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ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 1908-1918

Κατά την περίοδο 1908-1918 στην πολιτική ζωή τής ’Οθωμανικής Αυ
τοκρατορίας κυριαρχεί το Κομιτάτο "Ενωση καί Πρόοδος. 'Η δεκαετία αυτή 
αποτελεί τή σημαντικότερη περίοδο του μετασχηματισμού τής Τουρκίας άπό 
κράτος πολυεθνικό, πού ήταν ό’Οθωμανική Αύτοκρατορία, σέ έθνικό, πού άπο- 
τέλεσε ή Τουρκία άπό το 1923 καί μετά.

Οί εξελίξεις τής περιόδου αυτής δεν άφησαν άνεπηρέαστη τήν πορεία του 
μεγάλου τμήματος του Ελληνισμού πού ζοΰσε άκόμα μέσα στά σύνορα τής 
πολυεθνικής αυτοκρατορίας. Οί πολιτικές ζυμώσεις καί οί έσωτερικές εξελί
ξεις στήν ’Οθωμανική αύτοκρατορία άφ’ ενός στήν περίοδο 1908-1912, 8ταν 
οί "Ελληνες έλαβαν ενεργό μέρος στήν έντονη πολιτική δραστηριότητα πού 
άναπτύχθηκε, καί οί γενικότερες έξελίξεις, άφ’ ετέρου, κατά τή μεταξύ 1912- 
1918 περίοδο, έπαιξαν ρόλο καθοριστικό στήν τύχη τού αλύτρωτου Ελληνισμού.

Το σύνθημα «Ίσότης-Άδελφότης-Δικαιοσύνη» το όποιο υιοθέτησε ή επα
νάσταση τού νεοτουρκικού Κομιτάτου "Ενωση καί Πρόοδος το 1908 έξασφά- 
λισε στούς νεότουρκους τήν υποστήριξη όλων των έθνοτήτων τής Αυτοκρατο
ρίας πού δέχθηκαν τή συνταγματική αλλαγή μέ εκδηλώσεις μεγάλου ενθουσια
σμού. Σέ όλες τις μεγάλες πόλεις τής Αυτοκρατορίας, οί "Ελληνες πρωταγω
νίστησαν στον πανηγυρικό έορτασμό γιά τήν άνακήρυξη τού συντάγματος1.

1. Το πνεϋμα της συμφιλίωσης στη διάρκεια των πρώτων ήμερων της νεοτουρκικής έπα- 
νάστασης άντανακλαται στίς άνταποκρίσεις τοϋ σύγχρονου τύπου. Εντυπωσιακό στοιχείο 
στις άνταποκρίσεις αύτές άποτελοϋν οΐ περιγραφές εκδηλώσεων σεβασμού των νεοτούρ- 
κων αξιωματικών σέ εθνικά ελληνικά σύμβολα, όπως ή έλληνική σημαία ή ό ελληνικός 
έθνικός ύμνος. ’Ανταπόκριση άπό τή Σμύρνη στό Νέον "Αστυ, 15.7.1908: «Εις τό καφε- 
νεϊον “"At Λάϊφ” (sic). . . είσήλθον νέοι αξιωματικοί. . . και έζητωκραύγασαν υπέρ συντά
γματος, ελευθερίας καί 'Ελλάδος. Τήν Ιδίαν έσπέραν, 50 περίπου νέοι αξιωματικοί είσελθόν- 
τες εις το καφενεΐον “Παρισίων” υποχρέωσαν τήν εν αύτω όρχήστρα νά ανάκρουση τον Ελ
ληνικό ύμνο». Στη συνέχεια «έζητωκρανγασαν καί υπέρ 'Ελλάδος δακρύοντες ήρχισαν 
άσπάζοντες τήν Τουρκική καί 'Ελληνική σημαία». Βλ. έπίσης ’Αμάλθεια, 14.7.1908 καί 
15.7.1908. Παρόμοιες εκδηλώσεις έγιναν στή Θεσσαλονίκη καί σέ άλλες πόλεις της Μακε
δονίας. Βλ. Άκρόπολις, 13 καί 14.7.1908. Βλ. έπίσης ’Αβραάμ Μπεναρόγια, 'Η πρώτη 
σταδιοδρομία τον 'Ελληνικού προλεταριάτου, ’Αθήνα 1975, σ. 41.
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Το νέο καθεστώς τής ίσοπολιτείας πού κατοχύρωνε ή ανακήρυξη τοΰ Συντά
γματος2 τον ’Ιούλιο του 1908 καί ή ταυτόχρονη κήρυξη γενικών εκλογών, έθεσε 
τις βάσεις γιά μιά νέα συνεργασία τών λαών τής Αυτοκρατορίας καί δημιουρ
γούσε τις προϋποθέσεις γιά μιά ευρύτερη συμμετοχή στην ’Οθωμανική διοί
κηση τών Ελλήνων,3 οί όποιοι δεν αντιπροσώπευαν μόνο ένα σημαντικό μέρος 
του πληθυσμού, άλλα εκπροσωπούσαν καί μιά σημαντική οικονομική δύναμη.

Τήν έποχή τής άπολυταρχίας, το νεοτουρκικό Κομιτάτο είχε άναπτύξει 
καλές σχέσεις μέ τούς "Ελληνες. Τις οργανώσεις τους, μάλιστα, στή Μακε
δονία χρησιμοποίησαν οΐ νεότουρκοι γιά τή λαθραία είσοδο στή χώρα τών 
στελεχών τοΰ Κομιτάτου πού ζοΰσαν στο έξωτερικό4. Τύ κλίμα αυτής τής 
συνεργασίας μέ τις οργανώσεις τοΰ νεοτουρκικού Κομιτάτου δέν άφησε άνεπη- 
ρέαστους τούς "Ελληνες. Στις άρχές τού 20οΰ αιώνα, παράλληλα μέ τήν άλυτρω- 
τική ιδεολογία, αρχίζει νά αναπτύσσεται καί μιά άλλη πιύ προχωρημένη άντί- 
ληψη: το άνατολικύ ιδανικό πού θά ξεπερνοΰσε τα όρια ένός μεγάλου ελληνικού 
κράτους καί θά στηριζόταν στή συνεργασία τών λαών τής ’Ανατολής 5. Γιά τήν 
πραγμάτωση τοΰ ιδανικού αυτού, ό Άθ. Σουλιώτης-Νικολαίδης καί ό διπλω
μάτης φίλος του "Ιων Δραγούμης6 ίδρυσαν τό 1908 τή μυστική ’Οργάνωση 
Κωνσταντινουπόλεως (στο εξής Ο.Κ. ) πού φιλοδοξούσαν νά οργανώσει τις 
δυνάμεις τοΰ Ελληνισμού στήν ’Οθωμανική Αύτοκρατορία, ώστε νά άναδειχθεϊ 
σέ σημαντικό ρυθμιστή τών πραγμάτων τής ’Ανατολής7.

2. Τό Σύνταγμα πού έπέβαλαν οί νεότουρκοι τό 1908, ήταν τό Σύνταγμα τών Νεοοθω- 
μανών τοϋ 19ου αιώνα, πού δ σουλτάνος Άβδούλ Χαμίτ (Abdul Hamit) είχε καταργήσει 
τό 1878. Γιά τή Βουλή 1876-1878 βλ. R. Devereux, The First Ottoman Constitutional 
Period, Baltimore 1963, δπου περιλαμβάνει τά ονόματα τών βουλευτών, σ. 261-82. ’Ανα
φορικά μέ τό συνταγματικό κίνημα τών Νεοοθωμανών βλ. Ç. Mardin, The Genesis of 
Young Ottoman Thought, Princeton 1962.

3. Γιά τήν τάξη τών 'Ελληνοοθωμανών πού είχαν καταλάβει σημαντικές θέσεις έπιρ- 
ροής βλ. Άλ. Άλεξανδρή: «Οί Έλληνες στήν 'Τπηρεσία της ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας», 
ΔΙΕΕΕ, KF (1980).

4. D. Dakin, The Greek Struggle in Macedonia 1897-1913, Θεσσαλονίκη 1966, 
σ. 376-8. Γιά τήν πορεία τοϋ νεοτουρκικού κινήματος μέχρι τδ 1908 καί τή συνεργασία 
του μέ άλλες έθνικές ομάδες βλ. Ε. Ε. Ramsaur, The Young Turks : Prelude to the Re
volution of 1908, Princeton 1957.

5. Ή άντίληψη αύτή, μέ φανερά ίχνη ιδεολογικής σύγχυσης καί άσάφεια στούς στόχους, 
ήταν άπόρροια τής συνείδησης πού αναπτύχθηκε μετά τδ 1897, τής άδυναμίας τοϋ Έλλη- 
νικοΰ κράτους νά άναμετρηθεϊ μέ τήν Τουρκία. Βλ. Θ. Βερέμη, «’Ιδεολογικές προϋποθέσεις 
γιά μιά συνεργασία Ελλήνων καί Τούρκων», ΔΙΕΕΕ, ΚΓ' (1980), σ. 4.

6. Βλ. τό μυθιστόρημα τοΰ I. Δραγούμη "Οσοι Ζωντανοί, πού έκδόθηκε γιά πρώτη φορά 
τδ 1911.

7. Γιά τήν Ο.Κ. βλ. D. Xanalatos, «The Greeks and the Turks on the Eve of the 
Balkan Wars; a Frustrated Plan», BS, 1962. ’Επίσης A. Σουλιώτη-Νικολαΐδη, Ή Όρ- 
γάνωσις Κωνσταντινουπόλεως (Ύπδ έκδοση. Τήν επιμέλεια τοΰ έργου έχουν άναλάβει οί
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Παρά το κλίμα τοϋ γενικού ενθουσιασμού, ό Οικουμενικός Πατριάρχης 
’Ιωακείμ Γ' έκφράστηκε μέ έπιφύλαξη γιά τή συνταγματική αλλαγή8.

Ό Οικουμενικός Πατριάρχης ’Ιωακείμ Γ', πού κατά τή διάρκεια τόσο τής 
πρώτης όσο καί τής δεύτερης πατριαρχείας του9 έπέδειξε μεγάλη πολιτική 
διορατικότητα, άντιστεκόταν στή μετατροπή τής κρατικής έξουσίας σέ από
λυτα κοσμική. Μέ τήν έννοια αυτή προτιμούσε το ancien régime διότι θεωρούσε 
ότι προστάτευε τά συμφέροντα τού Πατριαρχείου, τά όποια ταύτιζε μέ εκείνα 
τού 'Ελληνισμού10.

Οί εκδηλώσεις έντονης δυσαρέσκειας μεγάλου τμήματος των Έλληνοοθω- 
μανών οί όποιοι είχαν ένθουσιαστεϊ μέ τίς υποσχέσεις των Νεότουρκων, ανάγ
κασαν τόν Πατριάρχη νά ανακαλέσει δημόσια τή στάση του καί νά έκφράσει 
τήν ευαρέσκειά του γιά τήν άποκατάσταση τού Συντάγματος11.

Πρώτη εκδήλωση των πραγματικών διαθέσεων των Νεότουρκων, όσο καί 
των διαφόρων εθνοτήτων μέσω τής Εσοπολιτείας, άποτέλεσαν οί εκλογές γιά τήν 
άνάδειξη των άντιπροσώπων στή Βουλή, πού άρχισαν τό φθινόπωρο τού 1908.

Οί έκλογές τού 1908 διενεργήθηκαν σέ μεγάλο βαθμό μέ διαπραγματεύσεις 
στίς όποιες τό συντονιστικό ρόλο έπαιξε τό Κομιτάτο. ’Ανταγωνισμός κομ
μάτων δέν ύπήρχε. Τό Κομιτάτο κατάρτισε τούς συνδυασμούς, όρισε τίς βου
λευτικές έδρες καί κάλεσε τίς διάφορες έθνότητες νά ορίσουν τούς άντιπροσώ- 
πους τους12.

Θ. Βερέμης καί K. Α. Μπούρα) καί A. X. Χαμουδόπουλου, Ή Νεωτέρα Φιλική 'Εται
ρεία, ’Αθήνα 1946. 'Ο Χαμουδόπουλος ήταν δημοσιογράφος στήν Πόλη. Τό 1910 μυήθηκε 
στην Ο.Κ. άπό τό δικηγόρο *Αλ. Πανταζή. Καθώς ό ίδιος περιγράφει χαρακτηριστικά: 
«... Στις πόλεις και σ’ όλα τά κέντρα τοϋ έσωτερικον τά πιο απομακρυσμένα, τά νήματα 
τής εμπορικής και οικονομικής ζωής τά κρατούν οί "Ελληνες καί "Ελληνες αποτελούν 
τήν πλειοψηφία τών υπαλλήλων τής ’Οθωμανικής Τραπέζης, τοϋ Μονοπωλίου Καπνών, 
των Σιδηροδρομικών 'Εταιρειών και τών άλλων μεγάλων όργανισμών, Κατά τήν περίοδο 
αύτή δέν ήταν δυνατόν νά γίνη σκέψη γιά ενέργειες πολιτικές πού θά έθιγαν τήν Τουρκία. 
Αύτό, άλλωστε, δεν τό ευνοεί τήν εποχή εκείνη ούτε ή πολιτική τοϋ ’Ελεύθερου Κράτους. 
’Αντίθετα, σέ μιά στιγμή δ 'Ελληνισμός —υπόδουλος καί ελεύθερος— αντιλαμβάνεται τήν 
άνάγκη νά ένισχυσει τό Τουρκικόν Κράτος, γιατί ένας άλλος τρομερός καί σοβαρός κίνδυνος 
διαγράφεται, ό Πανσλαυισμός. . .» [ο.π., σ. 7). Ειρωνεία ίσως άποτελεΐ τό γεγονός δτι 
ή τάξη τών Ελλήνων πού περιγράφει ήταν άκριβώς έκείνη πού κατά μεγάλο μέρος άντι- 
τάχθηκε στήν πολιτική της Ο.Κ.

8. Νέον "Αστν, 18.7.1908.
9. Βλ. Β. Θ. Σταυρίδου, Οί Οικουμενικοί Πατριάρχες 1860 - σήμερον, Θεσσαλονίκη 

1977, σ. 228-84. Περιλαμβάνει όλη τή γνωστή βιβλιογραφία περί ’Ιωακείμ Γ'.
10. Βερέμης, ο.π., σ. 12. "Οπως πολύ σωστά σημειώνει ό Θ. Βερέμης, ό ’Ιωακείμ ήταν 

άντίθετος πρός το μεγαλοϊδεατισμό πού τοϋ άποδίδει ό Δ. Κιτσίκης στή Συγκριτική 'Ιστορία 
'Ελλάδος καί Τουρκίας στόν 20ό αιώνα, ’Αθήνα 1978, σ. 97.

11. Μέγα μέρος τοϋ τύπου έπετέθη στόν Πατριάρχη, ένώ μεγάλη άντιπατριαρχική δια
δήλωση δργανώθηκε στο Πέραν καί στύ Φανάρι. "Ο.π. καί ’Αμάλθεια, 19.7.1908, 22.7.1908.

12. Οί έκλογές έγιναν σέ δύο βαθμούς: οί ψηφοφόροι έξέλεγαν τούς έκλέκτορες οί όποιοι,
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Παρά το γεγονός δτι το Κομιτάτο θεώρησε άναγκαία τή συνεργασία μέ 
τούς εκπροσώπους των έθνοτήτων, δέν δέχθηκε τήν αρχή τής ποσοστιαίας εκ
προσώπησής τους στη Βουλή. Στους "Ελληνες άντιπρότεινε τήν άνάδειξη ί'σου 
αριθμού Ελλήνων καί Τούρκων βουλευτών στις περιφέρειες δπου οΐ "Ελληνες 
αποτελούσαν τήν πλειοψηφία. Τούτο, δμως, δέν ΐσχυσε δπου ή πλειοψηφία άπο- 
τελεΐτο άπύ Τούρκους13.

Τ'ις εκλογικές προσπάθειες τού Ελληνισμού, κατά τή διάρκεια των διαπραγ
ματεύσεων, άνέλαβε νά συντονίσει ή Ο.Κ. πού 'ίδρυσε γιά το σκοπό αυτό 
ενα έπίσημο δργανο, τον «Πολιτικό Σύλλογο» (στο έξης Π.Σ.). Επιδίωξη τού 
Π.Σ. ήταν ή δσο το δυνατόν ευρύτερη έκπροσώπηση τού Ελληνισμού μέσα 
στήν ’Οθωμανική Βουλή 14.

’Αρνητικά γιά τούς "Ελληνες έπέδρασε μιά νέα έπιπλοκή τού Κρητικού ζη
τήματος κατά τή διάρκεια των εκλογών, καί δημιούργησε ενα κλίμα δυσπι
στίας μεταξύ Ελλήνων καί Τούρκων15. Δέν ελειψαν, δμως, καί οί περιπτώ
σεις έκλογικών παρανομιών. Σέ ένδειξη διαμαρτυρίας γιά τίς έκλογικές άδικίες 
σέ βάρος τους, οΐ "Ελληνες συγκρότησαν στήν Πόλη μεγάλη συγκέντρωση μέ 
αίτημα τή ματαίωση τών εκλογών16.

Τή γενική δυσμένεια εναντίον τών Ελλήνων, πού προκάλεσε το Κρητικό, 
μετέτρεψαν σέ άγανάκτηση καί οργή οΐ έπεμβάσεις τών ελληνικών προξενι
κών άρχών στήν εκλογική διαδικασία. Τέτοιες παρεμβάσεις, συνοδευόμενες 
συχνά από απρόσεκτα δημοσιεύματα στον ελληνικό τύπο, έξαγρίωναν τούς 
Νεότουρκους· σέ ορισμένες, μάλιστα, περιπτώσεις έγιναν αιτία γιά τή ματαίωση 
τών προηγούμενων συμφωνιών. "Ετσι, οΐ έπισκέψεις τών Προξένων στά σπί

στή συνέχεια, υποδείκνυαν τούς βουλευτές γιά τήν ’Οθωμανική Βουλή. Τούς ύποψήφιους 
θά ύποδείκνυαν ό Πατριάρχης καί οί κατά τόπους Μητροπολίτες. Εκλογική βάση ήταν 1 
βουλευτής άνά 30.000-70.000 ψηφοφόρους. ’Αμάλθεια, 29.7.1908.

13. C. Boura, The Young Turk Revolution and the Greeks in the Ottoman Empire 
1908-1912, M.A. Dissertation, School of Slavonic and East European Studies, 1976, 
σ. 12, Μερικές πτυχές τών έκλογικών διαπραγματεύσεων στίς σ. 9-14.

14. Ή Ο.Κ. καί ό Π.Σ. συνεργάσθηκαν μέ τύ Πατριαρχείο καί τίς κατά τόπους εκκλη
σιαστικές αρχές.

15. Στίς 6 ’Οκτωβρίου 1908 οί Κρήτες άνακοίνωσαν τήν άπόφασή τους γιά ένωση μέ 
τήν 'Ελλάδα. Τήν Ιδια μέρα ή Αύστρο-Ούγγαρία άνακοίνωσε τήν προσάρτηση τής Βοσνίας- 
Έρζεγοβίνης, ένώ μία ήμέρα πριν ή Βουλγαρία είχε κηρύξει τήν ανεξαρτησία της. Τύ γε
γονός, πάντως, 0τι ή Ελληνική Κυβέρνηση δέν δέχθηκε τά αιτήματα τών Κρητών διευκό
λυνε τή θέση τών 'Ελληνοοθωμανών. Boura, ο.π., σ. 11.

16. Ή διαδήλωση έκτιμήθηκε άπύ τόν τύπο σάν ή μεγαλύτερη συγκέντρωση άνθρώπων 
στήν Πόλη άπύ τήν έποχή της 'Άλωσης. Οί "Ελληνες προέβησαν σέ διάφορες διαμαρτυρίες 
άπύ τίς άρχές τών έκλογών (δ'.π., σ. 12-3). Έκφράσθηκε, άκόμη, καί ή άποψη γιά αποχή 
τών 'Ελλήνων άπύ τίς εκλογές σέ ένδειξη διαμαρτυρίας. 'Η άπειλή αύτή δέν πραγματο
ποιήθηκε χάρη στήν παρέμβαση τοϋ ’Ιωακείμ.
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τια. Ελλήνων υποψηφίων στην Άμισό17 καί την Τραπεζούντα, την παραμονή 
των εκλογών, στέρησε τούς "Ελληνες άπο τίς συμφωνημένες μουσουλμανικές 
ψήφους18. Στή δέ Κωνσταντινούπολη, παρά τήν άρχική συμφωνία οτι οί "Ελ
ληνες θά έξέλεγαν τρεις υποψηφίους, το Κομιτάτο δέχθηκε τήν εκλογή μόνο 
δύο, καί τοϋτο μετά άπο προσωπική παρέμβαση του ’Ιωακείμ.

Σέ ολη τή διάρκεια των έκλογικών διαπραγματεύσεων μεγάλη υπήρξε ή 
συμβολή του ’Ιωακείμ Γ' σαν έξισορροπητή των ακραίων τάσεων άπο τήν 
Ελληνική πλευρά άφ’ ένος καί των εξαγριωμένων Νεότουρκων άφ’ έτέρου19. 
Τέλος, άξιολογώντας τίς έπιπτώσεις του νά μήν άντιπροσωπευθοϋν καθόλου 
στήν ’Οθωμανική Βουλή, οί "Ελληνες συμβιβάστηκαν μέ τήν εκλογή 24 βου
λευτών 20.

Μέρος τών συμφωνιών ήταν ή εκλογή τών βουλευτών Κωνσταντινουπόλεως 
Κ. Κωνσταντινίδη καί Π. Κοσμίδη, τούς οποίους υπέδειξε ό Πατριάρχης ’Ιω
ακείμ Γ' 21, ένώ ό Π. Καρολίδης, καθηγητής τής 'Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο 
’Αθηνών, έ'χοντας χάσει τήν ’Οθωμανική του υπηκοότητα, έξελέγη βουλευτής 
Σμύρνης. Σέ έξι, ωστόσο, περιφέρειες (’Ιωάννινα, Κοζάνη, Λήμνο, Μυτιλήνη, 
Χίο καί Ρόδο) δέν βγήκαν παρά μόνο "Ελληνες βουλευτές, γιατί ή μεγάλη 
πλειοψηφία τους ήταν έλληνική22.

17. Στήν ’Αμισό δέν έξελέγη ό "Ελληνας υποψήφιος.
18. Πρόκειται περί τοϋ Μ. Κωφίδη ό όποιος έξελέγη βουλευτής Τραπεζούντας καί στίς 

τρεις βουλευτικές περιόδους 1908-1912, 1912-1914, 1914-1918. Για τούς άτυχεΐς αύτούς 
χειρισμούς βλ. Π. Καρολίδη, Λόγοι καί 'Υπομνήματα, τ. A' (Β' δέν έξεδόθη), Αθήνα 
1913, σ. 44-8. TÒ βιβλίο αύτό άποτελει αστείρευτη πηγή πληροφοριών σέ δ,τι άφορα τήν 
έλληνική κοινοβουλευτική δραστηριότητα της περιόδου 1908-1912, όπως τήν έζησε ό 
Ιδιος ό Καρολίδης. Είναι γιά τοϋτο συχνά φορτισμένη μέ τά βιώματα τοϋ συγγραφέα, 
ό όποιος άντιπολιτεύθηκε τήν Ο.Κ. (Γιά τόν έντοπισμό τοϋ βιβλίου αύτοΰ εύχαριστώ τόν 
κ. ’Ιορδάνη Παμπούκη πού μοΰ τό υπέδειξε γιά πρώτη φορά το 1976).

’Αξίζει ν’ άντιπαρατεθεϊ μέ τίς μαρτυρίες περί Ο.Κ. τοϋ Α. Σουλιώτη-Νικολαΐδη (πού 
βρίσκονται στή Γεννάδειο Βιβλιοθήκη) σέ δ,τι άφορα τίς έκτιμήσεις καταστάσεων καί 
προσώπων.

19. "Ο.π., σ. 45-8.
20. ’Αμάλθεια, 2.2.1909. Ό Ahmad δίνει λανθασμένα τόν αριθμό τών 'Ελλήνων βου

λευτών σάν 26. Βλ. F. Ahmad, The Young Turks. The Committee of Union and Pro
gress in Turkish Politics 1908-1914, ’Οξφόρδη 1969, σ. 28. Γιά τά ονόματα δλων τών 
βουλευτών καί τών τριών περιόδων βλ. F. Ahmad & T). A. Rlistow, «Ikinci Meçrutiyet 
Döneminde Meclisler 1908-1912», Güney - Dogu Avrupa Arapirmalari Dergisi, σ. 
4-5, 1976. Δίνουν, δμως, λανθασμένα τούς Χωναϊο καί Δρίζα ώς Σλάβους καί τόν Ναρλή ώς 
’Αρμένιο. Στό συνολικό άριθμό τών 'Ελλήνων βουλευτών υπολογίζουν τούς Χαρ. Βαμβακά 
καί Έμμ. Έμμανουηλίδη πού άντικατέστησαν τούς Κ. Δρίζα τό 1909 (Κοζάνης καί Γρε- 
βενών) καί ’Αριστείδη Γεωργαντζόγλου Πασά (Σμύρνης) πού έγινε γερουσιαστής τό 1910.

21. Τούς δύο βουλευτές υποστήριξε ώς δικούς του τό Κομιτάτο, ’Αμάλθεια, 28.11.1908.
22. Χαμουδόπουλος ο.π., σ. 11. Τήν υποψηφιότητα τοϋ Καρολίδη υποστήριξε καί τό 

Ελληνικό 'Υπουργείο ’Εξωτερικών.
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Διατηρώντας μυστική τήν οργάνωσή του, το Κομιτάτο κυβερνούσε τή χώρα 
διαμέσου τής Βουλής, άποφεύγοντας νά διορίσει μέλη του σε κυβερνητικές 
θέσεις. Κατά τον πρώτο χρόνο τής Βουλής, χωρίς νά έχει ικανοποιήσει τίς 
προσδοκίες όσων είχαν υποστηρίξει το Κίνημα του Ιουλίου 1908, το Κομιτάτο 
βρέθηκε αντιμέτωπο μέ μιά ολοένα αυξανόμενη εξωκοινοβουλευτική άντιπο- 
λίτευση μέ συμμάχους παραδοσιακά συντηρητικές θρησκευτικές ομάδες τής 
μουσουλμανικής οθωμανικής κοινωνίας.

Τούς πρώτους μήνες τοϋ 1909 οί άντιπολιτευτικές ομάδες συσπειρώθηκαν 
κυρίως γύρω άπό τή φιλελεύθερη Ένωση (Osmanli Ahrar Firkasi)23 καί τή 
Μωαμεθανική Ένωση (Ittihadi Muhammedi )24.

Στις 31 Μαρτίου 1909, οΐ οπαδοί τοϋ παλαιού καθεστώτος, μέ τήν υποστή
ριξη τοϋ Άβδούλ Χαμίτ, έκαναν πραξικόπημα στήν Κωνσταντινούπολη μέ 
σκοπό τήν άνατροπή τοϋ Κομιτάτου. Εναντίον τών στασιαστών στήν πρω
τεύουσα βάδισε από τή Μακεδονία ό Στρατός Δράσης (Hareket Ordusu), 
πού άποκατέστησε τό Κομιτάτο στήν εξουσία25. Μετά τήν καταστολή τοϋ κι
νήματος, οί Νεότουρκοι έξεθρόνισαν τόν Άβδούλ Χαμίτ καί στο θρόνο άνήλθε 
ό Μεχμέτ Ρεσάτ, ό όποιος ύπετάγη πλήρως στο Κομιτάτο. Τήν πραγματική 
διοίκηση άνέλαβε ό αρχηγός τοϋ Τρίτου Σώματος Στρατού, πού είχε ήγηθεϊ 
τοϋ Στρατού Δράσης. Κύριοι πλέον τής καταστάσεως, οί Νεότουρκοι26 27 άρχι
σαν νά παίρνουν μέτρα για νά έδραιώσουν τήν εξουσία τους καί νά επιβάλουν 
τό συγκεντρωτικό κράτος πού έπεδίωκαν.

Μετά τήν άναμφισβήτητη πλέον επικράτησή τους, οί Νεότουρκοι κατέστη
σαν σαφείς τίς προθέσεις τους άπέναντι στις μή-μουσουλμανικές μειονότητες. 
Τότε άρχισε νά έκδηλώνεται γιά πρώτη φορά ή άντίφαση μεταξύ τής άρχής 
τής ΐσοπολιτείας καί τής λειτουργίας τοϋ πολυεθνικού κράτους. Κατά τήν πε
ρίοδο πού άκολούθησε, οί Νεότουρκοι προσπάθησαν νά μεταβάλουν τίς μή-μου- 
σουλμανικές μειονότητες σέ νομιμόφρονες ’Οθωμανούς. 'Η πολιτική αυτή, 
όπως παρατηρούσε τό 1910 ό τότε Βρετανός πρεσβευτής στήν Κωνσταντι
νούπολη Sir Gerald Lowther, ίσοδυναμοΰσε «με τη σννθλιψη τών μη τουρ
κικών στοιχείων στην τουρκική χοάνη»2"1.

23. Ή Φιλελεύθερη "Ενωση ιδρύθηκε τόν Σεπτέμβριο τοϋ 1908, άλλά άπέτυχε στις έκ- 
λογές. Ahmad, δ.π., σ. 28.

24. Ahmad, δ.π., σ. 40.
25. Ahmad, δ.π., σ. 36-46. Τότε σκοτώθηκε καί ό λοχαγός Ρωμύλος Σπαθάρης πού 

ήταν άπό τούς λίγους "Ελληνες πού υπηρετούσαν στόν Τουρκικό Στρατό. Χαμουδόπουλος, 
δ.π., σ. 34.

26. Γιά πρώτη φορά στελέχη τοϋ Κομιτάτου άνέλαβαν κυβερνητικές θέσεις όπως το 
'Υπουργείο ’Εσωτερικών καί Οικονομικών, πού άνέλαβαν άντίστοιχα ό Ταλαάτ καί ό 
Τζαβίτ.

27. Βλ. Β. Lewis, The Emergence of modern Turkey, Λονδίνο 1968, σ. 218-9. ’Επί
σης Βερέμης, «’Ιδεολογικές Προϋποθέσεις», δ.π., σ. 12.
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Το έργο τοΰ «έξοθωμανισμοΰ» προώθησαν οί Νεότουρκοί μέ μια σειρά άπύ 
μέτρα καί μεταρρυθμίσεις πού έπέβαλαν μεταξύ 1908-1912.

’Ανάμεσα στούς στόχους του Κομιτάτου ήταν ό περιορισμός των Προνομίων 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, πού ήταν άσυμβίβαστα με την άρχή τοΰ ενι
αίου κράτους πού έπεδίωκαν νά επιβάλουν οί Νεότουρκοί. Στο βαθμό πού δεν 
ήταν σέ θέση νά προσβάλουν κατά μέτωπο τά Προνόμια, έπεχείρησαν νά τά άπο- 
δυναμώσουν έμμεσα, μέ μέτρα πού περιόριζαν τ'ις δικαιοδοσίες τής Εκκλησίας.

Την άνοιξη τοΰ 1909 ή Βουλή άπέρριψε πρόταση των Ελλήνων βουλευτών 
νά μή διαταραχθεΐ το έκπαιδευτικύ σύστημα πού ϊσχυε ώς τήν άνακήρυξη 
τοΰ Συντάγματος. Ή έκπαίδευση τέθηκε ύπύ κρατική έπιτήρηση. Σιγά σιγά 
άρχισαν νά λαμβάνονται τά μέτρα πού θά διαμόρφωναν ένα ένιαΐο γιά δλους 
τούς ’Οθωμανούς υπηκόους έκπαιδευτικύ σύστημα28.

Τήν ΐδια περίοδο ψηφίστηκε στή Βουλή τύ νομοσχέδιο περί στρατολογίας 
των Χριστιανών29, με τύ όποιο έπιβαλλόταν ή ύποχρεωτική στράτευσή τους. 
Γιά τήν επιβολή τοΰ νόμου συνηγόρησαν, μεταξύ άλλων, καί οί "Ελληνες βου
λευτές Μπούσιος, Χωναίος, Νάλης, Κοσμίδης30. Οί "Ελληνες βουλευτές θεώ
ρησαν δτι τύ μέτρο τοΰτο προσέφερε τή δυνατότητα τής αποκατάστασης πραγ
ματικής ισότητας καί τήν ευκαιρία νά προβάλουν τήν άξίωση τής γενικότε
ρης συμμετοχής στήν οργανική ζωή τοΰ κράτους31.

Οί ύπεραμυνόμενοι, δμως, τοΰ μέτρου τής στράτευσης τών Χριστιανών βου
λευτές, παρέλειψαν νά ρυθμίσουν τίς τεχνικές λεπτομέρειες τής στράτευσης 
πρίν άπύ τήν ψήφιση τοΰ νομοσχεδίου32. "Οταν τύ 1910 άρχισε ή στράτευση 
τών πρώτων Χριστιανών μέσα στο κλίμα τής εθνικιστικής έξαρσης πού άκο- 
λούθησε, τύ μέτρο μεταβλήθηκε σέ μέσο πίεσης εναντίον τών Χριστιανών33.

Νέα, στο μεταξύ, έπιπλοκή τοΰ Κρητικοΰ, τον ’Ιούλιο τοΰ 1909, συνέβαλε 
στή δημιουργία σοβαρής έντασης στίς σχέσεις Ελλήνων καί Τούρκων. Τύ Κο

28. ’Αμάλθεια, 30.5.1909.
29. Οί μή-μουσουλμάνοι υπήκοοι άπαλάσσονταν άπύ τή στρατιωτική θητεία πληρώνον

τας φόρο.
30. Γιά το πρακτικό της συζήτησης στή Βουλή βλ. Έμμανουηλίδη, δ.π., σ. 151-4. 'Ο 

Έμμανουηλίδης υποστηρίζει ότι στο ζήτημα τής υποχρεωτικής στράτευσης ή κυβέρνηση 
υποχώρησε στό αίτημα τών Χριστιανών βουλευτών [δ.π.). Στήν ’Αμάλθεια τής 4.5.1909 
είχε, πάντως, δημοσιευθεϊ περί συνομιλίας μεταξύ Σεβκέτ Πασά καί Πατριάρχη περί στρα
τολογίας.

31. Άμάλ.θεια, 4.5.1909 καί 22.5.1909. 'Ο Πατριάρχης είχε, μάλιστα, ζητήσει το σχη
ματισμό ξεχωριστών ταγμάτων γιά τούς Χριστιανούς, Boura, δ.π., σ. 24. 'Ο Πατριάρχης 
’Ιωακείμ Γ' είχε δεχθεί με επιφύλαξη τύ μέτρο τής στρατολογίας τών Χριστιανών.

32. Έμμανουηλίδης, δ.π., σ. 151-2.
33. Τότε άρχισε ή διαρροή πρύς τήν Ελλάδα μεγάλου μέρους δσων ήταν σέ στρατεύσιμη 

ήλικία. ΥΠΕΞ ΑΑΚ ΙΕ Μάιος-Ίούνιος 1910/1285 (Χίος), ΑΑΚ ΙΕ ’Ιανουάριος 1910/ 
376 (Σμύρνη).
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μιτάτο έβαλε σ’ έφαρμογή το μέτρο τοΰ εμπορικού αποκλεισμοί) των έλληνι- 
κών πλοίων καί προϊόντων. Το μέτρο εξελίχθηκε σέ προσπάθεια καταστροφής 
των Ελλήνων εμπόρων, παραγωγών καί μεταφορικών επιχειρήσεων πού ήλεγ- 
χαν το μεγαλύτερο μέρος τοΰ είσαγωγικοΰ-έξαγωγικοΰ έμπορίου καί τίς θα
λάσσιες μεταφορές. Το Κομιτάτο, πού συντόνιζε καί έπέβλεπε τον άποκλεισμό, 
προσπάθησε να τούς οδηγήσει σέ πτώχευση 34. Το μέτρο κράτησε, μέ λιγότερη 
ή περισσότερη κατά περιόδους ένταση, μέχρι τον ’Οκτώβριο τοΰ 1911, όταν 
ή ’Ιταλία κήρυξε τον πόλεμο έναντίον τής Τουρκίας. Συνοδεύτηκε μέ άπολύ- 
σεις Ελλήνων πού υπηρετούσαν σέ δημόσιες θέσεις.

Τον Ελληνισμό τής Μακεδονίας έπληξε κυρίως το μέτρο τοΰ άφοπλισμοΰ 
πού άρχισε το καλοκαίρι τοΰ 1909 καί εξελίχθηκε σέ μέτρο εξόντωσης τών 
άγροτικών πληθυσμών τής περιοχής. Βάσει τών νόμων «Περί Συλλόγων» 
καί «Περί Συμμοριών», πού ψήφισε ή Βουλή τον Αύγουστο καί Σεπτέμβριο 
τοΰ 1909, διώχθηκαν οί Σύλλογοι τών έθνοτήτων στή Μακεδονία, ένώ ένας 
μεγάλος αριθμός Ελλήνων υπηκόων καί προξενικών υπαλλήλων άπελάθηκαν 35.

Οί "Ελληνες βουλευτές δέν άποτελοΰσαν παρά μειοψηφία στην ’Οθωμανική 
Βουλή. Δέν μπορούσαν, επομένως, νά επηρεάσουν τίς άποφάσεις τοΰ Κομι
τάτου πού ήλεγχε τήν πλειοψηφία στή Βουλή. Τή θέση τοΰ Κομιτάτου ένί- 
σχυαν τά άνθελληνικά άρθρα τοΰ τουρκικού τύπου πού εξερέθιζαν τά πνεύ
ματα εναντίον τών Ελλήνων36.

'Η έντονη αντίδραση τών Ελλήνων βουλευτών δέν στάθηκε άποτελεσματική 
ούτε όταν, τον ’Ιούνιο τοΰ 1910, συζητήθηκε στή Βουλή το θέμα τών διαφιλο- 
νικούμενων εκκλησιών μεταξύ Ελλήνων καί Βουλγάρων στή Μακεδονία. 'Ο 
νόμος «Περί Εκκλησιών» πού ψηφίστηκε ρύθμιζε το θέμα εις βάρος τοΰ Οι
κουμενικού Πατριαρχείου. Τήν «’Εθνική Συνέλευση» πού συνεκάλεσε ό Πα
τριάρχης τον Σεπτέμβριο τοΰ 1910 εμπόδισε μέ τρόπο άποφασιστικό ή Τουρ
κική Κυβέρνηση37.

Κατά τήν περίοδο πού διαδραματίζονταν όλα αύτά, οί "Ελληνες βουλευτές 
έτειναν νά άποτελοΰν μιά ομάδα στήν ’Οθωμανική Βουλή. Συνεργάζονταν στά 
εθνικά θέματα καί ψήφιζαν ό καθένας κατά τήν κρίση του στά άλλα. Ό βου
λευτής Σμύρνης ’Αριστείδης Γεωργαντζόγλου Πασάς έθεωρεϊτο άρχηγός τής 
άτυπης αύτής ελληνικής ομάδας. ’Από τά μέλη τοΰ Πολιτικοΰ Συλλόγου έγινε 
επανειλημμένα ή πρόταση γιά τήν ίδρυση έλληνικοΰ πολιτικού κόμματος. 'Η

34. Dogu Ergil, «A Reassessment: The Young Turks, their Politics and Anti- 
Colonial Struggle», Balkan Studies, σ. 62.

Βλ. επίσης Χαμουδόπουλος, ο.π., σ. 35-6.
35. Βλ. Υπόμνημα τών Ελλήνων βουλευτών ΥΠΕΞ ΑΑΚ 1910/2701.
36. Τή θέση τοΰ Κομιτάτου εξέφραζε ή έφημερίδα Tavlv [Tanin) πού πρωτοστατούσε 

στήν «ανθελληνική άρθρογραφία.
37. Τά γεγονότα περιγράφει ό Σουλιώτης στήν Ο.Κ.
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πρόταση αυτή δεν έγινε δεκτή στο βαθμό, μάλιστα, πού ορισμένοι "Ελληνες 
ήταν ήδη μέλη του Κομιτάτου, όπως ό βουλευτής Μοναστηριού Τρ. Νάλης38.

Μετά άπό έπίμονες προσπάθειες του Πολίτικου Συλλόγου, συστάθηκε στή 
Βουλή ή περίφημη «Ελληνική 'Ομάδα» μέ 16 άπό τούς 24 βουλευτές. Στήν 
Ε.Ο. ανήκαν οί Μπούσιος, Κοσμίδης, Δίγκας, Βαμβακας, Κ. Κωνσταντινίδης, 
Χωναϊος, Ναρλής, Ζαφειρόπουλος, Σάλτας, Μποστάνης, Τσελεμπίδης, Στέ
λιος, Θ. Κωνσταντινίδης, Κίγκος, Σούρλας, Κούρτογλου. ’Αρχηγός τής Ε.Ο. 
άναδείχθηκε 6 Γ. Μπούσιος, πού χαρακτηριζόταν άπό τήν τόλμη του.

Τό γεγονός αυτό άπετέλεσε τήν πρώτη έπίσημη διάσπαση των Ελλήνων 
βουλευτών καί τή διάκρισή τους σέ «Έθνικόφρονες» καί «’Αντεθνικούς», όπως 
χαρακτήριζε ό Πολιτικός Σύλλογος τούς βουλευτές πού δεν συντάχθηκαν μέ 
τήν πολιτική του39.

Πολιτευόμενοι, ωστόσο, χωρίς συγκεκριμένους στόχους, οί βουλευτές τής 
«Ελληνικής 'Ομάδας», καί κυρίως οί Μπούσιος καί Κοσμίδης, έξερέθιζαν συχνά 
τά πνεύματα μέ προκλητικές διακηρύξεις μέσα στή Βουλή40. Τήν πολιτική 
αυτή τής έλληνικής ομάδας καί του Πολίτικου Συνδέσμου εκμεταλλεύτηκαν 
οί Νεότουρκοι γιά προπαγανδιστικούς λόγους41.

Στήν Ο.Κ. είχε αρχίσει νά ωριμάζει ή ιδέα τής δημιουργίας κοινού μετώπου 
των έθνοτήτων, ώστε νά άντιπαρατεθεΐ πιό άποτελεσματικά στήν πολιτική 
τού Νεοτουρκικού Κομιτάτου. 'Η συγκέντρωση των 30 βουλευτών (Ελλήνων 
Βουλγάρων, ’Αρμενίων καί ’Αράβων), πού έγινε μέ πρωτοβουλία τής Ε.Ο. 
τις πρώτες ήμέρες τού 1911, άποτέλεσε ένα πρώτο βήμα γι’ αυτήν τή συνεργα
σία, πού άνέλαβε νά συντονίσει σέ όλη τήν Αυτοκρατορία ό Π.Σ.42.

Πρός τά τέλη τού 1911 έκανε τήν εμφάνισή του καί κοινό δημοσιογραφικό

38. Θά πρέπει νά προστεθούν καί οί προσωπικές μεταξύ των 'Ελλήνων βουλευτών δια
φορές. Τύ γεγονός, έπίσης, δτι τήν δλη προσπάθεια κατηύθυνε ή Ο.Κ., τά στελέχη της 
όποιας συχνά δέν ήταν άτομα γενικής άποδοχής. Τό γεγονός, έξ άλλου, δτι ό Πολιτικός Σύλ
λογος συνδεόταν μέ τήν ομάδα Σαμπαχεντίν καί ’Ισμαήλ Κεμάλ μείωνε τό ενδιαφέρον ορι
σμένων βουλευτών γιά συνεργασία. Βλ. Καρολίδης, ο.π., σ. 328-30, 378-9.

39. Καρολίδης, ο.π. Τή διάκριση σέ «’Αντεθνικούς» καί ««’Εθνικόφρονες» επι
βεβαιώνει καί ό Ν. Δάμτσας στο ’Αγωνία τής Κωνσταντινουπόλεως, ’Αθήνα 1981 (Μεγάλο 
μέρος τοϋ βιβλίου αύτοϋ καλύπτουν προσωπικές άναμνήσεις τοϋ συγγραφέα άπό τήν Πόλη, 
δπου πρωτοπηγε σάν δημοσιογράφος τό 1910). Τήν περί «άντεθνικότητος» κρίση πού είχε 
παλαιότερα συμμεριστεί ό συγγραφέας άναθεώρησε άργότερα, δπως όμολογει ό ίδιος 
(σ. 49). Ό Δάμτσας άναφέρει λανθασμένα τόν Κωφίδη στήν «’Εθνική» Όμάδα [ο.π.).

■ 40. Άλεξανδρή, ο.π., σ. 393-4. Για τό πώς είδαν οί Τούρκοι συγγραφείς τούς δύο βου
λευτές βλ. τό ποίημα «Vatan» τοϋ Ziya Gökalp, πού άναφέρεται στόν Μπούσια, ο.π., 
σ. 394 σημ. 96 καί τό διήγημα τοϋ Y. K. Karaosmanoglu άναφορικά μέ τόν Κοσμίδη, 
Π. Χιδίρογλου, Τουρκική Έλληνογραφία, Θεσσαλονίκη 1980, σ. 33.

41. Έμμανουηλίδης, ο.π., σ. 308.
42. Ξανάλατος, δ.π., σ. 287.
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όργανο των εθνοτήτων, ή Tribune des Nationalités43, με διευθυντή το βου
λευτή Χαρ. Βαμβακά καί συνεργάτες Τούρκους, 'Έλληνες, ’Αρμενίους, Βουλ
γάρους44, ’Άραβες καί ’Αλβανούς.

Τον Νοέμβριο του 1911 αναγγέλθηκε ή ίδρυση του νέου τουρκικού κόμματος 
«Ελευθερία καί Συνεννόηση» (Hürriyet ve Ittilaj Fîrkasî) πού άντιπολι- 
τευόταν το Κομιτάτο. Καταγγέλλοντας τήν πολιτική των Νεότουρκων έναν- 
τίον των Ελλήνων, ’Αράβων, Βουλγάρων, ’Αλβανών καί ’Αρμενίων, ζήτησαν 
τή συνεργασία των εθνοτήτων 45.

Το Κόμμα «’Ελευθερία καί Συνεννόηση» συσπείρωσε Συντηρητικούς, Φι
λελεύθερους, άνεξάρτητους βουλευτές καί γερουσιαστές τής άντιπολίτευσης, 
παλαιότερα μέλη των κομιτάτων, καί άντικομιτατικά στοιχεία. Γιά μιάν άκόμα 
φορά Χριστιανοί καί Μουσουλμάνοι συσπειρώθηκαν μέ κοινό στόχο τήν ανα
τροπή των Κομιτάτων.

Είκοσι μόλις ήμέρες άπό τήν ίδρυσή του, τό νέο κόμμα πέτυχε τήν πρώτη 
έκλογική του επιτυχία σέ μιά έπαναληπτική βουλευτική έκλογή στήν Κων
σταντινούπολη. Τήν υποψηφιότητά του υποστήριξαν καί οί "Ελληνες έκλέκτο- 
ρες46. ’Ενώ δμως ή άντιπολίτευση πανηγύριζε γιά τήν επιτυχία της, τό Κομι
τάτο άρχιζε νά άναπτύσσει νέα δραστηριότητα γιά τις γενικές έκλογές πού 
πλησίαζαν.

Ή συνεργασία του Πολιτικού Συλλόγου μέ τό Κόμμα «’Ελευθερία καί 
Συνεννόηση» κορυφώθηκε στις βουλευτικές έκλογές τού 1912.

Μετά τή διάλυση της Βουλής καί τήν προκήρυξη τών γενικών εκλογών47, 
τό Κομιτάτο άνέλαβε τήν πρωτοβουλία νά συζητήσει μέ τον Οικουμενικό Πα
τριάρχη καί νά διαπραγματευθεί τήν ελληνική υποστήριξη στις επικείμενες έκλο
γές. Οί υπουργοί Ταλαάτ καί Χαλίλ έπισκέφθηκαν τόν ’Ιωακείμ Γ' καί δέχθη
καν νά αυξηθεί ό αριθμός τών Ελλήνων βουλευτών σέ 3748. Ύποσχέθηκαν, 
έπίσης, νά δώσουν τέλος στούς περιορισμούς τών έκκλησιαστικών προνομίων 
καί νά διορίσουν έναν άριθμό Ελλήνων δημοσίων καί κυβερνητικών ύπαλλή- 
λων καί 'Υπουργό Δικαιοσύνης τόν ’Αριστείδη Γεωργαντζόγλου Πασά. Τέλος,

43. Τήν έφημερίδα αυτή, καθώς καί τήν Πολιτική Επιθεώρηση, έξέδιδε ή Ο.Κ.
44. 'Η Ο.Κ. είχε στό μεταξύ προωθήσει τή συμφωνία Ελλήνων Βουλγάρων. Είχε, 

μάλιστα, ύπογράψει πρωτόκολλο μέ τούς Βουλγάρους βουλευτές πού καθόριζε έπισήμως τις 
διεκδικήσεις τών δύο στοιχείων. Τό πρωτόκολλο έπέβαλλε τή συνεργασία τών δύο έθνοτή- 
των στή Μακεδονία γιά τήν άνάδειξη 18 'Ελλήνων καί 8 Βουλγάρων βουλευτών. Χαμουδό- 
πουλος, δ.π., σ. 46.

45. Βλ. Ahmad, δ.π., σ. 99. Γιά τό πρόγραμμα τοϋ νέου κόμματος βλ. ’Αμάλθεια, 
9.11.1911.

46. ’Αμάλθεια, 29.11.1911.
47. Βλ. Ahmad, δ.π., σ. 101-2.
48. Χαμουδόπουλος, δ.π., σ. 48. Κατά τόν Καρολίδη, τό Κομιτάτο πρότεινε τήν έκλογή 

45 'Ελλήνων βουλευτών. Βλ. Καρολίδη, σ. 333-4. δ.π.,
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δήλωσαν δτι θά αναγνωρίσουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο σάν το μόνο ’Εθνικό 
Κέντρο τοϋ Ελληνισμού στην ’Οθωμανική Αυτοκρατορία49, πράγμα πού άπο- 
τελοϋσε την πεμπτουσία των προνομίων τοϋ Ελληνισμού.

Τη σύμπραξη με τούς Νεότουρκους ύποστήριξε ό ’Ιωακείμ Γ'. Την πραγμα
τοποίησή της ματαίωσε, ωστόσο, ό Π.Σ. πού είχε στο μεταξύ έ'ρθει σέ χω
ριστή συμφωνία μέ το Κόμμα «’Ελευθερία καί Συνεννόηση»50. Ό Π.Σ. δεν 
έξετίμησε ορθά το γεγονός δτι το Κομιτάτο ήταν ό συντονιστής της έκλογικής 
διαδικασίας, καί επομένως οί ύποψήφιοι τούς οποίους δεν υποστήριζε ήταν 
άδύνατο νά έπιτύχουν στις εκλογές51.

Πράγματι, το Κομιτάτο, πού διατηρούσε άκόμα μεγάλη δύναμη, μετήλθε 
κάθε μέσο ώστε νά εξασφαλίσει άπόλυτη έκλογική επιτυχία 52. 'Ο αριθμός των 
Ελλήνων βουλευτών μειώθηκε στούς 15 53, οί περισσότεροι άπύ τούς οποίους 
είχαν πολιτευθεΐ με το Κομιτάτο54, δπως οί Νάλης, Έμμανουηλίδης, Καρο- 
λίδης, Κωφίδης, Μιχαηλίδης, Όρφανίδης.

’Ελέγχοντας άπόλυτα τήν κατάσταση, το Κομιτάτο μετέφερε τήν έδρα του 
άπύ τή Θεσσαλονίκη στήν Κωνσταντινούπολη. 'Η έκλογική, δμως, τακτική του 
καί ή πολιτική άπέναντι στήν άντιπολίτευση δημιούργησε στο μεταξύ πρόσφορο 
έ'δαφος γιά εξωκοινοβουλευτική συνωμοτική δραστηριότητα55.

Καί ενώ οί επαρχίες —-ιδιαίτερα ή Μακεδονία— βρίσκονταν σέ καθεστώς 
άναταραχής, γιά μιάν άκόμα φορά νέοι άξιωματικοί κατέφυγαν στά βουνά 
τής Μακεδονίας, τον Μάιο-’Ιούνιο 1912, καί μιά ομάδα ονομαζόμενη «Σω- 
τήρες ’Αξιωματικοί» (Halâskâr Zabitân) σχηματίστηκε στήν Κων
σταντινούπολη ύποστηριζόμενη άπύ τις άνταρτικές ομάδες στή Μακεδο

49. Καρολίδης, ο.π., σ. 336-7.
TÒ Κομιτάτο είναι πιθανό δτι γνώριζε τις διαφορές πού είχαν άνακύψει μεταξύ τοϋ Πα

τριάρχη ’Ιωακείμ Γ' καί τοϋ Π.Σ. Βλ. Άκρόπολις, 24.9.1912. Ό Οικουμενικός Πατριάρ
χης είχε τότε δηλώσει δτι ό Π.Σ. άποτελοϋσε κίνδυνο γιά το ’Έθνος. Θά πρέπει, έπίσης, νά 
τονιστεί δτι ή πολιτική τόσο τοϋ Π.Σ. δσο καί της Ο.Κ. δεν άντιπροσώπευε τήν ελληνική 
κυβέρνηση. Οί σχέσεις του, δμως, μέ άτομα πού υπηρετούσαν στήν έλληνική Πρεσβεία στήν 
Κωνσταντινούπολη παρέσυρε τότε πολλούς στύ συμπέρασμα δτι τόν Π.Σ. κατηύθυνε ή έλ
ληνική Πρεσβεία. Βλ. Γ. Κ. Σκαλιέρη, Τά Δίκαια των 'Εθνοτήτων ίν Τουρκίρ, ’Αθήνα 
1922, σ. 11, άναφέρει τήν Ο.Κ. «μυστικόν κέντρον, άνεξάρτητον τής 'Ελληνικής Πρεσβείας». 
Στό Ιδιο συμπέρασμα όδηγοϋν καί τά κείμενα τοϋ Α. Σουλιώτη.

50. Είχε συμφωνηθεΐ, μάλιστα, ή εκλογή 52 'Ελλήνων βουλευτών. Χαμουδόπουλος, ο.π., 
σ. 48.

51. Έμμανουηλίδης, δ.π., σ. 303.
, 52. Ahmad, δ.π., σ. 103-4.

53. Καρολίδης, δ.π., σ. 370.
54. 'Ο Π.Σ. χρησιμοποίησε κάθε μέσο γιά νά καταπολεμήσει τούς Έλληνες βουλευτές 

πού δέν συντάχθηκαν μέ τήν πολιτική του. Διέδωσε, άκόμη, δτι ό βουλευτής Σμύρνης 
Π. Καρολίδης είχε άσπασθεϊ τόν ’Ισλαμισμό. Έμμανουηλίδης, δ.π., σ. 307.

55. Ahmad, δ.π., σ. 106.
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νία56. 'Υποχωρώντας στις απαιτήσεις των αξιωματικών αυτών, ή κυβέρνηση 
του Κομιτάτου κατέρρευσε τον ’Ιούλιο του 1912. 'Η διάλυση τής ελεγχόμε
νης άπύ το Κομιτάτο Βουλής, στις 5 Αύγούστου 1912, έκτόπισε τούς Νεό- 
τουρκους στο περιθώριο τής πολιτικής ζωής.

Το ξέσπασμα τών Βαλκανικών πολέμων δημιούργησε νέα δεδομένα πού 
επηρέασαν τις κοινοτικές σχέσεις: οί Τούρκοι άπομονώθηκαν αισθητά μετά 
τήν απώλεια τών Βαλκανικών κτήσεων. 'Η άναλογία τους, όμως, σε σχέση μέ 
τούς Χριστιανικούς πληθυσμούς αυξήθηκε στη Μικρά ’Ασία, ιδιαίτερα μετά 
άπύ τήν εισροή πολυάριθμων Τούρκων προσφύγων άπύ τίς Εύρωπαϊκές πε
ριοχές57. ’Επιπλέον, ό πόλεμος έ'δωσε νέα ώθηση στήν ανάπτυξη τού τουρκικού 
εθνικιστικού πνεύματος.

Δεν άργησε καί ή ανακατάληψη τής εξουσίας άπύ το Νεοτουρκικό Κομιτάτο 
με πραξικόπημα πού έγινε στήν Κωνσταντινούπολη τον ’Ιανουάριο τού 1913. 
Λίγους μήνες αργότερα, ή δολοφονία τού Μαχμούτ Σεβκέτ Πασά (στις 11 
’Ιουνίου 1913) άποτέλεσε τήν άφορμή γιά τήν επιβολή δικτατορίας άπύ το 
Κομιτάτο. Άπύ τον ’Ιούνιο 1913 μέχρι τήν ανακωχή τού Μούδρου, τον ’Οκτώ
βριο τού 1918, τήν Τουρκία κυβέρνησε ουσιαστικά ή τριανδρία πού άποτελεϊτο 
άπύ τούς Ένβέρ, Ταλαάτ καί Τζεμάλ58. Τά κόμματα τής άντιπολίτευσης βρέ
θηκαν ύπύ διωγμό καί οί άρχηγοί τους έξορίσθηκαν. 'Ο Πολιτικός Σύνδεσμος 
είχε πιστέψει ότι ή πτώση τού Κομιτάτου ήταν οριστική καί είχε πολιτευθεϊ 
άνάλογα. "Οταν οί Νεότουρκοι έπανήλθαν πανίσχυροι μετά εξι μήνες, ό Π.Σ. 
συμμερίστηκε τήν τύχη τής άντιπολίτευσης59.

Οί "Ελληνες βουλευτές Γ. Μπούσιος καί Π. Κοσμίδης άπελάθησαν καί κατέ
φυγαν στήν Ελλάδα60. "Ομοια στήν Ελλάδα κατέφυγε ό βουλευτής Σμύρνης 
Π. Καρολίδης61. Τήν ’ίδια εποχή, μέ τύ θάνατο τού Οικουμενικού Πατριάρχη

56. Lewis, ο.π., σ. 224.
57. Βλ. A. A. Pallis. «Racial Migration in the Balkans During the Years 1912- 

1914», Geographical Journal, 66/4 (1925), σ. 315-31.
58. Lewis, ο.π., σ. 225-7.
59. Τά μέλη της Ο.Κ. άρχισαν τότε νά έγκαταλείπουν την Κωνσταντινούπολη, άλλοι 

άπό άνάγκη, άλλοι γιά λόγους πρόνοιας. Οί I. Δραγούμης (είχε άπό καιρό έγκαταλείψει 
τήν Πόλη έξαιτίας μετάθεσής του στη Ρώμη) καί Άθ. Σουλιώτης-Νικολαίδης βρέθηκαν 
στό Βαλκανικό μέτωπο. Ή δράση της Ο.Κ. συνεχίσθηκε καί μετά τήν άποχώρηση τοϋ Σου
λιώτη, μέχρι τό 1914, είχε όμως άρχίσει νά περιορίζεται σημαντικά.

60. Τότε καταργήθηκε οριστικά ή έκδοση της Πολιτικής Έπιθεωρήσεως στήν Πόλη. 
Μέ τό ίδιο όνομα, τήν επιθεώρηση έπανεξέδωσαν στήν ’Αθήνα τό 1916 ό Μπούσιος μέ τόν 
’Ίωνα Δραγούμη.

61. Μετά τήν έκρηξη τών Βαλκανικών πολέμων κατέφυγε (τό 1913) στή Γερμανία καί 
κατόπιν έπανήλθε στήν ’Αθήνα, δπου έπαναδιορίστηκε στήν έδρα του στό Πανεπιστήμιο 
(1915). Τό 1923 πρωτοστάτησε στήν πολιτική κίνηση γιά τήν επάνοδο τοϋ Ελευθερίου 
Βενιζέλου στήν Ελλάδα.
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’Ιωακείμ Γ' (13 Νοεμβρίου 1913), εξέλιπε ό φυσικός ήγέτης του άλύτρωτου 
Ελληνισμού, πού με το κύρος του επιβαλλόταν όμοια σέ Τούρκους καί "Ελλη
νες. Στον πατριαρχικό θρόνο τον διαδέχθηκε ό αντίπαλός του Γερμανός Ε'. 
Περιβεβλημένος μέ την αίγλη του ήγέτη του άντι-’Ιωακειμισμοΰ, στερείτο 
έν τούτοις της δημοτικότητας καί έπιβολής τοϋ ’Ιωακείμ Γ' 62.

Οί Νεότουρκοι προκήρυξαν νέες έκλογές οί όποιες πραγματοποιήθηκαν τούς 
τελευταίους μήνες τοϋ 1913. Το Κομιτάτο, πού είχε στο μεταξύ μετασχημα
τιστεί σέ πολιτικό κόμμα, ήταν ή μόνη οργανωμένη πολιτική ομάδα πού έλα- 
βε μέρος σ’ αυτές63.

Τό Κομιτάτο έκανε νέες προτάσεις γιά έκλογική σύμπραξη, τίς οποίες ό 
Γερμανός ό Ε' δέχθηκε64. Άπερρίφθη, όμως, τό αίτημα τής ποσοστιαίας εκπρο
σώπησης στη Βουλή πού προέβαλε ή έλληνική πλευρά. Μετά άπό πολλές δια
πραγματεύσεις καί μέ τον όρο ότι οί ελληνικές υποψηφιότητες θά έλέγχονταν 
άπό τό ίδιο τό Κομιτάτο, οί Νεότουρκοι συμφώνησαν νά δεχθούν ώς ένα βαθμό 
την άρχή τής άναλογίας στόν άριθμό των ελληνικών εδρών. Βασικό αίτημα 
τών Ελλήνων ήταν ή εκλογή τριών βουλευτών άπό τήν Κωνσταντινούπολη65.

Μέ τήν κήρυξη τών Βαλκανικών πολέμων, κατέρρευσε τό ιδανικό τής ανα
τολικής ομοσπονδίας μέ ισχυρή έλληνική παρουσία. Ή θέση τών Ελλήνων επι
δεινώθηκε άκόμη περισσότερο μέ τήν είσοδο τής Τουρκίας στόν πόλεμο μέ τό 
μέρος τής Γερμανίας, τόν ’Οκτώβριο τοϋ 1914. Κατά τη διάρκεια τοϋ πολέμου, 
τό Κομιτάτο συμπλήρωσε καί έπιτάχυνε τή διαδικασία τοϋ μετασχηματισμού 
τής πολυεθνικής αύτοκρατορίας σέ έθνικό τουρκικό κράτος, πού είχε βάλει σέ 
ενέργεια ή νεοτουρκική επανάσταση τοϋ 1908.

Μέ τό νέο εκπαιδευτικό νόμο τοϋ 1915, ή τουρκική κυβέρνηση έθεσε υπό 
οριστικό έλεγχο τό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στήν Τουρκία. 'Η υποχρεωτική 
διδασκαλία τής ’Οθωμανικής γλώσσας καί ιστορίας στόχευε στη δημιουργία 
εσωτερικής ένότητας πού σημπληρωνόταν μέ τή διαδοχική έξασθένιση τών 
προνομίων τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου. 'Η υπόσταση τοϋ Πατριαρχείου 
μειώθηκε ούσιαστικά μέ τήν κατάργηση (1916) τής συλλογικής έκπροσώπη- 
σης τών διαφόρων έθνικο-θρησκευτικών κοινοτήτων66. ’Αποφασισμένοι νά κατα

62. Δάμτσας, δ.π., σ. 62, 64.
63. Ahmad, δ .π., σ. 144.
64. Έμμανουηλίδης, δ.π., σ. 303 καί Χαμουδόπουλος, δ.π., σ. 48. Οί υποψήφιοι ύπεδεί- 

χθησαν μέ άπόφαση τών δύο σωμάτων, κατόπιν προτάσεως τών οικείων Μητροπολιτών 
γιά τίς έπαρχίες.

65. Ahmad, δ.π., σ. 155. Έξελέγησαν, πράγματι, τρεις Έλληνες βουλευτές άπό την 
πρωτεύουσα.

66. Ό δρος millet (έθνος) άντικαταστάθηκε μέ τή λέξη cemaat (κοινότητα) Γιά τίς 
μεταρρυθμίσεις της περιόδου αύτης βλ. A. Alexandras, The Greek Minority in Istanbul 
and Greek-Turkish Relations, 1918-1974, ’Αθήνα 1983, σ. 36.
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στρέψουν τούς θεσμούς πού στήριζαν το θεοκρατικό ’Οθωμανικό Κράτος, οί 
Νεότουρκοι καθιέρωσαν υποχρεωτικά τον πολιτικό γάμο, ανεξάρτητα άπύ θρη
σκευτικές πεποιθήσεις 67. Έξ άλλου, μέ την έναρξη του πολέμου τύ μέτρο τής 
ύποχρεωτικής στράτευσης των μή-μουσουλμάνων μετατράπηκε σέ μέσο μα
ζικής έξόντωσης των Χριστιανών στά περιβόητα «τάγματα εργασίας» 68.

"Οταν ή Ελλάδα κήρυξε τον πόλεμο στή Γερμανία, το 1917, ή κυβέρνηση 
τής Κωνσταντινούπολης έλαβε δρακόντεια πλέον μέτρα εναντίον των Ελλήνων. 
Θεωρώντας τούς ελληνικούς πληθυσμούς όργανα τής Άντάντ καί τής Ελληνι
κής κυβέρνησης, οί Τούρκοι άρχισαν την άπομάκρυνση των ελληνικών πλη
θυσμών άπύ τίς «στρατηγικά ευαίσθητες» περιοχές τής αυτοκρατορίας, ενώ 
κήρυξαν, ταυτόχρονα, αυστηρό οικονομικό άποκλεισμύ έναντίον τών Ελ
λήνων εμπόρων στή Σμύρνη καί στην Κωνσταντινούπολη.

Οί Έλληνες βουλευτές τής περιόδου 1914-1918 αναγκάσθηκαν να παρα
μείνουν θεατές στή συνεχή καταπάτηση τών Πατριαρχικών προνομίων καί 
στούς άνθελληνικούς διωγμούς κατά τή διάρκεια τού πολέμου.

Μόνο μετά τήν άνακωχή τού 1918, οί βουλευτές Έμμανουηλίδης, Με'ιμά- 
ρογλου καί Δημητριάδης μίλησαν στή Βουλή δίνοντας λεπτομέρειες γιά τά 
δεινοπαθήματα τών Χριστιανών. Οί 16 'Έλληνες βουλευτές άπαιτοΰσαν τήν 
καταδίκη τών υπεύθυνων γιά τίς σφαγές τών ’Αρμενίων καί τών Ελλήνων 69.

Στο μεταξύ, μέ τή στρατιωτική κατάρρευση τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατο
ρίας, τύ 1918, έληξε καί ή σταδιοδρομία τού Κομιτάτου "Ενωση καί Πρόοδος. 
Τήν τύχη τής ετοιμοθάνατης αυτοκρατορίας άνέλαβαν καί πάλι οί Φιλελεύθε
ροι· τύ Κομιτάτο διαλύθηκε καί οί ήγέτες του διέφυγαν στο εξωτερικό 70.

Στίς νέες εκλογές, πού πραγματοποιήθηκαν τούς τελευταίους μήνες τού 
1919, τήν πλειοψηφία κέρδισαν οί Κεμαλικοί71. Οί "Ελληνες, άπορροφημένοι 
άπύ τίς προσπάθειες τού Έλ. Βενιζέλου γιά τήν ενσωμάτωση τού μικρασιατικού 
ελληνισμού μετά τή διάλυση τής αυτοκρατορίας, δέν ένδιαφέρθηκαν νά λάβουν 
μέρος στίς εκλογές: ή άπόφαση τού Φαναριού γιά άποχή τών Ελλήνων άπύ 
τίς γενικές εκλογές τού 1919 72 καθώς καί άπύ όλες τίς πολιτικές δραστηριό

67. "Ο.π.
68. G. Horton, The Blight of Asia, Νέα 'Τόρκη 1926, σ. 99.
69. Έμμανουηλίδης, δ.π., σ. 336-91.
70. TÒ Κομιτάτο διαλύθηκε μετά τήν τελευταία κομματική συνεδρίαση τής 14-19 ’Οκτω

βρίου 1918.
71. Lewis, δ.π.,a. 250. Οί έθνικιστές δέν συμμετείχαν επίσημα σάν πολιτικό κόμμα.
72. Αυτές ύπήρξαν οί τελευταίες έκλογές στήν αυτοκρατορία. Ή Βουλή συνήλθε στις 

12 Ίανουαρίου 1920 καί διαλύθηκε επίσημα μερικούς μήνες άργότερα, στίς 11 ’Απριλίου. 
Μετά άπύ 12 ήμέρες συνήλθε στήν "Αγκυρα ή Μεγάλη Τουρκική ’Εθνοσυνέλευση. Βου
λευτές ελληνικής καταγωγής στήν Τουρκική πλέον Βουλή έμφανίζονται στή μεταξύ 1935 
καί 1961 περίοδο. Αύτοί είναι οί Μιχ. Τάπτας, Μιχ. Καγιόγλου, Νικ. Φακατσέλης, Βασ.
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τητες, οριοθετούν καί τήν τυπική κατάργηση τής πολιτικής ύπόστασης του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου73.

Μέ τήν άνακωχή του Μούδρου, τον ’Οκτώβριο του 1918, ή ’Οθωμανική 
αύτοκρατορία, καί μαζί μ’ αυτήν το Κομιτάτο "Ενωση καί Πρόοδος, πέρασαν 
στήν ιστορία. 'Ο άνταγωνισμός μεταξύ Ελλάδας καί Τουρκίας πού άρχισε 
το 1912 κορυφώθηκε τήν περίοδο 1919-1922. Ή τελική επικράτηση των 
έθνικιστών τής Άνατολίας δημιούργησε τίς προϋποθέσεις γιά τήν επιβολή του 
τουρκικού στοιχείου στή Μ. ’Ασία στο νέο τουρκικό κράτος πού ήταν κι αύτύ 
κράτος-διάδοχο τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οί κεμαλικές μεταρρυθμί
σεις, πού στή συνέχεια έπιτελέσθηκαν στήν Τουρκική Δημοκρατία καί άποτέλε- 
σαν τή βάση γιά τή δημιουργία τής σύγχρονης Τουρκίας, δεν ήταν παρά ή ολο
κλήρωση τού έργου των νεοτουρκικών κυβερνήσεων τής περιόδου 1908-1918.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΟΥΡΑ

Κώνος, Άχ. Μόσχος, Άλέξ. Χατζόπουλος, ”Αγγ. Ίωαννίδης καί Λάσκαρης Καλούδης. 
Βλ. Άλεξανδρή, κΟί "Ελληνες», δ.π., σ. 403. Γιά τίς πολιτικές έξελίξεις της περιόδου 
αύτης βλ. επίσης F. Frey, Political elites in Turkey.

73. Alexandrie, The Greek Minority, σ. 57.
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ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Περίοδος 1908-19121
Κωνσταντινουπόλεως: Κ. Κωνσταντινίδης, Π. Κοσμίδης, δικηγόροι.
Δρνϊνονπόλεως: I. Μαμόπουλος, δικηγόρος στην Πόλη, γνωστός γιά την 

τουρκομάθειά του.
Θεσσαλονίκης: Γ. ’Άρτας, δικηγόρος, Γ. Χωναϊος, διερμηνεύς τοϋ Ελληνικού 

Προξενείου Θεσσαλονίκης.
Ίκονίου: Γ. Κούρτογλου, έμπορος.
’Ιωαννίνων: Δ. Κίγκος, Κ. Σούρλας.
Καλλιπόλεως: Σ. Ναρλης, γιατρός στήν Πόλη.
Κορασή, Κυδωνιών: Κ. Σαββόπουλος, υπάλληλος τοϋ Μονοπωλίου Καπνού.
Κοζάνης καί Γρεβενών: Κ. Δρίζης καί Γ. Μπούσιος, κτηματίας, βιομήχανος 

καί έμπορευόμενος. (Το καλοκαίρι τοϋ 1909, ό Δρίζης παραιτήθηκε καί 
στο τέλος Δεκεμβρίου τοϋ ι'διου χρόνου έκλέχθηκε στη θέση του 6 X. Βαμ- 
βακας, δικηγόρος).

Λήμνου: Μ. Στέλιος, βοηθός Μουτεσαρίφη Λήμνου2.
Μέτρων και Σνλιβρίας: Δ. Ζαφειρόπουλος, έ'μπορος.
Μυτιλήνης: Μ. Σάλτας, κτηματίας, Π. Μποστάνης, κτηματίας καί έμπορος.
Μοναστηριού: Τ. Νάλης, δικηγόρος.
Νικομήδειας: Λ. Μιχαηλίδης, έμπορος
Σερρών: Δ. Δίγκας, δικηγόρος τοϋ Προξενείου Θεσσαλονίκης (συνήγορος των 

Ελλήνων άνταρτών στά τουρκικά δικαστήρια, κατ’ εντολή τοϋ Γεν. Προ
ξενείου Θεσσαλονίκης).

Σμύρνης: Λ. Γεωργαντζόγλου Πασάς, βοηθός τοϋ Βαλή. (Στο τέλος τοϋ 
1910, ό Γεωργαντζόγλου Πασάς έγινε Γερουσιαστής καί στή θέση του 
έκλέχθηκε ό άνιψιός του Ε. Έμμανουηλίδης, δικηγόρος).

Σεβαστείας: Π. Καρολίδης, Καθηγητής 'Ιστορίας.
Σποράδων (Ρόδου): Θ. Κωνσταντινίδης.
Τραπεζοΰντος: Μ. Κωφίδης, ύπάλληλος τοϋ Μονοπωλίου Καπνοΰ (άπηγχονί- 

σθη το 1921 στήν Άμάσεια ύπο των Κεμαλικών ώς οπαδός τής ιδέας τοϋ 
Πόντου. 'Ο γιός του θανατώθηκε μεταφερόμενος στο εσωτερικό τής ’Ανα
τολής).

Χίου: Μ. Τσελεμπίδης, δικηγόρος.
Κυδωνιών: Κ. Σαββόπουλος, ύπάλληλος τοϋ Μονοπωλίου Καπνοΰ.

1. Τα στοιχεία άπό τόν Α. Σουλιώτη-Νικολαίδη, Όργάνωσις Κωνσταντινουπόλεως.
2. Στήν ’Αμάλθεια άναφέρεται καί ό Μ. Κάντης, βουλευτής Λήμνου. Δέν περιλαμβάνεται, 

δμως, στόν κατάλογο τοϋ Σουλιώτη, Όργάνωσις Κωνσταντινουπόλεως.
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Περίοδος 1912-1914
Κωνσταντινουπόλεως: Γ. ’Άρτας*, Β. Όρφανίδης, υπάλληλος του Μονοπω

λίου Καπνού.
Ίκονίου: Α. Καλλίνογλου, εισαγγελέας.
Ίωαννίνων: Δ. Κίγκος*, Κ. Σούρλας*.
Καλλιπόλεως: Σ. Ναρλής*.
Καρασή, Κυδωνιών: Κ. Σαββόπουλος*.
Μυτιλήνης: Δ. Σάββας.
Μοναστηριού: Τ. Νάλης*.
Νικομήδειας: Α. Μιχαηλίδης*
Σερρών: Δ. Δίγκας*.
Σμύρνης: Π. Καρολίδης*, Ε. Έμμανουηλίδης*.
Τραπεζοϋντος: Μ. Κωφίδης*.
Χίου : Άποδιάκος* 3.

Περίοδος 1914-19184
Κωνσταντινουπόλεως: Β. Όρφανίδης*, Β. Τσορμπατζόγλου, διευθυντής πο

λιτικών υποθέσεων σέ Γεν. Διοικήσεις, I. Χαραλαμπίδης, δικηγόρος. 
Άμισοϋ: Θ. Άρζόγλου, έ'μπορος.
Ίκονίου: Α. Καλλίνογλου2.
Καλλιπόλεως: Δ. Φύτος, γραμματεύς του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 
Καρασή, Κυδωνιών: Κ. Σαββόπουλος**.
Καραχισάρ: I. Γκεβενίδης, υποδιοικητής Γεν. Διευθύνσεων.
Μέτρων και Συλιβρίας: Θ. Δημητριάδης, υποδιοικητής Γεν. Διοικήσεων. 
Νικομήδειας: Α. Μιχαηλίδης**.
Σμύρνης: Σ. Συμεόνογλου, έ'μπορος, Ε. Μεϊμάρογλου, μηχανικός (έφονεύθη 

στο Άξάρ κατά τή Μικρασιατική καταστροφή), Ε. Έμμανουηλίδης**. 
Ραιδεστοϋ: Θ. Ευκλείδης, δικαστικός επιθεωρητής.
Τραπεζοϋντος: Μ. Κωφίδης**, Γ. Ίωαννίδης, υπάλληλος Εταιρείας Μονο

πωλίου Καπνού.

*Συμμετεϊχαν καί στην προηγούμενη Βουλή 1908-1912.

3. ’Αναφέρεται στον κατάλογο των βουλευτών πού παραθέτουν οί Ahmad καί Rustow. 
Τά στοιχεία πού παραθέτουν, δμως, οί Ahmad καί Rustow δέν είναι πάντα έγκυρα,

σέ δ,τι άφορα τούς Έλληνες βουλευτές.
4. Βλ. Έμμανουηλίδη, ο.π., σ. 303-4.
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