
Ἀντ. Γ.  Δροσοπούλου 

Ἡ πορεία πρός τόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 

 

Τήν 1η Σεπτεμβρίου 1939 ἡ γερμανική ἐπίθεση κατά τῆς 

Πολωνίας ἄνοιξε τόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αἱματηρότερο καί 

καταστρεπτικώτερο ἀπό κάθε προηγούμενο, καί ὁ ὁποῖος ἔκλεισε μέ τήν 

ρίψη τῆς βόμβας στήν Χιροσίμα, πού σηματοδοτεῖ  τήν ἀπειλή μιᾶς 

αὐτοκτονίας τῆς ἀνθρωπότητας. 

Ἡ προσέγγιση τῆς 70ης ἐπετείου αὐτῆς τῆς ἡμέρας ἐπανέφερε 

στήν συζήτηση ἕνα παλαιό ἐρώτημα :  Πρόκειται πραγματικά γιά ἕναν 

ἰδιαίτερο πόλεμο ἤ γιά τήν συνέχεια ἐκείνου πού ἔγινε ἀπό τό 1914 ὥς τό 

1918 καί τό μεταξύ τους διάστημα ἦταν οὐσιαστικά μιά ἀνακωχή ; Ἡ 

ἄποψη ὅτι ὁ δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ἀποτελεῖ μιά ἁπλῆ συνέχεια 

τοῦ πρώτου ἐπικαλεῖται τό ὅτι τό διακύβευμα τῶν δύο συγκρούσεων - ἡ 

κοσμοκρατορία τῆς Γερμανίας -ἦταν τό ἴδιο καί ὁ συνασπισμός τῶν 

δυνάμεων πού τήν ἐνίκησαν ὁ αὐτός. 

Ὑπάρχει ὅμως μιά διαφορά μεταξύ τῶν δύο πολέμων βασική. 

Ἐκεῖνον πού ἐξέσπασε τό 1914 τόν εἶχαν ἐπιδιώξει καί οἱ δύο πλευρές, καί 

εἶναι μοιρασμένη ἡ εὐθύνη του. Ὁ πόλεμος πού ἄρχισε τό 1939 ἦταν τό 

ἔργο ἑνός ἀνθρώπου.  Τῆς κακουργηματικῆς προσωπικοτητας τοῦ 

Ἀδόλφου Χίτλερ. 

Εἶναι τόσο διδακτική γιά τό τί μπορεῖ νά στοιχίσει στήν κοινωνία 

ἕνας δημαγωγός ἡ ἱστορία τῆς πρόσβασης στόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, 

πού ἀξίζει ἀπό καιρό σέ καιρό νά τήν ξανακυττάζουμε στίς λεπτομέρειες 

της. Καί πολλά ἀπό τά φαινόμενα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ὅπως οἱ 

κοντόφθαλμοι ὑπολογισμοί τῶν κυβερνήσεων, οἱ ἀνεδαφικές ἐλπίδες τῶν 

κυβερνωμένων, οἱ σπασμωδικές καί ἄσκεφτες ἀντιδράσεις στά γεγονότα, 
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οἱ κυνικές ἐγκαταλείψεις ἀρχῶν καί ὑποσχέσεων, δέν ἔχουν πάψει 

δυστυχῶς νά ἐπαναλαμβάνονται. 

 

* 

*  * 

 

Τήν 1η Σεπτεμβρίου 1939 κυριαρχοῦσε στόν κόσμο ἀποστροφή 

στήν ἰδέα ἑνός νέου παγκοσμίου πολέμου, πού θά ἐπανελάμβανε, 

προφανῶς καί σέ μεγαλύτερη ἔκταση, τήν ἀνθρωποσφαγή τοῦ 

προηγουμένου.  

Ὁ γερμανικός λαός ἀπό τόν ὁποῖο ἐκπορεύθηκε ἡ ἐπίθεση, δέν 

διέφερε ἀπό τούς ἄλλους στήν ἐπιθυμία τῆς ἀποφυγῆς τῆς σύγκρουσης. 

Εἶχε μέν τήν πεποίθηση, ὅτι ἡ συνθήκη τῶν Βερσαλλιῶν, πού ἐσφράγισε 

τήν ἥττα του στόν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τοῦ ἐπέβαλε σκληρούς ὅρους 

καί ἄδικες ταπεινώσεις (οἱ ὁποῖες ὅμως εἶχαν πάψει πιά νά ἰσχύουν τό 

1939), ἀλλά ἡ προοπτική τοῦ νά ἐπιχειρήσει νά πάρει μιά θριαμβευτική 

ἐκδίκηση γι’αὐτές καί νά ἐπαναλάβει τήν προσπάθεια γιά μιά παγκόσμια 

ἐπικράτηση τῆς Γερμανίας τοῦ φαινόταν ἄκρως ἐπικίνδυνη. 

Καί γιά τίς νικήτριες δυνάμεις τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ἡ 

προοπτική τῆς ἐπανάληψής του ἦταν ἀποκρουστική. Ἡ Γαλλία καί ἡ 

Ἀγγλία εἶχαν μέν νικήσει σ’αὐτόν καί εἶχαν ἀποκομίσει σημαντικά 

ἐδαφικά ὠφελήματα, ἀλλά τό τίμημα πού εἶχαν καταβάλει σέ αἷμα ἦταν 

τρομακτικό :  Ἡ Γαλλία  εἶχε 1,5 ἑκατομμύριο νεκρούς καί ἡ Ἀγγλία εἶχε 

τόν ἴδιο περίπου συνολικό ἀριθμό ἀπωλειῶν σέ νεκρούς καί τραυματίες. 

Καί οἱ δύο ἐξακολουθοῦσαν νά πληρώνουν τό δημόσιο χρέος πού εἶχαν 

ἐπωμισθεῖ γιά τόν πόλεμο, εἶχαν βγεῖ ἀπό αὐτόν μέ μειωμένη τήν θέση 

τους στήν παγκόσμια οἰκονομία καί δέν εἶχαν  ξεπεράσει τίς συνέπειες 

τῆς οἰκονομικῆς κρίσης τοῦ 1929. 
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Ἡ Ἀμερική πού τό βάρος της στήν πλάστιγγα εἶχε προσφέρει τό 

1918 τήν νίκη στίς δυτικές δημοκρατίες, βγῆκε ἀπό τήν  διαρρύθμιση τοῦ 

μεταπολεμικοῦ κόσμου ἀποκαρδιωμένη καί ἡ κοινή γνώμη της εἶχε 

γυρίσει στόν παραδοσιακό ἀπομονωτισμό  τῆς χώρας.  

Οὔτε ἡ σοβιετική Ρωσία ἦταν πρόθυμη γιά ἕναν νέο Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Ἡ κολλεκτιβοποίηση καί οἱ ἀλλεπάλληλες αἱματηρές 

ἐκκαθαρίσεις τοῦ Στάλιν (ἰδιαίτερα δέ ἡ ἐξόντωση τῶν καλλιτέρων 

στρατηγῶν τοῦ Ἐρυθροῦ Στρατοῦ) τήν εἶχαν περιαγάγει σέ μιά βαθειά 

ἐσωτερική κρίση. 

Ἡ φασιστική Ἰταλία ἦταν μιά ἰδιότυπη περίπτωση. Παρά τίς 

ἐπεκτατικές   βλέψες του πρός ὅλες τίς κατευθύνσεις, ὁ Μουσολίνι εἶχε 

τήν ἐπίγνωση τῆς στρατιωτικῆς του ἀδυναμίας καί ἦταν σαφῶς  

ἀπρόθυμος γιά ἕναν πόλεμο μεγάλων  διαστάσεων. 

Βλέψεις ἐναντίον τῶν γειτόνων τους ἐξέτρεφαν καί διάφορες 

ἄλλες εὐρωπαϊκές χῶρες. Ἀπό τίς ἡττημένες τοῦ Α΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου, ἡ Οὑγγαρία καί ἡ Βουλγαρία ἐπιθυμοῦσαν τήν ἀναθεώρηση 

τῶν ἐδαφικῶν ρυθμίσεων τῶν συνθηκῶν τῆς εἰρήνης. Ἀπό τήν ὁμάδα τῶν 

νικητριῶν, ἡ Πολωνία καί ἡ Ρουμανία ἤθελαν νά πάρουν περισσότερα 

ἀπό αὐτά πού τούς εἶχαν δοθεῖ. Ἦταν ὅμως τέτοιο τό ἀναμενόμενο 

κόστος μιᾶς νέας διευρωπαϊκῆς ἀναμέτρησης, πού ὅλες οἱ ἐπιθυμίες μιᾶς 

ἀνακατανομῆς μέσω αὐτῆς τοῦ εὐρωπαϊκοῦ χώρου σπρώχνονταν στό 

περιθώριο. 

Τήν γενική διάθεση τῆς κοινῆς γνώμης γιά τήν διατήρηση τῆς 

εἰρήνης, ἐνίσχυε καί ἡ θορύβησή της ἀπό τήν ἀνάπτυξη τοῦ ἀεροπορικοῦ 

ὅπλου. Ἡ λογοτεχνία καί ὁ κινηματογράφος (τό μυθιστόρημα τοῦ Οὐέλλς 

«Ὁ Πόλεμος τῶν Κόσμων» καί μιά ἐμπνευσμένη ἀπό τόν Οὐέλλς ταινία 

τοῦ Ἀλεξάντερ Κόρντα) εἶχαν δημιουργήσει ἔντονη φοβία γιά τούς 

ἀεροπορικούς  βομβαρδισμούς. 
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Ἐπί πολλά χρόνια ἡ διανόηση εἶχε καλλιεργήσει ἕνα ἰσχυρό 

ἀντιπολεμικό πνεῦμα. Βιβλία πού περιέγραφαν τήν φρίκη τοῦ πολέμου 

τῶν χαρακωμάτων,  ὅπως τοῦ Ρεμάρκ, τοῦ Μπαρμπύς καί σέ ἐμᾶς τοῦ 

Μυριβήλη, εὕρισκαν στό κοινό μεγάλη ἀνταπόκριση. Οἱ φοιτητές τῆς 

Ὀξφόρδης εἶχαν ἐκδόσει ψήφισμα, ὅτι «Τό Σπίτι αὐτό δέν θά πολεμήσει 

γιά τόν Βασιλέα καί τήν Πατρίδα».  Ἄγγλοι εἰρηνιστές, πεπεισμένοιγιά 

τήν γαληνευτική δύναμη τοῦ χιοῦμορ, ἐπρότειναν πώς  ἄν κάνουν οἱ 

Γερμανοί ἀπόβαση στήν χώρα τους, νά τούς ὑποδεχθεῖ  ὁ κόσμος σάν 

τουρίστες. 

Ἐνῶ τόν Αὔγουστο τοῦ 1914 σέ κάθε χώρα πού ἔμπαινε στόν 

πόλεμο σηκώνονταν κύματα μαζικοῦ ἐνθουσιασμοῦ καί τεράστιες λαϊκές 

διαδηλώσεις πού άνέμιζαν σημαῖες καί τραγουδοῦσαν ὕμνους καί θούρια, 

τό 1939 δέν ἔγινε τίποτε παρόμοιο. Τίς τελευταῖες ἡμέρες τῆς εἰρήνης, 

ἔβλεπαν παντοῦ στήν Εὐρώπη νά ἔρχεται ὁ πόλεμος μέ σφιγμένη τήν 

καρδιά γι’αὐτά πού θά ἐπακολουθοῦσαν. Ὁ συγγραφέας θυμᾶται τόν 

Αὔγουστο τοῦ 1939 στό νησί του, τήν Μῆλο, τό πλῆθος πού μαζευόταν 

κάθε βράδυ μπροστά στό παράθυρο τοῦ καφενείου, πού εἶχε τό μοναδικό 

ραδιόφωνο  τοῦ χωριοῦ, νά ἀκούει  σιωπηλό – τά πολιτικά σχόλια ἦταν 

ἀπαγορευμένα –  τά νεώτερα  τῆς ἐπικίνδυνης διένεξης τῶν Μεγάλων γιά 

κάποια πόλη πού τήν ἔλεγαν Ντάντσιχ,  ἕνα ὄνομα πού θύμιζε τά 

χορευτικά κέντρα πού εἶχαν γίνει τῆς μόδας στήν Ἀθήνα. 

Στήν ἄλλη πλευρά τῆς Εὐρασίας  γινόταν ἀπό χρόνια ἤδη ἕνας 

πόλεμος πού ἔμελλε νά ἐνταχθεῖ στόν παγκόσμιο. Ἡ Ἰαπωνία εἶχε ριχθεῖ 

στήν κατάκτηση τῆς Κίνας, ἀλλά μέ τήν εἰκόνα πού εἴχαμε τότε γιά τόν 

κόσμο, μᾶς φαίνονταν αὐτά πού συνέβαιναν ἐκεῖ ἀπόμακρα καί ξένα. 
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Ρηνανία 

Ὁ Χίτλερ μετά μιά δεκαετία ἄκαρπων προσπαθειῶν κατάκτησης 

τῆς ἀρχῆς,  εἶχε ἀποκτήσει τήν ἐξουσία τό 1933, χάρις στά ἀριστερά του 

συνθήματα – τό ναζιστικό κόμμα αὐτοχαρακτηριζόταν στήν ἐπωνυμία 

του καί «σοσιαλιστικό» καί «ἐργατικό» - καί χάρις στήν πλούσια 

χρηματοδότησή του ἀπό τό μεγάλο κεφάλαιο γιά νά ἐφαρμόσει μιάν 

ἀντίθετη κοινωνική πολιτική. Τήν δυσπιστία τοῦ πολιτικοστρατιωτικοῦ 

κατεστημένου μπόρεσε νά ἐξουδετερώσει μέ ἐπιδέξιους χειρισμούς καί μέ 

ὑποσχέσεις πού τίς ἀγνοοῦσε μόλις   τοῦ ἐγίνονταν ἄχρηστες. 

Καίριο στοιχεῖο τῆς κυβερνητικῆς του πλατφόρμας ἦταν ἡ 

ἀπαλλαγή τῆς Γερμανίας ἀπό τούς περιορισμούς πού τῆς εἶχαν ἐπιβληθεῖ 

τό 1919 μέ τήν συνθήκη τῶν Βερσαλλιῶν. Ἀλλά τήν ἀναθεώρηση τῆς 

συνθήκης διακήρυσσε, ὅτι θά ἐπιτύχει μέ εἰρηνικά μέσα. Ἔτσι εἶχε μία 

ἐκτεταμένη λαϊκή ἀπήχηση.   Κατόπιν μέ τόν συνδυασμό μιᾶς 

καταιονιστικῆς προπαγάνδας καί μιᾶς ἀδίστακτης βίας, ἐξεμηδένισε κάθε  

ἀντιπολίτευση στίς ἐνέργειες του. Ἀκόμη  καί τῶν ὀπαδῶν του (ὅπως τοῦ 

Ἔρνστ Ρέμ, τοῦ μόνου ἀνθρώπου ὁ ὁποῖος  τοῦ μιλοῦσε στόν ἑνικό,  καί 

τῶν Ταγμάτων Ἐφόδου τό 1934) ὅταν ὑπερακόντιζαν τίς προθέσεις του. 

Ὅταν ἄρχισε τόν πόλεμο ἦταν τεραστίως δημοφιλής, ὅπως θά δοῦμε πιό 

κάτω,  καί ἡ τυφλή ὑποταγή σ’αὐτόν συνεχίστηκε δυστυχῶς γιά τόν 

γερμανικό λαό μέχρι τέλους. 

Μέ δεδομένη τήν γενική διάθεση τῆς ἀποφυγῆς ἑνός νέου 

πολέμου, ἡ χιτλερική ἐκδοχή, ὅτι στήν Γερμανία εἶχαν ἐπιβάλει οἱ νικητές 

σκληρούς ὅρους εἰρήνης καί ἕνα καθεστώς κραυγαλέας ἀνισότητας μέ τά 

ἄλλα κράτη, ἀπό τό ὁποῖο αὐτή ἐπεδίωκε νά ἀπαλλαγεῖ μέ εἰρηνικές 

διαπραγματεύσεις, εὕρισκε κατανόηση καί στίς δυτικές δημοκρατίες καί 

ἔσπρωξε τίς κυβερνήσεις τους σέ μιά μακρά στάση ὑπομονῆς ἀπέναντί 

του. 
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Ἔτσι μπόρεσε ὁ Χίτλερ μέ τήν λέξη «εἰρήνη» διαρκῶς στό στόμα 

νά προχωρεῖ σέ αἰφνιδιαστικές ἐνέργειες καί νά ἐκφράζει συγχρόνως τήν 

ἐπιθυμία του γιά μιά νέα συμφωνία γιά τήν διεθνῆ τακτοποίηση τῶν 

τετελεσμένων. Ὑπῆρχαν βέβαια καί αὐτοί στήν Δύση πού δέν ἔχασαν τήν 

συναίσθηση τῆς  πραγματικότητας καί πού ζητοῦσαν τήν ἀντίδραση στόν 

γερμανικό ἐπεκτατισμό, ἀλλά αὐτούς ὁ Χίτλερ τούς ἔβριζε 

πολεμοκάπηλους καί οἱ κυβερνήσεις τῶν χωρῶν τους τούς ἔθεταν σέ 

πολιτική ἀπομόνωση ὡς ἐπικίνδυνους γιά τήν εἰρήνη. 

 

 

* 

*  * 

Τόν ἴδιο χρόνο πού ἀνέβηκε στήν ἐξουσία, καί πολύ λίγο μετά 

ἕναν μνημειώδη λόγο του ὑπέρ μιᾶς διεθνοῦς διάσκεψης γιά ἕναν γενικό 

ἀφοπλισμό, τήν ὁποία εἶχε προτείνει ὁ ἀμερικανός πρόεδρος Ροῦζβελτ, ὁ 

Χίτλερ ἀπέσυρε τήν Γερμανία ἀπό τήν διαδικασία τῆς διάσκεψης, ἀλλά 

καί ἀπό αὐτήν τήν ἴδια τήν Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν. Ἡ δικαιολογία του ἦταν, 

ὅτι οἱ Ἀγγλογάλλοι φαίνονταν, ὅτι θά ζητήσουν μιά προθεσμία 8 ἐτῶν γιά 

νά περιορίσουν τούς ἐξοπλισμούς τους στό γερμανικό ἐπίπεδο. 

Συγχρόνως  κάλεσε τόν γερμανικό λαό νά ἐπικυρώσει τήν ἀπόφαση του 

μέ ἕνα δημοψήφισμα. 

Τρεῖς  ἡμέρες μετά τό δημοψήφισμα, τό ὁποῖο φυσικά ἐκέρδισε ( 

μέ 95% ! ) φώναξε τόν πολωνό πρέσβυ καί ἀπό τήν συνάντησή τους βγῆκε 

ἕνα κοινό ἀνακοινωθέν, ὅτι ἡ Γερμανία καί ἡ Πολωνία θά προχωρήσουν 

σέ ἄμεσες διαπραγματεύσεις γιά νά ἐξετάσουν ὅλα τά μεταξύ τους 

προβλήματα καί νά παραιτηθοῦν κάθε χρήσης βίας στίς σχέσεις τους, 

χάριν τῆς κατοχυρώσεως τῆς εὐρωπαϊκῆς εἰρήνης. Ἡ  Εὐρώπη ἀνέπνευσε 

μέ ἀνακούφιση. 
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Σύντομα ὅμως μετά, μέ τήν συγχώνευση τοῦ ναζιστικοῦ 

κόμματος στό κράτος, 400.000 ἄνδρες τῶν Ταγμάτων Ἐφόδου ἔγιναν 

τμῆμα τῆς δημοσίας διοίκησης. Στόν ἄγγλο ὑπουργό τῶν ἐξωτερικῶν 

Ἦντεν, πού πῆγε νά τόν συναντήσει στό Βερολίνο τόν Φεβρουάριο τοῦ 

1934, ὁ Χίτλερ εἶπε ὅτι θά ἔδινε  ἐγγυήσεις, ὅτι τά Τάγματα Ἐφόδου δέν θά 

ἐγίνονταν μέρος τοῦ στρατοῦ. Τίς ἐγγυήσεις αὐτές δέν ἔδωσε ποτέ. Τά 

Τάγματα μετά τόν φόνο τοῦ ἀρχηγοῦ τους, Ἔρνστ Ρέμ, καθηλώθηκαν 

στόν ρόλο μιᾶς ἐπικουρικῆς (πολιτικῆς) ἀστυνομίας, ὑπαγομένης στήν 

διοίκηση τοῦ στρατοῦ, καί ἀπό τούς ἔνστολους ναζῆδες ἡ προσωπική 

φρουρά τοῦ Χίτλερ, τά Ἔς-Ἔς, ἀναπτύχθηκε στό πιό ἰσχυρό στρατιωτικό 

σῶμα. 

 

* 

*  * 

 

Τόν Μάρτιο τοῦ 1935 ἡ Γερμανία ἀνήγγειλε τήν σύσταση 

πολεμικῆς ἀεροπορίας καί τήν εἰσαγωγή ὑποχρεωτικῆς στρατιωτικῆς 

θητείας. Αὐτά παρέβαιναν ἀνοιχτά τούς ὅρους τῆς συνθήκης τῶν 

Βερσαλλιῶν, πού εἶχαν ἀπαγορεύσει στήν Γερμανία νά διαθέτει πολεμικά 

ἀεροπλάνα καί νά ὑπερβαίνει τόν ἀριθμό τῶν 100.000 ὁ στρατός της. Γιά 

τήν ἀπό κοινοῦ ἀντιμετώπιση τῆς νέας καταστάσεως μέ «πρακτικά 

μέτρα» συναντήθηκαν στήν ἰταλική λουτρόπολη Στρέζα οἱ πρωθυπουργοί 

τῆς Ἀγγλίας, τῆς Γαλλίας καί τῆς Ἰταλίας. Τό μόνο «πρακτικό μέτρο» πού 

ἔλαβαν, ἦταν νά παραπέμψουν τό ζήτημα στό Συμβούλο τῆς Κοινωνίας 

τῶν Ἐθνῶν. Σ’αὐτό οἱ ἀντιπρόσωποι 19 χωρῶν συμφώνησαν σέ μιά 

ἀκαδημαϊκοῦ χαρακτήρα γενική καταδίκη τῆς παραβίασης διεθνῶν 

συνθηκῶν καί ἔστειλαν τήν συγκεκριμένη ὑπόθεση στήν Γενική 

Συνέλευση τοῦ ὀργανισμοῦ. Ἐν τῶ μεταξύ  ὁ Χίτλερ ἀπηλλάγη ἀπό τήν 

ἀντίθεση τῆς Ἰταλίας, προσφέροντας σ’αὐτήν τήν στήριξη του στήν 
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ἐκστρατεία πού ἑτοίμαζε ὁ Μουσολίνι γιά τήν κατάκτηση τῆς Αἰθιοπίας. 

Γιά νά τονώσει τήν διστακτικότητα τῆς Ἀγγλίας στίς γαλλικές ἐκκλήσεις 

γιά ἄμεση δράση, προθυμοποιήθηκε νά κλείσει μιά ναυτική συμφωνία 

μαζί της. 

Στήν Ἀγγλία εἶχαν ἀντιληφθεῖ, ὅτι ἡ Γερμανία εἶχε παραβιάσει 

καί τούς ναυτικούς περιορισμούς πού τῆς εἶχαν θέσει ἡ Συνθήκη τῶν 

Βερσαλλιῶν, καί ὅτι ἔφτιαχνε θωρηκτά ὑπερδιπλασίου ἐκτοπίσματος. 

Ἀντί ἄλλης ἀντιδράσεως, ἡ ἀγγλική κυβέρνηση ἐπεδίωξε μιά ἰδιαίτερη 

συμφωνία μέ τήν Γερμανία, παρά τήν ἀναξιοπιστία τῶν δεσμεύσεων τῆς 

τελευταίας. Τό ἀποκορύφωμα τοῦ κωμικοῦ ἦταν ἡ ἱκανοποίηση τῶν 

λόρδων τοῦ ναυαρχείου, γιά τό ὅτι οἱ Γερμανοί συμφώνησαν ὁ στόλος 

τους νά μήν ὑπερβεῖ τό  35% τοῦ ἀγγλικοῦ  -  ἐνῶ τίς παραμονές τοῦ Α΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου ἡ ἀναλογία μεταξύ τῶν δύο χωρῶν σέ μεγάλα 

σκάφη ἦταν 10 πρός 16. 

Ἀπό τήν διάσκεψη τῆς Στρέζα δέν  βγῆκε τελικά τίποτε καί ὁ 

Χίτλερ συνέχιζε ἀσυγκράτητος τόν ἐπανεξοπλισμό του μαζί μέ τίς 

διαβεβαιώσεις τῶν εἰρηνικῶν προθέσεων του. 

 

* 

*  * 

 

Στίς 7 Μαρτίου 1936 ὁ γερμανός ὑπουργός τῶν ἐξωτερικῶν 

ἐκάλεσε τούς πρέσβεις τῆς Ἀγγλίας, τῆς Γαλλίας, τοῦ Βελγίου καί τῆς 

Ἰταλίας γιά νά τούς ἀνακοινώσει τήν πρόταση μιᾶς εἰκοσαπενταετοῦς 

συμφωνίας γιά τήν ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν δύο πλευρῶν τῶν 

συνόρων τοῦ Ρήνου, ἑνός συμφώνου γιά τόν περιορισμό τῶν ἀεροπορικῶν 

δυνάμεων καί τήν πρόθεση τῆς κυβέρνησης του νά διαπραγματευθεῖ 

σύμφωνα μή ἐπιθέσεως μέ τούς δυτικούς καί μέ τούς ἀνατολικούς 

γείτονές της. Δύο ὧρες μετά, ὁ Χίτλερ ἐδήλωνε στό Ράϊχσταγκ, τήν βουλή 
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πού εἶχε φέρει στά μέτρα του, ὅτι ἐσκόπευε νά ἐπαναστρατιωτικοποιήσει 

τήν Ρηνανία καί τήν ὥρα πού μιλοῦσε τά στρατεύματά του ἔμπαιναν στήν 

περιοχή,  ἀπό τήν ὁποία εἶχαν ἀποκλεισθεῖ μέ τήν συνθήκη τῶν 

Βερσαλλιῶν, ἀλλά καί μέ τήν συνθήκη τοῦ Λοκάρνο,  τήν ὁποία εἶχε 

ὑπογράψει μέ τήν πλήρη θέληση της ἡ Γερμανία τό 1925. Ὁ Χίτλερ 

ἐδήλωσε ἀκόμη, ὅτι ἡ ἐπαναστρατιωτικοποίηση τῆς Ρηνανίας εἶχε ἕναν 

καθαρά συμβολικό χαρακτήρα.  

Μέ τά εἰρηνευτικά λόγια πού ἀκολούθησαν τήν προκλητική 

συμπεριφορά, ξεγελάστηκαν ὅλοι ἐκεῖνοι (καί ἦσαν οἱ περισσότεροι) πού 

ἤθελαν νά ξεγελαστοῦν. Στίς ἐκκλήσεις τῆς γαλλικῆς κυβέρνησης, πού 

ἔβλεπε μέ ἀνησυχία  τούς σταθμούς ἐκφόρτωσης τῶν γερμανικῶν 

στρατιωτικῶν συρμῶν  πρός  τά σύνορα της  νά ἔχουν προχωρήσει κατά 

100 χιλιόμετρα, ἡ ἀγγλική κυβέρνηση ἀρνήθηκε τήν συμπαράσταση της. 

Οὔτε νά κινητοποιήσει τίς δυνάμεις της, οὔτε κἄν νά συμμετάσχει σέ 

οἰκονομικές κυρώσεις. Τό πνεῦμα τῶν ἰθυνόντων στό Λονδίνο ἦταν, ὅτι ἡ 

κοινή γνώμη τῆς χώρας κατά κανέναν τρόπο δέν θά ἐστήριζε ἕναν νέο 

πόλεμο καί ἡ οἰκονομία της δέν ἦταν εἰς θέσιν νά ἐπωμισθεῖ τό βάρος του 

– στό κάτω-κάτω δέ ἡ εἴσοδος τῶν γερμανικῶν στρατευμάτων στήν 

Ρηνανία ἦταν ἐπιστροφή σέ πάτριο ἔδαφος. Σ’αὐτό πού συμφώνησε ἡ 

ἀγγλική κυβέρνηση ἦταν νά πάει ἡ ὑπόθεση στό Συμβούλιο τῆς 

Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν. Ὅπου πάλι ἡ συζήτηση δέν ἔδωσε κανένα 

ἀποτέλεσμα. 

Σήμερα ξέρομε, ὅτι ἄν ὁ γαλλικός στρατός εἶχε κινηθεῖ, ὁ Χίτλερ 

ἦταν προετοιμασμένος νά ἀποσύρει ἀμέσως τίς δυνάμεις πού εἶχε στείλει 

στήν Ρηνανία,  πού ἦταν ὅλες καί ὅλες τρία τάγματα, ἀνίκανα νά 

ἀντισταθοῦν σέ  μιά γαλλική ἐπίθεση. Συζητῶντας κατόπιν μέ τούς 

στρατηγούς του, πού τοῦ εἶχαν ἐκφράσει δισταγμούς γιά τό ἐγχείρημα, 

τούς ἔψεξε γιά ὀλιγοψυχία :  Ἡ δική του ἔμφυτη στρατηγική ἱκανότητα 
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τοῦ εἶχε ὑπαγορεύσει τήν σωστή ἐκτίμηση, ὅτι οἱ παρηκμασμένες ἡγεσίες 

τῆς Γαλλίας καί τῆς  Ἀγγλίας μέ τίποτε δέν θά  ἔκαναν πόλεμο. 

Ἡ ἀνοχή τῆς κατάληψης τῆς Ρηνανίας ἀνέτρεψε τό διπλωματικό 

σκηνικό τῆς δυτικῆς Εὐρώπης. Τό Βέλγιο  ἐγκατέλειψε τήν συμμαχία του 

μέ τήν Γαλλία καί ἐπανῆλθε στήν οὐδετερότητα,  ὑπό τήν ὁποία τελοῦσε 

ἀπό τήν σύσταση του τό 1831 μέχρι τό 1914, πού τήν παρεβίασαν οἱ 

Γερμανοί μαζί μέ τήν συνθήκη πού εἶχαν ὑπογράψει. 

 

Βιέννη 

Τώρα ἐρχόταν ἡ σειρά τῆς Αὐστρίας. Ἡ μικρή  παραδουνάβια 

χώρα ἦταν τό γερμανικό κατάλοιπο τῆς διαμελισθείσας τό 1919 

πολυεθνικῆς αὐτοκρατορίας τῶν Ἁψβούργων. Ὁ κατακερματισμός σέ 

περισσότερα κράτη τοῦ προηγουμένως ἑνιαίου μεσευρωπαϊκοῦ χώρου τήν 

εἶχε ἀποκόψει ἀπό καίριες πλουτοπαραγωγικές πηγές καί ἀγορές καί εἶχε 

καταστήσει προβληματική τήν   ὕπαρξή της. Ἐναντίον τῆς ἀρχῆς τῆς 

αὐτοδιάθεσης τῶν ἐθνοτήτων, πού εἶχε διακηρύξει στόν πόλεμο ὁ 

ἀμερικανός πρόεδρος Οὐϊλσων, οἱ σύμμαχοι εἶχαν ἀπαγορεύσει τήν 

ἕνωση τῆς Αὐστρίας μέ τήν Γερμανία καί τῆς ἐπέβαλαν μιά αὐτοτελῆ 

ὕπαρξη, πού δέν ἐπιθυμοῦσαν οἱ πολῖτες της. Ὅταν ὅμως ἀνέβηκε στήν 

ἐξουσία ὁ Χίτλερ, μέ τόν ἀντικαθολικισμό, τόν ἀντισημητισμό, τόν 

ἀντεργατισμό του, ἡ μεγάλη πλειοψηφία τῶν Αὐστριακῶν μεταστράφηκε 

ἀπό τήν ἐπιθυμία τῆς «ἕνωσης μέ τήν μητέρα-Γερμανία» καί ἤθελε τήν 

διατήρηση τῆς αὐτοτέλειας τῆς χώρας τους. Γιά νά τήν  προστατεύσει ἡ 

κυβέρνηση της, μετέτρεψε τήν ἐξουσία της σέ δικτατορική, προκειμένου 

νά ἱκανοποιήσει τόν Μουσολίνι, πού ἦταν ὁ φυσικός σύμμαχος της γιατί 

δέν ἤθελε νά κατεβοῦν οἱ Γερμανοί στά σύνορά του. Ὅμως ἐπειδή ἡ 

νοοτροπία τῶν Αὐστριακῶν εἶναι ἤπια καί ἀνεκτική καί ἡ λαϊκή βάση τῆς 

κυβέρνησης ἦταν περιορισμένη, εἶχε αὐτή ἕναν ἀτελῆ ἔλεγχο τῶν 
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πραγμάτων. Τά κόμματα πού εἶχαν ἀπαγορευθεῖ, τό σοσιαλδημοκρατικό 

καί τό ναζιστιτικό, διατηροῦσαν στήν παρανομία ἰσχυρές ὀργανώσεις. 

Οἱ ναζῆδες τῆς Αὐστρίας, ἀποπειράθηκαν τό 1934 νά καταλάβουν 

μέ πραξικόπημα τήν ἐξουσία. Κατά τήν διάρκεια τοῦ ἐγχειρήματός τους 

πυροβόλησαν τόν καγκελλάριο Ντόλλφους καί τόν ἄφησαν νά πεθάνει 

ἀπό αἱμορραγία χωρίς νά ἀφήσουν γιατρό νά ἔλθει νά τήν σταματήσει. 

Οὔτε ἱερέα νά μεταλάβει τόν μελλοθάνατο, παρά τίς παρακλήσεις του, 

πού γιά τόν ὁποῖον, βαθύτατα θρησκευόμενο καθολικό, ἡ ἀποστέρηση τῆς 

τελευταίας μετάληψης ἦταν πολύ ὀδυνηρότερη ἀπό τήν παρεμπόδιση τῆς 

ἰατρικῆς βοήθειας. 

Ἡ ἀπόπειρα τοῦ πραξικοπήματος κατεστάλη σέ ἐλάχιστο χρόνο 

καί ὁ Μουσολίνι γιά νά ἀποθαρρύνει τόν Χίτλερ ἔστειλε στρατό στά 

ἰταλοαυστριακά σύνορα. Ὁ καγκελλάριος Σούσνιγκ, πού διεδέχθη τόν 

Ντόλλφους, ἐκρέμασε τούς πρωταιτίους. Ὁ Χίτλερ ἔδειξε πώς ἤξερε στήν 

ἀνάγκη νά περιμένει.  Ἔστειλε πρέσβυ του στήν Βιέννη τόν Φράντς 

Πάπεν, τέως ἀντικαγκελλάριο του, ὁ ὁποῖος μόλις εἶχε γλιτώσει ἀπό τό 

λουτρό αἵματος, πού μαζί μέ τόν φόνο τοῦ συνταγματάρχη Ρέμ εἶχε 

βγάλει ἀπό τήν μέση καί διάφορους ἄλλους ὕποπτους ἀντίδρασης 

πολιτικούς. Ὁ Πάπεν λόγω ἀριστοκρατικῆς καταγωγῆς καί τοῦ καθολικοῦ 

του θρησκεύματος εἶχε ἰσχυρές προσβάσεις στό αὐστριακό κατεστημένο 

καί ἦταν ἕνας πολύ ἐπιτήδειος δολοπλόκος. Στά κρυφά, ἔδινε χρήματα 

καί ὁδηγίες στό παράνομο ναζιστικό κόμμα, στά φανερά, ἐφήρμοζε μιά 

πολιτική ἀποκατάστασης τῶν γερμανοαυστριακῶν  σχέσεων. 

Τόν Μάϊο τοῦ 1935 ὁ Χίτλερ ἔλεγε στό Ράϊχσταγκ,   πρός 

ἐξυπηρέτηση αὐτῆς τῆς πολιτικῆς,  ὅτι «ἡ Γερμανία οὔτε ἐπιδιώκει, οὔτε 

ἐπιθυμεῖ νά ἀναμειχθεῖ στά ἐσωτερικά ζητήματα τῆς Αὐστρίας, νά 

προσαρτήσει τήν Αὐστρία ἤ νά συνάψει ἕνα Ἄνσλους», δηλαδή τήν ἕνωση 

τῶν δύο κρατῶν.  Ἕναν χρόνο ἀργότερα ὁ Πάπεν ὑπέγραψε μέ τόν 

καγκελλάριο Σούσνιγκ μιά συμφωνία πού ἐπανεβεβαίωσε τήν γερμανική 
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ἀναγνώριση τῆς  αὐτοτέλειας τῆς Αὐστρίας καί τήν ὑπόσχεση τῆς μή 

ἀναμείξεως στά ἐσωτερικά της. Ἀπό τήν πλευρά της ἡ Αὐστρία ἐδήλωνε, 

ὅτι στήν ἐξωτερική της πολιτική θά κινεῖται πάντα βάσει τῆς ἀρχῆς, ὅτι 

ἀποτελεῖ  ἕνα  γερμανικό κράτος.  Ὑπῆρχαν ὅμως καί μυστικές ρῆτρες γιά 

τήν ἀμνήστευση τῶν ναζήδων πολιτικῶν κρατουμένων καί τήν προώθηση 

ναζῆδων σέ κυβερνητικές θέσεις. Αὐτό ἄνοιγε τόν δρόμο σέ μιά ἔντονη 

διάβρωση τοῦ αὐστριακοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ. 

Τόν Φεβρουάριο τοῦ 1938, πού οἱ ναζῆδες τῆς Αὐστρίας εἶχαν γίνει 

πάλι ἀφόρητοι στήν ἀνατρεπτική τους δραστηριότητα, ὁ ὑδραργυρικός 

Πάπεν πού εἶχε  πέσει στήν δυσμένεια τοῦ Βερολίνου, γιά νά 

ἀποκαταστήσει τήν θέση του ὀργάνωσε μέ μιά σειρά λεπτῶν χειρισμῶν 

μιά συνάντηση τοῦ Σούσνιγκ μέ τόν Χίτλερ στό περίοπτο ἐξοχικό σπίτι 

τοῦ τελευταίου στό Μπέρχτεσγκάντεν στά βουνά πλάϊ στήν Αὐστρία. Εἶχε 

πείσει τόν αὐστριακό καγκελλάριο, ὅτι σέ μιά προσωπική συζήτηση του 

μέ τόν Φύρερ θά διέλυαν, ὡς δύο καλοί Γερμανοί, φιλικά ὅλες τίς διαφορές  

τους. 

Ὁ Χίτλερ, περιστοιχιζόμενος στήν συνάντηση ἀπό τρεῖς 

πολεμάρχους του καί διάφορους ἄλλους ἀξιωματούχους, ὑπῆρξε κοφτός 

καί κατόπιν προσβλητικός. Ὁ Σούσνιγκ καί ὁ ὑπουργός του τῶν 

ἐξωτερικῶν πού τόν συνόδευε, πέρασαν μιά ἐφιαλτική ἡμέρα, κατά τήν 

ὁποίαν οἱ καυχησιολογίες τοῦ Χίτλερ ἐναλλάσσονταν μέ ἀπειλητικές 

προειδοποιήσεις καί μέ διακοπές τῶν συζητήσεων, πού ὑπονοοῦσαν, ὅτι 

ἑτοίμαζε διαταγές στόν στρατό νά εἰσβάλει στήν γείτονα. 

Στό τέλος ὁ Σούσνιγκ ἐλύγισε καί ἀποδέχθηκε τό χαρτί πού τοῦ 

ζητοῦσαν : Νά μποῦν οἱ αὐστριακοί ναζῆδες στήν κυβέρνηση παίρνοντας 

τό ὑπουργεῖο τῶν ἐσωτερικῶν μέ τόν ἔλεγχο τῆς ἀστυνομίας. Νά ἐνταχθεῖ 

ἡ αὐστριακή οἰκονομία στό γερμανικό οἰκονομικό σύστημα. Νά πάρει 

ἕνας ναζί τό ὑπουργεῖο τῶν στρατιωτικῶν γιά νά ἐγκαθιδρυθοῦν στενές 
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σχέσεις τῶν δύο στρατῶν κλπ.  Μερικές ἐπουσιώδεις μόνο ἀλλαγές 

πέτυχε νά βάλει στό χαρτί ὁ Σούσνιγκ προτοῦ  τό ὑπογράψει. 

Ἔφυγε συνοδευόμενος ἀπό  ἕναν παρηγορητικό Πάπεν,  μέ τήν 

ἐντολή τοῦ Χίτλερ νά τοῦ στείλει μέσα σέ τέσσερις ἡμέρες τήν ἐπίσημη 

ἀποδοχή  τῶν ὅρων πού τοῦ εἶχε ὑπαγορεύσει καί μέσα στίς τρεῖς 

ἑπόμενες νά τούς ἔχει ἐφαρμόσει ὅλους.  Ὅμως ὁ αὐστριακός πρόεδρος 

Μίκλας, ἕνας ἁπλοϊκός ἄνθρωπος ἀλλά μέ κοινό νοῦ, κατάλαβε ὅτι ἡ 

πλήρης ἀποδοχή αὐτῶν τῶν ὅρων  θά ἐσήμαινε τό τέλος τῆς Αὐστρίας καί 

ἀπέκρουσε τήν παράδοση τοῦ στρατοῦ καί τῆς ἀστυνομίας στούς ναζῆδες. 

Δέχθηκε νά μποῦν ναζῆδες στήν κυβέρνηση, ἀλλά σέ ἀκίνδυνα 

ὑπουργεῖα. Ἀκολούθησε ἕνας ἀπειλητικός λόγος τοῦ Χίτλερ στό 

Ράϊχσταγκ στίς 20 Φεβρουαρίου καί μιά συνδιαλλακτική ἀπάντηση  τοῦ  

Σούσνιγκ στό Μπούντεσταγκ, τό αὐστριακό ἀνάλογο σῶμα. 

Στούς δρόμους οἱ ναζῆδες διαδήλωναν ὑπέρ τῆς ἀποδοχῆς τῶν 

ὅρων τοῦ Χίτλερ καί οἱ σοσιαλδημοκράτες, πού  τό κόμμα τους 

ἐξακολουθοῦσε νά εἶναι ἀπαγορευμένο ἀπό τήν κυβέρνηση, 

συντάσσονταν μαζί της ὑπέρ τῆς ἀπόρριψης. Σ’αὐτήν τήν ἔξαλλη 

κατάσταση, ὁ Σούσνιγκ προκήρυξε στίς 9 Μαρτίου δημοψήφισμα γιά τήν 

Κυριακή 13 Μαρτίου, νά ἀποφανθεῖ ὁ λαός  γιά τήν διατήρηση τῆς 

αὐτοτέλειας τῆς Αὐστρίας. 

Ὁ Χίτλερ προτοῦ χτυπήσει, θέλησε νά ἔχει τήν βεβαιότητα, ὅτι ὁ 

Μουσολίνι δέν θά ἐπέμβει. Εἶχε μέν καλλιεργήσει τήν φιλία του 

ὑποστηρίζοντάς τον στήν κατάκτηση τῆς Αἰθιοπίας καί βοηθοῦσε μαζί 

του τόν Φράνκο στόν ἐμφύλιο πόλεμο τῆς Ἱσπανίας, ἀλλά ἤθελε νά εἶναι 

σίγουρος, γιατί τό συμφέρον τῆς Ἰταλίας νά μήν κατεβοῦν οἱ Γερμανοί 

στά σύνορα της ἦταν δεδομένο. Ἔστειλε λοιπόν στόν Μουσολίνι ἕναν 

ἔκτακτο ἀπεσταλμένο,  γαμπρό τοῦ βασιλέως τῆς Ἰταλίας, ὁ ὁποῖος 

ἀμέσως μετά τήν συνάντησή του μέ τόν Ντοῦτσε, τοῦ τηλεφώνησε τήν 

ποθητή ἀπάντηση. Ὁ Χίτλερ ἔξαλλος ἀπό χαρά τοῦ εἶπε νά διαβιβάσει 
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στό Μουσολίνι, ὅτι δέν θά ξεχάσει  ποτέ τή στάση του. Τό ἐπανέλαβε 

πολλές φορές καί κατέληξε : «Δέν θά τό ξεχάσω ποτέ, ὅ,τι καί νά συμβεῖ. 

Ἐάν θά χρειαζόταν ποτέ ὅποια βοήθεια ἤ βρισκόταν σέ ὁποιονδήποτε 

κίνδυνο, νά εἶναι πεπεισμένος, ὅτι θά εἶμαι κολλημένος μαζί του ὅ,τι καί 

νά γινόταν, ἀκόμη καί ἄν ὅλος ὁ κόσμος βρισκόταν ἐναντίον του.» 

Ἀπό ὅλες τίς ὑποσχέσεις πού ἔδωσε ὁ Χίτλερ, σ’αὐτήν ὑπῆρξε 

συνεπής. Γιατί ἀπό τίς ἐλάχιστες φορές στήν ζωή του πού αἰσθάνθηκε μιά 

εἰλικρινῆ φιλία, ἦταν αὐτή πρός τόν ἰταλό δικτάτορα.  Καί στάθηκε 

καταστροφική γι’αὐτόν. Γιά νά διασώσει τόν Μουσολίνι ἀπό τήν 

γελοιοποίηση, ἔκανε τήν ἐκστρατεία ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος τόν Ἀπρίλιο 

τοῦ 1941 καί καθυστέρησε κατά ἕξι πολύτιμες ἑβδομάδες τήν εἰσβολή 

στήν Ρωσία, πρᾶγμα πού τόν ἐμπόδισε νά διαλύσει τόν ρωσικό στρατό 

προτοῦ πέσει ὁ χειμώνας. 

Καθησυχασμένος ἀπό τήν πλευρά τῆς Ἰταλίας, ὁ Χίτλερ 

ἀποδύθηκε στήν κατάληψη τῆς Αὐστρίας. Τό δημοψήφισμα πού εἶχε 

προκηρύξει ὁ Σούσνιγκ ματαιώθηκε καί κηρύχθηκε τό Ἄνσλους. Ὁ Χίτλερ 

πού μπῆκε ὡς κατακτητής στήν χώρα τῆς γέννησης του,  ἐτέλεσε θρίαμβο 

στήν Βιέννη μέ μιά συγκέντρωση πού δέν εἶχε προηγούμενο σέ ὄγκο καί 

ἐπευφημίες. Ἀλλά ἤθελε καί τήν τυπική λαϊκή ἐπικύρωση. Ὀργάνωσε 

στήν Αὐστρία ἀλλά καί στήν Γερμανία δημοψήφισμα, τό ὁποῖο κέρδισε μέ 

τήν συντριπτική πλειοψηφία πού παρέχουν τά δημοψηφίσματα τῶν 

δικτατόρων. Τό ἀποτέλεσμα ὅμως δέν ἦταν τελείως πλαστό. Ὁ 

καρδινάλιος Ἴννιτσερ, ἕνας ἐγνωσμένος ἐχθρός τοῦ ναζισμοῦ, ἀλλά καί ὁ 

σοσιαλδημοκρατής ἡγέτης Κάρλ Ρέννερ, πρῶτος καγκελλάριος τῆς 

Αὐστριακῆς Δημοκρατίας μετά τόν Πρῶτο καί μετά τόν Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο, τάχθηκαν ἀνοικτά ὑπέρ τοῦ «Ναί». Οἱ Αὐστριακοί 

πού ἦταν σίγουρο ὅτι θά ψήφιζαν πρίν ἐναντίον τῆς  προσάρτησης τῆς 

χώρας τους στήν Γερμανία, προσαρμόσθηκαν κατόπιν στό τετελεσμένο 

γεγονός. 
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Μόναχο 

Στόν λόγο πού εἶχε βγάλει ὁ Χίτλερ στό Ράϊχσταγκ στίς 20 

Φεβρουαρίου γιά νά καλέσει τούς Αὐστριακούς νά ἐπισπεύσουν τήν 

συμμόρφωση τους στούς ὅρους πού εἶχε ὑπαγορεύσει στόν Σούσνιγκ, 

μίλησε γιά πάνω ἀπό 10 ἑκατομμύρια Γερμανούς, πού ζοῦσαν ἔξω ἀπό 

τήν γερμανική ἐπικράτεια σέ δύο γειτονικές χῶρες. Καί πρόσθεσε ὅτι «Ὁ 

πολιτικός χωρισμός ἀπό τό Ράϊχ δέν πρέπει νά ὁδηγεῖ στήν στέρηση 

δικαιωμάτων – δηλαδή τῶν γενικῶν δικαιωμάτων τῆς αὐτοδιάθεσης. Δέν 

εἶναι ἀνεκτό γιά μία παγκόσμια δύναμη νά γνωρίζει, ὅτι ὑπάρχουν 

φυλετικοί σύντροφοι πλάϊ της, πού ὑφίστανται μονίμως τά μεγαλύτερα 

βασανιστήρια γιά τήν συμπάθειά τους ἤ τήν ἑνότητά τους μέ τό σύνολο 

τοῦ ἔθνους, τά πεπρωμένα του καί τήν κοσμοθεωρία του. Ἀνήκει στό 

ἐνδιαφέρον τοῦ Γερμανικοῦ Ράϊχ ἡ προστασία αὐτῶν τῶν γερμανικῶν 

λαῶν πού δέν εἶναι εἰς θέσιν νά ἐξασφαλίσουν, κατά μῆκος τῶν συνόρων 

του, τήν πολιτική καί πνευματική ἐλευθερία τους μέ τίς δικές τους 

προσπάθειες». 

Σαφέστερη προειδοποίηση πρός τήν Τσεχοσλοβακία δέν 

μποροῦσε νά ὑπάρξει. Στίς 11 Μαρτίου ὅμως ἐνῶ ἑτοιμαζόταν ἡ διάβαση 

τῶν αὐστριακῶν συνόρων ἀπό τά γερμανικά στρατεύματα, ὁ Γκαίριγκ, ὁ 

ὑπ’ἀριθμ. 2 τοῦ Χίτλερ, διαβεβαίωσε μέ τόν λόγο τῆς τιμῆς του τόν 

τσεχοσλοβάκο πρέσβυ, ὅτι ἡ χώρα του δέν εἶχε νά φοβᾶται τίποτε ἀπό τήν 

Γερμανία, ὅτι ἡ εἴσοδος τῶν γερμανικῶν στρατευμάτων στήν Αὐστρία δέν 

ἦταν παρά μιά ἐνδογερμανική «οἰκογενειακή ὑπόθεση», καί ὅτι ὁ Φύρερ 

ἤθελε νά βελτιώσει τίς γερμανοτσεχοσλοβακικές σχέσεις. 

Ὁ πρέσβυς τηλεγράφησε αὐτά στήν Πράγα καί ἀπό τόν ὑπουργό 

του ἦλθε ἀμέσως ἡ ἀπάντηση, ὅτι ἡ Τσεχοσλοβακία δέν θά προέβαινε σέ 

στρατιωτική κινητοποίηση καί δέν θά ἐπιχειροῦσε νά ἐπέμβει στά 

συμβαίνοντα στήν Αὐστρία.  Εὐχαριστῶντας τόν πρέσβυ μέ χαρά ὁ 
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Γκαίριγκ προσέθεσε, ὅτι ἦταν ἐξουσιοδοτημένος νά δηλώσει, ὅτι αὐτά πού 

τοῦ εἶχε πεῖ καλύπτονταν καί ἀπό τόν προσωπικό λόγο τοῦ Χίτλερ. Ἡ 

τσεχοσλοβακική κυβέρνηση, ἔχοντας ἀπό τήν μιά μεριά μιά ἀπειλή, πού 

ἀνταποκρινόταν πλήρως σέ αὐτά πού ἐκήρυσσε ὁ Χίτλερ ἀπό τήν ἀρχή 

τῆς πολιτικῆς του σταδιοδρομίας, καί ἀπό τήν ἄλλη μιά ἁπλῆ «καλή 

κουβέντα», ἐπροτίμησε τήν δεύτερη. 

 

* 

*  * 

 

Ἡ Τσεχοσλοβακία ἦταν πρίν ἀπό τό τέλος τοῦ Α΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου ἄγνωστη καί ὡς ἔννοια. Τήν συγκρότησαν οἱ νικητές μέ τόν 

κατακερματισμό τῆς δυαδικῆς αὐτοκρατορίας τῶν Ἁψβούργων. Ἀπό τήν 

Αὐστρία πῆραν τό βασίλειο τῆς Βοημίας, στό ὁποῖο πλειοψηφοῦσε τό 

τσεχικό στοιχεῖο, καί ἀπό τήν Οὑγγαρία πῆραν τήν Σλοβακία. Τσέχοι καί 

Σλοβάκοι ἀπετέλεσαν  τό 64% τῆς πληθυσμιακῆς βάσης τῆς νέας χώρας, 

πού  περιέλαβε  πολλές μειονότητες. Οἱ γερμανοί ὑπήκοοι της ἦταν πάνω 

ἀπό τό 23% τοῦ πληθυσμοῦ της (περισσότεροι ἀπό τούς Σλοβάκους)  καί 

τό μεγαλύτερο μέρος τους ἀποτελοῦσε μιά συμπαγῆ ἐθνική ὁμάδα στή 

δυτική, βορειοδυτική καί ἀνατολική πλευρά τῆς χώρας, στήν περιοχή πού 

λεγόταν Σουδητία.  

Ἡ ἐκχώρηση τῆς περιοχῆς αὐτῆς στήν Τσεχοσλοβακία μετά τόν 

Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ἦταν ἄλλη μία παραβίαση τῆς ἀρχῆς τῶν 

ἐθνοτήτων, πού εἶχαν υἱοθετήσει οἱ σύμμαχοι ἀκολουθῶντας τόν πρόεδρο 

Οὐϊλσων. Δόθηκε ὅμως στό νέο κράτος λόγω τοῦ ὀρεινοῦ χαρακτήρα της, 

γιά νά τό κάνει ἀσφαλέστερο στρατηγικά, καί λόγω τῆς ἀξίας τῶν 

πλουτοπαραγωγικῶν πηγῶν της. 

Οἱ Σουδῆτες δέν αἰσθάνονταν μέν ὅτι περνοῦν «καλά σάν σπίτι 

τους»,  πού ἦταν φυσικό ἀφοῦ ζοῦσαν σέ ἕνα κράτος πού δέν ἦταν τό δικό 
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τους, ἀλλά εὐημεροῦσαν καί ἀπελάμβαναν τά ἴδια ἀτομικά δικαιώματα 

μέ ὅλους τούς ἄλλους πολῖτες τῆς Τσεχοσλαβακικῆς Δημοκρατίας. Μέ τήν 

ἐπικράτηση τοῦ ναζισμοῦ στήν Γερμανία καί τά χρήματα καί τήν 

προπαγάνδα της ἡ ἐκπροσώπηση τῶν Σουδητῶν στό τσεχοσλοβακικό 

κοινοβούλιο περιῆλθε σέ ἕνα Σουδητικό Γερμανικό Κόμμα, ἀντίγραφο τοῦ 

ναζιστικοῦ.  Ἔθεσε τό αἴτημα τῆς αὐτονόμησης τῆς  Σουδητίας καί ἡ 

πρακτική του ἦταν ἡ πρόκληση συνεχῶν ἐπεισοδίων. 

Τήν ἴδια ἡμέρα πού ὁ Χίτλερ ἔμπαινε στήν Βιέννη (14.3.38) ὁ 

βρεττανός πρωθυπουργός Τσάμπερλαιν σέ λόγο του στήν Βουλή τῶν 

Κοινοτήτων, ἐκθέτοντας τούς λόγους γιά τούς ὁποίους δέν εἶχε κάνει 

τίποτε νά διασώσει τήν Αὐστρία, προδιέγραψε μιά ἀνάλογη βρεττανική 

στάση σέ περίπτωση πού ὁ Χίτλερ θά στρεφόταν ἐναντίον τῆς 

Τσεχοσλοβακίας. Δέν εἶχε καμμία πρόθεση νά προσφέρει μιά ἐγγύηση 

σ’αὐτήν  ἔναντι μιᾶς γερμανικῆς ἐπίθεσης, οὔτε νά ὑποστηρίξει τήν 

Γαλλία, ἄν αὐτή θά  τηροῦσε τήν γαλλο-τσεχοσλοβακική συνθήκη 

συμμαχίας. 

Καλλίτερη ἐνθάρρυνση δέν μποροῦσε νά  ὑπάρξει γιά τόν Φύρερ. 

Στόν ἀρχηγό τοῦ Σουδητικοῦ Γερμανικοῦ Κόμματος, ἔδωσε τήν ἐντολή νά 

προβάλλει διαρκῶς μεγαλύτερες ἀπαιτήσεις, πού  δέν θά μποροῦσε νά 

ἱκανοποιήσει η τσεχοσλοβακική κυβέρνηση. Στόν στρατό, πού εἶχε πλέον 

στηθεῖ σέ τρεῖς πλευρές τῆς Τσεχοσλοβακίας, ὅρισε νά ἑτοιμασθεῖ νά τήν 

καταλάβει μέ μιά ἀστραπιαία ἐπιχείρηση. Αὐτή θά ἔπρεπε νά φανεῖ στήν 

κοινή γνώμη, ὅτι ἦταν ἀποτέλεσμα πρόκλησης τῆς ἄλλης πλευρᾶς γιά νά 

ρίξει σέ ἐκείνην τήν εὐθύνη τῆς πράξης του. 

Παράλληλα καλλιέργησε τήν ἔνταση. Διέσπειρε φῆμες ὅτι τά 

στρατεύματα του στήν Σιλεσία ἔκαναν ἐπιθετικές κινήσεις (τίς ὁποῖες δέν 

ἔκαναν), γιά νά καταγγείλει κατόπιν, ὅτι πρόκειται περί συκοφαντικῆς 

ἐκστρατείας τῶν πολεμοκαπήλων ἐναντίον του. Οἱ ἄνθρωποι του στήν 

Σουδητία διέδιδαν στήν διεθνῆ κοινή γνώμη, ὅτι ἡ περιοχή  τους εἶχε 
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περιέλθει σέ ἀκυβερνησία. Ἡ τσεχοσλοβακική κυβέρνηση ἀντέδρασε 

καλῶντας  στίς 20 Μαϊου ὑπό τά ὅπλα μιά ἡλικία καί ἄλλους ἐφέδρους 

τεχνικῶν εἰδικοτήτων. Ἔδειξε πώς δέν ἐσκόπευε νά παραδοθεῖ ἀμαχητί 

ὅπως εἶχε κάνει  ἡ αὐστριακή. Ἡ Ἀγγλία ὅμως κινήθηκε τότε, ὄχι γιά νά 

τήν βοηθήσει, ἀλλά γιά νά τήν πιέσει σέ ὀπισθοχώρηση. 

Στίς 6 Αὐγούστου τῆς ἔστειλε ὁ Τσάμπερλαιν, στό ὄνομα τῆς 

διαφύλαξης τῆς εἰρήνης,  ἕναν «μεσολαβητή» γιά νά βρεῖ ἕνα πεδίο 

συνδιαλλαγῆς Σουδητῶν καί Πράγας. Ἦταν ὁ λόρδος Ράνσιμαν, ἕνας 

ἄνθρωπος ἀντιδραστικῆς νοοτροπίας, πού μισοῦσε τούς Τσέχους, (ὁ 

πατέρας τοῦ μεγαλύτερου βυζαντινολόγου τοῦ 20ου αἰώνα). Οἱ ὁδηγίες 

πού εἶχε λάβει ἀπό τόν ἄγγλο πρωθυπουργό ἦταν, ὅτι ἀπό τίς συνομιλίες 

του μέ τίς δύο πλευρές ἔπρεπε νά καταλήξει στό συμπέρασμα, ὅτι ἦταν 

ἀναγκαία ἡ αὐτονόμηση τῆς Σουδητίας. Ἀλλά οἱ Σουδῆτες ἀξίωναν 

συνεχῶς περισσότερα καί ὁ Ράνσιμαν βυζαντινολογοῦσε στήν Πράγα καί 

στίς σουδητικές ἐπαρχίες χωρίς νά μπορεῖ νά διατυπώσει  μιά πρόταση 

ἀποδεκτή ἀπό τίς δύο πλευρές. 

Ὁ Χίτλερ βλέποντας τήν ἀποστολή τοῦ Ράνσιμαν νά  

ἀποτυγχάνει, προχώρησε σέ ἀπειλές ὅτι θά λύσει αὐτός τό ζήτημα μέ μιά 

ἐπίθεση ἐναντίον τῆς Τσεχοσλοβακίας πού θά ἐπέφερε τήν συνολική της 

διάλυση. Εἶχε ἤδη μυήσει στήν πρόθεση του τήν Οὑγγαρία καί τήν 

Πολωνία, πού μέ ὅλο τόν φόβο τους γιά μιά γενική πολεμική ἀνάφλεξη, 

ἐπιθυμοῦσαν  νά ἁρπάξουν ἀπό τήν Τσεχοσλοβακία ἐδάφη πού 

κατοικοῦσαν ὁμοεθνεῖς τους καί διέθεταν ὀρυκτό πλοῦτο, καί γι’αὐτό τοῦ 

ἔταξαν τήν συνεργασία τους. Στίς 12 Σεπτεμβρίου στό ἐτήσιο κατά τύπους 

συνέδριο τοῦ κόμματος του, στήν οὐσία ἕνα πανηγύρι παρελάσεων καί 

μεγαλοστομιῶν, ὁ Χίτλερ φώναζε νά δώσει ἡ τσεχοσλοβακική κυβέρνηση 

«δικαιοσύνη» στούς Σουδῆτες – καί ἄν δέν τό ἔκανε, εἶπε, θά ἐφρόντιζε ἡ 

Γερμανία νά τήν ἀναγκάσει. Ὁ λόγος του ξεσήκωσε ἐπανάσταση στήν 

Σουδητία, τήν ὁποίαν ὑποχρεώθηκαν οἱ Τσεχοσλοβάκοι νά καταστείλουν 
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μέ μάχες, πού κράτησαν δύο ἡμέρες, καί  μέ τήν κήρυξη στρατιωτικοῦ 

νόμου. 

 

* 

*  * 

 

Ἡ γαλλική κυβέρνηση τήν ἑπομένη τοῦ ἐμπρηστικοῦ λόγου τοῦ 

Χίτλερ τῆς 12ης Σεπτεμβρίου, κυριευμένη ἀπό τό ἄγχος ἑνός ἐπερχομένου 

πολέμου, πού δέν τόν ἤθελε κατά κανέναν τρόπο, ζήτησε ἀπό τόν ἄγγλο 

πρωθυπουργό νά προσπαθήσει ἀμέσως νά κλείσει  μέ τόν γερμανό 

δικτάτορα τήν καλλίτερη δυνατή συμφωνία. Ἔξουσιοδότησε λοιπόν τόν 

Τσάμπερλαιν νά ἐνεργεί καί γιά λογαριασμό της καί αὐτός τό ἴδιο βράδυ 

ἔστειλε μήνυμα στόν Χίτλερ, ὅτι χάριν τῆς ἐξεύρεσης μιᾶς εἰρηνικῆς 

λύσης στήν κρίσιμη κατάσταση ζητοῦσε νά τόν συναντήσει. Ὅτι ἦταν 

ἑτοιμος νά ξεκινήσει τό ταξεῖδι του τήν ἑπομένη καί ὅτι τόν παρακαλοῦσε 

νά τοῦ ὁρίσει τόπο καί χρόνο τῆς συνάντησής τους. 

Ὁ Χίτλερ, κατευχαριστημένος ἀπό τήν  παρακλητική στάση πού 

ἔλαβε ὁ βρεττανός πρωθυπουργός καί γιά νά τήν ἐκμεταλλευθεῖ 

καλλίτερα, ὅρισε νά γίνει ἡ συνάντηση στό Μπέρχτεσγκάντεν, ὅπου εἶχε 

πρίν ἀπό ἑπτά μῆνες στριμώξει τόν Σούσνιγκ. Ὁ Τσάμπερλαιν 

ὑποχρεώθηκε νά κάνει ἕνα μακρύ ταξεῖδι μέ ἀεροπλάνο (σέ ὁποῖο δέν 

εἶχε μπεῖ ποτέ μέχρι τότε), μέ τραῖνο καί μέ αὐτοκίνητο. Ἡ συζήτηση δέν 

ὑπῆρξε εὐχάριστη. Ὁ Χίτλερ, ἀγέρωχος,  ἐξεφώνησε ἕναν αὐτάρεσκο 

μακρό μονόλογο κατά τό συνήθειό του, γιά νά καταλήξει, ὅτι ἔχει πάρει 

τήν ἀπόφασή του νά λύσει τό ζήτημα, ἀκόμη καί μέ ἕναν παγκόσμιο 

πόλεμο. 

Ἐκεῖ τόν διέκοψε ὁ Τσάμπερλαιν ρωτῶντας τον, γιατί τόν εἶχε 

καλέσει, ἄν ἦταν ἀποφασισμένος νά προσφύγει στή βία, χωρίς νά 

περιμένει νά γίνει ἔστω μιά συζήτηση μαζί του ; 
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Ὁ Χίτλερ ξαφνιάστηκε, ἄλλαξε τόνο καί ρώτησε τελικά :  Θά 

συμφωνοῦσε ἡ Βρεττανία σέ μιά ἀπόσπαση τῆς περιοχῆς τῶν Σουδητῶν ; 

Σέ μιά ἀπόσπασή της στήν βάση τῆς ἀρχῆς τῆς αὐτοδιάθεσης ; (Τό αἴτημα 

τῆς αὐτονομίας εἶχε πλέον ἐγκαταλειφθεῖ.)  

Ἀναθαρρυμένος ὁ Τσάμπερλαιν  ἀπό τήν ἀλλαγή τοῦ  τόνου, 

ἀπάντησε πώς θά ἐδήλωνε προσωπικά, ὅτι ἀναγνώριζε τήν ἀρχή τῆς 

ἀπόσπασης τῆς Σουδητίας, ἀλλά ἐπιθυμοῦσε νά ἐπιστρέψει στήν Ἀγγλία 

νά ἐκθέσει τό ζήτημα στήν κυβέρνηση καί νά λάβει τήν ἔγκριση τῆς 

προσωπικῆς του θέσης. Πρός τό τέλος τῆς συνάντησης ἐπέτυχε ἀπό τόν 

Χίτλερ τήν ὑπόσχεση, ὅτι δέν θά προχωροῦσε σέ στρατιωτική ἐνέργεια 

προτοῦ συναντηθοῦν καί πάλι. 

Φυσικά καί ἡ ὑπόσχεση αὐτή δέν ἦταν καλλίτερη ἀπό τίς 

προηγούμενες. Ἐκτός ἀπό τήν ἐπίσπευση τῶν στρατιωτικῶν ἑτοιμασιῶν, 

συγκρότησαν  οἱ Γερμανοί στό ἔδαφός τους ἕνα «Ἐλεύθερο Σῶμα 

Σουδητῶν», τό ὁποῖο ὅπλισαν μέ αὐστριακά ὅπλα, πρός συγκάλυψη τῆς 

προελευσής τους, καί  τό ὁποῖο ἔλαβε τήν ἐντολή  νά προκαλεῖ ταραχές 

στήν Σουδητία καί συγκρούσεις.   

Ὁ Τσάμπερλαιν τό βράδυ τῆς ἐπιστροφῆς του ἔλαβε τήν ἔγκριση 

τοῦ ὑπουργικοῦ συμβουλίου καί τήν μεθεπομένη ρυμούλκησε τήν 

γαλλική κυβέρνηση σέ μιά κοινή ἀπόφαση, ὅτι οἱ Τσεχοσλοβάκοι θά 

ἔπρεπε χάριν τῆς εἰρήνης νά ἐκχωρήσουν στήν Γερμανία ὅλα τά ἐδάφη 

τους στά ὁποῖα τό γερμανικό στοιχεῖο ὑπερέβαινε τό 50% τοῦ πληθυσμοῦ. 

Εἰς ἀντάλλαγμα ἡ Ἀγγλία καί ἡ Γαλλία θά ἦταν πρόθυμες νά 

συμμετάσχουν σέ μιά διεθνῆ ἐγγύηση τῶν συνόρων τῆς ἀκρωτηριασμένης 

Τσεχοσλοβακίας. Ἡ τσεχοσλοβακική κυβέρνηση προσπάθησε νά 

διαφύγει, δηλώνοντας ὅτι δέχεται νά λυθεῖ τό θέμα τῆς Σουδητίας μέ μιά 

διαιτησία, κατά τήν διαδικασία πού προέβλεπε ἡ γερμανοτσεχοσλοβακική 

συνθήκη τοῦ 1925. Οἱ Ἀγγλογάλλοι ὅμως ἀντιλαμβάνονταν, ὅτι μιά 

τέτοια πρόταση στόν Χίτλερ θά ἦταν ἀστεία, παρέμειναν ἀνυποχώρητοι 
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στήν πίεση τους πρός τήν Πράγα καί ἡ τσεχοσλοβακική κυβέρνηση, 

αἰσθανομένη ὅτι  εἶχε μείνει μόνη, ἐδήλωσε, ὅτι ἀποδέχεται τό 

ἀγγλογαλλικό σχέδιο. 

 

* 

*  * 

 

Ἡ Τσεχοσλοβακία ὅμως δέν ἦταν μόνη της. Ἄν ἡ Γαλλία δέν ἦταν 

διατεθειμένη νά σταθεῖ στό πλευρό της, γιατί δέν θά εἶχε τήν 

συμπαράσταση τῆς Ἀγγλίας, ἡ Ἀγγλία δέν ἤθελε νά συνταχθεῖ μέ τήν 

Γαλλία, γιατί δέν ἐπίστευε ὅτι μέ τίς συνεχεῖς κυβερνητικές κρίσεις της θά 

ἀνταποκρινόταν στίς ἀπαιτήσεις ἑνός πολέμου, καί ἡ Ρωσία, πού εἶχε καί 

αὐτή συνθήκη συμμαχίας  μέ τήν Τσεχοσλοβακία, εἶχε βάλει ὅρο, ὅτι θά 

πολεμήσει ἄν πολεμοῦσε καί ἡ Γαλλία, ὑπῆρχε μιά δύναμη πού ἦταν 

διατεθειμένη νά  σταματήσει τόν δρόμο τοῦ Χίτλερ μόνη της, χωρίς ξένη 

συστράτευση. Αὐτή ἦταν οἱ στρατηγοί του.  

Ὁ ἐπιτελάρχης Χάλντερ, ὅπως καί ὁ προκάτοχός του Μπέκ (πού   

εἶχε παραιτηθεῖ ἀπό αὐτήν τήν θέση  μή θέλοντας νά πάρει τήν εὐθύνη 

ἑνός χαμένου πολέμου) εἶχαν ὑπολογίσει συστηματικά,  μέ νούμερα, ὅτι 

οἱ ἀγγλογαλλικές στρατιωτικές καί οἰκονομικές δυνάμεις ὑπερέβαιναν τίς 

γερμανικές. Οἱ ἀλλεπάλληλες μπλόφες τοῦ Χίτλερ, ὅπως ὅταν ἔκανε τήν 

κατάληψη τῆς Ρηνανίας μέ τρία τάγματα μόνο καί ὅπως ὅταν 

προσήρτησε τήν Αὐστρία μέ τό 70% τῶν τεθωρακισμένων του 

σταματημένο στόν δρόμο πρός τήν Βιέννη ἀπό μηχανικές βλάβες, 

πίστευαν ὅτι δέν θά γίνονταν διαρκῶς δεκτές. Θά ἐπακολουθοῦσε λοιπόν 

ἕνας πόλεμος, πού θά ἐπέφερε τήν συντριβή τῆς Γερμανίας. 

Προσπάθησε ἡ στρατιωτική ἡγεσία νά ἐξηγήσει στόν Χίτλερ τίς 

ἀδυναμίες τῶν μέσων του, γιά νά σταματήσει τό τυχοδιωκτικό παιγχνίδι 

του. Ἐκεῖνος ὅμως ἔμεινε ἀμετάπειστος.  Ἡ ἐμμονή τοῦ Χίτλερ σέ μιά 
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πολιτική πού ὁδηγοῦσε στόν πόλεμο, τόν ὁποῖον ἡ ρεαλιστική σκέψη 

ἔδειχνε πώς  θά ἐπέφερε τήν καταστροφή τῆς χώρας, ἔκανε νά 

σχηματισθεῖ μιά μεγάλη  συνωμοσία πρός ἀνατροπή του. Ὁ ἀρχηγός τοῦ 

στρατοῦ Μπράουχιτς, ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς στρατιωτικῆς κατασκοπείας 

ναύαρχος Κανάρις, ὁ θαυματοποιός τῆς γερμανικῆς οἰκονομίας δρ. Σάχτ, 

ἕνας ὑπουργός καί ἕνας ὑφυπουργός τῶν ἐξωτερικῶν, ὁ Νώϋρατ καί ὁ 

Χάσσελ, ἀκόμη καί ὁ προσωπικός διερμηνέας του Χίτλερ,  Πάουλ Σμίντ, 

καί ὁ ναζιστής διοικητής τῆς  ἀστυνομίας τοῦ Βερολίνου Χέλλντορφ μαζί 

μέ ἕνα πλῆθος στρατιωτικῶν, πολιτικῶν, διπλωματῶν, σχημάτισαν ἕνα 

ἀντιστασιακό δίκτυο, τό ὁποῖο στάθηκε ἀξιοθαύμαστα ἀδιαπέραστο. 

Μόνο τό 1944, ὅταν μέ τήν καταστροφική τροπή πού εἶχε πάρει ὁ 

πόλεμος  ἐπεχείρησαν οἱ στρατιωτικοί τόν φόνο τοῦ Χίτλερ,  κατάλαβε 

αὐτός τό μέγεθος  τοῦ χάσματος πού τόν χώριζε ἀπό τό σῶμα τῶν 

ἀξιωματικῶν. Τό ἀντιπαθοῦσε πάντοτε γιατί τό ἔβλεπε σάν μιά 

ἀριστοκρατική κάστα, ἀντίθετη μέ τά ταξικά χαρακτηριστικά τῶν 

ναζιστῶν καί μέ τήν κοσμοαντίληψη τους.  Ἀλλά εἶχε συμβιβασθεῖ  μέ τό 

σῶμα τῶν ἀξιωματικῶν γιά νά χρησιμοποιήσει  τίς ἐπαγγελματικές 

ἱκανότητές τους στίς πολεμικές ἐπιδιώξεις του. Μετά τήν ἀποτυχημένη 

ἀπόπειρα ἐναντίον του τό 1944 ἐσκότωσε ὅσους ἀνακάλυψε ὅτι εἶχαν 

λάβει μέρος σ’αὐτήν καί ἐπέβαλε τόν  ναζιστικό χαιρετισμό στό στρατό 

ὡς ἔνδειξη τῆς πλήρους ἐνσωμάτωσής του στό σύστημα. Ἀλλά ἡ 

δυσπιστία του πρός τούς στρατηγούς του συνεχῶς αὔξανε, στῶν ὁποίων 

τά σχέδια παρενέβαινε ἐπιταχύνοντας τήν καταστροφή τῆς Γερμανίας. 

 

* 

*     * 

 

Γιά νά ἐπιστρέψουμε ὅμως στό 1938, στά μέσα  Αὐγούστου οἱ 

συνωμότες ἔστειλαν ἕναν δικό τους στήν Ἀγγλία, νά τήν εἰδοποιήσουν, 
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ὅτι ὁ Χίτλερ εἶχε ἤδη ἀποφασίσει τήν ἡμέρα τῆς ἐπίθεσης του κατά τῆς 

Τσεχοσλοβακίας  καί ὅτι ἐκεῖνοι θά τόν ἐξουδετέρωναν μέ ἕνα 

στρατιωτικό κίνημα τήν παραμονή. Τό μόνο πού ζητοῦσαν ἀπό τήν 

Ἀγγλία, εἶναι νά σταματήσει τήν πολιτική τοῦ κατευνασμοῦ καί νά 

ἐκδηλώσει ἐπίσημα τήν ἀντίθεση της στήν ἐπεκτατική πολιτική  τοῦ 

Χίτλερ, διότι ὅσο ἔβλεπε ὁ γερμανικός λαός τούς δυτικούς νά τήν 

ἀνέχονται δέν θά  ἐστήριζε ἕνα πραξικόπημα τῶν στρατηγῶν. 

Μέ τόν ἀπεσταλμένο τῶν συνωμοτῶν Κλάϊστ συνομίλησαν ὁ 

λόρδος Βάνσιτταρτ, κορυφαῖος διπλωματικός σύμβουλος τοῦ ὑπουργοῦ 

τῶν ἐξωτερικῶν, καί ὁ Οὐϊνστων Τσῶρτσιλ, ἁπλός βουλευτής τήν ἐποχή 

ἐκείνη, καί οἱ δύο μαχητικοί πολέμιοι τῆς πολιτικῆς τοῦ κατευνασμοῦ. Ὁ 

Τσῶρτσιλ ἔδωσε στόν Κλάϊστ ἕνα γράμμα πρός τούς συνομῶτες νά μήν 

πιστεύουν, ὅτι σέ περίπτωση ἐπίθεσης κατά τῆς Τσεχοσλοβακίας  ἡ 

Ἀγγλία δέν θά κινηθεῖ μαζί μέ τήν Γαλλία. Ἡ ἀγγλική κυβέρνηση ὅμως, 

στήν ὁποίαν  μετέφερε  ὁ Βάνσιτταρτ τό μήνυμα τοῦ Κλάϊστ, συνέχισε τήν 

πολιτική τοῦ συμβιβασμοῦ μέ τόν Χίτλερ.  

Οἱ συνωμότες, μή θέλοντας νά  παραδεχθοῦν ὡς ἀμετάκλητη τήν 

ἐνδοτική συμπεριφορά τῆς Ἀγγλίας, ἔστειλαν ἄνθρωπο τους  στόν 

βρεττανό στρατιωτικό ἀκόλουθο στό Βερολίνο, νά τόν πληροφορήσει  ὅτι 

ὁ Χίτλερ εἶχε συγκεκριμενοποιήσει τόν χρόνο τῆς εἰσβολῆς του  στήν 

Τσεχοσλοβακία γιά τό τέλος τοῦ Σεπτεμβρίου, καί νά τοῦ πεῖ ὅτι ἄν τόν 

σταματοῦσε τήν τελευταία στιγμή ἕνα ἀγγλογαλλικό διάβημα, θά 

διαλυόταν τό γόητρό του καί θά κατέρρεε τό ναζιστικό καθεστώς. Καί ὅτι 

τό ἴδιο θά συνέβαινε, ἄν πραγματοποιόταν ἡ εἰσβολή καί ἐκήρυσσαν 

πόλεμο ἡ Ἀγγλία καί ἡ Γαλλία. Ὁ ἄγγλος πρέσβυς, σέρ Νέβιλ Χέντερσον, 

πρωταγωνιστής τῆς πολιτικῆς τοῦ κατευνασμοῦ, διεβίβασε τό μήνυμα 

στήν κυβέρνησή του μέ ἀρνητικά καί εἰρωνικά σχόλια. 

Φοβούμενος ὁ ἐπιτελάρχης Χάλντερ, ὅτι οἱ προειδοποιήσεις του 

δέν εἶχαν μεταδοθεῖ σωστά, ἔστειλε στόν Λονδίνο στίς 2 Σεπτεμβρίου καί 
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νέο ἀπεσταλμένο, ἕναν ἀπόστρατο ἀντισυνταγματάρχη. Πάλι χωρίς 

ἀποτέλεσμα. Ἐπιμένοντας οἱ συνομῶτες, ἔστησαν ἕνα κανάλι ἐπαφῆς μέ 

τό Φόρεϊν Ὄφφις μέσω τῶν ἀνθρώπων τους στό γερμανικό ὑπουργεῖο τῶν 

ἐξωτερικῶν καί στήν γερμανική πρεσβεία στό Λονδίνο. Εἰδοποίησαν, ὅτι ὁ 

Χίτλερ εἶχε ὁρίσει ἡμέρα κήρυξης γενικῆς ἐπιστράτευσης τήν 16η 

Σεπτεμβρίου καί ἡμέρα εἰσβολῆς στήν Τσεχοσλοβακία τήν 1η Ὀκτωβρίου. 

Ὅτι στό μεταξύ θά ξεσήκωνε μέ πύρινους λόγους τήν γερμανική κοινή 

γνώμη ἐναντίον τῶν Τσέχων. Ὅτι τό κίνημα τῶν στρατηγῶν θά 

ἐκδηλωνόταν μόλις ἐκδιδόταν ἡ διαταγή γιά τήν εἰσβολή καί ὅτι θά 

μποροῦσε νά ἐπιτύχει, ἄν ἡ Ἀγγλία καί ἡ Γαλλία ἔδειχναν πώς θά 

ἀντιταχθοῦν σ’αὐτήν. 

Ὅταν ἐγνώσθη στίς 28 Σεπτεμβρίου ὅτι ὁ Τσάμπερλαιν  καί ὁ 

γάλλος πρωθυπουργός Νταλαντιέ ἔφευγαν γιά τό Μόναχο γιά νά βροῦν 

μιά συβιβαστική λύση μέ τόν Χίτλερ, τό κῦρος καί ἡ δημοτικότητα τοῦ 

τελευταίου στόν γερμανικό λαό ἀνέβηκε στά μεσοούρανα. Τό 

πραξικόπημα ἔχασε κάθε ἐλπίδα ἐπιτυχίας καί οἱ στρατηγοί καί οἱ 

συνεργοί τους ἀναγκάστηκαν νά ἀναβάλουν γιά εὐθετώτερο χρόνο τό 

κίνημα γιά τήν ἀπαλλαγή τῆς χώρας ἀπό τόν παρανοϊκό δικτάτορα. Ὅσο 

συνέχιζε ὅμως αὐτός τίς ἐπιτυχίες του, ὁ εὔθετος χρόνος ξεμάκραινε. 

Στήν κατάθεσή του στήν δίκη τῶν ἐγκληματιῶν πολέμου στήν 

Νυρεμβέργη τό 1946 ὁ Γκιζέβιους, βασικό στέλεχος τῆς συνομωσίας τῶν 

στρατηγῶν, ἔλεγε μέ πίκρα πώς μέ τήν μετάβασή του στό Μόναχο «ὁ 

Τσάμπερλαιν ἔσωσε τόν Χίτλερ». 

 

* 

*  * 

 

Γιά νά ξαναπιάσουμε ὅμως τήν σειρά τῶν γεγονότων πού 

ὁδήγησαν στήν διάσκεψη τοῦ Μονάχου, σημειώνουμε, ὅτι στίς 22 
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Σεπτεμβρίου, ὁ Τσάμπερλαιν πῆγε νά φέρει στόν Χίτλερ τήν ἀπάντηση, 

ὅτι ἡ παραχώρηση τῆς Σουδητίας, χωρίς δημοψήφισμα, εἶχε γίνει δεκτή. 

Τόπο τῆς νέας συνάντησης εἶχε ὁρίσει ὁ Χίτλερ τήν εἰδυλλιακή καί μικρή 

τότε πόλη τῆς Ρηνανίας Γκόντεσμπεργκ. Ὁ Τσάμπερλαιν μέ πολλή 

ἱκανοποίηση τοῦ διηγήθηκε διά μακρῶν πῶς εἶχε ἐπιτύχει τήν συναίνεση 

τοῦ ὑπουργικοῦ συμβουλίου του καί τῆς Γαλλίας καί τῆς Τσεχοσλοβακίας 

στό σχέδιο πού εἶχε συντάξει. Ἡ Σουδητία θά παρεχωρεῖτο χωρίς 

δημοψήφισμα. Γιά τίς μικτές περιοχές θά ἀποφάσιζε μιά τριμελής 

ἐπιτροπή, ἀπό ἕναν Γερμανό, ἕναν Τσέχο καί ἕναν οὐδέτερο. 

Ὁ Χίτλερ τοῦ ἀπάντησε ὅτι λυπᾶται πολύ, ἀλλά ὅτι τό σχέδιο εἶχε 

ξεπεραστεῖ ἀπό τά γεγονότα τῶν τελευταίων ἡμερῶν. Ἡ Σουδητία πρέπει 

νά καταληφθεῖ ἀπό τόν γερμανικό στρατό ἀμέσως. Μέχρι τήν 1η 

Ὀκτωβρίου τό ἀργότερο τό πρόβλημα θά πρέπει νά ἔχει  τελειώσει. 

Ἡ συζήτηση σταμάτησε.  Ὁ Τσάμπερλαιν  ἑτοιμαζόταν νά γυρίσει 

ἄπρακτος στήν Ἀγγλία. Ἀλλά τήν νύχτα ἀναγεννήθηκαν οἱ ἐλπίδες του 

καί τό ἄλλο πρωϊ ἔστειλε ἕνα γράμμα στόν Χίτλερ, γεμᾶτο εὐσεβεῖς 

ρήσεις γιά τήν ἀξία τῆς εἰρήνης καί μέ τήν  πρόταση νά τοῦ δώσει ὁ Χίτλερ 

ἕνα ὑπόμνημα μέ τό ὁποῖο θά ἐξειδίκευε τίς ἀπαιτήσεις του μαζί μέ ἕναν 

χάρτη τῶν περιοχῶν, τῶν ὁποίων ἤθελε τήν ἄμεση κατάληψη. 

Ἀνταποκρινόμενος στήν πρόταση, ὁ Χίτλερ τοῦ ἔδωσε τό ὑπόμνημα καί 

τόν χάρτη καί ἀποχαιρέτησε τόν ἐπισκέπτη του μέ ἐγκαρδιότητα. 

Στήν Ἀγγλία ὅμως ὁ Τσάμπερλαιν βρῆκε διηρημένο τό ὑπουργικό 

του συμβούλιο, πού εἶχε ἀρχίσει πιά νά κουράζεται ἀπό τίς συνεχῶς 

αὐξανόμενες ἀπαιτήσεις τοῦ Χίτλερ. Καί στήν γαλλική κυβέρνηση εἶχαν 

ἀλλάξει τά πνεύματα. Ἡ κοινή γνώμη τῆς Γαλλίας καί τῆς Ἀγγλίας εἶχε 

ἀρχίσει νά ζητᾶ νά σταματήσουν οἱ ὑποχωρήσεις. Κατόπιν αὐτῶν ὁ 

Τσάμπερλαιν ἔστειλε γράμμα στόν Χίτλερ, ὅτι ἄν ἡ Γαλλία ἄνοιγε πόλεμο 

μέ τήν Γερμανία, ἡ Ἀγγλία αἰσθανόταν ὑποχρεωμένη νά τήν ὑποστηρίξει. 

Ἤθελε ὅμως νά τοῦ κάνει μιά τελευταία ἔκκληση γιά αὐτοσυγκράτηση. 
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Τό γράμμα αὐτό μετέφερε στόν Χίτλερ, ἕνας ἔμπιστος 

προσωπικός σύμβουλος τοῦ Τσάμπερλαιν, ὁ Χόρας Οὐϊλσων, πρόσωπο 

τελείως ἄπειρο στά διεθνῆ. Ὁ Χίτλερ ἐξεμάνη καί ἡ συνομιλία  διεκόπη 

χωρίς ἀποτέλεσμα. Σέ μία νέα ὅμως συνάντηση τους ὁ ἀπίθανος ἄγγλος 

ἀπεσταλμένος τοῦ εἶπε, ὅτι θά ἐπιχειρήσει νά φέρει τούς ... Τσέχους στά 

λογικά τους. Ὁ Χίτλερ ἔγραψε τήν νύχτα στόν Τσάμπερλαιν ἕνα γράμμα 

καθησυχαστικό. Δέν θά περνοῦσαν τά στρατεύματα του τήν διαχωριστική 

γραμμή τῆς περιοχῆς πού θά κατελάμβαναν καί δέν θά ἔμπαιναν στό 

ὑπόλοιπο τῆς Τσεχοσλοβακίας. Ἦταν πρόθυμος νά διαπραγματευθεῖ τίς 

λεπτομέρειες μέ τήν Πράγα. Ἦταν πρόθυμος νά δώσει καί μιά ἐπίσημη 

ἐγγύηση γιά τήν διατήρηση τῆς ὑπόλοιπης Τσεχοσλοβακίας. 

Αἰτία  τῆς μεταστροφῆς του ἦταν μιά σειρά κακῶν εἰδήσεων πού 

εἶχε λάβει. Ἡ πιό ἀνησυχητική ἦταν ἕνα τηλεγράφημα τοῦ γερμανοῦ 

στρατιωτικοῦ ἀκολούθου ἀπό τό Παρίσι, πού ὑπελόγιζε ὅτι μέ μιά μερική 

ἐπιστράτευση ἡ Γαλλία θά εἶχε 65 μεραρχίες στά σύνορά της μέ τήν 

Γερμανία. Ὁ Χίτλερ ἤξερε, ὅτι  διέθετε ἐκεῖ μόλις 12. 

Ὅταν ἔστελνε ὁ Χίτλερ τό γράμμα πού προαναφέρθηκε, ἡ 

ἀγγλική κυβέρνηση εἶχε ἀποφασίσει νά κινητοποιήσει τόν στόλο, νά 

προσκαλέσει τούς ἐφέδρους τῆς ἀεροπορίας καί νά κηρύξει τήν χώρα σέ 

κατάσταση ἀνάγκης. Εἶχαν ἀρχίσει νά σκάβονται ὀρύγματα στά πάρκα 

καί στίς πλατεῖες καί ἡ ἐκκένωση τῶν μαθητῶν ἀπό τό Λονδίνο.  

Ἀπό τήν ἄλλη μεριά ὅμως ὁ Τσάμπερλαιν συνέχιζε νά πιέζει  τούς 

Τσεχοσλοβάκους μέ σκοτεινές προγνώσεις γιά τήν ἀδιαλλαξία τους : 

Ὅποια καί ἄν θά ἦταν ἡ ἔκβαση ἑνός πολέμου, τούς ἔλεγε, ἡ Σουδητία δέν 

θά παρέμενε στήν κατοχή τους.  Ἀνάλογα μηνύματα ἔρχονταν ἀπό τό 

Παρίσι καί ὁ τσεχοσλοβάκος πρόεδρος Μπένες αἰσθανόταν τήν χώρα του 

σέ ὅλο καί μεγαλύτερη ἀπομόνωση.  

Μόλις ἔλαβε τό γράμμα τοῦ Χίτλερ πιάστηκε ἀπό αὐτό ὁ 

Τσάμπερλαιν ὡς σανίδα σωτηρίας. Τοῦ ἀπάντησε ἀμέσως, πώς 
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αἰσθάνεται βέβαιος, ὅτι ἡ Γερμανία μπορεῖ νά ἱκανοποιηθεῖ χωρίς πόλεμο 

καί χωρίς ἀργοπορία. Ὅτι εἶναι ἕτοιμος νά ἔλθει στό Βερολίνο ὁ ἴδιος γιά 

νά συζητήσουν οἱ δύο τά τῆς ἐδαφικῆς  μεταβίβασης μέ ἀντιπρόσωπους 

τῆς Τσεχοσλοβακίας καί «μαζί μέ ἀντιπροσώπους τῆς Γαλλίας καί τῆς 

Ἰταλίας, ἄν τό ἐπθυμεῖτε». Ἔτσι ἀφ’ ἑνός μεν ἐξήρτησε τήν συμμετοχή τῆς 

συμμάχου του στήν συνδιάσκεψη ἀπό τήν ἄδεια τοῦ Χίτλερ καί ἀφ’ἑτέρου 

ἔχωσε τόν Μουσολίνι στό παιγνίδι, στό ὁποῖο ἦταν τελείως ξένος, ἀλλά 

καί ὁ ὁποῖος δέν μποροῦσε παρά νά συνταχθεῖ μέ τόνΧίτλερ, ἀφοῦ εἶχε 

συνδεθεῖ πλέον συμμαχικά μαζί του μέ τόν «Ἄξονα Ρώμης – Βερολίνου» 

καί μέ τό  «Σύμφωνο Ἀντι-Κομιτέρν», Γερμανίας, Ἰταλίας καί  Ἰαπωνίας. 

Δέν περιορίστηκε στήν ἀστοχία τῆς ὑπόδειξης τοῦ Μουσολίνι ὡς 

μέρους τῆς διαπραγμάτευσης ὁ Τσάμπερλαιν. Τηλεγράφησε καί σέ 

ἐκεῖνον ἀμέσως, ζητῶντας του νά μεσολαβήσει στόν Χίτλερ γιά τήν 

ἀποδοχή τῆς συνδιάσκεψης καί νά δεχθεῖ νά συμμετάσχει καί αὐτός. Ὁ 

Μουσολίνι προσβλέποντας στήν αἴγλη τοῦ ρόλου τοῦ διαιτητῆ τῆς 

συνδιάσκεψης, ἔστειλε παρευθύς στόν γερμανό συνεταῖρο του μήνυμα 

συνηγορητικό τῆς ἀγγλικῆς πρότασης. Ἡ γαλλική κυβέρνηση θέλησε νά 

ξεπεράσει τώρα τήν ἀγγλική σέ ὅρους εὐνοϊκούς γιά τόν Χίτλερ καί ὁ 

πρέσβυς της τούς ἀνέπτυσσε σ’αὐτόν, ὅταν ἔφθασε στήν καγκελλαρία καί 

ὁ πρέσβυς τοῦ Μουσολίνι. Ὁ  Χίτλερ συνέταξε ἀμέσως προσκλήσεις στούς 

ἀρχηγούς τῶν κυβερνήσεων τῆς Ἀγγλίας τῆς Γαλλίας καί τῆς Ἰταλίας νά 

συναντηθοῦν μαζί του τό μεσημέρι τῆς ἑπομένης στό Μόναχο. 

Πρόσκληση δέν ἐστάλθηκε πρός τήν Ρωσία, παρά τήν συμμαχία 

της μέ τήν Τσεχοσλοβακία καί τίς προσπάθειες πού εἶχε κάνει νά 

πραγματοποιηθεῖ γιά τήν διάσωση της μιά διεθνής διάσκεψη. Οἱ 

παραλῆπτες τῆς γερμανικῆς πρόσκλησης ἀποδέχθηκαν  πρόθυμα τόν 

ἀποκλεισμό  τῆς Ρωσίας,  γιά νά μήν συμμετάσχουν οἱ μπολσεβίκοι στήν 

ρύθμιση τῶν ζητημάτων τῆς Μεσευρώπης. 
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Οὔτε ἡ Τσεχοσλοβακία προσεκλήθη στήν συνδιάσκεψη - ἐναντίον 

αὐτοῦ πού εἶχε γράψει ὁ Χίτλερ στόν Τσάμπερλαιν μία ἡμέρα πρίν. 

Συμφώνησε ὅμως αὐτή στήν πραγματοποίηση της στό πλαίσιο πού εἶχαν 

συμφωνήσει οἱ τέσσερις Μεγάλοι. 

 

 

* 

*  * 

 

Ἡ διάσκεψη ὑπῆρξε μιά δραματική φαρσοκομμωδία. Τό τραγικό 

στοιχεῖο της φωτίζεται  ἀπό ἕναν ἀμερικανό μεγαλο-ρεπόρτερ πού τήν 

ἐκάλυψε δημοσιογραφικά καί πού εἶχε παρακολουθήσει ἐπί χρόνια  ἐκ 

τοῦ σύνεγγυς τίς εὐρωπαϊκές ἐξελίξεις, τόν Οὐϊλλιαμ Σάϊρερ, στίς 

ἐξαίρετες ἱστορίες τῆς Γερμανίας καί τῆς Γαλλίας πού ἔγραψε ἀργότερα 

καί τά ἡμερολόγια του πού ἐδημοσίευσε. Τήν σατιρική της διάσταση μᾶς 

διεφύλαξε ἕνας ἄγγλος ἱστορικός, ὁ Λέν Ντέϊτον. 

Ὁ Χίτλερ εἶχε παραλάβει τόν Μουσολίνι, πού εἶχε ἤδη στήν τσέπη 

του σχέδιο  εἰσήγησης του στήν διάσκεψη, πού τοῦ ἐτοίμασε τό γερμανικό 

ὑπουργεῖο ἐξωτερικῶν, στά παλαιά ἰταλοαυστριακά σύνορα καί στό 

ταξεῖδι τους πρός τό Μόναχο εἶχε πλήρη ἄνεση χρόνου νά δόσει στόν 

ἰταλό συνεταῖρο του λεπτομερεῖς ὁδηγίες. Οἱ πρωθυπουργοί τῆς Ἀγγλίας 

καί τῆς Γαλλίας, Τσάμπερλαιν καί Νταλαντιέ, προσῆλθαν ὁ καθένας 

χωριστά στήν αἴθουσα τοῦ Φύρερχαους τοῦ Μονάχου, ὅπου θά 

συνεδρίαζε ἡ διάσκεψη,  χωρίς νά ἔχουν  συζητήσει πρίν γιά νά 

συντονίσουν τήν στάση τους σ’αὐτά πού θά ἔλεγαν. 

Μέσα στήν αἴθουσα μαζεύτηκε μαζί μέ τούς ἀρχηγούς ἕνα 

πλῆθος ὑπουργῶν, πρέσβεων, συμβούλων καί παρατρεχάμενων τους, 

ἀλλά καί ἀργοσχόλων πού κανείς δέν ἤξερε γιατί τούς εἶχαν ἀφήσει νά 

μποῦν, καί τό ἑτερόκλιτο πλῆθος ρίχθηκε στίς λιχουδιές τοῦ μπουφέ ἐνῶ 
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μάκραινε ἡ συζήτηση. Σέ ἕνα πλαϊνό δωμάτιο, κατά παραχώρηση τῆς 

τελευταίας στιγμῆς τοῦ Χίτλερ πρός τόν Τσάμπερλαιν, εἶχε ἐπιτραπεῖ νά 

προσέλθουν οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Τσεχοσλοβακίας, γιά νά περιμένουν νά 

τούς ἀνακοινωθεῖ τό ἀποτέλεσμα. Ὁ Μουσολίνι ἔπαιζε τόν ρόλο τοῦ 

κονφερανσιέ, ἦταν ὁ μόνος πού ἤξερε καί τίς τρεῖς γλῶσσες τῶν ἄλλων 

ἀρχηγῶν, συνεννοεῖτο μέ καθέναν ἀπό αὐτούς γρήγορα, χωρίς τήν 

μεσολάβηση διερμηνέα. Εἶχε λοιπόν τήν πρωτοβουλία τῶν συζητήσεων, 

πού ἐγίνοντο χωρίς πρόγραμμα, ἀποσπασματικά, καί πού ἐκράτησαν 

πάνω ἀπό ἕνα δωδεκάωρο χωρίς νά λάβουν τόν χαρακτήρα μιᾶς 

πραγματικῆς διαπραγμάτευσης.  Σέ κάθε σημεῖο ἡ Γερμανία κατέγραφε 

νίκη. 

Ἡ κατάληξη ἦταν τίς πρῶτες ὧρες τῆς 30ης Σεπτεμβρίου νά  

ὑπογραφεῖ ἡ συμφωνία πού εἶχαν ἑτοιμάσει οἱ Γερμανοί. Ὁ γερμανικός 

στρατός θά ἔμπαινε τήν ἑπομένη ἡμέρα στή Σουδητία (πρός διατράνωση 

τῆς καύχησης τοῦ Χίτλερ, ὅτι αὐτό θά συνέβαινε ἀνυπερθέτως τήν 1η 

Ὀκτωβρίου) καί θά συνεπλήρωνε τήν κατάληψη της μέσα σέ 8 ἡμέρες. Ἡ 

Τσεχοσλοβακία θά παρέδιδε ἀνέπαφη τήν ὀχυρωματική γραμμή της στά 

σύνορα καί ὅλα τά δημόσια κτίρια, χωρίς ἀποζημίωση. Ἀποζημίωση δέν 

θά ἔπαιρναν οὔτε οἱ ἰδιῶτες πού θά ἔφευγαν ἐγκαταλείποντας τά σπίτια 

τους. Ὅταν ὁ Τσάμπερλαιν εἶχε ζητήσει νά πάρουν οἱ Τσέχοι μαζί τους 

τουλάχιστον τά κοπάδια  τῆς κτηνοτροφίας τους, ὁ Χίτλερ τόν ἔκοψε 

λέγοντας, ὅτι ὁ χρόνος τῆς διάσκεψης ἦταν πολύτιμος γιά νά ἀσχοληθεῖ 

μέ τόσο ἐπουσιώδη ζητήματα. 

Στήν συμφωνία προβλεπόταν ἀκόμη ἡ σύσταση μιᾶς διεθνοῦς 

ἐπιτροπῆς, ἀπό ἀντιπροσώπους τῶν κρατῶν πού εἶχαν μετάσχει στήν 

διάσκεψη καί τῆς Τσεχοσλοβακίας, ἡ ὁποία θά ἐχάραζε τά νέα σύνορα, 

ἀλλά καί θά ὀργάνωνε δημοψηφίσματα  μέχρι τό τέλος τοῦ Νοεμβρίου 

στά μέρη πού ὁ ἐθνοτικός χαρακτήρας τους ἦταν ἀμφισβητούμενος. Σέ 

ἕνα πρόσθετο πρωτόκολλο ὁρίσθηκε, ὅτι ὅταν λυθεῖ καί τό ζήτημα τῶν 
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πολωνικῶν καί οὑγγρικῶν μειονοτήτων τῆς Τσεχοσλοβακίας, ἡ Γερμανία 

καί ἡ Ἰταλία θά τῆς παρεῖχαν τήν ἐγγύησή της.  (Οὔτε δημοψηφίσματα 

ἔγιναν, οὔτε ἔδωσαν ποτέ ἡ Γερμανία καί ἡ Ἰταλία ἐγγύηση τῶν νέων 

συνόρων.) 

Μή θεωρῶντας συμπληρωμένο τό εἰρηνοποιό ἔργο του τήν νύχτα 

τῆς διάσκεψης, τό πρωϊ ὁ Τσάμπερλαιν ἐπισκέφθηκε τόν Χίτλερ στό 

ἰδιωτικό του διαμέρισμα, τόν εὐχαρίστησε γιά τήν καλή θέληση πού εἶχε 

δείξει,  καί τοῦ παρουσίασε τό σχέδιο μιᾶς γερμανοαγγλικῆς διακήρυξης, 

πού ἔλεγε ὅτι τό σύμφωνο πού εἶχε ὑπογραφεῖ καθώς καί ἡ προηγούμενη 

συμφωνία γιά τούς ναυτικούς ἐξοπλισμούς, ἔδειχαν τήν ἐπιθυμία τῶν δύο 

λαῶν νά μήν ξαναπολεμήσουν ποτέ μεταξύ τους. Ὁ Χίτλερ τό ὑπέγραψε 

χωρίς νά μιλήσει. 

Ἀνεμίζοντας τό χαρτί μέ τήν ὑπογραφή τοῦ Χίτλερ καί 

φωνάζοντας ὅτι ἐξασφάλισε «τήν εἰρήνη στήν ἐποχή μας» ὁ Τσάμπερλαιν 

ἔγινε δεκτός στήν Ἀγγλία μέ ζητωκραυγές καί πανηγυρισμούς.  Ἡ 

διάσωση τῆς εἰρήνης εἶχε θεωρηθεῖ γεγονός. 

Ὅταν τό ἀεροπλάνο τοῦ Νταλαντιέ ἔφθασε ἐπάνω ἀπό τό 

ἀεροδρόμιο τοῦ Παρισιοῦ, ὁ γάλλος πρωθυπουργός εἶδε συγκεντρωμένο 

ἕνα μεγάλο πλῆθος. Φοβήθηκε πώς ἐπρόκειτο νά τόν γιουχαϊσουν γιά τήν 

ἐγκατάλειψη τῆς Τσεχοσλοβακίας καί ζήτησε νά καθυστερήσει ἡ 

προσγείωση. Τό πλῆθος ὅμως εἶχε μαζευτεῖ γιά νά τόν ἐπευφημήσει γιά 

τήν ἀποτροπή τοῦ πολέμου. 

 

* 

*  * 

 

Στήν τσεχοσλοβακική κυβέρνηση ἐπέδωσε τό κείμενο τῆς 

συμφωνίας τοῦ Μονάχου ὁ γερμανός ἐπιτετραμμένος στήν Πράγα τό 

πρωϊ τῆς 30ης Σεπτεμβρίου. 
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Τό μεσημέρι ὕστερα ἀπό μιά σύσκεψη τῆς πολιτικῆς καί 

στρατιωτικῆς ἡγεσίας ὑπό τόν πρόεδρο Μπένες, ὅπου ἐθρήνησαν τήν 

διεθνῆ ἐγκατάλειψη τῆς χώρας,  ἡ Τσεχοσλοβακία ἐδήλωσε ὅτι 

ἀποδέχεται αὐτά πού εἶχαν συμφωνηθεῖ στό Μόναχο, «διαμαρτυρομένη 

ἐνώπιον τοῦ κόσμου».  

Ἡ συνθηκολόγηση τῆς Τσεχοσλοβακίας δέν ἦταν μόνο μιά πράξη 

ὀλιγωρίας. Ἦταν  καί ἕνα τεράστιο πολιτικό σφάλμα. Ἡ χώρα διέθετε τήν 

ὀρεινή ὀχυρωματική γραμμή πού εἶχε κατασκευάσει στά σύνορα τῆς 

Σουδητίας,  πού ἐθεωρεῖτο ἐφάμιλλη σχεδόν μέ τήν γαλλική «γραμμή 

Μαζινό», καί ἕναν στρατό 800.000 ἀνδρῶν, ἰσάριθμο τοῦ γερμανικοῦ,  ἐνῶ 

ὁ τελευταῖος θά ἔπρεπε νά διατηρεῖ καί ἕνα μέρος τῶν δυνάμεων του στόν 

Ρῆνο. Ἑπομένως ἡ γερμανική εἰσβολή δέν μποροῦσε νά εἶναι ἕνας 

στρατιωτικός περίπατος. Καί στόν πόλεμο αὐτό δέν θά μποροῦσε νά μήν 

ἐπέμβει ἡ Γαλλία, χάριν τῆς μή ἐξαφάνισης τοῦ διεθνοῦς κύρους της, καί 

νά μήν τήν ἀκολουθοῦσε γιά τόν ἴδιο λόγο ἡ Ἀγγλία. Θά ἐπενέβαινε καί ἡ 

Ρωσία, ἀφοῦ θά ἐπληροῦτο ὁ ὅρος τῆς συμμετοχῆς τῆς Γαλλίας. Ἡ 

συνωμοσία τῶν στρατηγῶν ἦταν ἄγνωστη στήν τσεχοσλοβακική 

κυβέρνηση, ἀλλά τά πιό πάνω στοιχεῖα ἦταν φανερά καί ἡ ἔλλειψη τοῦ 

θάρρους της νά πεῖ τό Ὄχι ἀσύγγνωστη. Ἄν τό εἶχε πεῖ, ὁ παγκόσμιος 

πόλεμος θά τελείωνε πολύ γρήγορα μέ τήν συντριβή τοῦ Χίτλερ. 

 

* 

                                                 *  * 

 

Ἡ κατάληψη τῆς Σουδητίας ἔγινε μέ ἀπίστευτη ἀγριότητα. Τά 

«εἰδικά ἀποσπάσματα» τῶν Ἔς-Ἔς, πού διέπρεψαν κατόπιν στήν Πολωνία 

καί στήν Ρωσία, συνελάμβαναν «ὑπόπτους», ἔστελναν τούς Ἑβραίους σέ 

στρατόπεδα συγκεντρώσεως, πέταγαν τούς Τσέχους ἀπό τά  σπίτια τους, 

σκότωναν, ἐλήστευαν καί ἐβίαζαν. 
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Κατ’ἀπαίτηση τῆς Γερμανίας ὁ Τσέχος πρόεδρος Μπένες 

παραιτήθηκε πρίν ἀκόμη συμπληρωθεῖ ἡ κατάληψη τῆς Σουδητίας. Τόν 

διεδέχθη ἕνας στρατηγός, ὁ ὁποῖος παρέδωσε μετά ἕνα μήνα τήν ἐξουσία 

στόν πρόεδρο τοῦ ἀνωτάτου δικαστηρίου, ἕναν πρόωρα γηρασμένο καί 

ἀδύναμο ἄνθρωπο. Οἱ γερμανικές ἀξιώσεις διαρκῶς αὔξαναν: Ἡ Τσεχο-

Σλοβακία, ὅπως λεγόταν πλέον, ἔπρεπε νά  φύγει ἀπό τήν Κοινωνία τῶν 

Ἐθνῶν, νά προσχωρήσει στό Σύμφωνο Ἀντι-Κομιντέρν, νά περιορίσει 

δραστικά τόν στρατό της «πού ἄλλωστε δέν μετροῦσε πλέον», νά 

παραδώσει τό ἀπόθεμα τοῦ χρυσοῦ της στήν γερμανική ἐκδοτική 

τράπεζα, νά κηρύξει τούς Ἑβραίους ἐκτός νόμου, νά συγκατατεθεῖ στήν 

ἀπόσχιση τῆς Σλοβακίας .  

Τόν Μάρτιο τοῦ 1939 ὁ Χίτλερ, γελοιοποιῶντας τήν διαβεβαίωσή 

του, ὅτι μετά τήν συμφωνία τοῦ Μονάχου δέν εἶχε ἄλλες  ἀπαιτήσεις στήν 

Εὐρώπη, κατέλαβε ὅ,τι εἶχε ἀπομείνει ἀπό τήν Τσεχοσλοβακία. Τήν 

Βοημία καί τήν Μοραβία ἔκανε προτεκτορᾶτο τοῦ Ράϊχ καί οὐσιαστικά 

ἐπαρχία του. Τήν Σλοβακία ἰδιαίτερο κράτος ὑπό γερμανική «προστασία». 

Ἡ Πολωνία καί ἡ Οὑγγαρία παρέλαβαν τά ἐδάφη πού τούς εἶχε τάξει. 

 

* 

                                                 *  * 

 

Ἡ ἐξαφάνιση τῆς Τσεχοσλοβακίας ἄλλαξε ἐντελῶς τόν 

συσχετισμό τῶν δυνάμεων. Μέχρι τότε ὁ Χίτλερ ἦταν ἕνας παίκτης πού 

εὐτύχησε νά μήν τοῦ καταγγείλουν τίς μπλόφες του. Τώρα μιλοῦσε ἀπό 

πραγματική θέση ἰσχύος. 

Μέ τά στρατιωτικά λάφυρα πού ἀποκόμισε ἀπό τό διαλυθέντα 

τσεχοσλοβακικό στρατό ὅπλισε τριάντα νέες μεραρχίες. Μέ τά 

τσεχοσλοβακικά πολεμικά ἐργοστάσια Σκόντα, πού ἦταν ἀπό τά 

καλλίτερα στόν κόσμο,  ἔκανε ἀναγκαστικούς πελάτες του ὅλες τίς μικρές 
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εὐρωπαϊκές χῶρες  στά νότια καί στά ἀνατολικά του, πού εἶχαν 

προμηθευθεῖ τόν κύριο ἐξοπλισμό τους ἀπό τήν Σκόντα καί χρειάζονταν 

τά ἀνταλλακτικά καί τά πολεμοφόδια πού παρήγαγε.  (Αὐτό τοῦ 

προσέφερε, ἐπιπλέον, πολύτιμο συνάλλαγμα, διότι τά κλήριγκ πού εἶχε 

μεθοδεύσει ὁ Δρ. Σάχτ εἶχαν ἐξαντλήσει τήν ἀποδοτικότητά τους.)  

Ἡ κατάσταση πού προέκυψε ἀπό τήν διάλυση τῆς Τεχοσλοβακίας 

ἔκανε τίς χῶρες πού εἴπαμε νά τεθοῦν βαθμιαῖα ὑπό τήν ἐπιρροή τῆς 

Γερμανίας. Μοναδική ἐξαίρεση ἡ δική μας. Χάρις στόν  Γεώργιο Β΄ πού μέ 

ὀρθή πρόγνωση τῶν ἐξελίξεων εἶχε παραδώσει  τήν διακυβέρνηση τῆς 

χώρας στόν  Ἰωάννη Μεταξᾶ. 

Ἡ δικτατορία τῆς 4ης Αὐγούστου μᾶς στέρησε τήν πολιτική 

ἐλευθερία, ὅπως γίνεται σέ κάθε δικτατορία, καί εἰσήγαγε γελοῖα 

σύμβολα κατ’ἀπομίμηση φασιστικῶν προτύπων, ἀλλά ἦταν 

ἀποφασισμένη νά μήν ἐνδόσει στόν Ἄξονα. Ἡ πολιτική της γραμμή ἦταν 

νά διατηρήσει, ὅσο θά μποροῦσε, τήν οὐδετερότητα τῆς χώρας στόν 

πόλεμο πού ἐρχόταν, ἀλλά ἄν θά γινόταν αὐτό ἀδύνατο, ἡ θέση της θά 

ἦταν στό πλευρό τῆς Ἀγγλίας καί τῆς Γαλλίας. 

Γι’αὐτό, ὅταν ὁ Μουσολίνι θέλησε τήν Μ. Παρασκευή τοῦ 1939 νά 

ἔχει κι αὐτός ἕναν διεθνῆ θρίαμβο, καί κατά τά προηγούμενα τοῦ 

γερμανοῦ συνεταίρου του κατέλαβε τήν Ἀλβανία (πού ἦταν ἤδη στήν 

οὐσία ἰταλικό πρετεκτορᾶτο), ἀπεδέχθη ἡ Ἑλλάς τήν ἐγγύηση τῆς 

ἀνεξαρτησίας της καί τῆς ἀκεραιότητάς της  ἀπό τούς Ἀγγλογάλλους, 

παρ’ὅλη τήν δυσαρέσκεια πού προκαλοῦσε αὐτό στόν Ἄξονα. Οὔτε καί 

ἀργότερα, ὅταν ἡ Γερμανία εἶχε καταλάβει τήν Γαλλία, ὁ Μεταξᾶς 

συγκατένευσε στίς συμβουλές νά ζητήσει ἀπό τόν Χίτλερ νά μεσολαβήσει 

στόν Μουσολίνι ὑπέρ ἡμῶν. Τό Ὄχι τῆς 28ης Ὀκτωβρίου ἦταν 

προειλημμένη ἀπόφαση.  
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Ντάντσιχ 

Τήν ἴδια ἡμέρα πού οἱ Πολωνοί κατελάμβαναν ἕνα κομμάτι ἀπό 

τήν Τσεχοσλοβακία  πού κατακερμάτισε ὁ Χίτλερ, ὁ ὑπουργός του τῶν 

ἐξωτερικῶν ἐπανελάμβανε στόν πολωνό πρέσβυ, ὅτι τό ζήτημα τοῦ 

Ντάντσιχ καί τοῦ πολωνικοῦ διαδρόμου πού χωρίζει τήν Ἀνατολική 

Πρωσία ἀπό τό Ράϊχ ἐπείγει νά τακτοποιηθεῖ. 

Ἡ Πολωνία εἶχε νεκραναστηθεῖ ἀπό τους νικητές τοῦ Α΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου. Τῆς ἐπέστρεψαν τά κομμάτια, πού τῆς εἶχαν 

ἁρπάξει ἡ Πρωσία, ἡ Αὐστρία καί ἡ Ρωσία τόν 18ο αἰώνα διαλύοντας την. 

Ἐπιπλέον ἡ ἀναγεννηθεῖσα Πολωνία νικῶντας μέ γαλλική ὑποστήριξη τά 

σοβιετικά στρατεύματα πού εἶχαν εἰσβάλει (κομισάριος ὁ Στάλιν) 

κατέκτησε καί πρόσθετα ρωσικά ἐδάφη. Ἦταν λοιπόν βαθύτατο τό χρέος 

της πρός τήν Γαλλία, ἀλλά καί τό συμφέρον της – καθώς βρισκόταν 

μεταξύ τῆς Γερμανίας καί τῆς  Σοβιετικῆς Ἕνωσης πού τήν ἐχθρεύονταν 

ἀμφότερες - τῆς ὑπαγόρευε νά εἶναι φίλη καί σύμμαχος μέ τήν Γαλλία. 

Τήν σχέση αὐτή ὅμως τήν ἄφησε νά ἀτονήσει  τό 1935,  συνάπτοντας 

σύμφωνο μή ἐπιθέσεως μέ τήν ναζιστική Γερμανία, ἡ ὁποία ταίριαζε 

καλλίτερα στήν νοοτροπία τῆς παρέας τῶν συνταγματαρχῶν πού τήν 

κυβερνοῦσε, καί πού ἦταν ἄκρως ἀντιρωσική καί ἀντικομμουνιστική. 

Ἄν οἱ συνταγματάρχες δικαιολογημένα δέν ἤξεραν, ὅτι τό 

γερμανικό ἐπιτελεῖο ἀπό τό 1923 ἤδη εἶχε θέσει ὡς βασικό στόχο τῆς 

χώρας του τήν ἐξαφάνιση τῆς Πολωνίας, ἔπρεπε κάλλιστα νά γνωρίζουν 

τό βιβλίο τοῦ Χίτλερ, «Μάϊν Κάμπφ», τό ὁποῖο  τοποθετοῦσε τό μέλλον 

τῆς Γερμανίας στήν ἐξάπλωση της στίς ἀνατολικοευρωπαϊκές πεδιάδες. 

Ἡ πολωνική κυβέρνηση ὅμως ἐπέμενε στόν φιλογερμανικό 

προσανατολισμό της (συμμετέχοντας στήν δολοφονία τῆς 

Τσεχοσλοβακίας), μέχρις ὅτου ἡ κουβέντα γιά τό Ντάντσιχ καί τόν 

πολωνικό διάδρομο πῆρε ἀπειλητικό χαρακτήρα. 
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* 

                                                 *  * 

 

Τό Ντάντσιχ εἶχε γερμανικό πληθυσμό, ἀλλά ἡ συνθήκη τῶν 

Βερσαλλιῶν τό εἶχε  καταστήσει «Ἐλεύθερη Πόλη», αὐτοκυβερνώμενη 

ἀλλά μέ ἀνώτατο ἄρχοντα ἕναν Ὕπατο Ἁρμοστή τῆς Κοινωνίας τῶν 

Ἐθνῶν. Τόν «διάδρομο» εἶχαν ὁρίσει  στή Συνθήκη τῶν Βερσαλλιῶν γιά 

νά ἐξασφαλίσουν τήν πρόσβαση τῆς Πολωνίας στήν θάλασσα. Ἡ 

πρόταση τώρα τῆς ναζιστικῆς Γερμανίας ἦταν νά ἐπιστρέψει στό Ράϊχ τό 

Ντάντσιχ καί νά συγκατατεθεῖ ἡ Πολωνία νά περάσει ἡ Γερμανία ἀπό τόν 

«διάδρομο» μιά διπλῆ σιδηροδρομική γραμμή καί ἕναν αὐτοκινητόδρομο, 

ἐπί τῶν ὁποίων ἡ Πολωνία νά μήν ἀσκεῖ κανένα δικαίωμα. Ἡ Βαρσοβία 

ἀπέρριψε κατηγορηματικά τήν πρόταση. 

Ἐκεῖνες τίς ἡμέρες ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖον ὁ Χίτλερ ἀποτελείωσε 

τήν Τσεχοσλοβακία, ξεσήκωσε τήν ἀγγλική κοινή γνώμη. Ὁ Τσάμπερλαιν 

ὅμως στό κοινοβούλιο ἀράδιασε πάλι δικολαβισμούς γιά νά δικαιολογήσει 

τήν ἀδράνεια τῆς κυβέρνησής του. (Ὅπως ὅτι ἡ ἐγγύηση, πού εἶχε δώσει, 

προϋπέθετε μιά ἑνιαία Τσεχοσλοβακία, ἀλλά μέ τήν ἀποσκίρτηση τῆς 

Σλοβακίας αὐτή εἶχε πάψει πιά  νά ὑπάρχει.) Ἡ ἐπιχειρηματολογία του 

προκάλεσε ἔξαλλες ἀποδοκιμασίες. 

Ἐνῶ τά πράγματα ἔδειχναν ὅτι ὁ Τσάμπερλαιν θά ἐπέμενε στήν 

διαφύλαξη τῆς εἰρήνης ἀντί παντός κόστους, δύο εἰκοσιτετράωρα μετά, 

ταξειδεύοντας μέ τό βραδυνό τραῖνο πρός τό Μπέρμινχαμ, τήν ἐκλογική 

του περιφέρεια,  συνειδητοποίησε τήν χρεωκοπία τῆς πολιτικῆς του. 

Ἔσκισε τόν λόγο πού εἶχε ἑτοιμάσει γιά θέματα συντάξεων  καί παρόμοια 

καί μιλῶντας τήν ἑπομένη στούς ἐκλογεῖς του, καί πίσω ἀπό αὐτούς στό 

κόσμο ὁλόκληρο, ἀπαρίθμησε τίς ψεύτικες ὑποσχέσεις πού τοῦ εἶχε δώσει 

ὁ Χίτλερ καί εἶπε, ὅτι μέ ὅλη τήν ἀπέχθεια τῶν Ἄγγλων γιά μιά πολεμική 
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σύγκρουση θά εἶναι λάθος νά νομίζεται, ὅτι δέν θά μετάσχουν σέ μιά 

τέτοια μέ τό μέγιστο τῶν δυνάμεων τους, ἄν παραστεῖ ἡ ἀνάγκη.   

Δύο ἑβδομάδες ἀργότερα καί ἀφοῦ ὁ Χίτλερ εἶχε 

πραγματοποιήσει καί τό τελευταῖο ἄκαπνο διεθνές πραξικόπημά του, 

καταλαμβάνοντας στίς 23 Μαρτίου 1939 τό λιθουανικό λιμάνι Μέμελ καί 

τήν περιοχή του, ὁ Τσάμπερλαιν ἐδήλωνε στήν Βουλή τῶν Κοινοτήτων ὅτι 

ἡ κυβέρνηση τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητος ἔδωσε ἐγγύηση στήν Πολωνία, ὅτι 

θά τῆς συμπαρασταθεῖ πλήρως σέ περίπτωση πού θά δεχόταν ἐπίθεση 

καί ὅτι εἶχε ἐξουσιοδοτηθεῖ ἀπό τήν γαλλική κυβέρνηση νά πεῖ, ὅτι καί 

ἐκείνη θά κάνει τό ἴδιο. 

Ἀλλά τί θά γινόταν μέ τήν Ρωσία, πού οἱ δυτικοί 

ἀντιλαμβάνονταν ὅτι ζύγιζε πολύ περισσότερο ἀπό τήν Πολωνία καί τῆς 

ὁποίας ἐπιθυμοῦσαν τήν σύμπραξη ;  Οἱ Ἀγγλογάλλοι ἄνοιξαν 

συζητήσεις μαζί της γιά νά φορτώσουν ἕνα ἀνατολικό μέτωπο στόν 

Χίτλερ. Οἱ Πολωνοί ὅμως δέν ἤθελαν σύμπραξη μέ τούς Ρώσους καί 

ἰδιαίτερα νά δεχθοῦν νά ἔλθουν ρωσικά στρατεύματα στό ἔδαφος τους, 

φοβούμενοι ὅτι δέν θά τό ἐγκατέλειπαν πλέον ποτέ. Μέ τίς ἀντιρρήσεις 

τῶν Πολωνῶν ἦταν δύσκολη ἡ κατάρτιση συμφωνίας μέ τούς Ρώσους. 

Ἄλλωστε δέν ἦταν καί ποτέ ἑλκυστική στίς δυτικές κυβερνήσεις ἡ ἰδέα τῆς 

συμμαχίας μέ τούς μπολσεβίκους, καί ἡ ἀγγλική καί ἡ γαλλική 

στρατιωτική ἀποστολή πού ἐστάλησαν στήν Ρωσία ταξίδεψαν μέ ἕνα 

βραδυκίνητο φορτηγό πλοῖο καί στίς διαπραγματεύσεις τους μέ τήν 

σοβιετική στρατιωτική ἡγεσία, πού ἄρχισαν στίς 11 Αὐγούστου, δέν 

ἔδειξαν κανένα στρατηγικό σχέδιο  καί καμμία βιάση. Ἔδωσαν τήν 

ἐντύπωση ὅτι ἡ πρόθεσή τους ἦταν παρελκυστική. Νά καθυστερήσουν 

ἀντίστοιχες ρωσογερμανικές διαπραγματεύσεις, πού ἤξεραν ὅτι εἶχαν 

δρομολογηθεῖ, μέχρι νά ἐπέλθει ὁ χειμώνας, πού θά ἐμπόδιζε τίς 

πολεμικές ἐπιχειρήσεις. 
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Ἐκεῖνος πού βιαζόταν ἦταν ὁ Χίτλερ. Ἤθελε ὁ πόλεμος μέ τήν 

Πολωνία νά γίνει τήν 1η Σεπτεμβρίου, μετά τήν συμπλήρωση τῆς 

συγκομιδῆς καί πρίν ἀπό τίς φθινοπωρινές νεροποντές. Καί πέρα ἀπό 

τούς μετεωρολογικούς ὑπολογισμούς ἤθελε νά μήν καθυστερήσει ὁ 

πόλεμος γιά ἕναν ἀτομικό του λόγο. Μέσα στήν ἀπύθμενη ψυχοσύνθεσή 

του κατατρυχόταν ἀπό ἡλικιακό ἄγχος. Εἶχε κλείσει πιά τά 50 καί ἤθελε 

νά γίνει ὁ νέος παγκόσμιος πόλεμος ἐνόσω βρισκόταν στήν ἀκμή τῶν 

ψυχοσωματικῶν του δυνάμεων, γιατί αὐτός ἦταν ὁ ἱκανώτερος ἀπό ὅλούς 

τούς Γερμανούς νά τόν φέρει σέ αἴσιο πέρας. 

Τόν πόλεμο ἐπιθυμοῦσε νά κάνει εἰ δυνατόν κατά δόσεις. Νά 

συντρίψει τόν ἕναν ἀντίπαλο μετά τόν ἄλλον. Οὔτε ἡ Ἀγγλία, οὔτε ἡ 

Γαλλία εἶχαν ἀνταποκριθεῖ στά ἀνοίγματα πού εἶχε κάνει σέ κάθε μία 

ἀπό αὐτές. Παρέμενε ἡ Ρωσία. Τῆς εἶχε κάνει δοκιμαστικά προτάσεις 

ἐπεκτάσεως τῶν ἐμπορικῶν συναλλαγῶν τους,  στίς ὁποῖες ἡ Μόσχα  

ἀνταποκρίθηκε πρόθυμα. 

Ὁ Στάλιν ἀπό τήν μεριά του ψάρευε ἀπό καιρό σέ δυό νερά. Ἦταν 

προετοιμασμένος γιά μία συνεννόηση μέ τόν Χίτλερ, ἡ ὁποία θά 

ἀπέτρεπε, γιά ἕναν καιρό τουλάχιστον, μίαν γερμανική ἐπίθεση καί θά 

τοῦ παρεῖχε τήν  δυνατότητα νά ἐπεκτείνει τήν σοβιετική κυριαρχία σέ 

γειτονικές περιοχές. Ἡ ἐξέλιξη τῶν ἐπαφῶν τῶν δύο ὁλοκληρωτικῶν 

καθεστώτων ὑπῆρξε ραγδαία. Στίς 20 Αὐγούστου ὁλόκληρος ὁ κόσμος 

ἔμεινε ἄναυδος μέ τήν ἀναγγελία ὅτι θά ὑπογραφόταν ἕνα σύμφωνο μή 

ἐπιθέσεως μεταξύ Γερμανίας καί Ρωσίας, πού ἦταν φανερό, ὅτι ἔδινε 

πράσινο φῶς στόν Χίτλερ. Ἡ Μόσχα  ὑποδέχθηκε τόν γερμανό ὑπουργό 

τῶν ἐξωτερικῶν στολισμένη μέ γερμανικές σημαῖες  μέ τήν σβάστικα καί 

ὁ Στάλιν κατά τήν ὑπογραφή τῆς συμφωνίας, πού ἔμεινε ὡς τό σύμφωνο 

«Ρίμπεντροπ-Μολότωφ», ἤπιε στήν ὑγεία τοῦ Φύρερ, τόν ὁποῖον, εἶπε, 

ξέρει πόσο ἀγαπᾶ ὁ γερμανικός λάος. (Γιά νά τόν εὐχαριστήσει ἀργότερα, 

ὅταν εἶχε καταλάβει τρία βαλτικά κράτη καί τήν μισή Πολωνία,  
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στηριζόμενος στό μυστικό παράρτημα τοῦ συμφώνου, τοῦ παρέδωσε ὡς 

δῶρο τούς ἑβραίους γερμανούς κομμουνιστές, πού εἶχαν καταφύγει στήν 

Ρωσία.) 

Τίς τελευταῖες ἡμέρες τοῦ Αὐγούστου μέσα σέ ἕναν διπλωματικό 

πυρετό δηλώσεων καί ἀντιδηλώσεων, προτάσεων καί ἀντιπροτάσεων ἀπό 

τίς δύο πλευρές, ἀναμίχθηκε ὁ Μουσολίνι προσφέροντας τήν 

διαμεσολάβησή του γιά τήν εἰρηνική διευθέτηση τοῦ πολωνικοῦ, κατά τό 

προηγούμενο τοῦ Μονάχου. Ἡ πρότασή του ἔγινε εὐμενῶς δεκτή στό 

περιβάλλον τοῦ Χίτλερ, τό ὁποῖο ἐδίσταζε πάντα γιά τόν πόλεμο. (Ὁ 

Γκαίριγκ ἔλεγε  σέ στενό κύκλο λίγες ἡμέρες μετά «Ἄν χάσουμε αὐτόν τόν 

πόλεμο, νά μᾶς λυπηθεῖ ὁ Θεός.») Ὁ Χίτλερ τήν ἀπέρριψε ἀσυζητητί, γιατί 

ἤθελε ὁπωσδήποτε νά ξεκινήσει ὁ πόλεμος. Ὕστερα, γιά νά ἀποφύγει ὁ 

Μουσολίνι τήν συμμετοχή του, τοῦ διεμήνυσε ὅτι  εἶναι μέν πρόθυμος νά 

ἐκπληρώσει τίς συμμαχικές ὑποχρεώσεις του, ἀλλά στρατιωτικά 

ἀπροετοίμαστος.  Γιά νά πολεμήσει, ἔλεγε,  χρειαζόταν νά τοῦ στείλει ἡ 

Γερμανία ἐπειγόντως μιά τεράστια ποσότητα ἐφοδίων, καταγεγραμμένη 

σέ ἕναν κατάλογο ἐξωφρενικῆς ἐκτάσεως. Ὁ Χίτλερ τοῦ τηλεγράφησε 

τελικά ὅτι  συμφωνεῖ νά μείνει ὁ σύμμαχος του  οὐδέτερος, τόν 

παρακαλοῦσε μόνο νά τοῦ στείλει ἐργάτες. (Ἡ γενική ἐκτίμηση τῶν 

στρατιωτικῶν ἦταν ὅτι ὁ ἰταλικός στρατός ἀποτελεῖ βάρος καί ὄχι 

βοήθεια.) 

Ἔγινε ἕνα σκηνοθετημένο ἐπεισόδιο στά σύνορα τήν νύχτα τῆς 

31ης Αὐγούστου γιατί ὁ Χίτλερ ἤθελε νά ἐμφανίσει στήν γερμανική κοινή 

γνώμη, πού ἐξακολουθοῦσε νά μήν θέλει τόν πόλεμο, πώς δέν ἦταν ὁ 

ἐπιτιθέμενος. Τά Ἔς-Ἔς φόρεσαν πολωνικές στολές σέ φυλακισμένους  

πού ἐσκότωσαν, γιά νά τεκμηριώσουν μιά  ἀποτυχοῦσα πολωνική 

ἐπίθεση. Τό πρωί εἰσέβαλαν τά γερμανικά στρατεύματα στήν Πολωνία 

χωρίς κήρυξη πολέμου. 
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Ἐνῶ προχωροῦσαν οἱ Γερμανοί, καί τά τεθωρακισμένα τους 

συνέτριβαν ἡρωϊκές ἀλλά μάταιες ἐπελάσεις τοῦ πολωνικοῦ ἱππικοῦ, ἡ 

Γαλλία ἐδίσταζε νά κηρύξει τόν πόλεμο καί προσπαθοῦσε νά ἐπιτύχει μέ 

διπλωματικά διαβήματα καί μέ παρέμβαση τοῦ Μουσολίνι,  νά γυρίσουν 

πίσω οἱ Γερμανοί. 

Τελικά ἡ Γαλλία, μόνο στίς 3 Σεπτεμβρίου, καί ἔπειτα ἀπό πολύ 

ἰσχυρές πιέσεις τῆς ἀγγλικῆς κυβέρνησης, ἡ ὁποία εἶχε ἤδη κηρύξει τόν 

πόλεμο, ἔδωσε ἕνα τελεσίγραφο στόν γερμανό ὑπουργό τῶν ἐξωτερικῶν, 

τό ὁποῖο ἔθετε καινούργια προθεσμία, καί τό ὁποῖο ὁ τελευταῖος θεώρησε 

κήρυξη πολέμου. Τό πόσο ἀπρόθυμη καί ἐκτός πραγματικότητας ἦταν ἡ 

γαλλική στρατιωτική ἡγεσία φάνηκε, ὅταν ἄφησε τό ἑπόμενο 

δεκαπενθήμερο τήν Πολωνία νά καταρρεύσει χωρίς νά τήν βοηθήσει μέ 

ἀντεπίθεση στό δυτικό μέτωπο. Καί  ὅταν ἀδρανοῦσαν ὅλο τόν χειμῶνα 

τά γαλλικά στρατεύματα καί τό ἀγγλικό ἐκστρατευτικό σῶμα, διότι ὁ 

ἀρχιστράτηγος Γκαμελέν ἐκτιμοῦσε ὅτι οἱ δυνάμεις του ἦσαν ἀνεπαρκεῖς 

(πού στήν πραγματικότητα δέν ἦσαν) νά ἀντεπεξέλθουν σέ μάχες μέ τόν 

ἐχθρό. Ἐνῶ συγχρόνως γιά νά ἱκανοποιήσει τήν κυβέρνησή του πού τήν 

πίεζε ἀσφυκτικά  ἡ κοινή γνώμη πού εἶχε ἐκμανεῖ μέ τήν ρωσική ἐπίθεση 

κατά τῆς Φινλανδίας, ἔφτιαχνε σχέδια ἀγγλογγαλικῆς ἐκστρατείας κατά 

τῆς Ρωσίας στόν ἀρκτικό κύκλο καί στήν Καυκασία. Στήν κατάρτιση 

αὐτῶν τῶν σχεδίων μετεῖχε καί ἡ ἀγγλική στρατιωτική ἡγεσία, μέ ἐντολή 

τῆς κυβέρνησης της, χωρίς νά νοιάζεται, ὅτι στόν πόλεμο μέ τήν Γερμανία 

θά προσετίθετο συγχρόνως καί πόλεμος μέ τήν Ρωσία. 

Σέ μιά τέτοια θλιβερή  σύγχυση πνευμάτων βρίσκονταν οἱ δυτικοί 

σύμμαχοι. Διέθετε ὅμως ἡ Ἀγγλία μιά τεράστια ἐφεδρεία θέλησης καί 

πολιτικῆς ἱκανότητας, τόν Τσῶρσιλ. Καίτοι ὑπέρμαχος τῆς διατήρησης τῆς 

αὐτοκρατορίας καί τοῦ ἀγγλικοῦ τρόπου ζωῆς ὄχι λιγώτερο ἀπό τόν 

Τσάμπερλαιν, εἶχε σταθεῖ πεισματικά ἀντίθετος στήν πολιτική 

κατευνασμοῦ τοῦ Χίτλερ. Ἐπρέσβευε τήν συγκρότηση μιᾶς συμμαχίας 
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Ἀγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας καί Ἀμερικῆς γιά τήν κατανίκηση τοῦ 

ναζιστικοῦ/φασιστικοῦ τέρατος. Θεωρούμενος ὡς φιλοπόλεμος, εἶχε 

ἀποκλεισθεῖ ἀπό τήν κυβέρνηση. Ὅταν ὅμως ἄρχισε ὁ πόλεμος τοῦ 

παρέδωσε  αὐτή τό ναυαρχεῖο καί ὅταν κατόπιν κατέρρεε ἡ Γαλλία 

ἀνέλαβε τήν ἴδια  τήν πρωθυπουργία. Μέ τούς Γερμανούς στή  Μάγχη νά  

ἑτοιμάζουν ἀπόβαση στήν Ἀγγλία, κατόρθωσε νά συνεγείρει τόν ἀγγλικό 

λαό σέ μιά ἀκατάβλητη θέληση γιά τήν νίκη ἀντί πάσης θυσίας, λέγοντας 

του ὅτι δέν ἔχει  τίποτε ἄλλο νά τοῦ προσφέρει παρά «αἷμα, μόχθους, 

δάκρυα καί ἱδρῶτα». 
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