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«Αν ανοίξεις την πόρτα του Ελληνισµού, η ξενιτιά θα πληµµυρίσει».
Αυτά τα λόγια των Αλεξανδρινών λογογράφων εύλογα µε έκαναν να στρα-

φώ στην απαρχή του νεότερου Ελληνισµού στη χώρα των φαραώ.
Ψηλαφώντας στο σκοτάδι της εποχής, αναζήτησα την άκρη του νήµατος:

την παρουσία του Ελληνισµού στην αχανή αυτή χώρα.
Προχωρώντας γεµάτη αντικρουόµενα συναισθήµατα αυτή την εξιστόρη-

ση, κατακλύστηκα από καινούργιες πληροφορίες για τις περιόδους πριν από
την έλευση του Μωχάµετ Άλη αλλά και µετά.

∆ιακεκριµένοι ιστορικοί όπως ο Georges Douin, o Édouard Driault, o
François Charles-Roux, έγραψαν, µε πρωτοβουλία του βασιλιά Φουάτ Α΄, δι-
σέγγονου του Μωχάµετ Άλη, σειρά βιβλίων τα οποία εκδόθηκαν από τη Βα-
σιλική Γεωγραφική Εταιρία της Αιγύπτου υπό τον τίτλο Γενικές Εκδόσεις.

Στα βιβλία αυτά γίνονταν αναφορές σε ανέκδοτα έγγραφα που προέρχο-
νταν από τα αρχεία των υπουργείων Εξωτερικών της Γαλλίας και της Αγ-
γλίας, καθώς και από τα ταξινοµηµένα αρχεία των αιγυπτιακών Αρχών.

Αυτά τα συγγράµµατα αποτέλεσαν πολύτιµο υλικό για την καταγραφή της
Ιστορίας της Αιγύπτου του πρώτου µισού του 19ου αιώνα και λίγο µετά. Σ’
αυτά προστέθηκαν οι µαρτυρίες και άλλων µελετητών, όπως του Louis
Bréhier, του F. Mengin, του M. Sabry, κ.ά.

Πολύ σηµαντικό υλικό υπήρξαν επίσης οι προσωπικές µαρτυρίες των
προξένων της εποχής καθώς και άλλων απεσταλµένων διπλωµατών στη χώ-
ρα, τις οποίες κατέγραψαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους στην Αίγυπτο,
όπως του βαρόνου Boislecomte. Tις µαρτυρίες αυτές άντλησα από τις εκθέ-
σεις που έστειλαν στα αντίστοιχα υπουργεία Εξωτερικών των χωρών τους.

Σ’ αυτές προστέθηκαν και οι γραπτές µαρτυρίες των Γάλλων που τέθηκαν
στην υπηρεσία του αντιβασιλέα της Αιγύπτου. Και άλλες που εκδόθηκαν υπό
το γενικό τίτλο Mémoires.

Η Ανατολή γοήτευε ανέκαθεν τους Ευρωπαίους. Η Πύλη του Πιπεριού,
η οθωµανική συνοικία µε τα περίτεχνα τζαµιά της, η Πύλη του Ήλιου, η
Πύλη της Σελήνης ήταν σηµεία που παρέπεµπαν σε εποχές µαγικές, που δυ- 9
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ναµίτιζαν την περιέργεια και τη φαντασία των καλλιτεχνών και των περιη-
γητών. Ο Σατοµπριάν, ο Φλοµπέρ, και πολλοί άλλοι, περιέγραψαν την Ανα-
τολή όπως την είδαν, µε την ευαίσθητη και κάποτε αυστηρή µατιά τους, µε-
ταφέροντας στοιχεία εκείνης της εποχής που είναι πολύ χρήσιµα για τους
σηµερινούς µελετητές.

Kατά την έρευνά µου προχώρησα και σ’ άλλες µακρινές περιόδους, σκο-
τεινές, κατά τις οποίες η χώρα γνώρισε διαφορετικούς κατακτητές, θρησκεί-
ες και πολιτισµούς. Όλα αυτά άφησαν ανεξίτηλα σηµάδια στην τέχνη, στα
γράµµατα, στη µουσική, στη θρησκεία. Από την Ελληνιστική εποχή ως την
Αραβοκρατία και µετά...

Σε αυτές τις ταραγµένες εποχές διαπίστωνα πως σχεδόν πάντα κάποιος
Έλληνας, κάποιο εξισλαµισµένο Ελληνόπουλο, απ’ αυτά που είχαν απαχθεί
από το Αιγαίο, ξεχώριζε µε τη δύναµη του µυαλού του και την τόλµη του.
Πολλές φορές αυτοί οι Έλληνες έφταναν στα ύπατα αξιώµατα αλλάζοντας
ακόµη και τον ρου της Ιστορίας. Άλλες πάλι κάποιοι από αυτούς συντρίφτη-
καν κάτω από το βάρος δολιοφθορών.

Ύστερα ήρθαν οι αιχµάλωτοι δούλοι από την Κρήτη, από τη Χίο µετά τη
σφαγή, από τον Μοριά, µε αποκορύφωµα αυτούς που στοιβάχτηκαν στα κα-
ράβια αλυσοδεµένοι µετά τη ναυµαχία του Ναβαρίνου. Πήραν το δρόµο προς
τα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. Η Αλεξάνδρεια δέχτηκε ένα µεγάλο αριθµό
των δυστυχισµένων αυτών Ελλήνων. Πάνω από δέκα χιλιάδες εξαθλιωµένοι
Έλληνες βρέθηκαν στα χέρια δουλεµπόρων. Κάποιοι, όταν ελευθερώθηκαν,
έχοντας ακόµα τις µνήµες νωπές, προσπάθησαν να τις διατηρήσουν και κά-
που να τις µεταφέρουν.

Τίποτα εξάλλου δεν µπορεί να σταθεί εµπόδιο στο ξεθώριασµα των ανα-
µνήσεων, αν δε δώσει εντολή η µνήµη. Εκτός αν ηθεληµένα σιωπά. ∆εν
πρόκειται όµως για τη µνήµη που κατοικεί στο κεφάλι του καθενός αλλά για
εκείνη του αίµατος, της καταγωγής, της ράτσας, που µένει αναλλοίωτη, που
κρύβει έναν τεράστιο κώδικα αξιών.

Η βιωµατική σχέση µε τη γενέθλια πόλη µου, την Αλεξάνδρεια, διευκόλυ-
νε την ανίχνευση αυτών των αναµνήσεων στο κοµµάτι του Ελληνισµού που
οδηγήθηκε στα σκλαβοπάζαρα. Υπήρχαν βέβαια και οι διηγήσεις αυτών των
ανθρώπων οι οποίες πέρασαν από γενιά σε γενιά. Κάποιες ιστορίες δυστυχώς
έµειναν σφραγισµένες πίσω από τις βαριές, κλειστές πόρτες των σπιτιών.

Οι πληροφορίες που έφταναν άλλοτε επιβεβαίωναν η µία την άλλη και
άλλοτε ήταν αντιφατικές και αλληλοσυγκρουόµενες, µε αποτέλεσµα να απο-
δυναµώνεται η αλήθεια των γεγονότων.
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Μέχρις ότου άνοιξα έναν µακρύ διάλογο µε την Ιστορία και το µύθο, δια-
πιστώνοντας ότι οι αποκλίσεις µεταξύ της γραπτής και της προφορικής πα-
ράδοσης ήταν ανεπαίσθητες.

Μέσω της προφορικής παράδοσης, µε τη δύναµη του λόγου, έµαθαν οι
νεότεροι όλο το κοινωνικό πλαίσιο της εποχής και τις δυσκολίες που αντιµε-
τώπισαν οι πρόγονοί τους στην Αίγυπτο του Μωχάµετ Άλη. Υπήρξαν όµως
και περιπτώσεις Ελλήνων που εκµεταλλεύτηκαν τον πόνο των συµπατριω-
τών τους. Όλες αυτές οι αντιηρωικές σκιές προκαλούσαν στενάχωρα συναι-
σθήµατα που τα αντιστάθµιζε η συλλογικότητα µε την οποία ενεργούσαν όλοι
εκείνοι οι άνθρωποι που έφταναν κατά εκατοντάδες στη χώρα κυνηγηµένοι
από την τουρκοκρατούµενη πατρίδα, έτοιµοι όµως να µοχθήσουν, να προκό-
ψουν στην ξένη γη, στη χώρα υποδοχής τους.

Πολύ σηµαντική ήταν η προσφορά των πρωτοπόρων Ελλήνων, «των ψυ-
χωµένων Ρωµιών», τους οποίους αργότερα οι Αλεξανδρινοί λόγιοι ονόµασαν
«πρωτοκλασάτους». Γιατί εκτός από την άδολη φιλοπατρία που εκδήλωναν
σε κάθε περίσταση, είχαν ευψυχία και οικονοµική ευµάρεια, που τη συνέδε-
σαν µε το θεσµό της ευεργεσίας, καθιερώνοντάς την σε ιδεολογία και διαχω-
ρίζοντάς την απ’ τη φιλανθρωπία που ως έννοια είναι πρόσκαιρη και ενίοτε
ακαθόριστη. ∆ιέθεταν και τίτλους, δικαιολογώντας απόλυτα την ονοµασία
που τους δόθηκε, ενώ ταυτόχρονα διατηρούσαν ακέραιη την ελληνόψυχη συ-
µπεριφορά τους.

Μερικές δεκαετίες αργότερα, ήρθαν στη χώρα και οι «δευτεροκλασάτοι».
Τους έλειπαν οι τίτλοι. Τους αντικατέστησαν µε άλλον πλούτο, τη µόρφωσή
τους στα µεγάλα πανεπιστήµια της Ευρώπης. Σύντοµα απόκτησαν υπερβολι-
κή ευµάρεια καθορίζοντας την τάξη τους. Μιλούσαν πλέον «για αστισµό και
αριστοκρατία», έννοιες καινούργιες µέχρι τότε για τους Αλεξανδρινούς. Από
αυτόν το διαχωρισµό των Ρωµιών προέκυψαν κρίσιµα ερωτήµατα από τους
νεότερους Αλεξανδρινούς λόγιους: Πού σταµατά η Αλεξάνδρεια της ακµής
και πού αρχίζει η παρακµή; Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που καθορίζουν
τις δύο εποχές; Οι διαφορετικές προσεγγίσεις και ερµηνείες που δίνονταν µε-
ταλλάσσονταν από γενιά σε γενιά. Σε ύστερους χρόνους µάλιστα έγιναν αφορ-
µή διαφωνιών µεταξύ των λογίων έως ότου οι τελευταίες γενιές αµφισβήτη-
σαν αυτούς τους ταξικούς φανατισµούς.

Όλος αυτός ο πλούτος των πληροφοριών µπολιάστηκε και από άλλες
πηγές: από τις υπάρχουσες ελλαδικές δηµόσιες και πανεπιστηµιακές βιβλιο-
θήκες όπως και από τις µαρτυρίες των απογόνων, προφορικές και γραπτές,
αυτών που οι µακρινοί πρόγονοί τους βίωσαν: Είτε χάθηκαν, είτε βρέθηκαν
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κάτω από άλλες συνθήκες και άλλους καιρούς, αφήνοντας, στις καλύτερες
των περιπτώσεων, κάποιο δικό τους σηµάδι ως εξισλαµισµένοι πλέον.

Στην έρευνά µου βοήθησε σηµαντικά το πολύτιµο υλικό που έφτασε στα
χέρια µου από την οικογένεια του αδικοχαµένου Ευάγγελου-Βάγγου, ήρωα
του προηγούµενου βιβλίου µου.

Από πολύ νωρίς ο Bάγγος κατέγραφε όλες τις διηγήσεις του Κεφαλλονίτη
προπάππου του, του πρώτου Σπυράγγελου, όπως τις άκουγε από τον τελευ-
ταίο απόγονό του, επίσης Σπυράγγελο. Λίγο πριν από τη διάλυση των παροι-
κιών και το ξερίζωµα των Αιγυπτιωτών από τη χώρα. Οι διηγήσεις αυτές
ξεκινούσαν από τα χρόνια που ο πρώτος Σπυράγγελος έφτασε στην Αίγυπτο,
την εποχή του Μωχάµετ Άλη.

Το εφηβικό ηµερολόγιο του Βάγγου µού παραδόθηκε από τους οικείους του
µε βελτιώσεις και παρεµβάσεις που έκανε ο ίδιος κατά τη διάρκεια των σπου-
δών του στη Βενετία. Σε αυτό, ο Βάγγος έκανε ιδιαίτερες αναφορές στην προ-
σωπικότητα της ανατρεπτικής και όµορφης Ροδάµνης, της προγιαγιάς του.

Αφήνω τελευταία την Μπιλιώ-Βασιλική, επίσης ηρωίδα του προηγούµε-
νου βιβλίου µου, µε την παράξενη, καταπιεστική µητέρα της. Συναντηθήκα-
µε µε τη Bασιλική σε ένα καφέ της Γενεύης. Eκείνη άφησε για λίγο τις ακα-
δηµαϊκές της υποχρεώσεις, κι εγώ τις δικές µου. Σ’ αυτή τη συνάντηση,
τρεις δεκαετίες µετά το ξερίζωµά της από τη γενέθλια πόλη µας, έµαθα το
οικογενειακό µυστικό που κουβαλούσε για χρόνια η µητέρα της. Μια θλιβε-
ρή ιστορία, την οποία εκείνη εκµυστηρεύτηκε, όταν αρρώστησε, στα δικά
της πρόσωπα.

Η µητέρα της ζούσε για πολλά χρόνια διπλή ζωή διατηρώντας συγχρόνως
το κοινωνικό της πρόσωπο στις αλεξανδρινές της συναναστροφές. Επισκε-
πτόταν, στην περιοχή της Σαρκίας, τους εξισλαµισµένους απογόνους της
προγιαγιάς της, Βασιλικής, και του προπάππου της, Σωτήριου. Οι δύο αυτοί
πρόγονοι απάχθηκαν από τον Μοριά ξεχωριστά ο ένας από τον άλλο και ακο-
λούθησαν ο καθένας το δικό του Γολγοθά, όπως προέκυψε ύστερα από έρευ-
νες. Φαίνεται ότι η µητέρα της Βασιλικής έφτασε στα ίχνη των αλλόθρη-
σκων συγγενών της λίγο µετά τη γέννησή της.

Το δρόµο άνοιξε το γαλάζιο τετράδιο της Αιµιλίας, κόρης της πρώτης
Βασιλικής και του Σωτήριου. Η µητέρα της Βασιλικής ειδοποιήθηκε για
την ύπαρξή του αρχικά από το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας και στη
συνέχεια από ένα νοµικό γραφείο. Το ηµερολόγιο έφτασε τελικά στα χέρια
της ύστερα από πολλές δυσκολίες. Σε αυτό διαφαίνεται καθαρά όλο το αιµα-
τοβαµµένο παρελθόν µιας εποχής.
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Τα υπόλοιπα τα ανέλαβε η µυθιστορία, όπως καλά ξέρει, µε την πλοκή
και µε τις λυτρωτικές της παρεµβάσεις. Ο Έρωτας έπαιξε επίσης τον κυ-
ρίαρχο ρόλο τού από µηχανής θεού, επεµβαίνοντας όταν όλα έµοιαζαν να χά-
νονται, απαλύνοντας τις ανοιχτές πληγές όσων έµειναν πίσω.

Από τη µακρινή αυτή περιήγησή µου αναδείχτηκαν στις σελίδες αυτού
του βιβλίου οι συναρπαστικές, σπουδαίες γυναίκες της εποχής εκείνης που
έκαναν τις απώλειες και τις µαταιώσεις της ζωής δύναµη. Μέσα από την
έρευνα που διεξήγαγα, σµιλεύτηκε η εικόνα µιας ανεπανάληπτης προσωπι-
κότητας, της Αλεξανδρινής, η οποία υπήρξε ευαίσθητη και δυναµική, ευά-
λωτη και αποφασιστική όταν έπρεπε να παρθούν πρωτοβουλίες για τη ζωή
της και για τις ζωές των άλλων αλλά και όταν βαλλόταν η αξιοπρέπειά της.

Ήταν σαν να ξεπήδησαν οι γυναίκες αυτές από άλλες, πιο σύγχρονες επο-
χές. Γιατί κι αυτές πληγώθηκαν, αντιστάθηκαν, ερωτεύτηκαν και υπέκυψαν
στο κάλεσµα της ζωής. Έγιναν καλές συντρόφισσες για τους συζύγους τους,
στην επιλογή των οποίων είχαν κι εκείνες λόγο, και µάνες.

Έµαθαν να είναι δηµιουργικές, να έχουν πολλαπλούς ρόλους στη ζωή,
στην κοινωνία. Να είναι χρήσιµες. Να αφουγκράζονται την καθηµερινότη-
τα, να συµµετέχουν, αλλά να υπάρχουν και ως αυτόνοµες προσωπικότητες.
Και όταν έτσι το έφερνε η ζωή, να πορεύονται µόνες συµµετέχοντας όµως
και µε αυτό τον τρόπο ενεργά. Η Ροδάµνη, η Αιµιλία, η Ευδοκία, η
Αριάδνη, η Ελένη είναι κάποιες απ’ αυτές που θα γνωρίσουµε και θα αγα-
πήσουµε.

Όµως και η Λογοτεχνία λειτούργησε θετικά στην εξέλιξη αυτού του πο-
νήµατος, µε τον καθαρό της λόγο και την Αλήθεια που χαρίζει η ∆ηµιουρ-
γία, η Έµπνευση όταν περνάει µέσα από την Τέχνη και την Οµορφιά.

Τελειώνοντας, αφήνω τους κιτρινισµένους πάπυρους, το φτερό, την πένα,
τον κονδυλοφόρο, το µελάνι, τα ίχνη που άφησαν οι πρόγονοί µας πάνω σε
πέτρες, σε ταφικές επιγραφές, και παίρνω τα σύγχρονα εργαλεία γραφής.

Ανεβαίνω προσεκτικά στο τρένο που πάει κατευθείαν στο παρελθόν. ∆ρα-
σκελώ χιλιετίες, αιώνες, και σταµατώ για λίγο να συναντήσω τη ράτσα µου.
Στην Ελληνιστική εποχή. Συνοµιλώ για λίγο µε τους όµαιµούς µου, και
όπως νιώθω δυνατές τις αντοχές µου, κατεβαίνω οριστικά στην πρώτη στά-
ση, στην Πύλη του Πιπεριού.

Παράξενα αρώµατα της Ανατολής µε κάνουν να θέλω να την ανακαλύψω.
Αρχίζω και πλανιέµαι σε γνώριµους δρόµους...

Κουρνιάζω ζαλισµένη. Ανασαίνω γρήγορα τον αγέρα που έφτανε από την
Πύλη της Θάλασσας. Συνέρχοµαι και τρυπώνω ακάλεστη στις ζωές των
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απλών ανθρώπων, των ανθρώπων των εσναφιών, του µόχθου, αλλά και των
εµπόρων, των πρωτοπόρων Ρωµιών.

Ξεκλειδώνω τις καρδιές τους και φτάνω ως εκεί που αντέχει η ψυχή µου,
τότε που τη φιλανθρωπία την έλεγαν αλληλεγγύη, και που ήταν προστατευ-
µένη από τον διάφανο, αµόλυντο µανδύα της συλλογικότητας.

Προσπαθώ να ξετυλίξω το αληθινό παραµύθι της Αποδηµίας, των Αιγυ-
πτιωτών. Συναντώ τους προπάτορές µας. Συνοµιλώ ατέλειωτες ώρες. Ακούω,
διαβάζω, γράφω, αισθάνοµαι και συµπορεύοµαι...

Συνεχίζω ακάθεκτη, εγκλωβισµένη πια µέσα σ’ αυτό το υπέροχο, ευωδια-
στό χαρµάνι της Ανατολής και της ∆ύσης. Αφηµένη ολότελα στους στροβι-
λισµούς του Βαλς της Σιωπής, να ακολουθεί κι αυτό τη ρότα της ζωής
όλων. Να εναλλάσσονται οι ήχοι από πρελούδιο σε ορατόριο, σε ωδή, σε ρα-
ψωδία, σε ρέκβιεµ, µέσα από κάθε λογής ήχους και σιωπές, σαν να αφηγού-
νται τα δρώµενα της νέας πατρίδας µέσα από ένα διαρκές πισωγύρισµα γεγο-
νότων και συναισθηµάτων.

Εδώ, στη χώρα που κυλάει ο ράθυµος ποταµός Νείλος...

Έλεν-Έλλη Γκιάλη
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Είχε µόλις ξηµερώσει και µια ασυνήθιστη κινητικότητα επικρατούσε

στη γειτονιά που συνόρευε µε την Πύλη του Πιπεριού. Ένα θαµπό πέ-

πλο απλωνόταν πάνω από την πόλη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που

έκανε πιο βαριά την ατµόσφαιρα. Τυλίγοντάς την ολόκληρη, πότε άλ-

λαζε µορφή και πότε στεκόταν ακίνητο, απειλητικό. 

Με δυσκολία διακρίνονταν από µακριά τα σπίτια της οθωµανικής

συνοικίας στο Ανφούσι. Ούτε και τις καµπύλες του παλατιού που είχε

χτίσει πρόσφατα ο αντιβασιλέας της χώρας, Μωχάµετ Άλη, στο Ρας ελ

Τιν µπορούσε να ξεχωρίσει κανείς. Ο τελευταίος φαραώ, όπως τον

αποκαλούσαν, επέλεξε να χτίσει το ωραιότερο παλάτι του στην άκρη

της χερσονήσου, στο ακρωτήρι Συκεών, ανάµεσα στο πέλαγος και στο

δυτικό λιµάνι.

Πίσω από τα πανάρχαια τείχη της πόλης, οι κάτοικοί της άκουσαν

µια παράξενη, απόκοσµη βοή. Ο ουρανός είχε πάρει µολυβί χρώµα.

Ένιωθαν να τους πλακώνει. Τα σύννεφα άλλαζαν συνεχώς σχήµατα.

Έµοιαζαν σαν ξεσκισµένες δαντέλες έτοιµες να σωριαστούν στη γη.

Τροµαγµένοι, οδηγήθηκαν προς το µεϊντάνι, στο ξέφωτο που άφηναν

µερικά αραιοχτισµένα σπίτια. Άντρες, γυναίκες και παιδιά, µε την αγω-

νία στα πρόσωπά τους, αναζητούσαν τρόπους για να ξεφύγουν.

«Μπορεί να πρόκειται για τα φαντάσµατα των Πτολεµαίων, των Βυ-

ζαντινών, των Αράβων», έλεγαν οι γεροντότεροι. Εκείνοι θεωρούσαν

αυτή την αναταραχή προµήνυµα συµφοράς.

Επηρεασµένοι κάποιοι από τα κείµενα των Αράβων χρονικογράφων,

κυρίως από τις αφηγήσεις των λόγιων παραµυθάδων, άφησαν τη σκέψη

τους να τρέξει ακόµη πιο µακριά. Συχνά οι τελευταίοι αναφέρονταν σ’

έναν µυστηριώδη θόρυβο που έβγαινε από τα σπλάχνα της χερσονήσου,

τις µέρες που λυσσοµανούσε η θάλασσα. Εκεί ακριβώς όπου έχτισε ο Σώ-

στρατος τον θαυµαστό Φάρο, τον 3ο αιώνα π.Χ. στα χρόνια του Πτολε- 15
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µαίου Α΄ του Λάγου και του Β΄ του Φιλάδελφου. Ήξεραν καλά οι αφηγη-

τές αυτοί την ιστορία του τόπου. Tην είχαν διαβάσει στα παλιά κείµενα.

∆ώδεκα χρόνια χρειάστηκαν για να δηµιουργηθεί αυτό το µεγαλο-

πρεπές οικοδόµηµα, που συγκέντρωσε την προσοχή ολόκληρης της οι-

κουµένης. Γι’ αυτό και οι πιο µορφωµένοι εξηγούσαν στους νεότερους

ότι καταγράφηκε από τους ιστορικούς ως ένα από τα επτά θαύµατα του

κόσµου. ∆ύο µεγάλοι σεισµοί, τον δέκατο και τον δέκατο τέταρτο αιώ-

να, έγιναν η αιτία να καταστραφεί το αρχαίο µνηµείο. Σήµερα στη θέ-

ση του στέκει στιβαρό, αγέρωχο, το φρούριο του Μαµελούκου σουλτά-

νου Καΐτ µπέη. «Χτίστηκε από τα παλιά υλικά του µνηµείου, εκ λευκού

λίθου», έλεγαν.

Οι σκέψεις αυτές απασχολούσαν πολλούς από τους πιο ηλικιωµέ-

νους κατοίκους. Υπήρχαν και οι πιο ψύχραιµοι που έλεγαν: «Μπορεί να

είναι γέννηµα της φαντασίας µας». Μεταξύ αυτών ήταν και ο Ιταλός,

µπαρµπέρης στο επάγγελµα. Πάντα αισιόδοξος ο σινιόρ Φίγκαρο.

Έκλεισε το µαγαζί του για να συνδράµει όπως µπορούσε. 

Με την ερµηνεία που έδινε ο Φίγκαρο συµφωνούσε και ο Μανωλιός,

ο Κρητικός. Ήταν περιζήτητος για την τέχνη του. Ακόνιζε τα µαχαίρια

του, και µε τα χέρια του δάµαζε τα πιο σκληρά µέταλλα. Έφτιαχνε πε-

ρίτεχνα κοπίδια και άλλα εργαλεία που τα προµήθευε και στην οθωµα-

νική συνοικία. Ο Mανωλιός και ο Φίγκαρο είχαν κάποιες διαφορές µε-

ταξύ τους. Σε τέτοιες στιγµές όµως τις άφηναν στην άκρη.

∆εν άργησαν να φτάσουν και ο Πυθέας, ο γιος του Φιλόθεου, µαζί

µε τον Γάλλο αρχιτέκτονα Φρανσουά. Κατοικούσαν και οι δυο στο ανα-

τολικό µέρος της Πύλης του Πιπεριού. Ο πρώτος, αν και πολύ νέος,

εκπροσωπούσε, σε στιγµές δύσκολες σαν αυτές που ζούσαν, τους Ρω-

µιούς, και ο δεύτερος τους Γάλλους συµπατριώτες του.

Μόλις τους είδαν, αναθάρρησαν όλοι, καθώς και οι δυο άντρες είχαν

το σεβασµό των κατοίκων της περιοχής. O Πυθέας και ο Φρανσουά πί-

στευαν πως η αλληλοβοήθεια, κάθε φορά που προέκυπτε κάποιο πρό-

βληµα, αποτελούσε το θεµέλιο της συλλογικότητας των πολιτών. Αρκε-

τά διαβασµένοι και οι δύο, ήξεραν ότι η πόλη γνώρισε παλαιότερα µε-

γάλες καταστροφές από φυσικά φαινόµενα. Τους εξήγησαν ήρεµα τα

πιθανά αίτια της σηµερινής αναταραχής. «Ίσως να προκαλεί αυτή τη

σύγχυση», τους καθησύχαζαν, «o δυνατός αγέρας που έρχεται από την

πλευρά της Πύλης της Θάλασσας. Σφυροκοπώντας τα αγριεµένα κύµα-

τα αχολογά µέχρι τα τείχη της πόλης».
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Οι περισσότεροι κάτοικοι της περιοχής ήταν ναυτικοί και εµπορευό-

µενοι Γραικοί, που είχαν ως ορµητήριο την Αλεξάνδρεια. Γνώριζαν ότι

υπήρχε περίοδος που η Αλεξάνδρεια ήταν η Πύλη του Πιπεριού, και

ότι για αιώνες την εµπορική εκµετάλλευση αυτού του πολύτιµου µπαχα-

ριού την είχαν οι Άραβες.

Ήταν καλά πληροφορηµένοι όλοι τους για την αξία του πιπεριού,

που ήταν εφάµιλλη µ’ αυτή του χρυσού. Γνώριζαν επίσης ότι χρησιµο-

ποιούνταν ως µέσο συναλλαγής από τους Έλληνες και τους Ρωµαίους

έως την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Aργότερα, όταν οι Άρα-

βες άρχισαν να το διαθέτουν στην Ευρώπη µέσω της Αραβικής χερσο-

νήσου και της Αιγύπτου, το εµπορεύτηκαν οι Eνετοί και οι Γενοβέζοι.

Ήξεραν ότι τον δέκατο τρίτο και τον δέκατο τέταρτο αιώνα η Αίγυ-

πτος κυριαρχούσε εµπορικά στην Ανατολή και στη Μεσόγειο.

Έλεγαν και άλλα πολλά εκεί που µαζεύονταν οι Ρωµιοί, στον καφενέ

των ναυτικών ή αλλιώς, όπως το ονοµάτιζαν οι παλαιότεροι, στον κα-

φενέ του Νικόδηµου. Τελευταία οι ντόπιοι συναντούσαν εκεί και αρκε-

τούς ξένους που είχαν καταφέρει να ενσωµατωθούν µε τους παλαιότε-

ρους θαµώνες. Μέσα από αυτή τη συνύπαρξη πλούτιζαν όλοι, θέτοντας

ασυναίσθητα τις βάσεις και τις προϋποθέσεις της νεότερης κοσµοπολί-

τικης αντίληψης της πολιτείας. Η Αλεξάνδρεια εξάλλου, από την Πύλη

του Πιπεριού, διευκόλυνε τη συναλλαγή µε τους Ευρωπαίους εµπόρους.

Μερικοί από τους τελευταίους την έλεγαν και Πύλη της Ανατολής.

«Η παρακµή ωστόσο», έλεγαν κάποιοι από τους θαµώνες, «τόσο στο

οικονοµικό όσο και στο πολιτικό επίπεδο, στα µέσα του δέκατου τέταρ-

του αιώνα, συµπίπτει µε την εξάπλωση της πανώλης που µάστιζε για

δεκαετίες τους πληθυσµούς».

Συχνά οι συζητήσεις στον καφενέ του Nικόδηµου πήγαιναν πολύ πί-

σω στο χρόνο. Mιλούσαν για τον Ταµερλάνο, τον τροµερό πολεµιστή,

και τις επεκτατικές του βλέψεις στην περιοχή. Αλλά και για τον Βάσκο

ντα Γκάµα, τον τολµηρό Πορτογάλο θαλασσοπόρο, και τους νέους θα-

λάσσιους δρόµους που άνοιξε προς την Ινδία και την Άπω Ανατολή, µέ-

σω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας, προκαλώντας, όπως έλεγαν,

«το τελικό χτύπηµα στο άλλοτε ανθηρό εµπόριο των µπαχαρικών της

Ανατολής». Γνώρισε µεγάλη δόξα ο Βάσκο ντα Γκάµα. Στέφθηκε το

1524 αντιβασιλέας των Πορτογαλικών Ινδιών.

Aπό τις αφηγήσεις των µεγαλύτερων µάθαιναν πολλά οι νεότεροι.

Πολλές ήταν οι γνώσεις που είχε αποκτήσει κατ’ αυτό τον τρόπο και ο
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Φιλόθεος, παλιός έµπορος µπαχαρικών, σεβαστός απ’ όλους και πολυ-

ταξιδεµένος. Ήταν από τους πρώτους που εγκαταστάθηκαν στην πε-

ριοχή. ∆εν αρνιόταν, όσες φορές κι αν του το ζητούσαν, να διηγηθεί τη

δική του ιστορία. Όσα, δηλαδή, προηγήθηκαν, «πριν πραγµατοποιήσω

το ταξίδι της ζωής µου στη µεγάλη αυτή χώρα µαζί µε την οικογένειά

µου», όπως ο ίδιος έλεγε. Μελέτησε καλά την ιστορία της. ∆ιάβασε,

έµαθε, βουτώντας κυριολεκτικά µέσα στους αιώνες.

Η καταγωγή του ήταν από την Ήπειρο. Ο πατέρας του ήταν κληρι-

κός, κοντοχωριανός µε τον Νεόφυτο ∆ούκα. Και οι δυο είχαν φοιτήσει

στην περίφηµη σχολή του Μετσόβου. Ο Φιλόθεος µεγάλωσε σε ένα

σπίτι όπου η παρουσία του µεγάλου αυτού πνευµατικού άνδρα ήταν πά-

ντα ζωντανή. Παρακολουθούσαν την εξέλιξή του από την Αυθεντική

Σχολή του Βουκουρεστίου, όπου συνέχισε τις σπουδές του, έως το διο-

ρισµό του ως εφηµέριου στο ναό του Αγίου Γεωργίου της Βιέννης. Αλλά

και τη µετέπειτα γόνιµη πορεία του καθώς και το εκδοτικό του έργο,

«το οποίο τον εντάσσει», όπως διάβαζαν, «στο πνεύµα του ∆ιαφωτισµού

και το οποίο παρουσιάζει οµοιότητες µε αυτό του Αδαµάντιου Κοραή».

Με τα ίδια ιδανικά διαπαιδαγωγήθηκε και ο κατά δέκα χρόνια µι-

κρότερος αδελφός του Φιλόθεου, ο Αναστάσιος.

Καθώς ο Φιλόθεος µεγάλωνε, την προσοχή του τράβηξε ένας άλλος

διαπρεπής δάσκαλος του Γένους, ο Λαρισαίος Κωνσταντίνος Κούµας.

Παρακολουθούσε την πορεία του, από τα σχολεία της γενέτειράς του

όπου δίδαξε, έως την εποχή που ακολούθησε τον Άνθιµο Γαζή στη

Βιέννη για να σπουδάσει τελικά στο πανεπιστήµιο της πόλης αυτής φυ-

σική και µαθηµατικά.

Ο Φιλόθεος θέλησε να φύγει για σπουδές στη Βιέννη, ο πατέρας του

όµως τον έστειλε στην Ευαγγελική Σχολή Σµύρνης, η οποία φηµιζόταν

για την ελληνοπρεπή εκπαίδευση που παρείχε. Μετά την αποφοίτησή

του από αυτή, συνέχισε για δύο χρόνια τις σπουδές του στη Γαλλική

Σχολή και απόκτησε το µπακαλορεά. Όταν πλέον ολοκλήρωσε τις

σπουδές του, επηρεασµένος από τον κοσµοπολιτισµό και το επιχειρη-

µατικό πνεύµα που επικρατούσε στη Σµύρνη, γνώριζε ότι το εµπόριο

ήταν αυτό που τον έθελγε. Η κινητικότητα, η συνεχής άµιλλα, η δηµι-

ουργικότητα, στοιχεία που χαρακτηρίζουν το εµπόριο, ήταν αυτά που

επιθυµούσε, και έτσι δεν πραγµατοποίησε την επιθυµία του πατέρα του

να ακολουθήσει τα βήµατα του Νέοφυτου ∆ούκα.

Ο Αναστάσιος ακολούθησε άλλους δρόµους. Φοίτησε στο Φιλολογι-
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κό Γυµνάσιο Σµύρνης, το οποίο είχε ιδρυθεί το 1809 και στο οποίο δί-

δασκε ο Κωνσταντίνος Κούµας. Μετά την αποφοίτησή του συµπλήρω-

σε τις σπουδές του στη Μεγάλη του Γένους Σχολή, τη διεύθυνση της

οποίας είχε ο Κωνσταντίνος Κούµας.

Στα µετέπειτα χρόνια ο Φιλόθεος παντρεύτηκε την όµορφη Αρετή,

µονάκριβη κόρη του Ηρακλή Καραµάνογλου, γνωστού καπνέµπορου

της Σµύρνης. H γέννηση του γιου του, Ιωάννη, τον έκαναν να πιστέψει

ότι θα συνέχιζε τη ζωή του στην κοσµοπολίτικη Σµύρνη.

Ξεκίνησε µε το εµπόριο µπαχαρικών. Συχνά οι δάσκαλοί του του µι-

λούσαν για τον Ελληνισµό που άνθιζε στα µικρασιατικά παράλια από

τον έκτο αιώνα. Από τότε ο µικρός Φιλόθεος ταξίδευε νοερά στα µέρη

αυτά, εκεί όπου πρόκοβαν οι Μικρασιάτες – Κυδωνίες, Πέργαµο, Φώ-

καια, Έφεσο, Αϊδίνι. Ήταν σίγουρος ότι κάποια µέρα θα έφτανε ως

εκεί, όπου χτυπούσε η καρδιά της Ρωµιοσύνης.

Μόλις απόκτησε το δικό του τσερνίκι*, άρχισε να οργώνει τις µικρα-

σιατικές ακτές µαζί µε τον γραµµατικό του. Έφτασε µέχρι την ενδοχώ-

ρα. Ταξίδεψε σε όλη την Ανατολία, καθώς επιθυµούσε να γνωρίσει από

κοντά τα µέρη για τα οποία τόσα είχε ακούσει και διαβάσει.

Σύντοµα αντικατέστησε το τσερνίκι µε ένα άλλο ισόβαρο, χρυσόπρυ-

µνο καράβι, στο οποίο έδωσε το όνοµα Πυθέας. Ήταν το όνοµα που θα

ήθελε να δώσει στον δεύτερο γιο του, όταν θα τον αξίωνε ο Θεός να

αποκτήσει. Με αυτό το καλοτάξιδο πλοίο έφτασε µέχρι τη Μαύρη Θά-

λασσα. Ταξίδεψε και στη Μαρσίλια που είχε πολλά πάρε δώσε µε τη

Σµύρνη.

Ο ξαφνικός θάνατος του πεθερού του, που προκλήθηκε από την κα-

ταστροφή της µεγάλης και ακµαίας επιχείρησης που δηµιούργησε, λό-

γω των αβλεψιών και των λανθασµένων πρωτοβουλιών του συνεταίρου

και έµπιστου φίλου του, άλλαξε τη ροή των πραγµάτων. Οι οφειλέτες

του πεθερού του, επίµονοι και αδίστακτοι, ταλαιπωρούσαν τις ζωές

όλων.

Ο Φιλόθεος ανέκαθεν ένιωθε ότι τον συνέδεε µια ιδιαίτερη σχέση µε

την Πύλη του Πιπεριού και το λιµάνι της Αλεξάνδρειας. Θεωρούσε ότι

εκεί ήταν ο φυσικός χώρος των επαγγελµατικών του εξορµήσεων.

Ένας έµπορος από τη Μυτιλήνη, ο κύριος Απόστολος, «άνθρωπος

καλόγνωµος και τίµιος», όπως άκουσε να τον περιγράφουν, του πρότει-
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νε να στήσει στο νησί την επιχείρησή του από την αρχή. Να αρχίσουν

µαζί τις µεγάλες εισαγωγές και εξαγωγές. Να κάνουν τη Mυτιλήνη να

µοιάζει µε Ευρώπη, να σµίξει εκεί το φως της Εσπερίας µε το φως της

Ανατολής.

«Μόλις θα φτάνουν τα µεγάλα καράβια στο νησί, θα αντικρίζουν µια

πελώρια πινακίδα µε τα ονόµατά µας», του έλεγε ενθουσιασµένος. «Η

δική µας επιχείρηση θα στέκεται ισάξια ανάµεσα στις άλλες µεγάλες

επιχειρήσεις, στα ναυτιλιακά γραφεία που θα πρακτορεύουν µεγάλες

ασφαλιστικές εταιρίες και καράβια, και σε ό,τι άλλο έχουν να φέρουν οι

καινούργιοι καιροί που έρχονται, όπως ψιθυρίζεται», συµπλήρωσε προ-

σπαθώντας να τον πείσει.

Ύστερα από πολλή σκέψη, ο Φιλόθεος αρνήθηκε την πρότασή του.

Αποφάσισε να κάνει αυτό που του υπαγόρευε το ένστικτό του. ∆ίπλα

του η Αρετή, καρτερική και στοργική, τον στήριζε σε κάθε απόφασή

του. Η αγάπη και ο σεβασµός που έτρεφαν ο ένας για τον άλλο τους

τύλιγε µε ένα καλά σφιχτοδεµένο αόρατο πέπλο.

Oι δυο τους ταξίδεψαν µε τον Πυθέα και έφτασαν ύστερα από ένα

κοπιαστικό ταξίδι στο λιµάνι της Αλεξάνδρειας. Μια ηλιόλουστη µέρα

του Απρίλη πέρασαν την Πύλη του Πιπεριού, λίγο καιρό µετά την από-

βαση του Βοναπάρτη στην Αίγυπτο.

Ήταν τότε, λίγο πριν από τη συνάντηση των δύο αιώνων, που ήρ-

θαν σε επαφή δύο διαφορετικοί πολιτισµοί µε βίαιο τρόπο. Και όλα αυ-

τά εξαιτίας της µεγαλοµανίας ενός ανθρώπου να δηµιουργήσει µια νέα

αυτοκρατορία και να εµποδίσει µε αυτό τον τρόπο τον επεκτατισµό της

Αγγλίας.

Το τοπίο που αντίκρισε ο Φιλόθεος του ήταν γνώριµο. Οι λιγοστοί

µιναρέδες που υπήρχαν τότε πρόβαλλαν έξω από τα τείχη της πόλης.

Όλα ήταν ίδια µε την εικόνα που περιέγραφαν οι περιηγητές της

εποχής.

Οι συνθήκες επίσης ήταν ευνοϊκές. Το κάλεσµα προς τους Έλληνες

εµπόρους από τον Κλεµπέρ, τον στρατηγό του Βοναπάρτη, ήταν γνω-

στό. Η οικονοµική κρίση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας είχε αποτέ-

λεσµα το εµπόριο στη λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου να περάσει

αρχικά στα χέρια των Βενετών και στη συνέχεια άλλων ευρωπαϊκών ∆υ-

νάµεων. Η Γαλλία, η Αγγλία, οι Κάτω Χώρες µπήκαν στη δίνη ενός

αθέµιτου ανταγωνισµού µε οικονοµικές και πολιτικές προεκτάσεις.

Εκείνη την εποχή επίσης ξεκίνησε το µακρύ ταξίδι της Αποδηµίας
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των Ελλήνων στην Aίγυπτο, το οποίο κορυφώθηκε τον δέκατο όγδοο

αιώνα.

Για τον Φιλόθεο µετρούσε η ιστορία της Πύλης του Πιπεριού και ο

µύθος που την περιέβαλλε. Είχε κι άλλους λόγους να θεωρεί ότι η νέα

του πατρίδα, παρά το γεγονός ότι ήταν υπό κατοχή, µπορούσε να παί-

ξει σπουδαίο ρόλο στο ζήτηµα της απελευθέρωσης της Ελλάδας. Είχε

µάθει από τους µεγάλους δασκάλους του Γένους ότι ο ∆ιαφωτισµός, το

πνευµατικό και φιλοσοφικό ρεύµα που είχε κυριαρχήσει στην Ευρώπη

τον δέκατο όγδοο αιώνα, έφερε νέες αντιλήψεις και νοοτροπίες που

οδήγησαν στη Γαλλική Επανάσταση.

Τώρα πληροφορούνταν ότι και η Τουρκοκρατούµενη Ελλάδα και οι

ελληνικές παροικίες είχαν δεχτεί την επιρροή του κινήµατος αυτού.

Έτσι γεννήθηκε ο Ελληνικός ∆ιαφωτισµός. Έµποροι, κοτζαµπάσηδες,

Φαναριώτες, κληρικοί, δάσκαλοι, λόγιοι, επηρεασµένοι από τη γαλλική

παιδεία, ενώθηκαν σε έναν κοινό αγώνα συσπείρωσης των απανταχού

Ελλήνων, συνδράµοντας µε τον τρόπο αυτό στο κίνηµα του Φιλελληνι-

σµού. Η Φιλική Εταιρία, µέσω των εκπροσώπων της, ανακάλυπτε τους

όπου γης Ρωµιούς. Η Αλεξανδρινή Εκκλησία του Αγίου Σάββα όρκιζε,

χωρίς περιορισµούς, τους Φιλικούς.

Tην περίοδο της γαλλικής κατοχής της Aιγύπτου σηµειώθηκε αύξη-

ση της εισροής των Pωµιών στη χώρα. «Μακριά από τη σκλαβωµένη

πατρίδα θα µπορούσαν να οργανώσουν την υπόθεση της Λευτεριάς»,

έλεγαν ο Φιλόθεος και άλλοι θαµώνες του καφενέ.

Πολλοί Έλληνες της ∆ιασποράς είδαν µε καλό µάτι την εισβολή των

Γάλλων στην Αίγυπτο. Στις τάξεις του στρατού θα µπορούσε να εκπαι-

δευτεί µεγάλος αριθµός Ελλήνων, οι οποίοι θα ήταν χρήσιµοι για την πα-

τρίδα. Το ίδιο πίστευε και ο µεγάλος διανοητής Αδαµάντιος Κοραής*.

∆fi ôÛÌ· ÔÏÂÌÈÛÙ‹ÚÈÔÓ ÙáÓ âÓ ∞åÁ‡Ù̌ˆ ÂÚ› âÏÂ˘ıÂÚ›·˜ Ì·¯ÔÌ¤-

ÓˆÓ °Ú·ÈÎáÓ τυπώθηκε το 1800 στο «\EÓ Ù÷É Î·Ù’ ∞úÁ˘ÙÔÓ ^EÏÏËÓÈÎ÷‹

∆˘ÔÁÚ·Ê›÷·». Το 1801 εκδόθηκε στην Αλεξάνδρεια το Σάλπισµα Πο-
λεµιστήριον προς τους κατά την Αίγυπτο ευρισκοµένους Γραικούς**. «Τα

ποιήµατα αυτά τονώνουν», όπως αναφέρεται στα αλεξανδρινά κείµενα, E
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* «Για τον Ελληνισµό της Αιγύπτου», όπως καταγράφηκε στα κείµενα των Αλεξανδρι-

νών λογίων, «στα χρόνια της Γαλλοκρατίας, η µεγαλύτερη περγαµηνή είναι η στοργή

και το ενδιαφέρον που έδειξε για τους µαχητές του ο µεγάλος Έλληνας στοχαστής».

** Τα σπάνια αυτά βιβλία βρίσκονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Το πρώτο βιβλίο 
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«το ηθικό των Ελλήνων επιχειρώντας να στρέψουν το ενδιαφέρον τους

προς την απελευθέρωση της Ελλάδας».

Η πρώτη στροφή του πρώτου ποιήµατος, που συνήθως τραγουδού-

σαν όταν πολεµούσαν οι µαχόµενοι Έλληνες, µας προτρέπει να συµµε-

ριστούµε τον ενθουσιασµό τους. «∆ε συγχέανε τη Γαλλία µε την Ελλά-

δα, αλλά κατανοούσαν µε το πρωτόγονο, οξύ αισθητήριό τους την ενι-

αία αξία της Λευτεριάς», αναφέρεται στα κείµενα της εποχής. Το µικρό

σχήµα του βιβλίου, δεκαεξασέλιδο, διευκόλυνε. Μπορούσε να χωρέσει

στις τσέπες των στρατιωτών. Tο ποίηµα είχε οχτώ στροφές. Οι δύο

πρώτες είναι ενδεικτικές του περιεχοµένου του:

∞

º›ÏÔÈ ÌÔ˘ Û˘Ì·ÙÚÈáÙ·È ª¤ Ù¿ ‰¿ÎÚ˘· ÌÄ˜ ÎÚ¿˙ÂÈ:

¢ÔÜÏÔÈ Ó¿ ’ÌÂı· œ˜ fiÙÂ «∆¤ÎÓ· ÌÔ˘, °Ú·ÈÎÔ› ÁÂÓÓ·ÖÔÈ,

∆áÓ à¯ÚÂ›ˆÓ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ, »¢Ú¿ÌÂÙ’ ôÓÙÚÂ˜ ÙÂ Î·› Ó¤ÔÈ

ÙÉ˜ ^EÏÏ¿‰Ô˜ ÙáÓ Ù˘Ú¿ÓÓˆÓ; »∫’ Âú·ÙÂ ÌÂÁ·ÏÔÊÒÓˆ˜

ŒÎ‰ÈÎ‹ÛÂˆ˜ ì œÚ· »∂ú·ÙÂ Ù’ ¬ÏÔÈ Û˘ÌÊÒÓˆ˜,

òEÊı·ÛÂÓ, t Ê›ÏÔÈ, ÙÒÚ·Ø »ª’ âÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfiÓ ÌÂÁ¿ÏÔÓ:

^H ÎÔÈÓ‹ ¶∞∆ƒπ™ ÊˆÓ¿˙ÂÈ, »≠Eˆ˜ fiÙ’ ì Ù˘Ú·ÓÓ›·;

»∑∏∆ø ∏ ∂§∂À£∂ƒπ∞».
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περιέχει τη γαλλική µετάφραση του κειµένου σε πεζό, µε τον τίτλο Chants de guerre de
Grecs qui combattent en Égypte pour la cause de la liberté.

«Ο Γ. Βαλέτας, στα “Άπαντα” του Κοραή που κυκλοφόρησαν µε επιµέλειά του»,

σηµειώνει ο Αλεξανδρινός λόγιος Μανώλης Γιαλουράκης, «παραθέτει το ποίηµα κολο-

βωµένο και µε παραλλαγές από νεώτερη έκδοση».

Το σωστό κείµενο του ποιήµατος, που µεταφέρεται στα δικά του γραπτά, όπως

αναφέρει ο Αλεξανδρινός λόγιος, «είναι από την αυθεντική έκδοση της κατ’ Αίγυπτον

Ελληνικής Τυπογραφίας».

Στη µουσική του, η Φιλική Εταιρία και ο Ιερός λόχος, είκοσι χρόνια µετά, θα προ-

σαρµόσουν το κείµενο του ύµνου τους. «Να ’ναι κι η µουσική του Κοραή;» διερωτάται ο

Μανώλης Γιαλουράκης.

Χρόνια αργότερα, οι Αλεξανδρινοί λόγιοι θα µιλήσουν για τη λογοτεχνική αξία αυ-

τών των ποιηµάτων: «Σήµερα, µπορεί να µην προσφέρουν τίποτα στον Αισθητικό της

Λογοτεχνίας. Η αξία τους βρίσκεται αλλού», σηµειώνουν. «Είναι δεµένη µε την ιστορία

του Ελληνισµού, έδωσε φτερά και δύναµη, επίσπευσε την αφύπνιση των ραγιάδων...»

∆εν παρέλειψαν οι Αλεξανδρινοί λόγιοι να αναφερθούν και στα βιβλία του Κωνσταντί-

νου Ράδου (1862-1931), ιδρυτή της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρίας της Ελλάδας.

Σε αυτά ο Pάδος κάνει αναφορά στους αγώνες των Ελλήνων που πολέµησαν στο πλευ-

ρό του Ναπολέοντα Βοναπάρτη.
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B

ª¤ ÌÂÁ¿ÏËÓ àÊÚÔÛ‡ÓËÓ oHÛ·Ó ¬Ï· Âå˜ Ù¿˜ ¯Â›Ú·˜Ø

∆áÓ °Ú·ÈÎáÓ Ù‹Ó Î·Ù·ÈÛ¯‡ÓËÓ ∫’ ôÓ à¤ıÓËÛÎÂ ÙÉ˜ Â›Ó·˜,

∆ÔÜÚÎÔ˜ ÊÂÜ! ÌÄ˜ âÙ˘Ú¿ÓÓÂÈ ^O °Ú·ÈÎfi˜ âÛÈˆÔÜÛÂ,

∫·› àÏÏÔÜ Ô˘ ‰¤Ó âÊ¿ÓË ¡¿ Ï·Ï‹Û÷Ë ‰¤Ó ÙÔÏÌÔÜÛÂ.

∆fiÛË ‚›· Î’ à‰ÈÎ›· ≠Eˆ˜ fiÙÂ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜

∆fiÛË Î·Ù·‰˘Ó·ÛÙÂ›·, ^YÔÊ¤ÚÔÌÂÓ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜;

∆áÓ à¯ÚÂÈÂÛÙ¿ÙˆÓ ∆Ô‡ÚÎˆÓ ≠Eˆ˜ fiÙÂ ì ‰Ô˘ÏÂ›·;

∆áÓ àÁÚ›ˆÓ ª·ÌÂÏÔ‡ÎˆÓ, ∑∏∆ø ∏ ∂§∂À£∂ƒπ∞!

Ο Ιωάννης, ο πρωτογιός του Φιλόθεου, ανατράφηκε µε αυτές τις

ιδέες. Μέσα σ’ αυτό το κλίµα της εθνικής παλιγγενεσίας ένιωθε να ταυ-

τίζεται µε τους ήρωες της εποχής εκείνης. Θαύµαζε τα κατορθώµατα

του Σµυρνιού Νικόλα Παπάζογλου ή, όπως αλλιώς τον αποκαλούσαν,

Τσεσµελή. Ο ναύαρχος του ποταµίσιου στόλου του Μαµελούκου Μου-

ράτ Μπέη αντιµετώπισε τους Γάλλους εισβολείς µε τόλµη και ηρωισµό.

Ο Βοναπάρτης εκτίµησε την πολεµική δεινότητα του αντιπάλου του.

«Μόνο οι γενναίοι αναγνωρίζουν κι εκτιµούν τους ήρωες», έλεγε συχνά

ο Φιλόθεος. «Ακόµη κι όταν βρίσκονται στην πλευρά των ηττηµένων».

Ο αρχιστράτηγος αναζήτησε τον Παπάζογλου. Αυτή τη φορά ο ναύαρ-

χος θα πολεµούσε µε τα χρώµατα της Γαλλίας. Μέχρι τότε είχε την ευ-

καιρία να γνωρίσει αρκετούς Έλληνες, τον εκπρόσωπο της Kοινότητάς

τους, µερικούς εµπόρους, κι αυτούς που βοήθησαν στην οργάνωση του

πρώτου ελληνικού τυπογραφείου που έφεραν οι Γάλλοι στην Αίγυπτο.

Ο Παπάζογλου δέχτηκε την πρόταση. «Ίσως να είχε στην άκρη του

µυαλού του αυτό που απασχολούσε κάθε Ρωµιό. ∆ίνοντας καλά δείγµα-

τα της αφοσίωσής του, µπορεί ο Βοναπάρτης να γινόταν ελευθερωτής

της πατρίδας του», έλεγαν.

Ο Φιλόθεος για όλους αυτούς τους λόγους δεν έφερε αντίρρηση

στον γιο του όταν του ζήτησε την άδεια να πάρει µέρος σε αυτό που

ετοίµαζε ο Βοναπάρτης.

Στις 27 Οκτωβρίου 1798 ο Βοναπάρτης ίδρυσε την πρώτη ελληνική

δύναµη της Αιγύπτου που τέθηκε υπό τις διαταγές του Νικόλα Παπά-

ζογλου. Η δύναµη αυτή εξελίχθηκε στην Ελληνική Λεγεώνα, η οποία

αριθµούσε δύο χιλιάδες άνδρες, εκ των οποίων είκοσι ένας ήταν Έλλη-

νες αξιωµατικοί.
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Μετά την ήττα του στρατού της Ανατολής, ο Ιωάννης, µε δική του

πλέον πρωτοβουλία, ακολούθησε τον Παπάζογλου. Η εκτίµησή του για

τον Γάλλο κατακτητή δεν είχε αλλάξει, παρά την ήττα του και τις πα-

ραλείψεις του. Πολλοί άλλοι Έλληνες ακολούθησαν τους Γάλλους ενώ

άλλοι προτίµησαν να ενταχθούν, στα χρόνια που ακολούθησαν, στο

στρατό του νέου κυβερνήτη της χώρας, του αναµορφωτή και αντιβασι-

λέα της Αιγύπτου Μωχάµετ Άλη.

�

Η θάλασσα, ακόµη και όταν την αγναντεύεις από µακριά, ακόµη και

όταν βρίσκεσαι στη στεριά, παρακινεί το νου να ταξιδεύει πιο γρήγορα

κι από ένα γεροδεµένο σκαρί. Kοιτάζοντάς την µέσα σε λίγα λεπτά

µπορείς να συµπυκνώσεις σηµαντικά κοµµάτια της ζωής σου. Να τα

ενώσεις κι όλα µαζί να µοιάζουν άλλοτε φωτεινά κι άλλοτε σκιασµένα

από µαταιώσεις κι ερωτηµατικά. Σαν να ’ναι ο εαυτός σου ένας αφηγη-

τής της δικής σου διαδροµής.

Tον Φιλόθεο απασχολούσαν τόσο οι νίκες του γαλλικού στρατού

όσο και οι ήττες που συνοδεύονται από κακουχίες. Μάθαινε για την τύ-

χη του Γάλλου στρατηλάτη µε την οποία ήταν συνδεδεµένη αυτή του

γιου του, του Ιωάννη. Γνώριζε επίσης ότι η ήττα του Βοναπάρτη στην

Αίγυπτο έπληξε ανεπανόρθωτα το κύρος του µεταξύ των στρατιωτών

της Μεγάλης Στρατιάς, παρά τις στρατιωτικές επιτυχίες που είχε ση-

µειώσει στη µάχη των Πυραµίδων. Τη νίκη στη µάχη αυτή σκίασε το

Βρετανικό Ναυτικό υπό τον λόρδο Νέλσον. Κατόρθωσε να αιφνιδιάσει

τα γαλλικά πλοία στη ράδα του κόλπου του Αµπουκίρ βυθίζοντας µεγά-

λο αριθµό από αυτά.

Ο αρχιστράτηγος αποφάσισε να επιστρέψει στη Γαλλία. Είχε εξάλ-

λου µάθει ότι το ∆ιευθυντήριο στο Παρίσι ενεργούσε αυτόνοµα λαµβά-

νοντας αποφάσεις. Αφήνοντας πίσω του τον στρατηγό Κλεµπέρ να

αντιµετωπίσει την οργή των στρατηγών, εγκατέλειψε το στράτευµα της

Ανατολής στη µοίρα του. «Η προσπάθεια του Βοναπάρτη να ενισχύσει

τη γεωστρατηγική θέση της Γαλλίας και να πλήξει το βρετανικό εµπό-

ριο είχε το πιο άδοξο τέλος», διάβαζε ο Φιλόθεος στα έντυπα που

έφταναν στα χέρια του από τον Αναστάσιο.

Έµαθε επίσης ότι σύντοµα ο Κορσικανός έγινε δηµοφιλής στον γαλ-

λικό λαό, και ότι κατέλαβε την εξουσία µε πραξικόπηµα. Από το σηµείο
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