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Η ΓΑΛΛΟΤΟΤΡΚΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ TOT 1921
ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ FRANKLIN - BOUILLON KAI II ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΛΙΚΙΑΣ

”Εχοντας σαν επίκεντρο το σύμφωνο Franklin-Bouillon ή συμφωνία τής
’Άγκυρας, δπως ονομάζεται συχνότερα, ή μελέτη πού ακολουθεί αποτελεί μ là
ευρύτερη ανασκόπηση των σχέσεων τής Γαλλίας με το εθνικιστικό κίνημα τής
Τουρκίας στην περίοδο 1919-1922. Το σχετικό υλικό πού χρησιμοποιήθηκε
είναι αποκλειστικά αρχειακό καί άνήκει στà υπουργεία των ’Εξωτερικών τής
Γαλλίας, τής Μεγάλης Βρετανίας και τής 'Ελλάδας. Είναι άφθονο, αποκαλυπτικό
και δίνει τις άληθινές του διαστάσεις σε ένα πρόβλημα πού θεωρείται σαν μια
από τις βαθύτερες αιτίες τοϋ άδοξου τέλους τής ελληνικής περιπέτειας στη
Μικρασία1.
'Η ανάμειξη τής 'Ελλάδας στην δλη υπόθεση ίσως φανεί περιορισμένη.
'Όμως ή γαλλοτουρκική προσέγγιση δεν αποτελεί άπλή λεπτομέρεια τοϋ Μι
κρασιατικού Ζητήματος. Πρόκειται για την ίδια τη δομή τοϋ προβλήματος,
για τις διεθνείς του διαστάσεις πού άποδίδουν την τελική Καταστροφή στή
1. Θεωρώ υποχρέωσή μου να ευχαριστήσω θερμά τΙς Διευθύνσεις των ’Αρχείων τοϋ
Quai d’Orsay, τοϋ 'Ιστορικού ’Αρχείου τοϋ Ελληνικού 'Υπουργείου των ’Εξωτερικών
καί τής Γενναδείου Βιβλιοθήκης. Ή συγκομιδή στοιχείων καί ή συγγραφή τής μελέτης
θά ήταν άδύνατο νά πραγματοποιηθοϋν δίχως τήν ευγενική φιλοξενία πού οί υπηρεσίες
αυτές μοΰ παρείχαν. Βλέπε αναλυτικό πίνακα άρχειακών πηγών στό τέλος. Ή μετάφραση
τών ξενόγλωσσων κειμένων πού παρεμβάλλονται έγινε στή δημοτική. Γιά τα ελληνικά
κείμενα διατηρήθηκε ή γλώσσα τής εποχής. Βλ. σχετικό χάρτη στό τέλος τοϋ τόμου.
Βιβλιογραφία: ’Ενδεικτικά, άναφέρω ορισμένες μελέτες, άπύ τίς όποιες υιοθετήθηκε ή
κατευθυντήρια γραμμή: 1) C. Andrew - A. S. Kanya-Forstner, France Overseas. The
Great War and the Climax of French Imperial Expansion, Λονδίνο 1981, 2) H. Gumming,
Franco-British Rivalry in the Post-War Near East, ’Οξφόρδη 1938, 3) J. Ducruet,
Les capitaux européens au Proche-Orient, Παρίσι 1964, 4) Y. Mourélos, Les rapports
gréco-turcs de 1908 à 1923, Παρίσι 1975, 5) Harold Nicolson, Curzon, The Last Phase
(1919-1925). A Study in Post-War Diplomacy, Λονδίνο 1934, 6) M. Llewellyn-Smith,
Ionian Vision. Greece in Asia Minor (1919-1922), Λονδίνο 1973, 7) J. Thobie, Intérêts
et impérialisme français dans l’Empire ottoman (1895-1914), Παρίσι 1977.
Συντομογραφίες: A.E.: Affaires Étrangères, A.Y.E.: ’Αρχείο 'Υπουργείου ’Εξωτε
ρικών, D.B.F.P.: Documents on British Foreign Policy, χ.Ί.: έγγραφο χωρίς άριθμό,
π.ή.: ήμερομηνία σύμφωνα μέ τό ίουλιανό (παλαιό) ήμερολόγιο.
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σύγκρουση τών συμφερόντων των Μεγάλων Δυνάμεων στην περιοχή τής ’Εγγύς
’Ανατολής, την επομένη τοϋ Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Το πρόβλημα των γαλλοτουρκικών σχέσεων αποτελεί επομένως, για την ελληνική πλευρά, μια πραγ
ματικότητα Ιδιαίτερα σημαντική για τή μετέπειτα τραγική εξέλιξη των κατα
στάσεων.
Ή πρώτη ενότητα τής μελέτης (Δεκέμβριος 1919-Μάρτιος 1921) διαπραγ
ματεύεται τις επαφές τής γαλλικής κυβέρνησης με το κεμαλικό κίνημα άπό τή
γέννησή τους ώς τήν υπογραφή, στο Λονδίνο, μιας πρώτης συμφωνίας πού,
όμως, δεν μπήκε ποτέ σέ εφαρμογή. Ή δεύτερη (Μάρτιος- Οκτώβριος 1921),
άποτελεϊται άπό τήν περιγραφή των δύο αποστολών τοϋ Γάλλου μεσολαβητή
Henri Franklin-Bouillon στήν "Αγκυρα καί των διαπραγματεύσεων πού κατάληξαν στή σύναψη οριστικού συμφώνου για τήν εκκένωση τής Κιλικίας άπό
το γαλλικό στρατό κατοχής. Ή τρίτη (’Οκτώβριος 1921-Ιανουάριος 1922),
άναφέρεται στήν εφαρμογή και στις επιπτώσεις τοϋ συμφώνου. Περιλαμ
βάνει τις διεθνείς άντιδράσεις, τήν ’έξοδο τοϋ χριστιανικοϋ πληθυσμού άπό
τήν Κιλικία, τήν εκκένωση τής επαρχίας άπό τούς Γάλλους και τήν παρά
δοση, άπό τούς τελευταίους, ποσότητας πολεμικού ύλικοϋ στους Τούρκους
εθνικιστές.
Α.

ΟΙ πρώτες γαλλοτουρκικές έπαφές
(Δεκέμβριος 1919-Μάρτιος 1921)

Στο διάστημα 1910-1919, ή πολιτική της Γαλλίας στο θέμα του διαμελισμοΰ τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αποτελείται, δπως θά φανεί πιο κάτω,
άπό μιά σειρά άδικαιολόγητων υποχωρήσεων καί αδέξιων χειρισμών.
Στις αρχές τοϋ αιώνα, ή οικονομική καί πολιτιστική παρουσία τής Γαλλίας
στο χώρο τής Μικρασίας καί τής ’Εγγύς ’Ανατολής ήταν εντυπωσιακή: 60%
τοϋ ’Οθωμανικού Δημόσιου Χρέους βρισκόταν κάτω άπό γαλλικό έλεγχο, ένώ
ή συμμετοχή τών κεφαλαίων στή βιομηχανική καί στήν έμπορική άνάπτυξη
τής Αύτοκρατορίας (επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου, εκμετάλλευση τοϋ
όρυκτοΰ πλούτου, λειτουργία τών λιμανιών, μονοπώλιο τοϋ καπνού ) έφτανε
το 53,5%. Κύριος δίαυλος διοχέτευσης τών κεφαλαίων αυτών γιά τίς επενδύ
σεις ήταν ή ’Οθωμανική Τράπεζα (Banque Ottomane), πού βρισκόταν κάτω
άπό τον έλεγχο τών Γάλλων. Γιά πολλούς, δμως, ή ήθική καί ή πολιτιστική
επιρροή τής Γαλλίας στο εσωτερικό τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας ήταν
πιο σημαντική άπό τήν οικονομική της παρουσία. ’Από τον IS' αιώνα, ή
Γαλλία είχε έπωμισθεΐ τύ ρόλο τοϋ προστάτη τών χριστιανικών μειονοτήτων
τής Αύτοκρατορίας. Οΐ ρίζες αυτής τής «εκπολιτιστικής άποστολής» (mission
civilisatrice) χρονολογούνται άπό τήν έποχή τών σταυροφοριών. Φορέας γιά
τήν έκπλήρωση τοϋ σκοπού αύτοΰ ήταν ή καθολική θρησκεία. Το 1914, στά
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σχολεία των διαφόρων γαλλικών ιεραποστολών φοιτούσαν πάνω άπό 90.000
μαθητές, ένώ τά γαλλικά, ή περισσότερο διαδεδομένη ξένη γλώσσα, είχαν σχε
δόν καθιερωθεί σαν ήμιεπίσημη γλώσσα του ’Οθωμανικού Κράτους.
Οί άδέξιοι χειρισμοί της κυβέρνησης του Παρισιού συνετέλεσαν στην απώ
λεια, μέσα σε μιά δεκαετία, όσων πλεονεκτημάτων είχαν άποκτηθεΐ κατά τη
διάρκεια ολόκληρων αιώνων. Ή Γαλλία, παρά την αναμφισβήτητη οικονομική
καί πολιτιστική της υπεροχή, δεν είχε άντιμετωπίσει ποτέ στο παρελθόν τήν
’Οθωμανική Αυτοκρατορία σάν χώρο έφαρμογής μιας κλασικής άποικιακής
πολιτικής, μέ τήν έννοια τής έδαφικής προσάρτησης καί τής συστηματικής αξιο
ποίησης. 'Η ιδέα αύτή εμφανίστηκε γιά πρώτη φορά μόλις τό 1911 καί προήλθε
άπό τή βεβαιότητα ότι 6 διαμελισμός τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας ήταν
πιά φαινόμενο άναπόφευκτο. 'Η κοινή γνώμη άρχισε να πιστεύει ότι ή απώλεια
τής ’Εγγύς ’Ανατολής θά άποτελοϋσε πλήγμα γιά τό γόητρο τής Γαλλίας.
’Έτσι, μέ τή συμπαράσταση του ’Αποικιακού Κόμματος (Parti Colonial) καί
ορισμένων έπιχειρηματικών κύκλων, όπως τών έμπορικών επιμελητηρίων τής
Λυών καί τής Μασσαλίας, άρχισαν νά ιδρύονται σταδιακά διάφοροι σύλλογοι
καί οργανώσεις μέ στόχο τή διάδοση τής κατάλληλης προπαγάνδας γιά τήν
έπίτευξη τών επεκτατικών βλέψεων τής Γαλλίας στήν ’Εγγύς ’Ανατολή. Τά
ονόματα είναι χαρακτηριστικά: «Σύλλογος τής Γαλλικής ’Ασίας» (Comité
de l'Asie Française), «Σύλλογος Γαλλίας-’Ανατολής», (Comité FranceOrient), «Σύλλογος του Λιβάνου» (Comité Libanais), «Σύλλογος Dupleix»
κ.ά., ένώ κατά τή διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου έκανε τήν έμφάνισή
της στο Κοινοβούλιο μιά ομάδα σκληροπυρηνικών οπαδών τής άποικιακής πο
λιτικής, στήν οποία δόθηκε χαρακτηριστικά ή ονομασία «Συριακό Κόμμα»
{Parti Syrien). 'Ηγετικά στελέχη όλων αύτών τών οργανώσεων ήταν έπιχειρηματίες, στρατιωτικοί, πολιτικοί (μεταξύ τών οποίων μετέπειτα υπουργοί
καί πρωθυπουργοί) καί διπλωμάτες (άνώτατοι υπάλληλοι τοϋ Quai d’Orsay).
"Ολοι τους άπόβλεπαν στήν προσάρτηση τών εδαφών πού περικλείονταν: βό
ρεια άπό τήν οροσειρά τοϋ Ταύρου (σύνορα Καππαδοκίας-Κιλικίας), δυτικά
άπό τή Μεσόγειο, νότια άπό τήν έρημο τοϋ Σινάι καί άνατολικά άπό τήν έρημο
τής Συρίας. Περιλάμβαναν, δηλαδή, ολόκληρη τή Συρία μέ τήν πετρελαιοφόρο
περιοχή τής Μοσούλης, τήν επαρχία τής Κιλικίας, τον Λίβανο καί τήν
Παλαιστίνη.
'Η ιδέα τοϋ διαμελισμοϋ τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας άπό τις Μεγάλες
Δυνάμεις άπόκτησε νέες διαστάσεις άπό τήν άρχή σχεδόν τοϋ Α' Παγκοσμίου
Πολέμου. ’Από τις πρώτες άπόπειρες διαίρεσης τοϋ έδάφους σέ ζώνες έπιρροής υπήρξε τό γαλλοβρετανικό σύμφωνο Sykes-Picot πού ύπογράφηκε τόν
Μάιο τοϋ 1916: έπειτα άπό τόν τερματισμό τοϋ πολέμου, ή Γαλλία θά άναλάμβανε τή διοίκηση τής Συρίας, τής Κιλικίας καί τοϋ Λιβάνου. Στή βρετα
νική σφαίρα επιρροής θά περνούσε τό νότιο τμήμα τής Μεσοποταμίας μέ τήν
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περιοχή τής Βαγδάτης. Τέλος, τα εδάφη πού βρίσκονταν νότια από τίς περιο
χές αυτές, θά σχημάτιζαν μιαν αραβική ομοσπονδία πού, μέ τή σειρά της, θά
χωριζόταν σέ ζώνες επιρροής.
Το σύμφωνο Sykes-Picot δεν ικανοποίησε άπόλυτα τούς Γάλλους. Τά
νότια όρια τής δικής τους ζώνης άντί νά φτάνουν μέχρι το Σινάι, σταματούσαν
στο λιμάνι τής ’Άκρας. Έτσι, το θέμα τής διοίκησης (ουσιαστικά τής προσάρ
τησης) τής Παλαιστίνης παρέμενε σέ έκκρεμότητα. Τά πράγματα χειροτέρεψαν
το 1917, όταν βρετανικός στρατός, προερχόμενος άπό τήν Αίγυπτο, έγκαταστάθηκε στήν Εγγύς ’Ανατολή, όστερα άπό νικηφόρο έπίθεση πού είχε εξαπολύ
σει εναντίον των Τούρκων. Στή Συρία, οί’Άγγλοι ένέργησαν μέ έμμεσο τρόπο,
τοποθετώντας στή Δαμασκό μιάν αραβική Κυβέρνηση πού κρατούσαν γερά κάτω
άπό τον έλεγχό τους. ’Έτσι, το φθινόπωρο τού 1918, μέ τον τερματισμό τού
πολέμου καί μέ έπικείμενες τίς διαπραγματεύσεις γιά τήν ειρήνη, ή στρατιω
τική κατοχή ολόκληρης σχεδόν τής ’Εγγύς ’Ανατολής είχε ένισχύσει σημαντικά
τή θέση των Άγγλων. Τόσο ή κυβέρνηση τού Λονδίνου όσο καί ό πρωθυ
πουργός David Lloyd George προσωπικά, ήταν άποφασισμένοι νά εκμεταλ
λευτούν στό έπακρο τήν υπεροχή πού τούς είχαν εξασφαλίσει οί τελευταίες
εξελίξεις.
Στή Γαλλία, ή κοινή γνώμη, δοκιμασμένη άκόμη άπό τήν εμπειρία τού Με
γάλου Πολέμου, δέχτηκε σχεδόν άδιαμαρτύρητα τήν άπώλεια τής Παλαιστί
νης καί τόν κίνδυνο πού εγκυμονούσε γιά τή Συρία. Οί λιγοστές άντιδράσεις
προέρχονταν άπό τούς διάφορους συλλόγους, δηλαδή άπό τούς οργανωμένους
οπαδούς τής αποικιακής πολιτικής, καθώς καί άπό τούς κύκλους τού Quai
d’Orsay, τό όποιο ή κυβέρνηση (στήν ουσία ό πρωθυπουργός Georges Cle
menceau) κρατούσε συστηματικά στό περιθώριο των διαπραγματεύσεων. Αύτή
ή εντυπωσιακή άδιαφορία τού Clemenceau γιά τίς υποθέσεις τής ’Εγγύς ’Ανα
τολής, καθώς καί ορισμένοι έσφαλμένοι χειρισμοί κατά τή διάρκεια τού Συνε
δρίου τής Ειρήνης, έμελλαν νά έχουν σοβαρότερες συνέπειες γιά τά γαλλικά
συμφέροντα.
Τόν Δεκέμβριο τού 1918 ό Clemenceau δέχτηκε νά άποσπάσει άπό τή Συ
ρία τήν περιοχή τής Μοσούλης καί νά τήν παραχωρήσει στούς Βρετανούς. Σάν
άντάλλαγμα, οί Άγγλοι άναγνώρισαν τά δικαιώματα τής Γαλλίας στή Συρία,
στήν Κιλικία καί στον Λίβανο. Έπρόκειτο γιά ένα ολέθριο λάθος τής γαλλικής
διπλωματίας. 'Η Γαλλία δεχόταν υποσχέσεις γιά μιά κατάσταση πού είχε
ήδη κατοχυρωθεί άπό τό σύμφωνο Sykes-Picot, άνεξάρτητα άν στό μεταξύ
τά εδάφη αύτά είχαν καταληφθεί άπό βρετανικό στρατό. Τό τίμημα ήταν βαρύ:
ή άπώλεια μιας πετρελαιοφόρου περιοχής, ή άξια τής οποίας ήταν άνεκτίμητη.
"Οταν ή κυβέρνηση τού Παρισιού συνειδητοποίησε τό μέγεθος τής παγίδας,
ήταν πιά άργά. Μερικές προσπάθειες γιά επανατοποθέτηση τού προβλήματος
μέσα στό πλαίσιο τού Συνεδρίου τής Ειρήνης υπήρξαν άκαρπες. 'Η υπόθεση
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τής Μοσούλης είχε χαθεί γιά τή Γαλλία, δημιουργώντας στο Παρίσι μιαν
αίσθηση πικρίας γιά μια τόσο άδικαιολόγητη άπώλεια.
Το φθινόπωρο του 1919 ή βρετανική κυριαρχία στήν ’Εγγύς ’Ανατολή βρι
σκόταν στο άπόγαιό της. Οί Γάλλοι είχαν έγκαταλείψει τίς διεκδικήσεις τους
στά ζητήματα τής Παλαιστίνης καί τής Μοσούλης καί, το κυριότερο, είχαν αρ
χίσει νά πιστεύουν στήν άνάγκη σύναψης κάποιας γενικότερης συμφωνίας μέ
τή Μεγάλη Βρετανία γιά το πρόβλημα τής ’Εγγύς ’Ανατολής. Νοοτροπία πού
είχε έπεκταθεΐ μέχρι τούς διαδρόμους τού Quai d’Orsay, όπου κάποτε επι
κρατούσε πλήρης αδιαλλαξία. ’Εξαίρεση άποτελοΰσαν, όπως πάντα, οί σύλλο
γοι πού συνέχιζαν τήν προπαγάνδα γιά μιά γαλλική ζώνη πού θά περιλάμβανε
τή Συρία, τήν Κιλικία, το Κουρδιστάν καί τήν περιοχή τής Μοσούλης. Μέ τήν
πάροδο του χρόνου, όμως, οί άποικιοκρατικοί κύκλοι άρχισαν κι αυτοί νά άσχολοΰνται περισσότερο μέ το πρόβλημα τής διοίκησης των γαλλικών κτήσεων,
έστω καί αν αυτές είχαν πάρει μιά μορφή κάπως πιύ περιορισμένη.
Έτσι, τον Νοέμβριο τού 1919, στίς περιοχές τής Συρίας, τής Κιλικίας και
τού Λιβάνου, οί βρετανικές δυνάμεις άντικαταστάθηκαν άπύ γαλλικό στρατό
κατοχής πού υπαγόταν στή νεοσύστατη Στρατιά τής ’Εγγύς ’Ανατολής (Ar
mée da Levant) μέ έδρα τή Βηρυττό. Σύντομα, όμως, οί Γάλλοι βρέθηκαν
άντιμέτωποι μέ ενα πρόβλημα πού δέν είχαν προβλέψει: τή δυναμική άντίσταση του τουρκικού εθνικιστικού κινήματος, άρχή τού οποίου ήταν ή παρεμπόδιση κάθε μορφής ιμπεριαλιστικού έπεκτατισμοΰ πού άποσκοποΰσε στο διαμελισμύ τού οθωμανικού εδάφους. Οί συγκρούσεις των Γάλλων μέ τούς Τούρ
κους έθνικιστές συστηματοποιήθηκαν γρήγορα, μέ αποτέλεσμα νά σχηματιστεί
στήν Κιλικία ενα κανονικό μέτωπο έπιχειρήσεων.
Τον ’Απρίλιο τού 1920, το ’Ανώτατο Συμμαχικό Συμβούλιο άνάθεσε έπίσημα πιά στή Γαλλία τήν εντολή (mandat) γιά τή διοίκηση τής Συρίας, τής
Κιλικίας καί τού Λιβάνου. 'Η σύντομη περίοδος ύφεσης στίς σχέσεις ανάμεσα
στή Γαλλία καί στή Μεγάλη Βρετανία τερματίστηκε περίπου τήν ίδια εποχή,
όταν στίς γαλλικές βουλευτικές εκλογές επικράτησε ό «’Εθνικός Συνασπισμός»
(Bloc National), προκαλώντας τήν πτώση τού Clemenceau. Στήν έξουσία
άνέβηκαν πολιτικοί πού τούς διέκρινε ένας υπέρμετρος εθνικισμός καί πού εί
χαν πρόσφατα άσπαστεϊ τήν ιδεολογία τού ιμπεριαλισμού. Μερικοί είχαν άναδειχτεϊ καί κατά τήν προηγούμενη διοίκηση, όπως ό Philippe Berthelot, διευ
θυντής πολιτικών υποθέσεων τού Quai d’Orsay, καί ό Robert de Caix, σύμ
βουλος στο ’ίδιο υπουργείο γιά θέματα τής ’Εγγύς ’Ανατολής καί κυριότερος
επικριτής τής άποικιακής πολιτικής τού Clemenceau. Τήν επομένη τών έκλογών, ό πρώτος προβιβάστηκε σέ γενικό γραμματέα τού υπουργείου τών ’Εξω
τερικών, ένώ ό δεύτερος τοποθετήθηκε στή Βηρυττό ώς γενικός γραμματέας
τής γαλλικής άρμοστείας στή Συρία. ’Οπαδοί τής αποικιακής πολιτικής διορί
στηκαν επίσης σέ άλλες ουσιαστικές θέσεις: ό στρατηγός Henri Gouraud ώς
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ύπατος άρμοστής στή Συρία, ό Louis Barthou ώς υπουργός Στρατιωτικών
καί δ κόμης de Peretti ώς διευθυντής πολιτικών υποθέσεων του Quai d’Or
say. "Ολοι τους είχαν διατελέσει στελέχη τών διαφόρων συλλόγων καί δεν
απόβλεπαν παρά σε ένα μόνο σκοπό: την αποκατάσταση του κλονισμένου γοή
τρου τής Γαλλίας στο χώρο τής Εγγύς ’Ανατολής. Ή σύγκρουση μέ τή Με
γάλη Βρετανία ήταν επόμενο νά γνωρίσει μιά νέα κρίσιμη φάση οξύτητας.
’Από τήν άνοιξη του 1920, ή νέα γαλλική κυβέρνηση υιοθέτησε μιά καινούρια
πολιτική: προκειμένου νά εξασφαλίσει τά συμφέροντα της, μεταμορφώθηκε
σε υπερασπιστή τής εδαφικής άκεραιότητας τής Τουρκίας. 'Ο τεμαχισμός
τοΰ οθωμανικού εδάφους έπρεπε νά περιοριστεί στο ελάχιστο, γιά νά διατη
ρηθεί ένα ισχυρό τουρκικό κράτος. Αύτή άκριβώς ήταν καί ή ιδεολογία τοΰ
κεμαλικοΰ κινήματος. 'Η ιδέα μιας προσέγγισης μέ τούς Τούρκους έθνικιστές
άρχισε, άπδ τήν εποχή έκείνη, νά άποκτά οπαδούς στο Παρίσι. 'Υπήρχαν ένδείξεις δτι ή υπόθεση τής Κιλικίας μπορούσε νά διευθετηθεί μέ τήν παραχώ
ρηση, π.χ., τής επαρχίας στήν Τουρκία. Σάν άντάλλαγμα, ή Γαλλία θά εξασφά
λιζε τήν έγγύηση τών Τούρκων γιά τήν κατοχύρωση τών οικονομικών της συμ
φερόντων σέ ολόκληρη τήν επικράτεια πού έλεγχε το κεμαλικδ κίνημα.
Μιά πρώτη επαφή μέ τούς έθνικιστές είχε πραγματοποιηθεί άπδ τον Δε
κέμβριο τοΰ 1919, δταν δ τότε Γάλλος ύπατος άρμοστής στήν Παλαιστίνη,
François Georges-Picot, είχε έπισκεφθεϊ τή Σεβάστεια. Τήν έποχή έκείνη,
δμως, δ Μουσταφά Κεμάλ παρουσίαζε περισσότερο τήν εικόνα ενός κινηματία,
παρά τοΰ άρχηγοΰ μιας υπεύθυνης κυβέρνησης. Γι’ αυτό, ή Γαλλία άπόφυγε
νά προχωρήσει σέ συγκεκριμένες προτάσεις2.
'Η έναρξη τών έχθροπραξιών στήν Κιλικία προκάλεσε μιά δεύτερη έπαφή,
τδν Μάιο τοΰ 1920. Πρωταγωνιστής τή φορά αύτή ήταν ό Robert de Caix.
Σκοπός τής έπίσκεψής του στήν ’Άγκυρα ήταν ή έναρξη διαπραγματεύσεων
μέ τούς Τούρκους, γιά τήν επίτευξη μιας προσωρινής έκεχειρίας στο μέτωπο
τής Κιλικίας. Οί συνομιλίες πήραν μιάν άπρόβλεπτη τροπή καθώς δ Κεμάλ επι
χείρησε, χωρίς επιτυχία, νά άρχίσει διάλογο πού θά κάλυπτε τις τουρκικές υπο
θέσεις στο σύνολό τους. Μέ τδν τρόπο αύτδ προσπάθησε νά έκμεταλλευτεΐ τήν
παρουσία τοΰ Γάλλου έπισήμου γιά νά άρχίσει διαπραγματεύσεις μέ μιάν άπδ
τις Μεγάλες Ευρωπαϊκές Δυνάμεις. Σύμφωνα μέ τδν ϊδιο συλλογισμό, επί
κεντρο τών διαπραγματεύσεων αυτών θά ήταν ή έπίσημη άναγνώριση τής έθνικιστικής κυβέρνησης.
Διαπιστώνοντας τήν έπιμονή τοΰ συνομιλητή του νά μήν παρασυρθει σέ
συζητήσεις γιά τις όποιες δέν είχε εξουσιοδοτηθεί, δ Κεμάλ προσπάθησε νά
2. Α.Ε. 170: ’Ανυπόγραφη σημείωση τής 24.12.20. Γιά τή μέχρι στιγμής γενική το
ποθέτηση τοΰ προβλήματος, άντλήθηκαν έκτενή στοιχεία άπδ τήν πρόσφατη μελέτη τών
Chr. Andrew καί A. 8. Kanya-Forstner, ίί.π., κεφάλαια άρ. 3-5 καί, κυρίως, άρ. 6-9.
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κερδίσει, τουλάχιστον ορισμένα οφέλη στο συγκεκριμένο πρόβλημα τής Κιλι
κίας. Οί δυο πλευρές συμφώνησαν, τελικά, στην έκκένωση τής έπαρχίας άπο τίς
δυνάμεις κατοχής, με άντάλλαγμα σημαντικές οικονομικές παραχωρήσεις για
τά γαλλικά συμφέροντα. Ή έκκένωση θά ήταν σταδιακή καί θά κάλυπτε το
σύνολο τής Κιλικίας καί των εδαφών πού γειτόνευαν μέ τη Συρία (περιοχή
Άιντάμπ3 4- Κιλίς). Άνακεφαλαιώνοντας τίς έντυπώσεις άπο το ταξίδι του
στήν ’Άγκυρα, ό de Caix κατάληγε στην έξής διαπίστωση:
«’Ίσως το θέμα τής υπογραφής ενός τοπικού διακανονισμού με τούς
εθνικιστές να είναι λεπτό τή στιγμή πού το γενικότερο πρόβλημα τής
ειρήνης με την Τουρκία παραμένει σε εκκρεμότητα. Δυο προοπτικές
προσφέρονται τώρα ατούς Συμμάχους: νά συμφωνήσουν για την επιβο
λή τής συνθήκης ειρήνης ατούς κύκλους τής ’Άγκυρας ή νά άφήσουν τα
πράγματα όπως έχουν και νά επιχειρήσουν σταδιακά νά άρχίσουν δια
πραγματεύσεις μαζί τους (. . .) Είναι φανερό πώς ή κατάσταση θά εξε
λιχθεί κάπως έτσι. 'Επομένως θά ήταν αμέλεια άπο μέρους μας νά μήν
άποφύγουμε στο μεταξύ αψιμαχίες (στήν Κιλικία) πού οί ’Άγγλοι καί
οί Ιταλοί δεν μοιράζονται μαζί μας»*.
Άπο τή στιγμή εκείνη, 6 δρόμος γιά μιά προσέγγιση είχε άνοίξει. Οί γαλ
λικές άρχές τής Συρίας άρχισαν νά εξετάζουν σοβαρά τήν πιθανότητα μιας συμ
φωνίας μέ τούς Τούρκους. Στις 3 ’Ιουνίου 1920, ό ύπατος αρμοστής, στρατη
γός Henri Gouraud, έκφραζόταν ως έξής:
«Το σχέδιο συνθήκης ειρήνης μέ τήν Τουρκία5 ευνοεί τόσο πολύ τήν'Ελ
λάδα (. . .) ώστε είναι αδύνατο νά άποτραπεί μιά αιματηρή σύγκρουση
(άνάμεσά τους). Γι αυτό καλό είναι νά μήν καθυστερούμε (. . .) Θά
ήταν προς όφελος μας αν το υπουργείο των ’Εξωτερικών έθετε τίς βά
σεις γιά μιά συνεννόηση με τούς κεμαλικούς, αποτέλεσμα τής οποίας θά
ήταν ή οριστική κατάπαυση των εχθροπραξιών μέ τίς γαλλικές δυνάμεις
(στήν Κιλικία) » 6.
Δυο μέρες άργότερα, στήν Κωνσταντινούπολη, ό ύπατος άρμοστής τής Γαλ
λίας, Jules Defrance, υποστήριξε τήν ΐδια πολιτική:

3. Σημερινό Γκαζιαντέπ.
4. .<4.2?. 113: Έκθεση τοϋ Robert de Caix σχετικά μέ τήν άποστολή του στην Άγκυρα,
7.6.20.
5. ’Εννοείται ή συνθήκη των Σεβρών πού δέν είχε άκόμη υπογράφει.
6. Α.Ε. 170: Gouraud πρός Millerand, 1150-1151 τής 3.6.20.
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«Είναι καιρός που είχα προτείνει τη σύναψη ενός τέτοιου συμφώνου με
τη μετριοπαθή πτέρυγα των έθνικιστών. Βασική προϋπόθεση, όμως, είναι
ή υπογραφή μιας γενικής συνθήκης ειρήνης, οι δροι τής οποίας θά γίνον
ταν αποδεκτοί από τούς Τούρκους (...) ’Αποτέλεσμα τής συνθήκης, σή
μερα, είναι δτι οι περισσότεροι Τούρκοι έχουν ακολουθήσει το εθνικιστικό
κίνημα. ’Άν δεν επιφέρουμε ουσιαστικές τροποποιήσεις στους δρους
τής συνθήκης, δεν έχουμε ελπίδες για μια έναρξη διαπραγματεύσεων
μαζί τους»1.
'Η συνθήκη των Σεβρών, πού τελικά ύπογράφηκε στις 10 Αύγούστου 1920,
περιείχε, πράγματι, δρους ευνοϊκούς για τήν Ελλάδα. Άπύ την πλευρά τής
Τουρκίας τή συνθήκη υπόγραψαν μόνο οί έκπρόσωποι του σουλτάνου. Οί κεμαλικοί ήταν άποφασισμένοι να συνεχίσουν τύν άγώνα τους. Τήν ίδια μέρα,
ή Αγγλία, ή Γαλλία καί ή ’Ιταλία ύπόγραψαν ενα τριμερές σύμφωνο πού, με
ταξύ άλλων, κατοχύρωνε τήν έντολή γιά τή διοίκηση τής Συρίας καί τής Κι
λικίας στή Γαλλία καί τής Μεσοποταμίας καί τής Παλαιστίνης στήν ’Αγγλία.
'Η Γαλλία δέχτηκε νά υπογράψει τή συνθήκη των Σεβρών προκειμένου νά
άποσοβηθεΐ μιά διάσπαση πού διαγραφόταν αναπόφευκτη στούς κόλπους τού
συμμαχικού συνασπισμού. Σύντομα, όμως, άρχισε νά άποζητά τήν ευκαιρία
πού θά προκαλοΰσε μιάν αναθεώρηση τών δρων. 'Η συνθήκη αυτή, άπύ τή φύση
της, εξυπηρετούσε περισσότερο τά έλληνοβρετανικά συμφέροντα. Τον ’Οκτώ
βριο τού 1920, τήν πρωθυπουργία άνάλαβε ό Georges Leygues, βετεράνος
τής άποικιακής πολιτικής, αρχηγός τού «Συριακοΰ Κόμματος» στή βουλή
καί έπίτιμος πρόεδρος τού Συλλόγου Γαλλίας-’Ανατολής (Comité FranceOrient)78. Οί οπαδοί μιάς πολιτικής περισσότερο ένεργητικής στήν ’Εγγύς
’Ανατολή άρχισαν νά πιέζουν καί πάλι τήν κυβέρνηση γιά μιά προσέγγιση μέ
τον Κεμάλ. Καθώς, μάλιστα, ή πολιτική αυτή άπόβλεπε στή έπίτευξη τής κυ
βερνητικής ένότητας τής Τουρκίας, μιά άναθεώρηση τής συνθήκης τών Σεβρών
ήταν προηγουμένως άναγκαία γιά νά κερδιθεΐ ή έμπιστοσύνη τών Τούρκων9.
Τήν άφορμή πού τόσο έπίμονα ζητούσε ή Γαλλία, πρόσφεραν οί έλληνικές
έκλογές τού Νοεμβρίου 1920, πού προκάλεσαν τήν πτούση τού ’Ελευθερίου
Βενιζέλου καί τήν άνοδο τής παράταξης τών βασιλοφρόνων στήν έξουσία. 'Η
επάνοδος στο έλληνικό προσκήνιο πολιτικών πού, κατά τον Α' Παγκόσμιο Πό
λεμο, είχαν έκφράσει γερμανόφιλα αισθήματα, ήταν πρώτης τάξεως ευκαιρία
γιά τή γαλλική κυβέρνηση νά άποδεσμευτεϊ άπό τούς ενοχλητικούς περιορι
7. Α.Ε. 170: Defrance πρός Millerand, 916-917 της 5.6.20.
8. Πλήρης όνομασία: «Comité France-Orient. Association nationale pour le dévelop
pement du prestige, de l’influence et des intérêts français dans les pays orientaux».
9. A.E. 170: ’Επιστολή τοϋ Συλλόγου Γαλλίας-’Ανατολής πρός τόν Leygues, 24.11.20.
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σμούς πού της επέβαλλε ή συνθήκη των Σεβρών10. ’Έτσι, στά κυβερνητικά
παρασκήνια, παράλληλα μέ τη γενική καταδίκη του άποτελέσματος των έλληνικών έκλογών, δημιουργήθηκε μιά κίνηση ύπέρ τής προσέγγισης μέ την
κεμαλική Τουρκία11. ’Από τούς κύριους συντελεστές υπήρξε ό φραγκολεβαντί
νος πρώην πρόεδρος τής έπιτροπής εξωτερικών υποθέσεων τής βουλής καί πρώην
υπουργός Προπαγάνδας, βουλευτής Henri Franklin-Bouillon. Κάτοχος τών
μεθόδων τής προπαγάνδας, ό Franklin-Bouillon άνάπτυξε άρχικά τίς άπόψεις του μέσα άπο τίς στήλες τής εφημερίδας Matin. ’Αργότερα, όμως, έφτασε
μέχρι νά προτείνει άνεπίσημα στήν κυβέρνηση ένα σχέδιο δράσης στήν ’Εγγύς
’Ανατολή. Σύμφωνα μέ αύτό, ή Γαλλία έπρεπε νά άποσύρει τίς δυνάμεις κα
τοχής άπο τήν Κιλικία, σάν χειρονομία καλής θέλησης άπέναντι στήν Τουρκία.
Καθώς, μάλιστα, ή συνθήκη τών Σεβρών δέν είχε άκόμη έπικυρωθεΐ άπο κανέναν, ή γαλλική κυβέρνηση μπορούσε εύκολα νά δικαιολογήσει τή στάση της
στούς υπόλοιπους Συμμάχους. ’Απέναντι στούς κεμαλικούς, ό νέος προσανα
τολισμός τής γαλλικής πολιτικής θά έπαιρνε τή μορφή ενός πρώτου βήματος
γιά τή σύναψη μιας συμφωνίας12.
Γενικότερα, ένας λόγος πού προκάλεσε τήν έκρηξη του τουρκόφιλου ρεύ
ματος στή Γαλλία υπήρξε καί ή διπλή επαφή πού είχε σημειωθεί άνάμεσα
στήν έθνικιστική Τουρκία καί τή Σοβιετική "Ενωση. "Ηδη, άπο το καλοκαίρι
τού 1920, βρίσκονταν στή Μόσχα εκπρόσωποι τών κεμαλικών γιά διαπραγμα
τεύσεις μέ στόχο τή σύναψη συμφώνου φιλίας. Τον ’Οκτώβριο έφτασε στήν
"Αγκυρα σοβιετική αποστολή γιά τον ΐδιο σκοπό. Στις πρωτεύουσες τής Δύσης
επικράτησε ή γνώμη ότι οί διαπραγματεύσεις δέν έπρόκειτο νά καρποφορήσουν,
λόγω τής προτίμησης του Κεμάλ γιά άνάλογες πρωτοβουλίες πού θά προέρ
χονταν άπο τή μεριά τών Συμμάχων13. Πάντως, ό κίνδυνος γιά τή γαλλική
πολιτική διαγράφηκε διπλός: οί άρχές τής σοβιετικής επανάστασης είχαν άποκτήσει ύποστηρικτές στούς κόλπους του κεμαλικοϋ κινήματος. 'Η μερίδα αυτή,
πού άποτελοΰσε τήν άκραία παράταξη, μπορούσε νά προβάλει άντιρρήσεις γιά
μιά ένδεχόμενη προσέγγιση μέ τούς Γάλλους. Κυρίως, όμως, ή Γαλλία διέτρεχε σοβαρό κίνδυνο νά χάσει τήν προνομιούχο θέση τής πρώτης Ευρωπα
ϊκής Δύναμης πού θά συνθηκολογούσε μέ τον Κεμάλ. ’Αναπόφευκτη επίπτωση
θά ήταν ή άπώλεια τών οικονομικών προνομίων πού πρόσφερε μιά τέτοια θέση.
'Η κυβέρνηση τού Παρισιού άποφάσισε ότι έπρεπε σύντομα νά δοθεί κάποια
λύση στο ζήτημα τής Κιλικίας. Οί εκεί γαλλικές δυνάμεις ήταν επαρκείς γιά

10. Α.Ε. 73: Billy πρός Briand, 47 τής 23.1.21.
11. D.B.F.P. (35): Cheetam πρός Curzon, 464 τής 8.2.21.
12. Α.Ε. 170: Προτάσεις τοϋ Franklin-Bouillon πρός τή γαλλική κυβέρνηση, 9.12.20.
13. D.B.F.P. (4, β, 46): Rumbold πρός Curzon, 13 τής 6.1.21. Περίληψη συνομιλίας
Crowe-Fleuriau στό Foreign Office, 7.1.21. Curzon πρός Rumbold, 206 τής 2.3.21.
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μιάν άποτελεσματική αντιμετώπιση των συμμοριών των άτακτων πού δροϋσαν
στην επαρχία αύτή καί στά βόρεια σύνορα τής Συρίας. ’Ηταν, όμως, άμφίβολο
αν θά μπορούσαν νά εμποδίσουν μιά καλύτερα οργανωμένη επίθεση των κεμαλικών, κάτι πού επρεπε κανείς νά περιμένει μέ τήν είσοδο τής άνοιξης του
1921. Σέ διάστημα ένύς χρόνου, οί γαλλικές δυνάμεις κατοχής είχαν αύξηθεϊ
άπο 22.000 σέ 34.000 άνδρες. Οί άπώλειες άνέρχονταν σέ 6.500 περίπου άνδρες καί οί έπιχειρήσεις τής Κιλικίας είχαν στοιχίσει στο γαλλικό Κράτος
324.623.000 φράγκα. Κατάσταση πού οδήγησε τον υπουργό Στρατιωτικών
Louis Barthou νά γράψει προς τον Leygues τά εξής:
«Ή Στρατιά τής ’Εγγύς ’Ανατολής δεν διαθέτει τα μέσα για να άντεπεξέλθει με επιτυχία (. . .) Προς το παρόν αντέχει, άλλα αύριο μπορεί
νά ύποκύψει λόγω έλλειψης ενισχύσεων. ’Εφόσον ή ενίσχυσή της είναι
πράγμα αδύνατο, δεν μένει παρά νά συνθηκολογήσουμε το γρηγορότερο
μέ τον Κεμάλ»14.
’Αλλά καί ό ίδιος ό Leygues δέν εκρυβε τον άληθινο προσανατολισμό τής
κυβέρνησής του:
«Ή πολιτική μας πρέπει νά τείνει προς τη διάλυση των παρεξηγήσεων
πού οδήγησαν τούς έθνικιστές νά μας αντιμετωπίσουν δυναμικά, σε μιά
περιοχή πού κατέχουμε προσωρινά, άλλα πού είμαστε αποφασισμένοι
νά παραχωρήσουμε στην Τουρκία μόλις επικυρωθεί ή συνθήκη των Σε
βρών (. . .) Ή συμφωνία μεταξύ Γάλλων και Τούρκων για το θέμα τής
Κιλικίας θά πραγματοποιηθεί χωρίς δυσκολίες όταν λυθεί το σύνολο των
προβλημάτων πού έχουν προκόψει άπο τή γενικότερη συνθήκη ειρήνης
μέ τήν Τουρκία. Το κυριότερο εμπόδιο για έναν τοπικό γαλλοτουρκικό
διακανονισμό αποτελούν οί διεθνείς δυσκολίες πού δημιούργησε ή συνθή
κη των Σεβρών. Οί περιστάσεις αυτές εξηγούν και γιατί οί συνομιλίες
τών κ.κ. Georges-Picot καί de Caix στή Σεβάστεια καί στήν ’Άγκυρα
δέν είχαν θετικό αποτέλεσμα»15.
Αυτή υπήρξε καί ή τελευταία εκτίμηση τής κατάστασης άπο τον Γάλλο
πρωθυπουργό. Στις 17 ’Ιανουάριου, ή κυβέρνηση άνατράπηκε. 'Ύστερα άπο
μιάν άποτυχημένη προσπάθεια τοϋ προέδρου τής βουλής, Raoul Peret, νά σχη
ματίσει νέα κυβέρνηση, τήν πρωθυπουργία άνάλαβε ό Aristide Briand. Λίγες
μέρες νωρίτερα, ό καινούριος πρωθυπουργός είχε δηλώσει έμπιστευτικά ότι
14. Α.Ε. 114: Barthou προς Leygues, έκθεση άρ. 24 τής 11.1.21. Barthou πρός Briand,
έκθεση άρ. 913 τής 18.2.21.
15. Α.Ε. 137 - Α.Ε. 170: Leygues πρός Gouraud, 48-50 τής 12.1.21.
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σέ περίπτωση πού άνέβαινε στην έξουσία σκόπευε νά έπιμείνει ιδιαίτερα σέ δυο
θέματα: στην αναθεώρηση της συνθήκης των Σεβρών καί στη σύναψη συμφω
νίας μέ τον Κεμάλ16.
Την ΐδια εποχή οί Τούρκοι άνάπτυξαν μιάν απροσδόκητη όσο καί άνέλπιστη
πρωτοβουλία. Στίς 8 ’Ιανουάριου έφτασε άπό την Κωνσταντινούπολη στη Ρώμη
ό Άχμέτ Ρίζα, πού είχε διατελέσει στο παρελθόν πρόεδρος τού οθωμανικού
κοινοβουλίου. Σκοπός του ήταν να συναντηθεί μέ πρόσωπα πού βρίσκονταν
σέ έπαφή μέ την κυβέρνηση τής ’Άγκυρας καί νά έξετάσει μαζί τους τή διερεύνηση ένύς τρόπου συνεννόησης άνάμεσα στούς κύκλους τής Κωνσταντινούπο
λης καί τής Άγκυρας καί, κυρίως, τις δυνατότητες έπαφής μέ τή Γαλλία γιά
τή ρύθμιση τού ζητήματος τής Κιλικίας17. 'Ο Άχμέτ Ρίζα, προτού πάει στή
Ρώμη, είχε περάσει άπύ το Παρίσι, όπου έγινε δεκτός άπύ τον Leygues.
Άπο τή συνάντηση αύτή είχε διαπιστώσει ότι καί άπύ τή γαλλική πλευρά
ύπήρχαν στοιχεία πού ένθάρρυναν την έναρξη διαπραγματεύσεων18. Τό κυριότερο πρόσωπο μέ το όποιο συναντήθηκε στή Ρώμη ήταν ό Τζαμί μπέης, ειδι
κός άπεσταλμένος τού Κεμάλ γιά την οργάνωση καί τό συντονισμό τής προ
παγάνδας τού εθνικιστικού κινήματος στίς χώρες τής Δυτικής Ευρώπης. Χάρη
στίς ιταλικές άρχές, ό Τζαμί μπέης εΐχε επιπλέον τή δυνατότητα άπευθείας
έπικοινωνίας μέ τήν ’Άγκυρα μέσω τηλεγράφου19.
Στίς 10 ’Ιανουάριου οί Τούρκοι άνακοίνωσαν άπό κοινού τούς όρους τους
σχετικά μέ τό ζήτημα τής Κιλικίας: οργάνωση μεικτής χωροφυλακής κάτω
άπό τόν έλεγχο Γάλλων άξιωματικών, ταυτόχρονη εκκένωση τής επαρχίας
άπό τό γαλλικό στρατό καί τις δυνάμεις τού Κεμάλ, τέλος, άναπροσαρμογή
τών νοτιοανατολικών συνόρων μέ τήν παραχώρηση τής περιοχής τού Άιντάμπ
στην Τουρκία. 'Η κυβέρνηση τού Παρισιού άντέταξε τις προτάσεις της στίς
12 ’Ιανουάριου. Δέχτηκε τήν ιδέα τής οργάνωσης μεικτής χωροφυλακής καί
τής παραχώρησης τού Άιντάμπ, ζήτησε, όμως, ή εκκένωση τής Κιλικίας νά
πραγματοποιηθεί σέ δυό στάδια. Πρώτα άπό τούς κεμαλικούς καί έπειτα άπό
τή Στρατιά τής ’Εγγύς Ανατολής. Ζήτησε, επίσης, εγγυήσεις άπό τόν Κεμάλ
ότι θά παρεμπόδιζε κάθε επίθεση ή οργάνωση προπαγάνδας σέ βάρος τής γαλ
λικής κατοχής στή Συρία. Τέλος, διευκρίνισε ότι, πέρα άπό τή σύναψη ενός
τοπικού διακανονισμού μέ περιορισμένη εφαρμογή, δέν ήταν διατεθειμένη νά
16. Α.Ε. 73: Billy πρός Briand, 27 της 18.1.21. Α.Υ.Ε.Α5///: Μεταξας πρός Ράλλη,
8052 της 15.1.21, χ.ά. τής 15.1.21 καί 16.1.21, 75 της 21.1.21. Billy πρός Ράλλη, 14 της
19.1.21. D.B.F.P. (12): 'Υπόμνημα Nicolson σχετικά μέ τήν αναθεώρηση της συνθήκης
τών Σεβρών, 18.1.21.
17. Α.Ε. 162: Barrère πρός Leygues, 51-58 της 10.1.21. Α.Υ.Ε. A5/VI (1): Μεταξας πρός Ράλλη, 27 τής 19.1.21. D.B.F.P. (17): Curzon πρός Iiardinge, 243 τής 24.1.21.
18. Α.Ε. 162: ’Επιστολή Άχμέτ Ρίζα πρός Κεμάλ, 19.1.21.
19. Α.Ε. 162: Barrère πρός Leygues, 88 τής 15.1.21.
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άρχίσει με τούς Τούρκους, χωριστά άπό τούς υπόλοιπους Συμμάχους, δια
πραγματεύσεις μέ στόχο την άναθεώρηση τής συνθήκης των Σεβρών20.
Ό Άχμέτ Ρίζα χαρακτήρισε την άπάντηση των Γάλλων ιδιαίτερα Ικανο
ποιητική καί έξέφρασε την πεποίθηση δτι ό Κεμάλ θά άκολουθοΰσε την ’ίδια
γραμμή μέ προθυμία. 'Η οθωμανική διάσκεψη τής Ρώμης έληξε στίς 22 ’Ια
νουάριου. Οί Τούρκοι συμφώνησαν μεταξύ τους γιά τή διατήρηση τής οθωμα
νικής κυριαρχίας στο σύνολο τής Μικρασίας (συμπεριλαμβανομένης καί τής
ζώνης τής Σμύρνης, τή διοίκηση τής οποίας είχε άναλάβει ή Ελλάδα), γιά
τήν έπιστροφή τής άνατολικής Θράκης στήν Τουρκία, καί γιά τήν προστασία
των χριστιανικών μειονοτήτων, δπως είχε διατυπωθεί άπύ τίς πρόσφατες διε
θνείς συνθήκες21.
Δεν θά έπρεπε νά δώσει κανείς ιδιαίτερη σημασία στίς συνομιλίες τής Ρώ
μης. Σύμφωνα μέ τά στοιχεία πού υπάρχουν, πρόκειται κυρίως γιά μιά πρω
τοβουλία πού άνάπτυξαν οί κύκλοι τής Κωνσταντινούπολης, σέ μιά προσπάθεια
νά εδραιώσουν τήν άνύπαρκτη εξουσία τους. Γι’ αύτύ καί ή άνταπόκριση τών
Γάλλων υπήρξε συγκρατημένη καί σχετικά άσαφής. Γιά τήν κυβέρνηση τού
Παρισιού, ό δρόμος γιά τήν έπίλυση τού ζητήματος τής Κιλικίας κατάληγε
στήν ’Άγκυρα χωρίς νά πέρνα προηγουμένως άπύ τήν Κωνσταντινούπολη.
’Άλλωστε καί ό ίδιος ό Κεμάλ δέν γνωστοποίησε σέ καμιά στιγμή τίς απόψεις
του. ’Αποφασισμένος νά παραμερίσει όποιονδήποτε συμβιβασμό μέ τήν εξουσία
τής Κωνσταντινούπολης, ό άρχηγός τού εθνικιστικού κινήματος είχε, στήν
ουσία, διακόψει κάθε επικοινωνία μέ το περιβάλλον τού σουλτάνου22.
Τέλη ’Ιανουάριου, το ’Ανώτατο Συμβούλιο τών Συμμάχων άποφάσισε τή
σύγκληση μιας έκτακτης διάσκεψης γιά το ’Ανατολικό Ζήτημα, στο Λονδίνο.
’Εκτός άπό τή συμμετοχή τής συμμαχικής ήγεσίας, άποφασίστηκε καί ή
πρόσκληση άντιπροσώπων άπό τήν Ελλάδα καί τήν Τουρκία. Ή παρουσία
τού ίδιου τού Κεμάλ ή ειδικών απεσταλμένων του στούς κόλπους τής τουρκι
κής άντιπροσωπείας θεωρήθηκε άπαραίτητο στοιχείο γιά τήν επιτυχία τής
διάσκεψης 23.
Ή πρόσκληση αύτή προκάλεσε διάφορες αντιδράσεις. 'Η κυβέρνηση τού
20. Α.Ε. 162: Barrère πρός Leygues, 51-58 της 10.1.21. Leygues πρός Barrère,
120 τής 12.1.21, 136-137 τής 15.1.21.
21. Α.Ε. 162: Barrère πρός Briand, 129-130 τής 22.1.21.
22. Α.Ε. 162: Defrance πρός Leygues, 73-79 τής 16.1.21.
23. Α.Ε. 163: Briand πρός Defrance 244, πρός Billy 63 τής 25.1.21 Α.Υ.Ε. Α2:
Billy πρός Ράλλη, 16 τής 26.1.21. Ράλλης πρός Billy καί Granville, 502-503 τής 28.1.21.
Α.Υ.Ε. Α18: Μεταξάς πρός Ράλλη, 145 τής 25.1.21, 145β τής 26.1.21, 184 τής 28.1.21.
Graville πρός Ράλλη, 13 τής 27.1.21. Ραγκαβής πρός Ράλλη, χ.ά. τής 29.1.21. D.B.F.P.
(19, 20, 23, 27, 28): Hardinge πρός Tyrel 59, πρός Curzon 60 τής 26.1.21. Granville
πρός Curzon, 37 τής 27.1.21, 41 τής 28.1.21, 42 τής 29.1.21.
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σουλτάνου προσφέρθηκε νά τή διαβιβάσει χωρίς καθυστέρηση στην ’Άγκυρα.
'Η συμμετοχή των έθνικιστών στους κόλπους τής οθωμανικής άντιπροσωπείας
όχι μόνο θά έπισφράγιζε την πολυπόθητη προσέγγιση άνάμεσα στις δυο κυ
βερνήσεις τής Τουρκίας, άλλά καί θά επισημοποιούσε τήν έξάρτηση του Κεμάλ άπο τήν εξουσία τής Κωνσταντινούπολης 24. ’Αντίθετα, οΐ κύκλοι τής ’Άγ
κυρας έπιχείρησαν νά δώσουν στήν πρόσκληση του Ανώτατου Συμβουλίου
διαστάσεις έπίσημης άναγνώρισης του κινήματος άπο τούς Συμμάχους. Ή
άπάντηση του Κεμάλ έ'φτασε στήν Κωνσταντινούπολη στίς 29 ’Ιανουάριου:
ή κυβέρνηση τής Άγκυρας ήταν νόμιμη αρχή, υπεύθυνη νά διαπραγματευτεί
μόνη της τίς υποθέσεις τής Τουρκίας. Στο Λονδίνο έπρεπε νά σταλεί μόνο ή
δική της άντιπροσωπεία. Οί άπεσταλμένοι του σουλτάνου μπορούσαν νά παρευρίσκονται μόνο μέ τήν ιδιότητα έμπειρογνωμόνων. Ή όλη κατάσταση έτεινε
προς τήν άποστολή δυο άνεξάρτητων τουρκικών άντιπροσωπειών25. 26
Ή άδιαλλαξία των έθνικιστών έφερε τίς κυβερνήσεις τών Δυνάμεων σέ δύ
σκολη θέση. Ό Βρετανός υπουργός’Εξωτερικών λόρδος Curzon δήλωσε ότι οί
Σύμμαχοι δέν έπρεπε νά άναμειχθοΰν στο πρόβλημα του καθορισμού αρμοδιο
τήτων άνάμεσα στούς Τούρκους, άλλά, άντίθετα, νά τούς άντιμετωπίσουν σάν
μιά καί μοναδική άντιπροσωπεία28. Τά πράγματα δυσκόλεψαν όταν οί άπεσταλμένοι τού Κεμάλ διακήρυξαν ότι δέν ήταν διατεθειμένοι νά συνεχίσουν
το ταξίδι τους μέχρι το Λονδίνο, αν προηγουμένως δέν δέχονταν επίσημη πρόσ
κληση άπο τούς Συμμάχους.
«Οί κεμαλικοι ειδοποιήθηκαν ονομαστικά από τούς Συμμάχους μέσω
τής κυβέρνησης τής Κωνσταντινούπολης, πού αναγνωρίζουμε σαν τή μό
νη οθωμανική αρχή. Αυτό είναι αρκετό. "Αν δεν επιθυμούν νά έρθουν,
τότε ή διάσκεψη θά πραγματοποιηθεί χωρίς τή δική τους συμμετοχή.
"Αν υποχωρήσουμε τώρα στις αξιώσεις τής ’Άγκυρας, θά πρόκειται για
μιά πράξη αδυναμίας ικανή νά καταστήσει ακόμη πιο δυσεύρετη τή λύση
τοϋ ’Ανατολικού Ζητήματος».
έγραφε, φανερά εκνευρισμένος, ό Philippe Berthelot, γενικός γραμματέας
τού Quai d’Orsay27.
24. Α.Ε. 163: Defrance πρός Briand, 171 τής 26.1.21,184-185 της 29.1.21. D.B.F.P.
(21, 26): Rumbold πρός Curzon, 57 της 26.1.21, 62 της 28.1.21.
25. Α.Ε. 163: Defrance πρός Briand, 190-191 της 29.1.21, 200 της 31.1.21, 241
τής 6.2.21. Α.Υ.Ε. Aö/VI (1): Κανελλόπουλος πρός Ράλλη, 345 της 31.1.21, 554 της
7.2.21. Μεταξας πρός Ράλλη, χ.ά. τής 1.2.21. D.B.F.P. (30): Rumbold πρός Curzon,
70 τής 31.1.21.
26. D.B.F.P. (36, 37): Curzon πρός Rumbold 91, πρός Hardinge 70, πρός Buchanan
43 τής 11.2.21. Curzon πρός Buchanan, 154 τής 12.2.21.
27. Α.Ε. 163: Saint-Aulaire πρός Briand, 87 τής 10.2.21. Α.Ε. 164: Barrère πρός
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'Η προσπάθεια των Τούρκων έθνικιστών κατάληξε τελικά σέ άποτυχία. 'Ο
αυστηρός τόνος των Γάλλων τούς έπεισε να μην έπιμείνουν περισσότερο στις
άξιώσεις και νά άποδεχτοϋν τη συμμετοχή τους μέσα στά πλαίσια πού είχαν
έπιβάλει οί Σύμμαχοι. Στήν πραγματικότητα, δμως, υπήρξαν οί ούσιαστικοί
πρωταγωνιστές τής διάσκεψης, επισκιάζοντας άπύ τήν άρχή των συνεδριάσεων
τούς άπεσταλμένους του σουλτάνου. "Οσο γιά τήν έλληνική αντιπροσωπεία,
ό τρόπος συμμετοχής της άποδείχτηκε εντελώς ξεπερασμένος άπύ τά γεγο
νότα. Προορισμένη νά συμβιβάσει τά ασυμβίβαστα, ή διάσκεψη του Λονδίνου
δεν κατάληξε σέ κανένα άποτέλεσμα. Έπέτρεψε κυρίως μιά πρώτη επαφή
των Συμμάχων μέ τούς νεοφερμένους, στήν τράπεζα των διαπραγματεύσεων,
κεμαλικούς *28.
Μέσα στο κλίμα αύτό, άρχισαν διμερείς διαπραγματεύσεις άνάμεσα στούς
Γάλλους καί τούς άπεσταλμένους τής "Αγκυρας γιά το ζήτημα τής Κιλικίας.
’Επικεφαλής τής κεμαλικής άντιπροσωπείας ήταν ό Μπεκίρ Σαμί μπέης, πού
είχε διοριστεί λαϊκός επίτροπος γιά τις έξωτερικές υποθέσεις άπό τον Φε
βρουάριο. Έπρόκειτο γιά έναν άπό τούς πιο θερμούς φίλους τής Γαλλίας στο
άμεσο περιβάλλον του Κεμάλ. Ό Μπεκίρ Σαμί εϊχε δηλώσει πριν άπό τή διά
σκεψη δτι προσκόμιζε συγκεκριμένες προτάσεις γιά τά θέματα πού εϊχε θίξει
ό Άχμέτ Ριζά ένα μήνα νωρίτερα. Σκοπός του στό Λονδίνο ήταν νά άρχίσει
διαπραγματεύσεις μέ τή γαλλική άντιπροσωπεία. 'Η σύναψη ενός συμφώνου
γιά τό ζήτημα τής Κιλικίας δέν έπρεπε, κατά τή γνώμη του, νά συναντήσει
άνυπέρβλητα εμπόδια29. Οί γαλλοτουρκικές συνομιλίες άρχισαν στις 5 Μαρτίου.
Χαρακτηριστικές του πνεύματος πού έπικρατοΰσε είναι οί κρίσεις του Briand:
«Σήμερα το πρωί είχαμε, ο Philippe 30 καί εγώ, μιά συνάντηση άπό τις
πιο ενδιαφέρουσες με τον Μπεκίρ Σαμί. Τοϋ υποδείξαμε σε γενικές γραμ
μές τούς ορούς μας και τους δέχτηκε δλους. ’Ελπίζω νά έχουμε τακτο
ποιήσει τά πάντα μέχρι τή Δευτέρα. ΟΙ βάσεις είναι: 1) Παραχώρηση
στούς Τούρκους τοϋ εδάφους άνάμεσα στο Djai-han31 καί μιά γραμμή
πού νά αρχίζει άπό τον κόλπο τής ’ Αλεξανδρέττας. 'Η πόλη αυτή θά
παραμείνει κάτω από δικό μας έλεγχο. Τούς παραχωρούμε το Άιντάμπ,
το Κιλις και όλες τις άλλες πόλεις τής Κιλικίας. 2) ’Αποχώρηση Τονρ-

Briand, 304-308 της 18.2.21. Berthelot πρός Barrère, 448-450 της 19.2.21. Α.Υ.Ε.
A5/VI (1): Μεταξας πρός Ράλλη, 229 της 6.2.21.
28. Α.Ε. 164: Διάσκεψη Λονδίνου. Πρακτικά. Α.Υ.Ε. Al, Α2, Α18: Εκτενή στοιχεία
γύρω άπό τή διάσκεψη τοϋ Λονδίνου.
29. Α.Ε. 164: Barrère πρός Briand, 317 τής 18.2.21.
30. Philippe Berthelot.
31. Σεϊχάν ή Σάρος ποταμός - περιφέρεια ’Αδάνων.
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κων καί Γάλλων καί οργάνωση μεικτής χωροφυλακής κάτω άπό τή διοί
κηση δικών μας αξιωματικών. Αναγνώριση των οικονομικών μας δι
καιωμάτων στην Κιλικία καί, γενικότερα, σε ολόκληρη τή ζώνη πού παραχωρήθηκε σε μάς άπό το τριμερές σύμφωνο. 3) Παραχώρηση στους
Τούρκους τον λιμανιού τής Μερσίνας. 4) Ειδικό τελωνειακό καθεστώς
στην περιοχή πού συνορεύει με τή Συρία. 5) ’Αναγνώριση των δικαιω
μάτων μας στο σιδηροδρομικό δίκτυο τής Μικρασίας. 6) ’Άμεση κατά
παυση των εχθροπραξιών. 7) ’Ανταλλαγή τών αιχμαλώτων πολέμου. Τα
πάντα μέσα σε κλίμα φιλίας καί ειλικρινούς συνεργασίας» 32.
Δυσκολίες άνάκυψαν σέ δυο διαφορετικά σημεία: οί Τούρκοι άρνήθηκαν νά
προσδιορίσουν μέ άκρίβεια τή ζώνη δπου, κατά το τριμερές σύμφωνο, ή Γαλ
λία είχε οικονομική προτεραιότητα σέ σχέση μέ τούς άλλους Συμμάχους. Έπέμειναν, έπίσης, νά παραμείνει σέ τουρκικό έδαφος ολόκληρο το τμήμα του σιδη
ροδρόμου τής Βαγδάτης πού διέσχιζε τήν Κιλικία καί τήν περιοχή κατά μήκος
τών συνόρων μέ τή Συρία. Δέχτηκαν, δμως, νά παραχωρήσουν τήν ιδιοκτησία
καί τήν εκμετάλλευσή του σέ γαλλική εταιρεία. Στις 8 Μαρτίου, στο Παρίσι,
οί έπιτροπές εξωτερικών υποθέσεων τής βουλής καί τής γερουσίας άπόρριψαν
όποιαδήποτε υποχώρηση στις άξιώσεις τών κεμαλικών. ’Ανάλογη άπόφαση
έξέδωσε καί το υπουργικό συμβούλιο τό ίδιο βράδυ33. 'Η επιμονή, δμως, τών
Τούρκων άνάγκασε τον Briand νά παρακάμψει τις άποφάσεις αυτές καί νά
προχωρήσει στή σύναψη τής συμφωνίας.
Τό γαλλοτουρκικό σύμφωνο ύπογράφηκε στις 11 Μαρτίου καί περιλάμβανε:
1) Τήν άμεση κατάπαυση τών έχθροπραξιών στο μέτωπο τής Κιλικίας.
2) Τήν εκκένωση τής επαρχίας άπό τον τουρκικό στρατό καί τις γαλλικές δυ
νάμεις κατοχής σέ διάστημα τριάντα ημερών, μέ βασική προϋπόθεση τον έγ
καιρο άφοπλισμό τών συμμοριών τών άτάκτων. 3) Τήν άνταλλαγή τών αιχμα
λώτων πολέμου. 4) Διαβεβαιώσεις γιά τήν προστασία τών εθνικών μειονοτή
των. 5 ) Τή γαλλοτουρκική οικονομική συνεργασία μέ τήν έξασφάλιση προτε
ραιότητας στις γαλλικές έπιχειρήσεις34. 6) Τή συνεργασία του οθωμανικού
κεφαλαίου μέ τό αντίστοιχο γαλλικό γιά τήν άνάπτυξη τής Κιλικίας. Τό σύμ
φωνο θά είχε προσωρινή διάρκεια εφαρμογής μέχρι τή σύναψη, άπό τις δυό
πλευρές, μιας συνθήκης μέ ευρύτερη έ'κταση35.
32. Α.Ε. 170: Briand πρός Bonnevay, έπιστολή της 5.3.21.
33. Α.Ε. 170: Bonnevay πρός Briand, 752 τής 8.3.21.
34. Ή προτεραιότητα αύτή άφοροϋσε οικονομικές παραχωρήσεις πού έπεκτείνονταν στά
βιλαέτια τοϋ Ντιαρμπεκίρ, τής Σεβάστειας καί τοϋ Μαμουρέτ-’Ελ-Άζίζ.
35. Α.Ε. 170: Κείμενο τοϋ γαλλοκεμαλικοϋ συμφώνου τής 11.3.21. Α.Υ.Ε. A3 - Α.Υ.Ε.
Α18: Καλογερόπουλος πρός Μπαλτατζή, 152 τής 2.3.21 π.ή. Α.Υ.Ε. Α5/VI (4): Μελδς
πρός ’Αρχηγείο Στρατιάς Μικρας ’Ασίας, 44 τής 6.3.21 π.ή.
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«Σήμερα 11 Μαρτίου στις 9.30' το βράδυ υπογράψαμε ειρήνη με τον
Κεμάλ κάτω από ορούς πού εξυπηρετούν περισσότερο τα δικά του συμ
φέροντα, αφού προϋποθέτουν την αναγνώριση τής εθνικιστικής κυβέρνη
σης τής Τουρκίας. Πριν άπό δυο μέρες σας έγραψα δτι οι Τούρκοι είχαν
ξαφνικά άπαιτήσει τη διατήρηση τού σιδηροδρόμου τής Βαγδάτης σε
οθωμανικό έδαφος. ’Αντισταθήκαμε πολύ προτού υποχωρήσουμε φαινο
μενικά, κρατήσαμε δμως δ,τι έχει ουσιαστική σημασία. Στην πραγματι
κότητα δυσκολευτήκαμε άπό διάφορους παράγοντες: 1) Τη μεγάλη επι
θυμία τού κ. Briand và συνθηκολογήσει με τούς Τούρκους κυρίως για
τα οικονομικά ανταλλάγματα (. . .) 2) 'Ο συνταγματάρχης Mougin36
(■■■), λόγω μιας άρρωστημένης σχεδόν τουρκοφιλίας, πίεζε συνέχεια τον
κ. Briand καί μας γιά να προβοϋμε σε παραχωρήσεις, επειδή πίστευε
δτι δεν ήμασταν ανεκτικοί δσο έπρεπε στις αξιώσεις των συνομιλητών μας.
3) 'Η αντιπροσωπεία τής ν.Αγκυρας άποτελειται άπό στελέχη πού απαι
τούσαν άπό τον Μπεκίρ Σαμϊ νά προβάλει υπερβολικές άξιώσεις. Αντι
λαμβάνεστε πόσο πολύ μάς κούρασαν τά παζαρέματα αυτά (. . .) Σε τε
λευταία ανάλυση δεν είμαστε δυσαρεστημένοι. Πετύχαμε επιτέλους τήν
ειρήνη στα σύνορα τής Συρίας, κάτι πού μας επιτρέπει νά περιορίσουμε
τις δαπάνες και τις στρατιωτικές μας δυνάμεις, θέτοντας παράλληλα
τέρμα σέ άδικαιολόγητες απώλειες (. . .) ’Έχουμε τήν αίσθηση δτι κάτω
άπό τέτοιες συνθήκες δεν μπορούσαμε νά πετύχουμε πιο πολλά. Δεν
μετανιώνουμε &ν οι Τούρκοι κέρδισαν περισσότερα. ’Επιπλέον, ή Ατμό
σφαιρα υπήρξε φιλική καί πιστεύουμε δτι στό μέλλον θά καλλιεργήσουμε
μαζί τους σχέσεις χωρίς προκαταλήψεις ή απώτερους σκοπούς»
έγραφε ό Kämmerer, προϊστάμενος τής διεύθυνσης ’Ασίας καί ’Ωκεανίας τοΰ
Quai d’Orsay, προς τον Robert de Caix, στη Βηρυττό37. Ό Briand, σέ μιά
προσπάθεια νά δικαιολογήσει τήν πολιτική τής κυβέρνησής του, τηλεγραφούσε
προς τίς γαλλικές άρχές τής ’Εγγύς ’Ανατολής τά έξής:
«Τήν υπογραφή τού γαλλοτουρκικού συμφώνου επέβαλλαν συγχρόνως
ή γαλλική κοινή γνώμη και ή βουλή, εκφράζοντας τις οικονομικές Ανάγκες
πού μας οδηγούν στήν Αποκατάσταση καί στήν ενίσχυση των παλιών μας
σχέσεων και στήν εξασφάλιση τού γοήτρου μας στήν Τουρκία».38

36. Μέλος της γαλλικής άντιπροσωπείας στη διάσκεψη τοϋ Λονδίνου. ’Αργότερα, τό
1922, διετέλεσε στρατιωτικός σύμβουλος τής Γαλλίας στήν ’Άγκυρα.
37. Α.Ε. 171: Kämmerer πρός de Caix, έπιστολή τής 11.3.21.
38. Α.Ε. 137 - Α.Ε. 171: Briand πρός de Caix 397-403, πρός Pellé 719-725, πρός
Saint-Aulaire, 1044-1055 τής 29.3.21.
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Ή υπογραφή τού συμφώνου του Λονδίνου άποτελεΐ τήν πρώτη υλοποίηση
τής γαλλοτουρκικής προσέγγισης. Χρειάστηκαν έπτά ολόκληροι μήνες γιά νά
τεθεί, υστέρα άπό έπίπονες προσπάθειες, σε εφαρμογή. Στην ανάλυση των
προσπαθειών αυτών είναι αφιερωμένη ή έπόμενη ένότητα τής μελέτης.

Β.

Ή άποστολή Franklin-Bouillon καί ή συμφωνία τής "Αγκυρας
(Μάρτιος-Όκτώβριος 1921)

Οί διάφορες άντιδράσεις πού προκάλεσε ή υπογραφή τοϋ γαλλοτουρκικοΰ
συμφώνου έγιναν γρήγορα αισθητές.
Στις 14 Μαρτίου, στο Λονδίνο, ό υπουργός Στρατιωτικών τής Ελλάδας,
Δημήτριος Γούναρης, δήλωσε ότι ή προσέγγιση μέ τή Γαλλία έπέτρεπε τή
στρατιωτική ένίσχυση τών Τούρκων έθνικιστών, μέ άποτέλεσμα τήν παρά
ταση τών έχθροπραξιών στο μικρασιατικό μέτωπο 39. ’Ανεξάρτητα, όμως, άπο
τή σύναψη τοϋ γαλλοτουρκικοΰ συμφώνου, ή κυβέρνηση τής ’Αθήνας είχε απο
φασίσει τήν έναρξη μιας νέας επίθεσης εναντίον τών κεμαλικών. ’Άφηνε, μά
λιστα, νά νοηθεί ότι ή ’Αγγλία χρηματοδοτούσε τήν έπιχείρηση αυτή. Πράγματι,
ή έπιχείρηση εκδηλώθηκε στις 23 Μαρτίου καί άπότυχε στήν περιοχή τοϋ
Έσκί-Σεχίρ. Στις 8 ’Απριλίου, ό Γούναρης άνάλαβε τήν πρωθυπουργία. Τήν
ΐδια στιγμή ξέσπασε στήν ’Αθήνα έντονο κύμα δυσαρέσκειας έναντίον τής
Γαλλίας, τήν όποια πολλοί θεωρούσαν υπεύθυνη γιά τήν άποτυχία τής επί
θεσης τοϋ ελληνικού στρατού. Οί εφημερίδες άνάγγελλαν καθημερινά τήν πα
ρουσία, στο μέτωπο τών επιχειρήσεων, τμημάτων τοϋ κεμαλικοΰ στρατού πού
μόλις είχαν μεταφερθεΐ έκεϊ άπο τήν Κιλικία. Θέλοντας νά μετριάσει τά πάθη,
ό Γούναρης δήλωσε άπο το βήμα τής Βουλής, ότι μιά τέτοια μεταφορά ήταν
άδύνατο νά πραγματοποιηθεί μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. 'Ο
'Έλληνας πρωθυπουργός πίστευε ότι το γαλλοτουρκικο σύμφωνο, πού είχε
υπογράφει πρόσφατα, δεν εϊχε επηρεάσει τήν άτυχη έξέλιξη τών στρατιωτικών
επιχειρήσεων. ’Εγκυμονούσε, όμως, σοβαρούς κινδύνους γιά το μέλλον40. Στίς

39. Α.Ε. 73: Saint-Aulaire πρός Briand, 224 της 15.3.21.
40. Α.Ε. 171: Gouraud πρός Briand, 584-585 τής 17.4.21. Α.Υ.Ε. A5/VI (4): Παπούλας πρός Μπαλτατζή, 6789 τής 20.4.21. Α.Υ.Ε. A5/VI (16): Μελας πρός ’Αρχηγείο
Στρατιάς Μικρας ’Ασίας, 134 τής 23.4.21. Λέλης πρός Μπαλτατζή, 23 τής 23.4.21, 31
τής 24.4.21. Α.Υ.Ε. Α18: Μεταξας πρός Μπαλτατζή, χ.ά. τής 26.3.21. Σύμφωνα μέ τίς
έκτιμήσεις τοϋ στρατηγού Gouraud, οί κεμαλικές δυνάμεις τής Κιλικίας δέν έπρόκειτο νά
μεταφερθοϋν στό ελληνοτουρκικό μέτωπο προτοϋ ή συμφωνία τοϋ Λονδίνου επικυρωθεί άπό
τή Μεγάλη ’Εθνοσυνέλευση τής ’’Αγκυρας. Παρ’ δλα αυτά, οί Τοΰρκοι είχαν ήδη άποσύρει
μιά μεραρχία καί προετοίμαζαν τήν άποστολή άλλων δυό, πού είχαν συγκεντρωθεί στό Ποζαντί καί στό Μαράς. 'Η συμμετοχή τους, όμως, στίς επιχειρήσεις κατά τοϋ έλληνικοΰ στρατοΰ ήταν άδύνατο νά πραγματοποιηθεί πρίν άπό τύ τέλος ’Απριλίου. Τήν Ϊδια έποχή, στίς
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15 ’Απριλίου, ή βουλή έδωσε στη νέα κυβέρνηση ψήφο έμπιστοσύνης γιά τη
συνέχιση τοΰ πολέμου41.
« Η ματαιοδοξία των 'Ελλήνων είναι χωρίς προηγούμενο. 'Οδεύουν προς
την καταστροφή επειδή δεν θέλουν να παραδεχτούν δτι γελάστηκαν. 'Η
μεταβίβαση τής ευθύνης στους ξένους γιά λάθη πού έχουν διαπράξει οι
Ιδιοι άποτελει πια παράδοση. "Ολος δ κόσμος περιμένει θαύματα, δια
τυμπανίζοντας, για οποίον θέλει να τήν πιστέψει, τήν πιο παράξενη
αισιοδοξία».
τηλεγραφούσε άπύ τήν ’Αθήνα ό έπιτετραμένος τής Γαλλίας Robert de Billy42.
'Η άντίδραση τής ’Αγγλίας στή σύναψη τοϋ γαλλοτουρκικοΰ συμφώνου άρ
γησε κάπως περισσότερο νά εκδηλωθεί. ’Ίσως ή κυβέρνηση τοϋ Λονδίνου περίμενε προηγουμένως τήν εξέλιξη των επιχειρήσεων τοΰ ελληνικού στρατού.
Ή επίσημη θέση της, πάντως, ήταν ή εξής: ή Μεγάλη Βρετανία ήταν τής γνώ
μης δτι ή έ'ναρξη διαπραγματεύσεων άνάμεσα στις άντιπροσωπεϊες τής Γαλ
λίας καί τής εθνικιστικής Τουρκίας ήταν άπόλυτα φυσιολογική δσο άφοροΰσε
άποκλειστικά διμερή θέματα (εκκένωση τής Κιλικίας, άνταλλαγή αιχμαλώ
των πολέμου, οργάνωση μεικτής χωροφυλακής). Γι’ αύτό δεν είχε προβάλει
άντιρρήσεις στήν αρχή. Ή έπιμονή, δμως, των Γάλλων νά μήν ένημερώνουν
τούς Συμμάχους γιά τήν εξέλιξη των συνομιλιών καί, κυρίως, ορισμένα σχόλια
τοΰ γαλλικοΰ τύπου, πού υποστήριζαν δτι ή συμφωνία έθετε ζήτημα άναθεώρησης τής συνθήκης των Σεβρών καί άμφισβήτησης τοΰ τριμεροΰς συμφώνου,
προκάλεσαν έντονη άνησυχία άπύ τήν άλλη πλευρά τής Μάγχης. Στις 4 ’Απρι
λίου, ό Βρετανός πρεσβευτής στο Παρίσι, λόρδος Hardinge, υποστήριξε δτι
ή ενέργεια τής Γαλλίας εΐχε υπονομεύσει τή διασυμμαχική ενότητα. Ή άγγλική κυβέρνηση εϊχε λάβει γνώση τοΰ περιεχομένου τής συμφωνίας πολύ
αργότερα άπύ δ,τι ή γαλλική βουλή. Ή πράξη τών Γάλλων χαρακτηρίστηκε,
επομένως, σάν ανάπτυξη ξεχωριστής πρωτοβουλίας, γιατί δεν είχε προηγηθεϊ
ενημέρωση τών υπόλοιπων Συμμάχων.
περιοχές της ύπόλοιπης Κιλικίας, τοϋ Άιντάμπ καί τής άριστερής όχθης τοΰ Ευφράτη, είχαν
άπομείνει μόνο γύρω στίς 9.000 άνδρες τακτικού στρατού. Ή κυβέρνηση της ’Άγκυρας
προσπάθησε, χωρίς έπιτυχία, νά ένσωματώσει στίς δυνάμεις αύτές τίς συμμορίες τών άτάκτων. Μιά περαιτέρω σημαντική ένίσχυση τοϋ έλληνοτουρκικοΰ μετώπου θά είχε, έπομένως,
περιορισμένο χαρακτήρα έξαιτίας τοΰ μικροΰ δυναμικοΰ τοΰ τουρκικού τακτικοΰ στρατοΰ
πού στάθμευε στήν Κιλικία.
41. Α.Ε. 73: Billy πρός Briand, 138-139 τής 20.3.21, έκθεση άρ. 91 τής 29.3.21.
Α.Ε. 74: Billy πρός Briand, 171-172 τής 8.4.21, 173 τής 9.4.21, 176-177 τής 12.4.21,
έκθεση άρ. 103 τής 16.4.21. D.B.F.P. (53): Granville πρός Curzon, 127 τής 28.3.21.
42. Α.Ε. 74: Billy πρός Briand, έκθεση άρ. 107 τής 21.4.21.
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’Απαντώντας στίς κατηγορίες των Βρετανών, ό Berthelot πρώτα καί ό
Briand έπειτα, ανάπτυξαν με μεγάλη διπλωματικότητα τούς λόγους πού είχαν
οδηγήσει τή γαλλική κυβέρνηση στήν προσέγγιση μέ τούς κεμαλικούς. 'Η
κοινή γνώμη, ύποστήριξαν, δεν ήταν διατεθειμένη νά ύποστεΐ τή συνέχιση ενός
αιματηρού καί δαπανηρού πολέμου στα σύνορα τής Συρίας. ’Επιπλέον, ή σύγ
κρουση αυτή γινόταν σέ μια περιοχή ή οποία, σύμφωνα μέ τούς δρους τής συν
θήκης τών Σεβρών, έπρόκειτο νά παραχωρηθεΐ μελλοντικά στήν Τουρκία. *0
Briand πρόσθεσε δτι είχε ένημερώσει άνάλογα τον Lloyd George κατά τή
διάρκεια τής διάσκεψης τού Λονδίνου καί δτι ό Βρετανός πρωθυπουργός δεν
είχε προβάλει καμιάν άντίρρηση.
«Δήλωσα, μάλιστα, δτι δεν είχα σκοπό να υπογράψω μια τέτοια συμφωνία
παρά μόνο την τελευταία στιγμή, άφοϋ διαπίστωνα πρώτα δτι οι προσ
πάθειες του ’Ανώτατου Συμβουλίου (για μια εκεχειρία μεταξύ 'Ελλήνων
καί Τούρκων) είχαν καταλήξει σε άδιέξοδο. Υπήρξα άπόλυτα συνεπής.
Κάνεις δεν μπορεί νά αμφισβητήσει την τιμιότητα τής Γαλλίας απέναντι
στους Συμμάχους της, άπό τή στιγμή μάλιστα που άπότρεψα τούς Τούρ
κους άπό κάθε συζήτηση γύρω άπό τά πετρέλαια τής Μοσούλης καί άπό
τήν επέκταση τής δικής μας ζώνης επιρροής μέσα στήν οθωμανική επι
κράτεια»,
έγραφε ό Γάλλος πρωθυπουργός. 'Όσο γιά τήν καθυστέρηση πού είχε προκόψει
στήν ενημέρωση τών Συμμάχων, οφειλόταν, είπε, άποκλειστικά στή συνηθι
σμένη κοινοβουλευτική διαδικασία. Γιά νά τεθεί σέ έφαρμογή μιά συμφωνία,
ήταν προηγουμένως άπαραίτητη ή έγκριση τού περιεχομένου της άπύ τίς αρ
μόδιες έπιτροπές τής βουλής καί τής γερουσίας43.
"Οπως φαίνεται, ή κυβέρνηση τού Παρισιού προσπάθησε νά δικαιολογήσει
τήν προσέγγιση ύποστηρίζοντας δτι τύ θέμα πού τήν ένδιέφερε περισσότερο
ήταν ό τερματισμός τών εχθροπραξιών στο μέτωπο τής Κιλικίας. Προσπάθεια
πού δμως δέν καρποφόρησε, αν κρίνει κανείς άπό τήν κλιμάκωση τών άντιδράσεων τών Βρετανών. Στίς 19 ’Απριλίου, ό Curzon έπανέλαβε τούς εν
δοιασμούς τής άγγλικής κυβέρνησης. Δυο σημεία τον είχαν άνησυχήσει ιδιαί
τερα: 1) ή χωριστή σύναψη συμφώνου μέ μιά έχθρική δύναμη, μέ άντάλλαγμα
τήν επέκταση τής γαλλικής οικονομικής ζώνης έπιρροής, παρά τίς καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις τού Briand, καί 2) ή άναπροσαρμογή τών συνόρων
43. Α.Ε. 171: Briand πρός Saint-Aulaire 1149 - 1153, προς Pellé 786-790, πρός Barrère 931-935 της 4.4.21. D.B.F.P. (56, 60, 63, 76, 84): Curzon πρός Rumbold, 172
τής 19.3.21, 181 τής 22.3.21. Hardinge πρός Curzon, 160 τής 23.3.21, 178 τής 2.4.21.
Curzon πρός Hardinge, 138 τής 29.3.21.
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Τουρκίας-Συρίας με ορούς πού τύ τριμερές σύμφωνο δεν είχε προβλέψει.
"Ενας πρόσθετος λόγος πού είχε προκαλέσει την ανησυχία των ’Άγγλων
ήταν ή σύναψη, επίσης στά παρασκήνια τής διάσκεψης του Λονδίνου, ένύς
συμφώνου ανάμεσα στούς ’Ιταλούς καί τήν κεμαλική άντιπροσωπεία. Το σύμ
φωνο αύτό, πού ύπογράφηκε στις 13 Μαρτίου, προέβλεπε μιά μελλοντική άποχώρηση των ιταλικών στρατιωτικών δυνάμεων άπύ τύ οθωμανικό έδαφος.
Σάν άντάλλαγμα, ή κυβέρνηση τής Άγκυρας ύποσχέθηκε οικονομική προτε
ραιότητα γιά τά ιταλικά συμφέροντα στά σαντζάκια τής ’Αττάλειας, τοϋ
Μπουλντούρ καί τής Μούγλας καί σε τμήματα τών σαντζακίων τοϋ Άφιύν
Καραχισάρ, τής Κιουτάχειας, τοϋ Άιδινίου καί τοϋ Ίκονίου. Μιά ιταλική
εταιρεία έπρόκειτο, έπίσης, νά άναλάβει τήν έκμετάλλευση τών μεταλλείων τής
'Ηράκλειας. 'Η ζώνη τών οικονομικών παραχωρήσεων άνταποκρινόταν άπόλυτα στη διαχάραξη πού τύ τριμερές σύμφωνο προέβλεπε γιά τά συμφέροντα
τής ’Ιταλίας. Τύ ίταλοτουρκικύ σύμφωνο δέν άποτελοΰσε, συνεπώς, πράξη
ξεχωριστής πρωτοβουλίας, οϋτε καί πλήγμα εναντίον τής διασυμμαχικής άληλεγγύης. ’Εκείνο, δμως, πού προκάλεσε τήν άνησυχία τών Βρετανών, ήταν ή
υπόσχεση τής κυβέρνησης τής Ρώμης νά υποστηρίξει τις αξιώσεις τών κεμαλικών σέ θέματα γενικότερης πολιτικής. Τά θέματα αυτά άφοροΰσαν κυρίως
τήν επιστροφή τής ανατολικής Θράκης καί τής περιοχής τής Σμύρνης στην
Τουρκία. Μέ τή συμμετοχή δικών του έκπροσώπων στη διάσκεψη τοϋ Λον
δίνου καί μέ τή σύναψη συμφωνιών μέσα σέ διάστημα πέντε ημερών διαδοχικά
μέ τή Γαλλία, τήν ’Ιταλία καί τή Σοβιετική'Ένωση 44, ό Κεμάλ είχε βγει άπύ
τήν άπομόνωση καί είχε πετύχει σημαντική πρόοδο στο θέμα τής άναγνώρισης
τοϋ έθνικιστικοΰ κινήματος.
'Η θεμελίωση τής θέσης τών κεμαλικών πρόσθεσε διαστάσεις στο συναγω
νισμό τών Μεγάλων Δυνάμεων στήν ’Εγγύς ’Ανατολή. Μιά άναγεννημένη
εθνικιστική Τουρκία, έχοντας τήν υποστήριξη τής Γαλλίας καί τής ’Ιταλίας,
μποροΰσε νά προκαλέσει κάποια άναζωπύρωση τοϋ φαινομένου τοϋ πανισλα
μισμού. Μπορούσε, έπίσης, νά συσχετιστεί καί μέ τήν έξάπλωση τοϋ άραβικοΰ
επεκτατισμού, πού ήδη έγκυμονοΰσε κινδύνους γιά τις βρετανικές κτήσεις τής
Μεσοποταμίας, τής Παλαιστίνης, ή ακόμα καί τής Αίγύπτου. Άπύ τήν άλλη
μεριά, τύ τουρκοσοβιετικύ σύμφωνο τής Μόσχας προέβλεπε τή ρωσική έξά
πλωση στήν Περσία καί στο ’Αφγανιστάν. Μέ μιά ισχυρή έθνικιστική Τουρκία
καί μέ τήν παρουσία τών Σοβιετικών στις πύλες τής ’Ινδίας, ό κίνδυνος δια
γραφόταν μεγάλος γιά τή Βρετανική Αύτοκρατορία. 'Η κυβέρνηση τού Λον
δίνου υποψιαζόταν δικαιολογημένα δτι οί Σύμμαχοί της, προκειμένου νά
κατοχυρώσουν τά δικά τους συμφέροντα, προσπαθούσαν νά θέσουν συγχρό
44. 16 Μαρτίου 1921, στή Μόσχα. Στο τουρκοσοβιετικό σύμφωνο άναφερόμαστε πιο
κάτω.
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νως σέ άμφισβήτηση τή συνθήκη των Σεβρών καί το τριμερές σύμφωνο45. 46
"Ομως, ή μεγαλύτερη έκπληξη προήλθε άπό τούς ίδιους τούς Τούρκους.
Στίς 20 Μαρτίου έφτασε στή Βηρυττό ή πληροφορία δτι ή κεμαλική (αντιπρο
σωπεία πού έλαβε μέρος στή διάσκεψη τοϋ Λονδίνου δεν είχε καμιά έξουσιοδότηση πού νά τής έπέτρεπε νά προβεί σε υπογραφή συμφώνου4β. Λίγες μέρες
άργότερα, διαδόθηκε στήν Κωνσταντινούπολη δτι ή ακραία πτέρυγα τοϋ κινή
ματος χαρακτήρισε τήν υπογραφή τοϋ γαλλοτουρκικοΰ συμφώνου σάν πρωτο
βουλία τοϋ Μπεκίρ Σαμί. Ό πραγματικός λόγος τής άπροσδόκητης αυτής
άντίδρασης πρέπει νά άναζητηθεϊ άλλοΰ: μκχ έπίσημη δέσμευση των έθνικιστών μέ τή Γαλλία θά είχε σαν συνέπεια τήν έκμηδένιση των σχέσεων πού το
κίνημα είχε καλλιεργήσει μέ τή Σοβιετική "Ενωση. "Ετσι, ή γαλλοτουρκική
προσέγγιση βρέθηκε ξαφνικά σέ άμεση εξάρτηση άπό ζυμώσεις πού είχαν
άνακύψει στούς κόλπους τοϋ εθνικιστικού κινήματος. 'Η κυβέρνηση τής "Αγ
κυρας προσπαθούσε νά εξασφαλίσει το χρόνο πού θά τής έπέτρεπε νά ζυγίσει
τά πλεονεκτήματα πού πρόσφερε ή γαλλική καί ή σοβιετική λύση. Γιά τύ λόγο
αύτό, έκανε γνωστό δτι δέν είχε σκοπό νά καταλήξει σέ συγκεκριμένη έπιλογή
πριν άπό τήν έπιστροφή τής άντιπροσωπείας της άπό τύ Λονδίνο47.
’Αρχές ’Απριλίου, οί γαλλοτουρκικές σχέσεις μπήκαν σέ μιά περίοδο έκνευριστικής στασιμότητας. Στο μέτωπο τής Κιλικίας, άν έξαιρέσει κανείς ορι
σμένες έπιθέσεις άπό συμμορίες άτάκτων, έπικρατοΰσε σχετική ήρεμία. "Ομως,
άνάμεσα στίς άντίπαλες στρατιωτικές άρχές δέν είχε πραγματοποιηθεί καμιά
έπαφή γιά τήν εφαρμογή των δρων τής συμφωνίας τοϋ Λονδίνου48. Ό τουρ
κικός στρατός είχε σχεδόν εξαφανιστεί. ’Αλλά τις ενέργειες των άτάκτων, πού
είχαν έπεκταθεϊ καί μέχρι τό έσωτερικό τής Συρίας, καθοδηγούσαν άξιωματικοί τού κεμαλικοΰ στρατού. 'Η στάση αύτή έπέτρεπε στήν κυβέρνηση τής
"Αγκυρας νά συνεχίζει τις έχθροπραξίες μέ τούς Γάλλους, χωρίς νά διατρέχει
τόν κίνδυνο νά κατηγορηθεΐ δτι παραβιάζει τή συμφωνία τού Λονδίνου. Στό
Παρίσι άρχισε νά δημιουργεΐται ή έντύπωση δτι ό μόνος λόγος πού είχε οδη
γήσει τούς κεμαλικούς στήν προσέγγιση μέ τή Γαλλία ήταν ή ένίσχυσή τους

45. Α.Ε. 171: Montille προς Briand, 181 της 14.4.21. Saint-Aulaire πρός Briand,
297 της 19.4.21. Α.Υ.Ε. A5/VI(4): Μεταξας πρός Μπαλτατζή, 511 τής 13.4.21. D.B.F.P.
(69, 75, 81, 107,114,121, 201): Buchanan πρός Curzon, 84 της 24.3.21, 102 της 2.4.21,
127 της 16.4.21. Curzon πρός Buchanan, 96 τής 29.3.21, 135-136 τής 15.4.21, πρός
Hardinge, 1132 τής 19.4.21. 'Υπόμνημα Crowe σχετικά μέ τήν ελληνοτουρκική διένεξη,
30.5.21.
46. Α.Ε. 171: de Caix πρός Briand, 455 τής 20.3.21.
47. Α.Ε. 171: Pellé πρός Briand, 548-549 τής 24.3.21.
48. Α.Ε. 114: de Caix πρός Briand, 512-514 τής 1.4.21. Α.Υ.Ε. A5/VI (4): Μελας
πρός ’Αρχηγείο Στρατιάς Μικρας ’Ασίας, 85 τής 31.3.21. Μεταξας πρός Μπαλτατζή, χ.ά.
τής 1.4.21.
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γιά τον άγώνα εναντίον των Ελλήνων. ’Έπειτα άπό τον τερματισμό τής διέ
νεξης αύτής, οί Τούρκοι ήταν ικανοί να άναμοχλεύσουν το ζήτημα τής Κιλικίας,
εγκαινιάζοντας νέο γύρο έχθροπραξιών έναντίον των Γάλλων49.
Στο δρόμο τής επιστροφής, ό Μπεκίρ Σαμί συναντήθηκε στην Κωνσταντι
νούπολη με το νέο ύπατο άρμοστή τής Γαλλίας, το στρατηγό Maurice Pellé.
Ό υπουργός Εξωτερικών του κινήματος έξέφρασε την πεποίθηση ότι ή συμφω
νία τοϋ Λονδίνου έπρόκειτο σύντομα νά επικυρωθεί άπο τη Μεγάλη ’Εθνοσυ
νέλευση τής ’Άγκυρας. Παράλληλα, έξέφρασε άνησυχία για το σοβιετικό επεκ
τατισμό. 'Η γνώμη του πάντως ήταν, όπως είπε στο συνομιλητή του, ότι το
τουρκοσοβιετικό σύμφωνο τής Μόσχας δέν έπρόκειτο νά γνωρίσει ουσιαστική
έφαρμογή. Το έθνικιστικό κίνημα είχε συνθηκολογήσει μέ τούς Ρώσους άπο
άνάγκη. Ή προτίμηση τής κυβέρνησης τής Άγκυρας στρεφόταν άναμφισβήτητα προς τή Δύση50.
Φαίνεται ότι ή γνώμη τοϋ Κεμάλ δέν διέφερε πολύ άπο τις δηλώσεις τοϋ
ύπουργοΰ του καί πιστεύουμε ότι στο σημείο αύτό θίγουμε ένα άπο τά πιο
σημαντικά θέματα τής μελέτης. ’Απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι ό αρχηγός
τοϋ έθνικιστικοΰ κινήματος κατάβαλε μεγάλη προσπάθεια γιά νά πετύχει την
έπικύρωση τοϋ γαλλοτουρκικοΰ συμφώνου άπο τήν ’Εθνοσυνέλευση. Προκάλεσε, όμως, έ'ντονη αντίδραση άπο τήν πλευρά τής σοβιετόφιλης πτέρυγας, ή
οποία κατάφερε νά κερδίσει τήν πρώτη φάση αύτής τής έσωτερικής διαμάχης.
Στις 10 Μαΐου, ή Μεγάλη ’Εθνοσυνέλευση άπόρριψε τή συμφωνία τοϋ Λονδί
νου. Ό διαχωρισμός τοϋ οθωμανικού έδάφους σε ζώνες οικονομικής έπιρροής,
όπως τον προσδιόριζαν οί όροι του κειμένου, χαρακτηρίστηκε άπαράδεκτος.
Τέλος, ή ’Εθνοσυνέλευση πρόβαλε τήν προσάρτηση τής Άλεξανδρέττας καί
τον περιορισμό τών γαλλικών δικαιωμάτων στο σιδηρόδρομο τής Βαγδάτης
σάν βασικές προϋποθέσεις γιά τήν έπίτευξη μιας προσέγγισης μέ τή Γαλλία.
Τήν έπομένη τών συζητήσεων, ό Μπεκίρ Σαμί άντικαταστάθηκε στο υπουργείο
τών ’Εξωτερικών άπο τον Γιουσούφ Κεμάλ μπέη, ό όποιος είχε υπογράψει
τή συμφωνία τής Μόσχας ως πληρεξούσιος τοϋ κινήματος. ’Έτσι, ή άκραία
πτέρυγα είχε έξασφαλίσει γιά τήν ώρα τον έλεγχο τής έξωτερικής πολιτικής 51.
Ή κυβέρνηση τής Άγκυρας, έπιθυμώντας παρ’ όλα αυτά νά διατηρήσει κά
ποια έπαφή μέ τή Γαλλία, έστειλε στά Άδανα έναν ειδικό άπεσταλμένο, τον
49. Α.Ε. 171: Gouraud πρός Briand, 602-606 της 19.4.21.
50. Α.Ε. 171: Pellé πρός Briand, 701-704 της 15.4.21. Α.Υ.Ε. A5/VI(1): Δενδραμής πρός Μπαλτατζή, 214 τής 2.4.21.
51. Α.Υ.Ε. AS/VI(1): Βότσης πρός Μπαλτατζή, 2646 τής 28.4.21, 3243 τής 18.5.21.
Δενδραμής πρός Μπαλτατζή, 460 τής 11.5.21. Α.Υ.Ε. Α5/VI(4): Παπούλας πρός Μπαλ
τατζή, 8395/3440 τής 9.5.21. D.B.F.P. (79, 160, 169, 172, 182, 186, 196): Curzon
πρός Buchanan, 110 τής 2.4.21. Hardinge πρός Curzon, 263 τής 9.5.21,1573 τής 28.5.21.
Rumbold πρός Curzon, 352 τής 17.5.21, 493 τής 18.5.21, 370 τής 24.5.21, 518 τής 25.5.21.
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Μουνίρ μπέη, μέ τις άντιπροτάσεις τής Μεγάλης ’Εθνοσυνέλευσης. Σκοπός
τής άποστολής αύτής ήταν ή έναρξη νέου κύκλου διαπραγματεύσεων γιά το
ζήτημα τής Κιλικίας52. "Ομως ό Μουνίρ, καθώς δεν συνάντησε κανέναν εκπρό
σωπο τής γαλλικής κυβέρνησης, άρκέστηκε στο νά παραδώσει το κείμενο τής
’Εθνοσυνέλευσης στο Γάλλο στρατιωτικό διοικητή των ’Αδάνων.
Σύμφωνα μέ τίς άντιπροτάσεις των κεμαλικών, ή νέα χάραξη των τουρκοσυριακών συνόρων θά στοίχιζε στους Γάλλους την άπώλεια ενός μέσου ορού
20 χλμ. σέ σύγκριση μέ όσα είχαν συμφωνηθεΐ στο Λονδίνο. ' Η εκκένωση
τοϋ βιλαετιού των ’Αδάνων έπρεπε νά έχει ολοκληρωθεί σέ διάστημα 8 ήμε
ρων καί τής υπόλοιπης έπαρχίας σέ διάστημα 15 ήμερων άπό τή στιγμή τής
υπογραφής νέας συμφωνίας. 'Ο τουρκικός στρατός θά έμπαινε στήν Κιλικία
48 μόλις ώρες υστέρα άπο τήν άποχώρηση των γαλλικών δυνάμεων κατοχής.
Ή κυβέρνηση τής "Αγκυρας ήταν διατεθειμένη νά παραχωρήσει σέ γαλλική
εταιρεία τήν εκμετάλλευση του τμήματος τής σιδηροδρομικής γραμμής τής
Βαγδάτης άπο το Ποζαντί53 μέχρι το Νουσεϊμπίν, άπο τά σύνορα δηλαδή τής
Καππαδοκίας μέχρι τά σύνορα μέ τή Μεσοποταμία. Θεωρούσε, όμως, αδύνατο
νά άναγνωρίσει έπίσημα μια συγκεκριμένη ζώνη επιρροής γιά τά οικονομικά
συμφέροντα τής Γαλλίας. 'Η συνεργασία θά έπαιρνε τή μορφή παραχωρήσεων
γενικότερης σημασίας μέσα στήν οθωμανική έπικράτεια προς τις γαλλικές
επιχειρήσεις, το κεφάλαιο, τή βιομηχανία καί το εμπόριο. Οί τουρκικές άρχές,
υστέρα άπο τήν εγκατάστασή τους στήν Κιλικία, θά άποφάσιζαν άπο μόνες
γιά τήν οργάνωση μεικτής χωροφυλακής σέ συνεργασία μέ τούς Γάλλους. Το
κυριότερο, όμως, αίτημα των Τούρκων άγγιζε ένα ιδιαίτερα λεπτό θέμα: ή
Γαλλία έπρεπε νά ύποσχεθεϊ ότι θά υποστήριζε όλες τίς διεκδικήσεις τού εθνι
κιστικού κινήματος, δηλαδή τήν επιστροφή τής ’Ανατολικής Θράκης καί τής
Σμύρνης στήν Τουρκία καί τήν άναγνώριση τής οθωμανικής κυριαρχίας σέ
ολόκληρη τήν επικράτεια54.
"Οπως ήταν φυσικό, ό τόνος των άξιώσεων τής Μεγάλης ’Εθνοσυνέλευσης
προκάλεσε δυσαρέσκεια στή Γαλλία. 'Η κυβέρνηση τής "Αγκυρας όχι μόνο
περιόριζε το χρονικό διάστημα πού ήταν άπαραίτητο γιά τήν έκκένωση, άλλα
άπόφευγε, επίσης, νά δεσμευτεί στο θέμα τής μεικτής χωροφυλακής: οί νέοι
όροι άφηναν το χριστιανικό πληθυσμό τής Κιλικίας έκτεθειμένο σέ ωμότητες.

52. Α.Ε. 171: Pellé πρός Briand, 848 της 10.5.21, 874 της 15.5.21. Gouraud προς
Briand, 699 της 10.5.21. Α.Ε. 172: Pellé προς Briand, 905 της 19.5.21, 891-893 της
18.5.21.
53. ’Αρχαία Ποδανδός - περιοχή Κιλικίων Πυλών.
54. Α.Ε. 172: de Caix προς Briand, 734-739 της 20.5.21. Α.Υ.Ε. A5/VI (4): ’Άννινος προς Μπαλτατζή, 184 τής 23.5.21. Μεταξας πρός Μπαλτατζή, 1575 τής 24.5.21 καί
χ.ά. τής 28.6.21. D.B.F.P. (290): Cheetam πρός Curzon, 460 τής 6.7.21.
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’Αποδίδοντας τή μεταστροφή των κεμαλικών σέ σοβιετική έπιρροή, ό Gouraud
τηλεγραφούσε προς τον Briand τά έξης:
«Ζητώ ornò την Εξοχότητά σας να δώσει στους εξτρεμιστές τής ’Άγκυ
ρας νά καταλάβουν δτι ή Γαλλία, νικήτρια τής Τουρκίας κατά τον Ά
Παγκόσμιο Πόλεμο, εξάντλησε στο Λονδίνο δλα τά περιθώρια των παρα
χωρήσεων (...) 'Η υιοθέτηση των άντιπροτάσεων σαν βάσης για νέες
συνομιλίες δεν συμβιβάζεται με τά συμφέροντα τής Γαλλίας στην ’Ανα
τολή»55.
Ή κυβέρνηση τοϋ Παρισιού άπάντησε στις 24 Μαίου μέ τον Berthelot:
«Οι αντιπροτάσεις τής ’Άγκυρας είναι απαράδεκτες. Να πείτε στον
Μουνιρ μπέη δτι (. . .) είναι άδύνατο νά αρχίσουμε διαπραγματεύσεις
πάνω σε τέτοιες βάσεις. Ό Μπεκίρ Σαμί μπέης υπόγραφε στο Λονδίνο
μια συμφωνία ώς επίσημος εκπρόσωπος τής κυβέρνησης τής ’Άγκυρας.
Ή άρνηση των εθνικιστων να τιμήσουν την υπογραφή του προκάλεσε
δυσάρεστη εντύπωση εδώ, ύστερα από τή φιλική και μεγαλόψυχη συμπα
ράσταση πού τούς έχει προσφέρει ή γαλλική κυβέρνηση»56.
'Η άκύρωση τής συμφωνίας τοϋ Λονδίνου, σέ συνδυασμό μέ τήν άπόρριψη
των άντιπροτάσεων τής Μεγάλης ’Εθνοσυνέλευσης, άναπτέρωσε κάπως το
ηθικό των άλλων Συμμάχων. ’Έτσι, στις 31 Μαίου, ή κυβέρνηση τής ’Αθήνας
ζήτησε τή γνώμη των ’Άγγλων γιά μιά ταυτόχρονη καί συντονισμένη επίθεση
τοϋ έλληνικοΰ στρατοΰ καί των γαλλικών δυνάμεων κατοχής τής Κιλικίας
εναντίον των Τούρκων. Οί ’Άγγλοι άπόφυγαν νά διαβιβάσουν τήν ιδέα αυτή
στο Παρίσι. Είναι γεγονός, πάντως, ότι τήν ’ίδια εποχή οί Γάλλοι συναντοΰσαν προβλήματα στήν Κιλικία. Στο άρχηγεΐο τής Βηρυττοΰ έ'φταναν πληρο
φορίες σχετικά μέ τή συγκέντρωση σημαντικών δυνάμεων τοϋ κεμαλικοΰ στρα
τοΰ κοντά στο Μαράς. 'Ο Gouraud ζήτησε άμέσως τήν άδεια νά επιτεθεί γιά
νά εμποδίσει τούς Τούρκους νά άναπτυχθοΰν. 'Ο Briand, όμως, τον άπότρεψε
άπύ ένέργειες πού μπορούσαν νά πλήξουν άνεπανόρθωτα τίς γαλλοτουρκικές
σχέσεις 57.
55. Α.Ε. 172: Gouraud πρός Briand, 749-766 καί ϊκθεση άρ. 237 της 24.5.21.
Α.Υ.Ε. A5/VI (4): Πάλλης πρός Θεοτόκη, 10035/3877/2 της 24.5.21.
56. Α.Ε. 172: Berthelot πρός Gouraud 556, πρός Pellé 1098 της 24.5.21. Α.Υ.Ε. Α5/
VI (4): Μεταξας πρός Μπαλτατζή, 2359 της 21.7.21.
57. Α.Ε. 114: Gouraud πρός Briand, 840-843 της 7.6.21. Briand πρός Gouraud,
593-594 της 8.6.21. Α.Υ.Ε. A5/VI (4): Άννινος πρός Μπαλτατζή, 184 τής 23.5.21.
Μεταξας πρός Μπαλτατζή, 2178 τής 5.7.21. D.B.F.P. (203): Περίληψη συνομιλίας LeeperΡαγκαβή στό Foreign Office, 31.5.21.
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Στήν πραγματικότητα, ή διάθεση τοΰ ’ίδιου του Κεμάλ καί τής μετριοπαθούς
πτέρυγας του έθνικιστικοΰ κινήματος νά προβοϋν σέ μιά συμφωνία μέ τή Γαλ
λία, είχαν πείσει τον Γάλλο πρωθυπουργό νά μεθοδεύσει, στά παρασκήνια, μιά
εναλλακτική λύση. Το σχέδιο τοϋ Briand περιλάμβανε την αποστολή στήν
’Άγκυρα ένος ανεπίσημου έκπροσώπου ό όποιος, σέ μιά πρώτη φάση, θά εξέ
ταζε μέ τον Κεμάλ τις πιθανότητες επίτευξης ένος συμβιβασμού, μέ βάση τούς
όρους τής συμφωνίας τοΰ Λονδίνου. Ή άποστολή αύτή θά έπαιρνε τή μορφή
αύθόρμητης πρωτοβουλίας τοΰ προσώπου πού έπρόκειτο νά τή διεκπεραιώσει.
Μέτρο άπαραίτητο, γιά νά άποφευχθοΰν πιθανές άντιδράσεις, τόσο άπό τήν
πλευρά των Τούρκων εξτρεμιστών όσο καί άπό τήν πλευρά των’Άγγλων58. 59
Το πρόσωπο πού άνάλαβε τήν άποστολή ήταν ό βουλευτής Henri FranklinBouillon, προσωπικός φίλος τοΰ Briand καί πρωτεργάτης τής κίνησης γιά
τήν προσέγγιση μέ τούς Τούρκους. Ό Γάλλος άπεσταλμένος έγκατάλειψε το
Παρίσι τις τελευταίες μέρες τοΰ Μαΐου καί, λίγο άργότερα, τηλεγραφούσε άπό
τήν Κωνσταντινούπολη τά εξής, συνοψίζοντας τις δυσκολίες τής άποστολής:
«’Αναχωρώ σήμερα γιά τήν ”Αγκυρα, οπού πιστεύω να φτάσω στις 9
’Ιουνίου. Προκειμένου νά ξεγελάσω τούς πράκτορες των ’Άγγλων και
των 'Ελλήνων σκοπεύω νά επιβιβαστώ σε ένα άντιτορπιλικό πού θά με
αφήσει στήν Ίνέπολη50 (. . .) Με τούς κεμαλικούς έχω ήδη έρθει σε
επικοινωνία άπό τέσσερις διαφορετικές πλευρές. Θά τούς αποδείξω δτι
ή συνέχιση τής πολιτικής τους αποτελεί ένα σφάλμα πού μπορεί νά δυσαρεστήσει ανεπανόρθωτα τή γαλλική κοινή γνώμη (. . .) Γνωρίζω δτι οι
Τούρκοι επηρεάζονται εύκολα (. . .) Ή παραίτηση τοϋ Μπεκιρ Σαμι είναι
πλατωνική ικανοποίηση γιά τούς εξτρεμιστές. Ό Κεμάλ εξακολουθεί νά
επιθυμεί τή συνεννόηση μέ τή Γαλλία. Είναι, δμως, δύσκολο νά επιβάλει
τή γνώμη του στήν ’Εθνοσυνέλευση (. . .) Το μίσος κατά των Άγγλ,ων
έχει φτάσει σέ απίστευτο βαθμό. Αντίθετα, ή πολιτική σας έχει τοπο
θετήσει τή Γαλλία στήν πρώτη θέση. Έτσι, μπορούμε νά ελπίζουμε σέ
μιά μεταστροφή τής Άγκυρας προς τή λογική»60.
Ό Franklin-Bouillon έμεινε στήν ’Άγκυρα μέχρι τις 19 ’Ιουνίου. Στο
διάστημα αύτό είχε συνομιλίες μέ τον Κεμάλ καί μέ τις σημαντικότερες προ
58. Α.Ε. 175: 'Υπόμνημα της γαλλικής κυβέρνησης προς το Foreign Office, 15.11.21.
Α.Υ.Ε. A5/VI (4): ΓΙαπούλας πρός Θεοτόκη 10142/3891/2 καί 10143/4201/2 τής
28.5.21.
59. Ίνέπολη Παφλαγονίας.
60. Α.Ε. 172·. Franklin-Bouillon πρός Briand, 976-979 τής 2.6.21 .Α.Υ.Ε. A5/VI
(4): Βότσης πρός Μπαλτατζή, 3795 τής 6.6.21. D.B.F.P. (228): Rattigan πρός Curzon,
425 τής 14.6.21.
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σωπικότητες του κινήματος. Οί Τούρκοι του επιφύλαξαν εγκάρδια υποδοχή.
'Ο Γάλλος απεσταλμένος διευκρίνισε άπο τήν άρχή ότι δεν είχε εξουσιοδότηση
γιά επίσημες διαπραγματεύσεις καί ότι σκοπός τής επίσκεψής του ήταν ή
συλλογή χρήσιμων στοιχείων, πού θά του έπέτρεπαν νά άγωνιστεί γιά τήν
προσέγγιση άνάμεσα στις δυο πλευρές. Παρ’ όλα αύτά, οί συνομιλίες κατάληξαν στήν έκπόνηση ένος σχεδίου πού άποτελοΰσε συνδυασμό τής συμφωνίας
τοΰ Λονδίνου μέ τίς άντιπροτάσεις τής Μεγάλης ’Εθνοσυνέλευσης.
Στόχος των Γάλλων ήταν ή έπέκταση των τουρκοσυριακών συνόρων μέχρι
τον Εύφράτη καί ή δημιουργία ειδικού τελωνειακού καθεστώτος γιά τήν οικο
νομική επιβίωση τής Άλεξανδρέττας. 'Η πόλη αύτή, πού θά παράμενε κάτω
άπο τον έ'λεγχο των Γάλλων, κινδύνευε άμεσα άπο τή γειτνίαση με τά τουρ
κικά σύνορα. Ό μόνος τρόπος γιά τήν έμπορική της άκμή ήταν μιά σύνδεση
μέ τή σιδηροδρομική γραμμή τής Βαγδάτης. Οί Τούρκοι φάνηκαν διατεθει
μένοι νά προβοΰν σέ κάποιο συμβιβασμό.
Στον οικονομικό τομέα, ό Κεμάλ δέχτηκε νά παραχωρήσει τήν εκμετάλλευση
τής γραμμής Ποζαντί-Νουσειμπίν σέ γαλλική εταιρεία. Ή ίδια εταιρεία θά
άναλάμβανε καί τήν τελειοποίηση τοΰ σιδηροδρομικού δικτύου ολόκληρης τής
Κιλικίας. Ή γαλλική κυβέρνηση θά εΐχε το δικαίωμα νά χρησιμοποιεί τή
γραμμή στήν παραμεθόριο περιοχή γιά μεταφορά στρατού. Ή Τουρκία θά
διατηρούσε δικαιώματα καί συμφέροντα στούς κόλπους τής έταιρείας. 'Ο Κεμάλ
δέχτηκε επίσης νά παραχωρήσει σέ γαλλική έταιρεία τήν έκμετάλλευση των
μεταλλείων τής κοιλάδας τοΰ ποταμού Χαρσιώτη 81. ’Εξάλλου, προθυμοποιήθηκε
νά έξετάσει τή δυνατότητα άνάλογων παραχωρήσεων καί σέ άλλες περιοχές
τής Μικρασίας. Τά γαλλικά πνευματικά καί κοινωφελή ιδρύματα τής Κιλικίας
θά συνέχιζαν κανονικά τή λειτουργία τους έπειτα άπο τήν εκκένωση τής επαρ
χίας. Τέλος, ό άρχηγος τοΰ εθνικιστικού κινήματος συμφώνησε ότι ή στενή
συνεργασία τής τουρκικής χωροφυλακής μέ τίς γαλλικές στρατιωτικές άρχές
ήταν ό μόνος τρόπος γιά νά άποφευχθοΰν ταραχές κατά τή διάρκεια τής εκκέ
νωσης. Το σημείο όπου οί κεμαλικοί παράμεναν άνένδοτοι, ήταν ή άπόρριψη
τοΰ δόγματος τοΰ τεμαχισμού τοΰ οθωμανικού έδάφους σέ ζώνες επιρροής.
Οί παραπάνω παραχωρήσεις προς τή Γαλλία άποτελοΰσαν έξαιρετική περί
πτωση. Ήταν ένα είδος άνταλλάγματος γιά τήν προσάρτηση τής Κιλικίας61
62.
Οί συνομιλίες διατήρησαν μέχρι τέλους το χαρακτήρα τής ιδιωτικής πρω
τοβουλίας, παρά τή σημαντική πρόοδο πού είχε σημειωθεί. Ή συγκατάθεση
τών κυβερνήσεων τής ’Άγκυρας καί τοΰ Παρισιού ήταν τώρα άπαραίτητες
61. ’Επαρχία Πόντου.
62. Α.Ε. 172: Franklin-Bouillon πρός Briand, 1118-1122 |της 23.6.21. Α.Ε. 173:
Gouraud πρός Briand, 933-936 της 4.7.21. Franklin-Bouillon προς Briand, 1022-1026
της 18.7.21.
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γιά την προώθηση τού σχεδίου πού είχε έκπονηθεΐ. Πολλά, δμως, άπο τά ση
μεία δπου είχε έπέλθει συμφωνία, άποτελοΰσαν υποχώρηση σε σχέση με τις
έπίσημες αρχικές αξιώσεις τής κάθε πλευράς. Αυτή, άλλωστε, ήταν καί ή πιο
σημαντική δυσκολία γιά μιά περαιτέρω θετική εξέλιξη των διαπραγματεύσεων.
'Ο Franklin-Bouillon έφτασε στη Βηρυττό στις αρχές ’Ιουλίου, άφοΰ
προηγουμένως έπισκέφτηκε μέ τη συνοδεία του Κεμάλ το έλληνοτουρκικό μέ
τωπο στο Έσκί-Σεχίρ. "Αν κρίνει κανείς άπο τις έκθέσεις πού έστελνε στο
Παρίσι, ή εικόνα πού είχε άποκομίσει παρουσίαζε το εθνικιστικό κίνημα ισχυρό
δσο ποτέ. Οί κεμαλικοί ήταν άποφασισμένοι νά συνεχίσουν τον αγώνα τους
εκμεταλλευόμενοι στο έπακρο τις πλούσιες δυνατότητες πού τούς προσφέρονταν σε στρατιωτικό δυναμικό (150.000 άνδρες). 'Η αισιοδοξία τους είχε ένισχυθεΐ καί άπο μιά καλή συγκομιδή, καθώς καί άπο τήν πετυχημένη έφαρμογή
ενός φορολογικού συστήματος, πού είχε άποφέρει σημαντικά κέρδη. Το κίνημα
είχε άποκτήσει πιά πλήρη άνεξαρτησία άπο τήν εξουσία τής Κωνσταντινού
πολης. Σέ δλους τούς τομείς επικρατούσε υποδειγματική πειθαρχία καί οργά
νωση. 'Η πίστη γιά τήν τελική νίκη αυξήθηκε δστερα άπο τήν άρνηση τής
Ελλάδας νά δεχτεί μιά μεσολάβηση των Συμμάχων στήν ελληνοτουρκική
διένεξη. Τέλος, φαίνεται δτι οί κεμαλικοί έξακολουθοΰσαν νά θεωρούν τή σύ
ναψη τού συμφώνου φιλίας μέ τή Σοβιετική 'Ένωση σάν σημαντική διπλωμα
τική έπιτυχία63. ’Αναπτύσσοντας τά άποτελέσματα των συνομιλιών πού είχε,
ό Franklin-Bouillon τηλεγραφούσε προς το Παρίσι τά έξής:
«Μόνο μιά συμφωνία αυτόν τοϋ είδους, αν υπογράφει έγκαιρα, μπορεί
να. θεμελιώσει μια πολίτικη συνεννόηση άνάμεσα στη Γαλλία καί την
Τουρκία καί νά διατηρήσει τήν επιρροή μας στη Μικρασία (■ ■ ■) 'Η
’Άγκυρα, εξαιτίας τής εχθρότητας των Άγγλων καί τής απειλής των
’Ελλήνων, αναγκάστηκε νά στραφεί προς τή Γαλλία. Νέες, δμως, επι
τυχίες κατά του ελληνικού στρατού μπορούν νά αλλάξουν αυτήν τή
συμπεριφορά (. . .) Διατηρώ επαφή με τον εκπρόσωπο τοϋ Κεμάλ πού
με συνοδέυσε μέχρι τά ’Άδανα. Πρέπει το γρηγορότερο νά τοϋ δώσω μιά
συγκεκριμένη απάντηση». 64
63. Α.Ε. 172: Franklin-Bouillon προς Briand, 1118-1122 της 23.6.21. Α.Ε, 173:
Franklin-Bouillon πρός Briand, 1174 της 1.7.21.
64. Α.Ε. 173: Franklin-Bouillon προς Briand, 940-946 της 4.7.21. Α.Υ.Ε. A5/VI
(4): Δενδραμής πρός Μπαλτατζή, 693 της 23.6.21. Τήν ϊδια στιγμή, στήν έδρα τής Κοινω
νίας των ’Εθνών, στή Γενεύη, διαδόθηκε ή φήμη δτι ό Franklin-Bouillon είχε ύποσχεθεΐ
στους Τούρκους τήν υποστήριξη τής Γαλλίας γιά μιά ολοκληρωτική εκκένωση τής Μικρασίας άπό τόν έλληνικό στρατό καί γιά τήν αύτονομία τής ’Ανατολικής Θράκης. Σύμφωνα μέ
τήν Ιδια φήμη, ή υπόσχεση αύτή δόθηκε σάν άντάλλαγμα γιά τήν προθυμία τής έθνικιστικής
κυβέρνησης νά προβεϊ στήν έπικύρωση τοϋ νέου σχεδίου γιά μιά γαλλοτουρκική προσέγγιση.
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Στη γαλλική πρωτεύουσα, όμως, επικρατούσε διαφορετική αντίληψη. Μιά
σειρά συνομιλιών πού εϊχε μέ τον Curzon, καθώς καί το κοινό διάβημα προς
τήν έλληνική κυβέρνηση γιά μεσολάβηση, είχαν πείσει τον Briand νά προσέ
ξει ιδιαίτερα το λεπτό θέμα τής διασυμμαχικής άλληλεγγύης. Παρά τήν ένθαρρυντική έκβαση τής πρώτης άποστολής τοΰ Franklin-Bouillon στήν
’Άγκυρα, ό Γάλλος πρωθυπουργός άνησυχοΰσε μέ το σοβιετόφιλο προσανατο
λισμό τής άκραίας παράταξης του κινήματος. Κάτω άπύ τέτοιες συνθήκες,
μιά προσέγγιση μέ τούς κεμαλικούς εγκυμονούσε άνυπολόγιστες συνέπειες
γιά μιά Μεγάλη Δύναμη τής Δύσης, δπως ήταν ή Γαλλία. ’Έτσι, στις 23 ’Ιου
νίου, μπροστά στήν επιτροπή έξωτερικών υποθέσεων τής γερουσίας, ό Briand
υποστήριξε τή σύσφιξη των διασυμμαχικών δεσμών καί τήν άνάγκη κοινού
προσανατολισμού στήν ανατολική πολιτική. Γάλλοι καί ’Άγγλοι συμφωνού
σαν πιά γιά τήν άποχώρηση τού έλληνικοΰ στρατού άπύ τή Σμύρνη καί τήν
’Ανατολική Θράκη. ’Απαντώντας στίς επικρίσεις τών Βρετανών, πού ζητούσαν
νά ενημερωθούν σχετικά μέ τίς συνομιλίες τής Άγκυρας, ό Briand διαβε
βαίωσε τήν κυβέρνηση τοΰ Λονδίνου δτι παράμενε συνεπής στίς υποχρεώσεις
του απέναντι στούς Συμμάχους. Σέ οδηγίες πού έστειλε προς τον FranklinBouillon, άπόφυγε νά ύποσχεθεΐ τήν υποστήριξη τής Γαλλίας στίς άρχές
τοΰ αγώνα τών κεμαλικών. Ή γαλλοτουρκική συμφωνία έπρεπε, κατά τή
γνώμη του, νά έχει ειδικό χαρακτήρα καί νά περιοριστεί αποκλειστικά στύ
πρόβλημα τής Κιλικίας, δίχως νά θίγει θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.
Οί δροι πού ήταν διατεθειμένος νά δεχτεί, ήταν: έπίσημη ανακοίνωση γιά κα
τάπαυση τών έχθροπραξιών στήν Κιλικία, άνταλλαγή τών αιχμαλώτων πο
λέμου, έγγυήσεις γιά τήν προστασία τών εθνικών μειονοτήτων, διαχάραξη τών
συνόρων άπύ μιά μεικτή επιτροπή καί, τέλος, τίς οικονομικές παραχωρήσεις
πού είχε προτείνει ή Άγκυρα, άλλά μόνο στίς περιοχές δπου οι διεθνείς συμβά
σεις είχαν άναγνωρίσει στή Γαλλία το δικαίωμα νά επεκτείνει τήν επιρροή της 65.
Μέ άλλα λόγια, ή κυβέρνηση τοΰ Παρισιού παράμενε πιστή στο δόγμα τοΰ διαμελισμοΰ τοΰ οθωμανικού εδάφους, κάτι πού προδίκαζε τήν άρνηση τών κεμα
λικών γιά έναρξη επίσημων διαπραγματεύσεων. Ό Franklin-Bouillon προσπά
θησε νά μεταπείσει τύν πρωθυπουργό του άπύ τή Βηρυττό, δπου βρισκόταν:
Στα αρχεία τοΰ Quai d’Orsay δέν υπάρχουν στοιχεία πού νά επιβεβαιώνουν τήν πληροφορία
αύτή. “Αν κρίνει, όμως, κανείς άπό τό γενικότερο πνεύμα τής συμφωνίας, πού τελικά ύπογράφηκε τέσσερις μήνες αργότερα, είναι πολύ πιθανδ ή φήμη αύτή νά άνταποκρινόταν
στήν πραγματικότητα.
65. Α.Ε. 173: Briand πρύς Franklin-Bouillon, 685-694 τής 15.7.21. D.B.F.P.
(218, 223, 226, 228, 229, 232, 255, 256, 298, 309): Rattigan πρός Curzon, 570 τής
8.6.21, 579 τής 11.6.21, 425 τής 14.6.21. Curzon πρύς Hardinge, 1623 τής 13.6.21,
1638 τής 14.6.21. Hardinge πρύς Curzon, 377 τής 15.6.21, 406 καί 411 τής 23.6.21.
Cheetam πρύς Curzon, 491 τής 6.7.21, πρύς Briand, έπιστολή τής 10.7.21.
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«Σε καμιά στιγμή δεν παραγνώρισα την άρχή τής διασυμμαχικής αλλη
λεγγύης. "Αν, όμως, θέλουμε νά πετύχουμε την ειρήνη και την εξασφάλιση
των ουσιαστικών μας συμφερόντων, πρέπει νά κατανοήσουμε το νέο πνεύ
μα πού επικρατεί σήμερα στην Ανατολή. 'Η ’Αγγλία είναι γιά τούς
Τούρκους ή χώρα πού προετοίμασε, με τή συνθήκη των Σεβρών, την
καταστροφή τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και πού προσπαθεί τώρα
νά την ολοκληρώσει ρίχνοντας την 'Ελλάδα στην επίθεση. Οί διαδοχικές
μας υποχωρήσεις στα θέματα τής Παλαιστίνης, τής Μοσούλης καί τής
συνθήκης τών Σεβρών, δημιούργησαν εδώ την εντύπωση ότι είμαστε
καταδικασμένοι, άπό άδυναμία, νά υποκύπτουμε συνέχεια στις άξιώσεις
τών Βρετανών. Μιλώντας κανείς γιά διασυμμαχική άλληλεγγύη, είναι
σάν νά άποδίδει στή Γαλλία ευθύνες γιά σφάλματα πού έχουν διαπράξει
άλλοι (. . .) "Αν εγκαινιάσουμε, αντίθετα, μια ρεαλιστική πολιτική, οί
Σύμμαχοι θά μάς άκολουθήσουν, γιατί, προστατεύοντας τά συμφέροντά
μας, θά προστατέψουμε συγχρόνως καί τά δικά τους. Ή πραγματική
τιμιότητα έγκειται στο νά τούς τραβήξουμε άπό το βάραθρο όπου βρί
σκονται καί όχι νά τούς άκολουθήσουμε σε αυτό (. . .) ’Επιθυμία σας
είναι νά περιορίσουμε τή συμφωνία στήν υπόθεση τής Κιλικίας. Πρό
κειται γιά κάτι πολύ επικίνδυνο καί σχεδόν αδύνατο. Θυμηθείτε ότι το
συμφέρον τών Τούρκων είναι νά κερδίσουν χρόνο. Το δικό μας, νά κάνουμε
γρήγορα. Το μόνο επιχείρημα πού μπορεί νά τούς πείσει νά συνθηκολο
γήσουν αμέσως, είναι ή προοπτική μιας πολιτικής συνεννόησης με ευρύ
τερη εφαρμογή. Διαφορετικά, θά μάς προτείνουν μέτρια άνταλλάγματα,
διαιωνίζοντας παράλληλα τις διαπραγματεύεις. Γι αυτόν το λόγο θεωρώ
σκόπιμο νά συντάξουμε δυο ξεχωριστές πράξεις. 1) Μια ειδική συμφωνία
γιά την υπόθεση τής Κιλικίας πού θά κοινοποιηθεί αμέσως. 2) Μια
επίσημη επιστολή πού θά άναφέρεται σε θέματα γενικής πολιτικής καί
πού οί δυο κυβερνήσεις δεν είναι υποχρεωμένες νά δώσουν στή δημο
σιότητα»66.
Ό Briand δέχτηκε την πρόταση, μέ την προϋπόθεση ότι ή πρόσθετη επι
στολή δεν θά περιείχε όρους πού θά προκαλοϋσαν τή δυσαρέσκεια τών Συμμά
χων. 'Η Γαλλία, είπε, δεν μπορούσε νά προβεΐ, χωριστά από τις άλλες Μεγά
λες Δυνάμεις, σε ενέργειες πού άφοροϋσαν την έφαρμογή της ειρήνης στή Μικρασία67. Στις 28 ’Ιουλίου, ενώ βρισκόταν στά ’Άδανα, ό Franklin-Bouillon
έξέφρασε καί πάλι τή δυσφορία του:

66. Α.Ε. 173: Franklin-Bouillon πρός Briand, 1003-1012 της 17.7.21.
67. Α.Ε.173: Briand πρός Franklin-Bouillon, χ.ά. τής 21.7.21, 718-723 τής 22.7.21.
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«Τις τελευταίες μέρες είχα πολλές συνομιλίες μέ τον εκπρόσωπο του
Κεμάλ. Υπεράσπισα μέ ενεργητικότητα την άποψή σας την όποια γνωρί
ζετε δτι δέν συμμερίζομαι. Θεωρώ άπαραίτητο να επιστρέψω στο Παρί
σι. "Αν πράγματι επιθυμείτε τή συμφωνία, θά φύγω καί πάλι, μόλις
καταλήξω μαζί σας στη σύνταξη ενός οριστικού κειμένου».
Στίς 31 Ιουλίου, ό Γάλλος απεσταλμένος εφτασε στην Κωνσταντινούπολη
καί στις 5 Αύγούστου έπέστρεψε στο Παρίσι68.
'Ο κυριότερος λόγος γιά τον όποιο είχαν αύξηθεϊ οί επιφυλάξεις του Briand,
ήταν ή επίθεση του έλληνικοΰ στρατού στο μικρασιατικό μέτωπο, πού εκδη
λώθηκε στίς άρχές ’Ιουλίου μέ έντυπωσιακά άποτελέσματα. Στίς 17 έπεσε ή
Κιουτάχεια καί στίς 21 τό Έσκί-Σεχίρ. Τήν ’ίδια στιγμή κυκλοφορούσαν φήμες
ότι ή βρετανική κυβέρνηση είχε άρχίσει διαπραγματεύσεις μέ τήν Ελλάδα
γιά τή χορήγηση οικονομικού δανείου. Οΐ εξελίξεις αυτές θορύβησαν τούς Γάλ
λους. Μιά προσέγγιση μέ τούς έθνικιστές, σέ τέτοια στιγμή, μπορούσε να εκ
θέσει άσχημα τήν κυβέρνηση τού Παρισιού. 'Η υποχώρηση τού κεμαλικοΰ
στρατού δέν πρόσφερε έγγυήσεις γιά τά γαλλικά συμφέροντα. Στό Παρίσι
σχηματίστηκε ή έντύπωση ότι ό Franklin-Bouillon, κατά τον τελευταίο
γύρο των επαφών πού είχε μέ τούς Τούρκους στά ’Άδανα, δέν είχε ύπολογίσει
όσο έπρεπε τις επιτυχίες των Ελλήνων69. Τήν ’ίδια εποχή, ό στρατηγός Gou
raud διαπίστωσε ότι ή κυβέρνηση τής ’Άγκυρας ήταν άναγκασμένη νά άποσύρει όλες σχεδόν τις εφεδρείες πού στάθμευαν στήν Κιλικία προκειμένου νά
τις χρησιμοποιήσει στό ελληνοτουρκικό μέτωπο. Παρουσιαζόταν, έτσι, στό
γαλλικό στρατό μοναδική εύκαιρία νά έξαπολύσει μιά τελική επίθεση εναντίον
των Τούρκων, έπιλύοντας έτσι τό πρόβλημα τής Κιλικίας μέ δυναμικό τρόπο.
(CH κυβέρνηση μόνη είναι σέ θέση νά αποφασίσει αν εφτασε ή στιγμή
νά πληρώσει ή "Αγκυρα τό σφάλμα πού διέπραξε μη επικυρώνοντας τή
συμφωνία τοϋ Λονδίνου, ή αν πρέπει νά συνεχίσει τή μεγαλόψυχη πολι
τική πού εφαρμόζει άπέναντι στους Τούρκους».
τηλεγραφούσε ό Gouraud πρός τό Παρίσι στίς 9 Αύγούστου70.
Στίς 14 Αύγούστου, ό ελληνικός στρατός έξαπόλυσε νέα γενική έπίθεση.
Στόχος τή φορά αύτή ήταν ή ’Άγκυρα. Στίς 23, ήρθε σέ επαφή μέ τόν εχθρό
68. Α.Ε. 173: Franklin-Bouillon πρός Briand, 1053-1058 της 28.7.21. Α.Υ.Ε. Α5/
VI (4): Βότσης πρός Μπαλτατζή, 5288 τής 1.8.21. Μεταξας πρός Μπαλτατζή, 2740 τής
14.8.21.
69. Α.Ε. 173: Gouraud πρός Briand, 1059 τής 28.7.21.
70. Α.Ε. 114- Α.Ε. 173: Gouraud πρός Briand, 1106-1108 τής 9.8.21. Α.Υ.Ε.
Α5/VI (4): Μεταξας πρός Μπαλτατζή, 2740 τής 14.8.21.
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μπροστά στον ποταμό Σαγγάριο. Οί ενδοιασμοί τοϋ Briand αυξήθηκαν καί
πάλι:
«Μου είναι, ακόμη αδύνατο να αποφασίσω ποια θά είναι ή πολίτικη πού
πρέπει να άκολουθησουμε άπέναντι στους κεμαλικονς».
άπαντοΰσε στις 24 Αύγούστου προς τον Gouraud 71.
'Η μάχη του Σαγγάριου καί ή σταθεροποίηση τοϋ μετώπου, πού άκολούθησε, έπεισαν τελικά τον Γάλλο πρωθυπουργό νά συνεχίσει την πολιτική τής
προσέγγισης. Στις 27 Αύγούστου συνέταξε το οριστικό κείμενο τοϋ συμφώ
νου. Στις 8 Σεπτεμβρίου, τή μέρα άκριβώς πού ό κεμαλικύς στρατός πέρασε
στην άντεπίθεση στο μέτωπο τοϋ Σαγγάριου, ό Franklin-Bouillon έγκατέλειψε τύ Παρίσι, ώς επίσημος εκπρόσωπος τής γαλλικής κυβέρνησης μέ εξου
σίες γιά την ύπογραφή τής συμφωνίας72.
'Ο Γάλλος απεσταλμένος έφτασε στην ’Άγκυρα στις 25 Σεπτεμβρίου καί
άρχισε άμέσως έπίσημες διαπραγματεύσεις μέσα σέ κλίμα γενικής ευφορίας, πού
είχε προκαλέσει ή νίκη επί του έλληνικοΰ στρατού. 'Η εθνικιστική κυβέρνηση
είχε ορίσει γιά τις συνομιλίες μιά επιτροπή πού άποτελοΰσαν ό Γιουσούφ Κεμάλ μπέης, ό Μουνίρ μπέης καί 6 Φετχί μπέης, πρώην στρατιωτικός άκόλουθος στο Παρίσι καί οπαδός τής προσέγγισης μέ τή Γαλλία. Ό Κεμάλ φρόντισε
νά κρατήσει τις άποστάσεις του. Οί έπεμβάσεις του είχαν κυρίως μεσολαβη
τικό χαρακτήρα.
Στά ουσιαστικά θέματα προέκυψαν γρήγορα δυσκολίες. 'Η Μεγάλη ’Εθνο
συνέλευση έπέμενε στήν άρνησή της νά άναγνωρίσει τά σύνορα άνάμεσα στην
Τουρκία καί τή Συρία δπως είχαν συμφωνηθεϊ στο Λονδίνο. Στον τομέα των
οικονομικών παραχωρήσεων, ή κυβέρνηση τής Άγκυρας είχε ήδη άναθέσει
τήν έκμετάλλευση των μεταλλείων τοϋ Άργκαναμαντέν73 σέ τουρκική έταιρεία, παρ’ ολο πού ή κεμαλική άντιπροσωπεία στο Λονδίνο την είχε ύποσχεθεΐ
στούς Γάλλους. Πρόβαλλε επίσης άντιρρήσεις γιά τήν παραχώρηση των εκ
τάσεων βαμβακοκαλλιέργειας τής Κιλικίας στον οίκο Vendeuvre de Lesseps.
Πέρα άπύ τις δυσκολίες αυτές, ό Γιουσούφ Κεμάλ καί ό Μουνίρ μπέης, πού
άντιπροσώπευαν τή σοβιετόφιλη πτέρυγα τοϋ κινήματος στούς κόλπους τής
επιτροπής διαπραγματεύσεων, κατέβαλαν προσπάθειες γιά νά καταλήξει ό
διάλογος σέ άποτυχία. ’Έπειτα άπύ άκαρπες συνομιλίες δεκαπέντε ήμερων,
ή κατάσταση βελτιώθηκε χάρη στήν αποφασιστική παρέμβαση τοϋ Κεμάλ.
'Ο άρχηγύς τοϋ έθνικιστικοΰ κινήματος έκανε πρώτα γνωστή στήν επιτροπή
71. Α.Ε. 173: Briand πρός Gouraud, 771 της 24.8.21. Α.Υ.Ε. A5/VI (4): Μεταξάς
πρός Μπαλτατζή, 2552 της 1.8.21.
72. Α.Υ.Ε. A5/VI (4): Μεταξάς πρός Μπαλτατζή, 3167 τής 24.9.21.
73. Χώρα Πηγών καί ’Άνω Ροϋ τοϋ Τίγρη.
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διαπραγματεύσεων τήν έπιθυμία του γιά μιά πετυχημένη έκβαση των συνο
μιλιών. ’Έπειτα, μετέφερε το θέμα στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση, ή όποια
διόρισε τον Φετχί μπέη υπουργό Εσωτερικών, μέ έξουσίες γιά νά διεκπεραιώσει μόνος του τ'ις διαπραγματεύσεις74.
Ή τελική συμφωνία ύπογράφηκε στις 20 ’Οκτωβρίου 1921 άπό τον FranklinBouillon καί τόν Γιουσούφ Κεμάλ. Οί δροι, πού ήταν ιδιαίτερα εύνοϊκοί
γιά τή γαλλική πλευρά, περιλάμβαναν μεταξύ άλλων: Τήν άμεση κατάπαυση
τών έχθροπραξιών (άρθρο 1). Τήν άνταλλαγή τών αιχμαλώτων πολέμου (άρ
θρο 2). Τήν έκκένωση τής Κιλικίας άπό τό γαλλικό στρατό μέσα σε διάστημα
δυο μηνών άπό τή στιγμή τής έπικύρωσης του συμφώνου άπό τ'ις κυβερνήσεις
τής ’Άγκυρας καί τού Παρισιού (άρθρο 3). Τή δημιουργία μεικτής επιτροπής
γιά τήν επίβλεψη τής εκκένωσης (άρθρο 4). Τή χορήγηση γενικής άμνηστίας
άπό τίς τουρκικές αρχές τή στιγμή τής εγκατάστασής τους στήν Κιλικία (άρ
θρο 5). Τήν προστασία τών έθνικών μειονοτήτων σύμφωνα μέ τούς δρους τών
σχετικών διεθνών συμβάσεων (άρθρο 6). Τά σύνορα, δπως διαμορφώθηκαν,
έπέτρεπαν τή σύνδεση τής Συρίας μέ τή Μεσοποταμία καί τόν Περσικό Κόλπο.
Ξεκινούσαν βόρεια άπό τήν Άλεξανδρέττα καί, περνώντας βόρεια άπό τό Χαλέπι, διέσχιζαν τόν Εύφράτη 100 χλμ. νότια άπό τή σιδηροδρομική γραμμή
τής Βαγδάτης. Στή συνέχεια έφθαναν μέχρι τό Νουσεϊμπίν, στά σύνορα μέ τή
Μεσοποταμία. Στήν ουσία διατήρησαν τή γραμμή δπως είχε χαραχτεί στό
Λονδίνο (άρθρο 8).
Οί οικονομικές διατάξεις τού συμφώνου άναφέρονταν στά εξής: παραχώ
ρηση τής εκμετάλλευσης τού σιδηροδρόμου τής Βαγδάτης (τμήμα ΠοζαντίΝουσεϊμπίν) σέ γαλλική έταιρεία. Ή ’ίδια εταιρεία θά άναλάμβανε καί τή
δημιουργία διακλαδώσεων στό βιλαέτιο τών ’Αδάνων. Τουρκία καί Συρία θά
είχαν τό δικαίωμα νά χρησιμοποιούν τό δίκτυο γιά μεταφορά στρατού στήν
παραμεθόριο περιοχή (άρθρο 10). Άποφασίστηκε, έπίσης, ή δημιουργία μει
κτής έπιτροπής πού θά εξέταζε τή δυνατότητα σύναψης συμφώνου γιά τήν
έφαρμογή ειδικού τελωνειακού καθεστώτος (άρθρο 11).
Τό επίσημο κείμενο συνοδευόταν άπό μιά έπιστολή τού Γιουσούφ Κεμάλ
πρός τόν Franklin-Bouillon. Σύμφωνα μέ τό περιεχόμενό της, ή κυβέρνηση
τής Άγκυρας παραχωρούσε, γιά 99 χρόνια, τήν έκμετάλλευση τών μεταλλείων
σιδήρου, χρωμίου καί άργύρου τής κοιλάδας τού Χαρσιώτη σέ γαλλική εται
ρεία, μέ συμμετοχή οθωμανικών κεφαλαίων σέ ποσοστό 50%. Άναλάμβανε,
έπίσης, τή μελέτη παρόμοιων παραχωρήσεων καί σέ άλλες περιοχές, άνάλογα
74. Α.Ε. 173: Franklin-Bouillon πρός Briand, 1630 τής 26.9.21, 1668-1677 τής
30.9.21. Α.Ε. 174: Franklin-Bouillon πρός Briand, 1682 τής 1.10.21, 1715-1718 τής
6.10.21, 1781-1789 τής 18.10.21, 1792-1793 τής 19.10.21. D.B.F.P. (417): Hardinge
πρός Curzon, 776 τής 21.10.21.
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μέ προτάσεις πού θά υπέβαλλαν γαλλικές έταιρεΐες. Τέλος, άποφασίστηκε ή
παραχώρηση των βαμβακοπαραγωγικών έκτάσεων τής Κιλικίας στον οίκο
Vendeuvre de Lesseps. Κυρίως, όμως, το κείμενο τής επιστολής άρχιζε ως
εξής:
«Ελπίζω δτι το σύμφωνο πού υπόγραφαν οι κυβερνήσεις τής Μεγάλης
Εθνοσυνέλευσης τής Τουρκίας και τής Γαλλικής Δημοκρατίας για μια
οριστική και διαρκή ειρήνη, θά έχει σαν συνέπεια τή σύσφιξη των στενών
δεσμών τοϋ παρελθόντος καί την προσπάθεια τής γαλλικής κυβέρνησης
νά λύσει, μέ πνεύμα εγκάρδιας συνεννόησης, όλες τις υποθέσεις πού άφοροϋν τήν ανεξαρτησία καί τήν ακεραιότητα τής Τουρκίας».
Μέ άλλα λόγια, ή Γαλλία ήταν υποχρεωμένη νά άναγνωρίσει επίσημα τις
άξιώσεις των έθνικιστών σέ θέματα γενικότερης έξωτερικής πολιτικής. ’Απαν
τώντας σέ μιά τέτοια επιστολή, ή κυβέρνηση τοϋ Παρισιού κινδύνευε νά εκ
τεθεί άσχημα άπέναντι στους υπόλοιπους Συμμάχους75. "Ενα διάστημα δεκα
πέντε ήμερων κρίθηκε άναγκαΐο μέχρι οί δυο κυβερνήσεις προβοΰν στην επι
κύρωση τοϋ συμφώνου. Οί άρχές τής ’Άγκυρας ύποσχέθηκαν ότι θά αναγνώ
ριζαν επίσημα το κείμενο μόλις ή γαλλική κυβέρνηση κοινοποιούσε τή συγκα
τάθεσή της. Τήν ϊδια μέρα τής υπογραφής, ό Franklin-Bouillon άναχώρησε
γιά το Παρίσι. 'Η χώρα πού έκπροσωποΰσε είχε, ούσιαστικά, κερδίσει τήν
άναμέτρηση μέ τούς άλλους Συμμάχους, κάτι πού τής έπέτρεπε νά χειρίζεται,
γιά πρώτη φορά υστέρα άπύ πολύ καιρό, τις υποθέσεις τής ’Εγγύς ’Ανατολής
άπο θέση ισχύος.

75. Α.Ε. 174 - Α.Υ.Ε. A5/VI (4) - D.B.F.P. (502): Κείμενο τοϋ γαλλοτουρκικοΰ
συμφώνου. Α.Υ.Ε. Aô/VI (4): Βότσης πρός Μπαλτατζή, χ.ά. της 23.9.21. Μεταξας πρός
Καρτάλη, 3544 της 22.10.21. D.B.F.P. (422): Rumbold πρός Curzon, 986 της 25.10.21.
Χαρακτηριστικό των ελιγμών της γαλλικής διπλωματίας είναι τό κείμενο τοϋ τηλεγραφή
ματος τοϋ "Ελληνα επιτετραμμένου στο Παρίσι, Πέτρου Μεταξα, πρός το υπουργείο
’Εξωτερικών:
«Διευθυντής Πολιτικών ’Υποθέσεων ενταύθα ’Υπουργείου των ’Εξωτερικών μεθ’ ου
συνωμίλησα σήμερον περί γαλλοτουρκικής συμφωνίας (. . .) μοί επανέλαβε προτέρας κατηγορηματικός δηλώσεις του οτι συμφωνία ουαα ειδική, ούδαμώς θίγει ζητή
ματα γενικής φύσεως, ώς κυριαρχίας επί Θράκης καί Σμύρνης ή άναγνώρισιν εκ
μέρους Γαλλίας άξιώσεων Έθνοσυνελεύσεως ’Αγκυρας γνωστών υπό το όνομα
’”Εθνικός "Ορκος”».
[Α.Υ.Ε. A5/VI (4): Μεταξας πρός Καρτάλη, 3258 της 15.10.21 π.ή.).
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Γ.

’Εφαρμογή καί Επιπτώσεις τής γαλλοτουρκικής συμφωνίας
(’Οκτώβριος 1921-Ίανουάριος 1922)

Στην τελευταία ένότητα της μελέτης εξετάζονται διαδοχικά: οί διεθνείς
άντιδράσεις πού προκλήθηκαν άπό την υπογραφή τής συμφωνίας τής ’Άγκυ
ρας, ή έξοδος του χριστιανικού πληθυσμού άπο τήν Κιλικία, ή εκκένωση τής
επαρχίας άπο τίς δυνάμεις κατοχής καί ή παράδοση τού γαλλικού πολεμικού
υλικού στους κεμαλικούς.
Ό Briand, σέ μιά προσπάθεια νά περιορίσει τίς άναμενόμενες άντιδράσεις
των Συμμάχων, κάλεσε τούς πρέσβεις τής Γαλλίας στο Λονδίνο καί στή Ρώμη
νά έπιμείνουν στο χαρακτήρα τού τοπικού διακανονισμού χωρίς εύρύτερη ση
μασία, πού δήθεν χαρακτήριζε το γαλλοτουρκικό σύμφωνο. ’Έπρεπε νά φανεί
ότι ή Γαλλία, παρά τήν προσέγγιση πού έπιχείρησε, δεν είχε θίξει σέ καμιά
περίπτωση θέματα γενικότερης πολιτικής ούτε καί είχε υποστηρίξει τίς διεκ
δικήσεις των Τούρκων76.
"Οσο διαρκοΰσαν οί διαπραγματεύσεις τής ’Άγκυρας, ή άγγλική κυβέρνηση
είχε πλευροκοπήσει επανειλημμένα τούς Γάλλους γιά νά πληροφορηθεΐ τον
πραγματικό σκοπό τής άποστολής τού Franklin-Bouillon. Στο Λονδίνο
κυκλοφορούσαν φήμες ότι ή Γαλλία διαπραγματευόταν χωριστή ειρήνη μέ
τούς κεμαλικούς καί ότι στο κείμενο τής συμφωνίας υπήρχαν μυστικοί όροι
σχετικά μέ τήν παράδοση τού πολεμικού υλικού τής Κιλικίας στούς Τούρκους.
'Ο Briand προσπάθησε, στήν άρχή, νά καλύψει το ρόλο τού άπεσταλμένου
του, υποστηρίζοντας ότι ό Franklin-Bouillon είχε άναπτύξει άνεξάρτητη πρω
τοβουλία καί ότι ή άποστολή είχε οργανωθεί άπο τήν εφημερίδα Matin, τής
οποίας ήταν συνεργάτης. 'Υποκύπτοντας όμως στήν έπιμονή των Βρετανών,
ό Γάλλος πρωθυπουργός άναγκάστηκε νά παραδεχτεί ότι ό άπεσταλμένος του
είχε εξουσίες γιά νά διαπραγματευτεί το πρόβλημα τής έκκένωσης τής Κιλι
κίας γιά λογαριασμό τής κυβέρνησης77.
Μόλις πληροφορήθηκε τήν υπογραφή τού συμφώνου, ή βρετανική κυβέρ
νηση άπόφυγε νά προβεΐ σέ δηλώσεις προτού εξετάσει τό κείμενο. Οί εφημερί
δες τήρησαν άρχικά άνάλογη στάση. Οί λιγοστές κριτικές άναφέρονταν σέ ορι
σμένες λεπτομέρειες τεχνικής φύσης. 'Η έ'νταση κλιμακώθηκε άπότομα στίς
άρχές Νοεμβρίου. Ή Daily Telegraph χαρακτήρισε τή σύναψη τού συμφώνου
σάν μιά de facto αναγνώριση τής κυβέρνησης τής Άγκυρας. 'Ο Observer
κατηγόρησε τή Γαλλία ότι ένήργησε χωριστά άπό τούς υπόλοιπους Συμμάχους
76. Α.Ε. 174: Briand πρός Saint-Aulaire 3579-3581, προς Charles-Roux 3207-3208
της 24.10.21.
77. D.B.F.P. (388, 395, 398, 402, 423): Rumbold πρός Curzon, 869 της 20.9.21,
892 της 27.9.21. Curzon πρός Hardinge, 2567 τής 30.9.21. Cheetam πρός Curzon, 726
τής 5.10.21. Hardinge πρός Curzon, 806 τής 27.10.21.

244

Η ΓΑΛΛΟΤΟΤΡΚΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ TOT 1921

προκειμένου νά έξασφαλίσει τά πολιτικά καί οικονομικά της πλεονεκτήματα
στην Εγγύς ’Ανατολή, σέ βάρος των άγγλικών συμφερόντων. 'Υπήρχαν, όμως,
καί σχόλια σέ πιο συγκρατημένο τόνο. 'Η Westminster Gazette άναγνώριζε
ότι ή βρετανική πολιτική, πού βασιζόταν στην τελική έπικράτηση τής Ελλά
δας στή Μικρασία, είχε καταλήξει πιά σέ πλήρη άποτυχία. 'Η συνεργασία άνάμεσα στούς Συμμάχους ήταν άναγκαία γιά μιά ουσιαστική ρύθμιση του ’Ανα
τολικού Ζητήματος. 'Η Morning Post έγραφε ότι ό λόγος πού έσπρωξε τούς
Γάλλους προς τον Κεμάλ ήταν ή άπροκάλυπτη υποστήριξη τής ’Αγγλίας προς
τήν Ελλάδα. Ή συμφωνία τής ’Άγκυρας ήταν το έπιστέγασμα τής γαλλοβρετανικής διαφωνίας, γιά τήν οποία μεγάλο μέρος εύθύνης έφερε καί ή κυ
βέρνηση Lloyd George. Οί Times έγραφαν τά εξής:
«Δεν συμπαθούμε τις κινδυνολογίες σύμφωνα με τις οποίες ή Γαλλία
εθεσε τη συμμαχία σε αμφισβήτηση. Για τήν ίδια τήν ασφάλεια τής
σνμμαχίας δεν είναι απαραίτητο ή Γαλλία και ή Μεγάλη Βρετανία νά
σκέφτονται κάθε στιγμή, σε κάθε διεθνή υπόθεση καί σέ κάθε γωνία
τοϋ πλανήτη, με τον ίδιο άκριβώς τρόπο».
Τέλος, οί άριστερές εφημερίδες (Daily News, Daily Herald καί New
Statesman) επικρότησαν τή σύναψη του συμφώνου σάν ένδειξη συμπάθειας
καί συμπαράστασης στις αρχές τοϋ εθνικιστικού κινήματος. Μοναδική επι
φύλαξη έξέφρασαν ώς προς τά κίνητρα πού είχαν οδηγήσει τή Γαλλία στήν
προσέγγιση καί τά χαρακτήρισαν ιμπεριαλιστικά καί καπιταλιστικά78.
Στις 3 Νοεμβρίου, εκδηλώθηκε ή πρώτη επίσημη αντίδραση. 'Ο Curzon
γνωστοποίησε τις παρατηρήσεις τής βρετανικής κυβέρνησης: 1) 'Η υπογραφή
τοϋ συμφώνου άποτελοΰσε πράξη άναγνώρισης τής κυβέρνησης τής ’Άγκυ
ρας. 2) Ή Γαλλία, υπογράφοντας χωριστή ειρήνη μέ μιά εχθρική δύναμη,
είχε άγνοήσει τίς υποχρεώσεις πού είχε άναλάβει απέναντι στούς Συμμάχους.
3) 'Η αποχώρηση των δυνάμεων κατοχής άπο τήν Κιλικία, χωρίς προηγού
μενη συγκατάθεση των Συμμάχων, άποτελοΰσε παραβίαση τοϋ τριμερούς συμ
φώνου. 4) 'Η Τουρκία, άποκτώντας τον έλεγχο τής σιδηροδρομικής γραμμής
τής Βαγδάτης, πού διέσχιζε τήν Κιλικία, μπορούσε νά μεταφέρει στρατό καί
νά έπιτεθεϊ εναντίον των βρετανικών κτήσεων τής Μεσοποταμίας. 5) 'Ο τόνος
τοϋ κειμένου, άφηνε νά νοηθεί ότι το σύμφωνο είχε γενικότερο χαρακτήρα άπο
κάποιο άπλό τοπικό διακανονισμό79.
78. Α.Ε. 138: Montille προς Peretti, 980 της 7.11.21. Α.Ε. 174: Saint-Aulaire πρός
Briand, 938 της 25.10.21, πρός Peretti, 959 της 2.11.21, 977 τής 6.11.21, 978 της 7.11.21,
985 της 8.11.21. Α.Υ.Ε. A5/VI (4): Ραγκαβής πρός Καρτάλη, 4184 της 25.10.21.
79. Α.Ε. 174: Saint-Aulaire πρός Peretti, 963-966 της 4.11.21. Α.Υ.Ε. A5/VI
(4): Μεταξδς πρός Καρτάλη, 3774 της 5.11.21, 3842 της 10.11.21. Ραγκαβής πρός Καρ-
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'Η άπάντηση άπύ το Παρίσι έφτασε τήν έπομένη: 1) 'Η βρετανική κυβέρ
νηση είχε ενημερωθεί τον ’Απρίλιο του 1921 γιά τη γαλλοτουρκική συμφωνία
του Λονδίνου καί δεν είχε προβάλει αντιρρήσεις. Το σύμφωνο FranklinBouillon ήταν απλή παραλλαγή τής συμφωνίας του Λονδίνου, χωρίς ουσια
στικές διαφορές. 'Η έκπληξη των Βρετανών είχε, επομένως, έκδηλωθεϊ μέ
κάποια καθυστέρηση. 2) 'Η Γαλλία άρχισε διαπραγματεύσεις μέ τή Μεγάλη
’Εθνοσυνέλευση τής ’Άγκυρας, αρχή πού είχε έγκατασταθεΐ de facto στήν
’Ανατολή, καί οχι μέ τήν κυβέρνηση τής Κωνσταντινούπολης, πού ήταν 6
πραγματικός εχθρός των Συμμάχων κατά τον Λ' Παγκόσμιο Πόλεμο. Δέν
είχε, έπομένως, αγνοήσει σέ καμιά περίπτωση τίς υποχρεώσεις της άπέναντι
στίς Μεγάλες Δυνάμεις. 3 ) Το τριμερές σύμφωνο άποτελοΰσε παράρτημα τής
συνθήκης των Σεβρών καί δέν είχε έπικυρωθεΐ, όπως άλλωστε καί ή ίδια ή
συνθήκη, άπύ καμιά κυβέρνηση. Μπορούσε, έπομένως, νά θεωρηθεί άκυρο80.
Οί Άγγλοι άνταπάντησαν στίς 10 Νοεμβρίου ότι ήδη άπύ τον Απρίλιο
είχαν προβάλει σοβαρές αντιρρήσεις γιά τή συμφωνία τού Λονδίνου. Τήν ϊδια
μέρα, ό Βρετανός δπατος άρμοστής στήν Κωνσταντινούπολη, sir Horace Rumbold, τηλεγραφούσε ότι ή σύναψη τής συμφωνίας τής Άγκυρας θά εμπόδιζε
στο έξής τή συμμετοχή τών Γάλλων σέ δποιαδήποτε συμμαχική στρατιωτική
επιχείρηση κατά τών κεμαλικών. Ακόμη καί σέ περίπτωση επίθεσης τών τε
λευταίων έναντίον τής Κωνσταντινούπολης, οί Σύμμαχοι θά ήταν άναγκασμένοι νά άντιμετωπίσουν τήν κατάσταση χωρίς νά ύπολογίζουν στή συμπαρά
σταση τής Γαλλίας81.
Μιά νέα εκστρατεία τού βρετανικού τύπου ξέσπασε τήν ίδια στιγμή κατά
τής κυβέρνησης τού Παρισιού. 'Ο Observer έγραφε ότι το σύμφωνο FranklinBouillon επέτρεπε τή δημιουργία ενός γαλλικού προτεκτοράτου στήν
Τουρκία, ικανού νά αντικαταστήσει τήν προπολεμική οικονομική επιρροή τής
Γερμανίας στήν ΐδια περιοχή. Οί Sunday Times υπογράμμιζαν ότι οί Γάλλοι,
μέ τήν εξασφάλιση σημαντικών παραχωρήσεων, πού τούς έπέτρεπαν έναν έλεγχο
πάνω στήν κεμαλική Τουρκία, είχαν ξεπεράσει το στάδιο τού τοπικού διακα-

τάλη, 4390 της 7.11.21. D.B.F.P. (432, 434): Curzon πρός Hardinge, 2863 τής 3.11.21,
πρός Buchanan, 472 τής 8.11,21.
80. Α.Ε. 174: Peretti πρός Saint-Aulaire, 3665-3670 τής 5.11.21. Α.Υ.Ε. A5/VI
(4): Μεταξδς πρός Καρτάλη, 3921 τής 20.11.21.
81. D.B.F.P. (439, 490): Rumbold πρός Curzon, χ.ά. τής 10.11.21. ’Ανυπόγραφο
υπόμνημα τής βρετανικής πρεσβείας Παρισιού πρός Briand, 20.12.21. Ή έκτίμηση αύτή
άποδείχτηκε ορθή τόν Σεπτέμβριο τοϋ 1922, όταν οί κεμαλικές δυνάμεις εισέβαλαν στήν
ουδέτερη ζώνη τών Στενών. Το γαλλικό στρατιωτικό άπόσπασμα άποσύρθηκε άμέσως
ύστερα από διαταγή πού ήρθε από τό Παρίσι, άφήνοντας έτσι άντιμέτωπους τούς ’Άγγλους
μέ τούς Τούρκους σέ μιά κρίσιμη στιγμή γιά τήν τύχη τής Κωνσταντινούπολης. Σχετικά
μέ τό έπεισόδιο βλ. David Wälder: The Chanak Affair, Λονδίνο 1969.
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νονισμοΰ. Τέλος, ή Daily Chronicle υποστήριξε δτι δεν μπορούσε κανείς νά
μιλήσει για τοπικό χαρακτήρα του συμφώνου, άπό τη στιγμή πού οί Τούρκοι
τής ’Άγκυρας καί τής Κωνσταντινούπολης το θεωρούσαν σαν οριστική καί
ολοκληρωμένη συνθήκη ειρήνης82.
Ή παρουσίαση τής συμφωνίας άπο τή Γαλλία σαν τετελεσμένο γεγονός
είχε προκαλέσει τήν οργή τού Curzon. 'Ο Βρετανός ύπουργύς των Εξωτερικών
ετοίμαζε ένα ύπόμνημα προς τήν κυβέρνηση τού Παρισιού σέ ασυνήθιστα αυ
στηρό τόνο. Το ύπουργικό συμβούλιο, δμως, ήταν τής γνώμης νά θέσει τέρμα
στήν ένταση πού είχε ξεσπάσει άνάμεσα στις δυο χώρες. Σέ άλλο ύπόμνημα
πού ύπέβαλε τελικά στο Παρίσι, εξέφραζε τήν έλπίδα δτι ή Γαλλία, παρά τή
σύναψη τού συμφώνου, δεν είχε σκοπό νά άναγνωρίσει τίς κεμαλικες αρχές
οδτε καί νά ύποστηρίξει μιά πιθανή επέμβαση τών έθνικιστών στή Μεσοπο
ταμία. Εξάλλου, ή κυβέρνηση τού Λονδίνου επικαλέστηκε τήν άποκατάσταση
τής διασυμμαχικής ένότητας προτείνοντας τή σύγκληση νέας διάσκεψης για
τίς υποθέσεις τής ’Ανατολής. ’Άλλωστε, καί στο Παρίσι έπικρατοΰσε ή γνώμη
δτι τό Ανατολικό Ζήτημα έπρεπε νά παραπεμφθεϊ στήν Κοινωνία τών ’Εθνών,
έξαιτίας τής οξύτητας πού εϊχε παρατηρηθεί τόν τελευταίο καιρό στις γαλλοβρετανικές σχέσεις. Ή διέξοδος αύτή ήταν, κατά τούς Γάλλους, άπαραίτητη
γιά τήν ’ίδια τήν άσφάλεια τής συμμαχίας83.
Στή Ρώμη, ή κατάσταση άντιμετωπίστηκε μέ διαφορετικό τρόπο. Ή ύπογραφή τού γαλλοτουρκικοΰ συμφώνου δημιουργούσε προοπτικές γιά συνεννό
ηση μέ τούς κεμαλικούς. ’Από τόν Φεβρουάριο τού 1921, ή κυβέρνηση τής
Ρώμης είχε προτείνει στούς ’Άγγλους τήν άποστολή ενός ’Ιταλού άξιωματούχου στήν Άγκυρα. Σκοπός θά ήταν ή επίτευξη συμφωνίας μέ τόν Κεμάλ στό
θέμα τών τροποποιήσεων τής συνθήκης τών Σεβρών. 'Ο άπεσταλμένος αυτός
θά ενεργούσε γιά λογαριασμό τής ’Ιταλίας, στήν ούσία δμως θά εξυπηρετούσε
καί τά συμφέροντα τών ύπόλοιπων Συμμάχων. Ή βρετανική κυβέρνηση άπόρριψε τήν πρόταση τών ’Ιταλών μέ τή δικαιολογία δτι ή άποστολή ενός εκπρο
σώπου στήν Άγκυρα μπορούσε νά χαρακτηριστεί επίσημη άναγνώριση τού
Κεμάλ καί θά οδηγούσε σέ μεγαλύτερη σύγχυση τών πραγμάτων.
"Οταν, τρεις μήνες άργότερα, ή Μεγάλη ’Εθνοσυνέλευση κατάγγειλε τό
ίταλοτουρκικό σύμφωνο, πού στό μεταξύ είχε υπογράφει στό Λονδίνο, οί ’Ιτα
λοί έπανήλθαν στήν άρχική ιδέα τής άποστολής ενός έκπροσώπου στον Κεμάλ.
’Έτσι, ό πρόξενος Tuozzi, πού ήταν άποσπασμένος στή διοίκηση τών Δωδε

82. Α.Ε. 175: Montille προς Peretti, 1019 της 20.11.21, 1021 της 21.11.21.
83. Α.Ε. 175: Peretti προς Briand, 1 της 23.11.21, 14-15 της 26.11.21. Α.Υ.Ε.
A5/VI (4): Δενδρινός πρός Καρτάλη, 1788 της 29.11.21. Α.Υ.Ε. Θ/230: Γούναρης πρός
Καρτάλη, 227 της 29.11.21, 224 της 3.12.21. D.B.F.P. (456): Curzon πρός Rumbold,
617 της 23.11.21.
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κανήσων, έφτασε στήν ’Άγκυρα στα τέλη ’Οκτωβρίου, την επομένη άκριβώς
της υπογραφής τοΰ γαλλοτουρκικοΰ συμφώνου. 'Η κυβέρνηση τής Ρώμης,
έχοντας ύπ’ οψη το πρόσφατο προηγούμενο της Γαλλίας, χειρίστηκε τό θέμα τής
άποστολής Tuozzi μέ μεγαλύτερη λεπτότητα απέναντι στους Συμμάχους. ’Από
την αρχή διακήρυξε δτι τά θέματα πού έπρόκειτο νά θιγοΰν άφοροΰσαν άποκλειστικά διμερή προβλήματα. Οΐ κεμαλικοί προσπάθησαν νά πετύχουν τή σύναψη
ενός συμφώνου άνάλογου μέ αύτό πού είχαν υπογράψει μέ τούς Γάλλους. 'Ο
Tuozzi, δμως, άρνήθηκε νά εκτεθεί δίχως τήν έγκριση τής κυβέρνησης πού εκ
προσωπούσε. Στήν πραγματικότητα, δπως καί στις διαπραγματεύσεις του Λον
δίνου, οί ’Ιταλοί έπεδίωκαν τήν αναγνώριση των δικαιωμάτων τους στή ζώνη
πού το τριμερές σύμφωνο εϊχε καθορίσει γι’ αυτούς. Οί συνομιλίες διακόπη
καν τον Νοέμβριο. Οί Τούρκοι, προβλέποντας τήν αποτυχημένη έκβαση, έκα
ναν τήν τελευταία στιγμή σημαντικές παραχωρήσεις, χωρίς αποτέλεσμα. Στις
11 Δεκεμβρίου, ό Tuozzi άναχώρησε άπρακτος άπύ τήν Άγκυρα. Σέ ολόκληρη
τή διάρκεια τής άποστολής του, ή ιταλική κυβέρνηση είχε διατηρήσει στενή
επικοινωνία μέ τούς Συμμάχους, ιδιαίτερα μέ τούς Βρετανούς, τούς οποίους
φρόντισε νά ένημερώνει σχολαστικά σχετικά μέ τήν εξέλιξη των διαπραγμα
τεύσεων. ’Επίσης, χαρακτήρισε το σύμφωνο Franklin-Bouillon σάν πράξη
χωριστής ειρήνης. Θέλοντας νά παρουσιαστεί σάν κήρυκας τής διασυμμαχικής
ενότητας, κάτι πού έξασφάλιζε κέρδη άπύ παντού, ή κυβέρνηση τής Ρώμης
διάλεξε το μέσο δρόμο: δσο διαρκοΰσε ή αποστολή Tuozzi τηρούσε στάση άνοχής απέναντι στούς Τούρκους, αλλά, στή συνέχεια, εύθυγραμμίστηκε μέ επι
σημότητα καί στόμφο μέ τή θέση των Βρετανών84.
'Η Σοβιετική "Ενωση, μόλις πληροφορήθηκε τήν υπογραφή τής γαλλοτουρκικής συμφωνίας, δέν έκρυψε τή δυσαρέσκειά της καί ζήτησε άμέσως εξηγή
σεις άπό τήν Άγκυρα. Στο διάβημά της υπενθύμιζε τις άμοιβαϊες υποχρεώ
σεις πού δέσμευαν άπό το παρελθόν τις δυο κυβερνήσεις: ή Τουρκία, προτού
προβεΐ σέ συμφωνία μέ άλλη Δύναμη, ήταν υποχρεωμένη νά ζητήσει τή συγ
κατάθεση τής Σοβιετικής "Ενωσης. 'Η υπογραφή τής γαλλοτουρκικής συμφω
νίας ήταν, έπομένως, άντίθετη προς το πνεύμα τοΰ συμφώνου τής Μόσχας τοΰ
προηγούμενου Μαρτίου. 'Ο Γιουσούφ Κεμάλ έσπευσε νά καθησυχάσει τούς
Ρώσους, υποστηρίζοντας δτι ή προσέγγιση μέ τή Γαλλία ήταν μέτρο πολιτικής
84. Α.Ε. 175: Barrère προς Peretti, 1766-1768 τής 17.11.21. Α.Υ.Ε. A5/VI (1):
Βότσης πρός Μπαλτατζή, 4892 τής 14.7.21, πρός Καρτάλη, 191 τής 29.10.21. Α.Υ.Ε.
A5/VI (4): Μπενετατος πρός Μπαλτατζή, 336 τής 13.6.21. Μεταξδς πρός Καρτάλη,
1661 τής 24.10.21, 1851 τής 21.11.21. D.B.F.P. (31, 405, 433, 435, 441, 443, 444, 457,
501): Περίληψη συνομιλίας Crowe - de Martino στό Foreign Office, 5.2.21. 'Υπόμνημα
Curzon τής 7.10.21. Curzon πρός Buchanan, 468 τής 5.11.21, 483 τής 15.11.21. Bucha
nan πρός Curzon, 450 τής 8.11.21, 465 τής 14.11.21. Rumbold πρός Curzon, 723 τής
12.11.21, 13 τής 6.1.22. Kennard πρός Curzon, 484 τής 24.11.21.
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άνάγκης καί προσωρινής ύφεσης, πού δμως δεν έπρόκειτο νά εμποδίσει μέ κανέναν τρόπο το σεβασμό των δεσμεύσεων πού ή κυβέρνησή του είχε άναλάβει
άπέναντι στή Μόσχα. Είναι άξιοσημείωτο δτι οί κεμαλικοί είχαν χρησιμο
ποιήσει την ίδια άκριβώς έπιχειρηματολογία, άντιστρέφοντας μόνο τούς ορούς,
καί άπέναντι στούς Γάλλους, δταν έπτά μήνες νωρίτερα είχαν υπογράψει το
τουρκοσοβιετικύ σύμφωνο85.
'Η είδηση τής γαλλοτουρκικής προσέγγισης εγινε γνωστή στήν Ελλάδα τή
στιγμή πού ό πρωθυπουργός Δημήτριος Γούναρης καί ό υπουργός Εξωτερι
κών Γεώργιος Μπαλτατζής βρίσκονταν στο Λονδίνο. 'Η θέση τής ελληνικής
κυβέρνησης είχε γίνει ιδιαίτερα λεπτή ύστερα άπύ τήν ήττα του Σαγγάριου.
Τον Σεπτέμβριο κυκλοφορούσαν στήν ’Αθήνα φήμες γιά ευρύ κυβερνητικό
άνασχηματισμύ ή άκόμα καί γιά άλλαγή τού πολιτεύματος. Οί επίσημες κυ
βερνητικές άνακοινώσεις διαβεβαίωναν τήν κοινή γνώμη δτι το μέτωπο είχε
σταθεροποιηθεί οριστικά καί δτι ό ελληνικός στρατός είχε διατηρήσει στο άκέραιο τις θέσεις του στο Έσκί-Σεχίρ καί στο Άφιύν-Καραχισάρ. 'Η κυβέρ
νηση, δμως, βρέθηκε στήν άνάγκη νά έκμαιεύσει πρόταση των Δυνάμεων γιά
μεσολάβηση στήν έλληνοτουρκική διένεξη. Αυτός άκριβώς ήταν ό λόγος τής
μετάβασης τών Ελλήνων επισήμων στο Λονδίνο86.
Στις 27 καί 29 ’Οκτωβρίου συναντήθηκαν με τόν Curzon στο Foreign
Office, χωρίς νά έχουν προσκομίσει κανένα πρόγραμμα ή συγκεκριμένες προ
τάσεις. Ό Βρετανός υπουργός τούς συμβούλεψε νά άποφύγουν μια μόνιμη
κατοχή τών εδαφών πού είχε καταλάβει ό ελληνικός στρατός στό μικρασια
τικό μέτωπο. Δήλωσε, επίσης, δτι μια άναθεώρηση τής συνθήκης τών Σεβρών
ήταν άπαραίτητη γιά δ,τι άφοροϋσε τό καθεστώς τής Σμύρνης καί τής ’Ανατο
λικής Θράκης. ’Έτσι μόνο υπήρχαν πιθανότητες νά πεισθοΰν οί Τούρκοι γιά
νά άρχίσουν διαπραγματεύσεις γιά ειρήνη. Ό Curzon φρόντισε νά επαναλαμ
βάνει συνέχεια καί συστηματικά τή σκοπιμότητα μιας μεσολάβησης τών Συμ
μάχων γιά τήν έξεύρεση κάποιας λύσης πού θά γινόταν άποδεκτή άπό δλους.
Γι’ αύτό, μόλις πληροφορήθηκε τήν υπογραφή τής γαλλοτουρκικής συμφωνίας,
θεώρησε δτι είχε εκτεθεί άπέναντι στούς 'Έλληνες στό ονομα τής διασυμμαχι
κής ένότητας. ’Από τή στιγμή έκείνη, ή προσπάθειά του συγκεντρώθηκε στήν
έπίτευξη μιας γρήγορης μεσολάβησης στήν έλληνοτουρκική διένεξη. Πίστευε
δτι ή επικείμενη άποχώρηση τών Γάλλων άπό τήν Κιλικία καί τά προβλήματα
πού θά δημιουργούσε καθιστούσαν άκόμα πιο άναγκαία τή μεσολάβηση τών
Δυνάμεων. 'Όμως, ή κυβέρνηση τού Παρισιού κατάφερνε νά παρατείνει τήν
85. Α.Υ.Ε. A5/VI (3): Βότσης πρός Καρτάλη, 163 καί χ.ά. τής 29.10.21. Α.Υ.Ε. Α5/
VI (11): Βότσης προς Καρτάλη, 111 της 23.2.22. Βλ. παραπάνω, σ. 220.
86. Α.Ε. 75: Tripier πρός Briand, 238 τής 7.9.21. Billy πρός Briand, 377 τής 16.9.21,
?κθεση άρ. 248 τής 19.9.21, 399-401 τής 3.10.21.
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έκκρεμότητα αύτή μέ τή δικαιολογία δτι μια βιαστική πρωτοβουλία των Συμ
μάχων θά είχε τήν ΐδια αποτυχημένη έκβαση με τίς προηγούμενες87.
Οί άθηναϊκές έφημερίδες σχολίασαν μέ δυσφορία τήν υπογραφή τοΰ γαλλοτουρκικοΰ συμφώνου:
«'Η κατάσταση των 'Ελλήνων τής Κιλικίας είναι τραγική. 01 Γάλλοι
“ελευθερωτές” παραδίνουν τήν επαρχία αύτή στους κεμαλικονς, χωρίς
να τούς απασχολεί ή τύχη των κατοίκων πού δεν ξέρουν ποϋ να βρουν
σωτηρία. Στήν Κιλικία πραγματοποιήθηκε ή δεύτερη προδοσία των Γάλ
λων απέναντι στους 'Έλληνες. 'Η πρώτη είχε σημειωθεί στο Λονδίνο,
μέ τήν υπογραφή ενός συμφώνου πού έπέτρεψε τή μεταφορά τοΰ κεμαλικοϋ στρατού από τήν Κιλικία στο μέτωπο των επιχειρήσεων »,
έ'γραφε ή Καθημερινή, επίσημο όργανο τής κυβέρνησης. Το 5Εμπρός υποστή
ριζε μεταξύ άλλων τά έξης:
«'Η φρικιαστική θέα των χριστιανών πού εγκαταλείπουν τήν περιοχή
μπροστά στον κίνδυνο τής τυραννίας πού επανέρχεται, αποδίδει πιστά
αυτό πού θά μπορούσε νά συμβεί αν δ ελληνικός στρατός εκκένωνε τά
εδάφη πού έχει καταλάβει. Ευτυχώς, ή άνανδρία και ή προδοσία πού
σημειώθηκαν στήν Κιλικία δεν πρόκειται νά έπεκταθοΰν καί στήν υπό
λοιπη Μικρασία».
Ό Billy σημείωνε, μέ τή σειρά του, δτι γιά πρώτη φορά άπο τήν άφιξή του
στήν Ελλάδα, ή Γαλλία είχε γίνει στόχος τόσο επιθετικών επικρίσεων88.
'Η έπικύρωση του γαλλοτουρκικοΰ συμφώνου άπο τήν κυβέρνηση τοΰ Πα
ρισιού πραγματοποιήθηκε σέ σύντομο χρονικό διάστημα. Το ρυθμό είχε επι
βάλει ό Briand, πού επιθυμούσε νά ολοκληρώσει τήν υπόθεση πρίν άπο τήν
άναχώρησή του γιά τήν Ούάσινγκτον, δπου έπρόκειτο νά λάβει μέρος σέ διεθνή
διάσκεψη κορυφής γιά τον αφοπλισμό89. Το υπουργικό συμβούλιο εδωσε τή
συγκατάθεσή του στις 28 ’Οκτωβρίου. Το σύμφωνο θά άρχιζε νά ισχύει άπο
τίς 4 Νοεμβρίου. Οί τελευταίες μονάδες τής Στρατιάς τής Εγγύς ’Ανατολής
έ'πρεπε, έπομένως, νά έχουν έγκαταλείψει τήν Κιλικία πριν άπό τίς 4 ’Ιανουά
ριου 192290.
87. Α.Ε. 75·. Hardinge προς Bonnevay, ύπόμνημα της 30.10.21. Montille προς Peretti, 1025-1026 της 21.11.21. Α.Ε. 174: Bonnevay πρός Briand, 37-50 της 5.11.21.
Α.Υ.Ε. Θ/230: Γούναρης προς Καρτάλη, χ.ά. της 29.10.21. D.B.F.P. (425, 427, 431,
432, 449): Περίληψη συνομιλιών Curzon - Γούναρη - Μπαλτατζή στό Foreign Office,
27.10.21, 29.10.21, 2.11.21, 19.11.21. Curzon πρός Hardinge, 2863 της 3.11.21.
88. Α.Ε. 138: Billy πρός Peretti, 292 της 9.11.21, 301 της 20.11.21.
89. Α.Υ.Ε. Α5/II: Μεταξδς πρός Καρτάλη, 3695 της 28.10.21.
90. Α.Ε. 174: Briand πρός Gouraud 946, πρός Pellé 1702 της 28.10.21. Franklin-
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Στίς 10 καί 12 Νοεμβρίου, ό Franklin-Bouillon παρουσίασε το κείμενο
τοΰ συμφώνου στην επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων τής γερουσίας. 'Η εισή
γηση έ'γινε μέσα σέ ευνοϊκή άτμόσφαιρα. Ή έπιτροπή δέν παράλειψε, πάντως,
νά έπισημάνει τίς ούσιαστικές διάφορες πού είχαν προκόψει, σέ σύγκριση μέ το
πνεύμα τής συνθήκης των Σεβρών. Στίς 11 Νοεμβρίου, ό Franklin-Bouillon
υποστήριξε το σύμφωνο μπροστά στήν αντίστοιχη έπιτροπή τής βουλής.
Στήν ομιλία του ανάλυσε τίς συνθήκες κάτω άπο τίς όποιες είχε ολοκληρώσει
τήν αποστολή του καί έπέμεινε στήν πολιτική σημασία τής γαλλοτουρκικής
προσέγγισης. Ή ατμόσφαιρα υπήρξε έξ ίσου ένθαρρυντική.
Στίς 15 Νοεμβρίου, ό Franklin-Bouillon αναχώρησε γιά τή Βηρυττό. Ή γαλ
λική κυβέρνηση τού είχε αναθέσει τήν έπί τόπου επιτήρηση τής έφαρμογής τών
όρων τοϋ συμφώνου. Τον συνοδέυσε ή διπλωματική άποστολή πού έπρόκειτο
νά εγκατασταθεί στά ’Άδανα, στή Μερσίνα καί στο Άιντάμπ91. Φτάνοντας
στον προορισμό του, βρέθηκε άντιμέτωπος μέ μιά έξαιρετικά δύσκολη κατά
σταση πού είχε δημιουργηθεϊ άπο τή μαζική έξοδο τής χριστιανικής μειονότητας.
Σύμφωνα μέ τίς εκτιμήσεις τών γαλλικών τοπικών αρχών, το φθινόπωρο
τοΰ 1921 ό πληθυσμός τής Κιλικίας παρουσίαζε τήν έξής διαμόρφωση:
Μουσουλμάνοι
’Αρμένιοι
Έλληνες
Διάφορες έθνικότητες

238.000
45.000
13.000
4.000

Σύνολο

300.00092

Άπο τον ’Οκτώβριο, οί Γάλλοι είχαν έξετάσει τήν πιθανότητα τουρκικών
άντιποίνων σέ βάρος τοΰ χριστιανικού πληθυσμού, επειτα άπο τήν έκκένωση
τής έπαρχίας. *Η κυβέρνηση τοΰ Παρισιού είχε, μάλιστα, διαβεβαιώσει τούς
Συμμάχους οτι θά έμπόδιζε κάθε είδους παραβίαση τών διεθνών κανόνων περί
Bouillon προς Κεμάλ, 1715 της 29.10.21. Α.Υ.Ε. A5/VI (4): Μεταξας προς Καρτάλη,
3713 της 30.10.21.
91. Α.Ε. 174: Peretti προς Briand, 1929 τής 10.11.21. Α.Ε. 175: Peretti πρός Briand,
1960 της 12.11.21, 1981-1982 της 13.11.21. Α.Υ.Ε. A5)V1 (4): Μεταξας πρός Καρτάλη,
3856 της 11.11.21, 3858 της 30.11.21. π.ή., χ.ά. της 24.11.21. D.B.F.P. (447): Περίληψη
συνομιλίας Crowe - Montille στό Foreign Office, 18.11.21.
92. Α.Ε. 142: Μεικτή έπιτροπή για τήν έκκένωση της Κιλικίας: έκθεση της 5.3.22.
D.B.F.P. (496): Curzon πρός Hardinge, 3419 της 30.12.21. ’Αμερικανικές στατιστικές
πρίν άπο τόν Α' Παγκόσμιο Πόλεμο παρουσιάζουν τήν έξής έντυπωσιακή διαφορά:
Μουσουλμάνοι
’Αρμένιοι
Έλληνες
Σύνολο

601.000
165.000
41.000
807.000
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προστασίας των έθνικών μειονοτήτων. Τήν απασχολούσε, δμως, ή ιδέα μιας
μαζικής φυγής τοϋ πληθυσμού προς τή Συρία. Έκτος άπό τ'ις οικονομικές έπιβαρύνσεις πού θά δημιουργούσε στη γαλλική διοίκηση, το φαινόμενο αυτό μπορούσε
νά προκαλέσει μιά δικαιολογημένη δυσφορία στους κατοίκους τής Συρίας93.
Οί θρησκευτικοί ηγέτες των ’Αρμενίων είχαν κάνει γνωστό, άπο τα μέσα
’Οκτωβρίου, ότι ήταν διατεθειμένοι νά ένισχύσουν τή φυγή των πιστών τους
σέ περίπτωση πού το γαλλοτουρκικύ σύμφωνο δεν περιείχε σαφείς έγγυήσεις
γιά τήν προστασία των μειονοτήτων. ’Έτσι, δταν στά τέλη Νοεμβρίου, ό
Franklin-Bouillon έπέστρεψε στην Κιλικία, ή έξοδος βρισκόταν ήδη σέ προ
χωρημένο στάδιο. 'Υπεύθυνες για το φαινόμενο αυτό ήταν, κατά τον Γάλλο
απεσταλμένο, οί άρμενικές καί οί έλληνικές οργανώσεις τής Κωνσταντινούπο
λης, τής Σμύρνης καί τής Κύπρου94. 95
Ή έξοδος άπο τήν περιοχή των ’Αδάνων υπήρξε σχεδόν καθολική. Σημείο
συγκέντρωσης των. προσφύγων ήταν το λιμάνι τής Μερσίνας, δπου επιβιβάζον
ταν σέ πλοία μέ κύριο προορισμό τήν Κύπρο. Μέχρι τά τέλη Νοεμβρίου, οί
βρετανικές άρχές τού νησιού είχαν στεγάσει περισσότερους άπο 13.000 ’Αρμέ
νιους, στούς οποίους παρείχαν δωρεάν τροφή γιά ένα μήνα. Δεύτερος πόλος
συγκέντρωσης υπήρξε το Ντερτυόλ, άπο δπου οί πρόσφυγες επιχειρούσαν
νά περάσουν στή Συρία. Γύρω στούς 2.500 είχαν καταφέρει νά διασχίσουν
τά σύνορα, χρησιμοποιώντας ορεινά μονοπάτια. Στις 30 Νοεμβρίου, 45.000
περίπου χριστιανοί είχαν ήδη έγκαταλείψει τά σπίτια τους καί άρκετοί άπο
αυτούς καί τήν Κιλικία. 'Η έξοδος γινόταν χωρίς επεισόδια καί μέ φανερό
πνεύμα οργάνωσης 9ä.
’Αρχές Δεκεμβρίου, μπροστά στον αύξανόμενο ρυθμό τής φυγής, ή Κύπρος,
ή Συρία, ή Παλαιστίνη καί ή Αίγυπτος έκλεισαν τά σύνορά τους στούς πρόσφυ
γες. Τό ίδιο έγινε μέ τήν Κωνσταντινούπολη καί τή Σμύρνη. Οί γαλλικές άρ
χές τής Συρίας έπέτρεψαν τήν ελεύθερη εγκατάσταση μόνο σέ δσους διέθεταν
οικονομικούς πόρους καί γιά τούς όποιους είχαν έγγυηθεϊ οί άρχηγοί των άρμενικών κοινοτήτων. "Οσοι έφτασαν χωρίς μέσα διαβίωσης, τοποθετήθηκαν
σέ εργοτάξια καί σέ φυτείες. Στις 4 ’Ιανουάριου 1922, ή κυβέρνηση τού
Παρισιού άποφάσισε νά χορηγήσει τό ποσό των 50 έκατομ. φράγκων γιά
βοήθεια των ’Αρμενίων προσφύγων πού είχαν καταφύγει στή Συρία96.
93. Α.Ε. 137: Gouraud πρός Briand, 1285-1287 τής 1.10.21, 1354-1356 τής 18.10.21.
Berthelot πρός Gouraud, 898 τής 15.10.21.
94. Α.Ε. 174: Gouraud πρός Briand, 1396 τής 24.10.21. Α.Ε. 175: Franklin-Bouillon
πρός Peretti, 4-5 τής 28.11.21. Α.Υ.Ε. Α5/VI (14): Θρησκευτικοί ήγέτες των’Αρμενίων
πρός Pelle, έπιστολή τής 14.10.21. D.B.F.P. ( 143): Rumbold πρός Curzon, 439 τής 2.5.21.
95. Α.Ε. 139: Gouraud πρός Briand 1548-1551 τής 25.11.21, 1561 τής 29.11.21.
Α.Ε. 142: Μεικτή επιτροπή γιά τήν εκκένωση τής Κιλικίας: έκθεση τής 5.3.22.
96. Α.Ε. 139: Laporte πρός Briand, 8-10 τής 4.12.2Ì. Gouraud πρός Briand, 1594
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'Η έξοδος τού έλληνικοΰ πληθυσμοί) είχε διαφορετικό χαρακτήρα. 'Υπήρχαν
δυο ξεχωριστές κατηγορίες Ελλήνων: οί ’Οθωμανοί καί οί "Ελληνες υπήκοοι.
Γιά τούς πρώτους ’ίσχυαν δλες οί εγγυήσεις περί προστασίας των μειονοτήτων.
'Η τύχη των δευτέρων βρισκόταν σέ άμεση εξάρτηση άπύ το είδος των σχέ
σεων πού υπήρχαν άνάμεσα στις κυβερνήσεις τής "Αγκυρας καί τής ’Αθήνας.
Έχοντάς το ύπ’ οψη της αυτό, ή έλληνική πολιτική ήγεσία είχε ήδη (αντιμε
τωπίσει τύ ενδεχόμενο τής εκκένωσης των Ελλήνων τής Κιλικίας άπύ τον
προηγούμενο ’Απρίλιο. 'Η υπογραφή τής πρώτης γαλλοτουρκικής συμφωνίας
στο Λονδίνο καί ή έπικείμενη αναχώρηση των Γάλλων άπύ τήν έπαρχία,
είχαν άναγκάσει τήν κυβέρνηση τής ’Αθήνας νά προγραμματίσει τή συγκέν
τρωση τής ελληνικής μειονότητας στή Μερσίνα. Άπύ έκεϊ θά παραλάμβαναν τούς πρόσφυγες πλοία πού θά τούς οδηγούσαν σέ άσφαλέστερο προορι
σμό 97.
Τύ ολο σχέδιο άναμοχλεύτηκε τον ’Οκτώβριο, μέ τή σύναψη τής συμφωνίας
τής "Αγκυρας. ’Αμέσως κυκλοφόρησε ή φήμη δτι οί τουρκικές αρχές πού έπρόκειτο νά εγκατασταθούν στήν Κιλικία θά ήταν άμείλικτες άπέναντι στούς
'Έλληνες ύπήκοους πού είχαν σκοπό νά παραμείνουν. Στις 14 Νοεμβρίου, μέ
επίσημο διάβημα προς τύ Quai d’Orsay, ό επιτετραμμένος τής Ελλάδας στο
Παρίσι, Πέτρος Μεταξας, ζήτησε προστασία γιά τήν έλληνική μειονότητα τής
Κιλικίας άπύ τις τοπικές γαλλικές προξενικές αρχές. 'Η γαλλική κυβέρνηση
άπάντησε δτι τής ήταν άδύνατο νά άναλάβει τέτοια υποχρέωση. Οί πρόξενοί
της δέν μπορούσαν νά εκπροσωπήσουν τά συμφέροντα μιας τρίτης χώρας άπύ
τή στιγμή πού ή γαλλοτουρκική συμφωνία δέν άποτελοΰσε ευρύτερη συνθήκη
ειρήνης, αλλά άπλύ διακανονισμό τοπικού χαρακτήρα. 'Η μόνη υπόσχεση στήν
οποία μπορούσε νά προβεϊ αφορούσε τήν παροχή βοήθειας σέ δσους 'Έλληνες
ύπήκοους έπιθυμοΰσαν νά έγκαταλείψουν τήν Κιλικία πριν άπύ τήν εγκατά
σταση των τουρκικών αρχών 98.
"Ετσι, ή κυβέρνηση τής ’Αθήνας αποφάσισε νά στείλει τρία μεταγωγικά
πλοία στή Μερσίνα για νά παραλάβουν τον ελληνικό πληθυσμό. Βοηθώντας μέ
αύτό τον τρόπο τή μειονότητα τής Κιλικίας, ήλπιζε, παράλληλα, καί σέ μιά
διέγερση τής χριστιανικής συνείδησης τών "Αγγλων, πού μπορούσε νά εχει

της 5.12.21. Α.Υ.Ε. A5/VI (14): Ξυδιάς πρός Καρτάλη, 615 της 30.11.21. Βότσης πρός
Καρτάλη, 8476 της 15.12.21.
97. Α.Υ.Ε. A5/VI (14): Μπαλτατζής πρός Μεταξά, 4755 της 30.4.21, Μεταξας πρός
Μπαλτατζή, 1228 της 21.4.21, 1528 της 17.5.21.
98. Α.Ε. 138: Peretti πρός Billy 377, πρός Gouraud 989 της 15.11.21. Α.Υ.Ε. A5/VI
(14): Μεταξας πρός Καρτάλη, 3876 τής 15.11.21. Κούμαρης πρός Καρτάλη, 1212 της
11.11.21, 1278 της 21.11.21. Καρτάλης πρός Στεργιάδη, 84704-84706 της 25.11.21.
D.B.F.P. (447): Περίληψη συνομιλίας Crowe - Montille στό Foreign Office, 18.11.21.
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ευεργετικά επακόλουθα στήν περαιτέρω έξέλιξη της μικρασιατικής έκστρατείας
'Η έλληνική κυβέρνηση έδωσε εντολή στα πλοία νά άποβιβάσουν τούς πρόσ
φυγες στον κοντινότερο προορισμό, δηλαδή στήν Κύπρο. Οί αρχές τής ’Αθή
νας είχαν πάρει τήν άπόφαση αυτή χωρίς νά έχουν προηγουμένως ενημερώσει
τή βρετανική κυβέρνηση. ’Αναπόφευκτα προκάλεσαν τήν έντονη διαμαρτυρία
των ’Άγγλων99
100. Τά πλοία έφτασαν στο λιμάνι τής Λάρνακας στίς 19 Νοεμ
βρίου. Οί αρχές τοϋ νησιού έπέτρεψαν τήν άποβίβαση των Κυπρίων υπηκόων
μόνο, έξαιτίας έλλειψης θέσεων στο λοιμοκαθαρτήριο. Παρά τίς προσπάθειες
τοϋ προξένου τής Ελλάδας, τά πλοία άναγκάστηκαν νά έγκαταλείψουν τή Λάρ
νακα στίς 25 Νοεμβρίου, ένώ άνάμεσα στους έπιβάτες είχαν εκδηλωθεί κρού
σματα ευλογιάς101. "Υστερα άπό εντολή τής ελληνικής κυβέρνησης, κατευθύνθηκαν προς τή Σμύρνη. ’Εκεί, όμως, συνάντησαν το ΐδιο πρόβλημα. Ό
ύπατος αρμοστής τής Ελλάδας, ’Αριστείδης Στεργιάδης, άπαγόρευσε τήν άπο
βίβαση των προσφύγων γιά δυο λόγους: άδυναμία παροχής στέγης καί έργασίας, καί κίνδυνος έκδήλωσης έπιδημίας στίς τάξεις τοϋ έλληνικοΰ στρατού102.
Μήν μπορώντας νά τούς μεταφέρει άλλου, ή έλληνική κυβέρνηση ζήτησε άπό
τή Γαλλία τήν προσωρινή εγκατάσταση των προσφύγων στή Συρία, διαβεβαιώνοντας τίς τοπικές αρχές δτι ήταν δυνατό νά εξασφαλίσουν άπό μόνοι τή δια
βίωσή τους. 'Η άπάντηση υπήρξε άρνητική: κανένας άνθρωπιστικός λόγος δέν
έπέβαλλε στή Γαλλία τή λήψη ενός μέτρου πού μπορούσε νά μετριάσει τήν
ευνοϊκή έντύπωση πού ή σύναψη τοϋ συμφώνου μέ τούς κεμαλικούς είχε προκαλέσει στο μουσουλμανικό κόσμο. Οί "Ελληνες πρόσφυγες μεταφέρθηκαν,
τελικά, στήν Ελλάδα καί σκορπίστηκαν στά νησιά τοϋ Αιγαίου103.
99. Α.Ε. 138: Billy πρός Peretti, 444 της 15.11.21. Gouraud προς Peretti, 1542 της
23.11.21.
100. Α.Υ.Ε. A3 IVI (14): Καρτάλης πρός Γούναρη, 12509 της 31.10.21. Ραγκαβής
πρός Curzon, 4545 της 15.11.21. Curzon προς Ραγκαβή, Ε. 12594/800/44 της 19.11.21.
101. Α.Υ.Ε. A5/VI (11)'. Χατζηβασιλείου προς Καρτάλη, 360 της 19.11.21, χ.ά. τής
20.11.21, 371 της 22.11.21, 377 της 24.11.21, 381 της 25.11.21. Bentinck πρός Καρτάλη,
επιστολή τής 21.11.21. Ράλλης πρός Στεργιάδη, 63475 τής 8.11.21. π.ή.
102. Α.Υ.Ε. A3/VI (14): Στεργιάδης πρός Καρτάλη, 723 τής 21.11.21. Ράλλης πρός
Χατζηβασιλείου, 64503 τής 9.11.21, π.ή. Καρτάλης πρός Χατζή βασιλείου 12923, πρός
Στεργιάδη 12924 τής 23.11.21. Α.Υ.Ε. ’Υπάτη 'Αρμοστεία Σμύρνης 6/2: Καρτάλης πρός
Στεργιάδη, 13055 τής 14.11.21. Στεργιάδης πρός άντιπροσώπους αρμοστείας στήν Προύσα,
Άνδραμύτι καί ΙΙάνορμο, 715 τής 5.11.21 π.ή., πρός Λιμεναρχείο Σμύρνης, χ.ά. τής 9.11.21
π.ή., πρός sir Harry Lamb, 4303 τής 25.11.21.
103. Α.Ε. 138: Peretti ποός Billy 395, πρός Gouraud 1013 τής 21.11.21. Α.Υ.Ε.
A5/VI (14): Peretti πρός Μεταξα, σημείωση τής 18.11.21. Μεταξας πρός Καρτάλη,
3937 τής 21.11.21, 4023 τής 28.11.21. Καρτάλης πρός Μεταξα, Ραγκαβή, Κούμαρη,
12752 τής 6.11.21. π.ή. Κούμαρης πρός Καρτάλη, χ.ά. τής 20.11.21. Ραγκαβής πρός Καρ
τάλη, 388 τής 14.2.22. Ροντήρης πρός Καρτάλη, 81 τής 21.3.22.

254

Η ΓΑΛΛΟΤΟΤΡΚΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ TOT 1921

I. ΕΞΟΔΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
(1.11.1921 - 4.1.1922)
1) ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΜΕΡΣΙΝΑ
’Αρμένιοι
"Ελληνες
Σύριοι
Διάφορες έθνικότητες
Σύνολο
2) ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΝΤΕΡΤΤΟΛ
3) ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΙΛΙΣ-ΑΪΝΤΑΜΠ

30.023
6.392
1.129
59
37.603
12.056
4.500 (περίπου)
54.159 (περίπου)

ΣΥΝΟΛΟ

II. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΙΝΑΝ
1) ΚΙΛΙΚΙΑ
Σύριοι
’Αρμένιοι
Έλληνες

2.606
637
518

Σύνολο

3.761

2) ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΛΙΣ-ΑΪΝΤΑΜΠ

5.500 (περίπου)
Κ261 (περίπου)

ΣΥΝΟΛΟ

’Ελάχιστοι ήταν αυτοί πού έπέστρεψαν υστέρα άπύ τήν έγκατάσταση των
τουρκικών άρχών. Στίς αρχές Φεβρουάριου του 1922, οί ’Αρμένιοι δεν ξεπερνοϋσαν τούς 100, ένώ κάπως περισσότεροι ήταν οί "Ελληνες πού είχαν οθω
μανική ύπηκοότητα. Μιά γαλλοτουρκική μεικτή επιτροπή σχηματίστηκε μέ
σκοπό τήν εκτίμηση καί τή διαφύλαξη τής άκίνητης περιουσίας πού είχαν έγκαταλείψει οί πρόσφυγες. Το καλοκαίρι τού 1922, ή γαλλική κυβέρνηση κατάφερε νά άποσοβήσει in extremis τήν απαλλοτρίωση αύτών των κτημάτων
άπύ τίς κεμαλικές άρχές104.
'Η μεταβίβαση τής εξουσίας εγινε χωρίς σοβαρά επεισόδια. 'Η τουρκική
διοίκηση καί ή χωροφυλακή έγκαταστάθηκαν σέ ολόκληρη τήν Κιλικία τήν 1η
Δεκεμβρίου. Μοναδική εξαίρεση άποτέλεσε το Ντερτυόλ, πού οί Γάλλοι συνέ
χισαν νά ελέγχουν έξαιτίας τής συγκέντρωσης έκεϊ μεγάλου άριθμοϋ προσφύ
γων. ”Αν εξαιρέσει κανείς μιά πομπώδη είσοδο του Τούρκου Βαλί στα ’Άδανα,
δεν σημειώθηκαν άκρότητες σε βάρος των χριστιανών πού είχαν παραμείνει.

104. Α.Ε. 141: de Caix πρός Poincaré, 119 της 8.2.22. Α.Ε. 142: Μεικτή έπιτροπή
γιά τήν εκκένωση της Κιλικίας: έκθεση της 5.3.22. Α.Υ.Ε. A5/VI (9): Βαλέττας πρός
Θεοτόκη, 22616/10235 τής 25.7.22.
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Στις 5 Δεκεμβρίου, οί Τούρκοι, άνάλαβαν καί τή διοίκηση της περιοχής τοΰ
Άιντάμπ105.
Τέλη Δεκεμβρίου, οί γαλλικές αρχές του Ντερτυόλ άνακάλυψαν ένα παρά
νομο οπλοστάσιο μέ μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών. ’Από τίς άνακρίσεις πού
άκολούθησαν, προέκυψε ότι ό οπλισμός άνήκε σέ μιά έλληνο-άρμενική μυστική
οργάνωση πού σχεδίαζε νά δημιουργήσει αντιστασιακή κίνηση τή στιγμή τής
έγκατάστασης τής κεμαλικής διοίκησης106. 'Η υπόθεση αυτή είχε ξεκινήσει
άπό τον Μάρτιο τοΰ 1921, τή στιγμή δηλαδή τής υπογραφής τής πρώτης γαλλοτουρκικής συμφωνίας στο Λονδίνο. Οί ’Αρμένιοι, πού μέχρι τότε είχαν τήν
πλήρη συμπαράσταση τής Γαλλίας στον άγώνα τους, έκριναν σκόπιμο νά ζη
τήσουν προστασία άπό τούς Βρετανούς. Στήν άπόφαση αύτή τούς ένθάρρυναν
οί άρμενόφιλοι κύκλοι τής αγγλικής πρωτεύουσας πού είχαν διασυνδέσεις
μέ το Foreign Office. Τον ’Απρίλιο, σχηματίστηκε στο Λονδίνο μιά έπιτροπή
γιά τήν οργάνωση προπαγάνδας, τόσο στήν Κιλικία όσο καί έξω άπό τά σύ
νορα τής Τουρκίας.
'Η ελληνική κυβέρνηση, μόλις πληροφορήθηκε το γεγονός, συνέβαλε στή
δημιουργία μιας άνάλογης επιτροπής στήν ’Αθήνα. Τήν ήγεσία της άποτελοΰσαν ό δικηγόρος Τσερέπης, ό βουλευτής Θράκης Σαραντιάδης, ό βουλευτής
Ραιδεστοΰ Παπατζιάν καί ό άρχηγύς τής άρμενικής παροικίας στήν ’Αθήνα,
Κελετζιάν. Μέ τή συμπαράσταση τής άγγλικής καί τής ελληνικής κυβέρνησης,
οί δυο επιτροπές άποφάσισαν νά συντονίσουν τή δράση τους. Γιά το σκοπό
αυτό, έπέλεξαν τήν Κύπρο σάν βάση γιά τή συγκέντρωση πολεμοφοδίων. ’Α
ποφάσισαν, έπίσης, νά οργανώσουν ένοπλη άντίσταση εναντίον των Τούρκων
στήν Κιλικία, υστέρα άπό τήν πλήρη άποχώρηση των γαλλικών δυνάμεων κα
τοχής.
Ή άποστολή πολεμικού ύλικοΰ προς τούς ’Αρμένιους άντάρτες άρχισε τον
’Ιούνιο. Οί "Ελληνες έστειλαν μέ τή σειρά τους πράκτορες στήν Κιλικία. Πιο
γνωστοί ήταν ή Θεοδοσία Δεδέογλου καί ό ’Αλέξανδρος Ζαχάρογλου ή Ζαχαριάδης άπό τήν Καισάρεια τής Καππαδοκίας. Σημειώθηκε, μάλιστα, καί μιά
άποστολή οπλισμού άπό τή μεριά τής ελληνικής κυβέρνησης. Τό υλικό αυτό
συγκεντρώθηκε σέ εκκλησίες τοΰ Ντερτυόλ. ’Από τούς σημαντικότερους στόχους
τής κοινής προπαγάνδας ήταν ή δημιουργία κατάλληλου κλίματος γιά μιάν
άνακατάληψη τής Κιλικίας, τή φορά αύτή άπό βρετανικό στρατό. Προκειμένου νά αυξηθεί ή διεθνής συγκίνηση πού προκλήθηκε άπό τή γαλλοτουρκική
προσέγγιση, ή οργάνωση ένθάρρυνε τή μαζική έξοδο τοΰ χριστιανικοΰ πληθυσμοΰ άπό τήν επαρχία. 'Η άνακάλυψη, όμως, τοΰ δικτύου καί ή σύλληψη των
105. Α.Ε. 139: Gouraud πράς Briand, 1584 τής 3.12.21. Laporte πρός Briand,
8-10 τής 4.12.21.
106. Α.Ε. 141: de Caix πρός Briand, 1663 τής 28.12.21.
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■ηγετικών στελεχών στο Ντερτυόλ, εξουδετέρωσαν αποφασιστικά κάθε υπό
νοια ένοπλης άντίστασης έναντίον τών κεμαλικών107.
'Η αποχώρηση του γαλλικού στρατού άπό την Κιλικία άρχισε σταδιακά
στις 3 Δεκεμβρίου. Στίς 20 Δεκεμβρίου εκκενώθηκαν τά ’Άδανα, στις 25 το
Άιντάμπ, στίς 27 ή Ταρσός, στίς 30 το Κιλίς καί στίς 4 ’Ιανουάριου 1922,
τελευταία μέρα τής προθεσμίας, ή Μερσίνα καί το Ντερτυόλ. Άποσύρθηκαν
συνολικά 18.000 άνδρες καί 30.800 τόνοι πολεμικού ύλικοϋ μέ προορισμό
τή Συρία108. 'Η διάδοχος κατάσταση προβλημάτισε όμως τούς Γάλλους. Συμ
μορίες άτάκτων ξανάρχισαν δράση στο έσωτερικο τής Συρίας, κοντά στο Χαλέπι. Οί κεμαλικές άρχές τοΰ Άιντάμπ άρνήθηκαν νά άναγνωρίσουν τή δικαι
οδοσία του Γάλλου προξενικού ύπαλλήλου, μέ τή δικαιολογία ότι ή Γαλλία
δεν είχε δικαίωμα νά διαθέτει προξένους στήν Τουρκία άπο τή στιγμή πού δέν
είχε υπογράψει μαζί της γενικότερη συνθήκη ειρήνης. 'Η κυβέρνηση τής Άγ
κυρας έπέβαλλε στά είσαγόμενα γαλλικά έμπορεύματα φόρο 25%, ένώ τά
άντίστοιχα άμερικανικά, ιταλικά καί γερμανικά έπιβαρύνονταν μέ 11% μόνο.
Τά τελωνειακά μέτρα είχαν άσχημο άντίκτυπο στήν έμπορική άνάπτυξη τής
Συρίας. Κατάσταση πού τον Φεβρουάριο του 1922 οδήγησε τον "Ελληνα στρα
τιωτικό σύνδεσμο στο αρχηγείο τής Βηρυττοϋ στο εξής συμπέρασμα:
«Είναι, άναμφισβήτητον δτι ή Γαλλία, διά τής γαλλοκεμαλικής συνθήκης,
περιεπλέχθη είς περιπέτειαν ήτις (. . .) και δυσάρεστους ίσως επιφυλάσ
σει αυτή εκπλήξεις εν Συρία, ένθα οι Κεμαλικοι ζωηρόν ενεργονσι προ
παγάνδαν, δεν έπαυσαν δε εποφθαλμιονντες το βόρειον τμήμα αυτής
(Χαλέπιον-Αλεξανδρέτταν) »109.
Τελευταία άφήσαμε τήν παράδοση τοϋ γαλλικού οπλισμού τής Κιλικίας
στούς Τούρκους. Πρόκειται γιά έναν παράγοντα πού έπαιξε πρωταρχικό ρόλο
στή μετέπειτα εξέλιξη τών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο έλληνοτουρκικύ
μέτωπο.
Κατά τή διάρκεια τών διαπραγματεύσεων τής ’Άγκυρας φαίνεται πώς ό
Franklin-Bouillon εΐχε ύποσχεθεϊ στούς συνομιλητές του ότι ή Γαλλία ήταν
107. Α.Ε. 142: Μεικτή επιτροπή γιά τήν εκκένωση της Κιλικίας: έκθεση της 5.3.22,
παράρτημα άρ. 9. Οί πληροφορίες προέρχονται άσφαλώς άπό τις άνακρίσεις τών συλληφθέντων άπό τις γαλλικές άρχές ήγετικών στελεχών τής οργάνωσης. Α.Υ.Ε. A5IVI (14):
Χατζηβασιλείου πρύς Καρτάλη, 354 της 2.11.21, χ.ά. της 28.11.21, 426 της 2.12.21.
Μελάς πρός ’Αρχηγείο Στρατιάς Μικράς ’Ασίας, 10 της 7.1.22.
108. Α.Ε. 141: ’Αρχηγείο Στρατιάς Εγγύς ’Ανατολής πρύς Γενικό ’Επιτελείο (Παρίσι),
18 τής 6.1.22. Α.Ε. 142: Μεικτή επιτροπή γιά τήν έκκένωση τής Κιλικίας: έκθεση τής
5.3.22.
109. Α.Υ.Ε. A5/VI (11): Μελάς πρός ’Αρχηγείο Στρατιάς Μικράς ’Ασίας, 93 τής
20.2.22. Μεταξάς πρός Καρτάλη, 636 τής 2.3.22.
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διατεθειμένη νά έγκαταλείψει έπί τόπου το υλικό αυτό μόλις άποχωροΰσαν οι
δυνάμεις κατοχής άπο την Κιλικία. 'Η υπόσχεση, πού δόθηκε χωρίς νά υπάρ
χουν συγκεκριμένες οδηγίες άπο τήν κυβέρνηση του Παρισιού, συνετέλεσε
στην τελική συγκατάθεση των Τούρκων νά υπογράψουν τη συμφωνία110. 111
Έπιστρέφοντας, τον ’Οκτώβριο, στη γαλλική πρωτεύουσα, ό Franklin-Bouillon
παράδωσε στο υπουργείο Στρατιωτικών μιά κατάσταση μέ το πολεμικό υλικό
πού, κατά τή γνώμη του, έπρεπε νά παραχωρηθεΐ στους έθνικιστές. Στις 11
Νοεμβρίου, ό κόμης de Peretti, διευθυντής πολιτικών υποθέσεων του Quai
d’Orsay, τηλεγραφούσε τά έξης προς τον Briand, πού βρισκόταν στήν Ούάσινγκτον:
«'Ο κ. Franklin-Bouillon έχει μείνει με την εντύπωση δτι εισαστε σύμ
φωνος με την παράδοση οπλών, πυρομαχικών, στρατιωτικών στολών,
αλόγων καί αυτοκινήτων στους κεμαλικούς. Δίχως να θέσει κάτι τέτοιο
σαν δρο για τήν τελική υπογραφή τοϋ συμφώνου, άφησε τον Κεμάλ νά υπο
λογίζει σε αυτήν τή χορήγηση. Έξαιτίας τών διαμαρτυριών πού προκάλεσε στο Λονδίνο ή υπογραφή τοϋ συμφώνου, νομίζω δτι δεν θά ήταν
σκόπιμο νά εγκαταλείπουμε οπλισμό καί πυρομαχικά στήν Κιλικία. Θά
μπορούσαμε, δμως, νά πουλήσουμε επί τόπου το υλικό αυτό σε Γάλλους
εμπόρους πού, με τή σειρά τους, θά το πουλούσαν στους Τούρκους. 'Ο
κ. Franklin-Bouillon ζήτησε, επίσης, νά δοθεί στήν Ιδιωτική βιομηχανία
ή άδεια παραχώρησης πυροβόλοον, δπλων καί πυρομαχικών, πού το
υπουργείο Στρατιωτικών μπορεί νά άντλήσει άπο τά υπάρχοντα αποθέ
ματα. Παρακαλώ να μοϋ στείλετε οδηγίες πριν άπο τήν αναχώρηση τοϋ
κ. Franklin-Bouillon για τή Βηρυττό τήν ερχόμενη Κυριακή»ln.
Οί πρωτοβουλίες τοϋ Franklin-Bouillon έφεραν τήν κυβέρνηση τόΰ Πα
ρισιού σέ δύσκολη θέση. Ή χορήγηση πολεμικού ύλικοϋ ή οικονομικής βοή
θειας άπο τις συμμαχικές κυβερνήσεις προς τούς 'Έλληνες καί τούς Τούρκους
είχε απαγορευτεί μέ άπόφαση τοϋ ’Ανώτατου Συμβουλίου (10 Αύγούστου
1921 ). Οί ιδιώτες, όμως, ήταν έλεύθεροι νά προβοΰν στο εμπόριο δπλων προς
τίς δυο άντιμαχόμενες παρατάξεις. ’Εκμεταλλευόμενη αύτήν τή διέξοδο, ή γαλ
λική κυβέρνηση επιχείρησε νά βρει μιά συμβιβαστική λύση112.
Οί οδηγίες τοϋ Briand έφτασαν στύ Παρίσι στίς 13 Νοεμβρίου καί ήταν
κατηγορηματικές: ή Γαλλία δεν μπορούσε νά προβεϊ στήν παραχώρηση πολε110. Α.Ε. 174: Σημείωμα Peretti, 6.11.21. Α.Ε. 175: Pellé πρός Peretti, 1985-1986
της 29.11.21.
111. Α.Ε. 138 - Α.Ε. 175: Peretti πρός Briand, 1946-1947 της 11.11.21.
112. D.B.F.P. (356): Curzon πρός Hardinge, 2275 της 19.8.21.
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μικοΰ υλικού χωρίς νά παραβιάσει, τις υποχρεώσεις πού είχε απέναντι στους
Συμμάχους. Μπορούσαν, δμως, νά σταλούν στο αρχηγείο της Βηρυττοΰ διατα
γές σχετικά μέ την παράδοση 4.000 άλογων καί ολόκληρου του ελαφρού εξο
πλισμού σέ ιδιώτες113. 'Η σκέψη 8τι ή γαλλική κυβέρνηση είχε επιτρέψει στην
πολεμική βιομηχανία τήν ελεύθερη προμήθεια πολεμοφοδίων στους κεμαλικούς,
άνησύχησε ιδιαίτερα τούς ’Άγγλους. 'Ο επιτετραμμένος τής Γαλλίας στο Λον
δίνο άναγκάστηκε νά διαβεβαιώσει το Foreign Office δτι ό Briand είχε στεί
λει σαφείς εντολές γιά τήν άποφυγή παραχώρησης οπλισμού καί πυρομαχικών
στούς Τούρκους, κατά τή διάρκεια τής έκκένωσης. Τήν ’ίδια στιγμή, οί άθηναϊκές έφημερίδες δημοσίευαν τήν είδηση τής παραχώρησης ολόκληρου τοϋ
πολεμικού υλικού πού υπήρχε στήν επαρχία. Στήν προσπάθειά της νά βρει
κάποια μέση λύση, ή κυβέρνηση τού Παρισιού είχε καταφέρει νά δυσαρεστήσει
δλο τον κόσμο 114.
Οί κεμαλικοί είχαν αρχίσει νά πλευροκοπούν τή Γαλλία μέσω τού FranklinBouillon, άπύ τή στιγμή τής άφιξης τής γαλλικής διπλωματικής άποστολής
στήν Κιλικία, τον Νοέμβριο. Ζητούσαν τήν παραχώρηση άεροπλάνων, οπλι
σμού, αύτοκινήτων, στρατιωτικών στολών, αλόγων, τών γαλλικών στρατιω
τικών εγκαταστάσεων τών ’Αδάνων καί ολόκληρου τού ύλικοΰ τηλεπικοινω
νιών. Σύμφωνα μέ τις προτάσεις τους, ή παραχώρηση θά γινόταν μέ πληρωμή
σέ δόσεις. Τόσο ό Franklin-Bouillon δσο καί ό γενικός πρόξενος στά Άδανα,
Osmin Laporte, κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες γιά νά πείσουν τήν
κυβέρνηση τού Παρισιού νά ύποχωρήσει στις άξιώσεις τών Τούρκων115. Στις
20 Νοεμβρίου, ό Briand έπανέλαβε τήν άρνησή του καί προκάλεσε τή δυσα
ρέσκεια τού Franklin-Bouillon, πού τηλεγραφούσε άπύ τά Άδανα τά εξής:
«’Εξέθεσα τήν κατάσταση στον Φερίντ116. Έπέμεινα στη σοβαρότητα
τής διαμαρτυρίας τών ”Αγγλων καί υπογράμμισα τον κίνδυνο που θά
διέτρεχε ή Τουρκία σε περίπτωση πού, με μιαν άπροσεξία (π.χ. χορήγηση
όπλων), προσψέραμε στη Μεγάλη Βρετανία άψορμή γιά νά επέμβει δυ
ναμικά στη Μερσίνα. Διόγκωσα επίτηδες το θέμα τοϋ κινδύνου. Θεωρώ
σκόπιμο νά υπερβάλλουμε στις δυσκολίες πού απορρέουν άπό τ'ις σχέσεις
μας με τούς άλλους Συμμάχους. Είναι ό μόνος τρόπος γιά νά δικαιολογή113. Α.Ε. 138: Barthou πρός Peretti, 4070 της 10.11.21. Briand πρός Peretti, 1011
της 13.11.21. Peretti πρός Gouraud, 996 της 17.11.21, πρός Barthou, 2325 της 18.11.21.
114. Α.Ε. 138: Billy πρός Peretti, 301 της 20.11.21. Bonnevay πρός Billy 392, πρός
Gouraud 1008-1009 της 20.11.21. Α.Ε. 175: Montille πρός Peretti, 1007 της 16.11.21,
1011-1013 της 18.11.21. D.B.F.P. (447, 449): Περιλήψεις συνομιλιών Crowe - Montille
της 18.11.21 καί Curzon - Γούναρη της 19.11.21, στό Foreign Office.
115. Α.Ε. 142: Μεικτή επιτροπή γιά τήν έκκένωση της Κιλικίας: έκθεση της 5.3.22.
116. Φερίντ μπέης, έκπρόσωπος της εθνικιστικής κυβέρνησης στήν Κιλικία.
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aονμε στους Τούρκους την επιφυλακτικότητα πού δείχνουμε ατό πρό
βλημα της παραχώρησης τον πολεμικού υλικόν»117.
Ό Γάλλος απεσταλμένος κανόνισε γιά τά μέσα Δεκεμβρίου μια νέα συνάν
τηση μέ τον Κεμάλ, στο ’Ικόνιο. Τις παραμονές τής συνάντησης αυτής τηλε
γραφούσε προς το Παρίσι:
«"Ενα ταξίδι πέντε ήμερων στην περίοδο των βροχών, δείχνει πόσο ση
μαντική παραμένει ή πολιτική μας, παρά τή μεγάλη απογοήτευση πού
νιώθω για τούς λόγους πού γνωρίζετε. Κατά τή διάρκεια των συνομι
λιών θά προσπαθήσω να αγνοήσω όσο μπορώ τούς λόγους αυτούς, θί
γοντας μόνο θέματα τοπικής διοίκησης καί οργάνωσης τής χωροφυλακής.
Το γεγονός ότι δεν μπορώ να κάνω περισσότερα είναι Ιδιαίτερα λυπηρό
για τα συμφέροντα μας (. . .) ΟΙ Τούρκοι μου επαναλαμβάνουν συνέχεια
ότι έχουμε πέσει θύματα τής μονόπλευρης εντιμότητάς μας απέναντι
στούς ’Άγγλους καί ότι είναι διατεθειμένοι να στραφούν προς άλλη κα
τεύθυνση, αν επιμείνουμε στην εφαρμογή τής Ιδιας πολιτικής»118.
’Αρχές Δεκεμβρίου, παρατηρήθηκε κάποια ύφεση στις γαλλοβρετανικές σχέ
σεις. ' Η έπιστροφή του Briand άπό τήν Ούάσινγκτον συνέπεσε μέ τήν επίδοση
στο Λονδίνο ολόκληρης τής αλληλογραφίας πού ό Franklin-Bouillon είχε
άνταλλάξει μέ τήν κυβέρνησή του. Έπρόκειτο γιά μια πράξη καλής θέλησης
άπό τή μεριά των Γάλλων, προκειμένου νά διαλυθούν οί παρεξηγήσεις καί νά
άποκατασταθεΐ ή έμπιστοσύνη άνάμεσα στίς δυο χώρες. Έκτος αυτού, ή κυ
βέρνηση τού Παρισιού είχε άρχίσει νά προσανατολίζεται στην ιδέα μιας νέας
διεθνούς διάσκεψης γιά τις υποθέσεις τής ’Εγγύς ’Ανατολής καί προσφέρθηκε
νά πιέσει τούς κεμαλικούς νά επισπεύσουν τή σύναψη ειρήνης μέ τήν Ελλάδα.
Οΐ "Αγγλοι παρακολούθησαν μέ ζωηρό ενδιαφέρον τή μεταστροφή τής γαλλι
κής πολιτικής καί έξέφρασαν, μέ τή σειρά τους, τήν έλπίδα νά δοθεί τέλος στίς
διαμάχες πού τελευταία τούς είχαν φέρει άντιμέτωπους μέ τή Γαλλία119. 'Η
άπάντηση τού Briand στίς πιέσεις τού Franklin-Bouillon υπήρξε χαρα
κτηριστική τού νέου πνεύματος πού έπικρατοΰσε στο Παρίσι:
«Πρέπει να καταλάβετε πόσο επείγει νά μη δοθεί συνέχεια στο θέμα τής
εγκατάλειψης τού πολεμικού υλικού στην Κιλικία. Οι άντιδράσεις τής
βρετανικής κυβέρνησης δεν έχουν αλλάξει άπό τήν εποχή τής υπογραφής
117. Α.Ε. 138: Franklin-Bouillon πρός Peretti, 1528-1529 της 21.11.21.
118. Α.Ε. 139: Franklin-Bouillon πρός Briand, 16-21 της 10.12.21.
119. D.B.F.P. (470, 471): Hardinge πρός Curzon, 928 της 3.12.21, 930 της 6.12.21.
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τής συμφωνίας τής "Αγκυρας. Φαντάζεστε, λοιπόν, τί είδους επιχειρήματα
θά μπορούσε να χρησιμοποιήσει εναντίον μας, αν τυχόν αποφασίζαμε να
εγκαταλείπουμε αυτό το υλικό επί τόπου»120.
Ή συνάντηση τοΰ Franklin-Bouillon μέ τον Κεμάλ πραγματοποιήθηκε
τελικά στο Άκ-Σεχίρ άπο τις 11 μέχρι τ'ις 16 Δεκεμβρίου. Άποφασίστηκε
άπο κοινού ή παράταση άπο τρεις σε έξι μήνες τής άναβολής των στρατιωτι
κών υποχρεώσεων γιά τούς χριστιανούς τής Κιλικίας πού είχαν οθωμανική
υπηκοότητα, καθώς καί ή παραμονή, γιά ένα χρόνο, τής μεικτής επιτροπής
πού είχε άναλάβει τή διαφύλαξη των περιουσιών τών προσφύγων. Τά μέτρα
αυτά άπόβλεπαν στην ενίσχυση τής έπιστροφής τών χριστιανών πού είχαν
έγκαταλείψει τά σπίτια τους.
Κεντρικό θέμα τών συνομιλιών ήταν, φυσικά, ή παραχώρηση του πολεμικού
υλικού. Ή άδιαλλαξία τής κυβέρνησης τοΰ Παρισιού είχε στερήσει άπο τύν
Franklin-Bouillon το άποτελεσματικότερο δπλο. Ή αποτροπή τής απο
τελμάτωσης τών γαλλοτουρκικών σχέσεων οφείλεται καί πάλι σέ αύτόν. 'Ό
πως είχε συμβεΐ κατά τίς διαπραγματεύσεις τής "Αγκυρας, έτσι καί τώρα,
άνάπτυξε ιδιωτική πρωτοβουλία, χωρίς νά έχει οδηγίες άπο τήν κυβέρνηση
πού υποτίθεται δτι εκπροσωπούσε. ’Από τον τόνο τών τηλεγραφημάτων πού
έφτασαν στο Quai d’Orsay σχετικά μέ τίς συνομιλίες τοΰ Άκ-Σεχίρ, μπορεί
νά συμπεράνει κανείς (γιατί κάτι τέτοιο δεν άναφέρεται συγκεκριμένα πουθενά)
δτι ό Franklin-Bouillon ύποσχέθηκε στον Κεμάλ, γιά άλλη μιά φορά, τήν
παραχώρηση τοΰ πολεμικού υλικού τής Κιλικίας. Μόλις τερματίστηκαν οί
συνομιλίες, ειδοποίησε το Παρίσι δτι δλα έπρεπε νά έχουν τακτοποιηθεί μέσα
στίς 48 ώρες πού άκολουθοΰσαν. Το γαλλικό υπουργείο Στρατιωτικών, δμως,
έστειλε προς το άρχηγεΐο τής Βηρυττοΰ οδηγίες πού άπαγόρευαν κατηγορη
ματικά κάθε χορήγηση οπλισμού πού άργότερα μπορούσε νά χρησιμοποιηθεί
άπο τούς Τούρκους εναντίον τοΰ ελληνικού στρατού121. 'Η άπόφαση αυτή προκάλεσε τήν άμεση άναχώρηση τού Franklin-Bouillon γιά το Παρίσι. Ό
Γάλλος άπεσταλμένος, βλέποντας τά σχέδιά του νά ναυαγούν, βρέθηκε άσχημα
εκτεθειμένος. Γιά πρώτη φορά άπο τήν έναρξη τών διαπραγματεύσεων, οί
γαλλοτουρκικές σχέσεις βρίσκονταν σέ τόσο κρίσιμη καμπή.
«'Οδηγεϊσθε σε μεγάλο πολιτικό σφάλμα που θά έχει οδυνηρές συνέπειες
γιά τή χώρα μας. ’Επιστρέφω χωρίς καθυστέρηση στο Παρίσι. Για λό
γους εθνικού συμφέροντος είναι απαραίτητο νά έχω μιά συνάντηση με τήν
120. Α.Ε. 140: Briand πρός Franklin-Bouillon, 18-21 της 14.12.21.
121. Α.Ε. 140: Franklin-Bouillon πρός Briand, 29 τής 17.12.21. De Caix πρός
Briand, 1637 τής 21.12.21. Peretti πρός Franklin-Bouillon, 24 τής 21.12.21. Laporte
πρός Briand, 8 τής 24.12.21. Α.Υ.Ε. Φ.χ.ά.: Ραγκαβής πρός Καρτάλη, 5356 τής 28.12.21.
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’Εξοχότητά σας, μέ τον κ. Barthou (υπουργός Στρατιωτικών) και με
τον Πρόεδρο τής Δημοκρατίας τη μέρα τής άφιξής μου, διαφορετικά
φοβάμαι δτι θά είναι πολύ αργά»,
τηλεγραφούσε ό Franklin-Bouillon προς τον Briand, στις 27 Δεκεμβρίου
άπδ τήν Κωνσταντινούπολη122.
'Η συνάντηση έγινε, τελικά, στις αρχές ’Ιανουάριου τοϋ 1922 στις Κάννες,
στά παρασκήνια διεθνούς διάσκεψης κορυφής. Στίς 8 ’Ιανουάριου, δ Briand
ειδοποίησε το υπουργείο Στρατιωτικών νά στείλει οδηγίες προς τη Βηρυττδ
γιά τη δωρεάν παραχώρηση τοϋ πολεμικού ύλικοΰ τής Κιλικίας στους Τούρκους.
Το υλικό αυτό περιλάμβανε 10.000 τουφέκια Μάουζερ μέ τά άντίστοιχα φυ
σίγγια, 2.000 άλογα καί 10.000 στρατιωτικές στολές έκστρατείας. Άποφασίστηκε, έπίσης, ή χορήγηση 10 αεροπλάνων μέ τά άνταλλακτικά τους καθώς καί
ολόκληρου τοϋ ύλικοΰ τηλεπικοινωνιών τών ’Αδάνων. Γάλλοι τεχνικοί έπρόκειτο νά άναχωρήσουν σύντομα γιά τήν ’Άγκυρα, προκειμένου νά εκπαιδεύσουν
τον κεμαλικο στρατό στη χρήση αύτοΰ τοϋ οπλισμού123.
Δυστυχώς, τά άρχεΐα τοϋ Quai d’Orsay δέν περιέχουν κανένα στοιχείο
γύρω άπδ τή συνάντηση τών Καννών ή σχετικά μέ τον παράγοντα πού προκάλεσε μιά τόσο απρόβλεπτη, έντυπωσιακή καί αποφασιστική τροπή στο πρό
βλημα τής παραχώρησης τοϋ πολεμικού ύλικοΰ. Άπδ συμπληρωματικές πλη
ροφορίες φαίνεται δτι το κυριότερο επιχείρημα τοΰ Franklin-Bouillon στίς
συζητήσεις πού είχε μέ τή γαλλική πολιτική ήγεσία, ήταν δ φόβος γιά μιά
στροφή τοΰ έθνικιστικοΰ κινήματος πρδς άλλη κατεύθυνση, καί συγκεκριμένα
πρδς τή Σοβιετική "Ενωση. 'Η Γαλλία διέτρεχε έτσι θανάσιμο κίνδυνο νά χά
σει τά πλεονεκτήματα πού τής είχε έξασφαλίσει ή προσέγγιση μέ τούς κεμα122. Α.Ε. 141: Franklin-Bouillon πρδς Briand, 2126 της 27.12.21.
123. Α.Ε. 141: Briand πρός Peretti, 17-18 τής 8.1.22. Franklin-Bouillon πρδς
Γιουσούφ Κεμάλ, 62-65 τής 25.1.22. Α.Υ.Ε. Α5/VI (8): ’Επιτελική 'Υπηρεσία Στρα
τού. Γραφεΐον II: ’Έκθεσις περί εφοδιασμού Κεμαλικοϋ Στρατού καί ένισχύσεως αύτοΰ
παρ’ούδετέρων, 18.9.21. Α.Υ.Ε. A5/VI (9): Βότσης πρδς Μπαλτατζή, 9 τής 26.9.21.
Οί έκτιμήσεις τών έλληνικών ύπηρεσιών πληροφοριών γιά το γαλλικδ πολεμικό ύλικδ τής
Κιλικίας διέφεραν σημαντικά: 80.000 όπλα, 50 πυροβόλα, 250 μυδραλιοβόλα καί 2 έκατομ.
φυσίγγια. Σύμφωνα μέ τις Ιδιες υπηρεσίες, ή ποσότητα πού τελικά παραχωρήθηκε στούς
κεμαλικούς ήταν περίπου ή Ιδια. Οί άριθμοί αύτοί ξεπερνούν προφανώς τήν πραγματικό
τητα. Τδ μέγεθος, άλλωστε, τών γαλλικών δυνάμεων κατοχής δέν δικαιολογούσε τήν ύπαρξη
τόσο μεγάλης ποσότητας πολεμοφοδίων. Γιά τδ λόγο αύτδ θά ήταν περισσότερο άξιόπιστο
νά άρκεσθοϋμε στούς άριθμούς πού άποκαλύπτουν τά γαλλικά άρχεΐα. ’Ενδεικτικό τής έλλειποϋς πληροφόρησης τών έλληνικών ύπηρεσιών είναι, έπίσης, ή μνεία περιστατικών επί
σημης παραχώρησης πολεμικού ύλικοΰ (τοΰ λαθρεμπορίου έξαιρουμένου) καί κατά τδ διά
στημα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 1921. Στήν πραγματικότητα, κανένα περιστατικό τοΰ
είδους αύτοΰ δέν είχε τελικά σημειωθεί.
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/αχούς. Μένει, νά άναρωτηθεΐ κανείς αν ή κινδυνολογία τοΰ Γάλλου άπεσταλμένου άνταποκρινόταν στήν πραγματικότητα ή αν έπρόκειτο γιά επιτήδειο
τέχνασμα πού οδήγησε, τελικά, τη γαλλική κυβέρνηση στη λήψη μιας τόσο
κρίσιμης άπόφασης. 'Η έξεύρεση απάντησης άπαιτεΐ μια γενικότερη ανασκό
πηση τής κατάστασης πού επικρατούσε στήν Εγγύς ’Ανατολή κατά τούς τε
λευταίους μήνες τού 1921.
Είναι γεγονός ότι ό Κεμάλ προσπάθησε νά πετύχει τήν πλήρη διπλωματική
άπομόνωση τής Ελλάδας, επιχειρώντας τήν υπογραφή χωριστών συμφωνιών
μέ τίς Μεγάλες Δυνάμεις. "Ομως, τύ φθινόπωρο τοΰ 1921, ό αρχηγός τοΰ
εθνικιστικού κινήματος κινδύνευσε νά πέσει δ ίδιος θύμα τής πολιτικής του.
Μέχρι τότε, οΐ Γάλλοι ήταν άνένδοτοι στο ζήτημα τής παραχώρησης τοΰ πο
λεμικού υλικού τής Κιλικίας. Ή αποστολή Tuozzi δέν είχε καταλήξει στο
έπιθυμητύ άποτέλεσμα μέ τούς ’Ιταλούς, ενώ μιά ανεπίσημη κρούση προς τή
μεριά τών "Αγγλων άπέτυχε οίκτρά124. Παρ’ όλο πού οί ρωσοτουρκικές σχέ
σεις χαρακτηρίζονταν άπύ ενα αμοιβαίο αίσθημα καχυποψίας, ή Σοβιετική
"Ενωση έξακολουθοΰσε νά τροφοδοτεί άκατάπαυστα τούς κεμαλικούς μέ οπλι
σμό άπύ τά λιμάνια τής Μαύρης Θάλασσας. Στις 13 ’Οκτωβρίου 1921, μάλι
στα, ή κυβέρνηση τής Άγκυρας είχε υπογράψει συμφωνία μέ τίς τρεις Σοβιε
τικές Δημοκρατίες τοΰ Καυκάσου, στο Κάρς. ' Η πράξη αύτή χαρακτηρίστηκε

124. Α.Υ.Ε. A5/VI (1): Βότσης προς Καρτάλη, 276 τής 2.12.21 π.ή. Α.Υ.Ε. A5/VI
(4): Βότσης πρός Καρτάλη, 151 της 27.10.21. Α.Υ.Ε. Α5/VI (11 ): Βότσης πρός Καρτάλη,
297 τής 12.12.21. D.B.F.P. (482): Curzon πρός Hardinge, 709 τής 12.12.21. ’Από τά
τέλη ’Οκτωβρίου κυκλοφορούσε στήν Κωνσταντινούπολη ή φήμη δτι ό Franklin-Bouillon
εϊχε άναλάβει νά μεσολαβήσει προσωπικά γιά μιά προσέγγιση άνάμεσα στις κυβερνήσεις
τής Άγκυρας καί τοΰ Λονδίνου. Σύμφωνα μέ τήν ’ίδια φήμη, οί Τούρκοι ζητούσαν σάν βάση
τών διαπραγματεύσεων τήν άναθεώρηση τής συνθήκης τών Σεβρών, τήν πλήρη επιβολή
τής όθωμανικής κυριαρχίας στις περιοχές τής Σμύρνης καί τής ’Ανατολικής Θράκης καί τήν
κατάργηση τών διομολογήσεων. Στό έπεισόδιο αύτό δέν δόθηκε συνέχεια μέχρι τόν Δε
κέμβριο, δταν κάποιος άπόστρατος ταγματάρχης Henry, πού είχε επιχειρήσεις στήν Κων
σταντινούπολη, πήγε στήν Ίνέπολη μέ σκοπό τήν έ'ναρξη διαπραγματεύσεων μέ τούς κεμαλικούς. Ύποσχέθηκε τήν αύστηρή ούδετερότητα τής Βρετανίας στήν έλληνοτουρκική διένεξη,
τήν πλήρη εκκένωση τής Μικρασίας άπό τόν ελληνικό στρατό, καί τό διορισμό άπύ τούς
Συμμάχους ένός διοικητή γιά τήν ’Ανατολική Θράκη. Στα μέσα Δεκεμβρίου, ό παράξενος
αύτός μεσολαβητής πήγε στό Λονδίνο προκειμένου νά ύποστηρίξει τίς άπόψεις του. Μόλις
πληροφορήθηκαν τά γεγονότα αύτά, οί Άγγλοι άντέδρασαν χωρίς καθυστέρηση. Στήν Κων
σταντινούπολη, ό sir Horace Rumbold δημοσίευσε έπίσημη διάψευση δτι ό ταγματάρχης
Henry ένεργοϋσε για λογαριασμό τής βρετανικής κυβέρνησης. Στό Λονδίνο, ό Curzon
άπόδωσε τό έπεισόδιο στήν επιθυμία τοϋ Κεμάλ νά πετύχει κάποια συμφωνία μέ τήν ’Αγ
γλία, ιδιαίτερα δστερα άπό τήν αποτυχία τής άποστολής Tuozzi καί τή στασιμότητα πού
χαρακτήριζε τήν έφαρμογή τοϋ γαλλοτουρκικοϋ συμφώνου. Τό Foreign Office, πιστό στήν
άνάγκη μιας ενωμένης διασυμμαχικής προσπάθειας γιά μεσολάβηση στήν έλληνοτουρκική
διαφορά, άνάγγειλε δτι δέν έπρόκειτο νά ένθαρρύνει πρωτοβουλίες τύπου Henry.
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σάν συμπλήρωμα του τουρκοσοβιετικοΰ συμφώνου τής Μόσχας. "Ενα σχέδιο
γιά άνάλογες διαπραγματεύσεις είχε εκπονηθεί καί μέ τή Δημοκρατία τής
Ουκρανίας. Παρά τή σχετική ψυχρότητα πού τίς διέκρινε, κανένα στοιχείο
δεν προδίκαζε δτι οί σχέσεις άνάμεσα στήν ’Άγκυρα καί τή Μόσχα θά κατάληγαν σέ άδιέξοδο. Οί Τούρκοι φρόντιζαν νά υπενθυμίζουν συστηματικά το
γεγονός αυτό στον Franklin-Bouillon, ύπύ μορφή έκβιασμοΰ σχεδόν, τόσο
κατά τήν παραμονή του στήν Κιλικία δσο καί στις συνομιλίες πού είχαν μαζί
του στο Άκ-Σεχίρ. Επομένως, ή ανησυχία τού Γάλλου άπεσταλμένου ήταν
μάλλον ειλικρινής125.
Το στοιχείο, πάντως, πού έπεισε τελικά τον Briand νά υποχωρήσει ήταν ή
έγκριση χορήγησης δανείου ύψους 15 έκατομ. λιρών προς τήν Ελλάδα άπύ τή
βρετανική κυβέρνηση, στις 3 ’Ιανουάριου 1922. 'Η σχετική είδηση έφτασε
στις Κάννες άκριβώς τή στιγμή των συζητήσεων γιά τήν παραχώρηση τού
πολεμικού ύλικοΰ τής Κιλικίας. Μιά είδηση πού δεν μπορούσε νά περάσει
ανεκμετάλλευτη άπύ τή γαλλική διπλωματία. 'Η οικονομική βοήθεια πού χο
ρηγούσαν οί Άγγλοι προς τήν Ελλάδα άποτελοΰσε τύ καλύτερο πρόσχημα γιά
τή Γαλλία, προκειμένου νά άποδεσμευτεΐ άπύ τίς διασυμμαχικές της υποχρε
ώσεις. Ή Μεγάλη Βρετανία βοηθούσε τήν Ελλάδα. Άρα, δεν υπήρχε λόγος
πού θά εμπόδιζε τή Γαλλία νά ένισχύσει τούς Τούρκους. Άπύ τή στιγμή
εκείνη, ή κυβέρνηση τού Παρισιού μπορούσε νά προβεΐ έλεύθερα καί χωρίς
ένδοιασμούς στήν παραχώρηση ολόκληρου τού πολεμικού υλικού τής Κιλι
κίας 126.
Στις 15 Ίανουαρίου, συνέβη ένα απροσδόκητο γεγονός. 'Η κυβέρνηση Briand
παραιτήθηκε χωρίς κάν νά ζητήσει ψήφο έμπιστοσύνης άπύ τή βουλή. Άπύ
τύ φθινόπωρο τού 1921, ό Γάλλος πρωθυπουργός είχε θέσει τά θεμέλια γιά
μιά περίοδο συνεργασίας μέ τή Μεγάλη Βρετανία. Πρώτο βήμα γιά τήν άναθέρμανση τών σχέσεων ήταν μιά ύποχώρηση τής Γαλλίας στο θέμα τών έπανορθώσεων τής Γερμανίας. Πιο συγκεκριμένα, ό Briand έδειχνε διατεθειμέ
νος νά μετριάσει κάπως τή σκληροπυρηνική στάση πού κρατούσε μέχρι τότε.
Αποτέλεσμα ήταν ή άντίδραση σύσσωμου τού γαλλικού πολιτικού κόσμου,
άκόμη καί στούς κόλπους τής ίδιας τής κυβέρνησης. Νέος πρωθυπουργός καί
υπουργός ’Εξωτερικών άνάλαβε ό μεγάλος πολιτικός άντίπαλος τού Briand,
ό Raymond Poincaré, συντηρητικός καί ύπέρμαχος τής κατοχύρωσης τού
125. Α.Υ.Ε. Α/4: Μεταξάς πρός Καρτάλη, 4488 τής 7.1.22, χ.ά. της 8.1.22. Α.Υ.Ε.
A5/VI (3): Μεταξάς πρός Καρτάλη, 3992 της 25.11.21. D.B.F.P. (454, 501): Rumbold
πρός Curzon, 1061 τής 22.11.21, 13 τής 6.1.22.
126. Α.Υ.Ε. Θ/230: Γούναρης πρός Καρτάλη, 357 τής 23.12.21, 362 τής 24.12.21.
Ραγκαβής πρός Καρτάλη, 5631 τής 30.12.21. Α.Υ.Ε. Φ.χ.ά.: Ραγκαβής πρός Καρτάλη,
5408 τής 29.12.21, 611 τής 28.2.22, 621 τής 1.3.22, 631 τής 2.3.22, 771 τής 10.3.22.
D.B.F.P. (499): Curzon πρός Bentinck, 2 τής 3.1.22.
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καθεστώτος πού είχαν έπιβάλει σέ παγκόσμια κλίμακα οΐ μεταπολεμικές διε
θνείς συνθήκες.
Στις 16 ’Ιανουάριου, ό Curzon έγινε δεκτός στο Quai d’Orsay καί διαπί
στωσε μέ άνακούφιση δτι ή νέα κυβερνητική ομάδα ήταν διατεθειμένη νά προ
ωθήσει τη διασυμμαχική προσπάθεια γιά μεσολάβηση. Είχε χαρακτήρα ασφα
λώς λιγότερο φιλοκεμαλικύ άπό δ,τι ή προκάτοχός της. Ό Βρετανός υπουργός
τών ’Εξωτερικών δήλωσε, μάλιστα, δτι ή κυβέρνηση του Λονδίνου πίστευε δτι
ό μόνος τρόπος γιά μιαν άποτελεσματική έπίλυση τών γαλλοβρετανικών δια
φορών ήταν ή άμοιβαία κατανόηση. Γι’ αύτύ είχε άποφασίσει νά τοποθετήσει
στο περιθώριο τήν υπόθεση Franklin-Bouillon κα'ι τ'ις άνωμαλίες πού είχαν
δημιουργηθεΐ άπύ αύτήν. ’Έτσι, ή παράδοση του πολεμικού υλικού τής Κιλι
κίας, τελευταία πράξη τής κυβέρνησης Briand, έγινε έσκεμμένα άποδεκτή
άπύ τήν ’Αγγλία, στο δνομα μιας μελλοντικής περιόδου ειλικρινούς συνερ
γασίας 127.
Θριαμβολογώντας γιά τήν τελική του έπιτυχία, ό Franklin-Bouillon τη
λεγραφούσε προς τον Γιουσούφ Κεμάλ, στις 25 ’Ιανουάριου, τά εξής:
«Είμαι βέβαιος δτι ή ’Εξοχότητά σας θά εκτιμήσει, όπως αρμόζει, το
πνεύμα με το οποίο ενήργησε ή γαλλική κυβέρνηση. Είμαι ευτυχής πού
κατάφερα νά τακτοποιήσω τήν υπόθεση αυτή με τον τρόπο πού σάς
είχα εκθέσει στον Άκ-Σεχίρ. ’Εκφράζοντας τήν προσωπική μου γνώμη
σάς ζητώ, σαν φίλος, να δείξετε υπομονή καί εμπιστοσύνη. Είμαι βέβαιος
δτι αν επικρατήσει το πνεύμα τής μετριοπάθειας πού χαρακτήρισε τις
συνομιλίες μας, θά καταλήξουμε γρήγορα στήν ειρήνη. Τον Φεβρουάριο
πρόκειται νά συνελθεί στο Παρίσι μια διάσκεψη, σέ επίπεδο πρωθυ
πουργών, γιά νά μελετήσει τις δυνατότητες για μια μεσολάβηση πού θά
ήταν άποδεκτή και άπό τ'ις δυο πλευρές. Σας παρακαλώ νά διαβιβάσετε
στήν Αυτού ’Εξοχότητα τον Μονσταφά Κεμάλ τή διαβεβαίωση τής αναλ
λοίωτης φιλίας μου και νά δεχτείτε τήν έκφραση τής βαθιάς μου συμπά
θειας» 128.
Ή διάσκεψη πραγματοποιήθηκε τελικά στις 22 Μαρτίου καί σέ επίπεδο
υπουργών ’Εξωτερικών. Άποφασίστηκαν: 1) 'Η αποχώρηση τού ελληνικού
127. Α.Ε. 75: Tripier πρός Poincaré, 12-14 τής 18.1.22. 'Οδηγίες τοϋ Poincaré
προς το νέο επιτετραμμένο τής Γαλλίας στήν ’Αθήνα, Chassain de Marcilly, 27.1.22. Α.Υ.Ε.
Α5/II: Μεταξας πρός Καρτάλη, 4536 τής 13.1.22, χ.ά. τής 14.1.22, 31 τής 16.1.22. Μπαλτατζής πρός Καρτάλη, χ.ά. τής 2.1.22 π.ή. Α.Υ.Ε. A5jVI (11): Μεταξας πρός Καρτάλη,
294 τής 3.2.22, 507 τής 5.2.22. Ραγκαβής πρός Καρτάλη, 1058 τής 31.3.22. D.B.F.P.
(508): Περίληψη συνομιλίας Poincaré - Curzon στο Quai d’Orsay, 16.1.22.
128. Α.Ε. 141: Franklin-Bouillon πρός Γιουσούφ Κεμάλ, 62-65 τής 25.1.22.
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στρατού άπό τή Μικρασία. 2) 'Η αποτροπή άντιποίνων σε βάρος των χριστια
νικών μειονοτήτων. Την έπίβλεψη έπρόκειτο νά άναλάβουν ειδικοί αντι
πρόσωποι τής Κοινωνίας των ’Εθνών. 3) 'Ο σχηματισμός ουδέτερης ζώνης
στή Θράκη μέ υποχώρηση του ελληνικού στρατού πίσω άπό τή γραμμή
Ραιδεστοΰ-Μίδιας.
Μή έχοντας άλλα περιθώρια έπιλογής, ή κυβέρνηση τής ’Αθήνας συμμορ
φώθηκε μέ τίς άποφάσεις τών Συμμάχων. Μιά συγχώνευση τής έλληνοτουρκικής διένεξης μέ μιά διεθνή διευθέτηση τοΰ προβλήματος τή συνέφερε, άλλω
στε, μπροστά στήν άπειλή τής γενικής έπίθεσης πού ετοίμαζαν οΐ κεμαλικοί.
Δέν συνέβη δμως το ϊδιο καί μέ τούς τελευταίους, πού άπόρριψαν τίς άποφάσεις τής διάσκεψης. ’Από έκείνη τή στιγμή, οί επεμβάσεις τών Συμμάχων
μειώθηκαν αισθητά. Το θέμα τής μεσολάβησης άναμοχλεύτηκε τον Αύγουστο.
~Ηταν δμως άργά πιά. Άπό τίς αρχές τού 1922, ή εθνικιστική Τουρκία, σί
γουρη γιά τή δική της υπεροχή, είχε άποφασίσει νά λύσει δυναμικά τίς δια
φορές της μέ τήν Ελλάδα. 'Η ειρήνη, δπως τήν είχε οραματιστεί, έρχόταν
σάν φυσική συνέπεια τής έξουδετέρωσης τής μακραίωνης έλληνικής παρουσίας
στο Μικρασιατικό χώρο. Μέ τήν παραχώρηση τοΰ πολεμικού ύλικοΰ τής Κι
λικίας, ή τύχη τής έλληνικής εκστρατείας στή Μικρασία είχε καί τυπικά πιά
κριθεΐ, οχτώ μήνες πρίν άπό τήν τραγική της κατάληξη.

Συμπέρασμα

Αναλαμβάνοντας τήν έντολή γιά τή διοίκηση μιας ταραχώδους περιοχής,
δπως ήταν ή Κιλικία, ή Γαλλία συνάντησε επιπλοκές πού δέν είχε προβλέψει.
'Η συνεννόηση μέ τον αντίπαλο,. δηλαδή τούς Τούρκους έθνικιστές, ήταν ή
μόνη διέξοδος γιά τήν έπίλυση μιας κατάστασης, πού τύ 1921 είχε σχεδόν
αποκτήσει διαστάσεις καρκινώματος. Επομένως, ή μορφή τοΰ τοπικού δια
κανονισμού, πού ή κυβέρνηση τοΰ Παρισιού προσπάθησε νά δώσει στο γαλλοτουρκικύ σύμφωνο, δέν αποτελεί άπλή δικαιολογία, άλλά περιέχει κάποια
δόση άλήθειας.
Στο σημείο αύτό, δμως, πρέπει νά τονιστεί δτι ύπήρξε πλήρης σύμπτωση
τοΰ συγκεκριμένου προβλήματος τής γαλλοτουρκικής διαφοράς στήν Κιλικία
μέ τούς ευρύτερους στόχους τοΰ γαλλικού έπεκτατισμοΰ. 'Ο συναγωνισμός
άνάμεσα στή Μεγάλη Βρετανία καί τή Γαλλία γιά τήν οικονομική επικράτηση
στή διαλυμένη ’Οθωμανική Αύτοκρατορία, συνέβαλλε στή δημιουργία, άπό
τίς δυο Δυνάμεις, μιας πελατείας πού έξυπηρετοΰσε επί τόπου τά συμφέροντά
τους. Άπό το 1919, ή εκλογή τών Άγγλων είχε στραφεί προς τήν Ελλάδα.
'Η Γαλλία έκμεταλλεύτηκε, μέ τή σειρά της, τήν έκκρεμότητα τής Κιλικίας,
επιχειρώντας, καί τελικά πετυχαίνοντας, τήν προσέγγιση μέ το κεμαλικό κί-
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νήμα, τήν άνερχόμενη δύναμη στήν ’Εγγύς ’Ανατολή. Προβαίνοντας σέ ορι
σμένες παραχωρήσεις, κατοχυρώνοντας δμως παράλληλα τά οικονομικά της
συμφέροντα, ή κυβέρνηση του Παρισιού χειρίστηκε τήν δλη υπόθεση μέ άναμφισβήτητη διπλωματική οξυδέρκεια σέ σχέση με τήν άσπονδη σύμμαχό της,
τή Μεγάλη Βρετανία.
’Άν, δμως, ή προσέγγιση υπήρξε στόχος τής γενικότερης έξωτερικής πολι
τικής τής Γαλλίας, ή πραγματοποίησή της οφείλεται στη θέληση τριών προ
σώπων. Πρώτος ήταν ό Briand, πού τήν έπεδίωξε για τά οικονομικά της κυ
ρίως πλεονεκτήματα. Αύτύς μεθόδευσε στά παρασκήνια τήν εναλλακτική λύ
ση στέλνοντας τον Franklin-Bouillon στήν ’Άγκυρα, σε μιά στιγμή πού οί
διαπραγματεύσεις μέ τούς Τούρκους βρίσκονταν σέ πλήρη άποτελμάτωση
(’Ιούνιος 1921). Δεύτερος ήταν ό Κεμάλ, πού, από το 1919, άποζητοΰσε συ
στηματικά τήν πολιτική αναγνώριση του εθνικιστικού κινήματος άπύ τ'ις Με
γάλες Δυνάμεις τής Δύσης. ’Απόδειξη άποτελεί τύ γεγονός δτι παράκαμψε
τά έμπόδια πού είχε τοποθετήσει ή σοβιετόφιλη παράταξη τού κινήματος καί
επέσπευσε τήν υπογραφή τής συμφωνίας, κάτω άπύ δρους πού ήταν ιδιαίτερα
ευνοϊκοί γιά τή γαλλική πλευρά. Τρίτος ήταν ό Franklin-Bouillon. Μέ τΙς
πρωτοβουλίες πού άνάπτυξε σέ δυο τουλάχιστον περιπτώσεις (συνομιλίες
Άγκυρας καί Άκ-Σεχίρ), δίχως να έχει έγκριση άπύ τήν κυβέρνηση πού έκπροσωποΰσε, είχε τή σημαντικότερη ίσως συμβολή στήν τελική έπίτευξη τής
προσέγγισης.
Ή υπογραφή τού γαλλοτουρκικοΰ συμφώνου έπισφράγισε τήν πλήρη άπομόνωση τής έλληνικής κυβέρνησης στήν πιο κρίσιμη καμπή τής μικρασιατι
κής έκστρατείας. Στον πολιτικό τομέα, αύτύ το γεγονός πήρε διαστάσεις επί
σημης άναγνώρισης τού έθνικιστικοΰ κινήματος άπύ μιά Ευρωπαϊκή Δύναμη
καί συνετέλεσε στήν έδραίωση τής πίστης τών κεμαλικών γιά τήν τελική επι
κράτηση στον άγώνα τους εναντίον τής Ελλάδας. Στο στρατιωτικό τομέα,
άπελευθέρωσε τον Κεμάλ άπύ τήν ύπαρξη ενός πρόσθετου μετώπου, πού απο
τελούσε ένα είδος άντιπερισπασμοΰ προς δφελος τών επιχειρήσεων τού ελλη
νικού στρατού. Ή παραχώρηση, τέλος, τού γαλλικού πολεμικού υλικού τής
Κιλικίας, 'όσο καί άν οφείλεται στήν επιμονή τού Franklin-Bouillon, υπήρξε
τύ γεγονός πού ανάτρεψε τήν ισορροπία τών δυνάμεων καί έπέτρεψε στούς
Τούρκους νά έξαπολύσουν τήν τελική έπίθεση, λίγους μήνες άργότερα.
Αύτύ είναι, σέ γενικές γραμμές, τύ πνεύμα τής γαλλοτουρκικής προσέγγι
σης. 'Ορισμένα, δμως, σημεία άπαιτούν μεγαλύτερη διευκρίνιση. Πράγματι,
ή Γαλλία έπέλεξε τήν κεμαλική Τουρκία σάν φορέα γιά τήν εξυπηρέτηση τών
δικών της συμφερόντων στήν περιοχή τής ’Εγγύς ’Ανατολής. 'Υπάρχουν, δμως,
στοιχεία πού άποδεικνύουν δτι ή κυβέρνηση τού Παρισιού δέν είχε τον παρα
μικρό δισταγμό νά θυσιάσει τή νέα της σύμμαχο, άνάλογα μέ τήν έξέλιξη τών
πραγμάτων. Το φαινόμενο αύτύ παρατηρήθηκε σέ δυο περιπτώσεις: τον Μάιο

267

ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΜΟΤΡΕΛΟΣ

καί τον Αύγουστο του 1921. Τήν πρώτη φορά ή κρίση προήλθε άπο τους
κεμαλικούς, υστέρα άπο τήν άρνηση τής Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης να έπικυρώσει τη συμφωνία του Λονδίνου. Τή δεύτερη φορά, οί ενδοιασμοί προκλήθηκαν άπο τις άρχικές έπιτυχίες τής ελληνικής επίθεσης κατά τής ’Άγ
κυρας. Καί τις δυο φορές παρατηρήθηκε στο Παρίσι μιά άναζωπύρωση τοϋ
αισθήματος τής διασυμμαχικής άλληλεγγύης, πού μεταφράστηκε σέ διάθεση
στενής συνεργασίας με τή Μεγάλη Βρετανία στά θέματα τής Εγγύς ’Ανατο
λής. Σέ καμιά περίπτωση, δμως, δέν παραμερίστηκε ή προώθηση τής παρα
δοσιακής πολιτικής. ’Αντίθετα, καλλιεργήθηκαν ταυτόχρονα διάφορες εναλ
λακτικές λύσεις: ή προετοιμασία τής άποστολής του Franklin-Bouillon στήν
Άγκυρα, τήν πρώτη φορά, καί ή σύνταξη τοϋ οριστικού κειμένου τής γαλλοτουρκικής συμφωνίας, τή δεύτερη. 'Η γαλλική διπλωματία, σέ μιά προσπάθεια
νά άντλήσει θετικά άποτελέσματα άπο όποιαδήποτε τροπή των πραγμάτων,
έ'παιξε συγχρόνως σέ διάφορα μέτωπα.
Περισσότερο ειλικρινής υπήρξε ή άναθέρμανση πού παρατηρήθηκε στις
γαλλοβρετανικές σχέσεις άπο τον Νοέμβριο τοϋ 1921. Κατάσταση πού λίγο
έλειψε νά ζημιώσει άνεπανόρθωτα τήν προσέγγιση μέ τήν Τουρκία, αν δέν
έπενέβαινε ό Franklin-Bouillon μέ επίμονες πιέσεις καί αυθαίρετες πράξεις
στο ζήτημα, κυρίως, τής παραχώρησης τοϋ πολεμικού ύλικοΰ τής Κιλικίας.
Ή άναθέρμανση αύτή στοίχισε, άλλωστε, τήν πρωθυπουργία στον Briand.
Παρ’ δλο πού ό διάδοχός του, ό Poincaré, έμφανίστηκε ώς ύπέρμαχος μιας
άνεξάρτητης καί δυναμικής έξωτερικής πολιτικής, στά έλληνοτουρκικά παρα
τηρήθηκε μιά άπρόσμενη σύμπτωση άπόψεων άνάμεσα στή Γαλλία καί τή Με
γάλη Βρετανία, γιά κοινή μεσολάβηση. Γεγονός πού οφείλεται στή μετατόπιση
τοϋ έπίκεντρου τοϋ ένδιαφέροντος, τήν εποχή εκείνη, άπο τήν ’Εγγύς ’Ανατολή
στήν Κεντρική Ευρώπη. ’Έτσι, άπο τις άρχές τοϋ 1922, "Ελληνες καί Τοΰρκοι
έμειναν στήν ουσία μόνοι γιά νά λύσουν τις μεταξύ τους διαφορές.
Ή μαζική φυγή τοϋ χριστιανικού πληθυσμού άπο τήν Κιλικία άποτελεϊ
προοίμιο γιά τή γενικότερη έξοδο τοϋ έλληνικοΰ στοιχείου άπο τή Μικρασία,
λίγους μήνες άργότερα. Ή έγκατάλειψη τής πατρογονικής γης, ή άπώλεια
των περιουσιών, οί έπιδημίες, οί κακουχίες καί οί ταλαιπωρίες των προσφύ
γων, προαναγγέλλουν τις τραγικές στιγμές πού έμελλε νά γνωρίσει ό Ελλη
νισμός τής Μικρασίας.
Τέλος, άνάμεσα στις γαλλικές καί τις ελληνικές άρχειακές πηγές υπάρχει
μιά εντυπωσιακή δυσαναλογία σχετικά μέ τήν ποσότητα τοϋ πολεμικού ύλικοΰ
πού παραχωρήθηκε στούς κεμαλικούς. Είναι βέβαιο δτι το υλικό αυτό χρησι
μοποιήθηκε στή συνέχεια κατά τού έλληνικοΰ στρατού. Ή ποσότητα, δμως,
άποδεικνύεται μικρότερη άπο τούς διατυμπανιζόμενους συνήθως άριθμούς.
Τήν κύρια πηγή τροφοδοσίας των έθνικιστών άποτελοΰσαν ή Σοβιετική Ένω
ση καί ή διενέργεια λαθρεμπορίου, φαινόμενο πού είχε κάνει τήν έμφάνισή του
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άπό το 1919. 'Ο οπλισμός των γαλλικών δυνάμεων κατοχής τής Κιλικίας ερ
χόταν σέ έλάσσονα μοίρα. Γεγονός πού μάς οδηγεί στην πεποίθηση δτι ή ούσιαστική σημασία τής γαλλοτουρκικής προσέγγισης πρέπει νά άναζητηθεϊ
στην πολιτική πτυχή του θέματος: μέ τή διάσπαση πού προκλήθηκε στούς
κόλπους του συμμαχικού συνασπισμού καί μέ τήν επίσημη αναγνώριση τού
κεμαλικοΰ κινήματος άπό μιά Μεγάλη Δύναμη τής Δύσης, κορυφώθηκε ή
πίστη των Τούρκων γιά τήν τελική έπικράτηση.
ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΜΟΤΡΕΛΟΣ
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ANNEXE 1

ACCORD FRANCO-TURC
Angora, le 20 octobre 1921
Le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie et le
Gouvernement de la République Française, désireux de conclure un accord
entre les deux pays, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires :
Le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie S.E.
Youssouf Kémal Bey, ministre des Affaires étrangères,
et le Gouvernement de la République Française S.E. Monsieur Henri
Franklin-Bouillon, ancien ministre,
lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs qui ont été trouvés en règle,
ont convenu ce qui suit:

Article Premier
Les Hautes Parties Contractantes déclarent que dès la signature du présent
accord l'état de guerre cessera entre elles ; les armées, les autorités civiles et
les populations en seront immédiatement avisées.

Article II
Dès la signature du présent accord, les prisonniers de guerre respectifs
ainsi que toutes les personnes turques ou françaises détenues ou emprison
nées seront remises en liberté et reconduites aux frais de la partie qui les
détient dans la ville la plus proche qui sera désignée à cet effet. Le bénéfice de
cet article s'étend à tous les détenus et prisonniers des deux parties et quels
que soient la date et le lieu de détention, d'emprisonnement ou de capture.

Article III
Dans un délai maximum de deux mois à partir de la signature du présent
accord, les troupes françaises se retireront au sud et les troupes turques au
nord de la ligne désignée à l'article VIII.

Article IV
L'évacuation et la prise de possession qui auront lieu dans le délai prévu
à l'article III seront effectuées selon les modalités à fixer d'un commun ac-
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cord par une commission mixte nommée par les commandants militaires des
deux parties.

Article V
Une amnistie plénière sera accordée par les deux Parties Contractantes
dans les régions évacuées dès leur prise de possession.

Article VI
Le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie déclare
que les droits des minorités, solennellement reconnus dans le Pacte Natio
nal, seront confirmés par lui sur la même base que celle établie par les con
ventions conclues à ce sujet entre les Puissances de VEntente, leurs adver
saires et certains de leurs alliés.

Article VII
Un régime administratif spécial sera institué pour la région d’Alexandrette. Les habitants de race turque de cette région jouiront de toutes les fa
cilités pour le développement de leur culture. La langue turque y aura le
caractère officiel.

Article VIII
La ligne mentionnée à Varticle III est fixée et précisée comme suit :
La ligne frontière partira d’un point à choisir sur le golfe d'Alexandrette
immédiatement au sud de la localité de Payas et se dirigera sensiblement
vers Meïdan-Ekbès (la station du chemin de fer et la localité restant à
la Syrie).
de là elle s’infléchira vers le sud-est de manière à laisser à la Syrie la lo
calité de Marsova et à la Turquie celle de Karnaba, ainsi que la ville de
Kilis.
de là elle rejoindra la voie ferrée à la station de Tchoban-Bey, puis elle
suivra la voie ferrée de Bagdad dont la plate forme restera sur le territoire
turc jusqu'à Nousseïbine.
de là elle suivra la vieille route entre Nousseïbine et Djésiré-ibn-Omar
où elle rejoindra le Tigre. Les localités de Nousseïbine et de Djésiré-ibnOmar ainsi que la route resteront à la Turquie, mais les deux pays auront
les mêmes droits pour V utilisation de cette route.
Les stations et gares de la section entre Tchoban-Bey et Nousseïbine ap
partiendront à la Turquie comme faisant partie de la plate forme du che
min de fer.
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Article IX
Le tombeau de Suleyman Chah, le grand père du sultan Osman, fondateur
de la dynastie ottomane, situé à Djaber Kalessi, restera, avec ses dépendances,
Za propriété de la Turquie qui pourra y maintenir des gardiens et y hisser
le drapeau turc.

Article X
Le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie accepte
le transfert de la concession de la section du chemin de fer de Bagdad entre
Bozanti et Nousseïbine ainsi que des divers embranchements construits dans
le vilayet d'Adana à un groupe français désigné par le Gouvernement Fran
çais avec tous les droits, avantages et privilèges attachés aux concessions,
en particulier en ce qui concerne Vexploitation du trafic.
La Turquie aura le droit de faire ses transports militaires par chemin
de fer de Meïdan-Ekbès à Tchoban-Bey dans la région syrienne, et la Syrie
aura le droit de faire ses transports militaires par le chemin de fer de Tchoban-Bey jusqu'à Nousseïbine dans le territoire turc.

Article XI
Une commission mixte sera instituée après la ratification du présent
accord en vue de conclure une convention douanière entre la Turquie et la
Syrie.

Article XII
Les eaux du Kouveik seront réparties entre la ville d'Alep et la région au
nord restée turque, de manière à donner équitablement satisfaction aux deux
parties. La ville d'Alep pourra également faire à son frais une prise d'eau
sur l'Euphrate en territoire turc pour faire face aux besoins de la région.

Article XIII
Les habitants sédentaires ou demi-nomades ayant la jouissance de pâ
turage ou ayant des propriétés de l'un ou de l'autre côté de la ligne fixée à
l'article VIII, continueront comme par le passé à exercer leurs droits. Ils
pourront pour les nécessités de leur exploitation, librement et sans payer
aucun droit de douane ou de pâturage ni aucune taxe, transporter d'un
côté à l'autre de cette ligne leur bétail avec le droit, leurs instruments, leur
outillage, leurs semences et leurs produits agricoles, étant bien entendu
qu'ils sont tenus à payer les droits et taxes y relatifs dans les pays où ils
sont domiciliés.

272

Η ΓΑΛΛΟΤΟΤΡΚΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ 1921

ANNEXE II

Lettre adressée par Youssouf Kémal Bey, ministre des Affaires étran
gères du Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie
à Monsieur Franklin-Bouillon.
Angora, le 20 octobre 1921
Excellence,
Je me plais à espérer que Vaccord conclu entre le Gouvernement de la
Grande Assemblée Nationale de Turquie et le Gouvernement de la Répu
blique Française en vue de réaliser une paix définitive et durable, aura pour
conséquence de rétablir et de consolider les relations étroites qui ont existé
dans le passé entre les deux nations, le Gouvernement de la République Fran
çaise s'efforçant de résoudre dans un esprit de cordiale entente toutes les
questions ayant trait à l'indépendance et à la souveraineté de la Turquie.
Le Gouvernement de la Grande Assemblée, désireux d'autre part de fa
voriser le développement des intérêts matériels entre les deux pays, me
charge de Vous déclarer qu'il est disposé à accorder la concession des mines
de fer, de chrome et d'argent se trouvant dans la vallée du Harchite, pour
une durée de 99 ans à un groupe Français qui devra procéder, dans un dé
lai de 5 ans à partir de la signature du présent accord, à l'exploitation de
cette concession par une société constituée conformément aux lois turques,
avec participation des capitaux turcs jusqu'à concurrence de 50%.
En outre, le Gouvernement Turc est prêt à examiner avec la plus grande
bienveillance les autres demandes qui pourraient être formulées par des
groupes français relativement à la concession de mines, voies ferrées, ports
et fleuves, à condition que les dites demandes soient conformes aux intérêts
réciproques de la Turquie et de la France.
Enfin, la Turquie espère que, dès la conclusion de l'accord, le Gouverne
ment Français voudra bien autoriser les capitalistes français à entrer en
relations économiques et financières avec le Gouvernement de la Grande
Assemblée Nationale de Turquie.
Veuillez agréer, Excellence, Vassurance de ma très haute considération,
Youssouf Kémal Bey
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ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

MINISTÈRE FRANÇAIS DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ARCHIVES DIPLOMATIQUES
(A.E.)

A.

série e: levant

1918-1929

CILICIE - SYRIE - LIBAN

112-114
118-120
137 - 142

Armée du Levant. Opérations militaires (Décembre
1918-Décembre 1922).
Armée du Levant. Effectifs et stationnements (19191920).
Dossier général (Décembre 1920-Mars 1922).

TURQUIE

162
163- 164
170 - 173
174- 176

B.

série

Conférence ottomane à Rome (Janvier 1921).
Conférence interalliée de Londres (J anvier-Avril 1921).
Relations avec le France (Mars 1920-Septembre 1921 ).
Mission Franklin-Bouillon et accord d’Angora (Oc
tobre 1921-Mars 1922).

z: Europe 1918-1929

GRÈCE

73- 75 Politique extérieure (Janvier 1921-Mars 1922).

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
( Α.Υ.Ε.)
Α.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Α' ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1921
Al
Α2
A4
Α5/ΙΙ

’Έγγραφα σχετικά προς Συνδιάσκεψήν Λονδίνου.
Συνδιάσκεψις Λονδίνου (3 φάκελοι).
Άνώτατον Συμβούλιον Συμμάχων. ’Εφαρμογή ορών Συν
θηκών Ειρήνης.
Περί Γαλλίας.
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A5/VI
Α5/VI (1 )
A5/VI(3)
A5/VI (4)
A5/VI(8)
Α5 /VI (9 )
Α5/VI (14)
Α5/VI (16)
Α18
Α18
Θ230

Γαλλοκεμαλική Συμφωνία.
Πολιτική Κυβερνήσεων Άγκύρας καί Κωνσταντινουπόλεως.
Συνθήκαι Τουρκίας μετά γειτόνων Κρατών.
Γαλλοκεμαλική καί Ίταλοκεμαλική Συμφωνία.
Πολιτική Ελληνικής Κυβερνήσεως δι’ Ανατολικόν Ζήτημα.
Ενισχύσεις Κεμαλικών.
Κατάστασις Ελλήνων έν Κιλικία. Χριστιανικοί πληθυσμοί.
Κιλικία, Συρία, Παλαιστίνη.
Συνδιάσκεψις Παρισίων (’Ιανουάριος 1921).
Συνδιάσκεψις Λονδίνου (Φεβρουάριος-Μάρτιος 1921).
’Αποστολή Γούναρη εις ’Εξωτερικόν (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1921 ).

1921-1922
Α5/VI (11)

Πολιτική ’Αγγλίας καί Γαλλίας έν τώ Άνατολικώ Ζητήματι.
Φάκελος χω Τηλεγραφήματα έκ Λονδίνου περί έπιλύσεως ελληνοτουρκι
ρίς αριθμό
κών διαφορών.

1922
Έκκένωσις ιταλικής ζώνης Μικρας ’Ασίας ύπό ιταλικών
στρατευμάτων.
A5/VI (4) Φάκελος Ίταλοτουρκικής Συμφωνίας (Μάιος 1922).
A5/VI(9) Ένίσχυσις κεμαλικοΰ στρατού ύπό Γάλλων καί ’Ιταλών
διά πολεμικού ύλικοϋ.
A5/VI(14) "Ελληνες Κιλικίας.
A5/VI

1922-1923
Α5/ΙΙ
A5/VI(6)

Β.

ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΣΜΥΡΝΗΣ

6/2

Γ.

Φάκελος Γαλλίας.
Περί Συρίας, Παλαιστίνης.

1921. Πρόσφυγες Κιλικίας. Άπαγόρευσις έγκαταστάσεώς
των εις περιοχήν Σμύρνης.

ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Γ/4α

1922. Μεταφορά καί περίθαλψις προσφύγων έκ Κιλικίας.
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