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ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 

Μ Α Μ Ε Λ Ο Υ Κ Ο Ι Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Α Γ Ω Γ Η Σ 

(ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΑΕΤΑ) 

Ή κατά τό 1453 άρξαμένη περίοδος της Τουρκοκρατίας επέφερε 
- πλην των άλλων - και τήν διόγκωσιν του εξ Ελλάδος προ τό έξωτε¬ 
ρικόν μεταναστευτικού ρεύματος. Τα δυναμικότερα στοιχεία του Ελλη
νισμού, έγκαταλείποντα τήν πατρίδα, συνεπήγνυον εις τάς κυριωτέρας 
ευρωπαϊκάς άλλα και αφρικανικάς και ασιατικάς πόλεις παροικίας, δια¬ 
μορφοϋντα κατ' αυτόν τον τρόπον τον Έλληνισμόν της διασποράς. 

Εις τήν ελληνικήν όμως διασποράν δεν περιλαμβάνονται μόνον 
άτομα συγκεκροτημένα εις κοινότητας, άλλα και Έλληνες οί όποιοι, 
άφομοιωθέντες σχεδόν πλήρως υπό τ ο ύ ξένου περιβάλλοντος, έδρασαν 
αποκλειστικώς σχεδόν επ' ωφελεία του κοινωνικού συνόλου, τό όποιον 
τους εδέχθη. Και ναι μεν ό βίος καί τό έργον των άξιολογωτέρων έξ αυ
τών αποτελεί άναπόσπαστον τμήμα τής Ιστορίας του τόπου όπου έγκα¬ 
τεστάθησαν, εφ' όσον όμως ούτοι ούτε ελησμόνησαν τήν ελληνικήν των 
καταγωγήν ούτε επέτρεψαν - δια τής διαγωγής των - είς τους αλλοφύ
λους συνεργάτας των να παρίδουν ταύτην, ή μελέτη τής εν γένει δρά
σεως των είναι συμβολή καί είς τήν ελληνικήν Ίστορίαν. 

Τινάς των τοιούτων Ελλήνων έχει ως άντικείμενον ή παρούσα με
λέτη καί συγκεκριμένως όσους εξ αυτών έδρασαν εις τήν Αίγυπτον των 
Μαμελούκων κατά τό δεύτερον ήμισυ του IH' αί. καί τά πρώτα ετη τού 
ΙΘ'. Αυτοί, φύσεις τυχοδιωκτικαί, εύρον έκτεταμένον πεδίον δράσεως τό
σον εις τήν Αίγυπτον τής εποχής εκείνης, χώραν κυριολεκτικώς άναρ¬ 
χουμένην, όσον καί είς τάς τάξεις των Μαμελούκων, κοινωνίας στρατιω
τικής καί κοσμοπολίτικης. Τοιαύτη δέ ύπήρξεν ή πολιτεία των, ώστε δεν 
είναι υπερβολή να ύποστηριχθή ότι αί προοδευτικοί κινήσεις καί τά 
νεωτεριστικά ρεύματα εις τήν Αίγυπτον των Μαμελούκων κατά τάς τε
λευταίας προ τής γαλλικής εισβολής δεκαετηρίδας ώφείλοντο κατά μέγα 
μέρος είς Ελληνας. 

Ή εργασία αυτή αποτελεί προσπάθειαν προς άνασύνθεσιν του βίου 
καί τής δράσεως των ανθρώπων αυτών, οί όποιοι τόσον συνέβαλον είς 
τήν άνάπτυξιν τής Αιγύπτου καί - εμμέσως - είς τήν πρόοδον τ ο ύ εκεί 
διαβιοϋντος ελληνικού στοιχείου, 
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Α) ΜΑΜΕΛΟΥΚΟΙ 

Ι) Οι Μαμελούκοι από της εμφανίσεώς των μέχρι τ ο ύ 1517. 

Ή συνήθεια συγκροτήσεως στρατιωτικών δυνάμεων εκ δούλων ήτο 
καθ' όλον το διάστημα του Μεσαίωνος λίαν διαδεδομένη εις τήν μουσουλ¬ 

μανικήν Άνατολήν. Ταύτην άκολουθήσαντες οι σουλτάνοι της Αιγύπτου 
ήγόρασαν εις εξευτελιστικός τιμάς τους συνεπεία της μογγολικής επιδρο
μής του 1238 δουλωθέντας κατοίκους του Καυκάσου 2 και δια των ικα
νοτέρων εξ αυτών έσχημάτισαν τα πρώτα στρατιωτικά σώματα των Μαμε¬ 
λούκων 2. Ταύτα, εξελιχθέντα εις είδος πολιτοφυλακής3 με ισχύν ανάλο¬ 
γον προς εκείνην των πραιτωριανών της αρχαίας Ρώμης άνέλαβον τον 
πλήρη έλεγχον της κοιλάδος του Νείλου και επέτυχον να σφετερισθοϋν αυ
τήν ταύτην τήν βασιλικήν έξουσίαν (1250). Τό όνομα όμως του Μαμελούκου, 
το όποιον έχαρακτήριζε μέχρι τέλους τους ανήκοντας εις τό ίδιότυπον 
τοϋτο στράτευμα, αποτελεί τεκμήριον της δουλικής προελεύσεως και φύ
σεως του i. 

Οι Μαμελούκοι διεδραμάτισαν κύριον ρόλον εϊς τον πολιτικόν βίον 
της Αιγύπτου επί 561 ετη. Τό τέλος των τοποθετείται τό 1811, οπότε αί 
εναντίον των στραφείσαι ύπουλοι άλλα κεραυνοβόλοι ένέργειαι του Μω¬ 
χάμμετ Άλη επέφερον τήν ολοσχερή εξόντωσίν των 5. Ή ιστορία των 
δυνατόν να διαιρεθή είς τρεις περιόδους : 

α) περίοδος της απολύτου κυριαρχίας 1250-1517 (έτος της υπό των 
Οθωμανών κατακτήσεως της Αιγύπτου). 

β) περίοδος της ουσιαστικής (άλλ' όχι και τυπικής) εξουσίας 1517¬ 
1798 (έτος της υπό τον Ναπολέοντα γαλλικής εισβολής). 

γ) (ύπο)περίοδος τής καταπτώσεως 1798-1811. 

1. Βλ. Μ α ν ώ λ η Γ ι α λ ο υ ρ ά κ η , Ή Αίγυπτος των Ε λ λ ή ν ω ν , Αθήνα, 
(ά. ε . ) , σ. 69. 

2. Εις τοϋτο συνέτεινε κατά πολύ και ή συγκριτικώς προς αλλάς κοινωνίας 
προνομιακή θέσις του δούλου είς τήν Αίγυπτον. Ενδε ικτ ικώς βλ. W. G. B r o w n e , 
Nouveau voyage dans la Haute et Basse Egypte, la Syrie, le Dar - Four où aucun 
Européen n' avoit pénét ré ; fait depuis les années 1792 jusqu 'en 1798. Μετάφρ. 
εκ τής αγγλικής υπό J. C a s t e r a , τ. I, Par is 1800, σ. 71. 

3. Milice. Βλ. G. G u e m a r d , De l 'armement et de l 'équipement de Ma
meluks , εν «Bulletin de l ' Inst i tut d 'Egyp t e» , 8 (1929), σ. 2 . 

4. Ή λέξις Mamluk είναι ή παθητική μετοχή τ ο ύ αραβικού ρήματος malaka 
σημαίνοντος κατέχω. Βλ. Α. J. W e n s i c k , εν «Encyclopédie de l ' I s lam», τ . 2 
(1927), σ. 230. 

5. Βλ. κατωτ. σ. 31. 
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Κατά τήν πρώτην περίοδον ή Αίγυπτος έκυβερνήθη υπό Μαμελού¬ 
κων σουλτάνων ανηκόντων εις δύο δυναστείας : τήν των Bahri (1250¬ 
1390) και των Burdji (1382-1517). Οί δύο ούτοι βασιλικοί "οίκοι" προ¬ 
ελθόντες κατά τρόπον ιδιάζοντα εις τους Μαμελούκους έξ επίλεκτων 
στρατιωτικών τμημάτων, διετήρησαν εις τάς ονομασίας των τήν άνάμνη¬ 
σιν της αρχικής των υποστάσεως 6. 

Ή (υπο)περίοδος 1798-1811 ή δεν προσαρτάται εις τήν ίστορίαν 
των Μαμελούκων ή θεωρείται απλή προέκτασις τής περιόδου τής Τουρ
κοκρατίας. 

Τόσον ύπό τους Bahri όσον και υπό τους Burdji ή Αίγυπτος διω¬ 
κήθη δια συστήματος συγκρινόμενου προς τήν ευρωπαϊκήν φεουδαρχίαν : 
Ή χώρα ήτο διαμοιρασμένη είς τιμάρια, των οποίων οί κύριοι άπελάμ¬ 
βανον τάς προσόδους χωρίς όμως να εξασκούν έπ' αυτών ούδεμίαν πρα¬ 
γματικήν έξουσίαν. Ή απολυταρχική έξ αλλού διακυβέρνησις του σουλ
τάνου - τον όποιον περιεστοίχιζον οί τιμαριούχοι - είτε διαβιουντες άπλως 
εις τήν είς Κάιρον αυλήν του, είτε συγκροτοϋντες τό βοηθητικον είς τήν 
άσκησιν τής εξουσίας του συμβούλιον του Κράτους - άνέστελλε πασαν 
κεντρόφυγον τάσιν. Κατ' αυτόν τον τρόπον οί Μαμελουκοι κατώρθωοαν 
να αποφύγουν τό κύριον μειονέκτημα του ευρωπαϊκού φεουδαλισμού. 

Ή διαδοχή των Bahri υπό των Burdji επέφερε σημαντικάς άλλαγάς 
εις τήν δουλικήν έκείνην κοινωνίαν. Πλην τής μεταβολής του υπερέχον
τας φυλετικού στοιχείου 7 παρατηρείται μεταβολή εις τον τρόπον μετα
βιβάσεως τής βασιλικής εξουσίας : Ενώ επί των Bahri τον σουλτάνον 
διεδέχετο ό πλησιέστερος συγγενής του, έπί Burdji τον διεδέχετο ο 

6. Ή λέξις Bahri προέρχεται έκ του bahr (θάλασσα)· ούτως οί Ιθαγενείς 
ωνόμαζον τον Νείλον. Οί Bahri εκλήθησαν τοιουτοτρόπως, διότι, όντες κατ' αρχάς 
φρουρά του σουλτάνου Nadjm - a1 - Din - Aiyub (1240-1249), έστρατοπεδευον έπί 
τής νησίδος του Νείλου Roda. Οί Burdji έξ άλλου, καταλύοντες είς τήν άκρό¬ 
πολιν τού Καΐρου, ελαβον τήν όνομασίαν των έκ του burg, σημαίνοντος φρού¬ 
ριον, όχυρόν. (Βλ. Μ. S o b e r n h e i m , αρθρ. «Mamluks» εν «Encyclopédie de 
l'Islam» αυτόθι). 

Ή εναλλαγή εις τήν έξουσίαν των δύο δυναστειών αποτελεί έξ όλλου βάσιν 
προς διαίρεσιν τής ιστορίας των Μαμελούκων διαφόρου τής ανωτέρω προταθείσης. 
Συμφώνως προς ταύτην εχομεν τό άκόλουθον σχήμα : 

α) Περίοδος αρχής τής δυναστείας Bahri. 
β) Περίοδος αρχής τής δυναστείας Burdji. 
γ) Τουρκοκρατία (1517-1798). 
Ή (υπο)περίοδος 1998-1811) ή δέν προσαρτάται είς τήν ίστορίαν των Μα

μελούκων ή θεωρείται απλή προέκτασις τής περιόδου τής Τουρκοκρατίας. 
7. Εις τάς τάξεις των Bahri υπερείχε το τουρκομανικον στοιχείον, ένω είς 

έκεινας των Burdji τό κιρκασιανόν. 
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εκλεκτός του στρατεύματος. Ούτος συνήθως ήτο ό πλέον ηλικιωμένος των 
επιδόξων διαδόχων μέ αποτέλεσμα να επικράτηση από του 1230 κ. εξ. ή 
αρχή όχι τής αξιοκρατίας, άλλ' ή της γεροντοκρατίας (seniorat), χαρα¬ 
κτηριστικόν τής ιεραρχίας των Μαμελούκων μέχρι του αφανισμού των 8. 

Κύριον χαρακτηριστικόν τής κοινωνίας τήν οποίαν διεμόρφωσαν οί 
Μαμελουκοι υπήρξεν ότι άπ' αρχής μέχρι τέλους διετήρησε τήν δουλικήν 
της ύφήν. Το στράτευμα συνέκειτο εξ απελευθερωθέντων δούλων, εις τους 
αξιωτέρους των οποίων και μόνον επεφυλασσετο ή άνοδος εις τα υψηλότερα 
αξιώματα. Ό έκ των τάξεων των αποκλεισμός των εντοπίων Αράβων και 
ό προσανατολισμός των υιών των Μαμελούκων προς έργα θεωρούμενα ως 
δευτερεύοντα 9 επέφερε τήν διαμόρφωσιν τ ο ύ στρατιωτικού τούτου σώμα
τος είς πολεμικήν άριστοκρατίαν, τής οποίας ή αναγκαία δια τήν έπιβίω¬ 
σίν της άνανέωσις επραγματοποιείτο έξωθεν. Ειδικός κυβερνητικός υπάλ
ληλος, ό «αγοραστής των Μαμελούκων» (Tadjir al - Mamalik), εφερεν 
εις τήν Αίγυπτον δούλους είς παιδικήν ή εφηβικήν ήλικίαν. Ούτοι, εκπαι
δευόμενοι κατ' αρχάς «θεωρητικώς» είς ιδίαν σχολήν, ύφίσταντο εν συνε
χεία πρακτικήν έξάσκησιν εις τήν τέχνην των όπλων εις τήν φρουράν 
των έμιρών ή και εις έκείνην τ ο ύ σουλτάνου. Οί νέοι ούτοι Μαμελουκοι, 
μή όντες εκ γενετής Μουσουλμάνοι, διετήρουν και μετά τήν άλλαξοπι¬ 
στίαν των το χριστιανικόν των όνομα ώς σημείον άνωτερότητος και δια
χωρισμού από των ιθαγενών Μουσουλμάνων 10. 

Ή περίοδος των Μαμελούκων σουλτάνων υπήρξε δια τήν Αίγυπτον 
περίοδος αίγλης άντανακλωμένης είς τήν τέχνη τής εποχής u. Στρέ¬ 
ψαντες ούτοι τήν πολεμικήν των δραστηριότητα είς τον άσιατικόν χώρον, 
κατέλυσαν τα υπολείμματα τών ηγεμονιών τών Σταυροφόρων, απέκρουσαν 
τους Μογγόλους, έπεξέτειναν τήν κυριαρχίαν των μέχρι τ ο ύ Ευφράτου 12 

καί επιτυχόντες τήν έκ μέρους τών χαλιφών παραχώρησιν τής ούσιαστι-

8. Βλ. M. S o b e r n h e i m , αυτόθι. Βλ. επίσης N i c c o l ò M a c h i a 
v e l l i , Il Principe (Introduzione e note di Federico Chabod), 1966, σσ. 101-102. 

9. Βλ. κατωτ. σ. 10, ύποσ. 4. 
10. Βλ. Cambridge History of Islam, τ. I, Cambridge 1970, σ. 227. 
11. Βλ. M. S o b e r n h e i m , ενθ' άνωτ., σ. 232. 
12. Οί Μαμελουκοι, εξελθόντες τής κοιλάδος του Νείλου προς τήν Συρίαν, 

συνέδεσαν καί πάλιν τήν Αίγυπτον μετά του παραδοσιακού πολιτιστικού της χώ
ρου, τ ο ύ τής δυτικής Ασίας. Κατ' αυτόν τον τρόπον οί σουλτάνοι των προέβη
σαν εις εγχείρημα συνεχώς επαναλαμβανόμενον υπό τών δυναμικών ιθυνόντων τής 
Αιγύπτου από τών αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον. Πρβλ. τήν εσχάτως (1958) 
έπιχειρηθείσαν ενωσιν Αιγύπτου καί Συρίας. [Βλ. καί P h i l i p Κ. Η i t t i . History 
of the Arabs, London 1958 6, σ. 719 καί C a r l B r o c k e l m a n n , History of 
the Islamic Peoples, Londons (ά.έ.)]. 

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



Μαμελουκοι Ελληνικής καταγωγής 125 

κής εξουσίας των προς αυτούς, κατέλαβον πρωτεύουσαν θέσιν εις τον κό¬ 
σμον του Ισλάμ. Τα θεμέλια όμως της «δουλικής» ταύτης αυτοκρατο
ρίας υπέσκαπτον χρονίζουσαι κοινωνικαί κρίσεις. Οί Μαμελουκοι ουδέ
ποτε ενεσωματώθησαν φυλετικώς ή και πολιτιστικός εις το αίγυπτιακόν 
περιβάλλον, τήν δέ άποξένωσίν των ταύτην άπο του εντοπίου στοιχείου 
έπέτεινεν ή υπέρμετρος (οικονομική ιδία) έπιβάρυνσις τ ο ύ τελευταίου δια 
τάς εξωτερικός επιτυχίας της χώρας, ή διαφθορά των ανωτέρων Μαμελού¬ 
κων αξιωματούχων καί ή συμφεροντολογική δημοσιονομική πολιτική των 
σουλτάνων. 

Περατοϋντες το κεφάλαιον τούτο άναφέρομεν ολίγα τινά περί του 
αίγυπτιώτου Ελληνισμού. Ή άπο του 641 χρονολογουμένη παρακμή του 
συνεχίζεται καί κατά τήν περίοδον των Μαμελούκων σουλτάνων. Ούτοι 
συχνότατα ελαβον έχθρικήν στάσιν έναντι του ολιγάριθμου πλέον ελλη
νικού στοιχείου έπεμβαίνοντες εις τα της εκκλησίας του1 3 καί υποβάλ
λοντες τούτο εις διωγμούς. 'Ιδιαιτέρως άγριοι εξ αυτών υπήρξαν οί υπό 
των τελευταίων Μαμελούκων βασιλέων διενεργηθέντες14. 

Π. Οί Μαμελουκοι κατά τήν περίοδον της Τουρκοκρατίας (1517 ¬ 
1798). 

Οί Μαμελουκοι, πρώτη δύναμις του μουσουλμανικού κόσμου, ήτο 
φυσικόν να συγκρουσθούν μετ' άλλων δυνάμεων, ασιατικών ή καί ευρω
παϊκών. Καί ναι μέν ούτοι υπερίσχυσαν τών Σταυροφόρων καί των Μογ¬ 
γόλων, ευρέθησαν όμως εις δυσχερή θέσιν, όταν ή πολιτικοστρατιωτική 
καί οικονομική σφαίρα επιρροής των ήλθεν εις επαφήν μετά της αντι
στοίχου πορτογαλικής καί οθωμανικής. 

Αί Ανακαλύψεις καί είδικώτερον ο συνεπεία τούτων πορτογαλικός 
έλεγχος τής Ερυθράς θαλάσσης καί τ ο ύ Ινδικού ωκεανού ηπείλησαν το 
μέχρι τότε άκμάζον (λόγω γεωγραφικής θέσεως) εμπόριον τής Αιγύπτου. 
Οί Μαμελουκοι όμως ήσαν ανίκανοι να αντιμετωπίσουν στρατιωτικώς τήν 
πορτογαλικήν άπειλήν. Όντες ή «τελευταία μεσαιωνική δυναστεία τού 
άραβικού κόσμου» ^ διετήρησαν εις τον τομέα τής πολεμικής τέχνης πα
ρωχημένος δομάς καί αντιλήψεις μέ αποτέλεσμα να προσλάβη ή στρα
τιωτική των δύναμις αναχρονιστικόν χαρακτήρα. Έκ τής αδυναμίας ταύ-

13. Βλ. Αθ. Γ. Π ο λ ί τ ο υ , Ό Ελληνισμός καί ή νεωτέρα Αίγυπτος, τ. Ι, 
Αλεξάνδρεια - Αθήναι 1928, σ. 75. 

14. Τότε, μεταξύ άλλων έμαρτύρησαν καί οί Γαβριήλ καί Κρεμηδόλης. Βλ. 
Χρ. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ , Ιστορία της Εκκλησίας Αλεξανδρείας (62 - 1934), 
Αλεξάνδρεια 1935, σ. 592. 

15. Βλ. P h i l i p Κ. Η i t t i, ενθ' άνωτ., σ. 671. 
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της ωθούμενοι επεζήτησαν τήν σύναψιν συμμαχίας μετά της ραγδαίως 
ανερχομένης νέας δυνάμεως του Ισλάμ: της τών Οθωμανών 16 . Ούτοι 
κατ' αρχάς άπεδέχθησαν ταύτην, δεν έβράδυναν όμως —ώς ήτο φυσικόν — 
να στραφούν εναντίον των αρχικών των συμμάχων, 

Ή πορεία της συρράξεως θα ηδύνατο να θεωρηθή προδιαγεγραμ
μένη. Ή εκ μέρους των Μαμελούκων περιφρόνησις των πυροβόλων οπλών 
και ή «τυφλή» πίστις των είς τήν προσωπικήν άνδρείαν καθίστα αυτούς 
ευκολον λείαν τως διαθετόντων σύγχρονον όπλισμόν Τούρκων. Αϊ ήτται 
των είς τήν Συρίαν (Marj Dabiq), (Αύγουστος 1516) και είς τήν Αίγυπτον 
(Raydaniyya), (Ιανουάριος 1517) επέφερον τήν κατάλυσιν τής πολιτικής 
των ανεξαρτησίας και τήν προσάρτησιν τής Αιγύπτου είς τήν Οθωμανι¬ 
κήν αυτοκρατορίαν 17. 

16. Δια πλείονα βλ. The Cambridge His tory of I s lam, ενθ' άνωτ., σ. 317. 
17. Μετά τήν κατάληψίν της ή αίγυπτιακή πρωτεύουσα έδηώθη υπό των τουρ

κικών στρατευμάτων. Κατά τήν διάρκειαν τής δηώσεως αυτής τουρκικόν τμήμα 
έφθασε προ τ ο ύ είς Τζουανίαν (ή Τζουβανίαν) μετοχίου τών Σιναϊτών μοναχών. Ή βε
βαία σφαγή των απετράπη ένεκα του ότι ό διοικητής του τούρκικου αποσπάσματος 
Τσερνοτάμπεης ήτο ελληνικής καταγωγής. Ούτος όχι μόνον διέσωσε τους μονα
χούς, αλλ' έτοποθέτησε και φρουράν προς ασφάλεια των μέχρις ότου άποκατα¬ 
σταθή ή τάξις. 

Ό Ιεροσολύμων Νεκτάριος εις τήν «Ιστορίαν» του δίδει πολλάς συμπληρω
ματικός πληροφορίας περί τ ο ύ γεγονότος τούτου, μεταξύ τών όποιων και ότι ό 
Τσερνοτάμπεης, δ ιο ικητής τότε τ ο ύ «Μωρέως», ώς καί οί υπ' αυτόν «σπαΐδες» 
ήσαν όχι απλώς ελληνικής καταγωγής, άλλ' ελληνόφωνοι καί Χριστ ιανοί . (Βλ. 
Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Ν . Π α π α μ ι χ α λ ο π ο ύ λ ο υ , Ή Μονή τ ο ύ Ορους Σινά, 
1932, σ. 283 καί υποσημ. 2 ) . 

Έ ν συνεχεία οι Σιναΐται , κοινότης μέ μεγάλην πολυτικήν όξυδέρκειαν λόγω 
τών ιδιαζουσών ιστορικών καταστάσεων, έσπευσαν να προσεγγίσουν τον νέον 
κύριον τής Αιγύπτου, σουλτάνον Σελίμ τον Α ' . Οί μοναχοί έζήτουν όπως ό σουλ
τάνος επικύρωση τά αρχαία προνόμια των, τά όποια εξησφαλιζον τήν πολιτιστικήν 
καί θρησκευτικήν επιβίωσίν των έν μέσω τ ο ύ μουσουλμανικού κόσμου. Προς τοϋτο 
έκόμισαν είς τον Σελίμ τό υποτιθέμενον ιδιόγραφον διάταγμα (αχτναμέν) τ ο ύ Μω
άμεθ, δια τ ο ύ οποίου τό Σινά έξησφαλίζετο από πάσης επιβουλής οποθενδήποτε 
προερχομένης. Τ ή ν συνέχειαν αφηγείται ό Αθανάσιος Κομνηνός Υψηλάντης : 
«καί δούς (ό Σελίμ) τοις Σιναΐταις πρόγραμμα ασυδοσίας κατά τον αχτιναμέ του Μωά
μεθ, όν αύτώ εφανέρωσαν, ... δούς δε και ίσον τού αχτιναμέ τή ιδία υπογραφή βεβαι-
ούμενον καί κρατήσας παρ' εαυτω το πρωτότυπον, αποθήσων αυτό έν τω θησαυροφυλά
κιω ώς μέγα τι ώς εφη κειμήλιον, δωρησάμενος δι' αυτό τοις Σιναΐταις και 400 φλωρία..,» 
( Α θ α ν α σ ί ο υ Κ ο μ ν η ν ο ύ Υ ψ η λ ά ν τ ο υ , Τά μετά τήν Αλωσιν, εκδίδον
τος Άρχ ιμανδρ ί του Γερμανού Αφθονίδου, έν Κωνσταντινουπόλει 1870, σ. 48). 

Δια πλείονα σχετικώς μέ τον αχτναμέν καί τήν προσκόμισιν τούτου είς τον 
σουλτάνον βλ. Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Ν. Π α π α μ ι χ α λ ο π ο ύ λ ο υ , ένθ ' άνωτ. , 
σσ . 186-217 καί 284-288 . 

Πάντα τά άνωτ. περί τ ο ύ αχτναμέ ανάγονται οπωσδήποτε εις τήν σφαϊραν 
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Ή κατάληψις της Αιγύπτου υπήρξε γεγονός με τεραστίαν άπήχησιν 
εις τον τότε κόσμον τής Ανατολής — μουσουλμανικόν και χριστιανι¬ 
κόν 18· — ή δε Οθωμανική αυτοκρατορία κατέλαβεν αδιαφιλονίκητος πλέον 
τήν πρώτην θέσιν μεταξύ των δυνάμεων τ ο ύ Ισλάμ. 

Ή ύπο τ ο ύ Σελίμ Α' διοικητική άναδιοργάνωσις τής κατακτηθείσης 
χώρας ύπήρξεν ιδιότυπος. Φοβούμενος ούτος τήν λόγω των ειδικών γεω
γραφικών, στρατηγικών και οικονομικών συνθηκών τής κοιλάδος τού 
Νείλου 19 άνάπτυξιν κεντρόφυγων τάσεων εκ μέρους τών Τούρκων διοι
κητών20, άφήκε το παλαιον κυβερνητικόν και κοινωνικόν σχήμα τής 
νέας επαρχίας αθικτον. Κατ' αυτόν τον τρόπον ή ουσιαστική έπί τής 
χώρας εξουσία παρέμεινε εις τάς χείρας τών Μαμελούκων, τήν τυπικήν 
έπικυριαρχίαν έξήσκει ό Οθωμανός σουλτάνος, ενώ το αύτόχθον σημιτι¬ 
κον στοιχείον παρέμεινεν ύπόδουλον είς τους παλαιούς (άλλα και τους 
νέους) κυριάρχους του 21. 

Ή προσάρτησις πάντως τής Αιγύπτου είς το τουρκικόν κράτος επέ
φερε τήν συστηματικωτέραν αναδιάρθρωσιν τ ο ύ διοικητικού της συστή
ματος. Ή χώρα απετέλεσε μπεηλερμπεηλίκιον (beglerbegilik) 22, επί κε
φαλής τ ο ύ οποίου ετοποθετείτο πασάς αποστελλόμενος εκ Κωνσταντινου
πόλεως. Από αυτόν τον πασάν εξηρτώντο 24 Μαμελούκοι μπέηδες, διοι¬ 
κηταί σαντζακίων (sanghaq) είς τα όποια διηρέθη ή χώρα 23. Τοιουτο
τρόπως, ενώ ό Τούρκος διοικητής είχε αναλάβει τήν κεντρικήν διακυ¬ 
βέρνησιν, τήν επαρχιακήν διετήρησαν οί Μαμελούκοι. Το κρατικόν δηλ. 

ραν τ ο ύ θρύλου μή ανταποκρινόμενα πλήρως προς τήν επιστημονικήν αλήθειαν. 
Τον πυρήνα όμως τής παραδόσεως ταύτης αποτελεί αναμφιβόλως ιστορικόν συμβάν. 

18. Απόηχον τ ο ύ γεγονότος ευρίσκομεν και εις ελληνικάς πηγάς. Π. χ. ό 
Αθηνών Μελέτιος αναφέρει ότι «... αυτός δε (ό Σελίμ δηλ.) υπέταξεν εις εαυτόν 

τό τε βασίλειον τής Δαμασκού, και το τής Αιγύπτου διωχθέντων τών Μαμελούκων κατά 
το ,αφιη'». ( Μ ε λ ε τ ί ο υ , Μητροπολίτου, Μητροπολίτου Αθηνών, Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή 
Ιστορία, τ . 3, Βιέννη, 1784, σ. 378). 

19. Πρβλ. W. G. B r o w n e , ενθ' άνωτ. , σ. 68. 
20. "Ηδη τό 1524 ό Οθωμανός διοικητής Αχμέτ πασάς αυτοανεκηρύχθη 

σουλτάνος, υπολογίζων είς τήν μαμελουκικήν υποστήριξιν . Βλ. The Cambridge 
Hi s to ry of I s lam, ενθ' άνωτ., σ. 319. 

21 . Βλ. J . Η. K r a m e r s , Mamluks (Période s 'étendant de 1517 à 1798), εν 
«Encyclopédie de l ' I s lam», ενθ ' άνωτ. , σ. 233. 

22. Βλ. Ι ω ά ν ν ο υ Γ. Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο υ , Ή διοικητική όργάνωσις τής 
Στερεάς Ε λ λ ά δ ο ς κατά τήν Τουρκοκρατίαν (1393-1821), έν Α θ ή ν α ι ς , 1971, σ. 28. 
Περί τό 1591 ό ορός μπεηλερμπεηλίκιον άντεκατεστάθη υπό τής ονομασίας εγια¬ 
λέτιον (eyalet)· από τής ώς άνω χρονολογίας επομένως δέν γίνεται λόγος περί 
μπεηλερμπεηλικίου, αλλά περί εγιαλετίου Αιγύπτου (Misr). 

23. Βλ. P h i l i p Κ. H i t t i , ενθ' άνωτ . , σ. 671. 
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σύστημα της Αιγύπτου προσέλαβε δυαδικόν χαρακτήρα, κυρίαν αίτίαν 
της έπακολουθησάσης κακοδαιμονίας αυτής. 

Αί δικαιοδοσίαι τ ο ύ πασά τυπικώς ήσαν λίαν εκτεταμέναι. Οι μπέη
δες όμως κατώρθωσαν, συνασπιζόμενοι εναντίον του 24, να εκμηδενίσουν 
τήν έξουσίαν του 25. Ούτω, κατά τους τελευταίους χρόνους της Τουρκο
κρατίας εκ των διαταγμάτων τής Πύλης εγίνοντο σεβαστά εις τήν Αίγυ
πτον μόνον όσα ήσαν σύμφωνα προς τήν θέλησιν των Μαμελούκων αρ
χόντων 26. Εϊς αυτούς εξ άλλου είχε περιέλθει κατ' ούσίαν κατά τήν Ιδίαν 
περίοδον το δικαίωμα επικυρώσεως τής εκλογής τ ο ύ πασά ή και ανα
κλήσεως του27. Ύπό τήν επήρειαν των εξελίξεων τούτων τα είς Αίγυπτον 
ερχόμενα στελέχη τής σουλτανικής διοικήσεως κατ' ανάγκην προσηρμό¬ 
ζοντο είς το δεσπόζον μαμελουκικον περιβάλλον εις τοιούτον μάλιστα 
βαθμόν, ώστε να γίνεται λόγος περί «μαμελουκοποιήσεως» (mamlukisa¬ 
tion) τού οθωμανικού στοιχείου 28. 

Οντες τυπικώς μόνον υποτελείς είς τον Οθωμανόν αυτοκράτορα 
και παραμείναντες οι φορείς τής πραγματικής εξουσίας οι Μαμελούκοι 
έτελειοποίησαν το σύστημα δια τού οποίου καθ' όλην τήν διάρκειαν τού Με¬ 
σαίωνος έπετύγχανον τήν διαρκή εισροήν νέου αίματος είς τάς τάξεις των. 
Κατά τήν έξεταζομένην περίδοδον ειδικοί πράκτορες (δρώντες κυρίως εις 
τήν Κωνσταντινούπολιν) προέβαινον είς αγοράς δούλων κατά πλειοψη¬ 
πίαν λευκών και Χριστιανών, των οποίων ό αριθμός συνεπληρουτο ενίοτε 
ύπό Ρώσων29 και Αυστριακών αιχμαλώτων πολέμου ή και Νέγρων εκ του 
εσωτερικού τής Αφρικής 30. 

Ή άφομοίωσις τ ο ύ ανομοιογενούς ταύτου ανθρωπίνου ύλ ικού προς 
τό μουσουλμανικόν γενικώτερον και αιγυπτιακόν ειδικώτερον περιβάλλον 
επετελείτο δια τής εντατικής εκπαιδεύσεως εις τήν οποίαν υπέβαλλε τους 

24. Οταν δεν ήσαν άπησχολημένοι εις καταστρεπτικούς δια τήν χώραν ιδιω
τικούς πολέμους. Παρουσιάζετο δηλ. φαινόμενον ανάλογον προς τον άρχαίον συγ¬ 
κρητισμόν. 

25. Ό B r o w n e αναφέρει χαρακτηριστικός ότι, κατά τον χρόνον τής εις 
Αίγυπτον περιηγήσεως του (τέλη IH' αι.), το διβάνιον τού οποίου προήδρευεν ό 
πασάς δεν συνήρχετο είς τήν κατοικίαν του τελευταίου, αλλ' είς έκείνην ενός των 
ισχυρότερων μπέηδων. (W. G. B r o w n e , ένθ' άνωτ., σσ. 69-70). 

26. Βλ. W. G. B r o w n e , ενθ. άνωτ., σ. 70. 
27. Βλ. J. J. M a r c e l , Egypte depuis la Conquête des Arabes jusqu'à la 

Domination Française, Paris 1848, σ. 240. 
28. Βλ. J. H. K r a m e r s , αυτόθι. 
29. Ούτοι προήρχοντο κυρίως έκ τής Γεωργίας. Κιρκασίας καί Μιγγρελίας, 

τής τελευταίας ταυτιζομένης προς τήν αρχαίαν Κολχίδα. 
30. Βλ. W. G. Β r ο w n e , ενθ' άνωτ., σσ. 71 -72. 
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νέους δούλους ό κύριος των, συνήθως ανώτερος άξιωματούχος, μπέης ή 
kachef. Ή εκπαίδευσις, συνισταμένη έκ σειράς όλης ασκήσεων και παι
διών, άπέβλεπεν εις τήν δημιουργίαν ικανών πολεμιστών συμφώνως προς 
πρότυπον στρατιωτικής αρετής παραμείναν αναλλοίωτον επί αιώνας. Εις 
το πλαίσιον τοιαύτης αγωγής δέν περιελαμβάνετο, ώς ήτο φυσικόν, ή 
πνευματική καλλιέργεια πλην ελαχίστων εξαιρέσεων31. 

Περατούντες τήν εκπαίδευσίν των οι «νεοσύλλεκτοι» δούλοι ελάμ¬ 
βανον παρά του κυρίου των ίππον και οπλισμόν άπο της στιγμής εκεί
νης συγκατελέγοντο εις τάς τάξεις τών Μαμελούκων και ήσαν ουσιαστι
κώς ελεύθεροι. Προς τον κύριόν των δεν τους συνέδεον ή δεσμοί προ
σωπικής άφοσιώσεως, δεδομένου δέ ότι δέν ίσχυεν ή αρχή τής κληρονο
μικής διαδοχής μόνον ή προσήλωσίς των εις το κόμμα ίσχυρού τίνος άρ
χοντος και ή ανάπτυξις πάσης διπλωματικής, σωματικής, πολιτικής ή και 
στρατηγικής αρετής των ήδύνατο να έπιφέρη τήν άνάδειξίν των32 . 

Δια τής ασκήσεως εις τήν οποίαν ύπεβάλλοντο και δια του βίου τον 
όποιον διήγον οί Μαμελούκοι ήδυνήθησαν να δημιουργήσουν ενα τών 
πλέον αξιόμαχων στρατών τής Εγγύς Ανατολής : Ταχύτατοι, ευέλικτοι, 
πολεμοϋντες κατά τρόπον πλήρως προσηρμοσμένον προς τάς γεωγραφι
κός συνθήκας και εφοδιασμένοι δι' αναλόγου οπλισμού 33, έπέτυχον ού
τοι να κυριαρχήσουν επί μακρόν είς μίαν τών νευραλγικωτέρων περιο
χών τής υφηλίου. Κύριον μειονέκτημα όμως τής στρατιωτικής των δυνά
μεως ήτο τό ότι τό ιδεολογικόν και οργανωτικόν υπόβαθρον αυτής παρέ¬ 
μενεν ή μεσαιωνική αντίληψις τού πολεμιστού - ήρωος. Εθισθείς άλλω
στε ό στρατός των βραδύτατα είς τήν χρήσιν τών πυροβόλων όπλων και 

31. Έάν κατά το διάστημα τής Τουρκοκρατίας παρουσιάσθη εις τήν Αίγυ¬ 
πτον πνευματική τις ή καλλιτεχνική - κυρίως - κίνησις αύτη ώφείλετο εις Χριστια
νούς, Ιουδαίους, υιούς Μαμελούκων (βλ. κατ. ύποσημ. 32) ή εις τους Μαμελούκους 
εκείνους, οί όποιοι ήσθάνοντο εντονωτάτην κλίσιν προς τα Γράμματα. 

32. Ή μή κληρονομική διαδοχή είναι κύριον χαρακτηριστικον τής κρατικής 
οργανώσεως τών Μαμελούκων. Και ναι μεν ή τοιαύτη όργάνωσις απετέλεσεν - ιδία 
κατά τους τελευταίους αιώνας τής ιστορίας τών Μαμελούκων - έδαφος πρόσφορον 
είς τήν δίαφθοράν, δέν είναι δυνατόν όμως να μή παρατηρηθή ότι ή «δουλική» αύτη 
κοινωνία είναι μία τών ελαχίστων «αξιοκρατικών» κοινωνιών τής εποχής. 

Οί υιοί τών μπέηδων, έξ άλλου, ευρέθησαν ένωρίτατα έστερημένοι παντός 
ουσιαστικού προνομίου : μόνον αϊ άπολιτικαί θέσεις του δικαστού και τ ο ύ διοι
κητικού υπαλλήλου ήσαν προσιτοί είς αυτούς. (Βλ. M. S o b e r n h e i m , ενθ' άνωτ., 
σ. 231). Ώς εκ τούτου αί σύζυγοι τών Μαμελούκων προετίμων να αποβάλλουν ή 
να φέρουν εις τον κόσμον τέκνα, τά όποια άνέμενεν έκ των προτέρων ό κοινωνι
κός υποβιβασμός. (Βλ. W. G. B r o w n e , ενθ' άνωτ., σ. 75). 

33. Δια τον όπλισμόν και τήν ενδυμασίαν τών Μαμελούκων βλ. τό μνημο¬ 
νευθέν άνωτ. (σ. 2, ύποσ. 3) λεπτομερέστατον αρθρ. τοο G. Guemard. 

9 
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μή άποκτήσας ουδέποτε άξιόλογον ενότητα, ήτο εις θέσιν να αντιπαρα¬ 
ταχθή μόνον προς στρατεύματα όμοιας υφής και τοπικής ισχύος. Οποτε 
οί Μαμελούκοι ήλθον εις σύγκρουσιν μέ δυνάμεις πρώτης τάξεως, τό 
αποτέλεσμα τής συρράξεως υπήρξε μοιραϊον δι' αυτούς 34. 

Ύπ αύτάς τάς συνθήκας οί Μαμελούκοι κατώρθωσαν νά παρατεί
νουν τήν έξουσίαν των και υπό τήν κυριαρχίαν του σουλτάνου. Τό χά
σμα όμως τό όποιον είχεν άνοιχθή μεταξύ αυτών και του αραβικού πλη
θυσμού τής Αιγύπτου, διευρύνθη κατά τήν περίοδον αυτήν, συντεινόντων 
εις τοϋτο πολλών παραγόντων : κατά πρώτον ή διάφορος καταγωγή τών 
μελών τής «δουλικής αριστοκρατίας» δεν παρεβλέπετο ευχερώς υπό τών 
ιθαγενών ή τυπική εξ άλλου κατά τό μάλλον καί ήττον προσχώρησις 
τών πρώτων εις τον μουσουλμανισμόν καθίστα αυτούς παραδείγματα προς 
αποφυγήν από θρησκευτικής επόψεως. Παρά ταΰτα όμως οί Μαμελούκοι, 
θραύσαντες πάντα δεσμόν ό όποιος θά προεκάλει εις αυτούς πατριωτικά 
συναισθήματα ή εντονον θρησκευτικήν πίστιν, άπήλαυον μιας ιδιόμορ
φου ελευθερίας, τήν οποίαν μόνον ή κοσμοπολίτικη συνείδησις δύναται 
νά χαρίση. 

Κατά το διάστημα τής είς Αϊγυπτον κυριαρχίας τής Υψηλής Πύλης 
το έλληνικόν στοιχείον, μολονότι αί συνθήκαι επιβιώσεως του κατέστη
σαν δυσχερέστεροι, εξηκολούθησεν ύφιστάμενον. Μετά τό 1517 οί Έλλη
νες, οπωσδήποτε ολιγάριθμοι 35, συγκεντρωμένοι είς τά οικονομικώς ζω¬ 
τικώτερα κέντρα τής μεσογειακής ακτής 36 καί τό Κάιρον και συσπειρω
μένοι πέριξ τής Εκκλησίας των, άφωσιώθησαν είς ειρηνικός καί αφανείς 
ασχολίας. Ώς εκ τούτου κυρία εκφρασις τ ο ύ Ελληνισμού ίδίως κατά 
τους δύο πρώτους δραματικούς αιώνας κατέστη τό Πατριαρχείον Αλε
ξανδρείας. Έκ τών καταλαβόντων τον θρόνον του Αγίου Μάρκου αί μεν 
μεγάλαι προσωπικότητες τής μέχρι καί τ ο ύ πρώτου ήμίσεος του ΙΖ' αι. 
περιόδου (Κύριλλος Λούκαρις, Μελέτιος Πηγάς κ.α.) κατανοήσαντες τήν 
τραγικήν κατάστασιν τής παροικίας ήσχολήθησαν μέ γενικώτερα θέματα 
τής Εκκλησίας, οί δε μετέπειτα, στερούμενοι καί στοιχειωδών οικονο
μικών μέσων, εστράφησαν προς τήν Ρωσίαν ζητοϋντες βοήθειαν. Παρά 
ταϋτα οί Έλληνες κατώρθωσαν νά επιβιώσουν καί νά θέσουν τάς βάσεις 
τής μετά τον Μωχάμετ Αλη ακμής του αίγυπτιώτου Ελληνισμού. 

34. Π. χ. οι πόλεμοι τ ο ύ 1517 καί του 1798. 
35. 8.000 κατά τήν έποχήν τής ανόδου εις τον Πατριαρχικον θρόνον τού Μη¬ 

τροφάνους Κριτοπούλου (1636). (Βλ. Γερασίμου Μαζαράκη, Συμβολή είς 
τήν Ίστορίαν τής έν Αίγύπτω Ορθοδόξου Εκκλησίας, έν Έκκλησιαστικω Φάρω, 
τ. 28 (1929), σσ. 487-488). Είς τον αριθμόν αυτόν περιλαμβάνονται καί οί 'Ορθό
δοξοι μέν τό θρήσκευμα, αλλά μή Έλληνες (κατά τον Μαζαράκην) τήν φυλήν. 

36. Δηλ. τήν Άλεξάνδρειαν (ή οποία έξ έπόψεως τόσον έλληνικότητος όσον 
καί πληθυσμού άπετέλει φάσμα του παλαιού έαυτού της) καί τάς εις τό Δέλτα του 
Νείλου εύρισκομένας Ρωζέτταν καί Δαμιέτταν. 
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Β) ΜΑΜΕΛΟΥΚΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

Ι. Αλή μπέης. 

Περί τα μέσα τ ο ύ IH' αι. τα πράγματα της Αιγύπτου είσήλθον εις 
αποφασιστικήν καμπήν. Ό δυαδικός άφ' ενός χαρακτήρ της μέχρι τότε 
επιτόπιου εξουσίας κατ' αυτήν τήν έποχήν περίπου έξηφανίσθη, μέ απο
τέλεσμα ô πασάς να διατήρηση τυπικά μόνον δικαιώματα37· οι μαμελούκοι 
μπέηδες άφ' έτερου καθίστανται οι μόνοι δυνάσται της χώρας, ό δέ εκ των 
τάξεων των προερχόμενος shaykh al - balad (κεφαλή της κοινότητος)38 

γίνεται ή υπέρτατη πολιτική καί στρατιωτική αρχή αυτής. Ή κακοδιοί¬ 
κησις εξ άλλου, ή επικρατούσα σύγχυσις καί αναρχία όμού μετά της 
οικονομικής δυσπραγίας 39 ώθοϋν τήν Αίγυπτον να επιδίωξη τήν έπανά¬ 
κτησιν της αρχαίας θέσεως της εις τον μουσουλμανικών κόσμον δια της 
οριστικής διαρρήξεως των ελαχίστων ακόμη μετά της Κωνσταντινουπό
λεως δεσμών. Δεν εμενεν ειμή να εύρεθή ή ισχυρά προσωπικότης, ή 
οποία θα συνήνωνε τάς δυνάμεις της καί θα τήν ώδήγει εν συνεχεία εις 
τήν πλήρη άνεξαρτησίαν. Τοιούτος ύπήρξεν ô Αλή μπέης. 

Ή ελληνική καταγωγή του Αλή μπέη μαρτυρεΐται κατά τρόπον 
άναμφισβήτητον υπό του βιογράφου του (S.) Lusignan 40. Ούτος περιγρά
φων τήν οικογενειακήν κατάστασιν τ ο ύ ήρωός του, αναφέρει τά έξης : 
«Ali Bey was horn in the principality of Abazea or Amasia of a good 
family, his father being a priest of the greek Church, which in that 
country is mixed with Mahomedism. His father's name was Daout (or 
David) and he was baptized by that of Josouf (or Joseph)» 41. Ό νεαρός 

37. Πρβλ. G. W i e t , αρθρ. Ali Bey έν «Encyclopédie de l'Islam» τ. Ι 
(19602), σ. 402 : «Le gouverneur Ottoman (ό πασάς δηλ.) se préoccupait, pour 
durer, de conserver en face des luttes sanglantes des Beys, une apparente neu
tralité, quitté à s'empresser de venir au secours du vainqeur». 

38. Βλ. P h i l i p Κ. H i t t i , ενθ' άνωτ., σ. 721. 
39. Εις τήν οίκονομικήν ταύτην δυσπραγίαν — της οποίας αιτία πλην τής 

τουρκικής κυριαρχίας ήτο καί ή λόγω των ανακαλύψεων απώλεια τής εμπορικής 
σημασίας τής Μεσογείου — ωφείλοντο καί οί λιμοί, οί όποιοι έπί μακρόν διάστημα 
έμάστιζον τήν χώραν. Μεταξύ αυτών ενδεικτικώς αναφέρεται ό λεγόμενος «λιμός 
τ ο ύ Ισμαήλ», ό έπισυμβάς ολίγον προ τής Γαλλικής άποβάσεως. (Βλ. Ε υ γ ε ν ί ο υ 
Μ ί χ α η λ ί δ ο υ «Ό Ελληνισμός τής Αιγύπτου κατά τάς παραμονάς τής Εθνικής 
Παλιγγενεσίας», Εκκλησιαστικός Φάρος, τ. 29 (1930), σ. 11). 

40. Βλ. κατωτ. σ. 15. 
41. Βλ. S. L u s i g n a n , A history of the revolt of Ali Bey against the Otto

man Porte, London 17842, σσ. 69-70. Πρβλ, επίσης καί P h i l i p Κ. H i t t i , 
ενθ. άνωτ., σ. 720 : «...When Ali Bey, reportedly son of a chrestian priest from 
the Caucasus...». 

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



132 Δημητρίου ΜιχαλοπονΙον 

όμως Josouf δεν παρέμεινεν επί πολύ εις αυτό το ιδιορρύθμου θρησκεύ
ματος οίκογενειακόν περιβάλλον. Απαχθείς υπό ληστών μετεφέρθη εϊς 
τήν Αίγυπτον και πρασεφέρθη ώς δώρον εις τον τότε ούσιαστικόν κυ¬ 
ρίαρχον της χώρας Μαμελούκον Imbrahim Kathuda, τού οποίου κατέστη 
ευνοούμενος. Ούτος προ τ ο ύ θανάτου του (1754) ώνόμασε τον Αλή — τοϋτο 
υπήρξε το μουσουλμανικόν του όνομα — μπέην. Ό Αλή μπέης ταχέως κα
τενόησε τήν κυρίαν κατ' έκείνην τήν περίοδον ανάγκην τής χώρας : τήν 
υπαρξιν τ ο ύ ισχυρού ανδρός, ό όποιος καταπαύων τάς εξαντλητικάς δια 
τήν Αίγυπτον διαμάχας των μπέηδων θα έπανέδιδεν εις τήν τελευταίαν τήν 
αίγλην τήν οποίαν λόγω στρατηγικής θέσεως, ανθρωπίνου δυναμικού καί 
οικονομικών δυνατοτήτων εδικαιούτο. Ούτως ή δράσις του διακρίνεται 
εις δύο στάδια : Εις τό πρώτον ούτος προσεπάθησε να καταστή άρχουσα 
προσωπικότης μεταξύ των λοιπών μπέηδων καί να σταθεροποίηση τήν 
τήν θέσιν του. Κατά τό δεύτερον, άναδεικνύων τους υπ' αυτόν Μαμελού¬ 
κους εις τό κατ' εξοχήν πολεμικόν όργανον τής εθνικής πλέον αιγυπτια
κής εξωτερικής πολιτικής, επεχείρησε να έπεκτείνη τήν κυριαρχίαν του 
έκτος τής κοιλάδος τ ο ύ Νείλου είς τήν Άραβίαν καί Συρίαν ερχόμενος 
τοιουτοτρόπως είς σύγκρουσιν μετά τής αυτοκρατορικής κυβερνήσεως 
τής Κωνσταντινουπόλεως. Ό τρόπος δια του οποίου προέβη εις τήν πρα¬ 
γματοποίησιν των σχεδίων του αποδεικνύει τήν όξυδέρκειάν του. Κατ' 
αρχάς περιωρίσθη εις τήν συλλογήν χρημάτων καί τήν στρατολογίαν 
ικανών Μαμελούκων, αμφοτέρων διενεργουμένων μετά πολλής συνέ
σεως42. Έν συνεχεία, μόλις εκρινεν ότι εϊχεν αποκτήσει άρκετήν δύνα¬ 
μιν, επέτυχεν υπό τών λοιπών εντοπίων ηγετών τήν άναγνώρισίν του ώς 
αρχηγού (1763). Βεβαίως τούτο δέν επετεύχθη άνευ δυσχερειών : επί τι 
διάστημα ô Αλής ήναγκάσθη να καταφυγή είς τήν Συρίαν. Εκμεταλ
λευόμενος όμως τό διάστημα τής έκεΐ παραμονής του συνήψε συμμαχι
κούς δεσμούς μετά του έκδηλούντος τάς αύτάς τάσεις άνεξαρτοποιήσεως 
κυρίου τής Άκρας shaykh Jahir al Umar. Δια τής βοηθείας αυτού ήδυ¬ 
νήθη να έπανέλθη είς το Κάιρον, τό οποίον όμως ήναγκάσθη να εγκατά
λειψη εκ νέου ολίγον άργότερον. Έπ ' ούδενί όμως έπτοήθη : τό 1767 ει
σήλθε πάλιν εις τήν αίγυπτιακήν πρωτεύουσαν, εκράτυνε τήν έξουσίαν 
του καί επέτυχε τήν άναγνώρισίν του ως shaykh al - balad υπ' αυτού 
τούτου τ ο ύ εκπροσώπου τής Πύλης 43. από τ ο ύ σημείου αύτού καί πέρα 

42. Πρβλ. G. W i e t , ένθ' άνωτ., σ. 403 : «Dans une première période Ali Bey 
se tient dans une exprectative prudente, se bornant a s'enrichir par tous les mo
yens, ce qui lui permet de s'entourer d'un sérieux contingent de mamluks». 

43. Ώ ς ήδη ελέχθη, κατά το πρώτον ήμισυ τ ο ύ XVIII αι. τα κυριαρχικά δι
καιώματα του Τούρκου πασά είχον απολέσει τήν ουσιαστικήν των ύπόστασιν. 
Τούτον είχον υποκαταστήσει οί ισχυρότεροι Μαμελούκοι μπέηδες. Μεταξύ αυτών 
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ή όλη δρασις τ ο ύ Αλή μπέη εισέρχεται εις κρίσιμον φάσιν. Μέχρι στι
γμής είχε κατορθώσει να εξουδετέρωση πασαν άντίδρασιν προερχομένην 
εκ των κόλπων της μαμελουκικής κοινωνίας. Είς το έξης όμως έπρεπε 
νά αντιμετώπιση και τήν εχθρότητα τ ο ύ σουλτανικού διβανίου, το όποιον 
οπωσδήποτε ανησυχούν αί επίμονοι και μεγαλόπνοοι ενέργειαί του. Ή 
έχθρότης αύτη έξεδηλώθη κατ' αρχάς είς το Κάιρον, όπου ό πασάς μετά 
μίαν σύντομον περίοδον επιφανειακώς ήρεμου συνυπάρξεως προσεπάθησε 
να ύποσκάψη τήν έξουσίαν τ ο ύ νέου shaykh al - balad. Ό Αλής υπερί
σχυσε καί ό πασάς ήναγκάσθη νά παραιτηθή (1768). Δια πρώτην φοράν 
άπο τού 1517 ή Αίγυπτος ένεφανίζετο ως χώρα μέ αυτοδύναμον κατ' ού¬ 
σίαν πολιτικήν ύπόστασιν. Τούτο βεβαίως έπέφερεν τήν ραγδαίαν έπιδεί¬ 
νωσιν των σχέσεων μετά της Πύλης μέ αποτέλεσμα τήν εκδοσιν σουλ¬ 
τανικού φιρμανίου καταδικάζοντος τον Αλήν εις θάνατον. 

Τούτο έσήμανε το τέλος τ ο ύ πρώτου σταδίου τής δράσεως τ ο ύ Ά λ η 
μπέη. Ούτος τώρα αντιμετώπιζε τό έξης σοβαρόν δίλημμα : ή έπρεπε νά 
άρκεσθή είς τήν ούσιαστικήν άνεξαρτησίαν τήν οποίαν μέχρι στιγμής 
είχε κερδίσει καί νά περιορισθή είς τον ρόλον τ ο ύ τοπάρχου μιας αυτο
νόμου πλούσιας επαρχίας τ ο ύ Οθωμανικού κράτους - επιτυγχάνων ταυτο
χρόνως και τήν βελτίωσιν των σχέσεων μετά τής Κωνσταντινουπόλεως - ή 
νά προβή εις τήν οριστικήν διάρρηξιν των δεσμών υποτέλειας προς τον 
σουλτάνον. Προετίμησε τό δεύτερον : το 1769, είς άπάντησιν τής ύπό τής 
κεντρικής τουρκικής εξουσίας έπικηρύξεώς του, κατέστησεν επισήμως τήν 
Αϊγυπτον έλευθέραν κρατικήν οντότητα, 

Ή πραξις αύτη τού Αλή μπέη έδιδε νέαν διάστασιν είς τήν αίγυ¬ 
πτιακήν πολιτικήν καί τήν Αίγυπτιακήν Ιστορίαν γενικώτερον. Ή υπό του 
Σελίμ τ ο ύ Α' δημιουργηθείσα εις τήν κοιλάδα τ ο ύ Νείλου πραγματικότης 
κατελύετο, οι δε Μαμελούκοι εδιδον είς τόν κόσμον τής Εγγύς Ανατολής 
τό θέαμα καί παράδειγμα μιας νέας ακμής των μετά δύο καί ήμισυν αιώνας 
άφανείας καί καταπτώσεως 44. Ή πρόκλησις όμως, ή οποία κατά τοιούτον 
τρόπον έγένετο προς τόν σουλτάνον, έπρεπε νά ύποστηριχθή δυναμικώς. 
Οι καιροί πάντως ήσαν πρόσφοροι δια τοιαύτην ένέργειαν : τό τουρκικόν 
κράτος διήρχετο περίοδον εσωτερικής καί εξωτερικής κρίσεως : Εσωτε
ρικώς είχεν αρχίσει — ιδίως είς τάς ακραίας περιοχάς του - ή έμφάνισις 
κεντοφύγων τάσεων (προμηνυμάτων των μεγάλων αποστασιών τ ο ύ ΙΘ αϊ.), 

ό σπουδαιότερος ήτο ό κατέχων το αξίωμα τ ο ύ «διοικητού τού φρουρίου τού Καΐρου» 
(shaykh al - balad)· αμέσως μετά είς τήν ίεραρχίαν ήρχετο ό «οδηγός τού ίερού 
καραβανίου» (amir al - hadjdj) (Βλ. W. G. Browne, ενθ' άνωτ., σ. 76). 

44. Πρβλ. P h i l i p Κ. H i t t i , αυτόθι : «The rising Mamluk power reached 
its zenith in 1769 when Ali Bey .... acquired enough strength to expel the Ottoman 
Pasha and declare himself indipendent of the porte», 
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ενώ έξωτερικώς ή Τουρκία εύρίσκετο εις σύγκρουσιν μετά της Ρωσίας 45. 
Ό Αλή μπέης έπωφελήθη των περιστάσεων : αντιλαμβανόμενος τήν 
ένεκα του πολέμου άδυναμίαν κινητοποιήσεως μεγάλων στρατιωτικών 
δυνάμεων εκ μέρους των Τούρκων, έπεξέτεινε στρατιωτικώς τήν σφαΐραν 
κυριαρχίας του είς τάς νοτιωτέρας επαρχίας της 'Οθωμανικής αυτοκρα
τορίας. Ό γαμβρός του Abu l - Dhahab κατέλαβε τήν Μέκκαν (1770), 
έξεδίωξε τον σερίφην και επέτυχε τήν υπό του διαδόχου του άπονομήν 
τ ο ύ βασιλικού τίτλου είς τον πενθερόν του 46. Ύπό τήν έπήρειαν των 
εξελίξεων αυτών ό Αλής προέβη εις επιδεικτικός εκδηλώσεις της νέας 
πολιτικής καταστάσεως : εκοψεν ιδικόν του νόμισμα και επέβαλε τήν 
μνημόνευσιν του ονόματος του κατά τήν διάρκειαν τής λατρείας είς τα 
τεμένη. Έν συνεχεία αί αιγυπτιακαί δυνάμεις, πάντοτε ύπό τον Abu l ¬ 
Dhahab, είσήλασαν είς τήν Συρίαν και κατέλαβον τήν Δαμασκόν. Ό 
διπλωματικός θρίαμβος τής Μέκκας συνεπληρούτο υπό του στρατιωτικού 
τοιούτου τής Δαμασκού. Το νεοσυσταθέν Αίγυπτιακόν κράτος εφθανεν εϊς 
το άπόγειον τής δυνάμεως του. 

Ή προέλασις των δυνάμεως τ ο ύ Αλή είς τήν Συρίαν προεκάλεσε τάς 
εύλογους ανησυχίας τής Πύλης. Οχι μόνον ή απώλεια τής επαρχίας αυτής 
άπετέλει σοβαρον πλήγμα άλλα και ή παρουσία ρωσικών ναυτικών δυνά
μεων είς τήν ανατολικήν Μεσόγειον προέβαλε τήν εξόχως άπειλητικήν δια 
τους Τούρκους πιθανότητα σχηματισμού ενός ρώσο - αίγυπτιακού συνασπι
σμού. Προς άποτροπήν τοιούτων δυσάρεστων εξελίξεων ή σουλτανική κυ¬ 
βέρνησις προσέφυγεν εις τήν διπλωματίαν : ό Abu l - Dhahab εξαγορασθείς 
εστράφη πραξικοπηματικώς κατά τού κυρίου του. Ό Αλής τότε έξηναγκά¬ 
σθη να εγκατάλειψη τήν πρωτεύουσάν και να καταφυγή είς τον πάλαιαν φί¬ 
λον, τον πασαν τής Άκκρας (1772). Εκεί, ένισχυόμενος υπό των Ρώσων, 
άναδιωργάνωσε τάς δυνάμεις του και εισήλθεν εκ νέου είς τήν Αϊγυπτον 
προς άνάκτησιν του θρόνου του. Ήττήθη όμως 47 είς τήν περιοχήν τού 
Δέλτα και άπέθανεν ολίγας ημέρας κατόπιν τής μάχης εϊτε λόγω βαρύτα
του τραύματος το όποιον έλαβε κατ' αυτήν εϊτε δηλητηριασθείς 48. 

45. Πρόκειται περί τ ο ύ α' επί Αικατερίνης Β' ρωσοτουρκικού πολέμου, είς 
τα πλαίσιον τ ο ύ οποίου τοποθετούνται καί τα Ορλωφικά. 

46. Συγκεκριμένως, ό Αλης έλαβε τον πομπώδη τίτλον τ ο ύ «σουλτάνου της 
Αιγύπτου και τ ο ύ κυριάρχου των δύο θαλασσών» (Μεσογείου καί Ερυθράς). (Ph. 
Κ. H i t t i , ενθ' άνωτ., σ. 720). 

47. Είς τήν ήτταν του συνετέλεσε κατά πολύ ή προς τον έχθρον αποστασία 
δύο μπέηδων - στελεχών τ ο ύ στρατεύματος του. (Βλ. Μ α ν ώ λ η Γ ι α λ ο υ ρ ά κ η , 
αυτόθι ενθ' άνωτ., σ. 10). 

48. Διά πλείονα άναφορικως εις τήν δρασιν τ ο ύ Αλή μπέη βλ. J. J. Μ a r c e l 
ένθ' άνωτ., σσ. 229-239, 
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Το έργον πάντως τ ο ύ Αλή μπέη δεν απέθανε μετά τ ο ύ δημιουργού 
του. Ή κυριαρχία της Κωνσταντινουπόλεως μόνο «ψιλώ ονόματι» άπο¬ 
κατεστάθη είς τήν Αίγυπτον. Ό το 1768 έκδιωχθείς πασάς ύπήρξεν ό 
τελευταίος εις το Κάιρον μόνιμος Τούρκος εκπρόσωπος της οθωμανικής 
αυτοκρατορικής αρχής. Ώ ς εκ τούτου ο Αλή μπέης δύναται να θεωρηθή 
ως ό πρόδρομος του Μωχάμμετ Ά λ η . 

Η. Οικογένεια L u s i g n a n . 

Οπωσδήποτε δέν στερείται σημασίας δια τήν τεκμηρίωσιν τής έλ¬ 
ληνικότητος τής καταγωγής τού Αλή μπέη το γεγονός οτι ή βιογραφία 
του εγράφη υπό ατόμου με εντόνως έλληνικήν συνείδησιν. Ουτος ύπήρ
ξεν ό Sauveur Lusignan. 

Ή οικογένεια Lusignan επί μακρόν άνεδείκνυεν εκ τών κόλπων της 
ισχυρούς φεουδάρχας τής μεσαιωνικής Γαλλίας, κλάδος της δε μετέσχεν 
εις τάς Σταυροφορίας και επί τρεις περίπου αιώνας (1192-1489) έβασί¬ 
λευσεν εις τήν Ιερουσαλήμ και Κύπρον. Απόγονοι των βασιλέων τού
των έκινοϋντο εις τάς περί τήν άνατολικήν Μεσόγειον χώρας, μεταξύ 
αυτών δε συγκαταλέγεται και ό προαναφερθείς Sauveur. 

Ή γαλλική καταγωγή των Lusignan ταχέως ελησμονήθη εις τήν 
Εγγύς Άνατολήν τα δε μέλη τής βασιλικής δυναστείας τής Κύπρου 
έξελληνίσθησαν. Βεβαίως, μετά τήν τουρκικήν επέκτασιν, τόσον αϊ προ
σωπικοί περιπέτειαι των Lusignan όσον και γενικώτεραι ίστορικαί μετα
πτώσεις του χώρου είς τον όποιον ούτοι διεβίουν, διεμόρφωσαν είς αυ
τούς συνείδησιν κατά τό μάλλον και ήττον κοσμοπολιτικήν. Πλείστοι 
όμως τών φερόντων τον τίτλον του «πρίγκηπος de Lusignan» διετήρη¬ 
σαν εις τό πλαίσιον τού κοσμοπολιτισμού τούτου ζωηρά ελληνικά αι
σθήματα. 

Ό πατήρ και ό πατράδελφος τού Sauveur διεκρίθησαν εις τήν ύπη¬ 
ρεσίαν επιφανών Μουσουλμάνων, είς δε τών αδελφών του προσηλυτίσθη 
εις τον Μωαμεθανισμόν. Ό ίδιος όμως ύπήρξεν Έλλην : εξεδήλωνε τήν 
συμπάθειάν του προς τους υπό τον τουρκικόν ζυγόν ραγιάδες και έκαυ¬ 
χατο οτι έγνώριζεν είς βάθος τόσον τήν όμηρικήν γλώσσαν όσον 
και τό νεοελληνικόν ιδίωμα τό εξ αυτής προελθόν 49. Τό περί τ ο ύ Αλή 
μπέη έργον του διαπνέεται υπό εντόνου ελληνικού αισθήματος, μία δε 

49. Βλ. G. G u e m a r d , «Pelerins singuliers et soldats de fortune», êv 
«Bulletin de la Société Royale d'Archeologie d'Alexandrie», (No 27), N. S. VIII 
(1932), σ. 47, 
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τών κυρίων είς τούτο ιδεών είναι ή ελληνική και χριστιανική προέλευσις 
τ ο ύ σουλτάνου της Αιγύπτου 50. 

Ή οικογένεια Lusignan δέν έδωσε μόνον τον ίστοριογράφον της 
πρώτης πολιτικής αναγεννήσεως τής νεωτέρας Αιγύπτου, άλλα καί γόνον 
της άναμιχθέντα ευθέως εις τα πράγματα τής χώρας αυτής. Πρόκειται 
περί συγγενούς τού Sauveur, ό οποίος προσηλυτισθείς είς τον Μωαμε¬ 
θανισμον καί καταταγείς εις τάς τάξεις τών Μαμελούκων έγένετο γνω
στός μέ τό όνομα Youssouf na r -bey (Ιωσήφ, μπέης τ ο ύ πυρός). Ούτος 
συγκαταλεγόμενος μεταξύ εκείνων τους οποίους ό Auriant θεωρεί ώς 
«Mameluks Français», διεκρίθη κατά τήν εις Αίγυπτον έκστρατείαν του 
Βοναπάρτου 51. Ό Ναπολέων τον προώριζε δια μονάρχην του αρμενικού 
βασιλείου, τό όποιον εσκόπευε να ανασυστήση εν όψει τής προωθήσεως 
τών γαλλικών δυνάμεων προς τάς Ινδίας. Τό τέλος όμως του Nar bey 
υπήρξε τραγικόν : παραμείνας είς τήν Αϊγυπτον μετά αποχωρησιν του 
Βοναπάρτου εδολοφονήθη τον Ιούνιον τ ο ύ 1800. Ύπήρξεν εις ακόμη 
Μαμελούκος, ό όποιος, έστω καί αν δέν ή το καθ' ολοκληρίαν Έλλην, 
οπωσδήποτε συνεδέετο μετά τ ο ύ Ελληνισμού δια τής όλης οικογενειακής 
του παραδόσεως 52. 

III. Αδελφοί Γαέτα. 

Μετά τον θάνατον τ ο ύ Αλή 53 έπηκολούθησε περίοδος αναρχίας, τήν 
οποίαν ό J. J. Marcel ακολουθών τάς προς κλασσικισμόν τάσεις τ ο ύ αιώ
νος του ονομάζει περίοδον ονομάζει περίοδον τών «Τριάκοντα Τυράννων»54. 
Ό νικητής τ ο ύ Αλή μπέη Abu 1 - Dhahab, συγκεντρώσας εις τό πρό
σωπον του τάς εξουσίας τού shaykh al - balad καί τού πασά - διοικητού 
τής Αιγύπτου καί γενόμενος υπέρμαχος τών συμφερόντων τής Πύλης, 
έπεχείρησεν έκστρατείαν εναντίον τ ο ύ πασά τής Άκκρας. Απέθανεν όμως 
κατά τήν διάρκειαν τών επιχειρήσεων έξ αποπληξίας. 

Μετά τό άπρόοπτον τούτο συμβάν, κύριοι τής καταστάσεως άνεδεί¬ 
χθησαν οί τρεις Μαμελούκοι μπέηδες Μουράτ, Ιμπραήμ καί Ισμαήλ. Οί 
μεταξύ των προς όριστικήν επικράτησιν αγώνες εβύθισαν είς τήν άθλιό-

50. Βλ. άνωτ., ύποσ. 41. 
51. Δια πλείονα αναφορικώς προς τόν Nar - Bey βλ. G. G u e m a r d , ενθ. 

άνωτ., σσ. 46-51 . 
52. Γόνος τών Lusignan, ονομαζόμενος Χριστόδουλος, φέρεται ώς απολεσθείς 

κατά τήν Ελληνικήν Επανάστασιν. Βλ. G. G u e m a r d , Ενθ' άνωτ., σ. 50. 
53. Ό Αλή μπέης παρέμεινεν εις τήν αιγυπτιακήν Ιστορίαν ώς «ό Μέγας» 

(el - kebir). Βλ. Μ α ν ώ λ η Γ ι α λ ο υ ρ ά κ η , αυτόθι. 
54. Βλ. J, J, Μ a r c e l , ενθ' άνωτ., σ. 240, 
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τητα τήν χώραν και τους κατοίκους της, προεκάλεσαν δέ τελικώς τήν 
επέμβασιν της Κωνσταντινουπόλεως. Ισχυρά τουρκική δύναμις άποβιβα¬ 
σθεΐσα εϊς τήν Αίγυπτον (1786) κατέλαβε το Κάιρον ή εκρηξις όμως 
νέου ρωσοτουρκικού πολέμου διέκοψε προώρως τήν εκστρατειαν ταύτην 
και ούτω δέν επετεύχθη δι' αυτής ουσιαστική μεταβολή εις τήν αιγυπτια
κήν πραγματικότητα. 

Ή τρομερά επιδημία πανώλους τ ο ύ 1790 έξωλόθρευσεν οχι μόνον 
τον 'Ισμαήλ άλλα και πάντα τα μέλη του οίκου του. Κύριοι της κατα
στάσεως παρέμειναν μόνοι οι Ιμπραήμ και Μουράτ, οί όποιοι έκτοτε 
έκυβέρνησαν τήν Αίγυπτον ώς «tyrans associés» 55. 

Ό Μουράτ ύπήρξεν αξιόλογος φυσιογνωμία : άνήρ στρατιωτικών 
ικανοτήτων και μεγάλης μυϊκής δυνάμεως ήτο εις θέσιν να αντιλαμβάνε
ται τάς άρετάς του εχθρού και τα ιδικά του σφάλματα. Ταχύτατα κατενόη¬ 
σεν ότι δια να επικράτηση πλήρως εις τήν κοιλάδα τού Νείλου καί δια 
να απόκρουση πάσαν νέαν ξενικήν επέμβασιν έπρεπε να έκσυγχρονίση 
τάς στρατιωτικάς του δυνάμεις και ιδίως να εξόπλιση αύτάς δια πυροβο
λικού. Προς τούτο όμως είχεν ανάγκην των καταλλήλων τεχνιτών. Τότε 
ακριβώς τρεις Ελληνες ήλθον εις τήν Αίγυπτον καί ανέλαβον το σπου¬ 
δαιότατον έργον του εκσυγχρονισμού των μαμελουκικων δυνάμεων. Πρό
κειται περί των αδελφών Γαέτα (ή Γαήτα). 

Οί αδελφοί Γαέτα κατήγοντο εκ Ζακύνθου. Το ονομά των, προφανούς 
ιταλικής προελεύσεως, είναι καί όνομα μιας των ευγενέστερων οικογε
νειών της νήσου 56. 

Δέν είναι γνωστόν αν οί εν λόγω αδελφοί ανήκον είς τήν άριστο¬ 
κρατικήν αυτήν οικογένειαν57. Πάντως μάλλον δέν ήσαν μέλη της, διότι 
εάν ήσαν δέν θα επιδίδοντο μετά τοσαύτης ευχέρειας είς τάς τυχοδιωκτι
κός περιπέτειας τάς οποίας θα άναπτύξωμεν κατωτέρω- ή οικογενειακή 
των παράδοσις θα άπετέλει άνασχετικόν φραγμόν δια τοιούτου είδους 
modus viventi. 

55. J. J. M a r c e l , ενθ. άνωτ. 246. Δια πλείονα σχετικώς μέ τα γεγονότα είς 
Αίγυπτον από του θανάτου του Αλή μπέη εως της γαλλικής εισβολής βλ. καί πά¬ 
λιν J. J. Marcel, Ενθ' άνωτ., σσ. 239-250. 

56. Βλ. A n g e l o P e r n i c e , αρθρ. Zante έν «Enciclopedia Italiana», τ. 35 
(1937), σ. 888. 

57. Λ ε ω ν ί δ α Χ. Ζ ώ η , Λεξικόν Ιστορικόν καί Λαογραφικον Ζακύνθου, 
τ. Α', Αθήναι 1953, σ. 113 έν λ. Γαήτα. 

Δια τήν οίκογένειαν ταύτην βλ. επίσης του ιδίου, Λεξικόν Φιλολογικον 
καί Ιστορικόν Ζακύνθου, έν Ζακύνθω 1898, σσ. 160-161 καί Eugène Rizo ¬ 
Rangabe, Livre d'or de Noblesse Ionienne, τ. ΙΙΙ (Zante), Athènes 1927, 
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Ούτοι ήσαν λεβητοποιοί δι' άγνωστους δε λόγους 58 εγκατέλειψαν 
τήν πατρίδα των και μετηνάστευσαν εις τήν Αϊγυπτον, εις τήν οποίαν 
έφθασαν περί το 1790 59. Ή εκεί κατάστασις ήτο ευνοϊκή δι' αυτούς : 
οχι μόνον ή τέχνη και αϊ ικανότητες των ένεφανίζοντο ώς εξαιρετικώς 
χρήσιμοι δια τήν έκτέλεσιν τών νεωτεριστικών σχεδίων του Μουράτ 
μπέη, άλλα και εν γένει οι «Φράγκοι» 60 άπελάμβανον μεγάλης εκτιμή
σεως είς τάς τάξεις τών Μαμελούκων, δια τήν ύλικήν, οίκονομικήν και 
πνευματικήν ύπεροχήν των επιπροσθέτως ώς Έλληνες οι αδελφοί Γαέτα 
δέν έδείκνυον έναντι τών εντοπίων τήν συνήθη ύπεροψίαν τών λοιπών 
Ευρωπαίων, γεγονός το όποιον καθίστα αυτούς συμπαθείς 61. Αποκτή
σαντες τήν εύνοιαν του Μουράτ και επιθυμούντες να εκμεταλλευθούν 
πλήρως τάς ευκαιρίας τάς οποίας προσέφερεν είς αυτούς ή νέα των πα
τρίς, άπαρνήθησαν τον Χριστιανισμόν και εγένοντο Μουσουλμάνοι λα¬ 
βόντες τα ονόματα Ιμπραήμ, Χουσεΐν και Αχμέτ 62. Ό τίτλος του αγά, 
ό οποίος τους απενεμήθη αμέσως κατόπιν, προσέδωσεν εις αυτούς ση¬ 
μαντικήν θέσιν εις τήν μαμελουκικήν άριστοκρατίαν. Ούτοι ήκολούθη¬ 
σαν το κόμμα τ ο ύ προστάτου των, ό οποίος εξεμεταλλεύθη ταχύτατα τάς 
ικανότητας των. Ό ίκανώτερος ώς τεχνίτης μεταξύ τών τριών αδελφών, 
ό 'Ιμπραήμ άγας, συνεκρότησε εξ Ελλήνων 63 άρνησιθρήσκων συνερ¬ 
γείον προς χύσιν τηλεβόλων τα αποτελέσματα τής εργασίας τών έξισλα¬ 
μισθέντων τούτων πρώην ραγιάδων «διετάραξε» το πολιτικον status quo 
της Αιγύπτου προς όφελος τού Μουράτ μπέη. Ούτος ετοποθέτησεν είς 
τον ώχυρωμένον περίβολον της Guizeh 64 — όπου και εύρίσκετο τό άνά¬ 
κτορόν του — όλμοβόλα κατασκευασθέντα ύπό τήν έποπτείαν τού 'Ιμ
πραήμ άγα. Ό W. G. Browne κατά τήν περιήγησίν του είδε τα προϊ
όντα του ύπό τον «Zanthiote» (ούτως ονομάζει τον 'Ιμπραήμ άγαν) χυτή¬ 
ρίου και αναφέρει περί αυτών τά έξης : 

58. Ό A u r i a n t (εν Aventuriers et Originaux, Paris 1933 6, σ. 9) αναφέρει 
ότι οί Γαέτα εφυγον άπο τήν Ζάκυνθον δια τήν Αϊγυπτον «séduits par les mer
veilles que capitaines et marchands, dans les tavernes, debitaient sur ce pays...». 
Σημειωτέον όμως οτι το έργον τοϋτο τ ο ύ Auriant έχει μυθιστορηματικόν χαρα
κτήρα. 

59. Βλ. G. L. Α., «Mameluks Grecs», έν Messager d'Athènes, 15.1.1929, σ.1. 
60. Δηλ. οί Ευρωπαίοι. Εις αυτούς συμπεριελαμβάνοντο καί οι Έλληνες. 
61. Βλ· A u r i a n t , ενθ' άνωτ., σ. 10. 
62. Τα χριστιανικά ονόματα δύο έκ των αδελφών δέν είναι γνωστά- ό μετο

νομασθείς είς Αχμέτ ώνομάζετο πρότερον 'Ιωάννης. Βλ. Λ ε ω ν ί δ α Χ. Ζ ώ η , 
αυτόθι. 

63. Δυστυχώς, έκ τών είς τήν Ελλάδα γνωστών πηγών, ούδεμίαν λεπτομέ¬ 
ρειαν γνωρίζομεν περί ένας έκαστου τών Ελλήνων τούτων. 

64. Πόλις κειμένη επί του Νείλου, πλησίον τών πυραμίδων. 
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«En avançant vers le sud et vis - a - vis de Misr - El - Attike on 
aperçoit Jiza, ville considerable qu'Ismael - bey avoit fortifiée. Il avoit 
aussi commencé a y batir un palais, que Mourad - bey a achevé et qu' il 
habite. Ce dernier y a de plus îait établir une fonderie de canons, par 
un renegat né dans l'île de Zanthc. J'y ai vu six mortiers et vingt ¬ 
trois canons, dont, à la verité, une partie etoit hors d'état de servir ; 
mais trois mortiers et six pièces de campagne etoient parfaitement 
travaillés et faisoient infiniment d'honneur au Zanthiote qui n'avoit 
sûrement eu que de mauvais instruments et des ouvriers inhabiles. Il y 
avoit des canons de vingt - quatre, de dix - huit et de douze livres de 
balle. Ces derniers etoient en reserve, et le bey en avoit grand nombre 
montés en différents parties du fort» 65. Διά τ ο ύ πυροβολικού τούτου ό 
αύθέντης τ ο ύ 'Ιμπραήμ πάσα έξησφάλισε τον εαυτόν του, τα πλούτη του 
και τον πυρήνα των κυριωτέρων οπαδών του από πάσης επιθέσεως αντι
πάλων προς αυτόν εντοπίων δυνάμεων (Βεδουίνων ή άλλων Μαμελούκων 
μπέηδων). Προς άνταμοιβήν του ό «Zanthiote» διωρίσθη υπασπιστής του 
Μουράτ 66. Τήν μετά ταύτα ίστορίαν τ ο ύ βίου του δεν τήν γνωρίζομεν. 
Το μόνον βέβαιον είναι ότι δεν ενεπλάκη εις τυχοδιωκτικάς περιπέτειας 
(ώς ό αδελφός του Αχμέτ) ούτε κατέστη ισχυρός πολιτικός παράγων εις 
τήν Αϊγυπτον ώς ό Χουσεΐν. 

Ό Αχμέτ αγάς είχε βίον ταραχώδη. Κατ' αρχάς έχρησιμοποιήθη 
μετ' επιτυχίας υπό του Μουράτ είς μίαν περίπτωσιν εκτροπής του Νεί
λου, περί της οποίας ό Browne παραδίδει τα εξής : «Vers la fin de 
1796, le bras oriental du Nil qui va à Damiette fut presqu'à sec ; et 
les eaux se jetant dans l'ancien canal de Menouf, prirent un cours 
plus direct. Il fallut remédier à cet accident ; en consequence Mourad ¬ 
bey chargea son ingénienr Achmed de ce travail. Achmed fit 
construire des digues dans le canal, et les eaux reprirent leur premier 
cours» 67. Ό Αχμέτ όμως δεν ήτο ικανοποιημένος κατέχων τήν θέσιν τού 
μηχανικού είς τήν αύλήν τ ο ύ Μουράτ μπέη· επεθύμει μεγαλύτερα κέρδη 
και πιθανώτατα ή τυχοδιωκτική του φύσις έπεζήτει τήν περιπέτειαν αυ
τήν καθ' εαυτήν. Δια τούτο όταν ό σουλτάνος τού Dar Fur, Abd al ¬ 
Rahman al - Rashid, παρεκάλεσεν επισήμως τόν Μουράτ μπέην να τού 

άποστείλη τεχνίτην ίκανόν προς κατασκευήν τηλεβόλων των οποίων 

65. W. G. B r o w n e , ένθ' άνωτ., σ. 121. Ώς προς το μέγεθος των τηλεβό
λων ô Auriant αναφέρει άλλους αριθμούς, οτι δηλ. αυτά ήσαν τών 4, 12 καί 18 
λιβρών. ( A u r i a n t , ενθ. άνωτ., σ. 13). 

66. A u r i a n t , αυτόθι. 
67. W. G. B r o w n e , ενθ' άνωτ., σ. 233, 
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εστερείτο ως και πρότερον ό Μουράτ, ό Αχμέτ άδραξε τήν ούτω προσ¬ 
φερομένην εύκαιρίαν : λαβών εκ μέρους του κυρίου του τήν άπαραίτητον 
άδειαν άνεχώρησε δια το Dar Fur τον Νοέμβριον του 179668. 

Τά αίτια της τοιαύτης παρακλήσεως τ ο ύ Abd al - Rahman al - Rashid 
πρέπει να αναζητηθούν εις τήν σημασίαν τήν οποίαν είχε το πυροβολι¬ 
κόν δια τους αφρικανικούς στρατούς της εποχής γενικώτερον και είδικώ¬ 
τερον είς τήν προσπάθειαν τ ο ύ μονάρχου τούτου προς πλήρη κυριαρχίαν 
επί των ευρισκομένων εϊς τήν χώραν του ορυχείων χρυσού. 

Tò Dar Fur είναι χώρα της κεντρικής Αφρικής ευρισκομένη εντός των 
ορίων της σημερινής Δημοκρατίας τ ο ύ Σουδάν 69. Το κυρίαρχον άραβικόν 
στοιχείον εύρίσκετο άπομεμονωμένον των γειτονικών μουσουλμανικών χω
ρών λόγω του δυσπρόσιτου τής περιοχής, οί δέ Νέγροι κάτοικοι, λόγω του 
πολιτιστικού επιπέδου των, δεν άπετέλουν σημαντικόν πολιτικόν ή οίκο¬ 
νομικόν παράγοντα δια τήν χώραν. Μόνον μέσον επικοινωνίας μετά τού 

εξωτερικού ήσαν τά καραβάνια, τα οποία μετέφερον είς τήν Αϊγυπτον 
τά προϊόντα τής χώρας αυτής. Ή ασήμαντος όμως και εν πολλοίς μυστη
ριώδης αυτή περιοχή κατείχε πλουτοφόρον πηγήν, ή οποία, καταλλήλως 
εκμεταλλευόμενη, θα ήδύνατο να προσδώση εις το Dar Fur πρωτεύουσαν 
μεταξύ τών μουσουλμανικών αφρικανικών κρατών θέσιν. Ή πηγή αύτη 
ήσαν χρυσοφόροι φλέβες ευρισκόμενοι είς τά δυτικά καί τά ανατολικά 
τής επικρατείας τ ο ύ Abd al - Rahman al - Rashid70 . Ό χρυσός ούτος 
ήτο άντικείμενον πλημμελεστάτης εκμεταλλεύσεως τόσον εκ μέρους τών 
εντοπίων μαύρων όσον καί υπό τής κεντρικής αρχής τού σουλτάνου. 

Τό έτος όμως 1787, έτος ανόδου εις τήν έξουσίαν του Abd a l -Rah
man al - Rashid, έσήμανε τήν αρχήν τ ο ύ εκσυγχρονισμού του αφρικανικού 
τούτου βασιλείου. Ψυχή καί εγκέφαλος τής νεωτεριστικής αυτής πολι
τικής ύπήρξεν ό νέος ήγεμών. Ούτος υπήρξε κατ' ούσίαν το άφρικα¬ 
νικόν άντίστοιχον τού Ευρωπαίου «πεφωτισμένου μονάρχου» : Επεδίω
ξε κυρίως τήν πρόοδον τής θρησκείας ως καί τήν άνάπυτξιν τ ο ύ εμπο
ρίου καί τών σχέσεων μετά τ ο ύ εξωτερικού. Τά αποτελέσματα είς τον 
τελευταίον ιδίως τομέα υπήρξαν θεαματικά : δώρα αντηλλάγησαν μετά τού 
σουλτάνου τής Κωνσταντινουπόλεως ενώ κατά τήν διάρκειαν τών ετών 
1793-1796 τό Dar Fur εδέχθη τήν έπίσκεψιν τ ο ύ πρώτου Ευρωπαίου, 
τού W. G. Browne 71. 

68. W. G. B r o w n e , αυτόθι. 
69. Βλ. Ρ. Μ. H o l t , αρθρ. Dar Fur έν «Encyclopedie de l'Islam», τ. 2 

(19652), σ. 124. 
70. Βλ. W. G. B r o w n e , ενθ' άνωτ., τ. II, σ. 34. Κατά τόν Auriant όμως 

εκειντο «à dix journées de la frontière». ( A u r i a n t , ένθ' άνωτ., σ. 15). 
71. Βλ. άνωτ. ύποσημ, 2. 
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Ό φιλοπρόοδος ούτος μονάρχης αντελήφθη ότι μερικά τηλεβόλα θα 
εδιδον μεγάλην ύπεροχήν εις τάς στρατιωτικός του δυνάμεις έναντι εκεί
νων των ομόρων του ήγεμονίσκων. Έπί πλέον θα τ ο ύ έπέτρεπον την πλήρη 
κατοχήν και εκμετάλλευσιν των περίφημων ορυχείων χρυσού 72. Αύται 
είναι, κατά τον Browne, αί αιτίαι τ ο ύ σ χ ε τ ι κ ο ύ διαβήματος προς τον 
Μουράτ. Εϊς τήν περίπτωσιν όμως αυτήν τόσον ο Abd el - Rahman al ¬ 
Rashid, όσον και ό Μαμελούκος μπέης και ô ελληνικής καταγωγής 
Αχμέτ άγας, κατά πασαν πιθανότητα, δεν ήσαν ειμή «πιόνια» εις τήν 
έξυπηρέτησιν της φιλοχρηματίας τ ο ύ εις Κάιρον προξένου της Αυστρίας 
Carlo Rosetti. Ούτος είχεν από κ α ι ρ ο ύ έλθει εις έπαφήν μετά των έπί 
κεφαλής των καταφθανόντων είς Αϊγυπτον καραβανιών τ ο ύ Dar Fur και 
είχεν ήδη συλλέξει αρκετός πληροφορίας περί των ορυχείων χρυσοϋ. Αν
τιλαμβανόμενος πλήρως τήν δυνατότητα πραγματοποιήσεως μεγάλων κερ
δών, άνεζήτει τον άνθρωπον εκείνον ό όποιος, μεταβαίνων εκεί μεθ' ικα
νής στρατιωτικής δυνάμεως, θα κατελάμβανε καί εν συνεχεία θα έξεμε¬ 
ταλλεύετο τα ορυχεία, βασιζόμενον είς τήν εκ των συγχρόνων πολεμικών 
μέσων άπορρέουσαν ίσχύν 73. Άνήρ τοιούτων ίκανονήτων ήτο ô «Zan¬ 
thiote» Αχμέτ άγας. Μάλλον λοιπόν ό Rosetti προεκάλεσε τε
χνηέντως τήν προαναφερθεΐσαν αίτησιν τ ο ύ σουλτάνου τ ο ύ Dar Fur προς 
τον Μουράτ74, εν συνεννοήσει δέ μετά τού τελευταίου καί τού αγά έσχη¬ 
μάτισε τήν κατάλληλον άποστολήν εις τήν οποίαν υπερίσχυε το έλληνι¬ 
κον στοιχείον : Ό κύριος βοηθός τ ο ύ Αχμέτ, ό hakim (ιατρός) Sulay¬ 
man ήτο Έλλην, ονομαζόμενος προηγουμένως Δημήτριος, πεντήκοντα δέ 
εκ των τεχνητών οί όποιοι θα μετηνάστευον εις Dar Fur ήσαν ομοίως 
ελληνικής καταγωλής 76. Ή αποστολή ήτο επίσης έφωδιασμένη με τέσ
σαρα τηλεβόλα, καμήλους καί πάντα τα αναγκαία. Έξεκίνησε (τον Νοέμ¬ 
βριον τού 1798) μέ το καραβάνιον εκείνο μετά τού οποίου ό Browne 
είχεν επιστρέψει είς τό Κάιρον, επομένως ο τελευταίος υπήρξε κατά πα
σαν πιθανότητα αυτόπτης μάρτυς της μετά πολλής λαμπρότητος πραγμα
τοποιηθείσης αναχωρήσεως τ ο ύ «Zanthiote», δια τήν οποίαν εξ άλλου 

72. Ό Browne, γενόμενος πλέον συγκεκριμένος είς τήν συνέχειαν τής διηγή¬ 
σεως, τοποθετεί τελικώς τα ορυχεία είς το Senaar (το όποιον επίσης αποτελεί σή
μερον μέρος τής Σουδανικής Δημοκρατίας). (Βλ. W. G. B r o w n e , ενθ' άνωτ., 
τ. Ι, σ. 234 καί τ. II, σ. 34. 

73. Οι κάτοικοι τής περιοχής των ορυχείων ηγνόουν μέχρι τότε τα μεγάλα 
πυροβόλα όπλα, εις τα όποια άλλωστε άπέδιδον υπερφυσικάς ιδιότητας. (Βλ. 
Α u r i a n t , ενθ' άνωτ., σ. 16). Ό Αχμέτ, άλλωστε, κατείχε τήν τέχνην κατα
σκευής τηλεβόλων ώς συνεργάτης τ ο ύ αδελφού του Ιμπραήμ. 

74. A u r i a n t , ενθ' άνωτ., σσ. 14 - 20. 
75. Βλ. Μ α ν ώ λ η Γ ι α λ ο υ ρ ά κ η , ενθ' άνωτ., σ. 73. 
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αναφέρει μετά σκεπτικισμού τα ακόλουθα : Il sembroit donc certain que 
les habitants du Soudan alloient acquérir encore une des inventions 
des sociétés civilisées, inventions que nous regardons comme avanta
geuses, mais qui peut-être ne le sont pas. J'ignore quel a été le sort 
d'Achmed-Aga : mais son entreprise étoit hien difficile, et il me paroit 
vraisemblable qu'après avoir vu ses brillantes espérances s'évanouir, 
il sera tourné malheureux en Egypte, ou il aura péri dans le Dar Four76. 
Ή τελευταία πρόβλεψις του Browne έπαληθεύθη κατά τρόπον τραγικόν. 

Το ταξίδιον υπήρξε μακρύ και επίπονον κατά τήν διάρκειάν του οί 
πλείστοι των συνοδών τ ο ύ Αχμέτ πασά εστασίασαν και επέστρεψαν εις 
τήν Αίγυπτον. Ούτως ό «Zanthiote» εφθασεν εις τήν πρωτεύουσαν του 
Dar Fur μέ 10 μόνον συνεργάτας. Παρά ταύτα εντός βραχέος χρονικού 
διαστήματος επέτυχε να κερδίση τήν έμπιστοσύνην τ ο ύ σουλτάνου. 

Όταν όμως έζήτησεν εκ μέρους τού τελευταίου τήν άδειαν να έπι¬ 
στρέψη εις τήν Αίγυπτον, ό Abd al - Rahman ήρνήθη διαρρήδην. Ή αρ¬ 
νησις αύτη ανέτρεπε πλήρως τα σχέδια τ ο ύ άγα : ώς είχεν εκ των προτέ
ρων συμφωνηθή μετά τ ο ύ Carlo Rosetti και τ ο ύ Μουράτ μπέη ό «Zan
thiote», α φ ο ύ συνέλεγεν ακριβείς πληροφορίας άναφερομένας είς τήν 
τοπογραφίαν άλλα και τήν στρατιωτικήν και οικονομικήν καταστασιν 
τ ο ύ Dar Fur, θα επέστρεφε δια νά παραλαβή έκ Καΐρου στρατιωτικόν 
σώμα δια τ ο ύ οποίου θα κατελάμβανε τό σουλτανάτον και τα ορυ
χεία. Ενώπιον όμως τ ο ύ απροόπτου αυτού κωλύματος ήρκέσθη είς τό 
να καταστή ό κατ' εξοχήν ευνοούμενος τ ο ύ μονάρχου και νά συλλαβή 
τό σχέδιον της ανόδου του εις τον σουλτανικόν θρόνον προς ίδιον 
αποκλειστικώς όφελος. (Εσκέπτετο, ώς φαίνεται, να ίδρυση ιδίαν δυνα¬ 
στείαν εκμεταλλευόμενος πάντοτε τό χαμηλότατον πολιτιστικόν έπί¬ 
πεδον των κατοίκων της περιοχής 77). Ή βοήθεια όμως τ ο ύ Μουρατ μπέη 
τού ήτο απαραίτητος. Δια τούτο επέτυχε εν τέλει τήν συμμετοχήν τού 
κυριωτέρου μετ' αυτόν μέλους της αποστολής του, τ ο ύ hakim78 Δημη
τρίου ή Sulayman, εις καραβάνιον προοριζόμενον δια τήν Αίγυπιον (Νοέμ
βριος 1798). Ό τελευταίος έφερε μεθ' έαυτού δύο έπιστολας (μίαν άπευ¬ 
θυνομένην είς τον μπέην και μίαν είς τον Carlo Rosetti)· δια της προς 
τον Μουρατ επιστολής του εζητεΐτο ή είς τό Dar Fur αποστολή 500 Βε
δουίνων, απαραιτήτων δια τόν σφετερισμόν της εξουσίας τού Abd al ¬ 
Rahman. Ούτοι θα διήρχοντο τά σύνορα ώς τεχνίται ειδικευμένοι εις τήν 
κατασκευήν τηλεβόλων. 

76. W. G. B r o w n e , ενθ' άνωτ. , σ. 235. 
77. Βλ. A u r i a n t , ένθ' άνωτ., σσ . 23, 33. 
78. Βλ. άνωτ., σ, 21. 
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Γεγονότα απρόβλεπτα όμως ανέτρεψαν τα σχέδια του Έλληνος τυ¬ 
χοδιώκτου : ενώ το καραβάνιον τό όποιον συνώδευε ô Sulayman εύρί¬ 
σκετο είς τήν όασιν Εl - Ouah, εγένετο γνωστή ή γαλλική κατάκτησις 
της Αιγύπτου. Ό επί κεφαλής τότε, φοβηθείς τάς τυχόν κακάς διαθέσεις 
των νικητών τών Μαμελούκων, έδωσε τήν διαταγήν της επιστροφής' επι¬ 
θυμών όμως να πληροφορηθή εάν οί νέοι κυρίαρχοι του Νείλου ήθελον 
τήν μετά του Dar Fur άνάπτυξιν τών εμπορικών σχέσεων και υπό ποίους 
δρους, έστειλε προς τον στρατηγόν Desaix τριμελή άντιπροσωπείαν κο¬ 
μίζουσαν μήνυμα φιλίας, Ή αντιπροσωπεία εγένετο άντικείμενον θερμής 
υποδοχής εκ μέρους του Γάλλου αξιωματικού ό όποιος επί πλέον διηυ¬ 
κόλυνε τήν είς Κάιρον μετάβασιν του Δημητρίου, εντεταλμένου υπό του 
chabir 79 του προαναφερθέντος καραβανίου να ελθη εις προσωπική ν έπα¬ 
φήν μετά του Βοναπάρτου. Αφιχθείς ούτος είς τήν αίγυπτιακήν πρω¬ 
τεύουσαν συνηντήθη μετά του αυστριακού προξένου. Ό τελευταίος, άν¬ 
τιμετωπίζων πάντοτε το εγχείρημα του Αχμέτ άγα ώς οίκονομικήν έπι¬ 
χείρησιν αμέσως συνέλαβε τάς εκ τής γαλλικής κατοχής προκύψασας 
νέας δυνατότητας εύοδώσεώς του. Εξέθεσε άνευ χρονοτριβής εις Γάλ
λους ιθύνοντας τήν εύχέρειαν τής καταλήψεως του Dar Fur και τα με
γάλα πλεονεκτήματα — κυρίως οικονομικά και στρατολογικά — τα όποια 
θα προέκυπτον εξ αυτής. Δεν είναι δυνατόν να λεχθή ποία θα ήτο ή 
έξέλιξις τόσον του τολμηρού Έλληνος τυχοδιώκτου όσον και των επι
χειρήσεων του Βονοπάρτου εις τήν Β. Άφρικήν είς τήν περίπτωσιν κατά 
τήν οποίαν γαλλικά τμήματα είσήρχοντο είς τό Σουδάν και ύπεστήριζον 
δια των όπλων των τον Αχμέτ άγαν εις τήν προσπάθειάν τής άνόδουτου 
είς τον σουλτανικον θρόνον. Τα σχέδια ταύτα δέν έπραγματοποιήθησαν, 
οί δέ λόγοι τής ματαιώσεώς των υπήρξαν ή δυσπιστία άφ' ενός, μετά τής 
οποίας ό Ναπολέων εξήτασε τάς προτάσεις τ ο ύ Rosseti και των Γάλ
λων φίλων του και ή τελική εκ μέρους του άπόρριψίς των ώς και ή 
απότομος διακοπή τών μεταξύ Abd al - Rahman al - Rashid και Γάλ
λων σχέσεων λόγω τής υπό τών στρατιωτών τ ο ύ στρατηγού Davout εκ 
παραδρομής λεηλασίας δευτέρου εκ Dar Fur καραβανίου80, τού οποίου 
ηγείτο ό αδελφός τ ο ύ σουλτάνου (Απρίλιος 1799). 

Κατ' αυτόν τον τρόπον ό «Zanthiote» ευρέθη απομεμονωμένος είς τό 
Dar Fur και ούδεμίαν πλέον ειχεν ελπίδα έξωθεν βοηθείας. Απεφάσισε 
τότε να δράση μόνος : Στηριζόμενος είς τους Έλληνας έμπιστους του και 

79. Chabir εκαλείτο ό έκτελων καθήκοντα οδηγού, άλλα και αρχηγού ταυτο
χρόνως του καραβανίου. 

80. Τούτο είχε ξεκινήσει δια τήν Αίγυπτον κατά τά τέλη του 1798. (Βλ. 
A u r i a n t , ενθ' άνωτ., σ. 38). 
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τούς εντοπίους εχθρούς του ήγεμόνος εσχεδίασε τήν δολοφονίαν του Abd 
al - Rahman και τήν εν συνεχεία πραξικοπηματικήν κατάληψιν της αρ
χής. Ή δολοφονία τ ο ύ μονάρχου θα επραγματοποιείτο κατά τα εγκαίνια 
ανακτόρου το όποιον ό «Zanthiote», εκδηλών το πολύπλευρον τάλαντόν 
του, είχεν οικοδομήσει ειδικώς δι' αυτόν. 

Ή συνωμοσία έπροδόθη εις τον ηγεμόνα μέ αποτέλεσμα τήν σύλλη¬ 
ψιν και δημοσίαν έκτέλεσιν των μετασχόντων είς αυτήν Ελλήνων και 
εντοπίων. 

Οί ιθαγενείς διέσωσαν υπό τήν μορφήν τ ο ύ θρύλου τήν άνάμνησιν 
των περιπετειών τού Ελληνος τυχοδιώκτου81· έλησμονήθη όμως ύπό τού 

λαού τούτου ή καταγωγή του. 

Έν αντιθέσει προς τούς αδελφούς του ό Χουσεΐν Αγάς ανεδείχθη είς 
στρατιωτικήν και διπλωματικήν προσωπικότητα και μάλιστα είς περίοδον 
της Αιγυπτιακής Ιστορίας εξόχως κρίσιμον. "Ελαβε και αυτός τον τίτλον 
τού άγα είς τήν αύλήν τού Μουράτ μπέη· εν συνεχεία όμως, μεταπηδή¬ 
σας εις το κόμμα τού αντιπάλου τού Μουράτ, Radouan, επέτυχε να προ¬ 
αχθή εις kachef 82. "Οταν ό τελευταίος άπέθανεν, ό Χουσεΐν προσεχώ¬ 
ρησε και πάλιν είς τήν παράταξιν τ ο ύ παλαιού του αύθέντου καί είς τάς 
δυνάμεις αύτού υπηρετεί κατά τήν έποχήν της γαλλικής εισβολής. 

Ή υπό των Γάλλων κατάληψις της Αιγύπτου υπήρξε δια τον Χουσεΐν 
μοναδική ευκαιρία προς έκμετάλλευσιν των διοικητικών καί διπλωματι
κών χαρισμάτων του. Κατ' αρχάς έπολέμησεν εναντίον των ναπολεόν
τειων δυνάμεων ως αρχηγός τ ο ύ πυροβολικού τ ο ύ Μουράτ, ιθύνοντος τής 
μαμελουκικής αντιστάσεως. Μετά τήν επικράτησιν των Γάλλων όμως εγ
κατέλειψε εκ νέου τον κύριόν του καί κατετάγη είς τάς γαλλικας δυνά
μεις ως αρχηγός λόχου ιθαγενών. "Οταν δέ, ολίγον κατόπιν ό στρατηγός 
Kleber ηθέλησε να προσεταιρισθή τον Μουράτ (τού οποίου τον «κλε¬ 
φτοπόλεμον» δεν ήτο είς θέσιν να καταστείλη) ό Χουσεΐν άνέλαβεν είς 
τάς σχετικάς διαπραγματεύσεις τό έργον τής προσεγγίσεως τού Μαμελού¬ 
κου ήγέτου. 

Αι διαπραγματεύσεις αύται είναι ενδεικτικοί τ ο ύ ρόλου των Ελλήνων 
των υπηρετούντων είς τάς τάξεις των Γάλλων κατά τήν διάρκειαν τής 
αιγυπτιακής εκστρατείας. Πρωταγωνιστής των σχετικών κινήσεων υπήρξε, 
πλην τ ο ύ Χουσεΐν, ό επίσης Έλλην Βαρθολομαίος Σέρρας 83. Αποτέλε-

81. Βλ, A u r i a n t , ενθ' άνωτ., σσ. 72 - 78. 
82. Ό βαθμός του kachef ήτο αμέσως ανώτερος εκείνου του αγά ' ήκολούθει 

ο τίτλος τ ο ύ μπέη, ό όποιος κατείχε τήν κορυφήν τής μαμελουκικής ιεραρχίας, 
83. Περί τούτου βλ. Μ α ν ώ λ η Γ ι α λ ο υ ρ ά κ η , ενθ' άνωτ., σσ. 85-86. 

Ή περίοδος έν γένει τής γαλλικής κατοχής τής Αιγύπτου υπήρξε περίοδος ακμής 
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σμα των ενεργειών αμφοτέρων υπήρξεν ή υπογραφή συνθήκης (Απρίλιος 
1800) δια της οποίας ό Γάλλος στρατηγός άνεγνώριζε τον Μουράτ ως 
ηγεμόνα της "Ανω Αιγύπτου υπό τήν έπικυριαρχίαν όμως της Δημοκρατίας. 

Ή δρασις των στρατιωτικών αυτών μορφών ό μ ο ύ μετά της σημαντι
κής εις τήν Αίγυπτον κατά τα τέλη του IH' αι. μεταναστεύσεως Ελλήνων 
(ιδίως εκ των νήσων τ ο ύ Αρχιπελάγους) προετοίμασε τήν άπο των χρό
νων τ ο ύ Μωχάμετ "Αλυ ακμήν τ ο ύ αιγυπτιώτου Ελληνισμού. 

Και ναί μέν ή συνθήκη αυτή έμελλε μετ' ολίγον de facto να άνα¬ 
τραπή 84, αναμφιβόλως όμως άπετέλεσεν αυτή διπλωματικόν θρίαμβον τού 

Χουσεΐν. Ή εις μπέην προαγωγή του ως και ό διορισμός του ώς επιτε
τραμμένου της νέας ηγεμονίας πλησίον του Γάλλου αρχιστρατήγου απε
τέλεσαν τήν άνταμοιβήν της έξοχου δραστηριότητος του. 

Ή κατά τό 1801 αποχώρησις των γαλλικών δυνάμεων έδημιούργησεν 
εις τήν Αίγυπτον κενόν, τό όποιον έσπευσαν να πληρώσουν αί δυνάμεις 
της εποχής αι διακινδυνεύουσαι συμφέροντα είς τήν Ά . Μεσόγοιον. Έξ αυ
τών ή μέν Τουρκία προσεπάθησε παντί τρόπω να άποκαταστήση τήν πά
λαιαν της κυριαρχίαν, ή δε Αγγλία, αντιλαμβανόμενη τήν μεγάλην στρα¬ 
τηγικήν σπουδαιότητα της Αιγύπτου, έπεχείρησεν ευθύς έξ αρχής τήν δια 
των οπλών και της διπλωματίας αυξησιν της επιρροής της είς τήν χώραν 
αυτήν. Ή Γαλλία, έξ άλλου, εις τήν οποίαν ή εκστρατεία του Βοναπάρ¬ 
του είχε προσδώσει παρά τήν τελικήν άποτυχίαν της μέγα γόητρον, δέν 
παρητήθη των επί της Αιγύπτου αξιώσεων της, ά λ λ ' ε ξ υ π η ρ έ τ ε ι 
κ α τ α λ λ ή λ ω ς τ ά ς ε κ ε ί β λ έ ψ ε ι ς τ η ς δι' επισήμων αντι
προσώπων και πρακτόρων της. Ό γηγενής πληθυσμός, είθισμένος εις 
μακραίωνα δουλείαν, ήνείχετο παθητικώς τήν κατάστασιν έπιθυμών μόνον 
τήν επιβολήν μιας οιασδήποτε τάξεως 85, ένω οί Μαμελούκοι, ανίκανοι να 

δια τον Έλληνισμόν τής χώρας αυτής. Πολλοί Ελληνες διεκρίθησαν ώς αξιωμα
τικοί του στρατού της Δημοκρατίας, κυρίως δέ ώς επί κεφαλής λόχων ιθαγενών οί 
λόχοι ούτοι συνεκροτούντο κατά πλειοψηφίαν έξ Ελλήνων. Περίφημος κατέστη ό 
«Colonel Nicolas» Τσεσμελής ή Παπάζογλου (Βλ. Κ. Ράδου, Οί Ελληνες τού 
Ναπολέοντος. Νικόλαος Τσεσμελής ή Παπάζογλου (1758-1819), Αθήναι 1916. 

84. Κατά τον Μανώλη Γιαλουράκη (ενθ. άνωτ., σ. 81) ή ανωτέρω συμφωνία 
είχεν ώς μόνον ούσιαστικον αποτέλεσμα τήν εις τήν Ανω Αίγυπτον σταθεροποίη¬ 
σιν τής γαλλικής κατοχής. Παρά τήν Αλήθειαν του ισχυρισμού τούτου παραμένει 
έξ ίσου αληθές ότι ή ηγεμονία τ ο ύ Μουράτ άπετέλει τήν πρώτην μετά αιώνας υπό 
έ ν ι α ί α ν ήγεσίαν μαμελουκικήν κρατικήν οντότητα, εις τήν οποίαν άλλωστε ή 
γαλλική επιρροή θά προσέδιδε τάσεις έκσυγχρονισμού ιδίως είς τον στρατιωτικόν 
τομέα. 

85. Γεγονός είναι ότι ή γαλλική κατοχή είχεν αφήσει αγαθάς αναμνήσεις 
εις τους Ιθαγενείς, δια τοϋτο και αυτοί συχνάκις έξεδηλώθησαν υπέρ τής Γαλλίας. 

10 
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ενωθούν καί νό ακολουθήσουν μετά συνεπείας ώρισμένον σχέδιον δρά
σεως, έμάχοντο προς πάντας καί προς αλλήλους. 

Εις το χάος τούτο ό Χουσεΐν ύπήρξεν εκ των ολίγων Μαμελούκων, 
οι όποιοι επεδίωξαν μετά σταθερότητος τήν έπίτευξιν συγκεκριμένων καί 
εφικτών πολιτικών στόχων. Αί συνεπειαι της δια των προσθαθειών του 
συμφιλιώσεως των Μουράτ καί Kleber τον έπεισαν ότι μόνον υπό τήν 
γαλλικήν προστασίαν ήτο δυνατόν οί Μαμελούκοι να εξελιχθούν καί πά
λιν είς όντως ύπολογίσιμον παράγοντα του αιγυπτιακού πολιτικού προσκη
νίου. Προσκολληθείς, λοιπόν, εις το κόμμα του έκ των επιγόνων του 
Μουράτ μπέη 86, Osman Bardissy, το όποιον ήκολούθει αναφανδόν γαλ¬ 
λόφιλον γραμμήν, ήρχισε να προωθή τήν ιδέαν της ανακηρύξεως της 
Αιγύπτου εις άνεξάρτητον μοναρχίαν υπό τήν προστασίαν τού Βοναπάρ¬ 
του. Πρώτος ήγεμών του νέου τούτου βασιλείου θα ήτο ό Bardissy 87. 

Αντιπάλους είς τήν προσπάθειάν του αυτήν εϊχεν ό Χουσεΐν μπέης 
— πλην των Αγγλων καί των Τούρκων — τους άκολουθούντας άγγλόφιλον 
πολιτικήν Μαμελούκους- τούτων ηγείτο ô Mohammed bey el Elfi. Επί 
πλέον ή στάθμευσις είς τήν Αϊγυπτον τουρκικών καί — κατά διαστήματα — 
αγγλικών στρατευμάτων έδημιούργει δυσμενές δια τα σχέδια του «Zan¬ 
tiote» κλίμα. Ώς έκ τούτου ό τελευταίος ανεζήτησε τήν συγκεκριμένην 
βοήθειαν των Γάλλων έλθών είς έπαφήν μετά του απεσταλμένου του Να
πολέοντος Sebastiani κατ' αρχάς (Οκτώβριος 1802)88 καί κυρίως μετά 
τ ο ύ Γάλλου πράκτορος Mathias de Lesseps. 

Αί διεθνείς επιπτώσεις της τυχόν πραγματοποιήσεως των πολιτικών 
σχεδίων του Χουσεΐν κατέστησε τους Γάλλους επιφυλακτικούς προς τάς 
εισηγήσεις του. Τούτο όμως δεν άπέτρεψεν αυτόν από του να καταστή 
τό κατ' εξοχήν όργανον της γαλλικής πολιτικής εϊς τό έσωτερικόν τής 
Αιγύπτου. Αί ένέργειαί του έκτοτε είχον ώς άντικειμενικόν σκοπόν τήν 
έξουδετέρωσιν των εχθρικών προς τα γαλλικά συμφέροντα παραγόντων 
εις τον αίγυπτιακόν χώρον. Δια τήν επιτυχή έκβασιν τών προσπαθειών 
αυτών προέβη εις τήν συγκρότησιν ισχυρού στρατιωτικού σώματος έκ 
300-400 ανδρών. Οί άνδρες ούτοι ήσαν είς τήν πλειοψηφίαν των Έλλη
νες, πρφην ναϋται (galiondjis)- ύπήρχον όμως είς τάς τάξεις των καί 
Νέγροι ώς καί λιποτάκται του γαλλικού στρατού τής Ανατολής. Τό 

86. Ό Μουράτ απέθανε το 1801· διάδοχος του εγένετο ô Osman Tambourgy. 
Μετά τον θάνατον τούτου αρχηγοί τ ο ύ οίκου τ ο ύ Μουράτ άνεδείχθησαν οι Bar
dissy καί Εl Elfi. (Βλ. Ε. G o u i n , L'Egypte au XIX siècle, Paris 1847, σ. 109). 

87. Βλ. Μ α ν ώ λ η Γ ι α λ ο υ ρ ά κ η , ενθ' άνωτ., σσ. 81, 82 καί G. L. Α., 
ενθ' άνωτ., σ. 2. 

88. Ούτος είχεν έλθει είς τήν Αίγυπτον δια να επιστατήση εις τήν συμφώνως 
προς τήν συνθήκην της Amiens εκκένωσίν της υπό των αγγλικών στρατευμάτων. 
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οργανωτικόν δαιμόνιον του Χουσεΐν έξεδηλώθη είς την υπ' αύτού έπιβο¬ 
λήν ευρωπαϊκής πειθαρχίας και τάξεως εις το μικρόν στράτευμα του. Οι 
άνδρες του επί παραδείγματι εφερον κράνη 89, των μαχίμων δέ τμημάτων 
προηγοόντο τυμπανισταί 90. Σχηματίσας κατ' αυτόν τον τρόπον ό Έλλην 
τυχοδιώκτης τήν πρώτην «τακτικήν» στρατιωτικήν δύναμιν είς τήν νεω¬ 
τέραν αίγυπτιακήν ίστορίαν, ένίσχυσεν αυτήν δια στολίσκου εξ έφολκίδων 
σταθμευουσών είς τον Νείλον. Έπί πλέον συνέστησε μόνιμον στρατό¬ 
πεδον «dans un fortin, près de l'antique Mekyas (Nilomètre), de l'île 
de Roda dans le Nil»9 1 , όπου και έγκατεστάθη ποοσωπικώς. 

Διαθέτων τήν εξαίρετον ταύτην (δια τήν αίγυπτιακήν πραγματικό
τητα) πολεμικήν μηχανήν, ό «Zanthiote» έδρασε κατ' αρχάς εναντίον των 
Τούρκων. Ή δράσις του αυτή δέν ώφείλετο μόνον είς τήν υπ' αύτού έξυ¬ 
πηρέτησιν των γαλλικών βλέψεων είς τήν Αίγυπτον92, άλλα πρέπει να 
τοποθετηθή και είς τα γενικώτερα πλαίσια του ακήρυκτου πολέμου των 
Μαμελούκων εναντίον της Πύλης· είχε καταστή συνείδησις πλέον είς 
τους τελευταίους ή άναγκαιότης της διαρρήξεως παντός δεσμού υποτέ
λειας μετά της Κωνσταντινουπόλεως. Ούτω, μετά τήν υπό του Bardissy 
ήτταν τ ο ύ Τούρκου διοικητού Mohammed - Kusruf (1803), αί δυνάμεις 
του Χουσεΐν επετέθησαν εναντίον τουρκικών φρουρών και τάς εξουδετέ
ρωσαν. Είς τάς επιθέσεις όμως αύτάς άνεφάνη τό τυχοδιωκτικόν και εν 
πολλοίς έγκληματικόν ποιόν των ανδρών του μπέη : ό μ ο ύ μετά των Τούρ
κων στρατιωτών έξωντώθησαν καί στοιχεία τ ο ύ ιθαγενούς πληθυσμού ως 
καί ταξιδιώται και έμποροι (άτομα δηλ. εντελώς άσχετα προς τήν όθωμα¬ 
νικήν έξουσίαν) μόνον καί μόνον δια να λεηλατηθούν αί περιουσίαι των 
[καί τα αγαθά των]. Έδημιουργήθη ούτω κατάστασις αναρχίας, της οποίας 
ζοφεράν εικόνα δίδει ô Gouin : «...Dont ( τ ο ύ Mekyas δηλ.) ses hordes 
(τουτέστιν τ ο ύ Χουσεΐν) l'écume de toutes les nations, venaient de sur
prendre la îorterresse ; enlever dans les rues et sur les chemins habi
tants et soldats Osmanlis pour les précipiter du sommet des tours dans 
le Nil, arrêter au moyen des chaloupes canonières les bateaux venant 
de la Haute - Egypte, s'emparer de la cargaison et jeter au fleuve les 
riches pèlerins ou voyageurs» 93. Είς τήν κατάστασιν ταύτην έθεσε τέρμα 

89. Τα κράνη ταύτα ήσαν κατάλοιπα των Γάλλων δραγόνων. 
90. Βλ. G. L. Α., αυτόθι. 
91. Βλ. G. L. Α., αυτόθι. 
92. Εις αυτάς αντετίθετο οπωσδήποτε ή τουρκική επικυριαρχία. 
93. E. G o u i n , ενθ' άνωτ., σ. 123. Πιθανόν τό μένος τοϋτο των ανδρών 

τού Zantiote εναντίον των Οσμανλήδων να οφείλεται εις τήν ελληνικήν καταγω¬ 
γήν του Χουσεΐν, τήν οποίαν ό Μανώλης Γιαλουράκης θεωρεί ώς βαθυτέραν 
αιτίαν της αντιτουρκικής δράσεως τ ο ύ όλου κόμματος τού Bardissy. (Βλ. Μ α ν ώ -

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



148 Δημητρίου Μιχαλοπουλου 

ή επέμβασις του Bardissy και του Μωχάμμετ Ά λ υ 94. 
Υπό τήν πίεσιν των γεγονότων ή Πύλη απέστειλε νέον πασάν, τον 

Ali el Gesairly και ούτος όμως δέν υπήρξεν επιτυχέστερος του προκα
τόχου του. Οταν μετά παραμονήν 8 μηνών εις τήν Αλεξάνδρειαν επεχεί
ρησε να φθάση εις το Κάιρον αναπλέων τον Νείλον «Houssein bey le 
Zanthiote arma deux chaloupes et emmena dans la nuit une troupe des 
soldats Grecs : La petite îlotille contenant les bagages et les munitions 
fut capturée, sa garde faite prisonière » 95. Ο ίδιος ό πασάς συνελήφθη 
και τελικώς εφονεύθη (αρχαί 1804). 

Έν τω μεταξύ ó Mohammed bey le Elfi, ó οποίος είχεν ακολουθήσει 
τάς έκκενωσάσας τήν Άλεξάνδρειαν άγγλικάς δυνάμεις, (Μάρτιος 1803), 
έπέστρεψεν εις Αϊγυπτον τον Φεβρουάριον του επομένου έτους. Σκοπός 
της επανόδου του ήτο ή άναζωπύρωσις των μεταξύ των Μαμελούκων άγ¬ 
γλοφίλων αισθημάτων. Ό υπό του κόμματος όμως τού Bardissy έλεγχος 
του Νείλου έματαίωσε τήν πραγμάτωσιν των σχεδίων του : Ανερχόμενος 
τον ποταμόν μετά του πράκτορος των Βρεταννών Petrucci εδέχθη τήν 
συνδεδυασμένην επίθεσιν των γαλλοφίλων Μαμελούκων και τ ο ύ Μωχάμ
μετ Άλη. Ή καταστροφή τήν οποίαν υπέστη έστάθη μεγάλη. Βαρύ 
ύπήρξεν ωσαύτως το πλήγμα το οποίον εδέχθη ή εις Αϊγυπτον αγγλική 
πολιτική 96. Ό ίδιος ô μπέης μόλις διεσώθη καταφυγών εις Charkich 97. 

Κατά τάς αρχάς τ ο ύ 1804 ή υπό τ ο ύ Χουσεΐν μπέη ακολουθούμενη 
πολιτική είχεν ευοδωθή. Τό άντίπαλον κόμμα των Μαμελούκων είχεν ήτ¬ 
τηθή πλήρως, ή τουρκική κυριαρχία είχε δεχθή άνεπανόρθωτον πλήγμα 
είς δέ τήν άγγλικήν επιρροήν δέν είχον άφεθή ειμή λίαν περιορισμένα 
περιθώρια αναπτύξεως. Τα αποτελέσματα όμως διετών αιματηρών αγώνων 
δέν έκαρπώθη ούτε ό Βοναπάρτης ούτε οί Μαμελούκοι ύποστηρικταί 
του, άλλα νέος τις παράγων του πολιτικού προσκηνίου της Αιγύπτου : ό 
Μωχάμετ Άλη. 

Ούτος, μετάσχων είς τήν εναντίον των Γάλλων τουρκοβρεταννικήν 

λη Γ ι α λ ο υ ρ ά κ η , ενθ' άνωτ., σ. 81 : «Ή ελληνική του καταγωγή ήταν ή 
βαθύτερη αφορμή πού τον οδήγησε να έμπνευση μίσος στόν Μπαρντίσσι για κάθε 
τί το τούρκικο»). 

94. Ό όποιος είχεν ήδη καταστή υπολογίσιμος παράγων δυνάμεως εις τήν 
Αίγυπτον. 

95. E. G o u i n , ενθ' άνωτ., σ. 126. 
96. Είς τήν άνατολικήν πλευράν τού Δέλτα. Ό Μανώλης Γιαλουράκης θεω

ρεί τήν σωτηρίαν του Εl Elfi ως γενικωτέραν άποτυχίαν τού κόμματος τού Χουσεΐν. 
(Ένθ' άνωτ., σ. 81). 

97. Περιοχή εις τήν άνατολικήν άκραν τού Νείλου. 
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έκστρατείαν και λαβών μέρος είς την μάχην του Aboukir, αντελήφθη ότι 
ήδύνατο να έκμεταλλευθή υπέρ εαυτού το χάος το όποιον έπεκράτησεν 
είς Αίγυπτον μετά τήν έκκένωσίν της υπό των Γάλλων. Συγκροτήσας 
ίσχυρον στρατιωτικόν σώμα εξ Αλβανών συνεμάχησε μετά του Bardissy 
τόσον εναντίον της τουρκικής αρχής όσου και εναντίον του El Elfi. Κατ' 
αυτόν τον τρόπον, μετά τήν ήτταν του τελευταίου, κατάστη μετά του 
α ρ χ η γ ο ύ τών γαλλοφίλων Μαμελούκων ô ουσιαστικός άρχων τής Αιγύ
πτου. Τότε έζήτησε παρά τής τουρκικής κυβερνήσεως τήν άποστολήν 
νέου διοικητού. Ή Πύλη πράγματι έστειλε τον Khurschyd πασάν, ενώ ό 
ίδιος διωρίσθη kaymakam (στρατιωτικός διοικητής Καΐρου). Ούτος, άφ' 
ενός μέν, προεβάλλετο ως «μεσολαβητής» τρόπον τινά μεταξύ τών ιθυ
νόντων τής Αιγύπτου και τής σουλτανικής αρχής, άφ' ετέρου, δια τής 
απονομής είς αυτόν του προαναφερθέντος αξιώματος, άπέκτα μεγάλην πο¬ 
λιτικήν και στρατιωτικήν δύναμιν. 

Ό νέος kaymakam δεν ήργησε νά δείξη τάς προθέσεις του. Αντι
λαμβανόμενος πλήρως τήν ανάγκην τής Αιγύπτου προς άνεξαρτησίαν και 
έκσυγχρονισμόν, εστράφη εναντίον τών Τούρκων (τών οποίων θεωρητι
κώς ήτο όργανον), αλλά και τών Μαμελούκων. Έν πρώτοις έπληξε τους 
δεύτερους, διότι ήσαν οι πλέον ισχυροί. Τήν 11ην Μαρτίου 1804 δι' 
αιφνιδιαστικού καί κεραυνοβόλου εγχειρήματος κατέλαβε τάς είς Κάιρον 
όχυράς των θέσεις. Ό Bardissy μόλις ήδυνήθη νά διαφυγή εις Bassa¬ 
tine98 ενώ ô Χουσεΐν, άφού άντέστη επιτυχώς επί τι διάστημα εις τό 
φρούριόν του του αρχαίου Νειλομέτρου " , έπεβιβάσθη τελικώς μετά τών 
υπ' αυτόν του στολίσκου του καί ήνώθη μετά τ ο ύ αύθέντου του. 

Ή ήττα τών Μαμελούκων υπήρξε μεγάλη, όχι όμως τοιαύτης εκτά
σεως ώστε νά τους αποδιοργάνωση. Οι μπέηδες άπεσύρθησαν είς τήν 
"Ανω Αίγυπτον καί ώχυρώθησαν εις τήν Minieh. Εναντίον των έπήλθεν 
ό Μωχάμμετ Άλη αυτοπροσώπως. Κατά τήν διάρκειαν μιας τών επακο¬ 
λουθησασών συμπλοκών, οί «galiondjis du Grec»100, πανικοβληθέντες, 
ετράπησαν εις φυγήν (19 Φεβρουαρίου 1805). Εις τούτο συνέβαλε κατά 
πολύ το παράδειγμα του αρχηγού των, ό οποίος, έν αντιθέσει προς τήν 
γενναίαν κατά το παρελθόν διαγωγήν του, έδωσε πρώτος τό σύνθημα τής 
ύποχωρήσεως101. Τούτο προεκάλεσε τήν μήνιν τ ο ύ Bardissy ό οποίος 

98. 5 χλμ. νοτίως τού Παλαιού Καΐρου. 
99. Βλ. άνωτ. σ. 44. 
100. Βλ. G. L. Α., ενθ' άνωτ., έν Messager d'Athènes, 16.1.1929, σ, 1. 
101. Πρβλ. E. G o u i n , ενθ' άνωτ., σ. 140 «...Malgré l'abandon des Grecs 

et des Noirs par leur commandant Hussein Bey, le lache Zantiote, qui s'était 
retiré aux premiers coups de fusil...», 
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ώρκίσθη να τον φονεύση 102, δια να τον συγχώρηση όμως μετ' ολίγον. 
Ή Minieh τελικώς κατελήφθη μετά πολιορκίαν 40 ήμερων, το γεγο

νός δε τοϋτο άπεδυνάμωσε σημαντικώς τους Μαμελούκους. Ελευθερωθείς 
από τήν πίεσιν αυτών ό Μωχάμμετ Άλη εστράφη εναντίον του Khurschyd, 

τον παρεμέρισε καί δια τεχνήεντος χειρισμού του θέματος επέτυχε τήν 
άνακήρυξίν του ώς πασά υπό τού αλβανικού στρατεύματος καί των ούλε¬ 
μάδων τού Καΐρου. Ή Πύλη, ευρεθείσα προ τετελεσμένου γεγονότος, τον 
ανεγνώρισε ώς πασαν τήν 9ην Ιουλίου 1805 δια σουλτανικού φιρμανίου. 

Ή άνοδος τ ο ύ νέου πασά απετέλεσε γεγονός μεγάλης σημασίας όχι 
μόνον δια τήν Αίγυπτον, άλλα καί δι' ολην τήν άνατολικήν Μεσόγειον: 
Επρόκειτο περί ανδρός έξοχων ικανοτήτων. Επιτυχών τήν υπ' αυτόν ούσι¬ 
αστικήν άνάδειξιν της Αιγύπτου είς άνεξάρτητον κράτος, άπεδύθη είς το 
τεράστιον έργου τ ο ύ εκσυγχρονισμού της 103. Εις τα πλαίσια της προσ
πάθειας ταύτης όμως οι Μαμελούκοι δέν είχον ούδεμίαν θέσιν. Αυτή ή 
ύπαρξίς των άπετέλει άναχρονισμόν, παν δέ ενοπλον κίνημα των μόνον 
άναταραχήν καί οπισθοδρόμησιν ήδύνατο τα έπιφέρη. Επί πλέον ούτοι 
δεν ήδυνήθησαν νά συνέλθουν εκ του πλήγματος το όποιον εδέχθησαν 
δια της πτώσεως της Minieh : Τόσον ό Bardissy όσον καί ό Χουσεΐν 
ύπεχώρησαν μέχρι των σουδανικών συνόρων, όπου, δια νά εξεύρουν τους 
απαραιτήτους προς συντήρησιν των εναπομεινάντων στρατιωτικών τμη
μάτων των πόρους, έπεδόθησαν είς τήν λεηλασίαν τών καραβανιών των 
προερχομένων εκ του εσωτερικού της Αφρικής. Ιδιαιτέρως ό Χουσεΐν, 
τ ο ύ οποίου το τάγμα διελύθη μετά τήν καταστροφήν της Minieh, έπαυσε 
νά άποτελή ίσχυράν πολιτικήν φυσιογνωμιαν καί έπεδόθη έκτοτε — συγ
χρόνως προς τάς ληστρικός επιχειρήσεις του — εις ενα άνευ ουσιαστικού 
αποτελέσματος «κλεφτοπόλεμον» εναντίον τ ο ύ νέου κυριάρχου της χώρας. 

Ό θάνατος τών Bardissy (Νοέμβριος 1807) καί El Elfi (Ιανουά
ριος 1807) υπήρξε νέον πλήγμα δια τους Μαμελούκους. Μία τελευταία 
ευκαιρία εδόθη είς αυτούς κατά τήν διάρκειαν της είς Αϊγυπτον αγγλικής 
εκστρατείας τού 1807. Οί Αγγλοι, κατανοούντες τήν στρατηγικήν σημα¬ 
σίαν της Αιγύπτου, επεχείρησαν εκ νέου τον χρόνον εκείνον νά τήν κα
ταλάβουν στρατιωτικώς, ύπελόγιζον δέ νά ευρουν ώς συμμάχους εκεί τους 
Μαμελούκους. Έξ αιτίας τών ενεργειών τ ο ύ Χουσεΐν όμως οί μπέηδες 
ήρνήθησαν πασαν βοήθειαν εις το βρεταννικόν εκστρατευτικόν σώμα, 

102. Βλ. Μ α ν ώ λ η Γ ι α λ ο υ ρ ά κ η , ενθ' άνωτ., σ. 82. 
103. Περί τ ο ύ εν γένει έργου εις Αίγυπτον τ ο ύ Μωχάμμετ Άλη, βλ. Σ π ύ 

ρ ο υ Δ. Λ ο υ κ ά τ ο υ , Προσπάθειαι ελληνοαιγυπτιακης συμμαχίας κατά τών Τούρ
κων κατά το μέσον της ελληνικής Εθνεγερσίας, «Πελοποννησιακά», τ. Ζ' (1969¬ 
1970), σ. 189, 
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συντελέσαντες τοιουτοτρόπως «ουκ ολίγον» εις τήν τελικήν πανωλεθρίαν 
του. Και ναί μεν ό Χουσεΐν έδικαίωσε τήν ποοσωνυμίαν του ώς 
Frandjy104, το σύνολον όμως των Μαμελούκων απώλεσε τήν δυνατότητα 
της έστω και δια των αγγλικών οπλών ανατροπής του διώκτου των Μω¬ 
χάμμετ Άλη. 

Μετά τήν έκκένωσιν της Αίγέπτου υπό των ηττημένων βρεταννικών 
δυνάμεων ό Έλλην μπέης επεδόθη και πάλιν εις τον εναντίον του 
πασά άνταρτοπόλεμον, φορολογών προς τοϋτο τους προς τήν Μέκκαν 
κατευθυνόμενους προσκυνητας καί τα καραβάνια. Συγχρόνως μέ αυτόν 
και άλλοι Μαμελούκοι αρχηγοί έκινήθησαν εναντίον του Μωχάμετ Άλη. 
Ή άνικανότης όμως αυτών προς άντιμετώπισιν του τοπάρχου εις κατά 
παράταξιν μάχην ανέδειξε τον Χουσεΐν ώς τον μόνον δυνάμενον να ενό
χληση σοβαρώς τον δυνάστην του Καΐρου καί τήν υπ' αύτού άκολουθου¬ 
μένην τακτικήν ώς τήν μόνην ένδεικνυομένην. Ό Zanthiote, επί πλέον, 
ύπήρξεν ό μόνος των τελευταίων Μαμελούκων ιθυνόντων, ό όποιος ουδέ
ποτε συνεβιβάσθη προς τήν νέαν πολιτικήν πραγματικότητα, προσεπάθησε 
μάλιστα να τήν άνατρέψη δι' απόπειρας δολοφονίας τού Μωχάμμετ Άλη 105. 
Ή απόπειρα απέτυχε, υπήρξεν όμως χαρακτηριστική τ ο ύ μίσους106, το 
όποιον ήσθάνετο ό Έλλην Μαμελούκος δια τό έπίδοξον θύμα του. 

Ή από του 1810 σχεδιαζόμενη υπό του αύθέντου της Αιγύπτου ορι
στική άπόσχισις ταύτης από της Οθωμανικής αυτοκρατορίας προϋπέθετε 
τήν τελειωτικήν εκμηδένισιν των μαμελουκικών υπολειμμάτων. Αυτή 
επραγματοποιήθη κατά δόλιον τρόπον εις τήν ακρόπολιν του Καΐρου τήν 
1ην Μαρτίου 1811. Ή εκτασις της σφαγής υπήρξε τρομερά : κατά τήν 
παράδοσιν, εκ των παρασυρθέντων είς τήν παγίδα του Μωχάμμετ Άλη 
Μαμελούκων μόνον είς διεσώθη 107. Διωγμοί μικροτέρας εκτάσεως άλλ' 
εξ ϊσου εξοντωτικοί είς τάς επαρχίας έθεσαν αμετακλήτως τέρμα εις τήν 
ίστορίαν τής στρατιωτικής αυτής κοινωνίας. 

Τό όνομα τού ζακυνθινού μπέη δέν περιλαμβάνεται εις τον κατάλο¬ 
γον των φονευθέντων. Ό Μωχάμμετ Άλη πάντως τον είχε προσωπικώς 
προκήρυξη. Τό τέλος του είναι αγνωστον : εϊτε απέθανε έκ λοιμώδους 
νοσήματος, εϊτε έφονεύθη εις συμπλοκήν τίνα ή ενέδραν μή μνημονευο¬ 
μένην υπό των χρονογράφων. 

104. Γαλλόφιλος. Βλ. G.L.Α., ενθ' άνωτ., σ. 2. 
105. G. L. Α. αυτόθι. 
106. Ό Hussein αντιμετώπιζε τον πασάν ώς προσωπικόν του έχθρόν, θεωρών 

τούτον υπεύθυνον τού θανάτου τού Bardissy. 
107. Βλ. E. G o u i n , ενθ' άνωτ., σ. 212. 
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Παρά τήν τελικήν αποτυχίαν των σκοπών του, ό Χουσεΐν μπέης συνέ
λαβε και προσεπάθησε να πραγματοποίηση ευρύτερα σχέδια, τα όποια 
μόνον ισχυρός πολιτικός νούς ηδύνατο να προγραμματίση. Δια τούτο δύ
ναται να θεωρηθή ώς ό τελευταίος αξιόλογος αντίπαλος του δημιουργού 
της νεωτέρας Αιγύπτου. 
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