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Η ΣΜΥΡΝΗ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΡΛΩΦΙΚΑ (1770).
’Εσωτερικές συγκρούσεις καί ευρωπαϊκή παρέμβαση’

Στά πλαίσια του ’Ανατολικού Ζητήματος, καί ειδικότερα του ρωσο- 
τουρκικοΰ πολέμου τών ετών 1768-1774, οί άντιπερισπαστικές κινήσεις 
τής Αικατερίνης Β' στο χώρο τής άνατολικής Μεσογείου, πού έμειναν 
γνωστές ώς Όρλωφικά, παρουσιάζουν γιά τά ελληνικά πράγματα Ιδιαί
τερο ένδιαφέρον1. Οί έλπίδες τών Ελλήνων, καί γενικότερα τών λαών τής 
Βαλκανικής, πού καλλιεργήθηκαν επί χρόνια άπό τούς χρησμούς περί τού 
«ξανθού γένους» καί φάνηκαν νά πραγματοποιούνται μέ τήν άφιξη τού 
ρωσικού στόλου στήν Πελοπόννησο, διαψεύδονται οίκτρά μετά τήν 
εσπευσμένη αναχώρηση τού ’Αλέξιου Όρλώφ άπό τό Ναβαρίνο2. Λίγο

* Θερμές εύχαριστίες θά ήθελα νά απευθύνω προς τον άκαδημαϊκό, τέως διευ
θυντή τού Ελληνικού ’Ινστιτούτου Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών Σπουδών Βε
νετίας, κ. Μ. Ί. Μανούσακα, ό όποιος μου ύπέδειξε τό σχετικό μέ τήν Σμύρνη 
φάκελο 749 τής σειράς Cinque Savii alla Mercanzia, τον όποιο ό ίδιος είχε έντο- 
πίσει πρίν άπό χρόνια (βλ. Μ. Ί. Μανούσακας, «Τά έγγραφα τών Χορτάτσηδων 
τής Σμύρνης (Συλλογή Whittall)», Μικρασιατικά Χρονικά, 10 [1963], σ. 22-24), καί 
μου έπέτρεψε νά χρησιμοποιήσω στοιχεία του. ’Ακόμη, γιά τις γόνιμες συζητή
σεις καί τή συμβολή τους σέ βιβλιογραφικά καί γενικότερα προβλήματα κειμένου 
εύχαριστώ θερμά τόν καθηγητή κ. Gunnar Hering, τόν έπίκουρο καθηγητή κ. 
Γιάννη Άλεξανδρόπουλο, τήν λέκτορα κ. ’Όλγα Κατσιαρδή-Hering καί, ιδιαίτε
ρα, τόν άναπληρωτή καθηγητή καί διευθυντή τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπου
δών κ. Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη. Τέλος, ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω τόσο 
στον κ. Άνδρέα Σιδέρη, στήν κ. Κατερίνα Νικολάου καί στό συνάδελφο κ. Μι- 
χάλη Ρωμανό, επιστημονικό συνεργάτη, οί όποιοι μοϋ μετέφρασαν τμήματα έργων 
γραμμένων στά ρωσικά καί ρουμανικά (βλ. παρακ., ύποσ. 18, 150 καί 130, άντί- 
στοιχα), όσο καί στή συνάδελφο κ. Μαρούλα Εύθυμίου-Χατζηλάκου, έπιστημο- 
νική συνεργάτιδα, γιά τις πληροφορίες της άπό τά Γαλλικά ’Αρχεία (βλ. παρακ., 
ύποσ. 170).

1. Βλ. Παντελής Μ. Κοντογιάννης, ΟΙ Έλληνες κατά τον πρώτον επί Αικατερίνης 
Β' ρωσσοτουρκικόν πόλεμον (1768-1774), έν Άθήναις 1903, καί Ariadna Cà- 
mariano-Cioran, «La guerre russo-turque de 1768-1774 et les Grecs», Revue des 
Etudes Sud-Est Européennes, 3 (1965), σ. 513-547.

2. Βλ. παρακ. σ. 139.
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑ-ΛΑΛΑ

άργότερα, ή περιφανής ρωσική έπικράτηση στον Τσεσμέ θά παραμείνει 
άπλή νίκη γοήτρου, πού, όχι μόνο δέ θά άξιοποιηθεΐ μακροπρόθεσμα, 
αλλά θά δώσει άφορμή γιά νέους διωγμούς σέ βάρος τών υποδούλων. Στίς 
άμεσες αότές συνέπειες τών γεγονότων, πού άκολούθησαν τή ναυμαχία 
τού Τσεσμέ, άναφέρονται οί άνέκδοτες βενετικές πηγές πού παρουσιάζον
ται στή συνέχεια- πρόκειται γιά έγγραφα τού βενετικού προξενείου τής 
Σμύρνης, τά όποια, σέ συνδυασμό μέ άλλα έγγραφα, δημοσιευμένα μέν, 
άλλά μή άξιοποιημένα άπό τήν έρευνα, πού άναφέρονται στήν ίδια περί
οδο, καί μέ σύγχρονες πρός τά γεγονότα πηγές3, έκθέτουν μέ ένάργεια τόν

3. Τά έγγραφα τού βενετικού προξενείου βρίσκονται, όπως προαναφέρθηκε, στα 
Κρατικά ’Αρχεία τής Βενετίας (A.S.V.), στή σειρά Cinque Savii alla Mercanzia 
φάκελος 749. Έκτος άπό τά βενετικά έγγραφα πού δημοσιεύονται στό Παράρ
τημα, ή εργασία βασίσθηκε άφ’ ενός σέ πολυάριθμα έγγραφα καί πηγές πού άφο- 
ρούν στό θέμα καί έχουν δημοσιεύσει οί Κ. Ά. Παλαιολόγος, «Ήμερολόγιον 
αύτόγραφον Στεφάνου Πέτροβιτζ Χμετιόβσκη, πλοιάρχου κατά τήν εις Πελοπόν
νησον εκστρατείαν τών Ρώσων», Παρνασσός, 8 (1884), σ. 239-242- Philip Ρ. Argen
ti, Diplomatie Archive of Chios, 1577-1841, τ. 1, Cambridge 1954- J. G. Nanninga, 
Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen Handel, Vierde Deel: 1765- 
1826, Eerste Stuk, s- Grauenhage 1964 (έγγραφα τής ολλανδικής αύτής έκδοσης 
μοϋ είναι γνωστά άπό μετάφραση)' Ήλίας Παναγ. Γεωργίου, Ή γαλλική πολιτική 
κατά τάς ελληνικός εξεγέρσεις 1770 καί 1790, Άθήναι 1970- άφ’ ετέρου σέ πηγές τής 
εποχής (βλ. κυρίως τίς «Ιστορίες» σέ διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες, όπως: Storia 
della guerra presente tra la Russia, la Polonia, e la Porta Ottomana, Βενετία 
1770 [είδα μόνο τόν 9ο καί 10ο τόμο]· 'Ιστορία τοΰ παρόντος πολέμου αναμεταξύ 
Ρουσίας, καί τής ’Οθωμανικής Πόρτας, μεταφρασθεΐσα μέν είς κοινήν γλώσσαν 
παρά Σπυρίδωνος ίεροδιακόνου τού Παπαδοπούλου, παρ’ αυτού δέ διορθωθεϊσα, τ. 
4, Ένετίησιν 1770- Geschichte des gegenwärtigen Kriegs zwischen Russland, Po
len und der ottomannischen Pforte, τ. 1, neunter Theil, Φραγκφούρτη καί Λιψία, 
1771- τήν ίταλική πηγή, Storia de’ fatti memorabili avvenuti tra’ Principi dell’ 
Europa T anno 1771, e principalmente quelli della guerra presente sussistente tra 
la Corte di Russia e la Porta Ottomana dal loro cominciamento fino al presente 
1771, Βενετία 1772- καί τήν άγγλική πηγή, An authentic narrative of the Russian 
expedition against the Turks by sea and land... by an officer on board the 
Russian fleet, Λονδίνο 1772), καί στά άκόλουθα έργα: Mémoires du baron de Tott 
sur les Turcs et les Tartares, cinquième partie, contenant les Observations criti
ques de M. de Peyssonnel, et la réponse de M. le baron de Tott, nouvelle édition, 
revue, corrigée et augmentée, Maestricht 1786- Cl. Rulhière, Histoire de T anar
chie de Pologne, et du démembrement de cette république, τ. 3, Παρίσι 1807- 
Précis historique de la guerre des Turcs contre les Russes, depuis T année 1769 
jusqu’ à T année 1774, tiré des Annales de Γ historien Turc Vassif-Éfendi, par P. 
A. Caussin de Perceval, Παρίσι 1822.
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αντίκτυπο τής ρωσοτουρκικής σύγκρουσης στή γειτονική Σμύρνη, τις αι
ματηρές συνέπειες έπάνω στούς υπόδουλους πληθυσμούς καί τις άπειλού- 
μενες καταστροφικές έπιπτώσεις στο έμπόριο τών εύρωπαϊκών δυνάμεων 
μέ τήν ’Ανατολή, πού οδηγούν τούς προξένους τών εύρωπαϊκών χωρών, 
μετά άπό έπίπονες διαπραγματεύσεις μέ τίς τουρκικές άρχές τής πόλης 
καί επανειλημμένες συσκέψεις άνάμεσά τους, στήν άποστολή πρεσβείας 
πρός τό νικητή, ’Αλέξιο Όρλώφ4.
'Όπως καταφαίνεται, τά γεγονότα δέν περιορίζονται στό έλληνικό στοι

χείο ή, ακόμη, στή ρωσοτουρκική σύρραξη· διαδραματίζονται σέ περιοχή 
ευαίσθητη για τά διεθνή συμφέροντα τής έποχής, όπου έχουν άναπτυχθεΐ 
ιδιαίτερα οικονομικά ένδιαφέροντα καί κινδυνεύουν νά άνατραποϋν λε
πτές διπλωματικές ισορροπίες. Στίς διαβουλεύσεις, έκτος άπό τόν Βενετό 
πρόξενο, μετέχουν οί προξενικοί άντιπρόσωποι τής Γαλλίας, τής ’Αγγλί
ας, τής Πρωσσίας, τών Κάτω Χωρών, τής Σουηδίας καί τής Νεάπολης, 
εκπρόσωποι, δηλαδή, δυνάμεων μέ διαφορετικές θέσεις στή συγκεκριμένη 
φάση τού ’Ανατολικού Ζητήματος, πού, όμως, μπροστά στόν κοινό κίν
δυνο καί τήν άπειλή κοινών συμφερόντων, συνενώνονται, άποφασίζοντας 
καί κοινή γραμμή πλεύσης.

Τά γεγονότα τής Σμύρνης, έπομένως, άποτελοΰν μεμονωμένο έπεισόδιο, 
μέ ιδιαίτερο ένδιαφέρον, πού έμφανίζεται, όμως, ώς άπόρροια εύρύτερων 
πολιτικών εξελίξεων καί έρμηνεύεται μόνο σέ σχέση μέ τις γενικότερες 
ιστορικές συνθήκες τής έποχής. Πριν άπό τήν παρουσίαση αυτού 
καθαυτού τού υλικού, είναι άπαραίτητη ή συνοπτική έκθεση εισαγωγικών 
στοιχείων, πού οριοθετούν τό πλαίσιο μέσα στό όποιο αυτά διαδραματί
ζονται, μέ κύριους άξονες, άφ’ ένός τό ’Ανατολικό Ζήτημα, καί ιδιαίτερα 
τά Όρλωφικά, άφ’ έτέρου τή θέση τής Σμύρνης στό εμπορικό σύστημα 
τών ευρωπαϊκών δυνάμεων κατά τό 18ο αιώνα.

Τό ’Ανατολικό Ζήτημα, ώς όρος, άρχίζει νά έπικρατεί στις πρώτες δε
καετίες τού 19ου αιώνα, όταν εισέρχεται στήν όξύτερη φάση του, όπως, 
όμως, έχει ύποστηριχθεΐ, άναφύεται, αν όχι άπό τήν ’Αρχαιότητα, όπωσ-

4. Μνείες τόσο τών σφαγών τής Σμύρνης, μετά τή ναυμαχία του Τσεσμέ, όσο 
καί τής πρεσβείας τών Ευρωπαίων, υπάρχουν στα περισσότερα έργα πού ασχο
λούνται μέ τήν περίοδο καί τά όποια θά άναφερθοϋν στούς οικείους τόπους. Οί 
ευρύτερες άναφορές σχετικά μέ τό θέμα δίνονται άπό τούς Π. Κοντογιάννη, ΟΙ 
"Ελληνες, σ. 337-343, καί Τάσο Άθ. Γριτσόπουλο, «Οί Ρώσοι εις τό Αίγαΐον κατά 
τό 1770», Άθηνά, 71 (1969-70), σ. 124-129. Βλ. άκόμη, A.S.V., Cinque Savii alla 
Mercanzia, b. 749, φ. 377‘"20, τήν έκθεση τού Βενετοΰ προξένου τής 16 Αύγού- 
στου 1770, πού πιθανόν συνόδευε τά έγγραφα πού έκδίδονται στό Παράρτημα.
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δήποτε άπό τήν εμφάνιση των ’Οθωμανών Τούρκων στήν Ευρώπη5. Μέ 
τή μορφή, πάντως, πού άπασχολεΐ τίς ευρωπαϊκές δυνάμεις κατά τό 19ο 
αιώνα, αν, δηλαδή, ή ’Οθωμανική Αύτοκρατορία θά έξακολουθήσει νά 
ύφίσταται ώς κράτος, μέσα σέ πλέγμα εύθραυστων Ισορροπιών, ή θά δια
λυθεί καί θά διανεμηθεί στούς άντιπάλους, μεταβάλλοντας τό χάρτη τής 
νοτιοανατολικής Ευρώπης, άνακύπτει άπό τά τέλη τού Που αιώνα6, όταν 
γίνεται πλέον άντιληπτό ότι οί ’Οθωμανοί δέν είναι αήττητοι καί ύφί- 
στανται τίς σοβαρές συνέπειες τής άποτυχημένης πολιορκίας τής Βιέν
νης, τού 1683. Οί νίκες τών Αυστριακών καί ή συνθήκη τού Karlowitz 
(1699), πού τίς επισφραγίζει, παγιοποιοΰν στήν ευρωπαϊκή συνείδηση τήν 
άποψη ότι ή Άψβουργική Αύτοκρατορία αποτελεί τόν «άμύντορα τής 
Χριστιανοσύνης» άπέναντι στις έπεκτατικές βλέψεις τού Ίσλάμ- τήν ίδια, 
όμως, έποχή ή αυστριακή διπλωματία εχει ήδη έντοπίσει ότι, πιθανότατα, 
ή κυριαρχία στή νοτιοανατολική Εύρώπη δέν έξαρτάται πλέον άπό τή 
διάλυση, αλλά, Αντίθετα, άπό τή διατήρηση τής ’Οθωμανικής Αύτοκρα- 
τορίας, καθώς οί κίνδυνοι γιά τήν Αυστρία δέν προέρχονται τόσο άπό τό 
κράτος τού Σουλτάνου, πού παρακμάζει, όσο άπό τήν άνερχόμενη ρωσική 
δύναμη7.
'Υπό τήν ήγεσία τού Μεγάλου Πέτρου (1672-1725), ή Ρωσία στις πρώτες 

δεκαετίες τού 18ου αιώνα θά κάνει σοβαρά βήματα έκσυγχρονισμού σύμ
φωνα προς τό δυτικό πρότυπο καί, μέ μιά σειρά πολέμων προς βορρά καί

5. Βλ. Μ. Θ. Λάσκαρις, Τό ’Ανατολικόν Ζήτημα, 1800-1923, τ. Α' (1800-1878), 
Θεσσαλονίκη 1978 (φωτοανατ. εκδ. 1948), σ. 11. 'Ορισμοί καί χρονικοί καί τοπι
κοί προσδιορισμοί τών όρίων τοϋ ζητήματος, συχνά πολύ διαφορετικοί μεταξύ 
τους, έχουν έπιχειρηθεΐ άπό όλους τούς μελετητές του θέματος· βλ., ένδεικτικά, 
Edouard Driault, Ιστορία τοΰ ’Ανατολικού ζητήματος, κατά μετάφρασιν Χαραλάμ- 
πους Άννίνου, έν Άθήναις 1910, σ. 22· Ούίλλιαμ Μίλλερ, Ή Τουρκία καταρρέου- 
σα, Ιστορία τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από τοΰ έτους 1801 μέχρι τοΰ 1913, 
κατά μετάφρασιν Σπυρ. Π. Λάμπρου, έν Άθήναις 1914, σ. 5· J. A. R. Marriot, 
The Eastern Question. An historical Study in European Diplomacy, ’Οξφόρδη 
1963 (άνατ. a' εκδ. 1917), σ. 1-3· Jacques Ancel, Manuel historique de la Question 
d' Orient (1792-1926), Παρίσι 1927, σ. 26-28' M. S. Anderson, The Eastern Que
stion. 1774-1923, Νέα 'Υόρκη 1966, σ. 388-398.

6. Βλ. Μ. Θ. Λάσκαρις, Ö. π., σ. 11-12.
7. Βλ. τίς νεότερες άπόψεις τού Karl A. Roider, Jr., Austria’s Eastern Question. 

1700-1790, Princeton, New Jersey 1982, σ. 3-6, σύμφωνα μέ τίς όποϊες γιά τήν 
Αύστρία τό ’Ανατολικό Ζήτημα ξεκινά, όχι άπό τό β’ μισό, άλλά άπό τίς άρχές 
τοϋ 18ου αιώνα, καί έντοπίζεται στό διττό πρόβλημα, άφ’ ένός τής εξασθένησης 
τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, άφ’ έτέρου τής ρωσικής έπέκτασης στή νοτιοα
νατολική Εύρώπη.
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προς νότο, θά καταλάβει τή θέση υπολογίσιμης δύναμης στον ευρωπαϊκό 
χώρο. Οί συγκρούσεις τών Ρώσων μέ τούς ’Οθωμανούς στοχεύουν στήν 
έπίτευξη τοΰ μόνιμου στόχου τής ρωσικής πολιτικής επί τού ’Ανατολικού 
Ζητήματος, τήν κατοχή τών βόρειων παραλίων τοΰ Εΰξεινου Πόντου, τοΰ 
θεωρούμενου ώς «τουρκικής λίμνης», καί τήν παροχή έξόδου μέσω τών 
Στενών τοΰ Βοσπόρου καί τοΰ Ελλησπόντου8 προς τήν Μεσόγειο, ώστε 
νά διεξάγονται μέ άνεση οί έμπορικές τους συναλλαγές καί νά καταστούν 
τά προϊόντα τους άνταγωνίσιμα σέ τιμές. Μετά τό θάνατο τοΰ Μεγάλου 
Πέτρου (1725), ή ρωσική επικράτεια, πού στά τέλη τοΰ 17ου αιώνα άπεΐχε 
κατά πολύ από τόν Εΰξεινο Πόντο, εχει έπεκταθεΐ μέχρι τά παράλιά του. 
Οί διάδοχοί του, παρά τήν εσωτερική άστάθεια, θά συνεχίσουν τις 
προσπάθειες προς τήν ίδια κατεύθυνση, ενώ ή Αικατερίνη Β' (1762-1796), 
ύστερα άπό δύο μεγάλους πολέμους καί έπιδέξιες διπλωματικές κινήσεις, 
θά πραγματοποιήσει τούς χρόνιους ρωσικούς στόχους, επιτυγχάνοντας τό 
δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης τοΰ ρωσικού έμπορικοΰ στόλου στά 
τουρκικά ύδατα καί τή διέλευσή του, διά τών Στενών, πρός τό Αίγαίο καί 
τήν Μεσόγειο9 10.
Ό Α' ρωσοτουρκικός πόλεμος επί Αικατερίνης Β' (1768-1774) δέν περι

ορίζεται στή σύρραξη άνάμεσα στις δύο δυνάμεις· οί ρίζες του βρίσκον
ται στά γεγονότα τής Πολωνίας, πού οδήγησαν στήν έγκατάσταση στον 
πολωνικό θρόνο τοΰ ευνοούμενου τής Αικατερίνης Stanislas Poniatowski 
(1764), καί στις διπλωματικές διεργασίες πού άκολούθησαν στις εύρωπαϊ- 
κές αύλές, μέ άποτέλεσμα τόν πρώτο διαμελισμό τής χώρας μερικά χρό
νια άργότερα, στά 1772ι0. Ή κήρυξη τοΰ πολέμου κατά τής Ρωσίας άπό 
τόν Σουλτάνο στά 1768, μέ άφορμή τις σφαγές τών κατοίκων τής οθωμα
νικής πόλης Baita άπό άπόσπασμα Κοζάκων, οφείλεται σέ μεγάλο βαθμό 
στήν πίεση τής γαλλικής διπλωματίας, πού έπιδιώκει μέ κάθε τρόπο νά 
ύποκινήσει ανοιχτή σύγκρουση άνάμεσα στις δύο δυνάμεις, καί, ένώ άρ- 
χικά αίφνιδιάζει όλα τά ευρωπαϊκά κράτη, καί τήν ίδια τήν Ρωσία, κατα

8. Γιά τή σημασία τών Στενών, άνάμεσα στήν πλούσια βιβλιογραφία, ιδιαίτερα 
για τό 19ο καί 20Ò αιώνα, βλ. τό παλαιό άλλα έγκυρο έργο του Serge Goriainow, 
Le Bosphore et les Dardanelles, Παρίσι 1910. Στο πρώτο κεφάλαιο του παραπάνω 
έργου, σ. 1-3, συνοπτική παρουσίαση τοΰ προβλήματος κατά τό 18ο αιώνα.

9. Βλ. Albert Sorel, The Eastern Question in the Eighteenth Century, Λονδίνο 
1898 (μετάφραση άπό τά γαλλικά), καί J. A. R. Marriot, ό.π., σ. 129-164, τό κεφά
λαιο «The Eastern Question in the Eighteenth Century-Russia and Turkey. 
1689-1792».

10. A. Sorel, ό.π., σ. 16-23, 212-223- J. A. R. Marriot, ό.π., σ. 145-146, 150-151.
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λήγει, μακροπρόθεσμα, να έξυπηρετήσει τις έπεκτατικές βλέψεις τής Αι
κατερίνης11.
Ή μεταφορά τοΰ πολεμικού μετώπου άπό τήν πλευρά τών Ρώσων στήν 

καρδιά τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στο χώρο τής ’Ανατολικής Με
σογείου, συνδυάζεται μέ ευρύτερα σχέδια γιά τήν τύχη τών βαλκανικών 
λαών, μέ τελικό στόχο τή διάλυσή της καί τή δημιουργία κρατών τής 
Βαλκανικής προσαρτημένων στήν Ρωσία ή άμεσα έξαρτημένων άπό τή 
ρωσική πολιτική. Οί προπαγανδιστικές άποστολές στα Βαλκάνια, καί ει
δικότερα στον έλληνικό χώρο, πρακτόρων, όπως ό Παπάζωλης καί ό 
Σάρρος, προετοιμάζουν τό έδαφος γιά τήν άποδοχή τών σχεδίων τής Αι
κατερίνης, πού εμφανίζονται συγκαλυμμένα κάτω άπό τόν ιδεολογικό 
μανδύα τής άπελευθέρωσης τών ύπόδουλων ορθοδόξων άπό τή μεγάλη 
ομόδοξη δύναμη12. Ή παράτολμη άνάληψη εκστρατείας τοΰ ρωσικού 
στόλου πρός τήν Μεσόγειο, ύπό τήν άρχηγία τοΰ ’Αλέξιου Όρλώφ, διευ
κολύνεται άπό τήν ’Αγγλία, πού κατά τήν περίοδο αύτή δέν κινδυνεύει 
άπό τή ρωσική πολιτική και εχει σημαντικά οίκονομικά συμφέροντα άπό 
τίς συναλλαγές μέ τούς Ρώσους, καί άντιμετωπίζεται μέ σχετική άδιαφο- 
ρία άπό τήν Αύστρία καί τήν Πρωσσία- μόνη ή Γαλλία υποχρεώνεται νά 
άνεχθεΐ τή διέλευσή του, ένώ οί μικρές μεσογειακές δυνάμεις, όπως ή 
φθίνουσα Βενετία, τηροΰν άμφιλεγόμενη στάση, άναμένοντας τίς έξελί- 
ξεις13.
Ή άφιξη μοίρας τοΰ ρωσικοΰ στόλου υπό τόν Θεόδωρο Όρλώφ στό 

λιμάνι τοΰ Οιτυλου, στις 28 Φεβρουάριου 1770 (μέ τό νέο ήμερολόγιο), θά 
δημιουργήσει άνάμεσα στούς εγχώριους άκρατο ένθουσιασμό' ένθουσια- 
σμός πού ταχύτατα θά έξανεμισθεΐ, καθώς οί "Ελληνες, ιδιαίτερα οί Μα
νιάτες, θά άντιληφθοϋν τόσο τήν άριθμητική άνεπάρκεια τών ρωσικών 
δυνάμεων, όσο καί τίς δυσκολίες συνεργασίας μέ τούς άρχηγούς τους. Οί 
κάποιες άρχικές επιτυχίες, όπως ή κατάληψη τοΰ Μυστρά, θά άμαυρω- 
θοΰν άπό τίς πράξεις βίας πού άκολουθοϋν καί θά έξουδετερωθοΰν άπό τίς

11. Βλ. A. Sorel, ο.π., σ. 26-28· E. Driault, ο.π., σ. 80-8Γ J. A. R. Marriot, ό.π., 
σ. 147.

12. Βλ. Π. Κ,οντογιάννης, Οί "Έλληνες, σ. 68-81.
13. Βλ. A. Sorel, ο.π., σ. 80-81, καί J. A. R. Marriot, ο.π., σ. 149. Ιδιαίτερα γιά 

τή θέση τής Βενετίας βλ. Camillo Manfroni, «Documenti veneziani sulla campa
gna dei Russi nel Mediterraneo, 1770-71», Atti del Reale Istituto Veneto di Scien
ze, Lettere, ed Arti, 72 (1913), σ. 1143-1176’ Anna Maria Alberti, «Venezia e la 
Russia alla fine del secolo XVIII (1770-1785)», Archivio Veneto, 10 (1931), σ. 
222-283· Δέσποινα Έρ. Βλάσση, «Ή συμμετοχή τών Έπτανησίων στα Όρλωφικά 
(1770) καί ή άντίδραση τής Βενετίας», Μνημών, 8 (1980-82), σ. 64-84.
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πολλές αποτυχημένες επιχειρήσεις14. Μέσα σέ λίγους μήνες, ή έπαναστα- 
τική φλόγα, πού, μέ έπίκεντρο τήν Πελοπόννησο, είχε άπλωθεΐ στον έλ- 
ληνικό χώρο, άπό τήν Ήπειρο, τήν Θεσσαλία καί τήν Στερεά μέχρι τήν 
Κρήτη15, αρχίζει νά σβήνει μέ καταστρεπτικές συνέπειες για τόν πληθυ
σμό καί τή χώρα. Ή άφιξη του ίδιου τοϋ ’Αλέξιου Όρλώφ στήν Πελο
πόννησο καί ή προσπάθειά του νά κερδίσει τό χαμένο έδαφος καί νά έπα- 
νορθώσει λανθασμένες στρατηγικές κινήσεις δέν άποδίδουν καί καταπνί
γονται μέσα σέ κλίμα διαδοχικών άποτυχιών, πικρίας καί καχυποψίας 
άνάμεσα σέ Ρώσους καί Έλληνες. Ή τελευταία έπιχείρησή του νά δια
τηρήσει τό στρατηγικό λιμάνι τοϋ Ναβαρίνου ναυαγεί, μετά τήν άποτυ- 
χημένη πολιορκία τής Μεθώνης, καί υποχρεώνει τόν Όρλώφ νά άποχω- 
ρήσει οριστικά άπό τήν Πελοπόννησο, τήν 1η (ή 6η) ’Ιουνίου τοϋ 177016, 
έγκαταλείποντας τούς κατοίκους στίς άλβανικές ορδές πού έχουν κατα- 
κλύσει τή νότια Ελλάδα17. Μέσα σέ τρεις περίπου μήνες, άπό τήν εμφά
νιση τών Ρώσων στις πελοποννησιακές άκτές ώς τήν άναχώρησή τους 
άπό τό Ναβαρίνο, τό φιλόδοξο σχέδιο τής Αικατερίνης φαίνεται νά 
καταρρέει. Στήν κρίσιμη αύτή καμπή ή ανάγκη γιά μιά νίκη γίνεται επι
τακτική καί ό Όρλώφ, ρίχνοντας όλες τις δυνάμεις στό χώρο τοϋ Αίγαί- 
ου, στρέφεται προς άναζήτηση τής τουρκικής άρμάδας, τήν όποια, τελι
κά, συναντά στό στενό τής Χίου, εξω άπό τόν Τσεσμέ18. Κατά τήν τρι
ήμερη σύγκρουση, άπό τίς 5 ώς τίς 7/8 ’Ιουλίου 1770, οί Ρώσοι, ύπό τόν 
’Αλέξιο Όρλώφ, τόν Σπυριδώφ καί τόν Σκώτο Έλφινστον, έπιτυγχάνουν

14. Βλ. Π. Κοντογιάννης, Οί Έλληνες, σ. 123-135' Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου, Ή 
Πελοπόννησος κατά τήν δευτέραν Τουρκοκρατίαν ( 1715-1821), ’Αθήνα 1939, σ. 162- 
183· Ά. Άθ. Γριτσόπουλος, 7α Όρλωφικά. Ή έν Πελοποννήσφ έπανάστασις τοϋ 
1770 καί τά επακόλουθα αυτής, έν Άθήναις 1967, σ. 63-93.

15. Βλ. Π. Κοντογιάννης, Οί Έλληνες, σ. 147-166, 343. Είδικά γιά τά γεγονότα 
τής Κρήτης βλ. καί Βασ. Λαούρδας, «Ή έπανάστασις τών Σφακιανών καί ό Δα- 
σκαλογιάννης κατά τά έγγραφα του Τουρκικού ’Αρχείου Ηρακλείου», Κρητικά 
Χρονικά, 1 (1947), σ. 275-290.

16. Βλ. Π. Κοντογιάννης, Οί Έλληνες, σ. 167-192' Μ. Σακελλαρίου, Ή Πελο
πόννησος, σ. 183-192' Ά. Γριτσόπουλος, Τά Όρλωφικά, σ. 95-118.

17. Βλ. Μ. Σακελλαρίου, Ή Πελοπόννησος, σ. 193-199' Ά. Γριτσόπουλος, 7α 
Όρλωφικά, σ. 131-146' John C. Alexander, Brigandage and Public Order in the 
Morea. 1685-1806, ’Αθήνα 1985, σ. 51-53.

18. Γιά τή ναυμαχία τοϋ Τσεσμέ βλ. άναφορές σέ όλα τά σχετικά μέ τό ’Ανατο
λικό Ζήτημα έργα. Γιά πολλά στοιχεία βλ. «Journal der Kriegsoperationen der 
Russischen Flotte in der Levante, vom J. 1770-1774», στήν Λ. L. Schlözer’s Brief
wechsel, XLVIII Heft, Göttingen 1781, σ. 341-343, καί «Nachricht vom Russi-
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τή σχεδόν όλοκληρωτική καταστροφή τοϋ τουρκικού στόλου18. 'Ο άντί- 
κτυπος τοϋ γεγονότος σέ όλόκληρη τήν Ευρώπη υπήρξε Ισχυρότατος καί 
οδήγησε σέ αναθεώρηση άπόψεων σχετικά μέ τήν πραγματική δύναμη 
τοϋ ρωσικοΰ κράτους. 'Ο ένθουσιασμός πού εκφράζουν σέ κείμενά τους οί 
Εύρωπαΐοι θαυμαστές τής Αικατερίνης19 δέ συνοδεύτηκε άπό άντίστοιχα 
συναισθήματα στις ευρωπαϊκές αύλές· έντονες άνησυχίες έκδηλώνει ή 
πάντοτε έχθρική Γαλλία, ένώ ή Αύστρία στρέφεται πρός τό σύμμαχο τής 
Αικατερίνης, Φρειδερίκο Β' τής Πρωσσίας, καί δέ διστάζει, λίγο άργότε- 
ρα, νά έλθει σέ μυστικές διαπραγματεύσεις μέ τήν πατροπαράδοτη άντί- 
παλό της, τήν ’Οθωμανική Αύτοκρατορία, πού κινδυνεύει20. Οί φόβοι τών 
εύρωπαϊκών χωρών έντείνονται, καθώς όλόκληρη ή Μικρά ’Ασία, άλλά 
καί ή ίδια ή Κωνσταντινούπολη, μέ τά σχεδόν άνοχύρωτα Στενά, φαίνον
ται πλέον εύκολοι στόχοι γιά τό ρωσικό στόλο.

’Ιδιαίτερα κρίσιμη εμφανίζεται ή κατάσταση στόν, λογικά, πρώτο 
στόχο τών Ρώσων, τή γειτονική πρός τόν Τσεσμέ Σμύρνη, τό μεγαλύτερο 
έμπορικό λιμάνι τής ’Ανατολής, όπου έχουν επενδυθεί σημαντικά οικο
νομικά συμφέροντα άπό τήν πλευρά τών ξένων δυνάμεων. Χτισμένη στό 
μυχό ένός στρατηγικοΰ κόλπου, ή Σμύρνη συνεχίζει, καί κατά τή νεότερη 
εποχή, τό σημαντικό έμπορικό ρόλο πού διαδραμάτισε κατά τήν ’Αρχαιό
τητα καί τή βυζαντινή περίοδο21. Χάρη στήν έξαιρετική γεωγραφική

sehen Seekriege wider die Türken; in den J. 1769-1773», Berlinische Monats
schrift, 11 (1788), herausgegeben von F. Gedike und J. E. Biester, σ. 219-238. 
Βλ. ακόμη E. B. Tarie, Τρεις εκστρατείες τοΰ ρωσικού στόλου, Μόσχα 1956, σ. 
80-83 (γραμμένο στα ρωσικά), καί R. C. Anderson, Naval wars in the Levant, 
1559-1853, Λίβερπουλ 1952, σ. 286-291. Για τή ζωηρή άπήχηση τοϋ γεγονότος 
στόν ελληνικό χώρο βλ. καί Άπ. Βακαλόπουλος, «Ai έν ετει 1770 ναυμαχίαι 
μεταξύ ρωσικοϋ καί τουρκικού στόλου εις τήν λαϊκήν μας ποίησιν», 'Ελληνικά, 11 
(1939), σ. 109-114.

19. Βλ. καί Δ. Παντελοδήμος, «Ένέργειαι τοϋ Βολταίρου πρός άπελευθέρωσιν 
τής Ελλάδος κατά τήν διάρκειαν τοΰ ρωσσο-τουρκικοϋ πολέμου (1768-1774)». 
’Ηπειρωτική 'Εστία, 18 (1969), σ. 509-510.

20. Βλ. E. Driault, ό.π., σ. 83’ J. A. R. Marriot, ο.π., σ. 150' K. Roider, ο.π., σ. 
115-116.

21. Βλ. Richard Chandler, Travels in Asia Minor, Δουβλίνο 1775, σ. 58-59' 
Choiseul-Gouffier, comte de. Voyage pittoresque de la Grèce, τ. I, Παρίσι 1782, 
σ. 200. Γιά τά μνημεία τής πόλης καί τών περιχώρων της βλ. καί Luigi Storari, 
Guida con cenni storici di Smirne, Topivo 1857, σ. 31-62. Γιά τή θέση τής πόλης 
κατά τή βυζαντινή περίοδο βλ. Hélène Ahrweiler, «L’ histoire et la géographie de 
la région de Smyrne entre les deux occupations turques (1081-1317) particulière
ment au XIIIe siècle», Travaux et Mémoires. 1, Παρίσι 1965, σ. 34-42.
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θέση καί το άσφαλές λιμάνι της, ή πόλη προσελκύει άπό πολύ ένωρίς τό 
ενδιαφέρον των ξένων έμπορων, οί όποιοι εγκαθίστανται σταδιακά, θέτον
τας τίς βάσεις τής σημαντικής ευρωπαϊκής παροικίας, πού άναφέρεται νά 
άκμάζει ήδη άπό τό 17ο αιώνα22.

Κατά τό 18ο αΐώνα ή Σμύρνη, σύμφωνα με τούς περισσότερους περι
ηγητές, δεν μπορούσε νά συγκριθεΐ, ως προς τήν πολεοδομία ή τήν άρχι- 
τεκτονική, προς τίς σύγχρονες ευρωπαϊκές πόλεις· στενοί δρόμοι, μικρά 
ξύλινα σπίτια καί έλάχιστα αξιόλογα δημόσια κτίρια, χαρακτηρίζουν τή 
μορφή τής πόλης, ή τύχη τής όποιας συχνά καθοριζόταν άπό απρόβλεπτα 
φαινόμενα, καταστρεπτικούς σεισμούς, μεγάλες πυρκαϊές, έξοντωτικές γιά 
τόν πληθυσμό επιδημίες2·1. Παρ’ όλα αύτά, κατά τόν ίδιο αίωνα έχει 
κατορθώσει νά αποτελεί ένα άπό τά σημαντικότερα έμπορικά κέντρα τής 
’Ανατολής24, μέ έντονη κοινωνική καί οικονομική ζωή καί άξιοσημείωτες 
ελευθερίες στό θρησκευτικό καί πνευματικό τομέα, άποτέλεσμα τής πα
ρουσίας διαφόρων εθνοτήτων καί, κυρίως, τού εμπορικού χαρακτήρα 
της25. ’Εκτός άπό τούς Τούρκους, στήν Σμύρνη κατοικούν Έλληνες, 
Εβραίοι, ’Αρμένιοι καί Ευρωπαίοι. Συγκεκριμένα, κατά τό β' μισό τού

22. Βλ. Descrizione storico-geografica dell’ Arcipelago, suoi littorali, isole, pro
vinole adjacenti, e Stati Ottomani in cpieli parti compresi nella terza carta geo
grafica del teatro della guerra presente traila Russia, e la Porta ottomana, Βενε
τία 1770, σ. 22. Γενικότερα γιά τήν εμπορική θέση τής πόλης βλ. Paul Masson, 
Histoire du commerce français dans le Levant au XVIIIe siècle, Παρίσι 1896, σ. 
416-422· Robert Paris, Histoire du commerce de Marseille, τ. V. De 1660 à 1789. 
Le Levant, Παρίσι 1957, σ. 438-452· Alfred C. Wood, A History of the Levant 
Company, Λονδίνο -1964, σ. 73.

23. Βλ. R. Chandler, Travels, σ. 67-68, καί Choiseul-Gouffier, Voyage, σ. 201. 
Κατά τίς Ιδιες πηγές, τά κυριότερα μή ξύλινα οικοδομήματα ήταν τά τζαμιά, τά 
δημόσια λουτρά, ή αγορά καί όρισμένα πανδοχεία. Τό άξιολογότερο τμήμα τής 
πόλης άποτελοϋσε ή συνοικία τών Ευρωπαίων, ό περίφημος «Φραγκομαχαλάς» 
(βλ. καί Φίλιππος Κ. Φάλμπος, «Ό Φραγκομαχαλάς τής Σμύρνης καί τά φραγκο- 
χιώτικα βιβλία», Μικρασιατικά Χρονικά, 18 [1959], σ. 175-191).

24. Βλ. τήν άδημοσίευτη διδακτορική διατριβή τής Elena Frangakis, The 
Commerce of Izmir in the Eighteenth Century (1695-1820), London University 
1985, τήν όποια γνωρίζω άπό συζητήσεις μέ τή συγγραφέα, καί ή ίδια, «Izmir — 
An international port in the Eastern Mediterranean in the Eighteenth Century 
(1695-1820)», Economies méditerranéennes. Équilibres et intercommunications, 
XlIIe-XIXe siècles. Actes du Ile Colloque International d’ Histoire, Centre des 
Recherches Néo-helléniques, F.N.R.S., τ. I, ’Αθήνα 1985, σ. 107-128.

25. Βλ. R. Chandler, Travels, σ. 66· James Dallaway, Constantinople Ancient 
and Modern, Λονδίνο 1797, σ. 206-207.
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18ου αιώνα ή πληθυσμιακή είκόνα τής πόλης είναι ή ακόλουθη: 60.000- 
65.000 Τούρκοι, 21.000 Έλληνες, 10.000 Εβραίοι, 5.000-6000 ’Αρμένιοι, 
200 Ευρωπαίοι, στούς όποιους πρέπει να προστεθεί μεγάλος άριθμός υπη
ρετών καί έργατών, σύνολο περίπου 100.000 άτόμων26.

Μειοψηφία ώς προς τόν αριθμό οί Ευρωπαίοι, στήν πραγματικότητα 
καθορίζουν τή φυσιογνωμία τής πόλης καί κρατούν στα χέρια τους τό 
μεγαλύτερο μέρος από τις οικονομικές συναλλαγές. Στά πλαίσια είδικών 
δασμολογικών προνομίων, πού προβλέπονται άπό τις εμπορικές συμφω
νίες τών ευρωπαϊκών κρατών μέ τήν ’Οθωμανική Αυτοκρατορία, άπό τήν 
Σμύρνη φορτώνονται, μέ κατεύθυνση τα ευρωπαϊκά λιμάνια, τά έκλεκτό- 
τερα προϊόντα τής ’Ανατολής, συχνά ύπό μορφή πρώτων υλών, πού έπα- 
νεισάγονται ώς βιομηχανικά προϊόντα27. Ή άσκηση τών εμπορικών δρα
στηριοτήτων άπό τούς Εύρωπαίους έμπορους διεξάγεται μέσα σέ κλίμα 
άνταγωνισμοΰ καί έπηρεάζεται άμεσα άπό τις γενικότερες πολιτικές έξ- 
ελίξεις, ιδιαίτερα άπό τίς σχέσεις τών χωρών τους μέ τήν ’Οθωμανική 
Αυτοκρατορία. Στό β' μισό του 18ου αίώνα τό μεγαλύτερο μέρος του έμ- 
πορίου διακινούν οί Γάλλοι, οί Άγγλοι καί οί ’Ολλανδοί, ένώ μικρότε
ρης έκτασης δραστηριότητες άσκοΰν οί Βενετοί, οί Λιβορνέζοι, οί άνερ- 
χόμενοι Τεργεστίνοι28.

’Επίσημοι έκπρόσωποι τών εύρωπαϊκών δυνάμεων, οί πρόξενοι τής 
Σμύρνης, όπως καί άλλων οθωμανικών έμπορικών κέντρων, όπου έχουν 
αναπτυχθεί οικονομικές δραστηριότητες τών Εύρωπαίων, φροντίζουν να 
έξισορροποϋν τίς άντίρροπες τάσεις, μέ έπιδίωξη τό μέγιστο δυνατό κέρ
δος γιά λογαριασμό τής δύναμης πού άντιπροσωπεύουν, καί προστατεύ
ουν τούς ύπηκόους της σέ κρίσιμες περιστάσεις29. Είναι άξιοσημείωτο

26. Βλ. Choiseuf-Gouffier, Voyage, σ. 204. Σέ έγγραφα τοϋ 1770 ό άριθμός τών 
Εύρωπαίων κυμαίνεται ανάμεσα στούς έπτακόσιους καί χίλιους (βλ. Παράρτημα, 
έγγραφα Β' καί Ε')· πρόκειται προφανώς γιά τό σύνολό τους, άνεξάρτητα άπό 
κοινωνική τάξη καί φύλο. Γιά τίς διακυμάνσεις τού πληθυσμού άπό τά τέλη τοϋ 
Που αίώνα ώς τίς πρώτες δεκαετίες τού 19ου αίώνα, βλ. Elena Frangakis, «The 
“Raya” Communities of Smyrna in the 18th century (1690-1820). Demography 
and economic activities», Πρακτικά τοϋ Διεθνούς Συμποσίου 'Ιστορίας: Νεοελληνική 
Πόλη. ’Οθωμανικές κληρονομιές καί έλληνικό κράτος, Ε.Μ.Ν.Ε., τ. Α', ’Αθήνα 1985, 
σ. 28-29.

27. Βλ. Choiseul-Gouffier, Voyage, σ. 202-203, όπου άναλυτικός κατάλογος τών 
προϊόντων πού είσάγονται καί έξάγονται άπό τή Σμύρνη· βλ. άκόμη Ε. Franga
kis, «Izmir», σ. 111-112.

28. Βλ. Choiseul-Gouffier, Voyage, σ. 203, όπου λεπτομέρειες γιά τίς δραστη
ριότητες κάθε έμπορικής κοινότητας.

29. Οί πρόξενοι τών μεγάλων δυνάμεων κατείχαν έξέχουσα θέση καί περιβάλ-
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δτι στή Σμύρνη, όπως καί σέ άλλες πόλεις τής ’Οθωμανικής Αυτοκρα- 
τορίας, άναφέρονται προξενικές άντιπροσωπεΐες δυνάμεων χωρίς ιδιαί
τερα έμπορικά ένδιαφέροντα γιά τήν περιοχή ή υπηκόους, όπως ή Σουη
δία, ή Πρωσσία, ή Νεάπολη30. Τή σημαντικότερη, πάντως, έπιρροή 
άσκουν οί πρόξενοι τών μεγάλων ναυτικών κρατών, ’Αγγλίας, Κάτω Χω
ρών καί, ιδιαίτερα, τής φιλότουρκης Γαλλίας, πού δέν περιορίζονται στά 
αυστηρά καθήκοντά τους, άλλά, όπως θά φανεί καί στή συνέχεια, διαδρα
ματίζουν καθοριστικό ρόλο καί στις γενικότερες πολιτικές έξελίξεις.

’Από αυτή τήν πόλη, μέ τήν έντονη κοινωνική ζωή, τις σημαντικές 
έλευθερίες καί τήν κυριαρχία τών ευρωπαϊκών έμπορικών οίκων, οί 
κάτοικοι, έγχώριοι καί ξένοι, παρακολουθούν μέ δέος έπί τρία μερόνυχτα, 
άπό τις 5 ώς τις 7/8 ’Ιουλίου, τήν άναμέτρηση τών δύο δυνάμεων, μέ τις 
άγνωστες έξελίξεις. Στή Σμύρνη, σέ άπόσταση εβδομήντα, περίπου, χι
λιομέτρων άπό τό σημείο τής σύγκρουσης, τά σπίτια δονοΰνται άπό τις 
εκρήξεις τών πλοίων πού άνατινάσσονται καί ό θόρυβος τών κανονιών 
πού ήχοΰν άκατάπαυστα άκούγεται καθαρά, ένώ στήν άτμόσφαιρα, έπάνω 
άπό τό Karaboumou31, διακρίνεται ό καπνός τών πλοίων πού ή πυριτιδα
ποθήκη τους πήρε φωτιά32. Σέ όλο αύτό τό διάστημα οί μουσουλμανικοί 
πληθυσμοί ζοϋν μέσα στήν άβεβαιότητα καί τό φόβο, ένώ οί άνάστατοι 
Ευρωπαίοι παραμένουν ύποχρεωτικά άδρανεις, περιοριζόμενοι σέ υποθέ
σεις γιά τήν άντιμετώπιση τής όποιασδήποτε έκβασης τής σύγκρουσης.

Σέ επιστολή τής 7ης ’Ιουλίου33 πρός τόν ύπουργό Ναυτικών τής χώρας

λονταν άπό ταμία, καγκελλάριο, γραμματείς, γενίτσαρους, διερμηνείς (δραγομά
νους). Κατώτεροι βαθμοί στήν Ιεραρχία ήσαν ό υποπρόξενος καί ό προξενικός 
πράκτορας ή έπίτροπος. Πολλά στοιχεία βλ. στά Π. Κοντογιάννης, Οί προστατευ- 
όμενοι, εν Άθήναις 1917, σ. 10, 20, 110-111, καί A. Wood, Levant Company, σ. 
219-226.

30. Οί πρόξενοι αυτών τών δυνάμεων επιτηρούσαν τά συμφέροντα τών προστα- 
τευομένων τους Ελλήνων καί ’Αρμενίων (βλ. Π. Κοντογιάννης, Οί προστατευόμε- 
νοι, σ. 99-100). Οί Σουηδοί, πάντως, είχαν συμμετοχή στή μεταφορά έμπορευμά- 
των (βλ. Ε. Frangakis, «Izmir», σ. 121).

31. ’Απώτερο σημείο του κόλπου τής Σμύρνης, άπό όπου είσέρχεται κανείς στό 
στενό τής Χίου καί όδηγεΐται στό λιμάνι του Τσεσμέ. Τό όνομα προέρχεται άπό 
τό μαΰρο χρώμα τής γής (βλ. Démétrius Georgiadès, Smyrne et /’ Asie Mineure 
au point de vue économique et commercial, Παρίσι 1881, σ. 5).

32. Βλ. Nanninga, <5.π., σ. 144· Mémoires du baron de Tott, σ. 79-80, καί Argen
ti, Chios, σ. 356. Άπό τόν Tott άντλεΐ τις πληροφορίες καί ό Π. Κοντογιάννης, 
ΟΙ "Ελληνες, σ. 338.

33. Βλ. Argenti, Chios, σ. 356-358.
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του, Choiseul, ό Γάλλος πρόξενος Charles de Peyssonnel34, ό όποιος, 
λόγω καί τής παρασκηνιακής άνάμιξης τής Γαλλίας στον πόλεμο, δια
δραματίζει σημαντικό ρόλο στήν έξέλιξη των γεγονότων τής Σμύρνης, 
εκφράζει μέ ένάργεια τά συναισθήματα καί τις σκέψεις όλόκληρης τής 
ευρωπαϊκής κοινότητας κατά τήν κρίσιμη αύτή στιγμή. ’Ενώ ή σύγ
κρουση συνεχίζεται, οί Εύρωπαΐοι προσπαθούν άπό άμεσα καί έμμεσα 
στοιχεία νά έξαγάγουν συμπεράσματα καί νά άποστείλουν προς τίς κυ
βερνήσεις τους ακριβείς αναφορές. Οί αντιφατικές πληροφορίες των 
κατασκόπων, πού άλλοι μιλούν γιά ολοκληρωτική καταστροφή καί των 
δύο στόλων καί άλλοι γιά έπικράτηση τής τουρκικής πλευράς35, άνατρέ- 
πονται άπό τή στάση των τοπικών άρχών, οί όποιες κρατούν μυστικές τίς 
ειδήσεις πού τούς άποστέλλει μέ άγγελιαφόρους, κατά πυκνά διαστήματα, 
ό Καπουδάν Πασάς. Ή άρνησή τους νά ένημερώσουν καί νά καθησυχά
σουν τό ταραγμένο πλήθος οδηγεί στό ασφαλές συμπέρασμα ότι ή έκ
βαση των γεγονότων δέν είναι εύνοϊκή γιά τούς Τούρκους. ’Ανήσυχοι οί 
Ευρωπαίοι κάτοικοι τής πόλης δέν τολμούν κάν νά συνεδριάσουν γιά τή 
λήψη μέτρων άσφαλείας, άπό τό φόβο ότι μιά συνάθροιση θά έδινε τό 
έναυσμα γιά επίθεση τού όχλου έναντίον τους, μέ τήν παρότρυνση των 
άρχών36. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ως καί τό μεσημέρι τής 7ης ’Ιουλίου, 
οί Εύρωπαΐοι πρόξενοι δέν κατορθώνουν νά έχουν έπίσημη πληροφόρηση 
καί, παρά τό ότι οί έπαφές -ίδιαίτερα τού Γάλλου προξένου- μέ τήν 
τουρκική διοίκηση είναι συχνές, αύτές διακατέχονται άπό πνεύμα έντα
σης καί επιθετικότητας. Στίς 6 ’Ιουλίου ό μουλάς37 τής πόλης προειδο
ποιεί τόν Peyssonnel ότι όσα πλοία εισέρχονταν στον κόλπο τής Σμύρνης 
έπρεπε νά ύποστοΰν έλεγχο άπό τίς τουρκικές αρχές, διαφορετικά θά βυ-

34. Ό Charles Claude de Peyssonnel, «Ιππότης» καί «βασιλικός σύμβουλος» 
(«chevalier» καί «conseiller du Roi»), άνήκει σέ οικογένεια προξένων τής Γαλλίας 
στήν Σμύρνη (βλ. Ε. Frangakis, «Izmir», σ. 107, καί ή ίδια, «The “Raya” Com
munities», σ. 41, ύποσ. 15) καί άναφέρεται ώς πρόξενος άπό τά μέσα του 18ου 
αιώνα. Στά 1778 βρίσκεται άκόμη στή Σμύρνη καί κατά τό σεισμό του ίδιου 
έτους «χάνει τά πάντα» (βλ. Constantin Iconomos, Etude sur Smyrne, traduite du 
grec par Bonaventure F. Slaars, Σμύρνη 1868, σ. 132-133). Στά 1786 ύπηρετεί ώς 
πρόξενος στήν αύλή τού Χάν τών Τατάρων (βλ. Mémoires du baron de Tott, cin
quième partie, σ. 1). Μεγάλος άριθμός έκθέσεών του βρίσκεται στά γαλλικά άρ- 
χεΐα (βλ. Argenti, Chios· Ή. Γεωργίου, Ή γαλλική πολιτική).

35. Βλ. Argenti, Chios, σ. 356-357 καί 360.
36. Βλ. Argenti, Chios, σ. 357.
37. Κυβερνήτης τής Σμύρνης (βλ. παρακ., σ. 148, όπου ό διοικητής τής πόλης 

άναφέρεται ώς «καδής»), ό άνώτατος βαθμός τής μουσουλμανικής δικαιοσύνης.
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θίζονταν. Ό Γάλλος πρόξενος, μπροστά στήν κρισιμότητα τής κατάστα
σης, υποχρεώνεται νά παραβλέψει συμφωνίες καί όρους έλεύθερης διακί
νησης καί άποστέλλει στήν είσοδο του κόλπου πλοίο μέ άνθρωπο εμπι
στοσύνης, γιά νά διαμηνύσει στούς Εύρωπαίους πλοιάρχους νά μήν άντι- 
σταθοΰν στις τουρκικές διαταγές38. Λίγο αργότερα, τό μεσημέρι τής 7ης 
’Ιουλίου, ό Peyssonnel, μετά άπό αυστηρές προειδοποιήσεις τών τουρκι
κών άρχών, σπεύδει νά ενημερώσει τούς έμπορους καί τούς κυβερνήτες 
τών πλοίων, πού βρίσκονταν ήδη μέσα στον κόλπο, νά μήν τολμήσουν νά 
άποπλεύσουν39.

'Όλα τα έκτακτα μέτρα άσφαλείας συγκλίνουν προς τό ίδιο συμπέρα
σμα· τέλος, τά ξημερώματα τής Κυριακής 8 ’Ιουλίου, οί αγγελιοφόροι 
άπό τόν Τσεσμέ μεταφέρουν στή Σμύρνη τό μήνυμα τής καταστροφής40, 
πού έχει ολοκληρωθεί τήν ίδια νύχτα. Ή συνειδητοποίηση ότι «ένα γε
γονός τόσο άπίστευτο» είχε πράγματι συμβεί41 καί οί Ρώσοι βρίσκονταν 
σέ άπόσταση αναπνοής άπό τήν πόλη, ένέσπειρε άνάμεσα στό μουσουλ
μανικό πληθυσμό τήν απελπισία. Βέβαια, οί Μουσουλμάνοι ήταν, ψυχο
λογικά, προετοιμασμένοι γιά τήν είδηση τής καταστροφής καί, μάλιστα, 
σύμφωνα μέ μεταγενέστερη πληροφορία τού Peyssonnel, είχαν σαφή ει
κόνα τών έξελίξεων άπό τίς γενικές συνελεύσεις πού συγκαλοΰνταν στό 
τελωνείο42. Ή πληροφορία αυτή έρχεται σέ αντίθεση μέ τά γραφόμενα 
τού ίδιου τού Γάλλου προξένου, ό όποιος, όπως προαναφέρθηκε, μέχρι 
καί στις 7 ’Ιουλίου, στήν άναφορά προς τήν κυβέρνησή του, περιορίζεται 
σέ υποθέσεις43, καί, πιθανότατα, είτε συγχέει μεταγενέστερα γεγονότα 
είτε άναφέρεται σέ ένημέρωση περιορισμένου χαρακτήρα. Τή σύγχυση 
έπιτείνει ή συρροή τεσσάρων χιλιάδων ένοπλων Μουσουλμάνων, πού, 
σύμφωνα μέ πληροφορίες τού ’Άγγλου πρεσβευτή στήν Κωνσταντινούπο
λη, καταφθάνουν στή Σμύρνη άπό τά περίχωρα γιά νά συνδράμουν τίς

38. Βλ. Argenti, Chios, σ. 357-358.
39. Βλ. Argenti, Chios, σ. 373. ’Ανάμεσα στά πλοία, πού ό άπόπλους τους άπα- 

γορεύεται, συμπεριλαμβάνονται καί δύο ολλανδικά μέ κατεύθυνση τό Ρόττερνταμ 
(βλ. Nanninga, ö.n., σ. 144. Γιά τό πλοίο Vrouw Margerita, βλ. παρακ., ύποσ. 
71-72).

40. Βλ. Argenti, Chios, σ. 373. Κατά τόν Vassif-Éfendi, Précis historique, σ. 
96-97, ή είδηση τής καταστροφής άνακοινώθηκε «παντού» άπό πληρώματα τού 
τουρκικού στόλου. Τήν άποψη ότι ή είδηση τής καταστροφής άνακοινώθηκε στήν 
Σμύρνη άπό τά πληρώματα δέχεται καί ό Rulhière, Histoire, σ. 456.

41. Βλ. Mémoires du baron de Tott, σ. 80.
42. Βλ. Argenti, Chios, σ. 373-374.
43. Βλ. παραπ., σ. 144.
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άρχές σέ περίπτωση ρωσικής επίθεσης, καί παραμένουν στήν πόλη επί 
μεγάλο χρονικό διάστημα, δημιουργώντας προβλήματα καί στήν ίδια τήν 
τοπική διοίκηση, πού, άργότερα, θά άναζητήσει τρόπους νά τούς άπομα- 
κρύνει44.

Ή είδηση τής καταστροφής μεταδίδεται στήν πόλη μέ άστραπιαία τα
χύτητα καί μεγάλο μέρος τού τουρκικού πληθυσμού καί τής φρουράς 
συγκεντρώνεται στό τελωνείο, άπό όπου καί δίδεται τό σύνθημα τής γενι
κής σφαγής κατά τών Χριστιανών τής πόλης, καί μάλιστα κατά τών Ελ
λήνων, πού θεωρούνται ότι άντιμετωπίζουν μέ άγαλλίαση τήν είδηση τής 
καταστροφής45.

Τά συναισθήματα ταπείνωσης καί τήν ένστικτώδη άνάγκη γιά έκδίκηση 
τού τουρκικού πληθυσμού έκφράζουν φανατισμένοι Μουσουλμάνοι, όπως 
ό τελώνης Ίμπραήμ ’Αγάς, οί όποιοι, μέσα στή γενική σύγχυση, ύπερκε- 
ράζουν τήν παθητική καί άδύναμη στάση τών άρχών καί τις ύποκαθι- 
στοΰν, λαμβάνοντας πρωτοβουλίες καί άναζητώντας έξιλαστήρια θύματα. 
Ή σφαγή άρχίζει άπό τούς Έλληνες ύπαλλήλους καί ύπηρέτες τού τελω
νείου, μέσα στό ίδιο τό δημόσιο κτίριο, πού θά έπρεπε νά άποτελεΐ 
«άσυλο γιά τούς καταδιωκόμενους»46. Έπί τέσσερις ώρες, άπό τις 5 ώς 
τις 9 -κατά άλλες πληροφορίες άπό τις 7 ώς τις 11 τό πρωί47- πλήθη 
Μουσουλμάνων έπιδίδονται στή σφαγή τών Χριστιανών σέ όλη τήν έκ
ταση τής πόλης, στις άγορές, στις πλατείες, στούς δρόμους, στις προκυ
μαίες48. Οί πηγές δέ συμφωνούν γιά τόν τελικό άριθμό τών σφαγιασθέν-

44. Βλ. Argenti, Chios, σ. 377-378, καί Παράρτημα, έγγραφο ΣΤ'.
45. Βλ. Argenti, Chios, σ. 373-374. Σύμφωνα μέ άλλες πηγές, ή σφαγή ξεκινά 

άπό πληρώματα του τουρκικού στόλου πού κατόρθωσαν νά διασωθούν καί κατέ
φυγαν στή Σμύρνη, έρεθίζοντας τούς κατοίκους (βλ. Argenti, Chios, σ. 394· Ή. 
Γεωργίου, Ή γαλλική πολιτική, σ. 109). Τήν άποψη ακολουθούν οί Μ. de Chénier, 
Révolutions de Γ empire ottoman, Παρίσι 1789, σ. 207· Rulhière, Histoire, σ. 456· 
K. Ν. Σάθας, Τουρκοκρατούμενη 'Ελλάς. 1453-1821, Άθήναι 1962 (φωτοανατ. εκδ. 
1869), σ. 512' Tarie, ό'.π., σ. 80. Κατά άλλη πηγή, πού συνδυάζει τις δύο άπόψεις, 
ή σφαγή ξεκίνησε άπό μεγάλο άριθμό ένοπλων, ένισχυμένων άπό τά πληρώματα 
πού κατόρθωσαν νά διαφύγουν (A.S.V., Cinque Savii alla Mercanzia, b. 749, φ. 
3772).

46. Βλ. Mémoires du baron de Tott, σ. 80.
47. Βλ. Mémoires du baron de Tott, σ. 81 ■ Argenti, Chios, σ. 374.
48. Βλ. Mémoires du baron de Tott, σ. 80. Στον Tott βασίζεται καί ό Π. Κοντο- 

γιάννης, Οί Έλληνες, σ. 338.
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των υπάρχουν πληροφορίες για 10049, 25050, 80051 52, 1000s2, 150 053 άτομα. 
'Ο ίδιος ό Peyssonnel, σέ δύο διαφορετικές πηγές, δίνει καί δύο διαφορε
τικούς άριθμούς, 1000 καί 1500 άτόμων. Παρά τή διάσταση άπόψεων καί 
στοιχείων, πρέπει, λόγω τής άμεσης επαφής του Γάλλου προξένου μέ τά 
πράγματα, νά θεωρήσουμε τίς άπόψεις του πλησιέστερες πρός τήν πραγ
ματικότητα, υποθέτοντας ότι ό αριθμός των νεκρών κυμαίνεται ανάμεσα 
στούς χίλιους καί χίλιους πεντακόσιους, καθώς ό μέν πρώτος άριθμός 
άναφέρεται σέ σύγχρονη πρός τά γεγονότα πηγή, γενικά ώς «μιά χιλιάδα 
νεκρών», ό δέ δεύτερος σέ μεταγενέστερη πηγή, μέ κάποια τάση υπερβο
λής, στήν προσπάθεια νά δραματοποιηθοΰν άκόμη περισσότερο τά γεγο
νότα. "Αν λάβουμε ύπόψη ότι στά 1776 ό άριθμός τών Ελλήνων ανέρχε
ται στις 21.00054, καταλήγουμε στό συμπέρασμα ότι κατά τήν 8η ’Ιουλίου 
στήν Σμύρνη σφαγιάσθηκε περισσότερο από τό 1/20 του συνόλου τους.

Στά θύματα συμπεριλαμβάνονται καί δύο Ευρωπαίοι, ό Λιβορνέζος έμ
πορος Garzani καί ό δραγομάνος τών ’Ολλανδών Gallo55, πού φονεύεται 
στό παράθυρο τής κατοικίας του- άκόμη, τραυματίζεται θανάσιμα «ένας 
αύτοκρατορικός υπήκοος» καί κινδυνεύουν νά φονευθοϋν πολλοί άλλοι56. 
Σύμφωνα μέ όλες τίς πηγές, ή γενική σφαγή τών Ευρωπαίων αποφεύχθηκε 
έπειδή, άφ’ ενός, λόγω τής Κυριακής άργίας, όλα τά καταστήματα ήταν 
κλειστά καί οί Εύρωπαΐοι βρίσκονταν άκόμη στις κατοικίες τους, καί άφ’ 
έτέρου, ή θέση τής συνοικίας τους πρός τήν πλευρά τής θάλασσας διευ
κόλυνε τή διαφυγή πολλών στά πλοία καί τήν αποτελεσματική κάλυψη 
στις κατοικίες τους57.

49. Βλ. Argenti, Chios, σ. 377.
50. Βλ. Argenti, Chios, σ. 368. Tò έγγραφο δημοσιεύεται σέ ελληνική μετά

φραση άπό τον Ή. Γεωργίου, Ή γαλλική πολιτική, σ. 99-101.
751. Βλ. Joseph von Hammer, Geschichte des Osmanischen Reiches, Πέστη 1836, 
τ. 4, σ. 604, πού βασίζεται σέ πληροφορίες τοϋ Thugut.

52. Βλ. Argenti, Chios, σ. 374 (κατά τήν πηγή αύτή στά θύματα συμπεριλαμβά- 
νονται καί ’Αρμένιοι)· Rulhière, Histoire, σ. 457.

53. Βλ. Mémoires du baron de Tott, σ. 80. 'Υπάρχει επίσης ή πληροφορία γιά 
«400 νεκρούς, σέ μιάμιση ώρα» (βλ. Nanninga, ο.π., σ. 145, ύποσ. 1).

54. Βλ. παραπ., σ. 142.
55. Βλ. Mémoires du baron de Tott, σ. 80-8Γ Argenti, Chios, σ. 374. Κατά 

όλλανδικές πηγές ό Gallo ήταν «’Ολλανδός προστατευόμενος» καί τρίτος δραγο
μάνος τοϋ ολλανδικού προξενείου (βλ. Nanninga, ο.π., σ. 144-145, ύποσ. 1).

56. Βλ. Argenti, Chios, σ. 377.
57. Βλ. Mémoires du baron de Tott, σ. 8Γ Argenti, Chios, σ. 374. Για τίς διά

φορες συνοικίες τής Σμύρνης, όπου κατοικούσαν χωριστά Τούρκοι, Έλληνες,
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Στήν κρίσιμη αύτή στιγμή στή συνείδηση τοϋ πλήθους οί Εύρωπαίοι 
αντιμετωπίζονται ώς ενιαία ομάδα άλλοθρήσκων, πού, πέρα άπό τις ιδιαί
τερες σχέσεις των χωρών τους μέ τήν ’Οθωμανική Αυτοκρατορία, είδαν 
θετικά, αν δέ συνεπικούρησαν στο ρωσικό θρίαμβο. Οί ’Άγγλοι, καί όχι 
άβάσιμα, επισύρουν το γενικό μίσος58. Τήν ίδια όμως αντιμετώπιση ύφί- 
στανται οί ύπήκοοι καί τής φίλης Γαλλίας· τόσο ό Γάλλος πρεσβευτής 
στήν Κωνσταντινούπολη Saint Priest, όσο καί ό Peyssonnel, έκφράζοϋν 
τήν πικρία τους γιά τή «χωρίς διάκριση» επίθεση τών «βαρβάρων» κατά 
τών ομοεθνών τους καί τήν παραγνώριση τής τεράστιας προσφοράς τής 
Γαλλίας προς τήν Πύλη· ό Γάλλος πρόξενος, μάλιστα, προσφέροντας, 
λίγο αργότερα, τις υπηρεσίες του στά όχυρωματικά έργα τής Σμύρνης, 
εκφράζει τήν ελπίδα ότι σέ τυχόν νέα εξέγερση «δέ θά συγχέονται» πλέον 
οί Γάλλοι μέ τούς ύπόλοιπους Εύρωπαίους59. Βέβαια, στή συνέχεια, οί 
Τούρκοι, άναμετρώντας κέρδη καί ζημίες, θά κατηγορήσουν τούς Γάλ
λους γιά τίς παροτρύνσεις στήν κήρυξη ένός πολέμου πού οί ίδιοι δέν 
έπιθυμούσαν60, στή συγκεκριμένη όμως στιγμή ή άντίδραση τού πλήθους 
δέ λαμβάνει ύπόψη λογικά δεδομένα εξωτερικής πολιτικής, άλλά στρέφε
ται αδιάκριτα κατά τών ξένων-Χριστιανών.

Τέσσερις ώρες μετά τήν έναρξη τών ταραχών, ενώ οί άρχές έχουν, ου
σιαστικά, καταργηθεϊ μέσα στή γενική σύγχυση καί τό πλήθος δέ βρίσκει 
εύκολα άλλα ύποψήφια θύματα, οί άρχηγοί τών Γενιτσάρων, συνοδευόμε- 
νοι άπό τά πλέον επίλεκτα μέλη τού σώματος, διατρέχουν τούς δρόμους 
καί έγκαθιστοΰν πολυάριθμες φρουρές στις συνοικίες τής πόλης, ιδιαί
τερα τίς χριστιανικές, έπιτυγχάνοντας να άποκαταστήσουν τήν τάξη καί 
νά θέσουν τέλος στούς φόνους καί τίς καταστροφές61.

Παρενθετικά, πρέπει νά έπισημανθεΐ ότι, κατά τή διάρκεια τών γεγονό
των καί, κατ’ άναλογία, γενικότερα, στή διοικητική δομή τής Σμύρνης 
εμφανίζονται νά δροΰν πολλά κέντρα έξουσίας, συχνά έπάλληλα καί άλ- 
ληλοκαλυπτόμενα. Κατά τίς πηγές, τήν άνώτατη εξουσία άσκει ό καδής,

’Αρμένιοι, Εβραίοι καί Ευρωπαίοι, βλ. τό χάρτη στο έργο τού D. Georgiadès, 
Smyrne et Γ Asie Mineure. Ειδικότερα γιά τήν παραλιακή συνοικία τών Εύρω- 
παίων βλ. Φ. Φάλμπος, «Ό Φραγκομαχαλάς», σ. 179-180.

58. Βλ. Argenti, Chios, σ. 378, 404.
59. Βλ. Argenti, Chios, σ. 368, 373, καί Ή. Γεωργίου, Ή γαλλική πολιτική, σ. 

105.
60. Βλ. Argenti, Chios, σ. 404.
61. Βλ. Mémoires du baron de Tott, σ. 81. Γιά τήν καταστολή Βλ. καί A.S.V.. 

Cinque Savii alla Mercanzia, b. 742 φ. 377·’.
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νομικός μέ ετήσια θητεία, άρμόδιος καί γιά τήν εκδίκαση άστικών καί 
ποινικών ύποθέσεων, υπό τις διαταγές του όποιου υπηρετούν άξιωματικός 
τής άστυνομίας καί ό άρχηγός του τάγματος των Γενιτσάρων καί ό 
όποιος συγκροτεί, άνάμεσα στούς επιφανείς Μουσουλμάνους τής πόλης, 
συμβουλευτικό σώμα62. Είναι άξιοσημείωτο ότι ή στρατιωτική έξουσία, 
συχνά, όχι μόνο έρχεται σε άντίθεση μέ τίς άποφάσεις τής άνώτατης πο
λιτικής αρχής, άλλά έφαρμόζει καί τή διαφορετική γραμμή της, προτάσ
σοντας τήν ισχύ των όπλων6·1. ’Ακόμη, στά γεγονότα τής Σμύρνης σημαν
τικό ρόλο παίζουν οί λαϊκές συνελεύσεις, στις όποιες, αν καί οί πληρο
φορίες δέν είναι σαφείς, πρέπει νά μετέχουν, έκτός άπό τούς έκπροσώ- 
πους «όλων των τάξεων», «νομικών, στρατιωτικών, πολιτών, έμπορων, τε
χνιτών»64, οποιοσδήποτε έπιθυμοΰσε. Τό συμπέρασμα έξάγεται άπό τήν 
προσπάθεια τών άρχών νά πείσουν, ιδιαίτερα τό πλήθος πού έχει μετα
φερθεί άπό τά περίχωρα, νά επιστρέφει στίς κατοικίες του, άναγνωρίζον- 
τας ως σφάλμα τίς πολυάριθμες καί πολυπρόσωπες συνελεύσεις, πού, τε
λικά, δημιουργούν μόνο σύγχυση καί άναστάτωση65. Επιφυλάξεις μπο
ρούμε νά διατυπώσουμε σχετικά μέ τό άν οί άνοιχτές αύτές συνελεύσεις 
συγκροτούν θεσμοθετημένο όργανο ή άποτελοΰν παροδικό φαινόμενο, 
άποτέλεσμα τών έκτακτων περιστάσεων.

Επιπλέον, όπως θά δούμε στή συνέχεια, ίσχυροί τοπάρχες παραμερί
ζουν τίς τοπικές άρχές δρώντας άνεξάρτητα άπό αύτές, μέσα στο χώρο 
τής δικαιοδοσίας τους, ή τίς ύποκαθιστοΰν, έπιστρατευόμενοι άπό τήν 
ίδια τήν Πύλη γιά τήν αντιμετώπιση προβλημάτων τής άρμοδιότητάς 
τους66. Καί, τέλος, καθοριστικός παράγοντας παραμένουν οί ξένες δυνά
μεις διά μέσου τών έκπροσώπων τους, πού, είτε συνεργάζονται οίκειοθε- 
λώς είτε ύποχρεώνονται νά προσφέρουν τή συνδρομή τους στίς τουρκικές 
άρχές, στήν πραγματικότητα έπηρεάζουν άμεσα τίς εξελίξεις, ύφιστάμενοι 
μέν διώξεις καί πιέσεις, άλλά καί έκμεταλλευόμενοι τίς περιστάσεις γιά 
τήν αύξηση τής επιρροής τους67.

Πέρα άπό τά άξιοσημείωτα στοιχεία αύτονομίας, πού μπορεί νά έπιση- 
μανθούν, στήν Σμύρνη παρουσιάζονται, σέ συνδυασμό μέ τή διείσδυση

62. Βλ. Choiseul-Gouffier, Voyage, σ. 204.
63. Βλ. παρακ., σ. 156, τήν άντίθεση τών Γενιτσάρων στήν άνάληψη τής πρε

σβείας καί τήν ενεργό θέση τους στήν καταστολή τών ταραχών, στίς όποιες λαμ
βάνει μέρος καί ή φρουρά.

64. Βλ. Παράρτημα, έγγραφο Ε'.
65. Βλ. Argenti, Chios, σ. 377-378.
66. Βλ. παρακ., σ. 170.
67. Βλ. παρακάτω.
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των ξένων δυνάμεων, τά ϊδια φαινόμενα άποσύνθεσης καί έξασθένησης 
τής κεντρικής έξουσίας πού αναγνωρίζονται στήν ’Οθωμανική Αυτοκρα
τορία κατά τό 18ο αίώνα68, μεγεθυμένα στή συγκεκριμένη στιγμή λόγω 
τών έκτακτων γεγονότων.

Οί αρχές τής πόλης, παρά την, κατά γενική ομολογία, άδυναμία τους 
να έλέγξουν τήν κατάσταση σέ όλα τά επίπεδα, έχουν ήδη άρχίσει νά 
λαμβάνουν τά πρώτα άμυντικά μέτρα γιά τήν άντιμετώπιση πιθανής ρωσι
κής επίθεσης πριν άπό τήν άναγγελία τής ολοκληρωτικής καταστροφής, 
καί, κατά τή διάρκεια τών ταραχών, προσπαθούν νά έκμεταλλευθοΰν, 
κατά τό δυνατόν, τή δύσκολη θέση τών ξένων. Στίς 10 τό πρωί τής 8ης 
’Ιουλίου, ένώ οί σφαγές μόλις έχουν τελειώσει -κατά άλλες πηγές συνε
χίζονται- ό μουλάς διατάζει τόν Peyssonnel νά τού παραχωρήσει δύο 
γαλλικά πλοία, μέ τήν πρόφαση ότι θά τά χρησιμοποιήσει γιά τή μετα
φορά στρατευμάτων στό φρούριο τής πόλης καί τήν άπομάκρυνση άπό τό 
κέντρο τών έπεισοδίων ενός τμήματος τών στασιαστών. Παρόμοια δια
ταγή λαμβάνουν οί πρόξενοι τών υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών. Οί πρό
ξενοι έπιφυλάσσονται νά άπαντήσουν καί συνέρχονται τό ϊδιο πρωινό γιά 
νά συζητήσουν τό θέμα69, άπό μεταγενέστερες, όμως, πληροφορίες γνωρί
ζουμε ότι ή τουρκική εντολή εχει έκτελεσθεΐ. Σύμφωνα μέ μιά πηγή, ή 
κυβέρνηση «άγόρασε» πέντε ευρωπαϊκά εμπορικά πλοία καί τά άπέστειλε 
στό φρούριο τού άκρωτηρίου Sandjak Bournou70 71, δώδεκα χιλιόμετρα άπό 
τήν πόλη, γιά νά τά βυθίσει σέ περίπτωση κινδύνου71- ή «άγορά» αύτή

68. Γιά τις νέες πολιτικοκοινωνικές δυνάμεις τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
στό β' μισό του 18ου αιώνα βλ. Denna R. Sadat, «Rumeli Ayanlari: The Eight
eenth Century», Journal of Modern History, 44 (1972), σ. 346-363.

69. Βλ. Argenti, Chios, σ. 374.
70. Τό Σαντζάκ Μπουρνού ήταν τό θαλάσσιο τείχος τής πόλης, στήν είσοδο 

του κόλπου τής Σμύρνης. ’Ονομάσθηκε Σαντζάκ Μπουρνού, «σημαίας άκρα», 
λόγω τής τουρκικής σημαίας πού συνήθως κυμάτιζε έκεΐ, καί χτίσθηκε στά 1656 
(βλ. Κ. Οίκονόμος, Αυτοσχέδιος διατριβή περί Σμύρνης, Μελίτη 1831, σ. 29). Τή 
χρονολογία άνέγερσης του τείχους άναιρεΐ ό Slaars, στή γαλλική μετάφραση τού 
έργου, δίνοντας, ταυτόχρονα, πολλά συμπληρωματικά στοιχεία (βλ. C. Ico- 
nomos - B. F. Slaars, Etude sur Smyrne, σ. 42-43, ύποσ. 78).

71. Vassif-Éfendi, Précis historique, σ. 97. Στή βύθιση τεσσάρων πλοίων, φορ
τωμένων μέ πέτρες, άναφέρεται ό Μ. de Chénier, Révolutions, σ. 207. Κατά όλ- 
λανδικές πηγές, έχουν βυθισθεΐ δύο γαλλικά, δύο ραγουζέικα καί πέντε τουρκικά 
πλοία καί έχει έπιταχθεΐ, χωρίς όμως νά έχει βυθισθεΐ μέχρι τις 19 ’Ιουλίου, τό 
όλλανδικό Vrouw Margerita, μέ πλοίαρχο τόν Krimper (βλ. Nanninga, ο.π., σ.
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πρέπει να είναι φαινομενική, καθώς όλες οί άλλες γνωστές πηγές μιλούν 
για έπίταξη των πλοίων, ένώ, λίγο άργότερα, δύο Γάλλοι πλοίαρχοι ζη
τούν άποζημίωση άπό τούς Τούρκους γιά τή βύθιση τών πλοίων τους 
προς άπόφραξη τής είσόδου του λιμένα τής Σμύρνης, κατά τά επεισόδια 
του ’Ιουλίου72. Ταυτόχρονα, οί τοπικές άρχές αποστέλλουν στό φρούριο 
τοΰ 'Αγίου ’Ιακώβου73 άνδρες, προμήθειες καί πολεμοφόδια καί άρχίζουν 
αμέσως έπιδιορθωτικές έργασίες γιά τήν άποτελεσματική κάλυψή του74, 
στις όποιες, άργότερα, θά συμβάλει άποφασιστικά καί ό Peyssonnel75. 
Τέλος, συντονίζοντας τίς προσπάθειες μέ τούς υπόλοιπους άξιωματούχους 
τής χώρας, προειδοποιούν τούς διοικητές τών παραθαλάσσιων περιοχών, 
καί ιδιαίτερα τόν serdar τών Δαρδανελλίων, να μήν έπιτρέψουν τήν έξοδο 
στά πολεμικά πλοία, γιά τό φόβο νά πέσουν στά χέρια τών έχθρών, καί 
νά άπαγορεύσουν τόν απόπλου σέ όλα τά έμπορικά πλοία, μέτρα πού, 
όπως άναφέρθηκε παραπάνω, έφάρμοσαν οί ίδιες στήν Σμύρνη76.

Γιά ένα περίπου μήνα, όσο κυριαρχεί ή άβεβαιότητα γιά τό μέλλον τής 
πόλης καί τίς προθέσεις τών Ρώσων, οί άρχές κατορθώνουν μέ μεγάλη 
δυσκολία νά έλέγξουν τό πλήθος, πού στρέφεται απειλητικό κατά τών 
Χριστιανών. Τούς σοβαρότερους κινδύνους διατρέχουν οί ορθόδοξοι 
πληθυσμοί τής πόλης, ή έλλειψη, όμως, επαρκών πληροφοριών άπό τήν 
πλευρά τους μάς ύποχρεώνει νά περιορισθοϋμε στήν εξαγωγή έμμεσων 
συμπερασμάτων καί στίς πληροφορίες τών Ευρωπαίων, πού, όπως είναι 
εύλογο, ρίχνουν τό βάρος στά προβλήματα τών ομοεθνών τους.

'Ολόκληρο τόν ’Ιούλιο τοΰ 1770 τό μεγαλύτερο μέρος τών Ευρωπαίων 
κατοίκων τής Σμύρνης εξακολουθεί νά παραμένει στά πλοία, άπό τά 
όποια οί τουρκικές άρχές έχουν ύποχρεώσει νά άφαιρεθοΰν τά ίστία καί 
τά πηδάλια, ώστε ή διαφυγή τους νά είναι άδύνατη καί νά τούς χρησιμο-

144-145). Γιά τό θέμα βλ. άκόμη A.S.V., Cinque Savii alla Mercanzia, b. 749, φ. 
3774’7.

72. Βλ. Ή. Γεωργίου, Ή γαλλική πολιτική, σ. 112. Ό Reis Effendi, στις διαμαρ
τυρίες τοΰ ’Ολλανδού πρεσβευτή, παραδέχεται ότι πρόκειται γιά έπίταξη, άναγ- 
καία λόγω τών περιστάσεων, καί ότι θά δοθεί άποζημίωση γιά τυχόν ζημίες (βλ. 
Nanninga, ο.π., σ. 144-145).

73. ’Αναφορά του δέν εχω βρει σέ άλλη πηγή ή στή βιβλιογραφία. ’Αντίθετα, 
ύπάρχουν πολυάριθμες μνείες τού φρουρίου τού Αγίου Πέτρου, στή βόρεια είσ
οδο τοΰ λιμανιού (βλ. R. Chandler, Travels, σ. 63), πού δέν άναφέρεται στά έγ
γραφα. "Ισως τά δύο φρούρια ταυτίζονται.

74. Βλ. Argenti, Chios, σ. 377.
75. Βλ. παρακ., σ. 169.
76. Βλ. Vassif-Éfendi, Précis historique, σ. 97.
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ποιήσουν, σέ περίπτωση ανάγκης, ώς όμήρους77. Οί τεράστιοι κίνδυνοι 
πού άντιμετωπίζουν τόσο όσοι Ευρωπαίοι υποχρεώνονται νά κατεβαίνουν 
άπό τά πλοία στήν πόλη γιά την άνεύρεση τροφής78, όσο οί ελάχιστοι 
ξένοι πού, μαζί μέ τούς προξένους, έχουν παραμείνει στις κατοικίες τους, 
τούς υποχρεώνει νά προσλάβουν γιά τήν άσφάλειά τους Τούρκους φρου
ρούς, χωρίς τούς όποιους ή μετακίνηση είναι άδύνατη. ’Ήδη κατά τή 
διάρκεια τών σφαγών, όταν ό μουλάς ύποβάλλει στον Peyssonnel τήν 
παράκληση νά μήν έγκαταλείψει τήν πόλη γιατί, πιθανότατα, θά χρει- 
ασθει τή βοήθειά του, ό Γάλλος πρόξενος βρίσκει τήν εύκαιρία νά ζητή
σει καί νά έπιτύχει τήν τοποθέτηση φρουρών στις δύο έξόδους τής «εύ- 
ρωπαϊκής όδοϋ»79. Στή συνέχεια, εκτός άπό τά γενικά προστατευτικά μέ
τρα πού εξασφαλίζονται άπό τις έπίσημες άρχές, ή κάθε εύρωπαϊκή κοι
νότητα προσλαμβάνει τούς δικούς της φρουρούς, προφανώς επί πληρωμή 
(συγκεκριμένα άναφέρεται ότι οί ’Άγγλοι προσλαμβάνουν είκοσι «έκτα
κτους» Γ ενίτσαρους)80.

Τήν ίδια εποχή, μετά άπό επίμονη καί έντονη παρότρυνση τών προξέ
νων τους στήν Σμύρνη, οί πρεσβευτές τών εύρωπαϊκών δυνάμεων στήν 
Κωνσταντινούπολη υποβάλλουν αίτημα προς τήν Πύλη γιά τήν άποστολή 
διατάγματος πού θά εξασφάλιζε τήν προστασία τών ομοεθνών τους. Μέ 
δηκτικό τρόπο ό Γάλλος πρεσβευτής έπισημαίνει ότι άπό τό κοινό διά
βημα άπουσίαζαν οί πρεσβευτές τής ’Αγγλίας καί τής Δανίας81· γνωρί
ζουμε, πάντως, ότι ό Άγγλος πρεσβευτής, ύστερα άπό αίτηση τής άγγλι- 
κής factory τής Σμύρνης, έχει υποβάλλει υπόμνημα μέ τό ίδιο περιεχόμε
νο82 83. Ό Reis Effendi81 άποδέχεται τό αίτημα τών Εύρωπαίων πρεσβευτών, 
καί στά τέλη ’Ιουλίου διαβεβαιώνει τό δραγομάνο τής άγγλικής πρε
σβείας ότι έχουν ήδη άποσταλεΐ στήν Σμύρνη διατάγματα γιά τή διασφά

77. Βλ. Argenti, Chios, σ. 368, 378.
78. Ιστορία του παρόντος πολέμου, σ. 33.
79. Βλ. Argenti, Chios, σ. 374. 'Η «όδός τών Φράγκων», ή «ευρωπαϊκή οδός» 

(rue des Francs), είχε τή γενική όνομασία «Φραγκομαχαλάς» άν καί ό Φραγκο
μαχαλάς άποτελοΰσε τετράγωνο πού συμπεριλάμβανε τή δυτική μόνο πλευρά τής 
όδοΰ (βλ. Φ. Φάλμπος, «Ό Φραγκομαχαλάς», σ. 181-182).

80. Βλ. Argenti, Chios, σ. 378. Τό κάθε προξενείο είχε ένα μόνιμο άριθμό Γενι
τσάρων γιά τήν άσφάλειά του (βλ. Π. Κοντογιάννης, Οί προστατευόμενοι, σ. 43). 
Προφανώς, στά επεισόδια τού 1770 προσλαμβάνονται έκτακτοι φρουροί άπό όλα 
τά προξενεία.

81. Βλ. Argenti, Chios, σ. 369.
82. Βλ. Argenti, Chios, σ. 378-379.
83. 'Υπουργός Εξωτερικών τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέχρι τό 1830.

152



ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΛΩΦΙΚΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

λιση τής τάξης, μέ τά όποια παρέχεται καί έπίσημα ή άδεια να δοθεί 
φρουρά σέ όλους τούς ξένους84.

Τό βασικό άπό τά διατάγματα αυτά βρίσκεται συνημμένο, σέ ιταλική 
μετάφραση, στήν άλληλογραφία τού Βενετοΰ προξένου τής Σμύρνης πρός 
τις βενετικές αρχές καί έκδίδεται στή συνέχεια85. Σύμφωνα μέ τό έγγρα
φο, ή Πύλη, άπευθυνόμενη σέ αύστηρό τόνο πρός τις άρχές τής Σμύρνης, 
ύποστηρίζει, φραστικά, τά δικαιώματα τόσο «τών πιστών ύπηκόων, πού 
καταβάλλουν τακτικά τούς φόρους καί δε λαμβάνουν μέρος στις ταρα
χές», όσο καί τών Εύρωπαίων τής πόλης. Χαρακτηριστική είναι ή προσ
πάθεια νά έπιρριφθουν οί εύθύνες τών έπεισοδίων σέ περιθωριακά στοι
χεία, «κακοποιούς καί φυγόδικους», άποψη πού, χωρίς νά άπέχει κατά 
πολύ άπό τήν πραγματικότητα, άγνοεΐ έσκεμμένα πολλά άπό τά στοιχεία 
πού συνετέλεσαν στήν εκδήλωση τών ταραχών καί τήν άνικανότητα τών 
τοπικών άρχών νά άντιμετωπίσουν αποτελεσματικά ενα έκτακτο γεγονός, 
όποιασδήποτε έκτασης.

Παρά τήν επίσημη τουρκική θέση, οί Εύρωπαίοι τόν ’Ιούλιο τού 1770 
συνεχίζουν νά άντιμετωπίζουν σοβαρούς κινδύνους γιά τή ζωή τους καί 
γιά γενικότερη οίκονομική καταστροφή, όχι μόνο άπό τήν απειλή κατά 
τής περιουσίας τους στήν Σμύρνη, άλλά, κυρίως, άπό τήν όλοκληρωτική 
διακοπή τών εμπορικών δραστηριοτήτων. Οί σχέσεις τους, άλλωστε, μέ 
τις τοπικές άρχές περνούν άπό έναλλασσόμενες φάσεις, προσέγγισης καί 
άπομάκρυνσης, φιλικής άντιμετώπισης καί στυγνών έκβιασμών. Οί τουρ
κικές απαιτήσεις γιά είσφορά σέ χρηματικά ποσά καί πλοία, πού είναι 
γνωστές άπό τις πηγές86, συνοδεύονται άπό ύπαινικτικές προτάσεις πού 
δέν επιδέχονται άρνηση, νά άναλάβουν οί ίδιοι τήν άποτροπή ρωσικής 
έπίθεσης, μέ τήν άποστολή πρεσβείας πρός τόν ’Αλέξιο Όρλώφ, όπου θά 
χρησιμοποιούσαν όλη τους τήν επιρροή γιά νά τόν άπομακρύνουν άπό 
τήν Σμύρνη87. Οί διαπραγματεύσεις γιά τήν άποστολή τής πρεσβείας, πού

84. Βλ. Argenti, Chios, σ. 369, 379. Σύμφωνα μέ άλλες πηγές, τά διατάγματα 
έχουν έκδοθεί μετά άπό γνωστοποίηση τών γεγονότων άπό τις τοπικές αρχές τής 
Σμύρνης (βλ. Ιστορία τοΰ παρόντος πολέμου, σ. 22-23' Storia de’ fatti memorabili, 
σ. 105 καί A.S.V., Cinque Savii alla Mercanzia, b. 749, φ. 377s-6).

85. Βλ. Παράρτημα, έγγραφο Τ'.
86. Βλ. Argenti, Chios, σ. 378.
87. Βλ. Παράρτημα, έγγραφα A', Ε', ΣΤ', Ζ'. Πρέπει όμως νά σημειωθεί ότι 

πολλές πηγές άναφέρουν ότι ή πρωτοβουλία άνήκε στούς Εύρωπαίους προξένους 
(βλ. Nanninga, ο.π., σ. 144· Ιστορία τοΰ παρόντος πολέμου, σ. 24). Τήν άποψη 
αύτή, πού αναιρούν τά βενετικά έγγραφα, άκολουθούν οί ’Αθανάσιος 
Κομνηνός-'Υψηλάντης, 7α μετά τήν "Αλωσιν ( 1453-1789), έν Κωνσταντινουπόλει 
1870, σ. 467, καί Π. Κοντογιάννης, Οί Έλληνες, σ. 340.
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γνωρίζουν διάφορες εναλλαγές καί έπηρεάζονται από έκτακτα γεγονότα, 
βρίσκονται καταγραμμένες στά πρακτικά τριών διαδοχικών συνελεύσεων 
τών Ευρωπαίων, άπό τίς 11 ως τις 20 ’Ιουλίου88. Τά πρακτικά τών τριών 
αύτών συνελεύσεων, πού δημοσιεύονται στή συνέχεια, παρουσιάζουν Ιδιαί
τερο ένδιαφέρον, όχι μόνο έπειδή άποκαλύπτουν άγνωστες ως σήμερα 
πτυχές τών γεγονότων, άλλά, κυρίως, γιατί, άπαλλαγμένες άπό τό διπλω
ματικό τόνο μέ τόν όποιο συντάσσονται τά έπίσημα έγγραφα, παρουσιά
ζουν άνάγλυφα τό κλίμα έντασης καί λεπτών ίσορροπιών μέσα στό όποιο 
κινούνται οι Εύρωπαιοι.

Στήν πρώτη σύσκεψη, τής 11ης ’Ιουλίου, λαμβάνουν μέρος οί πρόξενοι 
τής Γαλλίας Charles de Peyssonnel89, τής ’Αγγλίας Anthony Hayes90, 
τής Νεάπολης Pietro Franceschi91, τής Βενετίας Luca Cortazzi92, οί υπο
πρόξενοι τής Σουηδίας Giovanni Giusti93 καί τής Πρωσσίας Arnold Wis- 
singh94, ό άντιπρόξενος τών Κάτω Χωρών Guglielmo (Willem) Enslie95, ό

88. Βλ. Παράρτημα, έγγραφα Ε', ΣΤ', Ζ'. Στήν έκδοση άκολουθεϊται όχι χρο
νολογική σειρά, άλλά ή θέση τών έγγράφων κατά τήν άρίθμηση τού βενετικού 
αρχείου.

89. Γιά τόν Peyssonnel βλ. παραπ., σ. 144 ύποσ. 34.
90. Πρόξενος τής ’Αγγλίας στήν Σμύρνη άπό τό 1762 ώς τό 1794, «chargé d’ 

affaires» στήν πρεσβεία τής Κωνσταντινούπολης άπό τόν Μάιο του 1775 ώς τόν 
’Οκτώβριο τού 1776 (βλ. A. Wood, Levant Company, σ. 169, 252, 255). Κατά τό 
ταξίδι τού Chandler τού 1764, τόν ύποδέχεται φιλόφρονα στήν Σμύρνη (βλ. R. 
Chandler, Travels, σ. 57).

91. "Αγνωστος άπό άλλού. Ή Νεάπολη άνήκε στίς δυνάμεις πού είχαν πρόξενο, 
χωρίς συμμετοχή στίς έμπορικές δραστηριότητες καί υπηκόους (βλ. Choiseul- 
Gouffier, Voyage, σ. 203).

92. ’Απόγονος τής μεγάλης Κρητικής οίκογένειας τών Χορτάτσηδων, πρόξενος 
τής Βενετίας στήν Σμύρνη άπό τό 1753 ώς τό 1793. Βιογραφικό του βλ. στήν 
έργασία τού Μ.Ί. Μανούσακα, «Τά έγγραφα τών Χορτάτσηδων», σ. 78-79.

93. "Αγνωστος άπό άλλού. Παρά τό μικρό έμπορικό ένδιαφέρον της γιά τήν 
περιοχή, ή Σουηδία άναφέρεται νά διατηρεί πρόξενο στήν Σμύρνη άπό τό 1750, 
τόν Hochepied (βλ. Π. Κοντογιάννης, Οί προστατευόμενοι, σ. 152, καί παρακ., 
ύποσ. 108). Δέν είναι γνωστό αν ή μνεία τού 1750 άναφέρεται στον πρόξενο τών 
Κάτω Χωρών τού 1770 ή στον πατέρα του.

94. Επιστολή τού «Άρνόλδου Βιελίγκου» πρός τόν Όρλώφ δημοσιεύει ό Κ. 
Παλαιολόγος, «Ήμερολόγιον αύτόγραφον», σ. 241-242. Ή Πρωσσία ίδρύει προ
ξενεία στήν όθωμανική Αύτοκρατορία μετά άπό συμφωνία, μόλις στά 1761, παρά 
τό μικρό έμπορικό ένδιαφέρον της γιά τήν περιοχή (βλ. Π. Κοντογιάννης, Οί 
προστατευόμενοι, σ. 50-51). Στά 1767 «’Επίτροπος τού Γερμανικού Βασιλείου» 
άναφέρεται ό Hochepied (βλ. Μ.Ί. Μανούσακας, «Τά έγγραφα τών Χορτάτση
δων», σ. 55).
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πρώτος αντιπρόσωπος του γαλλικού έθνους Maren95 96, ό Γάλλος Spavet97, 
οί "Αγγλοι Unfres98 καί Ledi99, ό Βενετός Stefano Albertini100 καί ό 
'Ολλανδός Enslie101.

Σύμφωνα μέ τό πρακτικό, οί Εύρωπαΐοι πρόξενοι καί λίγοι ομοεθνείς 
τους κατορθώνουν να συγκεντρωθούν μέ πολλές προφυλάξεις στήν κατοι
κία τού Γάλλου Maren γιά νά συζητήσουν τόσο τή γενικότερη κατάστα
ση, όσο καί τήν πρόταση τών τουρκικών άρχών. Ή γενική παραδοχή ότι, 
καί μετά τό τέλος τών πρώτων ταραχών, ή ζωή καί ή περιουσία τών 700- 
800 μελών τής ευρωπαϊκής κοινότητας έξακολουθοϋν νά βρίσκονται σέ 
τεράστιο κίνδυνο, καί ή έμφάνιση τού ρωσικού στόλου θά σήμαινε τή 
βέβαιη σφαγή τους, τήν όποια οί άρχές δέ θά μπορέσουν νά άπότρέψουν, 
καί τήν ολοκληρωτική καταστροφή τού ευρωπαϊκού εμπορίου στήν Ανα
τολή, οδηγεί στήν ομόφωνη άποδοχή τής τουρκικής πρότασης. Ή πρε
σβεία, σύμφωνα μέ τήν άπόφαση, θά άποτελεϊται άπό έναν έμπορο καί 
ένα δραγομάνο άπό κάθε έθνος102, θά έκτελεσθεΐ μέ κοινά έξοδα τής εύ- 
ρωπαϊκής κοινότητας καί θά έπιδιώξει, αν όχι νά άποτρέψει τόν Όρλώφ 
άπό σχεδιαζόμενη έπίθεση κατά τής Σμύρνης, τουλάχιστον νά πληροφο- 
ρηθεΐ τίς προθέσεις του, ώστε νά λάβουν οί Ευρωπαίοι κάποια μέτρα 
ασφαλείας103.

Παρά τή σύμφωνη γνώμη καί τών δύο πλευρών -Ευρωπαίων καί τουρ
κικής διοίκησης- ή πραγματοποίηση τής άποστολής μέσα στίς δύο έπό- 
μενες ήμέρες συναντά άπρόβλεπτα εμπόδια' διαβιβάζοντας οί Ευρωπαίοι 
προς τίς τουρκικές άρχές τήν άποδοχή τής πρότασης, ζητούν καί γραπτές

95. Βλ. B.J. Slot, «Commercial activities of Korais in Amsterdam», Ό Έρανι- 
στής, 16 (1980), σ 58.

96. Στα 1743 άναφέρεται γραμματέας τού γαλλικού προξενείου τής Σμύρνης ό 
Joseph Maurin, πιθανόν άπό τήν ίδια οίκογένεια (βλ. Μ.Τ. Μανούσακας, «Τα 
έγγραφα τών Χορτάτσηδων», σ. 50). Ό «Biaggio» (Basil;) Maren μετέχει στήν 
πρεσβεία πρός τόν Όρλώφ (βλ. παρακ., σ. 160).

97. Άγνωστος άπό αλλού.
98. Ό Valentine Unfres, ταμίας τού αγγλικού προξενείου, μετέχει στήν πρε

σβεία πρός τόν Όρλώφ (βλ. παρακ., σ. 160). Σέ ήμερολόγιό του βασίζει πολλές 
πληροφορίες ή Ιστορία τοΰ παρόντος πολέμου, σ. 23.

99. Άγνωστος άπό άλλού.
100. Άγνωστος άπό άλλού.
101. Προφανώς συγγενής τού ύποπροξένου τών Κάτω Χωρών, ίσως ό ταμίας τού 

προξενείου, πού μετέχει στήν πρεσβεία (βλ. παρακ., σ. 160).
102. Ή άναλογία δέν τηρείται άκριβώς στήν τελική σύνθεση τής πρεσβείας 

(βλ. παρακ., σ. 160).
103. Βλ. Παράρτημα, έγγραφο Ζ'.
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εγγυήσεις για τήν κάλυψή τους άπό έκτακτα γεγονότα. Ταυτόχρονα, ό 
αρχηγός των Γενιτσάρων, πού, λόγω τής έπιτυχίας του νά έπιβάλει τήν 
τάξη κατά τά γεγονότα τής 8ης ’Ιουλίου, έχει περιβληθεΐ μέ ιδιαίτερη 
αίγλη, άντιτίθεται στήν ιδέα τής αποστολής, θεωρώντας ταπεινωτικές γιά 
τό κύρος τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τήν προσφυγή στούς ξένους 
καί τίς ικεσίες προς τόν Όρλώφ, πού, άν καί τις διατυπώνουν οί Εύρω- 
παΐοι, στήν πραγματικότητα προέρχονται από τήν τουρκική πλευρά104. Οί 
αντιθέσεις ανάμεσα στά διάφορα έπίπεδα έξουσίας, ιδιαίτερα άνάμεσα 
στούς πολιτικούς καί τούς στρατιωτικούς, πού έπισημάνθηκαν παραπάνω, 
είναι εκδηλες. Τήν ίδια ήμέρα, ό μουλάς συγκαλεϊ γενική συνέλευση 
«όλων τών τάξεων» καί επιτυγχάνει τή συναίνεσή τους στήν άποστολή, 
μέ τήν απάλειψη όρων, ταπεινωτικών κατά τήν κρίση τών Μουσουλμά
νων στή συνέχεια διατάζει τούς Ευρωπαίους νά έκτελέσουν τήν άπο
στολή χωρίς έγγυήσεις άπό τήν τουρκική πλευρά καί τούς άποστέλλει ό 
ίδιος τά διαβατήρια καί σχετικές έπιστολές, ώστε νά μή δημιουργηθεΐ νέα 
καθυστέρηση105.

Παράλληλα μέ τίς εξελίξεις άπό τήν τουρκική πλευρά, σημαντικές 
παρασκηνιακές διεργασίες φωτίζουν τό κλίμα άνταγωνισμοϋ καί καχυπο
ψίας πού επικρατεί άνάμεσα στις προξενικές άντιπροσωπειες τών εύρω- 
παϊκών δυνάμεων. ’Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι ή έπιστολή τού Peys- 
sonnel προς τόν Saint Priest, τής 1ης Αύγούστου 1770. Σύμφωνα μέ τόν 
Γάλλο πρόξενο, ένώ στήν Σμύρνη σχεδιάζεται ή άποστολή πρεσβείας 
προς ενημέρωση τού Όρλώφ, έκεϊνος έχει ήδη πληροφορηθεΐ τά γεγονό
τα, καί μάλιστα διογκωμένα. Έλληνες κάτοικοι τής πόλης, πού κατόρθω
σαν νά διαφύγουν τή σφαγή τής 8ης ’Ιουλίου καί νά διασωθούν άπό άλι- 
ευτικά πλοία, προσφεύγουν προς τόν Όρλώφ καί καταγγέλλουν ότι οί 
Τούρκοι έχουν κατακρεουργήσει όλους τούς χριστιανούς, Έλληνες καί 
Ευρωπαίους, συμπεριλαμβανομένων τών προξένων τών εύρωπαϊκών κρα
τών. 'Υπό τήν επήρεια τών πρώτων έντυπώσεων ό Όρλώφ άποφασίζει νά 
έπιτεθεΐ άμέσως κατά τής Σμύρνης, στή συνέχεια όμως, μετά άπό ώριμό- 
τερη σκέψη, προτιμά νά ζητήσει έγκυρότερες πληροφορίες, καί μάλιστα 
άπό τόν πρόξενο τής φίλης ’Αγγλίας.

Τό πρωί τής Παρασκευής 13 ’Ιουλίου 1770 ό Peyssonnel πληροφορεί
ται τήν άφιξη μυστικών άπεσταλμένων τού Όρλώφ, οί όποιοι μεταφέρουν 
έμπιστευτική έπιστολή του πρός τόν Άγγλο πρόξενο Hayes, καί, μέ τήν 
πρόφαση νά τόν ενημερώσει έγκαιρα καί νά τόν προφυλάξει άπό τόν αίφ-

104. Βλ. Παράρτημα, έγγραφο Ε', καί Ιστορία τοΰ παρόντος πολέμου, σ. 24-25.
105. Βλ. Παράρτημα, έγγραφο Ε'.
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νιδιασμό, αποστέλλει στήν προξενική κατοικία Γάλλο δραγομάνο, μέ 
σκοπό νά πληροφορηθεΐ τό περιεχόμενο τής επιστολής. Οί άρχικές έκδη- 
λώσεις ευγνωμοσύνης του ’’Αγγλου προξένου γιά τήν πληροφορία μετα
βάλλονται σύντομα σέ καχυποψία καί σέ άρνηση, όχι μόνο νά συνεργα- 
σθεΐ μέ τούς Γάλλους, άλλα καί νά παραλάβει τήν επιστολή, τήν όποια, 
ύπό τό κράτος τών γεγονότων τής 8ης ’Ιουλίου, θεωρεί φανταστικό κατα
σκεύασμα, πού στοχεύει στό νά έξαπατήσει τόν ίδιο καί νά εκθέσει τήν 
Κυβέρνησή του.

Μπροστά στήν απρόβλεπτη αυτή έξέλιξη, ό Peyssonnel κατορθώνει, μέ 
τέχνασμα πού δέν άποκαλύπτει, νά άποκτήσει τήν έπιστολή, τήν όποια, 
άφοΰ αποτυγχάνει νά άποσφραγίσει «διά τών συνήθων μέσων... ί'να μή 
γίνη άντιληπτή ή παραβίασίς της», προσκομίζει ό ίδιος στήν κατοικία 
τού Hayes, μέ τήν έλπίδα ότι, έπιτέλους, θά πληροφορηθεΐ τό περιεχό
μενό της. Ή επίμονη άρνηση τού Άγγλου, τίς διπλωματικές ικανότητες 
τού όποιου δέ φαίνεται νά εκτιμά ιδιαίτερα ό Peyssonnel, νά άποδεχθεΐ τό 
έγγραφο, τόν ύποχρεώνει νά διακινδυνεύσει παράτολμη ένέργεια- διστά
ζοντας, «λόγω τής ούδετερότητας», νά καταστρέψει τήν έπιστολή μέ τό 
νά τήν παραβιάσει, καί ύποπτευόμενος ότι ό Όρλώφ ζητεί άπό τούς Άγ
γλους πληροφορίες γιά τά γεγονότα τής Σμύρνης, άποφασίζει νά άπαντή- 
σει ό ίδιος στόν Ρώσο άρχηγό του στόλου, χωρίς νά έχει διαβάσει τό 
κείμενό του, καί συντάσσει σημείωμα στά ιταλικά, «μέ τρόπο πού νά φαί
νεται ότι συντάχθηκε γιά λογαριασμό τών Άγγλων». Στό σημείωμα άνα- 
πτύσσει τούς λόγους γιά τούς όποιους δέν έγινε δεκτή ή έπιστολή άπό 
τόν Άγγλο πρόξενο, δίνει λεπτομερειακή εικόνα τών γεγονότων τής 8ης 
’Ιουλίου, παρουσιάζει τούς κινδύνους πού διατρέχουν οί Εύρωπαίοι σέ 
περίπτωση έπίθεσης του ρωσικού στόλου κατά τής Σμύρνης καί παρακα- 
λεΐ τόν Όρλώφ, τουλάχιστον, νά γνωστοποιήσει στούς Εύρωπαίους τίς 
προθέσεις του, άφού πείθει τούς απεσταλμένους του νά μήν έπιδιώξουν 
άλλη συνάντηση μέ τόν Hayes, γιατί κινδυνεύουν νά συλληφθοϋν άπό 
τούς Τούρκους106.

Οί παράτολμες καί άστραπιαΐες ένέργειες τού Peyssonnel παρουσιάζουν 
άνάγλυφα τό κλίμα λεπτών ισορροπιών, μέσα στό όποιο κινούνται οί Εύ
ρωπαίοι τής Σμύρνης· άπειλές άπό τήν τουρκική καί ρωσική πλευρά, 
ύποχρεωτική συνεργασία μέ τούς έκπροσώπους τών υπόλοιπων εύρωπαϊ- 
κών δυνάμεων, αλλά καί βαθιά δυσπιστία καί καχυποψία άνάμεσά τους, 
καθώς ό καθένας, καί στις κρισιμότερες περιστάσεις, δέν παύει, παρα- 
σκηνιακά, νά κινείται γιά λογαριασμό τής δύναμης πού έκπροσωπεΐ107.

106. Βλ. Ή. Γεωργίου, Ή γαλλική πολιτική, σ. 102-104.
107. Γιά τίς παρασκηνιακές ενέργειες τών διπλωματικών καί προξενικών άντι-
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Είναι χαρακτηριστικό ότι τήν ϊδια ήμέρα, τής 13ης ’Ιουλίου, ένώ οί 
άντιπρόσωποι του Όρλώφ βρίσκονται στήν πόλη καί ό Peyssonnel 
προσπαθεί να έπινοήσει τρόπους γιά τήν άποτελεσματική άντιμετώπιση 
τής κατάστασης, συγκαλεΐται νέα σύσκεψη τών Ευρωπαίων, στήν κατοι
κία του προξένου τών Κάτω Χωρών, κόμη De Hochepied108, στήν όποια 
δέ μνημονεύονται κάν τα γεγονότα του πρωινού ούτε άπό τήν άγγλική 
ούτε άπό τή γαλλική πλευρά. Στή σύσκεψη, στήν όποια λαμβάνουν μέ
ρος, έκτος άπό τούς προξένους, οί δραγομάνοι τής Γαλλίας Fonton109, 
τής ’Αγγλίας Calos Abro110, τής Νεάπολης Janachi Abaroglu111, τής Βε
νετίας Paras d’ Amurat112, τών Κάτω Χωρών Diodato Abro113, τής Σου-

προσωπειών τών εύρωπαϊκών χωρών, ιδιαίτερα τις αντιθέσεις Άγγλων-Γάλλων, 
καί τήν προσπάθεια υπονόμευσης τών μέν άπό τούς δέ, βλ. καί Ή. Γεωργίου, Ή 
γαλλική πολιτική, σ. 87, 126.

108. 'Ο κόμης Daniel de Hochepied είναι μέλος όλλανδικής οίκογένειας πού ζεΐ 
στήν Σμύρνη άπό τόν 17ο αιώνα. Πρόξενοι έχουν διατελέσει ό παππούς καί ό 
πατέρας του καί ό ίδιος διατηρεί τό άξίωμα τού προξένου έπί εικοσαετία. Έκτος 
άπό τις Κάτω Χώρες, ό Hochepied εκπροσωπούσε τά συμφέροντα τής Αύστρίας, 
τής Δανίας καί τής Σουηδίας, πού δέν είχαν δικούς τους προξένους στήν Σμύρνη, 
ένώ στά 1767 άναφέρεται καί ώς «’Επίτροπος τού Γερμανικού Βασιλείου» (βλ. Β. 
J. Slot, « Ή φυγάδευσις τού Ίωάννου Παλατινοΰ έκ Σμύρνης», Μνημοσύνη, 9 
[1982-1984], σ. 120, καί παραπ., ύποσ. 93-94). Πολλά στοιχεία γιά τή δράση του 
καί τή σχέση του μέ τούς Έλληνες βλ. στό άρθρο τού B. J. Slot, ο.π., σ. 119-128.

109. Ό Fonton άναφέρεται ώς «πρώτος δραγομάνος» τού γαλλικού προξενείου 
(βλ. Παράρτημα, έγγραφο ΣΤ-). Οί δραγομάνοι τού γαλλικού προξενείου στά μέσα 
τού 18ου αίώνα άνέρχονταν σέ έννέα καί ό πρώτος ήταν πάντα Γάλλος, ένώ οί 
υπόλοιποι μπορεί νά ήταν καί «μπερατλήδες» (βλ. Π. Κοντογιάννης, Οί προστα- 
τειιόμενοι, σ. 11, 43). Ό Fonton μετέχει στήν πρεσβεία πρός τόν Όρλώφ, καί στήν 
έπιστροφή του υποβάλλει ενδιαφέρουσα άναφορά πρός τόν Saint Priest (βλ. Ή. 
Γεωργίου, Ή γαλλική πολιτική, σ. 111-112). Στά 1771 άντικαθίσταται (βλ. Ή. Γε
ωργίου, ο.π., σ. 133). Στά 1790 άναφέρεται ένας Fonton, «καντζιλλιέρης» τής γαλ
λικής πρεσβείας στήν Κωνσταντινούπολη (βλ. Π. Κοντογιάννης, Οί προστατευ- 
όμενοι, σ. 229), άλλά ή σχέση άνάμεσα στά δύο πρόσωπα δέν είναι γνωστή.

110. "Αγνωστος άπό άλλού. Ή άρμενική οικογένεια τών Abro συμπεριλαμβάνει 
στά 1770 τρία μέλη, δραγομάνους εύρωπαϊκών δυνάμεων, τόν Calos, τής ’Αγγλίας, 
τόν Diodato, τής Σουηδίας, καί τόν Apollo, τής Πρωσσίας. Στά 1779 πρώτος δρα
γομάνος τού ολλανδικού προξενείου άναφέρεται ό Jacob Abro (βλ. Β. J. Slot, «Ή 
φυγάδευσις», σ. 122-123).

111. Άγνωστος άπό άλλού, πιθανόν μέλος τής μεγάλης οικογένειας τών Abaro
glu (βλ. Ε. Frangakis, «The “Raya” Communities», σ. 31).

112. Άγνωστος άπό άλλού.
113. Βλ. παραπ., ύποσ. 110.
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ηδίας Murazà114, τής Πρωσσίας Apollo Abro115 καν οί γραμματείς τής 
Γαλλίας Arasi116, τής Πρωσσίας Emmanuel Michiel117, τής Νεάπολης 
Marion118, τής Βενετίας Mudiano119, των Κάτω Χωρών Johann Mann120 
καί ό ύπόγραμματέας τής Σουηδίας Murazà121, οί Ευρωπαίοι περιορίζον
ται σέ άναδρομή τών έξελίξεων τών δύο τελευταίων ήμερών άπό τήν 
τουρκική καί μόνο πλευρά καί συζητούν τή νέα άπειλητική κατάσταση 
πού διαμορφώνεται σέ βάρος τους· άναγνωρίζοντας ότι, κατά τήν κρίσιμη 
αυτή στιγμή, δέν μπορούν νά ύπαγορεύσουν στους Τούρκους όρους, άπο- 
δέχονται τήν τουρκική εντολή γιά τήν άποστολή τής πρεσβείας, καί χω
ρίς εγγυήσεις, ώστε νά έξασφαλισθεΐ τό άμεσο μέλλον τους. Ή νέα από
φαση γίνεται έπίσης όμόφωνα δεκτή καί προσυπογράφεται άπό ' όλους 
τούς παρόντες122.

Λίγο άργότερα, στις 17 ’Ιουλίου, ό "Αγγλος πρόξενος θά μετανοήσει 
γιά τή στάση του καί θά επιδιώξει νά άποκτήσει τήν έπιστολή τού Όρ- 
λώφ, άλλά πλέον είναι άργά. Οί απεσταλμένοι του έχουν άναχωρήσει άπό 
τήν προηγούμενη καί τό έπόμενο πρωινό παραδίδουν στόν Ρώσο ναύαρχο 
τό ανώνυμο σημείωμα123. ’Επηρεασμένος, προφανώς, άπό τό περιεχόμενό 
του, ό Όρλώφ ειδοποιεί μέ άπεσταλμένους τούς Ευρωπαίους ότι δέν 
άπαντά στό σημείωμα, άλλά αποστέλλει προς τις τουρκικές άρχές επί
σημη άντιπροσωπεία άπό Τούρκους αίχμαλώτους, οί όποιοι καί μεταφέ
ρουν τό μήνυμά του- αν δέ σεβασθοΰν τούς χριστιανικούς πληθυσμούς καί 
συνεχίσουν τίς εναντίον τους επιθέσεις, ό ίδιος θά στραφεί άμείλικτα 
τόσο κατά τών πολυάριθμων αιχμαλώτων του, όσο καί κατά τής Σμύρνης· 
διαφορετικά, ώς δείγμα έκτίμησης προς τήν στάση τών τουρκικών αρχών, 
θά άπελευθερώσει καί άλλους αίχμαλώτους. ’Αρχηγός τής αποστολής, 
πού άποτελεΐται άπό σαράντα άτομα, όρίζεται ό Σεΐδ Γανάν, παλαιός 
’Αγάς τών Γενιτσάρων άπό τήν Κρήτη, μέ τόν όρο νά έπιστρέψει πίσω,

114. "Αγνωστος άπό αλλού.
115. Βλ. παραπ., ύποσ. 110.
116. "Αγνωστος άπό άλλοϋ.
117. "Αγνωστος άπό άλλου.
118. Μέλος τής πρεσβείας πρός τόν Όρλώφ (βλ. παρακ., σ. 160).
119. Στά 1775 άναφέρεται ώς «vice console» καί στά 1793-94 ώς «proconsole» 

τής Βενετίας (βλ. Μ. Ί. Μανούσακας, «Τά έγγραφα τών Χορτάτσηδων», σ. 23).
120. Βλ. B.J. Slot, «Korais», σ. 125.
121. "Αγνωστος άπό άλλου, προφανώς συγγενής τού δραγομάνου τής Σουηδίας.
122. Βλ. Παράρτημα, έγγραφο Ε'.
123. Β. Ή. Γεωργίου, Ή γαλλική πολιτική, σ. 104.
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μόλις ολοκληρώσει τήν άποστολή του, προσκομίζοντας καί έγγραφη έκ
θεση των συμβάντων άπό τήν πλευρά των Ευρωπαίων124.

Ή άντιπροσωπεία τών αιχμαλώτων φθάνει στή Σμύρνη τό πρωί τής 
20ής ’Ιουλίου καί γίνεται αμέσως δεκτή άπό τίς τουρκικές αρχές125. Θο
ρυβημένη ή τοπική διοίκηση άπό τίς απειλές τοΰ Όρλώφ έπανέρχεται 
στή σκέψη τής πρεσβείας, πού, παρά τόν επείγοντα χαρακτήρα της, δέν 
εχει πραγματοποιηθεί, λόγω νέων άντιρρήσεων πού προβάλλουν οί Γενί
τσαροι126, καί ζητεί άπό τούς Ευρωπαίους νά εκθέσουν όλα τά πρόσθετα 
στοιχεία πού άπαιτεΐ ό αρχηγός τοΰ ρωσικοϋ στόλου, μέ έμφαση στή 
δική της προσπάθεια νά καταστείλει τίς ταραχές καί νά προστατεύσει 
τούς Χριστιανούς άπό τή μανία τοΰ όχλου. Οί εγγυήσεις προς τούς Ευ
ρωπαίους, πάντως, παραμένουν σέ θεωρητικό έπίπεδο καί στή διατύπωση 
φραστικών διαβεβαιώσεων ότι μέ τίς νέες συνθήκες περιμένει τήν ύπηρε- 
σία αυτή μέ τή μεγαλύτερη έμπιστοσύνη καί άπό τή στιγμή τής επανά
στασης μοναδικό στόχο έχει τή διασφάλιση τής ζωής καί τής περιουσίας 
τους127.

Τό ϊδιο βράδυ, τής 20ής ’Ιουλίου, οί πρόξενοι τών εύρωπαϊκών δυνά
μεων έχουν τήν τελική συνάντηση πριν άπό τήν άποστολή τής πρεσβείας, 
στήν κατοικία του Maren, παρουσία καί τοΰ πρώτου καί δεύτερου αντι
προσώπου τής Γαλλίας Maren καί Sabò, καί τών άντιπροσώπων τής ’Αγ
γλίας καί τών Κάτω Χωρών Richard Ley καί Enslie128. Λαμβάνοντας 
ύπόψη τίς νέες συνθήκες πού δημιούργησε ή άφιξη τών αιχμαλώτων, τίς 
λεπτομέρειες τής άποστολής τών όποιων έχουν περιγράψει οί δραγομάνοι 
τής Γαλλίας, ’Αγγλίας καί Κάτω Χωρών Fonton, καί Calos καί Diodato 
Abro, καί τίς εντολές τών τουρκικών άρχών καί κρίνοντας ότι, όχι μόνο 
δέν υπάρχουν περιθώρια άρνησης, άλλά ή άποστολή έξυπηρετεί καί τά 
δικά τους συμφέροντα, άποδέχονται ομόφωνα, γιά μιά άκόμη φορά, τήν 
ανάληψη τής άποστολής καί ορίζουν ώς μέλη τής πρεσβείας τόν πρώτο 
αντιπρόσωπο τής Γαλλίας Maren, τούς ταμίες τών προξενείων τής ’Αγ
γλίας καί τών Κάτω Χωρών Unfres καί Enslie, τούς γραμματείς τών προ

124. Βλ. Παράρτημα, έγγραφα A', Β'· Ή. Γεωργίου, Η γαλλική πολιτική, σ. 104· 
Ιστορία τοΰ παρόντος πολέμου, σ. 25-26.

125. Βλ. Παράρτημα, έγγραφο ΣΤ'.
126. Σύμφωνα μέ έπιστολή τοΰ Hayes τής 16ης ’Ιουλίου, οί άρχές ύποχωροϋν 

στήν άπαίτηση τών Γενιτσάρων, άφοΰ άπευθύνουν ευχαριστίες πρός τούς Ευρω
παίους (βλ. Argenti, Chios, σ. 378).

127. Βλ. Παράρτημα, έγγραφο ΣΤ'.
128. Γιά τόν Maren καί τόν Enslie βλ. παραπ., ύποσ. 95, 96, 101. Ό Sabò καί ό 

Ley μου είναι άγνωστοι.
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ξενείων τής Νεάπολης Francesco Marion καί τής Βενετίας Carlo Mudi- 
ano καί τον πρώτο δραγομάνο του γαλλικού προξενείου Charles Fonton, 
μέ κοινά έξοδα τής ευρωπαϊκής κοινότητας129. Τήν έπόμενη ή τήν ίδια 
νύχτα, πιθανόν κατά τή συγκέντρωση στήν κατοικία τοϋ Maren, συντάσ- 
σεται ή έπιστολή τών Ευρωπαίων προξένων προς τόν ’Αλέξιο Όρλώφ130.

Τό κείμενο, πέρα άπό τις κολακευτικές καί φιλόφρονες έκφράσεις προς 
τόν Όρλώφ γιά τή «φιλάνθρωπη καί μεγαλόψυχη στάση του», στρέφεται 
γύρω άπό δύο άξονες· τήν άνθρώπινη πλευρά, μέ τήν έκθεση τών δεινών 
πού ύπέστησαν οι χριστιανικοί πληθυσμοί καί τών άπειλούμενων νέων 
επιθέσεων, άπό τίς όποιες οί Ευρωπαίοι δέν έχουν έλπίδα νά έξαιρεθοϋν 
καί τήν οικονομική, μέ τήν πλήρη διακοπή τών έμπορικών δραστηριοτή
των, μέσα στό κλίμα τής άναρχίας καί τής αβεβαιότητας πού επικρατεί 
στήν πόλη, καί μέ όλες τίς συνέπειες γιά τά εύρωπαϊκά κράτη. «Τό μεγα
λύτερο μέρος τών χιλίων Ευρωπαίων έχει βρει καταφύγιο στά πλοία, οί 
ύπόλοιποι παραμένουν κλεισμένοι στά σπίτια τους, τό έμπόριο έχει νε
κρωθεί, τά μαγαζιά καί οί άγορές έκλεισαν καί ή πόλη δίνει τήν πλέον 
ζωντανή εικόνα τής έρήμωσης» γράφουν οί Ευρωπαίοι πρόξενοι, συμπυ
κνώνοντας σέ λίγες γραμμές τή δραματική θέση τους καί τή γενικότερη 
κατάσταση.

'Υπερκεράζοντας σέ θερμότητα τίς τουρκικές όδηγίες, οί Ευρωπαίοι δέ 
φείδονται έπαίνων γιά τή συνετή στάση τών Τούρκων διοικητών, οί όποι
οι, «όχι μόνο δέν είχαν συμμετοχή στις άσχημίες του όχλου, άλλά δια
κινδύνευσαν τή ζωή τους, στήν προσπάθεια νά έπιβάλουν τήν τάξη», καί,

129. Βλ. Παράρτημα, έγγραφο ΣΤ’.
130. Βλ. Παράρτημα, έγγραφο Α'. Ή έπιστολή τών Εύρωπαίων προξένων έχει 

δημοσιευθεϊ σέ πολλές γλώσσες (βλ. Geschichte des gegenwärtigen Kriegs, σ. 
46-49· K. Παλαιολόγος, «Ήμερολόγιον αϋτόγραφον», σ. 240-241). Κατά τήν Α. 
Camariano-Cioran, «La guerre russo-turque», σ. 540, ή έπιστολή δημοσιεύεται 
στά ρουμανικά στό «Istoria evenimenteloru din Orientu, cu referinta la principa- 
tele Moldova ji Valahia, din anii 1769-1774. Scrisa de bir vel Stol. Dumitrache §i 
editata, dupa copia lui Necolai Pitejteanulu din aulì 1782 de V. A. Urechia», 
Analele Academiei Romane, 2 seria, X (1889), o. 386. Στήν πραγματικότητα, 
όμως, στό παραπάνω έργο δέ δημοσιεύεται ή έπιστολή τών Εύρωπαίων προξένων, 
άλλά ή έπιστολή του ’Ολλανδού πρεσβευτή (βλ. παρακ., όποσ. 132). ’Εκτός άπό 
τό άντίγραφο τής σειράς Cinque Savii alla Mercanzia, πού δημοσιεύεται στή συν
έχεια, κατά πληροφορία τοϋ C. Manfroni, «Documenti veneziani», σ. 1170, ύποσ. 
1, άλλο άντίγραφο τής έπιστολής βρίσκεται συνημμένο σέ έγγραφο τοϋ βάιλου 
τής 3ης Αύγούστου 1770. Μνείες, τόσο τής έπιστολής, όσο καί τής πρεσβείας, 
ύπάρχουν στά περισσότερα έργα πού άσχολοϋνται μέ τό ρωσοτουρκικό πόλεμο 
καί ειδικότερα μέ τά Όρλωφικά.
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αν καί παραδέχονται ότι ή αποστολή τους υποκινήθηκε άπό τούς Τούρ
κους, Ιδιαίτερα μετά τήν αναφορά τού Σεΐδ Γανάν, εμμένουν στο κεντρικό 
σημείο του προβλήματος, πού αφορά πλέον, όχι μόνο στήν ’Οθωμανική 
Αύτοκρατορία, άλλα κυρίως στις εύρωπαϊκές δυνάμεις, τού προβλήματος 
δηλαδή τής άπρόσκοπτης διεξαγωγής των εμπορικών δραστηριοτήτων 
τών εύρωπαϊκών κρατών μέ τήν ’Ανατολή, πού έξαρτάται, σέ μεγάλο βαθ
μό, άπό τή δυνατότητα άσκησης εμπορίας στό λιμάνι τής Σμύρνης. Χα
ρακτηριστική είναι ή διατυπούμενη άποψη τών Ευρωπαίων ότι τό λιμάνι 
τής Σμύρνης «πρέπει νά θεωρείται περισσότερο ως άποικία διαφόρων 
έθνών, παρά ώς έχθρικός τόπος». Παρά τό στοιχείο υπερβολής καί τούς 
συγκεκριμένους, διαφανείς στόχους πού έξυπηρετεί, ή θέση τών Εύρω- 
παίων είναι άξιοπρόσεκτη καί δέν άπέχει κατά πολύ άπό τή γενικότερη 
άποψη πού, καί σέ περιόδους όμαλότητας, έχουν οί Ευρωπαίοι κατά τό 
18ο αίώνα γιά χώρους τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπου βρίσκονται 
έγκατεστημένοι έμπορικοί σταθμοί τους. ’Άλλωστε, παρά τίς εκβιαστικές 
συνθήκες κάτω άπό τίς όποιες συντελεΐται, ή ενεργός συμμετοχή τους 
τόσο στις διακρατικές διαπραγματεύσεις, όσο καί στις έσωτερικές προσ
πάθειες άνασυγκρότησης, άποδεικνύει τό ρόλο τους. Σέ μικρότερη κλίμα
κα, άνάλογα φαινόμενα παρατηρούνται καί προς τήν άλλη πλευρά· μέσα 
άπό τό ταπεινόφρον και ικετευτικό ύφος, οί πρόξενοι υποδεικνύουν, έμ
μεσα, στον Όρλώφ, ότι ή παραγνώριση τών προβλημάτων τους άφορά 
κυρίως στις χώρες τους, πού, μπροστά στήν άπειλή ζωτικών συμφερόν
των, έμπλέκονται στις πολεμικές έξελίξεις. Διατυπωμένες, βέβαια, στή δι
πλωματική γλώσσα, οί ύποδείξεις αύτές καλύπτονται πίσω άπό πλέγμα 
κολακευτικών εκφράσεων, μέ κύριο στόχο τήν άπόσπαση τής ύπόσχεσης 
τού άρχηγοΰ τού ρωσικού στόλου ότι δέ θά έπιτεθεΐ κατά τής Σμύρνης 
καί, ώς δείγμα καλής θέλησης, θά άπελευθερώσει καί άλλους αιχμαλώ
τους, ένέργεια πού, θεωρούμενη ώς άπόρροια τής επίδρασης τών Εύρω- 
παίων, θά ένισχύσει τή θέση τους131.

Πέρα άπό τήν κοινή έπιστολή, άτομικές έπιστολές μέ άνάλογο περι
εχόμενο άπευθύνουν προς τόν Όρλώφ καί τέσσερις άπό τούς προξένους 
τών ευρωπαϊκών κρατών.132.

131. ’Ανάλογη καί επιτυχημένη αποστολή έχουν άναλάβει οί πρόξενοι τής ’Αγ
γλίας, Γαλλίας καί Κάτω Χωρών στήν Σμύρνη πρός τούς Βενετούς κατά τή διάρ
κεια τής βενετικής κατάληψης τής Χίου, τό 1694· βλ. Demetrius Cantimir, 
Histoire de T empire othoman (γαλλ. μετάφραση), τ. 4, Παρίσι 1743, σ. 169, καί 
Philip Ρ. Argenti, The Occupation of Chios by the Venetians (1694), ’Οξφόρδη 
1935, σ. XLI-XLII.

132. Σέ μετάφραση στά ελληνικά έχουν δημοσιευθεΐ οί επιστολές τού Arnold
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Για τήν περάτωση τής επικίνδυνης άποστολής ναυλώνεται μέ έξοδα τής 
ευρωπαϊκής κοινότητας τό πλοίο τοΰ Τούρκου Ali Halil Carabagli, μέ κα
πετάνιο τόν ίδιο καί πλήρωμα επτά Τούρκους καί εξι Έλληνες. Σύμφωνα 
μέ τό ναυλοσύμφωνο πού συντάσσεται στις 21 Τουλίου, οί Ευρωπαίοι 
άναλαμβάνουν να άποζημιώσουν τόν ιδιοκτήτη γιά κάθε άπρόβλεπτο γε
γονός, πού θά μπορούσε νά βλάψει τόσο τό πλοίο, όσο καί τό πλήρωμα, 
ιδιαίτερα άπό επίθεση πειρατών, καθ’ όλη τή διάρκεια πού τό σκάφος θά 
βρίσκεται στήν ύπηρεσία τους, ως καί τήν αποβίβαση τών άντιπροσώπων 
τους στήν Σμύρνη133.

Ή άποστολή παρουσιάζει εξαρχής μεγάλα έμπόδια. Μέσα σέ μιά έπι- 
κίνδυνη θάλασσα, πού κυριαρχείται άπό τίς δύο εχθρικές δυνάμεις καί τή 
λυμαίνονται πειρατές, οί Εύρωπαΐοι προσπαθούν νά εντοπίσουν τόν Όρ- 
λώφ, ό όποιος γιά στρατηγικούς λόγους τηρεί μυστικές τίς κινήσεις του 
καί μετακινείται συνεχώς στό χώρο τοΰ Αιγαίου. Ή άντιπροσωπεία τών 
Ευρωπαίων ξεκινά άπό τήν Σμύρνη στις 21 ’Ιουλίου, μέ κατεύθυνση τή 
θαλάσσια περιοχή τής Χίου, όπου πιστεύει ότι βρίσκεται άκόμη ό ρωσι
κός στόλος. Εκεί, όμως, πληροφορείται ότι οί Ρώσοι έχουν πλέον άνα- 
χωρήσει προς βορρά. Θορυβημένοι, οί άντιπρόσωποι στέλνουν τήν εί
δηση στήν Σμύρνη, έπισημαίνοντας ότι μέ τίς νέες συνθήκες πρέπει είτε 
νά έπιστρέψουν πίσω άπρακτοι εϊτε, γιά νά φέρουν σέ πέρας τό έργο τους, 
νά τούς άποσταλεΐ άσφαλέστερο πλοίο καί ένισχύσεις σέ άνδρες134. Οί 
διαβουλεύσεις πού, άσφαλώς, άκολούθησαν στήν Σμύρνη άνάμεσα στις 
τουρκικές άρχές καί τούς Ευρωπαίους δέν είναι γνωστές, ή τελική, όμως, 
άπόφαση νά άποσταλεΐ στούς άντιπροσώπους νέο πλοίο, μέ οκτώ καλά 
οπλισμένους Τούρκους, άποδεικνύει ότι οί γενικότερες συνθήκες παραμέ
νουν άμετάβλητες.

Ή αναμονή τών νέων διαταγών σημαίνει καί νέα καθυστέρηση· παρά 
τόν επείγοντα χαρακτήρα τής άποστολής τους, οί άντιπρόσωποι παραμέ-

Wissingh (βλ. Κ. Παλαιολόγος, «Ήμερολόγιον αύτόγραφον», σ. 241-242) καί τοΟ 
Daniel de Hochepied (βλ. 'Ιστορία τοΰ παρόντος πολέμου, σ. 31-35). Ή επιστολή 
του ’Ολλανδού προξένου εχει δημοσιευθεΐ καί στα ρουμανικά (βλ. «Stol. Dumi- 
trache», σ. 386). 'Απλή μνεία τής έπιστολής τοΰ "Αγγλου Hayes βλ. στοΰ Argenti, 
Chios, σ. 387.

133. Βλ. Παράρτημα, έγγραφο Δ'. Στήν Ιστορία τοΰ παρόντος πολέμου, σ. 26-27, 
άναφέρεται ότι οί άντιπρόσωποι άναχώρησαν μέ «βάρκαν γραικήν» καί, λόγω του 
έλληνικοΰ πληρώματος, ύπέστησαν έπιθέσεις άπό Τούρκους. Ή πληροφορία πρέ
πει νά είναι άκριβής, διαφορετικά δέ θά ήταν άναγκαία ή άλλαγή πλοίου γιά 
μεγαλύτερο ταξίδι (βλ. άμέσως παρακάτω).

134. Βλ. Ιστορία τοΰ παρόντος πολέμου, σ. 26-27.
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νουν καθηλωμένοι στήν Χίο έπί όκτώ ήμερες. Τέλος, στις 31 ’Ιουλίου 
ξεκινούν καί πάλι προς άναζήτηση του ρωσικού στόλου. Τήν 1η Αύγού- 
στου άγκυροβολοϋν στο άκρωτήριο Βαβά, όπου μαθαίνουν ότι ό Όρλώφ 
βρίσκεται στήν Τένεδο- φθάνοντας στήν Τένεδο πληροφορούνται ότι έχει 
ήδη άναχωρήσει γιά τήν Ίμβρο- στήν Ίμβρο, όμως, δε συναντούν παρά 
τον Έλφινστον, ό όποιος άρνεΐται μέν νά τούς δεχθεί στο πλοίο του άπό 
τό φόβο μετάδοσης πανώλους, τούς δίνει όμως ένημερωτικά στοιχεία γιά 
τα μελλοντικά του σχέδια ως προς τήν Κωνσταντινούπολη135, ένώ, κατά 
άλλη πηγή, άφοΰ ύφίστανται άπολύμανση, πληροφορούνται υπεύθυνα ότι 
ό Όρλώφ βρίσκεται στήν Λήμνο, επιχειρώντας τήν κατάληψή της136.

Στίς 4 Αύγούστου άναχωροΰν γιά τήν Λήμνο καί τήν επομένη φθάνουν 
στό Καστέλλι τού νησιού, όπου, επιτέλους, κατορθώνουν νά έρθουν σέ 
έπαφή μέ τόν Όρλώφ, μέσα σε κλίμα αβροφροσύνης καί άμοιβαίων φι
λοφρονήσεων.

Στήν πρώτη αύτή συνάντηση, άφοΰ παραδίδουν τήν κοινή επιστολή καί 
τις ατομικές έπιστολές τών προξένων, οί Εύρωπαίοι άντιπρόσωποι εκθέ
τουν μέ συντομία τά προβλήματα πού αντιμετώπισαν καί έξακολουθοΰν 
νά άντιμετωπίζουν οί χριστιανικοί πληθυσμοί τής Σμύρνης. Παρά τήν εύ- 
μενή αντιμετώπιση, ό Όρλώφ δέν αναλαμβάνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις 
καί ζητεί μικρό χρονικό περιθώριο γιά νά συντάξει τήν άπάντησή του. 
Στό διάστημα αυτό, παραμένοντας σέ ύποχρεωτική άδράνεια, οί άντιπρό- 
σωποι προσπαθούν νά έπηρεάσουν άνώτερους άξιωματούχους τού ρωσι
κού στόλου, δημιουργώντας συγκινησιακό κλίμα, μέ τήν επαναλαμβανό
μενη περιγραφή τών τραγικών συμβάντων, καί συλλέγουν πληροφορίες 
γιά προγενέστερα γεγονότα τού πολέμου καί τίς μελλοντικές κινήσεις τών 
Ρώσων137.

Ιδιαίτερη Συγκίνηση γιά τά παθήματα τών όμοεθνών του δείχνει ό Άγ
γλος άξιωματοΰχος Greyg138, πού τούς προειδοποιεί, όμως, νά μήν ελπί
ζουν ότι ό Όρλώφ θά δώσει σαφή άπάντηση στό αίτημά τους νά μήν 
επιτεθεί κατά τής Σμύρνης. Άλλοι άξιωματοΰχοι, σέ διάφορες συζητή
σεις, δίνουν πληροφορίες τόσο γιά τά γεγονότα τής Πελοποννήσου, έπιρ- 
ρίπτοντας όλες τίς ευθύνες, κατά τήν έπίσημη ρωσική γραμμή, στήν

135. Βλ. Ιστορία τοΰ παρόντος πολέμου, σ. 27-29.
136. Βλ. An authentic narrative, σ. 106-107.
137. Βλ. Ιστορία τοΰ παρόντος πολέμου, σ. 29-36.
138. Για τον Greyg βλ. Κ.Ά. Παλαιολόγος, «Ήμερολόγιον αύτόγραφον τού 

Ρώσου ναυάρχου Γρέυγ κατά τήν είς Πελοπόννησον έκστρατείαν τών Ρώσων τώ 
1769», Παρνασσός, 3 (1879), σ. 34-50.
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«αχρειότητα των Μανιατών», πού «άρνήθηκαν νά πολεμήσουν», όσο καί 
γιά τή ναυμαχία του Τσεσμέ, στήν όποια προσήλθαν, μετά τήν άποτυχη- 
μένη εκστρατεία τής Πελοποννήσου, άποφασισμένοι «ή να νικήσουν ή νά 
χαθούν»139.

Στίς έπόμενες τρεις ήμέρες οί άντιπρόσωποι δέ γίνονται δεκτοί άπό τον 
Όρλώφ καί, μόλις στις 8 Αύγουστου καί μόνοι ό ’Άγγλος Unfres καί ό 
’Ολλανδός Enslie, κατορθώνουν νά ξανασυναντηθούν μαζί του. Ή συνο
μιλία, πού διεξάγεται στά γαλλικά μέσω διερμηνέα, δεν ξεφεύγει άπό τα 
καθιερωμένα· προσπάθεια τών Ευρωπαίων νά συγκινήσουν μέ τήν περι
γραφή των δεινών τους, έπιφυλακτικότητα άπό τήν πλευρά τού Όρλώφ 
καί άρνησή του νά έξωτερικεύσει τίς προθέσεις του. Σέ ένδειξη μόνο κα
λής θέλησης, ό Όρλώφ δέχεται νά ικανοποιήσει τό δευτερεΰον αίτημα 
τών Ευρωπαίων καί περισσότερο άνώδυνο γιά τόν ίδιο, τήν απελευθέρωση 
ορισμένων αιχμαλώτων. Στήν προφορική συνομιλία δέν κρύβει ότι ή άπε- 
λευθέρωση γίνεται άποκλειστικά γιά χάρη τής φίλης ’Αγγλίας140, σκέψη 
πού στήν επίσημη άπάντησή του, καί μάλιστα μετά άπό παράκληση τού 
Άγγλου προξένου μέσω τού Unfres, άποκρύπτει έπιμελώς, πίσω άπό δι
πλωματικές έκφράσεις πού κολακεύουν όλες τίς δυνάμεις141.

Τό ίδιο άπόγευμα ό Unfres αποβιβάζεται στήν ξηρά καί επισημαίνει τίς 
πυρετώδεις προετοιμασίες τής πολιορκίας καί τό μωσαϊκό τών εθνοτήτων, 
«Ρώσων, Άρβανητών, Σκλαβούνων», πού άποτελοΰν τίς ρωσικές δυνά
μεις142. Ανάλογες παρατηρήσεις έχει κάνει καί ό Γάλλος Fonton, ό 
όποιος, στήν έκθεσή του προς τόν Saint Priest, άναφέρει ότι ό ρωσικός 
στόλος ήταν κακώς εξοπλισμένος, παρουσίαζε έλλειψη πολεμοφοδίων καί 
τά πληρώματά του άποτελοΰνταν κατά τά 2/3 άπό «Αλβανούς, Μανιάτες, 
Ζακυνθίους καί ένα συρφετό 'Ελλήνων άπό τά νησιά τού Αρχιπελά
γους»143.

Στις 9 Αύγούστου όλοι οί αντιπρόσωποι καλούνται στή ναυαρχίδα καί 
λαμβάνουν τήν άπαντητική επιστολή. Τήν επόμενη ήμέρα, κατά τήν τε
λευταία συνάντησή τους, ό Όρλώφ, σέ προσπάθεια έντυπωσιασμοΰ, καλεΐ

139. Βλ. Ιστορία τον παρόντος πολέμου, σ. 36-37, καί Ή. Γεωργίου, Ή γαλλική 
πολιτική, σ. 111. Γιά τή στάση τών Μανιατών κατά τά Όρλωφικά βλ. τήν ερμη
νεία του Ρώσου ιστορικού Solowieff στό Π. Κοντογιάννης, Οί Έλληνες, σ. 
192-195.

140. Βλ. 'Ιστορία τοΰ παρόντος πολέμου, σ. 38-40.
141. Βλ. Ιστορία τοΰ παρόντος πολέμου, σ. 39-40, καί Παράρτημα, έγγραφο Β’.
142. Βλ. 'Ιστορία τοΰ παρόντος πολέμου, σ. 40-41.
143. Βλ. Ή. Γεωργίου, Ή γαλλική πολιτική, σ. 111-112. Γιά τήν πολιορκία βλ. 

άκόμη A.S.V., Cinque Savii alla Mercanzia, b. 749, φ. 3771 ,'1·2.
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ενώπιον τους τμήμα των αιχμαλώτων, οί όποιοι, άνάμεσα στις ικεσίες γιά 
τήν προσωπική τους τύχη, υποχρεώνονται νά έκφράσουν καί δημόσια τήν 
ευγνωμοσύνη γιά τήν άψογη συμπεριφορά τών Ρώσων άπέναντί τους144. 
Στή συνομιλία μέ τούς Ευρωπαίους ό Όρλώφ δείχνει Ιδιαίτερα ένοχλημέ- 
νος από τή στάση τού Σεΐδ Γανάν, πού περιορίσθηκε στήν άποστολή 
έκθεσης145 καί, παραβαίνοντας το λόγο του, δέν έχει άκόμη επιστρέφει, 
καί άρνούμενος νά άπελευθερώσει επιφανείς αιχμαλώτους, περιορίζεται 
στήν απελευθέρωση ύπηρετών, οκτώ άνδρών, τεσσάρων γυναικών καί 
πέντε παιδιών146 (σύμφωνα μέ άλλη πηγή όκτώ άνδρών καί δέκα γυναι
κών147).

Τό βράδυ τής 10ης Αύγούστου οί άντιπρόσωποι αποβιβάζονται γιά τε
λευταία φορά στήν ξηρά, όπου έχουν τίς τελευταίες έπαφές μέ Ρώσους 
άξιωματούχους, καί τό έπόμενο πρωί άναχωροΰν γιά τήν Σμύρνη, άφοϋ 
έφεραν σέ πέρας μιά άποστολή ιδιαίτερα έπίπονη καί έπικίνδυνη. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι τό τελευταίο βράδυ, κατά τήν άποβίβαση στήν ξηρά, 
ό Unfres κινδυνεύει νά φονευθεΐ άπό βλήμα πυροβόλου, ένώ, κατά τό τα
ξίδι τής έπιστροφής, κοντά στήν Μυτιλήνη, τό πλοίο τους ύφίσταται έπί- 
θεση άπό Ρώσους, οί όποιοι, τελικά, άφοϋ έλέγχουν τά έγγραφά τους, 
έκφράζουν τή λύπη τους γιά τό περιστατικό148.

144. Βλ. An authentic narrative, σ. 107-108, καί 'Ιστορία τοΰ παρόντος πολέμου, 
σ. 41-42. Άνάμεσα στούς αιχμαλώτους συμπεριλαμβάνεται ή μικρή γοητευτική 
κόρη τοΰ Ahmet Effendy τής Αίγύπτου, πού τή γραφική Ιστορία της άφηγοΰνται 
άρκετές πηγές. Έπιστρέφοντας ό Ahmet Effendy μέ τήν τεσσαρακονταμελή οίκο- 
γένειά του άπό τήν Αίγυπτο στήν Κωνσταντινούπολη μέ πλοίο, μαθαίνει ότι στόν 
Τσεσμέ καταστράφηκε ό ρωσικός στόλος καί, άφοΰ άποβιβάζεται στήν ξηρά, 
συνεχίζει τό ταξίδι μέ άλογο, ώστε νά φέρει γρήγορα τά νέα στήν πρωτεύουσα. 
Στήν Κωνσταντινούπολη, όμως, πληροφορείται τόσο τήν πραγματική έκβαση τών 
γεγονότων, όσο καί τήν αιχμαλωσία τής οίκογένειάς του άπό τούς Ρώσους. Ό 
Όρλώφ, μαθαίνοντας τήν καταγωγή τών αίχμαλώτων, τούς φέρεται μέ μεγάλο σε
βασμό, επηρεασμένος καί άπό τήν ομορφιά τής δωδεκάχρονης (κατά άλλη πηγή 
έπτάχρονης) κόρης τοΰ Τούρκου άξιωματούχου. Παρουσία καί τών Εύρωπαίων 
άντιπροσώπων, τήν καλεΐ στό πλοίο του, καί, γοητευμένος άπό τήν παρουσία καί 
τή διήγηση τών παθημάτων της, τής χαρίζει διαμαντένιο δαχτυλίδι καί βαρύτιμη 
γούνα καί άπελευθερώνει γιά χάρη της όλη της τήν οίκογένεια (βλ. 'Ιστορία τοΰ 
παρόντος πολέμου, σ. 43-45' An authentic narrative, σ. 109-112).

145. Βλ. Κ. Παλαιολόγος, «Ήμερολόγιον αύτόγραφον», σ. 241.
146. Βλ. Ιστορία τοΰ παρόντος πολέμου, σ. 43.
147. Βλ. An authentic narrative, σ. 108.
148. Βλ. Ιστορία τοΰ παρόντος πολέμου, σ. 46-47. Στό σημείο αυτό πρέπει νά 

σημειωθούν κάποια προβλήματα πού δημιουργούν οί ήμερομηνίες τής Ιστορίας, 
σύμφωνα μέ τήν όποια οί άντιπρόσωποι γίνονται δεκτοί άπό τόν Όρλώφ γιά τε-
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Στά μέσα Αύγούστου του 1770, οί άντιπρόσωποι φθάνουν, έπιτέλους, 
στήν Σμύρνη, βαθιά ικανοποιημένοι, όχι βέβαια άπό τά πενιχρά άποτελέ- 
σματα τής άποστολής τους, άλλά άπό τό όλο κλίμα πού πέτυχε νά δημι
ουργήσει ό Όρλώφ, καί παραδίδουν τήν έγγραφη άπάντησή του149.

Τό περιεχόμενο τής επιστολής δέν προσθέτει τίποτε σέ όσα καί προφο
ρικά είχε αφήσει ό Όρλώφ νά γίνουν άντιληπτά σχετικά μέ τις προθέσεις 
του, βρίθει μεγαλοστομιών καί άποπνέει τόνο ύπεροψίας, πού δίνει ή αί
σθηση τής ύπεροχής. Άφοΰ ύπενθυμίζει ότι, μόλις έμαθε γιά τά γεγονότα 
τής Σμύρνης καί πολύ πρίν νά έρθει σέ έπαφή μέ τούς Ευρωπαίους, άπέ- 
δειξε έμπρακτα τό ενδιαφέρον του γιά τήν τύχη των χριστιανικών πληθυ
σμών, μέ τήν αποστολή τού Σεΐδ Γανάν, ώς προς τά συγκεκριμένα αιτή
ματα άκολουθεΐ τή γραμμή πού όλοι οί έμπειροι διπλωμάτες αναμένουν 
άρνεΐται μέ εύσχημο τρόπο νά άναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις, δια- 
βεβαιώνει, φραστικά, μέσα σέ πλέγμα ώραιολογιών, ότι, όχι μόνο δε θά 
βλάψει τό εμπόριο, άλλά άντίθετα τό θέτει ύπό τήν προστασία τής Αικα
τερίνης -θεωρώντας, προφανώς, ώς βέβαιη τήν έπικράτησή του καί παρα- 
βλέποντας τις πραγματικές συνθήκες καί τά υπαρκτά καταστροφικά επα
κόλουθα τής σύγκρουσης. Ταυτόχρονα, άφήνοντας ανοιχτές διόδους γιά 
περαιτέρω κινήσεις, άπορρίπτει μέ ευγένεια, άλλά καί δηκτικότητα, τήν 
άποψη τών Εύρωπαίων ότι ή Σμύρνη πρέπει νά θεωρηθεί περισσότερο ώς 
ευρωπαϊκή άποικία, παρά τόπος τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, έπιση- 
μαίνοντας ότι σέ αύτή τήν περίπτωση μέ τήν ίδια οπτική θά πρέπει νά 
άντιμετωπίζονται όλες οί παραλιακές πόλεις, όπου ύπάρχουν ευρωπαϊκοί 
έμπορικοί σταθμοί, καί, βέβαια, ή Κωνσταντινούπολη. Ή ψυχρότητα μέ 
τήν όποια άποκρούει τό κεντρικό αίτημα δέν άφήνει περιθώρια παρανο
ήσεων γιά τήν επίδραση πού θά μπορούσαν νά άσκήσουν τά προβλήματα 
τών Εύρωπαίων στά ρωσικά σχέδια. ’Αντίθετα, ή άπόφασή του νά άπε- 
λευθερώσει τούς λίγους αιχμαλώτους παρουσιάζεται μέ τό θερμότερο τό
νο, διανθισμένο άπό τίς διαβεβαιώσεις περί τών φιλικών συναισθημάτων 
προς τίς ευρωπαϊκές δυνάμεις, γιά χάρη τών όποιων δέχθηκε τήν άπελευ- 
θέρωση, καί περί τής παροχής σθεναρής προστασίας προς τούς ύπηκόους 
τους, καί γενικότερα τούς χριστιανικούς πληθυσμούς150.

λευταία φορά στίς 10 Αύγούστου καί άναχωροδν γιά τήν Σμύρνη στίς 20 τού ίδιου 
μήνα. 'Η καθυστέρηση στήν άναχώρηση δέν έρμηνεύεται καί, προφανώς, πρόκει
ται γιά λάθος' οί άντιπρόσωποι πρέπει νά άναχωροΰν στίς 11 Αύγούστου.

149. Βλ. Ιστορία του παρόντος πολέμου, σ. 45, καί An authentic narrative, σ. 109.
150. Βλ. Παράρτημα, έγγραφο Β’. Ή έπιστολή τού Όρλώφ είναι γνωστή στήν 

ερευνά καί δημοσιευμένη σέ πολλές εύρωπαϊκές γλώσσες· βλ. Geschichte des 
gegenwärtigen Kriegs, σ. 57-60· S. M. Solowieff, Ιστορία τής Ρωσίας, τ. 27-28, 
Μόσχα 1965, σ. 384-385 (γραμμένο στά ρωσικά)· «Stol. Dumitrache», σ. 387-388.
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Ή άρνηση τοΰ Όρλώφ νά άποκαλύψει τις προθέσεις του σχετικά μέ 
τήν Σμύρνη μπορεί νά άποτελεΐ μέρος στρατηγικού σχεδίου, όπως ό ίδιος 
δηλώνει άπερίφραστα προς τούς Ευρωπαίους αντιπροσώπους151· πιθανό
τατα, όμως, στο διάστημα πού άκολουθεϊ τή θριαμβευτική τους επικρά
τηση στον Τσεσμέ οί Ρώσοι δέν έχουν κατασταλαγμένες άπόψεις για τίς 
μετέπειτα κινήσεις τους, ενώ οί τεταμένες σχέσεις άνάμεσα στούς αρχη
γούς Όρλώφ, Σπυριδώφ καί Έλφινστον, δέν ύποβοηθοΰν στή λήψη συν
τονισμένων αποφάσεων. Ή έμμονή τού πρώτου νά περιορισθεϊ σέ άπο- 
κλεισμό τών Στενών καί ή άπόρριψη τοΰ σχεδίου τοΰ "Ελφινστον γιά 
άμεση έπίθεση κατά τής Κωνσταντινούπολης όδηγοΰν στήν άπώλεια πο
λύτιμου χρόνου152 καί δίνουν στούς Τούρκους τή δυνατότητα νά άναλά- 
βουν από τόν ισχυρό κλονισμό πού δημιούργησε στήν πρωτεύουσα ή 
επίσημη άναγγελία τής καταστροφής τοΰ Τσεσμέ. Ένώ οί μουσουλμανι
κοί πληθυσμοί τής πόλης βυθίζονται στήν άπελπισία καί μέ δημόσιες 
προσευχές έπικαλοΰνται τή συνδρομή τής θείας δύναμης, οί τουρκικές 
άρχές έπιτυγχάνουν νά λάβουν τή βοήθεια τών ξένων, ιδιαίτερα τών Γάλ
λων, πού, ξεπερνώντας τήν άρχική διστακτικότητα νά έκτεθοΰν άνοιχτά, 
σέ μιά τόσο κρίσιμη στιγμή, τελικά θά συνδράμουν άποφασιστικά στήν 
οχύρωση τών Στενών, μέ τήν άποστολή τοΰ βαρώνου De Tott153.

'Η άδράνεια τών Ρώσων -κατά άλλες απόψεις ή ρεαλιστική έκτίμηση 
τών δυνάμεών τους- θά τούς στερήσει άπό μιά, έκ πρώτης οψεως, εύκολη 
έπικράτηση καί θά άποδειχθεΐ σωτήρια τόσο γιά τήν Κωνσταντινούπολη 
όσο καί γιά τις ύπόλοιπες πόλεις τών μικρασιατικών παραλίων. Μέχρι τό 
1774 ό ρωσικός στόλος, μέ έδρα τή Νάουσα τής Πάρου, θά κινείται έλεύ- 
θερα στό Αιγαίο, προκαλώντας συνεχείς αψιμαχίες αλλά όχι τήν άποφα- 
σιστική σύγκρουση πού θά καθόριζε τήν πορεία τών πολεμικών έπιχει- 
ρήσεων154.

151. Βλ. Παράρτημα, έγγραφο Β', καί 'Ιστορία τοΰ παρόντος πολέμου, σ. 39.
152. Γιά τις άντιθέσεις τών άρχηγών καί τήν τελική καθαίρεση τού ’Έλφινστον 

βλ. Tarie, ο.π., σ. 85-87.
153. Μέ τήν άναγγελία τής καταστροφής στήν Κωνσταντινούπολη διατυπώνον

ται ύπόνοιες επίθεσης κατά τών Χριστιανών (βλ. Argenti, Chios, σ. 404· Ή. Γε
ωργίου, Ή γαλλική πολιτική, σ. 106), ένώ έπεισόδια άνάλογα μέ τής Σμύρνης 
έχουν σημειωθεί στήν Μυτιλήνη (βλ. Μελετίου Πατριάρχου τού Τενεδίου, 
«Ιστορικόν Άπομνημόνευμα», Πανδώρα, 11 [1860-1861], σ. 574-575). Γιά τή συμ
βολή τού De Tott στήν όχύρωση τών Στενών βλ. Argenti, Chios, σ. 369-370.

154. Βλ. Δημήτριος Π. Πασχάλης, «Αΐ Κυκλάδες ύπό τούς Ρώσους (1770-1774)
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Ειδικότερα ώς προς τήν Σμύρνη, οί Ρώσοι δέν έπιχειροϋν κάν νά 
κυριαρχήσουν σέ μια πόλη πού, έκτος άπό τή στρατηγική σημασία της, 
θά τούς άπέφερε σημαντικές χρηματικές είσφορές, καί ώς τό 1774, περι
ορίζονται σέ περιστασιακές συλλογές χρηματικών ποσών1SS. Σύμφωνα μέ 
πηγές, οί έλπΐδες τών προξένων έπαληθεύονται156 καί προς χάρη τους ό 
Όρλώφ, αν καί δέν εχει άναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις, δέν έπιτρέ- 
πει τήν έμφάνιση ρωσικών πλοίων στον κόλπο τής Σμύρνης157. Ό Γάλ
λος πρεσβευτής Saint Priest, όμως, άκόμη καί πριν άπό τήν ολοκλήρωση 
τής άποστολής, έκφράζει τή βεβαιότητα ότι ό Όρλώφ δέ θά συγκινηθεϊ 
άπό τά παθήματα τών Ευρωπαίων, άν σκοπεύει νά έπιτεθεΐ κατά τής πό
λης, όπως δέν ένδιαφέρθηκε γιά τήν τύχη τών Πελοποννήσιων πού έγκα- 
τέλειψε158. Καί είναι βέβαιο ότι οί λόγοι τής μή έπίθεσης δέν οφείλονται 
στις προσπάθειές του «προς διάσωση τών Χριστιανών τής Σμύρνης», 
όπως έπιδιώκει ό Όρλώφ νά πείσει τούς Εύρωπαίους, ούτε στήν πίεση 
τών ξένων δυνάμεων, καί αύτής τής φίλης ’Αγγλίας, άλλά στις διαφορετι
κές έπιλογές πού άκολουθοϋν οί Ρώσοι στό Αίγαιο159.

Εκμεταλλευόμενοι τήν άδράνειά τους, οί Τούρκοι έπιχειροϋν νά καλύ- 
ψουν άμυντικά καί τήν Σμύρνη, όπως τήν Κωνσταντινούπολη, μέ τή βο
ήθεια τού Peyssonnel, πού έπιδεικνύει άνάλογη δράση μέ έκείνη τού De 
Tott στήν πρωτεύουσα. Ό Γάλλος πρόξενος προσφέρει οίκειοθελώς τή 
συνδρομή του ήδη άπό τίς πρώτες ήμέρες τών ταραχών, καί έπιτυγχάνει, 
μέ τή συνεργασία τού κόμη Morelly, τήν αποτελεσματική οχύρωση τής 
πόλης, μέ τήν έπιδιόρθωση τών οχυρωματικών έργων καί τήν έγκατά- 
σταση κανονιοστοιχιών κατά μήκος τής παραλίας. Οί ύπηρεσίες του 
έχουν γίνει άποδεκτές μέ ευγνωμοσύνη άπό τήν τουρκική πλευρά, πού 
άναγνωρίζει τήν κακή κατάσταση τών οχυρώσεων160, καί ό Γάλλος πρό-

μετ’ άνεκδότων έγγραφων», Έπετηρίς 'Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, 1 (1961), σ. 
234-292.

155. Βλ. Ή. Γεωργίου, Ή γαλλική πολιτική, σ. 106.
156. Βλ. Argenti, Chios, σ. 384· Ή. Γεωργίου, Ή γαλλική πολιτική, σ. 113.
157. Βλ. An authentic narrative, σ. 112-113. Τήν άποψη υποστηρίζει καί ό Άθ. 

Κομνηνός-'Υψηλάντης, 7α μετά τήν Αλωσιν, σ. 467.
158. Βλ. Argenti, Chios, σ. 368.
159. Βλ. Μ. de Chénier, Révolutions, σ. 207’ Ή. Γεωργίου, Ή γαλλική πολιτική, 

σ. 118' Παράρτημα, έγγραφο Β'. Κατά τον Rulhière, οί λόγοι τής μή έπίθεσης 
όφείλονταν στήν άδυναμία τών Ρώσων νά άναλάβουν μια τέτοια έπιχείρηση (βλ. 
Rulhière, Histoire, σ. 457). Τήν άποψη δέχεται καί ό Τ. Γριτσόπουλος, «Οί Ρώ
σοι», σ. 128.

160. Βλ. Rulhière, Histoire, σ. 457, καί Ή. Γεωργίου, Ή γαλλική πολιτική, σ. 
105, 113, 117.
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ξένος θεωρείται «σωτήρας τής Σμύρνης». Για τή σημαντική αυτή προσ
φορά ή γαλλική κυβέρνηση μελετά στα 1771 τήν καταβολή αμοιβής 
του161.

Ή αμυντική κάλυψη τής Σμύρνης καί ή έλλειψη συστηματικής έπιθετι- 
κής δράσης των Ρώσων εναντίον της δε σημαίνουν ότι, κατά τή διάρκεια 
τής τετράχρονης πολεμικής σύρραξης πού άκολουθεϊ, ή ζωή τής πόλης 
έχει άνεύρει τον προηγούμενο ρυθμό. ’Ανάμεσα στά διάφορα κέντρα 
έξουσίας σημειώνονται έντονες συγκρούσεις, ενώ οί κάτοικοι, Μουσουλ
μάνοι καί Χριστιανοί, ζοΰν μέ τό φάσμα επίθεσης τού ρωσικού στόλου, 
πού κυριαρχεί στό Αίγαϊο, παρέχοντας αφορμές γιά νέες επιθέσεις τού 
πλήθους κατά των Χριστιανών, ίδαίτερα κατά τών Ελλήνων.

Ήδη κατά τά τέλη ’Ιουλίου 1770, καί ενώ οί Εύρωπαίοι άντιπρόσωποι 
διεκπεραιώνουν τήν άποστολή τους, στήν πόλη άπειλουνται νέα έπεισό- 
δια. Γιά τήν άποτροπή τους ή Πύλη προσφεύγει στόν Karaosmanoglu162, 
τόν ισχυρότερο τοπάρχη τών μικρασιατικών παραλίων, καί, παραμερίζον
τας τίς τοπικές άρχές, τού αναθέτει τό άξίωμα τού Διοικητή τής πόλης. 
Στίς 31 ’Ιουλίου ό Karaosmanoglu εισέρχεται στήν Σμύρνη συνοδευόμε- 
νος άπό ισχυρή δύναμη άνδρών του καί γίνεται αποδεκτός μέ άνακούφιση 
άπό τούς Εύρωπαίους καί γενικότερα τούς χριστιανικούς πληθυσμούς163.

’Εναντίον του θά στραφεί άργότερα ό διοικητής τής μικρής περιοχής 
Bourounabad (Μπουρνόβα) Aivas Aga, ό όποιος, άφου κατορθώνει νά 
είσέλθει στήν Σμύρνη, έπιδίδεται σε πράξεις βίας καί τρομοκρατίας τόσο 
κατά τών Χριστιανών όσο καί κατά τών εκπροσώπων τής κεντρικής 
έξουσίας, όπως τού άξιωματικού τών Γενιτσάρων Koul Kiaissi καί τού 
Karaosmanoglu, τόν όποιο άποκλείει στό Διοικητήριο164. Ή σύγκρουση 
τών δύο άνδρών -στήν πραγματικότητα δύο διαφορετικών γραμμών, τής 
μετριοπάθειας καί τών «καθαρών», ακραίων θέσεων- έχει άμεσες επιπτώ
σεις στή ζωή τών Χριστιανών, πού έμφανίζονται καί πάλι ώς έξιλαστήρια 
θύματα.

’Ιδιαίτερα προβλήματα αντιμετωπίζει ό Peyssonnel, ό όποιος, λόγω τών 
φιλικών του σχέσεων τόσο μέ τόν Karaosmanoglu όσο καί μέ τόν Koul

161. Βλ. Ή. Γεωργίου, Ή γαλλική πολιτική, σ. 112-113, 118-119.
162. Γιά τούς Karaosmanoglu βλ. τό άρθρο τοΰ C. Orhonlu, στήν Encyclopédie 

de Γ Islam, τ. IV, Λέιντεν 1978, σ. 616-618, όπου καί βιβλιογραφία.
163. Βλ. Ιστορία τοΰ παρόντος πολέμου, σ. 75-76.
164. Βλ. Mémoires du baron de Toit, σ. 129-130. Πιθανόν, ή κίνηση τοΰ Aivas 

έντάσσεται στή γενικότερη τάση έπιβολής τών ayans (βλ. V. P. Mutafcieva, «L’ 
institution de Γ ayanlik pendant les dernières décennies du XVIIIe siècle», Etudes 
Balkaniques, 2-3 [1965], σ. 233-247, καί D. Sadat, «Rumeli Ayanlari»),
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Kiaissi, γίνεται στόχος επιθέσεων καί πολιορκεΐται στήν κατοικία του 
άπό ένοπλους ταραχοποιούς165. Μετά άπό έπίμονές παραστάσεις του 
Saint Priest προς τήν Πύλη, καί κυρίως λόγω τού πλήγματος πού ύφίστα- 
ται ή κεντρική εξουσία άπό μια άκόμη αύτονομιςτική ενέργεια, ό Σουλ
τάνος αναθέτει στον Καπουδάν Πασά Hasan Bey τήν έπιβολή τής τάξης. 
Μέ τή συνδρομή πληρωμάτων του στόλου πού παραχωρεί ό Hasan, ό 
Karaosmanoglu θά έπιτύχει τήν όριστική καταστολή των ταραχών καί τή 
σύλληψη του Aivas Aga, πού οδηγείται στον Καπουδάν Πασά καί άπο- 
κεφαλίζεται μαζί μέ συνεργάτη του166.

Ή είσβολή τού Aivas Aga στήν Σμύρνη αποτελεί, ίσως, τή σοβαρότερη 
άναταραχή μετά άπό τά έπεισόδια τής 8ης ’Ιουλίου. Κατά τό χρονικό 
διάστημα, όμως, 1770-1774, σημειώνονται πολυάριθμες ταραχές καί έπι- 
θέσεις των Μουσουλμάνων κατά των χριστιανικών πληθυσμών. ’Ενδει
κτικά, κλίμα έντασης ή καί έσωτερικές συγκρούσεις σημειώνονται στά 
1771, όταν φημολογεϊται έπίθεση τών Ρώσων, ύπό τόν Harff167· στά 1772, 
όταν οί Ρώσοι έπιχειροϋν να λάβουν άπό τήν πόλη χρηματικές εισφο
ρές168 καί άποκλείουν τόν κόλπο τής Σμύρνης169' στά 1774, όταν ρωσικά 
πλοία έμφανίζονται κοντά στήν Χίο, δημιουργώντας ύπόνοιες έπίθεσης 
κατά τής Σμύρνης170.

Κατά τό διάστημα τού πολέμου, μέχρι καί τό 1774, ή διεξαγωγή τής 
θαλάσσιας μεταφοράς στό Αιγαίο βρίσκεται στήν άπόλυτη έξουσία τού 
ρωσικού στόλου καί οί ευρωπαϊκές δυνάμεις, κυρίως ή τουρκόφιλη Γαλ
λία, μέ τούς τριάντα έμπορικούς οίκους μόνο στήν Σμύρνη, ύφίστανται 
σοβαρά οικονομικά πλήγματα171.

165. Βλ. Mémoires du baron de Toit, σ. 130. Κατά τήν ϊδια πηγή, κατά τήν 
πολιορκία τής προξενικής κατοικίας κινδύνευσαν να φονευθουν από άδέσποτη 
σφαίρα ό Fonton καί ό γιός του, πού βρίσκονταν στήν αύλή της.

166. Βλ. Mémoires du baron de Toit, σ. 130-131. Σύμφωνα, πάντως, μέ έγγραφο 
τού 1774, ή καταστολή δεν παρουσίασε μεγάλες δυσκολίες (βλ. Ή. Γεωργίου, Ή 
γαλλική πολιτική, σ. 164).

167. Βλ. Ή. Γεωργίου, Ή γαλλική πολιτική, σ. 133.
168. Βλ. Ή. Γεωργίου, Ή γαλλική πολιτική, σ. 159.
169. Βλ. Ή. Γεωργίου, Ή γαλλική πολιτική, σ. 149-150.
170. Βλ. Ή. Γεωργίου, Ή γαλλική πολιτική, σ. 166. ’Ανάλογες φήμες γιά έπί

θεση κατά τουρκικών πλοίων στό ναύσταθμο τής Ρόδου σημειώνονται στά 1771 
καί 1772' βλ. Archives Nationales de France, AE B' 352 (La Canèe, 1771-1773), 
1060 (Smyrne, 1771-1772), 1113 (Scio, 1763-1772).

171. Βλ. Ή. Γεωργίου, Ή γαλλική πολιτική, σ. 159.
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Μέ το τέλος τών έχθροπραξιών ή έμπορική κίνηση τής πόλης άποκα- 
θίσταταί' νέοι, όμως, συσχετισμοί δυνάμεων, πού ξεπηδοϋν τόσο άπό τη 
συνθήκη τού Κιουτσούκ Καϊναρτζή όσο καί άπό τις γενικότερες ευρω
παϊκές πολιτικές έξελίξεις1^, δημιουργούν πρόσφορο έδαφος γιά τήν 
ανάδειξη καί νέων στοιχείων πού καθορίζουν τή φυσιογνωμία τής πόλης 
κατά τό 19ο αιώνα. Ή είσροή μεγάλου άριθμοϋ προσφύγων, κυρίως άπό 
τήν Πελοπόννησο καί τήν υπόλοιπη Ελλάδα, άλλάζει τή δημογραφική 
είκόνα τής Σμύρνης, καί γενικότερα τής ’Ιωνίας173. Ένώ στό μεσογειακό 
χώρο έμφανίζονται νέες δυνάμεις, όπως ή Ρωσία, καί άνατρέπονται πα
τροπαράδοτες συμμαχίες καί συσχετισμοί174, οί Έλληνες τής Σμύρνης 
καταλαμβάνουν, κοντά στούς Εύρωπαίους, σημαντική θέση στις έμπορι- 
κές συναλλαγές175. Ή άνάπτυξη τής πόλης είναι αλματώδης, ώστε κατά 
τό 19ο αίώνα νά θεωρείται ένα άξιόλογο οίκονομικό αλλά καί πνευματικό 
κέντρο, μέ σημαντική τήν παρουσία τού έλληνικοΰ στοιχείου καί κυρί
αρχο τόν κοσμοπολίτικο χαρακτήρα176 . Ή ζωή της χαρακτηρίζεται άπό 
τήν έλευθερία καί τή γαλήνη πού υμνούν όλοι οί έπισκέπτες της· αιμα
τηρά όμως έπεισόδια, όπως τό γνωστό «Ρεμπελιό» τού 1797177, άποδει-

172. Βλ. J. A. R. Marriot, The Eastern Question, σ. 151-164.
173. Μεγάλο μέρος προσφύγων καταφεύγει στον Karaosmanoglu, άπό τόν όποιο 

γίνονται δεκτοί μέ μεγάλη εύμένεια (βλ. Π. Κοντογιάννης, Οί Έλληνες, σ. 
385-390).

174. J. A. R. Marriot, The Eastern Question, σ. 159-164.
175. Βλ. Ε. Frangakis, «The “Raya” Communities», σ. 35-39. Γιά τις κοινωνι

κές καί ιδεολογικές διαμάχες στούς κόλπους τής ελληνικής κοινότητας κατά τό β’ 
μισό του 18ου αίώνα, καί, ιδιαίτερα, κατά τίς πρώτες δεκαετίες τοϋ 19ου αίώνα βλ. 
Φίλιππος Ήλιού, Κοινωνικοί αγώνες καί Διαφωτισμός. Ή περίπτωση τής Σμύρνης 
(1819), ’Αθήνα, Ε.Μ.Ν.Ε.-Μνήμων, 1981, καί Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, 
«’Ιδεολογικές συνέπειες τής κοινωνικής διαμάχης στή Σμύρνη (1809-1810)», Δελ
τίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 3 (1982), σ. 9-39, όπου καί όλη ή σχετική 
βιβλιογραφία.

176. Βλ., ένδεικτικά, J. Μ. Tancoigne, Voyage à Smyrne, dans T Archipel et T 
île de Candie en 1811, 1812, 1813 et 1814, Παρίσι 1817, σ. 30-38’ George Rolle- 
ston, Report on Smyrna, Λονδίνο 1857, σ. 28-42’ D. Georgiadès, Smyrne et T 
Asie Mineure.

177. Άπό τή μεγάλη βιβλιογραφία γιά τό «Ρεμπελιό» βλ. N. K. X. Κωστής, 
«Σμυρναϊκά Άνάλεκτα. Τό έν Σμύρνη ρεμπελλιόν τού 1797 κατά νέας άνεκδότους 
πηγάς», Δελτίον τής Ιστορικής καί 'Εθνολογικής 'Εταιρίας τής 'Ελλάδος, 6 (1901- 
1906), σ. 358-372’ Ί. Παπαγιαννόπουλος, «Τό ρεμπελιό τής Σμύρνης τού 1797, 
κατά νέαν πηγήν», Μικρασιατικά Χρονικά, 1 (1938), σ. 241-267’ Νίκος Α. Βέης, 
«Τό “Μεγάλο Ρεμπελιό” τής Σμύρνης (Μάρτιος τοϋ 1797) κατά νεωτάτας έρεύ-

172



ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΛΩΦΙΚΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

κνύουν ότι ή άρμονική συνύπαρξη Μουσουλμάνων-Χριστιανάν βασίζεται 
σέ εύθραυστες ισορροπίες πού εύκολα άνατρέπονται ύπό τήν επήρεια είτε 
έσωτερικών συγκρούσεων είτε έξωτερικων έξελίξεων, όπως κατά τίς τα
ραχές τού 1770 πού προηγήθηκαν καί τά γεγονότα τού 1821 πού θά άκο- 
λουθήσουν178.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΛΙΑ-ΛΑΛΑ

νας», Μικρασιατικά Χρονικά, 4 (1948), σ. 411-422· Richard Clogg, «The Smyrna 
“Rebellion” of 1797 : Some documents from the British Archives», Δελτίο Κέν
τρου Μικρασιατικών Σπουδών, 3 (1982), σ. 71-125.

178. Βλ. καί Richard Clogg, «Smyrna in 1821 : Documents from the Levant 
Company Archives in the Public Record Office» Μικρασιατικά Χρονικά, 15 (1972), 
σ. 313-371.
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Παράρτημα Εγγράφων

Α'. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΞΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΛΕΞΙΟ ΟΡΛΩΦ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΗ ΣΤΡΑΦΕΙ Ο ΡΩΣΙ

ΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

’Αντίγραφο (Archivio di Stato di Venezia, Cinque Savii alla Mercanzia, 
b. 749, <p. 378r v r).

Copia di lettera scritta da tutti li signori consoli residenti in Smirne a Sua 
Eccellenza signor conte Allessio Orlovv, comandante in capite della flotta russa 
verso Scio, e Metelino. Di 21 Luglio 1770.

La clemenza che Vostra Eccellenza hà usato verso un grande numero 
di schiavi Turchi, che teneva in suo potere, ed alli quali con tanta gene
rosità hà data la libertà, le hà attirato dalla parte del nemico gl’ omaggi 
d’ ammirazione, e di rispetto, che de tratti di tale natura devono neces
sariamente imprimere negl’ animi delle nazioni le più barbare.

Il Gianizzar Agà di Canea, che fît del numero dei sudditi schiavi, si è 
disimpegnato fedelmente appresso questo governo della commissione, di 
cui T Eccellenza Vostra T avea incarricato, e si è fatto carico di render
gliene conto. Il rapporto esatto eh’ hà fatto qui di tutto ciò, che gli fù 
confidato da Vostra Eccellenza, ha fatto tal impressione ai comandanti 
del paese, che ci hanno forzato di farle una deputazione generale per 
darle la più esatta relazione del tumulto, che ha suscitato qui la notizia 
giuntavi della totale distruzione della flotta ottomana.

Egli è vero, che gl’ 8 del corrente il popolo, e la milizia di questa città, 
nel primo moto del furore, e della disperazione, che causò loro una sì 
dolorosa notizia, si gettorono sopra tutt’ i Greci, che trovorono a le stra
de, e ne macellarono un grande numero, e due Europei furono egual
mente la vittima di questo popolaccio. Il disordine, che questa solleva
zione cagionò nella città, impresse terrore à tutte le nazioni franche, la 
più parte de nostri nazionali cercò T asilo sopra i bastimenti, gl’ altri si
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serorono dentro le loro case; il commercio restò intieramente interdetto, 
le botteghe, ed i merccati serrati, e lo stato in cui tutt’ in un istante si 
vide ridotta questa città, fu la più viva immagine // di desolazione. Per 
altro è certo, che gli ufficiali del governo non hanno avuto alcuna parte à 
tutti questi orrori, non possiamo negare la verità, e dobbiamo in tal oc
casione render giustizia allo loro buona condotta; hanno travagliato con 
zelo, e con prudenza, ed’ anche con rischio della loro vita per ristabilirvi 
la calma, e la tranquilità, e si sono mostrati sempre impegnati a prestare 
alle nazioni europee la protezione, e /’ assistenza, che devono in vista dei 
loro trattati colla Porta, di modo che non possiamo che lodarci delle loro 
buone intenzioni verso di noi, che sè le loro procedure non hanno potuto 
sempre corrispondervi, non dobbiamo accusare che la debolezza della 
loro autorità, che non auea, eh’ un ombra di potere sopra una milizia 
dissoluta ai capricci della quale furono forzati di cedere.

Da qualche giorni in quà la calma pare ristabilita, il commercio ha 
comminciato a riprendere la sua attività, e la confidenza sembra ritor
nare poco à poco frà i cittadini, nulla di meno le nazioni europee sono 
sempre nello stesso rischio, ed incertezza. Il timore della comparsa della 
flotta comandata da Vostra Eccellenza ispira loro il più giusto terrore. 
Non vi è da dubitare, che tale terribile istante sarebbe i epoca del mace- 
lo, e del saccheggio d’ un migliajo de sudditi de nostri rispettivi sovrani, 
e della totale rovina del commercio.

Questa orrida estremità ci hà determinati di autorizzare i deputati delle 
nostre rispettive nazioni di trasferirsi a Vostra Eccellenza per esporle la 
nostra pericolosa situazione. La supplichiamo di degnarsi accoglierli fa
vorevolmente, ed osiamo sperare che le diverse considerazioni, che for
mano V oggeto di questa deputazione, avianno bastante forza per dis
suaderla del progetto di volgere le fi armi vitoriose di Sua Maestà contro 
una città di commercio, che deue esser riguardata, meno com’ una piaz
za nimica, che come una colonia fondata di diverse potenzze neutrali, 
delle quali, quella grande Principessa, non vorrà certamente distruggere 
il commercio, nè sagrifìcare i sudditi. La sorte nostra è nelle mani di 
Vostra Eccellenza, e /’ interesse, che hà dimostrato di prenderui, colli 
passi fattine sono capaci di tranquilizarci intorno alle sue disposizioni.

Gl’ ufficiali di questo gouerno aspettano sulle testimonianze favorevoli, 
che noi rendiamo della loro condotta, la libertà degl’ altri schiavi che 
Vostra Eccellenza hà ritenuti in ostaggio della medesima loro condotta. 
Noi non abbiamo preso alcun impegno sul proposito, ma se si degnasse 
prender in qualche considerazione la nostra intercessione, e render ripie
na la sua generosità col rilascio di tali schiavi, questo nuovo tratto di 
clemenza le farebbe tanto onore, quanto una vittoria, e farebbe a noi
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negl’ occhi de Turchi un merito, che contribuirebbe infinitamente ad as
sicurare la nostra tranquilità.

In margine posto 
il regio sigillo 
d’ ogni respettivo 
sovrano

PEYSSONNEL, console di Francia
HAYES, console d’ Inghilterra
Pietro Franceschi, console di Napoli
LUCA CORTAZZI, console Veneto
DANIEL DE HOCCHEPIED, console d’ Oliando
GIUSTI, vice console di Suezia
WISSINGH, vice console di Prussia

B'. ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΡΛΩΦ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΞΕΝΟΥΣ 
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗ: ΑΡΝΗΣΗ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΙΣ 

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗ - ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ

’Αντίγραφο (Archivio di Stato di Venezia, Cinque Savii alla Mercanzia, 
b. 749, φ. 379r-v-r)·

Alli Signori Consoli delle nazioni europee stabiliti in Smirne.

Dall’ isola di Lemnos 8 Agosto 1770.
Monsieurs,

Hò ricevuto la vostra lettera del 21 del passato a mezzo de deputati 
delle vostre nazioni. La pitura viva de vostri terrori mi commove, me lo 
sonno di già immaginato ed hò cercato a quanto dipendeva da me di 
prevenire le vostre istanze. Con questa mia risposta vi metterò al chiaro 
della mia maniera di pensare.

Conformandomi io ai principj della mia Augustissima Sovrana, mi con
formo pure a quelli dell’ umanità; seguendo le Sue Alte Volontà, io 
seguo la legge a me sempre invistabile, di prestare tutta la possibile assi
stenza alle nazioni tante alleate, che neutre. Tali sonno e saranno, signo
ri, le massime costanti della mia condotta, massime che mi hanno de
terminato, subito che hò saputo la ribellione del popolazzo di Smirne, di 
abbandonare le viste che auevo sopra questa città, affine che Γapparizio
ne della flotta di Sua Maestà Imperiale aumentandosi la consservazione 
non ne agravasse li di già insorti disordini. A questo effeto hò subito 
rimesso in libertà il Giannizzar Agà che tenevo prigionier di guerra con 
molti altri Turchi, le instruzioni di cui ne hò incarricato il primo, hanno 
avuto il solo oggetto di arrestare il più presto il massacro, e particolar
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mente di assicurare le vostre persone. Egli se nè incarricato di eseguirle 
pontualmente; Γ hà egli fatto? Questo e quello che io non saprei garan
tire auendo tutte le ragioni di difidarmi della fede di un huomo che, es
sendo stato rilasciato sopra la sua parola, non se ne ritornato.

Voi vedete bene, signori, che prevenindo le vostre preghiere non hò 
niente trascurato a farvi conoscere di qual natura sonno le || mie || dispo
sizioni verso di voi.

10 mi farai || ancora || un sensibile piacere di accordarvi tutto quello 
che voi mi dimandate attualmente, se molte ragioni, delle quali voi stessi 
douete sentirne la forza, non si opponessero, e nel medesimo // tempo 
non mi scusasero. E posso io rispondere, senza compromettermi, di ciò 
che le circostanze mi consigliaranno d’ intraprendere?

Quanto à ciò che volete farmi credere contro tutte le nozioni ricevute, 
che la città di Smirne deue esser riguardata piutosto come una colonia 
formata da diverse nazioni europee, che come una piazza inimica, questo 
mi pare incomprensibile. In conseguenza di questi medesimi principj, io 
dovrei riguardare come tale la città ancora di Constantinopoli, ed inoltre 
ancora tutte le altre piazze maritime dell’ Impero ottomano, dove vi è 
qualche stabilimento europeo.

Quanto a ciò che riguarda il vostro commercio, siate pienamente per- 
suati, che le forze che hò sotto i miei ordini non solamente non lo turbe
ranno punto e non vi apporteranno alcun pregiudizio nè danno, ma, al 
contrario, sin tanto che il padiglione di Sua Maestà Imperiai regnarà 
sopra questi mani, voi dovete contare sopra la Sua protezione, di cui voi 
ne auete di già avute delle riproue convincenti, purché niente vi abbia di 
contrario alle leggi della guerra; e ancorché la mia apparizione nelle 
vicinanze della vostra città venisse ad’ occasionarvi qualche tumulto, io 
sarei in questo caso tanto colpevole, quanto stato lo sonno della 
distruzione totale della flotta ottomana, la di cui infelice sorte vi a co
stato tanti spaventi.

11 rilascio di alcuni prigionieri, ed il buon trattamento degl’ altri, non 
hà prodoto ne cuori turchi quella riconoscenza, che doueuo aspettare 
dopo questa condotta dal canto mio. Questa mancanza di umanità mi 
auttorizerebbe a caugiare la mia maniera dì pensare, e di aggire verso di 
loro; ma in considerazione delle vostre instanze voglio bene rimmettere in 
libertà ancora alcuni, e questo unitamente per soddisfarvi e mettervi al 
sicuro di tutti gl’ insulti, distrugendo in questo modo tutti li motivi che 
potrebbero darvi loco. Potesse almeno la mia condotta servir di esempio 
ai nostri inimici. //

Tranquilizatevi dunque, signori, e restate persuati, che voi mi troverete 
sempre disposto a rendervi ogni sorte di servizio, e che la sicurezza non
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solamente delle nazioni alleate, ma anchora de loro individui, sparsi trà 
nostri inimici, ricorrendo alla potente protezione della mia Augusta So- 
vranna, formerà sempre un oggetto constante de mie pensieri li più cari; 
sapendo con tutto Γ universo che || la || Sua gloria non è uguale che alla 
Sua umanità, che ella hà preso le armi per punire la violazione della fede 
de trattati, e che la Sua giusta iudiguazione è tanto terribile a Turchi, 
quanto è a suoi alleati officiosa la sua attenzione. Io vi prommetto 
dunque, signori, in suo nome, || in || quanto è a tanto tempo che da me 
dipenderà, senza frastornare però essenzialmente le mie opperazioni mili
tari, di assicurare le vostre persone, le vostre famiglie, ed i vostri beni 
col sacrifìcio ancora di alcuni troffei delle sue vitoriose armi. Quùnto a 
me, la mia unica ambizione e quella di conformarmi il più che mi è pos
sibile a suoi generosi sentimenti. Felice me d’ esser impiegato a far ris- 
sentire nelle contrade le più lontane le rare virtù che carratterizano il Suo 
gran cuore, e di servirsi della Sua potenza a inspirare il terrore a nemici 
e la sicurezza agl’ amici.

In fine prego li signori consoli di volermi scusare se non rispondo a 
ciascuno in particolare; come tutte le loro lettere non tendono che allo 
stesso oggetto, hò creduto di auerlo fatto rispondendo alla loro lettera 
generale. Il breve soggiorno che li signori deputati hanno qui fatto mi hà 
privato della soddisfazione di esser loro utile. Spero del resto che vi ren
deranno conto delle mie offerte, e che voi medesimi renderete giustizia ai 
miei sentimenti verso di voi.

Sonno con considerazione 
Signori

Il vostro affetionissimo servitore
conte ALLESSIO ORLOV

Γ'. ΣΟΥΛΤΑΝΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΟΙΚΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΜΕ ΤΟ 
ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΤΑΣΣΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΝΑ 

ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΟΙ ΤΑΡΑΧΟΠΟΙΟΙ

’Αντίγραφο (Archivio di Stato di Venezia, Cinque Savii alla Mercanzia, 
b. 749, φ. 380rv).

L’ Eccelente frà li grandi il Naip di Smirne che la vostra virtù Là 
aumenti et il potente fra grandi il voivoda e governatore di Smirne, che 
la vostra gloria cresca.
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Al ricever questo mio imperiai comandamento vi si fa noto, che li 
sudditi stabiti in Smirne essendo amati è stimati da me più che degl’ 
altri, non che li consoli, mercanti, e loro sudditi franchi essendo con la 
mia fulgida Porta in antica amicicia et concordia.

La mia imperiai volontà è che non siano mai molestati dalli libertini, e 
contumaci et fuorusciti, mà, al incontrario, siano sempre impediti è difesi 
dall’ ostilità, e malignità de scelerati.

Per questo motivo vi ordino rigorosamente a tutti et a cadauno di voi 
di restar sempre attenti, e vigilanti e con il vostro potere impedire quelli 
che volessero sollevarsi et essere ostinati e maligni, e di meter buon or
dine verso tutti li officiali, comandanti di codesta città, e per tal partico- 
lar fine è stato emanato il presente mio imperiai comandamento e spe
dito col mio amatissimo Salakov per poter con la maggior attitudine 
sempre più di mostrare la dovuta cordial amicicia e perchè sia col vostro 
potere eseguita impedindo la malignità et ostinazione de fuorusciti e mo
strare cordialità et amicicia alli nostri benevoli Franchi.

Quanto vi sarrete ben informati della pretesami imperiai intenzione 
quei che vi sonno ben accetti, che pagano li loro tributi, che non hanno 
parte nelli tumulti, che sono ubidienti sudditi secondo il mio imperiai co- 
mandamento, e secondo Γ istruzione del nostro amatissimo Profeta, che 
li sudditi nostri abbiano sempre ad’ aver particolar protezione, e che si
ano sempre conservati sotto le nostre alli, et, a canto di queste, li ressi- 
denti delle nazioni Franchi, secondo li concessi orticoli delle sacre capi
tolazioni imperiali, e come nostri cordiale amici, di // non usarli molestia 
nè ostilità, ma bensì impedire la malignità delti furfanti mal intenzionati, 
et in tutt’ i modi mostrarli benevolenzza e di non permmetter che contro 
le sacre capitolazioni la malignità et ostinazione delti maligni abbia l’ 
effetto.

E questo mio imperiai ordine sia osservato e considerato senza prete
sti, e con la maggior attitudine et attenzione sia eseguito. Per questo 
motivo è stato emanato il presente mio imperiai regionico comando, che 
espressamente ordino nel momento al recapito dello stesso, come di so
pra specificato, secondo il contenuto del imperiai emanato mio sacro 
comando, di prestar fede e fondarsi nelli sopradetti miei rigorosi ordini, e 
di non far all’ inconrtario prendendo il contenuto di questi miei senti
menti in equivoco, e prestarete piena fede al imperiai mio comando. 
Dato nell’ anno 1184 alla fine della Luna.

RABIEL EVEL
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A'. ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΠΡΟΞΕΝΟΥΣ ΣΤΗ 
ΣΜΥΡΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩ
ΠΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΛΩΦ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ 

ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

’Αντίγραφο (Archivio di Stato di Venezia, Cinque Savii alla Mercanzia, 
b. 749, φ. 38 Γ).

Noi consoli delle nazioni europee stabilite in questa Scala di Smirne 
trovandoci nella necessità a li affari di Smirne di noleggiare un basti
mento del paese comandato da Reis Turco nominato Agi Halil Caraba- 
gli, auendo con lui gente d’ eguipaggio sette Turchi lui compresovi, e sei 
Greci a rendersi a Taghieri, a imbarcarvi li nostri nazionali rispettivi che 
vi si trovano attualmente è condurli alla squadra russa, alla quale noi li 
spediamo, noi ci rendiamo garranti verso il detto Agi Halil Carabagli di 
tutti li avvenimenti all’ eccezione di quelli del mare che possono arrivar
gli, ed alle genti del suo equipaggio a tutto il tempo che li nostri nazio
nali avrano al loro servizio il detto bastimento sia a le loro persone, e 
loro beni in caso di riscontro di corsari, sino al loro ritorno in questa 
Scala, dove deve aver fine il nostro presente impegno con lo sbarco de 
nostri deputati. Fattene due coppie a Smirne, T una a esser rimmessa al 
detto Agi Halil Carabagli, e T altra a restare nella Cancellarla del conso
lato di Francia, questo giorno 21 Luglio 1770.

Sottoscrtitti
Miser PEYSSONEL, Console di Francia
HAYES, console d’ Inghilterra
PIETRO FRANCESCHI, console generale di Napoli
LUCA CORTAZZI, console Veneto
DANIEL DE HOCCHEPIED, console d’ Oliando
GIOVANNI GIUSTI, vice console di Svezia
ARNOLDUS WISSINGH, vice console di Prussia
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Ε\ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΡΟΞΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΣ 
13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1770, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΤΑΡΑΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΛΕΞΙΟ ΟΡΛΩΦ

’Αντίγραφο (Archivio di Stato di Venezia, Cinque Savii alla Mercanzia, 
b. 749, <p. 382r'v).

Questo giorno 13 Luglio 1770.
Noi consoli delle nazione europei stabiliti in questa Scala, e radunati 

nella casa del signor conte d’ Hochepied, console delle loro Alte Poten
ze, dichiariamo, che V undecimo del corrente il governo di questa città 
con /’ oggeto di garantirla per la nostra mediazione dalle agressioni de 
quali si crede minaciata ci hà fatto insinuare di spedire una deputazione 
generale di tutte le nostre nazioni rispettive al comandante della squadra 
russa per espor à lui il pericolo urgente in cui si trouano tutti li Franchi 
residenti in questa Scala, e di rimoverlo con le nostre preghiere d’ un 
atentato che porterebbe senza il minimo dubbio il massacro ed il sacheg- 
gio di tutti li nostri nazionali. Che all’ instanza de’ nostri nazionali rispe- 
tiui, e di un conssenso unanime, noi abbiamo acconssentito à questo 
passo, e deliberato verbalmente ed unanimamente che noi nè dimanda- 
ressimo all’ ufficiali di detto governo una dimanda per iscritto con una 
garanzia di tutti gl’ auenimenti preueduti e non preueduti che potessero 
arrivare tanto al di dentro quanto al di fori. Che il corpo de’ Gianizzari 
auea subito disaprovato questa insinuazione à noi fatta al governo, e si 
era opposto riguardandola come umiliante per parte sua. Mà chè questo 
giorno il Mulà avendo raccolto li sufraggi di tutte le potenze del paese, 
dalle genti di leggi, dalla milizia, de’ citadini, de’ mercanti, de’ artiggia- 
ni, e generalmente di tutti li ordini della città, auea cambiato /’ inssi- 
nuazione in una richiesta formale chè fatta ci auea di ejfetuare la sopra- 
deta deputazione senza volerci dare nella richiesta per iscritto, nè alcuna 
sorte di garanzia chè potesse comprometerlo, e chè senza aspetare chè li 
nostri dragomani andassero presso di lui per dimandargli li passaporti e 
lettere necessarie à questo effeto ci averebbe mandato sul momento le 
dette carte, perchè questa deputazione non sofrisce più alcuna replica nè 
il minimo ritardo. Alchè noi siamo stati sforzati di acconssentire per so
levare il bene, e la vita de’ nostri nazionali nell’ orrido pericolo chè li 
minaccia. In fede di chè abbiamo esteso il presente atto sottoscritto da 
noi, e delli nostri primi negozianti, chè sono stati impiegati nel corso de' 
questi affari, controscritto da nostri caneelieri de’ nostri consolati rispe- 
tiui, e munito del // sigilo de’ nostri sourani per seruire all’ occorenze.

Fatto à Smirne Γ anno ed il giorno segnato di sopra.
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PEN SION EL, console di Francia.
ANTONIO HAYES, console d’ Inghiltera 
PIETRO FRANCESCHI, console generale di Napoli 
LUCA CORTAZZI, console Veneto 
DANIEL D' HOCHEPIED, console d’ Oliando 
GIOUANI GIUSTI, vice console di Svezia 
ARNOLD WISSINGH, vice console di Prussia

FONTON, primo dragomano di Francia 
CALOS ABRUM, primo dragomano d’ Inghiltera 
JANACHI ABAROGLU, dragomano di Napoli 
PARAS D’ AMURAT, dragomano Veneto 
DIODATO ABRUM, dragomano d’ Oliando 
MURAZÀ, dragomano di Svezia 
APOLLO ABRUM, dragomano di Prussia

ARASI, canceliere del consolato di Francia
EMMANUEL MICHIEL, canceliere del consolato di Prussia
MARION, canceliere di Napoli
MUDIANO, canceliere Veneto
MURAZÀ, vice canceliere di Svezia
GIOVANNI MANU, canceliere d’ Oliando

ΣΤ'. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΡΟΞΕΝΩΝ 
ΣΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗ, ΤΗΣ 20ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1770, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΛΩΦ

’Αντίγραφο (Archivio di Stato di Venezia, Cinque Savii alla Mercanzia, 
b. 749, φ. 383rv).

Questo giorno venti Luglio 1770 à dieci ore della sera.
Noi consoli delle nazioni europee stabiliti in questa città di Smirne 

radunati con quelli pochi nazionali rispettiui eh' abbiamo potuto racco
gliere nella casa di miser Maren, primo deputato della nazione francese, 
abbiamo ascoltato li signori Carlo Fonton, Diodato e Calos Abro, dra- 
gomani di Francia, Inghiltera et Ollanda, li quali ci hanno fatto il rap
porto, chè il Mollò di questa· città e Γ altri ufficiali che compongono il 
governo, avendoli chiamati al Diuano chè teneuano per afari del paese, il 
Mollò loro hà detto, chè questa mattina erano arriuati in questa città
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diuersi Turchi, trà li quali v’ era un antico Gianizar Aghà di Candia, chè 
li Moscouiti aueano fatto schiauo, ed a quali Sua Eccellenza, il signor 
conte d’ Orlovv, generale della flota, auea generosamente donata la li
bertà, mà chè spedindoli gli auea incaricato espressamente al Gianizar 
Agà di dichiarare al Molà di questa città, principale uffìcialle di Sua 
Altezza, chè essendo stato informato dei disordini chè la nuouità della 
distruzione dell’ Armata Ottomana auea occasionati in questa città, e 
chè in un primo mouimento del popolazo aueua fatto perire gran numero 
de’ Greci e de’ Franchi, egl’ era disperato auendoli soggiunto chè sè 
sapeua chè qualche soggetto rimarcheuole le de’ Franchi fosse stato 
maltratato se nè sarebbe vendicato, tanto sopra di altri Turchi schiaui 
eh’ egli custodiua à bordo à quest’ oggetto, ed à quali in questo caso 
non usarebbe veruna compassione e tanto farebbe sopra la città medesi
ma, uenendoci apportatdmente, auendo in oltre esigeste chè la uerità 
delle cose gli fosse confermata per mezzo di carte autentiche chè doue- 
uano spedirgli le nazioni europee. Chè sopra di chè tutto il Diuano auea 
incaricato li dragomani rispetiui di dirci dalla parte loro di volerci im
piegare à giustificare appresso il signor generalissimo la condota che è 
stata tenuta dal gouerno, le insorte turbolenze trà la milizia al primo 
auiso chè ella auuto della distruzione della flota turca, ed ai quali disor
dini il gouerno non hà auuto alcuna parte, e d’ impegnare il signor conte 
d’ Orlovv à continuare d’ usare dalla sua clemenza, tanto verso li sudditi 
del Gran Signore, chè hà sopra la sua squadra, quanto sopra questa 
città di Smirne, attenendosi di mostraruisi. Chè il gouerno aspetaua que
sto // seruizio da noi, con tanto più di confidenza, che dal momento della 
riuoluzione, il gouerno non auea niente più à cuore, che di meter à sicuro 
le nostre persone, e nostri beni. Chè questo raporto fato dalli nostri dra
gomani, noi abbiamo futi unanimamente consentito di fare verso il signor 
generalissimo della squadra russa una deputazione composta dalli Si
gnori Biasio Maren, primo deputato di Francia, Valentino Unfres, teso
riere d’ Inghiltera, Francesco Marion, canceliere di Napoli, Carlo Mu- 
diano, canceliere Veneto, Guglielmo Ensli, tesoriere d’ Oliando, e 
Carlo Fonton, primo dragomano del consolato di Francia, per informarlo 
dello stato delle cose, e supplicarlo con instanze le più pressanti d’ auer 
riguardo alla nostra posizione eh’ è tale, chè s’ egli prendesse il patito d’ 
usare rigore verso li Turchi chè hà in suo potere, e di mostrarsi alla vista 
di questa città, egli esporerebbe infalibilmente le nostre persone e nostri 
beni a restar la vittima d’ un soleuamento generale dalla parte della sol
datesca, tanto di questa città, che di quella de’ luochi circonvicini, de’ 
quali la città è ripiena; chè questo patito così preso di fare questa de
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putazione, si eseguirà il più presto che sarà possibile, e si munivano li 
deputati di lettere per il signor conte d’ Orlovv relatiuamente all’ oggetto 
che si tratta, e la spesa che ne rissulterà sarà saponai ta in proporzioni 
commune.
Fatta in Smirne il giorno e /’ anno di sopra.

Miser PENSIONEL, console di Francia 
Miser ANTONIO HAYES, console d’ Inghiltera 
Miser PIETRO FRANCESCHI, console di Napoli 
Miser LUCA CORTAZZI, console Veneto 
Miser DANIEL D’ HOCEPIED, console d’ Oliando 
Miser GIOUANI GIUSTI, vice console di Svezia 
Miser ARNOLDUS WISSINGH, vice console di Prussia

Miser MARIN, primo deputato di Francia 
Miser SABÒ, secondo deputato di Francia 
Miser RICARDO LEY, deputato d’ Inghiltera 
Miser GULIELMO ENSLI, deputato d’ Oliando

Z'. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ TÌÌN ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΡΟΞΕΝΩΝ ΣΤΗΝ 
ΣΜΥΡΝΗ, ΤΗΣ 11ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1770, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ Η 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΛΩΦ

’Αντίγραφο (Archivio di Stato di Venezia, Cinque Savii alla Mercanzia, 
b. 749, <p. 384rv).

Il giorno undecimo di Luglio 1770 — à mezzo giorno.
Noi consoli delle nazioni europee stabiliti in questa città di Smirne, 

radunati con alcuni de nostri rispettivi nazionali, che abbiamo potuto 
raccogliere nella casa del signor Biagio Maren, primo deputato della na
zione francese. Vedendo noi Γ urgente et evvidente perricolo in cui si 
trouano li nostri beni e la nostra vita nella rivoluzione popolare, e la 
ribelione della milizia che è successa in questa città a la nuova della 
distruzione della flotta ottomana, e considerando con spavento la nostra 
certa alla comparsa della flotta moscovita, dopo auer deliberato sopra li 
mezzi praticabili a prouedere alla sicurezza commune di tutte le nazioni 
europee egualmente esposte al più orrido perricolo e minaciate in ogni 
istante di esser rubate, e massacrate da un popolo sfrenato, eh’ il go- 
uerno non può più contenere, habbiamo stabilito di un conceto unnanime
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di adderire all' instanza chè ci è stata fatta dal gouerno di spedire una 
deputazione composta d’ un negoziante, e d’ un dragomano d’ ogni na
zione al comandante della flotta russa, per esporli tutte le ragioni capaci 
di rimouerlo dalle intraprese, eh’ egli potrebbe fare sopra questa città, 
rappresentargli eh’ esse non terminarebbero che a far tagliare in pezzi 
sette ottocento europei che vi risiedono à causare a loro stati rispettivi 
una perdita immensa, ed a rovinare il principale commercio delle nazioni 
amiche nel Levante. Rappresentare a Sua Eccellenza il prospetto lagri- 
mevole della nostra trista situazione, procuran(do) di piegarlo con le pre
ghiere, ò d’ ottenere almeno da lui, che ci manifesti le sue intenzioni per 
poter prender nuove // misure per la nostra sicurezza. Noi siamo unita
mente convenuti che quello passo è il solo da cui noi potiamo aspetare la 
nostra salute, ed è stato del sentimento di tutti di eseguirlo a spese 
communi il tenore della presente deliberazione.

PENSIONEL, console di Francia 
ANTONIO HAYES, console d’ Inghilterra 
PIETRO FRANCESCHI, console generale di Napoli 
LUCA CORTAZZI, console di Venezia 
GIOVANNI GIUSTI, vice console di Svezia 
ARNOLDO WISSINGH, vice console di Prussia 
GUGLIELMO ENSLIE, proconsole d’ Oliando 
MAREN, primo deputato della nazione francese

SPAUET, Francese
UNFRIS I . , , .nazionali InglesiLECIL
STEFANO ALBERTINI, Veneto 
GUGLIELMO ENSLIE, Ollandese
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