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Με το πνεύμα του νεο-οθωμανισμού από το οποίο 
διακατέχεται ο απρόβλεπτος1 Ταγίπ Ερντογάν 
επέκρινε τη Συνθήκη της Λωζάνης (24 Ιουλίου 

1923) υποστηρίζοντας ότι ήταν ήττα και όχι νίκη, όπως 
θέλουν να την παρουσιάσουν ορισμένοι. Και ως παρά-
δειγμα της ήττας φέρνει την απόδοση των νησιών του 
Αιγαίου στην Ελλάδα το 1923. Το γεγονός ότι τα νησιά 
αυτά από χιλιάδες χρόνια ήταν Ελληνικά έχοντας αμιγή 
Ελληνικό πληθυσμό δεν απασχολεί και δεν το αναφέρει 
καθόλου ο Ερντογάν.

Επικίνδυνο άλμα στην κατεύθυνση της κλιμακούμενης 
έντασης με την Ελλάδα φαίνεται 
ότι πραγματοποιεί η Τουρκία η 
οποία ως επίσημη εθνική θέση 
επί πολλά χρόνια έχει ότι, 16 νη-
σιά και νησίδες του Κεντρικού 
και Νοτιοανατολικού Αιγαίου 
είναι Τουρκικά αλλά βρίσκονται 
υπό Ελληνική κατοχή. Η θέση 
αυτή, σύμφωνα με αξιόπιστες δι-
πλωματικές πηγές, είναι αποτυ-
πωμένη σε σειρά επισήμων Τουρ-
κικών εγγράφων απαντώντας 
στα Ελληνικά διαβήματα για την 
παραβατική της συμπεριφορά 
στο Αιγαίο και αναφέρει τα νη-
σιά αυτά με Τουρκικά ονόματα.

Η αναφορά του Τούρκου Προέδρου στη Συνθήκη της 
Λωζάνης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, γίνεται την στιγ-
μή κατά την οποίαν η Άγκυρα παραβιάζει την εν λόγω 
Συνθήκη με την εισβολή δυνάμεών της στη Συρία και το 
Ιράκ, πιστεύοντας ότι ΗΠΑ και Ε.Ε. επιδιώκουν την επα-
ναχάραξη των συνόρων της περιοχής. Ανησυχεί για την 
ακεραιότητα του Τουρκικού Κράτους και απειλεί με την 
πρόκληση γενικότερου χάους.

Σε πρόσφατη ομιλία του ο Ερντογάν, στη Σύνοδο των 

1. Χαρακτηρισμός του πρώην Ανωτάτου Διοικητού του ΝΑΤΟ Τζέιμς 
Σταυρίδη.

μουχτάρηδων (κοινοταρχών) της χώρας του, τόνισε: «Το 
1920 έδειξαν τη Συνθήκη των Σεβρών και το 1923 μας έπει-
σαν στη Λωζάνη. Τα νησιά του Αιγαίου που αν φωνάξεις 
από απέναντι ακούγεσαι, εμείς στη Λωζάνη τα δώσαμε 
στους Έλληνες. Μέσα στα 93 έτη που πέρασαν η Τουρκι-
κή Δημοκρατία, που κατέστη η έκτη μεγαλύτερη οικονομία 
της Ευρώπης και η 17η μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως, 
προχωρά ακάθεκτη στην πραγματοποίηση των στόχων για 
το 2023 και στο όραμα για το 2053 και το 2071». Δύο εβδο-
μάδες μετά την αμφισβήτηση της Συνθήκης της Λωζάνης 
επανήλθε ο Ερντογάν με ομιλία στη Ριζούντα, λέγοντας: «Η 

Τουρκία δεν μπορεί να στρέψει 
την πλάτη στο Χαλέπι, δεν μπορεί 
να αγνοήσει τους αδερφούς στη 
Δυτική Θράκη, την Κύπρο, την 
Κριμαία και όπου αλλού … Τα γε-
ωγραφικά μας σύνορα είναι δια-
φορετικά από τα σύνορα της καρ-
διάς μας… Σεβόμαστε, ασφαλώς, 
τα γεωγραφικά σύνορα, αλλά δεν 
μπορούμε να οριοθετήσουμε τα 
σύνορα της καρδιάς μας…».

Τα σύνορα του νεώτερου Ελ-
ληνικού Κράτους στην ξηρά, τη 
θάλασσα και τον αέρα άρχισαν να 
διαμορφώνονται μετά την Επανά-
σταση του 1821 και να οριστικο-

ποιούνται με την ενσωμάτωση στην Ελλάδα της Δωδεκανή-
σου2 το 1947 με τη Συνθήκη των Παρισίων (10 Φεβρουαρίου 
1947) με την οποίαν η Ιταλία παραχωρούσε στην Ελλάδα τα 
Δωδεκάνησα. Η 7η Μαρτίου 1948 ορίστηκε ως πανηγυρική 
ημέρα απελευθέρωσης των νησιών.

Τα σύνορα που καθορίστηκαν και επιβλήθηκαν με το 
Διεθνές Δίκαιο, Διεθνείς Συνθήκες και Πρωτόκολλα θα πα-
ρουσιαστούν στη συνέχεια εστιάζοντας στον 20ό αιώνα για 
να δείξουμε το status quo της περιοχής.

2. Ο όρος δεν είναι σωστός. Για την ακρίβεια είναι 18 τα μεγαλύτερα νησιά 
και υπάρχουν πολλές βραχονησίδες.

Υπογράφεται η Συνθήκη της Λωζάννης

Η αναφορά του Τούρκου Προέδρου στη 
Συνθήκη της Λωζάνης, γίνεται την στιγ-
μή κατά την οποίαν η Άγκυρα παραβιά-
ζει την εν λόγω Συνθήκη με την εισβολή 
δυνάμεών της στη Συρία και το Ιράκ, πι-
στεύοντας ότι ΗΠΑ και Ε.Ε. επιδιώκουν 
την επαναχάραξη των συνόρων της περι-
οχής. Ανησυχεί για την ακεραιότητα του 
Τουρκικού Κράτους και απειλεί με την 
πρόκληση γενικότερου χάους.
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Η Συνθήκη Βουκουρεστίου (10 Αυγ. 1913)
Συνομολογήθηκε μεταξύ των Βασιλείων Ελλάδας, Ρουμα-
νίας, Σερβίας, Μαυροβουνίου αφ’ ενός και Βουλγαρίας αφ’ 
ετέρου, και δόθηκε τέλος στο Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο.

Με τη συνθήκη προδιορίσθηκαν τα νέα Σερβοβουλγα-
ρικά και Ελληνοβουλγαρικά (στη Θράκη) σύνορα. Υπήρξε 
πολύ σημαντική ιδιαίτερα για την Ελλάδα, Σερβία, Ρουμανία 
γιατί απετράπη η όποια ανάμιξη της Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας στα βαλκανικά πλέον ζητήματα.

Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα τα σύνορά της με τη Βουλ-
γαρία καθορίσθηκαν, ανατολικά μεταξύ όρους Μπέλες και 
εκβολών Νέστου, και βόρεια από εγγύς Στρωμνίτσας μέχρι 

Μπέλες. Η Βουλγαρία παραιτήθηκε από κάθε αξίωση επί της 
Κρήτης η οποία με τη Συνθήκη του Λονδίνου (1913) είχε πα-
ραχωρηθεί από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στους Συμμά-
χους του Α΄ Βαλακνικού Πολέμου. Καθορίστηκαν, επίσης, τα 
σύνορα μεταξύ Σερβίας και Ελλάδας με ειδικό πρακτικό που 
υπογράφηκε στο Βελιγράδι στις 3 Αυγούστου 1913.

Η συνθήκη δε περιέλαβε άρθρα που να κανονίζουν το 
ζήτημα των νησιών του Αιγαίου (Λήμνος, Χίος, Σάμος κ.ά.) 
που κατέχονταν ήδη «de facto» μόνο από την Ελλάδα.

Με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου επισφραγίστηκε η 
δημιουργία της Ελλάδος του Νέστου, όπως ονομάστηκε τό-
τε, από την Ελλάδα του Σπερχειού. Τα δε σύνορά της από 
63.211 τ.χλμ αυξήθηκαν –μαζί με τα νησιά του Αιγαίου– στα 
120.308 τ.χλμ., οι δε κάτοικοι από 2.631.952 σε 4.718.221.

Η Ανακωχή του Μούδρου (17/30 Οκτ. 1918)
Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (Α΄ ΠΠ) τερματίστηκε ως προς 
την Ελλάδα στις 17/30 Οκτωβρίου 1918, με την υπογραφή 
της Ανακωχής του Μούδρου ανάμεσα στους Συμμάχους και 
την ηττημένη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Τουρκική αντι-
προσωπεία υπέγραψε με τον Ναύαρχο Κάλθορντ –εκπρόσω-
πο των Συμμάχων– στο Μούδρο της Λήμνου την ομώνυμη 
Ανακωχή. Στους σκληρούς όρους καθορίζεται: Ο διάπλους 
των Δαρδανελλίων θα είναι ελεύθερος και τα φρούριά του 
θα καταληφθούν από συμμαχικά στρατεύματα. Ο Τουρκικός 
Στρατός θα αφοπλιστεί πλήρως, εκτός από μερικά τμήματα, 
τα οποία χρειάζονταν για τη φύλαξη των συνόρων και την 
τήρηση της τάξεως στο εσωτερικό. Θα παραδίνονταν όλα τα 
πλοία που ήταν αγκυροβολημένα στα Τουρκικά ύδατα. Τα 
Τουρκικά λιμάνια θα είναι στη διάθεση των Συμμάχων. Οι 
Σύμμαχοι θα έχουν το δικαίωμα να καταλάβουν οποιοδήπο-
τε στρατηγικό σημείο του Τουρκικού εδάφους. Οι Τουρκικές 
φρουρές της Χετζάζης, Υεμένης, Συρίας και Μεσοποταμίας 
θα παραδοθούν στον Διοικητή των συμμαχικών στρατευμά-
των που είναι πιο κοντά. Οι Γερμανοί και οι Αυστριακοί υπή-
κοοι –στρατιωτικοί και ιδιώτες– υποχρεούνταν να εγκατα-
λείψουν το Τουρκικό έδαφος μέσα σε ένα μήνα και η Τουρκία 
να διακόψει κάθε σχέση με τις Κεντρικές Δυνάμεις.

Μετά την υπογραφή της Συνθήκης του Μούδρου, ναυ-
τική συμμαχική Μοίρα, στην οποία συμμετείχαν το θω-
ρηκτό «Κιλκίς» και το θωρηκτό/καταδρομικό «Αβέρωφ», 
πέρασε τα Στενά και αγκυροβόλησε μπροστά στα θερινά 
Ανάκτορα του Ντολμά Μπακτσέ με την Ελληνική Σημαία 
να είναι ορατή από την Αγία Σοφία. Η Ελλάδα ήταν πλέον 
έτοιμη να ζητήσει από τους Συμμάχους της και να λύσει 
οριστικά και αμετάκλητα το αλυτρωτικό ζήτημα, με προ-
σάρτηση περιοχών που κατοικούνταν από συμπαγείς Ελ-
ληνικούς πληθυσμούς.

Η θέση της Ελλάδας μετά τον Πόλεμο
Με τον τερματισμό του Α΄ ΠΠ έγινε σε όλους σαφές πως 
είχε λήξει οριστικά και η εποχή των μεγάλων συμμαχικών 
υποσχέσεων προς την Ελλάδα, και ότι η ικανοποίηση των 
εθνικών της δικαίων δεν ήταν ούτε απλή, ούτε αυτονόητη, 
λόγω του ότι προσέκρουε σε ισχυρά διεθνή συμφέροντα. Οι 
πιο σφοδρές αντιδράσεις προέρχονταν από την πλευρά των 
ηττημένων του πολέμου και κυρίως της Τουρκίας με πρωτο-
πόρους τους ακραίους εθνικιστές των Νεοτούρκων (μεταξύ 
τους και ο Μουσταφά Κεμάλ), οι οποίοι, ως ένα βαθμό, κα-
τέστησαν ανενεργούς τους όρους της Ανακωχής του Μού-
δρου για το γενικό αφοπλισμό του Τουρκικού Στρατού.

Από συμμαχικής πλευράς η στάση της Ιταλίας δημιουρ-
γούσε ορισμένα προβλήματα στις Ελληνικές θέσεις καθώς 
επεδίωκε να διασφαλίσει τα συμφέροντά της στα Δωδεκά-
νησα, στις Ανατολικές ακτές της Αδριατικής και να κατα-
λάβει εδάφη της Μικράς Ασίας, γεγονός που προκαλούσε 
δυσφορία και στους Αγγλογάλλους που δεν έβλεπαν με 
καλό μάτι τις διαθέσεις της στον ευρύτερο χώρο της Ανατ. 
Μεσογείου. Αλλά και οι σχέσεις μεταξύ των μεγάλων εταί-
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ρων της Αντάντ για τη διανομή της οθωμανικής πολεμικής 
λείας δεν ήταν και στο καλύτερο σημείο. Οι Άγγλοι απο-
κόμιζαν περισσότερα οφέλη από τους Γάλλους στη Νότια 
Βαλκανική και στα Στενά, οι δε ΗΠΑ διαμόρφωναν τη δική 
τους σφαίρα επιρροής στο χώρο της διαλυμένης Οθωμανι-
κής Αυτοκρατορίας. Κάτω από τις συνθήκες αυτές οι Αγ-
γλογάλλοι κατανόησαν γρήγορα το ανέφικτο μιας μόνιμης 
παρουσίας τους στην περιοχή για την παγίωση της ειρήνης 
και μεθόδευσαν τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων αυτών 
στους αμεσότερα ενδιαφερομένους, Έλληνες και Ιταλούς.

Οι Ελληνικές εθνικές διεκδικήσεις εκφράστηκαν με 
επίσημο μνημόνιο του Ελ. Βενιζέλου στις 17 Δεκεμβρίου 
1918 προς τους Συμμάχους που αναφερόταν λεπτομερώς 
στον Ελληνικό πληθυσμό όλων 
των διεκδικουμένων από την 
Ελλάδα πληθυσμών της Δυτικής 
Μικράς Ασίας, Κωνσταντινούπο-
λης, Θράκης, Βορείου Ηπείρου, 
Δωδεκανήσων και Κύπρου.

Στα τέλη του 1918 οι βασικοί 
Σύμμαχοι της Αντάντ έκριναν ότι 
ήταν κατάλληλες οι συνθήκες να 
συγκρουστούν με τους Ρώσους 
Ερυθρούς (Μπολσεβίκους) του 
Λένιν για να αποτραπεί η εξά-
πλωση του νέου Ρωσικού καθεστώτος. Ακολούθησαν τα 
δυσμενή για τους Συμμάχους αποτελέσματα της εκστρα-
τείας της Ουκρανίας στην οποίαν συμμετείχε και η Ελλάδα 
με εκστρατευτικό σώμα 23.351 ανδρών.

Συνθήκη Νεϊγύ (14/27 Νοε. 1919) 
Το Φθινόπωρο του 1919 συμμαχικός στρατός με συμμε-
τοχή και Ελληνικών μονάδων εγκαταστάθηκε στη Δυτι-
κή Θράκη η οποία ονομάστηκε «Διασυμμαχική Θράκη». 
Τη διοίκηση ανέλαβαν οι Γάλλοι. Στις 14/27 Νοεμβρίου 
1919 υπογράφηκε η Συνθήκη Ειρήνης με τη Βουλγα-
ρία (Συνθήκη Νεϊγύ) στην ομώνυμη πόλη της Γαλλίας 
μεταξύ των Συμμάχων (Αντάντ) και της Βουλγαρίας. 
Με αυτή καθορίζονταν τα σύνορα της Βουλγαρίας με 
τους γείτονές της, μεταρρυθμίζονταν τα σύνορα υπέρ 
της Ελλάδας στην περιοχή Παρανεστίου Δράμας και 
παραιτείτο η Βουλγαρία από τη Μεσημβρινή Θράκη. Η 
διασυμμαχική κατοχή διατηρήθηκε μέχρι την άνοιξη του 
1920 που αποσύρθηκαν τα συμμαχικά στρατεύματα και 
ανέλαβαν Ελληνικές δυνάμεις οι οποίες επεξέτειναν την 
ακτίνα ελέγχου μέχρι την Τσαντάλτζα (Ανατ. Θράκη), 
αφήνοντας έξω μικρό τμήμα της Κωνσταντινούπολης 
και τη Θρακική ακτή των Στενών.

Με τη Συνθήκη του Νεϊγύ διορθώθηκαν τα Ελληνο-
βουλγαρικά σύνορα βόρεια του Νέστου και παραχωρή-
θηκε στους Συμμάχους η Δυτ. Θράκη που στη συνέχεια 
δόθηκε στην Ελλάδα με τη «Συνθήκη περί Θράκης» (28 
Ιουλίου/10 Αυγούστου 1920). Την ίδια ημέρα συνομο-
λογήθηκαν: 1) Η Συνθήκη των Σεβρών με την οποίαν η 
Οθωμανική Αυτοκρατορία παραχωρούσε στην Ελλάδα 

την Ανατ. Θράκη, Ίμβρο, Τένεδο και τη διοίκηση της 
Ζώνης της Σμύρνης. 2) Η Ελληνοϊταλική συμφωνία με 
την οποίαν η Ιταλία θα απέδιδε στην Ελλάδα τα Δωδε-
κάνησα εκτός Ρόδου.3

Η Μικρασιατική εμπλοκή
Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας της Ουκρανίας ο Βενι-
ζέλος, μετά από πιέσεις και εκμεταλλευόμενος τις εμφα-
νείς τριβές των Αγγλογάλλων με τους Ιταλούς, καθώς και 
το ανερχόμενο εθνικιστικό κίνημα του Μουσταφά Κεμάλ 
στην Τουρκία, έπεισε τους Συμμάχους να παραχωρήσουν 
τη διοίκηση της περιοχής της Σμύρνης στη Σύμμαχο Ελ-
λάδα με την αποστολή Ελληνικών στρατευμάτων.

Στις 2/15 Μαΐου 1919 μεταφέρ-
θηκε εσπευσμένα από την περιο-
χή της Καβάλας-Ελευθερών και 
αποβιβάστηκε στη Σμύρνη, με 
συμμαχική εντολή, η 1η Μεραρ-
χία Ευζώνων. Στις 20 Ιουνίου/3 
Ιουλίου 1919 άρχισε η θαλάσσια 
μεταφορά του Ελληνικού Εκ-
στρατευτικού Σώματος Μεσημ-
βρινής Ρωσίας από τη Ρουμανία 
στη Μ. Ασία. Η απόβαση των 
Ελλήνων έγινε μέσα σε δάκρυα 

χαράς και θερμών εκδηλώσεων των Ελλήνων της Σμύρ-
νης. Το γενικό ενθουσιασμό αμαύρωσαν κάποιες αιμα-
τηρές συγκρούσεις ανάμεσα στους Έλληνες στρατιώτες 
και Τούρκους ατάκτους, που υποκινήθηκαν από ακραίους 
Τούρκους εθνικιστές αλλά και από Ιταλούς, κατά πολλούς.

Η απόβαση έγινε με κύριο σκοπό τον εξαναγκασμό της 
Τουρκίας να τηρήσει τις υποχρεώσεις της από τη Συνθήκη 
Ανακωχής του Μούδρου (17/30 Οκτωβρίου 1918) και για να 
προστατευτούν οι μειονοτικοί πληθυσμοί της περιοχής μέχρι 
να υπογραφεί η τελική συνθήκη ειρήνης. Η Ελλάδα δεν απέ-
κρυψε ότι σκοπός της ήταν η απελευθέρωση των συμπαγών 
Ελληνικών πληθυσμών που ζούσαν εκεί από την αρχαιότητα.

Η κατάληψη της Σμύρνης από τους Έλληνες απετέ-
λεσε σημείο καμπής για το Τουρκικό εθνικιστικό κίνημα, 
που υποκινείτο και ενισχυόταν σε μεγάλο βαθμό από 
τους Ιταλούς. Ο εθνικιστής Τούρκος στρατηγός Μου-
σταφά Κεμάλ είχε αντιδράσει σφόδρα στην Ανακωχή των 
Μουδανιών και την παθητικότητα με την οποίαν αντιμε-
τώπιζε η σουλτανική εξουσία της Κωνσταντινούπολης 
την επερχόμενη διάλυση της Τουρκίας.

Με την είσοδο του 1920 το κλίμα επιδεινώθηκε για την 
Ελλάδα. Ο Κεμάλ αντιδρούσε στην παθητικότητα του Σουλ-
τάνου, στη Γαλλία έπεσε η κυβέρνηση του Κλεμανσώ, θερ-
μού υποστηρικτή της Ελλάδας και η Αμερικανική πολιτική 
αναδιπλώθηκε. Όλα αυτά επέφεραν ρήγματα μεταξύ των 
Συμμάχων μέχρι σημείου να εξετάζεται ακόμη και η αποχώ-
ρηση των ξένων στρατευμάτων από τη Μικρά Ασία.

3. Εκδοτική Αθηνών: Ελληνική Ιστορία, τόμ 7ος, σελ. 32.

Η Συνθήκη, πάντως, των Σεβρών πέρασε 
στην ιστορία ως «νεκρό γράμμα» δεδομέ-
νου ότι κανένα από τα συμβαλλόμενα μέ-
ρη, πλην της Ελλάδας, δεν την επικύρωσε. 
Εύστοχη είναι η παρομοίωση του Γάλλου 
Προέδρου, Ρ. Πουανκαρέ, της Συνθήκης 
με τις εύθραυστες πορσελάνες που παρα-
σκευάζονται στο προάστιο των Σεβρών.
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Η Συνθήκη των Σεβρών (28 Ιουλ./10 Αυγ. 1920)
Κάτω από αυτές τις συγκυρίες υπογράφηκε στις 28 Ιουλί-
ου/10 Αυγούστου 1920 η Συνθήκη των Σεβρών –μία από τις 
σημαντικότερες για το νεώτερο Ελληνισμό– ανάμεσα στους 
Συμμάχους (Αντάντ) του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία με την οποίαν τερματιζόταν η 
εμπόλεμη κατάσταση με αυτή.

Η Συνθήκη επικύρωνε την Ελληνική κυριαρχία στα νησιά 
Ίμβρο, Τένεδο, Λήμνο, Σαμοθράκη, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικα-
ρία, το καθεστώς των οποίων παρέμενε ακαθόριστο από την 
εποχή των Βαλκανικών Πολέμων. Προέβλεπε την προσάρτη-
ση στην Ελλάδα της Ανατ. Θράκης μέχρι την Τσατάλτζα. Η 
Τουρκία παραιτείτο υπέρ της Ιταλίας από τα κυριαρχικά της 
δικαιώματα στα Δωδεκάνησα. Η Σμύρνη και η γύρω περιοχή 
θα παρέμεναν υπό οθωμανική κυριαρχία αλλά υπό Ελληνική 
διοίκηση για 5 χρόνια (δηλαδή μέχρι το 1925), οπότε, το το-
πικό Κοινοβούλιο της Σμύρνης θα αποφαινόταν κατά πλειο-
ψηφία για την ένωση με την Ελλάδα.

Η Συνθήκη περιελάμβανε και άλλες διατάξεις, όπως την 
αποστρατικοποίηση των Στενών, την αναβίωση του καθε-
στώτος των διομολογήσεων4 και την άσκηση στρατιωτικού 
και οικονομικού ελέγχου από ειδικές επιτροπές, με τη συμ-
μετοχή και Ελλήνων αντιπροσώπων.

Η Συνθήκη των Σεβρών ικανοποίησε κατά το μεγαλύτερο 
μέρος τις Ελληνικές εθνικές διεκδικήσεις και ερμηνεύθηκε 
ως θρίαμβος της Ελληνικής διπλωματίας. Αναγνώριζε με κά-
ποια ασάφεια τα Ελληνικά 
εθνικά δίκαια στη Σμύρνη 
και σε ένα σημαντικό μέ-
ρος στην ενδοχώρα, που 
ξεκινούσε από τον Αδρα-
μυττινό κόλπο (απέναντι 
Λέσβου) και ακολουθούσε 
ημικυκλική διεύθυνση μέ-
χρι την Έφεσσο (απέναντι 
Σάμου). Οι κάτοικοι της 
Σμύρνης παρέμεναν τυ-
πικά Οθωμανοί υπήκοοι, 
εξομοιώνονταν, όμως, ου-
σιαστικά με τους Έλληνες 
υπηκόους.

Μαζί με τη Συνθήκη 
των Σεβρών υπογράφη-
καν: Πρώτον: Η Συνθήκη 
της Θράκης με την οποίαν αναγνωριζόταν η Ελληνική κυ-
ριαρχία και στη Δυτ. Θράκη. Έτσι ενοποιούνταν, επιτέλους, 
οι δύο μεγάλες αυτές περιοχές (Ανατ. και Δυτ. Θράκη) και 
κατέρρεαν οι Βουλγαρικές βλέψεις για έξοδο στο Αιγαίο, ενώ 
η Ελλάδα αποκτούσε έξοδο στον Εύξεινο Πόντο και όλες 

4. Συμβάσεις που ρύθμιζαν το καθεστώς των ξένων στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία, σύμφωνα με τις οποίες οι Πρόξενοι Ευρωπαϊκών 
Δυνάμεων είχαν ευρύτατες δικαιοδοσίες επί των ομοεθνών τους σε 
θέματα αστικού, εμπορικού και ποινικού Δικαίου.

σχεδόν τις βόρειες ακτές της Προποντίδας συμπεριλαμβα-
νομένης της Καλλίπολης (στα υπό διεθνή έλεγχο στενά των 
Δαρδανελλίων). Δεύτερον: Η Ελληνοϊταλική Συνθήκη με την 
οποίαν τα Δωδεκάνησα, εκτός από τη Ρόδο, εκχωρούνταν 
στην Ελλάδα. Αυτή δεν εφαρμόστηκε ποτέ και τα Δωδεκάνη-
σα έμειναν έξω από τον εθνικό κορμό μέχρι το 1947, οπότε με 
τη Συνθήκη των Παρισίων (10 Φεβρουαρίου 1947) η Ιταλία 
τα παραχώρησε στην Ελλάδα.

Η Συνθήκη πάντως, των Σεβρών πέρασε στην Ιστο-
ρία ως «νεκρό γράμμα», όπως λέγεται, δεδομένου ότι 
δεν επικυρώθηκε. Εύστοχη είναι η παρομοίωση της 
Συνθήκης από τον Γάλλο Πρόεδρο, Ρ. Πουανκαρέ, με 
τις εύθραυστες πορσελάνες που παρασκευάζονται στο 
προάστιο των Σεβρών.

Η Συνθήκη Ανακωχής των Μουδανιών
(28 Σεπ./11 Οκτ. 1922)

Στις 29 Αυγούστου/10 Σεπτεμβρίου 1922 οι Σύμμαχοι (Αγ-
γλία, Γαλλία, Ιταλία) με διακοίνωση στην κυβέρνηση της 
Άγκυρας, την οποίαν ανακοίνωσαν στην Αθήνα, πρότειναν 
τη μεσολάβησή τους για τερματισμό της εμπόλεμης κατά-
στασης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Συγχρόνως ζητούσαν 
τη σύγκληση προκαταρκτικής Διάσκεψης στα Μουδανιά 
της Μικράς Ασίας για να καθοριστούν οι στρατιωτικές λε-
πτομέρειες της Συμφωνίας.

Ο Μουσταφά Κεμάλ 
αποδέχθηκε την πρόταση 
όπως και η Αθήνα, η οποία 
είχε σχεδόν αγνοηθεί μέχρι 
την τελευταία στιγμή και το 
πληροφορήθηκε από τον 
Πρέσβη της Αγγλίας.

Οι κύριες διατάξεις 
του σχεδίου, προέβλεπαν: 
Πρώτον, οι εχθροπαξίες 
θα έπαυαν από την ισχύ 
της Σύμβασης. Δεύτερον, 
ως γραμμή, πίσω από την 
οποίαν θα αποσυρόταν ο 
Ελληνικός στρατός από 
την Ανατ. Θράκη, οριζόταν 
ο Έβρος μέχρι τα Βουλγα-
ρικά σύνορα περιλαμβανο-
μένης της Ανδριανούπολης 

και του Καραγάτς. Τρίτον, η εκκένωση έπρεπε να περατωθεί 
εντός 15 ημερών. Τη διοίκηση θα αναλάμβαναν οι Σύμμαχοι 
οι οποίοι αυθημερόν θα την παρέδιδαν στις Τουρκικές Αρχές. 
Η Ελλάδα το απέρριψε, μη αποδεχόμενη τη βάση του.

Στις 27 Σεπτεμβρίου το σχέδιο δόθηκε από τους Συμμά-
χους στην Τουρκική αντιπροσωπεία, χωρίς να ληφθούν υπ’ 
όψιν οι αντιρρήσεις της Ελληνικής πλευράς. Η Τουρκία συμ-
φώνησε και μετά από πιέσεις και η Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη Συνθήκη Ανακωχής των Μουδανιών που 
υπογράφηκε στις 28 Σεπ./11 Οκτ. 1922, ο κεμαλικός στρα-

Η Ελληνική αντιπροσωπεία στη Λωζάννη:
Καθήμενοι (εξ αριστερών): Δ. Κακλαμάνος, Ε. Βενιζέλος,

Α. Μιχαλακόπουλος, Α. Μαζαράκης. 
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τός δεν είχε το δικαίωμα να παραβιάσει την ουδέτερη ζώνη, 
να περάσει τα Στενά και να διαπεραιωθεί στη Θράκη μέχρι 
την υπογραφή της Ειρήνης. Η κατάληψη της Ανατ. Θράκης 
θα γινόταν από τα συμμαχικά στρατεύματα, στη συνέχεια 
θα εγκαθίσταντο οι πολιτικές και Τουρκικές Αρχές και 8.000 
Τούρκοι χωροφύλακες για την τήρηση της τάξης.

Η εκκένωση της Ανατ. Θράκης έγινε με απόλυτη τάξη 
και πειθαρχία τον Οκτώβριο του 1922 και στις 11 Νοεμβρίου 
1922 ακολούθησε η εκκένωση της Καλλίπολης. Έλληνες κά-
τοικοι της Θράκης από αμνημονεύτων χρόνων αναγκάστη-
καν να εγκαταλείψουν τη γη των προγόνων τους.

Η Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης (24 Ιουλ. 1923)
Ένα μήνα μετά τη Συνθήκη Ανακωχής των Μουδανιών, την 
8η Νοεμβρίου 1922 άρχισαν οι διαπραγματεύσεις στη Λωζά-
νη παρισταμένων των εκπροσώπων της Αγγλίας, Γαλλίας, 
Ιταλίας, Ρωσίας, Ελλάδας, Τουρκίας, Ρουμανίας, Σερβίας, 
Βουλγαρίας, Βελγίου, Πορτογαλίας, Ιαπωνίας, ΗΠΑ.

Επικεφαλής της Ελληνικής αντιπροσωπείας ορίστηκε ο 
αυτοεξόριστος στο Παρίσι Ελ. Βενιζέλος. Μετά από σκληρές 
διαπραγματεύσεις εννέα μηνών, στις τρεισήμισι το πρωί της 
24ης Απριλίου 1923 στη μεγάλη αίθουσα του Πανεπιστημίου 
της Λωζάνης, υπεγράφη η φερώνυμη Συνθήκη Ειρήνης, συ-
νολικά 18 πράξεις συμβάσεων, δηλώσεων και πρωτοκόλλων.

Η Ανατ. Θράκη ήταν ήδη χαμένη πριν καν αρχίσουν οι ερ-
γασίες της Συνδιάσκεψης. Δεν ήταν χαμένη βεβαίως από στρα-
τιωτικής πλευράς, γιατί δεν υπήρξαν επιχειρήσεις, η δε Στρατιά 
του Έβρου, 115.221 αξιωματικοί και οπλίτες, υπό την απειλή 
ανακατάληψης της Ανατ. Θράκης και ίσως και της Κωνστα-
ντινούπολης, οδήγησε σε συμβιβασμό την Τουρκική πλευρά.

Την Ανατ. Θράκη είχαν προσφέρει οι Σύμμαχοι στους 
Τούρκους σε αντιστάθμισμα της προσέλευσής τους στη Συν-
διάσκεψη και του σεβασμού τους στο καθεστώς ουδετερό-
τητας των Στενών. Στο βωμό αυτής της ουδετερότητας και 
έχοντας η Ελλάδα άμεσα την ανάγκη της Βρετανικής υπο-
στήριξης, πρόσθεσε άλλους 250.000 στο κύμα προσφύγων 
που είχαν αρχίσει να έρχονται στη χώρα.

Με τη Συνθήκη της Λωζάνης (24 Ιουλίου 1923) η Ελλάδα 
παραχωρούσε στην Τουρκία την Ανατ. Θράκη με οριογραμ-
μή τον Έβρο, και τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, διατηρουμέ-
νης τοπικής διοικήσεως και φυσικά τη Ζώνη της Σμύρνης 
(βλέπε χάρτη) χωρίς να υποχρεωθεί να καταβάλει πολεμική 
αποζημίωση. Η Τουρκία ανέκτησε τη διεθνοποιημένη ζώνη 
των Στενών η οποία θα έμενε αποστρατικοποιημένη και αντι-
κείμενο νέας διεθνούς διάσκεψης. Ο Οικουμενικός Πατρι-
άρχης έχασε την ιδιότητα του Εθνάρχη και το Πατριαρχείο 
τέθηκε υπό ειδικό διεθνές νομικό καθεστώς. Επισημοποιείτο 
η επικυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά Λήμνο, Σαμοθράκη, 
Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, απαγορευομένης της δημιουργίας 
ναυτικών βάσεων στα 4 τελευταία. Τα Δωδεκάνησα με τη Ρό-
δο και το Καστελλόριζο παραχωρούνταν στην Ιταλία. Ανα-
γνωριζόταν η προσάρτηση της Κύπρου στη Μεγάλη Βρετα-
νία. Καθιερωνόταν η ελεύθερη ναυσιπλοΐα από τα Στενά των 
Δαρδανελλίων σε όλες τις περιπτώσεις με ειδική σύμβαση. 

Καταργούνταν οι διομολογήσεις, επεβάλλετο η προστασία 
των μειονοτήτων, καθώς και οι πολιτικές και θρησκευτικές 
ελευθερίες. Εξάλλου με χωριστή Ελληνοτουρκική Σύμβαση 
που είχε υπογραφεί στις 30 Ιανουαρίου 1923 προβλεπόταν η 
υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών από την οποίαν εξαι-
ρέθηκαν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης (125.000), και 
της Ίμβρου και Τενέδου (6.000), και 110.000 Μουσουλμάνοι 
της Δυτ. Θράκης.

Την ίδια εποχή με απόφαση της πρεσβευτικής διάσκεψης 
των Μεγάλων δυνάμεων τροποποιούνταν τα Ελληνο-αλβα-
νικά σύνορα προς όφελος της Αλβανίας με την Ελλάδα να 
χάνει 14 χωριά στην περιοχή των Πρεσπών (βλέπε χάρτη).

Η Σύμβαση του Μοντραί (20 Ιουλ. 1936)
Αφορά στο καθεστώς των Στενών του Βοσπόρου και των 
Δαρδανελλίων. Παραχωρεί τον έλεγχο των Στενών στην 
Τουρκία, ρυθμίζει τη στρατιωτική δραστηριότητα στην περι-
οχή και εγγυάται την ελεύθερη ναυσιπλοΐα από τα μη πολε-
μικά πλοία εν καιρώ ειρήνης.

Όσον αφορά στα πολεμικά επιτρέπει τη διέλευση αυτών 
των παρευξείνιων χωρών με ειδοποίηση μιας εβδομάδας και 
υπό κάποιους όρους (εκτοπίσματος, μεγέθους, οπλισμού). 
Περιορίζει σημαντικά τη διέλευση των πολεμικών πλοίων 
που δεν ανήκουν σε κράτη της Μαύρης Θάλασσας (προει-
δοποίηση διέλευσης, όριο εκτοπίσματος πλοίων, περιορισμός 
οπλισμού, απαγόρευση διέλευσης αεροπλανοφόρων κ.ά.). 
Επιτρέπει στην Τουρκία τη στρατικοποίηση των Στενών.

Η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ στις 9 Νοεμβρίου 1936 και 
εξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα με μικρές τροποποιήσεις. 
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Συμβαλλόμενα μέρη, είναι: Βουλγαρία, Ρουμανία, Σοβιετική 
Ένωση, Τουρκία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Αγγλία, Γιουγκο-
σλαβία, Αυστραλία.

Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων (10 Φεβ. 1947)
Με τη Συνθήκη των Παρισίων τα Δωδεκάνησα ενσωματώ-
θηκαν στον κορμό της Ελλάδας.
Η Ιταλία τα είχε καταλάβει για να αποκλείσει την αποστολή 
από τις Μικρασιατικές ακτές Τουρκικών ενισχύσεων στην 
Τριπολίτιδα και την Κυρηναϊκή κατά το διεξαγόμενο από το 
Σεπτέμβριο του 1911 Ιταλοτουρκικό Πόλεμο. Παράλληλα 
έκρινε πως, μεταφέροντας την πολεμική σύγκρουση κοντά 
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία θα την ανάγκαζε να ζητήσει 
ανακωχή, όπως και πραγματικά έγινε.

Η Ιταλοκρατία έληξε ουσιαστικά με τη συνθηκολόγηση 
της Ιταλίας στις 8 Σεπτεμβρίου 1943 οπότε τα Δωδεκάνη-
σα πέρασαν σε Γερμανική κατοχή 
μέχρι τις 5 Μαΐου 1945 που συν-
θηκολόγησε η Γερμανία και τα πα-
ρέδωσε στους Άγγλους.

Στη συνδιάσκεψη ειρήνης των 
Παρισίων που συμμετείχαν οι νική-
τριες δυνάμεις του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου μεταξύ άλλων ρυθμίστη-
κε και το καθεστώς των Δωδεκα-
νήσων. Σύμφωνα με το Άρθρο 14 
της Συνθήκης η Ιταλία εκχωρούσε 
στην Ελλάδα την πλήρη κυριαρ-
χία των νησιών: Αστυπάλαια, Ρό-
δο, Χάλκη, Τήλο, Κάσο, Κάρπαθο, 
Νίσυρο, Κάλυμνο, Λέρο, Πάτμο, 
Λειψοί, Σύμη, Κω, Καστελλόριζο, 
καθώς και των παρακειμένων σε αυτές νησίδων.

 Μετά από αίτηση της Σοβιετικής Ένωσης στα νησιά επι-
βλήθηκε καθεστώς αποστρατικοποίησης, βάσει του οποίου 
«δεν απαγορεύεται η ύπαρξη δυνάμεων εσωτερικής ασφαλείας 
περιορισμένων σε αριθμό, για την αντιμετώπιση αποστολών 
εσωτερικού χαρακτήρα, και με οπλισμό που μπορεί να φέρεται 
και να χειρίζεται από έναν άνδρα, και εκτέλεση της απαραίτη-
της στρατιωτικής εκπαίδευσης των δυνάμεων αυτών».

Με τη Συνθήκη αυτή η Ελλάδα έγινε το διάδοχο κράτος 
στις συμφωνίες που είχε υπογράψει η Ιταλία με την Τουρκία.

Επισημαίνεται ότι η Τουρκία δεν μπορεί να επικαλείται 
τη Συνθήκη των Παρισίων γιατί δεν υπήρξε συμβαλλόμενο 
μέρος (Res inter alios acta).

Η πρώτη εφαρμογή της Συνθήκης αυτής έγινε στις 29 
Μαρτίου 1947 με την άφιξη του Ναυάρχου Περικλή Ιωαννίδη 
στην Κάλυμνο, η δεύτερη στις 30 Μαρτίου με την αποβίβαση 
400 Ελλήνων χωροφυλάκων, και η τρίτη και τελευταία με την 
πανηγυρική τελετή της μεταβίβασης της εξουσίας από τους 
Άγγλους στους Έλληνες. Η επίσημη πράξη της ενσωμάτωσης 
των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα έγινε στις 7 Μαρτίου 1948 
παρουσία και του βασιλικού ζεύγους της Ελλάδας, Παύλου 
και Φρειδερίκης.

Επίμετρο
Με τις Διεθνείς Συνθήκες, Συμβάσεις και Πρωτόκολλα που 
αναφέρθηκαν ανωτέρω διαμορφώθηκαν τα όρια του νεώτε-
ρου Ελληνικού Κράτους εστιάζοντας στον 20ό αιώνα. Και 
διαμορφώθηκαν μετά από πολλούς αγώνες, θυσίες και πόνο. 
Πολύ αίμα κύλησε στα 50 πρώτα χρόνια του 20ού αιώνα για 
να φθάσουμε ως εδώ. Άνθρωποι ξεριζώθηκαν από τις πατρο-
γονικές τους εστίες, της Ιωνικής γης, του Πόντου, της Πισιδί-
ας, της Καππαδοκίας. Πληθυσμοί μετακινήθηκαν από τη μία 
πλευρά του Αιγαίου στην άλλη κουβαλώντας τη δυστυχία 
και τον πόνο τους. Και υπήρξαν στιγμές στον ξεριζωμό που 
αναδείχθηκε το μεγαλείο της ανθρωπιάς και της αυτοθυσίας.

Το Ανατολικό ζήτημα –η εξεύρεση δηλαδή μιας λύσης 
μεταξύ των νικητριών δυνάμεων για το διαμελισμό της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας– λόγω των αντικρουόμενων 
συμφερόντων άλλαξε το χάρτη της περιοχής και τα όρια των 

κρατών. Αυτά τα όρια που υπάρ-
χουν εδώ και 70, περίπου, χρόνια 
προσπαθεί η Τουρκία να αλλάξει, 
διεκδικώντας το μισό Αιγαίο, σε 
ό,τι μας αφορά, γιατί προσβλέπει 
και αλλού. Με τις τελευταίες του 
δηλώσεις ο απρόβλεπτος Ερντο-
γάν προσπαθεί να αναβιώσει τη 
νεο-οθωμανική ιδέα, ενός ιδιότυ-
που δηλαδή πανισλαμισμού, όπου 
η Τουρκία θα αποτελεί την προ-
στάτιδα δύναμη των απανταχού 
σουνιτών Μουσουλμάνων. Ενώ, 
λοιπόν, η Τουρκία πασχίζει να 
επανακάμψει στη Μέση Ανατο-
λή προθυμοποιούμενη να πλήξει 

θέσεις του Χαλιφάτου σε Συρία και Ιράκ, οι Αμερικανοί και 
περιφερειακοί δρώντες δεν την έχουν συμπεριλάβει στους 
σχεδιασμούς τους, γεγονός που της δημιουργεί εκνευρισμό 
μήπως και μείνει εκτός νυμφώνος, στη νέα μοιρασιά του Ιράκ 
και των πετρελαίων του. Επιμένει, δε, να συμμετάσχει στις 
επιχειρήσεις, ισχυριζόμενη ότι υπάρχει κίνδυνος να ξεσπάσει 
λουτρό αίματος στη σουνιτική Μοσούλη ύστερα από την εκ-
δίωξη του ISIS από τον σιϊτικό στρατό και τις σιϊτικές πολιτο-
φυλακές που τον στηρίζουν. Από την πλευρά μας, χρειάζεται 
να υποστηρίζουμε τα δίκαιά μας με αποφασιστικότητα αλλά 
όχι με αλόγιστη και ανακλαστική αντίδραση, επισημαίνο-
ντας στα διεθνή κέντρα την απειλή για τη σταθερότητα της 
περιοχής, που κρύβει η ρητορική και οι στόχοι του Ερντογάν.
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Αυτά τα όρια που υπάρχουν εδώ και 70, 
περίπου, χρόνια προσπαθεί η Τουρκία να 
αλλάξει, διεκδικώντας το μισό Αιγαίο, 
σε ό,τι μας αφορά, γιατί προσβλέπει και 
αλλού. Με τις τελευταίες του δηλώσεις 
ο απρόβλεπτος Ερντογάν προσπαθεί να 
αναβιώσει τη νεο-οθωμανική ιδέα, ενός 
ιδιότυπου δηλαδή πανισλαμισμού, όπου 
η Τουρκία θα αποτελεί την προστάτιδα 
δύναμη των απανταχού σουνιτών 
Μουσουλμάνων.


