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Η εγκατάσταση των Ελλήνων στη νεότερη Αίγυπτο και η ιστορικά
αποτελεσματική συμμετοχή τους στην εξέλιξή της καθίσταται αισθητή στις
αρχές του 19ου αιώνα επί Μωχάμετ Άλη ( 1769 – 1849 ), του δημιουργού
της νεότερης Αιγύπτου.
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Ο Μωχάμετ Άλη γνώριζε και τιμούσε τον Ελληνικό πολιτισμό.
Προσέλκυσε πολλούς Έλληνες και ευρωπαίους ως συμβούλους και
υπαλλήλους σε κομβικές θέσεις της Αιγυπτιακής διοίκησης. Παράλληλα
εκτιμούσε ιδιαίτερα την εμπορική δραστηριότητα των Ελλήνων,
διαβλέποντας ότι μπορούσε να αποβεί πηγή κέρδους για τη χώρα του.
Ευφυείς, τολμηροί και δραστήριοι, οι Έλληνες υπήρξαν διαχρονικά
παραδειγματικοί. Μεταξύ αυτών διακρίθηκε ο Ροδίτης Αθανάσιος
Καζούλλης1 στη διεύθυνση του Αιγυπτιακού Νομισματοκοπείου, ο Χιώτης
Ιωάννης Χωρέμης2 σε κεντρική θέση του Αλεξανδρινού Χρηματιστηρίου και
ο Ηπειρώτης Μιχαήλ Τοσίτσας 3 , που διετέλεσε σύμβουλος αλλά και
διευθυντής των απέραντων κτημάτων του Μωχάμετ Άλη. Δραστήριο ρόλο
στη διοίκηση της Αιγύπτου είχε αργότερα και ο Εμμανουήλ Μπενάκης4,
που διετέλεσε μέλος της Δημαρχίας Αλεξανδρείας και Πρόεδρος της
Διεθνούς Λέσχης Μωχάμετ Άλη καθώς και ο Νικόλαος Παραχειμώνας5, ο
οποίος διετέλεσε μέλος της Αιγυπτιακής Ειδικής Επιτροπής με Πρόεδρο
τον Πρίγκηπα Ομάρ Χουσείν Πασά Κάμελ, η οποία, το 1914, προκειμένου
να αντιμετωπιστεί η εξάντληση του εδάφους από τις συνεχείς φυτεύσεις,
εισηγήθηκε το Διάταγμα για τον περιορισμό της καλλιέργειας του
βάμβακος σε 1.000.000 φεδδάνια.
Το πέρασμα των Ελλήνων από την Αίγυπτο φθάνει μέχρι τα χρόνια
που ακολούθησαν την επανάσταση του Νάσσερ (1954) - επανάσταση που
σήμανε την εκδίωξη των ξένων από την Αίγυπτο και ένα οριστικό «τέλος
εποχής».
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Για ενάμιση αιώνα, που ήταν οι Έλληνες στην Αίγυπτο, εργάσθηκαν
παραδειγματικά, αγάπησαν και ομόρφυναν τη χώρα, καλλιέργησαν τη
φιλία των δύο λαών και προσπάθησαν να εξαλείψουν τις αναπόφευκτες
εντάσεις που είχαν γεννηθεί από το αποικιακό καθεστώς.
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1919 / Αποχαιρετιστήρια δεξίωση στον κήπο του νοσοκομείου στο Ζαγαζίκ.
Ανάμεσα στους γιατρούς διακρίνεται και ο Έλληνας Νικόλαος Μαυρής.
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Η Ελληνική παροικία ήταν η πολυπληθέστερη μεταξύ των άλλων
ξένων παροικιών που βρίσκονταν στην πολυπολιτισμική τότε Αίγυπτο

και συγκροτήθηκε γύρω από τρείς πόλους: Το Πατριαρχείο, το Προξενείο
και την Κοινότητα6. Μέσα στις Ελληνικές Κοινότητες λειτουργούσαν οι
Αδελφότητες7, τα μέλη των οποίων κατάγονταν υποχρεωτικά από την ίδια
γενέθλια γη, από την ίδια ιδιαίτερη πατρίδα.
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Σχηματικά βλέπουμε εδώ τον τρόπο που ήταν οργανωμένος ο Ελληνισμός
στην παροικία Αιγύπτου. Η Κοινότητα δηλαδή αποτελεί υποσύνολο του
συνόλου της παροικίας, ενώ οι Αδελφότητες αποτελούν μικρότερα
υποσύνολα που υπάρχουν και λειτουργούν μέσα στην Κοινότητα.
Ο Ελληνισμός αναπτύχθηκε κυρίως στην Αλεξάνδρεια και στο Κάιρο,
αλλά και σε άλλες περιοχές της Αιγυπτιακής γης, κυρίως εκεί όπου
καλλιεργούσαν το βαμβάκι.
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Οι Αδελφότητες στηρίχθηκαν στην εσωτερική αλληλεγγύη των
μελών τους, στην αλληλοϋποστήριξη, στην καλλιέργεια καλών εσωτερικών
σχέσεων και στην καλλιέργεια σχέσεων «καλής γειτονίας και συμβίωσης»
με τον ευρύτερο Αιγυπτιακό χώρο. Ανέδειξαν το πρότυπο της κοινωφελούς
λειτουργίας, ανέδειξαν τους φιλανθρώπους, τους ευεργέτες και το
φαινόμενο του ευεργετισμού8
{ Κρατήστε τις 3 αυτές έννοιες : Φιλάνθρωπος, ευεργέτης, ευεργετισμός.
Θα επανέλθουμε σε αυτές }

Οι σχέσεις λοιπόν των Ελλήνων με το Αιγυπτιακό κράτος υπήρξαν
τυπικά αρμονικές, σχέσεις καλού υπηκόου με την νόμιμη αρχή. Από την
εποχή του Μωχάμετ Άλη είδαμε ότι συνεργάσθηκαν με τις Αιγυπτιακές
Αρχές, ενώ παράλληλα ανέπτυξαν την παραγωγή και εξαγωγή του
βάμβακος. Αυτό ήταν και το σχέδιο του Μωχάμετ Άλη, ο οποίος υπολόγιζε
πολύ στη συμβολή των Ελλήνων προκειμένου να πραγματοποιηθεί το
ιστορικό άνοιγμα της χώρας προς τη Δύση.
Το βαμβάκι υπερίσχυε μεταξύ διαφόρων άλλων αγροτικών
προϊόντων (ρύζι, ζαχαροκάλαμο, κουκιά, κλπ) που καλλιεργούνταν τότε
στην Αίγυπτο, σύμφωνα με την μακραίωνη παράδοση και με τις
παραδοσιακές μεθόδους 9 . Η συμβολή του Νείλου σε αυτό ήταν
αποφασιστική10.
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Το ποτάμι διέσχιζε την έρημο και, καθώς πλημμύριζε τους θερινούς
μήνες, δημιουργούσε σε όλο το μήκος της διαδρομής του μία ζώνη
γεωργικής παραγωγής. Στα περισσότερα από τα χωράφια που βρίσκονταν
στις όχθες του Νείλου καλλιεργούσαν το βαμβάκι, ένα φυτό πολύ
υδρόφιλο, και επομένως οι πλημμύρες του ποταμού διευκόλυναν την
ανάπτυξή του.
Το Αιγυπτιακό βαμβάκι αρχικά προερχόταν από μια Ινδική ποικιλία.
Στη συνέχεια υπερίσχυσε η Σουδανική του Maho Bey, η Αμερικανική Sea
Island και η Γαλλική του Louis- Alex Jumel. Στο ανταγωνιστικό αυτό
περιβάλλον, τελικά, υπερίσχυσαν οι ποιοτικές ιδιαιτερότητες των νέων
ποικιλιών που δημιούργησαν οι Έλληνες.
Η καλλιέργεια λοιπόν και το εμπόριο του βάμβακος αποτέλεσαν τα
βασικά πεδία δραστηριότητας των Ελλήνων. Σιγά - σιγά το βαμβάκι έγινε
το κυριότερο προϊόν της Αιγύπτου και το αποδοτικότερο μέσο πλουτισμού
της χώρας διότι έγινε το σπουδαιότερο εξαγώγιμο προϊόν της στην
Ευρώπη, στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο.
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Εκτός από την βαμβακοκαλλιέργεια και το εμπόριο, η οικονομική
λειτουργία των Ελλήνων αναπτύχθηκε και στους τομείς των τραπεζικών και
χρηματιστικών εργασιών, της ποτάμιας ναυσιπλοΐας και, σε μικρότερο
βαθμό, της βιομηχανίας χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων, της
σιγαρετοβιομηχανίας και της βιομηχανίας χάρτου και σαπουνιού, όπου
διακρίθηκαν κάποιοι δραστήριοι Έλληνες (Αλέξανδρος Ρόστοβιτς,
Εμμανουήλ Μπενάκης, Νέστωρας Τσανακλής, Μικές Σαλβάγος, Ιωάννης
Λαγουδάκης κ.ά). Στην ίδια αναπτυξιακή κατεύθυνση κινήθηκε και ο
Ιωάννης Ζερμπίνης, ο οποίος, με την σύνθλιψη του βαμβακόσπορου και τη
δημιουργία του βαμβακέλαιου, κατόρθωσε να μετατρέψει το Κάφρ – Ελ
Ζαγιάτ , όπου είχε την έδρα της επιχείρησής του, από άσημο χωριό της
Αιγύπτου σε μεγάλη κωμόπολη με σπουδαία εμπορική κίνηση, που έφτασε
να ονομάζεται «Μάντσεστερ της Αιγύπτου» , δίνοντας έτσι μια καινούρια
διάσταση στην οικονομία της Αιγύπτου11.
Ειδικά ως προς την επέκταση του βάμβακος, του «Λευκού χρυσού» όπως το έλεγαν-
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η συμβολή των Ελλήνων ήταν καθοριστική, διότι δημιούργησαν πολλές και
εξαιρετικές για την ποιότητά τους ποικιλίες12. Για παράδειγμα, ο Νικόλαος
Παραχειμώνας

τον βλέπουμε εδώ με τον Αιγύπτιο υπουργό Γεωργίας Tewfik Pacha Doss

δημιούργησε περισσότερες από 20 εκλεκτές ποικιλίες βάμβακος της
εποχής (Πήλιον, Ζαφείρι, Αμπάσι, Ζαγορά, Φουάντι, Φαρούκι, Κίρκη,
κλπ.)13. Παράλληλα, ο ίδιος δημιουργός συμμετείχε σε πολλές Αιγυπτιακές
Επιτροπές ως ειδικός για την βελτίωση του εδάφους και της καλλιέργειας.
Το γεγονός αυτό φανερώνει τις σχέσεις που είχε με τις Αιγυπτιακές Αρχές
αλλά και την επιθυμία του να συμβάλλει στην πρόοδο της χώρας14.
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Ο Ιωάννης Σακελλαρίδης πάλι δημιούργησε την εξαιρετική ποικιλία
«Σάκελ»,

η οποία έμεινε για πολλά χρόνια στην κορυφή της διεθνούς προτίμησης
και είχε πολύ μεγάλες παραγγελίες από τα ευρωπαϊκά εργοστάσια. Η
θεαματική αύξηση των παραγγελιών αύξησε και τον εθνικό πλούτο της
Αιγύπτου. Για την ποικιλία του αυτή ο Ιωάννης Σακελλαρίδης δέχθηκε
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επαινετικές κριτικές από πολλά έντυπα που κυκλοφορούσαν σε διάφορες
γλώσσες στην Αίγυπτο. Το 1920 μάλιστα βραβεύθηκε από το Αιγυπτιακό
κράτος σε αναγνώριση των μέγιστων υπηρεσιών που παρέσχε στη γεωργία
και στον πλούτο της Αιγύπτου15.
Η συσσώρευση του πλούτου οδήγησε μερικούς κορυφαίους
επιχειρηματίες που ακολούθησαν ξεχωριστές διαδρομές να γίνουν
φιλάνθρωποι και ευεργέτες, στην υπηρεσία του κοινού αγαθού απέναντι
στον άνθρωπο και στην κοινωνία. Συγκεκριμένα, πέρα από την ατομική
πορεία και την προσωπική τους ανάπτυξη, πέρα από την αλληλεγγύη που
αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Αδελφότητας, τους απασχόλησε η πορεία
και η προκοπή της ιδιαίτερης πατρίδας τους (μαζί με το αίσθημα του
νόστου), της παροικίας (όπου ζούσαν οι οικογένειές τους), της Αιγύπτου
(που τους φιλοξένησε και όπου πλούτισαν οικονομικά), και της Ελλάδας
(του Εθνικού Κέντρου).

Δεδομένου ότι ο Αιγυπτιώτης Ελληνισμός υπήρξε φυτώριο
ευεργετισμού τον 19ο αιώνα, είναι πολλά τα παραδείγματα στα οποία
μπορούμε να αναφερθούμε. Ονόματα όπως: Γεώργιος Αβέρωφ, Μιχαήλ
Τοσίτσας, Νικόλαος Στουρνάρης, Εμμανουήλ Μπενάκης, Ιωάννης Χωρέμης,
Μικές Σαλβάγος, Βασίλειος Σιβιτανίδης και τόσοι άλλοι, συνθέτουν ένα
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μόνο δείγμα της παρουσίας τους στην Αίγυπτο που έδρασαν ευεργετικά
πάνω στο τρίπτυχο του τόπου (ιδιαίτερη πατρίδα, παροικία, εθνικό
κέντρο). Για τις ανάγκες του σημερινού μας μαθήματος θα αναφερθώ μόνο
στα έργα των Ελλήνων ευεργετών απέναντι στην Αίγυπτο και στους
Αιγυπτίους.
Ας γυρίσουμε λοιπόν στις 3 έννοιες που κρατήσαμε : Φιλάνθρωπος,
Ευεργέτης, Ευεργετισμός. Ο φιλάνθρωπος είναι ένα άτομο (ο δυνάμενος)
που βοηθάει πλήθος άλλων ατόμων (αδυνάμων). Πρόκειται για μία
προσωπική λειτουργία από άνθρωπο σε άνθρωπο που την συναντάμε στην
παραδοσιακή κοινωνική ζωή, χαρακτηρίζεται από τη διϊστορικότητα των
παραδοσιακών διανοουμένων και θυμίζει τον τρόπο που λειτουργούσε ο
παπάς και ο γιατρός στην παραδοσιακή κοινωνία.
Ο φιλάνθρωπος και η φιλανθρωπία κατέχει κεντρική θέση και στη
Μουσουλμανική θεολογία και φιλοσοφία η οποία διδάσκει το Σαντακάτ
σαν ένα ανθρώπινο φαινόμενο που ενθαρρύνει όλο τον κόσμο να κάνει το
καλό. Το Σαντακάτ (φιλανθρωπία) διαφοροποιείται από το Ζεκάτ
(ελεημοσύνη), για τα οποία πολύ συχνά μιλάει το Κοράνιο σε πολλά του
σημεία. Π.χ. σημ. 271 «Καλό είναι να φανερώνετε την ελεημοσύνη σας.
Καλύτερα όμως είναι να την αποκρύπτετε και να ελεείτε ανώνυμα
εκείνους που έχουν ανάγκη». Επίσης, σημ. 274 «Εκείνοι που από
φιλανθρωπία ξοδεύουν από τις περιουσίες τους και τη νύχτα και τη μέρα,
κρυφά και φανερά, έχουν την αμοιβή τους στον κύριό τους, πάνω τους δεν
θα πέσει ούτε φόβος ούτε θλίψη». Η λειτουργία του Ζεκάτ είναι
υποχρεωτική αλλά μόνο για τους πλούσιους, οι οποίοι καλούνται να
καταβάλουν 2.5% ετησίως από το συνολικό ποσό των χρημάτων τους που
δεν ξοδεύθηκαν.
Στις αρχαίες ελληνικές πόλεις η φιλανθρωπία ήταν υποχρεωτική
μόνο για τους εύπορους που μπορούσαν να την πράξουν (κατά αναλογία
με το Ζεκάτ). Αντίθετα, η φιλανθρωπία και ηθική που αναπτύχθηκε στη
νεοελληνική κοινωνία αποτελεί έκφραση ψυχικής ανάγκης που γίνεται με
σεμνότητα και ταπεινοφροσύνη χωρίς να επιβάλλεται από την χριστιανική
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θρησκεία (κατά αναλογία με το Σαντακάτ). Ο φιλάνθρωπος σήμερα με τη
διασπορά της αγαθοεργίας του ανταποκρίνεται σε προσωπικά αιτήματα
συνανθρώπων του καλύπτοντας τις ανάγκες τους. Καλλιεργεί έτσι την
ανθρώπινη αλληλεγγύη, την αγάπη στον πλησίον, την χριστιανική
καλοσύνη. Το έργο του διακόπτεται υποχρεωτικά με τον φυσικό του
θάνατο, που σημαίνει και το τέλος της συγκεκριμένης χειρονομίας, ενώ το
όνομά του πλέον μένει στις προφορικές διηγήσεις μόνο για ανάμνηση του
«καλού ανθρώπου».
Ανάμεσα στους Έλληνες της παροικίας, το όνομα του Ιωάννη
Ζερμπίνη στο Κάφρ- ελ Ζαγιάτ , του Ιωάννη Λαγουδάκη στο Κάιρο και της
Μαρίκας Καζούλλη στην Αλεξάνδρεια, άφησαν στη μνήμη όλων τη
φιλανθρωπική τους δράση και την έμπρακτη υποστήριξή τους στον
Αιγυπτιακό πληθυσμό.
Αλλά και στην Μουσουλμανική Αγαθοεργό Αδελφότητα
κληροδοτούσαν οι ξεχωριστοί εκείνοι Έλληνες, σε χρεόγραφα Αιγυπτιακών
λιρών Unifiées ή σε λίρες Αγγλίας. Για παράδειγμα διαβάζουμε στη
διαθήκη του ευεργέτη Κωνσταντίνου Ξενάκη, ο οποίος χρηματοδότησε την
Ξενάκειο Σχολή στο Κάιρο: «Αφήνω στη Μουσουλμανική Αγαθοεργό
Αδελφότητα Καΐρου λίρας Αγγλίας Ογδοήκοντα»16. Διαβάζουμε επίσης στη
διαθήκη του ευεργέτη Ευάγγελου Αχιλλόπουλου, ο οποίος χρηματοδότησε
το Αχιλλοπούλειο Παρθεναγωγείο Καΐρου, ότι «κληροδοτεί στην
Μουσουλμανική Αδελφότητα ποσό 1000 λιρών χρεωγράφων της Αιγύπτου
Unifiées»17.
Ο ευεργέτης και το φαινόμενο του ευεργετισμού διαφοροποιείται
από τον φιλάνθρωπο και την φιλανθρωπία.
Ο ευεργέτης προσδιορίζει τον εαυτό του ως ένα ιδιότυπο «εγώ», το
οποίο επωμίζεται σκοπούς και έργα στη θέση της συντεταγμένης
16

Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη, «Ευεργετισμός και προσωπικότητα. Ευεργέτες Έλληνες του
Καΐρου», Παπαζήση, Αθήνα, 2002, τόμος Β΄, σελ.84
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Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη, «Ευεργετισμός και προσωπικότητα», οπ.π. , τόμος Α΄, σελ
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πολιτείας, των συλλογικοτήτων και των θεσμών, δηλαδή του «εμείς».
Πραγματοποιεί δηλαδή μια προσωπική διαδρομή με όρους ατομικής
εποποιίας και ευποιίας στην υπηρεσία του κοινού αγαθού. Υπηρετεί τους
θεσμούς, την υγεία, την παιδεία και τον πολιτισμό. Ένας αυτός , με το
ευεργέτημά του προσφέρει όχι μόνο σε έναν άνθρωπο που το έχει ανάγκη,
αλλά στο σύνολο των ανθρώπων, αφού υπηρετεί τους θεσμούς και
δημιουργεί σχολεία, νοσοκομεία, μουσεία, κλπ. Όσο για τα έργα των
ευεργετών, αυτά παραμένουν σε λειτουργία και μετά τον θάνατό τους ενώ
η αναγνώριση και ανταπόδοση τιμής στον ευεργέτη συχνά προσλαμβάνει
και υπερεθνικές – διεθνικές διαστάσεις.
Για την Ελληνική ευεργεσία στην Αίγυπτο18 μπορούμε ενδεικτικά να
αναφέρουμε :
1) Το Ελληνορωμαϊκό Μουσείο Αλεξανδρείας. Σε αυτό υπάρχει η
αίθουσα «Γλυμενόπουλου», σε ανάμνηση του Έλληνα δικηγόρου και
συλλέκτη Περικλή Γλυμενόπουλου, ο οποίος διακατεχόμενος από
την αρχή «ό,τι αποκτάς το αποκτάς για τους άλλους» δώρισε την
συλλογή του από αρχαία αντικείμενα και νομίσματα στο Μουσείο,
σε ένδειξη κοινωνικής αλληλεγγύης και προσωπικής αναγνώρισης
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Matoula Tomara-Sideri, “Egyptiot Greek Benefaction: Tradition and Modernity”,
Journal of the Hellenic Diaspora, vol. 30.2 (2004), p.p. 85 – 97
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2) Η έπαυλη του Τζών Αντωνιάδη, μαζί με τους μαγευτικούς κήπους,
που δώρισε στη Δημαρχία Αλεξανδρείας και παραμένει αξιοθέατο
και τόπος έλξης των ντόπιων και ξένων επισκεπτών.

3) Η Αμπέτειος Σχολή στο Κάιρο, η οποία δημιουργήθηκε το 1860 από
τους αδελφούς Ανανία, Ραφαήλ και Γεώργιο Αμπέτ και παραμένει
σε λειτουργία μέχρι σήμερα. Στο Καταστατικό της Σχολής ορίζεται
ότι τα μαθήματα θα γίνονται στην Αραβική και στην Ελληνική
γλώσσα και ότι η φοίτηση θα είναι δωρεάν για όλους, ανεξαρτήτως
φυλής, εξασφαλίζοντας έτσι την στενότερη προσέγγιση των
Αιγυπτίων19.
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Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη, «Οι Έλληνες του Καΐρου», ΚΕΡΚΥΡΑ, Αθήνα, 2007, σελ. 172
– 177
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4) Το Αχιλλοπούλειο Παρθεναγωγείο Καΐρου και η Ξενάκειος
επαγγελματική Σχολή, που σήμερα στεγάζουν το Αμερικανικό
Πανεπιστήμιο20.
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Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη, «Οι Έλληνες του Καΐρου», οπ. π. σελ.177 – 184
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5) Το «Κοτσίκειο» Νοσοκομείο Αλεξανδρείας21 και

6) το Αχιλλοπούλειο Ελληνικό Νοσοκομείο Καΐρου 22 είναι
ευεργετήματα του Θεοχάρη Κότσικα και του Ευάγγελου
Αχιλλόπουλου στην υπηρεσία της υγείας και δέχονται όλο τον
ντόπιο πληθυσμό που έχει ανάγκη νοσηλείας.
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Είναι φανερό ότι με τον τρόπο αυτό οι Έλληνες έδειχναν το ενδιαφέρον
που είχαν για το κοινωνικό περιβάλλον της Αιγύπτου. Σε αυτή την
υποκειμενική χειρονομία του Έλληνα ευεργέτη ανταπαντά η Αιγυπτιακή
κοινωνία με την προσωπική τους αναγνώριση, η οποία εκφράζεται ως
υστεροφημία23. Διατηρούν δηλαδή μέχρι και σήμερα τα ονόματά τους σε
αίθουσες Μουσείων (π.χ. αίθουσα «Γλυμενόπουλου» στο Ελληνορωμαϊκό
Μουσείο Αλεξανδρεία), σε δρόμους (π.χ. οδός Ντ’ Αναστάση στην
Αλεξάνδρεια), σε περιοχές ολόκληρες (η περιοχή Τσανακλή στο 68ο
χιλιόμετρο μεταξύ Αλεξανδρείας και Καΐρου ή η περιοχή Glymenopoulou
μεταξύ της Corniche και του Chatby καθώς και η Glymenopoulo beach στην
Αλεξάνδρεια). Να πούμε εδώ ότι είναι τόσο αγαπητή στους Αιγυπτίους η
παραλία Γλυμενόπουλου, που το 1992 γυρίστηκε από τον Αιγύπτιο
σκηνοθέτη Khairy Beshara η κινηματογραφική ταινία “Ice cream in Glym”.
Τέλος, να θυμηθούμε ότι υπάρχει μέχρι και σήμερα η στάση KOZZIKA
πάνω στη γραμμή του τραίνου El Marg - Helwan, σε ανάμνηση του
Θεοδώρου Κότσικα, ο οποίος έχτισε στο Helwan, εκεί όπου βρισκόταν το
εργοστάσιό του, τζαμιά και κουτάμπ (Κottab) για τους Αιγυπτίους εργάτες
του24.
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Τον χάρτη μου έδωσε ο Αιγύπτιος φοιτητής μου, υποψήφιος διδάκτορας,
Sameh Ellaboody.

23

Οι περιπέτειες της ιστορίας οδήγησαν τους Έλληνες στην
υποχρεωτική φυγή από την Αίγυπτο. Ήταν μια τραυματική εμπειρία για
όσους την έζησαν. Ωστόσο, πάνω από μισό αιώνα αργότερα, αυτό το
τραύμα αποτελεί μία μόνο όψη μιας ευρύτερης ιστορικής διαδικασίας. Η
επιστήμη της ιστορίας ήδη διερευνά αυτό το ιδιαίτερο επεισόδιο ως μία
πτυχή της σύγχρονης Αιγυπτιακής ιστορίας.
Είναι φανερό ότι η Ελληνική παροικία δεν κατόρθωσε να
προσαρμοσθεί στις συνθήκες που διαμόρφωνε η πολιτική «Η Αίγυπτος
στους Αιγυπτίους». Οι Έλληνες πάροικοι τότε - παρά τους στενούς δεσμούς
τους με την Αίγυπτο και τον λαό της - δεν κατόρθωσαν να
συνειδητοποιήσουν και να παρακολουθήσουν το ευρύτερο και ισχυρότατο
κίνημα Εθνικής ανεξαρτησίας της σύγχρονης Αιγύπτου. Σε αυτό το πλαίσιο,
παρά το ανθρώπινο κόστος που είχε γι’ αυτούς, η τύχη της Ελληνικής
παροικίας δεν μπορούσε παρά να ήταν απλώς ένα δευτερεύον οικονομικό
επεισόδιο.
Ωστόσο, παρά τις περιπέτειες και τα τραύματα της ιστορίας, ο
αλληλοσεβασμός και η φιλία των δύο λαών παραμένουν ζωντανά και
ισχυροποιούνται.
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Βλέπουμε εδώ την Ελληνική και την Αιγυπτιακή σημαία με τη μορφή που
είχε από το 1922 μέχρι το 1953, μέχρι δηλαδή τις παραμονές της
επανάστασης του Νάσσερ (1954) που ανέτρεψε το αποικιακό καθεστώς.
Στο υποδηλούμενο μήνυμα της εικόνας αποδίδεται η φιλία των δύο λαών,
μία φιλία που έχει βαθιές ρίζες, όπως δείχνει και το έργο των πνευματικών
ανθρώπων της Ελληνικής παροικίας.
Εάν η τέχνη και η λογοτεχνία αποτελούν την σπουδαιότερη
μαρτυρία για τα αισθήματα των ανθρώπων, τότε μπορούμε να
δανειστούμε τα παραδείγματά μας από τους διακεκριμένους Αιγυπτιώτες
Έλληνες της παροικίας. Παραδείγματα που αποτυπώνουν χαρακτηριστικά
αυτή την εξοικείωση και την φιλία των Ελλήνων με τους Αιγυπτίους .
Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο συγγραφέας Στρατής Τσίρκας στο βιβλίο του
«Ακυβέρνητες Πολιτείες», όπου φαίνεται η εγγύτητα Αιγυπτίων και
Ελλήνων στην καθημερινή ζωή τους, ο μυθιστοριογράφος Κώστας
Τσαγκαράδας στο βιβλίο του «Ναμπία», όπου αποτυπώνει με τρόπο
γλαφυρό την Αιγυπτιακή ζωή στην καθημερινότητά της
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και, βεβαίως, ο κορυφαίος Αλεξανδρινός ποιητής Κωνσταντίνος Καβάφης.

Ο στοχασμός και η πέννα του οικουμενικού αυτού ποιητή, που γνώρισε
και αγάπησε την Αίγυπτο και τον λαό της, άφησε στην ανθρωπότητα τις
«Θερμοπύλες», ένα ποίημα που μιλάει παραστατικά για την ευεργετική
(«γενναίοι οσάκις είναι πλούσιοι») και την φιλανθρωπική («κι όταν είναι
πτωχοί, πάλ’ εις μικρόν γενναίοι») στάση των Ελλήνων παροίκων της
Αιγύπτου.
Τιμή σ’ εκείνους όπου στη ζωή των
όρισαν να φυλάγουν Θερμοπύλες.
ποτέ από το χρέος μη κινούντες.
δίκαιοι κι ίσοι σ’ όλες των τις πράξεις,
αλλά με λύπη κιόλας κι ευσπλαχνία.
γενναίοι οσάκις είναι πλούσιοι, κι όταν
είναι πτωχοί, πάλ’ εις μικρόν γενναίοι
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Θεωρώ ότι και η σημερινή συνάντησή μας εντάσσεται στη μακριά
αλυσίδα της φιλίας μεταξύ Ελλήνων και Αιγυπτίων και ευχαριστώ το
Πανεπιστήμιο Καΐρου και τους συναδέλφους Dr. Hamdy Ibrahim και Dr.
Hisham Darwish που με την πρόσκλησή τους δημιούργησαν τις συνθήκες
για την αναβάθμιση αυτής της φιλίας και στο επίπεδο της ακαδημαϊκής
συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου του Καΐρου και του Παντείου
Πανεπιστημίου.
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