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Александрија - најголемо египет-Александрија - најголемо египет-
ско и медитеранско пристаниште во ско и медитеранско пристаниште во 
кое се преплетуваат европскиот и кое се преплетуваат европскиот и 
ориенталниот дух. Во текот на бур-ориенталниот дух. Во текот на бур-
ната историја бил културна и исто-ната историја бил културна и исто-
риска ризница на пишаниот збор и риска ризница на пишаниот збор и 
знаење, центар на градетелството. знаење, центар на градетелството. 

Александрија има повеќе од пет Александрија има повеќе од пет 
милиони жители и е втор град по милиони жители и е втор град по 
големина во Египет. Во двете големи големина во Египет. Во двете големи 
пристаништа пристигнуваат бродови пристаништа пристигнуваат бродови 
од цел свет, во средишното место за од цел свет, во средишното место за 
извозни и увозни работи. Раскрсница извозни и увозни работи. Раскрсница 
за пловните и копнените патишта. за пловните и копнените патишта. 
Универзитетски и космополитски Универзитетски и космополитски 
град, во кој се пресретнуваат старото град, во кој се пресретнуваат старото 
и новото, повеќе европско отколку и новото, повеќе европско отколку 

ориентално. Мо-ориентално. Мо-
дерни булевари и дерни булевари и 
улици, но и впе-улици, но и впе-
чатливи траги од чатливи траги од 
египетската, рим-египетската, рим-
ската и од грчката ската и од грчката 
култура, кои ос та-култура, кои ос та-
виле импо зант но виле импо зант но 
наследство. Ста ри наследство. Ста ри 
занает чис ки дуќа-занает чис ки дуќа-
ни, но и ексклу-ни, но и ексклу-
зивни хо тели и бу-зивни хо тели и бу-
тици. Производи од улични тезги, но тици. Производи од улични тезги, но 
и брза храна од "Мекдо налдс". Град и брза храна од "Мекдо налдс". Град 
кој никого не го остава рамнодушен.кој никого не го остава рамнодушен.

Љубовта на прв поглед овде ја Љубовта на прв поглед овде ја 
почувствувал и основачот на овој почувствувал и основачот на овој 

град Александар Македонски, кога град Александар Македонски, кога 
во 332 г.пр.н.е. стапнал на ова тло. Сè во 332 г.пр.н.е. стапнал на ова тло. Сè 
било како што треба... Големо при-било како што треба... Големо при-
станиште на средина меѓу Европа, станиште на средина меѓу Европа, 
Азија и Африка, поврзана со Нил и Азија и Африка, поврзана со Нил и 
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пловниот канал со Црвеното Море пловниот канал со Црвеното Море 
на пат кон Индија, пријатна клима, на пат кон Индија, пријатна клима, 
питка вода од блиските езера, богата питка вода од блиските езера, богата 
ризница со жито. Град како создаден ризница со жито. Град како создаден 
за да биде престолнина на светот. за да биде престолнина на светот. 

Тука Александар бил дочекан како Тука Александар бил дочекан како 
ослободител од Персијците. Му се ослободител од Персијците. Му се 
поклонил на богот Амон. Се воо ду-поклонил на богот Амон. Се воо ду-
шевил од пирамидите. Од тука тој шевил од пирамидите. Од тука тој 
тргнал во нови освојувачки походи и тргнал во нови освојувачки походи и 
му препуштил на својот архитект Ди-му препуштил на својот архитект Ди-

нократ, по примерот на хеленските нократ, по примерот на хеленските 
градови, и тука да направи пре стол-градови, и тука да направи пре стол-
нина. Големиот војсководец не до-нина. Големиот војсководец не до-
чекал да види ниедна од почнатите чекал да види ниедна од почнатите 
градби. Се вратил во несудената пре-градби. Се вратил во несудената пре-
столнина во златен саркофаг - умрел столнина во златен саркофаг - умрел 
на 33 година. Денес сè уште се прет-на 33 година. Денес сè уште се прет-
поставува каде е закопано не говото поставува каде е закопано не говото 
мумифицирано тело. Алек сандровата мумифицирано тело. Алек сандровата 
визија ја продолжил не говиот гене-визија ја продолжил не говиот гене-
рал Птоломеј Сотер. Од него оста на-рал Птоломеј Сотер. Од него оста на-
ле многу храмови, па ла ти, светил ни-ле многу храмови, па ла ти, светил ни-
кот Фарос, познатата Алек сандриска кот Фарос, познатата Алек сандриска 
библиотека, крал ско то пристаниште, библиотека, крал ско то пристаниште, 
долгите авении.долгите авении.

Во историјата на овој град се ме-Во историјата на овој град се ме-
нувале многу владетели и династии, нувале многу владетели и династии, 
религии и освојувачи. Грците ги за-религии и освојувачи. Грците ги за-
мениле Римјаните. Од нив останале мениле Римјаните. Од нив останале 
многу идилични приказни - за ро-многу идилични приказни - за ро-
мантичната љубов на Клеопатра и мантичната љубов на Клеопатра и 

Јулиј Цезар, потоа за Марко Антоние, Јулиј Цезар, потоа за Марко Антоние, 
со кој Клеопатра ја делела постелата, со кој Клеопатра ја делела постелата, 
но и египетскиот престол. Алек сан-но и египетскиот престол. Алек сан-
дрија станала престолнина на рим-дрија станала престолнина на рим-
ската провинција во Египет, а Клео-ската провинција во Египет, а Клео-
патра легенда. Во наредните векови патра легенда. Во наредните векови 
градот доживеал многу руинирања и градот доживеал многу руинирања и 
опсади, многу воздигнувања, но и опсади, многу воздигнувања, но и 
падови. падови. 


