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Εισαγωγή σε μια σύγχρονη ιστορία

Τον Νοέμβριο του 1914, όταν οι μάχες στη Δύση άρ-
χισαν να εκφυλίζονται σε πόλεμο χαρακωμάτων και τα 
εμπλεκόμενα κράτη να μετρούν ήδη χιλιάδες νεκρούς, η 
Μεγάλη Βρετανία κήρυξε τον πόλεμο στην οθωμανική 
αυτοκρατορία, η οποία είχε ταχθεί στο πλευρό των Γερ-
μανών. Άλλωστε, παραμονές της μεγάλης σύρραξης, ο χε-
δίβης της Αιγύπτου Αμπάς Χίλμι ο Β΄, ο οποίος είχε πάει 
να επισκεφθεί τον επικυρίαρχό του σουλτάνο, πήρε για 
πολλοστή φορά θέση εναντίον των Βρετανών, καλώντας 
μάλιστα τους Αιγυπτίους να αποτινάξουν τον βρετανικό 
ζυγό.

Η απάντηση δεν άργησε να έρθει. Η Μεγάλη Βρετανία 
απαγόρευσε στον χεδίβη την επιστροφή στη χώρα του. 
Τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου ανακήρυξε την Αίγυπτο 
βρετανικό προτεκτοράτο, χωρίς όμως να απαιτήσει συμ-
μετοχή των στρατευμάτων της στον πόλεμο. Στη θέση δε 
του Αμπάς του Β΄ διόρισε με τον τίτλο του σουλτάνου τον 
θείο του Χουσέιν Κάμελ.

Οι Βρετανοί, παρά τις αλλαγές που θα γίνουν στο επό-
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μενο διάστημα, θα συνεχίσουν επί πολλά χρόνια ακόμη να 
διατηρούν στρατιωτικές δυνάμεις στην κοιλάδα του Νεί-
λου, για να εξασφαλίζουν, όπως ισχυρίζονται, την άμυνα 
της χώρας, την ασφάλεια των επικοινωνιών της αυτοκρα-
τορίας, καθώς και την προστασία των μειονοτήτων και 
των ξένων συμφερόντων. Η Γαλλία, η οποία ήδη από το 
1904 με την Εγκάρδια Συνεννόηση είχε εξασφαλίσει την 
επιρροή της στο Μαρόκο και είχε αναγνωρίσει στη Με-
γάλη Βρετανία το δικαίωμα να κατέχει την Αίγυπτο, αδυ-
νατούσε τώρα να παίξει ουσιαστικό πολιτικό ρόλο. Αυτό 
όμως δεν σήμαινε ότι αδυνατούσε να παίξει οποιονδήπο-
τε ρόλο.

Ένας τόπος σε αναζήτηση ταυτότητας

Ας μην ξεχνάμε ότι το πέρασμα του Ναπολέοντα από τα 
χώματα της Αιγύπτου είχε αφήσει ίχνη ανεξίτηλα, που η 
βρετανική κατοχή δεν θα κατορθώσει ποτέ να τα εξαφα-
νίσει. Η χώρα, η οποία βρίσκεται από τις αρχές του 19ου 
αιώνα στο επίκεντρο μιας σκληρής αντιπαλότητας ανά-
μεσα στις δύο μεγάλες δυνάμεις, δέχεται την επιρροή της 
ευρωπαϊκής ή ευρωπαΐζουσας σκέψης με το βλέμμα πάντα 
στραμμένο στο Παρίσι· γιατί στο Παρίσι είχε αναθέσει 
τον εκσυγχρονισμό του κράτους του ο Μοχάμεντ Άλι, 
αντιβασιλιάς και πασάς της Αιγύπτου (1805-1849) και 
ιδρυτής της δυναστείας που κυβέρνησε την Αίγυπτο από 
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τις αρχές του 19ου αιώνα ως τα μέσα του 20ού. Έτσι, με 
διάφορους τρόπους και σε διαφορετικούς τομείς, η Γαλλία 
θα σημαδεύει, θα διαμορφώνει, θα επηρεάζει, θα αφήνει 
την έντονη σφραγίδα της στην Αίγυπτο, η οποία θ’ απο-
τελεί αδιάσειστη μαρτυρία για το πέρασμα εξερευνητών, 
επιστημόνων, ιερωμένων, καλλιτεχνών και θα σφυρηλατεί 
άρρηκτους δεσμούς ανάμεσα στις δύο χώρες. 

Ήδη από το 1809 η Περιγραφή της Αιγύπτου, μια πραγ-
ματική εγκυκλοπαίδεια με 126 μελέτες και 894 εικόνες, η 
οποία συντάχθηκε υπό τη διεύθυνση εννέα Γάλλων σο-
φών, έδινε πληροφορίες που ικανοποιούσαν ανήσυχους 
αναγνώστες αλλά και απαιτητικούς μελετητές. Ωστόσο, 
συγκλονιστικές απαντήσεις σε επιτακτικά ερωτήματα θα 
δώσει, μετά το 1820, ο Γάλλος ιστορικός και γλωσσολό-
γος Ζαν-Φρανσουά Σαμπολιόν, ο οποίος θα κατορθώσει 
να αποκρυπτογραφήσει την ιερογλυφική γραφή που είναι 
χαραγμένη στη Στήλη της Ροζέτης.

Άλλωστε, γεγονός αδιαμφισβήτητο, οι αιγυπτιακές 
αποστολές στη γαλλική πρωτεύουσα κατά τη δεκαετία 
του 1820 ήταν εκείνες που επηρέασαν την κοινωνικοπο-
λιτιστική ανάπτυξη της Αιγύπτου, καθορίζοντας τους τρό-
πους αντίδρασής της, ως αραβικής και ισλαμικής χώρας, 
στη διείσδυση των ιδεών του δυτικού κόσμου· τρόπους 
που ίσως κάποτε να σήμαιναν την απόρριψη αυτών των 
νέων ιδεών και την περιχαράκωση στην παράδοση, αλλά 
και τρόπους οι οποίοι μακροπρόθεσμα θα οδηγούσαν 
στην υιοθέτηση αξιών συνυφασμένων με αυτές τις ιδέες. 
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Στόχος μας βέβαια εδώ δεν είναι να αναφερθούμε με 
κάθε λεπτομέρεια στις πολιτικές που καθόρισαν την τύχη 
της Αιγύπτου, αλλά ούτε και να ανατρέξουμε σε όλα τα 
γεγονότα που έπαιξαν ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτι-
στικής της φυσιογνωμίας. Στόχος μας εδώ είναι να επιχει-
ρήσουμε κάποια αναδρομή στο παρελθόν. Μόνο έτσι θα 
μπορέσουμε να αντλήσουμε κι εμείς συμπεράσματα από 
τη διακίνηση ιδεών οι οποίες, αν και χαρακτηρίστηκαν 
πολλές φορές αποκυήματα εξωτικών υπερβολών, άνοιξαν 
τελικά νέους δρόμους· δρόμους στους οποίους θα βαδί-
σουν μερικά χρόνια αργότερα εκείνοι που θα αναζητούν 
απαντήσεις στα ερωτήματα της σύγχρονης πια εποχής.

Θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να ταξιδέψουμε στην 
Αίγυπτο του 1833 και να παρακολουθήσουμε τη διάλεξη 
που διοργάνωσαν για τους Ευρωπαίους της Αλεξάνδρειας 
τέσσερις σενσιμονιστές, τέσσερις οπαδοί του Γάλλου με-
ταρρυθμιστή, θεμελιωτή του χριστιανικού σοσιαλισμού 
και ειρηνιστή Σεν-Σιμόν, ο οποίος πίστευε στην παγκό-
σμια συμπόρευση των λαών και στη δυνατότητα επίλυσης 
των περισσότερων προβλημάτων με τη βοήθεια της επι-
στήμης και της τεχνολογίας.

Θα μπορούσαμε, λίγο αργότερα, να αναζητήσουμε και 
έναν άλλο σενσιμονιστή, τον Μπαρτελεμί-Προσπέρ Αν-
φαντέν, που ήταν βέβαιος ότι ως Υπέρτατος Πατήρ θα 
συναντούσε στην Αίγυπτο την αιώνια Υπέρτατη Μητέρα, 
για να διευθύνει μαζί της την παγκόσμια ένωση των λαών. 
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Θα είχαμε έτσι τη δυνατότητα να τον ακούσουμε να μας 
διαβεβαιώνει ότι εκεί, στην κοιλάδα του Νείλου, θα κα-
τόρθωνε, χάρη στις αδιαμφισβήτητες ικανότητές του, να 
παντρέψει τη Δύση με την Ανατολή, αφού θα ένωνε με μια 
διώρυγα την Ερυθρά Θάλασσα με τη Μεσόγειο.

Την ίδια περίπου εποχή η περιπλάνησή μας θα μας 
οδηγούσε σε χώρους όπου Αιγύπτιοι διαβάζουν τη Μασ-
σαλιώτιδα μεταφρασμένη από τον Ρίφαα ελ-Ταχτάουι, 
τον σπουδαίο ιμάμη και συνοδό μιας από τις πρώτες σχο-
λικές αιγυπτιακές αποστολές στο Παρίσι. Ο Ταχτάουι 
είχε ανακαλύψει ότι οι Γάλλοι δεν είναι καθολικοί αλλά 
ορθολογιστές. Πίστεψε στη δημοκρατία, μετέφρασε στα 
αραβικά τον συνταγματικό χάρτη της Γαλλίας, αναγνώρι-
σε τη δύναμη της επιστήμης χωρίς να αρνείται την παρά-
δοση και αποτύπωσε τις ιδέες του σε ένα πολύτιμο βιβλίο, 
το Χρυσάφι του Παρισιού, το οποίο μεταφράστηκε το 1834 
στα γαλλικά (L’οr de Paris).

Χάρη στην αναδρομή μας, θα διαπιστώναμε ότι η Αίγυ-
πτος αναγνώριζε τον Ταχτάουι ως τον πρώτο προπαγαν-
διστή της δημόσιας εκπαίδευσης, τον πρώτο υπερασπι-
στή της ισότιμης θέσης της γυναίκας στην κοινωνία και 
τον πρώτο Αιγύπτιο που καλλιέργησε την ιδέα της εθνι-
κής συνείδησης, διακηρύσσοντας ότι η λέξη ουάταν σημαί-
νει «πατρίδα» και τίποτε άλλο. Θα είχαμε μάλιστα και τη 
δυνατότητα να κρατήσουμε στα χέρια μας την πρώτη του 
ποιητική συλλογή με τίτλο Ανθολογία αιγυπτιακών πατριω-
τικών ποιημάτων.
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Αν ταξιδεύαμε στην Αίγυπτο του 1843, θα πηγαίναμε 
στη βιβλιοθήκη που είχαν ιδρύσει στο Κάιρο δύο Γάλλοι, 
εκεί όπου συναντιούνταν Ευρωπαίοι διανοούμενοι της 
πρωτεύουσας, ξένοι ταξιδιώτες, αλλά και «απροσδιόριστοι» 
Ανατολίτες που μιλούσαν γαλλικά, και διάβαζαν εφημερί-
δες. Θα πηγαίναμε εκεί για να συναντήσουμε τον συγγρα-
φέα Ζεράρ ντε Νερβάλ ντυμένο Ανατολίτη, με ένα φεσάκι 
στο κουρεμένο του κεφάλι, και θα τον ακούγαμε να μας πε-
ριγράφει τη δική του καθημερινότητα, τις ρομαντικές φα-
ντασιώσεις του, ίσως και το παζάρι των μαύρων σκλάβων...

Αν είχαμε την τύχη σε ένα από τα ταξίδια μας να συνα-
ντήσουμε και τον Γκιστάβ Φλομπέρ, έναν άλλο σπουδαίο 
Γάλλο συγγραφέα, θα τον ακούγαμε να μας αποκαλύπτει 
ανομολόγητες επιθυμίες, μεταμορφώνοντας σε τέχνη μια 
αισθησιακή πραγματικότητα, μια πραγματικότητα που θα 
αποτυπωθεί στο βιβλίο του Voyage en Égypte (Ταξίδι στην 
Αίγυπτο), το οποίο για λόγους ευνόητους θα εξαφανιστεί 
εξήντα χρόνια από την κυκλοφορία.

Πολύ πιθανό η αναδρομή μας στο παρελθόν να οδηγού-
σε τα βήματά μας σε μια Αίγυπτο «εξέχουσας εμπορικής 
σημασίας», όπου από τα μέσα του 19ου αιώνα αυξάνει κα-
θημερινά ο αριθμός των Ευρωπαίων και των Λεβαντίνων, 
ενώ οι Οθωμανοί χάνουν συνεχώς έδαφος, και οι αρχές 
του τόπου προσπαθούν πάση θυσία να κερδίσουν το σε-
βασμό της Δύσης. Οι πόλεις αρχίζουν τώρα να αποκτούν 
σύγχρονες υποδομές, η μηχανή προδιαγράφει το βιομηχα-
νικό μέλλον της χώρας, το βαμβάκι μαγνητίζει τις ευρω-
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παϊκές αγορές, τα δικαιώματα των καλλιεργητών διευρύ-
νονται, οι οραματιστές αποκτούν θερμούς υποστηρικτές.

Ένας από εκείνους τους οραματιστές ήταν και ο Γάλ-
λος διπλωμάτης Φερντινάν ντε Λεσέψ, ο οποίος έπεισε 
τον αντιβασιλέα της Αιγύπτου να του εκχωρήσει το προ-
νόμιο διάνοιξης μιας διώρυγας στον ισθμό του Σουέζ. Και 
έτσι φτάνουμε στον Νοέμβρη του 1862 και στη μεγάλη 
γιορτή. Ο Φερντινάν ντε Λεσέψ, παρουσία ουλεμάδων, 
επισκόπων, δεκάδων πρέσβεων και Αιγύπτιων επισήμων, 
δηλώνει θριαμβευτικά:

«Εν ονόματι της Αυτού Μεγαλειότητος του Μοχάμεντ  
Σαΐντ, διατάσσω τα νερά της Μεσογείου να εισβάλουν με τη 
χάρη του θεού στη λίμνη Τίμσαχ!»

Και τα νερά εισέβαλαν... και η διώρυγα του Σουέζ έγινε 
πραγματικότητα.

Αν βρισκόμασταν στην παραλία του Πορτ Σάιντ το 
1869, την ώρα των εγκαινίων της διώρυγας, θα μπορού-
σαμε να παρακολουθήσουμε τη θρησκευτική (χριστιανική 
και μουσουλμανική) τελετή, παρουσία της αυτοκράτειρας 
Ευγενίας, ενώ στα ανοιχτά ογδόντα πλοία περίμεναν τη 
μαγική στιγμή.

«Οι δύο εσχατιές της γης πλησιάζουν η μια την άλλη και, 
καθώς πλησιάζουν, αναγνωρίζουν η μια την άλλη... Όλοι οι άν-
θρωποι, παιδιά ενός και μόνο θεού, νιώθουν την υπέρτατη χαρά 
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της αμοιβαίας αδελφοσύνης. Ω, Δύση! Ω, Ανατολή! Πλησιάστε, 
κοιτάξετε η μια την άλλη, χαιρετιστείτε... Αγκαλιαστείτε!»

Ο λόγος ενός Γάλλου ιερωμένου παρασύρει τα πλήθη. 
Πολλοί υποκλίνονται στον «μάγο ντε Λεσέψ, που μηδέ-
νισε τις αποστάσεις και ελαχιστοποίησε τις απειλές».*

Ωστόσο, οι μεγαλοστομίες των ιερωμένων και ο εκσυγ-
χρονισμός σε διάφορους τομείς δεν πρέπει να μας κάνουν 
να ξεχνάμε πού οδήγησε τον τόπο η μεγαλομανία του χε-
δίβη Ισμαήλ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η διώρυγα του 
Σουέζ αποδείχτηκε ένα τέρας παμφάγο, ενώ οι απερισκε-
ψίες του Αιγύπτιου ηγεμόνα και ο συνεχής δανεισμός συ-
νέβαλαν στην εθνική απαξίωση. Η Αίγυπτος θα γνωρίσει 
τη χρεοκοπία και την εγκαθίδρυση της Γαλλοαγγλικής 
Οικονομικής Συγκυριαρχίας. Από το 1876 οι 176.602 με-
τοχές της διώρυγας του Σουέζ, που τις είχε στην κατοχή 
του ο Ισμαήλ, βρίσκονται στα χρηματοκιβώτια της Τρά-
πεζας της Αγγλίας.

Οι δυσαρεστημένοι είναι πολλοί: στρατιωτικοί, δημό-
σιοι υπάλληλοι, έμποροι, επιχειρηματίες. Το 1879 το μυ-
στικό Εθνικό Κόμμα εκδίδει το πρώτο του μανιφέστο:

Όλη η ιδιοκτησία, η γνωστή σαν χεδιβική ιδιοκτησία, να 
επιστραφεί στην αιγυπτιακή κυβέρνηση.

* Robert Solé, L’Égypte, passion française, Éditions du Seuil, Παρίσι 
1997.
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Όλα τα ξένα χρέη να συνενωθούν σε ένα, που να το ανα-
λάβει το Κρατικό Θησαυροφυλάκιο εξασφαλίζοντας 4% τόκο 
στους πιστωτές.

Να συσταθεί Τμήμα Εθνικού Ελέγχου, στο οποίο οι ξένοι να 
έχουν τρεις αντιπροσώπους διοριζόμενους από τις κυβερνήσεις 
τους, κατόπιν όμως επικυρώσεως της αιγυπτιακής κυβερνήσεως.*

Αν ανατρέξουμε στους ιστορικούς, θα διαπιστώσουμε 
με πόσο αντιφατικό τρόπο περιγράφουν πολλές φορές 
την αναταραχή που επικράτησε στην Αίγυπτο το επόμενο 
διάστημα. Θα πληροφορηθούμε ωστόσο για τις αλλαγές 
κυβερνήσεων και χεδίβηδων, για την εξέγερση των «φελά-
χων αξιωματικών» με επικεφαλής τον Αιγύπτιο αξιωματι-
κό Άχμεντ Οράμπι, αλλά και για την αδυναμία των κυβερ-
νώντων να αντιμετωπίσουν τη λαϊκή οργή, με αποτέλεσμα 
ο τρομοκρατημένος χεδίβης Τεουφίκ να ζητήσει βοήθεια 
από την Κωνσταντινούπολη, το Παρίσι και το Λονδίνο.

Το Παρίσι διστάζει, αλλά το Λονδίνο... συγκινείται. 
Στην Αίγυπτο του 1882 αγγλικά και γαλλικά πλοία, αγκυ-
ροβολημένα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας, βρίσκονται σε 
αναμονή. Κάποια μέρα του Ιουνίου ένας καβγάς ανάμεσα 
σε έναν Αιγύπτιο και έναν Μαλτέζο καταλήγει σε γενι-
κευμένες συμπλοκές με νεκρούς και τραυματίες. Θα επι-
κρατήσει πανικός, και σχεδόν ένα μήνα αργότερα οι Ευ-

* Πάνος Ξένος, Οι εθνικοαπελευθερωτικοί αγώνες του αιγυπτιακού λαού, 
Επιτροπή Ελληνοαιγυπτιακής Συνεργασίας, Αλεξάνδρεια 1957.
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ρωπαίοι της Αλεξάνδρειας θα κληθούν να επιβιβαστούν 
στα πλοία για να σωθούν. Κάποιοι αρνούνται να φύγουν. 
Ανάμεσά τους γιατροί, νοσοκόμες, ιερωμένοι, εκπαιδευ-
τικοί. Κάποιοι άλλοι κρύβονται, ενώ ορισμένοι οχυρώνο-
νται στα σπίτια τους.

Αν βρισκόμασταν στην Αλεξάνδρεια στις 10 Ιουλίου, 
θα βλέπαμε τα γαλλικά πλοία να κάνουν στροφή και να 
εγκαταλείπουν το λιμάνι ενώ η πόλη βομβαρδίζεται πια 
ανηλεώς από τους Άγγλους, πριν από την κατάληψή της 
και την επιβολή του στρατιωτικού νόμου. Αν λίγες μέρες 
αργότερα πηγαίναμε και στην Ισμαηλία, θα βλέπαμε να 
αποβιβάζονται εκεί χιλιάδες Άγγλοι στρατιώτες και θα 
μαθαίναμε ότι ο Άγγλος ναύαρχος έχει εγκατασταθεί στα 
γραφεία της Εταιρίας της Διώρυγας στο Πορτ Σάιντ.

Όταν κάποια στιγμή ο χεδίβης Τεουφίκ επιστρέψει 
στην πρωτεύουσά του, συνοδευόμενος από τον στρατη-
γό Ουόλσλι και από τον γιο της βασίλισσας Βικτωρίας, 
τον δούκα του Κόνοτ, θα ακούγεται από τις στρατιωτικές 
μπάντες ο χεδιβικός ύμνος και το «God save the queen», ο 
βρετανικός εθνικός ύμνος!*

Η Αγγλία έχει κερδίσει μια πολιτική μάχη. Αυτή η νίκη 
της ωστόσο δεν συνεπάγεται και νίκη στον τομέα του πο-
λιτισμού. Γιατί ισχυρότερη στην Αίγυπτο, τόσο από πολι-
τισμική όσο και από πολιτιστική άποψη, θα είναι πάντα 
η Γαλλία. Όπως είδαμε και στη σύντομη αναδρομή μας, 

* Robert Solé, ό.π.
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οι μακροχρόνιες και γόνιμες σχέσεις της με την Αίγυπτο 
έχουν αφήσει εκεί ανεξίτηλα σημάδια. Και ας μην ξεχνά-
με ότι διαθέτει πάντα ένα ακαταμάχητο όπλο: τη γαλλική 
γλώσσα, και διά μέσου αυτής τη γαλλική παιδεία.

Στην Αίγυπτο οι γαλλοτραφείς και οι γαλλόφωνοι δεν 
περιορίζονται στους Γάλλους, τους Βέλγους και τους 
Ελβετούς, αλλά συμπεριλαμβάνουν στους κόλπους τους 
Σύρους, Έλληνες, Ιταλούς, Εβραίους, Αρμένιους, Μαλτέ-
ζους. Δεσμοί αγάπης συνδέουν άλλωστε και πολλά στοι-
χεία της αιγυπτιακής ελίτ με τη Γαλλία.

«Ας προσευχηθούμε για τον σουλτάνο, ηγεμόνα όλης της 
αυτοκρατορίας. Για τον χεδίβη, ηγεμόνα της χώρας. Για τη 
Γαλλία, την προστάτιδά μας. Απόφθεγμά μας ας είναι πάντα 
“η ψυχή στην Εκκλησία, η καρδιά στην Αίγυπτο, το πνεύμα 
στη Γαλλία”».* 

 
Αυτό το «απόφθεγμα», που το επαναλάμβανε κατά τη 

δεκαετία του 1890 στο ποίμνιό του ένας μαρωνίτης ιερω-
μένος, έχει διαχρονική ισχύ και ανταποκρίνεται απολύτως 
στην πραγματικότητα. Τα γαλλικά, γλώσσα κοσμοπολίτι-
κη, γίνονται η γλώσσα των μειονοτήτων, που επιτρέπει 
την επικοινωνία μεταξύ τους, μια επικοινωνία αδύνατη 
στα αραβικά, τα οποία ελάχιστοι γνωρίζουν καλά.

Την επαύριον του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου, με εργα-

* Louis Malosse, Impressions d’Égypte, Armand Colin, Παρίσι 1896.
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λείο κυρίως τη γαλλική γλώσσα, οι μειονότητες, για τις 
οποίες κόπτεται η Μεγάλη Βρετανία, αναπτύσσουν σχέ-
σεις σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα, εντάσσονται σε κύ-
κλους, σε ομάδες, σε συλλόγους, ανεξαρτήτως θρησκείας 
ή εθνικής προέλευσης, και πραγματοποιούν ποικίλες δρά-
σεις, πνευματικές, αθλητικές και καλλιτεχνικές.

Σιγά σιγά διαμορφώνεται ένα νέο κλίμα, μέσα στο 
οποίο αυτές οι δράσεις (ομιλίες, θεατρικές παραστάσεις, 
συναυλίες κ.ά.) αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, όπως ιδιαί- 
τερη σημασία αποκτά και η χρονική στιγμή κατά την 
οποία πραγματοποιούνται παράλληλες κοινωνικές δρα-
στηριότητες και διαμορφώνονται κοινοί τρόποι έκφρασης 
σε τομείς χωρίς εμφανή σχέση μεταξύ τους. 

Για να μπορέσουμε επομένως να κατανοήσουμε αυτό 
το νέο κλίμα, μέσα στο οποίο θα γραφτούν «πικρές ιστο-
ρίες», θα πρέπει να αναζητήσουμε τους βασικούς παρά-
γοντες που επηρέασαν καθοριστικά τόσο τον ευρύτερο 
ευρωπαϊκό όσο και τον στενότερο ελληνικό κοινωνικό και 
πνευματικό περίγυρο της εποχής. 

Νέος αιώνας, νέες ιδέες

Σε μια κοινωνία όπου το εκπαιδευτικό σύστημα βασιζό-
ταν στις εθνικές διαφορές, όπως το ελληνικό, ή στις κοι-
νωνικές διαφορές, όπως αυτές υπαγορεύονταν από τις 
ανώτερες τάξεις, ή αποτελούσε συνδυασμό και των δύο, 



ΠΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ

23

η πιο τολμηρή ίσως ενέργεια, που αποσκοπούσε στη διά- 
δοση ριζοσπαστικών ιδεών, ήταν η ίδρυση του Ελεύθε-
ρου Λαϊκού Πανεπιστημίου (Università Popolare Libera) 
το 1901. Εμπνευσμένο από ένα ευρωπαϊκό μοντέλο, το 
ΕΛΠ αποσκοπούσε στην παροχή δωρεάν νυχτερινής εκ-
παίδευσης στην εργατική τάξη και, λαμβάνοντας υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες της αιγυπτιακής κοινωνίας, διοργάνω-
νε διαλέξεις σε αρκετές γλώσσες, όπως ιταλικά, γαλλικά, 
αραβικά, γερμανικά, αγγλικά και ελληνικά.*

«Μια νέα αυγή ανατέλλει στην πολιτισμική ζωή της 
Αλεξάνδρειας», διαβεβαίωνε το ακροατήριό του ο έγκρι-
τος νομικός και λόγιος Δρ. Πόλυς Μοδινός στην τελετή 
εγκαινίων του ΕΛΠ. Και πραγματικά, την ίδια περίπου 
εποχή θα κάνουν την εμφάνισή τους έντυπα όπως το αλε-
ξανδρινό La Tribuna Libera, με υπότιτλο «Διεθνές όργανο 
για τη χειραφέτηση του προλεταριάτου» και με συντάκτη 
τον Ζοζέφ Ρόζενταλ, ή όπως το δεκαπενθήμερο Η Φωνή 
του Λαού που εξέδιδε στο Πορτ Σάιντ ο Δρ. Απόστολος 
Σκουφόπουλος. Να προσθέσουμε ότι ορισμένα από τα 
συνδικαλιστικά-ριζοσπαστικά έντυπα που κυκλοφορού-
σαν ως τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο στην Αίγυπτο ήταν πο-
λύγλωσσα και συμπεριλάμβαναν άρθρα στα ιταλικά, στα 
γαλλικά και στα ελληνικά. 

* Δρ. Anthony Gorman, «Socialisme en Égypte avant la première 
guerre mondiale: La contribution des anarchistes», Cahiers d’Histoire. 
Revue d’Histoire Critique, τ. 105-106 (Ιούλ.-Δεκ. 2008), σ. 47-64, 
http://chrhc.revues.org/1241 
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Ενδεικτική του νέου προσανατολισμού, που θα χαρα-
κτηρίζει στο εξής και τα ελληνικά λογοτεχνικά έντυπα, 
θα είναι η «Έρευνα για τις μελλοντικές κατευθύνσεις της 
φυλής», την οποία θα οργανώσει το 1912-13 το περιοδικό 
Γράμματα και στην οποία θα πάρουν μέρος όχι μόνο Έλ-
ληνες αλλά και ξένοι συγγραφείς.

Θα δοθεί έτσι η ευκαιρία να έρθουν στην επιφάνεια 
απόψεις με ιδιαίτερο βάρος. Φτάνει να θυμηθούμε ότι 
σε τεύχος του 1920 ο Ιταλός αναρχικός Λουίτζι Φάμπρι 
δημοσίευσε άρθρο με τίτλο «Η κίνηση των ιδεών στην 
Ιταλία»*. Πολλά χρόνια αργότερα ο δημοσιογράφος και 
συγγραφέας Μανώλης Γιαλουράκης, αποτιμώντας την 
προσφορά εκείνου του περιοδικού, θα σχολιάσει:

Για πρώτη φορά ο διανοούμενος, για τον οποίο η τέχνη εί-
ναι πάντα ζήτημα εργαστηρίου, σκέφτεται πως το έθνος στο 
οποίο ανήκει είναι κάτι το διαρκώς εξελισσόμενο.** 

Ο ρόλος βέβαια του Στέφανου Πάργα***, ιδρυτή του πε-
ριοδικού Γράμματα και παλαιότερα της Νέας Ζωής, είναι 
γνωστός χάρη στις σοβαρές μελέτες ιστορικών του Αιγυ-
πτιώτη ελληνισμού. Ωστόσο, αξίζει να υπογραμμίσουμε 
εδώ, άλλη μια φορά, την ιδιαίτερη σημασία που είχαν οι 

   * Δρ. Anthony Gorman, ό.π.
 ** Μανώλης Γιαλουράκης, «Το περιοδικό Γράμματα, ένας σταθμός 
και μια νίκη», Αλεξανδρινή Λογοτεχνία, 1949.
*** Φιλολογικό ψευδώνυμο του Νίκου Ζελίτα.
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εκδόσεις του για την προβολή της νέας ελληνικής σκέψης 
και τη συμβολή, τόσο τη δική του όσο και πολλών συνερ-
γατών του, στη διεύρυνση της ελληνικής γνώσης και στην 
προσέγγιση Δύσης και Ανατολής μέσα από τις μεταφρά-
σεις εκλεκτών ξενόγλωσσων έργων. Τα περιοδικά του Σ. 
Πάργα υπήρξαν, κατά τον Κώστα Ουράνη, πραγματικά 
ευρωπαϊκά περιοδικά: «Αφήκαν τα πρόσωπα για να ανα-
λύσουν έργα και ιδέες».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η γνώμη του  
Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου για την αλεξανδρινή πνευματική 
κίνηση:

Η εποχή που αρχίζει με τους βαλκανικούς πολέμους και τε-
λειώνει κάπου στα 1930 ήταν η εποχή η πιο γόνιμη της πνευ-
ματικής ενέργειας της Αλεξάνδρειας. Τα Γράμματα στάθηκαν 
το πιο πλούσιο, το πιο άφθονο και το πιο εκλεχτό όργανο της 
τέχνης του λόγου, ένα υπόδειγμα που η Αθήνα δεν μπόρεσε να 
φτάσει. Ύστερα η Νέα Ζωή, η πολυτιμότατη Σκέψη, το Σερά-

πιο, ο Φοίνικας, τόσα άλλα [...]* 

Αξιοπρόσεχτες όμως είναι και οι απόψεις του επιστή-
μονα και μελετητή Ι. Α. Σαρεγιάννη:

Τα Γράμματα στο βάθος δεν υιοθέτησαν καμία ιδεολογική 

* Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, «Μερικές γνώμες για την άλλοτε πνευμα-
τική κίνηση», Αλεξανδρινή Λογοτεχνία, 1949.



MΑΡΩ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

26

κατεύθυνση, όπως και δεν αγκάλιασαν καμία από τις αισθη-
τικές θεωρίες της εποχής τους. Κύρια μέριμνά τους ήταν να 
κρατήσουν το βήμα τους ελεύθερο σε όλες ανεξαιρέτως τις εκ-
φράσεις της δικής μας και της ξένης καλλιτεχνικής και πνευ-
ματικής ζωής. Ένα τέτοιο πρόγραμμα ήταν για τα χρόνια εκεί-
να καινούργιο. Άνοιγε πόρτες και παράθυρα και αέριζε κάπως 
τη λογοτεχνία μας, που είχε τότε αμπαρωθεί στα στενάχωρα 
δωμάτια του γλωσσικού ζητήματος, της επαρχιώτικης ηθογρα- 
φίας και του στενόμυαλου δόγματος «η τέχνη για την τέχνη».*

Ωστόσο, «εποχή γόνιμης ενέργειας» δεν θα γνωρίσει 
μόνο η Αλεξάνδρεια. Το 1915 ο γιατρός και κοινωνιο- 
λόγος Γεώργιος Σκληρός**, ο οποίος κατά τη διάρκεια των 
σπουδών του στη Μόσχα είχε μυηθεί στις θεωρίες του 
Πλεχάνoφ, στον υλισμό και στον μαρξισμό, ιδρύει στο 
Κάιρο το Εντευκτήριο. Σε εκείνον το χώρο, από εκείνο το 
ελεύθερο βήμα, αλλά και από το Εντευκτήριο του Σουέζ, 
θα ακουστούν ομιλίες πολλών Ελλήνων και ξένων σοφών, 
ομιλίες λογίων με διαφορετικούς ιδεολογικούς προσανα-
τολισμούς, διανοουμένων με ιδιότυπο πολλές φορές αυτο-
προσδιορισμό.

Αυτός ο αυτοπροσδιορισμός ήταν ίσως αναγκαίος, και 
είχε ασφαλώς σχέση με το γεγονός ότι η Αίγυπτος ήταν 
εκείνη την εποχή χωρισμένη ακόμη σε δύο κόσμους: στον 

  * Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, ό.π.
** Φιλολογικό ψευδώνυμο του Γεώργιου Κωνσταντινίδη.


