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ΊΠ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Ό  εν !έ>6υσι Σεμνότατος καί της πατρώας εύσεβείας γενναίος 
υπέρμαχος Οικονόμος Γεώργιος Παηαδόπονλος, αρχιερατικός 
Ιτίτ^οπος του σεβασμιωτατου Μητροπολίτου "Εφέσου Κυρίου 
9Ιω ακείμ  Εύ&νβ ούλου έν ταΐς νέαις και δεινοτάταις συμφοραις 
τής Εκκλησίας και του Γένους μετά ενθέσυ ζήλου ~ και θαυμαστής 
αύτατταρνησίας άγωνισάμενος όπως περισο')ση από της Τουρκικής 
μανίας τούς έν τη περιοχή του Κεμερίου  καταδιωκομένους, λη
στεύομε νους και φονευομένονς Όρθοδόξονς "Ελληνας και ϊδών την 
ίνυναμιν αΰτοΰ έν αδυναμία τελειονμέντνν κατώρθωσε να εκφυγχΐ 
ζών τούς όνυχας των αιμοβορών θηρίων, των τω όνόμαη τοΰ Ό σ- 
μάν περικοσμουμένων.

Την φοβέραν εΙκόνα τής καταστροφής τής πατρίδος αΰτοΰ θέ- 
λων νά διάσωση εν τη μνήμη των περισωθέντων Αλυτρώτων κατέ- 
γραψεν εν τη επισυνημμέντ) περιγραφή πανθ’ δσα Ιδίονς δμμασιν 
είδε και ών την οξύτητα πάση δυνάμει προσεπάθησε να μετριάση 
επί κινδΰνφ Ιδία , καί των μελών του οίκου αΰτοΰ.' Ν

Έσ^έν ευγνώμονες τω άληθεϊ των διδαγμάτων του Χριστιανι
σμού καί του Ελληνισμού μαθητη διά τε τούς αγώνας αΰτοΰ προς 
αποτροπήν των έπισκηψάντων εις τούς αδελφούς ημών δεινοπαθη- 
ματων και διά την φιλοτιμίαν, δπως καταλίπτ) τοίς επιγιγνομένοις 
βικονα τών πρωτοφανών έν τ?) Ιστορία παθημάτων μικρός τιγος 
περίφερε ίας τής αλυτρώτου πατρίδος.

Ημείς δε ιδία έσμέν ευγνώμονες αρός τον σεβάσμιον ίεροθυ- 
την και φιλάνθρωπον ά'νδρα διά την άξιάγαστον αΰτοΰ πρόθεσιν, 
όπως δωρήσηται τό τιμϊώτατον αΰτοΰ φιλόπονη μα προς τον από 
είκοσι και εννέα (29) ετών φίλοπονώτατα υπέρ τής άννψώσεως του 
Μικρασιατικού ελληνισμού επ3 ευλογίαις Θεού εργαζόμενον Σ ύ λ
λογον τών Μ ιηραοιατών « Ά  ν α χ ο λ ή ν », ου εσμέν ιδρυτής ναι 
πρόεδρος, προ πάντωγ δέ διά την μέγαλην τιμήν, ί)ν ήμιν περιε- 
ποίησε προσφωνήσας αυτό είς τό ονομα ήμών.

«Τάς χάριτας δοτις εύγενώς χαρίζεται 
ηδιστος έν βροτοΐοι»·

Κ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΑΙΔΗΣ
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ΤΟ ΚΕ^ΕΡΙΟΠ
I ι  η  ,  "  ·  > » ι -

(ΒΟΥΡΧΑΝΙΕ)

Α' ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ή  έλληνιχή κοινότης Κεμεριού ύφίστατο καί πρό τΐ|ς έλλήνι- 
χτ^ς έπανασχάσεως, ώς έμφαίνεται ?χ τινός παλαιοΟ κωδικός ττ]ς κοι- 
νότηχος δπό χρονολογίαν 1763* είχε δέ καί ναόν έπ’ όνόματι 
τοΟ 'Αγ£ου Χαραλάμπους. Εκτός δμως τΐ)ς έλληνιχτ)ς κοινότητος 
δπ^ρχε καί άρμενική καί έβραϊχή κοινότης, ώς άποδεικνύεται έκ 
των παραπλεύρως του ήμετέρου νεκροταφείου κειμένων άρμενιχοΟ 
καί έβραϊκοΟ νεκροταφείων (έρμενή μεζερλήκαί γΐαχουντή μεζερλή)* 

Κατά τήν έλληνικήν έπανάστασιν τοΟ 1821 αί Τοϋρκοι προέ- 
βησαν είς σφαγάς των δμογενών έν Κεμερίω, κατέστρεψαν δέ καί τήν 
εκκλησίαν καί οδτως ή όμογενής κοινότης έξέλιπε* μετά τής όμογε- 
νοΟς κοινότητος έξέλιπον καί ή αρμένική καί ή έβραϊκή κοινότης.

Μετά τήν άποκατάστασιν τΐ)ς ειρήνης οί όμογενείς ήρχισαν ν& 
προσέρχωνται έκ διαφόρων μερών τ?]ς Πελοπόννησου, Ηπείρου, έσω- 
τερικου τ^ς Μ. /Ασίας καί ιδίως έκ τής νήσου Αέσβου, ώς ποιμένες 
καί γεωργοί των Τούρκων άγάδων. Έ κ  των πρώτων ήτο καί δ έκ 
Ζίλλης τοΟ νομοΟ Σεβαστείας Π. Ζίλλαλτ)ς, δστις καί διά χοτζετίου 
ήγόρασε παρά τοΟ χαζή Κεμεριού τόν δημευθέντα χώρον τηί 
κατεδαφισθείσης εκκλησίας, δπου διά λίθων περιώρισε μέρος τι (ίσως 
τόν χώρον τοΟ ίεροΟ βήματος) καί δπου Ιθηκεν εικόνα \ τινά τοΟ 
*Αγιου θεράποντος πρός προσκύνησιν των χριστιανών·

Άργότερον, δτε άπετελέσθη κοινότης έξ είκοσι μόλις οικογενειών* 
μ^τέτρεψαν δωμάτιόν τι τοΟ χανιού ΈμΙρ Όσμάν όγλοΟ Μεμέτ Έ -

(1) Έκ του παλαιού κοινοτικού κωδικός.
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φένδη *ίς έκκλησίαν προσλαβόντες καί ιερέα, ίπλήρωνον δέ δίς τόν 
άγ&ν τοΟ τόπου 15 γρόσια κατ’ έτος μονρμουρ παραοή (*), (έχ τοΟ 
ψελλίζω, μουρμουρίζω, άναγινώσκω, ψάλλω), διότι, ώς φαίνεται, έχ 
τών ψαλμφδιών των οΐ χριστιανοί ήνώχλοαν τόν πιστόν άγ&ν.

Κατά τόν κριμαϊκόν πόλεμον ΤοΟρχοι στρατιώται είσελθόντες 
εις τόν ναόν τοΟτον έπήνεγκον καταστροφάς τινας καί έβεβήλωσαν 
αύτόν. Τότε τ*5 πρωτοβουλία χαΐ ένεργεία τοϋ έκ τί)ς νήσου Λέσβου 
καταγομένου όμογενοΟς ίατροΟ κ. ’Ιγνατίου Μαλλίδον άπεφασίσθη 
δια συνδρομών ή άνοικοδόμησις έχχλησίας καί ήγοράσθη προς τούτο 
δπά τής κοινότητος άπό τών κληρονόμων τοΟ Ζίλαλλη δ χώρος 
Τ0}ς παλαι&ς’ εκκλησίας, δπου νΟν τό παρεκκλήσιον τοϋ * Αγίου θ ε 
ράποντος, διά λόγους δμως άγνώστους ή έκκλησία δεν έκτίσθη έπΐ 
τοΟ άγορασθέντος χώρου, άλλ’ έπΐ έτέρου.

Ή  άνοικοδόμησις του μεγαλοπρεποΟς τούτου ναού, του τιμωμέ
νου έπ’ όνόματι τοϋ προστάτου τ^ς πόλεως 'Αγίου Χαραλάμπονς, ήρ- 
ξατο κατά τό 1857. Έστοίχισε δε δπέρ τάς 5 χιλιάδας λιρών Τουρ- 

•  χίας (2).
Πρό της άποπερατώσεως του ναού ή κοινότης άνήγειρε καί τρείί 

σχολάς, ήτοι άρρεναγωγειον, παρΦβναραδ/ειοτ *αΙ νηπιαγωγειον, Ή  
κοινότης προαγομένη δλονέν άπεφάσισε την Ι'δρυσιν μεγαλοπρεπε- 
στέρου άρρβναγώγείου, Πρός τοΟτο ήγόρασεν άρκετόν υλικόν ε?ς 
άαβεστον, λίθους, ξύλα κλπ., ταυτα δμως κατά τόν διωγμόν κατέσχεν 
ή τουρκική Κυβέρνησις, Γν’ άνοικοδομήση γέφυραν έπΐ τοΟ παρά τδ 
Κεμέριον διαρρέοντος ποταμού Καρατζά Τοάϊ(3) . .

Κατά τό 1899 τό Κεμέριον δι’ αύτοχρατοριχοΟ ίραδέ μετωνο- 
μάσθη Βουρχανιε εις τιμήν τοΟ υίοΟ τοΟ έκπτώτου Χαμήτ Βουρχα- 
νεδίν, τό ίπίνειον (σκάλα Κεμεριού) Χαμηδιέ.

Έ ν Κεμερίφ δπήρχον καί δύο άδίλφότητβς, «Πρόοδος* καί « Α λ 
ληλοβοήθεια*, συντελέσασαι εις τόν έξωραϊσμόν τ^ς έχκλησίας κα*

(1) Έ κ  του παλαιού κοινοτικόν κώδικος.
(2) Τά εγκαίνια αύτου έτελέσθησαν μεγαλοπρεπέστατα κατά τό 190& νπό 

του διαπρεπούς και λαοφιλούς Μητροπολίτου Εφέσου κ. Μωακί'ι^ι ΕίτΟν· 
β ο ν λ η , ο στις ^ευρισκόμενος Ιν Άδραμυιτίφ κατά τόν διωγμόν είδε χό ποί- 
μνιον αύτου διασκορπιζόμενον ύπό άγριων και αίμοβόρων λύκων. ']

(3) Δια την ανοικοδομησιν τής γέφυρας ήγγάρευσεν ομογενείς στρατιώτας 
εργαζομένους ήμερησίως εις 15 συνεχείς ώρας.
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εις τήν άποπεράτωσιν του παρθ*ναγωγ&(οι> καί τοΟ νεκροταφείου.
Τ& Κεμέριον άριθμεί εξ άτμοχίνηχα έργοστάσια, ήτοι 4 έλαιοτρ;- 

'δεία, 1 πυρηνεργοστάσιον χοή §ν σαπωνοποιείον* έκ τούτων τά 4 
άνήχουσιν εΙς όμογενείς, έν δλι  ̂ δέ έπαρχία 17, έξ ών τά 10 άνή- 
κουσιν εις δμογενεΐς* έξ αύτών δέ την πρωτεύουσαν θέσιν κατέχει τό 
έν ΓχχουμουσλοΟ έργοστάσιόν τών χ,κ. Νικολβΐδου καί Κόκκινη στοί
χισαν δπέρ τάς 50 χιλιάδας λιρών Τουρκίας.

Ή  παραγωγή τής έπαρχίας Κεμεριού άνέρχεται εις 5 έκατομ- 
500 χιλ. δραχ., ή δέ εισαγωγή βίς 2 έχατ. 500 χιλ. δραχ. Τόποι δέ 
καταναλώσεως τών προϊόντων τής έπαρχίας ήσαν ή Γαλλία, Αυστρία, 
Ρουμανία καί Βουλγαρία·

Ή  εισαγωγή καί έξαγωγή διεξήγετο διά τών άτμοπλοϊκών Ιται- 
ρειών Πανταλέοντος (έλληνικής), Χατζή Ααβούτ (άμεριχανικήςν 
Πατριωτικής (γερμανικές) καί Χαμηδιέ (τουρκικές), προσβγγιζόν- 
χων τών άτμοπλοίων δίς τί}ς έβδομάδος, ώς καί διά διαφόρων άλλων 
άτμοπλοίων καί ιστιοφόρων. ;·

"Απαν τό εμπόριον εύρίσκ*το είς χείρας τών Ελλήνων, ό δέ πλη
θυσμός τής χοινότητος Κεμεριού άνερχόμενος εις 4,500 η&ξήθη ε£ς 
όλίγον χρονικόν διάστημα καταπληκτικώς καί κυρίως μ·τ& ιδν κατα
στρεπτικόν σεισμόν τί}ς Λέσβου, έπισυμβάντα κατ& τό .1867, δτε οί 
Λέσβιοι άθρόοι ήρχισαν νά μεταναστεύωσιν είς τά άπέναντι τής νή
σου παράλια (ι).

(1) ΕΙς άπόστασιν τριών τετάρτων της ώρας έκ Κεμεριού εις άπορρώγα 
-ακτήν έπΐ λόφου καλουμένου υπό τών Τούρκων Καρά - Τάς κεΐνται τά ερεί
πια του αρχαίου Άδραμυττίου.

Παρά τό Καρά - Τάς κεϊται έτερος λόφος πλήρης ογκωδών λίθων καλού
μενος Γ ιλ ά ν  ·  Τ ι« έ ς , έφ* οΰ ζώσι κατά χιλιάδας ποικίλοι δφενς* τοσαντη 
δέ είνε ή πληΟυς αυτών, ώστε, όσην προσοχήν και άν καταβάλο τις, είνε αδύ
νατον-νά μή καταπατήσω τννά έξ αύτών βαδίζων.
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Β' Ο ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙ&ΓΜΟΣ ΕΝ ΤΗ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΚΕΜΕΡΙΟΥ (Η

Ό  νικηφόρος κατά ττ̂ ς Τουρκίας πέλεμος είχε λήξει καί ή ειρήνη, 
εν Άθήναις δπόγραφεΐσα ένέπλησσε χαρας τάς καρδίας σύμπαντος 
τοΟ δούλου ΈλληνισμοΟ ιής Μικρας Ασίας, διότι ήρξατο οδτος να 
έλπιζα, δτι προσεγγίζει ή δρα της έαυτοΟ άπελευθερώσεως. Ή  τουρ
κική δμως Κυβέρνησις διαβλέπουσα τον έπιχ&ίμενον κίνδυνον καί θέ~ 
λουσα ν4 προλάβω αδτόν ήρξατο εδθύς ί π  α.&τ ς̂ τ?)ς δπογραφ^ς 
τής ειρήνης συστηματικοϋ διωγμοϋ κατά παντός όμογενοϋς. Κ$1 
κατ’ άρχάς μέν ή τουρκική Κυβέρνησις τόν διωγμόν τοΟτον περιώ- 
ριζεν εις άπολόσεις των έν ταΐς κυβερνητικαΐς δπηρεσίαις διατελούν- 
των όμογενών, έξ ών πρώτους άνάφέρομεν έν έπαρχία Κεμεριού 
τόν κ. Κ. Κ νριαχίδην, διευθυντήν τοΟ κτηματολογίου, καί τόν πο
λιτοφύλακα Γ. Π απαδόπονλον. Κατόπιν δέ μή άρκεσθεΐσα είς 
τοΟτο άπεφάσισε ν& έκτελέση τό δπδ τ^ς Γερμανίας δποδειχθέν σα
τανικόν σχέδιον, ήτοι τήν έξολόθρευσιν τοΟ έν Μικρά Άσία Έλλη- 
νισμοΟ, δπως άπαξ δι4 παντός άπαλλαγ^ τοϋ φοβερού έφιάλτου,, 
δτας πάντοτε θά έφόβιζεν α&εόν.

Ηρός έπιτυχίαν το0 σ/.οποϋ αδτ?]ς ή τουρκική Κυβέρνησις κατ’ 
άρχάς μετεχεφίσθη πλάγια μέσα, δπως τρομοκράτησή τούς Έ λλη 
νας της Μ. Ασίας καί άναγκάσι^ αύτούς προς Ικπατρισμόν καί 
τοΟτο Ενα μή προκαλέση τήν προσοχήν καί άνάμιξιν τή$ Ευρώπης 
ύπέρ των χριστιανών, οΒς έπεθύμει νά έκδιώξ^ δι& τρόπου τοιοότου, 
ώστε ή μετανάστευσή αύτών νά θεωρηθ'ζ ώς οικεία βουλήσει γινομένη.

Καί κατά πρώτον ήρξατο ή στρατολογία των όμογενών άσχέτως 
ήλικίας* τοΟτο δ· ήνάγκαζε τούς όμογενείς νέους εΙς έκπατρι- 
σμόν, δεύτερον διοι των όργάνων αύτης νά καταστρέφω πολλαχοΟ 
κτήματα των Ελλήνων, δι’ έκριζώσεως άμπέλων καί έλαιοδενδρων, 
καταστροφές σπαρτών καί πυρπολήσεως εξοχικών κατοικιών, ε!τα 
ί 9 ήρξατο νλ διεκδικ^ τήν κυριότητα τών κτημάτων πολλών Ε λ 
λήνων, καίτοι οδτοι κατειχον έπισήμους τίτλους ιδιοκτησίας. Οι άτυ-

(1) Λεπτομερή βκΟεσιν του ανθελληνικού διωγμού έπέδωκα κρός τό έν  
Κυδωνιαις ελληνικόν Προξενεΐον, κρός τήν Επιτροπήν των διερμηνέων των 
έν Κων]πόλει ξένων Πρεσβειών,· διά δέ της Μητροπόλεως Εφέσου πρός τά 
σεβαστά Πατριαρχεία.



' 11

χεΐς όμογενεΐς έπεκαλοΟντο τον νόμον καί τήν δικαιοσύνην, άλλ 
άτυχώς πρό πολλοΟ είχε παυσει πλέον πρός αδτούς πάσα δικαιο
σύνη καί έφαρμογή χοΟ νόμου* διό έπΐ πολύ έβαοαν£ζοντο μέ δ£χας 
άκαρπους, άφοΟ έξηνχλοΟντο τελείως οίκονομικώς διά τής καταβο-' 
λτ)ς δικαστικών έξόδων καί τελών· Τελευταίον κατεδικάζοντο είς τήν 
στέρησιν τ®ν χτημάτων αυτών, τών κτημάτων εκείνων άπ&ρ διά 
τοΟ ίδρώτος α&τΦν καί διά πολυετοΟς έντιμου Ιργασίας έκτήσαντο- 
Μή άρχουμένη δ’ είς τήν άρπαγήν των ιδιωτικών κτημάτων ήρ- 
ξατο νά διβκδικ'ξ βραδύτερον καί αδτά τά κτήματα τα>ν κοινοτήτων 
παρά τούς ίπισημους τίτλους ιδιοκτησίας α&τών. Έν Κεμερίφ λ. χ.. 
ένήγαγον τήν κοινότητα και άπτ τ̂οον τήν παράδοσιν τοΟ έν τφμέσφ 
τΐ}ς άγορας εδρισκομένου παρεκκλησίου τοϋ 'Αγίου θεράποντος 
ΙνΧ τφ λόγψ 5τι τοΟτο έχτίσθη δ^θεν έπΐ οικοπέδου βχκουφικοΟ, δπου 
άλλοτε δπήρχε τέμενος καί σχολή τουρκική. Αληθής δικαστική, 
πάλη διέξήχθη μεταξύ Κυβερνήσεως καί κοινότητος, ή όποια, ώς 
ήτο έπόμενον, κατέληξεν είς τήν έκδοσιν άποφάσεως τοΟ δικαστη-' 
ρίου παρά πάσας τάς ένεργείας των Πατριαρχείων, δΓ ής κατεδικά- 
ζετο ή κοινότης είς τήν παράδοσιν τοΟ έν λόγφ έκκλησιδίοικ

Τήν άπόφασιν τα6την ή κοινότης έφεσίβαλεν ενώπιον τοΟ Σεΐχου- 
λισλάμη, άλλα καί οδτος δέν έβράδυνε νά έπικυρώσιρ τήν πρωτόδι
κον άπόφασΛ. Τό προσκύνημα τούτο θά έχάνετο διά παντός, έάν 
μή έσπευδαν είς Σμύρνην καΐένεργήσω τά δέοντα διλ τ^ς Μητροπό- 
λεως Εφέσου καί των προξενικών αρχών. ^

Χαρακτηριστικόν είνε καί τό έξης : Ένψ ή δπό της κοινότητος 
έφεσις εγένετο κατά Σεπτέμβριον 1913 καί έπρεπε καια τό σύνηθες 
να παρέλβωσι δύο καί τρία έτη δως δτου έκδοθ  ̂ δπό τοΟ Σεϊχουλι- 
σλάμη ή τελεσίδικος άπόφασις, δεν παρελθόν δύο μήνες καί ο&τος 
προέβη είς τήν έπιχόρωσιν τής πρωτοδίκου άποφάσεως.

Πρό τής λήξ«ως 2τι τοΟ άνωτέρω άναφερομένου ζητήματος δ 
καϊμακάμης έζήτησε τό χλείσιμον των &π’ έμοΰ συσταθεισών δύο 
προκαταρκτικών σχολών έν τοίς χωρίοις Δαγλίδαινα  καί Τσουρούκ, 
εί καί έγενοντο προηγουμένως αί δέουσαι διατυπώσεις.

’Αλλλ τά άπαισιώτατα μέσα πρός έξολόθρευσιν των όμογενών 
ήσαν οί άνηλε&Ις καί άνευ ούδεμιας αίτιας δαρμοί αύ;ών υπό 
των &στυνομι%ών όργάνων. Έ το  ή 13η Όκτωβρίου ήμερα βαϊ- 
ραμίου καί Τούρκοι έρχόμενοι δι’ άμάξης έξ Άδραμυττίου καί έν
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<&θυμ(α διατελουντες έπυροβόλουν. Τούς πυροβολισμούς τούτους 
άχούσας έ δεκανεύς Σινάν Τσαβοναης πάρέλαβε στρατιώτας χαΐ 
έξελθών τΙ)ς πόλεως μετέβη είς τούς κήπους καί τά έλληνιχά κτή
ματα χαΐ άπ^τει παρα τ<ον δμογβνων νά μαρ τυρήσωσι τις έπυρο- 
βόλει. Επειδή δί, ώς ήχο επόμενον, οί δυστυχείς ήγνόουν τοΟτο,
6 πολύς Τσαβούσης συλλαβών αυτούς ήφάνια&ν από τούς £αβδισμούς 
πάντας, άνδρας καί γυναίκας καί μικρά παιδία, έπΐ τ*§ προφάσει δτι 
γνωρίζουσι τούς ένόχους καί άρνοΟνται νά μαρτυρήσωσιν έβιάζοντο 
δ9 ύπ’ αύτοΟ νά προφέρωσιν ύβρεις κατά τοΟ τίμιου Σταυροϋ, ινα 
τούς άπολύστ] Δέν παρελθόν πολλαΐ ήμέραι χαΐ ί  αύτός Τσαβού
σης μεταβάς είς τήν έν τω χωρίω Δερέκίοϊ κατοικίαν τοΟ Δημη- 
ζρίον Βακάλη ανευ μουχτάρη συνέλαβεν αυτόν καί, άφοΟ τον έξυ- 
λοκόπησεν, έδεσεν αυτόν δπως δέσμιον δδηγήσι^ είς Κεμίριον. Τού
τον ίδών ό μουχτάρης τί)ς κοινότητος Δερέκίοϊ κατ& καθήκον ήρώ- 
τησε τόν συνοδεύοντα Τσαδοόαην Σινάν, δι4 ποιαν άφορμήν συνέλα
βεν αύχόν καί ποϋ τόν ώδήγει.

*Α^λ* δ πολύς Τσαβούσης όργιαθείς άπήντησεν είς αύτον διά £&τ 
βδισμών καί μαστιγώσεων τοαοΟτον άνηλεών, ώστε 6 δυστυχής παρ’ 
όλίγον ν5 άπέθνΐ[]σκβν. "Αν καί έδόθη δ^πίσημος μήνυσις έναντίον τοϋ 
Σινάν Τσαδούση καί διά τά δύο άνωτέρω άναφερόμενα κατορθώματα 
του. ουδέποτε δμως έτιμωρήθη. Επίσης έ άρμίνιος αστυνόμος Κα- 
ραπέτ έφένδης τη υποδείξει τοϋ καϊμακάμη έπετέθη έν τω φαρμα- 
κείψ τοΟ κ. Ν. Παπαδοπούλου έναντίον τοΟ όμογενοϋς προκρίτου 
κ. Κ. Σεβασχοϋ, διότι διερχομένου τοϋ άστυνόμου έβηξε δήθεν δ 
κ. Σεβαστός προς έμπαιγμόν αύτοΟ. Ή  κυρία δμως αίτια ήτο, διότι 
ό Σεβαστός άπι^τει παρά τοΟ διοικητου τήν έκκένωσιν οικίας του, 
ήν οδτος παρανόμως κατείχε. Κατόπιν του έπεισοδίου τούτου δ κ. 
Σεβαστός άνεχώρησεν έχ φόβου είς ΚυδωνΙας, δπου καί έμεινε μέχρι 
των διωγμών·

Έν Άδραμμυτίφ δ στρατιωτικός διοικητής άνευ λόγου συνέλαβε 
χαΐ έφυλάκισε τούς προκρίτους Μ . Κ έπετζην, Π . Καζάζην, Ν. Κέ- 
τιετζην, Β . Καραμάνον καί 2\Γ. ’^ ο ρ α σ τά ν . Ένεκα των πιέσεων 
καί των &διχιών τούτων έναντίον των * Ελλήνων ή γαλλική Κυβέρ- 
νησις άπέστειλεν είς τόν Άδραμυττηνόν κόλπον τό θωρηκτόν «Ζοριέρ 
δέ λα Γκραβιέρ») οδ δ κυβερνήτης έξελθών είς Άδραμύττιον διεμαρ- 
τυρήθη έντονώτατα πρός τάς έκεί άρχάς. Πλήν των προειρημένων
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τρόπων μετεχεφίσθησαν καί Ετερον προς οικονομικήν εξάντλησιν τών · 
Ελλήνων, ήτοι τήν δπό διαφόρους προφάσεις άργυρολογίαν. Ότέ μέν 
διά τόν στόλον, δτέ δέ διλ τάς άνάγκας τοΟ στρατοΟ, άλλοτε διά τά- 
όρφανά καί τάς χήρας των έν πολέμφ πεσόντων, Αλλοτε διά τήν 
έρυθραν ήμισίληνον καί άλλοτε διά διαφόρους άλλας τοπιχάς άνάγ
κας άπεμύζων τούς δυστυχείς Έλληνας, οίτινες, έάν έδυστρόπουν εις 
τήν πληρωμήν τούτων ή ήρνοϋντο, όφίσταντο φοβεράς καταδιώξεις 
χαΐ δή τό μποϋκοτάζ, δπερ άρξάμενον 7γ) Νοεμβρίου 1913 δπά 
φ  Αρχηγίαν τφ ν  παρέδρων τής Δημαρχίας Χαβούζ ΡεφαάτΤ, 
Ναλπάντ X "  Έ μπ ρα ϊμ  καί X "  Δαλή Ισχε π  ρώτα θύματα τούς 
κηπουρούς χαΐ είχα τούς λοιπούς έπαγγελματίας, οΖτινες χατεστρά- 
φησαν οίκονομικώς. Πάσαν δ 9 α ί πατά τών μπονκοτατζήδω ν  
καταγγελίαν καί διαμαρτυρίαι μου άηέβαινον οίς μάχην. Ή  
άπάντησις τών άρχών ήτο, δτι τό μποϋκοτάζ έκήρυξε τό έθνος καί 
διά τοΟτο ή Κυβέρνησις δέν ήδύνατο νά έπεμβ^ είς τάς Αποφάσεις 
τοΟ έθνους· Ά λλ’ έπειδή παρά πάντα τάπάνθρωπα ταΟχα μέσα οί. 
έμογενεΐς ουδόλως έσκέφθησάν ποτέ νά έγκαταλίπωσι τό γενέθλιαν 
έδαφος, αλλά καρτερικώς τά πάντα όφίσταντο τρέφοντβς τήν π α -  
ρήγορον έλπίδα, δτι θ’ άπετίνασσον άργα ή γρήγορα τόν βαρβαριχόν 
ζυγόν χαΐ θ’ άπίλαυον τής έλευθερίας αδτών, ή τουρκική Κυδέρ- 
νησις άπ€φάσισε νά έφαρμόστ0 τό τελευταίον καί δραστιχώτατον έξον- 
τωτικόν μέτρον, τοντέσχι τόν διωγμόν. Διό άπό τών άρχών του Ι α 
νουάριου του 1914 ήρξαιο όπλίζουσα τούς μωαμεθανούς μέ δπλα 
χαΐ άφθονους σφαίρας, ώς μοί έξιμυστηρεύθη όμογενής στρατιώτης 
όνόματι Εδστ. Βασιλείου, δσ«ις πονήρως φερόμινος άπίφυγε ν& 
μ*τα5τ) έκεΐ ίνθα έ άνώτερος άξιωματικός άπέστειλεν άπό σκοποί 
μετά τών λοιπών Ελλήνων στρατιωτών καί χρυβείς δπισθεν όρνιθώ- 
νος είδε τήν έκ τοΟ στρατώνος διανομήν ιών δπλων χαΐ σφαιρών εις 
τούς έπΐ ιοάτφ προσχληθέντας μουσουλμάνους τής πόλιως καί των- 
πέριξ χωρίων, ©Γτινες καί πανικόν προυκάλεσαν έχ των πρός σχοπο- 
βολήν συχνών πυροβολισμών άνά τά χωρία, όπότε ό καϊμακάμης. 
προο*χάλ*σ* τούς Τούρκους μουχτάρηδβς χαΐ διέταξαν αδτούς νά συ· 
στήσωσι τοίς λα6ο0<χν δπλα νά μή μ£ταχειρίζωνται «ύτά, άλλα νά 
φυλάξωςη δι’ ώριομίνην «ύκαιρίαν, όπότι θ£ &&$ν αυτός τό σημείου 
της ίπιθέ^εως.

Ουτ*)ς «Ιχεν ή κατάστασις, δτε τηρί χά μέσα Μαρτίου δκνβμή*»
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"βηααν δίς τούς μωαμεθανούς μουχτάρηδε; τής χόλε ως καί ΐ&ν'χω- 
.ρίων δπό τοΟ στρατολογικοί γραφείου έγκλειστοι ένσφράγιστοι φά
κελοι με τήν αυστηράν σύστασιν νά φυλάττωσι τούτους καλώς είς 
άσφαλές μέρος, Γνα μή άπολεσθώσιν ή άνοιχθώσι παρά εις ώρισμέ- 
νην ήμέραν, διότι έν έναντία περιπτώαει ό παραβάτης 6ά έτιμωρειτο 
αύστηρώς.

ΤαΟτα πληροφορηθέντες οΐ όμογβνείς ήρξαντο ν* άνησυχωαι χαΐ 
ν* σχέπτωνται ά?ά γβ έμπεριείχον οί φάκελοι οδτοι, όπότε μετα- 

^4 ς  εις τό διοιχητήριον έζήτησα έξηγήσεις παρ4 τοΟ διοικητοΟ πβρί 
των φακέλων, δέν παρέλιπον δέ ν’ άναφέρω είς αυτόν δτι ή δια
νομή οώτΦν είς μόνους τούς μουσουλμάνους άνησόχησε τούς “Έλ
ληνας.

Εις άπάντησιν δμως μοί έδηλώθη δτι πρόκειται περί στρατολο
γίας κατλ τά νεακπΐ ψηφισθέντα στρατολογικά νομοσχέδια καί δτν 
Ετοιμάζονται τοιοΟτοι φάκελοι νλ οιανεμηθώσ: καί είς τούς Έ λλη
νας μουχτάρηδες. Έν τφ μεταξύ ϊσπευσα νά καταστήσω ταΟτα γνω
στά είς τβ τήν ίεράν Μητρόπολιν Εφέσου *αΙ τό έν ΚυδωνΙαις έλ- 
-ληνιχόν Προξενείον. *Οντως μετά τινας ήμέρας διβνβμήθηααν καί ε?ς 
τούς Έλληνας μουχτάρηδες άνά είς ένσφράγιστος φάχβλος μέ τας 
αύτάς ώς χαΐ άνωτέρω συστάσεις.

Τ ί 2 7 17 Μ αρτίου 6 διοικητής Κεμεριού Φονάτ βέης  μετατίθε
ται είς Άδραμύττιον καί μετ4 μ£αν έβδομάδα φθάνει έχ Κωνσταντι
νουπόλεως & νέος διοικητής Φεχπή βέης  πρφην διοικητής Όχρίδος^ 
έξ ής καί κατήγετο. Μετά τήν άφιξιν τοΟ νέου διοικητοΟ δέν παρελ
θόν πολλαΐ ήμέραι χαΐ φθάνει δποπτόν τι πρόσωπσν, φιλοξενούμενον 
παρά τφ διοικητή Φερϊτ βέης. *Ως δ’ έπληροφορηθην ήτο πρώην 
άρχιαατυνόμος Κωνσταντινουπόλεως. Περί τάς άρχάς Μαΐου ΙφΟασαν 
καί ίτερχ δύο δποτιτα πρόσωπα, έξ ών δ μέν είς ώνομάζβτο Μούσα 
β έη ς , 6 51 ετερος Φεράτ βέης♦

Μετά τινας ήμέρας φθάνβι χαί τις πρφην υπάλληλος τής Ρ«ζη 
έν Άδραμυττίφ, "Ισμαήλ Χακή βέης , 8στις κατά τόν διωγμόν διω- 
ρίσθη καί δήμαρχος Κεμεριού, μετατεθείς μετά ταΟτα δπό τήν αυτήν 
ιδιότητα είς Κυδωνιάς. "Απαντες δ’ οδτοι μιτά τοΟ διονκηταΟ καί 
διαφόρων άλλων προσώπων έλάμβανον μυστιχάς συνεντεύξεις.

Τ% 1 6  Μ αΐου  χατίπλευσιν δίς τόν λιμένα ήμών τό τουρκικόν άν- 
τιτορπιλλικόν τΠ εΙέγη ι Δ έριά*, άμέσως δ9 δ διοικητής παραλαβών



τον πρόεδρον τοΟ πταισματοδικείου Ναομή βέην} τόν άνακριτήν Βε- 
χή φ  βέην9 τόν άρχηγόν τής χωροφυλακές Σονρεγιά έφ ένδην , τόν 
δήμαρχον Χ ιλμή, τόν πρόεδρον τοΟ κομιτάτου «Ένώσεως καί Προ

όδου» X " Ά λ ή  βέην, τόν δημαρχιακόν ιατρόν καί τό δπ’ αύτοϋ φι· 
λοξενούμενον ύποπτον πρόσωπον μετέβη είς έπίσκεψιν τ®0 άντιτορ- 
π(λλ(χοΟ* πάντως δ9 οί άνωτέρω μετά τοΟ τελώνου καί του λιμενάρ
χου άνήλθον έπ’ αύτοΟ. Τό άντιτορπιλλικόν τοΟτο κατόπιν χατέ- 
πλευαε καί είς τούς λιμένας Άδραμυττίου καί Κυδωνιών, ώς 6’ ει
κάζεται, ίκ  αύτοϋ έπέβαινον μίλη τοΟ νεοτουρκικού κομιτάτου, άτινα 
Ιδιδον τάς άπαιτουμένας όοηγίας είς τάς διαφόρους δι<κκητιχ4ς άρ- 
χάς πρός έπιτυχίαν του άπαισίου αυτών σχβδίου.

Μετά τήν έπιστροφήν των άνωτέρω έκ τοΟ άντιτορπιλλικου ό 
Αλβανός άστυνόμος Ουσείν έφένδης κατά διαταγήν τοΟ καϊμα
κάμη έδήλωσεν είς τούς όπλισθέντας βασιβουζούκους Κεμεριού δτι 
ωφειλον περί τό μεσονύκτιον παραλαμβάνοντες τόν όπλισμόν των να 
προσέλθωσιν είς τό δημαρχειον.

Κατά τήν δρισθεΐσαν ώραν πάντες οί προσκληθέντες προσηλΟον 
είς τό δημαρχβΤον, δπου ό διοικητής, παρόντων τοϋ δημάρχου, δη
μαρχιακό ϋ ίατροΟ, τοΟ χότζα Σονχρον έφένδη , των Τούρκων πα- 
ρέδρων καί μουχτάρηδων, των άρχικομιτατζήδων Μούσα βέη καί 
Φερήτ βέη , έδήλωσεν είς αυτούς δτι καν * έντολήν τής Κυβερνή- 
σεως έν Κεμερίω ουνιστΑτο άνταρτιχόν σώμα, τό όποιον έν 
ζορισμένη ήβόβΐ ώφειλε νά έπ ιτεδή  έναντίον τών Ε λλήνω ν  
λεηλατών, Ατιμάζον, τρομοκρατούν χα ϊ κακοποιούν πάντα Απι
στον καί δτι ωφειλον καί αϋτοί πρός σωτηρίαν τοϋ ΐδ νσ υ ς  νά 
χαταταχδώ σιν είς τό σώμα τοντο. ΈπΙ τής τραπέζης εύρίσχετο 
κοράνιον, έφ’ ού ώρκίσθησαν πάντβς. Σύναμα δέ συνέσυηααν είς αδ- 
τούς δτι ωφειλον νά χρατήσωσιν άκραν έχεμυθίαν, διότι έν έναντία 
περιπτώσει, έάν τυχόν τις έξ αυτών ήθελε καταστήσει γνωστά είς 
"Έλληνα τινα τάνωτέρω, οδτος θά ίδολοφονεΐτο δπό τής έπΐ τοότφ 
οργανώσεως. , | | - ;·*,.

Πάντα τάνωτέρω ίμαδον παρ* αντόπτον χα ΐ αύτηχόον 
Τούρκου.

Κατά  τήν δβυτέραν ήμέραν ίδ#ν τάς 6πόπτους κινήσεις τών 
Τούρκων χαϊ τάς καθ’ όμίλους μυατιχάς αυτών συνεννοήσεις μειέβην
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βίζ Κυδωνιάς, δπως καταστήσω ταϋτα πάντα γνωστά ιζρός χ4 έχεί- 
κέντρα καί ζητήσω όδηγίας περί τοΟ πρακτέου. Υ ώ .

2 0 #  Μ αΐαυ. Έπιστρέφων έκ Κυδωνιών έπληροφορήθην καθ' 
όδόν εις Γχιουμέτσιον δτι τήν νύχτα τ^ς 19ης πρός τήν 20η» εγχώ
ριοι μωαμεθανοί του Πβλίτκίοϊ, μεταξύ τών όποιων ήσαν χαΐ μ*ρι- 
χοΐ έκτων προυχόντων καί δή προβεβηκότες τήν ήλιχίαν, παραβιά- 
σαντες τήν οικίαν τοΟ έχ των όμογενών 2ΐι;μ. Δεγρένη, άφοΟ έξυλο- 
κόπησαν αότόν τε καί τούς έν αδτ*5 ευρισκομένους Κ. Ζαχαράκην  
χαΐ τάς γυναΤχας Γαρουφαλλιάν καί τήν κόρην της ΚωνσταντΙαν, 
ής άπέσπασαν έλέχληρον [τήν κόμην, έλ^στιυσαν αυτούς, έβεβήλω- 
σαν τάς άγιας εικόνας χαΐ ήθέληααν να άτιμάσωσι τήν μνηστήν το$· 
Ζαχαράκη, ήτις κατώρθωαε νά σωθ^ έκ τα>ν χεφών των άνθρωπο- 
φάγων τεράτων χάρις εις τήν πολόωρον άμυναν αδτ*?)ς χαΐ τό έπελ- 
θόν φως τής ήμέρας.

Τό έκ προμελέτης τούτο έγχιίρημα άποδειχνύει τρανώς καί ή 
προηγηθιίαα διακοπή των τηλεφωνικών συρμάτων τοϋ έχ των έμπο
ρον κ. Ά γγελάρα , άτινα συνέδεον τό χωρ£ον μετά τοΟ Κεμεριού, 
χαΐ τό δέαψον πασών τω ν Φυρών τ&ν πλησίον οίπιών, ϊνα  μή  
σηεύαωαιν είς βοήΦειαν τω ν γοερώς χρανγαζόντω ν δυστυχώ ν  
Φυμάτων.

Ή  έκ των νυκτερινών τούτων γ*γονότων ταραχή τ©ν κατοίκων 
τοΟ χωρίου, ών οί πλιΐστοι τυγχάνουσιν άποιχοι έκ Μοσχονησίων,, 
ήτο μεγάλη. Πολλοί 5* ίχ  τούτων ήρξαντα φ*δγοντβς ι!ς Μοσχονή
σια· Οί Ιδιοι δμως κακοποιοί καταλαβόντες τάς πέριξ όδοΰς συνελάμ- 
βανον τούς άπιρχομίνους χαΐ έλτ^ατιυον αυτούς. Έ χ  τούτων άναφέ- 
ρομεν δνομαστί τούς έξής παθόντας* Σ ιμόν Γιαηετξήν, Γ. Ν ταβέ- 
λι;ν, ' ϋ .  ΚατοίΗογιάννην χ α ΐ ϋ .  «4. Κατσιχογι&ννην. Παρά τοΟ- 
τελβίδίαίου μάλιστα άφ^ρβααν καί τό ίμάξιον τοΟ έν Κυδωνίαις ία- 
τροΟ χ. Μ. Τζσύγα , παρ’ φ δπηρέτιι.

ΤαΟτα πάντα, ώς Εγραφα άνωτέρω, έπληροφορήθην έν Γχ^ρυμ*- 
τσιφ, άμίσως δέ μετέβην ιΐς τόν τόπον τών γιγονότων, δτ€ συναντή- 
σας χαθ’ όδόν τους Βίους παθόντας έξηκρίβωσα τήν άλήθειαν των 
λεχθίντων μοι.

Τούτοας παρέλββον έν άμάξΐβ μου παρά τάς ένστάοβις των,, 
διότι, ώς (ιοί *!πον, οί μωαμεθανοί ήγαγον αυτούς, ίέροντβς μέχρι 
Καραγατσίου χαΐ τους ήπβίλησαν νά μή διβυθυνθώσιν «ίς Κίμέριον»
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άλλ9 εις Κυδωνιάς. Μόλις έξεκινήσαμεν συναντώμεν έξωθι του ΙΙε- 
λίτκιοϊ τόν καϊμακάμην Κεμεριού μεθ’ ετέρου άγνωστου εις τά 
μέρη ήμ&ν προσώπου, φέροντας στολήν κομιτατζή μετά βουλγαρι- 
χοΟ καλπακίου, είς ον έξέθηκα τάνωτέρω χαΐ τω προέτβινα να με- 
ταβώμεν όμοΟ είς Πελίτκχοϊ, διά νά έξετάσωμεν τήν χαταστασιν. 
Ά λλ’ έκεϊνος προφασισθείς έργασίαν είς Καραγάτσιον ύπεσχέθη δτι 
θά διέλθ^ έχ ΙΙελίτκίοϊ, δπερ δμως δεν επραξεν.

Φθάσας είς Κεμέριον μετέβην αύθωρεί παρά τψ άρχηγφ τής 
αύτόθι χ«ι>ροφυλακές, δπα>ς οί συνεπιβάται μου καταθέσωσι τά πα- 
θήματά των. Ε κεί συνήντησα καί δεύτερον δποπτον πρόσωπον φέ- 
ρον στολήν έντελώς δμο(αν τής τοϋ πρώτου, ΆφοΟ κατέθηκα χ ϊ  γεγο
νότα, ήρώτησα τόν διοικητήν τής χωροφυλακής, άν θά στείλ^ νά 
συλλαβή τους ταραξίας, έκεϊνος δ’ άπήντησβν δτι θά τούς προσκα 
λ έ στ).. ,.τηλεφ ωνιχώς.

έσπέρα έκείντ;} έπληρο^ορήθην δτι ή Α. Σ. δ «γιος Εφέσου 
εδρίσκετο είς Φρένελι, δπου Ιφθααα καί δπου μοί ύπεδείχθη νά 
καταστρώσω ταΟτα είς λεπτομερή Ικθεσιν, δπερ δέν ήδυνήθην νά 
πράξω ώς εκ των έπακολουθησάντων γεγονότων.

Έπιστρέψας είς Κεμέριον παρετήρησα μέγαν άναβρασμόν παρά 
τοΐς μουσουλμάνοις, πολλαΐ δέ δυσάρεστοι φήμαι άπό στόματος είς 
στόμα διαδοθεΐσαι ένέσπειραν ιόν πανικόν είς τούς όμογενείς, οϊχινβς 
διήρχοντο τάς ώρας έν έπιφυλακ^ καί άγωνία, ήτις έπετείνετο 
έχ τών προτεραία γενομένων έττιθέσεων έναντι'ον τα>ν καρα- 
κατσαναίων ποιμένων, καθ’ &ς έκλάπησαν τοϋ τζέλιγκα I 7· Γχόγχου 
3,000 πρόβατα καί 200 Επποι, τοϋ τζέλιγκα Σ ηνρον  2,500 πρό
βατα χαΐ 150 ίπποι, τοϋ τζέλιγκα Στέλιου  500 πρόβατα καί 20 
πποι. Άφτ^ρέΟησαν συγχρόνως παρά των Ιδίων καί δσα ίφερον χρή
ματα, έφόνευσαν τόν χαρακατσαναΐον Μ ηαρμηαΰανάσην, αγνοεί
ται δ’ ή τύχη δυο £λλων. Κατά τήν έπίθεσιν μία καρακατσαναία. 
άπώλεσε τό βρέφος της, δπερ δραστήρια μου ένεργεία άνευρέθη 
μετά δυο ημέρας. Κατά τήν ίδιαν νύχτα έπετέθησαν έναντίον τοΟ 
μύλου τοϋ Ν. Τσακίρη , δν έδειραν καί μή εδρόντβς ι&ρ* αύτφ χρτ^γ 
ματα διήρπασαν τούς καρπούς αύτσΟ καί τάς ύπερπεντήχοντα χυψέ- 
λας, αυτού μόλις κατορθώσχντος νά σωθ-ζ τρεφόμβνος έπΐ τρβίς 
ήμέρας έντός θάμνων μέ χόρτων. Επίσης κατά τήν ιδίαν νύχτα

2
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διηρπάγησαν έκ τής επαύλεως Βαλανιδά  πράγματα άξίας 300
λιρών καί τοΟ άδελφοΟ του Αλεξάνδρου πράγματα άξίας .100 λιρών# 

21γ] Μ αΐου. —Κατά τήν νύκτα ταότην βασιβουζοϋκοι περιερχό- 
μένοι τλς δδο&ς Κεμεριού μέ άντίκλειδας ήνοιγον τάς οικίας λι^- 
στεύοντες αύτάς. Έπετέθησαν περί τό μεσονύκτιον δνοπλοι έναντίον 
τ^ς οικίας τοΟ κ. Ν. Μ άγου , καθ’ οδ ήρξαντο πυροβολοϋντες. Ό  
ψηθείς Μάγος εδρεθείς έν νομίμψ άμυνι^ ήναγκάσθη νά πυροβολήσω 
καί ν’άπομακρύνΐζ] τούς έπιτεθέντας, άλλ& τ*§ πρωία συλληφθείς υπό 
τών άρχ©ν έδάρη άνηλεώς. ,

Έλ^στευσαν τήν οικίαν τοϋ *. 2Γ. Μ πονρπονλη , ήν ήρήμωσαν, 
ώς καί τό κατάστημα ΉΑ. Πασχάλη. αύτ$ ήμέρα έπληρο-
φορήθην παρλ παθόντων, δτι έκλάπησαν τοΟ *Αλέξη Κασάπη  70 
πρόβατα, τοϋ 9Α λ . Καραμούταου 250 πρόβατα, διαφόρων δ’ άλ
λων χωρικών τά ζεύγη καί τά γεωργικά έργαλεΐα καί αί αΐ- 
γες των οικιών, άπό δέ τό κατάστημα τοΟ Ευατρατ. Ά ν εμ ω τή - 
οου έκλάπησαν 40 - λίραι καί διάφορα έμπορεύματα, άνοιγείσης 
όπ^)ς έκ παρακειμένου τουρκικοΟ καταστήματος· Ταυτοχρόνως δμι- 
λοι £οπαλοφόρων καί ώπλισμένων περιέτρεχον τάς όδσύς άπειλοΟν- 
τ€ζ πάντα Έλληνα. ΆντιληφθεΙς ταΟτα Ισπευσα καί συνήντησα αύ- 
τούς προ τίνος οικίας, εις ην επειρώντο νά θέσωσι πϋρ, διότι έζή- 
τουν παροο τοϋ ιδιοκτήτου ή Εν περίστροφον ή πέντε λ£ρας. Είς πα- 
ρατιι^ρησίν μου, δτι ένταΟθα υπάρχει Κυβέρνησις, μοί άπήντησαν δτι 
δεν άναγνωρίζουσι ταύτην. Μετέβην άμέσως παρά τφ καϊμακάμη 
καί διεμαρτνρήϋ'ην, άλλ' ουτος ήρκέοϋ'η νά λάβη σημειώσεις 
καί ονδέν περιπλέον.

Κατόπιν τούτων προσεκάλεσα τά κοινοτικά σωματεία πρός σό- 
σκεψιν, καθ’ άπεφασίσθη νά μεταβώ μεθ’ ένός δημογέροντος εις 
συνάντησιν τοΟ άγιου Εφέσου εις Φρένελι, όπόθεν μετά σύσκεψιν 
έστάλησαν δύο τηλεγραφήματα, εν προς τα σεβαστά Πατριαρχεία καί 
εν πρός τόν καϊμακάμην Κεμερίου, παρά τοΟ άγιου Εφέσου. Έ πι- 
στρέφων εις Κεμέριον συνήντησα καθ’ οδόν τόν έκ τής περιφέρειας 
μου ίερεα Καραγατσίο.υ Γεννάδιον μεθ’ ένός έκ των προκρίτων, οίτι- 
νες διά μελανωτάτων χρωμάτων περιέγραψαν τόν γενόαενον έχπα- 

• τρισμόν καί τήν δίαρπαγήν τοΟ χωρίου ,αδτών συμβασαν αυθημερόν.
Είς τό μέσον τοϋ δρόμου έπληροφορήθην παρ’ όμογενοΟς άμαξη- 

λά:ου δτι είς τήν γέφυραν Οδκούφ-κίοπροϋ μας είχε στηθτ) ένέδρα
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•ύπό κομιτατζήδων, ν}ν έπώεξίως άπεφύγομεν φθάσαντες πεζ^ βίς Κε- 
^ιέριον. Ήμίσειαν <8ραν μετά τήν δύσιν τοΟ ήλιου διέρρηξαν κατά 
τρόπον παταγώδη τό έμπορικόν κατάστημα τοΟ κ. Θηραμένονς 
Τονλούμογλου είς δλίγων βημάτων άπόστασιν άπό τί)ς οικίας τοϋ 
καϊμακάμη καί διήρπασαν 6πό τά δμματα τής άστυνομίας πραγμα
τείας άξίας άνω των 1,200 λιρών, &ς μετέφερον δι’ άμαξών, μεταξύ 
δ’ αυτών «ίργάζετο καί τό κάρρον τί\ς δημαρχΕας. Επίσης διήρπα
σαν τό κατάστημα τοΟ Δημ, Κοζαχίση' κατά τήν διαρπαγήν ό έκ 
των δημογερόντων κ. \Ζ. Ζοϋρος, οδτινος ή οίκία ε!νε πλησίον τοϋ 
καταστήματος, εδρισκόμενος είς τδ παράθυρον είδε τόν καϊμακάμη/ 
προσπαθουντα δήθεν ν’ άναχαιτίσΐβ τήν διαρπαγήν, άπήντησαν δ’είς 
αυτόν οί διαρπάζοντες δτι χιλίαρχος ϊγε ι εΐδησιν* (μπίν-πασινήν 
χαμπαρή βάρ), Επειδή 8έ ό καϊμακάμης χ% έπιοόσΐβ είς σχετικήν 
σταρατήρησίν μου ώμολόγησεν δτι δέν δπάρχει εν Κεμερίφ χιλίαρχος, 
Υποδεικνύεται δτι οί δύο δποπτοι άπετέλουν βαθμοΟχα μέλη τί)ς 
ανθελληνικής όργανώσεως (1). Επίσης οί φαυλόβιοι διήρπασαν έκ του 
αρτοποιείου Θεοδώρου Ψωμά άλευρα, έλήστευσαν οέ τας οικίας 
Κ. .Μηλιάς καί 9Α η . Ρωμελιώχου. ΈπΙ πλέον έκλάπησαν έχ των 
στάβλων ίπποι τοϋ Θ . Ζερβόγλου  είς άπόστασιν πέντε βημάτων άπδ 
του διοικητηρίου, προ τής θύρας δ? αύτοΟ έφόλαττε σκοπός, τοϋ I . 
Ζονρον , Κ. Σεβαστού, Δ. Βοστάνη  καί Θεοφάνονς Κεραμιδά. Τοϋ 
τελευταίου τούτου τούς ίππους ήρπασάν άπό των χειρών τοϋ υίοΟ του, 
ένω μετέφε^εν αδτούς προς τι φρέαρ ΐνα τούς ποτίσι^· Άπό τίνος 
κηπουρού ηρπασαν τον ίππον, διότι ήδυνάτει νά δώσ )̂ τήν ζητουμέ- 
νην άπό τινα μτεδϋκοτατζήν λίραν, ενφ άφ’ έτέρου ή χήρα Τζαννή 
ίχασεν αγελάδας καί μόσχους περί τούς δέκα.

2 2 α  Μ αΐον .— Μαθόντες ταΟτα μετέδημεν ττ) πρωία μετά των 
μελών των κοινοτικών σωματείων είς τον καϊμακάμην καί κατηγγεί- 
λαμεν τας είρημένας βιαιότητας. Ά λλ’ ούτος κατά τό σύνηθες ήρκέ- 
σθη νά λάβ-ζ} σημειώσεις περί των ύφ’ ήμών λεγομένων καί νά δώστ/ 
ύποσχέσεις άσαφείς καί άορίστους.

Μή άρκεατθέντες είς ταΟτα έτηλεγραφήααμεν είς τα σεβαστά Πα
τριαρχεία ώς καί είς τόν πρωθυπουργόν! Αυθημερόν ΤοΟρχοι πρό
κριτο ι περιερχόμενοι τά όδούς προέτρεπον είς μετανάστευσην τούς

(1) *Ως έπληροφορήθην, τον βαθμόν του χιλίαρχου εφερεν ό Μούσα βέης.
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Έλληνας. Συγχρόνως έπληροφορήθην δτς οί κάτοικοι Δερέκίοϊ δπά 
εφίππων βθωμαν&ν διηγούμενοι μετεφέροντο εις τήν παραλίαν* 
Έσπευσα νά το&ς Αναχαιτίσω, άλλ9 ό ήγοόμενος τής έφιππου συνο- < 
οείας μοί είπεν δτι είχε διαταγήν παρά του χα ϊμαχάχη  νά μετα
φέρω αυτούς μέχρι τής παραλίας χα ϊ δτι πρδς παράόοσιν αυτώ ν  
έχρειάζετο νεωτέρα διαταγή . Τήν σχετικήν άδειαν μή άναμείνας 
παρέλαβον αυτούς καί τους ώδήγησα εις τήν εκκλησίαν.

Κατά τήν άναχώρησιν αυτών δ έκ του αύτοϋ χωρίου Μ αχμούτ  - 
X ” Χασάν  ήρπασεν έκ των χβιρών τοϋ ίερέως λργυραν τινα εικόνα 
τής * Αγίας Τριάδος, εί καί κατήγγειλα δέ τοΟτον πρός τόν καϊμα- 
χάμην, ούτος είς ούδέν διάβημα προέβη. . *

Καθ’ ήν στιγμήν παρελίμβανον τούς χατοίχους Αερέχιοϊ άντελή- 
φθην δτι ό δήμαρχος Χ ιλμή  καί τινα μέλη του δημοτικού συμβου
λίου διένειμαν βίς τούς άναχωροΟντας χαρτία έσφραγισμένα, άτινα 
συνίστων νά έπιδεικνύωσιν αυτά εις τούς κακοποιούς πρός σωτηρίαν 
από τής λ^στεόσεως. Εντός τής αύτής ήμέρας έκ χωρικών τοϋ χω
ρίου Δαγλίδαινα έμαθον δτι τό χωρίον αυτών όπέστη επίθεσιν, αί οΐ- 
κίαι διηρπάγησαν, έτραυματίσθησαν δ’ έντός των οικιών αυτών δ Π . 
Μ ητροπολίτης καί δ έβδομηκοντούτης γέρων Ν . Τσομπάνης, έφο- 
νεόθη δ’έντός τοΟ έλαιοκτηματος αύτοΟ δ Σ τέλλίος Γ ιαπιτζής  καί 
ενεκα τούτων χατίφυγον βίς τήν παραλίαν. Είς τήν σκάλαν Κεμε
ριού εδεφαν καί έλήστευσαν τόν κηπουρόν ΚλεάνΦην Καβέτσον  
είς άπόστασιν δεκαπέντε βημάτων άπό τοΟ άστυνομικοϋ σταθμοΟ.ΚαΙ 
είς σχετικήν μου παρατήρησιν δ δεκανεύς του σταθμοΟ μοί είπεν δτι 
μόλις είχε κατακλιθη χαϊ δέν έλαβε γνώσιν τοΟ καταγγελλόμενου έκ
τροπου. Τά αυτά έπαθον καί οί κάτοικοι τοϋ χωρίου Τσουρσύκ κα- 
ταφαγόντβς είς *Αχ-Τσαϊ.

2 3 η  ΜαΧον. Συνελήφθη έν μέσ$ άγορα Κεμεριού υπό των 
βασιβουζούκων δ ίερεύς Καραγατσίου Γεννάδιος κατηγορούμενος δτι. 
συνέλεγε χρήματα υπέρ τοϋ έλληνικου στόλου. Οί αυτοί ταραξίαι. 
αναφανδόν παρεκίνουν τόν λαόν είς μετανάστευσιν θέτοντες προθε
σμίαν μέχρι τής 8ης ώρας τουρκιστί. Φοβηθέντες οί δμογενιΖς ήρ- 
ξαντο έκποιοΟντες τά - εμπορεύματα αυτών είς εύτελεστάτας τιμάς* 
ΟΟτως 6 έκ των προκρίτων κ. 9Α ντ. Κ ινδιλής  έπώλησε τάς πρα
γματείας του άξίας άνω των 2.300 λιρών είς τόν έχ τδ>ν δημοτικών 
συμβούλων καί πρόεδρον τοϋ νεοτουρχιχοΟ κομιτάτου X "  Ά λ ή β έ η ν
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άντί $80 λιρών μόνον, καί έκ τούτων έλαβε μόνον 50, τάς δέ λοιπάς 
είς γραμμάτια. Επίσης ό Λί. Καζάζης έπώλησε πραγματείας αξίας 
άνω των 800 λιρών άντί 120 λιρών είς τόν Χ αφ ονζ Ρεσάτ πρωτερ
γάτην τοΟ μποϋκοτάζ. Επίσης καί πολλοί άλλοι δμογενείς παρεχώ- 
ρησαν τά καταστήματα των είς διαφόρους μωαμεθανούς είς εύτελε- 
στάτας τιμάς. Αί ζημίαι είνε μεγάλαι* έλαια άξίας 60—70 γρ. τό λα- 
γήνιον έπωλήθησαν μένον πρός 15—20 γρ* Αί δέ βι*ιοπραγίαι δέν ήσαν 
όλιγώτεραι έπΐ τής δδοΟ Σκάλας* συνίλαβον τόν υιόν τοΟ Σάββα Γχα- 
πετζη μεταβαίνοντα έφ’ άμάξης μετ’ άλλων όθωμανών, έν οίς καί ό 
δημαρχιακός ιατρός, καί τόν έλ^στευσαν, παραλαβόντες καί τινα κο
σμήματα τί)ς γυναιχός του.

Κατόπιν πάντων τούτων έδηλώθη μοι παρά τοϋ ίδιου καϊμακάμη 
προφορικώς, δτι συνβστάθη έπιτροπή πρός καταγραφήν των ίπίπλων 
των έκδιωχθέντων καί δτι διωρίσθην μέλος αυτής. Κατεγράψαμεν 
μερικάς οικίας. Αλλά τζ έπομένι^, δτε μοί έκόμισαν τό διοριστή- 
ριον έγγραφον, είδον άναφερόμενον έν αύτφ 8τι «οί πολϊται έχηα- 
τρίζονται οικεία βουλήσει** καί διά τοΟτο έθεώρησα έπιβεβλημε- 
νον νά μή συμμετάσ^ω πλέον τών έργασιών τής είρημένης έπι- 
τροπείας. / .’ ■“; .  ·;ν.'^ ,1 .  Γ.7 . ς

2 4 7/  Μ αίαν.—Ή  αύτή κατάστασή τρομοκρατία κτλ. καίπρο- 
τροπαΐ πρός μετανάστευσήν, 2ως δτου έξεκενώθη ή πόλις.

Τ# προτεραία άργά ήλθεν δ μουτεσαρίφης Καρασή  (Βαλίκε- 
σερ), πρός 8ν Ισπευσα παραπονούμενος. Καί αύτός έφάνη άφειδής 
μόνον είς ύηοοχέοεις. Τ*5 πρωία ζητήαας έλαβον σιραιιωτας, 
ίπω ς μεταβώ είς Σκάλαν, άλλά δέν ήδυνήθην νά χαταπείαω τούς έν 

Σκάλα πρός έπιστροφήν. ο&ς έμιμήθησαν ήδη καί οί κάτοικοι 
Δερέκιοϊ.

2 5 ν  Μ αΐον.— Μείνας μόνος μετ’ όλίγων ήτοιμάσθην πρός άνα- 
χώρησιν παραλαβών τ& Ιερί άμφια καί τ4 άρχεία* τήν άπόφασΓν μου 
ταύτην μεταβάς άνεκοίνωσα είς τόν καϊμακάμην, δστις μέ έδέχθη 
τώρα φιλοφρονέστατα προαενβγχών μοι καί καφέν, μεχ όλίγον δέ 
ήλθε χαΐ 6 μουτεσαρίφης, 8(Πΐζ μοί είπε ξηρώς δτι οέν δπρεπε 
ν’ άναχωρήσωμεν* μέ ήρώχηοε δέ είς τίνα Θ4 παραδωαω τ4ζ χλεΐδας 
τής έκκλησΕας. Άπαντήσας δτι αί έχκλησίαι καί τά σχολεία άνή- 
κουσιν είς τ& Πατριαρχεία καί είς αδτά θά παραδώσω τάς κλείδας 
άνεχώμησα μετά ττ̂ ς οίχογενείας μου είς Σκάλαν.Έκεΐ έ λιμενάρχης
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προσήγαγέ μοι πρός Υπογραφήν έγγραφον, τά άπαίον έδήλου* ώ; μο& 
£λεγεν, δτι έφθάσαμεν είς τήν παραλίαν τό έγγραφον δμως, ώςέπλη- 
ροφορήθην, έλεγεν, δτι έκπατριζόμε&α οίκειο&ελώς' ήρνήΰην νά  
υπογράψω, τό  αύτό δέ οννέατηαα καί είς τόν λαόν.

Είς τήν παραλίαν υπέστημεν τά πάνδεινα, βασανιζόμενοι όπό της 
πείνης καί ένοχλούμενοι 6πό συνεχοΟς £αγδαιοτάτης βροχής. Έ κει- 
θεν δι^λθον καί πάλιν πολλοί κομιτατζήδες διευθυνόμενον πρός-τάς 
Κυδωνιάς,ουςπλησιάσας βουλγαρόφωνος κάτοικος Κεμεριού ώμίλησε 
βουλγαριστί, είς έρώτησίν μου δ’ είπεν δτ* *ψ άπήντησαν δτι πρέ
πει νά φυγωμεν.

2 8 η  Μ αΐόυ.— "Οτβ έπληροφορήθην δτι αί νεάνιδες του έκ Κα- 
ραγαισίου Ε. Μ., Δ. έτών 20 καί Α. ετών 16 πρό τεσσάρων ήμερων 
εδρίσκονται είς Κεμέριον έξαναγκαζόμεναι είς έξισλαμισμόν καί δτι ή 
μία έξ αυτών έδιάσθη, άψηφήσας πάντα κίνδυνον άνήλθον άμέσως 
είς Κεμέριον ζητήσας παρ4 του καϊμακάμη τήν παράδοσιν αυ
τών είς έμέ. Οδτος προέβαλε διαφόρους προφάσεις καί πρό τής επι
μονής μου με έφήκε καί έφυγεν. Αί νεάνιδες εδρίσκοντο παρά τι.νΐ· 
Χότζα Σουκροϋ  βιαζόμεναι είς έξισλαμισμόν.

2 9 η  Μαΐου. — Άνήλθον καί πάλιν είς Κεμέριον καί έζήτησχ 
παρά τοΟ καϊμακάμη τά κοράσια* μοί δπεσχέθη δτι θά τηλεγραφήσω 
βίς Βαλίκεσερ ζητών όδηγίας. Άναχωρήσας μετ’ άλίγον μετέβην καΐ. 
πάλιν καί έζήτησα νά !δα> αύτάζ' άλλά μοί έδηλώθη ότι τοΟτο ήτο 
άδύνατον, ατε της μεγαλυτέρας δηλωσάσης δτι θ« ήσπάζετο · τόν* 
μωαμεθανισμόν*.Πρό της έπιμονής μου 8μως 6 καϊμακάμης διέταξε 
νά δδηγήσωσιν αύτάς είς τό διοικηχήριον ένώπιόν μου, δπερ καί έγέ- 
νετο, παρουσιασθείσης τής Δ. μέ τουρκικόν φερετζέν. Είς έρώτησίν 
μου δμως, δν έδήλωσεν άλλαξοπιστίαν, είς άπάντησιν έξέσχισε πρό  
τρϋ  καϊμακάμη τόν φερετζέν διαμαρτυρομένη.

Περί τήν εσπέραν ό καϊμακάμης μετά τοΟ νεωστί διορισθένχσς ώς 
δήμαρχου Ισμαήλ Χακή Βέη  κατ’ άνωτέραν, ώς μοί είπον, διατα
γήν μετεβησαν μετ έμοϋ είς τήν παραλίαν, όπου εδήλωσαν είς τούς 
έκδιωχθέντας νά έπανέλθωσιν είς ιάς εστίαν των, διότι τ&ν άπερχο- 
Τΐένων θά δημεύωνται αί περιουσία*. Μερικοί πεισθέντες ώς καί μερι- 
χοΐ έπιβανχες ήδη τοΟ ατμοπλοίου «Τζαφέρ», ώντινων δμως ό προ- 
πληρωθείς ναύλος καιεκρατηθη δπό χοϋ πράκχορος χοϋ άχμοπλοίοι> 

Αλ^ έφένδη προέδρου τοΟ κομιτάτου «Ένωσε ως χαΐ:



23

Προόδου», έπεστρέψαμεν είς Κεμέρισν, όπόθεν χαΐ παρέλαβον τάς 
δύο νεάνιδας δπογράψας, έγγραφον παραλαβής.

Τήν νόχ,τα ταυτην, ήτοι μετ& τήν έπιστροφήν ήμών είς Κεμέ- 
ριον, ό ένοιχιαστής τοΟ χαν£ου Μουσταφα *Αγα Χατζί] Άμέτ έφέν- 
δης λεηλατήαας πρώτον τήν έν τφ χανίφ του εδρισκομένην άποθή- 
κην τοΟ έκ Κυδωνιών Π. Κατσαντώνη δθηχε πΟρ είς αδτήν τζ  
πρωία δέ ήθέλησε νά ένοχοποιή^ τούς όμογενεΐς.

3 0 ή  Μαΐου.— Οί όμογενείς κατά σύστασίν μου συνεκεντρώθη- 
σαν μετά των γυναικοπαιδών έν έκκλησία, διότι, ώς έπληροφορή- · 
θην έξωδίκως, κατά τήν ήμέραν ταύτην Θ4 ήρχβτο ό Οπουργόζ των 
Εσωτερικών Ταλαάτ βέης. Έξήλθον μετά των έν έκκλησία συν- 
αθροισθέντων είς όλίγην άπό ττ]ς πόλεως άπόστασιν, άλλα τότε έπι- 
φαίνεται δ άρχιαστυνόμος όβρίζων καί άπειλών, άποκαλέσας δέ με 
προδότην (χαΐ/) μέ έσυρε διλ τ^ς βίας είς τό διοικητήριον.

Επειδή δέ ό καϊμακάμης πρός ύπεράσπισιν του άρχιαστυνόμου μο  ̂
είπεν διι δστειλεν αύτόν εκείνος Ενα μέ καλέστ;), δπως παραστώ έπι- 
σήμως είς τήν δποδοχήν τοΟ Ταλαατ ώς άρχιεραχικός έπίτροπος 
καί μέλος το0 διοικητικοΟ Συμβουλίου, άπήνιησα ε2ς αύτόν δτι, έαν 
μέ άνεγνώριζεν ώς τοιοΟτον, ώφειλε νά μοί μήνυσή τοΟτο έπισημως 
καί δχι νά στείλε τόν άρχιαστυνόμον ινα μέ σύρη διά τής βίας, κα ♦ 
δτι τό τοιοΟτον έπιβαρόνει περισσότερον τήν θέσιν του· ώφειλε δέ να  ̂
γνωρίζω δτι ημείς εϊμε&α α ύ ϊό χ # ο ν ε ς , διότι έγεννηΰημεν καί 
άνετράφημεν είς τά μέρη χαϋτα καί δέν ήμε&α ώς αύτός πρόσ
φ υγες  (σΐζ μπιζέ ζόρναν ματζίρ έτμεγιέ ίστιόσουρνουζ, ίλάκιμ μπίζ 
γερλήϊς σενίν κιπή ματζίρ γκελμεμίση* μπουραγια) καί ένδιαφερόμεθα 
πολύ περισσότερον α&τοϋ υπέρ της πατρίδος ήμών. ν

Θεωρήσας τό άξίωμά μου προσβεβλημένον τιαρα τας παρακλή
σεις του χαϊμαχάμη δέν μετέσχον τής όποδοχης. Ολίγον μεχα τήν 
έλευσιν. του ύπουργοΟ μετέβην είς τήν αίθουσαν μεχα δυο όμογενών 
παρέδρων ευχηθείς τό «ώς εύ παρέστη». Μετ’ όλίγον μέ ηρωτησεν 
’έλληνιατ£:» Τ ί χαμπάρια; πώ ς περνάτε σεις έδώ Τ φ  άπήν- 
τησα αυτολεξεί: «Κακά ψ υχρά δόξα τφ  θ εφ , πασά μου», Είς  
άλλην έρώτησιν αύτοϋ «διατί φεύγουσιν οί χριστιανοί;» άπήν- 
τησα' * διατί νά μή  φ*όγ<οσιν9 άφου ή Κυβέρνησις δέν ήδννηά'η 
ή μάλλον δέν ήΦέλησε νά τούς προστατεύσή ;». Τότε διηγήθην 
αύτω «παντα τά διατρίξαντα λεπτομερώς έγχεφίσας καί κατάλογον
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τών ένομάτων των πρωταιτίων. Διέταξε δ’ ένώπιόν μου τόν χαΐμχκά- 
μην νά έξετάσ^ καί τιμωρήσ^ τόν άρχιαστυνόμον ώς καί τήν άπο- 
στολήν των καταγγελλομένων 6?ςΚων)πολίν* τούς δέ άπαγωγεϊς των 
μαρτύρων νεανίδων συνέλαβε χαΐ κατεδίκασεν είς δεκαπενταετ*^ φυ- 
λάκισιν (1). Επίσης συνέβτησεν είς τόν καϊμαχάμην νά μισθοδοτωμαι 
έκ τοΟ δημοσίου ταμείου, δπερ έγώ άπέκρουσα. ΆφοΟ δέ μοί εδωκε 
πολλάς πολλάς υποσχέσεις  καί συνέστησε, μεταβάς μετ' έμοΟ είς 
Σκάλαν, τήν επιστροφήν καί τών δπολοίπων Ελλήνων, συνέστησέ 
μοι έν τέλει νά τηλεγραφήσω είς τά Πατριαρχεία περί άποκαταστά- 
σεως τής τάξεως. ΤοΟ το ύπεσχέθην δ.τι θά πράξω, δταν ΐδω τάπο- 
τελέσματα των ένεργειών αύτοϋ.

Χαρακτηριστικόν έν περιστάσει ταύτι^ είνε καί τόέξης: Ένφ 
6 δπουργός οδτος περιώδευε πρός κατάπαυσιν δί)θεν τδ>ν διωγμών, 
οΰτε κάν μίαν λέξιν άπηόθυνε προς τούς πρό τοΟ διοικητηρίου συνα- 
θροισθέντας Μωαμεθανούς περί τού σκοποϋ τ^ς άφίξεώς του* άλλ’ έκ 
τοΟ διοικητηρίου μεταβ&ς είς τό δημαρχεΐον καί προσκαλέσας είς 
Ιδιαιτέραν συνέντευξιν τά δργανά του, δούς δέ τάς άπαιτουμένας όδη- 
γίας πρός έξακολούθησαν τοΟ διωγμοϋ άνεχώρησεν είς Κυδωνιάς (2).

Μετά τήν έπιστροφήν άπάντων των όμογενών έκ της παραλίας
1*5 Ιουνίου οί κάτοικοι Δερέκιοϊ μετέβησαν είς τάς έατίας των, 

άλλα καταστάσης άδυνάτου τής παραμονής των ήλθον καί πάλιν είς 
Κεμέριον. 'Ως δέ μ’ έβββαίωσεν δ ίερεύς καί οί κάτοικοι, ή έκκλη- 
σ(α έλεηλατήθη, αί ίεραί εικόνες περιυβρίσθησαν, τά ιερά βιβλία κα- 
τεστράφησαν, 6 Εσταυρωμένος κατεκερματίσθη καί έρρίφθη είς τάς 
δδούς καί εις τι άποχωρητήριον, Έ κ  των 750 οικογενειών Κβμερίου 
καί Δερέκιοϊ μόνον πεντήκοντα οίκογένεΐαι έκ Κεμεριού καί πεντη- 
κοντα εκ Δερέκχοϊ έμειναν, αΐτινες ύποφέρουσι τά πάνδεινα μαστιζό
μενα* όπό τής πείνης, διότι ή Κυβέρνησις, ένφ έφ’ ενός δέν έπιτρέπει 
τήν άναχώρησίν των, άφ’ έτέρου δέν προστατεύει αδτάςνά έξέλθωσιν 
είς τάς έργασίας αότών.

Κέντρον των διωγμών τών περιφερειών Κεμεριού, Άδραμυττίου

(1) Έ κ Κεμεριού μετά τόν Ταλαάτ διήλΟε καί ό πολύς 9Εμβερ  υπουργός 
τών Στρατιωτικών συνοδευόμενος υπό πολλών αξιωματικών Τούρκων και 
Γ  ερμανών.

(2) *0 υπουργός, ώς συνήθως, έψεύσθη, διότι οί δήθεν καταδικασΟέντες 
νπ’ αυτού οΰτε καν ήνωχλήθησαν.
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χαΐ Κυδωνιών ήτο τό Κεμέριον. Διότι δύο ήμέρας προ των διωγμών 
•ό καϊμακάμης Άδραμυττίου έλθών εις Κβμέριον σι>νενοήθη μετά 
τοΟ καϊμακάμη Κεμεριού, δστις 20*9 <*υνοδει>όμενος 6πό τοΟ τα
γματάρχου κομιτατζή Μούσα βέη  ήλθεν εΙςΚαραγάτσιον, 8που ήλθβ 
καί 6 καϊμακακής Κυδωνιών καί σρνεσκέφθησαν έν τφ τζαμίφ μετά  ̂
τινων Τούρκων προυχόντων.

Μόλις ουτοι έφυγον έκ Καραγατσίου αμέσως οί έντόπιοι όθωμα- 
νοί ήρχισαν νά κακομεταχειρίζονται τούς όμογενεΐς, οί δέ προύχον
τες των Τούρκων έμήνυσαν εις τον μουχτάρην Ι γ ν ά τ ιο ν  Γαϊτάνον 
κα ί τήν δημογεροντίαν 8τι δφείλονοι νΑ έγκατάΧίηωσι τδ 
ρίον των, διότι ήλ&ον κομιτατζήδες καί δδν έγγνώ νται ηερϊ 
τής ζωής των. Οδτως οί κάτοιχοι έξαναγκασθέντες καί έ* ττ]ς πα" 
ρουσιας των κομιτατζήδων έγκατέλιπον τδ χωρίον των. Φθάσαντας 
δμως είς Γκιουμέτσιον δ μουδίρης τοΟ χωρίου τούτου ήμπόδισε 
ν& έξακολουθήσωσ: τόν δρόμον των είς Κυδωνιάς. Κατά τήν δευ- 
τέραν ήμέραν,δπότε κατήλθονάπό διαφόρων πέριξ τουρκιχών χωρίων 
βασιβουζοΟκοι, έπέτρεψεν εις αύτούς ή μάλλον έξηνάγχασε νά έγκα- 
ταλίπωσι τό Γκιουμέτσιον μετά τ©ν έντοκων

Καθ’ όδόν οί ταλαίπωροι οϋτοι &πέαχησαν πλείσχας όσας χαα(*)- 
σ&ις καί ληστεύσεις:

Τόν έκ των προκρίτων καί μουχτάρην κ. I* Γαϊτανον σανελαβον 
καί μετέφερον εϊς χαράδραν τιν& διά ν& τόν σφάξωαι. Βλεπουσα 
τούτο ή σύζυγός του ήναγκ(£σθη νά δώσΐζ) ε ίς’τούς βασιβουζούκους 
τά φλωρία καί τά κοσμήματα της, άξίας περί τάζ 200 λίρας Τουρ
κίας, δπότε τφ έχάρισαν τήν ζωήν. Προσέτι έτέρα δμάς βασιβουζού
κων, έχουσα άρχηγόν τόν Τσερκέζ Γιοναουψ Δεβετζήν, γ|ριιασδν 
άπό των χειρών των γονέων των παρ’ δλην τήν Αντίστασιν αύτών 
τάς προαν&φερθείσας έκ Καραγατσίου ουστυχείς καί μάρτυρας νεά- 
νιδας.

4 η  9Ιουνίου . — Λίαν πρωί £μαθον παρά τίνος Τούρκου δτι βχ- 
σιβουζοϋκοί τινες έσκόπουν νά έπιτεθώσι κατά τ^ς οικίας μου χαΐ 
ν’ άπαγάγωσιν έχ δευτέρου τάς δυο διασωθείσας άτυχείς νεάνιδας* 
φιλοξενουμένας δπ’ έμοϋ, ΤοΟτο πληροφορηθείς αμέσως έπέβην άμά- 
ξης παραλαβών τάς νεάνιδας καί μετημφιεσμένοι άνεχωρήααμεν εί 
Κυδωνιάς, δπου φθάσας παρέδωκα αύτάς εις τό έλληνικόν Προξε- 
νειον, τό όποιον διηύθυνεν ό ρέκτης καί κατα πάντα άξιος πρόξενος

«η
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χ. Νικόλαος Ταερέπης, όσ:ις κατά την μαρτυρικήν εκδίνην έπ ο χή ν  
έπεδείξατο δραστηριότητα καί αύταπάρνησιν ού τήν τυχοδσαν. Έ κ ε ι-  
θεν άπεστάλησαν δπό τοΟ προξένου ε ις  Μ υτιλήνην. Έ νταΟ θλ παρου- 
σιασθεΤσαι δ ιεξετραγφξησαν τ& δδίνοιταθήματά ΐα>ν είς τον εν Μ υτι
λήνη  τότε εδρισκόμενον υπουργόν τ©ν Ε σω τερικώ ν ττ)ς Ε λ λ ά δ ο ς  
κ . 9Εμμ. Ρ ίπονλην.

Έ κ  Κυδωνιών, άφοΟ άπέστειλα λεπτομερή .εκθεσιν των γεγονό
των προς "ΐήν Α. Σ. τόν άγιον Εφέσου χ. Ιω α κείμ , έπέστρεψχ 
δια τορ άτμοπλοίου της αμερικανικές έταιρείας «Μοντάνα» εις Κε- 
μέριαν συνταξιδεύων μετά το3 Ά γγλου άνταποκριτοϋ τα>ν «Τάϊμς» 
χ. Φίρμαν, προς δν εξέθηκα λεπτομερώς τ& γενόμενα έν περι
φέρεια Κεμεριού. Οδτος μετά διαφέ^οντος ηχούσε ταΟτα πάντα. 
*Ότε δ’ έφθάσαμεν είς τήν αποβάθραν Κεμεριού ο5 μόνον δεν έπε- 
τράπη ήμίν ή έξοδος, άλλ’ ουδέ λέμβος άπεστάλη προς ήμας. Τότε 
δ πλοίαρχος κ. 7Ιωάν, Πάξος, δατις όμολογουμένως πολλάς ύπηρε- 
σΐας προσέφερε κατά τους διωγμούς εις τούς όμογενείς, ήναγκάσθη 
νά έξέλθΐβ, ινα πληροφορηαύτοπροσώπως τά της στάσεως των έν 
τ“5 αποβάθρα 3ύρισκομέν(ι)ν. κυβερνητικών δπαλλήλων. ^ π λ ο ία ρ 
χος συνανχήσας. τον λιμενάρχην συνέστησεν είς αυτόν νά έπιτραπν) 
ή έξοδος είς εμέ καθώς καί εις τόν συνοδεύοντά με ^Αγγλον δημο
σιογράφον. Ό  λιμενάρχης είς άπάντησιν έδήλωσεν 8τι, «καίτοι έχω 
Ι&ητήν έντσλήν νά μή δεχθώ τόν άρχιερατικόν έπίτροπον. έν τούτοις 
θά ζητήσω τηλεφωνικός ό5ηγ£<χς». Πράγματι ζητήσας ό5ηγ(ας παρά 
τοΟ καϊμακάμγ) έλαβε τήν έξης άπάντησιν: «Ίγγλιζναν μητροπολίτ 
βεκηλήτζεντέμ πουτζαϊνά γκιτσινλέρ».ηζοι «ό έηίτροηος τον Μ η 
τροπολίτου μετά ζοϋ ”Α γγλον νά ύπάγονν στόν διάβολον» !

ΤαΟτα πλΥ^ροφορηθεΙς παρά τοΟ πλοιάρχου ό κ . Φίρμαν έγένετο 
άλλέφρων έκ τού  λ θυμοΟ κ&Ι ήρξατο 6βριζων τούς Τούρκους καί 
άποκαλώ ν αυτούς βαρβάρους καί τρελλού;* συνάμα δ’ έζήτει, δπως 
ή  λέμβος του άτμοπλοίου άποβιβάσ^ ήμας είς τήν ξηράν. Πεισθείς 

. όμως είς τας συστάσεις μου, δτι καθόλου άπίθανσν νά κακοποιηθώ - 
μεν όπό των βαρβάρων καί τρελλών τούτων Τούρκων, ως τούς άπε- 
κάλεσεν, έπεστρέψαμεν εις Κυδωνιάς, όπότε δ μέν κ. Φίρμαν άπέ- 
στείλε δύο μαχροσκελέστατα τηλεγραφ ήματα  είς τήν έγκριτον αυτοί) 
έφημερίδα, εγώ  ο’ άπέστειλα καί ξευτέραν εκθέσίν εις τόν άγιον 
Ε φ έσ ου .
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Ή  κατάστααις των έναπομεινάντων όμογβνων Κεμεριού καί Λερέ. 
γ,χοϊ κατέστη λίαν Απελπιστική.·· ώς τοϋτο έπληροφορήθην εξ επιστο
λής του έν Κεμερίω συναδέλφου μου, ήν καί παραθέτω ενταύθα 
αυτολεξεί:

9Αγαπητέ συνάδελφε*
. . .  Ή  κατρστασις σχεξόν εΐνε ή ίδια* άπό τής άναχωρήσεώς 

σου κάθε λίγο γίνονται λ^στεϊαι είς τάς οίχίάς των όμογενών αί Θ6~ 
ραι εΐνε κλεισταί μέ την σφραγίδα, άλλ’ εδρίσκουσι τρόπον καί τάς 
λεηλατοΟσιν. Άπό τήν Παρασκευήν ή Κυβέρνησις ήρχισε ν’ άνοιγα 
τάς οικίας καί μεταφέρω τλ έπιπλα καί δλα τά εδρισκόμενα έν α·> 
ταις καί νά τά έναποθηκεύ^ είς άποθήκην δπ(ρς τλ πωλήστ). Είς τάς 
οίχίας τοΟ * Ομηρον, Μ έγα , Τζανίδαινας καί λοιπών ^-π&ϋ νά τάς 
αριθμέ κανείςέγκαθιστοΟν έκ των Μυτιληναίων καί άλλων Τούρ
κων προσφύγων. Έ  κατάστασις κατήντησεν αφόρητος· είς τήν έργα- 
σ{αν πηγαίνουν μέ φόβον τήν οικίαν τοΟ Α. Κινδιλή  τήν ..εκένωσα^ 
καί τήν έκαμον νοσοκομεΐον στρατιωτικόν καί τόσα άλλα... Ε σχά
τως δέ καί 8σα καταστήματα επώλησαν οί ίδικοί μας είς τούς άδελ- 
φούς (!) ή μέ χρεωστικόν ή άνευ τά έκλεισε πάλιν ή Ευβέρνησις θεω- 
ροΟσα τάς πωλήσεις ταυτας άκυρους, θά τά πωλήσγ] δέ άργότερον 
προς δφελός της. Τούς δέ Δερεκιογλουδες ό καϊμακάμης τούς εστειλε 
διά της βίας χαΐ μέ δαρμούς είς τό χωρίον των, καθώς καί τον ιε
ρέα των Πολύενκτον. Μετά τινας ήμερας ό έκ των προυχόντων 
Τούρκων 9 Αλή 9 Ο αμάν άγας τούς έξηνάγκασε διά ττ)ς βίας καί μεθ^ 
δπλου κατ& τάς όμολογίας τσΟ ίερέως καί των χωρικών νά υπογρά
ψουν έγγραφον, δτι τον ναόν καί τάς εικόνας δέν τάς έςύβρισαν ο 
ΤοΟρχοι χωριανοί οόδέ τάς οικίας καί. τδι έργαστήριά των έλεηλά- 
τησαν. Χωριστά δέ άπό £να Εκαστον έλάμβςνον υπογραφήν. Τόν 
Εσταυρωμένο* τόν ευρον ένϊός Αποπάτου είς τήν οίκίαν χρι

στιανού, τόν δέ ναόν κατάσκαψαν είς διάφορα μέρη.

Έν Κεμερίφ τ*5 Ι 13 Ιουλίου 1914.

ΤαΟτα καί κατασπαζόμενος 6μας άδελφικώς 

διατελώ μετ’ άγάπης 

Ί* Οίχο νόμος ΙΙαοα ιίκευας



Κατόπιν πάντων τούτων έκ Κυδωνιών άπεστάλη τηλεγράφημα 
τά ^εβαατά Πατριαρχεία, δπως ληφθ^ πρόνοια δπέρ των δυσ

τυχών κατοίκων Κεμεριού καί ΔβρέκιοΙ', έλήφθη δ’ ή έξτ)ς άπάν- 
τησις: «θά ληφθ$ έκ μέρους Εκκλησίας προσήκουσα πρόνοια δι’ 
έπανορθώσεως έστίας αύτών κατοίκων Κεμέρ»* Ό  Άγιος Εφέσου 
'2Υ έπιστολης του μοί έγνωστοποίει δτι κατ’ αύτάς φθάνει βίς Κυδω
νιάς έπιτροπεία έκ των εν Κων)πόλει διερμηνέων των Πρεσβειών* πρό 
αύττ)ς παρουσιαζόμενος όφείλω ν& έκθέσω τά λυπηρά γεγονότα τοΟ 
διωγμού καί νά έπιόώσω άντίγραφον της έκθέσεώς μου· έάν δ’ ή έπι- 
τροπεία έπισκεφθ$ καί τό τμήμα 5 Αδραμυττίου. θά ένεργηθΦσι τά 
δέοντα δπως συνοδεύσω αύτήν.

’Όντως τη πρωία τής 29ης Ιουνίου έφθασεν είς Κυδωνιάς ή 
άναμενομένη επιτροπεία. Προσκληθείς μετέβην είς τό γραφεΐον τοΟ 
ύποπροξένου τής Γαλλίας κ. Ν. Σαηουντζόγλου. δπου παρισταμέ- 
νων των διερμηνέων καί τοΟ πολιτικοϋ συμβούλου τής τουρκικής 
Κυβερνήσεως Σονκροϋ βέη  ώς καί τών άντιπροσώπων των ξένων 
Δυνάμεων μετά τοΟ διοικητο0 τί)ς πόλεως ΝιζαμεδΙν έφ ένδη  έξέ- 
6ηχα έν λεπτομέρεια τ& έξελιχθέντα είς βάρος των δμογεν&ν 2κ- 
τροπα, άποδείξας τήν ένοχήν της νεοτουρκικής Κυβερνήσεως, κατό
πιν τής προβληθείσης ένστάσεως τοΟ Τούρκου Αντιπροσώπου Σ ου - 
κροϋ βέη δτι έβελτιώθη ή κατάστασις μετ& τήν έλευσιν τοΟ δπουρ- 
γοΟ των Εσωτερικών Ταλαάτ βέη. Οδτος έξεμάνη διά τήν καυστικήν 
γλώσσαν, ην έτηρησα ένώπιον αύτοΟ άποκαλέσας τόν ύπονργδν  καί 
ψ ευοτην (δδχ γιαλαντσινίν πιρήϊτη). "Οτε άνεχώρησα, παρεπονέθη 
προς τούς διερμηνείς, διότι δήθεν ώμίλησα άνευλαβώς περί τοΟ 
ύπουργοϋ των Εσωτερικών. Χαρακτηριστική έν τζ περιστάσει ταύτ^ 
είνε καί ή φράσις τοΟ ΊταλαΟ διερμηνέως προς τόν Σουκροϋ βέην: 
< Α φ ο ϋ  τούς έδώσατε τόσον Φάρρος, εϊνε δνσκολον τώρα νά τούς 
ηεριορίοητε»,

Έ ν τελεί έζήτησά παρά του -Σουκροϋ βέη. δπως έπιτραπ^ ή έπά- 
νο5ός μου είς Κεμέριον ώς καί τινων όμογενών έκ Κεμεριού εδρε- 
Οέντων προ τοΟ διωγμοΟ έν Κυδωνίαις. "Όντως 6 Σουκροϋ βέης συν- 
ίστησεν είς τόν χαίμζχάμην Κυδωνιών, δπως ένβργήσ^ τά δέοντα 
περί της έπιστροφης μου. »·.Αποχαφετίαας τούς κ. διερμηνείς άπί)λ- 
θον μετά του Μ ητροπολίτου Κ υδω νιών κ , Γρηγορίον.

4 η  Ιουλίου. *0 πρό των διωγμών έν Κυδωνίαις ευρισκόμενος
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χ. 2Γ. Σεβαστός κατόπιν 6ποβληθείσης αίτήσεώς Ηου πρός τόν διοι
κητήν Κυδωνιών άνεχώρησε μβτά τοϋ Π > Καατάνη είς Κ εμέριο. 
Μόλις 6μως οδτοι έφθασαν έκεί, άμίσως τ'ζ εντολή τού καϊμακάμη, 
παρουσιάσθησαν δύο άστυνόμοι συνοοευόμενοι από δύο στρατιωτών 
καί έδήλωσαν 8τι άμέσω; πρέπει ν& καταλίπωσι τή^ πόλιν. Εϊς τήν· 
παρατήρησιν τοΟ κ. ΣεβαστοΟ δτι μετέβη κατόπιν άδειας καί χάριν* 
τών χτημάτων του έδηλώθη αύιψ δτι τά' κτήματά του θά δημευ- 
θώσι χαΐ δτι άντί νά μειαβγ] είς Κεμέριον προτιμότερον θά ήχο νά 
μετέβαινεν είς Ελλάδα. Είς έτέραν παρατήρησήν του δτι ώ; έκ των 
Ρευματισμών άδυνατεί νά περιπατήσω οΐ τέσσαρες άστυνομικοΐ τόν 
ήρπασαν έχ τοΟ γραφείου του είς τάς χεΐρας χαΐ τόν μετέφεραν 
ατά πεταχτά  Ιξω τής πόλεως. Μετ’ όλίγον ώδηγήθη έκε! καί 4* 
27. Καστάνης, έτέθησαν δ’ δπό έπιχήρησιν δυο χωροφυλάκων.. 
Μετά παρέλευσιν ωρών τινων ίφθασε ΤοΟρκος άμαξηλάτης, δστις 
παραλαβών αδτούς μετήγαγβν είς Κυδωνίας καί παρέδωκεν αυτούς, 
είς τάς άρχάς, άφοΟ πρώτον καθ’ δδόν έλι^στευσεν αυτούς.

Κατόπιν των γεγονότων τούτων χαΐ στάσεως, ήν έτηρησα. 
καθ’ δλον τό στάδιον τοΟ άνθελληνικοΟ διωγμοΟ, ή θέσις μου καί ή 
παραμονή μου έπΐ τοϋ χουρκιχοΟ έδάφους κατέστη λίαν επικίνδυνος^ 
καθόσον, ώς έπληροφορήθην καί έκ Κεμβρίου, ή δολοφονία μου είχεν 
άποφασιαθί). Διά τοϋιο χ*5 συμβουλή χοϋ Μητροπολίτου Κυδωνιών,» 
τοΟ ύποπροξένου τής Γαλλίας *· Ν. Σχπουντζόγλου %α\ πολλών 
άλλων έγκριτων όμογενών χαιέλιπον χό τουρχιχόν έδαφος χαΐ ρετίγ- 
βην άς Μυτιλήνην.

Γ \ -  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ.

Έ ξ δσων άνχβλήφθην,ή Τουρκική Κυβέρνησις υπεβοήθει ο&χίμόνον- 
δι’ άπλης άνοχήςτό δργοντών βιχιοπραγούντων,άλλ& καί συνεργαζο-, 
μένη μετ* αδτων διότι αί όλίγας ήμίρας προ τών διωγμων συνεν
νοήσεις χαΐ συνενχΕύξεις τών καϊμακάμηδων Κεμεριού, Κυδωνιών  ̂
καί Άδραμυττίου, ώς είς τό προηγούμ®νον κεφάλαιον άνέφερα, ή,„ 
άφιξις τοΟ Μουτεσαρίφου είς Κεμέριον χαΐ αί μυστικαί αύτοϋ συνεν
νοήσεις μετ» διαφόρων Τούρχιον προυχόντων, ή Ιλευαις κομιτατζή
δων καί ή συνεργασία αδτών μετά τ»ν τοπικών άρχών, 6 σχηματι
σ μ έ  άνταρτιχών σωμάτων χαΐ 6 όπλισμός αώτων υπό των στρατιω--
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τιχών άρχών, δέν άφήνουσιν οδδέ τήν έλαχίατην άμφϊβολίαν περί 
της ένεργοϋ συμμετοχής αύτης είς τούς ανθελληνικούς διωγμούς.

'Ω; γνωστόν, ό 6πουργός τβν Εσωτερικών τής Τουρκίας Ταλαάτ 
ιιατά τούς διωγμούς τ )̂ς Θράκης, κατόπιν έπανειλημμένων διαβημά
των τοο Οικουμενικού Πατριάρχου, πιεζόμενος δέ καί 6πό τινων των 
έν Κων/πόλει Πρεσβειών, έπεχείρησε περιοδείαν άνά τήν Θράκην, 
στρός καταστολήν δΐ|Βεν τών διωγμών. Μετά τήν έπιατροφήν αύτοΟ 
έκ Θράκης ό Ταλαάτ προσεκάλεσε τά μέλη τοϋ ΝεοτουρκικοΟ κομι
τάτου « Ένώσεως καί Προόδου» εις μυστικήν συνεδρίαν, ίδού δέ τί μοι 
διηγήθη αύτόπτης καί αύτηκοος μάρτυς παρευρεθείς είς τήν συνε
δρίαν ταύτην, χάρις είς τόν παρά τφ κομιτάτφ ίσχόοντα βουλευτήν 
Άδραμυττίου Φεράτ Βέην. Ό  Ταλαάτ, φέρων βελάδαν καί λευκόν 
ζιλέ, καταλαμβάνει τήν έδραν καί άρχίζει ώς έξης: «Είς πάντας 
υμάς είνε γνωστόν, δτι μόλις προ δύο ήμερων έπέστρεψα έκ της 
άνά τήν Θράκην περιοδείας μου* τά τί είδον έκεΐ είνε άνεκδιήγητα* 
οί όμοεθνεΐς ήμών κατά τήν βουλγαρικήν κατοχήν όπέστησαν τά 
ττάνδεινα υπό των Ελλήνων κατοίκων δεν εφείσθησαν οδτοι οδτε 
βρέφους όλίγων ήμερων, οί άλιτήριοι, οδτέ γέροντος έκατόν έτών* 
πανταχοΟ τις συναντα άνθρώπινα κρανία καί όστα* ώς μοι διηγήθη- 
τα.ν οί άδελφοί ήμών μουσουλμάνοι, οί Έλληνες έσχιζαν τάς κοιλίας 
των έγκύων γυναικών καί διεπέρων τά βρέφη των είς μαχαίρας. 
Παρθένος άπό όκτώ έτών καί ίνω δέν δπάρχει. Έ κ  της κινητης καί 

Ακινήτου περιουσίας αυτών δέν έμεινε λίθος επί λίθου* αI οίκίαι 
αυτών έπυρπολήθησαν, α£ περιουσίαι διηρπάγησαν, οί δέ κάτοικοι 
διαιτώνται υπό σκηνάς γυμνοί καί Ρακένδυτοι* φρίκη καταλαμβάνει 
τόν έπισκέπτην. "Οταν κανείς άπειρη είς τόν άγρόν αδτοΟ σίτον, μετά 
τοϋ σίτου δέ φυτρώσωσι καί άκανθαι, διά νά προ.οδέόαή δ σίτος, εκ- 
ριζοΐ τάς άκάνθας. 01 *'Ελληνες εϊνε &καν&αί είς τό κράτος ήμών, 
όφείλομεν δε νά έκριζώσωμεν αντούς. Έπειτα ας λάβωμεν ώς 
παράδειγμα τήν Βουλγαρίαν, ήτις λέγει: ή Βουλγαρία διά τούς Βουλ
γάρους· λοιπόν καί ή Τουρκία διά τούς Τούρκους· Πρέπει ν& φρον- 
τίσωμεν νά Εδρυσωμεν έταιρείας;· νά σχηματ£σωμεν συνεταιρισμούς 
καί έν γένει νά φροντίσωμεν νά λάβωμεν τό έμπόριον είς χείρας ήμών. 
°Οπως ή βδέλλα, έξακολουθβί. ό Ταλαάτ, προσκολλάται βΐς τι σώμα 
χαΐ τρέφεται άπ’ αύτοΟ, οδυω καί οί Έλληνες ώς παράσιτοι τρέφον
ται καί πλουτοΟσιν άπό ήμας. ’Άς προσπαθήσωμεν λοιπόν ν& ξεκολ-
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λήσωμεν τήν βδέλλαν ταότην άπό το σώμα ήμων». Αυτά λοιπόν 
Ιλεγεν όΤαλαάτ, ώ; δπουργός των Εσωτερικών τηζ Τουρκίας, πρός 
τά. μέλη του νεοτουρκικοΟ κομιτάτου. Έ ξ δλων τούτων καταφαίνε
ται, ώς καί άλλαχοΟ είπον, δτι τούς διωγμού; προυκάλεσεν ή νεο
τουρκική Κυβέρνησις καί έπΐ μεμελετημένου σχεδίου, δοθέντος αύτ'ζ 
υπό της Γερμανίας. Πρός άκόδειξιν δ’ εχα) τα έξί]ς επιχειρήματα:

Α') Μετά τήν υπογραφήν τής ελληνοτουρκικής συνθήκης 6 Γερ
μανός στρατάρχης Φόν Σάνδερς Λ ίμαν  έπεχείρησε περιοδείαν άνα τά 
άπέναντι τής νήσου Λέσβου παράλια, διεδόθη δε τότε μετ* έπιτάσεως 
δτι άπεφήνατο τήν γνώμην 8τι πρός έξασφάλισιν τού τουρχιχοΟ 
κράτους έκ της Ελλάδος ώς έκ της γειτνιάσεως των νήαων πρέπει 
να κατασκευασθώσιν οχυρωματικά έργα δέκα χιλιομέτρων πρός τό 
έσωτερικόν τής παραλίας, μή δντος δυνατοϋ τούτου εις τά παράλια 
ώς κατοικούμενα όπό Ελλήνων. Ό  ίδιος Γερμανός στρατάρχης έπε- 
χείρησε χαΐ δευτέραν περιοδείαν μετά τήν έκδίωξιν των Ελλήνων 
έ* της μικρασιατικής παραλίάς, όπότΈ προσφωνών αύτόν έν Άδρα- 
μυττίω δ δήμαρχος ττ)ς πόλεως Χ ακή Βέης, 6 καί πρόεδρος τοΟ 
εκεί νεοτουρκικού κομιτάτου, είπε τά εξής: «Τό πρόγραμμα δπερ 
έδώσατε ήμεΐς έφηρμόσαμεν κατά γράμμα καί η δη ζώμεν έν 
ήσνχία». Τά έκδιωχθέντα μέρη, ώς καί άλλαχοΟ άνέφερα, έπεσκέ- 
φθησαν καί Ιτεροι ανώτεροι Γερμανοί άξιωματικοΐ μθτά τοΟ ύπουρ- 
γοΟ των Στρατιωτικών Έ μβέρ.

Β') Ανώτερος κληρικός, διατελέσας καί συνοδικός, μοί διηγήθη 
το έξης:

«Μετά τήν άνάμιξιν καί της Τουρκίας εις τόν πανευρωπαϊκόν 
πόλεμον, εξς πλείστας δημοσίας θέσεις «χύτης διωρίσθησαν καί Γερ
μανοί αξιωματικοί. Έ ν Πέραν τ^ς Κων]πόλεως ύπήρχεν, ώς γνωστόν, 
φιλανθρωπικόν τι σωμάτεΐον δπό τον τίτλον «Φιλόπτωχος άδελφότης 
των Κυριών», οδ σκοπός ήτο ή περίθαλψις τ&ν πτωχών. Τό σώμα- 
τεΐον τούτο είχεν άποθηκεύσει ποσότητά τινα άνθράκων, δπως κατά 
τόν χειμώνα διανείμω αύτούς εις τούς πτωχούς. Επειδή δμως ό έπΐ 
της έπιτάξεως Γερμανός άξιώματικός είχεν έπιτάξει ήμισυν τόννον 
ανθράκων έτέρου φιλανθρωπικού καταστήματος, ή Πρόεδρος τ^ς 
άδελφότητος ταύτης φοβηθεΐαα παρεκάλεσε τήν κυρίαν τοϋ συμβού
λου της άμερικανίχής Πρεσβείας νά μεσιτεύσω παρά τφ γνωστψ της 
Γερμανφ άξιωματικω, Γνα μή έπιτάξη τούς άνθρακας ττ}<* άδελφό-
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τητος· Ή  δέ κυρία συμβούλου έγραψε προς τόν αξιωματικόν, παρα- 
καλοϋσα αυτόν, άφου άλλως τε ίπρέχειτο χαΐ περί φιλανθρωπικοί 
σκοποϋ.

'Ελαβεν δμως τήν έξτ)ς άπάντησιν:

Κ νρία·

Λυπούμαι πολύ διότι δεν δύναμαι νά σάς ευχαριστήσω, καθότι τό κατά
στημα, το όποιον ζητείτε νά ύπερασ.ιισθητε τυγχάνει ελληνικόν. Ο ί δέ “Έ λ
ληνες εινε εχθροί δχι μόνον των Τούρκων, είς τό κράτος των οποίων ζώσιν* 
άλλα καί ημών των Γερμανών.

Έ ξ δλων λοιπόν των άνωτέρω καταφαίνεται δτι δ Ανθελληνικός 
διωγμός έγένετο τη  υποδείξει των Γερμανών.

Δ' —  ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οικουμενικόν Πατριάρχην.— Κων/ηολιν ·  Φανάοιον. (*Επείγον).

ΧΟές νύκτα εντόπιοι Μουσουλμάνοι κάτοικοι Κεμεριού προέβησαν ε ίς  
λεηλασίας χριστιανικών οίκιων και καταστημάτων. Μποϋκοτατζήδες βίς παρα
στάσεις άρχ. επιτρόπου έδήλωσαν εις αυτόν δτι δεν άναγνωρίζουσι Κυβέρνη- 
σιν, διότι ήδη Αναμιγνύεται τό έθνος. Χριστιανοί έντρομοι ζητοΰσι προστα
σίαν. Καχάσχασις απελπιστική. Ενεργήσατε σύντομον αποτελεσματικήν απο
στολήν διαταγών προς πρόληψιν σοβαρών γεγονότων.

21 Μαΐον 1914. ψ Ε Φ Ε Σ Ο Υ  ΙΩ Α Κ Ε ΙΜ

Δ ιο ικ η τή ν  Κ ι ^ ί ο ν

Μετά μεγάλης λύπης έπληροφορήθην παρά του αρχιερατικού μου επι
τρόπου τά χθες νύκτα λαβόντα χώραν* επικαλούμαι τήν δραστηρίαν ενέργειαν 
τής Ύ μ. Ένδοξότητος πρός τιμωρίαν των κακουργησάντων και επαναφοράν 
της τάξεως και τής ήσυχίας μεταξύ των πιστών υπηκόων τής Α. Μεγαλειότητος.

Φρένελι 21 Μαΐον 1914. + Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ ΙΤΗ Σ  ΕΦ ΕΣΟ Υ

Πρός την Α ·  *Εξοχ. τόν Μ# Βιζίρην.— Κ » ν ]π ο λ ιν ·  (Επείγον).

Μέχρις ώρας έξακολονθοΰσιν οί δαρμοί, αΐ λεηλασίαι και διαρπαγαί των 
χριοτιανιχών οικιών και καταστημάτων. Βίς παροχηρήσβνς άρχιβρ. Επιτρό
που μποϋκοτατζήδες έδήλωσαν δτι δεν άναγνωρίζουσιν ούδεμίαν ΚυβέρνησίΥ,. 
όνότι τό τοιουτον κίνε θέλησις του έθνους. Ό  άρχιερ. επίτροπος άπετάΟη 
π$ος τόν Διοικητήν, δοτις ύπέσχετο τήν κατάπαυσιτ των αυθαιρεσιών τού των „
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άλλα μεχρις ώρας οΰδέν αποτέλεσμα εΐδομεν. Προς πρόληψιν δυσάρεστων 
έκτροπων, προπαρασκευασθένιων υπό Μουσουλμάνων, Χριστιανοί παρακα- 
λοΰσι και άναμένουσι τάχιστα άποτελεσματικάς διατογάς Ύ μ. Έξοχότητος.

♦ 23 Μαΐου 1914. Ε  ΔΗΜ ΟΓΕΡΟΝΤΙΑ

Μ ητροπολίτην *ΕφέΟον·— Φ ρ ένίλ ι.
■η··*··*
Παρουσία σας αναγκαιότατη* σπεύσατε. ·

22 Μαΐου 1914. Άρχ. έπίτροπος Οικονόμος ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ
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Μ η τρ ο π ο λ ίτη ν  *£φ έόον·— Ά δ ο α α ύ τ τ ιο ν .

Σήμερον ήλθε Μουτεσαρίφης βκ Βαλήκεσερ· διαταγήν Σας ή Ύμας άφεν- 
κτως άναμένομβν.

23 Μαίον 1914. ψ Οικονόμος ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ

Μ η τρ ο π ο λ ίτη ν  Έ φ έ ό ο ν · — Ά δ ρ α μ ν τ τ ιο ν .

Χριστιανοί εφυγον εις παραΟαλασσίαν' οίκίαι σφραγίζονται παρά τίνος 
επιτροπείας* κατάστασις απελπιστική· ελθετε ή διατάξατε τί πράξω.

Κεμόριον 24 Μαΐον 1914.
Άρχιβρ. επίτροπος Οικονόμος ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ

έπ ίτρ ο π ο ν  Ο Ικονό |ΐον  Γβώργιον

Μετάβασις εις Κεμέριον απαγορεύεται· μέσα έλλείπουσιν* οι κάτοικοι 
“Αδραμυττίου άναχωροϋσιν άποταΟήτε Μουτεσαρίφην έκθέτοντβς ύπόΟεσιν.

Άδραμνττιον 24 Μαΐου 1918. ψ ΕΦ ΕΣΟ Υ ΙΩ Α Κ Ε ΙΜ

Ά ριθ . 56.

Π ρος τον Α ν τ ιπ ρ ό σ ω π ο ν  το ν  Μ η τρ ο π ο λ ίτο υ .

Ε πειδή  παρουσιάσθη ή ανάγκη του σχηματισμού βιβλίου επί τφ  σκοπώ 
της διαφυλάξεως. από πάσης απώλειας των ζφων, των εμπορικών και οικια
κών πραγμάτων, τά οποία έγκατέλειψαν οΐ Έλληνες κάτοικοι Κεμεριού οί 
οικεία βουλήσει μεταναστε^σαντες (γκβντί άρζουλερίιλε μουχατζιράν ίδέν) 
και έπιιδή έξελέγη καί τό ατομον υμών ώς μέλος της επιτροπής τής άπαρτι- 
σθείσης προς χαλήν καταγραφήν των εντός των οικιών λοιπών πραγμάτων, 
εύρισκομένων καταλλήλως των κλείθρων των τοιούτων οικιών, συνετάχθη 
ιδιαίτερος τεσκερές περί της ύποΟέσεως ταύτης, όπως προτραπήτε να κατα- 
βάληχε προσοχήν καί μέριμναν είς την καλήν τόΰ καθήκοντος τούτου έκπλή- 

ρωοιν.

*Εν Κεμερίω τβ 23 Μαίον 1914 (1330).

Ό  καϊμακάμης Βουρχβνιέ ΒΕΧΜΗΣ
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΞ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΊΌΝΤΠΝ

9 Εξαγω γή
δραχ.

Ελαίου οκάδες 1800000 2700000
Κηκΐδος » 30000 45000
Μέλιτος. » 20000 15000
Κηρού 3000 15000
Βαλανιδιών στατήρες 180000 1500000
Σταφίδας » 24000 360000
Κριθής σάκκοι 8000 120000
"Αραβοσίτου » 8000 120000
Φασ ιόλων » 3500 100000

» λευκών λ> 1000 80000
Σίτου » 7000 400000
Καπνό υ,σησάμ. κλ. 45000

5500000

Είσαγω γή
Διαφόρων αποικιακών, πανικών, 

σιδήρων, διαφόρων γεωργικών 
καί βιομηχανικών Ιργαλείων, 
σόδας, νημάτων κλπ. δραχ. 2500000


