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Μὲ ἰδιαίτερη χαρὰ καὶ συγκίνηση συνεορτάζουµε σήµερα τὰ δέκα 

ἔτη συνεχοῦς καὶ ἀκωλύτου λειτουργίας τοῦ «Ἀλεξανδρινοῦ Κέντρου 
Ἑλληνιστικῶν Σπουδῶν» τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Αλεξανδρείας. 

Μὲ τὴν ἀνεκτίµητο ἀρωγὴ καὶ τὸ σώφρον ὅραµα τοῦ Ἱδρύµατος 

Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἀλεξανδρείας, τοῦ 

Ἰδρύµατος Ὠνάση καὶ τοῦ Πανεπιστηµίου τῆς Ἀλεξανδρείας, τὸ 

«Ἀλεξανδρινὸ Κέντρο Ἑλληνιστικῶν Σπουδῶν» µετρᾶ ἤδη δέκα 

ἀγλαόκαρπα ἔτη προσφορᾶς, ζείδωρης δραστηριότητας, σπουδῆς καὶ 

ἄνθισης. 

Τὸ µοναδικὸ αὐτὸ καθίδρυµα προσφέρει τὴ δυνατότητα σὲ νέους 

καὶ νέες ἀπὸ ὅλην τὴν ὑφήλιο, ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο, τὴν Εὐρώπη, τὴ 

Μέση Ἀνατολή, νὰ µελετήσουν τα ἐπιτεύγµατα τῆς ἑλληνιστικῆς 

Ἀλεξανδρείας, νὰ ἀποκτήσουν πτυχίο καὶ µεταπτυχιακὸ δίπλωµα, ἢ 

καὶ νὰ ἐντρυφήσουν ἐρευνητικὰ, παράγοντας νέα γνώση καὶ 

ἀποκτώντας διδακτορικὸ δίπλωµα, δελτίο δηλαδὴ εἰσόδου στὴν κατ’ 

ἐξοχὴν ἐρευνητικὴ ἀκαδηµαϊκὴ ζωή. 

Νὰ καταστοῦν ἐνεργὰ µέλη τοῦ διαλόγου τῶν πολιτισµῶν, ἑστία τοῦ 

ὁποίου δικαίως τυγχάνει τὸ Ἀλεξανδρινὸ Κέντρο. Νὰ ἀναγεννηθοῦν 

ὡς πρέσβεις πολιτισµοῦ φαεσφόροι, γονιµοποιώντας κάθε 

ἀνθρώπινο περιβάλλον µὲ τὸ ὁποῖο θὰ ἔλθουν σὲ ἐπαφὴ µετὰ τὴν 

ἀποφοίτησή τους.



 

Πέραν τοῦ φάρου γνώσης ποὺ κατ’ ἐξοχὴν συγκροτεῖ τὸ δεκαετὲς 

πλέον Κέντρο, ἡ διακονία του ἐπιπροσθέτως ἐνδυναµώνει τὶς 
σχέσεις Ἑλλάδος καὶ Αἰγύπτου, τὶς βαθύτατες ἱστορικὲς καὶ 
πολιτισµικὲς συνέργειες τῶν δύο λαῶν µας. Ἡ γνώση τῆς 

ζωντανῆς ἱστορίας τῆς πόλεως τῆς Ἀλεξανδρείας, τῆς ἀρχαίας 

Ἑλλάδος καὶ τῆς ἀρχαίας Αἰγύπτου, τῆς συναισθήσεως τῆς συνεχείας 

τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς πορείας ἕως καὶ τοὺς χρόνους µας, φέρει καρπὸ 

πολλαπλάσιο τοῦ ὁρατοῦ διὰ γυµνοῦ ὀφθαλµοῦ. 

Ἰδιαίτερη εὐγνωµοσύνη ὀφείλουµε σὲ ἐσᾶς, ἐντιµοτάτη ἐπίτιµε 

πρόεδρε τοῦ Διοικητικοῦ Συµβουλίου τοῦ Κέντρου Ἑλληνιστικῶν 

Σπουδῶν τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἀλεξανδρείας, κα. Μαριάννα 
Βαρδινογιάννη: δίχως τὴν συνεχῆ καὶ τελεσφόρο ὐποστήριξή σας, 

τὸ θεάρεστο ἔργο ποὺ ἑορτάζουµε σήµερα, καὶ τοῦ ὁποίου τὸ µέλλον 

διαγράφεται περίλαµπρο, δὲν θὰ εἶχε οὐδέποτε ὑλοποιηθεῖ.

 Ἑνώνουµε τὴν πατριαρχική µας εὐγνωµοσύνη µὲ αὐτὴν τῶν 

ἀποφοίτων τοῦ Κέντρου καὶ ὅλων τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἐπωφελοῦνται 

ἀκαδηµαϊκῶς καὶ πνευµατικῶς ἀπὸ τὴν δραστηριότητά του. 

Διαβεβαιώνοντάς σας πὼς πάντοτε ἡ µεθ’ ὑµῶν συνάντηση 

περιποιεῖ σὲ Ἐµᾶς ἀφορµὴ ἰδιαιτέρας χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης, καὶ 

συγχαίροντες διὰ τὴν εὐγενῆ σας παρουσίαν οὐχὶ µόνον εἰς τὰ 

δρώµενα τῆς συγχρόνου δυσχειµεροῦς ἱστορικῆς συγκυρίας τῆς 

Πατρίδος ἡµῶν ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ πολιτισµικὰ προπύργια τῆς 

οἰκουµενικῆς µας ὁµογενείας,  εὐχόµεθα ἐκ µέσης καρδίας πᾶσαν 

παρά Κυρίου εὐλογίαν καί δύναµιν ἐν οἷς πράττετε ἀγαθοῖς καὶ 

διατελοῦµεν µετά πολλῶν πατρικῶν εὐχῶν καί Πατριαρχικῶν 



εὐλογιῶν.

 

Τὸ Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας ἀγκαλιάζει  τὴν ἐδῶ δεκαετῆ 

πρωτοβουλία διότι τὸ ἴδιο συνδέεται µὲ τὸν Ἀλεξανδρινὸ χῶρο καὶ τὴν 

ἱστορία που αὐτὸς φέρει, ἀφοῦ ἀποτελεῖ τὸν µοναδικὸ θεσµὸ ὁ ὁποῖος 

λειτουργεῖ ἀδιάκοπα καὶ συνδέει τὴν ἑλληνιστικὴ Ἀλεξάνδρεια µὲ τὸ 

παρόν. 

Ἡ ἀλεξανδρινὴ Ἐκκλησία φέρει ἐπὶ τῶν ὤµων της τὸ βάρος 
τῆς ἀλεξανδρινῆς ἱστορίας, τῆς ἀλεξανδρινῆς κοσµόπολης καὶ 
τὴν διαχρονικὴ οἰκουµενικότητα τῆς σκέψης της, πέρα καὶ πάνω 
ἀπὸ ἔθνη καὶ φυλές. 
Ἀκόµη φέρει τὴν παράδοση τῆς γονιµοποιήσεως τοῦ σπερµατικοῦ 

λόγου µὲ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, τὴν συνάντηση τοῦ ἑλληνιστικοῦ 

φιλοσοφικοῦ λόγου µὲ τὸν χριστιανικό, ἀλλὰ καὶ τῶν ἰσχυρῶν δεσµῶν 

µὲ τὴν γλῶσσα τῆς Παλαιὰς καὶ Καινῆς Διαθήκης καὶ τὴν γένεση καὶ 

διαµόρφωση τῆς χριστιανικῆς σκέψης καὶ παράδοσης.

 Τούτη τὴν παράδοση συνεχίζει καὶ διασῴζει καὶ 
αγιοπνευµατικὼς µεταλαµπαδεύει τὸ Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας 
σήµερα στὸν εὐρύτερο χώρο τῆς Ἀφρικῆς, ὡς φυσικὸς 

κληρονόµος τῆς ἀλεξανδρινῆς διάνοιας καὶ τῆς ἀλεξανδρινῆς 

φιλοσοφικῆς σκέψης, γεγονὸς τὸ οποίο καθιστὰ τὸ Πατριαρχεῖο θερµὸ 

συµπαραστάτῃ τοῦ Κέντρου Ἑλληνιστικῶν Σπουδῶν τῆς Βιβλιοθήκης 

τῆς Ἀλεξανδρείας.

Εἴθε ὁ ἐδῶ ἑορτασµὸς νὰ συνιστᾶ µόνον τὴν ἀρχή — ὄχι µόνο γιὰ 

τὸ Ἀλεξανδρινὸ Κέντρο Ἑλληνιστικῶν Σπουδῶν καὶ τὸ λαµπρό του 

µέλλον, µὰ γιὰ κάθε ἀνθοφόρο πρωτοβουλία πολιτισµοῦ καὶ παιδείας 



στὴν Αἴγυπτο καὶ ἐπέκεινα.


