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                                               ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της έννοιας του 

κατευνασμού και η πολιτική που ακολουθήθηκε από τις δυο μεγάλες 

ευρωπαϊκές δυνάμεις, την Μεγάλη Βρετανία και την Γάλλια έναντι της 

Γερμανίας, την εποχή του μεσοπόλεμου με σκοπό την αποφυγή ενός νέου 

παγκοσμίου πολέμου. Ο κατευνασμός μετά το τέλος του δευτέρου 

παγκοσμίου πολέμου έγινε συνώνυμο της διστακτικότητας και της 

ατολμίας για το γεγονός πως οι ηγέτες των δυο τότε ισχυρότερων 

ευρωπαϊκών κρατών, εξαπατήθηκαν μπροστά στις απαιτήσεις ενός 

ανθρώπου που φαινόταν πως δεν είχαν κανέναν τελειωμό. Όμως με το 

πέρασμα των χρόνων άρχισαν να κάνουν την εμφάνιση τους, απόψεις 

από τον ακαδημαϊκό χώρο που θεωρούσαν την πολιτική του 

κατευνασμού ως την μοναδική επιλογή για την τελική επικράτηση των 

δυτικών δημοκρατιών έναντι του άξονα. Ας μην ξεχνάμε ότι η πολιτική 

του κατευνασμού ήταν βασικός πυλώνας της βρετανικής εξωτερικής 

πολίτικης με πολλά επιτυχή αποτελέσματα, ενώ και η κοινή γνώμη των 

δυο χώρων φαίνεται να επιδίωκε τον κατευνασμό της ναζιστικής 

Γερμανίας, με την κυριαρχία της ιδεολογίας του πασιφισμού και 

κινημάτων που επεδίωκαν με διαφόρους τρόπους( ψηφίσματα, 

διαδηλώσεις)  την αποτροπή ενός νέου παγκόσμιου πολέμου. Παράλληλα 

δεν ήταν  λίγοι πού έτρεφαν αισθήματα θαυμασμού για το οικονομικό 

θαύμα της Γερμανίας και την προσωπικότητα του Χίτλερ, ενώ μια μερίδα 

πολιτικών  πίστευαν ότι ο πραγματικός εχθρός που θα μπορούσε να 

απειλήσει το διεθνές σύστημα της περιόδου, βρισκόταν πιο ανατολικά. 

Επομένως πρέπει να αντιληφθούμε ότι ένα γρήγορο και βιαστικό 

συμπέρασμα γύρω από την πολιτική του κατευνασμού δεν μπορεί παρά 
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να χαρακτηριστεί λανθασμένο. Κατά  την προσωπική μου άποψη για την 

εξαγωγή ενός χρήσιμου συμπεράσματος πρέπει να εξεταστεί το 

γενικότερο ιστορικό πλαίσιο της εποχής και τα κρίσιμα γεγονότα που 

οδήγησαν στην έκρηξη του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου μετά την 

πολωνική κρίση τον Σεπτέμβριο του 1939. Στα παρακάτω κεφάλαια θα 

γίνει μια προσπάθεια να εξεταστεί η έννοια του κατευνασμού και για 

ποιους  λόγους χρησιμοποιείται, στην συνεχεία θα εξεταστεί  η 

εξωτερική πολιτική  που ακλούθησαν η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία 

και τα ιστορικά γεγονότα της περιόδου του μεσοπολέμου , όπου  οι δυο 

δυνάμεις λειτούργησαν κατευναστικά έναντι του άξονα, με 

αποκορύφωμα την επαίσχυντη συμφωνία του Mονάχου και τον 

διαμελισμό της Τσεχοσλοβακίας. Τέλος στον επίλογο θα αναφέρω την 

προσωπική μου άποψη γύρω από την πολιτική του κατευνασμού και το 

αν αυτή  ήταν η ενδεδειγμένη λύση ή υπήρχαν και άλλες πολιτικές που 

θα μπορούσαν να αποτρέψουν έναν τόσο γενικευμένο και καταστροφικό  

πόλεμο.   

                        ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  : Η έννοια του κατευνασμού 

1.1.Η κακή ανάμνηση του κατευνασμού: Η λέξη κατευνασμός άρχισε να 

αποκτά  αρνητική  σημασία λίγους μήνες μετά την συμφωνία του 

Μονάχου και τον μετέπειτα διαμελισμό της Τσεχοσλοβακίας παρά τα 

συμφωνηθέντα μεταξύ του Χίτλερ και των ηγετών της Μεγάλης 

Βρετάνιας, της Γαλλίας και της Ιταλίας. Έγινε φανερό λοιπόν ότι η 

πολιτική που βασιστήκαν οι δύο δυτικές δημοκρατίες για την αποφυγή 

του πολέμου απέτυχαν. Ένα χρόνο αργότερα , στις 9 Σεπτέμβριου του  

1939 οι δυο χώρες θα κήρυτταν τον πόλεμο έναντι της ναζιστικής 

Γερμανίας τηρώντας την υπόσχεση τους ότι θα προστάτευαν την 

Πολώνια σε περίπτωση που η Γερμάνια θα κινούνταν επιθετικά έναντι 

αυτής. Έκτοτε η λέξη κατευνασμός στην διεθνή πολιτική σκηνή 
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θεωρείται ως «μια ταπεινωτική πράξη , η πολιτική του Τσάμπερλαιν ως 

μια πράξη αφελείας και δειλίας μπροστά στην απειλή, ενώ για τους 

γάλλους η στάση αυτή θεωρήθηκε ως προδοτική καθώς θυσίασαν την 

ύπαρξη του Τσεχοσλοβάκικου κράτους του οποίου διατυμπάνισαν πως 

θα υπερασπίσουν με όλα τα τους τα μέσα».1 Της επόμενες δεκαετίες δεν 

ήταν λίγες οι αναφορές σημαντικών πολιτικών που δήλωναν την 

αντίθεση τους πως ο κατευνασμός  δεν πρέπει να ακολουθείται , όπως ο 

σύμβουλος του πρόεδρου  Τρούμαν, Κλαρκ Κλίφορντ ο όποιος 

υποστήριζε πως «Η γλώσσα της στρατιωτικής ισχύος είναι η μόνη που 

μπορούν καταλάβουν οι οπαδοί των πολιτικών της ισχύος». Οι  

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πρέπει να χρησιμοποιoύν  την 

στρατιωτική ισχύ έτσι ώστε η ηγεσία της Σοβιετικής ένωσης να 

καταλάβει, ότι η κυβέρνηση μας είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα 

συμφέροντα των πολιτών της και των μικρών κρατών . Οι συμβιβασμοί 

και οι παραχωρήσεις εκλαμβάνονται από τους σοβιετικούς ως αποδείξεις 

αδυναμίας και τους ενθαρρύνουν να προβούν σε νέες διεκδικήσεις ».2 

Ενώ και ο πρόεδρος Τρούμαν σε διάγγελμα του στον Αμερικανικό λαό 

για την κατάσταση στην περιοχή της Κορεάτικης Χερσονήσου δήλωνε 

πως «Αν δεκαετία του 1930 μας έχει διδάξει κάτι ,είναι ότι ο 

κατευνασμός των δικτατόρων οδηγεί σε έναν νέο παγκόσμιο πόλεμο. Αν 

η επιθετικότητα επιτραπεί στην Κορέα και πετύχει , θα είναι μια ανοιχτή 

πρόσκληση για νέες πράξεις επιθετικότητας κάπου αλλού.   3Ενώ και ο 

πρόεδρος Μπους τον Αύγουστο του 1990 μια εβδομάδα μετά την 

                                                           
1 Record, Jeffrey,  appeasement reconsidered : investigating the mythology of the 1930s(Barracks, PA: 
strategic studies institute U.S army war college  2005)από τον διαδικτυακο χωρο 
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub622.pdf ,σελ 5 
2 Αναφορά του Clifford  προς τον πρόεδρο Truman από τον διαδικτυακό χώρο 
(http://www.trumanlibrary.org/whistlestop/study_collections/coldwar/documents/index.php?document

d 

ate=1946-09-24&documentid=4-1&studycollectionid=&pagenumber=1) (ημερομηνία πρόσβασης 5 

Ιανουαρίου 2015) 
3 τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό διάγγελμα στον αμερικανικό λαό από τον διαδικτυακό χώρο 
(http://trumanlibrary.org/publicpapers/viewpapers.php?pid=861)(ημερομηνια πρόσβασης 6 
Ιανουαρίου 2015) 

http://trumanlibrary.org/publicpapers/viewpapers.php?pid=861)(ημερομηνια
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εισβολή των Ιρακινών στρατευμάτων στο Κουβέιτ θα παρομοίαζε τον 

Σαντάμ Χουσεΐν με τον Χίτλερ και θα δήλωνε πως « η ιστορία μας έχει 

διδάξει πως θα πρέπει να αντιστεκόμαστε στην επιθετικότητα, ειδάλλως 

θα καταστρέψει τις ελευθερίες μας. Ο κατευνασμός δεν μπορεί να 

αποδώσει αποτελέσματα».4Είναι λοιπόν φανερό πως οι Αμερικανοί 

πολιτικοί διδάχτηκαν από το «πάθημα του Μονάχου » αλλά και στην 

Βρετανική εξωτερική πολιτική ιστορία, υπάρχουν περιπτώσεις που 

έγιναν προσπάθειες για την αποφυγή των κατηγοριών πως η χωρά 

υιοθέτει κατευναστική πολιτική, oπως στην κρίση στην διώρυγα του 

Σουέζ τον Ιούλιο του 1956 όπου ο Eden υποστήριξε πως δεν λειτούργησε 

κατευναστικά έναντι του πρόεδρου Nasser, γιατί τα  αποτελέσματα της 

πολίτικης αυτής τα είχε διδαχτεί από τα γεγονότα της δεκαετίας του 

1930,5αλλά και στα νησιά Φώκλαντ όπου η Αγγλία έδρασε άμεσα 

μπροστά στην επιθετικότητα της Αργεντινής , όταν μετά την 

απομάκρυνση του τελευταίου Βρετανικού πολεμικού πλοίου στα νησιά, η 

τελευταία  προσπάθησε να τα καταλάβει,  με αποτέλεσμα την Βρετανική 

επέμβαση και την διατήρηση των νησιών, με πρωθυπουργού την 

Margaret Thatcher ,η οποία ήταν φλογερή θαυμάστρια του Winston 

Churchill αλλά και η δηλωμένη εχθρός της πολιτικής του κατευνασμού, 

χαρακτηρίζοντας «ως μεγάλο λάθος τις αποφάσεις που πάρθηκαν στην 

συμφωνία του Μονάχου».6   

1.2:Σκεψεις για επανεξέταση του όρου  :  Οι πρώτες 

απόψεις, οι οποίες δεν ήταν τόσο αρνητικές απέναντι στον κατευνασμό, 

άρχισαν να κάνουν την εμφάνιση τους από τον ακαδημαϊκό χώρο και από 

                                                           
4 Διάγγελμα Μπους στις 9 Αυγούστου από  τον διαδικτυακό χώρο  
(http://bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.php?id=2147&year=1990&month=) ημερομηνία 

πρόσβασης 5 Ιανουαρίου 2015).  
5 .Hughes,R,Gerald, The Postwar Legacy of Appeasement: British Foreign Policy Since 1945( 

London, Bloomsbury academic)σελ 56 

6 Το ίδιο, σελ σελ 92 

http://bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.php?id=2147&year=1990&month
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ιστορικούς την δεκαετία του 1960. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι δεν 

έζησαν τα γεγονότα του κατευνασμού την περίοδο του μεσοπόλεμου, είτε 

γιατί ήταν αρκετά νέοι είτε γιατί δεν είχαν ακόμα γεννηθεί, άρχισαν να 

εξετάζουν τα γεγονότα χωρίς τις  προκαταλήψεις και τους 

συναισθηματισμούς που βασανίζουν την προηγούμενες γενιές.7 Ένα από 

τα βιβλία που υπερασπίστηκαν την πολιτική του κατευνασμού είναι του 

Α.J.P Taylor The origins of the second world war 8, όπου ο συγγραφέας 

υπερασπίζεται του « κατευναστές», υποστηρίζοντας πως οι ιστορικοί 

έκαναν λάθος που  χαρακτήρισαν τους πολιτικούς  ως δειλούς και 

αφελείς και ότι αυτοί έδρασαν έχοντας να αντιμετωπίσουν μεγάλα 

προβλήματα , κάνοντας το καλύτερο που μπορούσαν. Επίσης  συμφώνα 

με τον Stephen Rock , η  πολιτική του κατευνασμού πρέπει να 

επανεξεταστεί. Δεν πρέπει να αφορίζουμε τον κατευνασμό, εξετάζοντας 

αποκλειστικά και μόνο τα γεγονότα του μεσοπόλεμου. Σύμφωνα με τον 

συγγραφέα αν εξετάσει κάνεις και άλλες περιπτώσεις όπου 

χρησιμοποιήθηκε ο κατευνασμός, δεν προκύπτει από πουθενά ότι 

πάντοτε ο κατευνασμός αποτυγχάνει, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις όπου 

οι παραχωρήσεις μπορεί να έχουν θετικό αποτέλεσμα. Επίσης θα πρέπει 

να εξετάζουμε το πρόσωπο που δέχεται τον κατευνασμό, καθώς σε 

προσωπικότητες που έχουν απεριόριστες φιλοδοξίες, η πολιτική του 

κατευνασμού μάλλον θα έχει αρνητικά αποτελέσματα, ενώ σε πιο 

μετριοπαθείς προσωπικότητες,  με οριοθετημένες απαιτήσεις ο 

κατευνασμός μπορεί να λειτουργήσει με θετικό τρόπο. 9 

1.3 Η έννοια του κατευνασμού:  Η λέξη κατευνασμός 

χαρακτηρίζεται στο λεξικό Webster’s New World Dictionary and 

Thesaurus,  ως η προσπάθεια να ηρεμήσω, να σωπάσω ή να ικανοποιήσω 

                                                           
7Robbins, Keith, ,Appeasement, Oxford Historical Association studies,  σελ 6 
8 Α.J.P Taylor ,The origins of the second world war New York,Rockfeller Centre, σελ 8 
9Rock ,Stephen, Appeasement international  politics, the university press of Kentucky ,Lexington  2000 
σελ 52 
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κάποιον ενδίδοντας στις απαιτήσεις του και ως συνώνυμα της λέξης 

κατευνασμός μας δίνονται οι εξής  έννοιες , τροποποιώ,επανορθώνω και 

συμβιβάζομαι. 10 Η έννοια του κατευνασμού όπως αυτή την συναντάμε 

στο λεξικό, βρίσκεται κοντά στην έννοια που προσπάθησαν να δώσουν οι 

διάφοροι ιστορικοί , διεθνολόγοι και ακαδημαϊκοί σχετικά με τον 

κατευνασμό. Σύμφωνα με τους  Gordon Craig και Alexander 

George,στην γλώσσα της κλασσικής ευρωπαϊκής διπλωματίας ο 

κατευνασμός αντιστοιχεί στην «μείωση της έντασης μεταξύ δυο κρατών 

με μεθοδική απομάκρυνση των βασικών αιτιών σύγκρουσης  και 

ασυμφωνίας ανάμεσα τους.11 Ο Kennedy  είχε γράψει πριν την συμφωνία 

του Μονάχου, πως «κατευνασμός είναι η πολιτική διευθέτησης 

διαφωνιών από την παραδοχή της μιας πλευράς και την ικανοποίηση 

παράπονων που έχει η άλλη πλευρά μέσω λογικής διαπραγμάτευσης και 

συμβιβασμού, αποφεύγοντας την επιλογή μιας ένοπλης σύρραξης η 

οποία είναι ακριβή, προκαλεί μεγάλες ανθρώπινες απώλειες και άλλους 

σοβαρούς κινδύνους, ενώ ο κατευνασμός χαρακτηρίζεται ως 

εποικοδομητικός, θετικός και τίμιος, μια πολιτική που κάποιος θα 

μπορούσε να είναι περήφανος και όχι να ντρέπεται».12 Επίσης στο βιβλίο 

του ο Keith Robbins χαρακτηρίζει τον κατευνασμό ως« μια βαθύτερη 

συμπεριφορά του νου να δρα ποικιλοτρόπως σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις  υπό την επίδραση του φόβου, της ανασφάλειας , της 

υπεροχής ή της  ελπίδας ενός οικονομικού πλεονεκτήματος. 

Συνοψίζοντας τον συλλογισμό του χαρακτηρίζει τον κατευνασμό ως την 

«προδιάθεση να αντιληφθεί και να αποφύγει κάποιος την πιθανότητα 

σύγκρουσης μέσω λογικών παραχωρήσεων και 

                                                           
10  Webster’s New World Dictionary and Thesaurus, 2nd edition, New York: 

Hungry Minds, Inc., σελ. 27-28 
11 Gordon A. Craig and Alexander L. George, Force and Statecraft: Diplomatic 
Problems of Our Time, 2nd edition: Oxford University Press, New York 1990, σελ 250 
12Kennedy, Paul, The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and 
Military Conflict from 1500 to 2000, New York: Random House, 1987, σελ. 16, 39. 
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διαπραγματεύσεων.13Ακόμα και ο μεγαλύτερος εχθρός του  κατευνασμού 

έναντι του Hitler, ο Winston Churchill, ανέφερε μεταπολεμικά πως ο 

κατευνασμός «αν επιλεγεί από θέση ισχύος και όχι  από λόγους 

αδυναμίας μπορεί να είναι μεγαλειώδης, ταπεινός και ίσως το 

ασφαλέστερο και μοναδικό μονοπάτι για την παγκόσμια ειρήνη14.Η 

εμπειρία όμως του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου άλλαξε άρδην την 

ερμηνεία του κατευνασμού  και άρχισε να αποκτά αρνητική σημασία. 

Πέραν των διάφορων πολιτικών προσωπικοτήτων, οι όποιοι έδωσαν 

αρνητική σημασία στον κατευνασμό (αναφέραμε κάποιους από αυτούς 

παραπάνω,) υπήρξαν και διάφοροι συγγραφείς, μελετητές των διεθνών 

σχέσεων οι όποιοι έδωσαν αρνητική σημασία στον κατευνασμό όπως οι 

Robert-Strauss- Hupe και Stefan Possony που ενώ το 1950 σε μια τους 

έκδοση υπερασπίστηκαν την πολιτική του κατευνασμού χαρακτηρίζοντας 

τον ως μια μέθοδος «σημαντική και επαναλαμβανομένη για την 

εξωτερική πολιτική των χώρων, λίγο αργότερα έκαναν στροφή 180ο 

μοιρών χαρακτηρίζοντας τον ως« την πολιτική όπου οι παραχωρήσεις 

είναι μονόπλευρες» και τελικός τον χαρακτήρισαν « άσκοπο »,15 ενώ και 

ο Hans Morgenthau χαρακτήρισε σ’ ένα από τα βιβλία του τον 

κατευνασμό ως μια « ανόητη  πράξη όπου μια χώρα παραδίδει κάποια 

από τα ζωτικά της συμφέροντα χωρίς να παίρνει σαν αντάλλαγμα κάτι.16. 

Ο Stephen Rock χαρακτηρίζει  την πολιτική του κατευνασμοί ως ένα 

τρόπο «μείωσης των εντάσεων με έναν αντίπαλο, απομακρύνοντας 

διαφωνίες και πιθανές συγκρούσεις »,ενώ επισημαίνει πως συνήθως ένα 

κράτος κάνει περισσότερες υποχωρήσεις και θυσίες από το άλλο καθώς 

και ότι κατευνασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό και με 

                                                           
13Robbins, Keith ,Appeasement oxford Historical Association studies,  σελ 8 
14 Record ,Jeffrey, appeasement reconsidered: Investigating the mythology of the 1930’s από  τον 
διαδικτυακό χώρο : http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub622.pdf 
15Strausx-hupe Robert και Possony, international relations, σελ 246 από Stephen rock, Appeasement 
international  politics, the university press of Kentucky ,Lexington  2000 σελ 11 
16 Morgenthau ,Hans, In defense of the national interest, σελ 137 από Stephen rock, Appeasement 
international  politics, the university press of Kentucky ,Lexington  2000 σελ,σελ 11 
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άλλες μορφές εξωτερικής πολιτικής ,όπως είναι οι απειλές και άλλα 

αποτρεπτικά μέσα.17  

1.4: Κατευνασμός και ψυχολογία:  Σύμφωνα με ερμηνείες 

ψυχολόγων, ένας άνθρωπος μπορεί να θέλει να λειτουργήσει 

κατευναστικά, προς ένα άλλο πρόσωπο όταν νομίζει πως έχει αποκτήσει 

περισσότερα από αυτά που ίσως του αναλογούν. Έτσι δημιουργούνται 

συναισθήματα όπως η ενοχή, η ντροπή και εκδηλώνεται μια 

υποχωρητικότητα μπροστά στης απαιτήσεις του « αδικημένου » 

προσώπου. Το αίσθημα της ενοχής αλλά και της ντροπής για την αδικία 

που έχει γίνει, οδηγεί κάποιον να προχωρήσει σε τροποποιήσεις στις 

διαπροσωπικές του σχέσεις, έτσι ώστε να υπάρξει η σταδιακή βελτίωση  

ανάμεσα τους.  Από την άλλη, από το κατευνασμένο πρόσωπο μπορεί να 

περιμένουμε δυο πιθανές αντιδράσεις, είτε να δεχτεί με θετικό τρόπο τις 

διαφορές αλλαγές που έχουν συντελεστεί, να υποχωρήσει και αυτός από 

διαφορές άλλες απαιτήσεις που ίσως να έχει και να βελτιωθούν οι 

σχέσεις τους, είτε να συνεχίσει να έχει τις ίδιες απαιτήσεις ή και να 

αυξήσει  τις επιθυμίες του βλέποντας ότι ο κατευναστής φαίνεται 

διατεθειμένος για παραχωρήσεις.18Επίσης ο κατευνασμός 

χρησιμοποιείται για να ηρεμήσει κάποια άλλα πρόσωπα από μια πιθανή 

και ανεπιθύμητη σύγκρουση. Ένα άτομο όταν αντιλαμβάνεται πως 

                                                           
17Rock  Stephen, Appeasement international  politics, the university press of Kentucky ,Lexington  
2000 σελ 12 
 
18. Van Kleef, Gerben A, Carsten K. W. De Dreu και Antony S. R. Manstead, Supplication and 
Appeasement in Conflict and Negotiation The Interpersonal Effects of Disappointment, Worry, Guilt, 
and Regret, Journal of Personality and Social Psychology Copyright 2006 by the American 
Psychological Association 
2006 , έκδοση. 91, σελ 125 από τον διαδικτυακό χώρο: 
http://psych.cf.ac.uk/home2/manstead/Van%20Kleef%20et%20al.%20(2006b).pdf  
(ημερομηνία πρόσβασης 5 Ιανουαρίου 2015) 

 
 
 
 
 

http://psych.cf.ac.uk/home2/manstead/Van%20Kleef%20et%20al.%20(2006b).pdf


14 
 

κάποιο άλλο πρόσωπο έχει επιθετική συμπεριφορά προς αυτό μπορεί να 

υιοθετήσει μια κατευναστική συμπεριφορά με φιλικές ενέργειες και 

παραχωρήσεις με σκοπό την βελτίωση των σχέσεων, με τελικό 

αποτέλεσμα την συμφιλίωση με μείωση των επιθετικών ενεργειών και 

αύξηση των κοινωνικών επαφών μεταξύ τους.19Μπορούμε επομένως να 

αντιληφθούμε πολλά κοινά όσο αφορά την έννοια του κατευνασμού, ως 

προς την εξέταση του από ψυχολόγους και ως προς την εξέταση του και 

το πώς αυτός λειτούργει στις διεθνείς σχέσεις. Πράγματι την εποχή του 

μεσοπόλεμου υπήρξαν συναισθήματα, όπως η ενοχή, η ντροπή  ως προς 

τις αδικίες που υπήρξαν προς την Γερμάνια με την συνθήκη των 

Βερσαλλιών και την οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση που υπήρχε 

στην χωρά αυτή τα πρώτα χρονιά μετά το τέλος του πρώτου παγκοσμίου 

πολέμου. Επίσης ο φόβος, που αναφέρεται και σε ψυχολογικές έρευνες 

λειτούργει ευεργετικά προς τον κατευνασμό. Ο εικόνες του πρώτου 

παγκοσμίου πολέμου, με τους  εκατομμύρια νεκρούς και τραυματίες και 

από τις δυο πλευρές και τις τεράστιες  υλικές καταστροφές που υπήρξαν 

δημιούργησε μια κρίση συνείδησης σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε να είναι 

ρητή η απαίτηση για την αποφυγή ενός νέου γενικευμένου πολέμου. Η 

κατάσταση αυτή ενθάρρυνε την δημιουργία ειρηνικών κινημάτων ,που 

εξέφραζαν συχνά με διάφορους τρόπους την εναντίωση τους στην ιδέα 

του πολέμου. Όλα αυτά τα  συναισθήματα δεν υπήρχαν μόνο στην κοινή 

γνώμη των δυτικών δημοκρατιών αλλά και στην πλειοψηφία των 

πολιτικών. Ωστόσο όπως και στην ψυχολογία, έτσι και στη πολιτική 

πρέπει να εξετάζεται πάντα το πρόσωπο που δέχεται το κατευνασμό, 

δηλαδή αν και κατά πόσο  είναι συνεργάσιμο και επιθυμεί την περαιτέρω 

                                                           
19Keltner Dacher, Young  Randall C., και. Buswell  Brenda N, Aggressive behavior έκδοση 23 
Volume 23, Appeasement in Human Emotion, Social Practice, and Personality,σελ 361 από τον 
διαδικτυακό χώρο:  http://ist-
socrates.berkeley.edu/~keltner/publications/keltner.young.appeasement.1997.pdf (ημερομηνία 
πρόσβασης 5 Ιανουαρίου 2015) 

 
 

http://ist-socrates.berkeley.edu/~keltner/publications/keltner.young.appeasement.1997.pdf
http://ist-socrates.berkeley.edu/~keltner/publications/keltner.young.appeasement.1997.pdf
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βελτίωση των σχέσεων ή αν εκλαμβάνεται τον κατευνασμό σαν μια 

στιγμή αδυναμίας και σαν μια ευκαιρία για περαιτέρω διεκδικήσεις στο 

μέλλον. 

1.5.: Οι κατηγορίες του κατευνασμού :  Ο Keith Robbins  στο 

βιβλίο του , υποστηρίζει ότι είναι αρκετά δύσκολο να βγάλουμε, γρήγορα 

και ασφαλή συμπεράσματα έτσι ώστε να κατανοήσουμε πότε 

χρησιμοποιείται ο κατευνασμός. Έτσι  προτείνει την εξέταση του 

κατευνασμού σε συνδυασμό με κάποιους άλλους παράγοντες όπως την  

οικονομία, την πολιτική την στρατιωτική ισχύ και την κοινωνία. Στις 

επόμενες ενότητες θα εξετάσουμε τα τέσσερα διαφορετικά είδη 

κατευνασμού, ποτέ χρησιμοποιείται το κάθε είδος και για ποιους 

λόγους.20  

1.5.1: Οικονομικός κατευνασμός: Με τον όρο οικονομικός 

κατευνασμός εννοούμε την προσφορά οικονομικών και εμπορικών 

πλεονεκτημάτων προς την κατευνασμένη πλευρά21.Ο οικονομικός 

κατευνασμός είναι συχνό φαινόμενο και μια χώρα αναγκάζεται να 

υιοθετήσει αυτού του είδους τον κατευνασμού όταν υπάρχουν δυσκολίες 

στην οικονομία μιας χώρας, όπως παραδείγματος χάριν η ανεργία, η 

δυσκολία αποπληρωμής των εξωτερικών δανείων και αδυναμία χρήσης 

κεφαλαίων για την  ανάπτυξη στο εσωτερικό μιας χώρας. Ακόμη μια 

χώρα μπορεί να υιοθετήσει τον οικονομικό κατευνασμό προσβλέποντας 

σε μια οικονομική συνεργασία που θα είναι βραχυπρόθεσμα ή και 

μακροπρόθεσμα επωφελής προς την πλευρά του κατευναστή.  Ένα 

τέτοιο παράδειγμα είναι η πολιτική της Μεγάλης Βρετάνιας προς την 

Γερμάνια, όπου η Μεγάλη Βρετάνια  διέβλεπε στο πρόσωπο της 

Γερμανίας μια χώρα που σταδιακά θα μπορούσε να είναι σημαντική για 

την απορρόφηση και των εξαγωγών της. Σε αντίθεση με την Γαλλία όπου 
                                                           
20 : Robbins ,Keith ,Appeasement oxford Historical Association studies,  σελ 8  
21Rock  Stephen, Appeasement international  politics, the university press of Kentucky ,Lexington  
2000 σελ 53 
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ήταν λιγότερο εξαρτημένη όσον αφορά τις εξαγωγές της και ήταν μια 

οικονομία περισσότερο αυτάρκης όπου δεν έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

για οικονομικές διευκολύνσεις προς την Γερμανία. Άλλες μορφές 

οικονομικών παραχωρήσεων , μπορεί να είναι η αναστολή δανείων, η μη 

εξόφληση πολεμικών αποζημιώσεων και παραχώρηση εδαφών με στόχο 

την επίτευξη οικονομικών συμφωνιών.  Ακόμη  ο οικονομικός 

κατευνασμός, μέσω της συνεργασίας και των συμφωνιών σε οικονομικά 

ζητήματα   μπορεί να θεωρηθεί ως το πρώτο βήμα για την επίτευξη 

περαιτέρω συμφωνιών σε τομείς υψηλής πολίτικης Κατευνασμός και 

οικονομία συνδέονται με το εκάστοτε διεθνές σύστημα. Έτσι αν σε ένα 

διεθνές σύστημα οι ισχυρές δυνάμεις συνδέονται με στενούς 

οικονομικούς και εμπορικούς δεσμούς, ενώ με τις αναθεωρητικές 

δυνάμεις υπάρχει μια πιο χαλαρή οικονομική συνεργασία τότε η μεγάλη 

δύναμη, δεν θα επιλέξει έναντι της αναθεωρητικής δύναμης τον 

κατευνασμό αλλά πιο επιθετικές πολιτικές. Αντίθετα αν στο εκάστοτε 

διεθνές σύστημα  οι ισχυρές δυνάμεις δεν έχουν οικονομική συνεργασία, 

τότε θα ανταποκριθούν στις διάφορες δοκιμασίες που υπάρχουν 

κατευναστικά,22όπως παραδείγματος χάριν η κατευναστική πολιτική της 

Μεγάλης Βρετάνιας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τον 20Ο 

αιώνα όπου οι αρχικά τεταμένες σχέσεις των δυο χωρών σταδιακά 

βελτιώθηκαν με διάφορες παραχωρήσεις της Μεγάλης Βρετανίας προς 

τις Η.Π.Α σε  οικονομικά θέματα, με τελικό αποτέλεσμα την ύπαρξη 

στρατιωτικών  συμφωνιών και την σύναψη μια ισχυρής συμμαχίας  που 

τους οδήγησε συμμάχους στους δυο παγκοσμίους πολέμους και σε 

διάφορες άλλες κρίσεις που υπήρξαν ως σήμερα. Ο κίνδυνος χρεωκοπίας 

                                                           
22 : Narizny ,Kevin, The Political Economy of Alignment: Great Britain's Commitments to Europe, 1905-
39, αρθρο από το διαδίκτυο διαθέσιμο από τον διαδικτυακό χώρο 
(http://www.jstor.org/discover/10.2307/4137608?sid=21105635636813&uid=2&uid=4) σελ 189 
 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/4137608?sid=21105635636813&uid=2&uid=4
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είναι ένας άλλος λόγος επιλογής του οικονομικού κατευνασμού23, έτσι 

όταν μια χώρα συναντά τεράστιες οικονομικές δυσκολίες στο εσωτερικό 

της, δεν έχει παρά να προχωρήσει σε οικονομικές παραχωρήσεις 

ελπίζοντας πως θα μπορέσει να αποφύγει την χρεωκοπία και να 

προχωρήσει σε άλλες πολιτικές στο μέλλον. Ο οικονομικός κατευνασμός 

όμως μπορεί να κρύβει και αρνητικές συνέπειες. Οι οικονομικές 

παραχωρήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντική ενδυνάμωση της 

κατευνασμένης χώρας , η οποία μελλοντικά μπορεί να  επιθυμεί και να 

επιδιώκει παραχωρήσεις που θα βλάπτουν την δομή του διεθνούς 

συστήματος και τα συμφέροντα της κατευνάστριας δύναμης. Δεν ήταν 

λίγοι στην Μεγάλη Βρετάνια που φοβούνταν πως τυχόν επανάκαμψη της 

γερμανικής οικονομίας μέσω παραχωρήσεων θα οδηγούσε στην 

επικράτηση της σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ευρώπη 24 

1.5.2:  Πολιτικός κατευνασμός :  Ο πολιτικός κατευνασμός 

αποτελεί και αυτός ένα είδος κατευνασμού  διαφορετικό από τον 

οικονομικό κατευνασμό. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει παραχωρήσεις 

και πολιτικές συμφωνίες με σκοπό την βελτίωση των διακρατικών 

σχέσεων. Επίσης ο πολιτικός κατευνασμός μπορεί να περιλαμβάνει μια 

ισχνή αντίδραση μιας χώρας μπροστά σε επιθετικές ενέργειες ή απειλές 

μιας άλλης χώρας. Η ανακατάληψη της αποστρατικοποιημένης ζώνης της 

Ρηνανίας  από τους Γερμανούς και η κρίση της Αβησσυνίας αποτελούν 

παραδείγματα κατευνασμού όπου οι ηγέτες της Μεγάλης Βρετανίας και 

της Γαλλίας έκαναν τα « στραβά μάτια » προς τους δυο δικτάτορες με 

σκοπό από την μια να ικανοποιήσουν τις ορέξεις της ναζιστικής 

Γερμανίας και από την άλλη να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του 

Μουσολίνι με σκοπό να τον προσεταιριστούν. Ένα άλλο παράδειγμα  

πολιτικού κατευνασμού που θα μπορούσαμε να κάνουμε αναφορά  και 

                                                           
23 Το ίδιο,σελ 191 
24 : Robbins ,Keith ,Appeasement oxford Historical Association studies,  σελ 35 
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συμβαίνει στις μέρες μας είναι στην Ουκρανία, όπου η Ευρώπη και 

Η.Π.Α  λειτουργούν «ληθαργικά και όχι αποφασιστικά μπροστά στις 

επιθετικές ενέργειες της Ρωσίας»25.Επίσης ο πολιτικός κατευνασμός 

μπορεί να περιλαμβάνει προτάσεις για πολιτικές συμφωνίες με σκοπό την 

αποκλιμάκωση της έντασης. Οι προτάσεις για πολιτικές συμφωνίες 

μπορεί να περιλαμβάνουν παραχωρήσεις εδαφών, σύναψη συμμαχιών 

και οικονομικές διευκολύνσεις, όπως το 1935 όπου Γάλλια και Μ. 

Βρετανία πρότειναν στον πρόεδρο της Γερμανικής κρατικής τράπεζας 

επιστροφή των χαμένων αποικιών στην Γερμανία με αντάλλαγμα μια πιο 

συνεργάσιμη πολιτική στην Ευρωπαϊκή ήπειρο .Η πρόταση αυτή βρήκε 

θετικό το Schacht αλλά η γερμανική πολιτική ηγεσία δεν προχώρησε 

στην σύναψη μιας ανάλογης συμφωνίας.26Ακόμη μια μικρή χωρά μπορεί 

να επιλέξει τον πολιτικό κατευνασμό ισχυρότερης χώρας κάνοντας 

προτάσεις για πολιτική συμφωνία μέσω παραχωρήσεων ,ευελπιστώντας 

να έχει μια ευνοϊκότερη μεταχείριση για το μέλλον, όπως την δεκαετία 

του 1930 η Δανική κυβέρνηση παρότι μη τρέφοντας φιλικά αισθήματα 

προς την Ναζιστική κυβέρνηση προχώρησε σε πολιτικές συμφωνίες μαζί  

της ευελπιστώντας σε βελτίωση των σχέσεων της με το πανίσχυρο 

γείτονα της.27Επίσης ο πολιτικός κατευνασμός μπορεί να επιτευχθεί μέσω 

διαπροσωπικών σχέσεων των ηγετών των δυο χωρών, έτσι  ο ηγέτης μιας 

χώρας προσπαθεί μέσω της ανάπτυξης προσωπικών σχέσεων με τον 

αρχηγό της αναθεωρητικής δύναμης να κατευνάσει τις απειλές του. Ένα 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα στο οποίο θα αναφερθούμε εκτενεστέρα 

παρακάτω αποτελεί η πολιτική του Neville Chamberlain  με την 

ανάπτυξη προσωπικής διπλωματίας και διαπραγματεύσεων μεταξύ αυτού 

                                                           
25Benitez ,Jorge  Modern Day Appeasement, άρθρο διαθέσιμο στον διαδικτυακό χώρο 

http://www.usnews.com/ ημερομηνία πρόσβασης (17 Ιανουαρίου 2015) 
26 Rock ,Stephen, Appeasement international  politics, the university press of Kentucky ,Lexington  
2000 σελ 55 
27 Laqueur ,Walter The Political Psychology of Appeasement: Finlandization and Other Unpopular 
Essays σελ 21 

http://www.usnews.com/
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και του Hitler.Η πολιτική αυτή του Chamberlain που ονομάστηκε « 

συμμετρία» αποτέλεσε το μεγάλο του στοίχημα για την αποφυγή του 

πολέμου.  Πολλοί είναι οι λόγοι που ενθαρρύνουν ένα κράτος να 

ακολουθήσει τον πολιτικό κατευνασμό, όπως αρχικά το ιδεολογικό 

καθεστώς μιας χώρας, δηλαδή αν είναι δημοκρατικό ή όχι. Ένα 

δημοκρατικό καθεστώς σαφώς και θα επιθυμεί την πολιτική διευθέτηση 

με ειρηνικά μέσα από ότι ένα αυταρχικό καθεστώς, καθώς ιδεολογικά 

είναι κατά της επίλυσης των διαφόρων με στρατιωτικά μέσα αλλά και 

κατά μιας βίαιης αλλαγής του διεθνούς συστήματος. Ακόμη οι πιο 

φιλελεύθερες κυβερνήσεις φαίνονται  λιγότερο διατιθέμενες για επίλυση 

των διαφορών με στρατιωτικά μέσα ,όπως οι κυβερνήσεις των εργατικών 

στην Βρετανία, οι οποίες επιθυμούσαν μια πιο ειρηνόφιλη πολιτική με 

μείωση των εξοπλισμών και πιο ευνοϊκότερη μεταχείριση έναντι της « 

αδικημένης Γερμανίας». Επίσης η κοινή γνώμη αποτελεί σημαντικό 

μοχλό πίεσης των εκάστοτε κυβερνήσεων για κατευναστικές πολιτικές. 

Οι πολίτες, οι οποίοι είναι αυτοί που εκλέγουν τις κυβερνήσεις πολύ 

συχνά είναι εναντίον πολιτικών που συνδυάζονται με στρατιωτικά μέσα 

και ως εκ τούτου οι κυβερνήσεις είναι αναγκασμένες πάντοτε να 

λαμβάνουν υπόψη την άποψη της κοινής γνώμης 28. Επίσης η χρονική 

διάρκεια μιας κυβέρνησης και το αν ο χρόνος της είναι περιορισμένος 

ίσως αναγκάσει μια κυβέρνηση να υιοθετήσει τον κατευνασμό, αντί πιο 

αποφασιστικών λύσεων, όπως υποστηρίζεται στο βιβλίο « france and the 

origins of the second world war » όπου ο συγγραφέας υποστηρίζει πως η 

« popular front » με πρωθυπουργό τον Leon Blum υιοθέτησε τον 

κατευνασμό, καθώς η μικρής διάρκειας θητεία που του απέμενε δεν τον 

επέτρεπε στην υιοθέτηση άλλων πολιτικών.29Είναι σημαντικό λοιπόν για 

την επιλογή του πολιτικού κατευνασμού και για την μελλοντική επιτυχία 

                                                           
28 : Keith Robbins ,Appeasement, oxford, Historical Association studies,  σελ 19 
29 Young ,Robert J,  France and the origins of the second world war Mcmillan press, New York 
1997,σελ 96 
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που θα έχει αυτός η αξιολόγηση, δηλαδή αν οι παραχωρήσεις προς ένα 

κράτος ή πρόσωπο το ικανοποιούν και αξιολογούνται με θετικό τρόπο ή 

απλώς «ανοίγει η όρεξη του »30, ευελπιστώντας για νέες παραχωρήσεις.  

1.5.3 Στρατιωτικός κατευνασμός: Ο στρατιωτικός κατευνασμός 

αποτελεί ένα ακόμη είδος άσκησης αυτής της πολίτικης. Οι περιπτώσεις 

στρατιωτικού κατευνασμού μπορεί να περιλαμβάνουν παραχωρήσεις σε 

στρατιωτικά ζητήματα, όπως είναι η αναθεώρηση στατικών συμφωνιών, 

η σύναψη νέων στρατιωτικών συμφωνιών που συνδυάζονται με 

παραχωρήσεις προς την κατευνασμένη χωρά και η αποδοχή 

στρατιωτικών ενεργειών μέσο μονομερών πράξεων που έρχονται σε 

αντίθεση με υπάρχουσες στρατιωτικές συμφωνίες. Παραδείγματα 

στρατιωτικού κατευνασμού μπορούμε να συναντήσουμε πολλά στην 

παγκόσμια ιστορία, όπως είναι η  συνθήκη Hay-Pauncefote το 1901, 

όπου η Βρετάνια δεχόταν την δημιουργία ένα ισθμού στην Κεντρική 

Αμερική, ο οποίος θα βρίσκονταν υπό τον  άμεσο έλεγχο της κυβέρνησης 

των Η.Π.Α, αλλά και θα επιτρέπονταν η οχύρωση του σε αντίθεση με την 

προηγουμένη συνθήκη του  Clayton-Bulwer, όπου τα δυο παραπάνω 

ζητήματα δεν έγιναν δεκτά από την Βρετανική πλευρά.31Επίσης η  

ναυτική σύνοδος στην Washighton το 1921-1922 και η υπογραφή 

ναυτικής συμφωνίας, στόχευε στον κατευνασμό της Ιαπωνίας η οποία 

ήθελε την αλλαγή του  status quo  στην περιοχή του ειρηνικού ωκεανού. 

32Παραδείγματα ακόμη στρατιωτικού κατευνασμού συναντάμε βεβαίως 

και προς την Γερμάνια, όπως οι σκέψεις της Γαλλίας για την υπογραφή  

στρατιωτικής συμφωνίας. Ωστόσο η έμμονη του Χίτλερ για την 

προσάρτηση της περιοχής του Σαάρ χωρίς δημοψήφισμα, και η αλλαγή 

                                                           
30  Rock, Stephen, Appeasement international  politics, the university press of Kentucky ,Lexington  
2000 σελ 7 
31 Το ίδιο σελ 27,28 
32 Διαθέσιμο στον διαδικτυακό χώρο https://history.state.gov/milestones/1921-1936/naval-
conference (ημερομηνία πρόσβαση 2 Ιανουαρίου 2015) 

https://history.state.gov/milestones/1921-1936/naval-conference
https://history.state.gov/milestones/1921-1936/naval-conference
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κυβερνήσεις στην Γαλλία η οποία υιοθέτησε πιο σκληρή στάση έναντι 

της Ναζιστικής Γερμανίας δεν ευνόησαν την υπογραφή της στρατιωτικής 

συμφωνίας.33  Επίσης η ναυτική συμφωνία  μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας 

και Γερμανίας το 1935, στόχευε στον κατευνασμό της Γερμανίας με το 

να της επιτραπεί η δημιουργία στόλου αντίστοιχου του  35%  του 

Βρετανικού στόλου34 και σήμαινε ουσιαστικά το τέλος της συνθήκης των 

Βερσαλλιών. Ένας σημαντικός λόγος που επιλέγετε ο κατευνασμός είναι 

η στρατιωτική κατάσταση της χώρας, έτσι όταν μια χωρά δεν βρίσκεται 

σε κατάλληλη πολεμική ετοιμότητα και υπάρχει σημαντικός εξωτερικός 

κίνδυνος τότε ίσως να προβεί σε στρατιωτικές συμφωνίες , για εκτόνωση 

της κατάστασης ή και για μια μελλοντική στρατιωτική προετοιμασία που 

θα την βοηθήσει να κερδίσει χρόνο και θα την επιτρέψει την 

αντιμετώπιση μια πιθανής απειλής με πιο αποφασιστικά μέσα. Η 

στρατιωτική ισχύς και ετοιμότητα παίζει σημαντικό ρόλο για την επιλογή 

ή όχι του κατευνασμού καθώς μπορεί μια χώρα οικονομικά να είναι υγιής 

και ισχυρή αλλά σε περίπτωση στρατιωτική απειλής, ο οικονομικός 

παράγοντας είναι άχρηστος αν δεν συνδυάζεται με στρατιωτική  ισχύ.35 

Ακόμη  οι στρατιωτικές παραχωρήσεις μπορεί πραγματικά να 

κατευνάσουν μια χώρα η οποία έχει διεκδικήσεις , ενώ αποτελεί και μια 

μέθοδος όπου μπορούν να χαλιναγωγηθούν οι στρατιωτικές δυνάμεις της 

κατευνασμένης χώρας  με συμφωνία για τον ακριβή και αναλογικό 

καθορισμό των δυνάμεων, ενώ μπορεί να κριθεί και ως μια ιδιαιτέρως 

φτηνή λύση καθώς πολλές στρατιωτικές συμφωνίες περιελάμβαναν 

σχέδια μείωσης του αριθμού των στρατιωτικών δυνάμεων και των 

                                                           
33 Κόραντης Ιωάννης, Διπλωματική ιστορία της Ευρώπης, , εκδόσεις ελεύθερη σκέψις, Αθήνα σελ 3 
34 Το ίδιο, σελ 124 
35 : Robbins ,Keith ,Appeasement, oxford, Historical Association studies,  σελ 38 
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στρατιωτικών δαπανών της κάθε χώρας,36όπως και σχέδια για 

αφοπλισμό.    

1.5.4 Κατευνασμός για κοινωνικούς λόγους:   

Η κοινωνία στα δημοκρατικά καθεστώτα αποτελεί 

σημαντικό μοχλό πίεσης για την πολιτική που θα επιλέξει η 

εκάστοτε κυβέρνηση. Οι κυβερνήσεις εξαρτώνται  σε μεγάλο 

βαθμό από τις επιθυμίες της κοινής γνώμης, έτσι ώστε αυτές να 

έχουν ελπίδες να διατηρηθούν στην εξουσία.37Επίσης στην 

κοινωνία μπορεί να υπάρχουν απόψεις υπέρ του κατευνασμού και 

άλλων φιλειρηνικών πολιτικών, οι οποίες θα βρίσκονται σε 

αρμόνια με το γενικότερο διεθνές κλίμα. Όπως για παράδειγμα η 

ιδεολογία του «πασιφισμού», στην Γαλλία προσέλκυσε ένα μεγάλο 

μέρος το πληθυσμού και ήταν ένας λόγος όπου η Γαλλία δεν 

υιοθέτησε πιο επιθετικές πολιτικές, επιλέγοντας τον 

κατευνασμό.38Αλλά και στην Μεγάλη Βρετάνια το κινήματα όπως 

ο «πασιφισμός» και άλλες φιλειρηνικές εκδηλώσεις αποτελούσαν 

μια ομάδα άσκησης πίεσης που έσπρωχνε ακόμα περισσότερο την 

βρετανική πολιτική προς την πλευρά του κατευνασμού. Ένα 

παράδειγμα που δείχνει την μεγάλη δυναμική που είχαν τα 

φιλειρηνικά και την πίεση που αυτά ασκούσαν είναι το 

δημοψήφισμα της Οξφόρδης υπέρ της ειρήνης ( Peace ballot 

1935).39Τέλος είναι πιθανό  η κοινωνία να πιέζει την εκάστοτε 

κυβέρνηση να επιλέξει πιο κατευναστικές πολιτικές λόγο των 

                                                           
36 Downs,George w. , Rocke ,David M. και Siverson, Randolph M,Arms and race competition ( 
διαθέσιμο στον διαδικτυακό 
χώροhttp://www.acsu.buffalo.edu/~fczagare/PSC%20504/DownsRockeSiverson.pdf) ημερομηνία 
πρόσβαση 18 Ιανουαρίου 2015  σελ119 
37 : Robbins ,Keith ,Appeasement, oxford, Historical Association studies,  σελ 10 
38. Young ,Robert J,  France and the origins of the second world war Mcmillan press, New York 1997 
Σελ 117 
39 Keith Robbins ,Appeasement, oxford, Historical Association studies,  σελ 24 
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φιλικών δεσμών που διατηρούν δυο λαοί,  όπως ο Βρετανικός 

κατευνασμός στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι συγγενικοί δεσμοί 

των δυο αγγλόφωνων λαών και η επιθυμία της βρετανικής κοινής 

γνώμης, ήταν ένας από τους λόγους που υιοθετήθηκε ο 

κατευνασμός.40 

       1.6   Οι στόχοι του κατευνασμού   

 

 Όπως είδαμε ο κατευνασμός λειτούργει με σκοπό την 

μείωση των εντάσεων. Ωστόσο αυτός  ο ορισμός σύμφωνα με τον 

Stephen Rock δεν αποσαφηνίζει τον τελικό στόχο της πολίτικης 

του κατευνασμού. Έτσι ο συγγραφέας προσπάθησε να οριοθετήσει 

τους στόχους του κατευνασμού, έχοντας δυο μεταβλητές μια 

οριζόντια σχετικά με την διατήρηση  ή την αλλαγή του Status Quo 

και μια  κάθετη σχετικά με τον βραχυπρόθεσμο ή  μακροπρόθεσμο 

στόχο του κατευνασμού. 

               41Τυπολογία των στόχων του κατευνασμού 

 

 Short term Long term 

Maintenance of status quo Crisis resolution Crisis 

Prevention 

Alteration of status quo Limited political trade Friendship

/alliance 

 

                                                           
40 Rock,Stephen, Appeasement international  politics, the university press of Kentucky,σελ 32 
41  Το ίδιο σελ 13 
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Σαν βραχυπρόθεσμη στρατηγική για την διατήρηση του 

status Quo, ο κατευνασμός μπορεί να είναι μια πολιτική επίλυσης 

των κρίσεων. Έτσι ένα κράτος όταν έχει να αντιμετωπίσει ένα 

άλλο το όποιο προβαίνει σε απαιτήσεις ή και απειλές, μπορεί να 

ξεκινήσει ένα κύκλο διαπραγματεύσεων ή υποχωρήσεων για την 

επίλυση των κρίσεων, όπως ήταν η  Αμερικανική απαίτηση για την 

απομάκρυνση των πύραυλων από την Κουβά που ήθελαν να 

εγκαταστήσουν οι Σοβιετικοί. Επίσης μακροπρόθεσμα ο 

κατευνασμός για την διατήρηση του Status Quo, μπορεί να 

προλαμβάνει μελλοντικές κρίσεις. Ένα τέτοιο παράδειγμα ήταν η 

προσπάθεια των κυβερνήσεων Nixon-Kissinger την αποκαλούμενη  

περίοδο της ύφεσης, έναντι των σοβιετικών για την αποφυγή 

μελλοντικών κρίσεων.42 Ο κατευνασμός που επιδιώκει μια 

βραχυπρόθεσμη αλλαγή του Status Quo , στοχεύει σε 

περιορισμένη πολιτική συναλλαγή. Η Ostpolitik του Willy Brandt 

έναντι της Ανατολικής Γερμανίας και της Σοβιετικής Ένωσης στα 

τέλη της δεκαετίας του 1960 και τις αρχές του 1970 

κατατάσσονται σ’ αυτό το είδος.43 Τέλος  όταν ο κατευνασμός 

στοχεύει στην επίτευξη μακροπρόθεσμης  αλλαγής του διεθνούς 

συστήματος  τότε μπορεί να στοχεύει στην εγκαθίδρυση 

συμμαχιών, με την μείωση των εντάσεων με ένα αντίπαλο  κράτος 

προσπαθώντας  να μεταβάλει ριζικά τις σχέσεις του με το 

κατευνασμένο κράτος. Τέτοιο  παράδειγμα είναι αυτό της Μεγάλης 

Βρετανίας, όπου στα τέλη του 19ου αιώνα προχώρησε σε 

παραχωρήσεις προς τις Η.Π.Α ,ευελπιστώντας στην σταδιακή 

                                                           
42 Gordon ,Craig, & Alexander, George, Force and Statecraft. (New York-Oxford, Oxford University 
Press, 1983), 139-140. 
43 Rock,Stephen, Appeasement international  politics, the university press of Kentucky,σελ 13 



25 
 

βελτίωση των σχέσεων τους και στην μακροπρόθεσμη σύναψη μια 

ισχυρής συμμαχίας.44  

 

 

           Κεφαλαίο 2ο: Η ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ   

 

2.1:Από το τέλος του Α΄ παγκόσμιου πολέμου στο Λοκάρνο (1918-1924)  

2.1.1 Η συνδιάσκεψη ειρήνης του Παρισιού και η Κοινωνία των Εθνών:

  

Με το τέλος του Α, Παγκόσμιου πολέμου άρχισαν ήδη να 

φαίνονται τα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση στο 

τομέα της εξωτερικής πολιτικής με πρωθυπουργό τον Lloyd George. Ο 

George  ήταν φαινομενικά ενισχυμένος καθώς είχε επανεκλεγεί με 

μεγάλη πλειοψηφία το Δεκέμβριο του 1918, έχοντας διασπάσει το 

φιλελεύθερο κόμμα από το όποιο προερχόταν45. Το μέλλον της 

ευρωπαϊκής ηπείρου έτσι ώστε αυτή να καταστεί χώρος ειρήνης και 

ευημερίας για τις επόμενες δεκαετίες αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης 

του συνεδρίου ειρήνης των Παρισίων, οι εργασίες του οποίου ξεκίνησαν 

στις 18 Ιανουαρίου του 1919. Προβλήματα όπως η οικονομική 

αναδιοργάνωση, η υποβάθμιση του βιοτικού επίπεδου και της υγείας 

εκατομμυρίων πολιτών, η άνοδος εθνικιστικών κινημάτων και το φάσμα 

της κουμουνιστικής επανάστασης συνέθεταν το τοπίο, μέσα στο οποίο οι 

νικήτριες δυνάμεις θα προσπαθούσαν να βρουν μια λύση βιώσιμη και 

                                                           
44 Rock,Stephen, Appeasement international  politics, the university press of Kentucky,σελ 93 
45 Δ Στεφανίδης ,Ιωάννης, Δ Στεφανίδης, Ισορροπία των δυνάμεων και ηγεμονική πρόκληση, Το 
ευρωπαϊκό σύστημα κρατών, 1871-1945,Θεσσαλονίκη Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας 2006, 
σελ 99  
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συμφέρουσα προς όλες τις πλευρές. Η βρετανική πλευρά ήταν 

αποφασισμένη να επιβάλει αυστηρούς όρους στην γερμάνια, θεωρώντας 

την υπαίτια για τον πόλεμο και τα εκατομμύρια νεκρών που άφησε η 

διαμάχη αυτή.46 Προεκλογικά έξαλλου η κοινή γνώμη αλλά και ο 

βρετανικός τύπος την εποχή εκείνη  ζητούσαν σε υστερικό τόνο να 

επιβληθούν αυστηροί όροι στους γερμανούς. Ο Lloyd George από την  

πλευρά του επεδίωξε κυρίως την ενίσχυση της Βρετανικής θέσης στην 

Μέση ανατολή, καθώς και την διάλυση της Γερμανικής αποικιακής 

αυτοκρατορίας47 , προσπαθώντας παράλληλα να καλλιεργήσει  κλίμα 

συνεννόησης με την Γαλλική και Αμερικανική αντιπροσωπεία, 

προβαίνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις σε παραχωρήσεις. Η συνθήκη 

που υπογράφτηκε στις Βερσαλλίες στις 28  Ιουνίου 1919 αποτελούσε 

την βάση κάτω από την θα οικοδομούνταν η νέα Ευρώπη. Η Γερμανία θα 

προέβαινε σε παραχωρήσεις τόσο ως προς τα ανατολικά όσο και ως προς 

τα δυτικά στην Γαλλία, επιβλήθηκε δραστική μείωση των ενόπλων 

δυνάμεων της Γερμανίας με μείωση του στρατού ξηράς σε 100.000 

άνδρες καταστροφή του γερμανικού στόλου και περιορισμούς στην 

χωρητικότητα και τον αριθμό των πολεμικών της αεροσκαφών. Επίσης η 

εκμετάλλευση των ανθρακωρυχείων του Σαάρ θα παραχωρούνταν στην 

Γάλλια, η οποία παράλληλα επιθυμούσε την δημιουργία κρατιδίου στον 

Ρήνο το οποίο θα βρισκόταν υπό το έλεγχο της, αλλά κάτω από την 

αντίδραση της βρετανικής πλευράς η λύση αυτή δεν προκρίθηκε.48Επίσης 

συμφωνηθήκαν και οι επανορθώσεις κάτω από τις οποίες η γερμάνια θα 

ικανοποιούσε τις ευρωπαϊκές δυνάμεις. Στο σημείο αυτό υπήρξε τριβή 

μεταξύ αμερικανών και ευρωπαίων, οι όποιοι απαίτησαν μεγάλα ποσά 

όταν αντιλήφτηκαν ότι οι Η.Π.Α δεν ήταν διατιθέμενες να δώσουν λεφτά 

                                                           
46Young, John, W, Britain and the world in the twentieth century, New York  1997, σελ 61 
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για την ανοικοδόμηση της Ευρώπης, με τον πρωθυπουργό την Μεγάλης 

Βρετάνιας να αποδεικνύεται πιο άκαμπτος και από τον ομόλογο του 

Γάλλο πρωθυπουργό Clemenceau.49Το σημείο των πολεμικών 

αποζημιώσεων αποτέλεσε αγκάθι μεταξύ Γαλλίας και Μεγάλης 

Βρετάνιας  τα επόμενα χρονιά, καθώς  όπως θα δούμε παρακάτω η στάση 

της Μεγάλης Βρετάνιας ως προς τις πολεμικές αποζημιώσεις των 

Γερμανών έναντι των συμμάχων σταδιακά θα  άλλαζε. Επίσης στις 28 

Απριλίου 1919 υπογράφηκε το καταστατικό σύμφωνο της Κοινωνίας 

Των Εθνών. Όσο αφορά την Κοινωνία Των Εθνών και εκεί υπήρχε 

διάφορα ως προς το πώς βλέπουν την δημιουργία αυτού του διεθνούς 

οργανισμού οι δυο νικήτριες δυνάμεις τις ευρωπαϊκής ηπείρου. Η Γαλλία 

προσδοκούσε μέσω της Κοινωνίας Των Εθνών να αποκτήσει ένα ακόμη 

εργαλείο για την επιβολή της συνθήκης ειρήνης των Βερσαλλιών στις 

ηττημένες χώρες, ενώ η Μεγάλη Βρετάνια προσδοκούσε ότι μέσω της 

Κοινωνίας Των Εθνών θα μπορούσαν να επιλυθούν με ειρηνικό τρόπο οι  

διαφορές των κρατών.50 Αλλά και στο εσωτερικό της χώρας, οι απόψεις 

για τον νεοσύστατο αυτό διεθνή οργανισμό ήταν διαφορετικές . Το 

κόμμα των εργατικών και το φιλελεύθερο κόμμα του λόρδου Asquith 

καθώς και σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο του συντηρητικού 

κόμματος όπως  ο λόρδος Cecil, o Alexander Cadogan και ο Anthony 

Eden υποστήριζαν ένθερμα την δημιουργία  της Κοινωνίας Των Εθνών 

,ευελπιστώντας πως θα αποτελούσε ένα σημαντικό εργαλείο για την 

Βρετανική εξωτερική πολιτική, που αποσκοπούσε στην διεθνή ασφάλεια 

και ειρήνη,51 ενώ και ο Βρετανός υπουργός εξωτερικών Arthur   Balfour, 

θα δήλωνε πως η « Κοινωνία Των Εθνών από εδώ και στο εξής θα 
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αποτελεί έναν χώρο συζητήσεων, συνδιαλλαγής, έκφρασης της δημόσιας 

γνώμης, εμπορικών κυρώσεων και σε έσχατη περίπτωση οποτε 

εξαντληθούν όλα τα παραπάνω επιβολής μέσω στρατιωτικών μέσων .52» 

Αντίθετα κάποιοι άλλοι κύκλοι του συντηρητικού κόμματος και μέρος 

του βρετανικού διπλωματικού σώματος, δεν είχαν μεγάλες προσδοκίες 

από τον νεοσύστατο αυτό διεθνή οργανισμό, είναι χαρακτηριστική η 

άποψη του Βρετανού διπλωμάτη  Eyre Crowe πως «ζητήματα όπως η 

συλλογική ασφάλεια και η ανοιχτή διπλωματία μέσω της Κοινωνίας Των 

Εθνών δεν είναι παρά μόνο ψευδαισθήσεις και ότι η Βρετανική 

Εξωτερική πολιτική θα πρέπει να προσανατολιστεί για το πώς είναι ο 

κόσμος και όχι για το πώς θα έπρεπε να είναι. »53Έτσι λοιπόν η 

συνδιάσκεψη των Παρισίων παρότι αρχικά συγκέντρωσε  πολλές 

προσδοκίες από την Βρετανική πλευρά για την επίλυση των διαφόρων, 

αυτές με το πέρασμα του χρόνου διαψευστήκαν. Ως προς αυτό 

συντέλεσαν πολλά γεγονότα, όπως ο απομονωτισμός των Η.Π.Α. Ο 

πρόεδρος των Η.Π.Α Wilson  προσπάθησε να επικυρώσει τις συνθήκη 

ειρήνης των Βερσαλλιών, την εγγύηση της Γαλλίας σε περίπτωση 

επίθεσης της μαζί με την Βρετανία και την συμμετοχή των Η.Π.Α στην 

Κοινωνία των Εθνών. Οι προσπάθειες όμως του και ο ζήλος που επέδειξε 

για τον νέο αυτό διεθνή οργανισμό προσέκρουσαν μπροστά στην 

γερουσία, η οποία δεν επικύρωσε τις συμφωνίες. Το γεγονός αυτό 

σήμαινε την υιοθέτηση από πλευράς των Η.Π.Α μιας πολιτικής 

απομονωτισμού  έναντι των ευρωπαϊκών γεγονότων.54Θα αρκούνταν 

μόνο στην άσκηση πιέσεων στις συμμαχικές δυνάμεις για την 

αποπληρωμή των πολεμικών δάνειων, την παροχή δάνειων στην 
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Γερμάνια και την σύγκρουση της με την γαλλική πλευρά ως προς το την 

διευθέτηση του ζητήματος των πολεμικών επανορθώσεων(Dawes plan 

1924)55Επίσης οι αποφάσεις της συνθήκης ειρήνης θα δημιουργούσαν το 

αίσθημα του αδικημένου σε κάποιες χώρες. Η Γερμανία είναι η πιο 

χαρακτηριστική περίπτωση καθώς με το άρθρο 231 της επιρρίπτονταν οι 

ευθύνες για τον πόλεμο56. Η περίφημη αυτή «ρήτρα ενοχής» καθώς και οι 

άλλοι εξοντωτικοί όροι θα έδιναν λαβή στην ανάπτυξη εθνικιστικών 

εξάρσεων στην Γερμανία αλλά και αναθεωρητικών τάσεων. Επίσης 

άλλες χώρες όπως η Ιταλία ήταν δυσαρεστημένες από τον διακανονισμό 

των εδαφών και όπως θα δούμε στην συνέχεια θα επεδίωκαν την αλλαγή 

των συνθηκών έρχοντας σε σύγκρουση με τους συμμάχους της στον Α΄ 

Παγκόσμιο πόλεμο.   Επίσης η νέα χάραξη συνόρων με την δημιουργία 

νέων κρατιδίων στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη αποτέλεσε ένα 

σημαντικό πρόβλημα για την μελλοντική Βρετανική εξωτερική πολιτική. 

Το αποτέλεσμα της νέας χάραξης συνόρων στην περιοχή αυτή θα είχε ως 

αποτέλεσμα την ύπαρξη μειονοτήτων . Έτσι τα νέα σύνορα της Ευρώπης 

όπως αυτά αποτυπώθηκαν στην συνδιάσκεψη ειρήνης του Παρισιού και 

στην συνθήκη του Αγίου Στεφάνου στόχευαν στην δημιουργία μικρών 

κρατιδίων που θα εμπόδιζαν την αναβίωση της Γερμανίας της Τουρκιάς ή 

την επέκταση της Σοβιετικής Ένωσης57.Έξαλλου ο κουμουνιστικός 

κίνδυνος ήταν ορατός για την Γερμάνια και η ύπαρξη χώρων έναντι της 

Σοβιετικής Ένωσης αποτελούσε ένα ανάχωμα προς τον κίνδυνο αυτό. Η 

Βρετανική πλευρά κάθε άλλο παρά ικανοποιημένη ένιωθε μετά την 

σύναψη των μεταπολεμικών συμφωνιών, ο ίδιος ο Lloyd George μάλιστα 

ήταν απογοητευμένος από το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων,  

                                                           
55 Taylor ,A.J.P, The origins of the second world war, 1961 σελ 20-21 διαθέσιμο από τον διαδικτυακό 
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καθώς τα μίση δεν αμβλύνθηκαν και οι έριδες με το πέρασμα του χρόνου 

θα αναδυόταν. Είναι χαρακτηριστικές δυο δηλώσεις, οι οποίες 

αντικατοπτρίζουν το ασταθές σύστημα εκείνη της εποχής, αυτή του 

Winston  Churchill περί μισής Ευρώπης οργισμένης και της άλλης μισής 

θυμωμένης 58 και του Austen Chamberlain το 1925 ο όποιος πίστευε πως 

το διεθνές σύστημα της εποχής είναι διαποτισμένο με άγχος και φόβο και 

ότι η Μεγάλη Βρετάνια είναι υπεύθυνη, έτσι ώστε να βρει τα φάρμακα 

για την εξομάλυνση της κατάστασης59    

      2.1.2 Τα εσωτερικά ζητήματα της χώρας :    

Παρά την ευτυχή κατάληξη του πολέμου άρχισαν να φαίνονται να 

εμφανίζονται από πολύ νωρίς τα προβλήματα που θα είχε να 

αντιμετωπίσει η Βρετανική κυβέρνηση. Στο εσωτερικό της η χωρά 

βρίσκονταν αντιμέτωπη με πολλά οικονομικά προβλήματα. Η ανεργία τα 

πρώτα χρόνια μάλιστα έφτασε να είναι στο 16,9% του πληθυσμου της 

χώρας60 , ενώ και η οικονομία ήταν εξουθενωμένη από την μακριά 

πολεμική σύγκρουση. Η Γερμάνια φαινόταν απρόθυμη να πληρώσει τις 

πολεμικές τις αποζημιώσεις, ενώ και οι Η.Π.Α πίεζαν για την 

αποπληρωμή των πολεμικών δανείων.61 Η βρετανική κοινωνία 

σοκαρισμένη από τα εκατομμύρια των νεκρών που προκάλεσε ο Α΄ 

Παγκόσμιος πόλεμος, επιθυμούσε την διατήρηση της ειρήνης. Το 

παραπάνω γεγονός ευνόησε η ανάπτυξη φιλειρηνικών κινημάτων και 

ιδεολογιών (πασιφισμος), που επιδίωκαν την εμπέδωση της παγκόσμιας 

ειρήνης και του αφοπλισμού.  Επίσης όλες αυτές οι ομάδες αλλά και τα 

κόμματα της αντιπολίτευσης κάθε άλλο παρά ευχάριστα δέχονταν τον 
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όρο της Μεγάλης Βρετάνιας ως αυτοκρατορία καθώς τον εκλαμβάνονταν 

ως κάτι ντροπιαστικό.62Στην επιδείνωση της βρετανικής θέσης 

συντέλεσαν και οι βρετανικές κτήσεις, οι οποίες μετά τον βαρύ φόρο 

αίματος με τις απώλειες που είχαν στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο δεν ήταν 

διατεθειμένες να ακολουθήσουν το στέμμα σε νέες περιπέτειες.63Έτσι 

λοιπόν η κυβέρνηση προέβει σε περικοπές στον στρατιωτικό τομέα 

υιοθετώντας τον δεκαετή κανόνα(ten year rule), όπου δεν προβλέπονταν 

σημαντική πολεμική διαμάχη για την επομένη δεκαετία και μείωση των 

στρατιωτικών δυνάμεων απο3,5 εκατομμύρια  σε 350 χιλιάδες.64  

2.1.3 Η βρετανική πολιτική έναντι των λοιπών δυνάμεων 

Τα παραπάνω εσωτερικά προβλήματα επηρέασαν στην 

διαμόρφωση της εξωτερική πολιτικής της χώρας. Με την Γαλλία, τον 

μεγάλο σύμμαχο της χώρας που φτάσανε ως το την τελική επικράτηση 

έναντι των κεντρικών αυτοκρατοριών κάθε άλλο παρά αρμονικές ήταν οι 

σχέσεις. Την αρχική συγκαταβατικότητα ακλούθησε μια περίοδος τριβών 

και αμοιβαίας καχυποψίας. Η Γαλλία ένιωθε ανασφάλεια έναντι της 

Γερμανίας και επεδίωκε να εμποδίσει με κάθε τρόπο πιθανή αναβίωση 

της. Από την πρώτη στιγμή ήταν άκαμπτη έναντι τον πολεμικών 

αποζημιώσεων και μπροστά στην παθητική αντίσταση των γερμανών 

έναντι του ζητήματος δεν δίσταζε να εισβάλει στον Ρήνο. Επίσης η μη 

απόσπαση της εγγύησης της γαλλικής ασφάλειας στην συνδιάσκεψη 

ειρήνης ενέτεινε τον φόβο της Γαλλίας. Η Μεγάλη Βρετανία δεν έβλεπε 

με καλό μάτι πως η Γαλλία τείνει να γίνει κυρίαρχη δύναμη στην 

ηπειρωτική Ευρώπη πράγμα το οποίο δεν το επιθυμούσε, καθώς πάγια 

πολιτική της βρετανικής εξωτερικής πολιτικής ήταν από το 1800 η 

                                                           
62 Robbins ,Keith ,Appeasement, oxford, Historical Association studies,  σελ 18 
63 Dockrill, Michael, McKerher, Brian, Diplomacy and world power, studies in British foreign policy 
1890-1950,Cambrigde University Press, 1996 σελ 121 
64 Robbins ,Keith ,Appeasement, oxford, Historical Association studies,  σελ 38 



32 
 

ισορροπία δυνάμεων στην Ευρώπη, με την ύπαρξη παραχωρήσεων εκ 

μέρους της βρετανικής πλευράς.65Έτσι λοιπόν στις σχέσεις τον δυο 

χωρών την εποχή εκείνη επικρατούσε αμοιβαία καχυποψία και έλλειψη 

εμπιστοσύνης. Επίσης δεν ήταν λίγα τα μέλη της κυβέρνησης  όπως ο 

Crowe, ο οποίος θεωρούσε τα πρώτα χρονιά την Γαλλία ως τον πρώτο 

κίνδυνο έναντι τον βρετανικών συμφερόντων.66Εξάλλου η κοινή γνώμη 

όπως και το εργατικό κόμμα στην χώρα ήταν προβληματισμένη με την 

γαλλική επιθετικότητα και την στάση της στο ζήτημα των 

επανορθώσεων67. Η βρετανική κυβέρνηση στο πρόβλημα της γαλλικής 

επιθετικής πολιτικής στην ευρωπαϊκή ήπειρο είχε τρεις επιλογές, την 

ρήξη με την Γαλλία, την πλήρη υποστήριξη της στην γαλλική πολιτική 

και την ουδετερότητα, προκρίνοντας την επιλογή της ουδετερότητας 

μεταξύ της γαλλό-γερμανικής διαμάχης επιλέγοντας στην εκτόνωση των 

κρίσεων και στον καθησυχασμό της γαλλικής πλευράς ως προς την 

ασφάλεια της.68 Ως προς την στάση της έναντι της Γερμανίας μπορούμε 

να διαπιστώσουμε ότι υπήρξε μια μεταστροφή. Η αρχική διάθεση για 

τιμωρία της Γερμανίας διαδέχτηκε μια διάθεση για την δημιουργία μιας 

Γερμανίας η οποία θα ήταν οικονομικά ευημερούσα.69Η Βρετανία όντας 

μια οικονομία εξωστρεφής ήθελε μια Γερμανία οικονομικά ισχυρή, έτσι 

ώστε να απορροφά τις εξαγωγές της. Επίσης και μέσω των δάνειων η 

χώρα προσδοκούσε οφέλη. Η στάση της κοινής γνώμης σταδιακά 

μεταστράφηκε και αυτή βλέποντας την ανθρωπιστική κρίση που 

συντελούνται στην Γερμανία με την εξαφάνιση της μεσαίας τάξης και τα 
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εκατομμύρια φτωχών. Με την φασιστική Ιταλία από την πρώτη στιγμή 

έγιναν προσπάθειες κατευνασμού της προσπαθώντας να υπάρχει ένας 

ακόμη σύμμαχος της βρετανικής πολιτικής ,παρότι ο λόρδος Curzon είχε 

προειδοποιήσει σχετικά με το κίνδυνο που ακούει στο όνομα  

Μουσολίνι70 . Από την άλλη κάποιοι άλλοι πολιτικοί είχαν αντίθετη 

άποψη τα πρώτα χρόνια για τον ιταλό δικτάτορα, είναι χαρακτηριστική η 

δήλωση του Winston Churchill ο οποίος χαρακτήρισε τον Μουσολίνι ως 

τον σωτήρα της Ιταλίας και μια σπουδαία προσωπικότητα, ο Ramsay 

McDonald είχε στενές επαφές με τον ιταλό δικτάτορα71,ενώ και στην 

περίπτωση του βομβαρδισμού της Κέρκυρας η στάση της ΚτΕ ήταν 

χαλαρή μπροστά στις ιταλικές παραβιάσεις.72Με την Σοβιετική ένωση οι 

σχέσεις αρχικά ήταν τεταμένες. Ο κουμμουνιστικός κίνδυνος και η 

εξάπλωση του στην υπόλοιπη Ευρώπη τρόμαζε πολλούς στην βρετανική 

κυβέρνηση. Στο δίλημμα της επέμβασης ή μη στον ρωσικό εμφύλιο o 

Lloyd George πρόκρινε την λύση της μη επέμβασης προσπαθώντας την 

βελτίωση των Βρετανικό-Σοβιετικών σχέσεων.73Η σύναψη εμπορικής 

συμφωνίας με την σοβιετική ένωση το 1921 δεν κρίθηκε ιδιαίτερα 

επωφελής καθώς η αμοιβαία καχυποψία εκ μέρους των δυο πλευρών 

συνεχίστηκε. Η βραχύβια κυβέρνηση του Bonnar Law εργάστηκε και 

αυτή στην βελτίωση των σχέσεων των δυο χωρών, ωστόσο η πλήρης 

διπλωματική αναγνώριση έγινε από ην κυβέρνηση των εργατικών το 

1924.74 Με τις Η.Π.Α αποτέλεσε πλήγμα ο απομονωτισμός της χώρας  

και οι άκαρπες προσπάθειες του πρόεδρου Wilson για συμμετοχή στα 

διεθνή τεκταινόμενα. Οποιεσδήποτε όμως εντάσεις οι οποίες 

                                                           
70 Το ίδιο σελ 52 
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δημιουργήθηκαν την περίοδο αυτή εξομαλύνονταν όπως με  την  ναυτική 

συνδιάσκεψη της Washington to 1921-192275 και διάφορες 

συνδιασκέψεις για τις Γερμανικές επανορθώσεις(Dawes and Young 

Plan).Τέλος με την Ιαπωνία οι σχέσεις των δυο χωρών επιδεινωθήκαν, 

από την μια ο φόβος της  Ιαπωνίας να μετατραπεί σε ένα μιλιταριστικό 

καθεστώς με αναθεωρητικές τάσεις στην Ασία ,και από την άλλη οι 

παροτρύνσεις των Η.Π.Α για τέλος της βρετανό-ιαπωνικής συμμαχίας 

συντέλεσαν στην αλλαγή των σχέσεων των δυο χώρων προς το 

χειρότερο76.  

2.1.4 Το τέλος της κυβέρνησης George και η υπογραφή της 

συνθήκης του Λοκάρνο  

Η κυβέρνηση του Lloyd George η οποία είχε προβλήματα ως προς 

την συνοχή της κατάφερε να αντέξει παρά τις διάφορες κρίσεις που 

αντιμετώπιζε ως τον Οκτώβριο  του 1922 όταν το συντηρητικό κόμμα 

αποχώρησε από την κυβέρνηση συνεργασίας77Ο Lloyd George 

χαρακτηρίστηκε ως ο άνθρωπος που έχασε την ειρήνη78. Επίσης o λόρδος 

Cecil χαρακτήρισε τις κυβερνήσεις του Lloyd George και την μικρής 

διάρκειας του Bonnar Law ως τις χειρότερες κυβερνήσεις79 Η αποτυχία 

του George συνίσταται στο γεγονός ότι απέτυχε να θέσει τα θεμέλια έτσι 

ώστε να τεθεί ένα διεθνές σύστημα ισχυρό που θα εγγυάτο   την 

ασφάλεια και την ειρήνη. Χαρακτηριστικές αποτυχίες του, θα πρέπει να 

θεωρούνται η αδυναμία της συνδιάσκεψης των Παρισίων για το 

μεταπολεμικό μέλλον της Γερμανίας, οι εκδικητικοί όροι που 

επιβλήθηκαν σ’ αυτή και οι αποτυχία διαχείρισης των διαφόρων γάλλο-
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γερμανικών κρίσεων που πρόεκυψαν. Επίσης αρνητικά κρίνεται από την 

βιβλιογραφία η προσπάθεια του να ασκήσει προσωπική πολιτική στα 

διεθνή ζητήματα προσπαθώντας να παραμερίσει τον ρολό του 

υπουργείου εξωτερικών και των διπλωματών καριέρας80Αξίζει να 

σημειωθεί ότι οι πρωθυπουργοί που προσπάθησαν να ασκήσουν 

προσωπική πολιτική και να υποβαθμίσουν τον ρολό του υπουργείου 

εξωτερικών ήταν ο Lloyd George και ο Neville Chamberlain, τους 

κρίσιμους μήνες πριν την έναρξη του Β’ Παγκοσμίου πολέμου. Την 

κυβέρνηση George ακολούθησε μια κυβέρνηση με βραχύβιο πέρασμα με 

πρωθυπουργό τον Bonnar law και έπειτα μια κυβέρνηση εννεάμηνης 

θητείας με πρωθυπουργό τον Stanley Baldwin, την οποία διαδέχτηκε μια 

κυβέρνηση μειοψηφίας των εργατικών. Την κυβέρνηση μειοψηφίας 

ακλούθησε η κυβέρνηση Baldwin η οποία συντέλεσε στην υπογραφή της 

συνθήκης του Λοκάρνο. Στις διαπραγματεύσεις ξεχώρισε η 

προσωπικότητα του βρετανού υπουργού εξωτερικών Austen Chamberlain 

ο όποιος κατάφερε να κάμψει τις αντιδράσεις που υπήρχαν στο 

εσωτερικό της κυβέρνησης για την υπογραφή της(1924-1925). 81 Η 

ιστορία απαθανάτισε το Λοκάρνο ως μια εποχή συνδιαλλαγής και καλής 

θέλησης μεταξύ των ευρωπαϊκών δυνάμεων. Μάλιστα για την δράση του 

στην συνθήκη του Λοκάρνο και το σχέδιο Dawes,  απονεμήθηκε στον 

Austen Chamberlain  το 1926, το  νόμπελ ειρήνης, όπως και στον Γάλλο 

και Γερμανό υπουργό εξωτερικών Briand και Stresemann καθώς και στον 

Αμερικανό Charles Dawes για τις προσπάθειες τους διασφάλισης της 

ειρήνης82. Στα αρνητικά με την συμφωνία του Λοκάρνο εγκαινιάστηκε 

μια περίοδο παραχωρήσεων από πλευρά της Βρετάνιας καθώς  η 
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συνθήκη δεν απαγόρευε στο Βερολίνο να προωθεί την αναθεώρηση των 

συνθηκών με ειρηνικά μέσα83   

2.2. Από την περίοδο συνδιαλλαγής ως την άνοδο του Χίτλερ 

(1925-1932)  

Μετά την κυβέρνηση του Bonar Law εγκαινιάζεται μια περίοδος 

όπου για δεκατρία χρονιά η πρωθυπουργική θέση μοιράζεται ανάμεσα 

στον ηγέτη των Stanley Baldwin και τον αντίστοιχο των εργατικών 

Ramsay McDonald.Όπως αναφέραμε παραπάνω η συνθήκη του Λοκάρνο 

ήταν μια μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης των συντηρητικών και 

εγκαινίαζε μια περίοδος όπου υπογραφήκαν πλήθος συμφωνιών, που 

φαινομενικά συνέβαλαν στην εμπέδωση της ευρωπαϊκής ειρήνης. Την 

βελτίωση της κατάστασης στην Ευρώπη βοηθούσε και η οικονομική 

ανάκαμψη της Ευρώπης, όπως και η πολιτική σταθερότητα στην 

Γερμάνια. Η πολιτική αυτή των συμφωνιών που επεδίωκε και  η 

βρετανική κυβέρνηση, ήταν αποτέλεσμα και των άριστων προσωπικών 

σχέσεων που ανέπτυξαν οι άνθρωποι  που ήταν υπεύθυνοι για την 

εξωτερική πολιτική των χώρων τους, ο Austin Chamberlain,  ο Aristide 

Briand και ο γερμανός ομόλογος τους Gustav Stresemann.84Οι μειώσεις 

στις ένοπλες δυνάμεις συνεχιστήκαν όπως και ο δεκαετής κανόνας περί 

της μη ύπαρξης σημαντικής πολεμική σύρραξης. Την κυβέρνηση του 

Stanley Baldwin διαδέχτηκε μια εργατική κυβέρνηση με πρωθυπουργό 

τον Ramsay McDonald το 1929. Οι προσπάθειες της χώρας για ευμάρεια 

και σταθερότητα συνεχιστήκαν,  αλλά τα πρώτα σύννεφα για την 

επιδείνωση της κατάστασης εμφανίστηκαν με την οικονομική κρίση. Η 

χώρα υπέστη μεγάλο πλήγμα με αύξηση της ανεργίας στα 3 εκατομμύρια 
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και εγκατάλειψη του χρυσού κανόνα85 ,μείωση της παραγωγής της αλλά 

και των εξαγωγών της.  

2.2.1 Οι σχέσεις της Μεγάλης Βρετανίας με τις λοιπές δυνάμεις:  

Με την Γαλλία οι σχέσεις των δυο χωρών άρχισαν να 

αποκλιμακώνονται, χάριν στη συνεργασία που πραγματοποιήθηκε στην 

μετά Λοκάρνο εποχή. Οι Γάλλοι συνέχιζαν να ζητούν εγγυήσεις για την 

ασφάλεια τους, στο πρόσωπο του πρόεδρου της Γερμανίας Hindenburg, 

οι γάλλοι έβλεπαν ένα άνθρωπο που επιδίωκε την αναβίωση της 

μιλιταριστικής Γερμανίας, ενώ η βρετανική πλευρά τους διαβεβαίωνε 

πως η δημοκρατία της Βαϊμάρης βρίσκεται στο σωστό δρόμο και πως δεν 

πρόκειται να ξαναδημιουργήσει προβλήματα όσο αφορά την ασφάλεια 

της Ευρωπαϊκής ηπείρου.86 Η προσωπική πολιτική έξαλλου που άσκησε 

ο Stresemann στο τομέα εξωτερικής πολίτικης με διαπραγματεύσεις και 

συνεργασία καθησύχαζε την γαλλική πλευρά.87Η κυβέρνηση των 

εργατικών και αυτή καλλιέργησε κλίμα συνεννοήσης με την γαλλική 

πλευρά και επεδίωκε την υποστήριξη των θέσεων της σε αρκετές 

περιπτώσεις88Ενώ και οι συζητήσεις για οικονομικά ζητήματα και πιο 

συγκεκριμένα στην αποπληρωμή των πολεμικών δάνειων των ευρωπαίων 

συμμάχων προς τις Η.Π.Α, που έγιναν εκείνη την περίοδο έφεραν στην 

ίδια πλευρά των διαπραγματεύσεων Γάλλια και Μεγάλη Βρετανία. Με 

την Γερμανία οι σχέσεις των δυο χωρών βελτιωθήκαν. Η είσοδος της 

Γερμανίας στην Κοινωνία των Εθνών το 1926 ήταν και αποτέλεσμα της 

προσπάθειας της Μεγάλης Βρετάνιας για σύσφιξη των δεσμών των δυο 
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χωρών.89Η κοινή γνώμη εξάλλου δεν επιθυμούσε πλέον την τιμωρία της 

Γερμανίας αλλά την εξεύρεση βιώσιμης λύσης για την χώρα .Η στάση 

της Μεγάλης Βρετανίας ως την μετά Λοκάρνο εποχή μπορεί να 

σηματοδοτεί την έναρξη παραχωρήσεων έναντι της Γερμανίας, όπως 

ήταν η περαιτέρω χαλάρωση της βρετανικής στάσης στο ζήτημα των 

πολεμικών αποζημιώσεων και η σταδιακή αποχώρηση των κατοχικών 

στρατευμάτων από την περιοχή του Ρήνου, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί 

ότι η βρετανική πολιτική είχε και κόκκινες γραμμές όσο αφορά το 

ζήτημα αναθεώρησης των συνόρων, όπως στην πρόθεση του Stresemann 

για ειρηνική διευθέτηση του Πολωνικού διαδρόμου και της πόλης του 

Ντάντσιχ και στο ζήτημα της Άνω Σιλεσίας,  αλλά και μετέπειτα το 1931  

όταν μπροστά στο αίτημα της γερμανικής πλευράς για ενοποίηση με την 

Αυστρία , το οποίο  βρήκε απόλυτα αντίθετη την βρετανική εθνική 

κυβέρνηση του Ramsay Mcdonald.90Με τις Η.Π.Α  οι σχέσεις των δυο 

χωρών θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως σταθερές, εξάλλου ο 

απομονωτισμός των Η.Π.Α δεν επέτρεπε την ανάμιξη της χώρας στα 

ευρωπαϊκά ζητήματα. Αγκάθι στις σχέσεις των δυο χωρών αποτελούσε η 

άρνηση των Η.Π.Α να δεχθούν ένα συνολικό διακανονισμό χρεών και 

επανορθώσεων. Τα σχέδιο Young  το 1929 προσπαθούσε να δώσει λύση 

στο παραπάνω θέμα όμως με τον ερχομό της οικονομικής κρίσης η 

Μεγάλη Βρετάνια έπαψε να πληρώνει τα χρεολύσια προς τις Η.Π.Α το 

193391. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι η Μεγάλη Βρετάνια πλήρωσε 

περισσότερα χρήματα στις Η.Π.Α ως προς τα πολεμικά δάνεια σε σχέση 

με αυτά που εισέπραξε από τις πολεμικές αποζημιώσεις των γερμανών. Η 

επμονή λοιπόν των Η.Π.Α στην εξόφληση των πολεμικών χρεών 

αποτελούσε αγκάθι στις σχέσεις των δυο χωρών. Όσο αφορά τέλος την 
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Σοβιετική Ένωση, η πολιτική που ακολουθήθηκε είναι διαφορετική από 

την κυβέρνηση συντηρητικών και εργατικών. Το 1927 η κυβέρνηση 

Baldwin διέκοψε τις διπλωματικές τις σχέσεις με την Σοβιετική Ένωση, 

ενοχλημένη από την σοβιετική δραστηριότητα στην επικράτεια της 

χώρας.92Με την επικράτηση του το σοσιαλιστικό κόμμα χειρίστηκε με 

ιδιαίτερη προσοχή τις σχέσεις τις χώρας με την Σοβιετική Ένωση. Ενώ ο 

αντιπολιτευτικός τόνος του ήταν κατά του καπιταλισμού και κινούνταν 

ευνοϊκά έναντι των καλών σχέσεων με τη Ε.Σ.Σ.Δ , όταν ανέλαβε τα ηνία 

της χώρας η πολιτική που είχε έναντι της Σοβιετικής Ένωσης 

χαρακτηρίζεται από τον Keith Robbins ως ασαφής.93  

    2.3  Η άνοδος του Χίτλερ και η βρετανική αντίδραση. 

2.3.1: Από τους εργατικούς στον  Chamberlain και την κορύφωση 

του κατευνασμού.  

Όπως είδαμε το ήρεμο τέλος της δεκαετίας του 1920, ήρθε να 

ταράξει ο ερχομός της οικονομικής κρίσης τα πρώτα χρονιά της νέας 

δεκαετίας. Τα προβλήματα όμως αντί να μειωθούν για την  εθνική 

κυβέρνηση του Ramsay McDonald, αυξήθηκαν με την άνοδο του Χίτλερ 

στη εξουσία. Στα εσωτερικά ζητήματα της χώρας στον οικονομικό τομέα 

η αρχικά εργατική και μετέπειτα με την συμμέτοχη των συντηρητικών 

εθνική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον  Ramsay McDonald προσπάθησε 

να αντιμετωπίσει αλλά όχι με ιδιαίτερη επιτυχία τον κυκεώνα 

προβλημάτων που ήταν απόρροια της οικονομικής κρίσης.94 Παράλληλα 

συνεχιστήκαν οι περικοπές στις ένοπλες δυνάμεις παρότι η στρατιωτική 

ηγεσία έδινε απαισιόδοξα μηνύματα για την ετοιμότητα του 

στρατεύματος σε περίπτωση πολέμου. 95Έξαλλου η προσπάθειες της 
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κυβέρνησης για διεθνή αφοπλισμό χαρακτηρίστηκαν από παταγώδη 

αποτυχία , όταν στο σχέδιο  του πρωθυπουργό McDonald για διεθνή 

αφοπλισμό ο Χίτλερ αποφάσιζε με ταυτόχρονη την αποχώρηση  του από 

την συνδιάσκεψη και από την κοινωνία των εθνών το 193396.Στην 

συνεχεία έγιναν οι προσπάθειες των επόμενων κυβερνήσεων, των 

Baldwin και Chamberlain για επανεξοπλισμό της χώρας, χωρίς όμως να 

σταματά η φιλειρηνική του ρητορική. Έξαλλου ο δεκαετής κανόνας μη 

σημαντικής πολεμικής σύγκρουσης είχε ήδη καταργηθεί από το 1932.Η 

κοινωνία όπως είδαμε είχε εμποτιστεί με φιλειρηνικές ιδέες με την 

ιδεολογία του πασιφισμού, η οποία μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις 

έλαβε την μορφή υπερβολών όπως το 1933 με το ψήφισμα των φοιτητών 

της ένωσης της Οξφόρδης, όπου συμφώνα με αυτό αρνιούνταν να 

πολεμήσουν για τον βασιλιά και την χώρα.97Έξαλλου και οι 

δημοσκοπήσεις εκείνης της εποχής και αλλά ψηφίσματα(Peace Ballot 

1935) , έκαναν φανερή την αντίθεση των πολιτών για νέο πόλεμο.98 Οι 

Προσπάθειες του McDonald για ειρήνη αποτυπώνονται στο περίφημο 

μέτωπο της Στρέζας όπου Μεγάλη Βρετάνια ,Γάλλια και Ιταλία 

συμφωνήσαν την προσήλωση τους στην ΚτΕ , τις συμφωνίες του 

Λοκάρνο και καταδίκασαν τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας. Η κακή 

κατάσταση της υγείας του Ramsay MacDonald οδήγησε στην αλλαγή της 

θέσης του, από τον συντηρητικό Stanley Baldwin και την κατάληψη από 

τον McDonald της θέσης του υπουργού των εξωτερικών. Μετέπειτα στις 

εκλογές του 1935 είχαμε την επικράτηση των συντηρητικών με 277 

έδρες. Η νέα αυτή κυβέρνηση ανέπτυξε προεκλογικά και αυτή 

φιλειρηνική ρητορική, για να κερδίσει ψήφους από το εκλογικό σώμα, 

παράλληλα προχώρησε σε επανεξοπλισμό της χώρα βλέποντας την 

τεταμένη κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη. Στις 9/12/1935 η 
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δημοσιοποίηση του σχεδίου Hoare-Laval για το μέλλον της  Αββυσηνίας 

, συνάντησε  θύελλα αντιδράσεων στο εσωτερικό της χώρας από τον 

βρετανικό τύπο και την κοινή γνώμη και προκάλεσε σημαντικούς 

τριγμούς στην κυβέρνηση. Το μάρμαρο της αποτυχημένης διαχείρισης 

της Αββυσιανικής  κρίσης το πλήρωσε τελικώς ο υπουργός εξωτερικών 

Hoare.99O Baldwin συνέχισε στο πρωθυπουργικό αξίωμα έπειτα από την 

παραδοχή του λάθους του ενώπιων της κυβέρνησης του με νέο υπουργό 

αυτή την φορά τον Anthony Eden100.Η θητεία του Baldwin στο 

πρωθυπουργικό αξίωμα θα διαρκέσει ως το 1937 όταν θα αποφασίσει να 

αποσυρθεί και την   θέση   του να αναλάβει ο Neville Chamberlain.Ο 

Baldwin χαρακτηρίζεται ως ένας πολίτικος ο όποιος δεν προσπάθησε να 

ασκήσει πρωτεύοντα ρολό έναντι του Foreign Office, αλλά σεβάστηκε 

τον ρολό του στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής101Από την άλλη ο 

Neville Chamberlain ακολούθησε αντίθετη πολιτική. Προσπάθησε να 

έχει κυρίαρχο ρόλο στην εξωτερική πολιτική παραμερίζονταν τον ρόλο 

του υπουργείου εξωτερικών. Είναι μνημειώδης οι συγκρούσεις μεταξύ   

του Chamberlain και μελών του foreign office όπως o Vansittart και ο 

υπουργός εξωτερικών Eden για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όπως οι 

βρετανό-ιταλικές σχέσεις και αν πρέπει ή όχι η Μεγάλη Βρετανία να 

επιδιώξει την επαναδραστηριοποίηση των Η.Π.Α στα ευρωπαϊκά 

ζητήματα. Η πολιτική του Chamberlain, χαρακτηρίζεται από την 

βαθύτατη επιθυμία να αποφύγει ένα πόλεμο, ο όποιος όμως ήταν 

αναπόφευκτος. Ήθελε να  γραφτεί στην ιστορία ως ο άνθρωπος που 

κράτησε την ειρήνη, για αυτό τον λόγο δεν δίστασε να αναπτύξει 

διαπροσωπικές σχέσεις με του δικτάτορες, πιστεύοντας πως έχει την 

ικανότητα να διαχειρίζεται και να μετριάζει τις επιθυμίες τους, οι οποίες 

                                                           
99 Young ,John, W Britain and the world in the twentieth century, New York  1997, σελ 110 
100 Winston,S, Churchill,The gathering storm Houghton Mifflin Company, 1948 σελ 181 
101Dockrill, Michael, McKerher, Brian, Diplomacy and world power, studies in British foreign policy 
1890-1950,Cambrigde University Press, 1996 σελ 103 
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ιδιαίτερα εκ της πλευράς του Χίτλερ δεν είχαν τελειωμό.  Η πολιτική 

αυτή, της ανάπτυξης  διαπροσωπικών συναντήσεων με άλλους ηγέτες για 

την διευθέτηση των διαφόρων, παραμερίζοντας τις κλασσικές μορφές 

διαπραγματεύσεων, ονομάστηκε συμμετρία και ο Neville Chamberlain  

θεωρείται πρωτοπόρος αυτής  της μεθόδου. Βεβαία τα αποτελέσματα δεν 

είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα για τον Chamberlain,όπως θα δούμε 

παρακάτω, όπου θα αναφερθούμε σε όλα τα ιστορικά γεγονότα που 

φανερώνουν κατευνασμό έναντι των δυνάμεων του άξονα. Η πολιτική 

αυτή του κατευνασμού που κορυφώθηκε την περίοδο του Chamberlain 

με κορυφαία στιγμή την συμφωνία του Μονάχου και  τον διαμελισμό της 

Τσεχοσλοβακίας ,  έγινε  αντικείμενο έντονης κριτική από πολλούς 

μελετητές αυτής της περιόδου. Πολλοί κατηγόρησαν τον Chamberlain ότι 

απέτυχε να διαχειριστεί τους κρίσιμους μήνες πριν την έναρξη του 

πολέμου. Ωστόσο μπορούμε να του προσδώσουμε και κάποια 

ελαφρυντικά. Η κοινή γνώμη δεν ήταν έτοιμη να  δεχτεί την ιδέα ενός 

νέου πολέμου, η στρατιωτική  δύναμη της χώρας αναδιοργανωνόταν και 

η Γάλλια ως σύμμαχος δεν ήταν έτοιμη να σηκώσει το βάρος ενός νέου 

πολέμου. Κάποιες από τις ενέργειες του Chamberlain για την βελτίωση 

της βρετανικής θέσης, ήταν ο  επανεξοπλισμός σε εντονότερους βαθμούς 

η σύσφιξη των δεσμών με την Γαλλία και η  προσπάθεια να κρατήσει τον 

Mussolini με το μέρος του102Επίσης η Τσεχοσλοβακία και γενικότερα η 

ανατολική Ευρώπη δεν όταν χώρος όπου η Μεγάλη Βρετάνια είχε ζωτικά 

συμφέροντα. Ενώ και  κάποιοι ιστορικοί δίνουν ελαφρυντικά στον 

Chamberlain υποστηρίζοντας πως κέρδισε πολύτιμο χρόνο και σύμφωνα 

με τον Roy Douglas ‘’ο Chamberlain δεν θα πρέπει να κατηγορηθεί γιατί 

ακλούθησε την πολιτική του κατευνασμού αλλά γιατί δεν την συνέχισε 
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και στην περίπτωση της Πολωνίας’’103. Σταδιακά όμως μετά την 

συμφωνία του Μονάχου υιοθέτησε μια πολιτική πιο αποφασιστική έναντι 

της ναζιστικής Γερμανίας ,ενώ υπήρξε και μεταστροφή της κοινής 

γνώμης αλλά και του εργατικού κόμματος ζητούσε πιο δραστικές 

αποφάσεις.  Έτσι ο Chamberlain βλέποντας τα παραπάνω και σε 

συνδυασμό πως οι Γερμανικές απαιτήσεις ήταν απεριόριστες σκλήρυνε 

την στάση του, χωρίς ωστόσο να χάνει τις ελπίδες για ειρήνη, είναι 

χαρακτηριστικό ότι λίγο πριν την έναρξη  του δευτέρου παγκοσμίου 

πολέμου έστειλε γράμμα στον Χίτλερ πιστεύοντας πως  έστω και στο 

παρά πέντε  θα καταφέρει μέσω τις προσωπικής πολιτικής να αποφευχθεί 

ο πόλεμος.    

     2.3.2 Οι σχέσεις με τις υπόλοιπες δυνάμεις. 

Όπως θα δούμε η βρετανική εξωτερική πολιτική το διάστημα αυτό 

δεν είχε κανένα σύμμαχο με τον όποιο θα μπορούσε να πορευτεί με 

απόλυτη σύμπνοια. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος  όπου η Μεγάλη 

Βρετάνια υιοθέτησε κατευναστική πολιτική έναντι των δυνάμεων του 

άξονα. Με την Γερμανία όπως είναι φυσιολογικό κάθε άλλο παρά 

φυσιολογικές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν οι σχέσεις τους. Ο 

πρόεδρος Hindenburg έδωσε το χρίσμα του καγκελαρίου στον Χίτλερ 

προσπαθώντας να δώσει λύση στο πολίτικο αδιέξοδο που υπήρχε στην 

χώρα και νομίζοντας ότι θα μπορεί να χαλιναγωγήσει τις ακραίες απόψεις 

του. Το γεγονός αυτό σήμαινε συναγερμό στο Foreign office,και παρότι 

κάποιοι έλπιζαν στον μετριασμό των απαιτήσεων του Χίτλερ, πολλοί 

διπλωμάτες χτυπούσαν  « καμπανάκι  κίνδυνου » , όπως ο Vansittart, ο 

όποιος υποστήριξε πως με την άνοδο  του ναζιστικού κόμματος στην 

εξουσία, η Γερμανία θα πρέπει αυτόματα να γίνει ο νούμερο ένα  εχθρός 

                                                           
103Barlett, C,J, British foreign policy in the twentieth century, St Matin’s Press, New York 1989 σελ 59 
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της Βρετανίας.104 Αντίθετα η πολιτική των εκάστοτε κυβερνήσεων κάθε 

άλλο παρά επιθετική θα ήταν. Αυτές προσπάθησαν να κατευνάσουν την 

Γερμανία , κάνοντας τα στραβά μάτια στις συνεχιζόμενες καταπατήσεις 

των συνθηκών, ενώ παράλληλα προχώρησαν και σε διμερείς συμφωνίες 

με την Γερμανία, όπως η ναυτική συμφωνία του Ιουνίου του 1935, 

προκαλώντας την απογοήτευση  της Γαλλικής πλευράς, η οποία ούτε 

κλήθηκε στις συνομιλίες, ούτε ήταν σύμφωνη με την ισχυροποίηση του 

γερμανικού ναυτικού, πράγμα το οποίο απαγόρευε ρητά και η συνθήκη 

των Βερσαλλιών.105Όσο αφορά την Ιταλία η Μεγάλη Βρετανία έκανε 

μεγάλες προσπάθειες να κρατήσει τον Mussolini μακριά από την  

«αγκαλιά» του Χίτλερ.106Η σύναψη του μετώπου της Στρέζας κινείτο 

προς τους στόχους της βρετανικής εξωτερικής πολιτικής, εξάλλου ο 

Mussolini εκείνη την εποχή, είχε ακόμη βλέψεις για την αύξηση της 

επιρροής του στην Αυστρία και δεν έβλεπε με καλό μάτι την επιθετική 

πολιτική της Γερμανίας. Η ρήξη όμως Μεγάλης Βρετάνιας και Ιταλίας 

ήρθε με την Αβυσσινιάκη κρίση και την αποτυχία της κυβέρνησης 

Baldwin να περάσει το σχέδιο Hoare- Laval.Μετά την αποτυχία του 

σχεδίου επιβλήθηκαν από την Κοινωνία των Εθνών κυρώσεις στην 

Ιταλία, οι οποίες όμως δεν απειλούσαν τα ζωτικά συμφέροντα της 

Ιταλίας. Παρά ταύτα η στάση αυτή της Μεγάλης Βρετάνιας δυσαρέστησε 

τον Mussolini, ο οποίος άρχισε να αποξενώνεται από την Βρετανική 

πλευρά και να οδηγείται όλο και πιο κοντά προς την Γερμανία. Με την 

Γαλλία την περίοδο αυτή υπήρχε μια δυσκολία συνεννόησης και 

έλλειψης εμπιστοσύνης για  την αντιμετώπιση του άξονα. Προς αυτή την 

κατεύθυνση συνέβαλε και η Βρετανική πολιτική, η οποία σε πολλές 

περιπτώσεις αγνοούσε την γαλλική πλευρά, προχωρώντας από μόνη της 

                                                           
104Dockrill,  Michael, McKerher Brian, Diplomacy and world power, studies in British foreign policy 
1890-1950,Cambrigde University Press, 1996 σελ 117 
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σε συνομιλίες με τον άξονα ενώ επίσης η Μεγάλη Βρετανία δεν παρείχε 

ξεκάθαρες απαντήσεις προς την γαλλική πλευρά,  όσο αφορά την 

ασφάλεια τα γαλλικού εδάφους και την περίπτωση στρατιωτικής 

βοήθειας σε περίπτωση που η Γαλλία εμπλακεί σε πόλεμο με την 

Γερμανία, όπως στην Τσεχοσλοβακική κρίση, όπου όταν γάλλος 

αξιωματούχο ρώτησε την Βρετανική πλευρά για το ποια θα ήταν η 

συνεισφορά της σε περίπτωση  εμπλοκής της Γαλλίας για προστασία της 

Τσεχοσλοβακίας, η απάντηση της βρετανικής πλευράς ήταν 

αποκαρδιωτική. Έξαλλου η Βρετανία δεν έδειχνε ιδιαίτερη εκτίμηση για 

την κατάσταση του γαλλικού στρατεύματος, που ήταν αμυντικά 

προσανατολισμένο και κακώς εξοπλισμένο, 107ενώ και στο εσωτερικό της 

χώρας η κατάσταση δεν ήταν καλή, καθώς η πολιτική αστάθεια και η 

εικόνα παρακμής της γαλλικής κοινωνίας κάθε άλλο παρά ευνοούσαν την 

ισχυροποίηση της γαλλικής πλευράς. Με την Σοβιετική Ένωση οι 

σχέσεις κρίνονται ως ιδιαίτερα ψύχρες. Η αμοιβαία καχυποψία και η  

απέχθεια των συντηρητικών κυβερνήσεων για τον κουμμουνισμό 

συνέβαλαν προς αυτή την κατεύθυνση. Ακόμη και όταν μετά την 

συμφωνία του Μονάχου οι πιέσεις προς την κυβέρνηση Chamberlain από 

τον τύπο και από μερίδα συντηρητικών για σύναψη συμμαχίας  με την 

Σοβιετική Ένωση, βρήκαν αδιάφορο τον βρετανό πρωθυπουργό, ο οποίος 

στις συνομιλίες για σύναψη  συμφωνίας με την Σοβιετική πλευρά αντί να 

στείλει κάποια σημαντική πολιτική προσωπικότητα της ,(ο Eden ειχε 

προσφερθεί να μεταβεί στην Μόσχα), έστειλε διπλωμάτες καριέρας με το 

πλοίο της γραμμής.108Η στάση αυτή οδήγησε τον Στάλιν να βγάλει τα 

δικά του συμπεράσματα , πως η βρετανική στάση όχι μόνο δεν δείχνει να 

θέλει να πολεμήσει τον ναζισμό, αλλά ενδεχομένως επιδιώκει να στρέψει 

                                                           
107 Taylor A.J.P, The origins of the second world war, 1961 σελ 25 διαθέσιμο από τον διαδικτυακό 
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σύστημα κρατών, 1871-1945,Θεσσαλονίκη Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας 2006, σελ 177 
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το Hitler εναντίον της χώρας του109.Επακόλουθο της καχυποψίας αυτής 

ήταν το σύμφωνο Molotov-Ribbentrop. Η Βρετανική πλευρά από την 

άλλη όχι μόνο ήταν καχύποπτη έναντι της Σοβιετικής ένωσης αλλά και 

θεωρούσε τον Σοβιετικό στρατό αδύναμο λόγο των εκκαθαρίσεων που 

έγιναν στο στράτευμα επί του καθεστώτος του Στάλιν. Όσο αφορά τις 

Η.Π.Α  ο πρόεδρος Roosvelt  έκανε προσπάθειες για το τέλος του 

απομονωτισμού των Η.Π.Α και την συμμετοχή στα διεθνή ζητήματα 

προς την βοήθεια των δυτικών δημοκρατιών. Χαρακτηριστικά σημεία 

της προσπάθειας του αυτής η ομιλία του στο Chicago και το γράμμα του 

στον Chamberalain  για την δημιουργία διεθνούς συνδιάσκεψης για τα 

φλέγοντα ζητήματα της εποχής. Ωστόσο η αντίδραση προς την 

αμερικανική πλευρά ήταν ψυχρή. Ο βρετανλος πρωθυπουργός  δεν ήθελε 

στα ευρωπαϊκά ζητήματα την ανάμιξη των Η.Π.Α και επίσης πίστευε πως 

οι αμερικάνικες διαβεβαιώσεις ήταν μόνο λόγια και δεν  θα 

υλοποιούνταν στην πράξη. Στο σημείο αυτό ήρθε αντιμέτωπος με 

βρετανό υπουργό εξωτερικών Eden ,ο οποίος υποστήριζε την 

αμερικανική ανάμιξη110Τέλος με την Ιαπωνία παρά τις εισηγήσεις του 

βρετανού διπλωμάτη Vansittart,για αναβίωση της βρετανό-ιαπωνικής 

συμφωνίας, 111οι σχέσεις των δυο χωρών ήταν ψύχρες. Έτσι λοιπόν 

μπορούμε να κατανοήσουμε από τα παραπάνω ότι ήταν πολύ δύσκολο 

για την Βρετανία να υιοθετήσει πιο επιθετικές πολιτικές έναντι της 

ναζιστικής πολίτικης. Οι σύμμαχοι της στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο 

έδειχναν αποδυναμωμένοι. ΄ Άλλοι επέλεξαν τον απομονωτισμό ενώ 

στην Ρωσία το νέο κουμμουνιστικό καθεστώς δεν ήταν ιδιαίτερα 

συμπαθές στους βρετανικούς κύκλους. Η Βρετανία λοιπόν επέλεξε την 

υιοθέτηση κατευναστικών πολιτικών, έξαλλου οι εποχές όπου το στέμμα 

                                                           
109 Το ίδιο,σελ  178 
110Robbins, Keith ,Appeasement oxford Historical Association studies,  σελ 65 
111 Dockrill,  Michael, McKerher Brian, Diplomacy and world power, studies in British foreign policy 
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μπορούσε να λειτουργήσει σαν χωροφύλακας του διεθνούς συστήματος 

είχαν περάσει ανεπίστρεπτη.  

 

                                           ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

         Η Γαλλική εξωτερική πολιτική κατά την περίοδο 1919-1940 

 Η γαλλική εξωτερική πολιτική την περίοδο αυτή δεν μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως μια παταγώδη αποτυχία. Η Γαλλία με το τέλος του A 

Παγκοσμίου πολέμου θα συγκαταλεγόταν στις νικήτριες δυνάμεις και θα 

ήταν η κυρίαρχη  δύναμη στην ηπειρωτική Ευρώπη. Ωστόσο οι 

αδυναμίες της 3ης γαλλικής δημοκρατίας ήταν εμφανείς από τις πρώτες 

κιόλας μέρες μετά το τέλος του πολέμου. Αποτέλεσμα των αδυναμιών 

και των λανθασμένων χειρισμών των εκάστοτε κυβερνήσεων ήταν η ήττα 

έπειτα από  την εισβολή της ναζιστικής Γερμανίας , η σύναψη ανακωχής 

και η εγκαθίδρυση καθεστώτος του Vichy.Στις επόμενες ενότητες θα 

κάνουμε μια αναφορά στα προβλήματα που αντιμετώπιζε η χώρα την 

περίοδο του μεσοπόλεμου, την πολιτική των εκάστοτε κυβερνήσεων 

κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου, τις διακυμάνσεις τις γαλλικής 

εξωτερικής πολιτικής και τις σχέσεις που είχε με τις λοιπές δυνάμεις την 

εποχή εκείνη.   

             3.1 Τα προβλήματα της μεταπολεμικής Γαλλίας.  

 3.1. Από την πρώτη κιόλας στιγμή μετά το τέλος του Α΄ παγκοσμίου 

πολέμου άρχισαν να γίνονται εμφανή τα προβλήματα που θα ταλάνιζαν 

την γαλλική δημοκρατία. Η συνθήκη των Βερσαλλιών χαρακτηρίστηκε 

στο εσωτερικό της χώρας ως μια σπουδαία νίκη της κεντροδεξιάς 

κυβέρνησης συνεργασίας112, καθώς  η Γερμανία θα τιμωρούταν με την 

περίφημη ρήτρα ενοχής, θα έχανε ένα μεγάλο μέρος της επικράτειας της 
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και θα υποχρεωνόταν να πληρώσει μεγάλα ποσά προς τις συμμαχικές 

δυνάμεις ως πολεμικές επανορθώσεις για τις ζημιές που προκλήθηκαν 

κατά την διάρκεια του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Η συντηρητική τότε 

κυβέρνηση που αποτελούταν από μια  συμμαχία δεξιών κομμάτων με 

πρωθυπουργό τον αρχηγό του ριζοσπαστικού κόμματος  Georges 

Clemencau  χειρίστηκε τις διαπραγματεύσεις. Μια από τις επιδιώξεις της 

ήταν η  διάλυση του γερμανικού κράτους και σε μικρά κρατίδια113. Ο 

λόγος που η γαλλική κυβέρνηση    ήθελε την διάλυση της Γερμανίας 

ήταν για  λόγους ασφαλείας. Ήθελε μια και καλή την διάλυση του 

ισχυρού της γείτονα, για να θέσει τέρμα στον ανατολικό γείτονα της, με 

τον όποιο είχε έρθει σε σύρραξη ουκ ολίγες φορές κατά την διάρκεια τον 

προηγούμενων χρόνων. Επίσης η Γαλλία πέρα από την προσάρτηση της 

Αλσατίας και της Λωρραίνης επεδίωξε και την ενσωμάτωση στην 

γαλλική επικράτεια της περιοχής της Ρηνανίας,  απαίτηση που βρήκε 

αντίθετη την βρετανική πλευρά .114Κάτω από την πιέσεις των συμμάχων 

ο Clemenceau υπαναχώρησε στην απαίτηση του για διάλυση του 

γερμανικού κράτους και κατάληψη της Ρηνανίας, με αντάλλαγμα την 

εγγύηση της γαλλικής ασφάλειας από την Μεγάλη Βρετανία και τις 

Η.Π.Α. Ο Clemenceau αισθανόταν ότι θα έπρεπε να κάνει κάποιες 

υποχωρήσεις στις διαπραγματευτικές συνομιλίες με τους συμμάχους 

καθώς αισθανόταν αναγκαία την διατήρηση της εγκάρδιας συνεννόησης 

για λόγους ασφαλείας της χώρας του115. Η εγγύηση της Γαλλίας όμως δεν 

ήρθε ποτέ καθώς η γερουσία των Η.Π.Α δεν θα επικύρωνε την συνθήκη 

των Βερσαλλιών και θα οδηγούταν στη απομόνωση από τα διεθνή 

τεκταινόμενα με την  μη συμμετοχή της στη Κοινωνία των Εθνών, ενώ 

και η Μεγάλη Βρετανία μπροστά στην αποχώρηση των Η.Π.Α δεν ήταν 

διατεθειμένη να εγγυηθεί την ασφάλεια της Γαλλίας. Πάρα ταύτα  η 
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συνθήκη των Βερσαλλιών θα πρόσφερε πολλά οφέλη στην Γαλλία, όπως 

εδάφη αλλά και περιοχές για εκμετάλλευση  με πλούσιο ορυκτό πλούτο 

και σημαντικές βιομηχανικές υποδομές, όπως η περιοχή του 

Λουξεμβούργου της περιοχής του Σαάρ και της Λωρραίνης116, η 

οικονομία της χώρας θα ενισχυόταν από τις πολεμικές επανορθώσεις των 

γερμανών και θα υπήρχε αρκετός χρόνος έτσι ώστε η χώρα να 

ανασυνταχτεί.117 Έτσι σύμφωνα με το Robert Boyce « η συνθήκη των 

Βερσαλλιών θα πρόσφερε στην Γαλλία τα εργαλεία εκείνα  για να 

χειριστεί επιτυχώς την Γερμανία και να αποτρέψει ένα νέο πόλεμο»118. 

Στην πραγματικότητα όμως το γερμανικό ζήτημα δεν θα λυνόταν και τα 

προβλήματα που θα δημιουργούταν από την μη επίλυση της  

εκκρεμότητας αυτής δεν θα αργούσαν να κάνουν την εμφάνιση τους.  

3.1.1 Το δημογραφικό πρόβλημα και οι ανθρώπινες απώλειες.  

Η Γαλλία υπέστη μεγάλες απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό. Οι 

ανθρώπινες απώλειες κατά την περίοδο αυτή υπολογίζονται στα 1,4 

εκατομμύρια, επίσης στον σύνολο αυτό συγκαταλέγεται μεγάλος αριθμός 

που υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς καθιστώντας τον μη παραγωγικό, 

αλλά και ορφανά παιδιά και χήρες. Συνολικά το 10% του ενεργού 

πληθυσμού που είχε η Γαλλία πριν την έκρηξη του πολέμου χάθηκε119 . 

Επίσης οι γεννήσεις της περίοδο αυτή ήταν μειωμένες και ο πληθυσμός 

από το 1911 το 1921 μειώθηκε κατά 400.000. Σε αντίθεση με τον 

γαλλικό πληθυσμό που παρέμενε στάσιμος, στην γερμανική πλευρά 

παρατηρούνταν μεγάλος αριθμός γεννήσεων και αύξηση της 

πληθυσμιακής διαφοράς μεταξύ των δυο χώρων, γεγονός που θα 

πρόσφερε στην Γερμανία σημαντικό πλεονέκτημα στις μεταπολεμικές 
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δεκαετίες στον παραγωγικό και στρατιωτικό τομέα, ενώ παράλληλα 

αύξανε  το αίσθημα της γερμανοφοβίας από την γαλλική πλευρά για τον 

λόγο ότι η πληθυσμιακή αύξηση της Γερμανίας θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε αναθεωρητικές επιδιώξεις των γερμανών έναντι της Γαλλίας. 

120 

                                 3.1.2 Η γαλλική κοινωνία   

Οι ανθρώπινες απώλειες  αλλά και οι  καταστροφές που 

προκλήθηκαν από τον Παγκόσμιο πόλεμο θα δημιουργούσαν αρνητικό 

αντίκτυπο στην γαλλική κοινωνία. Η ιδέα ενός νέου πολέμου 

απορρίπτονταν κατηγορηματικά από την γαλλική κοινωνία κατά την 

διάρκεια του μεσοπόλεμου. Έτσι αναπτύχτηκαν ιδεολογίες και κινήματα 

που στόχευαν στην διατήρηση της ειρήνης και στον αφοπλισμό της 

χώρας, η  διάδοση τέτοιων κινημάτων  υπήρχε όπως διαπιστώσαμε και 

στο προηγούμενο κεφάλαιο και στην Μεγάλη Βρετανία. Υπολογίζεται 

ότι κατά τις συνομιλίες του Μονάχου για το μέλλον της Τσεχοσλοβακίας, 

το 57% του γαλλικού πληθυσμού υποστήριζε την κατευναστική πολιτική 

της γαλλικής κυβέρνησης121 Η εγκατάλειψη της ιδεολογίας του 

πασιφισμού από τα γαλλική κοινωνία δεν συνέβη παρά μετά την 

συμφωνία του Μονάχου όταν έγινε εμφανές ότι ο κατευνασμός και η 

πολιτική των παραχωρήσεων έναντι της ναζιστικής Γερμανίας είχε 

αποτύχει.122 Ήταν όμως πολύ αργά καθώς η Γερμανία είχε ανασυνταχτεί 

και ο Χίτλερ είχε την δυνατότητα να εξαπολύσει την επίθεση του. Επίσης 

κατά την διάρκεια του μεσοπόλεμου, πραγματοποιήθηκαν πληθώρα 

διαδηλώσεων και κινητοποιήσεων από την γαλλική πλευρά για διάφορα 

ζητήματα. Πολύ συχνά εργάτες προχωρούσαν σε μαζικές διαδηλώσεις 

και απεργίες διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας (π.χ καθιέρωση 

                                                           
120 Boyce, Robert French foreign and defence policy 1918-1940 Routledge press, London    Σελ 36 
121 Robert J Young,  France and the origins of the second world war 2000 Mcmillan press 117 
122 Το ίδιο, σελ 130 



51 
 

40 ωρών εργασίας την εβδομάδα). Οι διαδηλώσεις αυτές όμως πολύ 

συχνά κατέληγαν σε αιματηρές συγκρούσεις με τον κρατικό μηχανισμό, 

γεγονός που δυσχέραινε την εύρυθμη λειτουργία του κράτους.123 Αλλά 

ζητήματα που προκαλούσαν αναταράξεις στην γαλλική κοινωνία ήταν το 

αποικιακό ζήτημα, η διάδοση της κουμουνιστικής ιδεολογίας και η 

πληθώρα σκανδαλών που στιγμάτισε τις περισσότερες γαλλικές 

κυβερνήσεις της περιόδου αυτής, με κορυφαίο γεγονός το οικονομικό 

σκάνδαλο  στην  υπόθεση Stravinsky, τις αιματηρές διαδηλώσεις  που 

ακλούθησαν και την παραίτηση της κυβέρνησης Daladier  τον 

Φεβρουάριο του 1934124. Έτσι λοιπόν όλα τα παραπάνω εσωτερικά  

προβλήματα που απασχολούσαν την γαλλική κοινωνία και η μη 

δυνατότητα επίλυσης τους από τις γαλλικές κυβερνήσεις εμπόδιζαν την 

εύρυθμη λειτουργία του γαλλικού κράτους και την λήψη  σημαντικών 

αποφάσεων στο τομέα της εξωτερικής πολιτικής .  

       3.1.3 Οι οικονομικές δυσκολίες της χώρας.  

Την επόμενη του πολέμου ήταν λογικό η οικονομική κατάσταση 

της χώρας να μην είναι καλή, όπως συνέβη και σε όλες τις ευρωπαϊκές 

δυνάμεις, νικήτριες ή ηττημένες. Η Γαλλία είχε ξοδέψει μεγάλα 

χρηματικά ποσά για την εξυπηρέτηση των πολεμικών της αναγκών, ενώ 

οι δημοσιές δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας είχαν μειωθεί. Σημαντικός 

φορέας εξωτερικής χρηματοδότησης της γαλλικές οικονομίας ήταν τα 

δάνεια από τις Η.Π.Α. Η στρόφιγγα της χρηματοδότησης από τις Η.Π.Α 

σταμάτησε μετά το τέλος του πολέμου, ενώ παράλληλα η αμερικανική 

πλευρά ζητούσε την αποπληρωμή των δάνειων της από την Γαλλία, 

γεγονός που αποτέλεσε αγκάθι στις σχέσεις των χώρων, καθώς η Γαλλία 

θεωρούσε ως ηθική υποχρέωση των αμερικανών την διαγραφή των 
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δανείων. Επίσης η Γαλλική πλευρά υστερούσε σημαντικά έναντι των 

λοιπών μεγάλων δυνάμεων στον βιομηχανικό τομέα, ενώ είχε σημαντικές 

ελλείψεις σε μέταλλα και ορυκτό πλούτο. Αυτό ήταν ένας από τους 

λόγους που η Γαλλία επεδίωκε την αποπληρωμή από τις πολεμικές 

επανορθώσεις, πίστευε δηλαδή ότι μέσω των πολεμικών επανορθώσεων  

και της εκμετάλλευσης σημαντικών βιομηχανικών περιοχών της 

Γερμανίας, θα μπορούσε να ικανοποιήσει τις οικονομικές της ανάγκες.125 

Παράλληλα ευελπιστούσε, ότι η οικονομική εκμετάλλευση θα κρατούσε 

συνεχώς αδύναμη την Γερμανία και θα εμπόδιζε με αυτό τον τρόπο 

πιθανή αναβίωση των αναθεωρητικών της τάσεων. Στην πραγματικότητα 

όμως η αλήθεια είναι πως οι πολεμικές επανορθώσεις κάθε άλλο παρά 

ωφέλησαν την Γαλλία. Η Γερμανία ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

αρνιόταν την αποπληρωμή των επανορθώσεων. Προς απάντηση της 

Γερμανίας, η Γαλλία αποφάσισε την εισβολή σε γερμανικές περιοχές με 

σκοπό να εξαναγκάσει την Γερμανία για την αποπληρωμή των δανείων. 

Η πολιτική αυτή των γάλλων δεν έβρισκε σύμφωνη την Αμερικανική και 

Βρετανική πλευρά με αποτέλεσμα την ένταση των σχέσεων μεταξύ των 

συμμάχων και την διπλωματική απομόνωση της Γαλλίας. Παράλληλα  η 

παθητική αντίσταση που επέλεξαν οι Γερμανοί, προκάλεσε την 

συμπάθεια των συμμάχων ενώ δυσχέραινε περαιτέρω τις εμπορικές 

σχέσεις μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας.126 Έτσι η πολιτική των 

επανορθώσεων από την γερμανική πλευρά δεν στέφθηκε με επιτυχία 

καθώς η γαλλική οικονομία  κάθε άλλο παρά ενισχύθηκε καθώς τα ποσά 

αυτά δεν αποπληρώθηκαν ποτέ, αλλά και επιδεινωθήκαν οι διπλωματικές 

σχέσεις της χώρας με τους συμμάχους και με την ιδία την Γερμανία. 

Επίσης η γαλλική οικονομία βρέθηκε σε δύσκολη θέση κατά την 

διάρκεια της μεγάλης οικονομικής κρίσης. Οι πρώτη κραδασμοί άργησαν 
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να κάνουν την εμφάνιση τους στην γαλλική οικονομία ωστόσο η κρίση 

έπληξε την Γαλλία, με αύξηση της ανεργίας και μείωση της παραγωγικής 

της δύναμης.127 Η απόσυρση των Αμερικανικών επενδύσεων από την 

ευρωπαϊκή ήπειρο δυσχέραινε περαιτέρω την κατάσταση καθώς η 

Αμερική απέσυρε τα επενδυτικά της κεφάλαια προς την Γερμανία με 

αποτέλεσμα να μην μπορεί η Γερμανία να εκπληρώσει τις οικονομικές τις 

υποχρεώσεις προς την Γαλλία . 128 Η γαλλική όμως οικονομία δεν 

ζημιώθηκε τόσο πολύ από την κρίση καθώς ήταν περισσότερο 

εσωστρεφής σε σχέση με την Αγγλία που είχε ανάγκη την εξαγωγή των 

προϊόντων. Έτσι γρήγορα κατάφερε να ξανασταθεί στα ποδιά της και το 

1938 είχε ανακάμψει πλήρως από την οικονομική κρίση. 129 

                3.1.4    Η στρατιωτική κατάσταση της χώρας   

Επί πολλά χρονιά, η Γαλλία θεωρούνταν ως η κορυφαία 

στρατιωτική δύναμη της Ευρώπης. Μετά το τέλος του πολέμου και αφού 

αποφασίστηκε η καταστροφή του γερμανικού στρατού, η Γαλλία ηταν 

κυρίαρχη στρατιωτικά στην Ευρώπη. Η κατάσταση αυτή καθώς και η 

επιθετική πολιτική έναντι της Γερμανίας τρόμαζαν την βρετανική 

πλευρά, η οποία δεν επιθυμούσε την ηγεμονία μιας χώρας στην 

ευρωπαϊκή ήπειρο130 . Σταδιακά όμως η γαλλική στρατιωτική δύναμη της 

χώρας θα μειωνόταν, καθώς η χώρα προέβει σε μειώσεις στρατιωτικών 

δαπανών ενώ μειώθηκε και η στρατιωτική θητεία. Επίσης στον Α΄ 

παγκόσμιο πόλεμο υπήρχαν απώλειες μεγάλου μέρους των αξιωματικών 

της χώρας γεγονός που δυσκόλεψε περαιτέρω την σωστή οργάνωση του 

στρατού. Κατά την διάρκεια του μεσοπόλεμου όπως διαπιστώνει ο Ruth 

Henig ,υπήρχε μια διαρκής ανασφάλεια και μια νευρικότητα όσο αφορά 
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την  ετοιμότητα του γαλλικού στρατεύματος.131 Οι ανώτατοι αξιωματικοί 

του γαλλικού στρατεύματος ήταν εναντίον μια πολίτικης επιθετικών 

λύσεων έναντι της Γερμανίας, προτιμώντας μια στρατηγική αμυντικά 

προσανατολισμένη.132 Στην τακτική αυτή συντέλεσαν και πολεμικές 

συρράξεις του Α’ Παγκόσμιου πολέμου και οι εμπειρίες που αποκόμισαν 

από αυτόν οι αξιωματικοί του γαλλικού στρατού .Στην πολιτική αυτή 

οφείλεται και η δημιουργία του μεγάλου οχυρωματικού έργου, της 

γραμμής Maginot που θεωρήθηκε ως ένα απροσπέλαστο οχυρό που 

εξασφάλιζε την γαλλική πλευρά έναντι πιθανής επιθετικής ενεργείας από 

τα ανατολικά της σύνορα. Όλες αυτές εκτιμήσεις εκ του αποτελέσματος 

απέτυχαν καθώς δεν υπολογιζόταν η Βελγική ουδετερότητα και η 

εισβολή τον γερμανικών στρατευμάτων από την απροστάτευτη περιοχή 

των Αρδεννών. Η Γαλλική στρατιωτική ηγεσία κρίνεται αρνητικά και 

από την απαισιοδοξία που εξέφραζε προς την ετοιμότητα του 

στρατεύματος, καθώς όταν η πολιτική ηγεσία την ρωτούσε αν είναι 

πολεμικά έτοιμη για στρατιωτική επέμβαση , αυτή απαντούσαν αρνητικά 

και έκαναν αρνητικές εκτιμήσεις ως προς την ετοιμότητα του 

στρατεύματος έναντι του γερμανικού στρατού, τον οποίο μάλιστα 

υπερεκτιμούσαν. 133 Η στρατιωτική κατάσταση της χώρας και η αδυναμία 

της να επέμβει, ήταν ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες της 

ήττας αλλά και ένας από τους λόγους όπου οι πολιτική ηγεσία οδηγήθηκε 

στην υιοθέτηση κατευναστικής πολίτικης έναντι της ναζιστικής 

Γερμανίας. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του  Charles de Gaulle ότι  « 

η Γαλλία  δεν ηττήθηκε από την γερμανική υπεροχή αλλά από τα 
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γερμανικά τανκς, τα  πολεμικά αεροπλάνα και τις στρατιωτικές τις 

τακτικές»134     

3.2  Η εξωτερική πολιτική των γαλλικών κυβερνήσεων.                  

3.2.1 Από την συνθήκη των Βερσαλλιών ως την οικονομική κρίση.       

  

Όπως αναφέραμε η χωρά μετά το τέλος του Παγκόσμιου πολέμου 

είχε να αντιμετωπίσει πολλά και σημαντικά ζητήματα. Την ανάληψη για 

την διευθέτηση αυτών των ζητημάτων ανέλαβε μια κεντροδεξιά  

συμμαχία κομμάτων με πρωθυπουργό τον αρχηγό του  ριζοσπαστικού 

κόμματος Georges Clemenceau.135Βασική πολιτική προτεραιότητα του 

Clemenceau ήταν η διευθέτηση του γερμανικού ζητήματος. Επιθυμία του 

Clemenceau ήταν η Γερμανία να πληρώσει βαριά το τίμημα του πολέμου, 

όπως το είχε πληρώσει η Γάλλια στον πόλεμο του 1871136. Για τον σκοπό 

αυτό επεδίωκε τoν διαμελισμό της Γερμανικής αυτοκρατορίας και της 

ύπαρξης μικρών γερμανικών κρατιδίων που θα ήταν ακίνδυνα έναντι της 

Γαλλίας. Επίσης ο Clemencau προσπάθησε να επιτύχει την ενσωμάτωση 

της περιοχής της Ρηνανίας στην γαλλική επικράτεια. Οι παραπάνω όμως 

επιδιώξεις της γαλλικής αντιπροσωπίας  βρήκαν αντίθετες τις Η.Π.Α και 

την Μεγάλη Βρετάνια, οι οποίες ήθελαν μια Γερμάνια οικονομικά ισχυρή 

για να απορροφά τις εξαγωγές και τα κεφάλαια τους, ενώ ταυτόχρονα δεν 

επιθυμούσαν την ενσωμάτωση της Ρηνανίας στην Γαλλία. Μπροστά στην 

κατάσταση αυτή ο Clemenceau βρέθηκε σε δίλλημα, ή να έρθει σε ρήξη 

με τους συμμάχους ή να προβεί σε υπαναχωρήσεις, επιδιώκοντας την 

καλή θέληση των συμμάχων και την συνεργασία τους για μελλοντικά 

ζητήματα. Τελικά ο  Clemenceau επέλεξε την δεύτερη προοπτική, 
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δηλαδή την συνεργασία με του συμμάχους, αποσύροντας την απαίτηση 

για ενσωμάτωση της Ρηνανίας με αντάλλαγμα την εγγύηση της γαλλικής 

ασφάλειας από την Μεγάλη Βρετάνια και τις Η.Π.Α. Θεώρησε αναγκαίο 

να κάνει παραχωρήσεις έναντι του αρχικού πλάνου με αντάλλαγμα την 

διατήρηση της συμμαχίας.137 Εξάλλου η εγγύηση προς την Γαλλία δεν 

ήρθε ποτέ αφού η Αμερικανική γερουσία δεν επικύρωσε την απόφαση 

αυτή, ενώ και η Μεγάλη Βρετανία μπροστά στην αμερικανική 

απομόνωση δεν ήταν διατεθειμένη να παίξει τον ρολό του  

«αστυφύλακα» στην ηπειρωτική Ευρώπη. Έτσι λοιπόν έγινε γρήγορα 

κατανοητό ο από τους γαλλικούς αξιωματούχους ότι το γερμανικό 

ζήτημα δεν διευθετήθηκε.138Όσο αφορά τις σχέσεις με τους συμμάχους 

κατά την περίοδο της κυβέρνησης Clemenceau δεν ήταν ιδιαίτερα καλές. 

Με την Μεγάλη Βρετάνια υπήρχε αμοιβαία καχυποψία καθώς oι 

Βρετανοί  φοβούνταν μια αναβίωση της γαλλικής κυριαρχίας στην 

ηπειρωτική Ευρώπη, ενώ από την άλλη οι Γάλλοι έμεινα απογοητευμενοι 

από την στάση των Βρετανών στις διαπραγματευτικές συνομιλίες. Με τις 

Η.Π.Α το ζήτημα των πολεμικών δάνειων αποτέλεσε κύριο σημείο 

τριβής μεταξύ των δυο χώρων. Επίσης ο Clemenceau δεν ήταν ιδιαίτερα 

θετικώς στα 14 σημεία του Πρόεδρου Wilson και κυρίως ως προς το 

ζήτημα της αυτοδιάθεσης των λαών.139 Ως προς την Σοβιετική Ένωση ο 

Clemenceau δεν διαπνεόταν θετικά έναντι της Σοβιετικής επανάστασης, 

μάλιστα η Γαλλία είχε αναμιχθεί στον ρωσικό εμφύλιο στέλνοντας 

στρατεύματα για την καταστολή της επανάστασης140. Ούτε προς την 

Ιταλία η Γάλλια διαπνεόταν από φιλικά αισθήματα διότι υπήρχε 

ανταγωνισμός συμφερόντων στην περιοχή της μεσογείου και τις 
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αφρικανικές αποικίες.141 Η βρετανική πολιτική λοιπόν είχε να λύσει 

πολλές εκκρεμότητες την περίοδο με τις υπόλοιπες δυνάμεις της εποχής. 

Πρωταρχικός σκοπός του Clemenceau ήταν η διατήρηση της συμμαχίας 

με την Μεγάλη Βρετάνια και τις Η.Π.Α προβαίνοντας σε οποιαδήποτε 

θυσία, όπως είχε δηλώσει στην κυβερνητική συνεδρίαση στις 29 

Δεκεμβρίου του 1919142. Η κυβέρνηση Clemenceau έδωσε την σκυτάλη 

στην κυβέρνηση Millerand στις 20 Ιανουαρίου 1920. Η κυβέρνηση 

Millerand επιδίωκε και αυτή την εφαρμογή της συνθήκης των 

Βερσαλλιών, ωστόσο σταδιακά θα επεδίωκε μια πολιτική συνεργασίας με 

την Γερμάνια. Αρχικά όμως τον Απρίλιο του 1920 δεν θα δίσταζε να 

εισβάλει στις γερμανικές πόλεις της Φρανκφούρτης του Daarmstadt και 

Hanau για να επιβάλλει την τάξη όταν τα γερμανικά στρατεύματα 

πλησίασαν την περιοχή αυτή με το πρόσχημα της αντιμετώπισης του 

κουμμουνιστικού κινδύνου143. Την επόμενη περίοδο της διακυβέρνησης ο 

Millerand προσπάθησε έναν επαναπροσδιορισμό στις σχέσεις μεταξύ 

Γαλλίας και Γερμανίας, μετριάζοντας τις απαιτήσεις της Γαλλίας όσο 

αφορά τις επανορθώσεις. Η πολιτική όμως αυτή προσέκρουσε στην 

αντίθεση του Γαλλικού Κοινοβουλίου και είχε ως αποτέλεσμα την πτώση 

της κυβέρνησης και την δημιουργία νέας  κυβέρνησης με πρωθυπουργό 

τον Aristide Briand.144 Από την πλευρά του ο Briand αυτή την περίοδο 

επεδίωκε μια πιστή εφαρμογή της συνθήκης των Βερσαλλιών. Η άποψη 

αυτή έβρισκε σύμφωνο και τον Βρετανό πρωθυπουργό Lloyd George, ο 

όποιος υποστήριζε την αναγκαιότητα κυρώσεων έναντι της Γερμανίας 

λόγο της κακής της θέλησης για συνεργασία.145 Έτσι όταν μετά από την 

αποτυχία των διαπραγματεύσεων με τους Γερμανούς στο ζήτημα των 
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επανορθώσεων, ο Briand  δεν θα δίσταζε να καταλάβει τρεις σημαντικές 

πόλεις της περιοχής του Ρουρ στις 8 Μάρτιου 1921. Αποτέλεσμα τις 

πολιτικής αυτής ήταν η Γερμάνια να ενδώσει και να καταβάλει μέρος των 

επανορθώσεων προς τους συμμάχους. Η πολιτική όμως του Briand έναντι 

της Γερμανίας δεν θα αργούσε να μεταστραφεί, όταν ξεκίνησαν οι 

συνομιλίες με τον Γερμανό υπουργό βιομηχανίας Rathenau όσο αφορά το 

ζήτημα των επανορθώσεων. O Briand   προσδοκούσε ότι μέσω της 

συνεργασίας με την Δημοκρατία της Βαιμάρης θα υπήρχαν θετικά 

αποτελέσματα και προς τις δυο πλευρές. Παράλληλα όμως έθεσε όρια 

προς τις παραχωρήσεις έναντι των γερμανών, καθώς τάχθηκε υπέρ της 

πολωνικής απαίτησης για προσάρτηση της Άνω Σιλεσιας146. Επίσης την 

περίοδο αυτή ήρθε σε ρήξη με τους συμμάχους ως προς το ζήτημα της 

μείωσης των πολεμικών εξοπλισμών, στην συνδιάσκεψη της 

Ουάσιγκτον. Ο Briand  δεν φαινόταν διατιθέμενος να προβεί σε μειώσεις 

του στρατιωτικού εξοπλισμού της χώρας,αφού δεν θα είχε λάβει πρώτα 

εγγυήσεις για την γαλλική ασφάλεια από τους συμμάχους. Η στάση αυτή 

προκάλεσε την οργή των συμμάχων και έφερε την Γαλλία μπροστά στον 

κίνδυνο της διπλωματικής απομόνωσης. Παράλληλα προσπάθησε να 

πείσει την βρετανική πλευρά για την δημιουργία ενός δικτύου συμμαχιών 

στην Ευρώπη που θα εγγυούταν την ασφάλεια ολόκληρης της 

ευρωπαϊκής ηπείρου συμπεριλαμβανομένης και της Γερμάνια. O Briand 

ευελπιστούσε ότι με την πολιτική   αυτή θα σταματούσαν οι 

αναθεωρητικές βλέψεις της Γερμανίας, οι δημοκρατικοί θεσμοί της θα 

ενισχύονταν ενώ παράλληλα θα ενσωματώνονταν στην διεθνή κοινωνία 

σταθεροποιώντας την κατάσταση στην Ευρώπη.147 Οι προτάσεις αυτές 

βρήκαν αντίθετη την πλειοψηφία του γαλλικού κοινοβουλίου αλλά κι την 

βρετανική πλευρά και μετά την νέα αποτυχία της συνδιάσκεψης των 
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Καννών η κυβέρνηση Briand παραιτήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 1922.148 Η 

Γαλλική στάση έναντι των συμμάχων αλλά και κυρίως προς τους 

Γερμανούς σκλήρυνε με πρωθυπουργό τον Raymond Poincare. Με το 

που εκλέχθηκε ,αρνήθηκε την διαπραγμάτευση των επανορθώσεων.149Η 

πολιτική του  Poincare είχε ως κύριο σκοπό την γαλλική ασφάλεια έναντι  

πιθανής γερμανικής αναβίωσης. Όσο αφορά το ζήτημα των 

επανορθώσεων, θεωρούσε πως αυτές ήταν ικανές να βελτιώσουν την 

κατάσταση της γαλλικής οικονομίας. Έτσι, έπειτα από την αρνητική 

κατάληξη των διαπραγματεύσεων με τους βρετανούς γύρω από διάφορα 

οικονομικά ζητημένα, δεν δίστασε να εισβάλει στην κοιλάδα του Ρουρ 

και να την καταλάβει απαιτώντας τις επανορθώσεις. Η στάση αυτή η 

οποία είχε και την έγκριση τις γαλλικής βουλής είχε αρνητικά 

αποτελέσματα. Οι σύμμαχοι δημιούργησαν την εντύπωση πως η Γαλλία 

επιδιώκει μια μελλοντική ηγεμονία στην ευρωπαϊκή ήπειρο, ενώ η στάση 

των Γερμανών, επιλέγοντας την παθητική αντίσταση, είχε σαν κατάληξη 

να μην υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα ως προς το οικονομικό όφελος 

από την πλευρά της Γαλλίας. Παράλληλα οι σχέσεις των δυο χώρων 

επιδεινώθηκαν και οι εμπορικές συναλλαγές μειωθήκαν, πλήττοντας την 

οικονομία και των δυο χωρών.150 Σε κάποια σημεία όμως ο Poincare 

επεδίωξε την συνεργασία με την Γερμανία χωρίς όμως να υπογράφονται 

συμφωνίες βαρύνουσας σημασίας.151Αποτέλεσμα της πολιτικής του 

καρότου και του μαστιγίου που επέλεξε ο Poincare έναντι των Γερμανών 

ήταν η υπογραφή του Dawes Plan, με την οποία διευθετούταν κατά ένα 

μεγάλο ποσοστό τo ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων. Τέλος 

διαπνεόταν από αρνητικά  αισθήματα έναντι των κουμουνιστών εντός και  

εκτός της γαλλικής επικράτειας. Ηττήθηκε στις εκλογές του 1924 από 
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ένα συνασπισμό αριστερών κομμάτων (cartel des gauches), αλλά 

επανήλθε στο πρωθυπουργικό θρόνο το 1926 όταν κλήθηκε από τον 

πρόεδρο Doumergue για να αντιμετωπίσει τα οικονομικά προβλήματα 

που αντιμετώπιζε η χώρα. Κυρίαρχο ρόλο στην εξωτερική πολιτική της 

χώρας αποτέλεσε το πρόσωπο του γάλλου πολιτικού Aristide Briand.Τα 

έργα και οι ημέρες ως υπουργός εξωτερικών οδήγησαν σε μια περίοδο 

συνδιαλλαγής και φιλικών σχέσεων με την Γερμάνια και με τους 

συμμάχους. Ο Briand προσπάθησε να συνεχίσει την πολιτική 

πρωτοβουλία που είχε αναλάβει και κατά την πρωθυπουργική του θητεία 

την περίοδο 1921-1922 για σύσφιξη των δεσμών της Γαλλίας με την 

Γερμάνια, επιθυμώντας την συνεργασία και επιδιώκοντας την είσοδο της 

Γερμανίας στην διεθνή κοινότητα και την Κοινωνία των Εθνών. 

Θεωρούσε πως η ενίσχυση της δημοκρατίας της Βαιμάρης θα έθετε τις 

βάσεις για την ειρήνη στην ευρωπαϊκή ήπειρο152. Πρώτο αποτέλεσμα της 

πολιτικής του αυτής ήταν η υπογραφή της συνθήκης του Λοκάρνο και η 

ανάπτυξη άριστων διαπροσωπικών σχέσεων με τον Βρετανό και Γερμανό 

υπουργό εξωτερικών Austen Chamberlain και Gustav Stresemann. 

Επίσης αμέσως μετά την υπογραφή του Λοκάρνο ( Οκτώβριος 1925) ο 

Briand  έριξε στο τραπέζι το δεύτερο μεγαλεπήβολο του σχέδιο, 

διαμηνύοντας στην γερμανική πλευρά πως πρόθεση της Γαλλίας είναι η 

δημιουργία των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης στα πρότυπα των 

Η.Π.Α.153 Ο Briand πάντως δεν θα σταματούσε να αναζητά 

περιφερειακές εγγυήσεις για την ασφάλεια της Γαλλίας επιδιώκοντας 

πάντοτε την βελτίωση των σχέσεων με τις υπόλοιπες δυνάμεις. Στο 

πλαίσιο αυτής της προσπάθειας εντάσσεται και το σύμφωνο Kellogg- 

Briand που υπέγραψε με τον ομόλογο του Αμερικανό υπουργό, με το 

οποίο οι δυο χώρες αποκήρυσσαν την βία στις μεταξύ τους σχέσεις. Στο 
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σύμφωνο αυτό προσχωρήσαν άλλες δεκαπέντε χώρες και υπογράφηκε 

στο Παρίσι τον Απρίλιο του 1928.Το σύμφωνο αυτό δεν αναφερόταν σε 

ρητές υποχρεώσεις εκ μέρους ενός κράτους και περιλάμβανε απλώς μια 

διακήρυξη ιδεών και καλών προθέσεων.154Παράλληλα τον Σεπτέμβριο 

του 1929 θα επανερχόταν με την ιδέα για την δημιουργία μια Ένωσης 

κρατών στην Ευρώπη προτείνοντας την δημιουργία της από το βήμα της 

Κοινωνίας των Εθνών. Οι διεθνείς εξελίξεις όμως και τα αρνητικά 

γεγονότα που θα ακλουθούσαν  την δεκαετία του 1930 θα επιδείνωναν 

ξανά την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ο ίδιος έπειτα από την 

ανεπιτυχή προεκλογική καμπάνια για την προεδρία στην Γαλλική 

Δημοκρατία θα αποσύρονταν από την πολιτική τον Ιανουάριο του 1932 

και θα πέθαινε δυο μήνες αργότερα  σε ηλικία 69 ετών. Άλλα πρόσωπα 

που επηρέασαν την γαλλική εξωτερική πολιτική την περίοδο αυτή, ήταν 

αυτά του Andre Tardieu και του Edouard Herriot. Ο Tardieu ήταν ο 

πρωθυπουργός  που βρίσκονταν στον πρωθυπουργικό θώκο όταν 

ξεκίνησε η μεγάλη παγκόσμια οικονομική κρίση. Στον τομέα της 

εξωτερικής πολιτικής κλήθηκε να διαπραγματευτεί την πρόταση του 

γερμανικού καγκελάριου Bruning  για ίση αναλόγια των στρατιωτικών 

δυνάμεων Γαλλίας και Γερμανίας.155 Όσο αφορά την οικονομική 

πολιτική που ακλούθησε η κυβέρνηση του, αυτή κρίνεται ως «ασαφής» 

από το Rod Redward, μειώνοντας την δυναμική της τότε ευημερούσας 

γαλλικής οικονομίας.156 Ο Herriot αντίθετα ήταν θετικός στην ισότητα 

των όπλων μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας 157, ενώ στον τομέα της 

οικονομικής διπλωματίας δέχτηκε την προσωρινή αναστολή των 

γερμανικών επανορθώσεων. Η πολιτική αυτή  υιοθετήθηκε ύστερα από 

προτροπές της αμερικανικής και βρετανικής πλευράς. O Herriot 
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θεωρώντας ως ζωτικής σημασίας την στενή συνεργασία των συμμάχων 

για την ασφάλεια της Γαλλίας  αποφάσισε να υιοθετήσει αυτή την 

πολιτική έναντι της Γερμανίας.158 Η αδυναμία του να πείσει την Βουλή 

οδήγησε στην καταψήφιση των πολιτικών από το γαλλικό κοινοβούλιο 

και στην παραίτηση του.  

3.2.2| Ο ερχομός του Χίτλερ, η όαση του Louis Barthou και η 

κορύφωση της κατευναστική πολιτικής. 

Η πολιτική που ακολουθήθηκε από τις Γαλλικές κυβερνήσεις από 

την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία της Γερμανία ως την εισβολή των 

γερμανικών στρατευμάτων στην γαλλική επικράτεια, σηματοδοτείται από 

παλινωδίες, τραγικά σφάλματα και λανθασμένες εκτιμήσεις των γάλλων 

αξιωματούχων. Από τις πρώτες μέρες που o Χίτλερ ανέλαβε τα ηνία της 

Γερμανίας, υπήρξαν εκτιμήσεις για μετριασμό των ριζοσπαστικών 

θέσεων του. Από την άλλη  υπήρχαν φωνές γάλλων αξιωματούχων που 

πρότρεπαν την Γαλλική ηγεσία να δράσει με αποφασιστικότητα έναντι 

του επερχομένου ναζιστικού κίνδυνου, όπως τυο Γάλλου διπλωμάτη 

Rene Massigli  και του Alexis Leger. Οι παροτρύνσεις αυτές όμως 

απορρίπτονταν από την πολιτική ηγεσία αλλά και την στρατιωτική 

ηγεσία η οποία επί μονίμου βάσεως υπερεκτιμούσε την γερμανική 

πολεμική δυναμική. Ακόμη οι   κυβερνήσεις της Γαλλικής δημοκρατίας 

ήταν βραχύβιας χρονικής διάρκειας. Για τον λόγο αυτό υπήρχε μια 

ασάφεια στην χάραξη πολιτικών στον τομέα της εξωτερικής πολίτικης159. 

Μοναδική όαση στον τομέα της εξωτερικής πολίτικης ήταν ο γάλλος 

πολίτικος και υπουργός εξωτερικών  Louis Barhtou. Ο Barthou 

βλέποντας τις αναθεωρητικές τάσεις και την απειλή που ακούει στο 

όνομα Αδόλφος Χίτλερ, ήταν αποφασισμένος να δράσει και να 
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δημιουργήσει αντίβαρα έναντι του ναζιστικού κινδύνου. Επιθυμούσε την 

αναβίωση του γαλλικού συστήματος ασφάλειας στην Ανατολική Ευρώπη 

( cordon sanitaire) με την δημιουργία ενός δικτύου συμμαχιών με τις 

χώρες τις Ανατολικής Ευρώπης. Επίσης ήταν υπέρμαχος της συνεργασίας 

με την Σοβιετική Ένωση .160 Αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής ήταν η 

είσοδος της Σοβιετικής Ένωσης στην Κοινωνία Των Εθνών.161 Ο Barthou 

επιδίωκε την σύσφιξη των δεσμών με την Πολωνία, η οποία με την 

στάση της έδειχνε να αμφιταλαντεύεται μεταξύ της Γερμανίας και της 

Δύσης ενώ ευελπιστούσε ότι μέσω της μικρής συνεννόησης, η Γερμάνια 

θα υποχωρούσε από τις αναθεωρητικές τις βλέψεις και έτσι θα 

επιτυγχάνονταν η αποκλιμάκωση της έντασης που υπήρχε στην 

Ευρώπη.162Παράλληλα θεωρούσε και αυτός σημαντική την ενίσχυση των 

Γαλλικό-Βρετανικών σχέσεων. Η δυναμική πολιτική που επέδειξε ο 

Barthou θα ανακόπτονταν με την δολοφονία του στην Μασσαλία από τον 

Κροάτη εθνικιστή Πέτρο Κάλεμαν στις 9 Οκτώβριου 1934. Από το 

σημείο αυτό και μετά θα επικρατήσουν κυριως κατευναστικές πολιτικές 

έναντι των δικτατοριών , ενώ όπως θα σημείωνε ο Anthony Eden «οι 

πυροβολισμοί στην Μασσαλία ήταν οι πρώτοι του δευτέρου παγκοσμίου 

πολέμου».163Από εκεί και περά τα ηνία της γαλλικής εξωτερικής 

πολιτικής αναλαμβάνει ο Pierre Laval. Ο Laval ο όποιος χαρακτηρίστηκε 

από ουκ ολίγους ιστορικούς ως πολιτκος τυχοδιώκτης δεν δίστασε να 

συνεργαστεί με τους δικτάτορες αρκετές φορές. Αποκορύφωμα όλων των 

κατευναστικών πολιτικών που επέλεξε ήταν η χείρα φιλίας που έδωσε 

προς τον Ιταλία, επιδιώκοντας την συνεργασία με  τον Μουσολίνι και το 

περίφημο σχέδιο που συνέταξε με τον Άγγλο υπουργό εξωτερικών 

Samuel Hoare. Το σχέδιο αυτό προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στην 
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Γαλλική και διεθνή κοινή γνώμη αφού πρόβλεπε τον διαμελισμό του 

Αββυσσινιάκου κράτους προς όφελος της φασιστικής Ιταλίας. Η στάση 

του αυτή αλλά και οι οικονομικές του πολιτικές προκάλεσαν την 

παραίτηση τεσσάρων υπουργών της κυβέρνησης του και τελικός και την 

δική του παραίτηση από το πρωθυπουργικό αξίωμα στις 22 Φεβρουαρίου 

1936164. Ο Laval μάλιστα διατέλεσε και πρωθυπουργός της κυβέρνησης 

του Βισύ, συνεργαζόμενος με τους Γερμανούς. Μετά το τέλος της 

κυβέρνησης Laval την πρωθυπουργία της χώρας αναλαμβάνει ο  Albert 

Sarraut με υπουργό εξωτερικών τον Pierre-Etienne Flandin.Η κυβέρνηση 

αυτή κλήθηκε να αντιμετωπίσει της γερμανική εισβολή στην 

αποστρατικοποιημένη περιοχή της Ρηνανίας. Ο Flandin ήταν 

διατεθειμένος να αναλάβει δράση εναντίον της Γερμανίας με 

στρατιωτικά μέτρα, διαμηνύοντας στην Βρετανική πλευρά πως η 

στρατιωτική δύναμη της χώρας είναι διαθέσιμη προς την Κοινωνία των 

Εθνών.165Η θέληση του Flandin για μια πιο αποφασιστική πολιτική θα 

έβρισκε αντιθέτους, τόσο την στρατιωτική ηγεσία όσο και την βρετανική 

πλευρά η οποία διαμήνυσε  στον Flandin πως δεν ήταν διατιθέμενη να 

εμπλακεί σε ένοπλη σύρραξη υποστηρίζοντας την Γάλλια για το ζήτημα 

της Ρηνανίας. Επίσης η αδύναμη προσωπικότητα του Flandin αλλά και η 

στάση κοινής γνώμης και κόμματων που διαπνέονταν από φιλειρηνικά 

αισθήματα οδήγησε στην υιοθέτηση του κατευνασμού. Η κυβέρνηση η 

οποία δεν είχε ισχυρή κυβερνητική πλειοψηφία στο κοινοβούλιο έχασε 

την υποστήριξη της, λόγο της κριτικής που δέχτηκε με την κατάληξη του 

ζητήματος της Ρηνανίας και προκηρύχτηκαν νέες εκλογές στις 25 

Απριλίου 1936.166 Τελευταία κυβέρνηση πριν την κορύφωση του 

κατευνασμού και την συμφωνία του Μονάχου αποτελεί η μεγάλη 

συμμαχία αριστερών και κεντρώων κομμάτων (Popular Front). Τα 
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κόμματα αυτά συμπορεύτηκαν μαζί στις εκλογές υποστηρίζοντας την 

διασφάλιση των δημοκρατικών θεσμών έναντι του φασιστικού κινδύνου 

τόσο εντός των συνόρων όσο και εκτός των συνορων αλλά και την 

επίλυση οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που απασχολούσαν 

την Γαλλία.167 Ο ισπανικός εμφύλιος ήταν η «καυτή πατάτα» που έπεσε 

στα χέρια της πρώτης κυβέρνησης του Leon Blum και του υπουργού 

εξωτερικών Yvon Delbos. Η αρχική στάση της κυβέρνησης στο ζήτημα 

του ισπανικού εμφύλιου θα ήταν υπέρ της βοήθειας της νόμιμης 

εκλεγμένης ισπανικής κυβέρνησης, σταδιακά όμως θα  υιοθετούσε μια 

πολιτική μη επεμβάσεως, αφήνοντας αβοήθητη την ισπανική 

δημοκρατία. Blum και Delbos δεν επιθυμούσαν την έκρηξη ενός  

πολέμου λόγο του ισπανικού εμφυλίου και για αυτό υιοθέτησαν την 

στάση αυτή.168Παράλληλα βλέποντας του κινδύνους που ελλοχεύουν 

λόγο της επεκτατικής πολίτικης της Γερμανίας προώθησαν ένα 

πρόγραμμα επανεξοπλισμού της χώρας. Το πρόγραμμα αυτό  κρίθηκε ως 

«αμφιλεγόμενο», αφού δεν ενίσχυσε σημαντικά την πολεμική αεροπορία 

της χώρας.169 Ενώ ο εταίρος πρωθυπουργός της popular Front Camille 

Chateumps θα παραιτούνταν λόγο  των αποτυχημένων χειρισμών του 

στην ενσωμάτωση της Αυστρία στην γερμανική επικράτεια.170 Το τέλος 

της Popular Front,θα έρχονταν με την παραίτηση της δεύτερης 

κυβέρνησης Blum,όταν τα οικονομικά μετρά που προώθησε θα 

συναντούσαν την μη έγκριση τους από την γαλλική γερουσία.171 Η 

κορύφωση του κατευνασμού ήρθε με την συμφωνία του Μονάχου και με 

το διαμελισμό της Τσεχοσλοβακίας, χώρας που η Γάλλια είχε εγγυηθεί 

την ασφάλεια της σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση από κάποια χώρα. 

Την εποχή εκείνη πρωθυπουργός της χώρας ήταν ο Edouard Daladier με 
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υπουργό εξωτερικών τον Georges Bonnet. Οι πολιτικοί αυτοί 

χειριστήκαν τις διαπραγματεύσεις στο Μόναχο. Οι δυο αυτοί πολιτικοί 

είχαν διαφορετική προσέγγιση ως προς την πολιτική κατεύθυνση της 

γαλλικής εξωτερικής πολίτικης. Ο Bonnet χαρακτηρίστηκε ως ένας 

«δειλός» πολίτικος, οπαδός του κατευνασμού172. Δεν δίστασε μάλιστα 

και μετά το Μόναχο να επιδιώκει τον κατευνασμό της Γερμανίας, 

δηλώνοντας πως ούτε και για την σωτηρία της Πολωνίας είναι 

σημαντικός  ένας πόλεμος173.Αντίθετα  ο Daladier ήταν πιο πολύ 

αναποφάσιστος ως προς την στάση που θα έπρεπε να ακολουθήσει η 

χώρα. Ο Daladier μάλιστα πριν την «τραγωδία» του Μονάχου θα 

επισκέπτονταν το Λονδίνο, προσπαθώντας να δει της προθέσεις των 

βρετανών και αν αυτοί ήταν διατεθειμένοι να υποστηρίξουν την Γαλλία 

σε περίπτωση που εμπλακεί σε πόλεμο.174Η άρνηση όμως των Άγγλων  

για υποστήριξη ενός τέτοιου εγχειρήματος, η διχογνωμία που 

επικρατούσε στην γαλλική κυβέρνηση αλλά και η ειρηνόφιλη ακόμη 

στάση της γαλλικής κοινής γνώμης, οδήγησαν στην συγκατάθεση της 

Γαλλίας για τον διαμελισμό της Τσεχοσλοβακίας. Η συμφωνία του 

Μονάχου επικυρώθηκε και από το γαλλικό κοινοβούλιο.175 O Daladier 

επέστρεψε όμως από το Μοναχό γνωρίζοντας πως πρόδωσε ένα σύμμαχο 

της χώρας του176, από το σημείο αυτό και μετά θα επεδίωκε μια πιο 

δραστήρια πολιτική εναντίον της Γερμανίας, προωθώντας τον 

επανεξοπλισμό  της χώρας και προσεγγίζοντας την Σοβιετική Ένωση 

επιδιώκοντας μια συμμαχία μαζί της. Τέλος όσο αφορά την Ιταλία ο 

Daladier φόβονταν την αύξηση της δυναμικής της φασιστικής Ιταλίας, 

ενώ ο Bonnet επεδίωκε την συνεργασία με τον Μουσολίνι, 
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προσδοκώντας ότι η πολιτική αυτή θα ήταν επωφελής για την Γαλλία. Το 

τέλος της τρίτης γαλλικής δημοκρατίας θα ερχόταν με πρωθυπουργό τον 

Paul Reyanaud. Ο Reyanaud θεωρείται ως εχθρός των κατευναστικών 

πολιτικών και ήταν στενός φίλος του Winston Churchill.177 Ωστόσο η 

ήττα της Γαλλίας από την Γερμάνια θα οδηγούσε στην προώθηση της 

λύσης της υπογραφής εκεχειρίας με της Γερμανική πλευρά. Η λύση της 

ανακωχής ήταν συμπαθής και προς την κοινή γνώμη και ψηφίστηκε και 

από το γαλλικό κοινοβούλιο με 468 ψήφους υπέρ 80 κατά και 20 

απόντες178. Την γαλλική δημοκρατία θα διαδεχόταν το καθεστώς του 

Vichy.  

                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο  

               ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΥΝΑΣΜΟΥ.    

Αφού έγινε ανάλυση της εξωτερικής πολιτικής της Μεγάλης 

Βρετανίας και της Γαλλίας, ήρθε η ώρα να αναφερθούμε στα ιστορικά 

γεγονότα της περιόδου. Καθόλα την εποχή του μεσοπολέμου η πολιτική 

των δυτικών δημοκρατιών υπήρξε κατευναστική και με παραχωρήσεις 

έναντι των αναθεωρητικών δυνάμεων της Ευρώπης, όπως ήταν η 

Γερμανία, η Ιταλία και η Ιαπωνία. Αυτή η στάση των δυτικών δυνάμεων 

κάθε άλλο παρά ανεξήγητη μπορεί να χαρακτηριστεί, καθώς δεν υπήρχε 

ταύτιση απόψεων για την χάραξη μιας κοινής πολιτικής. Επίσης λόγοι 

όπως η μακροχρόνια πολιτική αστάθεια, η οικονομική αδυναμία λόγω 

της μεγάλης οικονομικής κρίσης και οι ιδεολογικές συγκρούσεις που 

υφίσταντο συντέλεσαν στην υιοθέτηση κατευναστικών πολιτικών179 . 

Παρακάτω θα γίνει αναφορά στην άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία, στην 

αποχώρηση της ναζιστικής Γερμανίας από την Κοινωνίας των Εθνών, 

τον επανεξοπλισμό της, στην προσάρτηση του Σαάρ και της Ρηνανίας 
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στο Γερμανικό Ράιχ, την ένωση της Γερμανίας με την Αυστρία και την 

Τσεχοσλοβάκικη τραγωδία. Επίσης αναφορά θα γίνει και στην 

κατευναστική πολιτική έναντι της Ιταλίας με αποκορύφωμα την 

Αββυσινιακή κρίση και τα γεγονότα του ισπανικού εμφυλίου.  

        4.1.: Η άνοδος του Χίτλερ στην εξουσία. 

Στις 30 Ιανουαρίου 1933 ο Χίτλερ θα γίνονταν ο νέος καγκελάριος 

της Γερμανίας. Ο γηραιός πρόεδρος της Γερμανίας Hindenburg,έπειτα 

από παρατεταμένο πολιτικό αδιέξοδο στην χώρα και κάτω από 

παροτρύνσεις άλλων συντηρητικών πολιτικών, αποφασίζει να δώσει το 

χρίσμα του καγκελάριου στον Χίτλερ, πιστεύοντας πως θα μπορέσει να 

χαλιναγωγήσει τις ακραίες θέσεις του και να ελέγχει το κυβερνητικό του 

έργο. Έξαλλου  δεν ήταν λίγοι αυτοί που πίστευαν πως με την άνοδο του 

Χίτλερ στην εξουσία, οι ακραίες του θέσεις θα μετριάζονταν.180  Εξάλλου 

ο κομουνιστικός κίνδυνος ήταν  υπαρκτός την εποχή εκείνη στη 

Γερμανία. Όσο αφορά την αντίδραση της Μεγάλης Βρετανίας και της 

Γαλλίας ,στο άκουσμα της ανάληψης της ηγεσίας της Γερμανίας από ένα 

αντισυστημικό κόμμα, αυτές, δεν ένιωσαν άνετα .Πολλοί διπλωμάτες 

εξέφρασαν με εκθέσεις τους, τους φόβους τους για τα γεγονότα και 

έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου έναντι της νέας απειλής που άκουγε 

στο όνομα Χίτλερ, ενώ και στο εσωτερικό της Μεγάλης Βρετανίας 

αμέσως μετά την ανάληψη της ηγεσίας από το ναζιστικό κόμμα, η 

Γερμανία έγινε ο νούμερο ένα πιθανός εχθρός της γηραιάς Αλβιόνας. 181 

Ωστόσο σε καμιά περίπτωση δεν ήταν αποφασισμένοι να επέμβουν στα 

εσωτερικά πολιτικά πράγματα της Γερμανίας για να ανατρέψουν τον 

Χίτλερ.182Πάντως ο Χίτλερ στα πρώτα του βήματα ακολούθησε μια 
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πολιτική περισσότερο μετριοπαθή αναγγέλλοντας ειρηνόφιλους λόγους  

και μη αντικαθιστώντας πολιτικούς και διπλωμάτες  καριέρας από μέλη 

του ναζιστικού κόμματος. Ωστόσο με την πάροδο του χρόνου δεν θα 

αργούσε να δείξει το πραγματικό του πρόσωπο και να δημιουργήσει 

προβλήματα στην τότε διεθνή κοινότητα που θα αποδεικνύονταν 

δισεπίλυτα. 

4.2.: Η εγκατάλειψη της Κοινωνίας των Εθνών και ο 

επανεξοπλισμός της Γερμανίας.  

Μπορεί τον πρώτο καιρό διακυβέρνησης του ο Χίτλερ να μην 

προχώρησε σε ριζικές αλλαγές αλλά από την πρώτη κιόλας στιγμή από 

την ανάληψη της εξουσίας ήταν αποφασισμένος να απαλλαγεί από τα 

δεσμά της συνθήκης των Βερσαλλιών.183 Στόχος όχι μόνο του Χίτλερ 

αλλά και των προηγούμενων ηγετών της  δημοκρατίας της Βαϊμάρης 

ήταν να καταστεί ξανά η Γερμανία ισότιμη έναντι των ευρωπαϊκών 

νικητριών δυνάμεων. Αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο με επιστροφή των 

χαμένων εδαφών στην Γερμανία αλλά και με την στρατιωτική ισότητα 

μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων που θα επιτυγχάνονταν με 

μερικό επανεξοπλισμό της Γερμανίας και σταδιακό αφοπλισμό των 

δυνάμεων της εγκάρδιας συνεννόησης, Η Γαλλία επεδίωκε την 

αναγνώριση κάποιων δικαιωμάτων στην Γερμανία με τον όρο πως  θα 

εγγυούνταν η ασφάλεια της χώρας, ενώ η Γερμανία  διεκδικούσε την 

ισότητα των στρατιωτικών της δυνάμεων χωρίς να θέλει να εγγυηθεί την 

γαλλική ασφάλεια. Στην συνδιάσκεψη για τον αφοπλισμό συμμετείχαν 

62 χώρες συμπεριλαμβανομένης της Ε.Σ.Σ.Δ και των Η.Π.Α που δεν 

άνηκαν στην Κοινωνία των Εθνών. Ο Χίτλερ εμφανίσθηκε μετριοπαθής 

κατά την διάρκεια των συνομιλιών δηλώνοντας τον ΜαΪο  πως «η 
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Γερμανία δεν επιθυμεί πόλεμο που αποτελεί παραφροσύνη »184 ενώ και 

τον Ιούνιο του ίδιου έτους θα δεσμεύονταν να εργαστεί με την Μεγάλη 

Βρετανία, την Γαλλία και την Ιταλία για την επιτυχία της συνδιάσκεψης 

για τον αφοπλισμό πάντοτε εντός της Κοινωνίας των Εθνών.185  Ο Χίτλερ 

αποφάσισε πως η στιγμή για την αποχώρηση του από την Κοινωνία των 

Εθνών ήρθε τον Οκτώβριο του 1933 έπειτα από την απόρριψη της 

γερμανικής πρότασης για πλήρη στρατιωτική  ισότητα της Γερμανίας με 

τις άλλες δυνάμεις. Ο Χίτλερ λοιπόν αποφάσισε στις 14/10/1933 την 

ανάκληση  της γερμανικής αντιπροσωπείας από την   συνδιάσκεψη και 

την αποχώρηση της Γερμανίας από την Κοινωνία των Εθνών, απόφαση 

που επικυρώθηκε  από δημοψήφισμα. Μπροστά στην κατάφορη αυτή 

παραβίαση της γερμανικής πλευράς η απάντηση των δυτικών δυνάμεων 

θα περιορίζονταν σε διαμαρτυρίες εντός της Κοινωνίας των 

Εθνών.186Ενώ και οι αποφάσεις του διεθνούς αυτού οργανισμού δεν 

παρείχαν κάποιες κυρώσεις, αλλά περιορίζονταν στην πλατωνική 

καταδίκη της γερμανικής πλευράς, πως προέβει σε παραβίαση της 

συνθήκης των Βερσαλλιών. Μετά την αποχώρηση από την Κοινωνία των 

Εθνών, ο Χίτλερ θα υποκρίνοταν πως έχει την διάθεση επιστροφής  στην 

Κ.τ.Ε.187 Αφού λοιπόν ο Χίτλερ απαλλάχτηκε από τις υποχρεώσεις που 

είχε από την Κοινωνία των Εθνών προχώρησε στο πρόγραμμα 

επανεξοπλισμού της χώρας του, αλλά και στην καθιέρωση της 

στρατιωτικής θητείας στην Γερμανία. Μπροστά στην απόφαση αυτή του 

Χίτλερ για καθιέρωση στρατιωτικής θητείας ,η Μεγάλη Βρετανία, η 

                                                           
184 Κοραντής ,Α,Ι Διπλωματική ιστορία της Ευρώπης (1919-1955), εταιρία Μακεδονικών σπουδών  
Θεσσαλονίκη 1971 σελ 56 
185Στεφανίδης Ιωάννης, Δ,  ισορροπία των δυνάμεων και ηγεμονική πρόκληση, Το ευρωπαϊκό 
σύστημα κρατών, 1871-1945,Θεσσαλονίκη Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας 2006, σελ 165 
186 Σ.Θ, Λάσκαρης, Διπλωματική ιστορία της σύγχρονης Ευρώπης (1914-1938), εταιρία Μακεδονικών 
σπουδών ,Θεσσαλονίκη 1954, σελ 255  
187Κοραντής, Α,Ι, Διπλωματική ιστορία της Ευρώπης (1919-1955), εταιρία Μακεδονικών σπουδών  
Θεσσαλονίκη 1971 σελ 115 
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Γαλλία και η Ιταλία απήντησαν με την διακήρυξη της Στρέζας.188 Τέλος 

προτάσεις για οικονομικές ή στρατιωτικές κυρώσεις έναντι της 

Γερμανίας δεν προκρίθηκαν μπροστά στην απόρριψη τέτοιων μέτρων 

από την βρετανική πλευρά189. 

 

4.3.:Η ναυτική συμφωνία μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Γερμανίας. 

 Αποτέλεσμα της αποχώρησης της Γερμανίας από την Κοινωνία 

των Εθνών ήταν η σύναψη του μετώπου της Στρέζας, σύμφωνα με την 

οποία  Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία και Ιταλία  θα συνεννοούνταν για κάθε 

ζήτημα διεθνούς σημασίας.190. Η συμφωνία αυτή παρότι αποτελούσε μια 

διακήρυξη αρχών και όχι συμμαχία,191έδινε την εντύπωση σύμπνοιας 

έναντι του αναδυόμενου ναζιστικού κινδύνου. Ωστόσο γρήγορα οι 

ελπίδες αυτές θα εξανεμίζονταν. Σημαντικός παράγοντας προς αυτή την 

κατεύθυνση ήταν η απόφαση της γερμανικής πλευρά να συνάψει ναυτική 

συμφωνία με την Γερμανία χωρίς την συμμετοχή των άλλων δύο 

δυνάμεων. Η πρόταση των γερμανών για ναυτική συμφωνία προσέλκυσε  

αμέσως το ενδιαφέρον της βρετανικής πλευράς. Από της 4 Ιουνίου 1935 

άρχισαν οι διαπραγματεύσεις οι οποίες κατέληξαν στην υπογραφή της 

ναυτικής συμφωνίας της 18η Ιουνίου 1935. Η συμφωνία προέβλεπε την 

ναυπήγηση γερμανικού στόλου σε αντιστοιχία με το 35 % του 

Βρετανικού. Επίσης έδινε στην ναυπήγηση υποβρυχίων  την δυνατότητα 

στην Γερμανία να έχει το 66% της βρετανικής υποβρυχιακής δύναμης. Η 

αντιστοιχία αυτή θα μπορούσε μάλιστα να φτάσει στην πλήρη ισότητα 

                                                           
188Στεφανίδης, Ιωάννης, Δ, Ισορροπία των δυνάμεων και ηγεμονική πρόκληση, Το ευρωπαϊκό 
σύστημα κρατών, 1871-1945,Θεσσαλονίκη Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας 2006, σελ 166 
189 Κοραντής ,Α,Ι Διπλωματική ιστορία της Ευρώπης (1919-1955), εταιρία Μακεδονικών σπουδών  
Θεσσαλονίκη 1971 σελ 115 
190Κοραντής , Α,Ι Διπλωματική ιστορία της Ευρώπης (1919-1955), εταιρία Μακεδονικών σπουδών  
Θεσσαλονίκη 1971 σελ 124 
191 Στεφανίδης,Ιωάννης, Δ ,Ισορροπία των δυνάμεων και ηγεμονική πρόκληση, Το ευρωπαϊκό 
σύστημα κρατών, 1871-1945,Θεσσαλονίκη Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας 2006, σελ 188 
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υποβρυχιακής δύναμης μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Γερμανίας.192 Η 

Βρετανική πλευρά προέβει  στην σύναψη της συμφωνίας χωρίς να 

συνεννοηθεί με τους συμμάχους του «μετώπου της Στρέζας», οι οποίοι 

διαπίστωναν πως οι Βρετανοί τόσο κυνικά συνηγορούσαν στη παραβίαση 

των στρατιωτικών διατάξεων της συνθήκης των Βερσαλλιών. Η 

παραπάνω πράξη υπονόμευε ανεπανόρθωτα την αλληλεγγύη των 

δυνάμεων της Στρέζας.193Οι Βρετανοί στην συγκεκριμένη περίπτωση 

λειτούργησαν κατευναστικά έναντι της Γερμανίας  ευελπιστώντας πως με 

την ναυτική αυτή συμφωνία απέφευγαν τον ανταγωνισμό στην βόρεια 

θάλασσα ,θα συγκέντρωναν τις δυνάμεις στην Μεσόγειο αλλά και στην 

Άπω Ανατολή όπου το μιλιταριστικό καθεστώς της Ιαπωνίας απειλούσε 

τα συμφέροντα της Μεγάλης Βρετανίας στην περιοχή αυτή. Επίσης μέσω 

της συμφωνίας αυτής υπήρχαν προσδοκίες για συνεργασία με την 

Γερμανική πλευρά που θα εξάλειφαν τον ανταγωνισμό των δύο χωρών , 

ωστόσο οι προσδοκίες αυτές δεν επιβεβαιώθηκαν  καθώς ο Χίτλερ, 

θεώρησε πως με την υπογραφή της ναυτικής συμφωνίας η Μεγάλη 

Βρετανία είναι διατεθειμένη να προβεί και σε άλλες παραχωρήσεις για να 

αποφύγει τον πόλεμο.194Τέλος η Γαλλία και η Ιταλία διαμαρτυρήθηκαν 

έντονα για την σύναψη του ναυτικού συμφώνου, η Γαλλία μέσω 

ανακοινώσεων, ενώ ο Μουσολίνι θεώρησε προδοτική την στάση της 

Μεγάλης Βρετανίας, ετοιμάζοντας και αυτός σχέδια για την δική του 

καταπάτηση της συνθήκης των Βερσαλλιών, μέσω της κατάληψης της 

Αβησσυνίας.  

4.4.: Η προσάρτηση της περιοχής του Σαάρ. 

                                                           
192Κοραντής, Α,Ι, Διπλωματική ιστορία της Ευρώπης (1919-1955), εταιρία Μακεδονικών σπουδών  
Θεσσαλονίκη 1971 σελ 123 
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194  Λάσκαρης ,Σ.Θ, Διπλωματική ιστορία της σύγχρονης Ευρώπης (1914-1938), εταιρία Μακεδονικών 
σπουδών ,Θεσσαλονίκη 1954, σελ 260 
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 Η διευθέτηση του ζητήματος του Σαάρ αποτέλεσε αντικείμενο 

φιλονικίας μεταξύ της Γερμανίας και της Γαλλίας. Η συνθήκη των 

Βερσαλλιών προέβλεπε πως η τύχη του λεκανοπεδίου του Σαάρ θα 

καθορίζονταν από δημοψήφισμα το 1935. Οι επιλογές των κατοίκων του 

Σαάρ ήταν τρείς, η ένωση με την Γερμανία, η διοίκηση της περιοχής από 

ένα πενταμελές διεθνές συμβούλιο στο πλαίσιο της  Κοινωνίας των 

Εθνών ή ένωση με την Γαλλία.195Το τελευταίο σενάριο συγκέντρωνε και 

τις λιγότερες πιθανότητες ωστόσο η Γαλλία αρχικά δεν ήταν 

διατεθειμένη να παραχωρήσει εν λευκώ το Σαάρ στην Γερμανία. Το 

αποτέλεσμα παραμονές του δημοψηφίσματος παρέμενε αμφιλεγόμενο, 

καθώς τα τρία πιο δημοφιλή κόμματα του λεκανοπεδίου το , το καθολικό 

κέντρο, το κουμουνιστικό κόμμα και το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα 

διαπνέονταν με αρνητικά αισθήματα έναντι του Χίτλερ. Ο  Χίτλερ 

φοβούμενος πως το δημοψήφισμα δεν θα του δώσει ευρεία διαφορά 

έναντι των άλλων επιλογών, ανέπτυξε προπαγανδιστικά μέσα για την 

αύξηση της επιρροής του ναζιστικού κόμματος αλλά παράλληλα στις 

14/10/1933 θα ζητούσε την παράδοση του Σαάρ στην Γερμανία άνευ 

δημοψηφίσματος. Η γαλλική πλευρά αρνήθηκε οποιαδήποτε τέτοια 

εκδοχή συμφώνησε όμως στις 4/6/1934 με την Γερμανία για την 

ομαλότητα του επερχόμενου δημοψηφίσματος.196  Ο δραστήριος τότε 

γάλλος υπουργός εξωτερικών Μπαρτού αντιλαμβάνονταν την κατάληξη 

του δημοψηφίσματος αλλά προσδοκούσε να αποκομίσει κάποια οφέλη. 

Μέσω υπομνήματος στην Κ.τ.Ε ζητούσε εγγυήσεις για την γαλλική 

ασφάλεια αλλά και την δυνατότητα συνέχισης εκμετάλλευσης των 

ανθρακωρυχείων της περιοχής μέσω επαναγοράς τους. Η δολοφονία του 

Μπαρτού όμως άλλαξε άρδην την κατάσταση. Ο διάδοχος του Pierre 

laval, θεώρησε προτιμότερο να φανεί πιο διαλλακτικός ευελπιστώντας 
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196 Κοραντής ,Α,Ι Διπλωματική ιστορία της Ευρώπης (1919-1955), εταιρία Μακεδονικών σπουδών  
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πως με αυτό τον τρόπο θα πετύχαινε συνεννόηση με τον Χίτλερ και θα 

οδηγούσε στην σύσφιξη των σχέσεων των δύο χωρών.197Στις 10 

Ιανουαρίου του 1935 ο Λαβάλ θα δήλωνε δημόσια στην Κοινωνία των 

Εθνών ότι η Γαλλία δεν θα αντετίθεντο στην προσάρτηση του Σαάρ από 

την Γερμανία. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος θα έδινε στον 

Χίτλερ την μεγάλη πλειοψηφία που ζητούσε καθώς τάχθηκε , το 90,3% 

υπέρ της ένωσης του Σαάρ με την Γερμανία , το 8,8% υπέρ της 

διατηρήσεως του υπάρχοντος τότε καθεστώτος διοίκησης στην περιοχή 

αυτή και υπήρξαν μόλις  2.500 ψήφοι υπέρ της ένωσης με την Γαλλία.198 

Με αυτό τον τρόπο το ζήτημα του Σαάρ θα έπαυε να αποτελεί 

αντικείμενο συζητήσεων και διαπραγματεύσεων και σήμαινε ακόμη μια 

νίκη του Χίτλερ μπροστά στην παραχωρητικότητα στην συγκεκριμένη 

περίπτωση της γαλλικής πλευράς.  

4.5.: Η κατάληψη της αποστρατικοποιημένης ζώνης της Ρηνανίας.  

 Η κατάληψη της αφοπλισμένης ζώνης της Ρηνανίας από την 

Γερμανία αποτέλεσε άλλο ένα μεγάλο πλήγμα για την εικόνα των 

δυτικών δημοκρατιών. Ο Χίτλερ είχε στην κρυφή ατζέντα σχέδιο για την 

κατάληψη της αποστρατικοποιημένης ζώνης της  Ρηνανίας. Αφορμή για 

την εισβολή του στην Ρηνανία στάθηκε το γαλλο-σοβιετικό σύμφωνο 

που επικυρώθηκε από την από το γαλλικό κοινοβούλιο την 5η Μαρτίου 

1935.Δύο μέρες μετά την υπογραφή του συμφώνου και αφού είχε ήδη 

λάβει την παθητική υποστήριξη της ιταλικής πλευράς από τον 

Φεβρουάριο του ίδιου έτους,199 κατήγγειλε στους  πρέσβεις της Γαλλίας, 

της Βρετανίας και της Ιταλίας την συμφωνία του Λοκάρνο και τους 

ανήγγειλε την πρόθεση του για κατάληψη της Ρηνανίας. 10.000 γερμανοί 

                                                           
197Churchill, Winston,S, The gathering storm, Houghton Mifflin Company, 1948 σελ 109 
198Κοραντής , Α,Ι Διπλωματική  ιστορία της Ευρώπης (1919-1955), εταιρία Μακεδονικών σπουδών  
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στρατιώτες, διέσχισαν τον Ρήνο ποταμό και κατέλαβαν τις πόλεις του 

Ντίσελντορφ, της Κολωνίας και του Μαίντζ.200Η αντίδραση των 

συμμάχων ήταν και πάλι σπασμωδική, η Γαλλία φαινόταν αναποφάσιστη 

ως προς την πολιτική που θα ακολουθήσει. Ο γάλλος πρωθυπουργός 

Sarraut με ραδιοφωνικό διάγγελμα την επομένη  της κατάληψης της 

Ρηνανίας θα δήλωνε πως «δεν πρόκειται η γαλλική πλευρά να αφήσει 

απροστάτευτο το Στρασβούργο από γερμανικούς κανονιοβολισμούς», 201 

ενώ και το γαλλικό επιτελείο στρατού ετοίμαζε σχέδια για την κατάληψη 

περιοχών ως απάντηση της γερμανικής επιθετικής πολιτικής. Η γαλλική 

στάση όμως θα άλλαζε σταδιακά. Προς αυτή την κατεύθυνση 

συντέλεσαν τρείς παράγοντες, η στάση της γαλλικής κυβέρνησης που 

ήταν διαιρεμένη. Ο υπουργός εξωτερικών Flandin τάσσονταν υπέρ 

ένοπλης επέμβασης  ενώ από την άλλη πλευρά υπουργοί όπως  ο 

υπουργός πολέμου υποστήριζαν απλώς την επάνδρωση της γραμμής 

Μαζινό.202 Επίσης όταν ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε προς το 

στρατιωτικό επιτελείο για την ετοιμότητα του γαλλικού στρατεύματος , 

αυτός συνάντησε την αποκαρδιωτική απάντηση του στρατηγού Gamelin. 

Τέλος η Βρετανική πλευρά συντέλεσε προς την τελική μεταστροφή της 

γαλλικής στάσης. Η Βρετανική πλευρά η οποία δεν ήταν ευχαριστημένη 

από την συνθήκη των Βερσαλλιών, θεωρούσε το πρόβλημα της Ρηνανίας 

ως εσωτερικό ζήτημα της Γερμανίας και δεν ήταν διατεθειμένη να 

χρησιμοποιήσει ένοπλα μέσα για την διευθέτηση του προβλήματος.203 

Μπροστά στις διαπραγματεύσεις με τους γάλλους και στις επίμονες 

ερωτήσεις αυτών, οι βρετανοί πολιτικοί πρόκριναν πιο μετριοπαθείς 

επιλογές. Ο βρετανός υπουργός εξωτερικών Eden,θα συμβούλευε τους 

Γάλλους να μείνουν ψύχραιμοι και μην κάνουν κάτι το 

                                                           
200Paxton Robert,O, Europe in 20th century, Columbia university, Florida 1985 σελ 170 
201 Το ίδιο σελ 418 
202 Κοραντής Α,Ι , Διπλωματική ιστορία της Ευρώπης (1919-1955), εταιρία Μακεδονικών σπουδών  
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ανεπανόρθωτο.204Επίσης ο Βρετανός πρωθυπουργός Baldwin όταν τον 

επισκέφτηκε ο γάλλος υπουργός εξωτερικών Flandin, θα του 

εκμυστηρεύονταν «πόσο ενοχλητικές είναι οι συζητήσεις για διεθνή 

ζητήματα την εποχή που ανθίζουν οι κερασιές.»205 Ο Χίτλερ από την 

πλευρά του θα συνέχιζε στην γνωστή του τακτική. Αφού παραβίασε για 

μια ακόμη φορά την συνθήκη των Βερσαλλιών θα δήλωνε πως δεν 

ενδιαφερόταν για την προσάρτηση της Αυστρίας, η οποία στην 

πραγματικότητα ήταν το επόμενο θύμα του.206 Η Γαλλία τελικώς απλώς 

επέλεξε την διαμαρτυρία εντός της Κ.τ.Ε και προσπάθησε να βρει λύσεις 

εντός του διεθνή οργανισμού.207Οι διαπραγματεύσεις με την γερμανική 

πλευρά δεν θα είχαν κανένα αποτέλεσμα, καθώς ο Χίτλερ απέρριψε όλες 

τις προτάσεις της βρετανικής και της γαλλικής πλευράς χαρακτηρίζοντας  

τις  ως «ατιμωτικές». Η κρίση της Ρηνανίας επέφερε ένα ακόμη πλήγμα 

στην διεθνή ειρήνη, ο Χίτλερ θα παραβίαζε το άρθρο 44 της συνθήκης 

των Βερσαλλιών, που προέβλεπε πως οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια 

της Γερμανίας έναντι της Ρηνανίας θα χαρακτηρίζονταν ως εχθρική 

πράξη.208 Επίσης η γαλλική αμυντική ασφάλεια επλήγη καθώς η 

αποστρατικοποιημένη ζώνη της Ρηνανίας κρατούσε μακριά την 

γερμανική απειλή, ενώ χώρες όπως το Βέλγιο θα άρχιζαν να αλλάζουν 

σταδιακά την εξωτερική πολιτική, υιοθετώντας μια πιο ουδέτερη 

πολιτική διαβλέποντας την αναβίωση του γερμανικού κινδύνου και την 

αναβλητικότητα της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας .Τέλος αν η 

Γαλλία επέμβαινε στρατιωτικά έναντι της Γερμανίας, όλα θα είχαν 

τελειώσει καθώς ο γαλλικός στρατός υπερίσχυε σημαντικά έναντι του 
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γερμανικού. Ωστόσο ο Χίτλερ ρίσκαρε την στιγμή εκείνη, εκτίμησε 

σωστά τις κινήσεις των αντιπάλων του και αποκόμισε  τα οφέλη από την 

κίνηση του αυτή.209 

4.6.: Ο κατευνασμός προς την Ιταλία   

Ο χειρισμός των σχέσεων με την φασιστική Ιταλία και η προσπάθεια 

αποτροπής των σχέσεων της με την ναζιστική Γερμανία αποτέλεσε ένα 

δισεπίλυτο πρόβλημα για τις δυτικές δημοκρατίες. Αρχικά ο Μουσολίνι 

δεν είχε καλή εικόνα για τον Γερμανό δικτάτορα, δεν δίστασε μάλιστα να 

φτάσει ένα βήμα πριν την ένοπλη σύγκρουση με την Γερμανία στην 

πρώτη αυστριακή κρίση του 1934. Σταδιακά όμως η ταύτιση των 

απόψεων και των συμφερόντων δεν άργησαν να φέρουν τις δυο αυτές 

δυνάμεις στο ίδιο στρατόπεδο. Κοινά σημεία που έφεραν κοντά τους δύο 

δικτάτορες ήταν  η δυσαρέσκεια τους για την συνθήκη των Βερσαλλιών, 

η απέχθεια τους για τους δημοκρατικούς θεσμούς και οι αναθεωρητικές 

τάσεις για αλλαγή του μεταπολεμικού διεθνούς συστήματος, 

προσπαθώντας να έχουν κυρίαρχο ρόλο στην διεθνή πολιτική σκηνή. 

Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία επιθυμούσαν την διατήρηση του 

Μουσολίνι με  το πλευρό τους ,επιθυμώντας την ελαχιστοποίηση των 

πιθανών μελλοντικών τους εχθρών. Η πρώτη κατευναστική ενέργεια 

προς τον Μουσουλίνι υπήρξε με την κατάληψη της Κέρκυρας, και την 

προσπάθεια επίλυσης του ζητήματος μέσω της Κοινωνίας των Εθνών 

χωρίς να επιβληθούν κυρώσεις στην Ιταλία και αναγκάζοντας την 

ελληνική πλευρά να πληρώσει αποζημίωση για τον θάνατο ενός ιταλού 

αξιωματικού στα ελληνο-αλβανικά σύνορα.210 Το μέτωπο της «Στρέζας» 

ήταν σημαντικός παράγοντας για την διατήρηση της Ιταλίας στο πλευρό 

των δυτικών δημοκρατιών. Σύμφωνα με την παραπάνω συμφωνία 

                                                           
209 Henig, Ruth the origins of the second world war 1933 -1939,Routlegfe press, London 1985  σελ 26 
210Paxton Robert,O,, Europe in 20th century, Columbia university, Florida 1985 σελ 204. 
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παραβιάσεις των συνθηκών, δεν θα γίνονταν δεκτές και κοινός στόχος 

των τριών χωρών ήταν η διασφάλιση της ειρήνης211. Ο Μουσολίνι 

συμπέρανε πως με την συμμετοχή στο μέτωπο της «Στρέζας» θα είχε την 

σιωπηρά την έγκριση για την κατάληψη της Αβησσυνίας, μιας από τις 

δυο ανεξάρτητες χώρες την εποχή εκείνη στην αφρικάνικη ήπειρο.212 

Αφορμή για την έναρξη των εχθροπραξιών στάθηκε ένα διασυνοριακό 

επεισόδιο, με αυτό το πρόσχημα ιταλικά στρατεύματα επιτέθηκαν 

εναντίον της Αβησσυνίας στις 3 Οκτωβρίου 1935.213 Είχε προηγηθεί  

Γαλλο-Ιταλική  συμφωνία όπου προβλέπονταν παραχωρήσεις αποικιακού 

ζητήματος από την γαλλικής πλευρά στην Ιταλία. Η συμφωνία αυτή ενώ 

μπορούσε να θεωρηθεί ως σημείο εκκίνησης για συνεργασία  των χωρών, 

άνοιξε την όρεξη του ιταλού δικτάτορα. Ο τότε πρωθυπουργός   Pierre 

Laval εξάλλου ήταν πρόθυμος να προβεί σε μεγάλες παραχωρήσεις για 

να αποφύγει την ρήξη με την Ιταλία.214 Μια από αυτές τις παραχωρήσεις 

ήταν η σιωπηρή αναγνώριση μη ενδιαφέροντος της Γαλλίας για την 

Αββησυνία. Ο Μουσολίνι επιθυμούσε την κατάληψη της Αβησσυνίας με 

βίαια μέσα. Ήθελε να απαλλαγεί από το όνειδος της ήττας του Ιταλικού 

στρατού στην Αδούα το 1896,προσπαθούσε να βρεί χώρο για τον 

πλεονάζοντα ιταλικό πληθυσμό, ενώ εκτιμούσε πως με μια εμφατική νίκη 

στην Αβησσυνία θα μπορούσε να αποτρέψει τον Χίτλερ από την 

κατάληψη της Αυστρίας215. Τα πράγματα όμως δεν εξελίχθησαν για τον 

Μουσολίνι έτσι όπως τα είχε σχεδιάσει. Αμέσως μετά την επίθεση στην 

Αββησυνία συνήλθε εντός της Κ.τ.Ε επιτροπή κατόπιν εισήγησης του 

βρετανού υπουργού Εξωτερικών Eden για να διερεύνησει τους λόγους 

                                                           
211Churchill, Winston,S, The gathering storm Houghton Mifflin Company, 1948 σελ 133 
212 Ιωάννης, Δ Στεφανίδης, Ισορροπία των δυνάμεων και ηγεμονική πρόκληση, Το ευρωπαϊκό 
σύστημα κρατών, 1871-1945,Θεσσαλονίκη Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας 2006, σελ 263 
213 Κοραντής ,Α,Ι, Διπλωματική ιστορία της Ευρώπης (1919-1955), εταιρία Μακεδονικών σπουδών  
Θεσσαλονίκη 1971 σελ 140 
214Ross, Graham, Οι μεγάλες δυνάμεις και η παρακμή του ευρωπαϊκού κρατικού συστήματος, 
εκδόσεις παρατηρητής, Θεσσαλονίκη  1987  σελ 166 
215Λάσκαρης, Σ.Θ, Διπλωματική ιστορία της σύγχρονης Ευρώπης (1914-1938), εταιρία Μακεδονικών 
σπουδών ,Θεσσαλονίκη 1954, σελ 269 
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της ιταλικής εισβολής, αλλά και να εξετάσει πιθανές κυρώσεις εναντίον 

της ιταλικής πλευράς. Η συνέλευση της Κοινωνίας των Εθνών 

εφαρμόζοντας για πρώτη φορά το άρθρο 16 του ιδρυτικού της 

συμφώνου, ενέκρινε την επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Ιταλιας.216 Οι 

κυρώσεις ήταν τριών ειδών: α) την απαγόρευση όπλων και πολεμικού 

υλικού στην Ιταλία, β) την απαγόρευση εισαγωγής ιταλικών προϊόντων 

και γ) την απαγόρευση χορήγησης δανείων. Εξαιρέθηκαν όμως από το 

εμπάργκο πρώτες ύλες που ήταν σημαντικές για την συνέχιση της 

Ιταλικής εκστρατείας, ενώ Αγγλία και Γαλλία έκαναν τα στραβά μάτια. 

Ωστόσο η επιβολή αυτών των κυρώσεων προκάλεσε την οργή του 

Μουσολίνι ο οποίος πρεοβεί στην καταγγελία μετώπου της «Στρέζας» 

και των γαλλο-ιταλικών συμφωνιών.217 Νέα προσπάθεια κατευνασμού 

της Ιταλικής πλευράς αποτέλεσε το σχέδιο Hoare- laval που σήμαινε την 

εγκατάλειψη της συλλογική δράσης στο πλαίσιο της ΚτΕ και αποτέλεσε 

μια κυνική παράδοση της Αββυσηνίας. Με το παραπάνω σχέδιο 

προβλέπονταν η παράδοση των 2/3 της Αββησυνιακής επικράτειας στην 

Ιταλία ενώ ως αντάλλαγμα στην Αββησυνία θα παραδίδονταν μια λίμνη 

ειτε από τις γαλλικές ειτε από τις βρετανικές αποικιακές κτήσεις στην 

περιοχή. Όταν το σχέδιο διέρρευσε  προκάλεσε την αντίδραση της κοινής 

γνώμης της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας, έθεσε σε κίνδυνο την 

πρωθυπουργική θέση του Baldwin, ενώ προκάλεσε την παραίτηση του 

Βρετανού Υπουργού εξωτερικών Hoare καθώς και του γάλλου 

πρωθυπουργού Laval.  Ωστόσο όπως προείπαμε οι κυρώσεις δεν 

τηρήθηκαν στο έπακρο επιτρέποντας στην Ιταλία την συνέχιση της 

εκστρατείας και οδήγησαν στην τελικά επικράτηση όταν ιταλικά 

στρατεύματα εισήλθαν στην πρωτεύουσα της Αβησσυνίας και στην 

                                                           
216 Στεφανίδης, Ιωάννης, Δ Ισορροπία των δυνάμεων και ηγεμονική πρόκληση, Το ευρωπαϊκό 
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προσάρτηση της χώρας στο ιταλικό στέμμα τον Μαϊο του 1936.218 Την 

iδια περίοδο ο Chamberlain θα δήλωνε πως η πολιτική των κυρώσεων 

έναντι της Ιταλίας αποτελεί παραφροσύνη και πως θα πρέπει να 

εγκαταλειφτεί.219 Η πολιτική των κυρώσεων  εγκαταλείφθηκε στις 15 

Ιουλίου 1936 από την ΚτΕ, αλλά ταυτόχρονα έπαυε και ο ρόλος της στις 

διεθνείς υποθέσεις. Μετά την Αββησυνιακή κρίση η Βρετανική πλευρά 

προσέφερε και άλλες παραχωρήσεις στην ιταλική πλευρά, προσπαθώντας 

να την κρατήσει μακριά από την Γερμανία, ενώ φωνές που επιθυμούσαν 

πιο σκληρή στάση έναντι της Ιταλίας, όπως ο Anthony Eden δεν 

εισακούονταν. Η Μεγάλη Βρετανία πρόσφερε αναγνώριση των ιταλικών 

συμφερόντων στην Αββησυνία, ενώ δεν δίσταζε να προσδίδει στον 

Μουσολίνι τον ρόλο του διαμεσολαβητή για διεθνή  ζητήματα, όπως θα 

δούμε στην συνέχεια. Καταλήγοντας η αναποφασιστικότητα των δυτικών 

δυνάμεων για το αν θα πρέπει ή όχι να επιβληθούν κυρώσεις στην Ιταλία 

οδήγησε τον Μουσολίνι πιο κοντά στην αγκαλιά της ναζιστικής 

Γερμανίας , έξαλλου ο Χίτλερ τήρησε ευνοϊκή στάση ως προς την Ιταλία 

στην Αββυσηνιακή  κρίση.220 Το αντίκτυπο των παραπάνω γεγονότων θα 

το διαπιστώσουμε στο παρακάτω κεφάλαιο με τα γεγονότα στην Αυστρία 

και την στάση της Ιταλικής πλευράς. Τέλος αφέθηκε μια χώρα μέλος της 

Κοινωνίας των Εθνών στο έλεος μιας απροκάλυπτης επίθεσης και 

παραβίασης των αρχών αυτού του διεθνή οργανισμού, γεγονός που θα 

έπληγε την εικόνα της ΚτΕ. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του 

εξόριστου αυτοκράτορα της Αβησσυνίας Χαιλε Σελασιέ, ο οποίος όταν 

πληροφορήθηκε την βρετανική εγγύηση της πολωνικής ασφάλειας, θα 
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δήλωνε στους Πολωνούς «πληροφορούμαι ότι σας εδόθη εγγύηση 

αγγλικής υποστηρίξεως, τα θερμά μου συλλυπητήρια» 

4.7.: Ο Ισπανικός Εμφύλιος. 

Λίγες μέρες μετά το τέλος του πολέμου στην Αββυσηνία εξεράγει νέα 

διεθνής κρίση. Αυτή προκλήθηκε με αφορμή τον ισπανικό εμφύλιο, ο 

οποίος άρχισε τον Ιούλιο του 1936 και έμελε να τερματιστεί στις αρχές 

του 1939 με την επικράτηση των δυνάμεων του στρατηγού Φράνκο221. Η 

σύγκρουση συνέβη μεταξύ της νόμιμα εκλεγμένης κυβέρνησης της 

Ισπανίας που αποτελούνταν από μετριοπαθή κόμματα αλλά και από 

κουμουνιστικά και αναρχικά κόμματα. Ο συνασπισμός αυτός των 

κομμάτων προκάλεσε την αντίδραση των συντηρητικών δυνάμεων που 

συσπειρώθηκαν γύρω από το πρόσωπο του στρατηγού Φράνκο. Η στάση 

των δυνάμεων διέφερε. Η Μεγάλη Βρετανία ήταν απρόθυμη να επέμβει 

στον ισπανικό εμφύλιο, καθώς δεν ήταν φιλικά διακείμενη προς την 

ισπανική κυβέρνηση222.Η Γαλλία από την πλευρά της με πρωθυπουργό 

τον Leon Blum έτρεφε ιδεολογική συμπάθεια προς την ισπανική 

κυβέρνηση και αρχική επιθυμία της κυβέρνησης ήταν η αποστολή 

βοήθειας στην Ισπανία.223 Σταδιακά όμως έπειτα από τις πιέσεις της 

βρετανικής πλευράς θα υιοθετούσε πολιτική μη επεμβάσεως,εξάλλου η 

στάση της γαλλικής εξωτερικής πολιτικής πάντα επηρεάζονταν από την 

βρετανική πλευρά 224ενώ και ο Blum ήθελε να ακολουθήσει τις 

συμβουλές τις βρετανικής πλευράς. Η Γαλλία απλά αρκέστηκε στην 

μεταφορά εθελοντών των διεθνών ταξιαρχιών που πολεμούσαν στο 

πλευρό των κυβερνητικών δυνάμεων. Η αποστολή όμως των διεθνών 
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ταξιαρχιών αποτέλεσε την αφορμή για εμπλοκή της Ιταλίας και σε 

μικρότερο βαθμό της Γερμανίας στον Ισπανικό εμφύλιο. Ο Mussolini 

έστειλε ένα ισχυρό στρατό στο πλευρό του Φράνκο ενώ η Γερμανία 

αρκέστηκε στο να  προμηθεύει αεροπλάνα και πιλότους.225Επίσης τα 

υποβρύχια αγνώστου ταυτότητος που στην πραγματικότητα ήταν 

ιταλικής προελεύσεως θα δημιουργούσαν πρόβλημα στην διέλευση 

εμπορικών πλοίων στην Μεσόγειο.226 Παρότι η Γερμανία και η Ιταλία 

συμμετείχαν  σε διάφορες συμφωνίες περι μη αναμίξεως στα εσωτερικά 

του ισπανικού εμφυλίου, θα συνέχιζαν να βοηθούν τον Φράνκο μέχρι την 

τελική του επικράτηση, ενώ οι δημοκρατικές δυνάμεις απομονωμένες 

ακόμα και από την Σοβιετική Ένωση θα παραδίδονταν. Ο επίλογος  του 

Ισπανικού εμφυλίου  θα γράφονταν τον Φεβρουάριο του 1939 όταν 

Γάλλια και Μεγάλη Βρετανία θα αναγνώριζαν επίσημα το νέο καθεστώς. 

Όσο αφορά τα οφέλη των δυνάμεων του Άξονα από την νίκη του 

Φράνκο, αυτά θα διέφεραν. Η Γερμανική πλευρά θα κέρδιζε περισσότερα 

καθώς σε αντάλλαγμα για την περιορισμένη στρατιωτική  βοήθεια που  

πρόσφερε,  θα εξασφάλιζε προνομιακή πρόσβαση σε ορυχεία σιδήρου, 

ενώ η Ιταλική πλευρά στον αντίποδα απέτυχε να μετατρέψει την ιβηρική 

χερσόνησο σε ζώνη επιρροής  της ενώ ο Φράνκο αρνήθηκε και την 

παραχώρηση των Βαλεαρίδων νήσων ως βάση για τις πολεμικές τους 

επιχειρήσεις.   

                         4.8 :  Η προσάρτηση της Αυστρίας  

4.8.1: Οι σχέσεις των δύο χωρών προ της ανόδου του ναζιστικού 

κόμματος στην εξουσία. 
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 Ο Χίτλερ ανέκαθεν είχε επεκτατικές βλέψεις προς την Αυστρία, 

εξάλλου είχε αυστριακή καταγωγή και θεωρούσε ότι το αυστριακό 

κράτος θα έπρεπε να ενσωματωθεί στο Ραϊχ. Η παραπάνω άποψη ήταν 

κυρίαρχη και πριν την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία τόσο εντός των 

γερμανικών κομμάτων όσο και των αυστριακών κομμάτων, τα οποία στις 

προγραμματικές τους δηλώσεις ήταν υπέρ της ένωσης με την 

Γερμανία.227 Μια προσπάθεια που κινήθηκε στην παραπάνω κατεύθυνση 

ήταν στις 19 Μαρτίου 1931, όπου  μέσω κοινής διακοίνωσης οι δύο 

χώρες, ανήγγειλαν την απόφαση τους να προχωρήσουν στην τελωνιακή 

ένωση των δύο χωρών.228 Το σχέδιο της τελωνιακής ενώσεως δεν 

προχώρησε όμως έπειτα από την αντίδραση της βρετανικής ,της γαλλικής 

πλευράς και άλλων χωρών της ανατολικής Ευρώπης. Η Μεγάλη 

Βρετανία προέκρινε το ζήτημα της τελωνιακής ενώσεως να διευθετηθεί 

στο δικαστήριο διεθνούς  δικαιοσύνης της Χάγης. Το δικαστήριο 

απεφάνθη πως  η τελωνιακή ένωση αντιβαίνει σε άρθρα της συνθήκης 

των Βερσαλλιών. Η Αυστρία εξάλλου δύο μέρες νωρίτερα στις 3/9/1931 

θα παραιτείτο της επιθυμίας της τελωνιακής ενώσεως με την Γερμανία . 

Έτσι η προσπάθεια σύσφιξης των δεσμών των δυο χωρών δεν θα 

ευωδούσε.  

4.8.2: Η δολοφονία του καγκελάριου Ντόλφους. 

Ωστόσο η κατάσταση μετά την άνοδο στην εξουσία του Χίτλερ θα 

άλλαζε εντός των αυστριακών κομμάτων. Την εποχή εκείνη δύο ήταν τα 

κυριότερα κόμματα, το χριστιανοσοσιαλιστικό, το σοσιαλιστικό που 

διαπνέονταν με αρνητικά αισθήματα έναντι του εθνικοσοσιαλιστικού 

κόμματος στην Γερμανία και ήταν αντίθετα ως προς την απορρόφηση της 
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Αυστρίας στο Ράιχ. Επίσης υπήρχαν δυο εθνικιστικές ομάδες μια με 

φιλοιταλικά αισθήματα και μια με φιλογερμανικά που ήταν η μόνη που 

πλέον επιθυμούσε την ένωση των δύο χωρών. Καγκελάριος στην 

Αυστρία εκείνη την εποχή ήταν ο Engellbert Dollfuss του 

χριστιανοσοσιαλιστικού κόμματος, ο οποίος επεδίωκε να αναπτύξει την 

ιδέα περί ξεχωριστής ταυτότητας των Αυστριακών.229  Το 1934 

σημειώθηκαν διάφορα επεισόδια στις  σχέσεις  των δύο χωρών με 

αποκορύφωμα αυτό της 25ης Ιουλίου όταν μια ομάδα αυστριακών 

ναζιστών κατέλαβε ραδιοφωνικούς σταθμούς στην Βιέννη και την 

καγκελαρία, προσπαθώντας να ανατρέψει την νόμιμα εκλεγμένη 

αυστριακή κυβέρνηση. Στις συγκρούσεις αυτές ο Dollfuss πυροβολήθηκε 

και πέθανε αιμόφυρτος στο γραφείο του.230 Η στάση των ξένων 

δυνάμεων μπροστά στην αυστριακή κρίση ήταν διαφορετική, Μεγάλη 

Βρετανία και Γαλλία επέλεξαν την διαμαρτυρία εντός της ΚτΕ 

εκφράζοντας την θέση τους για την ανεξαρτησία της Αυστρίας.231 Την 

κρίσιμη όμως στιγμή σημαντικό ρόλο για την αποτροπή του 

πραξικοπήματος έπαιξε ο Μουσολίνι, ο οποίος κινητοποίησε τον ιταλικό 

στρατό στο πέρασμα Μπρένες στα νότια σύνορα της Αυστρίας, 

αποτρέποντας τον Χίτλερ να συνεχίσει τα σχέδια του για προσάρτηση 

της Αυστρίας.232 To Anschluss, η ένωση της Αυστρίας με την Γερμανία 

θα αναβάλλονταν προσωρινά.   

4.8.3: Ο δεύτερος κύκλος έντασης στην Αυστρία και η επικράτηση του 

Χίτλερ.  

                                                           
229 Λάσκαρης,Σ.Θ, Διπλωματική ιστορία της σύγχρονης Ευρώπης (1914-1938), εταιρία Μακεδονικών 
σπουδών ,Θεσσαλονίκη 1954, σελ 248 
230 Paxton ,Robert,O, Europe in 20th century, Columbia university,1985 σελ 415 
231Κοραντής, Α,Ι, Διπλωματική ιστορία της Ευρώπης (1919-1955), εταιρία Μακεδονικών σπουδών  
Θεσσαλονίκη 1971 σελ 32 
232 Henig, Ruth the origins of the second world war 1933 -1939,Routlegfe press, London 1985  σελ 18 
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Ο νέος καγκελάριος του Αυστριακού κράτους Schuschnigg  επιθυμούσε 

και αυτός την ανεξαρτησία του Αυστριακού κράτους ωστόσο επεδίωξε 

την ύπαρξη καλών σχέσεων με τον Μουσολλίνι και τον Χίτλερ. Ο Χίτλερ 

εξάλλου θα συνέχιζε στην ίδια τακτική αποπροσανατολισμού του 

επίδοξου θύματος του δηλώνοντας στις 21 Μαιου 1935 πως «Η Γερμανία 

δεν επιθυμεί να αναμιχθεί στις εσωτερικές υποθέσεις της Αυστρίας ή να 

την  προσαρτήσει233Ένα χρόνο αργότερα στις  13 Μαΐου 1936 ο Σουσιγκ 

θα υπέγραφε με τον Χίτλερ σύμφωνο με το οποίο η Γερμανία  θα 

αποδέχονταν την ανεξαρτησία του Αυστριακού κράτους αλλά και την μη 

ανάμιξη της στα εσωτερικά πολιτικά πράγματα της χώρας. Ωστόσο στις 

παραπάνω διατάξεις υπήρχαν μυστικές συμφωνίες , οι οποίες δεν 

δημοσιεύθηκαν και πρόβλεπαν στην συμμετοχή στην πολιτική σκηνή της 

Αυστρίας φιλοναζιστικών προσωπικοτήτων όπως ο Seyss Inquart  και ο 

Guido Schmidt, οι οποίοι όπως θα διαπιστώσουμε αργότερα αποτέλεσαν 

τον Δούρειο ίππο του Χίτλερ στην Αυστρία. Το 1937  η πίεση που θα 

ασκούσε ο Χίτλερ στην Αυστριακή κυβέρνηση θα αυξάνονταν. 

Παράλληλα ο Γερμανός πολιτικός Von Papen , ο οποίος είχε σταλεί ως 

πρέσβης στη Βιέννη θα είχε σημαντικό ρόλο στο διπλωματικό πεδίο και 

με παρασκηνιακές κινήσεις θα βοηθούσε το έργο του Χίτλερ.  Εξάλλου 

με εκθέσεις του προς την Γερμανία θα διαπίστωνε πως σε περίπτωση 

προσάρτησης της Αυστρίας η Γαλλία δεν επρόκειτο να δράσει. Εκτίμηση 

που ήταν σωστή αφού ο γάλλος υπουργός εξωτερικών εκείνης της εποχής 

Ντελμπος σε συνομιλία με τον αμερικάνο πρέσβη στο Παρίσι θα του 

εκμυστηρευόταν πως η Γαλλία σε καμία περίπτωση δεν ήταν 

διατεθειμένη να εγγυηθεί την ασφάλεια  της Αυστρίας ενώ και ο 

Βρετανός πρέσβης Χέντερσον θα δήλωνε κυνικά «πως είναι πεπεισμένος 

πως  η Μεγάλη Βρετανία είναι υπέρ μιας λύσεως του Αυστριακού 

                                                           
233 Κοραντής ,Α,Ι Διπλωματική ιστορία της Ευρώπης (1919-1955), εταιρία Μακεδονικών σπουδών  
Θεσσαλονίκη 1971 σελ 284 
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προβλήματος με τρόπο που επιθυμεί το Ραιχ»234 Το Δεκέμβριο του 1937 

ο καγκελάριος Schuschnigg θα δήλωνε πως η Αυστρία δεν επιθυμεί 

περαιτέρω αύξηση του εθνικοσοσιαλισμού στην Αυστρία , γεγονός που 

προκάλεσε την οργή του Χίτλερ και ένα νέο κύκλο έντασης μεταξύ των 

δύο χωρών. Ο Γερμανός πρέσβης Von Papen, ο οποίος όπως αναφέραμε 

υπονόμευε την ακεραιότητα του Αυστριακού κράτους πίεζε από τα τέλη 

Δεκεμβρίου τον Schuschnigg να συναντήσει τον Χιτλερ για την 

διευθέτηση των εκκρεμών ζητημάτων μεταξύ των δύο χωρών235 Ο 

Schuschnigg αποδέχτηκε να συναντήσει τον Χίτλερ και η συνάντηση 

πραγματοποιήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου στο Μπρεχτετζάγκεν. Οι 

απαιτήσεις του Χίτλερ οι οποίες ήταν διατυπωμένες σε έγγραφη μορφή 

προέβλεπαν την άρση της απαγόρευσης του εθνικοσοσιαλιστικού 

κόμματος στην Αυστρία, τον τερματισμό των διώξεων αυστριακών 

ναζιστών και την συμμετοχή στην αυστριακή κυβέρνηση δυο 

φιλοναζιστών πολιτικών του Ζαις Ινκβαρτ ως υπουργού εσωτερικών και 

του Εντμουντ Χορστεναου ως υπουργού πολέμου. Ο Χίτλερ απαίτησε 

την ικανοποίηση προτάσεων του από τον Schuschnigg σε διαφορετική 

περίπτωση θα κήρυττε τον πόλεμο εναντίον της Αυστρίας.236 Ο 

Schuschnigg βλέποντας πως καμιά άλλη χώρα δεν ήταν διατεθειμένη να 

τον βοηθήσει, δέχτηκε τους όρους του Χίτλερ με μοναδική προϋπόθεση 

την αποδοχή των όρων του Χίτλερ από τον αυστριακό πρόεδρο Μικλας, 

ο οποίος από την πλευρά του αρχικά ήταν αρνητικός μη θέλοντας 

συνεργασία με φιλοναζιστές πολιτικούς, τελικώς ενέδωσε στις 18 

Φεβρουαρίου. Η αυστριακή λοιπόν κυβέρνηση από την στιγμή εκείνη θα 

υπονομεύονταν συνεχώς και θα έχανε δύναμη από την εξουσία καθώς 

δεχόταν πιέσεις εντός και εκτός της χώρας. Ήδη από τον Ιανουάριο του 

                                                           
234Κοραντής , Α,Ι Διπλωματική ιστορία της Ευρώπης (1919-1955), εταιρία Μακεδονικών σπουδών  
Θεσσαλονίκη 1971 σελ 288 
235 Henig, Ruth the origins of the second world war 1933 -1939,Routlegfe press, London 1985  σελ 31 
236Ross, GrahamΟι μεγάλες δυνάμεις και η παρακμή του ευρωπαϊκού κρατικού συστήματος, 
εκδόσεις παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1987  σελ 181 
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1938 οι αυστριακές αρχές είχαν συγκεντρώσει στοιχεία που αποδείκνυαν 

σχέδιο των ναζιστών για πραξικοπηματική ανατροπή του προέδρου 

Schuschnigg ανάλογη με αυτή που συνέβη το 1934.237 Ο Schuschnigg θα 

προχωρούσε από την στιγμή εκείνη σε απέλπιδες προσπάθειες για την 

σωτηρία της αυστριακής κυβέρνησης. Στις 24 Φεβρουαρίου με 

ραδιοφωνικό του διάγγελμα θα δήλωνε πως  δεν πρόκειται να προβεί σε 

άλλες παραχωρήσεις προς την Γερμανία, ενώ αργότερα θα ανακοίνωνε 

την διενέργεια εκλογών, οι οποίες θα στόχευαν στην ύπαρξη μιας « 

σοσιαλιστικής, ανεξάρτητης και χριστιανικής Αυστρίας»238 H απόφαση 

αυτή θα προκαλούσε επεισόδια στο εσωτερικό της χώρας , ενώ ο Χίτλερ 

θα έκλεινε τα σύνορα με την Αυστρία και θα απαιτούσε την αναβολή του 

δημοψηφίσματος. Με νέο του μήνυμα ο Χίτλερ θα απαιτούσε από την 

παραίτηση του αυστριακού καγκελάριου υπέρ του υπουργού εσωτερικών 

Ζαις Ινγκβαρτ. Ο Schuschnigg βλέποντας δεν έχει άλλη επιλογή θα 

παραιτούνταν και μέσω ραδιοφωνικού διαγγέλματος  θα δήλωνε πως δεν 

θέλει την αιματοχυσία του αυστριακού λαού και κλείνοντας με την ευχή 

« ο θεός να σώσει την Αυστρία».239 Ο πρόεδρος Μίκλας ενώ πάλι θα 

πρόβαλλε αντιρρήσεις αρχικά , θα ενέδιδε τελικώς στην απαίτηση του 

Χίτλερ. Ο επίλογος της Αυστριακής κρίσης θα γίνονταν στις 12 Μαρτίου 

με την είσοδο γερμανικών στρατευμάτων στην Αυστρία ενώ και 

δημοψήφισμα που θα διενεργούνταν και στις δύο χώρες, θα επικύρωνε 

την προσάρτηση το Anschluss με 99%.240 Από τη στιγμή εκείνη η 

ιστορική πόλη της Βιέννης θα αποτελούσε απλώς μια επαρχία του Ραϊχ. 

Στην επιτυχία του σχεδίου του Χίτλερ αποφασιστικό ρόλο έπαιξε η 

στάση των μεγάλων δυνάμεων. Η Μεγάλη Βρετανία είχε δοθεί ήδη 

ολόψυχα στην πολιτική του κατευνασμού , πολιτική που ακολούθησε και 

                                                           
237Paxton, Robert,O, Europe in 20th century, Columbia university, Florida 1985 σελ 425 
238  Henig, Ruth the origins of the second world war 1933 -1939,Routlegfe press, London 1985  σελ 32 
239 Ι Κοραντής , Α, Διπλωματική ιστορία της Ευρώπης (1919-1955), εταιρία Μακεδονικών σπουδών  
Θεσσαλονίκη 1971 σελ 304 
240 Paxton ,Robert,O, Europe in 20th century, Columbia university, Florida 1985 σελ 426 
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η Γαλλία η οποία καθόλη την περίοδο αυτή θα λάμβανε υπόψη της την 

άποψη της βρετανικής πλευράς. Παράλληλα η Γαλλία την εποχή  εκείνη 

θα ταλανιζόταν από εσωτερικά προβλήματα και  κυβερνητικό αδιέξοδο, 

γεγονότα που δεν θα της επέτρεπαν να δράσει με πιο αποφασιστικό 

τρόπο. Αρκέστηκαν απλώς οι δύο αυτές χώρες να προβούν σε 

διαμαρτυρίες εντός την Κοινωνίας των Εθνών. Τέλος η Ιταλία η οποία το 

1934 έσωσε την Αυστρία , την εποχή εκείνη θα διεμήνυε μέσω 

μηνύματος του Μουσολίνι στον Χίτλερ πως δεν ενδιαφέρονταν για την 

Αυστρία, Ο Μουσολίνι είχε απογοητευτεί από την παθητικότητα των 

δυτικών δημοκρατιών στην αυστριακή κρίση του 1934, ενώ και η στάση 

της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας στην Αββησσυνιακή κρίση θα 

τον έφερνε όλο και πιο κοντά στον Χίτλερ. Από την πλευρά της  

Γερμανίας ο Χίτλερ θα δήλωνε την ανακούφιση του για την στάση της 

Ιταλίας και θα εξέφραζε τις ολόψυχες ευχαριστίες του στο πρόσωπο του 

Μουσολίνι.   

 

 

                       4.9:   Η Τσεχοσλοβακική τραγωδία 

Η Τσεχοσλοβακική κρίση αποτέλεσε το αποκορύφωμα της 

κατευναστικής πολίτικης των δυο δυτικών δυνάμεων . Με την πολιτική 

αυτή οι δυο αυτές δυνάμεις θα εγκατέλειπαν μια χωρά της Κοινωνίας των 

Εθνών στο έλεος των επεκτατικών ορέξεων της ναζιστικής Γερμανίας. 

Επίσης η Γάλλια στα πλαίσια του συστήματος των συμμαχιών που είχε 

αναπτύξει στην Ανατολική Ευρώπη ( cordon sanitaire), είχε εγγυηθεί την 

ασφάλεια του Τσεχοσλοβάκικου κράτους , ωστόσο στις δύσκολες εκείνες 

στιγμές δεν έκανε απολύτως τίποτα για την σωτηρία του συμμάχου της. 
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                       4.9.1: Το ιστορικό της κρίσης:  

Το νεοσύστατο Τσεχοσλοβακικό κράτος αποτελούσε ένα μωσαϊκό 

διαφορετικών εθνοτήτων, όπως Τσέχοι, Γερμανοί, Σλοβάκοι, Ρουθήνοι 

και Πολωνοί.  Στην περιοχή της Σουηδίας υπήρχε το πρόβλημα των 

γερμανών Σουδητών, οι οποίοι αριθμούσαν γύρω στα 3 εκατομμύρια και 

εντάχθηκαν στην Τσεχοσλοβακική επικράτεια με την συνθήκη των 

Βερσαλλιών. Η μειονότητα των Σουδητών πριν την ανάληψη της 

εξουσίας από το εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα του Χίτλερ, είχε μόνο 

παράπονα για διάφορες γλωσσικές και εκπαιδευτικές  διακρίσεις, η 

επιθυμία όμως για ένωση με το Ραϊχ ήταν περιορισμένη. Με την 

ανάληψη όμως της εξουσίας από τον Χίτλερ άρχισαν να κάνουν την 

εμφάνιση τους αποσχιστικές τάσεις, ενώ το κλίμα δυναμίτιζαν οι 

σουδήτες με την δημιουργία εσωτερικών αναταραχών.241 Οι σουδήτες 

συσπειρώθηκαν γύρω από το πρόσωπο του καθηγητή φυσικής αγωγής 

Konrad Henlain, ο οποίος ήταν ηγέτης του πατριωτικού μετώπου των 

γερμανών σουδητών.Το κόμμα αυτό είχε στενούς δεσμούς με το 

ναζιστικό κόμμα και η συνεργασία Χιτλερ-Χενλαιν θα ηταν στενή. 

Μάλιστα ο Χίτλερ θα συμβούλευε τον Χένλαιν στις διαπραγματεύσεις 

του με τους Τσέχους να διεκδικεί πάντοτε περισσότερα από αυτά που 

θέλει.242 Η επιδείνωση της καταστάσεως θα ξεκινούσε τον Απρίλιο του 

1938, όταν ο Χενλάιν με λόγο που διετύπωσε στο συνέδριο του κόμματος 

στο Καρλσμπαντ, θα ζητούσε την αυτονομία αλλά όχι την απόσχιση των 

πλειοψηφούντων γερμανόφωνων πληθυσμών και το δικαίωμα τους να 

πρεσβεύουν την φιλοσοφία του γερμανικού κόσμου. Το κλίμα θα 

δυναμιτίζονταν ακόμα περισσότερο στις 20 Μαΐου, όταν έπειτα από βίαια 

επεισόδια στην Σουδητία αλλά και έντονη φημολογία για συγκέντρωση 

                                                           
241Paxton ,Robert,O Europe in 20th century, Columbia university, Florida 1985 σελ 426 
242 , Ross,GrahamΟι μεγάλες δυνάμεις και η παρακμή του ευρωπαϊκού κρατικού συστήματος, 
εκδόσεις παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1987  σελ 183 
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γερμανικών στρατευμάτων στα σύνορα, κηρύχθηκε από την τσέχικη 

πλευρά μερική επιστράτευση.243 Η κίνηση αυτή προκάλεσε μια βραχύβια 

διπλωματική νίκη των Τσέχων αφού την επαύριο της Τσεχοσλοβακικής 

επιστράτευσης η γερμανική πλευρά δήλωνε ότι ουδέποτε προβεί στην 

συγκέντρωση στρατευμάτων στα σύνορα της με την Τσεχοσλοβακία. Η 

κίνηση αυτή προκάλεσε την οργή του Χίτλερ ο οποίος ήταν  πλέον 

αποφασισμένος να εκδικηθεί την Τσεχοσλοβακία για την πράξη της αυτή 

καταστρώνοντας σχέδιο για εισβολή στην Τσεχοσλοβακία με 

καταληκτική  ημερομηνία την 1 Οκτωβρίου του 1938. Στους 

επακολουθήσαντες μήνες θα συνεχίζονταν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ 

των σουδητών και της τσέχικης πλευράς για την εξεύρεση λύσης χωρίς 

όμως να υπάρχει κάποια θετική έκβαση. Τον Ιούλιο του 1938 

ακολούθησε η αποστολή του λόρδου Ράνσιμαν που στόχευε να 

διερευνήσει τα προβλήματα που υπάρχουν στη Σουδητία και να μπορέσει 

να βρεί κάποια λύση. Έπειτα όμως από πέντε εβδομάδες δεν προέκυψε 

κάποιο αποτέλεσμα και το εγχείρημα θα εγκαταλείπονταν.244Οι πιέσεις 

προς την τσέχικη πλευρά θα κορυφώνονταν τον Σεπτέμβριο του 1938.  

Με λόγο του στην Νυρεμβέργη στις 12 Σεπτεμβρίου, Ο Χίτλερ  θα 

ζητούσε από την Τσεχοσλοβακική πλευρά να λάβει υπόψη της την αρχή 

της αυτοδιάθεσης των λαών ως προς τους Σουδήτες.245Την επόμενη μέρα 

(13 Σεπτέμβριου) η Πράγα θα κήρυττε τον στρατιωτικό νόμο ενώ οι 

διαπραγματεύσεις του Χένλαιν με την Τσεχοσλοβακική πλευρά θα 

διακόπτονταν. Πολλοί εκτιμούσαν ότι η κατάσταση είχε εκτραπεί και ότι 

το τέλος του Τσεχοσλοβακικού κράτους πλησίαζε. Την στιγμή εκείνη η 

Μεγάλη Βρετανία μέσω της προσωπικής πολιτικής του πρωθυπουργού 

της Neville Chamberlain προσπάθησε να εκτονώσει την κατάσταση.  

                                                           
243Κοραντής Α,Ι, Διπλωματική ιστορία της Ευρώπης (1919-1955), εταιρία Μακεδονικών σπουδών  
Θεσσαλονίκη 1971 σελ σελ 338 
244 Λάσκαρης, Σ.Θ, Διπλωματική ιστορία της σύγχρονης Ευρώπης (1914-1938), εταιρία Μακεδονικών 
σπουδών ,Θεσσαλονίκη 1954, σελ 227 
245 Paxton ,Robert,O, Europe in 20th century, Columbia university, Florida 1985 σελ 427 
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         4.9.2. :Το πρώτο ταξίδι στο Μπρεχτετζάγκεν 

Από τις 15 Σεπτεμβρίου θα ακολουθούσε ένα 15ημερο όπου ο 

κατευνασμός θα έφτανε στο αποκορύφωμα και θα αποδείκνυε την 

αδυναμία των ηγετών των δυτικών δημοκρατιών να εκτιμήσουν σωστά 

την κατάσταση και να δράσουν με αποφασιστικό τρόπο .Στις 15 

Σεπτεμβρίου έπειτα από προσωπικούς χειρισμούς ,του βρετανού 

πρωθυπουργού θα πραγματοποιούταν συνάντηση με τον Χίτλερ στο 

Μπρεχτετζαγκεν. Ο Χίτλερ θα δήλωνε στον Chamberlain πως η 

κατάσταση πλέον ήταν αφόρητη για τον Γερμανόφωνο πληθυσμό της 

Σουδητίας και θα ζητούσε την προσάρτηση όλων των γερμανόφωνων 

πληθυσμών της Σουδητίας. Η επικύρωση της παραπάνω απόφασης θα 

γινόταν με δημοψήφισμα, ενώ ο Χίτλερ δεν θα δίσταζε να προβεί σε 

απειλές δηλώνοντας πως δηλώνοντας πως δεν θα δίσταζε να καταφύγει 

στην βία για να πετύχει στο σχέδιο του246. Με την επιστροφή του 

Chamberlain στο Λονδίνο θα τον επισκέπτονταν ο πρωθυπουργός της 

Γαλλίας Νταλαντιέ μαζί με τον γάλλο υπουργό εξωτερικών Μποννέ. Στις 

συζητήσεις που διεξήχθησαν, η γαλλική  αντιπροσωπεία αποδέχτηκε τα 

ρηθέντα με εξαίρεση την διενέργεια του δημοψηφίσματος καθώς 

εκτιμούσε ότι μέσω του δημοψηφίσματος είναι πιθανό να ζητήσουν και 

άλλες μειονότητες την απόσχιση τους όπως οι Σλοβάκοι, προσπαθώντας 

να αποτρέψει περαιτέρω ακρωτηριασμό του Τσεχοσλοβακικό κράτους. 

Οι Τσέχοι βλέποντας πως  ο σύμμαχος τους η Γάλλια τους εγκατέλειψε , 

αναγκάστηκαν να αποδεχτούν την κατάσταση. Ο πρόεδρος του 

Τσεχοσλοβάκικου κράτους Μπένες θα δήλωνε πως «προδοθήκαμε με 

άνανδρο τρόπο»247 ενώ η κυβέρνηση Hodja θα παραιτούνταν.  

                                                           
246 Λάσκαρης ,Σ.Θ, , Διπλωματική ιστορία της σύγχρονης Ευρώπης (1914-1938), εταιρία Μακεδονικών 
σπουδών ,Θεσσαλονίκη 1954, σελ 277 
247Κοραντής Α,Ι , Διπλωματική ιστορία της Ευρώπης (1919-1955), εταιρία Μακεδονικών σπουδών  
Θεσσαλονίκη 1971 σελ.372 
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       4.9.3:Η συνάντηση του Godesberg και οι νέες απαιτήσεις  του 

Χιτλερ. 

  Στις 21 Σεπτεμβρίου ο Chamberlain θα ταξίδευε στο Godesberg 

για να συναντηθεί με τον Χίτλερ για να διευθετήσει τις τελευταίες 

λεπτομέρειες της παραχώρησης των γερμανόφωνων περιοχών της 

Σουδητίας στην Γερμανία. Αλλά ενώ ο Chamberlain εκτιμούσε πως θα 

συνεννοούνταν με ευκολία με την γερμανική πλευρά , συνάντησε νέες 

αξιώσεις από τον Χίτλερ. Ο Χίτλερ θα δήλωνε πως η συμφωνία του 

Μπρεχτετζάγκεν δεν ίσχυε πια  και θα πρόβαλε νέες αξιώσεις , ζητώντας 

ολόκληρη της περιοχής της Σουδητίας συμπεριλαμβανομένων και 

περιοχών που δεν επικρατούσε το γερμανικό στοιχειό. Επίσης ζητούσε 

την προσάρτηση των περιοχών αυτών συμπεριλαμβανομένων και 

οχυρωματικών έργων ως της 19/10/1938.Ο Χίτλερ προσπαθώντας να 

πείσει τον Chamnerlain θα δήλωνε πως αυτή ήταν «η τελευταία του 

εδαφική διεκδίκηση στην Ευρώπη»248.Επίσης ανέφερε πως μοναδική 

εκκρεμότητα σε περίπτωση ικανοποίησης των αιτημάτων του στην 

Σουδητία ήταν κάποια ζητήματα αποικιακού χαρακτήρα χωρίς όμως να 

θεώρει τις διαφορές αυτές ικανές για την έκρηξη ενός νέου πολέμου.249 Ο 

Chamberlain απογοητευμένος από την στάση του Χίτλερ αποχώρησε από 

τις συνομιλίες και ανακοινώσε στην τσέχικη πλευρά της νέες αυτές 

αξιώσεις, χωρίς να προσπαθήσει να τους πείσει να τις δεχτούν.250Η 

τσέχικη πλευρά απέρριψε τις προτάσεις του Χίτλερ και κήρυξε γενική 

επιστράτευση. Στις 25 Σεπτέμβριου ο Νταλαντιέ θα επισκέπτονταν εκ 

νέου το Λονδίνο και σε συνάντηση του με τον Τσαμπερλαίν θα 

αποφασίζονταν η λήψη αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση ενός 

                                                           
248 Στεφανίδης ,Ιωάννης, Δ, Ισορροπία των δυνάμεων και ηγεμονική πρόκληση, Το ευρωπαϊκό 
σύστημα κρατών, 1871-1945,Θεσσαλονίκη Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας 2006, σελ 170 
249, Churchill, Winston,S,The gathering storm Houghton Mifflin Company, 1948 σελ  308 
250 Σ.Θ,  Λάσκαρης, Διπλωματική ιστορία της σύγχρονης Ευρώπης (1914-1938), εταιρία Μακεδονικών 
σπουδών ,Θεσσαλονίκη 1954, σελ 278 
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ενδεχόμενου πολέμου. Οι γάλλοι θα προχωρούσαν σε μερική 

επιστράτευση ενώ η Μεγάλη Βρετάνια θα προχωρούσε σε κινητοποίηση 

του στόλου της.  

              4.9.4: Η συμφωνία του Μονάχου . 

 Τις μέρες μετά την αποτυχία των διαπραγματευτικών συνομιλιών 

του Godesberg, θα ακλουθούσε μια περίοδος νευρικών κινήσεων και από 

τα δυο αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Ο Chamberlain πιστός πάντοτε στον 

στόχο του να ανακηρυχτεί μέγας ειρηνοποιός θα δήλωνε το ποσό θλιβερό 

είναι να πολεμά κανείς για μια χώρα τόσο άγνωστη και μακρινή. Την ίδια 

στιγμή θα πραγματοποιούνταν παρασκηνιακές διαβουλεύσεις για μια νέα 

συνδιάσκεψη. Η συνδιάσκεψη αυτή αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί 

έπειτα από πρόταση του Μουσολίνι στο Μοναχό στις 29 Σεπτέμβριου, 

μεταξύ της Μεγάλης Βρετάνιας ,της Γαλλίας, της Γερμανίας και της 

Ιταλίας. Από τις συνομιλίες αποκλείστηκαν η Τσεχοσλοβακία, η οποία 

ήταν άμεσα ενδιαφερόμενη αλλά και η Σοβιετική Ένωση. Την ίδια 

στιγμή και ενώ η εγκατάλειψη της Τσεχοσλοβακίας ήταν κάτι παραπάνω 

από σίγουρη ο Τσεχοσλοβάκος πρέσβης στην Μεγάλη Βρετάνια 

Μάζαρυκ θα προέβαινε σε μια συγκινητική δήλωση, υποστηρίζοντας πως 

«αν θυσιάσετε την χώρα μου για την ειρήνη θα είμαι ο πρώτος που θα 

σας επιδοκιμάσω, αλλιώς ας ελεήσει ο θεός την ψυχή σας.251 Η 

συνδιάσκεψη κατέληξε στην εκχώρηση ολόκληρης της Σουδητίας στην 

Γερμανία. Με την απόφαση αυτή η Γερμανία θα προσαρτούσε 2,8 

εκατομμύρια γερμανών και 700.000 Τσέχων.252 Επίσης έγινε πρόβλεψη 

για την διενέργεια δημοψηφίσματος για την επικύρωση της συμφωνίας, 

το οποίο όμως δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Την επαύριον της παραπάνω 

                                                           
251 Κοραντής ,Α,Ι, Διπλωματική ιστορία της Ευρώπης (1919-1955), εταιρία Μακεδονικών σπουδών  
Θεσσαλονίκη 1971 σελ 415 
252Λάσκαρης Σ.Θ, , Διπλωματική ιστορία της σύγχρονης Ευρώπης (1914-1938), εταιρία Μακεδονικών 
σπουδών ,Θεσσαλονίκη 1954, σελ 278 
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απόφασης θα παραιτούνταν ο πρόεδρος της Τσεχοσλοβακίας Μπένες και 

η κυβέρνηση Σίβορυ. 

                 4.9.5: Ο διαμελισμός της Τσεχοσλοβακίας  

Γρήγορα λοιπόν έγινε φανερό πως ολόκληρη η Τσεχοσλοβακία θα 

γινόταν λεία στις ορέξεις του Χίτλερ. Η χώρα είχε χάσει σημαντικό μέρος 

της βιομηχανικής της παραγωγής , ενώ απώλεσε επίσης όλα τα 

οχυρωματικά της έργα φυσικά και τεχνητά. Στις 19 Νοεμβρίου θα 

δινόταν αυτονομία στην Ρουθήνια και την Σλοβακία. Η  Σλοβακία 

μάλιστα θα ανακηρύσσονταν ανεξάρτητο κράτος στις 14 Μάρτιου έπειτα 

από εισβολή των γερμανικών στρατευμάτων στην περιοχή αυτή. Την ιδία 

μέρα, ο νέος πρόεδρος της Τσεχοσλοβακίας Hacha κληθείς στο Βερολίνο 

από τον Χίτλερ θα δήλωνε πως εμπιστευόταν τις τύχες της χώρας του στο 

ράιχ253. Ο επίλογος θα γραφόταν στις 15 Μαρτίου όταν τα γερμανικά 

στρατεύματα θα εισέρχονταν στην Πράγα. Η Τσεχία θα προσαρτούνταν 

στο ράιχ , η Σλοβακία όπως προείπαμε είχε ανεξαρτητοποιηθεί ενώ η 

περιοχή της Μοραβίας και  της Βοημίας θα ανακηρύσσονταν σε 

προτεκτοράτο υπό την προστασία της Γερμανίας. Οφέλη από τα εδάφη 

της Τσεχοσλοβακίας θα προσκυνούσαν και τα δυο γειτονικά της κράτη η 

Πολωνία και η Ουγγαρία. Οι δυο αυτές χώρες όρμησαν με ληστρικό 

τρόπο προσπαθώντας να κερδίσουν κάτι από το κουφάρι της νεκρής 

πλέον Τσεχοσλοβακίας. Η Πολώνια προσάρτησε την περιοχή του Τέσεν 

ενώ η Ουγγαρία προσάρτησε μια ευρεία ζώνη στη περιοχή της 

Ρουθηνίας.  

  

 

                                                           
253 Κοραντής Α,Ι, Διπλωματική ιστορία της Ευρώπης (1919-1955), εταιρία Μακεδονικών σπουδών  
Θεσσαλονίκη 1954 σελ  452 
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                                   ΕΠΙΛΟΓΟΣ   

 Κλείνοντας την εκπόνηση της μεταπτυχιακής αυτής εργασίας, 

πιστεύω πως έφτασε η στιγμή να εκφράσω την προσωπική μου άποψη. 

Κατά την άποψη μου  η θεωρία του κατευνασμού δεν πρέπει να 

θεωρείται στον τομέα των διεθνών σχέσεων ως εξαρχής αποτυχημένη. 

Είναι μια μέθοδος πολίτικης που μπορεί να εμπεριέχει και θετικά 

στοιχειά. Μια χώρα μέσω παραχωρήσεων μπορεί να πετύχει την 

εκτόνωση μιας κρίσης, αρκεί να υπάρχει όριο στις αναθεωρητικές 

φιλοδοξίες   μιας χώρας. Επίσης ο κατευνασμός μπορεί να δώσει χρόνο 

στην κατευνάστρια δύναμη, να προετοιμαστεί και να δράσει πιο 

αποφασιστικά στο μέλλον σε περίπτωση που οι διαφορές μεταξύ δυο 

χωρών δεν αμβλύνονται. Παραδείγματα όπου ο κατευνασμός 

λειτούργησε με θετικό τρόπο συναντούμε πολλά στην παγκόσμια 

ιστορία, όπως  ο κατευνασμός της Μεγάλης Βρετάνιας προς της 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που είχαν σαν αποτέλεσμα στην 

σφυρηλάτηση μια ισχυρής συμμαχίας που υφίσταται έως τις μέρες μας. 

Επίσης η επιλογή πιο επιθετικών λύσεων αντί του κατευνασμού δεν 

πάντοτε η ενδεικτικότερη λύση, όπως παραδείγματος χάριν η κρίση του 

Σουέζ η οποία  ταπείνωσε την εικόνα της Μεγάλης Βρετανίας. Στην  

περίπτωση όμως του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου η πολιτική αυτή 

απέτυχε. Η στάση των δυο χωρών , δηλαδή της Μεγάλης Βρετάνιας και 

της Γαλλίας να μένουν αναποφάσιστοι και άτολμοι μπροστά στην 

Γερμανική αδιαλλαξία, είχε σαν αποτέλεσμα οι δυτικές δημοκρατίες να 

πληρώσουν με βαρύ τίμημα το κόστος του πολέμου. Κατά γενική 

ομολογία των ιστορικών αν ο πόλεμος, πραγματοποιούνταν νωρίτερα σε 

σχέση  με το 1939, ο συσχετισμός δυνάμεων ήταν με μεγάλη διάφορα 

υπέρ των δυτικών . Επίσης  η πολιτική επιλογή του Chamberlain  
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διαχειριστεί από μόνος του την εξωτερική πολιτική μιας χωράς κρίνεται 

αρνητικά. . Ο Chamberlain πίστευε ότι μέσω τις ανάπτυξης φιλικών 

σχέσεων με τον γερμανό δικτάτορα και μέσω μερικών παραχωρήσεων 

προς τις απαιτήσεις του θα επιτυγχανόταν η παγκόσμια ειρήνη, σκοπό για 

τον όποιο Chamberlain είχε εμμονές θέλοντας να ανακηρυχτεί ως 

σωτήρας της ειρήνης. Ίσως αν υπήρχε μια πιο συλλογική απόφαση εντός 

των κύκλων λήψεως αποφάσεων στο τομέα εξωτερικής πολιτικής της 

Μεγάλης Βρετάνιας και ακούγονταν διαφορετικές απόψεις η έκρηξη του 

μεγάλου πολέμου θα είχε αποφευχθεί. Θα έπρεπε επίσης να εκτιμηθεί 

σωστά ο χαρακτήρας και οι βλέψεις του Χίτλερ. Ο Χίτλερ δεν ήταν ένας 

πολίτικος με τον οποίο παρά την τραχύτητα μπορούσε να συνεργαστεί 

κάποιος όπως δήλωσε ο Chamberlain , αλλά μια προσωπικότητα με 

απεριόριστες φιλοδοξίες. Αν διαβάσει κανείς το βιβλίο του Mein kampf 

και τις προγραμματικές του δηλώσεις πριν την ανάληψη της ηγεσίας, θα 

μπορούσε εύκολα κάποιος να καταλάβει τις ριζοσπαστικές μεταβολές 

που θα στόχευε στη διεθνή σκηνή. Από την άλλη πλευρά η έτερα 

κατευνάστρια δύναμη η Γαλλία, παρότι ανά τακτά χρονικά διαστήματα  

μελετούσε σχεδία για πιο αποφασιστικές παρεμβάσεις μπροστά στις 

γερμανικές καταπατήσεις, υιοθετούσε εντελή την πολιτική του 

κατευνασμού ακλουθώντας πάντοτε την Μεγάλη Βρετανία. Η υιοθέτηση 

τέτοιων πολιτικών οφείλετε στην κατάσταση παρακμής που είχε 

περιέλθει το γαλλικό κράτος, το οποίο δεν θύμιζε σε τίποτα την πάλε 

ποτέ ισχυρή Γάλλια μετά το τέλος  του πρώτου παγκοσμίου πολέμου , 

όπου η χωρά αποτελούσε την μοναδική ηπειρωτική δύναμη στην 

Ευρώπη. Αδύναμη πλέον τις παραμονές του δευτέρου παγκοσμίου 

πολέμου αρκέστηκε να ακολουθεί τις αποφάσεις της Μεγάλης Βρετανίας. 

Καταλήγοντας λοιπόν η πολιτική του κατευνασμού την περίοδο του 

μεσοπολέμου  κρίνεται αποτυχημένη κατά την άποψη μου ωστόσο κάθε 
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φοιτητής και ιστορικός μπορεί να έχει το δικό του προσωπικό 

συμπέρασμα μέσω βεβαία εμπεριστατωμένης ανάλυσης των γεγονότων.   
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