
 

 

 
 

Δημήτριος Τσάμος*  
 

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ 
ΕΤΩΝ 1933-1936 (ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ MONTREUX) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστή-
μιο Αιγαίου. 
 
 



 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εισαγωγικά στοιχεία 

Η «Σύμβαση περί του Καθεστώτος των Στενών» της 24ης Ιουλίου 1923, 
που υπογράφηκε στη Λωζάννη και ενσωματώθηκε στο κείμενο της ομώνυμης 
συνθήκης, αποστέρησε, ως ένα βαθμό, τον έλεγχο των στενών του Βοσπόρου 
και των Δαρδανελίων από την Τουρκία και τον απέδωσε σε τρίτες δυνάμεις, 
καταλείποντάς την σε καθεστώς μειωμένης εξάρτησης.1 Ως εκ τούτου, ο δια-
κανονισμός του καθεστώτος των Στενών θεωρείτο από τις εκάστοτε τουρκι-
κές κυβερνήσεις ως παραβαίνων την ανεξαρτησία του τουρκικού κράτους και 
υποτιμητικός του εθνικού και διεθνούς του γοήτρου. Από τα μέσα, λοιπόν, 
της δεκαετίας του 1920 και για τα επόμενα χρόνια οι Τούρκοι πολιτικοί ιθύνο-

 
1. Η «Σύμβαση περί του καθεστώτος των Στενών» περιλάμβανε 20 άρθρα και οι σημα-

ντικότερες διατάξεις της ήταν οι εξής: 
1) Αρχή της ελεύθερης ναυσιπλοΐας εντός των στενών του Ελλησπόντου, της Προποντίδας 

και του Βοσπόρου (άρθρο 1). 
2) Αποστρατικοποίηση των δύο ακτών του στενού του Ελλησπόντου και του Βοσπόρου δια-

φορετικής εκτάσεως, καθώς και των νήσων της Προποντίδας, εκτός της Καλολήμνου, όπως 
και της Σαμοθράκης, της Λήμνου, της Ίμβρου, της Τενέδου και των Λαγουσών (άρθρο 4).  

3) Σύσταση διεθνούς επιτροπής, υπό την επονομασία «Επιτροπή των Στενών» (άρθρο 10) 
και υπό την προεδρία ενός αντιπροσώπου της Τουρκίας (άρθρο 12). 

4) Στην περίπτωση που η αρχή της ελεύθερης ναυσιπλοΐας των Στενών ή το καθεστώς των 
ουδετεροποιημένων ζωνών ετίθεντο σε κίνδυνο, οι εγγυήτριες δυνάμεις (Μεγάλη Βρετανία, 
Γαλλία, Ιταλία και Ιαπωνία) θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν όλα τα υπό του Συμβουλίου 
της Κοινωνίας των Εθνών προκρινόμενα μέσα, προκειμένου να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη 
λειτουργία των ως άνω διατάξεων (άρθρο 18). 
Προκειμένου περί των υπόλοιπων άρθρων της σύμβασης, καθώς και ολόκληρου του κειμένου 
της συνθήκης βλ. αναλυτικά Υπουργείο Εξωτερικών (Ειδική Νομική Υπηρεσία/Τμήμα Διε-
θνών Συμβάσεων), Πράξεις που υπογράφηκαν στη Λωζάννη στις 30 Ιανουαρίου και 24 Ιουλίου 
1923 (Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1992). 
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ντες και διπλωμάτες επισήμαιναν τους κινδύνους που δυνητικά προκαλούσε 
στην Τουρκία η αποστρατικοποίηση των Στενών και εργάζονταν συστημα-
τικά για την κατάργηση του επιβληθέντος καθεστώτος.2 

Προκειμένου να πετύχει το στόχο της, η Τουρκία φρόντισε να σταθεροποι-
ήσει τη θέση της στο διεθνές περιβάλλον. Τον Ιούνιο του 1926 υπέγραψε 
Σύμφωνο Φιλίας με τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ τα κατοπινά έτη επιδίωξε την 
υπογραφή παρόμοιων συμφώνων με την Ιταλία (Μάιος 1928), τη Γαλλία (Φε-
βρουάριος 1930) και την Ελλάδα (Οκτώβριος 1930), μαζί με την οποία ανέλα-
βε να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στα Βαλκάνια συμβάλλοντας στο σχημα-
τισμό της βαλκανικής Entente (τα υπόλοιπα μέλη της ήταν η Γιουγκοσλαβία 
και η Ρουμανία) τον Φεβρουάριο του 1934. Η ευρωπαϊκή πολιτική της Τουρ-
κίας επιστέφθηκε με την εκλογή της (Ιούλιος 1932) ως μέλους της Κοινωνίας 
των Εθνών. Με τη γειτνιάζουσα Σοβιετική Ένωση, το τουρκικό κράτος διατη-
ρούσε τις κατά το δυνατόν καλύτερες σχέσεις ανανεώνοντας (το 1929) τη 
μεταξύ τους Συνθήκη του 1925. Τον Μάρτιο του 1931 προστέθηκε ως παράρ-
τημα στη συνθήκη το Ναυτικό Πρωτόκολλο, που καθόριζε τη δράση των δύο 
χωρών στον Εύξεινο Πόντο, και δύο χρόνια αργότερα (Ιούλιος 1933) υπογρά-
φηκε Σύμφωνο μη Επιθέσεως. Τέλος, τον Σεπτέμβριο του 1934 η Σοβιετική 
Ένωση εισήλθε στους κόλπους της Κοινωνίας των Εθνών με την ενεργή υπο-
στήριξη της Τουρκίας.3 Έχοντας, λοιπόν, κατορθώσει να αναβαθμιστεί –κατά 
το μάλλον ή ήττον– ως παράγων της διεθνούς διπλωματίας, η Τουρκία ανέ-
μενε τη δημιουργία ευνοϊκών περιστάσεων που θα της επέτρεπαν να θέσει εκ 
νέου το Ζήτημα των Στενών στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.  

Η Διάσκεψη του Αφοπλισμού και η ανακίνηση του ζητήματος για το καθεστώς 
των Στενών 

Στις 16 Μαρτίου 1933 η Μεγάλη Βρετανία παρουσίασε στη Διάσκεψη του 
Αφοπλισμού για τη Μείωση και τον Περιορισμό των Εξοπλισμών (η οποία 
λάμβανε χώρα στη Γενεύη από τον Ιανουάριο του ίδιου έτους) ένα σχέδιο, 
γνωστό ως Σχέδιο MacDonald (από το όνομα του πρωθυπουργού της), το 
οποίο προέβλεπε την αντικατάσταση των στρατιωτικών διατάξεων που αφο-
ρούσαν τις Συνθήκες Ειρήνης των Βερσαλλιών, Αγίου Γερμανού, Τριανόν 
και Νεϊγύ και παραχωρούσε το δικαίωμα στις κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλε-
μο εχθρικές χώρες (Γερμανία, Αυστρία, Ουγγαρία και Βουλγαρία) το δικαί-
ωμα να επανοπλιστούν έως έναν ορισμένο βαθμό (άρθρο 96). Η μη επέκταση 
 

2. A. L. Macfie, The Straits Question 1908-36 (Thessaloniki: Institute for Balkan Studies, 
1993), 213. 

3. Harry N. Haword, Turkey, the Straits and U. S. Policy (Baltimore: The John Hopkins 
University Press, 1974), 130-31. 
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του άρθρου 96 και στους στρατιωτικούς όρους της Συνθήκης της Λωζάννης 
έδωσε λαβή στον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας Tevfik Rüştü Aras 
και τον αντιπρόσωπο της Τουρκίας στη Διάσκεψη Cemal Hüsnü Bey να δια-
τυπώσουν την άποψη ότι η εφαρμογή του σχεδίου θα επηρέαζε τη δυνατότητα 
της Τουρκίας να διατηρήσει ελεύθερη τη διέλευση και να προασπίσει τη ζώνη 
των Στενών.4 Όπως εξήγησε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας στον πρέ-
σβη της Ελλάδας στην Άγκυρα Κωνσταντίνο Σακελλαρόπουλο, στην περί-
πτωση που το βρετανικό σχέδιο γινόταν αποδεκτό υπήρχε ο κίνδυνος η Βουλ-
γαρία με την υποκίνηση της Ιταλίας να προβάλει αξιώσεις στην περιοχή της 
Θράκης. Ως προς τα Στενά, συνέχισε, η Τουρκία προς το παρόν θα αρκείτο 
στην ανακίνηση του ζητήματος, ευελπιστώντας ότι τούτο θα αποτελούσε στο 
εγγύς μέλλον αντικείμενο ειδικής διασκέψεως των παράκτιων κρατών του Εύ-
ξεινου Πόντου και της Μεσογείου, με τη συμμετοχή των αντιπροσώπων των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ιαπωνίας. Όσον αφορά την ελλη-
νική στάση επί του θέματος, ο Tevfik Rüştü Aras δεν θα απαιτούσε ενεργή 
υποστήριξη, αλλά θα έμενε ικανοποιημένος με τη συμπαθή ουδετερότητα της 
χώρας.5 

Ωστόσο, το αίτημα του Aras δεν έτυχε ευνοϊκής υποδοχής εκ μέρους της 
βρετανικής και της γαλλικής κυβέρνησης. Η πρώτη απέρριψε το αίτημα επί 
τη βάσει ότι δεν υπήρχε υποχρέωση για την Τουρκία να κρατά τα Στενά α-
νοικτά ούτε προβλεπόταν να προασπίσει την αποστρατικοποιημένη ζώνη 
τους, μιας και το άρθρο 18 της Σύμβασης των Στενών εγγυόταν την ασφάλειά 
τους. Πίσω από την άρνησή της, η βρετανική διπλωματία στηριζόμενη και 
στην εισήγηση του ναυαρχείου διέβλεπε ότι η επανοχύρωση των Στενών θα 
ενδυνάμωνε τη τουρκοσοβιετική συμμαχία, επειδή αφενός μεν η Τουρκία θα 
επέτρεπε τη διέλευση των σοβιετικών πολεμικών σκαφών, αφετέρου δε δεν 
θα διακινδύνευαν οι βρετανικές ναυτικές επιχειρήσεις στα Στενά και τη 
Μαύρη Θάλασσα. Ο αντιπρόσωπος της Μεγάλης Βρετανίας στην Κοινωνία 
των Εθνών Robert Anthony Eden επιφυλάχθηκε να μελετήσει το ζήτημα στο 
μέλλον, ενώ ο Γάλλος συνάδελφός του Paul-Boncour έθεσε ζήτημα αρχής 
αναθεώρησης των συνθηκών, παρατηρώντας ότι το τουρκικό αίτημα εξερχό-
ταν των ορίων της πρότασης MacDonald και της αρμοδιότητας της Διάσκε-
ψης του Αφοπλισμού, καθότι αποτελούσε αίτηση αναθεώρησης της Συνθήκης 

 
4. Dilek Barlas, Etatism and Diplomacy in Turkey. Economic and Foreign Policy Strategies 

in an uncertain world, 1929-1939 (Leiden–New York–Köln: Brill, 1998), 129. 
5. Διπλωματικό Ιστορικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών (στο εξής ΔΙΑΥΕ), Α/18/9/ 

1933, Σακελλαρόπουλος (Άγκυρα) προς Μάξιμο, αρ. π. 521, 23/3/1933. 
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της Λωζάννης. Η τελευταία δε δεν μπορούσε να εξεταστεί παρά μόνο εντός 
του πλαισίου του άρθρου 19 του Συμφώνου της ΚτΕ.6 

Οι διεθνείς εξελίξεις και η Τουρκία 

Το αίτημα της Τουρκίας για την επαναστρατικοποίηση των Στενών δεν 
έλαβε θετική ανταπόκριση εκ μέρους των δυτικών Δυνάμεων, αλλά ούτε και 
από τη Σοβιετική Ένωση, η οποία εν όψει των πολιτικών εξελίξεων στη Γερ-
μανία και την απαρχή της εθνικοσοσιαλιστικής δικτατορίας δεν επιθυμούσε 
προς το παρόν να επέλθει αλλαγή στο status quo των Στενών, επιδιώκοντας 
να διατηρεί αγαστές σχέσεις με το χιτλερικό καθεστώς. Υπέγραψε (3 Ιουλίου 
1933), ωστόσο, με την Τουρκία Σύμφωνο μη Επιθέσεως παρέχοντας κάποια 
ασφάλεια στα τουρκικά ναυτικά σύνορα. Κατόπιν, ο Aras πρότεινε στην ελ-
ληνική κυβέρνηση να συμμετάσχει στη σύναψη ενός «Συμφώνου του Ευ-
ξείνου», το οποίο θα περιλάμβανε τα κράτη της Μαύρης Θάλασσας και την 
Ελλάδα και προβλεπόταν να αντικαταστήσει τις διατάξεις αποστρατικοποί-
ησης των Στενών. Σύμφωνα με τον Aras, εκτός των πολιτικών ωφελημάτων, 
η ελληνική εμπορική ναυτιλία θα απολάμβανε ιδιαίτερο προτιμησιακό καθε-
στώς εντός των υδάτων του Εύξεινου Πόντου. Και αυτή η προσπάθεια του 
Τούρκου υπουργού Εξωτερικών έπεσε στο κενό, καθότι η ελληνική κυβέρνη-
ση διά του πρωθυπουργού της Κωνσταντίνου Τσαλδάρη δήλωσε την ουδετε-
ρότητά της μέχρις ότου το θέμα συζητηθεί λεπτομερώς.7 

Στις αρχές του 1934, η Τουρκία εστίασε στη διατήρηση της ασφάλειας στα 
Βαλκάνια. Η εμπλοκή της Ιταλίας στα οικονομικά ζητήματα των χωρών της 
κεντρικής Ευρώπης και η υπογραφή των «Πρωτοκόλλων της Ρώμης» (17 
Μαρτίου 1934) μεταξύ Ιταλίας, Αυστρίας και Ουγγαρίας προσέφεραν, κατά 
την τουρκική άποψη, οικονομικά πλεονεκτήματα στην Ιταλία και ισχυροποι-
ούσαν την πολιτική της θέση στον Δούναβη. Λίγες ημέρες αργότερα, μιλώ-
ντας ο Μουσολίνι στα μέλη του φασιστικού κόμματος διακήρυσσε ότι το 
μέλλον της Ιταλίας βρισκόταν στην Ασία και την Αφρική και επιπλέον δικαιο-
λογούσε την ενίσχυση των ναυτικών οχυρώσεων στα Δωδεκάνησα (ιδιαίτερα 
στη Ρόδο και τη Λέρο) ως αναπόφευκτη, από τη στιγμή που η Μεγάλη 
Βρετανία και η Γαλλία διατηρούσαν ναυτικές βάσεις στη Μεσόγειο.8 

 
6. Anthony R. Deluca, Great Power Rivalry at the Turkish Straits: The Montreux Confer-

ence and Convention of 1936 (New York: Columbia University Press, 1981), 14-16. Süleyman 
Seydi, The Turkish Straits and the Great Powers: From the Montreux Convention to the early 
Cold War, 1936-1947 (Istanbul: Isis Press, 2003), 36-37. 

7. Domna Dontas, Greece and Turkey: The regime of the Straits, Lemnos and Samothrace 
(Athens: Eleftheroudakis, 1987), 92-93. 

8. Seydi, The Turkish Straits, 37-38. 
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Παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις των Ιταλών ότι δεν υφίστατο καμία επι-
θετική πρόθεση εναντίον της Τουρκίας, ο ιταλικός επεκτατισμός, όπως ήταν 
επόμενο, έβαλε σε ανησυχία την τουρκική ηγεσία. Έκτοτε εκείνη επιδόθηκε 
σε μια επίθεση φιλίας στη Βαλκανική υπογράφοντας, όπως αρχικά αναφέρ-
θηκε, μια σειρά διμερών συμφώνων με κορωνίδα το πολυμερές Βαλκανικό 
Σύμφωνο του Φεβρουαρίου του 1934. Σκοπός του Aras ήταν να περιορίσει 
την αναθεωρητική διάθεση της Βουλγαρίας προσελκύοντάς την στο βαλκα-
νικό πλέγμα συμμαχιών και να την αποσπάσει από την επιρροή της Ιταλίας, 
μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο για μια ενδεχόμενη επίθεση στα Στενά. Οι βουλ-
γαρικές, όμως, αξιώσεις ως προς τη Θράκη και τη Δοβρουτσά, καθώς και η 
επίμονη απαίτησή της για διέξοδο στο Αιγαίο, κράτησαν τη Βουλγαρία εκτός 
του βαλκανικού συνασπισμού.9 

Επίσης, η Τουρκία σχεδίαζε να ενισχύσει τις ναυτικές της δυνάμεις και σε 
συνεργασία με το ελληνικό πολεμικό ναυτικό να αναλάβουν την επίβλεψη της 
πρόσβασης στα Στενά και τη διασφάλιση της εμπορικής ναυτιλίας στο Αιγαίο. 
Στη δεδομένη, όμως, στιγμή οι Τούρκοι αδυνατούσαν να προχωρήσουν στη 
σύναψη στρατιωτικών δεσμών με την Ελλάδα, καθώς θα διακινδύνευαν τα 
σχέδιά τους για τη στρατικοποίηση των Στενών. Εξάλλου, και το Λονδίνο, 
στο οποίο απευθύνθηκε η τουρκική κυβέρνηση, αρνήθηκε τη χορήγηση πι-
στώσεων για εξοπλισμούς, οι οποίοι θα λειτουργούσαν ως αντίμετρο εναντίον 
της ιταλικής πολιτικής στα Δωδεκάνησα.10 Παρά τις διαβεβαιώσεις του Aras 
προς τον Βρετανό υπουργό των Εξωτερικών Sir John Simon ότι η τουρκική 
κυβέρνηση δεν σχεδίαζε προς το παρόν να ζητήσει την άδεια της ΚτΕ για την 
οχύρωση των Στενών, η Τουρκία χρησιμοποιώντας υλικά παρεχόμενα από 
τους Σοβιετικούς (κυρίως υποβρύχιες νάρκες) προέβαινε στην κατασκευή 
οχυρωματικών έργων για την άμυνα των Δαρδανελίων.11 

Σε αντιστοιχία με τις διπλωματικές ζυμώσεις στα Βαλκάνια, τα υπόλοιπα 
ευρωπαϊκά κράτη προχωρούσαν στη σύναψη συμμαχιών, εξαιτίας του αδιε-
ξόδου στο οποίο είχε περιέλθει το ζήτημα του αφοπλισμού και της απαξίωσης 
με την οποία αντιμετωπίζονταν η ΚτΕ και οι συνθήκες ειρήνης. Η αποχώρηση 
της Γερμανίας από την ΚτΕ (Οκτώβριος 1933), το γερμανοπολωνικό Σύμφω-
νο μη Επιθέσεως (26 Ιανουαρίου 1934) και η πολιτική αστάθεια στην Αυστρί-
α ανησυχούσαν έντονα τη Γαλλία, η οποία, προκειμένου να ανακόψει τη γερ-
μανική δυναμική, πρότεινε τη συνομολόγηση ενός «Ανατολικού Συμφώνου» 

 
9. Dontas, Greece and Turkey, 94. 
10. Barlas, Etatism and Diplomacy, 156. 
11. ΔΙΑΥΕ, Α/3/10/1934, Κακλαμάνος (Λονδίνο) προς Υπουργείον των Εξωτερικών, αρ. 

π. 2089/ΣΤ/34, 24/8/1934. 
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αμοιβαίας βοήθειας μεταξύ της Γαλλίας, Γερμανίας, Σοβιετικής Ένωσης και 
των χωρών της Βαλτικής, καθώς και της Μικρής Entente. Σε κάθε περίπτωση 
η γαλλική πρωτοβουλία δεν ευοδώθηκε εξαιτίας της άρνησης της Γερμανίας 
και της Πολωνίας να προσέλθουν σε πολυμερή σύμφωνα.12 Το επόμενο εγχεί-
ρημα, πάλι με επικεφαλής τη Γαλλία, υπήρξε η απόπειρα δημιουργίας του 
«Μεσογειακού Συμφώνου», το οποίο θα συμπεριλάμβανε τις Γαλλία, Μεγάλη 
Βρετανία, Ιταλία, Ισπανία, Γιουγκοσλαβία, Ελλάδα και Τουρκία. Το εν λόγω 
σύμφωνο θα συνίστατο στην αμοιβαία βοήθεια μεταξύ των συμβαλλόμενων 
κρατών, εγγυώμενο μόνο τα ναυτικά σύνορα απέναντι σε μια ενδεχόμενη 
ναυτική και αεροπορική επίθεση στη Μεσόγειο. Η Τουρκία, μάλιστα, συνη-
γορούσε υπέρ της εισδοχής της Σοβιετικής Ένωσης στο σύμφωνο. Εντούτοις, 
οι διαβουλεύσεις για το «Μεσογειακό Σύμφωνο» δεν απέδωσαν καρπούς, 
καθώς ούτε η Ιταλία ούτε η Μεγάλη Βρετανία έδειξαν διατεθειμένες να συμ-
μετάσχουν σε αυτό.13 

Στις αρχές του επόμενου έτους, ο διάδοχος του Barthou στο Υπουργείο 
Εξωτερικών της Γαλλίας Pierre Laval υπέγραψε στη Ρώμη (7 Ιανουαρίου 
1935) τις γαλλοϊταλικές συμφωνίες (σχετικές με την Αιθιοπία και την Τυνη-
σία) που αφορούσαν εδαφικά και οικονομικά ζητήματα των δύο χωρών στην 
Αφρική, την εγγύηση της αυστριακής ανεξαρτησίας και τον παράνομο 
γερμανικό επανεξοπλισμό. Στη Διάσκεψη της Στρέζα (11-14 Απριλίου 1935) 
η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και η Ιταλία αποφάσισαν να δημιουργήσουν 
ένα αντιγερμανικό μέτωπο ως αντίδραση στην απόφαση του Χίτλερ (16 Μαρ-
τίου 1935) να ενεργοποιήσει τη στρατολογία στη Γερμανία, διακηρύσσοντας 
ότι θα χρησιμοποιούσαν όλα τα δυνατά μέσα έναντι της όποιας μονομερούς 
καταγγελίας των συνθηκών ειρήνης που θα έθετε σε κίνδυνο την ειρήνη στην 
Ευρώπη.14 

Η μονομερής και πραξικοπηματική εκ μέρους της Γερμανίας κατάργηση 
του πέμπτου μέρους της Συνθήκης των Βερσαλλιών, που αφορούσε τους 
στρατιωτικούς όρους, προξένησε ζωηρή εντύπωση στην Άγκυρα. Υπό την 
προϋπόθεση ότι το παράδειγμα της Γερμανίας θα ακολουθούσε πιθανώς και 
η Βουλγαρία καταγγέλλοντας τις δεσμευτικές διατάξεις της Συνθήκης του 
Νεϊγύ, η τουρκική κυβέρνηση έκρινε ως ενδεδειγμένη την άρνησή της να ανα-
γνωρίσει εφεξής την ισχύ των στρατιωτικών περιορισμών που της επιβλήθη-
καν με τη Συνθήκη της Λωζάννης, ως μειωτική για το γόητρο της χώρας. Σύμ-
φωνα με τον Aras, η Τουρκία δεν είχε την πρόθεση να θίξει ούτε την ουδέτερη 

 
12. Barlas, Etatism and Diplomacy, 157-58. 
13. Dontas, Greece and Turkey, 94-95. 
14. Αρετή Τούντα–Φεργάδη, Η εξωτερική πολιτική των Μεγάλων Δυνάμεων στο Μεσοπό-

λεμο (Αθήνα: Σιδέρης, 2005), 190. 
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ζώνη της Θράκης ούτε την ελευθεροπλοΐα των Στενών και την Επιτροπή τους. 
Απέβλεπε μόνο στην κατάργηση των διατάξεων που σχετίζονταν με την ουδε-
τεροποίηση των Στενών, χωρίς να επιδιώκει τη μόνιμή τους οχύρωση, αλλά 
να έχει το δικαίωμα να τοποθετήσει κατά μήκος αυτών κινητό πυροβολικό 
και να ορίσει την Καλλίπολη ως έδρα μεραρχίας. Τα μέτρα αυτά θεωρούνταν 
επαρκή για την εξασφάλιση των συγκοινωνιών μεταξύ των ευρωπαϊκών και 
των ασιατικών επαρχιών της χώρας, γεγονός που θα της επέτρεπε ανά πάσα 
στιγμή να μετακινεί το στρατό της για την αντιμετώπιση διαφόρων αμυντικών 
αναγκών. Υπ’ αυτούς τους όρους, η Τουρκία αφενός μεν θα μπορούσε να 
αντιμετωπίσει οποιονδήποτε ενδεχόμενο κίνδυνο στις ευρωπαϊκές επαρχίες, 
αφετέρου δε θα ήταν σε θέση να στερήσει από τη Βουλγαρία τη μοναδική οδό 
ανεφοδιασμού της σε πολεμικό υλικό. Εντούτοις, η κυβέρνηση της Άγκυρας 
δεν θα προέβαινε στην όποια ενέργεια, αν δεν ερχόταν πρώτα σε συνεννόηση 
με τα μέλη της Βαλκανικής Entente.15 

Η νέα απόπειρα της Τουρκίας για την τροποποίηση του καθεστώτος των Στενών  

Οι αποφάσεις της Στρέζα, που συζητήθηκαν στο Συμβούλιο της ΚτΕ στις 
17 Απριλίου 1935, έδωσαν την ευκαιρία στον Aras να επαναφέρει το ζήτημα 
των Στενών ενώπιον των μελών του διεθνούς αυτού οργανισμού. Ο υπουργός 
Εξωτερικών της Τουρκίας δήλωσε ότι η χώρα του θεωρούσε μεροληπτικές τις 
στρατιωτικές διατάξεις που αφορούσαν τα Στενά και, αν μεταβάλλονταν οι 
όροι των συνθηκών ειρήνης, η Τουρκία θα ήταν υποχρεωμένη να λάβει όλα 
τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την εθνική της ασφάλεια 
επί τη βάσει της αρχής της ισότητας μεταξύ των κρατών. Με άλλα λόγια, επι-
φυλασσόταν να ζητήσει τροποποιήσεις στο στρατιωτικό καθεστώς των Στε-
νών.16 

Αν και είχε τη θερμή υποστήριξη της Σοβιετικής Ένωσης, η τουρκική πρό-
ταση για μία ακόμη φορά απορρίφθηκε από τους αντιπροσώπους της Μεγά-
λης Βρετανίας και της Γαλλίας, οι οποίοι οχυρώθηκαν πίσω από την αρχή του 
σεβασμού των συνθηκών. Ιδιαίτερα η Μεγάλη Βρετανία θεωρούσε ότι η επα-
ναστρατικοποίηση της ζώνης των Στενών θα χρησιμοποιείτο από τη Γερμανία 
ως επιχείρημα για την κατάληψη της αποστρατικοποιημένης ζώνης της 
Ρηνανίας και επιπλέον αρνήθηκε την τουρκική πρόταση να αναλάβει εκείνη 

 
15. ΔΙΑΥΕ, Α/Ι/3/1935, Σακελλαρόπουλος (Άγκυρα) προς Τσαλδάρη, αρ. π. 725, 18/3/1935. 
16. Seydi, The Turkish Straits, 38-39. 
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την ασφάλεια της περιοχής των Στενών στα πλαίσια μιας αγγλοτουρκικής 
συμφωνίας αμοιβαίας βοήθειας.17 

Στην ετήσια συνάντηση του Μόνιμου Συμβουλίου της Βαλκανικής En-
tente, που έλαβε χώρα στο Βουκουρέστι (10-13 Μαΐου 1935), τα μέλη της 
συμφώνησαν να στηρίξουν το τουρκικό αίτημα θεωρώντας ως δεδομένη την 
αρνητική στάση των Μεγάλων Δυνάμεων.18 

Η θέση της Τουρκίας ισχυροποιήθηκε με την υπογραφή του γαλλοσοβιε-
τικού Συμφώνου Αμοιβαίας Βοήθειας (2 Μαΐου 1935), το οποίο η τουρκική 
ηγεσία έκρινε ότι θα άνοιγε μελλοντικά το δρόμο για τη δημιουργία ενός «Με-
σογειακού Συμφώνου». Όμως η ιταλική κυβέρνηση αρνήθηκε και πάλι να συ-
νεργαστεί με τις άλλες μεσογειακές χώρες. Επιπλέον, η ανάπτυξη των ιτα-
λικών δυνάμεων στην Αβησσυνία και η εισβολή στη χώρα, τον Οκτώβριο του 
1935, έστρεψε την προσοχή των Μεγάλων Δυνάμεων στην ανατολική Αφρι-
κή. Ήδη από τον Αύγουστο του ίδιου έτους η Μεγάλη Βρετανία είχε επιβάλει 
εμπάργκο στην εξαγωγή πολεμικού υλικού στην Ιταλία και είχε μεταφέρει τον 
μεσογειακό της στόλο από τη Μάλτα στην Αλεξάνδρεια. Η ανησυχητική 
διάσταση που λάμβανε η ιταλοβρετανική κρίση οδήγησε στη σύγκληση της 
ΚτΕ, όπου ενώπιον της Ολομέλειας της Συνέλευσης της 14ης Σεπτεμβρίου, ο 
Aras αναφέρθηκε εκ νέου στην επιθυμία της Τουρκίας να οχυρώσει τα Στε-
νά.19 Στο μεταξύ, η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία συνέχιζαν την πολιτική 
του κατευνασμού απέναντι στη Ρώμη και μετά την απόβαση στην Αιθιοπία. 
Ακόμη κι όταν η ΚτΕ επέβαλε οικονομικές κυρώσεις στην Ιταλία, οι υπουργοί 
Εξωτερικών της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας Pierre Laval και Samuel 
Hoare αντίστοιχα εκπόνησαν ένα σχέδιο (το Σχέδιο Laval–Hoare), με το 
οποίο οι δύο δυνάμεις συμφώνησαν να παραχωρηθεί το μεγαλύτερο τμήμα 
της Αβησσυνίας στην Ιταλία.20 

Ταυτόχρονα, η συγκέντρωση των βρετανικών και ιταλικών ναυτικών δυ-
νάμεων στην ανατολική Μεσόγειο και οι περιπολίες τους στα ελληνικά ύδατα 
μοιραία ενέπλεξαν την Ελλάδα, η οποία ευελπιστούσε να κρατήσει στάση 
ουδετερότητας απέναντι στις δύο δυνάμεις. Όντας, όμως, μέλος της ΚτΕ, η 
χώρα όφειλε να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απέρρεαν από τον καταστα-
τικό της χάρτη. Στην περίπτωση, δηλαδή, που η Ιταλία προσέφευγε σε 
πολεμική αναμέτρηση κατά της Μεγάλης Βρετανίας, η Ελλάδα θα συντασσό-
ταν με την τελευταία τόσο στο πεδίο των διευκολύνσεων προς ένα κράτος–
μέλος της ΚτΕ όσο και ως προς την επιβολή των κυρώσεων. Σε αντιστάθμι-

 
17. Deluca, Great Power Rivalry, 20-21. 
18. Dontas, Greece and Turkey, 97. 
19. Barlas, Etatism and Diplomacy, 160-61. 
20. Τούντα–Φεργάδη, Η εξωτερική πολιτική, 199, 201. 
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σμα, η ελληνική κυβέρνηση ζητούσε την παροχή βρετανικής αρωγής αν η 
Ιταλία επιτίθετο εναντίον της. Η βρετανική κυβέρνηση συμφώνησε και 
μάλιστα τον Δεκέμβριο του 1935 απευθύνθηκε προς την Ελλάδα, την Τουρκία 
και τη Γιουγκοσλαβία ζητώντας να διαπιστώσει την προθυμία τους να διαθέ-
σουν τα λιμάνια τους και να παράσχουν ναυτικές διευκολύνσεις στο βρετα-
νικό ναυτικό. Τα τρία κράτη με τη σειρά τους ζήτησαν ανταποδοτικές εγ-
γυήσεις ασφάλειας, οι οποίες και τους δόθηκαν υπό τη μορφή ναυτικής και 
αεροπορικής συνεργασίας. Οι Τούρκοι, ωστόσο, δεν ικανοποιήθηκαν και έθε-
σαν ως προαπαιτούμενο της συνεργασίας τους την αναγνώριση των δικαιω-
μάτων τους στα Στενά. Η Μεγάλη Βρετανία αρνήθηκε και συμβούλευσε την 
Τουρκία να αναδείξει το ζήτημα ως αντικείμενο ξεχωριστής διαβούλευσης 
εντός της ΚτΕ ή μεταξύ των υπογραψάντων τη Σύμβαση των Στενών κρατών. 
Ωστόσο, παρά την αποτρεπτική του στάση το Ηνωμένο Βασίλειο χρειαζόταν 
τη στήριξη της Τουρκίας και της Ελλάδας προκειμένου αφενός μεν να αποκα-
ταστήσει το κύρος του ως μεγάλης ναυτικής δύναμης, αφετέρου δε να μη 
διαταραχθεί η ισορροπία των δυνάμεων στη Μεσόγειο. Οι ιταλικές αεροπο-
ρικές και ναυτικές βάσεις στα Δωδεκάνησα συνιστούσαν απειλή όχι μόνο για 
τα Στενά και τις ανατολικές ακτές της Τουρκίας, αλλά και για τις βρετανικές 
οδούς των θαλάσσιων συγκοινωνιών.21 Το Βρετανικό Ναυαρχείο είχε ήδη με 
υπόμνημά του επισημάνει στο Foreign Office τη στρατηγική αξία της Τουρκί-
ας στη Μεσόγειο και την ανάγκη διατήρησης φιλικών δεσμών μαζί της. Εκτός 
του ότι η Τουρκία θα χρησίμευε ως αντίβαρο απέναντι στις ιταλικές φιλο-
δοξίες για κυριαρχία στη Μεσόγειο, επιπλέον θα αποτρεπόταν μια στενή 
τουρκοσοβιετική συνεργασία και θα ετίθετο φραγμός στη διείσδυση του γερ-
μανικού κεφαλαίου στη χώρα.22 

Η κρίση στην Αβησσυνία κατέδειξε ότι η αποστρατικοποιημένη ζώνη των 
Στενών καθιστούσε την Τουρκία ευάλωτη και έκθετη σε στρατιωτική επίθε-
ση. Η τουρκική ηγεσία θεωρούσε ότι οι εγγυήτριες χώρες που είχαν αναλάβει 
τη διαφύλαξη του καθεστώτος των Στενών δεν ήταν πλέον σε θέση να τα υπε-
ρασπίσουν. Ήταν επίσης πεπεισμένη ότι οι δυτικές δυνάμεις, εν προκειμένω 
η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία, θα αναλάμβαναν στρατιωτική δράση μόνο 
αν θίγονταν τα άμεσα συμφέροντά τους. Η Ιαπωνία ήδη από το 1933 είχε 
αποχωρήσει από την ΚτΕ. Επιπλέον, οι οικονομικές κυρώσεις που είχαν επι-
βληθεί στη Ρώμη αποδείχθηκαν αναποτελεσματικές και η ΚτΕ δεν φαινόταν 
ικανή να θέσει όρια στα επεκτατικά σχέδια του Μουσολίνι.23 

 
21. Deluca, Great Power Rivalry, 23-24. 
22. Frank G. Weber, Ο επιτήδειος ουδέτερος (Αθήνα: Θετίλη, 1993), 30-31. 
23. Barlas, Etatism and Diplomacy, 163. 
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Η τουρκική διακοίνωση 

Στις 7 Μαρτίου 1936 τα γερμανικά στρατεύματα εισέβαλαν στην ανοχύ-
ρωτη Ρηνανία και κατέλαβαν γερμανικές πόλεις παραβιάζοντας τη Συνθήκη 
Ειρήνης των Βερσαλλιών και τις Συμφωνίες του Λοκάρνο.24 Η πραξικοπημα-
τική αυτή ενέργεια της Γερμανίας, αν και καταδικάστηκε από τους επίσημους 
τουρκικούς κύκλους, δεν προξένησε αισθήματα δυσαρέσκειας στην Άγκυρα. 
Κάθε πράξη που έτεινε να ανατρέψει τους επιβληθήντες από τις συνθήκες ει-
ρήνης στρατιωτικούς περιορισμούς δημιουργούσε και μια νέα ευνοϊκή κατά-
σταση για την προώθηση της λύσης του ζητήματος αφοπλισμού των Στενών. 
Σεβόμενη, ωστόσο, τους διεθνείς κανόνες και εργαζόμενη για τη διατήρηση 
της ευρωπαϊκής ειρήνης και ασφάλειας, η κυβέρνηση της Άγκυρας έστειλε 
τον Aras στο Λονδίνο προκειμένου να συμμετάσχει στην έκτακτη διάσκεψη 
του Συμβουλίου της ΚτΕ (12-25 Μαρτίου 1936), το οποίο θα συζητούσε την 
κατάσταση που είχε δημιουργηθεί ύστερα από τη γερμανική ενέργεια. Στη 
βρετανική πρωτεύουσα ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, υπό την ιδιό-
τητα και του προέδρου της Βαλκανικής Entente, ενήργησε εντός των αρχών 
της ΚτΕ. Ενημέρωσε μάλιστα τον πρεσβευτή της Ελλάδας στο Λονδίνο ότι 
δεν σκόπευε να θίξει το Ζήτημα των Στενών, καθότι δεν παρουσίαζε πλέον 
τόσο μεγάλη σημασία και θα επιλυόταν μόνο του με το πέρασμα του χρόνου.25 

Εντούτοις, λίγο πριν από τη συνεδρίαση της 24ης Μαρτίου, ο Aras ανακοί-
νωσε στα μέλη του Συμβουλίου της ΚτΕ την πρόθεσή του να ανακινήσει το 
ζήτημα υποβάλλοντάς τους ένα υπόμνημα, σύμφωνα με το οποίο οι διατάξεις 
των άρθρων που αναφέρονταν στην αποστρατικοποίηση των Στενών των 
Δαρδανελίων είχαν περιέλθει σε αχρηστία εξαιτίας της ριζικής μεταβολής 
τόσο του διεθνούς περιβάλλοντος όσο και της κατάστασης των γειτονικών 
χωρών. Ως εκ τούτου θα ήταν δίκαιο να προβεί και η Τουρκία στην οχύρωση 
των Στενών, από τη στιγμή που πρώτη η Ιταλία είχε οχυρώσει τα Δωδεκά-
νησα. Παρά τη θερμή υποστήριξη του επιτρόπου Εξωτερικών Υποθέσεων της 
Σοβιετικής Ένωσης Maxim Litvinov, το Foreign Office διά του νέου του 

 
24. Τον Οκτώβριο του 1925 υπογράφηκε στο Λοκάρνο της Ελβετίας μια σειρά συνθηκών 

μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας και του Βελγίου. Με-
ταξύ άλλων, οι συνθήκες προέβλεπαν την αμοιβαία εγγύηση των συνόρων αφενός μεν μεταξύ 
Γαλλίας και Γερμανίας, αφετέρου δε μεταξύ Γερμανίας και Βελγίου. Επίσης, αποφασίστηκε να 
τηρηθεί η αποστρατικοποιημένη ζώνη της Ρηνανίας. Εγγυήτριες των συνθηκών αυτών ορίστη-
καν η Μεγάλη Βρετανία και η Ιταλία. Βλ. Γιάννης Δ. Στεφανίδης, Ο τελευταίος ευρωπαϊκός 
αιώνας. Διπλωματία και πολιτική των Δυνάμεων (1871-1945) (Αθήνα: Προσκήνιο, 1997), 114. 

25. ΔΙΑΥΕ, 1/1/1936, Σιμόπουλος (Λονδίνο) προς Υπουργείον των Εξωτερικών, αρ. π. 
761/ΣΤ/36, 17/3/1936. 
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υπουργού Eden απέτρεψε τον Aras να ανακινήσει την υπόθεση λόγω παρου-
σών δυσχερών περιστάσεων.26 Οι αντιρρήσεις, όμως, του Λονδίνου ως προς 
την επαναστρατικοποίηση των Στενών ήταν ήπιες. Στην πραγματικότητα, η 
Μεγάλη Βρετανία αντιλαμβανόταν ότι υπό την επικρατούσα κατάσταση η 
Τουρκία μπορούσε σε όποια δεδομένη στιγμή ήθελε να κλείσει τα Στενά απο-
τελεσματικώς. Συμβούλευσε, λοιπόν, την τουρκική κυβέρνηση να διαπραγ-
ματευθεί την επανεξέταση των διατάξεων του καθεστώτος των Στενών με τα 
κράτη που είχαν υπογράψει τη σχετική Σύμβαση του 1923, επικαλούμενη τη 
μεταβολή των διεθνών περιστάσεων που είχαν τότε υπαγορεύσει την υπογρα-
φή της. Με άλλα λόγια, της πρότεινε να επικαλεστεί το άρθρο 19 του Συμ-
φώνου της ΚτΕ περί αναθεωρήσεως των συνθηκών που είχαν καταστεί ανε-
φάρμοστες.27 Η στροφή αυτή της Μεγάλης Βρετανίας δεν υπαγορευόταν τόσο 
από την προσήλωσή της στις αρχές των διεθνών συμφωνιών όσο από την 
επιδίωξή της να περιορίσει την αυξανόμενη δύναμη της Ιταλίας στη Μεσόγειο 
με τη συνέργεια φίλα προσκείμενων χωρών.28 

Φεύγοντας από το Λονδίνο, ο Aras προσέγγισε διπλωματικούς και πολιτι-
κούς κύκλους στο Παρίσι και δεν συνάντησε σοβαρή αντίσταση στο ζήτημα, 
αλλά δεν έλαβε και συγκεκριμένες υποσχέσεις. Οι Γάλλοι, μετά την κατάλη-
ψη της Ρηνανίας, είχαν πλέον απωλέσει το –έστω και ακαδημαϊκό– ενδιαφέ-
ρον τους για τα Στενά και απλά συνέστησαν το θέμα να συζητηθεί εκτός της 
ΚτΕ. Η Ελλάδα και η Γιουγκοσλαβία ενημερώθηκαν και εκείνες για την 
εξέλιξη του ζητήματος. Όπως επισήμαιναν ανώτεροι κύκλοι του Υπουργείου 
Εξωτερικών της Τουρκίας, το Ζήτημα των Στενών αφορούσε άμεσα το εθνικό 
γόητρο της χώρας και, αν δεν διακανονιζόταν με νόμιμες διαδικασίες, η Τουρ-
κία θα μπορούσε να προβεί στην οχύρωσή τους εντός λίγων ωρών.29 

Ευθύς μετά την επάνοδο του Aras στην Άγκυρα (8 Απριλίου) ακολούθησε 
η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, το οποίο ενέκρινε την απόφαση 
της τουρκικής κυβέρνησης να απευθυνθεί στα κράτη που είχαν υπογράψει τη 
Σύμβαση των Στενών και να ζητήσει την αναθεώρησή της. Η Τουρκία βάσιζε 
την απόφασή της στο γεγονός ότι, κατόπιν των ριζικών μεταβολών που είχαν 
επέλθει στη διεθνή κατάσταση, η εν λόγω Σύμβαση έπρεπε να υποστεί θεμε-
λιώδεις τροποποιήσεις, υπαγορευόμενες από τις ανάγκες άμυνας και ασφά-
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λειας της χώρας.30 Με τη διακοίνωση της 11ης Απριλίου 1936 ο Aras ενημέρω-
σε τις υπογράψασες τη Σύμβαση των Στενών χώρες, τη Σοβιετική Ένωση, τη 
Βουλγαρία, τα κράτη μέλη της Μικρής Entente (Γιουγκοσλαβία, Ρουμανία, 
Τσεχοσλοβακία) και την ΚτΕ για την αξίωση της Τουρκίας να αναθεωρηθεί 
το status quo των Στενών. Η διακοίνωση αναφερόταν στη νομιμοφροσύνη 
που είχε επιδείξει η Τουρκία απέναντι στις διεθνείς της υποχρεώσεις και δε-
σμεύσεις, στην πολιτική συνδιαλλαγής που είχε ακολουθήσει και την αφο-
σίωσή της στην παγίωση της παγκόσμιας ειρήνης. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις 
αλλαγές που είχαν συμβεί από το 1923 και εξής, τονιζόταν στη διακοίνωση 
ότι πλέον το καθεστώς των Στενών δεν παρείχε καμία ασφάλεια υπό την 
ερμηνεία του άρθρου 18 της ομώνυμης Σύμβασης και ως εκ τούτου η χώρα 
ήταν εκτεθειμένη σε σοβαρό κίνδυνο. Συνεπώς, η Τουρκία ήταν υποχρεωμένη 
να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την προάσπισή της και προέτρεπε τα συμ-
βαλλόμενα μέρη να προσέλθουν σε διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέων 
συμφωνιών. Οι συμφωνίες αυτές θα ρύθμιζαν το καθεστώς των Στενών υπό 
προϋποθέσεις που θα εξασφάλιζαν το απαραβίαστο της τουρκικής επικρά-
τειας και εντός του πλέον φιλελεύθερου πνεύματος για τη διαρκή ανάπτυξη 
της εμπορικής ναυτιλίας μεταξύ της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας.31 

Η θετική απήχηση της τουρκικής διακοίνωσης στο εξωτερικό έγινε δεκτή 
με ιδιαίτερη ικανοποίηση στην Άγκυρα. Ο εγχώριος Τύπος αναδημοσίευε 
συνεχώς τα θετικά σχόλια του αλλοδαπού Τύπου και εξήρε τη νόμιμη οδό που 
ακολούθησε η τουρκική κυβέρνηση προδιαθέτοντας θετικά τα ενδιαφερόμενα 
κράτη. Οι διπλωματικοί κύκλοι της τουρκικής πρωτεύουσας έκριναν ότι η 
Τουρκία χειρίστηκε το ζήτημα πολύ επιδέξια, καθότι απέφυγε την επίκληση 
του άρθρου 19 του Συμφώνου της ΚτΕ, η οποία θα ήταν δυνατό να προκα-
λέσει τις αντιδράσεις όσων είχαν αντιταχθεί προς την οποιαδήποτε αναθεω-
ρητική τάση. Αντιθέτως, τα επιχειρήματα που πρόβαλε η Τουρκία αντλούνταν 
από την ίδια τη Σύμβαση των Στενών, της οποίας το άρθρο 18 προέβλεπε την 
εγγύηση της ασφάλειας των Στενών εντός του πλαισίου της ΚτΕ. Από τη 
στιγμή, λοιπόν, που η διεθνής πολιτική κατάσταση μεταβλήθηκε, δικαιολογη-
μένα η Τουρκία θεωρούσε πλέον την εγγύηση αυτή ως αναποτελεσματική.32 

Η Σοβιετική Ένωση ήταν η πρώτη χώρα που απάντησε (16 Απριλίου) στο 
τουρκικό διάβημα, δηλώνοντας ότι αναγνώριζε ως βάσιμους τους τουρκικούς 
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φόβους για τη διατήρηση της ειρήνης και της ενδεχόμενης κήρυξης του πολέ-
μου. Επιπλέον, θεωρούσε φυσική και κατανοητή την επιθυμία της Τουρκίας 
να κατοχυρώσει την ασφάλειά της με την κατάλληλη τροποποίηση του καθε-
στώτος των Στενών.33 Η σοβιετική κυβέρνηση ήταν αντίθετη με τις ισχύουσες 
διατάξεις, καθώς η Σύμβαση της Λωζάννης (Παράρτημα §2) σε καιρό ειρήνης 
επέτρεπε στα μη παρευξείνια κράτη να διασχίζουν τα Στενά με κατεύθυνση 
τη Μαύρη Θάλασσα, έχοντας στόλο ισοδύναμο με τον ισχυρότερο στόλο ενός 
παρευξείνιου κράτους. Σε περίπτωση πολέμου, η Τουρκία ούσα ουδέτερη, οι 
εμπόλεμοι στόλοι είχαν πλήρη ελευθερία δράσης στον Εύξεινο Πόντο. Κατά 
συνέπεια, οι Σοβιετικοί υποστήριξαν το αίτημα της Τουρκίας επειδή τους 
προσέφερε την ευκαιρία να επωφεληθούν από την αναθεώρηση των διατά-
ξεων της Λωζάννης.34 

Από τα βαλκανικά κράτη η γιουγκοσλαβική κυβέρνηση απάντησε (29 
Απριλίου) ότι ήταν σύμφωνη με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από την 
Τουρκία για την τροποποίηση της Σύμβασης του 1923, αλλά άφηνε ανοικτό 
το ενδεχόμενο να μη συμμετάσχει στις σχετικές διαπραγματεύσεις.35 Θετική 
υπήρξε και η ανταπόκριση της Σόφιας (25 Απριλίου).36 

Η κοινοποίηση της τουρκικής διακοίνωσης έγινε δεκτή με δυσαρέσκεια 
στο Βουκουρέστι. Σύμφωνα με τη ρουμανική κυβέρνηση, ο Aras είχε υπο-
σχεθεί στον πρωθυπουργό Nicolae Titulescu τον προηγούμενο Μάρτιο στο 
Λονδίνο ότι δεν θα ανακινούσε το Ζήτημα των Στενών προτού εκείνο συζητη-
θεί στη Συνδιάσκεψη της Βαλκανικής Entente στις 4 Μαΐου 1936 στο Βελι-
γράδι. Η τουρκική ενέργεια θεωρήθηκε ως προσβολή και πλήγμα κατά του 
βαλκανικού συνασπισμού και ότι υπέσκαπτε το κύρος του Βαλκανικού Συμ-
φώνου, εφόσον τα υπόλοιπα μέλη του αδυνατούσαν να επιβάλουν κυρώσεις 
σε ένα σύμμαχό τους, την Τουρκία εν προκειμένω. Επίσης, καθιστούσε τα 
κράτη μέλη της Βαλκανικής Συνεννόησης περισσότερο ευάλωτα έναντι των 
αναθεωρητικών χωρών, όπως η Ουγγαρία και η Βουλγαρία.37 Ο πραγματικός, 
όμως, λόγος της ρουμανικής αντίδρασης έγκειτο στο γεγονός ότι η επανο-
χύρωση των Στενών θα στερούσε τη Ρουμανία από τη μόνη θαλάσσια οδό 
που προσέφερε ελεύθερη συγκοινωνία στα λιμάνια της, ενώ σε καιρό πολέμου 
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την καθιστούσε υποχείρια της Τουρκίας. Εν τέλει, το Βουκουρέστι συμφώνη-
σε (29 Απριλίου) να λάβει μέρος στις εργασίες της Βαλκανικής Συνδιάσκεψης 
και να συζητήσει τις προτάσεις της Τουρκίας, υπό την προϋπόθεση ότι η τουρ-
κική διακοίνωση δεν θα αποτελούσε προηγούμενο για μελλοντική αναθεώ-
ρηση των συνθηκών από την Ουγγαρία και τη Βουλγαρία.38 

Η ελληνική κυβέρνηση διά του πρωθυπουργού και υπουργού των Εξω-
τερικών Ιωάννη Μεταξά δήλωσε ότι θα συνταχθεί με την τουρκική άποψη. Ο 
λόγος ήταν προφανής: στην περίπτωση που τα Στενά επανοχυρώνονταν από 
την Τουρκία, τότε το καθεστώς της Λήμνου και της Σαμοθράκης, των ελληνι-
κών νησιών που περιλαμβάνονταν στην ουδετεροποιημένη ζώνη των Στενών 
(άρθρο 4 της Σύμβασης των Στενών) θα υπόκειτο σε ανάλογη τροποποίηση 
των περιοριστικών του διατάξεων.39 Ο Aras από τη μεριά του, επιθυμώντας 
να αποσπάσει μια επίσημη θετική απάντηση, γνωστοποίησε την πρόθεση της 
Τουρκίας να μην προβάλει καμία αντίδραση αν η Ελλάδα προέβαινε στην 
οχύρωση όχι μόνο της Λήμνου και της Σαμοθράκης, αλλά και της Μυτιλήνης, 
της Χίου, της Σάμου και της Ικαρίας. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο 
τουρκικός Τύπος, υποστηρίζοντας αφενός μεν το δίκαιο των ελληνικών αιτη-
μάτων αφετέρου δε επικρίνοντας τη βουλγαρική αξίωση για έξοδο στο Αιγαίο 
και αναθεώρηση της Συνθήκης του Νεϊγύ.40 Στην πραγματικότητα, όμως, η 
οχύρωση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και της Κέρκυρας ήταν απευ-
κταία, καθώς θα δημιουργούσε περιπλοκές στην Ανατολική Μεσόγειο προερ-
χόμενες από την πλευρά της Ιταλίας.41 Ταυτόχρονα, ανεπιβεβαίωτες δημοσιο-
γραφικές φήμες που κυκλοφόρησαν στην Άγκυρα και διαψεύσθηκαν από τον 
Aras έκαναν λόγο για κατάληψη των στενών των Δαρδανελίων από τον τουρ-
κικό στρατό.42 

Ο Μεταξάς, ωστόσο, αμφέβαλλε για την ειλικρίνεια της δήλωσης του Aras 
σχετικά με τον εξοπλισμό των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και ζήτησε τη 
διαβεβαίωση του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, αν το θέμα γινόταν 
αντικείμενο συζήτησης στην ελληνική Βουλή. Ο τελευταίος απάντησε ότι 
θεωρούσε αυτονόητο το δικαίωμα της Ελλάδας να στρατικοποιήσει τη Λήμνο 
και τη Σαμοθράκη, το ζήτημα της οχύρωσης, όμως, των νησιών του Ανατο-
 

38. ΔΙΑΥΕ, 1/1/1936, Κόλλας (Βουκουρέστι) προς Υπουργείον των Εξωτερικών, αρ. τηλ. 
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λικού Αιγαίου υπαγόταν στις εδαφικές διατάξεις της Συνθήκης της Λωζάννης 
(άρθρο 13) και αφορούσε την ασφάλεια των κοινών ναυτικών συνόρων έναντι 
τρίτης Δύναμης. Ως εκ τούτου, αποτελούσε ζήτημα ειδικής και από κοινού 
μελέτης στο άμεσο μέλλον. Πρότεινε, λοιπόν, να μη θιγεί το ζήτημα στη Βου-
λή, ώστε να μη δημιουργηθούν αμφιβολίες στους συμμάχους της Βαλκανικής 
Entente.43 

Εν τέλει, στις 22 Απριλίου ο Μεταξάς σε απάντηση της τουρκικής διακοί-
νωσης ανέφερε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα προσερχόταν σε διαπραγμα-
τεύσεις για τη λήψη των συνιστώμενων από την Τουρκική Δημοκρατία συμ-
φωνιών, υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που απέρρεαν για την Ελλάδα 
από την τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 4 της Σύμβασης των Στε-
νών. Επίσης, σε επιστολή του προς τον πρέσβη της Τουρκίας στην Αθήνα 
Ruşen Eşref παρέπεμπε στη δήλωση του Rüştü Aras ότι η Τουρκία δεν θα 
υπέβαλλε καμία ένσταση στην περίπτωση που η Ελλάδα προέβαινε στην οχύ-
ρωση των υπόλοιπων νησιών του Αιγαίου, ανεξάρτητα από την οχύρωση της 
Λήμνου και της Σαμοθράκης.44 

Από τις εγγυήτριες του καθεστώτος των Στενών δυνάμεις, η Μεγάλη Βρε-
τανία έστειλε καταφατική απάντηση (16 Απριλίου),45 ενώ η Γαλλία συμφώ-
νησε (23 Απριλίου) υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα τροποποιείτο η αρχή της 
ελεύθερης ναυσιπλοΐας. Εξάλλου, από τη στιγμή που η Γαλλία συνδεόταν με 
συμμαχικούς δεσμούς με τη Σοβιετική Ένωση, θα απέφευγε να αντιταχθεί 
κατά των αξιώσεων των Σοβιετικών για τα Στενά.46 Η Ιαπωνία από τη μεριά 
της, αν και αρχικά επιφυλακτική να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις που 
θα τελούσαν υπό την αιγίδα της ΚτΕ, αποδέχθηκε την τουρκική πρόταση (25 
Απριλίου) και αποφάσισε να στείλει αντιπροσώπους της στην επερχόμενη 
διάσκεψη. Σκοπός της ήταν να αποτρέψει την αύξηση της σοβιετικής επιρ-
ροής στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και, ως εκ τούτου, προσπάθησε να 
πείσει τη Μεγάλη Βρετανία σχετικά με τη σημασία της απόλυτης ελευθερίας 
διέλευσης των πολεμικών πλοίων διαμέσου των Στενών.47 

Η μόνη εκ των Μεγάλων Δυνάμεων που πρόβαλε προσκόμματα στην 
τουρκική διακοίνωση ήταν η Ιταλία, αν και στην απάντησή της (29 Απριλίου) 
φάνηκε πρόθυμη να εξετάσει μαζί με την τουρκική κυβέρνηση το διακανο-
νισμό του ζητήματος διατηρώντας, όμως, τις επιφυλάξεις της επ’ αυτού. Οι 
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επιφυλάξεις αυτές, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της Suvich, συνί-
σταντο στον τρόπο εξασφάλισης των ιταλικών ναυτιλιακών και οικονομικών 
συμφερόντων στη Μαύρη Θάλασσα, κατόπιν του τουρκικού αιτήματος για τα 
Στενά. Η διαβεβαίωση του πρεσβευτή της Τουρκίας στη Ρώμη Hüsseyin 
Rağib ότι ο ελεύθερος διάπλους των Στενών δεν θα επηρεαζόταν κατόπιν του 
επανεξοπλισμού τους και ότι συνεπώς τα συμφέροντα της Ιταλίας στον Εύξει-
νο Πόντο ουδόλως θα θίγονταν κατέστη πειστική για την ιταλική κυβέρνη-
ση.48 Η τελευταία πίστευε ότι οι ενέργειες της Τουρκίας για την οχύρωση των 
Στενών έρχονταν σε ευθεία αντίθεση με τα σχέδιά της για ηγεμονία στη Με-
σόγειο. Παράλληλα, οι επιβληθείσες από την ΚτΕ κυρώσεις είχαν προκα-
λέσει διπλωματική «ασφυξία» στην Ιταλία. Ανεπιτυχώς, ωστόσο, προσπάθη-
σε να χρησιμοποιήσει το ζήτημα της συμμετοχή της στη διάσκεψη για τα 
Στενά ως διαπραγματευτικό ατού, ώστε να πετύχει ως αντάλλαγμα μια περισ-
σότερο ευνοϊκή αντιμετώπιση από την Τουρκία στο θέμα των κυρώσεων.49 

Η Γερμανία, αν και δεν είχε λάβει πρόσκληση να συμμετάσχει στη διάσκε-
ψη ως αναθεωρητικό κράτος, επικρότησε την πρωτοβουλία της Τουρκίας. Το 
γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι το τουρκικό διάβημα αποδεί-
κνυε την αδικία των διεθνών συνθηκών και την ανεπάρκεια των μέτρων που 
εγγυόνταν τη συλλογική ασφάλεια. Η γερμανική κυβέρνηση προσδοκούσε ότι 
ο έλεγχος των Στενών από την Τουρκία θα της παρείχε τη δυνατότητα να 
αποκτήσει μεγαλύτερη ανεξαρτησία από τη Σοβιετική Ένωση και να αυξήσει 
την επιρροή της επί της Βαλκανικής Entente.50 

Τέλος, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αν και δεν είχαν υπογράψει 
τη Συνθήκη της Λωζάννης και ενδιαφέρονταν κυρίως για τη διασφάλιση των 
αμερικανικών δικαιωμάτων ναυσιπλοΐας στα Στενά, δήλωσαν ότι δεν θα έ-
στελναν παρατηρητή στην επερχόμενη διάσκεψη, απλά επιθυμούσαν να τη-
ρούνται ενήμερες για την εξέλιξη των εργασιών της.51 

Έχοντας λάβει τις απαντήσεις και των εννέα ενδιαφερόμενων δυνάμεων, 
η τουρκική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Aras προσήλθε στο Βελιγράδι 
για τη σύνοδο της Βαλκανικής Συνδιάσκεψης. Προτού μεταβεί στη σερβική 
πρωτεύουσα, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας συναντήθηκε στις 2 Μαΐ-
ου στην Αθήνα με τον Μεταξά. Στη μεταξύ τους συνομιλία ο Aras συμβού-
λευσε τον Έλληνα πρωθυπουργό ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να προβεί στην 
οχύρωση της Λήμνου και της Σαμοθράκης, ενώ αναφορικά με την οχύρωση 

 
48. ΔΙΑΥΕ, 1/1/1936, Μεταξάς (Ρώμη) προς Υπουργείον των Εξωτερικών, αρ. π. 853, 

15/5/1936.  
49. Barlas, Etatism and Diplomacy, 167. 
50. Deluca, Great Power Rivalry, 35-36. 
51. Howard, Turkey, 147. 
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των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου έκρινε ότι, μιας και τα νησιά αυτά δεν 
περιλαμβάνονταν στη Σύμβαση των Στενών αλλά στη Συνθήκη της Λωζάν-
νης, θα ήταν προτιμότερο το θέμα τους να συζητηθεί αργότερα, λαμβανο-
μένης υπ’ όψιν και της ασφάλειας της Τουρκίας. Ο Μεταξάς παρατήρησε ότι 
η Ελλάδα, αν και δεν ανήκε στα κράτη με αναθεωρητικές τάσεις, συμφώνησε 
να υποστηρίξει το τουρκικό διάβημα υπό την προϋπόθεση ότι η Τουρκία θα 
αρνείτο να παράσχει την υποστήριξή της στις βουλγαρικές αξιώσεις για έξοδο 
στο Αιγαίο. Ο Rüştü Aras δήλωσε ότι τέτοιου είδους αξιώσεις θα συναντού-
σαν την απόλυτη αντίθεση της Βαλκανικής Entente. Αντιθέτως, αν η Βουλγα-
ρία αξίωνε οικονομικές διευκολύνσεις, το αίτημά της θα εξεταζόταν. Στη 
διάρκεια της Βαλκανικής Συνδιάσκεψης η Ελλάδα, η Γιουγκοσλαβία και η 
Ρουμανία με κοινό ανακοινωθέν εξέφρασαν την υποστήριξή τους στο αίτημα 
της Τουρκίας, υπό τον όρο ότι εκείνη θα τις συμβουλευόταν εκ των προτέρων 
προτού προβεί σε κλείσιμο των Στενών σε περίοδο πολέμου.52 

Η προπαρασκευή της Διάσκεψης του Montreux  

Η επίσημη κατάλυση της ανεξαρτησίας της Αβησσυνίας στις 9 Μαΐου 
1936 προκάλεσε την επομένη την έκτακτη σύγκληση της ΚτΕ, προκειμένου 
να εξεταστεί το ζήτημα των οικονομικών κυρώσεων κατά της Ιταλίας. Επί-
σης, παρείχε την ευκαιρία στον Aras να προλειάνει το έδαφος για την επερχό-
μενη Διάσκεψη των Στενών, που αποφασίστηκε να συνέλθει στις 22 Ιουνίου 
στο Montreux της Ελβετίας. Κατόπιν συνομιλιών του με τον Eden, ο Aras 
ικανοποιήθηκε διαπιστώνοντας την προθυμία της Μεγάλης Βρετανίας να 
συνταχθεί με την τουρκική υπόθεση.53 Η ιταλική πλευρά διαμήνυσε ότι εφό-
σον το ζήτημα των κυρώσεων βρισκόταν ακόμη σε εκκρεμότητα, αδυνατούσε 
να λάβει μέρος στη Διάσκεψη του Montreux.54 

Παράλληλα, περί τα τέλη Μαΐου, ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου 
Εξωτερικών της Τουρκίας Numan Rifat Menemencioğlu επισκέφθηκε τις 
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και τη Μόσχα, προκειμένου να βολιδοσκοπήσει τις 
απόψεις των κυβερνήσεών τους επί του θέματος των Στενών. Κατά τη διάρ-
κεια της παραμονής του στο Λονδίνο, ο Menemencioğlu κατέστησε σαφές ότι 
η τουρκική κυβέρνηση, πέρα από την αναθεώρηση των στρατιωτικών όρων 
της Σύμβασης των Στενών, επιζητούσε επιπλέον τη μεταβολή των διατάξεων 
που αναφέρονταν στο σύστημα διέλευσης των ναυτικών και αεροπορικών 
δυνάμεων και την κατάργηση της Επιτροπής των Στενών. Το Foreign Office, 
 

52. Dontas, Greece and Turkey, 108. 
53. Ό.π., 110-11. 
54. ΔΙΑΥΕ, 1/1/1936, Μεταξάς (Ρώμη) προς Υπουργείον των Εξωτερικών, αρ. τηλ. 1045, 
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αν και υποσχέθηκε να υποστηρίξει τις τουρκικές απόψεις, εξέφρασε εντούτοις 
τη γνώμη ότι θα ήταν σκόπιμο να αποφασιστεί πρώτα η στρατιωτική ανακα-
τοχή των Στενών και μεταγενέστερα να εξεταστεί το νέο καθεστώς διέλευσης. 
Μολαταύτα, ο Menemencioğlu αρνήθηκε, τονίζοντας ότι τα δύο ζητήματα 
ήταν άρρηκτα συνδεδεμένα με την ασφάλεια της Τουρκίας.55 

Οι προτάσεις του Τούρκου διπλωμάτη συνιστούσαν τις κατευθυντήριες 
γραμμές του σχεδίου σύμβασης της 11ης Ιουνίου του 1936, που παρουσίασε η 
τουρκική κυβέρνηση στους αντιπροσώπους των ενδιαφερόμενων δυνάμεων 
στην Άγκυρα. Τα κυριότερα σημεία του τουρκικού σχεδίου βασίζονταν επί 
των εξής αρχών: α) της γενικής ασφάλειας της Τουρκίας, β) της ειδικής ασφά-
λειας της ζώνης των Στενών, εντός της οποίας περιλαμβάνεται η θάλασσα του 
Μαρμαρά, και γ) της ασφάλειας του Εύξεινου Πόντου. 

Οι διατάξεις αναφορικά με τη γενική ασφάλεια της Τουρκίας καταργού-
σαν τα άρθρα της Σύμβασης της Λωζάννης που αναφέρονταν στον αφοπλισμό 
των Στενών, καθώς και των δύο ελληνικών νησιών. Καθόριζαν τους όρους 
διέλευσης των πολεμικών πλοίων εν καιρώ ειρήνης και πολέμου και στην πε-
ρίπτωση απειλής πολέμου κατά της Τουρκίας και εξασφάλιζαν την πλήρη ε-
λευθερία ναυσιπλοΐας των εμπορικών πλοίων. Σχετικά με την ειδική ασφά-
λεια των στενών των Δαρδανελίων και την εξασφάλιση της Τουρκίας από 
απροσδόκητη επίθεση, το σχέδιο περιόριζε τη χωρητικότητα των πολεμικών 
πλοίων των δυνάμενων να διέλθουν τα Στενά στους 14.000 τόνους και απα-
γόρευε τη διέλευση των υποβρυχίων. Προκειμένου για την ασφάλεια της 
Μαύρης Θάλασσας, προβλεπόταν ότι ο καθορισμός του ανώτατου ορίου για 
τα πολεμικά πλοία εκάστου κράτους θα ήταν οι 14.000 τόνοι, ενώ η συνολική 
χωρητικότητα των ξένων πολεμικών σκαφών που θα επισκέπτονταν τον Εύ-
ξεινο Πόντο δεν θα υπερέβαινε τους 28.000 τόνους. Υπήρχε, επίσης, πρόβλε-
ψη ανάλογου διακανονισμού για τη διέλευση της Μεσογείου από τα πολεμικά 
πλοία των κρατών του Εύξεινου Πόντου. Καταργείτο, τέλος, η Επιτροπή των 
Στενών. Σύμφωνα με τον Menemencioğlu, το σχέδιο περιλάμβανε και διάτα-
ξη που παρείχε τη δυνατότητα στην Τουρκία, στην περίπτωση που ήταν σε 
εμπόλεμη κατάσταση, να απαγορεύσει τη διέλευση των πολεμικών πλοίων. 
Πρόσθεσε, επίσης, ότι η πιθανότητα απειλής πολέμου θα της επέτρεπε να 
κλείσει τα Στενά μετά από προηγούμενη προσφυγή της στην ΚτΕ προς 
διαπίστωση υπάρξεως ή μη τέτοιου κινδύνου.56 

Ευθύς μετά την ανακοίνωση του τουρκικού σχεδίου, οι αρμόδιες υπηρε-
σίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και του Γενικού Επιτελείου Ναυ-
τικού υπέβαλαν εκθέσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις επιπτώ-
 

55. Seydi, The Turkish Straits, 44. 
56. Dontas, Greece and Turkey, 112-14. Macfie, The Straits Question, 219-20. 
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σεις που θα επέφερε στα ελληνικά συμφέροντα η τροποποίηση των διατάξεων 
του καθεστώτος των Στενών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ακόλουθες δύο παρα-
μέτρους: την προάσπιση των συμφερόντων της ελληνικής εμπορικής ναυτι-
λίας και την αμυντική θέση της χώρας. 

Όσον αφορά τo πρώτο σκέλος, οι διατάξεις του παραρτήματος της Σύμβα-
σης των Στενών του 1923 εξασφάλιζαν πλήρη ελευθερία ναυσιπλοΐας διαμέ-
σου αυτών, χωρίς να υφίσταται υποχρέωση καταβολής τέλους από τα εμπορι-
κά πλοία κάθε εθνικότητας (§1). Όμως, παρά τις σαφείς αυτές διατάξεις, η 
Τουρκία επέβαλλε στα διερχόμενα en transit πλοία την πληρωμή υγειονομι-
κών και φαρικών τελών, όπως και ναυαγοσωστικών δικαιωμάτων. Η επιβολή 
αυτών των τελών δεν αντιστρατευόταν μόνο τις διατάξεις της ίδιας της Συνθή-
κης της Λωζάννης, αλλά και τους διεθνείς κανονισμούς. Το ζήτημα αποκτού-
σε ιδιαίτερη σημασία για την εμπορική ναυτιλία, καθώς η ελληνική σημαία 
ήταν πρώτη μεταξύ όλων των σημαιών των πλοίων που διέσχιζαν en transit 
τα Στενά και συνεπώς εκείνη που επιβαρυνόταν περισσότερο από την καταβο-
λή των τελών. Η απαλλαγή, λοιπόν, των φορτηγών πλοίων από την πληρωμή 
τους θα ανακούφιζε σε μεγάλο βαθμό τη ναυτιλία της χώρας. Η ελληνική 
αντιπροσωπεία που θα συμμετείχε στη Διάσκεψη του Montreux έπρεπε, με τη 
συνεργασία και των λοιπών ενδιαφερόμενων ναυτικών κρατών, να επιδιώξει 
την τελική ρύθμιση του ζητήματος αξιώνοντας από την Τουρκία την κατάργη-
ση των εισπρακτικών μέτρων. Εξάλλου, η Επιτροπή των Στενών στις ετήσιες 
εκθέσεις της χαρακτήριζε ως αδικαιολόγητη την υποχρεωτική στάθμευση των 
πλοίων στα Στενά και την καταβολή υγειονομικών δικαιωμάτων στο τουρκικό 
κράτος.57 

Από στρατηγική άποψη, εξετάζονταν δύο περιπτώσεις: α) η Ελλάδα βρι-
σκόταν σε εμπόλεμη κατάσταση με δύναμη του Εύξεινου Πόντου, π.χ. τη 
Βουλγαρία, και συγχρόνως η Τουρκία σε ίδια κατάσταση με κάποια άλλη 
δύναμη. Αν αναγνωριζόταν στην Τουρκία το δικαίωμα απαγόρευσης διάπλου 
των πολεμικών πλοίων, τότε ήταν προφανές ότι θα περιοριζόταν αφενός μεν 
η ελευθερία κινήσεων του ελληνικού στόλου, εφόσον δεν θα ήταν δυνατή η 
προσβολή των παρευξείνιων ακτών του εχθρού, αφετέρου δε η άμυνα των 
νηοπομπών της Μαύρης Θάλασσας από εχθρικές επιθέσεις υποβρυχίων, ελα-
φρών σκαφών επιφάνειας και αεροσκαφών∙ β) η Τουρκία, σε περίπτωση με-
σογειακής περιπλοκής, έκλεινε τα Στενά και για τα εμπορικά πλοία και ως εκ 
τούτου απαγόρευε τον ανεφοδιασμό της Ελλάδας από τον Εύξεινο Πόντο. Αν 
σε ενδεχόμενο ξέσπασμα πολέμου η Τουρκία παρέμενε ουδέτερη, οι Ιταλοί 
θα απέκλειαν τις διαβάσεις από τη δυτική προς την ανατολική Μεσόγειο, 
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όπως και εκείνες της Ερυθράς Θάλασσας. Η Ελλάδα, είτε σε εμπόλεμη κα-
τάσταση με την Ιταλία είτε ευμενώς ουδέτερη απέναντι σε εχθρική προς την 
Ιταλία δύναμη, θα αποκλειόταν από τον θαλάσσιο ανεφοδιασμό. Επιπλέον, 
θα στερείτο τη δυνατότητα ανεφοδιασμού της κι αν ακόμη συντασσόταν με 
συνδυασμό–αντίπαλο της Μεγάλης Βρετανίας, επειδή η τελευταία θα έλεγχε 
τις προσβάσεις της Μεσογείου από τον Ατλαντικό και τον Ινδικό Ωκεανό. 
Ήταν, λοιπόν, αντιληπτό ότι η αναγνώριση του δικαιώματος στην Τουρκία να 
κλείνει τα Στενά και για τα εμπορικά πλοία θα είχε καταστρεπτικές συνέπειες 
για την Ελλάδα, έστω και αν παρέμενε ουδέτερη σε περίπτωση πολεμικής 
αναταραχής στη Μεσόγειο.58 

Επιπλέον, προτεινόταν να παραμείνει περιορισμένος στα τρία σκάφη –όχι 
πέραν των 10.000 τόνων έκαστο– ο αριθμός των ξένων πολεμικών πλοίων 
που θα διέρχονταν τα Στενά, καθώς και η ελευθερία οχύρωσης και χρήσης 
προς οποιονδήποτε σκοπό της Λήμνου και της Σαμοθράκης. Σύμφωνη, επί-
σης, με τις ελληνικές απόψεις ήταν η κατάργηση των άρθρων 6-9 της Σύμβα-
σης των Στενών, που αφορούσαν τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τα οχυρω-
ματικά έργα και τις ένοπλες δυνάμεις εντός της ουδετεροποιημένης ζώνης των 
Στενών. Όσον αφορά τα άρθρα 10-16 που αναφέρονταν στην Επιτροπή των 
Στενών, η ελληνική πλευρά δεν επιθυμούσε την κατάργησή τους, καθότι τα 
Στενά αποτελούσαν διεθνή οδό ναυσιπλοΐας και θα ήταν ορθό οι κανονισμοί 
διέλευσής τους να ρυθμίζονται από μια διεθνή επιτροπή.59 

Επίλογος 

Η Τουρκία, κινούμενη εντός του πλαισίου των μεσοπολεμικών συνθηκών 
ειρήνης και εκμεταλλευόμενη τα αντικρουόμενα συμφέροντα και τις γενικό-
τερες επιδιώξεις των Μεγάλων Δυνάμεων, κατόρθωσε να αναδείξει το υψί-
στης σπουδαιότητας για εκείνη Ζήτημα των Στενών. Οι εγγυήσεις της Σύμβα-
σης της Λωζάννης που καθόριζαν την ασφάλεια της αποστρατικοποιημένης 
ζώνης των Δαρδανελίων και την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας είχαν 
απωλέσει μεγάλο μέρος της αξιοπιστίας τους, όταν δύο εκ των δυνάμεων που 
είχαν αναλάβει να προασπίσουν το status quo των Στενών, η Ιαπωνία και η 
Ιταλία, έπαψαν να ακολουθούν τους θεσπισμένους κανόνες της ΚτΕ. Και αν 
για την πρώτη η περιοχή των Στενών δεν παρουσίαζε άμεσο ενδιαφέρον, για 
τη δεύτερη αποτελούσε αναπόσπαστο τμήμα της μεσογειακής της πολιτικής. 

 
58. ΔΙΑΥΕ, 1/2/1936, Οικονόμου (Αρχηγός ΓΕΝ) προς Υπουργείον των Εξωτερικών, αρ. 
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Η απόβαση στην Αιθιοπία βρισκόταν σε άμεση συνάρτηση με τα σχέδια 
του Μουσολίνι για την μετατροπή της Μεσογείου σε mare nostrum, ενώ οι 
αεροπορικές και ναυτικές της βάσεις στα Δωδεκάνησα, απέναντι από τις ανα-
τολικές ακτές της Τουρκίας, ισχυροποιούσαν τη θέση της στο Αιγαίο. Τόσο η 
ΚτΕ με την επιβολή των κυρώσεων όσο και οι Μεγάλες Δυνάμεις, εν προκει-
μένω η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία, με την πολιτική κατευνασμού απέ-
ναντι στον Μουσολίνι απέτυχαν να αναχαιτίσουν την επιθετική διάθεση της 
Ιταλίας. 

Η Τουρκία διέβλεπε τον κίνδυνο που αποτελούσε τα Στενά μια ιταλική 
επιθετική ενέργεια και κατ’ επέκτασιν για την ίδια της την ύπαρξη. Ωστόσο, 
το αίτημα της τουρκικής κυβέρνησης από το βήμα της ΚτΕ για τη μεταβολή 
του στρατιωτικού καθεστώτος των Στενών δεν βρήκε θετική ανταπόκριση, 
λόγω κυρίως της βρετανικής αντίδρασης, ενώ αργότερα οι Βρετανοί απέρρι-
ψαν την πρόταση μιας αγγλοτουρκικής συμμαχίας. Η ένταση όμως που 
επικρατούσε στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου και το ενδεχόμενο μιας 
γενικευμένης σύρραξης επαναπροσδιόρισαν τη στάση της Μεγάλης Βρετα-
νίας απέναντι στην Τουρκία, εξαιτίας αφενός μεν των διπλωματικών περισπα-
σμών που επικρατούσαν στην Ευρώπη, αφετέρου δε του ρόλου που δυνητικά 
μπορούσε να διαδραματίσει η Τουρκία ως φύλακας των βρετανικών συμφε-
ρόντων στην περιοχή της Εγγύς και Μέσης Ανατολής. 

Το γερμανικό πραξικόπημα στη Ρηνανία αποτέλεσε το έναυσμα ώστε να 
δραστηριοποιηθεί ενεργά η τουρκική κυβέρνηση προς την τροποποίηση της 
Σύμβασης των Στενών. Ακολουθώντας και εκείνοι την αναθεωρητική οδό, 
αλλά εντός των νόμιμων διαδικασιών και έχοντας πλέον λάβει τη βρετανική 
υποστήριξη, οι Τούρκοι καλούσαν με μια διακοίνωση τα κράτη που είχαν 
συμμετάσχει το 1923 στη Λωζάννη να παρευρεθούν σε διαπραγματεύσεις που 
θα καθόριζαν το νέο καθεστώς των Στενών. 

Η Ελλάδα από τη μεριά της δεν προέβαλε αντιδράσεις ως προς την τουρ-
κική αξίωση, παρέχοντας για μια ακόμη φορά δείγματα φιλίας προς τη γειτο-
νική χώρα. Εξάλλου στο Montreux δεν επρόκειτο να τεθεί ζήτημα περί ανα-
θεώρησης του καθεστώτος των αφοπλισμένων ζωνών της Θράκης και βουλ-
γαρικής εξόδου στο Αιγαίο. Η Τουρκία, μάλιστα, προέτρεπε την ελληνική 
κυβέρνηση να προβεί στη στρατικοποίηση της Λήμνου και της Σαμοθράκης, 
ασκώντας το δικαίωμα που της παρεχόταν από τις διατάξεις της Συνθήκης της 
Λωζάννης. Η Ελλάδα θα εξασφάλιζε κατά κάποιον τρόπο τη θαλάσσια αμυ-
ντική της γραμμή από μια ενδεχόμενη ιταλική επίθεση. 

Εν κατακλείδι, η Τουρκία κατόρθωσε να προβάλει τα δικαιώματα και τις 
διεκδικήσεις της επί των Στενών χωρίς να έχει δεσμευθεί εκ των προτέρων με 
συμμαχικούς δεσμούς με καμία εκ των Μεγάλων Δυνάμεων και να έχει προ-
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σφέρει κάποιου είδους ανταλλάγματα. Αντίθετα, επωφελούμενη από τις ανα-
θεωρητικές διαθέσεις της εποχής και την αδυναμία των δυτικών εταίρων να 
υιοθετήσουν μια κοινή πολιτική γραμμή, έθεσε επί τάπητος ένα ζήτημα, η 
λύση του οποίου θα της επέτρεπε να ανακτήσει τον έλεγχο επί των Στενών 
και να διασφαλίσει την εθνική της κυριαρχία. 
 
 


