
 

 

Αλεξάνδρεια  8   Νοεμβρίου 2019  

Κοινοποίηση Προς: 

• Μακαριώτατο Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης 

Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο Β'. 

• Εξοχότατο Πρέσβη της Ελλάδος στην Αίγυπτο. 

• Αξιότιμος Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια. 

 

Κύριε Πρόεδρε και μέλη της Κοινοτικής Επιτροπής  
της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας  
 
 
Η προσφορά της οικογενείας μου στα κοινά είναι γνωστή,  
ακολουθώντας   τα βήματα του αείμνηστου  πάτερα μου Στυλιανού  
Κόπελου  που   χρημάτισε  μέλος και   Αντιπρόεδρος,  της  τότε 
βαρύνουσας, σημαντικής και αξιοζήλευτης  Κοινοτικής  Επιτροπής 
Αλεξάνδρειας,   έμαθα από εκείνον τον  δημοκρατικό και διάφανο τρόπο 
του «πράττειν και χειρίζειν»  τα κοινά . 

Δυστυχώς η  απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στη  σημερινή 
Κοινοτική Επιτροπή και ο παράτυπος  μη δημοκρατικός τρόπος  που 
χειρίζεται τα κοινά,  με θλίβει και με αναγκάζει να παραιτηθώ  από τη  
θέση του Κοινοτικού Επιτρόπου.    

Δεν θα επαναλάβω τα αδιάψευστα  και τεκμηριωμένα επιχειρήματα  με 
τα οποία απολύτως συμφωνώ, που  ανάγκασαν τον  αγαπητό συνάδελφο 
της Κοινοτικής επιτροπής κ. Ανδρέα Βαφειάδη  σε  παραίτηση,  την 1η 
Νοεμβρίου 2019, διακόπτοντας  με αυτόν τον τρόπο την πολύτιμη 
προσφορά του στα κοινά.  

Όμως θα ήθελα και εγώ κατηγορηματικά να τονίσω ότι οι Συνεδριάσεις 
της σημερινής Κοινοτικής Επιτροπής Αλεξανδρείας δεν 
πραγματοποιούνται  με τον σωστό τρόπο που ορίζει το καταστατικό μας. 
Η συνεχής  καταστρατήγηση του καταστατικού είναι  εξαιρετικά 
επικίνδυνη για το μέλλον της  Κοινότητας  μας.  Η κατάργηση 

ηχογραφήσεων των αποφάσεων ήταν η αρχή που οδήγησε στο 

επίκαιρο παράδειγμα που έχουμε σήμερα 8 Νοε. 19, μια συνεδρίαση 

για την οποία η αποφάσεις εχούν ήδη εκτελεστεί ως έργα. Ας 

σημειωθεί ότι η τελευταία  τυπική συνεδρίαση  που πραγματοποιήθηκε  
ήταν στις 16 Ιούνιου 2019 .  



 

 

Οι αναφερόμενοι λόγοι με βρίσκουν κάθετα αντίθετο και με αναγκάζουν  
να καταθέσω την παραίτηση μου, μη  θέλοντας να απογοητεύσω  και 
προδώσω  όσους με εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους εδώ και τόσα 
χρόνια.   

Δεν επιθυμώ να είμαι μέλος μιας Κοινοτικής Επιτροπής που οδηγεί σε 
επικίνδυνες εξελίξεις και θέτει  σε κίνδυνο τον θεσμό της  Ελληνικής 
Κοινότητας Αλεξανδρείας.  

Θα ήθελα και εγώ με την σειρά μου να ευχαριστήσω  όλες  και όλους  με 
στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια  με την ψήφο τους,  μου έδειξαν την αγάπη  
και  την εκτίμηση τους  και να τους διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσω και 
εκτός της  Κοινοτικής Επιτροπής  την προσφορά  και τους αγώνες μου 
για το καλό της Αλεξανδρινής  Παροικίας μας  

Ευχαριστω και καλή συνέχεια  

Με τιμή,      

 

Νικόλας . Στ. Κόπελος .   

Υ.Γ. Παρακαλώ όπως δημοσιευτεί η παραίτηση μου στην εφημερίδα και 
στην ιστοσελίδα της ΕΚΑ.  

 

 

 


