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Η Διάβρωση των Προνομίων, 1914-1952 

Η Δεκαετία του 1940
Η σκόνη από τη συνθήκη του Μοντρέ δεν είχε καλά καλά κατακα-
θίσει, όταν η έκρηξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έφερε την 
επανακατοχή της Αιγύπτου από τη Μ. Βρετανία – συνεπώς η πορεία 
προς την ανεξαρτησία της Αιγύπτου ανεστάλη. Προφανώς η επανα-
φορά του βρετανικού ελέγχου έδωσε ιδιαίτερη ώθηση στο εθνικιστικό 
συναίσθημα, το οποίο αναδύθηκε ακόμα πιο ισχυρό. Παρά ταύτα, η 
αντίστροφη μέτρηση για την κατάργηση των μεικτών δικαστηρίων, η 
οποία είχε σχεδιαστεί για το 1949, συνεχίστηκε. Επίσης, η εμπόλε-
μη περίοδος έφερε την άφιξη στην Αίγυπτο της εξόριστης ελληνικής 
κυβέρνησης και μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων που διέφυγαν πριν 
οι Δυνάμεις του Άξονα καταλάβουν όλη την Ελλάδα. Η Ελλάδα είχε 
συνταχθεί με τους Συμμάχους όταν η Ιταλία επιτέθηκε σε αυτήν το 
1940 και είχε καταφέρει να αποκρούσει τον Ιταλικό Στρατό και να 
κρατήσει τις θέσεις της μέχρι τις αρχές του 1941. Όμως οι Ελληνικές 
Ένοπλες Δυνάμεις, παρά την αρωγή των Βρετανών, δεν μπορούσαν 
να αντιπαραβληθούν στην υπέρτερη Βέρμαχτ, η οποία εξαπέλυσε 
την επίθεσή της στα βόρεια σύνορα της χώρας την άνοιξη του 1941. 
Το Βρετανικό Εκστρατευτικό Σώμα, μαζί με ορισμένες μονάδες του 
Στρατού Ξηράς, πολεμικά πλοία, τον βασιλιά της Ελλάδος και την 
κυβέρνηση υποχώρησαν και κατευθύνθηκαν προς την Κρήτη όπου 
και αποβιβάστηκαν. Αρχικώς σκέφτηκαν να μετατρέψουν το νησί σε 
βάση τους, όμως τελικά υπέκυψαν στη σφοδρότητα της γερμανικής 
από αέρος επίθεσης. Το επόμενο στάδιο της υποχώρησής τους ήταν 
να διαπλεύσουν τα 650 χιλιόμετρα που τους χώριζαν από το λιμάνι 
της Αλεξάνδρειας.

Οι Έλληνες, ασφαλείς στην ελεγχόμενη από τους Βρετανούς Αί-
γυπτο –και με την έγκριση και υποστήριξή τους– συνέστησαν μια εξό-
ριστη κυβέρνηση και το αρχηγείο των μονάδων του Στρατού Ξηράς 
και του Πολεμικού Ναυτικού οι οποίες κατάφεραν να φτάσουν μέχρι 
εκεί. Κατά τη διάρκεια του πολέμου ο βασιλιάς και ο πρωθυπουρ-
γός θα διέμεναν στο Λονδίνο, όπου είχαν εγκατασταθεί και οι άλλες 
εξόριστες συμμαχικές κυβερνήσεις, όμως μια αντιπροσωπεία της ελ-
ληνικής κυβέρνησης παρέμεινε στο Κάιρο. Η Αίγυπτος έγινε ο τόπος 
προορισμού πολιτικών και άλλων που κατάφεραν να διαφύγουν από 
την κατεχόμενη Ελλάδα.
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Το πρόβλημα με τη δημιουργία ενός πληθυσμού Ελλήνων εμι-
γκρέδων στην Αίγυπτο κατά τη διάρκεια του πολέμου ήταν ότι βί-
ωσαν μια σειρά από αναταραχές, διαιρέσεις και συγκρούσεις που 
απορρόφησαν την ενέργεια των Αιγυπτιωτών και ανέκοψαν τις συνε-
χιζόμενες προσπάθειές τους να αντιμετωπίσουν τη σταθερή διάβρωση 
των προνομίων τους. Οι αποστάσεις που οι Έλληνες πήραν από τους 
Βρετανούς την περίοδο πριν από την κατάργηση των Διομολογήσεων 
γρήγορα ξεχάστηκαν. Ως έναν βαθμό αυτές οι αλλαγές ήταν κατανοη-
τές, εάν αναλογιστούμε ότι το καλοκαίρι του 1942 οι Συμμαχικές Δυ-
νάμεις είχαν σταματήσει την προέλαση της στρατιάς του Στρατάρχη 
Έρβιν Ρόμμελ στο ελ-Αλαμέιν, το οποίο απείχε λίγο παραπάνω από 
εκατό χιλιόμετρα δυτικά της Αλεξάνδρειας. Η Αίγυπτος κινδύνευε να 
πέσει στα χέρια των Γερμανών, συνεπώς διακυβεύονταν πολλά περισ-
σότερα από τα προνόμια των αλλοδαπών. Ομοίως, λόγω της ανακού-
φισης και της ευφορίας που ακολούθησαν τη μάχη του ελ-Αλαμέιν, 
όλοι επικεντρώθηκαν στον ρόλο της Μ. Βρετανίας και ουδείς φαινό-
ταν να ανησυχεί για το μέλλον. 

Μια δημόσια ομιλία που δόθηκε για το παρελθόν, το παρόν και 
το μέλλον της Ελληνικής Κοινότητας Ιμπραημίας, συνοικίας της Αλε-
ξάνδρειας, από τον Κλεομένη Νικολάου, τον δημοφιλή και αξιοσέβα-
στο πρόεδρό της, ήταν κυρίως ένας εορτασμός για το έργο της κοι-
νότητας τα τελευταία σαράντα χρόνια. Μιλώντας τον Φεβρουάριο του 
1942, ο Νικολάου εξέφρασε την υπερηφάνειά του για τις προόδους 
τις οποίες ο οργανισμός είχε σημειώσει υπηρετώντας τις ανάγκες των 
20.000 Ελλήνων κατοίκων της συνοικίας. Εγκωμίασε τη γενναιοδω-
ρία των ευεργετών που είχαν χρηματοδοτήσει την ανέγερση της εκ-
κλησίας του Αγίου Νικολάου, της Πρατσικείου Σχολής και του Κοκ-
κιναρείου Παρθεναγωγείου, τα οποία είχαν 1.000 μαθητές το 1940, 
και ενίσχυαν οικονομικά τους φτωχότερους Έλληνες. Ακολούθως μί-
λησε για την ανάγκη να επέλθουν αλλαγές στο σχολικό πρόγραμμα, 
ώστε να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στην επαγγελματική εκπαίδευση 
και να υπάρξει μια μεγαλύτερη εστίαση στη μελέτη και την πρακτική 
στους τομείς της υγείας και της υγιεινής – ενέργειες που θα εγγυό-
νταν «το εθνικό μας μέλλον». Ο Νικολάου δεν αναφέρθηκε στην ανά-
γκη της εκμάθησης των Αραβικών, ούτε έκανε κάποια νύξη για σφυ-
ρηλάτηση στενότερων δεσμών με τον αυτόχθονα πληθυσμό. Κάλεσε 
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τις «δεσποινίδες και τις κυρίες» της κοινότητας να πολλαπλασιάσουν 
τις φιλανθρωπικές τους δραστηριότητες, και ολοκλήρωσε λέγοντας 
ότι η κοινότητα ατένιζε το μέλλον με αισιοδοξία, καθοδηγούμενη από 
το ελληνικό πνεύμα.123 

Η ΕΚΑ βγήκε από την απραξία σχεδόν τρεκλίζοντας τον Σεπτέμ-
βριο του 1944, όταν έγινε φανερό ότι ο πόλεμος –τουλάχιστον στην 
Ελλάδα– πλησίαζε στο τέλος του και η μεταπολεμική περίοδος μαζί 
με την κατάργηση των μεικτών δικαστηρίων ήταν προ των πυλών. 
Η λέξη αναπροσαρμογή έγινε ο όρος τον οποίο χρησιμοποιούσαν οι 
Έλληνες για να συνοψίσουν αυτά που χρειαζόταν να κάνουν για να 
διατηρήσουν τη θέση τους στην Αίγυπτο. Ο Μικές Σαλβάγος, ο πρό-
εδρος της κοινότητας, σε μια επιστολή του προς τον Έλληνα πρε-
σβευτή, έθιξε το ζήτημα της «Συνθήκης Εγκαταστάσεως» που τέθηκε 
επί τάπητος στο Μοντρέ, μιας διμερούς συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας 
και Αιγύπτου η οποία θα μπορούσε, καλώς εχόντων των πραγμάτων, 
να εξασφαλίσει την προστασία και την ευημερία των Ελλήνων που 
ζούσαν στην Αίγυπτο. Ο Σαλβάγος πρότεινε μια συμφωνία προς αντι-
κατάσταση των Διομολογήσεων, η οποία θα παρείχε μια πιο άμεση 
μορφή προστασίας από την Ελλάδα. Όμως η πολιτική ηγεσία της 
Ελλάδας χρειάστηκε δύο χρόνια για να παρουσιάσει ένα προσχέδιο 
γι’ αυτήν.

Ζητήθηκε από τον Πόλυ Μοδινό, ο οποίος ήταν διακεκριμένος 
δικηγόρος των μεικτών δικαστηρίων στην Αλεξάνδρεια, να καταθέσει 
ένα προσχέδιο, το οποίο θα συζητούνταν από μία επιτροπή αποτε-
λούμενη από διπλωμάτες, νομομαθείς και προέδρους πολλών εθνο-
τικών κοινοτήτων. Στο νομικό κείμενο που προέκυψε εκφραζόταν το 
όραμα για την απονομή ίσων δικαιωμάτων στους αυτόχθονες Αιγύ-
πτιους και τους αλλοδαπούς (ένας εύσχημος τρόπος για να διατυπω-
θεί το αίτημα ότι δεν θα πρέπει να υπάρξουν διακρίσεις εις βάρος των 
αλλοδαπών) και γινόταν λόγος για αμοιβαιότητα ως προς την αντιμε-
τώπιση των ελληνικών συμφερόντων στην Αίγυπτο και των αιγυπτι-
ακών συμφερόντων στην Ελλάδα. Το μόνο πρόβλημα ήταν ότι δεν 
υπήρχαν «αιγυπτιακά» συμφέροντα στην Ελλάδα· έτσι, η επιτροπή, 
για να κάνει την όλη προσέγγιση πιο πειστική, εξέτασε αν οι Αιγυ-

123 Κλεομένης Νικολάου, Το Παρελθόν, το Παρόν και το Μέλλον της Κοινότητος 
Ιμπραημίας, Αλεξάνδρεια: χ.ό., 1942.
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πτιώτες Έλληνες θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν την ανέγερση 
ενός τζαμιού στην Αθήνα ή να παρέχουν υποτροφίες σε Αιγύπτιους 
φοιτητές για να σπουδάζουν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Τα επόμενα 
βήματα αποδείχθηκαν ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση, καθώς οι Βρε-
τανοί διατήρησαν το δικαίωμα να έχουν συμβουλευτικό ρόλο σε όλες 
τις διμερείς συμφωνίες στις οποίες η Αίγυπτος θα προχωρούσε με 
τις πρώην Διομολογητικές Δυνάμεις. Όμως, καθώς τα αντιβρετανικά 
αισθήματα διογκώνονταν στην Αίγυπτο, οι Έλληνες, φρονίμως ποιού-
ντες, αποφάσισαν να κρατήσουν τις επαφές τους με τους Βρετανούς 
διπλωμάτες κρυφές.124 

Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η Παροικία είχε την 
αμέριστη υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης, διότι μετά το τέλος 
του πολέμου είχε προκληθεί οικονομική ύφεση στην Αίγυπτο, με 
αποτέλεσμα τον επαναπατρισμό μερικών Ελλήνων προς αναζήτηση 
εργασίας. Την ίδια περίοδο, η Ελλάδα βίωνε φοβερή πολιτική ανατα-
ραχή εξαιτίας των συνεχώς αυξανόμενων συγκρούσεων ανάμεσα στη 
δεξιά φιλοβασιλική κυβέρνηση και την υπό κομμουνιστική ηγεσία 
αριστερή αντιπολίτευση, οι οποίες τελικά οδήγησαν σε εμφύλιο πό-
λεμο που ξέσπασε το 1947. Με τη Μ. Βρετανία να αδυνατεί πλέον να 
συνδράμει την κυβερνητική πλευρά, επενέβησαν οι ΗΠΑ. Το Δόγμα 
Τρούμαν, το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος εξήγγειλε τον Μάρτιο του 
1947, θα εξασφάλιζε ικανή στρατιωτική υποστήριξη στην κυβερνητι-
κή πλευρά, ώστε αυτή τελικά να κερδίσει τον πόλεμο το 1949.

Το γεγονός ότι υπήρχε η πιθανότητα οι άνεργοι ή οι περιθωριο-
ποιημένοι Αιγυπτιώτες που θα εγκαθίσταντο στην Ελλάδα να υπο-
στηρίξουν την Αριστερά στην εξελισσόμενη σύγκρουση ήταν ένας από 
τους λόγους για τους οποίους η ελληνική κυβέρνηση επιθυμούσε να 
αποθαρρύνει τις μετακινήσεις από την Αίγυπτο προς την Ελλάδα. 
Ένας άλλος φόβος της ήταν ότι ο ρυθμός των αφίξεων θα αυξανόταν 
συνεχώς, γεγονός που ανέσυρε μνήμες από το τεράστιο κύμα των 
Ελλήνων προσφύγων που ήλθαν από την Τουρκία στις αρχές της δε-
καετίας του 1920, το οποίο προκάλεσε φοβερές κοινωνικές εντάσεις 
και έθεσε σε τρομερή δοκιμασία τις ικανότητες της κυβέρνησης να 
ικανοποιήσει τις ανάγκες τους. Οι κυβερνώντες δεν είχαν να αντιμε-

124 Dalachanis, The Greek Exodus, σελ. 25-29. 
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τωπίσουν μόνο τη σύγκρουση Δεξιάς-Αριστεράς, η οποία κλιμακώ-
θηκε σε εμφύλιο πόλεμο στον Βορρά της χώρας. Υπήρχε εκτεταμένη 
εγχώρια ανεργία επειδή οι Δυνάμεις Κατοχής του Άξονα είχαν κατα-
στρέψει ολοσχερώς τις υποδομές της χώρας. Οι ελλείψεις σε τρόφιμα 
ήταν τεράστιες και οι καταστροφές κατοικιών, ακόμα και ολόκλη-
ρων χωριών, ανυπολόγιστες, αφήνοντας πίσω τους χιλιάδες άστεγους. 
Η υποτίμηση της στερλίνας τον Σεπτέμβριο του 1949 επηρέασε την 
αξία της λ.Α., και ο ελληνικός Τύπος προειδοποίησε ότι ακόμα και οι 
Αιγυπτιώτες που διέθεταν σημαντικά χρηματικά ποσά προς δαπάνη 
αντιμετώπιζαν δυσκολίες. Οι Έλληνες διπλωμάτες στην Αίγυπτο εί-
χαν ήδη λάβει οδηγίες από το Υπουργείο Εξωτερικών να βρουν εναλ-
λακτικούς προορισμούς για τους Αιγυπτιώτες που επιθυμούσαν να 
μεταναστεύσουν.125 

Οι προσπάθειες για να επιτευχθεί μια κοινά αποδεκτή συμφωνία 
σχετικά με το μελλοντικό καθεστώς των Αιγυπτιωτών, ώστε να βοηθη-
θούν στην προσπάθεια «αναπροσαρμογής» τους στις νέες συνθήκες, 
προσέκρουσε σε ένα διογκούμενο κύμα εθνικιστικού αισθήματος. 
Τον Σεπτέμβριο του 1945, η Αίγυπτος απαίτησε να υπάρξει μια με-
τατροπή στην Αγγλοαιγυπτιακή Συνθήκη, η οποία θα έθετε τέλος στη 
στρατιωτική παρουσία των Βρετανών και θα επέτρεπε στην Αίγυπτο 
να προσαρτήσει το Σουδάν. Υπήρχαν επίσης εθνικιστικά αισθήματα 
που στόχευαν τους αλλοδαπούς· πυροδοτήθηκαν από το τέλος της 
εγχώριας οικονομικής έκρηξης που τα χρόνια του πολέμου είχαν 
φέρει στην Αίγυπτο. Η Πρεσβεία της Ελλάδος είχε ενημερώσει την 
Αθήνα, ήδη από το 1944, ότι η κρίση στην αγορά εργασίας που εκ-
δηλωνόταν θα είχε ως αποτέλεσμα τη μετατροπή των αλλοδαπών σε 
αποδιοπομπαίους τράγους, καθώς η αιγυπτιακή κυβέρνηση αγωνι-
ζόταν να αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες – μεταξύ άλλων και την 
αντιδημοτικότητά της. 

Πράγματι, η κυβέρνηση θέσπισε έναν νόμο το 1947*, βάσει του 
οποίου αυξανόταν το ποσοστό των Αιγυπτίων υπηκόων που οι ανώνυ-
μες εταιρείες υποχρεώνονταν να απασχολούν στη διοίκηση και στο 
εργατικό δυναμικό. Πολλοί Έλληνες παρατηρητές σημείωσαν ότι οι 

125 Dalachanis, The Greek Exodus, σελ. 25.

* Σ.τ.Μ. Νόμος 138 περί Ανωνύμων Εταιρειών
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Αιγύπτιοι ταύτιζαν την ξένη κατοχή όχι μόνο με τους Βρετανούς, 
άλλα και με τους άλλους αλλοδαπούς κατοίκους. Το καλοκαίρι του 
1946, οι αντιβρετανικές διαδηλώσεις στην Αλεξάνδρεια και το Κάιρο 
κατέληξαν σε βιαιότητες, όπως την καταστροφή και τη λεηλασία κα-
ταστημάτων ελληνικής ιδιοκτησίας. Ο αριθμός όσων επηρεάστηκαν 
δεν ήταν μεγάλος, όμως ο συμβολισμός που εμπεριείχε η στόχευση 
ελληνικών επιχειρήσεων ήταν ανησυχητικός.

Το σχέδιο του ΟΗΕ για τη διχοτόμηση της Παλαιστίνης, που 
πρότεινε τη δημιουργία ενός αραβικού και ενός εβραϊκού κράτους, 
οδήγησε σε νέο κύκλο εθνικιστικών διαμαρτυριών στην Αίγυπτο τον 
Νοέμβριο του 1947. Οι αντιπρόσωποι της Αιγύπτου στη Γενική Συνέ-
λευση των Ηνωμένων Εθνών καταδίκασαν με δριμύτητα το σχέδιο. Η 
Ελλάδα, έχοντας στον νου της τα συμφέροντα των Αιγυπτιωτών, ήταν 
η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που ψήφισε εναντίον της πρότασης. Έξι μή-
νες αργότερα, η ελληνική πλευρά υπέβαλε ένα προσχέδιο για τη συν-
θήκη εγκατάστασης στην αιγυπτιακή κυβέρνηση. Σε αυτό καταβλή-
θηκε προσπάθεια να υποστηριχθεί η άποψη ότι οι Έλληνες κατείχαν 
μια ξεχωριστή θέση και άξιζαν ιδιαίτερη μεταχείριση. Όπως το έθεσε 
ο Μοδινός, ένας αλλοδαπός που είχε ζήσει όλη του τη ζωή στην Αίγυ-
πτο και του οποίου οι πρόγονοι είχαν ζήσει επίσης στην Αίγυπτο δεν 
είναι ένας ξένος, και συνεπώς θα μπορούσε να θεωρηθεί Αιγύπτιος. Η 
αντίφαση στο επιχείρημα του Μοδινού βρισκόταν στο ότι οι Έλληνες 
που θα έπρεπε να εκλαμβάνονται ως «Αιγύπτιοι» ζητούσαν την πα-
ράταση των παλαιών προνομίων για διάστημα μεγαλύτερο από αυτό 
που σχεδίαζαν οι ίδιοι οι Αιγύπτιοι. Δεν υπήρξε άμεση απάντηση.126 

Τον Μάιο του 1949, μια αιγυπτιακή συνταγματική επιτροπή δή-
λωσε ότι η υποχρεώση της κυβέρνησης να μην προβαίνει σε δια-
κρίσεις κατά των αλλοδαπών περιοριζόταν στη λεγόμενη μεταβατική 
περίοδο. Οι ηγέτες των ελληνικών παροικιακών οργανώσεων στράφη-
καν για βοήθεια στην Αθήνα γεμάτοι απελπισία, ωστόσο δεν έλαβαν 
καμία απάντηση. Ακολούθως, τον Αύγουστο, δυόμισι μήνες πριν τα 
μεικτά δικαστήρια κλείσουν οριστικά τις πύλες τους, η αιγυπτιακή 
κυβέρνηση απέστειλε μια αντιπρόταση στην ελληνική επιτροπή.127 
Μέχρι την τελευταία στιγμή αισιοδοξία διακατείχε την ελληνική 

126 Dalachanis, The Greek Exodus, σελ.29.
127 Dalachanis, The Greek Exodus, σελ. 29-30.
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πλευρά· χωρίς να γνωρίζει το ακριβές περιεχόμενο του κειμένου, ο 
Ταχυδρόμος επανέλαβε τις διαβεβαιώσεις των Αιγυπτίων αξιωματού-
χων ότι δεν συνέτρεχαν λόγοι ανησυχίας για τους αλλοδαπούς. Αυτό, 
κατά την άποψη της εφημερίδας, επιβεβαίωνε το φιλόξενο κλίμα 
απέναντι στους αλλοδαπούς.128 Όμως, όταν η επιτροπή ανέγνωσε το 
κείμενο, απογοητεύτηκε βαθύτατα· διαπίστωσε ότι το μήνυμα που 
περικλειόταν σε αυτό ήταν πανομοιότυπο με εκείνο που είχαν λάβει 
και οι άλλες παροικίες.

Μια ένδειξη για όσα επρόκειτο να ακολουθήσουν ήταν όταν οι 
ελληνοαιγυπτιακές διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν περί τα μέσα Σε-
πτεμβρίου. Δύο εβδομάδες αργότερα, οι συνομιλίες ολοκληρώθηκαν 
χωρίς την επίτευξη καμίας τελικής συμφωνίας, και στις 15 Οκτω-
βρίου 1949, με μια τελετή που έλαβε χώρα στην Όπερα του Καΐρου, 
έκλεισε ο κύκλος ζωής των μεικτών δικαστηρίων. Λίγες ημέρες νωρί-
τερα, η τελευταία επίσημη συνεδρίασή τους συνοδεύτηκε από λόγους 
που προανήγγειλαν την άφιξη μιας νέας εποχής για την Αίγυπτο.129 
Στην Αλεξάνδρεια, ο Ταχυδρόμος, παρά τη μεγάλη ανησυχία που δι-
έκρινε τους Έλληνες, επανέλαβε την εμπιστοσύνη του ότι το δικαϊκό 
σύστημα και τα δικαστήρια της Αιγύπτου θα αίρονταν στο ύψος των 
περιστάσεων. Το πρακτορείο ειδήσεων Royters σημείωσε λακωνικά 
ότι «όλοι οι αλλοδαποί στην Αίγυπτο πλέον υπόκεινται στα εθνικά 
δικαστήρια που συντίθενται αμιγώς από Αιγύπτιους [υπήκοους]».130 
Δεν εξήγησε ότι ακόμα εκκρεμούσαν οι διαπραγματεύσεις για την 
οριστικοποίηση του καθεστώτος των αλλοδαπών στην Αίγυπτο. Όπως 
αποδείχτηκε, ορθώς αγνόησε αυτό το σημείο.

Το εθνικιστικό κόμμα Ουάφντ κέρδισε τις γενικές εκλογές του 
1950 και έθεσε ένα απότομο τέλος στις διαπραγματεύσεις, ανακοινώ-
νοντας ότι θα εξέδιδε έναν νέο νόμο που θα ρύθμιζε το καθεστώς των 
αλλοδαπών κατοίκων. Έγινε φανερό ότι ο νόμος θα συμμορφωνόταν 
προς τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και θα διέκρινε μεταξύ υπηκόων 
και μη υπηκόων του κράτους. Ήταν το τέλος μιας εποχής και η αρχή 

128 «Το Κείμενον των Συνθηκών Εγκαταστάσεων εν Αιγύπτω», Ταχυδρόμος, 4 Αυ-
γούστου 1949.
129 «Η Χθεσινή Τελευταία Συνεδρίασις των Μικτών Δικαστηρίων Καΐρου», Ταχυδρό-
μος, 12 Οκτωβρίου 1949, σελ. 4. 
130 «Egypt Ends Foreigner’s Courts», New York Times, 16 Οκτωβρίου 1949, σελ. 
2· «Το Τέλος των Μικτών Δικαστηρίων», Ταχυδρόμος, 14 Οκτωβρίου 1949, σελ. 1. 
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μιας άλλης. Όμως λίγοι Έλληνες της Αιγύπτου το αντιλήφθηκαν. Το 
1951 ο γενικός πρόξενος στην Αλεξάνδρεια πληροφόρησε την Αθήνα 
ότι το ηθικό της ελληνικής παροικίας βρισκόταν στο ναδίρ.131 

131 Dalachanis, The Greek Exodus, σελ. 30-31.
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