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ΕΤΣΙ ΧΑΣΑΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ 
 

Τίηνο Αζαλαζηάδεο 
 

 30 Σεπηεκβξίνπ 1922: Η Ειιάδα απνδέρεηαη ηελ εηο 
βάξνο ηεο Σπκθωλία ηωλ Μνπδαληώλ πνπ είρε ωο 
γξακκή αλαθωρήο ηνλ πνηακό Έβξν.   

 Ο Σηξαηεγόο Αιέμαλδξνο Μαδαξάθεο Αηληάλ αξλήζεθε 
ηνπο όξνπο, αθνύ ν ίδηνο είρε πξωηαγωληζηήζεη ζηελ 
απειεπζέξωζε ηεο Αλαη. Θξάθεο ην 1920.   

 Οη Τνύξθνη θέξδηζαλ ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε, ρωξίο λα 
ξίμνπλ νύηε κηα ληνπθεθηά. 

 

 
                              

  Έπεζε ζαλ ζήκεξα ε απιαία ζε έλα από ηα κεγαιύηεξα δξάκαηα 
ηεο ζύγρξνλεο πνιηηηθήο ηζηνξίαο ηεο Ειιάδαο. 
Απηό πνπ αθνξνύζε ηελ ηύρε ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο. 
Σύκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Έιιελα αξκνζηή ζηελ 
Κσλζηαληηλνύπνιε, ε Ειιάδα ζπγθαηεηίζεην ζηελ απόθαζε ησλ 
ζπκκάρσλ λα εθθελσζεί ε Αλαηνιηθή Θξάθε από ηνλ ειιεληθό 
ζηξαηό, ν νπνίνο όθεηιε λα ππνρσξήζεη κέρξη ηνλ πνηακό Έβξν. 
Τνύην εζήκαηλε, νπζηαζηηθά, παξαρώξεζε ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο 
ζηελ Τνπξθία. 
 
  Η ειιεληθή απηή ππνρώξεζε απνθαζίζηεθε από ηνπο 
ζπκκάρνπο ρσξίο ηελ ζπγθαηάζεζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, 
ζηα Μνπδαληά, ηελ πόιε ηεο Πξνπνληίδαο επί ηεο κηθξαζηαηηθήο 
αθηήο, ηελ 28ε Σεπηεκβξίνπ 1922. 
  Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, είρε ιεθζεί ζην παξαζθήλην ησλ 
δηπισκαηηθώλ επαθώλ κεηαμύ ησλ ζπκκάρσλ, θπξίσο θαηά ηε 
ζπλάληεζε ηνπ Άγγινπ ππνπξγνύ Εμσηεξηθώλ Κόξδνλ κε ην Γάιιν 
πξόεδξν Πνπαλθαξέ ζην Παξίζη. 
 
  Απηό πνπ «θαηάθεξε» ν Κόξδνλ ήηαλ ε δηνίθεζε ηεο Αλαηνιηθήο 
Θξάθεο λα πεξάζεη γηα έλα κήλα ζηνπο ζπκκάρνπο κέρξη ηελ 
εθρώξεζή ηεο ζηελ Τνπξθία. Επξόθεηην γηα κηα δήζελ 
«ππνρώξεζε» ηεο θηιόηνπξθεο, από ην 1921, Γαιιίαο. 
 
  Οπζηαζηηθά όκσο, ε ζπκθσλία απηή πξνζδηόξηδε ην πεξηερόκελν 
ηεο ζπκθσλίαο εηξήλεο, ελώ ε ζπλάληεζε ζηα Μνπδαληά ησλ 
αληηπξνζώπσλ ησλ ζπκκάρσλ (Αγγιίαο, Γαιιίαο θαη Ιηαιίαο) κε 
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ηνπο αληηπξνζώπνπο ηεο Ειιάδαο θαη ηεο Τνπξθίαο, πνπ γηλόηαλ 
ρσξηζηά δηόηη νη Τνύξθνη δελ ήζειαλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνπο 
Έιιελεο, δελ απέβιεπε ζε ζπκθσλία εηξήλεο (απηή επξόθεηην λα 
ζπλνκνινγεζεί έλα ρξόλν αξγόηεξα ζηελ Λνδάλλε), αιιά 
ζπκθσλία αλαθσρήο. 
 
  Καη ζηελ αλαθσρή είλαη άγξαθνο λόκνο λα νξίδεηαη όηη νη γξακκέο 
πνπ αλήθνπλ ζηνπο αληίπαινπο ζηξαηνύο, θαηά ην ρξόλν ηεο 
ζπκθσλίαο ηνπο, γίλνληαη ζεβαζηέο κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζπκθσλίαο εηξήλεο. 
Καη όηη νη ζηξαηνί πνπ ηηο θαηέρνπλ παξακέλνπλ ζ’ απηέο κέρξη ηε 
ζπλνκνιόγεζε ηεο ζπκθσλίαο εηξήλεο. 
 
  Σηα Μνπδαληά, ινηπόλ ν θαλόλαο απηόο ηεο δηεζλνύο πξαθηηθήο 
αλεηξάπε θαη ε Αλαηνιηθή Θξάθε παξερσξήζε ζηελ Τνπξθία, ε 
νπνία δελ έξημε κηα ζθαίξα γηα ηελ θαηάθηεζή ηεο. 
Αληίζεηα, ε πξνεγνύκελε ηνπξθηθή δηνίθεζε ηεο πεξηνρήο, ππό ηελ 
εγεζία ηνπ Ταγηάθ παζά, ν νπνίνο εηηήζεθε από ηνλ ειιεληθό 
ζηξαηό ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Ινπιίνπ 1920, ηελ είρε παξαδώζεη 
ζηελ Ειιάδα. 
 
  Είλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ε ζπκθσλία ζηα Μνπδαληά επηηεύρζεθε 
ηελ 28ε Σεπηεκβξίνπ 1922, ρσξίο λα ππνγξάςεη ν Έιιελαο 
αληηπξόζσπνο ζηξαηεγόο Αιέμαλδξνο Μαδαξάθεο-Αηληάλ, ν 
νπνίνο αξλήζεθε λα ππαθνύζεη ζηνπο ζπκκάρνπο θαη επέζηξεςε 
ζηελ Αζήλα, ηελ 30ε Σεπηεκβξίνπ. 
Τη θαη αλ δηαθώλεζε, όκσο ν Μαδαξάθεο; 
Σπκθώλεζε ε θπβέξλεζε, ε νπνία ηελ ίδηα εκέξα εηδνπνίεζε ηνλ 
Έιιελα αξκνζηή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε λα αλαθνηλώζεη ηελ 
απνδνρή από ηελ Ειιάδα ηεο ζπκθσλίαο ησλ Μνπδαληώλ! Η 
ππνρώξεζε ηεο θπβέξλεζεο απνηεινύζε πξάμε κεηνδνζίαο, δηόηη 
επξόθεηην γηα εγθαηάιεηςε εζληθνύ εδάθνπο. 
 
  Αιιά εθείλε ηελ ώξα, ηεο ζπκθνξάο ζηελ Μηθξά Αζία θαη ηεο 
ηξαγσδίαο πνπ ηελ αθνινύζεζε, κε ην μεξίδσκα ηνπ 1.500.000 
Ειιήλσλ από ηε γε ησλ πξνγόλσλ ηνπο, ε εγθαηάιεηςε ηεο 
Αλαηνιηθήο Θξάθεο απνηεινύζε πξόζζεην θαθό. 
 
  Οη επζύλεο όκσο, γη’ απηό ηεο θπβέξλεζεο ησλ ζηξαηησηηθώλ ζα 
ζθεπάδνληαλ από ην πέπιν ηεο ζύγρπζεο ησλ εκεξώλ εθείλσλ. 
Σύκβνπινο εμάιινπ ηεο επαλαζηαηηθήο θπβέξλεζεο θαη 
αληηπξόζσπνο ηεο ζην εμσηεξηθό ήηαλ ν Ειεπζέξηνο Βεληδέινο, ν 
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νπνίνο ζπλέρηδε λα δεη απηνεμόξηζηνο, κεηά ηελ ήηηα ηνπ ζηηο 
εθινγέο ηνπ 1920. 
 

  Καη ν Βεληδέινο ζπληζηνύζε ζηελ 
θπβέξλεζε «εάν κληθεί, ν’ αποζηείλη 
ανηιπρόζωπον εις Μοσδανιά, προς 
διαπραγμάηεσζιν ηης ανακωτής, δέον να 
αρνηθεί ούηος, απολύηως, ηην εκκένωζιν 
ηης Θράκης προ ηης σπογραθής ηης 
ζσνθήκης ειρήνης». 
  Σην ηειεγξάθεκά ηνπ ν Βεληδέινο 
ζπληζηνύζε ζηελ θπβέξλεζε λα απνθαζίζεη 
ηη ζα έθαλε κε ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε θαη 
ηόληδε όηη, εάλ απνθαζίζεη ελαληίνλ ηεο 

γλώκεο ησλ ζπκκάρσλ θαη επέκελε λα θξαηήζεη ηελ πεξηνρή, 
εθείλνο κελ επρόηαλ ζην έζλνο επόδσζε ηνπ αγώλα ηνπ, δελ ζα 
απνδερόηαλ όκσο ηελ εληνιή λα ηελ αληηπξνζσπεύζεη ζην 
εμσηεξηθό! 
 
  Έηζη, ππαηληζζόηαλ όηη ν αγώλαο ηνπ Έζλνπο γηα ηελ Αλαηνιηθή 
Θξάθε ήηαλ εθ ησλ πξνηέξσλ ρακέλνο. 
Απαξάδεθηε άγλνηα! 
Σ’ έλα από ηα ηειεγξαθήκαηα ηνπ πξηλ από ηελ 28 Σεπηεκβξίνπ, 
από ην εμσηεξηθό, ν Βεληδέινο δεηνύζε από ην ειιεληθό ππνπξγείν 
Εμσηεξηθώλ λα εηδνπνηήζεη ηνλ Μαδαξάθε λα δερζεί σο γξακκή 
ππνρώξεζεο ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηνύ θαη ζπλεπώο σο γξακκή 
αλαθσρήο απηήλ πνπ είρε θαζνξηζηεί ην 1915, κε ηελ ηόηε 
ηνπξθνβνπιγαξηθή ζπλζήθε. 
 
  Η γξακκή απηή βξηζθόηαλ νιόθιεξε αλαηνιηθά ηνπ Έβξνπ 
παξάιιεια θαη ζε απόζηαζε 2 ρικ. απ’ απηόλ. 
Όπσο όκσο απεθάιπςε ν Μαδαξάθεο ην ππνπξγείν Εμσηεξηθώλ 
θαη ην γεληθό επηηειείν αγλννύζαλ ηε γξακκή απηή ηνπ 1915, κε 
ζπλέπεηα γξακκή αλαθσρήο, θαη επνκέλσο απόζπξζεο ηνπ 
ειιεληθνύ ζηξαηνύ από ηελ Αλαη. Θξάθε, λα νξηζηεί ν Έβξνο. 
 

 
Τίηνο Αζαλαζηάδεο 

 

 
Διαβάζηε ακόμα: 
Απσεγείον Σηπαηού: “Επισειπήζειρ ειρ Θπάκεν (1913-1923)” 
Μαδαπάκε-Αινιάν Αλεξ.: “Απομνεμονεύμαηα”. 



4 

 

Μαπκεδίνε Σπ.: “Πολιηική Ιζηοπία νεωηέπαρ Ελλάδορ” (εκδόζειρ 
“Πάπςπορ”). 
 


