επιστροφή.  
Ακολούθως ο κος Κασιμάτης τόνισε ότι τα κοινοτικά σχολεία στεγάζονται σε αξιόλογης 
αρχιτεκτονικής κτίρια, ότι η Ε.Κ.Α έχει υποβάλει πρόταση στον Υπουργό Παιδείας για να 
στεγαστεί μία πανεπιστημιακή σχολή αρχαιολογίας ή τουριστικών επαγγελμάτων στις κτιριακές 
εγκαταστάσεις της Σαλβαγείου Εμπορικής Σχολής, ενώ ανέφερε ότι με την έκδοση του μηνιαίου 
κοινοτικού εντύπου «Ελληνικός Ταχυδρόμος» γίνεται προσπάθεια να αναβιώσει η ιστορική 
εφημερίδα «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ»  και επιτυγχάνεται η ενημέρωση των Αιγυπτιωτών στην Ελλάδα και 
σ’ όλο τον κόσμο. Τόνισε, επίσης, ο εκπρόσωπος της Ε.Κ.Α:  « Δεν ζητάμε λεφτά από το ελληνικό 
κράτος. Είμαστε Κοινότητες οικονομικά ανεξάρτητες και αυτάρκεις. Το μόνο που ζητάμε είναι 
αποσπάσεις εκπαιδευτικών από το Υπουργείο Παιδείας για να μην χαθεί η ελληνική κουλτούρα, η 
ελληνικότητα και ο ελληνισμός, διότι χωρίς παιδεία ο ομφάλιος λώρος κόβεται». 
Ο Χρήστος Καβαλής, σε τηλεφωνική σύνδεση, σημείωσε ότι  αναμφίβολα είναι μία πολύ δύσκολη 
περίοδος αυτή που διανύουμε. Η κατάσταση είναι πολύ νεφελώδης. Καθώς ο τουρισμός, μία 
κεντρική αρτηρία εσόδων της χώρας, δεν ανακάμπτει, και οι ξένες επενδύσεις, που απέφεραν 
συνήθως έξι ως επτά δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο, δεν επανέρχονται, δημιουργείται και 
επιτείνεται ένα ανησυχητικό περιβάλλον. Σε πείσμα των καιρών, όμως, είπε ότι οι Έλληνες 

προσπαθούν να μη φύγουν και να κρατήσουν τις παρακαταθήκες που τους άφησαν οι πρόγονοί 
τους. Για να γίνει αυτό, όμως, πρέπει να διατηρηθεί η ελληνική εκπαίδευση. Επανέλαβε ότι τα 
σχολεία πρέπει να λειτουργήσουν κανονικά, ειδάλλως θα είναι η πρώτη ταφόπλακα στις ιστορικές 
παροικίες της Αιγύπτου.
Ο Νικόλαος Βαδής, από την πλευρά του, συμπλήρωσε ότι,  δυστυχώς,  δεν έχουν γίνει ακόμη 
προκηρύξεις για αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό και ανησυχεί ότι τον Σεπτέμβριο οι 
κοινότητες θα βρεθούν αντιμέτωπες, για άλλη μια φορά, με τα ίδια προβλήματα.
Η Κρυστάλλω Τρίμη, ενημέρωσε το τηλεοπτικό κοινό, για την μεγάλη κοινωνική προσφορά του 
Συνδέσμου Αιγυπτιωτών στην Ελλάδα προς τους οικονομικά ασθενείς Αιγυπτιώτες που ζουν στην 
Αθήνα προσφέροντας γεύματα αγάπης , τρόφιμα πρώτης ανάγκης και ενισχύοντας εβδομήντα 
οικογένειες με χρηματικό επίδομα.
Αναπολώντας τα δικά της μαθητικά χρόνια στην Αλεξάνδρεια αναφέρθηκε στις εξαιρετικές 
εγκαταστάσεις γυμναστικής, στις θεατρικές αίθουσες και στα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια 
φυσικής και χημείας που λειτουργούσαν στα κοινοτικά εκπαιδευτήρια.   
Τέλος ο Δημήτρης Τσουκαλάς και η Έλενα Κουντουρά επισήμαναν το γεγονός ότι οι υπηρεσίες του 
Υπουργείου Πολιτισμού δεν κατέβαλαν το ετήσιο ενοίκιο για το 2012 της Οικίας-Μουσείου Καβάφη 
και ότι η μη καταβολή για το τρέχον έτος δημιουργεί εύλογους κινδύνους για τη συνέχιση της 
λειτουργίας του. Αναφερόμενος στο ίδιο θέμα ο Εδμ. Κασιμάτης εξήρε το έργο του Παραρτήματος 
στην Αλεξάνδρεια του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, αρμόδιου και για την λειτουργία της Οικίας-
Μουσείου Καβάφη, τονίζοντας ιδιαίτερα τη διάδοση της ελληνομάθειας σε πολλούς Αιγύπτιους 
φοιτητές και απογόνους μικτών οικογενειών. Τέλος, όλοι οι προσκαλεσμένοι, καταδίκασαν τα 
φαινόμενα ρατσιστικής βίας που εμφανίζονται στην Ελλάδα εναντίον των ξένων, ενώ ο εκπρόσωπος 
της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας ανέφερε ότι ο ελληνισμός της Αιγύπτου δεν παρενοχλείται 
από τους ιθαγενείς κατοίκους. 
Κλείνοντας η Ειρήνη Αναστασοπούλου ευχαρίστησε θερμά τους προσκαλεσμένους 
επαναλαμβάνοντας με έμφαση τη μαγική λέξη για την επίλυση κρίσιμων προβλημάτων:    

ΠΑΙΔΕΙΑ- ΠΑΙΔΕΙΑ- ΠΑΙΔΕΙΑ

Του ανταποκριτή μας Φ. Χαραλαμπίδη

//  «Αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που χάνεις…»

...συνέχεια από τη σελίδα 1

Πρώτη φορά συμβαίνει να συνεδριάσει μια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συζητήσει τα αιτήματα των 
Ελλήνων ομογενών. Και αυτό έγινε χάρη στην έκκληση των Προέδρων των ελληνικών κοινοτήτων, που 
διαβιούν και διαμένουν στην Αίγυπτο, να σταματήσουν οι ρατσιστικές επιθέσεις εναντίον των Αιγυπτίων 
και των αλλοδαπών στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, ζητήθηκε να  καταδικαστούν αυτές οι αδικαιολόγητες 
πράξεις, οι οποίες προσβάλλουν την Ελλάδα με την μακραίωνη ιστορία, τον πολιτισμό και τον 
αγωνιζόμενο λαό της.

Στη συνεδρίαση πήραν μέρος ο Επίτιμος Πρόεδρος της 
Ελληνικής Κοινότητας στην Αλεξάνδρεια και Πρόεδρος του 
Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού κος Στέφανος Ταμβάκης, 
ο κος Εδμόνδος Κασιμάτης,  εκπροσωπώντας την Ελληνική 
Κοινότητα Αλεξάνδρειας, ο κος Χρήστος Καβαλής,  Πρόεδρος 
της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου, ο κος Σπύρος Καμαλάκης,  
Πρόεδρος του Αιγυπτο-Ελληνικού Συνδέσμου Φιλίας , η κα 
Κρυστάλλω Τρίμη, Πρόεδρος του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών 
στην Ελλάδα και ο κος Κώστας Μιχαηλίδης,  Αντιπρόεδρος 

του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών στην Ελλάδα.
Όλοι οι ομιλητές καταδίκασαν τις ρατσιστικές και εγκληματικές ενέργειες εναντίον των Αιγυπτίων. 
Ζήτησαν από τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, η οποία σχηματίστηκε από όλα τα κόμματα 
κάτω από τον θόλο του Κοινοβουλίου, να αποσταλεί αυτό το μήνυμα καταδίκης και αποδοκιμασίας σε 
όλα τα μέλη όλων των κομμάτων, στους οπαδούς τους και στον ελληνικό λαό που τους ψήφισε.
Στην αρχή ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής διευκρίνισε τους λόγους της συνεδρίασης 
αναφέροντας ότι οι απόδημοι Έλληνες που ήρθαν από την Αίγυπτο θα μιλήσουν για τα αιτήματά τους, θα 
προσφέρουν πολύ σημαντικές πληροφορίες, δύο χρόνια μετά το ξέσπασμα της αιγυπτιακής 
επανάστασης, για τις μεγάλες αλλαγές που γίνονται στον αραβικό κόσμο και την επίδρασή τους στις 
ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού.
Οι ομιλητές από τους Αιγυπτιώτες επεσήμαναν ότι η ιστορική πορεία του ελληνισμού της Αλεξάνδρειας 
διαρκεί περισσότερο από δύο χιλιάδες χρόνια, ενώ η σύγχρονη ελληνική κοινότητα στην Αίγυπτο 
υφίσταται εδώ και 170 χρόνια. Πρόσθεσαν μάλιστα ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να γνωρίσει ότι οι 
Έλληνες της Αιγύπτου ζούνε σε μία αραβο-ισλαμική χώρα και δεν αισθάνθηκαν ούτε για μια στιγμή 
φυλετικές διώξεις όσον αφορά στην καταγωγή ή στην θρησκευτική πίστη τους.
Ο κος Ταμβάκης,  Επίτιμος Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας, είπε πως μέχρι 
σήμερα, ύστερα από την αραβική άνοιξη και την εμφάνιση των ισλαμικών κομμάτων, οι Έλληνες 
μπορούν ακόμα να δραστηριοποιούνται ελεύθερα,  να ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα χωρίς 
φόβο ή ανησυχία. Η  Ελληνική κοινότητα λειτουργεί στην Αίγυπτο χωρίς καμία παρενόχληση ή 
περιορισμούς.
Ο κος Ταμβάκης προσέθεσε ότι το τελευταίο διάστημα, δυστυχώς , επικρατεί στην Αίγυπτο ένα αρνητικό 
κλίμα προς την ελληνική παροικία, εξαιτίας των εξατομικευμένων ή ομαδικών ανεξήγητων ρατσιστικών 
και εγκληματικών πράξεων εναντίον των Αιγυπτίων στην Ελλάδα, διευκρινίζοντας ότι δεν αναφέρεται 
στην πολιτική μιας χώρας εναντίον των λαθρομεταναστών, αλλά εναντίον των επεισοδίων τυφλής βίας 
που επαναλαμβάνονται τελευταία.

(ΠΗΓΗ: Αλ Αχράμ, μτφρ. Σερίφ ελ Ζαγιάτ) 

// E O Y E
    ΤΗΣ ΑΙΓYΠΤΟΥ ΖΗΤΟYΝ ΝΑ ΤΕΘΕI ΤEΛΟΣ 
    ΣΤΗ ΒIΑ ΚΑΤA ΤΩΝ ΑΙΓYΠΤΙΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Μ ΣΑ ΑΠ  ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟ ΛΙΟ ΟΙ ΛΛΗΝΕΣ 

Α
ΙΓ

Υ
Π

Τ
ΙΩ

Τ
Ε

Σ
 
Σ

Τ
Η

Ν
 
Ε

Λ
Λ

Α
Δ

Α



ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡ ΙΝΟΣ 30// 2013Απρίλιου//

Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΚ

Η
 
Α

Λ
Ε

Ξ
Α

Ν
Δ

Ρ
Ε

ΙΑ

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 3

// ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΒΥΘΙΣΜΕΝΟ 
    ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ

ια σειρά από σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα έχει σταδιακά φέρει στο φως η 
υποθαλάσσια έρευνα στο βυθισμένο σήμερα λιμάνι του Ηρακλείου στην αρχαία ΜΑίγυπτο, κατά τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με ανακοινώσεις που έγιναν σε διεθνές 

διεπιστημονικό συνέδριο στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.
Η παράκτια πόλη στο Δέλτα του Νείλου, που ονομαζόταν Ηράκλειον από τους Έλληνες και 
Θώμις από τους Αιγύπτιους, υπήρξε σημαντική πύλη εισόδου στην Αίγυπτο κατά την πρώτη 
χιλιετία πΧ, ενώ σήμερα που έχει πια βυθιστεί, βρίσκεται σε απόσταση περίπου 6,5 χιλιομέτρων 
από την ακτή. Σύμφωνα με τις έως τώρα ενδείξεις, πριν από την ίδρυση της Αλεξάνδρειας ήταν 
ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς κόμβους στη Μεσόγειο.
Οι ερευνητές του Κέντρου Θαλάσσιας Αρχαιολογίας της Οξφόρδης, σε συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Υποθαλάσσιας Αρχαιολογίας (IEASM) και το υπουργείο Αρχαιοτήτων της 
Αιγύπτου διεξάγουν τις υποθαλάσσιες έρευνες στην περιοχή από το 2000 και κάθε χρόνο νέα 
δεδομένα έρχονται στο φως.
Στο Ηράκλειον ξεφόρτωναν υποχρεωτικά τα ξένα πλοία με προορισμό την Αίγυπτο, καθώς εκεί 
γινόταν ο σχετικός τελωνειακός έλεγχος και πληρώνονταν οι επιβαλλόμενοι δασμοί, προτού τα 
εμπορεύματα μεταφορτωθούν σε μικρότερα πλοία που έπλεαν κατά μήκος του Νείλου ποταμού 
προς την ενδοχώρα.
Ήδη, στο αρχαίο λιμάνι έχουν βρεθεί 64 βυθισμένα πλοία, που χρονολογούνται μεταξύ του 8ου 
και του 2ου αιώνα πΧ, πολλά από τα οποία μάλιστα φαίνεται να έχουν σκοπίμως βυθιστεί, 
δημιουργώντας μεγάλα «νεκροταφεία» πλοίων για άγνωστες έως τώρα αιτίες. Τα περισσότερα 
πλοία παραμένουν διατηρημένα σε καλή κατάσταση στη λάσπη του βυθού. Παράλληλα, έχουν 
ανακαλυφθεί γύρω στις 700 αρχαίες άγκυρες διαφόρων ειδών, που αντιπροσωπεύουν τη 
μεγαλύτερη σχετική συλλογή από τον αρχαίο κόσμο.
«Οι έρευνες έχουν αποκαλύψει ένα τεράστιο βυθισμένο τοπίο με κατάλοιπα τουλάχιστον δύο 
μεγάλων αρχαίων οικισμών μέσα σε ένα τμήμα του Δέλτα του Νείλου, όπου διασταυρώνονταν 
φυσικοί και τεχνητοί πλωτοί δίαυλοι», δήλωσε ο δρ. Ντέιμιαν Ρόμπινσον, διευθυντής του Κέντρου 
Θαλάσσιας Αρχαιολογίας του πανεπιστημίου της Οξφόρδης.
Οι ανασκαφές στην περιοχή του Ηρακλείου έχουν φέρει στο φως πολλά μολυβένια σταθμά (βάρη 
για τη ζύγιση των εμπορευμάτων και τον υπολογισμό των φόρων), μεταξύ των οποίων, όπως 
δήλωσε η ερευνήτρια της Οξφόρδης Έλσμπεθ βαν ντερ Βιλτ, βρέθηκαν σταθμά από την αρχαία 
Αθήνα. Όπως είπε, «πρόκειται για σημαντικό αρχαιολογικό εύρημα, επειδή είναι η πρώτη φορά 
που σταθμά αυτού του είδους έχουν εντοπιστεί σε ανασκαφές στην Αίγυπτο».
Μια άλλη ερευνήτρια της Οξφόρδης, η Σάντρα Χάιντς, αναλύει ήδη περισσότερα από 300 
αγαλματίδια και περίαπτα (φυλαχτά), που χρονολογούνται από την Ύστερη και Πτολεμαϊκή 
περίοδο και απεικονίζουν αιγυπτιακές και ελληνικές μορφές. Όπως και τα πλοία, και αυτά τα 
ευρήματα έχουν διατηρηθεί σε θαυμάσια κατάσταση και τα πιο πολλά αφορούν θεότητες όπως ο 
Όσιρις, η Ίσις και ο γιoς τους Ώρος.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, τέτοια αγαλματίδια και φυλαχτά παράγονταν μαζικά, κυρίως για 
τους ίδιους τους κατοίκους της Αιγύπτου, όμως αρκετά αγοράζονταν και από ξένους επισκέπτες 
(εμπόρους κ.α.), οι οποίοι στη συνέχεια τα αφιέρωναν σε ναούς στις χώρες τους.

Πηγή: Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

// ΒΑΥΑΡΙΑ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΘΕΣΗ “ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”

ια πρώτη φορά λαμβάνει χώρα στη Βαυαρία με τον τίτλο “ΜΕΓΑΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”  μια μεγαλειώδης έκθεση για τη ζωή και το έργο του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Μονάχου διοργάνωσε σε Γ

συνεργασία με 42 μουσεία στον εκθεσιακό χώρο Λοκσούπεν της πόλης Ρόσενχαιμ, 
μια πλουσιότατη σε εκθέματα περιγραφή, ανάλυση και εκτίμηση της ζωής και του 
πολιτιστικού έργου του Μ. Αλεξάνδρου. Η όλη δομή της έκθεσης με τα 450 

αρχαιολογικά αντικείμενα και με τον απαράμιλλο παιδαγωγικό σχεδιασμό της, μεταλαμπαδεύει τα 
μηνύματά της με άριστη μέθοδο και υπέροχο τρόπο στους επισκέπτες όλων των ηλικιών και ιδιαίτερα 
στους νέους.
Με μεγάλους παραστατικούς χάρτες και πίνακες της πορείας του Μ. Αλεξάνδρου, με τα αντικείμενα 
της καθημερινής ζωής του, με σκηνική περιγραφή – με σύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό – των 
πολεμικών επιχειρήσεων και της κατασκευής ειρηνιστικών και πολιτιστικών έργων, αποδίδεται κατ' 
ανεπανάληπτο τρόπο το μεγαλειώδες όραμα του Μακεδόνα να ενώσει πολιτιστικά και πολιτισμικά τον 
τότε γνωστό κόσμο, σε Ανατολή και Δύση. Διήνυσε 23.500 χιλιόμετρα μέσα σε έντεκα χρόνια, με 40. 
000 στρατιώτες, αφήνοντας την τελευταία του πνοή στη Βαβυλώνα τον Ιούνιο 323 π.Χ. σε ηλικία 32 
ετών.
Στον καλαίσθητο συνοδευτικό τόμο της έκθεσης (με κείμενα και φωτογραφίες) περιγράφουν ο 
Πρωθυπουργός της Βαυαρίας κ. Σεεχόφερ, ο βαυαρός Υπουργός Επιστημών, Έρευνας και Τέχνης κ. 
Χόιμπις, η Πρώτη Δήμαρχος της πόλης Ρόσενχαιμ κ. Μπάουερ και 21 καθηγητές πανεπιστημίων όλες 
τις πτυχές της προσωπικότητας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, από τις μικρές του αδυναμίες μέχρι και τα 
μεγαλεπήβολα οράματα και σχέδιά του, καθώς επίσης και το κοινωνικό-πολιτικό περιβάλλον της 
εποχής του.
Οι μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδες της Βαυαρίας, η βαυαρική τηλεόραση και το βαυαρικό 
ραδιόφωνο αφιέρωσαν εκτενή ρεπορτάζ στην έκθεση αυτή.
Η έκθεση “ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” θα διαρκέσει μέχρι τις 3 Νοεμβρίου 2013.

(Πηγή: Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων)

// ΜΕΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
    ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
    ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 
    ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΗΣ «ΠΑΡΟΔΟΣ»
Η ομάδα τέχνης Πάροδος από τις 14/3 έως τις 17/3/2013, όπως κάθε χρόνο, ταξίδεψε στην Αλεξάνδρεια και οργάνωσε σειρά 
εκδηλώσεων που απευθύνθηκαν στα παιδιά της Ελληνικής Κοινότητας. Στόχος των μελών της Παρόδου ήταν η ψυχαγωγία των 
παιδιών δια μέσου του παιχνιδιού, του θεάτρου, του χορού και των οπτικοαουστικών λήψεων.
Από την πρώτη κιόλας επικοινωνία στις 14 Μαρτίου το πρωί στα Σχολεία, δημιουργήθηκε μία πολύ όμορφη διάθεση μεταξύ των 
μαθητών και των μελών της Παρόδου δια μέσου των πλοκών του σκηνικού δρώμενου που είχε ως τίτλο «Αντιθέσεις στη σχολική 
τάξη». Στη συνέχεια και για τρεις ημέρες έχοντας ως επίκεντρο την εστία των Προσκόπων και των Οδηγών, η Πάροδος 
οργάνωσε τα παρακάτω εργαστήρια και εκδηλώσεις:

Εργαστήρι δημιουργίας ταινίας μικρού μήκους και ολιγόλεπτης ταινίας με τίτλο «Ολιγόλεπτο αφιέρωμα στο έτος Καβάφη».
Η συνολική διάρκεια λειτουργίας των εργαστηρίων ήταν 9 ώρες.
Το σχεδιασμό και τη σκηνοθεσία είχε η εκπαιδευτικός Σίσσυ Μπλυμάκη, σε συνεργασία με τους Τάσο Μέγγο και Γιώργο 
Μενεγάκη. 

Εργαστήρι χορού.
Η συνολική διάρκεια λειτουργίας των εργαστηρίων ήταν 9 ώρες.
Τον σχεδιασμό και τη διδασκαλία είχε η δασκάλα χορού Σοφία Δράκου.
Παράλληλα με τα πιο πάνω το απόγευμα της Παρασκευής 15/03/2013 οργανώθηκε μια ψυχαγωγική δράση που απευθύνθηκε 
σε παιδιά των μικρότερων ηλικιών (Λυκόπουλα και Πουλιά), ενώ το πρωί του Σαββάτου 16/03/2013  αντιπροσωπευτική ομάδα 
Προσκόπων και Οδηγών παρουσία και του κυρίου Μανώλη Μαραγκούλη, επισκέφθηκαν το Μουσείο Καβάφη με σκοπό να 
καταγραφούν απαγγελίες ποιημάτων του ποιητή στην ελληνική και αραβική γλώσσα. 
Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής 17/03/2013 με την οργάνωση αποκριάτικου χορού. Τα παιδιά που 
συνόδευαν οι γονείς τους,  στην πλειοψηφία τους ήταν μεταμφιεσμένα και χόρεψαν ασταμάτητα. Χαρακτηριστικό του κεφιού 
που επικράτησε είναι ότι ο χορός δεν σταμάτησε ούτε κατά την διάρκεια της ξαφνικής διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. 
Λίγο πριν τη λήξη δεκαπενταμελής ομάδα, στην πλειοψηφία κορίτσια που συμμετείχαν στο εργαστήρι χορού, παρουσίασαν μία 
πολύ όμορφη χορογραφία που καταχειροκροτήθηκε από τα παιδιά και τους παρευρισκομένους γονείς. 
Ο Αιγυπτιώτης Ηλίας Πίτσικας, που συντόνισε τις τετραήμερες εκδηλώσεις, αφού ευχαρίστησε την Ελληνική Κοινότητα 
Αλεξάνδρειας για την υποστήριξη που παρείχε στην οργάνωση των εκδηλώσεων, αλλά και τους εκπαιδευτικούς, τους 
Βαθμοφόρους του ΣΕΠ και του ΣΕΟ καθώς και τον Σύλλογο γονέων, παρουσίασε τους συνεργάτες από την ομάδα τέχνης 
Πάροδος που εμψύχωσαν όλες τις πιο πάνω εκδηλώσεις και ήταν οι: Χρυσή Μπλυμάκη (εκπαιδευτικός), Σοφία Δράκου (δασκάλα χορού), Αναστάσιος Μέγγος (γραφίστας), Χριστίνα Ανδρικοπούλου 
(φοιτήτρια), Ξανθούλα Ψαθοπούλου (φοιτήτρια), Νίκη Χαριτοπούλου (γυμνάστρια), Γιώργος Μενεγάκης (φοιτητής) και Μανώλης Αλεξαντωνάκης (προγραμματιστής).
Στη λήξη των εκδηλώσεων μεταξύ των άλλων παρευρέθησαν επίσης η κυρία Βούλα Δαμιανίδου (Διευθύντρια της Τοσιτσαίας και Πρατσικείου Σχολής), ο κύριος Άρης Μαρκοζάνης (περιφερειακός Έφορος 
προσκόπων Αλεξάνδρειας) και ο κύριος Γεώργιος Ελευθερίου (Πρόεδρος του συλλόγου γονέων).
Ας σημειωθεί ότι στα πλαίσια των πιο πάνω εκδηλώσεων, όπως κάθε χρόνο, ο Εκδοτικός Οίκος ΠΑΤΑΚΗ κατέθεσε στη βιβλιοθήκη της Τοσιτσαίας και Πρατσικείου Σχολής σειράς βιβλίων για παιδιά. 

// ÌΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΕΟΡΤΑΣΤΗΚΕ Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 25ÇΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Προξενε ίου Αλεξανδρείας,  ,  ο  

Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας 

Αλεξανδρείας κ. Ι. Σιόκας, ο Επίτιμος 

Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας 

Αëεξάνδρειáς κ. Στ. Ταμβάκης, οι 

κοινοτικές Αρχές, ο Ðρόεδρος τηò 

Κυπριακής Αδελφότητας Αλεξάνδρειας 

κ. Χ. Χαραλαμπίδης και πλήθος πιστών.
Μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας 

εψάλη η καθιερωμένη Δοξολογία κατά την οποία αναγνώστηκε από τον κ. Λάζαρη το μήνυμα του 

Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κ. Παπούλια προς τους Έλληνες του εξωτερικού με την 

ευκαιρία της εθνικής επετείου, το οποίο και παραθέτουμε αυτούσιο: «Η επέτειος της 25ης 

Μαρτίου έχει πάντα για τον ελληνισμό έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Σήμερα, η εθνική ανεξαρτησία 

είναι εξασφαλισμένη. Είναι, όμως, υπαρκτή η ανάγκη της ομοψυχίας, της αλληλεγγύης και του 

συλλογικού οράματος. Έχουμε μπροστά μας ανοιχτά εθνικά θέματα, οικονομικές και κοινωνικές 

προκλήσεις, ένα σύνθετο και ευμετάβλητο περιβάλλον από το οποίο απουσιάζουν οι σταθερές 

του παρελθόντος. Η ελληνική κοινωνία περνά δύσκολες μέρες και καλείται να πραγματοποιήσει 

μία ιστορική μετάβαση. Δεν είναι εύκολο ούτε ανώδυνο. Είναι, όμως, αναγκαίο. Είναι επίσης 

δυνατό, αν αλλάξουν νοοτροπίες, αντιλήψεις και διαχρονικές παθογένειες, εάν εξυγιανθεί η 

λειτουργία του ελληνικού κράτους και ενωθούν οι δημιουργικές δυνάμεις της πατρίδας μας για 

να εκπληρώσουν ένα ιστορικό χρέος απέναντι στις επόμενες γενιές. Επέτειοι όπως η σημερινή 

ενισχύουν την εθνική αυτοπεποίθηση με την ανάκληση της μνήμης ενός σπουδαίου παρελθόντος. 

Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε περήφανοι για την κληρονομιά μας και την ευθύνη να 

προσπαθήσουμε ώστε να είναι περήφανα και τα δικά μας παιδιά γι' áυτό που τους 

κληροδοτήσαμε. Με τις σκέψεις αυτές εύχομαι σε όλους σας και τον καθένα ξεχωριστά, υγεία, 

ευτυχία και προκοπή.» Óτην συνέχεια ο Μακαριώτατος απηύθυνε μήνυμα αγάπης και ελπίδας στο 

πυκνό εκκλησίασμα και ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά. Τέλος εψάλη ο Εθνικός Ύμνος.
Το απόγευμα της ιδίας ημέρας ο Γενικός Πρόξενος και η κυρία Ν. Κούγια-Καποδίστρια 

παρέθεσαν δεξίωση στην προξενική κατοικία. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ï 

Åπίσκοπος Γαβριήλ εκπροσωπώντας τον Μακαριώτατο Ðάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και 

Πάσης Αφρικής κ.ê.Θεόδωρο Β', ο Διοικητής της Αλεξάνδρειας κος Μωχάμαô Άττα Αμπάς, 

εκπροσωπώντας το αéγυπτιακό κράτος, ο Έλληνας Πρέσβης στο Κάιρο κ. Χ. Λάζαρης με τη σύζυγο 

του κα Α. Λάζαρη, åκπρόσωποι îένων διπλωματικών αρχών, ðλήθος μελών της παροικίας, καθώς 

και πολλοί Αιγύπτιοι του επιχειρηματικού κόσμου της Αλεξάνδρειας.
Óτο μήνυμά του ο Γενικός Πρόξενος κ. Καποδίστριας ανάμεσα σε άλλα τόνισε: «Αυτή την χρονιά η 

χαρά και η συγκίνηση είναι ακόμη μεγαλύτερες και για έναν άλλο λόγο με ιδιαίτερη σημασία. Γιατί 

φέτος συμπληρώνονται 180 χρόνια από την ίδρυση του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στην 

Αλεξάνδρεια. Δεν είναι ασφαλώς τυχαίο ότι η Ελλάδα μόλις κατέστη ανεξάρτητο κράτος, ίδρυσε 

μία από τις πρώτες διπλωματικές της Αρχές στην Αλεξάνδρεια. Το 1833. Πιστοποιώντας έτσι με 

τον πιο επίσημο και θεσμικό τρόπο την φιλία που συνδέει τους δύο λαούς μας.» 
Ìε εξίσου θερμά λόγια απευθύνθηκε στο πολυπληθές ακροατήριο ο πρέσβης της Ελλάδος κ. 

Λάζαρης, τονίζοντας τη σημασία της ημέρας καθώς και της αρχέγονες σχέσεις φιλίας και 

αμοιβαίας συμπάθειας ανάμεσα στις δύο χώρες της Μεσογείου.
Μήνυμα απεύθυνε και ο Διοικητής της Αλεξάνδρειας, ο οποίος επισήμανε το γεγονός της 

δημιουργίας ενός μοναδικού και ξεχωριστού πολιτισμού, ως αποτέλεσμα της ανάμειξης του 

ελληνικού και αιγυπτιακού πολιτισμού, και ειδικά στην Αλεξάνδρεια, ενώ τόνισε πως: «Ο ρόλος των 

Ελλήνων στην Αίγυπτο είναι κάτι που δεν μπορεί να αγνοηθεί , ειδικά στον οικονομικό και κοινωνικό 

τομέα… Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών δεν είναι σε ανταγωνιστικό επίπεδο, αλλά βασίζεται 

στην ισχυρή φιλία και την καλή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.»
Η βραδιά ήταν οργανωμένη με πολύ μεράκι και φροντίδα, τιμώντας την πατρίδα μας και κάνοντας 

μας όλους υπερήφανους. Οι μαθητές των Ελληνικών σχολείων Αλεξάνδρειας παρουσίασαν 

παραδοσιακούς Ελληνικούς χορούς και επευφημήθηκαν από τους παρισταμένους. Η δεξίωση 

έκλεισε με την πιο γλυκιά φωνή, γνωστή σε 

ολόκληρο τον Ελληνισμό της Διασποράς, την 

κα Ευαγγελία Ξενοπούλου, το «αηδόνι του 

Καστελλόριζου», όπως είναι γνωστή, ντυμένη 

με την παραδοσιακή ενδυμασία του 

Καστελλόριζου, η οποία και μας θύμισε μερικά 

από τα πιο όμορφα παραδοσιακά τραγούδια 

του Αιγαίου μας. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια 

σε όλους και του χρόνου!

 εκπομπή σε «θέση ετοιμότητας» της δημοσιογράφου Ειρήνης Αναστασοπούλου που 
μεταδίδεται από το κανάλι της ελληνικής βουλής ασχολήθηκε πρόσφατα με ποικίλα 
θέματα των Αιγυπτιωτών Ελλήνων με σκοπό να αναδειχθούν οι συνθήκες διαβίωσής Η

τους στην Αίγυπτο. Το ζήτημα παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, τόνισε η παρουσιάστρια, 
αναφερόμενη και στη σχετική συνεδρίαση της επιτροπής Απόδημου Ελληνισμού του ελληνικού 
κοινοβουλίου όπου συζητήθηκαν, ανάμεσα σε άλλα, τα κρίσιμα προβλήματα της ελληνικής 
εκπαίδευσης. 
Στην εκπομπή προσκαλεσμένοι ήταν:
Ο Δημήτρης Τσουκαλάς ( Βουλευτής του Σύριζα), αντιπρόεδρος της επιτροπής αποδήμων 
Ελλήνων της Βουλής, η Έλενα Κουντουρά (Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων) , τομεάρχης 
απόδημου ελληνισμού, ο Εδμόνδος Κασιμάτης,  εκπρόσωπος της Ελληνικής Κοινότητας 
Αλεξανδρείας, ο Χρήστος Καβαλής, Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου, ο Νικόλαος 

Βαδής,  Αντιπρόεδρος της Ε.Κ.ΚΑ. και η 
Κρυστάλλω Τρίμη, Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Αιγυπτιωτών Ελλήνων. 
Ο  Δ η μ ή τ ρ η ς  Τ σ ο υ κ α λ ά ς  α ν έ φ ε ρ ε  
χαρακτηριστικά ότι όσοι Έλληνες έχουν μείνει 
στην Αίγυπτο φυλάσσουν μία παράδοση 
δεκάδων αιώνων. Κάλεσε το ελληνικό 
κοινοβούλιο να πάρει κατάλληλες αποφάσεις 

που θα συνδράμουν στη διατήρηση του ελληνισμού στην Αίγυπτο. Οι Αιγυπτιώτες Έλληνες 
φυλάσσουν Θερμοπύλες, είπε.
Η Έλενα Κουντουρά είπε ότι οι Ελληνικές Κοινότητες μας κάνουν υπερήφανους διότι οι 
Αιγυπτιώτες Έλληνες κρατάνε γερά στην ψυχή τους την Ελλάδα. 
Ο Εδμόνδος Κασιμάτης υποστήριξε ότι στην Αλεξάνδρεια η Κοινότητα διατηρεί αμιγώς ελληνικά 
σχολεία 110 μαθητών στα οποία διδάσκονται, εκτός από το προβλεπόμενο αναλυτικό 
πρόγραμμα του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, ως  ξένες γλώσσες η Αραβική, η Αγγλική και η 
Γαλλική. Στη συνέχεια ανέφερε ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα κατά την τρέχουσα σχολική 
χρονιά εξαιτίας του γεγονότος ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν αναπλήρωσε τις κενές θέσεις 
εκπαιδευτικών. Η Ε.Κ.Α., στην προσπάθεια να διατηρήσει την εκπαίδευση και την ομαλή 
λειτουργία των σχολείων, προσέλαβε το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό καταβάλλοντας τα 
σχετικά έξοδα. Συνεπώς απαιτείται να υπάρξει η μέριμνα και ο σωστός σχεδιασμός από το 
Υπουργείο Παιδείας ώστε να καλυφθούν οι αναγκαίες θέσεις στα εκπαιδευτήρια.  Ανέφερε, 
μάλιστα, ότι η Ε.Κ.Α. έχει καταθέσει σχετικό Υπόμνημα στον Υπουργό Παιδείας κο Κωνσταντίνο 
Αρβανιτόπουλο και στην Γενική Γραμματέα του Υπουργείου κα Αθηνά Λινού με το οποίο 
προτείνονται τρόποι εξοικονόμησης πολλών χιλιάδων ευρώ στο ζήτημα της απόσπασης 
εκπαιδευτικών. Επιπλέον προσφέρεται διαμονή με χαμηλό κόστος και ετησίως ένα αεροπορικό 
εισιτήριο με επιστροφή.  
Ακολούθως ο κος Κασιμάτης τόνισε ότι τα κοινοτικά σχολεία στεγάζονται σε αξιόλογης 
αρχιτεκτονικής κτίρια, ότι η Ε.Κ.Α έχει υποβάλει πρόταση στον Υπουργό Παιδείας για να 
στεγαστεί μία πανεπιστημιακή σχολή αρχαιολογίας ή τουριστικών επαγγελμάτων στις κτιριακές 
εγκαταστάσεις της Σαλβαγείου Εμπορικής Σχολής, ενώ ανέφερε ότι με την έκδοση του μηνιαίου 
κοινοτικού εντύπου «Ελληνικός Ταχυδρόμος» γίνεται προσπάθεια να αναβιώσει η ιστορική 
εφημερίδα «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ»  και επιτυγχάνεται η ενημέρωση των Αιγυπτιωτών στην Ελλάδα και 
σ’ όλο τον κόσμο. Τόνισε, επίσης, ο εκπρόσωπος της Ε.Κ.Α:  « Δεν ζητάμε λεφτά από το ελληνικό 
κράτος. Είμαστε Κοινότητες οικονομικά ανεξάρτητες και αυτάρκεις. Το μόνο που ζητάμε είναι 
αποσπάσεις εκπαιδευτικών από το Υπουργείο Παιδείας για να μην χαθεί η ελληνική κουλτούρα, η 
ελληνικότητα και ο ελληνισμός, διότι χωρίς παιδεία ο ομφάλιος λώρος κόβεται». 
Ο Χρήστος Καβαλής, σε τηλεφωνική σύνδεση, σημείωσε ότι  αναμφίβολα είναι μία πολύ δύσκολη 
περίοδος αυτή που διανύουμε. Η κατάσταση είναι πολύ νεφελώδης. Καθώς ο τουρισμός, μία 
κεντρική αρτηρία εσόδων της χώρας, δεν ανακάμπτει, και οι ξένες επενδύσεις, που απέφεραν 
συνήθως έξι ως επτά δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο, δεν επανέρχονται, δημιουργείται και 
επιτείνεται ένα ανησυχητικό περιβάλλον. Σε πείσμα των καιρών, όμως, είπε ότι οι Έλληνες 

προσπαθούν να μη φύγουν και να κρατήσουν τις παρακαταθήκες που τους άφησαν οι πρόγονοί 
τους. Για να γίνει αυτό, όμως, πρέπει να διατηρηθεί η ελληνική εκπαίδευση. Επανέλαβε ότι τα 
σχολεία πρέπει να λειτουργήσουν κανονικά, ειδάλλως θα είναι η πρώτη ταφόπλακα στις ιστορικές 
παροικίες της Αιγύπτου.
Ο Νικόλαος Βαδής, από την πλευρά του, συμπλήρωσε ότι,  δυστυχώς,  δεν έχουν γίνει ακόμη 
προκηρύξεις για αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό και ανησυχεί ότι τον Σεπτέμβριο οι 
κοινότητες θα βρεθούν αντιμέτωπες, για άλλη μια φορά, με τα ίδια προβλήματα.
Η Κρυστάλλω Τρίμη, ενημέρωσε το τηλεοπτικό κοινό, για την μεγάλη κοινωνική προσφορά του 
Συνδέσμου Αιγυπτιωτών στην Ελλάδα προς τους οικονομικά ασθενείς Αιγυπτιώτες που ζουν στην 
Αθήνα προσφέροντας γεύματα αγάπης , τρόφιμα πρώτης ανάγκης και ενισχύοντας εβδομήντα 
οικογένειες με χρηματικό επίδομα.
Αναπολώντας τα δικά της μαθητικά χρόνια στην Αλεξάνδρεια αναφέρθηκε στις εξαιρετικές 
εγκαταστάσεις γυμναστικής, στις θεατρικές αίθουσες και στα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια 
φυσικής και χημείας που λειτουργούσαν στα κοινοτικά εκπαιδευτήρια.   
Τέλος ο Δημήτρης Τσουκαλάς και η Έλενα Κουντουρά επισήμαναν το γεγονός ότι οι υπηρεσίες του 
Υπουργείου Πολιτισμού δεν κατέβαλαν το ετήσιο ενοίκιο για το 2012 της Οικίας-Μουσείου Καβάφη 
και ότι η μη καταβολή για το τρέχον έτος δημιουργεί εύλογους κινδύνους για τη συνέχιση της 
λειτουργίας του. Αναφερόμενος στο ίδιο θέμα ο Εδμ. Κασιμάτης εξήρε το έργο του Παραρτήματος 
στην Αλεξάνδρεια του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, αρμόδιου και για την λειτουργία της Οικίας-
Μουσείου Καβάφη, τονίζοντας ιδιαίτερα τη διάδοση της ελληνομάθειας σε πολλούς Αιγύπτιους 
φοιτητές και απογόνους μικτών οικογενειών. Τέλος, όλοι οι προσκαλεσμένοι, καταδίκασαν τα 
φαινόμενα ρατσιστικής βίας που εμφανίζονται στην Ελλάδα εναντίον των ξένων, ενώ ο εκπρόσωπος 
της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας ανέφερε ότι ο ελληνισμός της Αιγύπτου δεν παρενοχλείται 
από τους ιθαγενείς κατοίκους. 
Κλείνοντας η Ειρήνη Αναστασοπούλου ευχαρίστησε θερμά τους προσκαλεσμένους 
επαναλαμβάνοντας με έμφαση τη μαγική λέξη για την επίλυση κρίσιμων προβλημάτων:    

ΠΑΙΔΕΙΑ- ΠΑΙΔΕΙΑ- ΠΑΙΔΕΙΑ

Του ανταποκριτή μας Φ. Χαραλαμπίδη

//  «Αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που χάνεις…»

...συνέχεια από τη σελίδα 1

Πρώτη φορά συμβαίνει να συνεδριάσει μια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συζητήσει τα αιτήματα των 
Ελλήνων ομογενών. Και αυτό έγινε χάρη στην έκκληση των Προέδρων των ελληνικών κοινοτήτων, που 
διαβιούν και διαμένουν στην Αίγυπτο, να σταματήσουν οι ρατσιστικές επιθέσεις εναντίον των Αιγυπτίων 
και των αλλοδαπών στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, ζητήθηκε να  καταδικαστούν αυτές οι αδικαιολόγητες 
πράξεις, οι οποίες προσβάλλουν την Ελλάδα με την μακραίωνη ιστορία, τον πολιτισμό και τον 
αγωνιζόμενο λαό της.

Στη συνεδρίαση πήραν μέρος ο Επίτιμος Πρόεδρος της 
Ελληνικής Κοινότητας στην Αλεξάνδρεια και Πρόεδρος του 
Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού κος Στέφανος Ταμβάκης, 
ο κος Εδμόνδος Κασιμάτης,  εκπροσωπώντας την Ελληνική 
Κοινότητα Αλεξάνδρειας, ο κος Χρήστος Καβαλής,  Πρόεδρος 
της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου, ο κος Σπύρος Καμαλάκης,  
Πρόεδρος του Αιγυπτο-Ελληνικού Συνδέσμου Φιλίας , η κα 
Κρυστάλλω Τρίμη, Πρόεδρος του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών 
στην Ελλάδα και ο κος Κώστας Μιχαηλίδης,  Αντιπρόεδρος 

του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών στην Ελλάδα.
Όλοι οι ομιλητές καταδίκασαν τις ρατσιστικές και εγκληματικές ενέργειες εναντίον των Αιγυπτίων. 
Ζήτησαν από τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, η οποία σχηματίστηκε από όλα τα κόμματα 
κάτω από τον θόλο του Κοινοβουλίου, να αποσταλεί αυτό το μήνυμα καταδίκης και αποδοκιμασίας σε 
όλα τα μέλη όλων των κομμάτων, στους οπαδούς τους και στον ελληνικό λαό που τους ψήφισε.
Στην αρχή ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής διευκρίνισε τους λόγους της συνεδρίασης 
αναφέροντας ότι οι απόδημοι Έλληνες που ήρθαν από την Αίγυπτο θα μιλήσουν για τα αιτήματά τους, θα 
προσφέρουν πολύ σημαντικές πληροφορίες, δύο χρόνια μετά το ξέσπασμα της αιγυπτιακής 
επανάστασης, για τις μεγάλες αλλαγές που γίνονται στον αραβικό κόσμο και την επίδρασή τους στις 
ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού.
Οι ομιλητές από τους Αιγυπτιώτες επεσήμαναν ότι η ιστορική πορεία του ελληνισμού της Αλεξάνδρειας 
διαρκεί περισσότερο από δύο χιλιάδες χρόνια, ενώ η σύγχρονη ελληνική κοινότητα στην Αίγυπτο 
υφίσταται εδώ και 170 χρόνια. Πρόσθεσαν μάλιστα ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να γνωρίσει ότι οι 
Έλληνες της Αιγύπτου ζούνε σε μία αραβο-ισλαμική χώρα και δεν αισθάνθηκαν ούτε για μια στιγμή 
φυλετικές διώξεις όσον αφορά στην καταγωγή ή στην θρησκευτική πίστη τους.
Ο κος Ταμβάκης,  Επίτιμος Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας, είπε πως μέχρι 
σήμερα, ύστερα από την αραβική άνοιξη και την εμφάνιση των ισλαμικών κομμάτων, οι Έλληνες 
μπορούν ακόμα να δραστηριοποιούνται ελεύθερα,  να ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα χωρίς 
φόβο ή ανησυχία. Η  Ελληνική κοινότητα λειτουργεί στην Αίγυπτο χωρίς καμία παρενόχληση ή 
περιορισμούς.
Ο κος Ταμβάκης προσέθεσε ότι το τελευταίο διάστημα, δυστυχώς , επικρατεί στην Αίγυπτο ένα αρνητικό 
κλίμα προς την ελληνική παροικία, εξαιτίας των εξατομικευμένων ή ομαδικών ανεξήγητων ρατσιστικών 
και εγκληματικών πράξεων εναντίον των Αιγυπτίων στην Ελλάδα, διευκρινίζοντας ότι δεν αναφέρεται 
στην πολιτική μιας χώρας εναντίον των λαθρομεταναστών, αλλά εναντίον των επεισοδίων τυφλής βίας 
που επαναλαμβάνονται τελευταία.

(ΠΗΓΗ: Αλ Αχράμ, μτφρ. Σερίφ ελ Ζαγιάτ) 

// E O Y E
    ΤΗΣ ΑΙΓYΠΤΟΥ ΖΗΤΟYΝ ΝΑ ΤΕΘΕI ΤEΛΟΣ 
    ΣΤΗ ΒIΑ ΚΑΤA ΤΩΝ ΑΙΓYΠΤΙΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Μ ΣΑ ΑΠ  ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟ ΛΙΟ ΟΙ ΛΛΗΝΕΣ 
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// ΤΡΟΧΑΙΟ ΣΤΗΝ 
    ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ 
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΚΑΪΡΟΥ 
    ΜΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΥΣ 
    ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ
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πό το παρόν τεύχος μία καινούρια στήλη 
προστίθεται στην εφημερίδα μας που αφορά στα Α νέα των Προσκόπων και των Οδηγών 

Αλεξανδρείας, και κατ' επέκταση των νέων της 
Παροικίας μας.
Σε αυτή την πρώτη επαφή της νέας στήλης με το 
αναγνωστικό κοινό θα κάνουνε μία ανασκόπηση των 
βασικότερων γεγονότων από την αρχή της Προσκοπικής 
χρονιάς μέχρι και σήμερα, ενώ από τα επόμενα τεύχη θα 
παρουσιάζεται η μηνιαία δραστηριότητα των 
Προσκόπων και των Οδηγών.
Στα μέσα Σεπτεμβρίου 2012 ξεκίνησε η νέα Προσκοπική 
χρονιά, με την πραγματοποίηση μίας άψογα 
οργανωμένης Τελετής Έναρξης, όπως οι Πρόσκοποι 
ξέρουν καλά να διοργανώνουν. Με τη βοήθεια του φίλου 
και συνεργάτη μας Ηλία Πίτσικα, καταφέραμε να 
προσφέρουμε σε όλους τους παριστάμενους μία 
εκδήλωση αντάξια της ιστορίας των Προσκόπων, 
κάνοντας παράλληλα σαφές ότι η νέα Προσκοπική 
χρονιά χαρακτηρίζεται από αισιοδοξία και όραμα για μια 
άκρως δημιουργική χρονιά γεμάτη παιχνίδι, γνώσεις και 
«ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟ-ΟΔΗΓΙΣΜΟ».
Δεύτερος σημαντικός σταθμός της φετινής 
Προσκοπικής χρονιάς ήταν η διήμερη εκδρομή που 
πραγματοποιήθηκε στις 16-17 Νοεμβρίου 2012. Η 
εκδρομή στέφθηκε από απόλυτη επ ιτυχ ία ,  
πετυχαίνοντας τους βασικούς στόχους της, που δεν ήταν 
άλλοι από μία πρώτη επαφή των παιδιών με στοιχεία 
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ην Κυριακή 31 Μαρτίου 2013 έλαβε χώρα η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών 
Ελλάδος στο εντευκτήριο του Συνδέσμου. Στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης διεξήχθησαν και 
οι αρχαιρεσίες του Συνδέσμου για την εκλογή 15 νέων συμβούλων. Συνολικά ψήφισαν 589 μέλη. Τ Παρακάτω παραθέτουμε τα αποτελέσματα των εκλογών:

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα και για την 
περίοδο 2013-2015, συγκροτήθηκε σε Σώμα κατά τη συνεδρίαση της 3ης Απριλίου 2013 και συστάθηκε 
ως εξής:

Πρόεδρος: Τρίμη Κρυστάλλω
Α' Αντιπρόεδρος: Μιχαηλίδης Κώστας
Β' Αντιπρόεδρος: Βαδής Νικόλαος
Γενικός Γραμματέας: Βάλβης Κωνσταντίνος
Ταμίας: Κανελλόπουλος Γιώργος
Αναπληρωτής Ταμίας: Θεοδούλου Μάνος
Ειδικός Γραμματέας: Ζουές Βασίλειος

Σύμβουλοι: Αρμενοπούλου Ηρώ, Γερογιάννη Ευγενία, Κωβαίος Μιχάλης, Μαρινιά-Ηλιοπούλου 
Βιργινία, Τζιτζάς Απόστολος, Χαραλαμπίδου Αθηνά-Μαρία, Χατζηνικολάου Γιώργος, Χριστοφίδης 
Χρήστος.

// ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
    ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
    ΚΑΙ ΝΕΟ Δ.Σ.

ην Κυριακή 31 Μαρτίου 2013, 16 συμπάροικοί μας 
κατά τη μετάβασή τους στο Κάιρο, για 
προσκυνηματική εκδρομή στον Άγιο Γεώργιο Τ
(Παλαιό Κάιρο) ενεπλάκησαν σε τροχαίο ατύχημα, ευτυχώς χωρίς να θρηνήσουμε θύματα. Το 

λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν, ανετράπη σε απόσταση 55 χιλιομέτρων από το Κάιρο με αποτέλεσμα 12 
από τους επιβαίνοντες να υποστούν ελαφρούς ή σοβαρότερους τραυματισμούς. Οι τραυματίες 
μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομεία της 6ης Οκτωβρίου για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Δίπλα 
στους τραυματίες βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή ο Έλληνας Πρέσβης κ. Χριστόδουλος Λάζαρης, ο 
Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Κάιρο κ. Γιάννης Χατζαντωνάκης και ο Πρόεδρος της Ελληνικής 
Κοινότητας Καΐρου κ. Χρήστος Καβαλής. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας κος 
Γιάννης Σιόκας και ο Γενικός Πρόξενος κος Χρ. Καποδίστριας ήταν σε συνεχή επικοινωνία με την ελληνική 
ηγεσία του Καΐρου. Αν και  τραυματίας, η υπάλληλος του Προξενείου Αλεξάνδρειας Μαρία Παυλίδου 
συμπαραστάθηκε με αυταπάρνηση στους συμπάσχοντες. Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών η 
Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας, ενήργησε άμεσα για την ασφαλή επιστροφή στην πόλη της 
Αλεξανδρείας όλων των συμπαροίκων μας, ενώ κατέβαλε τα έξοδα νοσηλείας. Ταυτόχρονα, ο Γενικός 
Πρόξενος Αλεξάνδρειας μετέβη στα διόδια της πόλης για να υποδεχτεί και να συνοδεύσει τους τραυματίες 
στις κατοικίες τους. Όσοι από τους τελευταίους χρειάστηκε μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της πόλης, 
όπου και συνεχίστηκε ο ιατρικός έλεγχος και η παροχή θεραπείας. 
Ευχόμαστε σε όλους περαστικά και στους μέχρι σήμερα τραυματίες ταχεία ανάρρωση.

διαβίωσης στην ύπαιθρο, αλλά και τη σύσφιξη των 
σχέσεων ανάμεσα στα ενήλικα μέλη και τα παιδιά, 
καθιστώντας έτσι την περαιτέρω προσπάθεια 
βαθμοφόρων και προσκόπων-οδηγών για μια 
πετυχημένη χρονιά σίγουρη.
Το Σαββάτο 2 Φεβρουαρίου 2013 οι Πρόσκοποι και οι 
Οδηγοί Αλεξάνδρειας έκοψαν την καθιερωμένη 
Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιττα, που παρουσιάστηκε στο 
τρίτο τεύχος του «Αλεξανδρινού Ταχυδρόμου». 
Σημαντική στιγμή των συγκεντρώσεων μας ήταν η 22α 
Φεβρουαρίου 2013, μέρα που γιορτάσαμε την Παγκόσμια 
Ημέρα Σκέψης και Φιλίας, ημέρα των γενεθλίων του 
Ιδρυτή του Παγκόσμιου Προσκοπισμού λόρδου R. Baden 
Powell.
Το μήνα που πέρασε η δραστηριότητα των τμημάτων μας 
ήταν πλούσια. Τα λυκόπουλα και τα πουλιά παρέα με τους 
βαθμοφόρους τους πραγματοποίησαν μία σειρά από 
συγκεντρώσεις που τις χαρακτήριζε το κέφι, το παιχνίδι, 
οι νέες γνώσεις και όπως λένε και οι ίδιοι το «Λυκοπουλικό 
Παιχνίδι». Οι πρόσκοποι και οι οδηγοί με τη σειρά τους 
πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις που χαρακτηρίζονταν 
από έντονο δημιουργικό πνεύμα και ζωντάνια. Πέρα από 
τις νέες γνώσεις που προστέθηκαν στα εφόδια μας, 
σημαντική ήταν η συγκέντρωση που αφιερώσαμε για να 
καταγράψουμε τα προβλήματα των αντίσκηνων μας και η 
επιδιόρθωση τους, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για την 
επόμενη εκδρομή μας. Για μία ακόμα χρονιά δώσαμε και 
το παρών στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, πιστοί πάντα 
προς το θεό και την πατρίδα, όπως αναφέρει και η 
υπόσχεση που έχουμε δώσει όλοι μας.

// ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ 
    ΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ (ΙΒΡΑΗΜΙΑΣ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
    ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΚΥΡΙΑΚΉ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 28-4-2013
Θεία Λειτουργία 9.00 π.μ.
Ακολουθία του Νυμφίου 5.00 μ.μ.
ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-4-2013
Ακολουθία του Νυμφίου 5.00 μ.μ.
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 30-4-2013
Ακολουθία του Νυμφίου 5.00 μ.μ.
Τροπάριο της Κασσιανής
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 1-5-2013
ΑΓΙΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΩΝ 5.00 μ.μ.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 2-5-2013
Θεία Κοινωνία 7.00 π.μ. και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία
Ακολουθία των ΠΑΘΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 5.00 μ.μ.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-5-2013
Ακολουθία των Μ. ΩΡΩΝ και Εσπερινός (ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗΣ) 11.00 π.μ.
Ακολουθία του ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ 5.00 μ.μ.
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 4-5-2013
Θεία Κοινωνία 7.00 π.μ. και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία
Α΄ Ανάσταση 8.00 μ.μ, άρχεται η ακολουθία της Αναστάσεως και μετ' αυτήν η Λειτουργία του Αγίου 
Ιωάννη του Χρυσοστόμου. (Ανάσταση 9.00 μ.μ.)

Από τα Γραφεία της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας

// ΟΙΚΙΑ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΒΑΦΗ 
   Παρουσίαση νέας αραβικής μετάφρασης

ια μοναδική και ατμοσφαιρική βραδιά με πλούσιο πρόγραμμα πέρασαν πολλοί 
αλεξανδρινοί Έλληνες και Αιγύπτιοι στην Οικία-Μουσείο Καβάφη το απόγευμα της 
Τετάρτης 17 Απριλίου με την ευκαιρία της παρουσίασης της καινούριας αραβικής Μ

μετάφρασης του συνόλου του έργου του από τον καταξιωμένο ποιητή Ριφάατ Σαλάμ. 
Το Παράρτημα στην Αλεξάνδρεια του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού εγκαινίασε με αυτή 

την εκδήλωση μια σειρά από πολιτιστικές 
δράσεις για το έτος Καβάφη που θα 
περιλαμβάνουν εικαστικές εκθέσεις, 
προβολές ντοκιμαντέρ, συναυλίες, 
λευκώματα και εκδόσεις. 
Η λογοτεχνική βραδιά άρχισε με την 
παρουσίαση του μεταφραστικού έργου 
του Ριφάατ Σαλάμ από τους ποιητές 
Φουάντ Ταμάν και Μοντάσσερ αμπντ ελ-
Μααγκούντ. Ο πρώτος έκανε μια 
αναδρομή στις προηγούμενες αραβικές 

μεταφράσεις του Χάμντυ Ιμπραχίμ, του Ναΐμ Αττία και του Σαμουήλ Μπισάρα δείχνοντας το 
συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον των Αιγυπτίων για το ποιητικό έργο του μεγάλου 
αλεξανδρινού, του ποιητή που τιμά την Αλεξάνδρεια. Ο Μοντάσσερ επισήμανε το γεγονός ότι 
το βιβλίο του Ριφάατ Σαλάμ προσφέρει στο αραβόφωνο κοινό το πλήρες έργο του Καβάφη, 
καθώς εκτός από τα 154 ποιήματα του κανόνα περιλαμβάνει τα αποκηρυγμένα, τα ατελή, τα 
κρυμμένα, τα πεζά και εκτενή κατατοπιστική εισαγωγή, ενώ αναφέρθηκε λεπτομερέστερα 
στην πρωτοτυπία και ιδιαιτερότητα της καβαφικής θεματολογίας και ποιητικής φιλοσοφίας. 
Στη συνέχεια ο μεταφραστής με έναν πυκνό και ελκυστικό λόγο σκιαγράφησε τον δικό του 
Καβάφη τονίζοντας και την μακρόχρονη ενασχόληση με το έργο του. 
Ακολούθησε η απαγγελία πέντε από τα γνωστότερα καβαφικά ποιήματα στα ελληνικά, 
αραβικά, αγγλικά και ιταλικά. Το κοινό παρακολουθούσε συναρπασμένο και με μεγάλη 
προσοχή τους αναγνώστες, ο καθένας από τους οποίους απέδωσε με τον δικό του 
προσωπικό τρόπο τα ποιήματα. Ο Γενικός Πρόξενος κος Χρήστος Καποδίστριας άρχισε με 
το «Περιμένοντας τους βαρβάρους», η Σαββούλα Λιάτσου συνέχισε με την «Ιθάκη», ο 
Παναγιώτης Παναγιώτου με το «Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον», η Αλεξάνδρα Νάτσια με το «Η 

πόλις», η μαθήτρια Ελπίδα Θεοφιλογιαννάκου με το «Θερμοπύλες», ενώ το τελευταίο η 
μαθήτρια Ελισάβετ Καρυδιά το απήγγειλε στα αγγλικά. Στα ιταλικά ερμηνεύτηκε με 
εντυπωσιακό τρόπο η «Πόλις» από την καθηγήτρια ιταλικής γλώσσας στο πανεπιστήμιο 
Αλεξάνδρειας Ρομπέρτα Μποναλούμε. Εξίσου συναρπαστική ήταν η απόδοση στα αραβικά 
από τον Αλάα Μουστάφα, την Μαριάν Αττάλα και τους προσκεκλημένους Αιγύπτιους ποιητές. 
Η εκδήλωση έκλεισε με τραγούδια του Σάγιεντ Νταρουίς, Φαρίντ ελ Άτρας και Φαϊρούζ 
συνοδεία ούτι. 
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ΑΈγκυρα  :  581  
Άκυρα 

 
:  7  Λευκά 

 
: 

 
1

 
 1.

 

ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

330

     

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

   

2.

 

ΤΖΙΤΖΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 

318

   

16.

 

ΚΑΡΑΒΙΑΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

161

 

3.

 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 

 

294

   

17.

 

ΓΙΑΜΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

 

134

 

4.

 

ΤΡΙΜΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ 

 

272

   

18.

 

ΛΟΥΚΑΣ

 

ΚΥΚΚΟΣ-
ΜΙΧΑΗΛ

 117

 

5.
 

ΖΟΥΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

267
   

19.
 

ΠΑΤΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

90
 

6. ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

258   20. ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

14 

7. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

242         
8.

 
ΚΩΒΑΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

 
229

         9.

 

ΜΑΡΙΝΙΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 

 

229

         
10.

 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ 

 

202

     

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 
  11.

 

ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

 

193

   

1.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

 

250

 
12.

 

ΒΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

176

   

2.

 

ΑΡΑΘΥΜΟΥ -ΚΟΥΛΕΝΤΗ 
ΦΑΝΗ

 

188

 

13.

 

ΒΑΛΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

175

   

3.

 

ΣΤΑΡΕΝΙΟΥ -ΜΑΝΩΛΗ ΖΩΗ

 

187

 

14.

 

ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΩ

 

169

         

15.

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 
- ΜΑΡΙΑ 

 

162

  
   

 

ΕΛΑΒΑΝ

// ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ)
Την Μεγάλη Παρασκευή 3 Μαΐου 2013 και ώρα 4.00 μ.μ. θα τελεστεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Αικατερίνης η 
Ακολουθία του ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ.
Σημειώνεται πως ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός για τους προσκυνητές από τις 12.00 το μεσημέρι. 

Από τα Γραφεία της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας

//ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Την Παρασκευή 10 Μαΐου 2013 θα εορτασθεί η εορτή του Αγίου Γεωργίου με την εορτή της Ζωοδόχου 
Πηγής, ως είθισται. Η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία θα ξεκινήσει στις 9.00 π.μ.
Την παραμονή, ημέρα Πέμπτη, θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός στις 5.00 το απόγευμα 
μετ' αρτοκλασίας.
Παρακαλούνται οι φιλέορτοι Χριστιανοί να τιμήσουν την εορτή και την πανήγυρη.

Από τα Γραφεία της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας

// ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 
    ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
    ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 28-4-2013
Θεία Λειτουργία 9.00 π.μ.
Ακολουθία του Νυμφίου 5.00 μ.μ.
ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-4-2013
Ακολουθία του Νυμφίου 5.00 μ.μ.
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 30-4-2013
Ακολουθία του Νυμφίου 5.00 μ.μ.
Τροπάριο της Κασσιανής
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 1-5-2013
ΑΓΙΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΩΝ 5.00 μ.μ.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 2-5-2013
Θεία Κοινωνία 7.00 π.μ. και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία
Ακολουθία των ΠΑΘΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 5.00 μ.μ.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-5-2013
Ακολουθία των Μ. ΩΡΩΝ και Εσπερινός (ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗΣ) 8.00 π.μ.
Ακολουθία του ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ 6.00 μ.μ.
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 4-5-2013
Θεία Κοινωνία 7.00 π.μ. και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία
Α΄ Ανάσταση 8.00 μ.μ, άρχεται η ακολουθία της Αναστάσεως και μετ' αυτήν η Λειτουργία του Αγίου 
Ιωάννη του Χρυσοστόμου. (Ανάσταση 9.00 μ.μ.)

Από τα Γραφεία της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας

// Ελληνική συμμετοχή στο 
ο   1  Διεθνές Φεστιβάλ παραδοσιακών 

    χορών της Όπερας Νταμανχούρ

ο πρόσφατα ανακαινισμένο κτίριο της Όπερας της Νταμανχούρ, περίβλεπτο κτίσμα 
του 1930, πλημμύρισε από πλήθος κόσμου το βράδυ της 10ης Απριλίου για να 
παρακολουθήσει το χορευτικό συγκρότημα δημοτικών χορών του συλλόγου Τ

«Στέφανος Καραθεοδωρής» της ακριτικής κωμόπολης Νέας Βύσσας του νομού Έβρου. 
Ήταν η προτελευταία βραδιά του τετραήμερου 1ου Διεθνούς Φεστιβάλ παραδοσιακών 
χορών στο οποίο συμμετείχαν, πέραν του ελληνικού ομίλου,  διάφορα σχήματα από την 
Αίγυπτο, την Ινδία, την Ινδονησία κ.λπ. 
Το πρόγραμμα περιλάμβανε στο μεγαλύτερο μέρος του χορούς και τραγούδια της Θράκης, 
της Μακεδονίας, της Μικράς Ασίας και της Καππαδοκίας. Δεν έλειψε βέβαια ο τσάμικος και ο 
συρτός. Οι χορεύτριες, ανάμεσά τους αρκετές ηλικιωμένες γυναίκες, και οι χορευτές 
ενάλλασσαν τις εντυπωσιακές ενδυμασίες τους ανάλογα με την περιοχή καταγωγής των 
χορών. Το επαρχιακό κοινό της πόλης, διψασμένο για παρόμοιες πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
αφού η Όπερα ξεκίνησε πρόσφατα τη λειτουργία της, χειροκροτούσε και επευφημούσε κάθε 
φορά που τελείωνε ένας χορός.  
Στην έναρξη ο Γενικός Πρόξενος της Αλεξάνδρειας κος Χρ. Καποδίστριας απηύθυνε θερμό 
χαιρετισμό προς το κοινό τονίζοντας τους προαιώνιους δεσμούς φιλίας μεταξύ Ελλάδας και 
Αιγύπτου και υποσχόμενος ότι θα φροντίσει να αναπτυχθεί στενότερη και τακτική πολιτιστική 

συνεργασία με την Όπερα της Νταμανχούρ. Ο 
Διευθυντής της Όπερας Μωχάμαντ Ζαρίφ,  
απαντώντας ευχαρίστησε με θερμά λόγια τον 
Π ρ ό ξ ε ν ο  γ ι α  τ η ν  π α ρ ο υ σ ί α  τ ο υ  
επισημαίνοντας μάλιστα ότι κανένας 
εκπρόσωπος από τ ις  δ ιπλωματ ικές 
αντιπροσωπείες των άλλων χωρών δεν 
παρέστη.  Στη συνέχε ια  ο  Χρήστος 
Ορμανλίδης, πρόεδρος του συλλόγου 
«Στέφανος Καραθεοδωρής», παίρνοντας τον 
λόγο έδωσε χρήσιμες πληροφορίες στο 
ακροατήριο για τα χαρακτηριστικά των 

ελληνικών παραδοσιακών χορών και τραγουδιών. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο 
Διευθυντής του Παραρτήματος στην Αλεξάνδρεια του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

// ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 
    ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗ

ε τις ευλογίες του Μακαριωτάτου Πάπα και 
Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης 
Αφρικής κ.κ.Θεοδώρου Β΄ και την αμέριστη Μ
ηθική και οικονομική στήριξη της Ελληνικής 

Κοινότητας Αλεξανδρείας, τριμελής ομάδα μαθητών 
της Γ'  Λυκείου, αποτελούμενη από τους Σουζάνα 
Αμπού Ελ Χερ, Γιασμίν Χεντρ και Βασίλη Κλαδάκη, 
μετέβη στην Κωνσταντινούπολη, συνοδευόμενη από 
τον Διευθυντή του Αβερωφείου Γυμνασίου-Λυκείου 
κ. Αλέξανδρο Γαλανόπουλο και τον Διευθυντή του 
Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου π.Απόστολο 

Τριφύλλη, προκειμένου να συμμετάσχει στο μαθητικό συνέδριο υπό τον τίτλο «150 χρόνια 
Κ.Π.Καβάφης». 
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Ζωγράφειο Λύκειο της Πόλης από τις 11 έως τις 14 
Απριλίου υπό την αιγίδα του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ.Βαρθολομαίου και σε 
αυτό συμμετείχαν αντιπροσωπείες μαθητών από το Ζάππειο Λύκειο της Πόλης, το Παγκύπριο 
Γυμνάσιο, τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, Αθηνά, Κωστέα-Γείτονα και Μωραΐτη, τα Κολλέγια 

Αθηνών, Ψυχικού και Pierce, τα Σχολεία Άξιον Ξάνθης και το Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου. 
Κάθε αντιπροσωπεία μαθητών ανέλαβε να επεξεργαστεί συγκεκριμένη θεματική ενότητα, 
απτομένη της ζωής και του έργου του Αλεξανδρινού Ποιητή, υπό την εποπτεία ακαδημαϊκού 
δασκάλου.
Ήδη από τον προηγούμενο Νοέμβριο και σε συνεννόηση με την ψυχή του συνεδρίου, τον Διευθυντή 
του Ζωγραφείου κ.Γιάννη Δεμιρτζόγλου, η αποστολή προετοιμάστηκε διοικητικά από τον 
Διευθυντή του Αβερωφείου και εκπαιδευτικά από τους φιλολόγους του σχολείου Ελένη Δαλγκίτση 
και π.Απόστολο Τριφύλλη, επικουρούμενους από την Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κα 
Ιφιγένεια Τριάντου-Καψωμένου. Οι μαθητές ετοίμασαν εισήγηση υπό τον τίτλο «Η ελληνορρωμαΐκή 

Αλεξάνδρεια μέσα από την ποίηση του Κ.Π.Καβάφη». Η εργασία παρουσιάστηκε και 
χειροκροτήθηκε κατά την διάρκεια της Β΄ συνεδρίας υπό τον τίτλο «Καβάφης και ελληνιστικοί 
χρόνοι», η οποία, όπως και όλο το συνέδριο, μεταδόθηκε διαδικτυακά.
Μέσα από την διαπραγμάτευση σχετικού καβαφικού ποιητικού υλικού, οι μαθητές επεσήμαναν 
καταληκτικά ότι: «ο Καβάφης δεν είναι παρά ένας θυμόσοφος αλεξανδρινός που εκφράζει την 
ψυχή της πόλης. Είναι η ποιητική persona που κρύβεται πίσω από το προσωπείο του Ραφαήλ και 
γράφει στίχους οι οποίοι δηλοῦν ποὺ γι᾿ Ἀλεξανδρινὸ γράφει Ἀλεξανδρινός. Είναι εκείνος που 

μετατρέπει την ποίησή του σε μηχανή του χρόνου που μας ταξιδεύει στην ελληνορρωμαϊκή 
Αλεξάνδρεια. Σε κάθε εικόνα το σκηνικό είναι απαράλλακτο: η Αλεξάνδρεια της αρχαιότητας ως το 
αναγκαίο υπόβαθρο της ποιητικής του έκφρασης».
Κορυφαία στιγμή της παραμονής στην Πόλη στάθηκε η υποδοχή της αλεξανδρινής αποστολής από 
τον Οικουμενικό Πατριάρχη στα ιδιαίτερα πατριαρχικά δώματα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, 
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όπου το σύνολο των συνέδρων μετέβη το Σάββατο 13 Απριλίου προκειμένου να αποτίσει φόρο 
τιμής στις σιωπηλές Θερμοπύλες της ορθόδοξης θεολογικής σκέψης. Τόσο δημοσίως κατά την 
κήρυξη των εργασιών του συνεδρίου, όσο και κατά την κατ΄ ιδίαν συνάντηση, ο Παναγιώτατος 
εξέφρασε ολόθυμες ευχαριστίες προς τον Προκαθήμενο, την Ομογένεια και την μαθητιώσα 
νεολαία της Αλεξάνδρειας, για την συμμετοχή στο μαθητικό συνέδριο, το οποίο στάθηκε 
αφορμή να συναντηθούν και να ανταλλάξουν απόψεις μαθητές προερχόμενοι από διάφορες 
εστίες Ελληνισμού. 
Την προηγουμένη η αποστολή είχε επισκεφθεί τον Παρθενώνα της Ορθοδοξίας, την Αγία Σοφία, 
και το Βυζαντινό Υδραγωγείο και είχε παρακολουθήσει την Δ΄ Στάση των Χαιρετισμών στον 
ιστορικό Ναό της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου συνετέθη ο Ακάθιστος Ύμνος, ενώ την 
επομένη παρακολούθησε την Θεία Λειτουργία στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου Φαναρίου, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχου.
Επιπλέον αξίζει να αναφερθεί τόσο η εγκάρδια υποδοχή του Γενικού Προξένου κ.Νίκου 
Ματθιουδάκη στο Σισμανόγλειο Μέγαρο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στην Πόλη, όσο 
και η μεστή νοσταλγικής αναπόλησης εν πλω διάβαση του Βοσπόρου με τελικό προορισμό τα 
πολίτικα προάστια του Νιχωρίου και των Θεραπειών, όπου ο Καβάφης έζησε από το 1882 έως το 
1885. Στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Παναγίας Κουμαριώτισσας Νιχωρίου 
αποκαλύφθηκε προτομή του Αλεξανδρινού Ποιητή, την παγκόσμια διάσταση της απήχησης του 
οποίου ανέδειξαν οι συμμετέχουσες μαθήτριες απαγγέλοντας σε αραβική μετάφραση τα 
ποιήματα Ευρίωνος Τάφος και Για τον Αμμόνη.
Αντί επιλόγου ας αφήσουμε τον Ποιητή να μιλήσει:

Έχετε γεια Θεραπειά και χαρές του ξενοδοχείου,
καλά γεύματα που σε γεμίζουν θριαμβευτικά,

καλά κρεβάτια που σε αναζωογονούν από την κούραση της μέρας,
όμορφες θέες που πλάι τους θα ήθελες πάντα να μείνεις.

Για όλα αυτά τα καλά, ο καιρός εγγύς.
Πρέπει να αποχαιρετίσω!

 
Αρχιμ.Απόστολος Τριφύλλης
Δ/ντης Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου

30// 2013Απρίλιου//

//Λάθη της προηγούμενης έκδοσης

Στο κείμενο "Τάχα Χουσεϊν (1889-1973): Ο "φιλλέλην" Αιγύπτιος διανοητής", του προηγουμένου φύλλου, το 
όνομα Χριστόφορος Νομικός διατυπώθηκε λανθασμένα ως  Χριστόφορος Κομνηνός. Επίσης οι δύο 
τελευταίες σειρές αναδημοσιεύτηκαν εκ παραδρομής από προγενέστερο φύλλο

// ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
    ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ



// ΤΡΟΧΑΙΟ ΣΤΗΝ 
    ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ 
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΚΑΪΡΟΥ 
    ΜΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΥΣ 
    ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ
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ΑΛΕΞΑΝΔΡ ΙΝΟΣ
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πό το παρόν τεύχος μία καινούρια στήλη 
προστίθεται στην εφημερίδα μας που αφορά στα Α νέα των Προσκόπων και των Οδηγών 

Αλεξανδρείας, και κατ' επέκταση των νέων της 
Παροικίας μας.
Σε αυτή την πρώτη επαφή της νέας στήλης με το 
αναγνωστικό κοινό θα κάνουνε μία ανασκόπηση των 
βασικότερων γεγονότων από την αρχή της Προσκοπικής 
χρονιάς μέχρι και σήμερα, ενώ από τα επόμενα τεύχη θα 
παρουσιάζεται η μηνιαία δραστηριότητα των 
Προσκόπων και των Οδηγών.
Στα μέσα Σεπτεμβρίου 2012 ξεκίνησε η νέα Προσκοπική 
χρονιά, με την πραγματοποίηση μίας άψογα 
οργανωμένης Τελετής Έναρξης, όπως οι Πρόσκοποι 
ξέρουν καλά να διοργανώνουν. Με τη βοήθεια του φίλου 
και συνεργάτη μας Ηλία Πίτσικα, καταφέραμε να 
προσφέρουμε σε όλους τους παριστάμενους μία 
εκδήλωση αντάξια της ιστορίας των Προσκόπων, 
κάνοντας παράλληλα σαφές ότι η νέα Προσκοπική 
χρονιά χαρακτηρίζεται από αισιοδοξία και όραμα για μια 
άκρως δημιουργική χρονιά γεμάτη παιχνίδι, γνώσεις και 
«ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟ-ΟΔΗΓΙΣΜΟ».
Δεύτερος σημαντικός σταθμός της φετινής 
Προσκοπικής χρονιάς ήταν η διήμερη εκδρομή που 
πραγματοποιήθηκε στις 16-17 Νοεμβρίου 2012. Η 
εκδρομή στέφθηκε από απόλυτη επ ιτυχ ία ,  
πετυχαίνοντας τους βασικούς στόχους της, που δεν ήταν 
άλλοι από μία πρώτη επαφή των παιδιών με στοιχεία 
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ην Κυριακή 31 Μαρτίου 2013 έλαβε χώρα η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών 
Ελλάδος στο εντευκτήριο του Συνδέσμου. Στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης διεξήχθησαν και 
οι αρχαιρεσίες του Συνδέσμου για την εκλογή 15 νέων συμβούλων. Συνολικά ψήφισαν 589 μέλη. Τ Παρακάτω παραθέτουμε τα αποτελέσματα των εκλογών:

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα και για την 
περίοδο 2013-2015, συγκροτήθηκε σε Σώμα κατά τη συνεδρίαση της 3ης Απριλίου 2013 και συστάθηκε 
ως εξής:

Πρόεδρος: Τρίμη Κρυστάλλω
Α' Αντιπρόεδρος: Μιχαηλίδης Κώστας
Β' Αντιπρόεδρος: Βαδής Νικόλαος
Γενικός Γραμματέας: Βάλβης Κωνσταντίνος
Ταμίας: Κανελλόπουλος Γιώργος
Αναπληρωτής Ταμίας: Θεοδούλου Μάνος
Ειδικός Γραμματέας: Ζουές Βασίλειος

Σύμβουλοι: Αρμενοπούλου Ηρώ, Γερογιάννη Ευγενία, Κωβαίος Μιχάλης, Μαρινιά-Ηλιοπούλου 
Βιργινία, Τζιτζάς Απόστολος, Χαραλαμπίδου Αθηνά-Μαρία, Χατζηνικολάου Γιώργος, Χριστοφίδης 
Χρήστος.

// ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
    ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
    ΚΑΙ ΝΕΟ Δ.Σ.

ην Κυριακή 31 Μαρτίου 2013, 16 συμπάροικοί μας 
κατά τη μετάβασή τους στο Κάιρο, για 
προσκυνηματική εκδρομή στον Άγιο Γεώργιο Τ
(Παλαιό Κάιρο) ενεπλάκησαν σε τροχαίο ατύχημα, ευτυχώς χωρίς να θρηνήσουμε θύματα. Το 

λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν, ανετράπη σε απόσταση 55 χιλιομέτρων από το Κάιρο με αποτέλεσμα 12 
από τους επιβαίνοντες να υποστούν ελαφρούς ή σοβαρότερους τραυματισμούς. Οι τραυματίες 
μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομεία της 6ης Οκτωβρίου για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Δίπλα 
στους τραυματίες βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή ο Έλληνας Πρέσβης κ. Χριστόδουλος Λάζαρης, ο 
Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Κάιρο κ. Γιάννης Χατζαντωνάκης και ο Πρόεδρος της Ελληνικής 
Κοινότητας Καΐρου κ. Χρήστος Καβαλής. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας κος 
Γιάννης Σιόκας και ο Γενικός Πρόξενος κος Χρ. Καποδίστριας ήταν σε συνεχή επικοινωνία με την ελληνική 
ηγεσία του Καΐρου. Αν και  τραυματίας, η υπάλληλος του Προξενείου Αλεξάνδρειας Μαρία Παυλίδου 
συμπαραστάθηκε με αυταπάρνηση στους συμπάσχοντες. Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών η 
Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας, ενήργησε άμεσα για την ασφαλή επιστροφή στην πόλη της 
Αλεξανδρείας όλων των συμπαροίκων μας, ενώ κατέβαλε τα έξοδα νοσηλείας. Ταυτόχρονα, ο Γενικός 
Πρόξενος Αλεξάνδρειας μετέβη στα διόδια της πόλης για να υποδεχτεί και να συνοδεύσει τους τραυματίες 
στις κατοικίες τους. Όσοι από τους τελευταίους χρειάστηκε μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της πόλης, 
όπου και συνεχίστηκε ο ιατρικός έλεγχος και η παροχή θεραπείας. 
Ευχόμαστε σε όλους περαστικά και στους μέχρι σήμερα τραυματίες ταχεία ανάρρωση.

διαβίωσης στην ύπαιθρο, αλλά και τη σύσφιξη των 
σχέσεων ανάμεσα στα ενήλικα μέλη και τα παιδιά, 
καθιστώντας έτσι την περαιτέρω προσπάθεια 
βαθμοφόρων και προσκόπων-οδηγών για μια 
πετυχημένη χρονιά σίγουρη.
Το Σαββάτο 2 Φεβρουαρίου 2013 οι Πρόσκοποι και οι 
Οδηγοί Αλεξάνδρειας έκοψαν την καθιερωμένη 
Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιττα, που παρουσιάστηκε στο 
τρίτο τεύχος του «Αλεξανδρινού Ταχυδρόμου». 
Σημαντική στιγμή των συγκεντρώσεων μας ήταν η 22α 
Φεβρουαρίου 2013, μέρα που γιορτάσαμε την Παγκόσμια 
Ημέρα Σκέψης και Φιλίας, ημέρα των γενεθλίων του 
Ιδρυτή του Παγκόσμιου Προσκοπισμού λόρδου R. Baden 
Powell.
Το μήνα που πέρασε η δραστηριότητα των τμημάτων μας 
ήταν πλούσια. Τα λυκόπουλα και τα πουλιά παρέα με τους 
βαθμοφόρους τους πραγματοποίησαν μία σειρά από 
συγκεντρώσεις που τις χαρακτήριζε το κέφι, το παιχνίδι, 
οι νέες γνώσεις και όπως λένε και οι ίδιοι το «Λυκοπουλικό 
Παιχνίδι». Οι πρόσκοποι και οι οδηγοί με τη σειρά τους 
πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις που χαρακτηρίζονταν 
από έντονο δημιουργικό πνεύμα και ζωντάνια. Πέρα από 
τις νέες γνώσεις που προστέθηκαν στα εφόδια μας, 
σημαντική ήταν η συγκέντρωση που αφιερώσαμε για να 
καταγράψουμε τα προβλήματα των αντίσκηνων μας και η 
επιδιόρθωση τους, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για την 
επόμενη εκδρομή μας. Για μία ακόμα χρονιά δώσαμε και 
το παρών στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, πιστοί πάντα 
προς το θεό και την πατρίδα, όπως αναφέρει και η 
υπόσχεση που έχουμε δώσει όλοι μας.

// ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ 
    ΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ (ΙΒΡΑΗΜΙΑΣ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
    ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΚΥΡΙΑΚΉ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 28-4-2013
Θεία Λειτουργία 9.00 π.μ.
Ακολουθία του Νυμφίου 5.00 μ.μ.
ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-4-2013
Ακολουθία του Νυμφίου 5.00 μ.μ.
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 30-4-2013
Ακολουθία του Νυμφίου 5.00 μ.μ.
Τροπάριο της Κασσιανής
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 1-5-2013
ΑΓΙΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΩΝ 5.00 μ.μ.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 2-5-2013
Θεία Κοινωνία 7.00 π.μ. και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία
Ακολουθία των ΠΑΘΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 5.00 μ.μ.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-5-2013
Ακολουθία των Μ. ΩΡΩΝ και Εσπερινός (ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗΣ) 11.00 π.μ.
Ακολουθία του ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ 5.00 μ.μ.
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 4-5-2013
Θεία Κοινωνία 7.00 π.μ. και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία
Α΄ Ανάσταση 8.00 μ.μ, άρχεται η ακολουθία της Αναστάσεως και μετ' αυτήν η Λειτουργία του Αγίου 
Ιωάννη του Χρυσοστόμου. (Ανάσταση 9.00 μ.μ.)

Από τα Γραφεία της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας

// ΟΙΚΙΑ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΒΑΦΗ 
   Παρουσίαση νέας αραβικής μετάφρασης

ια μοναδική και ατμοσφαιρική βραδιά με πλούσιο πρόγραμμα πέρασαν πολλοί 
αλεξανδρινοί Έλληνες και Αιγύπτιοι στην Οικία-Μουσείο Καβάφη το απόγευμα της 
Τετάρτης 17 Απριλίου με την ευκαιρία της παρουσίασης της καινούριας αραβικής Μ

μετάφρασης του συνόλου του έργου του από τον καταξιωμένο ποιητή Ριφάατ Σαλάμ. 
Το Παράρτημα στην Αλεξάνδρεια του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού εγκαινίασε με αυτή 

την εκδήλωση μια σειρά από πολιτιστικές 
δράσεις για το έτος Καβάφη που θα 
περιλαμβάνουν εικαστικές εκθέσεις, 
προβολές ντοκιμαντέρ, συναυλίες, 
λευκώματα και εκδόσεις. 
Η λογοτεχνική βραδιά άρχισε με την 
παρουσίαση του μεταφραστικού έργου 
του Ριφάατ Σαλάμ από τους ποιητές 
Φουάντ Ταμάν και Μοντάσσερ αμπντ ελ-
Μααγκούντ. Ο πρώτος έκανε μια 
αναδρομή στις προηγούμενες αραβικές 

μεταφράσεις του Χάμντυ Ιμπραχίμ, του Ναΐμ Αττία και του Σαμουήλ Μπισάρα δείχνοντας το 
συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον των Αιγυπτίων για το ποιητικό έργο του μεγάλου 
αλεξανδρινού, του ποιητή που τιμά την Αλεξάνδρεια. Ο Μοντάσσερ επισήμανε το γεγονός ότι 
το βιβλίο του Ριφάατ Σαλάμ προσφέρει στο αραβόφωνο κοινό το πλήρες έργο του Καβάφη, 
καθώς εκτός από τα 154 ποιήματα του κανόνα περιλαμβάνει τα αποκηρυγμένα, τα ατελή, τα 
κρυμμένα, τα πεζά και εκτενή κατατοπιστική εισαγωγή, ενώ αναφέρθηκε λεπτομερέστερα 
στην πρωτοτυπία και ιδιαιτερότητα της καβαφικής θεματολογίας και ποιητικής φιλοσοφίας. 
Στη συνέχεια ο μεταφραστής με έναν πυκνό και ελκυστικό λόγο σκιαγράφησε τον δικό του 
Καβάφη τονίζοντας και την μακρόχρονη ενασχόληση με το έργο του. 
Ακολούθησε η απαγγελία πέντε από τα γνωστότερα καβαφικά ποιήματα στα ελληνικά, 
αραβικά, αγγλικά και ιταλικά. Το κοινό παρακολουθούσε συναρπασμένο και με μεγάλη 
προσοχή τους αναγνώστες, ο καθένας από τους οποίους απέδωσε με τον δικό του 
προσωπικό τρόπο τα ποιήματα. Ο Γενικός Πρόξενος κος Χρήστος Καποδίστριας άρχισε με 
το «Περιμένοντας τους βαρβάρους», η Σαββούλα Λιάτσου συνέχισε με την «Ιθάκη», ο 
Παναγιώτης Παναγιώτου με το «Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον», η Αλεξάνδρα Νάτσια με το «Η 

πόλις», η μαθήτρια Ελπίδα Θεοφιλογιαννάκου με το «Θερμοπύλες», ενώ το τελευταίο η 
μαθήτρια Ελισάβετ Καρυδιά το απήγγειλε στα αγγλικά. Στα ιταλικά ερμηνεύτηκε με 
εντυπωσιακό τρόπο η «Πόλις» από την καθηγήτρια ιταλικής γλώσσας στο πανεπιστήμιο 
Αλεξάνδρειας Ρομπέρτα Μποναλούμε. Εξίσου συναρπαστική ήταν η απόδοση στα αραβικά 
από τον Αλάα Μουστάφα, την Μαριάν Αττάλα και τους προσκεκλημένους Αιγύπτιους ποιητές. 
Η εκδήλωση έκλεισε με τραγούδια του Σάγιεντ Νταρουίς, Φαρίντ ελ Άτρας και Φαϊρούζ 
συνοδεία ούτι. 
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ΑΈγκυρα  :  581  
Άκυρα 

 
:  7  Λευκά 

 
: 

 
1

 
 1.

 

ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

330

     

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

   

2.

 

ΤΖΙΤΖΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 

318

   

16.

 

ΚΑΡΑΒΙΑΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

161

 

3.

 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 

 

294

   

17.

 

ΓΙΑΜΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

 

134

 

4.

 

ΤΡΙΜΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ 

 

272

   

18.

 

ΛΟΥΚΑΣ

 

ΚΥΚΚΟΣ-
ΜΙΧΑΗΛ

 117

 

5.
 

ΖΟΥΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

267
   

19.
 

ΠΑΤΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

90
 

6. ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

258   20. ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

14 

7. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

242         
8.

 
ΚΩΒΑΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

 
229

         9.

 

ΜΑΡΙΝΙΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 

 

229

         
10.

 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ 

 

202

     

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 
  11.

 

ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

 

193

   

1.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

 

250

 
12.

 

ΒΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

176

   

2.

 

ΑΡΑΘΥΜΟΥ -ΚΟΥΛΕΝΤΗ 
ΦΑΝΗ

 

188

 

13.

 

ΒΑΛΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

175

   

3.

 

ΣΤΑΡΕΝΙΟΥ -ΜΑΝΩΛΗ ΖΩΗ

 

187

 

14.

 

ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΩ

 

169

         

15.

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 
- ΜΑΡΙΑ 

 

162

  
   

 

ΕΛΑΒΑΝ

// ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ)
Την Μεγάλη Παρασκευή 3 Μαΐου 2013 και ώρα 4.00 μ.μ. θα τελεστεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Αικατερίνης η 
Ακολουθία του ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ.
Σημειώνεται πως ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός για τους προσκυνητές από τις 12.00 το μεσημέρι. 

Από τα Γραφεία της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας

//ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Την Παρασκευή 10 Μαΐου 2013 θα εορτασθεί η εορτή του Αγίου Γεωργίου με την εορτή της Ζωοδόχου 
Πηγής, ως είθισται. Η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία θα ξεκινήσει στις 9.00 π.μ.
Την παραμονή, ημέρα Πέμπτη, θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός στις 5.00 το απόγευμα 
μετ' αρτοκλασίας.
Παρακαλούνται οι φιλέορτοι Χριστιανοί να τιμήσουν την εορτή και την πανήγυρη.

Από τα Γραφεία της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας

// ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 
    ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
    ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 28-4-2013
Θεία Λειτουργία 9.00 π.μ.
Ακολουθία του Νυμφίου 5.00 μ.μ.
ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-4-2013
Ακολουθία του Νυμφίου 5.00 μ.μ.
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 30-4-2013
Ακολουθία του Νυμφίου 5.00 μ.μ.
Τροπάριο της Κασσιανής
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 1-5-2013
ΑΓΙΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΩΝ 5.00 μ.μ.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 2-5-2013
Θεία Κοινωνία 7.00 π.μ. και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία
Ακολουθία των ΠΑΘΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 5.00 μ.μ.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-5-2013
Ακολουθία των Μ. ΩΡΩΝ και Εσπερινός (ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗΣ) 8.00 π.μ.
Ακολουθία του ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ 6.00 μ.μ.
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 4-5-2013
Θεία Κοινωνία 7.00 π.μ. και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία
Α΄ Ανάσταση 8.00 μ.μ, άρχεται η ακολουθία της Αναστάσεως και μετ' αυτήν η Λειτουργία του Αγίου 
Ιωάννη του Χρυσοστόμου. (Ανάσταση 9.00 μ.μ.)

Από τα Γραφεία της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας

// Ελληνική συμμετοχή στο 
ο   1  Διεθνές Φεστιβάλ παραδοσιακών 

    χορών της Όπερας Νταμανχούρ

ο πρόσφατα ανακαινισμένο κτίριο της Όπερας της Νταμανχούρ, περίβλεπτο κτίσμα 
του 1930, πλημμύρισε από πλήθος κόσμου το βράδυ της 10ης Απριλίου για να 
παρακολουθήσει το χορευτικό συγκρότημα δημοτικών χορών του συλλόγου Τ

«Στέφανος Καραθεοδωρής» της ακριτικής κωμόπολης Νέας Βύσσας του νομού Έβρου. 
Ήταν η προτελευταία βραδιά του τετραήμερου 1ου Διεθνούς Φεστιβάλ παραδοσιακών 
χορών στο οποίο συμμετείχαν, πέραν του ελληνικού ομίλου,  διάφορα σχήματα από την 
Αίγυπτο, την Ινδία, την Ινδονησία κ.λπ. 
Το πρόγραμμα περιλάμβανε στο μεγαλύτερο μέρος του χορούς και τραγούδια της Θράκης, 
της Μακεδονίας, της Μικράς Ασίας και της Καππαδοκίας. Δεν έλειψε βέβαια ο τσάμικος και ο 
συρτός. Οι χορεύτριες, ανάμεσά τους αρκετές ηλικιωμένες γυναίκες, και οι χορευτές 
ενάλλασσαν τις εντυπωσιακές ενδυμασίες τους ανάλογα με την περιοχή καταγωγής των 
χορών. Το επαρχιακό κοινό της πόλης, διψασμένο για παρόμοιες πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
αφού η Όπερα ξεκίνησε πρόσφατα τη λειτουργία της, χειροκροτούσε και επευφημούσε κάθε 
φορά που τελείωνε ένας χορός.  
Στην έναρξη ο Γενικός Πρόξενος της Αλεξάνδρειας κος Χρ. Καποδίστριας απηύθυνε θερμό 
χαιρετισμό προς το κοινό τονίζοντας τους προαιώνιους δεσμούς φιλίας μεταξύ Ελλάδας και 
Αιγύπτου και υποσχόμενος ότι θα φροντίσει να αναπτυχθεί στενότερη και τακτική πολιτιστική 

συνεργασία με την Όπερα της Νταμανχούρ. Ο 
Διευθυντής της Όπερας Μωχάμαντ Ζαρίφ,  
απαντώντας ευχαρίστησε με θερμά λόγια τον 
Π ρ ό ξ ε ν ο  γ ι α  τ η ν  π α ρ ο υ σ ί α  τ ο υ  
επισημαίνοντας μάλιστα ότι κανένας 
εκπρόσωπος από τ ις  δ ιπλωματ ικές 
αντιπροσωπείες των άλλων χωρών δεν 
παρέστη.  Στη συνέχε ια  ο  Χρήστος 
Ορμανλίδης, πρόεδρος του συλλόγου 
«Στέφανος Καραθεοδωρής», παίρνοντας τον 
λόγο έδωσε χρήσιμες πληροφορίες στο 
ακροατήριο για τα χαρακτηριστικά των 

ελληνικών παραδοσιακών χορών και τραγουδιών. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο 
Διευθυντής του Παραρτήματος στην Αλεξάνδρεια του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

// ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 
    ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗ

ε τις ευλογίες του Μακαριωτάτου Πάπα και 
Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης 
Αφρικής κ.κ.Θεοδώρου Β΄ και την αμέριστη Μ
ηθική και οικονομική στήριξη της Ελληνικής 

Κοινότητας Αλεξανδρείας, τριμελής ομάδα μαθητών 
της Γ'  Λυκείου, αποτελούμενη από τους Σουζάνα 
Αμπού Ελ Χερ, Γιασμίν Χεντρ και Βασίλη Κλαδάκη, 
μετέβη στην Κωνσταντινούπολη, συνοδευόμενη από 
τον Διευθυντή του Αβερωφείου Γυμνασίου-Λυκείου 
κ. Αλέξανδρο Γαλανόπουλο και τον Διευθυντή του 
Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου π.Απόστολο 

Τριφύλλη, προκειμένου να συμμετάσχει στο μαθητικό συνέδριο υπό τον τίτλο «150 χρόνια 
Κ.Π.Καβάφης». 
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Ζωγράφειο Λύκειο της Πόλης από τις 11 έως τις 14 
Απριλίου υπό την αιγίδα του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ.Βαρθολομαίου και σε 
αυτό συμμετείχαν αντιπροσωπείες μαθητών από το Ζάππειο Λύκειο της Πόλης, το Παγκύπριο 
Γυμνάσιο, τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, Αθηνά, Κωστέα-Γείτονα και Μωραΐτη, τα Κολλέγια 

Αθηνών, Ψυχικού και Pierce, τα Σχολεία Άξιον Ξάνθης και το Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου. 
Κάθε αντιπροσωπεία μαθητών ανέλαβε να επεξεργαστεί συγκεκριμένη θεματική ενότητα, 
απτομένη της ζωής και του έργου του Αλεξανδρινού Ποιητή, υπό την εποπτεία ακαδημαϊκού 
δασκάλου.
Ήδη από τον προηγούμενο Νοέμβριο και σε συνεννόηση με την ψυχή του συνεδρίου, τον Διευθυντή 
του Ζωγραφείου κ.Γιάννη Δεμιρτζόγλου, η αποστολή προετοιμάστηκε διοικητικά από τον 
Διευθυντή του Αβερωφείου και εκπαιδευτικά από τους φιλολόγους του σχολείου Ελένη Δαλγκίτση 
και π.Απόστολο Τριφύλλη, επικουρούμενους από την Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κα 
Ιφιγένεια Τριάντου-Καψωμένου. Οι μαθητές ετοίμασαν εισήγηση υπό τον τίτλο «Η ελληνορρωμαΐκή 

Αλεξάνδρεια μέσα από την ποίηση του Κ.Π.Καβάφη». Η εργασία παρουσιάστηκε και 
χειροκροτήθηκε κατά την διάρκεια της Β΄ συνεδρίας υπό τον τίτλο «Καβάφης και ελληνιστικοί 
χρόνοι», η οποία, όπως και όλο το συνέδριο, μεταδόθηκε διαδικτυακά.
Μέσα από την διαπραγμάτευση σχετικού καβαφικού ποιητικού υλικού, οι μαθητές επεσήμαναν 
καταληκτικά ότι: «ο Καβάφης δεν είναι παρά ένας θυμόσοφος αλεξανδρινός που εκφράζει την 
ψυχή της πόλης. Είναι η ποιητική persona που κρύβεται πίσω από το προσωπείο του Ραφαήλ και 
γράφει στίχους οι οποίοι δηλοῦν ποὺ γι᾿ Ἀλεξανδρινὸ γράφει Ἀλεξανδρινός. Είναι εκείνος που 

μετατρέπει την ποίησή του σε μηχανή του χρόνου που μας ταξιδεύει στην ελληνορρωμαϊκή 
Αλεξάνδρεια. Σε κάθε εικόνα το σκηνικό είναι απαράλλακτο: η Αλεξάνδρεια της αρχαιότητας ως το 
αναγκαίο υπόβαθρο της ποιητικής του έκφρασης».
Κορυφαία στιγμή της παραμονής στην Πόλη στάθηκε η υποδοχή της αλεξανδρινής αποστολής από 
τον Οικουμενικό Πατριάρχη στα ιδιαίτερα πατριαρχικά δώματα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, 
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όπου το σύνολο των συνέδρων μετέβη το Σάββατο 13 Απριλίου προκειμένου να αποτίσει φόρο 
τιμής στις σιωπηλές Θερμοπύλες της ορθόδοξης θεολογικής σκέψης. Τόσο δημοσίως κατά την 
κήρυξη των εργασιών του συνεδρίου, όσο και κατά την κατ΄ ιδίαν συνάντηση, ο Παναγιώτατος 
εξέφρασε ολόθυμες ευχαριστίες προς τον Προκαθήμενο, την Ομογένεια και την μαθητιώσα 
νεολαία της Αλεξάνδρειας, για την συμμετοχή στο μαθητικό συνέδριο, το οποίο στάθηκε 
αφορμή να συναντηθούν και να ανταλλάξουν απόψεις μαθητές προερχόμενοι από διάφορες 
εστίες Ελληνισμού. 
Την προηγουμένη η αποστολή είχε επισκεφθεί τον Παρθενώνα της Ορθοδοξίας, την Αγία Σοφία, 
και το Βυζαντινό Υδραγωγείο και είχε παρακολουθήσει την Δ΄ Στάση των Χαιρετισμών στον 
ιστορικό Ναό της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου συνετέθη ο Ακάθιστος Ύμνος, ενώ την 
επομένη παρακολούθησε την Θεία Λειτουργία στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου Φαναρίου, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχου.
Επιπλέον αξίζει να αναφερθεί τόσο η εγκάρδια υποδοχή του Γενικού Προξένου κ.Νίκου 
Ματθιουδάκη στο Σισμανόγλειο Μέγαρο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στην Πόλη, όσο 
και η μεστή νοσταλγικής αναπόλησης εν πλω διάβαση του Βοσπόρου με τελικό προορισμό τα 
πολίτικα προάστια του Νιχωρίου και των Θεραπειών, όπου ο Καβάφης έζησε από το 1882 έως το 
1885. Στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Παναγίας Κουμαριώτισσας Νιχωρίου 
αποκαλύφθηκε προτομή του Αλεξανδρινού Ποιητή, την παγκόσμια διάσταση της απήχησης του 
οποίου ανέδειξαν οι συμμετέχουσες μαθήτριες απαγγέλοντας σε αραβική μετάφραση τα 
ποιήματα Ευρίωνος Τάφος και Για τον Αμμόνη.
Αντί επιλόγου ας αφήσουμε τον Ποιητή να μιλήσει:

Έχετε γεια Θεραπειά και χαρές του ξενοδοχείου,
καλά γεύματα που σε γεμίζουν θριαμβευτικά,

καλά κρεβάτια που σε αναζωογονούν από την κούραση της μέρας,
όμορφες θέες που πλάι τους θα ήθελες πάντα να μείνεις.

Για όλα αυτά τα καλά, ο καιρός εγγύς.
Πρέπει να αποχαιρετίσω!

 
Αρχιμ.Απόστολος Τριφύλλης
Δ/ντης Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου

30// 2013Απρίλιου//

//Λάθη της προηγούμενης έκδοσης

Στο κείμενο "Τάχα Χουσεϊν (1889-1973): Ο "φιλλέλην" Αιγύπτιος διανοητής", του προηγουμένου φύλλου, το 
όνομα Χριστόφορος Νομικός διατυπώθηκε λανθασμένα ως  Χριστόφορος Κομνηνός. Επίσης οι δύο 
τελευταίες σειρές αναδημοσιεύτηκαν εκ παραδρομής από προγενέστερο φύλλο

// ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
    ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ



ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡ ΙΝΟΣ
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// ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΡΗΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
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ην 22α Μαρτίου ε.ε. , η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης 
Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β' εχοροστάτησε κατά την Ακολουθία της Α΄ Στάσεως 
των Χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον Καθεδρικό και Πατριαρχικό Τ
Ι. Ναό του Αγίου Σάββα εν Αλεξανδρεία.  

Την 24η Μαρτίου ε.ε., Κυριακή της Ορθοδοξίας, ο Μακ. Πατριάρχης εχοροστάτησε  κατά 
τον Όρθρο και ετέλεσε την Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
Αλεξανδρείας, συλλειτουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως κ.Γαβριήλ, 
Πατριαρχικού Επιτρόπου Αλεξανδρείας.
Προ της απολύσεως  της  Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε,  εντός του 
Ιερού Ναού, η λιτάνευση των ιερών εικόνων και η καθιερωμένη επιμνημόσυνη δέηση υπέρ 
αναπαύσεως των ψυχών των αοιδίμων Πρόεδρων, Μ.Ευεργετών και μελών της Ελληνικής 

Κοινότητος Αλεξανδρείας.
Το εσπέρας της ιδίας ημέρας, ο Μακ. 
Πατριάρχης εχοροστάτησε  κατά τον 
Μ.Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αλεξανδρείας. 
Τον Μακαριώτατο πλαισίωνε ο Σεβ. 
Μητροπολίτης κ.Γαβριήλ, Πατριαρχικός 
Επίτροπος Αλεξανδρείας. 
Την 25η Μαρτίου, εορτή του Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου, η Α.Θ.Μ. μετά την τέλεση της 
Θείας  Λε ιτουργίας ,  προηξήρξε  της  
Δοξολογίας για την Εθνική Επέτειο, κατά την 
οποία προσήλθαν ο Εξοχ. Πρέσβης της 
Ελλάδος στην Αίγυπτο κ.Χριστόδουλος 
Λάζαρης, ο Εντιμ. Γενικός Πρόξενος της 
Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια κ.Χρήστος Καποδίστριας, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου 
Αποδήμου Ελληνισμού κ.Στέφανος Ταμβάκης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητος 
Αλεξανδρείας κ.Ιωάννης Σιόκας, Πρόεδροι ελληνικών συλλόγων και φορέων, οι 
εκπαιδευτικοί και οι μαθητές των ελληνικών σχολείων της Μεγάλης Πόλεως και πλήθος 
πιστών. 
Προ του πέρατος της Δοξολογίας και της επιμνημοσύνου Δεήσεως των υπέρ της Πίστεως 
και της Πατρίδος Πεσόντων, ο Εξοχ. Πρέσβης κ.Λάζαρης, ανέγνωσε το μήνυμα του 
Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ.Καρόλου Παπούλια προς τους αποδήμους 
Έλληνες.
Την Παρασκευή, 5η Απριλίου ε.ε. ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος, εχοροστάτησε κατά την 
Ακολουθία της Γ΄ Στάσεως των Χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον κοινοτικό 
Ιερό Ναό των Αγίων ενδόξων Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης Καΐρου,  
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// Διήμερο εκπαιδευτικών εκδηλώσεων του 
    Αβερωφείου σε συνεργασία 
    με την Εστία Γνώσης Χαλκίδας

υνεχίζοντας τις πετυχημένες εκπαιδευτικές επαφές για το τρέχον σχολικό έτος με 
φορείς και σχολεία της Ελλάδας, το Αβερώφειο Γυμνάσιο-Λύκειο συνεργάστηκε με 
την Εστία Γνώσης Χαλκίδας.             Αποκορύφωμα αυτής της συνεργασίας, που Σ
προγραμμάτισε το Αβερώφειο από τον προηγούμενο Νοέμβριο, υπήρξε το 

διήμερο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, στις 15 και 16 Απριλίου, που έλαβαν χώρα στην 
Κεντρική Αίθουσα του Προξενικού Μεγάρου της Αλεξάνδρειας, μετά από ευγενική 
προσφορά του Γενικού Προξένου κ. Χρήστου Καποδίστρια.

Δευτέρα 15 Απριλίου: Η εκδήλωση ξεκίνησε με την ανάγνωση του μηνύματος του 
Υφυπουργού Παιδείας κ. Θεοδώρου Παπαθεοδώρου με αφορμή τη συγκεκριμένη 
συνεργασία. Μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Παιδείας τόνισε ότι «Όταν η γνώση δεν 
περιορίζεται στους τοίχους μιας σχολικής τάξης, αλλά διαχέεται, μοιράζεται, 
πολλαπλασιάζεται και γίνεται κτήμα πολλών ανθρώπων, τότε εμπλουτίζεται, αποκτά 
πραγματική υπόσταση και νόημα, καταργεί τα σύνορα και συμβάλει δυναμικά στη 
διαμόρφωση ενεργών και συνειδητοποιημένων αυριανών πολιτών. Η συμμετοχή, 
μάλιστα, στο πρόγραμμα και σχολείων του εξωτερικού, όπως στη συγκεκριμένη 
περίπτωση του ιστορικότατου Αβερώφειου Ελληνικού Σχολείου της Αλεξάνδρειας, στους 
μαθητές του οποίου έχω την χαρά να απευθύνομαι σήμερα, αξίζει ιδιαίτερη μνεία».
Κατόπιν ο οικοδεσπότης Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια κ. 
Καποδίστριας απηύθυνε χαιρετισμό στους συμμετέχοντες, ενώ ο Διευθυντής του 
Αβερωφείου Γυμνασίου-Λυκείου κ. Αλέξανδρος Γαλανόπουλος καλωσόρισε τους 
μαθητές και τους καθηγητές του Γυμνασίου της Αμαρύνθου Ευβοίας και του Αβερωφείου, 
απευθύνοντας ευχαριστίες σε όλους όσους συνεργάστηκαν για την πραγματοποίηση 
αυτού του απαιτητικού εγχειρήματος. 
Στο καθαρά εκπαιδευτικό μέρος οι μαθητές των σχολείων παρακολούθησαν τη 
ενδιαφέρουσα διάλεξη του Δρ. Αντώνη Αντωνίου, Υπευθύνου της Εστίας Γνώσης 

Χαλκίδας, με θέμα «Στα μονοπάτια του Ήλιου και 
του Σύμπαντος». Η τηλεδιάσκεψη συνεχίστηκε με 
την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 
εκπαιδευτικής δραστηριότητας των μαθητών της 
Α' και Β' Λυκείου του Αβερωφείου, που 
εκπονήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος της 
ερευνητικής εργασίας, με την καθοδήγηση του 
μαθηματικού κ. Κωνσταντίνου Γιαννακούρη, με 
θέμα: «Ηλιακό Σύστημα και Διαστημικά Ταξίδια». 
Στον ίδιο χώρο παρουσιάστηκαν έργα 
ζωγραφικής των μαθητών των Κοινοτικών 
Σχολείων (Ε' και ΣΤ' Δημοτικού και των τάξεων του 

// Ευγένιος Μιχαηλίδης (1885-1975): ο «χαλκέντερος» αιγυπτιώτης λόγιος 
ατά κοινή ομολογία ο Ευγένιος Μιχαηλίδης έχει καθιερωθεί ως μια από τις πλέον 
σημαίνουσες προσωπικότητες της αιγυπτιώτικης λογιοσύνης. Τον διέκρινε μια 
αξιοθαύμαστη ιστορική συνείδηση που τον ώθησε να διασώσει τη συνολική Κ

διανοητική, καλλιτεχνική, οικονομική, εκκλησιαστική και κοινωνική ζωή της παροικίας, 
όπως αυτή καταγράφηκε στον κάθε μορφής έντυπο λόγο.  Χωρίς υπερβολή έγινε ο 
θησαυροφύλακας της προσφοράς αιγυπτιώτη ελληνισμού.
Αντί να σκιαγραφήσουμε, όμως,  την βιογραφία του ας αφήσουμε τον ίδιο να μιλήσει με τον 
δικό του τρόπο για τον εαυτό του: «Εγεννήθην εις τα Ιεροσόλυμα, τη 2α Νοεμβρίου 1885. Ο 
πατήρ μου ωνομάζετο Μιχαήλ και ήτο διδάσκαλος των ελληνο-αραβικών εις τα Ελληνικά 
Σχολεία του Παναγίου Τάφου επί σαράντα περίπου έτη. 

Διήκουσα τα πρώτα μαθήματά μου 
εις τα εν λόγω Ελληνικά Σχολεία του 
Π. Τάφου και συνεπλήρωσα αυτά εις 
την περίπτυστον Θεολογικήν Σχολήν 
του Σταυρού Ιεροσολύμων (1902-
1909), εκ της οποίας απεφοίτησα με 
Πτυχίον Διδασκάλου (Φιλολογικών, 
Φιλοσοφικών και Θεολογικών 
μαθημάτων της 21η Ιουνίου 1909). 
Ακολούθως ενεγράφην εις το 
Α ρ α β ι κ ό ν  Α ν α τ ο λ ι κ ό ν  
Πανεπιστήμιον Ζάχλε (Λιβάνου), επί 
διετίαν (1909-1911). Εκ τούτου 
απεφοίτησα με πτυχίον διακριτικής 
επιδόσεως του Δρος εις την 
Αραβικήν γλώσσαν και φιλολογίαν, 
τη 15η Ιουνίου 1911». 
Στο  σχεδόν  τρ ιών  σελ ίδων  
α υ τ ο β ι ο γ ρ α φ ι κ ό  σ η μ ε ί ω μ α  
καταγράφει αναλυτικά την πλούσια 
υπηρεσία του στα ελληνικά 
εκπαιδευτήρια της Αλεξάνδρειας 
από το 1921 μέχρι το 1971, 
αναφέροντας ονομαστικά το Λύκειο 
Γκίκα, το Αβερώφειο Γυμνάσιο, την 
Σαλβάγειο Εμπορική Σχολή, το 
Ανώτερο Παρθεναγωγείο, την 
Πατριαρχική Σχολή Φώτιος Α΄ και 

την νυκτερινή σωματειακή Σχολή (Αρίονος). Από το 1960 μέχρι το 1971, οπότε συνέταξε 
την αυτοβιογραφία του, ίδρυσε και διηύθυνε το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών, όπου δίδασκε 
την ελληνική γλώσσα σε Αιγύπτιους και για τις ανάγκες της διδασκαλίας έγραψε τα 
γλωσσικά εγχειρίδια. Στα Δελτία που εξέδιδε το Κέντρο βρίσκουμε, ανάμεσα σε άλλα, και 
τις πρώτες μεταφράσεις στα αραβικά ποιημάτων του Καβάφη από τον Άλυ Νουρ. Στη 
συνέχεια ο Μιχαηλίδης αναφέρεται στη θητεία του στη δημοσιογραφία από το 1911 μέχρι 
το 1971, επισημαίνοντας, ανάμεσα σε άλλα, τη θέση του Διευθυντή και Αρχισυντάκτη του 
πατριαρχικού περιοδικού «Εκκλησιαστικός Φάρος» και του αραβόφωνου πατριαρχικού 
εντύπου «Ο Καλός Ποιμήν», τη συνεργασία του στις εγκυκλοπαίδειες «Πυρσός» και 
«Πάπυρος-Λαρούς» σε λήμματα σχετικά με αραβικά θέματα, την πυκνή αρθρογραφία του 
στα περισσότερα έντυπα της παροικίας, καθώς και την τακτική συνεργασία του στο 
περιοδικό του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων «Νέα Σιών». Τέλος, αφού παραθέσει τις πολλές 
τιμητικές διακρίσεις που έλαβε κατά καιρούς, συμπληρώνει: «Τα δημοσιεύματά μου 
καθόλου πλησιάζουν τον αριθμόν 1.200 (από του 1909-τέλους Απριλίου 1971)». 

// ÐΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ  ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ 
    ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ 
    Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ÁΒΕΡΩΦΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαρτίου óτην αίθουσα ΙΟΥΛΙΑ ΣΑΛΒΑΓΟΥ η 
παρουσίαση της εργασίας των μαθητών της Γ΄ Ãυμνασίου με την καθοδήγηση του Ìεκπαιδευτικού του Αβερώφειου Γυμνασίου – Λυκείου Δημητρίου Áδαλή, με θέμα την 

μέτρηση της περιμέτρου της Γης.
Η παρουσίαση τωí μαθητών ήταν το αποτέλεσμα μιας πειραματικής διαδικασίας που ξεκίνησε 
και ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια της σχïλικής χρονιάς, στο πλαίσιο εξωδιδακτικής 
δραστηριότητας.
Οι μαθητές ακολούθησαν την ίδια ακριβώς διαδικασία, την οποία πρώτος ο Ερατοσθένης 
εφάρμοσε πριν 2.300 χρόνια περίπου στην Αλεξάνδρεια.
Μάλιστα η μέθοδος εμπλουτίσθηêε με την πραγματοποίηση και μιαò άλλης παράλληλης 
μέτρησης ανάμεσα σε δύο σημαντικές πόλεις της ομογένειας, την Αλεξάνδρεια και την 
Κωνσταντινούπολη.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν γονείς και μαθητές και ακολούθησε συζήτηση σχετικά με την 
δραστηριότητα.
Οι μαθητές που συμμετείχαν στην εργασίá ήταν: Αλή Αμπντελ Μόχσεí, Καρίμ Γκαμίλ, Ελπίδα 
Θεοφιλογιαννάκου, ΕλισÜβετ Καρυδιά, Χρήστος Κόντης, Σάρα Μπακάρ, Ναντίν Σιργουνέλη, 
Φάτμα Φαργάλη.
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συμπαραστατούμενος υπό του Πατριαρχικού Επιτρόπου Καΐρου, Θεοφ. Επισκόπου Νιτρίας 
κ.Νικοδήμου, και του Θεοφ. Επισκόπου Βαβυλώνος κ.Νήφωνος, Καθηγουμένου της Π.Ι. Μονής 
Αγίου Γεωργίου Παλαιού Καίρου, παρουσία του Εξοχ. Πρέσβεως της Ελλάδας στο Κάιρο 
κ.Χριστοδούλου Λάζαρη, Μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής της Ελληνικής Κοινότητος 
Καίρου και πλήθους κόσμου. 
Κατά την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, 7η Απριλίου ε.ε. ο Μακ. Πατριάρχης 
εχοροστάτησε κατά τον Όρθρο και προηξήρξε της Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας στον 
Πατριαρχικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου Καΐρου, συλλειτουργούντων του 
Πατριαρχικού Επιτρόπου Καΐρου, Θεοφ. Επισκόπου Νιτρίας κ.Νικοδήμου, του Καθηγουμένου 
της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Παλαιού Καΐρου, Θεοφιλ. Επισκόπου Βαβυλώνος κ.Νήφωνα 
και του ιερού κλήρου, ενώ προ της απολύσεως ετέλεσε την τελετή της Σταυροπροσκυνήσεως κατά 

το τυπικό της Εκκλησίας.
Στην Ευχαριστιακή Σύναξη παραβρέθηκαν ο Έλληνας Πρέσβης κ. Χριστόδουλος Λάζαρης, ο 
Κύπριος Πρέσβης κ. Σώτος Λιασίδης, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Κάιρο κ. Ιωάννης 
Χατζαντωνάκης, ο Κύπριος Πρόξενος κ. Φώτης Φωτίου, ο Πρόεδρος της Κοινότητας των 
Αραβοφώνων κ.Ρομπέρ Χόσνι, ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου κ.Κήμης 
Φλεβοτομάς, η Αρχόντισσα των Εκκλησιών κα Στέλλα Κυριάζη, εκπρόσωποι παροικιακών 
σωματείων και φορέων, καθώς και άλλοι επίσημοι. Αμέσως μετά, ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος 
ομίλησε καταλλήλως για την σπουδαιότητα της εορτής, την σημασία του Τιμίου Σταυρού στην 
ζωή και τον αγώνα των πιστών, καθώς και για την θυσιαστική αγάπη  των χριστιανών προς τον 
πλησίον.
Το εσπέρας της ιδίας ημέρας παρέστη στην Δεξίωση του Ἐλληνος Πρέσβεως κ.Χριστοδούλου 
Λάζαρη στην Αιγυπτιακή Πρωτεύουσα επ΄ευκαιρία της επετείου της Εθνικής Παλλιγενεσίας, 
παρουσία σύμπασας της Ελληνικής Παροικίας και πολλών ξένων Διπλωματών.

Γυμνασίου) με την καθοδήγηση της καθηγήτριας εικαστικών κ. Φλώρας Κάβουρα και των 
δασκάλων κ. Ιωάννας Παρασκευοπούλου και κ. Παναγιώτη Παναγιώτου με θέμα «Το Ηλιακό 
μας Σύστημα» και πραγματοποιήθηκε έκθεση επιστημονικών βιβλίων με περιεχόμενο σχετικό 
με το θέμα της ερευνητικής εργασίας

Τρίτη 16 Απριλίου 2013: Το πρόγραμμα της Τηλεδιάσκεψης της συγκεκριμένης ημέρας 
αφορούσε σε φιλολογικά αντικείμενα. Συγκεκριμένα, στους χώρους της Εστίας Γνώσης 
φιλοξενήθηκαν οι μαθητές του 1ου Λυκείου Χαλκίδας «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης», οι οποίοι 
παρουσίασαν τμήματα της ερευνητικής τους εργασίας με τίτλο «Ο κυρ Αλέξανδρος ο 
Αλεξανδρινός», η οποία αναφερόταν στο συγγραφικό έργο του μεγάλου Σκιαθίτη πεζογράφου 
και κατόπιν οι μαθητές των σχολείων παρακολούθησαν την ενδιαφέρουσα διάλεξη του Σχολικού 
Συμβούλου Φιλολόγων Δρ. Άγγελου Μαντά. Τη σκυτάλη πήραν ο υπεύθυνος φιλόλογος π. 
Απόστολος Τριφύλλης και οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου του Αβερωφείου, οι οποίοι παρουσίασαν 
την εργασία τους με θέμα «Η ελληνορωμαϊκή Αλεξάνδρεια μέσα από την ποίηση του 
Κ.Π.Καβάφη» και απήγγειλαν ποιήματα του αλεξανδρινού ποιητή στην αραβική γλώσσα.
Η Τηλεδιάσκεψη ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση τηλεταινίας που δημιούργησαν οι μαθητές 
της Γ΄ Γυμνασίου του Σχολείου μας, με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού κ. Ελένης 
Καλαϊτζίδου, με θέμα «Η οικία και η τελευταία κατοικία του αλεξανδρινού Ποιητή». 
Ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε την τηλεταινία. 
(http://www.youtube.com/watch?v=UOP57-IDjss&feature=youtube_gdata_player)

 

// ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
την ύπαρξη διαφορετικών προσεγγίσεων. Στην παρέμβασή του ο κ. Ταμβάκης δεν παρέλειψε να 
σημειώσει και το γεγονός ότι καλό θα ήταν η παροικία να ενημερώνεται για τα μεγάλα έργα που 
γίνονται στον χώρο του Ελληνικού Τετραγώνου, το οποίο και θα πρέπει να μετατραπεί σε 
κοσμοπολίτικο κέντρο. 
Κάποιες αντιδικίες υπήρξαν όταν τέθηκε το θέμα της μη συγχώνευσης μέχρι τώρα της Κοινότητας του 
Κάφρ Ελ Ζαγιάτ με την Ε.Κ.Α. Ο κ. Γιώργος Φλωρεντής, τόνισε και αυτός με τη σειρά του, όπως 
προηγουμένως και ο κ. Σιόκας, την ύπαρξη απόφασης της Κοινότητας του Καφρ Ελ Ζαγιάτ (ήδη από 
το 1976), την οποία και είχε αποδεχτεί η Ε.Κ.Α., αλλά δεν έγινε ποτέ Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 
Κοινότητας του Καφρ Ελ Ζαγιάτ για τη διάλυσή της και τη συγχώνευσή της, όπως προβλέπει το 
καταστατικό της. 
Διευκρινίσεις ζήτησε και ο κ. Δημήτρης Βαφειάδης στην παρέμβασή του σχετικά με την παραχώρηση 
του ναού του Προφήτη Ηλία στην Κοπτική Εκκλησία, σημειώνοντας πως η Ε.Κ.Α. θα πρέπει να 
επιδιώξει επικερδέστερους όρους, προτείνοντας παράλληλα και τη συνεργασία της Ε.Κ.Α με το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την καταγραφή των κειμηλίων όλων των ναών. Το λόγο πήρε και ο κ. 
Δημήτρης Κάβουρας, ο οποίος κατέθεσε μία σειρά από προτάσεις σχετικά με το ρόλο της Ε.Κ.Α. 
Ειδικότερα, ο κ. Κάβουρας υποστήριξε ότι η Ε.Κ.Α. θα πρέπει να επενδύσει περισσότερο στο 
ανθρώπινο δυναμικό (στελέχη και προσωπικό) μέσω κοινωνικών προγραμμάτων (κοινωνική 
επιχειρηματικότητα) και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών προς τα μέλη της και το ευρύτερο 
κοινωνικό σύνολο. Θα πρέπει να επιδιώξει άνοιγμα προς την ευρύτερη κοινωνία, διαδραματίζοντας 
παράλληλα πρωταγωνιστικό ρόλο στις κινήσεις αλληλεγγύης για τη στήριξη της Ελλάδας. Συνέχισε ο 
κ. Κάβουρας προτείνοντας την κατάθεση από μέρους της κοινοτικής επιτροπής ενός σχεδίου 
δράσης, το οποίο θα τίθεται προς έγκριση από την γενική συνέλευση της Ε.Κ.Α.
Πολύ σημαντική και με ιδιαίτερο νόημα για την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα στις 
Κοινότητες της Αλεξάνδρειας και του Καΐρου, θεωρήθηκε η πρόταση του Προέδρου της Ελληνικής 
Κοινότητας Καΐρου κ. Χ. Καβαλή για συνάντηση των διαχειριστικών επιτροπών των δύο κοινοτήτων 
κάθε τρεις μήνες. Η πρόταση του κ. Καβαλή χειροκροτήθηκε από όλους και έγινε δεκτή από το 
κυρίαρχο σώμα.
Περνώντας στη διαδικασία των εκλογών για την ανάδειξη τριών νέων μελών στην Κοινοτική Επιτροπή 
δύο είναι τα σημεία που την χαρακτήρισαν. Το πρώτο είναι η συμμετοχή και εν τέλει η εκλογή 
έμπειρων, αλλά και νέων μελών, η οποία σηματοδότησε μία νέα εποχή, κατά την οποία η νεολαία της 

παροικίας δείχνει πως επιθυμεί να έχει εντονότερη παρουσία στα κοινά. Ενώ το δεύτερο είναι η 
απροσδόκητα μεγάλη συμμετοχή, η οποία έφτασε τα 165 μέλη που τελικά ψήφισαν. Η εκλογική 
διαδικασία ανέδειξε τελικά ως νέους Κοινοτικούς Επιτρόπους τους κάτωθι, με σειρά ψήφων: 
Ιωάννη Κάβουρα (133 ψήφους),  Σταμάτιο Τσαμαδό (125 ψήφους) και Νικόλαο Κατσιμπρή (103 
ψήφους), ενώ οι άλλοι δύο υποψήφιοι συγκέντρωσαν, ο Εδμόνδος Κασιμάτης (69 ψήφους) και ο 
Μιχαήλ Σολομωνίδης (41 ψήφους).
Την Τρίτη 16 Απριλίου συνεδρίασε για πρώτη φορά η νέα Κοινοτική Επιτροπή με σκοπό την 
κατάρτιση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 2013-2015, το οποίο έχει ως εξής: 
Πρόεδρος:  Ιωάννης Σιόκας 
Α΄ Αντιπρόεδρος:  Νικόλαος Κόπελος, 
Β΄ Αντιπρόεδρος:  Ιωάννης Κάβουρας
Γενική Γραμματέας: Άρτεμις Γεροντάκη-Ταμβάκη
Οικονομικός Επόπτης:  Σταμάτιος Τσαμαδός
Μέλη της Κοινοτικής Επιτροπής είναι ο Νικόλαος Κατσιμπρής, ο Πάρις Μακρής, ο Ιωάννης Μάλλης 
και ο Δημήτριος Παπαστεφάνου.
Στη συνέχεια ανατέθηκαν και οι διάφορες εφορείες:
Εφορεία Σχολείων:  Πάρις Μακρής
Εφορεία Οικονομικών:  Σταμάτιος Τσαμαδός
Εφορεία Οίκου Ευγηρίας «ΜΑΝΝΑ»:  Άρτεμις Γεροντάκη-Ταμβάκη
Εφορεία Κοινωνικής Πρόνοιας:  Ιωάννης Κάβουρας
Εφορεία Τύπου & Πληροφορικής:  Νικόλαος Κατσιμπρής
Εφορεία Αστικών & Αγροτικών Γαιών Άμπου Χόμμος και 
ενσωματωθέντων κοινοτήτων:  Πάρις Μακρής 
Εφορεία Τεχνικών:  Ιωάννης Κάβουρας
Εφορεία Εκκλησιαστικών Υποθέσεων & Κοιμητηρίων:  Νικόλαος Κόπελος
Εφορεία Ελληνικού Τετραγώνου:  Ιωάννης Μάλλης
Εμείς, από την πλευρά μας ευχόμαστε στους νεοεκλεγέντες συγχαρητήρια και στη νέα Κοινοτική 
Επιτροπή, στον Πρόεδρο και τους Εφόρους καλή δύναμη στο πολύ σημαντικό και προκλητικό έργο 
που έχουν μπροστά τους και πάντα ας έχουν ως γνώμονα το συλλογικό συμφέρον και το μέλλον της 
παροικίας.

...συνέχεια από τη σελίδα 6

Θα ήταν μάταια η προσπάθεια να καταγράψουμε σ’ αυτό το σύντομο άρθρο το σύνολο  των 
αυτοτελών εκδόσεών του, πολύ δε περισσότερο να συμπεριλάβουμε τον κατάλογο των άρθρων 
του σε περιοδικά ή εφημερίδες. Ωστόσο, για έναν πιο απαιτητικό αναγνώστη, αξίζει να 
αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιους τίτλους βιβλίων του που δείχνουν την πολυμάθεια και το εύρος 
των ενδιαφερόντων του:

«Ο μεταρρυθμιστής Άλυ Αβντ-Αλ-Ράζεκ και το έργον του περί του Χαλιφάτου», 1926
«Ο αιγυπτιώτης ελληνισμός και το μέλλον του», 1927
«Το πρόσωπον του Ιησού κατά το Κοράνιον», 1930
«Οι Κόπται (ονομασία-ιστορία-εκκλησία-διδασκαλία-γλώσσα-φιλολογία-τέχνη-
χαρακτηρισμός)», 1937
«Η Μονή του Αγίου Σάββα Αλεξανδρείας διά μέσου των αιώνων (320-1949)», 1950
«Τα θεμέλια του Ισλάμ», 1954
«Εικονογραφημένον λεύκωμα ιεράς Μονής αγίου Γεωργίου εν Παλαιώ Καΐρω», 1959
«Η πνευματική προσφορά του αιγυπτιώτου ελληνισμού εις την σύγχρονον Αίγυπτον (1853-1963), 
1963
 «Βιβλιογραφία των αιγυπτιωτών Ελλήνων (1853-1966), 1966
«Πανόραμα ήτοι εικονογραφημένη ιστορία του δημοσιογραφικού τύπου της Αιγύπτου υπό 
αιγυπτιωτών Ελλήνων (1862-1972), 1972

Τα δύο τελευταία έργα του, παρά τις βιβλιογραφικές ελλείψεις ή τις τυχόν παραδρομές, 
εξακολουθούν μέχρι σήμερα να αποτελούν το πιο χρήσιμο εργαλείο για κάθε ερευνητή και 
μελετητή της ιστορικής πορείας του αιγυπτιώτη ελληνισμού. Σχετικά με την Βιβλιογραφία ο 
Μανώλης Γιαλουράκης σημειώνει: «είναι μοναδικό (βιβλίο) στο είδος του και θ’ αποτελέσει την 
αφετηρία για όποιον μελλοντικά θελήσει ν’ ασχοληθεί με το ίδιο θέμα». Την «πολύχρονη, 
συστηματικήν αλτρουιστική δράση του ερευνητή, καθηγητή Ευγένιου Μιχαηλίδη για τα ελληνικά 
βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, ημερολόγια και διάφορα άλλα έντυπα που εφάνηκαν στην 
Αίγυπτο», επαινεί ο ποιητής και λόγιος Κ. Ν. Κωνσταντινίδης. Λίγα χρόνια πριν τον θάνατό του ο 
Μιχαηλίδης προσέφερε την ταξινομημένη από τον ίδιο πλούσια συλλογή του στο Γενικό 
Προξενείο Αλεξάνδρειας, σε αίθουσα του οποίου στεγάζεται το επονομαζόμενο «Πνευματικό 
Μουσείο του αιγυπτιώτη ελληνισμού». Έχουμε τη γνώμη ότι οφείλουμε να φροντίσουμε αυτή την 
αρχειακή βιβλιοθήκη με την σωστή συντήρηση των εντύπων και την ψηφιοποίησή τους ώστε να 
έχει εύκολη πρόσβαση ο ερευνητής, ο απλός επισκέπτης και αναγνώστης, όσο και οι μαθητές των 
κοινοτικών εκπαιδευτηρίων. 
Ο Μιχαηλίδης με μια διορατική και πρωτοπόρα για την εποχή του αντίληψη αναλαμβάνει την 
πρωτοβουλία να συντάξει και να υποβάλει στα 1933 ένα πολυσέλιδο εμπεριστατωμένο 
«Υπόμνημα προς τας συγκλήτους Αθηνών και Θεσσαλονίκης περί ιδρύσεως εν αυταίς έδρας 
αραβικής γλώσσης και φιλολογίας». Εκείνη την εποχή στις Φιλοσοφικές Σχολές των δύο 
Πανεπιστημίων δημιουργούνταν τα ξενόγλωσσα τμήματα αγγλικής και γαλλικής φιλολογίας. 
Αντιλαμβάνεται με ακονισμένη συνείδηση ότι η απουσία μιας συστηματικής, σε πανεπιστημιακό 
επίπεδο, έρευνας και σοβαρής μελέτης του αραβικού πολιτισμού στερεί την νεοελληνική 
κοινωνία από μια δικής της οπτικής προσέγγιση, ανταπόκριση, γνώση και ερμηνεία του 
αναδυόμενου αραβικού κόσμου, μιας περιοχής με την οποία ο ελληνισμός γειτονεύει, 
συναλλάσσεται και ανταλλάσσει αγαθά και ιδέες για πολλούς αιώνες, ενώ στο έδαφός της 
αναπτύσσεται αξιόλογος αριθμός παροικιών. Δυστυχώς, οι χρόνιες δομικές παθογένειες του 
νεοελληνικού κράτους δεν επέτρεψαν στην πρόταση και προσδοκία του Μιχαηλίδη να υλοποιηθεί 
ούτε στις μέρες του, όσο και σήμερα, ογδόντα χρόνια μετά το εγχείρημά του. Το ίδιο ατυχής, 
όμως, υπήρξε και η συμπληρωματική πρόταση του Τάχα Χουσεΐν για τη δημιουργία τμήματος 
νεοελληνικών σπουδών σε κάποιο από τα αιγυπτιακά πανεπιστήμια, παρά το γεγονός ότι το 
ζήτημα επανήλθε συχνά στην επικαιρότητα από την μακρινή εποχή της δεκαετίας του ’30 μέχρι τις 
μέρες μας τόσο από πρωτοβουλίες συλλογικοτήτων, όσο και από σημαίνουσες προσωπικότητες. 

30// 2013Απρίλιου//



ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡ ΙΝΟΣ
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// ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΡΗΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
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ην 22α Μαρτίου ε.ε. , η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης 
Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β' εχοροστάτησε κατά την Ακολουθία της Α΄ Στάσεως 
των Χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον Καθεδρικό και Πατριαρχικό Τ
Ι. Ναό του Αγίου Σάββα εν Αλεξανδρεία.  

Την 24η Μαρτίου ε.ε., Κυριακή της Ορθοδοξίας, ο Μακ. Πατριάρχης εχοροστάτησε  κατά 
τον Όρθρο και ετέλεσε την Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
Αλεξανδρείας, συλλειτουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως κ.Γαβριήλ, 
Πατριαρχικού Επιτρόπου Αλεξανδρείας.
Προ της απολύσεως  της  Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε,  εντός του 
Ιερού Ναού, η λιτάνευση των ιερών εικόνων και η καθιερωμένη επιμνημόσυνη δέηση υπέρ 
αναπαύσεως των ψυχών των αοιδίμων Πρόεδρων, Μ.Ευεργετών και μελών της Ελληνικής 

Κοινότητος Αλεξανδρείας.
Το εσπέρας της ιδίας ημέρας, ο Μακ. 
Πατριάρχης εχοροστάτησε  κατά τον 
Μ.Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αλεξανδρείας. 
Τον Μακαριώτατο πλαισίωνε ο Σεβ. 
Μητροπολίτης κ.Γαβριήλ, Πατριαρχικός 
Επίτροπος Αλεξανδρείας. 
Την 25η Μαρτίου, εορτή του Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου, η Α.Θ.Μ. μετά την τέλεση της 
Θείας  Λε ιτουργίας ,  προηξήρξε  της  
Δοξολογίας για την Εθνική Επέτειο, κατά την 
οποία προσήλθαν ο Εξοχ. Πρέσβης της 
Ελλάδος στην Αίγυπτο κ.Χριστόδουλος 
Λάζαρης, ο Εντιμ. Γενικός Πρόξενος της 
Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια κ.Χρήστος Καποδίστριας, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου 
Αποδήμου Ελληνισμού κ.Στέφανος Ταμβάκης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητος 
Αλεξανδρείας κ.Ιωάννης Σιόκας, Πρόεδροι ελληνικών συλλόγων και φορέων, οι 
εκπαιδευτικοί και οι μαθητές των ελληνικών σχολείων της Μεγάλης Πόλεως και πλήθος 
πιστών. 
Προ του πέρατος της Δοξολογίας και της επιμνημοσύνου Δεήσεως των υπέρ της Πίστεως 
και της Πατρίδος Πεσόντων, ο Εξοχ. Πρέσβης κ.Λάζαρης, ανέγνωσε το μήνυμα του 
Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ.Καρόλου Παπούλια προς τους αποδήμους 
Έλληνες.
Την Παρασκευή, 5η Απριλίου ε.ε. ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος, εχοροστάτησε κατά την 
Ακολουθία της Γ΄ Στάσεως των Χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον κοινοτικό 
Ιερό Ναό των Αγίων ενδόξων Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης Καΐρου,  
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// Διήμερο εκπαιδευτικών εκδηλώσεων του 
    Αβερωφείου σε συνεργασία 
    με την Εστία Γνώσης Χαλκίδας

υνεχίζοντας τις πετυχημένες εκπαιδευτικές επαφές για το τρέχον σχολικό έτος με 
φορείς και σχολεία της Ελλάδας, το Αβερώφειο Γυμνάσιο-Λύκειο συνεργάστηκε με 
την Εστία Γνώσης Χαλκίδας.             Αποκορύφωμα αυτής της συνεργασίας, που Σ
προγραμμάτισε το Αβερώφειο από τον προηγούμενο Νοέμβριο, υπήρξε το 

διήμερο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, στις 15 και 16 Απριλίου, που έλαβαν χώρα στην 
Κεντρική Αίθουσα του Προξενικού Μεγάρου της Αλεξάνδρειας, μετά από ευγενική 
προσφορά του Γενικού Προξένου κ. Χρήστου Καποδίστρια.

Δευτέρα 15 Απριλίου: Η εκδήλωση ξεκίνησε με την ανάγνωση του μηνύματος του 
Υφυπουργού Παιδείας κ. Θεοδώρου Παπαθεοδώρου με αφορμή τη συγκεκριμένη 
συνεργασία. Μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Παιδείας τόνισε ότι «Όταν η γνώση δεν 
περιορίζεται στους τοίχους μιας σχολικής τάξης, αλλά διαχέεται, μοιράζεται, 
πολλαπλασιάζεται και γίνεται κτήμα πολλών ανθρώπων, τότε εμπλουτίζεται, αποκτά 
πραγματική υπόσταση και νόημα, καταργεί τα σύνορα και συμβάλει δυναμικά στη 
διαμόρφωση ενεργών και συνειδητοποιημένων αυριανών πολιτών. Η συμμετοχή, 
μάλιστα, στο πρόγραμμα και σχολείων του εξωτερικού, όπως στη συγκεκριμένη 
περίπτωση του ιστορικότατου Αβερώφειου Ελληνικού Σχολείου της Αλεξάνδρειας, στους 
μαθητές του οποίου έχω την χαρά να απευθύνομαι σήμερα, αξίζει ιδιαίτερη μνεία».
Κατόπιν ο οικοδεσπότης Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια κ. 
Καποδίστριας απηύθυνε χαιρετισμό στους συμμετέχοντες, ενώ ο Διευθυντής του 
Αβερωφείου Γυμνασίου-Λυκείου κ. Αλέξανδρος Γαλανόπουλος καλωσόρισε τους 
μαθητές και τους καθηγητές του Γυμνασίου της Αμαρύνθου Ευβοίας και του Αβερωφείου, 
απευθύνοντας ευχαριστίες σε όλους όσους συνεργάστηκαν για την πραγματοποίηση 
αυτού του απαιτητικού εγχειρήματος. 
Στο καθαρά εκπαιδευτικό μέρος οι μαθητές των σχολείων παρακολούθησαν τη 
ενδιαφέρουσα διάλεξη του Δρ. Αντώνη Αντωνίου, Υπευθύνου της Εστίας Γνώσης 

Χαλκίδας, με θέμα «Στα μονοπάτια του Ήλιου και 
του Σύμπαντος». Η τηλεδιάσκεψη συνεχίστηκε με 
την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 
εκπαιδευτικής δραστηριότητας των μαθητών της 
Α' και Β' Λυκείου του Αβερωφείου, που 
εκπονήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος της 
ερευνητικής εργασίας, με την καθοδήγηση του 
μαθηματικού κ. Κωνσταντίνου Γιαννακούρη, με 
θέμα: «Ηλιακό Σύστημα και Διαστημικά Ταξίδια». 
Στον ίδιο χώρο παρουσιάστηκαν έργα 
ζωγραφικής των μαθητών των Κοινοτικών 
Σχολείων (Ε' και ΣΤ' Δημοτικού και των τάξεων του 

// Ευγένιος Μιχαηλίδης (1885-1975): ο «χαλκέντερος» αιγυπτιώτης λόγιος 
ατά κοινή ομολογία ο Ευγένιος Μιχαηλίδης έχει καθιερωθεί ως μια από τις πλέον 
σημαίνουσες προσωπικότητες της αιγυπτιώτικης λογιοσύνης. Τον διέκρινε μια 
αξιοθαύμαστη ιστορική συνείδηση που τον ώθησε να διασώσει τη συνολική Κ

διανοητική, καλλιτεχνική, οικονομική, εκκλησιαστική και κοινωνική ζωή της παροικίας, 
όπως αυτή καταγράφηκε στον κάθε μορφής έντυπο λόγο.  Χωρίς υπερβολή έγινε ο 
θησαυροφύλακας της προσφοράς αιγυπτιώτη ελληνισμού.
Αντί να σκιαγραφήσουμε, όμως,  την βιογραφία του ας αφήσουμε τον ίδιο να μιλήσει με τον 
δικό του τρόπο για τον εαυτό του: «Εγεννήθην εις τα Ιεροσόλυμα, τη 2α Νοεμβρίου 1885. Ο 
πατήρ μου ωνομάζετο Μιχαήλ και ήτο διδάσκαλος των ελληνο-αραβικών εις τα Ελληνικά 
Σχολεία του Παναγίου Τάφου επί σαράντα περίπου έτη. 

Διήκουσα τα πρώτα μαθήματά μου 
εις τα εν λόγω Ελληνικά Σχολεία του 
Π. Τάφου και συνεπλήρωσα αυτά εις 
την περίπτυστον Θεολογικήν Σχολήν 
του Σταυρού Ιεροσολύμων (1902-
1909), εκ της οποίας απεφοίτησα με 
Πτυχίον Διδασκάλου (Φιλολογικών, 
Φιλοσοφικών και Θεολογικών 
μαθημάτων της 21η Ιουνίου 1909). 
Ακολούθως ενεγράφην εις το 
Α ρ α β ι κ ό ν  Α ν α τ ο λ ι κ ό ν  
Πανεπιστήμιον Ζάχλε (Λιβάνου), επί 
διετίαν (1909-1911). Εκ τούτου 
απεφοίτησα με πτυχίον διακριτικής 
επιδόσεως του Δρος εις την 
Αραβικήν γλώσσαν και φιλολογίαν, 
τη 15η Ιουνίου 1911». 
Στο  σχεδόν  τρ ιών  σελ ίδων  
α υ τ ο β ι ο γ ρ α φ ι κ ό  σ η μ ε ί ω μ α  
καταγράφει αναλυτικά την πλούσια 
υπηρεσία του στα ελληνικά 
εκπαιδευτήρια της Αλεξάνδρειας 
από το 1921 μέχρι το 1971, 
αναφέροντας ονομαστικά το Λύκειο 
Γκίκα, το Αβερώφειο Γυμνάσιο, την 
Σαλβάγειο Εμπορική Σχολή, το 
Ανώτερο Παρθεναγωγείο, την 
Πατριαρχική Σχολή Φώτιος Α΄ και 

την νυκτερινή σωματειακή Σχολή (Αρίονος). Από το 1960 μέχρι το 1971, οπότε συνέταξε 
την αυτοβιογραφία του, ίδρυσε και διηύθυνε το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών, όπου δίδασκε 
την ελληνική γλώσσα σε Αιγύπτιους και για τις ανάγκες της διδασκαλίας έγραψε τα 
γλωσσικά εγχειρίδια. Στα Δελτία που εξέδιδε το Κέντρο βρίσκουμε, ανάμεσα σε άλλα, και 
τις πρώτες μεταφράσεις στα αραβικά ποιημάτων του Καβάφη από τον Άλυ Νουρ. Στη 
συνέχεια ο Μιχαηλίδης αναφέρεται στη θητεία του στη δημοσιογραφία από το 1911 μέχρι 
το 1971, επισημαίνοντας, ανάμεσα σε άλλα, τη θέση του Διευθυντή και Αρχισυντάκτη του 
πατριαρχικού περιοδικού «Εκκλησιαστικός Φάρος» και του αραβόφωνου πατριαρχικού 
εντύπου «Ο Καλός Ποιμήν», τη συνεργασία του στις εγκυκλοπαίδειες «Πυρσός» και 
«Πάπυρος-Λαρούς» σε λήμματα σχετικά με αραβικά θέματα, την πυκνή αρθρογραφία του 
στα περισσότερα έντυπα της παροικίας, καθώς και την τακτική συνεργασία του στο 
περιοδικό του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων «Νέα Σιών». Τέλος, αφού παραθέσει τις πολλές 
τιμητικές διακρίσεις που έλαβε κατά καιρούς, συμπληρώνει: «Τα δημοσιεύματά μου 
καθόλου πλησιάζουν τον αριθμόν 1.200 (από του 1909-τέλους Απριλίου 1971)». 

// ÐΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ  ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ 
    ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ 
    Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ÁΒΕΡΩΦΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαρτίου óτην αίθουσα ΙΟΥΛΙΑ ΣΑΛΒΑΓΟΥ η 
παρουσίαση της εργασίας των μαθητών της Γ΄ Ãυμνασίου με την καθοδήγηση του Ìεκπαιδευτικού του Αβερώφειου Γυμνασίου – Λυκείου Δημητρίου Áδαλή, με θέμα την 

μέτρηση της περιμέτρου της Γης.
Η παρουσίαση τωí μαθητών ήταν το αποτέλεσμα μιας πειραματικής διαδικασίας που ξεκίνησε 
και ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια της σχïλικής χρονιάς, στο πλαίσιο εξωδιδακτικής 
δραστηριότητας.
Οι μαθητές ακολούθησαν την ίδια ακριβώς διαδικασία, την οποία πρώτος ο Ερατοσθένης 
εφάρμοσε πριν 2.300 χρόνια περίπου στην Αλεξάνδρεια.
Μάλιστα η μέθοδος εμπλουτίσθηêε με την πραγματοποίηση και μιαò άλλης παράλληλης 
μέτρησης ανάμεσα σε δύο σημαντικές πόλεις της ομογένειας, την Αλεξάνδρεια και την 
Κωνσταντινούπολη.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν γονείς και μαθητές και ακολούθησε συζήτηση σχετικά με την 
δραστηριότητα.
Οι μαθητές που συμμετείχαν στην εργασίá ήταν: Αλή Αμπντελ Μόχσεí, Καρίμ Γκαμίλ, Ελπίδα 
Θεοφιλογιαννάκου, ΕλισÜβετ Καρυδιά, Χρήστος Κόντης, Σάρα Μπακάρ, Ναντίν Σιργουνέλη, 
Φάτμα Φαργάλη.
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συμπαραστατούμενος υπό του Πατριαρχικού Επιτρόπου Καΐρου, Θεοφ. Επισκόπου Νιτρίας 
κ.Νικοδήμου, και του Θεοφ. Επισκόπου Βαβυλώνος κ.Νήφωνος, Καθηγουμένου της Π.Ι. Μονής 
Αγίου Γεωργίου Παλαιού Καίρου, παρουσία του Εξοχ. Πρέσβεως της Ελλάδας στο Κάιρο 
κ.Χριστοδούλου Λάζαρη, Μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής της Ελληνικής Κοινότητος 
Καίρου και πλήθους κόσμου. 
Κατά την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, 7η Απριλίου ε.ε. ο Μακ. Πατριάρχης 
εχοροστάτησε κατά τον Όρθρο και προηξήρξε της Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας στον 
Πατριαρχικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου Καΐρου, συλλειτουργούντων του 
Πατριαρχικού Επιτρόπου Καΐρου, Θεοφ. Επισκόπου Νιτρίας κ.Νικοδήμου, του Καθηγουμένου 
της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Παλαιού Καΐρου, Θεοφιλ. Επισκόπου Βαβυλώνος κ.Νήφωνα 
και του ιερού κλήρου, ενώ προ της απολύσεως ετέλεσε την τελετή της Σταυροπροσκυνήσεως κατά 

το τυπικό της Εκκλησίας.
Στην Ευχαριστιακή Σύναξη παραβρέθηκαν ο Έλληνας Πρέσβης κ. Χριστόδουλος Λάζαρης, ο 
Κύπριος Πρέσβης κ. Σώτος Λιασίδης, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Κάιρο κ. Ιωάννης 
Χατζαντωνάκης, ο Κύπριος Πρόξενος κ. Φώτης Φωτίου, ο Πρόεδρος της Κοινότητας των 
Αραβοφώνων κ.Ρομπέρ Χόσνι, ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου κ.Κήμης 
Φλεβοτομάς, η Αρχόντισσα των Εκκλησιών κα Στέλλα Κυριάζη, εκπρόσωποι παροικιακών 
σωματείων και φορέων, καθώς και άλλοι επίσημοι. Αμέσως μετά, ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος 
ομίλησε καταλλήλως για την σπουδαιότητα της εορτής, την σημασία του Τιμίου Σταυρού στην 
ζωή και τον αγώνα των πιστών, καθώς και για την θυσιαστική αγάπη  των χριστιανών προς τον 
πλησίον.
Το εσπέρας της ιδίας ημέρας παρέστη στην Δεξίωση του Ἐλληνος Πρέσβεως κ.Χριστοδούλου 
Λάζαρη στην Αιγυπτιακή Πρωτεύουσα επ΄ευκαιρία της επετείου της Εθνικής Παλλιγενεσίας, 
παρουσία σύμπασας της Ελληνικής Παροικίας και πολλών ξένων Διπλωματών.

Γυμνασίου) με την καθοδήγηση της καθηγήτριας εικαστικών κ. Φλώρας Κάβουρα και των 
δασκάλων κ. Ιωάννας Παρασκευοπούλου και κ. Παναγιώτη Παναγιώτου με θέμα «Το Ηλιακό 
μας Σύστημα» και πραγματοποιήθηκε έκθεση επιστημονικών βιβλίων με περιεχόμενο σχετικό 
με το θέμα της ερευνητικής εργασίας

Τρίτη 16 Απριλίου 2013: Το πρόγραμμα της Τηλεδιάσκεψης της συγκεκριμένης ημέρας 
αφορούσε σε φιλολογικά αντικείμενα. Συγκεκριμένα, στους χώρους της Εστίας Γνώσης 
φιλοξενήθηκαν οι μαθητές του 1ου Λυκείου Χαλκίδας «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης», οι οποίοι 
παρουσίασαν τμήματα της ερευνητικής τους εργασίας με τίτλο «Ο κυρ Αλέξανδρος ο 
Αλεξανδρινός», η οποία αναφερόταν στο συγγραφικό έργο του μεγάλου Σκιαθίτη πεζογράφου 
και κατόπιν οι μαθητές των σχολείων παρακολούθησαν την ενδιαφέρουσα διάλεξη του Σχολικού 
Συμβούλου Φιλολόγων Δρ. Άγγελου Μαντά. Τη σκυτάλη πήραν ο υπεύθυνος φιλόλογος π. 
Απόστολος Τριφύλλης και οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου του Αβερωφείου, οι οποίοι παρουσίασαν 
την εργασία τους με θέμα «Η ελληνορωμαϊκή Αλεξάνδρεια μέσα από την ποίηση του 
Κ.Π.Καβάφη» και απήγγειλαν ποιήματα του αλεξανδρινού ποιητή στην αραβική γλώσσα.
Η Τηλεδιάσκεψη ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση τηλεταινίας που δημιούργησαν οι μαθητές 
της Γ΄ Γυμνασίου του Σχολείου μας, με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού κ. Ελένης 
Καλαϊτζίδου, με θέμα «Η οικία και η τελευταία κατοικία του αλεξανδρινού Ποιητή». 
Ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε την τηλεταινία. 
(http://www.youtube.com/watch?v=UOP57-IDjss&feature=youtube_gdata_player)

 

// ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
την ύπαρξη διαφορετικών προσεγγίσεων. Στην παρέμβασή του ο κ. Ταμβάκης δεν παρέλειψε να 
σημειώσει και το γεγονός ότι καλό θα ήταν η παροικία να ενημερώνεται για τα μεγάλα έργα που 
γίνονται στον χώρο του Ελληνικού Τετραγώνου, το οποίο και θα πρέπει να μετατραπεί σε 
κοσμοπολίτικο κέντρο. 
Κάποιες αντιδικίες υπήρξαν όταν τέθηκε το θέμα της μη συγχώνευσης μέχρι τώρα της Κοινότητας του 
Κάφρ Ελ Ζαγιάτ με την Ε.Κ.Α. Ο κ. Γιώργος Φλωρεντής, τόνισε και αυτός με τη σειρά του, όπως 
προηγουμένως και ο κ. Σιόκας, την ύπαρξη απόφασης της Κοινότητας του Καφρ Ελ Ζαγιάτ (ήδη από 
το 1976), την οποία και είχε αποδεχτεί η Ε.Κ.Α., αλλά δεν έγινε ποτέ Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 
Κοινότητας του Καφρ Ελ Ζαγιάτ για τη διάλυσή της και τη συγχώνευσή της, όπως προβλέπει το 
καταστατικό της. 
Διευκρινίσεις ζήτησε και ο κ. Δημήτρης Βαφειάδης στην παρέμβασή του σχετικά με την παραχώρηση 
του ναού του Προφήτη Ηλία στην Κοπτική Εκκλησία, σημειώνοντας πως η Ε.Κ.Α. θα πρέπει να 
επιδιώξει επικερδέστερους όρους, προτείνοντας παράλληλα και τη συνεργασία της Ε.Κ.Α με το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την καταγραφή των κειμηλίων όλων των ναών. Το λόγο πήρε και ο κ. 
Δημήτρης Κάβουρας, ο οποίος κατέθεσε μία σειρά από προτάσεις σχετικά με το ρόλο της Ε.Κ.Α. 
Ειδικότερα, ο κ. Κάβουρας υποστήριξε ότι η Ε.Κ.Α. θα πρέπει να επενδύσει περισσότερο στο 
ανθρώπινο δυναμικό (στελέχη και προσωπικό) μέσω κοινωνικών προγραμμάτων (κοινωνική 
επιχειρηματικότητα) και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών προς τα μέλη της και το ευρύτερο 
κοινωνικό σύνολο. Θα πρέπει να επιδιώξει άνοιγμα προς την ευρύτερη κοινωνία, διαδραματίζοντας 
παράλληλα πρωταγωνιστικό ρόλο στις κινήσεις αλληλεγγύης για τη στήριξη της Ελλάδας. Συνέχισε ο 
κ. Κάβουρας προτείνοντας την κατάθεση από μέρους της κοινοτικής επιτροπής ενός σχεδίου 
δράσης, το οποίο θα τίθεται προς έγκριση από την γενική συνέλευση της Ε.Κ.Α.
Πολύ σημαντική και με ιδιαίτερο νόημα για την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα στις 
Κοινότητες της Αλεξάνδρειας και του Καΐρου, θεωρήθηκε η πρόταση του Προέδρου της Ελληνικής 
Κοινότητας Καΐρου κ. Χ. Καβαλή για συνάντηση των διαχειριστικών επιτροπών των δύο κοινοτήτων 
κάθε τρεις μήνες. Η πρόταση του κ. Καβαλή χειροκροτήθηκε από όλους και έγινε δεκτή από το 
κυρίαρχο σώμα.
Περνώντας στη διαδικασία των εκλογών για την ανάδειξη τριών νέων μελών στην Κοινοτική Επιτροπή 
δύο είναι τα σημεία που την χαρακτήρισαν. Το πρώτο είναι η συμμετοχή και εν τέλει η εκλογή 
έμπειρων, αλλά και νέων μελών, η οποία σηματοδότησε μία νέα εποχή, κατά την οποία η νεολαία της 

παροικίας δείχνει πως επιθυμεί να έχει εντονότερη παρουσία στα κοινά. Ενώ το δεύτερο είναι η 
απροσδόκητα μεγάλη συμμετοχή, η οποία έφτασε τα 165 μέλη που τελικά ψήφισαν. Η εκλογική 
διαδικασία ανέδειξε τελικά ως νέους Κοινοτικούς Επιτρόπους τους κάτωθι, με σειρά ψήφων: 
Ιωάννη Κάβουρα (133 ψήφους),  Σταμάτιο Τσαμαδό (125 ψήφους) και Νικόλαο Κατσιμπρή (103 
ψήφους), ενώ οι άλλοι δύο υποψήφιοι συγκέντρωσαν, ο Εδμόνδος Κασιμάτης (69 ψήφους) και ο 
Μιχαήλ Σολομωνίδης (41 ψήφους).
Την Τρίτη 16 Απριλίου συνεδρίασε για πρώτη φορά η νέα Κοινοτική Επιτροπή με σκοπό την 
κατάρτιση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 2013-2015, το οποίο έχει ως εξής: 
Πρόεδρος:  Ιωάννης Σιόκας 
Α΄ Αντιπρόεδρος:  Νικόλαος Κόπελος, 
Β΄ Αντιπρόεδρος:  Ιωάννης Κάβουρας
Γενική Γραμματέας: Άρτεμις Γεροντάκη-Ταμβάκη
Οικονομικός Επόπτης:  Σταμάτιος Τσαμαδός
Μέλη της Κοινοτικής Επιτροπής είναι ο Νικόλαος Κατσιμπρής, ο Πάρις Μακρής, ο Ιωάννης Μάλλης 
και ο Δημήτριος Παπαστεφάνου.
Στη συνέχεια ανατέθηκαν και οι διάφορες εφορείες:
Εφορεία Σχολείων:  Πάρις Μακρής
Εφορεία Οικονομικών:  Σταμάτιος Τσαμαδός
Εφορεία Οίκου Ευγηρίας «ΜΑΝΝΑ»:  Άρτεμις Γεροντάκη-Ταμβάκη
Εφορεία Κοινωνικής Πρόνοιας:  Ιωάννης Κάβουρας
Εφορεία Τύπου & Πληροφορικής:  Νικόλαος Κατσιμπρής
Εφορεία Αστικών & Αγροτικών Γαιών Άμπου Χόμμος και 
ενσωματωθέντων κοινοτήτων:  Πάρις Μακρής 
Εφορεία Τεχνικών:  Ιωάννης Κάβουρας
Εφορεία Εκκλησιαστικών Υποθέσεων & Κοιμητηρίων:  Νικόλαος Κόπελος
Εφορεία Ελληνικού Τετραγώνου:  Ιωάννης Μάλλης
Εμείς, από την πλευρά μας ευχόμαστε στους νεοεκλεγέντες συγχαρητήρια και στη νέα Κοινοτική 
Επιτροπή, στον Πρόεδρο και τους Εφόρους καλή δύναμη στο πολύ σημαντικό και προκλητικό έργο 
που έχουν μπροστά τους και πάντα ας έχουν ως γνώμονα το συλλογικό συμφέρον και το μέλλον της 
παροικίας.

...συνέχεια από τη σελίδα 6

Θα ήταν μάταια η προσπάθεια να καταγράψουμε σ’ αυτό το σύντομο άρθρο το σύνολο  των 
αυτοτελών εκδόσεών του, πολύ δε περισσότερο να συμπεριλάβουμε τον κατάλογο των άρθρων 
του σε περιοδικά ή εφημερίδες. Ωστόσο, για έναν πιο απαιτητικό αναγνώστη, αξίζει να 
αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιους τίτλους βιβλίων του που δείχνουν την πολυμάθεια και το εύρος 
των ενδιαφερόντων του:

«Ο μεταρρυθμιστής Άλυ Αβντ-Αλ-Ράζεκ και το έργον του περί του Χαλιφάτου», 1926
«Ο αιγυπτιώτης ελληνισμός και το μέλλον του», 1927
«Το πρόσωπον του Ιησού κατά το Κοράνιον», 1930
«Οι Κόπται (ονομασία-ιστορία-εκκλησία-διδασκαλία-γλώσσα-φιλολογία-τέχνη-
χαρακτηρισμός)», 1937
«Η Μονή του Αγίου Σάββα Αλεξανδρείας διά μέσου των αιώνων (320-1949)», 1950
«Τα θεμέλια του Ισλάμ», 1954
«Εικονογραφημένον λεύκωμα ιεράς Μονής αγίου Γεωργίου εν Παλαιώ Καΐρω», 1959
«Η πνευματική προσφορά του αιγυπτιώτου ελληνισμού εις την σύγχρονον Αίγυπτον (1853-1963), 
1963
 «Βιβλιογραφία των αιγυπτιωτών Ελλήνων (1853-1966), 1966
«Πανόραμα ήτοι εικονογραφημένη ιστορία του δημοσιογραφικού τύπου της Αιγύπτου υπό 
αιγυπτιωτών Ελλήνων (1862-1972), 1972

Τα δύο τελευταία έργα του, παρά τις βιβλιογραφικές ελλείψεις ή τις τυχόν παραδρομές, 
εξακολουθούν μέχρι σήμερα να αποτελούν το πιο χρήσιμο εργαλείο για κάθε ερευνητή και 
μελετητή της ιστορικής πορείας του αιγυπτιώτη ελληνισμού. Σχετικά με την Βιβλιογραφία ο 
Μανώλης Γιαλουράκης σημειώνει: «είναι μοναδικό (βιβλίο) στο είδος του και θ’ αποτελέσει την 
αφετηρία για όποιον μελλοντικά θελήσει ν’ ασχοληθεί με το ίδιο θέμα». Την «πολύχρονη, 
συστηματικήν αλτρουιστική δράση του ερευνητή, καθηγητή Ευγένιου Μιχαηλίδη για τα ελληνικά 
βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, ημερολόγια και διάφορα άλλα έντυπα που εφάνηκαν στην 
Αίγυπτο», επαινεί ο ποιητής και λόγιος Κ. Ν. Κωνσταντινίδης. Λίγα χρόνια πριν τον θάνατό του ο 
Μιχαηλίδης προσέφερε την ταξινομημένη από τον ίδιο πλούσια συλλογή του στο Γενικό 
Προξενείο Αλεξάνδρειας, σε αίθουσα του οποίου στεγάζεται το επονομαζόμενο «Πνευματικό 
Μουσείο του αιγυπτιώτη ελληνισμού». Έχουμε τη γνώμη ότι οφείλουμε να φροντίσουμε αυτή την 
αρχειακή βιβλιοθήκη με την σωστή συντήρηση των εντύπων και την ψηφιοποίησή τους ώστε να 
έχει εύκολη πρόσβαση ο ερευνητής, ο απλός επισκέπτης και αναγνώστης, όσο και οι μαθητές των 
κοινοτικών εκπαιδευτηρίων. 
Ο Μιχαηλίδης με μια διορατική και πρωτοπόρα για την εποχή του αντίληψη αναλαμβάνει την 
πρωτοβουλία να συντάξει και να υποβάλει στα 1933 ένα πολυσέλιδο εμπεριστατωμένο 
«Υπόμνημα προς τας συγκλήτους Αθηνών και Θεσσαλονίκης περί ιδρύσεως εν αυταίς έδρας 
αραβικής γλώσσης και φιλολογίας». Εκείνη την εποχή στις Φιλοσοφικές Σχολές των δύο 
Πανεπιστημίων δημιουργούνταν τα ξενόγλωσσα τμήματα αγγλικής και γαλλικής φιλολογίας. 
Αντιλαμβάνεται με ακονισμένη συνείδηση ότι η απουσία μιας συστηματικής, σε πανεπιστημιακό 
επίπεδο, έρευνας και σοβαρής μελέτης του αραβικού πολιτισμού στερεί την νεοελληνική 
κοινωνία από μια δικής της οπτικής προσέγγιση, ανταπόκριση, γνώση και ερμηνεία του 
αναδυόμενου αραβικού κόσμου, μιας περιοχής με την οποία ο ελληνισμός γειτονεύει, 
συναλλάσσεται και ανταλλάσσει αγαθά και ιδέες για πολλούς αιώνες, ενώ στο έδαφός της 
αναπτύσσεται αξιόλογος αριθμός παροικιών. Δυστυχώς, οι χρόνιες δομικές παθογένειες του 
νεοελληνικού κράτους δεν επέτρεψαν στην πρόταση και προσδοκία του Μιχαηλίδη να υλοποιηθεί 
ούτε στις μέρες του, όσο και σήμερα, ογδόντα χρόνια μετά το εγχείρημά του. Το ίδιο ατυχής, 
όμως, υπήρξε και η συμπληρωματική πρόταση του Τάχα Χουσεΐν για τη δημιουργία τμήματος 
νεοελληνικών σπουδών σε κάποιο από τα αιγυπτιακά πανεπιστήμια, παρά το γεγονός ότι το 
ζήτημα επανήλθε συχνά στην επικαιρότητα από την μακρινή εποχή της δεκαετίας του ’30 μέχρι τις 
μέρες μας τόσο από πρωτοβουλίες συλλογικοτήτων, όσο και από σημαίνουσες προσωπικότητες. 

30// 2013Απρίλιου//



Εχθές

χθές, την Κυριακή το πρωί, κατευθυνθήκαμε προς την εκκλησία του Ευαγγελισμού. Επί της 
οδού Σαλέχ Σάλεμ στεκόταν πάλι εκείνος. Ο χωρίς πρόσωπο άνθρωπος. Από κάποιο Ε φοβερό έγκαυμα, τα μάτια, η μύτη, τα αυτιά του είχαν αφανιστεί, είχαν μεταβληθεί σε μιαν 

απαίσια άμορφη μάζα, όπου μόλις διακρίνονταν από τις μελανές ουλές των χειλιών του ως χαίνουσα 
πληγή το στόμα του, για να βογγά δυνατά από μέσα του και να στενάζει η μάνα του ντουνιά, η 
Αίγυπτος.
Αργότερα, κατηφορίσαμε προς τη θάλασσα. Διασχίσαμε την Cornice για να αντιληφθούμε κατά 
τρόπο εκτυπώτερο, εδώ στη βόρεια ακτή της Αφρικής, ότι η θάλασσα είναι το σύνορο του κόσμου.
Το μεσημέρι στη στήλη του «Πομπηίου» και αργότερα στον αρχαιολογικό χώρο Kom el Shoqafa, 
χαμηλά στο πετρώδες έδαφος, ανάμεσα στα ερείπια, ανάμεσα στα μνημεία, διακριτικά και ταπεινά, 
σε τούφες από καταπράσινο χορτάρι, διάσπαρτες, εδώ και εκεί, πόσες μικρές μαργαρίτες 
ξεπροβάλλουν, ως ανοιξιάτικο προανάκρουσμα, ανασηκώνοντας το άσημο κιτρινωπό – από ατόφιο 
ζωντανό χρυσό – κεφαλάκι τους! 

Άραγε τι να σημαίνει η πραγματικότητα που ζούμε; Αυτή η οργανωμένη – θα έλεγε κανείς – αταξία; Η 
δυναστική αλογία της ερήμου, ανάμεσα σε υπέρογκα λίθινα μνημεία; Tι σημαίνουν λοιπόν οι ένδοξοι 
τάφοι, τι νόημα έχουν οι σαρκοφάγοι που εκτίθενται στα μουσεία και οι κατακόμβες με τις 
ανάγλυφες παραστάσεις και τις σπουδαίες τοιχογραφίες στην καρδιά της άσχημης πόλης; Γιατί η 
τέχνη είναι ασφυκτικά νεκρή, εγκλωβίζει σ'ένα περίκλειστο σχήμα, ενώ κάθε τι ζωντανό, αληθινό, 
είναι εύθραυστο, ασήμαντο και νοσεί προς θάνατον;

Πόσο πρέπει να πονέσουμε Θέ μου μέχρι να σε ψηλαψίσουμε ζώντα; 

25η Φεβρουαρίου. Εχθές. Πέρασε ο Γενάρης και ο κουτσουρεμένος Φλεβάρης έπνεε και τότε, εν 
έτει 2006, τα λοίσθια. Τότε που – μετά το πέρας της θείας λειτουργίας στον Άγιο Νικόλαο Έγκωμης 
στη Λευκωσία - τρέξαμε επί ματαίω, παρασυρμένοι από τον ενθουσιαμό του πατρός Ιωάννη, για να 
προλάβουμεμε τις μυγδαλιές ανθισμένες, στις πλαγιές του Τρόοδος.
Και κύλησε ο χρόνος κλεφτά στο σήμερα. Γλιστρήσαμε από της κλεψύδρας την αδιόρατη, στενήν 
οπή στην 26η Φεβρουαρίου. Είμαι ακόμα ένας δίχως πρόσωπο άνθρωπος, καθώς σφαλώ – μόλις 
εξερχόμενος απο το Προξενείο – πίσω μου την πόρτα και επιστρέφω στην οικία μου αναπολώντας 
το έκτακτο προ δεκαημέρου δειλινό. Είναι, όπως και τότε, ίδια η ώρα που αντίκρισα το χαροποιό, 
καταιγιστικό, πανευφρόσυνο θέαμα. Η ώρα η γλυκιά με την εσπερινή αύρα και το λεπτό πορφύρωμα 
στο ραγισμένο ορίζοντα, στα μάτια. Στον εξώστη του παρακειμένου της οικίας μου οικοδομήματος, 
του «Μάννα», στο οποίο προσφάτως μετεγκαταστάθηκε σύσσωμο το Γηροκομείο της Ελληνικής 
Παροικίας, αποχωρώντας από το κτίριο του «Κανισκερείου», που δόθηκε προς ενοικίαση σε 
Γαλλικό σχολείο, στέκονταν δύο τρόφιμοι του Γηροκομείου και τηρούσαν με θαυμασμό και έξαρση – 
ο ένας απ' αυτούς χειροκροτώντας – σμήνη πουλιών που σε χωριστούς – πλην όμως διαρκώς 
μεταβαλλόμενους και κάποτε συμπλεκόμενους – σχηματισμούς, χόρευαν με μιαν απαράμιλλη 
χορευτική δεινότητα πάνω από τη συστάδα των ομοιόμορφα κουρεμένων αειθαλών δασύφυλλων 
δέντρων που κοσμούν τον προαύλιο χώρο του Τοσιτσαίου - Πρατσικείου Δημοτικού Σχολείου. 
«Κύριε Τάσο, αυτό το πανηγύρι επαναλαμβάνεται κάθε απόγευμα εδώ και μέρες. Είναι σπουργίτια. 
Σε λίγο θα γεμίσουν τα δέντρα, θα πέσουν όλα στα δέντρα για να δοξολογήσουν το Θεό!», μου 
φώναξε ο ένας απ' αυτούς, ο κύριος Γιάννης. Δεν είμαι κανένας ρομαντικός, αλλά όταν στη συνέχεια 
μπήκα στο σπίτι μου, βροντοφώναξα: «Είδατε τι γίνεται έξω; Καταιγισμός χαράς, καταιγισμός ζωής 
αιφνίδιος!». «Τώρα το πήρες είδηση εσύ; Eμείς μέρες παρατηρoύμε το θέαμα αυτό από το 
παράθυρο..» με επέπληξε τρυφερά η γυναίκα μου. Στάθηκα λοιπόν και εγώ για ώρα στο παράθυρο 
και θωρούσα τα νέφη των φτερωτών αγγέλων να συστέλλονται και να διαστέλλονται με μιαν και μόνη 
πνοή – ποιός ήταν ο μαέστρος; – ζωγραφίζοντας ποικιλότροπα φανταστικά σχέδια – ποιός ήταν ο 
ζωγράφος; – ώσπου να πέσουν με κατακόρυφες βουτιές, ένα - ένα, λίγα – λίγα και, καταληκτικά, 
αθρόα σαν πούσι στα δέντρα. Ώσπου να πέσουν αθρόα στα κλαδιά της ψυχής μου για ν'αρχινίσουν 
τις τρίλιες τους, φουσκώνοντας και ξεφουσκώνοντας μέσα στο ελάχιστο στήθος τους, λίγο πριν 
λουφάξουν. 

Πέρασαν οι μέρες. Τα σπουργιτάκια τα ξέχασα. Και όταν αργότερα τα αναζήτησα πάλι δεν τα βρήκα, 
μέρες τώρα αδυνατώ να γίνω εκ νέου αυτόπτης μάρτυς, να αναστήσω εκείνη την έκτακτη 
καθημερινή ρουτίνα των απογευμάτων. Σαν εχθές, σα σήμερα – θα ήταν λες – που κούρνιασαν στα 
κλαδιά της ψυχής μου, που κούρνιασαν – ναι – μέχρι τη Βασιλεία των Ουρανών.

Τάσος Θεοφιλογιαννάκος
 

υνάντησα την κ. Καίτη Φραγκίσκου- Καζούλη πριν από δέκα περίπου χρόνια στο σπίτι της στην 
Αθήνα, προκειμένου να της πάρω μια συνέντευξη, η οποία εξελίχτηκε σε μια από τις Σ ωραιότερες και μακρύτερες σε διάρκεια συνεντεύξεις  που έχω κάνει ποτέ. Η κ. Καίτη 

γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια τη δεκαετία του '20. Όταν κατά τη διάρκεια του πολέμου παντρεύτηκε 
τον Ίωνα Καζούλη, μετακόμισε στη βίλα- μέγαρο του πεθερού της, την οποίο συνήθιζε να αποκαλεί 
“το Καζουλέϊκο”. Ως μέλος πια αυτής της μεγάλης και εύπορης Αλεξανδρινής οικογένειας, έζησε 
μια ζωή “παραμυθένια”, όπως η ίδια λέει, την οποία θέλησε να μου διηγηθεί με κάθε λεπτομέρεια. Οι 
ενθυμήσεις σήμερα φιλοξενούν ένα μικρό μόνο τμήμα αυτής της συνέντευξης. 

Την ώρα που έφευγα μου εκμυστηρεύθηκε το εξής: «Πάντα ήθελα να γράψω την ιστορία  της 
οικογένειας, αλλά ποτέ δεν βρήκα τον χρόνο. Τώρα είμαι ήσυχη γιατί ξέρω ότι κάποιος την 
κατέγραψε». Μετά από ένα χρόνο η κ. Καίτη έφυγε από τη ζωή. Ας αφήσουμε, όμως, την ίδια να 
μιλήσει για τη ζωή της:

 «Ο πεθερός μου Μιχάλης Καζούλης ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Ήρθε λαθρεπιβάτης 
στην Αίγυπτο στις αρχές του 20ου αιώνα να δουλέψει στα βαμβάκια και αργότερα ίδρυσε τη δική του 
εταιρία βάμβακος την περίφημη Ms Cazouli&Co. Το 1910 παντρεύτηκε την Μαρίκα Δραγούμη με την 
οποία έκανε επτά παιδιά, και στο τέλος του πολέμου αγόρασε δύο υπέροχες βίλες στην Ιμπραημία. 
Την μια, στην οποίο έζησα κι εγώ μετά που παντρεύτηκα, την αγόρασε από τον γιο του Rudolf Hess ο 
οποίος ερχόταν κάθε χρόνο να μας επισκεφθεί.  Τότε, στη βίλα μέναμε εννέα άτομα, και είχαμε 
δεκαεπτά ανθρώπους για υπηρετικό προσωπικό, το φαντάζεσαι; Έξι Έλληνες και έντεκα 
Αιγύπτιους. Έμεναν σ' ένα σπιτάκι στον κήπο, αλλά τρώγανε όλοι μαζί σε δική τους τραπεζαρία μέσα 
στο σπίτι. Εμείς είχαμε τη δική μας τραπεζαρία στον επάνω όροφο. Στις μιάμιση ακριβώς χτυπούσε 
το γκόνγκ για να μαζευτούμε και έπρεπε όλη η οικογένεια να είναι στο τραπέζι στην ώρα της. Το ίδιο 
γινόταν και για το πρωινό και για το βραδινό. Πολλοί στην Ελλάδα νομίζουν ότι εμείς οι Αιγυπτιώτες 
πατούσαμε επί πτωμάτων και εκμεταλλευόμασταν τους Αιγυπτίους, αλλά δεν ήταν καθόλου έτσι. 
Ζούσαμε αρμονικότατα μαζί τους και υπήρχε μεγάλος σεβασμός. Πολλοί απ' αυτούς μάλιστα, μετά 
που φύγαμε, δεν θέλανε να δουλέψουν σε άλλη οικογένεια και επέστρεψαν στα χωριά τους. Μας 
δίνανε τις υπηρεσίες τους, αλλά ήμασταν πάντα κοντά τους. Κάθε Χριστούγεννα για παράδειγμα, 
μαζεύονταν όλοι οι συγγενείς στο σπίτι και κόβαμε 35 κομμάτια βασιλόπιτας. Αλλά υπήρχε πάντα και 
μια πίτα για το προσωπικό και ένας ένας ερχόταν να πάρει το κομμάτι του. Ήμασταν πραγματικά μία 
οικογένεια και τους φερόμασταν άψογα.

Σε ό,τι αφορά την αλεξανδρινή κοινωνία εκείνης της εποχής, θα έλεγα ότι ήταν μια οργανωμένη 
κοινωνία με μεγάλη ευαισθησία για τον άνθρωπο. Οι ευκατάστατες οικογένειες δεν ανέπτυσσαν 
κοινωνικές σχέσεις με τους ανθρώπους της κατώτερης τάξης, όμως δεν τους αγνοούσαμε. 
Υπήρχαν πολλά σωματεία που βοηθούσαν αυτή την τάξη των ανθρώπων που είχε ανάγκη. 
Γινόντουσαν συγκεντρώσεις, χοροί, τσάγια και μαζεύαμε πολλά χρήματα. Αυτή ήταν μια παροικία 
επιπέδου. Όλες οι κυρίες που είχαν τα μέσα εργάζονταν στα φιλανθρωπικά. Εγώ για παράδειγμα 
ήμουν πρόεδρος σε δύο σωματεία. Ό,τι μπορούσε να κάνει η κάθε μία, το έκανε, για να βοηθήσει τις 

Ε
Ν

Θ
Υ

Μ
Η

Σ
Ε

ΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ο λιθογραφείο «Άãκυρα» ιδρύθηκε το 1923 από τον Δημήτρη Βαφειάδη. Ο 
Δημήτρης Βαφειάδης είχε μάθει την τέχνη του λιθογράφου την περίοδο 
που εργαζόταν στο πρώτο λιθογραφείο της Αλεξάνδρειας, που ανήκε στην Ô

οικογένεια Λαγουδάκη. 
Óτην επιχείρηση εργάστηκε και ο μικρότερος αδερφός του Πέτρος, ëιθογράφος και ο ίδιος. Ο 
Πέτρος åίχε ðροσφέρει τις υπηρεσίες του στο λιθογραφείο του ελληνικού στρατού κατά τη 
διάρκεια της μικρασιατικής εκστρατείας, υπηρετώντας της στρατιωτική του θητεία.
Το λιθογραφείο «Άãκυρα» το 1934 μεταφέρθηκε στο Ατταρίν, όπου και λειτουργεί έως σήμερα. 
Στα έξοδα κατασκευής του νέου λιθογραφείου συνέβαλε η σύζυγος του Δημήτρη Βαφειάδη 
Αικατερίνη το γένος Σιδέρη.
Το 1937 εγκαινιάζεται η ðρώτη κυλινδρική offset μηχανή, αντικαθιστώντας την παλαιότερης 
τεχνολογίας μηχανή επίπεδης εκτύπωσης λιθογραφίας. 
Êατά την διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ôο Λιθογραφείο «Άãκυρα» συνεργάστηκε με την 
υπηρεσία επικοινωνίας των συμμαχικώí δυνάμεων για την εκτύπωση εντύðων για τον 
συμμαχικό αγώνα.
Μετά το πέρας του πολέμου εγκαταστάθηκε η δεύτερη offset εκτυπωτική μηχανή για να καλύψει 
τις ανάγκες της παραγωγής.
¾στåρα από τον θάνατο του Δημήτρη Βαφειάδη το 1947, η επιχείρηση óυνέχισε τη λειτουργία 
της με τους αδελφούς του Πέτρο και Νικόλα, οι οποίοι την παρέδωσαν στους γιούς του Ισίδωρο 
και Βύρωνα όταν ενηλικιώθηκαν.
Η περίοδος 1955 – 1975, εποχή äύσκολη ëόγω των εθνικοποιήσεων, δεν επηρέασε την ομαλή 
λειτουργία του λιθογραφείου. Μετά το 1975 άρχισε η απελευθέρωση της οικονομίας και 
καταργήθηκε η απαγόρευση εισαγωγής μηχανών παραγωγής για τον ιδιωτικό τομέα. Τότε 
δόθηκε στο λιθογραφείο η ευκαιρία για την αντικατάσταση όλων των εκτυπωτικών μηχανών με 
την καινούργια κυλινδρική εκτύπωση και την πλήρη κατάργηση της επίπεδης λιθογραφίας.
Η επιχείρηση συνεργάστηκε με τις περισσότερες ελληνικές εταιρίες στην Αίγυπτο, που 

δραστηριοποιούνταν σε διάφορους τομείς, όπως: παραγωγή καπνού, βάμβακος, τροφίμων και 
ποτών.
Στην δεκαετία του ́ 90 προστέθηκε στο δυναμικό της επιχείρησης η τρίτη γενιά της οικογένειας 
Βαφειάδη: ο Δημήτρης και ο εξάδελφός του Ανδρέας. Με το ενδιαφέρον και το μεράκι που 
έχουν για τη συνέχιση της μακράς παράδοσης της εταιρίας, παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς 
τις ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο και εφαρμόζουν τις σύγχρονες μεθόδους εκτύπωσης 
ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις της ψηφιακής τεχνολογίας.

// ËΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ «ΑÃΚΥΡΑ»
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φτωχές οικογένειες. Οι εκδηλώσεις που κάναμε ήταν μεγάλοι χοροί που άφηναν χρήματα και, όταν 
έρχονταν οι άντρες αργά το βράδυ για να λάβουν μέρος στη γιορτή, είχαν το χέρι στην τσέπη και 
μαζεύονταν πολλές χιλιάδες. Διότι τα σωματεία διέθεταν μεν τη δική τους στέγη από δωρεές 
μεγάλων ευεργετών, αλλά δεν είχαν κεφάλαιο να κινηθούν. Μετά ήρθε ο πόλεμος και πάλι η 
παροικία ήταν πρόθυμη να βοηθήσει. Ξεκίνησε «η φανέλα του στρατιώτη» από την Αργίνη Σαλβάγου 
και μας μοιράζανε θυμάμαι μαλλί και βελόνες, ενώ παράλληλα μας έδιναν οδηγίες για το πως να τις 
πλέξουμε. Όλα αυτά έγραψαν σελίδες πολύ ωραίες για τον ελληνισμό της Αιγύπτου.

Μετά τις εθνικοποιήσεις αναγκαστήκαμε να φύγουμε. Μας πήραν την εταιρία, αλλά το σπίτι δεν 
μπόρεσαν να το πειράξουν. Αναγκαστήκαμε, όμως, να το πουλήσουμε τμηματικά για να 
μπορέσουμε να ζήσουμε. Εγώ έφυγα το 1965 και λίγους μήνες αργότερα το σπίτι γκρεμίστηκε και 
στη θέση του οικοπέδου χτίστηκαν 48 πολυκατοικίες. Ήταν πραγματικά ένα υπέροχο σπίτι κι εγώ 
ήμουν πολύ ευτυχισμένη ζώντας εκεί. Είχε έναν τεράστιο κήπο, τον οποίο δεν μπορώ να πω ότι 
ευχαριστήθηκα και πολύ γιατί ήμουν μονίμως απασχολημένη. Κάθε πρωί πήγαινα στα δύο 
φιλανθρωπικά σωματεία που είχα αναλάβει. Καμιά φορά σκέφτομαι, ότι ενώ είχα αυτόν τον 
καταπληκτικό κήπο, αντί να καλώ τους φίλους μου και να τον απολαμβάνω, ή να κάθομαι εκεί με τα 
παιδιά μου, εγώ ήμουν απασχολημένη στους δρόμους της Αλεξάνδρειας. Βλέπεις όταν τα έχεις, τα 
θεωρείς όλα δεδομένα. Νομίζεις ότι θα είναι εκεί για πάντα. Μέχρι τη μέρα που φύγαμε δεν πίστευα 
πραγματικά ότι θα φεύγαμε. 

Όταν ήρθαμε στην Ελλάδα συμβιβαστήκαμε, γιατί όλα είναι θέματα ψυχής. Όταν το πάρεις 
απόφαση και πεις ότι έως εκεί ήτανε και τελείωσε, τότε το αναπολείς με ομορφιά. Εγώ την 
Αλεξάνδρεια την αναπολώ ως κάτι πολύ ωραίο. 

 Όταν ήμουν στην Αίγυπτο θεωρούσα ότι είχα μεγαλώσει τα παιδιά μου με αυστηρές αρχές και ότι 
δεν ήταν κακομαθημένα. Όταν όμως έφθασα στην Αθήνα και είδα τις συνθήκες ζωής των Αθηνών, 
είπα «είσαι τρελή, τι θα πει δεν είναι κακομαθημένα;». Από τον τρόπο ζωής στην Αίγυπτο εννοώ. 
Μέσα στο καζουλέϊκο για παράδειγμα, το πρωί η καμαριέρα θα βοηθούσε τα παιδιά να ντυθούν, 
μετά στην τραπεζαρία άλλη καμαριέρα θα τους βοηθούσε να πάρουν το πρωινό τους, και όταν 
πήγαιναν στο σχολείο τους περίμενε ο οδηγός. Όλα αυτά από τη μια μέρα στην άλλη χάθηκαν. Οι 
τρόποι συμπεριφοράς τους ήταν άλλου επιπέδου και παρεξηγήθηκαν. Παραδείγματος χάριν, τον 
γιο μου τον σνόμπαραν οι συμμαθητές του και του έλεγαν ότι τους κάνει τον αριστοκράτη. Αλλά έτσι 
είχε μάθει και ποτέ δεν μιλούσε για τη ζωή του στην Αλεξάνδρεια. Ευτυχώς τα παιδιά 
προσαρμόστηκαν αμέσως και ποτέ δεν παραπονέθηκαν. Είναι παιδιά που αν τα βάλεις με το βασιλιά 
της Ελλάδας ή με τον οδηγό του λεωφορείου θα αντιμετωπίσουν και τους δύο με τον ίδιο σεβασμό 
και κατανόηση. Βλέπεις η ζωή μας στην Αλεξάνδρεια είχε μια παράξενη δομή, την οποία δεν 
πιστεύω κανείς στην Ελλάδα να είχε, όσο πλούσιος κι αν ήταν. Ακόμα και σήμερα, οι πλούσιες 
οικογένειες των Αθηνών δεν θα είχαν τη δυνατότητα να ζήσουν έτσι ούτε για ένα μήνα. Πολλές 
φορές κλείνω τα μάτια μου και σκέφτομαι «θεέ μου, εγώ τα έζησα όλα αυτά;». Γιατί πραγματικά σαν 
παραμύθι τα θυμάμαι όχι σαν πραγματικότητα». 

// 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). 


