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"Καθηµερινή", 29 Οκτωβρίου 1940 
 
   [...] Αλλά διατί πριν εδώ κινηθή προς τον πρωθυπουργικόν οίκον 
ο φαιδρότατος αντιπρόσωπός των και κινηθή εκεί εις την Ήπειρον ο 
στρατός των, δεν έρριπτον εν πρόχειρον βλέµµα εις την Ελληνικήν 
Ιστορίαν;...  
Πότε η Ελλάς παρεδόθη αµαχητί; Πότε ενικήθη πριν 
ποτίση το χώµα της µε την τελευταίαν ρανίδα του αίµατός της;  
Εις ποίαν στιγµήν έκαµε λογαριασµούς των δυνάµεών της προς τας 
δυνάµεις του αντιπάλου της, διά να µάθη έπειτα αν έχη την 
δυνατότητα να υπερασπίση την τιµήν της;  
Κράτος µικρόν µε ιστορίαν µεγίστην, µήτηρ θηλάσασα την υφήλιον, 
φάρος λαµπροτάτου φωτός, η Ελλάς, καταυγάσασα τους αιώνας, 
έδωσεν εις όλην την ανθρωπότητα όχι µόνον την ζωήν, το φως, τον 
πολιτισµόν, τα γράµµατα και τας τέχνας, αλλά και το 
παράδειγµα της αυτοθυσίας και του ηρωισµού, την Σαλαµίνα, τας 
Θερµοπύλας, το Ζάλογγον, το Σούλι, το Μεσολόγγι... 
Κληρονόµοι πλούτου τόσον µεγάλου, βαρείς από τον φόρτον τόσων 
θρύλων και τόσων παραδόσεων, πώς µας εφαντάσθησαν τώρα 
κύπτοντας εµπρός εις τα κατάστιχα των πετρελαίων και της βενζίνης 
και των µηχανοκινήτων µονάδων και αποφασίζοντας να 
παραδώσωµεν την ιστορίαν µας εις τους αριθµούς και εις τα 
πετρέλαια την τιµήν µας;... [...] 
 

 Γ.Α. Βλάχος 
                      

 
 
 
 

 

Ελλήνων ..το όχι 
28η Οκτωβρίου, 1940 
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Ενα άλλο λιγότερο γνωστό Έλληνικό Έπος του 

Β’ Παγκοσµίου Πολέµου.... 
62 Χρόνια από τη µάχη του Ελ-Αλαµέιν 

1942-2004 

 
  

ΟΥ ΕΝΕΚΕΝ ΖΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΘΑΝΕΙΝ ΜΗ ΚΑΤΟΚΝΕΙ 

 
Φεύγοντας από την Αλεξάνδρεια, και µε κατεύθυνση δυτική, µεταξύ 
της ερήµου και της Μεσογείου, βρίσκεται ένα λιτό Μνηµείο προς τιµή 
των Ελλήνων πεσόντων της 1ης Έλληνικής Ταξιαρχίας που πολέµησε 
µε τους συµµάχους στο Έλ-Αλαµέιν. 
Στις 23 Οκτωβρίου τελείται κάθε χρόνο το µνηµόσυνο αυτών των 
ηρώων που έδωσαν τη ζωή τους ...ΑΜΥΝΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΗΣ...   
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..Εις Πολλά Έτη ∆έσποτα...

 
Το να βρίσκεσαι στην Αγία πόλη της Αλεξανδρείας στις 24 Οκτωβρίου του 2004, 
µαζί µε χιλάδες  Αλεξανδρινούς και 2,000 Κρήτες για να γιορτάσεις την ενθρόνιση 
στον Πατριαρχικό Θρόνο του ιεραποστόλου Θεοδώρου Β’, είναι µια συγκλονιστική 
στιγµή για κάθε Έλληνα, µία µοναδική εµπειρία, ανεπανάληπτη, που γεννάει ένα δέος 
στη ψυχή για τον Ελληνισµό και την Ορθοδοξία, που το πέρασµα τους στους αιώνες 
άφησε πόλεις και θεσµούς Αγίους.  
Ένα  µίγµα θείας σύλληψης, ύµνοι άγιοι βυζαντινοί και κρητικές µαντινάδες, το Άγιο 
και το Ανθρώπινο µαζί, µία µουσική συµφωνία της Ελληνικής Ψυχής  µε σκηνικό µια 
Πόλη που ξυπνάει µνήµες και µεγαλεία ....... 
 
........ ως τελευταία απόλαυσι τους ήχους, 
τα εξαίσια όργανα του µυστικού θιάσου, 
κι αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που χάνεις.  
 
Κ. Καβάφης – Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον... 
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Θερµά Ευχαριστήρια 
 
Είναι µεγάλη µας χαρά σ’αυτό το έκτακτο Πανηγυρικό Τεύχος του 
µηνιαίου φυλλαδίου µας να έχουµε την ευκαιρία να εκφράσουµε τα 
θερµά µας ευχαριστήρια σ’αυτούς που µας στηρίζουν κι έχουν 
πιστέψει, όπως κι εµείς, ότι οι απόδηµοι Έλληνες εκτελούν έργο για 
τις σηµερινές και τις επόµενες γενιές σε όλους τους τοµείς και ειδικά 
στα εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και κοινωνικά θέµατα. 
 
 

• Ένα µεγάλο ευχαριστώ στο Υπ. Εξωτερικών, στον Υφυπουργό 
Εξωτερικών Κ. Π. Σκανδαλάκη, υπεύθυνο για τα Θέµατα 
Απόδηµου Ελληνισµού, για την εξαιρετική του ευαισθησία και 
ανταπόκριση στα αιτήµατα µας µε την επιχορήγηση του ποσού 
των 3,000 Ευρώ για τις ανάγκες του Σχολείου Μητρικής 
Γλώσσας του Αµµάν και επιπλέον 3,000 Ευρώ για τις 
πολιτιστικές δραστηριότητες του Συλλόγου µας. Πιό 
συγκινητικό όµως και πιό ικανοποιητικό για όλους µας ήταν η 
επιστολή του Κου Σκανδαλάκη µε συγχαρητήρια γαι τα 25 
χρόνια του Συλλόγου µας και το έργο µας,  το οποίο 
σκοπεύουµε να συνεχίσουµε ακόµη πιό δυναµικά.  

 
• Το Κοινωφελές Ίδρυµα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, µε επιστολή 
του Προέδρου του, Κου Στέλιου Παπαδηµητρίου, ενέκρινε τη 
δωρεά λογοτεχνικών βιβλίων για τον εµπλουτισµό της 
δανειστικής µας βιβλιοθήκης, όπως επίσης και την άµεση 
αποστολή 5 βιβλίων µε τα οποία ο Σύλλογος θα βραβεύσει 
τους αριστούχους στις εξετάσεις Ελληνοµάθειας, τα οποία 
έχουµε ήδη παραλάβει. Ευχαριστούµε θερµά το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Ιδρύµατος και όλους τους παράγοντες που 
έδρασαν τόσο γρήγορα και δυναµικά για την αποστολή των 
βιβλίων για την εκδήλωση της 28ης Οκτωβρίου, αλλά και που 
τελικά γίνεται πραγµατικότητα το όραµα µας να έχουµε µια 
βιβλιοθήκη αντάξια της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. 

 
Τα λόγια δυστυχώς δεν εκφράζουν απόλυτα  σ’ αυτές τις περιπτώσεις 
τα αισθήµατα µας, και δεν καλύπτουν όλες τις πτυχές τους, όπως 
την υπερηφάνεια που νιώσαµε ότι ανάµεσά µας ζούν και δρούν 
Έλληνες που το ενδιαφέρον τους για τα κοινά εκφράζεται τόσο 
έµπρακτα, και το Ελληνικό στοιχείο  πάντα υπερβαίνει τα όρια και τα 
δεδοµένα για να επιβιώσει και να αναπτυχθεί παγκοσµίως. 

Σας ευχαριστούµε.......... 
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             ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   ΑΠΟ∆ΗΜΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΣΑΕ) 
           WORLD  COUNCIL  OF  HELLENES  ABROAD (SAE) 
            Γραφείο Αντιπροέδρου -Συντονιστή Ασίας-Αφρικής 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Το Συντονιστικό Συµβούλιο της Περιφέρειας Ασίας-Αφρικής του 

Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού (ΣΑΕ) συνεδριάζει στην Αλεξάνδρειας 
στις 22 και 23 Οκτωβρίου  υπό την προεδρεία του Αντιπροέδρου ΣΑΕ,  
Συντονιστή της Περιφέρειας κ. Βασίλη Μαγδαληνού. Στη συνεδρίαση 
παρίσταται ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΣΑΕ κ. Στέφανος Π. Ταµβάκης. 

Τα µέλη του Συντονιστικού Συµβουλίου, που προέρχονται από χώρες 
της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και το Καζακστάν,  θα συζητήσουν θέµατα 
που απασχολούν τους οµογενείς στις δύο ηπείρους. Έµφαση δίνεται στα 
θέµατα παιδείας των οµογενών µε στόχο την περαιτέρω ενίσχυση και διάδοση 
της ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού σε χώρες όπου διαµένουν οµογενείς. 
Οι προτάσεις θα κατατεθούν από τον κ. Μαγδαληνό στην επόµενη 
συνεδρίαση του Προεδρείου του ΣΑΕ στις αρχές ∆εκεµβρίου στη 
Θεσσαλονίκη.  

Παράλληλα το Συντονιστικό Συµβούλιο της Περιφέρειας ΣΑΕ Ασίας-
Αφρικής θα επεξεργαστεί προτάσεις για το νέο Εκτελεστικό Νόµο περί 
λειτουργίας του ΣΑΕ µε κύριο γνώµονα την αναβάθµιση της παγκόσµιας 
οργάνωσης και την προσέγγιση της βάσης της οµογένειας σε όλο τον κόσµο.  

Σήµερα ο κ. Μαγδαληνός και τα µέλη του Συντονιστικού Συµβουλίου 
είχαν την πρώτη εθιµοτυπική συνάντηση µε τον Μακαριώτατο Πατριάρχη 
Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο τον Β΄, στον οποίο µετέφεραν  
την αµέριστη στήριξη των οµογενών της Αφρικανικής Ηπείρου στο πρόσωπό 
του και το Πατριαρχείο. Από την πλευρά του ο νέος προκαθήµενος του 
Αλεξανδρινού Θρόνου εξέφρασε τη βούληση του για αγαστή και 
εποικοδοµητική συνεργασία µε το ΣΑΕ προς όφελος όλων των οµογενών και 
ειδικότερα της Περιφέρειας Ασίας- Αφρικής.  

Τα µέλη του Συντονιστικού Συµβουλίου είχαν επίσης συνάντηση µε τον 
νέο Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια κ. Θεοχάρη Λαλάκο, 
όπως και µε εκπροσώπους τον Τοπικών Αρχών, οι οποίοι εξέφρασαν την 
ιδιαίτερη εκτίµηση τους για τον Ελληνισµό της Αλεξάνδρειας.  

Την Κυριακή, 24 Οκτωβρίου θα παραστούν στην ενθρόνιση του 
Μακαριωτάτου Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο 
του Β΄. 
 
 
 


