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Όηαλ εμεηάδνπκε ην ζέκα ηεο Καηαζηξνθήο ηεο Σκύξλεο, ην νπνίν θαηέιεμε ζηε Σπλζήθε ηεο 

Λσδάλλεο ην 1923, ε ζπλαηζζεκαηηθή καο θόξηηζε απνηειεί κία δπζθνιία θαη κόλν ε ππέξβαζε 

επηηξέπεη, όρη κόλν ηελ θαηαλόεζε ηεο γεσζηξαηεγηθήο πξαγκαηηθόηεηαο αιιά θαη ηελ 

επηλόεζε ηεο λνεηηθήο ζηξαηεγηθήο, ηθαλήο λα εμεγήζεη κε ζπλζεηηθό ηξόπν ην ππόβαζξν ησλ 

δεδνκέλσλ. Αθόκα θαη ζήκεξα, θαζώο δελ ππάξρεη κία εμαληιεηηθή κειέηε ηεο Σπλζήθεο 

Βεξνιίλνπ ηνπ 1878, θαίλεηαη απίζαλε ε ζεώξεζε ηεο Θξάθεο σο ζηξαηεγηθόο ζηόρνο. 

Παξακέλνπκε παζεηηθά ζην επίθεληξν ηεο Σκύξλεο. Σ’ έλα πξνεγνύκελν άξζξν αλαιύζακε 

απηό ην λνεηηθό ζρήκα. Απηή ηε θνξά ζα εληζρύζνπκε ην ζεσξεηηθό πιαίζην πνπ αλαπηύμακε 

κε ηελ πξαθηηθή αλάιπζε ηνπ πξώηνπ άξζξνπ ηεο Σύκβαζεο πεξί ηεο κεζνξίνπ ηεο Θξάθεο. 

Δλώ δελ ππήξμε κάρε ζε απηή ηελ πεξηνρή θαη θαηά ζπλέπεηα ήηηα εκθαλίζηεθε θπζηνινγηθά ε 

έλλνηα ηεο νπδεηεξνπνίεζεο, ε νπνία αληηζηνηρεί ζηξαηεγηθά ζηελ απνζηξαηηθνπνίεζε ηεο 

πεξηνρήο. Η παξνπζίαζε, ε παξαδνζηαθή, απηνύ ηνπ απνηειέζκαηνο είλαη ε αλαδήηεζε κηαο 

ζηαζεξόηεηαο. Η κε ζπκβαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο, ε νπνία ελζσκαηώλεη ηα δεδνκέλα ηεο 

Σπλζήθεο Βεξνιίλνπ θη εηδηθά ηεο κπζηηθήο αλαθνξάο ηνπ Αιέμαλδξνπ Καξαζενδσξή, 

αλαδεηθλύεη ην θαηλόκελν ηεο ζπλεθηηθόηεηαο. Απηό ην λνεηηθό ζρήκα εμεγεί ην ύθνο ηνπ 

πξώηνπ άξζξνπ πνπ αθνινπζεί: 

 

«Τα από ηνπ Αηγαίνπ κέρξη ηνπ Δπμείλνπ Πόληνπ εδάθε, ηα δηνηθόληα εθαηέξσζελ ησλ 

ζπλόξσλ, άηηλα ρσξίδνπζη ηελ Τνπξθίαλ από ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Διιάδνο, ζα 

νπδεηεξνπνηεζώζηλ εηο βάζνο ηξηάθνληα πεξίπνπ ρηιηνκέηξσλ, πεξηιακβαλόκελνλ εληόο ησλ 

θάησζη νξίσλ». 

 

Η πξώηε ινγηθή παξαηήξεζε είλαη πνηνο είλαη ν ιόγνο ύπαξμεο απηήο ηεο νπδέηεξεο ισξίδαο 

κόλν ζε απηήλ ηελ πεξηνρή. Γηόηη ζην Αηγαίν δελ έρνπκε αλάινγε απόθαζε κε ηα λεζηά θαη ηα 3 

κίιηα ηεο Αλαηνιηθήο Αθηήο. Τν πξώην πιαίζην είλαη θαηλνκεληθά ζπκκεηξηθό, ελώ ην δεύηεξν 

παξνπζηάδεηαη σο αληηζπκκεηξηθό. Μέζσ ηεο ζεσξίαο ζπλόισλ, έρνπκε ηα εμήο δηαγξάκκαηα 

ηνπ Venn. 

 
 

 



Αο ζπλερίζνπκε όκσο ηελ αλάγλσζε ηνπ πξώηνπ άξζξνπ. 

« 1) Επί Τοσρκικού εδάφοσς, από ηνπ Αηγαίνπ κέρξη ηνπ Δπμείλνπ Πόληνπ: 

γξακκή αηζζεηώο παξάιιεινο πξνο ηελ κεζόξηνλ ηεο Τνπξθίαο κεηά ηεο Διιάδνο θαη ηεο 

Βνπιγαξίαο, σο θαζσξίζζε ελ ησ άξζξσ 2 παξάγξαθνο 1 θαη 2 ηεο ππό ζεκεξηλήλ ρξνλνινγίαλ 

Σπλζήθεο Δηξήλεο. Η γξακκή αύηε ζέιεη ραξαρζεί εηο απόζηαζηλ ηξηάθνληα ηνπιάρηζηνλ 

ρηιηνκέηξσλ από ηεο ελ ιόγσ κεζνξίνπ πιελ ηεο πεξηνρήο Σαξάληα Δθθιεζηώλ, έλζα δένλ λα 

αθήζε έμσ ηεο νπδεηεξνπνηνπκέλεο δώλεο απηήλ ηαύηελ ηελ πόιηλ κεηά πεξηκέηξνπ πέληε 

ηνπιάρηζηνλ ρηιηνκέηξσλ, ππνινγηδνκέλεο από ηνπ θέληξνπ ηεο πόιεσο ηαύηεο». 

 

Απηή ε εηδηθή πεξίπησζε κε ηα κεγέζε πνπ πξνβιέπεη ε Σύκβαζε παξνπζηάδεη ήδε αδπλακίεο 

ζην όιν ζθεπηηθό. 

 

«Η γξακκή αύηε αξρνκέλε από ηνπ αθξσηεξίνπ Ικπξηηδέ – Μπνπξλνύ, επί ηνπ Δπμείλνπ 

Πόληνπ». 

 

Αο εμεηάζνπκε  ηώξα ηη πξνβιέπεη ε Σύκβαζε γηα ηελ Διιάδα: 

« 2) Επί τοσ Ελληνικού εδάφοσς, από ηνπ Αηγαίνπ κέρξη ηεο Διιελνβνπιγαξηθήο κεζνξίνπ: 

γξακκή αλαρσξνύζα από ηνπ άθξνπ ηνπ  αθξσηεξίνπ Μάθξεο (ηνπ ρσξίνπ Μάθξε 

εμαηξνπκέλνπ), αθνινπζνύζα πξνο βνξξάλ δηεύζπλζηλ αηζζεηώο παξάιιεινλ πξνο ηνλ ξνπλ ηνπ 

Έβξνπ κέρξη ηνπ Ταρηαιή θαη εμηθλνπκέλε είηα πξνο αλαηνιάο ηνπ Μερέξ – θνδ εηο ζεκείνλ 

θαζνξηζηένλ επί ηεο ειιελν-βνπιγαξηθήο κεζνξίνπ, δέθα πέληε πεξίπνπ ρηιηόκεηξα δπηηθώο ηνπ 

Κηνπηζνύθ – Γεξκπέλη». 

 

Τν ζεκείν ην νπνίν πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίζεη ζρεηίδεηαη κε ηνλ Έβξν. Η Σύκβαζε δελ δίλεη 

ζεκαζία ζηε δπλακηθή ηνπ πνηακνύ θαη ζηηο αιιαγέο πνπ πξνθαιεί, εηδηθά, όηαλ είλαη έληερλα 

θαη ηερλεηά θαζνδεγνύκελε κε ην πξόζρεκα ησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ.  

 

«3) Επί Βοσλγαρικού εδάφοσς, από ηεο Διιελν-βνπιγαξηθήο κεζνξίνπ κέρξη ηνπ Δπμείλνπ 

Πόληνπ: 

γξακκή αλαρσξνύζα εθ ηνπ αλσηέξνπ νξηζζέληνο ζεκείνπ, ηέκλνπζα ηελ νδόλ Αδξαλνππόιεσο 

εηο Κνζή-Καβάθ, πέληε ρηιηόκεηξα δπηηθώο ηνπ Παπάο-θηνί, είηα πξνρσξνύζα εηο απόζηαζηλ 

ηξηάθνληα ηνπιάρηζηνλ ρηιηνκέηξσλ από ηεο ειιελνβνπιγαξηθήο θαη ηεο ηνπξθνβνπιγαξηθήο 

κεζνξίνπ, πιελ ηεο πεξηνρήο ηνπ Ναξκαλιή, έλζα δένλ λα αθήζε έμσ ηεο νπδεηεξνπνηνπκέλεο 

δώλεο απηήλ ηαύηελ ηελ πόιηλ κεηά πεξηκέηξνπ πέληε ηνπιάρηζηνλ ρηιηνκέηξσλ, ππνινγηδνκέλεο 

από ηνπ θέληξνπ ηεο εηξεκέλεο πόιεσο, θαη θαηαιήγνπζα επί ηνπ Δπμείλνπ Πόληνπ εηο ηνλ 

κπρόλ ηνπ όξκνπ ηνπ θεηκέλνπ βνξεηνδπηηθώο ηνπ Ακπεξιέξ.» 

Η επαλάιεςε κίαο εμαίξεζεο εληζρύεη ηελ αξρηθή καο παξαηήξεζε όζν αθνξά ηηο αδπλακίεο.  

Αληηκεηώπηζε απηήο ηεο πεξηνρήο κέζσ ηεο νπδεηεξόηεηαο, επηηξέπεη ηε ρξήζε ηεο ζε έλα 

επηζεηηθό πιαίζην πνπ πξνζπαζεί λα έρεη έλα εληαίν κέησπν, κέζσ ηνπ ππόβαζξνπ ηεο 

ζπλεθηηθόηεηαο.  Η θαηλνκεληθή ζηαζεξόηεηα δελ δεκηνπξγεί αιεζηλό κέησπν, ην νπνίν κπνξεί 

λα αληηκεησπίζεη κία πεξίπησζε ζύξξαμεο. Απηό ην ηξηπιό άλνηγκα δεκηνπξγεί ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα κηα αζηάζεηα, όπνπ κπνξεί λα εηζρσξήζεη δίρσο εκπόδηα κηα δπλακηθή 

ζηξαηεγηθή κε ηηο δηπιέο ηεο επηπηώζεηο. 



 


