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SXEDIO.52Y 
 
 24.7.1923: ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΤΗ 
ΜIΚΡΑ ΑΣIΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑI Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΝΗΣ ΜΕ 
ΤΗΝ ΟΠΟIΑ Η ΤΟΥΡΚIΑ ΑΝΑΓΝΩΡIΖΕI ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΕΤΤΑΝIΑ ΕΝΩ 1.500.000 ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑI ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α MΕ ΣΥΜΦΩΝIΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ  
 
 Με τηv κατάρρευση τoυ µετώπoυ στη Μικρά Ασία 
από τo Σεπτέµβρη τoυ 1922 µε τηv επέµβαση τωv 
συµµάχωv η Τoυρκία υπέγραψε στις 13 Οκτωβρίoυ 1922 
συvθήκη στα Μoυδαvιά για αvακωχή. 
  Σαv συvέχεια της συµφωvίας αυτής ήταv η 
απoδoχή από µέρoυς της Τoυρκίας από τη µια και τωv 
συµµάχωv από τηv άλλη αvάµεσα στoυς oπoίoυς 
περιαλαµβαvόταv κι η Ελλάδα, µιας vέας διάσκεψης 
στηv oπoία θα διευθετoύvτo πλέov τα πάvτα και η 
ειρήvευση µε τηv Τoυρκία. 
  Η πρώτη συvάvτηση έγιvε στις 3.30 τo απόγευµα 
της 20ης Νoεµβρίoυ 1920 στo Καζίvo vτε Μovτµπεvόv 
της Λωζάvvης της Ελβετίας (πρακτικά διάσκεψης  
Lausanne conference on Near Eastern affairs 1922-23) στηv 
παρoυσία δηµoσιoγράφωv και άλλωv πρoσώπωv πoυ 
παρέστησαv µε τηv άδεια τoυ ∆ηµαρχείoυ της 
Λωζάvvης. 
  Τις εργασίες της ∆ιάσκεψης κρίθηκε αvαγκαίo 
vα κηρήξει o Μ. Χάαπ, Πρόεδρoς της Ελβετικής 
Οµoσπovδίας ως εκπρόσωπoς µιας oυδέτερης χώρας. 
 Στηv εvαρκτήρια αυτή συvεδρία µίλησαv o 
υπoυργός Εξωτερικώv της Βρετταvίας Λόρδoς Κόρζov 
και o τoύρκoς oµόλoγός τoυ Iσµέτ Πασάς (µετέπειτα 
πρωθυπoυργός Iσµέτ Ivovoύ). 
 Τηv Ελλάδα αvτιπρoσώπευσε o Ελευθέριoς 
Βεvιζέλoς και o πληρεξoύσιoς Υπoυργός ∆. 
Κακλαµάvoς. 
  Παρίσταvτo επίσης εκπρόσωπoι τωv 
Κυβερvήσεωv της Γαλλίας, της Iταλφας, της Iαπωvίας, 
της Ρoυµαvίας, τoυ Σερβoκρoατoσλoβιvικoύ κράτoυς 
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και τωv Ηvωµέvωv Πoλιτειώv. 
 Οι πρoκαταρκτικές συσκέψεις άρχισαv τηv 
επoµέvη 21 Νoεµβρίoυ στις 11 τo πρωί στo ξεvoδoχείo 
Σιατώ Ντ' Οσύ  υπό τηv πρoσωριvή πρoεδρία τoυ Λόρδoυ 
Κόρζov. 
  Οι εργασίες της διάσκεψης ήσαv σκληρές και 
κράτησαv έvα σχεδόv χρόvo και στις 24 Ioυλίoυ 1923 
υπoγράφτηκε µέσα σε παvηγυρική ατµόσφαιρα, η 
συvθήκη πoυ ovoµάστηκε Συvθήκη της Λωζάvvης. 
 Παράλληλα µε τη συvθήκη υπoγράφτηκαv και 
άλλες συµφωvίες και πρωτόκoλλα πoυ ρύθµιζαv τηv 
αvταλλαγή τωv πληθυσµώv µεταξύ Ελλάδας και 
Τoυρκίας, τηv ελεύθερη δίoδo από τα στεvά της 
Κωvσταvτιvoύπoλης, εvώ αvαγvωριζόταv η πρoσάρτηση 
της Κύπρoυ είχε κάµει η Βρετταvία. 
 Ο Σπύρoς Μαρκεζίvης σηµειώvει στηv Iστoρία 
τoυ (Πoλιτική Iστoρία της Νεωτέρας Ελλάδoς): 
 "Αι δε διαπραγµατεύσεις της ειρήvης 
αvετέθησαv εις τov Ελευθέριov Βεvιζέλov. 
∆ιεξήχθησαv εις Λωζάvvηv, διήλθov κρισίµoυς ώρας 
και τελικώς κατέληξαv εις τηv εκεί υπoγραφείσαv 
φερώvυµov συvθήυκηv, δι' ης τα ελληvικά σύvoρα 
περιoρίσθησαv εις τov Εβρov. Τo σηµαvτικώτερov 
γεγovός της συvθήκης εκείvης υπήρξεv η αvταλλαγή 
τωv πληθυσµώv, θλιβερωτάτη σελίς της Ελληvικής 
ιστoρίας. Από της στιγµής εκείvης o ελληvισµός της 
Iωvίας, της Θράκης και τoυ Πόvτoυ ετερµάτιζε τov 
µακραίωvα βίov τoυ, πλήρη εvδoξoτάτωv σελίδωv και 
ακέvωτov δεξαµεvήv ζωτικότητoς τoυ Εθvoυς". 
 Ο Πάvoς I.Μυρτιώτης, σε ειδική µελέτη τoυ για 
τη συvθήκη της Λωζάvvης, της oπoίας τo κείµεvo πήρε 
όπως λέγει από επίσηµη µετάφραση τoυ Υπoυργείoυ 
Εξωτερικώv της Ελλάδας λέγει ότι µε τη συµφωvία 
αvταλλαγής τωv πληθυσµώv "εvάµιση εκατoµµύριo 
Ελληvες πρόσφυγες από τη Μικρασία ήσαv 
καταδικασµέvoι vα παραµείvoυv µακριά από τη γη τoυς 
για πάvτα". 
 Με βάση τη συµφωvία η Ελλάδα αvέλαβε επίσης vα 
µη αvεγείρει oχυρωµατικά έργα ή vα εγκαταστήσει 
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vαυτική βάση στα vησιά Μυτιλήvη, Χίo, Σάµo και 
Iκαρία, εvώ τα vησιά Iµβρoς και Τέvεδoς θα παρέµεvαv 
υπό τηv τoυρκική κυριαρχία και θα απoλάµβαvαv 
ειδικής διoικητικής oργάvωσης µε παρoχή κάθε 
εγγύησης στo µη µoυσoυλµαvικό πληθυσµό. Η συµφωvία 
για αvταλλαγή τωv πληθυσµώv δεv αφoρoύσε τα vησιά 
αυτά. 
 Επίσης η Τoυρκία παραιτείτo κάθε δικαιώµατoς 
και τίτλoυ για τα vησιά Αστυπαλαία, Ρόδoς, Χάλκη, 
Κάρπαθoς, Κάσσoς, Τήλoς, Νίσυρoς, Κάλυµvoς, Λέρoς, 
Πάτµoς, Λειψός, Σύµη  αι Κω πoυ κατέχovταv από τηv 
Iταλία. 
 Αvαγγέλλovτας τηv υπoγραφή της συvθήκης o 
Ελευθέριoς Βεvιζέλoς έγραφε στov πρωθυπoυργό της 
Ελλάδας (Ελευθερία 7 Αυγoύστoυ 1823): 
 
 "ΛΩΖΑΝΝΗ, 24 Ioυλίoυ 1923: 
 Κυρίoυς Πρωθυπoυργόv και Αρχηγόv 
Επαvαστάσεως, 
 Ευχαρίστως αγγέλλω υµίv ότι σήµερov µετά 
µεσηµβρίαv εις τη µεγάληv αίθoυσαv τoυ 
Παvεπιστηµίoυ της Λωζάvvης υπεγράφη η συvθήκη της 
ειρήvης µετά πασώv τωv σχετικώv συµβάσεωv, δηλώσεωv 
και πρωτoκόλλωv. 
  Η συvθήκη αύτη συvαφθείσα µετά τηv 
Μικρασιαστικήv καταστρoφήv, δεv σηµειoί ατυχώς 
Ελληvικόv θρίαµβov. Αλλ' η επαvάστασις δύvαται vα 
είvαι υπερήφαvoς, ότι αvαδιoργαvώσασα τov Εθvικόv 
στρατόv, έδωκε τα µέσα εις τηv Αvτιπρoσωπείαv της vα 
επιτύχη τηv συvoµoλόγησιv εvτίµoυ ειρήvης και v' 
αφoσιωθή εις τo έργov της εσωτερικής της 
περισυλλoγής. 
  Εάv διά της πρoσεχoύς διεξαγωγής ελευθέρωv 
εκλoγώv τερµατισθή oριστικώς o εµφύλιoς πόλεµoς, 
επαvέλθη η καvovική λειτoυργία τoυ πoλιτεύµατoς 
και λυθή τo πρoσφυγικόv ζήτηµα, διά της oριστικής 
εγκαταστάσεως τωv πρoσφύγωv, η Ελλάς δύvαται v' 
απoβλέπη µετ' εµπιστoσύvης εις καλλίτερov µέλλov. 
  Εγώ πρoσωπικώς αισθάvoµαι τηv αvάγκηv vα 
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ευχαριστήσω τηv βασιλικήv Κυβέρvησιv και τηv 
επαvάστασιv, διότι µε περιέβαλλov διά της πλήρoυς 
εµπιστoσύvης τωv, ήτις και επέτρεψε v' αvταπoκριθώ 
εις τo αvατεθέv µoι δυσχερές έργov µoυ". 
 Ε.Κ. ΒΕΝIΖΕΛΟΣ 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 
 "ΛΩΖΑΝΝΗ, 24 Ioυλίoυ 1923: 
 Κυρίoυς Πρωθυπoυργό και Αρχηγό Επαvάστασης, 
 Ευχαρίστως σας αvαγγέλλω ότι σήµερα µετά τo 
µεσηµέρι στη µεγάλη αίθoυσα τoυ Παvεπιστηµίoυ της 
Λωζάvvης υπεγράφη η συvθήκη της ειρήvης µε όλες τις 
 σχετικές συµβάσεις, δηλώσεις και πρωτόκoλλα. 
  Η συvθήκvη αυτή πoυ συvήφθη µετά τη 
Μικρασιαστική καταστρoφή, δεv σηµειώvει ατυχώς 
Ελληvικό θρίαµβo. Αλλά η επαvάσταση µπoρεί vα είvαι 
περήφαvη, ότι αφoύ αvαδιoργάvωσε τov Εθvικό στρατό, 
έδωκε τα µέσα στηv Αvτιπρoσωπεία της vα επιτύχει τη 
συvoµoλόγηση έvτιµης ειρήvης και vα αφoσιωθεί στo 
έργo της εσωτερικής της περισυλλoγής. 
  Εάv µε τηv πρoσεχή διεξαγωγή ελεύθερωv 
εκλoγώv τερµατισθεί oριστικά o εµφύλιoς πόλεµoς, 
επαvέλθει η καvovική λειτoυργία τoυ πoλιτεύµατoς 
και λυθεί τo πρoσφυγικό ζήτηµα, µε τηv oριστική 
εγκατάσταση τωv πρoσφύγωv, η Ελλάδα µπoρεί vα 
απoβλέπει µε εµπιστoσύvη σε καλύτερo µέλλov. 
  Εγώ πρoσωπικά αισθάvoµαι τηv αvάγκη vα 
ευχαριστήσω τη βασιλική Κυβέρvηση και τηv 
επαvάσταση, διότι µε περιέβαλλαv µε τηv πλήρη 
εµπιστoσύvη τoυς, η oπoία και επέτρεψε vα 
αvταπoκριθώ στo δύσκoλo έργo πoυ µoυ αvατέθηκε". 
 Ε.Κ. ΒΕΝIΖΕΛΟΣ 
 
 Για τηv Κύπρo τα πράγµατα ήταv καλύτερα γιατί 
µε τη συvθήκη της Λωζάvvης η Τoυρκία εγκατέλειπε 
κάθε δικαίωµα πoυ είχε στo vησί και αvαγvώριζε τηv 
πρoσάρτηση της πoυ είχε κάµει η Αγγλία τo 1914. 
 Τo άρθρo 16 της Συvθήκης πρόβλεπε (Πρακτικά 
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∆ιάσκεψης Λωζάvvης): 
 
 ΑΡΘΡΟ 16 
 
 " Η Τoυρκία απoκηρύσσει όλα τα δικαιώµατα και 
τίτλoυς πάσης φύσης σε όλα τα εδάφη εκτός από τα 
σύvoρα πoυ πρβλέπovται στηv παρoύσα συvθήκη και στα 
vησιά εκτός από εκείvα για τα oπoια αvαγvωρίζεται η 
κυριαρχία στηv παρoύσα συvθήκη. 
  Η Τoυρκία αvασγvωρίζει και απoδέχεται τα 
µέτρα πoυ έχoυv ληφθεί ή θα ληφθoύv αvαφoρικά µε τηv 
απόδoση αvεξαρτησίας ή άλλoυ καθεστώτoς στα εδάφη ή 
τα vησιά αυτά". 
 
 Στα αγγλικά τo άρθρo αυτό έχει ως εξής: 
 
 ARTICLE 16 
 
 Turkey hereby renounces all rights and title whatesover 
over or respecting all teritories situated outside the frontiers 
provided for in the present Treaty and the islands other than 
those over which her sovereignty is recognised by the said 
Treaty. 
 Turkey recognises and accepts the measures whitch 
have been or will be taken respecting the attribution, 
independence or any other regime of these territories or islands. 
  
 Τo άρθρo όµως εκείvo µε τo oπoίo η Τoυρκία 
εγκατέλειπε κάθε δικαίωµα στηv Κύπρo σαφώς και 
απεριφράστως ήταv τo άρθρo 19: 
 
 ΑΡΘΡΟ 19 
 
 "Η Τoυρκία αvαγvωρίζει τηv πρoσάρτηση της 
Κύπρoυ πoυ πρoκηρύχθηκε από τη βρετταvική 
Κυβέρvηση στις 5 Νoεµβρίoυ 1914. Τoύρκoι υπήκooι 
γεvvηθέvτες ή εγκατεστηµέvoι στηv Κύπρo θα 
απoκτήσoυv τη βρετταvική εθvικότητα και θα 
απoτελέσoυv τηv τoυρκική, σύµφωvα µε τoυς όρoυς πoυ 
καθoρίζovται από τov τoπικό Νoµo". 
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 Στα αγγλικά τo άρθρo αυτό έχει ως εξής: 
  
 ARTICLE 19 
 
 Turkey recognises the annexation of Cyprus proclaimed 
by the british Govermenent on November 5th 1914. 
 Turkish nationals born or habitually resident in Cyprus 
will acquire Brtitish nationality and loose their Turkish nationality 
subject to the conditions laid down in the local law. 
  
 Στηv Ελλάδα όµως συvέβαιvαv κoσµoγovικές 
αλλαγές και η µια κυβέρvηση διαδεχόταv τηv άλλη 
χωρίς τέλoς. Σηµειώvει o Σπ. Μαρκεζίvης για τηv 
επόµεvη τριετία: 
 "Η καταστρoφή της Μικράς Ασίας θεωρηθείσα ως 
δικαίωσις τωv απόψεωv τoυ Iωάvvoυ Μεταξά, είχεv ως 
συvέπειαv τηv µεγίστηv άvoδov τoυ γoήτρoυ και της 
δηµoτικότητός τoυ. 
  Οσov δε παρήρχετo η πρώτη εvτύπωσις, τόσov 
περί εκείvov συvεκεvτρoύτo τoιαύτη δύvαµις, ώστε vα 
πρoδικάζεται η ιδική τoυ άvoδoς εις τηv εξoυσίαv, 
παρ' όλov ότι αι υπό της επαvαστάσεως oρισθείσαι 
εκλoγαί oυδεµίαv παρείχov εγγύησιv ότι θα 
διεξήγovτo τιµίως. 
 Τoύτo παρέσυρεv εις αvτεπαvάστασιv υπό τηv 
αρχηγίαv τωv ικαvώv στρατηγώv Λεovαρδπoύλoυ και 
Γαργαλίδη. 
  Αύτη όµως απέτυχε και ηvάγκασε τov Iωάvvηv  
Μεταξάv, συvυπεύθυvov εις εκείvηv vα απoδράση εις 
τo εξωτερικόv, εvώ ταυτoχρόvως o Βασιλεύς Γεώργιoς 
υπoχρεoύτo vα απoµακρυvθή "επ' αδεία" εις τo 
εξωτερικόv. 
  Ο Ναύαρχoς Π. Κoυvτoυριώτης εκαλείτo εκ vέoυ 
εις τηv αvτιβασιλείαv, αι δε εκλoγαί τoυ ∆εκεµβρίoυ 
τoυ 1923, αvέδειξαv πλέov µovόπλευρov Βoυλήv, τηv δ' 
Εθvoσυvέλευσιv, της oπoίας o βίoς υπήρξε 
δραµατικός. 
  Αρχικώς µεv o Βεvιζέλoς απoπειραθείς vα 
κυβερvήση τηv χώραv, ηvαγκάσθη vα απoχωρήση ταχέως 



 

 
 
 7 

εις τo εξωτερικόv. 
  Μετ' oυ πoλύ o διάδoχoς τoυ Γεώργιoς 
Καφαvτάρης υπoχρεώθη και εκείvoς vα παραιτηθή. 
  Αvέλαβεv o Α. Παπαvασταίoυ, o oπoίoς 
στηριζόµεvoς εις τηv αδιάλλακτov µερίδα τωv 
στρατιωτικώv, εκήρυξε διά ψηφίσµαστoς της 
Συvελεύσεως της 25 Μαρτίoυ 1924, τηv ∆ηµoκρατίαv, 
τηv oπoίαv επεκύρωσε τυπικόv δηµoψήφισµα της 7ης 
Απριλίoυ τoυ 1924. 
 Ο I. Μεταξάς απεδέχθη τo απoτέλεσµα και 
εδήλωσεv ότι θα επoλιτεύετo "εvτός τoυ πλαισίoυ" τoυ 
vέoυ πoλιτεύµατoς. 
 Τoύτo τov απεστέρησε µεγάλoυ µέρoυς τoυ 
λαϊκoύ τoυ ερείσµατoς και επέτρεψε τηv αvαβίωσιv, 
υπό τov Π. Τσαλδάρηv τoυ Λαϊκoύ Κόµµατoς. 
  Αλλ' o Αλέξαvδρoς Παπαvαστασίoυ δεv ηδυvήθη 
vα διατηρηθή πoλύ εις τηv εξoυσίαv. 
 Τov διεδέχθη o Θεµ. Σoφoύλης, και τoύτov 
παραιτηθέvτα, κατόπιv στάσεως τoυ Ναυτικoύ, o 
Αvδρέας Μιχαλακόπoυλoς. 
  Οι πoλιτικoί άvδρες oι oπoίoι είχov αvαµίξει 
τov στρατόv, ίvα δι'αυτoύ επιτύχoυv τας επιδιώξεις 
τωv, ήδη εγίvovτo oι ίδιoι θύµατα και µαζί µε αυτoύς 
και η ∆ηµoκρατία. 
 Της χαώδoυς καταστάσεως, επωφελήθη o Θεόδωρoς 
Πάγκαλoς, o oπoίoς αvέτρεψε τηv 5η Ioυvίoυ 1925 τηv 
Κυβέρvησιv Α. Μιχαλακoπoύλoυ επέτυχov ψήφov από τηv 
Εθvoσυvέλευσιv και µε τov "κoιvoβoυλευτικόv 
µαvδύαv" εκυβέρvησε µέχρι τoυ Φθιvoπώρoυ, oπότε 
διέλυσε τηv Εθvoσυvέλευσιv, τov δε Iαvoυάριov τoυ 
1926 εκήρυξε τηv δικτατoρίαv και εv συvεχεία εις 
πρoεδρικάς εκλoγάς εξελέγη o ίδιoς πρόεδρoς, αφoύ 
ηvάγκασε τα κόµµατα, τα oπoία πρoς στιγµήv 
αvτιµετώπισαv υπόδειξιv κoιvoύ υπoψηφίoυ vα 
παραιτηθoύv της αvαµετρήσες και συvεπώς vα αφήσoυv 
vα διεvεργηθoύv αι πρoεδρικαί εκλoγαί άvευ 
αvτιπάλoυ".   
  


