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εΚ!Ήοη!σθησσν στο ο>σ<.~π:ρικό, πολλο! 

με κι:ιt~;ια στα 

Τα 

στιανών στην Ασία 
aπό ξίΙλινο σκελετό, ηοι; ι.ητοΗ:λεί αντισει-
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της Ααfας 

της Ααfας 

ανάμεσα απ' τα παράθυρα ή απ' την 

κάσσα της και βάζοντας βουβάλια ή 

βώδια να το τραβήξουν. Ένας Τούρκος 

κατοικούσε σε ένα απ' τα σπίτια μαζί με τη 

γuναiκα του ή με τα γίδια τοu ή με άλλα 

και εγκρέμιζε πολλά σπίτια 

γύρω γύρω. Όταν η ακτίνα του κύκλου των 

γκρεμισμένων σπιτιιί)ν γινόταν .πολύ 

και ο Τούρκος δεν βολευόταν 

μετακινόταν στο μιας άλλης ομά-

δας σπιτιών. της καταστροφής των 

σπιτιών η χρησιμοποίηση των δοκα-

σαν καuσοξύλωv. 

Την ίδια εποχή καθώς και αργότερα κατά 

την διάρκεια του Μεγάλου Πολέμου, οι 

ραγιqδες κατατάσσονταν με τη βία στο 

στρατό, όπου τους μεταχειρ!ζονταν σαν 

Δεν ·tους έδιναν όπλα, αλλά τους 

για να ανοίγουν χαρα

και σε άλλα παρόμοια έργα και 

εηειδή δε τους έδιναν ούτε τροφή, ούτε 

η μεγάλος αριθμός αη' 

πείνα και εντελή 

Η της της «Μεγάλης 

Τουρκικής Βιβλιοθήκης» στη Σμύρνη ήταν 

πολίl σαν αποκάλυψη της 

vοοτροπlας της φυλής. Χριστιανοί εχρησι

μοποιοι)ντο για τις εργασίες, οι εργοδηγοί 

όμως 1'1ταv φυσικά ωπλισμένοι με 

'Οταν μια μέρα επέστησα την 

ηροσοχή του γενικού Διοικητού Ραχμί-

ηόνω στο γεγονός ότι δεν υπήρχαν 

αρκετό βιβλία στη γλώσσα τους που να 

την ανέγερση ενός τόσο 

κτφ!οu, μου αηοκρίθηκε: 

«Το ηρι.\ηο πράγμα είναι να έχωμε το κτί

ριο. Όταν έχωμε το κτίpiΟ, αναγκαστικά θα 

Βρεθούν και το βιβλία για να το γεμίσουν, κι 
αν δεν τότε θα μεταφράσουμε 

όλα τα βιβλία στα Τούρκικα». 

Η οικοδομή δεν τελείωσε ηοτέ και επο

μένως οίηε βιβλία γράφηκαν. 
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ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙΓ 

ΟΙ ΣΦΑΓΕΣ ΤΗΣ ΦΩΚΑΙΑΣ 

(1914) 

Η πλήρης και τειψηριωμέvη έκθεση του 

θηριώδους διωγμοι] του Ελληνικού πληθυ

σμού της Σuύρνης που έγινε στα 

1914 δεν είναι δύσκολο να γίνει θα είναι 
όμως σαν παράδειγμα να δώσωμε 

μόνο αποσπάσματα από μια έκθεση 

του αuτόπτοu Γάλλου Maπciet, που αφορά 

τις σφαγές και λεηλασίες που έγιναν στη 

Φώκαια, μια πόλη με οκτώ χιλιάδες Έλλη

νες και τετρακόσιους περίπου Τοίφκοuς 

κατοίκους, που είναι κτισμένη στην παρα

λία, σε μικρΊ'ι απόσταση απ' τη Σμύρνη. Η 

καταστροφή τηι:: προκάλεσε 

στη Μασσαλία, γιατί τη 

ιδρύσει κάτοικοι 

της αρχαιότατηc; Ελληνικής 

πόλεως. Η Φώκαια είναι η μητρόπολη της 

Ο κ. Manciet ήταν παριiJν στη 
σφαγή και της Φώκαιας και μαζί 

με τρεις τους κ.κ. 

Sartiaux, (.:arlier και Dandria, έσωσε εκατον
κω την ψuχραι-

με την εμφάνιση επάνω 

που βρίσκονται πίσω απ' την 

σLψμοριών που πυροβο

λούσαν για να ενσπείρουν τον πανικό. Οι 

Γάλλοι, που αναφέραμε παραπά-

νω, κατοικούσαν άρχισε ο 

πανικός ο 

καθένας σε άλλο σπϊτι 

vJf.,'"~l'"'""'"''; για την προστα .. 
σfα τους κcn στον καθένα τους 

ης 

β ολισμοί 

αμέσως έξω οι τέσσερίς μας και είδαμε το 

πιο φρικτό θέαμα που θα μπορούσε να 

ονειρευτεί κανείς. Η ορδή που είχε μπει 

στην πόλη ήταν ωπλισμένη με Γκράδες και 

τουφέκια του ιππικού. Ένα σπίτι ήταν μέσα 

στις φλόγες. Απ' όλες ης διευθύνσεις οι 

Χριστιανοί έτρεχαν προς την παραλία 

προσπαθώντας να βρουν βόρκες για να 

φύγουν μ' αυτές, αλλά απ' την νύχτα κιό

λας δεν είχε μείνει καμμιά. Άκουγε κανείς 

κραυγές τρόμου ανακατεμένες με τους 

κρότους των πυροβολισμών. Ο πανικόc; 

ήταν τέτοιος, ώστε μια γυναίκα με το παιδί 

της πνίγηκαν σε νερό βάθους εξήντα εκα

τοστομέτρων. 

«Ο κ. Carlier είδε ένα φρικτό θέαμα. Ένας 
Έλληνας στεκόταν μπροστά στην πόρτα 

του σπιτιού του, μέσα στο οποίο ήταν η 

γυναίκα του και η κόρη του και όπου ήθε

λαν να μπουν οι ληστές. Άπλωσε τα χέρια 

του για να τους εμποδίσει να μπουν. Η χει

ρονομία αυτή του στοίχισε τη ζωή γιατί τον 

πυροβόλησαν στο στομάχι. Ενώ έτρεχε τρι

κλίζοντας προς τη θάλασσα, τον πυροβό

λησαν ξανά από πίσω και το πτώμα του κει

τόταν εκεί επί δύο μέρες. 
«Ευτυχώς υπήρχαν στον λιμένα δυο 

ατμόπλοια και κατορθώσαμε να επιβιβά

σωμε σ' αυτά τους δυστυχείς Χριστιανούς 

σε μικρές ομάδες. Παρά τις προσπάθειές 

μας οι ταλαίπωροι αυτοί άνθρωποι είχαν 

τέτοια βια να φύγουν, ώστε αναποδογύρι

σαν τις μικρές Μια αποκρουστική 

λεπτομέρεια απέδειξε τον κυνισμό της 

εκείνης, η οποία με την πρόφαση 

τσυ αφοπλισμού των φευγόντων ελήστευε 

τους κακόμοιρους και τρομο

κρατημένους αυτούς ανθρώπους από τα 

τελευταία υπάρχοντά τους. Οι ληστές 

άρπαζαν με τη βία από γρηές δέματα και 

κλινοσκεπάσματα. Με κατέλαβε αγανά

κτηση και τόσο σuχάθηκα βλέποντας τις 

ελεεινότητες αυτές, ώστε είπα σε έναν 

αξιωματικό της χωροφυλακής, ότι αν δεν 

σταματούσε αυτό το πράγμα θα έπαιρνα ο 



ίδιος ένα όπλο και θα πυροβολούσα επάνω 

στόυς ληστές. Αυτό έφερε το αποτέλεσμα 
που ήθελα, και οι δυστυχείς εκείνοι μπόρε

σαν να επιβιβαστούν με ό,τιείχαν μπορέσει 

να σώσουν απ' την καταστροφή, πράγμα 

που δείχνει ότι η όλη επιχείρηση θα μπο

ρούσε εύκολα να τεθεί υπό έλεγχο. 

«Η λεηλασία όμως είχε σταματήσει μόνο 

στην άμεση γειτονιά μας. Παραπέρα είδαμε 

πόρτες να σπάζωνται και άλογα και γαϊ

δούρια να φορτώνωνται με λάφυρα. Αυτό 

συνεχίστηκε όλη τη μέρα. Κατά το βράδυ 

ανέβηκα σ' ένα μικρό λόφο και είδα καμμιά 

εκατοστή καμήλες φορτωμένες με τα 

λάφυρα της πόλεως. Περάσαμε εκείνη τη 
νύχτα μέσα σε αγωνία, αλλά δεν συνέβη 

τίποτε. 

«Την άλλη μέρα ξανάρχισε η μεθοδική 

λεηλασία της πόλεως. Και τότε άρχισαν να 

φτάνουν οι πληγωμένοι. Επειδή δεν 

υπήρχε γιατρός ανέλαβα εyώ να τους 
δώσω τις πρώτες βοήθειες προτού να τους 

επιβιβάσουν σε πλοία για τη Μυτιλήνη. 

Βεβαιώνω ότι όλοι εκείνοι οι πληγωμένοι 

με εξαίρεση δύο η τριών ήταν επάνω από 

εξήντα ετών. Ανάμεσα τους υπήρχαν 

γρηές επάνω από ενενήντα ετών, που 

είχαν πυροβοληθεί και είναι δύσκολο να 

φανταστεί κανείς ότι είχαν τραυματιστεί 

υπερασπιζόμενες τα αγαθά τους. Επρό

κειτο αΠΛούστατα περι σφαγών». 

Το παραπάνω απόσπασμα απ' την περι

γραφή της λεηλασίας της Φώκαιας .. στα 
1914 απ' τον κ. Manciet, της οποίας αυτός 
υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας το παρέθεσα 

για πολλούς λόγους. Είναι αναγκαίο για την 

πλήρη και εμπεριστατωμένη περιγραφή 

της βαθμιαίας θηριώδους εξοντώσεως των 

Χριστιανών που διενεργήθηκε στη Μικρά 

Ασία και την Τουρκική αυτοκρατορία στα 

τελευταία αυτά χρόνια και aποκορυφώ

θηκε στη φρικαλέα καταστροφή της Σμύρ

νης. Είναι μια ιδιαίτερα ζωντανή διήγηση 

που φανερώνει την αναλλοίωτη φύση του 

Τούρκου και του χαρακτήρος του σαν πλά

σματος με άγρια πάθη που ζει ακόμα στην 

εποχή του Ταμερλάνδου και του Ούννου 

Αττίλα. 

Γιατί οι Τούρκοι είναι πραγματικά ένας 

αναχρονισμός ακόμα και τώρα λεηλατοόν, 
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σκοτώνουν, αρπάζουν και μεταφέρουν τα 

λάφυρά τους επάνω σε καμήλες· που μοιά

ζει τρομερά σε μερικά απ' τα κατορθώματα 

του ίδιου του Μωάμεθ" δίνει επίσης μια 

καθαρή εικόνα για το τι συνέβει επάνω σε 

ολόκληρη την παράλια της Μικράς Ασίας 

και πολύ μακρύτερα στο εσωτερικό της στα 

1914, οπότε καταστρέφονταν βαθμιαία 

ένας ακμάζων και γρήγορα προοδεύων 

πολιτισμός, που αποκαταστάθηκε μεν 

αργότερα όταν έφθασε εκεί ο Ελληνικός 

Στρατός, για να καταλήξει όμως σε εντελή 

καταστροφή κάτω απ' τα αιματοβαμμένα 

και aσελγή των οπαδών του Μουσταφά 

Κεμάλ αφ' ετέρου το παραπάνω απόσπα

σμα τονίζει το μόνιμο σημείο, που είναι 

τόσο αναγκαίο να κατανοηθεί απ' τους 

Ευρωπαfους και τους Αμερικανούς, ότι όλα 

αυτά ήταν μια «ωργανωμένη επιχείρηση» 

όπως λέγει ο κ. Mancίet. 

«Βρήκαμε μια γρηά που κειτόταν στο 
δρόμο, και που ήταν σχεδόν παράλυτη από 

τα κτυπήματα. Είχε δυο μεγάλες πληγές 

στο κεφάλι που είχαν γίνει από κτυπήματα 

υποκόπανου τουφεκιού. Τα χέρια της ήταν 

κομμένα, το πρόσωπό της πρησμένο. 

•<Ε να κορίτσι που είχε δώσει όλα τα χρή

ματα που είχε, το είχαν ευχαριστήσει με 

μαχαιριές, μια στο μπράτσο και μια άλλη 

στην περιοχή των νεφρών. Μια αδύνατη 

γρηά είχε κτυπηθεί τόσο άσχημα με ένα 

τουφέκι ώστε τα δάκτυλα του αριστερού 

χερίού της είχαν πέσει. 
cc'Oσo περνούσε η μέρα που ακολούθησε, 

απ' ολες τις διευθύνσεις έφθαναν οικογέ
νειες που είχαν κρυφτεί στα βουνά. Όλοι 

είχαν υποστεί βιαιοπραγίες. Ανάμεσα σ' 

αυτούς ήταν μια γυναίκα που είχε ιδεί να 

σκοτώνουν μπροστά στα μάτια της τον 

άντρα της, τον αδελφό της και τα τρία παι

διά της. 

«Εκείνη τη στιγμή μάθαμε μια φρικτή 

λεπτομέρεια: Είχε δολοφονηθεί ένας 

γέρος παραλυτικός που ι<_ειτόταν αβοήθη~ 
τος επάνω στο κρεβάτι του, όταν μπήκαν 

στο σπίτι οι ληστές. 

«Η Σμύρνη μας έστειλε στρατιώτες για ν' 

αποκαταστήσουν τη τάξη. Καθώς κυκλοφο

ρούσαν ο στρατιώτες αυτοί μέσα στους 

δρόμους, πήραμε μια ιδέα για το τι είδους 

τάξη θ' αποκαθιστούσαν, εξακολούθησαν 

και αυτοί τη λεηλασία της nόλεως. 


