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Διπλωματική κληρονομιά των Ναπολεόντειων Πολέμων υπήρξε η Ευρωπαϊ-
κή Συμφωνία (Concert of Europe) ή Ευρωπαϊκό Διευθυντήριο, κατά την 
πλέον κατανοητή από άποψη σημασίας ελληνική απόδοση του όρου. Στόχος 
των Μεγάλων Δυνάμεων της εποχής ήταν να διατηρηθεί η ισορροπία ισχύος 
στην Ευρώπη, πράγμα που θα απέτρεπε τον κίνδυνο επικράτησης μιας και 
μόνης Δύναμης επί των υπολοίπων, όπως παρ’ ολίγο η Γαλλία του Ναπολέ-
οντα. Επιδιωκόταν επίσης να μην επαναληφθούν η μεγάλη αιματοχυσία και 
η υπονομευτική για το κοινωνικό καθεστώς πολιτική αστάθεια που θα 
προέκυπταν από έναν ακόμη γενικευμένο ευρωπαϊκό πόλεμο. Έτσι, οι νική-
τριες δυνάμεις, Αγγλία, Αυστρία, Πρωσία και Ρωσία, με τη Γαλλία να προ-
στίθεται λίγο αργότερα, δημιούργησαν κατά τα έτη 1814-1815 στο Συνέδριο 
της Βιέννης ένα νέο γεωγραφικό και πολιτικό ευρωπαϊκό καθεστώς που θα 
απέτρεπε τον κίνδυνο μελλοντικών μεταξύ τους προστριβών. Συμφώνησαν 
δε να συμπράττουν για να το διατηρήσουν ή να αποφασίζουν από κοινού τις 
οποιεσδήποτε αλλαγές του. Αυτό θα επιτυγχανόταν με τακτικές συναντήσεις 
των εκπροσώπων των Μεγάλων Δυνάμεων, όπου από κοινού θα συζητού-
νταν τα οποιαδήποτε προβλήματα και θα υιοθετούνταν συμβιβαστικές λύ-
σεις, ενώ παράλληλα θα αποφασίζονταν διπλωματικές και άλλες ενέργειες 
που θα αποθάρρυναν όσους επιχειρούσαν να επιτύχουν αυθαίρετες και επι-
ζήμιες για την ισορροπία του συστήματος πολιτικές και εδαφικές αλλαγές. 
Οι συναντήσεις των ευρωπαϊκών κρατών εν καιρώ ειρήνης για την επίλυση 
των μεταξύ τους διαφορών αποτελούσαν μεγάλη καινοτομία, αφού τα προ 
του 1815 χρόνια τέτοιας μορφής πολυμερής διπλωματία ήταν συνήθως το 
επακόλουθο κάποιου πολέμου και είχε σαν αντικείμενο ζητήματα που 
σχετίζονταν με την υπό σύναψη ειρήνη. 

Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία, όπως ονομάστηκε αυτή η πρακτική, αποτελού-
σε κατεξοχήν υπόθεση των Μεγάλων Δυνάμεων, ενώ οι μικρότερες και 
ασθενέστερες ευρωπαϊκές και μη Δυνάμεις ήταν υποχρεωμένες να αποδε-
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χθούν τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεών τους, που δεν ήταν βέβαια κατ’ 
ανάγκη αρνητικά για αυτές. Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία διατηρήθηκε σε ισχύ 
μέχρι τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1914, και είχε σαν αποτέλεσμα την 
αποφυγή ενός γενικευμένου ευρωπαϊκού πολέμου. Η λειτουργία της ήταν 
πιο αποτελεσματική κατά την πρώτη περίοδο, μέχρι τo 1854, όταν βαθύ 
ρήγμα στις σχέσεις μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων οδήγησε στον Κριμαϊκό 
Πόλεμο. Κατά τη διάρκεια των ετών αυτών ήταν ισχυρότερη η βούληση των 
ευρωπαίων ηγετών να διατηρήσουν την καθεστηκυία τάξη πραγμάτων, ενώ 
οι όποιες ιδεολογικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων καθεστώτων δεν 
αποτελούσαν ακόμη σοβαρό παράγοντα διαφωνιών. Ούτε, επίσης, η οικονο-
μία ούτε η κοινή γνώμη αποτελούσαν ακόμη σημαντικούς παράγοντες 
επηρεασμού της πολιτικής βούλησης. 

Η καλή όμως αυτή σχέση συνεργασίας υπονομεύτηκε από τις επανα-
στάσεις του 1848 που άλλαξαν το πολιτικό–ιδεολογικό κλίμα και δημιούρ-
γησαν τις προϋποθέσεις για την άνοδο στην εξουσία νέων φιλόδοξων ηγε-
τών, έτοιμων να επιχειρήσουν προς όφελος της χώρας τους μείζονες ανα-
κατατάξεις ισχύος. Ο Λουδοβίκος Ναπολέων της Γαλλίας, ο Καβούρ του 
Πεδεμοντίου και ο Μπίσμαρκ της Πρωσίας εκμεταλλεύτηκαν την κατα-
λυτική ισχύ του εθνικισμού, δημιούργησαν νέα πολιτικά και γεωγραφικά δε-
δομένα και διατάραξαν την ισορροπία του ευρωπαϊκού συστήματος. Κύριος 
ενδιαφερόμενος μετά το 1871 για μία σταθερή και ισορροπημένη σχέση 
μεταξύ των ευρωπαϊκών δυνάμεων ήταν ο καγκελάριος (πρωθυπουργός) της 
ενοποιημένης Γερμανίας Otto Von Bismarck. Έχοντας επιτύχει τους πο-
λιτικούς του στόχους και έχοντας αναδείξει τη Γερμανία ως τη δυνητικά 
ισχυρότερη ευρωπαϊκή δύναμη, ο Γερμανός καγκελάριος ενδιαφερόταν για 
τη διατήρηση του νέου status quo και αναζητούσε μέσα για να το επιτύχει. 

Τη λύση έδωσε μια σειρά συμμαχιών που, μετά το 1879, εξάρτησαν τις 
εξωτερικές υποθέσεις της Αυστρο-Ουγγαρίας1, της Ρωσίας και της Ιταλίας2 
από τις βουλές του Βερολίνου και, σε συνδυασμό με τις καλές αγγλο-
γερμανικές σχέσεις, έθεσαν σε πολιτική απομόνωση τη Γαλλία που αναζη-
τούσε συμμάχους κατά της Γερμανίας προκειμένου να ανακτήσει τις χαμέ-
νες κατά τον γαλλο-πρωσικό πόλεμο του 1870 επαρχίες της, της Αλσατίας 
και της Λωρραίνης. Ο έλεγχος όμως του ευρωπαϊκού συστήματος από τη 
Γερμανία με αυτόν τον τρόπο αποδείχθηκε πολύ δύσκολος και κατέρρευσε 
μετά την αποπομπή του Μπίσμαρκ από την εξουσία το 1890. 

1. Όπως ονομάστηκε η Αυστριακή Αυτοκρατορία μετά τον πολιτικό Συμβιβασμό 
(Ausgleich) του 1867 και την αυτονόμηση της Ουγγαρίας. 

2. Η έκτη, μετά την ενοποίησή της, ευρωπαϊκή Μεγάλη Δύναμη. 
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Νέες δυνάμεις και νέα δεδομένα υπονόμευσαν από το τελευταίο τρίτο 
του 19ου αιώνα την ευρωπαϊκή συνεργασία. Η κοινή γνώμη ενισχυμένη από 
την επέκταση του δικαιώματος της ψήφου και υπό την επιρροή ενός 
δυναμικού, ανταγωνιστικού εθνικισμού, μπορούσε πλέον να αποτελέσει ση-
μαντικό παράγοντα διαμόρφωσης πολιτικών αποφάσεων. Ο ανταγωνισμός 
για την απόκτηση αποικιών με αποκορύφωμα το «σπρωξίδι για την Αφρική» 
(The Scramble for Africa)3 αποτέλεσε μια νέα παράμετρο διαμόρφωσης 
εξωτερικής πολιτικής που επιβάρυνε τις σχέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών 
δυνάμεων συν τοις άλλοις και γιατί η ανάγκη ικανοποίησης του σοβινι-
στικού λαϊκού αισθήματος μπορούσε να οδηγήσει σε ενέργειες και αποφά-
σεις στην ουσία αντίθετες προς το καλώς νοούμενο εθνικό συμφέρον.  

Τα οικονομικά συμφέροντα, ισχυρά, οργανωμένα και με μεγάλη διεθνή 
δραστηριότητα, επιδίωκαν να χειραγωγήσουν την εθνική πολιτική προς όφε-
λός τους. Η αλματώδης εξέλιξη της στρατιωτικής τεχνολογίας και ο αντα-
γωνισμός των εξοπλισμών έπρεπε επίσης να ληφθούν υπόψη, ενώ ο ρόλος 
των στρατιωτικών κύκλων, που εξελίχθηκαν σε ισχυρά λόμπι με στόχο την 
ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων των χωρών τους, αναβαθμίστηκε σημαντι-
κά. Τέλος, η εθνικιστική–ιδεολογική φόρτιση της εποχής με κινήματα όπως 
ο παγγερμανισμός και ο πανσλαβισμός έκαναν τη συνεννόηση μεταξύ των 
κρατών ακόμα δυσκολότερη. 

Οι χειρισμοί των διαδόχων του Μπίσμαρκ, όχι κατ’ ανάγκη αδικαιολό-
γητοι, έκαναν εφικτή την προσέγγιση Ρωσίας−Γαλλίας –οι μεγάλες επενδύ-
σεις της δεύτερης στην πρώτη έπαιξαν σημαντικό ρόλο– με αποτέλεσμα τη 
σύναψη γαλλο-ρωσικής συμμαχίας το 1893. Αν και η Γερμανία αντιμε-
τώπιζε πλέον το ενδεχόμενο διμέτωπου αγώνα σε περίπτωση πολεμικής 
σύρραξης, η συμμαχία αυτή καθαυτή δεν επιδείνωσε τα ευρωπαϊκά πράγ-
ματα. Οι Μεγάλες Δυνάμεις εξακολούθησαν να βρίσκουν κοινά αποδεκτές 
λύσεις στις μεταξύ τους διαφορές, όπως μαρτυρά και η αυστρο-ρωσική 
συμφωνία του 1897 για τον από κοινού έλεγχο της Εγγύς Ανατολής, παρά 
τον μεταξύ τους έντονο ανταγωνισμό σ’ αυτή την περιοχή. 

Σοβαρό πλήγμα στις ευρωπαϊκές διακρατικές σχέσεις υπήρξε η ναυπήγη-
ση μεγάλου πολεμικού στόλου από τη Γερμανία στις αρχές του 20ού αιώνα. 
Με στόχο την άσκηση πίεσης επί της Βρετανίας για να διευκολυνθεί η 
υπερπόντια δραστηριοποίηση της Γερμανίας, η ναυπήγηση του πολεμικού 
στόλου θορύβησε ιδιαίτερα τους Άγγλους, που την εξέλαβαν ως κατευθείαν 
απειλή κατά της εθνικής τους ασφάλειας. Προχώρησαν έτσι στη ρύθμιση 
των αποικιακών τους διαφορών με τη Γαλλία για να αρθούν τα οποιαδήποτε 

3. Το 1880 οι ευρωπαϊκές δυνάμεις έλεγχαν το 10% της Αφρικής. Μέχρι το 1900 μόνο 
δύο χώρες, η Αιθιοπία και η Λιβερία, παρέμεναν ανεξάρτητες. 
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εμπόδια στη μεταξύ τους συνεργασία και να υπάρχει η δυνατότητα απο-
τελεσματικής αντιμετώπισης περαιτέρω γερμανικών προκλήσεων. Η δημι-
ουργία της αγγλο-γαλλικής Εγκάρδιας Συνεννόησης (Entente Cordiale) το 
1904 αν και δεν στρεφόταν κατά οποιουδήποτε τρίτου κράτους, θορύβησε 
τους Γερμανούς που αποφάσισαν να την υπονομεύσουν λίγο αργότερα, 
εκμεταλλευόμενοι τα σχέδια των Γάλλων για επέκταση της επιρροής τους 
στο Μαρόκο. Οι Γερμανοί επιχείρησαν να υποβαθμίσουν την αξία της 
Γαλλίας ως συμμάχου ταπεινώνοντάς την, αλλά και να την απομακρύνουν 
από την Αγγλία, αναζωπυρώνοντας μεταξύ τους αποικιακές διαφορές. Στη 
διάσκεψη όμως των ενδιαφερόμενων για το Μαρόκο κρατών, που συγκλή-
θηκε στην ισπανική πόλη Algeciras το 1906, οι Γερμανοί αντιμετώπισαν την 
αρνητική στάση της μεγάλης πλειοψηφίας των δεκατριών συμμετεχόντων 
κρατών, που υποστήριξαν μια λύση ευνοϊκή για τα γαλλικά συμφέροντα. 

Η κρίση του Μαρόκου επηρέασε καθοριστικά την αγγλική εξωτερική 
πολιτική. Οι ιθύνοντες του Foreign Office άρχισαν για πρώτη φορά να 
μιλούν για πιθανά γερμανικά σχέδια επικράτησης στην Ευρώπη. Ο υπουργός 
Εξωτερικών Edward Grey προειδοποίησε τον Γερμανό πρέσβη στο Λονδίνο 
ότι μια γερμανική επίθεση κατά της Γαλλίας δεν θα άφηνε ουδέτερη την 
Αγγλία, ενώ κατά τη διάσκεψη στο Algeciras εμφανίστηκε θετικός σε μία 
συνεννόηση Αγγλίας–Γαλλίας–Ρωσίας, αν αυτό ήταν αναγκαίο για να 
αντιμετωπιστούν τα γερμανικά επεκτατικά σχέδια4. 

Οι δισταγμοί των δύο πλευρών σύντομα κάμφθηκαν και τον επόμενο 
χρόνο, το 1907, υπογράφηκε η αγγλο-ρωσική συμφωνία που ρύθμιζε τις με-
ταξύ τους έντονες διαφορές, αποτέλεσμα της σύγκρουσης σφαιρών επιρροής 
στο Αφγανιστάν, το Θιβέτ και την Περσία. Παρά τις ιδεολογικές διαφορές 
των δύο συμβαλλομένων –πολλά στελέχη του κυβερνώντος κόμματος των 
Φιλελευθέρων στην Αγγλία απεχθάνονταν το αυταρχικό τσαρικό καθεστώς, 
ενώ ισχυροί πολιτικά Ρώσοι έτρεφαν ιδιαίτερη συμπάθεια για τον πολιτικό 
συντηρητισμό της Γερμανίας– η κοινή αντίληψη ότι η Γερμανία είχε επε-
κτατικές διαθέσεις που έπρεπε να αντιμετωπιστούν επηρέασε αποφασιστικά 
τη βούλησή τους. 

Όπως και η αγγλο-γαλλική Εγκάρδια Συνεννόηση, η αγγλο-ρωσική 
συμφωνία δεν προέβλεπε κοινή δράση κατά τρίτου, δημιουργούσε όμως τις 
προϋποθέσεις συνεργασίας σε περίπτωση ανάγκης. Έτσι, μετά το 1907 
υπήρχαν στην Ευρώπη δύο συνασπισμοί κρατών, η Τριπλή Συμμαχία 
Γερμανίας–Αυστρίας–Ιταλίας και η Τριπλή Συνεννόηση Αγγλίας–Γαλλίας–
Ρωσίας. Το ευρωπαϊκό σύστημα απέκτησε διπολικό χαρακτήρα, πράγμα που 

4. Richard Langhorne, The Collapse of the Concert of Europe, MacMillan, London 1981, 
σ. 91-92. 
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δυσκόλεψε τόσο την επικοινωνία όσο και τη διατήρηση της ισορροπίας με-
ταξύ των κρατών μελών του. Σταδιακά τα γεγονότα που ακολούθησαν αύξη-
σαν την απόσταση μεταξύ των δύο πόλων και περιόρισαν τη δυνατότητα 
συνεννόησης. Μέχρι το 1914 η δυνατότητα ειρηνικής συνεννόησης για την 
επίλυση των διαφορών είχε πάψει να θεωρείται η καλύτερη λύση. 

Η πορεία όμως προς τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο δεν υπήρξε μοιραία και 
αναπόδραστη. Ο τρόπος που ερμηνεύτηκαν και αντιμετωπίστηκαν τα δεδο-
μένα και τα γεγονότα από τις μεγάλες ευρωπαϊκές Δυνάμεις κλιμάκωσε τις 
μεταξύ τους διαφορές και οδήγησε στην τελική, μοιραία ρήξη. Η λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας εξακολούθησε, συνεχείς όμως και αυξανόμενες 
ήταν οι ενδείξεις της αποδυνάμωσής της. Η πρώτη μιας σειράς κρίσεων που 
οδήγησε τις ευρωπαϊκές Δυνάμεις στο να πεισθούν πως ένας γενικευμένος 
πόλεμος ήταν αναπόφευκτος αφορούσε στον αυστρο-ρωσικό ανταγωνισμό 
στα Βαλκάνια. Το 1908 ο αυστριακός υπουργός Εξωτερικών παραπλάνησε 
τον Ρώσο ομόλογό του και πέτυχε την ενίσχυση της χώρας του στην περιοχή 
εις βάρος της Ρωσίας με την προσάρτηση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, τουρ-
κικής επαρχίας της οποίας τη διοίκηση ασκούσε η Αυστρία από το 1878. 

Η προσπάθεια των Ρώσων για διπλωματικά ανταλλάγματα, μέσω διάσκε-
ψης των ευρωπαϊκών δυνάμεων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας, 
απέτυχε. Οι Αυστριακοί, με την αμέριστη συμπαράσταση των Γερμανών, 
απέρριψαν την πρόταση των Ρώσων, οι οποίοι ουσιαστικά απομονώθηκαν 
καθώς οι Γάλλοι και οι Βρετανοί εταίροι τους επέλεξαν να αποφύγουν μια 
άκαιρη και επικίνδυνη όξυνση των σχέσεών τους με τη Γερμανία. Η δε τε-
λευταία, σε μία επίδειξη ισχύος, ζήτησε τη ρητή και άμεση αναγνώριση από 
τη Ρωσία της μεταβολής τους εδαφικού καθεστώτος στα Βαλκάνια, με 
τρόπο που υπονοούσε χρήση βίας σε αντίθετη περίπτωση. Μόνη και εξασθε-
νημένη από τον ρωσο-ιαπωνικό πόλεμο του 1904-1905, η Ρωσία αποδέ-
χθηκε το μοιραίο. 

Το γεγονός όμως θεωρήθηκε μεγάλη εθνική προσβολή και οδήγησε σε 
ταχύτερους ρυθμούς αναβάθμισης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Ενι-
σχύθηκε η εντύπωση ότι επιδίωξη της Γερμανίας ήταν να αναδειχθεί σε κυ-
ρίαρχη δύναμη της ευρωπαϊκής ηπείρου, ενώ η διεθνής κατάσταση περαι-
τέρω επιδεινώθηκε από την αναζωπύρωση την ίδια περίοδο της αγγλο-γερ-
μανικής διαμάχης σχετικά με τις ναυτικές δυνάμεις των δύο χωρών. Βαρύ 
ήταν και το πλήγμα που υπέστη η Ευρωπαϊκή Συμφωνία από την αδυναμία 
σύγκλησης διεθνούς διάσκεψης και συλλογικής αντιμετώπισης της κρίσης. 

Νέα γαλλο-γερμανική αντιπαράθεση που ενέπλεξε σοβαρά και τη Βρετα-
νία εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια του 1911 με αφορμή και πάλι το Μαρόκο. 
Η Γερμανία εκμεταλλεύτηκε τη γαλλική προσπάθεια εγκαθίδρυσης καθε-
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στώτος προτεκτοράτου στη χώρα για να αποσπάσει ανταλλάγματα στην 
υποσαχάρια Αφρική. Αντέδρασε λοιπόν στις γαλλικές πρωτοβουλίες και ως 
αντάλλαγμα για τη συναίνεσή της απαίτησε το σύνολο του γαλλικού Κογκό. 
Για να ασκήσει δε πίεση έστειλε το πολεμικό πλοίο «Πάνθηρ» στο μαροκινό 
λιμάνι του Agadir για να προστατεύσει στην ουσία ανύπαρκτα γερμανικά 
οικονομικά συμφέροντα. 

Τόσο το μέγεθος του γερμανικού αιτήματος όσο και ο τρόπος προώθησής 
του θορύβησαν τους Άγγλους που φοβήθηκαν ότι οι Γερμανοί επιδίωκαν να 
επιβάλουν τη βούλησή τους στη Γαλλία και να διασπάσουν την Entente. 
Τους ανησύχησε επίσης η δυνατότητα δημιουργίας γερμανικής ναυτικής 
βάσης στο Agadir, σε επικίνδυνα μικρή απόσταση από το Γιβραλτάρ. 
Υπήρξε ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών, ενώ ο υπουργός Οικονομικών 
και ισχυρός παράγων του κυβερνώντος Κόμματος των Φιλελευθέρων Lloyd 
George σε δημόσια τοποθέτησή του προειδοποίησε ότι η χώρα του δεν θα 
ανεχόταν μια διεθνή συμφωνία που θα αγνοούσε τα συμφέροντά της, εν-
νοώντας έναν ευρύτερο διακανονισμό που θα απομάκρυνε τη χώρα του από 
τη σύμμαχό της. Με διακριτικό τρόπο οι Άγγλοι άρχισαν πολεμικές προε-
τοιμασίες και ενέτειναν συζητήσεις ανάλογου περιεχομένου με τους Γάλ-
λους. Η κρίση εκτονώθηκε τον Νοέμβριο του 1911 με τον συνήθη συμβιβα-
στικό τρόπο σε θέματα αποικιακών διαφορών. Οι Γερμανοί συναίνεσαν στη 
δημιουργία γαλλικού προτεκτοράτου στο Μαρόκο, με αντάλλαγμα τμήμα 
του γαλλικού Κογκό. Η διεθνής όμως κατάσταση επιδεινώθηκε καθώς αυ-
ξήθηκε η γενικευμένη ανησυχία. 

Η αντίδραση των εθνικιστών στη Γαλλία έφερε στην πρωθυπουργία τον 
Raymond Poincaré, που υποστήριζε πως η γενιά του «δεν είχε άλλο λόγο 
ύπαρξης παρά την ελπίδα να ανακτηθούν οι χαμένες επαρχίες (Αλσατία και 
Λωρραίνη)»5. Η υποτιθέμενη εθνική μειοδοσία αύξησε επίσης τις διαμαρ-
τυρίες και την επιθετικότητα των Γερμανών εθνικιστών. 

Ο ιταλο-τουρκικός πόλεμος που ξέσπασε τον Σεπτέμβριο του 1911 έκανε 
ακόμη προφανέστερη την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας να λειτουρ-
γήσει αποτελεσματικά. Οι Μεγάλες Δυνάμεις, για να μη δυσαρεστήσουν 
τους δύο αντιμαχόμενους και βλάψουν έτσι τα δικά τους συμφέροντα, δεν 
μπόρεσαν να συμφωνήσουν στα αναγκαία μέτρα που θα τερμάτιζαν τη 
σύρραξη, καταδεικνύοντας για μία ακόμη φορά την εντεινόμενη αδυναμία 
τής μεταξύ τους συνεργασίας. Ο πόλεμος είχε ως στόχο την κατάκτηση από 
τους Ιταλούς των επαρχιών της Τρίπολης και της Κυρηναϊκής (σημερινή 
Λιβύη) που ανήκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εκτός από την παρα-

5. Norman Rich, Great Power Diplomacy 1814-1914, McGraw-Hill, New York 1992, σ. 
420. 
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χώρηση των δύο αφρικανικών επαρχιών, τον Οκτώβριο του 1912, στους νι-
κητές Ιταλούς, τους αναγνωρίστηκε και το δικαίωμα «προσωρινής» κατοχής 
των Δωδεκανήσων. 

Ο ιταλο-τουρκικός πόλεμος ανέδειξε την αναποτελεσματικότητα της 
τουρκικής στρατιωτικής και διοικητικής μηχανής που η επανάσταση των 
Νεότουρκων δεν είχε καταφέρει να αντιμετωπίσει. Ενθάρρυνε επίσης τις 
εδαφικές διεκδικήσεις των βαλκανικών κρατών εις βάρος της Τουρκίας και 
την αίσθησή τους ότι δε θα ήταν δύσκολο να τις ικανοποιήσουν. Η χρονική 
συγκυρία ευνοούσε τα σχέδιά τους, με την Τουρκία εξασθενημένη όχι μόνο 
από την πολεμική προσπάθεια αλλά και από τις εκτεταμένες εκκαθαρίσεις 
Νεότουρκων αξιωματικών λόγω της πολιτικής ανατροπής, που είχαν ως 
αποτέλεσμα να χάσουν οι ένοπλες δυνάμεις πολλά έμπειρα στελέχη6. 

Εν τω μεταξύ η κοινή δράση των βαλκανικών κρατών είχε προετοιμαστεί 
με μία σειρά από διπλωματικές και στρατιωτικές συνεννοήσεις. Στον 
πυρήνα τους βρισκόταν η συμφωνία μεταξύ Σερβίας και Βουλγαρίας, που 
συνάφθηκε τον Μάρτιο του 1912 με τη μεσολάβηση της Ρωσίας και είχε 
αμυντικό περιεχόμενο κατά τρίτης δύναμης που θα απειλούσε την εδαφική 
ακεραιότητα των Βαλκανίων. Μυστικές όμως διατάξεις όριζαν τα εδάφη 
που η καθεμία από τις δύο χώρες θα καταλάμβανε σε περίπτωση πολέμου με 
την Τουρκία. Ανάλογη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας υπογράφηκε τον 
Μάιο του ίδιου χρόνου μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας, που όχι ρητά αλλά 
χωρίς αμφιβολία στρεφόταν κατά της Τουρκίας. 

Και στις δύο περιπτώσεις τα εδαφικά κέρδη των συμμάχων δεν προσ-
διορίζονταν με ακρίβεια –στη δεύτερη περίπτωση καθόλου– γιατί υπήρχαν 
διαφωνίες μεταξύ των συμβαλλόμενων, διαφωνίες που θα μπορούσαν ακόμη 
και να ματαιώσουν τη σύναψη των συνθηκών. Η βαλκανική συνεργασία 
συμπληρώθηκε με συμβάσεις στρατιωτικής συνεργασίας και προφορικές 
συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας–Σερβίας, Ελλάδας–Μαυροβουνίου και Βουλ-
γαρίας–Μαυροβουνίου. Η μεσολάβηση των Ρώσων επιδίωκε τη δημιουργία 
μετώπου που θα απέτρεπε την επέκταση της αυστριακής ισχύος στα Βαλ-
κάνια, ενώ παρέμειναν πεπεισμένοι ότι αυτός ήταν και ο στόχος των βαλκα-
νικών κρατών. Διαφορετικές ήταν όμως οι απόψεις των άλλων Μεγάλων 
Δυνάμεων. Όταν Ρώσοι αξιωματούχοι έδειξαν στον Γάλλο πρωθυπουργό 

6. Η εξέγερση των Αλβανών με αίτημα την αυτονομία και η ανικανότητα της οθωμανικής 
διοίκησης να την αντιμετωπίσει αποτελεσματικά ήταν ακόμη μία πηγή ενθάρρυνσης των 
Βαλκάνιων συμμάχων. Τον Αύγουστο του 1912 είκοσι χιλιάδες εξεγερμένοι Αλβανοί 
κατέλαβαν τα Σκόπια, ενώ σχεδίαζαν να βαδίσουν και κατά της Θεσσαλονίκης. Η τουρκική 
κυβέρνηση υποχώρησε και άρχισε να εφαρμόζει μεταρρυθμίσεις. Βλ. Misha Glenny, The 
Balkans 1804-1999, Granta Books, London 1999, σ. 227-228. 
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Poincaré το κείμενο της σερβο-βουλγαρικής συνθήκης κατά τη διάρκεια 
μιας επίσκεψής του στην Αγία Πετρούπολη, τον Αύγουστο του 1912, αυτός 
αμέσως αναγνώρισε ότι η συμφωνία προετοίμαζε πολεμική αναμέτρηση. 

Τον ίδιο μήνα τελεσίγραφο της Βουλγαρίας προς την Τουρκία που 
απαιτούσε την αυτονόμηση της Μακεδονίας θορύβησε τους Αυστριακούς 
που ζήτησαν κοινή δράση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας με στόχο να πεισθεί 
η Κωνσταντινούπολη για μεταρρυθμίσεις στη Μακεδονία και να εκλείψει 
έτσι μια καλή δικαιολογία για επέμβαση στην περιοχή. Το αίτημα της Αυ-
στρίας υποστήριξε και η Ρωσία που είχε αρχίσει να φοβάται την υπέρμετρη 
αύξηση της ισχύος της Βουλγαρίας που θα προέκυπτε από έναν νικηφόρο 
βαλκανικό πόλεμο. 

Η αυξανόμενη ένταση στα Βαλκάνια αποτελούσε λόγο ανησυχίας για 
όλες τις Μεγάλες Δυνάμεις που φοβόντουσαν την εξέλιξη μιας σύρραξης 
εκεί σε γενικευμένο ευρωπαϊκό πόλεμο. Θεωρούνταν πολύ πιθανό ότι η 
αύξηση της ισχύος της Σερβίας θα προκαλούσε την παρέμβαση της Αυστρο-
Ουγγαρίας7 που με τη σειρά της θα αντιμετώπιζε την ένοπλη ρωσική 
αντίδραση. Η ύπαρξη των δύο αντίπαλων ευρωπαϊκών συνασπισμών και η 
μεταξύ τους πόλωση θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε γενίκευση της σύγκρου-
σης. Καμία όμως Μεγάλη Δύναμη δεν ήταν διατεθειμένη ή εν πάση περι-
πτώσει έτοιμη να εμπλακεί σε πόλεμο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, 
αλλά ούτε και θεωρούσε τη διευθέτηση διαφορών στα Βαλκάνια επαρκή 
λόγο για κάτι τέτοιο. 

Η κινητοποίηση όμως της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας δεν πτόησε τους 
Βαλκάνιους συμμάχους που λάμβαναν αντιφατικά μηνύματα για τη στάση 
των Μεγάλων Δυνάμεων. Ρώσοι διπλωμάτες στις βαλκανικές πρωτεύουσες 
με δική τους πρωτοβουλία ενθάρρυναν μια πιο επιθετική, διεκδικητική 
στάση, ενώ ο ίδιος ο Αυστριακός υπουργός Εξωτερικών είχε πει στους 
Βούλγαρους, τον Αύγουστο του 1912, ότι η Αυστρο-Ουγγαρία δεν επρό-
κειτο να παρεμβάλει «το ίδιο της το σώμα» για να σώσει την Τουρκία από 
την καταστροφή8. Τέλος, ήταν τόσο έντονη η λαϊκή απαίτηση για πόλεμο με 
την Τουρκία, τόσο στη Σερβία όσο και στη Βουλγαρία, που αν οι κυβερ-
νήσεις τους την αγνοούσαν κινδύνευαν να προκαλέσουν επανάσταση. 

Έτσι, την ημέρα που Αυστρία και Ρωσία απηύθυναν κοινή προειδο-
ποίηση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας προς τα βαλκανικά κράτη να 

7. Ο σερβικός αλυτρωτισμός, που απευθυνόταν στις σλαβικές μειονότητες της αυτο-
κρατορίας στα Βαλκάνια, θεωρούνταν απειλή για το κύρος, την ισχύ και τη συνοχή της 
Αυστρο-Ουγγαρίας. 

8. F.R. Bridge, From Sadowa to Sarajevo, Routledge and Kegan Paul Ltd., New York 
1972, σ. 345. 
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μη διαταράξουν την υφιστάμενη τάξη πραγμάτων (8 Οκτωβρίου 1912), το 
Μαυροβούνιο κήρυξε τον πόλεμο κατά της Τουρκίας σηματοδοτώντας την 
έναρξη των Βαλκανικών Πολέμων. Λίγες μέρες αργότερα τον πόλεμο κατά 
της Τουρκίας κήρυξαν και οι υπόλοιποι σύμμαχοι, Σερβία, Βουλγαρία και 
Ελλάδα. Σε αντίθεση με τις προσδοκίες των Ευρωπαίων στρατιωτικών ιθυ-
νόντων, μέσα σε λίγες εβδομάδες οι τουρκικές δυνάμεις κατέρρευσαν προ 
των πολυαριθμότερων και σε πλεονεκτική στρατηγική θέση ενόπλων δυνά-
μεων των Βαλκάνιων συμμάχων. Η προς ανατολάς προέλαση των βουλγαρι-
κών δυνάμεων με στόχο την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης θορύβησε 
τους Ρώσους, που προτιμούσαν τον έλεγχο των Δαρδανελίων –θαλάσσιας 
διόδου με εξαιρετική σημασία για την ασφάλεια και την οικονομία τους– 
από μια εξασθενημένη και υποχωρητική Τουρκία παρά από μια μεγάλη 
Βουλγαρία με Γερμανό βασιλιά9. Οι Ρώσοι προειδοποίησαν τους Βούλγα-
ρους ότι θα παρενέβαιναν για να αποτρέψουν την κατάληψη της Κωνσταντι-
νούπολης και προσέγγισαν τους Ρουμάνους για την εξασφάλιση δικαιώ-
ματος διέλευσης σε περίπτωση πολέμου με τη Βουλγαρία. Τελικά, η ανα-
χαίτιση της βουλγαρικής προέλασης από τους Τούρκους, μόλις 30 μίλια από 
την Κωνσταντινούπολη, έκανε περιττή τη ρωσική παρέμβαση. 

Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, η Τουρκία είχε απολέσει όλα τα ευρωπαϊκά 
της εδάφη με εξαίρεση μερικά φρούρια και την περιοχή γύρω από την 
Κωνσταντινούπολη. Εξουθενωμένη, υπέγραψε στις 3 Δεκεμβρίου ανακωχή 
με τη Σερβία, τη Βουλγαρία και το Μαυροβούνιο10. Με διάφορους τρόπους 
οι Μεγάλες Δυνάμεις διαμήνυσαν πως δεν έπρεπε να αποκλείεται η άμεση 
ανάμειξή τους στη βαλκανική διαμάχη, αν βλάπτονταν ζωτικά τους συμφέ-
ροντα. Στις 2 Δεκεμβρίου 1912, ο Γερμανός καγκελάριος Bethmann Hol-
lweg δήλωσε δημόσια ότι, αν μια τρίτη δύναμη επιτίθετο κατά της Αυστρο-
Ουγγαρίας, η Γερμανία θα τη βοηθούσε, έτοιμη «να πολεμήσει για τη δια-
τήρηση της δικής μας θέσης στην Ευρώπη και για την υπεράσπιση του δικού 
μας μέλλοντος και της δικής μας ασφάλειας»11. Με αφορμή αυτή τη δήλω-
ση, ο Άγγλος υπουργός Πολέμου Lord Haldane κατέστησε σαφές στον Γερ-
μανό πρέσβη στο Λονδίνο ότι η Βρετανία δεν θα παρέμενε απαθής αν η Αυ-
στρία εισέβαλλε στη Σερβία ή αν διαταρασσόταν η υφιστάμενη ισορροπία 

9. Από το 1887 το θρόνο της Βουλγαρίας κατείχε ο πρίγκιπας Φερδινάνδος του Sax-
Cobourg, που είχε διατελέσει αξιωματικός του αυστριακού στρατού. 

10. Η Ελλάδα δεν συνυπέγραψε το πρωτόκολλο ανακωχής και συνέχισε τις πολεμικές 
επιχειρήσεις στο μέτωπο της Ηπείρου επιδιώκοντας την κατάληψη των Ιωαννίνων, συμ-
μετείχε όμως στις διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν. Βλ. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, 
Τόμος ΙΔ΄, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1977, σ. 330-332. 

11. V.R. Begrhahn, Germany and the Approach of War in 1914, St. Martin’s Press, New 
York 1973, σ. 140. 
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ισχύος στην Ευρώπη και μία και μόνη Δύναμη επιχειρούσε να ελέγξει το 
σύνολο της ηπείρου12. Τέλος, τόσο η Αυστρία όσο και η Ρωσία προχώρησαν 
σε επιστράτευση μέρους των ενόπλων δυνάμεών τους. 

Παράλληλα, όμως, ο Άγγλος υπουργός Εξωτερικών Edward Grey δήλω-
νε στον Ρώσο ομόλογό του Sazonov ότι επιθυμία της Βρετανίας ήταν η εξο-
μάλυνση των διαφορών μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων και μόνο σε πε-
ρίπτωση γερμανικής επιθετικότητας με στόχο την εξουδετέρωση της Γαλ-
λίας η Βρετανία θα αναλάμβανε δράση13. Η Γαλλία ήταν διατεθειμένη να 
βοηθήσει τη Ρωσία σε έναν πόλεμο με αφορμή τα Βαλκάνια, αλλά θα έκανε 
ό,τι μπορούσε για να τον αποφύγει, συν τοις άλλοις και γιατί αμφέβαλλε για 
την υποστήριξη της Βρετανίας, ενώ και οι ίδιοι οι Ρώσοι σε δύο υπουργικά 
συμβούλια στις 3 και 18 Δεκεμβρίου είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 
δεν ήταν αρκετά ισχυροί να αντιμετωπίσουν την Αυστρο-Ουγγαρία. Απρό-
θυμοι να υποστηρίξουν τους Αυστριακούς σε μία σύρραξη με τη Ρωσία ήταν 
και οι Γερμανοί, που δεν θεωρούσαν τόσο σοβαρή την απειλή του σερβικού 
εθνικισμού για την Αυστρο-Ουγγαρία, και σχεδίαζαν τη δημιουργία μιας 
βαλκανικής ομοσπονδίας που θα περιλάμβανε και τη Σερβία και θα αποτε-
λούσε μία έβδομη, φιλική προς αυτούς Μεγάλη Δύναμη. Κατά του πολέμου 
ήταν και η πλειοψηφία των ιθυνόντων της Αυστρο-Ουγγαρίας –ανάμεσά 
τους και ο αυτοκράτορας Φραγκίσκος-Ιωσήφ που θεωρούσε «τερατούρ-
γημα» έναν πόλεμο με τη Ρωσία– για διάφορους λόγους, όπως οι αμφιβολίες 
για τη στάση της Γερμανίας και η μεγάλη οικονομική καταστροφή που ήταν 
πιθανόν να επιφέρει. Γενικά, φαινόταν πως οι ευρωπαϊκές Δυνάμεις ήταν 
διατεθειμένες να εμπλακούν σε έναν γενικευμένο ευρωπαϊκό πόλεμο αν ζω-
τικά τους συμφέροντα απειλούνταν άμεσα, θα έκαναν όμως ό,τι μπορούσαν 
για να τον αποφύγουν. 

Στις 13 Δεκεμβρίου οι πρέσβεις των εμπόλεμων χωρών άρχισαν δια-
πραγματεύσεις στο Λονδίνο με στόχο τη σύναψη συνθήκης ειρήνης. Για να 
αποφευχθούν όμως ρυθμίσεις και εμπλοκές που θα δημιουργούσαν πρό-
βλημα στις Μεγάλες Δυνάμεις και θα επιβάρυναν τις μεταξύ τους σχέσεις, 
με πρωτοβουλία του λόρδου Grey άρχισαν επίσης συναντήσεις στο Λονδίνο 
των εκεί πρέσβεων των Μεγάλων Δυνάμεων. Στα πλαίσια έτσι της Ευρω-
παϊκής Συμφωνίας θα συζητούνταν και θα ρυθμίζονταν οι διαφορές των 
Μεγάλων Δυνάμεων σε σχέση με το νέο εδαφικό καθεστώς στα Βαλκάνια. 
Η κατάσταση βέβαια που είχε προκύψει από τη μεγάλη νίκη των βαλκα-

12. Gordon Craig, Germany 1866-1945, Oxford University Press, New York 1978, σ. 
331. 

13. R.W. Seton-Watson, Britain in Europe 1789-1914, Cambridge University Press, 
Cambridge 1938, σ. 635. 
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νικών κρατών δεν μπορούσε να αναστραφεί. Η ειρήνη όμως στην Ευρώπη 
θα διασφαλιζόταν με όρους και όρια που θα ικανοποιούσαν τις Μεγάλες 
Δυνάμεις και θα επιβάλλονταν στους εμπόλεμους. 

Τον λόρδο Grey στήριξε η γερμανική κυβέρνηση, που την εποχή εκείνη 
επιδίωκε συνεννόηση με τη Βρετανία, με απώτερο στόχο την υπονόμευση 
της Τριπλής Συνεννόησης (Βρετανίας, Γαλλίας, Ρωσίας). Σε σχέση με τον 
περιορισμό της σερβικής ισχύος, η Αυστρία αρκέστηκε σε ένα κύριο αίτημα, 
τη δημιουργία ανεξάρτητης Αλβανίας που, όχι μόνο θα περιόριζε την εδα-
φική επέκταση της Σερβίας, αλλά θα απέτρεπε και την απευθείας διέξοδό 
της στη θάλασσα. Οι Αλβανοί είχαν δώσει σαφή δείγματα ανεπτυγμένης 
εθνικής συνείδησης και είχαν πρόσφατα εξεγερθεί δύο φορές κατά της τουρ-
κικής αρχής. Υπήρχε έτσι ισχυρή δικαιολογητική βάση για την αυστριακή 
άποψη, που αποδέχτηκαν και οι άλλες Μεγάλες Δυνάμεις. Η επιθυμία 
επίσης της Ρωσίας να παραμείνουν τα Στενά και η Κωνσταντινούπολη σε 
τουρκικά χέρια έγινε σεβαστή. 

Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετώπισε η διάσκεψη των πρέσβεων 
αφορούσε στην πόλη της Σκόδρας (Scutari), που λόγω της εθνολογικής 
σύστασης του πληθυσμού της και της αυστριακής επιμονής αποφασίστηκε 
να συμπεριληφθεί στην Αλβανία. Σε αντάλλαγμα η Αυστρία εξαναγκάστηκε 
σε σοβαρές υποχωρήσεις προς το Μαυροβούνιο και τη Σερβία, συναινώντας 
στην προς όφελός τους προσάρτηση περιοχών με αμιγή αλβανικό πληθυσμό. 
Η Σκόδρα όμως βρισκόταν υπό πολιορκία και τελικά, τον Απρίλιο του 1913, 
καταλήφθηκε από τις δυνάμεις του Μαυροβουνίου, το οποίο αρνήθηκε να 
την εκκενώσει και να πειθαρχήσει στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Συμφω-
νίας γιατί έβλεπε πως δεν υπήρχε σύμπτωση απόψεων μεταξύ των Μεγάλων 
Δυνάμεων για ανάληψη αποτελεσματικής δράσης εναντίον του. Λύση 
τελικά δόθηκε με τη μονομερή κινητοποίηση των αυστριακών ενόπλων 
δυνάμεων στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τη Δαλματία, που τρομοκράτησε τους 
Μαυροβούνιους και τους ανάγκασε να εκκενώσουν την πόλη. 

Η αυστριακή κίνηση ήταν τολμηρή και επικίνδυνη, καθώς μπορούσε να 
προκαλέσει την παρέμβαση της Σερβίας, με τη Ρωσία να ακολουθεί, είχε 
όμως με το μέρος της το ισχυρό επιχείρημα ότι υλοποιούσε απόφαση με την 
οποία είχαν συμφωνήσει όλες οι Δυνάμεις. Εν τω μεταξύ οι εχθροπραξίες 
επαναλήφθηκαν όταν οι Τούρκοι, τον Ιανουάριου του 1913, απέρριψαν τους 
προτεινόμενους όρους ειρήνης. Τα λίγα οχυρά που είχαν μείνει στα χέρια 
των Τούρκων παραδόθηκαν, ενώ στις 24 Μαρτίου η Αδριανούπολη καταλή-
φθηκε από τους Βούλγαρους και Σέρβους πολιορκητές της. Σε νέα συνά-
ντηση στο Λονδίνο μετά την υπογραφή νέας ανακωχής, τον Μάιο του 1913, 
οι Βαλκάνιοι διπλωμάτες φαίνονταν ανίκανοι να ξεπεράσουν τις πολλές 
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τους διαφωνίες, ώσπου ο λόρδος Grey αποφάσισε να τους συναντήσει καθέ-
ναν χωριστά για να τους πει ότι η επιλογή που είχαν ήταν είτε να υπογρά-
ψουν τη συνθήκη ειρήνης «ως αυτή είχε» είτε να φύγουν από το Λονδίνο 
και ότι η Αγγλία θα υποστήριζε αυτούς που θα υπέγραφαν. 

Η πρωτοβουλία του Grey είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα και η Συνθή-
κη του Λονδίνου που τερμάτιζε τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο υπογράφηκε στις 
30 Μαΐου 1913. Οι Τούρκοι υποχρεώθηκαν να δεχθούν την απώλεια όλων 
των ευρωπαϊκών τους κτήσεων, με εξαίρεση μια μικρή έκταση γύρω από 
την Κωνσταντινούπολη. Η ακριβής τύχη της Αλβανίας και των νησιών του 
Αιγαίου, από τα οποία τα περισσότερα βρίσκονταν σε ελληνικά χέρια, θα 
αποφασιζόταν αργότερα από τις Μεγάλες Δυνάμεις. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της ειρήνης ήταν η δυσαρέσκεια της Βουλγα-
ρίας για τα περιορισμένα κέρδη της. Προηγούμενοι κατά λίγες μόνο ώρες, οι 
Έλληνες είχαν καταλάβει τη Θεσσαλονίκη πριν από τον βουλγαρικό στρατό, 
ενώ το μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας, ακόμη και περιοχές που η 
σερβο-βουλγαρική συνθήκη του Μαρτίου 1912 αναγνώριζε ως βουλγαρικές, 
είχε καταλάβει η Σερβία με το αιτιολογικό της αποζημίωσης για εδάφη που 
δεν της επιτράπηκε να προσαρτήσει λόγω της δημιουργίας της ανεξάρτητης 
Αλβανίας. Τέλος, η Ρουμανία απαιτούσε τώρα τμήμα της Βουλγαρίας ως 
αντιστάθμισμα για την εδαφική επέκταση της τελευταίας. 

Για να εξασφαλίσουν τα πολεμικά τους κέρδη έναντι μιας εκδικητικής 
Βουλγαρίας, Σερβία και Ελλάδα υπέγραψαν την 1η Ιουνίου 1913 μια συμ-
φωνία αμυντικής συνεργασίας, υποσχόμενες να υποστηρίξουν η μία την 
άλλη με 150.000 άνδρες σε περίπτωση επίθεσης από τρίτη δύναμη. 
Προσδιόρισαν επίσης τα σύνορα που η κάθε χώρα θα διεκδικούσε σε περί-
πτωση επιτυχούς πολέμου με τη Βουλγαρία. Προσπάθειες για τον προσε-
ταιρισμό της Ρουμανίας και της Τουρκίας δεν είχαν συγκεκριμένο απο-
τέλεσμα, αλλά οι δύο χώρες έδειξαν διατεθειμένες να επωφεληθούν αν η 
Βουλγαρία βρισκόταν σε δύσκολη θέση. 

Στο διπλωματικό αδιέξοδο επιχείρησε να δώσει βίαιη λύση η Βουλγαρία, 
στις 29 Ιουνίου 1913, με μία νυχτερινή αιφνιδιαστική επίθεση κατά των 
σερβικών και ελληνικών δυνάμεων στη Μακεδονία. Οι Βούλγαροι υπολό-
γιζαν να καταλάβουν εδάφη σε σύντομο χρονικό διάστημα και έτσι να δια-
πραγματευτούν από θέση ισχύος με τους πρώην συμμάχους τους όταν, όπως 
θεωρούσαν βέβαιο, οι Ρώσοι θα παρενέβαιναν παίρνοντας το μέρος τους 
προκειμένου να αποκαταστήσουν την ειρήνη. Οι εκτιμήσεις τους αυτές ήταν 
τελείως λανθασμένες. Τους Ρώσους ανησυχούσε η επιθυμία των Βουλγάρων 
να καταλάβουν τα Στενά και την Κωνσταντινούπολη κι όχι μόνο ήταν απρό-
θυμοι να τους βοηθήσουν, αλλά και είχαν ενθαρρύνει την προσπάθεια Ελλή-
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νων και Σέρβων να προσελκύσουν τη Ρουμανία στην κατά της Βουλγαρίας 
συμμαχία τους. 

Σε σύντομο χρονικό διάστημα οι Βούλγαροι υπέστησαν συντριπτική 
ήττα. Στη σύρραξη παρενέβη και η Ρουμανία κηρύσσοντας τον πόλεμο στη 
Βουλγαρία, στις 10 Ιουλίου, και η Τουρκία δύο μέρες αργότερα. Ο ελλη-
νικός στρατός προέλασε στη δυτική Θράκη μέχρι τον ποταμό Έβρο, ενώ οι 
Ρουμάνοι διέβησαν τον Δούναβη στις 13 Ιουλίου, προελαύνοντας σχεδόν 
χωρίς αντίσταση προς τη Σόφια. Στις 20 Ιουλίου οι Τούρκοι ανακατέλαβαν 
την Αδριανούπολη. Η κατάσταση έγινε απελπιστική για τη βουλγαρική 
κυβέρνηση, που ήδη από τις 7 Ιουλίου είχε ζητήσει ρωσική διαμεσολάβηση 
για τη σύναψη ανακωχής. Στη σύρραξη δεν παρενέβη η Αυστρο-Ουγγαρία, 
παρά τη χρησιμότητα της Βουλγαρίας ως αντισταθμίσματος της σερβικής 
ισχύος και παρά τη δήλωση του Αυστριακού υπουργού Εξωτερικών, στα 
τέλη Ιουνίου 1913, ότι «μια περαιτέρω υλική και ηθική ενίσχυση της 
Σερβίας εις βάρος της Βουλγαρίας θα ήταν απολύτως αντίθετη στα συμ-
φέροντά μας»14. 

Οι Αυστριακοί δεν παρενέβησαν φοβούμενοι τις δυσμενείς οικονομικές 
συνέπειες της εμπλοκής τους σε πόλεμο, αλλά και γιατί δεν είχαν την υπο-
στήριξη της Γερμανίας. Η τελευταία δεν ήθελε να διαταράξει τις σχέσεις της 
με τη σύμμαχό της Ρουμανία, πράγμα που θα συνέβαινε αν υποστηριζόταν η 
Βουλγαρία, πόσο μάλλον καθώς ήταν γνωστό ότι οι δυνάμεις της Entente 
προσπαθούσαν με επιμονή να προσεταιριστούν το Βουκουρέστι. Η διατάρα-
ξη των σχέσεων με τη Ρουμανία φαινόταν να αποτελεί ανασταλτικό παράγο-
ντα και για τον Αυστριακό αυτοκράτορα. Οι Γερμανοί, επιπλέον, δεν ήθελαν 
να ανταγωνιστούν τους Τούρκους καθώς επιδίωκαν την αναβάθμιση της 
επιρροής τους στην Κωνσταντινούπολη, ούτε είχαν εγκαταλείψει την ιδέα 
κάποιας μορφής συνεργασίας με τη Σερβία. Η σύσφιγξη των σχέσεων με την 
Ελλάδα, στο θρόνο της οποίας είχε ανέλθει ο Κωνσταντίνος Α΄, σύζυγος της 
αδελφής του Γερμανού αυτοκράτορα Γουλιέλμου Β΄, αλλά και η προσωπική 
αντιπάθεια του τελευταίου για τον Βούλγαρο βασιλιά, ήταν επίσης λόγοι 
που καθόρισαν τη γερμανική στάση. Αντίθετη σε μία δυναμική παρέμβαση 
ήταν και η Ιταλία, που αρνήθηκε σχετικό αίτημα της συμμάχου της 
Αυστρίας, αλλά και προειδοποίησε το Βερολίνο ότι δεν θα επέτρεπε στην 
Αυστρία να καταλάβει τη Σερβία15. 

Με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου της 10ης Αυγούστου 1913 η Βουλγα-
ρία αναγνώρισε την ελληνική και σερβική κυριαρχία στο μεγαλύτερο μέρος 
της Μακεδονίας, παραχώρησε τη Δοβρουτσά στη Ρουμανία, αλλά διατή-

14. M.S. Anderson, The Eastern Question, 1774-1923, MacMillan, London 1987, σ. 299. 
15. Seton-Watson, ό.π., σ. 639. 
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ρησε το μεγαλύτερο μέρος της δυτικής Θράκης, με τα τουρκο-βουλγαρικά 
σύνορα να προσεγγίζουν τη σημερινή συνοριακή γραμμή Ελλάδας–Τουρ-
κίας. Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία με τη διάσκεψη των πρέσβεων παρενέβη και 
πάλι όταν η τύχη τής Καβάλας οδήγησε τις διαπραγματεύσεις για την ειρήνη 
σε αδιέξοδο. Η υποστήριξη των ελληνικών θέσεων από τη Γαλλία και τη 
Γερμανία, που ανταγωνίζονταν μεταξύ τους για την άσκηση επιρροής στην 
Αθήνα, είχε σαν αποτέλεσμα την υπαγωγή της πόλης στην ελληνική επι-
κράτεια16. 

Εμπλοκή υπήρξε και στο ζήτημα της Αδριανούπολης που διεκδικούσε η 
Βουλγαρία με την υποστήριξη της Ρωσίας, σε μια προσπάθεια να μετριάσει 
την απογοήτευση των Βουλγάρων για τη στάση της. Και εδώ όμως η 
φιλοτουρκική γερμανική στάση με τη συμπαράσταση της Βρετανίας17 είχε 
σαν αποτέλεσμα την οριστική απώλεια της πόλης για τους Βούλγαρους, που 
αποτυπώθηκε στην ξεχωριστή συνθήκη ειρήνης με την Τουρκία (Συνθήκη 
της Κωνσταντινούπολης, 29 Σεπτεμβρίου 1913). 

Παρά την ύπαρξη λοιπόν των δύο αντίπαλων συνασπισμών, η Ευρω-
παϊκή Συμφωνία είχε λειτουργήσει αποτελεσματικά. Είχε παρέμβει, ελέγξει 
και διευθετήσει τη βαλκανική διένεξη με τρόπο που απέτρεψε τη δημιουργία 
επικίνδυνων για την ευρωπαϊκή ειρήνη αντιθέσεων μεταξύ των Μεγάλων 
Δυνάμεων. Η πόλωση γύρω από τους δύο ανταγωνιστές, Ρωσία και Αυστρο-
Ουγγαρία, είχε αποφευχθεί, ενώ οι ευέλικτες θέσεις των συμμετεχόντων, 
που διαπερνούσαν τα στεγανά των δύο αντίπαλων συνασπισμών, είχαν συμ-
βάλει αποφασιστικά στην επιτυχημένη λειτουργία του θεσμού. Αυτό όμως 
είχε γίνει εφικτό γιατί η κρίση δεν αφορούσε άμεσα καμία Μεγάλη Δύναμη 
αλλά και κανένα ζωτικό τους συμφέρον. Επιπλέον, η γερμανο-βρετανική 
συνεργασία που βρισκόταν στον πυρήνα αυτής της διπλωματικής πρωτο-
βουλίας οφειλόταν στην επιθυμία της Γερμανίας να έρθει σε συνεννόηση με 
την Αγγλία με στόχο να την αποσπάσει από την Entente, σχέδιο δηλαδή που 
θα διευκόλυνε αντί να αποτρέψει μία ένοπλη σύρραξη της Γερμανίας με τη 
Γαλλία και τη Ρωσία. 

Η εντύπωση που η Αυστρο-Ουγγαρία αποκόμισε από την κρίση περαι-
τέρω αποδυνάμωσε την Ευρωπαϊκή Συμφωνία. Είχε γίνει βέβαια εφικτή η 
δημιουργία της ανεξάρτητης Αλβανίας που αναχαίτιζε τις σερβικές φιλοδο-
ξίες. Ο δραστικός όμως εδαφικός περιορισμός τής νέας χώρας στα πλαίσια 

16. Τη Βουλγαρία υποστήριζαν η Αυστρία και η Ρωσία. 
17. Οι Άγγλοι απέφυγαν να λάβουν θέση ενάντια στα τουρκικά συμφέροντα, γιατί 

ανησυχούσαν για την αντίδραση των εκατομμυρίων μουσουλμάνων υπηκόων τους στις 
αποικίες, που θεωρούσαν το σουλτάνο-χαλίφη της Κωνσταντινούπολης θρησκευτικό τους 
ηγέτη. 
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των διαπραγματεύσεων στη Διάσκεψη των Πρέσβεων και η έλλειψη βού-
λησης των Μεγάλων Δυνάμεων για κοινή δράση με στόχο την επιβολή των 
αποφάσεών τους στο θέμα της Σκόδρας, έπεισαν την Αυστρο-Ουγγαρία ότι 
η Ευρωπαϊκή Συμφωνία δεν επαρκούσε για τη διασφάλιση των συμφερό-
ντων της, ενώ μονομερής από μέρους της δράση είχε απτά αποτελέσματα. 
Ήταν επίσης γεγονός ότι τόσο η έκταση όσο και η ισχύς της Σερβίας είχαν 
αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό, επικίνδυνο κατά τη γνώμη των Αυστριακών 
ιθυνόντων που πληροφορούνταν ότι οι Σέρβοι εθνικιστές προετοιμάζονταν 
για έναν «δεύτερο γύρο», αυτή τη φορά κατά της Αυστρο-Ουγγαρίας. 

Παράλληλα, η ταπείνωση της Βουλγαρίας που επισφράγισε η Συνθήκη 
του Βουκουρεστίου υπονόμευσε το κύρος της Ρωσίας ως προστάτη και 
ηγέτη των σλαβικών εθνών. Ήταν ως εκ τούτου πολύ αμφίβολο αν η Αυ-
στρο-Ουγγαρία θα έδειχνε την ίδια αυτοσυγκράτηση αντιμέτωπη με μία νέα 
σερβική πρόκληση ή αν η Ρωσία δεν θα έσπευδε να υποστηρίξει στρατιω-
τικά το αδελφό έθνος. Αμφίβολο ήταν επίσης αν και οι σύμμαχοι των δύο 
ανταγωνιστριών δυνάμεων θα είχαν τη δυνατότητα ή και τη βούληση να 
τους συγκρατήσουν. 

Σύντομα η αποτελεσματικότητα του ευρωπαϊκού διπλωματικού συστή-
ματος επρόκειτο και πάλι να δοκιμαστεί, με τους ίδιους πρωταγωνιστές και 
στην ίδια περιοχή. Η δολοφονία του διαδόχου του Αυστρο-Ουγγρικού 
θρόνου στο Σεράγεβο, στις 28 Ιουνίου 1914, από Σέρβο εθνικιστή ήταν μια 
πρόκληση που για την κυβέρνηση στη Βιέννη αποδείκνυε πως οι μέχρι τότε 
προσεκτικοί διπλωματικοί ελιγμοί της είχαν αποτύχει να ελέγξουν τον σερ-
βικό εθνικισμό. Μια ακόμη μετρημένη απάντηση θα εκλαμβανόταν ως 
ένδειξη αδυναμίας και δεν θα είχε τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Και η 
Ρωσία, όμως, αν παρέμενε απαθής σε δυναμικές αυστριακές πρωτοβουλίες 
θα κινδύνευε με ανεπανόρθωτη βλάβη του γοήτρου της και πλήρη απώλεια 
της επιρροής της στα Βαλκάνια για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Την κατάσταση επιδείνωνε η για πρώτη φορά απευθείας αντιπαράθεση 
Γερμανίας–Ρωσίας στην Εγγύς Ανατολή λόγω σύγκρουσης συμφερόντων 
στην Τουρκία με αφορμή την αποστολή του Liman von Sanders18, που θα 
μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα τον έλεγχο των Στενών από τους Γερ-
μανούς, αλλά και η εγκατάλειψη των προσπαθειών της Αγγλίας και της Γερ-
μανίας για μεταξύ τους προσέγγιση. Οι Γερμανοί επίσης ανησυχούσαν για 
τη ραγδαία αύξηση της στρατιωτικής ισχύος της Γαλλίας και της Ρωσίας και 
πίστευαν πως σε λίγα χρόνια θα ήταν αναγκασμένοι να συμβιβαστούν με 

18. Γερμανός στρατηγός, επικεφαλής στρατιωτικής αποστολής με αντικείμενο τον 
εκσυγχρονισμό του τουρκικού στρατού. 
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έναν υποτελή ρόλο στα ευρωπαϊκά πράγματα, υπό την πίεση της στρατιω-
τικής υπεροχής των αντιπάλων τους. 

Έτσι, ένας συνδυασμός περιστάσεων, αντιλήψεων και λανθασμένων 
πρωτοβουλιών οδήγησε στην άρση των αναστολών εκ μέρους των Μεγάλων 
Δυνάμεων για τη χρήση βίας προς επίλυση των μεταξύ τους διαφορών. Το 
αποτέλεσμα ήταν καταστρεπτικό για την Ευρωπαϊκή Συμφωνία και το ευ-
ρωπαϊκό σύστημα κρατών: «Ο πόλεμος που ξέσπασε το 1914 σηματοδότησε 
το τέλος του ευρωπαϊκού συστήματος κρατών το οποίο είχε επικρατήσει κα-
τά τα προηγούμενα 200 χρόνια. Κατά τα χρόνια του πολέμου η διπλωματία 
όλων των εμπολέμων χαρακτηριζόταν από την αναζήτηση της απόλυτης 
ασφάλειας μέσω της απόλυτης νίκης, σε αντίθεση με τη διευθέτηση των 
διαφορών στα πλαίσια ενός συμφωνημένου συστήματος ανεξάρτητων οντο-
τήτων. Με την εγκαθίδρυση των ολοκληρωτικών καθεστώτων στην ανατο-
λική και κεντρική Ευρώπη κατά τις δεκαετίες μετά το 1917, η ήπειρος 
διχάστηκε από θεμελιώδεις ιδεολογικές διαφορές και η διπλωματία έγινε και 
πάλι, όπως την εποχή των θρησκευτικών πολέμων, όχι μια μέθοδος για τη 
διευθέτηση των διαφορών, σύμφωνα με γενικά αποδεκτούς κανόνες, αλλά 
απλά ένα επιπλέον μέσο για την επιδίωξη ενός σκοπού –πλήρους κυριαρ-
χίας– που ισοδυναμούσε με άρνηση οποιουδήποτε συστήματος κρατών»19. 
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