
Εως τα τέλη της δεκαετίας του 1950
η ζωή των Ελλήνων της Αιγύπτου
είχε καταστεί αρκετά δύσκολη. Στις
αρχές της επόμενης δεκαετίας κα-
τέστη σχεδόν αδύνατη. Αιτία το
ευρύ πρόγραμμα εθνικοποιήσεων
ξένων και αιγυπτιακών επιχειρήσεων
στο πλαίσιο του πρώτου προγράμ-
ματος Πενταετούς Σχεδιασμού, που
τέθηκε σε εφαρμογή το 1960. Τον
Φεβρουάριο εθνικοποιήθηκαν η Τρά-
πεζα της Αιγύπτου και η Εθνική Τρά-
πεζα, τον Μάιο εθνικοποιήθηκε ο
Τύπος, και οι συγκοινωνίες του Καΐ-
ρου ανατέθηκαν στις δημοτικές αρ-
χές της πόλης. Το καλοκαίρι του
1961 το κράτος ανέλαβε τον έλεγχο
ολόκληρου του εισαγωγικού εμπο-
ρίου και μεγάλου μέρους του εξα-
γωγικού και καθόρισε κλίμακα φο-

ρολογίας με σκοπό το ανώτατο ετή-
σιο εισόδημα στην Αίγυπτο να μην
ξεπερνά τις 5.000 αιγυπτιακές λίρες.
Σύμφωνα με την Εθνική (συνταγ-
ματική) Χάρτα του Μαΐου 1962, μόνο
ο «εθνικός καπιταλισμός» θα επι-
τρεπόταν στη χώρα.

Στις 5 Αυγούστου 1961 ο Αβέρωφ
πραγματοποίησε ανεπίσημο ταξίδι
στην Αίγυπτο και συναντήθηκε με
παράγοντες της ελληνικής παροι-
κίας, με μέλη της αιγυπτιακής κυ-
βέρνησης και με τον Νάσερ. Στις
συνομιλίες του με τους Αιγύπτιους
ιθύνοντες εξέφρασε την «ανησυχίαν
και δυσφορίαν της κυβερνήσεως»,
τονίζοντας ότι μαζική έξοδος των
Αιγυπτιωτών Ελλήνων θα συνεπα-
γόταν ανυπολόγιστες ζημιές, «που
ούτε αναμένουμε, ούτε δυνάμεθα
να αντιμετωπίσουμε», και πρόβαλε
ορισμένα αιτήματα όπως: οι εργα-
τοϋπάλληλοι να διατηρήσουν τις
θέσεις τους στις επιχειρήσεις που
είχαν μερικά ή ολικά εθνικοποιηθεί,
να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα
των μικροεπαγγελματιών και να
αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες των
εθνικοποιημένων επιχειρήσεων,
ώστε να συνεχίσουν αλλού τη δρα-
στηριότητά τους.

Ο Νάσερ υποσχέθηκε ότι οι ερ-
γατοϋπάλληλοι θα διατηρήσουν τις
θέσεις τους εντός των ποσοστών
που προέβλεπε ο νόμος και ότι θα
αποφευχθεί η λήψη περιοριστικών
μέτρων κατά των μικροεπαγγελμα-
τιών. Επίσης αποδέχτηκε την αρχή
της αποζημίωσης των αναχωρούν-

των. Στο σημείο αυτό ο Αβέ-
ρωφ πρότεινε τη δημιουργία
μεικτών ομάδων εργασίας, που
θα εκτιμούσαν το ύψος των
θιγέντων συμφερόντων, και
τη σύναψη διακρατικής συμ-
φωνίας για τις αποζημιώσεις.
Ο Αιγύπτιος πρόεδρος δέχτηκε

τις προτάσεις του, ζήτησε όμως
μικρή πίστωση χρόνου για τη μελέτη
τους. Ο Αβέρωφ, επηρεασμένος από
τη διαλλακτικότητα του συνομιλητή
του και γενικότερα από την ανατο-
λίτικη αβροφροσύνη της επίσημης
υποδοχής του, αναχώρησε από την
Αίγυπτο με την εντύπωση ότι είχε
αποτρέψει το αποδημητικό ρεύμα
να λάβει προσφυγική χροιά. Οι εξε-
λίξεις όμως γρήγορα τον διέψευσαν.
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Οταν ο Νάσερ πέθανε τον Σεπτέμβριο του 1970, ο ελ-
ληνισμός της Αιγύπτου είχε σχεδόν σβήσει. Ενας κύκλος
είχε κλείσει με τον πιο τραγικό τρόπο. Στις αρχές του
19ου αιώνα οι πρώτοι Ελληνες πήγαν στην Αίγυπτο του
μεταρρυθμιστή Μεχμέτ Αλή και πήραν το εμπόριο και
τη ναυτιλία στα χέρια τους. Το 1843 ίδρυσαν στην Αλε-
ξάνδρεια, την πρώτη ελληνική κοινότητα της Αιγύπτου,
και ο Μιχαήλ Τοσίτσας ανέλαβε το Γενικό Προξενείο
της Ελλάδας. Στα τέλη του 19ου αιώνα η κοινότητα
έφτασε στη μεγαλύτερη ακμή της, με ένα σημαντικό
κομμάτι της οικονομίας να ελέγχεται απ’ αυτή. Ομως
μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο περιήλθε στη δίνη του
αραβικού εθνικισμού και απροστάτευτη καθώς ήταν

οδηγήθηκε στον αφανισμό. Για την Ελλάδα
ήταν μια μεγάλη καταστροφή, ίσως η μεγα-
λύτερη στη νεότερη εποχή μετά την απώλεια
της Μικρασίας το 1922 και την τουρκική ει-
σβολή στην Κύπρο το 1974. Η αποτυχία του
νέου επαναστατικού καθεστώτος στην Αίγυπτο
να πετύχει την υποσχόμενη απ’ αυτό οικονομική ανά-
καμψη, ενθαρρύνοντας τον ιδιωτικό τομέα και τις ξένες
επενδύσεις, και κυρίως η εμπειρία της αγγλογαλλικής
επέμβασης το 1956 είχαν ως συνέπεια την αναθεώρηση
της οικονομικής πολιτικής. Τον Ιανουάριο του 1957 η
κυβέρνηση του προέδρου Νάσερ εισήγαγε επίσημα τον
κεντρικό σχεδιασμό στην οικονομία, ιδρύοντας το Ανώ-
τατο Συμβούλιο Σχεδιασμού και την Επιτροπή Εθνικού
Σχεδιασμού. Τον ίδιο μήνα ενέκρινε τρία νομοθετικά

διατάγματα για την «αιγυπτιοποίηση» σε μια
πενταετία των τραπεζών, των ασφαλιστικών
εταιρειών και των εμπορικών αντιπροσωπειών.
Υπολογίζεται ότι οι νόμοι αυτοί έπλητταν πε-
ρίπου το 1/4 με 1/3 της ελληνικής κοινότητας.
Σοβαρότερο ήταν το πρόβλημα με τις ελληνικές

τράπεζες, την Εθνική και την Εμπορική, οι οποίες κά-
λυπταν το 3% της συνολικής τραπεζικής δραστηριότητας
στη χώρα και το 10% της δραστηριότητας των ξένων
τραπεζών. Η πρώτη τράπεζα διέθετε τρία παραρτήματα
και η δεύτερη δύο. Χωρίς τις τράπεζες αυτές ο εμπορικός
κόσμος της παροικίας δεν θα μπορούσε να εξασφαλίσει
τις απαραίτητες πιστώσεις, για να συνεχίσει τις δρα-
στηριότητές του και αναγκαστικά θα τις περιόριζε ή
θα τις σταματούσε. Τον Αύγουστο του 1957 ο Κωνσταν-

τίνος Καραμανλής, συνοδευόμενος από τον Ευάγγελο
Αβέρωφ-Τοσίτσα και άλλους αξιωματούχους του υπουρ-
γείου Εξωτερικών, επισκέφτηκε επίσημα την Αίγυπτο
και συζήτησε με τον Νάσερ το παροικιακό ζήτημα.
Οταν ο Αιγύπτιος ηγέτης ανταπέδωσε την επίσκεψη
τρία χρόνια αργότερα (Ιούνιος 1960), η θέση της ελληνικής
κοινότητας στην Αίγυπτο είχε επιδεινωθεί. Το αιγυπτιακό
καθεστώς, παρά τις πολλές υποσχέσεις, δεν είχε πάρει
κανένα μέτρο για την προστασία της. Στη διάρκεια της
τριήμερης παραμονής του στην Αθήνα ο Νάσερ απλώς
εξέφρασε την ικανοποίησή του για την «ακλόνητη νο-
μιμοφροσύνη» της ελληνικής παροικίας και για τη συμ-
βολή της στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την
ευχαρίστησε για τη συνδρομή της στις δύσκολες ώρες
του πολέμου στο Σουέζ.

Η αυλή στο Αβερώφειο Γυμνάσιο της Αλεξάνδρειας. Ιδρύθηκε το 1878 και αναγνωρίστηκε ως ισότιμο από την ελληνική πολιτεία.

Οι εθνικοποιήσεις στην Αίγυπτο
Προκάλεσαν μεγάλο πλήγμα στον εκεί Ελληνισμό και οδήγησαν στην εκδίωξή του έπειτα από ενάμιση αιώνα παρουσίας

Μετά το στρατιωτικό αντινασερικό
κίνημα στη Συρία τον Σεπτέμβριο
και την επακόλουθη διάλυση της
Ηνωμένης Αραβικής Δημοκρατίας
(ΗΑΔ), το αιγυπτιακό καθεστώς
έλαβε νέα μέτρα κατά της πλου-
τοκρατίας, με ειδική αιχμή κατά
πάντων των επήλυδων, όπως ήταν
το διάταγμα περί «μεσεγγύησης
(κατάσχεσης) περιουσιών ορισμέ-
νων προσώπων», μεταξύ αυτών
και οι περιουσίες επιφανών ελλη-
νικών οικογενειών. Τα πρόσωπα
αυτά κατηγορούνταν ως «αντιδρα-
στικοί κεφαλαιοκράτες», οι οποίοι
εκμεταλλεύονταν τον λαό, απέ-
κρυπταν τα κινητά περιουσιακά
τους στοιχεία, επέβαλλαν μονο-
πώλια, διέπρατταν φοροδιαφυγή
και φυγάδευαν τα κεφάλαιά τους
στο εξωτερικό. Οι κατηγορίες αυτές
δεν ήταν εντελώς ανυπόστατες.
Ομως σκοπός του καθεστώτος δεν
ήταν, όπως διακήρυττε, να ελέγξει
τη φοροδιαφυγή και τη φυγή κε-
φαλαίων, αλλά να εξασφαλίσει την
υποστήριξη των μαζών και να συ-
κοφαντήσει τους ξένους, ιδιαίτερα
τους Ελληνες, ώστε να μην τους
καταβάλει αποζημιώσεις για τις

εθνικοποιημένες ιδιοκτησίες τους.
Στην ελληνική Βουλή το ζήτημα

των εθνικοποιήσεων συζητήθηκε
τον Ιανουάριο του 1962 στη διάρ-
κεια πρότασης δυσπιστίας που εί-
χαν υποβάλει η Ενωση Κέντρου
και η ΕΔΑ. Ο αρχηγός των Προ-
οδευτικών Σπύρος Μαρκεζίνης
ήταν ιδιαίτερα οξύς στην κριτική
του για τους κυβερνητικούς χει-
ρισμούς: «Η κυβέρνησις έπρεπε
να είναι βεβαία διά την εξέλιξιν
των ελληνικών πραγμάτων εξ όσων
προηγήθησαν και εγκαίρως να
έχει λάβει τα δέοντα μέτρα, ώστε
να περιορίση τας ζημίας τας οποίας
υπέστησαν οι εν Αιγύπτω Ελληνες,
δεικνύουσα ούτω μεγαλυτέραν
ικανότητα και προνοητικότητα».
O Καραμανλής απάντησε ότι η Ελ-
λάδα δεν μπορούσε να πετύχει

κάτι διαφορετικό: «Γνωρίζετε άλ-
λως τε ότι τα μέτρα τα οποία ελή-
φθησαν είναι μέτρα καθολικά και
αφορούν όλους τους ξένους υπη-
κόους, ακόμη και εκείνους των
αραβικών χωρών. Εζητήσαμεν να
γίνη εξαίρεσις του ελληνικού στοι-
χείου και εδόθησαν προς τούτο
διαβεβαιώσεις».

Ομως οι διαβεβαιώσεις δεν είχαν
κανένα αποτέλεσμα. Το 1963 η αι-
γυπτιακή κυβέρνηση προχώρησε
στην υιοθέτηση νέων σοσιαλιστι-
κών μέτρων. Ενώ με την αγροτική
μεταρρύθμιση του 1952 απαγο-
ρευόταν η ιδιοκτησία άνω των 200
στρεμμάτων καλλιεργήσιμης γης,
τον Ιανουάριο του 1963 εκδόθηκε
νομοδιάταγμα για την απαγόρευση
κατοχής γαιών από ξένους. Λίγους
μήνες αργότερα εκδόθηκε νομο-
διάταγμα για την εθνικοποίηση
279 εταιρειών και επιχειρήσεων,
απ’ τις οποίες οι 38 ήταν ελληνικές.
Οι περισσότεροι εργαζόμενοι σ’
αυτές ήταν Ελληνες, οι οποίοι βρέ-
θηκαν χωρίς εργασία. Με το κλεί-
σιμο και του χρηματιστηρίου το
ίδιο έτος εκατοντάδες πάροικοι
έχασαν τις περιουσίες τους.

Κατασχέσεις μεγάλων περιουσιών

Η Αίθουσα Ραδιοθεραπείας στο Παλιό Νοσοκομείο της ελληνικής κοινότητας Αλε-
ξανδρείας. Το πρώτο Νοσοκομείο των Γραικών ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1820.

54
χρόνια
πριν

Ο πολιτικός κόσμος στην Αθήνα είχε
πια συνειδητοποιήσει ότι ο ελληνι-
σμός στην Αίγυπτο δεν μπορούσε
να σωθεί. Η Αίγυπτος είχε χαράξει
αμετάκλητα τη νέα πορεία της. Η
κυβέρνηση των Αθηνών το μόνο
που μπορούσε να κάνει ήταν να
φροντίσει για την κατά το δυνατόν
πιο ομαλή εγκατάσταση και απο-
κατάσταση των Αιγυπτιωτών Ελλή-
νων που έφταναν στην Ελλάδα.
Οπως επισήμανε ο Αβέρωφ, «αντί-
θετα προς τους ίδιους τους Αιγυ-
πτιώτες Ελληνες, οι περισσότεροι
από μας προβλέπαμε ότι, με την κα-
τεύθυνση που έπαιρνε η Αίγυπτος,
οι ελληνικές περιουσίες ήταν αδύ-
νατον να επιβιώσουν για πολύ στις
όχθες του Νείλου. Στο μεταξύ όμως
είχαμε υποχρέωση να εξασφαλίσου-
με τη θέση τους, να προετοιμαστού-
με για όσο το δυνατόν ευνοϊκότερη
και αργοπορημένη αποχώρηση».

Η έλευση χιλιάδων Ελλήνων από
την Αίγυπτο ανάγκασε το ελληνικό

κράτος να λάβει μέτρα για την αν-
τιμετώπιση του προβλήματος. Τον
Φεβρουάριο του 1962 το υπουργείο
Κοινωνικής Πρόνοιας ίδρυσε στον
Πειραιά Γραφείο Υποδοχής Προσφύ-
γων από την Αίγυπτο με σκοπό την
προσωρινή περίθαλψη των απόρων,
τη μέριμνα για τη δωρεάν παροχή
νοσοκομειακής περίθαλψης και την
παροχή πληροφοριών και κάθε δυ-
νατής διευκόλυνσης. Το επόμενο
έτος η κυβέρνηση Καραμανλή ανέ-
θεσε σε διυπουργική επιτροπή των
συναρμόδιων υπουργείων Εσωτε-

ρικών, Κοινωνικής Πρόνοιας, Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων και Οικονο-
μικών την κατάρτιση νομικού πλαι-
σίου για τη λήψη ευεργετικών και
προστατευτικών μέτρων υπέρ των
παλιννοστούντων Αιγυπτιωτών. Ενώ
είχε ετοιμαστεί και εγκριθεί το σχε-
τικό προσχέδιο νόμου η κυβέρνηση
παραιτήθηκε τον Ιούνιο του 1963.
Τον Οκτώβριο του 1964 η κυβέρνηση
Παπανδρέου κατέθεσε στη Βουλή
νομοσχέδιο «περί ευεργετικών δια-
τάξεων υπέρ των Αιγυπτιωτών Ελ-
λήνων» (σε θέματα εργασίας, σύν-
ταξης από το ΙΚΑ, ένταξης στα επαγ-
γελματικά σωματεία, φορολογικών
απαλλαγών, κ.λπ.). Το ζήτημα των
αποζημιώσεων σ’ όσους Αιγυπτιώτες
είχαν απολέσει τις περιουσίες τους
τελικά ρυθμίστηκε με την ελληνο-
αιγυπτιακή συμφωνία του 1966.

* Ο κ. Γιάννης Σακκάς είναι καθηγητής Νε-
ότερης και Σύγχρονης Ιστορίας της Μεσο-
γείου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Τουχ Καΐρου Το κατάστημα
πώλησης της βιομηχανίας
βάμβακος Γεωργίου Ν.
Μπορέτου, ο οποίος έκανε
εξαγωγές βάμβακος και καπνών
σε Αγγλία και Γαλλία.

6.8.1961. Στο ταξίδι του Ευ. Αβέρωφ
στην Αίγυπτο αναφέρεται το πρωτο-
σέλιδο θέμα της «Κ» που επισημαίνει
ότι «Οι εν Αιγύπτω ομογενείς τελούν
εις απόγνωσιν...».

<<<<<<

Σκοπός του καθεστώτος
ήταν να συκοφαντήσει
τους ξένους ώστε 
να μην τους καταβάλει
αποζημιώσεις.

Μέτρα υπέρ των παλιννοστούντων

Χωρίς αντίκρισμα
οι υποσχέσεις
από τον Νάσερ

<<<<<<

Το κράτος ανέλαβε τον έλεγχο
ολόκληρου του εισαγωγικού
εμπορίου και μεγάλου 
μέρους του εξαγωγικού.

<<<<<<

Το ζήτημα των αποζη -
μιώσεων σε όσους Αιγυ -
πτιώτες είχαν απολέσει
τις περιουσίες τους
τελικά ρυθμίστηκε με 
τη συμφωνία του 1966.

Εμμανουήλ Μπενάκης,
μεγαλέμπορος, εθνικός
ευεργέτης και δήμαρχος
Αθηναίων. Εργο του Π.
Μαθιόπουλου. (Μουσείο
Μπενάκη)

Μιχαήλ Τοσίτσας. Μεγάλος
ευεργέτης, ιδρυτής της
Ελληνικής Κοινότητος
Αλεξανδρείας, πρώτος γενικός
πρόξενος της Ελλάδας 
στην Αίγυπτο.

7 Ιουνίου 1960. Υποδοχή του Νάσερ στην Αθήνα. Παρά τις κατά καιρούς υπο-
σχέσεις του, η ελληνική παροικία στην Αίγυπτο δεν διεσώθη.
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