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  Από την Αλεξάνδρεια του «αίµατος» στην Αίγυπτο του Νάσσερ: 

συνέχειες και ρήξεις στην ταυτότητα της αιγυπτιώτικης παροικίας 
 

                                Μανώλης Μαραγκούλης 

 

 

 
 «Ο αποικιακός κόσµος είναι ένας κόσµος µανιχαϊκός» 

    Frantz Fanon, Οι κολασµένοι της γης 

  

 
  

                                     «Ότι έµαθαν οι Αιγύπτιοι απ’ τους ξένους, το έµαθαν όχι µε τη 

                                       θέληση των ξένων αλλά ενάντια σ’ αυτήν» 

     Οδυσσέας Παναγιώτου, Σκέψεις για την «εκπολιτιστική» 

     αποστολή των αποδήµων στις παροικίες 

 

  

Με την παρούσα εργασία επιχειρούµε να διερευνήσουµε µια σειρά 

από ποικίλες αναπαραστάσεις των σηµαντικότερων ιστορικών γεγονότων 

του αιγυπτιακού λαού από το 1882 έως το 1956, τις οποίες παράγουν και 

αναπαράγουν οργανικοί διανοούµενοι των θεσµικών κέντρων εξουσίας, ή 

υποβάλλουν σε κριτική ανασκόπηση ετερογενείς κοινότητες λόγιων, 

λογοτεχνών, διανοητών και δηµοσιογράφων της ελληνικής παροικίας 

στην Αίγυπτο· η εξέτασή τους καταδεικνύει την ιδιάζουσα θέση της στο 

αποικιακό σύστηµα καταµερισµού εξουσίας και γνώσης, τη συγκρότηση 

του ιδρυτικού ιδεολογήµατος και την κλίµακα των µεταβολών τής 

συλλογικής ταυτότητάς της.  

Για να διαλευκανθούν τα µέσα και οι τρόποι µε τους οποίους 

προσλαµβάνουν και υποδέχονται τα κινήµατα αντίστασης των Αιγυπτίων 

οι διαµορφωτές της ιδεολογίας της παροικίας, οι επίσηµοι φορείς της 

οποίας την τοποθετούν στη ∆ύση, έχοντας την πεποίθηση ότι τα µέλη της 

είναι πρωτοπόρα της ευρωπαϊκής «εκπολιτιστικής αποστολής», πρόκειται 

να αξιοποιήσουµε, αναπροσαρµόζοντας στα ιδιαίτερα συµφραζόµενα του 

αντικειµένου εξέτασης, ορισµένες από τις µεθόδους ανάλυσης του 

αποικιακού τύπου Λόγου που έχει επεξεργαστεί ο Edward Said στις 

µελέτες του για τον Οριενταλισµό, την αποικιακή και αντι-αποικιακή 

κουλτούρα, και οι οποίες τροφοδοτούνται ανελλιπώς από τις µετα-

αποικιακές και τις subaltern σπουδές.  

Η συγκρότηση της ταυτότητας της ελληνικής παροικίας, του 

«µικρού λευκού» στο αποικιακό έδαφος, συναρτάται και εξαρτάται, σε 

διαφορετικό κατά περίπτωση βαθµό, από ένα πλέγµα τριών παραγόντων: 

τη βρετανική αποικιοκρατία, το αιγυπτιακό αντι-αποικιακό κίνηµα και 

την εµπλοκή του µητροπολιτικού κέντρου. Οι δυο πρώτοι συνιστούν το 
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κατεξοχήν δίπολο αντιπαλότητας στο χώρο όπου εδαφικοποιείται και 

δραστηριοποιείται η παροικία. Κατά συνέπεια η κατασκευή της εικόνας 

του ενός από τους δυο πόλους εµπεριέχει υπόρρητα ή φανερά και την 

εικόνα του άλλου: ανάµεσα στα δυο κυρίαρχα πορτρέτα µπορούµε να 

διακρίνουµε ευκρινώς το κοσµοείδωλο της αλληλεξαρτηµένης, 

αλληλένδετης και διιστάµενης, συνάµα, παροικιακής ταυτότητας. 

Ταυτόχρονα, δεδοµένου ότι το ευρύ χρονικό άνυσµα των ανταποκρίσεων 

ξεκινά από τις απαρχές εγκαθίδρυσης του αγγλικού αποικιακού 

συστήµατος στην Αίγυπτο, συνεχίζει µε την κορύφωση, την 

κλιµακούµενη φθορά και φτάνει µέχρι την κατάρρευσή του, θα 

επιχειρήσω να τις συνεξετάσω αντιστικτικά για να συσχετιστούν µε το 

εκάστοτε ιστορικό πλαίσιο αναφοράς και να διαλευκανθούν τα δίκτυα 

των θυγατρικών ή διιστάµενων σχέσεών τους.  

Το ρεύµα εγκατάστασης στο αιγυπτιακό έδαφος Ελλήνων από 

διάφορες περιοχές του ελλαδικού κράτους και από εκείνες των 

οθωµανικών κτήσεων κλιµακώνεται µε αυξητικούς ρυθµούς κατά τη 

δεκαετία του 1860, γεγονός που συµβαδίζει µε ανάλογο φαινόµενο 

ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Από το 1863, εξάλλου, ξεκινά η αποκαλούµενη 

‘χρυσή εποχή’ του χεδίβη Ισµαήλ, ο οποίος διακηρύσσει θριαµβευτικά 

ότι επί των ηµερών του «η Αίγυπτος δεν ανήκει πλέον στην Αφρική, 

αλλά είναι τµήµα της Ευρώπης». Στα 1869 οργανώνονται µεγαλειώδεις 

τελετές για να εορταστούν τα εγκαίνια της διώρυγας του Σουέζ. Μερικά 

χρόνια αργότερα, στα 1876, εξαιτίας της ανεξέλεγκτης σπατάλης, της 

διαφθοράς της Αυλής και των υπέρογκων υψηλότοκων δανείων, µεγάλο 

µέρος των οποίων, ωστόσο, δεν είχε εισπραχθεί, επιβάλλεται στη χώρα 

αγγλο-γαλλικός οικονοµικός έλεγχος µε σκοπό να διασφαλιστεί η 

εξόφληση των χρεών στους Ευρωπαίους πιστωτές. Με παρέµβαση των 

ισχυρών ευρωπαϊκών κρατών, ο µέχρι πρότινος εξυµνούµενος ως 

πεφωτισµένος ανατολίτης ηγεµόνας Ισµαήλ, εκθρονίζεται στα 1879. Το 

αξίωµα παραχωρείται στο γιο του Tawfiq, ο οποίος αποδεικνύεται πιο 

πειθήνιος στις εντολές της επιτροπής οικονοµικού ελέγχου.  

Παράλληλα, όµως, εκδηλώνονται αντιδράσεις από τµήµατα 

νεαρών διανοουµένων, φιλελεύθερων πασάδων διεκδικώντας τη σύσταση 

αντιπροσωπευτικής Βουλής ως µέσον περιορισµού της απολυταρχικής 

χεδιβικής διακυβέρνησης και αξιωµατικών του στρατού, που επιζητούν 

την αντικατάσταση των Τουρκο-Κιρκάσιων στρατιωτικών από 

Αιγύπτιους. Έτσι σχηµατίζεται ένα εθνικο-απελευθερωτικού τύπου 

κίνηµα µε κεντρικό σύνθηµα: «Η Αίγυπτος στους Αιγύπτιους». Του 

αντιπολιτευτικού αυτού ρεύµατος ηγείται ο αντισυνταγµατάρχης Ahmed 

Urabi. Τον Σεπτέµβριο του 1881
 
ο Urabi απαιτεί από τον Tawfiq την 

παραίτηση του Υπουργού των Στρατιωτικών και την υλοποίηση του 

αιτήµατος για ανακήρυξη Συντάγµατος. Τις εσωτερικές διαφορές 

ανάµεσα στον Tawfiq και στο κίνηµα του Urabi υποθάλπουν 
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συστηµατικά οι διπλωµατικοί εκπρόσωποι της Αγγλίας και της Γαλλίας 

προς όφελος των στρατηγικών συµφερόντων των κυβερνήσεών τους. 

Κρίσιµο γεγονός αυτής της δραστηριότητας είναι ο κατάπλους αρκετών 

πλοίων του αγγλικού και γαλλικού στόλου, ανάµεσά τους και δυο 

ελληνικών θωρηκτών, στην Αλεξάνδρεια τον Μάιο του 1882, µε το 

πρόσχηµα ότι ενδιαφέρονται να προστατεύσουν τη ζωή και τις 

περιουσίες των Ευρωπαίων κατοίκων από ενδεχόµενη εξέγερση των 

Αιγυπτίων. Στις 11 Ιουνίου ο διαπληκτισµός ενός Μαλτέζου µε έναν 

ιθαγενή, ο οποίος κατέληξε στο µαχαίρωµα και τον θάνατο του δευτέρου, 

λειτούργησε σαν θρυαλλίδα για να ξεσπάσει η συσσωρευµένη οργή 

ποικίλων στρωµάτων του αιγυπτιακού λαού. Αµέσως επακολούθησαν 

πολύωρες ταραχές µε αρκετούς τραυµατίες και νεκρούς και από τις δύο 

πλευρές.  

Για τις αιτίες και την αφορµή που οδήγησαν στα αιµατηρά 

γεγονότα της 11
ης

 Ιουνίου, τις συµπλοκές µεταξύ Ευρωπαίων και 

Αιγυπτίων, τη µαζική φυγή των Ελλήνων παροίκων, τον βοµβαρδισµό 

της Αλεξάνδρειας από τον αγγλικό στόλο στις 11 Ιουλίου και την 

πυρπόληση της ευρωπαϊκής συνοικίας, παράγεται από την επαύριον των 

γεγονότων κιόλας ένα εξαιρετικά πλούσιο, ιδεολογικά συνεκτικό και 

ποικιλόµορφο ειδολογικά κειµενικό corpus, το οποίο συµπεριλαµβάνει 

χρονογραφικού τύπου µονογραφίες, δηµοσιογραφική αρθρογραφία, 

αποµνηµονεύµατα, δηµώδες κυπριακό τραγούδι, διπλωµατικές εκθέσεις 

και αναφορές.  

Αυτό το πρωτογενές αρχείο λόγων αποτελεί την, θεωρούµενη ως 

αξιόπιστη, πηγή άντλησης πληροφοριών και τεκµηρίων για ανάλογου 

περιεχοµένου µεταγενέστερα κείµενα, οι συγγραφείς των οποίων 

αναδηµοσιεύουν επιλεκτικά κάποια αποσπάσµατά του, τα ενσωµατώνουν 

στη δική τους αφήγηση, τα επικαλούνται ή επικυρώνουν το περιεχόµενό 

τους µε δικές τους κρίσεις. Κατ’ αυτό τον τρόπο το ιδρυτικό «καθεστώς 

αλήθειας» επικαιροποιείται, κάθε φορά που το αντι-αποικιακό 

αιγυπτιακό κίνηµα προκαλεί παροικιακές ανταποκρίσεις, επαληθεύεται 

και επανεδραιώνεται η ισχύς του λειτουργώντας, ταυτόχρονα, 

πολλαπλασιαστικά, αφού το καινούριο υλικό που απλώνεται και σε άλλα 

είδη λόγου, για παράδειγµα περιηγητικά κείµενα, πολιτικές πραγµατείες, 

σχολικά εγχειρίδια
1
, προστίθεται στο ήδη υπάρχον. Η ανθεκτική αυτή 

αλυσίδα συνέχειας πρόκειται να διαρραγεί κατά τη µεταπολεµική 

περίοδο, η οποία νοηµατοδοτείται από το µετα-αποικιακό σκηνικό, µέσα 

                                                 
1
 Βλ. ενδεικτικά το εγχειρίδιο ιστορίας της Έκτης ∆ηµοτικού των κοινοτικών εκπαιδευτηρίων. 

Χατζηπέτρου Μιχαήλ Χ., Ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος µετά συνοπτικής ιστορίας της νεωτέρας 

Αιγύπτου, Αλεξάνδρεια 1941, 114: «…κατά το 1882 εξερράγησαν εις την Αλεξάνδρειαν αιµατηρόταται 

ταραχαί υπό την αρχηγίαν του Αραµπή πασά, αι οποίαι κατέληξαν εις σφαγάς των Ευρωπαίων. Οι 

στρατιώται του Αραµπή αφού ηνώθησαν και µε τον ιθαγενή όχλον, εχύθησαν εις όλας τας συνοικίας 

της Αλεξανδρείας και ήρχισαν να λεηλατούν, να πυρπολούν τα καταστήµατα και να κατασφάζουν τους 

Ευρωπαίους… ». 
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από τη συνολική επανεξέταση της γενεαλογίας της δεσπόζουσας 

παροικιακής ιδεολογίας. 

Ας πάρουµε όµως τα πράγµατα από την αρχή. Το κείµενο, στο 

οποίο προσφεύγουν συχνότερα όσοι ασχολούνται κατά περιόδους µε την 

επανάσταση του Urabi αξιολογώντας το ως «περισπούδαστον έργον»
2
 

για το θέµα που πραγµατεύεται, είναι η εκατόν ενενήντα µιας σελίδων 

ιστοριογραφικού τύπου µονογραφία του Νικολάου Σκωτίδη µε τίτλο Η εν 

Αιγύπτω κρίσις εν έτει 1881 και 1882, η συγγραφή της οποίας 

ολοκληρώθηκε στην Αλεξάνδρεια στις 5 Οκτωβρίου 1882 και εκδόθηκε 

στην Αθήνα στα 1883. Στο περιεχόµενο του έργου επικεντρώνουν την 

κριτική τους και οι πιο αντιπροσωπευτικοί από την κοινότητα της 

µεταπολεµικής αριστερής διανόησης επιχειρώντας µια αναστοχαστική 

αναδίφηση των περασµένων.  

Ο Νικόλαος Σκωτίδης υπογράφει το κείµενό του ως «Υποπρόξενος 

Γραµµατέας του εν Αλεξανδρεία Πολιτικού Πρακτορείου και Γενικού 

Προξενείου της Ελλάδος». Στη θέση αυτή υπηρέτησε από το 1879 έως το 

1883. Κατά συνέπεια, τόσο από τα διαθέσιµα βιογραφικά στοιχεία, όσο 

και από τη δήλωση του ίδιου στον πρόλογο, αλλά και από το 

περιεχόµενο, συνάγεται ότι υπήρξε αυτόπτης µάρτυρας των γεγονότων 

και ότι οµιλεί ως φορέας αντιλήψεων ενός θεσµικού κέντρου εξουσίας
3
. 

Λαµβάνοντας υπόψη όλες τις προαναφερόµενες παραµέτρους πρόκειται 

να διεξέλθω το θέµα εστιάζοντας στη µελέτη και ανάλυση της αφήγησης 

των προαναφερόµενων επεισοδίων, που διατρέχει το κείµενο αυτό, 

συνεξετάζοντας το λεξιλόγιό του µε άλλους οµόλογους ή 

αντιπαραθετικούς τύπους Λόγου. 

Η προλογική δήλωση του συγγραφέα ότι «παρέστην απ’ αρχής 

µάρτυς των περιπετειών του αιγυπτιακού δράµατος» και µάλιστα από 

διπλωµατική θέση, γεγονός που του προσδίδει υψηλό 

κοινωνικοπολιτισµικό κεφάλαιο και πρόσβαση στη γνώση ενός µεγάλου 

φάσµατος εµπιστευτικών εγγράφων, καθώς και η απεύθυνση προς «τοις 

συνδεοµένοις στενώς µετά της εν Αιγύπτω µεγάλης ηµών αποικίας», δηλ. 

τους κύκλους ιθυνόντων, συνιστούν µια ισχυρή βάση αξιόπιστης 

αφήγησης για το προσφερόµενο «ενδιαφέρον ανάγνωσµα».
4
 Έτσι, οι 

τυχόν αντιρρήσεις του υποψιασµένου αναγνωστικού κοινού κάµπτονται 

χωρίς πολλές αντιστάσεις. 

Στην εισαγωγή, επιχειρώντας µια σε βάθος χρόνου αναδροµή στην 

ιστορία της Αιγύπτου, ο Σκωτίδης σκιαγραφεί το αρχέγονο πορτρέτο του 

Αιγύπτιου ως «αγαθού άγριου», το οποίο αλλοιώνεται από τη στιγµή που 

                                                 
2
 Βλ. Μιχαηλίδης Ευγένιος, «Ο αιγυπτιώτης ελληνισµός εν τη νεωτέρα ιστορία», Εκκλησιαστικός 

Φάρος, τόµ. 28
ος

, Αλεξάνδρεια 1929, 278.  
3
 Βλ. Καζαµίας Αλέξανδρος, «Το ιµπεριαλιστικό “φρόνηµα του έθνους”. Η εκστρατεία του Τρικούπη 

στην Αίγυπτο, Μάιος-Ιούνιος 1882», ∆ηµάδης Κων. Α., επιµ., Ο ελληνικός κόσµος ανάµεσα στην εποχή 

του ∆ιαφωτισµού και στον εικοστό αιώνα, τόµ. Β΄, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2007, 101. 
4
 Βλ. Σκωτίδης Νικόλαος, Η εν Αιγύπτω κρίσις εν έτει 1881 και 1882, τυπ. Παρνασσός, Αθήνα 1883.  
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ασπάζεται το Ισλάµ και επανέρχεται στην αρχική του µορφή µε την 

έλευση των Ευρωπαίων: 
 

«Εν γένει δε ο Αιγύπτιος παρίσταται…ως φίλος µεν του κέρδους, πράος δε 

τον χαρακτήρα και φιλήδονος, υπήκοος τοις Νόµοις και ταις Αρχαίς, και 

φίλος των ξένων, της εργασίας και της προόδου… 

 Αφ’ ης εποχής το του Μωάµεθ θρήσκευµα επεκράτησεν εν Αιγύπτω,… ο 

χαρακτήρ και τα έθιµα του αιγυπτιακού λαού µετεβλήθησαν. Εγένετο 

φανατικός, αρειµάνιος και άξενος. Βαθµηδόν όµως και κατ’ ολίγον δια της 

µετά Ευρωπαίων…επιµιξίας, ήρξατο επανερχόµενος εις τας παλαιάς αυτού 

έξεις, αποβάλλων το αρειµάνιον αυτού ήθος»
5
. 

 

Στη συνέχεια διαπιστώνει µε θλίψη ότι η θετική επίδραση του 

ευρωπαϊκού στοιχείου εξανεµίστηκε µε ταχείς ρυθµούς το τελευταίο 

διάστηµα. Η ευθύνη για την µεταστροφή επιρρίπτεται στον Urabi και 

στους υποστηρικτές του, τους αποκαλούµενους φανατικούς 

ισλαµιστικούς κύκλους µε τα «δηλητηριώδη και εξεγερτικά…διδάγµατα 

εν τοις Τζαµίοις και καφενείοις»
6
. Τόσο γρήγορα αποφλοιώθηκε το 

επίπλαστο πολιτισµένο προσωπείο και επανεµφανίστηκε στη θέση του το 

‘βάρβαρο’ πρόσωπο του αιγυπτιακού λαού.  

Η αποκαλυπτική ηµέρα για την επιβεβαίωση της διαδεδοµένης από 

καιρό «φήµη[ς] περί σφαγής των εν Αλεξανδρεία Ευρωπαίων υπό του 

ιθαγενούς όχλου»
7
 γίνεται η 11

η
 Ιουνίου 1882. Την αφορµή της 

θεωρούµενης προµελετηµένης «επιθέσεως»
8
 έδωσε το προαναφερόµενο 

επεισόδιο, το οποίο ο Σκωτίδης νοηµατοδοτεί διαφορετικά µιλώντας 

αόριστα για κάποια έριδα µεταξύ «Ευρωπαίων τινών και Φελλάχων», 

κατά την οποία σκοτώθηκαν ένας Μαλτέζος και ένας ιθαγενής. 

Συνεχίζοντας παρατηρεί ότι «εντός ηµισείας ώρας» εισόρµησαν στον 

ευρωπαϊκό τοµέα της πόλης «χιλιάδες ιθαγενών [οι οποίοι] 

εξωπλίσθησαν διά ροπάλων (ναµπούτ), άτινα προυνόησε να προµηθευθή 

προ τινων ηµερών ο φανατικός κληρικός Μούσα ελ-Ακάτ»
9
. 

 Το εξεγερµένο ιθαγενές υποκείµενο εµφανίζεται να αποτελείται 

από «ρακένδυτο[υς] το πλείστον και γυµνο[ύς] τους πόδας, ανήκον[τες] 

εις την εσχάτην τάξιν της κοινωνίας»
10

. Και ακολουθεί διεξοδικά η 

περιγραφή της «σφαγής» από την οποία παραθέτουµε το εξής ενδεικτικό 

απόσπασµα: 

 

                                                 
5
 Ό.π., 7-8. 

6
 Ό.π., 44. 

7
 Ό.π., 49. 

8
 Ό.π., «Περί την 1 µ.µ της Κυριακής 11/23 Ιουνίου, όµιλοι διάφοροι φελλάχων απετελούντο εν 

διαφόροις συνοικίαις της Αλεξανδρείας…συσκεπτόµενοι περί της ώρας της κατά των Ευρωπαίων 

επιθέσεως, ην προ πολλών ηµερών εµελέτων», 50.  
9
 Ό.π., 51. 

10
 Ό.π., 51. 
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«Οι Κανίβαλοι ούτοι διηρέθησαν εις διάφορα στίφη, και διεχύθησαν  

βαθµηδόν και κατ’ ολίγον εις άπασαν την πόλιν, εξεµούντες τας αισχροτέρας  

των ύβρεων κατά των χριστιανών, και κραυγάζοντες «θάνατος εις τους 

απίστους» […] 

Μόλις εκραύγαζον αγρίως «κτυπάτε τους απίστους» και τα ρόπαλα έπιπτον 

σωρηδόν επί των θυρών και των παραθύρων των καταστηµάτων· τα άγρια 

στίφη εισήρχοντο εις αυτά, κατέθραυον τας κεφαλάς των ευρισκοµένων εν 

αυτοίς αόπλων Ευρωπαίων και εξήρχοντο φέροντα την λείαν»
11

. 

 

Λίγες σελίδες πιο πριν, ωστόσο, αναφέρεται ότι οι Ευρωπαίοι το 

αµέσως προηγούµενο διάστηµα «δεν έπαυσαν εξοπλιζόµενοι»
12

. Την 

πληροφορία αυτή επιβεβαιώνει και ο Αλφρέδος Μπότσης στο 

πολυσέλιδο κείµενό του Η επανάστασις της Αιγύπτου εν έτεσι 1881-

1882,
13

 δηµοσιευµένο δέκα χρόνια ύστερα από εκείνο του Σκωτίδη, από 

το οποίο δανείζεται τις περιγραφές της «σφαγής» και των λεηλασιών, 

ενώ συχνά παραπέµπει και στη γαλλική έκδοσή του
14

.  

Το ακραίο ρατσιστικό και οριενταλιστικό λεξιλόγιο για τα υποτελή 

αιγυπτιακά στρώµατα, στα οποία επιρρίπτεται συλλήβδην και η 

κατηγορία για την, θεωρούµενη ότι καθοδηγήθηκε από τον Urabi, 

πυρπόληση των ευρωπαϊκών συνοικιών της Αλεξάνδρειας
15

 ύστερα από 

τον βοµβαρδισµό του αγγλικού ναυτικού, διασταυρώνεται, διανθισµένο 

και εµπλουτισµένο µε παραπλήσιους επιθετικούς προσδιορισµούς, µε 

εκείνο του Αλφρέδου Μπότση, του Γεωργίου Μαρµαρά στο έργο του Η 

καταστροφή της Αλεξάνδρειας και της Πηνελόπης ∆έλτα στο 

αυτοβιογραφικό της κείµενο Πρώτες Ενθυµήσεις.  

Η Πηνελόπη ∆έλτα ήταν οχτώ χρονών το καλοκαίρι του 1882. Οι 

Πρώτες Ενθυµήσεις γραµµένες «γύρω στα 1931-1932 ή και αργότερα», 

σύµφωνα µε τον επιµελητή τους Παύλο Ζάννα, αναφέρονται σε 

περιστατικά της παιδικής της ηλικίας. Αναπλάθοντας τις απόψεις για 

τους εγχώριους κατοίκους που πρυτανεύουν ανάµεσα στους κύκλους των 

µεγαλοαστικών αλεξανδρινών οικογενειών, επώνυµα µέλη των οποίων 

αναλαµβάνουν την ηγεσία της κοινότητας, σηµειώνει: 

 

«Για τους φελλάχους είχαµε τη µεγαλύτερη περιφρόνηση, εµείς όλοι οι  

«άσπροι». Τους θεωρούσαµε σχεδόν κτήνη. Ένας άσπρος έβαζε εµπρός 

δεκάδες µαύρους και τους έτρεπε σε φυγή. Το να δείρεις Αράπη όχι µόνο 

                                                 
11

 Ό.π., 51. 
12

 Ό.π., 43. 
13

 Βλ. Μπότσης Αλφρέδος Ν., Η επανάστασις της Αιγύπτου εν έτεσι 1881-1882, Φέξης, Αθήνα 1893, 

87: «Ουχ ήττον µεθ’ όλας τα διαβεβαιώσεις ταύτας οι εν Αλεξανδρεία ιδίως Ευρωπαίοι 

ήρξαντο…οπλιζόµενοι… Εντός τριών ηµερών άπαντα τα οπλοπωλεία ήσαν κενά αγορασθέντων 

πάντων των πιστολίων, τυφεκίων και περιστρόφων». 
14

 Βλ. Σκωτίδης Νικ., L’ Egypte contemporaine et Orabi Pasha, Paris, 1888. 
15

 Βλ. Σκωτίδης Νικ., ό.π., 113 και εξής. 
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επιτρέπουνταν, αλλά κ’ επιβάλλουνταν… Ήταν κτήνη. Γι’ αυτό κάθε τους 

ξύπνηµα, σαν του Άραµπη, ήταν κτηνώδες.»
16  

 

Σ’ αυτόν τον µανιχαϊκά διαιρεµένο χώρο σε λευκούς 

πολιτισµένους έποικους και σε σκουρόχρωµους ή «µαύρους» 

απολίτιστους ιθαγενείς «…η γλώσσα του άποικου, όταν µιλάει για τον 

αποικιοκρατούµενο, είναι µια γλώσσα ζωολογική»,
17

 παρατηρεί ο Frantz 

Fanon. Βάσιµα συνάγεται ότι µε το παραπάνω γλωσσικό υλικό 

κατασκευάζεται µια ακραίας µορφής απαξιωτική και αµαυρωµένη εικόνα 

του ίδιου του Urabi και των αιγυπτιακών υποτελών στρωµάτων 

σχηµατίζοντας κατ’ αντανάκλαση το εναντιόµορφο είδωλό της, εκείνο 

της πολιτισµένης ελληνικής παροικίας. Η εδαφικότητά της εµφανίζεται 

να απειλείται θανάσιµα και αναιτιολόγητα – κάποιοι µιλούν ακόµη και 

για συµπεριφορές ακραίας αγνωµοσύνης των Αιγυπτίων
18

 - δεδοµένου 

ότι σε αυτό το συνεκτικό αφηγηµατικό σχήµα αποσιωπάται επιµελώς το 

θεµελιακό προνοµιακό καθεστώς ύπαρξής της, ενώ υπερτονίζεται ο 

εκπολιτιστικός και προοδευτικός της χαρακτήρας. Το τελευταίο σκέλος 

αυτής της συλλογιστικής διαλέγεται µε αντίστοιχη του Cromer, του 

πρώτου Άγγλου Αρµοστή, ο οποίος διατηρεί την ελπίδα οι µελλοντικές 

γενιές των Φελλάχων, σε πείσµα της «άγνοιας και της υποτιθέµενης 

αγνωµοσύνης των Αιγυπτίων», να θυµούνται την πρωταρχικής σηµασίας 

συµβολή της «αγγλο-σαξωνικής φυλής» στο να ακολουθήσουν τελικά το 

δρόµο του «πραγµατικού ∆υτικού πολιτισµού»
19

.   

 Αναµενόµενη, λοιπόν, είναι η προσδοκία της σωτήριας 

καταστολής της αιγυπτιακής ανταρσίας. Το κλίµα πανικού και φόβου 

ανάµεσα στους λιγοστούς Ευρωπαίους που τόλµησαν να παραµείνουν 

αποκλεισµένοι σε µια βίλα του Ραµλίου αφηγείται στα Αποµνηµονεύµατα 

οικογένειας προσφύγων ο Φερδινάνδος Φ. Όδδης, σηµαίνων λόγιος της 

εποχής
20

, ο οποίος αναπαριστά τις σκηνές σχεδιαζόµενης σφαγής τους 

από το αποκαλούµενο «πλήθος των πιθήκων»
21

. Μια ισλαµιστική 

αντιχριστιανική διάσταση στο κίνηµα του Urabi δίνει το δηµώδες 

                                                 
16

 Βλ. ∆έλτα Πηνελόπη Σ., Πρώτες ενθυµήσεις, Ερµής, Αθήνα 2000, 78. 
17

 Βλ. Fanon Frantz, Οι κολασµένοι της γης, µετάφ. Αγγ. Αρτέµη, Κάλβος, Αθήνα 1982, 16.  
18

 Βλ.  Προκοπίου Σωκράτης Α., Νεοέλληνες στην Ασία και Αφρική, πρωτοπόροι του πολιτισµού, τυπ. Ι. 

∆. Σοφιανόπουλου, Αθήνα 1930, 182-3: «…το έργο των Ελλήνων της Αιγύπτου, που σαν ζωογόνος 

και ανανεωτική ένεση µπήκε στις φλέβες της άρρωστης χώρας και συνετέλεσε στη σηµερινή 

ανθηρότητα και ευρωστία της, πράγµα που τους επιφύλαξε κάποτε, στην επανάσταση του Αραµπή το 

1882 – αντί του µάνα χολή – δηλαδή διωγµούς άγριους, σφαγές, εµπρησµούς, διαρπαγές και θηριωδίες 

αφάνταστες από τον όχλο της Αλεξάνδρειας…».  
19

 Βλ. Cromer, The Earl of, Modern Egypt, Macmillan & Co., London, 1911, 612-3.  
20

 Βλ. αναλυτικές βιογραφικές πληροφορίες στο: Ανωνύµου, «Φερδινάνδος Φ. Όδδης (Οδυσσεύς)», 

Εικοστός Αιών, τχ. 22-23, Αλεξάνδρεια 7 και 16 Οκτωβρίου 1895, 2-3, 2-3.  
21

 Βλ. Όδδης Φ. Φ., Αποµνηµονεύµατα οικογένειας προσφύγων, τυπ. Αν. Βιτάλη, Αλεξάνδρεια 1884.  



 8 

κυπριακό τραγούδι Άσµα του βοµβορδισµού της Αλεξανδρείας που έχει 

ανθολογήσει ο Αθανάσιος Σακελλαρίου
22

: 
 

«Αρκίζει ο Αραβήµπεης φωτιάν της πολιτείας 

Και καίει τους χριστιανούς χωρίς καµµίαν αιτίαν» 

  

Ο Σκωτίδης, αφού επιβιβάζεται σε ένα από τα δύο ελληνικά 

πολεµικά πλοία, «ανυποµόνως και εν αγωνία» περιµένει «την ανατολήν 

της αυγής της 11 Ιουλίου, καθ’ ην αι άτακται δυνάµεις της Αιγύπτου 

ήθελον δώσει λόγον των διαπραχθέντων προ ενός ακριβώς µηνός κατά 

αόπλων…Ευρωπαίων»
23

. Το πρωί της 11
ης

 Ιουλίου λήγει το τελεσίγραφο 

του Άγγλου ναυάρχου Seymour προς τον Urabi να παραδώσει τα 

φρούρια και να εγκαταλείψει την Αλεξάνδρεια. Ο Urabi αρνείται να 

συµµορφωθεί και το αγγλικό ναυτικό αρχίζει σφοδρό βοµβαρδισµό. 

Αξίζει να παρακολουθήσουµε, όµως, ορισµένα σηµεία από το κείµενο 

του Σκωτίδη: 
 

«…ην εκ των ωραιοτέρων ηµερών, ας βλέπει τις εν Αιγύπτω· ο ορίζων 

φαιδρός και διαυγής· το αχανές Λιβυκόν πέλαγος γαληνιαίον και ήρεµον· 

µόνον απόγειός τις αύρα εσχηµάτιζε ρυτίδας τινάς επί της επιφανείας της 

θαλάσσης. Ο ήλιος ανέτειλε στίλβων και µεγαλοπρεπής· διά των ακτίνων του 

δε διέλυσεν αµέσως µικρά τινά νέφη ατµών φαινοµένων εν τοις απωτάτοις 

σηµείοις του ορίζοντος…  

Ακριβώς την 7
ην

 ώραν της πρωΐας µέγας κρότος πυροβόλου αντήχησεν 

εν τω κενώ. Ήτο το σύνθηµα του βοµβαρδισµού εκπεµφθέν εκ της 

Ναυαρχίδος… Μυριάδες πτηνών περιδεών και φωναζόντων απεµακρύνοντο 

της  ξηράς…  

Από της 3
ης

 ώρας…οι πυροβολισµοί…ηλαττώθησαν επαισθητώς, περί 

την 4
ην

 δε ώραν, ότε προσήλθεν εις βοήθειαν των τριών θωρηκτών ο 

«Παράβολος», εσίγησεν εντελώς… Εν µια και µόνη ηµέρα η θαλασσοκράτωρ 

∆ύναµις απέδειξεν, ότι η κατά τα τελευταία έτη µακροθυµία αυτής δεν ήτο 

ένδειξις αδυναµίας.»
24

 

 

Η αγγλική επέµβαση, µε τη «µεγαλοπρεπή εικόνα του 

βοµβαρδισµού των φρουρίων της Αλεξάνδρειας»
25

, που οδήγησε στην 

εδαφική κατοχή της Αιγύπτου, αναπαρίσταται όχι µόνο νοµιµοποιηµένη 

αλλά και προσδοκώµενη· εµφανίζεται ως σύµβολο της κατίσχυσης του 

δυτικού πολιτισµού στην αναµέτρησή του µε την ανατολική 

βαρβαρότητα. Υποτίθεται ότι έγινε για να προστατεύσει τα συµφέροντα 

της ελληνικής παροικίας και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών πληθυσµών, 

για να αποκαταστήσει τη διασαλευθείσα τάξη και  νοµιµότητα και για να 

                                                 
22

 Βλ. Σακελλαρίου Αθ. Α., «Άσµα του βοµβορδισµού της Αλεξάνδρειας», Τα κυπριακά, τόµ. 2
ος

, 

Αθήνα 1891, 183-4. 
23

 Βλ. Σκωτίδης Νικ., ό.π., 100. 
24

 Ό.π., 100-7. 
25

 Ό.π., 122. 
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αναλάβει το αγγλικό έθνος το υψηλό ηθικό χρέος ώστε «η Αίγυπτος…και 

πάλιν να χρησιµεύση…ως σπουδαία εστία πολιτισµού εν τη Αφρική»
26

. 

Ο αυτοαναφορικός αφηγητής στο κείµενο του Όδδη, αφού διαφύγει τον 

κίνδυνο, συναντά στο δρόµο τον πρώτο Άγγλο στρατιώτη. 

Ενθουσιασµένος αναφωνεί και δηλώνει σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο: 

 
«- Ζήτω η γηραιά και φιλάνθρωπος Αλβιών! 

Κατά τας τροµεράς εκείνας στιγµάς πάντες ήµεν Αγγλόφιλοι.»
27

 

 

Ο Ιωάννης Λαµπρίδης στην αποκαλούµενη πολιτική µελέτη του Ο 

εν Αιγύπτω σύγχρονος ελληνισµός, τυπωµένη στην Αθήνα στα 1904, 

υποστηρίζει ότι οι Έλληνες οφείλουν να είναι «θερµότατοι ευχέται της 

επί µακρόν παγιώσεως των Άγγλων εν ταις νυν αφρικανικαίς αυτών 

κτήσεσι» καθότι υπό την προστασία τους «προάγονται και θα 

προαχθώσιν έτι µάλλον ποικίλα και ύψιστα συµφέροντα του Ελληνισµού 

καθ’ όλην την Αφρικήν…»
28

. Κατά συνέπεια η αγγλική κατοχή δε 

συµβάλλει µόνο στον εκπολιτισµό της αιγυπτιακής κοινωνίας, αλλά 

δηµιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον που ευνοεί  και ενθαρρύνει την 

ανάλογη αποστολή της παροικίας· η δεσπόζουσα ιδεολογία της γίνεται 

αναπόσπαστο τµήµα του αποικιακού Λόγου και µάλιστα στην πιο ακραία 

εκδοχή του, δεδοµένου ότι αποµιµείται µε υπερβάλλοντα ζήλο το 

αποικιακό ιδίωµα του κυρίαρχου.  

 

 

         Η συνέχεια της δεσπόζουσας ιδεολογίας και οι απαρχές της 

                                           αµφισβήτησης  

 

Ο ιδρυτικός µύθος, που κατασκευάζει µια σκοτεινή εικόνα για το 

εθνικοαπελευθερωτικό αιγυπτιακό κίνηµα του Urabi και µια ακηλίδωτη 

για το αποικιακό σύστηµα, συµβάλλει θεµελιακά στη δόµηση της 

δεσπόζουσας παροικιακής ταυτότητας· συνεχίζει να τροφοδοτεί µε 

συναφές λεξιλόγιο και τις αφηγήσεις για τη thawra (επανάσταση) του 

Saad Zaghloul, που εκδηλώθηκε στα 1919 διεκδικώντας το δικαίωµα της 

αυτοδιάθεσης και αυτοκυβέρνησης.  

Παραλείποντας να επεκταθούµε στην εξαιρετικά πλούσια 

πρωτογενή βιβλιογραφία της εποχής, περιοριζόµαστε να αναφερθούµε 

ενδεικτικά στο πολυσέλιδο κεφάλαιο «Η Αλεξάνδρεια του τρόµου και 

του αίµατος» από το κείµενο του δηµοσιογράφου Ηρακλή Λαχανοκάρδη 

Παλαιά και νέα Αλεξάνδρεια που δηµοσιεύτηκε στα 1927
29

. Ο συντάκτης 

                                                 
26

 Ό.π., 191.  
27

 Βλ. Όδδης Φ. Φ., ό.π., 94.  
28

 Βλ. Λαµπρίδης Ι. , Ο εν Αιγύπτω σύγχρονος ελληνισµός, τυπ. Π. ∆. Σακελλαρίου, Αθήνα 1904, 25. 
29

 Βλ. Λαχανοκάρδης Ηρακλής, Παλαιά και νέα Αλεξάνδρεια, Πατριαρχικό τυπογραφείο, Αλεξάνδρεια 

1927, 33-48.  
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του επιχειρεί να συνδέσει σε µια γραµµική, σειριακή ακολουθία τα 

γεγονότα του 1882 µε τις «σφαγές» του 1921. Για την περιγραφή των 

πρώτων χρησιµοποιεί το βιβλίο του Σκωτίδη, θεωρώντας ότι είναι «εκ 

των πλέον αυθεντικών συγγραµµάτων»
30

 από όσα γράφτηκαν για το 

ζήτηµα, από το οποίο αναδηµοσιεύει αυτούσια τα σχετικά κεφάλαια. Για 

«τας αιµατηράς… σελίδας της συγχρόνου αλεξανδρινής ιστορίας»
31

, που 

παρουσιάζονται µε αρκετές λεπτοµέρειες κάτω από τον χαρακτηριστικό 

υπότιτλο «Η ανθρωποσφαγή του 1921», οµιλεί ο ίδιος από τη θέση του 

αυτόπτη µάρτυρα χρησιµοποιώντας ανάλογες εκφράσεις µε εκείνες του 

Σκωτίδη. Οι οργανωµένες αντιδράσεις των Αιγυπτίων στα σχέδια της 

βρετανικής αποικιακής αρχής να επιβάλει µονοµερώς τη µορφή 

διακυβέρνησης της χώρας τους µετά το πέρας του Πρώτου Παγκόσµιου 

Πολέµου αποδίδονται στα «άτοπα εθνικιστικά κηρύγµατα… και τον 

τυφλόν φανατισµόν…ανευθύνων ροπαλοφόρων και χαµινίων του 

κατωτάτου όχλου»
32

.   

Ωστόσο, κατά τον Μεσοπόλεµο, εξαιτίας της ωριµότερης 

ανάπτυξης του αιγυπτιακού κινήµατος, σε συνδυασµό µε τις αλλαγές στο 

διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον, για παράδειγµα την επικράτηση της 

µπολσεβίκικης επανάστασης και την εξάπλωση των αντι-αποικιακών 

κινηµάτων σε πολλές περιοχές της Αφρικής και της Ασίας, η 

αποικιοκρατία αρχίζει να εισέρχεται σε περίοδο κρίσης 

αντιπροσώπευσης, η οποία αντανακλάται και στον παροικιακό 

µικρόκοσµο, όπου, υπό το κράτος της αγωνίας για τις επικείµενες 

µεταρρυθµίσεις, όπως την κατάργηση του προνοµιακού καθεστώτος των 

διοµολογήσεων και των Μικτών ∆ικαστηρίων, όλο και συχνότερα 

ακούγεται η έκκληση από πολλούς για υποβολή ρεαλιστικών σχεδίων και 

για επείγουσα υλοποίηση προγραµµάτων αναπροσαρµογής στις 

µεταβαλλόµενες αιγυπτιακές συνθήκες.  

Η πιο προωθηµένη φωνή στο πλαίσιο αυτού του ρεύµατος 

αναπροσανατολισµού κατευθύνσεων είναι του Σακελλάρη Γιαννακάκη, 

ηγετικής προσωπικότητας της µαρξιστικής διανοητικής κοινότητας. 

Παραµονές του Συνεδρίου του Montreux (Απρίλιος-Μάιος 1937) 

προσκαλεί τους οµοεθνείς του να «αποδείξουµε εµπράκτως (όχι µε 

λόγια) στους Αιγυπτίους ότι είµαστε ειλικρινείς τους φίλοι. Ότι είµαστε 

έτοιµοι να υποστούµε µαζύ τους τες χαρές και τες λύπες τους…µέσα στα 

κάδρα των νόµων της ανεξαρτήτου πατρίδας τους…»
33

. Από τότε, 

λοιπόν, αρχίζει να γίνεται εµφανής η παρουσία ενός αντιρρητικού 

αριστερού ρεύµατος σκέψης, το οποίο θα ωριµάσει µεταπολεµικά 

                                                 
30

 Ό.π., 33.  
31

 Ό.π., 47.  
32

 Ό.π., 48.  
33

 Βλ. Γιαννακάκης Σ. Μ., «Ενόσω δεν είνε ακόµη αργά», Παναιγύπτια, τχ. 419-20, Αλεξάνδρεια 24 

Απριλίου-1 Μαΐου 1937, 431. 
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συστήνοντας τη δική του «δοµή αίσθησης», όπου το  διακριτό λεξιλόγιο 

των φορέων του εντάσσεται σε µια στρατευµένη γραµµατική 

αµφισβήτησης και ανασκευής του ιδρυτικού και ηγεµονικού 

«καθεστώτος αλήθειας», το οποίο κυριάρχησε επί µακρόν χάρη και στη 

συναίνεση που του παρείχαν σιωπηρά ή φανερά τα εξαρτηµένα 

στρώµατα της παροικίας. Στο βαθµό που τα αναλογούσε ήσαν ευνοηµένα 

από τον αποικιακό καταµερισµό εργασίας συγκρινόµενα µε τα ιθαγενή 

υποτελή στρώµατα.  

 

 

      Η αντι-αφήγηση του αποικιακού παρελθόντος 
 

Το µεταπολεµικό µετα-αποικιακό σκηνικό, όπως είναι εύλογο, 

επηρεάζει αποφασιστικά τις συνθήκες διαβίωσης της παροικία. Η 

αποκληθείσα επανάσταση της 23
ης

 Ιουλίου 1952, καθοδηγηµένη από το 

κίνηµα των Ελεύθερων Αξιωµατικών, ανατρέπει το παλιό εξαρτηµένο 

καθεστώς. Ο Gamal Abdel Nasser, ως πρόεδρος της αιγυπτιακής 

κυβέρνησης, το καλοκαίρι του 1956 αναγγέλλει την εθνικοποίηση της 

διώρυγας του Σουέζ. Ακολουθεί η κήρυξη του πολέµου από τον 

συνασπισµό Αγγλίας-Γαλλίας-Ισραήλ και η αποτυχία τους να επιβάλουν 

τη θέλησή τους. Στο µεταξύ ο αντι-βρετανικός αγώνας των 

Ελληνοκυπρίων έχει τους δικούς του µάρτυρες, ενώ το ελλαδικό 

µητροπολιτικό κέντρο, µε τη συνέργεια των διπλωµατικών αρχών και 

των κοινοτικών ηγεσιών, επεµβαίνει απροκάλυπτα στα εσωτερικά της 

παροικίας επιχειρώντας να καταστείλει το αριστερό κίνηµά της. Η ηγεσία 

του διεκδικεί τον εκδηµοκρατισµό της κοινοτικής διοίκησης και 

ταυτόχρονα επικροτεί τις νίκες του εθνικού αντι-αποικιακού αιγυπτιακού 

κινήµατος συµµετέχοντας ενεργά στις λαϊκές κινητοποιήσεις και 

συστήνοντας ελληνικά τµήµατα πολιτοφυλακής κατά τον πόλεµο του 

Σουέζ.  

Η µαρξιστική διανοητική κοινότητα της γενιάς του Στρατή 

Τσίρκα, ανάµεσα σε άλλα ζητήµατα, εστιάζει τον αντίλογό της, ιδιαίτερα 

κατά τη δεκαετία ’50, και στην αποκατάσταση της «αλήθειας» όσον 

αφορά στο αιγυπτιακό εθνικο-απελευθερωτικό κίνηµα αναλαµβάνοντας 

το εγχείρηµα να το εξιστορήσει εξ αρχής από την οπτική των υπάλληλων 

παροικιακών στρωµάτων. Με άλλα λόγια, επιδιώκει να χαρτογραφήσει 

και να αποκαλύψει τις λανθάνουσες και αποσιωποιηµένες ως τότε 

σχέσεις αλληλεγγύης, τα συγγενικά οράµατα και τις παραπλήσιες 

συνθήκες διαβίωσης αποσκοπώντας στην ανακατασκευή της παροικιακής 

συλλογικής ταυτότητας, µε την προϋπόθεση ότι θα συντελείται 

ταυτόχρονα η απο-αποικιοποίηση της συνείδησης. Τα µέλη της, 

εκπαιδευτικοί, δηµοσιογράφοι, λογοτέχνες, καλλιτέχνες, δικηγόροι, 

ιατροί, υπάλληλοι και στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων κ.λπ., αξιοποιούν 



 12 

εκ παραλλήλου ετερογενείς µορφές λόγου που συµπεριλαµβάνουν 

προκηρύξεις, διαλέξεις, µελέτες, πυκνή αρθρογραφία από τα 

δηµοσιογραφικά έντυπα της Φωνής και του Πάροικου, αφιερώµατα 

στους ηγέτες και στην ιστορική διαδροµή του αιγυπτιακού κινήµατος, 

µεταφράσεις κειµένων Αιγύπτιων διανοητών, λογοτεχνών και πολιτικών. 

∆ηµοσιεύονται αποσπάσµατα από την αυτοβιογραφική τριλογία του 

Taha Hussein El-Ayam (Μέρες), σελίδες από το µυθιστόρηµα Ηµερολόγιο 

ενός δικαστή του Tawfiq al-Hakim, ενώ κυκλοφορεί σε αυτοτελή έκδοση 

το πολιτικό µανιφέστο Η φιλοσοφία της επαναστάσεως του Gamal Abdel 

Nasser
34

. Η λογοτεχνική γραφή γίνεται, σε αρκετές περιπτώσεις, το 

αντηχείο του αντι-αποικιακού διανοητικού κλίµατος· ο επώνυµος 

συγγραφέας αναλαµβάνει να αρθρώσει, διαθλασµένες στο λογοτεχνικό 

πεδίο, τις αγωνίες και τις προσδοκίες µιας καταπιεσµένης 

συλλογικότητας
35

. Το συλλογικό όραµα γίνεται αναπόσπαστο στοιχείο 

της ατοµικότητας και αντίστροφα.  

Στο πλαίσιο αυτό ο Τσίρκας, αξιοποιώντας ποικίλους τύπους 

λόγου, ξεκινά το δικό του ‘voyage in’ στο καταγωγικό παρελθόν. Στη 

φιλολογική µελέτη Ο Καβάφης και η εποχή του παραθέτει κάποιες 

χαρακτηριστικές περιγραφές για το κίνηµα του Urabi, τις σχολιάζει και 

αφορµάται για την υπονόµευση του δεσπόζοντος «καθεστώτος αλήθειας» 

αποβλέποντας στην αντικατάστασή του µε ένα καινούριο:  
 

« “…στις 11 Ιουνίου 1882, ο όχλος σκότωσε ξένους υπηκόους στην  

Αλεξάνδρεια. Αγγλία και Γαλλία, που ενδιαφέρονταν ιδιαιτέρως για την  

προστασία των ξένων, επεµβαίνουν…”. “Η κατάστασις προσέλαβε 

χαρακτήρα ξενηλατικόν, επήλθον σφαγαί και λεηλασίαι εις Αλεξάνδρειαν, οι 

Άγγλοι απεβιβάσθησαν…”. Όποιο ελληνικό βιβλίο κι αν ανοίξεις, θα βρεις 

αυτή την εκδοχή. Επί ολόκληρες γενιές, τα ελληνόπουλα της Αιγύπτου αυτά 

διδάσκονταν κι αυτά κατάντησαν να πιστεύουν. Μα ιδού ποια είναι η 

αλήθεια…»
36.  

 

Αµέσως παρακάτω υποστηρίζει ότι η «σφαγή» ήταν ένα «µεγάλο 

ψέµα για να δικαιολογηθεί ο βοµβαρδισµός και η κατοχή»
37

 ενώ, αντ’ 

αυτού, επρόκειτο για µια καλοσχεδιασµένη επιχείρηση του χεδίβη στην 

προσπάθειά του να εξασφαλίσει τη διατήρηση της εξουσίας του. Ο 

Τσίρκας, για να τεκµηριώσει τις απόψεις του, επικαλείται τα αποδεικτικά 

στοιχεία που συγκέντρωσε ο φίλος του Urabi Άγγλος ποιητής Wilfred 

Scawen Blunt. Ανάλογες αντιλήψεις συµµερίζονται, εξάλλου, πολλά 

µέλη της αριστερής διανοητικής κοινότητας τόσο για τα γεγονότα του 

                                                 
34

 Βλ. Γκαµάλ Άµπντ ελ-Νάσερ,  Η φιλοσοφία της επαναστάσεως, µετάφ. Ε. Σ. ∆ηµητριάδη, Κάιρο 

1954.  
35

 Βλ. ενδεικτικά Βοΐσκου Ελένη, Ο παλµός της ζωής µας, Κάιρο 1956.  
36

 Βλ. Τσίρκας Στρ., Ο Καβάφης και η εποχή του, Κέδρος, 8
η
 έκδ., Αθήνα 1987, 105.  

37
 Ό.π., 105. 
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1882
38

 όσο και για βίαια επεισόδια κατά την επανάσταση του 1919
39

, 

αλλά και για την πυρκαγιά που ξέσπασε στις 25 Ιανουαρίου του 1952 στο 

Κάιρο
40

, κατά την οποία καταστράφηκε, ανάµεσα σε άλλα κτίρια, το 

ξενοδοχείο Shepherd, προσφιλής χώρος διαµονής για τους Ευρωπαίους 

περιηγητές και ταξιδιώτες.  

Η αντίληψη ότι οι µυστικές υπηρεσίες των κατασταλτικών 

µηχανισµών της αποικιακής αρχής σε συνεργασία µε εκείνες της τοπικής 

εξουσίας εφαρµόζουν στρατηγικές  δυσφήµισης και υπονόµευσης του 

αιγυπτιακού αντιστασιακού κινήµατος, εκµεταλλευόµενες για δικό τους 

όφελος οργανωτικές αδυναµίες του ή εξωθώντας τεχνηέντως τις 

εσωτερικές διχογνωµίες στα άκρα, διαθλάται στο µυθιστορηµατικό 

πρόσωπο του Μπρουκς στη Νυχτερίδα του Τσίρκα.  

Ο Ζακ, ο Ελβετός µεσήλικας εραστής της Μαρί-Κλωντ, φίλης της 

Νάνσυ, αφηγείται το περίπλοκο δίκτυο δυσκολιών που αντιµετώπιζε ο 

Άγγλος δικαστής, αρµόδιος να συλλέξει το πραγµατολογικό υλικό για τις 

βιαιοπραγίες του Μαΐου 1921. Για να εξιχνιάσει τις περιστάσεις και να 

οδηγηθεί σε αντικειµενικά συµπεράσµατα, σύµφωνα µε τον αφηγητή, ο 

δικαστής: «Έβαλε το στοιχειώδες ερώτηµα της εγκληµατολογίας: Ποιόν 

ωφέλησαν οι ταραχές;»
41

. 

Υιοθετώντας ανάλογου περιεχοµένου ερωτήµατα η αριστερή 

διανοητική κοινότητα αµφισβητεί και υπονοµεύει την αφηγηµατική 

στρατηγική των φορέων της δεσπόζουσας ιδεολογίας αποκαθιστώντας το 

ανεστραµµένο είδωλο της αιγυπτιακής αντίστασης. Στο προτεινόµενο 

καινούριο κάδρο της αιγυπτιώτικης ταυτότητας τα πρώην ηρωοποιηµένα 

σύµβολα των Βρετανών αποικιακών αξιωµατούχων και των ιθυνόντων 

της παροικίας, όπως του Γεωργίου Γούσιου, του Νικολάου Σκωτίδη, του 

Ναυάρχου Seymour, του Προξένου Malet, του Ύπατου Αρµοστή Λόρδου 

Cromer, του Λόρδου Kitchener, του Στρατηγού Allenby κ.ά, 

αποκαθηλώνονται και ανυψώνονται στη θέση τους, αγιοποιηµένες τώρα, 

οι εικόνες των δυσφηµισµένων Αιγύπτιων ηγετών, του Ahmed Orabi, του 

Mustafa Kamil, του Saad Zaghloul, του Gamal Abdel Nasser, ενώ δίπλα 

τους τοποθετούνται σε µια γραµµική σειρά τα πορτρέτα των 

µουσουλµάνων διανοητών του εθνικο-απελευθερωτικού κινήµατος και 

                                                 
38

 Βλ. Ξένος Πάνος Ν., Οι εθνικο-απελευθερωτικοί αγώνες του αιγυπτιακού λαού, Αλεξάνδρεια 1957, 

20: «Και να θυµηθή κανείς ότι και ο καυγάς για τις σφαγές…έπρεπε να προκληθή (τι σύµπτωση!) από 

ένα Βρεττανόν υπήκοο, ένα Μαλτέζο!...Τις “σφαγές της Αλεξάνδρειας”,… τις προετοίµασε µε 

πράκτορές του ο Άγγλος Πρόξενος Έντουαρντ Μάλετ». 
39

 Βλ. Τσίρκας Στρ., «Μηδέν άγαν, Αύγουστε!», Η Αυγή, 25 Ιανουαρίου 1962: «Η αγγλική πολιτική, 

καταχθόνια και ύπουλη, προκάλεσε µε πράκτορές της µια κίνηση διωγµού της αρµένικης µειονότητας, 

για να παραστρατήσει την επαναστατική ορµή του λαού και να συκοφαντήσει το κίνηµά του».  
40

 Βοΐσκου Ελ., ό.π., 73: «Η πυρκαϊά, γνωστό παιχνίδι για να πείσει τον κόσµο ότι τέτιος λαός 

χρειαζόταν “πυγµή και ξένη κατοχή που να φέρει την τάξη”. Όµως ο κόσµος δεν πείστηκε. Πολλοί 

προείδαν το κακό. Άλλοι το κατάλαβαν αµέσως. Κι οι πιο δύσπιστοι δεν άργησαν να πειστούν για τα’ 

αντίθετο».  
41

 Βλ. Τσίρκας Στρ., Η Νυχτερίδα, Κέδρος, 23η έκδ., Αθήνα 1991, 186. 
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της Nahda (Αναγέννησης) της Αραβικής Γραµµατείας, του Jamal ed-Din 

al-Afghani, του Mohammad Abduh, του Taha Hussein, του πολιτικού 

συντρόφου του Ahmed Urabi και ποιητή Samy el-Baroudi κ.ά. Κοντά 

στους Αιγύπτιους παίρνουν θέση και οι Άγγλοι επικριτές της 

αποικιοκρατίας, όπως ο ποιητής Wilfred S. Blunt, ο δικηγόρος 

υπεράσπισης του Urabi Alexander M. Broadley κ.ά. Την προοπτική του 

επικής σύνθεσης πίνακα δίνουν οι ελληνικοί πληθυσµοί που ζουν στις 

εξαθλιωµένες αιγυπτιακές συνοικίες της Γκαµαλίγια και του Μούσκι στο 

Κάιρο, του Μεξ και του Γκαµπάρι στην Αλεξάνδρεια.  

∆ιαβιώντας ανάµεσα στο αποικιακό και στο αντι-αποικιακό 

διπολικό περιβάλλον, η παροικία εισέρχεται στη µετα-αποικιακή εποχή 

της αιγυπτιακής κοινωνίας µε το χειραφετικό πρόταγµα της απο-

αποικιοποίησης της συλλογικής συνείδησης, όπως αυτή εκπορεύεται από 

την αριστερή διανοητική κοινότητα. Οι φορείς της υπερασπίζονται την 

ιδέα ότι για να επαναποκτήσει η παροικία την εδαφικότητά της θα 

χρειαστεί να συµφιλιωθεί µε τις καινούριες συνθήκες και να 

συµµορφωθεί µε τους νόµους που θεσπίζει το µέχρι πρότινος 

αποικιοκρατούµενο ιθαγενές υποκείµενο, θεωρούµενο τώρα πλέον ως 

κυρίαρχο στο νεοσύστατο ανεξάρτητο αιγυπτιακό έθνος-κράτος. 

Ωστόσο, η βολονταριστική και µεταιχµιακή αυτή χειρονοµία 

µεταστροφής της συλλογικής ταυτότητας, η οποία εµπεριέχει στον 

πυρήνα της τόσο την προσδοκία να αποτραπεί ο θρυµµατισµός και η 

απεδαφικοποίηση της παροικίας, όσο και την ηθική ευθύνη να 

ανταποδοθούν τα «τροφεία»
42

 στη «µητέρα» Αίγυπτο, αδυνατεί µάλλον 

να διαγνώσει επαρκώς ή να αποδεχτεί, αποφεύγοντας ουτοπικού τύπου 

πολιτικές, τη µετα-αποικιακή ιστορική πραγµατικότητα κατά την οποία, 

σύµφωνα µε την κατηγορηµατική απόφανση του Frantz Fanon:  
 

«η αποαποικιοποίηση είναι πάντα ένα βίαιο φαινόµενο…η αποαποικιοποίηση 

είναι απλούστατα η αντικατάσταση ενός “είδους” ανθρώπων µε ένα άλλο 

“είδος” ανθρώπων. Χωρίς µεταβατικό στάδιο, υπάρχει γενική, πλήρης, 

απόλυτη αντικατάσταση…»
43

.  

 

Μέσα σ’ αυτό το χωροχρόνο, η φωνή του Αντουάνου, 

µυθοπλαστικού προσώπου της Νυχτερίδας και φορέα των 

περιθωριοποιηµένων ελληνικών στρωµάτων, µολονότι χρονολογείται 

από την παρελθοντική εποχή του Urabi εντούτοις κατορθώνει να 

ακουστεί στο µετα-αποικιακό παρόν της δεκαετίας του ‘60. Ο απόηχός 

της φτάνει καθυστερηµένα, έχοντας απωλέσει, στο µεταξύ, τον επίκαιρο 

χαρακτήρα του προειδοποιητικού πολιτικού µηνύµατος προς τους 

οµοεθνείς: 

                                                 
42

 Βλ. Τσίρκας Στρ., Ο πολιτικός Καβάφης, Κέδρος, 5
η
 έκδ., Αθήνα 1984, 93.  

43
 Βλ. Fanon Frantz, ό.π., 9. 
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«…Βάλτε το καλά στο κακάρι σας. Μουσαφιραίοι είσαστε. Ο λαός αυτός 

ξύπνησε και γυρεύει να γίνει αφέντης στο σπίτι του. Μην τους εµπιστεύεστε, 

µωρέ, τους εγγλέζους, που σας κάνουν τον προστάτη…»
44

. 
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