ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ

Συνάντηση Στελεχών στην Αλεξάνδρεια 14-18/04/2004
Το αεροπλάνο απογειώνεται και µαζί του απογειώνονται για το όνειρο 50 Στελέχη από
όλη την Ελλάδα.
Ένα ταξίδι που περιµέναµε από καιρό, έφτασε η στιγµή να πραγµατοποιηθεί.
Φτάνουµε στην Αλεξάνδρεια και µας υποδέχεται η αγαπηµένη µας φίλη, το Στέλεχος
Μαίρη Κάβουρα. Από το επόµενο πρωί ξεκινάµε την ξενάγησή µας στην πανέµορφη
µεσογειακή πόλη της Αιγύπτου και αισθανόµαστε ότι γύρω µας χτυπά η ελληνική
καρδιά. Μαζί µας και η Τ. Έφορος Κα Ειρήνη Μανικάρου. Επισκεπτόµαστε και το
Πατριαρχείο όπου µας περιµένει η ΑΘΜ Πάπας και Πατριάρχης Αλεξάνδρειας και
πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος. Εδώ έχουµε την τύχη να παρακολουθήσουµε και ειδική
λειτουργία για την άφιξη του αρχιεπισκόπου Φινλανδίας Κου Λέοντα.
Συνεχίζουµε την ξενάγησή µας στο σπίτι του Κων/νου Καβάφη, στο ελληνικό
νεκροταφείο µε τα περίτεχνα γλυπτά που το καθιστούν ένα ανοιχτό µουσείο γλυπτικής.
Στην έδρα της Ελληνικής Κοινότητας, µας υποδέχεται ο Πρόεδρος και Περιφερειακός
Έφορος Σ.Ε.Π. κ. Χαράλαµπος Κατσιµπρής. Παντού υπάρχουν κτίρια ελληνικού
ρυθµού που µαρτυρούν µεγάλη αίγλη. Σε ένα τέτοιο κτίριο στεγάζεται και το Ελληνικό
Προξενείο, όπου η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας κ. Κωνσταντίνα Αθανασιάδου και ο
υποπρόξενος κ. ∆ηµήτρης ∆ιαµαντής είναι πρόθυµοι να µας µιλήσουν για τον
ελληνισµό της Αλεξάνδρειας. Το Μουσείο-Βιβλιοθήκη Μιχαηλίδη που στεγάζεται στο
Προξενείο φιλοξενεί έκθεση βιβλίων και χειρογράφων από τα πρώτα χρόνια δηµιουργίας
της Κοινότητας. Είναι ανοικτή σε κάθε ερευνητή. Η Ελληνική όµως Αλεξάνδρεια δεν
τελειώνει εδώ. Επισκεπτόµαστε το θαύµα της αρχιτεκτονικής και της τεχνολογίας που δεν
είναι άλλο από τη Νέα Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Η γνωριµίας µας µε την πόλη
διακόπτεται για λίγο για να ταξιδέψουµε µέχρι το Κάϊρο.
Επισκεπτόµαστε το αρχαιολογικό µουσείο, την εκκλησία του Αγ. Γεωργίου και τη
Κρύπτη της Παναγίας όπου κατέφυγε µε τον Ιησού, το αλαβάστρινο τζαµί του
Μωχάµεντ Άλη, τις Πυραµίδες και την Σφίγγα, όπου έχουµε και τη ευκαιρία να
κάνουµε µια σύντοµη βόλτα µε καµήλες, το Ινστιτούτο Παπυρολογίας και φυσικά
την αγορά του Χαν – Ελ Χαλίλ. Ένα πολυτελέστατο φαραωνικό ποταµόπλοιο µας
ταξίδεψε για 2 ώρες στο Νείλο, όπου απολαµβάνουµε τοπικούς χορούς και µουσική αλλά
και εκλεκτή κουζίνα.
Επιστρέφουµε στην Αλεξάνδρεια της πρώτες πρωινές ώρες, κουρασµένοι µεν αλλά
πανευτυχείς. Η τελευταία µας µέρα στην Αλεξάνδρεια είναι ίσως και η πιο συγκινητική:
επισκεπτόµαστε το Ελληνικό Γηροκοµείο, τραγουδάµε και χορεύουµε ρετρό χορούς µε
τους ηλικιωµένους, κουβεντιάζουµε µαζί τους, τους προσφέρουµε κρασιά και µια µικρή
οικονοµική βοήθεια που είναι το λιγότερο που µπορούµε να κάνουµε γι’ αυτούς τους
περήφανους Έλληνες. Έχουµε επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούµε το ελληνο-ρωµαϊκό
µουσείο, τις κατακόµβες και τα ανάκτορα της Μοντάζα.
Το τελευταίο βράδυ, το Τοπικό Τµήµα Αλεξάνδρειας διοργανώνει για µας δεξίωση.
Προσκεκληµένοι: ο Πατριάρχης, η Γενική Πρόξενος και ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Κοινότητας, τραγουδάµε Οδηγικά τραγούδια µε Στελέχη, Οδηγούς, Πουλιά και µέλη της

Οµάδας Συνεργασίας. Τα Στελέχη µας παίζουν στον προαύλιο χώρο µε τους Οδηγούς και
τα Πουλιά και δεν λένε να σταµατήσουν.
Συγκινητικές στιγµές αποχωρισµού.
Φίλες και φίλοι µας Έλληνες σας ευχαριστούµε όλους.
Σας ευχαριστούµε για τη γιγάντια προσπάθειά σας να διατηρήσετε άσβεστη τη φλόγα του
ελληνισµού και σας ελληνίδες Οδηγούς που κρατάτε ψηλά την Οδηγική Ιδεολογία.
Σας αγαπάµε πολύ, δεν θα σας ξεχάσουµε και σας περιµένουµε σύντοµα στην Ελλάδα.

Μαίρη Ελευθεριώτου

