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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΤΡΟΕΦ 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ 
ΚΑΙ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ «ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ»1 

Είναι γνωστό πώς στή διάρκεια τού Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου, 
ή ελληνική κυβέρνηση και ο αρχηγός τού ελληνικού κράτους Γεώργιος 
Β (1890 - 1947) καθώς και τμήματα τών ελληνικών ενόπλων δυνάμεων 
εγκαταστάθηκαν στην Αίγυπτο. Είναι επίσης γνωστό πώς ή εμφάνιση τού 
Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου (ΕΑΜ) στην Ελλάδα είχε σαν απο
τέλεσμα τή δημιουργία φιλοεαμικού ρεύματος στην Αίγυπτο πού κατέ
ληξε στα κινήματα μέσα στις ένοπλες δυνάμεις τόν Απρίλιο τού 1944. 
Τα γεγονότα αυτά έχουν απασχολήσει μεγάλο αριθμό από πολιτικούς 
και στρατιωτικούς μελετητές και τώρα τελευταία γίνονται αντικείμενο 
μιας, πιο συστηματικής, Ιστορικής έρευνας.2 Οι μέχρι τώρα μελέτες έχουν 
ασχοληθεί — όπως είναι φυσικό — μέ τήν κυβέρνηση και τίς ένοπλες 
δυνάμεις και συνεπώς δέν έχει φωτιστεί ακόμη Ικανοποιητικά ή στά
ση τής πολυάριθμης ελληνικής παροικίας στην Αίγυπτο. Εδώ δέ φιλο¬ 
δοξούμε παρά νά κάνουμε μια μικρή συμβολή στην αξιολόγηση τού 
ρόλου τής παροικίας τήν περίοδο εκείνη, εξετάζοντας μια παροικιακή 
οργάνωση πού σχηματίστηκε το 1943 μέ σκοπό τή διάδοση τών θέσεων 
τού ΕΑΜ στον παροικιακό χώρο· πρόκειται για τόν «Εθνικό Απελευθε¬ 
ρωτικό Σύνδεσμο» (ΕΑΣ).3 

1. Το άρθρο αυτό στηρίζεται στή διατριβή μου γιά Μ. Α. Ιστορίας, μέ τίτλο: 
Anglo - Greek Relations and the Greek Situation in Egypt 1941-1944 πού υπο¬ 
στηρίχθηκε στό πανεπιστήμιο τού Keele στην Αγγλία τό 1979. Ευχαριστώ τους Α. Πα¬ 
ναγιωτόπουλο καί Κ. Παπαδόπουλο γιά τίς παρατηρήσεις τους πού βοήθησαν στην 
καλύτερη επεξεργασία τού άρθρου. 

2. Βλέπε Η. Fleischer, "The Anomalies in the Greek Middle East Forces, 1941 ¬ 
1944", στό Journal of the Hellenic Diaspora, τόμ. V, ap. 3, 1978 καί P. Papastratis, 
British Foreign Policy Towards Greece During the Second World War, αδημοσίευτο 
Phd Πανεπιστημίου τού Λονδίνου, 1978. 

3. Οι δύο σπουδαιότερες δημοσιευμένες πηγές γιά τόν ΕΑΣ είναι : Γ. Αθανασιά
δης, Η Πρώτη Πράξη τής Ελληνικής Τραγωδίας, Ελεύθερη Ελλάδα 1971 καί Στρ. 
Τσίρκας, «Η Πνευματική Αντίσταση στή Μέση Ανατολή», στην Επιθεώρηση Τέχνης 
αρ. 87 - 88, Μάρτιος -Απρίλιος 1962. 
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2 Αλέξανδρος Κιτροέφ 

Από τον καιρό του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ή στενή παρακο
λούθηση της πολιτικής ζωής του έ θ ν ι κ ο ύ κέντρου από τους "Ελληνες 
της Αιγύπτου αποτελεί μια Από τις πιο σημαντικές μορφές μέ τις όποιες 
εκφράζεται ή σύνδεση της παροικίας μέ τήν Ελλάδα. Ή πλειοψηφία τής 
παροικίας, πού αριθμούσε συνολικά το 1937 πάνω Από 100.000 κατοίκους,4 

είχε ταχθεί στο πλευρό του Ελευθερίου Βενιζέλου, κι αργότερα στο πλευ
ρό τού κόμματος των Φιλελευθέρων. Ό αστικός εκσυγχρονισμός του Βε
νιζέλου ταίριαζε μέ τήν οργανικά φιλελεύθερη οικονομική λειτουργία 
της παροικίας όπου κυριαρχούσαν οι πλούσιοι έμποροι, μεταπράτες καί 
βιομήχανοι. Αυτό δεν σημαίνει πώς ή μοναρχία καί το Λαϊκό κόμμα 
δέν είχαν ερείσματα στην παροικία. Κι έτσι, έχουμε καί στην Αίγυπτο 
αντανάκλαση τού εθνικού διχασμού πού ήταν το καθοριστικό στοιχείο 
στην ελλαδική πολιτική ζωή τού μεσοπολέμου. Τήν ίδια εποχή, ή εμ
φάνιση ενός μαζικού εθνικού κινήματος στην Αίγυπτο στρέφει τήν 
προσοχή των πάροικων στή διασφάλιση της περιουσίας των κοινοτικών 
τους οργανώσεων, σχολείων, εκκλησιών καί κοινωφελών ιδρυμάτων, καί 
απευθύνονται στο ελληνικό κράτος ζητώντας νομική κάλυψη.5 Οί Κοινό
τητες δέν θά αργήσουν να απευθυνθούν καί πάλι στο ελληνικό κράτος 
γιατί αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα μέ τήν υπερφόρτωση των 
σχολείων καί κοινωφελών ιδρυμάτων μέ άπορους πάροικους.6 Έτσι, παράλ
ληλα μέ τους δεσμούς της παροικίας μέ τα ελληνικά πολιτικά κόμματα 
παρατηρείται μια αυξανόμενη επαφή τών κοινοτικών οργανώσεων μέ το 
ελληνικό κράτος. 

Στή δεκαετία του 1930 οί διεθνείς πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη, 
ή επιστροφή τού Γεωργίου Β στην Ελλάδα το 1935 καί ή επιβολή της 
δικτατορίας της 4ης Αυγούστου επιφέρουν μίαν όξυνση στις πολιτικές 
αντιθέσεις στην παροικία. Μια Από τις συνέπειες ήταν ή ανάπτυξη ενός 
ειρηνιστικού καί κατόπιν αντιφασιστικού κινήματος πού όπως θά δοϋμε 
απετέλεσε τον πρόδρομο του ΕΑΣ. Αλλά, παράλληλα, καί οί αιγυπτιακές 
πολιτικές διαδικασίες επέδρασαν καθοριστικά πάνω στο σύνολο τών Ε λ 
λήνων πού ήσαν εγκατεστημένοι στην Αίγυπτο. Στή δεκαετία τού 1930, 
καρποφόρησαν οί προσπάθειες τού εθνικού κινήματος για περισσότερη 

4. Βλέπε Annuaire Statistique de lEgypte 1937, Κάιρο 1938. Ό αριθμός δίνεται 
κατά προσέγγιση γιατί οί προπολεμικές απογραφές στην Αίγυπτο δέν είναι ακριβείς 
καί επίσης γιατί δίνεται ό αριθμός ελλήνων υπηκόων καί είναι δύσκολος ό υπολογισμός 
τών ελλήνων μέ ξένη, κυρίως αιγυπτιακή, υπηκοότητα. 

5. Αρχεία Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας. ΑντίγραφαΕπιστολών 1919¬ 
1920, τόμος Β - 20, σσ. 136 - 140. 

6. Αρχεία Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας. Αντίγραφα Επιστολών 1935, 
τόμος Β - 65, σσ. 224 - 233 καί 136 - 141. 
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Ή ελληνική παροικία στην Αίγυπτο και δ δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος 3 

εθνική ανεξαρτησία και περιορισμό των προνομίων των ξένων στή 
χώρα. Με τήν άγγλο - αιγυπτιακή συμφωνία του 1936 αποσύρθηκαν τα 
βρεταννικά στρατεύματα άπό το αιγυπτιακό έδαφος, μ εξαίρεση τήν 
περιοχή της διώρυγας του Σουέζ, καί ή βρεταννική κυβέρνηση παραιτή
θηκε άπό τήν ευθύνη πού είχε να προστατεύει τα συμφέροντα των ξένων 
στην Αίγυπτο. Το 1937 καταργήθηκαν οί διομολογήσεις, τα ειδικά προ
νόμια των ξένων.7 Ή πορεία των ξένων παροικιών ήταν εξαρτημένη πλέον 
άπό τήν πολιτική του αιγυπτιακού κράτους, χωρίς αυτό να σημαίνει πώς 
ή ίδια Αίγυπτος δέν εξαρτιόταν άπό το ευρωπαϊκό, βρεταννικό κυρίως 
κεφάλαιο. Ή κατάσταση αυτή διήρκησε δύο χρόνια μονάχα, γιατί ξέ
σπασε ό Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος. 

Ό πόλεμος άλλαξε ριζικά τήν κατάσταση στην Αίγυπτο γιατί ή άγ
γλο - αιγυπτιακή συμφωνία καθόριζε πώς, σέ περίπτωση πολέμου, ή βρε
ταννική κυβέρνηση είχε το δικαίωμα να εγκαταστήσει σ ολόκληρη τήν 
Αίγυπτο τα στρατεύματα της. Συνεπώς, ή Αίγυπτος βρέθηκε ξανά κάτω 
άπό βρεταννική στρατιωτική κατοχή, έστω καί αν παρέμενε τυπικά ουδέ
τερο κράτος, χάνοντας έτσι τήν πολιτική ανεξαρτησία της. Αυτό φάνηκε 
καθαρά τό Φεβρουάριο του 1942 όταν ό αιγύπτιος βασιλιάς Φαρούκ αρνή
θηκε νά τοποθετήσει στή θέση τού πρωθυπουργού ενα πολιτικό πού είχε 
τήν προτίμηση τών Βρεταννών. Ή απάντηση τού βρεταννού πρεσβευτή 
ήταν νά περικυκλώσει τα ανάκτορα τού Καΐρου με τεθωρακισμένα καί 
νά επιβάλει τή θέληση της κυβέρνησης του, πληροφορώντας τον βασι
λιά πώς ή εναλλακτική λύση θά ήταν νά παραιτηθεί άπό τον αιγυπτιακό 
θρόνο.8 Εϊναι φανερό λοιπόν πώς άπό τήν έναρξη τού πολέμου ο,τιδήποτε 
πολιτικό θέμα πού άφορούσε στην ελληνική παροικία βρισκόταν πλέον 
κάτω άπό τή δικαιοδοσία τών βρεταννικών άρχων στην Αίγυπτο. Ή εγ
κατάσταση της εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης στή χώρα αυτή δέν μετέ
βαλε τήν ιδιαίτερη εξάρτηση της παροικίας αφού σέ τελική ανάλυση 
καί ή ίδια ή ελληνική κυβέρνηση ήταν εξαρτημένη άπό τους Βρεταννούς. 
Ή παρουσία όμως της εξόριστης κυβέρνησης στην Αίγυπτο συνέβαλε 
ασφαλώς στο νά έρθουν οί κάτοικοι της παροικίας σέ άμεση επαφή μέ 
τις εξελίξεις τών ελληνικών πολιτικών υποθέσεων. Κατά συνέπεια, ή ίδρυση 

7. Ή βιβλιογραφία για τήν ιστορία της Αιγύπτου τον 19ο καί 20ο αιώνα είναι 
πλουσιώτατη. Αναφέρουμε ενδεικτικά: J. Berque, LEgypte Imperialisme et Revolu
tion, Παρίσι 1974 M. Colombe, LEvolution de lEgypte, Παρίσι 1951· A. E. Crouchley, 
The Economic Development of Modem Egypt, Λονδίνο 1938- C. Issawi, Egypt at Mid 
Century, Λονδίνο 1950· P. Mansfield, The British in Egypt, Λονδίνο 1971" E . R . J . 
Owen, Cotton in the Egyptian Economy, Οξφόρδη 1969 P. J. Vatikiotis, The Modern 
History of Egypt, Λονδίνο 1969. 

8. Lord Killearn, The Killearn Diaries, Λονδίνο 1975, σσ. 203 - 219. 
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4 Αλέξανδρος Κιτροεφ 

του ΕΑΜ στην Ελλάδα έγινε πολύ σύντομα γνωστή στην Αίγυπτο 
καί βρήκε απήχηση σέ τμήματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων πού 
βρίσκονταν στη Μέση Ανατολή καθώς καί σέ ένα τμήμα τής παροικίας. 
Στο τμήμα αυτό τής παροικίας θα συγκεντρώσουμε την προσοχή μας, 
εξετάζοντας τις λειτουργίες του μέσα στο γενικό ιστορικό πλαίσιο του 
αιγυπτιακού χώρου τήν εποχή εκείνη : τή σχέση τής παροικίας μέ τήν 
ελληνική πολιτική καί συγχρόνως τήν εξάρτηση της — σαν ξένη μειο
νότητα — από τή βρεταννική κυριαρχία στην Αίγυπτο καί επιπλέον τή 
γενικότερη εξάρτηση τής ελληνικής πολιτικής από τα ευρύτερα βρεταν¬ 
νικά συμφέροντα στο χώρο τής Ανατολικής Μεσογείου καί των Βαλ
κανίων. 

Ή είδηση τής ιταλικής επίθεσης τον Οκτώβριο του 1940 έγινε δεκτή 
μέ μεγάλη συγκίνηση από τους Έλληνες πού ήταν εγκατεστημένοι στην 
Αίγυπτο. Ακολούθησαν διάφορες κινήσεις για υλική καί ηθική συμπα
ράσταση στον αγώνα τής Ελλάδας. Στα πλαίσια αυτά σχηματίστηκε ή 
«Εθνική Επιτροπή Ελλήνων Αλεξανδρείας» πού συγκέντρωσε σέ διάστη
μα έξη μηνών 150.000 αιγυπτιακές λίρες.9 Παράλληλα, στάλθηκαν στην 
Ελλάδα 4 πολεμικά αεροπλάνα, δωρεά ευπόρων πάροικων10 καί άρχισε 
τον Φεβρουάριο του 1941 μια περιορισμένη επιστράτευση καί έκκληση 
για εθελοντές μέ σκοπό τον σχηματισμό ενός στρατιωτικού τάγματος. 
Σέ λίγες εβδομάδες τό τάγμα αριθμούσε 900 οπλίτες από τους οποίους 
οι μισοί ήταν εθελοντές.11 Οί εκδηλώσεις συμπαράστασης των πάροικων 
συνεχίστηκαν καί μετά τήν κατάληψη τής Ελλάδας. Μέ πρωτοβουλία 
των ευπόρων πάροικων, πού είχαν, εκτός από τήν καλή διάθεση, τον απαι
τούμενο χρόνο καί τό χρήμα, δημιουργήθηκε ένα πλήθος κοινωφελών 
επιτροπών, ιδιαίτερα μετά τήν εγκατάσταση τών ελληνικών ενόπλων 
δυνάμεων στή Μέση Ανατολή. Ενδεικτικά αναφέρονται : «Τό Δέμα τού 
Στρατιώτου», τό «Σπίτι του Ναύτου», ή «Φανέλλα τού Στρατιώτου», ή 
«Στέγη του Στρατιώτου». Οί επιτροπές αυτές παρείχαν σημαντική υλική 
βοήθεια καί ηθική υποστήριξη στους "Ελληνες οπλίτες καί ναύτες πού 
εϊχαν διαφύγει από τήν Ελλάδα καί συγκροτούσαν νέα σώματα στρατού 
καί ναυτικού στή Μέση Ανατολή μέ τήν επίβλεψη τών Βρεταννών. Επι
πλέον, οί παροικιακές κοινότητες, ιδίως τής Αλεξάνδρειας καί τού Καΐ
ρου, διέθεσαν νοσοκομεία, ιδρύματα καί κτίρια στή διάθεση τών ελληνι
κών ενόπλων δυνάμεων.12 Παράλληλα, ή μόνιμη επιτροπή τού Έλληνικού 

9. Ή αιγυπτιακή λίρα ισοδυναμούσε τότε μέ τή στερλίνα. 
10. Ό Αιγυπτιώτης Ελληνισμός στάς Επάλξεις, Αλεξάνδρεια 1946, σσ. 15-17. 
11. Σ. Τζαννετής, Ταξιαρχία Έλ Αλαμέιν, Αθήνα 1977, σσ. 15-16. 
12. Ό Αίγυπτιώτης Ελληνισμός. . ., ό.π., σσ. 79-81, 89-109, 134-145· Εφημε

ρίδα Κήρυξ Καΐρου 29-5-41, 2-6-41, 6-6-41. 
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Ή ελληνική παροικία ατην Αϊγνπιο καί 6 άειτερος παγκόσμιος πόλεμος 5 

Ερυθρού Σταυρού στην Αίγυπτο έκανε προσπάθειες για να στεί
λει βοήθεια στην κατεχόμενη Ελλάδα. Όλες τις ενέργειες αυτές τις έθεσε 
κάτω από το συντονισμό της ή ελληνική κυβέρνηση όταν έφτασε στην 
Αίγυπτο. 

Ή μετάβαση της ελληνικής κυβέρνησης και τού βασιλιά Γεωργίου 
Β Από τήν Κρήτη στην Αίγυπτο έγινε όταν φάνηκε πώς το νησί θα έπε
φτε στους Γερμανούς. Είχε προηγηθεί μια σειρά από σημαντικές εξελί
ξεις πού ακολούθησαν τό θάνατο τού Ιωάννη Μεταξά στις 29/1/1941 : 
Τήν ίδια μέρα τοποθετήθηκε πρωθυπουργός ό Αλέξανδρος Κορυζής. 
Στις 6/4 ή Γερμανία επιτέθηκε στην Ελλάδα και τρεις μέρες αργότερα 
κατέλαβε τή Θεσσαλονίκη. Στις 18/4 ό Κορυζής αυτοκτόνησε, ενώ στις 
21/4 παραδόθηκαν τα ελληνικά στρατεύματα στην Ήπειρο και ή ελλη
νική κυβέρνηση ειδοποίησε τή βρεταννική ν αποσύρει τις ένοπλες δυνά
μεις της από τα ελληνικά εδάφη. Ήταν φανερό πώς ô βασιλιάς και ή κυ
βέρνηση έπρεπε να φύγουν από τήν Αθήνα, και αποφασίστηκε να εγ
κατασταθούν στην Κρήτη. Ή βρεταννική κυβέρνηση είχε τις επιφυλάξεις 
της για τήν υποδοχή πού θα επιφύλασσε τό νησί στο Γεώργιο Β και τήν 
κυβέρνηση του. Αυτό φαίνεται από ενα σχόλιο του Sir Pierson Dixon 
(1904 - 1965), πρώτου ιδιαίτερου γραμματέα13 του υπουργού Εξωτερικών της 
Αγγλίας, τήν ήμερα μετά τό θάνατο του Κορυζή. Σημείωνε τότε ό Dixon: 

" . . . αν επιθυμεί ή κυβέρνηση να εγκατασταθεί ομαλά στη Κρήτη, ή 
επιλογή ενος βενιζελικού Αντιπροέδρου είναι ιδιαιτέρως προτιμητέα, μια 
και ή Κρήτη, γενέτειρα του Βενιζέλου, είναι σφόδρα αντιμοναρχική." 14 

Δέν είναι γνωστό αν ό Dixon είχε υπ οψη του πώς ό επόμενος στα
θμός της κυβέρνησης θα ήταν ή Αίγυπτος, οπού θα ίσχυαν ακριβώς τα 
ίδια. Τρεις μέρες αργότερα, ό Γεώργιος Β , σίγουρα ενημερωμένος για τις 
βρεταννικές απόψεις, τοποθέτησε πρωθυπουργό τον τραπεζίτη Εμμα
νουήλ Τσουδερό (1882- 1956), πού είχε το διπλό προτέρημα να είναι κρη
τικός καί «μετριοπαθής βενιζελικός». Στις 24 Απριλίου ό βασιλιάς καί ή 
κυβέρνηση έφυγαν για τήν Κρήτη, όπου έμειναν ενα μήνα. Στις 23 Μαΐου, 
λίγο πριν καταληφθεί καί ή Κρήτη, έφθασαν στην Αλεξάνδρεια. Είχε 
προηγηθεί ή άφιξη του Μανιαδάκη, υπουργού Δημοσίας Τάξεως τού 
Μεταξά, ό όποιος παρέμενε υπουργός. Ό Μανιαδάκης είχε φύγει νω
ρίτερα από τήν Κρήτη ακριβώς γιατί είχε γίνει αντικείμενο διαμαρτυ
ριών εκεί. Ή μετάβαση του στην Αλεξάνδρεια δημιούργησε καί εκεί 

13. Principal Private Secretary. 
14. Σχόλιο Dixon, 19 Απριλίου 1941, R 4121/11/19, FO 371/29819: "if the Go

vernment is to establish itself comfortably in Crete a venizelist V-President of the 
Council is highly desirable, since Crete, as the birthplace of Venizelos is strongly 
anti-Monarchist" . 
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διαμαρτυρίες, αντισταθμίζοντας τις θετικές εντυπώσεις Από τήν επιλογή 
του Τσουδεροϋ, γιατί ό Μανιαδάκης πέρα Από τήν πολύ κακή φήμη πού 
τον συνόδευε, φρόντισε νά συμπεριφερθεί εχθρικά προς τους οπαδούς 
των φιλελευθέρων.15 Όταν, λοιπόν, ό Τσουδερός έφθασε στην Αίγυπτο, 
κάτω Από τήν πίεση τών διαμαρτυριών τόσο των πάροικων όσο και των 
διαφόρων αξιωματικών και μετά τήν παραίνεση του Βρεταννού πρεσβευτή 
στο Κάιρο Sir Miles Lampson (1880- 1964, Από το 1943 Lord Killearn),16 

έπαυσε Από υπουργούς τόν Μανιαδάκη και τον Νικολούδη — πού κι αυτός 
σαν έμπιστος του Μεταξά προκαλούσε διαμαρτυρίες — και τους έστειλε 
πρεσβευτές στή Λατινική Αμερική και τή Νότια Αφρική αντίστοιχα. 
Στα τέλη του Ιουνίου ή ελληνική κυβέρνηση έφυγε για τή Νότια Αφρική 
με τελικό προορισμό το Λονδίνο όπου είχαν συγκεντρωθεί οί εξόριστες 
κυβερνήσεις των Συμμάχων. 

Ή διέλευση της κυβέρνησης Από τήν Αίγυπτο τόν Ιούνιο του 1941 
προκάλεσε τίς αντιδράσεις της φιλελεύθερης πλειοψηφίας της παροικίας. 
Οί αντιδράσεις αυτές εκφράσθηκαν μέ διαμαρτυρίες για τήν παρουσία 
υπουργών του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου, άλλα έδειχναν μέ έμμεσο 
άλλα καθαρό τρόπο αντιμοναρχικά αισθήματα, ά φ ο ύ ό Γεώργιος Β είχε 
ταυτιστεί μέ το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Είναι χαρακτηριστικό πόσο 
διαφορετικά αντιμετωπίστηκε ή στάση της παροικίας Από τήν ελληνική 
και τή βρεταννική κυβέρνηση. Στή διάρκεια του ταξιδιού προς τή Νότια 
Αφρική ό Τσουδερός συνέταξε μια έκθεση προς τόν βασιλιά όπου σημείωνε : 
frai Ελληνικοί Κοινότητες, θετουσαι κατά μέρος τάς γενικάς ή τάς τοπικας 
διαφωνίας των συσπειρούνται περί τήν Ύμετέραν Μεγαλειότητα ως συμ¬ 
βολον τού Έθνικου Αγώνος».17 Τα ίδια περίπου υποστήριξαν ό Γεώργιος και 
ô Τσουδερός σέ συζήτηση τους μέ τόν Βρεταννό πρεσβευτή λίγο πριν φύ
γουν Από τήν Αίγυπτο, δείχνοντας έναν αδικαιολόγητο εφησυχασμό. Αντί
θετα, ό Lampson φάνηκε είτε καλύτερα πληροφορημένος είτε πιο ειλικρι
νής από τους συνομιλητές του και επισήμανε πώς ή εχθρότητα μεγάλης 
μερίδας πάροικων για ό,τιδήποτε θύμιζε το καθεστώς της 4ης Αυγούστου 
έπαιρνε μεγάλες διαστάσεις.18 Ή ευαισθησία του Βρεταννού πρεσβευτή στις 
διακυμάνσεις της παροικιακής κοινής γνώμης έχει τήν εξήγηση της. Τίς 
ήμερες εκείνες —- τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου —· τά στελέχη τού Foreign 
Office άντάλλασαν απόψεις γύρω από το μέλλον της μοναρχίας στην 

15. Γ. Αθανασιάδης, ό.π., σ. 44· Ντ. Κουτσούμης, 4 Χρόνια "Αγνωστη Ελληνική 
Ιστορία, Αλεξάνδρεια 1946, σσ. 11 - 15. 

16. Πρακτικά F. Ο. (Foreign Office), 28 Ιουνίου 1941, R 8184/4488/19, FO 371/ 
29816. 

17. Η. Βενέζης, Εμμανουήλ Τσουδερός, Αθήνα 1966, σ. 241. 
18. Πρακτικά F. Ο., 28 Ιουνίου 1941, ο.π. 
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Ή ελληνική παροικία στην Αΐγνπτο χαί è δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος 1 

Ελλάδα και διατύπωναν σοβαρές αμφιβολίες γύρω από τη δημοτικότητα 
του Γεωργίου Β και τις πιθανότητες επιστροφής του στην Ελλάδα.19 

Οί Βρεταννοί διπλωμάτες, θεωρώντας δεδομένο πώς τά βρεταννικά συμ
φέροντα ήσαν συνυφασμένα με τήν επιστροφή τοβ βασιλιά, αναζητούσαν 
τρόπους μέ τους οποίους ό Γεώργιος και ή εξόριστη κυβέρνηση θα μπο
ρούσαν να απαλλαγούν από τήν κατηγορία πώς ήσαν κληρονόμοι τοβ 
καθεστώτος της 4ης Αυγούστου.20 Ή σφυγμομέτρηση των απόψεων τοβ 
ελληνικού λαού καί οί αντιδράσεις του στις πολιτικές εξελίξεις άποτελου¬ 
σε για τους Βρεταννούς προϋπόθεση για ορθή μεθόδευση αυτής της πολι
τικής. Το καλοκαίρι τού 1941 δέν είχε ακόμα οργανωθεί μυστικό δίκτυο 
πληροφοριών από τήν κατεχόμενη Ελλάδα, πράγμα πού σημαίνει πώς οί 
απόψεις της παροικίας στην Αίγυπτο σέ συνδυασμό μέ τις απόψεις όσων 
είχαν διαφύγει εκεί από τήν Ελλάδα χρησιμοποιήθηκαν σαν υποκατά
στατο μέχρι, περίπου τις αρχές του 1942, να μεθοδευθεϊ ή διοχέτευση πλη
ροφοριών από τήν Ελλάδα.2 1 Αυτή ή διαπίστωση συνάγεται από τα σχε
τικά έγγραφα του Foreign Office όπου τήν περίοδο αυτή γίνονται συχνές 
αναφορές στις πολιτικές απόψεις των πάροικων καί υπογραμμίζονται τά 
αντιμοναρχικά τους αισθήματα.22 Χαρακτηριστικά, ακόμη καί ό ραδιο
φωνικός σταθμός τοβ BBC στο Λονδίνο, για νά καθορίσει τό περιεχόμενο 
τών εκπομπών του στην Ελλάδα, ζητούσε νά πληροφορηθεί—μέσω του 
Foreign Office — τα «θέματα συζήτησης» μεταξύ τών Ελλήνων στο Κάι
ρο.23 

"Οπως απάντησαν καί οί βρεταννικές αρχές στην ερώτηση τοβ BBC, 
τό πολιτειακό άποτελοβσε τό κυριότερο θέμα συζήτησης στο Κάϊρο καί 
τήν Αλεξάνδρεια. Ή κυβέρνηση Τσουδερού δέν είχε καταδικάσει επί
σημα τό καθεστώς της 4ης Αυγούστου καί αυτό συνέβαλε στην αβέβαιοι 
τητα γιά τό μεταπολεμικό καθεστώς της Ελλάδας καί στην όξυνση στις 
διαμάχες μοναρχικών καί φιλελευθέρων. Στις διαμάχες αυτές συμ
μετείχαν όχι μονάχα οί πάροικοι άλλα καί οί πολιτικοί παράγοντες 
πού είχαν έρθει από τήν Ελλάδα καθώς καί ένας μεγάλος αριθμός 

19. Πρακτικά F. Ο., 24 Ιουνίου 1941, R 6889/4488/19, FO 371/29985. 
20. Πρακτικά F. Ο., 29 Ιουνίου 1941, R 6889/4488/19, FO 371/29985. 
21. Πρακτικά F. Ο., 19 Σεπτεμβρίου 1941, R 875/40/19, F.O. 371/29850· τηλεγρά

φημα από Κάϊρο προς F. Ο. ν. 476, 2 Φεβρουαρίου 1942, R 875/40/19, F.O. 371/33160. 
22. Πρακτικά F. Ο., 19/9/1941, ο.π., 29/6/1941, ό.π. καί «Ανάλυση ελληνικού (πα¬ 

ροικιακού) τύπου, 4-10/10/1941, R 9297/351/19, FO 371/29854. 
23. Τηλεγράφημα Πρεσβείας Καΐρου στο BBC, 17 Οκτωβρίου 1941, R 9131/351/19, 

FO 371/29854. 
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αξιωματικών πού έμεναν αχρησιμοποίητοι από το στρατό. Οι αξιω
ματικοί έδιναν ιδιαίτερα οξύ τόνο στις διαμάχες, αφού οί περισ
σότεροι είχαν παραμερισθεί Από το καθεστώς τής 4ης Αυγούστου σαν 
φιλελεύθεροι και ζητούσαν επίμονα νά αντικαταστήσουν τους υπηρετούν
τες «μεταξικούς» αξιωματικούς. Παράλληλα, οί τελευταίοι ήσαν αντίθε
τοι μέ τήν ενεργοποίηση των «βενιζελικών», και μερικοί άπ αυτούς πί
στευαν πώς τα ελληνικά στρατεύματα έπρεπε να προετοιμάζονται για τήν 
επαναφορά τού βασιλιά μεταπολεμικά στην Ελλάδα.2 4 Οί κινήσεις της 
ομάδας αυτής των αξιωματικών πού σύντομα παίρνουν τή μορφή οργανώ
σεων, προκάλεσαν τήν αντίδραση των αριστερών οπλιτών και ναυτών 
πού δημιούργησαν ανάλογες μυστικές οργανώσεις για να αντιπαρατεθούν 
στους μοναρχικούς αξιωματικούς.25 Σχετικά μέ τις απόψεις των φιλελευ
θέρων υπάρχει ή αξιόπιστη μαρτυρία τού Γεωργίου Ρούσσου (1868 -1949). 
Ό Ρούσσος υπήρξε ό ηγέτης τών φιλελευθέρων στην Αίγυπτο. Προσωπι
κός φίλος τού Ελευθερίου Βενιζέλου, συνεργάστηκε μαζί του, πρώτα σα 
πρεσβευτής στή Ουάσιγκτον καί αργότερα σαν υπουργός τών Εξωτερι
κών είχε διατελέσει καί αντιπρόεδρος της ελληνικής Κοινότητας Αλε
ξανδρείας. Δέν είναι χωρίς σημασία το οτι ήταν καί προσωπικός φίλος 
τού Τσουδεροϋ. τού έγραφε λοιπόν τον Δεκέμβριο τού 1941 : 

«. . .είς τήν Αίγυπτον, όπως καί εις τήν Ελλάδα, ό Βενιζελισμος εξα
κολουθεί να παραμένει μια μεγάλη ηθική δύναμις (οτι) αν άπεθανεν ό αρχη
γός του ή μνήμη του εξακολουθεί να είναι δια τους φιλελεύθερους ενα είδος 
θρησκείας ή οποία διετήρησε πάντα τάς φιλελευθέρας βάσεις. . . Εγώ μό
νον γνωρίζω πόση προσπάθεια εχρειασθη δια να πεισθούν οι φιλελεύθεροι 
της Αιγύπτου οτι ή μή ευθύς εξ αρχής εκκαθάρισις όλων τών παραγόντων 
της δικτατορίας Μεταξά - Γεωργίου άπετελει σταθμον εξελίξεως, οτι ή 
ασάφεια περί το πολίτευμα δεν εσήμαινε εξακολούθησιν της δικτατορίας, 
οτι επανήλθομεν είς τήν νομιμότητα και οτι έπρεπε να δοθή ό καιρός εϊς 
τήν Κυβέρνησίν σου να προβή βαθμηδόν εις τήν εκκαθάρισιν. 

Δυστυχώς αι δηλώσεις τάς όποιας διαδοχικώς έκαμες δεν υπήρξαν ποτέ 
σαφείς, περιείχαν επιφυλάξεις καί περί τήν μορφήν τού πολιτεύματος και 
περί τον τρόπον της επιβολής του, και τάς επιφυλάξεις ταύτας επικαλούνται 
οί αντιδραστικοί δια να προκαλούν ενδοιασμούς. . . » 26 

24. Γράμμα Από Βρ. Ύπ. Στρατιωτικών (War Office) προς το F. Ο., 2 Σεπτεμβρίου 
1941, R 8049/6184/19, FO 371/29850. 

25. Λ. Ιωάννου (ψευδώνυμο Λ. Ράππα), «Μέση Ανατολή 1941 - 1945», στο Εθνι
κή Αντίσταση, τόμος 4, Απρίλιος 1963, σσ. 22 - 23. 

26. Επιστολή Ρούσσου προς Τσουδερό, 10 Δεκεμβρίου 1941 (αντίγραφο στή 
συλλογή Χαριτάτου). 
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Στο μεταξύ δραστηριοποιήθηκαν και οί υποστηρικτές της 4ης Αυγού
στου. Μέ τήν ανοχή, αν οχι καί τήν υποστήριξη τού ναύαρχου Σακελλα¬ 
ρίου επανεμφανίστηκαν τα παραρτήματα της μεταξικής EON (Εθνική 
Όργάνωσις Νεολαίας) πού είχαν σχηματιστεί στην Αίγυπτο μετά το 1936. 
Παρελάσεις μέ στολές καί δημόσιοι φασιστικοί χαιρετισμοί δεν φαίνεται 
να ενόχλησαν το ελληνικό Προξενείο τού Καΐρου πού ήταν . . .απέναντι 
από τα γραφεία της EON, άλλα προκάλεσαν τή γρήγορη επέμβαση των 
βρεταννικων άρχων. Ό Βρεταννός υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου για 
θέματα της Μέσης Ανατολής Ο. Lyttleton, πού βρισκόταν στο Κάιρο, 
τηλεγράφησε στο Λονδίνο σχετικά μέ τήν EON: 

«Ή συνέχιση της παρουσίας των [παραρτημάτων της EON] εδώ, στο 
μόνο πού μπορεί να εξυπηρετεί είναι να τροφοδοτήσει τους ανταγωνισμούς 
πού έχουν αναπτυχθεί μεταξύ τών υποστηρικτών καί τών αντιπάλων του 
εκείνου τού καθεστώτος [της 4ης Αυγούστου] και είμαι πεπεισμένος ότι ή 
αποτελεσματική καταστολή της θα αποτελούσε ένα σημαντικό βήμα στην 
ειρήνευση της εδώ ελληνικής παροικίας.» 27 

Είναι πρόδηλη ή θέληση τού Lyttleton νά εμποδιστεί μια κίνηση πού 
θα έδειχνε κάποια ανεκτικότητα της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι 
στους υποστηρικτές τού Μεταξά καί θα έστρεφε εναντίον της τό μεγαλύ
τερο μέρος της παροικίας. Ή επανεμφάνιση της EON μπορούσε εύκολα 
νά ερμηνευθεί από τό σύνολο των Ελλήνων στην Αίγυπτο σαν απόδειξη 
πώς ή εξόριστη κυβέρνηση σχεδίαζε τήν επιβολή δικτατορικού καθεστώ
τος στή μεταπολεμική Ελλάδα. Για τό λόγο αυτό ή βρεταννική κυβέρνη
ση ζήτησε από τήν ελληνική νά διαλύσει τήν EON, πράγμα πού έγινε28. 
Δέν απογοητεύθηκαν όμως οί μεταξικοί στην Αίγυπτο καί, δυο μήνες 
μετά τήν απαγόρευση, εμφανίστηκε τον Ιανουάριο τού 1942 μια δια
φορετική σέ ονομασία άλλα παρόμοια σέ πολιτικές θέσεις οργάνω
ση, ή «Έθνικοθρησκευτική Όργάνωσις Νεολαίας Αλεξανδρείας» πού 
είχε τήν προστασία τού Πατριάρχη Αλεξανδρείας. Ό Πατριάρχης, 
πού είχε ήδη υποστηρίξει τήν EON,29 έθεσε τήν ΕΟΝΑ κάτω από τήν 
προστασία του, οχι αποκλειστικά για πολιτικούς λόγους. Σκόπευε νά τή 

27. Τηλεγράφημα Ύπ. Μέσης Ανατολής προς F. Ο., ν. 125, 11 Νοεμβρίου 1941, 
R 10071/8414/19, FO 371/29910: "its continued existence here can only serve to 
keep alive the antagonisms aroused between supporters of that regime and its 
effective suppression would be an important step in pacifying the Greek colony 
here". 

28. Τηλεγράφημα από Κάιρο προς F. Ο., άρ. 4192, 28 Νοεμβρίου 1941, R 10071/ 
8414/19, FO 371/29910. 

29. Πάνταινος, Εβδομαδιαίο Δελτίο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, άρ. 22, 1 
Αυγούστου 1941. 
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χρησιμοποιήσει στις διαφορές πού είχε μέ τις Κοινότητες σχετικά μέ τό 
πρόγραμμα των μαθημάτων στα παροικιακά σχολεία· στο λόγο του κατά 
την ιδρυτική της συγκέντρωση φρόντισε να τονίσει τό ζήτημα της «εθνικο¬ 
θρησκευτικής προετοιμασίας της νεολαίας».30 Μαθαίνοντας για τίς κινή
σεις αυτές ό Lyttleton έγραψε στον Πατριάρχη πώς σύμφωνα μέ τίς πλη
ροφορίες του ή ΕΟΝΑ έμοιαζε να είναι : 

«...μια πιθανή εστία ανεπιθύμητων πολιτικών δραστηριοτήτων, που 
ταυτόχρονα αποτελούσε μια από τις πήγες διαφωνίας ανάμεσα σε διαφο
ρετικά τμήματα της ελληνικής κοινότητας.» 31 

και του ζήτησε ν αποσύρει τήν υποστήριξη του, πράγμα πού ό Πατριάρ
χης έκανε αμέσως.32 Παρόλο ότι ό Πατριάρχης ήταν υποστηρικτής της 
μοναρχίας,33 δέν επιδόθηκε σέ παραπέρα ενέργειες πολιτικού χαρακτήρα 
καί συμμετείχε αποτελεσματικά στην κίνηση για βοήθεια στην Ελλάδα 
μέ εράνους, υπομνήματα, ενέργειες για τον επισιτισμό καί τήν προστασία 
των Δωδεκανησίων πού ήταν Ιταλοί υπήκοοι. Επιπλέον, ό Πατριάρχης 
είχε καί μια πρωτότυπη άποψη για τον πόλεμο πού συνοψίζεται στα παρα
κάτω λόγια πού απηύθυνε στους νεοσύλλεκτους τον Μάρτιο του 1942 : 

«Να υπερασπίσετε πάση θυσία τήν θρησκεία των πατέρων σας κι έπειτα 
τήν πατρίδα σας. Οι Γερμανοί είναι σήμερον ειδωλολάτραι. Οι δε Ιταλοί, 
εάν δεν είναι ειδωλολάτραι, είναι Καθολικοί.» 34 

Στις αρχές Φεβρουαρίου 1942 καταργήθηκε επίσημα τό καθεστώς 
της 4ης Αυγούστου μέ συντακτική πράξη πού υπέγραψαν ό Γεώργιος Β 
καί ό Τσουδερός, καί ή κυβέρνηση έδήλωσε πώς ίσχυε το σύνταγμα τού 
1911 καί πώς μεταπολεμικά θα εξακολουθούσε το πολίτευμα νά είναι βασι¬ 
λευομένη δημοκρατία.35 Ή δήλωση αυτή ικανοποίησε τή βρεταννική 
κυβέρνηση άλλα απογοήτευσε, ιδιαίτερα, τό σύνολο των υποστηρικτών 
της 4ης Αυγούστου στή Μέση Ανατολή. Ή εμφανής δυσφορία των μετα¬ 
ξικών αξιωματικών τους απομόνωσε από τήν ελληνική κοινή γνώμη καί 
δημιούργησε κλίμα ευνοϊκό για τή δράση των αντιφασιστικών μυστικών 
οργανώσεων πού είχαν σχηματιστεί καί στα τρία Όπλα : στο στρατό ή 

30. Γράμμα Αιγυπτιακού Υπουργείου Εσωτερικών προς Βρεταννική Πρεσβεία 
Καΐρου, 8 Ιανουαρίου 1942, καί επισυναπτόμενα : Μετάφραση άρθρου εφημερίδας Ανα
τολή Καΐρου, φύλλο τής 3-1-1942 καί αναφορά λογοκριτοϋ, 33/5/42, FO 141/830. 

31. Επιστολή Lyttleton προς Πατριάρχη, 16 Ιανουαρίου 1942, FO 371/3316: 
"a potential centre for political activity of an undesirable kind as well as being 
a certain source of discord between different sections of the Greek Community". 

32. Επιστολή Πατριάρχη προς Lyttleton, 20 Ιανουαρίου 1942, FO 371/3316. 
33. Βλέπε σημείωμα Τσουδερού προς Dixon, 10 Ιανουαρίου 1942, καί επισυναπτό

μενο κείμενο Πατριάρχη R 3015/112/19, FO 371/3316. 
34. Πάνταινος, αρ. 7, 1 Μαρτίου 1942. 
35. Η. Βενέζης, ο.π., σσ. 305 - 309. 
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«Αντιφασιστική Στρατιωτική Οργάνωση» (ΑΣΟ), στό ναυτικό ή «Αντι
φασιστική Οργάνωση Ναυτικού» (ΑΟΝ) καί στην αεροπορία ή «Αντι
φασιστική Οργάνωση Αεροπορίας» (ΑΟΑ). Καί οί τρεις είχαν οργανωθεί 
στό βαθμό νά εκδίδουν τακτικά πολυγραφημένες εφημερίδες.36 Από τον 
καιρό της ίδρυσης τους, τόν Οκτώβριο του 1941, οί οργανώσεις αυτές 
είχαν έρθει σέ επαφή μέ αριστερούς "Ελληνες πάροικους. 

Σημειώσαμε παραπάνω πώς ό εθνικός διχασμός ήταν το κύριο στοι
χείο στις πολιτικές διαφορές της παροικίας στό μεσοπόλεμο. Αυτό δέν 
σημαίνει πώς μια μερίδα διανοουμένων καί εργατών δέν επηρεάστηκε 
από τά μηνύματα της Οκτωβριανής Επανάστασης στή Ρωσία. Οί μικρές 
ομάδες ριζοσπαστών πού συντέλεσαν στην ίδρυση τού Κομμουνιστικού 
Κόμματος της Αιγύπτου περιελάμβαναν στους κόλπους τους καί λίγους 
"Ελληνες.37 Αργότερα, από το 1928, οργανώθηκε μια ομάδα Ελλήνων 
σοσιαλιστών καί κομμουνιστών, καί στα μέσα της δεκαετίας τού 1930 
ή ομάδα αυτή συμμετείχε σέ μια αντιφασιστική καί ειρηνιστική κίνηση 
πού περιελάμβανε αιγυπτίους καί ξένους, κυρίως εβραίους.38 Ή κίνηση 
οργάνωσε απεργίες καί αντιφασιστικές καί ειρηνιστικές εκδηλώσεις. 
"Ενας εύπορος "Ελληνας βιομήχανος, πού συμμετείχε στην κίνηση αυτή, 
ό Στρατής Ζερμπίνης, χρηματούότησε τήν έκδοση της ελληνόφωνης εφη
μερίδας Κήρυξ στό Κάιρο, πού στάθηκε καί το ανεπίσημο «άντιμεταξικό» 
δημοσιογραφικό όργανο της κίνησης. Μέ τήν είσοδο της Ελλάδας στον 
πόλεμο θεώρησαν οί "Ελληνες σωστό να διαχωριστούν οργανωτικά από 
τήν κίνηση, για νά αντιμετωπίσουν καλύτερα τήν ιδιαιτερότητα των ελλη
νικών προβλημάτων.39 Μέ τις επαφές πού έγιναν μεταξύ της ομάδας των 
πάροικων καί των εκπροσώπων των αντιφασιστικών οργανώσεων ΑΣΟ 
καί ΑΟΝ μεθοδεύτηκε ή συνεργασία τους (υλική βοήθεια στις στρατιωτι
κές οργανώσεις, χρήση σπιτιών τών πάροικων, ανταλλαγή πληροφοριών). 
Για τόν καλύτερο συντονισμό τών δραστηριοτήτων τών τριών οργανώσεων 
στις ένοπλες δυνάμεις, της ομάδας τών πάροικων, καθώς επίσης καί της 

36. Ή ΑΣΟ τον Αντιφασίστα, ή ΑΟΝ τήν Έλευθερία καί ή ΑΟΑ τον Αστέρα. 
37. Al Sayid Rifaat, History of the Socialist Movement in Egypt 1900-1925, 

Phd thesis Karl Marx University, Leipzig 1970· Μ. Ίορδανίδου, Σαν τα Τρελλά 
Πουλιά, Αθήνα 1979, σσ. 68 - 74 καί συνομιλία μου μέ τήν Μαρία Ίορδανίδου στις 17 
Ιανουαρίου 1980. 

38. Συνομιλίες μου μέ τον Στρατή Τσίρκα, 28 Σεπτεμβρίου 1978, καί τον Λάμπη 
Ράππα, στις 11 Ιανουαρίου 1979. 

39. Ή αρχική διεθνής αντιφασιστική κίνηση χωρίστηκε καί σέ αλλά τμήματα. 
Το μεγαλύτερο ήταν το «Mouvement Egyptien pour la Liberation Nationale» (MELN ¬ 
Αιγυπτιακό Κίνημα για τήν Εθνική Απελευθέρωση). Ό ηγέτης της, ό εβραίος Henn 
Curiel, δολοφονήθηκε στο Παρίσι το 1978. 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού

ΜΝΗΜΩΝ 9 (1984)



12 Αλέξανδρος ϊίτροεφ 

αριστερής οργάνωσης των ναυτεργατών πού προϋπήρχε στην Αίγυπτο,40 

δημιουργήθηκε μια κεντρική καθοδηγητική επιτροπή τα μέλη τής οποίας 
ήσαν έμπειροι κομμουνιστές. Ό εκπρόσωπος τής παροικίας στην επι
τροπή ήταν ό Κύπριος ποιητής Θεοδόσης Πιερίδης(1908 - 1968), και γραμ
ματέας της ήταν ένας δεκανέας τού στρατοϋ, ό Γιάννης Σαλλάς. Μέχρα 

τις αρχές του 1942 ό αγώνας τών αριστερών οργανώσεων στην Αίγυπτο 
είχε σαν στόχο τους υποστηρικτές τού καθεστώτος τής 4ης Αυγούστου. 
Ό αγώνας αυτός πήρε νέο προσανατολισμό όταν έφθασαν στή Μέση Ανα
τολή οί θέσεις τού ΕΑΜ. Στις συνθήκες τού πολέμου ή επικοινωνία τού 
ΕΑΜ μέ τή Μέση Ανατολή ήταν πολύ δύσκολη και επικίνδυνη, κι έτσ1 

χρησιμοποιήθηκε τό ακόλουθο τέχνασμα : Οί θέσεις τού ΕΑΜ γράφτηκαν 
σε κομμάτια από πανί πού τα ερραψαν στις επωμίδες ενός αξιωματικοϋ, 
τού Χαιρετάκη. Αυτός, άφού διέφυγε από τήν Ελλάδα και πέρασε ανώδυνα 
τον βρεταννικο έλεγχο στην Παλαιστίνη, παρέδωσε τό μήνυμα του σέ 
μέλη τών αριστερών οργανώσεων πού πήγαν να τον συναντήσουν μυστικά 
στην Ιερουσαλήμ.41 Από τότε καί μέχρι τον Αύγουστο τού 1943 δεν υπήρ
ξε άλλη επικοινωνία μεταξύ τού ΕΑΜ καί τής ηγεσίας τών αριστερών 
οργανώσεων στή Μέση Ανατολή, ή οποία επεξεργάστηκε τήν τακτική 
καί στρατηγική της αυτόνομα καί μέ πρωτοβουλία άλλα μέ προσήλωση 
στο πνεΰμα τών θέσεων τού ΕΑΜ. "Ετσι μποροϋμε να ποϋμε πώς διαμορφώ
νεται ενα «εαμικό κίνημα» στή Μέση Ανατολή από τις αρχές τού 1942, 
καί ή κάθε ξεχωριστή οργάνωση ανέλαβε να διαδώσει τις θέσεις τού ΕΑΜ 
στο χώρο της. 

Ή ομάδα τών αριστερών πάροικων θεώρησε αναγκαίο να προχωρή
σει στην έκδοση περιοδικού για τό σκοπό αυτό. Οί υλικές προϋποθέσεις 
για τήν έκδοση περιοδικού, ή εξασφάλιση τής άδειας καί ή αγορά χαρτιού 
καλύφθηκαν αντίστοιχα από τον διευθυντή ένας περιοδικού, τον Άγγελο 
Κασιγόνη πού «παραχώρησε» τήν άδεια του, καί από τον βιομήχανο Ζερ¬ 
μπίνη. Αρχισυντάκτης έγινε ό Θ. Πιερίδης, πού πλαισιώθηκε από μια 
πενταμελή συντακτική επιτροπή από λογοτέχνες καί ποιητές, ανάμεσα 
τους ô Στρατής Τσίρκας (Γιάννης Χατζηανδρέας, 1911-1980). Τό περι
οδικό ονομάστηκε Έλλην καί έβγαινε αρχικά μια φορά κάθε δυο εβδομά
δες καί αργότερα μια φορά τό μήνα. Στο πρώτο τεύχος, πού βγήκε στις 
25 Μαρτίου 1942, τό κύριο άρθρο τόνιζε : 

40. Πρόκειται γιά το τμήμα τής Ναυτεργατικής "Ενωσης Ελλάδας μέ γραμματέα 
τον Ν. Καραγιάννη. Βλέπε σχετικά Κ. Στεφανάτος, Ναυτεργατικό Κίνημα Ελλάδας, 
Αθήνα 1978 καί Α. Kitroeff, "The Greek Seamens Movement, 1940 -1944", Journal 
of the Hellenic Diaspora, τόμ. VII, άρ. 3 - 4 (1980). 

41. Συνομιλίες μέ τον Στρ. Τσίρκα καί Λ. Ράππα, ο.π. 
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"Ελεύθεροι Ελληνες Εμπρός! Ό καθένας μας είναι καιρός να κάμη 
το καθήκον τον, Πολεμώντας. Θα πολεμήσουμε ο καθένας όπου ετάχθη. 
Αυτό θαναι το πρόγραμμα και της πολιτικής αυτής επιθεωρήσεως : να πολε
μήσει τον Φασισμό». 42 

Το περιοδικό περιείχε πολιτικά και φιλολογικά άρθρα μέ πνεύμα αντι
φασιστικό.43 Ό Πιερίδης, σέ συνεργασία μέ τον Τσίρκα, έγραφαν τη μόνι
μη στήλη «Λόγια Σταράτα», πού ήταν «σύντομα τσουχτερά σημειώματα 
(πού) κάναν τον έλεγχο των παροικιακών ελληνικών και διεθνών γεγονό
των, προχωρώντας το νυστέρι ώς εκεί πού δεν άφηναν άλλο οί λογοκριτές»,44 

όπως μας πληροφορεί ό Τσίρκας γράφοντας στην Επιθεώρηση Τέχνης 
αρκετά χρόνια αργότερα. Στο πέμπτο τεϋχος τού Ελληνα τήν 1 Ιουνίου 
1942, δημοσιεύθηκε άρθρο μέ τίτλο : «Έθνικόν Άπελευθερωτικόν Μέ¬ 
τωπον» μέ υπογραφή Λ. Ιωάννου (ψευδώνυμο του Λ. Ράππα). Επειδή ή 
λογοκρισία δέν θα επέτρεπε τήν παράθεση των θέσεων τού ΕΑΜ, τό άρ
θρο διατυπώθηκε μέ τρόπο πού νά φαίνεται οτι πρότεινε πολιτικές θέσεις 
για τή μελλοντική ίδρυση ενός έθνικοαπελευθερωτικού μετώπου στην 
Ελλάδα. Στην πραγματικότητα, εκλαΐκευε και υποστήριζε τις θέσεις τού 
ΕΑΜ. Μόνο τον Ιανουάριο τού 1943 επέτρεψε ή βρεταννική λογοκρισία 
στον παροικιακό τύπο ν αναφερθεί ονομαστικά στο ΕΑΜ.45 Στους πρώ
τους μήνες της κυκλοφορίας τού περιοδικού άρχισαν σιγά-σιγά νά συσπει
ρώνονται γύρω από τόν Ελληνα μιά σειρά διανοούμενοι, κυρίως εκπαιδευ
τικοί, δικηγόροι και καλλιτέχνες, πού είχαν τή διάθεση νά συμβάλουν 
στον αντιφασιστικό αγώνα τού περιοδικού. Ωστόσο οί σημαντικές πολι
τικές εξελίξεις πού ακολούθησαν στον παροικιακό χώρο οδήγησαν τήν 
ομάδα τού Ελληνα στο συμπέρασμα πώς οί συνθήκες άπαιτούσαν μιά 
διεύρυνση και καλύτερη μεθόδευση των δραστηριοτήτων τους. "Ας δούμε 
ποιες ήσαν οί ελληνικές πολιτικές εξελίξεις στην Αίγυπτο το 1942. 

Τον Μάϊο της χρονιάς εκείνης, ανασχηματίστηκε ή εξόριστη κυβέρ
νηση στο Κάϊρο. Ή πιο σημαντική αλλαγή ήταν ή αντικατάσταση τού 
αντιπροέδρου Σακελλαρίου από τόν Παναγιώτη Κανελλόπουλο πού είχε 
φτάσει τόν Απρίλιο στην Αίγυπτο. Μέ τόν ανασχηματισμό πού έγινε 
στις 3 Μαΐου ό Κανελλόπουλος έγινε αντιπρόεδρος και λίγο αργότερα 
ανέλαβε και τα καθήκοντα τού υπουργού Εθνικής Αμύνης, παραμένοντας 

42. "Ελλην, αρ. 1, 25 Μαρτίου 1942. 
43. Για το περιοδικό βλέπε και Γ. Αθανασιάδης, ο.π., σσ. 61 - 63 και Τσίρκας, 

ο.π., σσ. 482 - 487. Ευχαριστώ έδώ τόν Μ. Μ. Παπαϊωάννου πού μού έδωσε τήν ευκαιρία 
νά μελετήσω τα τεύχη τού Ελληνα της περιόδου 1942- 1944. 

44. Στρ. Τσίρκας, ο.π., σ. 482. 
45. Εφημερίδα Ταχυδρόμος Αλεξανδρείας, φύλλα της 2 -4 Ιανουαρίου 1943. 
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στις θέσεις αυτές μέχρι τον Μάρτιο του 1943. Ή περίοδος τής αντι
προεδρίας του, κατά τήν οποία αντιπροσώπευε τήν εξόριστη κυβέρνηση 
στή Μέση Ανατολή, συνέπεσε μέ σημαντικές εξελίξεις στα παροικιακά 
ζητήματα. Εκφώνησε τον πρώτο λόγο του στις 5 Μαΐου στο Κάίρο 
και τον επανέλαβε αργότερα στην Αλεξάνδρεια. Μέ τό λόγο του αυτόν 
ό Κανελλόπουλος επέδειξε αμέσως διαφορετική αντίληψη από τον προ
κάτοχο του Σακελλαριου πού ήθελε τήν παροικία «αμέτοχη από τήν 
πολιτική», θέλοντας ν αποφύγει τήν κριτική στο μεταξικό παρελθόν. 
Ήταν ή πρώτη φορά πού μέλος τής κυβέρνησης έθιγε το πολιτικό νόημα 
τού πολέμου, επικαλούμενος τον πατριωτισμό και τα δημοκρατικά αισθή
ματα των Ελλήνων, ζητώντας ενότητα καί ενεργοποίηση στον αγώνα 
κατά του ναζισμού.46 Ό λόγος έγινε δεκτός μέ μεγάλο ενθουσιασμό καί 
στις δυο πόλεις. Αναφερόμενος στή συγκέντρωση στην Αλεξάνδρεια, 
σημειώνει χαρακτηριστικά στο ημερολόγιο του ό τότε αντιπρόεδρος : 
»"Οταν είπα ότι προϋπόθεση για νασαι "Ελληνας είναι το νασαι φίλος τής 
ελευθερίας, αντιδικτατορικός καί αντιφασίστας, χάλασε ο κόσμος από τα 
χειροκροτήματα».47 Δέν υπάρχει αμφιβολία πώς ή φιλελεύθερη πλειο
ψηφία τής παροικίας θεώρησε θετική τήν απομάκρυνση του Σακελλαριου 
καί χαιρέτησε τό ενωτικό πνεύμα του διαδόχου του. Οι υποστηρικτές τής 
4ης Αυγούστου, όμως, έδειξαν σύντομα τή δυσαρέσκεια τους όπως είχε 
προβλέψει καί ένας διπλωμάτης του βρεταννικού υπουργείου για τή Μέση 
Ανατολή, αναφερόμενος στην είσοδο του Κανελλόπουλου στην κυβέρνηση : 

«Ενώ ό κ. Κανελλόπουλος επιδρά μέ ενωτικό πνεύμα, με τήν έννοια 
ότι προσπαθεί πάντα νά βάλει τέλος στή βασιλική - βενιζελική διένεξη, ενώ
νοντας όλους τους "Ελληνες για το καλό τής πατρίδας τον, το γεγονός ότι 
είναι πολιτικά πιο προοδευτικός από τον Τσουδερό, μαζί με τή σχετικά μι
κρή τον ηλικία, μπορεί νά οδηγήσουν σε προβλήματα με συντηρητικούς 
"Ελληνες τής παλαιάς γενιάς.» 48 

Αφορμή για νά εκφραστούν δημόσια οί «συντηρητικοί Έλληνες τής 
παλαιάς γενιάς» υπήρξε ή απόφαση τής εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης 
νά επιστρατεύσει στις 5 Οκτωβρίου τού 1942 τρεις κλάσεις Ελλήνων αίγυ¬ 
πτιωτών. Μέσα στον παροικιακό πληθυσμό παρουσιάστηκαν αντιδράσεις, 

46. «Λόγος τής Α. Ε. Π. Κανελλόπουλου στις ελληνικές κοινότητες τού Καΐρου 
καί της Αλεξάνδρειας στις 5 καί 17 Μαΐου 1942», αγγλικό κείμενο FO 371/33161. 

47. Π. Κανελλόπουλος, Ημερολόγιο, Αθήνα 1977, σ. 42. Τον μεγάλο ενθουσιασμό 
επιβεβαίωσε καί ό Στρ. Τσίρκας, πού ήταν στο ακροατήριο στην Αλεξάνδρεια, σέ συνο
μιλία μας στις 29 Δεκεμβρίου 1979. 

48. Τηλεγράφημα από Κάϊρο προς F. Ο., 15 Ιουνίου 1942, R 4208/40/19, FO 371/ 
331196 Α. 
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οχι μόνο γιατί ή κυβέρνηση δέν έδινε ακόμη επιδόματα στις οικογένειες 
των έπιστράτων, άλλα κυρίως λόγω της σχεδόν βέβαιης κατάληψης των 
υπαλληλικών ή άλλων επαγγελματικών θέσεων τους Από τό αιγυπτιακό 
στοιχείο. Μετά τήν αποτυχία των Κοινοτήτων να πετύχουν τήν ανάκληση 
τής επιστράτευσης από τήν κυβέρνηση, οι παραπάνω συντηρητικοί κύκλοι, 
στην προσπάθεια τους νά επωφεληθούν από τις ήδη εκφρασμένες ανησυ
χίες κυκλοφόρησαν ενα έντυπο κατά της επιστράτευσης καί τού Κανελ
λόπουλου πού περιείχε τά ακόλουθα : 

"O Ελληνισμός της Αιγύπτου έγινε το αντικείμενο της πιο αισχρής 
και άτιμης εκμεταλλεύσεως τών στρατοκρατών συμφεροντολογων πού ήρθαν 
απ εξω πεινασμένοι για να καθίσουν πάνω μας σα βδέλλες και να στραγ
γίσουν το αίμα μας. . . Ή νέα επιστράτευσις τών 3 ηλικιών συναντάει τη 
μεγάλη αντίδραση τον λαού. . . Ολοι ξέρουμε ποιάν απάντηση θα δώσουμε 
στις 5 Οκτωβρίου στο μοντέρνο δικτάτορα τών ελευθέρων Ελλήνων Π. 
Κανελλόπουλο!» 49 

"Οπως προέκυψε από έρευνες τών Βρεταννών, οί συντάκτες του κει
μένου ήσαν εύποροι πάροικοι, θαυμαστές τής 4ης Αυγούστου καί γερμα¬ 
νόφιλοι.50 Επειδή όμως ανάμεσα στα άτομα αυτά υπήρχαν καί «προσω
πικότητες» τής παροικίας, οί ενέργειες για τήν καταστολή αυτής τής κί
νησης δέν συνεχίστηκαν πέρα από τον εντοπισμό καί τής παρακολούθη
ση της.51 Ή ίδια ή επιστράτευση, ωστόσο, είχε ιδιαίτερη επιτυχία καί 
αποτελεί απόδειξη πώς οί αίγυπτιώτες Έλληνες είχαν πλήρη συνείδηση 
τής σημασίας τής επιστράτευσης. 

Τα προβλήματα πού ανέκυπταν από τήν επιστράτευση καί παρέμεναν 
εκκρεμή καί κυρίως ή προκλητική εμφάνιση τών γερμανόφιλων στοιχείων 
έπεισαν τήν ομάδα τού Ελληνα να προχωρήσει σέ μια πιο σύνθετη οργα
νωτική δομή πού θά τής έδινε τή δυνατότητα μιας πιο αποτελεσματικής 
παρέμβασης. Σ αυτή τους τήν απόφαση συνέβαλε φυσικά ή επιτυχία τής 
επιστράτευσης πού ό Ελλην από νωρίς υποστήριζε. Έτσι προχώρησαν 
στην ίδρυση μιας οργάνωσης τον Ιανουάριο του 1943 πού ονομάστηκε 
«Εθνικός Απελευθερωτικός Σύνδεσμος». 

Ό ΕΑΣ, πού ήταν ουσιαστικά εκφραστής τής εαμικής πολιτικής 
στην παροικία, σέ αντίθεση μέ τις φιλοεαμικές οργανώσεις πού δρούσαν 
μέσα στο στράτευμα, ήταν νόμιμη οργάνωση μέ ελεύθερη λειτουργία, 

49. Π. Κανελλόπουλος, ο.π., σ. 149, βλέπε καί σσ. 134, 137, 143 - 145, 151 - 152. 
50. Τηλεγράφημα Βρ. Πρεσβείας Καΐρου προς F. Ο., άρ. 476, 2 Φεβρουαρίου 1942, 

R 875/40/19, FO 33160. 
51. Επιστολή του Brock (Μ.Ι. 5 — υπηρεσία ασφάλειας) προς Dixon (F. Ο.), 1 

Ιουνίου 1943, καί επισυναπτόμενη αναφορά «Έλληνες Κομμουνιστές« R 4896/-/19, FO 
371/37197. 
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πού απέφευγε να κάνει αναφορά στις παράνομες οργανώσεις και κάλυπτε 
τον έαμικό του προσανατολισμό μέ ενα γενικότερο αντιφασιστικό χαρα
κτήρα πού ήταν ανεκτός, αν όχι αποδεκτός από τους Βρεταννούς. Τό ιδρυ
τικό του Ε ΑΣ δημοσιεύτηκε στον Ελληνα στις 15 Ιουνίου 1943. Τό κεί
μενο αναφερόταν στή σημασία του αγώνα για τή συντριβή του φασισμού 
καί περιέγραφε τή διεξαγωγή του στην Ελλάδα, τονίζοντας πώς ô λαός 
"δεν πολεμά μόνο για να διώξει τον ξένο δυνάστη μα και να πάρει ο ίδιος 
στ αντρειωμένα του χέρια τις κοινοτικές και πολιτικές του τύχες». Παρα
κάτω, τό ιδρυτικό έθετε τα ακόλουθα ερωτήματα : 

" . . . παιδιά τον ελληνικού λαού είναι και ή μεγάλη μάζα τον εξω ελλη
νισμού πού δεν κρατά όπλα στο χέρι. Ή μάζα αύτη θά μείνει εξω από τον 
αγώνα τού λαού μας; Θά μείνει ψυχρός θεατής μιας τιτανομαχίας, όταν ή 
έκβαση της τιτανομαχίας πρόκειται ν αποφασίσει και γιά τις τύχες τού κό
σμου και γιά τις τύχες της Ελλάδας και γιά τις τύχες τού ξενητεμένον ελλη
νισμού;» 
καί απαντούσε : 

" Όχι, δεν μένει αμέτοχος τού αγώνα ό αιγυπτιώτης ελληνισμός ... 
Μερικοί Ελληνες πολίτες ένιωσαν βαθιά ότι ο καθένας μας σαν άτομο και 

ο Ελληνισμός της Αιγύπτου σαν ομάδα έχουμε τεράστια ευθύνη απέναντι 
τού ελληνικού λαού και της ιστορίας τον. Οτι ή ελληνική παράδοση και ή 
ελληνική ιστορία μας επιβάλλουν μια καί μόνη αποστολή : ν αγωνιστούμε 
με το λαό μας και γιά το λαό μας.» 52 

Ακολουθούσε τό πρόγραμμα του ΕΑΣ πού έκλεινε συνοψίζοντας τους 
συγκεκριμένους στόχους της οργάνωσης πού ήσαν σε γενικές γραμμές 
οι έξης : Ό διαφωτισμός της ελληνικής καί ξένης κοινής γνώμης στή Μέση 
Ανατολή σχετικά μέ τήν κατάσταση στην Ελλάδα καί τήν ελληνική 
αντίσταση. Ή συμμετοχή στις προσπάθειες γιά υλική βοήθεια στο λαό 
μέ προμήθειες καί ή εξασφάλιση οικονομικής ενίσχυσης για τήν αντίσταση. 
Ή συμβολή στην επίλυση των προβλημάτων πού δημιούργησε στην παροι
κία ή επιστράτευση καί τέλος ή κινητοποίηση για καθολικό ιδεολογικό 
καί ένοπλο αγώνα κατά του φασισμού. 

Στίς διαδικασίες για τήν ίδρυση τού ΕΑΣ έπαιξε ηγετικό ρόλο ό Γ. 
Ρούσσος· αρκετοί οπαδοί των φιλελευθέρων συμμετείχαν στις δραστη
ριότητες της οργάνωσης καί στίς τρεις πόλεις όπου σχηματίστηκαν τμή
ματα του ΕΑΣ, Αλεξάνδρεια, Κάϊρο, καί Πόρτ Σαΐντ. Έχουμε δηλαδή, 
σέ πολύ μικρότερη κλίμακα βέβαια, μια αντανάκλαση της διαδικασίας 
πού συντελείται τήν εποχή εκείνη στην Ελλάδα, προσχώρηση φιλελευ
θέρων στίς θέσεις του ΕΑΜ. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό ήταν τό γε-

52. Ελλην, αρ. 6, 15 Ιουνίου 1943. 
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γονός πώς ή μεγάλη πλειοψηφία τών μελών τού ΕΑΣ ήσαν διανοούμενοι 
καί καλλιτέχνες. Έδώ ας σημειωθεί πώς ή διεύρυνση της ομάδας τού Ελ
ληνα πού συντελέστηκε με το σχηματισμό τού ΕΑΣ σήμαινε αποδοχή 
ευρύτερων πολιτικών καθηκόντων από τά μέλη του καί οχι διεύρυνση της 
κοινωνικής τους σύνθεσης αφού εξακολουθούσε νά προσελκύει διανοού
μενους. Τά άρθρα λοιπόν τού Ελληνα, πού έγινε το ανεπίσημο όργανο 
τού ΕΑΣ, άλλαξαν κάπως μορφή άλλα οχι περιεχόμενο. Αυτό μοιάζει νά 
υποστηρίζει ό Τσίρκας γράφοντας αρκετά χρόνια αργότερα για τον Ελληνα. 

"Ό ακαδημαϊκός χαρακτήρας του μένει πίσω. Τώρα είναι μια μαχη
τική εφημερίδα, που παρακολουθεί τα γεγονότα και κάποτε χαράζει και 
το δρόμο τους. Ωστόσο ή ποιότητα μένει πάντοτε ψηλή χάρη στή Συνεργα
σία όλων τών λογοτεχνών." 63 

Μέσα από τις σελίδες τού Ελληνα πληροφορήθηκαν οι πάροικοι τις 
αποφάσεις της γενικής συνέλευσης του ΕΑΣ πού έγινε τον Απρίλιο τού 
1943.54 Τον Μάρτιο είχαν προηγηθεί στις δυο ελληνικές ταξιαρχίες εξε
γέρσεις οργανωμένες από τήν ΑΣΟ, με σκοπό τήν εκδίωξη ορισμένων 
αξιωματικών. Οι εξεγέρσεις οδήγησαν σέ κυβερνητική κρίση, τήν παραί
τηση τού Κανελλόπουλου καί τήν απομάκρυνση αριθμού αξιωματικών 
από τις ταξιαρχίες.55 Ανασχηματίστηκε ή Κυβέρνηση καί εγκαταστά
θηκε οριστικά στο Κάιρο. Ό Γ. Ρούσσος έγινε αντιπρόεδρος καί ό επί
σης φιλελεύθερος Βύρων Καραπαναγιώτης υπουργός τών Στρατιωτικών. 
Όπως ήταν φυσικό, ή γενική συνέλευση τού ΕΑΣ χαιρέτισε τήν είσοδο 
τού Ρούσσου καί σέ σχετικό ψήφισμα τού ζητούσε νά «καταβάλη πάσαν 
προσπάθειαν και εξουδετερώση πασαν αντίδρασιν εναντίον τών πατριω
τικών και κοινωνικών σκοπών τους οποίους επιδιώκει ό ΕΑΣ».56 Σέ δεύ
τερο της ψήφισμα ή γενική συνέλευση ζητούσε από τήν κυβέρνηση ν 
αναλάβει τά επιδόματα για τις οικογένειες των έπιστράτων ώς κρατική 
υποχρέωση, για νά μήν είναι εξαρτημένες οί οικογένειες από τήν ιδιωτική 
πρωτοβουλία.57 Ενώ το καιρό πού έκανε τή γενική του συνέλευση ό 
ΕΑΣ είχε ζωή μοναχά τριών μηνών είχε ήδη μια σημαντική εκδήλωση 
στο ενεργητικό του. Στις 26 Μαρτίου είχε οργανώσει συγκέντρωση για 

53. Στρ. Τσίρκας, ό.π., σ. 486. 
54. Ελλην, αρ. 16, 15 Απριλίου 1943. 
55. Για τα γεγονότα αυτά βλέπε : Η. Fleischer, ο.π.,σσ. 18 - 20 Ρ. Papastratis, ό.π., 

σσ. 206-218· καί Λ.Ιωάννου, ό.π., σσ. 25 - 34. 
56. Ελλην, ό.π., άρ. 16. 
57. Οί πάροικοι είχαν σχηματίσει τήν «Επιτροπή Αλεξανδρείας Περιθάλψεως 

Οικογενειών Έπιστράτων», πού στην περίοδο τού πολέμου συγκέντρωσε 560.680 αίγ. 
λίρες από εισφορές. Μόνο από τον Αύγουστο το 1943 συνέβαλε καί ή κυβέρνηση στην 
περίθαλψη. 
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τήν εθνική επέτειο τήν όποια παρακολούθησε και ό πρωθυπουργός Τσου¬ 
δερος — πιθανότατα μετά από προτροπή του Γ. Ρούσσου — και μεγάλος 
αριθμός πάροικων ά φ ο ύ ό Κήρυξ έγραψε τήν άλλη μέρα πώς ήταν «άπει
ρον τό ακροατήριον».58 

Οι παραπάνω δραστηριότητες του ΕΑΣ δεν άργησαν να προκαλέ
σουν τό ενδιαφέρον τών βρεταννικών άρχων στην Αίγυπτο. Τον Απρίλιο 
του 1943 οί βρεταννικές μυστικές υπηρεσίες στο Κάιρο ετοίμαζαν μια 
έκθεση γύρω από τή δράση τών ελληνικών αριστερών οργανώσεων στην 
Ελλάδα και τή Μέση Ανατολή, αντίγραφο της όποιας στάλθηκε στό 
Foreign Office. Στό σημείο πού αναφέρεται στις δραστηριότητες τών οργα
νώσεων στή Μέση Ανατολή, ή έκθεση σημειώνει πώς «στην Αίγυπτο οί 
κομμουνιστές έχουν προσεγγίσει μ επιτυχία τα αριστερά στοιχεία στις 
ένοπλες δυνάμεις και ανάμεσα στους πολίτες».59 Οί συντάκτες της έκθε
σης ήσαν πεπεισμένοι πώς οί αντιφασιστικές οργανώσεις στις ένοπλες 
δυνάμεις ήσαν «κομμουνιστικές» οργανώσεις άλλα εξέφραζαν επιφυλάξεις 
για τό κατά πόσο τό ίδιο ίσχυε και για τήν περίπτωση τού ΕΑΣ, ά φ ο ύ σ 
αυτόν συμμετείχαν και φιλελεύθεροι. Δέν άμφέβαλλαν όμως πώς υπήρχε 
στενή συνεργασία του ΕΑΣ μέ τήν ΑΣΟ, ά φ ο ύ συνέκλιναν οί πολιτικές 
θέσεις τών οργανώσεων. Πριν λάβει αυτή τήν έκθεση, τό Foreign Office 
δέν είχε δώσει σημασία στις κινήσεις της ομάδας γύρω από τον Ελληνα. 
Μάλιστα, από τό 1942 πού αποκαταστάθηκαν σταδιακά οί επικοινωνίες μέ 
τήν Ελλάδα, ενδιαφερόταν όλο καί λιγότερο για τις πολιτικές διαδικασίες 
μέσα στην παροικία. Οί αναφορές στους αίγυπτιώτες Έλληνες στα τηλε
γραφήματα μεταξύ Καΐρου καί Λονδίνου ήσαν σπάνιες μετά τήν επιστρά
τευση τού 1942. Ή επίσημη εμφάνιση μιας φιλο-εαμικής οργάνωσης στην 
παροικία όμως, δέν μπορούσε νά περάσει απαρατήρητη, καί θά δούμε 

στή συνέχεια πώς οί βρεταννικές αρχές, στην καταστολή του εαμικού 
κινήματος στή Μέση Ανατολή δέν αγνόησαν τον ΕΑΣ. 
Από τις αρχές τού καλοκαιριού τού 1943 άρχισαν νά διαψεύδονται 

οί ελπίδες τών έαμικών οργανώσεων πώς ή εξόριστη κυβέρνηση μέ τή 
νέα της σύνθεση (είχε στό μεταξύ συμπεριλάβει καί τον Σοφοκλή Βενι
ζέλο, 1894-1964), θα τους παρείχε ελευθερία κινήσεων καί θά έπαιρνε 
μέτρα κατά τών υποστηρικτών της 4ης Αυγούστου καί τών μοναρχικών 
πού είχαν απομείνει στό στράτευμα. Ό υπουργός Στρατιωτικών Βύρων 
Καραπαναγιώτης συναίνεσε στό βρεταννικό σχέδιο εξαντλητικών γυ
μνασίων στην έρημο για τήν 2η ταξιαρχία, πού οδήγησαν σε επεισόδια 
πού κατέληξαν σέ συλλήψεις πολλών αριστερών στρατιωτών καί στην 

58-. Εφημερίδα Κήρυξ Καΐρου, 27 Μαρτίου 1943. 
59. Ό.π., επιστολή τού Brock (Μ.Ι. 5) προς Dixon (F. Ο.), 1 Ιουνίου 1943, κ.λπ. 
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απομάκρυνση τους σέ «τάγμα ανεπιθύμητων» πού απομονώθηκε.60 Ό 
υπουργός Ναυτικών Σοφοκλής Βενιζέλος έκανε εκκαθαρίσεις μελών τής 
ΑΟΝ από τα πλοία.61 Άλλα τήν κρίσιμη εκείνη περίοδο άλλαξε τό δυσά
ρεστο γιά τις εαμικές οργανώσεις πολιτικό κλίμα. Τον Αύγουστο του 1943 
έφτασαν στο Κάϊρο από τά βουνά τής Ελλάδας αντιπρόσωποι τών αντι
στασιακών οργανώσεων ΕΑΜ - ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ και ΕΚΚΑ.62 Οί επαφές 
τών αντιπροσώπων μέ τήν ελληνική κυβέρνηση και τους άλλους πολιτι
κούς παράγοντες απέφεραν επίσημες δηλώσεις τής κυβέρνησης και τών 
αντιπροσώπων πώς ό βασιλιάς έπρεπε να μήν επιστρέψει μεταπολεμικά 
στην Ελλάδα πριν γίνει δημοψήφισμα. Ή επίσκεψη έδωσε τήν ευκαιρία 
στους αντιπροσώπους του ΕΑΜ νά ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες μέ 
τά ηγετικά στελέχη του εαμικου κινήματος στή Μέση Ανατολή. Δεν 
μεσολάβησε άλλη άμεση επαφή τών δύο πλευρών πριν από τά γεγονότα 
του Απριλίου 1944, άρα είναι πολύ σημαντικό νά εξακριβωθεί αν δόθη
καν συγκεκριμένες εντολές από τους αντιπροσώπους του ΕΑΜ Τζίμα 
και Π. Ρούσο γιά «εκδήλωση», δηλαδή κίνημα τών έαμικών οργανώσεων 
στή Μέση Ανατολή στην περίπτωση πού τό ΕΑΜ θα σχημάτιζε κυβέρ
νηση στα βουνά. Όριστική απάντηση δέν μπορεί νά δοθεί ακόμη, κι ούτε 
είναι στα πλαίσια του άρθρου τούτου. Ωστόσο, προσεκτική μελέτη όλων 
τών πηγών πού έχουμε στή διάθεση μας, οδηγεί στο συμπέρασμα πώς δεν 
δόθηκαν συγκεκριμένες εντολές και πώς ή ηγεσία στή Μέση Ανατολή 
πήρε αυτόνομα απόφαση γιά «εκδήλωση» τον Απρίλιο.63 Έδώ μας εν
διαφέρει πιο ειδικά ή σημασία και ή επίδραση τής επίσκεψης στον πα¬ 
ροικιακό χώρο καί ειδικά στον ΕΑΣ, θέματα πού δέν έχουν απασχολήσει 
τους περισσοτέρους μελετητές τής περιόδου. Οργανώθηκαν δύο συν
αντήσεις τών αντιπροσώπων τού ΕΑΜ, Α. Τζίμα, Π. Ρούσου καί Κ. 

60. Λ. Ιωάννου, ο.π., σσ. 34 - 36 συνομιλία μέ τον Λ. Ράππα, 11 Ιανουαρίου 1979· 
«περίληψη αναφοράς της 210 ΒΜΜ τής 9ης Στρατιάς γιά τά γεγονότα στή 2η ελληνι
κή Ταξιαρχία» (στα αγγλικά), R 6946/194/19, FO 371/37216 καί τηλεγράφημα από Βρε¬ 
ταννά πρεσβευτή Leeper προς F. Ο., ν. 17, 14 Ιουλίου 1943, R 6479/41/19, FO 371. 

61. Γ. Δάφνης, Σοφοκλής Βενιζέλος, Αθήνα 1970, σ. 228· εφημερίδα τής ΑΟΝ 
Ελευθερία, άρ. 19, Ιούλιος 1943. 

62. Ή βιβλιογραφία για τό γεγονός αυτό είναι πλούσια. Αναφέρουμε ενδεικτικά 
τα άρθρα των Clogg, Woodhouse καί Myers στο P. Auty and R. Clogg, British Policy 
Towards Wartime Resistance in Yugoslavia and Greece, Λονδίνο 1975" καί Π. Ρού
σος, Ή Μεγάλη Πενταετία, Αθήνα 1976, τόμ. Α , σσ. 391 - 455. 

63. Ό Γ. Αθανασιάδης υποστηρίζει (στο βιβλίο του, ο.π., σ. 210) πώς ό Σαλάς 
τού είπε, σέ συζήτηση τους τό καλοκαίρι τού 1944, πώς ό Π. Ρούσος τού έδωσε εντολή 
γιά «εκδήλωση». Αυτό τό έχει αρνηθεί ό Ρούσος στο βιβλίο του (ό.π., σ. 409), ενώ ό 
Τζίμας έχει εκφράσει σοβαρές αμφιβολίες ότι μπορούσαν τέτοιες οδηγίες να είχαν δο
θεί. Βλέπε Η. Fleischer, ο.π., σ. 33, όπου αναφέρονται καί άλλες πηγές στις όποιες δέν 
υποστηρίζεται ή γνώμη τού Αθανασιάδη. 
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Δεσποτόπουλου με τα μέλη τού ΕΑΣ σέ σπίτια μελών στο Κάιρο, καθώς 
επίσης καί διάφορες λαϊκές συγκεντρώσεις. Σ αυτές, οΐ αντιπρόσωποι 
του ΕΑΜ διαπίστωσαν μ έκπληξη καί χαρά τά φιλοεαμικά αισθήματα 
πολλών πάροικων. Ό Π. Ρούσος έχει γράψει σχετικά : 

"Είναι αδύνατο να περιγράψουμε το πανδαιμόνιο ενθουσιασμού υπέρ 
τον ΕΑΜ πού ξέσπασε στην αφιξή μας. "Ανδρες, γυναίκες και παιδιά άνοι
γαν τις καρδιές τους για να ξαποστείλουν την αγάπη τους στα μαχόμενα 
παιδιά της Έλλάδας. . . "Εγινε έρανος ανάμεσα στο πληθυσμό (πού συνε
χίστηκε καί τις υπόλοιπες μέρες της παραμονής μας καί απέδωσε αρκετές 
χιλιάδες λίρες). Ή χαρά μας ήταν άνείποηη και βλέπαμε τώρα πόσο αγνο
ούσαμε — λόγω των βρεταννικών μέτρων — την πραγματική εικόνα τον 
ελληνισμού τής Μέσης Ανατολής.» 64 

Ή παρουσία των ανταρτών όχι μόνο προκάλεσε τον ενθουσιασμό των 
πάροικων άλλα έδωσε νέα ώθηση στις κινήσεις τού ΕΑΣ. Ή de facto ανα
γνώριση τής σημασίας καί τού ρόλου τών ανταρτών από τήν ίδια τήν κυ
βέρνηση καί ή δήλωση της σχετικά με το βασιλιά επιτρέπουν στον ΕΑΣ 
να γίνει ιδεολογικά σαφέστερος. Στο τεϋχος τού Σεπτεμβρίου τού Ελ
ληνα δημοσιεύτηκε άρθρο τού Π. Ρούσου μέ τίτλο : «Ιστορική Προ
σταγή τού Έθνους», πού παρέθετε τή δράση καί τήν πολιτική τού ΕΑΜ.65 

Παράλληλα, ό ΕΑΣ δέ δίστασε νά χρησιμοποιήσει το κύρος πού αποκτού
σε σάν οργάνωση ταυτισμένη μέ το έθνικοαπελευθερωτικό κίνημα τού 
ελλαδικού κέντρου για νά προσεταιριστεί δημοκρατικές προσωπικότη" 
τες τής παροικίας. Μερικές εβδομάδες μετά τήν αναχώρηση τών αντι
προσώπων τών αντιστασιακών οργανώσεων γιορτάστηκε πανηγυρικά ή 
τρίτη επέτειος τού «Όχι». Μέ πρωτοβουλία τού ΕΑΣ συγκροτήθηκε ορ
γανωτική επιτροπή από τους Μ. Σαλβάγο, πρόεδρο τής ελληνικής Κοι
νότητας Αλεξάνδρειας, Κλ. Νικολάου, πρόεδρο τής Κοινότητας Ίμπραϊ¬ 
μίας, καί από άλλες προσωπικότητες. Ή εκδήλωση έγινε στις 28 Οκτω
βρίου 1943 σέ κινηματογράφο τής Αλεξάνδρειας, όπου μίλησε ό Θ. Πιε¬ 
ρίδης τονίζοντας τήν ανάγκη ενός «ενωμένου αγώνα». Έγινε ανάλογη 
εκδήλωση στο Πόρτ Σαΐντ, όπου μίλησε ό γραμματέας τού τμήματος τού 
ΕΑΣ, Π. Ξένος. 

Τήν ίδια μέρα στο Κάιρο έγιναν τά εγκαίνια τής μεγάλης έκθεσης πού 
οργάνωσε ό ΕΑΣ μέ τίτλο : «Δυο Χρόνια Σκλαβιάς — Δυο Χρόνια Αγώ
νας» πού είχε ήδη προβληθεί μ επιτυχία στην Αλεξάνδρεια. Όπως έγρα
φε στον πρόλογο τού λευκώματος τής έκθεσης ό Γιώργος Σεφέρης, σκο
πός της ήταν νά προβληθούν οί άθλιες συνθήκες τής ζωής τού άγωνιζό-

64. Π. Ρούσος, ο.π., σ. 412· συνομιλία μου μέ Κ. Δεσποτόπουλο 28 Σεπτ. 1979. 
65. Έλλην, άρ. 20, 15 Σεπτεμβρίου 1943. 
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μενού ελληνικού λαού. Χρησιμοποιήθηκαν για το λόγο αυτό φωτογραφίες 
και πίνακες ζωγραφικής πού έκαναν τήν έκθεση πιο ρεαλιστική και πιο 
άμεση. Ό Σεφέρης ήταν τότε υπεύθυνος του γραφείου τύπου τής εξόριστης 
κυβέρνησης και οί φωτογραφίες και τα στοιχεία πού χρησιμοποιήθηκαν 
άνηκαν στην υπηρεσία του και δόθηκαν μέ δική του πρωτοβουλία.66 Είχε 
ήδη προηγηθεί μια συνεργασία του μέ τον ΕΑΣ τόν Μάϊο του 1943 οπού 
έγινε ή γνωστή διάλεξη για τον Μακρυγιάννη πού δημοσιεύτηκε ολό
κληρη στον Ελληνα.67 Οί πίνακες ζωγραφικής ήσαν έργα Ελλήνων ζω
γράφων τής Αλεξάνδρειας, ενώ πολλά άλλα μέλη του ΕΑΣ εργάστηκαν 
για τήν προετοιμασία και διαφήμιση τής έκθεσης. Οί οργανωτές υπολό
γισαν πώς γύρω στα δεκαπέντε χιλιάδες άτομα επισκέφτηκαν τήν έκθεση. 
Ή εφημερίδα Ταχυδρόμος έγραφε τονίζοντας τή μεγάλη της απήχηση : 

"Πολλοί γυναίκες καταθέτουν άνθη προ τής στήλης στην οποία έχουν 
αναγραφή τα ονόματα των πεσόντων εις Αλαμέιν, ενώ αλλαι άπερχόμεναι 
τής εκθέσεως, μεταβαίνουν εις τον vaòv του Αγίου Σάββα και ανάβουν κε
ράκια.» β8 

Τα εγκαίνια τής έκθεσης στο Κάιρο έγιναν μέ τήν παρουσία του πρωθυ
πουργού Έ . Τσουδερού, του αντιπροέδρου Γ. Ρούσσου καί των υπουργών 
Βούλγαρη καί Δημητρακάκη, πράγμα πού σήμαινε μεγάλη πολιτική επι
τυχία του ΕΑΣ. Δυο μήνες αργότερα, τον Ιανουάριο του 1944, στον απο
λογισμό ενός χρόνου δράσης ό ΕΑΣ σημείωνε πώς ή έκθεση αυτή ήταν 
ή πιο σημαντική διαφωτιστική ενέργεια τής οργάνωσης καί πώς βοήθησε 
νά γίνει τό κίνημα τής Εθνικής Αντίστασης «το πραγματικό καμάρι των 
Ελλήνων τής Αιγύπτου».69 

Ή εκτίμηση αυτή δεν ήταν καθόλου υπερβολική. Ή συγκίνηση πού 
προκάλεσε ή έκθεση μεταφράστηκε σέ ενθουσιώδη κινητοποίηση για τον 
«έρανο βιταμινών» πού διοργάνωσε ό ΕΑΣ σαν προέκταση τής έκθεσης. 
Αλλωστε ήταν οί ίδιοι οί επισκέπτες πού επέμεναν να διεξαχθεί έρανος 

για τήν υλική βοήθεια των αγωνιζομένων Ελλήνων. Ένα από τά ντο
κουμέντα τής έκθεσης πού προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον ήταν ή μελέτη 
ενός Ί τ α λ ο ύ γιατρού πού περιέγραφε τά οδυνηρά συμπτώματα πού παρου
σίαζαν τά παιδιά στην Ελλάδα από έλλειψη βιταμινών. Ό ΕΑΣ κάλεσε 
αντιπροσώπους των παροικιακών σωματείων καί οργανώσεων για νά συζη
τήσουν τή δυνατότητα διεξαγωγής εράνου για τήν αποστολή βιταμινών 
στα 400.000 παιδιά ηλικίας 2 -12 χρονών στην Ελλάδα. Τελικά 18 δια
φορετικές παροικιακές οργανώσεις ή ιδρύματα υποστήριξαν τόν έρανο, 

66. Στρ. Τσίρκας, ό.π., σ. 489. 
67. Έλλην; αρ. 18, 15 Ιουνίου 1943. 
68. Στρ. Τσίρκας, ό.π., σ. 491. 
69. Έλλην, άρ. 24, 15 Ιανουαρίου 1944 (ένθετο). 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού

ΜΝΗΜΩΝ 9 (1984)



22 ΆΧέξαν&ρος Κιτοοεφ 

μεταξύ των οποίων οί Κοινότητες Αλεξάνδρειας και Καΐρου καθώς και 
ή επιτροπή τού Ελληνικού Ερυθρού Σταύρου στην Αίγυπτο. Οί περισ
σότερες απ αυτές τις οργανώσεις είχαν διοικητικά συμβούλια αποτελού
μενα από φιλελευθέρους πού δεν αρνήθηκαν τή συνεργασία μέ τον ΕΑΣ. 
Δημιουργήθηκε από όλες αυτές τίς οργανώσεις ή «Επιτροπή Εράνου», 
όπου ό ΕΑΣ συμμετείχε ισότιμα.70 από τήν πλευρά της κυβέρνησης εκ
φράστηκαν δισταγμοί από τον πρωθυπουργό Τσουδερό, άλλα οί υπουρ
γοί Γ. Ρούσσος και Σ. Βενιζέλος συνεισέφεραν. Οί δισταγμοί του Τσου¬ 
δερου οφείλονταν στο γεγονός πώς ή πρωτοβουλία τού ΕΑΣ αποκάλυπτε 
τή δυσκινησία της εξόριστης κυβέρνησης στο θέμα της βοήθειας προς 
τήν Ελλάδα. Ή ανταλλαγή απόψεων μέσα από τον παροικιακό τύπο και 
κυρίως ή προβολή τού εράνου από τίς φιλελεύθερες εφημερίδες προετοί
μαζαν το έδαφος για τήν επιτυχία του εράνου, όταν θά άρχιζε τήν 1η 
Δεκεμβρίου 1943. Πράγματι, τήν πρώτη μέρα συγκεντρώθηκαν στο Κάιρο 
2.500 λίρες σ όλη τήν Αίγυπτο. Ή πρωτοβουλία τού ΕΑΣ βρήκε τήν πιο 
πλατιά ανταπόκριση στους πάροικους- συνεισέφεραν βιομήχανοι και γκαρ
σόνια, δάσκαλοι και υπάλληλοι καταστημάτων, βαμβακέμποροι και κα¬ 
πνοπώλες. Συνέβαλαν σημαντικά και οί στρατευμένοι "Ελληνες μέ κάθε 
δυνατό τρόπο : προσφέρθηκαν για τον έρανο ακόμη και οί εισπράξεις 
από ποδοσφαιρική συνάντηση μεταξύ ομάδων της βρεταννικής και ελ
ληνικής αεροπορίας.71 Μια ματιά στον παροικιακό τύπο πού δημοσίευε 
καθημερινά τ αποτελέσματα τού εράνου, δίνει παραστατικά τον ενθου
σιασμό. Ό Ταχυδρόμος, έγραφε : 

"Ό χθες διενεργηθείς έρανος από Κυρίας και Δεσποινίδας εις τάς όδους 
και τα κέντρα απέφερε 60 λίρες. Ό "Ερανος θα εξακολούθηση και σήμερον 
εις τάς οδούς, τα κέντρα και τους κινηματογράφους. Αξιωματικοί και υπα
ξιωματικοί τού Ελληνικού Ναυτικού προσέφεραν 17 λίρες. "Ενας μικρούλης 
εφερεν εις τον [Σύλλογο] Αισχύλο - Αρίωνα τον κουμπαρά του, τον έσπασε 
και προσέφερε τα εν αύτω 52 γρόσια», 72 

ενώ πληροφορούσε μιαν άλλη μέρα τους αναγνώστες του πώς έγινε μέ 
επιτυχία έρανος τήν Κυριακή σέ τρεις ελληνορθόδοξες εκκλησίες της 
παροικίας στην Αλεξάνδρεια.73 Μέχρι τον Μάρτιο τού 1944 είχαν συγ
κεντρωθεί συνολικά 41.000 λίρες πού παραδόθηκαν στην επιτροπή τού 
Ελληνικού Έ ρ υ θ ρ ο ύ Σταύρου. Εϊχαν παρουσιασθεί προβλήματα σχετικά 
μέ τους τρόπους αγοράς και αποστολής των βιταμινών και είχε ένδιαφερθεί 

70. Αρχεία Ελληνικής Κοινότητος Καΐρου, Φάκελος Βιταμινών, Πρακτικά Συνε
δριάσεων Επιτροπής Βιταμινών. 

71. Στρ. Τσίρκας, ο.π., σσ. 492-493. 
72. Ταχυδρόμος, 12 Δεκεμβρίου 1943. 
73. Ταχυδρόμος, 10 Δεκεμβρίου 1943. 
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από νωρίς ό ίδιος ό Πατριάρχης για νά βρεθεί λύση.74 "Αρχισαν επα
φές μέ τήν «Ελληνική Επιτροπή Περιθάλψεως» στην Αμερική χωρίς άμε
σο αποτέλεσμα. Φαίνεται πώς μετά τα γεγονότα τού Απριλίου 1944 δεν δεί
χθηκε ή απαιτούμενη μέριμνα από τήν ελληνική κυβέρνηση, πιθανότατα 
για πολιτικούς λόγους. Ή αποστολή χρημάτων καθυστέρησε αρκετά χρό
νια καί 7.000 λίρες δόθηκαν στον Πατριάρχη μετά από εντολή τού τότε 
βασιλιά Παύλου. Τα υπόλοιπα χρήματα δόθηκαν στον Ελληνικό Ερυ
θρό Σταυρό, καί μετά από πολλές διαβουλεύσεις καί διαφωνίες μεταξύ της 
«Επιτροπής Εράνου» καί του Έρυθρού Σταύρου, συμφωνήθηκε να χρησι
μοποιηθούν για τήν ίδρυση «Ασκληπιείου Φυματιώσεως των Όστων» στην 
Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. Τα εγκαίνια έγιναν τον Νοέμβριο τού 1948 
αλλά οι εργασίες σταμάτησαν τό 1950 γιατί υπήρχε έλλειψη χρημάτων.75 

Κατά τή διάρκεια της διεξαγωγής τού εράνου, τον Ιανουάριο τού 
1944, ό ΕΑΣ, κλείνοντας ενα χρόνο ζωής, έκανε τον απολογισμό του. Οί 
εκτιμήσεις της οργάνωσης, πού δημοσιεύτηκαν στον Ελληνα, ήσαν θετι
κές καί ή οργάνωση υποστήριξε πώς είχε εκτελέσει τον προορισμό της 
αφού κατόρθωσε να γίνει «ενα ζωντανό κομμάτι του αγωνιζομένου λαού 

τής Ελλάδας μέσα στον ξενητεμένο Ελληνισμό, στον όποιον έφερε ενα μή¬ 
νυμα αγώνα, θάρρους και ελπίδος".76 Ακόμη όμως καί ή επιπρόσθετη 
ικανοποίηση από τήν πορεία τού εράνου δεν μποροϋσε να κρύψει τα απει
λητικά σύννεφα στον πολιτικό ορίζοντα, πού σκοτείνιαζε από τον Σε
πτέμβριο τού 1943. Οί πολιτικές εξελίξεις στην περίοδο πού ακολούθησε 
τήν επίσκεψη των ανταρτών όξυναν τους πολιτικούς ανταγωνισμούς. Ό 
βασιλιάς Γεώργιος Β μέ τήν υποστήριξη τού Churchill αγνόησε τή γνώμη 
της κυβέρνησης καί των αντιστασιακών οργανώσεων για τήν παραμονή 
του εξω από τήν Ελλάδα μέχρι ν αποφασίσει ô λαός μέ δημοψήφισμα 
γιά τήν τύχη της μοναρχίας. Στά ελληνικά βουνά συγκρούστηκαν τμήματα 
τού ΕΛΑΣ καί τού ΕΔΕΣ τον Οκτώβριο. Δύο άλλα γεγονότα επηρέασαν 
συγχρόνως τήν κοινή γνώμη της παροικίας. Μετά τήν αποτυχημένη από
πειρα κατάληψης της Σάμου από τους Βρεταννούς πού τερματίστηκε το 
Νοέμβριο, έφθασαν στην Αίγυπτο μέλη τού ΕΛΑΣ Σάμου. Έκαναν δηλώ
σεις υποστηρίζοντας πώς ή συμπεριφορά των Βρεταννών απέναντι στον 
ΕΛΑΣ Σάμου ήταν εχθρική.77 Τον ίδιο καιρό έγινε γνωστή στην Αίγυπτο 
ή υπόθεση των επαφών τού Νεοζηλανδού αξιωματικού Don Stott μέ τους 

74. Στρ. Τσίρκας, ο.π., σ. 495. 
75. Αρχεία Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου, Φάκελλος Βιταμινών, Αλληλογρα

φία Επιτροπής Καΐρου μέ τον Ε.Ε.Σ. Μια πιο λεπτομερής έξιστόριση δέν είναι στα 
πλαίσια του άρθρου τούτου. 

76. Ελλην, αρ. 24, 15 Ιανουαρίου 1954 (ένθετο). 
77. Γ. Αθανασιάδης, ο.π., σσ. 146- 147. 
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Γερμανούς στην Αθήνα. Ασχετα μέ το αν ενήργησε με δική του πρωτο
βουλία ό αξιωματικός ή ενήργησε κατόπιν διαταγής, ή εντύπωση πού 
δημιούργησε ή είδηση των επαφών τότε στην Αίγυπτο ήταν δυσμενέστατη 
Ιδιαίτερα ανάμεσα στους πάροικους πού υποστήριζαν τήν πολιτική του 
ΕΑΜ και συνδύαζαν τις δύο παραπάνω ειδήσεις, βγάζοντας το συμπέρα
σμα πώς ή μετέπειτα στάση των Βρεταννών απέναντι στο ΕΑΜ - ΕΛΑΣ 
θά ήταν εχθρική.78 Όλες οί παραπάνω ενδείξεις, καί κυρίως ή αδυναμία 
της κυβέρνησης να επιβάλει τή θέληση της στον Γεώργιο, οδήγησαν 
τον Γ. Ρούσσο να παραιτηθεί τον Νοέμβριο, παραμένοντας τυπικά στή 
θέση του μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου. Ό ΕΑΣ, στον απολογισμό του τον 
ίδιο μήνα, έθετε σαν μια από τις άμεσες επιδιώξεις της οργάνωσης τήν 
ενοποίηση του αγώνα του ελληνικού λαού μέσα καί εξω από τήν Ελλάδα, 
κάτω από μια κοινή καθοδήγηση.79 Ή θέση αυτή αντανακλούσε τις από
ψεις του ΕΑΜ. Είχαν ήδη αρχίσει επαφές μεταξύ τής εξόριστης κυβέρ
νησης καί των πολιτικών στην Αθήνα, ενώ το ΕΑΜ είχε δείξει προθυμία 
να εξετάσει τή δυνατότητα συνεργασίας μέ τους πολιτικούς καί τήν κυ
βέρνηση. Τον Ιανουάριο άρχισαν να διατυπώνονται καί αντιπροτάσεις 
μεταξύ τής κυβέρνησης καί τού ΕΑΜ μέσω του Αρχιεπισκόπου Δαμασκη
νού.80 Ένώ οί συνομιλίες ήσαν μυστικές διέρρευσαν φήμες στην Αίγυπτο 
για προσέγγιση κυβέρνησης καί ΕΑΜ, γεγονός πού ανησύχησε τους φιλο¬ 
μοναρχικούς πάροικους. Προχώρησαν λοιπόν στο σχηματισμό οργάνωσης 
μέ τίτλο «Πανελλήνιος Ένωσις» στο Κάιρο καί σε άλλες πόλεις, για να 
καταστήσουν γνωστή τήν αφοσίωση ενός τμήματος τής παροικίας στον 
Γεώργιο Β καί τήν αντίθεση του σε συναλλαγές κυβέρνησης καί αριστε
ρών. Ή εμφάνιση φιλομοναρχικής παροικιακής οργάνωσης είναι άλλη 
μια ένδειξη τής επίδρασης πού είχε στην παροικία ή στενή επαφή μέ τις 
ελληνικές πολιτικές εξελίξεις. Ή «Πανελλήνιος Ένωσις» δραστηριοποιή
θηκε ιδιαίτερα μετά τον Απρίλιο τού 1944 καί ειδικά στην περίοδο τού 
εμφύλιου πολέμου στην Ελλάδα. 

Οί επαφές τής εξόριστης κυβέρνησης μέ τους πολιτικούς παράγον
τες στην Αθήνα καί τό ΕΑΜ συνεχίστηκαν καί τον Φεβρουάριο χωρίς 
αποτέλεσμα. Τό ΕΑΜ αποφάσισε να δώσει λύση στο αδιέξοδο των συνο
μιλιών, σχηματίζοντας στις 10 Μαρτίου τήν «Πολιτική Επιτροπή Έθνι-

78. Γ. Αθανασιάδης, ο.π., σ. 151* Β. Νεφελούδης, Ελληνες Πολεμιστές στή Μέση 
Ανατολή, Αθήνα 1945, σσ. 38 - 40. Για τήν υπόθεση αυτή, βλέπε Η. Fleischer, "The 
Don Stott Affair", στο Μ. Sarafis ed. Greece From Resistance to Civil War Λονδίνο 
1980, σσ. 91 -103 καί 103 - 107. 

79. Ελλην, ο.π., άρ. 24. 
80. Για πιο εκτενή περιγραφή, βλέπε γιά παράδειγμα: Χ. Ρίχτερ, 1936 - 1946. Δύο  

Επαναστάσεις και Αντεπαναστάσεις στην Ελλάδα, τ. Β , Αθήνα 1973, σσ. 83 - 86. 
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κής Απελευθέρωσης» (ΠΕΕΑ), πού είχε σκοπό τον σχηματισμό κυβέρ
νησης εθνικής ενότητας. Με τό σχήμα αυτό, πού περιλάμβανε άτομα πού 
δεν ήσαν μέλη του, το ΕΑΜ εμφανιζόταν σαν να προχωρεί ήδη σέ σχη
ματισμό μιας τέτοιας κυβέρνησης, πράγμα πού υποχρέωνε τήν εξόριστη 
κυβέρνηση να μήν καθυστερεί και να πάρει συγκεκριμένη θέση απέναντι 
στις προτάσεις της ΠΕΕΑ για ενότητα. Ό Τσουδερός πληροφορήθηκε 
αμέσως τό σχηματισμό τής ΠΕΕΑ και σέ λίγες μέρες έλαβε μήνυμα της 
πού ζητούσε συνεργασία. Απάντησε πώς ή εξόριστη κυβέρνηση θα συνέ
χιζε συνομιλίες με τους πολιτικούς παράγοντες στην Αθήνα και μέ τό 
ΕΑΜ, μέ σκοπό τό σχηματισμό εθνικής κυβέρνησης, χωρίς ν αναφερθεί 
συγκεκριμένα στην ΠΕΕΑ ή τις προτάσεις της,81 άλλα δεν ανακοινώ
θηκε τίποτε σχετικά. Ή είδηση του σχηματισμού και των προτάσεων¬ 
τής ΠΕΕΑ έγινε πλατιά γνωστή στην Αίγυπτο. Στο μεταξύ ή ΠΕΕΑ 
απάντησε πώς συμφωνούσε μέ τό σχηματισμό εθνικής κυβέρνησης άλλα 
ζητούσε να μή συνεχιστούν οί καθυστερήσεις. Ούτε καί τότε ανακοινώ
θηκαν οί επαφές από τήν κυβέρνηση και δημιουργήθηκε ή εντύπωση πώς 
ή εξόριστη κυβέρνηση δέν είχε σκοπό να συνεργαστεί μέ τήν ΠΕΕΑ καί 
πώς προσπαθούσε να κερδίσει χρόνο. Ή είδηση τής δημιουργίας τής ΠΕΕΑ 
προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό στή Μέση Ανατολή. Ό Βρεταννός πρε
σβευτής για τήν Ελλάδα Leeper έστειλε στο Λονδίνο τήν εξήγηση του : 

«Ή Ελληνική (κοινή) γνώμη στή Μέση Ανατολή, ακόμη όχι επαρκώς 
πληροφορημένη για τον πραγματικό χαρακτήρα τον ΕΑΜ. . . είχε τώρα, 
εξίσου ή και ακόμη πιο πολύ, τήν τάση να εξιδανικεύει τή νέα επιτροπή.»62 

Ή εντύπωση πώς ή κυβέρνηση κωλυσιεργούσε ενισχύθηκε οσο ή τε
λευταία συνέχιζε τή σιγή της. Στις 25 Μαρτίου 1944 έγινε συγκέντρωση 
γιά να τιμηθεί ή εθνική επέτειος στο κοινοτικό στάδιο τής Αλεξάνδρειας 
πού γέμισε ασφυκτικά μέ 30.000 πάροικους, ναύτες, φαντάρους, αξιωματι
κούς καί ναυτεργάτες. Στην ομιλία του ό Τσουδερός απέφυγε να αναφερ
θεί στο θέμα τής ΠΕΕΑ. Ό δεύτερος ομιλητής ήταν ό Σαλβάγος, εκ μέρους 
τής Κοινότητας, πού αναφέρθηκε στον έθνικοαπελευθερωτικό αγώνα 
προκαλώντας εκδηλώσεις ενθουσιασμού.83 Μια μικρότερη συγκέντρωση 
έγινε τήν ίδια μέρα στο Κάϊρο, χωρίς να υπάρξει κι εκεί σχετική κυβερ
νητική δήλωση. Παράλληλα μέ τις δύο αυτές επίσημες εκδηλώσεις για 
τήν 25η Μαρτίου, οργανώθηκαν εκδηλώσεις από τον ΕΑΣ, όπου άνακοινώθηκε 

81. Χ. Ρίχτερ, ό.π., σσ. 86-87. 
82. Επιστολή Leeper προς F. Ο.: «Αναφορά για τις Ελληνικές Υποθέσεις, 1 

Ιανουαρίου - 3 Απριλίου 1944» R 8897/9/19, FO 371/43688 : "Greek opinion in the 
Middle East, still never sufficiently informed on the fine nature of EAM... was 
now equally or still more disposed to idealise the new committee". 

83. Γ. Αθανασιάδης, ό.π., σσ. 173 - 174· Ταχυδρόμος, 26 Μαρτίου 1944. 
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νώθηκε ή ίδρυση της ΠΕΕΑ. Σχετικά μέ τήν εκδήλωση στο Κάίρο, έγραφε 
τήν επομένη ό Ταχυδρόμος πώς μίλησε ό Γ. Αθανασιάδης, διευθυντής 
της Ξενακείου Σχολής — και μέλος τού ΕΑΣ — αναφερόμενος «Ιδιαιτέ
ρως δια τήν δράση των ανταρτών μας και ή ομιλία του διεκόπτετο από 
παταγώδη χειροκροτήματα».84 Στην εκδήλωση πού έγινε στην Αλεξάν
δρεια στον κατάμεστο κινηματογράφο «Ριάλτο», μίλησε ô Θ. Πιερίδης και 
εγκρίθηκε ψήφισμα υποστήριξης της ΠΕΕΑ. Τελικά, ό Τσουδερος μόλις 
στίς 27 Μαρτίου δήλωσε πώς είχε σχηματιστεί ή ΠΕΕΑ καί σκοπός της 
ήταν ό σχηματισμός κυβέρνησης εθνικής ενότητας. 

Αλλά μέχρι τότε, ή ηγεσία των έαμικών οργανώσεων είχε βγάλει 
τα συμπεράσματα της για το νόημα του σχηματισμού της ΠΕΕΑ Από το 
ΕΑΜ καί για τή στάση του Τσουδεροϋ. Οπως φαίνεται Από τα αποσπά
σματα της έκθεσης του ηγέτη τού εαμικού κινήματος στην Αίγυπτο Γιάν
νη Σαλλά στο Πολιτικό Γραφείο τού Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλά
δας πού δημοσιεύτηκαν πρόσφατα,85 όλες οί ενδείξεις οδηγούσαν στο 
συμπέρασμα πώς είχε συντελεστεί μια οριστική ρήξη μεταξύ ΕΑΜ καί 
εξόριστης κυβέρνησης - Βρεταννών. Οί ενδείξεις πού επικαλέσθηκε ό 
Σαλλάς ήσαν τα γεγονότα πού μεσολάβησαν Από τον Σεπτέμβριο τού 1943 
καί πού περιγράψαμε παραπάνω, καί ό τρόπος μέ τον όποιον ή κυβέρνηση 
Τσουδερού αντιμετώπισε τήν ΠΕΕΑ. Άφοϋ, λοιπόν, ήταν δεδομένη ή 
«οριστική ρήξη» ΕΑΜ καί Βρεταννών υπήρχε, κατά τον Σαλλά, ό κίνδυ
νος είτε να διαλυθούν τα ελληνικά στρατεύματα στή Μέση Ανατολή αφού 
στην πλειοψηφία ήσαν «δημοκρατικά» εϊτε να γίνουν νέες εκκαθαρίσεις 
των υποστηρικτών της ΠΕΕΑ για να χρησιμοποιηθούν τά στρατεύματα 
αργότερα κατά τού ΕΛΑΣ.86 "Ετσι, σέ ειδική συνδιάσκεψη των αντιφασι
στικών οργανώσεων, ό Σαλλάς πρότεινε πώς οί ένοπλες δυνάμεις έπρεπε 
νά εκδηλωθούν υπέρ της ΠΕΕΑ μέ υπογραφή υπομνημάτων,87 ώστε νά 
δείξουν τήν απομόνωση της εξόριστης κυβέρνησης καί επιπλέον να κατα
στήσουν πιο δύσκολη τήν ενδεχόμενη διάλυση τους. Μέ τον τρόπο αυτό 
ή εξόριστη κυβέρνηση θα ήταν υποχρεωμένη νά δεχθεί τους όρους της 
ΠΕΕΑ. Οταν ενημερώθηκαν τα στελέχη τού ΕΑΣ πώς ή συνδιάσκεψη 
συμφώνησε μέ τήν εισήγηση του Σαλλδ, διατύπωσαν αμέσως δισταγμούς 
καί αμφιβολίες.88 Αμφιβολίες εξέφρασαν επίσης ορισμένα μέλη της «Επι
τροπής Συντονισμού Αγώνα» (ΕΣΑ) πού είχε δημιουργηθεί στην Αίγυπτο 
τον Νοέμβριο τού 1943 Από πολιτικούς παράγοντες πού είχαν έρθει Από 

84. Ταχυδρόμος, στο ίδιο. 
85. Η. Fleischer, ό.π., σσ. 33 - 35. 
86. Στο ίδιο. 
87. Αρθρα Β. Νεφελούδη στην Εφημερίδα Αυγή, 3 καί 5 Δεκεμβρίου 1978. 
88. Γ. Αθανασιάδης, ό.π., σσ. 176 - 177. 
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την Ελλάδα ή τήν Ιταλία — όπου είχαν κρατηθεί αιχμάλωτοι — και 
υποστήριζαν τις θέσεις τού ΕΑΜ.89 Επικεφαλής της επιτροπής ήταν ό Βα
σίλης Νεφελούδης, προπολεμικά μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΚΚΕ, 
ό οποίος όμως συμφώνησε με τον Σαλλά.90 Παρόλο πού τα περισσότερα 
στελέχη τού ΕΑΣ διαφωνούσαν μέ τήν τακτική της εαμικής ηγεσίας, ή 
οργάνωση συμμετείχε στις κινήσεις πού ακολούθησαν. από τή στιγμή 
όμως πού αποφασίστηκε πώς έπρεπε να εκδηλωθούν οί ένοπλες δυνάμεις, 
ό ρόλος του ΕΑΣ ήταν περισσότερο εφεδρικός. Στις 31 Μαρτίου, ή οργά
νωση υπέβαλε υπόμνημα στον Τσουδερό ζητώντας το σχηματισμό κυ
βέρνησης εθνικής ενότητας. Παρόμοια υπομνήματα παρέδωσαν ή ΕΣΑ 
και μια επιτροπή αξιωματικών πού δημιουργήθηκε. Τήν επομένη ή κυ
βέρνηση συνέλαβε έξη από τους δεκατρείς αξιωματικούς, καί οί υπόλοι
ποι κατέφυγαν στο ελληνικό φρουραρχείο τού Καΐρου, όπου ξεσηκώ
θηκαν οί φαντάροι σέ συμπαράσταση τους, μ αποτέλεσμα να περικυκλω
θούν από βρεταννικά στρατεύματα. Ή ενέργεια αυτή δημιούργησε σύγ
χυση στα υπόλοιπα τμήματα τού ελληνικού στρατού στο Κάϊρο. Στην 
Αλεξάνδρεια έγινε στίς 3 Απριλίου συγκέντρωση τού ΕΑΣ όπου μίλησε 
ό Ζερμπίνης για τήν ανάγκη της συνεργασίας μεταξύ κυβέρνησης καί 
ΠΕΕΑ.91 Τήν ίδια μέρα συνεδρίασε το υπουργικό συμβούλιο στο Κάϊρο, 
καί ό Τσουδερός, μπροστά στην έξαπλούμενη ταραχή καί πλατιά υποστή
ριξη των υπομνημάτων υπέρ της ΠΕΕΑ, παραιτήθηκε. Ό Σ. Βενιζέλος 
ανέλαβε χρέη πρωθυπουργού καί άρχισε συνομιλίες μέ τις έαμικές οργα
νώσεις μέχρι τις 8 Απριλίου.92 Πληροφορίες όμως πώς το ναυτικό στην 
Αλεξάνδρεια είχε εκδηλωθεί υπέρ της ΠΕΕΑ καί πώς παρόμοιες κινήσεις 
είχαν παρατηρηθεί στην πρώτη ελληνική ταξιαρχία πού ήταν στρατο
πεδευμένη στην έρημο δυτικά τής Αλεξάνδρειας οδήγησαν το Βενιζέλο 
να συμφωνήσει μέ τον Βρεταννό πρεσβευτή Leeper, ήδη από τις 4 Απρι
λίου, πώς έπρεπε να διακοπούν οί συνομιλίες καί να συλληφθούν οί εαμι¬ 
κοί, συμπεριλαμβανομένων καί των μελών τού ΕΑΣ.93 Σέ λίγες μέρες είχαν 
συλληφθεί ολα σχεδόν τα στελέχη τού ΕΑΣ στην Αλεξάνδρεια καί το 
Κάϊρο9 4 καί αποδυναμωμένη πλέον ή οργάνωση έπαψε ουσιαστικά να 

89. Λ. Αγαπητός, «Σκέψεις και εντυπώσεις από τον Ελληνικό Αγώνα 1944 - 45», 
Μ. Ανατολή 1945, σσ. 56 - 59. 

90. Αρθρα Β. Νεφελούδη, ο.π. 
91. Τηλεγράφημα Στρατιωτικής Διοίκησης Μέσης Ανατολής προς Ύπ. Στρατιω

τικών (W. Ο.), αριθ. 424, 5 Απριλίου 1944, FO 37/43702. 
92. Β. Νεφελούδης, ό.π., σσ. 51 - 54. 
93. Τηλεγράφημα Leeper προς F. Ο., αριθ. 207, 4 Απριλίου 1944, R 7240/30/19, 

FO 371/43701. 
94. Β. Νεφελούδης, ο.π., σσ. 54 - 55 καί Γ. Αθανασιάδης, ο.π., σσ. 192 -195. 
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λειτουργεί. Αλλωστε, ή σύγκρουση τού έαμικού κινήματος με τήν εξό
ριστη κυβέρνηση και τις βρεταννικές αρχές σύντομα πήρε τέτοια μορφή 
πού ή παρέμβαση άοπλων πολιτών δέν θα είχε κανένα αποτέλεσμα. Στην 
Αλεξάνδρεια, πραγματική ακυβέρνητη πολιτεία, συνυπήρχαν δύο κέντρα 

εξουσίας. Από τή μια το βρεταννικό στρατηγείο πού διεύθυνε τις δυνάμεις 
του πού είχαν περικυκλώσει τα πλοία, τα στρατιωτικά κτήρια και τήν 
ταξιαρχία στην έρημο και από τήν άλλη ή εαμική ηγεσία, εγκατεστημένη 
σέ μια συνοικία τής Αλεξάνδρειας. Και μετά τις συλλήψεις των στελεχών 
του ΕΑΣ, είχε εκφράσει ανησυχίες για τον πιθανό ρόλο του ό στρατη
γός Wilson, διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων τής Μεσογείου, σέ 
τηλεγράφημα του στον Churchill : 

"Υπέδειξα στον Pajet τήν ανάγκη να τους [τήν ταξιαρχία] απομακρύ
νουμε από τήν Αίγυπτο το ταχύτερο για να τους απομονώσουμε από τις 
κομμουνιστικές επιρροές των μεγάλων πόλεων. . . Θεωρώ πώς είναι προ
τιμότερο να σταλούν πρώτα οι Ελληνες αυτοί στή Κυρηναϊκή ή τήν Τρι¬ 
πολίτιδα. Αν έρθουν στή Γαλλική Βόρεια Αφρική ίσως επικοινωνήσουν 
με Γάλλους κομμουνιστές στο Αλγέρι.» 96 

Τελικά, ή αποδυνάμωση του ΕΑΣ σήμαινε πώς ό κίνδυνος πού απασχο
λούσε τον Wilson δέν υπήρχε πλέον. Εστω και στην περίπτωση κάποιας 
παρέμβασης των πάροικων όμως, ή βρεταννική κυβέρνηση θα είχε προ
χωρήσει στα σχέδια καταστολής του έαμικού κινήματος. Στις 14 Απρι
λίου, σ ενα από τα πολλά τηλεγραφήματα οδηγιών πού έστελνε ό Chur
chill, τόνισε στον Leeper : ««Μην σας επηρεάσουν πιθανά αντιβρεταννικά 
αισθήματα μεταξύ Αιγυπτιωτών ελλήνων».96 Ιδιαίτερα, μετά τή διάλυση 
του ΕΑΣ είναι δύσκολο να φαντασθούμε πώς θα είχε οργανωθεί και εκ
φρασθεί παροικιακή κίνηση κατά τής Βρεταννικής πολιτικής. Ορισμένα 
μέλη και υποστηρικτές του ΕΑΣ περιορίστηκαν στο νά βοηθήσουν μέ 
τρόφιμα τους έγκλειστους στα πλοία και τά διάφορα κτίρια. 

Τήν καταστολή τού κινήματος στο τέλος Απριλίου τού 1944 ακο
λούθησε το συνέδριο στο Λίβανο, πού καταδίκασε τήν εαμική εξέγερση 
στην Αίγυπτο. Μετά από αυτό, τά περισσότερα μέλη τού ΕΑΣ αφέθηκαν 

95. Στρατηγός Wilson προς Churchill, τηλ. Τ. 828/4, 14 Απριλίου 1944, FO 371/ 
43702: "I have pointed out to Paget the need for getting these out of Egypt as soon 
as possible and isolating them from Communist influences in big towns. . . I think 
it is better that these Greeks should be sent first to Cyrenaica or Tripolitania. If 
they come to French North Africa they might contact French communists in Al
giers". 

96. Τηλεγράφημα F. Ο. προς Leeper, αρ. 14, Απριλίου 1944, R 6027/9/19 FO 371/ 
43701: "Do not be influenced by possible anti British sentiment among local 
Greeks". 
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ελεύθερα καί συνεχίστηκε ή έκδοση του Ελληνα ενώ οί δικηγόροι Ρούσ
σος καί Λαχωβάρης — στέλεχος του ΕΑΣ — ανέλαβαν τήν υπεράσπιση 
των κατηγορουμένων για το κίνημα στις δίκες πού άρχισαν στα ναυτούι
κεία καί στρατούικεία τον Ιούλιο. Τό νέο πολιτικό κλίμα πού επικρατού
σε, καθώς καί ή καταδίκη του κινήματος από τό ίδιο τό ΕΑΜ στον Λί¬ 
βανο, δέν άφηναν περιθώρια για επανασύσταση καί λειτουργία του «Εθνι
κού Απελευθερωτικού Συνδέσμου» στό χώρο της παροικίας στην Αίγυπτο. 

Ή ίδρυση τού ΕΑΣ ήταν αποτέλεσμα της απόσπασης των Ελλήνων 
από τή σοσιαλιστική πολιτική οργάνωση πού λειτουργούσε στην Αίγυ
πτο πρίν από τον πόλεμο μέ τή συμμετοχή ξένων καί Αιγυπτίων. Γνωρί
ζουμε πώς ένας από τους λόγους πού οδήγησαν τους Ελληνες να οργα
νωθούν ξεχωριστά τό 1940 ήταν ή άποψη τους πώς έτσι θα αντιμετώπιζαν 
καλύτερα τήν ιδιαιτερότητα των ελληνικών πολιτικών προβλημάτων, άποψη 
πού φάνηκε νά δικαιώνεται όταν ή ελληνική κυβέρνηση καί τα ελλη
νικά στρατεύματα μεταφέρθηκαν εκεί. Δέν γνωρίζουμε αν υπήρξαν καί 
άλλοι λόγοι για τον διαχωρισμό. Ή μελέτη του σοσιαλιστικού κινήματος 
στην Αίγυπτο, ειδικά τή δεκαετία τού 1930, δέν έχει προχωρήσει ακόμη 
τόσο ώστε νά μας επιτρέπει νά αναζητήσουμε άλλες πιθανές αιτίες, συν
δεδεμένες ίσως μέ τον τρόπο λειτουργίας τής οργάνωσης καί τις σχέσεις 
ανάμεσα στις διάφορες εθνικότητες πού συμμετείχαν σ αυτήν. Σημειώ
νουμε, όμως, πώς ό διαχωρισμός των Ελλήνων ανέτρεπε τήν εικοσάχρονη 
τακτική συνεργασίας των ξένων, καί μεταξύ τους καί μέ τό ντόπιο στοιχείο, 
πού ακολουθούσε τό σοσιαλιστικό κίνημα στην Αίγυπτο. Δέν ήταν ωστό
σο μόνο αυτή ή οργανωτική καινοτομία πού διαφοροποιούσε τους Ελλη
νες από τό υπόλοιπο σοσιαλιστικό κίνημα τής Αιγύπτου, ήταν καί μια 
παράλληλη αλλαγή πολιτικού προσανατολισμού πού ακολούθησαν. Ή ορ
γανική τους ένταξη στό ελληνικό έαμικό κίνημα τής Μέσης Ανατολής 
σήμαινε προσαρμογή στό έθνικοαπελευθερωτικό ιδεολογικό πλαίσιο τής 
πολιτικής τού ΕΑΜ καί αναφερόταν στό μέλλον τής Ελλάδας. Οί σοσια
λιστές Ελληνες πάροικοι άφηναν λοιπόν κατά μέρος τήν άντιμπεριαλι¬ 
στική στρατηγική καί διεθνιστική τακτική τού αίγυπτιακού σοσιαλιστικού 
κινήματος για νά συγκεντρώσουν τις προσπάθειες τους γύρω από τήν ενί
σχυση τού έθνικοαπελευθερωτικού αγώνα καί τήν προοπτική τής μετα
πολεμικής δημοκρατικής πορείας τής Ελλάδας.97 

Οπως καί οί άλλοι πολιτικοί σχηματισμοί έτσι καί τό έαμικό κίνημα 
είχε σαν κεντρικό του στόχο τήν αύξηση τής επιρροής του στις ένοπλες 

97. Ό Ν. Ψυρούκης θεωρεί μάλιστα τήν ενέργεια αυτή «σημάδι τής βαθειάς πα¬ 
ροικιακής παρακμής», (στο βιβλίο του Το Νεοελληνικό Παροικιακο Φαινόμενο, Αθήνα 
1977, σ.236). 
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δυνάμεις, αφού οί τελευταίες μπορούσαν να παρέμβουν αποφασιστικά 
στή διαμόρφωση της πολιτικής της κυβέρνησης, όπως φάνηκε και από τα 
γεγονότα τον Μάρτιο του 1943. Ό βασικός του στόχος ήταν να κυριαρχή
σει στις ένοπλες δυνάμεις. Συνεπώς τό ζήτημα τού προσεταιρισμού της 
παροικίας ήταν δευτερεύουσα επιλογή και ή ηγεσία τού κινήματος θεώ
ρησε τήν παροικία περισσότερο σαν μια εφεδρεία στον αγώνα των ενό
πλων δυνάμεων και οχι σάν ενα παράγοντα πού μπορούσε να επιδράσει 
καθοριστικά στα γεγονότα. Φαίνεται πώς ή ιεράρχηση αυτή δέν αμφισβη
τήθηκε σοβαρά από τον ΕΑΣ γιατί ή οργάνωση αρκέσθηκε σέ μια ανα
παραγωγή των θέσεων τού ΕΑΜ στον παροικιακό χώρο τονίζοντας πώς 
οί Έλληνες στην Αίγυπτο ήσαν κομμάτι τού ελληνικού λαού και πώς έπρε
πε νά συμπαρασταθούν στον αγώνα του, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο 
εξωτερικό, εννοώντας μέ το τελευταίο πάλι τις ένοπλες δυνάμεις στή Μέση 
Ανατολή. Ή έκκληση αύτη δέν συνοδευόταν από μια γενικότερη επε
ξεργασία τών επιπτώσεων πού θά είχε στον παροικιακό ελληνισμό ή πιθα
νή επικράτηση τού ΕΑΜ στην Ελλάδα, μέ αποτέλεσμα τά κίνητρα για 
συμμετοχή στον αγώνα νά παραμένουν εθνικά. Βέβαια ή τακτική αυτή τού 
ΕΑΣ έφερε τις σημαντικές επιτυχίες της έκθεσης και τού εράνου. Ή δ η , 
όμως, από τό φθινόπωρο τού 1943 είχαν αρχίσει νά φαίνονται οί πολιτι
κές αντιθέσεις τού ΕΑΜ τόσο μέ τους Βρεταννούς όσο καί μέ τά άλλα 
ελληνικά κόμματα. Ό ΕΑΣ όμως παρέμενε στην τακτική του, ακόμη καί 
στις αρχές τού 1944, μιλώντας γενικά για τήν ανάγκη κυβέρνησης εθνικής 
ενότητας μέ συμμετοχή τού ΕΑΜ, απευθυνόμενος δηλαδή στο εθνικό 
αίσθημα τού συνόλου της παροικίας. αφού ή παροικία αποτελούσε ενα, 
ταξικά, ανομοιογενές κοινωνικό σύνολο ήταν φανερό πώς τά κοινωνικά 
στρώματα πού άποτελούσαν τό σύνολο αυτό θά αντιμετώπιζαν διαφορετικά 
τις πολιτικές αντιθέσεις ανάμεσα στους πολιτικούς σχηματισμούς, τήν 
εξόριστη κυβέρνηση καί τους Βρεταννούς. Παραμένοντας στην τακτική 
τών «εθνικών κινήτρων» ό ΕΑΣ δέν διέκρινε τις αντιθέσεις καί δέν εφάρ
μοσε μια συγκεκριμένη πολιτική πού θά προσέλκυε τά στρώματα πού 
δέν ταύτιζαν τά συμφέροντα τους μέ τό παλάτι, τήν εξόριστη κυβέρνηση, 
τους βενιζελικούς πολιτικούς καί κυρίως τή βρεταννική κυβέρνηση. 

Ή όξυνση τών αντιθέσεων τού ΕΑΜ καί τών Βρεταννών από τον 
Αύγουστο τού 1943 είχε μεγάλη σημασία για τήν παροικία καί επέδρασε 
καθοριστικά στις πολιτικές της επιλογές. Οί Έλληνες στην Αίγυπτο είχαν 
συμβάλει στην ανάπτυξη της χώρας καί είχαν συγχρόνως πλουτίσει σέ 
βάρος τού λαού της, στηριγμένοι από τό 1882 πάνω στή βρεταννική εξου
σία στην Αίγυπτο. Ή Βρεταννία υπήρξε από τότε ή εγγυήτρια μεγάλη 
δύναμη για τά προνόμια τών ξένων στην Αίγυπτο. Παρόλο ότι είχε παραι
τηθεί επίσημα από αυτόν τό ρόλο τό 1936, συνέχιζε νά ενδιαφέρεται 
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στρατηγικά και οικονομικά για τήν Αίγυπτο, και ή «επανακατάληψη» της χώ
ρας από τά στρατεύματα της τό 1940 επανέφερε ουσιαστικά το αποικιακό 
καθεστώς. Τά οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα των ξένων εξακολου
θούσαν νά εξαρτώνται από τήν βρεταννική παρουσία και συγχρόνως ή 
παραδοσιακά φιλοβρεταννική ιδεολογία μεγάλου τμήματος της παροικίας 
ενισχύθηκε, όπως ήταν φυσικό, από τό ρόλο της Βρεταννίας στον πόλεμο. 

Τήν ηγεσία τού ΕΑΣ αποτελούσαν διανοούμενοι, ενα κοινωνικό στρώ
μα της παροικίας πού δέν είχε άμεσα πολιτικά ή οικονομικά συμφέροντα 
από τήν εξάρτηση της Αιγύπτου από τους Βρεταννούς. Γνωρίζοντας καλά 
όμως τις απόψεις της πλειοψηφίας της παροικίας, θα αντιλήφθηκαν αμέ
σως πώς μια ενδεχόμενη σύγκρουση των ένοπλων δυνάμεων μέ τους Βρε
ταννούς τον σκληρό εκείνο Απρίλιο του 1944 θα εθεωρείτο καταστροφική 
για τά οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα της παροικίας. Ωστόσο, 
δέχθηκαν νά συμμετάσχουν στην «εκδήλωση» παραμένοντας πιστοί στην 
ιεράρχηση τών στόχων του έαμικου κινήματος θυσιάζοντας ταυτόχρονα 
τήν υποστήριξη πού απολάμβανε μέχρι τότε από τους πάροικους πού ήταν 
ιδεολογικά απροετοίμαστοι για τέτοιο βήμα. από τή στιγμή αυτή εγκατέ
λειψε τον άπλα έθνικοαπελευθερωτικό του χαρακτήρα και πέρασε πλέον 
σέ μι« πράξη όντιμπεριαλιστική, παρόλο ότι δέν είχε εξασφαλίσει τήν 
απαραίτητη πολιτική και ιδεολογική υποδομή : είχε διαχωριστεί οργανω
τικά και πολιτικά από τό σοσιαλιστικό κίνημα της Αιγύπτου, πού κάτω 
από διαφορετικές συνθήκες ίσως θά είχε συμβάλει στην πολιτική απο
σταθεροποίηση της βρεταννικής εξουσίας στην Αίγυπτο.98 Δέν είχε προ
ετοιμάσει ιδεολογικά τήν παροικία για μια τέτοια σύγκρουση άφου δέν 
είχε αμφισβητήσει από τά πριν τό ρόλο τών Βρεταννών στην Αίγυπτο 
και δέν είχε θέσει ερωτηματικά για τή στάση τών Ελλήνων απέναντι τους. 
Οταν, λοιπόν, οί βρεταννικές δυνάμεις κατέστειλαν τό κίνημα, σήμανε 

και τό τέλος τής εαμικής οργάνωσης τών πάροικων στην Αίγυπτο. 
Ή δεκαεξάμηνη δράση του ΕΑΣ αποτελεί μιά σημαντική σελίδα, 

τόσο τής ιστορίας τού ελληνισμού στην Αίγυπτο όσο και τής ιστορίας 
τών σοσιαλιστικών και εθνικοαπελευθερωτικών οργανώσεων πού λει
τούργησαν στις παροικίες τού εξωτερικού. Οί αγώνες τού ΕΑΣ είχαν αντί
κτυπο στις πολιτικές εξελίξεις στον αίγυπτιώτη ελληνισμό ακόμη και 
μετά τήν έθνικοαπελευθερωτική επανάσταση στην Αίγυπτο τό 1952. 

Εξετάσαμε εδώ τις συγκεκριμένες αδυναμίες τής λειτουργίας του ΕΑΣ 
για νά φωτίσουμε τά προβλήματα πού προκύπτουν για μιά οργάνωση μέ 

98. Γιά πληροφορίες σχετικά μέ το σοσιαλιστικό κίνημα στην Αίγυπτο τά χρόνια 
εκείνα, βλέπε J.- P. Thieck, La Journée du 21 Fevrier 1946 dans l'Histoire du Mou
vement National Egyptien, άδημοσίετυο DES, Πανεπιστήμιο Παρισιού VIII, 1976. 
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σοσιαλιστικό ή εθνικοαπελευθερωτικό προσανατολισμό πού βρίσκεται σέ 
μιά παροικία του εξωτερικού. Οι παρατηρήσεις μας άφορούν βέβαια στον 
«Εθνικό Απελευθερωτικό Σύνδεσμο» στην Αίγυπτο άλλα οδηγούν σέ ζη
τήματα πού συνδέονται μέ τή μελέτη παρομοίων οργανώσεων στις ελλη
νικές παροικίες στο εξωτερικό. Αναγκαστικά, θα περιοριστούμε σέ μιά 
απλή απαρίθμηση των ζητημάτων αύτων : Οί σχέσεις των πάροικων μέ 
τήν Ελλάδα και ό βαθμός επίδρασης της ελλαδικής πολιτικής στην πα
ροικία. Ή ύπαρξη ή μή αποικιακής δύναμης στο χώρο καί ό βαθμός εξάρ
τησης άπ αυτήν τής παροικίας καθώς και οί σχέσεις τής αποικιακής δύ
ναμης μέ τήν Ελλάδα. Ή ταξική σύνθεση τής παροικίας καί ή κοινωνική 
θέση των κυριοτέρων στρωμάτων της στή χώρα εγκατάστασης τους. Ό 
βαθμός ανάπτυξης του ντόπιου σοσιαλιστικού ή εθνικοαπελευθερωτικού 
κινήματος καί ή συμμετοχή των Ελλήνων. Τά ζητήματα αυτά δέν απο
κλείουν φυσικά καί άλλα πού σίγουρα θά εμφανιστούν οσο προχωρά ή 
μελέτη παρομοίων μέ τον ΕΑΣ οργανώσεων στον ελληνισμό του εξωτερικού. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΤΡΟΕΦ 
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