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Εξοχώτατοι 

Κυρίες και κύριοι 

Θα ήθελα ξεκινώντας να καλωσορίσω όλους τους εκλεκτούς καλεσμένους. 

Έχουμε την τιμή και την χαρά να έχουμε κοντά μας τον Μακαριώτατο Πατριάρχη 

Αλεξάνδρειας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρο Β’.  Δεν είναι η πρώτη φορά που μας 

επισκέπτεται αλλά κάθε φορά που βρίσκεται κοντά μας και μας ευλογεί είναι 

ξεχωριστή. 

Θα ήθελα ακόμα να καλωσορίσω όλους τους Πρέσβεις και Προξένους που 

βρίσκονται κοντά μας και ιδιαίτερα τον Πρέσβη της Ελλάδας στην Αίγυπτο που μας 

επισκέπτεται για πρώτη φορά. 

Έχουμε όμως την τιμή να έχουμε σήμερα κοντά μας μια εξέχουσα προσωπικότητα, 

την κυρία Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, την Ιδρύτρια του Κέντρου Ελληνιστικών 

Σπουδών.  Και είναι πραγματικά μεγάλη τιμή γιατί σήμερα γιορτάζουμε δέκα χρόνια 

συνεργασίας ανάμεσα στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και την οικογένεια 

Βαρδινογιάννη. 

Θεωρώ πως η παρουσία της αποτελεί ένδειξη της μεγάλης βαρύτητας που ίδια δίνει 

στον σημαίνοντα ρόλο του Κέντρου Ελληνιστικών Σπουδών. 

Η σχέση ανάμεσα στα δύο κράτη, την Αίγυπτο και την Ελλάδα, είναι μια σχέση 

αιώνων.  Σε πολλές περιόδους της ιστορίας παρατηρούμε στενούς δεσμούς 

ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αίγυπτο.  Δεν ξεχνώ ποτέ τον Πρόεδρο της Ελληνικής 

Δημοκρατίας που σε πρόσφατη ομιλία του ανέφερε πως η Αλεξάνδρεια είναι μια 

από τις σπουδαιότερες πόλεις για την Ελλάδα και τον κόσμο.  Κάθε φορά λοιπόν 

που βρισκόμαστε στην Αλεξάνδρεια είναι ένας εορτασμός της μακρόχρονης φιλίας 

ανάμεσα στα δύο έθνη. 

Είμαι πραγματικά υπερήφανος που σήμερα τιμάμε τη δέκατη επέτειο του Κέντρου 

Ελληνιστικών Σπουδών και εύχομαι η κυρία Βαρδινογιάννη να βρίσκεται κοντά μας 

κάθε χρόνο. 

Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους μου που συνέβαλαν σε αυτό το επίτευγμα. 

Θεωρώ πως ο πολιτισμός και η πολιτιστική συνεργασία ανάμεσα στους λαούς είναι 

ο μόνος δρόμος για να προχωρήσουμε στο μέλλον.  Γιατί μπορεί να υπάρχουν 

πολιτικές ή οικονομικές διαφορές ανάμεσα στα κράτη, και δεν μιλώ για την Ελλάδα 

και την Αίγυπτο, αλλά όταν μιλάμε για πολιτισμό, μιλάμε για μια «ομπρέλα» που 

καλύπτει κάθε διαφορά. 

Σας ευχαριστώ θερμά. 


