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Αντώνερ Κλάψερ 

 

Ελλενοτοςπκική πποσέγγισε και μειονοτικά δετήματα: 

ε επίσεμε επίσκεψε τος Ιωάννε Μεταξά στεν Άγκςπα (Οκτώβπιορ 1937) 

 

 

Σνλ Οθηώβξην ηνπ 1937 ν Ησάλλεο Μεηαμάο πξαγκαηνπνίεζε επίζεκε επίζθεςε 

ζηελ Άγθπξα. Ήηαλ ν ηξίηνο θαηά ζεηξά Έιιελαο πξσζππνπξγόο πνπ ζε δηάζηεκα επηά 

εηώλ κεηέβαηλε ζηελ ηνπξθηθή πξσηεύνπζα. Σν δξόκν είρε αλνίμεη ην 1930 ν Διεπζέξηνο 

Βεληδέινο, γηα λα ηνλ αθνινπζήζεη ηξία ρξόληα αξγόηεξα ν Παλαγήο Σζαιδάξεο. Οη 

ζπδεηήζεηο πνπ είρε ν Μεηαμάο κε ηελ ηνπξθηθή εγεζία επηβεβαίσζαλ ηνλ νύξην άλεκν 

πνπ έπλεε ζηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη ηελ Σνπξθία. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνιύσξεο ζπλάληεζεο ηνπ Μεηαμά κε ηνλ πξόεδξν ηεο Σνπξθηθήο 

Γεκνθξαηίαο Κεκάι Αηαηνύξθ ππνγξακκίζηεθαλ εθαηέξσζελ νη ζηελνί δεζκνί πνπ 

ζπλέδεαλ ηηο δύν γεηηνληθέο ρώξεο, δηαπηζηώζεθε ε απόιπηε θνηλόηεηα ησλ κεηαμύ ηνπο 

ζπκθεξόλησλ θαη ηνλίζζεθε ηδηαίηεξα όηη ε ειιελνηνπξθηθή θηιία δελ απνηεινύζε κηα 

πξόζθαηξε επηινγή, αιιά αληίζεηα έλαλ κόληκν ζύλδεζκν, ηνλ νπνίν ηίπνηα δελ 

κπνξνύζε λα θινλίζεη
1
.  

ην ηέινο ηεο ζπλνκηιίαο ηνπ Μεηαμά κε ηνλ Αηαηνύξθ, ν Σνύξθνο πξόεδξνο 

δήηεζε από ηνλ Έιιελα πξσζππνπξγό λα αλαθέξεη νπνηνδήπνηε άιιν ζεκείν πίζηεπε όηη 

κπνξνύζε λα ζθηάζεη ηηο ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο. Δπσθεινύκελνο από ηελ επθαηξία, 

ζηε ζύζθεςε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ ακέζσο επόκελε εκέξα κε ηνλ εθηεινύληα 

ρξέε πξσζππνπξγνύ Σδειάι Μπαγηάξ θαη ηνλ ππνπξγό Δμσηεξηθώλ Σεβθήθ Ρνπζδή 

Αξάο, ν Μεηαμάο αλαθέξζεθε ζην δήηεκα ησλ εθαηέξσζελ κεηνλνηήησλ. Σόληζε, 

κάιηζηα, όηη κνινλόηη δελ είρε ζειήζεη λα απαζρνιήζεη κε απηό ην ζέκα πξνζσπηθά ηνλ 

Αηαηνύξθ, ζεσξνύζε όηη ήηαλ επηβεβιεκέλν λα ιεθζεί εηδηθή κέξηκλα γηα ηηο 

κεηνλόηεηεο έηζη ώζηε λα εθιείςνπλ, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ, ηα παξάπνλα πνπ 

δηαηππώλνληαλ θαηά θαηξνύο από ηηο δύν θπβεξλήζεηο
2
. 

Ο Μεηαμάο επζύο εμαξρήο δηεπθξίληζε όηη νπνηνδήπνηε θη αλ ήηαλ ην απνηέιεζκα 

ησλ ειιελνηνπξθηθώλ ζπδεηήζεσλ θνξπθήο γηα ηα κεηνλνηηθά δεηήκαηα, δελ ζα είρε 

θακία δπζάξεζηε επίδξαζε ζηηο ζρέζεηο Αζήλαο θαη Άγθπξαο. Πξόζεζή ηνπ, όπσο 

εμήγεζε, δελ ήηαλ λα εμεηαζηνύλ κόλν ηα παξάπνλα ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο ηεο 

Κσλζηαληηλνύπνιεο, αιιά παξάιιεια θαη ηα αληίζηνηρα ηεο κνπζνπικαληθήο 

κεηνλόηεηαο ηεο Γπηηθήο Θξάθεο. Με απηά ηα δεδνκέλα, έζπεπζε λα πξνζζέζεη όηη, θαηά 

ηε γλώκε ηνπ, ε πξνζθνξόηεξε κέζνδνο γηα ην δηαθαλνληζκό όισλ ησλ πξνβιεκάησλ 

δελ ήηαλ άιινο από ηε ζύλαςε ζπκθσλίαο αλάκεζα ζηελ Αζήλα θαη ηελ Άγθπξα, ε 

                                                 
1 Γηπισκαηηθό θαη Ιζηνξηθό Αξρείν ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ ηεο Διιάδαο [ζην εμήο Γ.Ι.Α.Υ.Δ.], 1940, 

8.3, «Πεξίιεςηο ζπλδηαιέμεσο ιαβνύζεο ρώξαλ κεηά ηεο Α.Δ. ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο 

θαη ηεο Α.Δ. ηνπ Πξσζππνπξγνύ θ. Μεηαμά ελ Αγθύξα ηελ 19ελ Οθησβξίνπ 1937». 
2 Γ.Ι.Α.Υ.Δ., 1940, 8.3, Ραθαήι πξνο Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ, αξ. 3515, Άγθπξα, 25 Οθησβξίνπ 1937. Σν 

ίδην έγγξαθν ππάξρεη επίζεο ζην Γ.Ι.Α.Υ.Δ., 1940, 38.1. 
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νπνία βέβαηα δελ ζα ήηαλ δπλαηόλ παξά λα θηλείηαη εληόο ηνπ ζπκβαηηθνύ πιαηζίνπ πνπ 

είρε πξνζδηνξηζηεί ην 1923 ζηε Λσδάλλε
3
. 

Ζ πξόηαζε ηνπ Έιιελα πξσζππνπξγνύ γηα ηε ζύλαςε εηδηθήο ειιελνηνπξθηθήο 

ζπκθσλίαο γηα ηα κεηνλνηηθά δεηήκαηα εξρόηαλ ζε πιήξε αληίζεζε κε ηνλ ηξόπν πνπ 

ιίγα ρξόληα λσξίηεξα ν Βεληδέινο είρε αληηκεησπίζεη ην ίδην ζέκα. Ο Κξεηηθόο πνιηηηθόο 

είρε ζπζηεκαηηθά επηδηώμεη λα ππνβαζκίζεη ηε ζεκαζία ησλ εθαηέξσζελ κεηνλνηηθώλ 

δεηεκάησλ, θαζώο ζεσξνύζε όηη απηά κπνξνύζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ αλεπηζύκεηεο 

πεξηπινθέο ζηελ πνιηηηθή ηεο ειιελνηνπξθηθήο πξνζέγγηζεο πνπ ν ίδηνο είρε εηζεγεζεί 

θαη πξώηνο είρε εθαξκόζεη ην 1930. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επίζεκεο επίζθεςήο ηνπ ζηελ Άγθπξα ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1930, ν Βεληδέινο κόλνλ 

αθξνζηγώο –θαη θαηόπηλ ηεο επηκνλήο ηνπ Έιιελα πξεζβεπηή ζηελ Άγθπξα ππξίδσλα 

Πνιπρξνληάδε– είρε αλαθεξζεί ζε ηέηνηνπ είδνπο ζέκαηα ζηηο ζπδεηήζεηο πνπ είρε κε ηελ 

ηνπξθηθή πνιηηηθή εγεζία
4
. Αληίζηνηρα, ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1931, όηαλ ν πξσζππνπξγόο 

θαη ν ππνπξγόο Δμσηεξηθώλ ηεο Σνπξθίαο, Ηζκέη Ηλνλνύ θαη Σεβθήθ Ρνπζδή Αξάο, 

επηζθέθηεθαλ ηελ Αζήλα, ν Βεληδέινο ηνύο δήισζε όηη εκπηζηεπόηαλ ηελ ηύρε ηεο 

ειιεληθήο κεηνλόηεηαο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο απνθιεηζηηθά ζηε θξνληίδα ηεο 

ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο, εθθξάδνληαο κάιηζηα ηελ πεπνίζεζε όηη ε ηειεπηαία ζα ιάκβαλε 

ηα απαξαίηεηα κέηξα ρσξίο απηό λα ηεο δεηεζεί από ειιεληθήο πιεπξάο
5
.  

Με απηά ηα δεδνκέλα, δελ είλαη παξάμελν πνπ ε πξόηαζε ηνπ Μεηαμά θάλεθε λα 

αηθληδηάδεη ηνπο Σνύξθνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ. Δκθαλώο ακήραλνο, ν Αξάο απέθπγε λα 

εηζέιζεη ζε νπζηαζηηθή ζπδήηεζε, ππνζηεξίδνληαο όηη ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ 

ειιεληθή κεηνλόηεηα ππάγνληαλ θαη’ αξρήλ ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ ππνπξγνύ 

Δζσηεξηθώλ θαη όηη, θαηά ζπλέπεηα, ήηαλ απαξαίηεην λα ηεζνύλ ελώπηνλ ηνπ. Έηζη, 

απνθαζίζζεθε νη εηζεγήζεηο ηνπ Έιιελα πξσζππνπξγνύ ζρεηηθά κε ηηο κεηνλόηεηεο λα 

εμεηαζζνύλ ζε εηδηθή ζύζθεςε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ππνπξγνύ Δζσηεξηθώλ θαη ηνπ 

πθππνπξγνύ Δμσηεξηθώλ ηεο Σνπξθίαο, νπθξή Καγηά θαη Ννπκάλ Μελεκεληδίνγινπ 

αληίζηνηρα. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο ζύζθεςεο, ν Μεηαμάο αλέπηπμε θαη πάιη ηηο 

ζθέςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε ζπλελλόεζεο αλάκεζα ζηελ Αζήλα θαη ηελ Άγθπξα 

γηα ηα κεηνλνηηθά, ηνλίδνληαο παξάιιεια αθόκα πεξηζζόηεξν ηνλ αλπζηεξόβνπιν 

ραξαθηήξα ησλ πξνηάζεώλ ηνπ, νη νπνίεο –όπσο εμεγνύζε– απνζθνπνύζαλ 

απνθιεηζηηθά ζηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ ειιελνηνπξθηθώλ ζρέζεσλ θαη δελ 

                                                 
3 Γ.Ι.Α.Υ.Δ., 1940, 8.3, Ραθαήι πξνο Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ, αξ. 3515, Άγθπξα, 25 Οθησβξίνπ 1937. Σν 

ίδην έγγξαθν ππάξρεη επίζεο ζην Γ.Ι.Α.Υ.Δ., 1940, 38.1. 
4 Γ.Ι.Α.Υ.Δ., 1931, Β/69, Μαπξνπδήο, «Γεληθή Έθζεζηο. Πξνο Απάζαο ηαο Πξεζβείαο», αξ. 5106, [Αζήλα], 

31 Ηαλνπαξίνπ 1931˙ Αξρείν Σππξίδσλα Πνιπρξνληάδε (Ίδξπκα Κσλζηαληίλνο Γ. Καξακαλιήο), ζ. 93-95˙ Α. 

Κιάςεο, Τν ειιελνηνπξθηθό Οηθνλνκηθό Σύκθσλν ηεο 10εο Ινπλίνπ 1930. Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο θαη ε 

δηεπζέηεζε ησλ εθθξεκνηήησλ ηεο Σύκβαζεο ηεο Λσδάλλεο γηα ηελ Αληαιιαγή ησλ Πιεζπζκώλ, Αζήλα/Υαληά 

2010, ζ. 275-277. 
5 Αξρείν Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ (Μνπζείν Μπελάθε) [ζην εμήο Α.Δ.Β.], 173/θάθ. 61, «πλνκηιίαη ησλ 

πξσζππνπξγώλ θαη ησλ ππνπξγώλ ησλ Δμσηεξηθώλ ηεο Διιάδνο θαη ηεο Σνπξθίαο θαηά ηαο ζπζθέςεηο ηεο 

5εο θαη 6εο Οθησβξίνπ 1931». 
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ππέθξππηαλ θακία άιιε δηάζεζε εθόζνλ ε Διιάδα νύηε είρε, νύηε κπνξνύζε λα έρεη πνηέ 

ζην κέιινλ νπνηαδήπνηε βιέςε εθηόο ησλ ζπλόξσλ ηεο.
6
 

Οη δηεπθξηλίζεηο ηνπ Μεηαμά απνζθνπνύζαλ αζθαιώο ζην λα θαζεζπράζνπλ ηελ 

ηνπξθηθή πνιηηηθή εγεζία ζρεηηθά κε ην ελδερόκελν αλαβίσζεο ηνπ ειιεληθνύ 

αιπηξσηηζκνύ. Γελ ζηάζεθαλ όκσο ηθαλέο λα θάκςνπλ ηελ ηνπξθηθή επηθπιαθηηθόηεηα 

έλαληη ηεο νπζίαο ησλ εηζεγήζεσλ ηνπ Έιιελα πξσζππνπξγνύ. Ο Καγηά, αθνύ 

πξνεγνπκέλσο ππνζηήξημε όηη νη κεηνλόηεηεο ζηελ Σνπξθία δηαβηνύζαλ απνιύησο 

ειεύζεξεο θαη όηη εθαξκόδνληαλ απαξέγθιηηα όιεο νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο 

ηεο Λσδάλλεο, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη ε ζύλαςε νπνηαζδήπνηε ζπκθσλίαο ζα 

εμέηαδε παξάιιεια ηα κεηνλνηηθά δεηήκαηα ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο θαη ηεο Γπηηθήο 

Θξάθεο ήηαλ αδύλαηε δεδνκέλεο ηεο εληειώο δηαθνξεηηθήο αληίιεςεο πνπ ππήξρε 

αλάκεζα ζηελ Σνπξθία θαη ζηελ Διιάδα ζρεηηθά κε ηε ζξεζθεία, ππνλνώληαο πξνθαλώο 

ηνλ απζηεξά θνζκηθό ραξαθηήξα ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο. Δμάιινπ, ζε κηα πξνθαλή 

πξνζπάζεηα λα απνθύγεη νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ ζπδήηεζε επί ηεο πξόηαζεο ηνπ 

Μεηαμά, ν Καγηά πξόζζεζε κε έκθαζε όηη ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε δελ είρε θάηη ην 

ηδηαίηεξν λα δεηήζεη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηεο κνπζνπικαληθήο 

κεηνλόηεηαο ηεο Γπηηθήο Θξάθεο θαζώο ήηαλ απνιύησο ηθαλνπνηεκέλε από ηελ 

αθξηβνδίθαηα εθαξκνγή ησλ ειιεληθώλ λόκσλ
7
. 

Ο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ε ηνπξθηθή πιεπξά δελ επηζπκνύζε ην ζπζρεηηζκό ησλ δύν 

κεηνλνηήησλ ζην πιαίζην κηα εηδηθήο δηκεξνύο ζπκθσλίαο ζπλδεόηαλ αζθαιώο κε ηε 

γεληθόηεξε αληίιεςε ηεο Άγθπξαο γηα ηα κεηνλνηηθά δεηήκαηα. Ήηαλ πξνθαλέο όηη ε 

ηνπξθηθή θπβέξλεζε δελ επηζπκνύζε λα πξνζζέζεη θη άιιεο ππνρξεώζεηο ζε απηέο πνπ 

είρε αλαιάβεη κε ηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο. Πνιύ πεξηζζόηεξν, δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλε 

λα ην πξάμεη ζε δηκεξέο επίπεδν, θαζώο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ζα έδηλε ζηελ Διιάδα 

κεγαιύηεξα πεξηζώξηα αλάκημεο ζηελ εθαξκνγή ηνπ κεηνλνηηθνύ πιαηζίνπ πξνζηαζίαο. 

Έηζη, έζησ θη αλ ε ζπκθσλία πνπ είρε εηζεγεζεί ν Μεηαμάο ζα βαζηδόηαλ ζηελ αξρή ηεο 

ακνηβαηόηεηαο, θαζώο ζα θάιππηε εμίζνπ ηελ ειιεληθή κεηνλόηεηα ηεο 

Κσλζηαληηλνύπνιεο θαη ηε κνπζνπικαληθή ηεο Γπηηθήο Θξάθεο, ην θίλεηξν ηεο 

Σνπξθίαο δελ ήηαλ ηόζν ηζρπξό ώζηε λα απνδερζεί ηελ πξόηαζε ηνπ Έιιελα 

πξσζππνπξγνύ. Αλ γηα ηελ Αζήλα ε ειιεληθή κεηνλόηεηα ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο, ζηελ 

νπνία ζπκπεξηιακβαλόηαλ θαη ην Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν, απνηεινύζε δήηεκα 

ύςηζηεο πξνηεξαηόηεηαο, δελ ζπλέβαηλε ην ίδην γηα ηελ Άγθπξα ζε ζρέζε κε ηε 

κνπζνπικαληθή κεηνλόηεηα ηεο Γπηηθήο Θξάθεο, γεγνλόο ην νπνίν θπζηθά ήηαλ γλσζηό 

ζηηο αξκόδηεο ειιεληθέο ππεξεζίεο: «[…] ην ελδηαθέξνλ ησλ Τνύξθσλ ππέξ ησλ ελ Θξάθε 

νκνγελώλ ηνπ», ζεκεησλόηαλ ραξαθηεξηζηηθά ζε έθζεζε ηεο Β΄ Πνιηηηθήο Γηεύζπλζεο 

ηνπ ειιεληθνύ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ, «είλαη αζπγθξίησο κηθξόηεξνλ ηνπ ελδηαθέξνληνο 

εκώλ ππέξ ηνπ ελ Τνπξθία Διιεληζκνύ, εθ ηεο αληζόηεηνο δε απηήο εμεγείηαη όηη δελ 

θαηέζηεζε δπλαηήλ ηελ εμαζθάιηζηλ σξηζκέλσλ δηθαησκάησλ ππέξ ηνπ νκνγελνύο ελ 

                                                 
6 Γ.Ι.Α.Υ.Δ., 1940, 8.3, Ραθαήι πξνο Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ, αξ. 3515, Άγθπξα, 25 Οθησβξίνπ 1937. Σν 

ίδην έγγξαθν ππάξρεη επίζεο ζην Γ.Ι.Α.Υ.Δ., 1940, 38.1. 
7 Γ.Ι.Α.Υ.Δ., 1940, 8.3, Ραθαήι πξνο Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ, αξ. 3515, Άγθπξα, 25 Οθησβξίνπ 1937. Σν 

ίδην έγγξαθν ππάξρεη επίζεο ζην Γ.Ι.Α.Υ.Δ., 1940, 38.1. 
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Τνπξθία ζηνηρείνπ, ν θόβνο εθαξκνγήο αλάινγσλ κέηξσλ εηο βάξνο ησλ κνπζνπικάλσλ 

ηεο Γπηηθήο Θξάθεο» 8
. 

Ζ απξνζπκία ηεο Άγθπξαο λα εμεηάζεη ην ελδερόκελν ζπλνκνιόγεζεο 

ειιελνηνπξθηθήο ζπκθσλίαο γηα ηηο εθαηέξσζελ κεηνλόηεηεο επηβεβαηώζεθε θαη από ηνλ 

ηξόπν κε ηνλ νπνίν ν Μελεκεληδίνγινπ ηνπνζεηήζεθε επί ηνπ ζέκαηνο. ε πιήξε 

αξκνλία κε ηηο απόςεηο ηνπ Καγηά, ν Σνύξθνο πθππνπξγόο Δμσηεξηθώλ επέκεηλε 

ηδηαίηεξα ζην ζεκείν ηνπ δηαθνξεηηθνύ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν νη δύν γεηηνληθέο ρώξεο 

αληηκεηώπηδαλ ηα ζξεζθεπηηθά δεηήκαηα. Δπηρεηξώληαο, ηέινο, λα απνδπλακώζεη αθόκα 

πεξηζζόηεξν ηελ ειιεληθή επηρεηξεκαηνινγία ππέξ ηεο αλάγθεο ζπλνκνιόγεζεο εηδηθήο 

ζπκθσλίαο γηα ηα κεηνλνηηθά, ν Μελεκεληδίνγινπ πξόζζεζε όηη από ηε ζηηγκή πνπ ε 

πλζήθε ηεο Λσδάλλεο εθαξκνδόηαλ ηθαλνπνηεηηθά, ν ίδηνο δελ έβιεπε ηί ζεηηθό ζα 

πξνζέθεξε ζηελ ήδε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ε ζπκθσλία πνπ είρε θαηά λνπ ν Μεηαμάο
9
. 

Αληίζεηα, ε ειιεληθή πιεπξά επέκελε όηη ππήξραλ αθόκα πνιιά πεξηζώξηα 

βειηίσζεο ησλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο ηνπ ειιεληζκνύ ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο. Γίλνληαο 

αλάγιπθα ην ζηίγκα ησλ πξνζέζεσλ ηεο Αζήλαο, ν Έιιελαο πξεζβεπηήο ζηελ Άγθπξα 

Ραθαήι Ραθαήι, ν νπνίνο παξίζηαην ζηε ζύζθεςε ηνπ Μεηαμά κε ηνπο Καγηά θαη 

Μελεκεληδίνγινπ, επεζήκαλε όηη ππήξραλ πνιιά δεηήκαηα γηα ηα νπνία ε ζπλελλόεζε 

αλάκεζα ζηηο δύν θπβεξλήζεηο ήηαλ όρη κόλν επθηαία, αιιά θαη επηβεβιεκέλε. Με απηά 

ηα δεδνκέλα, αθόκα θη αλ επί ηεο ζξεζθεπηηθήο αξρήο ε ζπκθσλία πνπ είρε πξνηείλεη ν 

Μεηαμάο απνδεηθλπόηαλ αλέθηθηε, ν Ραθαήι ππνζηήξημε όηη ζα ήηαλ δπλαηόλ λα 

εμεπξεζνύλ πξαθηηθέο ιύζεηο ζε κηα ζεηξά από πξνβιήκαηα, θέξλνληαο δύν 

ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα: πξώηνλ, ηε θνξνινγία ησλ κεηνλνηηθώλ ζρνιείσλ ηεο 

Κσλζηαληηλνύπνιεο, ε νπνία ζπληεινύζε ζνβαξά ζηελ επίηαζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο 

δπζπξαγίαο «[…] δεκηνπξγνύζεο δε δηά ησλ εθάζηνηε εθηειέζεσλ θαη θαηαζρέζεσλ 

αηκόζθαηξαλ ήθηζηα ελδεηθλπνκέλελ δηά ηελ κεηνλόηεηα»˙ θαη δεύηεξνλ, ηνλ θαλνληζκό 

γηα ην δηνξηζκό από ην ηνπξθηθό θξάηνο κνλαδηθώλ επηηξόπσλ ζε θάζε ειιεληθό 

θνηλνηηθό ίδξπκα, κεζόδεπζε πνπ παξαβίαδε όρη κόλν ηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο, αιιά 

θαη ηνλ ίδην ηνλ ηνπξθηθό λόκν πνπ πξνζδηόξηδε ην πιαίζην απηνδηνίθεζεο ησλ 

κεηνλνηήησλ
10

, θαζώο ν θαλνληζκόο ζηεξνύζε από ηε κεηνλόηεηα ηεο 

Κσλζηαληηλνύπνιεο ην δηθαίσκα ειεύζεξεο δηνίθεζεο ησλ ηδξπκάησλ ηεο
11

.   

Ζ επηινγή ηνπ Ραθαήι λα εγείξεη ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνπ απαζρνινύζαλ ηελ 

ειιεληθή κεηνλόηεηα ηεο Πόιεο, παξνπζία κάιηζηα ηνπ Μεηαμά, θαηαδείθλπε ηελ 

ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ απέδηδε ζε απηά ε Αζήλα. Δίλαη πξνθαλέο όηη κηα ηέηνηα θίλεζε 

δελ ζα κπνξνύζε λα πεξάζεη απαξαηήξεηε από ηελ ηνπξθηθή πιεπξά. Απαληώληαο ζηα 

                                                 
8 Α.Δ.Β., 173/θάθ. 58, αθειιαξόπνπινο πξνο Βεληδέιν, «πγθξηηηθή εμέηαζηο ηεο εθαξκνγήο ησλ ππέξ 

ησλ κεηνλνηήησλ δηαηάμεσλ ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο ελ Διιάδη θαη Σνπξθία», [Αζήλα], 16 Οθησβξίνπ 

1930.  
9 Γ.Ι.Α.Υ.Δ., 1940, 8.3, Ραθαήι πξνο Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ, αξ. 3515, Άγθπξα, 25 Οθησβξίνπ 1937. Σν 

ίδην έγγξαθν ππάξρεη επίζεο ζην Γ.Ι.Α.Υ.Δ., 1940, 38.1. 
10 Γ.Ι.Α.Υ.Δ., 1940, 8.3, Ραθαήι πξνο Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ, αξ. 3515, Άγθπξα, 25 Οθησβξίνπ 1937. Σν 

ίδην έγγξαθν ππάξρεη επίζεο ζην Γ.Ι.Α.Υ.Δ., 1940, 38.1. 
11 A. Alexandris, The Greek Minority of Istanbul and Greek-Turkish Relations, 1918-1974, Athens 1983, ζ. 

202. 
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παξάπνλα ηνπ Έιιελα πξεζβεπηή, ν Μελεκεληδίνγινπ αλαγλώξηζε όηη ην δήηεκα ηεο 

θνξνινγίαο ησλ κεηνλνηηθώλ ζρνιείσλ ηνλ είρε απαζρνιήζεη πνιιέο θνξέο. Γηεπθξίληζε, 

σζηόζν, όηη από ηε ζηηγκή πνπ ν λόκνο ήηαλ γεληθνύ ραξαθηήξα θαη δελ αθνξνύζε 

απνθιεηζηηθά ζηα ειιεληθά εθπαηδεπηήξηα, δελ ήηαλ δπλαηόλ λα γίλεη θακία εμαίξεζε. Ζ 

κόλε πξαθηηθή ιύζε πνπ ζα κπνξνύζε λα εμεπξεζεί γηα ηε ζεξαπεία ηνπ πξνβιήκαηνο 

ήηαλ λα πξνβιεπόηαλ ε επηζηξνθή κε άιιε κνξθή ησλ θόξσλ πνπ αλαγθαζηηθά 

θαηέβαιαλ ηα ειιεληθά ζρνιεία. Αληίζηνηρα, ν Καγηά, αλαθεξόκελνο ζην ζέκα ησλ 

κνλαδηθώλ επηηξόπσλ, εμήγεζε όηη ην κέηξν είρε ιεθζεί πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο ίδηαο ηεο 

κεηνλόηεηαο, ηελ έιιεηςε εκπηζηνζύλεο ηεο νπνίαο δπζθνιεπόηαλ λα θαηαλνήζεη
12

.  

Δθκεηαιιεπόκελνο ηελ επθαηξία, ν Ραθαήι παξαηήξεζε ζηνλ Καγηά όηη ην θιίκα 

δπζπηζηίαο έλαληη ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο ην νπνίν δηαπίζησλε κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο 

ειιεληθήο κεηνλόηεηαο, νθεηιόηαλ ζε πνιύ κεγάιν βαζκό ζηελ αλνρή πνπ γηα ρξόληα 

επηδείθλπαλ νη ηνπξθηθέο αξρέο απέλαληη ζηνλ Παπά-Δπζύκ (Καξαρηζαξίδε)
13

. Ο 

ηειεπηαίνο, έλαο έγγακνο νξζόδνμνο ηνπξθόθσλνο ηεξέαο από ηε Μηθξά Αζία, όρη κόλν 

είρε –κε θξαηηθή ελζάξξπλζε–
14

 δεκηνπξγήζεη ηελ απηναπνθαινύκελε «Σνπξθνξζόδνμε 

Δθθιεζία», κε απώηεξν ζθνπό ην ραξαθηεξηζκό όισλ ησλ Διιήλσλ ηεο 

Κσλζηαληηλνύπνιεο σο «Σνπξθνξζνδόμσλ», αιιά επηπιένλ είρε πξνρσξήζεη ζηελ 

πξαμηθνπεκαηηθή θαηάιεςε δύν ειιελνξζόδνμσλ λαώλ ζηε ζπλνηθία ηνπ Γαιαηά, ελώ 

κε δηάθνξνπο ηξόπνπο είρε πξνζπαζήζεη λα νηθεηνπνηεζεί αθόκα θαη κέξνο ηεο 

θνηλνηηθήο πεξηνπζίαο ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο
15

. Με απηά ηα δεδνκέλα ππόςε, ν 

Ραθαήι μεθαζάξηζε όηη ελαπόθεηην ζηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε λα κεηαβάιεη ηελ 

θαηάζηαζε κέζσ ηεο θαηάξγεζεο ηνπ Παπά-Δπζύκ.  

Ζ αλαθνξά ζην ζέκα ηνπ Παπά-Δπζύκ, ην νπνίν είρε επζέσο ηεζεί θαη ζην παξειζόλ 

από ειιεληθήο πιεπξάο ελώπηνλ ηνπ Αξάο
16

, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα πξνζέζεηε αθόκα 

έλαλ θξίθν ζηελ αιπζίδα ησλ ειιεληθώλ παξαπόλσλ, αλαγθάδνληαο ηνλ Καγηά ζε κεξηθή 

αλαδίπισζε. Ο Σνύξθνο ππνπξγόο Δζσηεξηθώλ απέθπγε κελ επηκειώο λα ζπδεηήζεη επί 

ηεο νπζίαο ην δήηεκα ηνπ Παπά-Δπζύκ, ππνζηεξίδνληαο όηη θαθώο απνδηδόηαλ ηόζν 

κεγάιε ζεκαζία ζε έλα πξόζσπν αλάμην ιόγνπ, ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ δελ κπνξνύζε «δηά 

ιόγνπο εζληθηζηηθνύο λα ιάβε κέηξα». Σαπηόρξνλα, όκσο, ππνζρέζεθε όηη ζα κειεηνύζε 

ην ζέκα πνπ είρε αλαθύςεη κε ηνλ θαλνληζκό γηα ην δηνξηζκό ησλ κνλαδηθώλ επηηξόπσλ 

                                                 
12 Γ.Ι.Α.Υ.Δ., 1940, 8.3, Ραθαήι πξνο Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ, αξ. 3515, Άγθπξα, 25 Οθησβξίνπ 1937. Σν 

ίδην έγγξαθν ππάξρεη επίζεο ζην Γ.Ι.Α.Υ.Δ., 1940, 38.1. 
13 Γ.Ι.Α.Υ.Δ., 1940, 8.3, Ραθαήι πξνο Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ, αξ. 3515, Άγθπξα, 25 Οθησβξίνπ 1937. Σν 

ίδην έγγξαθν ππάξρεη επίζεο ζην Γ.Ι.Α.Υ.Δ., 1940, 38.1. 
14 Γ.Ι.Α.Υ.Δ., 1925, Γ/68,2, Γηακαληόπνπινο πξνο Μηραιαθόπνπιν, αξ. 998, Κσλζηαληηλνύπνιε, 15 

Ηαλνπαξίνπ 1925. Γηα ηελ αλάκημε όρη κόλν ηνπ Παπά-Δπζύκ, αιιά θαη ηνπ ζηελνύ ζπλεξγάηε ηνπ, Ηζηακάη 

Εηρλή, πάληα κε ηελ ελεξγή ζπκπαξάζηαζε ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο, ζηα θνηλνηηθά δεηήκαηα ηεο 

ειιεληθήο κεηνλόηεηαο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο βι. ελδεηθηηθά Αξρείν Ισάλλε Πνιίηε, 228/θάθ. 14, Γαιηέηνο 

πξνο Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ, αξ. 1101, Κσλζηαληηλνύπνιε, 13 Απγνύζηνπ 1930. 
15 Α.Δ.Β., 173/θάθ. 58, αθειιαξόπνπινο πξνο Βεληδέιν, «πγθξηηηθή εμέηαζηο ηεο εθαξκνγήο ησλ ππέξ 

ησλ κεηνλνηήησλ δηαηάμεσλ ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο ελ Διιάδη θαη Σνπξθία», [Αζήλα], 16 Οθησβξίνπ 

1930.  
16 Α.Δ.Β., 173/θάθ. 61, Πνιπρξνληάδεο πξνο Βεληδέιν, αξ. 2278, Άγθπξα, 8 Γεθεκβξίνπ 1931. 
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ζηα κεηνλνηηθά ηδξύκαηα θαη εάλ πξάγκαηη ππήξρε δπζαξκνλία κεηαμύ ηνπ λόκνπ γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ θαη ηνπ θαλνληζκνύ, ηόηε ν ηειεπηαίνο ζα 

ηξνπνπνηνύληαλ
17

.   

Ήηαλ ζαθέο όηη ε ζπδήηεζε δελ είρε απνθέξεη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνζδνθνύζε ν 

Μεηαμάο, θαζώο ε πξόηαζή ηνπ γηα ηε ζπλνκνιόγεζε εηδηθήο ειιελνηνπξθηθήο 

ζπκθσλίαο γηα ηηο κεηνλόηεηεο είρε πξνζθξνύζεη ζηελ πάγηα επηθπιαθηηθόηεηα ηεο 

Άγθπξαο θαη είρε ζηελ πξάμε απνξξηθζεί. Αληί ηεο ζπκθσλίαο, νη δύν πιεπξέο 

θαηέιεμαλ ζηελ απόθαζε ζπλέρηζεο ησλ επαθώλ κεηαμύ ηνπ Ραθαήι θαη ηνπ 

Μελεκεληδίνγινπ κε ζθνπό ηελ εμεύξεζε πξαθηηθώλ ιύζεσλ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ 

απαζρνινύζαλ ηελ ειιεληθή κεηνλόηεηα ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο. Μελ έρνληαο άιια 

πεξηζώξηα, ν Έιιελαο πξσζππνπξγόο δήισζε ζηνπο Σνύξθνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ όηη δελ 

είρε αληίξξεζε λα δνθηκαζηεί απηή ε κέζνδνο θαη όηη ν ίδηνο ήηαλ έηνηκνο λα εμεηάζεη 

«κεηά πάζεο επκέλεηαο» ηπρόλ αηηήκαηα ηεο Άγθπξαο γηα ηε κνπζνπικαληθή κεηνλόηεηα 

ηεο Γπηηθήο Θξάθεο. Δκκέλνληαο ζηε ζέζε πνπ είρε δηαηππώζεη θαη λσξίηεξα, ν Καγηά 

αξθέζηεθε λα επαλαιάβεη όηη ε Σνπξθία δελ δεηνύζε ηίπνηα άιιν παξά ηελ πηζηή 

εθαξκνγή ησλ ειιεληθώλ λόκσλ, γηα λα ιάβεη ηελ απάληεζε ηνπ Μεηαμά όηη εμ ηδίαο 

πξσηνβνπιίαο ζα έπξαηηε ό,ηη θαιύηεξν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ κνπζνπικάλσλ ηεο 

Γπηηθήο Θξάθεο. Αληίζεηα, ν Μελεκεληδίνγινπ αλαθέξζεθε επζέσο ζηελ αλάγθε 

δηδαζθαιίαο ηεο ηνπξθηθήο γιώζζαο ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία ηεο Γπηηθήο Θξάθεο 

ζύκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ηεο Σνπξθίαο, ππνλνώληαο πξνθαλώο ηελ πηνζέηεζε ηνπ 

ιαηηληθνύ αιθαβήηνπ ζε αληηθαηάζηαζε ηεο αξαβηθήο γξαθήο. Γηα ην ιόγν απηό ν 

Σνύξθνο πθππνπξγόο Δμσηεξηθώλ έζεζε θαη ην δήηεκα ηεο εμεύξεζεο ησλ θαηάιιεισλ 

δαζθάισλ. Δθκεηαιιεπόκελνο ηελ επθαηξία, ν Ραθαήι έζπεπζε λα ππνγξακκίζεη ηελ 

αλάγθε αλαλέσζεο ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη ησλ ειιεληθώλ κεηνλνηηθώλ 

ζρνιείσλ ζηελ Σνπξθία. Ούηε όκσο θαη ζε απηό ην ζέκα ε ειιεληθή πιεπξά έιαβε 

ηθαλνπνηεηηθή απάληεζε, θαζώο ν Καγηά πεξηνξίζηεθε λα δειώζεη όηη δελ απέθιεηε ηε 

δπλαηόηεηα ρνξήγεζεο ππνηξνθηώλ ζε Έιιελεο κεηνλνηηθνύο πξνθεηκέλνπ λα κεηαβνύλ 

ζηελ Διιάδα κε ζθνπό ηνλ θαηάιιειν θαηαξηηζκό ηνπο γηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα
18

.     

ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ε ζπλνκηιία νινθιεξώζεθε ρσξίο λα ππάξμεη θακία απηή 

δέζκεπζε από ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

ηέζεθαλ επί ηάπεηνο εθ κέξνπο ηεο Διιάδαο: κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο δξάζεο ηνπ 

Παπά-Δπζύκ δελ ζα ιακβάλνληαλ, ε θνξνινγία ζηα ειιεληθά ζρνιεία δελ κπνξνύζε λα 

αιιάμεη θαζώο ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε ηε ραξαθηήξηδε σο ξύζκηζε γεληθνύ θαη όρη 

εηδηθνύ ραξαθηήξα, ελώ ην ζέκα ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ησλ κεηνλνηηθώλ 

εθπαηδεπηεξίσλ δελ εμεηάζηεθε θαλ επί ηεο νπζίαο. Υαξαθηεξηζηηθό ησλ ηνπξθηθώλ 

πξνζέζεσλ είλαη ην γεγνλόο όηη αθόκα θαη ην δήηεκα ηνπ θαλνληζκνύ γηα ην δηνξηζκό 

κνλαδηθώλ επηηξόπσλ ζε όια ηα κεηνλνηηθά ηδξύκαηα, γηα ην νπνίν ππήξμε κηα θάπσο 

                                                 
17 Γ.Ι.Α.Υ.Δ., 1940, 8.3, Ραθαήι πξνο Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ, αξ. 3515, Άγθπξα, 25 Οθησβξίνπ 1937. Σν 

ίδην έγγξαθν ππάξρεη επίζεο ζην Γ.Ι.Α.Υ.Δ., 1940, 38.1. 
18 Γ.Ι.Α.Υ.Δ., 1940, 8.3, Ραθαήι πξνο Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ, αξ. 3515, Άγθπξα, 25 Οθησβξίνπ 1937. Σν 

ίδην έγγξαθν ππάξρεη επίζεο ζην Γ.Ι.Α.Υ.Δ., 1940, 38.1. 
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ζαθέζηεξε ππόζρεζε από ηνλ Καγηά, δελ επηιύζεθε παξά κόλν ην 1949
19

, όηαλ πιένλ, 

ιόγσ ηνπ Φπρξνύ Πνιέκνπ, νη ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο δηέλπαλ έλαλ ηδηόηππν κήλα ηνπ 

κέιηηνο. 

Ζ επηκνλή ηνπ Μεηαμά, ζε αληίζεζε κε ό,ηη είραλ πξάμεη νη πξνθάηνρνί  ηνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, ζηε ζπδήηεζε γηα ηα κεηνλνηηθά δεηήκαηα κε κέιε ηεο 

ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο ζρεηηδόηαλ αζθαιώο κε ηνπο θόβνπο ηεο Αζήλαο ζρεηηθά κε ηε 

κέιινλ ηνπ ειιεληζκνύ ηεο Σνπξθίαο. Ζ ειιελνηνπξθηθή πξνζέγγηζε πνπ είρε 

εγθαηληαζηεί ην 1930 είρε κελ ακβιύλεη ηελ θαηαπηεζηηθή πνιηηηθή ηεο Άγθπξαο εηο 

βάξνο ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο, δελ είρε όκσο ζεξαπεύζεη όια ηα πξνβιήκαηα, έλα 

από ηα ζεκαληηθόηεξα από ηα νπνία παξέκελε εθείλν ηεο πνιηηηθήο εθηνπξθηζκνύ ησλ 

κεηνλνηηθώλ ζρνιείσλ. Όπσο ήδε από ηνλ επηέκβξην ηνπ 1931 είρε επηζεκάλεη ν ηόηε 

Έιιελαο πξεζβεπηήο ζηελ Άγθπξα ππξίδσλ Πνιπρξνληάδεο, ζε πεξίπησζε πνπ απηό ην 

πξόγξακκα ζπλερηδόηαλ, νη Έιιελεο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο είηε ζα αλαγθάδνληαλ λα 

εγθαηαιείςνπλ ηηο εζηίεο ηνπο κε πξννξηζκό ηελ Διιάδα πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ 

ηελ ειιεληθή κόξθσζε ησλ παηδηώλ ηνπο, είηε ζα παξέκελαλ ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, 

όπνπ όκσο ζα αδπλαηνύζαλ λα δηαηεξήζνπλ αθέξαηα ηελ εζληθή ζπλείδεζε ησλ 

λεόηεξσλ κειώλ ηεο κεηνλόηεηαο. Καηά ηελ άπνςε ηνπ Πνιπρξνληάδε ην πηζαλόηεξν 

ήηαλ λα ζπκβνύλ ηαπηόρξνλα θαη ηα δύν: ην εππνξόηεξν κέξνο ηεο κεηνλόηεηαο λα 

κεηαλάζηεπε ζηελ Διιάδα, ελώ όζνη δελ είραλ ηα αλάινγα νηθνλνκηθά κέζα ζα 

παξέκελαλ αλαγθαζηηθά ζηελ Σνπξθία, ππνθέξνληαο «ηνλ άδηθνλ θαη ζθιεξόλ 

εθηνπξθηζκόλ ησλ ηέθλσλ ηνπ[ο]»20
. 

Ζ πξννπηηθή ηεο απνδπλάκσζεο ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο κέζσ ηεο αιινίσζεο 

ηνπ ακηγώο ειιεληθνύ ραξαθηήξα ησλ κεηνλνηηθώλ ζρνιείσλ δελ πξνβιεκάηηδε αζθαιώο 

κόλν ηνλ Πνιπρξνληάδε. ε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Βεληδέιν ην επηέκβξην ηνπ 1931, ν 

Οηθνπκεληθόο Παηξηάξρεο Φώηηνο Β΄ εμέθξαδε επζέσο ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ 

ππνρξεσηηθή εηζαγσγή ηεο ηνπξθηθήο γιώζζαο ζηα θνηλνηηθά εθπαηδεπηήξηα «σο 

νξγάλνπ δηδαζθαιίαο ηεο Ιζηνξίαο θαη Γεσγξαθίαο, γεγνλόο όπεξ ζνβαξώο ζίγεη ηελ 

εζληθήλ ζπλείδεζηλ», θαζώο επίζεο θαη γηα ηελ απόθαζε ηνπ ηνπξθηθνύ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο λα κελ εηζέξρνληαη ζηα ηνπξθηθά Παλεπηζηήκηα νη απόθνηηνη ησλ ειιεληθώλ 

ζρνιείσλ, εάλ πξνεγνπκέλσο δελ εμεηάδνληαλ επηηπρώο ζε όια ηα γπκλαζηαθά καζήκαηα 

ζηελ ηνπξθηθή γιώζζα. «Δηο ην γεγνλόο απνδίδνκελ ζεκαζίαλ», ηόληδε ν Φώηηνο, «δηόηη 

εληόο νιίγνπ ε νκνγέλεηα ζα ζηεξεζεί νκνγελνύο ηαηξνύ, νκνγελνύο δηθεγόξνπ θαη θαζόινπ 

                                                 
19 A. Alexandris, The Greek Minority of Istanbul, ζ. 203. 
20 Α.Δ.Β., 173/θάθ. 61, Πνιπρξνληάδεο πξνο Βεληδέιν, αξ. 1833, Νενρώξη, 28 επηεκβξίνπ 1931. Σξία 

πεξίπνπ ρξόληα λσξίηεξα, ν Αιέμεο Κύξνπ, ππνπξόμελνο ηόηε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, αλαθεξόηαλ ζην 

ίδην δήηεκα, παξαηεξώληαο ζρεηηθά: «Γελ ππάξρεη κέζε ιύζηο. Δίηε ζα θαηαβιεζή πξνζπάζεηα αη δηαξθείο εθ 

κέξνπο ησλ Τνύξθσλ παξαβηάζεηο ησλ πεξί Μεηνλνηήησλ δηαηάμεσλ ηεο Σπλζήθεο ηεο Λσδάλλεο, είηε ζα 

πξέπεη λα ππνδεηρζή εηο όινπο ηνπο εδώ νκνγελείο, νη κελ δπλάκελνη λα αλαρσξήζνπλ εηο Διιάδα, νη δε πησρνί 

λα παύζσζηλ ζεσξνύληεο ην Γεληθόλ Πξνμελείνλ σο έζησ θαη αλεπίζεκνλ πξνζηάηελ ηνπο. Πνηνο δε ιόγνο 

ππάξρεη λα αλαγξάθσληαη θαη’ έηνο εηο ηνλ πξνϋπνινγηζκόλ ηνπ Διιεληθνύ Κξάηνπο, όρη θαη ηόζνλ αθκαίνπ, 

ζεκαληηθά πνζά δηαηηζέκελα δηά ηελ δηαηήξεζηλ ζρνιείσλ, όπνπ νη Διιελόπαηδεο δηδάζθνληαη ηελ ηνπξθηθήλ;»˙ 

βι. Αξρείν Αλδξέα Μηραιαθόπνπινπ (Διιεληθό Λνγνηερληθό θαη Ιζηνξηθό Αξρείν), θάθ. 2 (ππνθάθ. 2.2), 

Κύξνπ πξνο Μηραιαθόπνπιν (επηζηνιή), Κσλζηαληηλνύπνιε, 25 Απξηιίνπ 1928.    
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νκνγελνύο επηζηήκνλνο, όπεξ επηβιαβέο δηα ηνλ εζληθόλ βίνλ απηήο»21
. Αλάινγεο 

αλεζπρίεο, εμάιινπ, εθθξάδνληαλ θαη από αξκόδηνπο ππεξεζηαθνύο παξάγνληεο ηνπ 

ειιεληθνύ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ
22

. 

Σε δεηλή ζέζε ζηελ νπνία είραλ ζηαδηαθά πεξηέιζεη νη Έιιελεο ηεο 

Κσλζηαληηλνύπνιεο πεξηέγξαςε κε γιαθπξό ηξόπν ζε κηα ζεηξά πέληε άξζξσλ πνπ 

δεκνζηεύζεθαλ ζην Διεύζεξνλ Βήκα από ηηο 14 έσο ηηο 18 Φεβξνπαξίνπ 1935, ν 

δηαθεθξηκέλνο Κσλζηαληηλνππνιίηεο δεκνζηνγξάθνο Κσλζηαληίλνο παλνύδεο, ν 

νπνίνο είρε εγθαηαζηαζεί από ην 1923 ζηελ Διιάδα. Μόιηο πέληε ρξόληα κεηά ηα 

εγθαίληα ηεο ειιελνηνπξθηθήο πξνζέγγηζεο, ν παλνύδεο παξαηεξνύζε όηη παξά ηε 

δηαηπκπαληδόκελε ζπκθηιίσζε, ε ειιεληθή κεηνλόηεηα ηεο Πόιεο «δε αλαιηζθνκέλε, 

θζίλνπζα θαη κε ζπλερή θόβνλ θαη αγσλίαλ. Γλσξίδεη όηη πξέπεη λα εθιείςε θαη όηη όζνη 

δελ πάξνπλ ηελ απόθαζηλ λα θύγνπλ, πξέπεη λα ππνβιεζνύλ εηο ηελ αζθαιώο επεξρνκέλελ 

εθκεδέληζίλ ησλ, εηο ηνλ εθηνπξθηζκόλ. Γελ αξθεί δηά ηελ ζεκεξηλήλ λννηξνπίαλ ησλ 

Τνύξθσλ ε λνκνηαγεία, ε πίζηηο, ε αθνζίσζηο ηνπ Έιιελνο ηεο κεηνλόηεηνο. Οθείιεη, αλ 

ζέιε λα δήζε εηο ηελ Τνπξθίαλ λα ιεζκνλήζε ηειείσο ηελ θαηαγσγήλ ηνπ, ηνλ εζληζκόλ 

ηνπ, ηαο παξαδόζεηο ηνπ, ηελ γιώζζαλ ηνπ, ην όλνκά ηνπ»23
. 

                                                 
21 Γ.Ι.Α.Υ.Δ., 1931, Β/Ι (Β/28), Οηθνπκεληθόο Παηξηάξρεο Φώηηνο Β  ́ πξνο Βεληδέιν (επηζηνιή), 

Κσλζηαληηλνύπνιε, 23 επηεκβξίνπ 1931.  
22 ε αλαιπηηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ κεηνλνηηθώλ δηαηάμεσλ ζηελ 

Διιάδα θαη ζηελ Σνπξθία, ε νπνία είρε ππνβιεζεί ζηνλ Βεληδέιν ηηο παξακνλέο ηεο επίζθεςήο ηνπ ζηελ 

Άγθπξα ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1930, ην δήηεκα ηεο νινέλα δηεπξπλόκελεο ρξήζεο ηεο ηνπξθηθήο γιώζζαο ζηα 

ειιεληθά κεηνλνηηθά ζρνιεία αλαιπόηαλ σο εμήο: «Γηα ζεηξάο όκσο κέηξσλ», ππνγξάκκηδε ν Έιιελαο 

δηπισκάηεο, «ε Τνπξθηθή θπβέξλεζηο ηείλεη από εηώλ ήδε, εηο ηνλ εθηνπξθηζκόλ ησλ ζρνιώλ ησλ κεηνλνηήησλ 

θαη ηελ δη’ απηώλ δηάδνζηλ ηεο Τνπξθηθήο γιώζζεο, δαπάλαηο ησλ κεηνλνηήησλ. Γελ είλαη απιώο ππνρξεσηηθή 

ε δηδαζθαιία ηεο Τνπξθηθήο γιώζζεο –πξάγκα ην νπνίνλ ζα ήην επλόεηνλ–, αιιά δηα ηεο ζπλερνύο απμήζεσο 

ησλ δηα ηελ δηδαζθαιίαλ ηαύηελ δηαηηζεκέλσλ σξώλ ηείλεη λ’ απνβή αδύλαηνο ν εηο ηελ κεηξηθήλ γιώζζαλ 

άξηηνο θαηαξηηζκόο ησλ καζεηώλ. Δηο ηα ζρνιεία ηεο ζηνηρεηώδνπο εθπαηδεύζεσο ε Τνπξθηθή γιώζζα 

απνξξνθά 8 ώξαο θαζ’ εβδνκάδα εηο ηαο θαησηέξαο ηάμεηο, θαη 12 εηο ηαο αλσηέξαο, εμ σλ 4 ώξαη, δηα ηελ 

δηδαζθαιίαλ, εηο ηελ Τνπξθηθήλ επίζεο γιώζζαλ, ησλ καζεκάησλ ηζηνξίαο, γεσγξαθίαο θαη παηξησηηθώλ 

γλώζεσλ, καζεκάησλ σλ ε δηδαζθαιία εηο ηελ Διιεληθήλ απαγνξεύεηαη. Δάλ ινηπόλ ιεθζή ππ’ όςηλ όηη, ιόγσ 

ηεο δηεκέξνπ θαζ’ εβδνκάδα (Παξαζθεπήλ θαη Κπξηαθήλ) αξγίαο, αη ώξαη δηδαζθαιίαο ησλ Διιεληθώλ ζρνιώλ 

αλέξρνληαη εβδνκαδηαίσο εηο 30, θαζηζηά πξνθαλέο πόζνλ αλεπαξθώο θαη επνκέλσο αηειώο δηδάζθνληαη ελ 

απηαίο ε κεηξηθή γιώζζα θαη ηα άιια καζήκαηα, εθ’ όζνλ κάιηζηα ρξεζηκνπνηνύληαη απαξαηηήησο ώξαη ηηλέο 

θαη δηα ηελ δηδαζθαιίαλ ηεο γαιιηθήο γιώζζεο. […] Δλ ζρέζεη πξνο ηελ Τνπξθηθήλ θαη ηα εηο ηελ γιώζζαλ 

ηαύηελ δηδαζθόκελα καζήκαηα πξέπεη λα πξνζηεζή όηη έρνπλ νξηζζεί σο θύξηα καζήκαηα, νη δε κε 

επηηπγράλνληεο εηο απηά καζεηαί δελ είλαη θαλ δπλαηόλ λα κέλνπλ κεηεμεηαζηένη, αιι’ απνξξίπηνληαη, έζησ θαη 

αλ έρνπλ απνιύησο ηθαλνπνηεηηθνύο βαζκνύο εηο ηα καζήκαηα ηα δηδαζθόκελα εηο ηελ κεηξηθήλ γιώζζαλ. Τν 

κέηξνλ ηνύην ζπλεπάγεηαη, κεηαμύ άιισλ αηόπσλ, εθκεηάιιεπζηλ εθ κέξνπο ησλ Τνύξθσλ δηδαζθάισλ, νη 

νπνίνη επξίζθνπλ ην κέζνλ ρξεκαηηζκνύ εηο βάξνο ησλ θηλδπλεπόλησλ λ’ απνξξηθζνύλ καζεηώλ, επηβαιιόκελνη 

σο πξνγπκλαζηαί, όηαλ δελ έξρνληαη θαη εηο ζπκβηβαζκνύο ζπληνκνηέξαο δηαδηθαζίαο»˙ βι. Α.Δ.Β., 173/θάθ. 

58, αθειιαξόπνπινο, «πγθξηηηθή εμέηαζηο ηεο εθαξκνγήο ησλ κεηνλνηηθώλ δηαηάμεσλ ηεο πλζήθεο ηεο 

Λσδάλλεο ελ Διιάδη θαη Σνπξθία», [Αζήλα], 16 Οθησβξίνπ 1930.        
23 Διεύζεξνλ Βήκα, 16 Φεβξνπαξίνπ 1935. Δηδηθά σο πξνο ην ζέκα ησλ νλνκάησλ ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε 

παξαηήξεζε ηνπ αληαπνθξηηή ηνπ Διεύζεξνπ Βήκαηνο ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε όηη «ηα επώλπκα ηα νπνία 

ιήγνπλ εηο -ηάλ, -σθ, -εο, -δεο, -πνπινο, -αθεο ή έρνπλ άιιεο θαηαιήμεηο μεληθώλ γισζζώλ δελ 

ρξεζηκνπνηνύληαη. Οη έρνληεο ήδε επώλπκα κε ηνηαύηαο θαηαιήμεηο ηαο αληηθαζηζηνύλ κε ηελ θαηάιεμηλ –

νγινπ»˙ βι. Διεύζεξνλ Βήκα, 25 Γεθεκβξίνπ 1934.  
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Ζ ζύκπησζε απηώλ θαη άιισλ πξνβιεκάησλ πνπ απαζρνινύζαλ ηελ ειιεληθή 

κεηνλόηεηα ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο απνηέιεζε αζθαιώο ην εξέζηζκα γηα ηε δηαηύπσζε 

ηεο πξόηαζεο ηνπ Μεηαμά ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε ζπλνκνιόγεζεο εηδηθήο ζπκθσλίαο 

αλάκεζα ζηελ Αζήλα θαη ηελ Άγθπξα γηα ηα κεηνλνηηθά δεηήκαηα. Γελ είλαη, εμάιινπ, 

ηπραίν ην γεγνλόο όηη ηελ επνρή ηεο επίζθεςεο ηνπ Μεηαμά ζηελ ηνπξθηθή πξσηεύνπζα, 

νη αλεζπρίεο ησλ αξκόδησλ ειιεληθώλ αξρώλ ζρεηηθά κε ην κέιινλ ησλ Διιήλσλ ηεο 

Πόιεο ήηαλ ηδηαίηεξα απμεκέλεο θαη ζε κεγάιν βαζκό ζπλνςίδνληαλ ηνλ Φεβξνπάξην 

ηνπ 1932 από ηνλ εθεί γεληθό πξόμελν ηεο Διιάδαο Λεσλίδα Γάθν: «Γλσζηόλ βεβαίσο 

ηπγράλεη ην πξόγξακκα ηεο Τνπξθηθήο Κπβεξλήζεσο όπεξ απνβιέπεη εηο ηελ δηά παληνίσλ 

ακέζσλ είηε εκκέζσλ ηξόπσλ αθνκνίσζηλ ή ελ αδπλακία εηο ηελ εθ Τνπξθίαο έμνδνλ ηεο 

Μεηνλόηεηαο», ζεκείσλε ραξαθηεξηζηηθά
24

.  

ύκθσλα κε ηνλ Γάθν, ε εθαξκνγή απηνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο είρε δεκηνπξγήζεη δύν 

δηαθξηηά ξεύκαηα κέζα ζηνπο θόιπνπο ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο. Καη νη δύν νκάδεο 

εθθηλνύζαλ από ηελ ίδηα βαζηθή παξαδνρή: όηη αξγά ή γξήγνξα ην πξόγξακκα ηνπ 

εθηνπξθηζκνύ ζα εθαξκνδόηαλ πιήξσο, κε απνηέιεζκα λα θαηαζηήζεη αδύλαηε ηε 

ζπλέρηζε ηεο παξνπζίαο ηνπ ειιεληζκνύ ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο κε ηε κνξθή πνπ είρε 

έσο ηόηε. Αληίζεηα, δηέθεξαλ σο πξνο ηνλ ηξόπν αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ 

πξώηε είρε ζρεκαηίζεη ηελ αθιόλεηε πεπνίζεζε όηη ε κόλε ελδεδεηγκέλε ηαθηηθή γηα ηε 

κεηνλόηεηα ήηαλ ε άξζε θάζε αθνξκήο αληίζεζεο πξνο ην ηνπξθηθό πξόγξακκα θαη 

γεληθά ε εκθάληζή ηεο «σο ζπκθσλνύζεο θαη πεηζαξρνύζεο εηο ην ζεκεξηλόλ εζληθηζηηθόλ 

ηδεώδεο». Αλάκεζα ζηα κέιε απηήο ηεο νκάδαο ν Γάθνο δηεπθξίληδε όηη δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαλ κόλν πξόζσπα «έρνληα ηειείσο πεπσξσκέλελ ηελ εζληθήλ 

ζπλείδεζηλ», όπσο γηα παξάδεηγκα ν Παπά-Δπζύκ, αιιά θαη νξηζκέλνη νη νπνίνη πίζηεπαλ 

εηιηθξηλά όηη κηα ηέηνηα ηαθηηθή ζα κπνξνύζε λα εμαζθαιίζεη ηε δηαβίσζή ηνπο ζηελ 

Κσλζηαληηλνύπνιε ρσξίο λα κεηαβάιεη θαηά βάζνο ηελ εζληθή ηνπο ζπλείδεζε. Ήηαλ δε 

ραξαθηεξηζηηθό όηη ελώ αξρηθά είρε ειάρηζηνπο νπαδνύο πνπ εκθαλίδνληαλ δεηιά θαη 

άηνικα, ζηαδηαθά είρε δηνγθσζεί. Οη ππνζηεξηθηέο απηήο ηεο άπνςεο, ζπλέρηδε ν γεληθόο 

πξόμελνο ηεο Διιάδαο, ήηαλ πεπεηζκέλνη όηη ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε, όζν θη αλ παξέκελε 

πηζηή ζηελ ειιελνηνπξθηθή θηιία, νπδέπνηε ζα κεηέβαιε ηελ πνιηηηθή ηεο απέλαληη ζηε 

κεηνλόηεηα. Χο απόδεημε απηνύ ηνπ ηζρπξηζκνύ, πξόβαιαλ ην γεγνλόο όηη ζε θάζε 

παξέκβαζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ππέξ ηεο κεηνλόηεηαο, ε Άγθπξα έδηλε 

ππνζρέζεηο, ηηο νπνίεο όκσο ζπρλά δελ ηεξνύζε, κε απνηέιεζκα ην κόλν πνπ 

επηηπγραλόηαλ λα είλαη απιώο ε αλαβνιή ησλ κέηξσλ πνπ ζα έζηγαλ θαίξηα ηε 

κεηνλόηεηα: σζηόζν, ηα θαηαπηεζηηθά κέηξα ζα εθαξκόδνληαλ θάπνηα ζηηγκή ζην κέιινλ 

θαη σο εθ ηνύηνπ δελ απέκελε θακία άιιε ιύζε από ηελ πιήξε ζπλζεθνιόγεζε θαη ηελ 

απνδνρή ησλ ηεηειεζκέλσλ
25

. 

Από ηελ άιιε πιεπξά, ε δεύηεξε νκάδα ζπζπείξσλε ζηνπο θόιπνπο ηεο εθείλνπο 

πνπ ν Γάθνο πεξηέγξαθε σο ηα πγηέζηεξα ζηνηρεία ηεο κεηνλόηεηαο θαη σο ζεξκνύο 

                                                 
24 Γ.Ι.Α.Υ.Δ., 1940, 38.1, Γάθνο πξνο Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ, αξ. Δκπ. 198, [Κσλζηαληηλνύπνιε], 2 

Φεβξνπαξίνπ 1938. 
25 Γ.Ι.Α.Υ.Δ., 1940, 38.1, Γάθνο πξνο Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ, αξ. Δκπ. 198, [Κσλζηαληηλνύπνιε], 2 

Φεβξνπαξίνπ 1938. 

Αντώνης
Highlight
Τυπογραφικό λάθος. Το σωστό είναι 1938.
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παηξηώηεο. Οη άλζξσπνη απηνί δηαηεξνύζαλ πάληνηε ζηξακκέλν ην βιέκκα πξνο ηελ 

Διιάδα, από ηελ νπνία θαη κόλν πεξίκελαλ θαηαλόεζε θαη ελίζρπζε, αξλνύκελνη λα 

δερζνύλ νπνηνλδήπνηε ζπκβηβαζκό κε ηηο ηνπξθηθέο αξρέο, ηνλ νπνίν ραξαθηήξηδαλ σο 

«θελάθε ππνθξύπηνπζα ηελ ζπλ ησ ρξόλσ αιινίσζηλ ηνπ εζληθνύ θξνλήκαηνο ηεο 

Μεηνλόηεηνο». Παξά ην αξρηθό αγσληζηηθό ηνπο πλεύκα, ν Γάθνο δελ παξέιεηπε λα 

ζεκεηώζεη όηη πνιιά από ηα κέιε ηεο δεύηεξεο νκάδαο δηαθξίλνληαλ από κεγάιε 

απαηζηνδνμία θαη εκθάληδαλ νινέλα θαη πεξηζζόηεξα ζεκάδηα απνζάξξπλζεο θαη ελ 

γέλεη θόπσζεο από ηνλ αδηάθνπν αγώλα
26

.  

Με απηά ηα δεδνκέλα, ν γεληθόο πξόμελνο αλαξσηηόηαλ εάλ αθνινπζώληαο ηελ 

ηαθηηθή πνπ εηζεγνύληαλ ε «ελδνηηθή» νκάδα ηεο κεηνλόηεηαο ζα ήηαλ δπλαηόλ λα 

εμαζθαιηζζεί ε νξηζηηθή δηαηήξεζε ηνπ ειιεληζκνύ ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο ή εάλ ην 

κέγηζην πνπ ζα κπνξνύζε λα επηηεπρζεί ζα ήηαλ απιώο ε παξακνλή ηνπ κόλν γηα ιίγα 

ρξόληα. Δάλ ν ζηόρνο ήηαλ ν δεύηεξνο, ηόηε ν Γάθνο εθηηκνύζε όηη ε ηαθηηθή ησλ 

ππνρσξήζεσλ είρε πηζαλόηεηεο λα ηειεζθνξήζεη, θαζώο ε πξννπηηθή ηεο ζηαδηαθήο 

απνρώξεζεο ησλ Διιήλσλ κεηνλνηηθώλ ζα άκβιπλε ηελ θαηαπηεζηηθή πνιηηηθή ηεο 

Άγθπξαο. Δάλ, όκσο, ν ζηόρνο ήηαλ ν πξώηνο, ηόηε θαηά ηε γλώκε ηνπ ε «ελδνηηθή» 

ιύζε αλαπόθεπθηα ζα πξνιείαηλε ην έδαθνο ηεο πιήξνπο αθνκνίσζεο ησλ κειώλ ηεο 

κεηνλόηεηαο. Κάηη ηέηνην ζα ζπλέβαηλε δηόηη νη Σνύξθνη, πξνθεηκέλνπ λα πεηζζνύλ όηη 

δελ επξόθεηην γηα απόπεηξα εμαπάηεζήο ηνπο, ζα αμίσλαλ ακέζσο: πξώηνλ ηε κεηαβνιή 

ηνπ ραξαθηήξα ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ, ην νπνίν ζα αλέρνληαλ κόλν σο απιή 

ζξεζθεπηηθή αξρή ησλ Σνύξθσλ νξζνδόμσλ, δεύηεξνλ ηελ παξαίηεζε ησλ Διιήλσλ ηεο 

Κσλζηαληηλνύπνιεο από ην ζύλνιν ησλ κεηνλνηηθώλ ηνπο δηθαησκάησλ, θαη ηξίηνλ ην 

θιείζηκν ησλ κεηνλνηηθώλ ζρνιείσλ θαη ηε θνίηεζε όισλ ησλ ειιελνπαίδσλ ζε 

ηνπξθηθά ζρνιεία κε θπζηθή θαηάιεμε ηνλ ζηαδηαθό αθειιεληζκό ηεο κεηνλόηεηαο. 

«Τνύηνπ θαη κόλνπ θπζηθή, σο εηθόο, ζπλέπεηα», ππνγξάκκηδε ν Γάθνο, «ζα είλαη ν 

πιήξεο εθηνπξθηζκόο ηεο κειινύζεο γελεάο ήηηο ζα δηδαρζή κόλνλ ηελ Τνπξθηθήλ γιώζζαλ 

θαη ηελ Τνπξθηθήλ ηζηνξίαλ θαη ζα αλαπηπρζή εληόο ηήο αηκνζθαίξαο ηνπ Τνπξθηθνύ 

εζληθηζκνύ. Τηο δύλαηαη λα ηζρπξηζζή όηη ππ’ απηνύο ηνπο όξνπο κόλε ε νηθνγέλεηα, ήηηο ζα 

δηαηειή ελ θαηαζηάζεη ηξόκνπ κε ηπρόλ δώζε ιαβήλ εηο παξεμεγήζεηο, ζα θαηνξζώζε λα 

δηαηεξήζε εηο ην βάζνο ησλ λεαξώλ ςπρώλ άζβεζηνλ ην ππξ ηήο πξνο ηελ Διιεληθήλ 

Παηξίδα αγάπεο;»27
. 

Ο Γάθνο θαηέιεγε ζην ζπκπέξαζκα όηη εθόζνλ ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε δελ άιιαδε 

ζηάζε έλαληη ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο, αιιά πεξηνξηδόηαλ απιώο ζε ππνζρέζεηο, ζα 

εδξαησλόηαλ ζε όινπο ε πεπνίζεζε ηεο πιήξνπο αδπλακίαο ηεο Διιάδαο λα παξέκβεη 

απνθαζηζηηθά ππέξ ησλ Διιήλσλ ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, νη 

νπαδνί ηεο «ελδνηηθήο» νκάδαο κνηξαία ζα πνιιαπιαζηάδνληαλ, ελώ αληίζεηα νη 

«εζληθά» ζθεπηόκελνη ζα απνζαξξύλνληαλ αθόκα πεξηζζόηεξν θαη ζα απνκαθξύλνληαλ 

από ηε δηνίθεζε ησλ θνηλνηηθώλ ηδξπκάησλ. Ζ επηδείλσζε, εμάιινπ, απηήο ηεο 

                                                 
26 Γ.Ι.Α.Υ.Δ., 1940, 38.1, Γάθνο πξνο Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ, αξ. Δκπ. 198, [Κσλζηαληηλνύπνιε], 2 

Φεβξνπαξίνπ 1938. 
27 Γ.Ι.Α.Υ.Δ., 1940, 38.1, Γάθνο πξνο Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ, αξ. Δκπ. 198, [Κσλζηαληηλνύπνιε], 2 

Φεβξνπαξίνπ 1938. 
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θαηάζηαζεο δελ απνθιεηόηαλ λα είρε αξλεηηθό αληίθηππν αθόκα θαη ζηνλ ηξόπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ
28

.   

Γλσξίδνληαο από πξώην ρέξη ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνύζε ζηνπο θόιπνπο ηεο 

ειιεληθήο κεηνλόηεηαο θαη ηηο πηέζεηο πνπ δερόηαλ από ηηο ηνπξθηθέο αξρέο, ν γεληθόο 

πξόμελνο εθηηκνύζε όηη ζε πεξίπησζε πνπ, επξηζθόκελε ελώπηνλ αδπλακίαο λα 

αληηκεησπίζεη κε άιινλ ηξόπν ηελ θαηάζηαζε, ε Αζήλα αλαγθαδόηαλ λα απνδερζεί ηηο 

απόςεηο ηεο «ελδνηηθήο» κεξίδαο, ηόηε ν ειιεληζκόο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο ζα 

νδεγνύληαλ αξγά ή γξήγνξα ζε εμαθάληζε, είηε κέζσ ηεο αθνκνίσζεο είηε κέζσ ηεο 

απνδεκίαο. Δθόζνλ θάηη ηέηνην ζπλέβαηλε, ν Γάθνο εμεγνύζε όηη ε Διιάδα δελ ζα είρε 

ππνζηεί κόλν ηελ απώιεηα ελόο ζεκαληηθνύ ηκήκαηνο ηνπ εθηόο εζληθώλ ζπλόξσλ 

ειιεληζκνύ. Θα είρε, ηαπηόρξνλα, ππνζηεί θαη κηα ζηξαηεγηθή ήηηα: ηελ εηο βάξνο ηεο 

αλαηξνπή ηεο ηζνξξνπίαο πνπ είρε θαζηεξώζεη ε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο, δεδνκέλνπ όηη 

ε κνπζνπικαληθή κεηνλόηεηα ηεο Γπηηθήο Θξάθεο ζα παξέκελε ζηε ζέζε ηεο. Μηα 

ηέηνηνπ είδνπο ήηηα, εμάιινπ, ελδερνκέλσο ζην κέιινλ λα ιάκβαλε δηαζηάζεηο πνιύ 

κεγαιύηεξεο απ’ ό,ηη αξρηθά ζα δηαθαηλόηαλ, ηδίσο εάλ ζπλππνινγηδόηαλ ε λεπξαιγηθή 

ζέζε ζηελ νπνία βξίζθνληαλ εγθαηεζηεκέλνη νη κνπζνπικάλνη ηεο Γπηηθήο Θξάθεο. 

Καηά ζπλέπεηα, ν γεληθόο πξόμελνο ηαζζόηαλ ππέξ αθελόο ηεο πηνζέηεζεο 

απνθαζηζηηθόηεξεο ζηάζεο από ηελ πιεπξά ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, έηζη ώζηε λα 

απνζαξξύλνληαλ νη νπαδνί ηεο «ελδνηηθήο» νκάδαο, θαη αθεηέξνπ ηεο αλάιεςεο 

πξσηνβνπιηώλ από ηελ πιεπξά ηεο Αζήλαο πξνθεηκέλνπ λα πεηζαλαγθαδόηαλ ε Άγθπξα 

λα εγθαηαιείςεη ηελ ηαθηηθή ηνπ απνζπζρεηηζκνύ ησλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνύζαλ ζηελ 

ειιεληθή κεηνλόηεηα ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο θαη ζηε κνπζνπικαληθή ηεο Γπηηθήο 

Θξάθεο
29

.  

Ζ ηειεπηαία παξαηήξεζε ηνπ Γάθνπ ελδερνκέλσο λα εμεγεί ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο ν Μεηαμάο επέιεμε λα ζέζεη επζέσο ζηνπο Σνύξθνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ δήηεκα 

ππνγξαθήο εηδηθήο ειιελνηνπξθηθήο ζπκθσλίαο γηα ηηο εθαηέξσζελ κεηνλόηεηεο. Μηα 

ηέηνηνπ είδνπο ζπκθσλία αθελόο ζα εμέηαδε κε πεξηζζόηεξν ιεπηνκεξεηαθό θαη 

επηθαηξνπνηεκέλν ηξόπν ηα ζέκαηα πνπ είραλ αλαθύςεη, θαη αθεηέξνπ ζα θαζηζηνύζε ηε 

κεηνλνηηθή πξνζηαζία αληηθείκελν δηκεξνύο πξνζηαζίαο θαη όρη πνιπκεξνύο, όπσο 

ζπλέβαηλε κε ηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο, δίλνληαο έηζη ζηελ ειιεληθή πεξηζζόηεξεο 

δπλαηόηεηεο παξέκβαζεο ππέξ ηνπ ειιεληζκνύ ηεο Σνπξθίαο. Απηή ήηαλ πξνθαλώο θαη 

ε αηηία γηα ηελ νπνία ε Άγθπξα όρη κόλν έζπεπζε λα απνξξίςεη ηελ εηζήγεζε ηνπ 

Έιιελα πξσζππνπξγνύ, αιιά επηπιένλ λα δηαθεξύμεη κε ηνλ πιένλ θαηεγνξεκαηηθό 

ηξόπν όηη νη πεξηπηώζεηο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο θαη ηεο Γπηηθήο Θξάθεο δελ 

κπνξνύζαλ λα εμεηαζηνύλ από θνηλνύ.  

Ζ πξνζπάζεηα ηνπ Μεηαμά λα εμαζθαιίζεη ηε ζπκβαηηθή δέζκεπζε ηεο Σνπξθίαο 

γηα ηε βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ πξνζηαζίαο ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο ηεο 

Κσλζηαληηλνύπνιεο θαηέιεμε ζε απνηπρία, θαζώο δελ ζηάζεθε ηθαλή λα θάκςεη ηηο 

                                                 
28 Γ.Ι.Α.Υ.Δ., 1940, 38.1, Γάθνο πξνο Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ, αξ. Δκπ. 198, [Κσλζηαληηλνύπνιε], 2 
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ηνπξθηθέο επηθπιάμεηο. Σν γεγνλόο όηη ζην επίζεκν θνηλό ειιελνηνπξθηθό αλαθνηλσζέλ, 

πνπ δόζεθε ζηε δεκνζηόηεηα ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπλνκηιηώλ πνπ είρε ν 

Έιιελαο πξσζππνπξγόο ζηελ Άγθπξα κε ηελ ηνπξθηθή πνιηηεηαθή θαη πνιηηηθή εγεζία, 

απνπζίαδε έζησ θαη ε παξακηθξή αλαθνξά ζηα κεηνλνηηθά δεηήκαηα
30

, κνινλόηη απηά 

είραλ ζπδεηεζεί εθηελώο, απνηεινύζε ηελ πιένλ ζαθή έλδεημε γηα ηελ απξνζπκία ηεο 

ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο λα πξνρσξήζεη ζε νπνηαδήπνηε ππνρώξεζε. Ήηαλ ζαθέο όηη νη 

Σνύξθνη ηζύλνληεο αληηκεηώπηδαλ κε θαρππνςία θάζε ελδερόκελν ζύλαςεο εηδηθήο 

ειιελνηνπξθηθήο ζπκθσλίαο γηα κεηνλνηηθά δεηήκαηα, θαζώο δελ επηζπκνύζαλ λα 

δηεπξύλνπλ ηηο δπλαηόηεηεο ηεο Αζήλαο λα παξεκβαίλεη ππέξ ησλ κειώλ ηεο ειιεληθήο 

κεηνλόηεηαο πνπ θαηνηθνύζαλ εληόο ησλ νξίσλ ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο.   

Αλεμάξηεηα, πάλησο, από ηηο επηθπιάμεηο ηεο Άγθπξαο, νη αλεζπρίεο πνπ είραλ 

σζήζεη ηνλ Μεηαμά λα δηαηππώζεη ηελ πξόηαζή ηνπ γηα ηε ζπλνκνιόγεζε κηαο ηέηνηαο 

ζπκθσλίαο ζα επηβεβαηώλνληαλ ιίγα ρξόληα αξγόηεξα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, νη ηνπξθηθέο αξρέο, εθκεηαιιεπόκελεο ην γεγνλόο όηη ε Διιάδα 

βξηζθόηαλ, ιόγσ ηεο θαηνρήο ηεο ρώξαο από ηηο δπλάκεηο ηνπ Άμνλα, ζε πξνθαλή 

αδπλακία λα αληηδξάζεη ζζελαξά, εθκεηαιιεύζεθαλ ηελ επθαηξία πξνθεηκέλνπ λα 

εθαξκόζνπλ ζεηξά θαηαπηεζηηθώλ κέηξσλ εηο βάξνο ηεο ειιεληθήο κεηνλόηεηαο, κε 

απνθνξύθσκα ηελ επηβνιή ζηηο 11 Ννεκβξίνπ 1942 έθηαθηνπ θόξνπ επί ηεο πεξηνπζίαο, 

ηνπ πεξηβόεηνπ «βαξιίθ» (varlik vergisi)
31

. Φπζηθά, αθόκα θη αλ ε πξσηνβνπιία ηνπ 

Μεηαμά είρε επνδσζεί, είλαη εμαηξεηηθά ακθίβνιν εάλ ε Σνπξθία ζα είρε ηεξήζεη είηε 

πξηλ είηε –πνιύ πεξηζζόηεξν– θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ηηο όπνηεο 

πξόζζεηεο δεζκεύεηο ζα είρε αλαιάβεη κε ηε ζπκθσλία πνπ είρε πξνηείλεη ηνλ Οθηώβξην 

ηνπ 1937 ν Έιιελαο πξσζππνπξγόο. Αλεμάξηεηα, πάλησο, από απηό, ε θαηεγνξεκαηηθή 

απόξξηςε από ηνπξθηθήο πιεπξάο αθόκα θαη ηνπ ελδερνκέλνπ ζπδήηεζεο ηεο ειιεληθήο 

πξόηαζεο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ απξνζπκία ησλ Σνύξθσλ ππνπξγώλ λα αληαπνθξηζνύλ 

επκελώο έζησ θαη ζηα επηκέξνπο δεηήκαηα πνπ εγέξζεθαλ από ηνλ Ραθαήι θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεσλ ζηελ Άγθπξα (θνξνινγία θαη δηδαθηηθό πξνζσπηθό ησλ 

κεηνλνηηθώλ ζρνιείσλ ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο, θαλνληζκόο γηα ην δηνξηζκό κνλαδηθώλ 

επηηξόπσλ ζηα θνηλνηηθά ηδξύκαηα ηεο κεηνλόηεηαο, δξάζε Παπά-Δπζύκ) απνηεινύζαλ 

ζαθείο ελδείμεηο ησλ ελδόκπρσλ ηνπξθηθώλ δηαζέζεσλ. Οη ηειεπηαίεο ζα εθδειώλνληαλ 

όρη κόλν κέζσ ηνπ «βαξιίθ», αιιά πνιύ πεξηζζόηεξν επώδπλα κε ην πνγθξόκ ελαληίνλ 

ησλ Διιήλσλ κεηνλνηηθώλ ηνλ επηέκβξην ηνπ 1955
32

 θαη αξγόηεξα, ην 1964, κε ηελ 

απέιαζε ησλ Διιήλσλ ππεθόσλ από ηελ Σνπξθία, εμειίμεηο πνπ είραλ σο απνηέιεζκα ηε 

ζηαδηαθή αξηζκεηηθή απνςίισζε ηνπ ειιεληζκνύ ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο. 

 

 

 

                                                 
30 Αθξόπνιηο, 22 Οθησβξίνπ 1937, ζ. 1. 
31 Γηα ην «βαξιίθ» θαη ην πώο απηό ιεηηνύξγεζε βι. αλαιπηηθόηεξα A. Alexandris, The Greek Minority of 

Istanbul, ζ. 207-233.  
32 Γηα ηα επηεκβξηαλά ηνπ 1955 βι. δηεμνδηθόηεξα π. Βξπώλεο, Ο κεραληζκόο ηεο θαηαζηξνθήο: ην 

ηνπξθηθό πνγθξόκ ηεο 6εο-7εο Σεπηεκβξίνπ 1955 θαη ν αθαληζκόο ηεο ειιεληθήο θνηλόηεηαο ηεο 

Κσλζηαληηλνύπνιεο, Αζήλα 2007. 
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Greek-Turkish Rapprochement and Minority Questions: 

The Official Visit of Ioannis Metaxas to Ankara (October 1937) 

Summary 

 

 

In October 1937 Ioannis Metaxas became the third Greek prime minister, after 

Eleftherios Venizelos (October 1930) and Panagis Tsaldaris (September 1933), who paid 

an official visit to Ankara. It was the era of Greek-Turkish rapprochement and this close 

cooperation between Greece and Turkey became one of the cornerstones of Greek foreign 

policy during the 1930s. Contrary to his predecessors, however, among the other issues of 

political nature that he discussed during his visit to Ankara, Metaxas chose to raise yet 

another important issue: that of  the Greek minority of Istanbul. In this context, in order to 

find practical solutions for all the problems faced by both the Greek minority of Istanbul 

and the Moslem minority of Western Thrace, Metaxas went as far as proposing to the 

Turkish government the signing of a special bilateral convention regarding the minority 

issues. At the same time, the Greek ambassador in Ankara Rafail Rafail referred to 

specific problems faced by the Greek minority. For their part, the Turkish officials 

refused even to discuss the prospect of the signing of a special Greek-Turkish minority 

convention and gave only vague –if any– promises for the settlement of some of the 

issues raised by Rafail.  

 



 


