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10η Επέτειος του Κέντρου Ελληνιστικών Σπουδών  

της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας 

21 Οκτωβρίου 2019 

Ομιλία Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη 

 

Μακαριώτατε, 

Εξοχότατοι, 

Αξιότιμε Δρ. El Feki, 

Εκλεκτοί καλεσμένοι, 

Κυρίες και κύριοι, 

 

Νιώθω μεγάλη τιμή αλλά και βαθύτατη συγκίνηση που βρίσκομαι σήμερα εδώ, 

στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, για τον εορτασμό της 10
ης

 Επετείου του 

Κέντρου Ελληνιστικών Σπουδών. 

 

Το Ίδρυμά μας είναι πραγματικά υπερήφανο για τη δημιουργία του Κέντρου 

Ελληνιστικών Σπουδών στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, αυτό τον εκπληκτικό 

φάρο διανόησης της εποχής μας και θεματοφύλακα της πολιτιστικής μας 

κληρονομιάς. Είναι υπερήφανο για την επιτυχία του Κέντρου, για την ευγενή του 

αποστολή και για όλες τις εκπαιδευτικές δυνατότητες που παρέχει σε φοιτητές 

από όλο τον κόσμο.  

 

Με την ευκαιρία αυτής της Επετείου, αισθάνομαι την ανάγκη να κάνω μια μικρή 

αναδρομή στα 30 χρόνια που έκαναν την Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας ένα από 

τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του σύγχρονου κόσμου και ορισμένες στιγμές του 

Κέντρου μας που είναι ιδιαίτερες για μένα, όπως:  

-Το 1990, η υπογραφή της Διακήρυξης για την Αναβίωση της αρχαίας Βιβλιοθήκης 

που έγινε στο Αswan.  

-To 2000, η στιγμή που είχα το ιδιαίτερο προνόμιο να λάβω την πρόσκληση για να 

συμμετάσχω στο Ιδρυτικό Διοικητικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης της 

Αλεξάνδρειας. Εκείνη η ημέρα έχει μείνει για πάντα στη μνήμη μου καθώς 

αισθάνθηκα βαθειά ευθύνη και τιμή ως Ελληνίδα. Ακριβώς όπως αισθάνομαι 

σήμερα που είμαι μέλος του Advisory Board.  

- To 2002, τα εγκαίνια της Βιβλιοθήκης, που άνοιξαν μια νέα χρυσή σελίδα στην 

παγκόσμια ακαδημαϊκή ιστορία.  

-Το 2008, η ίδρυση του «Αλεξανδρινού Κέντρου Ελληνιστικών Σπουδών» ύστερα 

από εισήγησή μου ώστε να γίνει η Ελληνιστική Περίοδος αντικείμενο μελέτης για 

τις νέες γενιές. Από εκείνο το σημείο ξεκινήσαμε ένα ταξίδι παιδείας και έρευνας 

αλλά και δραστηριοτήτων  και πρωτοβουλιών στην Αλεξάνδρεια και στην Αθήνα 

που μας έφεραν εδώ σήμερα.  
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-Το 2017, το πολύ επιτυχημένο τριήμερο Διεθνές Συνέδριο για τους 24 αιώνες 

Ελληνιστικής Αλεξάνδρειας που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης.  

-Το 2018, ο πρώτος εορτασμός της 10
ης 

Επετείου του «Αλεξανδρινού Κέντρου 

Ελληνιστικών Σπουδών» στην Ακαδημία Αθηνών με την παρουσία του Εξοχότατου 

Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου.  

-Και το 2019, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να μου αποδώσουν τον 

τίτλο της Ιδρύτριας και Επίτιμης Προέδρου του «Αλεξανδρινού Κέντρου 

Ελληνιστικών Σπουδών» για τον οποίο αισθάνομαι πραγματικά ταπεινή.  

 

Ως Ελληνίδα, αλλά και ως πολίτης του κόσμου, νιώθω βαθιά υπερηφάνεια για την 

Ελληνιστική Αλεξάνδρεια.  Για την επιρροή της στον πολιτισμό της Μεσογείου και 

στην παγκόσμια ιστορία.   Και με γεμίζει με χαρά αλλά και με ένα αίσθημα 

ευθύνης το γεγονός ότι μέσω αυτού του κέντρου, εγώ προσωπικά, μαζί με την 

οικογένεια μου, δίνουμε την ευκαιρία στην νέα γενιά να μελετά, να ανακαλύπτει, 

να κατανοεί αλλά και να εμπνέεται από τα επιτεύγματα της Ελληνιστικής 

Αλεξάνδρειας, ενώ παράλληλα δημιουργείται μια ακαδημαϊκή γέφυρα ανάμεσα 

στην Αίγυπτο και την Ελλάδα.  Ήδη από την αρχαιότητα, τις χώρες μας συνέδεαν 

ισχυροί δεσμοί φιλίας και συνεργασίας ενώ πολύτιμη υπήρξε πάντα και η 

ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και οραμάτων ανάμεσα στις δυο χώρες. 

 

Καθώς αυτή η προσπάθεια ενθαρρύνεται στο σύνολό της από τον Εξοχότατο 

Πρόεδρο της Αιγύπτου κύριο Abdel Fattah El Sisi,  θα ήθελα να τον ευχαριστήσω 

από τα βάθη της καρδιάς μου για την πολύτιμη στήριξή του. Ως μέλος της μεγάλης 

διεθνούς οικογένειας της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, αισθάνομαι 

ευγνωμοσύνη απέναντί του, απέναντι στα οράματά του που καθοδηγούν τη 

Βιβλιοθήκη προς μια επιτυχημένη πορεία προς το μέλλον.   

 

Θα ήθελα να εκφράσω ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Διευθυντή της Βιβλιοθήκης 

της Αλεξάνδρειας και Πρόεδρο του ΔΣ του Κέντρου μας, Δρ Mostafa El Feki,  για 

την οργάνωση και τη φιλοξενία αυτής της τόσο συμβολικής τελετής εδώ. Εκτιμώ 

πάρα πολύ την εγκάρδια στήριξή του στα βήματά μας και την γόνιμη συνεργασία 

που έχουμε.  

 

Αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση καθώς σήμερα μας τιμά με την παρουσία του ο 

Μακαριώτατος Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος Β΄, που αποτελεί πολύτιμο 

σύμμαχο στις προσπάθειές μας και θα ήθελα να του εκφράσω τις θερμότερες 

ευχαριστίες μου για την ανεκτίμητη συμπαράστασή του και τον βαθύτατο 

σεβασμό μου για το πολυδιάστατο ανθρωπιστικό του έργο.  
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Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κυβερνήτη της Αλεξάνδρειας, καθηγητή 

Αbdelaziz Konsowa, και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου της Αλεξάνδρειας 

Καθηγητή Essam El Kordi που στέκονται στο πλευρό μας ως πολύτιμοι σύμμαχοι.  

 

Πολλές ευχαριστίες σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 

«Αλεξανδρινού Κέντρου Ελληνιστικών Σπουδών», την Δρ Hoda El Mikati, τον 

Kαθηγητή  Farrag Ashraf, τον Καθηγητή Χρήστο Ζερεφό και τον κύριο Χάρη Τζάλα, 

στον Διευθυντή του Κέντρου καθηγητή Emad Khalil και στο ακαδημαϊκό 

προσωπικό του για την καταπληκτική τους δουλειά. Είναι τιμή μου να 

συνεργάζομαι μαζί τους.  

 

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το Ελληνικό Παράρτημα του Διεθνούς 

Συλλόγου Φίλων της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας και τον Πρόεδρό του κύριο 

Ανδρέα Ζαΐμη, καθώς και την υποστηρίκτρια και τιμώμενη τους,  κυρία Κατερίνα 

Σοφιανού, που βρίσκονται σήμερα μαζί μας. Η συμβολή τους στη Βιβλιοθήκη 

είναι κάτι που εκτιμούμε βαθιά.  

 

Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ τους απόφοιτους του Κέντρου μας! Με 

συγκινεί και μου δίνει απέραντη χαρά το γεγονός πως μοιραζόμαστε αυτές τις 

στιγμές μαζί τους καθώς είναι οι αγγελιοφόροι μας που μεταφέρουν το 

ελληνιστικό πνεύμα σε κάθε γωνιά της Γης. Οι φοιτητές μας είναι η ελπίδα και η 

υπερηφάνεια μας! 

 

Με τους φοιτητές μας και με όλους εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας 

σήμερα, ξεκινάμε ένα νέο κεφάλαιο στο Κέντρο μας, μια νέα δεκαετία που θα 

είναι αφιερωμένη στους ανεξάντλητους θησαυρούς της Ελληνιστικής γνώσης και 

στην πολιτιστική μας κληρονομιά, την συλλογική μνήμη της ανθρωπότητας!  

 

Σας ευχαριστώ! 

 

 


