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ΤΑ Δ Ρ Α Μ Α Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α 

Τ Η Σ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΑ Ι Ό 1876 

ΚΑΙ ΟΙ Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ Τ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α 

Καμιά ειδική μελέτη δεν έχει γραφή ώς σήμερα γιά τά αιματηρά 

γεγονότα, πού διαδραματίστηκαν στις 5 Μαΐου 1876 (ν. ή.) στή θ ε σ σ α 

λονίκη, γιά τον ισχυρό τους αντίκτυπο στο εσωτερικό τής οθωμανικής 

αυτοκρατορίας καί στίς πρωτεύουσες τών μεγάλο)ν ευρωπαϊκών κρατών, 1 

γιά τις ζυμώσεις ατούς διπλωματικούς κύκλους, γιά τήν αντίδραση τους 

και τέλος γιά τις τυχόν επιδράσει: τών γεγονότων στή ροή τής ιστορίας 

τού υπόδουλου ελληνισμού, τής οθωμανικής αυτοκρατορίας και τού ανα

τολικού ζητήματος. Ποια σημασία έχει ή συστηματική μελέτη τών συμ

βάντων αυτών, είναι εύκολο νά τό εννοήση κανείς, δταν άναλογιστή δτι 

έγιναν μετά τίς εξεγέρσεις τής Ερζεγοβίνης και κατόπιν τής Βοσνίας, μ έσα 

σε μιά ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη άπό τήν ένταση τής ρωσικής και παν-

σλαβιστικής προπαγάνδας στά Βαλκάνια, άπό τή δραστηριότητα τών 

πολεμικών ζυμώσεων στα βαλκανικά κράτη καί εί)νη εναντίον της Τουρκίας 

καί άπό τό μεγάλο ερεθισμό τών μουσουλμάνων εναντίον τών χριστιανών. 

Γ ι ' αυτούς τους λόγους τά αιματηρά εκείνα γεγονότα συνυφαίνονται με τό 

περιλάλητο ανατολικό ζήτημα και μέσα στά πλαίσια αυτού πρέπει νά εξε

ταστούν. 

"Οσα γράφτηκαν ως σήμερα γιά τά γεγονότα εκείνα, βασίζονται κυ

ρίως στίς συγκεχυμένες ειδήσεις τών ελληνικών εφημερίδων τής ' Α θ ή ν α ς 3 η 

1 Βλ. Histoire illustrée de la guerre d' Orient (1875—76), Paris α. ε., σελ. ' 
115* »... à Salonique se passa un fait inoui dont le retentissement fut énorme 
dans toute Γ Europe». 

"Σ" αύιές βασίζεται ή έκθεση too Έ π α μ. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, 'Ιστορία τοΰ 
συγχρόνου Ελληνισμού άπό τής ιδρύσεως του βασιλείου τής 'Ελλάδος μέχρι τών 
ημερών μας (1832 —1892), 'Αθήναι 1892, τόμ. 2 σκλ. 515 — 546. Για τίς παραμορφω
μένες ειδήσεις π::ύ έγραψαν οί εφημερίδες τής Βιέννης, ιδίως ή «Neue Freie Presse>» 
βλ. κρίσεις τοϋ αυστριακού προξένου στή Θεσσαλονίκη Gerhard Ritter von Chiari 
στην υπ' αρ. 21)25—5—L876 έκθεση του προς τον υπουργό τών εξωτερικών κόμη von 
Andrassy. Πρβλ., επίσης τίς ανυπόστατες πληροφορίες τής «Correspondance Uni-
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194 'Αποστόλου Ε. Βαχαλοπούλου 

οτις αναμνήσεις τών παλιών Θεσσαλονικεύς, 1 τίς ισχνέ; και βαί)ιά αλλοιω

μένες άπό τις φήμες και διαδόσεις, πού άρχισαν νά κυκλοφορούν αμέσως 

καί νά συσκοτίζουν τήν αλήθεια. «Είναι σχεδόν βέβαιο, έγραφε δυο μέρες 

μετά τά γεγονότα ό ιταλός πρόξενος στή Θεσσαλονίκη T r a b a u d i F o s c a i i n i , 

δτι δε θά κατορθώσουμε ν5 ανασύρουμε απόλυτα τον πέπλο, πού σκεπάζει 

αυτή τή βδελυρή τραγωδία και τά αϊτιά τη;». 2 Πολύ ορθά λοιπόν παρα

τηρούσε ό Νικ. Γκαρπολάς, ό εκδότης τής εφημερίδας «Φάρος τής Μακε

δονίας», τής πρώτης ελληνικής εφημερίδας στή Μακεδονία, δτι κανείς δεν 

είχε πραγματευτή με ακρίβεια το τραγικό έκεΤνο γεγονός. Ό ϊδιος ό Γκαρ

πολάς ετοίμαζε ειδική μελέτη, δπως έγραφε στο βιβλίο του «Πώς ή Μακε

δονία παρέμεινεν ελληνική»,3 αλλά δμως τον πρόλαβε δ θάνατος. 

Σ ? αυτό τό σημείο βρισκόταν ή ιστορική έρευνα, δταν ή άδεια νά 

χρησιμοποιήσω τίς εκθέσεις τών τότε προξένων τών Ή ν . Πολιτειών, τής 

Μεγ. Βρεττανίας, τής Γαλλίας, τής Ίςαλίας και τής Αυστρίας στή Θεσ

σαλονίκη,4 μου έδωσε τή δυνατότητα νά μελετήσω συ/κριτικά τά επίσημα 

ιστορικά στοιχεία τής εποχής καί ν' αντλήσω ά π ' αυτά πάμπολλες καί 

-ακριβείς πληροφορίες γιά τά συνταρακτικά εκείνα γεγονότα. Γ ι ' α υ τ ό βαθιά 

αισθάνομαι τήν υποχρέωση νά ευχαριστήσω θερμά δλους εκείνους τους 

ευγενικούς ανώτατους διπλωματικούς υπαλλήλους και επιστήμονες, πού μέ 

βοήθησαν στίς έρευνες μου γιά τή διαλεύκανση τοΰ ιστορικού εκείνου 

δράματος : 

Τό γενικό πρόξενο τών Ή ν . Πολιτειών στή Θεσσαλονίκη κ. R a l e i g h 

•Gibson καί τό γραμματέα τού προξενείου κ. 'Ιωάννη Βαφειάδη, γιατί μου 

επέτρεψαν νά μελετήσω και νά χρησιμοποιήσω τα αντίγραφα τών εκθέσεων 

τού τότε προξένου Περικλή Χ " Λαζάρου, πού είναι καταχωρημένα στον 

.πρώτο τόμο τών αρχείων τού προξενείου. Ό τόμος αυτός έχει τά στοιχεία 

«Consulate of the s tate, Consulate of Salónica, C 8 - 1. No 1, J m . May 

•verseile» στην Histoire illustrée de la guerre d' Orient (187ô —1876) σελ. 116 — 
117, πού 6 συντάκτης cou βιβλίου τίς θεωρεί αξιόπιστες. 

1 Βλ. Ά γ γ. Μ ε τ U λ λ ι ν ο υ, Παλαιά Θεσσαλονίκη εικονογραφημένη, Θεσ
σαλονίκη 1930, τόμ. 1 σελ. 192—194, οποί» ελάχιστα, γραμμένα μέ βάση τις άφη/ή· 
-σεις του Κίμ. Βατικιώτη, γιου του τότε "Ελλη»α προξένου Κων. Βατικιώτη. Πρβλ. 
πολύ περισσότερα, αλλ' άκριτα στης Ά γ γ. Μ ε τ α λ λ ι ν ο ύ , Στοιχειώδης ¡στυμία 
τής Θεσσαλονίκης από κτίσεως αύιής 315 π. Χ.—1912, θεσσαλονίκη 1944, σελ. 43— 
¿8, πού προέρχονται άπό αναδημοσίευση αρ&ρου τοΰ Χρ. Γουγούση στην εφημερίδα 
«Μακεδονία> χοϋ 1924, δπως μου ανακοίνωσε η ίδια ή κ. Μεταλλινού. 

a Βλ. ύπ' á^.CLXXII)7—5—1876 εκοεσή του. 
3 Ν ι κ. Γ κ α ρ π ο λ α, Πώς ή Μακεδονία παρέμεινεν ελληνική, θεσσαλονίκη 

1933, τόμ. 1 σελ. 25-26. 
4 Δυστυχώς παρ" όλη μου τή φροντίδα δέν κατόρθωσα ν' αποκτήσω αντίγραφα 

ιών εκθέσεων τού "Ελληνα προξένου Κων. Βατικιώτη. 
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1ί.)24» καί περιέχει αντίγραφα εκθέσεων ή τηλεγραφημάτων άπό 17 Μαΐου 

1870—1 'Απριλίου 1902. Τά τηλεγραφήματα καί οί εκθέσεις τού Χ " Λα

ζάρου, καθώς και άλλα έγγραφα, πού αφορούν τά γεγονότα τής Θεσσαλο

νίκης, απευθύνονται προς τόν πρεσβευτή τών Ήν.Πολιτε ιών στην Κωνσταν

τινούπολη H o r a c e M a y n a r d και είναι τά εξής: 1) τηλ. υ π ' άρ. 5 4 ) 7 - 5 

1*76 2) εκί). υπ 3 άρ. 5 5 ) 9 - 5 - 1 8 7 6 3) τηλ. υ π ' ά ρ . 56)11 - 5 - 1876 4) 

τηλ. υ π ' ά ρ . 5 7 ) 1 2 - 5 - 1 8 7 6 5) τηλ. ύπ ' άρ. 5 8 ) 1 3 - 5 - 1 8 7 6 6) τηλ. υπ.' 

άρ. 6 0 ) 1 9 - 5 - 1876 7) τηλ. ύ π ' ά ρ . 6 1 ) 2 4 - 5 - 1876 8 ) ε κ θ . ύ π ' ά ρ . 6 2 ) 2 5 - 5 -

1876 9) πιστοποίηση τών κοτζαμπάσηδων τής Μπογδάντσας άπύ 2 5 - 4 -

1δ7ο γιά τήν απαγωγή τής κόρης τού Ντέλια Γκιόζα 10) τηλ. υπ' άρ. 

0 3 ) 2 5 - 5 - 1 8 7 6 11) εκί). υπ 1 άρ. 6 4 ) 3 0 - 5 - 1 8 7 6 και συνημμένα υ π ' ά ρ . Ι 

καί 2 12) εκί). ύ π ' άρ. 6 8 ) 2 1 - 6 - 1 8 7 6 . 

Το γενικό πρόξενο τής Γαλλίας κ. Paul L o r i o n , γιατί ενήργησε νά 

μου σταλούν άπό τό υπουργείο τών εξωτερικών αντίγραφα τών εξής έγγρά-

•φιον, πού βρίσκονται σιο φάκελλο μέ τά στοιχεία «Affaires é t r angè res , 

Turquie 1876 à 1879. S i lon ique No 5» 1 :) Dépêche ύ π ' ά ρ . 41)1 - 5 - 1S76 

in ex tenso 2) ύ π ' άρ. 1 ) 1 0 - 5 - 1876 in e x t e n s o καί συνημμένα ύ π ' άρ. 

1 καί 2 3) τηλ. ύ π ' άρ. 3 0 5 2 5 ) 6 9 7 8 ) 1 3 - 5 - 1 8 7 6 in extenso 4) τηλ. ύ.-τ' 

άρ. 3 0 7 4 0 ) 7 0 2 5 ) 1 5 - 5 - 1 8 7 0 in e x t e n s o 5) τηλ. ύ π ' άρ. 2 τής 1 5 - δ -

1876 6) τηλ. 1 6 - 5 - 1 8 7 0 τού ναυάρχου J a u r è s 7) Ι^βΐίΓβύπ'άρ. 2)16-

•5 · 1876 και συνηαμένα ύπ' άρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 8) ύ π ' ά ρ . 3 ) 1 7 - 5 - 1876 

9) τηλ. ύ π ' ά ρ . 3 2 7 4 1 ) 7 5 5 1 ) 2 5 - 5 - 1876 10) L e t t r e ύ π ' ά ρ . 4)24 - 5 - 1876 

11) L e t t r e d e Versa.I les υπ' άρ. 2 ) 5 - 6 - 1870 12) L e t t r e ύ π ' α ρ . 6)18 - 6 -

1S70 και συνηιιμένα 1 καί 2 13) ύ π ' άρ. 12)31-7-1876 14) ύπ ' άρ. 

1 ) 2 2 - 8 - 1 8 7 0 15) εγκύκλιος τ ή ; πρεσβείας Κωνσταντινούπολης τής 

2 3 8 - 1 4 7 6 1 ñ) τηλ. 17- 10-1876 τού υπουργείου εξωτερικών προς τον 

πρόξενο Θεσσαλονίκης 17) τηλ. ύ π ' άρ. 3 ) 1 8 - 1 0 - 1 8 7 6 . 

Τό γενικό πρόξενο τής Ι τ α λ ί α ς κ. Orsini R a t t o , γιατί εί)εοε στή 

διάθεση μου τήν ύ π ' άρ. C L X X I I ) 7 καί 8 5 - 1876 μακροσκελή έκθεση 

τού τότε προξένου T r a b a u d i Foscar in i . 1 

Τον κ. Seldom Wil l iams, διευθυντή ιού 'Αγγλικού 'Ινστιτούτου 

Θεσσαλονίκη:, καί τον κ. William Lovvder, καθηγητή άλλοτε τή; αγγλικής 

φιλολογίας σιο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γιατί ενήργησαν στο F o r e i n 

O n i c e , ώστε νά μου σταλή άπό τή βιβλιοθήκη του γιά μολέτη ή σπάνια 

σηιιερα αγγλική βίβλο:, πού δημοσιεύτηκε αμέσως μετά τά γεγονότα. 2 

1 Πιθανώς ή ÌUOKOI) aùcî) ε/,ει δημοσιευοή ocñ δυσεύρετη σήμερα ΐιαλικί) 

οίβλο (Documenti diplomatici concernenti ^li affari <Γ Oriente, σελ. 178 κέ;!. 
~»ύ βγή/ε tó Máycio tu3 1877 καί ιην ό.τοία δεν κπτόοί)α>σα ν« χρησιμοποιήσω. 

- Correspondence respecting the murder of the French and German 
Consuls at Salónica. Presented to both Houses of Parliament by Co:umanp 
oi Her Majesty, London 187(i. 
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Τον παλιό καί αγαπητό μου μαθητή κ. Θεόδωρο Δούμπλα, γιατί μού 

αντέγραψε άπό τους ειδικούς φακέλλους τού H a u s - Hof- und Staatsarchiv 

τής Βιέννης τις κυριότερες σχετικές μέ τά γεγονότα εκθέσεις καί τηλεγρα

φήματα τού τότε αυστριακού προξένου G e r h a r d Ri t te r von Ciliari προς 

τον υπουργό τών εξωτερικών κόμη von A n d r a s s y . Α ν τ ί γ ρ α φ α αυτών 

στέλνονταν πάντοτε καί προς τον πρεσβευτή χτς Αυστρίας στην Κωνσταν

τινούπολη κόμη von Zichy. Τά έγγραφα, πού χρησιμοποιώ στή μελέτη. 

μου, βρίσκονται ταξινομημένα μέ τά στοιχεία «Polit isches Archiv 

X X X V I I I Faszikel 179» καί είναι τά εξής: 1) Τηλ ύ π ' άρ. 4301)245) 

6 - 5 - 1876 2) εκθ. ύ π ' άρ. 1 0 ) 6 - 5 - 1 8 7 6 3) τηλ. ύ π ' ά ρ . 4999)319) 

8 - 5 - 1 8 7 6 4) εκθ. ύ π ' άρ. 1 1 ) 9 - 5 - 1 8 7 6 5) τηλ. ύ π ' άρ. 6040)383) 

1 0 - 5 - 1 8 7 6 6) εκθ. ύ π ' άρ. 12)11 - 5 - 1 8 7 6 7) εκθ. ύ π ' άρ. 21)2.) 5 -

1876 S) έ'κθ. ύπ ' αρ. 2 2 ) 2 6 - 5 - 1 8 7 6 9) εκθ. ύπ* άρ. 2 9 ) 3 1 - 5 - 1 8 7 6 

10) εκθ. ύ π ' ά ρ . 3 0 ) 1 - 6 - 1 8 7 6 Π ) κκθ. ύ π ' ά ρ . 3 2 ) 2 - 6 1876 12) εκθ. 

ύπ"' «ο. 33)3 6- 1876. 

1. Κατά τή διάρκεια τής τελευταίας εκατονταετίας ή Θεσσαλονίκη 

αποκτά ολοένα καί μεγαλύτερη σπουδαιότητα άπό οικονομική και στρατη

γική άποψη. Τή σπουδαιότητα της αυτή τήν καθορίζει ή επίκαιρη γεω

γραφική της θέση και ή ανάπτυξη τών οικονομικών σχέσεων 'Ανατολής 

και Δύσης. Ή Θεσσαλονίκη παρουσιάζεται ιδίως σάν τό τέρμα μιας φυ

σικής διεξόδου τής Κεντρικής Κύρώπης καί τών Βαλκανίων προς τό Αι

γαίο, τή Μεσόγειο και τήν 'Εγγύς 'Ανατολή. Στά ίχνη τού δρόμου αυτού 

βαδίζει τον περασμένον αιώνα ή Αύστρουγγαρία μέ οδηγό το περίφημο 

πολιτικοοικονομικό σύνθημα D r a n g n a c h O s t e n , άλλα έχει μεγάλη αντα

γωνίστρια τή Ρωσία, πού επιδιώκει επίσης νά ξαπλώση τήν επιρροή της 

στά Βαλκάνια καί στην Ε γ γ ύ ς 'Ανατολή. 

Μετά τον Κριμαϊκό πόλεμο ( 1 8 5 3 - 1 8 5 6 ) δχι μόνον οί μεγάλες αυτές 

ευρωπαϊκές δυνάμεις, αλλά καί οί μικρές βαλκανικές, προ πάντων ή ' Ε λ λ ά δ α , 

που έ'χει στραμμένα τά βλέμματα της προς τον υπόδουλο ελληνισμό τής 

Μακεδονίας, αρχίζουν νά ενδιαφερωνται ζωηρά γιά τήν τύχη αυτής και τής 

Θεσσαλονίκης. Καιά τήν κρητική ιδίως επανάσταση τού 1866 - 1869 ή 

Ρωσία αναπτύσσει μεγάλη δραστηριότητα στά Βαλκάνια, πού συμπίπτει 

μέ την ένταση τής πανσλαβισιικής προπαγάνδας στην Ε γ γ ύ ς 'Ανατολή. 

Υποστηρίζει τήν Ε λ λ ά δ α στο κρητικό ζήιημα μέ τό σκοπό νά τήν άπα-
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σχολήση προς Ν . 1 Σχεδόν πανιού στά Βαλκάνια εργάζονται δραστήρια πρά

κτορες τού πανσλαβισμού, ανοίγονται σχολεία, μοιράζονται χρήματα, υπο

τροφίες, βιβλία. Ό ρώσος πρεσβευτής στην Κωνσταντινούπολη Ί γ ν ά τ ι ε φ 

πρωτοστατεί σε όλα αυτά. 2 

'Ακολουθεί τό ζήτημα τής ανεξαρτησίας τής βουλγαρικής εκκλησίας, πού, 

δπως είναι γνωστό, καταλήγει στον αφορισμό τών ανώτερων Βούλγαρων κλη 

ρικών, τοΰ εξάρχου καί τών επισκόπων, από τό Πατριαρχείο καί στην κήρυξη 

τού σχίσματος τό Σεπτέμβριο τού 1872. Αποτέλεσμα : νά δυσαρεστηθή ή 

Ρωσία καί νά πάψη νά ύποστηρίζη τά ελληνικά συμφέροντα. Τό βουλγαρικό 

ζήτημα φαίνεται πιά σάν ενα επεισόδιο μέσα στην πάλη τού πανσλαβισμού 

καί τού ελληνισμού, πού διαγράφεται τώρα καθαρότερα. 3 

Ή Ε λ λ ά δ α , γιά νά προστατεύση τους "Ελληνες, πού έχουν τουρκικήν 

υπηκοότητα και τά γενικότερα συμφέροντα της, προσπαθεί νά προσέγγιση 

τήν Τουρκία καί ν' άποκαταστήση μαζί της φιλικές σχέσεις. Ή Ρουμανία 

καί ή Σερβία αισθάνονται λύπη γιά τή στάση της αυτή, γιατί ΰά επιθυ

μούσαν πολύ τή συμμετοχή της σε μιά βαλκανική συννενόηση, γιά τήν 

οποία γίνεται ολοένα καί περισσότερο λόγος στά διπλωματικά παρασκήνια. 

Ή Σερβία μάλιστα ενδιαφέρεται ζωηρά γιά τήν προσέγγιση αυτή. Δεν 

υπάρχει δμως καμιά αμφιβολία δτι όλη αυτή ή κίνηση κατευθύνεται άπό 

τή Ρωσία, πού προετοιμάζει τό έδαφος γιά τήν εξάπλωση τής επιρροής της. 4 

Τόν "Ιούλιο τού 1875 οί κάτοικοι τής 'Ερζεγοβίνης επαναστατούν 

κατά τών Τούρκων καί τόν Αύγουστο ή επανάσταση ξαπλώνεται στή Βοσ

νία. Οί ευρωπαϊκές δυνάμεις ενδιαφέρονται ζωηρά γιά τά γεγονότα καί 

προτείνουν σειρά μεταρρυθμιστικών μέτρων ύπερ τών επαναστατών, γιά 

νά εμποδίσουν τήν επέκταση τής πυρκαϊάς στά τόσον εύφλεκτα Βαλκάνια. 

'Αλλά οί επαναστάτες ζητούν πρώτα νά πραγματοποιηθούν ορισμένα 

αιτήματα τους. 5 

Ή συγκίνηση στά Βαλκάνια είναι μεγάλη. Ή Σερβία βολιδοσκοπεί 

τίς διαθέσεις τού ελληνικού κράτους τόν Ι ο ύ λ ι ο τού 1875 καί έπανει-

1 Βλ. E. D r i a u 11 - M. h h é r i t i e r. Histoire diplomatique de la 
-Grèce de 1821 à nos jours, Paris 1925, τόμ. 3 σελ. 320. 

* Βλ. D r i a u l t - L h é r i t i e r , ένο" άν. σελ. 322. Πρβλ. καί Σ. Θ. Λ ά-
σ κ u ρ ι, Διπλωμαιική Ιστορία τής 'Ελλάδος 1821 · 1914, 'Αθήναι 1947, σελ. 137 - 138. 

3 Βλ. D r i a u l t - L h é r i t i e r , Ινα' αν. σελ. 324 · 360. Για tò ζήοημα 
της βουλγαρικής εκκλησίας βλ. περισσότερα σχοΰ Π. Κ α ρ ο λ ί δ ο υ , Σύγχρονος 
ίστορία τών 'Ελλήνων καί τών λοιπών λαών τής 'Ανατολής άπό 1821 μέχρι 1921, 
•Αθήναι 1929, τόμ. 7 σελ. 181- 190 

Α Βλ. D r ί a u 11 - L h é r i t i e r, ενθ' άν. σελ. 373 - 381. 
5 Βλ. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, ενθ' άν. σελ. 514 - 545. F e l i x B a m b e r g , Ge

schichte der orientalischen Angelegenheiten im Zeiträume des Pariser und des 
Berliner Friedens, Berlin 1892, σελ. 448 - 449. 
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λημμένα προσπαθεί νά προκαλέση τήν έναρξη διαπραγματεύσεων μαζί του 

τόν 'Οκτώβριο τού 1875 καί τό Φεβρουάριο τού 1876, άλλα ό πρωθυ

πουργός του Άλεξ. Κουμουνδούρος αρνείται νά δεχτή μέ τήν πρόφαση, 

δτι ή χώρα του δεν είναι στρατιωτικά προετοιμασμένη. Ή πραγματική 

αιτία ήταν δτι ό Κουμουνδούρος δεν ήθελε νά υποστήριξη τήν εξέγερση 

τών Σλάβων, πού απειλούσε τά συμφέροντα τού Ελληνισμού. Και όχι 

μόνον αυτό, άλλα προδιαγράφοντας καθαρότεςα τή θέση τής χώρας του 

δίνει οδηγίες στον πρεσβευτή Κουντουριώτη στην Κωνσταντινούπολη νά 

επιδίωξη νά σύσφιξη, δσο τό δυνατόν περισσότερο, τίς φιλικές σχέσεις μέ 

τήν Τουρκία. "Η ελληνική κυβέρνηση άκολουνίούσε φιλειρηνική πολιτική 

μέ σκοπό νά έπωφεληθή άπό τις μεγάλες ζυμώσεις στά Βαλκάνια καί ν' 

απόσπαση στην κατάλληλη περίσταση ορισμένα ωφελήματα από τήν 

Πύλη.1 "Επειτα ή στάση της ήταν σύμφωνη καί μέ τήν επιθυμία τών με

γάλων δυνάμεων Αυστρίας, 'Αγγλίας καί Γαλλίας, πού προσπαθούσαν μέ 

κάθε τρόπο νά εμποδίσουν τήν επέκταση τής πυρκαϊάς στά Βαλκάνια.2 

Καί πραγματικά ή κατάσταση ήταν άνησυχαστική, γιατί Σέρβοι καί Μαυ

ροβούνιοι έσπευδαν νά βοηθήσουν τους επαναστάτες τής Ερζεγοβίνης καί 

τής Βοσνίας, ενώ οί κυβερνήσεις τών εθελοντών ετοιμάζονταν γιά πόλεμο 

εναντίον τής Τουρκίας καί ή στάση τής Ρωσίας γινόταν απειλητική. Ό 

πολιτικός ορίζοντας σκοτείνιαζε.3 

Οί Τούρκοι ήταν εξαιρετικά ανήσυχοι καί ερεθισμένοι άπό τήν κα

τάσταση αυτή στά Βαλκάνια. Ό θρησκευτικός και εθνικός φανατισμός τους 

κόχλαζε. Ειδικότερα ή ψυχολογία τού τουρκικού πληθυσμού τής περιοχής 

Θεσσαλονίκης ήταν ή εξής σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες τού αυστριακού 

προξένου von Chiari : « Ό μουσουλμανικός πληθυσμός αυτής τής χώρας, 

έγραφε, είναι άπό πολύν καιρό ερεθισμένος εναντίον τού χριστιανικού πλη

θυσμού γενικά καί ιδιαίτερα εναντίον τής ευρωπαϊκής παροικίας κ Γι τών~ 

εκπροσώπων της, τών προξένων. 

Οί μουσουλμάνοι, μολονότι τά κυβερνητικά όργανα τους δείχνουν 

κάθε προτίμηση, δεν υποφέρουν λιγότερα άπό τους χριστιανούς συμπολίτες 

τους κάτω άπό τήν κακοδιοίκηση, πού κυριαρχεί χρόνια τώρα στον τόπο. 

Ή νεολαία τους έπαθε σημαντικές απώλειες στίς αποτυχημένες στρατιω

τικές επιχειρήσεις τής Ερζεγοβίνης καί Βοσνίας, καθώς καί από τίς συν

εχείς ταλαιπωρίες καί τήν κακή περίθαλψη. Κοντά σ' αύιόν τό φόρο τού 

αίματος, πού επιβαρύνει αποκλειστικά αυτούς, προστέθηκαν οί πολλοί πιε-

1 Βλ. D r i a u l t - L h é r i t i e r , εν&' άν. σελ. 331-387 passim. Πρβλ. καί 
Κ α ρ ο λ ί δ ο υ, ενθ' άν. σελ. 191. 

51 Βλ. S. Th. L a s e a r i s, La politique extérieure d? la Grèce avant 
et après le congrès de Berlin (1875 · 1881), Paris 1924, σελ. 25 - 27. 

» Βλ. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, évô·' άν. σελ. 544 - 445. 
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στικοι φόροι, πού εισπράττονται χωρίς καμιά επιείκεια, και τέλος οί χρη

ματικές ζημίες άπό τήν ελάττωση τών τόκων του δημοσίου χρέους. Τά 

τουρκικά κυβερνητικά όργανα θεώρησαν ως αιτία τών κακών αυτών 

περιστάσεων τήν άνυ/τακοή τού ντόπιου χριστιανικού πληθυσμού και τήν 

υποστήριξη, πού τοΰ προσφέρουν δήθεν οί ξένες δυνάμεις και πρό πάντων 

ή Ρωσία καί ή Αύστρουγγαρία. Ό θρησκευτικός φαναασιιύς βρήκε εδώ 

πλούσια τροφή. Κοντά σ' αυτό προστέθηκε ακόμη και τό εξής :• δτι τά 

κυβερνητικά δογανα δεν έφεραν ούτε τήν παραμικρότερη δυσκολία στό 

γενικό εξοπλισμό τού μουσουλμανικού πληθυσμού. 

Ό τουρκικός πληθυσμός αυτής τ ή ; επαρχίας βρίσκεται στό κατιύτατ.ο 

πνευματικό επίπεδο, πράγμα που έ£ηνεΐται εύκολα άπό τήν έλλειψη καλών 

σχολικών ιδρυμάτων. 

Οί Τούρκοι, πού ήταν στην εξουσία, νόμιζαν πώς στό γενικό εξο

πλισμό καί στό φανατισμό τών μωαμεθανών θα έβρισκαν έ'να στοιχείο δύ-

ναυης, παράβλεπαν δμως τους κινδύνους, πού θά μπορούσαν νά ξεπρο

βάλουν γιά τη δημόσια ησυχία και τάξη.» 1 

Και πραγματικά μεγάλοι κίνδυνοι απειλούσαν άπό πολύν καιρό τή. 

ζωή καί τήν περιουσία τών χριστιανών κατοίκων τής Θεσσαλονίκης καί 

προ πάντο)ν τών Ε λ λ ή ν ω ν . Κατά τό Δεκέμβριο κιόλας τού 1875 και τόν 

'Ιανουάριο τοΰ 1876 φήμες κυκλοφορούσαν μέσα στην πόλη, δτι οί μου

σουλμάνοι ειοιμάζονταν νά ξεσηκωθούν καί νά σφάξουν τους χριστιανούς. 

Τότε τήν κατάσταση τήν έσωσε ό πρόξενος ;ής Γαλλίας Jules Moulin, 

ΰπως τό ίδιο εΐχει κάνει πριν άπό 5 1)2 χρόνια ό προκάτοχος του T'.ssot. 

Ό Moulin δηλαδή κατόρθωσε νά πείση το βαλή νά πάρη τά κατάλληλα 

μέτρα καί έτσι ναυάγησε ή συνωμοσία τών άρχων τού 1876.a Μολαταύτα ο 

ερεθισμός καί το μίσος τών μουσουλμάνων εναντίον τών χριστιανών δεν 

είχε πάψ?ι νά κουφοκαίη καί ν' απειλή διαρκώς τή ζωή τους.3 

Σ ' αυτήν τήν ψυχολογική κατάσταση βρήκε τους κατοίκους τής 

Θεσσαλονίκης ενα ασήμαντο γεγονός, ή απαγωγή άπό "Ελληνες στό σιδηρο

δρομικό σταθμό τής πόλη; και ή απόκρυψη τής σλαβόφωνης νέας Στεφά-

νας, άπό τό χωριό Μπογδάντσα τής σημερινής σερβικής Μακεδονίας, πού 

είχε εκδηλώσει τήν επιθυμία ν' άσπαστή τό μουσουλμανισμό. Τό γεγονός 

αυτό ήταν ή τυχαία αφορμή σφοδρού ερεθισμού τών μουσουλμανικών 

ι Βλ. υπ' 21)25-5-1876 έκθεση Chiari προς τον υπουργό τών εξωτερικών 
κόμη von Andrassy. 

8 Βλ. ύπ' άρ. 6)18-6-1876 εγγυιιψο του γραμματέα τοΰ γαλλικού προξενείον 
Krajewski προς ιόν ύ/τουργό τών εξωτερικών δούκα Decazes. Πρβλ. καί Histoire 
illustrée de la guerre d* Orient (1875 · 76) σελ. 118. 

8 Βλ. tò υπ' άρ. 2 συνημμένο στό ύπ* άρ. 6)18-6*1876 έγγραφο eoo 
Krajewski. 
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πνευμάτων στή Θεσσαλονίκη καί μεγάλων αναταραχών σ' αυτήν, οί όποιες 

είχαν ζωηρό αντίκτυπο στην πρωτεύουσα καί στό εσωτερικό τής τουρ

κικής αυτοκρατορίας καί προκάλεσαν μεγάλες ζυμώσεις στίς πρωτεύουσας 

τών ευρωπαϊκών δυνάμεων και τής 'Ελλάδας. "Αν δεν παρουσιαζόταν στή 

Θεσσαλονίκη ή ασήμαντη αυτή περίπτωση τής απαγωγής τής νέας, εΐνα1 

βέβαιο δτι ή αναταραχή θα γεννιόταν άπό οποιαδήποτε ά'λλη τυχαία καί 

ασήμαντη αφορμή. 1 

Σύμφωνα μέ τή γραπτή μαρτυρία τών κοτζαμπάσηδων τού χωριοΰ 

Μπογδάντσα. στίς 21 'Απριλίου 1876 στίς 2 τό άπόγεμα ορισμένες τουρ

κάλες άρπαξαν μέ τή βία τή Στέφανα, κόρη τού Ντέλια Γκιόζα, 12 χρό

νων, μέ τό σκοπό νά τήν προσηλυτίσουν στό μουσουλμανισμό.2 Ό αντι

πρόσωπος τών Ή ν . Πολιτειών στή Θεσσαλονίκη Περικλής Χ 'Άαζάρου σχο· 

λιάζοντας τή μαρτυρία αυτή έγραφε στην ύπ* άρ. 62)25-0 1876 έ'κθεσή του 

πώς ακριβέστερες πληροφορίες πρόσθεταν στή νέα μερικά ακόμη χρόνια 

καί πώς οί φήμες γιά τήν ελαφρότητα της και τίς σχέσεις της μέ έναν 

νεαρό Τούρκο τού χωρίου της πρόδιδαν — πράγμα πού ήταν αλήθεια — 

o t i ή αρπαγή της ήταν σκηνοθετημένη καί έγινε μέ τή συγκατάθεση της. 3 

"Υστερ' άπό μερικές μέρες ή νέα αποφάσισε ν1 άσπαστή επίσημα τό 

μουσουλμανισμό. "Ετσι στις 5 Μαΐου φορώντας τό φερετζέ καί τό γιασμάκι 

καί συνοδευόμενη άπό τόν ίμάμη καί άλλους Τούρκους ξεκίνησε άπό τό 

χωριό της καί έφτασε στό σιδηροδρομικό σταθμό Καρασούλι. Ά π ' εκεΐ 

μέ τή συνοδεία μιας άράπισσας πήρε τό τραίνο γιά τή Θεσσαλονίκη, οπού, 

δπο>ς έλεγαν, θά έκανε τήν επίσημη ομολογία τής νέας πίστης της εμπρός 

στίς τοπικές αρχές τής Θεσσαλονίκης. Μιά απλή σύμπτωση τό έφερε, ώστε 

ή μητέρα της, πού τήν αναζητούσε, νά πάρη τό ίδιο τραΐνο λίγο παραπάνω, 

στή Γευγελή, πηγαίνοντας νά παραπονεθή στή μητρόπολη τής Θεσσαλονί

κης. "Αν ή τελευταία αυτή λεπτομέρεια είναι ακριβής, καθορίζει τίς θρη

σκευτικές πεποιθήσεις τής μητέρας, πού άνηκε στό Πατριαρχείο καί δχι 

στή βουλγαρική εξαρχία. Ή μητέρχ είδε τήν κόρη της καί τους συ-

ι Πρβλ. καί γνώμες toö Chiari στην υπ' άρ. 21)25-5-1876 έκθεση του κα 
too Krajewski στό υτ'άρ. 6)18-6-1876 έγγραφο του προς τον Decazes' «... l 'évé
nement du six mai ayant pour prétexte Γ enlèvement d' une fille bulgare, 
n ' était au fond, qu' une manifestation de la haine dont les chrétiens sont Γ 
objet qui est loin d' être éteinte.» 

2 Βλ. σελ. 64 πρώτου τόμου του αρχείου τοΰ αμερικάνικου προξενείου. Το 
όνομα τής νέας βλ. στην κατάθεση της εμπρός στην ανακριτική επιτροπή, πού συ
στήθηκε μετά τά γεγονότα (Correspondence σελ. 62-63). Ώς σήμερα ανακριβώς ή 
προφορική καί γραπτή παράδοση τής έδινε τό δνομα «Βελίνκων 

s Βλ. υ/τ' άρ. 62)25-5-1876 έκθεση Χ" Λαζάρου. Πρβλ. τίς καταθέσεις τών 
μαρτύρων εμπρός στην ανακριτική επιτροπή (Correspondence σελ. 61 κέξ. Πρβλ. 
επίσης καί ά\λες μαρτυρίες σ;ίς σελ. 37 - îib). 
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νο5ούς νά περιμένουν στό σταθμό Καρασούλι. "Οταν λοιπόν ξεκί

νησε τό τραίνο, η λ ί) ε καί κάθησε κοντά της. Βέβαιο όμως πρέπει νά 

θεωρηθή δτι, ποοτού έ'λθη στο διαμέρισμα της, ζήτησε τή συνδρομή τών 

σιδηροδρομικών υπαλλήλων. 1 Μαζί της έμεινε συνομιλώντας ώς τή Θεσ

σαλονίκη. 2 

Πώς διαδραματίζονται τά γεγονότα μετά τήν άφιξη τών δύο γυναι

κών στή Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ δύσκολο νά τό εξακρίβωση κανείς, 

γιατί οί μαρτυρίες τών χριστιανών καί τών μουσουλμάνων είναι πολλές καί 

άνακρουόιιενες Μέ τήν άναρρίπιση τών παθών καί τήν ένταση τών σχέ-

σεοιν τών δυο στοιχείων οί καταθέσεις τών μαρτύρων διαμορφώνονται σέ 

απόλυτα υποκειμενικές γνώμες, αντιπροσωπευτικές τοΰ ερεθισμού καί τού 

φανατισμού τών δυο παραιάξεων. Ά π ό τή συγκριτική δμως μελέτη δλων. 

τών στοιχείων και άπό τή σύμπτωση ορισμένων σηιιείων καί τών δυο αν

τίθετων απόψεων φαίνεται καθαρά ό σημαντικός ρόλος τής μητέρας, πού 

παρακινημένη άπό το δυνατό μητρικό φίλτρο καί τήν έντονη θρησκευτικό

τητα ανέπτυξε μεγάλη δραστηριότητα, γιά να έπιβληθή στην κόρη. Μολα

ταύτα μέσα στο τραίνο φαίνεται πώς δεν κατόρθωσε νά τήν πείση, ώστε 

νά μήν άσπαστή τό μουσουλμανισμό. "Οταν έφτασαν σ:ή Θεσσαλονίκη 

στίς 6 τό άπόγεμα, κατέβηκε πρώτα ή άράπισσα, κατόπιν ή νέα και τους 

ακολούθησε ή μητέρα/1 Τότε, δπως κατέθεσε ή άράπισσα, 4 ή μητέρα τρά

βηξε τήν κόρη της καί κάλεσε σέ βοήθεια τους σιδηροδρομικούς ύπαλλή-

1 Βλ. υπ' άρ. 62)25 - 5 - 1876 έκθεση Χ " Λαζάρου, δπου δμως, είτε άπό ανα

κριβείς πληροφορίες είτε καί άπό τήν πρόθεση νά δικαιολόγηση τήν έμμεση ανάμει

ξη της οίκογένειάο του στα γεγονότα, παρατηρούνται πολλές ανακρίβειες, όπως φαί

νεται άπό τήν αντιπαραβολή τών πληροφοριών του προς τίς καταθέσεις τών διαφόρων 

μαρτύρων ( C o r r e s p o n d e n c e σελ. 61 κ. έ£. pass im). "Ετσι ό Χ " Λαζάρου, ανάμεσα 

σέ άλλα, διηγείται ότι ή μητέρα, μόλις είδε τήν κόρη της τριγυρισμένη άπό έναν 

Ιμάμη καί δυο ά^άπισσες, γειιάτη απελπισία ζήτησε τή συνδρομή τών σιδηροδρομι

κών υπαλλήλων για τήν απελευθέρωση της. Μερικοί θερμόαιμοι υπάλληλοι μέ επί 

κεφαλής το ΓκοΊργκι "Αμποτ (ή αδελφή του ήταν γκουβερνάντα του μικρού παιδιού 

του Χ " Λαζάρου) τήν καθησύχασαν καί τής υποσχέθηκαν νά τή βοηθήσουν. Πραγμα

τικά αμέσως ό "Λμποτ, προβάλλοντος σιο συνοδό τής νέας ότι οί άνδρες δέν μπορούν 

νά μένουν στό διαμέρισμα τών γυναικών, ανάγκασε τον ίμάμη νά καθήση άλλου καί 

στή θέση του έβαλε τή μητέρα τής νέας. Ή συνάντηση τους ήταν τόσο συγκινητική, 

ώστε μεγάλωσε τήν αγανάκτηση τών υπαλλήλων καί ενίσχυσε την απόφαση τους να 

βοηθήσουν τή μητέρα. 

Στην κατάθεση δ'κος τόσο τής μητέρας, δσο καί τής κόρης εμπρός σιήν ανα

κριτική επιτροπή, δε γίνεται οΰτε καν υπαινιγμός για τήν παρουσία του Ιμάμη στο 

διαμέρισμα τών γυναικών ούτε καί για αλλαγή θέσεων (Βλ. C o r r e s p o n d e n c e 

σελ. 62 · 65). 
2 C o r r e s p o n d e n c e σελ. 63. 

3 Βλ. C o r r e s p o n d e n c e σελ. 6ô. 4 Βλ. C o r r e s p o n d e n c e σελ. 62. 
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λ ο υ ς 1 Τή νέα έτρεξαν νά τή βοηθήσουν δυο ζαπτιέδες, ενώ τή μητέρα 

μερικοί σιδηροδρομικοί υπάλληλοι μέ επί κεφαλής τό Γ. "Αμποτ, νέο 

μόλις 18 χρόνων, καθώς κα· άλλοι άγνωστοι άπό τό πλήθος τών περιπα

τητών καί τών θαμώνων τών καφενείων τού σταθμού, πού τήν ήμέραν 

εκείνη ήταν γεμάτα, γιατί ήταν τού Ά γ . Γεωργίου. Οί χριστιανοί, αγανα

κτισμένοι άπό τό σχεδιαζόμενο εξισλαμισμό τής νέας, τής τράβηξαν καί τής 

εσχισαν τό γιασμάκι και τό φερετζέ, αλλά τελικά οί δυο ζαπτιέδες, ένισχυ 

μένοι και άπό δυο άλλους συναδέλφους των, κατόρθωσαν νά τήν αποσπά

σουν άπό τά χέρια τους. Ή νέα φαινόταν τώρα ευχαριστημένη πού πήγαινε 

μαζί τους, πράγμα πού έδειχνε o u ήθελε νά έξισλαμιστή. 

'Αλλά ενώ ή συνοδεία προχωρούσε προς τήν πόλη μέ κατεύθυνση-

προς τό κονάκι (διοικηιήριο), οί χριστιανοί, πολύ περισσότεροι ασφαλώς. 

αυτή τή φορά, όρμησαν εναντίον τών ζαπτιέδων καί ύστερ' άπό πεισμα

τική πάλη ξαναπήραν τή νέα.2 ' Ώ σ π ο υ να γίνη όμως αυτό, ή άνθρωπο-

μάζα τών συμπλεκομένων είχε μετακινηθή 200 περίπου βήματα μακριά. 

άπό τό σταθμό και είχεν εξογκωθή ακόμη περισσότερο άπό τους "Ελληνες 

θαμώνες τών καφενείων. Στις αλλεπάλληλες αυτές συμπλοκές δεν έγινε χρή

ση φονικού όπλου, 3 όπως τό αντίθετο βεβαιώνει ή προφορική παράδοση Λ 

Ή αναίμακτη αυτή σύγκρουση, πού τήν είχε παρακολουθήσει άπό μακριά 

ό πρόΗενος τής Αυστρίας von Chiar i καί άπό μικρότερη απόσταση ό ύπο-

πρόξενος Gsiller, ό γραμματέας τού ρα>σικού προξενείου Eichler καί ό 

γάλλος προξενικός υπάλληλος F o r nier de la R o c h e l l e , έδινε τήν εντύπωση 

οτι έγινε τυχαία καί δτι δεν είχε προσχεδιαστή. 5 Ή παρατήρηση αυτή 

έχει σημασία, γιατί διαψεύδει κατηγορηματικά τίς φήμες, π ο ύ κυκλοφό

ρησαν αμέσως τότε στή Θεσσαλονίκη, δτι δήθεν τήν αρπαγή τής κόρης 

τήν οργάνωσαν οί "Ελληνες πρόκριτοι καί ό Χ " Λαζάρου.'' "Αλλωστε ό 

τελευταίος έλειπε τίς ημέρες εκείνες στην "Εδεσα. 7 Μολαταύτα οί φήμες 

αυτές, επειδή κολάκευαν τήν εθνική φιλαυτία τού ελληνικού πληθυσμού τής 

1 Βλ. υπ" άρ. 62)25 - 5 - 1876 έκθεση Χ " Λαζάρου. Πρβλ. καί ύπ' άρ. CLXXH) 
7 · 5 - 1876 έκθεση Foscarini. 

* Βλ. ύπ. άρ. 62)25-5-1876 έκθεση Χ" Λαζάρου. Βλ. καί τή διαφωτιστική. 
έκθεση ενός ανώνυμου "Αγγλου, αυτόπτη μάρτυρα τών σκηνών (Correspondence σελ, 
39). Πρβλ. επίσης καί κατάθεση τής νέας (Correspondence σελ. 63). Πρβλ. και σελ. 
40. Πρβλ. καί ύπ* άρ. CLXXII)7 - 5 - 1876. 

s Βλ. ύπ. άρ. 21)25 - 5 - 1*76 έκθεση Chiari. 
* Βλ. «τάς αναμνήσεις του παππού» (Νικ. Καμμώνα) στην εφημ. «Ν. Άλήθειαν> 

θεσσα?α>νίκης τής 26 - 4 - 1919. 
s Βλ. ύπ'άρ. 21)25 - 5 - 1876 έκθεση Chiari. 
8 Ίο μΰοο τής προφ^ριχής παράδοσης βλ. στης Μ ε τ α λ λ ι ν ο ΰ, Στοιχειώδης 

ιστορία τής Θεσσαλονίκης σελ. 44—45. Πρβλ. κσι «Ν. 'Λλήοειαν» 2 6 - 4 - 1876. 
7 Βλ. τηλ. ύπ* άρ. 54)7 - 5 - 1876 καί 55)9 · 5 · 1δ"6 έκθεση Χ " Λαζάρου. 
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Θεσσαλονίκης και ανταποκρίνονταν απόλυτα στους μύχιους πόθους των, 

έγιναν αμέσως πιστευτές καί παραδόθηκαν στους μεταγενεστέρους ώς σή

μερα σάν αυθεντικές αφηγήσεις τών ιστορικόν εκείνων γεγονότων. 

Κοντά στον τόπο τών συμπλοκών βρέθηκε το αμάξι τού προξένου 

τών Ή ν . Ιίολιτειών Χ " Λαζάρου, γιατί, προτού φύγη άπό τή Θεσσαλονί

κη, είχε δώσει εντολή στον αμαξά του νά.ελθη νά τον πάρη άπό τό σταθμό 

τήν Παρασκευή το άπόγεμα. Τήν ήμερα δμο)ς εκείνη ό Χ " Λαζάρου αδια

θέτησε και έτσι αναγκάστηκε νά μείνη μιά μέρα ακόμη στην "Εδεσα. 1 Στο 

αμάξι αυτό, πού είχε γιά επιβάτες δυο κοριτσάκια δέκα ετών και μιά παλιά 

υπηρέτρια τού σπιτιού τού Χ " Λαζάρου, ανέβασαν οί απαγωγείς τή νέα καί 

μέ τή συνοδεία τού Γεα>ργ. "Αμποτ τήν οδήγησαν γρήγορα στο αμερικανικό 

προξενείο, πού στεγαζόταν στο ίδιο κτίριο, δπου σήμερα είναι εγκαταστη

μένο το Οφθαλμολογικό ιατρείο τού κ 'Ηλία (οδός Ε γ ν α τ ί α άρ. 107). 

(ΕΊκ. 1) Έκεΐ αργότερα ήλθε ή μητέρα ιής νέας και ένας γέρος ίίειος της-

"Ολη δ^ως ή οικογένεια τού προξένου έλειπε, γιατί ειχεβγή έΐω γιά περίπατο. 

Ή πεπθήνια στάση τού άμαξα σ υ ς εντολές τά>ν απαγωγέων δεν εξη

γείται μόνον άπό τή «μωρία ή άπό τον υπερβολικό καί άΊοπο ζήλο του»» 

δπως γράφει ό Χ " Λα.άρου, αλλά και άπό τήν πίεση καί τις υποβλητικές 

προτροπές τών 'Ελλήνων. "Αλλωστε ό "Αμποτ ήταν γνωστός στο προξενείο, 

γιατί ήταν γιος τού ίίείου τοΓ) προξένου τής Γερμανίας Ε ρ ρ ί κ ο υ "Αμποτ 

καί ή αδελφή του ήταν γκουβερνάντα τού μικρού παιδιού τού Χ " Λαζάρου. 

"Οταν επέστρεψε ή μητέρα Χ " Λαζάρου πρώτη στό προξενείο, οί 

φυγάδες, μητέρα, κόρη καί -θείος της, κατά τις πληροφορίες τού Χ " Λαζά

ρου, έπεσαν στά πόδια τής μητέρας του καί τής ζήτησαν τήν άδεια νά μείνουν. 

Σέ λίγο φτάνει καί ό αδελφός τού προξένου, ό Νικόλαος Χ " Λαζάρου, 

ρώσος υπήκοος, δ π ω : καί ό πρόξενος, συγκινείται άπό τά παρακάλια τους 

καί δέχεται νά τις κράτηση τή νύχτα τής Παρασκευή:, αλλά συστήνει στή. 

μητέρα του νά τις διώξη τήν άλλη ημέρα. Ε κ ε ί ν η τή νύχτα τήν πέρασαν 

μαζί μητέρα καί κόρη στην τραπεζαρία τού προξενείου καί τήν άλλην ημέρα 

έφυγαν όχι από τήν κύρια είσοδο, άλλα άπό ενα πορτάκι, πού έβγαινε στην 

αυλή τοΰ Ά γ . Χαραλάμπου. 2 «"Ετσι ή οικογένεια μου, γράφει ό Περικλής. 

Χ " Λαζάρου στην ύ π ' άρ. 62)25 5-18/0 έκθεση του αποκρούοντας τις κα

τηγορίες γιά τήν ανάμειξη του στην υπόθεση, βρέθηκε απαλλαγμένη άπό 

δυο ανθρώπους, πού μιά απλή σύμπτωση τους έκανε μέ τή βία φιλοξενου

μένους τοΰ σπιτιού μου. Καί ή οικογένεια μου τους φιλοξένησε μέ πρόθε-

ι Βλ. ύ,-τ' άρ. 55)Ί·5·1876 έκθεση Χ" Λαζάρου. Πρβλ. καί έγγραφο Blunt. 
14-5-1876 προς Elliot στην Correspondence σελ. 'Μ). 

8 Βλ. ύιτ'άρ. 5·"))δ·5 187ιί καί 62)-J5 5-1876 εκθέσεις Χ" Λαζάρου. Γιά τη συγ
γένεια τοΰ Γ "Αμποτ μέ τον πρόξενο τής Γερμανίας Έρ. "Αμποτ βλ. ύπ' άρ. 21)25-5-
1876 έκθεση Chiari. 
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31} καθαρά ανθρωπιστική καί όχι μέ το σκοπό νά δημιουργήση ταραχές 

ούιε νά πραγματοποίηση πολιτικό πραξικόπημα, πού επιδιώκουν νά τής 

αποδώσουν εδώ καί άλλου μερικές φατρίες κακώς πληροφορημένες». 1 

Οί πληροφορίες υμως αυτές τού Χ " Λαζάρου δε φαίνονται απόλυτα 

ακριβείς, αν λάβουμε ύπ ' δψη τήν κατάθεση τ ή ; εξισλαμισμένης πιά νέας 

ΕΙκ. 1. Το άιιερικανικο προξενείο Θεσσαλονίκης στα 1876. 

ε ι ιπρό; στην ανακριτική επιτροπή, δτι τήν άλλην ημέρα, Σάββατο, μετά τίς 

11,15 τό πρωΐ μιά υπηρέτρια καί ένας ψηλός άνδρας μέ καπέλλο και γε

νειάδα τήν οδήγησαν σέ άλλο σπίτι, δπου βρήκαν δυο άντρες καί δυο γυ

ναίκες. Αυτοί τήν ανέβασαν στό επάνω π ά ι ω μ α καί δε μίλησαν μαζί της, 

επειδή δεν ήξεραν ούτε τουρκικά ούτε βουλγαρικά. 2 Ά π ' αυτά φαίνεται 

δτι οί οικείοι τοΰ Χ " Λαζάρου δέχτηκαν μέ καλωσύνη τήν κόρη καί φρόν

τισαν νά τήν κρύψουν σέ ά'λλο ελληνικό σπίτι, δπως ν)ά φανή ακόμη καί 

ι Βλ. ύ.ι' άρ. 62)25 5-1876 έκθεση Χ" Λαζάρου. 
2 Correspondence σελ. 63. 
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άπό μιά άλλη λεπτομέρεια, πού -θ' αναφέρουμε λίγο παρακάτω. Ή π ρ ο θ υ 

μία αυτή τής οικογένειας Χ " Λαζάρου, καθώς καί άλλων ελληνικών οικογε

νειών, νά προστατεύσουν τή φυγάδα, ερμηνεύεται, άν λάβουμε ύ π ' ό'ψη τό 

θερμό ζήλο τών Ελλήνων τής εποχής εκείνης γιά τά θρησκευτικά καί εθνι

κά ζητήματα, ζήλο πού τόν είχε ασφαλώς υποθάλψει πολύ τό ζήτημα τής· 

βουλγαρικής εκκλησίας, που είχε ταράξει τότε τόν ελληνισμό. Μεγάλος δμως 

τώρα πρόβαλλε ό κίνδυνος, μήπως 6 ξαναμμένος αυτός θρησκευτικός ζήλος 

τών Ελλήνων πρόσκρουση επάνω σιόν εξαγριωμένο φανατισμό τών Τούρ

κων καί προκαλέση ανεπανόρθωτες συμφορές, πράγμα, βέβαια πού δεν 

αποσοβήθηκε. 

Η. Τό ϊδιο βράδυ ή αρπαγή τής νέας στο σιαθμό έγινε γνο^στή σέ δλη 

τήν πόλη μέ χίλιες δυό διαφορετικέ: διηγήσεις, δπως αναφέρει χαρακτηρι

στικά ό Ιταλός πρόξενος F o s c a · im. 1 "Ωσιε σ' αύιές τίς διηγήσεις φαί\ετα» 

πώς έχουν τήν αρχή τους μερικές άπό τίς φήμες καί διαδόσεις, πού κυκλο

φορούν ακόμη ως σήμερα στά στόματα τών παλιών Θεσσαλονικέων. Ή 

επίθεση τών .χριστιανών εναντίον τών κρατικών αστυνομικών οργάνων, ή 

τόσο προκλητική αρπαγή τής νέας άπό τό δημόσιο χώρο τού σταθμού καί 

πρύ πάντων ιό σχίσιμο τού φερειζέ καί τοΰ γιασμακιού της, ίερών συμ. 

βόλων τής αγνότητας τών μουσουλμανίδων, πρόσβαλε τή θρησκευτική καί 

εθνική συνείδηση τών Τούρκων, πού τήν είχαν κάνει υπερευαίσθητη οί 

στρατιωτικές ατυχίες τους στην Ε ρ ζ ε γ ο β ί ν η καί Βοσνία, ή αγανάκτηση 

τους γιά τήν άτιμαίρησία τής Σερβίας καί Μαυροβουνίου, πού ενθάρρυναν 

καί ενίσχυαν τους επαναστάτες, οί πιεστικοί φόροι γιά τήν άντιμεκόπιση 

τής οικονομικής χρεωκοπίας (6 Ό κ ι ω β ρ ί ο υ 1875) καί γενικά ή ξένη προς 

τά αισθήματα τού τουρκικού λαού φιλορωσική πολιτική τοΰ μεγάλου βεζί

ρη Μαχμούτ πασά. "Ολες αυτές οί αιτίες είχαν κάνει αντιδημοτικό καί τόν 

ϊδιο τό σουλτάνο Άβδούλ 'Λζίζ. 2 "Επειτα μέσα στην ήλεκτρισμένην αυτήν 

ατμόσφαιρα τής Θεσσαλονίκης βάλθηκαν σέ κυκλοφορία από ανεύθυνα ή xuì 

κακοπροαίρετα πρόσωπα των δυό παρατάξεων διάφορες φήμες, πού γέννη

σαν στους κατοίκους αμοιβαίες υποψίες καί φόβους. Τήν επικίνδυνη αυτήν 

έξαψη ιών μουσουλμανικών πνευμάτων μπορούσε νά τήν καταπραύνη μ ό ν ο ν 

ή απόδοση τής νέας στις τουρκικές αρχές.3 

Οί μουσουλμάνοι τής Θεσσαλονίκης, μόλις πληροφορήθηκαν τήν α π α 

γωγή τής νέα:, συγκεντρώθηκαν τή νύχτα τής 5 προς τήν 6 Μαΐου κατά δια

ταγή τα>ν αρχηγών τους, τού μουφτή Ί μ π ρ ά μ μπέη καί τού γραμματέα τού-

ι Βλ. ύπ' άρ. CLXXII)7-5-1876 έκθεση Foscarini. 
2 Βλ. Cçrrespondence σελ. 58. Βλ. επίσης καί άρθρο ABD AL AZIZ στήν-

Enzyklopaedie des Islam. 
3 Βλ. έκθεση 20-5 1876 Blunt προς τον "Αγγλο πρεσβευτή στην Κωνσταντινού

πολη Η. Elliot. 
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μολλά καί παρέδρου τού μεγάλου συμβουλίου τού βιλαεπου Έ μ ί ν εφένιη, 

καί αποφάσισαν νά πάρουν πίσω τήν κόρη, στην ανάγκη καί μέ ιή βία. 1 

Τήν άλλη#λοιπόν ήμερα κατά τις 10 τό πρωΐ 100 περίπου άτομα συγκεν 

τρά)9ηκαν στην αυλή του διοικητηρίου (Είκ. '¿) ζητώντας νά τους παραδοθή 

ή νέα. Ό βαλής Μεχμέτ Ριφαάτ πασάς οπό τό παράθυρο τους πρόσταξε 

νά διαλυθούν, άλλα αυτοί δεν υπάκουσαν. Κατόπιν ό διευθυντής τής αστυ

νομίας συνταγματάρχης Σαλίμ μπέης τους συμβούλευσε νά διαλυθούν, αφού 

προηγουμένως εκλέξουν μιά επιτροπή, για νά παρακολούθηση καί ή ϊδια τά 

ÌM^ZJ'^ . - \ 

Είκ. 2. Τό διοικητήριο Θεσσαλονίκης και tò Σαατλ'ι τζομί πριν άπό τή 
μεγάλη πυρκαϊά του 1ÍU7. (Μέ τήν ευγενή παραχώρηση του φίλου 

κ. Άνιώνογλου, προξένου τοΟ Βελγίου). 

-μέτρα, πού θά έπαιρνε ό βαλής.2 Πραγματικά οί μουσουλμάνοι έστειλαν μιά 

τετραμελή επιτροπή, άλλα καί πάλιν δέ διαλύθηκαν. 3 

Ό βαλής έκρινε τότε καλό νά σιείλη αμέσως στό αμερικανικό προ-

Ξενεΐο δυό απεσταλμένους, έναν υπάλληλο τ ή : Πύλης καί τό διερμηνέα 

Γεωργάκη Πειρόπουλο έφέντη, γιά νά ζητήσουν τήν κόρη. Αυτοί έφτασαν 

κατά τις 1 μ. μ. στό προξενείο, δπου βρήκαν μόνο τή μητέρα Χ " Λαζάρου, 

πού τους διαβεβαίωσε δι ι ή νέα δέ βρισκόταν πια στό σπίτι της. Ε π ε ι δ ή 

1 Βλ. ύπ' άρ. 21)25-5-1876 έκθεση Chiari προς Andrassy. Πρβλ. καί έκθεση 
ά-ιύ 7-5-1876 του Krajewski πρύς ιόν κόμη de Bourgoing, πρεσβευτή της Γαλλίας 
-ατήν Κωνοταντινυύ.τολη. 

* Βλ. καιάυεση Σαλίμ μπέη (Correspondence οελ. 59}. 
3 Βλ. ύ.τ' άο. 05)9-5-1876 έκθεση Χ" Λάζαροι·. 
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•όμως δεν έμειναν ευχαριστημένοι άπό τήν απάντηση της, έστειλαν καί 

κάλεσαν άπό τό γραφείο του τόν αδελφό τού Περικλή Χ " Λαζάρου Νικό

λαο, πού έδωσε τήν ϊδια απάντηση καί πρόσθεσε μάλιστα πώς δέν ήξερε, 

πού βρισκόταν τώρα ή κόρη. Κατόπιν μετά τήν αναχώρηση τών απε

σταλμένων, έφυγε καί ό Νικόλαος καί πήγε. στό Φραγκομαχαλά, γιά 

νά βαφτίση τό παιδί ενός γνίορίμου του, όπως γράφει ό Χ " Λαζά 

ρου. 1 Ά π ό τά παραπάνω όμως δέ φαίνεται νά είναι αληθινό δτι οί Χ " 

Λαζάρου δέ γνώριζαν τόν κρυψώνα τής νέας. Ε π ί σ η ς έ'να άλλο σημείο 

μένει πολύ σκοτεινό, μήπως ή μετάβαση τού Νικολάου στό Φραγκομαχαλά 

είχε σχέση μέ τήν υπόθεση τής νέας, πού τήν είχαν κρύψει σΤ έ'να ελλη

νικό σπίτι τής συνοικίας αυτής. Τό πράγμα μού φαίνβται πολύ πιθανόν, 

άν λάβη κανείς ύ π ' όψη τήν έκρυθμη κατάσταση, πού δημιουργήθηκε μέσα 

στην πόλη μέ τήν βαθμιαία ένταση τοΰ ερεθισμού τών μουσουλμανικών 

πνευιιάτων. 

Πραγαατικά ή κατάσταση άρχισε νά γίνεται επικίνδυνη ιδίως, 

•όταν τό πλήθος τών μουσουλμάνων σάν άπό σύνθημα άρχισε νά. εγκατα-

λείπη τήν αυλή τοΰ διοικητηρίου καί νά διευθύνεται προς τό διπλανό τζαμί 

Σελίμ πασά, τό γνωστότερο μέ τό όνομα Σαατλί τζαμί. (Εΐχ. 3 καί 4). 

Ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α από ψυχολογική άποψη περιγραφή τών στιγμών εκείνων μάς 

•δίνει ό ιταλός πρόξενο: F o s c a r i n i : «ΈκεΙ, γράφει, οσο τό πλήθος συγκεν

τρωνόταν, τόσο τά πνεύματα φλογίζονταν. Μερικοί ντελάληδες άρχισαν νά 

τρέχουν μέσα άπό τους δρόμους φωνάζοντας. «"Οσοι αγαπούν τό Μωάμεθ 

πρέπει νά κλείσουν τά μαγαζιά τους, νά πάρουν τά δπλα καί νά διευθυν

θούν προς το Σαατλί τζα;.·.ί». Καί έτσι αυτή ή συνάθροιση, πού στην αρχή 

φα ι νότα/ μάλλον ειρηνική, πήρε μέ μιας έναν επαναστατικό χαρακτήρα». 2 

Στή μέση τής αυλή; τού τζαμιού είχε στηθή καί κυμάτιζε ή ιερή 

σημαία, ενώ ή συρροή τών μουσουλμάνων εξακολουθούσε αδιάκοπα. Σκο

πός τους ήτΓ<ν νά επιτεθούν κατά τού αμερικανικού προξενείου καί ν' απε

λευθερώσουν τή νέα, πού επιθυμούσε, όπως έλεγαν, ν' άσπαστή τό μου-

σουλμανισμό. Οί «μετζλίς», τά μέλη τού μεγάλου συμβουλίου τού βιλαετίου 

είχαν συγκεντρωθή καί αυτοί στό τζαμί, για νά καθησυχάσουν €δήθεν», 

γράφει ό Π. Χ " Λαζάρου, τό πλήθος. 3 

Λύιές ακριβώς οί στιγμές ήταν ή κρίσιμη καμπή σιήν ιστορία τοΰ 

ΐίλου δράματος. Δίκαια λοιπόν οί πρόξενοι καταλογίζουν μεγάλες ευθύνες 

ι Βλ. ύπ' άρ. 55)9- 5- 1876 καί 62)25-5-1876 εκθέσεις Χ" Λαζάρου. Πρβλ. 
καί ύπ' άρ. 21)25-5 • 1876 έκθεση Chiari. Πρβλ. καί ύπ* άρ. CLXXII)8 - 5 -1876 
έκθεση Foscarini. 

a Βλ. ύπ' άρ. CI,XXI 1)7 -5-1876 έκθεση Foscarini. Πρβλ, καί ύπ άρ. 21\ 
25 • 5 · 1S76 έκθεση Chiari. 

3 Βλ. ύπ' άρ. 55)9-5- 1876 έκθεση Χ'' Λαζάρου. 
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στό βαλή, γιατί, ενώ έβλεπε τήν επικίνδυνη τροπή τών πραγμάτων, δεν 

έλαβε άμεσα καί δραστικά μέτρα γιά τή διάλυση τού Οχλου,λ Οί 'ισχυρισμοί, 

Είκ. 3. TÒ Σαατλί τζαμί. (Μέ τήν ευγενή παραχιυρηση τοΓ· φίλου 
κ. Ίωάν. Ίοκιννίδη, άη/;συντ'(κ:η τής «Μακεδονίας») 

πού πρόβαλαν αργότερα ό βαλής -,:αί ό διευθυντής τής αστυνομίας έμπρό: 

στην ανακριτική επιτροπή, ο Ε ι έλαβαν έ/καιρα τά μέτρα του: καί δτι ζή· 

1 Βλ. Correspondence σελ. 17. Βλ. ύπ' <<ρ. CLXXIIJ7 - 5 · 1876 έκθεση 
Foscarini. Βλ. ύπ' άρ. 21)2"> 5- 1876 έκθεση Ciliari. Βλ. έκθεση άπό 7-5-1876 
Krajewski προς de Bourgoing. 
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τησαν ενισχύσεις, ήταν πολύ αδύνατοι. Τά μέτρα τους ήταν πολύ χλιαρά,L 

γιατί ίσως δέ φαντάζονταν ποτέ δτι ό ερεθισμένος μουσουλμανικός όχλος ί)ά 

έφτανε ώ : τή διάπραξη ενός άνοσιουργήματος. 

Ό έπιταχυνόμενος ερεθισμός τών μουσουλμανικών πνευμάτων, πού 

απειλούσε νά ξεσπάση σέ βάρος τοΰ χριστιανικού πληθυσμού τής πόλη: , 

είχε ανησυχήσει πολύ του: προξένους Γαλλίας, Γερμανίας, 'Ιταλίας, Αυ

στρίας καί 'Αγγλίας. Γι' αύιό ενδιαφέρθηκαν ζωηρά γιά τήν άποκατά-

Έίκ. 4. , Ό μόνος τοίχος, πού σο)ζεται σήμερα άπό το^Σαατλί τζαμί. 

στάση τής ηρεμίας καί τής τάξης μέσα στην πόλη. Ό πρόξενος τής Γ ε ρ 

μανίας Ε ρ ρ ί κ ο ς "Αμποτ έστειλε μέ τόν καβάση του έ'να μικρό σημείωμα 

στό Νικ. Χ " Λαζάρου, δπου τοΰ έγραφε πώς τού φαινόταν καλό νά παρα-

δώση τή νέα μέ εγγύηση, γιά νά προλάβη δυσάρεστες ιστορίες. Ό κα-

βάσης δμως άργησε νά φέρη τό σημείωμα. Κατόπιν ό ίδιος Ó αδελφός τού 

προξένου τής Γερμανία; 'Αλφρέδος "Αμποτ επισκέφτηκε τή μητέρα Χ"Λα-

ζάρου και χήν παρακάλεσε νά τοΰ πή, άν ή νέα βρισκόταν ακόμη στο 

αμερικανικό προξενείο, πράγμα πού ή οικοδέσποινα τό αρνήθηκε. 2 

Στις 2 1)2 περίπου τό άπόγεμα φάνηκαν νά έρχωνται προς τό διοι-

1 Βλ. κατάθεση Σαλίμ μπέη εμπρός στην ανακριτική επιτροπή (Correspon
dence σελ. 59). 

2 Βλ. ύπ' άρ. 55)9-5 1S76 καί 62)25-5-1876 εκθέσεις Χ" ΛαΕάρου 

14 
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κητήριο δ πρόξενο; τη; Γαλλίας Jules Moulin και ó πρόξενο; τη; Γερμα

νίας 'Ερρίκος "Αμποτ, ντυμένοι άπλα, χωρίς να συνοδεύωνται από κα-

φάση. Ό σκοπό; τους, είναι φανερό, ήταν ν' απαιτήσουν από το βαλή να 

πάρη τα κατάλληλα μέτρα για την αποκατάσταση της τάξης. Το ζωηρό 

ενδιαφέρον των προξένων αυτών εξηγείται, αν λάβη κανείς υπ' Οψη του 

τους συγγενικούς δεσμούς των με τον Περικλή Χ" Λαζάρου : ó ομώνυμο; 

εξάδελφος του, πού ήταν εγκαταστημένος στο Βόλο, είχε γυναίκα τήν 

αδελφή του 'Ερρίκου "Αμποτ και της κυρίας Moulin. "Οταν οι δυο πρό

ξενοι έφτασαν εμπρός στο διοικητήριο, μερικοί Τούρκοι τους παρέσυραν 

μέσα στο Σαατλι τζαμί λέγοντας τους πώς ó βαλής ήταν μέσα. Εκείνοι, χωρίς 

να λογαριάσουν πόσο επικίνδυνο ήταν τό τόλμημα τους, μπήκαν στον 

ήλεκτρισμένον εκείνο χώρο, άπ' δπου δέν επρόκειτο να ξαναβγούν ζωντανοί.1 

Ό Moulin φεύγοντας από το προξενείο δεν ανακοίνωσε σε κανένα 

τους σκοπούς του. "Ετσι μόνον υσιερ' από μισή ώρα έμαθε τη μετάβαση 

του στο διοικητήριο δ γραμματέας του προξενείου Krajewski. Αυτός επι-= 

χείρησε, ό'πω; λέγει δ ίδιο;, να μπή στο τζαμί, αλλά εμποδίστηκε από τού; 

αξιωματικούς της αστυνομίας, πού τον ίκέτευσαν να παραιτηθή από τό 

<ιχέδιό του, γιατί ή κατάσταση εξακολουθούσε να χειροτερεύη. Και πραγμα

τικά ενα πλήθος μουσουλμάνων οπλισμένων διευθυνόταν προς τό τζαμί, 

Ινώ άλλοι έτρεχαν να οπλιστούν. 'Επίσης σοφτάδες έφταναν με υψωμένη 

την πράσινη σημαία. Τότε δ Krajewski πείστηκε πώς ήταν προτιμότερο 

να μείνη άπ' εξω, για να ενεργήση αποτελεσματικά για τή διάσωση τών 

προξένων.8 

Ή κατάσταση μέσα στην πόλη ήταν εφιαλτική. Παντού βασίλευε 

ταραχή και τρόμος. ΟΙ ποικίλες αντιφατικές φήμος, πού κυκλοφορούσαν, 

μεγάλωναν τή σύγχυση. Οι χριστιανοί και οϊ Εβραίοι αποσύρονταν στα 

-σπίτια του; και οί δρόμοι σε λίγο είχαν ερημωθή. Μόνο στο Φραγκομαχαλά 

παρατηρούνταν Ομάδες από περιέργους, πού ζητούσαν και έδιναν πλη

ροφορίες.3 

Ό Krajewski έτρεξε αμέσως να συνάντηση τον πρύτανη τού διπλω

ματικού σώματος, τον αυστριακό πρόξενο von Chiari. Λίγα βήματα εξω 

από τό προξενείο συνάνιησε τον ιταλό πρόξενο Foscarini, πού μόλις είχε 

βγή από τό κτίριο και γεμάτος ανησυχία διευθυνόταν προς τό διοικητήριο. 

Ό Krajewski τού ανακοίνωσε öti στο διοικητήριο δλα τα γραφεία ήταν 

«ρήμα και δτι οί πρόξενοι, καθώς και δ βαλής, πυύ είχε μπή αργότερα 

ι Βλ. £·π· úg. 21)25 5 - 1876 έκθεση Chiari. Βλ. επίσης έκθεση από 7-5-1876 
Krajewski και υπ' άρ. CLXXU)7 · 5 - 187G έκθεση Foscarini. 

2 Βλ. έκθεση από 7 - 5 · 187G Krajewski. 
3 Βλ. ύ,-ι· ây. CLXXII)7 - 5 - 1876 έκθεση Foscarini. 
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στο τζαμί, δέν μπορούσαν πια να βγουν. Τότε πήγαν μαζί στον Chiari, 

άλλα επειδή είδαν πώς αυτός επέμενε να πιστεύη δτι δέν ήταν ανάγκη vqt 

παρθή κανένα μέτρο, πήραν μαζί τους μόνο τό διερμηνέα Λαζαρίδη καί 

διευθύνθηκαν στους στρατώνες. Έκεΐ βρήκαν τους στρατιώτες άνεργους 

στην αυλή. "Οταν. δμως ζήτησαν να σταλούν δυνάμεις στο τζαμί, δ 

διοικητής τή; φρουρά; στρεφόμενος προς τό Foscarini είπε δτι έργο τών 

προξένων είναι να διαμαρτυρηθούν εναντίον του προξενείου τών Ή ν . Πο

λιτειών για την αρπαγή της κόρης. Ό πρό£ενος τότε τού απάντησε πώς ή 

πρά;η αυτή έπρεπε να εξεταστή από όλους τους προξένους και τό βαλή, 

δτι τις στιγμές αυτέ; τό επείγον είναι ν" άποκατασταθή ή επικοινωνία μέ 

τους προξένους, δτι τό καθήκον τών στρατιωτικών είναι να μεταφέρουν 

σιόν τόπο τού κινδύνου χωρίς κανένα δισταγμό δλα τα στρατεύματα, πού 

μπορούν να διαθέσουν, καί δ ci είναι υπεύθυνοι για κάθε αναβολή. "Υστερ' 

από αυτά τα λόγια δ διοικητής πήδησε στο άλογο καί πίσω του 

τον ακολούθησαν τροχάδην δλοι οί οπλισμένοι στρατιώτες. Κατόπιν τους 

έφυγαν δ Foscarini και δ Krajewski. "Οταν δμως έφτασαν στον τόπο 

κατά τις 5 μ. μ. συνάντησαν τό βαλή, ανίκανο ν'άρθρωση λέξη, να μπαίνη 

• στο διοικητήριο.1 

Παράλληλα προς τις επίσημες ενέργειες τών δυό αύιών διπλωματών 

εξακολουθούσε τΙς ιδιωτικές ένέρ/ειές του δ "Αλφρέδος νΑμποτ, δ αδελφός 

τού Γερμανού προξένου. Στο αναμεταξύ είχε πάρει γράμμα από τον αιχμά

λωτο τού όχλου μέσα στο τζαμί αδελφό του καί σαν τρελλός προσπαθούσε 

να βρή τή νέα και να τήν οδήγηση στό διοικητήριο. "Ετσι σιίς 3 τό 

•Ίπόγεμα ξανάρχκται στό αμερικανικό προξενείο καί γεμάτος αγωνία ρωτά 

τή μητέρα Χ" Λαζάρου, πού ήιαν δυνατόν να βρίσκεται ή νέα. Ή Χ" 

Λαζάρου άπαντα δτι, αν πιστέψη κανείς στις φήμες, πρέπει να βρίσκεται 

σιό σπίτι τού Αυγερινού, Αυστριακού υπηκόου. Ή απάντηση αυτή τής Χ" 

Λαζάρου, πού πιέζεται τώρα από τή δραματική τροπή τών γεγονότων καί 

• αισθάνεται τή μεγάλη ευθύνη τής οικογένειας της από τήν ανάμειξη της 

ο' αυτά, είναι μια έμμεση ομολογία οτι γνώριζε τή φυγή καί τον κρυψώνα 

τής νέας. Μετά τήν απάντηση τής Χ" Λαζάρου δ 'Αλφρέδος "Αμποτ 

βγαίνοντας βιαστικά συναντά τον καθυστερημένο καβάση τού γερμανικού 

προξενείου μέ τό πρώτο σημείωμα, πού μνημονεύσαμε, καί διευθύνεται 

προς τό σπίτι τού Αυγερινού. Στο δρόμο συναντά επίσης τον καβάση τού 

1 Βλ. ύπ' άρ. CLXX1I)7 - 5 - 1876 έκθεση F o s c a r i n i . Ol ενέργειες αυτές too 

' Ιταλοί προξένου έπιβεβαιο'ηονται από αγγλική ( C o r r e s p o n d e n c e σελ. 3) καί από 

γαλλική πλευρά (Βλ. έκθεση άπό 7 - Γ) • 1876 K r a j e w s k i ) . 'Λντιπρβλ. καί τήν υπ* 

•αρ. 10)6 - 5 - 1876 έκθεση του C h i a r i , π<:ύ προσπαθώντας να καλύψη ιόν εαυτό του 

υναφέρει οτι ό F o s c a r i n i επισκέφτηκε τό διοικητή τής φρουράς υστερ' από κοινή. 

• απόφαση. 
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αγγλικού προξενείου μέ 10 ζαπτιέδες να πηγαίνη προς τό αμερικανικό 

προξενείο μέ σημείωμα τού "Αγγλου προξένου Blunt, πού τό είχε γράψει 

βιαστικά σιό διοικητήριο καί πού ζητούσε τήν παράδοση τής νέας. 

Ό Αλφρέδος "Αμποτ πήρε δ ίδιος τό σημείωμα τού Blunt καί συνοδευό

μενος από τον καβάση καί τους ζαπτιέδες έφτασε στό σπίτι του. Έ κ ε Ι κοντά 

τους (ΐφησε να περιμένουν, πήγε στό σπίτι τού Αυγερινού, ξαναγύρισε σε 

λίγο μέ τή νέα, τήν παράδωσε στον καβάση καί τού είπε να τρέξη γρήγορα 

στό τζαμί. Ή τ α ν δμως πολύ αργά. 1 

4. Κανείς από τους ευρωπαίους προξένους δέν είναι σε θέση να μσ.ς: 

πληροφόρηση, πώς έγινε ή φρικαλέα εκείνη σκηνή τού φόνου τών δυο 

συναδέλφων τους. "Ο,τι γνωρίζουμε, έρχεται από τουρκική πλευρά, από 

τίς καταθέσεις τών επισήμων εκείνων, πού βρέθηκαν αυτόπτες μάρτυρες 

τού δράματος.* Οι καταθέσεις δμως αυτές, όπως είναι επόμενο, παρουσιά

ζουν πολλές αντιφάσεις καί σκοτεινά σημεία, γιατί οί μάρτυρες κοίταζαν να 

δικαιολογηθούν, πού δεν κατόρθωσαν να σώσουν τους προξένους. Οι άξιο-

πιστότερες καί διαφωτιστικότερες καταθέσεις είναι τού μουλαζίμ (ύπολο-

χ<^ού) 'Αχμέτ εφέντη καί ιδίως τού γιούζ μπαση (λοχαγού) Ά λ ή άγδ, πού 

είναι καί δ μόνος Τούρκο:, πού τραυματίστηκε υπερασπίζοντας τους προ

ξένους. Γι ' αυτό μέ βάση τις μαρτυυίες τους θα προσπαθήσω να περίγραψα* 

τή σκηνή τού φόνου. 

Ό 'Αχμέτ κατέθεσε δτι ήλθε στό τζαμί μαζί μέ τό διευθυντή της 

αστυνομίας Σαλίμ μπέη τό Σάββατο στις 12 τό μεσημέρι καί ανέβηκαν 

στο δωμάτιο τού Κοτούμπ εφέντη, δπου ήταν συγκεντρωμένοι οί μετζλίς. 

Τότε δ διευθυντής τής αστυνομίας μπήκε μέσα, αφού προτήτερα τού είπε 

να μείνη στην πόρτα καί να μήν επιτρέψη σε xavÉva τήν είσοδο. Ό 

'Αχμέτ θυμούνταν πώς είδε τό μουφτή Ί μ π ρ α μ μπέη, τον Έ μ ί ν εφέντη, 

τό Μεχμέτ πασά από τήν οικογένεια τού Γαζή Έβρενός, τον 'Οσμάν μπέη 

καί τό Χακίμ μπέη. Κατόπιν είδε τό λοχαγό Χουσνή μπέη να έρχεται μέ 

τους προξένους. Σε λίγο δ βαλής κάλεσε σιό διοικητήριο τό διευθυντή τής 

αστυνομίας, πού δέν άργησε να ξαναγυρίση. Λίγο αργότερα ήλθε καί 6 

βαλής. Ό ερεθισμός τού ό'χλ°υ μεγάλωνε διαρκώς σε ένταση. Οί πρόξενοι 

ήταν ουσιαστικά αίχιιάλωτοί του. Τότε δ πρόξενος τής Γερμανίας Ε ρ ρ ί κ ο ς 

"Αμποτ έγραψε το γράμμα στον αδελφό του 'Αλφρέδο καί τον εξόρκιζε 

να φέρη τή νέα στό διοικητήριο. Τό γράμμα τό πήρε δ διευθυντής τής 

ι Βλ. ύπ' άρ. 62)2") - 5 - 1876 έκθεση Χ " Λαζάρου. Για tic παράλληλες ενέρ
γειες τοΰ "Αγγλου προξένου Blunt βλ. αναλυτικά στην πρώτη έκθεση ίου προς τον 
πρεσβευτή σιήν Κωνσταντινούπολη Η. Elliot στην Correspondence σελ. 16—17. 

1 Ή κατάθεση του Χατζή, υπηρέτη του 'Ισμαήλ Σεσουμπέσογλου, είναι, φαί
νεται, πολύ ευφάνταστη (Βλ. συνημμένον ΰπ' άρ. 2 στην επιστολή του Krajewski 
¿πό 18 ' 6 -1876 προς Decazes). 
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αστυνομίας καί έφυγε μέ τό Χουσνή. "Επειτα πέρασαν τρία τέταρτα τής 

ώρας. Ό όχλος άρχισε να φωνάζη. 'Ανάμεσα του ξεχώριζαν Ινας μπουσ-

ιζής (πουλητής πάγου), δ Μποσνιάκ Ί μ π ρ α ΐ μ καί δ Τσερκές Γιαβέρ. Αυτοί 

μάλιστα επιχείρησαν ν'ανεβούν τις σκάλες, άλλα εμποδίστηκαν. Τότε δ μπουσ-

τζής αναρριχήθηκε στή στέγη καί α π ' έκεΐ πήδησε στην εσωτερική στοά 

(ντιβάν χανέ) τού πρώτου πατώματος." Ό μπουστζής έσπασε τα παρά

θυρα καί άρχισε να καλή τό πλήθος να τον άκολουθήση. Μάταια, λέγει 

δ 'Αχμέτ έφέντης, αυτός δ ίδιος, δ Ά λ ή αγάς καί μερικοί ζαπτιέδες α γ ω 

νίζονταν να συγκρατήσουν τον άνθρώπινον εκείνο χείμαρρο, πού είχε για 

αρχηγό τον Τσερκές Γιαβέρ. 1 Φαίνεται δμως δτι ή αντίσταση πού πρό

βαλαν ήταν χλιαρή. "Ισως μάλιστα μερικοί ζαπτιέδες μέ τη φιλική καί 

π α θ η α κ ή απέναντι τού δχλου στάση τους να τον αποθράσυναν. 8 Ό μόνος 

πού πραγματικά αντιστάθηκε ήταν δ λοχαγός Ά λ ή αγάς, άλλα δ όχλος τον 

έσπρωξε και τον κύλησε κάτω. 

Ό Ά λ ή αγάς ξανασηκώθηκε καί κατόρθωσε από άλλο μέρος να 

άνεβή κι' αυτός στη στοά, δπου είδε τό διευθυντή τής αστυνομίας να 

συμπλέκεται μέ είκοσι περίπου άιομα. Ό βαλής καί οί μετζλίς τριγύριζαν 

μέσα σιό δωμάτιο. Τότε δ Ά λ ή ς φώναξε στό διευθυντή να μπή στό 

δωμάτιο, για να μπόρεση εύκολώτερα ν' απόκρουση τού; κακοποιούς, αλλ' 

αυτός δέν τού έδωσε καμιά απάντηση. Κοίταξε μόνο τό βαλή καί δέν 

έκλεισε τήν πόρτα τού δωματίου. Ό δ'χλος άρχισε τότε να βγάζη τα κάγκελα 

τών παραθύρων καί έ'νας ένας μέσα από αυτά να μπαίνη στο δωμάτιο. 

Κατατρομαγμένος δ βαλής άρχισε να φωνάζη ζητώντας τή βοήθεια τών 

στρατευμάτων. "Οταν δ διευθυντής τής αστυνομίας Σαλίμ μπέης, δ συν

ταγματάρχης Ά λ τ ά μπέης καί δ Ά λ ή ς μπήκαν στό δωμάτιο, είδαν τους 

κακούργους να χτυπούν τους προξένους μέ καρέκλες καί λοστούς, ενώ δ 

βαλής φώναζε «μή χτυπάτε ! μη χτυπάτε !» Κατόπιν δ βαλής καί τα ι̂ έλη 

τού συμβουλίου εξαφανίστηκαν, γιατί κοίταξαν πώς να φύγουν. Ό Γάλλος 

πρόξενος, κάτω από τα φοβερά χτυπήματα τού μανιακού δχλου, είχε πέσει 

αναίσθητος σε μια γωνιά τού δωματίου. Ό πρόξενος τής Γερμανίας είχε 

τραυματιστή στο κεφάλι καί σε διάφορα άλλα μέρη τού σώματος. 'Εξαν

τλημένος έπεσε στην αγκαλιά τού Ά λ ή αγά ζητώντας προστασία. Μάταια 

προσπάθησε δ καλός αυτός αξιωματικός να τον προστατέψη μέ τό σώμα 

του. Μερικοί δμως από τον εγκληματικόν αυτόν δχλο τόν άρπαξαν από 

1 Βλ. Correspondence σελ. 60—61. Πρβλ. καί κατάθεση Σαλίμ μπέη στην 
Correspondence σελ. 5Ü—60. Για το γράμμα του "Αμποτ προς τον αδελφό του βλ. 
καί υπ' άρ. 1)10 · 5 - 1876 έκθεση Chiari. 

8 Βλ. υποψίες Krajewski στό υπ' άρ. 1)7 - 5 · 187fi έγγραφο του τό συνημμένο 
βτήν υπ* άρ. 1)10 - 5 - 1876 επιστολή του προς τον de Bourgoing. 
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τά γεννητικά του μόρια καί τον έρριξαν κάτω λιπόθυμο από τον πόνο.. 

"Οταν συνήλθε, βρισκόταν πια στα παραπήγματα τών ζαπτιέδων (ΕΙκ. 5),,. 

δπου Κμεινε 24 ώρες.1 

WMO4/1Q }/x>AiStyj υ* >x* OOff* > Α OryotfOu . Μ Ι ouo ¿ιΑυρο not/ X>nOOÇ> Χ>*·σιΛ>>ι 

ΕΙκ. 5. Τοπογραφικό σχέδιο τής περιοχής τών σκηνών. 

(Κατά τό σχέδιο τό προσαρτημένο στην Correspondence) 

Αχαρακτήριστη ήταν ή δειλία τού βαλή, τών μελών τού συμβουλίου-

καί τών αξιωματικών της αστυνομίας, πού έσερναν μάλιστα μαζί του; σπα-

ι Βλ. Correspondence σβλ. 61. 



Ta δραματικά γεγονότα τής θεσβαλονίχης τοϋ 1876 2Ì5-

θιά, καί ή εγκατάλειψη τών δυο προξένων στην άνελέηιη μανία τού όχλου.. 

Οί ευθύνες τών ανώτατων αυτών Τούρκων πολιτικών, θρησκευτικών καί 

στρατιωτικών αρχηγών ήταν βαρύτατες, δταν μάλιστα σκεφτή κανείς τή? 

μεγάλη ηθική επιβολή τους στό μουσουλμανικό πληθυσμό, Επιβολή πού δέν 

είχαν τήν ψυχραιμία να τήν ασκήσουν. 1 

Αμέσως μετά τό φόνο δ Οχλος έξαλλος ξεχύθηκε στό δρόμο χειρο

νομώντας μανιακά καί ξεφωνίζοντας κατάρες καί άπειλέ; διευθύνθηκε προς 

τό αμερικανικό προξενείο, δπου νόμιζε πώς οι χριστιανοί είχαν κρύψει τΐ> 

νέα. Είχε φτάσει πια κοντά, δταν βρέθηκε μπροστά του δ καβάσης του 

αγγλικού προξενείου μέ τή νέα σπεύδοντας, δσο μπορούσε πιο γρήγορα,. 

προς τό τζαμί. Ή ξαφνική εμφάνιση τής νέας καταπράυνε κάπως τα ερε

θισμένα πνεύματα τών μουσουλμάνων. "Ετσι σώθηκε από βέβαιο θάνατο-

ή οικογένεια τού Περ. Χ " Λαζάρου καί πολλών ίσως άλλων χριστιανικών 

οικογενειών καί αποσοβήθηκε ή γένεση λεηλασιών καί αναρχίας μέσα στην 

πόλη. 3 Ό δχλος παρέλαβε άμέσαις τή νέα καί τήν δδήγησε στό διοικη

τήριο. 3 

Έ ν ώ αυτά συνέβαιναν στους δρόμοι>ς τής Θεσσαλονίκης, μέσα στο 

διοικητήριο διαδραματίζονταν άλλες ζωηρές σκηνές. Οί πρόξενοι τής Α γ 

γλίας, 'Ιταλίας καί πιθανόν δ Ί λ α ρ ι ό ν ω φ τής Ρωσίας έκαναν ζωηρές 

παραστάσεις στό βαλή καί τον καθιστούσαν υπεύθυνο για δ,τι συνέβαινε 

και για δ,τι μπορούσε ακόμη να συμβη, ενώ αύιός, κάτω από τήν άμεση. 

επίδραση τών τραγικών γεγονότων, βρισκόταν σε μια κατάσταση απόλυτης 

εξουθένωσης καί αμηχανίας. 4 

Οί πρόξενοι από τό διοικητήριο τηλεγράφησαν στις πρεσβείες τους 

τά τραγικά νέα δ "Ο Blunt μάλιστα ζήτησε από τήν πρεσβεία τής Α θ ή ν α ς 

τήν αποστολή Ινός πολεμικού για τήν προστασία τών βρετανικών συμφε

ρόντων." Κατόπιν δ Foscar in i , μόλις έμαθε δτι τά πτώματα τών δυστυ

χισμένων προξένων βρίσκονταν ακόμη στό τζαμί, πήρε μαζί του ενα λο

χαγό τών ζαπτιέδων, τό διερμηνέα ιου καί διευθύνθηκε προς τά εκεΐ. 

Ή τ α ν δ πρώτος ευρωπαίος πού έμπαινε στό τζαμί μετά τό φόνο τών 

1 Πρβλ. καί σκέψεις Chiari στην υπ' άρ. 21)25 - 5 - 1876 εκθεσή του. 
« Βλ. υπ* άρ. 62)9-5-1876 έκθεση Χ " Λαζάρου. Βλ. έπίση έκθεση Blunt 

14 · δ - 1876 προς Η. Elliot στην Correspondence σελ. 33. Πρβλ. καί σχετική με 
ταραχές φήμη στην υπ' άρ. 21)25 · 5 - 1876 έκθεση Chiari. 

3 Βλ. υπ' άρ. 62)9 · 5 · 187ο" έκθεση Χ" Λαζάρου. Correspondence σελ. 52. 
* Βλ. ύπ* άρ. 10)6-5-1876 έκθεση Chiari προς Andrassy. Πρβλ. καί ύπ 

άρ. 1)7-5-1876 συνημμένο οτό ύπ* άρ. 1)10-5-1876 έγγραφο του Krajewski 
προς tòv de Bourgoing. 

δ Βλ. ύπ* άρ. CLXXII)7 - 5 - Τ876 έκθεση Foscarini. 
6 Βλ. τό τηλεγράφημα του στην Correspondence σελ. 13 καί οελ. 23. Πρβλ. 

xuì υπ' άρ. CLXXIIJ7 - 5 - 1876 έκθεση Foscarini. 
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προξένων καί άντίκρυζε τό φρικτό θέαμα τών νεκρών. « Ή περιοχή τής 

εισόδου τού τζαμιού, έγραφε στην εκθεσή του, ήταν γεμάτη άπό ντόπιους 

άοπλους Τούρκους, πού ήταν σκαρφαλωμένοι στα κάγκελα τού περιβόλου 

καί Ιβλεπαν προς τό εσωτερικό. Οί αυστηρές παρατηρήσεις τού αξιωματι

κού τους έκαναν να παραμερίσουν. Είχαν δμως στό πρόσωπο ενα ύφος 

θριάμβου, πού δέν τό έκρυβαν καθόλου. Μόλις μάς άνοιξε τέλος τήν πόρτα 

έ'νας άπό τους τρεις ζαπτιέδες, πού φύλαγαν εκεί ώς φρουροί, είδα στό 

ενα μέρος τής αυλής μερικούς σοφτάδες, πού πλένονταν για τήν εσπερινή 

προσευχή τους, καί λίγα βήματα πέρ' άπό τήν πόρτα, σε μιά γωνιά της 

αυλής, δυο ανθρώπινες μορφές, αγνώριστες καί άποσυνί)εμένες. Ή τ α ν τά 

δυο θύματα. Μέ μεγάλη δυσκολία, αν και γνώριζα δτι ήταν αυτοί, μπό

ρεσα σκύβοντας επάνω τους να ξεχωρίσω τον έναν άπό τον άλλο. Τό 

κεφάλι τού δυστυχισμένου Moulin ήταν σε μια απερίγραπτη κατάσταση, 

δ λαιμός του κομμένος στή μέση, μιά πλατιά πληγή άπό γιαταγάνι στο 

ενα του σκέλος, τά φορέματα του κουρέλια, σχεδόν χωρίς πουκάμισο. Τό 

κρανίο τού "Αμποτ ήταν σχισμένο στα δυο καί τα μάτια του πεταγμένα 

ε£ω άπό τις κόγχες. Φοβερό θέαμα ! Είχαν σφαχτή σε μια αίθουσα τού 

τζαμιού μπροστά στό βαλή καί στό μετζλίς καί κατόπιν σύρθηκαν άπό τό 

μανιασμένον όχλο στην αΐ)λή. Ε κ ε ί αφέθηκαν τά πτώματα τους γεμάτα 

άπό π?αιγές, αίμα καί σκόνη σαν πτώματα κακοποιών. Βγήκα α π ' εκεί. 

Δεν ξέρο) για ποιο πράγμα ήμουν περισσότερο αγανακτισμένος. Οί Τούρ

κοι, πού ήταν έξω από τά κάγκελα, συναγα>νίζονταν νά φτύνουν προς τά 

πτώματα. Γύρισ*/ πίσω αναζητώντας τό βαλή καί τον βρήκα στό μέσο τού 

μετζλίς να σκαρώνη τό τηλεγράφημα του για τήν Κωνσταντινούπολη. 1 

Τού είπα δτι τά πτώματα τών δυο προξένων τά εΐχαν πετάξει σα σκυλιά 

καί τά εΐχαν αφήσει εκτεθειμένα στις προσβολές εκείνων τών δημίων' τον 

ερώτησα μήπως δε σκεφτόταν δτι αυτό θα πρόσν)ετε ακόμη κάτι στον ερε

θισμό τής κοινής γνώμης. Τότε παράγγειλε σε δυο από αυτούς, πού π α ρ α -

βρίσκονταν, να τά πάρουν, να τά μεταφέρουν σ' ενα δωμάτιο τού τζαμιού 

καί να τά σκεπάσοί'ν μέ ενα χαλί». 3 

Αμέσως μετά τή σύγχυση τών προηων στιγμών συγκεντρώθηκαν στό 

αυστριακό προξενείο οί πρόξενοι καί αποφάσισαν να δεχτούν προσωρινά 

τήν πρόταση τού βαλή νά φρουρηθή τό κάθε προξενείο μέ 10 άνδρες και 

1 Βλ. τό κείμενο του τηλεγραφήμαιος στην C o r r e s p o n d e n c e σελ. 8—9. 
s Βλ. ύπ' άρ. CLXXII)7 · 5 · 1876 έκθεση Foscar in i . Ή είσοδος του Fosca

r i n i στό τζαμί μαρτυρεΐται καί άπό τον Kra jewski . (Βλ. ύπ' άρ.1)7 - 5 - 1876 συνημ
μένο στό ύπ' άρ. 1)10 · 5 - 1876 έγγραφο του προς τον de Bourgoing. Πρβλ. καί ύπ* 
ά ρ . 2 1 ) 2 5 - 5 - 1 8 7 6 έκθεση Chiar i . Τό κεφάλι μόνο του "Αμποτ είχε 18 τραύματα 
άπό διάφορα φον(κά όργανα, ενώ τό σώμα του 20. Τό πτώμα του Γάλλου προξένου 
«Ιχε πολύ περισσότερα (Βλ. ύπ' άρ. 5 5 ) 9 - 5 - 1 8 7 6 έκθεση Χ " Λαζάρου). 
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να συνέλθουν τ ή ν άλλη μέρα σε νέα πάλι συνεδρίαση, γιατί ή κατάσταση 

ήταν ακόμη άνηαυχασιική Τό καραβάν σαράϊ, πού βρισκόταν απέναντι 

άπό τό αυστριακό προξενείο, ήταν γεμάτο άπό οπλισμένους 'Αλβανούς, ενώ 

στίφη πάνοπλων Τούρκων μέ απειλητικό ύφος περνούσαν μέσα άπό τους 

δρόμους τής συνοικίας τών Φράγκων. 'Αργότερα δμως άρχισαν νά κυκλο

φορούν στρατιωτικοί περίπολοι και οι δρόμοι ερημώθηκαν. 1 

'Αργά κατά τις 9 6 T h . Kra jewski μέ τόν ηγούμενο τών Λαζαρι-

στών πατέρα A u g . Bonet t i , τον ιερέα Léon L a u r e n t καί μέ 4 άλλους 

Ευρωπαίους μπόρεσε νά πά/η στό τζαμί μέ δυο ταλίκες (αμάξια τού τόπου) 

και νά παραλαβή τά πτώματα. Τού "Αμποτ τό μετέφεραν στό σπίτι του 

κοντό στην απαρηγόρητη γριά μητέρα του, ενώ τού Moulin στό νοσοκο

μείο τών «'Αδελφών τού ελέους», κοντά ατό γαλλικό νοσοκομείο, επειδή 

φοβούνταν, μήπως το θλιβερό θέαμα τού νεκρού επιδείνωση τήν απελπιστική 

κιόλας κατάσταση τής υγείας τής κυρίας Moul in. 3 

Γ\ Ή είδηση τών τραγικών γεγονότων έγινε γνωστή στην Κωνσταν

τινούπολη αργά τή νύχτα τής ϊδιας μέρας.3 Τήν άλλη μέρα τό άπόγεμα οί 

αντιπρόσωποι τών μεγάλων δυνάμεα)ν συνήλθαν σε σύσκεψη στή ρωσική 

πρεσβεία, στην οποία πήρε μέρος καί ó ίδιος ó υπουργός τών εξωτερικών 

τής Τουρκίας Ρασίδ πασάς. Αυτός εξέφρασε σε δλους καί ιδιαίτερα στους 

αντιπροσώπους τής Γαλλίας καί τής Γερμανίας τήν αγανάκτηση τού μονάρχη 

του για τά θλιβερά γεγονότα τής Θεσσαλονίκη:, τους διαβεβαία)σε για τή 

σταθερή του απόφαση νά τιμωρήση παραδειγματικά τους ενόχους καί 

υποσχέθηκε νά γίνη ή κηδεία τών προξένων μέ δλες τις τιμές. Οι πρεσβευ

τές όμως έκριναν φρόνιμο νά την αναβάλουν, ωσότου πάψη νά ύπάρχη 

στή Θεσσαλονίκη ó φόβος νέων ταραχών. Κατόπιν εισηγήθηκαν στβ 

Ρασίδ νά σταλή στον τόπο τών ταραχών για τις ανακρίσεις αυτοκρατορι

κό; απεσταλμένος, πού νά τον συνοδέψουν αντιπρόσωποι τής γαλλικής 

καί γερμανικής πρεσβείας, καί επέμειναν στή γρήγορη επιβολή τής δικαιο

σύνης καί στην κοινοποίηση τής δικαστικής απόφασης σε δλη τήν αυτοκρα

τορία. Α κ ό μ η πρότειναν νά σταλή εγκύκλιος σε δλους τους γενικούς διοι

κητές καί νά τού: καθιστά υπευθύνους για τις ύπερβασίες, που θά ήταν 

ενδεχόμενο νά σημειωθούν στις περιοχές τους. Δήλωσαν κατόπιν οτι οί 

διάφορες κυβερνήσει: ί)ά στείλουν πολεμικά στή Θεσσαλονίκη καί δτι 

έπρεπε νά γίνουν δεκτά μέ τις αρμόζουσες τιμές. Καί τελευταία τόν έκαναν 

προσεκτικό στην επικίνδυνη αρθρογραφία μιά; μερίδας τού τουρκικού 

ι Βλ. ύπ' άρ. 10)6 · b - 1870 καί -21)25 · 5 - 1876 εκθέσεις Chiari. 
2 Βλ. πρακτικό παραλαβής τών πτωμάτων στό ύπ' άρ. 2 συνημμένο σιό ύπ' 

άρ. 1)10-5-1876 έγγραφο του Krajewski προς τόν Decazes. 
3 Βλ. τα κείμενα τών αλλεπάλληλων τηλεγραφημάτων ιού βαλή στην Corre

spondence σελ. 8 9. 
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τύπου, ή οποία προπαγάνδιζε τόν ιερό πόλεμο εναντίον τών χρι

στιανών. 

Ό Ρασίδ πασάς συμφώνησε σε δλα καί υποσχέθηκε δτι θα πραγμα

τοποιηθούν. Τότε ó Βρεττανός πρεσβευτής Η. Elliot ζήτησε ν' άντιπρο-

σωπευιή καί ή κυβέρνηση του σοήν ανακριτική επιτροπή μέ τύν~ 

πρόξενο Blunt, επειδή δ πρόξενος τής Γερμανίας Ερρίκος "Αμποτ ήταν 

"Αγγλος υπήκοος.1 Τό αίτημα αυτό τού Elliot ήταν ένας ευφυής διπλωμα

τικός ελιγμός, πού δέν απόβλεπε τόσο στην ικανοποίηση τής χώρας τουν 

δσο στή σκοπιμότητα νά παρακολουθή από κοντά τις κινήσεις καί τις σκέ

ψεις τών αντιπροσώπων ιής Γαλλίας καί Γερμανίας. 

'Αμέσως μετά τή σύσκεψη αυτή ή τουρκική κυβέρνηση έστειλε στις. 

ευρωπαϊκές πρεσβείες στην Κωνσταντινούπολη επίσημη ανακοίνωση, μέ τήν 

οποία γνωστοποιούσε τήν αποστολή στή Θεσσαλονίκη τού στρατηγού 

Έσρέφ πασά ώς νέου βαλή τής πόλης καί τού «μουστεσάρ» (συμβούλου)· 

Βαχάν εφέντη, υπαλλήλου τού υπουργείου δικαιοσύνης. Οί δυό αυτοί απε

σταλμένοι εΐχαν τήν εντολή νά κάνουν αυστηρότατες ανακρίσεις για τά γε

γονότα καί νά τιμωρήσουν παραδειγματικά τους ενόχους, σε οποιαδήποτε 

τάξη καί αν άνηκαν αύιοί.8 Ό διορισμός τού Έσρέφ πασά ήταν μιά 

καλή εγγύηση για τή γρήγορη απονομή τής δικαιοσύνης, γιατί είχε δείξει 

μεγάλη δραστηριότητα στή διεξαγωγή τών ανακρίσεων για τις πρόσφατες 

σφαγές τής Ποδγορίτσας.3 

Τήν ίδια ακόμη ημέρα καί τήν επομένη ó Ρασίδ, βασιζόμενος καί 

στις πληροφορίες τών αλλεπάλληλων τηλεγραφημάτων τού βαλή Θεσσαλο

νίκης, στέλνει στον πρεσβευτή τής Τουρκίας στό Λονδίνο Μουσούρο πασά 

δυό μεγάλα τηλεγραφήματα, μέ τά όποΐα προσπαθεί ν' άπαλύνη τήν κακή 

εντύπωση τών γεγονότων καί νά ρίξη τήν ευθύνη τής δημιουργίας τους 

στον πρόξενο τών Ή ν . Πολιτειών Περ. Χ " Λαζάρου' αναφέρει ακόμη, 

τήν επιβολή τής τάξης στην πόλη, τήν έναρξη τών συλλήψεων τών ενόχων^ 

πράγμα ανακριβές, τή συγκέντρωση τών πρεσβευτών τών μεγάλων δυνά

μεων στή ρωσική πρεσβεία καί τή λήψη τών γνωστών αποφάσεων. «Γνω

ρίζουμε, γράφει, δτι (τό γεγονός αυτό) θά δώση στους κακολόγους μας. 

ύλη για τις πιο άδικες κατηγορίες και δτι οί εχθροί μας δε θά διστάσουν 

νά επωφεληθούν άπό τήν ευκαιρία, για νά εξογκώσουν υπέρμετρα τά 

γεγονότα, ν' αποδώσουν στό συμβάν—τού όποιου άλλωστε τή σπουδαιό

τητα δέν τήν παραγνωρίζουμε—§vu χαρακτήρα εξαιρετικά σοβαρό, τέτοιον 

1 Βλ. Correspondence σελ. 7—8. Τό κείμενο τής εγκυκλίου, πού πραγματικά 
έβγαλε μβτα τα γεγονότα ή τουρκική κυβέρνηση, βλ. στή σβλ. 28. 

2 Βλ. Correspondence σελ. 9. 
s Βλ. Correspondence σελ. 8. 



Τά δραματικά γεγονότα τής Θεσσαλονίκης του 1876 219 

δμως πού δε θά μπορούσε νά έ'χη' τέλος νά τού δώσουν τό χρώμα ενός 

κινήματος, πού προετοιμάστηκε ψυχρά καί ξέσπασε σάν εκδήλωση τού μί

σους μουσουλμάνων καί χριστιανών' καί τής μισαλλοδοξίας τών πρώτιον 

απέναντι τών τελευταίων». Κατόπιν ó Ρασίδ δίνει στον πρεσβευτή ορισμένα 

στοιχεία άπό τό δράμα, πού θ ά μπορούσε νά τά χρησιμοποίηση, γιά ν' 

απόδειξη δτι τό έγκλημα δέν ήιαν προμελετημένο, δτι όλα προήλθαν άπό 

μια πρόκληση τών χριστιανών, πού πρόσβαλαν τήν περιβολή μιας μουσουλ-

μανίδας, καί έτσι ν' απόκρουση τις πλάνες καί τις κακόβουλες υπερβολές» 

μέ τις όποιες θά γινόταν προσπάθεια νά επηρεάσουν τήν κοινή γνώμη. 1 

Παρόμοια τηλεγραφήματα πρέπει νά στάλθηκαν καί στις τουρκικές 

πρεσβείες τών άλλων μεγάλα>ν εύρωποϊκών δυνάμεων καί νά κοινοποίηση-. 

καν στους υπουργούς τών εξωτερικών, γιά νά μειώσουν τήν κακή απήχηση 

τών γεγονότων. Τό έγκλημα πραγματικά είχε προκαλέσει στις πρωτεύου

σες τής Ευρώπης καί ειδικά στην 'Ελλάδα ζωηρή συγκίνηση. 2 "Οπως 

είχε γίνει, τήν ήμερα, σέ μια ειρηνική πόλη καί εμπρός στις ανίσχυρες 

αρχές έδειχνε πώς τά τουρκικά πράγματα δέν έπιδέχονταν πια καμιά θερα

π ε ί α . 3 

Μολαταύτα ο υπουργός τών εξωτερικών τής Γαλλίας D e c a z e s 

μέ τό άπό 8-5-1876 έγγραφο του δίνει οδηγίες στον πρεσβευτή υποκόμη^ 

de G o n t a u t - B i r o u στό Βερολίνο νά έπωφεληθή άπό τήν προσεχή συνάν

τηση τών υπουργών τών τριών αυτοκρατοριών Ρωσίας, Γερμανίας καί 

Αυστρίας στή γερμανική πρωτεύουσα καί νά τους δώση νά εννοήσουν δτι 

ή Γαλλία, δν καί θρηνεΐ τό θάνατο τού αντιπροσώπου της στή Θεσσαλο

νίκη, εξακολουθεί νά είναι προσηλωμένη στην πολιτική τής αναμονής τών 

γεγονότων, πολιτική εύσυμβίβασιη μέ τις ειρηνιστικές τους προσπάθειες, 

πού καταβάλλουν ή θ ά καταβάλλουν γιά τήν αποκατάσταση τής τάξης στην 

Ε ρ ζ ε γ ο β ί ν η " ori ή πολιτική κατάσταση τώρα, δπως παρουσιάζεται μετά το 

εγκληιια τής Θεσσαλονίκης, επιβάλλει τήν δσο τό δυνατόν γρηγορώτερη. 

ειρήνευση τών Βαλκανίων, γιά νά μή παραταθή ή κρίση αυτή, πού ερεθί

ζει ταυτόχρονα χριστιανούς καί μουσουλμάνους.4 

"Υσιερ" ά π ό πέντε ακριβώς ήμερες ó de G o n t a u t — Biron τηλέγρα

φε! στον D e c a z e s οτι μόλις βγήκε άπό μιά συγκέντρωση τών πρεσβευτών 

Γαλλίας, 'Αγγλίας καί 'Ιταλίας στην καγκελλαρία, όπου οί πρίγκιπες καί 

υπουργοί τών εξωτερικών B i s m a r c k καί G o r t s c h a k o w — παρών ήταν καί 

1 Βλ. τά τηλεγραφήματα στην Correspondence σελ. 1, 6—6. 
* Βλ. Histoire illustrée de la guerre d' Orient (1875—-76) σελ. 115. D r i a u 11 

— L h é r i t i e r, Ivo' άν. σελ. îl89. 
3 Βλ. B a m b e r g , ενΟ* άν. σελ. 452. 
« Βλ. Documents diplomatiques. Affaires d 'Orient (1875 - 1876 · 1877), Paris. 

1877, σελ. 125· 127. 
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-ο κόμης Andrassy τής Αύστρίας-τούς ανακοίνωσαν δτι ή ανεπάρκεια τών 

άποτελεσμάτθ)ν γιά τήν ειρήνευση τής 'Ερζεγοβίνης, καθώς καί τά γεγονότα 

τής Θεσσαλονίκης καί ó αναβρασμός, πού ξαπλώνεται σε ενα τμήμα τής 

τουρκικής αυτοκρατορίας, τους έκαναν νά καθορίσουν τά κύρια σημεία, πού 

θα μπορούσαν, κατά τή γνώμη τους, νά επιβάλουν τήν ειρήνευση στα 

Βαλκάνια" δτι ó σκοπός τών τριών αυτοκρατοριών εξακολουθεί νά είναι ή 

διατήρηση τής ακεραιότητας τής τουρκικής αυτοκρατορίας, άλλα μέ σοβαρές 

βελτιώσεις στην οργάνωση της, μέ μιά λέξη, τό s ta tus quo βελτιωμένο" δτι 

υπάρχει απόλυτη σύμπτωση απόψεων ανάμεσα στους υπουργούς γιά τό 

σκοπό, πού επιδιώκουν, καί γιά τά σημεία, πού αποτελούν τό αντικείμενο 

τής νέας διακοίνωσης (νότας)" τέλος δτι υπολογίζουν στή συνδρομή τών 

άλλων μεγάλων χριστιανικών δυνάμεων. Κατόπιν τους διάβασαν τό κείμενο 

τής διακοίνωσης καί τους ζήτησαν σχετικά τή γνώμη. Ό πρεσβευτής τής 

"Αγγλίας έπιφυλάχτηκε ν ' απάντηση, γιατί είπε δτι δέν είχε οδηγίες, ενώ οί 

δυό άλλοι πρεσβευτές απάντησαν πώς γενικά ή Ιδέα της ειρήνευσης θά ήταν 

αρεστή στις κυβερνήσεις τους. 1 

Οί μεγάλες δυνάμεις φοβήθηκαν, μήπως ή τραγική δολοφονία τών 

προξένων ήταν ή αρχή μόνο τής έκρηξης τού μουσουλμανικού φανατισμού 

εναντίον τών χριστιανών. Γι ' αυτό αμέσως μετά τά πρώτα τηλεγραφήαατα 

ή 'Αγγλία, καθώς καί οί άλλες μεγάλες δυνάμεις, είχαν αρχίσει νά παίρνουν 

δραστικά μέτρα, γιά να προλάβουν τή γενίκευση τών ταραχών καί νά προ

στατεύσουν τή ζωή τών υπηκόων τους. Ό πρόξενος Blunt, όπως είδαμε, 

είχε τηλεγραφήσει στην πρεσβεία τής 'Αθήνας ζητά)ντας τήν αποστολή ενός 

πολεμικού. Πραγματικά τήν άλλη μέρα, 7 τού μηνός, ξεκινούσε άπό τόν 

Πειραιά τό πολεμικό «Bi t tern». Ό κυβερνήτης του μετά τήν άφιξη του 

στή Θεσσαλονίκη ανάφερε δτι απειλούνταν ταραχές στά περίχωρα καί δτι 

ήταν αναγκαία ή παρουσία δυό θα)ρηκ:ών, γιατί οί τουρκικές αρχές δέν 

είχαν τή δύναμη νά κρατήσουν τήν τάξη. Ε π ί σ η ς ó Βρεττανός πρεσβευτής 

στην Κωνσταντινούπολη Η . Elliot τηλεγραφούσε στό υπουργείο τών εξω

τερικών δτι εκεί οί Τούρκοι τις τελευταίες μέρες αγόραζαν δπλα, άγνωστο 

ομα)ς γιά ποιους σκοπούς, δτι επομένως υπήρχαν φόβοι νά εκραγούν σοβα

ρές ταραχές καί δτι υπήρχε μεγάλη ανησυχία σε δλες τις τάξεις τού λαού. 

Γιά τήν αντιμετώπιση τών κρίσιμων αυτών περιστάσεων τό ναυαρχείο τη

λεγραφούσε στις 10 τού μηνός στον υποναύαρχο Sir J a m e s R. D r u m m o n d 

στή Γ ι ά φ α νά κατευθυνθή στή Σμύρνη μέ τά πολεμικά «Hercules» «In

vincible» καί «Pallas» καί νά περιμένη εκεί οδηγίες. 8 Τήν άλλη μέρα καί 

1 Βλ. Documents diplomatiques ενΟ' άν. σελ. 127 - 131. 
8 Τα εγγραιρα, τα σχετικά μέ τις ζυμώσεις στο υπουργείο τών εξωτερικών καί 

στό ναυαρχείο τής 'Αγγλίας, καθώς καί μέ τις μετακινήσεις τών πολεμικών τών 
«λλων ευρωπαϊκών δυνάμεων βλ. στην Correspondence passim. 
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δχι τήν ΐδια, δπως αναφέρει ó B a m b e r g , μεγάλη διαδήλωση ϊεροσπουδα-

στών (σοφτάδων) στην Κωνσταντινούπολη είχε ως αποτέλεσμα τήν άμεση. 

ανατροπή τού φιλορώσου μεγάλου βεζίρη Μαχμούδ πασά και τού σεϊχου-

λισλάμη. Ή μεταβολή αυτή ήταν μεγάλο πλήγμα γιά τή ρωσική πολιτική 

καί γιά τό ρώσο πρεσβευτή "Ιγνάτιεφ, πού άπό τότε άρχισε νά δείχνεται. 

φανερά εχθρικός απέναντι τών Τούρκων. 1 "Ετσι έγινε γνωστό στό Λονδί

νο δτι ó αναβρασμός τών μουσουλμάνων τής Κωνσταντινούπολης στρεφό

ταν μάλλον εναντίον τής κυβέρνησης, αλλά δτι εξ αιτίας τού φανατισμού 

τους ή θέση τών χριστιανών ήταν πάρα πολύ κρίσιμη. 2 ÜÍ σπουδαίες αλλα

γές στην κυβέρνηση τού σουλτάνου ήιαν ó διορισμός ως μεγάλου βεζίρου^ 

τού Μεχμέτ Ρουσδή πασά, πού τόν εκτιμούσαν περισσότερο από κάθε -

άλλον μέσα στην αυτοκρατορία, καί ó διορισμός ως υπουργού τών στρα

τιωτικών τού Χουσεΐν Ά β ν ή πασά, άνθρωπου μέ. αδάμαστη θέληση. 3 Μο

λαταύτα δλοι περίμεναν νέες εκδηλώσεις καί νέες απαιτήσει; τών σοφτά

δων. «Οί όχλοι, παρατηρούσε χαρακτηριστικά κρίνοντας τά γεγονότα ó Γάλ

λος πρεσβευτής Boiu going, δε σταματούν στό δρόμο τους καί δέν είναι 

καθόλου υπερβολή νά θεώρηση κανείς δτι τά γεγονότα θά έχουν αποφασι

στικές συνέπειες γιά τό μέλλον τής Τουρκίας». 4 

'Αξιομνημόνευτα ήταν καί τά μέτρα τού ελληνικού κράτους. Ή κυ

βέρνηση ανάθεσε στον πρεσβευτή της στην Κωνσταντινούπολη Κουντουριώτη 

νά ενεργήση μαζί μέ τους άλλου; ευρωπαίους συναδέλ.φους του καί νά 

κάνουν προσεκτικό τό σουλτάνο σιήν ανάγκη νά τηρηθή μέ κάθε θυσία ή 

τάξη σιήν πρωτεύουσα καί στις επαρχίες. Σύγχρονα δίνει διαταγή ν ' ά π ο -

πλεύση αμέσως τό θωρηκτό «Γεώργιος» γιά τή Θεσσαλονίκη, γιά νά προ-

στατεύση τους 'Έλληνες υπηκόους. 'Ακόμη ó υπουργός τών εξωτερικών 

Κοντόσταυλος απευθύνει στις 10 Μαΐου στους "Ελληνες προξένους στην 

Τουρκία εμπιστευτική εγκύκλιο συστήνοντας ψυχραιμία καί ηρεμία στους. 

"Ελληνες και αποχή άπό κάθε ενέργεια εναντίον τών Τούρκων, γιατί θ ά 

μπορούσε νά εχη τις πιο σοβαρές συνέπειες γιά τήν τύχη τους. 

Μέσα στην Ε λ λ ά δ α τά πνεύματα ήταν τόσο ερεθισμένα, ώστε νά ανη

συχούν σοβαρά τήν ελληνική κυβέρνηση. Ό τύπος είχε αρχίσει μιά μεγάλη 

εκστρατεία γιά τήν ανάγκη τής δράσης τού Ελληνισμού εναντίον τής Τουρ

κίας. Γι ' αυτό μάλιστα τό σκοπό είχαν συστηΟή επιτροπές. 5 

6. Έ ν ώ ή δολοφονία τών προξένων είχε δημιουργήσει, στην ' Α ν α 

τολή ιδίως, μιά επικίνδυνη πολιτική ατμόσφαιρα, τά πολεμικά τών εύρω-

1 Βλ. B a m b e r g , ενθ' άνωτ. σελ. 452. 
2 Βλ. Correspondence σελ. 5. : 
3 Βλ. Documents diplomatiques σελ. 132. B a m b e r g , évo' άν. σελ. 452". 
* Documents diplomatiques ενθ' άν. σελ. 133. 
5 Βλ. L a s e a r i s , ενθ* άν. σελ, 24. 
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παϊκών δυνάμεων καί τής Τουρκίας έπλεαν ολοταχώς προς τόν τόπο τών 

ταραχών, γιά νά προλάβουν τήν εξάπλωση τους καί νά επιβάλουν τήν 

τάξη. Οί μετακινήσεις τών πολεμικών προς τή Θεσσαλονίκη και προς αυτήν 

*ιχάμη τήν Κωνσταντινούπολη εξακολούθησαν γιά κάμποσες μέρες.1 

Στις 9 τού μηνός, τό πρωί, είχε φτάσει στή Θεσσαλονίκη ή τουρκι

κή κορβέττα «Ίτζεδίν» μέ αποβατικό σώμα 250 τακτικών στρατιωτών. Στό 

Ίδιο πλοΐο βρίσκονταν ó νέος βαλής Έ σ ρ έ φ πασάς, ó Βαχάν εφέντης καί 

οι αντιπρόσωποι τής Γαλλίας καί Γερμανίας R o b e r t καί Gillet. Τους απε

σταλμένους τής Πύλης ήλθε να χαιρετίση επιτροπή τού προξενικού σώμα

τος άπό τόν K r a j e w s k i , τόν ύποπρόξενο τής Αυστρίας Gsiller καί τό 

διερμηνέα τού ιταλικού προξενείου Λαζαρίδη. Τους απεσταλμένους θέλησε 

νά έπισχεφτή καί ó τέως βαλής Μεχμέτ Ρ ι φ α ά τ πασάς, άλλα δέν έγινε δε

κτός. Μετά τήν απόβαση τους τους επισκέφτηκε όλο τό προξενικό σώμα, 

πού όρισε ως αντιπρόσωπο του στην επιτροπή τόν Ιταλό πρόξενο F o s c a r i 

ni, γιά νά τή διαφώτιση γιά τά γεγονότα. 2 

Παρά τήν παρουσία τών πολεμικών καί τής επιτροπής ó τουρκικός 

πληθυσμός εξακολουθούσε νά είναι ακόμη ερεθισμένος καί οπλισμένος καί 

τά καταστήματα ήταν κλειστά.3 Μικροπανικοί άπό φήμες γιά δήθεν εξε

γέρσεις τού μουσουλμανικού πληθυσμού τάραζαν τους χριστιανούς κατοίκους 

καί τους προξένους, πού έβλεπαν τό προσεχές μέλλον πολύ σκοτεινό. Τό 

φόβο τους τόν ενίσχυαν καί οι ιιδήσεις γιά τόν αδιάκοπο ερχομό μουσουλ

μάνα^ άπό τά περίχωρα μέσα στην πόλη. 4 Στις 10 Μαΐου φτάνει ή 

τουρκική κορβέττα «Σελιμιέ» μέ 200 τακτικούς. Μολαταύτα οί φήμες γιά 

τις εχθρικές διαθέσεις τού μουσουλμανικού πληθυσμού οργιάζουν καί κά

νουν τους ευρωπαίους απεσταλμένους νά συστήσουν στό βαλή νά μή 

παρθούν ακόμη δραστικά μέτρα εναντίον τών ενόχων τής δολοφονίας τών 

,προξένων. 5 Ό Αυστριακός πρόξενος τηλεγραφεΐ υ π oí δολοφόνοι έξακο-

1 Ώς τι- 16 Μαΐου εΐχαν συγκεντςωϋή στο λιμάνι τής θεσσαλονίκης 13 πο
λεμικά, 9 ευρωπαϊκά (2 αγγλικά, 2 γαλλιχά, 2 υαλικά, 1 γερμανικό, 1 ρωσικό, 1 ελ
ληνικό) και 4 τουρκικά. Τον κατάλογο τών ονομάτων τών πολεμικών και τών διοικη· 
ιών τους βλ. στο ύπ" άρ. 1 συνημμένο τυϋ ύπ' άρ. 2)16 5-1876 εγγράφου του Kraje-
AVski προς Decazes. Παρόμοιο, άλλα λεπτομερέστερο ακόμη κατάλογο τών πολε
μικών, πού βρίσκονταν στο λιμάνι τής θεσσαλονίκης τήν 14 Μαΐου, βλ. στην Cor
respondence σελ. 21. 

s Βλ. ύπ' άρ. 11)9-5-1876, 21)25-5 1876 καί 22)26-61876 εκθέσεις Chiari. 
Πρβλ. καί υπ' άρ 1)10-5-1876 έγγραφο Krajewski προς Decazes. Για τήν αντιπρο
σώπευση του προξενικού σώμαςος άπό το Foscarini βλ. ΰπ' άρ. 50)9-5-1876 έκθεση 
Χ" Λαζάρου Βλ. επίσης Correspondence σελ. 25. 

3 Βλ. υπ1 άρ. 55)9-5-1876 εκοεση Χ" Λαζάρου. 
* Βλ. '-π' άρ. 11)9-5-1876 καί 12)11-5 1876 εκθέσεις Chiari. Πρβλ. καί ύπ' 

ύρ. 1)10-5-1876 έγγραφο Krajewski προς Decazes. 
& Βλ. υπ' αρ. 1)10-5-1876 έγγραφο Krajewski προς Decazes. 
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λουοοΰν να κυκλοφορούν ακόμη ελεύθεροι στους δρόμους, δτι ή διοίκηση 

5ίν έχει καμιά δύναμη, γιατί δέν έχει εμπιστοσύνη στους αξιωματικούς και 

στους εφέδρους, δτι χρειάζεται μόνο 650 καλούς στρατιώτες, δτι ή Ιδέα 

τής απόβασης ευρωπαϊκών στρατευμάτων, ιδίως ρωσικών, αποκρούεται άπό 

τ.'ιν "Αγγλο πρόίενο για «πολιτικούς ενδοιασμούς» και δτι ώ ; μόνη ελπίδα 

για τήν αποκατάσταση της τάξης απομένει ή αποστολή έμπιστων τουρκι

κών στρατευμάτων. 1 Ό Αυστριακός πρόξενος ανησυχεί πολύ, φαίνεται, άπό 

τήν κατάσταση μέσα στην πόλη και δέν κρύβει τήν αγανάκτηση του για 

τήν άρνηση τοΰ "Αγγλου συναδέλφου του να δεχτή τήν απόβαση ευρω

παϊκών αγημάτων. 2 Ή άκαμπτη αυτή στάση τοΰ B l u n t είναι χαρακτηρι

στική τής αγγλικής πολιτικής στην Ε γ γ ύ ς 'Ανατολή και τοΰ οξύτατου άντα-

γωνισμοϋ τών αγγλικών και ρωσικών συμφερόντων σ* αύιήν. Οί "Αγγλοι 

φοβούνται, μήπως ή απόβαση ρωσικών στρατευμάτων προκαλέση νέες περι

πλοκές και δημιουργήση απρόοπτες εξελίξεις στο ανατολικό ζήτημα. 

Στις 11 Μαΐου ó Χ " Λαζάρου τηλεγραφεΐ δτι υπάρχουν φόβοι 

σφαγών τών χριστιανών σε διάφορα μέρη τού εσωτερικού και δτι ó τρόμος 

στή χώρα είναι γενικός.3 Στις 12, άν καί ó ερεθισμός μέσα στην πόλη 

βρίσκεται σέ ύφεση και φτάνουν νέες στρατιωτικές ενισχύσεις από τήν 

Κωνσταντινούπολη, οι επίτροποι *ής Πύλης, άγρυπνοι καί συνετοί, δέν 

κρίνουν ακόμη τον καιρό κατάλληλο, για νά προβούν σέ συλλήψεις τών 

ενόχων.4 Το βράδυ δμως τής ίδιας ημέρας αρχίζουν τις συλλήψεις.5 

Στις 13 Μαΐου τά νέα από τό εσωτερικό είναι καθησυχαστικά καί 

ν,ίεμία βασιλεύει στην πόλη, 6 τά ευρωπαϊκά πολεμικά εξακολουθούν νά 

φτάνουν στό λιμάνι, καθώς επίσης τουρκικά μέ αποβατικά στρατεύματα· 

Οί τουρκικές αρχές συλλαμβάνουν τήν ίδ ια μέρα 36 άτομα και τή μεθεπο

μένη άλλα 16, χωρίς νά συναντήσουν τήν παραμικρή αντίσταση. 7 "Ανάμεσα 

στους πρώτους ήταν ó πρώην μουφτής Ί μ π ρ ά μ μπέης, μέλος τοΰ μεγάλου 

συμβουλίου τοΰ βιλαετίου, καί ó Έ μ ί ν έφέντης, γραμματέας τοΰ Σερή, πού 

ή κοινή γνώμη τους κατηγορούσε ως υποκινητές τών ταραχών. Τόν πρώτο 

1 Βλ. υπ* άρ. 6010)383)10-5-1876 τηλεγρ. Chiari. Τα ίδια περίπου αναλυτικά 
καί σιήν ύπ' άρ. 12)11-5-1876 σύντομη έκθεση Chiari. Πρβλ. καί τηλεγρ. 10-5-1876 
Blunt προς τον Η. Elliot (Correspondence σηλ. 25). 

2 Βλ. υπ' άρ. 12)11-5· 1876 έκθεση Chiari. 
* Τηλ. 11-5-1876. 
< Βλ. τηλ. Blunt προς Η. Elliot τής 12-5-1876 σιήν Correspondence σελ. 

"26. Πρβλ. και ύπ' άρ. 21)25-5-1876 έκθεση Chiari. 
δ Βλ. ύπ' άρ. 2)15-5-1876 τηλ. Krajewski. Πρβλ. καί υπ' άρ. 4)14-5-1876 

-συνημμένο στο υπ' άρ. 16-5-1876 έγγραφο. 
fi Βλ. ύπ* άρ. 58)13-51876 τηλ. Χ" Λαζάρου. 
7 Βλ. Correspondence σελ. 10. Οί Τούρκοι επίτροποι ανεβάζουν αυτούς, που 

«πιασαν πρώτα, σέ 36 άτομα, ενώ όλοι οί πρόξενοι σέ 35. 
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δμως τόν άφησαν ελεύθερο σχεδόν αμέσως, αφού έδωσε τό λόγο του, δτι 

είναι πάντα στή διάθεση τής δικαιοσύνης, ενώ τό δεύτερο, παρά τήν προ

σφορά πολλών μουσουλμάνων προκρίτων νά εγγυηθούν γιά τό άτομο του, 

τόν κράτησαν, γιατί οί κατηγορίες εναντίον του ήταν βαρύτερες.1 "Ολοι 

αυτοί πού πιάστηκαν, οδηγήθηκαν αμέσως στο τουρκικό πολεμικό «Σελιμιέ», 

δπου καί άρχισαν νά τους ανακρίνουν. 2 Οί μουσουλμάνοι έμειναν κατάπλη

κτοι άπό τίς συλλήψεις, ενώ οι χριστιανοί άρχισαν νά συνέρχωνται άπό τό 

φόβο. 3 

Ό "Αγγλος πρόξενος Blunt μιλώντας για τίς συλλήψεις διαβεβαιώνει 

τόν πρεσβευτή Η . Elliot δτι οί επίτροποι πήραν δλα τά δυνατά μέτρα, γιά 

νά επιβάλουν τήν τάξη καί νά καταστήσουν τό κύρος τους σεβαστό, δτι αν καί 

επικρατεί ακόμη κάποια ανησυχία καί ερεθισμός, ιδίως στις συνοικίες τών 

Φράγκων καί τών Ελλήνων, οί επίτροποι τά διευθέιησαν δλα μέ επιδέξιο 

καί σταθερό τρόπο και δτι ή παρουσία καί ή καθημερινή άφιξη τουρκικών 

καί ευρωπαϊκών πολεμικών στό λιμάνι αποτελεί έ'να πολύτιμο ηθικό στή

ριγμα γ ι ' αυτούς4 . Τώρα ή κοινή γνώμη τών χριστιανών απαιτούσε νά 

τιμωρηθούν παραδειγματικά οί πραγματικοί υπαίτιοι τών γεγονότων, οι 

υποκινητές τής οχλαγωγίας εκείνης, πού κατέληξε στό φόνο τών προξένων 

καί ό'χι ορισμένα άτομα τού ό'χλου, που έγιναν τά ό'ργανα τοΰ εγκλήματος." 

Σ υ ς 16 Μαΐου 6 άπό τους κρατουμένους, ασήμαντα άτομα άπό τίς 

λαϊκές τάξεις, καταδικάζονται σέ θάνατο καί οδηγούνται στην κρεμάλα, πού 

στήθηκε στο κάτω μέρος τής σημερινής Πλατείας Ελευθερίας κοντά στο 

λιμάνι. 6 Τήν εκτέλεση τους, εμπρός στους αντιπροσώπους τών τουρκικών 

αρχών καί τών ευρωπαϊκών δυνάμεων καί σέ άπειρο πλήθος θεατών, περι

γράφει παραστατικά ó άγγλος πρόξενος Blunt στην έκθεση του τής 17 

Μαίου προς τόν υπουργό τών εξωτερικών κόμη D e r b y : «. . . Γούς κρέμασαν, 

γράφει, σ' έ'να ανοικτό μέρος κοντά στό παραθαλάσσιο τείχος. Εκεί" είχε 

παραταχτή σέ μεγάλο βάθος ενα απόσπασμα πεζικού, πού σχημάτιζε τίς 

τρείς πλευρές Ινός τετραγώνου. Ή τέταρτη πλευρά έβλεπε προς τή θάλασσα. 

Έκτος δμως άπό τους άνδρες αυτούς είχαν τοποθετηθή έ'νας στοίχος πεζικού 

καί μιά ϊλη ίππικού. Κατά τίς 5 τό άπόγεμα έφτασαν μερικοί Έ β ρ α ϊ ο ι μέ 

σφυριά. Αυτοί μέσα σέ λίγο χρόνο έκαναν τρύπες στή γή καί επάνω σ= 

αυτές στερέωσαν τά Ικριώματα, πού τά είχαν μεταφέρει με καράβια. "Οταν 

πια ήταν Ιτοιμα, οί δήμιοι προσάρμοσαν σ' αυτά τά σχοινιά. °Υστερ9 ά π · 

Α Βλ. ύπ* άρ. 4)14-5-1876 συνημμένο στό ύπ' άρ. 2)16-5-1876 έγγραφο. 
» Βλ. -Correspondence σελ. 12, 26. 
s Τηλ. 2)15-5-1876 Krajewski. 
* Βλ. Correspondence 20—21. 
5 Βλ. ύπ' ¿ρ. 2)16 5-1876 έκθεση Krajewski προς Decazes. 
e Βλ. Μ ε τ α λ λ ι ν υ ΰ , Στοιχ. Ιστορία τής Θεσσαλονίκης σελ. 57. 
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λίγα λεπτά οί εγκληματίες συνοδευόμενοι άπό ισχυρή φρουρά αποβιβάστη

καν άπό δυό πλοιάρια τής τουρκικής ναυαρχίδας, μέσα στην οποία είχαν 

άνακριθή καί καταδικαστή σέ θάνατο. 'Αφού τους έβγαλαν τίς αλυσίδες 

καί τους έδωσαν νερό, για νά κάνουν τή συνηθισμένη κάθαρση, τους οδή

γησαν δεμένους στο τετράγωνο. Μπήκαν μέ άνασκουμπωμένα τά μπράτσα 

τους καί μέ σφιγμένα t a ζουνάρια τους σα νά ετοιμάζονταν γιά έ'ναν αγώνα. 

"Επειτα δ Ιμάμης τής ναυαρχίδας είπε μερικά λόγια στον καθένα καί κα

τόπιν γονάτισαν καί προσευχήθηκαν. 

Ό πρώτος μελλοθάνατος ήταν ένας αράπης, πού μέ μεγάλους διασκε

λισμούς ανέβηκε στό κοντινότερο ικρίωμα, άρπαξε τό σχοινί, τό έβαλε γύρω 

από τό λαιμό του καί κλώτσησε μακριά μέ τά πόδια του τό σκαμνί, επάνω 

σιό όποιο είχε άνεβή. Οί άλλοι πέντε φαίνονταν σα νά ανυπομονούσαν νά 

πεθάνουν και ó καθένας τους βοηθούσε τους δημίους στα έ'ργα τους. 

Ό θάνατος δέν ήταν ακαριαίος. Οί σφαδασμοί τους εξακολούθησαν 

γιά κάμποσα λεπτά μετά τό τράβηγμα τού σχοινιού προς τά επάνω. Κανείς 

δέ θά μπορούσε νά φανή ανώτερος τους στό θάρρος, στην ψυχρή αδια

φορία, μέ τήν όπαία αντιμετώπισαν δλοι τό πεπρωμένο τους. 

Ό γενικός διοικητής ως αυτοκρατορικός επίτροπος καί οί δύο απε

σταλμένοι τής γαλλικής καί γερμανικής πρεσβείας καί έγο) ήμασταν παρόντες 

στην εκτέλεση. Ή ι α ν ενα φρικτό θέαμα». 1 

'Ανάμεσα στους αξιωματικούς τών δυό γαλλικών πολεμικών, πού 

ήταν αγκυροβολημένα στό λιμάνι, ήταν καί ó Pierre Loti , ó γνωστός μυ

θιστοριογράφος. Ή ανάμνηση τής σκηνής αύιής τού έμεινε τόσο ζωηρή 

στό μυαλό του, ώστε ή περιγραφή της μπήκε σάν αρχή σ' ενα άπό τα μυ

θιστορήματα του, στην « A z i y a d é » . 1 

Οι εκτελέσεις δμως τών ë£i αυτών ατόμων δέ φαίνεται νά ικανο

ποίησαν τήν κοινή γνώμη τών χριστιανών κατοίκων τής Θεσσαλονίκης, Τή 

γνώμη αυτή τή διερμηνεύει τήν άλλη μέρα εμπρός στην ανακριτική επι

τροπή ó "Αγγλος πρόξενος Blunt, πού ζητεΐ τήν εισαγωγή σέ δίκη μερι

κών άιόμων υψηλής κοινωνικής τάξης, πού βρίσκονταν ακόμη κάτω από 

επιτήρηση μόνο, ενώ κατηγορούνταν δ ι ι ήταν οί ηθικοί αυτουργοί τού εγκλή

ματος. 3 Ή κοινή αυτή γνώμη, δτι οί κύριοι ένοχοι τού εγκλήματος έμει

ναν ατιμώρητοι, επέζησε κατά παράδοση ως σήμερα. 1 Τά δυό τουρκικά 

μέλη τής επιτροπής διαβεβαίωσαν τόν Blunt δτι θ ά ενεργήσουν πλήρη καί 

1 Βλ. Correspondence σελ. Ü9. 
2 Λογοτεχνικές αναμνήσεις άπό τα γεγονότα του Μαΐου 1876 βλ. καί στο βι

βλίο τοΰ L e o n S c i a k y, Farewell to Salónica, Portrait of an Era, όπου 
δμως η εξιστόρηση τους είναι γεμάτη άπό φοβερές ιστορικές ανακρίβειες. 

3 Βλ. Correspondence σελ. 31 35. ΙΙ.^βλ. καί υπ' άρ. 22J2tí 5-1876 εκθεοη Chiari. 
4 Βλ. Μ ε τ α λ λ ι ν ο Ζ, ενϋ' άν. σελ. 56 57. 
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αμερόληπτη ανάκριση καί δτι δέ θά διστάσουν νά τιμωρήσουν αυστηρά 

κάθε ένοχο σέ οποιαδήποτε τάξη καί άν άνήκη. 1 

Ά π ό τό άλλο μέρος οί εκτελέσεις προκάλεσαν μεγάλη αγανάκτηση καί 

αναβρασμό στον τουρκικό πληθυσμό καί σ' αυτά ακόμη τά επίλεκτα στρα-

τεύαατα, πού είχαν δλθει άπό τήν Κωνσταντινούπολη. Ή παρουσία δμως 

τού επιβλητικού στόλου τών ευρωπαϊκών πολεμικών εμπόδιζε τήν εκδή

λωση ιών φανατικών καί άγριων διαθέσεων τους απέναντι τών Ε υ ρ ω 

παίων. 2 Πάντως δ τουρκικός πληθυσμός καί απέναντι τών ευρωπαίων 

στρατιωτικών έδειχνε μιά στάση συγκρατημένη και εχθρική. 3 

Τρεις μέρες αργότερα, στις 19 Μαΐου, Ιγινε ή κηδεία τών προξένων 

μέ μεγάλη πομπή καί τάξη. "Ολοι οί επίσημοι ήταν παρόντες : ó γενικός 

διοικητής Έ σ ρ έ φ πασάς, δ σύμβουλος Βαχάν εφέντης, δ Τούρκος διοικη 

τής τής ταξιαρχίας Ί μ π ρ α ΐ μ πασάς, δ Τοΰρκος άναναύαρχος Μεχμέτ πασάς, 

οί απεσταλμένοι τών πρεσβειών Γαλλίας καί Γερμανίας, δ Γάλλος άντι-

ναυαρχος J au rès , ó Ρώσος άντιναύαρχος B o u t a k o w , τό προξενικό σώμα, 

οι κυβερνήτες καί τά επιτελεία τών ξένων πολεμικών, δ ορθόδοξος καί δ 

καθολικός κλήρος. 'Αγήματα τών ευρωπαϊκών πολεμικών είχαν σχηματίσει 

τίς ν.μητικές φρουρές τών νεκρών, ενώ τουρκικά στρατεύματα είχαν πάρα 

ταχτή στους δρόμους εκείνους, ά π ' δπου επρόκειτο να περάσουν οί νεκρι

κές πομπές. Τά άλλα είχαν άποσυρθή σιούς στρατώνες τους. 

Πρώτα έγινε ή εκφορά τοΰ νεκρού τού J . Moulin. 'Αφού τοΰ έψα

λαν τή νεκρώσιμη ακολουθία στην καθολική εκκλησία, τόν μετέφεραν στην 

παραλία και α π ' εκεί μέ άτμάκατο στή γαλλική ναυαρχίδα. Κατόπιν μέ 

μεγάλη επίσης επισημότητα έγινε ή κηδεία τοΰ Ε ρ ρ ί κ ο υ ""Αμποτ. Ό μ ο -

βροντίες τών πολεμικών τίμησαν τή μνήμη καί τών δυό νεκρών, ενώ τά 

ναυιικά αγήματα παρουσίαζαν τά δπλα τους. Κατά τή διάρκεια τών δυό 

αυτών τελετών, πού βάσταξαν τέσσερις περίπου ώρες, τά καταστήματα καί 

οί αγορές έμειναν κλειστές. Γενικά δμως δλη ή μέρα ήταν ήμερα πένθους. 4 

Τήν άλλη μέρα ή ανακριτική επιτροπή κάτω άπό τήν πίεση τής 

κοινής γνώμης καί τών αντιπροσώπων τών δυνάμεων, R o b e r t τής Γαλ-

ι Βλ. Correspondence σελ. 34. 
Ì Βλ. ύπ* αριθ. 21)25-5-1876 καί 22)36 51876 έκΟε'σεις Chiari. Πρβλ. καί 

Correspondence σελ. 27. 
3 Βλ. περιγραφή τοΰ Loti στο μυθιστόρημα «Aziyadé». 
* Βλ. έκθεση 20-5 1876 του Blunt προς Elliot (Correspondence σελ 30 31, 

δπου το πρόγραμμα τής κηδείας τών προξένων). Πρβλ. καί τον ύπ' άρ. 4)24-5-1876 
έγγραφο Krajewski προς Decazes καί την ύπ* άρ. 21)25-6-1876 έκθεση Chiari. 
Πρβλ. και ύπ' άρ. 32741)7551)23 6-1876 τηλ. ενός άπό τους συγγενείς τοϋ "Αμποτ 
προς το υπουργείο τών εξωτερικών τής Γαλλίας για τήν αναχώρηση της φρεγάτας 
«Fraissinet» μέ το νεκρό του Moulin. 
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λίας, Gillet τής Γερμανίας καί Blunt τής 'Αγγλίας, άρχισε νά ασχολείται 

μέ τήν ευθύνη ορισμένων προσώπο>ν τών ανώτερων κοινωνικών τάξεων, 

όπως π.χ. τού άλλοτε βαλή Ρ ι φ α ά τ πασά κ.ά., πράγμ< πού κατατρόμαξε τους 

εύπορου; μουσουλμάνους τής Θεσσαλονίκης, γιατί γιά πρώτη φορά ίσως 

έβλεπαν τή δικαιοσύνη νά τολμά νά υψώνεται ως τό ανάστημα τους. 

'Ιδίως εντύπωση προκαλούσε δτι ó πρώην βαλής καί ó διευθυντής τής αστυ

νομίας είχαν σχετική ελευθερία μέσα στή φυλακή, πράγμα που ήταν δυνα

τόν νά βλάψη το ανακριτικό έργο. ' 

'Αλλά παρά την καλή θέληση τών εύοωπαίων αντιπροσώπων σιήν 

ανακριτική επιτροπή καί τή σταθερή απόφαση τών δυό κυβερνήσεων 

'Γαλλίας και Γερμανίας νά επιδιώξουν τήν τιμωρία τών πραγματικών ενό

χων, 3 οί έρευνες προς την κατεύθυνση αύτη προχωρούν μέ πολύ αργό ρυθμό 

καί τελικά φαίνονται σα νά άποτελιιατώνωνται, ώστε ό K r a j e w s k i 

εκφράζει τή γνώμη, δτι ή τουρκική κπβέρνηση δέν τολμά νά τιμωρήση 

τους ενόχους, δταν αυτοί ανήκουν στην εύπορη τάχη ή στον παντο

δύναμο φανατικό κλήρο. 4 Ε π ί σ η ς ή γερμανική κυβέρνηση είναι πολύ 

αγανακτισμένη άπό τόν τρόπο αυτόν της διεξαγωγής τών ανακρίσεων καί 

ζηιεΐ τήν ύποσιήριξη τής αγγλικής κυβέρνησης στην επιβολή τής δικαιοσύ

νης/' Ή άγαναΛτησή της μεγαλώνει ακόμη περισσότερο μέ τήν είδηση, δτι 

ó βαλής, ó διευθυντής τής αστυνομίας καί οί άλλοι ένοχοι αξιωματικοί κατα

δικάστηκαν άπό τό στρατοδικείο τής θεσσαλονίκης σέ ελαφρές ποινές. 6 Ή 

•κοινή επίσης γνώμη τής πόλης καί οί αντιπρόσωπο*, τών ευρωπαϊκών κρα

τών μένουν κατάπληκτοι άπό τήν ετυμηγορία. 7 Ή Πύλη τότε εμπρός σιϊς 

«ντονες διαμαρτυρίες, πού ακούστηκαν άπό παντού, αναγκάστηκε vJ ακύρωση 

τήν ânacçuaï] τοΰ στρατοδικείου καί νά διάταξη τή μεταφορά τών υποδί

κων στην Κωνσταντινούπολη, γιά νά υποβληθούν σέ νέα δίκη εμπρός σέ ανώ

τερο δικαστήριο. 8 Οί υπόδικοι αυτοί ήταν οί μόνοι, πού δέν είχαν τιμωοηθή 

ακόμη. "Ολοι σχεδόν οί άλλοι είχαν καταδικαστή σέ ποινές, πού κυμαίνονταν 

άπό τή θανατική ποινή ως τή μηνιαία φυλάκιση. 1 ' Ε π ί σ η ς ή Πύλη δέχε

ται να πλήρωση 6Û0.O0O φρ. ως αποζημίωση στή χήρα καί στά ανήλικα 

1 Βλ. τύ υπ' άρ. 4)24-δ-1876 έγγραφο Krajewski προς Decazes. 
» Βλ. υπ' άρ. 22)26-5-1876 έκθεση Chiari. 
8 Βλ. υπ" άρ. 22)26-5-1876 έκθεση Chiari. Βλ. ύπ* ay. 2)5 6 1876 έγγραφο 

Decazes προς Krajewski. Πρβλ. καί Correspendence σελ. 40. 
·* Βλ. ύ.τ' άρ. 6)8-6-1876 έγγραφο Krajewski προς Decazes. 
δ Βλ. Correspondence σελ. 40. 
Π Βλ. Correspondence σ*λ. 44 κές. 
7 Βλ. υπ* άρ. 68)21-6-1876 έκθεση Χ" Λαζάρου. 
8 Βλ. Correspondence σελ. 45. Πρβλ. καί ύπ* άρ. 6á)21-6-lS76 έκθεση Χ " 

-Λαζάρου. 
9 Βλ. Cvt' άρ. 2 συνημμένο αώ άπό 39)-0-1876 έγγραφο τοΰ Χ " Λαζάρου. 
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παιδιά τού Γάλλου προξένου καί 300 000 στην άτεκνη χήρα τού Έρρίκον» 

"Αμποτ. 1 

7. Μέ τήν ταφή τών δυό άτυχων προξένων καί κατόπιν μέ τήν τιμω

ρία τών περισσότερων ενόχων δέν ήρεμεΐ ή κατάσταση στή Θεσσαλονίκη καί 

στις περισσότερες πόλεις τής οθωμανικής αυτοκρατορίας. Σχεδόν σύγχρονα 

μέ τό φόνο τών προξένων είχαν φτάσει αστραπιαία από τό εσωτερικό και 

κυκλοφορούσαν μέσα στην πόλη φήμες γιά σφαγές βουλγαρικών πληθυσμών 

στην περιοχή Φιλιππούπολης καί στό Τατάρ Παζαρτζίκ. 8 Ή τ α ν οί αρχές 

βουλγαρικών εξεγέρσεων. "Ετσι μετά τό φόνο τών προξένων ó αναβρασμός. 

τών μουσουλμάνων αυξάνεται σέ έ'νταση σέ δλη τήν οθωμανική αυτοκρατο

ρία. Παντού οί σοφτάδες, οί δερβίσηδες, οί χοτζάδες δίνουν τό σύνθημα καί 

παρακινούν τους μουσουλμάνους σέ ιερό πόλεμο εναντίον τών χριστιανών. 

Η προπαγάνδα τους είναι έντονη. 3 

Ειδικά γιά τόν ερεθισμό τών φανατικών Τούρκων κατοίκων τής Καβά

λας, πού αποτελούσαν τήν εποχή εκείνη τά 3)4 τού δλου πληθυσμού 

της, καί γιά τον αναβρασμό τών μουσουλμάνων τού εσωτερικού, πολλές καί 

ενδιαφέρουσες πληροφορίες μάς δίνει ó ύποπρόξενος τής Γαλλίας στην Καβά

λα Π . Βουλγαρίδης στά αλλεπάλληλα έγγραφα του τής 11,12 καί 14 Μαΐου 

προς τόν Krajewski . Ό Βουλγαρίδης αναφέρει δτι αμέσως μετά τή γνώση 

τού φόνου τών προξένων οί Τούρκοι τής Καβάλας άρχισαν ξαφνικά νά 

συγκεντρώνωνται εδώ κι' εκεί, νά επιδιορθώνουν φανερά τά δπλα τους, 

ν" ακονίζουν τά γιαταγάνια τους καί δτι κέντρο τών ζυμώσεων τους ήιαν 

ó μεντρεσές (ίεροσπουδαστήριο) τού Μεχμέτ Ά λ ή , δπου φημολογούνταν δτι 

υπήρχε αποθήκη οπλών καί πυρομαχικών Ó καϊμακάμης δμως τόν διαβε

βαίωσε διι οί μουσουλμάνοι δέν τρέφουν εκδικητικά αισθήματα εναντίον τών-

χριστιανών, αλλά παίρνουν μόνο τά μέτρα τους γιά ενδεχόμενη άμυνα τους. 

Είδικά στό γράμμα τούτης 12 Μαΐου ó Βουλγαρίδης γράφει δτι ή εξέγερ

ση τών Βουλγάρων τάραξε πολύ τόν τουρκικό πληθυσμό, δτι διπλασίασε τό 

ζήλο του γιά τόν εξοπλισμό του καί δτι άπό τό εσωτερικό κατεβαίνουν στην 

Καβάλα άτομα, πού αγοράζουν μεγάλες ποσότητες μολυβιού μέ προορισμό 

τίς επαναστατημένες βουλγαρικές επαρχίες. Μολαταύτα ó πληθυσμός τού 

υπαίθρου σέ δλη τήν έκταση τού σαντζακιού Δράμας είναι ήσυχος' παρα

πονείται μόνο γιά τό σκληρό τρόπο, μέ τόν όποΐο εισπράττονται οί φόροι 

καί αρνείσαι απόλυτα νά πλήρωση τό νέο φόρο επιτηδεύματος (pa tente) . 

Ε π ί σ η ς οί μουδίρηδες ιού εσωτερικού φέρονται μέ τή μεγαλύτερη σκληρο

ί Βλ. Correspondence σελ. 46. 
* Βλ. ύπ' άρ. 1)10·5-1(·'76 εγγρ'<ψ<> Krajewski προς Decazes. 
3 Βλ. υπ' άρ ΒΠ2-5 18.6 συνημμένο σιο ύπ' άρ. 2)16-5-1876 έγγραφο τοΰ· 

Krajewski. Π y'Λ., καί εκθκση του "Αγγλου υποπροξένου Suter στή Λάρισα προς. 
Blunt (Correspondence σελ. ;iá). 
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•τητα εναντίον τών φτωχών χωρικών, πού δέν κατορθώνουν νά πληρώσουν 

τους φόρους. "Ετσι δμως μεγαλώνει ή δυσαρέσκεια καί ή αγανάκτηση τών 

κατοίκων τού υ π α ί θ ρ ο υ . 1 

Ό ζωηρός αυτός ερεθισμός τών μουσουλμάνων τού εσωτερικού δέ 

διαφεύγει τήν προσοχή και τού "Αγγλου προξένου Blunt, πού αναφέρει δ α , 

καθώς έμαθε εμπιστευτικά, οί ούλεμάδες τής Κωνσταντινούπολης βολιδο

σκόπησαν τους συναδέλφους των τής Θεσσαλονίκης, άν επιδοκιμάζουν τήν 

εκθρόνιση του σουλτάνου" καί παρατηρεί δτι είναι δυνατόν νά ξεσπάσουν 

ταραχές σοβαρότερες άπό τής Θεσσαλονίκης καί νά στραφούν δχι τόσον 

-εναντίον τών χριστιανών, όσον εναντίον τού σουλτάνου και τής κυβέρνησης 

του. 2 Πραγματικά οί φόβοι του ήταν βάσιμοι, εφόσον συνεχιζόταν ó ερε

θισμός τών Τούρκων, πού τώρα έβρισκε καί νέα τροφή στην εξέγερση 

τών Βουλγάρων. Γό κέντρο τής κοινής γνώμης μετατοπίζεται τώρα καί 

προς τα εκεί.3 Ό σλαβικός κίνδυνος απειλεί τήν τουρκική αυτοκρατορία 

άπα διάφορα σημεία τής Βαλκανικής. 

Ή γενική κατάσταση τής Τουρκίας, όπως παρουσιάζεται τήν εποχή 

εκείνη, απεικονίζεται σύντομα καί ανάγλυφα στην έκθεση, πού επισυνάπτει 

ο Π. Χ " Λαζάρου στό ύ π ' άρ. 6'4)ο0-5-1876 έγγραφο του προς τόν πρε

σβευτή τών Ή ν . Πολιτειών στην Κωνσταντινούπολη H o r a c e M a y n a r d . 

Μέ τήν έκθεση του αύιή δ Χ " Λαζάρου αποδείχνεται όχι μόνον ένας οξυ

δερκής παρατηρητής τών πολιτικών πραγμάτων τής Τουρκίας, άλλα καί 

ένας θερμός συνήγορος τών ελληνικών απόψεων στην αμερικανική κυβέρ

νηση. Γι ' αυτό παρακάτω παραθέτω αυτούσια τή μετάφραση της : «"Εχει 

διαπιστωθή δτι άπό καΐμό κυριαρχεί μεγάλη δυσαρέσκεια στά πνεύματα τών 

'Ελλήνων, τών μωαμεθανών καί δλου γενικά τού λαού εναντίον τής τωρι

νής κατάστασης τών πραγμάτων, δηλαδή εναντίον τής κεντρικής αρχής καί 

εναντίον τού ίδιου ακόμη τού σουλτάνου. Ή δυσαρέσκεια αυτή προέρχετα ι 

κυρίως άπό τους αβάστακτους νέους φόρους, πού βάζουν κάθε μέρα, άπό 

τίς φοβερές καταχρήσεις, πού κάνουν οί Τούρκοι υπάλληλοι, καί άπό τήν 

αστάθεια τοΰ κυβερνητικού συστήματος. 

ΤΙ δυσαρέσκεια και ή απελπισία αυτή θά διαρκέσουν, εφόσον τά 

πράγματα μένουν ο' αυτή τήν κατάσταση καί δέ βελτιωθή τό διεφθαρμένο 

καί φαύλο αυτό σύστημα, πού τήν αρχή του τήν έχει σ τ ό ν ϊ δ ι ο τ ό σουλτά

νο Αύτη ή δυσάρεστη ενιύπωση έ'χει χαραχτή βαθιά στις ψυχές τού λαού 

ι Β', τά υπ' άρ. 4,5,6 συνημμένα στο ύπ' άρ. 2)16-5-1876 έγγραφο του Kra
jewski προς Decazes. Γιά τήν εξέγερση τών Βουλγάρων βλ. και έκθεση 18-5-1876 
Blunt προς Stuart (Correspondence σελ. 27). Γιά τήν έλλειψη ασφάλειας στους 
¿ρόμους, πού όδηγοΰν στο εσωτερικό βλ. ί·π' άρ. 21)25-5-1876 έκθεση Chiari. 

* Βλ. Correspondence σελ. 27. 
3 Βλ. im* άρ. 4)21-5-1876 έγγραφο Krajewski προς Decazes. 
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γενικά καί ιδιαίτερα τών Τούρκων, πού άντιλήφτηκαν τήν κατάσταση, 

ύστερ' άπό τους χριστιανούς. Πριν άπό λίγο χρόνο οί μουσουλμάνοι πρό

κριτοι καί μερικοί χριστιανοί άρχισαν νά εμβαθύνουν στίς αιτίες καί 

ν 'αναζητούν ενα μέσο θεραπείας, γιά νά βελτιώσουν τήν κακή κατάσταση. 

Ό λ ο ι συμφωνούν πώς ή πηγή τού κακού προέρχεται άπό τόν ίδιο τό 

σουλτάνο. Μέ πολλές προφυλάξεις οί μωαμεθανοί θέλησαν ν' αποκαταστή

σουν μιά στενή συνεννόηση μέ τό χριστιανικό στοιχείο. Ζήτησαν τή συν

δρομή του, χωρίς δμως νά αποκαλύψουν, ποιος ήταν ο τελικός σκοπός τους. 

Είναι σχεδόν βέβαιο, αλλά πολύ δύσκολο νά τό απόδειξη κανείς, δτι οί. 

μωαμεθανοί πρόκριτοι έθεσαν τις βάσεις μιας κοινής συνεννόησης, πού· 

επισφραγίστηκε μέ τήν υπογραφή πρωτοκόλλου. Λέγεται επίσης δτι υπάρχει 

μυστική συνεννόηση ανάμεσα στους σοφτάδες τής Θεσσαλονίκης καί τής 

Κωνσταντινούπολης καί citi συνεχής είναι ή αλληλογραφία τους. Ό τόπος. 

τών συγκεντρώσεων τών συνωμοτών είναι άγνωστος. Οί μωαμεθανοί εκτός 

άπό τή δυσαρέσκεια τους εναντίον τής κεντρικής αρχής γιά τίς καταχρήσεις 

καί τή φιλορα)σική πολιτική της τρέφουν μεγάλο μίσος εναντίον τής Ρ ω 

σίας καί τού σλαβικού στοιχείου τής Τουρκίας. Πιστεύουν δτι υπάρχει 

μεταξύ τους στενή συνεννόηση, πού έχει ως βάση τό σχέδιο τής ανατρο

πής τής τουρκικής αυτοκρατορίας. Τό μίσος και τό πάθος τής εκδίκηση; 

τών Τούρκων εναντίον τών Σλάβων έχει προχωρήσει σέ τέτοιο σημείο, 

ώστε μέ τήν παραμικρή πρόκληση θά είναι έτοιμοι ν'αναλάβουν ιερό πόλεμο· 

εναντίον τοιις. Ή δυσαρέσκεια τών Ελλήνων εναντίον τής κυβέρνησης. 

πηγάζει άπό δυό αιτίες : πρώτα άπό τις παραπάνω αιτίες, πού τις συμμε

ρίζονται καί οί Τούρκοι, καί έπειτα άπό τήν απερίσκεπτη πολιτική, που 

ακολούθησε ή κυβέρνηση στό βουλγαρικό ζήτημα, γιατί γιά τη λύση του 

υιοθέτησε παράνομα μέσα καί έδειξε απόλυτα μεροληπτικό πνεύμα. Κατά 

τή γνώμη μου, ή Ε υ ρ ώ π η έκανε με/άλο' σφάλμα αδιαφορώντας γι ' αυ

τήν τήν υπόθεση, πού ήταν ή αρχή τής διάλυσης τής τουρκικής αυ

τοκρατορίας μέ επακόλουθα ολοφάνερους κινδύνους. Αυτοί εΐναι κυρίως 

oî λόγοι, γιά τους οποίους οί "Ελληνες είναι δυσαρεστημένοι. Ε π ε ι δ ή 

δμως δέ σκέφτηκαν νά εξεγερθούν, γι ' αυτό έμειναν ήσυχοι και ειρηνικοί 

μετά τήν έναρξη τού πολέμου τής Ερζεγοβίνης, μολονότι κάθε μέρα κυ

κλοφορούν φήμες, δτι κινδυνεύουν νά σφαγούν άπό τους Τούρκους. Τό 

λυπηρό δμως συμβάν, πού έγινε καί πού επιβεβαιώνει κάπως τή φήμη 

τής σφαγής, φόβισε πολύ τους χριστιανούς καί τους αναγκάζει νά σκεφτούν 

τώρα γιά τήν άμυνα τους. Τό τελευταίο συμβάν ήταν απροσδόκητο καί 

τυχαίο, άλλα βρήκε τους μωαμεθανούς προετοιμασμένους γιά δράση χάρη 

στίς μυστικές συμφωνίες, πού είχαν κάνει μεταξύ τους. 'Αλλιώς δέν μπορεί 

νά έξηγήση κανείς, πώς μέσα σέ μιά στιγμή δλος δ πληθυσμός, ανάμεσα 

στον όποιο βρίσκονταν καί χωρικοί άπό τά γύρω χωριά, ανταποκρίθηκε 
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στην πρόσκληση, οπλίστηκε μέ κάθε τι, πού έπεφτε στά χέρια του καί 

έτρεξε στον τόπο τής συγκέντρωσης. Αύιό δέν έγινε γιά μιά νεαρή κόρη 

ούτε γιά τή δήθεν προσβολή στό φερετζέ καί στό γιασμάκι. Παρόμοιες 

αποστασίες καί επιστροφές τών αποστατών στην πρώτη τους θρησκεία 

έγιναν πολλές φορές καί θεωρήθηκαν σαν έ'να πράγμα πολύ φυσικό. Ό 

κίνδυνος δέν πέρασε ακόμη καί κατά τή γνώμη μου αυτή ή φανερή ησυ

χία δέν είναι παρά επιφανειακή καί στό βάθος υπάρχει μιά μεγάλη δόση 

μίσους καί εκδίκησης. Παντού οί "Ελληνες έχουν πάρει ρητές διαταγές νά 

μείνουν ήσυχοι καί ειρηνικοί καί προσεκτικοί αποφεύγοντας κάθε αιτία 

ερεθισμού. Οί μωαμεθανοί είναι εχθρικοί, οί "Ελληνες υπάκουοι. Μολα

ταύτα οί μέν φοβούνται τους δέ. Τό μέλλον φαίνεται σκοτεινό καί κλείνει 

μεγάλους κίνδυνους. Οί μεγαλύτεροι φόβοι προέρχονται ίδίως άπό τή 

θηριωδία καί τό φανατισμό τών Τούρκων». ' 

8. Κατά τήν διάρκεια τών δραματικών αυτών ήμερων, πού περνούσε ή 

Θεσσαλονίκη, παρά τή φαινομενική σύμπνοια τών χριστιανικών κρατών, 

δέν έπαψε καθόλου ó κρυφός ανταγωνισμός τους. Μετά τήν κηδεία κιόλας 

τών προξένων άρχισαν νά παρατηρούνται μέσα στους κύκλους τής ανακρι

τικής επιτροπής δυό αντίθετες απόψεις" ή μιά αντιπροσωπευόταν από τους 

απεσταλμένους τών πρεσβειών Γαλλίας καί Γερμανίας, R o b e r t καί Gillet, 

πού ζητούσαν τήν αντίστοιχη προς τό άνοσιούργημα ικανοποίηση, καί ή 

άλλη άπό τό Βαχάν εφέντη και τόν "Αγγλο πρόξενο Blunt, πού επιδίωκαν 

νά ματαιώσουν τίς προσπάθειες τών πρώτων. 2 Τώρα φαινόταν πιά 

καθαρά πόσο ευφυής καί ποια σκοπιμότητα εξυπηρετούσε ή πρόταση 

εκείνη τοΰ Elliot π ρ ο : τόν υπουργό τών εξωτερικών Ρασίδ πασά, ν ' ά ν τ ι -

προσωπευθή ή αγγλική κυβέρνηση στην ανακριτική επιτροπή. Οι "Αγγλοι 

δέν επιθυμούν νά μειωθή υπερβολικά τό γόητρο τής 'Οθωμανικής αυτο

κρατορίας, αφού μάλιστα ή δ ιαδήλωση τών σοφιάδων τής 11 Μαΐου είχε 

απομακρύνει τό φιλορώσο μεγάλο βεζίρη Μαχμούδ πασά. 

Ή μικρή Ε λ λ ά δ α , πού εμφανίζεται καί αυτή στό προσκήνιο, για νά 

προάσπιση τά προαιώνια ζωτικά της συμφέροντα σιή Θεσσαλονίκη καί στή 

Μακεδονία, αποκλείεται άπό δλα τά συμβούλια τών πρεσβευίών στην Κωσταν-

τινούπολη. Είναι ó φορτικός ανίσχυρος σύντροφος. Ή αγανάκτηση της 

είναι μεγάλη. «Στην Κωνσταντινούπολη, γράφει ή ελληνική κυβέρνηση προς 

τό βασιλέα, οί αντιπρόσωποι τών μεγάλων δυνάμεων κάνουν τήν αδικία νά 

αποκλείσουν άπό τά συμβούλια τους, γιά τά ζητήματα τής Θεσσαλονίκης 

καί γενικά τής 'Ανατολής, τόν ί-πουργό σας μέ τήν πρόφαση, δτι ή 'Ελλάδα 

ι Βλ. έκθεση Χ" Λαζάρου μέ τον τίτλο «La situation actuelle des affaires 
à Salonique». 

2 Βλ. ύπ άρ. 22)2Κ·5-1876 έκθεση Chiari. 
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δέν έ'χει υπογράψει τή συνθήκη τού Παρισιού. 'Αλλά, εκτός τού δτι ή 

συνθήκη αυτή έχει παραβιαστή μέ κάποιον άλλο τρόπο, τό άμεσο καί εξαι

ρετικό ενδιαφέρον, πού έχουμε γιά τά ζητήματα τής Άνατολύς, καί ή πολι

τική μας, πού έ'χει κάνει τήν Ε λ λ ά δ α δορυφόρο τών μεγάλων δυνάμεων, 

ακόμη καί στά κατ' εξοχήν ελληνικά ζητήματα, θά έπρεπε ν ' αντισταθμίσουν 

κάθε άλλη αντίθετη δικαιολογία καί νά κάνουν δεκτή τήν Ε λ λ ά δ α σέ δλα 

τά ευρωπαϊκά μυστικοσυμβυυλια γιά τά ζητήματα τής 'Ανατολής, καί πρό 

πάντων δχι μόνο στην Κωνσταντινούπολη, άλλα σέ δλες τίς πρωτεύουσες 

της Ευρώπης». 1 

Λίγο αργότερα δ "Ελληνας πρεσβευτής στή Βιέννη Υψηλάντης μιλών

τας γιά τά γεγονότα τής Θεσσαλονίκης τονίζει στον κόμη Andrassy τά 

ειδικά συμφέροντα τής Ελλάδας και τού Ελληνισμού στην υπόθεση εκεί

νη : '<Κανένα άλλο κράτος, τού λέ/ει, δέ θά μπορούσε νά προβάλη τόσο 

μεγάλα συμφέροντα σαν τά δικά μας . . . xuí γιά τό μεγάλο αριθμό τών 

υπηκόων μας καί γιά τήν ελληνική καταγωγή τών χριστιανών κατοίκων 

τής πόλης». 2 

Ή μικρή Ελλάδα προσπαθεί, δ π ω ; μπορεί καλύτερα, ν' αντιπροσώ

πευση τά συμφέροντα τού Ελληνισμού στην 'Ανατολή. Οί μεγάλες δ μ ω ; 

δυνάμεις όχι μόνο τήν παραμερίζουν, αλλά καί παρακολουθούν προσεκτικά 

δλες τίς κινήσεις της. Α π ο κ α λ υ π τ ι κ ή είναι ιδίως ή ύ π ' άρ. 33)3-6-1876 

έκθεση τοΰ Chiari, γιατί σ' αύιήν 6 Αυστριακός πρόξενος περιγράφει διε

ξοδικά τά αισθήματα τών Ελλήνων κατοίκων τής Θεσσαλονίκης, πού μέσα 

στίς κρίσιμες εκείνες σιιγμές τής πολιτικής αναταραχής στην Ε υ ρ ώ π η , ιδίως 

στά Βαλκάνια, συναισθανόμενοι πολύ καλά τά συμφέροντα τους, παρουσιά

ζουν αδιάσπαστη και συμπαγή ενότητα. «Οί περισσότεροι εδώ "Ελληνες, γρά

φει, έχουν τουρκική παρά ελληνικήν υπηκοότητα' μερικοί έχουν ξένην υπηκοό

τητα, μάλιστα καί αύστροουγγρική. Μολαταύτα δλοι τους στά εθνικά τους 

ζητήματα αισθάνονται κ α θ ' ολοκληρίαν τά ϊδια αισθήματα καί θεωρούν μόνο 

τήν Ε λ λ ά δ α σαν τήν πραγματική τους πατρίδα ή μάλλον τή χώρα τού 

γένους των, άπό τήν οποία κάποτε θά ίδρυθή τό πραγικιτικό τους κράτος. 

Οι εδώ "Ελληνες διακρίνονται γιά το ζωηρό τους πατριωτισμό καί 

δείχνουν ιδίως έναν ακούραστο ζήλο γιά τήν προαγα)γή τής μόρφωσης τού 

λαού. "Ετσ·. κανείς εύπορος δέν πεθαίνει, χωρίς νά άφήση σημαντικά κλη

ροδοτήματα γιά σχολικούς σκοπούς. Τά κληροδοτήματα αυτά πάντοτε 

πληρα')νονται αμέσως καί μέ τή μεγαλύτερη προθυμία, ακόμη καί δταν ή 

τελευταίι επιθυμία τοΰ διαθέτη εκφράζεται προφορικά καί μόνο μπροστά 

στους δικαιούχους κληρονόμους. 

* Βλ, D r i a u l t — L h é r i t t e r , ενθ' άν. σελ. 390. 
* Βλ. D r i a u l t - L h é r i t i e r , ενθ' άν. σελ. 387 — 388. 
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Τό τραγικό γεγονός τής 6 Μαΐου συνέβαλε μόνο σ' αύεό, νά ενίσχυση, 

αν ήταν δυνατόν, ακόμη περισσότερο τό αίσθημα τής ενότηιας τών Ε λ λ ή 

νων, αφού τό έ'να άπό τά θύματα, δ Ε ρ ρ ί κ ο ς "Αμποτ, ήταν ένας άπό τους 

δικούς των καί ένας άπό τους πρώτους ανάμεσα τους. 

"Επειτα οί "Ελληνες δέχονται σφοδρές επιθέσεις άπό τήν πλευρά τών 

Τούρκων, καθώς και άπό τήν πλευρά φανατικών τουρκόφιλων Ευρωπαίων. 

Μετά τό θλιβερό γεγονός ή τακτική τών Τούρκων άπέβλεψε νά παρουσίαση 

τήν άπαγαιγή τής βουλγαρίδας νέας σά μιά πράξη, πού σχεδιάστηκε από 

ελληνική (αν ήταν δυνατόν μάλιστα, από ρωσική) πλευρά, γιά νά ρίξουν 

επάνω της τήν πρώτη και β ιρύτατη ευθύνη 'Ακόμη πιο ζωηροί άπό 

τους Τούρκους στίς εναντίον τών Ε λ λ ή ν ω ν κατηγορίες ήταν οί τουρκόφιλοι 

à tout prix τού Φραγκομαχαλά, πού βρίσκονται κάτω άπό τήν οδηγία τού 

"Αγγλου προξένου B l u n t 1 ... Προσπάθησαν επίσης νά μπλέξουν σ' αυτήν τήν 

υπόθεση τον εδώ "Ελληνα γενικό πρόξενο κ. Βαιικιώτη καί τό ταξίδι, πού 

έκαμε στην "Εδεσα μέ τόν πρίγκιπα Μαυροκορδάτο καί τον 'Αμερικανό 

ύ;χ ο:πρόξενο Π Χ " Λαζάρου: orí ó Βατικιώτης θέλησε νά είναι απών κατά 

τή διάρκεια τής απαγωγής, πού δήθεν αυτός τήν οργάνωσε, ενώ είναι γε

γονός, δτι οί παραπάνω πήγαν στην "Εδεσα, γιά νά μοιράσουν γιά σχολι

κούς σκοπούς τα χρήματα του συλλόγου τής 'Αθήνα: , πού τά έφερε δ 

Μαυροκορδάτος. 

Ή εμφάνιση τών ελληνικών πολεμικών πλοίων προκάλεσε φυσικά 

πολύ ικανοποιητική εντι'πα)ση στον ελληνικό πληθυσμό' τους ευχαρίστησε 

υπερβολικά το δτι αντιπροσωπεύτηκαν σά δύναμη καί μάλιστα εμπρός στην 

οθωμανική κυβέρνηση. 'Από τό άλλο μέρος ή εμφάνιση τους δέν έκανε 

καθόλου ευχάριστη εντύπωση στους Τούρκους ανώτατους υπαλλήλους καί 

στον πληθυσμό' ι ή θεώρησαν σαν εξευτελισμό τους και ταυτόχρονα σά μιά 

πρόκληση. 'Επίσης ó κ. Blunt και οί οπαδοί του παρατήρησαν τά δυό 

ελληνικά πολεμικά μέ πολύ φθονερά μάτια. "Ολες δμως αυτές οί εντυπώ

σεις παραμερίστηκαν κιόλας μέσα σέ λίγες μέρες μέ τήν εμφάνιση τόσο 

πολλών άλλων και μεγαλύτερων πολεμικών σκαφών, ώστε τώρα πιά άπό 

καιρό δέ μιλούν γιά τήν παρουσία του ενός πολεμικού, πού μένει ακόμη. "Αλ

λωστε ή σιάση τών Ελλήνων τόν τελευταίο καιρό, αν εξαίρεση κανείς τήν 

αρπαγή τής κόρη:, ήταν ήσυχη καί συνετή προ πάντων μετά τό τραγικό 

γεγονός. Τό ιτοαγμα γίνεται περισσότερο κατανοητό, δταν σκεφτή κανείς 

1 Πραγματικά τίς πρώτες ημέρες ó Blunt είχε τή γνώμη, δτι oi "Ελληνες είχαν ô?-
γανώσει την απαγωγή (Βλ. εκΟεοή του 7-5-1876 rtfjòq τον Elliot στην Correspondence 
σελ. IG). Στίς 14 δμως Μαΐου έγραφε προς τον Elliot δτι ό Π. Χ" Λαζάρου δέν είχε 
καμιά ανάμειξη στην αρπαγή καί τον παρακαλούσε νά θέση τή μαρτυρία του αυτή 
ύπ' οψη τού 'Αμερικανού πρεσβευτή Η. Maynard (Βλ. Correspondence σελ. 33 
Πρβλ. καί ύπ* άρ. 62)25 51876 έκθεση Χ" Λαζάρου). 
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δτι εδώ απέναντι τών μωαμεθανών τουλάχιστο ώς συμπαγής μάζα μειοψη

φούν καί δτι οί εθνικές τους έπιδκόξεις κινδυνεύουν άπό τή βουλγαρική 

εθνική συνείδηση, πού αφυπνίζεται ολοένα καί περισσότερο».1 

Οί "Ελληνες, άν καί δυσαρεστημένοι άπό τήν κακοδιοίκηση τών 

Τούρκων, δέν κινούνται υπακούοντας, δπως είδαμε, στίς συστάσεις τών 

κατά τόπους Ελλήνων προξένων καί κατανοώντας απόλυτα τά γενικότερα 

συμφέροντα τού ελληνικού κράτους. Ή σχεδιαζόμενη εξέγερση τών νότιων 

Σλάβων μέ τήν υποκίνηση τής Ρωσίας τους φοί3ίζει καί τους κάνει νά 

κρατήσουν παθητική στάση απέναντι τών Τούρκων. "Αν όμως ή τραγική 

δολοφονία τών προξένων Γαλλίας καί Γερμανίας καί ή ένταση τών σχέσεων 

Ελλήνων καί Τούρκων δέν έφερε παρά μιά άναρρίπιση μόνο τού εθνι

κού φρονήματος τών Ελλήνων, είχε πολύ μεγαλύτερη επίδραση ατούς Τούρ

κους. πού είχαν υποφέρει πολύ άπό τίς αλλεπάλληλες τελευιαΐες ταπεινώσεις 

τους. Κοντά στίς τόσες δυσαρέσκειες, πού είχαν εναντίον τού σουλτάνου 

(τίς επιβολές φόρων, τίς αποτυχίες τών στρατιωτικών επιχειρήσεων στή 

Βοσνία και Ερζεγοβίνη κ.τ.λ.), προστέθηκαν καί αυτές καί μεγάλωσαν τόν 

αναβρασμό τους εναντίον του. Καί αυτή ή ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα δέν 

άργησε νά εκραγή. Είκοσι τέσσερες μόλις ήμερες μετά τους φόνους τής 

Θεσσαλονίκης πολιτικοστρατιωτική στάση στην Κωνσταντινούπολη κατέβαζε 

άπό τό τ)ρόνο τό σουλτάνο Ά β δ ο ύ λ Ά ζ ί ζ καί ανέβαζε τόν πρίγκιπα 

Μουράτ. 

Ή τ α ν μιά νίκη τών Τούρκων πατριωτών, πού δέν μπορούσαν ν ' 

ανεχτούν τήν κακή διοίκηση καί τή φιλορωσική πολιτική τού σουλτάνου. 

Ταυτόχρονα ήταν καί νίκη τής 'Αγγλίας, γιατί ή απομάκρυνση τού Άβδούλ 

'Αζίζ εκμηδένιζε τή βαρύτητα τής ρωσικής επιρροής στά ζητήματα τής 

'Ανατολής. Ή ανατροπή του δμως έφερνε τήν Τουρκία πιο κοντά προς τή 

σύγκρουση της μέ τή Ρωσία. Ε π ί σ η ς ήταν καί ελληνική νίκη, γιατί οί 

"Ελληνες ήταν, δπως είδαμε, πολύ δυσαρεστημένοι άπό τήν πολιτι-ία τού 

Άβδούλ Ά ζ ί ζ καί γεγονός είναι, δτι "Ελληνες τής Κωνσταντινούπολης είχαν 

πάρει μέρος στή συνομωσία. Ή ελληνική λοιπόν κυβέρνηση είχε κάθε λόγο 

νά είναι ευχαριστημένη από τή μεταβολή καί ν' αναγνώριση αμέσως τή 

νέα κατάσταση.* 

Ή είδηση τής μεταβολής έγινε δεκτή μέ χαρά σέ δλη,τήν οθωμανική 

αυτοκρατορία καί Ιδίως στή Θεσσαλονίκη, δπου τά τόσο διαφορετικά καί 

συγκρατημένα αισθήματα τών μουσουλμάνοι καί χριστιανών βρήκαν κοινή 

διέξοδο, γ ιά νά ξεπεταχτούν ελεύθερα καί γιορταστικά. 8 Οί κάτοικοι, Γούρ

ι Βλ. υπ* άρ. 38)3-6-1876 έκθεση Chiari. 
2 Βλ.Ό r i a u l t — L h é r i t i e r έ\·θ' άν. σΛ. 390. 
3 Βλ. έκθεση Blunt προς Derby acr,\ Correspondence σελ. 40—41. 
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κοι, Έλληνες, Ε β ρ α ί ο ι , Λεβαντίνοι καί Ευρωπαίοι , σα ν« μην είχε συμβή 

τίποτε πριν από λίγες ήμερες, ξεχύθηκαν καί πλημμύρισαν συναδελφωμένοι 

τους φωταγωγημένους κεντρικούς δρόμους και χ\ζ πλατείες της πόλης. "Ολο. 

φαίνονταν να είχαν εμψυχωθή με νέ'χ ζωή και ενέργεια καί όλοι περίμεναν 

μεγάλες καί ωφέλιμες μεταβολές στη διοίκηση τ η ; αυτοκρατορίας. 1 

Ύστερ" άπο λίγες όμως μέρες ó ενθουσιασμός αυτός βαθμιαία χ ά 

νεται. Οι διάφορες εθνότητες άρχισαν να προσβλέπουν με διαφορετικές από

ψεις τις αναμενόμενες μεταρρυθμίσεις x«ì να δυσπιστούν στις ευεργετικές. 

επιδράσεις τους, αφού μάλ·.στα συνεχιζόταν ó πόλεμο: στη Βοσνία καί 

Ερζεγοβίνη χαί υπήρχε, φόβος να Ηεσπάση καί έ'νας alloc πολύ μεγαλύ

τερος. 3 Πραγματικά ή απειλή του προσεχούς ρωσοτουρκικού πολέμου δια

γραφόταν ολοένα και καθαρότερα στον πολιτικό ν ορίζοντα. 

"Επειτα ή χαρά των χριστιανών διαρκώc υποχωρούσε εμπρός στά-

λυπηρά αισθήματα, πού τους γεννούσε ή έκρυθμη κατάσταση του τόπου. 

Νεοσύλλεκτοι στρατιώτες καί μπασιμποζούχοι (άιαχτοι) περνώντας από τα 

διάφορα χωριά λεηλατούσαν και δολοφονούσαν ειρηνικούς κατοίκους, 

χωρίς οι αρχές να μπορούν να κάνουν τίποτε ' Ιδίως επικίνδυνη είχε γίνει 

καί γι ' αυτούς ακόμη τους σιδηροδρομικούς ή σιδηροδρομική γραμμή άπα 

τα Σκόπια ως τη Μητροβίτσα Οι μπασιμποζούχοι περνώντας άπο τον; 

διάφορους σταθμούς πυροβολούσαν τα σπίτια τών υπαλλήλων. 

Καί μέσα στή Θεσσαλονίκη, όπου συνεχιζόταν ή στρατολογία για το 

σχηματισμό ένο: σώματος μπασιμποζούκων, επικρατούσε κάποια ανησυχία. 

"Ολοι αυτοί οι άτακτοι συγκεντρώνονταν κάίίε μέρα στην πεδιάδα εξω από 

τα δυτικά τείχη και ΰστερ' από τα γυμνάσια έμπαιναν στην πόλη μκ 

τύμπανα καί ιερές σημαίες (ΕΊκ. (5). Οι επιδείξεις αυτές είχαν φοβίσει-

κάπως τους Ευρωπαίους. Γι ' αυτό δεν τολμούσαν να κάνουν toi»: συνηθι

σμένους περιπάτους των στις εξοχές.3 

Τέτοια ήταν ή ατμόσφαιρα σιή Θεσσαλονίκη, όταν το πρω'ΐ τής '¿'ι 

Αύγουστοι? 1876 μεταφέρωνται σ 'αυτήν άπο τήν Κωνσταντινούπολη οι στρα

τιωτικοί. πού ένέχονταν στί: ταραχές και πού είχαν καταδικαστή στις παρακάτω 

ποινέα: ó πρώην διευθυντής τής αστυνομίας Σαλίμ μπέης σε απώλεια τών με

ταλλίων και παρασήμων, κάθε δικαιώματος για σύνταξη, σε απόλυση άπί) 

τις τάξει; τή; χωροφυλακής, σε τρ^ών μηνών φυλάκιση και μετά τή λήξη 

της σε 15 ετών καταναγκαστικά έργα* ó Ριζά μπέης, κυβερνήτης τής κορ-

βέττας «Idjaliè» σε απόλυση από τ\ς τάξεις τού στρατού και σε 10 ετών 

εΐρκτή' ó "Αλτα μπέης σε απόλυση από τις τάξεις τού στρατού καί 3 ετών 

1 Βλ. έκθεση Blunt προς Derby σιήν Correspondence αελ. 44. 
» Βλ. ίιπ' ây. fi8)21.fi-l87fi έκθεση Χ " Λυζάρου. 
3 Βλ. ύπ' (»(.). .12)111·8-1870 εγ\ροφο Krajewski nyòc Decazes. 
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είρκτή. Και οί τρεις είχαν καταδικαστή επίσης και σέ στρατιωτική καθαί

ρεση. Ό άλλοτε βαλής Μεχμέτ Ρ ι φ α ά τ πασάς, πού είχε καταδικαστή σέ ί 

έτους φυλάκιση, είχε κρατηόή στην Κωνσταντινούπολη, για να εκτίση τήν 

ποινή του στή φυλακή τού υπουργείου τών στρατιωτικών. 

Το άπόγεμα τής ίδιας ημέρας κατά τις ο1/-» μέσα στον υποβλητικό 

χώρο τής βυζαντινής ακρόπολης τής Θεσσαλονίκης γράφτηκε ó επίλογος τού 

αιματηρού οράματος. Μέσα σέ βαθιά σιωπή καί με μεγάλη στρατιωτική 

παράταξη έγινε ή καθαίρεση τών τοιών αξιωματικών. Κατόπιν ακολούθησε 

ή τελετή τής έπαρσης τής γαλλικής καί γερμανική; σημαίας και ó χαιρε

τισμός τής καθεμιάς με 21 κανονιές. Αισθητή ήταν ή απουσία τού "Αγγλου 

προξένου. 1 

ΑΤΤΟΣΤ. Ε. ΒΑΚΑΛΟπΟΥΛΟΣ 

1 Βλ. ύπ* άο. 1)22-8 1876 έκθεση τοϋ νέου Γάλλου προξένου θεσσαλονίκης 
Mallet προς Decazes. Πρβλ. καί εγκύκλιο άπο 23-8-18-6 τής γαλλικής πρεσβείας 
ιής Κωνσταντινούπολης. 



ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΡΟΞΕΝΩΝ 

'Από το πλήθος τών εκθέσεων, τηλεγραφημάτων κ.λ.π. τών ευρω

παίων προξένων πιγ\ Θεσσαλονίκη, καθώς καί τών οδηγιών τών κυβερνή

σεων τους προς αυτούς, δημοσιεύω εδώ μόνο τις σπουδαιότερες καί εκτε

νέστερες εκθέσεις : δύο τού προξένου τών Ή ν . ΙΙολιτειών Περικλή Χ " 

Λαζάρου, τήν υ π ' α ρ ι θ . 62)25 5 1876 καί την νπ αριθ. (Η)27-6-1876 -

τρίτη, τήν υπ ' αρ. 64)30-5 1876, πού ανασκοπεί δ'λη τήν κατάσταση τή; 

Τουρκίας, παραθέτω στο κείμενο μεταφρασμένη από τα γαλλικά' μία τού 'Ιτα

λού προξένου T r a b a u d i Foscar in i , τήν υ π ' α ρ ι θ . C L X X I I ) 7 καί 8-5· 1876' 

και δύο τού Αυστριακού προξένου G e r h a r d R i t t e r vor Chiari, τήν υ π ' άρ. 

21)25-5-1876 καί τήν υ π ' α ρ . 22)26-5-1876 'τρίτη, τήν υπ 3 αρ. 33)3-6-1876, 

πού μιλεί για τους "Ελληνες τής θεσσαλονίκης και τους εθνικούς των 

πόθους, εχω παραθέσει στο κείμενο μεταφρασμένη σχεδόν ολόκληρη. 

Α 

1. Salonique le 25 Mai 1876 

A son Exce l lence HoracR M a y n a r d 

Ministre P rés iden t des E t a t s - U n i s 

C)ple 

E x c e l l e n c e , 1 

J ' a i Γ h o n n e u r d s accuser recept ion de votre d é p ê : b e da tée du 

1 8 Mai, dans laquelle Vo t re Exce l lence me f u t Γ h o n n e u r d ' a p p r o u v e r 

la p r o m p t i t u d e que j ' ai mise à fournir à Vo t re Exce l lence pa r dé

p ê c h e et p.ir t é l ég raphe les rense ignements que j ' a i pu ob ten i r sur 

la malheureuse affaire, dans laquelle ma famille se t rouvai t appe lée 

à jouer un rôle aussi i m p r é v u que désag réab le . Je regre t t e profon

d é m e n t que mon nom en quali té d' a g e n t américain se t rouvan t injus

t emen t mêlé dans une affaire, dans laquel le je n' ai pris aucune 

pa r t , ait occasione de Γ inquiétude et du souci à Vo t re Exce l lence . 

J e remercie Vo t r e Exce l l ence de ce qu ' elle est restée satisfaite des 

ι Ό Περ. Χ Λαζύμου και ό Έβραί;ς γραμματέας του δέ γνώριζαν καλά τα 
·γα?.λικά, δπως φαίνεται από τα πάμπολλα ορθογραφικά λάθη, τις ασυνταξίες καί τις 
κακές εκφράσεις, πού παοατηροϋνιαι στο γαλλικό κείμενο. Στη μεταγραφτ'] μυυ 
διορθώνω μόνο τα ορθογραφικά λάθη, γιατί εχω τήν υπόνοια, ότι χό άντίγμιιφο χης 
«κθεσης, πού βρίσκεται στα αρχεία ίου αμερικάνικου προξενείου, δεν είναι αυτόγραφο 
«ου Χατζή Λαζάρου. 
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•éclaircissements que j ' a i déjà eu l 'honneur de lui donner sur ma con
duite dans cette affaire, lesquels j ' e spère sont de nature à m'expli
quer de toute participation directe ou indirecte et en meine temps 
mettre Votre Excellence à même de pouvoir réfuter les accusations 
calomnieuses portées contre moi par les autorités turques et autres. 
Je remerei t également Votre Excellence pour sa bienvieillante atten
tion de prévenir le Ministre des affaires étrangères turques qu' un dé
légué de, la paît de la Ligation sera envoyé ¡ci en cas d' une inve
stigation. J' aime à espérer qu' après les mesures prises par Votre 
Excellence de donner à la Porte lis éclaircissements voulus sur ma 
conduite, celle-ci n' aura pis lieu, mais dans le cas échéant, un seul 
appui de la part de Votre Excellence :r. Ì sera d 'une grati le utilité. 
j e dois en même temps informer Votre Excellence qu 'une proposition 
de m' investiguer a été déjà faite dans la Commission, et mise de côté 
après le témoignage et les assurances formellement portées en ma 
faveur par Monsieur Blunt, Consul d» Angleterre. 

La jeune fille bulgare, cause du malheur qui vient d' arriver à 
Salonique, est native du village de Bogdantza. D' après le document 
ci-inclus, copie de la déposition des primats de Bogdantza, cette fille 
est citée de n* avoir que douze ans. Cependant des renseignements 
plus précis lui donnent quelques années de plus. 

D' après ce même document cette fille est citée d' avoir été 
enlevée par une bande de femmes turques pendant qu'' elle était allée 
puiser de Γ eau à la fontaine du village. La réputation de légèreté 
et les suppositions entretenues par les villageois de ce qu' elle avait 
eu des relations intimes avec un jeune turc du village me font penser, 
•qu' elle a dû être de connivence avec ses ravisseurs pour se faire 
enlever. Selon la déposition de sa famille, elle avait été perdue de 
vue pendant trois jours et elle se trouvait cachée dans de différentes 
maisons turques, où, subissant Γ influence exercée sur elle par ses 
nouveaux amis, elle se décida de se faire mahométane. Le 5 du mois 
CL ayant déji adopté le feredjeh et le yashmak et accompagnée 
par deux négresses et Γ imam de son village elle partit pour la 
station de Karassouli et pris le train de Salonique, où elle devait, 
d i t -on , faire acte de sa nouvelle foi devant les autorités locales. La 
mère, de son coté, depuis trois jours errant de maison en maison à la 
recherche de sa fille et ne la trouvant point, prit la même direction 
pour se rendre à Salonique et déposer sa plainte à Γ Archevêché. Le 
hasard offrit à cette malheureuse fem ne ce que ses efforts lui 
avaient refusé. Elle retrouve sa fille et la voit dans un wagon en-
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tourée de ses compagnons de voyage. Son premier soin était de s : 

adresser aux employés du chemin de fer leur expliquant avec profond 
désespoir 1° enlèvement de sa fille et les suppliant de Γ aider à la 
reprendre. Quelques jeunes têtes chaudes prirent feu et cause pour 
elle et promirent de la seconder. Mr Georges Abbott, frère de melle 
Abbott, gouvernante à mon fils, par malheur était du nombre. Mr 
Georges Abbott, en droit de la loi du pays qui défend la présence 
des hommes dans le wagon, où se trouvent des femmes turques, 
obligea Γ imam de passer dans un autre compartiment et plaça la mère 
auprès de sa fille. Ά sa vue la fille est dite d' avoir éprouvé quelques 
émotions et exprimant les regrets pour ce qu' elle venait de faire 
elle se jeta en pleurant au cou de sa mère. Cette scène stimula le 
zèle de ceux qui avaient promis de la sauver. Arrivées à Salonique 
vers les 6 heures elles quittèrent le wagon sous Γ escorte de deux za-
pties qui les attendirent à la station. Au même moment la mère se
condée par les jeunes employés appelle de nouveau au secours. Ce 
jour - là, fête de Saint-Georges, beaucoup de promeneurs de toutes na
tionalités étaient à la station. Plusieurs personnes entre ceux-c i répon
dirent volontairement à Γ appel et saisissant la fille lui arrachèrent 
son feredjeh et son yashmak. Les Turcs qui Γ accompagnaient vou- . 
lurent s' y opposer, et une petite escarmouche eut lieu. La police qui 
se trouvait en service à la station se mit au milieu pour séparer les 
combattants et réussit à reprendre posession d3 elle. Mais pendant qu' 
ils s'acheminèrent pour la conduire au Konaëk, ils furent de nouveau 
assaillis par les chrétiens, reprirent possession d ' elle, et trouvant 
ma voiture sur la route Γ arrêtèrent et forcèrent la fille en dedans en 
compagnie d' un autre individu. D iux jeunes filles de dix ans et une 
ancienne servante de ma maison se trouvaient dans la voiture ayant 
demandé la permission à ma mère de profiter de cette occasion pour 
visiter la gare. Mon cocher soit par bêtise soit par un excès de zèle 
déplacé conduit au consulat la fille, qui fut mise par force dans ma 
voiture. Cette fille ainsi déposée au consulat fut plus tard rejointe 
par sa mère et un vieil oncle. Dans le temps toute ma famille était 
absente de la maison. Ma mère fut la première qui rentra. A sa vue 
le cocher s' avança vers elle et lui dir «Madame, j ' a i fait quelque 
chose, mais je ne sais, si j ' a i bien fait ou non. J 'a i amené au con
sulat une jeune fille bulgare que quelques chrétiens arrachèrent à 
la station des mains des Turcs, et me forcèrent de m' arrêter et la 
mirent dans la voiture de mon maître». Dans ma dépêche précédente 
j ' a i déjà eu l'honneur de dire à Votre Excellence que ma voiture se 
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trouvait à la station par mes ordres donnés quatre jours auparavant 
à mon cocher au moment que je 1' ai quitté en compagnie de mes 
amis, pour prendre le train qui .nous conduit jusqu' à Topsin. Ma 
mère trouva la fille, 1' oncle et la mère installées au consulat depuis 
quelque temps. Tons se jetant à ses pieds lui demandèrent la per
mission d 'y rester. Ma mère avant de prendre un parti arrêté attendit 
le retour de mon frère Nicolas qui rentra sous peu. La mère de la 
jeune fille, entraînée par le chagrin et le désespoir de penser que son 
enfant bientôt ravie du sein de sa famille lui sera à jamais perdue^ 
touche ma mère et mon frère par ses lamentations et ses prières 
réitérées. Mon frère Nicolas, pris à Γ improviste et ne sachant quel 
parti prendre dans une affaire qui ne le regardait point, céda aux in
stances de la mère et de la fille et consentit à les garder chez lui 
pendant la nuit de Vendredi, recommandant à ma mère de la ren
voyer de la maison le lendemain. La mère et la fille furent mises à 
la salle à manger, qui se trouve au rez-de-chaussée, où elles pas
sèrent la nuit ensemble. Le lendemain les deux femmes quittèrent 
la maison non pas par la porte du consulat, mais par une petite porte 
à côté, donnant à la cour de 1' Eglise de Saint - Charalambe. C est 
ainsi que ma famille se trouva débarrassée de deux hôtes qu' un pur 
hasard avait forcé sur son hospitalité et qu' elle dut lui accorder dans 
un sens purement humanitaire, et non pas dans le but de créer de 
désordres ni réaliser un coup politique que quelques partis mai rensei
gnés, ici qu' ailleurs, cherchent à lui attribuer. Mon frère le lende
main sortit de bon matin et alla au comptoir. Vers 1 heure de Γ après. 
midi on vint de la maison lui annoncer la visite de Petropoulos Effen. 
di en compagnie d" un autre fonctionnaire de la Porte de la part du 
Gouverneur Général pour réclamer la fille. Mon frère rentra et ré
pondit à ces messieurs qu' il avait donné des ordres la veille pour le 
renvoi de la fille et que la fille étant partie de chez lui, il ne savait 
pas où elle se trouvait actuellement. Aussitôt que ces messieurs par
tirent, mon frère n' attachant point d' importance à un fait d' une 
occurence assez habituelle dans le pays, sortit aussi et alla au quartier 
franc pour baptiser Γ enfant d' une de ses connaissances. Pendant 
son absence Mr Alfred Abbott vint faire visite à ma mère, et ayant déjà 
connaissance de Is affaire lui demande si la fille se trouvait encore 
chez elle. Ma mère répondit que non. Vers 3 heures Mr Alfred-
Abbott revint de nouveau montrant la seconde lettre de son frère et 
demanda à ma mère, où la fille pouvait se trouver. Ma mère répon
dit que d' après le bruit qui circulait, elle devait être dans la maison 

16 
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de Mr Avguérinos. Là - dessus Mr A. Abbott en sortant rencontra le 
.porteur de la première lettre attardée de Mr H. Abbott, adressée à 
mon frère Nicolas, copie de laquelle j'ai eu l' honneur d' envoyer à 
Votre Excellence dans mon premier rapport. Il partit en toute hâte 
pour la maison de M. Avguérinos et chemin faisant il rencontra le 
cavas du consulat d' Angleterre, qui se dirigeait vers notre maison 
avec le billet de Mr Blunt réclamant la fille qu' il croyait être encore 
dans notre maison. Mr A. Abbott prit le billet à Γ adresse de mon 
frère et dit au cavas que la fille n' était point dans la maison de Mr 
Lazzaro et que lui ayant appris où elle se trouvait, il Γ engagea de 
•le suivre pour la lui délivrer. Le cavas du consulat d5 Angleterre sui
vit Mr Abbott jusque devant sa propre maison; là il fit arrêter le ca
vas et les dix zaptiés qui Γ accompagnaient, et tournant la ruelle de 
sa maison il revint bientôt avec la fille, disant au cavas de la prendre 
en toute hâte dans la mosquée. Le cavas s' acheminait avec la fille 
aussi vite qu' il pût se dirigeant vers la mosquée, quand non loin de 
mon consulat il rencontre la foule enragée qui se dirigeait avec des 
imprécations et des gestes furibonds sur le consulat jurant sur sa 
destruction pour prendre possession de la fille. La présence de la fille, 
quoique tardive pour sauver la vie à mes malheureux collègues, 
calma en partie la rage de ces effrénés, les détourna de leur but 
et sauva de cette façon la destruction de ma famille, ainsi que 
de beaucoup d' autres. Par rapport du prétendu mariage de la 
fille avec un jeune turc, o' après tous renseignements que j ' ai pu ob
tenir, je puis affirmer Votre Excellence qu' il est sans fondement. 
-Cette jeune fille d'une réputation très équivoque est accusée d'avoir 
eu des relations d'une nature intime avec plus d'une personne. Il est 
presque sûr, quoique non prouvé, qu'une des causes de son voyage 
à Salonique fut le but de passer dans le harem d'Emin Effendi. La 
présence de cet individu dans le même train que la fille, de même que 
beaucoup d'autres circonstances collaborent avec cette supposition. 
Cet Emin Effendi, quoiqu'un des Turcs les plus riches et les plus 
influents dans le pays, ne jouit point d'une bonne réputation, et 
c'est lui que l'opinion publique unanimement pointe comme le princi
pal instigateur du malheur, qui a suivi l'enlèvement de la fille. Par 
rapport à la nouvelle qui court sur l'état intéressant de la fille, je 
l'ai entendu, mais je ne suis point en état de donner des renseigne
ments sûrs là-dessus. Elle se trouve actuellement logée chez Mehmet 
Pacha, un homme d'une grande intégrité dans le pays, qui n'a pas 
voulu la recevoir chez lui qu'après avoir reçu un ordre formel de la 
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•part de l 'Autorité, l'ordonnant de lui offrir un asile. Votre Excellence 
me permettra de l'assurer encore une fois de la manière la plus for
melle que non seulement cette fille n'a jamais été dans mon service, 
comme on a prétendu, mais que ni moi ni aucun membre de ma fa-
milie n'avait eu la moindre connaissance de cette affaire. Je suis fer
mement convaincu que ce n'était point un coup monté de part et 
•d'autre, et que ni les chrétiens ni les Turcs avaient dans le moment 
songé aux monstrueuses conséquences qui en suivirent. Certes les 
chrétiens avaient eu tort de pousser leur zèle religieux au point 

-d'avoir recours à des moyens illégaux pour prendre possession de 
la fille, mais dans un autre moment un tel événement aurait proba
blement passé inaperçu. Malheureusement il trouve les Turcs dans 
une grande effervescence. D' un côté Γ état désespérant de leur gou
vernement, de Γ autre leurs continus revers et inaction forcée dans Γ 
Herzégovine sont des faits qui semblent les avoir irrités au point de 
développer en eux ce monstrueux degré de fanatisme religieux, qui 
les poussa à commettre 1' odieux assassinat de deux consuls. 

En conclusion il me sera superflu de montrer à Votre Excellence 
tous les préjudices et les grands dangers que cette malheureuse 
affaire continue à refléter sur moi, sur ma famille et sur mes inté
rêts. Ces dangers et ces préjudices à mes intérêts ne pourront se mo
difier qu ' après que Votre Excellence ayant pris en considération 
toutes les explications que j ' ai eu Γ honneur de lui donner vou
drait me faire Γ honneur de venir à mon appui et par le canal puissant 
de notre Légation réfuter officiellement et officieusement tous les 
rapports faux et scandaleux aussi injustement qu' indignement cir
cules sur mon compte et celui de Γ Agence Consulaire que j ' ai 
Γ honneur de représenter. 

J' ai Γ honneur d1 être, Excellence, 
Votre très-humble et obéissant serviteur 

2. Salónica, June 21 s t 1876 

Sir, 

J have th i honour to acknowledge the receipt of your Excel
lency's despatch dated June 3 r d 1876 N° 84, by the contents of which 
Í feel happy to see that your Excellency is convinced of my beinç-
entirely clear of all responsibility for th Ì tragedy at Salónica, and 
has promised to write to that effect to the Department of State. 
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The Commission which had arrived from C)ple, in order to 
investigate into the case of the murder of the two Consuls, and 
execute punishment upon the instigators and perpetrators of the atro
cious dead, was composed by Bachan Effendi, imperial Commissioner 
Eshref Pasha, present Governor General of Salónica, Mr. Robert and 
Mr. Gillet, delegates of the French and German Consulates, and one 
of the dragomans of the German Legation, Mr. Blunt and Mr. F o -
scarini on the part of the Consular body. This Commission sat on 
duty about thirty three days. The investigations being privately 
carried on have not been comminicated to the Consular Corps A list 
of some of the judjements and condamnations, which were notified to 
the Consular Corps by Mr. Foscarini, I had the honour to send to 
your Excellency in a previous despatch. A few days before the depar
ture of the Commission for the Capital, it had been re-enforced by a 
large body of military officers of high rank, who were sent from 
C)ple in order to hold a court martial and judge the conduct of 
Reefet Pasha, Ex-Governor General of Salónica, and the other mili
tary officers that had been on duty during the perpetration of the 
crime. After a great deal of disputing and scrambling between the 
Commission and the court martial, the latter sentenced the Ex-Gover
nor General to one year's suspension from office and loss of pay for 
«fautes graves.» The Ex- Chief of Police to degradation and one 
year's imprisonment for délit. Two other officers were sentenced for 
forty - five days arrest and one year's suspension from office. Consi
dering the immence responsibility that weighed upon all these fun
ctionaries and the entire want of action that characterised the con
duct of the Ex-Governor General and the rest of the officers, not 
to speak of the grave faults that public opinion justly attributes to 
them, the sentence of the court military was lenient to the extreme. 
The Commission itself finding it quite disproportioned to what it 
ought to have been proposed its conversion, the Porte having been 
consulted on the subject, decided upon the removal of the whole court 
to C)ple, where it is be hoped a final and satisfactory arrangement 
will obtained. Yesterday, the 20th inst., all the prisoners condemned 
by the Commission, some to exile and others to penal servitude of 
years or for life, according to the culpability of each individual, were 
sent to Vidin from where they will be distributed to their respective 
destination. On the whole the action of the commission appears to 
have fallen short in the realisation of its object, which according to 
public opinion ought to have been the infliction of a more severe pu-
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nishment upon the Ex-Governor General and the rest of the offi
cials, in whose presence the atrocious deed was perpetrated, and who 
did nothing to avert it, or protect the unfortunate victime. 

From the twelve persons condemned to death, six have met with 
capital punishment, and the other six are awaiting in prison here the 
final decision from Q p l e respecting their destiny. 

The news of the dethronement of Sultan Aziz and the succession 
of Sultan Murad to the vacant throne was joyfully received in this 
place by the whole population. The state of the Goverment and 
affairs in general all over the country had come to such a point 
that every change would have been most welcomed. The enthusiasm 
occasioned by this event was great at first, and high hopes were 
entertained by all classes of the inhabitants respecting the future re
forms so much desired and needed through the country. This enthu
siasm has now partly abated, and varied are the opinion, with 
which the different races that are interested in them view the consti
tution that is to contain them. The Christians depressed and weighed 
down by the oppresions of the late Goverment can scarcely realise 
the hope of seeing a change so benefitial to their condition, whilst ihe 
Turks still in bad humour and discontented wait the actual state of 
their affairs and with a pending war over theis heads, can scarcely 
be expected to view in a favorable light the reforms that the force 
of circumstances and Europe ist wresting from them. Great disorders 
continue to take place in the interior, owing to the passage of the 
recruits and the number of freebooty with whom the country is now 
swarming. Brigandage has increased and high way robbery and 
assassinations are of daily occurance in the interior. 

The accounts from Bulgaria state that very great has been the 
loss of life and property in that unfortunate province during the 
suppression of the revolts, and terrible are the atrocities said to have 
been perpetrated by a reckless and barbarous soldiery on the 
offenseless women and children. Some of these soldiers returning 
from there to Uscub are said to have driven before them a herd of 
jOung girls, whom they were selling in the town for ten piastres a 
piece. Twenty-four other Bulgarian girls were also brought as slaves 
into a village in the district of Salónica. The Authorities however, 
having received notice of this, have, I believe, taken some measures 
to have the girls restored. 

The Authorities every where in the interior appear to have re
ceived orders to disarm the Christians, whilst the Turks are allowed 
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to bear arms freely even in the every towns. The disarming of the-

Christian population on the part of the Turks may be a precautio

nary measure, but to enforce it in the way it is done just now, and 

before the Goverment itself is able to execute its laws or guarantee 

the safety of the people, it cannot be considered otherwise, but un

justifiable and umfair. The poor peasantry terrified by exagerated 

reports of massacres and wrongs daily received by their oppessive 

master, are in a pitiable state of anxiety and disquitude. Helpless in 

their condition and justly distressful in the protection they ought to 

receive from the Authorities, they feel themselves at the mercy of a 

discontented and exited Mahometan population that might at any 

time crush them without pity. 

In conclusion from all I hear and see, I fear there is a great deal 

of ill-humour and excitement among the Turks, especially in the inte

rior, and if the new Goverment does not take prompt and decisive 

measures to put down this evident ill disposition on the part of the 

Turks towards the Christians, much misery and even bloodshed will 

be the consequence. 

I have taken notice of the paragraph in your Excellency's 

despatch concerning the Monastir business, and although I do not 

think it is a proper time to enforce the execution of the sentence, 

I will not fail, when appealed to by Russian Consulate of Mo

nastir, to give the necessary assistance, and report the result to your 

Excellency. 

J have the honour, Sir, to be 

Very respectfully 

Your Obedient Servant 

Β 

Il R. Console a Salonicco al Ministro degli Affari Esteri. 

Salonicco 7 maggio 1876 

(Estratto) Rie. il 22 

S i g n o r M i n i s t r o , 

Vengo a confermare il mio telegramma di ieri, col riferire all'* 

E. V. le funeste scene che l 'hanno motivato. 

II giorno 5 corrente all' arrivo del treno ferroviario, verso le 

ore sei pomeridiane, uno strano fatto accadeva alla stazione. Una ra-
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gazza bulgara, vestita alla turca, accompagnata da due turchi, scen
deva da un vagone, da un altro scendeva una donna, che dicevasì 
madre di quella, ed altamente si doleva che «i turchi volevano far 
rinnegare la fede cristiana alla sua figlia». Il conduttore del treno, 
certo Abbott, di Salonicco, giovinotto di 18 anni, interpellava la r a 
gazza nella sala d'aspetto, ed essa, lacerandosi i veli che le coprivano 
il volto, gridò che volevano farla turca per forza, ma che essa non 
voleva saperne e voleva rimanere cristiana. Alcuni dicono che fosse 
lo stesso Abbott che le strappasse i veli e la persuadesse a dichiararsi 
cristiana. Il fatto sta che la ragazzi seguita dagli astanti e da alcuni 
zaptié, incamminavasi verso la città. Era quel dì la festa di San Gior
gio, solenne per i greci che in gran numero erano sparsi nei vicini 
caffé e nelle vie. In breve i zaptié vennero a diverbio con quelli altri 
che seguivano la ragazza et eran greci, e vi fu uno scambio di 
busse, quando incontrarono a breve distanza dalla stazione una 
carrozza (appartenente alla famiglia Haggì-Lazzaro, di suddi
tanza russa); i greci che circondavano la ragazza, la sollevarono e la 
gettarono entro la carrozza, facendola passare sopra gli sportelli ; e 
tosto il cocchiere frustò i cavalli, che partirono al galoppo. La ra
gazza venne così portata nella casa del Sig. Haggì-Lazzaro, agente 
consolare degli Stati Uniti d' America, il quale é assente da Salo
nicco da alcuni giorni (essendo egli andato a Vodina insieme al Con
sole greco e col S'gnor Maurocordato, presidente del syllogo greco 
di Atene, testé giunto di là.) Alla sera stessa la notizia dèlia cosa si 
sparse per la città, ma raccontata in mille modi. L ' autorità non 
pare che se ne desse pensiero. Nel g iorni successivo verso il mezzo
giorno, cominciò a radunarsi folla di gente mussulmana al conak, 
chiedendo conto della ragazza, ed il vali si contentava di far sciog
liere la folla con buone parole. Questa, a misura che si scioglieva, si 
dirigeva verso la moschea che sta di fianco al conak. Ivi, a misura 
che la folla aumentava, gli spiriti si accendevano. Alcuni pubblici 
gridatori si diedero a correre per le vie gridando; «Chi ama Maometto 
deva chiudere le botteghe, prendere le armi e dirigersi alla moschea 
della campana.» E così questo assembramento, che da principio pareva 
piuttosto pacifico, prese ad un tratto un carattere rivoltoso. 

Come, e perché, in tal frattempo il signor Moulin, console di-
Francia, ed il suo cognato, signor Enrico Abbott console di Germa
nia (parente del predetto conduttore Abbott), si recassero alla Moschea, 
non si sa precisamente; ma si suppone che vi fossero attirati dal l'in
tento di conoscere sul luogo cosa volessero fare i « mussulmani», e se 
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disegnassero qualche cosa di ostile agli Haggì-Lazzaro, che sono in 
intima amicizia ed in parentela con gli Abbott, greci essi pure 
di religione. I due consoli erano in forma affatto privata e senza 
cavas. Essi trovaronsi nella moschea essere i soli franchi, in mezzo 
ad una folla di 300 turchi di Salonicco. Fu allora prevenuto il vali 
che nella moschea, fra codesta gente, si trovavano i due consoli, 
certo in critica situazione. Il vali vi si recò. Poco dopo fecero irruzione 
nella moschea circa sette od ottocento albanesi armati, chiamati dai 
gridatori pubblici. La tragica scena che seguì allora non si conosce 
ancora esattamente. Le urla di quell' accozzaglia, che al di fuori si 
udivano, indicano solo il grado di ferocia che asunsero i fatti. 
Intanto nelle altre parti della città correvano voci contraddittorie 
come al solito. Agli appellli dei pubblici gridatori, mentre i turchi 
si affrettavano a rispondere, gli altri, cioè cristiani ed ebrei per la 
maggior parte, si ritiravano, e le vie si facevano deserte. Solo nel 
quartiere franco si formavano capannelli di gente curiosa, che si 
faceva domande e si trasmetteva notizie, le quali erano lungi ancora 
dalla triste realtà dei fatti. Appena ebbi il primo avviso dai miei dra
gomanni che i due colleghi si trovavano sequestrati nella moschea, mi 
affrettai dal console generale d'Austria decano del corpo consolare. Io 
gli proposi di andare insieme al conak per vedere che cosa facesse 
la polizia ed imporre colla nostra presenza che si prendessero quelle 
misure chetassero utili; ma il signor Chiari, mostrandosi poco convinto 
dell'urgenza, mi consigliava ad aspettare il ritorno del vice-console daini 
mandato ad assumere informazioni presso il vali. Allora deliberai andare 
solo col mio cavass, quando, a pochi passi dal consolato d' Austria,m'im
battei nel cancelliere francese, signor Krajewski, il quale mi disse che 
veniva dal conak, ove tutto era deserto, che il vali ed i consoli non po
tevano uscire dalla moschea. Ritornai allora col signor Krajewski presso 
il collega d' Austria, e vedendo che egli persisteva a credere che non si 
potesse prendere alcuna misura, mentre d'altra il signor Krajewski 
diceva che non vi era alcuna truppa alla moschea, deliberai con lui 
di recarci presso il comandante della fortezza, affinché si mandasse 
della forza armata per ristabilire le comunicazioni. E così abbiamo 
fatto, prendendo con me pure l'interprete signor Lazzaridis. Trovammo 
alla fortezza il colonello col comandante dello stazionario ottomano, e la 
soldatesca stava inoperosa nel cortile. Alla richiesta di mandare for
za alla moschea, il comandante dello stazionario, rivolgendosi a me, 
disse «che l'affare dei consoli era di protestare contro il consolato 
d'America per il ratto della ragazza». Risposi «che questo era un 
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fatto da esaminarsi fra tutti i consoli e col vali, che sul momento 
occorreva ristabilire le comunicazioni coi colleghi che erano nella 
moschea col vali stesso, e che il dovere di essi militari era di traspor

t a r e sul luogo senza indugio tutta la truppa di cui potevano disporre 
per aprire il passo al vali ed ai consoli. Ciò lo volevamo subito e 
mettevamo sulla loro responsabilità qualunque indugio.» 

Allora il comandante salì a cavallo e dietro di lui a passo di 
corsa partì tutto l'equipaggio armato dello stazionario, nonché altri 
soldati. Dietro alla truppa seguivamo il signor Krajewski ed io. Appena 
arrivati sul luogo incontrammo il vali che rientrava al conak, spa
ruto ed incapace di proferire parola. 

La truppa era arrivata troppo tardi, i nostri sventurati colleglli 
erano già trucidati, ed il grosso della folla erasi dileguato. Strada 
facendo, mi era imbattuto nel console inglese, il quale non si sapeva 
precisamente ove si trovasse; chi diceva che era alla moschea, chi 
al consolato americano. Una circostanza che omisi di dire più sopra, 

•e che complicava le cose, era che non si poteva sapere ove fosse 
nascosta la ragazza. Al consolato americano si assicurava formalmente 
che non c'era, e non si sapeva a chi fare capo. Gli Haggì-Lazzaro 
non si trovavano. Infine, quando già tutto era perduto, la ragazza 
venne restituita. 

Stando al conak, ho telegrafato alla regia legazione, e così 
pure fece il console inglese, che domandò anche dalla legazione bri
tannica di Atene rinvio di una nave da guerra inglese. Appena ebbi 
telegrafato, chiesi cosa ne fosse dei cadaveri; mi fu risposto che si 
credeva fossero sempre nella moschea. Volendo sapere a cosa atte
nermi in proposito, presi con me un capitano dei zaptié e col 
dragomanno mi recai ad assicurarmene. L' accesso alla moschea era 
ingombro di turchi del paese, non armati. Costoro erano arrampi
cati alla cancellata dell' edificio, guardando nell' interno. Alle intima
zioni energiche dell' ufficiale, si scostavano, avevano nella fisonomía 
un' aria di trionfo che non nascondevano punto. Apertaci alla fine la 
porta della moschea da uno dei tre zaptié che ν i stavano di guardia, 
vidi in un lato del cortile alcuni softas che facevano abluzioni per 
la preghiera della sera, ed a pochi passi dalla porta, in un angolo 
del cortile, due forme umane irriconoscibili e scomposte. Erano le 
due vittime. A mali pena pur sapendo che erano dessi, potei, 
chinandomi sopra di loro, riconoscere 1' uno dall' altro. L'infelice 
Moulin aveva la testa in uno stato indescrivib.le, la gola a mezzo ta
gliata, una larga ferita di yatagan ad una gamba, i vestiti a brani, 
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quasi privo della camicia Abbott aveva il cranio spaccato e gli occhi· 

fuori dell' orbite. Orrenda cosa! Essi erano s t a i trucidati in una sala 

della moschea in presenza del vali e del medgiliss, poscia trascinati 

a furia di popolo nel cortile, ove coperte di ferite, di sangue e 

polvere erano le loro spoglie lasciate come corpi di malfattori. Uscii 

di là: non so di qual cosa fossi più indignato. I turchi dal di fuori 
facevano a gara a sputare fino sui cadaveri. Ritornai in cerca del 
vali, e lo trovai in pieno medgiliss che combinava il suo telegramma 
per Costantinopoli. 

Cli dissi che i cadaveri dei due consoli erano lasciati come cani' 
esposti alle ingiurie di quei manigoldi; gli chiesi se non pensava che 
ciò avrebbe aggiunto qualche cosa all'essasperazione pubblica. Egli 
allora mandò due degli astanti a farli togliere e ricoverare, in una 
stanza della moschea e ricoprirli di un tappeto. 

Mandai, per tranquillare gli animi, a chiedere se volevano zap
tié a quelle case di Italiani che stavano più discoste dal consolato. 
La notte fu quieta. Vi furono pattuglie per la città. 

A sera inoltrata, il padre Bonetti, superiore dei la/.zaristi, andò-
con due carrozze a prendere i corpi; quello del signor Abbott fu por
tato alla sua casa presso la vecchia madre. Quello dell'infelice Mou
lin fu portato all'ospedale delle suore di carità, attiguo al consolato. 

Questa mattina, verso le sei, venne da me il signor Krajewski; 
esibendomi un telegramma della sua ambasciata, che gli annunziava la 
partenza per Salonicco d'una fregata turca con due commissari o t to 
mani e due delegati, 1' uno francese, Γ altro tedesco. 

P.S. 8 maggio 

Questa mattina, di buon'ora, riceveva il telegramma di V. E. 

che mi dava il confortante annunzio della disposizione data da S.M. 

dell' invio di due navi da guerra. In seguito vi fu una riunione conso

lare al consolato di Francia, ed ivi fu messa avanti la questione dei 

funerali. Osservai che nello stato di sovreccitazione degli animi no1 

saremmo imperdonabili se andassimo incontro a qualche nuova compli

cazione con Γ organizzare una dimostrazione solenne che riescirebbe 

immensa e clamorosa con imprevedibili conseguenze, non essendovi 

punto forza sufficiente in paese e non essendo noi padroni della situa

zione. Noi dovevamo tener presente che ci erano annunziate spedizioni 

di navi da guerrra. Questa dimostrazione dei nostri governi espri

meva la parte che essi prendono alle nostre luttuose circostanze e ci 

fornisce i mezzi di provvedere alla tutela degli interessi affidati alla 
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nostra responsabilità; che pertanto i funerali dovevano ritardarsi fino 
all' arrivo delle navi annunziate. Se però si voleva farli subito, io. 
tuttoché di opposto parere, vi avrei concorso del pari che tutti i 
colleghi, ma dichiarando prima che non doveva pesare î u di me 
alcuna parte di quella responsabilità che cadrebbe sul corpo conso
lare per le conseguenze eventuali. 

Il signor Krajewski propose di differì:e la decisione all ' immi
nente arrivo della commissione. 

Nella stessa riunione si venne in chiaro di queste circostanze 
circa il tragico avvenimento di sabato. Quando il vali, sul mezzo
giorno aveva fatto rinviare dal conak la folla che veniva a chiedere 
la restituzione della ragazza, aveva mandato il dragomano del vilayet, 
certo Jorgaki Petropoulos effendi, all' agenzia consolare d' America 
per chiedere «verbalmente» che fosse restituita. Gli fu risposto che il 
titolare era assente da Salonicco e che la ragazza non era punto 
colà, né se ne sapeva altro. Egli poi passò al consolato di Russia, 
ove fece una lunga visita, chiedendo se si avevano noì'z :e dove fosse 
nascosta la ragazza. Ed intanto un tempo prezioso era passato. Però 
non si può appurare come siasi effettuata Γ andata dei due infelici 
colleghi alla moschea. E' certo che il signor Abbott era andato al 
consolato di t r a n c i a ed aveva persuaso il console, suo cognato, ad 
andare al conak, senza dubbio, per dare consigli ed influire in qualche 
senso circa Γ affare della ragazza. I due consoli si presentarono al 
conak e deve essere stato loro risposto che il vali non c'era, men
tre invece egli vi era. Si può supporre, che, prevedendo qualche vi
sita relativamente all' affare della ragazza, egli avesse date simili di
sposizioni. Difatti, alla folla che erasi presentata, così pure era stato 
risposto. Allora essi, vedendo molti musulmani dirigersi in massa alla 
moschea, (che é adiacente al conak) sono forse venuti in desiderio di 
sapere che cosa vi accadesse. Stento però a credere che avessero vo
luto spingersi fino alla moschea (a meno che avessero dubitato che 
il vali fosse là entro), ma ben piuttosto che, appressatisi al luogo. 
siano stati dalla folla impediti di retrocedere, e cosi spinti dentro 
la moschea. 

Poco dopo venne il vali, più tardi vi fu Γ irruzione degli alba
nesi, infine si cominciò ad inveire di fatto contro i due consoli, dopo 
che il muezzin dall ' alto del minareto aveva fatta la preghiera del 
chindil, cioè verso le quattro e mezza. La truppa mandata dal co
mandante della fortezza sulle mie intimazioni, era giunta verso le 
cinque, cioè poco dopo che ogni cosa era finita. La tragedia avrebbe 
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cominciato quando, essendo stata rintracciata la riagazza questa era 
giunta trascinata a corsa da alcuni turchi fino al conak. Allora pa
recchi si misero a gridare che la ragazza non era duella, che si vo
leva ingannarli e fu aUora che i due infelici, i quali pare fino allora 
fossero propriamente trattenuti come ostaggi per la ragazza, passa
rono invece alla condizione di vittime sacrificate a fanatismo. E' 
quasi certo, però, che non si arriverà a sollevare in- tieramente 
il velo che ricopre questa brutta tragedia e le sue cause. 

Gradisca, etc. 

Firmato: TRABAUD1 FOSCARINI 

Γ 

1. Chiari an Andrassy, Salonich 25. Mai 1876) N r o 21 
Im Nachhange zu meinen bisherigen gehorsamsten Berichten 

über die zu Salonich am 6. .1 M. stattgefundene Ermordung der 
beiden Consuln von Frankreich und Deutschland erlaube ich mir 
den ganzen mittlerweile in den Hauptzügen festgestellten Sach
verhalt, welcher in den hieher gelangten Wiener-Journals, insbe
sondere jedoch in der «Neuen Freien Presse» vollkommen entstel l t 
ist, darzulegen. 

Ein bulgarisches Christenmädchen, welches erklärt haben soll, 
zum Jslam übertreten zu wollen, ist am δ. 1. M. in Begleitung eini. 
ger Türken aus der 54 Chilometer von Salonich entfernten Eisen
bahnstation «Karasuli» mittelst der Bahn nach Salonich gekommen. 
In demselben Zuge befanden sich die christlichen Eltern und An
verwandten dieses Mädchens welche den definitiven Uebertr i t t 
desselben zum Jslam womöglich verhindern wollten. 

Auf dem hiesigen Bahnhofe fanden sich beim Eintreffen des Zu
ges einige Zuschauer jedoch in durchaus nicht auffallender Zahl vor. 

Die Eltern des Mädchens—einige behaupten sogar dieses 
•selbst—wendeten sich an die Umstehenden um Beistand. Verschiedene 
Griechen, insbesondere ein Eisenbahnconducteur Namens Abbott, 
welcher ein natürlicher Sohn des verstorbenen Onkels des gemorde
ten deutschen Consuls Henry Abbott ist, nahmen sich der Beis
tandsuchenden an, und letzterer soll dem Mädchen den als Un
terscheidungs-Zeichen der muhamedanischen Frauen dienenden 
-Schleier vor dem Gesichte (Jaschnuk genannt) weggerissen haben. 

Es entstand nun eine Baigereizwischen Türken und Griechen, 
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ohne dass jedoch von irgend einer Waffe Gebrauch gemacht wor
den wäre. 

Der Menschenknäuel zog sich vom Bahnhofe beiläufig 200 
Schrit te gegen die Stadt hin und wurde durch die offenbar zufällig" 
in den benachbarten Kaffeehäusern befindliche und auf den Lärm 
herbeieilende Griechen (es war gerade Skt. Georgstag) vergrösser t 

Der ganze Auflauf machte auf die unbetheiligten Zuseher 
(ich selbst sah ihn aus der Ferne ;— der k.u.k. Vice Consul Herr 
Gsiller, der k. russische Consulatssekretär, Herr Eichler, und der 
französische Consulatscommis, Herr Fornier de la Rochelle, aus ge
ringerer Entfernung) den Eindruck des Zufälligen und Ungeplanten. 

Am selben Tage hat te der hiesige nordamerikanische Vice 
Consul, Herr Hadschi Lazzaro, welcher in Begleitung des griechis
chen General Consuls Vatikiotis einen Ausflug nach Vodena ge
macht hatte, von Vodena aus telegrafisch seine Equipage auf den 
Salonicher Bahnhof bestellt, da er am selben Tage noch nach der 
Eisenbahnstation «Toptschin» und von dort mittelst der Bahn nach 
Salonich zu gelangen gedachte. 

Herr Hadschi Lazzaro verschob jedoch seine Abreise aus Vo
dena und so geschah es, dass sein Wagen leer der Eisenbahnstation 
nach der Stadt fuhr. 

Dieser Wagen gerieth in die Menschenmenge nnd einige 
Griechen benützten die Gelegenheit, um das Mädchen und ihre 
christlichen Angehörigen in den leeren Wagen zu drängen, worauf 
der Kutscher von den Umstehenden ermuntert in die Pferde hieb 
und eiligst der Stadt zufuhr. 

Die im Wagen befindlichen Personen sollen nun von der Mut
ter des abwesenden uordamerikanishen Vice Consuls, Herrn Peri-
kles Hadschi Lazzaro, nnd dem Bruder desselben über Nacht in ihr 
Haus aufgenommen worden sein. 

Die Familie Hadschi Lazzaro ist russischer Nationalität, ihre 
Mitglieder sind jedoch in diesem Lande geboren und durch ihre 
Erziehung in Athen hellenisirt. Herr Perikles Hadschi Lazzaro 
steht weder mit Herrn Moulin noch mit Herrn Abbott im Ver
wandtschafts- oder VerschwägerungsVerhältnisse ; wohl aber i st 
sein in Volo ansässiger Cousin P. Hadschi Lazzaro (er war auch 
während dieser Begebenheit in Volo) mit der Schwester des Herrn 
Henry Abbott, welche zugleich Schwester der Madame Moulin ist, 
verheirathet. 

Alles, was in den Zeitungen von einem Liebesverhätnisse ir-
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-gena eines Mitgliedes der Familie Hadschi Lazzaro mit dem besagten 
Mädchen gesprochen w rd, entbehrt jeden Beweise und ist im höch
sten Grade unwahr scheinlich. 

Zur Erklärung der nachfolgenden Ereignisse muss ich mir er
lauben eine Schilderung der hierortigen besondern Verhältnisse 
vorauszuschicken. 

Die muhammedanische Bevölkerung dieses Landes ist seit 
längerer Zeit sehr aufgeregter St immung sowohl gegen die chri
stliche Bevölkerung im Allgemeinen als auch insbesondere gegen 
die europeische Colonie und ihre Vertreter , die Consuln. 

Oie Muhammedaner leiden nämlich trotz aller Bevorzugung 
von Seite der Regierungsorgane nicht minder, als ihre christlichen 
Mitbürger, unter der seit Jahren herrschenden Missregierung. Ihre 
Jugend erlit t durch die verfehlten militärischen Operationen in 
der Herzegowina und Bosnien, durch die beständigen Strapatzen 
und schlechte Verpflegung bedeutenden Einbusse. Zu dieser aus
schliesslich auf ihnen lastenden Blutsteuer kamen die vielen drü
ckenden, ohne Nachsicht eingetriebenen Geldabgaben und endlich 
der Verlust durch die Reduction der Zinsen der Staatsschuld. 

Die Organe der türkischen Regierung schoben die Schuld an 
diesen widrigen Verhältnissen auf die Unbothmässigkeit der einhei
mischen christlichen Bevölkerung und insbesondere auf die Unter
stützung, welche letztere angeblich von den fremden Mächten 
(Russland und Oesterreich-Ungarn in erster Linie) erfahren haben 
soll . 

Der religiöse Fanat ismus erhielt hiedurch reichliche Nahrung. 
Hiezu kam noch, dass die türkischen Regierungsorgane der allgemei
nen Bewaffnug der muhammedanischen Bevölkerung nicht die min
deste Schwierigkeit in den Weg legten. 

Die muhammedanische Bevölkeruug dieser Provinzen steht auf 
der niedrigsten Bildungsstufe, was bei dem Mangel aller vernünftiger 
Schuleinrichtungen wohl erklärlich ist. 

Die türkischen Machthaber glaubten in der allgemeinen Be
waffnung und dem Fanatismus der Muhammedaner ein Element der 
Kraft zu finden, übersahen jedoch die Gefahren für die Öffen
tliche Ruhe und Ordnung, die darin gelegen waren. 

Die Spannung zwischen Muhammedanern und Christen wuchs 
dadurch immer mehr und der geringste Anlass konnte zu Confli-
cten führen. 

Die oberwähnte Entführung des bulgarischen Mädchens war 
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der zufällige Anlass des Conflictes, welcher— bei Abgang dieses 
Unistandes— ganz gewiss aus ingend einem andern zufälligen und 
unbedeutenden Grunde entstanden wäre. 

Die Muhammedaner Salonichs kaum von diesem Vorfalle un
terrichtet, hielten noch in der Nacht vom 5 auf den 6 Mai über 
Anordnung ihrer Führer (der ehemalige Mufti Ibram-Bey und der 
ehemalige Sekretär des Mollah und Beisitzer des grossen Vilajetrat-
hes, Namens Emin Effendi werden von der Volksstimme als solche 
bezeichnet) Versammlungen ab und beschlossen, die Rüchgabe des 
Mädchens im Nothfalle mit Gewalt zu erzwingen. 

Der General Gouverneur Mehmed Rifaat Pascha wurde 
desshalb am darauffolgenden Vormittage des 6 Mai mit Petitionen 
bestürmt und unterliess es die wenigen ihm zu Gebothe stehen
den, aber immerhin bei zweckmässiger Verwendung zur Herhal tung 
der öffentlichen Ruhe hinreichenden Polizei - Mannschaf ten und 
Abtheilungen von Artillerie- und Marinetruppen rechtzeitig aufzu-
biethen, sondern beschränkte sich darauf seinen Dragoman, Namens 
Petropulos, in das nordamerikanische Vice - Consulat zu entsen
den und die Rückgabe des Mädchen zu verlangen, 

Da der Ti tu lar Perikles Hadschi Lazzaro von Salonich ab
wesend war, so wendete sich Herr Petropulos an den Bruder des 
Ers tem, Namens Nikolaus Hadschi Lazzaro. 

Dieser antwortete hierauf, dass er mit dem nordamerikanischen 
Consulatsgeschäften nichts zu thun habe und persönlich als russi
scher Unter than dem russischen Consulate unterstehe. 

Mittlerweile versammelten sich viele Muhammedaner in der 
nächst dem Regierungsgebäude gelegenen Moschee Saatli (Glo-
ckenthurmmoschee) und beschlossen von ihren Führern aufgereitzt 
alle Muhammedaner zu den Waffen aufzufordern. Gesagt, gethan! 
Oeffentliche Ausrufer durchzogen die Strassen und forderten alle 
Moslim auf, sich zu bewaffnen und in die genannte Moschee 
zu eilen. 

Der General Gouverneur, welchem diese Vorgänge wohl nicht 
unbekannt bleiben konnten, verhielt sich vollkommen unthät ig und 
that nicht das Geringste im Interesse der öffentlichen Ordnung. 

Die bewaffnete und fanatisirte Menge hat te alle Zugänge zu 
der Moschee besetzt (es war diess beiläufig um 1)2 3 Uhr Nachmit
tags) als der französische Consul Moulin und der deutsche Consul 
Abbott ohne Begleitung eines Cavassen sich zum General Gouver
neur begaben, wie es scheint, in der Absicht denselben aufzufor-
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dem. die zur Herstellung der Ordnung dienlichen Massregeln zu 
ergreifen. 

Im Regierungsgebäude angelangt, wurden die beiden Consuln 
von einigen anwesenden Muhammedanern, offenbar in böser Ab
sicht, unter der falschen Angabem dass der Vali sich in der Moschee 
befinde, dorthin gelockt. 

Unglücklicherweise Hessen sich dieselben verleiten in den 
Vorhof der Moschee einzutreten, welchen sie, von der fanatischen 
Menge umringt, nicht mehr verlassen konnten. 

Der General Gouverneur von dem Eintr i t te der Consuln in die 
Moschee verständigt, begab sich in Begleitung des Gendarmerie -
Obersten Sali Bey und einiger türkischen Notablen in die Moschee 
und kurze Zeit darauf scheint die Mordscene stattgefunden zu 
haben. 

Während die Consuln in der Moschee eingeschlossen waren 
entsendete Herr Abbott durch einen der anwesenden Gendarmen 
ein Schreiben an seinen Bruder Alfred Abbott, worin er denselben 
beschwor das Mädchen zu Stande zu bringen, da sonst die Folgen 
sehr bedenklich sein könnten. Alfred Abbott suchte hierauf den Ni
kolaus Hadschi Lazzaro auf, erfuhr von ihm den momentanen Un
terstandsort des Mädchens, fand dasselbe auf und schickte es in 
Begleitung eines Cavassen des englischen Consulates nach der 
Moschee. 

Leider war es jedoch zu spät; der fanatisirte Päbel hat te die bei
den Consuln in Gegenwart des General Gouverneurs, Mehmet Rifaat 
Pascha des Cendarmerie - Obersten Sali Bey, der Medschliss - Mit
glieder Ibram Bey, Mehmed Pascha und anderer türkischer No
tablen, mehrerer Gendarmerie - Offiziere und Gendarmen auf die 
grausamste Weise mit Eisenbarren, Aexten Hieb- und Stichwaf
fen aller Art getödtet, bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt, durch 
den Moscheehof geschlesppt und in einen Winkel desselben zum 
Spotte der ausgelassenen mohammedanischen Jugend hingeworfen-

Charakteristisch ist, dass keiner der anwesenden hohen Fun-
ctionäre, Notablen und Gendarmen (mit Ausnahme eines Gendarme
rielieutenants Namens Giaur Ali, welcher in V e r t e i d i g u n g des 
Herrn Moulin Contusionen erlitten haben soll) auch nur die gering
ste Verletzung davon getragen hat. 

Wer die Achtung kennt, in welcher die hohen Regierungs-
functionäre und geistlichen Würdenträger bei den Türken stehen, 
kann sich der Ueberzeugung nicht verschliessen, dass es den. 
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anwesenden türkischen Notablen ein Leichtes gewesen wäre, die 
armen Consuln durch ihren moralischen Einfluss zu retten, und 
dass sich dieselben nicht nur der ärgsten Pflichtverletzung, son
dern der offenbaren Connivenz zu Gunsten der Mörder schuldig g e 
macht haben. 

Die zweite Version, wornach die türkischen Würdenträger und 
Notablen die gefangenen Consuln im Augenblicke des Mordan
falles schnöde verlassen haben, lässt wohl auch keine günstigere 
Auslegung zu. 

Mehmed Rigaat Pascha wolle die Leichen der beiden Opfer 
wenige Stunden später durch den Arch imandriten der griechisch-ori
entalischen Metropole in aller Stille zur Erde bestat ten lassen; 
welches Vorhaben nur durch die diessfällige Weigerung des be
sagten Archimandriten verhindert wurde. 

Nach dem entsetzlichen Vorfalle rückten endlich einige hun
dert schnell eingekleidete Redifs und beiläufig 150 Mann Marine-
truppen der im Hafen gelegenen 2 türkischen Kriegsschiffe aus, je
des Consulat wurde mit 10 Mann besetzt und der Rest der Truppen 
patroullirte in der Stadt. 

Es ist notorisch und wurde mir von einem der angesehensten 
Franken, welcher mit den Türken in beständigen freundschaftlichen 
Geschäftsverkehre steht, mitgethei l t : dass die Meuterer für den 
Fall, als ihnen das Mädchen nicht ausgefolgt worden wäre, das 
Griechen- und das Frankenvier te l in Brand gesteckt und geplün
dert hät ten. Sie scheinen zu diesem Behufe selbst nach dem Morde 
und nach der Auslieferung des Mädchens nur auf das mot d'ordre 
von Seite ihrer Führe r gewar te t zu haben. 

Glücklicherweise scheinen diese letztern doch den Muth verlo
ren zu haben oder die Plünderung und das Gemetzel auf die ihrer 
Meinung nach am nächsten Tage vorzunehmende Bestattungsfeier 
der beiden Opfer verschoben zu haben. 

Der Widerstand, den wir Europeer in diesem Falle hätten lei
sten können, wäre sehr gering gewesen, da es uns an eigentlichen 
Kriegswaffen und an Organisation mangelte, und uns ausserdem die 
Feuersbrunst sammt Frauen und Kindern auf die Strasse getrieben hätte. 

Ich habe den oesterreichisch - ungarischen Unterthanen ange
tragen sie in das Consulat aufzunehmen, von welchem Antrage auch 
einige durch mehrere Tage Gebrauch gemacht haben. 

Die nach Salonich entsendete Pforten - Commission, bestehend 
aus dem neuen General Gouverneur Eschref Pascha und dem Mü-

17 
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steschar Vahan Effendi, welchen die Herrn Gillet und Robert als De
legierte der deutschen und der französischen Bothschaft zugetheilt 
waren, ist am 9.1. M. mit ein Paar hundert Mann regulärer Truppen 
hier eingetroffen und wurde sogleich nach dem Regierungsgebäude 
geführt, woselbst ihr das gesammte Consularcorps den ersten Besuch 
abstattete. 

Die Commission begann zwar gleich ihre Tbätigkeit, konnte 
jedoch in den ersten Tagen ihres Zusammentrittes wegen des Man
gels ausreichender Truppenkräfte nicht zur Verhaftung der Uebelthäter 
schreiten. Diese letztern bewegten sich daher zum Entsetzen der 
Franken durch mehrere Tage ganz ungenirt in den Strassen Salonichs. 
Erst nach Eintreffen weiterer Verstärkungen an Marine- und Arse
nalstruppen aus Constantinopel konnte am 12.1. M. mit den Verhaf
tungen begonnen werden, und am 13. 1. M. wurden, nachdem mit
tlerweile, zahlreiche Kriegsschiffe aller Grossmächte und auch Grie
chenlands im hiesigen Hafen eingetroffen waren, einige fünfzig Ver
haftungen vorgenommen, 6 der unmittelbaren Thäter am 16. 1. M. 
auf dem hiesigen Hafenquai durch den Strang hingerichtet und die 
Untersuchung gegen die übrigen Compromittirten fortgesetzt. 

Die Hinrichtungen haben unter der musulmännischen Bevöl
kerung und selbst unter den aus Constantinopel eingetroffenen Elite-
Truppen grosse Erbitterung und Aufregung hervorgerufen; die 
mächtigen europa sehen Kriegsflotten, die im hiesigen Hafen vor 
Anker liegen, flössen jedoch eine heilsame Furcht ein und verhindern 
fanatische Ausbrüche des Volksunwillens. 

So konnte auch die Begräbnissfeier der beiden Opfer am 19. 
1. M. unter Theilnahme des General Gouverneurs, der Pfor ten-Com
mission, des türkischen Brigadegenerals und des türkischen Contre-
Admirals, der Delegirten Frankreichs und Deutschlands, des fran
zösischen Contre - Admirals Jaurès, des russischen Contre - Admirals 
Boutakow, des Consularcorps, der Commandanten und Stäbe der 
fremden Kriegsschiffe und zahlreicher Franken und Griechen mit 
grossen Gepränge ohne die mindeste Ruhestörung vor sich gehen. 
DÌ3 türkischen Truppen waren dazu ausgerückt und Abtheilungen 
französischer und deutscher Marinetruppen und Détachements der 
übrigen fremden Kriegsschiffe begleiteten den imposanten Zug, und 
Kanonensalven aus den mächtigen Schiffsgeschützan bildeten den 
Schluss der Trauerfeier. 

Die Untersuchungs - Commission setzt ihre Arbeiten fort; über 
ihre bisherige Thätigkeit behalte ich mir vor, abgesonderten gehor
samsten Bericht zu erstatten. 
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Exemplarische Bestrafung aller an der Frevelthat mittelbar oder 
unmittelbar betheiligten Personen ist unumgänglich nothwendig, 
denn sonst werden Ruhe und Ordnung beständigen Störungen un
terliegen, Leben und Eigenthum der hier befindlichen Europeer 
immer bedroht sein, Handel und Verkehr unmöglich werden. 

Es ist ferner absolut nothwendig, dass die fanatisirte musel-
männische Bevölkerung Salonichs und seiner Umgebung entwaffnet 
werde, wenn anders die Rückkehr geordneter Zustände stattfinden soll. 

Ich habe mich heute auf einem kleinen Spaziergange gegen die 
Eisenbahnstation selbst überzeugt, dass es ausserhalb der Stadt von 
mit Gewehr, Pistolen und Handschar bewaffneten Arnauten wimmelt, 
welche gewiss jeden Anlass benützen würden um ihrer Raubgier 
zu fröhnen. 

Alle in das Innere des Landes führenden Heerstrassen sind von 
derlei Wegelagerern besetzt, welche sich vorläufig darauf beschrän" 
ken, den Caravanen Lebensmittel abzufordern. 

Die dauernde Stationirung mehrerer grossen europäischen 
Kriegsschiffe im Hafen von Salonich ist im Interesse der hier wohnenden 
fremden Unterthanen absolut nothwendig; ihre Zurückziehung hätte 
die traurigsten Folgen für die fremden und einheimischen Christen. 

Im Interesse der österreichisch - ungarischen Colonie kann ich 
nur den unterthänigsten Antrag stellen, dass stets ein grösseres 
Kriegsschiff Seiner Kaiserlichen und Königlichen Apostolischen Ma
jestät in diesem Hafe stationirt bleiben möge. 

2. Chiari an Andrassy, Salonich 2b\ Mai 1876)Nr· 22 

Ich habe die Ehere Euerer Excellenz Abschrift eines Berichtes, 
welchen ich gleichzeitig an Seine Excellenz den Herrn Grafen von 
Zichy über die Thätigkeit der aus Anlass der jüngsten Vorfälle 
hieher gesendeten Pforten - Commission erstatte, zur hochgeneigten 
Kenntnissnahme gehorsamst vorzulegen. 

ad. Nr· 22)Salonich 2o. Mai 1876 

Abschrift eines Berichtes des k.u.k. General Consuls zu Sa
lonich Herrn Gerhard Ritter von Ciliari, d.d. 25. Mai 1876 Z.41 an 
Seine Excellenz den Herrn k.u.k. Bothschafter Grafen von Zichy in 
Constantinopel. Hochgeborner Graf! Die am 9.1. M. hier eingetroffene 
aus Eschref Pascha, Vahan Effendi und den Delegirten der franzö
sischen und deutschen Bothschaft Robert und Gillet bestehende 
Commission hat gleich bei ihrer Ankunft erklärt, sie wolle ohne 
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Rücksicht auf die Stellung der Schuldigen vorgehen und nicht nur 
die unmittelbaren Tbäter, sondern auch die Anstrifter streng zur 
Verantwortung ziehen. 

Dennoch konnte die Commission nicht sofort an's Werk gehen 
da die Lokalregierung erklärt hatte, sie könne für die Ruhe der 
Stadt nicht einstehen, wenn man mit den Verhaftungen der Schul 
digen warte, bis Truppen - Verstärkungen eingetroffen wären. 

Von Seite des Consular-Corps, wie ich bereits zu berichten die-
Ehre hatte, der italienische Consul, Herr Foscarini gewählt worden,. 
um den Sitzungen der Commission jedoch ohne beschliessende oder 
berathende Stimme beizuwohnen und jene Aufschlüsse zu liefern, die· 
das Consular - Corps zu bieten im Stande wäre. 

Als nun mit den Verhaftungen vorgegangen werden konnte, wur
de:: in wenigen Tagen 58 Individuen arretirt und a'uf das ottomanische 
Panzerschiff gebracht, wo die Sitzungen der Commission stattfinden. 

Alle diese Verhafteten gehören den geringen Ständen an und· 
wurden am 16. 1. M. 6 derselben, sämmtlich der allerniedersten Volks-
classe angehörig, als unmittelbare Theilnehmer am Morde, durch der* 
Strang hingerichtet. 

In den letzten Tagen wurden 11 der Verhafteten in Freiheit 
gesetzt, dagegen 8 Personen darunter 3 Softa's verhaftet. 

Während, wie ich in meinem diessfälligen ehrfurchtsvollsten Be
richte vom 18. 1. Μ. Ζ 34 (für das hohe Ministerium Nr. 15) hervor
zuheben nicht ermangelte, die vorgenommenen Hinrichtungen unter 
der muselmännischer. Bevölkerung und selbst unter den Soldaten grosse-
Aufregung und Unwillen hervorriefen, so betrachten hingegen die 
Europeer dieselben keineswegs als hinreichende Cenugthuung und 
hört man vielfach darüber spötteln, dass ein Consul * 3 B a n a - b a k 
(Va-nupieds) werth sei. 

In der am 19. Mai abgehaltenen Versammlung des Consular-
Corps, welche den Gegenstand meines gehorsamsten Berichtes vom 
20. 1. Z. 35 (für das hohe Ministerium Z. 16) bildet, haben die beiden. 
delegirten Gillet und Robert die Eröffnung gemacht, dass sie officiels 
in der Commission erklärt hätten, die bisherigen Executionen als 
keine hinreichende Genugihuung ansehen zu können und auf Bestra
fung der Anstifter dringen zu müssen. 

Die beiden Delegirten haben jedoch weiters enklärt, dass es 
sich nur um die Anstifter des an den Consuln verübten Mordes, 
nicht aber um die Anstifter des Aufstandes als solchen handeln könne, 
da der Aufstand ah ge^en die ottomanische Regierung gerichtet,. 
ausschliesslich in die Competenz der letzteren falle. 
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Ich halte diesen Standpunkt nicht für den richtigen, da schon 
•der Aufstand, indem er sich um ein Christenmädchen handelte, in 
seiner Spitze gegen die Christen und Franken gerichtet war und 
darauf abzielte, sich mit Gewalt gegen dieselben Recht zu ver
schaffen. 

Die Schnelligkeit mit der die ganze Erneute in Scene gesetzt 
wurde, der Umstand, dass Alles sofort bis an die Zähne bewaffnet 
war, das Entfalten der grünen Fahne, das Hervorkehren des reli
giösen Motivs, die Bereitwilligkeit mit der die Bevölkerung sofort 
-dem an sie ergangenen Aufrufe folgte, endlich die ohne jeden Grund 
geschehene grauenhafte Hinschlachtung zweier Consuln, alles diess 
beweist, dass die Muselmänner schon längst auf einen Fall vorberei
tet waren und dass der Fanatismus gegen die Christen durch längere 
Zeit aufgestachelt worden sein musste. 

Wenn nun nicht nach den Hetzern geforscht werden soll, die 
durch ihre verderbliche gegen die Christen und Fremden gerichtete 
Thät igkei t die geschehenen Verbrechen und den jetzigen noch immer 
gefährlichen Zustand herbeigeführt haben, so wird es wohl mit der 
Hinrichtung einiger Landstreicher und Lastträger- sein Bewenden 
haben, denn schwerlich werden die Verhetzer unvorsichtig genug 
gewesen sein, direct zum Morde der Consuln aufzufordern, denn 
sie wissen wohl nur zu gut, dass die bis auf einen gewissen Grad 
erhitzte Volkswuth, auch sich selbst überlassen, ihre Opfer findet. 

Was die Functionäre betrifft, die wie der frühere Valy und der 
•Gendarmerie - Oberst ihre Pflicht jedenfalls auf gro'oe Art vernach
lässigt haben, so werden dieselben auf eine so milde Art in Haft 
gehalten, dass ihnen der Verkehr mit aller Welt freisteht, was ge
wiss nicht den Regeln eines guten Untersuchungsverfahrens entspricht. 

Jedenfalls scheint der in meinem obenerwähnten gehorsamsten 
Berichte vom 20. 1. M. Z. 35 (für das hohe Ministerium Z. 16) zur 
hohen Kenntniss Euerer Fxcellenz gebrachte Schritt der Herrn 

Oillet und Robert das Consular - Corps um Biweise anzugehen, da
rauf hinzudeuten, dass sie von der ganzen Untersuchung keinen be
friedigenden Ausgang hoffen und daher bedacht sind, ihre Verant
wortung auf jede mögliche Weise zu decken. 

Diess ist im Wesentlichen der augenblickliche Stand der Dinge. 
Ueber die Details der obschwebenden Untersuchung ist mir nichts 
weiter bekannt, da Herr Foscarini nicht berufen ist, darüber seinen 
•Collegen Mittheilungen zu machen und auch, wenn er dazu autori-
sirt wäre, kaum im Stande sein dürfte, einen genauen Bericht zu 
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erstatten, da er ohne Dolmetsch in den Sitzungen erscheint und der 
türkischen Sprache nicht im Geringsten nächtig ist. 

Jedenfalls herrschen in der Commission zwei einander en tge 
gengesetzte Stimmungen, von denen die eine dm h die Herrn Gillet 
und Robert, die andeie durch Vahan Effendi und den hiesigen engli
schen Consul Blunt repräsentirt wird, welch'letzterer bei dem 
Umstände, als der getödtete deutsche Consul englischer Unterthane· 
war, in die Commission aufgenommen musste. 

Die Herrn Gillet und Robert wollen ernstlich und aufrichtig 
eine entsprechende Genngthuung für den verübten Frevel, allein es-
zu befürchten, dass ihre Bemühungen durch Vahan Effendi und Blunt 
durchkreuzt werden dürften. 

Charakteristisch für Vahan Effendi ist gewiss der von ihm 
angestellte von mir unter dem 13. 1. Μ. Ζ 31 (für das hohe Mini
sterium Z. 13) zur hohen Kenntniss Excellenz gebrachte Versuch,. 
dem Consular - Corps hinter den Rücken der beiden Delegirten die 
Zustimmung zur Freilassung Emin Fffendl's abzulister.. 

Auch der als Zeuge vernommene Bruder des ermordeten 
deutschen Consuls", Herr Alfred Abbott, hat mir erklärt, dass Vahan 
Effendi seine Aussage auf ganz entstellte Weise habe zu Protokoll 
dictiren wollen, wogegen jedoch er, Alfred Abbott, als der türkischen 
Sprache vollkommen kundig, Einsprache erhoben habe. 

Ueber Herrn Blunt hatte ich bereits in meinem ehrfurchtsvollsten-
Berichte vom 15. Jänner 1. Z. 8 Anlass mich auszusprechen. 

Herr Blunt hat bisher den Intentionen seiner eigenen Regierung 
dadurch entspreschen geglaubt, dass er sowohl jedem einzelnen, als 
auch der Gesammtheit seiner Collegen gegenüber stets und unter 
allen Verhältnissen den Ansichten der ottomanischen Functionäre un
bedingt beigestimmt hat. 

P o s t s c r i p t u m . Eben berichtet mir der vom Regierungs
gebäude zurückkommende hierämtliche Dragoman, Herr Bagla-
mali, dass der schon auf freien Fuss gesetzte Emin Effendi neuer
dings in Haft genommen worden ist. 

Emin Effendi sprach Herrn Baglamali vom Fenster des Arrestes 
aus an und bat ihn, sich für ihn bei mir zu verwenden, da er ganz 
unschuldig wäre und nichts wisse, während hingegen Jbram Bey 
Alles wisse. 

Ich ermagle nicht von diesen Umstar.de die Herr Gillet nnd Ro
bert in Kenntniss zu setzen. 

v. CHIARI m. p. 
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