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Γειψλσ ππεπζχλσο φηη φια ηα ζηνηρεία ζε απηήλ ηελ εξγαζία 

ηα απέθηεζα, ηα επεμεξγάζζεθα θαη ηα παξνπζηάδσ ζχκθσλα 

κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο ηεο αθαδεκατθήο δενληνινγίαο, 

θαζψο θαη ηνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηελ έξεπλα θαη ηελ 

πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. Γειψλσ επίζεο ππεπζχλσο φηη, φπσο 

απαηηείηαη απφ απηνχο ηνπο θαλφλεο, αλαθέξνκαη θαη 

παξαπέκπσ ζηηο πεγέο φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηψ 

θαη ηα νπνία δελ ζπληζηνχλ πξσηφηππε δεκηνπξγία κνπ. 

 Θσκάο Ννχθνο 
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Διζαγυγή 

 

Ο ηζηνξηθφο A.J.P. Taylor, ζηνλ πξφινγν ηνπ βηβιίνπ ηνπ «The Origins of the 

Second World War», γξάθεη: 

 

«Έγξαςα απηφ ην βηβιίν πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζσ ηελ ηζηνξηθή κνπ 

πεξηέξγεηα… λα θαηαλνήζσ ηη ζπλέβε θαη γηαηί ζπλέβε». Έηζη θαη ‘γσ, επέιεμα απηή 

ηε δηπισκαηηθή εξγαζία, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζσ ηη αθξηβψο ζπλέβε ζην Μφλαρν 

ην 1938 θαη πάλσ απ’ φια, γηαηί ζπλέβε; Δλλνψληαο ηη αθξηβψο ζπλέβε, δελ 

αλαθέξνκαη κνλάρα ζηελ εμηζηφξεζε ησλ γεγνλφησλ, αιιά θαη ζηελ νπζία ηνπ 

πξνβιήκαηνο: ην ηη είλαη ην Μφλαρν ηειηθά; Μηα αθξαία πεξίπησζε θαηεπλαζκνχ; 

Μηα ζηξαηεγηθή εθ κέξνπο ησλ Αγγινγάιισλ λα θεξδεζεί ρξφλνο θάλνληαο κηα 

ππνρψξεζε/ζπζία -θαη βνιηθή κάιηζηα εθφζνλ δελ πξφθεηηαη γηα απψιεηα δηθψλ ηνπο 

εδαθψλ- έηζη ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ αληίπαιν φηαλ ζα είλαη θαιχηεξα 

πξνεηνηκαζκέλνη; Μήπσο φλησο ή πνιηηηθή ηνπ Σζάκπεξιαηλ νθεηιφηαλ ζε κία 

γλήζηα πίζηε εηξεληθήο δηεπζέηεζεο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ ηεο 

επνρήο εθείλεο; Ζ νπνία πίζηε, ήηαλ απφξξνηα κε ηε ζεηξά ηεο, ηνπ ηζρπξνχ 

θηιεηξεληθνχ θηλήκαηνο ηεο επνρήο
1
 θαζψο θαη ησλ ελνρηθψλ ζπλδξφκσλ Βξεηαλψλ 

θαη Γάιισλ -θαη ηδηαίηεξα ησλ πξψησλ- απφ ηελ άδηθε θαη ζθιεξή φπσο θαηά γεληθή 

νκνινγία ζεσξνχληαλ ηελ επνρή εθείλε, πλζήθε ησλ Βεξζαιιηψλ
2
; 

κσο, φπσο απηή ε εξγαζία ζα αλαδείμεη, δελ ήηαλ ε εθιακβαλφκελε 

ζηξαηησηηθή αδπλακία ηνπο λα απνηξέςνπλ ηελ θαηάθηεζε ηεο Σζερνζινβαθίαο απφ 

ηε Γεξκαλία, ν βαζηθφο ιφγνο πνπ ελ ηέιεη Βξεηαλνί θαη Γάιινη επέιεμαλ λα έξζνπλ 

ζε ζπκθσλία κε ηνλ Υίηιεξ, νχηε θαη κηα εζθεκκέλε ζηξαηεγηθή λα θεξδεζεί ρξφλνο. 

Ο θπξηφηεξνο ιφγνο ήηαλ ε απνθπγή ηνπ πνιέκνπ. «Γηα εθείλνπο, κεηά ηηο ζθαγέο 

ηνπ Μεγάινπ Πνιέκνπ, ε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο αλαδεηθλχεηαη ζε θχξηα επηδίσμε 

ηεο απνζηνιήο θαη ηεο δέζκεπζεο ηνπο. Πφζν κάιινλ φηαλ απηή ε εηξήλε ζπληζηά ηε 

δηαζθάιηζε ησλ θεθηεκέλσλ ή ησλ πξνλνκίσλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ θαη 

                                                           
1
 Η.. Κνιηνπνπινο, Νεώηερη Εσρωπαϊκή Ιζηορία 1789-1945, ζει. 364 

2
 Γελ αμηνινγψ ηε πλζήθε ησλ Βεξζαιιηψλ, κεηαθέξσ απιψο ηελ θπξίαξρε άπνςε ηεο 

επνρήο εθείλεο φζνλ αθνξά ηνπο κεηαπνιεκηθνχο δηαθαλνληζκνχο. 
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ππνγξάθεθαλ θαηφπηλ δηαπξαγκαηεχζεσλ
3
». Ζ φπσο ζεκεηψλεη θαη ν Taylor: «Καη ε 

Μεγάιε Βξεηαλία θαη ε Γαιιία ην 1938 ήζειαλ ηελ εηξήλε κε θάζε ηίκεκα. Καη νη 

δχν θνβφηαλ ηνλ πφιεκν παξά ηελ ήηηα. Δμνχ θαη νη ππνινγηζκνί ζρεηηθά κε ηε 

γεξκαληθή θαη ζπκκαρηθή ζηξαηησηηθή ηζρχ είλαη άλεπ ζεκαζίαο, νη ζπδεηήζεηο εάλ ε 

Γεξκαλία κπνξνχζε λα εηηεζεί
4
». ε ηειηθή αλάιπζε, ε Γεξκαλία δελ δηεθδηθνχζε 

εδάθε δηθά ηνπο. Οχηε θαη ζεσξνχζαλ φηη κε ηελ πξνζάξηεζε ηεο νπδεηίαο, ε 

Γεξκαλία ζα ηζρπξνπνηνχληαλ ζε ηέηνην βαζκφ έηζη ψζηε λα απεηιήζεη ηα θξάηε ηνπο 

θαη ηε ζέζε ηνπο κέζσ ζην δηεζλέο ζχζηεκα. Γηα ηνπο Βξεηαλνχο, ε κεγαιχηεξε 

απεηιή γηα ηελ απηνθξαηνξία ηνπο, ηελ επνρή εθείλε, ήηαλ ε Ηαπσλία παξά ε 

Γεξκαλία. Σέινο γλψξηδαλ, φηη έλαο λένο Παγθφζκηνο Πφιεκνο, παξφηη πίζηεπαλ φηη 

ζα ηνλ θέξδηδαλ, ζα ζήκαηλε θαη ην ηέινο ηεο απηνθξαηνξίαο ηνπο. Γελ είραλ 

απηαπάηεο σο πξνο απηφ
5
. Οη Γάιινη πάιη ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη πνπ ε Ναδηζηηθή 

Γεξκαλία δελ έγεηξε αμηψζεηο παξά κφλν ζηα αλαηνιηθά ηεο εδάθε. λησο, ν Υίηιεξ 

δελ ζθφπεπε λα θαηαθηήζεη ηελ Αιζαηία-Λσξαίλε. Με άιια ιφγηα, κε ηελ 

πξνζάξηεζε ηεο νπδεηίαο δελ ζα άιιαδε νπζηαζηηθά ην status quo αιιά νχηε θαη ε 

ηζνξξνπία ηεο ηζρχνο (balance of power), κέζα ζην ζχζηεκα. Πνηνο ν ιφγνο ινηπφλ 

λα αληηπαξαηεζνχλ ζηξαηησηηθά; 

Ζ εξγαζία απηή, δελ δηθαηνινγεί θαη νχηε έρεη ζθνπφ λα δείμεη ην ηη ζα 

κπνξνχζε λα γίλεη δηαθνξεηηθά, ή ην πφζν αθειήο ππήξμε ν Σζάκπεξιαηλ ή αθφκε λα 

ζρνιηάζεη ην επίπεδν ηεο δηαλνεηηθήο ηνπ επάξθεηαο, φπσο ζπλήζσο γίλεηαη φηαλ 

αλαθεξφκαζηε ζην Μφλαρν. θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη: ε παξνπζίαζε ησλ ηζηνξηθψλ 

γεγνλφησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε πκθσλία ηνπ Μνλάρνπ, ε αλάιπζε ηεο ιήςεο 

απνθάζεσλ πνπ νδήγεζε ζηε πκθσλία θαζψο θαη νη επηπηψζεηο ηεο ζηελ πνξεία 

πξνο ηνλ Β’ Παγθφζκην Πφιεκν. Αλ ε εξγαζία εζηηάδεη θπξίσο ζηε Μεγάιε 

Βξεηαλία, απηφ νθείιεηαη ζηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν πνπ είρε απηή ε ρψξα θαζφιε 

ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. ε ηειηθή αλάιπζε, ε πκθσλία ηνπ Μνλάρνπ είλαη δηθφ 

ηεο δεκηνχξγεκα θαη θπξίσο ηνπ Βξεηαλνχ πξσζππνπξγνχ Σζάκπεξιαηλ. Οη 

ππφινηπεο ρψξεο, αθφκε θαη ε Γαιιία, είραλ δεπηεξεχνληα ξφιν θαη νπζηαζηηθά 

αθνινπζνχζαλ ηηο ππνδείμεηο ηεο Βξεηαλίαο φπσο θαη ζα αλαιπζεί ζηα επφκελα 

θεθάιαηα. 

                                                           
3
 Marc Ferro, Οη 7 εγέηεο ηνπ Πνιέκνπ 1918-1945, (Μεηαίρκην 2016, 102) 

4
 A.J.P. Taylor, The Origins of the Second World War, (Penguin Books, 1963, 222) 

5
 Lloyd C. Gardner, Spheres of Influence: The Great Powers Partition in Europe, From 

Munich to Yalta, (Chicago 1993, 29) 
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Ζ εξγαζία αξρίδεη κε έλα εηζαγσγηθφ θεθάιαην, φζνλ αθνξά ηε νπδεηία θαη 

ηνπο νπδήηεο. Πεξαηηέξσ, γίλεηαη κηα εμηζηφξεζε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ απφ ηηο 

απαξρέο ηεο νπδεηηθήο Κξίζεο, ηε πκθσλία ηνπ Μνλάρνπ αιιά θαη ηα 

επαθφινπζα απηήο κέρξη ηελ θαηάιεςε ηεο Πξάγαο θαη ην ηέινο ηεο αλεμάξηεηεο 

Σζερνζινβαθίαο. Πξφθεηηαη γηα κία φρη απιψο πεξηγξαθηθή, αιιά γηα κία αλαιπηηθή 

αιιά φρη θαη εμαληιεηηθά ιεπηνκεξεηαθή εμηζηφξεζε: Αλαθέξνληαη ηα θπξηφηεξα 

ζεκεία θαη εθείλεο νη ιεπηνκέξεηεο πνπ ζπλδένληαη/βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

ιήςεο απνθάζεσλ ησλ πξσηαγσληζηψλ. Καηφπηλ, ζε μερσξηζηά θεθάιαηα, αλαιχεηαη 

ε ιήςε απνθάζεσλ ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, Γαιιίαο αιιά θαη έλα εηδηθφ θεθάιαην 

φζνλ αθνξά ηνλ αξρηηέθηνλα ηεο ζπκθσλίαο, ηνλ Βξεηαλφ πξσζππνπξγφ Νέβηι 

Σζάκπεξιαηλ. Σέινο, αλαιχεηαη ην πψο ν θαηεπλαζκφο θαη ε ππνρσξεηηθφηεηα 

ελζάξξπλαλ ηνλ Υίηιεξ λα αθνινπζήζεη αθφκε πην επεθηαηηθή πνιηηηθή, κε ηελ 

θαηάιεςε νιφθιεξεο ηεο Σζερίαο, νδεγψληαο ζε ζθιήξπλζε ηεο ζηάζεο ησλ Γαιιν-

βξεηαλψλ θαη ζηελ έθξεμε ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. 
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ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ 

 

οςδήηερ-οςδηηία 

 

Ο φξνο νπδήηεο αλαθέξεηαη ζηε γεξκαληθή κεηνλφηεηα ηνπ θξάηνπο ηεο 

Σζερνζινβαθίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, ν φξνο άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

πξνπαγαλδηζηηθνχο ιφγνπο κεηά ηνλ Α’ Παγθφζκην Πφιεκν ελψ κέρξη ηφηε 

δηαθξίλνληαλ ζε Γεξκαλνχο ηεο Βνεκίαο, ηεο Μνξαβίαο θαη ηεο ηιεζίαο. Καηά ηηο 

ηειεπηαίεο κέξεο ηνπ Α. Π.Π. θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα ηέιε ηνπ Οθησβξίνπ, νη 

γεξκαληθήο θαηαγσγήο αληηπξφζσπνη ζην απζηξννπγγξηθφ απηνθξαηνξηθφ 

θνηλνβνχιην απφ ηελ πεξηνρή ηνπ βαζηιείνπ ηεο Βνεκίαο, αλαθεξχμαλ 4 

δηαθνξεηηθέο δηνηθεηηθέο πεξηνρέο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα απνθχγνπλ ηελ 

ελζσκάησζε ηνπο ζην κειινληηθφ Σζερνζινβαθηθφ θξάηνο. Οη Σζέρνη φκσο 

αληέδξαζαλ θαη ηηο θαηέιαβαλ ζηξαηησηηθά ζε ιηγφηεξν απφ έλα κήλα παξά ηηο 

δηακαξηπξίεο ησλ θαηνίθσλ
6
. 

Παξφιν απηά, ην δήηεκα ηεο νπδεηίαο ηέζεθε ηειηθά ζην Αλψηαην 

Γηαζπκκαρηθφ πκβνχιην ή αιιηψο πκβνχιην ησλ Σεζζάξσλ, ζηε πλδηάζθεςε ηεο 

Δηξήλεο ζην Παξίζη. Δθεί φκσο ν γξακκαηέαο ηεο Σζερηθήο αληηπξνζσπείαο θαη 

κειινληηθφο πξφεδξνο ηεο ρψξαο, Έληβαξλη Μπέλεο, κε ηε δηπισκαηηθή επηδεμηφηεηα 

πνπ ηνλ ραξαθηήξηδε –θαη κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Γαιιίαο
7
– θαηφξζσζε λα πείζεη 

ηνπο πκκάρνπο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα λα παξακείλνπλ ηα πξναλαθεξζέληα εδάθε 

κέξνο ηνπ λενζχζηαηνπ θξάηνπο ηεο Σζερνζινβαθίαο. Σν βαζηθφ επηρείξεκα ηνπ φηη 

«ε  Σζερνζινβαθία δελ ζα κπνξνχζε λα επηβηψζεη ρσξίο ηα δηπιηζηήξηα δάραξεο, ηηο 

παινπξγίεο, ηηο πθαληνπξγίεο, ηηο κεηαιινπξγίεο θαη ηηο δπζνπνηίεο ηεο νπδεηίαο
8
» 

θαζψο επίζεο θαη φηη «νη Σζέρνη ρξεηάδνληαλ ηα παιηά ζχλνξα, πνπ πεξλνχζαλ απφ 

βνπλά θαη ιφθνπο, γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ άκπλα ηνπο
9
» έπεηζαλ ην πκβνχιην λα 

απνδερηεί ηειηθά ηελ πξνζάξηεζε ηεο πεξηνρήο απφ ηνπο Σζέρνπο. Δπηπιένλ «νη 

Σζέρνη έθαλαλ θαιή εληχπσζε ζηνπο εηξελνπνηνχο πξνζθέξνληαο δηάθνξεο 

εγγπήζεηο ζηηο κεηνλφηεηεο ηνπο: δηθά ηνπο ζρνιεία, ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία, αθφκα 

                                                           
6 Margaret Macmillan, Οι Ειρηνοποιοί, (Θεκέιην 2005, 315) 

7 Οη Γάιινη ήζειαλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ηζρπξή Σζερνζινβαθία θαη Πνισλία σο αληίβαξν 

ζηε Γεξκαλία. 

8 (Macmillan 2005, 317) 

9 Ibid. 
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θαη αλαινγηθή εθπξνζψπεζε, ψζηε λα έρνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο αληηπξνζψπνπο. Ζ 

Σζερνζινβαθία ζα γηλφηαλ ε Διβεηία ηεο θεληξηθήο Δπξψπεο
10

». Ζ ελζσκάησζε ησλ 

Γεξκαλψλ νπδεηψλ ζηελ Σζερνζινβαθία, δελ έγηλε ρσξίο αληηδξάζεηο αθφκε θαη 

εληφο ησλ θφιπσλ ηνπ Αλσηάηνπ Γηαζπκκαρηθνχ πκβνπιίνπ. Ο Ακεξηθαλφο 

ππνπξγφο εμσηεξηθψλ Λάλζηλγθ, ηελ είρε ραξαθηεξίζεη άδηθε θαη απζαίξεηε ελψ θαη 

ν Λφηλη Σδψξηδ κεηαπνιεκηθά δήισζε κεηαλησκέλνο
11

. 

Καη φλησο ε ηζερηθή θπβέξλεζε ηήξεζε ελ πνιινίο ηηο ππνζρέζεηο ηεο. Οη 

νπδήηεο, κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε γιψζζα ηνπο ζε επίζεκεο ππνζέζεηο 

κε ην θξάηνο «ζε πεξηνρέο πνπ ην πνζνζηφ Γεξκαλψλ αλέξρνληαλ ζε δχν ηξίηα ηνπ 

ζπλφινπ
12

» ελψ ηαπηφρξνλα «ππήξραλ γεξκαληθά ζρνιεία, παλεπηζηήκηα, 

εθεκεξίδεο
13

». Δπηπιένλ, ιάκβαλαλ κεγαιχηεξν κεξίδην απ’ φηη ηνπο αλαινγνχζε 

αξηζκεηηθά απφ ηνλ θξαηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξνυπνινγηζκφ
14

. Παξφηη ππήξραλ θαηά 

πεξηφδνπο παξάπνλα, ε θαηάζηαζε παξέκελε ηθαλνπνηεηηθή κέρξη θαη ηελ θξίζε ηνπ 

1929. Απφ ηφηε ε θαηάζηαζε άξρηζε λα αιιάδεη ζηαδηαθά ιφγσ ηνπ φηη ε Μεγάιε 

Όθεζε, ρηχπεζε δπζαλάινγα ζθιεξά ηε ζνπδεηηθή νηθνλνκία πνπ ζηεξίδνληαλ 

θπξίσο ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ηε βηνκεραλία θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ. Ζ δπζαξέζθεηα 

έλαληη ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο, άξρηζε λα γίλεηαη εληνλφηεξε αλ θαη απφ κφλε ηεο ε 

Όθεζε δελ ήηαλ αξθεηή γηα λα νδεγήζεη ζηε ξήμε. Αληηζέησο, ν θπξηφηεξνο 

παξάγνληαο ήηαλ ε πξνπαγάλδα θαη ε ζπζηεκαηηθή ππνθίλεζε αλαηαξαρψλ απφ ηε 

λαδηζηηθή Γεξκαλία πνπ νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηεο θξίζεο αλάκεζα ζηε 

ζνπδεηηθή κεηνλφηεηα θαη ην ηζερνζινβαθηθφ θξάηνο
15

. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ 

ππήξρε νπζηαζηηθά «νπδεηηθφ δήηεκα» πξηλ αλέιζεη ν Υίηιεξ ζηελ εμνπζία
16

. 

Δλψ ζηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο εθινγέο ηνπ 1920, 1925 θαη 1929 «ην 74-83% 

ησλ ςήθσλ ησλ νπδεηψλ πήγε ζε θφκκαηα πνπ παξέκελαλ πηζηά ζην Σζερηθφ 

θξάηνο
17

», ε θαηάζηαζε άξρηζε λα αιιάδεη απφ ην 1933 θαη ηελ άλνδν ησλ Ναδηζηψλ 

ζηελ εμνπζία. ηηο 1 Οθησβξίνπ ηνπ 1933, ν Κφλξαλη Υέλιατλ, ίδξπζε ην νπδεηηθφ 

Γεξκαληθφ Κφκκα (SdP) ην νπνίν θαη πέηπρε ζηηο επφκελεο εθινγέο ηνπ Μαίνπ ηνπ 

                                                           
10 (Macmillan 2005, 319) 

11 Κνξαληήο Η. Αληψληνο, Διπλωμαηική Ιζηορία ηης Εσρώπης (1919-1945), (Διεχζεξε 

θέςηο, 1996, 329) 
12 Hugh Ragsdale, The Soviets, the Munich Crisis, and the Coming of World War II, 

(Cambridge University Press, 2004, 20) 

13 (Macmillan 2005, 320) 
14 (Ragsdale 2004, 20) 
15 Ragsdale 2004, 20) 
16 Ibid. 21 
17 Ibid. 20 
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1935, λα απνζπάζεη ην 70% ησλ ςήθσλ ησλ Γεξκαλψλ νπδεηψλ. Αλ θαη δηαθήξπμε 

φηη ην θφκκα ηνπ δελ είρε θακία ζρέζε κε ηνπο Ναδί, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ρξεκαηνδνηνχληαλ θαη θαζνδεγνχληαλ απζηεξά απφ ην Βεξνιίλν απ’ ην νπνίν ήηαλ 

θαη πιήξσο εμαξηεκέλν
18

. Δλψ δεκφζηα ππνζηεξίδνληαλ φηη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

θφκκαηνο απνζθνπνχζε απιψο ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηεο ζνπδεηηθήο 

κεηνλφηεηαο, ην νπδεηηθφ Γεξκαληθφ Κφκκα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ εξγαιείν 

ηεο λαδηζηηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο κε απψηεξν ζηφρν ηε δηάιπζε ηνπ 

Σζερνζινβαθηθνχ θξάηνπο. Υαξαθηεξηζηηθά, αλαθέξνληαη νη νδεγίεο πνπ δφζεθαλ 

κεηά απφ ζπλάληεζε ηνπ Υελιάηλ θαη άιισλ εθπξφζσπσλ ησλ νπδεηψλ κε ηνλ 

Υίηιεξ ζηηο 28 Μαξηίνπ 1938: «ζα πξέπεη πάληα λα δεηάκε ηφζα πνιιά έηζη ψζηε λα 

κε κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο καο
19

». Δπηπιένλ, νη (πνιηηηθέο) 

δξαζηεξηφηεηεο λα εθηεινχληαη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ λφκνπ θαη κε ηάμε
20

 ελψ 

ηαπηφρξνλα «λα δηαπξαγκαηεχνληαη ζπλερψο θαη λα κελ αθήζνπλ ηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο λα θαηαξξεχζνπλ
21

». 

Σελ ίδηα πεξίνδν θαη ζπγθεθξηκέλα δχν βδνκάδεο πξηλ ζηηο 12 Μαξηίνπ, 

έιαβε ρψξα ην Άλζινπο, φπσο είλαη γλσζηή ε πξνζάξηεζε ηεο Απζηξίαο ζην 

Γεξκαληθφ Ράηρ. Έλαο αραιίλσηνο ελζνπζηαζκφο θπξίεπζε ηνπο Γεξκαλνχο νπδήηεο. 

Οη επηδηψμεηο ηνπο πιένλ άξρηζαλ λα γίλνληαη πην ηνικεξέο θαη απξνθάιππηεο. ηηο 

23 Απξηιίνπ, ζην εηήζην ζπλέδξην ηνπ νπδεηηθνχ Γεξκαληθνχ Κφκκαηνο ζην 

Κάξιζκπαλη, ν Υέλιατλ δηαηχπσζε ην ιεγφκελν «Πξφγξακκα ηνπ Κάξιζκπαλη». Οη 

νρηψ φξνη ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνέβιεπαλ
22

: 1) Πιήξεο ηζφηεηα κεηαμχ ησλ 

νπδεηψλ θαη ησλ Σζέρσλ, 2) Παξνρή εγγχεζεο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ νπδεηψλ 

Γεξκαλψλ σο ελζσκαησκέλε (ζην θξάηνο) λνκηθή νληφηεηα, 3) Καζνξηζκφο θαη 

λνκηθή αλαγλψξηζε ησλ γεξκαληθψλ πεξηνρψλ κέζα ζην ηζερηθφ θξάηνο, 4) Πιήξεο 

απηνλνκία ησλ ζνπδεηηθψλ πεξηνρψλ, 5) Ννκηθή πξνζηαζία γηα θάζε πνιίηε πνπ δεη 

έμσ απφ ηελ πεξηνρή ηεο εζληθφηεηαο ηνπ, 6) απφζπξζε ησλ αδηθηψλ πνπ είραλ 

ππνζηεί απφ ην 1918 θαη παξνρή απνδεκηψζεσλ γη’ απηέο, 7) Αλαγλψξηζε ηεο αξρήο 

φηη κέζα ζηηο γεξκαληθέο πεξηνρέο ζα επηηξέπνληαλ Γεξκαλνί (θξαηηθνί) 

αμησκαηνχρνη, 8) Πιήξεο ειεπζεξία ζηελ εμάζθεζε ηεο γεξκαληθήο ηαπηφηεηαο θαη 

                                                           
18 Ζ κεληαία επηρνξήγεζε απφ ην γεξκαληθφ ππνπξγείν εμσηεξηθψλ αλέξρνληαλ ζε 15.000 

κάξθα (Κνξαληήο 1996, 330) 

19 (Taylor 1963, 193) 

20 Ibid. 

21 (Ragsdale 2004, 21) 

22 Bulletin of International News, Volume 15, issue 9 1938, 394 
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πνιηηηθήο θηινζνθίαο. Δπηπιένλ, πέξα απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο φξνπο, ν Υέλιατλ 

πξνρψξεζε αθφκε πεξαηηέξσ δεηψληαο «πιήξε αλαζεψξεζε ηεο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο ηεο ηζερνζινβαθηθήο θπβέξλεζεο πνπ κέρξη ηφηε είρε νδεγήζεη ην θξάηνο 

ζηηο ηάμεηο ησλ ερζξψλ ηνπ γεξκαληθνχ ιανχ
23

». 

Ο Υέλιατλ, δεηνχζε νπζηαζηηθά ηε κεηαηξνπή ηεο Σζερνζινβαθίαο ζε θξάηνο 

εζληθνηήησλ, πιήξε ειεπζεξία ζηελ εμάζθεζε ηεο εζληθνζνζηαιηζηηθήο πξνπαγάλδαο 

κέζα ζηελ επηθξάηεηα ηεο θαη αλαζεψξεζε ηεο εμσηεξηθήο ηεο πνιηηηθήο 

θαζηζηψληαο ηελ θξάηνο δνξπθφξν ηεο Γεξκαλίαο
24

. Ζ νκηιία νινθιεξψζεθε κε ηελ 

αλαθνίλσζε φηη νη νπδήηεο δελ ζα ζπκκεηείραλ ζηηο επεηείνπο γηα ηα 20 ρξφληα απφ 

ηελ ίδξπζε ηεο ρψξαο
25

. Ζ ηζερνζινβαθηθή θπβέξλεζε, αληαπάληεζε δειψλνληαο 

ηελ πξνζπκία ηεο λα παξαρσξήζεη πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα ζηε ζνπδεηηθή 

κεηνλφηεηα αιιά απέξξηςε ηελ παξαρψξεζε απηνλνκίαο. 

 

 

Ζ οςδηηική Κπίζη 

 

ηηο 28 Απξηιίνπ, ζπλέπεηα ηεο ηεηακέλεο θαηάζηαζεο ζηελ Σζερνζινβαθία, 

ν Γάιινο πξφεδξνο Νηαιαληηέ καδί κε ηνλ ππνπξγφ εμσηεξηθψλ Μπνλλέ, ηαμίδεςαλ 

ζην Λνλδίλν γηα κηα δηήκεξε δηάζθεςε κε ηνπο Σζάκπεξιαηλ θαη Υάιηθαμ, 

πξσζππνπξγφ θαη βξεηαλφ ππνπξγφ εμσηεξηθψλ αληίζηνηρα. Οη Γάιινη πξνζπάζεζαλ 

λα πείζνπλ ηνπο Βξεηαλνχο γηα κηα θνηλή απνθαζηζηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ Υίηιεξ 

κε ηελ έθδνζε δηαθνίλσζεο ζην Βεξνιίλν ππνγξακκίδνληαο ηελ ππνζηήξημε ηνπο 

ζηελ Πξάγα. Ο Σζάκπεξιαηλ φκσο, αληέθξνπζε ηα επηρεηξήκαηα ηνπο ηνλίδνληαο 

αξρηθά ηελ ζηξαηησηηθή αδπλακία Γαιιίαο θαη Βξεηαλίαο λα βνεζήζνπλ νπζηαζηηθά 

ηελ Σζερνζινβαθία. «Αλ ε Γεξκαλία απνθαζίζεη λα θαηαζηξέςεη ηελ 

Σζερνζινβαθία, δελ κπνξψ λα δσ πσο απηφ κπνξεί λα απνθεπρζεί
26

». Δπηπιένλ, ε 

θνηλή γλψκε ζηε Μεγάιε Βξεηαλία δελ ζα επέηξεπε ζηελ θπβέξλεζε λα ξηζθάξεη 

έλαλ πφιεκν ρψξηα πνπ: «Ζ ησξηλή θαηάζηαζε ηνπ ηζερνζινβαθηθνχ θξάηνπο είλαη 

αξθεηά πξνβιεκαηηθή, ζε θάζε πεξίπησζε, έηζη ψζηε ε αλαζχζηαζε ηνπ ππφ ηελ 

                                                           
23 Bulletin of International News, Volume 15, issue 9 1938, 394 

24 (Taylor 1963, 202) 

25 Bulletin of International News, Volume 15, issue 9 1938, 395 

26 (Taylor 1963, 200) 
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παξνχζα κνξθή λα είλαη πξάμε ακθίβνιεο ζχλεζεο αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε ελφο 

ληθεθφξνπ πνιέκνπ
27

». Σέινο, δελ είρε πεηζηεί γηα ηηο επηζεηηθέο πξνζέζεηο ηνπ 

Γεξκαλψλ
28

, νχηε γηα ηελ επηζπκία ηνπ Υίηιεξ λα θαηαζηξέςεη ηελ Σζερνζινβαθία
29

 

θαη πίζηεπε φηη ν ηειεπηαίνο ζα ηθαλνπνηνχληαλ εάλ νη απαηηήζεηο ησλ νπδεηψλ 

γίλνληαλ απνδεθηέο. Δπνκέλσο, εάλ αζθνχζαλ πίεζε ζηνλ Μπέλεο φια ζα πήγαηλαλ 

θαιά
30

. 

Ο Νηαιαληηέ αληέθξνπζε ηα επηρεηξήκαηα ηνπ Σζάκπεξιαηλ. Σνπ αλέθεξε 

πξψηα απ’ φια, φηη «ε Σζερνζινβαθία έρεη θάλεη πεξηζζφηεξα γηα ηηο κεηνλφηεηεο 

απφ θάζε άιιν θξάηνο ζηελ Δπξψπε… πνπζελά αιινχ δελ έρνπλ γίλεη κεγαιχηεξεο 

παξαρσξήζεηο
31

». Δπίζεο φηη «ν πφιεκνο κπνξνχζε λα απνθεπρζεί κφλν αλ ε 

Βξεηαλία θαη ε Γαιιία έθαλαλ ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ηνπο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

εηξήλεο (ππνλνψληαο πξνθαλψο ηε δηαηήξεζε ηνπ status quo) μεθάζαξε (πξνο ηνπο 

Γεξκαλνχο)… Δάλ αθφκε κία θνξά, ζπλζεθνινγήζνπκε κπξνζηά ζε κία αθφκε 

απεηιή, ηφηε ζα έρνπκε ζηξψζεη ην δξφκν γηα ην ίδην ην απνηέιεζκα (ηνλ πφιεκν) 

πνπ επηζπκνχκε λα απνθχγνπκε
32

». Ο Νηαιαληηέ, ηφληζε ζηνπο Βξεηαλνχο, φηη ε 

Γπηηθή παζεηηθφηεηα ελ ηέιεη, ζα αλάγθαδε ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο λα ππνθχςνπλ ζηε Γεξκαλία ε νπνία, αθνχ ζα θαηάθεξλε λα ζπγθεληξψζεη 

ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο απφ ηηο ρψξεο απηέο, κεηά ζα ζηξέθνληαλ Γπηηθά «φπσο 

αθξηβψο έρνπκε πξνεηδνπνηεζεί ζην βηβιίν Ο Αγψλ Μνπ
33

». Ζ πξνεηδνπνίεζε ηνπ 

Γάιινπ πξνέδξνπ θαληάδεη εληππσζηαθά πξνθεηηθή. Οπζηαζηηθά εμηζηνξνχζε ην 

πξννίκην, ηελ πξψηε θάζε ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. 

Ο Σζάκπεξιαηλ φκσο παξέκελε ακεηάπεηζηνο. Μφλν παξαρσξήζεηο απφ ηνπο 

Σζέρνπο ζα απέηξεπαλ ηνλ πφιεκν. Σειηθά επηηεχρζεθε έλαο ζπκβηβαζκφο. Βξεηαλνί 

θαη θπξίσο νη Γάιινη, ζα πίεδαλ ηνλ Μπέλεο γηα ζπλδηαιιαγή κε ηνπο νπδήηεο. Οη 

Βξεηαλνί απφ ηελ πιεπξά ηνπο, ζα πίεδαλ ηνλ Υίηιεξ γηα απηνζπγθξάηεζε. 

Σαπηφρξνλα, ελεκέξσλαλ ην Βεξνιίλν εθ ησλ πξνηέξσλ ζηηο 3 Μαΐνπ, γηα ηελ 

                                                           
27 (Ragsdale 2004, 44) 

28 Yvon Lacaze et al., French Foreign and Defense Policy, 1918-1940 The decline and fall of 

a great power, (London: Routledge, 1998, 216) 

29 (Ragsdale 2004, 45) 

30 (Taylor 1963, 201) 

31 (Ragsdale 2004, 45) 

32 (Taylor 1963, 201) 

33 (Ragsdale 2004, 46) 
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πξφζεζε ηνπο λα θαηαζέζνπλ δηάβεκα ζηελ θπβέξλεζε ηεο Πξάγαο γηα ζπκβηβαζκφ 

πξάγκα θαη ην νπνίν έθαλαλ ζηηο 7 Μαΐνπ
34

.  

Δλ ησ κεηαμχ ζηηο 12 Μαηνπ, ν Υελιάηλ επηζθέθζεθε ην Λνλδίλν φπνπ είρε 

επαθέο ηφζν κε ζηειέρε ηεο Βξεηαληθήο θπβέξλεζεο, φζν θαη κε εθπξνζψπνπο ηεο 

αληηπνιίηεπζεο, αλάκεζα ηνπο θαη ηνλ Σζψξηζηι
35

. Καηά ην ηαμίδη ηνπ ζην Λνλδίλν, 

ν Υελιάηλ απνθφκηζε ηελ εληχπσζε φηη δελ ππήξρε πεξίπησζε ζνβαξήο επέκβαζεο 

ππέξ ησλ Σζέρσλ εθ κέξνπο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο 
36

. 

 

 

Κπίζη ηος Μαΐος 

 

Σα πλεχκαηα φκσο πήξαλ απξφβιεπηε ηξνπή φηαλ ζηηο 19 Μαΐνπ, ε 

Σζερνζινβαθηθή θπβέξλεζε, έιαβε ιαλζαζκέλεο φπσο απνδείρηεθε, πιεξνθνξίεο 

γηα ζεκαληηθή θηλεηνπνίεζε γεξκαληθψλ δπλάκεσλ -10 κεξαξρίεο- απφ ηελ πεξηνρή 

ηεο Γξέζδεο πξνο ηα ηζερνζινβαθηθά ζχλνξα
37

. Ζ Σζερνζινβαθία αληέδξαζε 

θεξχζζνληαο ηελ επνκέλε 20 Μαΐνπ, κεξηθή επηζηξάηεπζε. Καζ’ φιε ηελ 

πξνεγνχκελε εβδνκάδα, θαζεκεξηλέο ηαξαρέο ιάκβαλαλ κέξνο ζηηο ζνπδεηηθέο 

πεξηνρέο κε απνθνξχθσκα ην ζάλαην δχν νπδεηψλ ζην Έγθεξ ζηηο 21 Μαΐνπ ζε 

ζπγθξνχζεηο κε ηνλ ηζερνζινβαθηθφ ζηξαηφ. Ζ θίλεζε ηεο επηζηξάηεπζεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα επεηζφδηα, πξνθάιεζε κε ηε ζεηξά ηεο παλεπξσπατθή θξίζε
38

. Οη 

Σζερνζινβάθνη δηθαηνινγήζεθαλ απφ ηελ πιεπξά ηνπο, ηζρπξηδφκελνη φηη ν Υίηιεξ 

ήηαλ έηνηκνο λα εηζβάιεη αηθληδηαζηηθά φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Απζηξίαο δχν 

κήλεο λσξίηεξα
39

. Γαιιία θαη νβηεηηθή Έλσζε αληέδξαζαλ ζηηο εμειίμεηο 

αλαθνηλψλνληαο επίζεκα φηη ζα ηεξνχζαλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο έλαληη ζηεο 

Σζερνζινβαθίαο
40,41

. Πην δξακαηηθή ήηαλ ε αληίδξαζε ηεο Βξεηαλίαο. ηηο 21 Μαΐνπ 

αιιά θαη ηελ επνκέλε ζηηο 22, νη Βξεηαλνί απεχζπλαλ ζην Βεξνιίλν απζηεξή 

πξνεηδνπνίεζε κε ηελ νπνία ππνγξάκκηδαλ ζηνπο Γεξκαλνχο φηη εάλ ζε πεξίπησζε 

                                                           
34 (Κνξαληήο 1996, 336) 

35 Ibid. 337 

36 Ibid. 

37 (Ragsdale 2004, 46) 

38 Igor Lukeο, Journal of Contemporary History Volume 31 issue 4 1996, The Czechoslovak 

Partial Mobilization in May 1938- A Mystery (almost) Solved, 2 

39 (Taylor 1963, 206) 

40 (Ragsdale 2004, 47) 

41 Καη νη δχν ρψξεο είραλ ππνγξάςεη χκθσλν πκκαρίαο κε ηελ Σζερνζινβαθία ην 1935. 
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ζχγθξνπζεο κε ηελ Σζερνζινβαθία, εκπιέθνληαλ  θαη ε Γαιιία κε ηελ νπνία ήηαλ 

ζχκκαρνη, ηφηε «ζε κηα ηέηνηα πεξίζηαζε ε Κπβέξλεζε ηεο Απηνχ Μεγαιεηφηεο, δελ 

κπνξεί λα εγγπεζεί φηη αλαγθαζκέλε απφ ηηο πεξηζηάζεηο δελ ζα εκπιαθεί θαη ε 

ίδηα
42

». 

Οη Γεξκαλνί αξλήζεθαλ νξγηζκέλα φηη είραλ θηλεηνπνηήζεη ζηξαηεχκαηα 

ηνπο, θάηη πνπ φπσο απνδείρζεθε αξγφηεξα, ήηαλ αιεζέο. Μεηαπνιεκηθά, ρχζεθε 

πνιχ κειάλη γηα ηε δηαιεχθαλζε ηνπ ζέκαηνο. Τπνζηεξίρηεθε φηη ιφγσ ηεο ηεηακέλεο 

θαηάζηαζεο ηελ πεξίνδν εθείλε, θηλήζεηο ξνπηίλαο γεξκαληθψλ ζηξαηεπκάησλ, 

εξκελεχηεθαλ απφ ηελ ηζερνζινβαθηθή ζηξαηησηηθή δηνίθεζε σο πξνεηνηκαζία 

επηθείκελεο επίζεζεο
43

. Άιινη ηζηνξηθνί πάιη, ππνζηήξημαλ φηη ε θξίζε πξνθιήζεθε 

εζθεκκέλα απφ ηνπο Σζερνζινβάθνπο πξνθεηκέλνπ λα δπζθεκήζνπλ (ζηνπο 

Αγγινγάιινπο) ηελ κέρξη ηφηε πνιηηηθή ηνπ θαηεπλαζκνχ θαη λα δείμνπλ φηη ν Υίηιεξ 

ζα ππνρσξνχζε κπξνζηά ζε κηα απνθαζηζηηθή επίδεημε δχλακεο
44

. Μάιηζηα, 

εκπλεπζηέο ηεο θίλεζεο θέξεηαη λα ήηαλ ζηειέρε ηνπ βξεηαληθνχ ππνπξγείνπ 

εμσηεξηθψλ, αληίζεηνη ζηελ πνιηηηθή ηνπ θαηεπλαζκνχ θαη ππνζηεξηθηέο ηεο 

ζθιεξήο γξακκήο έλαληη ηνπ Υίηιεξ
45

. Νεφηεξεο έξεπλεο πάλησο, κεηά ηελ πηψζε 

ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο ζηελ Σζερνζινβαθία θαη ην άλνηγκα ησλ ζρεηηθψλ 

αξρείσλ, έδεημαλ φηη νη Σζερνζινβάθνη ππήξμαλ ζχκαηα εζθεκκέλεο 

παξαπιεξνθφξεζεο ρσξίο φκσο λα απνζαθεληζηεί πνηνη ήηαλ απηνί πνπ ηνπο 

ηξνθνδφηεζαλ ηηο ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο
46

. Γελ απνθιείεηαη πάλησο, νη Σζέρνη 

βιέπνληαο ζηαδηαθά λα εληζρχεηαη ε ζέζε ησλ Γεξκαλψλ θαη νπδεηψλ λα 

πξνθάιεζαλ επίηεδεο νη ίδηνη ηελ θξίζε
47

. 

Ζ ηζερηθή θηλεηνπνίεζε ηεο 20
εο

 Μαΐνπ, πξνθάιεζε πνηθίιεο αληηδξάζεηο εθ 

κέξνπο ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ν Υελιάηλ, ν νπνίνο ζηηο 9 

Μαΐνπ είρε δηαθφςεη ηηο ζπλνκηιίεο κε ηελ Σζερνζινβαθηθή θπβέξλεζε, ηψξα έιαβε 

εληνιέο απφ ην Βεξνιίλν ζηηο 23, λα ηηο επαλαιάβεη. Βξεηαλνί θαη Γάιινη απφ ηελ 

άιιε, ζνξπβήζεθαλ απφ ην ελδερφκελν ελφο πνιέκνπ ζηνλ νπνίν ζα παξαζχξνληαλ 

                                                           
42 (Ragsdale 2004, 47)  

43 Gerhard L. Weinberg, ‘The May Crisis, 1938’, Journal of Modern History, 29,3 (1957), 

213-25. 

44 (Taylor 1963, 206) 

45 Taylor 1963, 206-207) 

46( Lukes 1996, 19) ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη είλαη πηζαλφ ε επηρείξεζε παξαπιεξνθφξεζεο 

λα νξγαλψζεθε ηειηθά απφ ηνπο νβηεηηθνχο. Δάλ φκσο νη Σζέρνη επίηεδεο πξνθάιεζαλ ηελ 

θξίζε, δελ είλαη πηζαλφ ε κπζηεξηψδεο πεγή λα είλαη επίζεο εθεχξεκα? 

47 (Κνξαληήο 1996, 337) 
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θαη νη ίδηνη. Οη Βξεηαλνί πξψηα απ’ φια πξνεηδνπνίεζαλ ηνπο Γάιινπο λα κελ 

αλαιάβνπλ θακία πξσηνβνπιία πνπ κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα νδεγήζεη ζε 

ερζξνπξαμίεο κε ηε Γεξκαλία, ρσξίο λα ηνπο ζπκβνπιεπηνχλ πξνεγνπκέλσο
48

. Ζ 

αληίδξαζε ηνπ Γάιινπ ππνπξγνχ εμσηεξηθψλ Εσξδ Μπνλλέ, είλαη ραξαθηεξηζηηθή 

ηεο θνβηθήο γαιιηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο πεξηφδνπ. Αθνχ δηαβεβαίσζε ηνλ 

Βξεηαλφ πξεζβεπηή Eric Phipps φηη ε Γαιιία ζα δηακήλπε ζηνπο Σζέρνπο φηη ε 

απφθαζε ηνπο γηα επηζηξάηεπζε ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα ελεκεξψζνπλ Γάιινπο θαη 

Βξεηαλνχο, απάιιαζζε ηε Γαιιία απφ ηηο ζπκκαρηθέο ππνρξεψζεηο ηεο απέλαληη 

ηνπο, κεηέθεξε ην ίδην αθξηβψο κήλπκα θαη ζηνλ Γεξκαλφ πξέζβε
49

. Ζ πξσηνβνπιία 

απηή ηνπ Μπνλλέ, ήηαλ κία αθφκε έλδεημε γηα ηνλ Υίηιεξ φηη νη Γάιινη –αιιά θαη νη 

Βξεηαλνί- δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα ξηζθάξνπλ πφιεκν γηα λα ππεξαζπηζηνχλ ηελ 

Σζερνζινβαθία. 

Ζ βξαρχβηα φπσο απνδείρζεθε, δηπισκαηηθή λίθε ησλ Σζέρσλ, είρε φκσο 

θαζνξηζηηθή επίπησζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ ηνπ Υίηιεξ. Καηά ηνλ ίδην, «ν Μπέλεο 

είρε νμχλεη ηελ θαηάζηαζε γηα λα ηνλ ηαπεηλψζεη
50

». Ο δπηηθφο ηχπνο θαη εηδηθά ν 

ηζερνζινβαθηθφο, παλεγχξηδε ηελ δηπισκαηηθή λίθε ηεο Σζερνζινβαθίαο πνπ κε ηελ 

απνθαζηζηηθφηεηα ηεο είρε εμαλαγθάζεη ηνλ Φχξεξ λα ππνρσξήζεη. Σν θχξνο ηνπ, 

είρε δερηεί ηζρπξφ πιήγκα ελψ ν ίδηνο είρε εμνξγηζηεί γηα ηελ εθιακβαλφκελε 

ηαπείλσζε ηνπ
51

. Σελ ίδηα κέξα κε ηελ ηζερνζινβαθηθή επηζηξάηεπζε, ν ζηξαηεγφο 

Κάηηει είρε ππνβάιεη ζηνλ Υίηιεξ –αθνινπζψληαο νδεγίεο ηνπ ηειεπηαίνπ- ην ζρέδην 

«Πξάζηλε Δπηρείξεζε». Δλψ ζηελ αξρηθή δηαηχπσζε ηεο 20 Μαΐνπ ν λαδηζηήο 

εγέηεο δήισλε: «δελ είλαη ε πξφζεζε κνπ λα ζπληξίςσ ηελ Σζερνζινβαθία κε 

ζηξαηησηηθά κέζα ζην άκεζν κέιινλ ρσξίο λα πξνθιεζψ
52

», ε δηαηχπσζε άιιαμε 

πάιη θαη’ εληνιή ηνπ ζηηο 30 Μαΐνπ, κε ηε θξάζε: «Δίλαη ε ακεηάβιεηε πξφζεζε κνπ 

λα ζπληξίςσ ηελ Σζερνζινβαθία κε ζηξαηησηηθή δξάζε ζην άκεζν κέιινλ
53

». Γχν 

κέξεο λσξίηεξα ζηηο 28 Μαΐνπ, ζε ζχζθεςε κε ηνπο θπξηφηεξνπο ζπκβνχινπο ηνπ 

ζηελ Καγθειαξία, έζεζε σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία εηζβνιήο ηεο Βεξκαρη ζηελ 

Σζερνζινβαθία, ηελ 1
ε
 Οθησβξίνπ. Ζ αληίζηξνθε αλακέηξεζε γηα ηελ έλαξμε ηνπ 

πνιέκνπ είρε μεθηλήζεη.  

                                                           
48 (Lacaze et al., 216) 

49 (Taylor 1963, 207) 

50 (Κνξαληήο 1996, 342) 

51 David Reynolds, Summits: Six Meetings that Shaped the Twentieth Century, New York, 

Basic Books, 2007, 40 

52 (Taylor 1963, 203) 

53 Ibid. 208 
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Αποζηολή Ράνζιμαν 

 

Σν επφκελν δηάζηεκα κεηά ηελ θξίζε ηνπ Μαΐνπ, ε έληαζε απμαλφηαλ 

ζπλερψο κε ηηο ζηξαηησηηθέο πξνεηνηκαζίεο λα ζπλερίδνληαη αδηάθνπα πξνθαιψληαο 

αθφκε κεγαιχηεξε αλεζπρία θαη εθλεπξηζκφ ζηηο δπηηθέο πξσηεχνπζεο. Σαπηφρξνλα, 

ε ζηάζε ηνπ Ράηρ απέλαληη ζηελ Σζερνζινβαθία ζθιήξαηλε εκθαλψο κέζα απφ ηηο 

δειψζεηο ησλ αμησκαηνχρσλ ηνπ θαζεζηψηνο
54

. Δπηπιένλ, ε Γεξκαλία θηλήζεθε 

δξαζηήξηα θαη δηπισκαηηθά απφ ηηο αξρέο θαινθαηξηνχ, αζθψληαο φκσο πίεζε ζε 

Βξεηαλία θαη Γαιιία απηή ηε θνξά, αληί ηεο Σζερνζινβαθίαο. Οη Γεξκαλνί 

ηζρπξίδνληαλ φηη:  1) Οη νπδήηεο είραλ ην ίδην δηθαίσκα ζηελ απηνδηάζεζε φπσο 

απηφ πνπ είρε αλαγλσξηζηεί ζηνπο Σζέρνπο κεηά ηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν, 2) 

Παξά ηελ θαιή ζέιεζε ηνπ Υίηιεξ γηα κηα πνιηηηθή παξά ζηξαηησηηθή ιχζε ηεο 

θξίζεο, ε θπβέξλεζε Μπέλεο δελ θαηλφηαλ δηαηεζεηκέλε λα πξνζθέξεη κηα 

νπζηαζηηθή ιχζε πνπ ζα ηθαλνπνηνχζε ηα αηηήκαηα ησλ νπδεηψλ. Αλη’ απηνχ 

θσιπζηεξγνχζε, κε ζθνπφ λα θεξδίζεη ρξφλν έηζη ψζηε λα απμεζεί ε εηνηκφηεηα ηνπ 

ηζερνζινβαθηθνχ ζηξαηνχ, 3) Ο Πξφεδξνο Μπέλεο δελ ζθφπεπε λα ιχζε ην 

ζνπδεηηθφ δήηεκα γηαηί πίζηεπε φηη δελ ρξεηαδφηαλ λα ην θάλεη φζν είρε ηελ 

ππνζηήξημε ηεο Βξεηαλίαο θαη ηεο Γαιιίαο. Πιένλ φκσο ε ππνκνλή ηνπ Υίηιεξ 

έθηαζε ζην ηέινο ηεο. Δάλ Λνλδίλν θαη Παξίζη επηζπκνχλ κηα εηξεληθή ιχζε, ζα 

πξέπεη λα πηέζνπλ ηελ Πξάγα λα θάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο παξαρσξήζεηο
55

. Σν 

θιεηδί γηα ηελ εηξήλε επνκέλσο, βξίζθνληαλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ Γαιιν-Βξεηαλψλ, 

λα αζθήζνπλ πίεζε ζηνλ Μπέλεο γηα παξαρσξήζεηο θαη φρη ζηελ απνζάξξπλζε ηεο 

γεξκαληθήο επηζεηηθφηεηαο ζηελ Σζερνζινβαθία
56

. 

λησο, νη πξνζπάζεηεο ησλ Γεξκαλψλ, ήηαλ επηηπρείο. Οη Βξεηαλνί πείζηεθαλ 

φηη ν Υίηιεξ δελ ζα πεξίκελε άιιν θαη ππνςηάδνληαλ επίζεο φηη είρε ζέζεη θάπνηα 

πξνζεζκία γηα ηελ αλάιεςε ζηξαηησηηθήο δξάζεο, αλ θαη δελ ήηαλ ζίγνπξνη, γηα πνηα 

εκεξνκελία αθξηβψο
57

. Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ηα ρεηξφηεξα, δήηεζαλ απφ 

ηνπο Γάιινπο λα πηέζνπλ ηνλ Μπέλεο λα δερζεί ηε δηακεζνιάβεζε ηνπο. O Μπέλεο, ν 

νπνίνο πξνζπαζνχζε λα παξνπζηάζεη ην ζνπδεηηθφ, σο πξφβιεκα αλάκεζα ζηε 

                                                           
54 (Lacaze et al., 216) 

55 Igor Lukes, Czechoslovakia Between Stalin and Hitler: The Diplomacy of Edvard Benes in 

the 1930s, (Oxford University Press, New York, 1996), 174  

56 Ibid. 174 

57 (Taylor 1963, 203) 
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Σζερνζινβαθία θαη ηε Γεξκαλία, δηαθψλεζε γηαηί ε βξεηαληθή πξφηαζε ην έζεηε σο 

πξφβιεκα κφλν ησλ νπδεηψλ θαη ηνπ ηζερνζινβαθηθνχ θξάηνπο
58

. Οη Σζέρνη 

αληηιήθζεθαλ φηη ν ζθνπφο ηεο απνζηνιήο Ράλζηκαλ, ήηαλ ε πξνπαξαζθεπή ηνπ 

εδάθνπο γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο πεξηνρήο ησλ νπδεηψλ
59

. Αξλήζεθε αξρηθά θαζψο 

απνδνρή κηαο ηέηνηαο πξφηαζεο ππνζηήξημε, παξαβίαδε ηελ θπξηαξρία ηεο ρψξαο 

ηνπ
60

. Σειηθά φκσο, νη αληηξξήζεηο ηνπ ίδηνπ θαη ησλ ππνπξγψλ ηνπ, θάκθζεθαλ 

αθνχ ζπκθψλεζαλ πξψηα φηη ε απνζηνιή ζα είρε ζπκβνπιεπηηθφ θαη δηεξεπλεηηθφ 

ραξαθηήξα θαη φρη δηακεζνιαβεηηθφ
61

. Δπίζεο ν Μπέλεο θνβφηαλ φηη απφξξηςε ηεο 

πξφηαζεο, ζα ηνλ έθεξλε ζε ξήμε κε ηνπο Βξεηαλνχο αιιά θπξίσο ηνπο ζπκκάρνπο 

ηνπ, ηνπο Γάιινπο.  

Ζ αλαγγειία ηεο απνζηνιήο ηνπ Λφξδνπ Ράλζηκαλ, έγηλε θαηά ηελ επίζεκε 

επίζθεςε ηνπ Βξεηαλνχ Βαζηιηά Γεψξγηνπ ζην Παξίζη ζηηο 19-22 Ηνπιίνπ, απφ ηνλ 

βξεηαλφ ππνπξγφ εμσηεξηθψλ Λφξδν Υάιηθαμ
62

. Σαπηφρξνλα νη Βξεηαλνί ξψηεζαλ 

ηνπο Γάιινπο αλ ζέινπλ λα ζηείινπλ θη απηνί αληηπξφζσπν καδί κε ηνλ Ράλζηκαλ. Οη 

ηειεπηαίνη αξλήζεθαλ πεξλψληαο νπζηαζηηθά ηελ επζχλε ζηνπο Βξεηαλνχο. 

Τπνιφγηδαλ φηη έηζη δελ ζα ρξεηάδνληαλ λα γίλνπλ θη απηνί δπζάξεζηνη ζηνπο 

Σζέρνπο. Γεκηνπξγήζεθε έηζη κηα παξάδνμε θαηάζηαζε: Ζ Γαιιία παξφηη εθείλε 

είρε επίζεκε ζπκκαρία κε ηελ Σζερνζινβαθία, εκθαλίδνληαλ δεκφζηα 

απνηξαβεγκέλε απφ ηελ εθθνιάπηνπζα θξίζε, αλελεξγή δηπισκαηηθά. Απφ ηελ άιιε 

ε Βξεηαλία, ρσξίο θακία δηκεξήο λνκηθή δέζκεπζε ζηελ Κεληξηθή Δπξψπε
63

, 

αλαιάκβαλε δηπισκαηηθή πξσηνβνπιία γηα ηελ επίιπζε ηεο. Ο Σζάκπεξιαηλ απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ, ζε ιφγν ηνπ ζηελ Βνπιή ησλ Κνηλνηήησλ, πξνζπάζεζε λα παξνπζηάζεη 

ηελ απνζηνιή σο απνηέιεζκα αηηήκαηνο ηεο ηζερνζινβαθηθήο θπβέξλεζεο
64

 θάηη 

πνπ ήηαλ αλαιεζέο. Δκθαλίδνληαο φκσο ηελ Πξάγα λα δεηάεη ηε δηακεζνιάβεζε, ηε 

δέζκεπε θαηά θάπνην ηξφπν θαη ζηελ απνδνρή ηεο ζπκβνπιήο ησλ 

δηακεζνιαβεηψλ
65

. Δπξφθεηην γηα έλα πνλεξφ δηπισκαηηθφ ειηγκφ ηνπ Σζάκπεξιαηλ.  

Ζ απνζηνιή ηνπ Λφξδνπ Ράλζηκαλ έθηαζε ζηελ Πξάγα ζηηο 3 Απγνχζηνπ. Ο 

Ράλζηκαλ, ρσξίο πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηηο εμσηεξηθέο ππνζέζεηο αιιά θαη ρσξίο 

                                                           
58 (Taylor 1963, 210) 

59 (Κνξαληήο 1996, 346) 

60 Ibid. 345 

61 (Ragsdale 2004, 48) 

62 (Lacaze et al., 217) 

63 (Lukes 1996, 178) 

64 (Taylor 1963, 210) 

65 (Taylor 1963, 211) 
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γλψζε ηνπ ηζηνξηθνχ ηεο ππφζεζεο, είρε ελεκεξσζεί γηα ηελ απνζηνιή ηνπ, κφιηο 

νρηψ κέξεο λσξίηεξα
66

. Θα παξάκελε ζηε ρψξα γηα ηηο επφκελεο έμη εβδνκάδεο, 

δηάζηεκα θαηά ην νπνίν παξφηη είρε επαθέο θαη κε ηηο δχν πιεπξέο, ζπλαλαζηξάθεθε 

θπξίσο φκσο κε ηνλ Υέλιαηλ
67

 θαη άιινπο νπδήηεο. Σνπο Σζέρνπο ζνξχβεζε ε 

πιεξνθνξία κφιηο ηξεηο κέξεο κεηά ηελ άθημε ηεο απνζηνιήο, φηη έλα απφ ηα κέιε 

ηεο είρε δειψζεη ζε Γεξκαλφ δηπισκάηε ζηελ Πξάγα, φηη θαηαλννχζε γηαηί ην 

νπδεηηθφ Γεξκαληθφ Κφκκα, δελ ζπκπαζνχζε ηνπο εβξαίνπο
68

. χληνκα θάλεθε φηη 

ε πξαγκαηηθή απνζηνιή ηνπ Λφξδνπ Ράλζηκαλ, ήηαλ λα απνζπάζεη παξαρσξήζεηο 

απφ ηνλ Μπέλεο
69,70,71

, παξά απφ ηνπο νπδήηεο. ηηο αλαθνξέο ηνπ ζην Λνλδίλν 

αιιά θαη ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο αλάκεζα ζηνπο νπδήηεο θαη ηελ ηζερνζινβαθηθή 

θπβέξλεζε, πηνζεηνχζε ηα αηηήκαηα ησλ νπδεηψλ, εληζρχνληαο ηελ πίεζε ζηνλ 

Μπέλεο λα θάλεη παξαρσξήζεηο
72

. λησο ε ηαθηηθή απηή είρε απνηέιεζκα. Ο 

Σζερνζινβάθνο πξφεδξνο, ππνρσξψληαο ζηηο πηέζεηο Βξεηαλψλ θαη Γάιισλ 

αμησκαηνχρσλ αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ Ράλζηκαλ, θαηήξηηζε καδί κε ηνπο ζπλεξγάηεο 

ζεηξά ζρεδίσλ ηα νπνία ζηαδηαθά έθαλαλ δεθηέο φιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ νπδεηψλ 

κε κφλε εμαίξεζε, ηελ παξαρψξεζε απηνλνκίαο
73

. Οη νπδήηεο ηα απέξξηςαλ ελψ 

ηαπηφρξνλα ε Γεξκαλία άξρηζε επξεία ζηξαηησηηθά γπκλάζηα
74

 εληζρχνληαο ηελ 

πίεζε, ηφζν ζηελ Σζερνζινβαθία, φζν θαη ζηε Γαιιία θαη ηε Βξεηαλία.  

Ο Μπέλεο, ππνρψξεζε ζηελ αλαλεσκέλε πίεζε ησλ Γαιιν-Βξεηαλψλ αιιά 

ηαπηφρξνλα επηρείξεζε θαη λα εθζέζεη ηνπο νπδήηεο εγέηεο σο πξνο ηηο πξαγκαηηθέο 

πξνζέζεηο ηνπο: ηελ απφζρηζε απφ ηελ Σζερνζινβαθία θαη ηελ έλσζε κε ηε Γεξκαλία 

αληί ηνπ δεκνζίσο πξνβαιινκέλνπ αηηήκαηνο, ηεο παξαρψξεζεο απηνλνκίαο. Κάιεζε 

ινηπφλ ζηηο 4 επηεκβξίνπ ζηελ Πξάγα ηνπο νπδήηεο δηαπξαγκαηεπηέο, ηνπο έδσζε 

κηα ιεπθή θφιια θαη ηνπο δήηεζε λα γξάςνπλ κηα νινθιεξσκέλε ιίζηα ησλ 

αηηεκάησλ ηνπο
75

. «αο ππφζρνκαη πξνθαηαβνιηθά λα ηα απνδερζψ ακέζσο» ηνπο 

είπε αθήλνληαο ηνπο έθπιεθηνπο θαη ζε δπζάξεζηε ζέζε
76

. Οη δχν αληηπξφζσπνη 

                                                           
66 (Lukes, Benes, 183) 

67 (Ragsdale 2004, 48) 

68 (Lukes 1996, 183) 

69 (Taylor 1963, 211) 

70 (Ragsdale 2004, 48) 

71 (Lukes 1996, 185) 

72 (Κνξαληήο 1996, 347) 

73 (Lukes, Benes, 185) 

74 (Κνξαληήο 1996, 347) 

75 (Lukes, Benes, 187) 

76 Ibid. 187 
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παξέκεηλαλ ακήραλνη ζηηο ζέζεηο ηνπο. «Πνιχ θαιά» ηνπο είπε ν Σζέρνο Πξφεδξνο, 

«ζα ηνπο γξάςσ εγψ» θαη ακέζσο έβγαιε ηελ πέλα ηνπ, «πείηε κνπ ηη ζέιεηε;
77

». 

Αθνχ έγξαςε ηα αηηήκαηα ηνπο –ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αηηήκαηνο ηεο 

απηνλνκίαο- έβαιε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαη απνραηξέηεζε ηνπο νπδήηεο 

αληηπξνζψπνπο
78

. Σελ επφκελε κέξα, ζηηο 5 επηεκβξίνπ, ην Σζερνζινβαθηθφ 

Τπνπξγηθφ πκβνχιην ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Μπέλεο, ελέθξηλε ηνπο φξνπο ηνπ 

ρεδίνπ 4 φπσο έκεηλε γλσζηφ
79

. Ο Ράλζηκαλ αλαγθάζηεθε λα νκνινγήζεη φηη πιένλ 

δελ λφεκα λα πξνηείλεη θάπνηα ιχζε αθνχ νη Σζέρνη είραλ απνδερζεί ηα πάληα
80

. Οη 

ίδηνη νη νπδήηεο εγέηεο πξνβιεκαηίδνληαλ πψο λα απνξξίςνπλ ηψξα ην ζρέδην: «Θεέ 

κνπ, καο έδσζαλ ηα πάληα» αλαθψλεζε κε έθπιεμε ν Καξι Υέξκαλλ Φξάλθ
81

, δεμί 

ρέξη ηνπ Υελιάηλ. Ζ εμέιημε απηή ηνπο εμέζεζε ζε κηα «παληθφβιεηε αλαδήηεζε 

δηθαηνινγηψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαθφςνπλ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο
82

». Καηέθπγαλ ζηε 

Γεξκαλία φπνπ κεηά απφ κηα εζπεπζκέλε ζπλάληεζε κε ηνλ Υίηιεξ, έιαβαλ νδεγίεο 

λα ζθελνζεηήζνπλ επεηζφδηα αλά ηε ρψξα θη έπεηηα λα δηαθφςνπλ ηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο
83

.  

Πξάγκαηη, δχν κέξεο αξγφηεξα ζηηο 7 επηεκβξίνπ, νκάδα νπδεηψλ 

παξαζηξαηησηηθψλ επηηέζεθε ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα ηεο Οζηξάβα
84

 θαη θαηά ηα 

επεηζφδηα κε ηνπο Σζέρνπο αζηπλνκηθνχο ρηππήζεθε, νπδήηεο βνπιεπηήο. 

Αθνινπζψληαο ινηπφλ ηηο νδεγίεο ηνπ Βεξνιίλνπ, νη νπδήηεο δήισζαλ φηη 

απνρσξνχλ απφ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο
85

. Ζ θαηάζηαζε έγηλε αθφκε πην εθξεθηηθή. 

ηηο 12 επηεκβξίνπ, θαηά ηε ιήμε ηνπ εηήζηνπ ζπλεδξίνπ ηνπ Δζληθνζνζηαιηζηηθνχ 

Κφκκαηνο ζηε Νπξεκβέξγε, ν Υίηιεξ εθθψλεζε έλα βηαηφηαην θαη απεηιεηηθφ ιφγν 

πξνο ηνπο Σζερνζινβάθνπο: «πηζζελ ηνπ κεηψπνπ… βξίζθεηαη ν γεξκαληθφο ιαφο 

ππφ ηα φπια… Γελ ζα παξακέλσ επ’ αφξηζηνλ ήξεκνο ελψπηνλ ηεο ζπλερνχο 

θαηαπίεζεο ησλ Γεξκαλψλ αδειθψλ καο ζηελ Σζερνζινβαθία. Σα βαζαληζκέλα απηά 

πιάζκαηα… ζα βξνπλ ην δίθαην θαη ηε βνήζεηα, ζα ιάβνπλ απφ εκάο θαη ην έλα θαη 

                                                           
77 (Lukes, Benes, 187) 

78 Ibid. 

79 (Κνξαληήο 1996, 351) 

80 (Taylor 1963, 212) 

81 (Lukes, Benes, 187) 

82 (Ragsdale 2004, 49) 

83 (Lukes, Benes, 188) 

84 Ibid. 188 

85 (Κνξαληήο 1996, 352) 
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ην άιιν
86

». Ο ιφγνο ηνπ Υίηιεξ ππξνδφηεζε ηελ επνκέλε ζηηο 13, ζρεδφλ αλνηρηή 

εμέγεξζε ζηηο ζνπδεηηθέο πεξηνρέο. πγθξνχζεηο κε αληαιιαγή ππξψλ έιαβαλ ρψξα 

ζηηο πφιεηο ηνπ Έγθεξ θαη ηνπ Κάξιζκπαλη κε 25 λεθξνχο θαη εθαηνληάδεο 

ηξαπκαηίεο
87

. Κάησ απφ απηέο ηηο πεξηζηάζεηο, ν Σζάκπεξιαηλ εηδνπνίεζε ηνλ 

Ράλζηκαλ λα επηζηξέςεη ζην Λνλδίλν κε ηελ νκάδα ηνπ ζηηο 15 επηεκβξίνπ
88

. 

Μία εβδνκάδα πεξίπνπ κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζην Λνλδίλν, ν Λφξδνο 

Ράλζηκαλ εμέδσζε ην επίζεκν πφξηζκα ηνπ ζηηο 21 επηεκβξίνπ. Αλ θαη θάηη ηέηνην 

δελ είρε ζρεδηαζηεί αξρηθά, ν ίδηνο έλησζε φηη κηα επίζεκε «ζχλνςε ησλ εκπεηξηψλ 

ηνπ θαη ησλ επξεκάησλ ηεο απνζηνιήο ηνπ, ήηαλ απαξαίηεηε
89

. Παξφιν πνπ έξημε 

ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξξεπζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηε ζνπδεηηθή πιεπξά, ζην 

δημοζιεσμένο πφξηζκα, πηνζεηεζήθαλ νπζηαζηηθά πιήξσο ηα ζνπδεηηθά αηηήκαηα. 

Δπηπιένλ ην πφξηζκα πξνρσξνχζε αθφκε παξαπέξα πξνηείλνληαο θαη ηελ 

ελζσκάησζε ησλ ζνπδεηηθψλ πεξηνρψλ ζηε Γεξκαλία
90

, θάηη πνπ –θη απηφ είλαη ην 

εληππσζηαθφ- δελ είρε ηεζεί σο αίηεκα απφ ηνπο νπδήηεο εθπξνζψπνπο, θαηά ηελ 

παξακνλή ηεο απνζηνιήο ζηελ Σζερνζινβαθία. Σν ζηνηρείν απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ην γεγνλφο φηη ε ηζηνξηθή έξεπλα θαηά ηηο επφκελεο δεθαεηίεο έθεξε ζην θσο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηε δεκνζηεπκέλε θαη αδεκνζίεπηε εθδνρή ηνπ πνξίζκαηνο
91

, 

έρνπλ νδεγήζεη ηνπο εξεπλεηέο ζην ζπκπέξαζκα φηη ην αξρηθφ αδεκνζίεπην πφξηζκα, 

αλαζεσξήζεθε πξηλ δεκνζηνπνηεζεί ζχκθσλα κε νδεγίεο ηνπ Σζάκπεξιαηλ
92

.  

Αλεμαξηήησο ησλ παξαπάλσ, ηα βαζηθά ζεκεία ηνπ πνξίζκαηνο ζπλνςίδνληαη 

παξαθάησ: 

1. Άκεζε παξαρψξεζε απηνδηάζεζεο ζηηο ζνπδεηηθέο πεξηνρέο. 

2. Σα θφκκαηα θαη νη πνιηηηθνί πνπ εζθεκκέλα  ελζαξξχλνπλ κηα 

αληαγσληζηηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή πξνο ηα γεηηνληθά θξάηε ηεο 

Σζερνζινβαθίαο λα ηνπο απαγνξεπζεί ε δπλαηφηεηα λα ζπλερίζνπλ ηηο 

πξνθιήζεηο ηνπο. 

3. Ζ Σζερνζινβαθηθά θπβέξλεζε λα αλαζεσξήζεη ηελ εμσηεξηθή ηεο 

πνιηηηθή παξέρνληαο έηζη εγγχεζε ζηα γεηηνληθά θξάηε φηη ππφ θακία 

                                                           
86 (Κνξαληήο 1996, 355-356) 

87 (Κνξαληήο 1996, 365) 

88 (Lukes, Benes, 188) 

89 (Ragsdale 2004, 49) 

90 (Lukes, Benes, 188) 

91 βιέπε Ragsdale 2004, ζει. 49, ππνζεκείσζε 81 

92 Ibid. 49 
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πεξίζηαζε δελ ζα ηνπο επηηεζεί ή ζα εκπιαθεί ζε νπνηαδήπνηε 

επηζεηηθή ελέξγεηα σο απνηέιεζκα ππνρξεψζεσλ ηεο ζε άιια θξάηε. 

4. Οη θπξίαξρεο Γπλάκεηο, ελεξγψληαο πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο εηξήλεο 

ζηελ Δπξψπε, ζα παξάζρνπλ εγγχεζε βνήζεηαο ζε πεξίπησζε 

απξφθιεηεο επίζεζεο ελαληίνλ ηεο. 

5. Έλαο εθπξφζσπνο ησλ νπδεηψλ Γεξκαλψλ ζα πξέπεη λα έρεη κφληκε 

ζέζε ζην Σζερνζινβαθηθφ Τπνπξγηθφ πκβνχιην.
93

 

 

Ζ απνζηνιή Ράλζηκαλ απνδείρηεθε ηειηθά κηα ήηηα γηα ηνπο Σζέρνπο θαη ηνλ 

πξφεδξν Μπέλεο εηδηθφηεξα. Ο ίδηνο, φπσο θάλεθε αξγφηεξα είρε νπζηαζηηθά 

παγηδεπηεί. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαβνπιεχζεσλ ηνπ κε ηα ζηειέρε ηεο απνζηνιήο 

αιιά θαη κε ηνπο πξεζβεπηέο ηεο Γάιιίαο θαη Βξεηαλίαο ζηελ Πξάγα, είρε πεηζηεί λα 

απνδερηεί ηα 8 ζεκεία ηνπ Κάξιζκπαλη φπσο θαη έθαλε ηειηθά κε ην ρέδην 4. 

πκκνξθψζεθε ζηηο ππνδείμεηο ηνπο, πηζηεχνληαο φκσο φηη έηζη ζα πξνζηαηεχνληαλ 

απφ απηνχο θαη ε εδαθηθή αθεξαηφηεηα ηεο ρψξαο ηνπ. Σν ηειηθφ πφξηζκα φκσο, 

πξνρψξεζε αθφκε παξαπέξα απφ ηα 8 ζεκεία, από ηιρ επίζημερ μέσπι ηόηε 

απαιηήζειρ ηυν οςδηηών, πξνηείλνληαο ηελ απφζρηζε ησλ ζνπδεηηθψλ πεξηνρψλ 

θαη ηελ ελζσκάησζε ηνπο ζηελ Γεξκαλία. Σν πξαθηηθφ απνηέιεζκα ηεο απνζηνιήο 

κε άιια ιφγηα, ήηαλ λα εληζρπζεί ην δηπισκαηηθφ νπινζηάζην ησλ Γαιινβξεηαλψλ 

πνπ δεηνχζαλ απφ ηνλ Μπέλεο λα θάλεη παξαρσξήζεηο πνπ κέρξη ηφηε ηηο αξλνχηαλ 

πεηζκαηηθά. Γελ ππάξρεη ε παξακηθξή ακθηβνιία φηη ν πξφεδξνο Μπέλεο ζα είρε 

αξλεζεί ηηο ππεξεζίεο ηεο εάλ γλψξηδε φηη ην απνηέιεζκα ζα ήηαλ ε απψιεηα εδαθψλ 

γηα ην θξάηνπο ηνπ
94

. Ζ απνζηνιή ηνπ Λφξδνπ Ράλζηκαλ, απνδείρζεθε ελ ηέιεη, ην 

πξψην θαζνξηζηηθφ βήκα ζην δξφκν γηα ην Μφλαρν. 

 

 

σέδιο Ε 

 

πσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, νη αξρηθέο πξνηάζεηο ηεο 

απνζηνιήο Ράλζηκαλ ζηηο δηαβνπιεχζεηο ηεο κε ηνπο νπδήηεο θαη ηνλ Μπέλεο, 

πξφηεηλαλ ηελ απνδνρή ησλ 8 ζεκείσλ ηνπ «Πξνγξάκκαηνο ηνπ Κάξιζκπαλη» ζην 

                                                           
93 (Ragsdale 2004, 50) 

94 (Lukes, Benes, 188) 
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νπνίν πξνβιέπνληαλ απιψο ε παξαρψξεζε απηνλνκίαο ζηνπο νπδήηεο. ην ηειηθφ 

πφξηζκα φκσο, πξνηείλνληαλ αλη’ απηνχ, ε απφζρηζε ηεο νπδεηίαο θαη ε 

ελζσκάησζε ηεο ζηε Γεξκαλία. Πσο έθηαζαλ ινηπφλ ηα πξάγκαηα σο εθεί; 

Σελ ίδηα κέξα πνπ ν Σζάκπεξιαηλ ηειεθψλεζε ζηνλ Ράλζηκαλ δεηψληαο ηνπ 

λα επηζηξέςεη, ζπλαληήζεθε κε ηνλ Υίηιεξ ζην Μπέρηεξζγθάξληελ. Ζ ηδέα κηαο 

απεπζείαο ζπλάληεζεο, είρε ζπδεηεζεί γηα πξψηε θνξά ζηα ηέιε Απγνχζηνπ αλάκεζα 

ζηνλ Σζάκπεξιαηλ θαη ηνλ ζηελφ θχθιν ζπλεξγαηψλ ηνπ
95

. Ο Σζάκπεξιαηλ πίζηεπε 

φηη ήηαλ θαιχηεξν νη εγέηεο ησλ δχν ρσξψλ λα ζπλαληεζνχλ απηνπξνζψπσο: 

«κπνξείο λα ζπδεηήζεηο πεξηζζφηεξα κε έλαλ άλζξσπν πξφζσπν κε πξφζσπν παξά 

κε έλα γξάκκα
96

». Ζ επηζπκία ηνπ Βξεηαλνχ πξσζππνπξγνχ πξνέθππηε ελ κέξεη απφ 

ηνλ θφβν ηνπ φηη αληηκεηψπηδε έλα παξάινγν άλζξσπν θαη επνκέλσο ήηαλ θαιχηεξν 

λα ηνλ ζπλαληήζεη απφ θνληά είηε γηα λα ηνλ θαζεζπράζεη, είηε γηα λα ζρεκαηίζεη ηε 

δηθή ηνπ πξνζσπηθή γλψκε γηα ηελ πλεπκαηηθή δηαχγεηα ηνπ Υίηιεξ θαη ηνλ ηξφπν 

ζθέςεο ηνπ. Δπηπιένλ, θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν, ζα ηνπ δηλφηαλ ε επθαηξία λα δηαζπάζεη 

ηελ θαθφβνπιε επηξξνή ζηνλ Υίηιεξ, ηνπ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ ηνπ Ράηρ, 

Ρίκπεληξνπ, απνηξέπνληαο ηνλ απφ θάπνηα άθξνλα πξάμε
97

. 

Ζ πξνεηνηκαζία γηα ηελ ζπλάληεζε είρε δηεμαρζεί ππφ άθξα κπζηηθφηεηα. 

Αξρηθά, ν Σζάκπεξιαηλ ελεκέξσζε νξηζκέλα κφλν έκπηζηα κέιε ηνπ ππνπξγηθνχ ηνπ 

ζπκβνχιηνπ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο, λα κελ αλαθέξνπλ ηίπνηα ζηνπο ππφινηπνπο 

ππνπξγνχο
98

. Σειηθά ην Βξεηαληθφ Τπνπξγηθφ πκβνχιην ελεκεξψζεθε επίζεκα 

κφιηο κία κέξα πξηλ ηε ζπλάληεζε ζηηο 14 επηεκβξίνπ. Σα κέιε ηνπ, φρη κφλν 

έδσζαλ νκφθσλα ηε ζπγθαηάζεζε ηνπο αιιά θαη κε ελζνπζηαζκφ
99

. Ζ πξσηνβνπιία 

απηή ηνπ Βξεηαλνχ πξσζππνπξγνχ, έγηλε επλντθά δεθηή θαη κε αλαθνχθηζε απφ ηνλ 

Γπηηθφ ηχπν θαη ηελ θνηλή γλψκε θαζψο ζεσξήζεθε φηη απνκαθξχλνληαλ ην 

ελδερφκελν ηνπ πνιέκνπ
100

. Οη New York Times έγξαςαλ ραξαθηεξηζηηθά: «θαλέλαο 

πξσζππνπξγφο δελ έρεη θάλεη κηα ρεηξνλνκία ηφζν αζπλήζηζηε, ηφζν ηνικεξή θαη 

θαηά θάπνην ηξφπν ηφζν ηαπεηλή
101

».  

Ζ ζπλάληεζε ησλ δχν αλδξψλ έιαβε ρψξα ζηηο 15 επηεκβξίνπ παξνπζία 

κφλν ηνπ επίζεκνπ Γεξκαλνχ δηεξκελέα Πψι κίη ζην Μπέρηεξζγθάξληελ ηεο 

                                                           
95 (Reynolds 2007, 48) 

96 Ibid. 49 

97 (Reynolds 2007, 49) 

98 Ibid. 50 

99 Ibid. 51 

100 (Κνξαληήο 1996, 368) 

101 (Reynolds 2007, 52) 



22 
 

Βαπαξίαο. Ζ απφθαζε λα κελ παξαζηνχλ νη ππνπξγνί εμσηεξηθψλ ζηε ζπλάληεζε, 

ππήξμε απνηέιεζκα παξέκβαζεο ηνπ Βξεηαλνχ πξέζβε ζην Βεξνιίλν Υέληεξζνλ, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθιεηζηεί ε αξλεηηθή επηξξνή ηνπ Ρίκπεληξνπ
102

. Ο Σζάκπεξιαηλ 

μεθίλεζε αξρηθά ξσηψληαο γεληθφινγα πσο ζα κπνξνχζαλ νη αγγιν-γεξκαληθέο 

ζρέζεηο λα βειηησζνχλ. θνπφο ηνπ ήηαλ λα θάλνπλ κηα γεληθή ζπδήηεζε γηα ηα 

πξνβιήκαηα ησλ δχν ρσξψλ θαη ζηαδηαθά λα ζπδεηήζνπλ εηδηθφηεξα ζέκαηα. Ο 

Υίηιεξ φκσο απάληεζε φηη ην ζνπδεηηθφ δήηεκα ήηαλ ηφζν επείγνλ πνπ επηζθίαδε 

φια ηα άιια ζέκαηα
103

. Ηζρπξίζηεθε φηη 300 Γεξκαλνί νπδήηεο είραλ ζθνησζεί θαη 

αθφκα πεξηζζφηεξνη ηξαπκαηηζηεί θαη επνκέλσο κηα ηέηνηα θαηάζηαζε απαηηνχζε κηα 

άκεζε ιχζε
104

. Ο Σζάκπεξιαηλ ζπγθαηάλεπζε θαη αθνινχζεζε «έλαο καθξχο θαη 

άηαθηνο κνλφινγνο γηα ηα φζα είρε πξάμεη ν Φχξεξ γηα ηνλ γεξκαληθφ ιαφ, γηα ηελ 

εηξήλε θαη γηα κηα γεξκαλφ-βξεηαληθή πξνζέγγηζε
105

». Δίρε απειεπζεξψζεη ηε ρψξα 

ηνπ απφ ηα δεζκά ησλ Βεξζαιιηψλ θαη είρε θέξεη ηνπο Γεξκαλνχο ησλ γεηηνληθψλ 

πεξηνρψλ πίζσ ζην Ράηρ. Σν είρε θάλεη κε ηα εθηά εθαηνκκχξηα Γεξκαλνχο ηεο 

Απζηξίαο, ηψξα έκελε λα θάλεη ην ίδην κε ηα ηξία εθαηνκκχξηα Γεξκαλψλ ηεο 

Σζερνζινβαθίαο
106

. 

Ο Σζάκπεξιαηλ, ν νπνίνο κέρξη ηφηε άθνπγε ήξεκνο δηέθνςε ηνλ Υίηιεξ 

ξσηψληαο ηνλ επζέσο εάλ ε ελζσκάησζε ησλ νπδεηψλ ζην Ράηρ ήηαλ ν απψηεξνο 

ζθνπφο θαη φρη ν δηακειηζκφο ηεο Σζερνζινβαθίαο
107

; Ο Υίηιεξ απάληεζε φηη ζα 

έπξεπε λα ιεθζνχλ ππφςηλ θαη ηα αηηήκαηα ησλ Πνισλψλ, ησλ Οχγγξσλ θαη ησλ 

Οπθξαλψλ. Με ηελ απάληεζε ηνπ απηή, νπζηαζηηθά ν Υίηιεξ ππνλφεζε ηε δηάιπζε 

ηεο Σζερνζινβαθίαο. Ο Σζάκπεξιαηλ ξψηεζε εάλ ε κεηαβίβαζε ζηε Γεξκαλία 

πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο ην γεξκαληθφ ζηνηρείν μεπεξλνχζε ην 80% ηνπ πιεζπζκνχ, ζα 

ηνλ ηθαλνπνηνχζε; Ο Υίηιεξ απάληεζε φρη, φηη αληηζέησο πεξηνρέο κε πνζνζηφ 50% 

Γεξκαλψλ ζα έπξεπε λα κεηαβηβαζηνχλ
108

. Ο Σζάκπεξιαηλ απάληεζε «φηη ήηαλ 

έηνηκνο λα αλαδεηήζεη ιχζε γηα φια ηα ζεκεία πνπ δπζαξεζηνχζαλ ηνπο Γεξκαλνχο, 

αιιά φηη ζε θάζε πεξίπησζε απνθιεηφηαλ ε πξνζθπγή ζηε βία
109

». 

                                                           
102 (Κνξαληήο 1996, 369) 

103 (Ragsdale 2004, 96) 

104 (Reynolds 2007, 58) 

105 (Κνξαληήο 1996, 369) 

106 (Reynolds 2007, 58-59) 

107 (Reynolds 2007, 59), (Ragsdale 2004, 96) 

108 (Ragsdale 2004, 97) 

109 (Ferro 2016, 62) 



23 
 

«Βία; Πνηνο κίιεζε γηα βία;
110

» Γηακαξηπξήζεθε ν Υίηιεξ. “Ο Μπέλεο είλαη 

εθείλνο πνπ αζθεί βία ζηνπο ζπκπαηξηψηεο κνπ, ν Μπέλεο είλαη εθείλνο πνπ 

θηλεηνπνηεί θη φρη εγψ… Γελ ζα αλερηνχλ άιιν λα κε πξνθαινχλ… Πνιχ ζχληνκα 

ζα έρσ ηαθηνπνηήζεη απηφ ην δήηεκα κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν
111

» ππνλνψληαο 

είηε κέζσ ζπκθσλίαο είηε κε ηε ρξήζε βίαο. Ο Σζάκπεξιαηλ ζην ζεκείν απηφ 

εθλεπξίζηεθε θαη ν ίδηνο θαη αγαλαθηηζκέλνο ξψηεζε «Τπ’ απηέο ηηο ζπλζήθεο γηαηί 

κε αθήζαηε λα έξζσ ζην Μπέρηεξζγθάξληελ; Σν θαιχηεξν πνπ έρσ λα θάλσ είλαη λα 

θχγσ
112

». Ο Υίηιεξ ηφηε ππαλαρψξεζε ξσηψληαο εάλ είλαη έηνηκνο λα ξπζκίζεη ην 

δήηεκα ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο απηνδηάζεζεο ησλ ιαψλ». χκθσλα κε ηελ 

κεηέπεηηα εθδνρή ηνπ Βξεηαλνχ πξσζππνπξγνχ, ν ίδηνο απάληεζε ιέγνληαο φηη δελ 

ήηαλ δπλαηφλ λα δεζκεπζεί ζε θάηη ηέηνην πξηλ ιάβεη θαη ηελ έγθξηζε ηνπ ππνπξγηθνχ 

ηνπ ζπκβνπιίνπ. Αληηζέησο φκσο, ζχκθσλα κε ηα πξαθηηθά ηεο ζπλάληεζεο πνπ 

θξάηεζε ν δηεξκελέαο κίη, ν Σζάκπεξιαηλ αξρηθά απάληεζε φηη «φζνλ ηνλ αθνξά 

πξνζσπηθά, δήισλε φηη αλαγλψξηδε ηελ αξρή ηεο απηνδηάζεζεο ησλ νπδεηψλ
113

» 

θαη θαηφπηλ επεζήκαλε ηελ απαξαίηεηε έγθξηζε ηνπ ππνπξγηθνχ ηνπ ζπκβνπιίνπ 

θαζψο θαη ηεο γαιιηθήο θπβέξλεζεο. Πάλησο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη φηαλ 

αξγφηεξα, ν Σζάκπεξιαηλ δήηεζε αληίγξαθν ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλάληεζεο, νη 

Γεξκαλνί αξλήζεθαλ, θάηη πνπ ηνλ εμφξγηζε θαη ηνλ αλάγθαζε λα αλαθέξεη κεηέπεηηα 

ζηνπο ππνπξγνχο ηνπ θαη ηνπο Γάιινπο, απφ κλήκεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο 

ζπλάληεζεο
114

.  

 

O Σζάκπεξιαηλ –κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα πξαθηηθά δελ αιινηψζεθαλ 

αξγφηεξα- ζπκθψλεζε νπζηαζηηθά ζηελ παξαρψξεζε ζηνπο Γεξκαλνχο ηεο 

νπδεηίαο κέζα ζε ιίγεο ψξεο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε απνζηνιή ηνπ Λφξδνπ 

Ράλζηκαλ, δηαπξαγκαηεπφηαλ ηελ απφδνζε απηνλνκίαο ζηνπο νπδήηεο σο ηελ 

έζραηε ππνρψξεζε. ια ηα γεγνλφηα πνπ επαθνινχζεζαλ κέρξη θαη ην Μφλαρν, 

πεγάδνπλ νπζηαζηηθά απφ απηήλ ηελ παξαρψξεζε ηνπ Σζάκπεξιαηλ ηελ εκέξα 

εθείλε ζην Μπέρηεξζγθάξληελ. Δμνχ θαη ε πξναλαθεξφκελε δηαθνξνπνίεζε κε ηηο 

πξνηάζεηο Ράλζηκαλ. Δπηπιένλ, ην Βξεηαληθφ Τπνπξγηθφ πκβνχιην ηελ 

πξνεγνχκελε εκέξα, δελ είρε δψζεη θακία ηέηνηα εμνπζηνδφηεζε ζηνλ Βξεηαλφ 
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πξσζππνπξγφ παξά κφλν γηα δηαβνχιεπζε κε ηνλ Υίηιεξ. Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή 

ηαθηηθή ηνπ ππήξμε θάθηζηε. Θα κπνξνχζε έμππλα λα απνθχγεη ηελ απαίηεζε ηνπ 

Υίηιεξ γηα πξνζάξηεζε ηεο νπδεηίαο «απαληψληαο φηη απηή ε πξφηαζε απνηεινχζε 

κηα λέα εμέιημε ηελ νπνία ζα έπξεπε λα ζπδεηήζεη κε ην ππνπξγηθφ ηνπ 

ζπκβνχιην
115

» πξηλ απνδερζεί ην «κάμηκνπκ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Υίιηεξ
116

». Ίζσο 

βέβαηα, απηή ε εμέιημε λα ήηαλ θαη απνηέιεζκα ηνπ φηη ν Σζάκπεξιαηλ πήγε ζην 

Μπέρηεξζγθάξληελ ρσξίο θακία πξνεξγαζία, ρσξίο θακία ελεκέξσζε απφ ηνπο 

εηδηθνχο ηνπ ππνπξγείνπ εμσηεξηθψλ παξά κφλν «κε ηελ πεπνίζεζε φηη ν Υίηιεξ ζα 

παξέκελε εηξεληθφο εάλ ηα γεξκαληθά παξάπνλα ηθαλνπνηνχληαλ
117

». 

Σελ επφκελε κέξα ζηηο 16 επηεκβξίνπ, ν Βξεηαλφο πξσζππνπξγφο 

επέζηξεςε ζην Λνλδίλν θαη πξψηα ελεκέξσζε ηνπο ζηελνχο ηνπ ζπλεξγάηεο γηα ηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνλ Υίηιεξ. Σελ επνκέλε ζηηο 17, ζπλαληήζεθε κε ην ππνπξγηθφ 

ηνπ ζπκβνχιην. Ο Σζάκπεξιαηλ πεξηέγξαςε ζηνπο ππνπξγνχο ηε ζπλάληεζε κε ην 

Υίηιεξ κε ππεξβνιηθά δξακαηηθφ ηξφπν· πξνθαλψο γηα λα «πνπιήζεη» επθνιφηεξα 

ην απνηέιεζκα ηνπο. «Αλ δελ είρα πάεη είκαη ζίγνπξνο φηη νη ερζξνπξαμίεο ζα είραλ 

αξρίζεη ήδε
118

». Αθφκε ηζρπξίζηεθε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχζθεςεο, απείιεζε 

ηνλ Υίηιεξ φηη ζα έθεπγε εμαλαγθάδνληαο λα ππνρσξήζεη ζηηο απεηιέο ηνπ. ηαλ 

ξσηήζεθε εάλ ε νπδεηία ήηαλ ε ηειηθή αμίσζε ηνπ Υίηιεξ ή ε αξρή αθφκε 

κεγαιχηεξσλ, απάληεζε φηη «θαηά ηελ άπνςε ηνπ ν Υίηιεξ έιεγε ηελ αιήζεηα. Γελ 

είρε δείμεη ζεκάδηα παξάλνηαο αιιά κάιινλ έμαςεο
119

» θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπο. 

Αθφκε «είρε ζρεκαηίζεη ηελ εληχπσζε φηη νη ζηφρνη ηνπ Υίηιεξ ήηαλ απζηεξά 

πεξηνξηζκέλνη
120

». Κιείλνληαο, ππεξαζπίζηεθε ην ηαμίδη ηνπ ζην Μπέρηεξζγθάξληελ, 

«εθφζνλ έρνπκε λα θάλνπκε κε έλα άηνκν νπζηαζηηθά, απαηηείηαη κηα λέα ηερληθή 

δηπισκαηίαο βαζηζκέλε ζηηο πξνζσπηθέο επαθέο
121

». Καη’ απηφ ηνλ ηξφπν ηνπο 

πξνεηνίκαζε θαη γηα ηελ επφκελν ζπλάληεζε κε ηνλ Υίηιεξ. 

Σα κέιε ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνχιην ελ ηέιεη ππνζηήξημαλ ή ηνπιάρηζηνλ 

ζπλαίλεζαλ ζηελ πξνζάξηεζε ηεο νπδεηίαο ζην Γεξκαληθφ Ράηρ. ινη ήηαλ ηεο 

γλψκεο φηη εθφζνλ ε Γαιιία δελ πξφθεηηαη λα θηλεζεί γηα λα ππεξαζπηζηεί ηελ 

Σζερνζινβαθία, πνηνο ν ιφγνο λα θάλεη θάηη ηέηνην ε Μεγάιε Βξεηαλία φηαλ δελ έρεη 
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θακία ζπκκαρηθή ππνρξέσζε έλαληη απηήο ηεο ρψξαο
122

. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, θαλείο 

δελ ήηαλ πξφζπκνο λα ζπζηάζεη ην Λνλδίλν απφ ηνπο αεξνπνξηθνχο βνκβαξδηζκνχο 

ηεο επίθνβεο Λνπθηβάθε, γηα ράξηλ ηεο Πξάγαο
123

. 

Σν επφκελν βήκα γηα ηνλ Σζάκπεξιαηλ ήηαλ λα απνζπάζεη ηε ζπκθσλία θαη 

ησλ Γάιισλ. λησο ηελ ίδηα εκέξα είρε απνζηαιεί πξφζθιεζε ζηνπο Νηαιαληηέ θαη 

Μπνλλέ λα κεηαβνχλ ζην Λνλδίλν γηα λα ελεκεξσζνχλ γηα ηε ζπλάληεζε κε ηνλ 

Υίηιεξ θαη λα ζπδεηήζνπλ ηηο πεξαηηέξσ εμειίμεηο. Σελ ίδηα ζηηγκή, θαη ζχκθσλα κε 

νδεγίεο ηνπ Βεξνιίλνπ πνπ έβιεπε ηε ζηξαηεγηθή ηεο έληαζεο λα απνδίδεη, ηα 

επεηζφδηα ζηελ Σζερνζινβαθία πνιιαπιαζηάδνληαλ κε ηελ θπβέξλεζε ηεο Πξάγαο 

λα ζέηεη εθηφο λφκνπ ην Γεξκαληθφ νπδεηηθφ Κφκκα
124

.  

ηε ζπλάληεζε κε ηνπο Νηαιαληηέ θαη Μπνλλέ, ν Σζάκπεξιαηλ έγηλε αθφκα 

πην δξακαηηθφο ζηελ πεξηγξαθή ησλ ζπλνκηιηψλ ηνπ κε ηνλ Υίηιεξ ζην 

Μπέρηεξζγθάξληελ. Ηζρπξίζηεθε, φηη ν Υίηιεξ ήηαλ κφιηο έηνηκνο λα δψζεη ηε 

δηαηαγή ζηα ζηξαηεχκαηα ηνπ λα επηηεζνχλ θαηά ηελ άθημε ηνπ ζην 

Μπέρηεξζγθάξληελ θαη κφλν θαηφπηλ ηεο ζπλνκηιίαο ηνπο δέρζεθε λα 

δηαπξαγκαηεπζεί ζηε βάζε φκσο ηνπ φηη ε Μ. Βξεηαλία αλαγλψξηδε ην δηθαίσκα ηεο 

απηνδηάζεζεο ζηνπο νπδήηεο
125

. Καηά ζπλέπεηα, πξφηεηλε λα δηεμαρζεί 

δεκνςήθηζκα ζηηο πεξηνρέο ηεο νπδεηίαο. Οη Γάιινη αληέδξαζαλ θαζψο θάηη ηέηνην 

θνβφληνπζαλ, κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί αξγφηεξα απφ ηε Γεξκαλία ζηελ 

Αιζαηία-Λσξξαίλε θαζψο θαη απφ ηνπο Οχγγξνπο θαη ηνπο Πνισλνχο γηα ηηο δηθέο 

ηνπο αμηψζεηο ζηελ Σζερνζινβαθία
126

.  

Ο Νηαιαληηέ αληέθξνπζε ηα επηρεηξήκαηα ηνπ Σζάκπεξιαηλ ιέγνληαο φηη δελ 

πίζηεπε ζηηο δειψζεηο ηνπ Υίηιεξ φηη ε νπδεηία ήηαλ ε ηειεπηαία αμίσζε ηνπ. 

«Τπελζχκηζε ζηνπο νηθνδεζπφηεο ηνπ φηη δελ είρε πεξάζεη πνιχο θαηξφο απφ ηφηε πνπ 

ν Γθέξηλγθ ηνπο είρε δηαβεβαηψζεη φηη ε Γεξκαλία δελ είρε θακία επηζπκία λα 

πξνζαξηήζεη ηε νπδεηία
127

». Καηά ηνλ ίδην, ν πξαγκαηηθφο ζηφρνο ηεο Γεξκαλίαο 

ήηαλ ε δηάιπζε ηεο Σζερνζινβαθίαο θαη ε επέθηαζε ηεο ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε
128

. 

Ο Υάιηθαμ φκσο ηφηε ηνπ επεζήκαλε φηη πξαθηηθά δελ κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ηίπνηα 

γηα λα ζψζνπλ ηελ Σζερνζινβαθία, νχηε νη ίδηνη, νχηε νη Γάιινη, νχηε θαη νη 
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νβηεηηθνί (νη νπνίνη είραλ ζπλάςεη ακπληηθή ζπκκαρία κε ηελ Σζερνζινβαθία φπσο 

θαη νη Γάιινη). Ο Υάιηθαμ φκσο ρξεζηκνπνίεζε αθφκε έλα επηρείξεκα ην νπνίν 

ζεσξεηηθά έκνηαδε ινγηθφ: Αθφκε θη αλ πνιεκήζνπλ, ζην ηέινο ζην ζπλέδξην ηεο 

εηξήλεο πνπ ζα επαθνινπζνχζε, ζα έπξεπε λα επαλαραξάμνπλ ηα ζχλνξα ηεο 

Σζερνζινβαθίαο γηα λα απνθχγνπλ πάιη πξνβιήκαηα ζην κέιινλ
129,130

. Ο 

Σζάκπεξιαηλ απ’ ηελ άιιε θάλεθε λα εθλεπξίζηεθε απφ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ 

Νηαιαληηέ. Δάλ φλησο πίζηεπε απηά πνπ έιεγε γηαηί ηφηε δελ επηηίζνληαλ νη Γάιινη 

ζηε Γεξκαλία; Γηαηί εάλ ν Υίηιεξ δελ πάξεη απηφ πνπ ζέιεη, ηφηε ζα μεζπάζεη 

πφιεκνο. Ο Νηαιαληηέ δελ απάληεζε
131

. Ο Σζάκπεξιαηλ ζπλέρηζε ξσηψληαο ηνλ εάλ 

έρεη θάπνηα ελαιιαθηηθή λα πξνηείλεη απφ ηελ απνδνρή εθ κέξνπο ηνπο ηελ αξρήο ηεο 

απηνδηάζεζεο; Ο Νηαιαληηέ πάιη δελ απάληεζε
132

. Με ηε ζησπή ηνπ Γάιινπ 

Πξνέδξνπ γη’ αθφκε κία θνξά θαηέιεμαλ ζην φηη δελ ππήξρε θάπνηα βηψζηκε 

ελαιιαθηηθή. 

Απνθάζηζαλ λα ζηακαηήζνπλ γηα γεχκα θαη λα ζπλερίζνπλ κεηά. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ γεχκαηνο φκσο, ν Νηαιαληηέ παξνπζίαζε ζηνλ Σζάκπεξιαηλ έλα 

εκπηζηεπηηθφ κήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ Μπέλεο ζχκθσλα κε ην νπνίν ν ίδηνο ήηαλ 

έηνηκνο ηψξα λα δερηεί θάπνηεο πεξηνξηζκέλεο εδαθηθέο παξαρσξήζεηο. Οη πεξηνρέο 

πνπ ζα παξαρσξνχληαλ θαηνηθνχληαλ απφ 800 κε 900 ρηιηάδεο Γεξκαλνχο, 

νξηνζεηεκέλεο έηζη ψζηε λα αθήλνπλ ηηο ζπλνξηαθέο νρπξψζεηο άζηθηεο
133

. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν, νη Σζέρνη ήιπηδαλ φηη ζα απέηξεπαλ κεγαιχηεξεο παξαρσξήζεηο θαζψο θαη 

φηη ζα κεηαθέξνληαλ έηζη ε πίεζε γηα ζπκβηβαζκφ ηελ πιεπξά ησλ Γεξκαλψλ. Ο 

Σζάκπεξιαηλ απάληεζε κε κηα ήπηα ηθαλνπνίεζε «βιέπεηο ινηπφλ φηη δελ κπνξνχκε 

λα θάλνπκε ηίπνηα. Ζ ίδηα ε Πξάγα ην αλαγλσξίδεη
134

». Ο Νηαιαληηέ, ν νπνίνο είρε 

ιάβεη ην κήλπκα ηνπ Μπέλεο ηελ πξνεγνχκελε κέξα ιίγεο ψξεο πξηλ αλαρσξήζεη γηα 

ην Λνλδίλν, αξγφηεξα ηζρπξίζηεθε φηη ζα ήηαλ θαιχηεξα λα κελ ην είρε ιάβεη 

θαζφινπ θαζψο θάηη ηέηνην ελίζρπζε ηηο βξεηαληθέο ζέζεηο
135

.   

πσο θαη λα ρεη, ήηαλ εθείλνο πνπ κεηά ην γεχκα, φηαλ μαλάξρηζε ε 

γαιινβξεηαληθή ζχζθεςε, πξφηεηλε λα πηέζνπλ ηνπο Σζέρνπο λα θάλνπλ εδαθηθέο 

παξαρσξήζεηο. Βέβαηα, ν Μπέλεο ήηαλ πξφζπκνο λα παξαρσξήζεη κέξνο ηεο 
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νπδεηίαο, αιιά φρη νιφθιεξε. Οη Γάιινη φκσο δήηεζαλ απφ ηνπο Βξεηαλνχο λα 

εγγπεζνχλ απφ θνηλνχ ηα λέα ζχλνξα ηεο Σζερνζινβαθίαο. Ο Σζάκπεξιαηλ αληέηεηλε 

φηη δελ κπνξνχζε λα δεζκεπηεί ρσξίο λα έρεη ηελ έγθξηζε ηεο νινκέιεηαο ηνπ 

Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ φπσο θαη έγηλε αξγφηεξα ην απφγεπκα ηεο ίδηαο κέξαο. 

λησο, εθφζνλ ν Υίηιεξ δελ είρε σο ζηφρν ηελ θαηαζηξνθή ηεο Σζερνζινβαθίαο, 

παξά κφλν ηε δηφξζσζε κηαο ηζηνξηθήο αδηθίαο φπσο ν ίδηνο ν Σζάκπεξιαηλ είρε 

επηρεηξεκαηνινγήζεη γηα λα πείζεη ηνπο Γάιινπο αιιά θαη ηνπο ππνπξγνχο ηνπ, πνηνο 

ν ιφγνο λα κελ εγγπεζνχλ ηα ελαπνκείλαληα ζχλνξα ηεο Σζερνζινβαθίαο; Οη 

Βξεηαλνί είραλ παγηδεπηεί. Γελ ζα κπνξνχζαλ λα κελ απνδερζνχλ ηελ πξφηαζε ησλ 

Γάιισλ γηα λα κε θαλνχλ αζπλεπείο. Έηζη, δηακνξθψζεθε ην εμήο παξάδνμν 

απνηέιεζκα: νη Βξεηαλνί αξλνχληαλ λα βνεζήζνπλ ηελ Σζερνζινβαθία φζν ήηαλ 

ζρεηηθά ηζρπξή, πξνζηαηεπκέλε πίζσ απφ ηζρπξά θπζηθά ζχλνξα, αιιά ππφζρνληαλ 

φηη ζα ην θάλνπλ ηψξα πνπ ήηαλ ζρεηηθά απξνζηάηεπηε. Ζ εγγχεζε απηή ζα 

απνδεηθλχνληαλ κεγάινο πνλνθέθαινο γηα ηνπο Βξεηαλνχο κεηά ην Μφλαρν. 

 

 

Γαλλο-βπεηανικό ηελεζίγπαθο 

 

Οη Σζέρνη είραλ ζνξπβεζεί εμ’αξρήο φηαλ ε είδεζε ηεο ζπλάληεζεο 

Σζάκπεξιαηλ-Υίηιεξ ζην Μπέρηεξζγθάξληελ έθηαζε ζηε Πξάγα. Αληηιακβάλνληαλ 

φηη ν Βξεηαλφο πξσζππνπξγφο δελ πήγαηλε ζηε Γεξκαλία πξνθεηκέλνπ λα θξαηήζεη 

κηα ζζελαξή ζηάζε απέλαληη ζηνλ Υίηιεξ αιιά κάιινλ γηα λα έξζεη ζε θάπνηνπ 

είδνπο ζπκθσλία καδί ηνπ· ζπκθσλία ε νπνία αλακθηζβήηεηα ζα ζήκαηλε θάπνηνπ 

είδνπο ηθαλνπνίεζε ησλ γεξκαληθψλ απαηηήζεσλ, άξα παξαρσξήζεηο γηα ηνπο ίδηνπο. 

Σελ ίδηα ψξα έβιεπαλ ηηο νινέλα απμαλφκελεο ζπγθεληξψζεηο γεξκαληθψλ 

ζηξαηεπκάησλ ζηα ζχλνξα κε απμαλφκελε απφ ηελ πιεπξά ηνπο αλεζπρία. Γάιινη 

θαη Βξεηαλνί φκσο ηηο πξνέηξεπαλ λα κελ απαληήζνπλ κε επηζηξάηεπζε γηαηί 

θνβφληνπζαλ φηη θάηη ηέηνην ζα έδηλε ζηνλ Υίηιεξ ηε δηθαηνινγία πνπ δεηνχζε γηα 

εηζβνιή. 

Ζ γαιιν-βξεηαληθή δηαθνίλσζε, επηδφζεθε ζηηο 19 επηεκβξίνπ ζηνλ 

Πξφεδξν Μπελεο, απφ ηνπο πξεζβεπηέο ησλ δχν ρσξψλ, Νηνχηνλ θαη Λαθξνπά. 

Εεηήζεθε λα έρνπλ ιάβεη ηελ απάληεζε ηεο θπβέξλεζεο ηνπ κέρξη ηηο 21 

επηεκβξίνπ. χκθσλα κε ην γαιιν-βξεηαληθφ ζρέδην, πξνβιέπνληαλ ε παξαρψξεζε 
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ζηε Γεξκαλία φισλ ησλ ζνπδεηηθψλ εδαθψλ πνπ νη Γεξκαλνί απνηεινχζαλ πιένλ 

ηνπ 50% ηνπ πιεζπζκνχ θαηφπηλ δεκνςεθίζκαηνο, θαζψο θαη ηελ εγγχεζε ησλ λέσλ 

ηζερνζινβαθηθψλ ζπλφξσλ. Αξρηθά ν Μπέλεο απάληεζε φηη σο πξφεδξνο κηαο 

δεκνθξαηηθήο ρψξαο δελ κπνξνχζε λα απαληήζεη ζε ηφζν ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ελψ εμέθξαζε θαη ηηο επηθπιάμεηο ηνπ γηα ηελ αμία ηεο παξερφκελεο εγγχεζεο
136

. Οη 

πξεζβεπηέο φκσο απάληεζαλ θνθηά φηη νη θπβεξλήζεηο ηνπο αλέκελαλ απάληεζε 

ρσξίο θαζπζηέξεζε. Αθφκε,  εάλ απέξξηπηε ηηο πξνηάζεηο ηνπο, ε Σζερνζινβαθία ζα 

απέκελε κφλε ηεο λα πνιεκήζεη ηε Γεξκαλία. Υσξίο ηαπηφρξνλε γαιιηθή 

ζηξαηησηηθή ππνζηήξημε, ε αληίζηαζε ηνπο ζα θαηέξξεε ζε ιίγεο κέξεο, κεγάιν 

πνζνζηφ ηνπ ιανχ ηεο ρψξαο ζα ζθαγηάδνληαλ ελψ ε δηεζλήο θνηλφηεηα ζα 

θαηεγνξνχζε εθείλνπο σο ππεπζχλνπο γηα ηνλ πφιεκν
137

. 

Παξά ηηο πηέζεηο, ε Σζερνζινβαθηθή θπβέξλεζε ηελ επφκελε κέξα απέξξηςε 

ην ζρέδην. Οη γαιιν-βξεηαλνί απάληεζαλ κε ηελ κνξθή ηειεζηγξάθνπ: Αλ ε Πξάγα 

δελ δερφηαλ ηηο αγγιν-γαιιηθέο πξνηάζεηο, ηφηε ζε πεξίπησζε πνιέκνπ κε ηε 

Γεξκαλία, δελ ζα έπξεπε λα ππνινγίδεη ζηε βνήζεηα νχηε ηεο Βξεηαλίαο, νχηε ηεο 

Γαιιίαο
138

. Σν ηειεζίγξαθν φκσο, φπσο έγηλε αξγφηεξα γλσζηφ, έγηλε θαη’ απαίηεζε 

ηνπ Σζερνζινβάθνπ πξσζππνπξγνχ, Μίιαλ Υφηδα, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

δηθαηνινγήζνπλ ηελ ζπλζεθνιφγεζε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ζηα κάηηα ηνπ 

ηζερνζινβαθηθνχ ιανχ
139

. Σειηθά αξγά ηελ ίδηα εκέξα, ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην 

ζηελ Πξάγα, αλαθνίλσζε ηελ απνδνρή ησλ αγγιν-γαιιηθψλ πξνηάζεσλ. Σελ ίδηα 

εκέξα, ν επίηξνπνο επί ησλ εμσηεξηθψλ ππνζέζεσλ ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, Μαμίκ 

Ληηβίλνθ, επαλέιαβε ηε δηαβεβαίσζε παξνρήο βνήζεηαο ζηελ Σζερνζινβαθία ππφ 

ηνλ φξν φκσο, φηη ζα ζπλέδξακε θαη ε Γαιιία, φπσο αθξηβψο νξίδνληαλ ζηε 

ζπκθσλία ηνπ ’35. Γεδνκέλεο ινηπφλ ηεο ζηάζεο ηεο Γαιιίαο, νχηε απφ ηνπο 

νβηεηηθνχο κπνξνχζαλ λα πεξηκέλνπλ θάπνηα βνήζεηα νη Σζερνζινβάθνη.  

Ο Σζάκπεξιαηλ, έρνληαο πιένλ καδί ηνπ ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο θπβέξλεζεο 

ηνπ, ησλ Γάιισλ αιιά θαη ησλ Σζέρσλ, ηαμίδεςε ζην Μπαλη Γθφληεζκπεξγθ ζηηο 22 

επηεκβξίνπ γηα λα πξνζθέξεη ζηνλ Υίηιεξ φηη αθξηβψο είρε δεηήζεη κία βδνκάδα 

λσξίηεξα. Δθεί ζα ηνλ πεξίκελε φκσο κία δπζάξεζηε έθπιεμε.  
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Πολυνοί-Ούγγποι-λοβάκοι εκκινούν ηιρ δικέρ ηοςρ αξιώζειρ 

 

Τελ ίδηα ψξα πνπ ην Σζερνζινβαθηθφ Τπνπξγηθφ πκβνχιην ζπλεδξίαδε κε 

ζέκα ηελ απνδνρή ή απφξξηςε ηνπ γαιιν-βξεηαληθνχ ζρεδίνπ, ε Πνισλία θαη ε 

Οπγγαξία εγθαηέιεηςαλ ηε ζηάζε αλακνλήο πνπ ακθφηεξεο ηεξνχζαλ κέρξη ηφηε θαη 

πξνζέγγηζαλ ηε Γεξκαλία. Ωο πξφζρεκα πξνέβαιαλ θη εθείλεο ηελ αλάγθε 

πξνζηαζίαο ησλ δηθψλ ηνπο κεηνλνηήησλ ζην έδαθνο ηεο Σζερνζινβαθίαο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ήιπηδαλ λα απνζπάζνπλ θη απηέο εδάθε φπσο θάλεθε κεηαπνιεκηθά 

απφ ηηο επίζεκεο εθζέζεηο ηνπο πνπ βξέζεθαλ ζηα γεξκαληθά αξρεία
140

. 

ηηο 20 επηεκβξίνπ, Ο Υίηιεξ ζπλαληήζεθε κε ηνλ Οχγγξν Τπνπξγφ 

Δμσηεξηθψλ Κάικαλ θνλ Κάλπα ζην Βεξνιίλν. Ο Υίηιεξ επέπιεμε ηελ Οπγγαξία γηα 

ηελ δηζηαθηηθή ζηάζε ηεο. Πξνεηδνπνίεζε ηνπο Οχγγξνπο φηη θαζψο ήηαλ 

απνθαζηζκέλνο λα ξπζκίζεη ην Σζερνζινβαθηθφ δήηεκα θαη ζεσξψληαο φηη ε Γαιιία 

θαη ε Μεγάιε Βξεηαλία δελ ζα επελέβαηλαλ, ήηαλ ε ηειεπηαία επθαηξία γηα ηε ρψξα 

ηνπο γηα επαλαθηήζεη ηα ρακέλε νπγγξηθά εδάθε
141

. Ζ νκηιία ηνπ Υίηιεξ πξνο ηνπο 

Οχγγξνπο ήηαλ απνθαιππηηθή: «Οπνηαδήπνηε θη αλ ήηαλ ε έθβαζε ηεο ζπλάληεζεο 

ζην Γθφληεζκπεξγθ, δελ είρε θακία πξφζεζε λα αθήζεη ηελ Σζερνζινβαθία λα 

επηδήζεη, αθφκε θαη αθξσηεξηαζκέλε
142

». Δμέθξαζε ηελ πξνηίκεζε ηνπ γηα 

ζηξαηησηηθή ιχζε θαη ηνλ θφβν κάιηζηα, λα δερηνχλ νη Σζέρνη φιεο ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ
143

. 

Πξάγκαηη δχν κέξεο αξγφηεξα ζηηο 22, νη Οχγγξνη έζηεηιαλ ζηξαηεχκαηα ζηα 

ζχλνξα κε ηελ Σζερνζινβαθία ελψ ηελ ίδηα κέξα νπδήηεο παξαζηξαηησηηθνί 

θαηέιαβαλ ηελ ζπλνξηαθή πφιε ηνπ Έγθεξ. Οη Πνισλνί είραλ πξάμεη ην ίδην κία κέξα 

λσξίηεξα δεηψληαο απφ ηελ Πξάγα ηελ εθαξκνγή θαη γηα ηελ πνισληθή κεηνλφηεηα 

ησλ ίδησλ απνθάζεσλ πνπ ζα πηνζεηνχληαλ γηα ηε γεξκαληθή. πγθεθξηκέλα νη 

Πνισλνί δηεθδηθνχζαλ ηελ πεξηνρή ηνπ Σέζζελ φπνπ θαηνηθνχζε πνισληθή 

κεηνλφηεηα θαη ηελ νπνία είραλ ράζεη απφ ηνπο Σζερνζινβάθνπο, κεηά απφ 

ερζξνπξαμίεο ην 1920-21. Οη Πνισλνί ζε ζπλνκηιίεο κε ηνλ Γάιιν πξέζβε ζηε 

Βαξζνβία δηθαηνινγήζεθαλ φηη απιψο αθνινπζνχζαλ ηηο εμειίμεηο. ηαλ ην δήηεκα 
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ήηαλ ε παξαρψξεζε απηνλνκίαο, δήηεζαλ θη απηνί απηνλνκία. ηαλ ήηαλ ε 

παξαρψξεζε δεκνςεθίζκαηνο, δήηεζαλ θη απηνί δεκνςήθηζκα. ηαλ ηειηθά 

ηέζεθαλ ζπλνξηαθέο ξπζκίζεηο, δήηεζαλ λα ιάβνπλ θη απηνί κέξνο
144

. Οη πνισληθέο 

θηλήζεηο φκσο πξνθάιεζαλ ηελ αληίδξαζε ηεο Μφζραο, ε νπνία ελεκέξσζε ηνπο 

Πνισλνχο φηη «εάλ εηζέξρνληαλ πνισληθά ζηξαηεχκαηα ζηελ Σζερνζινβαθία, ζα 

θαηήγγεηιαλ ακέζσο ην Πνισλν-ζνβηεηηθφ ζχκθσλν κε επίζεζεο
145

». 

Οη ινβάθνη ηέινο, δήηεζαλ επίζεκα ζηηο 20 επηεκβξίνπ κέζσ ηνπ 

«Κφκκαηνο ηνπ ινβαθηθνχ Λανχ» ηελ παξαρψξεζε απηνλνκίαο. Ζ ελέξγεηα απηή 

έγηλε κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ Υελιάηλ
146

. Μεηά ηνπο νπδήηεο, νη ινβάθνη 

αλαιάκβαλαλ θη απηνί ηνλ ξφιν ηεο πέκπηεο θάιαγγαο κε ζθνπφ ηε δηάιπζε ηεο 

Σζερνζινβαθίαο. 

 

 

Σο Τπόμνημα/Σελεζίγπαθο  ηος Μπάνη-Γκόνηεζμπεπγκ  

 

Ο Σζάκπεξιαηλ πέηαμε απφ ην Λνλδίλν γηα ην Μπάλη-Γθφληεζκπεξγθ ηεο 

Γεξκαλίαο ην πξσί ζηηο 22 επηεκβξίνπ. Απηή ηε θνξά, κεηά ην επεηζφδην κε ηα 

πξαθηηθά ηεο πξνεγνχκελεο ζπλάληεζεο ζην Μπέρηεξζγθάξληελ, ν Σζάκπεξιαηλ 

έθεξε καδί ηνπ θαη Βξεηαλφ επίζεκν δηεξκελέα.  

Ο Βξεηαλφο πξσζππνπξγφο ήηαλ ηδηαίηεξα επδηάζεηνο εθείλε ηελ κέξα, 

έρνληαο επηηχρεη φια φζα είραλ ζπκθσλεζεί ηελ πξνεγνχκελε βδνκάδα ζην 

Μπέρηεξζγθάξληελ. Καη έηζη μεθίλεζε ηελ νκηιία ηνπ, ελεκεξψλνληαο ηνλ Υίηιεξ φηη 

δελ ρξεηαδφηαλ πιένλ λα γίλεη δεκνςήθηζκα παξά κφλν επίηεπμε ζπκθσλίαο γηα ην 

πνηεο πεξηνρέο ζα παξαρσξνχληαλ ζηε Γεξκαλία. ηηο πεξηνρέο κε κεηθηφ πιεζπζκφ, 

ζα απνθάζηδε ηξηκεξήο επηηξνπή απνηειενχκελε απφ έλα Γεξκαλφ, έλαλ Σζέρν θαη 

έλαλ νπδέηεξν
147

. Σέινο ζα παξέρνληαλ δηεζλήο εγγχεζε γηα λέα ζχλνξα ηεο 

Σζερνζινβαθίαο. ηαλ ηειείσζε, ζχκθσλα κε ηνλ Γεξκαλφ δηεξκελέα κίη, 

«αθνχκπεζε ηθαλνπνηεκέλνο ζηελ πιάηε ηεο θαξέθιαο ηνπ κε χθνο πνπ ζήκαηλε: δελ 

έθαλα θαηαπιεθηηθή δνπιεηά απηέο ηηο πέληε εκέξεο;
148

». 
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Ο Υίηιεξ ηνλ επραξίζηεζε γηα ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ λα βξεζεί κηα εηξεληθή 

ιχζε θαη ξψηεζε εάλ ην πξνηεηλφκελν ζρέδην είρε ππνβιεζεί θαη ζηελ 

Σζερνζινβαθηθή θπβέξλεζε θαη εάλ είρε γίλεη απνδεθηφ. Παξφηη ν Σζάκπεξιαηλ 

απάληεζε θαηαθαηηθά, ν Υίηιεξ αξλήζεθε λα θάλεη απνδεθηφ επηθαινχκελνο ηηο 

ηειεπηαίεο εμειίμεηο: ηηο λέεο ζπγθξνχζεηο κε ηνπο νπδήηεο θαη ηηο πνισληθέο θαη 

νπγγξηθέο δηεθδηθήζεηο. Δπίζεο ηφληζε φηη νη ινβάθνη ζα έπξεπε λα ειεπζεξσζνχλ 

απφ ηελ θπξηαξρία ηεο Πξάγαο
149

. Ζ Σζερνζινβαθία είλαη έλα ηερλεηφ 

θαηαζθεχαζκα ζπλέρηζε. Γελ έρεη ηζηνξία, νχηε παξάδνζε νχηε θαη δηθαίσκα λα 

ππάξρεη
150

. «Δπίζεο ε ζνπδεηηθή επηθξάηεηα έπξεπε λα παξαδνζεί ακέζσο
151

». 

Σελ πξνεγνχκελε εκέξα, ην Βξεηαληθφ Τπνπξγηθφ πκβνχιην, είρε δψζεη 

εληνιή ζηνλ Σζάκπεξιαηλ λα δηαθφςεη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ζε πεξίπησζε πνπ 

ηίζνληαλ λέεο δηεθδηθήζεηο
152

. Ο Σζάκπεξιαηλ φκσο ζπλέρηζε αλ θαη θάπσο 

εθλεπξηζκέλνο. Δμέθξαζε ηελ απνγνήηεπζε ηνπ γηα ηε ζηάζε ηνπ Φχξεξ δεδνκέλνπ 

φηη νη πξνηάζεηο ηνπ ηθαλνπνηνχζαλ πιήξσο ηηο γεξκαληθέο απαηηήζεηο. «Δίρε επηηχρεη 

αθξηβψο φηη ν Φχξεξ είρε δεηήζεη θαη ρσξίο λα ρπζεί ζηαγφλα γεξκαληθνχ 

αίκαηνο
153

». Δπνκέλσο «δελ θαηαιάβαηλε γηαηί ήηαλ έηνηκνο λα πξνζθχγεη ζε πφιεκν 

φηαλ είρε επηηχρεη ηα πάληα κε εηξεληθφ ηξφπν
154

». ε θάπνηα ζηηγκή πξνθαλψο 

αγαλαθηηζκέλνο, είπε ζηνλ Υίηιεξ φηη είρε δηαθηλδπλεχζεη θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ 

ζηαδηνδξνκία γηα ηελ επηηπρία ησλ δηθψλ ηνπ δηεθδηθήζεσλ
155

. «Αο ξπζκηζηεί πξψηα 

ην δήηεκα ησλ νπδεηψλ θαη κεηά κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ κε ηηο ππφινηπεο 

κεηνλφηεηεο
156

». Ο Υίηιεξ φκσο επέκεηλε. Καη γηα ηηο δηεθδηθήζεηο Οχγγξσλ, 

Πνισλψλ θαη ινβάθσλ θαη γηα ηελ άκεζε παξάδνζε ησλ ζνπεδηηηθψλ πεξηνρψλ ζηε 

Γεξκαλία. Σν κελ πξψην αίηεκα, ζα είρε σο απνηέιεζκα νπζηαζηηθά ηε δηάιπζε ηεο 

Σζερνζινβαθίαο, ην δε δεχηεξν ήηαλ πέξα απφ κία ζπκθσλεκέλε κεηαβίβαζε 

πεξηνρψλ ππφ δηεζλή επνπηεία φπσο είραλ ζπδεηήζεη ζηελ πξνεγνχκελε ζπλάληεζε 

ηνπο. Σειηθψο απνθάζηζαλ λα δηαθφςνπλ θαη λα ζπλερίζνπλ ηελ επφκελε κέξα. 

Καζψο απνρσξνχζαλ, ν Σζάκπεξιαηλ ξψηεζε πάιη ηνλ Υίηιεξ γηαηί εθφζνλ 

κπνξνχζε λα επηηχρεη φια φζα αμίσλε κε εηξεληθφ ηξφπν, ήηαλ πξφζπκνο λα ξηζθάξεη 
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έλαλ πφιεκν θαη ηελ απψιεηα γεξκαληθψλ δσψλ; Ο Υίηιεξ ηνπ απάληεζε φηη πνηέ ηνπ 

δελ πίζηεπε φηη κηα εηξεληθή ιχζε κπνξνχζε λα επηηεπρζεί. Μάιηζηα ηνπ 

εθκπζηεξεχζεθε φηη δελ είρε πηζηέςεη φηη ν Σζάκπεξιαηλ ζα πεηχραηλε ζηελ 

απνζηνιή ηνπ (λα πείζεη Γάιινπο θαη Σζέρνπο λα απνδερζνχλ ηε ζπκθσλία ηνπ 

Μπέρηεξζγθάξληελ)
157

. 

 

Σελ επφκελε εκέξα, ν Σζάκπεξιαηλ δήηεζε απφ ηελ γεξκαληθή πιεπξά λα 

ππνβάιεη έλα επίζεκν ππφκλεκα κε ηηο γεξκαληθέο απαηήζεηο, πξνθεηκέλνπ κε ηε 

ζεηξά ηνπ λα ην παξνπζηάζεη ζηελ ηζερνζινβαθηθή θπβέξλεζε. Σελ ψξα πνπ νη 

Γεξκαλνί παξέδηδαλ ην ππφκλεκα ζηνλ Βξεηαλφ πξσζππνπξγφ θαη ηελ νκάδα ηνπ, ν 

Υίηιεξ πξφζζεζε «φηη απηφ είλαη ην ηειεπηαίν δήηεκα πνπ παξέκελε αλνηρηφ
158

» 

ππνλνψληαο αθφκε κία θνξά φηη δελ είρε άιιεο εδαθηθέο απαηηήζεηο. Οη απαηηήζεηο 

ηνπ ππνκλήκαηνο ήηαλ νη αθφινπζεο: 

1. Πιήξεο απνρψξεζε ηνπ ηζερνζινβαθηθνχ θξαηηθνχ κεραληζκνχ απφ 

ηηο νπδεηηθέο πεξηνρέο αξρήο γελνκέλεο απφ ηηο 26 επηεκβξίνπ θαη 

πεξάησζε έσο ηηο 28 επηεκβξίνπ θαη άκεζε θαηάιεςε ηνπο απφ ηνλ 

γεξκαληθφ ζηξαηφ. 

2. Οη Σζέρνη πνπ ζα απνρσξήζνπλ απφ ηελ πεξηνρή δελ ζα πάξνπλ 

θαλέλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν καδί ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ηξνθίκσλ θαη θηελνηξνθηθψλ δψσλ, θαη δελ ζα δνζεί θακίαο κνξθήο 

απνδεκίσζε. 

3. ηνπο πνιίηεο ζνπδεηηθήο θαηαγσγήο ζα δνζεί απαιιαγή απφ ηνλ 

ηζερνζινβαθηθφ ζηξαηφ. 

4. ινη νη ππφ θξάηεζε πνιηηηθνί θξαηνχκελνη πνπ αλήθνπλ ζηε 

γεξκαληθή θπιή, ζα απειεπζεξσζνχλ. 

5. Γεκνςήθηζκα ζα ιάβεη κέξνο πξηλ ηηο 25 Ννεκβξίνπ ζηηο πεξηνρέο κε 

αβέβαηε εζληθή ζχλζεζε. 

6. ηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο, δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη κεηαθνξηθά 

κέζα ζηηο ζνπδεηηθέο πεξηνρέο, ζα παξαρσξεζνχλ άζηθηα. 
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7. ιεο νη ππφινηπεο ιεπηνκέξεηεο, ζα δηεπζεηεζνχλ φρη απφ δηεζλή αιιά 

απφ κία δηκεξήο επηηξνπή, αλάκεζα ζηε Γεξκαλία θαη ηελ 

Σζερνζινβαθία
159

. 

 

Ο Σζάκπεξιαηλ αληέδξαζε νξγηζκέλα ιέγνληαο φηη απηφ ήηαλ ηειεζίγξαθν, 

δελ ήηαλ δηαπξαγκάηεπζε
160

. «Πξφθεηηαη πεξί Diktat» απνθξίζεθε ρξεζηκνπνηψληαο 

ζθφπηκα ηνλ φξν κε ηνλ νπνίν ζπλήζηδε ν Υίηιεξ λα ραξαθηεξίδεη ηε πλζήθε ησλ 

Βεξζαιιηψλ. Ο Υίιηεξ αληαπάληεζε φηη πξφθεηηαη πεξί ππνκλήκαηνο δείρλνληαο κε 

ην δάρηπιν ηνπ ηελ αξρή ηε ιέμε ζηελ αξρή ηνπ εγγξάθνπ. Ο Σζάκπεξιαηλ φκσο 

ζπλέρηζε: «κε ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν ην πεξηερφκελν παξά ν ηίηινο. Σν φιν 

ππφκλεκα, ζα έρεη θαθφ αληίθηππν ζηε Μεγάιε Βξεηαλία. Ο θφζκνο ζα έιεγε φηη ν 

Υίηιεξ θέξεηαη ζαλ θαηαθηεηήο
161

».  

«ρη» δηέθνςε ν Υίηιεξ αιιά «σο ηδηνθηήηεο ζην θηήκα ηνπ
162

». 

Ο Σζάκπεξιαηλ ξψηεζε ηνλ Υίηιεξ εάλ απηή ήηαλ ε ηειεπηαία ηνπ ιέμε. ηαλ 

εθείλνο απάληεζε θαηαθαηηθά, ν Βξεηαλφο πξσζππνπξγφο δείρλνληαο κηα άλεπ 

πξνεγνπκέλνπ απνθαζηζηηθφηεηα, δήισζε φηη ήηαλ πεξηηηή ε ζπλέρηζε ηεο 

ζπδήηεζεο θαη φηη ήηαλ έηνηκνο λα απνρσξήζεη
163

. Ο Υίηιεξ ηφηε πήξε ην κνιχβη θαη 

άιιαμε ηελ εκεξνκελία εθθέλσζεο ησλ ζνπδεηηθψλ πεξηνρψλ απφ ηνπο Σζέρνπο, απφ 

ηηο 28 επηεκβξίνπ ζηηο 1 Οθησβξίνπ. «Δίζηε ν κφλνο άλζξσπνο ζηνλ νπνίν έρσ 

θάλεη πνηέ παξαρψξεζε
164

» ζπκπιήξσζε. Ζ παξαρψξεζε απηή βέβαηα ήηαλ άλεπ 

ζεκαζίαο θαζψο φπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, είραλ ήδε δνζεί νδεγίεο 

σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία εηζβνιήο ηεο Βεξκαρη ζηελ Σζερνζινβαθία, ζηηο 1
ε
 

Οθησβξίνπ (Πξάζηλε Πεξίπησζε). Κιείλνληαο, ν Υίηιεξ ππνζρέζεθε φηη δελ 

επηηίζνληαλ θαηά ηεο Σζερνζινβαθίαο φζν δηαξθνχζαλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο. Ζ 

αιιαγή ζηάζεο ηνπ Υίηιεξ θαη ε θηιηθφηεξε ζπκπεξηθνξά ηνπ, θαίλεηαη φηη 

επεξέαζαλ ηνλ Σζάκπεξιαηλ ν νπνίνο δήισζε φηη «είρε ηελ εληχπσζε φηη θαηφπηλ 

ησλ ζπλνκηιηψλ ησλ ηειεπηαίσλ εκεξψλ, είραλ ζεκειησζεί ζρέζεηο ακνηβαίαο 

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ Φχξεξ
165

» θαη αθφκε φηη « ν Υίηιεξ επαλέιαβε 

κε κεγάιε εηιηθξίλεηα φ,ηη είρε πεη ζην Μπέρηεξζγθάξληελ, δειαδή φηη απηή ήηαλ ε 
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ηειεπηαία ηνπ εδαθηθή δηεθδίθεζε ζηελ Δπξψπε θαη φηη δελ επηζπκεί λα 

απνξξνθήζεη εληφο ηνπ Γεξκαληθνχ Ράηρ πιεζπζκνχο πνπ δελ αλήθνπλ ζηε 

γεξκαληθήο θπιή
166

». Φεχγνληαο εμέθξαζε ηελ ειπίδα ηνπ φηη κεηά ην πέξαο ηεο 

παξνχζαο θξίζεο, ζα κπνξνχζαλ λα ζπδεηήζνπλ ηα μεγαλύηεπα πποβλήμαηα πνπ 

αληηκεηψπηδαλ νη δχν ρψξεο
167

. 

Ο Σζάκπεξιαηλ απηή ηε θνξά ζην Γθφληεζκπεξγθ, θάλεθε πην ζθιεξφο 

δηαπξαγκαηεπηήο. Δπέκελε θαη ην πέηπρε λα ππνβάιεη ν Υίηιεξ ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

γξαπηψο, ζηεξψληαο ηνπ πηζαλή επειημία φπσο έγηλε κε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο 

πξνεγνχκελεο ζπλάληεζεο ζην Μπέρηεξζγθάξληελ. Απηή ηε θνξά θέξζεθε πην 

επαγγεικαηηθά, θέξλνληαο θαη δηθφ ηνπ δηεξκελέα θαη γξακκαηέα γηα λα θξαηήζνπλ 

θαη νη Βξεηαλνί επίζεκα πξαθηηθά ηεο ζπλάληεζεο θαη φρη κφλν νη Γεξκαλνί. Ο ίδηνο 

δελ πηνήζεθε απφ ηηο απμαλφκελεο απαηηήζεηο ησλ Γεξκαλψλ θαη αθφκε ήιπηδε φηη 

κπνξνχζε λα επηιπζεί εηξεληθά ην νπδεηηθφ Εήηεκα. Οη παξαρσξήζεηο φκσο πνπ 

γίλνληαλ ζε πεξίπησζε απνδνρήο, θαη πάιη ήηαλ πνιχ ζεκαληηθέο ζε ζρέζε κε απηέο 

πνπ έγηλαλ ζην Μπέρηεξζγθάξληελ. Καηαξράο επεθηείλνληαλ νη εδαθηθέο 

δηεθδηθήζεηο θαη «ζε πεξηνρέο κε αβέβαηε εζληθή ζχλζεζε», δειαδή πεξηνρέο πνπ 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππεξηεξνχζε ην ηζερηθφ ζηνηρείν
168

. Δπίζεο, πξνβιέπνληαλ ε 

άκεζε απφ ηνλ γεξκαληθφ ζηξαηφ πξνζάξηεζε ησλ ζνπδεηηθψλ εδαθψλ θαη φρη ε 

κεηαθνξά ππφ δηεζλή επνπηεία. Σέινο, δελ έγηλε πνηέ ιφγνο γηα ηελ πξνζηαζία ζηηο 

ζνπδεηηθέο πεξηνρέο φζσλ Σζέρσλ, Δβξαίσλ θαη Γεξκαλψλ δεκνθξαηηθψλ 

απνθάζηδαλ λα παξακείλνπλ, φπσο αληίζηνηρα δεηνχζε πξνζηαζία ν Υίηιεξ γηα ηνπο 

νπδήηεο εζληθνζνζηαιηζηέο. 

 

Σελ επφκελε κέξα, ζηηο 24 επηεκβξίνπ, ν Σζάκπεξιαηλ ζπγθάιεζε 

ππνπξγηθφ ζπκβνχιην φπνπ πεξηέγξαςε ηε ζπλάληεζε ηνπ κε ηνλ Υίηιεξ. Δίραλ ήδε 

θηάζεη λέα φηη ε Πξάγα είρε θεξχμεη γεληθή επηζηξάηεπζε ηελ πξνεγνπκέλε ην βξάδπ 

ζηηο 23 επηεκβξίνπ
169

. Έηζη, κε ηελ πηζαλφηεηα ηνπ πνιέκνπ φιν θαη κεγαιχηεξε, 

πξνζπάζεζε λα πείζεη ηνπο ππνπξγνχο ηνπ λα δερηνχλ ην γεξκαληθφ ηειεζίγξαθν. 

Δίλαη ελδηαθέξνπζα ε πεξηγξαθή ηνπ Υίηιεξ πνπ έδσζε ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα 

θεξδίζεη ηνπο ππνπξγνχο ηνπ:  
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«δελ ζα επηρεηξνχζε εζθεκκέλα λα εμαπαηήζεη θάπνηνλ πνπ ζέβνληαλ θαη κε 

ηνλ νπνίν βξίζθνληαλ ζε δηαπξαγκαηεχζεηο. Ήηαλ ζίγνπξνο φηη εθείλνο έλησζε 

θάπνηνλ ζεβαζκφ γη’ απηφλ. Σν θξίζηκν εξψηεκα ήηαλ εάλ ν Υίηιεξ έιεγε ηελ 

αιήζεηα φηαλ ππνζηήξηδε φηη ην νπδεηηθφ Εήηεκα ήηαλ θαηά βάζε θπιεηηθφ θαη 

επνκέλσο ζηφρνο ηεο πνιηηηθήο ηνπ ήηαλ ε θπιεηηθή ελφηεηα ησλ Γεξκαλψλ θαη φρη ε 

θπξηαξρία ηεο Δπξψπεο. Καηά ηνλ ίδην, ν Υίηιεξ έιεγε ηελ αιήζεηα. Δπίζεο αλέθεξε 

θαη πάιη φηη δελ είρε άιιεο εδαθηθέο δηεθδηθήζεηο ζηελ Δπξψπε θαη εάλ ην ησξηλφ 

δήηεκα ηθαλνπνηνχληαλ εηξεληθά, ζα απνηεινχζε ζεκείν-θακπή ζηηο αγγιν-

γεξκαληθέο ζρέζεηο
170

». 

Ο Σζάκπεξιαηλ πξνέβαιε ηελ ππνηηζέκελε πξνζσπηθή ζρέζε ηνπ κε ηνλ 

Υίηιεξ σο θάπνηαο κνξθήο απφδεημε αμηνπηζηίαο, επαλέιαβε φηη νη ζηφρνη ηνπ ήηαλ 

πεξηνξηζκέλνη (θπιεηηθή ελφηεηα-φρη θαηάθηεζε ηεο Σζερνζινβαθίαο) θαη φηη κηα 

ζπκθσλία ζην νπδεηηθφ Εήηεκα ζα έζηξσλε ην δξφκν γηα έλα κεγαιχηεξν 

δηαθαλνληζκφ κε ηε Γεξκαλία
171

. Έκελε ινηπφλ ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην λα 

απνθαζίζεη εάλ νη δηαθνξέο κε ην πξνεγνχκελν ζρέδην ζην νπνίν είραλ ζπκθσλήζεη 

κε απηφ ηνπ Γθφληεζκπεξγθ, ήηαλ αξθεηέο γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ είζνδν ηεο 

Βξεηαλίαο ζε έλα λέν πφιεκν. 

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην εκθαλίζηεθε δηαηξεκέλν, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή 

ζεκεηψλνληαλ ζεκαληηθή κεηαζηξνθή ζηελ θνηλή γλψκε: Απφ αξρηθή ζπκπάζεηα ζην 

αίηεκα απηνδηάζεζεο ησλ νπδεησλ, ζε κηα πην ζθιεξή ζηάζε απέλαληη ζηηο 

απμαλφκελεο γεξκαληθέο απαηηήζεηο. Μηα νκάδα ππνπξγψλ ζπλέρηζε ηελ ζηήξημε ηεο 

ζηελ πνιηηηθή ηνπ θαηεπλαζκνχ θαη ζηνλ ίδην ηνλ Σζάκπεξιαηλ. Μηα άιιε νκάδα, κε 

επηθεθαιήο ηνλ Νηάθ Κνχπεξ, Πξψηνπ Λφξδνπ ηνπ Ναπαξρείνπ, αληηηίζνληαλ 

ζθνδξά ζε επηπιένλ παξαρσξήζεηο. Ο ίδηνο δήισζε ραξαθηεξηζηηθά φηη απνδνρή ησλ 

γεξκαληθψλ απαηηήζεσλ ζα ζήκαηλε «ζα είλαη ην ηέινο θάζε εππξέπεηαο ζηε 

δηεμαγσγή ησλ δεκφζησλ ππνζέζεσλ ζηνλ θφζκν
172

». Σέινο ππήξρε θαη κηα Σξίηε 

νκάδα ππνπξγψλ πνπ ηεξνχζε δηθνξνχκελε ζηάζε. Σελ απνθαζηζηηθή παξέκβαζε 

έθαλε ηειηθά ν Λφξδνο Υάιηθαμ, ν δεχηεξνο επηθαλέζηεξνο ππνζηεξηθηήο ηνπ 

θαηεπλαζκνχ, ν νπνίνο θαίλεηαη ελέδσζε ζηηο πηέζεηο ησλ ζηειερψλ ηνπ ππνπξγείνπ 

ηνπ. Απέξξηςε ην ζρέδην θάηη πνπ έγεηξε ηελ πιάζηηγγα πξνο ηε ζπλνιηθή ηνπ 

απφξξηςε απφ ην Βξεηαληθφ Τπνπξγηθφ πκβνχιην. Ζ Γηαθνξνπνίεζε ηνπ Υάιηθαμ 
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ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή. Μέρξη ηφηε ππήξρε απφιπηε ηαχηηζε ησλ δχν φζνλ αθνξά ηελ 

εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο. Ο Σζάκπεξιαηλ έλησζε πξνδνκέλνο. 

Άθεζε αθφκε θαη ππνλννχκελα πεξί παξαίηεζεο ηνπ. κσο, ν έκπεηξνο Υάιηθαμ, 

αληηιακβάλνληαλ φηη παξαίηεζε δεχηεξνπ ππνπξγνχ εμσηεξηθψλ ζε ιηγφηεξν απφ έλα 

ρξφλν
173

 ζα ήηαλ πνιηηηθά ηδηαίηεξα δεκηνγφλα θίλεζε γηα ηνλ Σζάκπεξιαηλ. 

ηηο 25 επηεκβξίνπ νη Νηαιαληηέ θαη Μπνλλέ, ηαμίδεςαλ ζην Λνλδίλν γηα 

κηα λέα ζπλάληεζε κε ηνλ Σζάκπεξιαηλ θαη ηνπο ππνπξγνχο ηνπ. Ο Νηαιαληηέ 

αλέθεξε φηη ην Γαιιηθφ Τπνπξγηθφ πκβνχιην, είρε απνξξίςεη νκφθσλα ην 

ππφκλεκα ηνπ Γθφληεζκπεξγθ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαμχ ηνπο ζχζθεςεο, 

ελεκεξψζεθαλ φηη ην ίδην είρε αλαθνηλψζεη θαη ε θπβέξλεζε ηεο Σζερνζινβαθίαο. 

Παξφιν απηά ε απνδνρή εθ κέξνπο ηεο ησλ φξσλ πνπ είραλ ζπκθσλεζεί ζην 

Μπέρηεξζγθάξληελ παξέκελε
174

. Ο Νηαιαληηέ εμέθξαζε ηελ άπνςε φηη νη λένη φξνη 

ηνπ Υίηιεξ έδεηρλαλ θαη ηελ πξαγκαηηθή ηνπ πξφζεζε: λα θαηαζηξέςεη ηελ 

Σζερνζινβαθία. Ο Υίηιεξ επέκεηλε ζα έπξεπε λα δερζεί ηηο αγγιν-γαιιηθέο 

πξνηάζεηο ηεο πξνεγνχκελεο βδνκάδαο
175

. ηαλ ν Σζάκπεξιαηλ ηνλ ξψηεζε ηη ζα 

γηλφηαλ ζε πεξίπησζε πνπ ν Υίηιεξ δελ ζπκθσλνχζε, ν Νηαιαληηέ απάληεζε «φηη ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε ν θαζέλαο καο ζα πξέπεη λα θάλεη ην θαζήθνλ ηνπ
176

. Ο 

Σζάκπεξιαηλ φκσο, δελ εληππσζηαδφηαλ απφ εληππσζηαθέο κελ, γεληθφινγεο δε 

δειψζεηο. Ρψηεζε ζπγθεθξηκέλα εάλ ε Γεξκαλία εηζέβαιε ζηελ Σζερνζινβαθία, ε 

Γαιιία ζα θήξπηηε ηνλ πφιεκν; Θα επηηίζνληαλ ηα γαιιηθά ζηξαηεχκαηα ζηε 

Γεξκαλία ή ζα θάζνληαλ επαλαπαπκέλα πίζσ απ’ ηε γξακκή Μαδηλφ; Ζ εξψηεζε 

απηή, δελ ήηαλ ηπραία δεδνκέλνπ φηη νη Βξεηαλνί γλψξηδαλ ηελ έιιεηςε επηζεηηθνχ 

πνιεκηθνχ ζρεδηαζκνχ εθ κέξνπο ησλ Γάιισλ. Ο Νηαιαληηέ απέθπγε λα απαληήζεη, 

αξρηθά ιέγνληαο φηη νη εξσηήζεηο είλαη πνιχ ηερληθέο θαη φηη απηφο ήζειε λα κηιήζεη 

γηα ηελ εζηθή ππνρξέσζε ηεο Γαιιίαο φρη γηα πφιεκν θαη ζηξαηεγηθή
177

. Σέινο, 

πξνζπάζεζε λα πεηάμεη ην κπαιάθη πάιη πίζσ ζηνπο Βξεηαλνχο ξσηψληαο ηνπο εάλ 

εθείλνη απνδέρνληαλ ην ζρέδην ηνπ Υίηιεξ; «Δκείο είκαζηε απιψο 

δηακεζνιαβεηέο
178

» απάληεζε εχζηνρα ν Σζάκπεξιαηλ. Γη’ αθφκε κηα θνξά, ε 

ζπδήηεζε αθνινχζεζε ην ίδην κνηίβν κε ηηο ζπδεηήζεηο ηεο πξνεγνχκελεο βδνκάδαο 
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ζηηο 17-18 επηεκβξίνπ, θαζψο θαη κε εθείλεο ζηηο 28 Απξηιίνπ: Ο Σζάκπεξιαηλ 

αξρηθά πξνζπαζνχζε λα απνζπάζεη ηε ζπγθαηάζεζε ησλ Γάιισλ, ν Νηαιαληηέ 

εμέθξαδε ηηο αληηξξήζεηο ηνπ κε καρεηηθή δηάζεζε αιιά φηαλ νη Βξεηαλνί ηνπ έζεηαλ 

ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα, απέθεπγε λα απαληήζεη κε γεληθφινγεο ππεθθπγέο. Με 

ιίγα ιφγηα, ην επαλαιακβαλφκελν αδηέμνδν: ν θφβνο ηνπ πνιέκνπ απφ ηε κία 

πιεπξά, απξνζπκία παξάδνζεο απφ ηελ άιιε
179

. 

Σελ ίδηα ψξα, κεηά θαη ηελ απφξξηςε ηνπ ππνκλήκαηνο ηνπ Γθφληεζκπεξγθ 

θαη απφ ηνπο Γάιινπο, ην Βξεηαληθφ Τπνπξγηθφ πκβνχιην, ζθιήξπλε ηε ζηάζε ηνπ. 

Απνθαζίζηεθε λα απνζηαιεί ν Υφξαο Γνπίιζνλ, ν πην έκπηζηνο ζχκβνπινο ηνπ 

Σζάκπεξιαηλ, εηδηθά απεζηαικέλνο ηνπ Βξεηαλνχ πξσζππνπξγφ ζην Βεξνιίλν 

πξνεηδνπνηψληαο ηνλ Υίηιεξ, φηη ζε πεξίπησζε επίζεζεο ηεο Γεξκαλίαο θαηά ηεο 

Σζερνζινβαθίαο, ε Γαιιία ζθφπεπε λα ηηκήζεη ηηο ζπκκαρηθέο δεζκεχζεηο θαη θαηά 

ζπλέπεηα θαη ε Μ. Βξεηαλία ηηο δηθέο ηεο
180

. Σνλ πξνέηξεπε λα μαλαζθεθηεί ην ζέκα 

ηεο δηεζλνχο επηηξνπήο. Ζ αληίδξαζε ηνπ Υίηιεξ ήηαλ νξγηζκέλε. «Οη Γεξκαλνί 

αληηκεησπίδνληαη ζαλ λα είλαη λέγξνη. Οχηε ηνπο Σνχξθνπο δελ ηνπο 

ζπκπεξηθέξνληαη έηζη. Δάλ ε Γαιιία θαη ε Μεγάιε Βξεηαλία απνθαζίζνπλ λα 

θηππήζνπλ, αο θηππήζνπλ» απάληεζε «δε κ’ ελδηαθέξεη θαζφινπ. Ζ κέζσ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ ή δηά ησλ φπισλ ε ζνπδεηηθή πεξηνρή ζα απειεπζεξσζεί, ηελ 1
ε
 

Οθησβξίνπ. Δάλ ε Σζερνζινβαθηθή θπβέξλεζε επηζπκνχζε λα απνθχγεη ηνλ πφιεκν, 

ζα έπξεπε λα απνδερζεί ην ππφκλεκα ηνπ Γθφληεζκπεξγθ κέρξη ηηο 14:00 κ.κ. ζηηο 28 

επηεκβξίνπ
181

». Ο Οπίιζνλ επαλέιαβε φηη επίζεζε ζηελ Σζερνζινβαθία 

ηζνδπλακνχζε ζε ζχγθξνπζε κε ηε Γαιιία αιιά θαη ηε Μεγάιε Βξεηαλία. «Σφηε ζε 

έμη κέξεο ζα είκαζηε φινη ζε πφιεκν» απάληεζε ν Υίηιεξ δίλνληαο ηέινο ζηελ 

αθξφαζε
182

. Πξάγκαηη, κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ Οπίιζνλ, δηέηαμε ηηο κνλάδεο πνπ 

ζχκθσλα κε ην ζρέδην «Πξάζηλε Πεξίπησζε», επξφθεηην λα εηζβάινπλ ζηελ 

Σζερνζινβαθία, λα θηλεηνπνηεζνχλ θαη λα είλαη έηνηκεο ζηηο 30 επηεκβξίνπ
183

. Σελ 

ίδηα κέξα θηλεηνπνηήζεθαλ θαη νη δπλάκεηο ζηα ζχλνξα κε ηε Γαιιία. Δίλαη 

αμηνζεκείσην φηη απηή ηε θνξά νη Βξεηαλνί είραλ θάλεη πξάμε απηφ ζην νπνίν είραλ 

απνηχρεη ζηελ Κξίζε ηνπ Ηνπιίνπ ηνπ 1914, λα δειψζνπλ επζαξζψο ζην Βεξνιίλν 
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φηη δελ ζα παξέκελαλ απαζήο εάλ ε Γεξκαλία θαη ε Γαιιία εκπιέθνληαλ ζε 

πφιεκν
184

.  

ην Λνλδίλν πξνεηνηκάδνληαλ γηα πφιεκν. Δίρε θηλεηνπνηεζεί ν 

Απηνθξαηνξηθφο ηφινο ελψ γίλνληαλ πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ εθθέλσζε θαηνίθσλ απφ 

ηηο κεγάιεο πφιεηο. Σαπηφρξνλα 30 εθαηνκκχξηα κάζθεο αεξίνπ δηαλεκήζεθαλ ζηνλ 

άκαρν πιεζπζκφ. Ο θπξηφηεξνο θφβνο, ήηαλ νη αεξνπνξηθέο επηδξνκέο. ηηο 27 

επηεκβξίνπ, ν Σζάκπεξιαηλ ζε ξαδηνθσληθή κεηάδνζε, επαλέιαβε φηη ζα 

πξνζπαζήζεη γηα ηελ επίηεπμε εηξήλεο κέρξη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή. Σελ ίδηα ψξα 

δήισλε πφζν ηξνκαθηηθφ ήηαλ λα εηνηκάδνληαη γηα πφιεκν γηα «κία δηακάρε ζε κηα 

καθξηλή ρψξα κεηαμχ ιαψλ (νπδήηεο-Σζέρνπο) γηα ηνπο νπνίνπο μέξνπκε πνιχ ιίγα. 

Φαίλεηαη αθφκε πην απίζηεπην φηη κηα δηακάρε ε νπνία έρεη ήδε δηεπζεηεζεί επί ηεο 

αξρήο ζα είλαη αηηία πνιέκνπ
185

». 

Σειηθά ζηηο 28 επηεκβξίνπ, έθαλε κία ηειεπηαία πξνζπάζεηα λα απνθεπρζεί 

ην ελδερφκελν πνιέκνπ. Έζηεηιε ηειεγξάθεκα ζηνλ Υίηιεξ πξνηείλνληαο λα 

ηαμηδέςεη πάιη ζηε Γεξκαλία γηα ηελ εμεχξεζε ιχζεο. Δίρε πξνεγεζεί έθθιεζε ζηνλ 

Μνπζνιίλη λα ζπλδξάκεη θη απηφο. λησο ηελ ίδηα κέξα ν Ηηαιφο δηθηάηνξαο κέζσ 

ηνπ πξεζβεπηή ηεο Ηηαιίαο ζην Βεξνιίλν Αηηφιηθν, απήπζπλε έθθιεζε γηα κία 

ζπλάληεζε θνξπθήο κεηαμχ Μ. Βξεηαλίαο, Γαιιίαο, Ηηαιίαο θαη Γεξκαλίαο. Ο Υίηιεξ 

απάληεζε ακέζσο ζηνλ πξεζβεπηή «Πείηε ζηνλ Νηνχηζε φηη δέρνκαη ηηο πξνηάζεηο 

ηνπ
186

». Δίρε φκσο πξνεγεζεί ηελ ίδηα κέξα, θαηεπείγνλ ηειεγξάθεκα ηνπ Γάιινπ 

ππνπξγνχ εμσηεξηθψλ Μπνλλέ ζην Βεξνιίλν, κε ην νπνίν πξνηείλνληαλ κία 

ζπκβηβαζηηθή πξφηαζε πάλσ ζηε βάζε ηνπ ππνκλήκαηνο Γθφληεζκπεξγθ. Ζ βαζηθή 

δηαθνξνπνίεζε κε ην πξνεγνχκελν γαιιν-βξεηαληθφ ζρέδην, ήηαλ φηη πξνέβιεπε ηελ 

άκεζε είζνδν γεξκαληθψλ ζηξαηεπκάησλ ζε κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ ζνπδεηηθψλ 

πεξηνρψλ «εμαζθαιίδνληαο έηζη φηη ε γεξκαληθή θπβέξλεζε ζα κπνξνχζε λα 

ηζρπξηζηεί φηη είρε επηηχρεη κία λίθε
187

. Αλακθηζβήηεηα ε πξσηνβνπιία απηή έπαημε 

ην ξφιν ηεο ζηελ απνδνρή απφ ηνλ Υίηιεξ ηεο ηεηξακεξνχο ζπλδηάζθεςεο. Ήηαλ 

ζαθψο έλα κήλπκα φηη ε απνθαζηζηηθή ζηάζε ησλ πκκάρσλ είρε αξρίζεη λα ξαγίδεη.  

Παξαδφμσο, ε απνδνρή απφ ηνλ Υίηιεξ, ηεο πξφηαζεο νπζηαζηηθά ηνπ 

Σζάκπεξιαηλ γηα έλα αθφκε γχξν δηαπξαγκαηεχζεσλ, έζσζε πηζαλψο θαη ηε δσή ηνπ. 
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Ο Γεξκαλφο ζηξαηεγφο Φξάληδ Υάιληεξ, επηθεθαιήο ηεο Αλψηαηεο Γηνίθεζεο 

ηξαηνχ, ζέζε πνπ ηζνδπλακνχζε κε απηήλ ηνπ Αξρεγνχ ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ 

ηξαηνχ, έιαβε ελεξγά κέξνο ζε ζπλσκνζία γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ Υίηιεξ. χκθσλα 

κε ην ζρέδην, ζηξαηησηηθέο κνλάδεο ζα έζεηαλ ππφ ηνλ έιεγρν ηνπο ην Βεξνιίλν ελψ 

ηαπηφρξνλα νκάδα αμησκαηηθψλ ζα εηζέβαιε ζηελ Καγθειαξία πξνθεηκέλνπ λα ηνλ 

δνινθνλήζεη
188

. Οη ζηξαηησηηθνί είραλ ζπκθσλήζεη λα ελεξγήζνπλ κφλν ζε 

πεξίπησζε ην ελδερφκελν πνιέκνπ ήηαλ ζίγνπξν. Σα λέα επνκέλσο ηεο ζπλάληεζεο 

ζην Μφλαρν, απνκάθξπλαλ απηφ ην ελδερφκελν θαη θαηά ζπλέπεηα αθχξσζαλ ηα 

ζρέδηα ηνπο. Βέβαηα, δελ ήηαλ ζε θακία πεξίπησζε ζίγνπξν, φηη ε ζπλσκνζία ζα 

πεηχραηλε αλ θαη ήηαλ πηζαλφλ  θαιχηεξε νξγαλσκέλε απφ θάζε άιιε, αθφκε θη απφ 

απηή ηνπ Ηνπιίνπ ηνπ 1944
189

. 

Δλ ηέιεη, αξγά ην βξάδπ ηεο 28
εο

 επηεκβξίνπ, ν Βξεηαλφο πξέζβεο ζηελ 

Πξάγα Νηνχηνλ, εηδνπνίεζε ηνλ Πξφεδξν Μπέλεο φηη ηελ επφκελε κέξα ζηηο 29, νη 

Νηαιαληηέ, Σζάκπεξιαηλ θαη Μνπζνιίλη ζα ζπλαληνχζαλ ζην Μφλαρν ηνλ Υίηιεξ γηα 

λα ζπδεηήζνπλ ην ζέκα ηεο νπδεηίαο. Ο πξέζβεο δηαβεβαίσζε ηνλ Πξφεδξν φηη ν 

πξσζππνπξγφο Σζάκπεξιαηλ ιάκβαλε ηα ζπκθέξνληα ηεο Σζερνζινβαθίαο πιήξσο 

ππφςηλ ηνπ
190

. 

 

 

Ζ ςνδιάζκετη ηος Μονάσος 

 

ηαλ ν Σζάκπεξιαηλ αλαθνίλσζε ζηε Βνπιή ησλ Κνηλνηήησλ ηελ πξφζθιεζε 

ηνπ Υίηιεξ γηα ηεηξακεξή ζπλδηάζθεςε ησλ ηεζζάξσλ κεγάισλ δπλάκεσλ Μ. 

Βξεηαλίαο, Γαιιίαο, Γεξκαλία θαη Ηηαιίαο ζην Μφλαρν ηελ επφκελε κέξα ζηηο 29 

επηεκβξίνπ, μέζπαζε ζχειια επεπθεκηψλ ρσξίο πξνεγνχκελν ζηελ ηζηνξία ηνπ 

ψκαηνο
191

. Πνιινί βνπιεπηέο ζηέθνληαλ φξζηνη ζηηο ζέζεηο ηνπο ρεηξνθξνηψληαο θαη 

πεηψληαο ραξηηά ζηνλ αέξα
192

. Μηα έθξεμε αλαθνχθηζεο φηη ν πφιεκνο είρε 

απνθεπρζεί ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ ψξα. Τπήξμαλ βέβαηα θαη θάπνηνη πνπ 
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εμαθνινπζνχζαλ λα αζθνχλε θξηηηθή ζηνλ Σζάκπεξιαηλ ιέγνληαο ηνπ: «Αλ δελ 

θάλεηο φιεο ηηο παξαρσξήζεηο (πνπ ζέιεη ν Υίηιεξ) πέηα, πέηα, πέηα μαλά
193

». 

Δίλαη αμηνζεκείσην, φηη Σζάκπεξιαηλ πήγε ρσξίο ηνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ 

ηνπ Υάιηθαμ ν νπνίνο έκεηλε ζην Λνλδίλν. πσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε 

ελφηεηα, ε απφξξηςε ηνπ «Τπνκλήκαηνο ηνπ Γθφληεζκπεξγθ» ή αιιηψο ηνπ 

«Σειεζηγξάθνπ ηνπ Γθφληεζκπεξγθ» νθεηιφηαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηνλ Υάιηθαμ, 

επνκέλσο ν Σζάκπεξιαηλ πιένλ δελ ηνλ εκπηζηεπφηαλ. Δπίζεο δελ επηδίσμε λα 

ζπλαληήζεη πξνεγνπκέλσο ηνλ Νηαιαληηέ πξνθεηκέλνπ λα ζπληνλίζνπλ ηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο ηαθηηθή. Ίζσο θνβφηαλ φηη ν Νηαιαληηέ ζα πξνζπαζνχζε λα 

πξνβάιεη θάπνηα αληίζηαζε
194

. 

Αληηζέησο, νη δχν δηθηάηνξεο ζπλαληήζεθαλ πξηλ ηε δηάζθεςε. Ο ίδηνο ν 

Υίηιεξ ηαμίδεςε κέρξη ηα ηηαιν-γεξκαληθά ζχλνξα γηα λα ππνδερζεί ηνλ Νηνχηζε. 

Απφ θεη ηαμίδεςαλ κε ηξαίλν ζην Μφλαρν ελψ ηαπηφρξνλα ζπδήηεζαλ ην ζέκα ηεο 

νπδεηίαο. Ο Μνπζνιίλη ξψηεζε επζέσο ηη αμηψζεηο έρνπλ νη Γεξκαλνί έλαληη ηεο 

Σζερνζινβαθίαο;». Ο Ρίκπεληξνπ παξνπζίαζε έλα ραξηί κε ηηο γεξκαληθέο 

δηεθδηθήζεηο. Ο Μνπζνιίλη ην πήξε σο είρε θαη έζεζε ζηελ ζπλδηάζθεςε σο βάζε 

ζπδήηεζεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ κία επαλάιεςε ησλ ζέζεσλ ηνπ 

Γθφληεζκπεξγθ
195

. 

Ζ δηάζθεςε ηνπ Μνλάρνπ ππήξμε αλνξγάλσηε, δελ είρε θαζνξηζκέλε 

εκεξήζηα δηάηαμε, δελ πξνήδξεπε θαλείο, νχηε θαη θξαηήζεθαλ επίζεκα πξαθηηθά
196

. 

Διιείςεη δηεπζχλζεσο, πνιιέο θνξέο ε ζπδήηεζε ππήξμε ζπγθερπκέλε κε ηνπο 

ηέζζεξηο αληηπξφζσπνπο λα κηινχλ ηαπηφρξνλα. Δθφζνλ δελ είρε γίλεη ζρεηηθή 

πξνεξγαζία πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ζε πνηα γιψζζα ζα δηεμαγφηαλ νη 

ζπδεηήζεηο, αλαθνηλψζεθε απφ ηνλ κίη -επίζεκν δηεξκελέα απφ πιεπξάο Γεξκαλψλ- 

φηη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη νη ηξεηο γιψζζεο, αγγιηθά, γαιιηθά θαη γεξκαληθά. Έηζη 

θάζε θνξά πνπ έιεγε θάπνηνο θάηη, ζα έπξεπε λα πεξηκέλνπλ νη ππφινηπνη πξηλ 

απαληήζνπλ, λα γίλεη κεηάθξαζε θαη ζηηο άιιεο δχν γιψζζεο
197

. Παξφιν απηά νη 

ζπλνκηιίεο έγηλαλ κέζα ζε κηα αηκφζθαηξα γεληθήο θαιήο ζειήζεσο θαη κφλν ζηελ 

αξρή ν Νηαιαληηέ έραζε ηελ ςπρξαηκία ηνπ ζηηο επηζέζεηο ηνπ Υίηιεξ θαηά ηνπ 
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Μπέλεο
198

. Αιιά φπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο ζπδεηήζεηο ηνπ κε ηνπο Βξεηαλνχο, ε 

καρεηηθή δηάζεζε άιιαμε γξήγνξα. «Ο θ. Νηαιαληηέ είλαη αθξηβψο ν ηχπνο ηνπ 

αλζξψπνπ πνπ κνπ αξέζεη. Δίλαη ηφζν εχπιαζηνο
199

» ζρνιίαζε ν Γθέξηλγθ. 

Αθνχ ν Υίιηεξ θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο δηαζθέςεσο, ηνλ ιφγν πήξε ν 

Μνπζνιίλη ν νπνίνο ήηαλ ν κφλνο πνπ δελ είρε ηελ αλάγθε δηεξκελέα θαζψο κηινχζε 

θαη ηηο ηξεηο γιψζζεο
200

. Παξνπζίαζε σο δηθέο ηνπ, ηηο πξνηάζεηο πνπ ιίγε ψξα 

λσξίηεξα ηνπ είραλ δψζεη νη Γεξκαλνί. χκθσλα κε ηα γεξκαληθά πξαθηηθά, δέρζεθε 

επλντθψο ηελ πξφηαζε ηνπ Νηνχηζε, ραξαθηεξίδνληαο ηελ ζπληεηαγκέλε κε 

αληηθεηκεληθφ θαη ξεαιηζηηθφ πλεχκα
201

, ελψ ν Σζάκπεξιαηλ δήισζε φηη «φζνλ ηνλ 

αθνξά είρε εμεηάζεη κία απνιχησο παξφκνηα ιχζε
202

». ’ έλα κφλν ζέκα ν 

Σζάκπεξιαηλ έθεξε -επαλαιακβαλφκελεο κάιηζηα- αληηξξήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπλνκηιηψλ: Σν δήηεκα ηεο απνδεκίσζεο ησλ Σζέρσλ γεσξγψλ πνπ ζα εγθαηέιεηπαλ 

ηηο παξαρσξεζείζεο πεξηνρέο θαη ζπγθεθξηκέλα ην δσηθφ ηνπο θεθάιαην πνπ 

ζχκθσλα κε ην ζρέδην ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα αθήζνπλ πίζσ. Ο Υίηιεξ εθλεπξίζηεθε 

θαη θψλαμε απφηνκα «ν ρξφλνο καο είλαη πάξα πνιχ πνιχηηκνο γηα λα ηνλ ράλνπκε κε 

ηέηνηα αζήκαληα πξάγκαηα
203

» θαη ην ζέκα έθιεηζε εθεί. 

 

Σν χκθσλν ηνπ Μνλάρνπ φπσο έκεηλε γλσζηφ, ππνγξάθεθε ηειηθά ζηηο 1 ην 

πξσί ηεο 30
εο

 επηεκβξίνπ. Οη πεξηνρέο πνπ νη Γεξκαλνί πιεηνςεθνχζαλ ζα 

πξνζαξηηφληαλ ζηαδηαθά απφ ηεο 1 κέρξη ηηο 10 Οθησβξίνπ
204

. ηηο ππφινηπεο φπνπ ν 

εζλνηηθφο ραξαθηήξαο ήηαλ αβέβαηνο, δηεζλήο επηηξνπή απνηεινχκελε απφ 

αληηπξνζψπνπο ηεο Γεξκαλίαο, Μ. Βξεηαλίαο, Γαιιίαο, Ηηαιίαο θαη Σζερνζινβαθίαο, 

ζα δηνξγάλσλε δεκνςεθίζκαηα ην αξγφηεξν κέρξη ην ηα ηέιε Ννεκβξίνπ
205

. Ζ 

Μεγάιε Βξεηαλία θαη ε Γαιιία αλαιάκβαλαλ λα εγγπεζνχλ ηα λέα ζχλνξα ηεο 

Σζερνζινβαθίαο. Ζ Γεξκαλία θαη ε Ηηαιία ζα ην έπξαηηαλ επίζεο αθφηνπ φκσο 

ξπζκίδνληαλ θαη ην δήηεκα ησλ πνισληθψλ θαη νπγγξηθψλ κεηνλνηήησλ
206

. 
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Οη Σζάκπεξιαηλ θαη Νηαιαληηέ, πξνζπάζεζαλ λα πεηχρνπλ θαη ηελ 

ζπκκεηνρή Σζερνζινβάθσλ αληηπξνζψπσλ ζηηο ζπλνκηιίεο. Ο Υίηιεξ φκσο 

αξλήζεθε ιέγνληαο: «Ή ην πξφβιεκα είλαη κηα δηαθνξά κεηαμχ Γεξκαλίαο θαη 

Σζερνζινβαθίαο θαη ηφηε ζα ιπζεί δηά ηεο βίαο εληφο 15 ην πνιχ εκεξψλ ή ην 

πξφβιεκα αθνξά ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο θαη ηφηε απηέο ζα πξέπεη λα αλαιάβνπλ ηηο 

επζχλεο ηνπο θαη λα επηβάινπλ ζηνπο Σζέρνπο ηε ζπκθσλία πνπ ζα ζπλάςνπλ
207

». 

Σειηθά δχν Σζέρνη αληηπξφζσπνη, νη Μάζηλπ, πξεζβεπηήο ζην Βεξνιίλν θαη 

Μάδαξπθ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηαμίδεςαλ ζην Μφλαρν φπνπ νδεγήζεθαλ 

απφ πξάθηνξεο ηεο Γθεζηάπν ζην μελνδνρείν φπνπ έκελε ε βξεηαληθή 

αληηπξνζσπεία
208

. Δθεί ηνπο βξήθαλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο νη Νηαιαληηέ 

θαη Σζάκπεξιαηλ πξνθεηκέλνπ λα ηνπο αλαθνηλψζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηάζθεςεο. Ο Σζάκπεξιαηλ ήηαλ ηδηαίηεξα θνπξαζκέλνο, «ραζκνπξηφηαλ φιε ηελ 

ψξα ρσξίο λα θαηαβάιεη ηελ παξακηθξή πξνζπάζεηα λα θξχςεη ηα ραζκνπξεηά ηνπ» 

αλέθεξε ν Μάδαξπθ ζηελ επίζεκε έθζεζε πξνο ην Σζερνζινβαθηθφ Τπνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ
209

. Ο Σζάκπεξιαηλ ηνπο είπε φηη ε ζπκθσλία ήηαλ ην θαιχηεξν δπλαηφ 

απνηέιεζκα. ηαλ νη Σζέρνη αληηπξφζσπνη πξνζπάζεζαλ λα δηακαξηπξεζνχλ, ν 

Νηαιαληηέ ηνπο μεθαζάξηζε φηη είηε ζα έπξεπε λα ην απνδερηνχλ είηε λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο ζπλέπεηεο
210

. Σέινο, ε θπβέξλεζε ηεο Πξάγαο φθεηιε λα ζηείιεη 

αληηπξφζσπν ηεο απζεκεξφλ ζην Βεξνιίλν γηα λα παξαζηεί ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 

δηεζλνχο επηηξνπήο
211

. Παξά ηελ πηθξία ηνπο θαη ην αίζζεκα πξνδνζίαο, νη 

Σζερνζινβάθνη ζηηο 30 επηεκβξίνπ αλαθνίλσζαλ ηελ απνδνρή ηεο πκθσλίαο 

«δηακαξηπξφκελνη, ελψπηνλ νιφθιεξνπ ηνπ θφζκνπ γηα απηή ηελ απφθαζε ζηελ 

νπνία δελ είραλ ιάβεη κέξνο
212

». Ο Πξσζππνπξγφο ίβνξπ δήισζε ραξαθηεξηζηηθά: 

«καο έβαιαλ λα επηιέμνπκε αλάκεζα ζηε δνινθνλία καο θαη ηελ απηνθηνλία καο
213

».  
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«Διπήνη για ηην εποσή μαρ» 

 

ηε πκθσλία ηνπ Μνλάρνπ, πηνζεηήζεθαλ νπζηαζηηθά νη γεξκαληθέο 

αμηψζεηο. Ζ κφλε δηαθνξνπνίεζε κε ην «ππφκλεκα ηνπ Γθφληεζκπεξγθ», ήηαλ φηη 

αληί λα θαηαιάβνπλ νη Γεξκαλνί ηελ πεξηνρή ηεο νπδεηίαο άκεζα ζηηο 1 Οθησβξίνπ, 

απηφ ζα γηλφηαλ ζηαδηαθά κέρξη ηηο 10 Οθησβξίνπ. πλ ην φηη φπσο αλαθέξζεθε ζηελ 

πξνεγνχκελε ελφηεηα, πεξηειήθζεζαλ ηειηθά θαη πεξηνρέο νη νπνίεο δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηηο αμηψζεηο ησλ Γεξκαλψλ ζην Γθφληεζκπεξγθ. Σέινο, δελ 

πξέπεη λα δηαθεχγεη ε παξαδνμφηεηα φηη Μεγάιε Βξεηαλία θαη Γαιιία εγγπήζεθαλ 

λα βνεζήζνπλ ηελ Σζερνζινβαθία ζηα λέα ηεο, επάισηα θαη κε ππεξαζπίζηκα ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζχλνξα ηεο, ελψ πξηλ ζεσξνχζαλ φηη δελ κπνξνχζαλ λα θάλνπλ 

ηίπνηα γηα λα ηε βνεζήζνπλ, φηαλ απηή δηέζεηε απφ ηα πιένλ νρπξσκέλα θαη ηζρπξά 

ζχλνξα ζηελ Δπξψπε. 

Δπεηδή ν Σζάκπεξιαηλ είρε ζπκθσλήζεη λα δψζεη ζηνπο Γεξκαλνχο φηη 

νπζηαζηηθά είρε αξλεζεί ε θπβέξλεζε ηνπ κηα βδνκάδα πξηλ, ήμεξε φηη δελ κπνξνχζε 

λα επηζηξέςεη κε άδεηα ρέξηα. Έπξεπε λα παξνπζηάζεη θάηη, κία θαηλνχξγηα εμέιημε 

φζνλ αθνξά ηηο αγγιν-γεξκαληθέο ζρέζεηο, κηα θάπνηα επηηπρία. Δλψ 

πξνεηνηκάδνληαλ ην επίζεκν θείκελν γηα ππνγξαθή, πιεζίαζε ηνλ Υίηιεξ θαη ηνπ 

δήηεζε λα ζπλαληεζνχλ θαη’ ηδίαλ ηελ επνκέλε ην πξσί «γηα λα ζίμεη ην κέιινλ ησλ 

ζρέζεσλ ηνπ Ράηρ κε ην Ζλσκέλν Βαζίιεην
214

. Ο Υίηιεξ ζπγθαηάλεπζε θαη ηελ 

επνκέλε ζπλαληήζεθαλ ζηελ ηδησηηθή ηνπ θαηνηθία ζε έλα πξνάζηην ηνπ Μνλάρνπ
215

.  

Ζ ζπλάληεζε έγηλε παξνπζία κφλν ηνπ δηεξκελέα κίη. «Δίκαη πνιχ 

επραξηζηεκέλνο κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ρζεζηλήο δηάζθεςεο» δήισζε ν 

Σζάκπεξιαηλ
216

. πδήηεζαλ γηα ηνλ ηζπαληθφ εκθχιην θαη ην γηα ηνλ αθνπιηζκφ, 

θπξίαξρν ζέκα ηεο επνρήο εθείλεο. Ο Υίηιεξ απ’ ηελ άιιε, αλαθέξζεθε ζηελ 

επηζπκία ηνπ λα ζέζνπλ πεξηνξηζκνχο ζηνπο αεξνπνξηθνχο βνκβαξδηζκνχο. 

«Απερζάλνκαη ηελ ηδέα κηθξψλ κσξψλ λα δνινθνλνχληαη απφ βφκβεο αεξίνπ
217

». Ο 

Σζάκπεξιαηλ ζπγθαηάλεπζε θαη ζεκείσζε ηε θξάζε ζ’ έλα ραξηί ζθνπεχνληαο ίζσο 

λα ην ρξεζηκνπνηήζεη σο έλα αθφκε δείγκα ησλ θαιψλ πξνζέζεσλ ηνπ Φχξεξ. 
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 Αθνχ ηνλ άθνπζε κε επράξηζηε δηάζεζε ζχκθσλα κε ηνλ κίη, δήηεζε απφ 

ηνλ Υίηιεξ λα ππνγξάςνπλ κηα θνηλή δήισζε, φπνπ ζα ηφληδαλ ηε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ζηελ Δπξψπε. Σνπ 

παξνπζίαζε έλα πξνζρέδην πνπ είρε εηνηκάζεη ν ίδηνο. ’ απηφ γηλφηαλ ιφγνο γηα ηελ 

«ρζεζηλή επίηεπμε ζπκθσλίαο» θαζψο θαη ηε λαπηηθή ζπκθσλία ηνπ 1935, «σο 

ζχκβνιν ηεο επηζπκίαο ησλ δχν ιαψλ λα κελ νδεγεζνχλ πνηέ μαλά ζε πφιεκν κεηαμχ 

ηνπο
218

». Σν θείκελν θαηέιεγε κε ηελ εμήο θξάζε: «Απνθαζίζακε φηη ε απηή ε 

κέζνδνο δηαβνχιεπζεο πνπ πηνζεηήζεθε παξαπάλσ, ζα πξέπεη λα είλαη ε κέζνδνο 

επίιπζεο νπνηνπδήπνηε άιινπ δεηήκαηνο πνπ αθνξά ηηο δχν ρψξεο θαη είκαζηε 

απνθαζηζκέλνη λα ζπλερίζνπκε ηηο πξνζπάζεηεο καο λα εμαιείςνπκε άιιεο πηζαλέο 

αηηίεο δηαθνξάο ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο εηξήλεο ζηελ Δπξψπε
219

». 

Ο Υίηιεξ ζπκθψλεζε λα ηελ ππνγξάςεη κφλν θαη κφλν γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηνλ 

Σζάκπεξιαηλ ζχκθσλα κε ηνλ κίη. 

Σν πεξίθεκν απηφ «θνκκάηη ραξηί» φπσο απνθιήζεθε αξγφηεξα, ήηαλ γηα ηνλ 

Βξεηαλφ πξσζππνπξγφ ην απνθνξχθσκα ηεο «δηπισκαηίαο ηνπ επηεκβξίνπ». Έλα 

ζεκάδη φηη νη δχν εγέηεο ήηαλ έηνηκνη λα πξνρσξήζνπλ ζε έλα γεληθφηεξν επξσπατθφ 

δηαθαλνληζκφ θάηη ην νπνίν απνηεινχζε ηνλ ππέξηαην ζηφρν ηνπ Σζάκπεξιαηλ. ηαλ 

γχξηζε ζην μελνδνρείν είπε ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ γεκάηνο ελζνπζηαζκφ: «Οξίζηε ην 

πήξα!». Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο ηεο επηζηξνθήο, δήηεζε λα ηνπ εηνηκάζνπλ κηα 

ζχγθξηζε αλάκεζα ζην «Τπφκλεκα ηνπ Γθφληεζκπεξγθ» θαη ηε «πκθσλία ηνπ 

Μνλάρνπ». Ήηαλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ λα δείμεη φηη είρε επηζηξέςεη κε θάηη 

θαιχηεξν απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Υίηιεξ
220

. 

ήκεξα, δεδνκέλνπ φηη ζεσξνχκε ην Μφλαρν έλα ηεξάζηην ιάζνο, έρνπκε ηελ 

εληχπσζε φηη ν Σζάκπεξιαηλ θαη έδξαζε κφλνο ηνπ θαη φηη δελ είρε ηελ ππνζηήξημε 

ηεο θνηλήο γλψκεο ζε φζα έθαλε. Ζ πξαγκαηηθφηεηα φκσο είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή. 

αθψο θαη ππήξραλ αληηδξάζεηο, αιιά ηαπηφρξνλα ππήξρε θαη ζεκαληηθή ιατθή 

ππνζηήξημε ζηελ πνιηηηθή ηνπ θαηεπλαζκνχ ηνπ Σζάκπεξιαηλ. Δηδηθφηεξα, ε είδεζε 

ηεο επίηεπμεο ζπκθσλίαο θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο απνθπγήο ηνπ πνιέκνπ, έγηλε δεθηή 

κε κεγάιν ελζνπζηαζκφ θαη ζην Λνλδίλν θαη ζην Παξίζη. ’ απηφ ζπκθσλνχλ αθφκε 

θαη νη επηθξηηέο ηνπ Μνλάρνπ. Σα πιήζε πνπ δεησθξαχγαδαλ θαη ππνδέρηεθαλ ηνπο 

δχν εγέηεο, Νηαιαληηέ θαη Σζάκπεξιαηλ θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπο, πεξηγξάθνληαη σο 
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 (Taylor 1963, 230) 
219

 Ibid. 230-231 
220

 (Reynolds 2007, 96) 
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παξαιεξνχληα θαη εθζηαηηθά
221,222,223

. Ο πξψηνο εμεπιάγε ζε ηέηνην βαζκφ απφ ηελ 

ππνδνρή ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπ, πνπ ιέγεηαη φηη ηνπο απνθάιεζε είηε ειίζηνπο
224

, 

είηε ηξεινχο
225

.  

ζν γηα ηνλ Σζάκπεξιαηλ: «Παξφιε ηε βξνρή, φηαλ πξνζγεηψζεθε ζην 

αεξνδξφκην ηνπ Λνλδίλνπ εθείλν ην απφγεπκα ηεο Παξαζθεπήο, ηα πιήζε ήηαλ 

κεγαιεηψδε θαη εθζηαηηθά, ελδηαθεξφκελα κφλν γηα ην φηη ν πφιεκνο είρε 

απνθεπρζεί. Γηάβαζε ην έγγξαθν πνπ είρε ν ίδηνο κε ηνλ Υίηιεξ ππνγξάςεη. Έπεηηα 

θαηεπζχλζεθε ζην Παιάηη ηνπ Μπάθηγρακ, φπνπ έιαβε επραξηζηίεο απφ ηνλ Βαζηιηά 

φπνπ ζε κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ θίλεζε, ηνλ πξνζθάιεζε λα ραηξεηίζεη ηνπο 

επεπθεκνχληεο Λνλδξέδνπο απφ ην κπξνζηηλφ κπαιθφλη ηνπ παιαηηνχ. ην ηέινο θαη 

κε κεγάιε δπζθνιία, ην πξσζππνπξγηθφ απηνθίλεην θηλήζεθε αλάκεζα ζηα πιήζε κε 

θαηεχζπλζε ηελ Νηάνπληγθ ηξήη φπνπ κίιεζε πάιη ζην ζπγθεληξσκέλν πιήζνο απφ 

ην παξάζπξν ηνπ πξψηνπ νξφθνπ
226

». Δθεί αλεκίδνληαο κε ην ρέξη ηνπ ηελ Αγγιν-

γεξκαληθή δήισζε θψλαμε πξνο ην πιήζνο: «Απηή είλαη ε δεχηεξε θνξά πνπ ήξζε 

απφ ηε Γεξκαλία ζηε Νηάνπληγθ ηξήη, κηα έληηκε εηξήλε
227

. Πηζηεχσ φηη είλαη ε 

εηξήλε γηα ηελ επνρή καο
228

». χκθσλα κε ηνλ ηδηαίηεξν γξακκαηέα ηνπ, Άιεθ 

Νηάγθιαο Υηνπκ: «Ήμεξε ακέζσο φηη είρε θάλεη ιάζνο… (ε θξάζε) ηνλ ζηνίρεησζε 

γηα ην ππφινηπν ηεο δσήο ηνπ
229

».  

Βέβαηα, ππήξμαλ θαη αληηδξάζεηο. Πξψηνο απφ φινπο ν Νηαθ Κνχπεξ ν 

νπνίνο παξαηηήζεθε απφ ηε ζέζε ηνπ Πξψηνπ Λφξδνπ ηνπ Ναπαξρείνπ. Ζ πην 

ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε φκσο είλαη ηνπ Σζψξηζηι ν νπνίνο ππήξμε ιάβξνο θαηά 

ηνπ Σζάκπεξιαηλ πξνζσπηθά ζε νκηιία ηνπ ζηε Βνπιή ησλ Κνηλνηήησλ ζηηο 5 

Οθησβξίνπ: «Οιφθιεξε ε επξσπατθή ηζνξξνπία αλαηξάπεθε… Βξηζθφκαζηε 

ελψπηνλ θαηαζηξνθήο πξψηνπ κεγέζνπο… Καη κε λνκίδεηε φηη απηφ είλαη ην ηέινο. 

Δίλαη κφλν ε αξρή
230

. Έθιεηζε ηελ νκηιία ηνπ κε ηελ πεξίθεκε θξάζε: «αο δφζεθε 

ε επηινγή κεηαμχ πνιέκνπ θαη αηηκίαο. Γηαιέμαηε ηελ αηηκία θαη ζα έρεηε ηνλ 

πφιεκν». 
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 (Ragsdale 2004, 169) 
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Σέινο, φζνλ αθνξά ηνλ πξφεδξν Μπέλεο, απηφο παξαηηήζεθε ζηηο 5 

Οθησβξίνπ θαη αξγφηεξα ζα θαηέθεπγε ζηε Μεγάιε Βξεηαλία. Μεηά ην Μφλαρν, 

πίζηεπε φηη ε κνίξα ηνπ ηζερνζινβαθηθνχ θξάηνπο ήηαλ πιένλ πξνδηθαζκέλε. Ζ 

Σζερνζινβαθία ήηαλ πάληα έλα θξάηνο κεηνλνηήησλ. Ζ θνιιεηηθή ηνπ νπζία ήηαλ ην 

γφεηξν θαη ε ηζρχο ηεο Σζερίαο θαζεαπηήο. Καη ηα δχν κε ηε πκθσλία ηνπ Μνλάρνπ 

είραλ πάςεη λα πθίζηαληαη· ε Σζερνζινβαθία  δελ ζα επηβίσλε
231

. Καη  φλησο, νη 

κεηέπεηηα εμειίμεηο ηνλ δηθαίσζαλ. 

 

 

 

Δπακόλοςθα ηηρ ςμθυνίαρ ηος Μονάσος 

 

Σν Μφλαρν, αθνινχζεζε ε ζηαδηαθή θαηάξξεπζε ηεο Σζερνζινβαθίαο. Ζ 

παξαρψξεζε απηνδηάζεζεο ζηνπο νπδήηεο, απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα αλάινγεο 

δηεθδηθήζεηο θαη απφ ηηο ππφινηπεο κεηνλφηεηεο αιιά θαη ηα γεηηνληθά θξάηε.  

Πξψηνη απ’ φινπο νη Πνισλνί. Μφιηο έγηλαλ γλσζηνί νη φξνη ηεο πκθσλίαο 

ηνπ Μνλάρνπ, ηελ ίδηα κέξα ζηηο 30 επηεκβξίνπ, έζηεηιαλ ηειεζίγξαθν ζηελ Πξάγα 

απαηηψληαο ηελ πεξηνρή ηνπ Σέζζελ. Έδσζαλ δηνξία απνδνρήο ησλ δηεθδηθήζεσλ 

ηνπο ζηελ θπβέξλεζε ηεο Πξάγαο, κέρξη ην κεζεκέξη ηεο 1
εο

 Οθησβξίνπ. λησο νη 

Σζερνζινβάθνη ππνρψξεζαλ θαη ηελ επφκελε εκέξα, ζηηο 2 Οθησβξίνπ, πνισληθά 

ζηξαηεχκαηα εηζήιζαλ ζηελ πεξηνρή. Ζ Πνισλία απέθηεζε 230.000 λένπο θαηνίθνπο 

εθ ησλ νπνίσλ φκσο νη 133.000 ήζαλ Σζέρνη
232

. Ζ ελέξγεηα απηή ηεο Πνισλίαο 

πξνθάιεζε αιγεηλή εληχπσζε ζε φιν ηνλ θφζκν. Ο Κφκεο Σζηάλν ζεκείσλε 

ραξαθηεξηζηηθά ζην εκεξνιφγην ηνπ: «Ζ αλππνκνλεζία απηή ησλ Πνισλψλ δελ 

δηθαηνινγείηαη… πεξίκελαλ 20 ρξφληα, δελ κπνξνχζαλ λα πεξηκέλνπλ κεξηθέο κέξεο 

αθφκα;
233

».  

Οη Οχγγξνη πάιη ππήξμαλ πην ππνκνλεηηθνί θαη έιαβαλ ηειηθά ζηηο 2 

Ννεκβξίνπ, πεξηνρέο ζηα ζχλνξα ηεο ινβαθίαο θαη ηεο Ρνπζελίαο φπνπ δνχζαλ 

ζπλνιηθά 500.000 Οχγγξνη θαη 272.000 ινβάθνη. Σα ζχλνξα ζ’ απηή ηελ 

πεξίπησζε, απνθαζίζηεθαλ απφ ηελ Ηηαιία θαη ηε Γεξκαλία ζε δηκεξή δηάζθεςε ζηε 
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 (Κνξαληήο 1996, 428) 
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 Ibid. ππνζεκείσζε 2. 
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Βηέλλε θαη φρη απφ δηεζλή επηηξνπή φπσο είρε ζπκθσλεζεί ζην Μφλαρν έλα κφιηο 

κήλα πξηλ. «Έγηλε γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο Δπξψπεο» δηθαηνινγήζεθε ν Υίηιεξ 

ζηνπο Γάιινπο, «επξχηεξε δηάζθεςε ζα δεκηνπξγνχζε λέα θξίζε
234

». 

Γεληθά φπσο εμειίρζεθαλ ηα πξάγκαηα αξγφηεξα, νπδέπνηε έγηλαλ ηα 

δεκνςεθίζκαηα ηα νπνία πξνέβιεπε ε πκθσλία ηνπ Μνλάρνπ ζε πεξηνρέο ζηηο 

νπνίεο δελ ππήξρε μεθάζαξε εζλνηηθή πιεηνςεθία. Οη Γεξκαλνί θαηέιαβαλ ηειηθά 

πεξηνρέο φπνπ ην ηζερηθφ ζηνηρείν ππεξηεξνχζε ζπληξηπηηθά θαη νη νπνίεο δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαλ θαλ ζην ππφκλεκα ηνπ Γθφληεζκπεξγθ. Δλδεηθηηθά: Πνιίηζθα 

(11,739 Σζέρνη θαη 503 Γεξκαλνί), βίλνθ (4,319 θαη 722), Σξεκπνβίηζε (1,751 θαη 

71), Κνπξίβληηζε (3,968 θαη 622), ηξάκπεξγθ (3,947 θαη 46), Κξνχκινβ (3,047 θαη 

749)
235

. πλνιηθά, 800,000 Σζέρνη παξέκεηλαλ ζηα πξνζαξηεκέλα ζην Ράηρ εδάθε
236

 

ελψ ε Σζερνζινβαθία έραζε 86% ηεο ρεκηθήο ηεο βηνκεραλίαο, ην 80% ηεο 

πθαληνπξγίαο, ην 86% ηεο παινπξγίαο θαη ην 70% ηεο παξαγσγήο ζηδήξνπ θαη 

ράιπβα
237

. Σα θπξηφηεξα εξγνζηάζηα ηεο ακπληηθήο βηνκεραλίαο ηεο Skoda, 

βξίζθνληαλ ζε απφζηαζε 3 κηιίσλ απφ ηα λέα ζχλνξα
238

. Σα ηειηθά ζχλνξα, 

ραξάρηεθαλ κε ηέηνην ηξφπν απφ ηνπο Γεξκαλνχο, ψζηε «θάζε νδηθφο ή ζηξαηεγηθφο 

θφκβνο, θάζε ζηξαηεγηθφ ζεκείν λα πεξηέιζεη ζηα ρέξηα ηνπ Ράηρ
239

». 

Παξφιν απηά ν Υίηιεξ δελ έκεηλε ηθαλνπνηεκέλνο. Καηαπηφλ είρε επηηεπρζεί 

κεξηθή κφλν ιχζε· ε Σζερνζινβαθία εμαθνινπζνχζε λα απνηειεί απεηιή
240

. Γέθα 

κφιηο κέξεο κεηά ηε πκθσλία ηνπ Μνλάρνπ, δήηεζε απφ ηνλ ζηξαηησηηθφ ηνπ 

ζχκβνπιν Βίιρεικ Κάηηει, ππνζηξάηεγν ηελ επνρή εθείλε θαη αξγφηεξα ζηξαηάξρε 

ηεο Βέξκαρη, λα ηνλ ελεκεξψζεη γηα ην κέγεζνο ησλ δπλάκεσλ πνπ απαηηνχληαλ γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε εηζβνιήο ζηελ Σζερνζινβαθία
241

. ηηο 21 Οθησβξίνπ, εμέδσζε 

δηαηαγή κε ζθνπφ ηελ «αλά πάζα ζηηγκή ζπληξηβή ηεο ππφινηπεο 

Σζερνζινβαθίαο
242

». Αξγφηεξα νη Γεξκαλνί απνθάζηζαλ φηη ην κέγεζνο ηνπ 

ηζερνζινβαθηθνχ ζηξαηνχ ήηαλ απεηιεηηθφ γηα ηε ρψξα ηνπο θαη κέζσ ηνπ 

Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ Ρίκπεληξνπ, απαίηεζαλ απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο Πξάγαο ηε 
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239
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κείσζε ηνπ πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ νη ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ. Οη θηλήζεηο απηέο 

ησλ Γεξκαλψλ δελ είραλ πεξάζεη βέβαηα απαξαηήξεηεο. Έηζη ηνλ Γελάξε ηνπ 1939, ν 

Υάιηθαμ δήισζε ζηνλ Ακεξηθαλφ Πξφεδξν Ρνχδβειη, φηη δηαπίζησλε ζαθείο 

ελδείμεηο απφ ηνλ Ννέκβξην θαη έπεηηα, φηη ν Υίηιεξ εηνίκαδε λέα πεξηπέηεηα εθηφο 

ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο ηνπ
243

. 

 

 

ηηο 6 Οθησβξίνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πφιε Είιηλα ηεο ινβαθίαο, 

ζπλέδξην ησλ ζινβαθηθψλ εζληθηζηηθψλ θνκκάησλ ε νπνία είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

αλαθήξπμε απηνλνκίαο θαη ηε ζπγθξφηεζε θπβέξλεζεο ππφ ηελ εγεζία ηνπ 

αξρηεπηζθφπνπ ηεο Μπξαηηζιάβα, Γηφδεθ Σίζν. Σελ επνκέλε ζηηο 7 Οθησβξίνπ, 

έιαβαλ ρψξα δχν ζεκαληηθά γεγνλφηα. Ξεθίλεζε ε ζηαδηαθή απνζηξάηεπζε ηνπ 

ηζερνζινβαθηθνχ ζηξαηνχ ελψ ηαπηφρξνλα ε θπβέξλεζε ηεο Πξάγαο παξαρψξεζε 

ηειηθά απηνλνκία ζηνπο ινβάθνπο θαζψο θαη δηθή ηνπο θπβέξλζεζε. Σέζζεξηο 

εκέξεο αξγφηεξα, ζηηο 11 Οθησβξίνπ έπξαμε ην ίδην θαη ζηε Ρνπζελία
244

. Παξφιν 

απηά, νη ινβάθνη δήισζαλ αληθαλνπνίεηνη θαη κε ηελ παξφηξπλζε ηνπ Βεξνιίλνπ, 

αμίσλαλ πιένλ πιήξε αλεμαξηεζία. Ζ Πξάγα ππνρψξεζε πάιη. Γηα λφκνπ ζηηο 19 

Ννεκβξίνπ ε Σζερνζινβαθία κεηαζρεκαηίζηεθε ζε νκνζπνλδηαθφ θξάηνο 

απνηεινχκελν απφ ηελ Σζερία, ηε ινβαθία θαη ηε Ρνπζελία
245

. Οχηε απηφ φκσο 

ηθαλνπνίεζε ηνπο ινβάθνπο. ηηο 12 Φεβξνπαξίνπ, ν αξρεγφο ηνπ Δζληθνχ 

ινβαθηθνχ Κφκκαηνο, Γξα Βφηηερ Σνχθα, επηζθεθζεθε ηνλ Υίηιεξ δεηψληαο ηε 

βνήζεηα ηνπ πξνθεηκέλνπ «λα απειεπζεξσζεί ν ζινβαθηθφο ιαφο απφ ηνπο 

Σζέρνπο
246

». Απηή ε αίηεζε πξνζηαζίαο ζα απνηεινχζε ηελ απαξαίηεηε δηθαηνινγία 

γηα ηε λαδηζηηθή Γεξκαλία, πξνθεηκέλνπ λα επέκβεη αξγφηεξα ζηα εζσηεξηθά ηεο 

Σζερνζινβαθίαο. 

Ζ Πξάγα αληέδξαζε αλαθνηλψλνληαο ζηηο αξρέο Μαξηίνπ, ηε δηάιπζε ηεο 

Ρνπζεληθήο θαη ινβαθηθήο θπβέξλεζεο θαη έζεζε ηα ζινβαθηθά εζληθηζηηθά 

θφκκαηα εθηφο λφκνπ. Αθφκε επέβαιε ζηξαηησηηθφ λφκν ζηε ινβαθία θαη εμέδσζε 

δηαηαγή γηα ηε ζχιιεςε ησλ Σίζν θαη Σνχθα. Ο Υίηιεξ, ν νπνίνο εηνηκαδφηαλ λα 

αλαρσξήζεη γηα ηε Βηέλλε γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο επεηείνπ ηνπ Άλζινπο, αξρηθά 
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αηθληδηάζηεθε. Φνβήζεθε φηη εάλ δελ αληηδξνχζε, ππήξρε ε πηζαλφηεηα νπγγξηθά 

ζηξαηεχκαηα λα θαηαιάκβαλαλ ηε ινβαθία
247

.ηηο 11 Μαξηίνπ δηέηαμε ηνλ Κάηηει 

λα ζπληάμεη ηειεζίγξαθν θαιψληαο ηνπο Σζέρνπο λα δερζνχλ άλεπ αληηζηάζεσο ηελ 

θαηάιεςε ηεο ρψξαο απφ γεξκαληθά ζηξαηεχκαηα
248

. ηηο 14, ν Σίζν αλαθήξπμε ηελ 

αλεμαξηεζία ηεο ινβαθίαο θαη ηαπηφρξνλα απέζηεηιε έθθιεζε ζηνλ Φχξεξ γηα 

πξνζηαζία
249

. Ο δηάδνρνο ηνπ Πξνέδξνπ Μπέλεο, Δκίι Υάηζα, πξνζπάζεζε λα 

πξνιάβεη ηα γεγνλφηα. Εήηεζε απφ ηνλ Υίηιεξ λα ηνλ δερηεί ζην Βεξνιίλν κε ηελ 

πεπνίζεζε φηη ζα ηνλ έπεηζε λα απνηξέςεη ηε δηάιπζε ηεο Σζερνζινβαθίαο.  

Ζ ζπλάληεζε έιαβε ρψξα ζηελ Καγθειαξία, ζηηο 14 Μαξηίνπ. Πξνεγνπκέλσο 

φκσο ν Υίηιεξ ζθφπηκα θξάηεζε ηνλ Σζέρν πξφεδξν λα ηνλ πεξηκέλεη γηα ψξεο. ηαλ 

ηειηθά ζπλαληήζεθαλ ην δίιεκκά ηέζεθε σκά: ή ηα γεξκαληθά ζηξαηεχκαηα ζα 

εηζέξρνληαλ εηξεληθά θαη νη Σζέρνη ζα απνιάκβαλαλ νξηζκέλν βαζκφ εζληθήο 

ειεπζεξίαο θαη απηνλνκίαο ή εληφο δχν σξψλ ζα θαηαζηξέθνληαλ απφ ηελ 

Λνπθηβάθε ε κηζή πφιε ηεο Πξάγαο
250

. Σνπ ππελζχκηζε φηη γηα θάζε ηζέρηθν ηάγκα, 

ππήξρε κηα γεξκαληθή κεξαξρία· κεηά απφ δχν κέξεο ερζξνπξαμηψλ ν ηζερηθφο 

ζηξαηφο ζα θαηαζηξεθφηαλ
251

. Ο Σζέρνο πξφεδξνο ιηπνζχκεζε θαη ρξεηάζηεθε λα 

ηνπ θάλεη έλεζε ν πξνζσπηθφο ηαηξφο ηνπ Υίηιεξ. ηαλ ζπλήιζε, επηθνηλψλεζε κε 

ηελ θπβέξλεζε ζηελ Πξάγα θαη ζπκβνχιεπζε ζπλζεθνιφγεζε. λησο ε ηζερηθή 

θπβέξλεζε απνθάζηζε λα κελ πξνβάιεη αληίζηαζε. ηηο 6:30 ην πξσί ηεο 15
εο

 

Μαξηίνπ, γεξκαληθά ζηξαηεχκαηα εηζήιζαλ ζηελ Σζερία θαη ινβαθία. Ζ 

Σζερνζινβαθία έπαςε λα ππάξρεη. ηε ζέζε ηεο ηδξχζεθε ην Πξνηεθηνξάην ηεο 

Βνεκίαο-Μνξαβίαο. Γηα ηνλ Υίηιεξ ήηαλ «ε πην επηπρηζκέλε εκέξα ηεο δσήο ηνπ. Θα 

έκελε ζηελ ηζηνξία σο ν ζπνπδαηφηεξνο Γεξκαλφο
252

». 

 

Ζ θαηάιεςε ηεο Σζερίαο ήηαλ έλα θνκβηθφ γεγνλφο. Ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ 

θαηαιακβάλνληαλ κε γεξκαληθά εδάθε απνδεηθλχνληαο φηη ε επίθιεζε ηεο 

απηνδηάζεζεο απφ ηνπο Γεξκαλνχο, ήηαλ απιψο κηα δηθαηνινγία. Απφ ηηο αξρηθέο 

αληηδξάζεηο ησλ Γάιισλ θαη Βξεηαλψλ επηζήκσλ εθπξνζψπσλ, είλαη αδχλαην λα 

θαληαζηεί θαλείο ηε κεηαζηξνθή ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηνπο. Ο Γάιινο Τπνπξγφο 
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Δμσηεξηθψλ Μπνλλέ, δήισζε φηη ε ξήμε κεηαμχ Σζέρσλ θαη ινβάθσλ έδεηρλε φηη 

«παξαιίγν λα πάκε ζε πφιεκν ην πεξαζκέλν θζηλφπσξν γηα λα βνεζήζνπκε έλα 

θξάηνο ην νπνίν δελ ήηαλ βηψζηκν
253

». Ο νκφινγνο ηνπ Υάιηθαμ, ζε ζπδήηεζε πνπ 

είρε ζην Λνλδίλν κε ηνλ γάιιν πξεζβεπηή εθκπζηεξεχηεθε φηη ηνπιάρηζηνλ έκπαηλε 

έλα ηέινο ζηελ άβνιε ζπλζήθε εγγχεζεο πνπ ε θπβέξλεζε ηνπ καδί κε ηε γαιιηθή 

είραλ ζπκπαξαζπξζεί λα ππνγξάςνπλ
254

. Ο Σζάκπεξιαηλ δήισζε ζηε Βνπιή ησλ 

Κνηλνηήησλ φηη ηνλ ιππνχζε ην γεγνλφο αιιά δελ ην ζεσξνχζε αξθεηφ γηα λα 

αιιάμεη ε Μεγάιε Βξεηαλία γξακκή εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. «Γελ πξέπεη λα μερλάκε 

φηη ε ειπίδα φισλ ησλ ιαψλ ηνπ θφζκνπ είλαη πάληνηε πξνζεισκέλε ζ’ έλα κφλν 

αληηθείκελν: ηελ εηξήλε
255

». Ζ «εηξήλε κε θάζε ηίκεκα» εμαθνινπζνχζε αξρηθά λα 

παξακέλεη ε θπξίαξρε θαηεχζπλζε. 

Ζ γξακκή απηή φκσο δελ θξάηεζε πνιχ. Ο θπξηφηεξνο ιφγνο δελ ήηαλ νη 

αληηδξάζεηο ηνπ Φνξέηλ θηο αιιά ε κεηαζηξνθή ηεο θνηλήο γλψκεο
256,257

. χζζσκνο 

ν βξεηαληθφο ηχπνο είρε αληηδξάζεη ηελ ηειεπηαία επηζεηηθή ελέξγεηα ηνπ Υίηιεξ. Ο 

Σζάκπεξιαηλ αλαγθάζηεθε λα αιιάμεη πνιηηηθή. ηηο 17 Μαξηίνπ, ζην Μπίξκηλρακ, 

εθθψλεζε ιφγν ζηνλ νπνίν επηηέζεθε ζηελ πνιηηηθή ηνπ Υίηιεξ. Δμέθξαζε αθφκε ηε 

ιχπε ηνπ γηα ηηο δειψζεηο πνπ είρε θάλεη δχν εκέξεο πξηλ ζηηο 15 Μαξηίνπ. 

Γηθαηνιφγεζε ηε πκθσλία ηνπ Μνλάρνπ γηα ηελ νπνία δήισζε βέβαηνο φηη είρε ηελ 

ππνζηήξημε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ βξεηαληθνχ ιανχ
258

. Σψξα φκσο θη ν ίδηνο 

ζπκκεξηδφηαλ ηελ απνγνήηεπζε ηνπ, ηελ αγαλάθηεζε ηνπ γηα ηελ καηαίσζε ησλ 

ειπίδσλ γηα εηξήλε
259

. Γελ ζθφπεπε λα ζπζηάζεη γηα ράξηλ ηεο εηξήλεο ηελ ειεπζεξία 

ηεο ρψξαο ηνπ… θαη θάζε πξνζπάζεηα γηα παγθφζκηα θπξηαξρία δηα ηεο βίαο ζα 

έβξηζθε αληίζηαζε απφ ηηο δεκνθξαηηθέο ρψξεο
260

. Σέινο «ζα δηέπξαηηε ζνβαξφηαην 

ζθάικα φπνηνο ππέζεηε φηη ην έζλνο καο επεηδή ζεσξεί ηνλ πφιεκν σο έλα 

απάλζξσπν θαη παξάινγν πξάγκα, έρεη ράζεη θάζε ελεξγεηηθφηεηα έηζη ψζηε λα κελ 

απαληήζεη κε φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο ελαληίνλ νπνηαζδήπνηε παξνπζηαδφκελεο 

απεηιήο
261

». 
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Ο ιφγνο ηνπ Σζάκπεξιαηλ ππήξμε ζεκείν θακπήο ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή 

ηεο Βξεηαλίαο. Ζ κε ηήξεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ εθ κέξνπο ηνπ Υίηιεξ, νδήγεζε ζε 

αιιαγή πιεχζεο ηε Βξεηαλία. Γηα πξψηε θνξά ζηηο 19 Μαξηίνπ, νη Βξεηαλνί ζα 

έθαλαλ ιφγν γηα ζπιινγηθή αζθάιεηα, ηελ νπνία πξφηεηλαλ ζε Γάιινπο, Πνισλνχο 

θαη αθφκε πην εληππσζηαθφ θαη ελδεηθηηθφ ζπλάκα ηεο κεηαζηξνθήο ηνπο, ζηελ ίδηα 

ηε νβηεηηθή Έλσζε. Απνθνξχθσκα φκσο ήηαλ ε επίζεκε δηαβεβαίσζε παξνρήο 

ακπληηθήο βνήζεηαο ζηελ Πνισλία δχν βδνκάδεο αξγφηεξα κε αθνξκή ηε δηακάρε 

γηα ην Νηάληζηρ κε ηε Γεξκαλία. Μία δέζκεπζε απφ πιεπξάο ησλ Βξεηαλψλ, ρσξίο 

θαλέλα φκσο πξναπαηηνχκελν απφ ηε κεξηά ηεο Πνισλίαο. Λίγνπο κήλεο λσξίηεξα, ε 

Βξεηαλία αξλήζεθε λα πάεη ζε πφιεκν γηα λα ζψζεη ηελ Σζερνζινβαθία. ηηο 15 

Μαξηίνπ, ην ίδην παξφηη είρε γξαπηψο εγγπεζεί ηελ χπαξμε ηεο. Γχν βδνκάδεο 

αξγφηεξα φκσο, δεζκεπφηαλ λα πάεη ζε πφιεκν γηα κία ρψξα πνπ νχηε ζχκκαρνο ηεο 

ήηαλ, νχηε θαη είρε πξνεγνπκέλσο θάπνηα ζηελή ζρέζε θαη ζπλεξγαζία· ην αθξηβψο 

αληίζεην κάιηζηα ζηελ πεξίπησζε ηεο Σζερνζινβαθίαο φπσο εμηζηνξήζεθε 

παξαπάλσ. Γηαηί απηή ε δηαθνξνπνίεζε; Γηαηί ε Μ. Βξεηαλία δελ έδεημε ηελ ίδηα 

απνθαζηζηηθφηεηα λσξίηεξα; Γηαηί ε γξακκή πνπ πηνζεηήζεθε ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Πνισλίαο δελ πηνζεηήζεθε πξνεγνπκέλσο; Σα ίδηα εξσηήκαηα κπνξνχλ λα ηεζνχλ 

θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Γαιιίαο. Δπνκέλσο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηή ε 

εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ δχν θξαηψλ, ζα πξέπεη λα κειεηεζεί δηεμνδηθφηεξα ε ιήςε 

απνθάζεσλ ζε θάζε ρψξα. 

 

 

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

Βπεηανία - Λήτη αποθάζευν 

 

Ο Κεληξηθφο ξφινο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ Σζάκπεξιαηλ 

αλαθέξζεθε ήδε θαηά ηελ εηζαγσγή ηεο εξγαζίαο. ’ απηφ ην θεθάιαην ζα γίλεη κία 

αλάιπζε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

αθνινπζήζεθε ε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή, ε πνιηηηθή ηνπ θαηεπλαζκνχ απέλαληη ζηε 

Ναδηζηηθή Γεξκαλία.  

Αλ θάπνηνο έπξεπε λα ζπκππθλψζεη ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Μεγάιεο 

Βξεηαλίαο ζε κία γξακκή απηή ζα ήηαλ ε εμήο: κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα λα 
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απνθεπρζεί ν πφιεκνο
262

. Οη Βξεηαλνί ιήπηεο απνθάζεσλ, αληηιακβαλφκελνη ηε 

θζίλνπζα ζρεηηθή ηζρχ ηεο απηνθξαηνξίαο ηνπο
263

 γλψξηδαλ φηη φπνην θαη λα ήηαλ ην 

απνηέιεζκα, ε θζνξά ζα ήηαλ ηέηνηα πνπ αθφκα θαη ην ελδερφκελν ελφο ληθεθφξνπ 

πνιέκνπ κε ηε Γεξκαλία, ζα ζήκαλε ην ηέινο ηεο. Απηφ αθξηβψο ήηαλ θαη ην 

ζπκπέξαζκα κηαο εηδηθήο ζπλάληεζεο ηεο ππνπξγηθήο επηηξνπήο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο ιίγεο κέξεο κεηά ην Άλζινπο
264

. Σν ζέκα ηεο ζπλάληεζεο κάιηζηα ήηαλ ε 

Σζερνζινβαθία θαη ην εξψηεκα εάλ ζα έπξεπε λα πάεη ζε πφιεκν γη’ απηή ηε ρψξα ε 

Μεγάιε Βξεηαλία. Σν ίδην κάιηζηα ζπκπέξαζκα, φηη έλαο πφιεκνο αλεμαξηήηνπ 

απνηειέζκαηνο ζα ζεκάλεη ην ηέινο ηεο απηνθξαηνξίαο ηνπο, επαλαιακβάλεηαη θαη 

ζε ππφκλεκα ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηνλ Μάην ηνπ 1939
265

. Καη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο, παξφηη ππνζηεξίδνληαλ κε απηνπεπνίζεζε φηη ε Βξεηαλία ζην ηέινο ζα 

ληθνχζε, αλαγλσξηδφηαλ ηαπηφρξνλα φηη ε ζχγθξνπζε ζα δηαξθέζεη ρξφληα θαη ζα 

έρεη εμαζζελίζεη ηε ρψξα ζε ηέηνην βαζκφ πνπ ζα έρεη πάςεη πιένλ λα είλαη κεγάιε 

απηνθξαηνξηθή δχλακε.  

Γελ πξέπεη επίζεο λα μερλάκε, φηη ηελ ίδηα εθείλε πεξίνδν, ε Μεγάιε 

Βξεηαλία αληηκεηψπηδε εθηφο απφ ηελ πξφθιεζε ηεο γεξκαληθήο ηζρχνο ζηελ 

Δπξψπε, αθφκε κία πην απεηιεηηθή ζηελ Άπσ Αλαηνιή: ηελ επηζεηηθή άλνδν ηεο 

Ηαπσλίαο ε νπνία φκσο ελ αληηζέζεη κε ηε Γεξκαλία, απεηινχζε απηνθξαηνξηθέο 

θηήζεηο
266

. Δπνκέλσο, ν πφιεκνο ζηελ Δπξψπε, ζα έπξεπε λα απνθεπρζεί κε θάζε 

ηίκεκα
267

. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε δήισζε ηνπ Σζάκπεξιαηλ ζηηο 27 επηεκβξίνπ, 

εκέξα θαηά ηελ νπνία φινη πίζηεπαλ φηη ν πφιεκνο ήηαλ ζέκα εκεξψλ. Παξφηη 

επηθξίζεθε απφ σκή έσο θπληθή, ε δήισζε είλαη απνθαιππηηθή ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο 

ηνπ πξψηνπ ηε ηάμεη ιήπηε απνθάζεσλ ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο. Αλαξσηήζεθε πφζν 

ηξνκαθηηθφ αιιά θαη απίζηεπην, ήηαλ λα γίλνληαη εηνηκαζίεο γηα πφιεκν ζην Λνλδίλν 

γηα «κία δηακάρε ζε κηα καθξηλή ρψξα κεηαμχ ιαψλ (νπδήηεο-Σζέρνπο) γηα ηνπο 

νπνίνπο μέξνπκε πνιχ ιίγα» ηελ ίδηα ψξα πνπ ππάξρνπλ κεγαιχηεξα δεηήκαηα λα 
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αζρνιεζνχκε
268

. Με άιια ιφγηα, κηα δηακάρε πνπ δελ καο επεξεάδεη γεσγξαθηθά, δελ 

επεξεάδεη ηελ ηζνξξνπία ηεο ηζρχνο θαη πνπ ζηέθεηαη εκπφδην ζε κηα επξχηεξε 

αγγιν-γεξκαληθή ζπλελλφεζε πξνο απνθπγή ελφο λένπ θαηαζηξνθηθνχ πνιέκνπ ζηελ 

Δπξψπε. Άιισζηε, ε ίδηα ε πκθσλία ηνπ Μνλάρνπ θαηά ηνλ Βξεηαλφ 

πξσζππνπξγφ, ήηαλ έλα πξψην βήκα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.  Ζ θνηλή δήισζε 

Σζάκπεξιαηλ-Υίηιεξ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ππνγξαθήο, πνπ ο ίδιορ ο Σζάμπεπλαιν 

εηοίμαζε αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «ε κέζνδνο δηαβνχιεπζεο πνπ πηνζεηήζεθε 

παξαπάλσ, ζα πξέπεη λα είλαη ε κέζνδνο επίιπζεο νπνηνπδήπνηε άιινπ δεηήκαηνο 

πνπ αθνξά ηηο δχν ρψξεο.… λα ζπλερίζνπκε ηηο πξνζπάζεηεο καο λα εμαιείςνπκε 

άιιεο πηζαλέο αηηίεο δηαθνξάο ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο εηξήλεο ζηελ 

Δπξψπε
269

». 

Οχησο ή άιισο, ε Μεγάιε Βξεηαλία ήηαλ πάληα δεθηηθή θαηά ηελ πεξίνδν 

ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ζε αιιαγέο φζνλ αθνξά ηνπο εδαθηθνχο δηαθαλνληζκνχο πνπ 

δηακνξθψζεθαλ απφ ηε πλζήθε ησλ Βεξζαιιηψλ. Λίγνπο κήλεο πξηλ ην Μφλαρν, 

ηνλ Μάξηην ηνπ 1938, ν Υάιηθαμ είρε δειψζεη επίζεκα φηη πνηέ δελ απνηεινχζε 

ζηφρν ηεο βξεηαληθήο πνιηηηθήο ε δηαηήξεζε ησλ ζπλφξσλ ηεο Σζερνζινβαθίαο
270

. 

Δίρε πξνεγεζεί βέβαηα ε ζπλάληεζε ηνπ κε ηνλ Υίηιεξ ζην Βεξνιίλν ηνλ Ννέκβξην 

ηνπ 1937, φπνπ είρε απνδερηεί «ηελ πνιηηηθή αιιαγή εθεί φπνπ είραλ αξλεζεί ζηνπο 

Γεξκαλνχο ηελ αξρή ηεο απηνδηάζεζεο· ζηελ Απζηξία, ηελ Σζερνζινβαθία αθφκε 

θαη ην Νηάληζηρ
271

. Οη Γεξκαλνί επνκέλσο ζηελ πεξίπησζε ηεο νπδεηίαο, πίζηεπαλ 

νη Βξεηαλνί, είραλ δηθαηνινγεκέλα παξάπνλα. Αθφκε θη αλ επέιεγαλ ηελ αλακέηξεζε 

κε ηε Γεξκαλία, επεζήκαλαλ ζπλερψο νη Σζάκπεξιαηλ θαη Υάιηθαμ ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο ησλ ππνπξγηθψλ ζπκβνπιίσλ, ζην ηέινο ζην ζπλέδξην ηεο εηξήλεο, πνπ 

ζα επαθνινπζνχζε, ζα έπξεπε λα επαλαραξάμνπλ ηα ζχλνξα ηεο Σζερνζινβαθίαο –

άξα λα απνδψζνπλ ηε δεηνχκελε απηνδηάζεζε ζηνπ νπδήηεο- γηα λα απνθχγνπλ 

πάιη πξνβιήκαηα ζην κέιινλ.  

Ζ φπνηα εδαθηθή αιιαγή φκσο, δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη απνηέιεζκα 

επηβνιήο ιχζεο απφ ηε Γεξκαλία, είηε κέζσ ηεηειεζκέλνπ γεγνλφηνο, ζηξαηησηηθήο 

θαηάθηεζεο δειαδή, είηε ππαλαρψξεζεο ηεο Σζερνζινβαθίαο ζηηο απεηιέο ηεο 

Γεξκαλίαο θαη παξάδνζεο ηεο νπδεηίαο. ’ απηή ηελ πεξίπησζε ζα επξφθεηην γηα 
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ζθνδξφ πιήγκα ζην θχξνο θαη γφεηξν ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο φπσο θαη ηεο Γαιιίαο. 

Οχηε θαη ήζειαλ νη Βξεηαλνί λα παξαζπξζνχλ ζ’ έλα γεληθεπκέλν πφιεκν πνπ ζα 

είρε μεθηλήζεη απφ άιινπο. Δίηε ζηελ πξψηε πεξίπησζε, είηε ζηε δεχηεξε, θξίζηκεο 

απνθάζεηο πνπ ελέπιεθαλ ηε Βξεηαλία ζα παίξλνληαλ απφ άιινπο. Φνβφληνπζαλ φηη 

ζα επαλαιακβάλνληαλ ην 1914: Θα παξαζχξνληαλ ζε πφιεκν γηα ηελ Σζερνζινβαθία 

φπσο παξαζχξζεθαλ ζε πφιεκν γηα ηε Ρσζία
272

. Καη απηφ είλαη θάηη πνπ ζα έπξεπε 

λα ην απνθχγνπλ. Γη’ απηνχο ηνπο ιφγνπο ινηπφλ, ε φπνηα αιιαγή ζα έπξεπε λα γίλεη 

εηξεληθά θαη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, κε κηα ζπκθσλία, ηε πκθσλία ηνπ 

Μνλάρνπ. Κη έηζη αθξηβψο ν Σζάκπεξιαηλ, ζηε ζπλάληεζε ζην Μπέρηεξζγθάξληελ 

κε ηνλ Υίηιεξ, δήισζε φηη αλαγλσξίδεη ηελ αξρή ηεο απηνδηάζεζεο ζηνπο νπδήηεο, 

αξθεί ή φπνηα εδαθηθή αιιαγή λα γίλεη εηξεληθά
273

. 

Απ’ ηελ άιιε, ζπρλά παξαβιέπεηαη, φηη πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηελ 

εηξεληθή επίιπζε ηνπ νπδεηηθνχ πξνβιήκαηνο, ε Βξεηαλία δε δίζηαδε θαη λα 

πξνεηδνπνηεί ηε Γεξκαλία φηη κηα ζηξαηησηηθή επίζεζε ζα νδεγνχζε ζε γεληθεπκέλν 

πφιεκν. Καηά ηελ Κξίζε ηνπ Μαΐνπ, νη Βξεηαλνί έζηεηιαλ δχν απζηεξέο 

δηαθνηλψζεηο ζηε Γεξκαλία λα κελ επηηεζεί ζηελ Σζερνζινβαθία. Δπίζεο, κεηά ηελ 

απφξξηςε ηνπ ππνκλήκαηνο-ηειεζηγξάθνπ ηνπ Γθφληεζκπεξγθ, νη Βξεηαλνί άξρηζαλ 

ζηξαηησηηθέο πξνεηνηκαζίεο κε απνθνξχθσκα ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ βξεηαληθνχ 

ζηφινπ. Παξάιιεια δειαδή κε ηα κελχκαηα δηάζεζεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε, 

έζηειλαλ θαη ην κήλπκα φηη δελ ζα δίζηαδαλ λα πάλε ζε πφιεκν εάλ ε Γεξκαλία 

δξνχζε βίαηα θαη κνλνκεξψο.  

Πξνθχπηεη βέβαηα θαη ην εξψηεκα, εάλ ε ζηξαηησηηθή ηζνξξνπία ζα επέηξεπε 

κηα πην απνθαζηζηηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή απφ ηε Μεγάιε Βξεηαλία. Μήπσο δειαδή 

ε ζρεηηθή ππνρσξεηηθφηεηα θαη ν γεληθφηεξνο θαηεπλαζκφο, ηεο Μ. Βξεηαλίαο φπσο 

θαη ηεο Γαιιίαο, πξνέθπςε απφ ηε ζηξαηησηηθή ηνπο αδπλακία ζε ζρέζε κε ηηο 

ζηξαηησηηθέο ηθαλφηεηεο ηεο Ναδηζηηθήο Γεξκαλίαο; Αιιά αθφκα φκσο θαη αλ δελ 

πθίζηαηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηή ε αδπλακία, κήπσο νη ηζχλνληεο ηελ 

αληηιακβάλνληαλ σο ηέηνηα; Π.ρ. νη πεζηκηζηηθέο αλαθνξέο ηνπ Γθακειέλ φιν ην 

πξνεγνχκελν δηάζηεκα πξηλ απφ ηε δηάζθεςε ηνπ Μνλάρνπ, αλακθηζβήηεηα ζα 

επεξέαζαλ ηε ιήςε απνθάζεσλ ησλ Αγγινγάιισλ. To ίδην θαη νη εθηηκήζεηο ηνπ 

Βξεηαλνχ ζηξαηεγνχ εξ Έληκνπλη Ατξνλζάηλη, ν νπνίνο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1938, 

κφιηο έλα κήλα πξηλ ην Μφλαρν, δήισλε φηη ν γεξκαληθφο ζηξαηφο δηέζεηε ζπλνιηθά 
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104 κεξαξρίεο ζηξαηνχ φηαλ ζηα ζχλνξα κε ηελ Σζερνζινβαθία, φπνπ είρε 

ζπγθεληξσζεί θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δπλάκεσλ ηνπ, είρε κφιηο 31
274

. Ο ίδηνο 

ηνλ επηέκβξην δήισλε φηη ε RAF δελ ζα κπνξέζεη λα απνηξέςεη καδηθνχο 

βνκβαξδηζκνχο ηεο Βξεηαλίαο, απφ ηελ Λνπθηβάθε
275

. Μάιηζηα κηα ζηξαηησηηθή 

επηηξνπή είρε εθηηκήζεη φηη ζα ππήξραλ 150,000 απψιεηεο κέζα ζε κία εβδνκάδα
276

. 

κσο ν αξηζκφο ησλ βνκβαξδηζηηθψλ πνπ ε αθηίλα δξάζεο ηνπο, ηνπο παξείρε ηε 

δπλαηφηεηα λα πιήμνπλ κε θαηαζηξεπηηθνχο βνκβαξδηζκνχο ηε Βξεηαλία, ήηαλ 

αθφκε πεξηνξηζκέλνο ην 1938
277

. 

Γεληθφηεξα πάλησο, Βξεηαλνί θαη Γάιινη, θαζφιε ηελ πεξίνδν, είραλ ηελ 

ηάζε λα ππεξεθηηκνχλ ηηο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ηεο Γεξκαλίαο ηδηαίηεξα απφ ηελ 

άλνδν ηνπ Υίηιεξ ζηελ εμνπζία θη έπεηηα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε δήισζε ηνπ 

ηξαηεγνχ Λνπίο Μσξίλ, Τπνπξγνχ Πνιέκνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Κξίζεο ηεο 

Ρελαλίαο
278

, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη δπλάκεηο ηνπ Υίηιεξ πνπ εηζέβαιαλ ζηε 

Ρελαλία, αλέξρνληαλ ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 300,000 άλδξεο φηαλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ κφιηο 30,000
279

. Παξφιν απηά φκσο, νη δηακνξθσηέο ηεο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη Γαιιίαο, ήηαλ ηαπηφρξνλα δέθηεο 

αληηθαηηθψλ εθηηκήζεσλ φζνλ αθνξά ηελ ζηξαηησηηθή ηζρχ ηεο λαδηζηηθήο 

Γεξκαλίαο
280

. Τπήξραλ απφ ηελ κία πεζηκηζηηθέο, ππεξβνιηθέο εθηηκήζεηο ηεο 

ζηξαηησηηθήο ηζρχνο ηεο Γεξκαλίαο φπσο πξναλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, αιιά 

ηαπηφρξνλα ππήξραλ θαη εθζέζεηο πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθή δπλακηθή ησλ 

γεξκαληθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ
281

. κσο ζην ηέινο, είηε ζε δεκφζηεο ηνπνζεηήζεηο, 

είηε ζηηο κεηαμχ ηνπο δηαβνπιεχζεηο, επηρεηξεκαηνινγνχζαλ κε βάζεηο εθείλεο πνπ 

κάιινλ ηαίξηαδαλ κε ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο θαη πνπ έδηλαλ κηα δπζνίσλε εηθφλα φζνλ 

αθνξά ηε ζηξαηησηηθή ηζνξξνπία αλάκεζα ζηε Γεξκαλία θαη ηηο ρψξεο ηνπο αιιά 

θπξίσο ηελ Γεξκαλία θαη ηελ Σζερνζινβαθία. Έηζη, ζηελ πεξίπησζε ηεο Βξεηαλίαο, 

απνξξίπηνληαλ κε ζθεπηηθηζκφ νη αηζηφδνμεο αλαθνξέο ηνπ ζηξαηησηηθνχ αθνινχζνπ 
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ζηελ Πξάγα, αιιά γίλνληαλ απνιχησο δεθηέο νη πεζηκηζηηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ 

αληίζηνηρνπ αθνινχζνπ ζην Βεξνιίλν. Ίζσο ηειηθά λα ήηαλ επθνιφηεξν θαη γηα ηε 

ζπλείδεζε ηνπο λα πηζηεχνπλ φηη απφ ζηξαηησηηθήο πιεπξάο δελ κπνξνχζαλ λα 

θάλνπλ ηίπνηα. πσο ήηαλ ζίγνπξα επθνιφηεξν θαη γηα ηελ θνηλή γλψκε λα ην δερζεί, 

φηαλ ηζρπξίδνληαλ φηη δελ κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ηίπνηα γηα λα ζψζνπλ ηελ 

Σζερνζινβαθία. 

Δλ θαηαθιείδη φκσο, ε βξεηαληθή πνιηηηθή ηεο πεξηφδνπ εκπεξηέρεη ηξεηο 

αιιειέλδεηνπο κεηαμχ ηνπο ζηφρνπο: απνδνρή ηεο αξρήο ηεο απηνδηάζεζεο, εηξεληθή 

αιιαγή ηνπ status quo θαη δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο ηεο ηζρχνο. Με ηνλ πξψην 

ζηφρν ζεσξνχληαλ φηη επηιχνληαλ ηα πξνβιήκαηα κε ηε Γεξκαλία, επηηξέπνληαο έηζη 

ηε Μεγάιε Βξεηαλία λα εζηηάζεη ζε κηα πξαγκαηηθή γη’ απηή απεηιή, ηελ Ηαπσλία. 

Με ηνλ δεχηεξν πξνζηαηεχνληαλ ην θχξνο θαη ην γφεηξν ηεο Βξεηαλίαο θαη 

απνθεχγνληαλ ην ελδερφκελν λα παξαζπξζεί ζε έλαλ πφιεκν άιισλ. Σέινο, κε ηελ 

πξνζζήθε κφλν ηεο νπδεηίαο αιιά φρη θαη ηεο Σζερίαο, δελ ζεσξνχληαλ φηη 

αλαηξέπνληαλ ε ηζνξξνπία ηεο ηζρχνο θάηη ην νπνίν βέβαηα ζα ίζρπε αλ απηή ήηαλ 

κφλν ε πξαγκαηηθή πξφζεζε ηεο Γεξκαλίαο. Δπνκέλσο, ε νπζία ηνπ πξνβιήκαηνο 

έγθεηηαη ζηελ απνηπρία θπξίσο ηνπ Σζάκπεξιαηλ λα δηαγλψζεη ηηο πξαγκαηηθέο 

πξνζέζεηο ηνπ Υίηιεξ θάηη πνπ ζα αλαιπζεί ζηελ επφκελε ελφηεηα.  

 

  

Νέβιλ Σζάμπεπλαιν – Λήτη αποθάζευν 

 

Σν φλνκα ηνπ Νέβηι Σζάκπεξιαηλ είλαη αλαπφζπαζηα ζπλδεδεκέλν κε ηε 

ζπκθσλία ηνπ Μνλάρνπ. ηαλ ν Σζάκπεξιαηλ ήξζε ζηελ εμνπζία, ηνλ Μάην ηνπ 

1937, ε Μεγάιε Βξεηαλία βξηζθφηαλ ζε κηα πεξίνδν πξνζαξκνγήο ηεο εμσηεξηθήο 

ηεο πνιηηηθήο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηελ άλνδν ησλ αλαζεσξεηηθψλ 

δπλάκεσλ ζηελ Δπξψπε. Ο ηφηε Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ Άληνλη Ηληελ, πξνηηκνχζε κηα 

πνιηηηθή εμαγνξάο ρξφλνπ: Δλψ ζα αζθνχζε δηπισκαηηθή θπξίσο πίεζε ζηηο 

αλαζεσξεηηθέο δπλάκεηο Ηηαιία θαη Γεξκαλία, λα επηδείμνπλ απηνζπγθξάηεζε, 

ηαπηφρξνλα ε Μ. Βξεηαλία ζα πξνσζνχζε ηνλ επαλεμνπιηζκφ ηεο έσο φηνπ λα 

κπνξέζεη λα δηαπξαγκαηεπζεί απφ ζέζε ηζρχνο
282

. Ο Σζάκπεξιαηλ φκσο είρε 

δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε. Θεσξνχζε φηη απηή ε πνιηηηθή δε ζα είρε απνηέιεζκα 
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θαζψο άθελε δηθαηνινγεκέλα παξάπνλα ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο νδεγνχζαλ ζε 

ζπλερψο απμαλφκελεο πξνζηξηβέο απμάλνληαο ηελ πηζαλφηεηα ηνπ πνιέκνπ. Πίζηεπε 

δειαδή φηη έηζη ππήξρε ν θίλδπλνο λα παξαζπξζεί ε Βξεηαλία ζε θάπνηνλ επεηξσηηθφ 

πφιεκν πνπ ζα είραλ μεθηλήζεη άιινη. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα απνθεπρζεί απηφ ην 

ελδερφκελν, ήηαλ απαξαίηεην ε Βξεηαλία λα πάξεη εθείλε ηελ πξσηνβνπιία λα 

επηιχζεη ηα πξνβιήκαηα κε ηε Γεξκαλία θαη ηελ Ηηαιία πξηλ ηε θέξνπλ πξν 

ηεηειεζκέλσλ γεγνλφησλ. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή φζνλ αθνξά ην βαζκφ 

δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνπο δηθηάηνξεο, νδήγεζε ηειηθά ζε παξαίηεζε ηνλ Ήληελ ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 1938. ηε ζέζε ηνπ ηνλ δηαδέρηεθε ν Λφξδνο Υάιηθαμ ηνπ νπνίνπ ε 

πξνζέγγηζε πνπ ηαπηίδνληαλ κε απηή ηνπ Σζάκπεξιαηλ ζπλνςίδνληαλ ζηε θξάζε: 

«επίηεπμε ελφο εηξεληθνχ ζπκβηβαζκνχ
283

». Έηζη κέζα ζ’ απηφ ην πλεχκα, ζηελ 

θξίζηκε ζπλάληεζε ηεο ππνπξγηθήο επηηξνπήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, δέθα κέξεο κεηά 

ην Άλζινπο, νη δχν άλδξεο θαηφξζσζαλ λα πεηχρνπλ ηελ έγθξηζε ηεο πνιηηηθήο ησλ 

παξαρσξήζεσλ ζηνπο νπδήηεο
284

. 

Ο Σζάκπεξιαηλ ζεσξνχζε θαηαξράο ηα αηηήκαηα ησλ νπδεηψλ δίθαηα. Καη 

δελ ήηαλ ν κφλνο. Ζ ίδηα ε βξεηαληθή θνηλή γλψκε έβιεπε κε ζπκπάζεηα ηηο 

δηεθδηθήζεηο ησλ νπδεηψλ γηα ηνπο νπνίνπο πηζηεχνληαλ φηη πθίζηαληαη 

ζπζηεκαηηθέο πνιηηηθέο δηαθξίζεσλ απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο Πξάγαο
285

. Σελ ίδηα ψξα 

πνπ έβιεπαλ κε ζπκπάζεηα ηνλ Υελιάηλ θαη ηνλ αγψλα ηνπ, δπζπηζηνχζαλ κε ηηο 

πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο ηνπ Μπέλεο
286

. Ο ίδηνο ν Σζάκπεξιαηλ κάιηζηα είρε γνεηεπηεί 

απφ ηνλ εγέηε ησλ νπδεηψλ θαη απηφ ήηαλ έλα απφ ηα ιάζε ηνπ. Γελ είρε 

αληηιεθζεί ηνλ θεληξηθφ ξφιν ηνπ Υελιάηλ ζηελ εμαπάηεζε ηνπ Υίηιεξ
287

. 

Αληηζέησο, ηνλ ζεσξνχζε σο έλα κεηξηνπαζή πνπ βξηζθφηαλ ππφ πίεζε απφ ηνπο 

αθξαίνπο ηνπ ζνπδεηηθνχ θφκκαηνο. Αθφκα πην ιαζεκέλε φκσο ήηαλ ε αξρηθή 

εθηίκεζε ηνπ γηα ηνλ ίδην ηνλ Υίηιεξ γηα ηνλ νπνίν πίζηεπε φηη «έιεγε ηελ 

αιήζεηα
288

» φηαλ δηαθήξπηηε φηη δελ είρε άιιεο δηεθδηθήζεηο θαη φηη ε νπδεηία ήηαλ 

ε ηειεπηαία εδαθηθή αμίσζε ηνπ. Με απνηέιεζκα, κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ απφ ην 

Μπέρηεξζγθάξληελ, λα παξνπζηάζεη ζην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην, ηνλ Γεξκαλφ εγέηε 
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σο «έλα δχζθνιν θαη άζηαην αληίπαιν πνπ φκσο είρε πεξηνξηζκέλνπο ζηφρνπο θαη 

πνπ ζα θξαηνχζε ην ιφγν ηνπ
289

». 

Γηαθεχγεη φκσο ην ελδερφκελν, νη παξαπάλσ δηαηππψζεηο λα ήηαλ ίζσο θαη 

εζθεκκέλα ππεξβνιηθέο απφ ηνλ Σζάκπεξιαηλ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα «πνπιήζεη» 

ην απνηέιεζκα ησλ ζπλνκηιηψλ κε ηνλ Υίηιεξ ζηνπο ππνπξγνχο ηνπ. Απ’ ηελ άιιε, ε 

παξαλφεζε ηνπ Σζάκπεξιαηλ φζνλ αθνξά ηηο πξνζέζεηο ηνπ Υίηιεξ, κπνξεί λα 

νθείιεηαη θαη ζε έλα βαζκφ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα θαιιηεξγήζεη κηα πξνζσπηθή 

ζρέζε κεηαμχ ηνπο. «Δπεηδή έρνπκε λα θάλνπκε κε έλα άηνκν» πνπ παίξλεη ηηο 

απνθάζεηο ζηε Γεξκαλία, «κηα λέα ηερληθή δηπισκαηίαο βαζηζκέλε ζε πξνζσπηθέο 

επαθέο είλαη απαξαίηεηε
290

» ππνζηήξημε ν Σζάκπεξιαηλ ζηνπο ππνπξγνχο ηνπ. 

Βέβαηα, ε πξνζσπηθή απηή δηπισκαηία, δηεμήρζεθε απφ ηνλ ίδην κε απίζηεπηα 

εξαζηηερληθφ ηξφπν. ηελ πξψηε ηνπ ζπλάληεζε κε ηνλ Υίηιεξ, ζην 

Μπέρηεξζγθάξληελ, πήγε ρσξίο δηθφ ηνπ δηεξκελέα θαη γξακκαηέα γηα λα θξαηήζεη 

ηα επίζεκα πξαθηηθά. Κάηη ην νπνίν αξγφηεξα ην κεηάλησζε, φηαλ νη Γεξκαλνί 

αξλήζεθαλ λα ηνπ δψζνπλ ηα δηθά ηνπο πξαθηηθά πξνθεηκέλνπ πξνθαλψο λα έρεη ν 

Υίηιεξ κεγαιχηεξα πεξηζψξηα ειηγκψλ σο πξνο ην ηη ζπκθψλεζαλ κεηαμχ ηνπο. 

Παξφιε φκσο ηελ «εμαπάηεζε» απηή, ν ίδηνο εμαθνινπζνχζε λα πηζηεχεη φηη κηα 

πξνζσπηθή ζρέζε είρε αξρίζεη λα θαιιηεξγείηαη. Σνλ ηζρπξηζκφ απηφ κάιηζηα, ζα ηνλ 

επαλαιάκβαλε θαη θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπ απφ ην Μφλαρν. 

Ζ ζπλάληεζε ζην Μπέρηεξζγθάξληελ, είλαη γεληθφηεξα ραξαθηεξηζηηθή ηνπ 

modus operandi ηνπ Σζάκπεξιαηλ. Γελ επηδίσμε λα ζπκβνπιεπηεί ηνπο επαγγεικαηίεο 

δηπισκάηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ πξνεγνπκέλσο, νχηε θαη ελεκέξσζε ην 

Τπνπξγηθφ πκβνχιην γηα ηελ πξσηνβνπιία ηνπ λα ζπλαληεζεί κε ηνλ Υίηιεξ, παξά 

κφιηο κία κέξα πξηλ. Καζφιε ζρεδφλ ηελ πεξίνδν ηεο πξσζππνπξγίαο ηνπ, φιεο νη 

απνθάζεηο πνιηηηθήο, ζπδεηηφληαλ θαη ραξάζζνληαλ κέζα ζ’ έλα ζηελφ θχθιν 

ζπκβνχισλ θαη θαηφπηλ ελεκεξψλνληαλ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη νη δηπισκάηεο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. Απηφ ήηαλ ελ κέξεη θαη απνηέιεζκα ησλ εζθεκκέλσλ 

δηαξξνψλ ησλ αληηθξνλνχλησλ κέζα ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην· δηαξξνέο είηε ζε 

επηθξηηέο ηεο πνιηηηθήο ηνπ φπσο ν Σζψξηζηι, είηε ζηνλ Σχπν
291

. Οθεηιφηαλ φκσο θαη 
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ζην γεγνλφο φηη ν Σζάκπεξιαηλ ζηαδηαθά απνκφλσζε ηνλ εαπηφ ηνπ απφ εθηηκήζεηο 

δηαθνξεηηθέο απφ ηε δηθή ηνπ
292

. 

Ζ δεχηεξε ζπλάληεζε ηνπ Σζάκπεξιαηλ κε ηνλ Υίηιεξ ζην Μπαλη 

Γθφληεζκπεξγθ, ζα έπξεπε ππνζηεξίδεηαη λα ηνλ είρε ηαξαθνπλήζεη φζνλ αθνξά ηελ 

πεπνίζεζε ηνπ γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ Υίηιεξ. Αθνχ πέηπρε λα θεξδίζεη ηελ 

ζπγθαηάζεζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ θαζψο θαη ησλ Νηαιαληηέ θαη Μπνλλέ ζε 

φζα είρε δεηήζεη ν Υίηιεξ κφιηο κία εβδνκάδα πξηλ, έθπιεθηνο ηνλ άθνπζε λα 

απνξξίπηεη ην ζρέδην. Θεσξεηηθά επνκέλσο, νη νινέλα απμαλφκελεο απαηηήζεηο ησλ 

Γεξκαλψλ, ζα έπξεπε λα ηνλ νδεγήζνπλ ζην μεθάζαξν ζπκπέξαζκα φζνλ αθνξά ηνπο 

πξαγκαηηθνχο ηνπο ζηφρνπο: ηελ θαηαζηξνθή ηεο Σζερνζινβαθίαο θαη φρη απιψο ηελ 

απηνδηάζεζε ηεο νπδεηίαο. Γη απηφ ινηπφλ φπσο θαη γη’ άιινπο ιφγνπο, ν 

Σζάκπεξιαηλ αληηκεησπίδεηαη σο αθειήο ή αθφκα ρεηξφηεξα, σο κε έρσλ ηελ 

απαξαίηεηε δηαλνεηηθή θαη πλεπκαηηθή επάξθεηα λα αληαπεμέιζεη ζηα θαζήθνληα 

ηνπ
293

. κσο ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη θάπσο δηαθνξεηηθή. Ο Σζάκπεξιαηλ δελ ήηαλ 

εληειψο αθειήο σο πξνο ηνπο ζηφρνπο ηνπ Υίηιεξ. Οχηε θαη ήηαλ ν πξψηνο ιήπηεο 

απνθάζεσλ ν νπνίνο δπζθνιεχνληαλ λα εθηηκήζεη κε αθξίβεηα ηνπο πνιηηηθνχο 

ζηφρνπο ηνπ αληηπάινπ ηνπ. Μάιηζηα είλαη ζπρλφηεξν ην θαηλφκελν απηφ ζηε δηεζλή 

πνιηηηθή παξά ην αληίζεην. Έηζη κπνξεί π.ρ. αθφκα θαη ζήκεξα λα ριεπάδεηαη ν 

Σζάκπεξιαηλ γηα ηε θξάζε ηνπ «εηξήλε γηα ηελ επνρή καο» αιιά παξαγλσξίδεηαη 

εχθνια φηη ε δήισζε απηή ήηαλ απνηέιεζκα ηεο επθνξίαο ηεο ζηηγκήο ελ κέζσ ηνπ 

παξαιεξνχληνο πιήζνπο ζην Λνλδίλν, θαζψο θαη ηεο «απειεπζέξσζεο ηεο ηεξάζηηαο 

έληαζεο ησλ πξνεγνχκελσλ εκεξψλ
294

». Δπίζεο, ήηαλ κηα θξάζε πνπ ηελ κεηάλησζε 

ακέζσο
295

. 

ζνλ αθνξά ηειηθά ην αλ φλησο πίζηεπε απνιχησο ηηο πξνζέζεηο ηνπ Υίηιεξ 

θαζψο θαη φηη κε ηε πκθσλία ηνπ Μνλάρνπ, είρε απνθεπρζεί ν πφιεκνο γηα αξθεηφ 

θαηξφ, φπσο δειαδή ζπλήζσο παξνπζηάδεηαη ζηε δεκφζηα ζπδήηεζε ν Σζάκπεξιαηλ, 

ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε δήισζε ηνπ ζηνλ θνηλνβνπιεπηηθφ γξακκαηέα ηνπ ιίγν κεηά 

ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο ηνπ Μνλάρνπ ζηηο 30 επηεκβξίνπ:  

«εάλ ν Υίηιεξ ηεξήζεη ηε ζπκθσλία, έρεη θαιψο· δηαθνξεηηθά … εάλ φρη, ζα 

έρεη δείμεη ζε φινλ ηνλ θφζκν φηη είλαη απφιπηα θπληθψο θαη αλάμηνο εκπηζηνζχλεο 
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θαη ζα έρεη απνηέιεζκα λα θηλεηνπνηήζεη ηελ παγθφζκηα θνηλή γλψκε ελαληίνλ ηνπ, 

θπξίσο ζηελ Ακεξηθή
296

». 

Έηζη βιέπνπκε φηη ε θξίζε ηνπ Σζάκπεξιαηλ απέλαληη ζηνλ Υίηιεξ δελ είλαη 

κνλνδηάζηαηε. Υαξαθηεξίδεηαη απφ κία αληηθαηηθφηεηα ε νπνία φκσο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα αθήλεη φια ηα ελδερφκελα αλνηρηά. Ζ κφλε ζηαζεξά θαζφιε απηή 

ηελ πεξίνδν, είλαη ε πεπνίζεζε ηνπ πεξί ηεο απνθπγήο ηνπ πνιέκνπ. Αθφκε θαη κεηά 

ηελ θαηάιεςε ηεο Πξάγαο, ε πξψηε αληίδξαζε ηνπ ήηαλ φηη ηνλ ιππνχζε ην γεγνλφο 

αιιά δελ ην ζεσξνχζε αξθεηφ γηα λα αιιάμεη ε Μεγάιε Βξεηαλία γξακκή 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. «Γελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ε ειπίδα φισλ ησλ ιαψλ ηνπ 

θφζκνπ είλαη πάληνηε πξνζεισκέλε ζ’ έλα κφλν αληηθείκελν: ηελ εηξήλε
297

». Ζ 

απνθπγή ηνπ πνιέκνπ πνπ ζα ζήκαλε ην ηέινο ηεο βξεηαληθήο απηνθξαηνξίαο, 

παξέκελε ν πςειφηεξνο ηνπ ζηφρνο.  Ζ απνθπγή ηνπ πνιέκνπ, ήηαλ θαη ν ζηφρνο ηεο 

Γαιιίαο, γηα δηαθνξεηηθνχο φκσο ιφγνπο φπσο ζα αλαιπζεί παξαθάησ. 

 

 

Γαλλία – Λήτη Αποθάζευν 

 

Καηά ηελ εμηζηφξεζε ησλ γεγνλφησλ ζην θεθάιαην «Ηζηνξηθή αλαδξνκή», 

ίζσο δφζεθε ε εληχπσζε φηη ε εξγαζία εζηίαζε κνλφπιεπξα ή ππεξβνιηθά ζηε 

Μεγάιε Βξεηαλία θαη ιηγφηεξν ζε άιιεο ρψξεο φπσο ε Γαιιία. Απηφ φκσο είλαη 

απνηέιεζκα ησλ ίδησλ ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

πξσηαγσληζηηθνχ ξφινπ ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ 

Σζάκπεξιαηλ. Γελ ππάξρεη θάπνηα άιιε ρψξα ή θπζηθφ πξφζσπν πνπ λα πήξε 

θάπνηα πξσηνβνπιία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζνπδεηηθήο θξίζεο. Σν παξαπάλσ γεγνλφο 

είλαη ηδηαίηεξα εληππσζηαθφ ζηελ πεξίπησζε ηεο Γαιιίαο, κηαο θαηά ηα άιια 

Μεγάιεο Γχλακεο. Ζ νπνία επηπιένλ, ζπλδεφηαλ θαη κε ακπληηθή ζπκκαρία κε ηελ 

Σζερνζινβαθία. Κη φκσο, πνηέ ε Γαιιία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, δελ πήξε 

θάπνηα ζεκαληηθή πξσηνβνπιία απφ κφλε ηεο, πάληα αθνινπζνχζε ηε Μεγάιε 

Βξεηαλία. Αθφκε θη φηαλ ππήξραλ δηαθνξέο ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ζην 

ηέινο νη Γάιινη ζα ππνρσξνχζαλ ζηηο επηζπκίεο ησλ Βξεηαλψλ.  
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Οη Γάιινη κεηά ηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν, θαζηέξσζαλ ζπκκαρίεο κε 

ηνπο λένπο αλαηνιηθνχο γείηνλεο ηεο Γεξκαλίαο, ηελ Πνισλία θαη ηελ 

Σζερνζινβαθία. Δλψ ζεσξεηηθά ην αληηθείκελν απηψλ ησλ ζπκκαρηψλ ήηαλ ε 

πξνζηαζία ησλ λέσλ απηψλ θξαηψλ απφ κία αλαγελλεκέλε θαη ηζρπξή Γεξκαλία, 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπλέβε ην αθξηβψο αληίζεην: ε Γαιιία θάλεθε πξφζπκε λα 

ζπζηάζεη ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα ησλ ρσξψλ απηψλ, αξθεί λα εμαζθάιηδε απφ ηε 

Γεξκαλία ηε δηθή ηεο. Ζ Γαιιία πνηέ δελ ζθφπεπε λα βνεζήζεη ζηξαηησηηθά ηνπο 

ζπκκάρνπο ηεο. Ζ ζηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή ηεο, ήηαλ θαζαξά ακπληηθή κε 

απνθνξχθσκα απηήο, ηε Γξακκή Μαδηλφ. Αληηζέησο, γηα λα είλαη ζε ζέζε λα 

παξάζρεη νπζηαζηηθή βνήζεηα ζηνπο ζπκκάρνπο ηεο, ζα έπξεπε λα είρε δηακνξθψζεη 

έλα επηζεηηθφ δφγκα κε κεραλνθίλεηεο θαη ηεζσξαθηζκέλεο κεξαξρίεο φπσο πξφηεηλε 

ν Νηε Γθψι θαηά ην Μεζνπφιεκν
298

. 

πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Μ. Βξεηαλίαο έηζη θαη ζηε Γαιιία, νη 

πξαγκαηηθνί ιήπηεο απνθάζεσλ ήηαλ ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο, Νηαιαληηέ θαη ν 

Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ Μπνλλέ. πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Μ. Βξεηαλίαο κε ηνπο 

Σζάκπεξιαηλ θαη Υάιηθαμ, δελ δίζηαζαλ θαη νη ίδηνη λα πάξνπλ ζεκαληηθέο 

απνθάζεηο γηα ηε ρψξα ηνπο ρσξίο λα ελεκεξψζνπλ πξνεγνπκέλσο ην γαιιηθφ 

Τπνπξγηθφ πκβνχιην
299

. Ο Νηαιαληηέ, κπνξεί κελ λα κλεκνλεχεηαη γηα ηελ 

«πξνθεηηθφηεηα» ησλ ιφγσλ ηνπ θαηά ηεο ζπλαληήζεηο κε ηνπο Σζάκπεξιαηλ θαη 

Υάιηθαμ, αιιά απφ ηελ άιιε πνηέ δελ έδεημε απνθαζηζηηθφηεηα ζηελ ππεξάζπηζε 

ησλ ζέζεσλ ηνπ. Αιιά νχηε θαη παξνπζίαζε κηα ζπγθεθξηκέλε ελαιιαθηηθή ζηα 

ζρέδηα ηνπ Σζάκπεξιαηλ. Πνηέ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Αγγιν-γαιιηθψλ ζπλνκηιηψλ, 

δελ απάληεζε κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλν αληεπηρείξεκα ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 

Σζάκπεξιαηλ: «πείηε πνηα άιιε ελαιιαθηηθή έρνπκε/ ηη άιιν κπνξνχκε λα θάλνπκε 

γηα λα βνεζήζνπκε ηελ Σζερνζινβαθία;». Οη απαληήζεηο ηνπ ήηαλ πάληνηε 

εληππσζηαθέο κελ, γεληθφινγεο δε: «ν θαζέλαο καο ζα πξέπεη λα θάλεη ην θαζήθνλ 

ηνπ
300

». Αθφκα ρεηξφηεξα, φηαλ ν Σζάκπεξιαηλ ξσηνχζε ζπγθεθξηκέλα εάλ ε 

Γεξκαλία εηζέβαιε ζηελ Σζερνζινβαθία, ε Γαιιία ζα θήξπηηε ηνλ πφιεκν, ζα 

επηηίζνληαλ ηα γαιιηθά ζηξαηεχκαηα ζηε Γεξκαλία ή ζα θάζνληαλ επαλαπαπκέλα 

πίζσ απ’ ηε γξακκή Μαδηλφ; ηφηε ν Νηαιαληηέ απαληνχζε, φηη νη εξσηήζεηο είλαη 
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πνιχ ηερληθέο θαη φηη απηφο αλαθεξφηαλ ζηελ εζηθή ππνρξέσζε ηεο Γαιιίαο
301

. Σν 

απνηέιεζκα ησλ ζπλαληήζεσλ απφ ηνλ Απξίιην κέρξη θαη ηνλ επηέκβξην, πάληα ην 

ίδην: εθθηλψληαο νη Γάιινη απφ κία ζέζε αθιφλεηεο απνθαζηζηηθφηεηαο θαηέιεγαλ 

ζε κία ελφο νδπλεξνχ ζπκβηβαζκνχ. ηαδηαθά ε Γαιιία παξαρψξεζε ηα πάληα, ηε 

ζπκκαρία ηεο κε ηελ Σζερνζινβαθία, ηελ ίδηα ηελ Σζερνζινβαθία θαη ζην ηέινο ηε 

ζπκκαρία ηεο κε ηε νβηεηηθή Έλσζε. Καη ζα ήηαλ πξφζπκε λα παξαδψζεη θαη ηελ 

Πνισλία εάλ δελ επελέβαηλε απνθαζηζηηθά απηφο πνπ ριεπάζηεθε πεξηζζφηεξν απφ 

φινπο: ν Σζάκπεξιαηλ. Παξά ηα κεγάια ιφγηα, ζην ηέινο ν Νηαιαληηέ θαη ε Γαιιία 

θαη’ επέθηαζε, επζπγξακκίδνληαλ κε ηηο πνιηηηθέο ηνπ Σζάκπεξιαηλ, εθφζνλ 

αδπλαηνχζαλ ή ήζαλ απξφζπκνη λα ππνζηεξίμνπλ κία αμηφπηζηε ελαιιαθηηθή. 

 

 

Ζ ςμθυνία ηος Μονάσος και η ποπεία ππορ ηον Β’ Παγκόζμιο 

Πόλεμο 

 

 

Ζ πκθσλία ηνπ Μνλάρνπ, αξρηθά παξνπζηάζηεθε απφ ηνπο ππεξαζπηζηέο 

ηεο σο ην μεθίλεκα κηαο λέαο επνρήο ζηηο επξσπατθέο ππνζέζεηο. πσο 

πξναλαθέξζεθε ήδε, ν Σζάκπεξιαηλ αηζηνδνμνχζε ην Μφλαρν λα απνηειέζεη ην 

πξψην βήκα πξνο κηα γεληθφηεξε δηεπζέηεζε κε ηε Γεξκαλία. Έμη κήλεο αξγφηεξα ε 

ειπίδα απηή είρε ζξπκκαηηζηεί κε ηελ αζέηεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ απφ ηνλ Υίηιεξ 

θαη ηελ νινθιεξσηηθή θαηάιεςε ηεο Σζερνζινβαθίαο. Ζ βξεηαληθή πνιηηηθή κέρξη 

ηφηε, είρε σο βάζε αθεηεξίαο ηελ απνδνρή ηνπ δίθαηνπ αηηήκαηνο ηεο απηνδηάζεζεο 

αλζξψπσλ πνπ ήζειαλ λα επαλελσζνχλ κε ηε κεηέξα-παηξίδα, ην Ράηρ. Έλα 

δηθαίσκα πνπ άδηθα ηνπο ην είραλ αξλεζεί ζηηο Βεξζαιιίεο
302

. Με ηελ θαηάθηεζε ηεο 

Σζερίαο φκσο, ν Υίηιεξ πξνζάξηεζε γηα πξψηε θνξά κε γεξκαληθνχο πιεζπζκνχο 

παξαβηάδνληαο έηζη ηνλ ίδην ιφγν γηα ηνλ νπνίν είρε γίλεη αλεθηή κέρξη ηφηε ε 

πνιηηηθή ηνπ. Σα ηειεπηαία εξείζκαηα ζπλδηαιιαγήο ζηε βξεηαληθή θαη γαιιηθή 

θνηλή γλψκε θαηέξξεπζαλ θαη αληηζέησο παγηψζεθε πιεηνςεθηθά κηα δηάζεζε 

αληίζηαζεο ζε πεξαηηέξσ δηεθδηθήζεηο ηνπ Φχξεξ. Δλψ φπσο ππελζπκίδεηαη, νη 

Βξεηαλνί ήζαλ πξφζπκνη λα ζπδεηήζνπλ θαη ηελ πεξίπησζε ηνπ Νηάληζηρ 
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πξνεγνπκέλσο, (βι. ζπλνκηιίεο Υάιηθαμ-Υίηιεξ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1937), ηψξα 

θάλνληαο ζηξνθή 180 κνηξψλ δηαθήξπζζαλ ηελ αθιφλεηε ζηήξημε ηνπο ζηελ 

ππεξάζπηζε ηνπ εδαθηθνχ status quo. Απφ κία ζέζε ζπλδηαιιαγήο κεηαθηλήζεθε ε 

θνηλή γλψκε θαη ε επίζεκε πνιηηηθή, ζε κία ζέζε άθακπηεο αληίζηαζεο ζε 

νπνηαδήπνηε λέα παξαρψξεζε
303

. Κη έηζη ζηηο 30 Μαξηίνπ ε βξεηαληθή θπβέξλεζε 

αλαθνίλσζε ηελ παξνρή εδαθηθήο εγγχεζεο ζηελ Πνισλία ζην φλνκα θαη ηεο 

Γαιιίαο. Οη Πνισλνί κε ηελ ππνζηήξημε ησλ δχν απηψλ ρσξψλ, νχηε θαλ δέρηεθαλ 

λα απαληήζνπλ ζηηο Γεξκαλνχο φηαλ έζεζαλ επίζεκα ην ζέκα
304

. Ζ έλαξμε ηνπ Β’ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ήηαλ πιένλ ζέκα ρξφλνπ. Ζ θαηαζηξνθή ηεο Σζερνζινβαθίαο 

δελ είρε θαλέλα γεσπνιηηηθφ λφεκα… Υσξίο ηα ακπληηθά ηεο έξγα θαη ηηο ζπκκαρίεο 

ησλ Γάιισλ θαη ησλ νβηεηηθψλ, θπζηθφ ήηαλ λα γίλεη ε Σζερνζινβαθία γεξκαληθφο 

δνξπθφξνο, φπσο ήηαλ βέβαην φηη ε Αλαηνιηθή Δπξψπε ζα πξνζαξκνδφηαλ ζηηο 

πξαγκαηηθφηεηεο ηνπ λένπ θαζεζηψηνο ηζρχνο… Σν κφλν πνπ είρε λα θάλεη ν Υίηιεξ 

ήηαλ λα πεξηκέλεη, επεηδή, κε ηε Γαιιία ζηελ νπζία εμνπδεηεξσκέλε, ε Γεξκαλία 

θάπνηα ζηηγκή ζα εκθαληδφηαλ σο ε θπξίαξρε δχλακε ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε
305

». 

Πσο ινηπφλ νδεγήζεθε ν Υίηιεξ ζ’ απηφ ην ζθάικα; Ζ απάληεζε βξίζθεηαη 

ζην ίδην ην Μφλαρν ηειηθά. Απηφ πνπ γηα ηνπο άιινπο ήηαλ έλαο δηαθαλνληζκφο, γηα 

ηνλ Υίηιεξ ήηαλ κία παξάδνζε. «Οη ερζξνί καο είλαη ζθνπιήθηα ηνπο είδα ζην 

Μφλαρν
306

» ήηαλ ην ζπκπέξαζκα ηνπ θαη ηξείο βδνκάδεο κεηά δηέηαμε ηε Βέξκαρη, 

λα θαηαζηξψζεη ζρέδηα γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ ηζερνζινβαθηθνχ θξάηνπο
307

. Απφ ην 

Μφλαρν ν Υίηιεξ έβγαιε ην ζπκπέξαζκα φηη «δελ ππήξραλ φξηα βξεηαληθήο 

ζπλαίλεζεο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ
308

». Πίζηεπε φηη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Νηάληζηρ ζα 

γηλφηαλ φηη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο νπδεηίαο: ζην ηέινο νη Αγγινγάιινη ζα 

ππνρσξνχζαλ παξαζχξνληαο καδί ηνπο ηνπο Πνισλνχο
309

. Δλ θαηαθιείδη, ην Μφλαρν 

ελζάξξπλε ηνλ Υίηιεξ λα γίλεη αθφκα πην ηνικεξφο θαη επηζεηηθφο ζηηο δηεθδηθήζεηο 

ηνπ. Ζ παξαλφεζε ηεο απνθαζηζηηθφηεηαο ησλ Βξεηαλψλ θπξίσο θαη δεπηεξεπφλησο 

ησλ Γάιισλ, ε νπνία ππήξμε θαη άκεζε ζπλέπεηα ηνπ Μνλάρνπ, νδήγεζε ελ ηέιεη 

ζηνλ Β’ Παγθφζκην Πφιεκν. 
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Δπίλογορ 

 

Ζ εξγαζία απηή πξνζπάζεζε λα πξνρσξήζεη πέξα απφ ηηο παξαδνζηαθέο 

πξνζεγγίζεηο φζνλ αθνξά ηε πκθσλία ηνπ Μνλάρνπ. Γελ εζηίαζε ηφζν ζην πφζν 

θαθή ήηαλ ε ζηα ιάζε πνπ νδήγεζαλ ζ’ απηήλ ή φπσο γίλεηαη ζπλήζσο, ζην πφζν 

θαθφο δηαπξαγκαηεπηήο ππήξμε ν Σζάκπεξιαηλ θαη γεληθφηεξα ζηηο κεησκέλεο γηα ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ξφινπ ηνπ ηθαλφηεηεο. Οχηε θαη πξνζπάζεζε λα παξνπζηάζεη ην 

Μφλαρν, σο κηα πξνζπάζεηα λα θεξδεζεί ρξφλνο φπσο επίζεο πνιιέο θνξέο γίλεηαη 

πξνθεηκέλνπ ίζσο λα ππεξαζπηζζεί ν θαηεπλαζκφο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη 

Γαιιίαο. Ζ εξγαζία αληηζέησο, πξνζπάζεζε λα αληρλεχζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο θαηαιήμακε ζην Μφλαρν, λα εξκελεχζεη δειαδή ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη 

ηέινο λα δηεξεπλήζεη ην θαηά πφζνλ ε πκθσλία απηή, ζπλδέεηαη ηειηθά θαη κε ηελ 

έθξεμε ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. 

Ζ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ δελ ήηαλ εχθνιε θαζψο ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ πεγψλ θαηαηάζζεηαη ζην κνηίβν πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ: ζε κηα 

επαλαιακβαλφκελε αξλεηηθή ηζηνξηθή αθήγεζε θαη ζε κηα θαηαδηθαζηηθή θξηηηθή 

ηνπ Σζάκπεξιαηλ. Απφ ηελ άιιε ε εξγαζία δελ πξνζπάζεζε λα ππεξαζπηζζεί νχηε ηε 

πκθσλία ηνπ Μνλάρνπ, νχηε θαη ηνλ Σζάκπεξιαηλ. Αλαθέξζεθαλ ηα ιάζε, έγηλε 

θξηηηθή ρεηξηζκψλ εθ κέξνπο ησλ πξσηαγσληζηψλ αιιά θπξίσο δφζεθε ε εξκελεία 

ησλ απνθάζεσλ. 

 

Σέινο, πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο, αμίδεη λα γίλεη αλαθνξά ζηελ 

ηζηνξία ηεο νπδεηίαο κεηά ηνλ πφιεκν. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ νπδεηψλ 

κεηαπνιεκηθά ζα εθδηψθνληαλ απφ ην ηζερνζινβαθηθφ θξάηνο· κφιηο ην 5% ηνπ 

πξνπνιεκηθνχ γεξκαληθνχ πιεζπζκνχ ζα παξέκελε
310

. ηε ζέζε ηνπο 

εγθαηαζηάζεθαλ έπνηθνη απφ ηελ Σζερία, ινβαθία, Ρνπκαλία, Γηνπγθνζιαβία 

αθφκε θαη Ρσζία
311

. Πεξηζζφηεξνη απφ 1,100 ζνπδεηηθνί νηθηζκνί, είηε 

θαηαζηξάθεθαλ είηε παξέκεηλαλ αθαηνίθεηνη
312

. Ζ νηθνλνκηθή ζεκαζία ηεο πεξηνρήο 
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κεηψζεθε επίζεο εθηφο απφ ηα αλζξαθσξπρεία ηεο Βφξεηαο Βνεκίαο. Πεξαηηέξσ κε 

ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο ζηελ Σζερνζινβαθία, νη πεξηνρέο 

ηεο νπδεηίαο  ηέζεθαλ ππφ εηδηθφ θαζεζηψο, ηε ιεγφκελε «ζπλνξηαθή δψλε 

πξνζηαζίαο» φπνπ είηε απαγνξεχνληαλ πιήξσο ε εγθαηάζηαζε πιεζπζκνχ, είηε 

επηηξέπνληαλ θαηφπηλ εηδηθήο άδεηαο
313

. Σε δεθαεηία ηνπ ’90, κεηά ηελ πηψζε ηνπ 

θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ απαγνξεχζεσλ, κφιηο ην 60% 

ησλ πξνπνιεκηθψλ νηθηζκψλ ζα θαηνηθείην
314

. 
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