
  

  Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

   Τόμ. 13 (1999)

  

 

  

  Τουρκικές κοινωνικές οργανώσεις που
ανέπτυξαν ανθελληνική δράση στο Σαντζάκι της
Σμύρνης κατά την περίοδο της ανακωχής: (30
Οκτωβρίου 1918-15 Μαΐου 1919) 

  Engin Berber   

  doi: 10.12681/deltiokms.145 

 

  

  Copyright © 2015, Engin Berber 

  

Άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Βιβλιογραφική αναφορά:
  
Berber, E. (1999). Τουρκικές κοινωνικές οργανώσεις που ανέπτυξαν ανθελληνική δράση στο Σαντζάκι της Σμύρνης
κατά την περίοδο της ανακωχής: (30 Οκτωβρίου 1918-15 Μαΐου 1919). Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 
13, 111–178. https://doi.org/10.12681/deltiokms.145

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Εκδότης: EKT  |  Πρόσβαση: 17/05/2023 21:53:01



ENGIN BERBER

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΑΝΕΠΤΥΞΑΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

ΣΤΟ ΣΑΝΤΖΑΚΙ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΩΧΗΣ 

(30 ’Οκτωβρίου 1918 - 15 Μαίου 1919)

Ή έν λόγω περίοδος, ή οποία πήρε το όνομά της άπό την άνακωχή 
που υπέγραψε το οθωμανικό κράτος στις 30 ’Οκτωβρίου 1918, στον 
Μοΰδρο, καί που οί τουρκοι ιστορικοί θεωρουν ότι τελειώνει μέ την 
άπόβαση του έλληνικοϋ στρατού στή Σμύρνη, στις 15 Μαίου 1919, 
υπήρξε διάστημα μιας, γιά μέν την οθωμανική διοίκηση του σαν
τζακιού καί τούς Τούρκους στενόχωρης, για δε τούς Ρωμιούς1 δρα
στήριας καί γεμάτης έλπίδα, άναμονής.

ΣΊ'ΝΤΟ.ΜΟ ΓΙ *ΛΦ IΚΣ 
Α. Αρχείο
Bel. Έγγραφο
C.A. ’Αρχείο Προεδρίας τής Δημοκρατίας
DH-KMS ’Οθωμανικό ’Αρχείο τής Πρωθυπουργίας,

Ειδική Γραμματεία Υπουργείου Εσωτερικών 
Ds. Φάκελος
DH-PFR ’Οθωμανικό ’Αρχείο τής Πρωθυπουργίας,

Γραμματεία Κωδίκων Υπουργείου Εσωτερικών 
F. Ευρετήριο
tel Τηλεγράφημα
1. 'Η λέξη Rum στο άρθρο αύτύ χρησιμοποιείται γιά να δηλώσει τούς 

’Ορθόδοξους Χριστιανούς υπηκόους του οθωμανικού κράτους, κατά την έννοια 
τών οθωμανικών πηγών τής περιόδου πού ερευνάμε.
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Tò παρόν άρθρο εστιάζει μόνο στί,ς ((εταιρίες» (στους συλλόγους) 
πού άνέπτυξαν άνθελληνική δράση στη Σμύρνη, ή οποία ήταν το κε
ντρικό σαντζάκι και κυβερνητικό κέντρο τού πιό πλούσιου βιλαετιού 
τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας, τού Άϊδινίου.

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Γνωρίζουμε πώς άπό τα τέλη τού 18ου αιώνα ιδρύονταν στή Σμύρνη, 
άπό Εύρωπαίους και Ρωμιούς, οργανώσεις μέ πολιτιστικούς, οικο
νομικούς και άθλητικούς σκοπούς". Οί οργανώσεις αύτές—λόγω προ
φανώς τού γεγονότος οτι τό οθωμανικό κράτος άπαγόρευε την 'ίδρυ
ση συλλόγων στούς ξένους, άλλα καί έν γένει στούς πολίτες του- 
άνέπτυσσαν δράση οχι ύπό τόν τίτλο τού ((συλλόγου» αλλά τής ((λέ
σχης» (κλάμπ)’*. Ό περιορισμός τής ελευθερίας για οργάνωση, πού 
είναι ενα άπό τα άναφαίρετα δικαιώματα τού άτόμου, άνάγκασε πολ
λές οργανώσεις να δροΰν παράνομα- πρώτες μεταξύ αύτών, τόν 19ο 
αιώνα, ήταν οί μασονικές στοές1. Στις οργανώσεις αύτές μπορούν να 
προστεθούν καί κάποιες άλλες, πού ιδρύθηκαν στις άρχές τού 20οΰ 
αιώνα στή Σμύρνη, οπού τό καταπιεστικό καθεστώς τού Άβδουλχα- 
μίτ Β' δέν γινόταν καί τόσο αισθητό, έπειδή την εποχή έκείνη βαλής 
τής έπαρχίας τού Άϊδινίου ήταν 6 φιλελεύθερος Κιαμίλ πασάς’. 
Έπρόκειτο για άντικαθεστωτικές οργανώσεις πού είτε είχαν ιδρυθεί 2 3 4 5

2. Για τα ονόματα και τις ημερομηνίες ίδρύσεώς τους, βλ. Χρηστός Σ. 
Σολομωνίδης. Τής Σμύρνης, ’Αθήνα 1957, σσ. 79-94 και 165-215.

3. Το άρθρο 13 τοϋ Β' Κεφαλαίου του Συντάγματος του 1876, το όποιο φέ
ρει τον τίτλο ((Δημόσια δικαιώματα των όθωμανών πολιτών», δέν άναφέρεται 
καθόλου στο δικαίωμα τής 'ίδρυσης συλλόγων καί τοϋ συνέρχεσθαι, έπιτρέπει 
μόνο τήν ίδρυση εμπορικών έταιριών.

4. Tank Zafer Tunaya, Ttirkiye’de Siyasal Partiler (Τα πολιτικά κόμματα στήν 
Τουρκία), I, Κωνσταντινούπολη 1984, στή σ. 383 οί κυριότερες στοές τής 
Σμύρνης άπαριθμοϋνται ώς έξής: «Victoria, Grande Loge de Turquie, Orhaniye, 
Melese, Homer Lodge».

5. Bezmi Nusret Kaygusuz, Bir Roman Gibi (Σαν μυθιστόρημα), Σμύρνη 1955, 
σ. 20.
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άπο Τούρκους είτε άπο «κάποιους» όθωμανους πολίτες άλλων έθνο- 
τικών προελεύσεων, καί πού είχαν σκοπό τήν άπόσχιση άπο το κρά
τος των περιοχών δπου ήταν εγκατεστημένοι*’.

’Αμέσως μετά τή δεύτερη εγκαθίδρυση συνταγματικού καθε
στώτος (2ο Μεσρουτιέτ 1908), καί παρά το γεγονός οτι το σχετικό 
περιοριστικό άρθρο συμπεριλαμβάνεται στο έν ίσχύι σύνταγμα, πα- 
ρατηρείται ή μέ διάφορους τρόπους εμφάνιση στο προσκήνιο τών 
οργανώσεων αύτών'. Οί ύπάρχουσες οργανώσεις νομιμοποιήθηκαν 6 7

6. Ahmet Bedevi Kuran, InkilapTarihimizve UtihatveTerakki (Ή ιστορία τής με
ταπολίτευσής μας καί ή "Ενωση καί Πρόοδος), Κωνσταντινούπολη 1948. Στή 
σ. 361 άναφέρεται ότι ό Bursali Tahir Bey έργαζόταν στή Σμύρνη για τήν "Ενωση 
καί Πρόοδο. Επίσης, άπο τον Α.Β. Kuran, inkilap Tarihimizve Milli Mücadele (Ή 
ιστορία τής μεταπολίτευσής μας καί ό έθνικός αγώνας). Κωνσταντινούπολη 1956. 
σ. 339, άπο τον Bernard Lewis, ModernTürkiye’nin Doguçu (Ή γέννηση τής σύγ
χρονης Τουρκίας), "Αγκυρα 1988, σ. 201 καί άπο τον Sina Akçin, Jön Türklerve 
ittihat veTerakki (Οί Νεότουρκοι καί ή "Ενωση καί Πρόοδος), Κωνσταντινούπολη 
1987, σ. 53, άναφέρεται ότι στή Σμύρνη υπήρχε καί ενα παράρτημα τοΰ σωμα
τείου Teçebbüs-ϋ Çahsi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti (’Αποκεντρωτική ’Ιδιωτική 
Πρωτοβουλία). Το σωματείο αύτό ιδρύθηκε άπο τον πρίγκιπα Σαμπαχατίν μπέη, 
στο Παρίσι (όπου είχε έπίσης ιδρυθεί ό Σύλλογος "Ενωση καί Πρόοδος άπο τον 
Άχμέτ Ρίζα μπέη, το 1902), καί συμμετείχε στις έκλογές του 1908 ώς Osmanli 
Ahrar Firkasi, δηλαδή Κόμμα ’Οθωμανών Φιλελευθέρων. ’Εξάλλου, όπως άναφέ- 
ρεται στο Hayri Mutluçay (έπιμ.), Izmir Ermeni Ìhtiìal Komitesi veTerör (Ή ’Αρμενική 
Επαναστατική ’Επιτροπή Σμύρνης καί ή τρομοκρατία), Κωνσταντινούπολη 
1986, ή ύπαρξη ένός άποσχιστικοϋ άρμενικοϋ συλλόγου στή Σμύρνη (1905), όνό- 
ματι Ittihad-i Ermeni Heyet-i Ihtilaliyesi, Izmir Komitesi (Επαναστατική Επιτροπή 
’Αρμενικής "Ενωσης, Επιτροπή Σμύρνης), φαίνεται άπο τις άνακρίσεις πού διε- 
νήργησαν οί δικαστικές άρχές.

7. Seniz Gündemir, ìkinci Meçrutiyet’in Izmir Basinindaki Yankilan (Ή άπήχηση 
του Δεύτερου Συνταγματικού Καθεστώτος στον Τύπο τής Σμύρνης), άνέκδοτη 
διπλωματική εργασία, Σμύρνη 1987-88, σσ. 32-41. "Οπως φαίνεται άπο τα συγ
χαρητήρια τηλεγραφήματα πού κατέφθασαν στά γραφεία Σμύρνης τού σωμα
τείου "Ενωσης καί Προόδου, το όποιο εμφανίσθηκε ξαφνικά τις πρώτες ήμέρες 
μετά τήν κήρυξη τού συνταγματικού καθεστώτος, το σωματείο ήταν οργανωμέ
νο σέ όλους τούς καζάδες τού σαντζακιού. Φαίνεται, έξάλλου, πώς καί οί άπο- 
σχιστικοί σύλλογοι, όταν ξεκινούσαν νόμιμη δραστηριότητα, χρησιμοποιούσαν 
τή λέξη «κλαμπ» παραπλανητικά. Επικεφαλής τών οργανώσεων αύτών ήταν τύ 
Ermeni Taçnaksityun Cemiyeti Klübü (Κλάμπ τού Συλλόγου ’Αρμενίων Τασνά-
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και έπισημοποιήθηκαν με τή συνταγματική τροποποίηση του 1909, 
ή οποία εδινε πλέον σέ άτομα το δικαίωμα ίδρυσης συλλόγων. Το 
χρονικό διάστημα άπο τή συνταγματική τροποποίηση μέχρι τον 
Ιανουάριο του 1913, όταν ή Εταιρία "Ενωση καί Πρόοδος (ìttihat 
ve Terakki Cemiyeti) έπέδραμε στήν 'Υψηλή Πύλη, καί ως τις 11 
’Ιουνίου τού 1913, πού δολοφονήθηκε ό πρωθυπουργός Μαχμούτ 
Σεβκέτ πασάς, πέρασε χωρίς «παρεμβάσεις».

Μετά τήν ήμερομηνία αύτή, ή 'Εταιρία Ένωση καί Πρόοδος θέ
λησε να διαλύσει όλες τίς οργανώσεις πού άντιλαμβανόταν ώς άντι- 
πολιτευόμενες, είτε ήταν τουρκικές είτε όχι, πράγμα το όποιο τίς 
ώθησε να έπιστρέψουν στον παράνομο τρόπο δραστηριοποίησηςή Τα 
έπόμενα πέντε χρόνια ως τήν ’Ανακωχή, το καθεστώς θά μετατρα
πεί σέ μονοκομματικό-συνταγματικό. Στο διάστημα αύτό, κάποιες 
άπο τίς οργανώσεις, στις οποίες ή Εταιρία "Ενωση καί Πρόοδος 
εδωσε τήν άδεια να ίδρυθουν ή να συνεχίσουν να λειτουργούν, άνέ- 
πτυξαν άνθελληνική δράση. 8

κων), ή δραστηριότητα του οποίου άποκαλύφθηκε στά χρόνια του Α' Παγκοσμίου 
Πολέμου. Τα άρθρα 3, 4 καί 6 του νόμου περί συλλόγων (Tunaya, I. σσ. 368- 
69), τα όποια όριζαν ότι απαγορεύεται ή ίδρυση συλλόγων «πού άποσκοποΰν 
στήν καταστρατήγηση των νόμων, τής δημόσιας τάξης, τής ενότητας του κρά
τους, στήν άλλαγή τής κυβέρνησης, στήν άλλαγή του πολίτικου καθεστώτος πού 
διέπει τά έθνοτικά στοιχεία του οθωμανικού κράτους... μυστικών... πού στηρί
ζονται σέ φυλετικά ονόματα καί άρχές», είχαν ωθήσει τίς άποσχιστικές οργα
νώσεις στήν εξεύρεση μιας τέτοιας λύσης.

8. Κυριότερη άπο αύτές [Fevzi Demir, AydmVilayeti’nde 1912 Meclis-i Mebusan 
Seçimleri (Οί βουλευτικές έκλογές τού 1912 στο βιλαέτι τού Άϊδινίου). άνέκδοτη 
διδακτορική διατριβή, Σμύρνη 1988, σ. 51] ήταν το Κόμμα Hürriyet ve ìtilaf 
(’Ανεξαρτησίας καί Συνεννόησης), τού οποίου το κεντρικό παράρτημα Σμύρνης 
άνοιξε στις 21 Δεκεμβρίου 1911. Το Κλαμπ τού Συλλόγου ’Αρμενίων Τασνάκων 
έτοιμαζόταν να καταφύγει στη βία, όπως φαίνεται άπο τίς παρακάτω γραμμές 
τού Bayar, Ben de Yazdim (Κι έγώ έγραψα) V, Κωνσταντινούπολη, σ. 1469: 
«"Οταν άρχισε ό πόλεμος, ή άστυνομία βρήκε πολλές βόμβες καί δοχεία γεμά
τα δυναμίτη κάτω άπο τον φούρνο στήν κουζίνα τού Κλαμπ τού Συλλόγου τών 
Τασνάκων».
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Α. ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΔΡΥΘΗΚΑΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΩΧΗ

I. Τουρκική Εστία (Türk Ocagi) - Παράρτημα Σμύρνης
Ημερομηνία ίδρύσεως: Ιούλιος 19129
Έδρα: ’Αρχικά σέ δωμάτιο του Κλαμπ ît-

tihat ve Terakki, μετά σέ κάποια αί
θουσα πού νοικιάστηκε άπο τη διεύ
θυνση τής Köylü Gazetesi ('Η εφημε
ρίδα του χωρικού), καί, στά μέσα 
Μαρτίου, στο πρώτο ιδιόκτητο κτήριο, 
στή στοά Haci Hasan Han, πού βρί
σκεται στο Kemeralti10.

Διοικητικό συμβούλιο: Ό γιατρός Haci Hasanzade Ethem (πρό
εδρος), ο διευθυντής τού Λυκείου Nail 
(μέλος), ό δικηγόρος Mustafa Necati 
(μέλος), ό διευθυντής τού σχολείου 
îttihat Terakki, Enver (μέλος), ό επιθε
ωρητής άποθηκών των σιδηροδρόμων, 
Vasif (μέλος), ό Haydar Rüçtü (μέλος), 
ό Ragip Nurettin (μέλος)11.

Μέ τή συνδρομή των διανοουμένων πού άνταποκρίθηκαν στήν 
έκκληση των φοιτητών τής άνώτατης έκπαίδευσης, ή Τουρκική Εστία

9. 'Υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις για το θέμα αύτό. 'Ο Tunaya, I, σ. 
436, γράφει ότι το παράρτημα Σμύρνης τής Εστίας ιδρύθηκε λίγες έβδομάδες 
μετά τήν ανάληψη τής έξουσίας άπο την κυβέρνηση του Άχμέτ Μουχτάρ πασά 
(’Ιούλιος 1912). Ένώ, ό Giinver Girne?, στήν άνέκδοτη διδακτορική του διατριβή 
μέ τίτλο Izmir Türk Ocagi Faaliyetleri 1923-31 (Ή δράση τής Τουρκικής Εστίας 
Σμύρνης 1923-31), Σμύρνη 1990, σ. 23, δίνει ήμερομηνία τον Αύγουστο του 
1912.

10. Haydar Rü?tü Öktem, Mütareke ve içgal Andari (’Αναμνήσεις τής ’Ανακωχής 
και τής Κατοχής), Zeki Arikan (έπιμ.), ’Άγκυρα 1991, σ. 59.

11. Müsavat (’Ισότητα), 25 ’Ιανουάριου 1919. Μόνο ό Öktem, στή σ. 59, ανα
φέρει τα ονόματα των δύο τελευταίων μελών.
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ιδρύθηκε επίσημα στις 25 Μαρτίου του 1912, στην Κωνσταντι
νούπολη, καί σέ σύντομο χρονικό διάστημα μετατράπηκε σέ ιδανικό 
χώρο άνάπτυξης του εθνικισμού. Ή Εστία, πού άποσκοποΰσε στην 
«πολιτιστική ώρίμανση καί τον εκσυγχρονισμό των Τούρκων» 
(Καταστατικό, άρθρο 2), μέχρι την περίοδο τής ’Ανακωχής αριθ
μούσε είκοσι οκτώ παραρτήματα εντός καί έκτος τής Κωνσταντινού
πολης. "Αν καί έπισήμως δέν είχε πολιτική ιδιότητα ούτε καί θά 
άσχολοΰνταν μέ τήν πολιτική (άρθρο 3), σύντομα ένοποιήθηκε μέ 
τήν Εταιρία 'Ένωση καί Πρόοδος καί έγκολπώθηκε τήν ιδεολογία 
της12 13 14 15. Φαίνεται δμως πώς οί οπαδοί τής Εστίας, πού χαρακτηρίζο
νταν άπύ τήν ίδια ιδεολογία μέ τούς οπαδούς τής "Ενωσης καί 
Προόδου, μετά τήν ’Ανακωχή διέκοψαν —δπως σέ δλη τή χώρα έτσι 
καί στή Σμύρνη— τις εργασίες τους «άπύ τον φόβο των πιθανών νο
μικών επιπτώσεων»12. Σύμφωνα μέ μια άνακοίνωση τού ύπεύθυνου 
για τήν περιοχή τής Σμύρνης συμβουλίου τής Εστίας, ((όλοι οί νέοι 
πού έ'χουν ένδιαφέρον για τήν πατρίδα τους» κλήθηκαν στή συγκέ
ντρωση για τήν έπανοργάνωση τής Εστίας, στον κινηματογράφο τής 
’Εθνικής Βιβλιοθήκης, στις 24 ’Ιανουάριου 19191'. Στή συνέλευση 
αύτή έξελέγη το διοικητικό συμβούλιο πού άναφέρεται παραπάνω.

Ή Εστία, «ένας τόπος οπού μαζεύονταν κατά καιρούς οκτώ, 
δέκα νεαροί καί σκότωναν τον χρόνο τους μέ συζητήσεις για τή νε
ολαία», θά γινόταν, σ’αύτή τή νέα περίοδό της, «κάστρο άμύνης ένα- 
ντίον τής αιματηρής περιπέτειας πού άπειλοΰσε τή χώρα καί, γι’ 
αύτό, κέντρο ενδιαφέροντος γιά τούς Τούρκους τής Σμύρνης». Είναι 
φανερό επίσης πώς ή Εστία, πού «άποσκοποΰσε στό να κρατάει 
ενωμένη δλη τή νεολαία απέναντι στόν κίνδυνο», βοηθούσε τούς συλ
λόγους πού ιδρύονταν άπό τή νεολαία1". Ό πρώτος άπό αύτούς τούς 
συλλόγους ήταν ό Izmir îhtiyat Zabitleri Teavün Cemiyeti (Σύλλογος 
’Αλληλοβοήθειας ’Εφέδρων ’Αξιωματικών Σμύρνης), ό όποιος, σύμ

12. Tunaya, I, σσ. 432-444.
13. Anadolu, 30 Δεκεμβρίου 1918.
14. Sulh ve Selamet (Ειρήνη καί Σωτηρία), Müsavat (’Ισότητα), 24 Ίανουαρίου 

1919.
15. Öktem, σσ. 60-61.
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φωνα με άνακοίνωσή του, είχε ιδρυθεί (13.1.1919) για να μεριμνή- 
σει για τα οικονομικά προβλήματα καί για να εξασφαλίσει τήν άλλη- 
λοβοήθεια μεταξύ των έφέδρων άξιωματικών πού, μετά τή λήξη του 
πολέμου, είχαν άπολυθεϊ άπο τις μονάδες τους10. 'Η έπαφή μεταξύ 
τής Εστίας καί του συλλόγου αύτου εξασφαλιζόταν μέσω ένος άπο 
τα δραστήρια μέλη τής Εστίας, τού Ragip Nurettin Bey1', πού ήταν 
καί ό ίδιος παλιός έφεδρος άξιωματικός. Τις σχέσεις μέ έναν άλλο 16 17

16. Μιχαήλ Λ. Ρόδάς, ΉΈλλάδα στην Μικρόν'Ασία (1918-1922ή, Άθήναι, 
1958, σ. 44. Ή πληροφορία πώς ό Νουρεττίν πασάς είχε αποπειραθεί να ιδρύ
σει τον σύλλογο πρέπει να άντιμετωπισθεΐ μέ δυσπιστία. Τήν εποχή που λάμ- 
βαναν χώρα οί έργασίες 'ίδρυσης του συλλόγου, ό Νουρεττίν πασάς, άν καί δεν 
ήταν νομάρχης, βρισκόταν στή Σμύρνη μέ τήν ιδιότητα τοϋ διοικητή τής 17ης 
Στρατιάς. Είναι άξιοπρόσεκτο το γεγονός ότι ό Νουρεττίν πασάς, σέ έπιστολή 
του μέ ήμερομηνία 30 ’Απριλίου 1923 προς τον Ραχμετουλλάχ έφέντη, ό όποιος 
άπο τα τέλη Μαρτίου του 1919 είχε διορισθεΐ στή μουφτία τής Σμύρνης [Muzaffer 
Ordumuzun Kumandan-i Muhteremi Ferik Nurettin Paça Hazretlerinin Izmir Müftüsö 
Rahmetullah Efendi Hazretlerine yazdiklan mektubun suretidir (Ακριβές άντίγραφο τής 
επιστολής τήν οποία έγραψε ή Εξοχότητά Του 6 σεβαστός διοικητής τοϋ νικη
φόρου στρατού μας, άντιστράτηγος, Νουρεττίν πασάς στήν Εξοχότητά του τον 
μουφτή τής Σμύρνης, Ραχμετουλλάχ έφέντη), Matbaa-i Osmaniye, σ. 14], ενώ 
οίκειοποιεΐται τήν ίδρυση διαφόρων συλλόγων, στή δημιουργία των οποίων δέν 
είχε στήν πραγματικότητα συμβάλει κατά κανέναν τρόπο, δέν άναφέρει το ονομα 
τοϋ Συλλόγου ’Αλληλοβοήθειας Έφέδρων ’Αξιωματικών. ’Εξάλλου, στή βιογρα
φία του [Osman Senai, Izmir Fatihi, Karahisar ve Dumlupmar Muharebeleri Calibi Gazi 
Nurettin Pa$a Hazretlerinin Terceme-i Hali (Βιογραφία τής Εξοχότητας, τοϋ κατα- 
κτητή τής Σμύρνης, νικητή τών μαχών τοϋ Καραχισάρ καί τοϋ Ντουμλούπιναρ 
Γαζί, Νουρεττίν πασά), Matbaa-i Osmaniye (13391923), σ. 19], ή οποία άναμ- 
φίβολα γράφτηκε κατόπιν συνεννοήσεως μέ τον ίδιο, ό Σύλλογος ’Αλληλοβοή
θειας ’Εφέδρων ’Αξιωματικών δέν άπαριθμεΐται μεταξύ τών συλλόγων πού ισχυ
ρίζεται ότι ίδρυσε ό Νουρεττίν πασας. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά μέ 
τον σύλλογο, βλ. Engin Berber, Mütareke ve Yunan Ugali Döneminde Izmir Sancagi, δι
δακτορική διατριβή, Σμύρνη 1993, σσ. 97-98.

17. Για τον Ragip Nurettin Paça, ό όποιος πριν από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο 
προήδρευσε τοϋ Συλλόγου Türk Yurdu (Τουρκική Πατρίδα) πού είχε ιδρυθεί στή 
Λωζάνη, ό Öktem γράφει, σ. 60:

...αυτός ό ενθουσιώδης καί άποφασιστικός νέος είχε έρθει ανάμεσα μας πριν άπό δύο 
περίπου μήνες, καί είχε καταφέρει μέ τις σωστές άπόψεις, τα φλογερά λόγια, τούς 
έντιμους τρόπους καί τις κινήσεις του να τόν εκτιμήσουν καί να τόν συμπαθήσουν 
όλοι οί φίλοι του. Είχε άναλάβει τήν οργάνωση καί τή διοίκηση τοϋ νέου κτηρίου τής
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σύλλογο, τον Izmir Demiryollan Islam Memurini Teavün Cemiyeti18 
(Σύλλογος ’Αλληλοβοήθειας Μουσουλμάνων Υπαλλήλων των 
Σιδηροδρόμων Σμύρνης) -πού είχε 'ιδρυθεί «για να καλυτερεύσει τις 
συνθήκες διαβίωσης καί για να εξασφαλίσει το μέλλον» των τούρ- 
κων εργατών καί υπαλλήλων πού είχαν προσληφθε! τα χρόνια του 
πολέμου στούς σιδηροδρόμους Σμύρνης-’Αιδινίου καί Σμύρνης- 
Κασαμπά καί πού είχαν απολυθεί άπύ τούς μετόχους19 των γραμμών 
πού έπαναλειτούργησαν μετά τήν υπογραφή τής ’Ανακωχής- είχε 
άναλάβει ό δικηγόρος καί σύμβουλος τού συλλόγου, Μουσταφα 
Νετζατί μπέης20. Ή άπάντηση τής Εστίας21, ή οποία σέ δημοσιεύ
ματα του Τύπου πού υποστήριζαν δτι το άπολυθεν τεχνικό προσω
πικό τών σιδηροδρόμων δεν γινόταν δεκτό στον σύλλογο22 23 άνακοί- 
νωσε πώς καμιά τέτοια αίτηση δέν άπορρίφθηκε, άποδεικνύει τή συ
νεργασία μεταξύ τών δύο οργανώσεων"2.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ό Χαϊντάρ Ρουστού μπέης, «όλες 
αύτές οί δραστηριότητες, άπύ τή μιά, τραβούσαν τήν προσοχή τού λαού 
καί τών ξένων τής Σμύρνης καί, άπύ τήν άλλη, δέν έπαυαν νά άνα- 
στατώνουν τήν ταλαίπωρη κυβέρνηση στή Σμύρνη. Ή Εστία βρισκό
ταν υπό πίεση ψυχολογικά καί υλικά. Οί συναλλαγές μας μέ τήν κυ

Έστίας στο Kemeralu. ’Από τή μιά, έργαζόταν νυχθημερόν στήν Εστία, κι άπό τήν
άλλη, δεν σταματούσε να δημοσιεύει κείμενα με τα όποια έπεσήμαινε τον έπερχόμε-
νο κίνδυνο, καί μετέδιδε τήν ιδέα ότι έπρεπε να προχωρήσουμε χέρι χέρι.
18. ikdam (Πρόοδος), 20 Φεβρουάριου 1919.
19. "Οταν άρχισε ό Α' Παγκόσμιος Πόλεμος, όλες οί σιδηροδρομικές γραμ

μές τής χώρας κατασχέθηκαν άπο το υπουργείο δημοσίων έ'ργων, το όποιο άνέ- 
λαβε τή λειτουργία τους.

20. Öktem, σ. 61, Köylü (Χωρικός), 18 Φεβρουάριου 1919.
21. Köylü, 23 Μαρτίου 1919.
22. Köylü, 22 Μαρτίου 1919.
23. Köylü, στο φύλλο τής 19ης Μαρτίου 1919 υπάρχει μια διακοίνωση του 

συλλόγου, μέ τήν όποια τα συμμαχικά κράτη καλούνται να συμπεριφερθοΰν στό 
πλαίσιο του δικαίου και τής δικαιοσύνης. Δέν είναι τυχαίο τό γεγονός δτι ή δια- 
κοίνωση αυτή, πού φαίνεται να έχει γραφτεί άπο τον Μουσταφα Νετζατί, δόθη
κε στον Τύπο τήν ήμέρα πού έκλεισε τόν κύκλο εργασιών του τό Συνέδριο 
Σμύρνης του Müdafaa-i Hukuk-i Osmaniye Cemiyeti (Εταιρία 'Υπεράσπισης του 
’Οθωμανικού Δικαίου).
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βέρνηση έφερναν, είναι άλήθεια, κάποιο αποτέλεσμα, άλλα μόνο ύστε
ρα άπό κοπιαστικό άγώνα. 'Ο νομάρχης, Ίτζέτ μπέης, ήταν πολύ κα- 
χύποπτος μέ την Εστία, λές καί έκνευριζόταν μέ τις δραστηριότητες 
των μελών της. Αλλά έμείς δέν δίναμε σημασία. Πυκνώναμε άκόμη 
περισσότερο τίς συγκεντρώσεις μας, αύξάναμε τις προσπάθειές μας... 
’Εργαζόμασταν μέ δλες μας τις δυνάμεις»24. Παρ’ δλα αύτά, εσπευσε 
να παραιτηθεί, δταν τα μέλη τής Εστίας τού μήνυσαν μέσω του Βασίφ 
μπέη δτι κατά τή γνώμη τους έπαιζε άρνητικό ρόλο στις σχέσεις τής 
κυβέρνησης μέ τήν Εστία2’. Μια ήμέρα νωρίτερα, είχε παραιτηθεί άπό 
τό διοικητικό συμβούλιο καί ό Μουσταφα Νετζατί μπέης, διαισθανό
μενος δτι ή πρόταση πού είχε κάνει στήν τακτική συγκέντρωση τής 
Εστίας, στα τέλη ’Απριλίου, δέν θά γινόταν άποδεκτή άπό τήν πλειο- 
ψηφία. Ό Νετζατί μπέης είχε άναφέρει χαρακτηριστικά: «Ό κίνδυνος 
πλησιάζει, οί Ρωμιοί εξοπλίζονται μανιωδώς καί κάτι περιμένουν. Κι 
έμεϊς προσπαθούμε να κάνουμε δουλειά μέ τό μολύβι, τίς προειδοποι
ήσεις καί τίς εκφωνήσεις λόγων. "Ολοι οί Τούρκοι πρέπει να έξοπλι- 
στοΰν για κάθε ένδεχόμενο. Πρέπει νά οργανωθούμε άνάλογα».

Ή «πιο ενθουσιώδης συνέλευση» τής Εστίας, κατά τήν οποία 
άναπληρώθηκε τό κενό στό διοικητικό συμβούλιο μέ τήν εκλογή 
νέων μελών, πραγματοποιήθηκε άκριβώς πριν άπό τή συγκέντρωση 
τής 14ης Μαΐου στό κτήριο του Λυκείου (Sultani). «Στή συνέλευση 
αύτή, στήν οποία συμμετείχαν καί μή μέλη τής Εστίας, ειπώθηκε 
πώς ή έλληνική κατοχή θά πραγματοποιούνταν. Τήν επόμενη ήμέρα, 
οί ελληνικές δυνάμεις θά καταλάμβαναν τή Σμύρνη. Τί έπρεπε νά 
γίνει; ’Εκφωνήθηκαν λόγοι άνατάσεως. "Ολοι έλεγαν άπό μιαν ιδέα, 
έκλαιγαν. ’Αλλά δέν μπόρεσαν νά πάρουν καμιά άπόφαση καί ή συ
γκέντρωση 'διαλύθηκε έτσι»2’. Σύντομα δμως, τή βραδιά τής συ
γκέντρωσης τού Λυκείου, τό κτήριο τής Εστίας θά γινόταν ό χώρος 
διεύθυνσης τών δραστηριοτήτων τής Müdafa-i Vatan Örgütü 
(’Οργάνωση Άμυνας τής Πατρίδας), πού έμφανίστηκε στό προσκή-

24. Öktem, σ. 61.
25. Öktem, σσ. 63-64.
26. Öktem, σ. 64.
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vio μέ το όνομα Redd-i îlhak Heyet-i Milliyesi (Εθνική Επιτροπή 
Εναντίον τής Προσάρτησης), καί έπέλεξε το κτήριο τής Εστίας ώς 
κέντρο των δραστηριοτήτων της2'.

Δεν υπάρχει άμφιβολία πώς ή Εστία υποστήριξε καί τήν κίνηση 
Müdafaa-i Hukuk-i Osmaniye Cemiyeti ή MHOC (Σύλλογος 
Υπεράσπισης τοϋ ’Οθωμανικού Δικαίου). Μάλιστα, δ γιατρός Haci 
Hasanzade Ethem Bey εξελέγη στήν προεδρία τής Εστίας, δταν 
ήταν ήδη μεταξύ των ήγετικών στελεχών του MHOC. Το γεγονός 
δτι το πρωί τής 14ης Μαΐου δ Menemenlizade Muvaffak Bey, ιδρυ
τικό μέλος τού συλλόγου, μόλις έμαθε άπδ γνωστούς του στο ιτα
λικό προξενείο δτι δ ελληνικός στρατός θά έκανε άπόβαση στή 
Σμύρνη, ειδοποίησε «χωρίς νά χάσει χρόνο» τήν Εστία άποκαλύ- 
πτει σαφώς τις στενές σχέσεις μεταξύ του συλλόγου καί τής Εστίας. 
Οί έργασίες τής Εστίας «πρακτικά» έληξαν μέ τήν άπόβαση τού 
ελληνικού στρατού στή Σμύρνη.

II. Εταιρία Προς τον Λαό (Halka Dogru Cemiyeti)
Ημερομηνία ίδρύσεως: 
Τόπος ίδρύσεως 
καί διοικήσεως: 
'Ιδρυτές καί διοικητές:

Καλοκαίρι τού 1918"8 
Σμύρνη, στήν δδδ Beyler (Μπεηλέρ), 
δίπλα στδ Παράρτημα Στρατολογίας27 28 29. 
Τδ μέλος τής Κεντρικής Επιτροπής 
τού Κόμματος "Ενωσης καί Προόδου

27. Βλ. Κεφ Β.ΙΙ. για λεπτομερείς πληροφορίες.
28. 'Τπάρχουν διάφορες απόψεις σχετικά μέ τήν ήμερομηνία 'ίδρυσης τοϋ συλ

λόγου. Ό Tunaya, I, σ. 417 δίνει ώς ήμερομηνία τήν 15η Δεκεμβρίου 1917, 
«χωρίς να άναφέρει πηγή», άλλα στον τόμο V, σ. 1550, ό Μαχμούτ Τζελάλ μπέ
ης, πού έχει χρηματίσει «γενικός» γραμματέας τοϋ συλλόγου λέει: «’Αποφα
σίσαμε τήν ίδρυση τοϋ Συλλόγου Προς τον Λαό μέ τον γιατρό Ναζίμ μπέη καί 
τον νομάρχη Ραχμί μπέη, πού ήρθαν στή Σμύρνη τύ καλοκαίρι τοϋ 1918».

29. Halka Dogru Mecmuasi (Περιοδικό Προς τον Λαό), τχ. 1, 1 Φεβρουάριου 
1919: στήν πραγματικότητα, ή διεύθυνση αύτή είναι ή διεύθυνση τοϋ γραφείου 
καί τυπογραφείου τοϋ περιοδικού πού έξέδωσε ό σύλλογος μέ τύ όνομά του. 
"Ομως τύ γεγονός ότι ό Μαχμούτ Τζελάλ μπέης, «ύπεύθυνος» γραμματέας των 
Κεντρικών Γραφείων Σμύρνης τοϋ Teceddüt Partisi (Κόμμα τής ’Αναγέννησης, 
όπως μετονομάσθηκε ό Σύλλογος "Ενωση καί Πρόοδος, άφοΰ αύτοδιαλύθηκε



ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 121

καί γιατρός Nazim Bey, δ βουλευτής 
και νομάρχης Σμύρνης Rahmi Bey, 
δ Mahmut Celai (Bayar) Bey (γενικός 
γραμματέας), δ τέως νομάρχης του 
Χαλεπιοΰ Tevfik Bey (έφορευτικδς 
επίτροπος, ταμίας)'10.

Ή Εταιρία Πρδς τον Λαό, πού είχε δρίσει χώρο έργασιών της 
το «βιλαέτιτού Άϊδινίου» (Καταστατικό, άρθρο 3), ιδρύθηκε, σύμ
φωνα μέ τις πληροφορίες πού εδωσε δ γιατρός Ναζίμ μπέης στον 
ρεπόρτερ τής εφημερίδας Tanin (Σήμαντρο), κατά τή διάρκεια μιας 
συγκέντρωσης στδ Κλαμπ "Ενωση καί Πρόοδος (παράρτημα 
Σμύρνης)'11. Τότε είχε συγκεντρωθεί ώς βοήθεια το ποσό των 19.500 
λιρών. Ή Εταιρία Πρδς τδν Λαό, πού θά μπορούσε να θεωρηθεί πα
ρακλάδι τής Ένωσης καί Προόδου, ήταν μια άπδ τις όργανώσεις- 
συσπειρώσεις πού άποσκοπούσαν να ξυπνήσουν στον λαό τδ συναί
σθημα μέσω τής πολιτισμικής δδοΰ. Ή δικαστική ερευνά, πού ξε
κίνησε μερικές ήμέρες πριν άπδ τήν ’Ανακωχή, σχετικά μέ τούς 
ιδρυτές καί τούς διοικητές τού συλλόγου ’2 αύτοΰ, δ όποιος είχε προ
σθέσει στήν ιδεολογία τού τουρκισμοΰ τήν έννοια τής «λαϊκότητας», 
συνεχίστηκε καί μετά τήν ’Ανακωχή.

Ή επιτροπή άπδ τούς μπέηδες Άρίφ, Νεντίμ, Άμπντουλλάχ, 
Νατζί καί Σουλεϊμάν, πού τδ ύπουργεΐο εσωτερικών είχε έπιφορτί- 
σει μέ τδ καθήκον τής άνάκρισης τού Ραχμί μπέη1’’, δ όποιος είχε 
παυθεί άπδ δήμαρχος στις 24 ’Οκτωβρίου τού 1918, ήρθε στή 
Σμύρνη τδν Νοέμβριο καί γύρισε στήν Ίσταμπούλ τήν 1η Ίανουα-

μετά τήν ’Ανακωχή), μετέφερε τις έργασίες του στήν παραπάνω διεύθυνση (δταν 
ή άστυνομία έκλεισε το κόμμα και σφράγισε τά γραφεία του) δείχνει δτι και δ 
Σύλλογος Προς τον Λαό ήταν εγκατεστημένος στήν ίδια διεύθυνση.

30. Bayar, V, σ. 1550.
31. Μετά τήν Ανακωχή, το κτήριο τοϋ Κλαμπ στήν οδό Μπεηλέρ είχε με- 

τατραπεΐ σέ Κεντρικά Γραφεία Σμύρνης τοϋ Κόμματος τής ’Αναγέννησης.
32. Tunaya, V, σσ. 417-418.
33. Sina Akçin, Istanbul Ηükümetleri ve Milli Mikadele (Οί κυβερνήσεις τής 

Ίσταμπούλ και δ έθνικδς άγώνας), Κωνσταντινούπολη, 1976, σ. 33.
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ρίου του 1919, παίρνοντας μαζί της καί τον Ραχμί μπέη'Λ Όταν, 
στίς 29 Ίανουαρίου, ό Ραχμί μπέης συνελήφθη άπό τούς ’Άγγλους, 
οι πασάδες Ένβέρ, Ταλάτ καί Τζεμάλ είχαν προ πολλοΰ άποχωρή- 
σει άπο τη χώρα'*'’. Φαίνεται όμως πώς δ «γενικός» γραμματέας 
Μαχμούτ Τζελάλ μπέης, παρότι βρισκόταν ύπό τήν παρακολούθη
ση της άστυνομίας καί παρότι ή σύλληψή του ήταν υπόθεση ώρών'ί(>, 
συνέχιζε τή δράση του χωρίς διακοπή. Άπο τη μιά, εμψύχωνε τον 
MHOC !/ «υποσχόμενος τήν άνευ δρων βοήθειά» του, άπο τήν άλλη, 
προετοίμαζε τήν έκδοση ενός περιοδικού πού θά γινόταν το έκδοτικύ 
όργανο της Εταιρείας Προς τον Λαό.

Το περιοδικό κυκλοφόρησε στίς 6 Φεβρουάριου μέ τήν ονομασία 
Halka Dogru Mecmuasl (Περιοδικό Προς τόν Λαό)*8. Ό διευθυντής 
του, Μαχμούτ Τζελάλ μπέης, μαζί μέ τούς σκοπούς τής έκδοσής 
του άνέφερε καί τούς στόχους τού συλλόγου ώς έξης:

"Οπως γίνεται άντιληπτό άπο το δνομά του, τό περιοδικό αύτό τό 
βγάλαμε για τόν λαό. Καί μέ τόν δρο αύτόν (λαός) εννοούμε τήν τάξη 
πού άποτελεΐ, άπό άποψη σπουδών, παιδείας, εμβάθυνσης καί γνώσε
ων, τό μεσαίο στρώμα τού λαού.

Ή μερίδα τού λαού πού άποκαλοΰμε άγράμματη πλειοψηφία, εκεί
νη πού δεν έχει άποκτήσει μόρφωση καί δεν έχει μάθει να γράφει καί 
να διαβάζει, δεν πρόκειται, δπως είναι φυσικό, να καταλάβει κάτι άπό 
τό περιοδικό μας- τό ίδιο καί ή μερίδα πού άποκαλεΐται μειοψηφία, 34 35 36 37 38

34. ikdam (Πρόοδος), 8 Νοεμβρίου 1918, Ahmet Mehmetefendioglu, Rahmi 
Aslan, Ya$ami ve Izmir Valiligi, ανέκδοτη διπλωματική εργασία, Σμύρνη 1990, σ. 87.

35. Tunaya, III, Κωνσταντινούπολη (’Ιούλιος 1989), σ. 567.
36. Έ Müsavat, στο φύλλο τής 5ης Φεβρουάριου 1919, δέν δίσταζε να άναφέ- 

ρει το ονομα τοϋ αστυνομικού (F. ...) που ήταν επιφορτισμένος μέ το καθήκον 
τής παρακολούθησης τού Μαχμούτ Τζελάλ μπέη.

37. Nail Morali, Miitareke’de Izmir Olaylart (MÌO). (Τά γεγονότα τής Σμύρνης 
κατά τήν ’Ανακωχή), Άγκυρα 1973, σσ. 8-9.

38. Στην πραγματικότητα, αν και άναγράφεται ώς ημερομηνία έκδοσής του 
ή 1η Φεβρουάριου, «για τεχνικούς λόγους τού τυπογραφείου» το τεύχος τυπώ
θηκε καί κυκλοφόρησε στίς 6 Φεβρουάριου, πράγμα για το όποιο ό Μαχμούτ 
Τζελάλ μπέης ζητούσε συγνώμη άπο τούς άναγνώστες, Halka Dogru Mecmuasi 
(Περιοδικό Προς τον Λαό) τχ. 1.
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εκείνη δηλαδή που έχει μεγάλη δυνατότητα μάθησης καί πληροφόρη
σης, δεν έχει άνάγκη να παρακολουθεί καί να διαβάζει το περιοδικό 

μας. Τη δυνατότητα ενημέρωσης καί άφύπνισης τής πλειοψηφίας τη 
βλέπουμε —περισσότερο άπο δ,τι στον γραπτό λόγο— στην προσφυγή 

στήν εικόνα καί στον προφορικό λόγο. Γι’ αυτό, ή Εταιρία (Προς τον 

Λαό) μελλοντικά θά προσπαθήσει να προσφέρει ξεχωριστή υπηρεσία 

στή λαϊκή τάξη —ή οποία στήν πλειοψηφία της άποτελεϊται άπο χωρι
κούς— έκδίδόντας καί διανέμοντας ωφέλιμα εικονογραφημένα περιο

δικά τακτικής κυκλοφορίας καί στέλνοντας ως τήν πόρτα της ειδήμο
νες καί μέλη που θά δίνουν διαλέξεις-δμιλίες’’.

Το περιοδικό μας είναι ένα περιοδικό πολιτισμού, πού έχει σκοπό 
να καλλιεργήσει τήν έθνική ταυτότητα καί τήν κοινωνική οντότητα τής 
μεσαίας τάξης του τουρκικού έθνους. Οί πολιτικοί σκοποί καί ή πολι

τική άρθρογραφία δεν μάς άφοροΰν.

’Αρχίσαμε, έπίσης, να φτιάχνουμε μιά βιβλιοθήκη, τή Βιβλιοθήκη 

ΙΙρός τον Λαό, για τήν έκδοση καί διάδοση βιβλίων καί περιοδικών 
πού έχουν γραφτεί για τον λαό, πού έχουν περάσει άπο τήν έποπτεία 
καί λάβει τήν έγκριση τής έπιστημονικής μας έπιτροπής1".

"Ομως, δ Μαχμούτ Τζελάλ μπέης, έχοντας πληροφορηθεΐ τις 
φήμες για τήν έπικείμενη σύλληψή του39 40 41 καί έχοντας απομακρυνθεί

39. Στο Περωδικο Προς τον Λαό. τχ. 1, άναφέρεται δτι, κατόπιν προσκλή- 
σεως τού περιοδικού, δόθηκαν στήν αίθουσα τοΰ Κινηματογράφου τής Εθνικής 
Βιβλιοθήκης Σμύρνης κάποιες διαλέξεις άπο ειδικούς, μέ έλεύθερη είσοδο, καί 
οτι το περιοδικό θά δημοσιεύσει τις ομιλίες αύτές. Δεν γίνεται όμως καταληπτό 
αν το περιοδικό οργάνωσε αύτές τις διαλέξεις πριν ή μετά τήν ’Ανακωχή.

40. Halka Dogru Mecmuasi (Περιοδικό Προς τον Λαό), τχ. 1.
41. 'Η Επιτροπή ’Έρευνας ’Αδικημάτων, δπως έπίσης ονομαζόταν το στρα

τοδικείο πού συγκροτήθηκε καί στάλθηκε στή Σμύρνη γιά να διερευνήσει ιιάδι- 
κήματα» —μέ πρώτο τον εκτόπισμά- πού είχαν διαπραχθεί στα χρόνια τού πο
λέμου, είχε άνακρίνει τον Μαχμούτ Τζελάλ μπέη, άλλα, σύμφωνα μέ τή δική του 
έκφραση, «δέν είχε κατορθώσει να προσδιορίσει τα έναντίον του στοιχεία». Στδ 
έγγραφο C.A., Α.ΙΙΙ-5, Ds. 16, F. 1-3, ό Μπαγιάρ περιγράφει λεπτομερώς το 
πώς έπαρακολουθεΐτο άπο τή Μητρόπολη καί άπο το άνω άναφερόμενο στρατο
δικείο καί τούς πράκτορές του, ένώ στο V, σσ. 1645-46, άναφέρει δτι ό Χινταγιέτ
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άπό τή Σμύρνη γι’ αύτό τον λόγο'11, δέν μπόρεσε νά βρει τον απα
ραίτητο χρόνο για τήν πραγματοποίηση των εργασιών που είχε κατά 
νοΰ. Μετά τή σύλληψη και φυλάκιση του Τεβφίκ μπέη, του τελευ
ταίου διευθυντή τής εταιρίας, καί μέ τήν άπόδοση στή Στέγη 
’Ορφανών4'* των 20 περίπου χιλιάδων λιρών πού βρέθηκαν στους τρα
πεζικούς της λογαριασμούς, ή εταιρία «πρακτικά» έκλεισε.

Β. ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΤ ΙΔΡΥΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΩΧΗ

I. Miidafaa- i Hukuk-1 Osmaniye Cemiyeti 
(Σύλλογος'Υπεράσπισης τοΰ’Οθωμανικού Δικαίου)

'Ημερομηνία ίδρύσεως: 23 Δεκεμβρίου 191811
Τόπος ίδρύσεως
καί διοικητικό κέντρο: Σμύρνη, τα έμπορικά γραφεία —τής * 42 43 44

μπέης, που δλοι στή Σμύρνη γνώριζαν ώς φιλοσόφο, είχε πάει μιά μέρα στα γρα
φεία τοϋ Περιοδικού Προς τον Λαό για να τους πει δτι δ πρόεδρος τοΰ στρατο
δικείου, Σαΐτ πασάς, τοΰ είχε δείξει μια λίστα μέ τα ονόματα τριάντα έξι ατό
μων, τα όποια ό ίδιος πίστευε δτι θά συλληφθοΰν, καί δτι στην κορυφή τής λί
στας, σημειωμένο μέ δύο άστερίσκους, βρισκόταν τό δνομα τοΰ Μαχμούτ Τζελάλ 
μπέη. Ό Μπαγιάρ άναφέρει επίσης: «Το δτι ό πρόεδρος τοΰ στρατοδικείου είχε 
διατάξει τή σύλληψή μου, άκόμα και σέ άλλο βιλαέτι (επαρχία), το είχα άκού- 
σει άπό εκείνους στους όποιους είχε διαβιβαστεί ή διαταγή».

42. Στο C.A., Α.ΙΙΙ-5, Ds. 16, F. 3, ό Μπαγιάρ, άφοΰ εσφαλμένα λέει: 
«Πραγματοποιήθηκε ή συνάντηση τής Εταιρίας 'Υπεράσπισης του ’Οθωμανικού 
Δικαίου Σμύρνης. Νομίζω δτι ή ήμερομηνία ήταν 18 Φεβρουάριου 1918», προσ
διορίζει έν συνεχεία δτι άναχώρησε τό ίδιο βράδυ άπό τή Σμύρνη - στήν πραγ
ματικότητα, ή ήμερομηνία θά πρέπει να είναι ή 18η Μαρτίου 1919.

43. Bayar, V, σσ. 1550-52.
44. Köy/w, 24 Νοεμβρίου 1918. 'Υπάρχουν διάφορες διαπιστώσεις σχετικά μέ 

τό θέμα αύτό. "Αν καί ή Anadolu δημοσίευσε, στίς 26 Νοεμβρίου 1918, τήν είδηση 
δτι ό σύλλογος ιδρύθηκε «έπίσημα» καί δτι τό πρόγραμμά του δημοσιεύεται στήν 
Köylü τής ίδιας ήμέρας, στήν Εθνική Βιβλιοθήκη τής Σμύρνης δέν κατέστη δυ
νατόν νά άνευρεθεΐ τό συγκεκριμένο φύλλο. Ό Gotthard Jeaschke στό Türk Kur lulu 
Savaçi Kronolojisi (Χρονολόγιο τοΰ τουρκικού άπελευθερωτικοΰ άγοόνα), ’Άγκυρα 
1970, σ. 7, αναφέρει δτι ό σύλλογος ιδρύθηκε στίς 26 Νοεμβρίου. Ό Yücel Özkaya
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λεωφόρου 'Αγίου Γεωργίου κατ’ άρχάς 
καί, έν συνεχεία, τά γραφεία στο 
Πρώτο Κορδελιό— των άδελφών Χαλίτ 
και Ναΐλί5.

'Ιδρυτές καί διοικητές: Οί άδελφοί Moralizade Halit καί Nail
(έμποροι), ό Menemenlizade Muvaffak 
Bey (εφοριακός έπιθεωρητής), ό 
Naci Bey [υποδιευθυντής τής Τρά
πεζας Εθνικού Κύρους (Itibar-i Milli)], 
ό Lütfü Bey (άπόστρατος χιλίαρ
χος), ό Abdurrahman Sami Bey 
(άπόστρατος άξιωματικός), ό Arif 
Bey (πρώην έφοριακός έπιθεωρη
τής), 6 Haci Hasanzade Ethem Bey 
(γιατρός), ό Hasan Vasif Bey (πρώ
ην ταχυδρομικός) 4fa.

Στήν πραγματικότητα, ό MHOC συγκροτήθηκε άνεπίσημα στις 
6 Δεκεμβρίου, όταν ή ύπ’άριθμόν 29 άγγλική κανονιοφόρος, υπό τή 
διοίκηση του χιλίαρχου Ντίξον, άγκυροβόλησε στο λιμάνι τής Σμύρ
νης. Ωστόσο, ή έπίσημη ίδρυσή του τοποθετείται είκοσι ημέρες 
άργότερα. Ό σύλλογος πού άποφάσισαν να 'ιδρύσουν οί παραπάνω 45 46

στο «Ulusal Bagimsizlik Savaçi Boyunca Yararli ve Zararli Demekler», Atatürk 
Araçtirma Merkezi Dergisi (((’Ωφέλιμοι καί έπιβλαβεΐς σύλλογοι στή διάρκεια τοϋ 
εθνικού άγωνα άνεξαρτησίας», Περωδικο τον Κέντρου Ερευνών Άτατονρκ), 
4/10, σ. 142 καί δ Taçalan, στο Ege’de Kurtuluç Savaçi Baçlarken (“Οταν άρχιζε δ 
άπελευθερωτικδς άγώνας στήν περιοχή τού Αιγαίου), Κωνσταντινούπολη 1981, 
σ. 125, άναφέρουν τήν 1η Δεκεμβρίου ως ήμερομηνία ίδρυσης, «χωρίς τήν άνα- 
φορά πηγής».

45. Morali, στο MÌO, τ. 8, σσ. 40-41, παραθέτει δτι τδ έμπορικδ κατάστημα, 
πού βρισκόταν στή λεωφόρο 'Αγίου Γεωργίου, μεταφέρθηκε στο Birinci Kordon 
(Πρώτο Κορδελιό), όταν ΰπέστη δολιοφθορά άπδ τούς Ρωμιούς, επειδή δ MHOC 
είχε ιδρυθεί εκεί (έπισήμως).

46. Morali, MÌO, σ. 6, οί τρεις τελευταίοι προσχώρησαν στον σύλλογο τις ήμέ- 
ρες πού άκολούθησαν.
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διανοούμενοι, επειδή ένιωσαν προσβεβλημένοι άπο τις εκδηλώσεις 
των Ρωμιών που είχαν γεμίσει το λιμάνι για να προϋπαντήσουν την 
κανονιοφόρο4', προέβη άπο τήν ’ίδια κιόλας ημέρα στην πρώτη του 
ενέργεια47 48 μέ το τηλεφώνημα πού εκανε ό Χουσε'ίν Λουτφί μπέης 
στον άναπληρωτή νομάρχη Νουρεττίν πασά ζητώντας του να στα
ματήσει τήν «παράνομη έκδήλωση των Ρωμιών»49. 'Η έπιτυχία του 
Μοραλιζαντέ Χαλίτ μπέη να καλέσει, με τή μεσολάβηση ’Άγγλων

47. Taçalan, σσ. 122-23. Άπο τις συζητήσεις πού εκανε 6 Τάτσαλαν μέ τον 
Μοραλιζαντέ Χαλίτ, προκύπτει δτι τήν ώρα πού ή αγγλική κανονιοφόρος άγκυ- 
ροβόλοΰσε, οί ιδρυτές τοΰ συλλόγου γευμάτιζαν άκριβώς απέναντι, στο μπαλκό
νι τοϋ Sporting Club. Τότε, ένας Ρωμιός όνόματι Παυλίδης, πού τον γνώριζαν 
άνέκαθεν, τούς προκάλεσε μέ λόγια περιπαικτικά, κι ό Χαλίτ μπέης είπε: 
«Κύριοι, θά περνάμε άκόμη τον καιρό μας μέ κενολογίες; ’Ιδού, αν ένας Ρωμιός 
πού ζεϊ μέ τή δική μας υποστήριξη κάνει αύτύ πού μόλις είδατε, λογαριάστε πλέ
ον τήν άχαριστία καί τήν αύθάδεια των υπολοίπων! Άπο σήμερα κιόλας ας ιδρύ
σουμε έναν σύλλογο καί ας καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να υπερασπι
στούμε τή Σμύρνη έναντι των Ελλήνων...».

48. Taçalan, σ. 123, Bayar, V, σ. 1601: ό Χουσεΐν Λουτφί μπέης, πού μετά 
τον Νουρεττίν πασά τηλεφώνησε στον Μαχμούτ Τζελάλ μπέη, είχε πει στον τε
λευταίο: «...σας τηλεφωνώ άπο τήν παραλία. Ό τόπος έχει μετατραπεί σέ 
Ελλάδα. Βρισκόμαστε άντιμέτωποι μέ μια σφοδρή ελληνική διαδήλωση. 'Η κυ
βέρνηση δέν μπορεί νά κάνει τίποτε άπο τήν άνικανότητά της, πρέπει να βρείτε 
μια λύση!». Ό Μαχμούτ Τζελάλ μπέης, ό όποιος ύστερα άπο το τηλεφώνημα 
αύτύ είχε έπισκεφθεί τον Νουρεττίν πασά στο γραφείο του, λέει: «...ό πασάς ήταν 
μόνος του, πηγαινοερχόταν νευρικά μέσα στο εύρύχωρο γραφείο τοΰ νομαρχια
κού μεγάρου. Γνωρίζετε κάποιον Χουσεΐν Λουτφί, τί παράξενος άνθρωπος!, μου 
είπε, κατευθείαν μόλις μέ είδε. Φαίνεται πώς è πασάς είχε άντιμετωπίσει σκλη
ρότερο τηλεφώνημα». Στο έγγραφο πού περιλαμβάνεται στο C.A., Α.ΙΙ-5, Ds. 
16, F. 1-2, ό Μπαγιάρ άφηγεΐται το ίδιο περιστατικό μέ έλαφρές διαφορές.

49. “Οπως άναγράφεται στο έγγραφο 24, DH-KMS, Ds. 49-1, ό Νουρεττίν 
πασάς σέ τηλεγράφημα πού άπέστειλε στο υπουργείο εσωτερικών, στις 5 
Νοεμβρίου, έλεγε: «Οί Ρωμιοί τής Σμύρνης προμηθεύονται πολλές έλληνικές 
σημαίες καί σημαίες τών συμμαχικών κυβερνήσεων καί κάνουν τις προετοιμα
σίες διαδήλωσης...». 'Υπέβαλλε, δέ, τήν παράκληση νά ειδοποιηθεί άμέσως για 
τό «αν ή άνακοίνωση πού δημοσιεύτηκε στον Τύπο τής Ίσταμπούλ, σχετικά μέ 
τό δτι ή άστυνομία θά παρεμβαίνει στην άνύψωση σημαιών έκτος ειδικών 
ήμερών, βασίζεται σέ επίσημη άπόφαση». Φαίνεται πώς τό απαντητικό τηλε
γράφημα τοϋ υπουργού εσωτερικών Φετχί μπέη: «Σύμφωνα μέ τό άρθρο 5 τοϋ
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φίλων του στη Σμύρνη, τον Ντίξον στο σπίτι του για φαγητό ήταν 
άλλη μιά κίνηση πού εκανε ο MHOC πριν άκόμη «άποκτήσει επι
σημότητα». Στή δεξίωση, πού σύμφωνα μέ τον Χαλίτ μπέη πραγ
ματοποιήθηκε λίγο μετά τήν άφιξη τής κανονιοφόρου, μετείχαν όλα 
τα μέλη του συλλόγου: ή σύναψη σχέσης μέ τον Ντίξον ήταν για το 
καλό τής Σμύρνης. Στο σπίτι των άδελφών Μοραλιζαντέ, στον 
Καρσιγιακά, ό Ντίξον φιλοξενήθηκε σέ ενα σαλόνι πού είχε διακο
σμηθεί προσεκτικά μέ προϊόντα τού τουρκικού μόχθου. Σέ ερώτη
σή του: ((Λοιπόν, όλα αύτά είναι δυνατόν να τά βρει κάποιος στήν 
Τουρκία;», ό Χαλίτ μπέης άπάντησε γελώντας: «Στη στέγη αύτοΰ 
τού σπιτιού υπάρχει ένας τεράστιος γάντζος. "Ενας πολύ άνθεκτικύς 
γάντζος. 'Οτιδήποτε βλέπετε έδώ μέσα, μαζί μέ το σπίτι, συνδέθη
κε άπύ τον γάντζο αύτύν μέ ενα άερόπλοιο καί είσήχθη άπύ τήν 
Εύρώπη». Τότε, ό χιλίαρχος χτυπώντας φιλικά στήν πλάτη τον 
Χαλίτ μπέη είπε: ((’Εμένα, άλλιώς μοΰ είχαν παρουσιάσει τούς 
Τούρκους καί τήν Τουρκία. Νόμιζα ότι έρχόμουν σέ κάποια άπύ τις 
άγγλικές άποικίες» ’0.

Ό σύλλογος, τήν ώρα πού προέβαινε στις ενέργειες αύτές, εργα
ζόταν ταυτόχρονα για τήν ολοκλήρωση των νομικών διαδικασιών, *

κανονισμού, ό όποιος άνακοινώθηκε μέ τήν άπό 16 Φεβρουάριου 1912 εγκύκλιο 
του υπουργείου εξωτερικών, στις ιδιαίτερες επίσημες ήμέρες μιας ξένης χώρας 
οί υπήκοοι αύτοΰ τοΰ κράτους καί στις ιδιαίτερες επίσημες ήμέρες τοΰ οθωμα
νικού κράτους όλοι οί ξένοι, καί στα εμπορικά τους καταστήματα, μαζί μέ τήν 
οθωμανική σημαία μπορούν να άνυψώνουν καί τή σημαία τοΰ δικού τους κρά
τους... οί σημαίες πού άνυψώνονται κατά παράβαση των όρων αύτοΰ τοΰ κανο
νισμού θά ύποστέλλονται άπό τήν άστυνομία...» δέν έφθασε στα χέρια τοΰ 
Νουρεττίν πασά έγκαίρως. Γι’ αύτό, επομένως, σέ είδηση πού έφερε τήν υπο
γραφή του καί δημοσιεύθηκε στις 7 Νοεμβρίου 1918, στήν Anadolu. b πασάς 
έλεγε: «Ό ρωμαίικος πληθυσμός, θεωρώντας τήν έλευση τής άγγλικής κανονιο
φόρου στή Σμύρνη άφορμή για τήν άποκατάσταση καί τή θεμελίωση των πολι
τικών σχέσεων άνύψωσε σημαίες καί έκανε διαδηλώσεις παραβαίνοντας τον νόμο. 
Επειδή ή άνύψωση σημαίας έπιτρέπεται μόνο κατά τις ιδιαίτερες επίσημες ήμέ
ρες, άνακοινώνεται ότι στο έξης ή άστυνομία θά παρεμβαίνει σέ τέτοιου είδους 
παράνομες ένέργειες καί ότι εναντίον τών τολμητιών θά άσκειται νομική δίω
ξη». Για τήν ίδια είδηση, βλ. Ρόδας, σσ. 38-39.

50. Taçalan, σσ. 124-125, άπό τή συζήτηση μέ τύν Μοραλιζαντέ Χαλίτ.
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ώστε νά μπορεί νά λειτουργεί καί «έπισήμως»; Σκοπός τής συγκέ
ντρωσης που έγινε -«λίγο μετά» την άποχώρηση του Νουρεττίν 
πασά άπο τη θέση του αναπληρωτή νομάρχη (25 ’Οκτωβρίου - 9 
Νοεμβρίου)- στο έμπορικό γραφείο των αδελφών Μοραλιζαντέ στη 
λεωφόρο 'Αγίου Γεωργίου, ήταν ή κατάρτιση καταστατικού που Οά 
καθόριζε την ταυτότητα του συλλόγου. Στις άποφάσεις που πάρθη- 
καν στή συγκέντρωση αύτή στάθηκε καθοριστική ή επιρροή του ποι
ητή Τοκαντιζαντέ Σεκίπ καί του εμπόρου Σαλεπτσιζαντέ Χατζή 
Μιτχάτ - οί όποιοι, όπως διευκρινίζει ό Χαλίτ μπέης, είχαν κληθεί 
για να διασκεδαστούν οί υποψίες των ’Άγγλων, των Ρωμιών καί τών 
μελών του Κόμματος ’Ελευθερίας καί Συνδιαλλαγής (îtilaf Firkasi). 
’Έτσι, ό σύλλογος, μέ την επιμονή τών μπέηδων Τοκαντιζαντέ 
Σεκίπ καί Χατζή Μιτχάτ έγκατέλειψε τη φιλόδοξη ονομασία 
«'Υπεράσπισης του Δικαίου» καί μετονομάσθηκε σέ «Υπεράσπισης 
του ’Οθωμανικού Δικαίου». Ένώ τα ιδρυτικά μέλη του σκέφτονταν 
νά διεξαγάγουν «άνευ ορών άμυνα υπέρ τής πατρίδας», μέ τήν επι
μονή πάλι τών ίδιων αύτών προσώπων έγκλωβίστηκε σέ μιά «επι
στημονική» ταυτότητα που θά ένεργοΰσε μόνο μέσα στό πλαίσιο τών 
άρχών του Wilson. Στην ίδια συγκέντρωση, μαζί μέ τήν κατάρτιση 
του καταστατικού του, ό σύλλογος εξέλεξε καί το διοικητικό του συμ
βούλιο’1. ’Έχοντας εξασφαλίσει τήν υποστήριξη πού έπιζητοϋσε άπο 
το παράρτημα Σμύρνης του Κόμματος τής’Αναγέννησης’2, απευθύν
θηκε στή Νομαρχία —νομάρχης ήταν ό Ταχσίν (Όζέρ) μπέης (9 51 52

51. Οί πληροφορίες σχετικά μέ αύτήν τή συνάντηση άποδελτιώθηκαν άπο τή 
συζήτηση με τον Μοραλιζαντέ Χαλίτ (Taçalan, σ. 126), καθώς καί άπο τή λε
πτομερή έκθεση (μαζί μέ το υπόμνημα πού δόθηκε στον Νουρεττίν πασά) μέ 
τίτλο «Σχετικά μέ τήν ίδρυση καί τις έργασίες του Συλλόγου στή Σμύρνη», τήν 
οποία συνέταξαν οί άδελφοί Χαλίτ καί Ναίλ Μοραλιζαντέ κατόπιν τής άπο 
12/3/1923 διαταγής του διοικητή τοϋ Πρώτου Σώματος Στρατού άντιστράτηγου 
Νουρεττίν πασά (Morali, MÌO. σσ. 5-28).

52. Ό Bayar, στο C.A.. Α.ΙΙΙ-5, Ds. 16, F. 1-1, λέει:
Ό Φερίτ Έτζατζίμπασι έφερε τον γιατρό Χατζή Χασανζαντέ Έτχέμ μπέη στο 

κλαμπ' μοΰ εΐπε οτι θέλει νά συναντηθεί ιδιαιτέρως μαζί μου. Παρότι ό γιατρός άνήκε 
στην άντιπολιτευόμενη παράταξη, επειδή ήξερα ότι ήταν άνθρωπος τόσο καθαρός 
ώστε νά μπορεί κάποιος να είναι ειλικρινής μαζί του στα θέματα τής πατρίδας, μοι
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Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου)- καί πήρε νόμιμη άδεια λειτουργίας απο
κτώντας, έτσι, έπισημότητα’'*.

Το «Καταστατικό άρχών» πού κατέθεσε ό Σύλλογος 'Υπεράσπι
σης του ’Οθωμανικού Δικαίου (MHOC) στη νομαρχία άπαρτίζεται 
άπό οκτώ άρθρα. Σύμφωνα μέ αύτό, ό MHOC, ό όποιος θά μπορούσε 
να ιδρύσει παραρτήματα στη- Σμύρνη καί σε όποιες άλλες περιοχές 
εκρινε κατάλληλες, είχε ορίσει σκοπό του την «προσπάθεια εξα
σφάλισης των δυνατοτήτων για την πνευματική καί υλική άνάπτυ- 
ξη καί πρόοδο περιοχών τής πατρίδας· τή γνωστοποίηση στόν πο
λιτισμένο κόσμο των σκέψεων καί αισθημάτων τού λαού- την εξα
σφάλιση νομικής καί έπιστημονικής υπεράσπισης άπέναντι σέ ενέρ
γειες παρεμποδίστηκες τού σκοπού αύτοΰ, καί τήν πειστική καί τεκ
μηριωμένη άπόδειξη στόν πολιτισμένο κόσμο των δικαιωμάτων τής 53

ράστηκα μαζί του τις σκέψεις μου. Κάναμε μια γενική κουβέντα για τήν κατάστα
ση τής χώρας. Συμφωνήσαμε στο βασικό ζήτημα, ότι δηλαδή έπρεπε, έναντι των 
συνεχών διαδηλώσεων των Ρωμιών καί τής συνεργασίας τους με τούς "Ελληνες, νά 
κάνουμε ο,τι περνούσε άπό το χέρι μας' έπρεπε να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσου
με τή συνεργασία τών παιδιών τής πατρίδας μπροστά στον κίνδυνο πού απλωνόταν 
πάνω άπό τή χώρα. Κατόπιν αυτού, ό γιατρός Έτχέμ μπέης είπε ότι, αν τού δινό
ταν άπό μέρους μας υπόσχεση βοήθειας καί προστασίας, θά μπορούσε μαζί μέ μερι
κούς Σμυρνιούς φίλους του να ιδρύσουν εναν σύλλογο καί νά άρχίσουν άμέσως νά 
εργάζονται. ’Έδωσα στον γιατρό καί στούς φίλους του τή μεγαλύτερη εγγύηση, τούς 
έξήγησα ότι είμαι μαζί τους στις προσταγές τής πατρίδας.

Για τήν ίδια πληροφορία, βλ. Bayar, V, σ. 1619.
53. “Αν καί δ Morali, στο MÌO, σ. 7, γράφει: «Ή άμεση καί έπίσημη οργά

νωσή μας έμποδίστηκε άπό τις υποψίες των οπαδών τής ’Ελευθερίας καί 
Συνδιαλλαγής καί άπό το ότι αύτές μεταφέρθηκαν στους Γάλλους καί τούς 
’Άγγλους. Γιατί υπήρχε ή άποψη ότι δ σύλλογος ήταν τέκνο τοΰ Συλλόγου 
"Ενωσης καί Προόδου. Λεγόταν έπίσης ότι έπρόκειτο για οργάνωση προμετω
πίδα του μπολσεβικισμοϋ», δέν θεωρούμε οτι ήταν δυνατόν, τον Νοέμβριο τοΰ 
1918, νά εχει ήδη κατηγορηθεΐ δ σύλλογος -«πού δέν είχε άκόμη άποκτήσει έπι- 
σημότητα καί ήταν μυστικός»- για ένωτισμδ καί μπολσεβικισμδ άπό οπαδούς 
στή Σμύρνη τού Κόμματος ’Ελευθερίας καί Συνδιαλλαγής, το όποιο τήν περίο
δο εκείνη δέν είχε έπαναδραστηριοποιηθεΐ σέ καμιά περιοχή τής χώρας. Φαίνεται 
πώς δ Μόραλι άποδίδει σέ προηγούμενο στάδιο τις άντιδράσεις πού άντιμετώ- 
πισε δ σύλλογος άφότου άπέκτησε επισημότητα.
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έθνικής ομάδας πού άποτελεί την πλειοψηφία του πληθυσμού στη 
χώρα» (άρθρο 2). Ό σύλλογος δήλωνε δτι δεν θά άσχολοΰνταν «σέ 
καμιά περίπτωση» μέ την εσωτερική καί έξωτερική πολιτική ή μέ 
ζητήματα έκλογικά, καί δτι δεν θά συμμετείχε στις εργασίες υφι
σταμένων κομμάτων ούτε κομμάτων πού έπρόκειτο να ίδρυθοΰν μελ
λοντικά (άρθρο 3). Το «διοικητικό συμβούλιό» του θά το άποτε- 
λούσαν έννέα άτομα, μεταξύ των οποίων θά εκλέγονταν ό γενικός 
γραμματέας καί ό ταμίας (άρθρο 4). Ό σύλλογος θά δεχόταν ώς μέλη 
του δσους ήθελαν να εγγράφουν, μέ την πλειοψηφική ψήφο του δι
οικητικού συμβουλίου (άρθρο 5), καί θά έξέδιδε, αν το έκρινε άνα- 
γκαίο, εφημερίδες καί ένημερωτικά δελτία στήν τουρκική, άγγλική, 
γαλλική γλώσσα, επιχειρώντας παράλληλα συνεργασία μέ τον το
πικό Τύπο (άρθρο 6). Ώς έσοδα θά καταχωρούσε τις μηνιαίες τα
κτικές συνδρομές των μελών του καί τήν οικονομική βοήθεια πού θά 
τού πρόσφεραν (άρθρο 7). Σέ συνέδριο πού θά διοργάνωνε μετά τήν 
υπογραφή συνθήκης ειρήνης, θά άποφάσιζε αν θά συνέχιζε να λει
τουργεί ύπό τό ίδιο καθεστώς (άρθρο 8)°'.

Ό διορισμός στη νομαρχία Άι'δινίου τού «ταγμένου ύπέρ τού 
Κόμματος Ελευθερίας καί Συνδιαλλαγής» Έτχέμ μπέη, λίγο μετά 
τη νομιμοποίηση τού συλλόγου, είχε άποτέλεσμα νά μην μπορεί ό 
σύλλογος νά συνεχίσει τις έργασίες του στη Σμύρνη. Ό νέος νομάρ
χης, μετά τήν άνάληψη των καθηκόντων του (2 Δεκεμβρίου - 10 
Ίανουαρίου 1919), καί άφοΰ πληροφορήθηκε τη συζήτηση τού για
τρού Χατζή Χασανζαντέ Έτχέμ μπέη μέ τόν Μαχμούτ Τζελάλ 
μπέη, κατά τήν οποία ό πρώτος πήρε άπό τόν δεύτερο τήν υπόσχε
ση «τής άνευ ορών συμπαράστασης τού Κόμματος Αναγέννησης 54

54. Στον Taçalan, σσ. 126-127, βρίσκεται το κείμενο ενός «εσωτερικού κατα
στατικού», άλλα δέν μπορέσαμε νά διαπιστώσουμε αν ό σύλλογος το είχε υποβά
λει στο βιλαέτι μαζί μέ το «κυρίως ιδρυτικό καταστατικό» του (Müdafaa-i Hukuk-i 
Osmaniye Cemiyeti’nin Nizanname-i Dahilisi, To εσωτερικό καταστατικό τοϋ 
Συλλόγου 'Υπεράσπισης του ’Οθωμανικού Δικαίου, Σμύρνη 1334, σ. 8). Τό εσω
τερικό καταστατικό, πού άποτελεΐται άπό δεκαεννέα συνολικά άρθρα σέ τρία κε
φάλαια (βλ. τό εξώφυλλό του ώς Προσθήκη 1), παρέχει λεπτομερείς πληροφο
ρίες σχετικά μέ τη λειτουργία και τη δομή τού συλλόγου.
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(Teceddüt) προς τον σύλλογο))'“, ελαβε άρνητική στάση. Τότε ό σύλ
λογος εστειλε στήν Ίσταμπούλ ώς έκπρόσωπο τον Μοραλιζαντέ 
Nat λ μπέη, επιφορτίζοντας τον μέ «το καθήκον τής στενής παρα
κολούθησης των πρωτοβουλιών του Εθνικού Κινήματος»>β. Τις ημέ
ρες αύτές, όταν ό σύλλογος άσφυκτιοΰσε άπο τις επιθέσεις του υπέρ 
τής Συνδιαλλαγής Τύπου:>ί, ό Ναΐλ μπέης είχε εγκατασταθεί στο ξε- 55 56 57

55. Βλ. ύποσημ. 52.
56. Morali, MIO, σσ. 9, 47.
57. Στο άρθρο μέ τίτλο «Νά κλαίει κανείς ή να γελάει;», στίς 8 Ίανουαρίου 

1919, ή εφημερίδα Islahat (Μεταρρύθμιση) γράφει:
Τί γίνεται ό Σύλλογος για την Υπεράσπιση του ’Οθωμανικού Δικαίου; Στη χώρα 

μας υπάρχει ένας Σύλλογος ’Εθνικής 'Υπεράσπισης [Berber, Mütareke... (Tò σα
ντζάκι τής Σμύρνης την περίοδο τής ’Ανακωχής...), σ. 86. Ό σύλλογος πού ύπήχθη 
στο υπουργείο στρατιωτικών μέ την άπο 1η Φεβρουάριου 1919 άπόφαση του υπουρ
γικού συμβουλίου, έκλεισε στίς 22 Μαρτίου, οπότε κατασχέθηκαν όλα τά περιου
σιακά του στοιχεία, καί διαλύθηκε στίς 2 Μαΐου], ό όποιος έχει μια τακτική οργά
νωση καί το πρόγραμμά του υπερασπίζεται τα υψηλά συμφέροντα τής πατρίδας. Κι 
ενώ ή ζωογόνηση, ή εξομάλυνση τής λειτουργίας αύτοϋ τού οργανισμού έπρεπε να 
άποτελεΐ καθήκον για τούς έντιμους καί σκεπτόμενους ανθρώπους, αύτό δεν έγινε. 
’Ακόμα ούτε καί προσωπικότητες τόσο αξιόλογες όσο οί μπέηδες Τακαντιζαντέ 
Σακίπ, σεΐχης Νουρί, Χατζή Μιτχάτ, ό γιατρός Έτχέμ, ό Άχμέτ Μπουρχανεττίν 
δεν μπόρεσαν να το σκεφτούν αύτό, καί συνεργαζόμενοι μέ παιδαρέλια 'ίδρυσαν τον 
Σύλλογο Υπεράσπισης τού ’Οθωμανικού Δικαίου. Παρακαλώ, τί θά πει ’Εθνική 
Υπεράσπιση, δέν θά πει'Υπεράσπιση Εθνικού ’Οθωμανικού Δικαίου; Τότε, τί άνά- 
γκη υπήρχε να ιδρυθεί δεύτερος σύλλογος, ώστε σχεδόν να ενοχλούμε τον λαό άσκό- 
πως, ζητώντας του βοήθεια ή προσφεύγοντας σ’ αυτόν; 'Ωστόσο, κι ενώ εμείς θεω
ρούσαμε τίς προσωπικότητες τών άνθρώπων πού αναφέρουμε πιο πάνω ωφέλιμες για 
τον σύλλογο, κρίμα, δέν ήταν έτσι. Το πρώτο επίτευγμα μερικών άπο τούς ιδρυτές 
αυτού τού συλλόγου ήταν τα γεγονότα τού Καρσιγιακά, πού δέν ταιριάζουν ούτε σέ 
άλήτες (Ό ξυλοδαρμός τού υπέρ τής Συνδιαλλαγής ιδιοκτήτη τής έφημερίδας Islahat, 
Σαμπιτζαντέ Έμίν Σουρεγιά μπέη, άπό τόν Μοραλιζαντέ Ναίλ μπέη - για λεπτο
μέρειες βλ. Morali MÌO, σ. 46). Τό δεύτερο επίτευγμά τους είναι νά συγκεντρώσουν 
τόν κόσμο στό χρηματιστήριο καί νά τού ζητούν βοήθεια. ’Εδώ άκούστηκε ότι, αν οί 
πλούσιοι δέν δώσουν χρήματα, θά τούς εκθέσουνε. Κρίμα, κρίμα. Τό τρίτο τους επί
τευγμα κι άν είναι παράξενο! ’Έστειλαν, λέει, τόν γιό τού Μόραλι Άχμέτ έφέντη, 
αύτό τό παιδαρέλι, τόν Ναΐλ, πού δέν έχει πήξει άκόμη τό μυαλό του, στήν 
Ίσταμπούλ για νά υπερασπιστεί τόν σύλλογο καί τό δίκαιό του. Εμείς λέμε στούς 
πλουσίους μας, άν θέλετε νά βοηθήσετε δώστε στόν Σύλλογο ’Εθνικής 'Υπεράσπισης. 
Καί άπευθυνόμενοι στούς έντιμους ανθρώπους πού άναφέρουμε πιό πάνω, τούς λέμε,
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νοδοχεΐο Τοκατλιάν και έρχόταν σέ έπαφή μέ οργανώσεις, ιδρύμα
τα καί άρχηγους ξένων άποστολών, άπδ τούς οποίους πίστευε οτι 
μπορούσε να πάρει βοήθεια.

Πρώτη μεταξύ των οργανώσεων αύτών ήταν το Εθνικό Συνέ
δριο08, το δποΐο δ Τούναγια χαρακτηρίζει «οχι συνέδριο -δπως θε
ωρείται— άλλα σύλλογο πού είχε ανακοινώσει οτι ιδρύθηκε άπδ τα 
κόμματα καί ήταν διακομματικός, ή, μάλλον, ύπερκομματικός». 
Άπδ το Εθνικό Συνέδριο —τδ δποΐο στδ πρόγραμμά του σημείωνε 
οτι δ Σύλλογος 'Υπεράσπισης τού ’Οθωμανικού Δικαίου ήταν ένας 
άπδ τούς πενήντα δύο ιδρυτικούς του συλλόγους (άρθρο 1)— δ 
Μοραλιζαντέ Ναίλ μπέης «συνεργάσθηκε» μέ την Χαλιντέ Έντίπ 
(Άντιβάρ) χανούμ, με τδν πρόεδρο τής Εταιρίας Εθνικής ’Αγωγής 
καί Παιδείας, οφθαλμίατρο Έσάτ (Ίσίκ) πασά, τδν γένικδ γραμμα
τέα τού ύπουργείου έσωτερικών καί πρώην βουλευτή Φιζάν Τζαμί 
(Μπαϊκούτ), τδν διευθυντή τής Σχολής Άρρένων Διδασκάλων, 
Άχμέτ Σερβέτ (Ντιουλγκέ), τδν πρώην νομάρχη Ίκονίου, Χιουσνού, 
τδν γιατρδ Άντνάν (Άντιβάρ) καί τδν πρόεδρο τής Επιτροπής 
Ανακωχής καί πρώην διπλωμάτη Γκαλίπ Κεμαλί μπέη. Για τή συ
νεργασία αύτή, την δποία χαρακτηρίζει «περίεργη»*’9, δ Ναίλ μπέ
ης σημειώνει: «Ένώ εγώ περίμενα βοήθεια άπδ αύτούς πού βρίσκο
νταν έπικεφαλής τού κινήματος, εκείνοι προσπάθησαν να πάρουν 
βοήθεια άπδ έμένα». Παράλληλα δ Ναίλ μπέης σύναψε θερμές σχέ
σεις καί μέ τδν Τύπο1’0. 58 59 60

εσείς είστε οί έπικεφαλής των όσων εντίμων έχουν άπομείνει στή χώρα αύτή. Ή δια
φύλαξη τής σεμνής άξιοπρέπειάς σας δέν είναι μόνο υπόθεση δική σας άλλα καί δική 
μας. Οί συναθροίσεις μέ παιδαρέλια αυτού τού είδους στιγματίζει τή φήμη πού έχετε 
στο κοινωνικό σας περιβάλλον. “Αν θέλετε να υπηρετήσετε την πατρίδα, πηγαίνετε 
δώστε ζωή στον Σύλλογο ’Εθνικής 'Υπεράσπισης. Να περηφανεύεται για σας αυτός 
ό θεσμός, πού είναι οργανωμένος καί στον τελευταίο δήμο τής χώρας, και να περη
φανεύεται επομένως για σάς όλο το έθνος κι δλόκληρη ή χώρα.
58. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το Εθνικό Συνέδριο, βλ. 

Tunaya, II, Κωνσταντινούπολη (Φεβρουάριος 1986), σσ. 150-160.
59. Morali, MÌO. σσ. 47-48.
60. Ό Morali στο MÌO. σσ. 48-49, λέει: «Στή διάρκεια των εργασιών στήν 

Ίσταμπούλ, έπωφελήθηκα πολύ άπο τήν έφημερίδα Tasvir-i Efkâr (Τρόπος σκέ-
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"Οσο δ Ναίλ μπέης συνέχιζε τή δράση του στην Ίσταμπούλ, άνέ- 
λαβε καθήκοντα νομάρχη Άϊδινίου δ «υπερβολικά θρήσκος» 
Νουρεττιν πασάς (26 ’Ιανουάριου - 23 Μαρτίου), γεγονός πού θά 
πρέπει νά άντιμετωπίσθηκε μέ άνησυχία άπδ τή διοίκηση τού συλ
λόγου στη Σμύρνη, οί σχέσεις του δποίου μέ τδ Κόμμα’Αναγέννησης 
ήταν πλέον γνωστές στδ κοινό01. ’Επωφελούμενος άπδ ένα παράπο
νο πού έξέφρασε δ Νουρεττιν πασάς σε κάποιον οικείο του, δ 
Μοραλιζαντέ Χαλίτ μπέης τηλεφώνησε στδν πασά καί τού είπε: 
«Πασά μου, παραπονιέστε πώς δέν σάς άναζητάμε. Εσείς δμως 
είστε άπασχολημένος μέ την Εταιρία τής Επιστήμης (Cemiyet-i 
ilmiye), πού έχουν ιδρύσει δλοι αυτοί οί θρησκευόμενοι χατζήδες καί 
οί χοτζάδες. ’Άλλο οί ύποθέσεις θρησκείας καί πίστης καί άλλο ή 
πολιτική. ’Αφήστε αύτούς νά άσχολουνται μέ τήν άλλη ζωή. ’Εσείς * 61

ψης). Ό δημοσιογράφος αύτής τής έφημερίδας, ’Αλί μπέης, ήταν ένας ξανθός, κο
ντού άναστήματος, ευκίνητος νέος άνδρας. Θυμάμαι τώρα πώς διάνθιζε τις δη
λώσεις μου καί τις ειδήσεις που του έδινα, καί τις ένίσχυε έτσι πού έμενα κατά
πληκτος. Στα δημοσιεύματα πού βγήκαν στην Ίσταμπούλ μάς βοήθησαν πολύ ό 
πρώην διπλωμάτης Χουσε'ίν Ραγκίπ μπέης, ό Γιουνούς Ναντί μπέης καί οί δη
μοσιογράφοι τής έφημερίδας Akfam (Βραδυνή)». Άπό τήν άλλη πλευρά, αν καί ή 
έφημερίδα Köylü, στο φύλλο τής 9ης Φεβρουάριου 1919, έγραφε: «Ό Μοραλιζαντέ 
Ναίλ μπέης, μέλος του Συλλόγου Υπεράσπισης τού ’Οθωμανικού Δικαίου 
Σμύρνης, ό όποιος πήγε στην Ίσταμπούλ για νά έπιτελέσει εθνικό καθήκον, έξέ- 
δωσε έφημερίδα μέ έγχρωμες εικόνες μέ σκοπό νά υπερασπιστεί το ιστορικό καί 
έθνικό μας δίκαιο», έπειδή ό Ναίλ μπέης δέν άναφέρει αύτή τή σημαντική δρα
στηριότητα στά άπομνημονεύματά του, θεωρούμε ότι ή είδηση δέν εύσταθεϊ.

61. Τό ότι ό Νουρεττιν πασάς δέν έβλεπε τούς Ένωτικούς μέ πολύ καλό μάτι 
φάνηκε άπό τό γεγονός ότι, μόλις διορίσθηκε άναπληρωτής νομάρχης Άϊδινίου, 
κατήγγειλε στό υπουργείο στρατιωτικών τόν βουλευτή Ραχμί μπέη, ό όποιος 
είχε χρηματίσει καί νομάρχης Σμύρνης λίγο πριν άπό τήν ’Ανακωχή, μέ τήν 
αιτιολογία οτι «προέβαινε σέ ένέργειες πού δέν άρμοζαν στά καθήκοντά του». 
Στό DH-KMS, Ds. 49/1, έγγραφο 6, ό υπουργός εσωτερικών Φετχί μπέης, μέ 
τό τηλεγράφημά του, στις 27 ’Οκτωβρίου 1918, προς τόν Νουρεττιν πασά, τού 
γνωστοποιούσε ότι άνέμενε τα στοιχεία πού θά άποδείκνυαν καί θά στήριζαν τήν 
καταγγελία του. Δέν μπορέσαμε νά διαπιστώσουμε κατά πόσο ό πασάς άπέ- 
στειλε ή όχι στον Φετχί μπέη τά ζητούμενα στοιχεία, άλλά νομίζουμε ότι ή επι
τροπή πού άναφέρουμε ότι ήρθε στή Σμύρνη γιά νά άνακρίνει τόν Ραχμί μπέη 
συγκροτήθηκε κατόπιν δικών του ένεργειών.
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δώστε χεΐρα βοήθειας σ’ εμάς». Τότε, δ ΝουρεττΙν τον προσκάλεσε 
στή νομαρχία02. 'Η συζήτησή τους, που μάλλον έγινε στις 3 ή 4 
Φεβρουάριου, έθεσε τα θεμέλια μιας συνεργασίας πού θά άποδει- 
κνυόταν πολύ ώφέλιμη. Ήταν ή περίοδος τής Διάσκεψης Ειρήνης 
τοΰ Παρισιού, κατά την οποία δ Βενιζέλος είχε ζητήσει62 63 64 65 άπδ τούς 
συμμάχους να προσαρτηθεΐ στην Ελλάδα ολόκληρο το βιλαέτι 
Άϊδινίου (σαντζάκια Σμύρνης, Μαγνησίας καί Άϊδινίου) καθώς καί 
τα άνεξάρτητα σαντζάκια Kale-i Sultaniye (Τσανάκκαλε), Karesi 
(Μπαλίκεσιρ), καί Menteçe (Μούγλα). Σύμφωνα μέ τη διατύπωση 
τού Χαλίτ μπέη, πρώτη δουλειά τού συλλόγου, πού είχε πάρει «μια 
βαθιά άνάσα»Μ, ήταν νά ετοιμάσει μιά προειδοποίηση με άφορμή τά 
τηλεγραφήματα1” πού είχαν σταλεί στις τουρκικές έφημερίδες τής 
Σμύρνης άπδ τούς τοπικούς διοικητές καί ιερωμένους των ύπαγό- 
μενων στο βιλαέτι Άϊδινίου περιοχών. Ή προειδοποίηση άρχιζε: 
«Εμείς, ή άντιπροσωπευτική έπιτροπή τού νομού Άϊδινίου καί τών 
σαντζακιών τοΰ Μέντεσε καί Κάρεσι, πού υπογράφουμε το κείμε
νο αύτύ στο όνομα τοΰ λαού τής έν λόγω περιοχής, δ όποιος στά 
τέσσερα πέμπτα του είναι, άπδ άπόψεως φυλής, γλώσσας καί 
έθνικής συνείδησης, τουρκικός...». Ή προειδοποίηση τόνιζε πώς τά 
βιλαέτια καί τά σαντζάκια αύτά, πού άποτελοΰν το σημαντικότερο 
κομμάτι τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας, είναι καθ’ δλοκληρίαν 
τουρκικά, καί όσον αφορά τήν πλειοψηφία τού πληθυσμού καί όσον 
άφορά τις ιστορικές τους διασυνδέσεις, καί συνέχιζε: «Παρατηρού
με μέ λύπη πώς κάποια μικρά έθνη, πού βάλθηκαν νά έπωφεληθοΰν

62. Taçalan, σ. 154, άπό μια συνέντευξη με τον Μοραλιζαντέ Χαλίτ.
63. 'Ιστορία τοϋ Ελληνικού ’Έθνους, ΙΕ', Αθήνα 1980. σ. 111.
64. Morali, MÌO, σ. 9, δ Χαλίτ μπέης τονίζει ότι αύτή ή άνάσα πάρθηκε «πολύ 

σύντομα άφοϋ ξανάρχισε νά εργάζεται» 6 πασάς.
65. 'Υπό τούς τίτλους «Εθνικό φανέρωμα» ή «Πατριωτική έκδήλωση» δη

μοσιεύτηκαν στή Müsavat τά τηλεγραφήματα πού έφθασαν στις 22 Φεβρουάριου 
1919 άπδ το Ρεσάντιγε, στις 25 Φεβρουάριου άπό τήν Τίρε, στις 26 καί 27 
Φεβρουάριου άπδ τήν Πέργαμο καί τον Τσεσμέ, στις 7 Μαρτίου άπδ τδ Δικελί- 
στήν Islahat τά τηλεγραφήματα πού εφθασαν στις 2 Μαρτίου άπδ τά Βούρλα καί 
τήν Παλαιά Φώκαια, καί στήν Köylü, τδ τηλεγράφημα άπδ τδ Ντενιζλί, τήν 1η 
Μαρτίου.
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άπο τήν κακή κατάσταση στήν όποια βρισκόμαστε, έχουν ζηλώσει 
να ήγεμονεύσουν σ’ αύτήν τήν άποτελούμενη άπο έκατομμύρια 
άνθρώπους, και εντελώς ξένη προς αύτούς, φυλή. Εμείς οί Τούρκοι 
ζητάμε τήν προστασία των παλαιών κα'ι ιερών δικαιωμάτων μας 
πάνω στα εδάφη αύτά καί πιστεύουμε πώς, μέ τή διασφάλιση τών 
δικαιωμάτων τών μειονοτήτων μέσω μιας μεταρρύθμισης, ή παρα
μονή τών έδαφών αύτών στή μητέρα πατρίδα θά άποτελέσει τον 
σημαντικότερο παράγοντα ειρήνης καί ήρεμίας στήν Εγγύς 
’Ανατολή. Για τον λόγο αύτό ζητάμε μέ σεβασμό να προληφθεΐ ό 
κίνδυνος πού άπειλέί τή φυλή μας, να άποδοθουν τα άναμφισβήτη- 
τα έθνικά δικαιώματά μας καί, έτσι, να προσφερθεΐ υπηρεσία στήν 
παγκόσμια πολιτική ειρήνη»1’1’. Ό σύλλογος είχε έπιφορτίσει μιά 
έπιτροπή1” μέ το καθήκον να έπιδώσει τήν προειδοποίηση στούς 
εκπροσώπους τής Κυβέρνησης τής Συνδιαλλαγής στήν Ίσταμπούλ 
καί στον πρωθυπουργό. ’Απαρτιζόταν άπο τον Μοραλιζαντέ Να'ίλ, 
τον Σουκκεριζαντέ Τεβφίκ πασά, τον σεΐχη τών Μεβλεβήδων Νουρί 
έφέντη, τον Νατζί μπέη, και τον πολύ θερμό οπαδό τής Συνδιαλλα
γής, Σαντίκ μπέη, «μέ τή σκέψη οτι ή παρουσία του θά λειτουρ
γούσε ώς άσυλο τού συλλόγου άπέναντι στούς οπαδούς τής Έλευθε- 66 67

66. Ή προειδοποίηση δημοσιεύτηκε άπο τον MHOC -πού μετά τήν άπόβα- 
ση τοϋ ελληνικού στρατού στή Σμύρνη μετέφερε τις έργασίες του στήν 
Ίσταμπούλ- στή σ. 11 τοϋ φυλλαδίου άρ. 4, μέ τίτλο «Τουρκική Σμύρνη», το 
όποιο έξέδωσε μέ στατιστικές καί γραφιστικές προσθήκες καί χάρτες στα γαλ
λικά (Smyrne Turque. Publication de la Société de Défense des Droits Ottomans- 
Smyme, No 4, Imprimerie Ahmed Ihsan & Co, 1919, σσ. 32). Βλ. το έξώφυλλο 
του φυλλαδίου στήν Προσθήκη 2.

67. Berber, Mütareke... (Το σαντζάκι τής Σμύρνης τήν περίοδο τής ’Ανακω
χής...), σ. 20: το μέλος τής επιτροπής Σουκκεριζαντέ Τεβφίκ πασάς ήταν μεταξύ 
τών υποψηφίων τοϋ Κόμματος τής ’Αναγέννησης (Teceddüt Partisi) στις δημοτικές 
εκλογές πού ολοκληρώθηκαν στις 10 Φεβρουάριου. Στο ίδιο, σ. 121: ό Σαντίκ μπέ
ης ήταν ό κύριος μέτοχος καί υπεύθυνος διευθυντής τής εφημερίδας Müsavat, φε
ρέφωνο του Κόμματος ’Ελευθερίας καί Συνδιαλλαγής, στή Σμύρνη. Στο Morali, 
MÌO, σ. 10, άναφέρεται δτι ό σεΐχης τών Μεβλεβήδων, Νουρί έφέντης, έβλαψε τον 
άγώνα για προσωπικά του συμφέροντα καί παρουσιάζεται άρνητικά το πορτρέτο 
του. "Οσο για τον Νατζί μπέη, ήταν ένα άπο τα ιδρυτικά μέλη τοϋ MHOC.
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ρίας καί Συνδιαλλαγής, ώς βιτρίνα δηλαδή»1’8. Ή έπιτροπή, στην 
οποία είχαν δοθεί καί πληροφορίες σχετικά μέ το θέμα τής άπο- 
στολής μερικών αιρετών μελών στή Διάσκεψη Ειρήνης για να 
εκπροσωπήσουν τον λαό τής δυτικής Άνατολίας, άποχώρησε άπο τη 
Σμύρνη στα τέλη Φεβρουάριου.

Για τον MHOC «είχε έρθει ή ώρα να γίνει γνωστό δτι ή παγίδα 
πού ήθελαν να στήσουν οί ’Άγγλοι χρησιμοποιώντας τούς "Ελληνες 
θά κόστιζε πολύ άκριβά τόσο στον τουρκικό λαό οσο καί στην 
Ελλάδα καί, ειδικά στούς Ρωμιούς τής Τουρκίας»1’9. ’Αφού δημι
ούργησε μια «συμβουλευτική έπιτροπή»'0 άπο εκπροσώπους δλων 
τών κομμάτων, τών συλλόγων καί τών οργανώσεων τής Σμύρνης, δ 
MHOC ξεκίνησε τις προετοιμασίες ενός συνεδρίου πού θά γινόταν 
στή Σμύρνη τον Μάρτιο, μέ σκοπό να γνωστοποιήσει στην παγκό
σμια κοινή γνώμη το τουρκικό δίκαιο'1. Ό Νουρεττίν πασάς, δ 
δποΐος είχε άνταποκριθεΐ θετικά στην έκκληση βοήθειας του συλλό
γου, στδ προσκλητήριο τηλεγράφημα πού έστειλε στδ βιλαέτι τού 
Άίδινίου, στά σαντζάκια καί στούς καζάδες τού Κάρεσι καί του 
Μέντεσε ζητούσε να μετάσχουν στδ συνέδριο οί δήμαρχοι καί οί μου- 
φτήδες τών περιοχών αύτών μαζί μέ τέσσερις έκπροσώπους άπο 
κάθε σαντζάκι καί δύο άπο κάθε καζά'2.

Τις ίδιες ήμέρες, στην Ίσταμπούλ λάμβαναν χώρα εξελίξεις πού 
ένδιέφεραν τον σύλλογο. Ή παραίτηση τού πρωθυπουργού Τεβφίκ 68 69 70 71 72

68. Morali, Μ/Ο, σ. 10.
69. Morali. Μ/Ο, σ. 11.
70. Ή επιτροπή αύτή, ενα είδος συνομοσπονδίας οργανώσεων, πρέπει να συ

γκροτήθηκε μέ πρόταση του Μοραλιζαντέ Ναίλ μπέη, ό δποΐος γνώριζε καλά 
την πρωτοβουλία τοΰ Εθνικού Συνεδρίου, πού προσπαθούσε νά δημιουργήσει ένα 
κίνημα στελεχών.

71. "Ενα τέτοιο συνέδριο έπρεπε να πραγματοποιηθεί σύμφωνα μέ το κύριο 
(άρθρο 8) και το έσωτερικό (Όργάνωση/άρθρο 10) καταστατικό του συλλόγου. 
Το γεγονός δμως δτι ή σύγκληση τοϋ συνεδρίου —το οποίο δ σύλλογος δρίζει 
σαφώς στα καταστατικά του δτι θά γίνει «μετά την επίτευξη ειρήνης»- δρίστη- 
κε για τον μήνα Μάρτιο μπορεί νά εξηγηθεί άπο την ανησυχία πού δημιούργη
σαν οί έδαφικές απαιτήσεις τοϋ Βενιζέλου στή Διάσκεψη Ειρήνης τοΰ Παρισιού.

72. Taçalan, σ. 154.
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πασά, στις 3 Μαρτίου, ό όποιος ήταν γνωστό ότι θά άποδεχόταν τήν 
προειδοποίηση7'*, άφησε μετέωρη τήν έπιτροπή που είχε πάει στήν 
Ίσταμπούλ. 'Η ’Ιταλία, πού θεωρούσε δτι τα εδάφη πού διεκδικουσε 
δ Βενιζέλος στή δυτική Άνατολία έπρεπε, κατά τή συμφωνία του 
St. Jean-de-Maurienne (17 ’Απριλίου 1917), να άποδοθοΰν σ’ αύτήν, 
όταν, στις 7 Μαρτίου, κατάλαβε δτι οί σύμμαχοι θά προτιμούσαν 
τήν Ελλάδα71, προσπάθησε να ένισχύσει τή διαπραγματευτική της 
θέση. Έτσι, δ ίταλδς ύπατος κομισάριος στήν Ίσταμπούλ, κόμης 
Sforza, κάλεσε στήν ιταλική πρεσβεία τον Ναΐλ μπέη, μέ τον όποιον 
βρισκόταν τότε σέ επαφή. Στή συνάντηση αύτή —τήν όποια νομί
ζουμε πώς ή έπιτροπή τού MHOC, δυσφορώντας πού δεν είχε κα
ταφέρει να προβεΐ σέ καμιά ένέργεια άπδ τότε πού έφτασε στήν 
Ίσταμπούλ, δέχθηκε μέ εύχαρίστηση- δ κόμης Σφόρτσα είπε στον 
Ναΐλ μπέη δτι ή κατάληψη τής Σμύρνης άπδ τούς "Ελληνες ήταν 
ζήτημα ωρών καί τδν συμβούλευσε άντΐ τής Ελλάδας να προτιμη
θεί ή Ιταλία, ή όποια ήταν ανεπτυγμένη, πολιτισμένη καί μή έχθρική 
προς τήν Τουρκία'1. Ό Ναΐλ μπέης, δ όποιος ήξερε δτι «οί Ιταλοί... 73 74 75

73. Taçalan, στή σ. 155 άναφέρεται δτι ή έλευση τής επιτροπής στήν 
Ίσταμπούλ ήταν αποτέλεσμα μιας συμφωνίας πού κλείστηκε μέ τον Τεβφίκ πασά.

74. Yulug Tekin Kurat, Osmanli imparatorlugu ’mm Paylaçilmasi (Ό διαμοιρασμός 
τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας), ’Άγκυρα 1986, σσ. 58-60. Ή έπιτροπή 
εμπειρογνωμόνων, ή οποία μετά άπύ πρόταση τοϋ άγγλου πρωθυπουργού, Λόυδ 
Τζόρτζ, είχε άναλάβει, στίς 4 Φεβρουάριου, να κρίνει και να έκδώσει τελειωτική 
άπόφαση σχετικά μέ τις άπαιτήσεις τοϋ Βενιζέλου, παρουσίασε στίς 7 Μαρτίου, 
στή Διάσκεψη, τήν έκθεση πού είχε έτοιμάσει. Άπύ τήν έκθεση προκύπτει δτι 
οί Άγγλοι καί οί Γάλλοι πού συμμετείχαν στήν έπιτροπή ώς μέλη ένέκριναν όλες 
τίς άπαιτήσεις τοϋ Βενιζέλου σχετικά μέ τή δυτική Άνατολία, τή Θράκη καί τα 
Δωδεκάνησα. Το γεγονός οτι ό ’Αμερικανός Westermann, μέλος τής έπιτροπής, 
δέν θεωρούσε προσήκουσες τίς άπαιτήσεις τοϋ Βενιζέλου στή δυτική Άνατολία 
δχι μόνο δέν έβρισκε σύμφωνο τόν πρόεδρό του Ούίλσον, άλλα ό τελευταίος έπα- 
ναλάμβανε μέ κάθε εύκαιρία δτι οί μυστικές συμφωνίες πού συνάπτονται στή 
διάρκεια τοϋ πολέμου δέν θά δέσμευαν τόν ίδιο.

75. Τό να έκδώσει ένας σύλλογος πού είχε ιδρυθεί μέ σκοπό τήν υπεράσπι
ση τοϋ δικαίου των Τούρκων τής δυτικής Άνατολίας -άκολουθώντας τήν πρό
ταση τοϋ κόμη Σφόρτσα- προειδοποίηση μέ τήν όποια θά δήλωνε δτι προτιμούσε 
τήν κατοχή τής περιοχής άπό τούς ’Ιταλούς, άποτελοΰσε άναμφίβολα σημαντικό 
χαρτί για τήν ’Ιταλία, κατά τή Διάσκεψη.
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δίνοντας τήν έντύπωση πώς επιθυμούσαν να βοηθήσουν τήν τουρ
κική υπόθεση, ήθελαν στήν πραγματικότητα να πάρουν τή θέση των 
Ελλήνων» άπέρριψε «εύγενικά» τή συμβουλή λέγοντας «ούτε εσείς 
ούτε εκείνοι». Άντ’ αύτου, πρότεινε κοινή δράση έναντίον τής 
άγγλικής πολιτικής, ή οποία υποστήριζε μια πιθανή άπόπειρα κα
τάληψης τής δυτικής Άνατολίας έκ μέρους των Ελλήνων, γεγονός 
πού θά τερματιζόταν σίγουρα με καταστροφή. Ζήτησε έπίσης —πα
ράκληση πού είχε υποβάλει παλιότερα- τή μεσολάβηση του ίταλοΰ 
κομισάριου για τήν πρόσκληση και συμμετοχή εκπροσώπων του 
συλλόγου στή Διάσκεψη Ειρήνης τού Παρισιού. Δύο ήμέρες άργό- 
τερα, οί ’Ιταλοί πληροφόρησαν τον Να'ίλ μπέη ότι ή τορπιλάκατος 
Bronzette ήταν έτοιμη νά μεταφέρει στή Σμύρνη τήν επιτροπή του 
MHOC πού βρισκόταν στήν Ίσταμπούλ, έτσι ώστε νά έτοιμαστεΐ το 
υπόμνημα πού θά άποστέλλονταν στή Διάσκεψη Ειρήνης'1'. "Γστερα 
άπύ τήν έξέλιξη αύτή καί για νά γλιτώσει ό σύλλογος «άπό τήν κα
τηγορία τού τέκνου καί παίγνιου των Ενωτικών», ό Να'ίλ μπέης ζή
τησε τή βοήθεια τού Τζαμί μπέη, ενός άπό τούς σκληρούς άντιπά- 
λους τής Ένωσης κοζι Προόδου". Το πρώτο πού έκανε ό Να'ίλ μπέ
ης όταν ό Τζαμί μπέης δέχθηκε τήν παράκλησή του —άποδοχή στήν 
οποία έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι οί δύο άντρες γνωρίζονταν άπό πα- 76 77

76. Morali, Μ/Ο, σσ. 51-52. Ή συνεργασία αύτή, πάντως, δεν δηλώνει οτι ή 
’Ιταλία έγκατέλειψε τήν πρόθεσή της, όπως αύτή άναφέρεται στήν παραπάνω 
υποσημείωση. Όπως τονίζει ό Να'ίλ μπέης, σσ. 50 και 53, ό αλβανικής κατα
γωγής πράκτορας των ’Ιταλών, Άχμέτ Ντίνο, πού έπέβαινε στήν τορπιλάκατο, 
είχε τηρήσει άρνητική στάση έναντι τού Ναΐλ μπέη καί των φίλων του, κι ακόμη 
είχε προκαλέσει κάποια άναστάτωση στή Σμύρνη. (Πρόκειται για τή φιλονικία 
τοϋ Ναΐλ μπέη, στο ξενοδοχείο Κράμερ, μέ τον Μουφτουζαντέ Σουκρού (Καγιά) 
μπέη, για τον οποίο γράφει οτι πήρε το μέρος των ’Ιταλών.) 'Όπως τονίζει δ 
Taçalan, σ. 155, στήν πραγματικότητα καί οί δύο πλευρές προσπαθούσαν νά χρη
σιμοποιήσουν ή μια τήν άλλη.

77. "Οπως σημειώνει καί δ Tunaya, II, σ. 237, τή στιγμή πού δ Ναΐλ μπέ
ης υπέβαλλε αύτή τήν παράκληση, δ Τζαμί μπέης ήταν στέλεχος τοϋ ’Οθωμα
νικού Κόμματος Ειρήνης καί Σωτηρίας (Sulh ve Selamet-i Osmaniye Partisi) —1ημε
ρομηνία ίδρυσης, 14 ’Ιανουάριου 1919-, το δποίο ήταν γνωστό γιά τήν άντιπο- 
λίτευσή του κατά τών Ενωτικών (ittihatçi). Ό Τζαμί μπέης θά πρέπει νά εκπρο
σωπούσε τδ ίδιο κόμμα καί στο ’Εθνικό Συνέδριο.
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λιά78- ήταν νά τον συστήσει στον κόμη Σφόρτσα καί να τον συμπε- 
ριλάβει στους έπιβάτες τής τορπιλάκατου Bronzette/9. Ό Ναΐλ μπέ
ης ετοιμαζόταν νά άναχωρήσει άπό την Ίσταμπούλ έχοντας παρα- 
δώσει, στις 12 Μαρτίου, στις αρμόδιες αρχές80 την προειδοποίηση τής 
κεντρικής διοίκησης του MHOC. Παράλληλα, στη Σμύρνη ετοιμα
ζόταν, μέ την πρωτοβουλία τής Τουρκικής Εστίας, ή σύγκληση μιας 
συνέλευσης81 πού θά είχε σκοπό, σύμφωνα μέ τήν Εφημερίδα τοϋ 
χωρικού, τη «διαμαρτυρία έναντίον των άδικων άπαιτήσεων καί ορέ
ξεων πού άναπτύσσονται για τήν πατρίδα» καθώς καί «τη διά τής 
επιστημονικής, νομικής -κι οχι μόνο ιστορικής— οδού άπόδειξη τής 
άδικίας των ελληνικών διεκδικήσεων άπέναντι στήν πατρίδα μας, ή 
οποία είναι.ζυμωμένη μέ το αίμα καί τα όστά μας».

Ή συνέλευση αύτή πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαρτίου, μετά το 
μεσημέρι. Λόγω τής συμμετοχής όλων -πλήν ενός- των πολιτικών 
κομμάτων τής Σμύρνης, έκπροσώπων όλων των συλλόγων, εκπρο
σώπων τού Τύπου καί των διανοουμένων82, νομίζουμε πώς συγκλή
θηκε κατά το παράδειγμα τού Εθνικού Συνεδρίου στήν Ίσταμπούλ, 
καί πώς στή διοργάνωσή της έπαιξε δραστικό ρόλο ή «συμβουλευτική

78. Morali, MÌO, σ. 52, ό Ναίλ μπέης είχε κάνει τή στρατιωτική του θητεία 
δίπλα στον Τζαμί μπέη, δ όποιος στα χρόνια του πολέμου υπηρετούσε ώς 
Επιθεωρητής Στρατιωτικής Λογοκρισίας Σμύρνης.

79. Το ότι ή επιτροπή του MHOC πού βρίσκονταν στήν Ίσταμπούλ δέν γύ
ρισε στή Σμύρνη μέ τήν ίδια τορπιλάκατο, θά μπορούσε νά έξηγηθεΐ άπό το γε
γονός οτι τα μέλη τής επιτροπής πού έπρόσκειντο στούς Συνδιαλλακτικούς ήθε
λαν νά έχουν επαφή μέ τή μόλις σχηματισθεΐσα κυβέρνηση τοϋ υπέρ τής Συνδιαλ
λαγής Νταμάτ Φερίτ πασά.

80. Morali, Mütareke’de Izmir, önceleri ve Sonralan (MÌOS), (Ή Σμύρνη στήν 
’Ανακωχή, πριν καί μετά), Κωνσταντινούπολη 1976, σ. 145. Τήν προειδοποίη
ση αύτή διαβίβασαν δ κόμης Σφόρτσα στή Διάσκεψη Ειρήνης τού Παρισιού καί 
δ διευθυντής τοϋ ’Αμερικανικού Κολεγίου Σμύρνης, Μ. Μακλαχλάντα, στον πρό
εδρο Ούίλσον.

81. «ßanli Toplanma» (’Ένδοξη συνέλευση), Köylü, 14 Μαρτίου 1919.
82. Στή Müsavat, 14 Μαρτίου 1919 άναφέρεται δτι το Κόμμα τής 

’Αναγέννησης (Teceddüd Partisi) «έκτίμησε δτι στδ έξής θά είναι καλύτερα νά 
μήν άνακατεύεται σέ τέτοιες πατριωτικές πρωτοβουλίες» καί δέν συμμετείχε στή 
συνέλευση.
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έπιτροπή» που —δπως γράψαμε- είχε συσταθεί έκ μέρους του συλλό
γου. Ιίαρόντες ήταν επίσης καί οί εκλεγμένοι για το συνέδριο του 
MHOC εκπρόσωποι άπό τα σαντζάκια καί τούς καζάδες των γύρω 
περιοχών τής Σμύρνης. Ή συνέλευση έγινε στήν «κατάμεστη άπο κό
σμο αίθουσα» τού θεάτρου Σμύρνη, στον φράγκικο μαχαλά. ’Άρχισε 
μέ τή μακρά ομιλία ένός άπο τα μέλη τής Εστίας, του Βασίφ μπέη, 
πού μέσα σε συχνά χειροκροτήματα υπογράμμιζε δτι ή Σμύρνη θά 
παραμείνει τουρκική, καί έληξε μέ τήν αποδοχή τού κάτωθι κειμένου, 
το όποιο έπρόκειτο να έπιδοθεί άπο τον πρόεδρο τής Εστίας καί για
τρό Χατζή Χασανζαντέ Έτχέμ μπέη καί άπό μερικούς φίλους του 
στούς έκπροσώπους των συμμαχικών κρατών στή Σμύρνη83 84 85.

1) Επειδή στα βιλαέτια Σμύρνης καί Άϊδινίου οί Τούρκοι άποτελούν, 
άπό άπόψεως πληθυσμού, οικισμού άλλα καί ιδιοκτησίας εκτάσεων, 
τήν πλειοψηφία, βάσει τού άρθρου 12 των άρχών τού Ούίλσον, δεν είναι 
δυνατόν να εγκατασταθεί στο βιλαέτι μας ξένη διοίκηση. 2) Πι
στεύουμε καί άναμένουμε δτι ή βασισμένη στή δικαιοσύνη πολιτική 
των μεγάλων κρατών πού άποτελούν τήν Κοινωνία των Εθνών δεν θά 
δεχθεί τήν άρση τής τουρκικής κυριαρχίας στα βιλαέτια Σμύρνης καί 
Άϊδινίου. 3) Οί Τούρκοι, οί όποιοι θέλουν στο μέλλον να οικοδομήσουν 
ένα άληθινά πολιτισμένο σύστημα, βασισμένο στις άρχές τής άνθρω- 
πιας καί τού πολιτισμού, έχουν άποφασίσει μέ δλες τους τις δυνάμεις 
να μήν άποδεχθοΰν τήν έγκαθίδρυση ξένης κυριαρχίας στήν πατρίδα

Siτους .

Έν τώ μεταξύ, ό Ναίλ μπέης είχε έπιβιβασθεΐ μαζί μέ τόν Τζαμί 
μπέη στήν τορπιλάκατο Bronzetto καί είχε άναχωρήσει άπό τήν 
Ίσταμπούλ. ’Ανησυχώντας δμως μήπως οί ’Ιταλοί τούς «τήν είχαν 
στημένη»8’ στή Σμύρνη, άρχισε στή διάρκεια τού ταξιδιού να γρά
φει πρόχειρα τό υπόμνημα πού έπρόκειτο να σταλεί στή Διάσκεψη 
Ειρήνης. Ό ίδιος χαρακτηρίζει τό πρόχειρο αυτό γραπτό «κείμενο 
πού έξέφραζε τή δυσκολία να γίνει αποδεκτή ή ελληνική κατοχή»'

83. «$anh Toplanma» (Ένδοξη συνέλευση), Köylü, 14 Μαρτίου 1919.
84. Hukuk-u Beçer (’Ανθρώπινα δικαιώματα), 15 Μαρτίου 1919.
85. Κάποιες ένέργειες προς αύτή τήν κατεύθυνση είχε πράγματι κάνει δ πρά

κτορας των ’Ιταλών, Άχμέτ Ντίνο. Βλ. υποσημ. 76.
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για να έπικυρωθεΐ, δε, στή Σμύρνη χωρίς περιττές συζητήσεις, άπο- 
φάσισαν μέ τον Τζάμι μπέη να πουν πώς το κείμενο είχε τη συ
γκατάθεση του Γκαλίπ Κεμαλί μπέη καί του πρωθυπουργού Τεβφίκ 
πασά80. 'Η συνάντηση, πού έγινε στο δημαρχείο άμέσως μόλις έφθα- 
σε ή τορπιλάκατος στή Σμύρνη, καί στην οποία οί μπέηδες Ναΐλ καί 
Τζαμί είχαν καλέσει, μαζί μέ το διοικητικό συμβούλιο του MHOC 
καί τούς προύχοντες τής Σμύρνης, εξελίχθηκε κατά πώς την είχαν 
σχεδιάσει. "Οπως άναφέρει καί ό Μαχμούτ Τζελάλ μπέης, δ οποίος 
συμμετείχε στή συνάντηση, δ Τζαμί μπέης, άφοΰ διάβασε το υπό
μνημα, είπε δτι «τδ κείμενο το είχε δει προσωπικά καί τδ είχε έγκρί- 
νει δ πρωθυπουργός Τεβφίκ πασάς· αν ύπήρχε κάποιο σημείο πού 
δέν τούς άρεσε, κάποιο σημείο πού δημιουργούσε άμφισβητήσεις, θά 
μπορούσε καί να αλλάξει». Πρόσθεσε δτι είχε θεωρηθεί κατάλληλη 
κίνηση «νά μεταφρασθεΐ τδ έγκεκριμένο κείμενο στα γαλλικά καί να 
υπογράφει άπδ τούς λαϊκούς εκπροσώπους τής Σμύρνης, τού 
Άιδινίου, τού Ντενιζλί, τής Μούγλας, τής Μάνισας καί τού Μπαλί- 
κεσιρ»8'. Σύμφωνα μέ τήν άπόφαση πού έλήφθη, τδ υπόμνημα με- 
ταφράσθηκε στα γαλλικά ύπδ τδν τίτλο «Un appel à la justice» (Μια 
έκκληση στή δικαιοσύνη) καί τυπώθηκε σε μορφή φυλλαδίου88. 
Σκοπός ήταν νά καταδειχθεΐ —μετά τήν ύπογραφή τής ’Ανακωχής— 
στήν παγκόσμια κοινή γνώμη δτι στή Σμύρνη καί στα περίχωρά της 
«πού τα υποκινούμενα άπδ τούς 'Έλληνες προκατειλημμένα έκδο-

86. Morali, Μ/Ο, σ. 53.
87. Bayar, V, σ. 1625, Morali, MÌO, σ. 53.
88. Στο εξώφυλλο του φυλλαδίου τοϋ συλλόγου, το όποιο έκδόθηκε όπως ορί

ζουν το κυρίως καταστατικό (άρθρο 6) καί τό εσωτερικό καταστατικό 
(Όργάνωση/άρθρο 6), αναγράφεται ή φράση: «Έγκρίθηκε άπό τό Εθνικό 
Συνέδριο πού συνήλθε στή Σμύρνη στις 17 Μαρτίου 1919 καί έκδόθηκε άπό τόν 
Σύλλογο 'Υπεράσπισης ’Οθωμανικού Δικαίου», Un appel à la justice, Publié par la 
Société de Défense des Droits Ottomans et approuvé par le Congrès National, réuni 
à Smyme le 17 Mars 1919, Constantinople, lmp. Zellich Frères, Pera, rue Yazidji, 
Koule-Capou (nouvelle bâtisse), 1919, 10 σσ. + 1 γραφικό (έγχρωμο) + 1 χάρ
της (έχρωμος). Επειδή έκδόθηκε μετά τό κυρίως καί τό έσωτερικό καταστατι
κό, νομίζουμε ότι τό φυλλάδιο είναι ή έκδοση ύπ’ άρ. 3 τού συλλόγου καί βρί
σκεται στό Smyme Turque, σσ. 5-10.
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τικά όργανα προσπαθούσαν να παρουσιάσουν ώς το κέντρο του ελλη
νισμού», ζουσαν κατά μέγιστη πλειοψηφία Τούρκοι89.

Το συνέδριο, πού έπρόκειτο να γίνει στις 15 Μαρτίου, αναβλή
θηκε για τις 17 Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα — προφανώς έπειδή κά
ποιοι άπύ τούς αντιπροσώπους δεν είχαν φθάσει άκόμη στη Σμύρνη. 
Αύτύ φαίνεται άπύ μια άνακοίνωση του MHOC πού δημοσιεύθηκε 
στον τοπικό Τύπο90 καί πού γνωστοποιούσε, έκτος άπύ την άναβο- 
λή, δτι δ τόπος καί ή ώρα τής μελλοντικής συνέλευσης έπρόκειτο να 
άναγγελθουν χωριστά. Πράγματι, μέ άλλη άνακοίνωση τα κεντρικά 
γραφεία πληροφόρησαν το κοινό δτι το συνέδριο θά γινόταν στην 
αίθουσα του Κινηματογράφου Εθνικής Βιβλιοθήκης91 στην οδό 
Τυπογραφείου καί θά άρχιζε στις 10 το πρωί92. 'Η Εφημερίδα τοϋ

89. Un appel à la justice, σ. 3. Tò φυλλάδιο το όποιο μεταφράσθηκε στα τουρ
κικά άπό τον Ersu Erdinç, «Müdafaa-i Hukuk-i Osmaniye Cemiyeti’nin 
Beyannamesi, Adalete Bir Çagn (Ή διακήρυξη τοϋ Συλλόγου 'Υπεράσπισης ’Οθω
μανικού Δικαίου, Μια έκκληση στη Δικαιοσύνη), Tarih ve Toplum, τ. 121, 
’Ιανουάριος 1994, σσ. 35-39, (βλ. Προσθήκη 3), προσπαθούσε στην πραγματι
κότητα, δπως άναφέρεται στή σ. 61, Morali, MÌO, βασισμένο στά συμπεράσμα
τα τοϋ Μ. Cuinet -στον όποιο είχε άνατεθεΐ έρευνα στήν Τουρκία άπό τή 
Διεύθυνση Δημοσίου Χρέους— να άνασκευάσει τα γραφόμενα στο βιβλίο τοϋ 
Λέοντα Μακκα, Hellénisme à Γ Asie Mineure (Ό ελληνισμός στή Μικρά ’Ασία), 
Παρίσι, 1919. Δημήτρης Κιτσίκης, Yunan Propagandasi (Ελληνική προπαγάνδα), 
Κωνσταντινούπολη (χ.χ.), σ. 158: ό Λέων Μακκάς, διευθυντής τής Les Études 
Franco-Grecques, πού ήταν ένα άπό τα όργανα προπαγάνδας τής έλληνικής κυ
βέρνησης στή Γαλλία, διηγήθηκε στον συγγραφέα «πώς είχε εξαναγκαστεί να 
γράψει τό βιβλίο» ώς εξής:

... λίγες ήμερες μετά τήν ’Ανακωχή, μέ '/.άλεσε ό πρεσβευτής μας στό Παρίσι, ’Άθως 
Ρωμανός. Μου ζήτησε να γράψω, να έκδώσω καί να διανείμω ενα βιβλίο σχετικό μέ 
τήν Άνατολία καί με τα εκεί δικαιώματα μας. ’Ήθελε τό βιβλίο να τυπωθεί πρίν άπό 
τίς 25 Δεκεμβρίου. Γιατί τότε θά βρισκόταν στό Παρίσι ό Βενιζέλος για να ανακοι
νώσει τίς εδαφικές μας απαιτήσεις. Δέχθηκα. Οί στατιστικές πού ζήτησα μοϋ άπε- 
στάλησαν άπό τήν ’Αθήνα ύστερα άπό δέκα ημέρες. Καί μέσα σ’ ένα μήνα Ό ελλη
νισμός στή Μικρά V!αία είχε γραφτεί, τυπωθεί, διορθωθεί καί διανεμηθεί σέ δ.000 
σημαντικούς άνθρώπους. ’Όταν ό Βενιζέλος ήρθε τήν άναμενόμενη ήμερομηνία στό 
Παρίσι, είδε τό βιβλίο στα χέρια όλων.
90. Müsavat. «Hukuk-u Beçer» (’Ανθρώπινα δικαιώματα), 16 Μαρτίου 1919.
91. Βλ. Είκ. 5.
92. Köylü. 16 Μαρτίου 1919, Müsavat. 17 Μαρτίου 1919.
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χωρικόν καλωσόρισε το συνέδριο γράφοντας: «Χαιρετίζουμε το με
γάλο συνέδριο πού άρχίζει σήμερα, το συνέδριο τού MHOC, ό όποιος 
ιδρύθηκε για να υπερασπιστεί καί για να περιφρουρήσει το ιερό δί
καιό μας άπέναντι σ’ αύτούς πού, ενώ δέν έχουν το παραμικρό δι
καίωμα πάνω σ’ αύτά τα γόνιμα εδάφη, πασχίζουν μέ τυχοδιωκτικό 
τρόπο να σφετερισθουν τό παρελθόν καί τό μέλλον»93 94 95 96 97. Τό συνέδριο 
άρχισε στόν χώρο καί την ώρα πού είχε άνακοινωθεΐ, με τη συμμε- 
τοχή τριάντα επτά μουφτήδων καί τριάντα επτά δημάρχων, άλλα 
καί συνέδρων πού έκπροσωπούσαν κοινωνικά ιδρύματα καί τόν 
Τύπο, καθώς καί μέ τή συμμετοχή τού λαού9'. Πρόεδρος έξελέγη ό 
νέος δήμαρχος τής Σμύρνης Χατζή Χασάν πασάς9'1, καί άντιπρόε- 
δροι οί πέντε δήμαρχοι: τού Μπαλίκεσιρ, Χαφίζ Μεχμέτ Έμίν μπέ
ης, τής Μάνισας, Μπαχρί μπέης, τού Άϊδινίου, Έμίν μπέης, τού 
Ντενιζλί, Χατζή Τεβφίκ μπέης, καί τής Μούγλας, Ραούφ μπέης99. 
Άπό την πρώτη κιόλας ημέρα, τό συνέδριο έξελήφθη άπό τόν προ
σκείμενο στό Κόμμα Συνδιαλλαγής καί Εύημερίας (Itilafçi ve 
Selametçi) Τύπο ώς παιχνίδι τών Ενωτικών9'.

93. «Kongre’ye Selam» (Χαιρετισμός στο συνέδριο), Köylü, 17 Μαρτίου 1919.
94. «Büyük Kongre» (Tò μεγάλο συνέδριο), Köylü, 18 Μαρτίου 1919. "Αν 

καί, σύμφωνα μέ τό άρθρο μέ τίτλο «Χαιρετισμός στο συνέδριο» που είχε δη- 
μοσιευθέί στην Köylü την προηγούμενη ήμέρα, στο συνέδριο έπρόκειτο να συμ- 
μετάσχουν «πάνω άπό τριακόσιοι εκπρόσωποι του ίσλαμικου λαού», φαίνεται 
πώς, παρά τή διήμερη άναβολή, ή συμμετοχή δέν ήταν ή άναμενόμενη. Καί πράγ
ματι, ό Bülent Tanör στο Türkiye’de Yerel Kongre Iktidarlan, 1918- 1920, (Οί διοι
κήσεις τοπικών συνεδρίων στήν Τουρκία, 1918-1920), Κωνσταντινούπολη 
(Ιούλιος 1992), σ. 63, άναφέρει ότι στο συνέδριο συμμετείχαν έκατόν έξήντα πέ
ντε σύνεδροι. Βλ. Εικ. 6.

95. Berber, Miitareke... (Tò σαντζάκι τής Σμύρνης τήν περίοδο τής ’Ανακω
χής...), σ. 22. Ό Όσμανζαντέ Χατζή πασάς, πού συμμετείχε στίς δημοτικές 
εκλογές Σμύρνης, άπό τούς καταλόγους τού Κόμματος Ελευθερίας καί 
Συνδιαλλαγής, διορίσθηκε άπό τή νομαρχία δήμαρχος Σμύρνης στίς 28 Φε
βρουάριου. Taçalan, σ. 160, ό Χατζή Χασάν πασάς πέθανε στήν ’Αθήνα, όπου είχε 
διαφύγει λίγο πριν ό τουρκικός στρατός μπει στή Σμύρνη (9 Σεπτεμβρίου 1922).

96. «Büyük Kongre» (Tò μεγάλο συνέδριο), Köylü, 18 Μαρτίου 1919.
97. «Dünkü Kongre» (Tò χθεσινό συνέδριο), Müsavat, 18 Μαρτίου 1919, όπου 

είχε τυπωθεί μέ μεγάλα γράμματα ή φράση: «Ή σωτηρία τής πατρίδας είναι 
δυνατή· τό άποδεικύει τό γεγονός ότι ή έκδιωγμένη "Ενωση καί Πρόοδος δέν τυ
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Στα διαλείμματα άνάμεσα στις συνεδρίες, οί διοικητές του συλ
λόγου οδηγούσαν τούς συνέδρους, κατά ομάδες, να συναντήσουν τον 
Νουρεττίν πασά, 6 όποιος περίπου μία εβδομάδα πριν (στις 11 
Μαρτίου) είχε άνακληθεΐ άπό τα καθήκοντα τού νομάρχη άλλα καί 
τού διοικητή (Διοίκηση Σμύρνης καί περιχώρων). Ό Νουρεττίν 
πασάς συμβούλεψε τούς συνέδρους να έργασθοΰν ό καθένας στην πε
ριοχή του ώς εκπρόσωπος του συλλόγου καί νά είναι έτοιμοι να προ
βάλουν άντίσταση σέ ενδεχόμενη έλληνική κατοχή98 99. Άπό το συνέ
δριο άποχώρησε το παράρτημα Σμύρνης του Κόμματος Ελευθερίας 
καί Συνδιαλλαγής, έπειδή —όπως άνακοίνωσε στο κοινό™— «ήταν 
σαφής ή επιθυμία του νά παρουσιάσει καί νά άναστήσει τις ιδέες καί 
τις άπόψεις τής "Ενωσης καί Προόδου καί νά έμπλακέί στην έσωτε-

χαίνει πια καί δεν μπορεί να τύχει στην Τουρκία καμιάς υπόληψης». Στις 18 
Μαρτίου 1919, Hukuk-u Beçer:

’Άρχισε χθες στον Εθνικό Κινηματογράφο (Milli Sinema), στην Ó8Ò Μπεηλέρ 
(Ματμπά), το γενικό συνέδριο του MHOC. ’Ακριβώς όπως στα συνέδρια της Ένωσης καί 
Προόδου, δίνεται μέ νεύματα τοΰ κεφαλιού καί των χεριών ή άδεια να έκφραστει όποι- 
αδήποτε πρόταση δεν φέρει άντίρρηση σέ ειλημμένες αποφάσεις. ’Εκείνοι που θά ήθελαν 
να πάρουν τον λόγο για να φωτίσουν τα πράγματα καί νά προσδιορίσουν την κατάστα
ση τοΰ συλλόγου βρίσκονται ενώπιον τετελεσμένων. Οί άφεντάδες μας συνεχίζουν μέ τον 
τρόπο αυτό, τον τρόπο που τους είναι γνώριμος, νά έπιτελοΰν τα κατορθώματά τους.

98. Taçalan, σσ. 160, άπό τις πληροφορίες που εδωσε έγγράφως ό 
Μοραλιζαντέ Χαλίτ' σ. 161, σέ μια άπό αύτές τις συναντήσεις, ό μουφτής Άχμέτ 
Χουλουσί έφέντη, ό όποιος θά οργάνωνε διαδήλωση διαμαρτυρίας στο Ντενιζλί 
μόλις θά έ'μπαινε ό ελληνικός στρατός στή Σμύρνη, είχε πει στον Νουρεττίν 
πασά: «...τη Σμύρνη θά τη δώσουν στους "Ελληνες, έμεις δέν θά καθίσουμε μέ 
σταυρωμένα τα χέρια. Ό λαός μας θά μάς προμηθεύσει στρατιώτες, χρήμα καί 
τροφή. ’Εκείνο πού μονάχα μάς λείπει είναι ένας άρχηγός. Σ’ αύτή τήν περί
πτωση έλάτε στα μετόπισθεν, δηλαδή στο Ντενιζλί». Καί όταν ό πασάς του άπά- 
ντησε: «Όσο βρίσκομαι έγώ εδώ, κανένας δέν μπορεί νά μπει στή Σμύρνη. Θά 
άντεπιτεθώ», έκεΐνος έπανέλαβε τήν παράκλησή του μέ τα λόγια: «Καλά, πασά 
μου, άλλα υποθέτω ότι θά σάς άπομακρύνουν άπό τη Σμύρνη είτε καθαιρώντας 
σας είτε δίνοντάς σας προαγωγή. Τότε, λοιπόν, έλάτε σ’ έμάς. Σέ καμιά περί
πτωση μην πηγαίνετε στην Ίσταμπούλ». "Ομως ό πασάς έφυγε γιά τήν 
Ίσταμπούλ στις 11 Μαρτίου, μόλις δηλαδή έφθασε στή Σμύρνη ό νομάρχης πού 
είχε διορισθεΐ στή θέση του.

99. Islahat, 19 Μαρτίου 1919.
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ρική πολιτική». Παράλληλα ύφίστατο ολοένα πυκνούμενες έπιθέσεις 
άπο τον άντιπολιτευόμενο Τύπο100. Στην τελευταία συνεδρία πού 
πραγματοποίησε, στις 19 Μαρτίου, το συνέδριο ένέκρινε καί ψήφισε 
το υπόμνημα, στο περιεχόμενο του οποίου ((πρώτος» είχε άναφερθεΐ 
ό Μοραλιζαντέ Ναΐλ μπέης λέγοντας: ((ή πατρίδα είχε δει τον κίνδυ
νο καί είχε καθορίσει πώς θά τον άντιμετώπιζε»101. Το υπόμνημα, 
πού, καθώς φαίνεται, τηλεγραφήθηκε την επομένη στους υπάτους κο
μισάριους τών συμμαχικών κρατών στήν Ίσταμπούλ, είναι το έξης: 

’Εμείς, οί κάτωθι υπογεγραμμένοι δήμαρχοι τών πόλεων τής Σμύρνης, 
του Μπαλίκεσιρ, τής Μάνισας, του Άϊδινίου, του Ντενιζλί καί τής 
Μούγλας, δλων τών καζάδων πού βρίσκονται έντός τών βιλαετιών 
Άϊδινίου καί Κάρεσι καί τών σαντζακιών του Μέντεσε, μουφτήδες, 
μέλη τών συμβουλίων τών δήμων καί τών καζάδων, άντιπρόσωποι τών 
διαφόρων λαϊκών τάξεων καί εκπρόσωποι τοΰ τουρκικού Τύπου καί 
τών κοινωνικών ιδρυμάτων, συντασσόμενοι προς την εθνική βούληση 
τού τουρκικού λαού συνήλθαμε σέ συνέδριο.

’Αφού εξετάσαμε διεξοδικά τη νέα κατάσταση πού διαμόρφωσε, 
δσον άφορδ τα έθνη, ό μεγάλος πόλεμος, καθώς καί τις αρχές πού έγι
ναν άποδεκτές άπο τα μεγάλα κράτη μέ σκοπό να έξασφαλιστεΐ ή εύτυ- 
χία καί ή μελλοντική εύημερία κάποιων έθνών, άλλα καί τις σχετιζό- 
μενες με τήν πατρίδα μας εμπάθειες ορισμένων έθνών πού προσπαθούν 
να έπωφεληθοΰν άπο τις συνθήκες πού γέννησε ό πόλεμος, παρουσιά
ζουμε στή συνείδηση ολόκληρης τής άνθρωπότητας τά κάτωθι αιτή
ματα, πού έγιναν παμψηφεί άποδεκτά άπο το συνέδριο:

1. Το τουρκικό έθνος θέλει να πιστεύει πώς ή πολιτική πού άκο- 
λουθεΐται άπο τις νικήτριες δυνάμεις δεν άποσκοπεΐ στήν εξαφάνισή 
του. Περιμένει άπο τά μεγάλα κράτη να έπιδείξουν τις προσπάθειές 
τους προς τήν κατεύθυνση αύτή.

2. Ή μελλοντική υλική καί πνευματική πρόοδος τοΰ τουρκικού 
έθνους, το όποιο άποτελεΐ ένα δλον στήν Άνατολία, είναι εφικτή μόνο

100. «Οί άποκρουστικοί έλιγμοί τής "Ενωσης», Müsavat, 19 Μαρτίου 1919: 
Τέτοιο θρασύ καί αναίσχυντο κομιτάτο δέν έχει ξαναγίνει. Πρέπει να ξέρουν οτι κα
ταπονούν αύτή τή χώρα καί να άποσυρθοΰν. Να άντιληφθοϋν πώς κάθε τους κίνηση 
είναι επιβλαβής για τή χώρα καί να μήν άνακατεύονται πουθενά. Ό λαός δέν πιστεύει 
πιά, σέ καμιά περίπτωση, δτι μπορούν να κάνουν όποιοδήποτε καλό στή χώρα αύτή 
τά ματωμένα χέρια πού προστατεύουν εγκληματίες.
101. Morali, MÌO, σ. 12.
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αν δέν κατακερματιστεί καί αν δεν υποδουλωθεί στις μειονότητες, 
καθώς καί με το να παραμείνει ή Ίσταμπούλ, ή οποία άρχει άπό τον 
15ο αιώνα επί τής εθνικής του μοίρας, πρωτεύουσα του οθωμανικού 
κράτους.

3. Στις ακτές τής δυτικής Άνατολίας, δπου βρίσκονται τα βιλαέ
τια καί τα σαντζάκια πού έκπροσωποϋνται άμεσα άπό τούς κάτωθι 
ύπογεγραμμένους συνέδρους-έκπροσώπους των λαϊκών στρωμάτων, 6 
τουρκικός λαός διαθέτει, σέ σχέση μέ τούς άλλους κατοίκους των πε
ριοχών αύτών, σημαντικότερη θέση καί πληθυσμιακή πλειοψηφία. 
Επειδή το τουρκικό στοιχείο, πού έχει την ιδιοκτησία τού 95% τών 
έκτάσεων, βρίσκεται σέ θέση παραγωγού, Ινώ τα άλλα έθνικά στοι
χεία βρίσκονται σέ θέση μόνο μεταπράτη, ή όποιαδήποτε άλλαγή στο 
ιδιοκτησιακό καθεστώς τής περιοχής αύτής θά προκαλούσε παράλυση 
στον εθνικό κορμό. Ή άπώλεια τών παραλιακών εμπορικών διόδων θά 
προκαλούσε την οικονομική, έμπορική καί επιχειρηματική όμηρία τής 
τουρκικής φυλής, ή δέ ενδεχόμενη διαφυλετική σύγκρουση άπειλεΐ μέ 
άφανισμό τη μελλοντική ειρήνη καί τόν φυσικό πλούτο τής χώρας μας.

4. Τό τουρκικό έθνος, έχοντας εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη τών 
μεγάλων κρατών, διατηρεί τήν ψυχραιμία του άπέναντι στούς κινδύ
νους πού άπειλοΰν τό μέλλον του. Ωστόσο, είναι σίγουρο ότι δέν θά κα- 
τηγορηθεΐ για τήν άπόφασή του να ύπερασπιστεΐ τήν ύπαρξη καί τα 
δικαιώματά τουια\

Τό συνέδριο, έν συνεχεία10'*, εξέλεξε μέλη του νέου διοικητικού συμ
βουλίου τούς: Χατζή Χασάν πασά, Τζαμί, Τοκαντιζαντέ Σεκίπ, 
Χατζή ’Αλί Πασαζαντέ Ρεφίκ, Άχμέτ Σουκρού (άπό τούς παλιούς 
ταχυδρόμους), Σαλεπτσιζαντέ Χατζή Μιτχάτ, Ίμπνί Χαζίμ Φερίντ

102. Smyrne Turque, σσ. 12-13. Köylü, στό φύλλο τής 22ας Μαρτίου 1919 δη- 
μοσιεύθηκε ή προειδοποίηση χωρίς τήν παράγραφο 4, γεγονός τό όποιο ό Taçalan 
άναφέρει στή σ. 163 σχολιάζοντας: «Τό οτι τό άρθρο αύτό, έστω καί έμμεσα, 
έμπεριεΐχε τήν έννοια μιάς απειλής έμπόδισε τή δημοσίευσή του στις έφημερί- 
δες», σχόλιο πού συμμεριζόμαστε.

103. Köylü, 20 Μαρτίου 1919, Morali, MÌO, σσ. 12-13: στή θέση τού 
Όσμανζαντέ Ρουστού μπέη καί τοϋ ’Αλί Ναζμί μπέη δίνονται τά ονόματα τών 
μπέηδων Τζεμάλ Σαχινγκερί καί Άλεμνταρζαντέ Έτχέμ, καί έπισημαίνεται ότι 
στή θέση τοϋ Καπανιζαντέ Ταχίρ μπέη, ό όποιος υπέβαλε τήν παραίτησή του 
επειδή ήταν άπασχολημένος στό τσιφλίκι του, έγινε δεκτός ό Όσμανζαντέ 
Ρουστού μπέης.
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[άρχισυντάκτη τής εφημερίδας Müsavat (’Ισότητα)], Χατζή Χασαν- 
ζαντέΈτχέμ (γιατρό), Καπανιζαντέ Ταχίρ, Άμπντουρραχμάν Σαμί, 
Μοραλιζαντέ Χαλίτ καί Ναΐλ, ’Αλί Ναζμί [ιδιοκτήτη τής εφημερί
δας Ahenk ('Αρμονία)], Όσμανζαντέ Ρουστού καί τον σεΐχη των 
Μεβλεβήδων Νουρί έφέντη (έρήμην του), οί περισσότεροι άπό τους 
οποίους ήταν υπέρ τής Συνδιαλλαγής. Ό Μοραλιζαντέ Ναΐλ έλεγε 
πώς ανάμεσα τους υπήρχαν καί διάφοροι «άμυαλοι ή μη πατριώτες, 
πού έλεγαν: Πώς θά τά βγάλουμε πέρα με τη δύναμη καί την ικα
νότητα τών Εύρωπαίων; Πώς θά τούς έξηγήσουμε τούς σκοπούς καί 
τούς καημούς μας; Μάς έκλέξανε στη θέση αύτή, όμως δεν θά μπο
ρέσουμε να φανούμε χρήσιμοι στον σύλλογο καί την πατρίδα. 
Εξάλλου, άπ’ αύτή τή χώρα καί άπ’ αύτό το έθνος δέν είναι να πε
ριμένεις προκοπή». Ό ίδιος δέν είχε παραλείψει νά στείλει ένα «δη
λωτικό τής εύγνωμοσύνης του έθνους» τηλεγράφημα στόν Πιέρ 
Λοτί, γνωστό ώς φίλο τών Τούρκων1“.

Τήν ήμέρα πού τό συνέδριο στη Σμύρνη ολοκλήρωνε τις εργασίες 
του, τά μέλη τής έπιτροπής πού είχαν παραμείνει στην Ίσταμπούλ 
—ήταν όλα μέλη τά όποια έπρόσκειντο στή Συνδιαλλαγή— κατόρθω
σαν νά τύχουν άκροάσεως άπό τον Σουλτάνο. Ή συνάντηση αύτή 
έπιτεύχθηκε μέ τή μεσολάβηση του ’Ισμαήλ Σιτκί μπέη, μέλους του 
διοικητικού συμβουλίου παραρτήματος Σμύρνης τού Κόμματος 
Ελευθερίας καί Συνδιαλλαγής, ό όποιος είχε άναλάβει υπουργός δι
καιοσύνης στην κυβέρνηση τού Νταμάτ Φερίτ πασα, πού σχηματί
στηκε στις 4 Μαρτίου. Ό Βαχνεττίν, πού υποδέχθηκε θερμά τήν επι
τροπή, είπε πώς «ή Σμύρνη άποτελέί άναπόσπαστο μέρος τής οθω
μανικής πατρίδος καί ή άπόσχισή της δέν πρέπει νά περνάει ούτε 
άπό τόν νοΰ ούτε άπό τή φαντασία κανενός (!)»ια>.

104. Xöy/ü, 23 Μαρτίου 1919, Taçalan, σ. 163. Δέν είναι γνωστό ποιοι μί
λησαν στις συνεδριάσεις και γιά ποια θέματα, άφοϋ ό Μοραλιζαντέ Χαλίτ μπέ
ης, άμέσως μετά τις 9 Σεπτεμβρίου 1922 έπιστρέφοντας άπό τή Ρόδο στή 
Σμύρνη, εχασε τή βαλίτσα του, μέσα στήν οποία έκτος άπό διάφορα έγγραφα 
του MHOC ήταν καί τά πρακτικά του συνεδρίου.

105. Baçmabeynci Lütfi Bey, Osmanli Sar ay in in Son Giinleri (’Αρχιθαλαμηπόλος 
Λουτφί μπέης, Οί τελευταίες μέρες τής οθωμανικής αύλής), Κωνσταντινούπολη
(χ·χ·), σσ. 486-7.
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Σύμφωνα μέ τον Μοραλιζαντέ Ναΐλ μπέη, μετά τή λήξη του συ
νεδρίου «στο όποιο είχε πέσει ό σπόρος τής ιδέας για ένοπλη άντί- 
σταση», καί μετά τον τετελεσμένο διορισμό του Τζαμί μπέη ώς γε
νικού γραμματέα καί του Μοραλιζαντέ Χαλίτ μπέη ώς ταμία του 
συλλόγου101’, τά προσκείμενα στη Συνδιαλλαγή μέλη διέκοψαν τις 
σχέσεις τους μέ τόν σύλλογοΙ0/. Ήταν μέλη τα όποια είχαν εκλεγεί 
στό διοικητικό συμβούλιο «για να άναχαιτιστοΰν οί κραυγές δια
μαρτυρίας των άντιπολιτευομένων, ώστε να μην άποβουν άκαρπες 
οί μελλοντικές έργασίες του συλλόγου». Έπρόκειτο για τόν Χατζή 
Χασάν πασά, τούς μπέηδες Σαλεπτσιζαντέ Χατζή Μιτχάτ, Άχμέτ 
Σουκρού, Χατζή ’Αλί Πασαζαντέ Ρεφίκ, Ίμπνί Χαζίμ Φερίτ καί τόν 
σεΐχη Νουρί έφέντη. "Οταν, λίγο αργότερα, ό οπαδός τής Συν
διαλλαγής Άχμέτ Ίτζέτ μπέης, γνωστός καί μέ τό παρατσούκλι «ό 
καμπούρης», διορίσθηκε νομάρχης καί ήρθε στή Σμύρνη για να άνα- 
λάβει τά καθήκοντά του (23 Μαρτίου 1919 - 5 Ίανουαρίου 1920), ό 
σύλλογος δέν μπορούσε πλέον να δραστηριοποιείται στή Σμύρνη10”.

Ό Μοραλιζαντέ Ναΐλ αναφέρει πώς ό νομάρχης Ίτζέτ μπέης 
«άρχισε να ένοχλεΐ» τόν Σύλλογο 'Υπεράσπισης του Δικαίου109 μόλις 
πάτησε τό πόδι του στή Σμύρνη. ’Έλεγε: «Εσείς δέν είστε παρά μια 
οργάνωση πού εργάζεται για να κάνει πραξικόπημα έναντίον τής κυ
βέρνησης. Ή υπεράσπιση του δικαίου τής χώρας είναι απλώς ή άσπί- 
δα σας. Κατηγορεΐσθε για ένωτισμό καί μπολσεβικισμό». Έπιδόθηκε 
μέ ζέση στην παρεμπόδιση κάθε πρωτοβουλίας τού συλλόγου110, αρχί
ζοντας άπό την «έκλεγμένη έπιτροπή τού λαού τής δυτικής 
Άνατολίας, ή άποστολή τής όποιας στή Διάσκεψη Ειρήνης βασιζό-

106. Köylü, 30 Μαρτίου 1919.
107. Morali, MÌO. σσ. 12-14.
108. Morali. MÌO, σσ. 59-60. Ό Ναΐλ μπέης, οσο βρισκόταν στήνΊσταμπούλ, 

κατάφερε μέ τή διαμεσολάβηση τοϋ φίλου του (ζωγράφου) Τσαλλί Ίμπραχίμ να 
συναντήσει τον διάδοχο, Μετζιτ έφέντη, τον όποιο ίκέτευσε να έμποδίσει τον διο
ρισμό τοϋ Άχμέτ Ίτζέτ μπέη στή Σμύρνη. 'Ο διάδοχος 8μως τοϋ έκανε σαφές 
οτι δέν θά μποροϋσε να έπιβάλει τήν άποψή του στον σουλτάνο (Βαχντεττίν). 
Για τήν ’ίδια πληροφορία βλ. Morali, M1ÖS, σ. 145.

109. Morali, MÌOS. σ. 145.
110. Morali, MÌO. σ. 14.
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ταν στις αποφάσεις του συνεδρίου». Στήν πραγματικότητα, ή κε
ντρική διοίκηση του MHOC είχε προσπαθήσει, πολύ πριν άπο το συ
νέδριο, να σταλεί στή Διάσκεψη Ειρήνης μια επιτροπή άντιπροσω- 
πευτική του λαού της δυτικής Άνατολίας- είχαν μάλιστα πληροφο
ρήσει σχετικά μέ το θέμα αύτό καί τήν επιτροπή πού, όπως προανα- 
φέραμε, έπισκέφθηκε στα τέλη Φεβρουάριου με ειδική άποστολή τήν 
Ίσταμπούλ111. Ό πρωθυπουργός Τεβφίκ πασάς, μέ τον όποιο ό Ναΐλ 
μπέης είχε συναντηθεί πριν ή έν λόγω επιτροπή φθάσει στήν 
Ίσταμπούλ, είχε ένδιαφερθεί για το θέμα καί είχε ζητήσει να συμπε- 
ριληφθοΰν στους έκπροσώπους πού έπρόκειτο να σταλουν στή 
Διάσκεψη Ειρήνης ό Άχμέτ Τζεβντέτ μπέης [ιδιοκτήτης τής έφημε
ρίδας ikdam (Προέλαση)] καί ό Ραγκίπ Ρα'ί'φ μπέης (διπλωμάτης)112 113.

Το συνέδριο αύξησε τον άριθμύ των μελών τής άντιπροσωπευ- 
τικής έπιτροπής σέ τέσσερα, πρόσθεσε δηλαδή στον κατάλογο τα 
ονόματα του Ούσακιζαντέ Μουαμμέρ μπέη (προύχοντα τής 
Σμύρνης) καί τού Μοραλιζαντέ Ναίλ μπέη, καί ένέκρινε δαπάνη
15.000 λιρών11,1 για τήν κάλυψη τών ταξιδιωτικών καί άλλων συ
ναφών εξόδων της. Ή κυβέρνηση του Νταμάτ Φερίτ πασά ζήτησε, 
στις 26 Μαρτίου, άπο τον νομάρχη Ίτζέτ μπέη να πληροφορήσει τον 
MHOC ότι το άναγκαΐο για τή μετάβαση τής έπιτροπής στήν 
Εύρώπη χρηματικό ποσό θά έπρεπε νά συγκεντρωθεί ταχέως καί νά 
παραδοθεΐ στον ίδιο, ώστε νά μεταφερθεΐ στήν Ίσταμπούλ. Τοΰ ζή
τησε έπίσης νά διευκολύνει τήν άνταλλαγή τηλεγραφημάτων (με κω
δικούς, αν χρειαζόταν) μεταξύ τών επαρχιακών οργανώσεων τοΰ 
συλλόγου καί τοΰ συνεδρίου ή καί τών συλλόγων μέ τούς οποίους 
είχαν έπαφή114. Σέ άπάντηση στήν έκθεση πού έστειλε ό Ίτζέτ μπέ

111. Βλ. ΰποσημ. 68.
112. Taçalan, σ. 158: άπο τις πληροφορίες πού παρείχε ό Μοραλιζαντέ Χαλίτ 

εγγράφως.
113. DH-KMS, D, 50/2, έγγραφο 9: σημείωμα μέ ήμερομηνία 21 ’Απριλίου, 

το όποιο έστειλε στή νομαρχία ό άναπληρωτής γενικός γραμματέας τοϋ MHOC 
Μοραλιζαντέ Χαλίτ.

114. DH-$FR, D. 97, έγγραφο 287: τηλεγράφημα ύπ’ άρ. 5010 πού φέρει τήν 
υπογραφή «Ό υπουργός εσωτερικών, Τζεμάλ».
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ης, στήν οποία έλεγε πώς ό λαός του βιλαετιού δεν είχε άπόλυτη 
εμπιστοσύνη στους πρωτεργάτες των επιχειρήσεων αύτών115 116 117, ή κυ
βέρνηση, στις 31 Μαρτίου, του υπενθύμιζε «δτι είχε άποφασίσει να 
βοηθήσει την επιτροπή πού μετέβαινε στήν Εύρώπη με σκοπό την 
υπεράσπιση τής οθωμανικής κυριαρχίας» καί τον διέτασσε να πλη
ροφορήσει για το θέμα αύτδ τή δημαρχία καί το Κόμμα Ελευθερίας 
καί Συνδιαλλαγής111'. Ό Ίτζέτ μπέης έπραξε τα διατεταγμένα. 
'Ωστόσο, στις 3 ’Απριλίου έστειλε στο υπουργείο εσωτερικών ένα 
έγγραφο πού περιείχε άξιολόγηση του MHOC άπδ το κόμμα, διευ
κρινίζοντας δτι συμφωνούσε καί δ ίδιος μέ την άξιολόγηση αυτή11'. 
Τδ έγγραφο έφερε την υπογραφή τού άντιπροέδρου Ίμπραήμ Έτχέμ 
μπέη. ’Άρχιζε με τή φράση «Ό σκοπός τού συλλόγου πού έχει ιδρυ
θεί μέ τδν τίτλο MHOC άντιμετωπίσθηκε πάντοτε ώς ύποπτος έκ 
μέρους τού κόμματός μας» καί έδινε την πληροφορία δτι τα μέλη 
τού κόμματος Χατζή Χασάν πασάς, Ίμπνί Χαζίμ Φερίτ μπέης καί 
Άχμέτ Σουκρού μπέης, τα όποια δ σύλλογος είχε έκλέξει στο διοι
κητικό του συμβούλιο μέ σκοπό νά ρίξει στάχτη στα μάτια τού κόμ
ματος -έναντι τής αντιπολίτευσης τού όποιου είχε περιέλθει σε δύ
σκολη θέση—, είχαν διακόψει τή σχέση μαζί του. Καί συνέχιζε ση
μειώνοντας δτι, ένώ δ σκοπός τού MHOC ήταν νά ιδρύσει «ένωτική 
δημοκρατία», επιχειρούσε νά συνδεθεί, άγνωστο για ποιούς λόγους, 
μέ τήν ιταλική πολιτική" δτι ή ύποστηρικτική τής ’Ιταλίας στάση 
τού συλλόγου δέν θεωρούνταν συνετή έκ μέρους τού κόμματος καί 
δτι, λόγω τής παραίτησης των μελών τού κόμματος πού συμμε
τείχαν στο διοικητικό συμβούλιο τού συλλόγου, δέν ήταν δυνατή ή 
συγκέντρωση τού άναγκαίου ποσού118 για τή μετάβαση τής άντι- 
προσωπευτικής έπιτροπής στο Παρίσι. ’Απαντώντας ή κυβέρνηση

115. DH-ÇFR, D-98, έγγραφο 243: τηλεγράφημα ύπ’ άρ. 5346 μέ ημερομη
νία 30 Μαρτίου 1919 καί υπογραφή «Ό υπουργός, Μεχμέτ ’Αλί».

116. DH-$FR, D. 97, έγγραφο 287: τηλεγράφημα ύπ’ άρ. 5010 πού φέρει τήν 
υπογραφή «Ό υπουργός έσωτερικών, Τζεμάλ».

117. DH-KMS, D, 50/2, έγγραφο 9.
118. DH-KMS, D, 50/2, έγγραφο 9: έπιστολή προς τή νομαρχία μέ ήμερο- 

μηνία 3 ’Απριλίου. Είκ. 7.



ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 151

τόνιζε ότι «είναι φανερό το όφελος τής μετάβασης, τή στιγμή αυτή, 
μιας τέτοιας έπιτροπής άπό τή Σμύρνη στην Εύρώπη» καί ζητούσε 
άπό τή διοίκηση τής νομαρχίας «έφόσον τα ήδη εκλεγμένα πρόσω
πα προκαλοΰσαν υποψίες, να ειδοποιήσει τούς υπευθύνους για τήν 
αναγκη να απαρτίζεται ή επιτροπή απο έμπιστα πρόσωπα» .

Ό MHOC άντιμετώπιζε τις έπιθέσεις του άντιπολιτευόμενου 
Τύπου, τις ήμέρες πού ή μεταξύ τής κυβέρνησης καί τής νομαρχίας 
άλληλογραφία πύκνωνε119 120. ’Έτσι, άπο τή μιά, προσπαθούσε να πεί
σει τον νομάρχη Ίτζέτ μπέη -για τον όποιον πίστευε πώς ήθελε να 
διαλύσει τον σύλλογο υποκινώντας έναντίον του τούς Γάλλους καί 
τούς ’Άγγλους— ότι οί δραστηριότητές του περιορίζονταν στον χώρο 
τής έπιστήμης121 καί, άπό τήν άλλη, δοκίμαζε, άλλοτε άμεσα καί 
άλλοτε έμμεσα, να περάσει το μήνυμα «δεν είμαστε έπικίνδυνοι»122 
στή μυστική υπηρεσία των Άγγλων — ή οποία, μετά τήν ’Ανακωχή, 
είχε μεταφέρει το κέντρο της άπό τή Μυτιλήνη στή Σμύρνη. 
Καταλαβαίνοντας ωστόσο πώς δέν θά τα κατάφερνε, ό MHOC απο
φάσισε να συνεχίσει τή δράση του στήν Ίσταμπούλ, όπως καί τότε 
πού είχε διορισθεί νομάρχης ό Έτχέμ μπέης. Έτσι, ό γενικός γραμ
ματέας Τζαμί μπέης έφυγε άπό τή Σμύρνη αφήνοντας άναπληρωτή 
στή θέση του τον Μοραλιζαντέ Χαλίτ μπέη123.

119. DH-ÇFR. D-98, έγγραφο 179: τηλεγράφημα ύπ’ άρ. 76 μέ ημερομηνία 
15 ’Απριλίου 1919 καί με υπογραφή «Ό υπουργός, Μεχμέτ ’Αλί».

120. Islahat, 30 Μαρτίου 1919: «Μάθαμε πώς è MHOC θά στείλει τον Ναΐλ 
έφέντη, γιο του Μόραλι Άχμέτ έφέντη, μέ 20.000 λίρες στήν Εύρώπη. Ό Θεός 
να τούς φωτίσει! Τί να πούμε; ’Ιδού ή άποψη ολάκερης τής άγγλικής αυτοκρα
τορίας, ιδού ή δική μας κίνηση».

121. Στή Müsavat, στο φύλλο τής 19ης ’Απριλίου 1919, ό σύλλογος άνακοι- 
νώνει αύτοβούλως ότι δεν εχει δικό του δημοσιογραφικό όργανο - νομίζουμε ότι 
δέν θά ήταν λάθος να θεωρήσουμε τήν ανακοίνωση ως μέρος αύτής τής τακτικής 

του.
122. Morali, Μ/Ο, σσ. 7 καί 14-15, γράφει : «Ό κύριος ELzear καί ò Ferman 

Guiffray μέ τήν κυρία Fermand καί ό Ριφκί μπέης, πού... τον είχαμε έπιφορτί- 
σει μέ το καθήκον των επαφών μέ τις γαλλικές στρατιωτικές αρχές, είχαν προ
σφέρει πολλές ύπηρεσίες στο θέμα περίσωσης του συλλόγου καί των εργασιών 
του στα μάτια τών Γάλλων».

123. Morali, Μ/Ο, σ. 15.
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Στο σημείωμα που στέλνει δ Μοραλιζαντέ Χαλίτ μπέης, μέ την 
ιδιότητα του «άναπληρωτή γενικού γραμματέα», στον νομάρχη 
Ίτζέτ μπέη, στις 21 ’Απριλίου, κατ’ απαίτηση του τελευταίου, φαί
νεται επίσης οτι «ή αντιπροσωπευτική έπιτροπή» βρισκόταν σέ 
οικονομική δυσχέρεια. ’Από το σημείωμα αύτό προκύπτει πώς 
((λόγω διαφόρων εμποδίων» δεν είχε συγκεντρωθεί ούτε το έγκε- 
κριμένο άπό το συνέδριο τακτικό ποσό άλλα ούτε καί το έκτακτο 
ποσό των 100.000 φράγκων πού είχε άνάγκη ό Ραγκίπ Ρα'ίφ μπέ
ης. Ένώ το συνέδριο είχε εγκρίνει τις δωρεές -3.000 λίρες άπό το 
Μέντεσε, 5.000 άπό το Κάρεσι, το Άϊδίνι καί το Ντενιζλί άντίστοι- 
χα, 6.000 άπό τή Μάνισα καί 8.000 άπό τή Σμύρνη (σύνολο 32.000 
λίρες)-, για να άντιμετωπισθοΰν τα έξοδα του συλλόγου, τα χρήμα
τα πού είχαν συγκεντρωθεί στο εσωτερικό, μέχρι τήν ήμερομηνία 
αύτή, ήταν 22.943,65 λίρες (229.436,50 γρόσια) άπό τούς καζάδες 
τού Μπαγιντίρ (2.500), τής Ούρλας (4.624,75), τού Άτζίπαγιαν 
(1.100), τού Τσεσμέ, (2.000), τού Φέτχιε (1.504,75), τής Περγάμου 
(3.750), τού Καράμπουρουν (2.000), τού Όντεμίς (5.000) καί τού 
Νίς (4.547). Ό Χαλίτ μπέης διευκρίνιζε πώς μετά τήν άφαίρεση
1.000 λιρών γιά τα έξοδα των κεντρικών γραφείων καθώς καί τών 
εγγράφων, τών σχεδιαγραμμάτων καί τών χαρτών πού θά έξέδιδε δ 
σύλλογος, περίσσευαν γιά τήν άντιπροσωπευτική έπιτροπή μόνο κά
που 600 λίρες, καί θεωρούσε πολύ σημαντικό νά ((πρωτοστατήσει» 
ό Ίτζέτ μπέης στή συγκέντρωση τών άναγκαίων χρημάτων124. Το 
οτι δ Ίτζέτ μπέης δεν είχε τέτοιο σκοπό φαίνεται ξεκάθαρα άπδ τήν 
αναφορά πού ύπέβαλε, υστέρα άπδ 15 ήμέρες, στο ύπουργεΐο έσω- 
τερικών. «Τα μέλη τού διοικητικού συμβουλίου τού ίδρυθέντος στή 
Σμύρνη MHOC διασκορπίστηκαν έπικαλούμενοι διάφορες προφά
σεις, καί κανείς, έκτος άπδ τδν Μοραλιζαντέ Χαλίτ μπέη, δεν εχει 
μείνει γιά νά ένεργεΐ στδ ονομα τού συμβουλίου», τόνιζε δ Ίτζέτ 
μπέης στήν άναφορά του, καί ελεγε πώς θά ήταν εύστοχο νά έκλε- 
γοΰν μέλη γιά τήν «άντιπροσωπευτική έπιτροπή» οί μπέηδες

124. Σημείωμα που βρίσκεται στο έγγραφο 9 τοϋ DH-KMS, D. 50/2, βλ. Είκ.
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Ραγκίπ Ραΐφ, Ούσακιζαντέ Μουαμμέρ καί Άχμέτ Τζεβντέτ. "Οσο 
για τον Μοραλιζαντέ Ναΐλ μπέη, ((επειδή μέχρι στιγμής δεν τον είχε 
δει καί δέν γνώριζε περί αύτοΰ, δεν μπορούσε να εκφέρει γνώμη»12'’.

Τελικά, ή άντιπροσωπευτική έπιτροπή δέν κατάφερε να πάει στη 
Διάσκεψη Ειρήνης121’, επειδή το Κόμμα Ελευθερίας καί Συνδιαλ
λαγής καί 6 Ίτζέτ μπέης ήταν εναντίον της12', καί δ MHOC μετέ- 125 126 127

125. Τηλεγράφημα ύπ’ άρ. 474 μέ ημερομηνία 4 Μαίου, που βρίσκεται στο 
έγγραφο 9 του DH-KMS, D. 50/2.

126. Morali, MÌO, σ. 10: «Ό σεΐχης Νουρί έφέντης, ό όποιος, παρά το δτι 
δέν είχε κανένα άπό τα άπαραίτητα προσόντα, ήθελε να συμμετάσχει στήν έπι
τροπή που θά πήγαινε στήν Εύρώπη, μόνο καί μόνο για να αύτοδιαφημιστεΐ, και 
ένιωσε, φυσικώ τώ λόγιο, προσβεβλημένος άπό τήν άντίδρασή μας... μέ τις ένέρ- 
γειές του να σπείρει διχόνοια, τον καιρό που ό Ίτζέτ μπέης ήταν νομάρχης, είχε 
καταφέρει να παγώσει τό θέμα αύτής τής επιτροπής, άπό τήν όποια άναμέναμε 
πολλά οφέλη, καί έκανε μεγάλο κακό στή χώρα του».

127. Υπάρχουν καί κάποιοι που ισχυρίζονται ότι δ νομάρχης Ίτζέτ μπέης 
βοηθούσε μυστικά τον MHOC. Ό έλληνας δημοσιογράφος Κώστας Μιχαηλίδης, 
ό όποιος ήρθε στή Σμύρνη μετά τήν ’Ανακωχή [Küçük Asya Seferi (Ή μικρασια
τική εκστρατεία) -χ.χ. & χ.τ.—, άνέκδοτο δακτυλογραφημένο κείμενο, (μετ. S. 
Karaoglu), που βρίσκεται στή Βιβλιοθήκη τοϋ ’Αρχείου του ATASE (Askeri Tarih 
ve Stratejik Etüd Baçkanligi, Διεύθυνση Στρατιωτικής Ιστορίας καί Στρατηγικών 
Μελετών) τοΰ Τουρκικού Γενικού Επιτελείου, σσ. 38-39], προσκομίζει ώς άπο- 
δεικτικό στοιχείο τό άκόλουθο τηλεγράφημα, πού φέρει τήν υπογραφή τού νο
μάρχη Ίτζέτ μπέη:

Γνωστοποιούμε δτι ό Τζαμί μπέης διορίσθηκε γενικός γραμματέας τοϋ MHOC. 
’Αναμένουμε να άναγνωρίσετε τον διορισμό του καί να καταβάλετε προσπάθεια για 
τήν άμεση αποστολή 5.000 λιρών. Οί 5.000 αυτές λίρες θά εμφανιστούν ώς έξοδα 
τοϋ συμβουλίου τής Μάνισας, καί θά χρησιμοποιηθούν για τήν αποστολή τής επι
τροπής μέ επικεφαλής τον Τζαμί μπέη στο Παρίσι, δπόυ θά εχει επαφές μέ τις έκεΐ 
έπίσημες άρχές, στις όποιες θά έξηγήσει τα δίκαια των Τούρκων.
Ό Ίτζέτ μπέης μέ τήν άποστολή τού έν λόγω τηλεγραφήματος, τό όποιο δ 

Μαυρίδης έστειλε, στις 4 ’Απριλίου, άπό τή Μάνισα στον συνταγματάρχη 
Μαυρουδή, έκτελοΰσε απλώς τήν άπό 26 Μαρτίου διαταγή τού υπουργείου εσω
τερικών. Ό Ίτζέτ μπέης, στον όποιο έχει άπονεμηθεϊ τό δεύτερο μεγαλύτερο 
διακριτικό μετάλλιο έξαιρετικών υπηρεσιών τού έλληνικοΰ κράτους (τό παράση
μο τού ’Ανώτερου Ταξιάρχη (Κόσμος, 6-7 Ίανουαρίου 1920), τήν περίοδο πού 
ήταν νομάρχης Σμύρνης διατηρούσε καλές σχέσεις μέ τήν Ελληνική 'Ύπατη 
’Αρμοστεία τής Σμύρνης, καί ή «τελετή τής κηδείας του» άποτελεΐ ισχυρή ένδει
ξη γι’ αύτό. Βλ. Berber, «Aydm Valisi Îzzet Bey’in Hastaligi ve Ölümü» (Έ άσθέ-
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φερε το κέντρο του στην Ίσταμπούλ μετά την άπόβαση του ελληνι
κού στρατού στη Σμύρνη.

II. 'Υπεράσπιση τής Πατρίδας (Müdafaa-i Vatan) >
Εθνική ’Επιτροπή’Άρνησης τής Προσάρτησης (Redd-i Ùhak 
Heyet- i Milliyesi)

'Ημερομηνία ίδρύσεως: 
Τόπος ίδρύσεως 
καί διοικητικό κέντρο:

'Ιδρυτές καί διοικητές:

1919, άρχές Μαρτίου

Σμύρνη. Διαδοχικά, τό έμπορικό γρα
φείο στό Κορδελιό των άδελφών Μορα- 
λιζαντε Χαλίτ καί Ναΐλ, καί τό γρα
φείο του Ρεσιντακί Μεχμέτ μπέη 
(Τουρκική Εστία).
Μοραλιζαντέ Χαλίτ (πρόεδρος) καί 
Ναΐλ, άντισυνταγματάρχης Φαΐκ (επι
κεφαλής τροφοδοσίας σώματος ιππι
κού), ταγματάρχης Ζεκιαΐ (άργότερα 
διοικητής του γραφείου στρατολογίας 
τού Ντέρσιμ, του σημερινού Τούντζε- 
λι), Χουλουσί (βουλευτής τού Καραχι- 
σάρ),Τζαμί (άντισυνταγματάρχης), 
Μεχμέτ Άρίφ (πρώην τοποτηρητής 
Σμύρνης) καί Ραγκίπ Νουρεττίν (γε
νικός γραμματέας).

'Η 'Υπεράσπιση τής Πατρίδας ήταν μια «μυστική» οργάνωση 
που ιδρύθηκε άπό τούς πιο πάνω διανοούμενους καί τακτικούς άξιω- 
ματικούς, μέ τή «συγκατάθεση καί τή βοήθεια» τού Νουρεττίν 
πασα, ό όποιος εκτός άπό νομάρχης Σμύρνης ήταν καί διοικητής 
Σμύρνης καί περιχώρων. 'Η οργάνωση μετονομάσθηκε σέ ’Εθνική

νεια καί ό θάνατος τοϋ νομάρχη Άϊδινίου, Ίτζετ μπέη), Toplumsal Tarih 
(Κοινωνική ιστορία), τ. 12 (Δεκέμβριος 1994), σσ. 11-12.
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Επιτροπή ’Άρνησης τής Προσάρτησης (RÎHM), ύστερα άπο πρότα
ση τού Μουσταφα ΝετζατΙ μπέη. Αύτό εγι.νε στή συγκέντρωση πού 
πραγματοποιήθηκε στις 14 Μα'ιου στο κτήριο τού Λυκείου -ήμέρα 
πού μαθεύτηκε δτι θά γινόταν άπόβαση τού ελληνικού στρατού στή 
Σμύρνη- μέ τή συμμετοχή των προυχόντων τής πόλης, τακτικών 
καί εφέδρων άξιωματικών, τής διοίκησης καί των μελών τού MHOC, 
τής Τουρκικής Εστίας άλλα καί τού λαού. Σ’ αύτή τή συγκέντρω
ση, τήν οποία φαίνεται δτι οργάνωσε δ MHOC, άνακοινώθηκε δτι 
στήν προεδρία τής οργάνωσης είχε εκλεγεί ό Μοραλιζαντέ Χαλίτ καί 
γενικός γραμματέας δ Ραγκίπ Νουρεττίν, ενώ ή έπιλογή τών μελών 
τού διοικητικού συμβουλίου είχε άφεθεΐ στήν κρίση τής οργάνω
σης128, ή δποία διένειμε έπιτόπου καθήκοντα διά «διορισμών». Πριν 
κλείσει ή συγκέντρωση αύτή τού Λυκείου, άναγγέλθηκε στο πλήθος 
«ή άνάγκη δράσης βάσει μιας άνακοίνωσης πού έπρόκειτο να εκδο- 
θεΐ σε λίγο»129.

’Αμέσως μετά τή λήξη τής συγκέντρωσης, οί συζητήσεις συνεχί
στηκαν στα γραφεία τής Τουρκικής Εστίας στο Κεμεραλτί — τα

128. Παρόλο πού ό Öktem, σ. 64, καί ό Morali, MÌO, σσ. 25-26 γράφουν δτι 
το R1HM ιδρύθηκε «έπίσημα» κατά τή συνάντηση αύτή, έπειδή γνωρίζουμε δτι 
λόγω τής ελληνικής άπόβασης, ή οποία πραγματοποιήθηκε τήν έπόμενη ήμέρα, 
δεν υπήρχε δυνατότητα έκδοσης τοΰ σχετικού πιστοποιητικού, δέν συμμεριζό
μαστε τήν εκτίμηση αύτή. Γι’ αύτόν άκριβώς τον λόγο, και παρά το δτι ή 
Müdafaa-i Vatan ('Υπεράσπιση τής Πατρίδας) — RÌHM δραστηριοποιήθηκε 
«ούσιαστικά» άπο τήν ίδρυσή της καί αύτο-άποκαλέστηκε «σύλλογος» σέ μια 
άπο τίς άνακοινώσεις της, μέσα στο κείμενο προτιμήσαμε νά τήν άναφέρουμε ώς 
οργάνωση άντί σύλλογο.

129. Öktem, σσ. 66-67. Κατά τή διάρκεια τής συνάντησης είχε σταλθεϊ στή 
νομαρχία μια έπιτροπή, μέ σκοπό νά μάθει ποια στάση θά τηρούσε ή κυβέρνη
ση έναντι τής έλληνικής άπόβασης. Ό Ίτζέτ μπέης -μαθαίνουμε άπο τον Kâzim 
Özalp, Milli Mücadele, 1919-1922 (Εθνικός άγώνας, 1919-1922), I, ’Άγκυρα 
1985, σ. 5- μόλις έμαθε για τή συνάντηση, τούς είπε νά τή διαλύσουν, γιατί 
άλλιώς ό συμμαχικός στόλος πού βρίσκονταν στο λιμάνι θά κανονιοβολούσε το 
Λύκειο. Gotthard Jaeschke, «ingiliz Belgelerinin Içigi Altinda Yunanlilarin izmir 
Çikartmasi» ('Η έλληνική άπόβαση στή Σμύρνη ύπό τό φως τών άγγλικών εγγρά
φων), μετ. Μιχίν Έρέν, Belleten, 32/128, σσ. 569, 571: ό Ίτζέτ μπέης τήρησε 
τήν ύπόσχεση πού είχε δώσει στον ναύαρχο Calthorpe —όταν, κατά τό μεσημέρι,
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γραφεία αύτά κρίθηκαν κατάλληλα για άρχηγεΐο τής οργάνωσης, 
επειδή «βρίσκονταν στο κέντρο τής πόλης». Κατά τις συζητήσεις, ό 
Μοραλιζαντέ Χαλίτ, ό Ραγκίπ Νουρεττίν καί ό Μουσταφά Νετζατί 
άποφάσισαν νά γίνονται διαρκή καί μεγάλα συλλαλητήρια διαμαρ
τυρίας έναντίον τής κατοχής· ό ένοπλος άγώνας νά δοθεί σέ περιοχές 
έκτος Σμύρνης άπό τις οργανώσεις πού είχαν άρχίσει νά δρουν εκεί 
καί οί όποιες βρίσκονταν έκτος πεδίου βολής των πολεμικών πλοίων 
νά μεταφερθεί έκτος Σμύρνης όσο πολεμικό υλικό μπορούσε νά φυ- 
γαδευθεΐ" νά άπελευθερωθοΰν οί κρατούμενοι άπό τις φυλακές κατά 
τίς πρωινές ώρες, καί νά σταλεί στήν Ίσταμπούλ μέ ειδική έντολή 
ό Μανσουριζαντέ Έμίν μπέης, μέ σκοπό νά έ'ρθει σέ έπαφή μέ τόν 
Νουρεττίν πασά, τόν Ραούφ μπέη καί τούς φίλους του, τό Εθνικό 
Συνέδριο καί την Ερυθρά Ημισέληνο. Τέλος, συνέταξαν130 την προ
κήρυξη πού εφερε τήν υπογραφή «Σύλλογος ’Άρνησης τής Προσάρ
τησης», καί ή οποία ελεγε:

Ή Σμύρνη καί τα περίχωρά της προσαρτώνται στήν Ελλάδα. Ή κα
τοχή άρχισε. Ή Σμύρνη καί οί γύρω περιοχές βρίσκονται επί ποδός 
καί έν αγωνία. Ή Σμύρνη ζεί τήν τελευταία καί ιστορική της μέρα. Ή 
τελευταία μας έλπίδα βασίζεται στήν αντίσταση πού θά κάνει τό έθνος 
μας. Ενημερώστε τούς πάντες μέ διαδηλώσεις καί τηλεγραφήματα. 
Καί έτοιμαστεΐτε νά συμμετάσχετε στον στρατό τής πατρίδας.

Σκοπός τής προκήρυξης, όπως τονίζει καί ό Χαι'ντάρ Ρουστού 
(Όκτέμ) μπέης ήταν νά γνωστοποιηθούν σέ όλο τό έθνος131 οί άπο- 
φάσεις πού έλήφθησαν.

Τίς ίδιες ώρες, ό τουρκικός λαός τής Σμύρνης καλούνταν νά συμ- 
μετάσχει στη διαδήλωση πού θά γινόταν στό Μασατλίκ, μέ τήν πα-

έπισκέφθηκε το θωρηκτο Iron Duke- πώς θά έκανε δ,τι μπορούσε για νά καθη
συχάσει τον τουρκικό λαό. Özalp, σ. 5: «Είχε συμβουλεύσει τήν έπιτροπή νά δια
τηρηθεί ήσυχία καί ψυχραιμία καί νά μήν προκληθεΐ όποιαδήποτε εκδήλωση θά 
μπορούσε νά δυσαρεστήσει τούς συμμάχους».

130. Morali, MÌO, σσ. 26-27.
131. Τήν άνακοίνωση πού άντλήσαμε άπό τούς Öktem, σ. 67 καί Taçalan, σ. 

196, ό Morali στο MÌO, σ. 57, ισχυρίζεται δτι έγραψε ό άδελφός τοϋ Μοραλιζαντέ 
Χαλίτ μπέη.
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ρακάτω προκήρυξη που συντάχθηκε άπο τον παιδίατρο Άλή Άγκιά 
μπέη στο έμπορικο γραφείο των άδελφών Μοραλιζαντέ στο Πρώτο 
Κορδελιό:

Δύστυχε Τούρκε!
Μέ το πρόσχημα των άρχών του Ούίλσον καταπατεΐται το δίκιο σου 
καί σπαράσσεται ή τιμή σου. Είπανε πώς έδώ οί Ρωμιοί είναι πολλοί 
καί δτι οί Τούρκοι μετά χαράς θά δεχθούν νά άναμειχθούν με τους 
'Έλληνες, έτσι ή ομορφη πατρίδα δόθηκε στους "Ελληνες. Τώρα σέ 
ρωτάμε: Οί Ρωμιοί είναι περισσότεροι άπο εσένα; Συμφωνείς μέ την 
άποδοχή τής ελληνικής κυριαρχίας; Τώρα, επιτέλους, φανερώσου! 
Όλα σου τα άδέλφια θά βρίσκονται στο Μασατλίκ. Συγκεντρωθείτε 
έκεΐ κατά έκατοντάδες χιλιάδες. Καί δείξτε τή συντριπτική σας πλει- 
οψηφία σε ολόκληρο τον κόσμο. Δηλώστε τήν πραγματικότητα καί 
άποδεΐξτε τη. Έδώ δεν υπάρχουν πλούσιοι, φτωχοί, μορφωμένοι καί 
άμόρφωτοι. Υπάρχει ή συντριπτική μάζα πού δεν θέλει τήν έλληνική 
κυριαρχία.
Αύτό είναι το ύστατο καθήκον πού σοΰ άναλογεΐ. Μην μείνεις πίσω. 
Ή λύπη καί ή κατάπτωση δέν ώφελοΰν. Τρέξτε άνά χιλιάδες, άνά έκα
τοντάδες χιλιάδες στο Μασατλίκ καί υπακούστε στις διαταγές τής 
Εθνικής Επιτροπής!...

Εθνική Επιτροπή "Αρνησης τής Προσάρτησης1'32

Έτσι, κατά το άπόβραδο, ή πρώτη άπο τις προκηρύξεις (μέ κά
ποιες άλλαγές στο κείμενο) στάλθηκε τηλεγραφικούς σε δλα τά βι
λαέτια, τούς καζάδες καί τά δημαρχεία τής χώρας1'3'3, ενώ ή δεύτε- 132 133

132. ’Από το πρωτότυπο τυπωμένο άντίτυπο πού βρίσκεται στη βιβλιοθήκη 
τοϋ Türk Tarih Kurumu (Τουρκικό "Ιδρυμα Ιστορίας), βλ. Προσθήκη 8. "Οπως 
φαίνεται στο Bilge Umar, Izmir ’deYunanlilarm Son Günleri (Οί τελευταίες μέρες των 
Ελλήνων στη Σμύρνη), "Αγκυρα, ’Ιούνιος 1974, σ. 102, ή άνακοίνωση αύτή είχε 
έπίσης διανεμηθεί σέ χειρόγραφα άντίγραφα. Το δτι ή συγκεκριμένη άνακοίνω
ση δέν έχει γραφτεί άπο εκείνους πού είχαν συντάξει τήν πρώτη άνακοίνωση φαί
νεται άπο το γεγονός οτι φέρει διαφορετικές υπογραφές. "Ετσι, Öktem, σ. 67, ή 
άνακοίνωση πού δ Μουσταφα Νετζατί μπέης έδωσε στον Χαϊντάρ Ρουστού μπέη 
-δ δποΐος καθόταν στο καφενείο Πάρκ-, νά διαβάσει καί να πεί αν τήν ένέκρι- 
νε ή δχι, «δέν ήταν παρά» ή πρώτη άνακοίνωση.

133. Στον Taçalan, σσ. 196-197 σημειώνεται δτι δ νομάρχης Ίτζέτ μπέης 
πρόσθεσε στδ τέλος τής άνακοίνωσης, πριν αύτή τηλεγραφηθεΐ, τή φράση: «Να
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ρη -τυπώθηκαν καί. οι δύο στο τυπογραφείο Άναντολού1''4-, πριν 
άκόμη καλά καλά στεγνώσει το μελάνι της, είχε αρχίσει να μοιρά
ζεται άπό μαθητές του Λυκείου στις τουρκικές γειτονιές. Έν τω με
ταξύ, νεαροί μέ δυνατή φωνή καί μέ τή συνοδεία νταουλιών πληρο
φορούσαν τον άγράμματο λαό1'*'’ φωνάζοντας: «Οί νέοι πού αγαπούν 
τήν πατρίδα ας έρθουν στο έβραϊκο Μασατλίκ». Είχε ιδιαίτερη ση
μασία ό τόπος πού είχε έπιλεγεΐ για τή διαδήλωση, ή οποία, όπως 
φαίνεται καί άπο το περιεχόμενο τής προκήρυξης-καλέσματος, δέν 
είχε σκοπό τήν άντίσταση κατά τής άπόβασης τού έλληνικοΰ στρα- 134 135

προσέξετε καί να φροντίσετε να μην προσβληθεί κανείς διατηρώντας στο έπα
κρο τή σοβαρότητα καί τήν ήρεμία σας» καί ότι κανένας δέν έ'φερε άντίρρηση, 
φοβούμενος μήπως αυτό εμποδίσει τήν άποστολή. Καί ή υπογραφή στο τέλος 
του τηλεγραφήματος δέν ήταν πλέον «Σύλλογος ’Άρνησης τής Προσάρτησης» 
άλλα ((Εθνικό Συμβούλιο Άρνησης τής Προσάρτησης».

134. ’Ιδιοκτήτης του Τυπογραφείου ’Ανατολή (Anadolu Matbaasi), καί των 
εφημερίδων ’Ανατολή (Anadolu) καί Σνναίσθημα (Duygu) ήταν ό Χαϊντάρ Ρου- 
στού μπέης. Το τυπογραφείο, πού δέν λειτουργούσε γιατί ή Συμμαχική 
Επιτροπή Λογοκρισίας είχε άπαγορεύσει στις 2 Μαίου, τήν έκδοση των συγκε
κριμένων εφημερίδων, έπρόκειτο να άναλάβει πολύ σημαντικό έργο, λίγο μετά 
τήν άνάγνωση τής πρώτης άνακοίνωσης άπο τον Χαϊντάρ Ρουστού μπέη, Öktem, 
σ. 67:

Ό Νετζατί μπέης μας άφησε καί πήγε να συναντηθεί πάλι μέ τούς φίλους του στην 
Τουρκική Εστία για να πάρουν άλλες άποφάσεις. Δέν είχαν περάσει ούτε δέκα λε
πτά όταν ήρθε ό φίλος μου (Μεχμέτ Ρεσάτ), διευθυντής διαχείρισης τού τυπογρα
φείου καί των εφημερίδων, για να μού πει πώς τού είχαν κάνει τήν πρόταση να πο- 
λυγραφηθεΐ στο τυπογραφείο μας ή άνακοίνωση τής Άρνησης τής Προσάρτησης καί 
μιά έκκληση πού θά καλούσε τον λαό τής Σμύρνης σέ συγκέντρωση (στο Μασατλίκ). 
Δέν θεωρούσε σωστό νά γίνει ή επικίνδυνη αύτή δουλειά χωρίς νά μέ συμβουλευτεί. 
Ρώτησα αν υπήρχε κανένας στοιχειοθέτης καί κανένας μηχανικός στό τυπογραφείο. 
Μού είπε πώς βρισκόταν εκεί ό άρχιστοιχειοθέτης (’Αλί Χακί) Μπαμπά μαζί μέ τόν 
μηχανικό Μουσταφά έφέντη, καί οτι καί οί δύο είχαν δηλώσει έτοιμοι νά στοιχειο
θετήσουν καί νά τυπώσουν τις άνακοινώσεις. Δέν υπήρχε λόγος δισταγμού καί είπα 
ότι τό τυπογραφείο έπρεπε νά τεθεί στή διάθεση τού Συλλόγου (Άρνησης τής 
Προσάρτησης). ’Έτσι, λοιπόν, ή ιστορική αύτή άνακοίνωση, πού ήταν έργο τής νε
ολαίας τής Σμύρνης καί διαλάλησε τήν έκκληση γιά βοήθεια τού λαού τής Σμύρνης 
στόν λαό ολόκληρης τής Τουρκίας, τυπώθηκε καί έλαβε σάρκα καί οστά τή νύχτα 
έκείνη στό Τυπογραφείο ’Ανατολή, μέ τόν ιδρώτα καί τά δάκρυα τού ’Αλί Χακί έφέ
ντη καί τού μηχανικού Μουσταφά έφέντη, πού ήταν έτοιμοι γιά όλα.
135. Öktem, σ. 76, Özalp, I, σ. 6.
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του άλλα την άπόδειξη τής πλειοψηφίας του τουρκικού πληθυσμού. 
Το Μασατλικ βρισκόταν σε έναν άρκετά ψηλό λόφο κοντά στην πα
ραλία, φαινόταν άπό όλα τα σημεία του λιμανιού καί τής πόλης, κι 
έτσι ήταν ή καταλληλότερη τοποθεσία για να δοθεί το μήνυμα1"’.

'Η διαδήλωση άρχισε κατά τα μεσάνυχτα μέ τή συμμετοχή χι
λιάδων Τούρκων, μέσα σέ κλίμα μεγάλης άταξίας1,1'. 'Υπήρχαν πολ
λοί ομιλητές, καί έπειδή τα ζητήματα καί τά σημεία πού θά έπρε
πε να έπισημανθοΰν δεν είχαν όρισθεΐ έκ των προτέρων, ό κάθε ομι
λητής έξέφραζε τή δική του πρόταση. Στή διάρκεια τής διαδήλω
σης, ό λαός —μέ επικεφαλής τά μέλη τού Συλλόγου Αλληλοβοήθειας 
Εφέδρων ’Αξιωματικών Σμύρνης- έπιτέθηκε στο οπλοστάσιο του 
άστυνομικοΰ τμήματος, έσπασε τις πόρτες καί πήρε όπλα καί πυ- 
ρομαχικά. "Υστερα το πλήθος κατευθύνθηκε προς τις ((στρατιω
τικές» φυλακές καί άπελευθέρωσε τούς άξιωματικούς πού είχαν φυ- 136 137

136. Φαίνεται πώς τήν προηγούμενη τής άπόβασης οί ελληνικές άρχές πα
ρακολουθούσαν μέ μεγάλη προσοχή τις έργασίες που πραγματοποιούνταν στον 
τουρκικό τομέα τής πόλης καί, μάλιστα, ότι οί σύμμαχοι ήταν άρκετά άνήσυχοι. 
Ρόδας, σσ. 61-62: στις 14 Μαίου, στο ελληνικό προξενείο τής πόλης, υπό τή δι
οίκηση τού πλοιάρχου Μπουφή καί τού προξένου Σταυρή Λιάτη, είχε οργανω
θεί κέντρο πληροφοριών, πού θά παρακολουθούσε τις κινήσεις των Τούρκων. Ό 
άγγλος φιλέλληνας A. Vedova, πού είχε υποστηρίξει τήν ελληνική υπόθεση στήν 
Κρήτη καί τή Μακεδονία, καί ό όποιος στα χρόνια τού Α' Παγκοσμίου Πολέμου 
είχε καταδικαστεί άπό τούς Τούρκους σέ θάνατο, είχε μείνει το απόγευμα καί 
τή νύχτα τής 14ης Μαίου στον τουρκικό μαχαλά καί μετέφερε όλες τις έξελίξεις 
στον Μπουφή, τις όποιες έν συνεχεία ό Μαυρουδής μετέφερε στον ναύαρχο 
Calthorpe, ένημερώνοντάς τον για τήν κατάσταση. Μιχαηλίδης, σ. 143: ό ναύ
αρχος είχε διατάξει να στρέψουν τά κανόνια τού θωρηκτού Iron Duke κατά τον 
χώρο συγκέντρωσης καί τήν τουρκική γειτονιά,

137. Yaçar Aksoy, Bir Kent, Bir insan (Μια πόλη, ένας άνθρωπος), Κωνσταντι
νούπολη 1986, σ. 160. Ό Σουλεϊμάν Φερίτ (Έτζατζίμπασι), άπό τούς συμμε- 
τάσχοντες στή διαδήλωση τού Μασατλίκ, λέει:

Τήν πιο βαρυσήμαντη ομιλία στή διαδήλωση, όπου συμμετείχαν δεκάδες χιλιάδες 
άνθρωποι, τήν έκανε ό μουφτής Ραχμετουλλάχ έφέντης. ’Ανάμεσα σ’ αυτούς πού 
πήραν τον λόγο, μετά τή δική του γεμάτη συναίσθημα έκκληση, ήταν καί κάποιοι 
πού έκαναν μια εκτίμηση των γεγονότων σύμφωνα μέ τις προσωπικές τους άπόψεις. 
Εκεί κατάλαβα καλύτερα πώς όσο ζωντανά κι άν είναι τά συναισθήματα, αν επικε
φαλής τής μάζας δεν βρίσκονται άξιοι αρχηγοί καί δεν υπάρχει οργάνωση, δεν μπο
ρεί να επιτευχθούν στέρεα άποτελέσματα.
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λακισθεΐ μέ τήν κατηγορία-πρόφαση ότι ήταν ένωτικοί, δτι είχαν 
προσβάλει Ρωμιούς καί δτι είχαν άντισταθεΐ στους ξένους1'* *8. Είχε 
πια αρχίσει να χαράζει, δταν πήρε το δρόμο του βιλαετιού ή υπό τήν 
προεδρία του μουφτή Μουσταφά Ραχμετουλλάχ έφέντη έπιτροπή, ή 
οποία είχε έκλεγέΐ για να ενημερώσει τήν κυβέρνηση σχετικά μέ τις 
αποφάσεις πού έλήφθησαν στή διαδήλωση καί νά διαμαρτυρηθεΐ για 
τήν έλληνική κατοχή.

Ή RÎHM, ή οποία κατάφερε νά κάνει δλες τις άπαραίτητες ενέρ
γειες στα γραφεία τής Τουρκικής Εστίας «στο 16, 17 ωρών χρο
νικό διάστημα», θά συνέχιζε, μετά τήν έλληνική άπόβαση, τή δρα- 
στηριότητά της μέ αύτό τό όνομα στο «έσωτερικό», ενώ στήν 
Ίσταμπούλ θά εργαζόταν ώς MHOC1’9.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ*

Οί δροι τού συμφώνου άνακωχής, πού ύπογράφτηκε στις 30 
’Οκτωβρίου 1918, αποτελούσαν πρόσφορη βάση για τήν έκπλήρω-

138. Özalp, I, σ. 7. Αύτό έγινε χωρίς νά υπάρξει καμιά δυσκολία. Γιατί, όπως 
άναφέρει ό Όκτέμ στή σ. 75, είχε γίνει συζήτηση μέ τον αξιωματικό πού φρου
ρούσε τις φυλακές, δ όποιος είχε πεισθεϊ νά απελευθερώσει τούς κρατουμένους. 
Οί δέ Τούρκοι πού κρατούνταν στις «γενικές» φυλακές είχαν βγει το πρωί τής 
15ης Μαΐου σπάζοντας τις πόρτες. Οί 1.250 έλληνες καί άρμένιοι κατάδικοι πού 
βρίσκονταν στις ίδιες φυλακές, σύμφωνα μέ άπόφαση πού είχε πάρει το υπουρ
γείο δικαιοσύνης, άφέθηκαν ελεύθεροι στις 20 Μαρτίου άπύ τον άγγλο συνταγ
ματάρχη Smith, πού ήρθε στις φυλακές συνοδευόμενος άπύ τον ρωμιό δικηγόρο 
Άθηνογένη. Βλ. Μιχαηλίδης, σσ. 44 καί 47, Bayer, V, σ. 1614, Ρόδας, σ. 43.

139. Morali, MIO, σ. 27.
* Οί περισσότερες άπό τις κοινωνικές οργανώσεις πού παρουσιάζονται στο 

άρθρο αύτό, μετά τήν άπόβαση τού ελληνικού στρατού στή Σμύρνη συνέχισαν 
τή δραστηριότητά τους είτε στήν Άνατολία είτε στήν Ίσταμπούλ. Δεν θεωρή
σαμε σωστό νά άποπειραθοΰμε τήν εξαγωγή ενός εύρέος συμπεράσματος, τό 
όποιο θά έπρεπε νά έξετάζει τις οργανώσεις άπό τήν άποψη των επιτελικών τους 
οργάνων, τής στρατηγικής οργάνωσής τους, τού φάσματος έπιρροής 
καί λοιπά, προτού έρευνηθεί ή μετά τήν άπόβαση περίοδος, ή όποια βρίσκεται 
εκτός τής εμβέλειας τού παρόντος άρθρου. Για τόν λόγο αύτό κάνουμε έδώ μια 
«άξιολόγηση», ή όποια βασίζεται στήν ιδεολογική γραμμή πού επέβαλε στις κοι
νωνικές οργανώσεις ή περίοδος τής ’Ανακωχής.



ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 161

ση των «γνωστών υποσχέσεων» των νικητών του Α' Παγκοσμίου 
Πολέμου, οί οποίες άποσκοποϋσαν στον κατακερματισμό του οθω
μανικού κράτους140. Οί Τούρκοι, πού είχαν καταλάβει πώς ή περιοχή 
οπού ζουσαν θά άποκόπτονταν άπό την ολότητα του κράτους, θεω
ρούσαν οτι το πολιτικό τους μέλλον μπορούσε νά άλλάξει μόνο αν 
ήταν οργανωμένοι. Ό MHOC άποσκοπθύσε στήν «άποτροπή τής 
έλληνικής κυριαρχίας στήν περιοχή τής δυτικής Άνατολίας» καί 
ήταν ή πρώτη μή στρατιωτική οργάνωση πολιτών πού ιδρύθηκε στή 
Σμύρνη «αύθόρμητα» μετά τήν ’Ανακωχή141 142 143. ’Αντίθετα μέ το κατα
στατικό του, 6 «πολιτικός» χαρακτήρας του ήταν αδιαμφισβήτητος 
— καί λόγω τού σκοπού πού έπεδίωκε καί λόγω τής δραστηριότητάς 
του. Πρώτη δουλειά τού συλλόγου144 ήταν νά συνάψει σχέση μέ τό 
Κόμμα ’Αναγέννησης (Teceddüt Partisi) -πού ήταν παρακλάδι τού 
Κόμματος Ένωσης καί Προόδου- καί νά εξασφαλίσει τήν υποστή
ριξή του14,1. Γίνεται αντιληπτό πώς στις σχέσεις τού συλλόγου μέ τή 
νομαρχία, ό παράγοντας «ύπέρ τής Ένωσης» έπαιξε καθοριστικό

140. Καί πράγματι, ή απόβαση πού πραγματοποίησε ή Ελλάδα στή Σμύρνη 
στίς 15 Μάίου στηρίχθηκε, όπως αναγράφεται στα μνημόνια πού έστάλησαν στον 
νομάρχη Ίτζέτ μπέη άπο τα συμμαχικά κράτη, στο άρθρο 7 τής συνθήκης ανα
κωχής.

141. "Ενας άπο έκείνους πού θέλησαν νά οίκειοποιηθοϋν τήν τιμή τής 'ίδρυ
σης τού MHOC ήταν καί ό Νουρεττίν πασάς (Sezai, σ. 15, ή επιστολή πού έγρα
ψε στον μουφτή Ραχμετουλλάχ έφέντη, σ. 6). Οί άδελφοί Μοραλιζαντέ, άπο τούς 
οποίους δ πασάς ζήτησε πληροφορίες άναφέροντας: «ό σύλλογος πού ιδρύσαμε», 
λένε γιά τήν άπάντησή τους, τήν οποία παρουσιάζουν στο Μ/Ο, σ. 29: «Δέν μπο
ρέσαμε νά μήν σημειώσουμε διακριτικά, δσο γινόταν, δτι ή οργάνωση αύτή δέν 
ιδρύθηκε επί νομαρχίας τοϋ Νουρεττίν πασά, άλλά τήν έποχή πού νομάρχης ήταν 
δ Ταχσίν Όζέρ».

142. Ό Μοραλιζαντέ Χαλίτ μπέης, στήν τηλεφωνική έπικοινωνία πού είχε 
μέ τον Νουρεττίν πασά, είχε τονίσει τήν πολιτική πλευρά τοϋ συλλόγου. Βλ. ύπο- 
σημ. 62.

143. Ό Morali, Μ/Ο, σ. 45 γράφει:
’Αποτελεί καθήκον νά σημειώσουμε οτι στίς εργασίες τοΰ Συλλόγου Υπεράσπισης 
τοϋ Δικαίου Σμύρνης ώφεληθήκαμε κατά κόρον άπο τήν οργάνωση "Ενωση καί 
Πρόοδος. Δέν ξεχνάμε σέ καμιά περίπτωση τήν εκτίμηση καί τις ευχαριστίες πού 
οφείλουμε στον διοικοϋντα εκείνη τήν περίοδο στή Σμύρνη το Κόμμα τής 
’Αναγέννησης, Μαχμούτ Τζελαλεττίν μπέη, υπεύθυνο γραμματέα παλιότερα τοϋ
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ρόλο - πράγμα το οποίο προσπάθησε νά άποκρύψει τοποθετώντας 
στη διοίκηση καί στις έξουσιοδοτημένες του έπιτροπές μέλη προ
σκείμενα στή Συνδιαλλαγή. Ό σύλλογος ήταν κατ’ άρχάς συγκρα
τημένος, ακόμη καί άπέναντι σε νομάρχες1714 πού δεν έπρόσκειντο στή 
Συνδιαλλαγή. "Οταν όμως άποκαλύφθηκε δημόσια ή υποστήριξη πού 
λάμβανε άπύ το Κόμμα ’Αναγέννησης, παρότι προσπάθησε νά δια
τηρήσει τις σχέσεις του μέ τούς προσκείμενους στή Συνδιαλλαγή νο
μάρχες, δεν το πέτυχε. 'Η ύπέρ τού ένοπλου άγώνα πτέρυγα τού συλ
λόγου, ή οποία ήλεγχε τον σύλλογο άπύ τήν ίδρυσή του, ξεκίνησε πα
ράνομη δράση σχηματίζοντας τήν οργάνωση 'Υπεράσπιση τής 
Πατρίδας (Müdaffa-i Vatan), όταν ό σύλλογος εξαναγκάσθηκε νά 
άδρανήσει, υστέρα άπύ τις εναντίον του ενέργειες τού νομάρχη Ίτζέτ 
μπέη, ό όποιος είχε τήν ύποστήριξη τού Κόμματος Ελευθερίας καί 
Συνδιαλλαγής καί του ύπερ τής Συνδιαλλαγής Τύπου. Τήν οργάνω
ση αύτή, ή οποία, όταν μαθεύτηκε πώς ό έλληνικύς στρατός θά έκανε 
άπόβαση στή Σμύρνη, πήρε τον τίτλο RÎHM καί φανερώθηκε στον 
λαό άψηφώντας τύ γεγονός ότι ήταν παράνομη, δεν θά ήταν λάθος νά

Κομιτάτου "Ενωσης καί Προόδου, για τήν υποστήριξή του καί για τον τρόπο που 
τήν κράτησε μυστική. Ό γυναικολόγος Χατζή Χασανζαντε Έτχέμ μπέης είχε άνα- 
λάβει νά μας γνωρίσει καί να διατηρήσει τήν επαφή μας με τον Μαχμουτ Τζελαλεττίν 
μπέη, καί έφερε εις πέρας τη δέσμευση αύτή μέ μεγάλη επιτυχία. Τόσο που δεν 
θυμάμαι νά είχαμε πουθενά συναντηθεί με τόν Τζελάλ μπέη.

Θά μπορούσε νά τεθεί το έρώτημα γιατί, σέ μια περίοδο δπως αύτή τής 
’Ανακωχής -όταν άναζητοϋσαν ένοχο για νά του καταλογίσουν τήν ήττα καί όταν 
ό ένωτισμός κατακρίνονταν καί απορρίπτονταν μέ σφοδρότητα— ό MHOC επιζη
τούσε μια τέτοια ακρως άντιφατική υποστήριξη. Ό MHOC γνώριζε (αναμφίβο
λα πολύ καλά τη δύναμη του Κόμματος 'Ένωση καί Πρόοδος στις έπαρχίες, ιδι
αίτερα των «οργανώσεων γειτονιάς», καθώς καί το δτι το κέντρο του στήν 
Ίσταμπούλ είχε έξασθενήσει μετά τη διαφυγή των ένωτικών ήγετών στο έξω- 
τερικό. Καί πράγματι, ή «οργάνωση γειτονιάς», μέ έπικεφαλής τον Μαχμουτ 
Τζελάλ μπέη, έπρόκειτο νά δείξει τή δύναμή της στις δημοτικές έκλογές πού 
έγιναν στή Σμύρνη εκείνη τήν περίοδο. Βλ. Berber, Mütareke... (Το σαντζάκι τής 
Σμύρνης τήν περίοδο τής ’Ανακωχής...), σ. 20, ύποσημ. 25.

144. ”Αν καί ό Ταχσίν μπέης υπήρξε νομάρχης για πολύ σύντομο χρονικό 
διάστημα, δέν εχουμε κανένα στοιχείο δτι 6 σύλλογος είχε επαφές μαζί του, ενώ, 
για νά έ'ρθει σέ έπαφή μέ τον Νουρεττίν πασά, περίμενε ή πρώτη κίνηση νά προ- 
έλθει άπό εκείνον.
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τή δει κανείς ώς την έπαναστατική προέκταση του MHOC πού δέν 
μπόρεσε ν’ άνθίσει. Εμσήγαγε στην τουρκική πολιτική ορολογία τον 
ορο «υπεράσπιση τού δικαίου» — ορος πού σύντομα έπρόκειτο να χρη
σιμοποιηθεί στον προσδιορισμό ολόκληρου τού εθνικιστικού κινήμα
τος, τού οποίου ήγήθηκε ό Μουσταφα Κεμάλ (Άτατούρκ). Κατά τήν 
περιγραφή, δέ, των άδελφών Μοραλιζαντέ, «εκπλήρωσε ανελλιπώς 
τον άναφερόμενο στο καταστατικό του σκοπό, στέλνοντας προειδο
ποιήσεις, ύπομνήματα καί φυλλάδια σέ συμβούλια, διεθνή ιδρύματα 
καί κυβερνήσεις, καλώντας φιλότουρκους Εύρωπαίους να βοηθήσουν 
τήν έθνική ύπόθεση»Κι'’ καί, το σημαντικότερο, με το «τοπικό συνέ
δριο πού συγκάλεσε πέτυχε να ενοποιήσει στο πλαίσιο τής “έθνικής 
συνείδησης” άρκετούς συνέδρους, πού θά μοχθούσαν έν συνεχεία για 
τή δημιουργία των εθνικών δυνάμεων, οί οποίες θά συγκρούονταν 
άργότερα μέ τον έλληνικύ στρατό».

Ό Ίτζέτ μπέης είχε πεΐ|/|1’ στον ρεπόρτερ τής έφημερίδας Sabah 
(Πρωία) —ή οποία άρχισε να έκδίδεται λίγες μέρες μετά τήν άνάλη- 
ψη τών νομαρχιακών του καθηκόντων- οτι «αν σύλλογοι όπως ό 
Προς τον Λαό καί ή Τουρκική Εστία, πού είναι άναμεμειγμένοι στή 
δραστηριότητα καί τήν πολιτική τής "Ενωσης καί Προόδου, δέν 
άλλάξουν ταυτότητα, νοοτροπία καί ένασχόληση, ή κυβέρνηση θά 
προχωρήσει σέ κυρώσεις εναντίον τους». Ό ίδιος έκλεισε τον 
Σύλλογο Προς τον ΛαύΚ" βρίσκοντας ώς εύκαιρία τήν άποχώρηση 
άπύ τή Σμύρνη τού γενικού του γραμματέα, Μαχμούτ Τζελάλ μπέη. 
Ή Τουρκική Εστία, λόγω τής έγγύτητάς της μέ το Κόμμα "Ενωσης 
καί Προόδου, πάγωσε τις δραστηριότητές της άμέσως μετά τήν 
ύπογραφή τής ’Ανακωχής, καί γνωρίζοντας πώς ή άπολύτρωση άπύ 145 146 147

145. Morali. MÌO, σ. 15.
146. Bayar, V, σ. 1552: τηλεγράφημα μέ ήμερομηνία 30 Μαρτίου 1919 καί 

μέ τήν ύπογραφή «Ούλβί».
147. Müsavat, 25 Μαρτίου 1919: δ Ίτζέτ μπέης άδρανοποίησε τον ’Οθωμανικό 

Σύλλογο Νεολαίας, ήμιστρατιωτική οργάνωση νεολαίας τής "Ενωσης καί 
Προόδου, πού φαίνεται δτι συνέχιζε τις έργασίες του στο κτήριο του συλλόγου, 
παίρνοντάς τον υπό τήν προστασία του - δπως είχε κάνει καί δ σουλτάνος στήν 
Ίσταμπούλ.
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το στίγμα τής σχέσης της μέ την 'Ένωση άποτελοΰσε άπαραίτητο 
ορο για να παραμείνει σέ λειτουργία, παραχώρησε σε μέλη προ
σκείμενα στη Συνδιαλλαγή148 θέσεις στη νέα της διοίκηση —όπως 
είχε πράξει καί δ MHOC. 'Η Τουρκική Εστία -πριν άκόμη δ Ίτζέτ 
μπέης γίνει νομάρχης- είχε «πολιτικοποιήσει» τις «επαγγελματικές 
οργανώσεις» που είχαν ιδρυθεί άπδ Τούρκους νέους, προωθώντας 
μέλη της στις διοικήσεις τους καί πληροφορώντας τες για τούς σκο
πούς των Ελλήνων δσον αφορά τήν περιοχή. Παρ’ δλα τα εμπόδια 
πού δημιούργησε δ Ίτζετ μπέης, άφότου διορίστηκε νομάρχης, ή 
Τουρκική Εστία εγινε δ μοναδικός χώρος οπού συγκεντρώθηκαν οί 
περισσότερες άπδ τις κοινωνικές οργανώσεις πού άνέπτυσσαν δρα
στηριότητα κατά τής Ελλάδας.

Μετάφραση άπδ τά τουρκικά: 

ΦΡΑΓΚΩ ΚΑΡΑΟΓΛΑΝ

148. Demir, σ. 52: "Οταν ò πρόεδρος τής Εστίας καί γιατρός Χατζή 
Χασανζαντέ Έτχέμ μπέης πρωτοξεκίνησε τις έργασίες του στο παράρτημα 
Σμύρνης τοϋ Κόμματος Ελευθερίας καί Συνδιαλλαγής, τον Φεβρουάριο τοϋ 
1912, ήταν μέλος τοϋ διοικητικού συμβουλίου του κόμματος.



1. ’Εσωτερικό Καταστατικό της Εταιρίας Υπεράσπισης τον ’Οθωμα
νικόν Δίκαιον, Σμύρνη 1334/1918.

Σφραγίδα: ’Έδρα ’Εταιρίας Υπεράσπισης τον ’Οθωμανικόν Δικαίου, 
Σμύρνη
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Ή Εταιρία 'Υπεράσπισης του ’Οθωμανικού Δικαίου ιδρύθηκε για 
να γνωστοποιήσει στα πολιτισμένα έθνη τα δικαιώματα του τουρκικού 
στοιχείου τού νομού Άιδινίου, το όποιο άποτελέΐ τη μεγάλη πλειοψη- 
φία τού πληθυσμού τής περιοχής. Τήν κρίση σχετικά με τά συναγμέ
να ντοκουμέντα που άφοροΰν το θέμα αύτό τήν άφήνει στην κοινή γνώ- 

μη.
Στον νομό μας, πού, μετά τήν υπογραφή τής ’Ανακωχής, γίνεται 

προσπάθεια έκ μέρους των κατευθυνόμενων από τούς "Ελληνες έκδο- 
τικών φορέων να παρουσιαστεί στην κοινή γνώμη τού πολιτισμένου κό
σμου ως το κέντρο τού ελληνισμού, ζοΰν κατά πλειοψηφία Τούρκοι. 
Αύτή είναι ή άδιαμφισβήτητη πραγματικότητα.

Ή θέση στην οποία βρίσκεται μετά τον παγκόσμιο πόλεμο το τουρ
κικό έθνος είναι εξαιρετικά δύσκολη. Καί τά έθνη πού θέλουν νά μοι
ραστούν τά λάφυρα άνταγωνίζονται το ένα τό άλλο γιά νά μπορέσουν 
νά έπωφεληθοΰν άπό τήν κατάσταση αύτή.

Ή ’Οθωμανική Αύτοκρατορία έξωθήθηκε, άπό τις δολοπλοκίες μιας 
ξένης διπλωματίας πού είχε βλέψεις στην Εγγύς ’Ανατολή, σέ έναν πό
λεμο έναντίον ελεύθερων λαών καί έγινε θύμα των άδικημάτων άλλά 
καί των λαθών τών κυβερνητών της. Τό στερημένο άπό όλα τά άμυ- 
ντικά μέσα τουρκικό έθνος, τό όποιο άντιλαμβάνεται ότι γίνεται προ
σπάθεια νά τού άφαιρεθεί βίαια ένα κομμάτι τής γής του, αισθάνεται 
τήν άνάγκη νά άπευθύνει τήν έκκληση αύτή στά μεγάλα κράτη, πού 
είναι έτοιμα νά πολεμήσουν γιά τήν άποκατάσταση τής δικαιοσύνης 
καί τής ελευθερίας.

Τό τουρκικό έθνος πιστεύει πώς ό γιγαντιάϊος αύτός πόλεμος θά 
έχει αίσιο τέλος — τέλος τό όποιο θά συνίσταται στήν άναγνώριση τού 
δικαιώματος ύπαρξης τού κάθε έθνους, τού δικαιώματος νά άναπτύσ- 
σεται μέσα στά σύνορά του καί στήν έν γένει εφαρμογή τού δικαίου σέ 
Ó,τι τό άφορα. Οί Τούρκοι δεν διαφέρουν σέ τίποτα άπό τά άλλα έθνη. 
’Έχουν καί εκείνοι, όπως καί οί άλλοι, εθνικούς καί θρησκευτικούς θε
σμούς, δική τους γλώσσα, λογοτεχνία, καί επ’ ούδενί δέν άποτελοΰν 
μιά μειονότητα πού άρνεΐται τούς προγόνους της. Ένώ οί Ρωμιοί, πού 
θέλουν νά εξασφαλίσουν τήν κυριαρχία στό σημαντικότερο μέρος τής 
χώρας, κάνουν τά πάντα γιά νά διαστρεβλώσουν τήν πραγματικότητα.

Οί εκδόσεις καί ή προπαγάνδα πού έχουν ως μόνο μέλημα τήν άρνη
ση τού δικαιώματος ύπαρξης ως ελεύθερου έθνους στή συντριπτική 
πλειοψηφία τών Τούρκων, βασίζονται σέ άνύπαρκτες ιστορικές διεκ
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δικήσεις, αντλούμενες δήθεν άπο την εποχή τής μετανάστευσης των 
Τούρκων στην Άνατολία.

Στην πραγματικότητα, οί αποικίες των Ρωμιών —δεκαπέντε αιώνες 
πριν άπο την εμφάνιση τών Τούρκων στο προσκήνιο τής ιστορίας— 
είχαν άφανισθεΐ άπο τη Ρωμαϊκή Αύτοκρατορία. Εμείς, εξετάζοντας 
τούς ισχυρισμούς τών Ρωμιών, τα ίστορικώς άδιαπραγμάτευτα δικαι
ώματα τών Τούρκων καί τη σημερινή πολιτισμική καί έθνοτική κατά
σταση, θά προσπαθήσουμε να άποδείξουμε δτι το δλο ζήτημα είναι 
ύπέρ τών Τούρκων. Ή μελέτη αύτή θά βασίζεται στα ιστορικά καί 
εθνικά δικαιώματα καί στις σύγχρονες, πολιτισμένες, περί δικαίου 
άντιλήψεις.

Παρατηρούμε δτι αύτοί πού άσχολουνται μέ τον σχεδίασμά τών 
άρχών καί τών συνθηκών τής ειρήνης, με σκοπό νά άποφευχθοΰν οί με
ταξύ τών εθνών άντιδικίες καί νά οίκοδομηθούν γερά τά θεμέλια τής 
ειρήνης τού μέλλοντος, δχι μονάχα δεν λαμβάνουν —στο θέμα τών ιστο
ρικών δικαιωμάτων— διόλου ύπόψη τούς ιστορικούς δεσμούς, άλλά τούς 
παραβλέπουν εντελώς. ’Έτσι, εμείς οί Τούρκοι, πού έχουμε δικαιώματα 
έδραιωμένα σέ άδιαπραγμάτευτα ιστορικά θεμέλια, θεωρούμε άναγκάίο 
νά προσθέσουμε κάποιες παρατηρήσεις μας στο συγκεκριμένο θέμα. 
’Έχει άποδειχθεΐ δτι, δπως οί διαφορετικές χώρες πού συναποτελοΰσαν 
τήν άρχαία Περσία έτσι καί οί άποικίες τών Ρωμιών στά παράλια τής 
Μικράς ’Ασίας, πού ήταν ρωμαϊκές επαρχίες, ίδρυσαν τη Βυζαντινή 
Αύτοκρατορία καί δημιούργησαν μιά ενότητα άπο ενα κράμα διαφορε
τικών έθνοτήτων, πού ζοΰσαν ύπό τήν κυριαρχία τής έν λόγω αύτοκρα- 
τορίας. Οί εθνότητες αύτές, στή διάρκεια τών δέκα αιώνων ζωής τής 
άνατολικής αύτοκρατορίας, συνέχισαν, στον βορρά καί τον νότο τής χώ
ρας, νά πολεμούν μεταξύ τους καί νά άλληλοαφανίζονται. Οί έξ άνατολών 
τοΰρκοι μετανάστες εφθασαν έδώ, μπήκαν στή Μικρά Άσία καί πλή
ρωσαν το κενό πού είχε δημιουργηθεΐ άπδ τούς άλληλοσπαραγμούς. Σέ 
αύτήν άκριβώς τήν περίοδο παρατηρεΐται ή εμφάνιση στο ιστορικό προ
σκήνιο νέων εθνικών στοιχείων καί ή ίδρυση δύο αύτοκρατοριών, τής 
σελτσουκικής καί τής οθωμανικής. Συνεπώς, φαίνεται καθαρά πώς ή 
ίδρυση τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας δέν βασιζόταν μόνο στην κα- 
τάκτηση άλλά υπήρξε καί το άποτέλεσμα ιστορικής εξέλιξης.

Είναι προφανές πώς, δταν γίνονται άσυζητητί άποδεκτά τά ιστο
ρικά δικαιώματα τών έθνικών κυριαρχιών πού διαμορφώθηκαν μετά 
άπο τις έντύς τών περιοχών τής ’Ανατολικής καί Κεντρικής Εύρώπης
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μετακινήσεις των λαών, τα παρόμοιας φύσεως δικαιώματα των 
Τούρκων δεν είναι δυνατόν να θυσιάζονται στις διεκδικητικές διαθέσεις 
ένός άλλου λαοϋ μέ ιμπεριαλιστικούς σκοπούς.

'Ένα έ'θνος πού έχει γλώσσα, ήθη καί έθιμα καί το όποιο άποτελεΐ 
μια έθνική ενότητα έχει ορισμένα δικαιώματα. Πρώτο άπό αύτά είναι 
το δικαίωμα να ζεΐ άνεξάρτητο, ύπύ τη διοίκηση μιας κυβέρνησης πού 
θά εξασφαλίζει τα μειονοτικά δικαιώματα.

Οί Τούρκοι τής Άνατολίας άποτελοϋν συντριπτική πλειοψηφία. 
’Αντίθετα, τα άλλα εθνικά στοιχεία άποτελοϋν μειονότητες πού ζοΰν 
διάσπαρτες στά διάφορα σημεία τής χώρας. ’Έτσι καί οί Ρωμιοί πού 
ζοΰν στον νομό Άϊδινίου —γιά τον όποιο δ έλληνισμός έχει άθεμελίω- 
τες διεκδικήσεις— είναι μειοψηφία, όπως εξάλλου συμβαίνει καί σέ 
όλους τούς άλλους νομούς.

’Ορθόδοξοι-Ρωμιοί 
Βιλαέτι Άϊδινίου 233.914
Σαντζάκι Κάρεσι 85.548
Σαντζάκι Μέντεσε 10.192

329.624

Μουσουλμάνοι-Τουρκοι
1.293.527

368.404
134,767

1.796.700

Ό έπεξηγηματικός χάρτης στό ένθετο δείχνει ξεκάθαρα την πυκνότη
τα τού μουσουλμανικού-τουρκικοΰ πληθυσμού τών περιοχών τού εσω
τερικού καί τών παραλίων. Ή εναντίον μας έλληνική προπαγάνδα άπο- 
σκοπεί στό νά πείσει τόν κόσμο ότι το όρθόδοξο-ρωμαίικο στοιχείο πού 
ζεΐ στους παραλιακούς νομούς τής Μικράς ’Ασίας άποτελεΐ την πλειο
ψηφία τού πληθυσμού τών νομών αύτών. Τά έπιχειρήματά τους είναι 
εντελώς άβάσιμα. ’Ιδού οί άποδείξεις: Σύμφωνα μέ έπίσημη στατιστι
κή, ή όποια έγινε τό έτος 1891 άπό ειδικούς εντεταλμένους, ό πληθυ
σμός τού νομού Άϊδινίου, συμπεριλαμβανομένου τού σαντζακιού τού 
Μέντεσε, είναι 1.352.119 άτομα, τά όποια κατανέμονται ώς εξής:

1.118.496 Μουσουλμάνοι-Τοΰρκοι
195.431 Όρθόδοξοι-Ρωμιοί

1.979 Καθολικοί-Λατίνοι, Προτεστάντες
13.940 Αρμένιοι
22.273 Εβραίοι

1.352.119



ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 171

Ό Μ. Cuinet, ό όποιος είχε επιφορτιστεί άπό τον ’Οργανισμό 
Δημόσιου Χρέους (Düyûn-i Umûmi) μέ τό ειδικό καθήκον να ερευνή
σει τό θέμα αύτό, έπιβεβαιώνει στην πολύ γνωστή εργασία του τήν 
άλήθεια των παραπάνω άριθμών ως εξής:

1.100.000 Μουσουλμάνοι-Τοϋρκοι
210.000 Όρθόδοξοι-Ρωμιοί

15.000 ’Αρμένιοι
23.000 Εβραίοι
56.000 Ξένοι υπήκοοι (οί περισσότεροι "Ελληνες)

1.404.000

Οί ελληνικοί κύκλοι καί όσοι τούς υποστηρίζουν προσπαθούν να έξα- 
πατήσουν τήν κοινή γνώμη δημοσιεύοντας πίνακες μέ ύπερμεγεθυ- 
σμένο τόν άριθμό των κατοίκων των παραλίων τού νομού Άϊδινίου πού 
έχουν μεταναστεύσει στην Ελλάδα. Τα όσα άναφέρονται σέ τέτοιες με
ροληπτικές δημοσιεύσεις χάνουν κάθε άξια άπέναντι στούς παρακάτω 
πραγματικούς άριθμούς.

Πριν άπό τό 1912 —πριν άπό τή μετανάστευση των Ρωμιών, δη
λαδή— ό πληθυσμός τού νομού ήταν 1.594.848 άτομα:

1.239.792 Μουσουλμάνοι-Τοΰρκοι
298.373 Όρθόδοξοι-Ρωμιοί
20.899 ’Αρμένιοι
35.784 Εβραίοι

1.594.848

’Από τή μελέτη των άριθμών αύτών, οί όποιοι έχουν άντληθεΐ άπό φα
νερές πηγές καί σέ διαφορετικές ήμερομηνίες, μπορεί εύκολα να γίνει 
κατανοητό ότι οί ύπερμεγεθυσμένοι αριθμοί τού έλληνικοΰ Τύπου βρί
σκονται μακράν τής πραγματικότητας.

Άπό τήν άλλη πλευρά, προσθέτοντας στα δεδομένα αύτά τόν πλη
θυσμό τών σαντζακιών τού Μέντεσε -στον βορρά— καί τού Κάρεσι 
-στον νότο— τα όποια διεκδικεΐ ό ελληνικός Ιμπεριαλισμός, φθάνει κα
νείς στό παρακάτω συμπέρασμα: "Ενας λαός τέτοιας πληθυσμιακής 
πυκνότητας έχει ιερά δικαιώματα καί ιερές υποχρεώσεις, όπως τήν 
άντίσταση στις βλέψεις εναντίον τής πατρίδας του, τή διακήρυξη τής
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εθνικής του ενότητας και τής θέλησής του να μην έπέλθει καμιά άλλαγή 
στον δεσμό του μέ την οθωμανική κυβέρνηση.

Οί Ρωμιο'ι δέν σταματούν νά κατηγορούν τους Τούρκους για αμέ
τρητες κακίες. "Ας μας δοθεί ή άδεια να γνωστοποιήσουμε στον πολι
τισμένο κόσμο δτι οί Τούρκοι, άπο τότε που εγκαταστάθηκαν στήν 
Εγγύς ’Ανατολή, ποτέ δέν θέλησαν να άφανίσουν τούς χριστιανούς καί 
τούς Εβραίους, άλλα τούς προστάτεψαν μάλλον, σεβόμενοι τούς θρη
σκευτικούς καί εθνικούς τους θεσμούς. Ή ύπαρξη αύτών των μειονο
τήτων μέσα στήν αύτοκρατορία σήμερα άποτελεΐ την πέραν πάσης 
άμφισβήτησης απόδειξη των δσων υποστηρίζουμε.

Άντιθέτως, έφιστοΰμε την προσοχή του κόσμου στον άριθμύ των 
άνθρώπων —παλαιότερα έκατοντάδες χιλιάδες, σήμερα πολύ λιγότεροι— 
πού ζοΰν στίς ημέρες μας στα άπο κάθε άποψη έπισφαλή εδάφη πού 
έγκαταλείφθηκαν μετά τούς βαλκανικούς πολέμους στήν Ελλάδα, καί 
θέλαμε να μπορούν καί τα δύο έθνη νά προσφεύγουν στη δικαιοσύνη.

"Οσοι γνωρίζουν τον πραγματικό Τούρκο παραδέχονται δτι έδειξε 
πάντοτε σεβασμό σέ κάθε έθνος καί σέ κάθε θρησκεία. 'Η αρπαγή άπο 
την ’Οθωμανική Αύτοκρατορία των παραλιακών μικρασιατικών 
εδαφών —ή κατάσταση τών οποίων, άπο άπόψεως δικαίου, εκτέθηκε 
λεπτομερώς— καί ό ξεριζωμός άπο την Τουρκία εκατομμυρίων τέκνων 
της για νά άφεθοΰν τα εδάφη αύτά στα χέρια ένύς έθνους εχθρικού προς 
τη θρησκεία καί τη φυλή μας δεν θά άποτελεΐ μόνο άπροκάλυπτη άδι- 
κία, άλλα καί λύση μέ άμέτρητες συνέπειες, ή οποία θά υποδαυλίσει 
τη σύγχυση καί θά θέσει σέ κίνδυνο τήν παγκόσμια ειρήνη.

’Έγινε πρόσφατα γνωστή ή κακή τύχη τών μουσουλμάνων πού ζοΰν 
στα έγκαταλειμμένα στήν Ελλάδα εδάφη. 'Η παραχώρηση τών έδαφών 
μας στη χώρα αύτή θά σήμαινε έντέλει τήν εγκατάσταση εδώ παρό
μοιου καθεστώτος. Οί Τούρκοι θά βρίσκονται συνεχώς σέ κατάσταση 
νόμιμης αυτοάμυνας μπροστά στίς άπροκάλυπτες άνθρωποκτονίες. Θά 
βλέπαμε νά επαναλαμβάνονται έδώ τα ίδια λυπηρά γεγονότα τής 
Κρήτης καί τής Μακεδονίας.

"Ας γίνει μια εθνική καί γεωγραφική σύγκριση άνάμεσα στον νόμο 
μας, τη Μακεδονία καί τήν Κρήτη. "Ας ληφθεΐ ύπόψη πώς ή άντίστα- 
ση πού θά άντιμετωπίσουν θά είναι μακρόχρονη καί τρομερή, καί πώς 
δέν θά μπορέσουν νά άφανίσουν εύκολα τήν τουρκική φυλή έδώ, δπως 
έκαναν άλλοΰ. ’Έτσι όμως, στο τέλος τών άλλεπάλληλων αύτών άντεκ- 
δικήσεων, ή χώρα μας, ή οποία είναι άγροτικύ κέντρο, θά καταλήξει
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έρείπιο καί ή προτεινόμενη στην Ελλάδα άνταλλαγή δεν θά έχει υπη
ρετήσει παρά την εξαφάνιση μιας φυλής καί την καταστροφή μιας 
εύφορης χώρας. ’Αναμφίβολα, ή πολιτισμένη Εύρώπη θά άρνηθεϊ οργι
σμένα τέτοιες άγριότητες. Διότι ό κατακερματισμός τής Τουρκίας καί 
ό άφανισμος τής τουρκικής φυλής θά άνοίξει το δρόμο τής επιστροφής 
σέ παρελθοΰσες ιστορικές καταστάσεις.

’Απέναντι σ’ αύτό τον τόσο κοντινό κίνδυνο, οί Τούρκοι καί οί 
Ρωμιοί θά έπρεπε να πλησιάσουν τις άλλες δυνάμεις στη λεκάνη τής 
Μεσογείου, να άπαρνηθοΰν όλες τις ιμπεριαλιστικές σκοπιμότητες, καί 
έτσι να εξασφαλίσουν τη συνεχή ειρήνη μέσα άπό τή διαφορετικότητα 
τής έθνικής τους ιδιοσυγκρασίας. ’Αλλά, τυφλωμένοι άπό τή σκέψη τής 
κατάκτησης, οί "Ελληνες δεν διακρίνουν καθόλου τήν άπειλή τής κα
ταστροφής.

’Ελπίζουμε πώς τα έθνη πού κυβερνούν τή μοίρα τού κόσμου καί 
άντιλαμβάνονται ώς οδηγούς τις άρχές τής έλευθερίας καί τού δικαίου 
δέν θά επιτρέψουν ποτέ τον διαμελισμό τής Τουρκίας, καί πώς θά πα
ρεμποδίσουν οτιδήποτε θά ζημίωνε τήν άκεραιότητα τής φυλής μας, ό 
οποία δέν επιθυμεί παρά τήν ελεύθερη άνάπτυξή της καί προσπαθεί να 
βαδίσει μόνο τήν οδό τής προόδου.

Μετάφραση άπό τα τουρκικά: 

ΦΡΑΓΚΩ ΚΑΡΑΟΓΛΑΝ



4. Συγκριτική γραφική παράσταση του πληθυσμόν του βιλαετιού 
Άϊδινίου, 'Εταιρεία Ύπεράσπισις τον ’Οθωμανικόν Δικαίου



5. Κινηματογράφος Εθνικής Βιβλιοθήκης
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6. Tò Μεγάλιο Συνέδριο (Μάρτιος 1919)
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7. Επιστολή πρός την νομαρχία
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