Η ΠΟΛΙΣΙΚΟΣΡΑΣΙΩΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗΝ
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΙΚΟ ΟΛΕΘΡΟ
Β ΑΙΛΔΙΟ Α ΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟ
Α ΝΥΗ (ΣΘ)-Ι ΣΟΡΙΚΟ
Γ ΙΔΤΘΤΝΗ Ι ΣΟΡΙΑ  ΣΡΑΣΟΤ
Κεηά ηε ιήμε ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ, γλσζηόο θαη σο Κεγάινο Πόιεκνο, θαη ηελ
ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο ησλ Βεξζαιιηώλ (28 Ηνπλίνπ 1919), δεκηνπξγήζεθε κηα λέα
ηάμε πξαγκάησλ ζηελ επξσπατθή ήπεηξν. Ζ Δπξώπε ηνπ Κεζνπνιέκνπ γλώξηζε ηελ
άλνδν απηαξρηθώλ πνιηηηθώλ θαζεζηώησλ, όπσο ησλ θαζηζηώλ ζηελ Ηηαιία, ησλ
εζληθνζνζηαιηζηώλ ζηε Γεξκαλία θαη αξγόηεξα ησλ εζληθηζηώλ ζηελ Ηζπαλία. Ζ
επαλάζηαζε ησλ κπνιζεβίθσλ ην 1917 ζηε Ρσζία νδήγεζε ζηελ θαηάιπζε ηνπ
ηζαξηθνύ ζξόλνπ θαη ζηελ αλάδπζε ελόο λένπ θξάηνπο κε πξσηαγσληζηή ηελ εξγαηηθή
ηάμε. Ηδηαίηεξα, ε λέα ηάμε πξαγκάησλ ζηε Ρσζία πξνθάιεζε θόβν θαη αλεζπρία ζηηο
δπηηθέο δεκνθξαηίεο, όπσο έδεημε ε εθζηξαηεία ηνπο ζηε Κεζεκβξηλή Ρσζία ην Κάην
ηνπ 1919, κε ζθνπό λα θαηαπλίμνπλ, ρσξίο επηηπρία ηειηθά, ηελ Θόθθηλε Δπαλάζηαζε.
Ωζηόζν, ε Βξεηαλία θαη ε Γαιιία θξόληηζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα αληηθνκνπληζηηθό
ηείρνο, απνηεινύκελν από ηηο δνξπθνξηθέο ρώξεο ζηα δπηηθά ζύλνξα ηεο νβηεηηθήο
Έλσζεο. Ζ απνπζία ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο από ηελ Θνηλσλία ησλ Δζλώλ, νξγαληζκό
πνπ ηνλ ζεσξνύζε επηθίλδπλν όξγαλν ησλ θεθαιαηνθξαηώλ, απνδείθλπε απηή ηελ
ερζξόηεηα θαη ηελ αληηπαιόηεηα κεηαμύ ησλ ηδενινγηώλ. Γη’ απηό, κέρξη ηελ άλνδν ησλ
εζληθνζνζηαιηζηώλ ζηελ εμνπζία, ε νβηεηηθή Έλσζε πξνζεηαηξίζηεθε ηε Γεξκαλία, κε
ηελ νπνία ηεξνύζε θηιηθέο ζρέζεηο πνπ επηθπξώζεθαλ κε ηε ζπλζήθε ηνπ Ραπάιν
(1922) θαη ην ζύκθσλν ηνπ Βεξνιίλνπ (24 Απξηιίνπ 1926).
Κεηά ηελ ήηηα ησλ Θεληξηθώλ Γπλάκεσλ (Γεξκαλία θαη Απζηξννπγγαξία) θαη ηε
δηάιπζε ηεο Απζηξννπγγαξίαο, ε Γεξκαλία ζεσξήζεθε σο ε απνθιεηζηηθά ππεύζπλε
γηα ηηο πξσηόγλσξεο θαη καδηθέο θαηαζηξνθέο πνπ βίσζαλ νη θνηλσλίεο ηεο επνρήο.
Σεο επηβιήζεθαλ δπζβάζηαθηνη νηθνλνκηθνί όξνη σο πνιεκηθέο απνδεκηώζεηο θαη
απαηηήζεθαλ ηεξάζηηεο εδαθηθέο εθηάζεηο, γεγνλόο πνπ νδήγεζε ζηε ζπξξίθλσζε ησλ
εδαθώλ ηεο θαηά 70.000 η. ρκ. θαη ζηελ απώιεηα ησλ απνηθηώλ ηεο. Σν ηειηθό
ρηύπεκα ζηε ρώξα δόζεθε κε ην ύςνο ησλ πνιεκηθώλ απνδεκηώζεσλ, πνπ έθηαζε, ηελ
άλνημε ηνπ 1921, ζην αζηξνλνκηθό πνζό ησλ 33 δηζ. δνιαξίσλ. Ζ έληνλε δπζαξέζθεηα
θαη αληίδξαζε ηνπ γεξκαληθνύ ιανύ θαη ηεο λεόθνπεο Γεκνθξαηίαο ηεο Βατκάξεο, ην
θαζεζηώο ζηε Γεξκαλία θαηά ηελ πεξίνδν 1918-1933, δελ ήηαλ αξθεηά γηα λα
θάκςνπλ ηε ζηάζε ησλ ζπκκάρσλ θαη ηδηαίηεξα ην γαιιηθό ξεβαλζηζκό. Οπζηαζηηθά,
ζην Παξίζη νη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα εμαζθαιίζνπλ
καθξνρξόληα εηξήλε θαη αζθάιεηα, έζπεηξαλ ηνπο ζπόξνπο γηα ηνλ επόκελν παγθόζκην
πόιεκν, ηνλ πην θξηθηαζηηθό πνπ γλώξηζε ε αλζξσπόηεηα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ε
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ακεξηθαληθή γεξνπζία δελ επηθύξσζε ηνπο όξνπο ηεο ζπλζήθεο ησλ Βεξζαιιηώλ, ελώ
ζεκαίλνληεο πνιηηηθνί θαη νηθνλνκηθνί θύθινη ηεο Βξεηαλίαο εμέθξαζαλ ηελ αληίξξεζή
ηνπο.
Ζ γαιιηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή πξσηνζηαηνύζε ζε θάζε ελέξγεηα θαη απόθαζε πνπ
ζηξεθόηαλ θαηά ηεο Γεξκαλίαο, πξνθεηκέλνπ λα ηελ απνκνλώζεη θαη λα ηελ θαηαζηήζεη
ηειείσο αλίθαλε θαη αλήκπνξε λα απεηιήζεη ζην κέιινλ ηα αλαηνιηθά ηεο ζύλνξα.
Παξάιιεια, ν πξνζεηαηξηζκόο ησλ λενζπζηαζέλησλ κεηά ηε δηάιπζε ηεο
Απζηξννπγγαξίαο θξαηώλ, όπσο ε Πνισλία, ε Σζερνζινβαθία θ.ά., απνζθνπνύζε
αθξηβώο ζην «ζηξαγγαιηζκό» ηεο Γεξκαλίαο. Ζ Βξεηαλία ζπληαζζόηαλ κε ηηο γαιιηθέο
ζέζεηο θαη πξνηάζεηο, θπξίσο όζνλ αθνξά ην ζέκα ησλ πνιεκηθώλ επαλνξζώζεσλ.
Ωζηόζν, γηα ην βξεηαληθό νηθνλνκηθό ιόκπη, κηα πηζαλή νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε ηεο
Γεξκαλίαο ζα κπνξνύζε λα απεηιήζεη ζνβαξά ηα ζεκέιηα ηεο επξσπατθήο θαη θαη’
επέθηαζε παγθόζκηαο νηθνλνκίαο.
Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ ε Βξεηαλία θαη ε Γαιιία, πξνθεηκέλνπ
λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο ππέξνγθεο πνιεκηθέο ηνπο αλάγθεο, είραλ θαηαθύγεη ζε
δαλεηζκό από ηηο ΖΠΑ. Σα πνιεκηθά δάλεηα έπξεπε λα επηζηξαθνύλ, θαη κάιηζηα
ηνθηζκέλα κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ. Όπσο ήηαλ θπζηθό, ην βάξνο απηό
κεηαθέξζεθε ζηνπο εηηεκέλνπο. Αληίζηνηρα, ε γεξκαληθή νηθνλνκία θαηέθπγε ζε
πεγέο εμσηεξηθνύ δαλεηζκνύ, θπξίσο από ηηο ακεξηθαληθέο ηξάπεδεο, γηα λα
εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηεο βάζεη ηεο ζπλζήθεο. Έηζη, δεκηνπξγήζεθε έλα
ζύζηεκα ζπγθνηλσλνύλησλ δνρείσλ κε αθεηεξία θαη ηειηθό απνδέθηε ηελ ακεξηθαληθή
νηθνλνκία. Σν ζύζηεκα δαλεηνδόηεζεο θαη απνπιεξσκήο δελ άξγεζε λα πξνθαιέζεη
πιήζνο παξελεξγεηώλ ζηελ ακεξηθαληθή νηθνλνκία, κε απνθνξύθσκα ην νηθνλνκηθό
θξαρ ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1929. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έπιεμε θαη ηελ Δπξώπε, θαη πνιύ
πεξηζζόηεξν ηε Γεξκαλία, ιόγσ ησλ επελδπκέλσλ ακεξηθαληθώλ θεθαιαίσλ. ηαδηαθά,
ε εζληθή νηθνλνκία ηεο Γεξκαλίαο άξρηζε λα εμαληιείηαη, ν πιεζσξηζκόο θάιπαδε κε
ηιηγγηώδεηο ξπζκνύο θαη ε αλεξγία έπαηξλε κεγάιεο δηαζηάζεηο κε ζπλέπεηα ηελ
εμαζιίσζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Απνηέιεζκα ήηαλ νη αιιεπάιιειεο ρξενθνπίεο θαη ε
δεκηνπξγία εληόο δηεηίαο 6.000.000 αλέξγσλ, νη νπνίνη απεγλσζκέλα έςαρλαλ λα
βξνπλ ηνλ εγέηε εθείλνλ πνπ ζα ηνπο νδεγνύζε ζηελ επαλάθηεζε ηεο αμηνπξέπεηάο
ηνπο σο ιαόο. Ζ ζηαδηαθή άλνδνο ηνπ Δζληθνζνζηαιηζηηθνύ Γεξκαληθνύ Δξγαηηθνύ
Θόκκαηνο (NSDAP) ηνπ Αδόιθνπ Χίηιεξ απέδεημε ηελ θαηεύζπλζε ζηελ νπνία είραλ
ζηξαθεί νη εμαζιησκέλεο κάδεο ηνπ γεξκαληθνύ ιανύ. Ζ Γεκνθξαηία ηεο Βατκάξεο
αδπλαηνύζε πιένλ λα εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηεο, γεγνλόο πνπ νδήγεζε ζην
ηέινο ησλ γεξκαληθώλ επαλνξζώζεσλ ζηηο 9 Ηνπιίνπ 1932.
Κήπσο ηειηθά ε θύξηα αηηία ηνπ Β΄ Παγθόζκηνπ πνιέκνπ πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζηελ
θαηάξξεπζε ηνπ ηόηε ηζρύνληνο νηθνλνκηθνύ θαπηηαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη όρη απιά
ζηελ ςπραζζελή πξνζσπηθόηεηα ελόο αηόκνπ; Χσξίο βέβαηα απηό λα ππνβαζκίδεη ηνλ
πξσηαγσληζηηθό ξόιν ηνπ αηόκνπ ζηα γεγνλόηα πνπ νδήγεζαλ ζ’ έλαλ λέν πόιεκν.
Θάησ από ην βάξνο ηεο πνιηηηθννηθνλνκηθήο θξίζεο, ηελ έληνλε πξνπαγάλδα θαη ηε
βίαηε δξάζε ησλ εζληθνζνζηαιηζηώλ, ν ζηξαηάξρεο Πάνπι θνλ Χίληελκπνπξγθ (Paul
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von Hindenburg), πξόεδξνο ηεο γεξκαληθήο δεκνθξαηίαο, παξέδσζε ηελ θαγθειαξία
ζηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 1933, θαη καδί ηηο ηύρεο ελόο νιόθιεξνπ έζλνπο, ζην Χίηιεξ. Ζ
αλεξγία, ε εδαθηθή ζπξξίθλσζε θαη ε αλαδήηεζε ηνπ «δσηηθνύ ρώξνπ» (lebensraum)
απνηέιεζαλ νξηζκέλνπο από ηνπο ζηόρνπο ηνπ Απζηξηαθνύ πξώελ δεθαλέα. Κέζα ζην
εύζξαπζην πνιηηηθνζηξαηησηηθό θιίκα πνπ επηθξαηνύζε ζηελ Δπξώπε, ν Χίηιεξ
επηδίσμε λα βγάιεη ηε Γεξκαλία από ηνλ απνκνλσηηζκό θαη λα αθπξώζεη ηνπο όξνπο
ηεο ζπλζήθεο ησλ Βεξζαιιηώλ, ρσξίο όκσο λα πξνθαιέζεη ηηο Κεγάιεο Γπλάκεηο.
Πξώην κέιεκά ηνπ ήηαλ λα θαζεζπράζεη, νπζηαζηηθά λα «ππλσηίζεη» ηηο άιιεο
δπλάκεηο, δηαθεξύηηνληαο ηηο θηιεηξεληθέο ηνπ δηαζέζεηο, νη νπνίεο έξρνληαλ ζε
αληίζεζε κε ηηο ζέζεηο πνπ είρε δηαηππώζεη ζην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν Ο Αγών μοσ (Mein
Kampf).
Παξά ηελ νκνηόηεηα ησλ θαζεζηώησλ, θαζηζκνύ θαη εζληθνζνζηαιηζκνύ, κέρξη ην 1935
ηα ζπκθέξνληα ηεο Ηηαιίαο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Παξαδνπλάβηα Δπξώπε
ζπγθξνύνληαλ κε εθείλα ηεο Γεξκαλίαο, αιιά ζύληνκα νη δύν ρώξεο ζα ζπλέπιεαλ. Ο
Κνπζνιίλη ζρεδίαδε ηε δεκηνπξγία ελόο ηζρπξνύ θξάηνπο πνπ ζα εθηεηλόηαλ ζηηο
παξαδνπλάβηεο ρώξεο, ζα είρε ηνλ απόιπην έιεγρν ηεο Κεζνγείνπ θαη έληνλε
απνηθηνθξαηηθή παξνπζία ζηελ Αθξηθή. Κε πξσηνβνπιία ηνπ Ηηαινύ δηθηάηνξα, ν
νπνίνο επηδίσθε ηελ αλαζεώξεζε ησλ κεηαπνιεκηθώλ ζπλζεθώλ, ππεγξάθε ην
ζύκθσλν ηεο Ρώκεο (7 Ηνπλίνπ 1933) από ηε Βξεηαλία, ηε Γαιιία θαη ηε Γεξκαλία, κε
ζθνπό ηελ εμαζθάιηζε ηεο εηξήλεο θαη ηελ πνιηηηθή ζπλεξγαζία γηα ηελ επαλεμέηαζε
ησλ όξσλ ησλ ζπλζεθώλ εθείλσλ πνπ αθνξνύζαλ ηηο εδαθηθέο κεηαβνιέο, όπσο απηέο
πξνζδηνξίζζεθαλ κεηά ηνλ Α΄ Παγθόζκην πόιεκν.
Ζ νβηεηηθή Έλσζε άιιαμε άξδελ πνιηηηθή απέλαληη ζηε Γεξκαλία, ιόγσ ησλ δνμαζηώλ
ηνπ Χίηιεξ, ν νπνίνο ζεσξνύζε όηη ν «δσηηθόο ρώξνο» βξηζθόηαλ ζηηο απέξαληεο
ξσζηθέο πεδηάδεο. Ζ βξεηαληθή δηπισκαηία ζεσξνύζε όηη ν θίλδπλνο δελ πξνεξρόηαλ
ηόζν από ηνπο θαζίζηεο ή ηνπο εζληθηζηέο, όζν από ην ζνβηεηηθό θαζεζηώο. Γηα ηελ
εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Βξεηαλίαο απνηεινύζε ππμίδα ε δηαθύιαμε ηεο
εηξήλεο κε νπνηνδήπνηε θόζηνο. Κέρξη ηελ έθξεμε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ νη δύν
ρώξεο αθνινύζεζαλ, ζε αληίζεζε κε ηε νβηεηηθή Έλσζε, ηελ πνιηηηθή ηνπ
θαηεπλαζκνύ, ζεσξώληαο όηη κε απηό ηνλ ηξόπν ζα κπνξνύζαλ λα ειέγμνπλ ηα
δηθηαηνξηθά θαζεζηώηα θαη λα δηαζθαιίζνπλ ηηο ζπλζήθεο εηξήλεο θαη ζπλεξγαζίαο. Ζ
πνιηηηθή ηνπ θαηεπλαζκνύ ππαγνξεύηεθε θαη από ηελ έιιεηςε εηνηκόηεηαο ησλ δύν
ρσξώλ γηα αθόκε έλαλ πόιεκν, πνπ ίζσο έπαηξλε παγθόζκηεο δηαζηάζεηο, αθνύ ήδε
από ην 1931 ε Ηαπσλία είρε εηζβάιεη ζηα εδάθε ηεο Θίλαο.
Ζ απνρώξεζε ηεο Γεξκαλίαο από ηελ Θνηλσλία ησλ Δζλώλ ην 1933, ε εθαξκνγή ελόο
ηεξάζηηνπ εμνπιηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη ε άξλεζε ηεο Βξεηαλίαο λα εκπιαθεί ζε
πνιεκηθέο πεξηπέηεηεο ζηηο αλαηνιηθέο επξσπατθέο ρώξεο, εθεί όπνπ ε Γαιιία
εκθαληδόηαλ σο ζύκκαρνο ρώξα θαη εγγπήηξηα ηεο αζθάιεηάο ηνπο, έπεηζαλ ηε Γαιιία
λα πηνζεηήζεη πνιηηηθή πξνζέγγηζεο πξνο ηελ αλεξρόκελε Γεξκαλία. Απηό
εγθπκνλνύζε θηλδύλνπο, αθνύ ζήκαηλε ηελ απνδνρή ησλ όπνησλ κειινληηθώλ
βιέςεσλ θαη απαηηήζεσλ ηεο Γεξκαλίαο πξνο ηα αλαηνιηθά. Όπσο απνδείρζεθε από
ηελ εμέιημε ησλ γεγνλόησλ, ε Γαιιία αλαγθάζηεθε λα εγθαηαιείςεη ηνπο
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«αλαηνιηθνύο» ζπκκάρνπο ηεο. Αληίζεηα, ε κεηαζηξνθή ηεο πνιηηηθήο ηεο νβηεηηθήο
Έλσζεο, απόξξνηα δηάθνξσλ παξαγόλησλ –απεηιή πνιέκνπ κε ηελ Ηαπσλία, άλνδνο
ηνπ Χίηιεξ θαη αλαζεώξεζε ηεο ζηάζεο πεξί παγθόζκηαο επηθξάηεζεο ηνπ
θνκνπληζκνύ–, νδήγεζε ηε ρώξα λα γίλεη κέινο ηεο Θνηλσλίαο ησλ Δζλώλ ην
επηέκβξην ηνπ 1934 θαη λα ζπλάςεη, ην Κάην ηνπ 1935, ζπκκαρηθέο ζρέζεηο κε ηε
Γαιιία.
Ο Χίηιεξ άξρηζε λα δνθηκάδεη ηελ αλνρή ηεο Βξεηαλίαο θαη ηεο Γαιιίαο απέλαληη ζηελ
επηζεηηθή πνιηηηθή, πνπ κόιηο είρε εγθαηληάζεη ην Κάξηην ηνπ 1935 κε ηελ επαλαθνξά
ηεο ππνρξεσηηθήο ζεηείαο θαη ηνλ επαλεμνπιηζκό ηνπ ζηξαηνύ, παξαβηάδνληαο ηνπο
όξνπο ηεο ζπλζήθεο ησλ Βεξζαιιηώλ. Οη δύν δπλάκεηο αληέδξαζαλ έληνλα, αιιά κε
πξνζσπηθή παξέκβαζε ηνπ Κνπζνιίλη νδεγήζεθαλ, καδί κε ηε Γεξκαλία, ζηε δηάζθεςε
ηεο ηξέδαο (11-14 Απξηιίνπ 1935), όπνπ απιώο αλαιώζεθαλ ζε δηακαξηπξίεο.
Σν ράξηηλν νηθνδόκεκα –αλ ππήξρε θαη απηό– ηεο ζπιινγηθήο αζθάιεηαο θαη ηεο
πνιηηηθήο ζπλεξγαζίαο θαηέξξεπζε κε ηελ εηζβνιή ηνπ Κνπζνιίλη ζηελ Αηζηνπία ζηηο 3
Οθησβξίνπ 1935, παξά ηελ παξνπζία ηζρπξήο βξεηαληθήο λαπηηθήο δύλακεο ζηε
Κεζόγεην θαη ησλ έληνλσλ γαιινβξεηαληθώλ ζπκθεξόλησλ ζηελ πεξηνρή, θαη κε ηελ
είζνδν ησλ γεξκαληθώλ ζηξαηεπκάησλ ζηελ απνζηξαηηθνπνηεκέλε δώλε ηεο Ρελαλίαο
ζηηο 7 Καξηίνπ 1936. ηελ ηειεπηαία επηηπρία ηνπ Χίηιεξ ζπλέβαιε θαη ε λαπηηθή
ζπκθσλία (18 Ηνπλίνπ 1935) κε ηε Βξεηαλία, πνπ νπζηαζηηθά αθύξσλε ηνπο
πεξηνξηζκνύο ησλ γεξκαληθώλ λαπηηθώλ δπλάκεσλ. Όπσο απνδείρζεθε από ηε
βξεηαλνγεξκαληθή ζπκθσλία, ην εμνπιηζηηθό πξόγξακκα ηνπ Χίηιεξ δελ αλεζπρνύζε
ηνπο Βξεηαλνύο, πνπ επηζπκνύζαλ κηα ζρεηηθά ηζρπξή Γεξκαλία, ε νπνία ζα
ιεηηνπξγνύζε σο αληίβαξν ζηελ πηζαλή πξνζπάζεηα ηεο Γαιιίαο λα αλαδεηρζεί ζε
εγεκόλαο ηεο επξσπατθήο επείξνπ, ή αθόκα θαη σο «ηείρνο» ζηελ επέιαζε ηνπ
θνκνπληζκνύ.
Ζ ππνρσξεηηθή ζηάζε, πνπ έθηαλε κέρξη ηελ αθέιεηα, ησλ δύν θπβεξλήζεσλ απέλαληη
ζηελ επηζεηηθή πνιηηηθή ηνπ Γεξκαλνύ εγέηε ζηνίρηζε ζηελ αλζξσπόηεηα, όπσο
εμειίρζεθαλ ηα γεγνλόηα, έλαλ παγθόζκην πόιεκν, γηα ηνλ νπνίν νη δεκνθξαηηθέο
δπλάκεηο θόπηαζαλ απεγλσζκέλα λα απνθύγνπλ, αθνινπζώληαο, σζηόζν, ιαλζαζκέλε
δηπισκαηηθή ηαθηηθή.
Λέν πεδίν δνθηκαζίαο ζρέζεσλ θαη ζπκθσληώλ απνηέιεζε ν ηζπαληθόο εκθύιηνο
πόιεκνο κεηαμύ ησλ εζληθηζηώλ ηνπ ζηξαηεγνύ Φξαλζίζθν Φξάλθν (Francisco Franco),
ν νπνίνο είρε ηελ ππνζηήξημε ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Ηηαιίαο, θαη ησλ δεκνθξαηηθώλ
δπλάκεσλ πνπ θαηείραλ ηελ εμνπζία κεηά ηηο εθινγέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1936. Ζ
Βξεηαλία θαη ε Γαιιία επίζεκα ηήξεζαλ απνζηάζεηο από ηα ηεθηαηλόκελα ζηελ Ηζπαλία,
αθήλνληαο ηειηθά ηηο θαηαζηάζεηο λα νδεγήζνπλ ηελ Ηζπαλία ζηνπο θόιπνπο ηνπ
θαζηζκνύ. Σελ επαύξηνλ ηνπ ηζπαληθνύ εκθπιίνπ ε ζύζθηγμε ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ
Γεξκαλίαο θαη Ηηαιίαο κεηαθξάζηεθε κε ηε δήισζε ηνπ Κνπζνιίλη πεξί ηνπ «Άμνλα
Βεξνιίλνπ-Ρώκεο», πνπ πιένλ πξνέβαιε σο αληίπαιν δένο ηνπ γαιινβξεηαληθνύ
κπινθ θαη σο θξαγκόο ηεο ζνβηεηηθήο επηξξνήο.
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Δλώ ν εκθύιηνο πόιεκνο ζηελ Ηζπαλία βξηζθόηαλ ζε εμέιημε, ην πξώην βήκα γηα ην
παγγεξκαληθό όξακα ηνπ Χίηιεξ έκειιε λα γίλεη ζηηο 13 Καξηίνπ 1938 κε ηελ
πξνζάξηεζε ηεο Απζηξίαο (anschluss). Σν δεκνςήθηζκα-παξσδία ηεο 10εο Απξηιίνπ
επηθύξσζε ηα ήδε ηεηειεζκέλα γεγνλόηα. Ζ θπβέξλεζε ηνπ Βξεηαλνύ πξσζππνπξγνύ
Λέβηι Σζάκπεξιαηλ (Neville Chamberlain) απιώο παξαθνινπζνύζε ηηο εμειίμεηο, ελώ ε
Γαιιία καζηηδόηαλ από θπβεξλεηηθή θξίζε, αλήκπνξε λα ιάβεη ζεκαληηθέο απνθάζεηο.
Ο επόκελνο ζηόρνο ηνπ Χίηιεξ ήηαλ ε Σζερνζινβαθία, ζηελ πιεζπζκηαθή ζύλζεζε ηεο
νπνίαο ζπκπεξηιακβάλνληαλ πεξίπνπ 3.000.000 Γεξκαλνί, πνπ απνηεινύζαλ κία από
ηηο κεηνλόηεηεο θαη βξίζθνληαλ ζπγθεληξσκέλνη ζηε νπδηηία (επξύηεξε πεξηνρή ζηα
βνξεηνδπηηθά ηεο ρώξαο ζηα ζύλνξα κε ηε Γεξκαλία). Σελ αζθάιεηα ηεο
λενζπζηαζείζαο ρώξαο ζε πεξίπησζε γεξκαληθήο επίζεζεο είραλ εγγπεζεί ε Γαιιία θαη
ε νβηεηηθή Έλσζε. Έρνληαο πξνεηνηκάζεη θαηάιιεια ην έδαθνο ζην εζσηεξηθό ηεο
Σζερνζινβαθίαο, ν Χίηιεξ απαίηεζε από ηελ θπβέξλεζε ηελ απηνλόκεζε ηεο
νπδηηίαο. Πξν ηεο απεηιήο ελόο πνιέκνπ, νη πξσζππνπξγνί ηεο Βξεηαλίαο θαη ηεο
Γαιιίαο, Σζάκπεξιαηλ θαη Ληαιαληηέ (Edouard Daladier), πίεζαλ ηελ ηζερνζινβαθηθή
θπβέξλεζε λα απνδερηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ Χίηιεξ, αθνύ δελ ήζειαλ λα
δηαθηλδπλεύζνπλ γηα ράξε ηεο Πξάγαο. Όκσο ν Χίηιεξ δε ζηακάηεζε εθεί θαη απαίηεζε
εθ λένπ ηελ άκεζε πξνζάξηεζε ησλ γεξκαλόθσλσλ πεξηνρώλ ηεο Σζερνζινβαθίαο. Ζ
αληίδξαζε ηεο Πξάγαο ήηαλ ζθνδξή, αιιά άιινη θαζόξηδαλ ηηο ηύρεο ηεο, ρσξίο απηήλ.
Οη εγέηεο ησλ ηεζζάξσλ δπλάκεσλ (Γαιιίαο, Βξεηαλίαο, Ηηαιίαο θαη Γεξκαλίαο), κεηά
από πξσηνβνπιία ηνπ Κνπζνιίλη, ζηηο 29 επηεκβξίνπ 1938 ππέγξαςαλ ηε ζπκθσλία
ηνπ Κνλάρνπ, ε νπνία απνηέιεζε ηελ ηαθόπιαθα ηεο Σζερνζινβαθίαο. Δληύπσζε
πξνθαιεί ν απνθιεηζκόο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο από ηε ζπλάληεζε, ίζσο ηεο
κνλαδηθήο ρώξαο πνπ ζα κπνξνύζε λα αλαθόςεη εθείλε ηε ζηηγκή ηελ μέθξελε πνξεία
ηνπ Χίηιεξ. Δπαθόινπζν ηεο ζπκθσλίαο ηνπ Κνλάρνπ ήηαλ ε βξεηαλν-γεξκαληθή (30
επηεκβξίνπ 1938) θαη γαιινγεξκαληθή δήισζε (6 Γεθεκβξίνπ 1938), ζηηο νπνίεο
ηνληδόηαλ ε επηζπκία ησλ ιαώλ λα ζπλππάξμνπλ εηξεληθά. Κηιώληαο ζηε Βνπιή ησλ
Θνηλνηήησλ, ν Γνπίλζηνλ Σζόξηζηι (Winston Churchill) επεζήκαλε όηη απηό δελ ήηαλ
παξά κόλν ε αξρή, δηαβιέπνληαο ηηο πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο ηνπ Χίηιεξ. Ζ πνιηηηθή θαη
δηπισκαηηθή ζηάζε ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Βξεηαλίαο απέλαληη ζηε Γεξκαλία δηαςεύζηεθε
θαη πάιη όηαλ ζηηο 15 Καξηίνπ 1939 ηα γεξκαληθά ζηξαηεύκαηα εηζέβαιαλ, αλαίκαθηα
γηα ηειεπηαία θνξά, ζηελ Πξάγα.
Ο ηειεπηαίνο ζηαζκόο ηνπ παγγεξκαληθνύ νξάκαηνο πξηλ από ηνλ πόιεκν ήηαλ ε
Πνισλία, κε ηελ νπνία ε Γεξκαλία είρε ηηο εθθξεκόηεηεο ηνπ Ληάληζηρ θαη ηνπ
«πνισληθνύ δηαδξόκνπ» (ισξίδα εδάθνπο πνπ ρώξηδε ηε Γεξκαλία από ηελ Αλαηνιηθή
Πξσζία θαη θαηέιεγε ζηε ζάιαζζα). Οη απαηηήζεηο ηνπ Χίηιεξ γηα ηελ επηζηξνθή ηεο
πόιεο ηνπ Ληάληζηρ θαη ηελ παξαρώξεζε δηθαησκάησλ πάλσ ζηνλ «πνισληθό
δηάδξνκν» απνξξίθζεθαλ από ηελ Πνισλία. Απηήλ ηε θνξά ε Βξεηαλία θαη ε Γαιιία
ήηαλ απνθαζηζκέλεο λα θηάζνπλ ζε πόιεκν, όπσο θάλεθε κέζα από ηηο δειώζεηο ηνπ
Βξεηαλνύ πξσζππνπξγνύ. Πξν ηνπ θόβνπ λα εκπιαθεί ζ’ έλα δηκέησπν αγώλα, ν
Χίηιεξ εηνίκαζε θπξηνιεθηηθά κηα δηπισκαηηθή βόκβα. Πξνζεηαηξίζηεθε ην κεγαιύηεξν
ηδενινγηθό ηνπ αληίπαιν, ηε νβηεηηθή Έλσζε ηνπ ηάιηλ. Σν γεξκαλνζνβηεηηθό
ζύκθσλν κε επηζέζεσο (23 Απγνύζηνπ 1939) ήηαλ απόξξνηα ηεο απνηπρίαο ησλ
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δπηηθώλ δπλάκεσλ λα ζπκπξάμνπλ κε ηε νβηεηηθή Έλσζε θαη ηνπ γεγνλόηνο όηη ηε
δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή εμππεξεηνύζε ηα ζρέδηα ησλ δύν εγεηώλ, θαη θπζηθά
πξνθάιεζε ηεξάζηηα εληύπσζε ζηελ Δπξώπε. Ο δηακειηζκόο ηεο Πνισλίαο είρε
πξνθαζνξηζηεί, θαζώο θαη νη ηύρεο ησλ Βαιηηθώλ θξαηώλ. Σελ 1ε επηεκβξίνπ 1939
ηα γεξκαληθά ζηξαηεύκαηα εηζέβαιαλ ζηελ Πνισλία, αλνίγνληαο ηνλ πνιεκηθό ρνξό
πνπ δηήξθεζε έμη ρξόληα, νδεγώληαο ηελ αλζξσπόηεηα ζηελ απαμίσζε θάζε κνξθήο
δσήο.
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