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Πξόινγνο 

Ζ ελαζρφιεζε κε ηελ επηζηήκε ηεο Ηζηνξίαο θαη ε ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα 

κειέηεο θαη εξκελείαο ησλ γεγνλφησλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηή, είλαη έλα εγρείξεκα 

εμαηξεηηθά δχζθνιν θαη ρξνλνβφξν. Ζ δπζθνιία απηή έγθεηηαη θπξίσο ζηνλ ηεξάζηην φγθν 

πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί λα απαξηίδνπλ έλα θαη κφλν γεγνλφο θαη ρξίδνπλ ζπζηεκαηηθήο θαη 

αληηθεηκεληθήο κειέηεο θαη εξκελείαο, θαζψο επίζεο θαη ζηα πάζε πνπ κπνξεί λα εγείξεη ην 

γεγνλφο απηφ, εηδηθά εάλ ην εμεηαδφκελν γεγνλφο είλαη πξφζθαην ή ζρεηηθά πξφζθαην. 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα, θαηά ηε γλψκε κνπ, πνπ ζηηγκάηηζε θαη φξηζε 

φζν θαλέλα άιιν ηε ζχγρξνλε ειιεληθή ηζηνξία, είλαη ε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή ηνπ 

1922, θαη ηα γεγνλφηα ηα νπνία δξνκνινγήζεθαλ σο απνηέιεζκα απηήο, κε θπξηφηεξν ηελ 

ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο ζηηο 24 Ηνπιίνπ 1923 κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Γαιιίαο, 

Μ. Βξεηαλίαο, Ηαπσλίαο, Ηηαιίαο, Διιάδαο, Ρνπκαλίαο, εξβν-Κξναην-ινβεληθνχ θξάηνπο 

θαη ηεο Σνπξθίαο. 

Έλαλ αηψλα ζρεδφλ κεηά απφ ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, ηα ζπλαηζζήκαηα ηα 

νπνία δεκηνπξγνχληαη ζην άθνπζκα θαη κφλν ηνπ γεγνλφηνο απηνχ, είλαη ηθαλά λα ηηλάμνπλ 

ζηνλ αέξα ηελ νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα γίλεηαη γηα λα παξνπζηαζζνχλ αληηθεηκεληθά, ή φζν 

πην αληηθεηκεληθά γίλεηαη ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ, φια απηά ηα νπνία νδήγεζαλ ηνλ ειιεληζκφ 

ζε κία απφ ηηο πην καχξεο ζειίδεο ηεο καθξαίσλεο ηζηνξίαο ηνπ. 

Ζ επηινγή κνπ γηα ηελ ελαζρφιεζε κνπ κε ην ζέκα απηφ, ηελ πεξίνδν δειαδή απφ ηε 

πλζήθε ησλ εβξψλ (1920) έσο ηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο (1923), παξά ηηο φπνηεο 

δπζθνιίεο απηφ θξχβεη, έγηλε κε βάζε δχν θξηηήξηα. Σν πξψην θξηηήξην είλαη ε επηζπκία κνπ 

λα παξνπζηάζσ ηα γεγνλφηα ηεο πεξηφδνπ απηήο, ζηνρεχνληαο ζηελ αληηθεηκεληθή εξκελεία 

ηνπο, έλαλ αηψλα κεηά, ζηεξηδφκελνο πάληα ζε ηζηνξηθά ηεθκήξηα, ηψξα πνπ θαηά ηε γλψκε 

κνπ ην έδαθνο είλαη γφληκν θαζψο ηα πάζε πνπ ζπλφδεπαλ θαη ζπλνδεχνπλ ην ζέκα απηφ, 

έρνπλ εμαζζελίζεη ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο. 

Σν δεχηεξν θξηηήξην πνπ κε νδήγεζε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή λα επηιέμσ ην ζέκα 

απηφ σο ην ζέκα ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο κνπ, είλαη μεθάζαξα πξνζσπηθφ θαη έρεη λα 

θάλεη κε ηελ θαηαγσγή ηεο νηθνγέλεηάο κνπ (απφ ηελ πιεπξά ηεο κεηέξαο κνπ) ε νπνία είλαη 

απφ ην ρσξηφ “Ρνδηέο” (ζεκεξηλφ Narli) ζηα παξάιηα ηεο Μηθξάο Αζίαο.  

Καηά ζπλέπεηα ζεψξεζα πσο ην ζέκα απηφ κνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα θαη ηε κνλαδηθή 

επθαηξία, λα γξάςσ κε ιφγηα απιά, αιιά ζηεξηδφκελνο πάληα ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη 

ηεθκήξηα, πνηα είλαη ηα γεγνλφηα απηά, θαη ηη αθξηβψο ζπλέβε θαη νδεγήζεθε ε δηθή κνπ 
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νηθνγέλεηα θαζψο θαη εθαηνκκχξηα αθφκα Μηθξαζηάηεο ζην δησγκφ, απφ έλα κέξνο, απφ κία 

παηξίδα ζηελ νπνία θαηνηθνχζαλ γηα αηψλεο.  

Κιείλνληαο ηνλ πξφινγν απηφ, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο βαζχηαηεο θαη εηιηθξηλείο 

κνπ επραξηζηίεο ζην πξφζσπν ηνπ θαζεγεηή κνπ, θ. Αζαλάζην Υξήζηνπ, Αλαπιεξσηή 

Καζεγεηή Νεφηεξεο θαη χγρξνλεο Ηζηνξίαο ηνπ ηκήκαηνο Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη 

Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ,  Παλεπηζηεκίνπ Πει/ζνπ, θαζψο απφ ηελ πξψηε ζηηγκή 

κνπ εκπηζηεχζεθε ην ζέκα απηφ, θαηαλνψληαο ηε βαζηά κνπ επηζπκία θαη ηνπο ιφγνπο πνπ 

θαηέιεμα ζηελ επηινγή κνπ απηή. 
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Δηζαγσγή 

Έλαλ αηψλα κεηά ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1821, ε Διιάδα θαηλφηαλ πσο είρε 

επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο επαλάζηαζεο απηήο, κέζσ ηεο απειεπζέξσζεο ειιεληθψλ 

πεξηνρψλ θαη ειιεληθψλ πιεζπζκψλ πνπ βξίζθνληαλ ππφ νζσκαληθή θπξηαξρία. Ζ ζπλζήθε 

ησλ εβξψλ ηνπ 1920 ήξζε λα επηζθξαγίζεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηελ επηηπρία ηεο 

Διιάδαο, θαζψο κεηά απφ έλαλ αηψλα, ε Διιάδα είρε θέξεη εηο πέξαο ηε Μεγάιε Ηδέα θαη 

πιένλ ήηαλ απηφ πνπ επηδεηνχζε, ήηαλ δειαδή ε Διιάδα ησλ “δχν επείξσλ θαη ησλ πέληε 

ζαιαζζψλ”. 

Σα δξακαηηθά φκσο γεγνλφηα ηνπ 1922, κε ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, έβαιαλ 

έλα απφηνκν ηέινο ζηελ κεγάιε επθνξία πνπ είραλ δεκηνπξγήζεη ηα επηηπρεκέλα γεγνλφηα 

γηα ηελ Διιάδα θαηά ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Πέξα απφ ηελ απψιεηα εδαθψλ, ε Διιάδα είρε 

λα αληηκεησπίζεη έλα αθφκα κεγαιχηεξν πξφβιεκα, απηφ ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ 

πξνζθχγσλ πνπ ζπλέξξεαλ ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα θαη ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ απφ ηα 

παξάιηα ηεο Μηθξάο Αζίαο. Σν κέγεζνο ηεο θαηαζηξνθήο ηφζν ζηνλ εδαθηθφ ηνκέα φζν θαη 

ζηνλ ηνκέα ησλ λεθξψλ θαη ησλ πξνζθχγσλ ήηαλ ηφζν κεγάιν, ηφζν δξακαηηθφ, ψζηε είρε 

ζαλ απνηέιεζκα ε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή λα απνηειεί κία απφ ηηο κειαλφηεξεο ζειίδεο 

ηνπ ειιεληζκνχ αλά ηνπο αηψλεο.  

Με ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, ζεκαηνδνηείηαη πιένλ θαη ε ίδξπζε ηεο 

χγρξνλεο Σνπξθίαο, ε νπνία κε έληνλα ηα εζληθηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία είραλ 

δηακνξθσζεί θαηά ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, θαη εηδηθά απφ ηε πλζήθε ησλ εβξψλ (1920) 

θαη έπεηηα, ήξζε λα αληηθαηαζηήζεη ηελ παιαηά Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. Βξηζθφκαζηε 

πιένλ ζηελ επνρή φπνπ ζρεκαηίδνληαη θξάηε νκνηνγελή θαη απηφ θαίλεηαη μεθάζαξα απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο (1923) φπνπ γηα πξψηε θνξά ζηα ρξνληθά γίλεηαη 

ιφγνο θαη νξίδεηαη σο ππνρξεσηηθή ε αληαιιαγή πιεζπζκψλ. Σν δφγκα απηφ, ηεο 

νκνηνγέλεηαο δειαδή ησλ θξαηψλ, είρε αξρίζεη λα γίλεηαη αληηιεπηφ ιίγν ρξφληα λσξίηεξα, κε 

ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηνπ Νετγχ ην 1919, κεηαμχ Διιάδνο θαη Βνπιγαξίαο, ζηελ νπνία 

γηλφηαλ πάιη ιφγνο γηα αληαιιαγή πιεζπζκψλ κεηαμχ ησλ δχν απηψλ θξαηψλ, κε 

πξναηξεηηθφ σζηφζν θαη φρη ππνρξεσηηθφ ηξφπν
1
. 

Ζ απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ πνπ θαηέθζαλαλ ζηελ Διιάδα, ήηαλ έλα απφ ηα 

θπξηφηεξα δεηήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ σο απνηέιεζκα ηεο Μηθξαζηαηηθήο Καηαζηξνθήο 

θαη ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο. ηελ πξάμε κάιηζηα, ε απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ 

                                                           
1
 Χ. Κουλοφρθ, Λ. Λοφβθ, Κ. βολόπουλοσ, Ε. Αχλάδθ, . Αναγνωςτοποφλου, Κ. Σςιτςελίκθσ, Κ. Κωςτισ, Λ. Νεϊηί, 

Π. Κιτρομθλίδθσ, Η Μικραςιατικθ Καταςτροφθ 1922, Ακινα 2010, ς. 12 
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απηψλ έγηλε αθφκα δπζθνιφηεξε εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο πσο πνιιέο θνξέο νη Διιαδίηεο δελ 

ηνπο αληηκεηψπηδαλ σο νκνεζλείο αιιά σο Σνχξθνπο. 

Γίλεηαη πιένλ εχθνια αληηιεπηφ πσο ε πεξίνδνο απφ ηε πλζήθε ησλ εβξψλ έσο ηε 

πλζήθε ηεο Λσδάλλεο, απνηειεί κία πεξίνδν εμαηξεηηθά ππθλή ζε γεγνλφηα. Γεγνλφηα φρη 

κφλν ζηξαηησηηθά, αιιά επίζεο δηπισκαηηθά, πνιηηηθά αιιά θαη θνηλσληθά. ηφρνο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα εμεηαζηεί θάζε έλα έηνο μερσξηζηά, μεθηλψληαο απφ ην 1920 θαη 

θαηαιήγνληαο ζην 1923. Γηα ην ζθνπφ απηφ, πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζζνχλ αιιά θαη λα 

εξκελεπζνχλ φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξα ηα γεγνλφηα ηεο πεξηφδνπ απηήο, θάζε κία απφ ηηο 

πξναλαθεξζείζεο ρξνλνινγίεο, ζα απνηειεί θαη έλα μερσξηζηφ θεθάιαην ηεο κειέηεο απηήο.  
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Α’ Κεθάιαην – 1920 

Η πλζήθε ησλ εβξώλ 

 

Σν εκεξνιφγην δείρλεη 10 Απγνχζηνπ 1920 (ιακβάλνληαο ππφςηλ ην λέν 

εκεξνιφγην) φηαλ ππνγξάθεηαη ε πλζήθε ησλ εβξψλ, ε ζπλζήθε ε νπνία επηηξέπεη, 

επηηέινπο, ζηελ Διιάδα λα πξαγκαηνπνηήζεη ην φξακα ηεο Μεγάιεο Ηδέαο. Ζ ζπλζήθε απηή 

έξρεηαη γηα λα δηεπζεηήζεη κηα ζεηξά απφ δεηήκαηα, πνπ δελ αθνξνχλ κφλν ηελ Διιάδα θαη 

ηελ Σνπξθία αιιά θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή. 

Ζ πλζήθε ησλ εβξψλ ππνγξάθεηαη ινηπφλ ζηηο 10 Απγνχζηνπ 1920, ζηηο έβξεο 

ηεο Γαιιίαο, απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Διιάδαο, ηεο Σνπξθίαο, ηεο Αγγιίαο, ηεο Ηηαιίαο, 

ηεο Γαιιίαο, ηεο Ηαπσλίαο, ηεο Αξκελίαο, ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, ηεο Πνισλίαο, ηεο Ρνπκαλίαο, 

ηεο Σζερνζινβαθίαο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο. Σν παξάδνμν κε ηε πλζήθε απηή είλαη πσο 

παξφηη ξπζκίδεη κηα ζεηξά απφ θιέγνληα ζέκαηα, ζηελ νπζία δελ επηθπξψλεηαη απφ θαλέλα 

Κνηλνβνχιην, νχηε θαλ ηεο Διιάδαο παξφηη είρε θαηαηεζεί πξνο ςήθηζε ήδε απφ ηηο 25 

Απγνχζηνπ
2
. 

Ζ ζπλζήθε απηή απνηειεί κία ηεξάζηηα ήηηα γηα ηελ Σνπξθία, θαζψο νπζηαζηηθά κε 

ηε ζπλζήθε απηή μεθηλά ν δηακειηζκφο ηεο. Δίλαη κάιηζηα ηφζν απζηεξή θαη ηφζν 

ηαπεηλσηηθή γηα ηελ Σνπξθία, πνπ ζηε ζπλζήθε ππάξρεη φξνο, πσο εάλ απηή (ε Σνπξθία) 

αληηδξάζεη, ηφηε ζα ράζεη κέρξη θαη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε
3
. Με ηε ζπλζήθε απηή, ε 

Σνπξθία παξαρσξεί ζηελ Διιάδα κία έθηαζε 17.600 ηεηξαγσληθψλ ρηιηνκέηξσλ. 

 Μαδί κε επηπιένλ εδαθηθέο παξαρσξήζεηο πνπ έγηλαλ ππέξ ηεο Διιάδνο θαη ζα 

αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα, θαηαιαβαίλνπκε πσο ε Διιάδα απμάλεηαη θαηά πνιχ ηφζν σο πξνο 

ηελ έθηαζε φζν θαη σο πξνο ηνλ πιεζπζκφ ηεο. Οπζηαζηηθά πιένλ κε ηε πλζήθε ησλ 

εβξψλ ε Διιάδα δηπιαζηάδεη ηα εδαθηθά ηεο φξηα, φπσο απηά είραλ δηακνξθσζεί κε ην 

ηέινο ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ.  

Αο μεθηλήζνπκε, ινηπφλ, ηελ παξνπζίαζε ησλ θεξδψλ πνπ είρε ε Διιάδα απφ ηε 

πλζήθε ησλ εβξψλ. Ξεθηλψληαο απφ ηε πεξηνρή ηεο κχξλεο, ε ζπλζήθε νξίδεη ξεηά πσο ε 

κχξλε αιιά θαη ην βηιαέηη Ατδηλίνπ ζα πεξλνχζαλ γηα 5 ρξφληα ππφ ειιεληθή δηνίθεζε, ζα 

εμαθνινπζνχζαλ λα βξίζθνληαη σζηφζν ππφ ηελ πςειή θπξηαξρία ηνπ νπιηάλνπ. Ζ 

νξηζηηθή ιχζε ζην δήηεκα απηφ, πξνβιεπφηαλ λα δνζεί κε ην πέξαο ηεο πεληαεηίαο απηήο, 

νπφηε θαη ζα δηελεξγνχληαλ δεκνςήθηζκα απφ ηνπο θαηνίθνπο ησλ πεξηνρψλ απηψλ θαη ζα 

απνθαζηδφηαλ εάλ ζα πεξλνχζαλ νξηζηηθά ππφ ειιεληθή ή ηνπξθηθή θπξηαξρία. 

                                                           
2
Ι. Κυμιώνθσ, 1920 Η Συνιθκη των Σεβρών, Ακινα 2013. 

3
Χ. Νεράντηθσ, Το έποσ τησ Μικραςίασ 1919 – 1922, Θεςςαλονίκθ 1987, τ. 1, ς. 214. 
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ζνλ αθνξά ηα Γαξδαλέιηα, απνθαζίζηεθε ηα ζηελά απηά λα κείλνπλ ειεχζεξα 

πξνο φθεινο ηεο δηεζλνχο λαπζηπινΐαο θαη ηνπ εκπνξίνπ, αθνχ φκσο πξψηα αθνπιηζηνχλ. Ζ 

δηνίθεζε ησλ ζηελψλ απηψλ δελ ζα βξηζθφηαλ πιένλ ζηα ρέξηα ηνπ νπιηάλνπ. Οξίζηεθε κία 

λέα επηηξνπή ε νπνία θαη ζα αλαιάκβαλε ηε δηνίθεζε απηή. ηελ επηηξνπή απηή ζπκκεηείραλ 

ηφζν νη Μεγάιεο Γπλάκεηο, έρνληαο 2 ςήθνπο ε θαζεκία, αιιά θαη κηθξφηεξεο ρψξεο, φπσο ε 

Διιάδα, έρνληαο φκσο απφ 1 ςήθν
4
. Μάιηζηα, ζηε πλζήθε ησλ εβξψλ, γηα ην δήηεκα 

απηφ, γίλεηαη ιφγνο θαη γηα ηε νβηεηηθή Έλσζε θαη νξίδεηαη πσο θαη ε ρψξα απηή ζα κπνξεί 

λα έρεη αληηπξφζσπν ζηελ επηηξνπή απηή. Μνλαδηθφο φξνο γηα λα γίλεη απηφ, είλαη λα 

εληαρζεί ε νβηεηηθή Έλσζε ζηελ Κνηλσλία ησλ Δζλψλ (πξνθάηνρνο ηνπ ζεκεξηλνχ ΟΖΔ). 

Σν δήηεκα ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο,επίζεο, νξίδεηαη ζηε πλζήθε ησλ εβξψλ. 

χκθσλα κε απηή, ε Αλαηνιηθή Θξάθε κε φξην ηε γξακκή ηεο Σζαηάιηδαο, παξαρσξείηαη 

ζηελ Διιάδα. 

Δθηφο απφ ηηο επηηπρίεο ζηηο επεηξσηηθέο πεξηνρέο, πνπ πέηπρε ε Διιάδα κέζα απφ 

ηε πλζήθε ησλ εβξψλ, παξαηεξνχκε πσο θέξδηζε εδάθε θαη ζηνλ ηνκέα ησλ λεζηψλ ηνπ 

Αηγαίνπ. χκθσλα κε ηε πλζήθε ησλ εβξψλ, φια ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ, εληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. 

 Μνλαδηθή εμαίξεζε απνηειεί ην λεζί ηεο Ρφδνπ. Δλψ φια ηα ππφινηπα 

Γσδεθάλεζα δφζεθαλ ζηελ Διιάδα, ε Ηηαιία φξηζε πσο ζα έδηλε θαη ηε Ρφδν κφλν εάλ ε 

Αγγιία παξαρσξνχζε ηελ Κχπξν ζηελ Διιάδα. Μάιηζηα ππάξρεη φξνο ζηε ζπλζήθε πνπ 

δηεπθξηλίδεη πσο αθφκα θαη αλ ε Αγγιία παξαρσξνχζε ηελ Κχπξν ζηελ Διιάδα, ε ηχρε ηεο 

Ρφδνπ ζα απνθαζηδφηαλ κε δεκνςήθηζκα, ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε ρξφληα κεηά ηεο ππνγξαθή 

ηεο πλζήθεο ησλ εβξψλ
5
. 

Πέξα απφ εδαθηθέο παξαρσξήζεηο, ε πλζήθε ησλ εβξψλ νξίδεη επίζεο θαη ην 

θαζεζηψο πνπ ζα ηζρχεη πιένλ ζηηο Σνπξθηθέο έλνπιεο δπλάκεηο. χκθσλα κε ηε ζπλζήθε 

απηή ινηπφλ, ν ηνπξθηθφο ζηξαηφο θαηαθεξκαηίδεηαη, θαζψο δελ κπνξεί λα αξηζκεί 

πεξηζζφηεξνπο απφ 50.000 άλδξεο. Σν ζψκα απηφ, ζα απνηειείηαη απφ 35.000 ρσξνθχιαθεο 

θαη απφ 15.000 ζηξαηηψηεο νη νπνίνη ζα έρνπλ σο απνζηνιή ηελ θχιαμε ησλ ηνπξθηθψλ 

ζπλφξσλ, ρσξίο φκσο ην δηθαίσκα λα έρνπλ ππξνβνιηθφ ή άιια φπια. 

Δθηφο απφ ην ηξαηφ Ξεξάο, ην Ναπηηθφ ηεο Σνπξθίαο επίζεο πεξηνξίδεηαη αηζζεηά. 

Ζ Σνπξθία έρεη πιένλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαζέηεη κφλν 6 ηνξπηινβφια θαη 7 κηθξέο 

θαλνληνθφξνπο. ηφρνο ηνπ λαπηηθνχ πιένλ είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ε επηηήξεζε ησλ 

ηνπξθηθψλ αθηψλ.  

                                                           
4
Χ. Νεράντηθσ, Το έποσ τησ Μικραςίασ 1919 – 1922, Θεςςαλονίκθ 1987, τ. 1, ς. 216. 

5
Ιςτορία του Ελληνικοφ Έινουσ, Ακινα 1978, τ. 15, ς. 142. 
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Κιείλνληαο ηνλ ηνκέα ησλ ηνπξθηθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ, κε ηε πλζήθε ησλ 

εβξψλ, ε ηνπξθηθή αεξνπνξία δηαιχεηαη θαη παχεη πιένλ λα ππάξρεη σο φπιν
6
. 

Πέξα απφ ηα θέξδε ηεο Διιάδαο, αμίδεη λα γίλεη κία ζχληνκε αλαθνξά θαη ζε 

θάπνηεο άιιεο ζεκαληηθέο δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο ησλ εβξψλ. 

ε ζπλέρεηα ηνπ εδαθηθνχ θαηαθεξκαηηζκνχ ηεο Σνπξθίαο, πνπ είδακε παξαπάλσ, 

πιένλ κε ηε πλζήθε ησλ εβξψλ αλαγλσξίδεηαη αλεμάξηεην θνπξδηθφ θξάηνο, ην νπνίν 

ζπλνξεχεη κε ηηο θεληξηθέο πεξηνρέο ηεο Πεξζίαο. Δπηπιένλ, δεκηνπξγείηαη αλεμάξηεην 

αξκεληθφ θξάηνο ζηε βνξεηναλαηνιηθή Σνπξθία, έρνληαο έμνδν ζηε Μαχξε Θάιαζζα. Πέξαλ 

ησλ δχν απηψλ θξαηψλ, δεκηνπξγείηαη επίζεο ε Μεζνπνηακία (ζεκεξηλφ Ηξάθ), ε νπνία ζα 

βξίζθεηαη ππφ αγγιηθή επηξξνή, ν Λίβαλνο θαη ε πξία πνπ ζα βξίζθνληαη θάησ απφ γαιιηθή 

επηξξνή θαη ηέινο ε Παιαηζηίλε πνπ ζα βξίζθεηαη ππφ θεδεκνλία απφ φινπο ηνπο πκκάρνπο. 

Σέινο ην Ηθφλην θαη ε Αηηάιεηα ζα βξίζθνληαη πιένλ ππφ ηηαιηθή επηξξνή
7
.  

Με ηε πλζήθε ησλ εβξψλ ε Σνπξθία ράλεη πνιχ κεγάια ηκήκαηα ηεο επηθξάηεηάο 

ηεο θαη φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη θαη ν EdouardDriault, ε Σνπξθία πιένλ 

“ζπξξηθλώλεηαη ζηελ εζλνινγηθή πεξηνρή ηεο ηνπξθηθήο θπιήο, ζε θάπνηεο επαξρίεο γύξσ από 

ηελ Πξνύζα θαη ηελ Άγθπξα”
8
. 

Κιείλνληαο ηελ αλαθνξά γηα ηε πλζήθε ησλ εβξψλ ηνπ 1920, αμίδεη λα ζεκεησζεί 

πσο ε Σνπξθία πέξα απφ ηα εδάθε ηα νπνία πξέπεη λα παξαρσξήζεη, νθείιεη λα πιεξψζεη θαη 

πνιεκηθέο απνδεκηψζεηο ζηνπο πκκάρνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ θαη κέρξη λα πιεξψζεη ηηο 

απνδεκηψζεηο, πνπ ε ζπλζήθε νξίδεη, ε Σνπξθία ζα βξίζθεηαη ππφ δηεζλή νηθνλνκηθφ έιεγρν
9
. 

Με ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ησλ εβξψλ, έλα θχκα επθνξίαο δηαπέξλα 

νιφθιεξν ηνλ ειιεληζκφ. ην ίδην κήθνο θχκαηνο θηλείηαη θαη ην δηάγγεικα ηνπ Διεπζεξίνπ 

Βεληδέινπ πξνο ηνλ ειιεληθφ ιαφ, ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο απηήο. 

Αλαιπηηθά, ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο απεπζπλφκελνο πξνο ηνλ ειιεληθφ ιαφ ιέεη ηα εμήο:  

“Πξνο ηνλ Διιεληθόλ Λαόλ,  

Δίκαη επηπρήο αγγέιισλ πξνο πκάο όηη ζήκεξνλ, εβδόκελ επέηεηνλ ηεο ππνγξαθήο ηεο 

ζπλζήθεο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ, ππεγξάθε ε ζπλζήθε εηξήλεο κεηά ηεο Σνπξθίαο, ε ζπλζήθε δη' 

εο αη θπξηώηαηαη ύκκαρνη Γπλάκεηο κεηαβηβάδνπζηλ εηο ηελ Διιάδα ηελ θπξηαξρίαλ ηεο 

Γπηηθήο Θξάθεο, ήηηο είρε παξαρσξεζή πξνο απηάο ππό ηεο Βνπιγαξίαο δηα ηεο ζπλζήθεο ηνπ 

                                                           
6
Χ. Νεράντηθσ, Το έποσ τησ Μικραςίασ 1919 – 1922, Θεςςαλονίκθ 1987, τ. 1, ς. 216. 

7
Χ. Νεράντηθσ, Το έποσ τησ Μικραςίασ 1919 – 1922, Θεςςαλονίκθ 1987, τ. 1, ς. 217. 

8
E. Driault, Το ανατολικό ζθτημα από τισ αρχέσ του έωσ τη Συνιθκη των Σεβρών, Ακινα 2010, μζροσ 2, ς. 365. 

9
Χ. Νεράντηθσ, Το έποσ τησ Μικραςίασ 1919 – 1922, Θεςςαλονίκθ 1987, τ. 1, ς. 217. 
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Νετγύ, θαη ε ζπλζήθε κεηά ηεο Ηηαιίαο, δη' εο απηή κεηαβηβάδεη εηο εκάο ηα Γσδεθάλεζα. Καζ' 

ήλ ζηηγκήλ ην έξγνλ όπεξ δηεμεγάγνκελ ελ κέζσ ηνζνύησλ δπζρεξεηώλ ζηεθαλνύηαη δηα 

ηνηαύηεο επηηπρίαο, αηζζάλνκαη ην θαζήθνλ λα εθθξάζσ πξνο ηνπο ζπκπνιίηαο κνπ ηελ βαζείαλ 

επγλσκνζύλελ κνπ δηα ηελ ζηαζεξάλ εκπηζηνζύλελ κε ηελ νπνίαλ κε πεξηέβαινλ επί ηόζα έηε, 

θαηαζηήζαληεο νύησ δπλαηνύο ηνπο εζληθνύο ζξηάκβνπο ηνπο νπνίνπο παλεγπξίδνκελ ζήκεξνλ.  

Ζ απηαπάξλεζηο, ε θαξηεξία δ’ επί πάζη ηνπ ιανύ όπσο αληηκεησπίζε πάληα θίλδπλνλ 

κάιινλ ή λα αζεηήζε ηνλ δνζέληα ιόγνλ ηνπ θαη λα απηζηήζε πξνο ηαο εζληθάο παξαδόζεηο ηνπ, 

πξνζζέηνπζηλ εηο ηελ καθξάλ καο εζληθή ηζηνξίαλ ιακπξνηάηαο ζειίδαο, δηα ηαο νπνίαο ε 

ζεκεξηλή γελεά δηθαηνύηαη λα είλαη ππεξήθαλνο. Ζ ηδηθή κνπ ππεξεθάλεηα είλαη όηη είρνλ ηελ 

ηηκήλ λα εγεζώ ηνηνύηνπ ιανύ εγθιείνληνο δώππξα αηζζήκαηα, σο θαη ηθαλνύ λα δηαπξάμε 

έξγα ηνζνύηνλ κεγαινθπά, εάλ κόλνλ θαιώο νδεγήηαη”
10

. 

Δίλαη μεθάζαξν, πιένλ, κεηά θη απφ ην δηάγγεικα απηφ ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, 

πσο ε πλζήθε ησλ εβξψλ απνηειεί νπζηαζηηθά κία επηβξάβεπζε γηα ηνπο Έιιελεο θαη 

ζεκαηνδνηεί πιένλ ηελ επνρή ηεο νινθιήξσζεο ηεο εδαθηθήο εμάπισζεο ηεο Διιάδαο, ζηα 

φξηα πνπ θαληαδφηαλ έλαλ αηψλα πξηλ, κε ην μέζπαζκα ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1821. Ζ 

Μεγάιε Ηδέα, πνπ ηφζα ρξφληα ήηαλ έλαο δηαθαήο πφζνο ηεο Διιάδαο, απνηειεί πιένλ κία 

απηή πξαγκαηηθφηεηα. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνπ θιίκαηνο πνπ επηθξαηεί πιένλ ζηελ Διιάδα είλαη 

ηα πξσηνζέιηδα θαη ηα άξζξα ησλ εθεκεξίδσλ ηεο επνρήο, ηφζν απηψλ πνπ αλήθαλ ζην 

ιεγφκελν βεληδειηθφ ζηξαηφπεδν φζν θαη απηψλ πνπ βξίζθνληαλ ζην αληηβεληδειηθφ 

ζηξαηφπεδν, κέζα απφ ηα νπνία παλεγπξίδνπλ γηα ηελ πλζήθε ησλ εβξψλ. ην θχξην 

άξζξν ηεο “Πνιηηείαο” ην νπνίν επηκειείηαη ν Ν. νπιηψηεο θαη αλαθέξεηαη πσο “…Καη ήην 

αλάγθε όρη κόλνλ εκείο λα δήζσκελ, αιιά θαη λα εθπιεξώζσκελ ππνρξεώζεηο βαξείαο, όζν 

ζπαλίσο έιαρε εηο ιαόλ. Έπξεπε λ’ απαιιάμσκελ ηεο δνπιείαο εθαηνκκύξηα αδειθώλ 

απνκεηλάλησλ ππό θξαηαηάλ απηνθξαηνξίαλ”
11

.Ζ εθεκεξίδα “Δκπξφο” θπθινθνξεί ζηηο 30 

Ηνπιίνπ 1920 θαη ζην πξσηνζέιηδφ ηεο αλαθέξεη: “ Ζ ΔΗΡΖΝΖ ΤΠΔΓΡΑΦΖ ΠΡΟΥΘΔ 

ΣΖΝ ΣΡΗΣΖΝ 6 Μ.Μ. Ο θ. ΒΔΝΗΕΔΛΟ ΑΓΓΔΛΩΝ ΠΡΟ ΣΟΝ ΛΑΟΝ ΣΟ ΣΔΦΑΝΩΜΑ 

ΣΟΤ ΑΓΩΝΟ. ΟΛΑΗ ΑΗ ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗΑΗ ΣΖ ΤΠΟΓΡΑΦΖ. Ζ ΔΛΛΑ ΠΑΝΖΓΤΡΗΕΔΗ 

ΑΠ’ ΑΚΡΟΤ ΔΗ ΑΚΡΟΤ”
12

. 

Ζ εθεκεξίδα “Νέα Ζκέξα” ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ζε θχξην άξζξν ηεο πσο “ Από 

νθηαεηίαο ν Διιεληθόο ηξαηόο, από νθηαεηίαοην έλνπινλ Έζλνο θξαηεί ην όπινλ αλά ρείξαο, 

                                                           
10

Δ. Φωτιάδθσ, Σαγγάρειοσ Εποποιϊα και καταςτροφθ ςτη Μικραςία, Ακινα 2011, ς. 50. 
11

Εφθμερίδα Πολιτεία, 30 Ιουλίου 1920. 
12

Εφθμερίδα Εμπρόσ, 30 Ιουλίου 1920. 
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θαη’ αξαηά δηαζηήκαηα ελαπνζέηνλ απηό παξά πόδα, όπσο αλαιάβε απηό εθ λένπ. Ζ Ήπεηξνο, 

ε Μαθεδνλία, ε Θξάθε, ε Μηθξά Αζία, ην Αηγαίνλ πέιαγνο ππήξμαλ ηα ηεηηκεκέλα πεδία ηεο 

εξσηθόηαηεο δξάζεώο ηνπ. Καη ε νξκή ηνπ Έζλνπο, θπζηθώο εθρεηιίδνπζα από πεξίζζεηαλ 

δπλάκεσο, σο εθρεηιίδεη ην νξκεηηθόλ ξεύκα αθξαηήηνπ ρεηκάξξνπ, πξνηεο κνηξαίαο θνξάο ηνπ 

νπνίνπ νπδέλ εκπόδηνλ δύλαηαη λ’ αληηζηή, σο αιεζέο θπζηθόλ θαηλόκελνλ ε ειιεληθή νξκή, ε 

ειιεληθή ζύειια παξέζπξε παλ εκπόδηνλ ηείλνλ ηελ παξεκπόδηζελ ηεο πεπξσκέλεο αλαπηύμεσο 

ηνπ Γέλνπο. 

Ο Έιιελ ζηξαηηώηεο, ν πνιεκηθόηεξνο πάλησλ, ν επγελέζηεξνο πάλησλ, αιιά θαη ν 

ιηηόηεξνο πάλησλ, ν Έιιελ ζηξαηηώηεο δηα ηεο ιόγρεο ηνπ θαηόξζσζε λα ζπληξίςε ηνπο 

ερζξνύο θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη κέγα κέξνο ησλ νλείξσλ θαη ησλ πόζσλ ηεο θπιήο. Καη ε 

ειιεληθή ιόγρε πςώζε σο ζύκβνινλ αηώλσλ, αληάμηνλ πξνο ην δόξπ ησλ παιαηώλ 

παξηηαηώλ, αληάμηνλ πξνο ην θαξπνθύιη ησλ εξώσλ ηνπ ’21. Ο Διιεληθόο ηξαηόο, 

εθπνξεπόκελνο εθ ησλ ζπιάρλσλ ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, καρόκελνο θαη ληθώλ, ζπέλδσλ 

αθζόλσο ην αίκα ηνπ επί ηεο ειιεληθήο γεο θαη πξνηείλσλ ηξνκεξόο θαη έζλνπο ηνλ ζαλάζηκνλ 

ράιπβα ηεο ιόγρεο ηνπ, δηέζσζε ηα ειιεληθάο ηύραο θαη θαηέζηε ζεβαζηόλ ην ειιεληθόλ όλνκα. 

Καη εθ ηεο ειιεληθήο γεο, ην δέλδξνλ ηεο ειεπζεξίαο, ην νπνίνλ εθύηεπζαλ νη παηέξεο καο εηο 

ηελ ζθηάλ ηεο αξραηόηεηαο παξαδόζεσο ηεο ειιεληθήο θπιήο θαη επόηηζαλ απηό δηα ηνπ αίκαηνο 

ησλ θαη θαζεγίαζαλ απηό δηα ηεο δόμεο ησλ, ην ηεξόλ δέλδξνλ πςνύηαη ήδε σξαηόηεξνλ θαη 

ζαιεξόηεξνλ. Νένη θιαδνη αλεδόζεζαλ εθ ηνπ θνξκνύ ηνπ θαη λένλ θύιισκα εθ ησλ θιάδσλ 

ηνπ. 

Σν Έζλνο, ππεξήθαλνλ δηα ηελ επηηέιεζηλ ηνπ αλαιεθζέληνο έξγνπ, αλακέλεη ηελ 

πεπξσκέλελ ώξαλ, θαζ΄ελ ην θύιισκα ηνπ ηεξνύ δέλδξνπ ζα ζθηάζε όινλ ην έδαθνο, όπεξ 

αλήθεη εηο ηελ θπιήλ, ην ειιεληθόλ έδαθνο, ην νπνίνλ απνηειεί ηελ ηεξάλ θιεξνλνκίαλ ησλ 

παηέξσλ καο. Εήησ ν Διιεληθόο ηξαηόο. Εήησ ην Διιεληθό Έζλνο!”
13

. 

Ζ εθεκεξίδα“Καζεκεξηλή”, κία θαηεμνρήλ αληηβεληδειηθή εθεκεξίδα, ζε άξζξν ηεο 

ζηηο 31 Ηνπιίνπ 1920 ηνλίδεη πσο “Ζ πλζήθε ησλ εβξώλ απηή θαζ’ εαπηή απνηειεί ελ λένλ 

ζεκαληηθόηαηνλ θεθάιαηνλ ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο… Δίλαη θαηαθαλέο όηη ε πλζήθε ησλ 

εβξώλ δελ απνηειεί ηέξκα, απνηειεί ζηαζκόλ, σο ηνηαύηελ πάλησο, σο ζηαζκόλ δειαδή θαη 

νπρί σο ηέξκα, πξνζδερόκεζα ηελ ππνγξαθήλ ηεο λέαο ζπλζήθεο”
14

. 

Ζ εθεκεξίδα “Μαθεδνλία” ζηηο 30 Ηνπιίνπ 1920 παλεγπξίδεη γηα ηε πλζήθε ησλ 

εβξψλ θαη αλαθέξεη ζην πξσηνζέιηδφ ηεο: “Εήησ ε αιεζώο θαη κεγάιε θαη έλδνμνο Διιάο! 

                                                           
13

Εφθμερίδα Νζα Ημζρα, 30 Ιουλίου 1920 
14

Εφθμερίδα Κακθμερινι, 31 Ιουλίου 1920 
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Σξνκεξαί ζπκθνξαί αλακέλνπλ ηελ Σνπξθίαλ, εάλ δελ εθηειέζε ηνπο όξνπο ηεο πλζήθεο ηεο 

Δηξήλεο”
15

. 

ε δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε ην πξσηνζέιηδν ηνπ Ρηδνζπάζηε πνπ ζηηο 30 Ηνπιίνπ 

1920, ζην πξσηνζέιηδφ ηνπ αλαθέξεη πσο ε πλζήθε ησλ εβξψλ “δελ είλαη εηξήλε ησλ 

ιαώλ”
16

. 

ζν κεγάιε φκσο θαη αλ είλαη ε επηηπρία απηή ηνπ Βεληδέινπ θαη ηεο Διιάδαο, ζα 

δνχκε ζην επφκελν θεθάιαην πσο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ππάξρνπλ νκάδεο πνπ δελ 

ζπκκεξίδνληαη ηε ραξά απηή. 

 

Η Διιάδα κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ησλ εβξώλ 

 

Παξά ηελ κεγάιε επηηπρία ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ κε ηελ ππνγξαθή ηεο 

πλζήθεο ησλ εβξψλ, ζην εζσηεξηθφ ηεο Διιάδαο εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ νκάδεο 

αλζξψπσλ πνπ ζεσξνχλ πσο ν Βεληδέινο είλαη επηβιαβήο γηα ηε ρψξα. Γχν κφιηο εκέξεο 

κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο, ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο κεηαβαίλεη ζην ζηδεξνδξνκηθφ 

ζηαζκφ ηεο Λπψλ κε ηειηθφ πξννξηζκφ ηε Μαζζαιία. χκθσλα κε ην ζρέδην πνπ ππήξρε, ν 

Βεληδέινο ζα επηβηβαδφηαλ ζην ζσξεθηφ Αβέξσθ θαη κε αθεηεξία ηε Μαζζαιία, ζα 

επέζηξεθε ζηελ Διιάδα.  

Σν γεληθφηεξν θιίκα ελζνπζηαζκνχ θαη επθνξίαο πνπ επηθξαηεί, θαίλεηαη πσο δελ 

ζπκκεξίδνληαη δχν απφηαθηνη, βαζηιφθξνλεο, αμησκαηηθνί. Πξφθεηηαη γηα ηνλ Γ. Κπξηάθε, 

πξψελ ππνινραγφ ηνπ Μεραληθνχ θαη ηνλ Α. Σζεξέπε, πξψελ ππνπινίαξρν ηνπ Πνιεκηθνχ 

Ναπηηθνχ. Οη δχν απηνί απφηαθηνη αμησκαηηθνί, έρνπλ επηιεγεί απφ αληηβεληδειηθνχο κεηαμχ 

πνιιψλ, θαη ζηφρνο ηνπο είλαη ε δνινθνλία ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ.  

Πξψηνο ελεξγεί ν Κπξηάθεο, θαη αθνχ θαηαθέξλεη λα βξεζεί θνληηλή απφζηαζε απφ 

ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν, ππξνβνιεί 2 θνξέο ελαληίνλ ηνπ, ρσξίο σζηφζν λα θαηαθέξεη λα 

πιήμεη ηνλ ζηφρν ηνπ. Παξά ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Βεληδέινπ λα θαιπθζεί, έρνληαο αληηιεθζεί 

πιένλ πσο ζηφρνο ησλ ππξψλ είλαη ν ίδηνο, ν Κπξηάθεο πξνιαβαίλεη θαη ππξνβνιεί άιιεο δχν 

θνξέο. Ζ πξψηε ζθαίξα ηξαπκαηίδεη ην Βεληδέιν ζηνλ αξηζηεξφ ψκν θαη ε δεχηεξε ηνλ 

ηξαπκαηίδεη επηδεξκηθά ζην ρέξη
17

. Μεηά απφ απηνχο ηνπο ππξνβνιηζκνχο, ν Κπξηάθεο 

αθηλεηνπνηείηαη απφ έλα Γάιιν αζηπλνκηθφ θαη πιένλ είλαη ε ζεηξά ηνπ Σζεξέπε λα 

επηρεηξήζεη λα θέξεη εηο πέξαο ηελ απνζηνιή ηνπο. 

                                                           
15

Εφθμερίδα Μακεδονία, 30 Ιουλίου 1920. 
16

Εφθμερίδα Ριηοςπάςτθσ, 30 Ιουλίου 1920. 
17

Χ. Νεράντηθσ, Το έποσ τησ Μικραςίασ 1919 – 1922, Θεςςαλονίκθ 1987, τ. 1, ς. 219. 
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Ο Σζεξέπεο, ν νπνίνο εθηφο απφ απφηαθηνο αμησκαηηθφο, είλαη θαη νιπκπηνλίθεο 

ζθνπεπηήο, θηλείηαη ελαληίνλ ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, ν νπνίνο θηλείηαη πξνο ηελ αίζνπζα 

ησλ απνζθεπψλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί. Έλα απξφζκελν γεγνλφο είλαη απηφ πνπ ηειηθά ζα 

ζψζεη ηε δσή ηνπ Έιιελα Πξσζππνπξγνχ. ηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα θαιπθζεί απφ ηα ππξά, ν 

Βεληδέινο ζθνληάθηεη θαη βξίζθεηαη ζην έδαθνο, πίζσ απφ νξηζκέλεο βαιίηζεο πνπ 

βξίζθνληαλ ζηνηβαγκέλεο εθεί. Οη βαιίηζεο απηέο έζσζαλ ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν θαζψο ηα 

ππξά πνπ είρε εμαπνιχζεη κφιηο ν Σζεξέπεο εμνζηξαθίδνληαη πάλσ ζε απηέο
18

. Γεπηεξφιεπηα 

κεηά ηνπο λένπο απηνχο ππξνβνιηζκνχο, αθνπιίδεηαη θαη αθηλεηνπνηείηαη θαη ν Σζεξέπεο. 

Έηζη, ιήγεη ε απφπεηξα δνινθνλίαο ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ 

εξίρζεζαλ 10 ππξνβνιηζκνί. 

Σν γεγνλφο απηφ, ε απφπεηξα δνινθνλίαο δειαδή ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, ήξζε 

λα θαηαδείμεη κία ζιηβεξή πξαγκαηηθφηεηα. Παξά ηε πλζήθε ησλ εβξψλ θαη ηελ επηηπρία 

πνπ ζεκείσζε ε Διιάδα κέζα απφ απηή, είλαη παζηθαλέο πσο ν δηραζκφο πνπ ππάξρεη εδψ 

θαη ρξφληα, εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη κε ακείσηεέληαζε. 

Σα λέα γηα ην γεγνλφο απηφ θαηαθζάλνπλ ακέζσο ζηελ Διιάδα θαη φπσο είλαη 

θπζηθφ δεκηνπξγείηαη έλα πνιχ αξλεηηθφ θιίκα, πνπ δπλακηηίδεη ηελ ήδε ηεηακέλε 

θαηάζηαζε εμαηηίαο ηνπ δηραζκνχ. Πνιιέο πιεξνθνξίεο πνπ θαηαθζάλνπλ ζηελ Διιάδα 

κάιηζηα, θάλνπλ ιφγν γηα ζάλαην ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ. Τπνζηεξηθηέο ηνπ Διεπζεξίνπ 

Βεληδέινπ βγαίλνπλ ζηνπο δξφκνπο θαη πξνζπαζνχλ λα πάξνπλ εθδίθεζε μεζπψληαο 

ελαληίνλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ βαζηιηά. Σν εθξεθηηθφ απηφ θιίκα επηπρψο θαηαιαγηάδεη 

ζχληνκα, θαζψο έξρεηαη πιεξνθφξεζε απφ ηε Γαιιία πσο ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο είλαη 

δσληαλφο. 

Παξά ηελ άκβιπλζε απηή ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηνχζε, ζα ζεκεησζεί έλα 

έγθιεκα ην νπνίν ζα ζηηγκαηίζεη ηελ ειιεληθή πνιηηηθή δσή θαη ηε ρψξα γεληθφηεξα. Θχκα 

είλαη ν Ίσλαο Γξαγνχκεο, πξεζβεπηήο ζηελ Πεηξνχπνιε, ιφγηνο ηεο επνρήο, ν νπνίνο ηελ 

πεξίνδν ησλ ηαξαρψλ κεηά ηελ απφπεηξα δνινθνλίαο ηνπ Βεληδέινπ πξνζπάζεζε λα ζψζεη κε 

ην απηνθίλεην ηνπ ηε θίιε ηνπ, θαη ππνζηεξίθηξηα ηνπ Βαζηιηά, Μαξίθα Κνηνπνχιε
19

. Σν 

ζέαηξν ηεο Κνηνπνχιε είρε δερζεί επίζεζε απφ ππνζηεξηθηέο ηνπ Βεληδέινπ θαη ν 

Γξαγνχκεο πξνζπάζεζε λα ηε θπγαδεχζεη. Σν απηνθίλεην, πνπ κεηέθεξε ην Γξαγνχκε θαη 

ηελ Κνηνπνχιε, ζα ζηακαηήζνπλ ζην δξφκν νη εηδηθνί ιφρνη αζθαιείαο πνπ ππήξραλ ηελ 

πεξίνδν απηή, κε δηνηθεηή ηνλ Παχιν Γχπαξε. Μφιηο έγηλε γλσζηή ε ηαπηφηεηα ηνπ 

                                                           
18

Χ. Νεράντηθσ, Το έποσ τησ Μικραςίασ 1919 – 1922, Θεςςαλονίκθ 1987, τ. 1, ς. 219. 
19

Ιςτορία του Ελληνικοφ Έινουσ, Ακινα 1978, τ. 15, ς. 145. 
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Γξαγνχκε, κεηαθέξεηαη ζην Γχπαξε θαη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ, αθνχ έιαβε νδεγίεο, δηέηαμε 

λα κεηαθεξζεί ζην Φξνπξαξρείν ζπλνδεία 15 αληξψλ
20

. 

ην δξφκν γηα ην Φξνπξαξρείν, έλαο Ρψζνο πξφζθπγαο, πνπ ήηαλ παξψλ, καξηπξά 

πσο νη δχν ινρίεο, επηθεθαιήο ηνπ απνζπάζκαηνο πνπ κεηέθεξε ην Γξαγνχκε, δηέηαμαλ ην 

Γξαγνχκε λα ζηεζεί ζηνλ ηνίρν θαη ηνπο άληξεο ηνπο λα παξαηαρζνχλ απέλαληί ηνπ. Υσξίο 

δεχηεξε ζθέςε, έδσζαλ εληνιή λα εθηειέζνπλ ην Γξαγνχκε, ν νπνίνο αθνχ φρη κφλν 

ππξνβνιήζεθε αιιά επίζεο ινγρίζζεθε απφ ηνπο ζηξαηηψηεο, αθέζεθε ζην ζεκείν απηφ λα 

θείηεηαη λεθξφο
21

. 

Ο Γχπαξεο ζα αξλεζεί πσο έδσζε απηφο ηελ εληνιή πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηεί ν 

Γξαγνχκεο. Έηζη κέρξη θαη ζήκεξα ν εζηθφο απηνπξγφο ηεο δνινθνλίαο ηνπ Ίσλα Γξαγνχκε 

παξακέλεη άγλσζηνο.  

Σν γεγνλφο ηεο δνινθνλίαο ηνπ Γξαγνχκε, αλ θαη πνηέ δελ έγηλε γλσζηφ πνηνο ήηαλ 

ν εζηθφο απηνπξγφο ηεο ελέξγεηαο απηήο, απνηειεί έλα αθφκα ηξαγηθφ επεηζφδην ζηελ ηζηνξία 

ηνπ δηραζκνχ πνπ ππάξρεη ζηελ Διιάδα εδψ θαη ρξφληα. Αλακθηζβήηεηα, ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο επζχλεο, δηθαίσο ε αδίθσο, πέθηεη επάλσ ζηελ νκάδα ησλ βεληδειηθψλ. Ο 

αληίθηππνο ηεο δνινθνλίαο Γξαγνχκε, ζα θαλεί ζηηο εθινγέο ηνπ 1920, φπνπ παξά ηηο 

ηεξάζηηεο επηηπρίεο πνπ είρε ζεκεηψζεη ν Βεληδέινο, ε παξάηαμε ηνπ ζα εηηεζεί. 

 

Η πεξηνρή ηεο κύξλεο ην 1919-1920 

 

Ήδε απφ ηνλ Ηνχλην θαη ηνλ Ηνχιην ηνπ 1920, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Διεπζεξίνπ 

Βεληδέινπ, ε νπνία εγθξίζεθε απφ ηνπο πκκάρνπο, ν ειιεληθφο ζηξαηφο θαηέιαβε ηε 

Φηιαδέιθεηα, ην Μπαινχ-θεζέξ, ην αιηριί, ην Πάλνξκν, ηα Μνπδαληά, ηελ Πξνχζα θαη 

έθηαζε κάιηζηα κέρξη θαη ηελ Κίν, πεξηνρή πνιχ θνληά ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε
22

. Σελ 

πεξίνδν απηή ζπλερίδνληαη θαη ηα έξγα πνπ είραλ σο ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή νρχξσζε ηεο 

κχξλεο.  

Σα έξγα απηά είραλ ήδε μεθηλήζεη απφ ην 1919. Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο είρε 

απαηηήζεη ηελ θαηαζθεπή ηέηνησλ νρπξσκαηηθψλ έξγσλ θαη γηα ην ζθνπφ απηφ είρε ζπζηαζεί 

κία επηηξνπή ε νπνία απαξηηδφηαλ απφ Έιιελεο θαη Γάιινπο αμησκαηηθνχο. Σν ζπλνιηθφ 

                                                           
20

Χ. Νεράντηθσ, Το έποσ τησ Μικραςίασ 1919 – 1922, Θεςςαλονίκθ 1987, τ. 1, ς. 221. 
21

Χ. Νεράντηθσ, Το έποσ τησ Μικραςίασ 1919 – 1922, Θεςςαλονίκθ 1987, τ. 1, ς. 221. 
22

Ιςτορία του Ελληνικοφ Έινουσ, Ακινα 1978, τ. 15, ς. 130. 
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κήθνο ησλ έξγσλ απηψλ εθηεηλφηαλ ζε 130 ρηιηφκεηξα θαη θαηαιάκβαλε κία πεξηνρή 

ζπλνιηθνχ εκβαδνχ πεξίπνπ 600 ηεηξαγσληθψλ ρηιηνκέηξσλ
23

. 

Σν έξγν απηφ ήηαλ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο, θαζψο παξείρε ζηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ ηε 

δπλαηφηεηα λα ακπλζεί απνηειεζκαηηθά ζε πεξίπησζε αλάγθεο. Αθφκα θαη αλ ράλνληαλ φιεο 

νη ππφινηπεο πεξηνρέο ηεο Μηθξάο Αζίαο, ην νρπξσκαηηθφ απηφ έξγν ηεο κχξλεο ζα 

κπνξνχζε λα πξνζηαηεχζεη ηελ πφιε, θαζψο κέζα ζε απηφ ζα ππήξραλ φια ηα απαξαίηεηα 

κέζα γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, φπσο κεγάιεο απνζήθεο ππξνκαρηθψλ θαη ηξνθίκσλ.  

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ιάζε ηα νπνία ζα νδεγήζνπλ ηειηθά ζηελ Μηθξαζηαηηθή 

θαηαζηξνθή είλαη ε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ζηα νρπξσκαηηθά απηά έξγα ηεο κχξλεο, ην 

Ννέκβξην ηνπ 1920. Ο ιφγνο θαη ν ππαίηηνο γηα ηελ κε νινθιήξσζε απηνχ ηνπ έξγνπ, δελ 

είλαη μεθάζαξνο αθφκα θαη ζήκεξα. Οξηζκέλνη επηξξίπηνπλ ηηο επζχλεο ζηνλ αξρηζηξάηεγν 

Παπνχια ν νπνίνο είρε ζπληάμεη κία ηεθκεξησκέλε αλαθνξά ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη 

εξγαζίεο έπξεπε λα δηαθνπνχλ θαη νξηζκέλνη πηζηεχνπλ πσο απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο είλαη ε 

ειιεληθή θπβέξλεζε ε νπνία θαη έπαπζε ηηο εξγαζίεο γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. 

Αδηακθηζβήηεην γεγνλφο είλαη πσο, εάλ ην έξγν είρε νινθιεξσζεί, ηφηε ζα 

κπνξνχζε εληφο ηνπ λα ζπγθεληξσζεί ν άκαρνο πιεζπζκφο θαζψο θαη ν ειιεληθφο ζηξαηφο, 

ζε πεξίπησζε πνπ ε νπηζζνρψξεζε ζα ήηαλ ε κφλε ιχζε. Παξά ηηο ηξαγηθέο επηπηψζεηο πνπ 

ζα έρεη ε απφθαζε απηή γηα ηνλ ειιεληζκφ ηεο Μηθξάο Αζίαο, θαλείο δελ ζα ηηκσξεζεί γηα 

ηελ κε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ απηνχ. 

 

Η πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο ην 1919-1920 

 

Απφ ην 1919, κε ηε πλζήθε ηνπ Νετγχ, ε Γπηηθή Θξάθε βξηζθφηαλ ζηα ρέξηα ησλ 

Γάιισλ. ηηο 22 Οθησβξίνπ 1919, ε δηνίθεζε ηεο πεξηνρήο αλαηίζεηαη ζην Γάιιν ζηξαηεγφ 

αξπί θαη γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζή ηεο, ε Γπηηθή Θξάθε ρσξίδεηαη ζε 3 ηκήκαηα, ζηελ 

Ξάλζε, ην Καξαγάηο θαη ηελ Κνκνηελή
24

. 

ρεδφλ έλα ρξφλν κεηά θαη ζπγθεθξηκέλα ην Μάην ηνπ 1920, ε δηνίθεζε ηεο Γπηηθήο 

Θξάθεο πεξλάεη ζηα ρέξηα ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ, ζχκθσλα κε ηε πλζήθε ηνπ αλ Ρέκν. 

Σν γεγνλφο απηφ ππξνδνηεί απηνκάησο ηελ ελίζρπζε ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ ζηελ πεξηνρή, 

θπξίσο κέζσ ηνπ επαλαπαηξηζκνχ Διιήλσλ, νη νπνίνη είραλ εγθαηαιείςεη ηε Γπηηθή Θξάθε 

θαηά ηα πξνεγνχκελα ρξφληα εμαηηίαο ηεο πίεζεο ηεο Βνπιγαξίαο. 

                                                           
23

Χ. Νεράντηθσ, Το έποσ τησ Μικραςίασ 1919 – 1922, Θεςςαλονίκθ 1987, τ. 1, ς. 223. 
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Σελ ίδηα ζηηγκή, ζηελ Αλαηνιηθή Θξάθε ε θαηάζηαζε είλαη ηεηακέλε θαζψο ν 

Σδαθέξ Σαγηάξ, δηνηθεηήο ηνπ 1
νπ

 ψκαηνο ηξαηνχ ηεο Σνπξθίαο, επαλαζηαηεί ην Μάξηην 

ηνπ 1920 ελαληίνλ ηνπ νπιηάλνπ θαη απηναλαθεξχζζεηαη δηνηθεηήο ηεο Αλαηνιηθήο 

Θξάθεο. Ο Σαγηάξ πξνρσξάεη ζηελ ελ ιφγσ ελέξγεηα, έρνληαο κπζηηθέο επαθέο κε ηνλ 

Κεκάι, απφ ηνλ νπνίν σζηφζν δελ κπνξεί λα πεξηκέλεη θαη ζεκαληηθή βνήζεηα. Ο Σαγηάξ, 

φληαο δηνηθεηήο ηνπ 1
νπ

 ., έρεη ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ ηελ 49
ε
 κεξαξρία κε έδξα ηηο 40 

Δθθιεζηέο, ηελ 55
ε
 κεξαξρία κε έδξα ηε Ραηδεζηφ θαη ηελ 60

ε
 κεξαξρία κε έδξα ηελ Κεζάλε 

θαη δηαζέηεη ζπλνιηθά 763 αμησκαηηθνχο, 7.500 νπιίηεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 2.000 

ρσξνθχιαθεο θαη 70 ππξνβφια
25

. 

Πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ην 1
ν
 . , ν Σαγηάξ πξνζπαζεί λα επηζηξαηεχζεη ηνπο 

κνπζνπικάλνπο θαηνίθνπο ηεο Θξάθεο, θνβνχκελνο επίζεζε ζηελ Αλαηνιηθή Θξάθε απφ ηνλ 

ειιεληθφ ζηξαηφ. Ζ επηζηξάηεπζε φκσο πνπ έρεη θεξχμεη ν Σαγηάξ απνηπγράλεη θαζψο 

ζπγθεληξψζεθαλ κφλν 3.500 άληξεο ζηελ Αλαηνιηθή Θξάθε.  

Βιέπνληαο ηελ θαηάζηαζε πνπ δηακνξθψλεηαη, ν Σαγηάξ πξνζπαζεί λα ζηξαθεί γηα 

βνήζεηα ζηε λέα θπβέξλεζε πνπ έρεη ζρεκαηηζηεί ζηελ Σνπξθία. Ζ λέα φκσο θπβέξλεζε ηνπ 

Γακάη Φεξίη, επηδηψθνληαο λα έρεη θαιέο ζρέζεηο ηφζν κε ηνλ νπιηάλν φζν θαη κε ηνπο 

πκκάρνπο, δελ αληαπνθξίλεηαη ζην θάιεζκα ηνπ Σαγηάξ. Μάιηζηα, θαηαδηθάδεη ηηο 

επαλαζηαηηθέο πξνζπάζεηεο ζηελ Αλαηνιηθή Θξάθε θαη δεηάεη απφ ηνλ ηνπξθηθφ ιαφ λα 

ζπζπεηξσζεί θαη λα ηαρζεί ζην πιεπξφ ηεο λφκηκεο θπβέξλεζεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο.  

Παξά ηελ αξρηθή άξλεζε ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο λα ζηεξίμεη ην θίλεκα ηεο 

Αλαηνιηθήο Θξάθεο, ν Σαγηάξ επηζθέπηεηαη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζηηο 7 Απξηιίνπ θαη 

ιίγεο κέξεο αξγφηεξα επηζηξέθεη ζηελ Αλαηνιηθή Θξάθε δηακελχνληαο πσο ην θίλεκα ηνπ 

νπνίνπ εγείηαη έρεη πιένλ ηελ ζηήξημε ηνπ Γακάη Φεξίη. 

Δθηφο απφ ηελ ζηήξημε πνπ έρεη εμαζθαιίζεη πιένλ απφ ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε, ν 

Σαγηάξ ζηξέθεηαη γηα βνήζεηα θαη πξνο ην Βνπιγαξηθφ Θξαθηθφ Κνκηηάην, ζην νπνίν 

εληάζζνληαη νη θνκηηαηδήδεο, νη νπνίνη είλαη παξαπάλσ απφ πξφζπκνη λα ζπληαρζνχλ κε ηνλ 

Σαγηάξ ελαληίνλ ησλ Διιήλσλ. 

Λίγεο κέξεο αξγφηεξα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 22 Απξηιίνπ 1920, ν Σαγηάξ ζηξέθεηαη 

γηα βνήζεηα πξνο ηε Βνπιγαξία. Πξαγκαηνπνηεί ζπλάληεζε κε ην δηνηθεηή ηεο 9
εο

 

βνπιγαξηθήο κεξαξρίαο θαζψο ππνινγίδεη πνιχ ζηε βνήζεηα πνπ κπνξνχλ λα ηνπ παξέρνπλ νη 

10.000 ζηξαηηψηεο ηεο κεξαξρίαο απηήο. Έηζη, ν Σαγηάξ έρεη πιένλ θαηνξζψζεη λα 

ζπγθεληξψζεη 15.000 επηπιένλ άληξεο ζηελ Αλαηνιηθή Θξάθε (10.000 βνχιγαξνη ζηξαηηψηεο 
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θαη 5.000 βνχιγαξνη θνκηηαηδήδεο) ελψ ηαπηφρξνλα μεθηλά λα θαηαζθεπάδεη  νρπξσκαηηθά 

έξγα
26

. 

ηελ αληίπεξα φρζε, νη ειιεληθέο πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ εηζβνιή θαη θαηάιεςε ηεο 

Αλαηνιηθήο Θξάθεο ζπλερίδνληαη κε γνξγνχο ξπζκνχο. ηηο 20 Ηνπλίνπ ν Βεληδέινο, ν νπνίνο 

ηφηε βξηζθφηαλ ζην πα ηνπ Βειγίνπ, δίλεη εληνιή, αθνχ πξψηα ζπκθψλεζαλ νη χκκαρνη, 

λα μεθηλήζεη άκεζα ε πξνζπάζεηα θαηάιεςεο ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, 

ζηηο 4 Ηνπιίνπ 1920, ε κεξαξρία ηεο κχξλεο θαηεπζχλεηαη πξνο ην Πάλνξκν θαη απφ εθεί 

πξνο ηε Ραηδεζηφ. Σαπηφρξνλα ε ειιεληθφο ζηξαηφο ηεο Θξάθεο, ππφ ηελ εγεζία ηνπ 

αληηζηξάηεγνπ Επκβξαξάθε, θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ Αλδξηαλνχπνιε πξνθεηκέλνπ λα ηελ 

θαηαιάβεη. 

Σελ ζηηγκή πνπ μεθηλνχλ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο κε ζηφρν ηελ θαηάιεςε ηεο 

Αλαηνιηθήο Θξάθεο, ν Σαγηάξ δηαζέηεη 800 αμησκαηηθνχο, πεξίπνπ 25.000 νπιίηεο, 47 

πνιπβφια θαη 89 ππξνβφια. Δπηπιένλ ηεο δχλακεο απηήο, ππάξρνπλ θαη 4.000 θνκηηαηδήδεο 

βφξεηα ησλ 40 Δθθιεζηψλ. 

Ζ ειιεληθή πιεπξά, απνηειείηαη απφ ηελ 9
ε
 κεξαξρία, ηε κεξαξρία εξξψλ, ηε 

κεξαξρία Ξάλζεο θαη ηε κεξαξρία κχξλεο. Δπηθεθαιήο ηεο ειιεληθήο δχλακεο ηίζεηαη ν 

αληηζηξάηεγνο Μαλφιεο Επκβξαθάθεο.  

ηηο 7 Ηνπιίνπ μεθηλνχλ νη πξψηεο επηρεηξήζεηο θαζψο ε κεξαξρία κχξλεο 

απνβηβάδεηαη ζηελ Ζξάθιεηα θαη ηελ θαηαιακβάλεη κε επθνιία ελψ ν ηνπξθηθφο ζηξαηφο 

εγθαηαιείπεη ηελ πφιε ζρεδφλ ακέζσο. Ζ νξκή ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ κάιηζηα είλαη ηέηνηα, 

ψζηε ηελ ίδηα κέξα θαηαιακβάλεηαη,επίζεο, ε Ραηδεζηφο θαη ε Σπξνιφε. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο 

νξκήο πνπ δηέθξηλε ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ είλαη ε εκεξήζηα δηαηαγή πνπ θνηλνπνηήζεθε απφ ηε 

ηξαηηά ηεο Θξάθεο πξνο ην ζηξαηφ ηνπ Έβξνπ θαη αλαθέξεη: “Πξνρσξήζηε κεζ’ νξκήο θαη 

γελλαηνςπρίαο εηο ηελ Λεσθόξνλ ηεο Μεγάιεο Διιάδνο θαη ηαρύλεηε ην βήκα πξνο ην ηδαληθόλ 

ηέξκα, όπνπ ζαο αλακέλνπλ πέληε αηώλσλ πόζνη θαη ειπίδεο θαη απαξαζάιεπηνο εζληθή 

πίζηηο”
27

. 

Σελ ίδηα ζηηγκή, θαηαθζάλεη ηειεγξάθεκα ζηνλ Σαγηάξ απφ ην δηνηθεηή ηεο 55
εο

 

ηνπξθηθήο κεξαξρίαο ν νπνίνο αλαθέξεη πσο “Σα επξηζθόκελα αλαηνιηθώο Ραηδεζηνύ εκέηεξα 

ζηξαηεύκαηα πξν ηεο εκθαλίζεσο ηνπ ερζξνύ δηεζθνξπίζζεζαλ, σο όξληζεο, ε δε 55
ε
 Μεξαξρία 

καο ελαγθάζζε λα απνζπξζή αηάθησο”
28

. ην ηειεγξάθεκα απηφ είλαη έθδειε ε αλεζπρία 
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πνπ ππάξρεη ζην ηνπξθηθφ ζηξάηεπκα εμαηηίαο ηεο νξκεηηθφηεηαο ε νπνία δηαθαηέρεη ηα 

ειιεληθά ζηξαηεχκαηα.  

Λίγεο κέξεο αξγφηεξα, ζηηο 11 Ηνπιίνπ ην Οπδνχλ Κηνπξνχ θαηαιακβάλεηαη απφ ηε 

κεξαξρία Ξάλζεο. Μία κφιηο εκέξα κεηά, ε 9
ε
 κεξαξρία θαη ην 3/40 ζχληαγκα Δπδψλσλ 

κπαίλνπλ ζηελ Αλδξηαλνχπνιε. Ακέζσο κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο Αλδξηαλνχπνιεο εθδίδεηαη 

δηαηαγή ε νπνία αλαθέξεη: “Δρζξόο δηειύζε. Αλδξηαλνύπνιηο, θαηειήθζε ζήκεξνλ. Αύξηνλ 

εηζέξρεηαη ν Βαζηιεύο, ν Όπαηνο Αξκνζηήο θαη ην ηξαηεγείνλ ηεο ηξαηηάο”
29

. 

Ο βαζηιηάο Αιέμαλδξνο επηζθέπηεηαη ηελ Αλδξηαλνχπνιε απ’ φπνπ θαη απνρσξεί 

ζηηο 14 Ηνπιίνπ. Δπφκελνο ζηαζκφο ηνπ ζα είλαη νη 40 Δθθιεζηέο, ε Βηδχε θαη ε Μήδεηα. Ζ 

πξνέιαζε ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ ζπλερίδεηαη θαη ζηηο 16 Ηνπιίνπ ε κεξαξρία Ξάλζεο 

θαηαιακβάλεη ηηο 40 Δθθιεζηέο. Ζ πνξεία ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ ζα δηαθνπεί  ζηηο 19 

Ηνπιίνπ ζηελ Καιιίπνιε, απφ ηνλ Γάιιν δηνηθεηή ηεο πφιεο, ν νπνίνο θαη δελ επέηξεςε ζηα 

ειιεληθά ζηξαηεχκαηα λα εηζέιζνπλ ζηελ πφιε. 

Ζ ειιεληθή εθζηξαηεία ζηελ Αλαηνιηθή Θξάθε έρεη πιένλ νινθιεξσζεί. Ο 

ειιεληθφο ζηξαηφο ζπλέιαβε ηνλ Σδαθέξ Σαγηάξ,167 Σνχξθνπο αμησκαηηθνχο θαη 3.000 

νπιίηεο. Δπίζεο ν ειιεληθφο ζηξαηφο θαηέζρεζε 14.000 φπια, 65 πνιπβφια θαη 121 

ππξνβφια. Ζ Αλαηνιηθή Θξάθε βξίζθεηαη, πιένλ, ζηα ρέξηα ηεο Διιάδαο θαη νη θάηνηθνη ηεο 

πεξηνρήο αληηκεησπίδνπλ ζεηηθά ηε ζπγθεθξηκέλε εμέιημε, αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο 

είλαη νζσκαλνί. Ο ιφγνο γηα ηελ έλζεξκε απηή ππνδνρή ησλ ειιεληθψλ ζηξαηεπκάησλ είλαη 

πσο νη θάηνηθνη ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο ληψζνπλ πσο επηηέινπο απαιιάρζεθαλ απφ ην 

αλειεχζεξν θαζεζηψο Σαγηάξ θαζψο επίζεο θαη απφ ηε βνπιγαξηθή θαηαπίεζε. 

Ακέζσο κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο, ε Διιάδα θαιείηαη λα 

νξγαλψζεη απνηειεζκαηηθά ηελ ελ ιφγσ πεξηνρή θαζψο ε θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη κέρξη ηφηε 

εθεί, είλαη απειπηζηηθή
30

. ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε ππάξρεη παληειήο έιιεηςε δεκφζηαο 

αζθάιεηαο θαη δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Γηα ην ιφγν απηφ, κε ηελ πξνζάξηεζε ηεο 

Αλαηνιηθήο Θξάθεο ζηελ Διιάδα, ε πεξηνρή δηαηξείηαη ζε 6 λνκνχο θαη απηνί κε ηε ζεηξά 

ηνπο ζε 22 ππνδηνηθήζεηο.  

Πξνθεηκέλνπ ε νξγάλσζε θαη ε δηνίθεζε ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο λα είλαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε, ηνπνζεηνχληαη, ζε θαίξηα αμηψκαηα, άλζξσπνη νη νπνίνη γλσξίδνπλ 

θαιά ηελ πεξηνρή αιιά θαη ηε γιψζζα πνπ εθεί νκηινχληαλ. Κχξηνο ζηφρνο ηεο ειιεληθήο 

δηνίθεζεο είλαη λα παηαρζεί απνηειεζκαηηθά ε απζαηξεζία πνπ ππήξρε έσο ηφηε ζηνπο 

δηνηθεηηθνχο νξγαληζκνχο.  
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Δπηπιένλ, ηδξχεηαη ρσξνθπιαθή θαη έηζη αληηκεησπίδνληαη ηα κεγάια πξνβιήκαηα 

δεκφζηαο αζθάιεηαο θαη ηάμεο πνπ κέρξη ηφηε πθίζηαλην. Σέινο, δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηελ αλνηθνδφκεζε λνζνθνκείσλ θαη ζρνιείσλ, πνπ ηφηε ηα πεξηζζφηεξα ήηαλ 

θαηεζηξακκέλα θαη ιεειαηεκέλα
31

. 

Με ην ηέινο ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Αλαηνιηθή Θξάθε, ε ηαμηαξρία 

ηππηθνχ θαη ε κεξαξρία κχξλεο επηζηέθνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ζηελ 

Αλαηνιηθή Θξάθε παξακέλνπλ ε 6
ε
, ε 9

ε
, ε 12

ε
 θαη ε 14

ε
 κεξαξρία

32
. 

 

Δθινγέο 1920 – Δπάλνδνο βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ 

 

Σν ηειεπηαίν ζπκβάλ κε ην νπνίν ηειεηψλεη ην 1920 είλαη νη εθινγέο, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Διιάδα, ην Ννέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο. Δδψ θαη αξθεηφ θαηξφ ν 

Βεληδέινο αληηκεησπίδεη ηηο ζπλερείο πηέζεηο ηεο αληηπνιίηεπζεο, ε νπνία ηαζζφηαλ ππέξ ηνπ 

βαζηιηά, πξνθεηκέλνπ λα δηαιχζεη ηε βνπιή ε νπνία είρε ζρεκαηηζηεί απφ ην 1915 θαη λα 

πξνθεξχμεη εθινγέο. Κχξην επηρείξεκά ηνπο ήηαλ πσο ε ρψξα ηψξα πξέπεη λα νδεγεζεί ζε 

εθινγέο κηαο θαη ν πφιεκνο έρεη πιένλ ηειεηψζεη θαη έρεη επαλέιζεη ε εξεκία ζην εζσηεξηθφ 

ηεο ρψξαο. Έηζη, κέζα ζε φιν απηφ ην θιίκα πίεζεο πνπ δέρεηαη ν Βεληδέινο, απνθαζίδεη λα 

πξνρσξήζεη ζε πξνθήξπμε εζληθψλ εθινγψλ, φληαο αξθεηά ζίγνπξνο πσο ζα επηθξαηνχζε 

πάιη, χζηεξα κάιηζηα θαη απφ ηε ζξηακβεπηηθή γηα απηφλ πλζήθε ησλ εβξψλ πνπ είρε 

ππνγξαθεί ιίγνπο κήλεο λσξίηεξα. 

Ζ βνπιή δηαιχεηαη ζηηο 23 επηεκβξίνπ θαη νη εθινγέο νξίδνληαη γηα ηηο 7 

Ννεκβξίνπ 1920
33

. Σν πξνεθινγηθφ θιίκα ην νπνίν δηακνξθψλεηαη είλαη αξθεηά πνισκέλν. 

Απφ ηε κία, ν Βεληδέινο εηνηκάδεη ηελ πξνεθινγηθή εθζηξαηεία ηνπ βαζηδφκελνο θπξίσο ζηηο 

ηεξάζηηεο επηηπρίεο πνπ ζεκείσζε ε ρψξα ηα ηειεπηαία ρξφληα, κε απνθνξχθσκα ηε πλζήθε 

ησλ εβξψλ θαη απφ ηελ άιιε, ηα θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο, κε θπξηφηεξν ην Λατθφ 

θφκκα, βιέπνπλ ηηο εθινγέο σο κία επθαηξία λα επηζηξέςεη ν βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο ζηε 

ρψξα. Έηζη, ην Λατθφ θφκκα, ζηεξίδεη ηελ πξνεθινγηθή ηνπ εθζηξαηεία αθελφο ζηελ αλάγθε 

επηζηξνθήο ηνπ βαζηιηά ζηε ρψξα, κε θχξην ζχλζεκα “ειηά θαη Κψηζν βαζηιηά” θαη 

αθεηέξνπ ζηελ αλάγθε επηζηξνθήο ζηα ζπίηηα ηνπο, ησλ ζηξαηησηψλ πνπ γηα ρξφληα 

βξίζθνληαη ζε εκπφιεκε θαηάζηαζε
34

. 
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Παξά ην θιίκα πφισζεο πνπ έρεη δηακνξθσζεί, ν Βεληδέινο ζεσξεί πσο ηα 

επηηεχγκαηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ δελ κπνξνχλ παξά λα ηνπ εμαζθαιίζνπλ κία άλεηε 

επηθξάηεζε ζηηο επηθείκελεο εθινγέο. ην ζέκα ηεο επηζηξνθήο ηνπ βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ, ν 

Βεληδέινο ηνλίδεη πσο θάηη ηέηνην δελ είλαη ζπλεηφ λα πξαγκαηνπνηεζεί θαζψο ε Διιάδα 

δηαζέηεη βαζηιηά, ηνλ Αιέμαλδξν.  

κσο έλα εληειψο αλαπάληερν γεγνλφο ήξζε γηα άιιε κία θνξά λα αλαηξέςεη ηελ 

θαηάζηαζε. Ο βαζηιηάο Αιέμαλδξνο, δέρεηαη ην δάγθσκα κίαο κατκνχο πνπ ππάξρεη ζην 

Σαηφη. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ γηαηξψλ, εμαηηίαο ηνπ δαγθψκαηνο, πξνθαιείηαη 

γεληθεπκέλε κφιπλζε θαη ηξεηο κφιηο εβδνκάδεο αξγφηεξα ν βαζηιηάο Αιέμαλδξνο πεζαίλεη. 

Σελ ζηηγκή ηνπ ζαλάηνπ ηνπ βαζηιηά Αιεμάλδξνπ ε Βνπιή έρεη ήδε δηαιπζεί. Έηζη, 

ζπγθαιείηαη έθηαθηε ζπλεδξίαζε θαη νξίδεηαη ν Παχινο Κνπληνπξηψηεο αληηβαζηιέαο. 

Δπηπιένλ, ε εκεξνκελία ησλ εθινγψλ κεηαηίζεηαη κία εβδνκάδα αξγφηεξα, ζηηο 14 

Ννεκβξίνπ 1920. 

Σν ηειεπηαίν απηφ αλαπάληερν γεγνλφο αλαγθάδεη ην Βεληδέιν λα αιιάμεη ηελ 

πξνεθινγηθή ηνπ αηδέληα κηαο θαη ηψξα ππάξρεη έλα πάξα πνιχ ζνβαξφ πξφβιεκα, απηφ ηεο 

δηαδνρήο ηνπ βαζηιηά Αιεμάλδξνπ. Άκεζνη επηιαρφληεο γηα ην ζξφλν είλαη ν παηέξαο ηνπ 

Αιεμάλδξνπ, Κσλζηαληίλνο, ν νπνίνο φκσο είλαη θαλεξά ππνζηεξηθηήο ηνπ Λατθνχ 

θφκκαηνο θαη ηα αδέξθηα ηνπ Παχινο θαη Γεψξγηνο, ηνπο νπνίνπο φκσο δελ επηζπκνχλ ν 

Βεληδέινο θαη νη χκκαρνη θαζψο ραξαθηεξίδνληαη σο γεξκαλφθηινη
35

. 

Οη εθινγέο δηεμάγνληαη φπσο ηειηθά είραλ νξηζηεί, ζηηο 14 Ννεκβξίνπ. Σν 

απνηέιεζκα πνπ ζα πξνθχςεη απφ απηέο ζα εθπιήμεη ζρεδφλ  ηνπο πάληεο. Σν Λατθφ θφκκα 

ζπγθεληξψλεη 340.000 ςήθνπο, νη Φηιειεχζεξνη 308.000. Αλ θαη ε δηαθνξά είλαη κηθξή, ην 

εθινγηθφ ζχζηεκα πνπ εθαξκφδεηαη ηελ επνρή απηή, είλαη ην πιεηνςεθηθφ, θαη απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα ην Λατθφ θφκκα λα θεξδίζεη 250 έδξεο θαη νη βεληδειηθνί κφιηο 110. Ζ 

κεγαιχηεξε φκσο έθπιεμε ησλ εθινγψλ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο πσο ν Βεληδέινο δελ 

θαηάθεξε λα εθιεγεί θαλ βνπιεπηήο ζην λνκφ Αηηηθήο φπνπ ήηαλ ππνςήθηνο.  

Σελ ίδηα κφιηο κέξα, έρνληαο αληηιεθζεί ην ηξαγηθφ γηα απηφλ απνηέιεζκα, ν 

Βεληδέινο θεχγεη γηα ηελ Δπξψπε, απεπζχλνληαο ζηνλ ειιεληθφ ιαφ δηάγγεικα ζην νπνίν 

αλαθέξεη: “Καηαιείπσλ ηελ αξρήλ θαη ηελ πνιηηηθήλ ζθελήλ, επηζπκώ λα απεπζπλζώ πξνο ηνλ 

ειιεληθόλ ιαόλ θαη πξνο ην θόκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ. 

Πξνο κελ ηνλ ειιεληθόλ ιαόλ δηα λα ηνλ δηαβεβαηώζσ όηη νπδεκίαλ πηθξίαλ δνθηκάδσ 

δηα ηελ ςήθνλ ηεο Κπξηαθήο, πηζηεύσλ όηη δπζθόισο άιινο ηηο ιαόο ζα ελείρεην όπσο επί 
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δηεηίαλ από ηεο αλαθσρήο θαη ηεο νπζηαζηηθήο ηεξκαηίζεσο ηνπ πνιέκνπ, παξακέλε 

επηζηξαηεπκέλνο, σο ζπλέβε δηα ηνλ ειιεληθόλ ιαόλ.  

Πξνο δε ηνπο θίινπο κνπ δηα λα δεηήζσ παξ’ απηώλ όπσο, κλήκνλεο ησλ αξρώλ, 

αίηηλεο ελέπλεπζαλ ην θόκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ, δηα κελ ηελ εμσηεξηθήλ πνιηηηθήλ θαζ’ όινλ 

ην από ζπζηάζεσο ηνπ δηάζηεκα, δηα δε ηελ εζσηεξηθήλ θαηά ην από 1910 κέρξη 1915 θπξίσο 

δηάζηεκα, κε παύζσζη λα ππνηάζζσζη ην ζπκθέξνλ ηνπ θόκκαηνο εηο ην ζπκθέξνλ ηνπ 

Κξάηνπο, θαη ζπλεπώο κε πξνβαίλσζη πνηέ εηο θακκίαλ πξάμηλ ή ελέξγεηαλ πξηλ εμεηάζσζη ηίλα 

επίδξαζηλ δύλαηαη λα έρε απηή επί ηνπ θνηλνύ ζπκθέξνληνο. Πέπνηζα δε ζπγρξόλσο όηη ζα 

ππνηαρζώζη θαη νύηνη άλεπ πηθξίαο εηο ηελ ιατθήλ εηπκεγνξίαλ”
36

. 

Σν απνηέιεζκα ησλ εθινγψλ ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 1920 ζα απνδεηρζεί θαζνξηζηηθφ 

γηα ηελ πνξεία ηεο Διιάδαο θαη ζα παίμεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηαζηξνθή πνπ ζα 

αθνινπζήζεη δχν κφιηο ρξφληα αξγφηεξα. Ακέζσο κεηά ην απνηέιεζκα ησλ εθινγψλ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη εθηεηακέλεο εθθαζαξίζεηο ζηνλ ζηξαηφ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, 

έκπεηξνη ζηξαηησηηθνί λα παξακεξηζηνχλ θαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ άιινπο, νη 

πεξηζζφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ δελ δηαζέηνπλ θακία πξαθηηθή εκπεηξία απφ εκπφιεκεο 

θαηαζηάζεηο. Σν γεγνλφο απηφ, ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνδπλάκσζε ηνπ ζηξαηεχκαηνο 

πνπ βξίζθεηαη ζηε Μηθξά Αζία θαζψο πνιινί απφ ηνπο αμησκαηηθνχο θαη ηνπο δηνηθεηέο πνπ 

ην απαξηίδνπλ είλαη εληειψο άπεηξνη θαη θαηά ζπλέπεηα αθαηάιιεινη γηα ηηο ζέζεηο απηέο.  

Ήδε απφ ηηο 11 Ννεκβξίνπ ην Λατθφ θφκκα είρε πξνθεξχμεη δεκνςήθηζκα ζρεηηθά 

κε ηελ επηζηξνθή ή κε ηνπ βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ. Με ηελ αλαθνίλσζε ινηπφλ ηνπ 

απνηειέζκαηνο ησλ εθινγψλ, ν Κσλζηαληίλνο κε δηάγγεικα ηνπο ζηηο 15 Ννεκβξίνπ 

απεπζχλεηαη ζηνλ ειιεληθφ ιαφ θαη ιέεη: “Έιιελεο, 

Σξία θαη πιένλ έηε παξήιζαλ από ηεο εκέξαο, θαζ΄ελ, ππείθσλ εηο ηελ αλάγθελ, 

εγθαηέιεηςα ηελ Διιάδα δηα λα δήζσ επί μέλεο γεο. 

Σξία έηε, θαηά ηα νπνία είρνλ ηελ αηπρίαλ λα ηελ ίδσ ππνθέξνπζα καθξάλ κνπ, θαη 

ηελ επηπρία λα ηελ ίδσ ληθώζαλ άλεπ εκνύ. Σα βάζαλά ηεο, αη λίθαη ηεο, αη ζηηγκαί ηεο επηπρίαο 

ηεο θαη ησλ πηθξηώλ ηεο, κε ζπλεθίλεζαλ, ζαο βεβαηώ, βαζύηαηα, δήζαο καθξάλ πκώλ, έδεζα 

καδί ζαο θαη ζπλεκεξίζζελ ηαο δνθηκαζίαο, ηαο ραξάο ζαο θαη ηαο ζιίςεηο ζαο. Ήδε ε ςήθνο 

ζαο ζβήλεη όιαο ηαο πηθξάο αλακλήζεηο, ηαο νπνίαο κνπ άθεθε ην πξόζθαηνλ ηνύην παξειζόλ, 

ελζνπζηώδεο θαη ζεξκή, κε θέξεη πάιηλ πιεζίνλ ζαο, δηαιύεη ηα λέθε, ηα νπνία καο ερώξηζαλ 

θαη ζθπξειαηεί δεζκνύο ζηεξενύο κεηαμύ πκώλ θαη ηεο ειιεληθήο Γπλαζηείαο. 
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Δπγλώκσλ πξνο ηελ ςήθνλ ηαύηελ, ζα έιζσ έλ κέζσ πκώλ ζπληόκσο. Ίλα εξγαζζώ 

ηαρέσο δηα ην κέιινλ. Πξνο ηνύην, ζ’ αθηεξώζσ ηνλ εαπηόλ κνπ, όιαο κνπ ηαο δπλάκεηο θαη 

πξνο ηνύην ζ’ απεπζύλσ κεζ’ πκώλ ηαο επράο κνπ πξνο ηνλ Όςηζηνλ”
37

. 

πσο είλαη αλακελφκελν, ε ελδερφκελε επηζηξνθή ηνπ Κσλζηαληίλνπ πξνθάιεζε 

ζχειια αληηδξάζεσλ, εηδηθά ζην ζηξαηφπεδν ησλ πκκάρσλ. Ο Κσλζηαληίλνο, φληαο 

γεξκαλφθηινο, πξνηίκεζε λα ηεξήζεη κία νπδέηεξε ζηάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α’ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, θάηη πνπ δελ μερλνχλ νη χκκαρνη. 

Σξεηο κφιηο εκέξεο κεηά ηελ πξνθήξπμε ηνπ δεκνςεθίζκαηνο, ε Γαιιία απέζηεηιε 

δηπισκαηηθή δηαθνίλσζε πξνο ηνλ Πξσζππνπξγφ Ράιιε θαη ηνλίδεη: “Σα γεγνλόηα πνπ 

επεθνινύζεζαλ ζηελ Διιάδα κεηά ηόζεο ηαρύηεηνο, ν ζάλαηνο ηνπ βαζηιέσο Αιεμάλδξνπ, ε 

απνηπρία ηνπ Βεληδέινπ θαη ηνπο θόκκαηόο ηνπ, ε αλάιεςηο ηεο εμνπζίαο παξά 

πξνζσπηθνηήησλ ερζξηθώλ πξνο ηελ Αληάλη, ε πξόζεζηο απηώλ λ’ αλαβηβάζνπλ εηο ηνλ ζξόλνλ 

ηνλ πξώελ βαζηιέα Κσλζηαληίλνλ εδεκηνύξγεζαλ λέαλ θαηάζηαζηλ απέλαληη ηεο νπνίαο ε 

θπβέξλεζηο ηεο Γεκνθξαηίαο ξεηώο επηθπιάζζεη δη’ απηήλ πάζαλ ειεπζεξίαλ ελεξγείαο. Ζ 

Γαιιία δελ ζέιεη λα επέκβε εηο ηαο εζσηεξηθάο ππνζέζεηο ηεο Διιάδνο αιι’ αλ ηελ επνκέλελ 

ελόο πνιέκνπ,ν νπνίνο έζεζελ εηο θίλδπλνλ ηνλ πνιηηηζκόλ, κία δύλακηο ήζειε ζέζε επί θεθαιήο 

κνλάξρελ όζηηο εζεκείσζε ζπλερή ερζξόηεηα απέλαληη ησλ πκκάρσλ θαη εγέλεην ζπλέλνρνο 

ησλ ερζξώλ καο, ε Γύλακηο απηή ζα έπξεπε λα εηδνπνηεζή, όηη δελ ζα εδύλαην λα επαλεύξε ηα 

απηά αηζζήκαηα θαη ηαο απηάο βνεζείαο παξά ηνηο πκκάρνηο”
38

. 

Δίλαη θαλεξφ, ινηπφλ, πσο νη χκκαρνη, κε θπξηφηεξν εθπξφζσπν ηε Γαιιία έρνπλ 

κεγάιεο αληηξξήζεηο φζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο επηζηξνθήο ηνπ Κσλζηαληίλνπ ζην ζξφλν ηεο 

Διιάδαο. Μάιηζηα, γηα ην δήηεκα απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Λνλδίλν ζχζθεςε κεηαμχ ηνπ 

θφξηζα θαη ηνπ Λφπλη Σδσξηδ (Γαιιία θαη Αγγιία) θαη ζηηο 21 Ννεκβξίνπ 1920, κία κέξα 

δειαδή πξηλ απφ ην δεκνςήθηζκα ζηελ Διιάδα γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ Κσλζηαληίλνπ, 

απνζηέιιεηαη λέν ηειεγξάθεκα πξνο ηελ Διιάδα ζην νπνίν ζεκεηψλεηαη πσο “αύηαη δελ 

ζέινπλ λα επέκβνπλ εηο ηαο εζσηεξηθάο ππνζέζεηο ηεο Διιάδνο, αιι΄είλαη ππνρξεσκέλαη λα 

δηαθεξύμνπλ δεκνζία όηη ε επάλνδνο επί ηνπ ζξόλνπ ελόο κνλάξρνπ  ηνπ νπνίνπ ε αλεηιηθξηλήο 

ζηάζηο θαη δηαγσγή απέλαληη ησλ πκκάρσλ, δηαξθνύληνο ηνπ πνιέκνπ, ππήξμε δη’ απηνύο ε 

πεγή δπζρεξεηώλ θαη ζνβαξώλ απσιεηώλ, δελ ζα εδύλαην λα ζεσξεζεί παξ’ απηώλ παξά σο 

επηδνθηκαζία εθ κέξνπο ηεο Διιάδνο ησλ ερζξηθώλ πξάμεσλ ηνπ βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ. 

Σν γεγνλόο ηνύην ζα εδεκηνπξγεί λέαλ δπζκελή θαηάζηαζηλ επί ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ 

ηεο Διιάδνο θαη ησλ πκκάρσλ θαη ελ ηε πεξηπηώζεη ηαύηε αη θπβεξλήζεηο δηαθεξύζζνπλ, όηη 
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επηθπιάζζνπλ δη’ εαπηάο πιήξε ειεπζεξίαλ ελεξγείαοδηα λα δηαθαλνλίζνπλ ηελ θαηάζηαζηλ 

ηαύηελ”
39

. Δίλαη μεθάζαξν πιένλ, πσο νη χκκαρνη δελ πξφθεηηαη λα παξακείλνπλ άπξαγνη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Κσλζηαληίλνο επηζηξέςεη ζηνλ ειιεληθφ ζξφλν, θαζψο ηνλίδνπλ πσο 

δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα ελεξγήζνπλ φπσο απηνί θξίλνπλ θαηάιιεια. Δδψ δηαθαίλεηαη γηα 

πξψηε θνξά θαη κία ελδερφκελε αιιαγή ζηάζεο ησλ πκκάρσλ απέλαληη ζηελ Διιάδα, ε 

νπνία κπνξεί κειινληηθά λα δεκηνπξγήζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη 

ζην εμσηεξηθφ ηεο ρψξαο. 

Ζ Γαιιία φκσο δελ ζηακαηά εδψ, θαη ιίγεο κέξεο αξγφηεξα, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 

25 Ννεκβξίνπ θνηλνπνηεί λέα δηαθνίλσζε, ηελ νπνία ππνγξάθεη ν Νηε Μπηγχ θαη ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη ηα εμήο: “Κύξηε πξόεδξε, έρσ ηελ ηηκήλ, ζπκθώλσο πξνο νδεγίαο ηεο 

θπβεξλήζεσο κνπ, λα γλσξίζσ πξνο ηελ εμνρόηεηά ζαο, όηη θαηά ην ζηάδηνλ κηαο 

ζπλδηαζθέςεσο, πνπ έιαβε ρώξαλ εηο ην Λνλδίλνλ θαηά ηελ 4
ε
 Γεθεκβξίνπ, κεηαμύ ησλ 

αληηπξνζώπσλ ηεο αγγιηθήο, ηεο ηηαιηθήο θαη ηεο γαιιηθήο θπβεξλήζεσο, απεθαζίζζε, όπσο, 

εηο πεξίπησζηλ θαζ’ ελ ν βαζηιεύο Κσλζηαληίλνο ήζειελ αλέιζε επί ηνπ ζξόλνπ ηεο Διιάδνο, ε 

Διιάο δελ ζα έρε εθ κέξνπο ησλ πκκάρσλ νπδεκίαλ νηθνλνκηθήλ βνήζεηαλ, θαη όηη αη δύν 

νηθνλνκηθαί επηηξνπαί ζα ιάβνπλ επηζήκσο νδεγίαο επί ηνπ ζέκαηνο ηνύηνπ…”
40

. 

Πιένλ νη χκκαρνη, εμαληινχλ θάζε κέζν πνπ δηαζέηνπλ πξνθεηκέλνπ λα 

απνηξέςνπλ κία ελδερφκελε επηζηξνθή ηνπ Κσλζηαληίλνπ ζηελ Διιάδα. ηελ ηειεπηαία 

δηαθνίλσζε πνπ απέζηεηιε ε Γαιιία, παξαηεξνχκε πσο νη πηέζεηο πνπ αζθνχληαη πιένλ ζηελ 

Διιάδα είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα πνπ ιακβάλεη ε ρψξα θαηά 

δηαζηήκαηα απφ ηνπο πκκάρνπο. 

Ζ πξνεηδνπνίεζε ηεο Γαιιίαο γηα παχζε ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο πνπ ιακβάλεη ε 

Διιάδα, γίλεηαη πξαγκαηηθφηεηα θαζψο ζηηο 26 Ννεκβξίνπ, ε θπβέξλεζε Ράιιε, ππφ ην 

βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο ρψξαο, αλαγθάζζεθε λα εθδψζεη ραξηνλφκηζκα 

χςνπο 200.000.000 δξαρκψλ. Ζ θίλεζε απηή ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο βξήθε θάζεηα 

αληίζεηνπο ηνπο πκκάρνπο ε νπνίνη νπζηαζηηθά θαηαθεξαπλψλνπλ ηελ Διιάδα κέζσ λέαο 

δηαθνίλσζεο, ε νπνία ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη πσο “αη θπβεξλήζεηο ηεο Γαιιίαο, ηεο Αγγιίαο 

θαη ηεο Ηηαιίαο, πιεξνθνξεζείζαη όηη ε ζρεκαηηζζείζα θπβέξλεζηο, κεηά ηελ αλαρώξεζηλ ηνπ 

Βεληδέινπ, πξνέβε, άλεπ ηεο εγθξίζεσο ησλ, εηο λέαλ έθδνζηλ ραξηνλνκίζκαηνο ηεο Δζληθήο 

Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο εθ 200.000.000 δξαρκώλ, πξνβαίλνπλ εηο επίζεκνλ δηακαξηπξίαλ. Καηά 

ηεο εθδόζεσο ηαύηεο εγλσζηνπνηήζε ήδε άξλεζηο θαη αη Γπλάκεηο δηαθεξύζζνπλ, όηη ηελ 
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ζεσξνύλ σο γελνκέλελ θαηά παξαβίαζηλ ησλ νηθνλνκηθώλ ζπκθσληώλ, πνπ δεζκεύνπλ ηελ 

Διιάδα”
41

. 

Παξά ηηο πνιχ κεγάιεο πηέζεηο πνπ αζθήζεθαλ ζηε ρψξα, ην δεκνςήθηζκα γηα ηελ 

επηζηξνθή ηνπ Κσλζηαληίλνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ήηαλ επλντθφ γηα ηνλ ίδην. Δλαληίνλ ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ ςήθηζαλ κφλν νη πνιίηεο πνπ εληάζζνληαλ ζηα αληηβεληδειηθά θφκκαηα θαζψο 

επίζεο θαη ην νζηαιεξγαηηθφ θφκκα. 

Ζ ππνδνρή ηνπ Κσλζηαληίλνπ ζηελ Διιάδα ήηαλ ηφζν ζεξκή ψζηε έγηλαλ γηνξηέο 

θαη παξειάζεηο πξνο ηηκήλ ηνπ. πλνιηθά νη ενξηαζκνί γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

δηήξθεζαλ κία εβδνκάδα. Ζ ππεξβνιή απηή φζνλ αθνξά ηηο ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο πξνο 

ηηκήλ ηνπ Κσλζηαληίλνπ, θαίλεηαη πσο ελφριεζαλ αθφκα θαη απηνχο πνπ ήηαλ ππέξ ηεο 

επηζηξνθήο ηνπ ζηελ Διιάδα.  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ν Μεηαμάο, ν νπνίνο αλ θαη ήηαλ έλαο εθ ησλ πην 

έλζεξκσλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ Κσλζηαληίλνπ, βιέπνληαο φιεο απηέο ηηο εθδειψζεηο αλαθέξεη 

πσο “εηο ηελ Αζήλαλ θαίλεηαη πνπ εηξειάζε νθόζκνο κε ηελ επάλνδνλ ηνπ βαζηιέσο. Βεβαίσο 

ε λίθε ηνπ ειιεληθνύ ιανύ είλαη κεγάιε. Γπζάξεζηνη όκσο είλαη αη ππεξβνιαί πνπ θάλεη ν ιαόο 

απηόο! Γπζηύρεκα δε όηη νη θόιαθεο, εηνηκαδόκελνη λα γιείςνπλ θόθαια ππνζάιπνπλ ηαο 

ππεξβνιάο απηάο, δηα λα θαλνύλ εηο ηελ πξώηελ γξακκήλ, κε θάηη πνπ λα θηλήζε ηελ πξνζνρήλ 

ηνπ θόζκνπ θαη ηδίσο ηνπ βαζηιέσο. Αεδίεο όζεο λα θαληαζζήο. Σα καλζάλσ απ’ εδώ θαη κνπ 

θηλνύλ ηνλ εκεηόλ”
42

. 

Με ηηο εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ Κσλζηαληίλνπ ζηελ Διιάδα, 

θιείλεη ε πνιχ ζεκαληηθή ρξνληά ηνπ 1920. Ζ ρξνληά απηή απνηειεί νξφζεκν γηα ηελ Διιάδα 

θαζψο κε ηε πλζήθε ησλ εβξψλ γίλεηαη γηα πξψηε θνξά πξαγκαηηθφηεηα ε Διιάδα ηελ 

δχν επείξσλ θαη ησλ πέληε ζαιαζζψλ. Σα απνηειέζκαηα φκσο ησλ εθινγψλ ηνπ 1920, θαη νη 

θηλήζεηο ηεο λέαο θπβέξλεζεο πνπ ήδε ιακβάλνπλ ρψξα (π.ρ. γεληθεπκέλεο εθθαζαξίζεηο ζην 

ζηξάηεπκα) ζα απνβνχλ κνηξαίεο θαηά ηα επφκελα ρξφληα θαη ζα νδεγήζνπλ ηειηθά ζε κία 

απφ ηηο κειαλφηεξεο ζειίδεο ηεο ηζηνξίαο ηνπ ειιεληζκνχ.  
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Β’ Κεθάιαην – 1921 

Ο ειιεληθόο ζηξαηόο ζηε Μηθξά Αζία 

 

Μεηά ηηο εθινγέο ηνπ 1920, πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθηεηακέλεο εθθαζαξίζεηο ζην 

ζηξάηεπκα. Σν ζηξάηεπκα ηεο Μηθξάο Αζίαο βξίζθεηαη ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ Παπνχια, ε 

ζηξαηηά ηεο Θξάθεο ππφ ηνλ Μνκθεξάην, ε 1
ε
 κεξαξρία ππφ ηνλ Φξάγθν, ε 2

ε
 κεξαξρία ππφ 

ην Βαιέηηα, ε 7
ε
 κεξαξρία ππφ ηνλ Πιαηή, ε 13

ε
 κεξαξρία ππφ ηνλ Γηγελή θαη ε κεξαξρία 

Μαγλεζίαο ππφ ηνλ Κιαδά
43

. Μία αθφκα πνιχ ζεκαληηθή αιιαγή έγηλε ζην επηηειείν ηνπ 

ζηξαηνχ φπνπ αξρεγφο ηνπνζεηήζεθε ν Κ. Πάιιεο, ζηε ζέζε ηνπ Θεφδσξνπ Πάγθαινπ.  

Οη ξηδηθέο απηέο αιιαγέο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ζηξάηεπκα, πξνθάιεζαλ ηελ 

έληνλε αληίδξαζε αξθεηψλ ζηξαηησηηθψλ, θπξίσο ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο πσο νη αμησκαηηθνί 

πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζηηο ζέζεηο απηέο, δελ δηέζεηαλ εκπεηξία απφ ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο 

θαη πεδία κάρεο. Μέζα απφ ηηο επηζηνιέο πνπ ζπληάρζεθαλ απφ αμησκαηηθνχο ηεο πεξηφδνπ 

απηήο, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο πξέπεη λα αλαθεξζνχλ σο ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα, είλαη 

έθδειε ε δπζαξέζθεηα πνπ ππάξρεη έληνλε εληφο ηνπ ζηξαηεχκαηνο. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε επηζηνιή ηνπ Πνιπκελάθνπ, ε νπνία απεπζχλεηαη ζηνλ 

αληηζηξάηεγν Παπνχια θαη αλαγξάθνληαη ηα εμήο: “Ζ εθ ησλ ηειεπηαίσλ πξνβηβαζκώλ ησλ 

ζηξαηεγώλ εληππώζεηο παξά ηνηο αμησκαηηθνίο πξέπεη λα νκνινγεζή, όηη δελ ππήξμε επάξεζηνο. 

Γελ πξόθεηηαη βεβαίσο πεξί ησλ ζηξαηεγώλ, ησλ ιίαλ επαμίσο ηηκεζέλησλ δηα ηαο εμαηξεηηθάο 

πξνο ηελ παηξίδα ππεξεζίαο ησλ, νίηηλεο θαη εμαθνινπζνύζη καρόκελνη πξνο ζθιεξνηξάρεινλ 

θαη πείζκνλα ερζξόλ. 

Αιιά ε κε επάξεζηνο αύηε εληύπσζηο παξήρζε εθ ηεο θξαηνύζεο γεληθήο αληηιήςεσο 

παξά ηνηο ηζύλνπζηλ, όηη πθίζηαηαη γεληθή ηζνπέδσζηο κεηαμύ ησλ αμησκαηηθώλ, νπνπδήπνηε 

θαη λα ππεξεηώζηλ νύηνη. 

Αζξόαη επαθνινπζνύζηλ αηηήζεηο αμησκαηηθώλ παληόο βαζκνύ πεξί κεηαζέζεσο ησλ 

εηο ην εζσηεξηθόλ, δηόηη βιέπνπζηλ όηη νπδεκία απνιύησο γίλεηαη δηάθξηζηο κεηαμύ εθείλσλ, 

νίηηλεο δελ εθαληάζζεζαλ θαλ ηαο εθ ηνπ ζθιεξνύ αγώλνο ζπγθηλήζεηο, θαη εθείλσλ, νίηηλεο 

πθίζηαληαη όιαο ηαο ηαιαηπσξίαο θαη, αθακάησο εξγαδόκελνη, ζθπξειαηνύζη ην κεγαιείνλ ηεο 

Παηξίδνο εκώλ, σδήγεζαλ ην ζηξάηεπκα εηο ηελ δόμαλ θαη ηελ ηηκήλ θαη έδσζαλ ηελ λίθελ εηο 

ηελ Παηξίδα. 

Γελ εμσηεξίθεπζαλ βεβαίσο νη αμησκαηηθνί ηελ νδπλεξάλ παξ’ απηνίο εληύπσζηλ, πεξί 

εο ε παξνύζα επηζηνιή κνπ, δηόηη ε πεηζαξρία ζπλέρεη ηνπο γελλαίνπο ηνύηνπο θαη πξν απηήο 

                                                           
43

Χ . Νεράντηθσ, Το έποσ τησ Μικραςίασ 1919 – 1922, Θεςςαλονίκθ 1987, τ. 2, ς. 283. 



28 
 

πάζα άιιε θσλή θαηαπαύεη. Οπρ ήηηνλ δηαηζζάλνκαη ην πηθξόλ παξάπνλνλ ηνύην, θαη επξίζθσ 

απηό εύινγνλ, αληηιακβάλνκαη δε, όηη δελ είλαη απίζαλνλ βξαδύηεξνλ λα εθδεισζή ην αίζζεκα 

ηνπ παξαπόλνπ ηνύηνπ, θαηά ηξόπνλ έληνλνλ θαη δσεξόλ, νπόηε βεβαίσο ζα πξνμελεζή 

θαηάπιεμηο θαη ζα παξαρζώζηλ απνηειέζκαηα νδπλεξόηαηα. 

Έθξηλα ηξαηεγέ κνπ, αλαγθαίνλ, όπσο θαηαζηήζσ πκάο θνηλσλόλ ησλ θξαηνύλησλ 

ζπλαηζζεκάησλ παξά ησ ώκαηη ησλ αμησκαηηθώλ, επί ζθνπώ λα επαξεζηεζήηε λα γίλεηε παξά 

ηνηο αξκνδίνηο δηεξκελεύο απηώλ”
44

. 

Ζ αλαηαξαρή εληφο ηνπ ζηξαηεχκαηνο είλαη έθδειε θαη ζπλερψο επηδεηλψλεηαη θαη 

γηα ην ιφγν απηφ, ν αληηζηξάηεγνο Παπνχιαο απνθαζίδεη λα παξέκβεη, κέζσ κηαο ηδηαίηεξα 

απζηεξήο επηζηνιήο πνπ ζπληάζζεη θαη απεπζχλεηαη ζην ζηξάηεπκα ιέγνληαο ηα εμήο : 

“ΓΗΑΣΑΓΖ ΑΞΗΩΜΑΣΗΚΩΝ 

Μεη’ αιεζνύο εθπιήμεσο πιεξνθνξνύκαη όηη θαηά ηελ παξνύζαλ ηεξάλ πεξίνδνλ, θαζ’ 

ελ ε Παηξίο δηεθδηθνύζα ηα απαξάγξαπηα Δζληθά απηήο δίθαηα, έρεη απνδπζή εηο ην κέγηζηνλ 

ησλ αγώλσλ ηεο ζθπξειαηνύζα ηελ λεσηέξαλ απηήο ηζηνξίαλ ηείλνπζα δηα ησλ πεξηιάκπξσλ 

απηήο θαηνξζσκάησλ λα επηζθηάζε ηελ παιαηνηέξαλ ηνηαύηελ, έληνη αηπρώο αμησκαηηθνί 

επηιήζκνλεο γελόκελνη ησλ ζηνηρεησδεζηέξσλ απηώλ θαζεθόλησλ, ησλ επηβαιιόλησλ εηο 

απηνύο πάληνηε λα ππαθνύνπλ θαη νπδέπνηε λα βνπιεύσληαη θαη νπο ε Παηξίδα εγαινύρεζε θαη 

κεηά ζηνξγήο εμέζξεςε πξνο ηνλ ζθνπόλ λα ηαρζώζη θξνπξνί αθνίκεηνη ησλ ζπκθεξόλησλ, ηεο 

ηηκήο, ηεο αζθάιεηαο, θαη ηνπ κεγαιείνπ απηήο, θαηέξρνληαη εηο αζηόρνπο θαη απνζπλζεηηθάο 

δηα ηελ ζπλνρήλ ηνπ ηξαηεύκαηνο πνιηηηθάο ζπδεηήζεηο κε αλαινγηδόκελνη ηίλαο δηα ηνπ 

ηξόπoπ ηνύηνπ ζπκθνξάο δύλαληαη λα πξνθαιέζσζη θαη αζθαιώο κε αλακεηξνύληεο ηελ 

εγθιεκαηηθόηεηα ηεο πξάμεσο ησλ ηαύηεο. 

Καη λαη κελ ν ζάινο θαη ν θιπδσληζκόο ηεο πξνζθάηνπ πνιηηηθήο πεξηόδνπ ήην 

πηζαλόλ λα εγθαηαιείςε όπηζζελ απηνίο κηθξά ηηλά θύκαηα ςπρηθήο αξξπζκίαο, νπδέπνηε όκσο 

εθαληαδόκελ όηη ζα παξνπζηάδνλην αμησκαηηθνί, επί ηεο ςπρήο ησλ νπνίσλ δελ ζα επεβάιιεην 

θαη δελ ζα θαηέπληγε παλ αλόζηνλ ηνηνύηνλ αίζζεκα ε ηεξόηηο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη δελ ζα 

ελνπζεηνύλην θαη επαξαδεηγκαηίδνλην εθ ηνπ θαζόινπ πλεύκαηνο ηεο ακεξνιεςίαο θαη ηεο 

ακλεζηθαθίαο, κεζ’ σλ δηώθεζε θαη δηνηθεί ε ηξαηηά. 

Ζ παξνύζα κνπ απνηειεί ηελ ηειεπηαίαλ έθθιεζηλ πξνο ηα αηζζήκαηα θαη ηελ 

θηινπαηξίαλ εμ εο πέπεηζακη, όηη εθνξνύληαη νη αμησκαηηθνί, σο έρσ ηελ ηηκήλ λα πξνΐζηακαη 

θαη επειπίδνκαη, όηη νπδεκία αθνξκή ζα κνη δνζή εηο ην κέιινλ λα επαλέιζσ επί ηνπ 

απνηξνπηαζηηθνύ ηνύηνπ δεηήκαηνο. 
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Γελ ζεσξώ όκσο άζθνπνλ λα πξνεηδνπνηήζσ όηη πάληα παξαβάηελ ηεο παξνύζεο κνπ 

θαηεξρόκελνλ εηο ηαο πξνδνηηθάο απηόρξεκα ηαύηαο πξάμεηο ζέισ παηάμεη αλνηηθηξκόλσο 

εμαληιώλ θαη’ απηνύ πάζαλ ηελ απζηεξόηεηα ησλ λνκίκσλ κέηξσλ. 

Σελ πιήξε θαη πηζηήλ εθηέιεζηλ ηεο παξνύζεο κνπ αλαηίζεκηεηο ηνπο Γηνηθεηάο 

σκάησλ ηξαηνύ, Μεξαξρηώλ θαη κηθξνηέξσλ Μνλάδσλ θαη Τπεξεζηώλ. 

Γελ παξαιείπσ δε λα πξνζζέζσ όηη ζέισ ζεσξήζεη ζπλππεύζπλνλ θαη 

ζπλαπηνπξγόλπάληα αλεμαηξέησο αμησκαηηθόλ δηαηεινύληα ελ επηγλώζεη κηαο ηνηαύηεο 

πξάμεσο, θαη κε ιακβάλνληα ην ζάξξνο λα θέξε εηο θσο ηαύηελ, αλαθέξσλ θαη θαηαγγέισλ 

ηνπο ελόρνπο θαηά ηελ θεθαλνληζκέλελ ζεηξάλ. 

Ζ παξνύζα κνπ Ζκεξεζία Γηαηαγή αλαγλσζζήησ ππό ησλ Γηνηθεηώλ ησλ δηαθόξσλ 

Μνλάδσλ θαη Τπεξεζηώλ ζπγθεληξνπκέλσλ ηξηο πξνο ηνλ ζθνπόλ ηνύηνλ ησλ ππ’ απηνύο 

αμησκαηηθώλ”
45

. 

Μέζα απφ απηέο ηηο επηζηνιέο είλαη μεθάζαξν πσο νη καδηθέο εθθαζαξίζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ειιεληθφ ζηξάηεπκα κεηά ηηο εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 1920, 

θιφληζαλ ζεκαληηθά ην εζηθφ θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ. Ο Παπνχιαο θαηαβάιιεη κεγάιεο 

πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα απνθφςεη ην ζηξάηεπκα απφ ην ηαξαγκέλν πνιηηηθά θιίκα πνπ 

ππάξρεη ηελ πεξίνδν απηή. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ, φκσο, ην ειιεληθφ ζηξάηεπκα δελ 

ζπκίδεη ζε ηίπνηα ην ζηξάηεπκα ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. 

 

Η νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο 

 

Σελ πεξίνδν απηή, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδνο είλαη πνιχ θαθή. Ζ ρψξα 

αληηκεησπίδεη ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία θαη μεπεξλά, έζησ πξνζσξηλά, 

κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πνπ ιακβάλεη απφ ηνπο πκκάρνπο. Ζ επηζηξνθή φκσο ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ ζηελ Διιάδα, απεηιεί λα δηαθφςεη ηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα πνπ ιακβάλεη ε 

ρψξα, θαζψο νη χκκαρνη είλαη αληίζεηνη ζηελ επηζηξνθή απηή.  

Σν Λατθφ Κφκκα πξνζπαζεί λα ηζνξξνπήζεη πάλσ ζηελ επαίζζεηε θαηάζηαζε πνπ 

έρεη δηακνξθσζεί, σζηφζν νη δηπισκαηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη εθ κέξνπο ηεο 

ρψξαο, δελ απνδίδνπλ θαξπνχο. Οη χκκαρνη είραλ πξνεηδνπνηήζεη επζέσο ηελ Διιάδα γηα ηηο 

ζπλέπεηεο πνπ ζα ππάξμνπλ εμαηηίαο ηεο επηζηξνθήο ηνπ Κσλζηαληίλνπ ζηελ Διιάδα. Πιένλ, 

κεηά θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ Κσλζηαληίλνπ ζηελ Διιάδα ην Γεθέκβξην ηνπ 1920, ε παξνρή 
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νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πξνο ηελ Διιάδα, παχεη, θαη ε ρψξα θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί θαη λα 

μεπεξάζεη κφλε ηεο ηα ηεξάζηηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ ηελ ηαιαλίδνπλ. 

 

Οη εμνπιηζκνί ηνπ Κεκάι 

 

Σελ πεξίνδν πνπ ε Διιάδα θιπδσλίδεηαη πνιηηηθά, νηθνλνκηθά θαη ζηξαηησηηθά ν 

Κεκάι μεθηλά ηνλ επαλεμνπιηζκφ ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ. Οη χκκαρνη, θαλεξά ελνριεκέλνη 

απφ ηελ απφθαζε ηεο Διιάδαο λα ηνπο αγλνήζεη επηδεηθηηθά ζην δήηεκα ηεο επηζηξνθήο ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ ζηε ρψξα, ζπλάπηνπλ πιένλ ζηξαηησηηθέο ζπκθσλίεο κε ηνλ Κεκάι, κε ηειηθφ 

απνηέιεζκα ηνλ ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ ηνπ ηειεπηαίνπ. 

Ζ ειιεληθή πιεπξά, βιέπνληαο ηελ λέα θαηάζηαζε πνπ έρεη δηακνξθσζεί, πξνρσξά 

ζε απνθιεηζκφ ζηα παξάιηα ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη μεθηλά λα ςάρλεη ελδειερψο ηα ζπκκαρηθά 

αηκφπινηα πνπ δηέξρνληαη απφ εθεί. ε έλαλ απφ απηνχο ηνπο ειέγρνπο, ην γαιιηθφ 

αηκφπινην “Δζπνπάξ” θαη ην ηηαιηθφ “Ακπάδηα” ζπιιακβάλνληαη θαζψο κεηαθέξνπλ 

πνιεκηθφ πιηθφ. Ζ θίλεζε απηή ησλ ειιεληθψλ αξρψλ, φπσο είλαη ινγηθφ, πξνθάιεζε ηελ 

άκεζε θαη έληνλε δπζαξέζθεηα ησλ πκκάρσλ. Τπφ ην βάξνο ησλ πηέζεσλ πνπ αζθνχληαλ 

ζηελ Διιάδα, ε ειιεληθή θπβέξλεζε αλαγθάζζεθε φρη κφλν λα απειεπζεξψζεη ηα 2 πινία, 

αιιά λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη Έιιελεο λαχηεο πξνθεηκέλνπ λα επαλαθνξηψζνπλ ηα πινία, ηα 

νπνία φπσο ήδε αλαθέξζεθε, κεηαθέξνπλ ζηξαηησηηθφ πιηθφ κε ηειηθφ απνδέθηε ηνλ Κεκάι. 

Μεηά απφ ην επεηζφδην απηφ, είλαη πιένλ μεθάζαξν ζε φινπο πσο ε ζηάζε ησλ 

πκκάρσλ έλαληη ηεο Διιάδαο έρεη αιιάμεη ξηδηθά. ηα πιαίζηα κάιηζηα ηεο αιιαγήο απηήο, 

νη Γάιινη ζπλάπηνπλ ζπκθσλία κε ηνπο Σνχξθνπο, κέζσ ηεο νπνίαο ηνπο παξαρσξνχλ ηελ 

Κηιηθία
46

. Οη Άγγινη κε ηε ζεηξά ηνπο αξρίδνπλ λα εγθαηαιείπνπλ ηε Μηθξά Αζία, ελψ αθφκα 

θαη ε Ρσζία μεθηλά λα εθνδηάδεη ηελ Σνπξθία κε πνιεκηθφ πιηθφ. 

Μεηά απφ φια απηά ηα γεγνλφηα, θαηαιαβαίλνπκε πσο ην ειιεληθφ ζηξάηεπκα ζηε 

Μηθξά Αζία είλαη πιένλ εμαληιεκέλν, θαθνπιεξσκέλν θαη ρσξίο λα δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην 

ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ, ηελ ίδηα ζηηγκή φπνπ ν αληίπαινο ηνπ νξγαλψλεηαη θαη εθνδηάδεηαη 

ζηξαηησηηθά κε εμαηξεηηθά ηαρείο ξπζκνχο. 

Σαπηφρξνλα κε ηνπο ζηξαηησηηθνχο εμνπιηζκνχο ηεο Σνπξθίαο, μεθηλά απφ ηνλ 

Κεκάι ν ζπζηεκαηηθφο δησγκφο ησλ Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ. Απνθνξχθσκα ησλ δησγκψλ 
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απηψλ είλαη ε ζθαγή Διιήλσλ θαη ηειηθά ε ιεειαζία ηεο Σξαπεδνχληαο, κηαο πφιεο φπνπ ην 

ειιεληθφ ζηνηρείν είλαη θπξίαξρν γηα ρηιηάδεο ρξφληα
47

. 

Σν ειιεληθφ ζηξάηεπκα, ηελ πεξίνδν απηή, δηαλχεη ηελ ρεηξφηεξε πεξίνδν ηνπ. Ο 

εμνπιηζκφο είλαη αλεπαξθήο, νη ζηξαηηψηεο είλαη εμαληιεκέλνη θαη νη ππνζρέζεηο πνπ είραλ 

δνζεί απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζή ηνπο γηα επηζηξνθή ησλ ζηξαηησηψλ απηψλ ζηα ζπίηηα 

ηνπο, δελ πξαγκαηνπνηνχληαη. Σελ ίδηα ζηηγκή, βιέπνληαο ηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη 

δηακνξθσζεί, νη χκκαρνη πηέδνπλ ηελ Διιάδα λα απνρσξήζεη απφ ηε Μηθξά Αζία. Ζ 

ειιεληθή θπβέξλεζε έρεη λα αληηκεησπίζεη έλα λέν δίιεκκα. Πξέπεη λα απνρσξήζεη απφ ηε 

Μηθξά Αζία βιέπνληαο ηελ δπζκελή θαηάζηαζε πνπ έρεη δηακνξθσζεί εγθαηαιείπνληαο άπαμ 

θαη δηα παληφο ηε Μεγάιε Ηδέα ή πξέπεη λα παξακείλεη ζηελ πεξηνρή κε φπνην θφζηνο;
48

 

Μέζα ζε απηφ ην δπζκελέο θιίκα, ε Διιάδα επηρεηξεί λα μεθχγεη απφ ην δίιεκκα 

πνπ έρεη παξνπζηαζηεί, θάλνληαο σζηφζν κία νιέζξηα γηα ην κέιινλ επηινγή. Ζ θπβέξλεζε 

απνθαζίδεη, φρη κφλν λα κελ εγθαηαιείςεη ηε Μηθξά Αζία, αιιά λα μεθηλήζεη ην ειιεληθφ 

ζηξάηεπκα λα πξνειαχλεη πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο Μηθξάο Αζίαο. Ζ απφθαζε απηή δεκηνπξγεί 

έλα λέν ξήγκα ζηηο ηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ, θαζψο νη ζηξαηηψηεο αληί λα επηζηξέςνπλ 

ζηα ζπίηηα ηνπο, φπσο πεξίκελαλ, ηψξα δηαηάζζνληαη λα απνκαθξπλζνχλ πεξηζζφηεξν απφ 

απηά. 

Σν κέησπν πιένλ έρεη κεγαιψζεη πνιχ, ηφζν πνπ ν ειιεληθφο ζηξαηφο αδπλαηεί λα 

αληαπνθξηζεί θαηαιιήισο. Ο Παπνχιαο δεηά ζπλερψο λέεο εληζρχζεηο θαη απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα λα ζεκάλεη γεληθή επηζηξάηεπζε ζηελ Διιάδα. Δλψ νη χκκαρνη πιένλ έρνπλ 

αιιάμεη ηελ ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ Διιάδα, ηφζν ψζηε λα δεηνχλ κέρξη θαη ηελ 

αλαζεψξεζε ηεο πλζήθεο ησλ εβξψλ, ν Πξσζππνπξγφο ηεο Διιάδαο Γεκήηξηνο 

Γνχλαξεο, ζπλνδεπφκελνο απφ ζηξαηεγνχο ηνπ επηηειείνπ, επηζθέπηεηαη ζηε κχξλε. Λίγεο 

εκέξεο αξγφηεξα, ζηηο 30 Μαΐνπ 1921 απνβηβάδεηαη ζηε κχξλε θαη ν βαζηιηάο 

Κσλζηαληίλνο. Ζ επίζθεςε ηνπ Γνχλαξε θαη ηνπ Κσλζηαληίλνπ ζηε κχξλε έρνπλ 

πεξηζζφηεξν ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα, θαη ζηνρεχνπλ ζην λα εμπςψζνπλ ην εζηθφ ηνπ 

εμνπζελσκέλνπ ειιεληθνχ ζηξαηεχκαηνο. 

Ο βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο, κάιηζηα, ζέινληαο λα εκςπρψζεη ηνπο Έιιελεο 

ζηξαηηψηεο, κηιά ζε απηνχο ιέγνληαο ηνπο ηα εμήο: “ηξαηηώηαη! Ζ θσλή ηεο παηξίδνο κε 

εθάιεζε θαη πάιηλ επί θεθαιήο πκώλ. Γερζήηε ηνλ εγθάξδηνλ ηνπ βαζηιέσο ζαο ραηξεηηζκόλ. 

Δίκαη ππεξήθαλνο δηα ζαο. Γηα ηελ απνθαζηζηηθόηεηα κε ηελ νπνία αγσλίδεζζε ηνλ 

απειεπζεξσηηθόλ ηεο θπιήο αγώλα εδώ όπνπ από αηώλσλ πλέεη ν ειιεληζκόο. Γελ αγλνείηε 
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πνίαο επγελνύο ηδέαο είζζε ππέξκαρνη επί ηνπ ηεξνύ ηνύηνπ εδάθνπο. Μάρεζζε ππέξ ηεο ηδέαο 

ηεο ειιεληθήο, ε νπνία εδώ εγέλλεζε ηνλ απαξάκκηινλ εθείλνλ πνιηηηζκόλ, ν νπνίνο, νπδέπνηε 

ζα πάπζε λα πξνθαιή ηνπ θόζκνπ ηνλ ζαπκαζκόλ. Ζ αλδξεία ζαο εγγπάηαη ηνπ αγώλνο ηελ 

επηηπρίαλ. Αη αξεηαί ζαο εγγπώληαη, όηη εθ ησλ ζπζηώλ θαη ηεο λίθεο ζαο ζα αλαζάιε εθάκηιινο 

πξνο εθείλνλ πνιηηηζκόο. Καη ηνπ πνιηηηζκνύ απηνύ ζεηο ζα είζζε νη δεκηνπξγνί. Άμηνη ησλ 

πξνγόλσλ ζα θιεξνδνηήζεηε εηο ηα παηδηά ζαο έξγνλ αληάμηνλ θαη θείλσλ θαη πκώλ. 

ηξαηηώηαη! Δπί ην έξγνλ. ινη ελσκέλνη. Με ηελ θαξδίαλ πιήξε από ηελ αγάπε πξνο 

ηελ Διιάδα καο, ηελ κίαλ θαη αδηαίξεηνλ. Καη από ηελ αθνζίσζηλ πξνο ηελ απνζηνιήλ απηήο 

ηελ κεγάιελ θαη αησλίαλ, ηεο νπνίαο όινη είκεζα όξγαλα. Δκπξόο επί ην έξγνλ. Ο βαζηιεύο ζαο 

είλαη καδί ζαο. Καη ζαο νδεγεί εθεί όπνπ ε επηηαγή ηεο παηξίδνο καο θαιεί όινπο. 

Ο Όςηζηνο ζα επινγήζεη ηνλ δίθαηνλ αγώλα καο”
49

. 

 

Η επηρείξεζε ζην αγγάξην 

 

Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1921 θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο 9 έσο ηηο 29 Απγνχζηνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ε επηρείξεζε ζην αγγάξην, βφξεηα ησλ πνηακψλ Καηξαηδή θαη Γενχθ. Ο 

ειιεληθφο ζηξαηφο μεθηλά ηελ επηρείξεζε απηή κε ελζνπζηαζκφ θαη νξκή θαη ζχληνκα νη 

Σνχξθνη εγθαηαιείπνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο ζην Καξά Υηζάξ θαη ζην Δζθί ερίξ. Σαπηφρξνλα 

εξσηθέο κάρεο δίλνληαη ζην Πνιαηιή θαη ην ετληί Γαδί, πνπ ζα κεηαηξαπεί θαη ζε αξρεγείν 

ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ. 

Λφγσ ησλ βξνρψλ θαη ησλ θαθψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, πνπ ήξζαλ λσξίηεξα απφ ην 

αλακελφκελν, ζα δεκηνπξγεζνχλ πνιιά πξνβιήκαηα ζην ειιεληθφ ζηξάηεπκα, θπξίσο ζηνλ 

θξίζηκν ηνκέα ηνπ αλεθνδηαζκνχ. Πιένλ, ηφζν νη ζηξαηηψηεο φζν θαη ηα δψα, είλαη 

εμαληιεκέλνη εμαηηίαο ηνπ θαθνχ αλεθνδηαζκνχ θαη ησλ ζπλερφκελσλ κεγάισλ απνζηάζεσλ 

πνπ θαινχληαη λα θαιχςνπλ, νη νπνίεο πνιιέο θνξέο θζάλνπλ κέρξη θαη ηα 40 ρηιηφκεηξα 

εκεξεζίσο
50

. 

Σν ςπρηθφ ζζέλνο ησλ Διιήλσλ ζα πξνθαιέζεη ηνλ ζαπκαζκφ ησλ μέλσλ, φπσο ν 

Άγγινο ηαγκαηάξρεο Σδφλζηνλ, ν νπνίνο παξαθνινπζεί ηελ ειιεληθή εθζηξαηεία θαη 

αλαθέξεη πσο “ζεσξώ ηνπο Έιιελεο ζηξαηηώηεο ζαλ ηνπο πξώηνπο ζηξαηηώηεο ηεο Δπξώπεο. 

Άππλνη γηα λύρηεο, ξηγώληαο, λεζηηθνί, νιηγαξθείο, πνιεκνύλ ζαλ αιεζηλνί ήξσεο”
51

. ην ίδην 

κήθνο θχκαηνο είλαη θαη νη δειψζεηο ηνπ Μπνκφλ, ν νπνίνο ήηαλ αληαπνθξηηήο γηα ηνλ 
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“Ζκεξήζην Σειέγξαθν” ηνπ Λνλδίλνπ θαη αλαθεξφκελνο ζηνπο Έιιελεο ζηξαηηψηεο, ηνλίδεη 

πσο “ην ζπζζίηην ηνπο δελ ζα ήηαλ αξθεηό νύηε θαηά ην κηζό γηα έλα Άγγιν ζηξαηηώηε, θαη 

παξόι’ απηά ε αληνρή ηνπο είλαη θάηη πεξηζζόηεξν από αμηνζαύκαζηε”
52

. 

Παξά φκσο ηα δηζπξακβηθά απηά ιφγηα, ππάξρεη θαη ε γλψκε ησλ ίδησλ ησλ 

Διιήλσλ ζηξαηησηψλ, νη νπνίνη είλαη πιένλ εληειψο εμνπζελσκέλνη εμαηηίαο ησλ θαθνπρηψλ 

πνπ έρνπλ πεξάζεη θαη εμαθνινπζνχλ λα πεξλάλε. Έλαο απιφο Έιιελαο ζηξαηηψηεο, 

πεξηγξάθνληαο ηελ ηξαγηθή γηα απηνχο θαηάζηαζε, ιίγν θαηξφ κεηά ησλ ηέινο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: “Καιά, ζα πεγαίλακε ζηελ Άγθπξα πνιεκώληαο. Μα 

κε πνηα πόδηα ζα γπξίδακε; Καιά ζα ‘ηαλ λα καο άθελε ζηνλ ηόπν ην βόιη. Αλ καο ηξαπκάηηδε 

όκσο βαξηά; Ννζνθνκεηαθά απηνθίλεηα δελ ππήξραλ, παξά 4-5 όια θη όια ηηαιηθά Fiat. ινη 

ην είρακε πιένλ θαηαιάβεη όηη ην παηρλίδη ράζεθε. Ο Κεκάι κεγάισλε θαη κεηο κηθξαίλακε”
53

. 

Με ην πξφβιεκα ηνπ αλεθνδηαζκνχ ζπλερψο λα κεγαιψλεη θαη ηελ αληίδξαζε ησλ 

Σνχξθσλ ζπλερψο λα θιηκαθψλεηαη ε ειιεληθή πνξεία, πξνο ηελ Άγθπξα, ζα δηαθνπεί. Έηζη, 

ζηα ηέιε Απγνχζηνπ, ε επηρείξεζε απηή, ε νπνία είρε μεθηλήζεη εληππσζηαθά, ζα 

ηεξκαηηζηεί. 

Ζ επηρείξεζε απηή ήηαλ ηφζν ζεκαληηθή, φπσο απηφ θαίλεηαη θαη απφ ηε καξηπξία 

κηαο Διιελίδαο απφ ηελ Άγθπξα, ε νπνία σο απηφπηεο κάξηπξαο φισλ απηψλ ησλ γεγνλφησλ, 

δηεγείηαη: “Ήκαζηε ζην ίδην ζπίηη, όηαλ νη έιιελεο έθζαζαλ ζην Πνιαηιή, δεύηεξν 

ζηδεξνδξνκηθό ζηαζκό Αγθύξαο. Δπί δέθα νρηώ εκέξεο αθνύακε ηα θαλόληα ηνπο. Δίρακε 

ηξειαζεί απ’ ηε ραξά καο, πσο ηειείσζαλ ηα βάζαλά καο. Οη Σνύξθνη επί ηξεηο κήλεο κε θάζε 

κέζν κεηαθνξηθό, λύρηα κέξα, έθεπγαλ ζαλ κηα ζεηξά αιπζίδα, άλζξσπνη θαη ακάμηα θαη δώα 

εηδώλ, εηδώλ νιόθιεξε λενπνκπή έβιεπεο. Σξαβνύζαλ πξνο ηε κεξηά ηεο Καηζαξείαο γηα λα 

γιπηώζνπλ. Άιινη πάιη καο παξαθαινύζαλ λα ηνπο θξύςσκε, βιέπεηε ηα πξάγκαηα άιιαμαλ, 

ό,ηη έθακαλ ζ’ εκάο ηα πιεξώλαλε ηώξα. Δίραλ πάζεη ηέηνην εζηθό θινληζκό πνπ έιεγαλ 

θαλεξά, αο έιζεη έλαο άιινο αξρεγόο θαη αο είλαη όπνηνο ζέιεη, δελ αληέρνκε άιιν. Γελ είρε 

κείλεη θαλείο ζηελ πόιε, παληνύ εξήκσζη, βιέπακε ζηνπο δξόκνπο ζηξαηηώηεο κε ην όπιν ζην 

ρέξη λα δεηνύλ από καο κηα θέηα ςσκί, έλα θνππάθη λεξό θαη παληθόβιεηνη λα γπξλνύλ από 

δξόκν ζε δξόκν. Μεξηθά κόλνλ απηνθίλεηα ζπάληα, ησλ βνπιεπηώλ γηα ηελ ηειεπηαία ώξα ήζαλ 

κπξνζηά ζηελ πόξηα ηνπο. Κη έλα πξσί, θζάλεη έλα ειιεληθό αεξνπιάλν, πάλσ ζηνλ ζηαζκό θαη 

βνκβαξδίδεη. Δπέηπρε ηνλ ζηόρν ηνπ, ε βόκβα έπεζε κέζα ζην νπινπνηείν θαη άξρηζε κηα έθξεμε 

θνβεξή. Μέζα ζε ιίγα ιεπηά ν κηζόο νπξαλόο ζθέπαζε από καύξα ζύλλεθα. Σα ζπίηηα καο 

ζπζέκεια θνπληόληνπζαλ, ηα ηδάκηα καο ηξίδαλε λα ζπάζνπλ… νη ηνπξθάιεο θνβηζκέλεο 
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ηξέραλε ζε ρξηζηηαληθά ζπίηηα λα θξπθζνύλ θαη ιέγαλε 6 ώξεο κεηά ηνλ βνκβαξδηζκό, έξρνληαη 

ηα ζηξαηεύκαηα. Καη εάλ δελ είραλε ηνλ αηώλην δηραζκό ηνπο νη έιιελεο κ’ έλα κπαζηνύλη ζα 

έκπαηλαλ ζηελ Άγθπξα. Ση έγηλε έμαθλα; ια ζηακάηεζαλ, ζίγεζαλ ηα θαλόληα, έλαο ςίζπξνο 

κεηαμύ ησλ ρξηζηηαλώλ αθνύζζεθε, ππνρώξεζηο…”
54

. 

πσο ήδε αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ε αληεπίζεζε ησλ Σνχξθσλ ήηαλ έληνλε θαη 

ζπλερψο θιηκαθνχκελε. Απηφ ζπλέβε δηφηη πξψηνλ ππήξραλ πάξα πνιινί ζηξαηηψηεο πνπ 

εκπλεπζκέλνη απφ ηνλ Κεκάι, ηνλ ππάθνπαλ ηπθιά ζε φ,ηη θαη αλ απηφο δεηνχζε θαη 

δεχηεξνλ δηφηη δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα ππνρψξεζεο. Οπνηαδήπνηε ππνρψξεζε είρε πιένλ 

απαγνξεπζεί θαη γηα ην ιφγν απηφ, πνιινί ήηαλ νη Σνχξθνη ζηξαηηψηεο, νη νπνίνη 

ηνπθεθίζζεθαλ επεηδή παξάθνπζαλ ηελ ξεηή απηή δηαηαγή. Παξά ην ηεηακέλν θιίκα, πνπ 

έρεη δεκηνπξγεζεί, ην ειιεληθφ ζηξάηεπκα θαηφξζσζε λα επηζηξέςεη ζπληεηαγκέλν θαη κε 

εξεκία ζην Δζθί ερίξ. 

Ο ηεξκαηηζκφο ηεο επηρείξεζεο ζην αγγάξην ζα ζεκάλεη θαη ην ηέινο ηεο ειιεληθήο 

πξνέιαζεο. Σν κέησπν ην νπνίν πιένλ έρεη δεκηνπξγεζεί είλαη πνιχ κεγάιν γηα ηνλ ειιεληθφ 

ζηξαηφ, ν νπνίνο έρεη θζάζεη ζηα φξηα ηεο εμάληιεζεο θαη γηα ην ιφγν απηφ κεγαιψλεη ε 

δπζαξέζθεηα ζηηο ηάμεηο ηνπ θαη ραιαξψλεη ε πεηζαξρία. Σελ ίδηα ζηηγκή ν Κεκάι, άξηηα 

εμνπιηζκέλνο έρεη αλαζαξξήζεη θαη μεθηλά ηε δηθή ηνπ αληεπίζεζε.  

Ζ επηρείξεζε ζην αγγάξην ζεκαηνδνηεί θαη ηελ αξρή ηνπ ηέινπο γηα ηελ ειιεληθή 

παξνπζία ζηε Μηθξά Αζία. Ζ επηρείξεζε απηή, ε νπνία ζχκθσλα κε ηελ θπβέξλεζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα εμνπδεηεξσζεί ν Κεκάι, θαη λα εληζρπζεί ην ειιεληθφ 

θξφληκα ζηε Μηθξά Αζία, είρε ηειηθά ηα αληίζεηα απνηειέζκαηα, ππνρψξεζε ηνπ ειιεληθνχ 

ζηξαηνχ θαη πιήξεο πιένλ απξνζπκία εθ κέξνπο ηνπ γηα λέεο επηρεηξήζεηο
55

. 

Αθφκα θαη νη χκκαρνη, εθθξάδνληαη πιένλ μεθάζαξα γηα ην ζέκα ηεο Μηθξάο 

Αζίαο, κε ην Γάιιν Πξσζππνπξγφ Μπξηάλ λα δειψλεη θπληθά πσο “ε ζπλζήθε ησλ εβξώλ 

είλαη πηα αλύπαξθηε, ην κόλν πνπ απνκέλεη δε είλαη ε ζύληαμε κηαο άιιεο ζπλζήθεο”
56

. 

Αθφκε θαη ν αξρεγφο ηξαηηάο, Παπνχιαο, αλαγλσξίδεη ηε δπζκελή θαηάζηαζε πνπ 

έρεη δηακνξθσζεί θαη ηελ αδπλακία ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ λα αληαπνθξηζεί πιένλ 

θαηαιιήισο ζηα θαζήθνληά ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθά γηα ην ζέκα απηφ, ζε κία επηζηνιή πνπ 

ζπληάζζεη ζηηο 8 επηεκβξίνπ 1921 αλαθέξεη: “Ο ζηξαηόο εκώλ θαηόπηλ ελλεαεηνύο πνιέκνπ 

έρεη ππνζηεί ζνβαξάλ κείσζηλ θπξίσο από απόςεσο ζηειερώλ θαη δε ησλ θαιπηέξσλ, εμ νπ ε 

ζπλνρή ελ ηε δηνηθήζεη έρεη κεησζή. Καηά ηαο δύν ηειεπηαίαο επηρεηξήζεηο ν ζηξαηόο ελ ησ 
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ζπλόισ ηνπ ππήξμελ αμηνζαύκαηνο. Αιι’ ε αληίιεςηο ηεο ηξαηηάο είλαη όηη δελ ζα ήην 

θξόληκνλ λα δεηεζή ηη πιένλ παξ’ απηνύ. 

Γηα ηνπο ιόγνπο ηνύηνπο θξνλώ όηη επηβάιιεηαη ε ηαρεία πεξαίσζηο ηεο 

Μηθξαζηαηηθήο εθζηξαηείαο”
57

. 

Ζ πνιχ θαθή θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη πιένλ ζην ζηξάηεπκα, θαη ην αίζζεκα 

δπζθνξίαο πνπ ππάξρεη δηάρπην, θαίλεηαη θαη απφ κία επηζηνιή πνπ ζπλέηαμε ν ζηξαηεγφο 

Πνιπκελάθνο ζηηο 15 Οθησβξίνπ 1921 θαη ζηελ νπνία αλαθέξεη: “Αζξόαη επαθνινπζνύζη 

αηηήζεηο αμησκαηηθώλ παληόο βαζκνύ πεξί κεηαζέζεσο εηο ην εζσηεξηθόλ δηόηη βιέπνπζη όηη 

νπδεκία απνιύησο γίλεηαη δηάθξηζηο κεηαμύ εθείλσλ νίηηλεο απνιαύνπζη όιεο ηεο ξαζηώλεο θαη 

ριηδήο θαη νίηηλεο δελ εθαληάζζεζαλ θαλ ηαο εθ ηνπ ζθιεξνύ αγώλνο ζπγθηλήζεηο, θαη εθείλσλ 

νίηηλεο πθίζηαληαη όιαο ηαο ηαιαηπσξίαο θαη αθακάησο απζεκεξόλ εξγαδόκελνη ζθπξειαηνύζη 

ην κεγαιείνλ ηεο παηξίδνο εκώλ”
58

. 

Ζ Διιάδα έρεη πιένλ κείλεη κφλε, ρσξίο ηε ζηήξημε ησλ πκκάρσλ, λα δηαρεηξηζηεί 

έλα κέησπν 800 ρηιηνκέηξσλ, δηαζέηνληαο έλαλ ζηξαηφ εμνπζελσκέλν θαη εληειψο απξφζπκν 

γηα λέεο επηρεηξήζεηο. Ζ αληίζηξνθε κέηξεζε γηα ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή έρεη 

μεθηλήζεη, θαη ηψξα είλαη θαλεξφ φζν πνηέ πξνεγνπκέλσο πσο δελ ππάξρεη θάπνηνο πνπ λα 

κπνξεί λα θάλεη ην νηηδήπνηε πξνθεηκέλνπ λα ηελ απνηξέςεη. 
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Γ’ Κεθάιαην – 1922 

Η θαηάζηαζε ζην ειιεληθό ζηξάηεπκα 

 

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, κεηά ηελ επηρείξεζε ζην 

αγγάξην, ν ειιεληθφο ζηξαηφο βξίζθεηαη ζε εμαηξεηηθά δεηλή θαηάζηαζε, εμαληιεκέλνο θαη 

κε παληειή έιιεηςε επηζπκίαο γηα λέεο επηρεηξήζεηο. Σν ειιεληθφ ζηξάηεπκα δηαθέξεη πνιχ 

πιένλ απφ έλα ζηξάηεπκα ην νπνίν είλαη άξηηα εμνπιηζκέλν, μεθνχξαζην θαη έηνηκν γηα λέεο 

επηρεηξήζεηο θαη θαηαιήςεηο λέσλ εδαθψλ. 

ε κία επηζηνιή πνπ ζπληάζζεη ν δηνηθεηήο ζηξαηηάο Μηθξάο Αζίαο, Παπνχιαο, 

πξνο ηνλ Τπνπξγφ ηξαηησηηθψλ ηεο Διιάδαο, ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ 1922, πεξηγξάθεηαη ε 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη πιένλ ην ειιεληθφ ζηξάηεπκα. ηελ επηζηνιή απηή ν 

Παπνχιαο αλαθέξεη: “Λακβάλσ ηελ ηηκήλ λα αλαθέξσ όηη νη εηο ην Δζσηεξηθόλ από νηαδήπνηε 

αδεία απεξρόκελνη αμησκαηηθνί θαη νπιίηαη ηεο  ηξαηηάο θαηά θαλόλα επηηπγράλνπζη 

παξάηαζηλ ηνύησλ παξά ηαο θαη’ επαλάιεςηλπθ’ πκώλ εθδνζείζαο επί ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνύηνπ 

απζηεξάο δηαηαγάο. 

Σν ηνηνύηνλ, αλεμαξηήησο ηεο δπζθνξίαο ελ γελλά κεηαμύ ησλ Αμησκαηηθώλ θαη 

νπιηηώλ ηεο ηξαηηάο θαηά ησλ δηα ηνηνύηνπ ελ ησ εζσηεξηθώ παξακελόλησλ ζπλαδέιθσλ ησλ 

θαη σλ επί καηαίσ αλακέλνπζη ηελ επάλνδνλ, πξνθαιεί θαη εμέγεξζηλ θαη’ απηήο ηεο Κεληξηθήο 

Τπεξεζίαο. 

Δλ πξνθεηκέλσ δελ παξαιείπσ λα πξνζζέζσ όηη ε ηξαηηά έιαβε ην κέηξνλ ηεο 

ρνξεγήζεσο αδεηώλ ζηεξηρζείζα εηο ηελ παξά ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ιήςηλ απζηεξώλ 

κέηξσλ πξνο ηαρείαλ επάλνδνλ ησλ αδεηνύρσλ, ήδε όκσο δηα ησλ ρνξεγνπκέλσλ παξαηάζεσλ 

νπ κόλνλ εθκεδελίδνληαη αη πξνζέζεηο ηεο ηξαηηάο πεξί ηεο απνζηνιήο εθ πεξηηξνπήο εηο 

άδεηαλ όζσ ην δπλαηόλ πεξηζζνηέξσλ αμησκαηηθώλ θαη νπιηηώλ αιιά επί πιένλ δεκηνπξγείηαη 

θαη θίλδπλνο δηαζαιεύζεσο θαη απηήο ηεο πεηζαξρίαο εθ κέξνπο εθείλσλ, νίηηλεο παξαηεξνύζη 

κεηά πηθξίαο όηη καηαηνύληαη ε εηο άδεηαλ απνζηνιή ησλ. 

Παξαθαιώ όπσο ιακβάλνληεο ππ’ όςηλ ηελ ζνβαξόηεηα ηεο θαηαζηάζεσο εθδώζεηε 

ζρεηηθάο δηαηαγάο”
59

. 

Ζ επηζηνιή απηή ηνπ Παπνχια έξρεηαη λα θαηαδείμεη ην πξφβιεκα πνπ ππάξρεη ζην 

ζηξάηεπκα, θαζψο ζρεδφλ φινη επηζπκνχλ λα επηζηξέςνπλ ζηα ζπίηηα ηνπο, πξάγκα ην νπνίν 

φκσο δελ ζπκβαίλεη. 
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Ζ πεηζαξρία ζην ειιεληθφ ζηξάηεπκα έρεη πιένλ εμαζζελήζεη ηφζν ψζηε πιένλ 

απεηιείηαη ε ζπλνρή ηνπ. Σν αξλεηηθφ απηφ θιίκα ζπλερψο επηδεηλψλεηαη θαη δηάθνξεο 

θήκεο, ςεπδείο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, έξρνληαη λα επηδεηλψζνπλ ηελ ηεηακέλε απηή 

θαηάζηαζε. Πξνζπαζψληαο λα πεξηνξίζεη ην αξλεηηθφ θιίκα πνπ ζπλερψο εμαπιψλεηαη, θαη 

ηελ εηθφλα απνζχλζεζεο πνπ φιν θαη κεγαιψλεη εληφο ηνπ ζηξαηεχκαηνο, ν Παπνχιαο 

ζπληάζζεη λέα επηζηνιή, ζηηο 22 Απξηιίνπ 1922, απεπζπλφκελνο ζηνπο δηνηθεηέο ησλ 

σκάησλ ηξαηνχ θαη αλαθέξεη: “ηξαηεγέ κνπ, 

Δπεηδή θαη΄απηάο πνηθίιαη αδέζπνηαη θήκαη θπθινθνξνύλ θαη ησλ νπνίσλ νπδόισο 

απίζαλνλ λα γίλεηαη νπρί εηιηθξηλήο εθκεηάιιεπζηο, πεξί δήζελ πνιηηηθήο δπκώζεσο, αθνξώζαη 

ηελ ηύρελ ηεο Μ. Αζίαο θαη όηη ηεο θηλήζεσο ηαύηεο εγνύκαη ν ίδηνο, θαηαζηήζεηε γλσζηόλ 

εκπηζηεπηηθώο εηο άπαληαο ηνπο πθ’ πκάο Αμησκαηηθνύο, δηα θαηαιιήινπ αλαθνηλώζεσο, όηη αλ 

ελ ησλ θπξηνηέξσλ θαζεθόλησλ παληόο ζηξαηηώηνπ είλαη ην ακύλεζζαη πεξί παηξίο, είλαη όκσο 

θαη πξσηίζηε ππνρξέσζηο ηνπ ηδίνπ θαη λα εθηειή ην ππέξηαηνλ ηνύην θαζήθνλ θαη λα πίπηε 

κόλνλ πεηζόκελνο εηο ηα ξήκαηα θαη ηα θειεύζκαηα ηνπ Κξάηνπο. 

Άλεπ ηεο απαξεγθιίηνπ εθαξκνγήο ηεο δεπηέξαο ηαύηεο αξρήο, είλαη αδύλαηνλ λα 

λνεζή ε πξώηε. 

Αθνινπζώλ όζελ σο αιεζήο θαη πηζηόο ζηξαηηώηεο ηα δόγκαηα ηαύηα, ζεσξώ ηνπο 

ηνηαύηα δηαδίδνληαο σο παξαπιαλσκέλνπο, αλ κε σο αλεηιηθξηλείο θαη αζπλεπείο πξνο ηαο 

ππνρξεώζεηο ησλ. Φξνλώ όηη νπδελόο δηαθεύγεη ηελ πξνζνρήλ ησλ. Φξνλώ όηη νπδελόο 

δηαθεύγεη ηελ πξνζνρήλ πνίνπ νιέζξνπ ζα θαζίζηαην πξόμελνο ε επηθξάηεζηο θαη 

πξαγκαηνπνίεζηο ηνηνύησλ ηδεώλ, αίηηλεο αζθαιώο ζα παξέιπνλ ηελ πεηζαξρίαλ θαη ζα 

ελέζπεηξνλ ηελ δηαίξεζηλ θαη απνζύλζεζηλ εηο ηαο ηάμεηο ηεο ζπκπαγνύο λπλ ηξαηηάο. 

Καηαιιεινηέξαλ επθαηξίαλ δελ ζα εδύλαην λα παξνπζηάζσζηλ νη ηνηαύηα πξνηηζέκελνη, εηο ηνλ 

έλαληη εκώλ θαξαδνθνύληα ερζξόλ, ίλα επηπέζε ελαληίνλ καο θαη επηηύρε εθείλν όπεξ ζήκεξνλ 

ιόγσ ηεο ελώζεσο θαη ηεο πεηζαξρίαο καο νύηε λα θαληαζζή ηνικά. 

Ζ Κπβέξλεζηο ηεο ρώξαο θαη νη εγέηαη ηνπ ηξαηεύκαηνο νπδελόο αλεπζύλνπ πζηεξνύλ 

εηο παηξησηηζκόλ θαη εζεινζπζίαλ θαηεζηέ απνιύησο βέβαηνη όηη νπδέλ ζα παξαιείςνπλ 

δπλάκελνλ λα εμαζθαιίζεη δίθαηαλ εηξήλελ θαη αζθάιεηαλ εηο ηνπο απνιπηξσζέληαο αδειθνύο 

καο. 

ζελ ζπληζηώ εηο πάληαο όπσο νπ κόλνλ θσθεύνπζηλ εηο ηνηνύηνπ είδνπο 

θαηαζηξεπηηθάο πξνσζήζεηο, αιιά θαη λα θαηαγγέισζη ηνπο εηο ηνηαύηα αζρνινπκέλνπο, 

παξαθαιώ δε όπσο γλσξίζεηε απηνίο όηη πάζαλ επί ηνύηνπ πξνθεηκέλνπ παξάβαζηλ 

πεξηεξρνκέλελ εηο ηελ αληίιεςηλ κνπ ζέισ παηάεη θαηά ην κάιινλ ακείιηθηνλ θαη 



38 
 

παξαδεηγκαηηθόλ ηξόπνλ. Δηο νπδέλα δελ ζα επηηξέςσ, όπνπ θαη λα ίζηαηαη νύηνο, ίλα δηα 

ηνηνύησλ, εθλόκσλ ελεξγεηώλ δηαθπβέπζε ηα κέρξη ηνύδε δηα ηόζσλ ζπζηώλ θηεζέληα. 

Με παξαιείςεηε δε λα ππνκλήζεηε όηη κόλνλ ε απόιπηνο ππαθνή θαη πεηζαξρία εηο ηαο 

δηαηαγάο ησλ αλσηέξσλ ησλ, νίηηλεο κέρξη ηνύδε σδήγεζαλ ληθεθόξσο εηο ηόζαο ιακπξάο 

κάραο θαη ησλ νπνίσλ αη δηαηαγαί απνξξένπζηλ εθ ησλ πξνζέζεσλ θαη ησλ θειεπζκάησλ ησλ 

εγεηόξσλ ηνπ Κξάηνπο, κόλε απηή είλαη ηθαλή λα νδεγήζεη εηο ηελ δόμαλ θαη ηνλ αζθαιή 

ιηκέλα ηεο δηθαίαο εηξήλεο”
60

. 

Σα πξνβιήκαηα ζην ζηξάηεπκα είλαη ηεξάζηηα, θαη δελ θαίλεηαη πσο ππάξρεη 

πηζαλφο ηξφπνο πξνθεηκέλνπ απηά λα ιπζνχλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζπληάζζεηαη άιιε κία 

επηζηνιή, κία απφ ηηο πνιιέο, ε νπνία ηνλίδεη ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηηο ηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηεχκαηνο, κε θπξηφηεξν ηελ εμάληιεζε πνπ παξαηεξείηαη θαη 

ηελ αλάγθε ησλ αμησκαηηθψλ θαη ησλ νπιηηψλ λα επηζηξέςνπλ ζηα ζπίηηα ηνπο. Ζ επηζηνιή 

απηή ζπληάζζεηαη απφ ηνλ ππνζηξάηεγν θαη δηεπζπληή ηεο 2
εο

 Μεξαξρίαο, Γ. Βαιέηηα θαη σο 

απνδέθηε έρεη ηνλ Δπηηειάξρε ηξαηηάο. ηελ επηζηνιή απηή ν Βαιέηηαο αλαθέξεη: “εβαζηέ 

κνπ ηξαηεγέ, 

Δπηηξέςαηέ κνη λα ζαο απαζρνιήζσ κε κεξηθά δεηήκαηα ηα νπνία είλαη αλάγθε λα 

ιεθζώζη ηαρέσο θαη ξηδηθώο πξνο ζπγθξηάηεζηλ ηνπ εζηθνύ ηνπ ζηξαηεύκαηνο εηο ην ύςνο ην 

νπνίνλ απαηηώζηλ αη πεξηζηάζεηο αο ην έζλνο δηέξρεηαη. 

1)Παξ’ όια ηα επαλεηιεκκέλσο ιερζέληα ππάξρσζη πάληνηε ελ ησ εζσηεξηθώ 

αμησκαηηθνί νίηηλεο δύλαληαη λα πξνζθέξσζη επσθειείο ππεξεζίαο εηο ην κέησπνλ, νύηνη 

πάληεο ζπκθώλσο ηαηο πκεηέξαηο ππνδείμεζη, δένλ ηάρηζηα λα έιζσζηλ εληαύζα πξνο 

ζπκπιήξσζηλ ησλ ππαξρόλησλ θελώλ θαη ηελ ελ κέξεη αλαθνύθηζηλ ησλ ζπλαδέιθσλ ησλ, σλ 

νη ζρόληεο κείδνλα ππεξεζίαλ κεηώπνπ δένλ λα ηνπνζεηεζώζηλ εηο ην εζσηεξηθόλ. 

Πάληεο νη ινηπνί αμησκαηηθνί ηνπ εζσηεξηθνύ, εθηόο ησλ ερόλησλ εηζέηη αλάγθελ 

ζεξαπείαο ηξαπκάησλ, λα απνζηξαηεπζώζη. Δμαίξεζηλ ηνπ αλσηέξνπ θαλόλνο δένλ λα 

απνηειέζσζη κόλνλ ηζάξηζκνη ηηλέο αμησκαηηθνί ηνπ εζσηεξηθνύ, επί θεθαιήο ζνβαξώλ 

Τπεξεζηώλ, νίηηλεο έλεθα ηεο πείξαο θαη εηδηθόηεηνο απηώλ, δελ είλαη δπλαηόλ λα 

αληηθαηαζηαζώζηλ άλεπ βιάβεο ηεο ππεξεζίαο. Ο αξηζκόο όκσο απηώλ δελ είλαη δπλαηόλ παξά 

λα είλαη ειάρηζηνο. 

2) Οη ζηξαηηώηαη γλσξίδνπζη θαιώο όηη κέγαο αξηζκόο ιηπνηαθηώλ, αλππνηάθησλ θαη 

παξαβηαζάλησλ ηαο αδείαο ησλ επξίζθεηαη ελ ησ εζσηεξηθώ σλ πιείζηνη, ηηο νίδε ππό ηίλα 

ζθέπελ, εμαθνινπζώζηλ ελ πάζε εζπρία ηα εηξεληθά ησλ έξγα. Αη πιεξνθνξίαη αύηαη ηνπο 
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εμαγξηώλνπζη δηόηη δηαβιέπσζηλ άληζνλ θαηαλνκήλ ησλ βαξώλ ηνύζ’ όπεξ ειεύζεξνο ιαόο 

δύλαηαη λα αλερζή.  

Γη’ νηνπδήπνηε κέζνπ, θαη δη’ απηνύ έηη ηνπ εθηνπηζκνύ ησλ νηθνγελεηώλ ησλ, νη 

απάηξηδεο νύηνη δένλ λα εμαλαγθαζζώζη πξνο εθηέιεζηλ ησλ θαζεθόλησλ ησλ. 

3) Σέινο είλαη ηα ρξεκαηηθά δεηήκαηα. Αλ θαη πξν θαηξνύ εθεξκόζζε ην 

θαηαλαγθαζηηθόλ δάλεηνλ, ελ ηνύηνηο ηα απνζηειιόκελα εκίλ πνζά είλαη νιηγώηεξα ή πξν ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ. Ο αμησκαηηθόο, κε δπλάκελνο λα απνζηείιεη ρξήκαηα εηο ηελ ζηεξνπκέλελ 

νηθνγέλεηάλ ηνπ, ν ζηξαηηώηεο κε δπλάκελνο λα αγνξάζε θαπλόλ νλ ε ππεξεζία πξν πνιινύ 

έπαπζε λα ρνξεγή, δελ είλαη δπλαηόλ απεξηζπάζησο λα αθνζηώληαη εηο ην θαζήθνλ ησλ. 

εκεησηένλ όηη αμησκαηηθνί κεηαβάληεο εηο άδεηαλ επιεξώζεζαλ παξά ηακείσλ ηνπ 

εζσηεξηθνύ θαη ηνλ κηζζόλ Μαξηίνπ, εκείο δε δελ ηνλ έρνκελ θαηαβάιεη εηο ηα πιείζηα ώκαηα 

νύηε ηνλ Ηαλνπάξηνλ. Γελ ππάξρεη αλάγθε λα ηνλίζε ηηο πνία ζπκπεξάζκαηα έθαζηνο ησλ 

εληαύζα εμάγεη εμ ηεο θαηαζηάζεσο ηαύηεο. 

Σαύηα είλαη ηα θπξηώηεξα ζεκεία άηηλα ήζεινλ λα ηνλίζσ, ηξαηεγέ κνπ. Γλσξίδσ 

θαιώο όηη πάληα ηα αλσηέξσ απεηέινπλ θαη απνηειώζη ηελ θπξησηάηελ πκώλ θξνληίδα θαη όηη 

παλ κέζνλ κεηερεηξηζζήηε πξνο ζεξαπείαλ ησλ αηόπσλ ηνύησλ. Γηα ηεο παξνύζεο κνπ επηζπκώ, 

σο ακέζσο παξά ην ζηξάηεπκα επξηζθόκελνο, λα ηνλίζσ όηη όζνλ επηηαθηηθώηεξνλ απαηηήζεηε 

ηελ ηαρείαλ ιήςηλ ησλ απαηηνπκέλσλ απζηεξνηάησλ κέηξσλ, επί ηνζνύηνλ κεγαιπηέξαλ 

αλαθνύθηζηλ, ζα παξάζρεηε εηο ηνπο καρεηάο ηνπ κεηώπνπ”
61

. 

 

Η επηρείξεζε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε 

 

Βιέπνληαο ην θιίκα πνπ έρεη δηακνξθσζεί, ε ειιεληθή θπβέξλεζε πξνζπαζεί λα 

επηηχρεη απφ ηηο αξρέο Μαΐνπ κία αλαθσρή κε ηελ Σνπξθία, θάηη ην νπνίν φκσο δελ θαίλεηαη 

λα είλαη εθηθηφ. Παξά ηελ απνγνεηεπηηθή θαη ηξαγηθή θαηάζηαζε πνπ πιένλ παξνπζηάδεη ην 

ειιεληθφ ζηξάηεπκα, ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζα ιάβεη κία παξάηνικε θαη εμαηξεηηθά 

ιαλζαζκέλε απφθαζε. 

Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε νξγαλψλεη κία λέα επηρείξεζε, απηή ηε θνξά πξνο ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, θαζψο ζεσξεί πψο κφλν κία ηέηνηα θίλεζε πίεζεο πξνο ηελ Σνπξθία, ζα 

ηελ εμαλάγθαδε λα δερζεί ηελ εθερεηξία πνπ πξνηείλεη ε Διιάδα. Γηα ην ζθνπφ απηφ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη αιιαγέο ζε θάπνηεο κνλάδεο ηνπ ζηξαηνχ. Γηνηθεηήο ηεο ηξαηηάο 

Θξάθεο πιένλ αλαιακβάλεη ν αληηζηξάηεγνο Υαηδεαλέζηεο, ζηε ζέζε ηνπ Μνκθεξάηνπ, ελψ 
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ιίγν αξγφηεξα ε ηξαηηά εληάζζεηαη ζηε ηξαηηά Μηθξάο Αζίαο θαη κεηνλνκάδεηαη ζε Γ’ 

ψκα ηξαηνχ
62

. Ζ θίλεζε απηή ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο κφλν αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζα 

κπνξνχζε λα έρεη, θαζψο κε ηε λέα απηή επηρείξεζε, κεγαιψλεη θαη άιιν ην ήδε ρανηηθφ 

κέησπν ην νπνίν πθίζηαηαη θαη δεκηνπξγεί λέα θελά ζε απηφ. 

Ο Υαηδεαλέζηεο ζεσξνχζε πσο ε λέα απηή επηρείξεζε δελ ζα επηβάξπλε ην κέησπν 

ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη πσο ν κφλνο ηξφπνο γηα λα δηαζθαιηζηεί ε επηηπρία ζηελ πεξηνρή απηή, 

ήηαλ κέζσ ηεο επηρείξεζεο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Υαξαθηεξηζηηθά, γηα ην ζέκα απηφ 

ηνπνζεηείηαη πσο “ε επίιπζε ηνπ Μηθξαζηαηηθνύ δεηήκαηνο δελ βξίζθεηαη ζηελ Μηθξαζία, αιιά 

εμαξηάηαη από ηελ ηύρε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο θαη ησλ ηελώλ”
63

. 

Παξά ηηο κεγάιεο πξνζδνθίεο, πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ επηρείξεζε ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηηο εηνηκαζίεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα απηή, ε επηρείξεζε ηειηθά ζα 

καηαησζεί. Αηηία είλαη ε αληίδξαζε ησλ πκκάρσλ, φηαλ ελεκεξψζεθαλ ζηηο 14 Ηνπιίνπ 

κέζσ δηαθνίλσζεο απφ ηελ Διιάδα, γηα ηελ λέα απηή πνιεκηθή θίλεζε ηεο ρψξαο. 

Ζ επηρείξεζε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ινηπφλ, αθπξψλεηαη, θαη ην γεγνλφο απηφ 

πξνθαιεί κεγάιε δπζθνξία ζηελ Διιάδα, θαζψο κία επηηπρία ζηελ λέα απηή επηρείξεζε, ζα 

αλαπηέξσλε ην πεζκέλν εζηθφ ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηεχκαηνο. Λίγεο κέξεο αξγφηεξα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηηο 13 Απγνχζηνπ, ην ειιεληθφ ζηξάηεπκα πιεξνθνξείηαη πξνο ν Κεκάι έρεη 

δψζεη δηαηαγή γηα ζπληεηαγκέλε επίζεζε ζε νιφθιεξν ην εχξνο ηνπ κηθξαζηαηηθνχ 

κεηψπνπ
64

. 

 

Η δηάιπζε ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηεύκαηνο ζηε Μηθξά Αζία 

 

Ζ δηαηαγή πνπ έρεη δψζεη ν Κεκάι, ζηα κέζα Απγνχζηνπ, γίλεηαη πξαγκαηηθφηεηα. 

Ζ Σνπξθία εμαπνιχεη ζθνδξή επίζεζε ελαληίνλ ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηεχκαηνο, ζε νιφθιεξε 

ηε Μηθξά Αζία. Ζ θαθή θαηάζηαζε, ζηελ νπνία βξηζθφηαλ ην ειιεληθφ ζηξάηεπκαθαη ην 

κεγάινο εχξνο πνπ θαινχληαλ λα ππεξαζπηζηεί, έρεη σο άκεζν απνηέιεζκα ηε δηάιπζε ηνπ 

κηθξαζηαηηθνχ κεηψπνπ. Μέζα ζε κία κφιηο εκέξα νιφθιεξεο κνλάδεο απνθφπηνληαη απφ 

άιιεο, θάπνηεο άιιεο δηαιχνληαη θαη ππνρσξνχλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηελ γεληθεπκέλεο απηήο 

επίζεζεο, πνιινί Έιιελεο ζηξαηηψηεο θαη αμησκαηηθνί ζπιιακβάλνληαη. 

Ζ ππνρψξεζε ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηεχκαηνο ήηαλ άκεζε θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο άηαθηε. Σαπηφρξνλα κε ηελ ππνρψξεζε ηνπ ζηξαηνχ, ηεξάζηηνο αξηζκφο άκαρνπ 
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πιεζπζκνχ βξίζθεηαη παληθφβιεηνο ζην κέζν ησλ εμειίμεσλ. Ο ειιεληθφο ζηξαηφο εθδίδεη 

δηαηαγή, θαη θαιεί ηνλ άκαρν πιεζπζκφ λα ζπγθεληξσζεί ζηε ρεξζφλεζν ηεο Δξπζξαίαο θαη 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Σζεζκέ. Απφ εθεί, ππφ ηελ πξνζηαζία ησλ ζσξεθηψλ ηνπ ειιεληθνχ 

πνιεκηθνχ λαπηηθνχ, ζα κεηαθεξζνχλ κε κεηαγσγηθά ζηε Υίν θαη ηε Λέζβν
65

. 

Ζ δηάιπζε ηνπ κηθξαζηαηηθνχ κεηψπνπ θαη ε ππνρψξεζε ηνπ ειιεληθνχ 

ζηξαηεχκαηνο είλαη πιένλ νινθιεξσηηθή. Καηά ζπλέπεηα, ην Α’ θαη Β’ ψκα ηξαηνχ 

εγθαηαιείπνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο θαη θεχγνπλ απφ ηε Μηθξά Αζία. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ην 

Γ’ ψκα ηξαηνχ ην νπνίν εγθαηαιείπεη ην Πάλνξκν.
66

 

Λίγνπο κήλεο πξηλ ηελ γεληθή επίζεζε πνπ εμαπνιχεη ν Κεκάι, ζηε κχξλε ν 

αξρηζηξάηεγνο Παπνχιαο θαη ν χπαηνο αξκνζηήο ηεξγηάδεο αζρνινχληαη κε θαηεγνξίεο πνπ 

αθνξνχλ ην κεηξνπνιίηε κχξλεο, Υξπζφζηνκν. Αηηία είλαη ε αλαγλψξηζε απφ ηνλ 

ηειεπηαίν, ηνπ Μειέηηνπ Μεηαμάθε σο νηθνπκεληθνχ παηξηάξρε θάηη ην νπνίν ε ειιεληθή 

θπβέξλεζε δελ επηζπκεί. Βιέπνληαο ηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη δηακνξθσζεί, ν αληηζηξάηεγνο 

Παπνχιαοππνβάιεη ηελ παξαίηεζή ηνπ. Να ηνλίζνπκε πσο ν Παπνχιαο κήλεο λσξίηεξα είρε 

δεηήζεη ηελ απηνλφκεζε ηεο Μηθξάο Αζίαο, θάηη ην νπνίν είρε απνξξίςεη ε ειιεληθή 

θπβέξλεζε.  

Μάιηζηα, ν Πξσζππνπξγφο ηεο Διιάδαο, Γνχλαξεο, είρε δεηήζεη ηνλ Μάξηην ηνπ 

1922, ηε γλψκε ηνπ Παπνχια γηα ην αλ πξέπεη λα εθθελσζεί ε Μηθξά Αζία θαη είρε ιάβεη ηελ 

εμήο απάληεζε: “Καηόπηλ ησλ ζπζηώλ εηο ηαο νπνίαο ππεβιήζε ην ειιεληθόλ Κξάηνο ελ Μηθξά 

Αζία, δελ δπλάκεζα λα εγθαηαιείςσκελ ηελ Μηθξάλ Αζίαλ. Δάλ όκσο ε Κπβέξλεζηο είλαη 

ελαγθαζκέλε ιόγσ ηνπ αδηεμόδνπ εηο ην νπνίνλ επξίζθεηαη ην δήηεκα, λα εγθαηαιείςε θαη λα 

εθθελώζε ηελ Μηθξάλ Αζίαλ, παξαθαιώ λα κνπ επηηξέςεη λα αλαθεξύμσ ηελ απηνλνκίαλ ηεο 

Μηθξάο Αζίαο, άιισο λα κε αληηθαηαζηήζεη”
67

. 

Ζ παξαίηεζε Παπνχια δελ γίλεηαη απνδεθηή θαη ηελ ίδηα ζηηγκή ν χπαηνο αξκνζηήο, 

ηεξγηάδεο, παξνηξχλεη ηελ Δπηηξνπή Μηθξαζηαηηθήο Άκπλαο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ φζα 

ρξήκαηα δηαζέηνπλ πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ νη νηθνγέλεηεο ησλ ζηξαηησηψλ. Μέζα ζε φια 

απηά ηα γεγνλφηα πξνθαιείηαη, φπσο είλαη θπζηθφ πνιηηηθή αζηάζεηα ζηελ Διιάδα. Αξρηθά, ν 

ηξάηνο δηαδέρεηαη ην Γνχλαξε ζηελ Πξσζππνπξγία θαη ιίγν αξγφηεξα δεκηνπξγείηαη έλαο 

ζπλαζπηζκφο Γνχλαξε θαη ηξάηνπ κε επηθεθαιήο ηνλ Πξσηνπαπαδάθε
68

. Σειηθά θαη ιίγν 

πξηλ θηάζνπκε ζηνλ Αχγνπζην ηνπ 1922, ν Παπνχιαο παξαηηείηαη θαη ζηε ζέζε ηνπ 

ηνπνζεηείηαη ν ζηξαηεγφο Υαηδεαλέζηεο. 
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Η θαηαζηξνθή ηεο κύξλεο 

 

Ζ γεληθεπκέλε επίζεζε ηνπ Κεκάι έρεη πιένλ μεθηλήζεη θαη ν ειιεληθφο ζηξαηφο 

θαληάδεη αλίζρπξνο λα αληηδξάζεη. Σελ ζηηγκή απηή ζηε κχξλε, ππάξρεη ν ζηφινο ησλ 

Δπξσπατθψλ Γπλάκεσλ. Ζ Αγγιία βξίζθεηαη εθεί κε ηε λαπαξρίδα ηεο “ηδεξέληνο Γνχθαο”, 

ην ζσξεθηφ “Γφμα”, θαη ηα θαηαδξνκηθά “Δπξψπε” θαη “Πεξηπέηεηα”, ε Ηηαιία κε ηε 

λαπαξρίδα ηεο “Νηνπίιην”, ηα θαηαδξνκηθά “Πηεκφληε” θαη “Ηνχιηνο Καίζαξαο” θαη κε 

κεξηθέο ηνξπηιάθαηνπο
69

. Ζ Γαιιία ηελ ίδηα ζηηγκή βξίζθεηαη ζηε κχξλε κε ηε λαπαξρίδα 

ηεο “Γεκνθξαηία”, ην ζσξεθηφ “Δξλέζη Ρελάλ”, κε έλα θαηαδξνκηθφ θαη 2 ηνξπηινβφινπο 

θαη ηέινο ε ΖΠΑ κε ην ππεξζσξεθηφ “Αξηδφλα” θαη κεξηθά κηθξφηεξα θαηαδξνκηθά
70

. 

Μέζα ζε φια απηά ηα γεγνλφηα, θαη κε νξαηή ηελ θαηαζηξνθή πνπ έξρεηαη, ν 

κεηξνπνιίηεο κχξλεο απεπζπλφκελνο ζηνπο κπξληνχο, ιέεη: “Αδειθνί κνπ, ε ώξα είλαη 

δεηλή, αιιά θαη ν ζεόο είλαη κεγάινο. Έρεηε πίζηηλ εηο Απηόλ. Γνθηκαδόκεζα, αιιά αο κελ 

νιηγνπηζηώκελ”
71

. 

Οη εληζρχζεηο πνπ είρε ππνζρεζεί ν Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ, Θενηφθεο, δελ 

θαηαθζάλνπλ πνηέ ζηε κχξλε, θαη αθνινπζεί ηελ θπβεξλεηηθή εληνιή πνπ θπληθά αλέθεξε: 

“…λα κελ πεξάζεη ν βεληδειηθόο απηόο ζπξθεηόο ζην ειεύζεξν ειιεληθό βαζίιεην”
72

. Οη 

Έιιελεο ηεο Μηθξάο Αζίαο κέλνπλ κφλνη, ρσξίο θάπνηα ηδηαίηεξε βνήζεηα απφ ηελ ειιεληθή 

θπβέξλεζε. 

Παξά ηελ πεπνίζεζε ηνπ Υαηδεαλέζηε πσο νη Σνχξθνη δελ ζα κπνξέζνπλ λα κπνπλ 

ζηε κχξλε νχηε ζε 10 κήλεο, ιίγεο κέξεο αξγφηεξα, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 25 Απγνχζηνπ 

1922, ν ίδηνο κεηαθέξεη ζε πινίν ην αξρεγείν ηνπ. Σα ειιεληθά ζηξαηεχκαηα έρνπλ πιένλ 

απνρσξήζεη απφ ηε Μηθξά Αζία θαη νη Έιιελεο πξφζθπγεο πξνζπαζνχλ ελαγσλίσο λα 

επηβηβαζηνχλ ζε πινία πξνζθεηκέλνπ λα ζσζνχλ. 

Ο κεηξνπνιίηεο κχξλεο, Υξπζφζηνκνο, ηηο δξακαηηθέο απηέο ψξεο πξνζπαζεί λα 

πεξηζψζεη φ,ηη κπνξεί. ηηο 25 Απγνχζηνπ, ζπληάζζεη κία επηζηνιή κε απνδέθηε ην Βεληδέιν, 

ζηελ νπνία θαη απαξηζκεί ηνπο ιφγνπο θαη ηηο αηηίεο πνπ θηάζακε ζηελ θαηαζηξνθή απηή θαη 

ηνλ θαιεί λα πξάμεη φ,ηη κπνξεί, αθφκα θαη ηψξα, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε επηθείκελε 

θαηαζηξνθή. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: “ Δλ κύξλε ηε 25 Απγνύζηνπ 1922 

Αγαπεηέ  θίιε θαη αδειθέ, θ. Διεπζέξηε Βεληδέιε, 
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Δπέζηε ε κεγάιε ζηηγκή ηεο κεγάιεο εθ κέξνπο αο ρεηξνλνκίαο. Ο ειιεληζκόο ηεο 

Μηθξάο Αζίαο, ην ειιεληθόλ θξάηνο αιιά θαη ζύκπαλ ην ειιεληθόλ Έζλνο θαηαβαίλεη πιένλ εηο 

ηνλ Άδελ από ηνπ νπνίνπ θακκία πιένλ δύλακηο δελ ζα δπλεζή λα ην απνβηβάζε θαη ην ζώζε. 

Σεο αθαληάζηνπ ηαύηεο θαηαζηξνθήο βεβαίσο αίηηνη είλαη νη πνιηηηθνί θαη 

πξνζσπηθνί αο ερζξνί, πιελ θαη Τκείο θέξεηε κέγηζηνλ ηεο επζύλεο βάξνο δηα δπν πξάμεηο 

αο. 

Πξώηνλ δηόηη απεζηείιαηε εηο Μ. Αζίαλ σο ύπαηνλ αξκνζηήλ έλα ηνύη’ απηό 

παξάθξνλα θαη εγσηζηήλ. Καη δεύηεξνλ δηόηη πξηλ απνπεξαηώζεηε ην έξγνλ αο θαη ζέζεηε ηελ 

θνξσλίδα θαη ην επηζηέγαζκα επί ηνπ αλεγεξζέλησο αθαληάζησο σξαίνπ θαη κεγαινπξεπνύο 

δεκηνπξγήκαηόο αο, ηεο θαηαζέζεσο ησλ ζεκειίσλ ηεο πεξηθιεεζηάηεο πνηέ Βπδαληηλήο καο 

Απηνθξαηνξίαο, είραηε ηελ αηπρή θαη έλνρνλ έκπλεπζηλ λα δηαηάμεηε εθινγάο θαη’ απηάο 

αθξηβώο ηαο παξακνλάο ηεο εηζόδνπ αο, εηο Κσλζηαληηλνύπνιηλ θαη ηεο θαηαιήςεσο απηήο 

ππό ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηνύ πξνο εθηέιεζηλ ηεο – νίκνη – δηα παληόο θαηαζηξαθείζεο πλζήθεο 

ησλ εβξώλ. 

Αιιά γέγνλελ ν γέγνλελ! 

Αθόκε όκσο ππήξρε θαηξόο αλ όρη λα ζσζή ε πλζήθε ησλ εβξώλ, αιιά 

ηνπιάρηζηνλ λα κελ θαηαζηξαθεί ηειείσο, ην ειιεληθόλ Έζλνο δηα ηεο απσιείαο όρη κόλνλ ηεο 

Μ. Αζίαο αιιά θαη ηεο Θξάθεο θαη απηήο ίζσο ηεο Μαθεδνλίαο. 

Καη επεηδή νη θαηξνί νπ κελεηνί πιένλ, έθξηλα θαζήθνλ θαη εκόλ απαξαίηεηνλ λα 

θπιίζσ ηνλ πίζνλ κνπ ελ κέζσ ηεο γεληθήο θηλήζεσο ηεο παγθνίλνπ εδώ ζπκθνξάο καο θαη 

πξώηνλ κελ έγξαςα κε εκεξνκελίαλ 21 Απγνύζηνπ πξνο ηνλ επί ηνπ ειιεληθνύ ζξόλνπ 

επξηζθόκελνλ Κσλζηαληίλνλ λα πξνβή εηο ηαο κεγάιαο απνθάζεηο, ελ αηο πξσηίζηελ ζεσξώ ηελ 

αλάιεςηλ ηεο πεδαιηνπρίαο ηνπ ειιεληθνύ ζθάθνπο, παξά ηελ πάγθνηλνλ ηελ επξσπατθήλ 

ππόιεςηλ θεθηεκέλεο εο θνξπθήο. 

Σελ παξάδνζηλ ηεο δηνηθήζεσο ηνπ ζηξαηνύ εηο ηνπο εθδησρζέληεο αμησκαηηθνύο ηεο 

Ακύλεο, νη νπνίνη γλσξίδνπλ πσο αλαζπληάζζεηαη θαηεζηξακκέλνο ζηξαηόο θαη νδεγείηαη εηο 

ηελ λίθελ θαη ηελ άκεζνλ εληεύζελ εθδίσμηλ ηεξγηάδνπ θαη Υαηδαλέζηε θαη άιια ζρεηηθά. 

Έθξηλα δε πξν παληόο απαξαίηεηνλεθησλ θινγώλ ηεο θαηαζηξνθήο ελ αο νδπλάηαη ν 

κηθξαζηαηηθόο ειιεληζκόο, θαη δήηεκα είλαη εάλ όηαλ ην παξόλ κνπ γξάκκα αλαγηγλώζθεηαη ππό 

ηεο Τκεηέξαο Δμνρόηεηνο, αλ εκείο πιένλ ππάξρσκελ ελ ηε δσή πξννξηδόκελνη – ηηο νίδε – θαη’ 

αλεμεξεπλήηνπο βνπιάο ηεο ζείαο Πξόλνηαο εηο ζπζίαλ θαη ΜΑΡΣΤΡΗΟΝ, λ’ απεπζύλσ ηελ 

ύζηαηελ ηαύηελ έθθιεζηλ πξνο ηελ θηινγελή θαη κεγάιελ ςπρήλ νπ θαη λα αο είπσ κόλνλ δύν 

ιέμεηο. 
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Δάλ δηα λα ζώζεηε ηελ Διιάδα εθξίλαηε θαζήθνλ αο λα πξνβήηε εηο ην 

επαλαζηαηηθόλ θίλεκα ηεο Θεζζαινλίθεο, κε δηζηάζεηε, ηώξα λα πξνβήηε εηο εθαηόλ ηνηαύηα 

θηλήκαηα, ίλα ζώζεηε ηώξα νιόθιεξνλ ηνπ απαληαρνύ θαη ηδία ηνλ κηθξαζηαηηθόλ θαη ζξαθηθόλ 

ειιεληζκόλ, ν νπνίνο ηόζελ ζξεζθεπηηθήλ ιαηξείαλ ηξέθεη πξνο Τκάο. 

Καη λπλ θίιηαηε αδειθέ, ε κόλνλ ζεσξνύκελ ηνλ από κεραλήο Θεόλ, ε βξάρνλ, ε 

ειπίδα, ε σηήξα θαη Μεζζίαλ καο. 

 Γελ είλαη αλάγθε ν ειιεληζκόο νύηνο θαη αλ ρώξαη αύηαη κεηά ηεο 

Κσλζηαληηλνππόιεσο λα ελσζώζη κεηά ηεο Διιάδνο, δηόηη ην όλεηνλ ηνύην απεκαθξύλζε αθ’ 

εκώλ ηνπιάρηζηνλ δη’ εθαηόλ έηε, αιιά ζπεύζαηε θαη πςώζαηε παληνύ ηελ επηβιεηηθήλ θσλήλ 

αο θαη απηαί αη ρώξαη λ’ απνηειέζνπλ έλα απηόλνκνλ Αλαηνιηθόλ ρξηζηηαληθόλ θξάηνο, έζησ 

ππό ηελ θπξηαξρίαλ ηνπ νπιηάλνπθαη ύπαηνλ αξκνζηήλ ηελ ελ πεξηλνπζηάηελ θνξπθήλ. 

Δίλαη ε κόλε θαη ελδεδεηγκέλε ιύζηο, ήηηο ζα ζέζε ηέξκα εηο ηαο ζπκθνξάο ησλ 

θαηνίθσλ ηεο Αλαηνιήο θαη ζα δώζε ηελ εζπρίαλ θαη εηξήλελ εηο ηελ επξσπατθήλ δηπισκαηίαλ, 

δηόηη δη’ όινπο ηόηε ζα ππάξρε ηόπνο θαη ηξόπνο εθκεηαιιεύζεσο ησλ αλεθκεηαιιεύησλ πεγώλ 

ηνπ πινύηνπ ηεο ηόζνλ ππό ηνπ Θενύ επλνεζείζεο θαη επεξγεηεζείζεο, αιιά ηόζνλ νηθηξώο 

θαθνδαηκνλνύζεο πινπζίαο θαη επδαίκνλνο ηαύηεο ρώξαο.  

Πεξίδσζε ηελ ξνκθαίαλ ηνπ ιόγνπ ζνπ θαη θαηεπνδνύ πξνο εκάο θαη θόςνλ ηνλ 

άιπηνλ δηα ηελ δηπισκαηίαλ κέρξη ζήκεξνλ δεζκόλ ηνπ Αλαηνιηθνύ δεηήκαηνο.  

Πίπησλ επί ηνπ ηξαρήινπ Τκώλ, πεξηινύσ Τκάο δη’ απείξσλ θηιεκάησλ ζεβαζκνύ θαη 

αγάπεο
73

. 

Ζ επίζεζε ησλ Σνχξθσλ ζπλερψο θιηκαθψλεηαη θαη ειιεληθφο ζηξαηφο πιένλ δελ 

ππάξρεη πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηέςεη ηνπο Έιιελεο. Γεθάδεο ρηιηάδεο, ίζσο θαη εθαηνληάδεο 

ρηιηάδεο, Έιιελεο πξφζθπγεο, θαηαθζάλνπλ ζηελ κχξλε απφ φιε ηε Μηθξά Αζία, κεηελ 

ειπίδα φηη απφ εθεί ζα κπνξέζνπλ λα θχγνπλ γηα ηελ Διιάδα. Μεηέπεηηα ππνινγηζκνί 

δείρλνπλ πσο νη Έιιελεο πνπ έθζαζαλ ζηελ Μηθξά Αζία ήηαλ πεξίπνπ 300.000. Ο αξηζκφο 

απηφο είλαη ηεξάζηηνο αλ αλαινγηζηνχκε πσο πνιχ ζπάληα ζηελ ηζηνξία, κία πφιε δέρζεθε 

κέζα ζε ηφζν ιίγεο κέξεο, αξηζκφ αλζξψπσλ δηπιάζην απφ ηνλ πιεζπζκφ ηεο. 

Σε ζηηγκή πνπ νη Έιιελεο πξφζθπγεο πξνζπαζνχλ λα ζσζνχλ, νη μέλνη 

εγθαηαιείπνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηε κχξλε. Οη πεξηζζφηεξεο πξεζβείεο έρνπλ θιείζεη, ελψ 

αθφκα θαη απηέο πνπ ππνηππσδψο ιεηηνπξγνχζαλ, θιείλνπλ πιένλ θαη απηέο. Κιεηζηφ είλαη 

θαη ην ειιεληθφ πξνμελείν ζηε κχξλε θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ  αλαρσξεί γηα ηελ Διιάδα.  
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ρεδφλ φινη νη πξφζθπγεο θηλνχληαη πξνο ηελ πξνθπκαία ηεο κχξλεο, πξνθεηκέλνπ 

λα επηβηβαζηνχλ ζηα πινία κε πξννξηζκφ ηελ Διιάδα. Ωζηφζν ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη 

δηαθνξεηηθή θαη ζθιεξή. Σα ειιεληθά πινία αλαρσξνχλ απφ ηε κχξλε θαη νη πξφζθπγεο 

κέλνπλ πίζσ, δίρσο λα έρνπλ ηξφπν λα εγθαηαιείςνπλ ηελ πφιε. 

ηηο 27 Απγνχζηνπ μεθηλνχλ νη πξψηεο επηζέζεηο εληφο ηεο πφιεο. Οη πξψηνη ηζέηεο, 

έλα έθηππν απφζπαζκα κπαίλεη ζηε κχξλε θαη ακέζσο μεθηλνχλ νη επηζέζεηο ελαληίνλ ησλ 

Διιήλσλ
74

. Σν ίδην βξάδπ θαηαθζάλεη ζηελ κχξλε ν δηνηθεηήο ηεο 1
εο

 ηξαηηάο, Ννπξεληίλ 

παζάο, ν νπνίνο βξηζθφηαλ θαη παιαηφηεξα ζηελ πφιε θαη είρε αλαθιεζεί απφ εθεί κεηά απφ 

δηαβήκαηα ηνπ κεηξνπνιίηε Υξπζφζηνκνπ. 

Ο Ννπξεληίλ παζάο ζπιιακβάλεη ηνλ Υξπζφζηνκν θαη αθνχ ηνλ ππνρξεψλεη λα 

ππνγξάςεη κηα πξνθήξπμε ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη Έιιελεο πξέπεη λα παξακείλνπλ ζηα 

ζπίηηα ηνπο θαη λα παξαδψζνπλ φιν ηνλ ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ ζηελ Σνπξθία, ηνλ 

ζαλαηψλεη. Ο ζάλαηνο ηνπ Υξπζφζηνκνπ δελ είλαη άκεζνο, θαζψο πξνεγνχληαη πνιιά 

βαζαληζηήξηα. Ζ κεηαρείξηζε ηνπ Υξπζνζηφκνπ θαηαδεηθλχεη κε ηνλ πην εκθαηηθφ ηξφπν ην 

κέλνο πνπ ππήξρε απφ ηνπο Σνχξθνπο, ελαληίνλ ησλ Διιήλσλ ηεο Μηθξάο Αζίαο. 

Σελ επφκελε κέξα νη δησγκνί θιηκαθψλνληαη. Πνιινί Έιιελεο πνπ βγαίλνπλ απφ ηα 

ζπίηηα ηνπο, εθηεινχληαη ακέζσο. Ζ δηαηαγή ηνπ Ννπξεληίλ άιισζηε είλαη μεθάζαξε: 

“ύκθσλα κε έγγξαθε δηαηαγή ηεο Γεληθήο Γηνίθεζεο, είλαη πηζαλό πσο ην ειιεληθό έζλνο ζηηο 

ησξηλέο πεξηζηάζεηο ζα δείμεη ηδηαίηεξν θαλαηηζκό. ηελ πην κηθξή αληίζηαζε, θάζε ζηξαηηώηεο 

πξέπεη λα θάλεη ην θαζήθνλ ηνπ θαη λα ζθνηώζεη απηά ηα άηνκα ζε κεγάιν αξηζκό. Ζ Παηξίδα 

πξνζηάδεη. Μελ ακειήζεηε απηό ην θαζήθνλ. Κάζε ζηξαηηώηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

ζθνηώζεη 4-5 Έιιελεο γηα ην κεγαιείν ηεο Παηξίδαο. αο θνηλνπνηώ απηή ηε δηαηαγή θαη είκαη 

ζηε δηάζεζή ζαο γηα πξνθνξηθέο νδεγίεο. ινη νη άληξεο δηαηάζζνληαη λα ζπκκνξθσζνύλ κ’ 

απηή ηε δηαηαγή”
75

. 

Ζ θαηαζηξνθή ηεο κχξλεο ζπλερίδεηαη. Σελ πέκπηε εκέξα ησλ θαηαζηξνθψλ, ζηηο 

31 Απγνχζηνπ 1922 μεζπά ε πξψηε κεγάιε ππξθαγηά. Ζ αξκέληθε ζπλνηθία θαη ε ειιεληθή 

ζπλνηθία ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ παξαδίλνληαη ζηηο θιφγεο
76

. Οη ππξνζβεζηηθέο ζεηξήλεο ερνχλ 

ακέζσο, αληί φκσο γηα λεξφ, νη δεμακελέο πεξηέρνπλ πγξά θαχζηκα. Απνηέιεζκα είλαη, φρη 

κφλν λα κελ ζβήζνπλ νη θσηηέο, αιιά λα δεκηνπξγεζνχλ θαη λέεο εζηίεο. 

Μέρξη ην βξάδπ ε θσηηά έρεη εμαπισζεί, παξά ηελ άπλνηα πνπ επηθξαηεί θαη 

θαζπζηεξεί ηα ζρέδηα ησλ Σνχξθσλ, νη νπνίνη επηζπκνχλ λα θάςνπλ ηνπο Έιιελεο ηεο πφιεο 
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πξαγκαηηθά δσληαλνχο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, θαη πξνθεηκέλνπ λα επηηαρπλζνχλ νη δηαδηθαζίεο, 

νη Σνχξθνη αξρίδνπλ θαη ηνπνζεηνχλ δπλακίηε, αλαηηλάδνληαο ειιεληθά ζπίηηα.  

Σα πινία ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ φιν απηφ ην δηάζηεκα βξίζθνληαη ζην ιηκάλη ηεο 

πφιεο. Παξά ην γεγνλφο πσο γλψξηδαλ ην ζρέδην ησλ Σνχξθσλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαζηξνθή 

ηεο κχξλεο, παξακέλνπλ αδξαλείο θαη αξθνχληαη ζε ξφιν ζεαηή ησλ ζιηβεξψλ θαη θξηθηψλ 

εμειίμεσλ. 

ζν πεξλά ε ψξα, φιν θαη πεξηζζφηεξνο θφζκνο καδεχεηαη ζηελ πξνθπκαία ηεο 

πφιεο. Οη Έιιελεο βιέπνληαο πσο δελ ππάξρεη ζσηεξία γηα απηνχο, θαζψο δελ ππάξρνπλ 

πινία γηα λα ηνπο πάξνπλ απφ ηε κχξλε, θαηαιαβαίλνπλ φηη πιένλ ηνπο απνκέλνπλ κφλν 2 

ιχζεηο. Δίηε ζα θανχλ δσληαλνί καδί κε ηελ πφιε, είηε ζα ζπιιεθζνχλ. Οη θιφγεο 

εμαπιψλνληαη θαη πιένλ νη ζπλνηθίεο ηνπ Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ, Αγίνπ Γεκεηξίνπ θαη ηνπ 

Αγίνπ Νηθνιάνπ είλαη παξαδνκέλεο ζε απηέο θαη πιένλ θηλνχληαη απεηιεηηθά πξνο ηελ 

πξνθπκαία.  

Ζ κφλε ζσηεξία γηα ηνπο Έιιελεο κπνξεί λα έξζεη απφ ηε ζάιαζζα, θαζψο ε 

αλαηνιηθή έμνδνο ηεο πφιεο είλαη γεκάηε απφ Σνχξθνπο ζηξαηηψηεο. Παξά ηνλ νξαηφ απηφ 

θίλδπλν, νξηζκέλνη Έιιελεο, κέζα ζηελ απειπηζία ηνπο, επηιέγνπλ λα δηαθχγνπλ απφ εθεί, 

πιεξψλνληαο κε ηε δσή ηνπο ηελ απφθαζε απηή.  

Ζ κχξλε, πιένλ, είλαη νινθιεξσηηθά παξαδνκέλε ζηηο θιφγεο θαη έρεη εξεκσζεί 

εληειψο. Πιένλ, φινη ζρεδφλ νη Έιιελεο έρνπλ θαηεπζπλζεί πξνο ηελ πξνθπκαία, κε 

εμαίξεζε πεξίπνπ 50.000 απφ απηνχο πνπ έρνπλ βξεη θαηαθχγην ζην λεθξνηαθείν ηεο πφιεο.  

Σν επφκελν πξσί, 1 επηεκβξίνπ 1922, ν Ννπξεληίλ κε ην ζηξαηφ ηνπ θαηεπζχλεηαη 

πξνο ην λεθξνηαθείν ηεο πφιεο, ην νπνίν θαη αδεηάδεη απφ ηνπο Έιιελεο, ηνπο νπνίνπο 

κεηαθέξεη αλά νκάδεο ησλ 500, ζε κεγάια θηίξηα, ηα νπνία πξνζσξηλά ρξεζηκνπνηνχληαλ σο 

θπιαθέο. ζνη Έιιελεο αληηζηάζεθαλ ή δελ κπνξνχζαλ λα πεξπαηήζνπλ, εθηειέζηεθαλ επί 

ηφπνπ.  

Έπεηηα απφ ζπλελλφεζε ηνπ Γηεζλνχο Δξπζξνχ ηαπξνχ κε ηε Σνπξθία, αξρίδνπλ λα 

θηάλνπλ θάπνηα θαΐθηα ζην ιηκάλη ηεο κχξλεο ηα νπνία θαη κεηαθέξνπλ ηνπο Έιιελεο ζηα 

απέλαληη, θνληηλά λεζηά. Φπζηθά ε ιχζε απηή είλαη θαζαξά επηδεξκηθή θαζψο ν φγθνο ησλ 

ζπγθεληξσκέλσλ Διιήλσλ ζηελ πξνθπκαία ηεο κχξλεο είλαη ηεξάζηηνο θαη ηα θαΐθηα ζε 

θακία πεξίπησζε δελ ζα κπνξνχζαλ λα κεηαθέξνπλ φινπο ηνπο πξφζθπγεο. 

Πάλσ ζηελ ηαξαρή πνπ επηθξαηεί, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα επηβηβαζηνχλ ζε θάπνην 

θαΐθη, πνιινί Έιιελεο πέθηνπλ ζηελ ζάιαζζα. Άιινη πάιη, βιέπνληαο πσο ζηελ ζηεξηά ηνπο 

πεξηκέλεη βέβαηνο ζάλαηνο, βνπηνχλ απφ κφλνη ηνπο ζηε ζάιαζζα θαη αξρίδνπλ λα θνιπκπνχλ 

πξνο ηα πινία ησλ Δπξσπατθψλ Γπλάκεσλ πνπ βξίζθνληαη εθεί, ζεσξψληαο πσο έηζη ζα 
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ζσζνχλ. Οη δηαηαγέο πνπ έρνπλ δνζεί φκσο ζηα πινία είλαη ζαθείο. Καλέλα απφ ηα πινία 

απηά δελ πεξηζπλέιιεμε νχηε έλα απφ ηνπο Έιιελεο πνπ είραλ θνιπκπήζεη σο εθεί. Καη ε 

ζθιεξφηεηα ησλ Δπξσπαίσλ δελ ζηακαηά εθεί. ρη κφλν δελ πεξηζπλέιιεμαλ θαλέλαλ 

Έιιελα απφ ηε ζάιαζζα, αιιά αθφκα, απηνχο πνπ θαηάθεξαλ λα πιεζηάζνπλ ζηα πινία ηνπο 

απσζνχζαλ κε βία ρξεζηκνπνηψληαο φπια, βξαζηφ λεξφ, ιφγρεο, αθφκα θαη γξνζηέο
77

. 

Μέρξη ην πξσί, ν θφιπνο ηεο κχξλεο είρε γεκίζεη κε πηψκαηα Διιήλσλ πνπ είηε 

εθνχζηα είηε αθνχζηα, είραλ πέζεη ζηε ζάιαζζα. Γηα αξθεηέο κέξεο, ε θαηάζηαζε απηή 

παξακέλεη ακεηάβιεηε, θαζψο ζπλερψο ζπγθεληξψλνληαη ζηε κχξλε λένη πξφζθπγεο, νη 

νπνίνη φκσο δελ γλσξίδνπλ ηελ θαηάιεμε ησλ πξνεγνχκελσλ. Ζ ζθιεξφηεηα ησλ Μεγάισλ 

Γπλάκεσλ παξακέλεη ακεηάβιεηε, παξφηη βιέπνπλ κπξνζηά ηνπο λα εμειίζζεηαη κηα 

ζεξησδία.  

ζν πεξλνχλ νη κέξεο, έλαο λένο θίλδπλνο έξρεηαη λα απεηιήζεη ηνπο Έιιελεο πνπ 

βξίζθνληαη ζηνηβαγκέλνη ζηε πξνθπκαία ηεο κχξλεο. Ζ λέα απηή απεηιή είλαη νη 

κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο, νη νπνίεο εμαηηίαο ησλ πνιιψλ πησκάησλ, ηεο έιιεηςεο πγηεηλήο θαη 

πφζηκνπ λεξνχ αιιά θαη ηνπ ζπλσζηηζκνχ πνπ ππάξρεη, εμαπιψλνληαη ηαρέσο. 

Δλψ ινηπφλ έρεη ραζεί θάζε ειπίδα, εηζέξρνληαη ζην ιηκάλη ηεο κχξλεο ειιεληθά 

πινία, πξνθεηκέλνπ λα πεξηζπιιέμνπλ ηνπο Έιιελεο πνπ αθφκα παξακέλνπλ δσληαλνί. Αλ 

θαη αξρηθά νη Σνχξθνη δελ επέηξεπαλ ζηα πινία απηά λα πξνζεγγίζνπλ ηελ πξνθπκαία ηεο 

πφιεο, ηειηθά χζηεξα απφ ριηαξέο πηέζεηο ελφο εθπξνζψπνπ ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ, άξνπλ 

ηελ απαγφξεπζε απηή. Μέρξη λα επηβηβαζηνχλ νη Έιιελεο ζηα πινία απηά, νη Σνχξθνη 

ζπλερίδνπλ αθάζεθηνη ηηο ζεξησδίεο ελαληίνλ ηνπο. Όζηεξα απφ κέξεο θαηαζηξνθψλ θαη 

ζεξησδηψλ, φζνη Έιιελεο γιίησζαλ απφ ηνπο Σνχξθνπο, επηβηβάζηεθαλ ηειηθά ζηα ειιεληθά 

πινία, ηα νπνία πάλησο έθηαζαλ κε κεγάιε θαζπζηέξεζε, πξνθεηκέλνπ λα κεηαθεξζνχλ ζηα 

θνληηλά λεζηά, θπξίσο ηε Υίν θαη ηε Λέζβν. 

 

Η επαλάζηαζε ηνπ 1922 

 

Μεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ Απγνχζηνπ ηνπ 1922, ην ηεηακέλν θιίκα πνπ ππάξρεη ζην 

ζηξάηεπκα ηεο Μηθξάο Αζίαο, επηδεηλψλεηαη θη άιιν. Ήδε, πξηλ ηνλ Αχγνπζην, νη 

εθηεηακέλεο εθθαζαξίζεηο πνπ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην ζηξάηεπκα, ν θαθφο εθνδηαζκφο, 

νη θαθέο πιεξσκέο θαη νη ήηηεο ζηελ Άγθπξα θαη ζην αγγάξην είραλ δεκηνπξγήζεη κία πνιχ 

αξλεηηθή θαηάζηαζε εληφο ηνπ ζηξαηεχκαηνο ηεο Μηθξάο Αζίαο, ε νπνία κνηάδεη λα έθηαζε 
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ζην απξνρψξεην κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηεο κχξλεο. Έηζη, κε επηθεθαιήο ηνλ 

ζπληαγκαηάξρε Νηθφιαν Πιαζηήξα, εθδειψλεηαη επαλάζηαζε πνπ έρεη σο ζηφρν ηεο 

αλαηξνπή ηεο θπβέξλεζεο. 

ηηο 9 επηεκβξίνπ 1922 ζπγθξνηείηαη γηα ην ζθνπφ απηφ κία ηξηκειήο επηηξνπή ε 

νπνία απαξηηδφηαλ απφ ηνλ ζπληαγκαηάξρε Νηθφιαν Πιαζηήξα, ηνλ ζπληαγκαηάξρε 

Παλαγηψηε Γαξδίθα θαη ηνλ αληηζπληαγκαηάξρε Μηιηηάδε Κνηκήζε
78

. Ζ επαλάζηαζε 

εθδειψλεηαη ζηηο 11 επηεκβξίνπ ζηε Υίν. Με ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο ζπιιακβάλνληαη ν 

αξρεγφο ηνπ ζηφινπ, ππνλαχαξρνο Καιακίδεο, ν πινίαξρνο Βφηζεο, ν αληηπινίαξρνο 

ηξάηνο θαη ν δηνηθεηήο ηνπ 1/38 ζπληάγκαηνο, ζπληαγκαηάξρεο Εήξαο
79

. Έηζη, ε Υίνο 

πεξλάεη ππφ ηελ θαηνρή ηνπ επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο θαη ακέζσο απηφ κεηαθέξεηαη θαη ζηε 

Λέζβν. Αξρεγφο νξίζηεθε ν ζπληαγκαηάξρεο Γνλαηάο ν νπνίνο ζηηο 11 επηεκβξίνπ εθδίδεη 

θαη κία πξνθήξπμε ζηελ νπνία αλαθέξεη: “Διιεληθόλ Λαόλ 

Πξόεδξνλ Δζλνζπλειεύζεσο 

Βαζηιέα Γηάδνρνλ 

Πξόεδξνο Κπβεξλήζεσο 

Ο ελ Μπηηιήλε θαη Υίσ ηξαηόο θαη ηόινο κνη αλέζεθαλ απζνξκήησο ηε απνιύησ 

πεπνηζήζεη, όηη εηο ηαύηα είλαη ζύκθσλνο θαη ν ινηπόο ζηξαηόο θαη ηδία νιόθιεξνο ν Διιεληθόο 

Λαόο, πιελ αζεκάληνπ κεηνςεθίαο νπρί εμ επγελώλ ειαηεξίσλ αληηθξνλνύζεο. 

Ζ ζσηεξία ηεο Παηξίδνο θαη κόλε επηβάιιεη ηαο αμηώζεηο καο ηαύηαο, 

1) Παξαίηεζηο ηνπ Βαζηιέσο, ράξηλ ηεο Παηξίδνο ππέξ ηνπ Γηαδόρνπ 

2) Άκεζνο δηάιπζε ηεο Δζλνζπλειεύζεσο 

3) ρεκαηηζκόο Κπβέξλεζεο αρξόνπ εκπλενύζεο εκπηζηνζύλελ εηο Αληάλη δηα ηελ 

ηαρίζηελ θαη ακεξόιεπηνλ ελέξγεηαλ εθινγώλ ηεο Δζλνζπλειεύζεσο θαη ηελ δηαρείξεζηλ ησλ 

εμσηεξηθώλ δεηεκάησλ, κέρξηο νπ ν Λαόο απνθαζίζε ηειηθώο πεξί ηεο ηύρεο ηνπ. 

4) Άκεζνο ελίζρπζηο ηνπ Θξαθηθνύ Μεηώπνπ 

Αο επηθξαηήζεη θαη παξ’ πκίλ ν αγλόο παηξησηηζκόο πξνο απνζόβεζηλ 

αιιεινζπαξαγκνύ θαη ηαρπηέξαλ έλαξμηλ ηνπ έξγνπ ηεο Δζληθήο Παιηλνξζώζεσο, δη’ εο 

αλαζηαιή ε πιήξεο θαηαζηξνθή, πξνο ελ θεξόκεζα θαη λα επηηεπρζή  ζσηεξία ηεο 

Παηξίδνο”
80

. 

Ζ επαλάζηαζε ζηε ζπλέρεηα θηάλεη ζην Λαχξην απ’ φπνπ νη επαλαζηάηεο ζηέιλνπλ 

ηειεζίγξαθν ζην βαζηιηά. Ο Κσλζηαληίλνο βιέπνληαο ηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη πιένλ 
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δηακνξθσζεί αλαθνηλψλεη ζηηο 13 επηεκβξίνπ ηελ παξαίηεζή ηνπ ζηνλ Πξσζππνπξγφ 

Σξηαληαθπιιάθν θαη κία εκέξα αξγφηεξα απεπζχλεηαη κε δηάγγεικα ζηνλ ειιεληθφ ιαφ 

ιέγνληαο: “Με ζέισλ λα αθήζσ εηο νπδελόο ηνλ λνπλ νπδέ ηελ παξακηθξάλ ακθηβνιίαλ, όηη 

δηα ηεο επί Θξόλνπ παξνπζίαο κνπ δπζρεξαίλσ θαη επ’ ειάρηζηνλ ηελ ηεξάλ ησλ Διιήλσλ 

Έλσζηλ θαη ηελ βνήζεηαλησλ θίισλ καο παξεηήζελ ηεο Βαζηιηθήο Αξρήο. Ο Πξσηόηνθνο Τηόο 

κνπ είλαη από ηνπ λπλ Βαζηιεύο ζαο. Δίκαη βέβαηνο όηη νιόθιεξνλ ην Έζλνο ζα ζπζπεηξσζή 

πεξί απηόλ θαη ζα ηνλ ζπληξέμε πάζα δπλάκεη θαη πάζα ζπζία εηο ην δπζρεξέο έξγνλ”
81

. 

Ζ παξαίηεζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ πξνθαιεί λέα αλαηαξαρή ζην εζσηεξηθφ ηεο 

Διιάδαο, θαζψο μεζπνχλ δηακάρεο κεηαμχ ηνπ ζηξαηνχ θαη ππνζηεξηθηψλ ηνπ παξαηηεζέληνο 

βαζηιηά. Ζ επηκνλή φκσο ηνπ Κσλζηαληίλνπ λα παξαηηεζεί, ζα γιηηψζεη ηε ρψξα απφ κία 

εκθχιηα ζχξξαμε. 

ηηο 15 επηεκβξίνπ νη επαλαζηάηεο θαηαθζάλνπλ ζην Φάιεξν. Απφ εθεί ζηέιλνπλ 

ηειεγξάθεκα ζην Βεληδέιν ζην νπνίν ηνλίδνπλ πσο ππάξρεη πιήξεο εκπηζηνζχλε ζην 

πξφζσπφ ηνπ θαη γηα ην ιφγν απηφ νξίδεηαη εθπξφζσπνο ηεο επαλάζηαζεο ζην εμσηεξηθφ. 

Οη εμειίμεηο είλαη ηαρείο θαη ε επαλαζηαηηθή επηηξνπή, πνπ πιένλ απαξηίδεηαη απφ 

ηνπο Γνλαηά, Φσθά θαη Πιαζηήξα, νξίδνπλ ηνλ Αιέμαλδξν Εαΐκε σο λέν Πξσζππνπξγφ, 

κηαο εζληθήο έλσζεο ελψ ηαπηφρξνλα δηαηπκπαλίδνπλ πσο φινη νη έλνρνη ηεο κηθξαζηαηηθήο 

θαηαζηξνθήο ζα νδεγεζνχλ ζε δίθε. Δπηπιένλ, έλα απφ ηα θπξηφηεξα κειήκαηα ηνπ 

επαλαζηαηηθνχ απηνχ θηλήκαηνο, είλαη ε αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζηξαηνχ πνπ πιένλ είλαη 

απνζαξζξσκέλνο. 

 

Η απώιεηα ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο 

 

Ζ θαηαζηξνθή ηεο κχξλεο θαη ε απψιεηα ηεο Μηθξάο Αζίαο, δελ είλαη ε ηειεπηαία ήηηα πνπ 

γλψξηζε ε Διιάδα ηελ επνρή απηή. Ο Κεκάι, έρνληαο επηθξαηήζεη θαη κάιηζηα κε κεγάιε 

επθνιία ζην κέησπν ηεο Μηθξάο Αζίαο, βιέπεη πσο ηψξα ηνπ αλνίγεηαη δηάπιαηα ν δξφκνο 

γηα λα θηλεζεί πξνο ηελ Δπξψπε. Ο θίλδπλνο λα απνιέζεη ε Διιάδα ηε Θξάθε θαη ηε 

Μαθεδνλία είλαη πιένλ θάηη παξαπάλσ απφ νξαηφο. Πξσζππνπξγφο ηηο κέξεο απηέο είλαη ν 

Σξηαληαθπιιάθνο, ν νπνίνο ηαπηφρξνλα είλαη θαη Τπνπξγφο ηξαηησηηθψλ. Γηαβιέπνληαο 

ηνλ θίλδπλν πνπ πιεζηάδεη, ν Σξηαληαθπιιάθνο δηαηάδεη ηελ άκεζε ελίζρπζε ηεο ηξαηηάο 

Θξάθεο. ηηο 4 επηεκβξίνπ ζα εθδψζεη δηαηαγή ζηελ νπνία ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα κε ραζεί 

ε Θξάθε θαη ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: “Αλ ε Θξάθε δηαηεξεζή ζζελαξώο, ζώδεηαη θαη όιε ε 
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Διιεληθή ππόζεζηο. Αλ ακθηζβεηεζή ε θαηνρή ηεο Θξάθεο, ηόηε θαη απηή ε Μαθεδνλία 

δηαηξέρεη θίλδπλνλ. Αθ’ εηέξνπ ππάξρνπζη ζαθείο ελδείμεηο, όηη ε Μ. Βξεηαλία, εάλ ίδε ηελ 

Θξάθελ ζζελαξώο θξαηνπκέλελ, ηόηε ζα εληζρύζε ηελ Διιάδα θαλεξά, δηόηη ηνύην επηβάιινπζη 

θαη ηα ζπκθέξνληά ηεο”
82

. 

Λίγεο κέξεο αξγφηεξα, ζπγθεθξηκέλα ζηηο 20 επηεκβξίνπ, μεθηλνχλ ζηα Μνπδαληά 

νη δηαπξαγκαηεχζεηο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κία αλαθσρή κε ηελ Σνπξθία
83

. Οη εμειίμεηο 

γηα κία αθφκα θνξά είλαη απαλσηέο. ηηο 26 επηεκβξίνπ ε ζηξαηησηηθή επαλάζηαζε 

θεξχηηεη ζηξαηησηηθφ λφκν, κία εκέξα αξγφηεξα ζπιιακβάλεηαη ν πξψελ αξρηζηξάηεγνο 

Υαηδεαλέζηεο θαη ζηηο 28 επηεκβξίνπ νη Σνχξθνη ππνγξάθνπλ κε ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο 

αλαθσρή, ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη ε εθθέλσζε ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο. ηηο 30 επηεκβξίνπ 

ε επαλάζηαζε, κε δπλάκελε λα πξάμεη αιιηψο, απνδέρεηαη ηελ αλαθσρή απηή θαη ζηηο 2 

Οθησβξίνπ μεθηλά ε εθθέλσζε ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο. Έηζη γηα κία αθφκα θνξά, ηεξάζηηνο 

αξηζκφο πξνζθχγσλ θηλνχληαη ζηελ Διιάδα, ε νπνία κφιηο έρεη ππνζηεί κία λέα ήηηα, κε 

απνηέιεζκα ηελ απψιεηα λέσλ εδαθψλ.  

 

Η δίθε ησλ έμη 

 

ηηο 5 Οθησβξίνπ, φπσο είρε ήδε πξναλαγγείιεη ε επαλάζηαζε, απνθαζίδεηαη λα 

δηθαζηνχλ, ζε έθηαθην ζηξαηνδηθείν, νη ππεχζπλνη ηεο κηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο. Σν 

γεγνλφο απηφ πξνθαιεί ηελ έληνλε αληίδξαζε ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ, βξίζθεη φκσο 

ζχκθσλν, ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ, ηνλ ειιεληθφ ιαφ, ν νπνίνο ζηεξίδεη ηελ απφθαζε 

απηή, κέζα απφ ζπιιαιεηήξην πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο 9 Οθησβξίνπ. 

Πξφεδξνο ηεο αλαθξηηηθήο επηηξνπήο νξίδεηαη ν ζηξαηεγφο Πάγθαινο. Έηζη, ζαλ 

ππαίηηνη ηεο θαηαζηξνθήο ζπιιακβάλνληαη ν πξίγθηπαο Αλδξέαο, ν νπνίνο ζα αλαρσξήζεη 

απφ ηε ρψξα θαη νη πξψελ Πξσζππνπξγνί Γνχλαξεο θαη Πξσηνπαπαδάθεο, νη πξψελ 

ππνπξγνί Μπαιηαηδήο, ηξάηνο θαη Θενηφθεο, ν αληηζηξάηεγνο Υαηδεαλέζηεο, ν 

ππνζηξάηεγνο ηξαηεγφο θαη ηέινο ν ππνλαχαξρνο θαη πξψελ ππνπξγφο Γνχδαο, νη νπνίνη 

θαη ηειηθά ζα νδεγεζνχλ ζε δίθε
84

. 

Ζ δίθε απηή μεθηλά ζηηο 31 Οθησβξίνπ θαη ιήγεη ζηηο 14 Ννεκβξίνπ θαη ζα 

ραξαθηεξηζηεί απφ ηελ αγγιηθή θπβέξλεζε σο “δηθαζηηθή δνινθνλία”. Απνηέιεζκα ηεο 

δίθεο απηήο είλαη λα θαηαδηθαζηνχλ ζε ζάλαην νη πξψηνη 6 απφ ηνπο 8 παξαπάλσ 
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θαηεγνξνχκελνπο. Ζ αλαγγειία ηεο εηπκεγνξίαο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: “Δλ νλόκαηη ηνπ 

Βαζηιέσο ησλ Διιήλσλ Γεσξγίνπ Β’ ην Έθηαθηνλ Δπαλαζηαηηθόλ ηξαηνδηθείνλ ζπζθεθζέλ 

θαηά Νόκνλ… 

Καηαδηθάδεη, πακςεθεί ηνπο κελ Γεώξγηνλ Υαηδεαλέζηελ, Γεκήηξηνλ Γνύλαξελ, 

Νηθόιανλ ηξάηνλ, Πέηξνλ Πξσηνπαπαδάθελ, Γεώξγηνλ Μπαιηαηδήλ θαη Νηθόιανλ Θενηόθελ 

εηο ηελ πνηλήλ ηνπ ζαλάηνπ. Σνπο δε Μηραήι Γνύδαλ θαη Ξελνθώληα ηξαηεγόλ εηο ηελ πνηλήλ 

ησλ ηζνβίσλ δεζκώλ – Γηαηάζζεη ηελ ζηξαηησηηθήλ θαζαίξεζηλ ησλ Γεσξγίνπ Υαηδεαλέζηε, 

αξρηζηξαηήγνπ, Ξελνθώληνο ηξαηεγνύ, ππνζηξαηήγνπ, θαη Μηραήι Γνύδα, ππνλαπάξρνπ, θαη 

επηβάιιεη απηνίο ηα έμνδα θαη ηέιε θαη δηα πξνζσπηθήο ησλ θξαηήζεσο. 

Δπηδηθάδεη πακςεθεί ρξεκαηηθήλ απνδεκίσζηλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη θαηά 1) Γ. 

Γνύλαξε δξαρ. Γηαθνζίσλ ρηιηάδσλ, 2) Ν. ηξάηνπ δξαρ. Σξηαθνζίσλ ηξηάθνληα πέληε 

ρηιηάδσλ, 3) Π. Πξσηνπαπαδάθε δξαρ. πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ, 4) Γ. Μπαιηαηδή δξαρ. ελόο 

εθαηνκκπξίνπ, 5) Ν. Θενηόθε δξαρ. ελόο εθαηνκκπξίνπ, 6) Μ. Γνύδα δξαρ. δηαθνζίσλ 

ρηιηάδσλ…”
85

. 

Ο Γνχλαξεο, ν νπνίνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειεχεηαη άξξσζηνο ζην λνζνθνκείν, 

κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο εηπκεγνξίαο, γξάθεη ζηε δηαζήθε ηνπ: “,ηη απνκέλεη εθ ηεο κηθξάο 

πεξηνπζίαο κνπ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ρξεώλ κνπ, αθήλσ εηο ηνλ γακβξόλ κνπ Καλέιινλ 

Καλειιόπνπινλ, νλ θαζηζηώ γεληθόλ θιεξνλόκνλ, πξνο θαιπηέξαλ απνθαηάζηαζηλ ηεο θόξεο 

ηνπ, αλεςηάο κνπ Μαξίαο. Δηο ηνλ Γήκνλ Παηξέσλ ηελ βηβιηνζήθελ κνπ θαη εηο ηελ ππεξέηξηάλ 

κνπ Δπθξνζύλε ηξαηή δέθα ρηιηάδαο δξαρκώλ”
86

. 

Ζ δίθε ηνπ πξίγθηπα Αλδξέα ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ δίθε ησλ έμη θαη ζα είλαη 

εμαηξεηηθά ζχληνκε. πγθεθξηκέλα ν πξίγθηπαο Αλδξέαο δηθάδεηαη γηα απεηζαξρία θαζψο ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 1921, σο δηνηθεηήο ηνπ Β’ ψκαηνο ηξαηνχ θηλήζεθε πξνο ην ηβξί, ελψ νη 

νδεγίεο πνπ είρε ιάβεη απφ ηνλ Παπνχια ήηαλ λα επηηεζεί κεησπηθά ζε πεξίπησζε πνπ νη 

Σνχξθνη έθαλαλ επίζεζε ελαληίνλ ηνπ Γ’ ψκαηνο ηξαηνχ. Ο πξίγθηπαο Αλδξέαο ν νπνίνο 

δελ είλαη παξψλ ζηε δίθε φηαλ αλαθνηλψλεηαη ε εηπκεγνξία, θαηαδηθάδεηαη ζε έθπησζε θαη 

φρη θαζαίξεζε απφ ην βαζκφ ηνπ. πγθεθξηκέλα ε απφθαζε αλαθέξεη: “…Δπεηδή εθ παζώλ 

ησλ πεξηζηάζεσλ πξνθύπηεη ζαθώο θαη αλελδνηάζησο, όηη ν θαηεγνξνύκελνο θαηά ηελ 

εθηέιεζηλ ηεο πξάμεσο δελ είρε κελ εληειώο απνθιεηζκέλελ ηνπ ινγηθνύ ηνπ ηελ ελέξγεηαλ, εηο 

ηνηνύηνλ όκσο βαζκόλ νπζησδώο ειαηησκέλελ, ώζηε λα κελ δηθαηνινγήηαη ε πιήξεο θαη ηειεία 

ππό ηνπ λόκνπ νξηδνκέλσλ πνηλώλ εθαξκνγή ιόγσ ηεο ηειείαο απεηξίαο ησλ πεξί ηελ δηνίθεζηλ 

αλσηέξσλ κνλάδσλ θαη ησλ άιισλ ζπλζεθώλ πθ’ αο επξέζε 
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ΓΗΑ ΣΑΤΣΑ 

Κεξύζζεη πακςεθεί έλνρνλ ηνλ θαηεγνξνύκελνλ Βαζηιόπαηδα Αλδξέαλ, 

αληηζηξάηεγνλ, όηη δηνηθεηήο ηνπ Β’ ώκαηνο ηξαηνύ ηελ 27
ελ

 Απγνύζηνπ 1921  πξνζηαρζείο 

λα εθηειέζε ππεξεζίαλ δηαηαρζείζαλ ππό ηνπ Αξρεγνύ ηνπ ελώπηνλ ηνπ ερζξνύ απεπνηήζε λα 

ππαθνύζε 

ΚΑΣΑΓΗΚΑΕΔΗ 

Απηόλ πακςεθεί εηο ηζόβηνλ ππεξνξίαλ θαη έθπησζηλ ηνπ βαζκνύ ηνπ”
87

. 

Έηζη, ινηπφλ, κε ηε δίθε ησλ έμη, ηειεηψλεη ην 1922. Ζ δίθε απηή κπνξεί λα 

ηθαλνπνίεζε ην ιατθφ αίζζεκα πεξί δηθαηνζχλεο θαη λα απέδσζε επζχλεο ζρεηηθά κε ηελ 

κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, δελ απέδσζε φκσο δηθαηνζχλε φπσο ζα έπξεπε θαζψο ηα αίηηα γηα 

ηελ θαηαζηξνθή απηή, είλαη πνιχ κεγαιχηεξα θαη πνιχ βαζχηεξα θαη δελ πεξηνξίδνληαη κφλν 

ζηηο ελέξγεηεο ησλ αλζξψπσλ απηψλ πνπ δηθάζηεθαλ θαη θαηαδηθάζηεθαλ. 
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Γ’ Κεθάιαην – 1923 

Η αλαζπγθξόηεζε ηεο Διιάδαο 

 

Με ηελ δίθε ησλ έμη θαη ηελ θαηαδίθε απηψλ, πνπ ζεσξήζεθαλ σο ππεχζπλνη γηα ηελ 

κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, εηζεξρφκαζηε ζην 1923, κηα ρξνληά νξφζεκν θαζψο κε ηελ 

ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο, ζα κπεη πιένλ έλα νξηζηηθφ ηέινο ζην φξακα ηεο 

Μεγάιεο Ηδέαο. Πιένλ, απηφ πνπ ελδηαθέξεη ηελ Διιάδα είλαη λα αθήζεη πίζσ ηεο ηηο 

θαηαζηξνθέο πνπ βίσζε θαηά ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα θαη λα βξεη ηνλ ηξφπν λα μεθηλήζεη 

ηελ αλνηθνδφκεζή ηεο. 

Κπξηφηεξν κέιεκα είλαη ε αλαζπγθξφηεζε ηνπ ζηξαηεχκαηνο θαη ε δηεπζέηεζε φισλ 

ησλ δεηεκάησλ, πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, ηφζν ζην εζσηεξηθφ 

φζν θαη ζην εμσηεξηθφ ηεο ρψξαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξαγκαηνπνηνχληαη λέεο εθθαζαξίζεηο 

ζην ζηξάηεπκα θαη αληηθαζίζηαληαη πνιινί δηνηθεηέο κεξαξρηψλ θαη κνλάδσλ. 

Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο, ν νπνίνο έρεη νξηζηεί σο εθπξφζσπνο ηεο επαλάζηαζεο ζην 

εμσηεξηθφ, ζπληάζζεη κία καθξνζθειή επηζηνιή πξνο απηή, ε νπνία θαη πξέπεη λα αλαθεξζεί 

θαζψο ζε απηή πεξηιακβάλεηαη κία πιήξεο αλαζθφπεζε ησλ φζσλ έρνπλ δηαδξακαηηζηεί έσο 

ηψξα. πγθεθξηκέλα, ν Βεληδέινο ζηελ επηζηνιή απηή αλαθέξεη: “Δθ’ όζνλ αη ηξεηοκεγάιαη 

Γπλάκεηο απεθάζηζαλ ηελ απόδνζηλ ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο εηο ηελ Σνπξθίαλ νπδείο ερέθξσλ 

πνιίηεο λα δηαλνεζή ηελ ζπλέρηζηλ ηνπ πνιέκνπ πξνο ηελ Σνπξθίαλ ελ πιήξεη εκώλ ζηξαηησηηθή 

θαη δηπισκαηηθή απνκνλώζεη. 

Αιιά νη Σνύξθνη ζνβαξώο ελεξγνύζη δηα λα καο εμώζσζη θαη εθ ηεο Γπηηθήο Θξάθεο, 

λα απνδεκηώζσκελ ηνύηνπο δηα ηαο θαηαζηξνθάο, αο επέθεξνλ ν Διιεληθόο ηξαηόο ελ Μ. 

Αζία θαη λα παξαδώζσκελ ηνλ ηόινλ καο, ηελ παξάδνζηλ δε ζα επεθνινύζεη αδπλακία εκώλ 

λα θξαηήζσκελ ηαο λήζνπο. 

Οη δε Ηηαινί επηδηώθνπλ σζαύησο ζνβαξώο λα καο ζηεξήζνπλ ηεο Γσδεθαλήζνπ. 

Τπνιείπεηε δε, θαη ην θεθαιαηώδεο δήηεκα ηεο δηαζώζεσο πνιιώλ εθαηνληάδσλ 

ρηιηάδσλ νκνγελώλ, ηνπο νπνίνπο ε επάλνδνο ησλ Σνύξθσλ εηο ηελ Δπξώπελ απεηιεί δηα 

πιήξνπο εμνληώζεσο. 

Ίλα δπλεζή ε Διιάο λα ζπδεηήζε ελ ηε ζπλδηαζθέςεη θαη ππεξαζπίζε ηα δσηηθά ηαύηα 

ζπκθέξνληά ηεο, είλαη αλάγθε λα θξαηή ηελ Θξάθελ, όζνλ ην δπλαηόλ ηζρπξόηεξνλ. 

Δάλ εγθαηαιέηςσκελ απηήλ πξνηνύ ζπλέιζε ε πλδηάζθεςηο ζα είλαη πεξηηηόλ θαη λα 

απνζηείισκελ αληηπξνζώπνπο εηο απηήλ. Γπλάκεζα απιώο λα δειώζσκελ, όηηζα 

πξνζππνγξάθσκελ εθ ησλ πξνηέξσλ, όηη ζα απνθαζηζζή. 
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Γηα ηνύην, εάλ πξνζθιεζεί ε Κπβέξλεζηο λ’ απνζηείιε αληηπξόζσπνλ εηο Μνπδαληά 

πξνο δηαπξαγκάηεπζηλ ηεο αλαθσρήο δένλ λα αξλεζή νύηνο απνιύησο ηελ εθθέλσζηλ ηεο 

Θξάθεο πξν ππνγξαθήο εηξήλεο. Γένλ δε ζπγρξόλσο λα έρε ππόςε ε Κπβέξλεζηο όηη, αλ θαη 

απίζαλνλ, δελ απνθιείεηαη ελ ηνηαύηε πεξηπηώζεη λα δειώζσζη αη Γπλάκεηο, όηη ζα 

ππνρξεσζνύλ λα επηζηξέςσζηλ εηο Σνπξθίαλ ηελ κεηαθνξάλ ησλ (Σνπξθηθώλ ζηξαηεπκάησλ) 

εηο Θξάθεο θαη επνκέλσο δένλ λα ιάβε από ηνύδε πάληα ηα αλαγθαία κέηξα θαη μεξάλ θαη θαηά 

ζάιαζζαλ, όπσο θαηεζηώζη δπλαηήλ ηελ απνηειεζκαηηθήλ άκπλαλ ελ Θξάθε, ελ επηηπγράλνπζα 

δύλαηαη λα κεηαβάιε ξηδηθώο ηελ απόθαζηλ ηεο επηζηξνθήο ηεο Θξάθεο θαη λα καο 

πξνζθπξώζε ηαύηελ. 

Γεπηέξα πεξίπησζηο, θαζ’ ελ δπλάκεζα λα ζώζσκελ ηελ Θξάθελ είλαη ε ελδερνκέλε 

ηύθισζηο ηνπ Κεκάι, θζάλνληαο εηο επαλάιεςηλ πνιέκνπ θαηά ηεο Αγγιηθήο Απηνθξαηνξίαο. 

Ζ Κπβέξλεζηο είλαη αλάγθε, όζνλ ηάρηζηα, λα ραξάμε ηελ πνιηηηθήλ ηεο. 

Δάλ ε πνιηηηθή αύηε πεξηιακβάλε ηελ απόθαζηλ, όπσο εκκείλσκελ λα θξαηήζσκελ ηελ 

Θξάθελ θαη ελαληίνλ ηεο γλώκεο, πξώελ ζπκκάρσλ καο, αη ζεξκαί κνπ επραί ζα ζπλνδεύνπλ 

ηνλ αγώλα ηνύηνπ ηνπ Έζλνπο, αιιά επξίζθνκαη ελ ηνηαύηεπεξηπηώζεη εηο ηελ ζιηβεξάλ αλάγθελ 

λα αξλεζώ ηελ απνδνρήλ ηεο ηηκεηηθήο επηζηνιήο, όπσο αληηπξνζσπεύζσ ηελ ρώξαο εηο ην 

εμσηεξηθόλ. 

Δάλ εμ άιινπ ε Κπβέξλεζηο ζπκκεξίδεηαη ηαο ζθέςεηο κνπ, είλαη αλάγθε λα κνη ην 

αλαθνηλώζε, όζνλ ηάρηζηα, δηόηη εάλ δύλακαη λα βεβαηώζσ, όηη ζα ππνηαρζώκελ εηο ηελ 

απόθαζηλ ησλ Γπλάκεσλ πεξί ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο δπλάκεζα λα είκεζα βεβαίνη, όηη ε 

Βξεηαλία ηνπιάρηζηνλ δελ ζα επηηξέςε εηο ηνπο Σνύξθνπο ηελ δηάβαζηλ ησλ ηελώλ θαη ηελ 

κεηαθνξάλ ηνπ πνιέκνπ εηο Δπξώπελ θαη αλ εληεύζελ πξνθιεζή επαλάιεςηο ερζξνπξαμηώλ 

κεηαμύ Σνπξθίαο θαη Βξεηαλίαο εκείο ζα ζπκπνιεκήζσκελ, σο ζύκκαρνη ηεο ηειεπηαίαο θαη 

ηόηε ε επάλνδνο ησλ Σνύξθσλ εηο Δπξώπελ ζα θαηαζηή αδύλαηνο”
88

. 

Σειηθά, ζηηο 27 πξνο 28 επηεκβξίνπ 1922 ππνγξάθεηαη ε ζπλζήθε ησλ Μνπδαληψλ  

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα ειιεληθά ζηξαηεχκαηα πξέπεη λα απνζπξζνχλ δπηηθά ηνπ πνηακνχ 

Έβξνπ. Σαπηφρξνλα, ε Αλαηνιηθή Θξάθε ζα βξηζθφηαλ ππφ ηε δηνίθεζε ησλ Μεγάισλ 

Γπλάκεσλ κέρξη λα ηνπνζεηεζεί ζηελ πεξηνρή ηνπξθηθή δηνίθεζε θαη ρσξνθπιαθή
89

. 
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Οη εξγαζίεο γηα ηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο 

 

Ζ απψιεηα ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο, έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζηελ κηθξαζηαηηθή 

θαηαζηξνθή θαη ην κφλν πνπ κέλεη πιένλ είλαη ε ππνγξαθή κηαο ζπλζήθεο ε νπνία ζα 

ξπζκίδεη ηα εδάθε θαη ηηο ηζνξξνπίεο φπσο έρνπλ πιένλ δηακνξθσζεί. Ζ ζπλζήθε πνπ ζα 

νξίδεη φια απηά, είλαη ε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο, ε νπνία ζα ππνγξαθεί ιίγνπο κήλεο 

αξγφηεξα, ζηηο 24 Ηνπιίνπ 1923 θαη έηζη ζεκαηνδνηείηαη ην ηέινο ηεο καθξαίσλεο παξνπζίαο 

ηνπ Διιεληζκνχ ζηελ Μηθξά Αζία
90

. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, μεθηλνχλ ήδε απφ ην Ννέκβξην ηνπ 1922 νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο απηήο, πνπ ζα ηαθηνπνηνχζε φια ηα ζέκαηα πνπ πιένλ έρνπλ 

πξνθχςεη. Σαπηφρξνλα, ε Διιάδα πηέδεη ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο, λα εληαρζεί ν ειιεληθφο 

ζηφινο ζην ζπκκαρηθφ, έηζη ψζηε λα ζπκκεηέρεη θαη απηφο ζηε θχιαμε ησλ ηελψλ, 

δηαζθαιίδνληαο έηζη πσο ε Σνπξθία ζα ηεξνχζε ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο ησλ Μνπδαληψλ 

πνπ κφιηο έρεη ππνγξαθεί. 

Ζ επηζπκία απηή ηεο Διιάδαο δελ εηζαθνχζηεθε. Αληηζέησο, νη Μεγάιεο Γπλάκεηο 

θάιεζαλ ηελ Σνπξθία ζηε Λσδάλλε, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθεί κία θαηλνχξγηα ζπλζήθε, κηα 

ζπλζήθε ε νπνία ζα ηεξκάηηδε δηα παληφο ην φξακα ηεο Μεγάιεο Ηδέαο, ην νπνίν ιίγα ρξφληα 

πξηλ είρε πάξεη ζάξθα θαη νζηά κε ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ησλ εβξψλ. 

Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο, βιέπνληαο ηελ άξλεζε ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ λα 

επηηξέςνπλ ζηνλ ειιεληθφ ζηφιν λα εληαρζεί ζην ζπκκαρηθφ, κεηαβαίλεη ζηε Λσδάλλε. 

Σαπηφρξνλα γλψξηδε πνιχ θαιά πσο ε Διιάδα πιένλ πξέπεη λα εμαληιήζεη φια ηα πεξηζψξηα 

πίεζεο ηα νπνία κπνξεί λα αζθήζεη θαη γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεη λα καδεπηεί φινο ν 

ειιεληθφο ζηφινο κπζηηθά ζηελ θχξν. ε ηειεγξάθεκα πνπ ζηέιλεη ζηελ ειιεληθή 

θπβέξλεζε γηα ην δήηεκα απηφ θαη ηηο θηλήζεηο ηνπ ειιεληθνχ ζηφινπ, ραξαθηεξηζηηθά 

ηνλίδεη πσο “…όπσο ελ αλάγθε εθβηάζνπλ ηελ είζνδνλ εηο ηα Γαξδαλειιίσλ”
91

. 

Μέζα ζε φιν απηφ ην θιίκα, νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε λέα ζπλζήθε μεθηλνχλ ζηηο 

8 Ννεκβξίνπ θαη ζε απηέο ζπκκεηέρνπλ εθπξφζσπνη ηεο Γαιιίαο, Ηηαιίαο, Μεγάιεο 

Βξεηαλίαο, Διιάδαο, Ρσζίαο, Ρνπκαλίαο, Σνπξθίαο, Βνπιγαξίαο, εξβίαο, Βειγίνπ, 

Πνξηνγαιίαο, Ακεξηθήο θαη Ηαπσλίαο
92
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Απφ ηηο πξψηεο θηφιαο κέξεο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, γίλνληαη μεθάζαξεο νη 

απαηηήζεηο ηεο Σνπξθίαο. ηηο 12 Ννεκβξίνπ, ν εθπξφζσπνο ηεο Σνπξθίαο, Ηζκέη, δεηά ηελ 

απηνλφκεζε ηεο Ίκβξνπ, Σελέδνπ, Λέζβνπ, Υίνπ, ακνζξάθεο θαη Ηθαξίαο. 

Δπφκελν ζέκα πνπ ηίζεηαη πξνο ζπδήηεζε είλαη ε αληαιιαγή ησλ αηρκαιψησλ αιιά 

θαη ε αληαιιαγή πιεζπζκψλ. ην δεχηεξν δήηεκα, ε Σνπξθία είλαη θάζεηε θαη επηκέλεη πσο 

ε αληαιιαγή πιεζπζκψλ πξέπεη λα έρεη ππνρξεσηηθφ θαη φρη πξναηξεηηθφ ραξαθηήξα. Ζ 

θίλεζή ηεο απηή απνζθνπεί ζην λα απνρσξήζνπλ αλαγθαζηηθά φινη νη Έιιελεο απφ ηελ 

Σνπξθία. Δπηπιένλ ησλ Διιήλσλ θαηνίθσλ ηεο Σνπξθίαο, απαηηνχλ λα απνρσξήζεη θαη ην 

Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. 

Ζ αληαιιαγή πιεζπζκψλ είλαη έλα δήηεκα ην νπνίν παξέκεηλε ζην ηξαπέδη ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα έλα νιφθιεξν κήλα. Σειηθψο απνθαζίδεηαη ε ππνρξεσηηθή αληαιιαγή 

πιεζπζκψλ κε εμαίξεζε ηνπο Έιιελεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο. 

Δπηπιένλ νη Μεγάιεο Γπλάκεηο δελ θάλνπλ δεθηή ηελ απαίηεζε ηεο Σνπξθίαο λα 

εγθαηαιείςεη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν. 

Ζ πξψηε απηή ζπλδηάζθεςε ηεξκαηίδεηαη ζηηο 18 Ηαλνπαξίνπ 1923, κε ηελ επίηεπμε 

δχν ζπκθσληψλ νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ αληαιιαγή αηρκαιψησλ θαη πιεζπζκψλ. Έηζη, έρεη 

δηακνξθσζεί έλα ζπκκαρηθφ ζρέδην εηξήλεο, πάλσ ζην νπνίν ζα ζηεξηρζεί ε ηειηθή ζπλζήθε 

εηξήλεο θαη νξίδεηαη ε 4
ε
 Φεβξνπαξίνπ σο ε εκεξνκελία ηεο λέαο ζπλφδνπ. 

Ζ λέα απηή ζχλνδνο ζα δηαιπζεί ηελ ίδηα θηφιαο κέξα. Αηηία είλαη νη λέεο παξάινγεο 

απαηηήζεηο ηεο Σνπξθίαο, θαζψο κέζσ ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο Ηζκέη, απαηηεί πνιεκηθέο 

απνδεκηψζεηο εθ κέξνπο ηεο Διιάδαο. Ζ ζηάζε απηή ηεο Σνπξθίαο πξνθαιεί έληνλεο 

αληηδξάζεηο, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα ηα ιφγηα πνπ απεχζπλε νξγηζκέλνο ν 

ιφξδνο Κφξδνλ πξνο ηνλ Ηζκέη. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: “Οη ύκκαρνη είλαη έηνηκνη λα 

παξαρσξήζνπλ εηο ηνλ Ηζκέη βξαρείαλ πξνζεζκίαλ δηα ηελ εμέηαζηλ ηνπ ζρεδίνπ ηεο εηξήλεο. 

Δηο ηελ πεξίπησζηλ όκσο ηαύηελ ε Α.Δ δελ πξέπεη λα ππνζέζε, όηη επηζπκνύκελ λα 

επαλαιάβσκελ εμ αξρήο όιελ ηελ δηαδηθαζίαλ θαη όηη δηα κεηαγελεζηέξσλ παδαξεπκάησλ ζα 

θαηνξζώζε λα αλαηξέςε ηελ εξγαζίαλ ηξηώλ κελώλ θαη λα πξνθαιέζε λέαλ ζπλδηάζθεςηλ. Γελ 

επξηζθόκεζα εηο Αλαηνιηθήλ εκπνξνπαλήγπξηλ δηα λα αγνξάζσκελ ηάπεηαο, αιι’ εηο 

πλδηάζθεςηλ κέιινπζαλ λα απνθαζίζε επί ηεο ηύρεο ησλ ιαώλ. Δάλ ν Ηζκέη δεηήζε, όηαλ ζα 

πεξαηώζε ηαο ζπζθέςεηο ηνπ λα επαλέιζσ, όπσο ππνγξάςσ ηελ ζπλζήθελ, ζα ην πξάμσ 

επραξίζησο θαη είκαη βέβαηoο όηη νη ζπλάδειθνί κνπ ζα κε κηκεζνύλ”
93
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Οη δηαζθέςεηο ζπλερίδνληαη έρνληαο πιένλ αλεπίζεκν ραξαθηήξα. Κχξην κέιεκα 

ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ είλαη λα θαηαθέξνπλ λα ππνγξάςεη ν Κεκάι πξηλ εηζέιζεη ζηελ 

Δπξψπε. Ο Βεληδέινο βιέπνληαο απηή ηελ θαηάζηαζε, ηελ εθκεηαιιεχεηαη πξνο φθειφο ηνπ, 

θαη πηέδεη ηνλ Ηζκέη, πξνζπνηνχκελνο πσο έρεη θαηαθέξεη λα απνζπάζεη ηελ ζηήξημε ηεο 

Αγγιίαο. 

Σελ ίδηα ζηηγκή, ν Βεληδέινο ελεκεξψλεηαη απφ ηελ επαλάζηαζε πσο ν ειιεληθφο 

ζηξαηφο είλαη έηνηκνο γηα λέν πφιεκν ζηε Θξάθε θαη πσο ζε 15 κέξεο ζα θαηαγγείιεη ηε 

ζπλζήθε ησλ Μνπδαληψλ πνπ αθνξά ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε. 

Ζ ζηάζε ηνπ Ηζκέη παξακέλεη ακεηάβιεηε θαζψο εμαθνινπζεί λα απαηηεί πνιεκηθέο 

απνδεκηψζεηο απφ ηελ Διιάδα. ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ν Βεληδέινο έρεη θαηαθέξεη λα 

απνζπάζεη ζηήξημε απφ ηελ Αγγιία, ηε Ρνπκαλία θαη ηε εξβία. Δπηπιένλ, ε Γηνπγθνζιαβία 

ηνλίδεη πσο ε Διιάδα ήηαλ ζχκκαρνο ηεο θαη ζε πεξίπησζε λέσλ ερζξνπξαμηψλ ζα ηε 

ζηεξίμεη αλεπηθχιαθηα.  

 

Η ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο 

 

Ο Ηζκέη ζπλαληά μαλά ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν ην βξάδπ ηεο 23
εο

 Ηνπιίνπ 1923. ε 

απηή ηε ζπλάληεζε ν Βεληδέινο εκθαλίδεηαη μαλά απνθαζηζηηθφο θαη δείρλεη ζηνλ Ηζκέη πσο 

κφλν κέζα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο ζπλζήθεο ζα απνθεπρζεί κία λέα πνιεκηθή ζχξξαμε 

κεηαμχ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο.  

Μέζα ζε απηφ ην θιίκα, ππνγξάθεηαη ηειηθά ηα μεκεξψκαηα ηεο 24
εο

 Ηνπιίνπ 1923 

ε πλζήθε ηε Λσδάλλεο, ζηελ κεγάιε αίζνπζα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο πφιεο
94

. Με ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο απηήο, καηαηψλεηαη ηειηθά ε επίζεζε πνπ είρε εμαγγείιεη ε 

επαλάζηαζε θαη είρε σο ζηφρν ηελ θαηάιεςε ηελ επξσπατθήο αθηήο ηνπ Βνζπφξνπ.  

Σα θπξηφηεξα ζεκεία ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο είλαη ηα εμήο: 

1) επηβεβαηψλεηαη ε ειιεληθή θπξηαξρία ζηε ακνζξάθε, Λήκλν, Λέζβν, Υίν, άκν 

θαη Ηθαξία θαη απαγνξεχεηαη ε δεκηνπξγία λαπηηθψλ βάζεσλ ζηα ηειεπηαία 4 λεζηά 

2) Σα ζχλνξα κεηαμχ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ πνηακφ Έβξν, 

κέρξη ηνλ Αίλν 

3) Σα Γσδεθάλεζα καδί κε ηε Ρφδν θαη ην Καζηειφξηδν παξαρσξνχληαη ζηελ Ηηαιία 

4) Ζ Ίκβξνο θαη ε Σέλεδνο παξαρσξνχληαη ζηελ Σνπξθία 
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5) Αλαγλσξίδεηαη ην δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο λαπζηπινΐαο ζηα ζηελά ησλ 

Γαξδαλειίσλ 

6) Ζ Κχπξνο πξνζαξηάηαη ζηε Μεγάιε Βξεηαλία 

7) Καζηεξψλεηαη πξνζηαζία φζνλ αθνξά δεηήκαηα ζξεζθεπηηθήο θαη πνιηηηθήο 

ειεπζεξίαο, θαζψο επίζεο πξνζηαηεχνληαη θαη νη κεηνλφηεηεο 

8) Γηαηάζζεηαη ε απνζηξαηηθνπνίεζε ησλ ειιελνηνπξθηθψλ θαη 

βνπιγαξνηνπξθηθψλ ζπλφξσλ ζε βάζνο 30 ρηιηνκέηξσλ απφ ηα εθάζηνηε ζχλνξα
95

. 

Οη ειιεληθέο εθεκεξίδεο, αλ θαη θαηαλννχλ πσο ε Διιάδα έρεη ππνζηεί κεγάιε ήηηα, 

θαη ζνβαξή απψιεηα εδαθψλ, εζηηάδνπλ ζηελ πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο, ηνλίδνληαο πσο κε 

απηή πιένλ ζα έξζεη ε εηξήλε. Ζ εθεκεξίδα “Δκπξφο”, ζηηο 15 Ηνπιίνπ 1923, αλαθέξεη ζην 

πξσηνζέιηδφ ηεο: “Ζ εηξήλε ππεγξάθε ρζεο εηο ηελ Λσδάλλελ. Παξίζηνη 24 Ηνπιίνπ ώξα 7 κ.κ.  

Σειεγξαθνύζηλ εθ Λσδάλλεο όηη ε ζπλζήθε ηεο εηξήλεο ππεγξάθε”
96

.Ζ εθεκεξίδα 

“Καζεκεξηλή” ζην πξσηνζέιηδφ ηεο ζηηο 25 Ηνπιίνπ 1923 ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: “Ζ 

ζπλζήθε ηεο εηξήλεο ππεγξάθε ρζεο ηελ 3
ελ

 κ.κ ελ Λσδάλλε. Ζ ηειεηή ηεο ππνγξαθήο ηεο 

ζπλζήθεο ππήξμελ επηβιεηηθή θαη κεγαινπξεπήο, θαίηνη απνπζίαδνλ εμ απηήο αη κεγάιαη 

πνιηηηθαί θπζηνγλσκίαη, αη νπνίαη δηεθξίλνλην θαηά ηελ ππνγξαθήλ ησλ άιισλ, κεηά ηνλ 

κεγάινλ πόιεκνλ ζπλζεθώλ”
97

. 

Σν ζέκα ηεο αληαιιαγήο πιεζπζκψλ έρεη θαζνξηζηεί ήδε πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο. Έηζη, απφ ηα ηέιε θηφιαο ηνπ 1922 έρεη μεθηλήζεη ε 

απειεπζέξσζε ησλ αηρκαιψησλ Διιήλσλ ζηξαηησηψλ απφ ηε Μηθξά Αζία. Ζ αληαιιαγή ησλ 

πιεζπζκψλ, μεθηλά ην Πάζρα ηνπ 1923. Σε γεληθή επνπηεία ζε φιν απηφ ην εγρείξεκα ηελ 

έρεη ν Γηεζλήο Δξπζξφο ηαπξφο. 

Ζ Διιάδα πιένλ, κεηά ηελ ππνρξεσηηθή αληαιιαγή πιεζπζκψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη έρεη λα αληηκεησπίζεη έλα αθφκα ηεξάζηην πξφβιεκα, απηφ ηεο 

απνθαηάζηαζεο φισλ απηψλ ησλ αλζξψπσλ, ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. πλνιηθά ζηελ 

Διιάδα ππνινγίδεηαη πσο θαηέθζαζαλ 400.000 Έιιελεο ηνπ Πφληνπ θαη 1.222.000 Έιιελεο 

ηεο Μηθξάο Αζίαο
98

.  

Ο φγθνο ησλ πξνζθχγσλ είλαη ηεξάζηηνο θαη πνιιέο θνξέο ν γεγελήο πιεζπζκφο 

ηνπο αληηκεησπίδεη κε θαρππνςία, αλ φρη θαη κε ερζξφηεηα. ηαδηαθά φκσο νη πξφζθπγεο 

εληάζζνληαη ζηελ θνηλσλία. ε απηφ ηνπο βνήζεζε πνιχ ην γεγνλφο πσο καδί ηνπο κεηέθεξαλ 
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ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο, ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη ην κπαιφ ηνπο, γεγνλφο πνπ ηα επφκελα ρξφληα 

ζα παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο αιιά θαη ηεο ρψξαο ζπλνιηθά. 

Γεγνλφο είλαη, πσο κε ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο θαη ηελ 

ππνρξεσηηθή αληαιιαγή πιεζπζκψλ, ηφζν ε Διιάδα φζν θαη ε Σνπξθία, εηζέξρνληαη ζε κία 

δεθαεηία (1923 – 1933) εζληθήο αλνηθνδφκεζεο
99

. 

 

Σν πεξηζηαηηθό ηεο Κέξθπξαο 

 

Σν ηειεπηαίν γεγνλφο, πνπ ζηηγκάηηζε ηελ Διιάδα γηα ην 1923, είλαη έλα 

πεξηζηαηηθφ πνπ ζπλέβε ζηελ Κέξθπξα, ελαληίνλ ηεο Διιάδαο, κε δξάζηε ηελ Ηηαιία. Σελ 

πεξίνδν αθφκα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ νη πνιχκελεο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε πλζήθε ηεο 

Λσδάλλεο, κία επηηξνπή εξγαδφηαλ κε ζθνπφ λα νξηζζνχλ κε αθξίβεηα ηα ζχλνξα κεηαμχ 

Διιάδαο θαη Αιβαλίαο. ηηο 27 Απγνχζηνπ, ν ζηξαηεγφο Σειίλη, ν νπνίνο εθπξνζσπνχζε ηελ 

Ηηαιία ζηηο εξγαζίεο απηέο θαη ππνζηήξηδε ζζελαξά ηηο απαηηήζεηο ηεο Αιβαλίαο, 

δνινθνλείηαη ζην Φπιάθην Καθαβηάο. Μαδί κε ηνλ Σειίλη, δνινθνλνχληαη θαη άιια κέιε ηεο 

ηηαιηθήο επηηξνπήο. 

Ζ Διιάδα κφιηο πιεξνθνξήζεθε ηε δνινθνληθή απηή ελέδξα, θαζηζηά ζαθέο πσο ζα 

πξάμεη ηα δένληα πξνθεηκέλνπ λα δηαιεπθαλζεί ε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε θαη λα ηηκσξεζνχλ 

παξαδεηγκαηηθά νη έλνρνη. Οη Ηηαινί πηέδνπλ ζπλερψο ηελ Διιάδα θαη ηειηθά ε Διιάδα 

ππνθχπηεη ζε νξηζκέλεο απαηηήζεηο ηνπο. Γελ δέρεηαη σζηφζν λα ζπκκεηέρνπλ Ηηαινί ζηηο 

αλαθξίζεηο ππφπησλ. 

Ζ Ηηαιία ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ελδηαθέξεηαη γηα ηελ Κέξθπξα θαη ε δνινθνλία ηνπ 

Σειίλη ηεο δίλεη ηελ αθνξκή πνπ έςαρλε πξνθεηκέλνπ λα θηλεζεί ερζξηθά ελαληίνλ ηεο 

Διιάδαο. ηηο 31 Απγνχζηνπ, έλα ζχλνιν πινίσλ πνπ απνηεινχληαη απφ ηα ζσξεθηά 

“Σζέδαξε”, “Καβνχξ” θαη “Νηνπίιν” εκθαλίδεηαη ζηα αλνηρηά ηεο Κέξθπξαο
100

. 

Γηνηθεηήο ησλ πινίσλ απηψλ είλαη ν λαχαξρνο νιάξη, ν νπνίνο ακέζσο δείρλεη ηηο 

πξνζέζεηο ηεο Ηηαιίαο. Εεηά απφ ην λνκάξρε Π. Δπξηπαίν λα παξαδψζεη ηελ Κέξθπξα 

ακέζσο, εληφο δχν σξψλ. ε αληίζεζε πεξίπησζε, ζα βνκβαξδηζηεί ην λεζί. 

Πξηλ θαλ πξνιάβεη λα ιάβεη εληνιέο ν Δπξηπαίνο απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, 

μεθηλά ν βνκβαξδηζκφο ηεο Κέξθπξαο. Απφ ηελ επίζεζε απηή ζθνηψλνληαη 15 Έιιελεο θαη 

                                                           
99

Κ. Σςιτςελίκθσ, Η ελληνοτουρκικθ ανταλλαγθ πληιυςμών. Πτυχέσ μιασ εινικθσ ςφγκρουςησ, Ακινα 2006, 
 ς. 66. 
100

Χ . Νεράντηθσ, Το έποσ τησ Μικραςίασ 1919 – 1922, Θεςςαλονίκθ 1987, τ. 2, ς. 466. 



60 
 

35 Αξκέληνη, ελψ ηξαπκαηίδνληαη ζπλνιηθά άιινη 35
101

. Ο Δπξηπαίνο βιέπνληαο ηελ 

θαηάζηαζε πνπ έρεη δηακνξθσζεί, πςψλεη ιεπθή ζεκαία, θαη νη Ηηαινί θάλνπλ απφβαζε ζην 

λεζί. 

Ζ θίλεζε απηή ηεο Ηηαιίαο πξνθαιεί ηελ παγθφζκηα απνδνθηκαζία. Οη Ηηαινί 

δηθαηνινγνχλ ηελ θίλεζή ηνπο απηή ιέγνληαο πσο ε δνινθνληθή ελέδξα ζηήζεθε απφ 

Έιιελεο. Έηζη, δεκηνπξγείηαη κία αλαθξηηηθή επηηξνπή κε ζηφρν λα εληνπηζζνχλ νη έλνρνη. 

ε απηή ηελ επηηξνπή ζα αθνπζηνχλ πνιιέο απφςεηο, αιιά ηειηθά δελ ζα θαηαζηεί δπλαηφ λα 

εηπσζεί κε βεβαηφηεηα πνηνο ήηαλ ν ππεχζπλνο γηα απηή ηελ ελέδξα. 

Έηζη, ε Ηηαιία, έλα κφιηο κήλα κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο Κέξθπξαο, ζα αλαγθαζζεί λα 

εγθαηαιείςεη ην λεζί, ππφ ηελ έληνλε πίεζε ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο.  
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Δπίινγνο 

 

Με ηελ παξάζεζε φισλ απηψλ ησλ γεγνλφησλ, ζε απζηεξή ρξνλνινγηθή ζεηξά, πνπ 

μεθηλνχλ απφ ην 1920 θαη θαηαιήγνπλ ζην 1923, θιείλεη έλαο θχθινο πνπ ζα ζεκαδέςεη ηελ 

Διιάδα γηα φια ηα επφκελα ρξφληα. 

Μέζα ζε κφιηο ιίγα ρξφληα, ε Διιάδα θαηάθεξε λα γεπζεί ηεξάζηηεο λίθεο θαη ραξέο 

αιιά θαη ηεξάζηηεο θαηαζηξνθέο θαη απψιεηεο. Ζ Διιάδα θαηάθεξε λα πξαγκαηνπνηήζεη ην 

φξακα ηεο Μεγάιεο Ηδέαο αιιά πνιχ ζχληνκα ήξζε αληηκέησπε κε ηελ πηθξή αιήζεηα θαη 

ηελ απψιεηα πεξηνρψλ φπνπ ν ειιεληζκφο δνχζε θαη επεκεξνχζε γηα αηψλεο. 

Αθφκα θαη ζήκεξα δελ είλαη μεθάζαξν πνηνη είλαη απηνί πνπ επζχλνληαη γηα ηελ 

Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη, ε θαηαζηξνθή απηή δελ πξνήιζε εμαηηίαο 

κίαο ιαλζαζκέλεο απφθαζεο, ελφο κφλν αηφκνπ. Ζ απψιεηα ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ν 

μεξηδσκφο ησλ Διιήλσλ απφ εθεί πξνήιζε εμαηηίαο κηαο ζεηξάο ιαζψλ, πνπ ην έλα 

δηαδερφηαλ ην άιιν, αξρήο γελνκέλεο απφ ηηο εθινγέο ηνπ 1920 θαη χζηεξα.  

Πέξα φκσο απφ ηνλ επηκεξηζκφ επζπλψλ εληφο ηεο Διιάδαο, αδηακθηζβήηεην 

γεγνλφο είλαη πσο ε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή ζπλέβε θαη εμαηηίαο ησλ Μεγάισλ 

Γπλάκεσλ, νη νπνίεο αθνχ απέζπξαλ, γηα ηνπο δηθνχο ηνπο ιφγνπο, ηελ ζηήξημε πνπ παξείραλ 

ζηελ Διιάδα, ηελ εγθαηέιεηςαλ κφλε λα πξνζπαζεί λα δηαρεηξηζηεί κία θαηάζηαζε 

εμαηξεηηθά δχζθνιε. Ζ Διιάδα φρη κφλν αθέζεθε κφλε, αιιά ηαπηφρξνλα έβιεπε ηνπο κέρξη 

ηφηε ζπκκάρνπο ηεο λα ζπλάπηνπλ ζπκθσλίεο θαη λα εμνπιίδνπλ ζηξαηησηηθά ηνλ Κεκάι, ν 

νπνίνο κε ηε βνήζεηα απηή ζπλερψο γηλφηαλ ηζρπξφηεξνο. 

Ζ Διιάδα πιένλ θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί ηεξάζηηεο απψιεηεο ηφζν ζε επίπεδν 

εδαθψλ φζν θαη ζε επίπεδν αλζξψπσλ. Δπηπιένλ, ηψξα, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο 

ηεο Λσδάλλεο, μεθηλά ην εμαηξεηηθά δχζθνιν έξγν ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ πνπ 

θαηέθζαζαλ ζηελ Διιάδα, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο εμαζιησκέλνη. 

 Έηζη, γηα αξθεηά ρξφληα κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ε Διιάδα ζα επηδνζεί 

ζε έλαλ αγψλα εζσηεξηθήο αλαζπγθξφηεζεο κε ηειηθφ ζηφρν λα θαηαθέξεη λα ζηαζεί μαλά 

ζηα πφδηα ηεο. Πνιχ ζεκαληηθφ θαη ελεξγφ ξφιν ζηελ πξνζπάζεηα απηή ζα δηαδξακαηίζνπλ 

νη πξφζθπγεο ηεο Μηθξάο Αζίαο, νη νπνίνη θνπβαιψληαο καδί ηνπο ηελ εξγαηηθφηεηά ηνπο, 

ηελ ηερλνγλσζία ηνπο αιιά θαη ηνλ θνζκνπνιίηηθν ραξαθηήξα ηνπο ζα σθειήζνπλ ηελ 

Διιάδα ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ. 

Σα γεγνλφηα ηεο ζχληνκεο απηήο πεξηφδνπ είλαη ηφζν ππθλά ψζηε ε πιήξεο 

παξνπζίαζε θαη εξκελεία ηνπο, είλαη έλα έξγν ζρεηηθά ηηηάλην. ηφρνο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο ήηαλ λα παξνπζηαζηνχλ ηα θπξηφηεξα γεγνλφηα ηεο πεξηφδνπ απηήο. Γηα ηελ 
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θαιχηεξε παξνπζίαζε αιιά θαη ηεθκεξίσζε ηνπο, πέξαλ ηελ θιαζηθήο, ζχγρξνλεο 

βηβιηνγξαθίαο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ επηζηνιέο, εθεκεξίδεο αιιά θαη απζεληηθφ πιηθφ ηεο 

πεξηφδνπ εθείλεο. 

Ζ εξγαζία απηή γξάθηεθε κε ηξφπν επηζηεκνληθφ, θαζψο ζπλερψο παξνπζηάδνληαλ 

αιιά θαη ηεθκεξηψλνληαλ γεγνλφηα ηεο επνρήο, αιιά θαη ζπλάκα απιφ θαη θαηαλνεηφ 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη δηαζέζηκε θαη ζε απινχο, θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο πνπ δελ έρνπλ 

θάπνηα ηδηαίηεξε ζρέζε κε ηελ επηζηήκε ηεο Ηζηνξίαο. 

 Έηζη, κε απηφ ηνλ ηξφπν, επηρεηξείηαη, ε παξνχζα εξγαζία, λα θαηαζηήζεη ζαθέο 

πνηα είλαη ηα γεγνλφηα απηά πνπ νδήγεζαλ ηελ Διιάδα, κεηά απφ κία ηεξάζηηα λίθε, ζε κία 

ηεξάζηηα θαηαζηξνθή πνπ αθφκα θαη ζήκεξα εγείξεη πάζε θαη δπζάξεζηεο αλακλήζεηο. 
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Άξζξνλ 1. 

Απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο πλζήθεο, ε θαηάζηαζηο Δηξήλεο ζα 

απνθαηαζηαζή νξηζηηθψο κεηαμχ ηεο Βξεηηαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ηεο Γαιιίαο, ηεο Ηηαιίαο, 

ηεο Ηαπσλίαο, ηεο Διιάδνο, ηεο Ρνπκαλίαο, ηνπ εξβν-Κξναην-ινβεληθνχ Κξάηνπο, αθ’ 

ελφο, θαη ηεο Σνπξθίαο, αθ’ εηέξνπ, σο θαη κεηαμχ ησλ νηθείσλ ππεθφσλ. 

Δθαηέξσζελ ζα πθίζηαληαη επίζεκνη ζρέζεηο ελ ηαηο νηθείαηο δε ρψξαηο, νη δηπισκαηηθνί θαη 

πξνμεληθνί πξάθηνξεο ζα απνιαχσζηλ ππφ ηελ επηθχιαμηλ ζπλαθζεζνκέλσλ ηδηαηηέξσλ 

ζπκθσληψλ, ησλ θαζηεξσκέλσλ πξνλνκηψλ ππφ ησλ γεληθψλ αξρψλ ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ. 

ΣΜΖΜΑ Α’ 

Η. ΔΓΑΦΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

Άξζξνλ 2. 

Απφ ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ πξνο ην Αηγαίνλ ηα ζχλνξα ηεο Σνπξθίαο νξίδνληαη σο έπεηαη: 

(φξα ράξηελ ππ’ αξηζ. 1). 

1νλ κεηά ηεο Βνπιγαξίαο: 

Απφ ηεο εθβνιήο ηνπ Ρέδβαγηα κέρξη ηνπ Έβξνπ, ην ζεκείν ελψζεσο ησλ ζπλφξσλ Σνπξθίαο, 

Βνπιγαξίαο θαη Διιάδνο: 

ηα λφηηα ζχλνξα ηεο Βνπιγαξίαο, σο είλαη λπλ θαζσξηζκέλα. 

2νλ Μεηά ηεο Διιάδνο: 

Δθείζελ κέρξη ηεο ζπκβνιήο ηνπ Άξδα θαη ηνπ Έβξνπ: 

ν ξνπο ηνπ Έβξνπ· 

Δθείζελ πξνο ηα άλσ ηνπ Άξδα κέρξη ζεκείν επί ηνπ πνηακνχ ηνχηνπ νξηζζεζνκέλνπ επί ηνπ 

εδάθνπο εγγχηαηα πξνο ην ρσξίνλ Σζνπξέθ-θηντ: 

ν ξνπο ηνπ Άξδα· 

Δθείζελ Ννηηναλαηνιηθνχο κέρξη ζεκείνπ επί ηνπ Έβξνπ εηο απφζηαζηλ ελφο ρηιηνκέηξνπ 

πξνο ηα θάησ ηνπ Βφζλα-θηντ: 

γξακκή αηζζεηψο επζεία αθίλνπζα ελ Σνπξθία ην ρσξίνλ Βφζλα-θηντ. Σν ρσξίνλ Σζνπξέθ-

θηντ ζα παξαρσξεζή εηο ηελ Διιάδα ή εηο ηελ Σνπξθίαλ, θαζ’ φζνλ ε πιεηνλφηεο ηνπ 

πιεζπζκνχ ήζειελ αλαγλσξηζζή ειιεληθή ή ηνπξθηθή ππφ ηεο ελ ησ άξζξσ 5 πξνβιεπνκέλεο 

επηηξνπήο, κε ζπλππνινγηδνκέλσλ ησλ κεηαλαζηεπζάλησλ εηο ην ρσξίνλ ηνχην κεηά ηελ 11 

ελ Οθησβξίνπ 1922. 

Δθείζελ κέρξη ηνπ Αηγαίνπ: ν ξνπο ηνπ Έβξνπ. 

Άξζξνλ 3. 
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Απφ ηεο Μεζνγείνπ κέρξη ηεο κεζνξίνπ ηεο Πεξζίαο, ηα ζχλνξα ηεο Σνπξθίαο θαζνξίδνληαη 

σο εμήο: 

1φλ Μεηά ηεο πξίαο; 

Σα ελ ησ άξζξσ 8 ηεο Γαιινηνπξθηθήο πκθσλίαο ηεο 20εο Οθησβξίνπ 1921 θαζνξηδφκελα 

ζχλνξα. 

2νλ Μεηά ηνπ Ηξάθ: 

Ζ κεηαμχ Σνπξθίαο θαη Ηξάθ κεζφξηνο ζέιεη θαζνξηζζή ζπκβηβαζηηθψο κεηαμχ Σνπξθίαο θαη 

Μεγάιεο Βξεηηαλίαο εληφο πξνζεζκίαο ελλέα κελψλ. 

Με επεξρφκελεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ δχν Κπβεξλήζεσλ εληφο ηεο πξνβιεπνκέλεο 

πξνζεζκίαο, ε δηαθνξά ζέιεη άρζε ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ. 

Αη Κπβεξλήζεηο Σνπξθίαο θαη Μεγάιεο Βξεηηαλίαο ππνρξενχληαη ακνηβαίσο φπσο, κέρξηο νπ 

ιεθζή ε επί ηνπ δεηήκαηνο ηεο κεζνξίνπ απφθαζηο εηο νπδεκίαλ πξνβψζη ζηξαηησηηθήλ ή 

άιιελ θίλεζηλ, δπλακέλελ λα επηθέξε νηαλδήπνηε κεηαβνιήλ εηο ηελ παξνχζαλ θαηάζηαζηλ 

ησλ εδαθψλ, σλ ε νξηζηηθή ηχρε ζέιεη εμαξηεζή εθ ηεο απνθάζεσο ηαχηεο. 

Άξζξνλ 4. 

Σα ππφ ηεο παξνχζεο πλζήθεο δηαγξαθφκελα ζχλνξα είλαη θεραξαγκέλα επί ησλ 

ζπλεκκέλσλ ηε παξνχζε πλζήθε ραξηψλ ππφ θιίκαθα 1/1.000.000. 

Δλ πεξηπηψζεη δηαθνξάο κεηαμχ ηνπ θεηκέλνπ θαη ηνπ ράξηνπ, ζέιεη ηζρχεη ην θείκελνλ. 

Άξζξνλ 5. 

Δπηηξνπή νξνζεηήζεσο ζέιεη επηθνξηηζζή λα ράξαμε επί ηνπ εδάθνπο ηα ελ ησ άξζξσ 2 εδ. 2 

πεξηγξαθφκελα ζχλνξα. Ζ Δπηηξνπή απηή ζα απνηειεζζή εμ ελφο αληηπξνζψπνπ ηεο 

Διιάδνο, ελφο αληηπξνζψπνπ ηεο Σνπξθίαο θαη ελφο Πξνέδξνπ εθιεγνκέλνπ ππ’ απηψλ 

κεηαμχ ησλ ππεθφσλ ηξίηεο Γπλάκεσο. 

Ζ Δπηηξνπή ζέιεη, θαηά πάζαο ηαο πεξηπηψζεηο, θαηαβάιεη πξνζπάζεηαλ φπσο αθφινπζε, 

φζνλ έλεζηη αθξηβέζηεξνλ, ηνπο ελ ηε παξνχζε πλζήθε νξηζκνχο, ιακβάλνπζα ππ’ φςηλ 

θαηά ην δπλαηφλ ηα δηνηθεηηθά φξηα θαη ηα ηνπηθά νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα. 

Αη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ζα ιακβάλσληαη θαηά πιεηνςεθίαλ θαη ζα ψζηλ ππνρξεσηηθνί 

δηα ηα ελδηαθεξφκελα Μέξε. 

Αη δαπάλαη ηεο Δπηηξνπήο ζα βαξχλσζηλ εμ ίζνπ ηα ελδηαθεξφκελα Μέξε. 

Άξζξνλ 6. 

ζνλ αθνξά εηο ηα θαζνξηδφκελα ππφ ηνπ ξνπ πνηακνχ θαη νπρί ππφ ησλ νρζψλ απηνχ 

ζχλνξα, νη φξνη “ξνπο” ή “αχιαμ” σλ γίλεηαη ρξήζηο ελ ηε παξνχζε πλζήθε, ζεκαίλνπζη δηα 

κελ ηνπο κε πισηνχο πνηακνχο ηελ κέζελ γξακκήλ απηψλ ή ηνπ θπξίνπ απηψλ βξαρίνλνο, δηα 

δε ηνπο πισηνχο πνηακνχο ηελ κέζελ γξακκήλ ηεο θπξίαο αχιαθνο λαπζηπινίαο. Δλ ηνχηνηο, 
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ελαπφθεηηαη εηο ηελ Δπηηξνπήλ λα θαζνξίζε εηδηθφηεξνλ, εάλ ε ζπλνξηαθή γξακκή ζα 

αθνινπζήζε, εηο ηαο ελδερνκέλαο απηήο κεηαηνπίζεηο, ηνλ νχησ πξνζδηνξηζζέληα ξνπλ ή ηελ 

“αχιαθα, ή εάλ ζα θαζνξηζζή νξηζηηθψο εθ ηεο ζέζεσο ηνπ ξνπ ή ηεο αχιαθνο θαηά ηελ 

έλαξμηλ ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο πλζήθεο. 

Δθηφο αληηζέησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζεο πλζήθεο, ηα ζαιάζζηα φξηα πεξηιακβάλνπζη ηαο 

λήζνπο θαη λεζίδηα ηαο θεηκέλαο εηο απφζηαζηλ κηθξνηέξαλ ησλ ηξηψλ κηιιίσλ απφ ηεο αθηήο. 

Άξζξνλ 7. 

Σα ελδηαθεξφκελα Κξάηε ππνρξεηνχληαη λα παξέρσζηλ εηο ηελ νξνζεηηθήλ Δπηηξνπήλ πάληα 

ηα αλαγθαία δηα ην έξγνλ απηήο έγγξαθα, ηδία δε επίζεκα αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ 

θαζνξηζκνχ ησλ ζεκεξηλψλ ή παιαηψλ ζπλφξσλ, πάληαο ηνπο πθηζηακέλνπο ράξηαο κεγάιεο 

θιίκαθνο, ηα γεσδαηηηθά δηδφκελα, ηα εθηειεζζέληα θαη κε δεκνζηεπζέληα ζρεδηαγξαθήκαηα, 

ηαο πιεξνθνξίαο πεξί ησλ πιεκκχξσλ ησλ κεζνξηαθψλ πνηακψλ. Οη ράξηαη, ηα γεσδαηηηθά 

δηδφκελα, θαη ηα ζρεδηαγξαθήκαηα, έζησ θαη κε δεκνζηεπζέληα, ηα επξηζθφκελα εηο ηελ 

θαηνρήλ ησλ ηνπξθηθψλ Αξρψλ, δένλ λα παξαδνζψζηλ ελ Κσλζηαληηλνππφιεη εηο ηνλ 

Πξφεδξνλ ηεο Δπηηξνπήο εληφο ηεο βξαρπηέξαο πξνζεζκίαο απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο 

παξνχζεο πλζήθεο. 

Σα ελδηαθεξφκελα Κξάηε ππνρξενχληαη, επί πιένλ, λα δψζσζη δηαηαγάο εηο ηαο ηνπηθάο 

Αξράο, φπσο αλαθνηλψζηλ εηο ηελ Δπηηξνπήλ παλ έγγξαθνλ, ηδία ζρέδηα, θηεκαηνιφγηα θαη 

θηεκαηηθά βηβιία, παξέρσζη δε, επί ηε αηηήζεη ηαχηεο, πάζαλ πιεξνθνξίαλ πεξί ηεο 

ηδηνθηεζίαο, ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαη ινηπάο ρξεζίκνπο πιεξνθνξίαο. 

Άξζξνλ 8. 

Σα ελδηαθεξφκελα Κξάηε ππνρξενχληαη λα ζπληξέρσζη ηελ νξνζεηηθήλ επηηξνπήλ είηε απ’ 

απζείαο, είηε δηα ησλ ηνπηθψλ Αξρψλ, ελ παληί ησ αθνξψληη εηο ηελ κεηαθίλεζηλ, ηελ 

θαηνηθίαλ, ηνπο εξγάηαο, ηα αλαγθαία πξνο εθπιήξσζηλ ηεο απνζηνιήο ηεο πιηθά 

(παζζάινπο, νξφζεκα). 

Δηδηθψο ε Οζσκαληθή Κπβέξλεζηο αλαιακβάλεη ηελ ππαρξέσζηλ λα παξάζρε, εάλ δεήζε, ην 

ηερληθφ πξνζσπηθφλ, ηθαλφλ λα βνεζήζε ηελ νξνζεηηθήλ Δπηηξνπήλ εηο ηελ εθπιήξσζηλ ηνπ 

έξγνπ ηεο. 

Άξζξνλ 9. 

Σα ελδηαθεξφκελα Κξάηε αλαιακβάλνπζη ηελ ππνρξέσζηλ λα θαζηζηψζη ζεβαζηά ηα 

ηηζέκελα ππφ ηεο Δπηηξνπήο ηξηγσλνκεηξηθά ζεκεία, ζήκαηα, παζζάινπο ή νξφζεκα. 

Άξζξνλ 10. 

Σα νξφζεκα ζέινπζη ηεζή εηο νξαηήλ απ’ αιιήισλ απφζηαζηλ, ζα ψζηλ εξηζκεκέλα, ε δε 

ηνπνζεζία θαη ν αξηζκφο απηψλ ζα ζεκεηψληαη ελ ραξηνγξαθηθψ πίλαθη. 
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Άξζξνλ 11. 

Σα νξηζηηθά πξσηφθνιια νξνζεηήζεσο, νη επηζπλαπηφκελνη ράξηαη ραη έγγξαθα ζα γίλσζηλ 

εηο ηξία πξνηφηππα, σλ δχν ζα δηαβηβαζζψζηλ εηο ηαο Κπβεξλήζεηο ησλ νκφξσλ Κξαηψλ, ην 

δε ηξίηνλ εηο ηελ Κπβέξλεζηλ ηεο Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο, ήηηο ζέιεη επηδφζεη επίζεκα ηνχησλ 

αληίγξαθα εηο ηαο ππνγξαςάζαο ηελ παξνχζαλ πλζήθελ Γπλάκεηο. 

Άξζξνλ 12. 

Ζ ιεθζείζα απφθαζηο ηε 13ε Φεβξνπαξίνπ 1914 ππφ ηεο πλδηαζθέςεσο ηνπ Λνλδίλνπ εηο 

εθηέιεζηλ ησλ άξζξσλ 5 ηεο πλζήθεο ηνπ Λνλδίλνπ ηεο 17/30 Μαΐνπ 1913, θαη 15 ηεο 

πλζήθεο ησλ Αζελψλ ηεο 1/14 Ννεκβξίνπ 1913, ε θνηλνπνηεζείζα εηο ηελ Διιεληθήλ 

Κπβέξλεζηλ ηε 13 Φεβξνπαξίνπ 1914 θαη αθνξψζα εηο ηελ θπξηαξρίαλ ηεο Διιάδνο επί ησλ 

λήζσλ ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, εθηφο ηεο Ίκβξνπ, Σελέδνπ θαη ησλ Λαγνπζψλ λήζσλ 

(Μαπξπψλ), ηδία ησλ λήζσλ Λήκλνπ, ακνζξάθεο, Μπηηιήλεο, Υίνπ, άκνπ θαη Ηθαξίαο, 

επηθπξνχληαη, ππφ ηελ επηθχιαμηλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζεο πλζήθεο ησλ ζπλαθψλ πξνο 

ηαο ππφ ηελ θπξηαξρίαλ ηεο Ηηαιίαο δηαηεινχζαο λήζνπο, πεξί σλ δηαιακβάλεη ην άξζξνλ 15. 

Δθηφο αληηζέηνπ δηαηάμεσο ηεο παξνχζεο πλζήθεο, αη λήζνη, αη θείκελαη εηο κηθξνηέξαλ 

απφζηαζηλ ησλ ηξηψλ κηιιίσλ ηεο αζηαηηθήο αθηήο, παξακέλνπζηλ ππφ ηελ ηνπξθηθήλ 

θπξηαξρίαλ. 

Άξζξνλ 13. 

Πξνο εμαζθάιηζηλ ηεο εηξήλεο, ε Διιεληθή Κπβέξλεζηο ππνρξενχηαη λα ηεξή ελ ηαηο λήζνηο 

Μπηηιήλε, Υίσ, άκσ θαη Ηθαξία ηα αθφινπζα κέηξα: 

1. Αη εηξεκέλαη λήζνη δελ ζα ρξεζηκνπνηεζψζηλ εηο εγθαηάζηαζηλ λαπηηθήο βάζεσο ή εηο 

αλέγεξζηλ νρπξσκαηηθνχ ηίλνο έξγνπ. 

2. ζα απαγνξεπζή εηο ηελ Διιεληθήλ ζηξαηησηηθήλ αεξνπινΐαλ λα ππεξίπηαηαη ηνπ εδάθνπο 

ηεο αθηήο ηεο Αλαηνιίαο. 

Αληηζηνίρσο, ε Οζσκαληθή Κπβέξλεζηο ζα απαγνξεχζε εηο ηελ ζηξαηησηηθήλ αεξνπινΐαλ 

απηήο λα ππεξίπηαηαη ησλ ξεζεηζψλ λήζσλ. 

3. Αη ειιεληθαη ζηξαηησηηθαί δπλάκεηο ελ ηαηο εηξεκέλαηο λήζνηο ζα πεξηνξηζζψζη εηο ηνλ 

ζπλήζε αξηζκφλ ησλ δηα ηελ ζηξαηησηηθήλ ππεξεζίαλ θαινπκέλσλ, νίηηλεο δχλαληαη λα 

εθγπκλάδσληαη επί ηφπνπ, σο θαη εηο δχλακηλ ρσξνθπιαθήο θαη αζηπλνκίαο αλάινγνλ πξνο 

ηελ εθ’ νινθιήξνπ ηνπ ειιεληθνχ εδάθνπο ππάξρνπζαλ ηνηαχηελ. 

Άξζξνλ 14. 

Αη λήζνη Ίκβξνο θαη Σέλεδνο, παξακέλνπζαη ππφ ηελ ηνπξθηθήλ θπξηαξρίαλ, ζα απνιαχσζηλ 

εηδηθήο δηνηθεηηθήο νξγαλψζεσο, απνηεινχκελεο εθ ηνπηθψλ ζηνηρείσλ θαη παξερνχζεο 
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πάζαλ εγγχεζηλ εηο ηνλ κε κνπζνπικαληθφλ ηζαγελή πιεζπζκφλ δη’ φ,ηη αθνξά εηο ηελ 

ηνπηθήλ δηνίθεζηλ θαη ηελ πξνζηαζίαλ ησλ πξνζψπσλ θαη ησλ πεξηνπζηψλ. 

Ζ δηαηήξεζηο ηεο ηάμεσο ζα εμαζθαιίδεηαη ελ απηαίο δη’ αζηπλνκίαο ζηξαηνινγνπκέλεο 

κεηαμχ ηνπ ηζαγελνχο πιεζπζκνχ, ηε θξνληίδη ηεο σο άλσ πξνβιεπνκέλεο ηνπηθήο 

δηνηθήζεσο ππφ ηα δηαηαγάο ηεο νπνίαο ζα δηαηειή. 

Αη ζπλνκνινγεζείζαη ή ζπλνκνινγεζεζφκελαη κεηαμχ Διιάδνο θαη Σνπξθίαο ζπκθσλίαη, αη 

αθνξψζαη ηελ αληαιιαγήλ ησλ Διιεληθψλ θαη ηνπξθηθψλ πιεζπζκψλ, δελ ζα εθαξκνζζψζηλ 

εηο ηνπο θαηνίθνπο ησλ λήζσλ Ίκβξνπ θαη Σελέδνπ. 

Άξζξνλ 15. 

Ζ Σνπξθία παξαηηείηαη ππέξ ηεο Ηηαιίαο παληφο δηθαηψκαηνο θαη ηίηινπ επί ησλ θάησζη 

απαξηζκνπκέλσλ λήζσλ, ηνπηέζηη ηεο Αζηππάιαηαο, Ρφδνπ, Υάιθεο, Καξπάζνπ, Κάζζνπ, 

Σήινπ, Νηζχξνπ, Καιχκλνπ, Λέξνπ, Πάηκνπ, Λεηςνχο, χκεο θαη Κσ, ησλ θαηερνκέλσλ λπλ 

ππφ ηεο Ηηαιίαο θαη ησλ λεζίδσλ ησλ εμ απηψλ εμαξησκέλσλ, σο θαη ηεο λήζνπ 

Καζηειινξίδνπ (φξα ράξηελ ππ’ αξ. 2). 

Άξζξνλ 16. 

Ζ Σνπξθία δήινη φηη παξαηηείηαη παληφο ηίηινπ θαη δηθαηψκαηνο πάζεο θχζεσο επί ησλ 

εδαθψλ ή ελ ζρέζεη πξνο ηα εδάθε άηηλα θείληαη πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ππφ ηεο 

παξνχζεο πλζήθεο νξίσλ, σο θαη επί ησλ λήζσλ, εθηφο εθείλσλ σλ ε θπξηαξρία έρεη 

αλαγλσξηζζή απηή δηα ηεο παξνχζεο πλζήθεο, ηεο ηχρεο ησλ εδαθψλ θαη ησλ λήζσλ 

ηνχησλ θαλνληζζείζεο ή θαλνληζζεζνκέλεο κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

Αη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ ζίγνπζη ηαο ζπλνκνινγεζείζαο ή 

ζπλνκνινγεζεζνκέλαο ηδηαηηέξαο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο Σνπξθίαο θαη ησλ νκφξσλ ρσξψλ 

ιφγσ ηεο γεηηληάζεσο απηψλ. 

Άξζξνλ 17. 

Ζ παξαίηεζηο ηεο Σνπξθίαο απφ παληφο δηθαηψκαηνο θαη ηίηινπ απηήο επί ηεο Αηγχπηνπ θαη 

επί ηνπ νπδάλ ζεσξείηαη γελνκέλε απφ ηεο 5εο Ννεκβξίνπ 1914. 

Άξζξνλ 18. 

Ζ Σνπξθία απαιάζζεηαη πάζεο ππνρξεψζεσο αθνξψζεο εηο ηα νζσκαληθά δάλεηα ηα 

εγγπεκέλα δηα ηνπ αηγππηηαθνχ θφξνπ, ήηνη ηα δάλεηα ηνπ 1855, 1891 θαη 1894. 

Σσλ δηα ηελ ππεξεζίαλ ησλ ηξηψλ ηνχησλ δαλείσλ γελνκέλσλ ππφ ηεο Αηγχπηνπ εηεζίσλ 

θαηαβνιψλ, απνηεινπζψλ ζήκεξνλ κέξνο ηεο ππεξεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ Αηγππηηαθνχ Υξένπο, 

ε Αίγππηνο απαιιάζζεηαη πάζεο άιιεο ππνρξεψζεσο σο πξνο ην Γεκφζηνλ Οζσκαληθφλ 

Υξένο. 

Άξζξνλ 19. 
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Μεηαγελέζηεξαη ζπκθσλίαη, ζπλαθζεζφκελαη ππφ φξνπο θαζνξηζηένπο κεηαμχ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ Γπλάκεσλ, ζα δηαθαλνλίζσζη ηα πξνθχπηνληα δεηήκαηα εθ ηεο 

αλαγλσξίζεσο ηνπ Αηγππηηαθνχ Κξάηνπο, εθ’ νπ δελ εθαξκφδνληαη ατ δηαηάμεηο ηεο 

παξνχζεο πλζήθεο, ατ αθνξψζαη ηα απνζπαζζέληα απφ ηεο Σνπξθίαο εδάθε δπλάκεη ηεο 

πλζήθεο ηαχηεο. 

Άξζξνλ 20. 

Ζ Σνπξθία δεινί φηη αλαγλσξίδεη ηελ πξνζάξηεζηλ ηεο Κχπξνπ αλαθεξπρζείζαλ ππφ ηεο 

Βξεηηαληθήο Κπβεξλήζεσο ηελ 5ελ Ννεκβξίνπ 1914. 

Άξζξνλ 21. 

Οη Σνχξθνη, νη εγθαηεζηεκέλνη ελ ηε λήζσ Κχπξσ θαηά ηελ 5ελ Ννεκβξίνπ 1914, ζα 

απνθηήζσζηλ, εθ’ νηο φξνηο πξνβιέπεη ν εγρψξηνο λφκνο, ηελ βξεηηαληθήλ ηζαγέλεηαλ, απν-

βάιινληεο σο εθ ηνχηνπ ηελ ηνπξθηθήλ. 

ζα δχλαληαη, ελ ηνχηνηο, επί δχν έηε απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο πλζήθεο, λα 

αζθήζσζη δηθαίσκα επηινγήο ππέξ ηεο ηνπξθηθήο ηζαγελείαο· ελ ηνηαχηε πεξηπηψζεη, δένλ λα 

εγθαηαιείςσζη ηελ Κχπξνλ εληφο δψδεθα κελψλ, αθ’ εο εκέξαο αζθήζσζη ην δηθαίσκα ηεο 

επηινγήο. 

Ωζαχησο απνβάιινπζη ηελ ηνπξθηθήλ ηζαγέλεηαλ, νη ηνχξθνη ππήθννη, νη εγθαηεζηεκέλνη εv 

ηε λήζσ Κχπξσ θαηά ηελ έλαξμηλ ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο πλζήθεο, νίηηλεο θαηά ηελ 

επνρήλ απηήλ έρνπζηλ απνθηήζεη ή πξφθεηηαη λα απνθηήζσζη ηελ βξεηηαληθήλ ηζαγέλεηαλ, 

ζπλεπεία αηηήζεσο ππνβιεζέζεο θαηά ηαο δηαηάμεηο ηεο εγρσξίνπ λνκνζεζίαο. 

Δλλνείηαη φηη ε Κπβέξλεζηο ηεο Κχπξνπ ζα δχλαηαη λα αξλεζή ηελ βξεηηαληθήλ ηζαγέλεηαλ 

εηο ηνπο απνθηήζαληνο, άλεπ ηεο αδείαο ηεο Σνπξθηθήο Κπβεξλήζεσο, πάζαλ άιιελ 

ηζαγέλεηαλ εθηφο ηεο ηνπξθηθήο. 

Άξζξνλ 22. 

Τπφ ηελ επηθχιαμηλ ησλ γεληθψλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 27, ε Σνπξθία δεινί φηη αλαγλσξίδεη 

ηελ νξηζηηθήλ θαηάξγεζηλ παληφο δηθαηψκαηνο ή πξνλνκίνπ πάζεο θχζεσο, σλ απήιαπελ ελ 

Λπβχε, δπλάκεη ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο ηεο 18εο Οθησβξίνπ 1912 θαη ησλ ζπλαθψλ 

Πξάμεσλ. 

ΔΗΓΗΚΑΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

Άξζξνλ 23. 

Σα Τςειά πκβαιιφκελα Μέξε αλαγλσξίδνπζη θαη δηαθεξχηηνπζη ηελ αξρήλ ηεο ειεπζεξίαο 

δηειεχζεσο θαη πινπ, δηα ζαιάζζεο ή δηα ηνπ αέξνο, εv θαηξψ εηξήλεο σο θαη ελ θαηξψ 

πνιέκνπ, εληφο ησλ ζηελψλ ηνπ Διιεζπφληνπ, ηεο Πξνπνληίδνο θαη ηνπ Βνζπφξνπ, σο 
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πξνβιέπεηαη ελ ηε εηδηθή πκβάζεη ηνπ θαζεζηψηνο ησλ ηελψλ ηε ζπλνκνινγεζείζε ππφ 

ζεκεξηλήλ εκεξνκελίαλ. 

Ζ χκβαζηο αχηε ζα έρε ην απηφ θχξνο θαη ηελ απηήλ ηζρχλ έλαληη ησλ ψδε ζπκβαιινκέλσλ 

Τςειψλ Μεξψλ, σο εάλ πεξηείρεην ελ ηε παξνχζε πλζήθε. 

Άξζξνλ 24. 

Ζ ζπλνκνινγεζείζα ζήκεξνλ εηδηθή χκβαζηο πεξί ηνπ θαζεζηψηνο ηεο ελ ησ άξζξσ 2 ηεο 

παξνχζεο πλζήθεο, πεξηγξαθφκελεο κεζνξίνπ, ζα έρε ην απηφ θχξνο θαη ηελ απηήλ ηζρχλ 

έλαληη ησλ ψδε ζπκβαιινκέλσλ Τςειψλ Μεξψλ, σο εάλ πεξηείρεην ελ ηε παξνχζε πλζήθε. 

Άξζξνλ 25. 

Ζ Σνπξθία ππνρξενχηαη λα αλαγλσξίζε ηελ πιήξε ηζρχλ ησλ πλζεθψλ εηξήλεο θαη ησλ 

πξνζζέησλ πκβάζεσλ, αίηηλεο ζπλσκνινγήζεζαλ ππφ ησλ ζπκβαιινκέλσλ Γπλάκεσλ κεηά 

ησλ Γπλάκεσλ αίηηλεο επνιέκεζαλ παξά ην πιεπξφλ ηεο Σνπξθίαο, λα απνδερζή ηαο 

απνθάζεηο αίηηλεο ειήθζεζαλ ή ζα ιεθζψζηλ αλαθνξηθψο πξνο ηα εδάθε ηεο ηέσο 

Γεξκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ηεο Απζηξίαο, ηεο Οπγγαξίαο θαη ηεο Βνπιγαξίαο θαη λα 

αλαγλσξίζε ηα λέα Κξάηε εληφο ησλ νχησ θαζνξηζζέλησλ ζπλφξσλ. 

Άξζξνλ 26. 

Ζ Σνπξθία δεινί απφ ηνχδε φηη αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη ηα ζχλνξα ηεο Γεξκαλίαο, ηεο 

Απζηξίαο, ηεο Βνπιγαξίαο, ηεο Διιάδνο, ηεο Οπγγαξίαο, ηεο Πνισλίαο, ηεο Ρνπκαλίαο, ηνπ 

εξβν-Κξναην-ινβεληθνχ θαη ηνπ Σζερνζινβαθηθνχ Κξάηνπο, σο ηαχηα θαζνξίδνληαη ή 

ζέινπζη θαζνξηζζή ππφ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ελ άξζξσ 25 πλζεθψλ ή ππφ πάζεο 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζπκβάζεσο. 

Άξζξνλ 27. 

Οπδεκία πνιηηηθή, λνκνζεηηθή ή δηνηθεηηθή εμνπζία ή δηθαηνδνζία ζέιεη αζθεζή, δη’ 

νηνλδήπνηε ιφγνλ, ππφ ηεο Κπβεξλήζεσο ή ησλ Αξρψλ ηεο Σνπξθίαο εθηφο ηνπ ηνπξθηθνχ 

εδάθνπο επί ησλ ππεθφσλ εδάθνπο δηαηεινχληνο ππφ ηελ θπξηαξρίαλ ή ην πξνηεθηνξάηνλ 

ησλ ινηπψλ Γπλάκεσλ ησλ ππνγξαςαζψλ ηελ παξνχζαλ πλζήθελ θαη επί ησλ ππεθφσλ 

εδάθνπο απνζπαζζέληνο ηεο Σνπξθίαο. 

Δλλνείηαη φηη ε πλεπκαηηθή δηθαηδνζία ησλ ζξεζθεπηηθψλ κνπζνπικαληθψλ Αξρψλ δελ ζέιεη 

πνζψο ζηγή. 

Άξζξνλ 28. 

Σα Τςειά πκβαιιφκελα Μέξε δεινχζηλ φηη απνδέρνληαη, έθαζηνλ ην θαζ* εαπηφ, ηελ 

πιήξε θαη ππφ πάζαλ έπνςηλ θαηάξγεζηλ ησλ Γηνκνινγήζεσλ ελ Σνπξθία. 

Άξζξνλ 29. 
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Οη Μαξνθελνί ππήθννη Γάιινη θαη νη Σπλήζηνη ζα ππφθεηληαη θαηά πάληα ελ Σνπξθία εηο ην 

απηφ θαζεζηψο εηο φ θαη νη ινηπνί Γάιινη. 

Οη ππήθννη ηεο Ληβχεο ζα ππφθεηληαη θαηά πάληα ελ Σνπξθία εηο ην απηφ θαζεζηψο εηο ν θαη 

νη ινηπνί ππήθννη Ηηαινί. 

Αη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ πξνδηθάδνπζη ηελ ηζαγέλεηαλ ησλ ελ Σνπξθία 

εγθαηεζηεκέλσλ πξνζψπσλ ησλ θαηαγφκελσλ εθ ηεο Σχληδαο, ηεο Ληβχεο θαη ηνπ Μαξφθνπ. 

Αληηζηνίρσο, νη ηνχξθνη ππήθννη ζα απνιαχσζηλ ελ ηαηο ρψξαηο, σλ νη θάηνηθνη 

επσθεινχληαη ησλ δηαηάμεσλ ησλ εδαθίσλ 1 θαη 2, ηνπ απηνχ θαζεζηψηνο ηνπ νπνίνπ 

απνιαχνπζηλ εv Γαιιία θαη ελ Ηηαιία. 

Σν θαζεζηψο εηο ν ζα ππάγσληαη ελ Σνπξθία ηα εθ ησλ ρσξψλ, σλ νη θάηνηθνη απνιαχνπζη 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ 1, πξνεξρφκελα εκπνξεχκαηα ή ηα εηο ηα ρψξαο ηαχηαο 

θαηεπζπλφκελα θαη, αληηζηνίρσο, ην θαζεζηψο εηο ν ζα ππάγσληαη ελ ηαηο ξεζείζαηο ρψξαηο 

ηα εθ Σνπξθίαο, πξνεξρφκελα ή δη’ απηήλ πξννξηδφκελα εκπνξεχκαηα, ζέιεη θαζνξηζζή εθ 

ζπκθψλνπ κεηαμχ ησλ Κπβεξλήζεσλ Γαιιίαο θαη Σνπξθίαο. 

ΣΜΖΜΑ Β’ 

ΗΘΑΓΔΝΔΗΑ 

Άξζξνλ 30. 

Οη ηνχξθνη ππήθννη, νη εγθαηεζηεκέλνη εηο ηα εδάθε άηηλα, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

παξνχζεο πλζήθεο, απνζπψληαη ηεο Σνπξθίαο, θαζίζηαληαη απηνδηθαίσο θαη θαηά ηνπο 

όξνπο ηεο εγρσξίνπ λνκνζεζίαο ππήθννη ηνπ Κξάηνπο εηο ν ην έδαθνο κεηαβηβάδεηαη. 

Άξζξνλ 31. 

Οη άγνληεο ειηθίαλ άλσ ησλ 18 εηψλ, νίηηλεο απνβάιινπζη ηελ ηνπξθηθήλ ηζαγέλεηαλ θαη 

απνθηψζηλ απηνδηθαίσο λένλ ηζαγέλεηαλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 30, έρνπζη δηθαίσκα επηινγήο 

ππέξ ηεο ηνπξθηθήο ηζαγελείαο επί δχν έηε απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο 

πλζήθεο . 

Άξζξνλ 32. 

Οη άγνληεο ειηθίαλ άλσ ησλ 18 εηψλ, νίηηλεο είλαη εγθαηεζηεκέλνη εηο έδαθνο απνζπψκελνλ 

ηεο Σνπξθίαο ζπκθψλσο πξνο ηελ παξνχζαλ πλζήθελ θαη νίηηλεο δηαθέξνπζη θπιεηηθψο ηεο 

πιεηνλφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ ξεζέληνο εδάθνπο, έρνπζη δηθαίσκα επί δχν έηε απφ ηεο 

ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο πλζήθεο λα αζθήζσζηλ επηινγήλ ππέξ ηεο ηζαγελείαο 

ελφο ησλ Κξαηψλ, έλζα ε πιεηνλφηεο ηνπ πιεζπζκνχ είλαη ηεο απηήο θπιήο κεηά ηνπ αηφκνπ 
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ηνπ αζθνχληνο ην δηθαίσκα ηεο επηινγήο θαη ππφ ηνλ φξνλ ηεο ζπγθαηαζέζεσο ηνπ Κξάηνπο 

ηνχηνπ. 

Άξζξνλ 33. 

Οη αζθήζαληεο ην δηθαίσκα ηεο επηινγήο, ζπκθψλσο πξνο ηαο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 31 θαη 

32, νθείινπζηλ, εληφο ησλ επνκέλσλ δψδεθα κελψλ, λα κεηαθέξσζη ηελ θαηνηθίαλ ησλ εηο ην 

Κξάηνο ππέξ νπ ήζθεζαλ ηελ επηινγήλ. 

Δίλαη ειεχζεξνη λα δηαηεξήζσζη ηελ ελ θέθηεληαη αθίλεηνλ πεξηνπζίαλ ελ ησ εδάθεη ηνπ 

Κξάηνπο, έλζα είρνλ ηελ θαηνηθίαλ ησλ πξν ηεο παξ’ απηψλ γελνκέλεο επηινγήο. 

Γχλαληαη δε λα απνθνκίζσζη ηα θηλεηά απηψλ πάζεο θχζεσο, ρσξίο λα ππνβιεζψζηλ έλεθα 

ηνχηνπ εηο νπδέλ εηζαγσγηθφλ ή εμαγσγηθφλ ηέινο ή δαζκφλ. 

Άξζξνλ 34. 

Τπφ ηελ επηθχιαμηλ ησλ ζπκθσληψλ, αίηηλεο ζα απέβαηλνλ αλαγθαίνη κεηαμχ ησλ 

Κπβεξλήζεσλ ησλ αζθνπζψλ ηελ ελ ηνηο απνζπσκέλαηο ηεο Σνπξθίαο ρψξαηο εμνπζίαλ θαη 

ησλ Κπβεξλήζεσλ ησλ ρσξψλ έλζα εηζίλ εγθαηεζηεκέλνη, νη άγνληεο ειηθίαλ άλσ ησλ 18 

(ησλ ηνχξθνη ππήθννη, νη θαηαγφκελνη εμ εδάθνπο απνζπψκελνπ ηεο Σνπξθίαο δπλάκεη ηεο 

παξνχζεο πλζήθεο θαη εγθαηεζηεκέλνη εηο ην εμσηεξηθφλ θαηά ηελ έλαξμηλ ηεο ηζρχνο 

απηήο, δχλαληαη λα αζθήζσζηλ επηινγήλ ππέξ ηεο επηθξαηνχζεο ελ ηε ρψξα εμ εο θαηάγνληαη 

ηζαγελείαο, εάλ ζπλδέσληαη θπιεηηθψο κεηά ηεο πιεηνλφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο 

ηαχηεο θαη εάλ ε αζθνχζα ηελ εμνπζίαλ Κπβέξλεζηο ζπλαηλέζε εηο ηνχην. Σν δηθαίσκα ηνχην 

ηεο επηινγήο δένλ λα αζθεζή εληφο δχν εηψλ απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο 

πλζήθεο. 

Άξζξνλ 35. 

Αη ζπκβαιιφκελαη Γπλάκεηο αλαιακβάλνπζη ηελ ππνρξέσζηλ φπσο νπδέλ παξεκβάιισζη 

πξφζθνκκα εηο ηελ άζθεζηλ ηνπ δηθαηψκαηνο επηινγήο ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ππφ ηεο παξνχζεο 

πλζήθεο ή ησλ ζπλνκνινγεζεηζψλ πλζεθψλ Δηξήλεο κεηά ηεο Γεξκαλίαο, Απζηξίαο, 

Βνπιγαξίαο ή Οπγγαξίαο, ή ππφ πλζήθεο ζπλνκνινγεζείζεο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

ηνχησλ Γπλάκεσλ πιελ ηεο Σνπξθίαο, ή κηαο εμ απηψλ θαη ηεο Ρσζζίαο, ή κεηαμχ απηψλ 

ηνχησλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ Γπλάκεσλ θαη επηηξεπνχζεο εηο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ηελ 

απφθηεζηλ πάζεο άιιεο πξνζηηήο απηνίο ηζαγελείαο. 

Άξζξνλ 36. 

Αη ζχδπγνη αθνινπζνχζη ηελ θαηάζηαζηλ ησλ ζπδχγσλ απηψλ θαη ηα ειηθίαο θάησ ησλ 18 

εηψλ ηέθλα ηελ ησλ γνλέσλ ησλ δηα παλ φ,ηη αθνξά εηο ηελ εθαξκνγήλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

παξφληνο Σκήκαηνο. 
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ΣΜΖΜΑ Δ 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΩΝ ΜΔΗΟΝΟΣΉΣΩΝ 

Άξζξνλ 37. 

Ζ Σνπξθία αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζηλ φπσο αη ελ ηνηο άξζξνηο 38 – 44 πεξηερφκελαη 

δηαηάμεηο αλαγλσξηζζψζηλ σο ζεκειηψδεηο λφκνη, φπσο νπδείο λφκνο ή θαλνληζκφο ή 

επίζεκνο ηηο πξάμηο δηαηειψζηλ ελ αληηθάζεη ή ελ αληηζέζεη πξνο ηαο δηαηάμεηο ηαχηαο θαη 

φπσο νπδείο λφκνο ή θαλνληζκφο ή επίζεκνο ηηο πξάμηο θαηηζρχσζηλ απηψλ. 

Άξζξνλ 38. 

Ζ Σνπξθηθή Κπβέξλεζηο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζηλ λα παξέρε εηο πάληαο ηνπο θαηνίθνπο 

ηεο Σνπξθίαο πιήξε θαη απφιπηνλ πξνζηαζίαλ ηεο δσήο θαη ηεο ειεπζεξίαο απηψλ, 

αδηαθξίησο γελλήζεσο, εζληθφηεηνο, γιψζζεο, θπιήο ή ζξεζθείαο. 

Πάληεο νη θάηνηθνη ηεο Σνπξθίαο δηθαηνχληαη λα πξεζβεχσζηλ ειεπζέξσο, δεκνζία ηε θαη 

θαη’ ηδίαλ, πάζαλ πίζηηλ, ζξεζθείαλ ή δνμαζίαλ σλ ε άζθεζηο δελ ήζειελ είλαη αζπκβίβαζηνο 

πξνο ηελ δεκφζηαλ ηάμηλ θαη ηα ρξεζηά ήζε. 

Αη κε κνπζνπικαληθαί κεηνλφηεηεο ζα απνιαχσζηλ πιήξσο ηεο ειεπζεξίαο θπθινθνξίαο θαη 

κεηαλαζηεχζεσο, ππφ ηελ επηθχιαμηλ ησλ εθαξκνδνκέλσλ, εθ’ φινπ ή κέξνπο ηνπ εδάθνπο, 

εηο άπαληαο ηνπο ηνχξθνπο ππεθφνπο κέηξσλ άηηλα, ήζεινλ ηπρφλ ιεθζή ππφ ηεο Σνπξθηθήο 

Κπβεξλήζεσο ράξηλ ηεο εζληθήο ακχλεο θαη ηεο ηεξήζεσο ηεο δεκνζίαο ηάμεσο. 

Άξζξνλ 39. 

Οη αλήθνληεο εηο κε κνπζνπικαληθάο κεηνλφηεηαο ππήθννη ηνχξθνη ζα απνιαχσζη ησλ απηψλ 

αζηηθψλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ σλ θαη νη κνπζνπικάλνη. 

Πάληεο νη θάηνηθνη ηεο Σνπξθίαο, άλεπ δηαθξίζεσο ζξεζθεχκαηνο, ζα ψζηλ ίζνη απέλαληη ηνπ 

λφκνπ. 

Ζ δηαθνξά ζξεζθείαο, δνμαζίαο ή πίζηεσο δελ νθείιεη λα απνηειέζε θψιπκα δη* νπδέλα 

ηνχξθνλ ππήθννλ σο πξνο ηελ απφιαπζηλ ησλ αζηηθψλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ηδία 

ηελ παξαδνρήλ εηο ηαο δεκνζίαο ζέζεηο, αμηψκαηα θαη ηηκάο ή ηελ εμάζθεζηλ ησλ δηαθφξσλ 

επαγγεικάησλ θαη βηνκεραληψλ. 

Οπδείο πεξηνξηζκφο ζέιεη επηβιεζή θαηά ηεο ειεπζέξαο ρξήζεσο παξά παληφο ηνχξθνπ 

ππεθφνπ νηαζδήπνηε γιψζζεο, είηε ελ ηαηο ηδησηηθαίο ή εκπνξηθαίο ζρέζεζηλ, είηε σο πξνο 

ηελ ζξεζθείαλ ηνλ ηχπνλ θαη πάζεο θχζεσο δεκνζηεχκαηα, είηε ελ ηαηο δεκνζίαηο 

ζπλαζξνίζεζηλ. 
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Παξά ηελ χπαξμηλ ηεο επηζήκνπ γιψζζεο, ζα παξέρσληαη αη πξνζήθνπζαη επθνιίαη εηο ηνπο 

ηνχξθνπο ππεθφνπο, ηνπο ιαινχληεο γιψζζαλ άιιελ ή ηελ ηνπξθηθήλ, δηα ηελ πξνθνξηθήλ 

ρξήζηλ ηεο γιψζζεο, απηψλ ελψπησλ ησλ δηθαζηεξίσλ. 

Άξζξνλ 40. 

Οη ηνχξθνη ππήθννη, νη αλήθνληεο εηο κε κνπζνπικαληθάο κεηνλφηεηαο, ζα απνιαχσζη 

“λνκηθψο” θαη πξαγκαηηθψο ηεο απηήο πξνζηαζίαο θαη ησλ απηψλ εγγπήζεσλ σλ απνιαχνπζη 

θαη νη ινηπνί ηνχξθνη ππήθννη, ζα έρσζηλ ηδίσο ίζνλ δηθαίσκα λα ζπληζηψζη, δηεπζχλσζη θαη 

επνπηεχσζηλ, ηδίαηο δαπάλαηο, παληφο είδνπο, θηιαλζξσπηθά, ζξεζθεπηηθά ή θνηλσθειή 

ηδξχκαηα, ζρνιεία θαη ινηπά εθπαηδεπηήξηα κεηά ηνπ δηθαηψκαηνο λα πνηψληαη ειεπζέξσο ελ 

απηνίο ρξήζηλ ηεο γιψζζεο ησλ θαη λα ηειψζηλ ειεπζέξσο ηα ηεο ζξεζθείαο ησλ. 

Άξζξνλ 41. 

Δλ ηαηο πφιεζη θαη πεξηθεξείαηο, έλζα δηακέλεη ζεκαληηθή αλαινγία ππεθφσλ, κε 

κνπζνπικάλσλ ε Σνπξθηθή Κπβέξλεζηο ζα παξέρε σο πξνο ηελ δεκνζίαλ εθπαίδεπζηλ, ηαο 

πξνζήθνπζαο επθνιίαο πξνο εμαζθάιηζηλ ηεο ελ ηνηο δεκνηηθνίο ζρνιείνηο παξνρήο ελ ηε ηδία 

απηψλ γιψζζε, ηεο δηδαζθαιίαο εηο ηα ηέθλα ησλ ελ ιφγσ ηνχξθσλ ππεθφσλ. Ζ δηάηαμηο 

αχηε δελ θσιχεη ηελ Σνπξθηθήλ Κπβέξλεζηλ λα θαηαζηήζε ππνρξεσηηθήλ ηελ δηδαζθαιίαλ 

ηεο ηνπξθηθήο γιψζζεο ελ ηνηο εηξεκέλνηο ζρνιείνηο. 

Δλ ηαηο πφιεζη θαη πεξηθεξείαηο, έλζα ππάξρεη ζεκαληηθή αλαινγία ηνχξθσλ ππεθφσλ 

αλεθφλησλ εηο κε κνπζνπικαληθάο κεηνλφηεηαο, ζέιεη εμαζθαιηζζή εηο ηαο κεηνλφηεηαο 

ηαχηαο δηθαία ζπκκεηνρή εηο ηελ δηάζεζηλ ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ, άηηλα ηπρφλ ζα 

ερνξεγνχλην εθ ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο ππφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Κξάηνπο ή ησλ 

δεκνηηθψλ θαη ινηπψλ πξνυπνινγηζκψλ επί εθπαηδεπηηθψ ζξεζθεπηηθψ ή θηιαλζξσπηθψ 

ζθνπψ. 

Σα πνζά ηαχηα ζα θαηαβάιισληαη εηο ηνπο αξκνδίνπο αληηπξνζψπνπο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

θαζηδξπκάησλ θαη νξγαληζκψλ. 

Άξζξνλ 42. 

Ζ Σνπξθηθή Κπβέξλεζηο δέρεηαη λα ιάβε απέλαληη ησλ κε κνπζνπικαληθψλ κεηνλνηήησλ, 

φζνλ αθνξά ηελ νηθνγελεηαθήλ ή πξνζσπηθήλ απηψλ θαηάζηαζηλ, πάληα ηα θαηάιιεια 

κέηξα, φπσο ηα δεηήκαηα ηαχηα θαλνλίδσληαη ζπκθψλσο πξνο ηα έζηκα ησλ κεηνλνηήησλ 

ηνχησλ. 

Σα κέηξα ηαχηα ζέινπζηλ επεμεξγαζζή εηδηθαί επίηξνπαη, απνηεινχκελαη εμ ίζνπ αξηζκνχ 

αληηπξνζψπσλ ηεο Σνπξθηθήο Κπβεξλήζεσο θαη κηαο εθάζηεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

κεηνλνηήησλ. Δλ πεξηπηψζεη δηαθσλίαο, ε Σνπξθηθή Κπβέξλεζηο θαη ην πκβνχιηνλ ηεο 
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Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ ζέινπζη δηνξίζεη, απφ θνηλνχ, επηδηαηηεηήλ εθιεγφκελνλ κεηαμχ ησλ 

επξσπαίσλ λνκνκαζψλ. 

Ζ Σνπξθηθή Κπβέξλεζηο ππνρξενχηαη λα παξέρε πάζαλ πξνζηαζίαλ εηο ηαο εθθιεζίαο, 

ζπλαγσγάο, λεθξνηαθεία θαη ινηπά ζξεζθεπηηθά θαζηδξχκαηα ησλ εηξεκέλσλ κεηνλνηήησλ. 

Δηο ηα επαγή θαζηδξχκαηα σο θαη ηα ζξεζθεπηηθά θαη θηιαλζξσπηθά θαηαζηήκαηα ησλ απηψλ 

κεηνλνηήησλ, ησλ ήδε επξηζθνκέλσλ ελ Σνπξθία, ζα παξέρεηαη πάζα επθνιία θαη άδεηα, ε δε 

Σνπξθηθή Κπβέξλεζηο, πξνθεηκέλνπ πεξί ηδξχζεσο λέσλ ζξεζθεπηηθψλ θαη θηιαλζξσπηθψλ 

θαζηδξπκάησλ, νπδεκίαλ ζέιεη αξλεζή εθ ησλ αλαγθαίσλ επθνιηψλ, αίηηλεο έρνπζηλ 

εμαζθαιηζζή εηο ηα ινηπά ηδησηηθά θαζηδξχκαηα νκνίαο θχζεσο. 

Άξζξνλ 43. 

Οη εηο ηαο κε κνπζνπικαληθάο κεηνλφηεηαο αλήθνληεο ηνχξθνη ππήθννη δελ ζα ψζηλ 

ππνρξεσκέλνη λα εθηειψζη πξάμεηο απνηεινχζαο παξάβαζηλ ηεο πίζηεσο ή ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ ησλ εζίκσλ, νχηε ζα πεξηπίπησζηλ εηο αληθαλφηεηα ηίλα αξλνχκελνη λα 

παξαζηψζηλ ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ ή λα εθηειέζσζη λφκηκφλ ηίλα πξάμηλ θαηά ηελ 

εκέξαλ ηεο εβδνκαδηαίαο ησλ αλαπαχζεσο. 

Οπρ ήηηνλ, ε δηάηαμηο απηή δελ απαιάζζεη ηνπο ηνχξθνπο ηνχηνπο ππεθφνπο ησλ 

ππνρξεψζεσλ, αίηηλεο επηβάιινληαη εηο πάληαο ηνπο ινηπνχο ηνχξθνπο ππεθφνπο πξνο 

ηήξεζηλ ηεο δεκνζίαο ηάμεσο. 

Άξζξνλ 44. 

Ζ Σνπξθία παξαδέρεηαη φπσο αη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο 

Σκήκαηνο, εθ’ φζνλ αθνξψζηλ εηο ηνπο κε κνπζνπικάλνπο ππεθφνπο ηεο Σνπξθίαο, 

απνηειέζσζηλ ππνρξεψζεηο δηεζλνχο ζπκθέξνληνο θαη ηεζψζηλ ππφ ηελ εγγχεζηλ ηεο 

Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ. Αη δηαηάμεηο αχηαη δελ δχλαληαη λα ηξνπνπνηεζψζηλ άλεπ ηεο 

ζπγθαηαζέζεσο ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ. 

Ζ Βξεηηαληθή Απηνθξαηνξία, ε Γαιιία, ε Ηηαιία θαη ε Ηαπσλία ππνρξενχληαη δηα ηεο 

παξνχζεο πλζήθεο λα κε αξλεζψζη ηελ ζπγθαηάζεζηλ απηψλ εηο πάζαλ ηξνπνπνίεζηλ ησλ 

εηξεκέλσλ άξζξσλ, ελ ήζειε θαηά ηνπο λνκίκνπο ηχπνπο απνθαζίζεη ε πιεηνςεθία ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ. 

Ζ Σνπξθία δέρεηαη φπσο παλ Μέινο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ έρε ην 

δηθαίσκα λα επηζχξε ηελ πξνζνρήλ ηνπ πκβνπιίνπ επί πάζεο παξαβάζεσο ή θηλδχλνπ 

παξαβάζεσο νηαζδήπνηε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνχησλ θαη φπσο ην πκβνχιηνλ δχλαηαη λα 

ελεξγή θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπνλ θαη παξέρε νηαζδήπνηε νδεγίαο θξηλφκελνο θαηαιιήινπο θαη 

απνηειεζκαηηθφο ελ ηε πεξηζηάζεη. 
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Ζ Σνπξθία δέρεηαη πξνο ηνχηνηο φπσο, ελ πεξηπηψζεη δηρνγλσκίαο επί λνκηθψλ ή 

πξαγκαηηθψλ δεηεκάησλ αθνξψλησλ ηα άξζξα ηαχηα, κεηαμχ ηεο Σνπξθηθήο Κπβεξλήζεσο 

θαη κηαο νηαζδήπνηε ησλ ινηπψλ ππνγξαςαζψλ ηελ παξνχζαλ πλζήθελ Γπλάκεσλ ή πάζεο 

άιιεο Γπλάκεσο Μέινπο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ, ε ηνηαχηε δηρνγλσκία 

ζεσξεζή σο δηεζλνχο ραξαθηήξαο δηαθνξά θαηά ην γξάκκα ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ πκθψλνπ 

ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ. 

Ζ Σνπξθηθή Κπβέξλεζηο δέρεηαη φπσο πάζα ηνηνχηνπ είδνπο δηαθνξά, επί ηε αηηήζεη ηνπ 

εηέξνπ ησλ Μεξψλ, παξαπέκπεηαη εηο ην Γηαξθέο Γηθαζηήξηνλ Γηεζλνχο Γηθαηνζχλεο. 

Ζ απφθαζηο ηνπ Γηαξθνχο Γηθαζηεξίνπ ζα ε αλέθθιεηνο, ζα έρε δε ηελ ηζρχλ θαη ην θχξνο 

απνθάζεσο εθδνζείζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ πκθψλνπ 

Άξζξνλ 45. 

Σα αλαγλσξηζζέληα δηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Σκήκαηνο δηθαηψκαηα εηο ηαο ελ 

Σνπξθία κε κνπζνπικαληθάο κεηνλφηεηαο, αλαγλσξίδνληαη επίζεο ππφ ηεο Διιάδνο εηο ηαο ελ 

ησ εδάθεη απηήο επξηζθνκέλαο κνπζνπικαληθάο κεηνλφηεηαο. 
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Πεξίιεςε 

 

Με ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ησλ εβξψλ ζηηο 28 Ηνπιίνπ / 10 Απγνχζηνπ 1920, ην φξακα 

ηεο Μεγάιεο Ηδέαο γίλεηαη απηή πξαγκαηηθφηεηα. Σα γεσγξαθηθά θαη πιεζπζκηαθά φξηα ηεο 

Διιάδαο εθηνμεχνληαη θαη πιένλ κηιάκε γηα ηελ Διιάδα ησλ δχν επείξσλ θαη ησλ πέληε 

ζαιαζζψλ. Ζ πλζήθε ησλ εβξψλ απνηειεί θαηά πνιινχο ην κεγαιχηεξν επίηεπγκα ηνπ 

Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ. 

Ζ ελζσκάησζε σζηφζν ζηελ Διιάδα, πεξηνρψλ αιχηξσηνπ ειιεληζκνχ, δελ έθεξαλ ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη ηελ αληίζηνηρε επεκεξία. Υαξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα ηεο 

θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηνχζε ζηελ Διιάδα είλαη νη εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 1920. Μεηά 

ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ησλ εβξψλ, απηφ πνπ θάληαδε σο ην πην ινγηθφ, ήηαλ κία λέα, 

άλεηε επηθξάηεζε ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ. Κάηη ηέηνην σζηφζν δελ ζπλέβε θαζψο ην 

θφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ εηηήζεθε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εθινγέο. Νένο Πξσζππνπξγφο ηεο 

ρψξαο αλαδείρζεθε ν Γεκήηξηνο Ράιιεο, γεγνλφο ην νπνία πξνθάιεζε ηεξάζηηα έθπιεμε 

ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο φζν θαη ζηηο δπλάκεηο ηεο Αληάλη. Μεηά ηελ εθινγή ηνπ λένπ 

Πξσζππνπξγνχ, αθνινχζεζαλ εθθαζαξίζεηο ζην ζηξαηφ θαη ζηε δηνίθεζε θαζψο επίζεο θαη 

δεκνςήθηζκα κε εξψηεκα ην αλ επηζπκεί ν ιαφο ηεο επάλνδν ηνπ εμφξηζηνπ Βαζηιηά 

Κσλζηαληίλνπ. Σν δεκνςήθηζκα απηφ πξνθάιεζε ηελ έληνλε αληίδξαζε ησλ ζπκκαρηθψλ 

δπλάκεσλ. Σα απνηειέζκαηα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο δελ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή 

βνχιεζε ηνπ ιανχ θαζψο, ζχκθσλα κε απηά, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ Διιήλσλ 

ςήθηζε ππέξ ηεο επηζηξνθήο ηνπ Βαζηιηά. 

Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα, ε θπβέξλεζε Ράιιε παξαηηείηαη θαη λένο Πξσζππνπξγφο 

αλαδεηθλχεηαη ν Νηθφιανο Καινγεξφπνπινο, ε ζεηεία ηνπ νπνίνπ φκσο ζα θξαηήζεη κφιηο 

δχν κήλεο, κε ηνλ Γεκήηξην Γνχλαξε λα ηνλ δηαδέρεηαη ζηελ Πξσζππνπξγία ηεο ρψξαο. 

Φαίλεηαη ινηπφλ μεθάζαξα πσο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ππάξρεη έληνλνο αλαβξαζκφο θαη 

πνιηηηθή αζηάζεηα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο πνιηηηθήο απηήο αζηάζεηαο είλαη πσο 

απφ ην Μάην ηνπ 1922 κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο ζηηο 24 Ηνπιίνπ 

1923, απφ ηελ Πξσζππνπξγία ηεο Διιάδαο πέξαζαλ ζπλνιηθά έμη πξφζσπα ( Νηθφιανο 

ηξάηνο, Πέηξνο Πξσηνπαπαδάθεο, Νηθφιανο Σξηαληαθπιιάθνο, Αλαζηάζηνο Υαξαιάκπεο, 

σηήξηνο Κξνθηδάο θαη ηπιηαλφο Γνλαηάο). 

Ζ πνιηηηθή απηή αζηάζεηα, κφλν αξλεηηθά κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη ζηελ πξνζπάζεηα ηεο 

ρψξαο λα πξνζαξηήζεη νκαιά ζην εζσηεξηθφ ηεο ηηο λέεο πεξηνρέο πνπ απέθηεζε κε ηε 
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πλζήθε ησλ εβξψλ, θαη απνηέιεζε έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο ηεο Μηθξαζηαηηθήο 

Καηαζηξνθήο,  δχν κφιηο ρξφληα κεηά ηε πλζήθε ησλ εβξψλ, ην 1922. 

Παξάιιεια κε ηελ πνιηηηθή αζηάζεηα πνπ ππήξρε ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ε Διιάδα είρε 

λα αληηκεησπίζεη θαη ηνλ ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν ν νπνίνο αθφκα καηλφηαλ. Παξά ηελ ήηηα 

ηνπ ζηηο εθινγέο ηνπ 1920, ν Βεληδέινο ζπλέρηδε λα αζρνιείηαη ελεξγά κε ηελ πξνζπάζεηα 

έληαμεο θαη εδξαίσζεο ησλ λέσλ πεξηνρψλ ζηελ επηθξάηεηα ηεο Διιάδαο. Γηα ην ιφγν απηφ 

πξφηεηλε ηελ ζχκπηπμε ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ηεο Διιάδαο πεξηκεηξηθά ηεο κχξλεο, 

θάηη ην νπνίν ζα επέηξεπε ηελ επθνιφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ππεξάζπηζε ηεο πφιεο, 

ελαληίνλ κίαο πηζαλήο επίζεζεο εθ κέξνπο ησλ Σνχξθσλ. 

Απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 1921, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ειιεληθψλ δπλάκεσλ βξηζθφηαλ ζην 

Αθηφλ Καξαρηζάξ, κηα ηνπνζεζία ε νπνία είρε επηιερζεί απφ ηνπο Έιιελεο αμησκαηηθνχο 

ζεσξψληαο πσο ζην ζεκείν απηφ ζα ήηαλ ζε ζέζε λα ειέγμνπλ θαη λα αλαθφςνπλ ηελ 

ηξνθνδνζία ηνπ ηνχξθηθνπ ζηξαηνχ. 

ην δηάζηεκα κεηαμχ ηεο πλζήθεο ησλ εβξψλ θαη ηεο Μηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο, 

ζεκεηψζεθαλ αξθεηέο κάρεο κεηαμχ ηνπ ειιεληθνχ θαη ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ. Οη 

θπξηφηεξεο εμ απηψλ ήηαλ ε κάρε ζην Αθηφλ Καξαρηζάξ ζηηο 15/28 Μαξηίνπ 1921, ε κάρε 

ηεο Κηνπηαρείαο ζηηο 2 Ηνπιίνπ 1921, ε κάρε ηνπ Δζθί ερίξ ιίγεο κέξεο αξγφηεξα, ζηηο 8 

Ηνπιίνπ 1921 θαη ε κάρε ηνπ αγγαξίνπ ζηηο 10 Απγνχζηνπ 1921. 

Ζ θαθή θαη πξφρεηξε νξγάλσζε ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ, θαζψο θαη ην γεγνλφο πσο πνιινί 

Έιιελεο αμησκαηηθνί ππνηίκεζαλ ηνλ αληίπαιν ζηξαηφ, είραλ νιέζξηα απνηειέζκαηα γηα ηελ 

Διιάδα. Ζ πξνέιαζε ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ έρεη πιένλ δηαθνπεί κεηά ηηο κάρεο απηέο θαη 

πιένλ παξαηεξείηαη ε ζηαδηαθή ππνρψξεζή ηνπ πξνο ηε κχξλε. 

Ζ πνιηηηθή αζηάζεηα ζην εζσηεξηθφ ηεο Διιάδαο, θαη νη ζηξαηησηηθέο απνηπρίεο ηνπ 

ειιεληθνχ ζηξαηνχ νδήγεζαλ ηειηθά ζηελ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ην 1922. Με ηελ 

θαηάξξεπζε ηνπ ειιεληθνχ κεηψπνπ, ν ηνπξθηθφο ζηξαηφο θαηάθεξε λα πξνρσξήζεη, 

νπζηαζηηθά ρσξίο αληίζηαζε, κέρξη ηε κχξλε, ηελ νπνία θαη ηειηθά θαηέιαβε, πξνρσξψληαο 

θαη ζε πξάμεηο κεγάιεο βηαηφηεηαο ελαληίνλ ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ ηεο πφιεο. Σν φξακα 

ηεο Μεγάιεο Ηδέαο κεηά ηα γεγνλφηα απηά ηνπ 1922 έρεη γίλεη πιένλ παξειζφλ θαη ε Διιάδα 

πιένλ ειπίδεη λα θαηαθέξεη λα πεξηζψζεη φζα πεξηζζφηεξα κπνξεί θαη λα ηεξκαηίζεη ηνλ 

πφιεκν κε ηελ Σνπξθία. Ζ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο ζεκαηνδνηεί ην ηέινο ηνπ 
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ειιελνηνπξθηθνχ πνιέκνπ θαζψο επίζεο θαη ην νξηζηηθφ ηέινο ζηηο επηδηψμεηο ηεο Διιάδαο 

λα εληάμεη κφληκα ζην εζσηεξηθφ ηεο πεξηνρέο φπνπ ππήξρε εληνλφηαην ην ειιεληθφ ζηνηρείν. 

ια ηα παξαπάλσ αλαιχνληαη δηεμνδηθά, αλαδεηψληαο κέζα απφ πξσηνγελείο πεγέο  (θπξίσο 

εθεκεξίδεο ηεο επνρήο, δηαγγέικαηα θαη ζηξαηησηηθέο δηαηαγέο) ηφζν ηα γεγνλφηα φζν θαη 

ηελ εξκελεία ηνπο. Ζ θαηαγξαθή ησλ γεγνλφησλ θαη ε εξκελεία ηνπο αλαδεηθλχεη ηελ 

πξνδηαγεγξακκέλε πνξεία πνπ αθνινχζεζε ν ειιεληζκφο απφ ηελ ζπνπδαία γηα απηφλ 

πλζήθε ησλ εβξψλ, ζηελ ηξαγηθή Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή θαη ηειηθά ζηελ πλζήθε 

ηεο Λσδάλλεο ε νπνία θαη πεξηέζσζε φηη ήηαλ δπλαηφλ λα πεξηζσζεί.  

 


