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Επίσκεψη στην
Οικία-Μουσείο
του Μοχάμεντ
Άλι στην Παναγία πραγματοποίησε ο Πρίγκιπας της Αιγύπτου και Πρόεδρος του Βασιλικού Ινστιτούτου
Μοχάμεντ Αλι
(Royal Institute
Mohamed Ali)
Osman Rifat
Ibrahim
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διήμερη επίσκεψη του απογόνου του ιδρυτή
της Σύγχρονης
Αιγύπτου Mohamed Ali
στην Καβάλα ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής
σε κλίμα συγκινησιακής
φόρτισης, αφού ο Πρίγκιπας είχε την ευκαιρία
να επισκεφθεί την Οικία
του Mohamed Ali στη
Χερσόνησο της Παναγίας. Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Μοχάμεντ
Αλι για την Έρευνα των
Ανατολικών Παραδόσεων (Institute Mohamed
Ali for the Research
of Eastern TraditionsI.M.A.R.E.T.) Άννα Μισσιριάν-Τζούμα ανέλαβε
προσωπικά την ξενάγηση του Πρίγκιπα της Αιγύπτου στους χώρους του
Μουσείου, παρουσία του
Αρχαιολόγου (και μέλους
του ΔΣ του Ινστιτούτου
Μοχάμεντ Άλι) Μιχάλη
Λυχούνα. Ο Πρίγκιπας
δήλωσε ενθουσιασμένος
τόσο από την υποδειγματική αναστήλωση της
Οικίας (όπως άλλωστε
και του ίδιου του Imaret,
δύο έργα που πραγματοποιήθηκαν παράλληλα
από την κ. Μισσιριάν) όσο
και από την οργάνωση του
Μουσείου, τονίζοντας ότι
το αποτέλεσμα μεταφέρει
τον επισκέπτη μέσα στο
χρόνο, αναδεικνύοντας
το ρόλο του Mohamed Ali
στην Ιστορία, ως αναμορφωτή της Σύγχρονης Αιγύπτου. Δήλωσε δε ιδιαίτερα συγκινημένος, αφού
για πρώτη φορά ως ενήλικας (είχε επισκεφθεί και
παλιότερα την Καβάλα σε
νεαρή ηλικία) ήλθε τόσο
«κοντά» στον πρόγονό
του, νιώθοντας ζωντανή
την «παρουσία» του μέσα
στους χώρους του Imaret
αλλά και της Οικίας του.
Κατά την ξενάγηση -όπως
άλλωστε και καθ' όλη τη
διάρκεια της επίσκεψής
του στην Καβάλα- τον
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Ο Πρίγκιπας Osman Rifat Ibrahim στην Οικία-Μουσείο του Μοχάμεντ Άλι

Ο Πρίγκιπας ξεναγήθηκε
στην κληρονομιά
του προγόνου του στην Καβάλα
Πρίγκιπα συνόδευαν ο
Αντιπρόσωπος του Βασιλικού Ινστιτούτου Μο-

χάμεντ Άλι στην Ελλάδα
Γεώργιος Νικολαΐδης
και η Αντιπρόσωπος του

Ινστιτούτου στη Ρωσία
Zvetlana Kobozeva. Η
κ. Μισσιριάν ανέλυσε

στους υψηλούς καλεσμένους της την ιστορία πίσω
από την αναστήλωση των
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1. Αναμνηστική φωτογραφία στην είσοδο της
Οικίας του Μοχάμεντ Άλι.
Στο ίδιο σημείο έχουν κατά
καιρούς φωτογραφηθεί και
άλλα μέλη της Βασιλικής
Οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου του πατέρα
του Πρίγκιπα (Prince Amr
Ibrahim, 1903-1977)
2. Στην είσοδο του Μουσείου Μοχάμεντ Άλι
3. «Νιώθω ότι πατώ στα
χνάρια του», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρίγκιπας
Osman Rifat Ibrahim
4. Ο Πρίγκιπας της Αιγύπτου επιδίδει τιμητικό
δίπλωμα στην πρόεδρο του
Ινστιτούτου Μοχάμεντ Άλι
5., 6. Η Άννα ΜισσιριάνΤζούμα ανέλαβε προσωπικά την ξενάγηση των
υψηλών καλεσμένων στο
Μουσείο Μοχάμεντ Άλι
7. Αναμνηστική φωτογραφία με τον Πρίγκιπα
δίπλα στο πλέον διάσημο
πορτραίτο του ιδρυτή
της Σύγχρονης Αιγύπτου
Μοχάμεντ Άλι
8. «Η επίσκεψή μου εδώ είναι η αρχή και όχι το τέλος
της σχέσης μου με την Καβάλα», δήλωσε ο Πρίγκιπας
Osman Rifat Ibrahim

δύο μνημείων (του Imaret
και της Οικίας Μοχάμεντ
Άλι), παρουσίασε την
πλούσια δράση του Ινστιτούτου Μοχάμεντ Άλι και
εξήγγειλε τα σχέδια για το
μέλλον. Με το πέρας της
ξενάγησης, ο Πρίγκιπας
Osman Rifat Ibrahim
επέδωσε στην κ. Μισσιριάν (με την ιδιότητα της
προέδρου του Ινστιτούτου
Μοχάμεντ Άλι) έπαινο και
μετάλλιο τιμής για «την
εξαιρετική συνεισφορά
στη διατήρηση της κληνορομιάς του Mohamed
Ali», υποσχόμενος στενή
συνεργασία στο μέλλον
μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων στους τομείς του Πολιτισμού και όχι μόνον.
Λίγο πριν αναχωρήσει από
την Καβάλα, ο Πρίγκιπας
είχε την ευκαιρία να δει
από κοντά το μπρούτζινο
άγαλμα του Μοχάμεντ Άλι,
ένα από τα τοπόσημα της
πόλης μας που δεσπόζει
στη «μύτη» της Χερσονήσου της Παναγίας και ένα
από τα μόλις δύο αγάλματα του «πατέρα» της
Σύγχρονης Αιγύπτου που
υπάρχουν στον κόσμο (το
άλλο βρίσκεται στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου).
Εξέφρασε δε την επιθυμία να ηγηθεί ο ίδιος
μιας προσπάθειας να
συντηρηθεί το άγαλμα
(έργο του μεγάλου Έλληνα
γλύπτη Γεωργίου Δημητριάδη) το οποίο, ογδόντα
χρόνια μετά τη δημιουργία
του (ολοκληρώθηκε και
εγκαταστάθηκε το 1934),
έχει αρχίσει και παρουσιάζει σημεία οξείδωσης
σε μεγάλο βαθμό, όντας
εκτεθειμένο στα καιρικά
φαινόμενα.
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Επίσκεψη του Πρίγκιπα στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων
Και επιπλέον επίδοση επαίνων σε ΚΑΠΗ Ελευθερούπολης και ΝΠΔΔ Πρόνοιας του δήμου Παγγαίου

¦

ρογραμματισμένη επίσκεψη στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων στην
Ελευθερούπολη πραγματοποίησε το
πρωί της περασμένης Παρασκευής
ο πρίγκιπας της Αιγύπτου και πρόεδρος του Βασιλικού Ινστιτούτου Μοχάμεντ Άλι
Osman Rifat Ibrahim, παρουσία της προέδρου
Μαρίνας Φιλιππίδου και του διευθυντή του
Θεραπευτηρίου Γιώργου Φιλιππίδη. Το δήμο Παγγαίου στην εκδήλωση εκπροσώπησαν
ο αντιδήμαρχος Σταμάτης Ματσάγκος και η
πρόεδρος του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Φροντίδας και
Προσχολικής Αγωγής δήμου Παγγαίου Μαρία
Τσίλογλου. Τιμητικοί έπαινοι απονεμήθηκαν
στο δήμο Παγγαίο, το ΚΑΠΗ Ελευθερούπολης
και την πρόεδρο των Νομικών Προσώπων κ.
Τσίλογλου για την προσφορά τους στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων και το εν γένει
κοινωνικό τους έργο. Ο κ. Ματσάγκος εξέφρασε
τις ευχαριστίες του δημάρχου Παγγαίου Βασίλη Ξουλόγη και προσκάλεσε τον Πρίγκιπα της
Αιγύπτου να επισκεφτεί εκ νέου το δήμο Παγγαίου και να γνωρίσει από κοντά τις ομορφιές
της ευρύτερης περιοχής. Η κ. Τσίλογλου παρέλαβε τον έπαινο, αναφέροντας ότι πρώτιστο
μέλημα των Κοινωνικών Υπηρεσιών του δήμου
Παγγαίου είναι η υποστήριξη των δράσεων του
Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων, ευχαρίστησε στη συνέχεια τον Πρίγκιπα της Αιγύπτου
για τη βράβευσή της, επιδοκιμάζοντας τέλος
το σημαντικό έργο που επιτελεί το προσωπικό
του Θεραπευτηρίου.
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1. Ο αντιδήμαρχος Παγγαίου Σταμάτης Ματσάγκος και ο διευθυντής του
Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Γιώργος Φιλιππίδης υποδέχονται
τον Πρίγκιπα της Αιγύπτου στις εγκαταστάσεις του Θεραπευτηρίου
2. (από αριστερά) Ο κ. Φιλιππίδης, η πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
Μαρίνα Φιλιππίδου, ο κ. Ματσάγκος, ο Πρίγκιπας Osman Rifat
Ibrahim και ο Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα του Βασιλικού Ινστιτούτου Μοχάμεντ Άλι Γεώργιος Νικολαΐδης
3. Η κ. Τσίλογλου παραλαμβάνει έπαινο ως επικεφαλής των δομών
Πρόνοιας του δήμου Παγγαίου
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Διττή βράβευση
του Καβαλιώτη
Ζήση Βαπορίδη
από τον
Πρίγκιπα
της Αιγύπτου

Σ

1. Ο Πρίγκιπας της Αιγύπτου Osman
Rifat Ibrahim επιδίδει τιμητικό
έπαινο και μετάλλιο τιμής στον
Ζήση Βαπορίδη για την πολύχρονη
ιστορική έρευνά του γύρω από τη
ζωή του Μοχάμεντ Άλι
2. Ο κ. Βαπορίδης επίσης παρέλαβε έπαινο και μετάλλιο τιμής εκ
μέρους των Τεκτόνων της Καβάλας
ως το αρχαιότερο μέλος της Στοάς
«ΠΛΑΤΩΝ» για την προσφορά τους
στο Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Καβάλας
3. (από αριστερά) Ο Ζήσης Βαπορίδης, ο Πρίγκιπας της Αιγύπτου και
ο Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα του
Βασιλικού Ινστιτούτου Μοχάμεντ
Άλι Γεώργιος Νικολαΐδης
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την ξενάγηση του Πρίγκιπα Osman Rifat
Ibrahim στην Οικία-Μουσείο του Μοχάμεντ Άλι στην Παναγία την περασμένη
Παρασκευή, το «παρών» έδωσε και ο συμπολίτης μας Ζήσης Βαπορίδης με την ιδιότητα
του ιστορικού ερευνητή-συγγραφέα. Ο συνταξιούχος Καβαλιώτης φαρμακοποιός, εδώ και
χρόνια, συλλέγει αρχειακό υλικό που αφορά
στο άγαλμα του Μοχάμεντ Άλι. Το προϊόν
αυτής της ενδελεχούς έρευνάς του είναι ένα
βιβλίο το οποίο πρόκειται να εκδώσει μέσα
στο 2014 και το οποίο αναμένεται να «φωτίσει» πτυχές της Ιστορίας της Καβάλας που δεν
είναι ευρύτερα γνωστές. Ο Πρίγκιπας της Αιγύπτου από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε σχετικά, ενδιαφέρθηκε για τη δραστηριότητα του κ. Βαπορίδη, εξήρε την προσπάθειά του και για το λόγο αυτό, στο περιθώριο
της επίσκεψής του στην Παναγία, του επέδωσε τιμητικό έπαινο αλλά και μετάλλιο τιμής.
Επιπλέον, ο Πρίγκιπας Osman Rifat Ibrahim
-στα πλαίσια της απόδοσης τιμής στους εθελοντές και δωρητές του Κέντρου Προστασίας
του Παιδιού Καβάλας- βράβευσε στο πρόσωπο του Ζήση Βαπορίδη τη Στοά «ΠΛΑΤΩΝ»
και τους Τέκτονες της Καβάλας για τη συμπαράστασή τους στην «Παιδόπολη», ζητώντας
τους να συνεχίσουν να βρίσκονται κοντά στο
Ίδρυμα και στο μέλλον.

