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         Ματούλα  Τομαρά-Σιδέρη 

Η  ιστορία  του  Αιγυπτιώτη  Ελληνισμού   

ως  πτυχή  της  Αιγυπτιακής  ιστορίας 

 

Ομιλία  στον  Σύνδεσμο  Αιγυπτιωτών  Ελλήνων 

Αθήνα, 24 Απριλίου  2017 

 

   Για  πολλούς  αιώνες,  από  την  Κρητομυκηναική  εποχή  μέχρι  τους  Ελληνιστικούς  

χρόνους,  η  Αίγυπτος  αποτελούσε  για  τους  Έλληνες  έναν  προνομιακό  εταίρο  για  

τις  οικονομικές  και  τις  πολιτισμικές  επαφές  και  συναλλαγές. 

   Κύριος  λόγος  που  ευνόησε  τις  επαφές  των  δύο  χωρών  υπήρξε  το  ανταλλακτικό  

εμπόριο,  το  οποίο  πραγματοποιούνταν  κατ΄αρχήν  από  την  ιδιωτική  δραστηριότητα  

των  τολμηρών  ναυτικών  ή  των  εμπόρων  και  αργότερα  διά  μέσου  των  ανακτόρων  

και  πιθανόν,  των  ιερών,  ως  μονοπώλιο  που  στήριζε  την  ανακτορική  οικονομία.  Η  

διακίνηση  αυτή  των  αγαθών  μεταξύ  Κρήτης  και  Αιγύπτου είχε  ως  αυτονόητο  

συνακόλουθο  τη  διακίνηση  των  ιδεών  σε  επίπεδο  γνώσης,  θρησκείας, τέχνης  και  

πολιτισμού. 

   Από  τον  Όμηρο ήδη,  τα  περί  της  Αιγύπτου  αποδεικνύουν  ότι  η  κοιλάδα  του  

Νείλου  ήταν  γνωστή  στους  Έλληνες  και  την  είχαν  επισκεφθεί.   Η  κατάκτηση  της  

Αιγύπτου  από  τον  Μέγα  Αλέξανδρο  την  μετέτρεψε  σε  τόπο  προνομιακής  

εγκατάστασης  Ελλήνων,  οι  οποίοι  σταδιακά  εντάχθηκαν  σε  όλα  τα  επίπεδα  του  

κοινωνικού  βίου  και  διαμόρφωσαν  μια  νέα  μορφή  Ελληνισμού.  Το  331 π.χ. 

ιδρύθηκε  η  Αλεξάνδρεια,  που  έγινε  η  πιο  μεγάλη  και  η  πιο  πλούσια  πόλη  του  

αρχαίου  κόσμου. Η  Αλεξάνδρεια,  πρωτεύουσα  της  τότε  χώρας  του  Νείλου,  είχε  

πολλά  πλεονεκτήματα,  πολιτισμικά  και  οικονομικά.  Το  Αρχαίο  Μουσείο  

Αλεξανδρείας,  που  κατασκεύασε  ο  Πτολεμαίος  ο  Σωτήρ,  συγκέντρωνε  τους  

επιφανέστερους  λόγιους  και  επιστήμονες  του  Ελληνιστικού  κόσμου.  Οι  Έλληνες  

φιλόσοφοι,  φιλόλογοι,  επιστήμονες,  μαθηματικοί  και  αθλητές  που  σύχναζαν  εκεί,  

ήταν  διάσημοι  και  μαζί  τους  ακουγόταν  η  Αλεξάνδρεια  σε  όλο  τον  αρχαίο  κόσμο. 

   Μετά  τον  θάνατο  του  Μεγάλου  Αλεξάνδρου  η  Ελληνομακεδονική  αυτοκρατορία  

του  διαλύθηκε  σε  τέσσερα  βασίλεια  και  η  Αίγυπτος  περιήλθε  στους  Πτολεμαίους.  

Η  δυναστεία  των  Πτολεμαίων  κυριάρχησε  για  300  περίπου  χρόνια  και  ο  

Ελληνισμός  της  Αιγύπτου έφτασε  σε  μέγιστο  σημείο  ακμής. 
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   Στη  συνέχεια  μεσολάβησε  ένα  μεγάλο  διάστημα  παρακμής  γενικά  του  

Ελληνισμού  και  κατάκτησης  της  Αιγύπτου  από  τους  Ρωμαίους, τους  Άραβες,  τους  

Τούρκους,  μέχρι  που  κατακτήθηκε  από  τους  Γάλλους  (1798) και  αργότερα,  το  

1882, μετά  την  αποτυχημένη  επανάσταση  του  Οράμπι,  από  τους  Άγγλους.  

   Ο  18ος,  19ος, και  οι  αρχές  του  20ου αιώνα  αποτελούν  την  εποχή  της  παγκόσμιας  

επέκτασης  του  αποικιοκρατικού  συστήματος  με  κέντρο  τις  δυτικές  Ευρωπαϊκές  

μητροπόλεις.  Η  δυναμική  του  συστήματος  αυτού  και  οι  αντιφάσεις  του  

κορυφώνονται στα  χρόνια  που  ακολούθησαν  τον Α΄ Παγκόσμιο  Πόλεμο και  οδηγούν  

στην  κρίση  και  τη  διάλυσή  του κατά το τρίτο τέταρτο του 20ού αιώνα.  Σε  όλη  αυτή  

την  περίοδο  οι  Έλληνες,  που  γνωρίζουν  από  την  αρχαιότητα  τη  μετοικεσία  και  τη  

δημιουργία  οικισμών  στα  ξένα,  βρέθηκαν  διάσπαρτοι  στα  Βαλκάνια,  τη  Ρωσία,  τη 

Δυτική  και  Κεντρική  Ευρώπη,  την Αμερική, την  Ασία,  την  Αφρική και  αλλού,  όπου  

δημιούργησαν  Ελληνικές  παροικίες  και  ανθηρές  Ελληνικές  Κοινότητες. 

   Η  λειτουργία  του  παροικιακού  Ελληνισμού  στην  ιστορική  αυτή  περίοδο  και η  

επίπτωση  που είχε τόσο  στις  τοπικές  πραγματικότητες  όσο  και  στην συνολική  

συγκρότηση  του  νέου  Ελληνισμού  υπήρξε  καθοριστική. 

 

    Ας  δούμε  πιο  συγκεκριμένα  τον  Αιγυπτιώτη  Ελληνισμό  και  τη  θέση  του  στην  

εξέλιξη  της  Αιγυπτιακής  οικονομίας  και  κοινωνίας. 

   Σαφής  και  διακριτή  παρουσία  των  Ελλήνων  στη  νεώτερη  Αίγυπτο  διαπιστώνεται  

στις  αρχές  του  19ου αιώνα, επί  Μωχάμετ  Άλη, και  φθάνει  μέχρι  τα χρόνια  που  

ακολούθησαν  την  επανάσταση  του  Νάσερ. 

   Για  ενάμιση  αιώνα  εργάσθηκαν  παραδειγματικά,  αγάπησαν  και  ομόρφυναν  την  

Αίγυπτο,  καλλιέργησαν  τη  φιλία  των  δύο  λαών  και  προσπάθησαν  να  

παροχετεύσουν  τις  αναπόφευκτες  εντάσεις  που  είχαν  γεννηθεί  από  το  αποικιακό  

καθεστώς. 

   Το  πανόραμα  της  ιστορικής  εξέλιξης  του  Αιγυπτιώτη  Ελληνισμού  διακρίνεται  σε  

τρείς  μεγάλες  περιόδους. 

- Η  Πρώτη  ξεκινάει  από  το  19ο  αιώνα,   από  την  Ναυμαχία  του  Ναυαρίνου 

(1827), και  περιλαμβάνει  το  πρώτο  μαζικό  κατέβασμα  των  Ελλήνων  στην  

Αίγυπτο  και  την  ίδρυση  της Ελληνικής Κοινότητας  Αλεξανδρείας (1843) – της 

πρώτης Ελληνικής  Κοινότητας  στην  Αίγυπτο.  Η  περίοδος  αυτή  αντιστοιχεί  

στη  συγκρότηση  και  ανάπτυξη  της  παροικίας,  οικονομική  και  Κοινοτική.  
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- Η  Δεύτερη  φθάνει  μέχρι  το  πρώτο  τρίτο  του  20ου - πρακτικά  μέχρι  το  1930.  

Εδώ,  διακρίνουμε  την  ακμή,  οικονομική  και  Κοινοτική,  στην  παροικία  με  

επέκταση  και  στην  Ελλάδα  όπου - μέσω  του  Βενιζελισμού  και  του  

Ευεργετισμού – συμμετέχουν  αποφασιστικά  στον  αστικό  μετασχηματισμό  

της  χώρας. 

- Η  Τρίτη  ξεκινάει  μετά  το  1930,  με  σταθμούς  το  1934  και  το  1937, όπου  η  

παροικία  ακολουθεί  τη  φθίνουσα  πορεία  του  αποικιοκρατικού  συστήματος  

και  μπαίνει  σε  κρίση, οικονομική  και  Κοινοτική. 

 

 

   Στην  Πρώτη  περίοδο  ο  Ελληνισμός  συγκροτήθηκε  γύρω  από  την  Κοινότητα,  το  

Πατριαρχείο  και  το  Προξενείο.  Σ΄ αυτή  την  περίοδο  ξεχώρισαν  πρόσωπα  και  

γεγονότα  που  έπαιξαν  σημαίνοντα  ρόλο για  τους  Έλληνες  και για  τους  Αιγυπτίους.  

   Ας   δούμε  τα  σπουδαιότερα  από  αυτά: 

1) Κυβερνήτης  στην  Αίγυπτο  ήταν  ο  Μωχάμετ  Άλη ( 1768-1849) – ο  δημιουργός  

της  Νέας  Αιγύπτου.   Γεννημένος  στην  Καβάλα,  ήταν  αλβανικής  καταγωγής.  

Βρέθηκε  στην  Αίγυπτο  αμέσως  μετά  την  εισβολή  του  Ναπολέοντα  (1798-

1801) και  ενόσω  αυτή  ανήκε  στην  Οθωμανική  αυτοκρατορία. Κατόρθωσε  να  

αναρριχηθεί  στην  εξουσία  και  να  κυβερνήσει  τη  χώρα  έως  τον  θάνατό  του  

(1805-1848). Έφερε τυπικά  τον  τίτλο  του  αντιβασιλέα,  στην  πραγματικότητα  

όμως  ήταν  ανεξάρτητος  από  τον  σουλτάνο. Συγκεντρωτικός,   δραστήριος  και  

ικανότατος  ηγεμόνας,  προσέλκυσε  κοντά  του  πολλούς  Ευρωπαίους  ως  

συμβούλους  του.  Το  1820  εγκαινίασε  ένα  φιλόδοξο  πρόγραμμα  εκδυτικισμού  

της  Αιγύπτου,  μεγάλο  μέρος  του  οποίου  στήριξε  στη  συστηματική  

καλλιέργεια  και  διακίνηση  του  βάμβακος. 

   Ο  Μωχάμετ  Άλη   γνώριζε  και  τιμούσε  τον  Ελληνικό  πολιτισμό.  Προκειμένου  

να  πετύχει  το  πολιτικό  του  σχέδιο – την  αποδέσμευση  της  Αιγύπτου  από  το  

Οθωμανικό  κράτος   και  την  πρόσδεσή  της  στην  ανεπτυγμένη  Ευρώπη     

υπολόγιζε  πολύ  στη  βοήθεια  των  Ελλήνων.  Εκτιμούσε  την  εμπορική  τους  

δραστηριότητα  διαβλέποντας  ότι  μπορούσε  να  αποβεί  πηγή  κέρδους  για  τη  

χώρα  του.  Ιδιαίτερα  απέβλεπε  σ΄αυτούς  προκειμένου  να  αναπτυχθεί  η  

παραγωγή  και  η  εξαγωγή  του  βάμβακος,  που  τάχιστα  απέκτησε  σχεδόν  

διαστάσεις  μονοκαλλιέργειας.  Παράλληλα  έπρεπε  να  συγκροτήσει  την  

ανύπαρκτη  μέχρι  τότε  αστική  τάξη  της  Αιγύπτου.  Για  το  εγχείρημα  αυτό  

υπολόγιζε  επίσης  στην  βοήθεια  των  Ελλήνων,  τους  οποίους  και  ενίσχυσε  με  

διάφορους  τρόπους  και  διάφορες  ενισχύσεις,  οικονομικού  κυρίως  χαρακτήρα.  
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Έλληνες  είχε  για  συμβούλους  του  σε  κομβικές  θέσεις  της  διοίκησης, όπως τον  

Αθανάσιο  Καζούλλη  στη  διαχείριση  του  Νομισματοκοπείου  Αλεξανδρείας,  τον  

Ιωάννη  Χωρέμη  στο  Χρηματιστήριο  Αλεξανδρείας  και  τον  Μιχαήλ  Τοσίτσα  

μαζί του στα  ταξίδια  του  ως  τον  πλέον  έμπιστο  συνεργάτη  του. 

   Στη  διάρκεια  της  αντιβασιλείας  του  η  παροικία  γνώρισε  μεγάλη  άνθιση.  Ο  

πληθυσμός  της  αυξήθηκε  και  πολλοί  Έλληνες  διακρίθηκαν  σε  διάφορα  πεδία  

και  πολλά  επίπεδα.  Ονόματα  όπως  Αφοί  Τοσίτσα,  Αφοί  Κασσαβέτη,  Αφοί  

Δημητρίου,  Αφοί  Χατζη-Σωτηρίου,  Ιωάννης  Ντ΄ Αναστάσης,  Αθανάσιος και  

Σταμάτης  Καζούλλης,  Χατζη-Μανώλης  Κάζηρας ( ήταν  ο  τραπεζίτης του 

Πατριάρχη  Θεόφιλου),  Βασίλειος  Ζαχαρίας,  Ιερώνυμος   Σιβιτανίδης,  

Κωνσταντίνος  Μιχαηλίδης,  Αφοί  Συναδινοί,  Σταμάτης  Πρώιος,  Παύλος  Δρανέτ,   

Αναστάσιος  και  Γεώργιος  Αβέρωφ,  Σερ  Τζων  Αντωνιάδης,  είναι  μόνο  ένα  

μικρό  δείγμα  στην  μεγάλη  Ελληνική  παρουσία  των  πρώτων  χρόνων  

συγκρότησης  της  παροικίας. 

 

2)   Η  διάνοιξη  της  διώρυγας  του  Σουέζ ( 1859-69). Η  μαζική  συμμετοχή  των  

Ελλήνων  στο  μεγάλο  αυτό  έργο  της  Αιγύπτου  δημιούργησε  τον  πρώτο  

προλεταριακό  πυρήνα  στην  παροικία  και  ενίσχυσε  τη  συνεργασία  του  

Ελληνικού  με  το  Αιγυπτιακό  κράτος.  Το  γεγονός  αυτό  επιβεβαιώνεται  από  

την  εκχώρηση  στην  ήδη  διαμορφωμένη  εκεί  Ελληνική  Κοινότητα  Σουέζ  από  

το  Αιγυπτιακό  κράτος  μεγάλου  οικοπέδου,  με  σκοπό  την  ανέγερση  Ελληνικού  

σχολείου  και  Ορθόδοξης  εκκλησίας (Πρακτικό 15  Σεπτεμβρίου 1888, αρ. 215).  

   Ανάλογη,  ιδιαίτερα   υποστηρικτική   στάση  κράτησαν  οι  Έλληνες  και  στη  

διάνοιξη  του φράγματος  του  Ασουάν  και  του  Ασιούτ. Τα έργα  αυτά  έγιναν  το  

1885  και  το  1902 αντίστοιχα  και   θεωρήθηκαν  τότε  τα  μεγαλύτερα  υδραυλικά  

έργα  του  κόσμου. Με  τα  φράγματα  του  Νείλου  εξασφάλιζαν  την  αποθήκευση  

των  υδάτων  της  ετήσιας  πλημμύρας  σε  μεγάλες  δεξαμενές  και  τεχνητές  

λίμνες. Με  τον  τρόπο  αυτό  διασφάλιζαν   και  δεύτερη  σοδειά  μέσα  στον  ίδιο  

χρόνο,  συντείνοντας  έτσι  στη  μέγιστη  συγκομιδή  βάμβακος,  γεγονός που  

άλλαξε  την   οικονομία  της  Αιγύπτου  και  την  τύχη  των  Αιγυπτίων. 

 

3)   Ο  Αμερικανικός  εμφύλιος  (1861-65) έδωσε  ώθηση  στην  προνομιακή  

επεξεργασία  και  εμπορία  του  Αιγυπτιακού  βάμβακος  που  ήταν  το  κυριότερο  

προϊόν   της χώρας  αλλά  και  το  αποδοτικότερο  μέσο  πλουτισμού  της.  

Ειδικότερα  η  περίοδος  1861-1866  χαρακτηρίζεται  ως  το boom του  βάμβακος  

για  την  Αίγυπτο,  η  οποία  επωφελήθηκε  καλύπτοντας  το  κενό  προμήθειας  

βαμβακιού  που  είχε  προκληθεί  στην  ευρωπαϊκή  υφαντουργία  από  τη διακοπή 

της προμήθειας αμερικανικού βάμβακος. 
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    Ο  Αμερικανικός  εμφύλιος  υπήρξε  μία  αφορμή  ώστε  οι  Έλληνες,  ευφυείς  

και  πρωτοπόροι καθώς ήσαν,  να δημιουργήσουν  εξαιρετικές  ποικιλίες  που  

αναμόρφωσαν  την  οικονομία  της  Αιγύπτου  και  πλούτισαν  τη  χώρα,  με τις 

μεγάλες  παραγγελίες  που  δέχονταν  σχεδόν  από  όλον τον  κόσμο. 

 

4)    Η  αποτυχημένη  επανάσταση  του  Οράμπι  (1882) και  η  κατάληψη  της  

Αιγύπτου  από  την  Αγγλία  αποτέλεσε  το  εφαλτήριο  για  την  απεριόριστη  

διείσδυση  των  ευρωπαϊκών  μητροπολιτικών  δυνάμεων  και  την  ανάπτυξη  των  

συναφών  με  αυτή  δραστηριοτήτων  των  Ελλήνων  παροίκων.  Η  κυριαρχία  των  

Άγγλων  ταυτίστηκε  με  τη  δημιουργία  του   Quartier  grec   στην  Αλεξάνδρεια,  

ενώ  οι  Κοινοτικές  εκλογές  του  1884  ανέδειξαν  την  αγγλόφιλη  ομάδα  

Ζερβουδάκη – Σαλβάγου – Μπενάκη  πλάι  στους  Ράλλη – Αβέρωφ. 

    Έτσι,  έκλεισε  συμβολικά  η  πρώτη  περίοδος  της  συγκρότησης  και  ανάπτυξης  

της  παροικίας.   

 

 

   Στη  Δεύτερη  περίοδο,  που  ξεκινά  με  την  κυριαρχία  των  Άγγλων (τέλη   του  

19ου αιώνα) και  φθάνει  πρακτικά  μέχρι  το  1930, διαπιστώνουμε  τη  συνολική  

ακμή,  οικονομική  και  κοινοτική, της  Ελληνικής  παροικίας.  

   Στα  μηνιαία  δελτία  των  Εμπορικών  Επιμελητηρίων  Αλεξανδρείας  και  Καΐρου  

έχει  καταγραφεί  η  αξιοσημείωτη  εμπορική  δραστηριότητα  των  Ελλήνων  στην  

Αίγυπτο  σ΄αυτή  την  περίοδο,  ενώ  έχει  ιχνογραφηθεί  η  προτίμησή  τους  για  

την  χώρα  αυτή.  Από  τα  στοιχεία  του  Β.Βαλαώρα  που  διαθέτουμε  προκύπτει  

ότι, κατά  τα  έτη  1929-1930, το  40,5 % (16.807 / 41.517) των  Ελλήνων  

μεταναστών  αναχώρησαν  με  προορισμό  την  Αίγυπτο. 

   Συνολικά η όλη  οικονομική  λειτουργία  των  Ελλήνων  αναπτύχθηκε  κυρίως  

στους  τομείς  της βαμβακοκαλλιέργειας και του  εμπορίου, των  τραπεζικών – 

χρηματιστικών  εργασιών,  της  ποτάμιας  ναυσιπλοΐας  και , σε  μικρότερο  βαθμό, 

της  βιομηχανίας.  Ειδικά ως  προς  την  επέκταση  της οικονομίας του  βάμβακος, 

του «λευκού  χρυσού», η  συμβολή  τους  ήταν  καθοριστική. Τα  παραδείγματα  

που  έχουμε  είναι  πάρα  πολλά.  Ωστόσο  θα  μπορούσαμε  ενδεικτικά  να  

αναφερθούμε  στον  Ιωάννη  Ζερμπίνη, ο  οποίος  σε  πολύ  νεαρή  ηλικία  ήλθε  

στην  Αίγυπτο  από  την  Μυτιλήνη  όπου  είχε  γεννηθεί  το  1854, και  στον  

Νικόλαο  Παραχειμώνα  - γιό  του  Ζαφείρη  Παραχειμώνα -  από  τη  Ζαγορά  του  

Πηλίου, οι  οποίος,  μαζί  με  τον  Ιωάννη  Σακελλαρίδη ,  τον  Ηρακλή  Βόλτο  και  

τον  Περικλή  Κανάβα,  συγκροτούσαν  την  ομάδα  των  εφευρετών  εκλεκτών  

ποικιλιών  βάμβακος  της  εποχής.  Ο  Ιωάννης  Ζερμπίνης  μάλιστα  με  την  

επινοητικότητά  του  μετέτρεψε  το  Κάφρ Ελ  Ζαγιάτ  ( το  «χωριό  του  λαδά» ), 
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όπου  είχε  την  έδρα  της  επιχείρησής  του, από  άσημο  χωριό  σε  μεγάλη  

εμπορική  κωμόπολη  με  ζωντάνια  και  κίνηση  τόση,  που  έφτασε  να  

αποκαλείται  «Μάντσεστερ  της  Αιγύπτου».    Όσο  για  τον  Νικόλαο  

Παραχειμώνα,  που  στο  ιδιωτικό  του  εργαστήριο  δημιούργησε  περισσότερες  

από  20  ποικιλίες  βάμβακος,  συμμετείχε  παράλληλα  σε  Αιγυπτιακές  επιτροπές  

ως  «ειδικός»  για  την  βελτίωση  της  καλλιέργειας  και  την  προώθηση  του  

Αιγυπτιακού  βάμβακος.  Είναι  λοιπόν  καταφανής  η  άριστη  σχέση  που  είχε  με  

την  Αιγυπτιακή  υψηλή  κοινωνία  και  είναι  πρόδηλη  η  επιθυμία  του  να  

συμβάλει  στην  πρόοδο  της  χώρας. 

  Ανάλογες  διαπιστώσεις  κάνουμε  και  για  άλλους  διαπρεπείς  Έλληνες  της  

Αιγυπτιακής  παροικίας,  όπως  για  παράδειγμα ήταν  ο  Εμμανουήλ  Μπενάκης:  

Πριν από  την  ίδρυση  της  Δημαρχίας  Αλεξανδρείας  διετέλεσε  μέλος  της  

Επιτροπής  των  Επιλέκτων  και  στη  συνέχεια  εκλεγόταν  συνεχώς  δημοτικός  

σύμβουλος  στην  Αιγυπτιακή  Δημαρχία. Διετέλεσε  επίσης  πρόεδρος  της  

Διεθνούς  Λέσχης  Μωχάμετ  Άλη  στην  Αλεξάνδρεια  για  την  προάσπιση  των  

θεσμών   της  Αιγυπτιακής  κοινωνίας και  την  επίτευξη  των  δικών  της  ιστορικών  

προταγμάτων. 

   Αναφερόμαστε  ακόμη στον  Ιωάννη  Σακελλαρίδη  που  η δική  του   ποικιλία  

«Σάκελ» ξεπέρασε  το  βαμβάκι  «Μίτ  Αφίφι»  του  Περικλή  Κανάβα ,  θεωρήθηκε  

η  τελευταία  λέξη  στο  κεφάλαιο  βαμβάκι  και  «υποχρέωσε»  τα  αγγλικά 

εργοστάσια  να  αλλάξουν  τα  μηχανήματά  τους  προκειμένου  να  

επεξεργασθούν  την  ποικιλία  «Σάκελ». Τόσο  επιτυχημένη  ήταν  η  ποικιλία  του,  

με ό,τι  αυτό  συνεπαγόταν  για  την  αύξηση  των  παραγγελιών  και  την  ανάλογη  

αύξηση  των  εσόδων  στα  Αιγυπτιακά  κρατικά  ταμεία.  Για  την  εξαιρετική  

ποικιλία  ¨Σάκελ» ο  δημιουργός  της  Ιωάννης  Σακελλαρίδης  επαναπροσδιόρισε  

την  ταυτότητα  του  βάμβακος  και  βραβεύθηκε  από  το  Αιγυπτιακό  κράτος.  

   Αναφερόμαστε  στον  Νέστορα  Τσανακλή  με  την  σιγαροποιία  που  ανέπτυξε  

ως  δική  του  εφεύρεση  και  αποκλειστικό  προϊόν. Είναι  από  τους  πρώτους  

πάροικους  που  εισήγαγαν  τη  βιομηχανία  στην  Αίγυπτο.  Πέρα  από  την  

σιγαροβιομηχανία  που  ανέπτυξε,  στο  68ο χιλιόμετρο  Αλεξανδρείας – Καΐρου,   

κυριολεκτικά  μέσα  στην  άμμο,  υπάρχει  η  περιοχή  που  ο  ίδιος  μετέτρεψε  σε  

αμπελώνα  για  την  παραγωγή  του  κρασιού  «Τσανακλή»     εμφιαλωμένο  και  

εξαγώγιμο  και  αυτό,  όπως  και  τα  τσιγάρα  «Τσανακλή»,  σε  ολόκληρη  την  

Ευρώπη. 

   Αναφερόμαστε  στον  Λαγουδάκη  και  το  εργοστάσιο  χαρτοποιίας.  Ανέπτυξε  

και  αυτός (μεταξύ  πολλών  άλλων   Ελλήνων) την  βιομηχανία  και  συνέβαλε  

στην  αλλαγή  της  Αιγυπτιακής  κοινωνίας  και  οικονομίας. 
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Και  αξίζει  εδώ  να  πούμε  ότι  ο  Λαγουδάκης  και  ο  Ζερμπίνης  υπήρξαν  δύο  

ξεχωριστά  μέλη  της  παροικίας  τα οποία, πέρα  από  την  επαγγελματική  τους  

επιτυχία  στον  χώρο  της  οικονομίας,  άφησαν  και  την   έμπρακτη  ηθική  τους  

υποστήριξη  στον  γηγενή  πληθυσμό. 

    

   Οι  αρχές  του  20ου αιώνα  είναι  η  εποχή  που  έγιναν  πολλές κοινωνικές- 

μεταρρυθμιστικές  προσπάθειες  από  τους  Αιγυπτίους  για  την  αντιμετώπιση  

της  φτώχειας, την  καταπολέμηση  της  αρρώστιας  και  του  αναλφαβητισμού. 

Είναι  η  εποχή  πού  έγιναν  και  τα  πρώτα  βήματα  ανάπτυξης   του  φεμινιστικού  

κινήματος  από  την  Αιγυπτία   Dora  Shafik , κινήματα  ενάντια  στην  πολυγαμία, 

για  την κατοχύρωση του  δικαιώματος   του  εκλέγεσθαι  και   της  συμμετοχής  

των  γυναικών  στην  πολιτική.  

Σ΄αυτό  το  πολιτικό-εκσυγχρονιστικό  πέρασμα  της  Αιγυπτιακής κοινωνίας ,  

μεγάλο  μέρος  της   Ελληνικής  παροικίας  συμπαραστάθηκε  στο   γυναικείο  

κίνημα  των  Αιγυπτίων. 

 

   Στην  Πρώτη  και  στη  Δεύτερη  περίοδο  της  ιστορίας  του  Αιγυπτιώτη  

Ελληνισμού (πρακτικά  μέχρι  το  1930) είδαμε  τη  συγκρότηση  της  παροικίας,  

την  ανάπτυξή  της – οικονομική  και  Κοινοτική – και  τη  συμμετοχή  της  στο  

Αιγυπτιακό  γίγνεσθαι. Και  στις  δύο  αυτές  περιόδους , η  οικονομική  εποποιία  

συγκεκριμένων  παροίκων  ανέδειξε  την  ηθική  τους  ευποιία, η  οποία  

απετέλεσε την  κύρια  συνιστώσα  για  την  ανάδειξη  της  πολιτιστικής  

ιδιαιτερότητας  της  παροικίας  και  την  θεαματική  διάκριση  και  προβολή  του  

ευεργετισμού.  

 

   Ο  Κοινοτισμός  ήταν  που  διαμόρφωσε  τον  ευεργετισμό  και  ο  Αιγυπτιώτης  

Ελληνισμός  αναδείχθηκε  σε  μείζονα κοιτίδα  και  φυτώριο  του  παροικιακού  

ευεργετισμού. Ευεργέτης   είναι  ο  άνθρωπος  εκείνος  που  υπερβαίνοντας  το  

συλλογικό  «εμείς» του κοινοτισμού,  προσδιορίζει  τον  εαυτό  του  ως  ιδιότυπο  

ατομικό  «εγώ»  και  επωμίζεται  σκοπούς  και  έργα  τα οποία, σε  κανονικές  

περιστάσεις,  είναι  έργα  της  συντεταγμένης  πολιτείας,  των  συλλογικοτήτων  

και  θεσμών. Πραγματοποιεί  δηλαδή  ο  ευεργέτης  μία  προσωπική  διαδρομή  με  

όρους  ατομικής  εποποιίας  και  ευποιίας  στην  υπηρεσία  του  κοινού  αγαθού, 

ως   χρέος .  Το  χρέος , απέναντι  στον  άνθρωπο  και  στην  κοινωνία  είναι  η  

κρίσιμη  παράμετρος  για  την  συγκρότηση  της  προσωπικής  του  ταυτότητας  και  

ύπαρξης. 

    Η  ευεργεσία   συνιστά  για  τον  ευεργέτη   συστατικό  πάθος  που  επικαθορίζει  

την  ατομική  και  συλλογική  λειτουργία  του.  Μπορούμε  να  αναφερθούμε  σε  
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ευεργετήματά  τους  τόσο  στην  παροικία  ( Αβερώφειο   Σχολείο,  Αχιλλοπούλειο  

Νοσοκομείο,  Κοτσίκειο  Νοσοκομείο, Σπετσεροπούλειο  Ορφανοτροφείο,  

Κανισκέρειο  Γηροκομείο ,κ.λ.π.) όσο  και  στο  Εθνικό  Κέντρο ( Παναθηναϊκό  

Στάδιο, Μετσόβειο  Πολυτεχνείο, Πάντειο  Πανεπιστήμιο, Μουσείο  Μπενάκη, 

Κολλέγιο  Αθηνών, κ.λ.π.).  

   Ωστόσο ,  ενδιαφέρον  είναι  ότι  η  ευεργετική  τους  λειτουργία  δεν  

περιορίστηκε   στην  ιδιαίτερη  πατρίδα  τους, στην  παροικία  και  στο  Εθνικό  

Κέντρο,  αλλά  επεκτάθηκε  και  στους  αλλοεθνείς  και  αλλόθρησκους  της  

Αιγυπτιακής  γης. Με  τον  τρόπο  αυτό  διεύρυναν  την  κατεξοχήν  εθνικοτοπική  

τους   θεώρηση, εξέφρασαν  τη  δεκτικότητα  της  κοινωνικής  τους  συνείδησης  

καθώς  και  την  κοσμοπολίτικη  κουλτούρα  του  ανοίγματος  στον  κόσμο.  

   Στον  «Κανονισμό  Λειτουργίας»  της  Αμπετείου  Σχολής  (1860), για 

παράδειγμα, διαβάζουμε  ότι  οι  ιδρυτές  της  βλέπουν  τη  Σχολή  ως  « … μέσον  

σφικτοτέρου  ηθικού  συνδέσμου  και  στενοτέρας  προσεγγίσεως  της  ιθαγενούς  

φυλής  μετά  της  ολομελείας  των  λοιπών  κοινωνιών  δια  της  διδαχής  και  της  

ενδελεχούς  συγκοινωνίας  και  της  προσπελάσεως  των  ηθών  και  γλωσσών».  

    Στις  διαθήκες  πολλών  Ευεργετών  διαβάζουμε  για  το  ακριβές  ποσό  των  

λιρών  Αγγλίας  που  κληροδοτούν  στη  Μουσουλμανική  Αγαθοεργό  

Αδελφότητα. 

Ο  Θεόδωρος  Π.  Κότσικας  απευθυνόμενος  στους  Αιγυπτίους  διέθεσε  20.000 

λίρες  για  την  ανέγερση  Τζαμιών  στο   Helwan  όπου  ήταν  το  εργοστάσιό  του  

και  για  την  ίδρυση  σχολείων  όπου  αποκλειστικά  οι  γηγενείς   διδάσκονταν  

ανάγνωση  και  γραφή. Άλλοι  πάλι  αναλαμβάνουν  την  συντήρηση  2-3  κλινών  

στα  Ελληνικά  Νοσοκομεία  Αλεξανδρείας  και  Καΐρου καθώς  και  τη δωρεάν  

νοσηλεία  φτωχών  Αιγυπτίων, δείχνοντας  έτσι  τον  βαθμό  ένταξής  τους  στο  

κοινωνικό  περιβάλλον  της  Αιγύπτου. 

   Και  οι  Αιγύπτιοι  ανταποκρίνονται  στην  προσφορά  που  δέχονται  από  τους  

Έλληνες. Ύψιστο  σημείο  αναγνώρισης,  που  φέρει  και  τα  χαρακτηριστικά  της  

ανταποδοτικότητας  από  τους  Αιγυπτίους,  συνιστά  το  γεγονός  ότι  για  πολλούς  

Έλληνες  ευεργέτες   μέχρι  σήμερα  διατηρούνται  τα  ονόματά  τους  σε  Αίθουσες  

Μουσείων, σε  δρόμους  και  σε  περιοχές  ολόκληρες  της  Αιγυπτιακής  γης. Η  

υπερεθνική  (Αιγυπτιακή  εν  προκειμένω) ανταποδοτική  συμπεριφορά  δηλώνει  

ότι,  παρά  τις  ανατροπές  της  ιστορίας,  εξακολουθούν  να  ανταποδίδουν  οι  

Αιγύπτιοι  την  τιμή  και  αναγνώριση  στους  Έλληνες,  επιβεβαιώνοντας  έτσι  τις  

μακραίωνες  σχέσεις  και  τη  φιλία  των  δύο  μεσογειακών  λαών. 
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   Εν  τω  μεταξύ  τα  χρόνια  περνάνε  και  η  Αίγυπτος  εξελίσσεται. Η  Αιγυπτιακή   

αστική  τάξη  έχει  συγκροτηθεί , οι  Αιγύπτιοι  αισθάνονται  ισχυρότεροι  και  

έμπρακτα  δείχνουν  τη  δυσαρέσκειά  τους  καταγγέλλοντας  την  ξένη  παρουσία.  

Το  1919 ( δύο μόλις  χρόνια  μετά  την  Ρωσική  επανάσταση) ο Αιγύπτιος  Σαάν  

Ζαγλούλ  πραγματοποιεί  το  δικό  του  κίνημα  ενάντια  στους  ξένους  καίγοντας  

μεγάλο  μέρος  της  Αλεξάνδρειας  και  καταστρέφοντας  τις  περιουσίες  

εγκατεστημένων  εκεί  ξένων.   Μάταια  ο  γιατρός  Νίκος  Μαυρής   δημοσιεύει 

σκέψεις και προτάσεις  για  την  προνοητικότητα  που  επιβαλλόταν  να δείξουν  οι  

Έλληνες,  δεδομένου  ότι  το  προνομιακό  καθεστώς  των  Διομολογήσεων  

φαινόταν  ότι  δεν  θα  διαρκέσει  επ΄αόριστον. 

 

    Οι  πάροικοι  βρίσκονταν  σε  απόλυτη  αμφιθυμία. « Εγώ  δεν  θα  πεθάνω  εδώ, 

δεν  θα  με  θάψουν  στα  ξένα  τούτα  χώματα» μας  λέει  ο  Νίκος  Αρμαδώρος  

στο  βιβλίο  του  «Ο πάροικος», εκφράζοντας  την  επιθυμία  των  πολλών  για  

επιστροφή  στην  πατρίδα. 

« Θα  φύγουμε  από  την  Αίγυπτο  μόνο  αν  στερέψει  ο  Νείλος » λένε  κάποιοι  

άλλοι. 

 

   Ο  γηγενής  πληθυσμός  συνεχίζει  να  εκφράζει  τη  δυσαρέσκειά  του  και  

εξακολουθεί  τις  διαμαρτυρίες  του.  Στην  εφημερίδα   Wadi El Nil ( Σεπτέμβριος 

1926) διαβάζουμε  για  την  αφύπνισή  του  με  συγκεκριμένο  τρόπο,  ενάντια  

δηλαδή  στους  ξένους. « Εν  Αιγύπτω  σήμερον  υπάρχουσι  εκατοντάδες  

χιλιάδων  άνευ  εργασίας. Οι  δε  περισσότεροι  τούτων  φέρουσι  πτυχία  

σχολείων. Άραγε  δέχονται  τα  εμπορικά  και  χρηματιστικά  ξένα  καταστήματα  

να  χρησιμοποιήσωσι  μέρος  των  ανέργων  τούτων ;  Όχι !Αφού  λοιπόν  είναι  

δύσκολον  η  εισαγωγή  ιθαγενών  υπαλλήλων  και  εργατών  στα  ξένα  

καταστήματα  και  εργοστάσια, δεν  είναι  εύκολον  άραγε  δια  την  κυβέρνησιν  

να  περιορίσει  την  είσοδον  των  ξένων  εις  την  Αίγυπτον ;» 

 

   Η  Ελληνική  παροικιακή  διανόηση     ο  Γεώργιος  Σκληρός,  ο  Νίκος  Νικολαίδης,  

ο  Στρατής  Τσίρκας  και  άλλοι      επιστρατεύουν  την  πέννα  τους  στην  υπηρεσία  

του  κοινωνικοπολιτικού  στοχασμού. 

 Ο  Κώστας  Τσαγκαράδας,  στο  συνολικό  του  λογοτεχνικό  έργο,  αποτυπώνει  

την  Αιγυπτιακή  ζωή  στην  καθημερινότητά  της    ένα  χαρακτηριστικό  δείγμα  

εξοικείωσης  των  Ελλήνων  και  ένταξής  τους  στην  Αιγυπτιακή  ζωή. Το  βιβλίο  

του  «Ναμπία» είναι  μυθιστόρημα  Αιγυπτιακής  υπόθεσης   και  με  αυτό   ο  

συγγραφέας  προσανατόλισε  την  πεζογραφία  των  Αιγυπτιωτών  προς  την  ζωή  

του  λαού  της  Αιγύπτου, ενώ  αφιερώνει  στο  ίδιο  βιβλίο  του  ολόκληρο  το  
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τέταρτο  κεφάλαιο  στην  εξέγερση  του  Σαάντ  Ζαγλούλ  ενάντια  στην  Αγγλική  

κατοχή. 

   

    Έτσι,  με  το  αίσθημα  της  ανησυχίας,  του  ανικανοποίητου  και  της  

αμφιβολίας  ξεκινάει   η  Τρίτη  περίοδος  ( 1930 κ.ε.) της  ιστορίας  του  

Αιγυπτιώτη  Ελληνισμού.   

Το  1934  ψηφίζεται  από  το  Αιγυπτιακό  κράτος  ο  Νόμος  51,  με  τον  οποίο  

θεσπίζεται  ο  κρατικός  έλεγχος  στις  ποικιλίες  βάμβακος  και  απαγορεύεται  η  

λειτουργία  ιδιωτικών  εργαστηρίων,  που  μέχρι  τότε  ήταν  το  πλεονέκτημα  και  

έδινε  το  ποιοτικό  προβάδισμα  στους  Έλληνες  ερευνητές  βάμβακος. 

Το  1937  καταργούνται  οι  Διομολογήσεις.  Οι  δύο  αυτές  πολιτικές  χειρονομίες     

επιτάχυναν  την  εκδίωξη  όλων  των  ξένων  από  την  Αίγυπτο  οδηγώντας  τους  

σε  ένα  οριστικό  «τέλος  εποχής». 

 

   Συνολικά :  τόσο  στην  Πρώτη  περίοδο,  όπου  ο  Μωχάμετ  Άλη  επιθυμούσε  να  

προσδέσει  τη  χώρα  του  στη  Δύση,  όσο  και  στη  Δεύτερη , εκείνη  του  

αντιαποικιακού  κινήματος  που  αναπτύχθηκε  στην  Αίγυπτο , η  ιστορία  του  

Αιγυπτιώτη  Ελληνισμού  ακολούθησε  παράλληλη  πορεία  με  το  αποικιοκρατικό  

σύστημα  και  με  αυτή  την  έννοια  είναι  μια  όψη  της  Αιγυπτιακής  ιστορίας. 

 

   Η  στερέωση  της  Ελληνικής  παροικίας  βασίστηκε  στο  ότι  η  Ελληνική  

παροικιακή αστική   τάξη  λειτούργησε  ως  υποκατάστατο  της  ανύπαρκτης  τότε   

Αιγυπτιακής . Στην  πορεία,  όταν  αναπτύχθηκε  η  ντόπια  Αιγυπτιακή  που  ένα  

μέρος  της  είχε  εθνική  συνείδηση,  καθιστούσε  όλο  και  λιγότερο  αναγκαία  την  

Ελληνική,  με  την  οποία  μάλιστα  είχε  και  αντιθέσεις. Ένα  κορυφαίο  δείγμα  

είναι  η  κρατική / πολιτική  παρέμβαση  στο  βαμβάκι (1934). Άλλωστε, από  την  

Ρωσική  επανάσταση  ( 2  χρόνια  πριν  το  πολιτικό  κίνημα  του  Σαάντ  Ζουγλούλ , 

του  «πατέρα  του  λαού» κατά   τον  Νίκο  Μαυρή),  στα  εθνικοαπελευθερωτικά  

κινήματα είχε  γίνει  κοινό  κτήμα  και  συχνά  ισχυρό  πολιτικό  σχέδιο  η  

εθνικοποίηση  των  φυσικών  πόρων,  των  Τραπεζών  και  των  μεγάλων  

επιχειρήσεων. Αυτό,  ακόμη  μία  φορά,  καθιστούσε  περιθωριακή  τη  σημασία  

της  παροικιακής  αστικής  τάξης,  αφού  το  εργαλείο  της  κρατικοποίησης  

μπορούσε  να  αντικαταστήσει  την  οικονομική  της  λειτουργία. 

 

   Το  πολιτικό  σχέδιο  του  Μωχάμετ  Άλη  υπηρετήθηκε  από  την  Ελληνική  

παροικιακή  αστική  τάξη. Στην  πορεία  όμως, αφού  αυτό  είχε  επιτευχθεί ,  το  

επόμενο  πολιτικό  σχέδιο,  που  συγκρουόταν  με  το  αποικιοκρατικό  σύστημα, 

ήταν  η  Εθνική  ανεξαρτησία  της  Αιγύπτου  στο  πλαίσιο  του  παγκόσμιου  και  
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ραγδαία  αναπτυσσόμενου  Εθνικοαπελευθερωτικού  κινήματος. Σ΄ ένα  τέτοιο  

ιστορικό  πλαίσιο,  η  παροικιακή  αστική  τάξη  όχι  μόνο  δεν  θα  εύρισκε  εύκολα  

θέση  αλλά  και  θα  στοχοποιούνταν,   όπως  και  έγινε  (εθνικοποιήσεις). 

   Σ΄αυτή  την  ιστορική  στιγμή,  λοιπόν,  η  οικονομική  και  κοινωνική  λειτουργία  

της  Ελληνικής-Αιγυπτιώτικης  παροικίας  ήταν  απλώς  μία  δευτερεύουσα  πτυχή,  

που  δεν  είχε  τη  δύναμη  ούτε  να  ανακόψει  ούτε  καν  να  διαπραγματευθεί  με  

τις  μείζονες  ιστορικές  δυνάμεις  που  ενεργοποιούνταν.  Μπορούσε  μόνο  να  

προσαρμοστεί  στις  συνθήκες  που  επέβαλε  η  διαδικασία  « Η  Αίγυπτος  στους  

Αιγυπτίους »  και  η  οποία  προφανώς  δεν  λάβαινε  ιδιαίτερα  υπόψη  της  τη  

θέση  και  την  τύχη  της  Ελληνικής  παροικίας. 

   Η  Ελληνική  παροικία  (το  μέρος)  δεν  κατάφερε  να  προσαρμοστεί  στη  λογική  

της  νέας  πραγματικότητας  (το όλον)  και  συμπαρασύρθηκε  ανέτοιμη  σε  μία  

πορεία  διάλυσης.  Ένας  αποφασιστικός  λόγος  που  δεν  μπόρεσε  να  ετοιμαστεί  

για  τη  δοκιμασία,  ώστε  ακόμη  και  αυτοί  οι  τόσο  προσαρμοστικοί  άνθρωποι  

να  βρουν  την  κατάλληλη  απάντηση  στις  νέες  συνθήκες,  σχετίζεται  και  με  την  

ψυχολογική  κατάσταση  των  παροίκων  στην  συγκεκριμένη  κρίση.  Τόσο  οι  

ισχυροί  όσο  και  οι  απλοί  άνθρωποι  της  παροικίας  συμμερίζονταν  την  

βεβαιότητα  ότι  «θα  φύγουν  μόνο  αν  στερέψει  ο  Νείλος»,  συμμερίζονταν  

δηλαδή  μία  μοιραία  ιστορική  αυταπάτη. 

   Αυτό  που  βίωναν  ήταν  γι΄ αυτούς  αδιανόητο.  Δεν  το  χωρούσε  ο  νους  τους.  

Η  ηγετική  αστική  τάξη  της  παροικίας  δεν  μπόρεσε  να  κάνει  την  υπέρβαση  

και  να  επεξεργαστεί  μία  πολιτική  που  θα  διασφάλιζε  τη  θέση  του  πλήθους  

των  παροίκων,  είτε  με  την  μορφή  της  απόκτησης  Αιγυπτιακής  υπηκοότητας  

(πρόταση  του  «Πάροικου»),  είτε  με  οτιδήποτε  άλλο  θα  ήταν  ικανό  να  

αντιμετωπίσει  την  απειλή.  

 

   Είναι  φανερό  ότι  στο  πλαίσιο  ενός  ευρύτατου  και  ισχυρότατου  κινήματος  

Εθνικής  ανεξαρτησίας  η  τύχη  της  Ελληνικής  παροικίας  ήταν  ένα  «δευτερεύον  

οικονομικό  επεισόδιο»,  όπως  υποστήριξε  ο  Αιγύπτιος  καθηγητής  του  

Πανεπιστημίου  Ζαγαζίκ  Abd- Al- Wahhab  Bakr  στην  Ημερίδα  που  διοργάνωσε  

η  Εταιρεία  Μελέτης  Ελληνικής  Διασποράς,  τον  Ιούνιο  του  2007,  στην  Αθήνα. 

 

   Η  αποκλειστικά  παροικιοκεντρική  θεώρηση  της  φυγής  των  Ελλήνων  από  την  

Αίγυπτο  μπορεί  να  καλύπτει  προσωπικές  φαντασιώσεις  και  σκέψεις  

συνδεδεμένες  με  τις  εμπειρίες  μιας  ζωής  που  χάθηκε.  Μπορεί  να  καλύπτει  

συναισθηματικές  ανάγκες.  Αλλά  δεν  επιτρέπει  ούτε  την  κατανόηση  της  

ευρύτερης  ιστορικής  διαδικασίας,  ούτε  την  επίγνωση  της  θέσης  των  

ανθρώπων  μέσα  στις  μεγαλύτερες  κινήσεις  της  ιστορίας.  Δεν  επιτρέπει  
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δηλαδή  την  αναγκαία ,  αν  και  επώδυνη  συνειδητοποίηση,  η  οποία  δίνει  

έγκυρο  και  λυτρωτικό  νόημα  ακόμη  και  στην  πικρία  και  στη  δοκιμασία. 

 

 

 

 


