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ΣΥΝΟΨΗ

«Έχει αποδειχτεί ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να παραμείνει ελεύθερο, αν δεν είναι

εξίσου ισχυρό με τα γειτονικά του κράτη»

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ

Η παραπάνω διαχρονική ρήση του Θουκυδίδη καταδεικνύει τη σημασία της

ισχύος στη διεθνή πολιτική. Μετά το τέλος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου

ακολούθησε μια εικοσαετία όπου οι Μεγάλες Δυνάμεις επιδόθηκαν σε διάφορες

στρατηγικές που ικανοποιούσαν τα εθνικά συμφέροντα τους, παραβλέποντας όμως

τον παράγοντα της ισχύος. Οι περισσότερες ενέργειες τους αντί να διατηρήσουν την

ειρήνη, οδήγησαν στη δημιουργία μιας χώρας αρκετά ισχυρής και ικανής, ώστε να

επιδιώξει να αλλάξει το υφιστάμενο status quo. Όταν πλέον αποφάσισαν να αλλάξουν

στρατηγική και να σταματήσουν τη νέα αναθεωρητική δύναμη ήταν πλέον αργά. Ένας

νέος πόλεμος ήταν προ των πυλών με ανυπολόγιστες επιπτώσεις στο διεθνές

περιβάλλον.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέσα στη αρένα του διεθνή συστήματος τα κράτη αγωνίζονται να

επιβιώσουν εφαρμόζοντας διάφορες πολιτικές. Πολλές φορές κάποιες οδηγούν

στην επιτυχία και άλλες όχι. Ανάλογα με την ισχύ που έχει το κάθε κράτος

προσαρμόζει και τις στρατηγικές του. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο στην διεθνή

σκηνή έχουν και οι ενέργειες των άλλων κρατών και ειδικά των γειτονικών. Ο

ανθρώπινος παράγοντας είναι εξίσου σημαντικός αφού χαρισματικοί ηγέτες

μπορούν να συμβάλουν στην επιτυχία του κράτους. Αντίθετα, οι ανορθολογικές

αποφάσεις και ενέργειες μπορούν να έχουν ανυπολόγιστες συνέπειες.

Η εποχή ανάμεσα στους δυο παγκόσμιους πόλεμους είναι πολύ σημαντική.

Μετά τη συνθήκη των Βερσαλλιών και τους επώδυνους όρους για την ηττημένη

Γερμανία θα περίμενε κανείς ότι η ειρήνη θα επικρατούσε και η ευημερία θα

εξαπλωνόταν παντού. Όμως η πολιτική που ακολούθησαν και οι περαιτέρω

ενέργειές τους μεταμόρφωσαν ένα ηττημένο λαό σε μια αναθεωρητική δύναμη με

καταστροφικές συνέπειες. Η αποτυχία της Κοινωνίας των Εθνών (ΚτΕ), του

πρώτου σύγχρονου διεθνή οργανισμού συλλογικής ασφάλειας, να διασφαλίσει

μακροπρόθεσμα την παγκόσμια ειρήνη οφειλόταν στην απροθυμία των ισχυρών

να στηρίξουν με σθένος το έργο της. Μέσα από πολλές συμφωνίες –άλλοτε

φανερές άλλοτε μυστικές- ξεδιπλώθηκαν οι στρατηγικές των κρατών με σκοπό είτε

την ισχυροποίηση τους, είτε την εξισορρόπηση του αντιπάλου.

Χαρακτηριστικό της περιόδου αυτής είναι η παντελής παράλειψη του

παράγοντα ισχύς από τους περισσότερους διαμορφωτές της πολιτικής των

κρατών. Αυτή η παράλειψη θα οδηγήσει σε λιγότερο από είκοσι χρόνια στη νέμεση

του νέου πολέμου αφού ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας θα αλλάξει την

ισορροπία των δυνάμεων. Γιατί η ισχύς αποτελεί το «νόμισμα στις συναλλαγές»

μεταξύ των κρατών. Τα κράτη ενεργώντας με ορθολογικά κριτήρια αυξάνουν την

ισχύ τους γιατί απλά επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση του εθνικού συμφέροντος.

Επιπρόσθετα, οι μεγάλες δυνάμεις, σύμφωνα με τον Mearsheimer, που ποτέ δεν

είναι ικανοποιημένες με το υφιστάμενο κατεστημένο, δίνουν μεγάλη προσοχή στην

κατανομή ισχύος και επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν το μερίδιό τους επί της

παγκόσμιας ισχύος.
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Σκοπός του παρούσης εργασίας είναι να αναλυθούν οι προθέσεις και οι

ενέργειες της Μ. Βρετανίας, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας στη διάρκεια του

Μεσοπολέμου και να γίνει μια ανάλυση της υψηλής στρατηγικής που

ακολούθησαν και που τελικά οδήγησε την ανθρωπότητα σε έναν πόλεμο, με

εκατομμύρια νεκρούς και ανυπολόγιστες καταστροφές.

Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται οι όροι της στρατηγικής και οι δυο

διαστάσεις της η υψηλή και η στρατιωτική στρατηγική. Επιπλέον, παρουσιάζεται το

ιστορικό υπόβαθρο της περιόδου αυτής. Από το δεύτερο έως το πέμπτο κεφάλαιο

παρουσιάζονται και αναλύονται οι ενέργειες των τεσσάρων μεγάλων δυνάμεων

στη διάρκεια του μεσοπολέμου. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα

συμπεράσματα των παραπάνω στρατηγικών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Α»

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Η λέξη στρατηγική έχει τις ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα και συγκεκριμένα

προέρχεται από τη λέξη στρατηγός, η ετυμολογία της τελευταίας είναι στρατός +

άγω δηλαδή ηγούμαι του στρατού. Η στρατηγική είχε συνδεθεί με τις πολεμικές

επιχειρήσεις για χιλιάδες χρόνια και αφορούσε αποκλειστικά στη στρατιωτική

δράση των διαφόρων εθνών για την επιβίωσή τους. Tα τελευταία χρόνια η

στρατηγική έχει αποκτήσει μια ευρύτερη διάσταση η οποία χρησιμοποιείται σε

όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως για παράδειγμα στον

τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων, των μαθηματικών αλλά και στο χώρο των

πολιτικών επιστημών.

Στο πεδίο των διεθνών σχέσεων η απαρχή της στρατηγικής καταγράφεται

πρώτη φορά στον ευρωπαϊκό χώρο από τον Θουκυδίδη στην «Ιστορία του

Πελοποννησιακού Πολέμου», όπου για πρώτη φορά εμφανίζεται μια

ολοκληρωμένη θεωρία στρατηγικής. Μερικοί από τους σημαντικότερους

θεωρητικούς της στρατηγικής είναι οι Sun Zu, Von Clausewitz, Machiavelli, J.F.C.

Fuller και Sir B. H. Liddell Hart. Ένας σύγχρονος ορισμός δίνεται από τον

Κωνσταντίνο Κολιόπουλο: «η στρατηγική είναι η σύζευξη των μέσων και σκοπών

υπό το πρίσμα πραγματικής ή ενδεχόμενης σύγκρουσης. Με άλλα λόγια, η

στρατηγική συνίσταται στο τρίπτυχο «μέσα-σκοποί-αντίπαλος».1

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Σπυρίδων Λίτσα, η στρατηγική των Κρατών

είναι μια «συνδυαστική λειτουργία των πολιτικοδιοικητικών, οικονομικών,

κοινωνικών και στρατιωτικών μέσων που έχουν στη διάθεσή τους με σκοπό την

προβολή ενός αμυντικού ή επιθετικού πλαισίου ανάπτυξης προς άλλες οργανικές

μονάδες του διεθνούς συστήματος με στόχο την προάσπιση αλλά και διεύρυνση

των συμφερόντων τους».2

1 Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, Η Στρατηγική Σκέψη Από Την Αρχαιότητα Έως Σήμερα, Αθήνα:
Ποιότητα, 2008, σελ 44.

2 Σπυρίδων Ν. Λίτσας, Πόλεμος Και Ορθολογισμός: Θεωρητικές Προεκτάσεις Και Στρατηγικές
Εφαρμογές, Αθήνα: Ποιότητα, 2008,σελ 226.
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Επομένως, ένας γενικός ορισμός που μπορεί να δοθεί είναι : H χρήση των

διαθέσιμων μέσων για την επίτευξη κάποιου σκοπού ή η μετάβαση από ένα

σημείο Α σε ένα σημείο Β.

ΥΨΗΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Για την υψηλή στρατηγική έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί στην διεθνή πολιτική.

O Basil Liddel Hart αναφέρει ότι «ο ρόλος της υψηλής στρατηγικής είναι να

συντονίζει και να διευθύνει όλες τις πήγες του έθνους για την επίτευξη του

πολιτικού σκοπού του πολέμου: του σκοπού που καθορίζεται από την θεμελιώδη

πολιτική. Η υψηλή στρατηγική πρέπει να υπολογίζει και να αναπτύσσει τους

οικονομικούς πόρους και το ανθρώπινο δυναμικό των εθνών για να υποστηρίζει τα

μαχόμενα στρατεύματα».3 Σύμφωνα με τον Barry Posen υψηλή στρατηγική είναι

μια πολιτικοστρατιωτική αλυσίδα μέσων και σκοπών, σχετικά με το πώς μπορεί το

κράτος, με τον καλύτερο τρόπο, να παράγει την ασφάλειά του.4

Με έναν άλλο πιο σύγχρονο ορισμό εννοούμε την χρησιμοποίηση όλων των

διαθέσιμων μέσων (στρατιωτικά, πολιτικά, διπλωματικά κτλ.) από ένα κράτος

προκειμένου να επιτύχει τους μακροπρόθεσμους πολιτικούς σκοπούς που έχει

θέσει. Στην υψηλή στρατηγική το κράτος θα πρέπει να εντοπίζει τις πιθανές

απειλές και να χρησιμοποιεί τα ανάλογα μέσα για την αντιμετώπιση της. Στόχος

αποτελεί η εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων που διαθέτει το κράτος και ο

περιορισμός των πλεονεκτημάτων του αντιπάλου.5 Ένας oρθολογικός σχεδιασμός

της υψηλής στρατηγικής θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

1. Τη διάγνωση του διεθνούς περιβάλλοντος, ώστε να γίνουν

αντιληπτές οι απειλές κατά της εθνικής ασφάλειας.

3 Basil Liddel Hart, Η Στρατηγική της Έμμεσης Προσέγγισης, Θεσσαλονίκη :Bανιάς,σελ 501-
502.

4 Barry Posen, The Source of Military Doctrine Ithaca Cornel University, (1984),σελ 14-15.

5 Πλατιάς Αθανάσιος. Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στον Θουκυδίδη, Αθήνα, Εστία,
2010,σελ 81-83.
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2. Τον καθορισμό των πολιτικών σκοπών, λαμβάνοντας υπόψη τους

διατιθέμενους πόρους, τους περιορισμούς και των ευκαιριών που θα

παρουσιαστούν.

3. Tον καθορισμό ενός αποτελεσματικού συνδυασμού των μέσων και

των πολιτικών στόχων. Είναι απαραίτητη η εναρμόνιση των στόχων με τα μέσα για

την αποφυγή της σπατάλης πόρων και προσπάθειας.

4. Η Διαμόρφωση της «εικόνας» της υψηλής στρατηγικής τόσο στο

εσωτερικό (η κοινωνία να την υποστηρίζει), όσο και στο εξωτερικό (διεθνή

νομιμοποίηση).6

Σύμφωνα με τον Χαράλαμπο Παπασωτηρίου η υψηλή στρατηγική

απαρτίζεται από πέντε βασικές διαστάσεις, μέσα στις οποίες κινούνται οι

εμπόλεμοι:

α. Στρατιωτική στρατηγική: η χρήση ένοπλης βίας σε ξηρά, θάλασσα

και αέρα για την προώθηση των πολιτικών σκοπών των εμπολέμων.

β. Η οικονομική διάσταση: αφορά αφενός μεν την υλική υποστήριξη

των πολεμικών επιχειρήσεων, αφετέρου δε την υπονόμευση της δυνατότητας

οικονομικής υποστήριξης των ενόπλων δυνάμεων του εχθρού.

γ. Εσωτερική πολιτική: αφορά την ικανότητα ενός πολιτικού

συστήματος να αντλεί πόρους από τον πληθυσμό του για την υποστήριξη της

πολεμικής προσπάθειας, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής οργάνωσης και της

συνοχής του πολιτικού συστήματος η οποία εμπεριέχει την έννοια της εσωτερικής

νομιμοποίησης.

δ. Διεθνής νομιμοποίηση: αφορά το βαθμό στον οποίο οι πολεμικοί

σκοποί και μέσα συμβαδίζουν με τις επικρατούσες διεθνείς αξίες και το πνεύμα της

εποχής.

6 Ibid,σελ, 84-85
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ε. Διπλωματία: αφορά κυρίως τις προσπάθειες των εμπολέμων να

εξασφαλίσουν την πολεμική σύμπραξη τρίτων κρατών ή τουλάχιστον την έμμεση

υποστήριξή τους7.

Κεντρική πτυχή της υψηλής στρατηγικής είναι ο καθορισμός των

προτεραιοτήτων. Οι προτεραιότητες πρέπει να καθoριστούν τόσο από τις

διάφορες απειλές όσο και από τους πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης αυτών.

Επιπλέον, στο άναρχο διεθνές περιβάλλον ο αριθμός των απειλών είναι μεγάλος

και οι πόροι για την αντιμετώπισή τους δεν είναι ποτέ επαρκείς.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Η στρατιωτική στρατηγική σε ένα πρώτο επίπεδο είναι η «τέχνη του

στρατηγού» ή «στρατηγική τέχνη» ή «στρατηγία» και περιλαμβάνει τη σχεδίαση

και  διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα έχει να κάνει με τη σχεδίαση

και διεξαγωγή εκστρατειών, τις κινήσεις και τη διάταξη των δυνάμεων καθώς και

την παραπλάνηση του εχθρού. Είναι η τέχνη και η επιστήμη της χρήσης της

στρατιωτικής ισχύς για την εξασφάλιση των δοθέντων σκοπών της εθνικής

πολιτικής.8

Η επιτυχία της στρατηγικής εξαρτάται πρώτα και κυρίως από μια καλή

εκτίμηση της καταστάσεως, την εναρμόνιση του σκοπού και των διατιθέμενων

μέσων. Ο σκοπός πρέπει να είναι ανάλογος προς τα συνολικά διατιθέμενα μέσα

και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επιτυχία κάθε ενδιαμέσου σκοπού, ο

οποίος τελικά οδηγεί στον ανώτατο τελικό σκοπό.

Ο V. Sokolovsky δίνει τον παρακάτω ορισμό «Η στρατιωτική στρατηγική

είναι ένα σύστημα θεωρητικής γνώσης που αφορά τους νόμους του πολέμου,

όπως μια ένοπλη σύγκρουση στο όνομα σαφών ενδιαφερόντων. Με βάση την

στρατιωτική εμπειρία, τις στρατιωτικές και πολιτικές συνθήκες, το οικονομικό και

ηθικό δυναμικό, η στρατηγική μελετά τις συνθήκες και τη φύση των μελλοντικών

πολέμων, τη μέθοδο προετοιμασίας και διεξαγωγή τους, τους κλάδους των

7 Παπασωτηρίου Χαράλαμπος, Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική 6ος-11ος Αιώνας, Αθήνα: Ποιότητα,
2001,σελ 21.

8 Παρίσης Ιωάννης, Παράγοντες Ισχύος Στο Διεθνές Σύστημα, Αθήνα: Ινφογνώμων, 2011,σελ 231.
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Ενόπλων Δυνάμεων και τη βάση για τη στρατιωτική τους χρήση, καθώς την υλική

και την τεχνολογική βάση του πολέμου».9

Επιπρόσθετα, η στρατιωτική στρατηγική ενός κράτους αφορά στη συνέργεια

στρατιωτικών σκοπών, τρόπων και μέσων για την επίτευξη των στρατιωτικών

στόχων, ώστε να εξυπηρετούνται οι επιλεγέντες πολιτικοί στόχοι.10 Η στρατιωτική

στρατηγική μπορεί να οριστεί και ως η συσχέτιση των πολιτικών επιλογών με τις

στρατιωτικές δυνατότητες του κράτους, με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων

εθνοκρατικών στοχεύσεων.11

Η στρατιωτική στρατηγική διακρίνεται, στην επιχειρησιακή και τακτική

στρατηγική. Επιχειρησιακή στρατηγική είναι η χρήση μεγάλων στρατιωτικών

μονάδων για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών που έχουν τεθεί στο

πλαίσιο μιας εκστρατείας, ενός θεάτρου επιχειρήσεων ή ενός κλάδου των

Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ τακτική είναι η χρήση στρατιωτικών μονάδων για την

επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της μάχης.12

Όπως καταλαβαίνουμε η στρατιωτική στρατηγική είναι η εφαρμογή της

υψηλής στρατηγικής σε χαμηλότερο επίπεδο. Επομένως, η υψηλή στρατηγική

αφορά ένα ευρύτερο πλαίσιο που σχετίζεται με τη χρήση όλων των πτυχών της

εθνικής ισχύος. Καθώς η υψηλή στρατηγική είναι σε υψηλότερο επίπεδο, με

μακρύτερη και ευρεία θεώρηση των καταστάσεων, η στρατιωτική στρατηγική

πρέπει να καθοδηγείται από αυτή. Αποστολή λοιπόν της καθαρά στρατιωτικής

στρατηγικής, είναι η επίτευξη των πολιτικών στοχεύσεων του κράτους, μέσα από

την προετοιμασία και χρήση των στρατιωτικών μέσων.13

9 Freedman Lawrence, Πόλεμος, μετάφραση Πολυχρόνης Ναμπάντης, Ελληνικά γράμματα, Αθήνα,
2001,σελ 293.

10 Κολιόπουλος Κωνσταντίνος, Η Υψηλή Στρατηγική της Αρχαίας Σπάρτης (750 π.χ.-192 πχ),
Αθήνα, Ποιότητα,2002, σελ 28-29.

11Παναγιώτης. Ήφαιστος και Αθανάσιος Πλατιάς, Ελληνική Αποτρεπτική Στρατηγική, Αθήνα:
Εκδόσεις Παπαζήση, 1992,σελ 67-68.

12 Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, Η Στρατηγική Σκέψη Από Την Αρχαιότητα Έως Σήμερα, Αθήνα:
Ποιότητα, 2008, σελ 44-45.

13 Basil Liddel Hart,Η Στρατηγική της Έμμεσης Προσέγγισης, Θεσσαλονίκη :Bανιάς, σελ 21-22.
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Η περίφημη ρήση του Claousewitz «ο πόλεμος είναι η συνέχιση της

πολιτικής με άλλα μέσα» διαχωρίζει έντεχνα την στρατιωτική με την υψηλή

στρατηγική.

ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ- ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Ως «μεσοπόλεμος» ορίζεται η περίοδος μεταξύ των δύο παγκοσμίων

πολέμων, δηλαδή από την 11η Νοεμβρίου 1918 οπότε και υπογράφηκε η ανακωχή

μεταξύ της Γερμανίας και των ισχυρών συμμαχικών χωρών της Αντάντ, μέχρι την

1η Σεπτεμβρίου 1939, ημερομηνία κατά την οποία η Γερμανία εισέβαλε στην

Πολωνία, με αποτέλεσμα τόσο η Μεγάλη Βρετανία όσο και η Γαλλία να της

κηρύξουν τον πόλεμο. Η εν λόγω χρονική περίοδος αποκαλείται επίσης

«εικοσαετής κρίση», ενώ θεωρείται από αρκετούς ιστορικούς ως μια φάση μακράς

κατάπαυσης του πυρός σε έναν παγκόσμιο πόλεμο που διήρκεσε από το 1914

έως το 1945.

Αν και για τον καθορισμό του μεσοπολέμου υπάρχει καθολική συμφωνία, ο

ορισμός των «Μεγάλων Δυνάμεων» είναι δυσχερέστερος. Η αμερικανική

βιομηχανική υπερδύναμη και οι αποικιακές αυτοκρατορίες της Μεγάλης Βρετανίας

και της Γαλλίας αναμφίβολα θεωρούνται ως «Μεγάλες Δυνάμεις». Η Γερμανία και

η Ρωσία μετά το τέλος του Α΄ παγκοσμίου βρέθηκαν σε δεινή θέση και κάθε άλλο

παρά ως τέτοιες μπορούσαν να λογιστούν. Φυσικά, προ του Β΄ παγκοσμίου είχαν

ανακτήσει την πολιτική, οικονομική και κυρίως τη στρατιωτική τους ισχύ.

Η Ιαπωνία, πρακτικά ανενεργή κατά τον Α΄ παγκόσμιο, είχε αναμφίβολη

παγκόσμια επιρροή, μετά τον περίφημο ρωσο-ιαπωνικό πόλεμο, αλλά σίγουρα

δεν έφθανε τις προαναφερθείσες κρατικές οντότητες. Η Ιταλία αποτελούσε πάντοτε

την ισχυρότερη από τις μικρές ή την πιο αδύνατη από τις σημαντικές δυνάμεις. Σε

κάθε περίπτωση, ως «Μεγάλες Δυνάμεις», στο διάστημα του μεσοπόλεμου

θεωρούνται οι επτά ανωτέρω χώρες. Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα

παρουσιαστεί η υψηλή στρατηγική της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας, της

Γερμανίας και τέλος της  Ιταλίας.
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Στη διεθνή πολιτική ο όρος αυτό μπορούμε να πούμε ότι αναφέρεται σε

χώρες που έχουν κάποια  ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τις διαφοροποιούν από τις

λοιπές χώρες. Πρώτον, εννοούμε δυο ή περισσότερες δυνάμεις ισοδυνάμου

κύρους οι οποίες πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. Δεύτερον, οι

δυνάμεις αυτές, όσον αφορά την στρατιωτική δύναμη, είναι συγκρίσιμες ως προς

την στρατιωτική τους ισχύ και δεν υπάρχει καμία κατηγορία ισχύος ανώτερη από

αυτές. Τρίτο και τελευταίο χαρακτηριστικό, οι μεγάλες δυνάμεις είναι αυτές που οι

άλλοι αναγνωρίζουν ότι έχουν ορισμένα ειδικά δικαιώματα και υποχρεώσεις.14

Επιπλέον, οι μεγάλες δυνάμεις, σέβονταν η μια την ιδιότητα της άλλης και

συμπεριφέρονταν ως υπέρτατοι εγγυητές της πολίτικης και εδαφικής τάξης μέσα

στο διεθνές σύστημα. Στον αντίποδα, τα υπόλοιπα κράτη υποβιβάστηκαν σε

διάφορες διαβαθμίσεις πολίτικης αφάνειας. Ο ρόλος των μεγάλων δυνάμεων

κατοχυρώθηκε για πρώτη φορά στο λεγόμενο σύστημα της Βιέννης (1815-1914),

έπειτα από την αποτυχία του ναπολεόντειου εγχειρήματος για ηγεμονία.15

Ο σύγχρονος καθηγητής των διεθνών σχέσεων John Mearsheimer,

παρουσιάζει μια ακόμη εικόνα των μεγάλων δυνάμεων. Ο σκοπός του κάθε

κράτους είναι να μεγιστοποιήσει το μερίδιό του επί της παγκόσμιας ισχύος,

πράγμα που σημαίνει την απόκτηση ισχύος εις βάρος άλλων κρατών. Ο τελικός

σκοπός τους είναι η ηγεμονία, δηλαδή να παραμείνουν η μοναδική δύναμη στη

διεθνή σκηνή και επιζητούν ευκαιρίες να αλλάξουν την παγκόσμια κατανομή

ισχύος προς όφελός τους. Έχουν σχεδόν πάντα αναθεωρητικές προθέσεις και θα

χρησιμοποιήσουν βία για να αλλάξουν την ισορροπία ισχύος αν θεωρήσουν ότι

μπορεί να γίνει με λογικό τίμημα.

Επιπρόσθετα, μια μεγάλη δύναμη σπανίως είναι ικανοποιημένη με την

κατανομή ισχύος που υπάρχει και έχει πάντα κίνητρο να την αλλάξει υπέρ της. Με

άλλα λόγια είναι έτοιμη όχι μόνο να αποκτήσει ισχύ εις βάρος των άλλων κρατών,

άλλα επίσης προσπαθεί να εμποδίσει τους ανταγωνιστής της να αποκτήσουν ισχύ

εις βάρος της.16

14 Hedley Bull, Η Άναρχη κοινωνία. Αθήνα: Πoιότητα, 2009,σελ 256-258.
15 Γιάννης Στεφανίδης, Ο Τελευταίος Ευρωπαϊκός Αιώνας. Αθήνα: Προσκήνιο,1997,σελίδες 21.
16John Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων. Αθήνα :
Ποιότητα,2006,σελ 25-26.
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Στη χρονική περίοδο του μεσοπόλεμου υπήρχαν πέντε μεγάλες δυνάμεις

στο ευρωπαϊκό σύστημα. Η Αυστροουγγαρία ήχε εξαφανιστεί μετά το τέλος του

πρώτου πολέμου αλλά η Μ. Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η

Σοβιετική ένωση παρέμειναν ανέπαφες.17 Επιπλέον, στην αμερικανική ήπειρο

υπήρχαν οι ΗΠΑ και στην άπω ανατολή είχε ισχυροποιηθεί η Ιαπωνία. Τέλος

κρίνεται σκόπιμο να γίνει ένα σύντομο ιστορικό για την συγκεκριμένη χρονική

περίοδο.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η περίοδος αυτή, κατά την οποία κυρίαρχο πρόβλημα για την Ευρώπη και

τον κόσμο ήταν η διασφάλιση της ειρήνης μετά από τις τεράστιες πληθυσμιακές

απώλειες και την οικονομική καταστροφή που επέφεραν στην ανθρωπότητα τα

τεσσεράμισι χρόνια «ολοκληρωτικού πολέμου», χαρακτηρίστηκε από:

α. Τη δημιουργία της Κοινωνίας των Εθνών (ΚτΕ) με σκοπό την

“προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και την επίτευξη της διεθνούς ειρήνης και

ασφάλειας”, όπως αναγραφόταν στο σύμφωνο ιδρύσεώς της, τον Απρίλιο του

1919.18

β. Την μεγάλη οικονομική κρίση του 1929.

γ. Την υποχώρηση της δημοκρατίας με την άνοδο δικτατορικών και

αναθεωρητικών καθεστώτων. Η Ευρώπη του μεσοπολέμου απαρτιζόταν από 28

κράτη εκ των οποίων το 1920 μόνο τα δύο δεν είχαν δημοκρατικά καθεστώτα. Το

1938 σε 16 από αυτά είχαν επιβληθεί δικτατορίες. 19

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του μεσοπολέμου, ήταν οι πολλές συνθήκες που

υπογράφηκαν μεταξύ διαφόρων κρατών, εξαιτίας της μη αποτελεσματικής

στρατηγικής των Μεγάλων Δυνάμεων για την επίτευξη της σταθερότητας.

17 Ibid,σελ 685.
18 Αρετή Τούντα- Φεργάνη, Η Εξωτερική Πολιτική των  Δυνάμεων στο Μεσοπόλεμο, Σιδέρης,2000,
σελ 45.
19 Γιάννης Στεφανίδης, Ο Τελευταίος Ευρωπαϊκός Αιώνας, Προσκήνιο,1997,σελ 125.
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Θα επιχειρηθεί τώρα μια ανάλυση από διαφορετική οπτική γωνία, της

υψηλής στρατηγικής της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της

Ιταλίας στη διάρκεια του μεσοπολέμου, αναλύοντας την εικόνα του κάθε κράτους

ξεχωριστά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Β»

ΥΨΗΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

Με το τέλος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, ο πρωθυπουργός Lloyd

George εκπροσωπώντας το Βρετανικό Έθνος, βρέθηκε στο Συνέδριο της Ειρήνης

στο Παρίσι δηλώνοντας ότι θα εργαζόταν για τον «απαγχονισμό του Κάιζερ»,

καθώς και ότι «θα έστιβε την Γερμανία μέχρι να τρίξει και το τελευταίο της

κουκούτσι».20 Τα λάφυρα από το οδοιπορικό των Βερσαλλιών για τη Βρετανία

ήταν αρκετά: ο πολεμικός στόλος της Γερμανίας είχε παραδοθεί κατά τη ανακωχή

και στη συνέχεια βυθίστηκε στο Σκάπα Φλόου21, τα περισσότερα εμπορικά πλοία

του εμπορικού ναυτικού, μια σημαντική σφαίρα επιρροής στη Μεσοποταμία, στη

Παλαιστίνη και στην Τανγκανίκα και ένα μερίδιο από τις γερμανικές

επανορθώσεις.22

H Μεγάλη Βρετανία αποκόμισε τα περισσότερα εδαφικά κέρδη μετά τον Α΄

παγκόσμιο πόλεμο, αλλά αυτό της δημιούργησε πολιτικο-στρατιωτικές αδυναμίες,

λόγω υπερεξάπλωσης. Φυσικά ήταν υπέρμαχος της διατήρησης του παγκόσμιου

status quo, αλλά ανησυχούσε για την ισχυροποίηση της Γαλλίας, που δεν είχε

πλέον αντίπαλο στην ηπειρωτική Ευρώπη. Οι ηγέτες της Βρετανίας θεωρούσαν τη

Γαλλία ως μια δυνητική δύναμη που έπρεπε να εξισορροπηθεί, ενώ τη Γερμανία

σας ένα Κράτος που είχε αδικηθεί και που είχε ανάγκη από φίλους. Αργότερα

φοβούμενη τη δύναμη της Γαλλίας έβλεπαν τη Γερμανία ως δύναμη αντιστάθμισης

της Γαλλίας. Αν διαλυόταν η Γερμανία, η Γαλλία θα έπαιρνε στα χέρια της τον

πολιτικό και στρατιωτικό έλεγχο της Ευρώπης. Βέβαια οι φόβοι της Βρετανίας για

μια Γαλλική  ηγεμονία ήταν παράλογοι.23

Σε ένα απόσπασμα από Βρετανικό σημείωμα φαίνονται καθαρά η

φιλοσοφία της Βρετανικής πολιτικής: «Η Γερμανία είναι για μας η σημαντικότερη

χώρα στην Ευρώπη, όχι μόνο λόγο των εμπορικών μας δεσμών μαζί της, αλλά και

20Θεόδωρου Χριστοδουλίδη, Διπλωματική Ιστορία Τριών Αιώνων,Αθήνα:Σιδέρης,2004,σελ 550.
21 Λιμνοθάλασσα που βρίσκεται  στα βόρεια της Σκωτίας.
22 Θεόδωρου Χριστοδουλίδη, Διπλωματική Ιστορία Τριών Αιώνων, Αθήνα:Σιδέρης,2004,σελ 573.
23 Henry Kissinger, Διπλωματία, Αθήνα:Λιβάνη,1995, σελ 281-283.
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επειδή αποτελεί το κλειδί στην κατάσταση της Ρωσίας».24 Πράγματι, η αποφυγή

επιβολής κυρώσεων που θα ωθούσαν τους Γερμανούς προς το μέρος της

Σοβιετικής Ένωσης ήταν το παν για τη βρετανική πολιτική. Βέβαια εκείνη την

εποχή η χώρα αυτή δεν ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, ο κίνδυνος όμως μιας συνεργασίας

της Γερμανίας με την κουμουνιστή χώρα ανησυχούσε τους Άγγλους.

Επιπρόσθετα, μια ενδεχόμενη καταστροφή της Γερμανίας θα ήταν επιζήμια

και για την ίδια η οποία ανέμενε να εισπράξει τα χρήματα της. Δεν πρέπει να

ξεχνάμε, ότι και η Βρετανία είχε δανειστεί από τις ΗΠΑ και έπρεπε να της

επιστρέψει τα οφειλόμενα. Το 1919, όταν ο οικονομολόγος Keynes δημοσίευσε το

έργο του «Οι οικονομικές συνέπειες της Ειρήνης», πολλοί Βρετανοί θεώρησαν ότι

η αναγέννηση της Γερμανικής οικονομίας θα ευνοούσε τις Βρετανικές εξαγωγές

τόσο στην χώρα αυτή όσο και σε άλλες περιοχές.25 Πράγματι οι εμπορικοί δεσμοί

που αναπτύχθηκαν στο μεσοπόλεμο μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Γερμανίας,

έπεισαν τους Βρετανούς ότι η ισορροπία της ευρωπαϊκής οικονομίας θα μπορούσε

να υπάρξει μόνο αν η Γερμανική οικονομία διατηρείτο σε ανεκτά επίπεδα.

Επιπλέον, οι Βρετανοί πολιτικοί πίεζαν τη Γαλλία να αποδεχθεί την άρση της

υποχρέωσης πολεμικών αποζημιώσεων εκ μέρους της Γερμανίας.

Η βρετανική στρατηγική έναντι της Γαλλίας ακολούθησε τη γραμμή της

«μεταφοράς των βαρών».26 Η στρατηγική αυτή δεν εφαρμοζόταν πρώτη φορά.

Ήδη στη διάρκεια του πρώτου πολέμου, η Βρετανοί προσπαθούσαν να μειώσουν

τη συμμετοχή των στρατευμάτων τους στο δυτικό μέτωπο και να επωμιστούν τα

«βάρη» η Γαλλία και η Ρωσία. Έτσι και τώρα η Βρετανία  θα μετέφερε τα βάρη της

ανάσχεσης της Γερμανίας στην Γαλλία.27 Η Βρετανία επιθυμούσε τη μεταφορά

24 Αρετή Τούντα- Φεργάνη, Η Εξωτερική Πολιτική των  Δυνάμεων στο Μεσοπόλεμο,
Αθηνα:Σιδερης,2000,σελ 87.

25 Κeith Robbins,Appeasement, Historical Association Studies,2nd edition,USA:1997, σελ 52.

26 Η μεταφορά των βαρών είναι γενικά μια στρατηγική που προτιμάται από τις μεγάλες δυνάμεις σε
σχέση με την εξισορρόπηση, αφού το κράτος που μεταφέρει επιτυχώς τα βάρη δεν χρειάζεται να
πολεμήσει με τον επιτιθέμενο αν αποτύχει η αποτροπή.

27 John Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, Aθήνα: Ποιότητα,2006,

Σελ 333.
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των βαρών στη Γαλλία, η οποία είχε τις μεγαλύτερες στρατιωτικές δυνάμεις στην

Ευρώπη την δεκαετία του ’20 και του ’30.

Η Βρετανία είναι αλήθεια δεν ήθελε να επανέλθει και να ασχοληθεί εκτενώς

με τα ευρωπαϊκά θέματα. Ήθελε να απεμπλακεί από τα βάρη της ευρωπαϊκής

ασφάλειας και να επικεντρωθεί στα δικά της θέματα. Επιπλέον, μία σημαντική

υδάτινη έκταση την χώριζε από την ευρωπαϊκή Ήπειρο και την εμπόδιζε να

αναλάβει στρατιωτικό ρόλο εκεί ή ακόμα και να γίνει περιφερειακός ηγεμόνας.28

H Βρετανία στη συνέχεια επικεντρώθηκε στις διαλυμένες γερμανικές

αποικίες στην Αφρική και στον Ειρηνικό σε μια προσπάθεια επέκτασης της

αυτοκρατορίας της. Έχοντας εξασφαλίσει τη ναυτική υπεροχή της μετά το ναυτικό

ακρωτηριασμό της Γερμανίας οι πρώην Γερμανικές αποικίες φάνταζαν το ιδανικό

μέρος για την άνθηση του εμπορίου σε αυτά τα μέρη.29

Εάν άλλος παράγοντας της Βρετανικής στρατηγικής ήταν ο επηρεασμός

από τις φιλελεύθερες ιδέες του Αμερικανού πρόεδρου Wilson. Όλες σχεδόν οι

Μεγάλες Δυνάμεις με εξαίρεση την Ιταλία θεωρούσαν ότι η ειρήνη αποτελούσε ένα

από τους βασικούς στόχους της πολιτικής τους.30 Ακόμα και η Βρετανική κοινή

γνώμη είχε γοητευτεί από τις Ουιλσονικές αρχές.31

Στα επόμενα χρόνια που θα ακολουθήσουν η Βρετανία θα αρνηθεί να

δημιουργήσει μια συμμαχία με την Γαλλία. Οι Βρετανοί πολιτικοί πίστευαν ότι η

Γαλλία ήταν αρκετά ισχυρή ώστε να μπορέσει να αντιταχτεί στην Γερμανία. Δεν

μπορούσαν να αντιληφτούν τους μελλοντικούς κινδύνους. Επιπλέον, το Βρετανικό

υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τη Γαλλική κυριαρχία της Ρηνανίας, ως

«σημείο αφετηρίας για την εισβολή στην Κεντρική Ευρώπη». Ο σημαντικότερος

όμως λόγος για την άρνηση της Βρετανίας να συνάψει συμμαχία με τη Γαλλία, η

οποία είχε συνάψει συμμαχίες με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, ήταν ο

28 Ιbid,σελ 295.
29 Θεόδωρου Χριστοδουλίδη, Διπλωματική Ιστορία Τριών Αιώνων, Αθήνα:Σιδέρης,2004,σελ 550.
30 Εdward H.Carr, Η Εικοσαετής κρίση 1919-1939,Αθήνα :Ποιότητα,2011,σελ 89.
31 Henry Kissinger, Διπλωματία, Αθήνα:Λιβάνη, 1995,σελ 279.
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φόβος ότι θα παρασυρόταν σε μια διαμάχη για λάθος θέματα και στο πλευρό

λάθος χωρών.32

Και ενώ η Γερμανοσοβιετική συνθήκη του Ραππάλο33 προκάλεσε υστερία

στους δυτικούς συμμάχους, η συνθήκη του Λοκάρνο34 έφερε ανακούφιση και

ευφορία. Και ενώ η Γερμανία μπήκε στους κόλπους της ΚτΕ, η συνθήκη αυτή

σημάδεψε την πρώτη συμφωνία όπου μια Μεγάλη Δύναμη προσέφερε εγγυήσεις

σε έναν αλλοτινό σύμμαχο και σε ένα πρόσφατο ηττημένο εχθρό.

Η σταθεροποίηση της ειρήνης που είχε επιφέρει η συμφωνία στην πραγματικότητα

ήταν η αρχή του τέλους για τη διεθνή τάξη των Βερσαλλιών.35

Με την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία οι Βρετανοί πολιτικοί δεν ήξεραν σε

ποια κατεύθυνση να κινηθούν. Από τη μια είχαν τον επανεξοπλισμό που ο ίδιος ο

Γερμανός δικτάτορας είχε αναγγείλει και από την άλλη τα σταθερά

αντικομουνιστικά του αισθήματα και ο τρόπος που είχε ανορθώσει τη Γερμανική

οικονομία. Όταν το 1934, ο Churchill ζήτησε να αντιδράσει η Βρετανία στον

Βρετανικό επανεξοπλισμό αναπτύσσοντας την Αεροπορία, η κυβέρνηση και η

αντιπολίτευση αρνήθηκαν. Πίστευαν ότι δεν υπήρχαν λόγοι ανησυχίας αφού δεν

υπήρχε απειλή για την Ευρώπη.

Μετά τη συμφωνία της Στρέζας, η Βρετανία θα υπογράψει μια ναυτική

συμφωνία με τη Γερμανία. Αυτή η συμφωνία προέβλεπε τη μείωση κατά 35% του

στόλου της Γερμανίας σε σχέση με το Βρετανικό για τα επόμενα δέκα χρόνια αλλά

και τη διατήρηση του δικαιώματος κατοχής υποβρυχίων σε ίσο αριθμό.

Παρατηρούμε δηλαδή μια προσπάθεια της Βρετανίας που βασίστηκε σε διμερείς

συμφωνίες με τον αντίπαλο παρά να προχωρήσει σε συμμαχίες με την Γαλλία ή

ακόμα την Ιταλία. Η παραπάνω ναυτική συμφωνία στην ουσία συναινούσε με την

γερμανική παραβίαση των όρων της συνθήκης των Βερσαλλιών. Επιπλέον, η

παραπάνω συμφωνία έδειχνε ότι η Βρετανία προτιμούσε να συμφιλιωθεί με τον

αντίπαλο. Ήταν ο πρόδρομος του κατευνασμού που θα ακολουθήσει τα επόμενα

32 Ιbid,σελ 283-285.
33 Για περισσότερη ανάλυση βλέπε Κεφάλαιο Δ.
34 Για περισσότερη ανάλυση βλέπε Κεφάλαιο Γ.
35 Ιbid,σελ 306-307.
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χρόνια.36 Η Στρατηγική αυτή αποσκοπεί στην τροποποίηση της συμπεριφοράς του

αντιπάλου παραχωρώντας του ισχύ, ώστε ο επιτιθέμενος να νιώσει πιο ασφαλής

και να μειωθεί ή να εξαλειφθεί το κίνητρο της επιθετικότητάς του.37

Όταν ξέσπασε η κρίση της Αβησσυνίας το 1935, η Βρετανία γρήγορα

βρέθηκε σε δίλημμα για το ποια θα ήταν η στάση της απέναντι στην Ιταλία. Από τη

μια θα έπρεπε να λάβει μια σκληρή στάση κατά της Ιταλίας και να επιβάλει

αυστηρές κυρώσεις μέσω της ΚτΕ. Από την άλλη, πίστευε ότι η σκληρή της στάση

ίσως να ωθούσε τον ιταλό δικτάτορα στην αγκαλιά του Hitler και η αποφυγή του

πολέμου να ήταν αναπόφευκτη. Οι Βρετανοί πολιτικοί όμως δεν ήθελαν να

επιβάλουν κυρώσεις στην Ιταλία, φοβούμενοι την στροφή της στην Γερμανία.

Επιπρόσθετα, η Βρετανία την εποχή εκείνη είχε ένα νέο Πρωθυπουργό και ένα νέο

Υπουργό εξωτερικών38 και τα περιθώρια κινήσεων στην πολιτική σκακιέρα είχαν

στενέψει αρκετά. Ωστόσο, η Βρετανική κοινή γνώμη δεν συναίνεσε σε αυτήν την

κίνηση. Η χώρα τους που πριν μερικά χρόνια πρωτοστατούσε για την συλλογική

άμυνα, όντας επικεφαλής της ΚτΕ, τώρα υπονόμευε την ίδια την ειρήνη. Τελικά η

Βρετανία εφάρμοσε κάποιες κυρώσεις οικονομικού χαρακτήρα όμως χωρίς να

πλήττεται η Ιταλία. Στρατιωτικές κυρώσεις δεν επεβλήθησαν όμως. Η Ιταλία τελικά

κατέκτησε την Αβησσυνία ενώ αποχώρησε και επίσημα από την ΚτΕ δυο χρόνια

αργότερα. Η Βρετανία το 1935 θα έπρεπε είτε να κηρύξει τον πόλεμο στην Ιταλία,

είτε να συμφωνήσει με τις απαιτήσεις του Mussolini και να φέρει την Ιταλία σε μια

συμμαχία με τη Γαλλία. Δεν εφάρμοσε όμως καμία από τις δυο πολιτικές και η

Ιταλία σχημάτισε τη συμμαχία με την Γερμανία.39

Όταν το Μάρτιο του 1936 τα γερμανικά στρατεύματα εισέβαλλαν στη

Ρηνανία, η Βρετανία αποδείχτηκε απρόθυμη να στηρίξει μια ενδεχόμενη αντίδραση

των Γάλλων. Οι δυο δυνάμεις περιορίστηκαν να καταθέσουν τις διαμαρτυρίες τους

στην ΚτΕ. Οι Βρετανοί πολιτικοί έβλεπαν την είσοδο των γερμανών στη Ρηνανία

36 Ιbid,σελ 329-333.
37 John Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, Αθήνα: Ποιότητα,2006,

σελ 293.

38 Πρωθυπουργός ήταν ο Stanley Baldwin και Υπουργός  εξωτερικών ο Samuel Hoare.

39 Κeith Robbins, Appeasement, Historical Association Studies,2nd edition,USA:1997, σελ 69-70.
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ως είσοδο σε γερμανικό έδαφος και σε καμία περίπτωση ως απειλή.40 Επιπλέον

τον προηγούμενο χρόνο το 90% των κατοίκων του Σάαρ είχαν ψηφίσει υπέρ της

ένωσης με την Γερμανία. Έτσι το δημοψήφισμα και η εισβολή στη Ρηνανία

αποτέλεσαν για την Βρετανία καθαρά γερμανικές υποθέσεις που δεν έπλητταν

ζωτικά συμφέροντά της.41

Η διπλωματία του κατευνασμού, ήταν μονόδρομος και στον Ισπανικό

εμφύλιο που ξεκίνησε το 1936. Παρά την απροκάλυπτη επέμβαση των δυο

δικτατόρων στη σύγκρουση, δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα παρέμβασης των δυτικών

δυνάμεων. H νέα Bρετανική κυβέρνηση δεν συμπαθούσε τους ισπανούς

δημοκρατικούς ούτε επιθυμούσε μια αντιπαράθεση με τα φασιστικά καθεστώτα.

Eκείνο που επεδίωξε ήταν η μη επέκταση της σύγκρουσης, φέρνοντας στο

προσκήνιο την υπογραφή μιας διεθνούς συμφωνίας μη επέμβασης από 27 χώρες.

Τον επόμενο χρόνο ανέλαβε τα ηνία της Βρετανικής κυβέρνησης ο Neville

Chamberlain ο οποίος δεν είχε πείρα στις διεθνείς υποθέσεις. Πίστευε ότι η ειρήνη

στην Ευρώπη ήταν απαραίτητη και προς το όφελος όλων των λαών της.

Παίρνοντας την πρωτοβουλία και για να αποφύγει την αντιπαλότητα με την Ιταλία,

αναγνώρισε την προσάρτηση της Αβησσυνίας. Αυτό τον έφερε σε ρήξη με το

Υπουργό Εξωτερικών τον Αntony Eden. Σε μια περίοδο που θα έπρεπε να

υπάρχει αρμονία ανάμεσα στα δυο υπουργεία, ο Βρετανός πρωθυπουργός

ενεργούσε ανεξάρτητα. Σαν επακόλουθο ο Αntony Eden παραιτήθηκε λίγους

μήνες αργότερα.42

Η πολιτική του κατευνασμού συνεχίστηκε ακόμα και όταν ο Hitler

προχώρησε στην προσάρτηση της Αυστρίας τον Μάρτιο του 1938. Και πάλι οι

Βρετανοί θεώρησαν το Anschuss σαν μια κίνηση επανένωσης των γερμανών που

κατοικούσαν στην Αυστρία. Εξάλλου ο Hitler γεννήθηκε εκεί και οι Αυστριακοί

υποδέχτηκαν τους Γερμανούς μέσα σε παραλήρημα χαράς. Οι ίδιοι οι Αυστριακοί

σαφώς προτιμούσαν να είναι μια γερμανική επαρχία από το να έχουν έναν

40 Γιάννης Στεφανίδης, Ο Τελευταίος Ευρωπαϊκός Αιώνας, Αθηνα:Προσκηνιο,1997,σελ 164-165.
41 Κeith Robbins, Appeasement, Historical Association Studies,2nd edition,USA:1997, σελ 71.
42 Ιbid,σελ 75-77.
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ασήμαντο ρόλο στην Κεντρική Ευρώπη. Μετά την κατάληψη της Αυστρίας ήταν

ολοφάνερο ότι η Τσεχοσλοβακία θα ήταν το επόμενο θύμα.43

Και ενώ τον Μάρτιο του 1938 εξελισσόταν η Τσεχοσλαβική κρίση ο

Chamberlain θα απορρίψει τη σοβιετική πρόταση για σύγκληση διάσκεψης κατά

της γερμανικής επεκτατικής πολιτικής. Η Βρετανία θα χαρακτηρίσει τη σοβιετική

πρόταση ως εχθρική προς τις προοπτικές της Ευρωπαϊκής ειρήνης. Έχοντας στην

σκέψη του την Ευρώπη του 1914, ο Chamberlain προσπάθησε να αποφύγει να

κάνει την Γερμανία να αισθανθεί περικυκλωμένη.44 Αποφασισμένος να εφαρμόσει

τα όσα είχε διδαχθεί από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, δεν εξέτασε το

ενδεχόμενο ότι ο κατευνασμός μπορεί να αυξήσει τη σχετική δύναμη του

ευνοούμενου κράτους και, αν οι σκοποί του εν λόγω κράτους δεν είναι αυστηρά

περιορισμένοι, αυτή η δύναμη μπορεί μελλοντικά να στραφεί εναντίον του

κατευνάζοντας.45

Στην συνέχεια ο Βρετανός πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Hitler τρεις

φορές επί γερμανικού εδάφους. Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο

Μπερχτσεγκάντεν στις 15 Σεπτεμβρίου 1938. Στη μακρινή και αφιλόξενη αυτή

περιοχή ο Chamberlain θα συμφωνούσε για το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης της

Σουδητίας αλλά και για το διαμελισμό της Τσεχοσλοβακίας. Μάλιστα τις

λεπτομέρειες θα τις ρύθμιζε μια δεύτερη συνάντηση στο Μπαντ Γκόντεσμπεργκ

της Ρηνανίας. Εκεί μια εβδομάδα αργότερα ο Γερμανός δικτάτορας αξίωσε την

άμεση εκκένωση ολόκληρης της Σουδητίας, ότι οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις της

Τσεχοσλοβακίας θα μείνουν ανέπαφες για τις ένοπλες γερμανικές δυνάμεις και

επιπλέον νέες αξιώσεις προς τα εδάφη της Πολωνίας και της Ουγγαρίας. Σε αυτή

τη στιγμή ο Βρετανός πρωθυπουργός φάνηκε να μη συναινεί και επιστρέφοντας

στο Λονδίνο υπήρχε μια πολεμική κινητοποίηση.46

Ο Βρετανός πρωθυπουργός σε διάγγελμά του στο βρετανικό έθνος τόνισε

τα παρακάτω τρία στοιχεία: «Η  μοίρα της Βρετανίας δεν θα αποφασίζονταν από

43 Henry Kissinger, Διπλωματία, Αθήνα: Λιβάνη,1995, σελ 347.
44 Η ιδέα της περικύκλωσης (Einkreisung) δεν αποτελούσε μόνο ομαδική ψύχωση, αλλά και
παράγοντα που επέδρασε στην διαμόρφωση της γερμανικής πολιτική από την εποχή του Vismark.

45 Κenneth Waltz, O Άνθρωπος το Κράτος και ο Πόλεμος, Αθήνα:Ποιότητα, 2011, σελ 279-280.

46 Henry Kissinger, Διπλωματία, Αθήνα: Λιβάνη, 1995,σελ 349-350.
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την κακή κατάσταση μιας μικρής χώρας, τη δέσμευσή του για ειρήνη και ότι κάθε

πρόθεση από κάθε χώρα για κυριαρχία μέσω του φόβου της ισχύος της, θα

έπρεπε να εμποδιστεί.47 Ήταν φανερό ότι η Τσεχοσλοβακία δέσποζε μια

«μακρινή» χώρα για τα ζωτικά συμφέροντα της Βρετανίας.

Στις 29 Σεπτεμβρίου 1938 οι Chamberlain, Hitler Μussolini και ο Daladier

συναντήθηκαν στο Μόναχο. Στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες δεν κράτησαν πολύ

ώρα, δεν είχε προσκληθεί η Σοβιετική Ένωση ενώ οι αντιπρόσωποι της

Τσεχοσλοβακίας περίμεναν άπραγοι τα αποτελέσματα. Η επαίσχυντη αυτή

συμφωνία επικύρωσε τον ακρωτηριασμό της Τσεχοσλοβακίας. Ο Hitler,

εκμεταλλευόμενος τη δυτική υποχωρητικότητα κέρδισε όλες τις απαιτήσεις τους.

Aπό την άλλη μεριά, ο Chamberlain, ευτυχής για το αποτέλεσμα επέστρεψε με

αέρα θριαμβευτή στο Λονδίνο, κραδαίνοντας τον κείμενο της Συμφωνίας ως

τρόπαιο ειρήνης: «this means peace in our time». H διάσωση της Ειρήνης κατά

τον ίδιο είχε επιτευχτεί οριστικά. Σαν αποτέλεσμα οι Δυτικοί απεμπόλησαν πλέον

κάθε ιδέα για συλλογική ασφάλεια.48

Η στάση του Βρετανού πρωθυπουργού δείχνει ότι πίστευε ότι η ειρήνη θα

ερχόταν μετά τη συμφωνία του Μονάχου. Εμπιστεύτηκε τον Hitler αφού

παραπλανήθηκε από το λόγο του. Ρίσκαρε τη πολιτική του καριέρα στο Μόναχο

και έλπιζε ότι θα ακολουθούσε μια μεγάλη περίοδος ευημερίας και συμφιλίωσης.

Οι ουτοπιστικές του προβλέψεις θα οδηγήσουν στη νέμεση έξι μήνες αργότερα με

την κατάληψη των Γερμανών στην υπόλοιπη Τσεχοσλοβακία. Τότε μόνο η

Βρετανία θα αποφασίσει ορθώς, να αναλάβει δράση στην επιθετική δραστηριότητα

του Hitler εγκαταλείποντας την πολιτική του κατευνασμού. Και ενώ η υπόληψη του

Chamberlain κατέρρεε, η Βρετανική κοινή γνώμη δεν θα ανεχόταν πλέον την

παραμικρή υποχώρηση. Έτσι, συγκρότησε με τους Γάλλους έναν εξισορροπητικό

συνασπισμό, για να συμμαχήσουν ενάντια στους Γερμανούς, εάν η Βέρμαχτ

εισέβαλε στην Πολωνία, τη Ρουμανία ή την Ελλάδα.49

Ειδικά στο θέμα των εγγυήσεων της Πολωνίας τα πράγματα ήταν

περίπλοκα. Η χώρα αυτή βρισκόταν ανάμεσα στην Γερμανία και στην Σοβιετική

47Κeith Robbins, Appeasement, Historical Association Studies,2nd edition, USA:1997, σελ 83.
48 Γιάννης Στεφανίδης, Ο Τελευταίος Ευρωπαϊκός Αιώνας, Aθήνα: Προσκήνιο,1997,σελ 169.
49 Ιbid,σελ 169-170.
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Ένωση. Η εγγύηση της Βρετανίας για την Πολωνία βασιζόταν σε τέσσερις

υποθέσεις, η καθεμία από τις οποίες αποδείχτηκε ότι ήταν λάθος. Καταρχάς ότι η

Πολωνία ήταν μια σημαντική στρατιωτική δύναμη, δεύτερον ότι η Γαλλία και η

Βρετανία μαζί ήταν αρκετά δυνατές για να νικήσουν τη Γερμανία χωρίς τη βοήθεια

των άλλων συμμάχων, τρίτον ότι η Σοβιετική ένωση είχε λόγους για τη διατήρηση

του status quo στην ανατολική Ευρώπη και τέλος ότι το ιδεολογικό χάσμα μεταξύ

Γερμανίας και Σοβιετικής ένωσης ήταν τόσο αγεφύρωτο που αργά ή γρήγορα η

Σοβιετική ένωση θα περνούσε στο αντιχιτλερικό στρατόπεδο.50

Η προσέγγιση της Ρωσίας από τους Βρετανούς αποδείχτηκε αργή και

γεμάτη σκεπτικισμό. Υπήρχαν τα ακανθώδη ζητήματα των τριών βαλτικών

δημοκρατιών αλλά κυρίως η καχυποψία από την πλευρά της Πολωνίας. Για να

γίνουν τα πράγματα χειρότερα οι Βρετανοί τον Αύγουστο του 1939 θα

πληροφορηθούν για το σύμφωνο Ribbentrop –Molotov.51 Με αυτό το σύμφωνο ο

Hitler ήταν ελεύθερος να επιτεθεί στην Πολωνία εάν το επιθυμούσε. Oι δισταγμοί

της Βρετανίας μπορούν να εξηγηθούν μόνο από την επιθυμία της για συμφωνία με

την Γαλλία παρά για την έναρξη αμφίβολων διαπραγματεύσεων με τους

σοβιετικούς.52

Οι προσπάθειες της Βρετανίας φυσικά ήταν αδύνατον να εμποδίζουν τη

Γερμανία. Tότε ο Hitler είχε αποκτήσει τον έλεγχο ολόκληρης της Τσεχοσλοβακίας

και ήταν πολύ αργά για να αναχαιτιστεί το Γ΄ Ράιχ. Από εκείνο το σημείο και μετά η

έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ήταν μόνο θέμα χρόνο και ο Chamberlain θα

ήταν αναγκασμένος να κηρύξει τον πόλεμο που τόσο ήθελε να αποφύγει.

50 Henry Kissinger, Διπλωματία, Αθήνα: Λιβάνη, 1995,σελ 382.
51 Βλέπε περισσότερα στο Κεφάλαιο «Δ».
52 Κeith Robbins, Appeasement, Historical Association Studies,2nd edition, USA:1997, σελ 86.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Γ»

ΥΨΗΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΑΛΛΙΑΣ

Μετά το τέλος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου η Γαλλία επιδίωξε την

στρατιωτική, οικονομική αλλά και εδαφική αποδυνάμωση της Γερμανίας. Ο γάλλος

πρωθυπουργός Georges Clemenceau είχε αντιληφθεί ότι η ήττα της Γερμανίας

έδινε στη Γαλλία ένα προσωρινό πλεονέκτημα απέναντι στον πολύ ισχυρό

αντίπαλό της. Ο ίδιος είχε δει δυο φορές (το 1870-71 και το 1914) τα γερμανικά

στρατεύματα να προελαύνουν στο έδαφος της χώρας του και ενδιαφερόταν

πρωτίστως για την γαλλική ασφάλεια. Ο Clemenceau απαιτούσε την επ’ αορίστου

κατοχή της Ρηνανίας και την απόσχιση της από την Γερμανία, καθώς και την

προσάρτηση του Σαάρ. Οι ΗΠΑ και η Βρετανία δε δέχτηκαν και ο Γάλλος

πρωθυπουργός τελικά υποχώρησε μόνο αφού έλαβε υποσχέσεις στρατιωτικής

βοήθειας από τις δυο χώρες σε περίπτωση γερμανικής επίθεσης.

Mε την συνθήκη των Βερσαλλιών η Γαλλία πήρε πίσω την Αλσατία –

Λωρραίνη και αποστρατικοποιήθηκε η ανατολική όχθη του Ρήνου ως ένα φυσικό

εμπόδιο ασφάλειας από οποιαδήποτε μελλοντική γερμανική επιβουλή. Η Ρηνανία

κηρύχτηκε αποστρατικοποιημένη ζώνη και η Γερμανία υποχρεώθηκε να

παραχωρήσει την εκμετάλλευση των ανθρακωρυχείων του Σαάρ στη Γαλλία για

δεκαπέντε χρόνια, στην διάρκεια των οποίων η βιομηχανική αυτή περιοχή θα ήταν

υπό την εποπτεία της ΚτΕ σε ιδιαίτερο καθεστώς. Επιπρόσθετα, ο Γερμανικός

στρατός περιορίστηκε στους 100.000 άνδρες ενώ η Γερμανία υποχρεώθηκε σε

επιβολή υπέρογκων επανορθώσεων.53

Η ιδέα των πολεμικών επανορθώσεων δεν ήταν νέα αφού είχε ήδη

εφαρμοστεί δυο φορές εις βάρος της Γαλλίας το 1815 και το 1870. Η Γαλλία ήταν

αποφασισμένη να αναγκάσει τη Γερμανία να παράσχει επανορθώσεις για όλες τις

τεράστιες ζημιές που είχαν προκαλέσει τα γερμανικά στρατεύματα στο έδαφός της

και επίσης να καταβληθεί το συνολικό ποσό των συντάξεων στα θύματα του

πολέμου.54 Τελικά οι πολεμικές επανορθώσεις μετά από πολλά παζαρέματα,

ορίστηκαν στο ιλιγγιώδες ποσό των 132 δισεκατομμυρίων χρυσών μάρκων που

53 Γιάννης Στεφανίδης, Ο Τελευταίος Ευρωπαϊκός Αιώνας, Aθήνα:Προσκήνιο,1997,σελ 90-91.
54 Θεόδωρου Χριστοδουλίδη, Διπλωματική Ιστορία Τριών Αιώνων,Aθήνα:Σιδερης,2004,σελ 557.



-22-

αντιστοιχούσε σε 33 δισεκατομμύρια δολάρια της εποχής.55 Eπιπρόσθετα, η

Γαλλία δεν είχε απαλλαγεί από το σύνδρομο του γερμανικού κινδύνου υπό τη

μορφή ενός «ρεβανσιστικού» εγχειρήματος. Η συνθήκη των Βερσαλλιών τέλος,

λόγω των επαχθών όρων της, όρθωσε ανυπέρβλητο φραγμό στην οδό της

γαλλογερμανικής συμφιλίωσης.56

Η Γαλλία είχε τρεις στρατηγικές επιλογές. Μπορούσε να σχηματίσει έναν

αντιγερμανικό συνασπισμό, να επιδιώξει το διαμελισμό της Γερμανίας ή να

συμβιβαστεί με τη Γερμανία. Η συμφιλίωση με τη Γερμανία ήταν πολύ αργά για να

πραγματοποιηθεί λόγω των Γερμανικών ποινών της συνθήκης των Βερσαλλιών

αλλά και την αντίδραση της κοινής γνώμης. Ο διαμελισμός της Γερμανίας

συναντούσε την άρνηση των υπολοίπων ευρωπαίων συμμάχων και των ΗΠΑ.

Οπότε μια συμμαχία με τις υπόλοιπες χώρες θα εξασφάλιζε τη Γαλλία από τον

Γερμανικό εφιάλτη.57

Πολύ γρήγορα όμως, η Γαλλία αντιλήφθηκε ότι οι συμφωνίες για υποστήριξη

της από την ΗΠΑ και την Βρετανία δεν θα τηρούνταν. Και αυτό διότι στις

συμφωνίες υπήρχε όρος ότι οι συμφωνίες θα ίσχυαν εάν και μόνο αν

επικυρώνονταν και η συνθήκη των Βερσαλλιών. Όταν η αμερικανική γερουσία

απέρριψε την συνθήκη των Βερσαλλιών, η Βρετανία διαμήνυσε στο Παρίσι ότι

αυτό την απάλλασσε από την δική της υποχρέωση. Η Γαλλία με αυτόν τον τρόπο

παρέμεινε ο μοναδικός στυλοβάτης του status quo στην Ευρώπη.

Σύντομα αντιλαμβανόμενη την αδυναμία της να εξασφαλίσει εγγυήσεις για

την ασφάλεια της από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, αναζήτησε υποκατάστατο σε

περιφερειακές συμμαχίες όπως με τη «Μικρή Συνεννόηση58» και την Πολωνία. Η

«Μικρή Συνεννόηση» περιλάμβανε την Τσεχοσλοβακία, τη Γιουγκοσλαβία και τη

Ρουμανία, οι οποίες είχαν προχωρήσει στη σύσφιξη των αμυντικών δεσμών κάτω

από τις ευλογίες της Γαλλίας. Ήδη από το Φεβρουάριο του 1921 το Παρίσι είχε

προχωρήσει σε αμυντική συμμαχία με τη Βαρσοβία. Η Γαλλία επιπλέον ενίσχυε

την επιρροή της στις χώρες αυτές εκχωρώντας άφθονα δάνεια και πιστώσεις.

55 Γιάννης Στεφανίδης, Ο Τελευταίος Ευρωπαϊκός Αιώνας, Αθήνα: Προσκήνιο,1997,σελ 92.
56 Θεόδωρου Χριστοδουλίδη, Διπλωματική Ιστορία Τριών Αιώνων Αθήνα:Σιδέρης,2004,σελ 573.
57 Henry Kissinger, Διπλωματία, Αθήνα :Λιβάνη, 1995,σελ 272.
58 Η μικρή συνεννόηση (Petite Entente) ιδρύθηκε το 1920.
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Ο τελικός σκοπός ήταν η ανάσχεση μιας πιθανής προσπάθειας επεκτάσεως

της Γερμανίας.59 Η περικύκλωση της Γερμανίας μέσω των συμμαχιών αυτών είχε

σκοπό την μείωση του αισθήματος του παράγοντα φόβου από την Γαλλία.

Επιπλέον, τα μικρά αυτά κράτη της κεντρικής Ευρώπης αποκτούσαν κύρος από τη

συμμαχία τους από τη Γαλλία.60

Η στάση της έγινε πιο αδιάλλακτη έναντι της Γερμανίας στο θέμα των

πολεμικών επανορθώσεων. Με τον τρόπο αυτό σκόπευε να καλύψει όχι μόνο τις

ανάγκες της, αλλά και να εξυπηρετήσει το πολεμικό χρέος, ιδίως προς τις ΗΠΑ,

που είχαν αρχίσει να πιέζουν για την επιστροφή των χρημάτων τους. Οι Γάλλοι

πολιτικοί, είχαν την αντίληψη ότι, μια εξασθενημένη οικονομικά Γερμανία θα ήταν

αδύνατο να ορθώσει ανάστημα για πολλά χρόνια. Όμως η γερμανική κυβέρνηση

δεν έδειξε μεγάλη διάθεση να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της. Το 1921 η

Γερμανία δήλωσε ότι δεν μπορούσε να πληρώσει τα οφειλόμενα λόγω και της

μεγάλης υποβάθμισης του γερμανικού νομίσματος. Το αποτέλεσμα ήταν η

Συμφωνία του Βισμπάντεν με την οποία οι επανορθώσεις θα πληρώνονταν σε

είδος και όχι σε χρήμα.61

Στα τέλη του 1922 η Γερμανία κηρύχτηκε σε υπερημία από την Επιτροπή

Επανορθώσεων. Το γεγονός αυτό εκμεταλλεύτηκε η Γαλλία που μαζί με το Βέλγιο

κατέλαβε την βιομηχανική ζώνη του Ρουρ, σε μια προσπάθεια εκβιασμού της

Γερμανίας. Η κίνηση αυτή ήταν μια πολιτική ήττα για τη Γαλλία. Οι ΗΠΑ σε ένδειξη

διαμαρτυρίας απέσυραν τις δυνάμεις τους από την Ρηνανία και η Βρετανία πήρε

αποστάσεις. Μπροστά στον κίνδυνο διπλωματικής απομόνωσης η Γαλλία δέχτηκε

την επανεξέταση των επανορθώσεων.

Το 1923 γίνεται αποδεκτό από όλες τις δυνάμεις το σχέδιο «Dawes».

Το σχέδιο αυτό προέβλεπε διεθνές δάνειο για την οικονομική σταθεροποίηση της

Γερμανικής οικονομίας, διετή αναστολή στην καταβολή των επανορθώσεων και

επανάληψη τους στη συνέχεια με αυξανόμενη κλίμακα. Η Γαλλική πλευρά

59 Γιάννης Στεφανίδης, Ο Τελευταίος Ευρωπαϊκός Αιώνας, Αθήνα: Προσκήνιο,1997,σελ 96.

60 Σπυρόπουλος Μ. Γεώργιος. Διεθνείς Σχέσεις-Ρεαλιστική προσέγγιση -θεωρία και πράξη, Αθήνα:
Ποιότητα, 2010, σελ 246.

61 Αρετή Τούντα- Φεργάνη, Η Εξωτερική Πολιτική των  Δυνάμεων στο Μεσοπόλεμο, Αθήνα:
Σιδέρης,2000,σελ 90.
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ικανοποιήθηκε από το σχέδιο και απέσυρε τα τμήματά της από το Ρουρ τον

επόμενο χρόνο. Όμως η νομισματική κατάρρευση της Γερμανίας το 1923 οδήγησε

και πάλι σε νέα επανεξέταση των επανορθώσεων και στην υιοθέτηση του σχεδίου

«Young».Το νέο πλέον σχέδιο προέβλεπε νέο μεγάλο δάνειο προς τη Γερμανία

και σταδιακή καταβολή των επανορθώσεων σε 59 χρόνια. Όμως η παγκόσμια

οικονομική κρίση που ξέσπασε λίγο αργότερα δεν επέτρεψε την εφαρμογή του

σχεδίου.62

Την περίοδο 1923-1925, η Γαλλία επιχείρησε να εξασφαλίσει πιο

ουσιαστικές εγγυήσεις για την ασφάλειά της από την ΚτΕ. Έτσι το 1923 προώθησε

ένα σχέδιο συνθήκης αμοιβαίας βοήθειας που προέβλεπε την υποχρέωση των

μελών της ΚτΕ να παράσχουν άμεση στρατιωτική βοήθεια σε εταίρο τους που είχε

υποστεί επίθεση.63 Ίσως ήταν η πρώτη προσπάθεια για την δημιουργία της

«συλλογικής ασφάλειας». Την εποχή εκείνη όμως που υπήρχαν οι παραδοσιακές

συμμαχίες, η «συλλογική ασφάλεια» είχε μια αφηρημένη έννοια. Πρώτον, διότι δεν

προσδιόριζε κάποια συγκεκριμένη απειλή και δεύτερον δεν παρείχε εγγυήσεις σε

κανένα συγκεκριμένο έθνος. Επιπρόσθετα, η συλλογική ασφάλεια συνεισφέρει

στην ασφάλεια μόνο αν όλα τα έθνη έχουν σχεδόν ταυτόσημες απόψεις για τη

φύση της πρόκλησης και είναι έτοιμα να κάνουν χρήση βίας ή να επιβάλουν

κυρώσεις ανάλογα με την κάθε υπόθεση.64 Το σχέδιο δεν υλοποιήθηκε λόγω

κυρίως της άρνησης της Βρετανίας αλλά και των ΗΠΑ. Η Βρετανία η οποία είχε

αποικίες σε όλες τις ηπείρους δεν θα μπορούσε να βοηθήσει παντού κάθε θύμα

επιθετικότητας, ενώ οι ΗΠΑ ούτε θέλησαν να το συζητήσουν. Πλέον η αναζήτηση

ασφάλειας είχε γίνει έμμονη ιδέα της Γαλλίας.

Παρόλα αυτά η εμμονή της Γαλλίας συνεχίστηκε και το 1924 συμφωνήθηκε

το Πρωτόκολλο της Γενεύης. Σύμφωνα με αυτό, η ΚτΕ θα διαιτήτευε σε όλες τις

διεθνείς αντιδικίες ενώ θα καθιέρωνε τρία κριτήρια για μια οικουμενική υποχρέωση

βοήθειας σε θύματα επιθετικότητας. To πρώτο κριτήριο αφορούσε την αρνητική

στάση του επιτιθέμενου να επιτρέψει στο συμβούλιο την επίλυση της διαφοράς.

62 Γιάννης Στεφανίδης, Ο Τελευταίος Ευρωπαϊκός Αιώνας, Αθήνα: Προσκήνιο,1997,σελ 98-99.
63 Ιbid,σελ 112.
64 Henry Kissinger, Διπλωματία, Αθήνα: Λιβάνη, 1995,σελ 277-278.
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Το δεύτερο περιλάμβανε την άρνηση του επιτιθέμενου να φέρει την

υπόθεση προς λήψη δικαστικής απόφασης ή διαιτησία ενώπιων της ΚτΕ. Το

τελευταίο κριτήριο είχε ως προαπαιτούμενο για γενικό αφοπλισμό την υπογραφή

από το θύμα της συμφωνίας. Όλα τα μέρη θα είχαν την υποχρέωση να βοηθήσουν

το θύμα με κάθε δυνατό τρόπο. Όμως τελικά και το πρωτόκολλο της Γενεύης

ναυάγησε όπως και όλες οι προσπάθειες για συλλογική ασφάλεια.65

H Γαλλία βρισκόταν σε σύγχυση για το ποια θα ήταν η επόμενη κίνησή της.

Γνώριζε ότι κάποια ημέρα η Γερμανία θα ξαναγινόταν ισχυρή, παρόλο που είχε τον

ισχυρότερο στρατό66 στην Ευρώπη τη δεκαετία του 1920. Ο φόβος πάντα κυρίευε

τους Γάλλους.67

Από την άλλη πλευρά και η Γερμανία φοβόταν τη στρατιωτική ισχύ της

Γαλλίας και επιθυμούσε και αυτή μια εγγύηση. Αυτή η εγγύηση που αναζητούσαν

και οι δυο χώρες, αλλά περισσότερο από ποτέ η Γαλλία, ήρθε να εκπληρώσει η

συνθήκη του Λοκάρνο το 1925. Στο παρασκήνιο της συνθήκης προστέθηκε και η

Βρετανία, τα συμφέροντα της οποίας εξυπηρετούσε η συνθήκη. Η συνθήκη του

Λοκάρνο αποτελεί το σημείο ισορροπίας ισχύος της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Ήταν η ψυχολογική στιγμή κατά την οποία ο φόβος της Γαλλίας για τη Γερμανία

είχε εξισορροπηθεί με τον φόβο της Γερμανίας για την Γαλλία και η συνθήκη ήταν

ευπρόσδεκτη και για τις δύο χώρες.68

Με τη συνθήκη του Λοκάρνο δίνονταν εγγύηση στα σύνορα Γαλλίας -

Γερμανίας και Βελγίου-Γερμανίας. Επίσης, ορίζονταν ότι η Γαλλία, το Βέλγιο και η

Γερμανία δεν θα προβούν σε επίθεση, δεν θα εισβάλουν και δεν θα προσφύγουν

σε πόλεμο. Επιπλέον, θα τηρούνταν η αποστρατικοποιημένη ζώνη της Ρηνανίας.

Τέλος, στο Λοκάρνο οι δυτικές δυνάμεις διαβεβαίωναν τη Γερμανία ότι δεν θα

εκμεταλλεύονταν τον αφοπλισμό και δεν θα την εξέθεταν σε κινδύνους, εάν

αποφάσιζε να εισέλθει στους κόλπους της ΚτΕ. Επιπρόσθετα, η μη εγγύηση των

65 Ιbid,σελ 285.

66 Το άθροισμα των στρατών της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Μεγάλης Βρετανίας ισοδυναμούσε
με αυτόν της Γαλλίας την εποχή εκείνη.

67 John Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, Αθήνα: Ποιότητα,2006,

σελ 600-601.

68 Εdward H.Carr, Η Εικοσαετής κρίση 1919-1939, Αθήνα: Ποιότητα,2011,σελ 151.
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ανατολικών συνόρων της Γερμανίας ώθησε τη Γαλλία να συνάψει συνθήκες με την

Πολωνία και την Τσεχοσλοβακία. Τέλος, η Βρετανία και η Ιταλία ανέλαβαν να

εγγυηθούν για τα δυτικά σύνορα της Γερμανίας.69

Η Γαλλία μετά το Λοκάρνο δεν μπορούσε να επιμείνει στα πιστεύω της.

Πλέον, η πολιτική της άρχισε να γίνεται ολοένα πιο αμυντική και πιο αντιδραστική.

Σαν αποτέλεσμα δυο χρόνια μετά το σύμφωνο του Λοκάρνο, η Γαλλία ενέκρινε τις

πρώτες πιστώσεις για την κατασκευή της γραμμής Μαζινό. Έτσι ένα σύστημα

χαρακωμάτων άρχισε να κτίζεται στα σύνορα με την Γερμανία όπου το κόστος σε

πρώτη φάση ήταν πολύ δαπανηρό, αγγίζοντας τα 3.000.000 φράγκα.70 Η

Γερμανία ήταν ακόμη αφοπλισμένη, ο φόβος όμως είχε επισκιάσει τους Γάλλους

πολιτικούς. Η γραμμή Μαζινό σήμαινε ότι η Γαλλία σκόπευε να τηρήσει αμυντική

στάση μέσα στα σύνορά της, αφήνοντας όμως τη Γερμανία ελεύθερη για ελιγμούς

στα ανατολικά σύνορά της.71 Το αμυντικό αυτό δόγμα φανέρωνε το στρατιωτικό

σχεδιασμό της χώρας που ήταν ο μακρύς, στατικός πόλεμος φθοράς και όχι ένας

πόλεμος ελιγμών με επιθετικές ενέργειες.

Παρόλο που η Γαλλία παρέμεινε χωρίς την ουσιαστική υποστήριξη της

Βρετανίας, δε σταμάτησε να αναζητεί πρόσθετες εγγυήσεις. Τον Απρίλιο του 1927

ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Aristide Briand απευθυνόμενος στον Αμερικανικό

υπουργό, πρότεινε σύμφωνο με το οποίο οι δυο χώρες θα αποκήρυτταν τη χρήση

βίας στις μεταξύ τους σχέσεις. Η πρόταση του Briand βρήκε απήχηση στους

ειρηνευτικούς και φιλελεύθερους κύκλους των ΗΠΑ. Επιπλέον, ο Αμερικανός

υπουργός Frank Kellogg πρότεινε να διευρυνθεί το σύμφωνο, ώστε να περιβάλει

κάθε χώρα που δεχόταν να αποκηρύξει τον πόλεμο. Το 1928 στο Παρίσι,

δεκαπέντε χώρες υπόγραψαν το κείμενο  που έμεινε γνωστό ως σύμφωνο

«Kellogg- Briand».72

69 Αρετή Τούντα- Φεργάνη, Η Εξωτερική Πολιτική των  Δυνάμεων στο Μεσοπόλεμο,
Αθήνα:Σιδέρης,2000,σελ 144-145.

70 John Keegan, H Ιστορία του Πολέμου, Αθήνα:Νέα σύνορα-Λιβάνη,1997,σελ 605.

71 Henry Kissinger, Διπλωματία, Αθήνα:Λιβάνη, 1995,σελ 314.

72 Γιάννης Στεφανίδης, Ο Τελευταίος Ευρωπαϊκός Αιώνας, Αθήνα:Προσκήνιο,1997,σελ 115-116.
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Η κοινή γνώμη των περισσότερων κρατών εκφράστηκε θετικά για το

σύμφωνο, το οποίο χαιρετίστηκε ως ύψιστο δείγμα της συλλογικής ασφάλειας. Ο

Briand υποστήριξε ότι μια νέα σελίδα άνοιγε στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Όμως τα πράγματα δεν ήταν τόσο ρόδινα καθόσον το περιεχόμενο του συμφώνου

ήταν ελλειπές. Το σύμφωνο δεν προέβλεπε κάποιο μηχανισμό νομικής φύσεως, ο

οποίος θα καθόριζε τις κυρώσεις εναντίον εκείνων που θα το παραβίαζαν.

Επιπλέον, δεν επεξηγούσε ότι τίθενται εκτός νόμου ο επιθετικός πόλεμος, όπως

είχε διευκρινιστεί στις προηγούμενες συζητήσεις. Η σημασία του συμφώνου

υποβαθμίστηκε από την Ιταλία ενώ οι περισσότερες χώρες ανάμεσα τους και οι

ΗΠΑ και η Βρετανία επιφυλάχτηκαν να κάνουν χρήση του δικαιώματος της

αυτοάμυνας.73

Η Γαλλία δεν ήταν αρκετά δυνατή για να προστατεύσει τον εαυτό της από

την Γερμανία και η Βρετανία συνέχιζε να αρνείται την στρατιωτική συνεργασία μαζί

της. Η Γαλλία ήταν σε θέση να εκτιμήσει την αύξηση της Γερμανικής απειλής μετά

την άνοδο του Hitler στην εξουσία. Επιδίωξε τη συνεννόηση με την Ιταλία, η οποία

ανησυχούσε από τις βλέψεις του Γερμανού δικτάτορα στην Αυστρία.

Επιπρόσθετα, η Γαλλία ανοίχτηκε προς την ολοένα και ακμάζουσα Σοβιετική

Ένωση υπογράφοντας σύμφωνο αμοιβαίας βοήθειας. Στην πραγματικότητα οι

Γάλλοι ηγέτες ήθελαν την δημιουργία πολιτικών δεσμών με τη Σοβιετική ένωση και

όχι στρατιωτική συμμαχία μαζί της.74

Τον Απρίλιο του 1935, μαζί με τη Βρετανία και την Ιταλία λαμβάνει μέρος

στο λεγόμενο μέτωπο της Στρέζας, το οποίο όμως αποτελούσε μια διατύπωση

αρχών και όχι μια αμιγώς συμμαχία. Σύντομα το μέτωπο της Στρέζας θα

καταρρεύσει. Η Ιταλία θα αποχωρήσει μετά την εισβολή στην Αιθιοπία και η Γαλλία

θα μείνει πάλι η μόνη στυλοβάτης της Ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Όταν η Γερμανικές δυνάμεις θα ανακαταλάβουν την Ρηνανία τον Αύγουστο

του 1936 οι αντιδράσεις τους θα είναι χλιαρές.75 Η παθητική αυτή στάση την

73 Αρετή Τούντα- Φεργάνη, Η Εξωτερική Πολιτική των  Δυνάμεων στο Μεσοπόλεμο,
Αθήνα:Σιδερης,2000,σελ 149-150.

74 Γιάννης Στεφανίδης, Ο Τελευταίος Ευρωπαϊκός Αιώνας, Αθήνα:Προσκήνιο,1997,σελ 164.

75 Στην πραγματικότητα οι γερμανικές δυνάμεις εισβολής είχαν λάβει εντολή αναδίπλωσης στην
εμφάνιση των Γαλλικών στρατευμάτων.
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οδηγεί στην υιοθέτηση της πολιτικής του κατευνασμού απέναντι στην Γερμανία.

Η Γαλλία ήταν έτοιμη να κάνει παραχωρήσεις στην προσπάθειά της να κερδίσει

χρόνο και να ελπίζει κάποια στιγμή ότι η Γερμανία θα σταματούσε.76 Ωστόσο, αυτό

που έλειπε ήταν η βούληση για να τεθεί φραγμός στα επεκτατικά σχέδια του Hitler.

Η Γαλλία μαζί με την Βρετανία περιορίστηκαν να καταθέσουν τις διαμαρτυρίες τους

στην ΚτΕ. Η Γαλλία δεν αντέδρασε στρατιωτικά και έχασε την ευκαιρία να βάλει

φραγμό στις ορέξεις του γερμανού δικτάτορα. Η αναποφασιστικότητα της εκείνη

την περίοδο οφείλετε σε τρεις παράγοντες. Πρώτον, είχαν τη λαθεμένη άποψη ότι

ο γερμανικός στρατός ήταν αρκετός ισχυρός για να αντιμετωπιστεί. Δεύτερον, οι

Γάλλοι περίμεναν και τη βοήθεια των Βρετανών ώστε να μην αντιμετωπίσουν

μόνοι τους το εισβολέα. Και τρίτον, πλησίαζε η ώρα των εθνικών εκλογών και

ήθελαν να ασχοληθούν ανενόχλητοι με τα εσωτερικά τους θέματα.77

Ο Ισπανικός εμφύλιος το 1936, αποτέλεσε ένα ακόμη βήμα στην

κατεύθυνση του κατευνασμού. Την εξουσία στη Γαλλία ασκούσε ο André Léon

Blum με το λαϊκό μέτωπο και στις αρχικές προθέσεις ήταν να εφοδιάσει την

Ισπανία με πολεμοφόδια, αεροπλάνα και λοιπό εξοπλισμό. Επίσης, μια συμφωνία

του προηγούμενου έτους ανάμεσα στις δυο χώρες, του επέτρεπε να ενισχύσει την

Ισπανία οικονομικά με είκοσι εκατομμύρια φράγκα. Τελικά και παρά την

απροκάλυπτη επέμβαση των δικτατόρων στο ισπανικό εμφύλιο ποτέ δεν τέθηκε

θέμα παρέμβασης των δυτικών δυνάμεων.78 Αυτό που αποφάσισε η Γαλλία με την

Βρετανία ήταν μια διεθνή συμφωνία μη επέμβασης, την οποία υπέγραψαν 27

χώρες, ανάμεσα τους η Ιταλία, η Γερμανία και η Σοβιετική Ένωση. Έτσι το πεδίο

δράσης παρέμεινε ανοικτό για την Ιταλία και τη Γερμανία οι οποίες θα συνδράμουν

αποφασιστικά τον Ισπανό δικτάτορα. H αδράνεια της Γαλλίας και η πολιτική της μη

επέμβασης θα αποτύχει οικτρά.79

Η πολιτική αυτή έφτασε στη κορύφωση της στη διάρκεια του 1938. Όταν το

Μάρτιο ο Hitler προχώρησε στην προσάρτηση της Αυστρίας, η Γαλλία ήταν

76 Henry Kissinger, Διπλωματία, Αθήνα:Λιβάνη ,1995,σελ 343.

77 Αρετή Τούντα- Φεργάνη, Η Εξωτερική Πολιτική των  Δυνάμεων στο Μεσοπόλεμο,
Αθήνα:Σιδέρης,2000,σελ 222-223.

78 Ibid,σελ 260.

79 Γιάννης Στεφανίδης, Ο Τελευταίος Ευρωπαϊκός Αιώνας, Αθήνα:Προσκήνιο,1997,σελ 165-166.
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ανίκανη να αντιδράσει στρατιωτικά ενώ λίγες μέρες πριν είχε ξεσπάσει και

κυβερνητική κρίση. Επιπλέον, η Γαλλία δεν είχε συμβατικούς δεσμούς με την

Αυστρία ούτε ήθελε να εμποδίσει την ένωση Γερμανών με Γερμανούς. Τα

πράγματα όμως ήταν διαφορετικά με το θέμα της Τσεχοσλοβακίας με την οποία

υπήρχε συνθήκη συμμαχίας. Περαιτέρω εγγύηση στην Τσεχοσλοβακία θα παρείχε

και η Σοβιετική ένωση με τον όρο όμως να έπραττε και η Γαλλία το ίδιο. Η Γαλλία

είχε από την μια μεριά την απροθυμία της συμμάχου Αγγλίας για την τύχη της

Τσεχοσλοβακίας και από την άλλη την ανέτοιμη στρατιωτικά Σοβιετική Ένωση.

Προτίμησε για άλλη μια φορά να ακολουθήσει τους Άγγλους με τους οποίους

συμφώνησαν από κοινού ότι η Τσεχοσλοβακία έπρεπε να προβεί σε

παραχωρήσεις στο θέμα της γερμανικής μειονότητας της Σουδητίας.80

Ο κατευνασμός θα επέλθει οριστικά με την επαίσχυντη συμφωνία του

Μονάχου. Οι τέσσερις ηγέτες της Βρετανίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Γερμανίας θα

συναντηθούν στις 29 Σεπτεμβρίου 1938 και θα επικυρώσουν τον ακρωτηριασμό

της Τσεχοσλοβακίας. Οι ηγέτες της Τσεχοσλοβακίας είχαν αγνοηθεί τελείως και

της Σοβιετικής Ενώσεως δεν είχαν καν προσκληθεί. Όταν ο Hitler θα εισβάλει στην

Τσεχοσλοβακία έξι μήνες μετά τις συμφωνίες του Μονάχου, θα θρυμματιστούν και

οι τελευταίες αυταπάτες των οπαδών του κατευνασμού. Το Τσεχικό τμήμα θα

προσαρτηθεί και το Σλοβακικό θα χαρακτηριστεί τυπικά ανεξάρτητο κράτος, αν και

θα παραμείνει δορυφόρος της Γερμανίας. Οι συμμαχίες των Γάλλων κατέρρευσαν

πλήρως και όταν ο Χίτλερ εισέβαλε στην Πολωνία, οι Γάλλοι αρκετά ανίσχυροι

πλέον, σύρθηκαν στο Β΄ παγκόσμιο πόλεμο. 81

80 Ibid,σελ 167-168.
81 Henry Kissinger, Διπλωματία, Αθήνα:Λιβάνη, 1995,σελ 351-354.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Δ»

ΥΨΗΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Το τέλος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου βρήκε τη Γερμάνια ηττημένη

και οικονομικά εξασθενημένη. Καταστρεμμένες πόλεις, ανεργία και ανύπαρκτη

κεντρική διοίκηση κυριαρχούν στη Γερμανία. Για να γίνουν τα πράγματα χειρότερα,

οι νικήτριες δυνάμεις με τη συνθήκη των Βερσαλλιών θα θελήσουν να

αποδυναμώσουν και να εξουθενώσουν ακόμα περισσότερο την Γερμανία.

Οι σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις, η αποστρατικοποίηση της

Ρηνανίας, η σημαντική μείωση των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων αλλά κυρίως

οι πολεμικές επανορθώσεις θα αποδειχτούν ένα δυσβάστακτο φορτίο για το

Γερμανικό κράτος. Aναμφίβολα οι Γάλλοι και οι Βρετανοί απαίτησαν τις γερμανικές

αποζημιώσεις για όλες τις ζημιές που είχαν υποστεί από τον πρώτο πόλεμο. Αυτό

όμως που έθιξε ιδιαίτερα το εθνικό αίσθημα και την περηφάνια του γερμανικού

λάου ήταν το περίφημο άρθρο 231 της συνθήκης, το οποίο επέρριπτε την ευθύνη

για τον πόλεμο στη Γερμανία και τους συμμάχους της. Πρόκειται για την περίφημη

εκείνη «ρήτρα ενοχής για τον πόλεμο», που θα αυξήσει τις εθνικιστικές

αντιδράσεις.82 Στις μετέπειτα καθημερινές γερμανικές συζητήσεις, το άρθρο 231

έγινε γνωστό σαν το «Ψέμα της Ενοχής Πολέμου» και με αυτόν τον τρόπο οι

υπεύθυνοι της διευθέτησης αντί να αποδυναμώνουν μόνο τη Γερμανία πέτυχαν να

δημιουργήσουν και ένα ηθικό δίλλημα για την ορθότητα των υπέρογκων

γερμανικών αποζημιώσεων.83

Το μεγαλύτερο όμως ακανθώδες πρόβλημα θα αποτελούσε το ζήτημα των

πολεμικών επανορθώσεων δεδομένου και της ισχνής γερμανικής οικονομίας αλλά

και του γερμανικού αφοπλισμού για την σταθερότητα τη κεντρική Ευρώπης. Για τις

πολεμικές αποζημίωσης συγκροτήθηκαν οι επιτροπές επανορθώσεων για την

καταβολή των συμφωνησάντων. Φυσικά η δεινή οικονομική κατάσταση έκανε την

καταβολή των πολεμικών επανορθώσεων αδύνατη. Ο ολοκληρωτικός αφοπλισμός

82 Γιάννης Στεφανίδης, Ο Τελευταίος Ευρωπαϊκός Αιώνας, Αθήνα:Προσκήνιο,1997,σελ 92-93
83 Henry Kissinger, Διπλωματία, Αθήνα: Λιβάνη, 1995,σελ 275.
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δεν είχε επιτεχθεί και πλέον οι Γερμανοί απαιτούσαν την αναθεώρηση της

Συνθήκης.

Το 1922 η Γερμανία προσεγγίζει την Ρωσία και υπογράφουν τη συνθήκη

φιλίας του Ραπάλλο αποκαθιστώντας τη διπλωματική απομόνωση των δύο

χωρών, που είχε επέλθει τόσο από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο όσο και από την

άνοδο των Μπολσεβίκων στην εξουσία. Έτσι αποκτά περιθώριο χειρισμών έναντι

των Συμμάχων καθώς και μόνο η απειλή στενότερης συνεργασίας με τη Μόσχα

αρκούσε να εμβάλλει ανησυχία στη Γαλλία.84 Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι

σύμμαχοι είχαν δημιουργήσει ανάμεσα στις δυο χώρες ένα διαχωριστικό σύνολο

από μικρά και αδύναμα κράτη, τον «πολωνικό διάδρομο»85, ώστε να εμποδιστεί η

γερμανοσοβιετική προσέγγιση.

Το αποτέλεσμα της παραπάνω συνθήκης ήταν η έναρξη των εμπορικών

και οικονομικών σχέσεων με τη Ρωσία. Επιπρόσθετα, επέτρεπε στη Γερμανία να

εκπαιδεύει το στρατιωτικό της δυναμικό σε περιοχές της Σοβιετικής Ένωσης ενώ

στο ρωσικό έδαφος ιδρύονται εργοστάσια που θα παρήγαγαν πολεμικό υλικό για

λογαριασμό της Γερμανίας. Με αυτό τον τρόπο αρχίζει ο εξοπλισμός της χώρας

που ήταν απαγορευμένη από την Συνθήκη των Βερσαλλιών.86

Ταυτόχρονα η συνθήκη αυτή εξασφάλιζε τους Γερμανούς από τα ανατολικά

τους σύνορα και τους επέτρεπε να στραφούν προς τη δύση και να φροντίσουν τις

διαφορές τους. Ο παράγοντας ασφάλεια ήταν πάντα ένα φλέγον ζήτημα για την

Γερμανία λόγω της γεωγραφίας της. Βρισκόμενη στην κεντρική Ευρώπη, με

ελάχιστα φυσικά εμπόδια και αμυντικά ερείσματα, είτε στην ανατολική είτε στη

δυτική της πλευρά, η Γερμανία ήταν τρωτή σε κάθε εισβολή. Τώρα όμως με την

συνθήκη εξασφαλίζονταν έως ένα βαθμό.87

84 Γιάννης Στεφανίδης, Ο Τελευταίος Ευρωπαϊκός Αιώνας, Αθήνα:Προσκηνιο,1997,σελ 112.
85 Ο Πολωνικός Διάδρομος ή Διάδρομος του Ντάντσιχ, ή του Γκντάνσκ, αποτελούσε πρώην
γερμανική επαρχία της δυτικής Πρωσίας, την οποία υποχρεώθηκαν οι Γερμανοί να παραχωρήσουν
στη Πολωνία με τη Συνθήκη των Βερσαλλιών, προκειμένου έτσι η Πολωνία να έχει διέξοδο στη
θάλασσα.
86 Αρετή Τούντα- Φεργάνη, Η Εξωτερική Πολιτική των  Δυνάμεων στο Μεσοπόλεμο,
Αθήνα:Σιδέρης,2000,σελ 155.
87 John Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, Αθήνα: Ποιότητα,2006,

Σελ 372.
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Η Γερμανία ευτύχησε να έχει έναν χαρισματικό ηγέτη στα ηνία της

εξωτερικής πολιτικής την δύσκολη εκείνη περίοδο. Ο Gustav Stresemann

διατέλεσε υπουργός εξωτερικών από το 1923 μέχρι και το θάνατό το 1929 και ήταν

ο βασικός εκφραστής της αναθεώρησης της Συνθήκης των Βερσαλλιών.Oι

αναθεωρητικές του φιλοδοξίες στρέφονταν στην κατάργηση κάθε συμμαχικού

ελέγχου, τη λήξη της συμμαχικής κατοχής του Ρουρ και του γαλλικού ελέγχου της

περιοχής του Σάαρ. Με δεδομένη τη στρατιωτική αδυναμία της χώρας του, ο

Stresemann προσπάθησε να προωθήσει τους στόχους του με τη διπλωματία. Για

αυτό το λόγο πίστευε ότι η είσοδος της Γερμανίας στην ΚτΕ θα αποκαταστούσε το

διεθνές κύρος της χώρας του. Ωστόσο, αυτές οι πρακτικές του επηρεάστηκαν από

δυο σοβαρούς παράγοντες. Ο πρώτος ήταν η κυβερνητική αστάθεια που

χαρακτήριζε τη Δημοκρατία της Βαϊμάρης και ο δεύτερος ήταν οι πιέσεις των

ισχυρών εθνικιστικών κύκλων. Ξεπερνώντας τους παραπάνω σκοπέλους ο

γερμανός υπουργός έφερε στο προσκήνιο μια παλιά πρόταση που αφορούσε την

ασφάλεια της δυτικής Ευρώπης και μόνο.88

Έτσι, τον Οκτώβριο του 1925 στο Λοκάρνο της Ελβετίας υπογράφτηκε η

ομώνυμη συνθήκη από τις Μεγάλες Δυνάμεις της Ευρώπης. Η αμοιβαία εγγύηση

των συνόρων της Γερμανίας με τη Γαλλία και με το Βέλγιο αποτέλεσε ένα βήμα

καλής θελήσεως στις σχέσεις των ευρωπαϊκών δυνάμεων. Τα αποτελέσματα δεν

άργησαν να φανούν. Η Γερμανία επανήλθε στο «μαγικό κόσμο» των Μεγάλων

Δυνάμεων και έγινε δεκτή στην ΚτΕ ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου. Παράλληλα,

εκκενώθηκε η πρώτη από τις τρεις ζώνες κατοχής στη Ρηνανία ενώ ένα χρόνο

αργότερα καταργήθηκε η επιτροπή ελέγχου που είχε συσταθεί για τον αφοπλισμό

της Γερμανίας. Ταυτόχρονα δεν εγκατέλειψε και το Σοβιετικό χαρτί. Τον Απρίλιο

του 1926 ανανεώθηκε η συνθήκη του Ραπάλλο με την προσθήκη της αμοιβαίας

υποχρέωσης των μερών να τηρήσουν ουδετερότητα σε περίπτωση που κάποιο θα

δεχόταν επίθεση.89

Στο οικονομικό τομέα, σημαντικό ήταν το έργο του γερμανού υπουργού

σχετικά με την αμερικανική βοήθεια του σχεδίου «Dawes» (1924) που βοήθησε

στην οικονομική ανάκαμψη της Γερμανίας από το 1924 έως το 1929. Σε αυτά τα

88 Γιάννης Στεφανίδης, Ο Τελευταίος Ευρωπαϊκός Αιώνας, Αθήνα: Προσκήνιο,1997,σελ 114.
89 Ibid,σελ 115.
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πέντε χρόνια η Γερμανία πλήρωσε περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε

επανορθώσεις και έλαβε δάνειο από τις ΗΠΑ περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Με αυτό το τρόπο η ΗΠΑ πλήρωναν τις γερμανικές αποζημιώσεις ενώ η Γερμανία

χρησιμοποιούσε το περίσσευμα των αμερικανικών δανείων για τον εκσυγχρονισμό

της βιομηχανίας της. Κατά την περίοδο εκείνη ο πληθωρισμός υποχώρησε και η

παραγωγή ανέκαμψε.90 Τον Ιούλιο του 1929 μάλιστα εξετάστηκε και ένα δεύτερο

σχέδιο για την επανεξέταση των γερμανικών επανορθώσεων, που πήρε την

ονομασία του Αμερικανού πρόεδρου της επιτροπής «Young». Ωστόσο, το

οικονομικό κράχ του 1929 δεν επέτρεψε την εφαρμογή του σχεδίου ενώ

επανήλθαν σχεδόν ακαριαία τα φαντάσματα της ανεργίας και του πληθωρισμού.

Η Γερμανία βρίσκονταν σε πολύ δύσκολη θέση και ο πρόεδρος Hindenburg

απευθύνθηκε προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Herbert Hoover για μια περαιτέρω

επίλυση του προβλήματος. Το αποτέλεσμα ήταν ένα σχέδιο στο οποίο δινόταν

αναστολή όλων των διακυβερνητικών οφειλών για ένα ολόκληρο έτος. Χάρη στο

«Έτος Hoover» θα αναβάλλονταν ταυτόχρονα η καταβολή των οφειλομένων τόσο

από τα διασυμμαχικά χρέη όσο και από τις επανορθώσεις.91 Επιπλέον, τον Ιούλιο

του 1932 με την σύμβαση της Λωζάννης δόθηκε ουσιαστικά επ΄ αόριστον αναβολή

στην καταβολή των επανορθώσεων.92

Το 1929 πεθαίνει ο αρχιτέκτονας της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής

Gustav Stresemann. Αποδείχτηκε αναντικατάστατος επειδή η Γερμάνια δεν είχε

άλλο ηγέτη με τέτοια χαρίσματα, ο οποίος είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη των

δυτικών δυνάμεων. O θάνατός του σηματοδότησε την αρχή του τέλους. Ανεργία,

φτώχεια, βία, διαφθορά και μια δημοκρατία που αγωνιούσε, ήταν τα

χαρακτηριστικά της γερμανικής κοινωνίας έως το 1933. Η κρίση αυτή διευκόλυνε

την άνοδο εθνικιστικών κινημάτων και την επιβολή δικτατορικών λύσεων και άνοιξε

90 Henry Kissinger, Διπλωματία, Αθήνα: Λιβάνη,1995,σελ 305

91 Αρετή Τούντα- Φεργάνη, Η Εξωτερική Πολιτική των  Δυνάμεων στο Μεσοπόλεμο, Αθήνα:
Σιδέρης,2000,σελ100.

92 Γιάννης Στεφανίδης, Ο Τελευταίος Ευρωπαϊκός Αιώνας, Αθήνα:Προσκήνιο,1997,σελ 122.
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τον δρόμο να αναλάβει επίσημα την εξουσία ο Αdolf Hitler, τον άνθρωπο που

έμελλε να γίνει ο εφιάλτης ολόκληρης της Ευρώπης.93

Ο Hitler ανέλαβε την εξουσία το 1933 καταργώντας την Δημοκρατία της

Βαϊμάρης. Οι βασικές του απόψεις είχαν διατυπωθεί κατά το παρελθόν όταν και

είχε γράψει το φημισμένο βιβλίο του «ο αγών μου»94. Οι αναθεωρητικοί στόχοι του

Hitler ήταν η απαλοιφή των επαχθών όρων της Συνθήκης των Βερσαλλιών και η

ένωση όλων των γερμανικών πληθυσμών της κεντρικής Ευρώπης,

ενστερνιζόμενος το όραμα του παγγερμανισμού. Για την υλοποίηση όλων αυτών,

η Γερμανία έπρεπε να ανακτήσει όλα τα εδάφη που είχε απολέσει όπως το Σάαρ

και ο «πολωνικός διάδρομος». Επιπρόσθετα, ήταν επιτακτική η δημιουργία και η

αύξηση του στρατού και φυσικά η ένωση όλων των γερμανών στα πλαίσια της

αυτοδιάθεσης των λαών.95

Ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας, που αποτελούσε και τον πρώτο του

στόχο, ήταν αντίθετος με τις αρχικές δηλώσεις του Hitler για γενικό αφοπλισμό.

Έχοντας αποχωρήσει από τις συνδιαλέξεις του αφοπλισμού το 1933 και από την

ΚτΕ96 μια εβδομάδα αργότερα, ο γερμανός δικτάτορας μεθόδευσε την

αναθεώρηση του εδαφικού και πολιτικού status quo που είχε επιβληθεί στη

Γερμανία το 1919. Μάλιστα δεν δίστασε να δηλώσει ότι θα προχωρήσει σε μείωση

του γερμανικού στρατού σε τριακόσιες χιλιάδες άντρες97 και τη δύναμη της

αεροπορίας στο μισό εκείνης της Γαλλίας.98

Ο δεύτερος στόχος ήταν η μέγιστη δυνατή επέκταση της Γερμανίας και η

κυριαρχία της στην κεντρική Ευρώπη. Αυτό θα ερχόταν με την κατάκτηση της

Ρωσίας και την διατήρηση της ουδετερότητας της Βρετανίας σε πρώτη φάση. Σε

93 Henry Kissinger, Διπλωματία, Αθήνα: Λιβάνη 1995,σελ 317.
94 Ο Αγών μου, (Mein Kampf) είναι βιβλίο του Αδόλφου Χίτλερ, το οποίο αποτέλεσε το βασικό
ιδεολογικό μανιφέστο του ναζιστικού κόμματος την εποχή πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο
Χίτλερ παρουσιάζει σε αυτό το βιβλίο την πολιτική του ιδεολογία, με βάση την αυτοβιογραφία του.
Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε δύο μέρη, ένα αυτοβιογραφικό και ένα πολιτικό,

95 Γιάννης Στεφανίδης, Ο Τελευταίος Ευρωπαϊκός Αιώνας, Αθήνα: Προσκήνιο,1997,σελ 143-144.

96 Η Γερμανία παρέμεινε στην ΚτΕ για 7 χρόνια (1926-1933).

97 Η Συνθήκη των Βερσαλλιών πρόβλεπε δύναμη 100.000 αντρών.

98 Αρετή Τούντα- Φεργάνη, Η Εξωτερική Πολιτική των  Δυνάμεων στο Μεσοπόλεμο, Αθήνα:
Σιδέρης, 2000,σελ 215-216.
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δεύτερη φάση μετά την επανάκτηση των αποικιών και την δημιουργία πανίσχυρου

ναυτικού - ίσως και με την πιθανή συμμαχία της Βρετανίας- ένας πόλεμος εναντίον

της μοναδικής δύναμης που θα μπορούσε να απειλήσει την Γερμανία, των

Ηνωμένων Πολιτειών.99 Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλά εδάφη είχαν χαθεί από

τη Γερμανία ενώ είχε ακυρωθεί και η συνθήκη Μπρεστ-Λιτόφσκ100 και η Γερμανία

υποχρεώθηκε να αποσύρει τις δυνάμεις της από τις Βαλτικές επαρχίες καθώς και

από όλα τα αλλά εδάφη, που προπολεμικά ανήκαν στη Ρωσία.101

Οι αναθεωρητικές στάσεις της Γερμανίας ήταν απόρροια από τη μεγάλη

δυσαρέσκεια της χώρας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μια ανικανοποίητη δύναμη δεν

θα παύσει να αναζητά την διαφοροποίηση της ισορροπίας δυνάμεων. Η

δικαιολόγηση μιας αναθεωρητικής πολιτικής γίνεται συνήθως αναφορικά με το

φυσικό δίκαιο, όπως η δικαιοσύνη και η ισότητα των κυριάρχων κρατών. Στο

όνομα αυτής της κυρίαρχης ισότητας πολεμήθηκε η συνθήκη των Βερσαλλιών από

τη γερμανική κοινωνία.102

Την περίοδο εκείνη ευδοκιμούσε στο γερμανικό έθνος η μεταφυσική

διάσταση του «υπέρ οργανισμού», στο οποίο πρέπει να προσφερθεί «ζωτικός»

χώρος (lebensraum), ώστε να μπορεί να αναπνέει και να αναπτύσσεται. Η άποψη

είχε εμφανιστεί στα τέλη του 19 αιώνα στα κείμενα των Ratzel και Kjellen. Η

επιτυχία των κρατών κατά τον Ratzel ισοδυναμεί με την εξασφάλιση κατάλληλου

και επαρκούς χώρου. Στην συνέχεια ο γερμανός γεωγράφος και στρατηγός Karl

Haushofer, o οποίος θεωρείται ο ιδρυτής της ναζιστικής γεωπολιτικής, θα

αποδώσει στο ναζισμό τη βάση της επιστημονικής νομιμότητας για την εδαφική

επέκταση της Γερμανίας. Πρωταρχικός στόχος του κράτους είναι η ισχύς (macht)

99 Paret Peter. Makers of Modern Strategy, From Machiavelli to the Nuclear Age,Princeton
University press, New Jersey,1986,σελ 493.
100 Συνθήκη που συνομολογήθηκε στις 3 Μαρτίου του 1918 στην ομώνυμη πόλη της άλλοτε
Λευκορωσίας μεταξύ της Μπολσεβικικής Ρωσίας και των Κεντρικών δυνάμεων κατά τον Α’
Παγκόσμιο Πόλεμο. Η συνθήκη αυτή χαρακτηρίστηκε επίσης και ως «συνθήκη άνευ προσαρτήσεων
– άνευ αποζημιώσεων». Η συνθήκη Μπρεστ - Λιτόφσκ υπήρξε ιδιαίτερα επώδυνη για τη Ρωσία, την
άλλοτε τσαρική αυτοκρατορία, από την οποία αφαίρεσε περίπου το ένα τέταρτο των εδαφών της. Η
Συνθήκη αυτή δημιούργησε πολύ μεγάλο πρόβλημα στις Δυνάμεις της Αντάντ, δεδομένου ότι μετά
τη συνομολόγηση αυτή οι Γερμανοί έστρεψαν τις δυνάμεις τους στο δυτικό μέτωπο εκμηδενίζοντας
ακόμα και τις συμμαχικές δυνάμεις που έμεναν στη Βαλκανική σχεδόν απομονωμένες.

101 Θεόδωρου Χριστοδουλίδη, Διπλωματική Ιστορία Τριών Αιώνων,Αθήνα:Σιδέρης,2004,σελ 568.

102 Σπυρόπουλος Μ. Γεώργιος. Διεθνείς Σχέσεις-Ρεαλιστική προσέγγιση -θεωρία και πράξη,
Αθήνα: Ποιότητα,2010,σελ 224.
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και για την απόκτησή της απαιτείται η μέγιστη δυνατή επέκταση της Γερμανίας και

η κυριαρχία στην Ευρώπη για τη δημιουργία του γερμανικού έθνους.103

Τροφοδοτούμενος με τις γεωπολιτικές αντιλήψεις, ο Hitler υποστήριξε ότι το

γερμανικό έθνος, θα εξακολουθούσε να ασφυκτιά μέσα στα «στενά» γεωγραφικά

του όρια. Επομένως, επιβαλλόταν η εξεύρεση εδαφών, στα οποία, αφενός, θα

μπορούσε να διοχετευθεί ο πλεονάζων γερμανικός πληθυσμός, και, αφετέρου, θα

χρησιμοποιούντο για την εξασφάλιση πηγών τροφίμων και πρώτων υλών.

Το Μάρτιο του 1935 ο Hitler σε διάταγμα που εξέδωσε θα επαναφέρει την

υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στο γερμανικό στρατό και θα διατάξει την

κατασκευή αρμάτων μάχης, υποβρυχίων και αεροσκαφών. Δυο παράγοντες

συντέλεσαν στο γεγονός αυτό. Η δημοσίευση της Λευκής Βίβλου της Βρετανίας και

η ψήφιση από την Γαλλία της αύξησης της στρατιωτικής θητείας από ένα σε δυο

έτη. Η Λευκή Βίβλος γνωστοποιούσε τον γερμανικό επανεξοπλισμό ώστε να

ωριμάσει η κοινή γνώμη και να μην υπάρχουν αντιρρήσεις για την αύξηση του

προϋπολογισμού για τις στρατιωτικές δαπάνες. Ο Hitler εκμεταλλεύτηκε

κατάλληλα τις συνθήκες που συνέβησαν στις δυο χώρες, οι οποίες απλά

διαμαρτυρήθηκαν χλιαρά στη ΚτΕ.104

Πλέον, σε σύντομο διάστημα προσπάθησε να προσεγγίσει τη Βρετανία και

κατάφερε να πετύχει τη σύναψη ναυτικού συμφώνου.105 Ήταν φανερό ότι ο

Γερμανός δικτάτορας βρισκόταν σε θέση ισχύος. Με αυτήν τη συμφωνία

υπονόμευσε πολύ έξυπνα τη συμφωνία της Στρέζας106 αλλά και κατάφερε να

βάλει τις βάσεις για τη δημιουργία του πολυπόθητου γερμανικού ναυτικού.

Όταν έλαβε χώρα η Ιταλική εισβολή στην Αβησσυνία το 1936 αυτομάτως

κατέρρευσε το μέτωπο της Στρέζας. Πλέον το μόνο εμπόδιο στο δρόμο της

Γερμανίας προς την κεντρική Ευρώπη ήταν η πόρτα που άφηνε η

αποστρατικοποιημένη Ρηνανία. Ο Hitler το εκμεταλλεύτηκε και με μια επίδειξη

ισχύος στις 7 Μαρτίου 1936 ανακατέλαβε την ζώνη της Ρηνανίας παραβιάζοντας

103 Κουσκουβέλης Ηλίας, Εισαγωγή στις Διεθνείς  Σχέσεις, Αθήνα: Ποιότητα, 2010 σελ 342-343.
104 Αρετή Τούντα- Φεργάνη, Η Εξωτερική Πολιτική των  Δυνάμεων στο Μεσοπόλεμο, Αθήνα:
Σιδέρης, 2000,σελ 217-218.
105 Για περισσότερη ανάλυση βλέπε Κεφάλαιο Β.
106 Συμφωνία μεταξύ Βρετανίας, Γαλλίας και Ιταλίας για κοινή στάση κατά της Γερμανίας.



-37-

και τον τελευταίο όρο εγγυήσεων της συνθήκης των Βερσαλλίων. Η υποδοχή των

γερμανών ήταν ενθουσιώδες και το 99% των κατοίκων τάχθηκε υπέρ της

Γερμανικής κατάληψης.107

Ο αντίκτυπος της κατάληψης ήταν μεγάλος. Για πρώτη φορά η Γερμανία

εκτελούσε μια επιθετική κίνηση χωρίς προηγούμενο. Η κατάληψη της Ρηνανίας

μας δίνει και μια εικόνα της προσωπικότητας του Hitler. Η κίνηση αυτή ήταν

εξαιρετικά παράτολμη και προκάλεσε έκπληξη. Και αυτό γιατί εκείνη τη χρονική

περίοδο ο γερμανικός στρατός δεν ήταν ακόμα σε θέση να αντιμετωπίσει τον

σαφέστερα καλύτερο και πιο εξοπλισμένο γαλλικό στρατό. Παρόλα αυτά ο Hitler

εφάρμοσε την τόλμη και τον αιφνιδιασμό, κάτι που θα χαρακτηρίζει και τις

μελλοντικές ενέργειές του.

Επιπλέον, η κίνηση αυτή είχε και μια άλλη διάσταση. Βλέποντας τους

συμμάχους να είναι απρόθυμοι να δημιουργήσουν συμμαχίες, το μέτωπο της

Στρέζας να καταρρέει, θέλησε να τους δοκιμάσει με τη κατάληψη της Ρηνανίας.

Μετά την Ρηνανία ο γερμανός δικτάτορας ήταν έτοιμος να συνεχίσει την καθαρά

επεκτατική του πολιτική.108

Ο Hitler για να εκπληρώσει τις αναθεωρητικές του τάσεις έπρεπε να έχει και

συμμάχους. Εκείνη την περίοδο το κλίμα προσέγγισης με την Ιταλία ήταν σε πολύ

καλή κατάσταση. Οι ιδεολογικές απόψεις των δυο δικτατόρων και οι

αναθεωρητικές απόψεις τους θα δημιουργήσουν τον «Άξονα» Ρώμης - Βερολίνου.

Επιπλέον, εκμεταλλευόμενος τον Ισπανικό εμφύλιο θα προσεγγίσει τον Ισπανό

διδάκτορα Francisco Franco. Ο Χίτλερ έλπιζε ότι η νίκη του Franco θα τον

εξασφάλιζε σε περίπτωση ενός γερμανογαλλικού πολέμου αφού θα είχε

δημιουργηθεί ένα φιλοφασιστικό καθεστώς στα νότια σύνορα της Γαλλίας. Με τον

ισπανό δικτάτορα τον συνέδεε και η ταυτότητα των πολιτικών τους αντιλήψεων

ενώ παράλληλα τα μεταλλεία σιδήρου και η πυρίτιδα που βρισκόταν στην Ισπανία

του ήταν χρήσιμα για την ανάπτυξη της πολεμικής του βιομηχανίας. Από τη μεριά

107 Henry Kissinger, Διπλωματία, Αθήνα: Λιβάνη, 1995,σελ 336-337.
108 Ibid,σελ 338.
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του ο Hitler παρείχε αεροπορική βοήθεια109 για την μεταφορά ισπανικών

στρατευμάτων από το ισπανικό Μαρόκο στην Ισπανία.110

Toν Νοέμβριο του 1936 θα συνάψει με την Ιαπωνία το Αντι-Κομμουνιστικό

Σύμφωνο111.Την περίοδο εκείνη η Ιαπωνία είχε αποχωρήσει από την ΚτΕ112 και

έψαχνε απεγνωσμένα για συμμάχους για να εδραιωθεί στο στρατηγικό χώρο της

Ασίας. Ο επεκτατισμός της Γερμανίας είχε ενοχλήσει τους Ευρωπαίους

(Βρετανούς και Γάλλους) αλλά και τους Αμερικάνους. Το κείμενο της συμφωνίας

παρείχε εγγυήσεις για αλληλοϋποστήριξη των δυο χωρών σε περίπτωση

προσβολής με την Ρωσία. Ο φόβος του κουμμουνισμού ήταν πλέον ορατός για το

γερμανό δικτάτορα και αυτός ήταν ο λόγος της συμφωνίας αυτής. Η Ρωσία δεν θα

μπορούσε πλέον να στραφεί ανατολικά ή δυτικά χωρίς να εμπλακεί σε διμέτωπο

αγώνα. Για το σύμφωνο Αντι - Κομιντέρν, ο ίδιος ο Hitler μιλώντας στο γερμανικό

κοινοβούλιο113 ανέφερε ότι «θα γίνει ίσως μια μέρα το σημείο αποκρυστάλλωσης

μιας ομάδας δυνάμεων, ο απώτερος σκοπός των οποίων δεν θα είναι άλλος από

την εξάλειψη της απειλής κατά της ειρήνης και της κουλτούρας του κόσμου που

υποθάλπει ένα σατανικό φάντασμα».114

Οι επόμενες κινήσεις του γερμανού δικτάτορα φανέρωσαν μια απροκάλυπτη

επιθετική πολιτική πραγματώνοντας την επεκτατική του πολιτική. Αισθανόταν

αρκετά δυνατός αφού η στρατιωτική ισχύς της Γερμανίας είχε αυξηθεί σημαντικά.

Ήδη με τη ναυτική συμφωνία, που είχε συνάψει με τη Βρετανία, είχε ναυτικό και

υποβρύχια. Επιπλέον, ο γερμανικός στρατός αριθμούσε τριάντα έξι μεραρχίες και

έξι μηχανοκίνητες Panzer, οι οποίες με τις εφεδρείες μπορούσαν να φτάσουν στον

αριθμό των 3.000.000 αντρών. Έως το 1938 η νέα Luftwaffe είχε 3.350 αεροπλάνα

109 Οι Γερμανοί επίσης συμμετείχαν στον Ισπανικό εμφύλιο με το σμήνος Condor και τα γνωστά
αεροσκάφη κάθετης εφόρμησης «Στούκας».
110 Αρετή Τούντα- Φεργάνη, Η Εξωτερική Πολιτική των  Δυνάμεων στο Μεσοπόλεμο, Αθήνα:
Σιδέρης, 2000,σελ 257.
111 Σύμφωνο Αντι – Κομιντέρν όπως αλλιώς είναι γνωστό.
112 Συγκεκριμένα το 1933.

113 Στις 30 Ιανουαρίου 1939.

114 Εdward H.Carr, Η Εικοσαετής κρίση 1919-1939, Αθήνα:Ποιότητα,2011, σελ 126.
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(κανένα το 1933) ενώ παράλληλα εκπαίδευε αλεξιπτωτιστές για να σχηματίσει

αερομεταφερόμενες δυνάμεις.115

Το 1938 είναι το έτος ορόσημα της δημιουργίας το παγγερμανικού

οράματος. Το πρώτο βήμα έγινε με την αναίμακτη προσάρτηση της Αυστρίας. Οι

προσπάθειες του Αυστριακού καγκελάριου Kurt von Schuschigg για διενέργεια

δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της χώρας έπεσαν στο κενό.To Αnschluss,

η ένωση δηλαδή με την Γερμανία, πραγματοποιήθηκε λίγο αργότερα. Στο

δημοψήφισμα που έλαβε χώρα ένα μήνα αργότερα και στις δυο χώρες το

αποτέλεσμα ήταν προδιαγεγραμμένο. Ο Hitler είχε παραβιάσει για ακόμα μια φορά

τις συνθήκες των Βερσαλλιών και οι δυτικές δυνάμεις απλά διαμαρτυρηθήκαν.116

Η παθητική αυτή στάση των δυτικών συμμάχων ενθάρρυνε τον Γερμανό

δικτάτορα να θέσει σε εφαρμογή τα σχέδιά του για την Τσεχοσλοβακία. Στην χώρα

αυτή βρισκόταν τρία εκατομμύρια γερμανοί και συγκεκριμένα στην περιοχή της

Σουδητίας κατά μήκος της γερμανικού μεθορίου. Στο παρελθόν η κυβέρνηση της

Τσεχοσλοβακίας είχε τηρήσει καλή στάση απέναντι στη γερμανική μειονότητα.

Ωστόσο, με την καθοδήγηση της γερμανικής προπαγάνδας η μειονότητα αξίωσε

πλήρη αυτονομία. Βλέποντας τις κινήσεις αυτές οι δυτικές δυνάμεις αποφάσισαν

να συναντηθούν με τον Hitler. Έτσι έχουμε την πρώτη συνάντηση του Βρετανού

πρωθυπουργού Chamberlain με τον Hitler στο Μπερχτεσγκάντεν. Εκεί ο γερμανός

δικτάτορας θα αιφνιδιάσει τον Βρετανό πρωθυπουργό και θα ζητήσει όχι μόνο την

παραχώρηση αυτονομίας της Σουδητίας αλλά την προσάρτηση της στην Γερμανία

κατ’ εφαρμογή της αρχής της αυτοδιάθεσης. Κατέστησε επίσης φανερό, ότι σε

διαφορετική περίπτωση ήταν αποφασισμένος να καταφύγει σε πόλεμο.

Και στη δεύτερη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Γκόντεσμπεργκ ο

Hitler απαίτησε την άμεση κατάληψη όλων των γερμανόφωνων περιοχών της

Τσεχοσλοβακίας θέτοντας χρονικό όριο μιας εβδομάδας. Έχοντας πείσει τους

δυτικούς συμμάχους ότι αυτή θα ήταν η τελευταία εδαφική διεκδίκηση στη

Ευρώπη, αποφασίστηκε μια τελευταία συνάντηση στο Μόναχο.

115 John Keegan, H Ιστορία του Πολέμου, Αθήνα: Νέα σύνορα-Λιβάνη,1997,σελ 608.

116 Γιάννης Στεφανίδης, Ο Τελευταίος Ευρωπαϊκός Αιώνας, Αθήνα: Προσκήνιο,1997,σελ 148-149.
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Στις 29 Σεπτεμβρίου 1938 στην τετραμερή συνάντηση117, οι Chamberlain

και Daladier έδωσαν στον Hitler αυτό που ήθελε, την άμεση κατάληψη της

Σουδητίας. Για να τηρήσουν τα προσχήματα , συμφώνησαν να συστήσουν διεθνή

επιτροπή για την εποπτεία της εδαφικής μεταβολής, ενώ εγγυήθηκαν από κοινού

τα νέα σύνορα της ακρωτηριασμένης Τσεχοσλοβακίας.118

H κρίση του Σεπτεμβρίου του 1938 έδειξε τις πολιτικές επιπτώσεις του

ισχυρισμού ότι υπάρχει ένα κοινό συμφέρον στην ειρήνη. Πάνω σε αυτό τον

ισχυρισμό ο Hitler περιέγραφε τη Γερμανία ως προπύργιο της ειρήνης που

απειλείται από πολεμοχαρείς δημοκρατίες. Η ΚτΕ όπως δήλωσε στο γερμανικό

κοινοβούλιο είναι «υποκινητής των ταραχών» και συλλογική ασφάλεια σημαίνει

«διαρκής κίνδυνος πολέμου». Αυτού του είδους η διακήρυξη αποτελούσε ενδείξεις

ότι ως κυρίαρχη χώρα θα αποκτούσε το κεκτημένο δικαίωμα στην ειρήνη και θα

ήταν σε θέση να επιβάλει τη θέλησή της, στηλιτεύοντας τις δημοκρατικές χώρες ως

εχθρούς της ειρήνης. Σε αυτό το σημείο γίνεται ευκολότερη η κατανόηση της

έξυπνης παρατήρησης του Halevy ότι «η ίδια η προπαγάνδα κατά του πολέμου

είναι μια μορφή πολεμικής προπαγάνδας».119

Το 1939 η εξωτερική πολιτική του Hitler εισέρχεται στην τελική της φάση,

δηλαδή στην απόκτηση του «ζωτικού χώρου», με την κατάληψη εδαφών που δεν

κατοικούνταν από Γερμανούς. Σαν αποτελέσματα προσαρτώνται τα εδάφη της

Βοημίας και Μοραβίας και ολοκληρώνεται με το πλέον εμφατικό τρόπο η

τσεχοσλοβακική τραγωδία. Η στρατηγική επιτυχία του γερμανού δικτάτορα ήταν

διπλή. Όχι μόνο είχε καταφέρει να επεκτείνει τον εδαφικό χώρο της Γερμανίας

αλλά και να πάρει υπό την εξουσία του όλους τους γερμανόφωνους λαούς.

Υπολογίζεται ότι 6.750.000 Αυστριακοί και 3.500.000 Σουδήτες, δηλαδή δέκα

εκατομμύρια και πλέον στρατιώτες αλλά και εργατικό δυναμικό ήταν στην διάθεση

του Γ΄Ραιχ.120

117 Συμμετείχε και ο Mussolini.
118 Γιάννης Στεφανίδης, Ο Τελευταίος Ευρωπαϊκός Αιώνας, Αθήνα:Προσκήνιο,1997,σελ 150-151.
119 Εdward H.Carr, Η Εικοσαετής κρίση 1919-1939,Αθήνα:Ποιότητα,2011, σελ 123-124.
120 Αρετή Τούντα- Φεργάνη, Η Εξωτερική Πολιτική των  Δυνάμεων στο Μεσοπόλεμο, Αθήνα:
Σιδέρης, 2000,σελ 246.
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To τελικό σχέδιο του Hitler αφορούσε την κατάκτηση του πολωνικού

διαδρόμου που οδηγούσε στο Danzig.121 Έπρεπε όμως πρώτα να πείσει τους

Ρώσους ότι ήθελε καλές σχέσεις μαζί τους και ότι σε καμιά περίπτωση θα

εμπλεκόταν σε πόλεμο μαζί τους. Οι επαφές των δυο χωρών εντάθηκαν και έτσι

στις 23 Αυγούστου 1939 υπογράφτηκε από τους υπουργούς Εξωτερικών

Γερμανίας και Σοβιετικής Ένωσης Ribbentrop και Molotov αντίστοιχα, το μυστικό

πρωτόκολλο. Η συμφωνία αυτή προέβλεπε το διαμελισμό της Πολωνίας, την

προσάρτηση της Λετονίας122 και της  Εσθονίας στη Ρωσία και της Λιθουανίας στη

Γερμανία. Προέβλεπε επίσης την ένταξη της Φινλανδίας, Βεσαραβίας και βόρειας

Βουκοβίνας στην σοβιετική σφαίρα επιρροής. Επιπρόσθετα, μέσα στους όρους

αναφερόταν ρητά η μη επίθεση για τουλάχιστον δέκα χρόνια και απαγόρευε στα

δύο μέλη να προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια σε τρίτο μέρος που θα ενεπλέκετο

σε πόλεμο με κάποια από τις δύο συμβαλλόμενες δυνάμεις.

Πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι η επιτυχία αυτή οφείλετε στον Ribbentrop,ο

οποίος όχι μόνο ήταν ικανότατος, αλλά επίσης είχε δημιουργήσει τη δική του

οργάνωση με γραφεία απέναντι από το υπουργείο εξωτερικών. Εκτός από το

παραπάνω σύμφωνο του οφείλεται και η συμφωνία για τον περιορισμό των

ναυτικών εξοπλισμών με τη Βρετανία το 1935 και το Σύμφωνο κατά της Κομιντέρν

με την Ιαπωνία ένα χρόνο αργότερα.123

Οι στρατηγικοί στόχοι του Hitler με την υπογραφή του Γερμανοσοβιετικού

Συμφώνου μη επίθεσης ήταν σαφείς. Δεν ήθελε να ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο

προς την Ανατολή. Η υπογραφή του Συμφώνου από τον Stalin απάλλαξε τον

Hitler από το φόβο το διμέτωπου πολέμου. Βερολίνο και Μόσχα έγιναν σύμμαχοι

για 22 μήνες, έως τις 22 Ιουνίου του 1941 οπότε η ναζιστική Γερμανία επιτέθηκε

στην Σοβιετική Ένωση.124 Αυτό το σύμφωνο αποτελεί ένα ακραίο παράδειγμα του

ρεαλισμού σύμφωνα με τον John Mearsheimer.«Όταν μια μεγάλη δύναμη

121 Στην πόλη κατοικούσαν αρκετοί γερμανοί που είχαν εγκλωβιστεί με την Συνθήκη των
Βερσαλλιών.

122 Το αρχικό σχέδιο από τους Γερμανούς προέβλεπε την διχοτόμηση της Λετονίας, όμως ο Stalin
απαίτησε ολόκληρη την χώρα και ο Hitler τελικά υποχώρησε.

123 Θεοδόσιος Καρβουναράκης, Η Τέχνη της Διπλωματίας και οι Τεχνικοί της, Αθήνα:
Θύραθεν,2013,σελ 69-70.
124 Henry Kissinger, Διπλωματία, Αθήνα: Λιβάνη,1995, σελ 386-387.
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αντιμετωπίζει μια σοβαρή απειλή ελάχιστη προσοχή δίνει στην ιδεολογία καθώς

αναζητά συμμάχους. Η ασφάλεια πάντα έχει προτεραιότητα».125

Σίγουρα οι γερμανοί είχαν κέρδη από τη παραπάνω συμφωνία. Οι Ρώσοι

όμως είχαν όφελος από το παραπάνω σύμφωνο; Ο Stalin, γνωρίζοντας τις

προθέσεις του Hitler για επέκταση του «ζωτικού του Χώρου» προς Ανατολάς,

προσπαθούσε να κρατήσει τις γερμανικές δυνάμεις στραμμένες προς τη Δύση,

κερδίζοντας έτσι χρόνο για τη στρατιωτική προετοιμασία της χώρας του.

Η Γερμανία ήταν πλέον πανίσχυρη και έως το 1939, η γερμανική κοινωνία

δεν είχε μόνο επαναστρατιωτικοποιηθεί, αλλά είχε κατακλυστεί από την πίστη ότι

αφ’ενός κατείχε τα μέσα για να καταβάλει τους παρακμασμένους γείτονες και

αφ’ετέρου, να αποσπάσει τη νίκη που είχε στερηθεί πριν από μερικά χρόνια. Και

τυπικά πλέον ο Hitler ειxε αποκτήσει από τον γερμανικό λαό την εσωτερική

νομιμοποίηση που θα του επέτρεπε να ξεκινήσει τον πόλεμο.126 Μόλις μια

εβδομάδα μετά την υπογραφή του Γερμανοσοβιετικού Συμφώνου, η ναζιστική

Γερμανία επιτέθηκε την 1η Σεπτεμβρίου του 1939 στην Πολωνία σηματοδοτώντας

την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

125 John Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, Αθήνα:Ποιότητα, 2006,
σελ 113.
126 John Keegan, H Ιστορία του Πολέμου, Αθήνα: Νέα σύνορα-Λιβάνη,1997,σελ 609.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Ε»

ΥΨΗΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΤΑΛΙΑΣ

Η Ιταλία αναμφίβολα ήταν η ασθενέστερη από τις Μεγάλες Δυνάμεις και

αναζητούσε συνεχώς ευκαιρίες για να αποκτήσει περαιτέρω ισχύ. Λόγω της

έλλειψης στρατιωτικής δύναμης που εμφάνιζε η Ιταλία, οι ηγέτες της βασίζονταν

ιδιαίτερα στη διπλωματία στην προσπάθεια τους να αποκτήσουν αυτό που

επιθυμούσαν. Έτσι έδιναν μεγάλη σημασία στην επιλογή συμμάχων και ήταν

δεξιοτέχνες στο να στρέφουν άλλες δυνάμεις τη μια εναντίον της άλλης. Στον

πρώτο παγκόσμιο πόλεμο εισήλθε στο πλευρό των Συμμάχων127 επειδή η

Βρετανία και η Γαλλία ήταν πρόθυμες να της δώσουν περισσότερα εδάφη απ’ότι οι

πρώην σύμμαχοί τους, η Γερμανία και η Αυστροουγγαρία.128

Παρά την περιορισμένη συμβολή της στη συμμαχική νίκη, επιδίωκε πάντα

τη διασφάλιση των αναγκαίων εδαφικών ερεισμάτων εκπληρώνοντας τους

στόχους τις αλυτρωτικής της πολιτικής. Στις επιδιώξεις της περιλαμβάνονταν η

εδραίωση της υπεροχής στην Αδριατική και η αναβάθμιση της παρουσίας της στην

ανατολική Μεσόγειο. Για τις παραπάνω εδαφικές επιδιώξεις η Ιταλία είχε

υπογράψει σχετικές «προσημειώσεις» με την συνθήκη του Λονδίνου το 1915.129

Τέλος η εκπλήρωση των Ιταλικών στόχων διευκολύνονταν από την απουσία

άμεσων συμφερόντων της Γαλλίας και της Βρετανίας στις παραπάνω περιοχές.130

Η Ιταλία αποχώρησε από την συνθήκη των Βερσαλλιών έχοντας την

αίσθηση της αδικίας από την συμπεριφορά των συμμάχων της. Βέβαια είχε

απαλλαχτεί από την Αυστροουγγρική αυτοκρατορία η οποία είχε διαλυθεί, αλλά οι

υποσχέσεις που είχε λάβει είχαν μείνει ανεκπλήρωτες. Συγκεκριμένα στην

127 Στην αρχή η Ιταλία βρισκόταν ανάμεσα στο δίλλημα της ουδετερότητας και της επέμβασης στο
πλευρό των δυνάμεων της Entente.Τελικά εισήλθε στον πόλεμο και τη  συγκεκριμένη χρονική
περίοδο αυτή η κίνηση αποδείχτηκε πιο προσοδοφόρα.
128 John Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, Αθήνα: Ποιότητα,2006,

σελ 417-418.

129 Οι σύμμαχοι είχαν πείσει την Ιταλία να μπει στον πόλεμο , με την υπόσχεση ότι θα της έδιναν το
Νότιο Τιρόλο και τις Δαλματικές ακτές.
130 Θεόδωρου Χριστοδουλίδη, Διπλωματική Ιστορία Τριών Αιώνων, Αθήνα: Σιδερης,2004,σελ 551.
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Αδριατική έλαβε μόνο ένα τμήμα αυτής και στο ζήτημα του Φιούμε131 βρέθηκε

αντιμέτωπη με την υπέρμαχη αρχή της αυτοδιάθεσης132 του Αμερικανού

πρόεδρου Woodrow Wilson. Οι σύμμαχοι την αγνόησαν και στην ανατολική

μεσόγειο της έδωσαν ένα ρόλο περιορισμένο. Αυτή η πικρία θα επιτρέψει στον

Mussolini να συντάξει έναν πίνακα των εδαφικών διεκδικήσεων της Ιταλίας, λόγω

των θυσιών της στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Επιπρόσθετα, δεν πρέπει να

ξεχνάμε ότι η πικρία και το αίσθημα αδικίας ενός λαού, ακόμα και αν ανήκουν στην

παράταξη των νικητών, δεν αποτελούν τα κατάλληλα υλικά για την εδραίωση της

δημοκρατίας και την οικοδόμηση της ειρήνης.133

Οι στρατηγικοί στόχοι της Ιταλίας το διάστημα μέχρι την έναρξη του

δευτέρου πολέμου προσανατολίζονταν σε πέντε διαφορετικές περιοχές, στην

Βόρεια Αφρική, στο κέρας της Αφρικής, στα Νότια Βαλκάνια, τη νότια

Αυστροουγγαρία και η νοτιανατολική Γαλλία. Οι Ιταλικές βλέψεις εστιάστηκαν στα

Βαλκάνια και την Αφρική. Στην Αφρική περιλαμβάνονταν χώρες όπως η Αίγυπτος,

η Λιβύη και η Τυνησία αλλά και το κέρας της Αφρικής όπου περιλαμβάνονταν η

Ερυθραία και η Αιθιοπία. Στη Βαλκανική περιλαμβάνονταν η Αλβανία, η Κέρκυρα

και τα Δωδεκάνησα. Οι κύριοι αντίπαλοι της Ιταλίας για το στρατηγικό έλεγχο των

παραπάνω περιοχών ήταν η Αυστροουγγαρία στα Βαλκάνια και η Γαλλία στην

Αφρική.134

Όταν η Ιταλία εστίασε την προσοχή της στην Αφρική είχε απέναντι της την

πανίσχυρη Γαλλία. Η Τυνησία αποτελούσε τον κύριο στόχο, η οποία όμως

131 Το λιμάνι του Φιούμε στην Αδριατική εξασφάλιζε τον έλεγχο της μεγάλης αυτής θάλασσας. Τα
δύο τρίτα του πληθυσμού του ήταν Ιταλόφωνοι, αλλά τα προάστιά του κατοικούνταν σχεδόν
αποκλειστικά από Κροάτες. Σύμφωνα με τη Συνθήκη του Λονδίνου το Φιούμε έπρεπε να εκχωρηθεί
στην Κροατία, αλλά το διεκδικούσε η Ιταλία. Μετά τη συνθήκη του Ραπάλο το Φιούμε σχημάτισε ένα
μικρό ανεξάρτητο Κρατίδιο.

132 Ο Αμερικανός Πρόεδρος επεδίωκε μία μακροχρόνια ειρήνη με την επικράτηση της θεωρίας της
δημοκρατίας. Επιπλέον, διακήρυξε με βασικό γνώμονα τη γλώσσα και την κουλτούρα, το δικαίωμα
όλων των εθνοτικά ομοιογενών ομάδων στη σύσταση ανεξαρτήτων εθνών - κρατών.

133 Θεόδωρου Χριστοδουλίδη, Διπλωματική Ιστορία Τριών Αιώνων, Αθήνα: Σιδέρης,2004 σελ 574-
575.

134 John Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, Αθήνα:Ποιότητα,2006,

Σελ 415.
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κατελήφθη από την Γαλλία το 1881. Στη συνέχεια η Ιταλία επιχείρησε στο κέρας

της Αφρικής όπου οι Μεγάλες Δυνάμεις δεν έδιναν μεγάλη προσοχή. Έτσι

απέκτησε τις πρώτες αποικίες της, την Ερυθραία και την Ιταλική Σομαλιλάνδη. Η

κατάληψη όμως της Αιθιοπίας απέτυχε με συντριπτική ήττα. Στην συνέχεια

στράφηκε στη Λιβύη αντιμετωπίζοντας την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σαν

αποτέλεσμα η Λιβύη έγινε η τρίτη αποικία της ενώ κατέλαβε και τα Δωδεκάνησα,

τα οποία επίσημα εκχωρήθηκαν σ’αυτήν μετά τη συνθήκη της Λωζάνης το 1923.

Η Ιταλία ασπαζόμενη το δόγμα του αναθεωρητισμού, της αναθεώρησης με

άλλα λόγια του καθεστώτος των Συνθηκών Ειρήνης του 1919 -1920, είχε ως τελικό

στόχο την ισχυροποίηση της θέσης της ανά τον κόσμο. Μέχρι το 1922 η εξωτερική

της πολιτική χαρακτηριζόταν από δισταγμό χωρίς να μπορεί να εκμεταλλευθεί τα

λίγα εδάφη που της είχαν παραχωρηθεί με την υπογραφή της συνθήκης των

Βερσαλλιών. Τον Οκτώβριο του 1922 ανήλθε στην εξουσία το φασιστικό καθεστώς

και το 1928 ο Ιταλός δικτάτορας είπε σε λόγο του στη Γερουσία ότι καμία Συνθήκη

δεν διατηρείται επ΄ άπειρον.135

Από την άνοδο του Mussolini στην εξουσία καλλιεργήθηκε ένας εθνικισμός,

ο οποίος εκφράστηκε έντονα και στην εξωτερική πολιτική. Από το ξεκίνημα δεν

έκρυψε τις επεκτατικές του διαθέσεις, αφού μόνο έτσι θα μπορούσε να

εξασφαλίσει την αναθεώρηση του διακανονισμού της ειρήνης, αποκτώντας νέα

εδάφη στη Μεσόγειο και την Αφρική.

Στα Βαλκάνια, η Ιταλία εισέβαλε στην Κέρκυρα το καλοκαίρι του 1923. Είχε

προηγηθεί το «επεισόδιο της Κέρκυρας» όπου είχε δολοφονηθεί ο Στρατηγός

Tellini που ήταν μέλος της χάραξης των ελληνοαλβανικών συνόρων. Η στάση και

η επιμονή όμως της Βρετανίας θα αναγκάσει την Ιταλία να αποσύρει τα

στρατεύματα και το στόλο της από την Κέρκυρα. Οι ενέργειες αυτές ήταν μια

επίδειξη των αποφάσεων της για την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής της

πολιτικής αλλά και για να κάνει αισθητή την παρουσία της στην περιοχή αυτή.136

135 Αρετή Τούντα- Φεργάνη, Η Εξωτερική Πολιτική των  Δυνάμεων στο Μεσοπόλεμο,
Aθήνα:Σιδέρης, 2000,σελ 167.

136 Ιbid, σελ 172.
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Στην συνέχεια ο Mussolini στράφηκε στην Αλβανία137. Ο ίδιος γνώριζε ότι η

κατάληψη της θα μετέτρεπε την Αδριατική138 σε ιταλική λίμνη. Βέβαια η χώρα αυτή

είχε γίνει ένα ανεξάρτητο κράτος αλλά οι βλέψεις του ιταλού δικτάτορα δεν

αναχαιτίστηκαν. Στην εξουσία της Αλβανίας είχε ανέβει ο Ahmet Βey Zogu139, ο

οποίος μη έχοντας λαϊκή βούληση ήθελε ένα ισχυρό στρατό. Η άσχημη οικονομική

κατάσταση της Αλβανίας και η άρνηση της Γιουγκοσλαβίας να της προσφέρει

οικονομική βοήθεια, έκαναν τον Αλβανό ηγέτη να στραφεί προς την Ιταλία. Ήταν η

ευκαιρία που ζητούσε ο Mussolini για να επεκτείνει την επιρροή και την οικονομική

διείσδυση του στην Αλβανία και να εδραιώσει τον έλεγχο της Ιταλίας στην

Αδριατική. Στα χρόνια που ακολούθησαν παρατηρήθηκε μια συνεχόμενη ίδρυση

πολλών ιταλικών τραπεζών. Στο στρατιωτικό τομέα πολλά στρατιωτικά έργα και

νοσοκομεία κατασκευάστηκαν από ιταλικές εταιρίες ενώ άφθονο πολεμικό υλικό

έφτανε στη χώρα.

Επιπρόσθετα, η Ιταλική Κυβέρνηση εγκατέστησε στην Αλβανία, Ιταλική

στρατιωτική αποστολή προς αναδιοργάνωση του Αλβανικού στρατού και επέβαλε

την διδασκαλία της Ιταλικής γλώσσας στα Αλβανικά σχολεία. Με το Αλβανοιταλικό

σύμφωνο «Φιλίας και Ασφάλειας» του 1926 η Αλβανία μεταβαλλόταν σε ιταλικό

προτεκτοράτο.140 Όπως ήταν φυσικό η Ιταλική παρέμβαση δυσαρέστησε τη

Γιουγκοσλαβία, η οποία όμως δεν μπορούσε να αντιδράσει στην ιμπεριαλιστική

πολιτική του Mussolini χωρίς την βοήθεια της Γαλλίας και της Βρετανίας, οι οποίες

όμως δεν είχαν σκοπό να αναμειχθούν σε ένα βαλκανικό ζήτημα, που θα τους

οδηγούσε σε σύγκρουση με την Ιταλία. Τον επόμενο χρόνο ακολούθησε και μια

δεύτερη συμφωνία μεταξύ των δυο χωρών ολοκληρώνοντας την υποδούλωση της

Αλβανίας στην Ιταλία. Έχοντας τεθεί υπό πολιτική και οικονομική κηδεμονία η

137 Η Αλβανία είχε μεγάλη στρατηγική σημασία για την Ιταλία. Με το λιμάνι της Αυλώνας καθώς και
με τη νήσο Σάσων στην είσοδο του κόλπου της Αυλώνας, ελέγχονταν η είσοδος στην Αδριατική
Θάλασσα. Επιπλέον, η Αλβανία θα μπορούσε να παρέχει στην Ιταλία προγεφύρωμα για μελλοντική
επέκταση στα Βαλκάνια.

138 Η πτώση εξ' άλλου των δύο μεγάλων έως τότε αυτοκρατοριών της Αυστρο-Ουγγαρίας και της
Ρωσίας άφησε ελεύθερο το πεδίο δράσεως στην Ιταλία.

139 Είχε πάρει την εξουσία με πραξικοπηματικό τρόπο.
140 Τελικά η κατάληψη της Αλβανίας θα πραγματοποιηθεί στις 7 Απριλίου του 1939, όταν τα Ιταλικά
στρατεύματα θα εισβάλουν και  θα καταλάβουν τη χώρα σε πέντε ημέρες.
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Αλβανία φόρεσε τον φασιστικό μανδύα και η Ιταλία απέκτησε την πρωτοκαθεδρία

στην Αδριατική.141

Η θέση της Ιταλίας στη Μεσόγειο είχε αποκτήσει περισσότερη ισχύ με την

κατασκευή ναυτικών και αεροπορικών βάσεων στη Λέρο142 και την Ρόδο. Για να

μπορέσει όμως να έχει την κυριαρχία έπρεπε να ρυθμίσει τις σχέσεις με την

Τουρκία. Αγκάθι στις σχέσεις αυτές αποτελούσε το ζήτημα της Μοσούλης143,

περιοχής με τεράστιο ενδιαφέρον λόγω των κοιτασμάτων πετρελαίων της. Τη

περίοδο αυτή οι σχέσεις της χώρας με τη Βρετανία ήταν πολλοί καλές επειδή οι

βλέψεις του Mussolini στα Βαλκάνια άφηναν ανοικτό πεδίο για τις βρετανικές

ορέξεις στη βόρεια Αφρική. Τελικά με τη συνθήκη της Άγκυρας τον Ιούνιο του 1926

η Μοσούλη παραχωρήθηκε στο Ιράκ. Έχοντας επιλυθεί το ζήτημα της Μοσούλης

υπογράφτηκε τον Μάιο 1928 το Ιταλοτουρκικό σύμφωνο «Φιλίας και Διαιτησίας»

που βελτίωσε τις σχέσεις των δυο χωρών.

Όμως η Τουρκία  έδειχνε πάντα το ενδιαφέρον για τα νησιά των

Δωδεκανήσων τα οποία είχαν εκχωρηθεί στην Ιταλία από την συνθήκη της

Λωζάνης.144 Εντούτοις τον Ιανουάριο 1932 υπογράφηκε στην Άγκυρα η

Iταλοτουρκική συμφωνία, η οποία περιλάμβανε επτά άρθρα, με την οποία

καθοριζόταν η θαλάσσια μεθοριακή γραμμή στο σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων.

Έτσι με ειδικό πρωτόκολλο ρυθμιζόταν η θαλάσσια οροθετική γραμμή η οποία

ορίζονταν ακριβώς στο μέσο της απόστασης μεταξύ των Καρντάκ, δηλαδή των

βραχονησίδων Ιμίων και της απέναντι κείμενης δυτικής μικρασιάτικης ακτής.145

141 Αρετή Τούντα- Φεργάνη, Η Εξωτερική Πολιτική των  Δυνάμεων στο Μεσοπόλεμο, Αθήνα:
Σιδέρης, 2000, σελ 173-175.

142 Οι Ιταλοί έκαναν στη Λέρο μια οχυρωμένη ναυτική βάση και αέρο-ναυτική βάση. Από το τέλος
της δεκαετίας του 1920 πολλά οχυρωματικά έργα έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του
1930 και μια ολόκληρη πόλη χτίστηκε στο Λακκί.

143 Πόλη του Ιράκ στις όχθες του ποταμού Τίγρη. Η Μοσούλη σταμάτησε να θεωρείται μείζον
στρατηγικό εμπορικό κέντρο μετά τη διάνοιξη της Διώρυγας του Σουέζ, η οποία επέτρεπε ταξίδια
από και προς την Ινδία. Ωστόσο, άρχισε και πάλι να αναπτύσσεται από τη δεκαετία του '20 και
έπειτα, μετά τον εντοπισμό πολύτιμων κοιτασμάτων πετρελαίου.
144 Τα Δωδεκάνησα παραχωρήθηκαν στην Ιταλία, όπως προέβλεπε και η συνθήκη των Σεβρών,
αλλά χωρίς πρόβλεψη για δυνατότητα αυτοδιάθεσης.
145 Αρετή Τούντα- Φεργάνη, Η Εξωτερική Πολιτική των  Δυνάμεων στο Μεσοπόλεμο,
Αθήνα:Σιδέρης, 2000,σελ 180-181.
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Την περίοδο 1930 – 1935 ο Mussolini επιχείρησε να καθιερωθεί ως

εγγυητής της ισορροπίας στο δίπολο Γαλλία, Βρετανία από τη μια και Γερμανία

από την άλλη. Σκοπός του ήταν ότι όσο θα αναδύονταν η γερμανική απειλή τόσο

οι δυτικές δυνάμεις θα είχαν ανάγκη την Ιταλία με την παραχώρηση φυσικά

ανταλλαγμάτων. Μετά την απόπειρα βίαιης κατάληψης της εξουσίας της Αυστρίας

(χώρα που ο ιταλός δικτάτορας θεωρούσε δορυφόρο του), ξεσπάει κρίση στη

σχέση του με τον Hitler και τον υποχρεώνει σε σύσφιξη των δεσμών του με τους

δυτικούς. Έτσι τον Απρίλιο του 1935 η Ιταλία φιλοξένει τη Βρετανία και τη Γαλλία

στη διάσκεψη της Στρέζας. Οι αρχηγοί των κυβερνήσεων θα συμφωνήσουν να

προβάλουν αντίσταση σε κάθε απόπειρα της Γερμανίας να αλλάξει τη συνθήκη

των Βερσαλλιών με την χρήση βίας. Επιπλέον, θα καταδικάσουν τον

επανεξοπλισμό της Γερμανίας και θα επιβεβαιώσουν την προσήλωσή τους στην

ΚτΕ και τις συμφωνίες που έλαβαν χώρα στο Λοκάρνο. Στη Στρέζα θα ήταν και η

τελευταία φορά που οι νικητές του πρώτου παγκοσμίου πολέμου εξέτασαν τις

πιθανότητες κοινής δράσης.146

Τον Οκτώβριο του 1935 με την εισβολή στην Αιθιοπία147η Ιταλία εγκαινιάζει

την επεκτατική της πολιτική. Γιατί όμως ο Ιταλός δικτάτορας επιχείρησε την

εκστρατεία στην Αιθιοπία; Τα όσα συνέβαιναν στον ευρωπαϊκό χώρο σίγουρα

ευνοούσαν τον Mussolini. Η ΚτΕ ήταν ανήμπορη να αποτρέψει μια σύρραξη ενώ

σαν οργανισμός δε μπορούσε να επιβάλει αποτελεσματικές κυρώσεις στον

επιτιθέμενο, όπως είχε αποδειχτεί από την κατάκτηση της Μαντζουρίας από την

Ιαπωνία.148 Η αιθιοπική κρίση κατάφερε ανεπανόρθωτο πλήγμα κατά της ΚτΕ,

καθώς όλοι αντιλήφθηκαν ότι δεν μπορούσαν να ελπίζουν τίποτα από αυτήν, σε

περίπτωση κινδύνου. Την εποχή της εισβολή στην Αιθιοπία, η Ιταλία ξεκίνησε τον

πόλεμο έχοντας αγνοήσει τις υποχρεώσεις της που είχε σύμφωνα με το

καταστατικό της ΚτΕ. Επιπλέον, οι κανόνες του διεθνούς δικαίου αποτέλεσαν για

την Ιταλία ένα εμπόδιο για την διεθνή τάξη που έλπιζε να αποκαταστήσει στην

146 Henry Kissinger, Διπλωματία, Αθήνα: Λιβάνη, 1995,σελ 332.

147 Η χώρα αυτή αρχικά ονομαζόταν Αβησσυνία.Μετά την κατάκτηση της ονομάστηκε από τον
Mussolini Αιθιοπία.

148 Πρόκειται για τον Ρωσοϊαπωνικό Πόλεμο του 1904-1905 που κατέληξε με ήττα της Ρωσίας και
την απόδοση της Μαντζουρίας στην Ιαπωνία.
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περιοχή. Έτσι στο όνομα της διεθνούς τάξης η κατάκτηση της Αιθιοπίας

νομιμοποιήθηκε από τον ιταλό δικτάτορα.149

Δεν πρέπει να ξεχνάμε και το όραμα του Ιταλού δικτάτορα για την αναβίωση

της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που τόσο πολύ ήθελε να επιδείξει στο λαό του. Έτσι

αποφάσισε να μετατοπίσει το κέντρο βάρους από τη Βαλκανική χερσόνησο και τις

Παραδουνάβιες περιοχές στην Ανατολική Αφρική.150 Η πεποίθηση του Ιταλού

δικτάτορα ενισχύονταν επίσης από το μέτωπο της Στρέζας αλλά και από την

ανάγκη που είχαν η Αγγλία και η Γαλλία από την Ιταλία για την αντιμετώπιση του

Hitler. Ήδη από το 1925 η Αγγλία με την Ιταλία είχαν χωρίσει την Αιθιοπία σε

σφαίρες επιρροής. Ήταν πεπεισμένος πλέον ότι οι Μεγάλες Δυνάμεις θα

αντιδρούσαν χλιαρά.151

Επιπρόσθετα, η εσωτερική κατάσταση της Ιταλίας μαστιζόταν από

οικονομική ύφεση, πτώση του βιοτικού επιπέδου και ανεργία. Όπως συμβαίνει σ’

αυτές τις περιπτώσεις μια θεαματική επιτυχία στο εξωτερικό θα άμβλυνε τα

εσωτερικά προβλήματα και θα ανέβαζε την δημοτικότητά του. Η εξεύρεση πρώτων

υλών για την ανόρθωση της Ιταλικής οικονομίας και την ενίσχυση της βιομηχανίας

αλλά και η εδαφική επέκταση για τον πλεονάζοντα πληθυσμό, αποτέλεσαν δυο

ακόμη σημαντικούς λόγους για την έναρξη της εκστρατείας. Η αιθιοπική περιπέτεια

επιπλέον είχε και συμβολικό χαρακτήρα αφού υποτάσσοντας τη χώρα αυτή, ο

Mussolini θα εξάλειπτε την ντροπή της Ιταλικής ήττας152 του παρελθόντος. Ο ίδιος

ο ιταλός δικτάτορας σε λόγο του θα παρουσίαζε καθαρά τις προθέσεις του για την

επικείμενη εκστρατεία του: «Η κατάκτηση της Αιθιοπίας θα πραγματοποιηθεί με

κάθε τρόπο. Σε αυτούς που ελπίζουν να μας σταματήσουν με έγγραφα και λόγια

θα τους απαντήσουμε ότι δεν δίνουμε δεκάρα».153

149 Hedley Bull, Η Άναρχη κοινωνία. Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2009,σελ 194.

150 Γιάννης Στεφανίδης, Ο Τελευταίος Ευρωπαϊκός Αιώνας, Προσκηνιο,1997,σελ 134-135.

151 Αρετή Τούντα- Φεργάνη, Η Εξωτερική Πολιτική των  Δυνάμεων στο Μεσοπόλεμο,
Σιδερης,2000,σελ 184-185.

152 Η Ιταλία είχε ηττηθεί στην Άδουα το 1896.

153 H. James Burgwyn, Italian Foreign Policy in the Interwar Period, 1918-1940,Greenwood
Publishing Group,1997,σελ 117.
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Στην κρίση της Αιθιοπίας οι δυτικοί σύμμαχοι δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν

τον Ιταλό φασίστα ακόμα και με γενναία ανταλλάγματα. Επιπλέον, φάνηκε για

άλλη φορά η ανικανότητα της ΚτΕ. Oι οικονομικές κυρώσεις ήταν ανεπαίσθητες και

περιορίζονταν σε προϊόντα που δεν ήταν ζωτικής σημασίας για την ιταλική

οικονομία. Το κύριο εφόδιο για την συνέχιση της εκστρατείας, το πετρέλαιο, αλλά

και ο σίδηρος, ο χάλυβας και οι γαιάνθρακες εξαιρέθηκαν από την αρχή, ενώ

στρατιωτικές κυρώσεις ποτέ δεν επιβλήθηκαν. Οι επιπτώσεις όμως υπήρξαν

βαριές για την ισορροπία δυνάμεων στην Ευρώπη. Ο Mussolini εξαγριώθηκε από

την χλιαρή έστω, συμπεριφορά της Βρετανίας και της Γαλλίας αλλά και από το

σχέδιο Hoare-Laval154 που είχε διαρρεύσει στον Τύπο. Το μέτωπο της Στρέζας

πλέον έπαθε ολική ρήξη διαταράσσοντας τις σχέσεις της χώρας με τους Δυτικούς,

στρέφοντας τον Mussolini στην «αγκαλιά» του Hitler. Οι σχέσεις των δυο αντρών

ήρθαν πιο κοντά στον ισπανικό εμφύλιο που ακολούθησε ένα χρόνο αργότερα.155

Η Ιταλία έστειλε στρατεύματα στον ισπανικό εμφύλιο πόλεμο (1936-1939)

στο πλευρό της χούντας του Στρατηγού Francisco Franco. Ο βασικός στόχος της

Ιταλίας ήταν η απόκτηση των Βαλεαρίδων νήσων στην δυτική μεσόγειο. Κάτι που

θα της επέτρεπε να απειλεί τις γραμμές επικοινωνιών της Γαλλίας με την Βόρεια

Αφρική και της Βρετανίας μεταξύ Γιβραλτάρ και Μάλτας.156 Η ανάμιξη της Ιταλίας

στην Ισπανία αποδείχτηκε πολυδάπανη ενώ είχε και μεγάλο κόστος τόσο σε

ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε αεροσκάφη, άρματα και πυροβόλα. Το τελικό

αποτέλεσμα δεν ήταν το αναμενόμενο για την Ιταλία αφού η Ιβηρική δεν

μεταβλήθηκε σε ιταλική ζώνη επιρροής. Μετά τη νίκη ο Franco περιορίστηκε να

προσφέρει ουδετερότητα σε περίπτωση σύγκρουσης της Ιταλίας με άλλη δύναμη

και αρνήθηκε να παραχωρήσει στους ιταλούς ναυτική βάση στα νησιά των

Βαλεαρίδων.

Έτσι μετά και την έντονη ανάμειξη στον ισπανικό εμφύλιο που και πάλι δεν

της απέδωσε τα προσδοκώμενα οφέλη, η φασιστική Ιταλία αποξενώθηκε ακόμα

154 Το Σχέδιο Hoare-Laval προέβλεπε ότι η Ιταλία θα καταλάμβανε της πεδιάδες της Αιθιοπίας
αφήνοντας την ορεινή περιοχή στον Αιθίοπα αυτοκράτορα. Το σχέδιο διέρρευσε κατά περίεργο
τρόπο στον Τύπο της εποχής και ποτέ δεν υποβλήθηκε στην ΚτΕ.

155 Γιάννης Στεφανίδης, Ο Τελευταίος Ευρωπαϊκός Αιώνας, Aθήνα: Προσκήνιο,1997,σελ 137.

156 John Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, Aθήνα: Ποιότητα,
2006,σελ. 422.
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περισσότερο από τις Δυτικές δυνάμεις. Είναι η περίοδος δημιουργίας του «άξονα»

Ρώμης – Βερολίνου. Το 1937 ισχυροποιώντας τους δεσμούς της με την Γερμανία

και την Ιαπωνία προσχώρησε στο σύμφωνο κατά της Comintern. Τον επόμενο

μήνα η Ιταλία θα αποχωρίσει από την ΚτΕ.157

Ο ίδιος ο Mussolini την περίοδο αυτή δανείστηκε το βρετανικό δόγμα

επίλυσης όλων των διεθνών διαφορών με ειρηνικά μέσα και δήλωσε ότι «δεν

υπάρχουν στην Ευρώπη τόσο μεγάλα και σημαντικά προβλήματα που να

δικαιολογούν έναν πόλεμο, ο οποίος από ευρωπαϊκός θα γινόταν βεβαίως

οικουμενικός». Αυτή η διακήρυξη δήλωνε καθαρά ότι η Ιταλία θα αποκτούσε το

κεκτημένο δικαίωμα στην ειρήνη. Επιπλέον, ότι σαν κυρίαρχη χώρα θα μπορούσε

να επιβάλλει τη θέλησή της σε άλλες χώρες.158

Ενδεικτική της αδυναμίας του Mussolini να κατανοήσει την σημασία των

καταστάσεων, ήταν η υπογραφή του λεγόμενου «χαλύβδινου συμφώνου» τον

Μάιο του 1939.Το κείμενο του συμφώνου το οποίο προήλθε στο σύνολό του από

το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, δέσμευε την Ιταλία να ακολουθήσει την

σύμμαχο πλέον Γερμανία σε οποιαδήποτε πολεμική επιχείρηση. Φυσικά η Ιταλία

μειονεκτούσε στρατιωτικά με αποτέλεσμα την πλήρη εξάρτηση της από τη

Γερμανία. Ο Mussolini είχε την ψευδαίσθηση ότι ο Hitler δεν σκόπευε να διεξαγάγει

πόλεμο και η προφορική υπόσχεση για μη πολεμική εμπλοκή για τρία χρόνια θα

τηρούνταν. Το «χαλύβδινο σύμφωνο» ήταν ένας από τους λόγους για τη

συμμετοχή του Mussolini στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με τραγικά

αποτελέσματα για τον ίδιο και τη χώρα του.159

157 Γιάννης Στεφανίδης, Ο Τελευταίος Ευρωπαϊκός Αιώνας, Αθήνα:Προσκήνιο,1997,σελ 137-138.

158 Εdward H.Carr, Η Εικοσαετής κρίση 1919-1939,Αθήνα:Ποιότητα,2011,σελ 124.
159 Θεοδόσιος Καρβουναράκης, Η Τέχνη της Διπλωματίας και οι Τεχνικοί της,
Αθήνα:Θύραθεν,2013,σελ 71-72.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΣΤ»

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Αν θελήσουμε να δούμε μια γενική εικόνα της εφαρμογής της υψηλής

στρατηγικής των Μεγάλων Δυνάμεων και σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, οι

Μεγάλες Δυνάμεις της εποχής βρέθηκαν μπροστά σε τρεις ιστορικές προκλήσεις:

α. Την αποτελεσματική λειτουργία της Κοινωνίας των Εθνών.

β. Τον καθορισμό της τύχης της Γερμανίας και της θέσης της στη

μεταπολεμική κατάσταση πραγμάτων.

γ. Τη διαμόρφωση πολιτικών και στρατηγικών, τέτοιων ώστε να

ισχυροποιήσουν τη θέση τους στο νέο παγκόσμιο περιβάλλον.

Η ΚτΕ ήταν ένας νέος οργανισμός που τελικά κάθε άλλο παρά διεθνής ήταν

αφού αποχώρησαν πολλά έθνη και δεν πέτυχε την διασφάλιση της παγκόσμιας

ειρήνης που είχε ως σκοπό. Τα τακτικά μέλη της ΚτΕ εξυπηρετούσαν διαφορετικά

συμφέροντα και σαν αποτέλεσμα ο οργανισμός αυτός δυσλειτουργούσε. Η

συλλογική ασφάλεια συνεισφέρει στην ασφάλεια μόνο αν τα συμβαλλόμενα μέρη

έχουν ταυτόσημες απόψεις για τις αιτίες που προκαλούν τις διάφορες προκλήσεις-

προβλήματα και έχουν πρόθεση να ενεργήσουν σε κάθε πρόβλημα που

προκύπτει ανεξάρτητα των εθνικών τους συμφερόντων.

Εν προκειμένω, η υψηλή στρατηγική των Μεγάλων Δυνάμεων εξυπηρετούσε

τα συμφέροντα της κάθε μιας ξεχωριστά και όχι τον κοινό σκοπό της διασφάλισης

της ειρήνης. Η δημιουργία ενός συστήματος συλλογικής ασφάλειας (ΚτΕ), χωρίς

να υφίστανται οι απαραίτητες πολιτικές προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία

του και το οποίο δεν εδράζεται στη ρεαλιστική ισορροπία ισχύος, είναι

καταδικασμένο να αποτύχει. (Τόσο η Γαλλία όσο και η Μεγάλη Βρετανία, ούτε μια

φορά κατά το διάστημα του μεσοπολέμου, δεν θυσίασαν το εθνικό τους συμφέρον

για την επίτευξη του κοινού καλού).
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Στην διαμόρφωση μιας εξωτερικής πολιτικής είναι ουτοπία να αγνοεί κανείς

το στοιχείο της ισχύος, όπως επίσης μια ρεαλιστική πολιτική να αγνοεί το στοιχείο

της ηθικής στην οποιαδήποτε παγκόσμια τάξη πραγμάτων.

Όσο αφορά την μετέπειτα θέση της Γερμανίας οι δυο χώρες είχαν αντίθετες

απόψεις. Οι Βρετανοί ήθελαν μια δυνατή Γερμανία όχι μόνο σαν δύναμη

αντιστάθμισης της Γαλλίας αλλά και ως εμπόδιο εξάπλωσης του μπολσεβικισμού.

Αυτή η πολιτική όμως τελικά ενδυνάμωνε τη Γερμανία, η οποία πολύ σύντομα θα

βρισκόταν σε πλεονεκτικότερη θέση και από τις δύο φιλελεύθερες δημοκρατίες.

Από την άλλη μεριά η Γαλλία, προσπάθησε να εκμεταλλευτεί στο έπακρο

τις συνθήκες ειρήνης και τη νεοσύστατη ΚτΕ, ώστε να προασπίσει τα συμφέροντά

της, επιβάλλοντας δυσβάσταχτους όρους στους Γερμανούς. Ήθελε πάση θυσία να

καταρρακωθεί οικονομικά και κοινωνικά η Γερμανία ώστε να αισθάνεται

περισσότερο ασφαλής. Ο πανικός αυτός ήταν και ο λόγος που απαίτησε και

πέτυχε εν μέρει, την επιβολή δυσβάσταχτων όρων κατά της Γερμανίας στη

συνδιάσκεψη του Παρισιού. Η ασφάλεια για τη Γαλλία ήταν ο πιο σημαντικό

παράγοντας λαμβάνοντας υπόψη και τη γεωγραφική της θέση.

Παρότι όλες οι Μεγάλες Δυνάμεις είχαν ως αρχικό σκοπό την διατήρηση της

ειρήνης, η διαφορετική τηρητέα στάση πάνω στο θέμα αυτό είχε τραγικό

αποτέλεσμα. Η Υψηλή Στρατηγική των Μεγάλων Δυνάμεων εφαρμόστηκε

λανθασμένα και διαφορετικά από την κάθε μία.

Η Μεγάλη Βρετανία δεν μπόρεσε να αντιληφθεί την τραγική κατάσταση στην

οποία βρισκόταν η Γαλλία, η οποία αισθανόταν αδύναμη μπροστά στην ηττημένη

Γερμανία. Στο τεθέν, από τη Γερμανία, θέμα του αφοπλισμού, οι μεν Βρετανοί

πίεζαν τη Γαλλία να δεχτεί τη γερμανική ισότητα στους εξοπλισμούς, οι δε Γάλλοι

τηρούσαν απόλυτη στάση απορρίπτοντας κάθε πρόταση. Το σφάλμα της

Βρετανίας ήταν ότι, όχι μόνο επέτρεψε τη στρατιωτική ενίσχυση της Γερμανίας και

δεν την σταμάτησε, αλλά και γιατί δεν προσπάθησε να την εξισορροπήσει.

Η μη σύναψη συμμαχιών δείχνει και μια άλλη ιδιαιτερότητα της βρετανικής

σκέψης. Προτιμούσε να προσεγγίσει τον αντίπαλο και να συμφιλιωθεί παρά να

βασιστεί στους εταίρους της όσον αφορά τη δική της ασφάλεια. Η συμφωνία στη
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Στρέζα και η ναυτική συμφωνία με τη Γερμανία είναι δυο παραδείγματα του

βρετανικού τρόπου σκέψης.

Επιπρόσθετα, η Βρετανία εφάρμοσε τη στρατηγική της μεταφοράς των

βαρών στην Γαλλία. Βασικό μειονέκτημα αυτής της στρατηγικής είναι ότι το κράτος

που σηκώνει τα βάρη μπορεί να μην καταφέρει να αντιμετωπίσει μόνη της τον

επιτιθέμενο. Έτσι η Γαλλία δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει μόνη της τη ναζιστική

Γερμανία και τελικά η Βρετανία υποχρεώθηκε να δημιουργήσει έναν

εξισορροπητικό συνασπισμό με τη Γαλλία το Μάρτιο του 1939. Τότε όμως ο Χίτλερ

είχε αποκτήσει τον έλεγχο ολόκληρης της Τσεχοσλοβακίας και ήταν αργά να

αναχαιτιστεί το Γ΄ Ράιχ.160

Γενικότερα όμως οι Βρετανοί εφάρμοσαν την πολιτική του κατευνασμού

απέναντι στον Hitler, αντί να επιδιώξουν μια αναμέτρηση μαζί του από την αρχή

που ανέλαβε την εξουσία και ήταν ακόμη αδύναμος ο γερμανικός στρατός.

Σίγουρα παραπλανήθηκαν από τις αληθινές προθέσεις του και αν κάποια φορά

μπορούσαν να τις διακρίνουν, προσπάθησαν να τις δικαιολογήσουν ή να μην

θέλουν να δουν τι πραγματικά κρύβεται πίσω από αυτές. Μπορούμε να υποστη-

ρίξουμε άνευ υπερβολής, ότι η Μεγάλη Βρετανία παρακολουθούσε με δέος τις

κινήσεις του γερμανού δικτάτορα και δεν έπραξε τίποτα για να τις σταματήσει.

Το 1935 η Γερμανία αποφάσισε μονομερώς να επανεξοπλιστεί και η

βρετανική αυτοκρατορία τη στήριξε. Όταν τα γερμανικά στρατεύματα μπήκαν στη

Ρηνανία προτίμησαν να δουν την ενέργεια του Hitler σαν μια αποκατάσταση της

αδικίας που είχε επιβληθεί στη Γερμανία παρά σαν παραβίαση της συνθήκης των

Βερσαλλιών. Το 1938 ο Hitler προσάρτησε την Αυστρία και η Μεγάλη Βρετανία

έδειξε απλά απορημένη! Έφτασε τέλος, η περίφημη συνδιάσκεψη του Μονάχου,

όπου ο Άγγλος και ο Γάλλος πρωθυπουργός έδωσαν στο «πιάτο» της Γερμανίας

μέρος της Τσεχοσλοβακίας, της οποίας η πλήρης διάλυση ήρθε στις 15 Μαρτίου

1939, επίσης χωρίς βρετανική αντίδραση! Όταν οι Γερμανοί επιτέθηκαν στην

Πολωνία, η Μεγάλη Βρετανία αντέδρασε. Ήταν ήδη αργά.

160 John Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, Αθήνα:
Ποιότητα,2006,Σελ 337.
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Η μυωπική αυτή στρατηγική οφείλεται εν μέρει και στους διαμορφωτές της

βρετανικής πολιτικής γνώμης, οι οποίοι παράβλεψαν τελείως το παράγοντα της

ισχύος. Η εξωτερική πολιτική μιας χώρας περιορίζεται από την στρατιωτική της

δύναμη. Όταν η στρατιωτική ισχύς της Γερμανίας αυξήθηκε ήταν πλέον αργά για

να αποτραπεί ο επεκτατισμός του Hitler.

Παράλληλα στις κρίσιμες εκείνες στιγμές φάνηκε πόσο σημαντικός είναι ο

ρόλος της διπλωματίας στη διεθνή σκηνή. Ο Βρετανός πολιτικός Νeville

Chamberlain απέτυχε οικτρά όταν από το 1936 και μέχρι την έναρξη του δευτέρου

παγκοσμίου πολέμου θέλησε να διεξάγει προσωπικά τόσο την εξωτερική πολιτική

όσο και την διπλωματία της χώρας του παραγκωνίζοντας τους επαγγελματίες

διπλωμάτες με τα γνωστά καταστροφικά αποτελέσματα.161

Επιπλέον, δεν έλειψαν και τα στρατηγικά λάθη από την πλευρά της

Βρετανίας. Όταν βρέθηκε μπροστά στο δίλλημα σύναψης ή μη στρατιωτικής

συμφωνίας με την κομμουνιστική Σοβιετική Ένωση, προτίμησε το δεύτερο,

θέτοντας στο περιθώριο τους Σοβιετικούς. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η Σοβιετική

Ένωση να έρθει σε συμφωνία με το Hitler για το μοίρασμα της Ανατολικής

Ευρώπης.

Το τέλος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου βρήκε τη Γαλλία που είχε

υποστεί τρομακτικές απώλειες και υλικές ζημιές να αποκτά εδαφικά κέρδη και να

έχει τον κατά τεκμήριο ισχυρότερο στρατό στην ήπειρο. Προφανώς, δεν είχε λόγο

για αλλαγή του status quo, όμως έπρεπε να διασφαλίσει ότι δε θα απειλείτο στο

μέλλον. Συνεπώς, κράτησε μέχρι το 1924 αμείλικτη στάση απέναντι στη Γερμανία

και ήταν υπεύθυνη για τη «σκληρότητα» της συνθήκης των Βερσαλλιών, με τον

πλήρη αφοπλισμό, τις πολεμικές αποζημιώσεις και τη δημιουργία κρατών

εχθρικών προς τη Γερμανία και φιλικών προς αυτή, προεξεχούσης της Πολωνίας.

Παρόλα αυτά, σημαντικές φωνές, επεδίωκαν την επιβολή σκληρότερων όρων

στην ηττημένη Γερμανία. Τον Ιανουάριο του 1923 η Γαλλία εφάρμοσε τη

στρατηγική του «πολέμου» έναντι της Γερμανίας και γαλλο-βελγικά στρατεύματα

161 Θεοδόσιος Καρβουναράκης, Η Τέχνη της Διπλωματίας και οι Τεχνικοί της, Αθήνα:
Θύραθεν,2013,σελ 59.
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κατέλαβαν την καρδιά της βιομηχανικής Γερμανίας, το Ρουρ, επειδή οι Γερμανοί

δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις αποζημιώσεις που όφειλαν. Η προσπάθεια

απέτυχε με την απόσυρση των στρατευμάτων τον Ιούλιο του 1925, αφού όμως

πρώτα βύθισε τη Γερμανία σε υπερπληθωρισμό και χρεοκοπία.

Από το 1924 έως το 1933 η στρατηγική της Γαλλίας γίνεται πλέον συναινετική

και προσεγγίζει την ηττημένη γείτονά της με τη συνθήκη του Λοκάρνο,

προσπαθώντας παράλληλα να δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας απαγορεύοντας

κάθε πιθανή γερμανική μελλοντική επίθεση, μέσω ενός συστήματος συμμαχιών με

μικρές χώρες, που θα δημιουργούσαν κλοιό γύρω από τη Γερμανία. Έτσι μετά τις

αρχικές συμμαχίες με το Βέλγιο και την Πολωνία και με δεδομένη την πεισματική

βρετανική άρνηση για οποιαδήποτε στρατιωτική συμμαχία, δημιούργησε την

«μικρή Αντάντ», με τη συμμετοχή της Τσεχοσλοβακίας, της Ρουμανίας και της

Γιουγκοσλαβίας.

Επιπρόσθετα, έφερνε αντιρρήσεις ως προς τον «γενικό αφοπλισμό», που

πρέσβευε η Μεγάλη Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί θεωρούσε ότι σε

αντίθεση με αυτές τις χώρες δεν είχε εξασφαλισμένα σύνορα. Σημαντικό ρόλο

έπαιζε ο παράγοντας γεωγραφία: η Γαλλία, έχοντας κοινά σύνορα με τη Γερμανία

και έχοντας υποστεί τεράστιες απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό, ανησυχούσε

ιδιαίτερα από ενδεχόμενη αναβίωση της γερμανικής ισχύος.

Από το 1933 έως το 1939 η Γαλλία εφάρμοσε όπως και η Μεγάλη Βρετανία,

τη στρατηγική του «κατευνασμού», ήτοι παραχώρηση ισχύος στον αντίπαλό της,

όχι με ενθουσιασμό όπως οι Βρετανοί, αλλά σχεδόν εξαναγκασμένη, για να μην

εμπλακεί σε δυσάρεστες περιπέτειες, στο όνομα του φιλειρηνισμού, της

συνεργασίας και της ευημερίας.

Η τελευταία προσπάθεια της Γαλλίας να σταματήσει την ενίσχυση των

ενόπλων δυνάμεων της Γερμανίας μαζί με την Ιταλία και την Βρετανία (Διάσκεψη

της Στρέζας, 1935) απέβη άκαρπη, αφού δε συμφωνήθηκε στρατιωτική δράση,

παρά μόνο κάποιες ανούσιες, τυπικές, οικονομικές κυρώσεις. Η Γαλλία δεν

αντέδρασε ως όφειλε στην κατάληψη της Ρηνανίας, στην προσάρτηση της

Αυστρίας και αργότερα στην κατάληψη της Τσεχοσλοβακίας από την Γερμανία.
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Επιπλέον, τήρησε παθητική στάση τόσο στην επίθεση της Ιταλίας στην

Αιθιοπία όσο και κατά τον Ισπανικό εμφύλιο. Το χειρότερο είναι ότι η εμφανής

ηττοπάθεια και η πολιτική του κατευνασμού οδήγησε στην κατάρρευση του

συστήματος των γαλλικών συμμαχιών. Χωρίς συμμαχίες ο άλλοτε πανίσχυρος

αριθμητικά στρατός της Γαλλίας είχε εξισορροπηθεί από αυτόν της Γερμανίας, λίγο

πριν την έναρξη του πολέμου.

H Γερμανία αποτελεί τον ορισμό του αναθεωρητικού κράτους κατά τη

διάρκεια του μεσοπολέμου. Oι προσπάθειες ανατροπής της συνθήκης των

Βερσαλλιών ξεκίνησαν πολύ πριν την άνοδο του εθνικοσοσιαλισμού. Οι εκδικητικοί

όροι της συνθήκης των Βερσαλλιών, ο μονομερής και συνοδευόμενος από τόσους

ελέγχους αφοπλισμός και η δήλωση ενοχής του πολέμου, ταπείνωσε και

προσέβαλε τη Γερμανία, συντελώντας στην αίσθηση της κατάφορης αδικίας, με

αποτέλεσμα την αναζωπύρωση του μίσους του γερμανικού λαού, προε-

τοιμάζοντας από εκείνη την στιγμή την εκδίκησή του. Σαν αποτέλεσμα δημιού-

ργησε ένα «διπλωματικό ανταρτοπόλεμο», μια προσπάθεια ανατροπής της εν

λόγω συνθήκης με μυστικές διαβουλεύσεις και συμφωνίες όπως αυτή του

Ραπάλλο, με τη Σοβιετική Ένωση.

Στη συνέχεια ήρθε η «περίοδος Stresemann» του κατά σειρά ετών υπουργό

εξωτερικών (1923 – 1929) της Γερμανίας. Αυτός προώθησε τη στρατηγική της

«εκπλήρωσης» και «εξισορρόπησης» μεταξύ της Γαλλίας και της Μεγάλης

Βρετανίας, που πλέον από αγαστοί σύμμαχοι ήταν πολιτικοί αντίπαλοι στη διεθνή

αρένα. Ο Gustav Stresemann με προσπάθεια ανταπόκρισης στο βελτιωμένο

πρόγραμμα «επανορθώσεων», πέτυχε να απαλλαγεί από τους δυσμενέστερους

όρους της συνθήκης με τη βοήθεια των ίδιων των συμμάχων, πετυχαίνοντας να

διευρύνει το χάσμα ανάμεσά τους. Η απελευθέρωση της Γερμανίας από το πνεύμα

των συνθηκών και η ανάγκη να λογιστεί ως Ευρωπαίος εταίρος, η ανάρρωση της

οικονομίας, η συνθήκη του Λοκάρνο που βγάζει τη Γερμανία από τον

απομονωτισμό του ηττημένου και η ένταξη της Γερμανίας στην Κοινωνία των

Εθνών αποτελούν πολιτικές νίκες με βάση την ανωτέρω στρατηγική. Ειδικά η

συνθήκη του Λοκάρνο ηταν σπουδαιοτάτης σημασίας για τη χώρα, διότι η
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Γερμανία σταθεροποίησε τα δυτικά της σύνορα, με αντάλλαγμα τη σιωπηρή

αποδοχή πιθανής μελλοντικής αναθεώρησης των ανατολικών της συνόρων.

Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929 άρχισε να επηρεάζει δραματικά τη

Γερμανία και τελικά την ωφέλησε, αφού με βρετανικές πιέσεις κατά τη

συνδιάσκεψη του Λονδίνου (1932) η Γερμανία απαλλάχθηκε της υποχρέωσης

καταβολής πολεμικών αποζημιώσεων.

Η διπλωματία του κατευνασμού από την Βρετανία και η φοβία της Γαλλίας

για την μαχητική ισχύ της Γερμανίας, οδήγησαν στην εξουσία της Γερμανίας τον

Hitler. Ο τελευταίος εφάρμοσε μία άκρως επιτυχημένη υψηλή στρατηγική,

καταφέρνοντας να παραπλανήσει τις Μεγάλες Δυνάμεις για τους πραγματικούς

του σκοπούς, να αποκαταστήσει τη Γερμανία στον Ευρωπαϊκό χώρο, να την

επανεξοπλίσει και τελικά να είναι σε θέση να ξεκινήσει τον δεύτερο παγκόσμιο

πόλεμο, προκειμένου να πραγματοποιήσει το όνειρο του παγγερμανισμού.

Ο Hitler κατάφερε με αργά και σταθερά διπλωματικά βήματα να εισέλθει στο

γκρουπ των Μεγάλων δυνάμεων και να φιγουράρει ως ισχυρή Ευρωπαϊκή

δύναμη. Η εθνικιστική χροιά έδωσε το έναυσμα για την εθελούσια στροφή στο

φανερό επεκτατισμό για την πραγματοποίηση του ονείρου της Άρειας φυλής και

την εξασφάλιση του πολύτιμου ζωτικού χώρου.

Το Μάρτιο του 1935 επανέφερε την καθιέρωση της υποχρεωτικής

στρατιωτικής θητείας και δημιούργησε στρατό 36 μεραρχιών, δοκιμάζοντας τις

αντιδράσεις του διεθνούς συστήματος. Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία και Ιταλία

αρκέστηκαν σε χλιαρές διαμαρτυρίες. Τρεις μήνες αργότερα, η ναυτική γερμανο-

βρετανική συμμαχία επέτρεψε στη Γερμανία τη δημιουργία στόλου.

Τον Μάρτιο του επόμενου χρόνου, στα πλαίσια μιας στρατηγικής

«εξισορρόπησης» και με αφορμή το γαλλο-σοβιετικό «σύμφωνο μη

επιθέσεως», εισέβαλε στη Ρηνανία. Οι προσαρτήσεις εδαφών που

ακολούθησαν έγιναν με τη στρατηγική του «εκβιασμού» και το τελευταίο ρίσκο

του Hitler, η εφαρμογή της στρατηγικής του «πολέμου», με περιορισμένο

αντικειμενικό σκοπό την απελευθέρωση του τελευταίου θεωρούμενου

«γερμανικού εδάφους», του πολωνικού διαδρόμου, οδήγησε στον πόλεμο.
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Η Ιταλία αποτέλεσε την άλλη αναθεωρητική δύναμη, που επιθυμούσε να

αλλάξει το καθεστώς των συνθηκών. Αμφισβητήθηκε από πολλούς εάν πράγματι

ήταν μεγάλη δύναμη στη περίοδο του μεσοπολέμου. Υστερούσε σε αριθμητικό

δυναμικό αλλά και ποτέ δεν απέδειξε την αξία της σε έναν πόλεμο μεγάλης

κλίμακας κατά το παρελθόν.162 Ωστόσο, ήταν μια χώρα που αμφισβήτησε τα

συμφωνηθέντα της συνθήκης των Βερσαλλιών. Παρά τη περιορισμένη συμβολή

της στη συμμαχική νίκη του πρώτου πολέμου η Ιταλία επεδίωξε την εκπλήρωση

της αλυτρωτικής της πολιτικής και τη διασφάλιση των εδαφικών ερεισμάτων της

Αδριατικής και την παρουσία της στην ανατολική μεσόγειο. Φυσιολογικά, θα

έπρεπε να είναι υπέρμαχη της διατήρησης του status quo, αφού κάθε

αναθεωρητική στρατηγική θα ήταν ουτοπική λόγω της μικρής στρατιωτικής ισχύς

που διέθετε. Όμως έχοντας επεκτατικές βλέψεις στην Αλβανία, στην Ελλάδα, στη

βόρεια και στην ανατολική Αφρική, συνέχισε την ιμπεριαλιστική προπολεμική της

πολιτική, ασπαζόμενη το δόγμα του αναθεωρητισμού.

Η στρατηγική της Ιταλίας, με δεδομένο ότι δε διέθετε αξιόπιστες ένοπλες

δυνάμεις, δεν μπορούσε να στηριχθεί σε πόλεμο, με εξαίρεση την προσάρτηση

της Αιθιοπίας, η οποία έλαβε χώρα, μετά από μια προηγούμενη αποτυχημένη

προσπάθεια. Παρόλα αυτά, η εξαίρετη ιταλική διπλωματία, έπειθε τα υπόλοιπα

ισχυρά κράτη ότι αποτελούσε τον εξισορροπητικό παράγοντα και μάλιστα

σύμφωνα με τον Brian Sullivan εφάρμοσε τη στρατηγική του «αποφασιστικού

βάρους». Αυτή αναλύεται ως ακολούθως: «...Έδιναν μεγάλη προσοχή στην

επιλογή συμμαχιών και ήταν δεξιοτέχνες στο να στρέφουν άλλες μεγάλες δυνάμεις

τη μια εναντίον της άλλης προς όφελος της Ιταλίας. Ειδικότερα, δρούσαν με βάση

την υπόθεση ότι, αν και τα χαρτιά τους δεν ήταν πολύ γερά, η Ιταλία διέθετε

αρκετή στρατιωτική δύναμη ώστε να ανατρέψει την ισορροπία μεταξύ των άλλων

μεγάλων δυνάμεων, οι οποίες θα αναγνώριζαν το γεγονός αυτό και θα προέβαιναν

σε παραχωρήσεις προς την Ιταλία, προκειμένου να κερδίσουν τη συνεργασία

της».163

Όραμα του Mussolini ήταν ο επεκτατισμός της Ιταλίας και η αναβίωση της

παλιάς αυτοκρατορίας. Xειρίστηκε έξυπνα τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και

162 Εdward H.Carr, Η Εικοσαετής κρίση 1919-1939,Αθήνα:Ποιότητα,2011,σελ 155.
163 John Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, Αθήνα:Ποιότητα,2006,
σελ 417.
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ελισσόταν έξυπνα ανάμεσα στους πιο ισχυρούς. Αυτό φάνηκε κυρίως με τις

διάφορες συμφωνίες και κυρίως με το μέτωπο της Στρέζας. Η είσοδος της στη ΚτΕ

την καθιέρωσε ως μεγάλη δύναμη αλλά ήταν και η πρώτη χώρα που καταπάτησε

τις αρχές τις με την εκστρατεία και την κατάληψη της Αιθιοπίας, την οποία

καταδίκασαν η Γαλλία και η Βρετανία, οι οποίες υποστήριξαν την επιβολή

οικονομικών κυρώσεων εναντίον της.

Η απόκτηση νέων εδαφών στη Μεσόγειο και στην Αφρική την οδήγησε στο

επόμενο βήμα που θα έκανε μια αναθεωρητική δύναμη, τη μεταβολή του

υφιστάμενου status quo στην περιοχή. Ειδικά στη Βαλκανική και την ανατολική

μεσόγειο η απουσία αμέσων συμφερόντων της Γαλλίας και της Βρετανίας και η

αναδίπλωση της Σοβιετικής Ένωσης διευκόλυναν την εκπλήρωση των ιταλικών

στόχων.164

Το τελικό αποτέλεσμα της ανάμιξης στον Ισπανικό εμφύλιο δεν ήταν το

αναμενόμενο για τον Musollini αφού η Ιβηρική δεν μεταβλήθηκε σε ιταλική ζώνη

επιρροής. Ωστόσο, η άνοδος του εθνικισμού αλλά και τα εσωτερικά προβλήματα

οδήγησαν γρήγορα τον ιταλό δικτάτορα στον Hitler υπογράφοντας τις γνωστές

συμφωνίες. Σύντομα λοιπόν θα αρχίσει να γίνεται λόγος για τον άξονα Βερολίνου –

Ρώμης που θα τον εδραιώσουν η αποχώρηση της Ιταλίας από την κοινωνία των

Εθνών το 1937, η προσάρτηση της Αλβανίας τον Απρίλιο του 1939 και το

«χαλύβδινο σύμφωνο» τον Μάιο του ιδίου έτους. Συμπερασματικά, η Ιταλία που

τόσο γεωπολιτικά όσο και ιδεολογικά επηρέαζε τη Γερμανία, προσέφερε με τη

συμμαχία της στο Hitler τη δυνατότητα να ρισκάρει περισσότερο και έτσι να

οδηγηθούμε στην περιπέτεια του Β΄ παγκοσμίου πολέμου.

Εν κατακλείδι, οι νικητές του πρώτου πολέμου ενώ είχαν χαρακτηρίσει τη

Γερμανία, ηθικά υπεύθυνη για την κήρυξη του, στη συνέχεια συνεργάσθηκαν για

την αναδόμησή της, δίνοντάς της έτσι το δικαίωμα να ενισχυθεί στρατιωτικά.

Η ορθότερη στρατηγική για τους συμμάχους θα ήταν να απαλλάξουν τη

Γερμανία από τους επαχθέστερους όρους της συνθήκης των Βερσαλλιών και να

σφυρηλατήσουν μια σταθερή γαλλοβρετανική συμμαχία. Αντί αυτού η Γαλλία είχε

αλληλοεξουδετερωθεί με τη Βρετανία. Η Γαλλία με το να επιμένει να

164 Θεόδωρου Χριστοδουλίδη, Διπλωματική Ιστορία Τριών Αιώνων,Αθήνα:Σιδέρης,2004,σελ 551.
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αποδυναμώσει τη Γερμανία με ενέργειες που ενοχλούσαν την Βρετανία και από

την άλλη η Βρετανία με το να επιμένει με τον συμβιβασμό και τον κατευνασμό

χωρίς να λογαριάζει τις επιπτώσεις στην ισορροπία δυνάμεων. Δεν κατάλαβαν

όμως ότι η Γερμανία προοδευτικά θα γινόταν ισχυρότερη και εκμεταλλευόμενη τις

διαφορές τους, κάποια στιγμή θα βρισκόταν σε θέση να απειλήσει την ισορροπία

της Ευρώπης, όπως και έγινε.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η υψηλή στρατηγική αποτελεί μια σύζευξη όλων των διαθέσιμων μέσων για

την επίτευξη των μακροπρόθεσμων σκοπών του κάθε κράτους. Τα κράτη ως

κυρίαρχες οντότητες ακολουθούν, σύμφωνα με τα συμφέροντά τους, κάποιες

στρατηγικές έναντι των άλλων κρατών στη διεθνή σκηνή. Πολλές στρατηγικές

έχουν θετικά αποτελέσματα αλλά και πολλές στρατηγικές έχουν αποδειχτεί

ολέθριες όχι μόνο για την κρατική οντότητα αλλά και για την ίδια την ανθρωπότητα.

Οι μεγάλες δυνάμεις, στην προσπάθειά τους να διαμορφώσουν

στρατηγικές, που θα τις εδραίωναν στο παγκόσμιο περιβάλλον, έκαναν τεράστια

και σημαντικά λάθη που έφεραν τελικά αποτελέσματα διαφορετικά από τα

ζητούμενα. Η καχυποψία των νικητών και η μνησικακία των ηττημένων, η

ανεπάρκεια των εγγυήσεων και η αναποτελεσματικότητα της ΚτΕ θα

υπονομευόσουν τη διάρκεια και την αντοχή του ειρηνικού διακανονισμού των

Βερσαλλιών.

Οι πολιτικές ηγεσίες της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας δεν χειρίστηκαν

σωστά τα διλήμματα με τα οποία ήρθαν αντιμέτωποι κατά τη διάρκεια του

μεσοπολέμου και υπέπεσαν σε αριθμό στρατηγικών λαθών με αποτέλεσμα 20

χρόνια μετά το τέλος του πρώτου πολέμου να εμπλακούν και σε ένα νέο. Οι

αντικρουόμενες στρατηγικές των μεγάλων δυνάμεων και οι διακρατικές σχέσεις

που χαρακτηρίζονταν από αμφισβήτηση, καχυποψία και ιδιοτέλεια, είχαν ως

αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η σύναψη αμυντικών συμμαχιών.

Η στρατηγική του κατευνασμού που ακολούθησε η Βρετανία πρωτίστως

αλλά και η Γαλλία απέναντι στη Γερμανία αποδείχτηκε τόσο λανθασμένη που

έκτοτε απέκτησε αρνητική έννοια στη διεθνή πολιτική. Η λέξη «Μόναχο» θα

καταχωρισθεί στο δυτικό λεξιλόγιο ως συνώνυμο του συμβιβασμού, της

αναποτελεσματικότητας, της αδυναμίας και της δειλίας, ενώ η τιμωρία για όσους

υποκύπτουν σε εκβιασμούς θα είναι μεγάλη.

Οι ψεύτικες ελπίδες της Βρετανίας για μια συνεννόηση με τη Γερμανία ήταν

μια ουτοπία. Έχοντας παραλείψει το σημαντικό παράγοντα της ισχύος στην διεθνή
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πολιτική θέλησε να μεταβίβαση τα βάρη στην Γαλλία για την αντιμετώπιση μιας

Γερμανίας που διαρκώς δυνάμωνε. Η ανορθολογική αυτή στάση θα οδηγήσει

όμως στην καταστροφή.

Η εξουδετέρωση της γερμανικής απειλής και η εξασφάλιση εγγυήσεων από

τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία σε περίπτωση επίθεσης από τη Γερμανία

αποτέλεσαν το επίκεντρο της γαλλικής στρατηγικής. Η Γαλλία παραδομένη στον

αιώνιο φόβο για τη δύναμη της Γερμανίας προσπάθησε μάταια να δημιουργήσει

έναν εξισορροπητικό συνασπισμό με τη Βρετανία. Βλέποντας τη συμμαχία με τη

Βρετανία να μην ευδοκιμεί προσπάθησε να συμμαχήσει με μικρότερα κράτη. Στην

συνέχεια στράφηκε στην κατασκευή της γραμμής Μαζινό καταλαβαίνοντας την

άρνηση της Βρετανίας για μια συμμαχία.

Το όνειρο του παγγερμανισμού για την ένωση όλων των γερμανικών λαών,

οι αδικίες της συνθήκης των Βερσαλλιών, και οι δυσβάστακτες επανορθώσεις

αποτέλεσαν για το Hitler την κατάλληλη αιτιολογία για τα βήματα που

πραγματοποίησε. Ισχυροποιώντας με αργά αλλά σταθερά βήματα τη χώρα, μη

καταβάλλοντας πάντα τις πολεμικές και άδικες γι΄αυτούς αποζημιώσεις και

μπαίνοντας στις μεγάλες δυνάμεις, ο γερμανός δικτάτορας ακολούθησε μια

στρατηγική που αιφνιδίασε τις αντίπαλες δυνάμεις. Εκμεταλλεύτηκε τις αδυναμίες

και διακρίνοντας τις ασυμφωνίες μεταξύ τους ξεκίνησε την αναθεωρητική πολιτική

του.

Η πολιτική του κατευνασμού που ακολούθησαν οι σύμμαχοι κυρίως μετά

το 1937 συνετέλεσαν στην επιθετικότητα του Hitler καθώς ο ίδιος είχε αποκτήσει

την πεποίθηση ότι οι δυτικές δυνάμεις δεν θα αποφάσιζαν να αντιταχθούν με τα

όπλα στα σχέδια του, κάτι που αποδείχτηκε ορθό με την προσάρτηση της

Αυστρίας και της Τσεχοσλοβακίας το 1938. Τελικά δημιούργησε μια ισχυρά

στρατιωτικά χώρα που ανεμπόδιστα το 1939 ξεκίνησε το δεύτερο μεγαλύτερο

πόλεμο της ανθρωπότητας.

Ο ιταλικός αναθεωρητισμός απομάκρυνε τη χώρα από τους νικητές του

πρώτου πολέμου. Η Ιταλία γρήγορα θέλησε να επεκταθεί εις βάρος άλλων χωρών

και ούτε οι περιορισμοί την ΚτΕ ήταν ικανές να την αποτρέψουν. H αναθεωρητική

αυτή στάση του Mussolini είχε στόχο την αναβίωση της νέας ιταλικής
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αυτοκρατορίας. Έτσι μονόδρομο αποτέλεσε η στροφή στην αγκαλιά του Hitler και

η είσοδο της χώρας σε ένα νέο πόλεμο με άλλους συμμάχους.

Το 1918 ο David Lloyd George αναγγέλλοντας την υπογραφή μιας

ανακωχής μεταξύ της Γερμανίας και των συμμαχικών δυνάμεων δήλωνε τα

παρακάτω: «Ελπίζω ότι μπορούμε να πούμε πως έτσι, αυτό το σπουδαίο πρωινό,

φτάνουμε σε ένα τέλος όλων των πολέμων».165

Κανείς δεν περίμενε ότι η Συνθήκη ειρήνης των Βερσαλλιών θα εξελισσόταν

απλά σε μία εικοσαετή ανακωχή ανάμεσα σε χώρες ανίκανες να συνεργαστούν. Η

ιστορία θα σπεύσει να δικαιώσει το Γάλλο στρατάρχη Ferdinand Foch που

προφητικά είχε επισημάνει: «Aυτό δεν είναι ειρήνη. Είναι εικοσαετής εκεχειρία».

Όταν αποφασίστηκε να μπει ένας φραγμός στην χιτλερική λαίλαπα ήταν ήδη αργά.

Η ανθρωπότητα θα ερχόταν αντιμέτωπη με έναν ακόμη καταστροφικό παγκόσμιο

πόλεμο. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ήταν προ των πυλών.

165 Henry Kissinger, Διπλωματία, Αθήνα:Λιβάνη,1995,σελ 245.



-65-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Basil Liddel Hart. Η Στρατηγική της Έμμεσης Προσέγγισης, Θεσσαλονίκη:

Εκδόσεις Βάνιας,1995.

Bull Hedley. Η Άναρχη κοινωνία. Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2009.

Carr H. Edward. Η Εικοσαετής Κρίση. Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2006.

Freedman Lawrence, Πόλεμος, μετάφραση Πολυχρόνης Ναμπάντης, Αθήνα:

Εκδόσεις Ελληνικά  γράμματα, 2001.

Ήφαιστος Παναγιώτης και Αθανάσιος Πλατιάς, Ελληνική Αποτρεπτική Στρατηγική,

Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 1992.

Keegan John. H Ιστορία του Πολέμου, Αθήνα, Νέα σύνορα-Λιβάνη,1997.

Kissinger Henry. Διπλωματία. Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη, 1995.

Mearsheimer John. Η Τραγωδία Της Πολιτικής Των Μεγάλων Δυνάμεων. Αθήνα:

Εκδόσεις Ποιότητα, 2006.

Καρβουναράκης Θεοδόσιος. Η Τέχνη της Διπλωματίας και οι Τεχνικοί της, Αθήνα:

Εκδόσεις Θύραθεν, 2013.

Κολιόπουλος Κωνσταντίνος. Η Στρατηγική Σκέψη Από Την Αρχαιότητα Έως

Σήμερα, Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2008),

Κολιόπουλος Κωνσταντίνος. Η Υψηλή Στρατηγική της Αρχαίας Σπάρτης (750 π.χ.-

192 πχ), Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2002.



-66-

Κουσκουβέλης  Ηλίας, Εισαγωγή στις Διεθνείς  Σχέσεις,Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα,

2004.

Λίτσας Ν.Σπυρίδων. Πόλεμος Και Ορθολογισμός: Θεωρητικές Προεκτάσεις Και

Στρατηγικές Εφαρμογές, Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2008.

Παπασωτηρίου Χαράλαμπος. Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική 6ος-11ος Αιώνας,

Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2001.

Παρίσης Ιωάννης Παράγοντες Ισχύος Στο Διεθνές Σύστημα, Αθήνα: Εκδόσεις

Ινφογνώμων, 2011.

Πλατιάς Αθανάσιος. Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στον Θουκυδίδη, Αθήνα:

Εκδόσεις Εστία,2010.

Σπυρόπουλος Μ. Γεώργιος. Διεθνείς Σχέσεις-Ρεαλιστική προσέγγιση -θεωρία και

πράξη, Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2010.

Στεφανίδης Ιωάννης. Ο Τελευταίος Ευρωπαϊκός Αιώνας. Αθήνα: Εκδόσεις

Προσκήνιο, 2003.

Τούντα Αρετή. Η Εξωτερική Πολιτική Των Μεγάλων Δυνάμεων Στο Μεσοπόλεμο.

Αθήνα: Εκδόσεις Ι.Σιδέρης, 2000.

Χριστοδουλίδη Θεόδωρου. Διπλωματική Ιστορία Τριών Αιώνων, Αθήνα: Εκδόσεις

Σιδέρης, 2004

Waltz  Κenneth O Άνθρωπος το Κράτος και ο Πόλεμος, Αθήνα: Εκδόσεις

Ποιότητα, 2011.



-67-

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Barry Posen. The Source of Military Doctrine Ithaca: Cornel University, 1984

Burgwyn H. James. Italian Foreign Policy in the Interwar Period, 1918-1940,
Greenwood Publishing Group,1997.

Κeith Robbins. Appeasement, Historical Association Studies,2nd edition,

Paret Peter. Makers of Modern Strategy, From Machiavelli to the Nuclear

Age,Princeton University press,New Jersey,1986.



-68-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

«Η Yψηλή Στρατηγική της Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας, Γερμανίας και

Ιταλίας  την περίοδο του Μεσοπολέμου. Ανάλυση και συμπεράσματα»

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ (1918-1939)

28 Ιουν 1919 Συνθήκη των Βερσαλλιών

10 Ιαν 1920 Δημιουργία της "Κοινότητας των Εθνών"

16 Απρ 1922

11 Ιαν 1923

Υπογραφή συνθήκης του Ραπάλλο

Κατοχή του Ρουρ από Γαλλικά και Βελγικά στρατεύματα

30 Αυγ 1924

1 Δεκ 1925

Υπογραφή συμφωνίας Dawes στο Λονδίνο

Υπογραφή συνθήκης του Λοκάρνο

10 Σεπ 1926

27 Aυγ 1928

24 Οκτ 1929

Είσοδος Γερμανίας στη "Κοινωνία των Εθνών"

Υπογραφή συμφώνου kellogg- Briand

Παγκόσμια Οικονομική κρίση

30 Ιουν 1930 Αποχώρηση Συμμαχικών στρατευμάτων από την Ρηνανία

19 Σεπ 1931 Κατάληψη της Μαντζουρίας από την Ιαπωνία

2 Φεβ 1932 Έναρξη "Συνεδρίου Αφοπλισμού"

30 Ιαν 1933 Ο Χίτλερ γίνεται Καγκελάριος της Γερμανίας
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14 Οκτ 1933 Η Γερμανία ανακοινώνει την αποχώρησή της από το "Συνέδριο

Αφοπλισμού" και τη "Κοινωνία των Εθνών"

26 Ιαν 1934 Υπογραφή συμφώνου Γερμανίας – Πολωνίας

18 Σεπ 1934 Είσοδος Σοβιετικής Ενώσεως στη "Κοινωνία των Εθνών"

18 Ιουν 1935

2 Οκτ 1935

Υπογραφή Ναυτικού συμφώνου μεταξύ Βρετανίας και

Γερμανίας

Ιταλική εκστρατεία στην Αιθιοπία

7 Μαρ 1936

17 Ιουλ 1936

Η Γερμανία καταλαμβάνει την αποστρατικοποιημένη ζώνη της

Ρηνανίας

Έναρξη Ισπανικού εμφυλίου

25 Νοε 1936 Αντι-κομμουνιστικό σύμφωνο Γερμανίας - Ιαπωνίας

(Σύμφωνο Αντι-Κομιντέρν)

20 Αυγ 1937 Αντι-κομμουνιστικό σύμφωνο Ιταλίας - Ιαπωνίας

12 Μαρ 1938 Προσάρτηση της Αυστρίας από τη Γερμανία (Anschluss)

29 Σεπ 1938 Συμφωνία Μονάχου

15 Μαρ 1939

7 Απρ 1939

21 Μαϊ 1939

Γερμανική κατοχή Βοημίας και Μοραβίας

Ιταλική κατάληψη της Αλβανίας

Υπογραφή "χαλύβδινου συμφώνου" μεταξύ Ιταλίας και

Γερμανίας

23 Αυγ 1939 Γερμανο-Σοβιετικό Σύμφωνο μη επίθεσης

1 Σεπ 1939 Γερμανική εισβολή στην Πολωνία

3 Σεπ 1939 Κήρυξη πολέμου κατά της Γερμανίας από τη Μ. Βρετανία και

Γαλλία
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