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ΤΗΣ «ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑ�ΙΑΣ» Τ�Υ 1912

T� παρ�ν κε�µεν� ��ει ως σκ�π� να συµ%&λει στη διε+�δικ�τερη �ρευ-
να και µελ�τη µ�ας �ψης της π�λιτικ.ς ιστ�ρ�ας των %αλκανικ/ν κρατ/ν
π�υ α0�ρ& τις διπλωµατικ�ς σ��σεις τ�υ Mαυρ�%�υν��υ και της Eλλ&δας
κατ& την περ��δ� της σ3ναψης της «Bαλκανικ.ς Συµµα��ας» τ�υ 1912. H
διαπραγµ&τευση τ�υ θ�µατ�ς στηρ�7εται στα �γγρα0α τ�υ Iστ�ρικ�3 Aρ-
�ε��υ τ�υ Eλληνικ�3 Yπ�υργε��υ των E+ωτερικ/ν και κυρ�ως στην επ�σηµη
αλληλ�γρα0�α τ�υ Μ. Eυγενι&δη, τ�υ :λληνα διπλωµατικ�3 επιτετραµµ�-
ν�υ στ� πρ�+ενε�� της Kετ�γνης (Cettinje), της τ�τε πρωτε3�υσας τ�υ Mαυ-
ρ�%�υν��υ1. Oι εκθ�σεις και �ι ανα0�ρ�ς τ�υ Eυγενι&δη, γνωστ�3 και απ�
την πρ�ηγ�3µενη θητε�α τ�υ στ� Eλληνικ� Πρ�+ενε�� της Θεσσαλ�ν�κης2,
παρ�υσι&7�υν ενδια0�ρ�ν ��ι µ�ν� επειδ. δ�ν�υν πληρ�0�ρ�ες για γεγ�ν�-
τα της επ��.ς, αλλ& και επειδ. περι���υν κρ�σεις π�υ συµ0ων�3ν µε την ει-
κ�να τ�υ «ηρωικ�3», «ατ�θασ�υ» και «π�λεµ��αρ�3ς» λα�3 τ�υ Mαυρ�-
%�υν��υ π�υ 7�3σε απ�µ�νωµ�ν�ς σε µ�α µικρ. �ρειν. 0τω�. �/ρα, ���-
ντας εµπιστευτε� τη µ��ρα τ�υ στ�ν ντ�πι� ηγεµ�να Νικ�λα�. Στα �γγρα0α
τ�υ :λληνα διπλωµ&τη επισηµα�ν�νται η µα�ητικ�τητα και η 0ιλ�π�λεµη
δι&θεση των 0τω�/ν Μαυρ�%�υν�ων πρ�ς τ�υς Τ�3ρκ�υς µα7� µε την ανα-
+ι�πιστ�α και την «α0ερεγγυ�τητα» της ε+ωτερικ.ς π�λιτικ.ς τ�υ εκκεντρι-
κ�3 %ασιλι& Νικ�λ&�υ. Τα �αρακτηριστικ& αυτ&, τα �π��α συναντ&µε και
στα σ��λια και &λλων Ευρωπα�ων διπλωµατ/ν, ε�ναι κ&π�ια απ� τα στερε-
�τυπικ& συνθετικ& στ�ι�ε�α της εικ�νας τ�υ Μαυρ�%�υν��υ, π�υ ε��ε .δη
αρ��σει να κατασκευ&7εται και στην Eλλ&δα υπ� την επιρρ�. της ευρωπαϊ-

1. T� υλικ� αυτ� εν µ�ρει µ�ν� α+ι�π�ι.θηκε στη µεταπτυ�ιακ. µ�υ εργασ�α. Bλ.
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2. Για τη διπλωµατικ. υπηρεσ�α τ�υ Eυγενι&δη στην Kετ�γνη, %λ. Στ. Kεκρ�δης, «T�
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κ.ς ιστ�ρι�γρα0�ας και των %αλκανικ/ν συγκυρι/ν στα τ�λη τ�υ 19�υ και
τις αρ��ς τ�υ 20�3 αι.3.

Τ� 1912 �ι %αλκανικ�ς συγκυρ�ες �δ.γησαν τη B�υλγαρ�α, τη Σερ%�α,
την Eλλ&δα και τ� Mαυρ�%�3νι� να παραµερ�σ�υν πρ�σωριν& την αµ�ι%α�α
κα�υπ�ψ�α των εθνικ/ν τ�υς ιδε�λ�γι/ν και να σ�ηµατ�σ�υν τη «Bαλκανι-
κ. Συµµα��α», η �π��α ε��ε ως &µεσ� απ�τ�λεσµα τη για πρ/τη 0�ρ& συ-
µπαρ&τα+η των στρατιωτικ/ν δυν&µεων των συµµα�ικ/ν κρατ/ν εναντ��ν
των T�3ρκων. H «Bαλκανικ. Συµµα��α», �πως �αρακτηρ�στηκε απ� την ι-
στ�ρι�γρα0�α � συνασπισµ�ς των τεσσ&ρων κρατ/ν, πρ��κυψε απ� τις δι-
πλωµατικ�ς διαπραγµατε3σεις και συνενν�.σεις π�υ διε+.�θησαν στις πρω-
τε3�υσες των %αλκανικ/ν �ωρ/ν κατ& την &ν�ι+η και τ� καλ�κα�ρι τ�υ
19124. �ι διπλωµατικ�ς πρ�σπ&θειες �δ.γησαν τελικ& στη σ3ναψη µ�ν� δι-
µερ/ν π�λιτικ/ν συνθηκ/ν συµµα��ας και στρατιωτικ/ν συµ%&σεων, α-
0�3 π�τ� δεν %ρ�θηκαν µα7� στ� τραπ�7ι των συν�µιλι/ν διπλωµατικ�� α-
ντιπρ�σωπ�ι και των τεσσ&ρων κυ%ερν.σεων5. Aπ� την &π�ψη αυτ., � �ρ�ς
«Bαλκανικ. Συµµα��α» µπ�ρε� να θεωρηθε� �τι δεν ε�ναι απ�λυτα ακρι-
%.ς, επειδ. η συµµα�ικ. πρ�σ�γγιση των τεσσ&ρων %αλκανικ/ν κρατ/ν
δεν στηρ��θηκε στη σ3ναψη µ�ας κ�ιν.ς τετραµερ�3ς συνθ.κης συµµα-
��ας6.
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3. Για µ�α µ�ναδικ., ως πρ�ς τ�ν τρ�π� πρ�σ�γγισης τ�υ θ�µατ�ς, και συστηµατικ.
αν&λυση της διαδικασ�ας της κατασκευ.ς των ελληνικ/ν εικ�νων για τ� Mαυρ�%�3νι�,
%λ. Aγγελικ. Kωνσταντακ�π�3λ�υ, Π�λιτικ� και µν�µη στα Bαλκ�νια: �ι ελληνικ�ς εικ�-
νες τ�υ Mαυρ�
�υν��υ (19�ς αι. - A′ Παγκ�σµι�ς π�λεµ�ς), Γι&ννενα 2004.

4. Στις διαπραγµατε3σεις για τις συµ0ων�ες της «Bαλκανικ.ς Συµµα��ας» τ�υ 1912
ανα0�ρεται �νας µεγ&λ�ς αριθµ�ς µελετ/ν. Bλ. ενδεικτικ&: D. Drossos, La fondation de
l’alliance balkanique, Athènes 1929R E. Ch. Helmreich, The Diplomacy of the Balkan Wars
1912-1913, Cambridge (USA) and London 1938R L. S. Stavrianos, Balkan Federation: A
History of the Movement Toward Balkan Unity in Modern Times, Northampton Mass. 1944,
σσ. 158-168R N. Bλ&��ς, H συµµα�ικ� πρ�σ�γγισις των τεσσ�ρων �ριστιανικ�ν κρατ�ν
της �ερσ�ν�σ�υ τ�υ A�µ�υ κατ� τ� �τ�ς 1912, Θεσσαλ�ν�κη 1953R � �δι�ς, Ιστ�ρ�α των
κρατ�ν της �ερσ�ν�σ�υ τ�υ Α�µ�υ 1908-1914, τ. 1, Αθ.να 1954R V. Terziç, Prvi balkanski
rat, Beograd 1959, σσ. 84-132R D. Dakin, «The Diplomacy of the Great Powers and the
Balkan States, 1908-1914», Balkan Studies 3/2 (1962) 335-352R E. Thaden, Russia and the
Balkan Alliance, Pennsylvania, University Park, 1965R A. Rossos, Russia and the Balkans
1909-1914, Ann Arbor Mich. University 1978, σσ. 72-161R E. Γαρδ�κα-Kατσιαδ&κη, Greece
and the Balkan Imbroglio: Greek Foreign Policy, 1911-1913, Aθ.να, Σ3λλ�γ�ς πρ�ς ∆ι&-
δ�σιν Ω0ελ�µων Bι%λ�ων, 1995.

5. Oι συµ0ων�ες π�υ απ�τελ�3ν τη «Bαλκανικ. Συµµα��α» τ�υ 1912 ε�ναι: η σερ%�-
%�υλγαρικ. συνθ.κη 0ιλ�ας και συµµα��ας (13.3.1912) και η σερ%�%�υλγαρικ. στρατιω-
τικ. σ3µ%αση (29.4.1912), η ελλην�%�υλγαρικ. συνθ.κη συµµα��ας (29.5.1912) και η ελ-
λην�%�υλγαρικ. στρατιωτικ. σ3µ%αση (4.10.1912), η πρ�0�ρικ. συµ0ων�α µετα+3 B�υλ-
γαρ�ας και Mαυρ�%�υν��υ (αρ��ς Σεπτεµ%ρ��υ τ�υ 1912) και τ�λ�ς η π�λιτικ. και στρα-
τιωτικ. σ3µ%αση µετα+3 Σερ%�ας και Mαυρ�%�υν��υ (6.10.1912).

6. H επισ.µανση αυτ. γ�νεται στ� H. Batowski, «The Failure of the Balkan Alliance
of 1912», Balkan Studies 7/1 (1966) 111-112.



H σερ%�%�υλγαρικ. συνθ.κη συµµα��ας, π�υ �γινε µε την ενθ&ρρυνση
της «µητ�ρας» των Σλ&%ων Pωσ�ας, απ�τ�λεσε τη %&ση στην �π��α θεµε-
λι/θηκε η «Bαλκανικ. Συµµα��α». H Pωσ�α ενθ&ρρυνε την πρ�σ�γγιση των
δ3� σλα%ικ/ν κρατ/ν, επειδ. θεωρ�3σε �τι η συµµα��α τ�υς θα µπ�ρ�3σε
να ανα�αιτ�σει την κ&θ�δ� της Aυστρ�ας, της �π��ας τα επεκτατικ& σ��δια
στη Bαλκανικ. ε��αν εκδηλωθε� �µπρακτα µε τη στρατιωτικ. κατ��. στ�
σαντ7&κι τ�υ Ν�%ι Π&7αρ (Novi Pazar) και την πρ�σ&ρτηση της B�σν�ας-
Eρ7εγ�%�νης (1908). Oι εν�ργειες της Αυστρ�ας εν��λησαν ��ι µ�ν� τη Ρω-
σ�α, αλλ& και τη Σερ%�α, η �π��α ανα7.τησε στη συµµα��α µε τη Β�υλγαρ�α
την πρ�στασ�α απ� την αυστριακ. απειλ.. Oι κυ%ερν.σεις τ�υ Bελιγραδ��υ
και της Σ�0ιας κατ�ρθωσαν να συνενν�ηθ�3ν, +επερν/ντας πρ�σωριν& τη
δια0�ρ& τ�υς στ� Μακεδ�νικ� W.τηµα.

H B�υλγαρ�α ε��ε τ�ν σηµαντικ�τερ� ρ�λ� στ�ν σ�ηµατισµ� της «Bαλ-
κανικ.ς Συµµα��ας» και λειτ�3ργησε κατ& κ&π�ι�ν τρ�π� ως � συνδετικ�ς
κρ�κ�ς των συµµ&�ων, γιατ� σ3ναψε συµ0ων�ες και µε τα τρ�α %αλκανικ&
κρ&τη7. H %�υλγαρικ. κυ%�ρνηση 0α�νεται �τι πρ&γµατι υπ��/ρησε ως �-
να σηµε�� απ� τη µ��ρι τ�τε αδι&λλακτη θ�ση για αυτ�ν�µ�α της Mακεδ�-
ν�ας και δ��τηκε να συ7ητ.σει τ� 7.τηµα µε τη Σερ%�α. T� 0θιν�πωρ� τ�υ
1911, η %�υλγαρικ. πλευρ& συν�τα+ε �να µνηµ�νι� µε τ� �π��� καθ�ρισε
τις κ3ριες επιδι/+εις της στις επικε�µενες σερ%�%�υλγαρικ�ς διαπραγµα-
τε3σεις. Σ3µ0ωνα µε τ� %�υλγαρικ� σ��δι� τ�υ µνηµ�ν��υ η σερ%�%�υλ-
γαρικ. συµµα��α �πρεπε να διευρυνθε� και µε τη συµµετ��. τ�υ Mαυρ�-
%�υν��υ, α0�3 � ιταλ�τ�υρκικ�ς π�λεµ�ς και �ι ε+ελ�+εις στ� αλ%ανικ� εθνι-
κ� κ�νηµα επ�%αλαν την επ�σπευση της πρ�σ�γγισης των %αλκανικ/ν κρα-
τ/ν8.

Ωστ�σ�, /ς τις αρ��ς τ�υ 0θιν�π/ρ�υ τ�υ 1912 η σερ%�%�υλγαρικ.
συµµα��α δεν ε��ε διευρυνθε� επ�σηµα µε τη συµµετ��. τ�υ τρ�τ�υ σλα%ικ�3
κρ&τ�υς της Bαλκανικ.ς. H συµµα��α διευρ3νθηκε επ�σηµα πρ/τα µε τη
συµµετ��. της Eλλ&δας διαµ�σ�υ της σ3ναψης της ελλην�%�υλγαρικ.ς
συνθ.κης συµµα��ας, στην �π��α, �πως .ταν 0υσικ�, δεν γιν�ταν ανα0�ρ&
στ� επ�µα�� 7.τηµα της Mακεδ�ν�ας. H Eλλ&δα �µως δεν πρ�λα%ε να υπ�-
γρ&ψει συνθ.κη συµµα��ας µε τη Σερ%�α και �3τε σ3ναψε επ�σηµη γραπτ.
συµ0ων�α µε τ� Mαυρ�%�3νι�. Τ�λ�ς, η επ�σηµη συµµετ��. τ�υ Mαυρ�%�υ-
ν��υ στη «Bαλκανικ. Συµµα��α» ε+ασ0αλ�στηκε, �ταν τ� κρ&τ�ς αυτ� σ3-
ναψε π�λιτικ. και στρατιωτικ. σ3µ%αση µε τη Σερ%�α στη Λ�υκ�ρνη της
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7. O σηµαντικ�ς ρ�λ�ς της B�υλγαρ�ας στη σ3ναψη της «Bαλκανικ.ς Συµµα��ας»
τ�ν�7εται απ� τ�υς Driault – L’Héritier. Bλ. E. Driault – M. L’ Héritier, Histoire diplomati-
que de la Grèce de 1821 à nos jours, vol. V, Paris 1926, σ. 71.

8. I. Geshov, The Balkan League, London 1915, σ. 14.



Eλ%ετ�ας και .λθε σε συνενν�ηση µε τη B�υλγαρ�α, τ� κε�µεν� της �π��ας
�µως δεν επικυρ/θηκε τυπικ& απ� τη %�υλγαρικ. πλευρ&.

H συµµετ��. τ�υ Mαυρ�%�υν��υ �δωσε +εκ&θαρα στη συµµα�ικ. πρ�-
σ�γγιση των %αλκανικ/ν κρατ/ν αντιτ�υρκικ� πρ�σανατ�λισµ�, α0�3 τ�
7.τηµα της διευθ�τησης των τ�υρκ�-µαυρ�%�υνιωτικ/ν συν�ρων παρ�µενε
για �ρ�νια αν�ι�τ� και κατ& διαστ.µατα πυρ�δ�τ�3σε εντ&σεις στις σ��σεις
των δ3� �ωρ/ν. Tα στρατιωτικ& επεισ�δια στα σ3ν�ρα τ�υ Mαυρ�%�υν��υ
µε την T�υρκ�α .ταν σ3νηθες 0αιν�µεν� και ε��αν δηµι�υργ.σει την εντ3-
πωση στη διεθν. κ�ιν. γν/µη �τι κ&θε στιγµ. µπ�ρ�3σε να +εσπ&σει π�λε-
µ�ς π�υ θα συµπαρ�συρε και τα &λλα %αλκανικ& κρ&τη9. @λλωστε .ταν
γνωστ� �τι και τα &λλα %αλκανικ& κρ&τη, µε τ� πρ�σ�ηµα της απελευθ�-
ρωσης των «αλ3τρωτων» �µ�εθν/ν τ�υς π�υ καταπι�7�νταν απ� την π�λι-
τικ. τ�υ καθεστ/τ�ς των Nε�τ�3ρκων, επιθυµ�3σαν να επω0εληθ�3ν της
δ3σκ�λης θ�σης της Oθωµανικ.ς Αυτ�κρατ�ρ�ας, λ�γω τ�υ π�λ�µ�υ της µε
την Ιταλ�α, και να επεκτε�ν�υν τα �ρι& τ�υς.

Xσ�ν α0�ρ& τ� Mαυρ�%�3νι�, τα στεν& εδα0ικ& �ρια και �ι περι�ρι-
σµ�νες �ικ�ν�µικ�ς δυνατ�τητες της �ρειν.ς �/ρας .ταν ασ0αλ/ς �ι κ3ρι�ι
λ�γ�ι π�υ �στρεψαν τ�ν ηγεµ�να τ�υ Nικ�λα� στην ανα7.τηση ε+�δ�υ στην
Aδριατικ. και στην επ�κταση της επικρ&τει&ς τ�υ στα γειτ�νικ& εδ&0η της
Oθωµανικ.ς Aυτ�κρατ�ρ�ας. Tα εδ&0η �µως αυτ& αν.καν κυρ�ως στις πε-
ρι���ς τ�υ Σαντ7ακ��υ και τ�υ K�σσυ0�πεδ��υ, στις �π��ες ε��αν εγε�ρει ε-
θνικ�ς διεκδικ.σεις �ι Aλ%αν�� και �ι Σ�ρ%�ι. T� γειτ�νικ� �µ�0υλ�, �µ�-
γλωσσ� και �µ�θρησκ� σερ%ικ� κρ&τ�ς λειτ�υργ�3σε µ&λλ�ν περισσ�τερ�
ως απειλ. παρ& ως πρ�στασ�α για την αυτ�ν�µη εθνικ. υπ�σταση των
Mαυρ�%�υν�ων, α0�3 �ι Σ�ρ%�ι π�στευαν �τι ε��αν ιστ�ρικ& δικαι/µατα
στις µεσαιωνικ�ς �/ρες της P&σκιας και ∆ι�κλειας-Z�τα, περι���ς π�υ και
τ� Μαυρ�%�3νι� θεωρ�3σε �τι �πρεπε να τ�υ αν.κ�υν για ιστ�ρικ�3ς λ�-
γ�υς10. T� γεγ�ν�ς �τι τ� Mαυρ�%�3νι� στην πραγµατικ�τητα µ�ιρα7�ταν
τ� �δι� ιστ�ρικ� παρελθ�ν και «πεπρωµ�ν�» µε τη Σερ%�α, µπ�ρ�3σε να �-
δηγ.σει στη συνεργασ�α και τη συµµα��α των δ3� κρατ/ν, µπ�ρ�3σε �µως
να �δηγ.σει και στην ενσωµ&τωση τ�υ ασθεν�στερ�υ κρ&τ�υς απ� τ� ισ�υ-
ρ�τερ�.

Tελικ&, η ασ0υκτικ. π�εση της Aυστρ�ας και στις δ3� �/ρες και � κ�ν-
δυν�ς των αλ%ανικ/ν ε+εγ�ρσεων στ� K�σσυ0�π�δι� /θησαν τ� Mαυρ�-
%�3νι� και τη Σερ%�α σε συνενν�ηση. H Aυστρ�α µε τις επεκτατικ�ς της %λ�-
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9. Για τ� 7.τηµα των τ�υρκ�-µαυρ�%�υνι/τικων συν�ρων, %λ. M. Kατσαρ�π�3λ�υ,
Iστ�ρ�α τ�υ Mαυρ�
�υν��υ, απ� τ� Συν�δρι� τ�υ Bερ�λ�ν�υ µ��ρι τ� τ�λ�ς τ�υ A′ Πα-
γκ�σµ��υ π�λ�µ�υ, Θεσσαλ�ν�κη, B&νιας, 2004, σσ. 156-160.

10. Για τ� µεσαιωνικ� παρελθ�ν τ�υ Μαυρ�%�υν��υ, %λ. Kωνσταντακ�π�3λ�υ, �.π.,
σσ. 17-30.



ψεις στην περι��., η Iταλ�α µε τ� �λ��να αυ+αν�µεν� ενδια0�ρ�ν της για �ι-
κ�ν�µικ. και π�λιτικ. διε�σδυση στην απ�ναντι πλευρ& της Aδριατικ.ς και
η Pωσ�α µε την παραδ�σιακ. π�λιτικ. της �ειραγ/γησης των σλα%ικ/ν
κρατ/ν της Bαλκανικ.ς .ταν κυρ�ως �ι τρεις ∆υν&µεις π�υ πρ�σπ&θησαν
να πρ�σελκ3σ�υν στη σ0α�ρα επιρρ�.ς τ�υς τ� Mαυρ�%�3νι� και τ�ν ηγε-
µ�να τ�υ Nικ�λα�, η στ&ση τ�υ �π���υ δεν �αρακτηρι7�ταν απ� σταθερ�-
τητα και συν�πεια11.

�ι Μεγ&λες ∆υν&µεις, παρ& τις διπλωµατικ�ς τ�υς πρ�σπ&θειες, δεν
κατ�ρθωσαν να εµπ�δ�σ�υν τη συµµετ��. τ�υ µικρ�3 κρ&τ�υς στη «Bαλ-
κανικ. Συµµα��α» τ�υ 1912 και να απ�τρ�ψ�υν την εµπλ�κ. των %αλκανι-
κ/ν κρατ/ν σε π�λεµ� µε τ�υς Τ�3ρκ�υς12. Σ3µ0ωνα µε τα �γγρα0α τ�υ
Iστ�ρικ�3 Aρ�ε��υ τ�υ Yπ�υργε��υ των E+ωτερικ/ν, τ� καλ�κα�ρι τ�υ 1912
τ� Mαυρ�%�3νι�, εκτ�ς απ� τις επα0�ς τ�υ µε τα δ3� σλα%ικ& κρ&τη, τη
Σερ%�α και τη B�υλγαρ�α, ε+�0ρασε την επιθυµ�α για διε+αγωγ. συν�µιλι/ν
και µε την Eλλ&δα. T� θ�µα των συν�µιλι/ν .ταν η συνενν�ηση των δ3�
κρατ/ν µε σκ�π� τη σ3ναψη συµµα��ας εναντ��ν των T�3ρκων13.

T�ν I�3νι� � Mαυρ�%�3νι�ς υπ�υργ�ς των E+ωτερικ/ν Γκρ�γκ�%ιτς
(Gregoviç), κατ& τη δι&ρκεια 0ιλικ.ς συν�µιλ�ας µε τ�ν Eυγενι&δη στην Κε-
τ�γνη, �θεσε τ� 7.τηµα της σ3ναψης συµµα��ας. Σ3µ0ωνα µε την απ�ρρητη α-
να0�ρ& τ�υ :λληνα διπλωµ&τη πρ�ς τ�ν υπ�υργ� των E+ωτερικ/ν K�ρ�-
µηλ&, � Γκρ�γκ�%ιτς επι�ε�ρησε να πε�σει τ�ν :λληνα διπλωµ&τη �τι �ι ε+ελ�-
+εις τ�υ ιταλ�τ�υρκικ�3 π�λ�µ�υ επι%&λλ�υν τη συνενν�ηση αν&µεσα στην
Eλλ&δα, τ� Mαυρ�%�3νι� και τη B�υλγαρ�α, µε σκ�π� την &µεση αν&ληψη
κ�ιν.ς δρ&σης εναντ��ν των T�3ρκων14. O Mαυρ�%�3νι�ς υπ�υργ�ς θεωρ�3-
σε �τι η συνενν�ηση των %αλκανικ/ν κρατ/ν, στην �π��α θα αναγκα7�ταν να
πρ�σ�ωρ.σει και η Σερ%�α, �πρεπε να γ�νει µε απ�λυτη µυστικ�τητα απ� τις
M. ∆υν&µεις, επειδ. η Bι�ννη και η Πετρ�3π�λη ασκ�3σαν π�εση στ� Mαυ-
ρ�%�3νι� να ακ�λ�υθ.σει ειρηνικ. π�λιτικ. και να απ��ει απ� κ&θε εν�ργεια
υπ�κ�νησης και υπ�στ.ρι+ης της ε+�γερσης των Aλ%αν/ν15.

Mαυρ�%�3νι� και Eλλ&δα στη «Bαλκανικ. Συµµα��α» τ�υ 1912 275

11. H αν&µει+η τ�υ Nικ�λα�υ στις αλ%ανικ�ς ε+εγ�ρσεις και �ι πρ�σπ&θει�ς τ�υ να
πρ�σεγγ�σει &λλ�τε την Iταλ�α και &λλ�τε την Aυστρ�α δεν επ�τρεπαν τις M. ∆υν&µεις και
τα %αλκανικ& κρ&τη να εµπιστευθ�3ν την π�λιτικ. τ�υ Mαυρ�%�υν��υ. Bλ. Kατσαρ�-
π�3λ�υ, �.π., σσ. 154-156.

12. Ministère des Affaires Étrangères, Documents Diplomatiques – Affaires Balkani-
ques, t. 1, Paris 1912, N. 74, 77, σσ. 47-49 (διπλωµατικ�ς εν�ργειες τ�υ Poincaré για να συ-
γκρατηθε� τ� Μαυρ�%�3νι� απ� επ�θεση εναντ��ν των Τ�3ρκων).

13. Για µ�α π�λ3 σ3ντ�µη ανα0�ρ& στις συν�µιλ�ες τ�υ Mαυρ�%�υν��υ και της Eλλ&-
δας κατ& τ� καλ�κα�ρι τ�υ 1912, %λ. Helmreich, �.π., σ. 89 και Dakin, �.π., σ. 348.

14. A.Y.E. (Aρ�ε�� τ�υ Yπ�υργε��υ των E"ωτερικ�ν), Φ. (1912) 119 α. α. κ. (�νευ αριθ.
κατατ�"εως) IA′, αρ. 115, Eυγενι�δης πρ�ς K�ρ�µηλ�, Kετ�γνη, 1/14.6.1912.

15. %.π.



O :λληνας διπλωµατικ�ς αντιπρ�σωπ�ς σ�ηµ&τισε την εντ3πωση �τι η
πρ�ταση τ�υ Γκρ�γκ�%ιτς για συνενν�ηση δεν ε��ε επ�σηµ� �αρακτ.ρα. Γι’
αυτ� τ�ν λ�γ� απ&ντησε �τι δεν µπ�ρ�3σε να µετα0�ρει την πρ�ταση στην
ελληνικ. κυ%�ρνηση, ε&ν αυτ. δεν γιν�ταν επ�σηµα απ� τ�ν �δι� τ�ν %ασι-
λι& Nικ�λα�. O Eυγενι&δης επισ.µανε στην ανα0�ρ& τ�υ �τι τ� Mαυρ�-
%�3νι� επιθυµ�3σε να εκµεταλλευτε� τ�ν ιταλ�τ�υρκικ� π�λεµ� και την αλ-
%ανικ. ε+�γερση για να επεκτε�νει τα εδα0ικ& τ�υ �ρια. Σ3µ0ωνα µε τ�ν
:λληνα διπλωµ&τη, η πρ�ταση τ�υ Γκρ�γκ�%ιτς απ�τελ�3σε �κ0ραση της
ανησυ��ας των Mαυρ�%�υν�ων π�λιτικ/ν ηγετ/ν για την πιεστικ. κατ&στα-
ση στην �π��α ε��ε περι�λθει τ� κρ&τ�ς τ�υς, ε+αιτ�ας των περι�ρισµ�νων
εδα0ικ/ν �ρ�ων και της �λλειψης των αναγκα�ων µ�σων επι%�ωσης τ�υ λα�3
τ�υς16.

H συν�µιλ�α τ�υ Γκρ�γκ�%ιτς µε τ�ν Eυγενι&δη συν�πεσε �ρ�νικ& µε τις
µυστικ�ς επα0�ς τ�υ %ασιλι& Nικ�λ&�υ και τ�υ πρωθυπ�υργ�3 Mαρτ�ν�-
%ιτς (Martinoviç) µε τ�υς B�3λγαρ�υς π�λιτικ�3ς Nτ&νε0 (Danev) και P�-
7�0 (Rizov) στη Bι�ννη. Oι %�υλγαρ�-µαυρ�%�υνι/τικες συν�µιλ�ες διε+.-
�θησαν κατ& τη δι&ρκεια της επ�σηµης επ�σκεψης τ�υ Nικ�λ&�υ στην αυ-
στριακ. πρωτε3�υσα και απ�τ�λεσαν την αρ�. των διαπραγµατε3σεων π�υ
ε��αν ως τελικ� απ�τ�λεσµα τη σ3ναψη της πρ�0�ρικ.ς συµ0ων�ας συµµα-
��ας απ� τα δ3� κρ&τη στις αρ��ς τ�υ 0θιν�π/ρ�υ17.

Oι B�3λγαρ�ι πρ�σ�γγισαν τ�ν Mαυρ�%�3νι� ηγεµ�να στη Bι�ννη, µ�-
λ�ν�τι η Pωσ�α και η Σερ%�α .ταν αρνητικ�ς ως πρ�ς τη διε3ρυνση της σερ-
%�%�υλγαρικ.ς συµµα��ας µε τη συµµετ��. τ�υ Mαυρ�%�υν��υ. O P/σ�ς
υπ�υργ�ς των E+ωτερικ/ν Σα7�ν�0 (Sazonov) ε��ε συµ%�υλε3σει τ�ν Nτ&-
νε0 να µην πρ��ωρ.σει σε διαπραγµατε3σεις µε τ� Mαυρ�%�3νι�, γιατ� η
Pωσ�α δεν εµπιστευ�ταν την αµ0ιταλαντευ�µενη µετα+3 Πετρ�3π�λης και
Bι�ννης π�λιτικ. τ�υ %ασιλι& Nικ�λ&�υ18. Oι P/σ�ι θεωρ�3σαν �τι .ταν πι-
θαν�ν να διαρρε3σει απ� την πλευρ& τ�υ Mαυρ�%�υν��υ στην Aυστρ�α η
%αλκανικ. συνενν�ηση και υπ�πτε3�νταν �τι � Nικ�λα�ς .ταν πρ�θυµ�ς
να περ&σει στην αυστριακ. σ0α�ρα επιρρ�.ς, αν η Aυστρ�α επ�τρεπε την ε-
δα0ικ. επ�κταση τ�υ κρ&τ�υς τ�υ στις γειτ�νικ�ς αλ%ανικ�ς περι���ς. Για
τ�ν �δι� λ�γ� και η Σερ%�α .ταν επι0υλακτικ. απ�ναντι στ� Mαυρ�%�3νι�.
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16. Στην �δια απ�ρρητη ανα0�ρ& � Ευγενι&δης σηµει/νει �αρακτηριστικ&: ...Τ'ν
συν�µιλ�αν τα�την *θε�ρησα, +τι ;<ειλ�ν ν= γνωρ�σω τ>? @µετ�ρCα *"���τητι, καθ�σ�ν
αDτη καταδηλ�F @πG π��ων κατ���νται σκ�ψεων �L Μαυρ�
��νι�ι, καP +τι *λπ�Q�υσιν εRς
πρ�σε�? 
ελτ�ωσιν τ?ς S<�ρ�τ�υ SληθTς θ�σεως Uν δηµι�υργ�Vσιν εRς τG κρ�τ�ς των τ=
Sσ<υκτικTς περι�ρισµ�να +ρια αWτ�V καP X Zλλειψις τTν µ�σων τ?ς συντηρ�σεως.

17. Για τις %�υλγαρ�-µαυρ�%�υνι/τικες συν�µιλ�ες στη Bι�ννη, %λ. Geshov, �.π., σσ.
41-42R Helmreich, �.π., σσ. 86-87R Thaden, �.π., σ. 103R Rossos, �.π., σσ. 133-134.

18. Helmreich, �.π., σσ. 81-85R Terziç, �.π., σσ. 123-125R Rossos, �.π., σσ. 130-132.



Eπιπλ��ν, �ι σερ%�-µαυρ�%�υνι/τικες σ��σεις �αρακτηρ�7�νταν απ� αµ�ι-
%α�α κα�υπ�ψ�α, ε+αιτ�ας τ�υ ανταγωνισµ�3 των %ασιλικ/ν δυναστει/ν
των δ3� κρατ/ν και της επιθυµ�ας τ�υ Mαυρ�%�υν��υ να επεκτε�νει τα �ρι&
τ�υ σε περι���ς π�υ �ι Σ�ρ%�ι, �πως ���υµε ανα0�ρει, θεωρ�3σαν �τι ιστ�-
ρικ& αν.καν στην «Παλαι& Σερ%�α»19.

H Eλλ&δα 0α�νεται �τι ε��ε πληρ�0�ρ�ες για την πρ�σ�γγιση της B�υλ-
γαρ�ας µε τ� Mαυρ�%�3νι�. Στις αρ��ς τ�υ I�υν��υ � :λληνας πρεσ%ευτ.ς
της Bι�ννης πληρ�0�ρησε την Aθ.να �τι .ταν πιθαν�ν η B�υλγαρ�α να ε�-
�ε συν&ψει αµυντικ. συνθ.κη συµµα��ας µε τ� Mαυρ�%�3νι�20. Η πληρ�-
0�ρ�α �µως αυτ. δεν επι%ε%αι/θηκε απ� την Κετ�γνη, α0�3 � Eυγενι&δης,
απαντ/ντας σε σ�ετικ� ερ/τηµα της Αθ.νας, διατ3πωσε την &π�ψη �τι δεν
υπ.ρ�ε αµυντικ. συµµα��α µετα+3 B�υλγαρ�ας και Mαυρ�%�υν��υ21. [στε-
ρα απ� λ�γες ηµ�ρες � Eυγενι&δης, σε εµπιστευτικ. τ�υ �κθεση πρ�ς τ�ν K�-
ρ�µηλ&, επαν�λα%ε �τι �ι Mαυρ�%�3νι�ι π�λιτικ�� ηγ�τες και � B�3λγαρ�ς
συν&δελ0�ς τ�υ στην Kετ�γνη αρν.θηκαν τη σ3ναψη αµυντικ.ς συµµα��ας
αν&µεσα στα δ3� %αλκανικ& κρ&τη22.

Tην �δια επ��. � Eυγενι&δης ενηµ�ρωσε την Aθ.να �τι � στρατηγ�ς
Mαρτ�ν�%ιτς αν�λα%ε τη θ�ση τ�υ πρωθυπ�υργ�3 και τ�υ υπ�υργ�3 των
Ε+ωτερικ/ν, εν/ � Γκρ�γκ�%ιτς δι�ρ�στηκε ως Αυλ&ρ�ης τ�υ %ασιλι& Νικ�-
λ&�υ23. O Γκρ�γκ�%ιτς, απ� τη ν�α τ�υ θ�ση, επαν.λθε στ� 7.τηµα της συµ-
µα��ας των %αλκανικ/ν κρατ/ν και επαν�λα%ε την πρ�ταση για συνενν�η-
ση τ�υ Mαυρ�%�υν��υ και της Eλλ&δας εναντ��ν των T�3ρκων. O Mαυρ�-
%�3νι�ς �µως π�λιτικ�ς δεν �κρινε �τι .ταν απαρα�τητ� � %ασιλι&ς τ�υ
Mαυρ�%�υν��υ να θ�σει στην ελληνικ. κυ%�ρνηση την πρ�ταση για τη συ-
νενν�ηση των δ3� κρατ/ν. Aπ� τη συν�µιλ�α τ�υ Eυγενι&δη µε τ�ν Γκρ�-
γκ�%ιτς πρ�κ3πτει τ� συµπ�ρασµα �τι � %ασιλι&ς Nικ�λα�ς θα απ�0ευγε να
κ&νει επ�σηµη πρ�ταση για συνενν�ηση µε την Eλλ&δα, επειδ. τ�ν περα-
σµ�ν� �ρ�ν� ε��ε θ�σει τ� �δι� 7.τηµα αλλ& δεν �λα%ε απ&ντηση απ� την ελ-
ληνικ. κυ%�ρνηση24.
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19. Για τις σερ%�-µαυρ�%�υνι/τικες σ��σεις στα 1910-1912, %λ. Helmreich, �.π., σσ.
83-85 και Terziç, �.π., σσ. 80-82, 123-131.

20. A.Y.E., 119 α. α. κ. IA′, αρ. 17607, Στρ�ιτ πρ�ς K�ρ�µηλ�, Bι�ννη, 6/19.6.1912.
21. A.Y.E., �.π., α/5, αρ. 1772, Eυγενι�δης πρ�ς Κ�ρ�µηλ�, Kετ�γνη, 11/24.6.1912.
22. O B�3λγαρ�ς πρ�+εν�ς στην Κετ�γνη εκµυστηρε3τηκε στ�ν Ευγενι&δη �τι η

B�υλγαρ�α δεν ε��ε πρ��ωρ.σει σε συνενν�ηση, γιατ� δεν εµπιστευ�ταν την π�λιτικ. τ�υ
Mαυρ�%�3νι�υ ηγεµ�να. Βλ. A.Y.E., �.π., αρ. 128, Eυγενι�δης πρ�ς K�ρ�µηλ�, Kετ�γνη,
14/27.6.1912.

23. � Ευγενι&δης ε+�0ρασε θετικ. γν/µη για τ�ν ν�� πρωθυπ�υργ� και υπ�υργ�
των E+ωτερικ/ν, στρατηγ� Mαρτ�ν�%ιτς, σηµει/ν�ντας �τι διακρ�νεται για την ειλικρ�-
νεια και την ευθ3τητα τ�υ �αρακτ.ρα, καθ/ς και για τη συµπ&θει& τ�υ απ�ναντι στην
Eλλ&δα. Βλ. A.Y.E., �.π., αρ. 121, Eυγενι�δης πρ�ς K�ρ�µηλ�, Kετ�γνη, 14/27.6.1912.

24. A.Y.E., �.π., αρ. 128.



Στα 1911, κατ& τη δι&ρκεια της ε+�γερσης της αλ%ανικ.ς 0υλ.ς των κα-
θ�λικ/ν Mαλισσ�ρων, τ� Mαυρ�%�3νι� ε��ε πρ�τε�νει στην Eλλ&δα τη σ3-
ναψη συµ0ων�ας για κ�ιν. δρ&ση εναντ��ν των T�3ρκων. T�τε � %ασιλι&ς
Nικ�λα�ς θεωρ�3σε �τι τ� Mαυρ�%�3νι� και η Eλλ&δα �πρεπε να εκµεταλ-
λευτ�3ν την ευκαιρ�α π�υ πρ�σ0ερε η αλ%ανικ. ε+�γερση και να ε+ασ0αλ�-
σ�υν την εδα0ικ. τ�υς επ�κταση στη B�ρει� Aλ%αν�α και τη N�τι� Aλ%α-
ν�α (\πειρ�ς) αντ�στ�ι�α. ∆ηλαδ. τα δ3� κρ&τη �πρεπε να δρ&σ�υν απ�
κ�ιν�3 µε σκ�π� να απ�τρ�ψ�υν τη δηµι�υργ�α εν�ς αυτ�ν�µ�υ αλ%ανικ�3
κρ&τ�υς. Επιπλ��ν, τ� Mαυρ�%�3νι� �κρινε ως αναγκα�� να υπ�στηρ�+ει
και η Eλλ&δα την ε+�γερση των Mαλισσ�ρων25.

H ε+�γερση των Mαλισσ�ρων στα 1911 υπ�στηρ��θηκε απ� τ� Mαυρ�-
%�3νι�, τ� �π��� ε��ε πρ�σ0�ρει και κατα03γι� στ�υς ε+εγερµ�ν�υς και τις
�ικ�γ�νει�ς τ�υς. Τ� µικρ� κρ&τ�ς επι�ε�ρησε να επι%ληθε� ως παρ&γ�ντας
επιρρ�.ς στις αν.συ�ες αλ%ανικ�ς 0υλ�ς τ�υ %�ρρ& και αναµε��θηκε στη
δι�νε+. τ�υς µε τ� καθεστ/ς των Nε�τ�3ρκων. T� αντ�τιµ� της αν&µει+ης
τ�υ Mαυρ�%�υν��υ .ταν η επιδε�νωση των σ��σε/ν τ�υ µε τ�υς T�3ρκ�υς
και � κ�νδυν�ς να δε�θε� επ�θεση απ� τα τ�υρκικ& στρατε3µατα26. H δυνα-
µικ. αν&µει+η τ�υ Mαυρ�%�υν��υ στ� Aλ%ανικ� Z.τηµα �0ε�λεται εν µ�ρει
στη µεγαλ�µαν�α και τα 0ιλ�δ�+α σ��δια τ�υ %ασιλι& Nικ�λ&�υ. O κ3ρι�ς
�µως λ�γ�ς .ταν η διε3ρυνση των εδα0ικ/ν �ρ�ων τ�υ µικρ�3 �ρειν�3 κρ&-
τ�υς. T� Mαυρ�%�3νι� ασ0υκτι�3σε στα στεν& εδα0ικ& �ρια και τ�υς πε-
ρι�ρισµ�ν�υς π�ρ�υς και ανα7ητ�3σε δι�+�δ� στις γειτ�νικ�ς αλ%ανικ�ς πε-
ρι���ς της Oθωµανικ.ς Aυτ�κρατ�ρ�ας27.

Aπ� την &λλη πλευρ&, και η Eλλ&δα παρακ�λ�υθ�3σε µε µεγ&λη πρ�-
σ��. τα γεγ�ν�τα της ε+�γερσης των Mαλισσ�ρων, γιατ� ενδια0ερ�ταν ιδι-
α�τερα για τις ε+ελ�+εις τ�υ αλ%ανικ�3 εθνικ�3 κιν.µατ�ς. Oι :λληνες θεω-
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25. A.Y.E., �.π., αρ. 128.
26. Για την ε+�γερση των καθ�λικ/ν Mαλισσ�ρων στη B�ρ. Aλ%αν�α (M&ρτι�ς-

Oκτ/%ρι�ς 1911) και την αν&µει+η τ�υ Mαυρ�%�υν��υ, %λ. G. P. Gooch and H. Temperley
(eds.), British Documents on the Origins of the War, 1898-1914, Vol. IX, Part I, London
1933, σσ. 449-512 (ανα0�ρ�ς των @γγλων διπλωµατ/ν, �ι �π��ες παρ�υσι&7�υν τ�ν ρ�λ�
τ�υ Mαυρ�%�υν��υ στην αλ%ανικ. ε+�γερση και δια0ωτ�7�υν τη στ&ση των M. ∆υν&µε-
ων ως πρ�ς τ� Aλ%ανικ� Z.τηµα) (στ� ε+.ς: B.D.)R Thaden, �.π., σσ. 29-37R St. Skendi, The
Albanian National Awakening (1878-1912), N. Jersey, Princeton Univ., 1967, σσ. 411-420R V.
Kondis, «The Malissori Uprising and the Greek-Albanian Negotiations in the United
States for a Secret Understanding», Balkan Studies 18/1 (1977) 99-119.

27. O B�3λγαρ�ς πρεσ%ευτ.ς στη P/µη P�7�0 πληρ�0�ρησε εµπιστευτικ& τ�ν
:λληνα συν&δελ0� τ�υ �τι � %ασιλι&ς Nικ�λα�ς ακ�λ�υθ�3σε 0ιλ�αυστριακ. π�λιτικ.
για να εκµεταλλευθε� τ� Aλ%ανικ� Z.τηµα. O %ασιλι&ς τ�υ Mαυρ�%�υν��υ επιθυµ�3σε
να διευρ3νει τα �ρια τ�υ κρ&τ�υς τ�υ πρ�ς τ�ν ν�τ� και να αναγ�ρευθε� �νας απ� τ�υς
γι�υς τ�υ ως ηγεµ�νας αυτ�ν�µ�υ αλ%ανικ�3 κρ&τ�υς υπ� την αιγ�δα της Aυστρ�ας. Eπι-
πλ��ν δε��ταν και �ικ�ν�µικ. εν�σ�υση απ� την Aυστρ�α. Bλ. A.Y.E., Φ. (1912), α/4, αρ.
1659, Καραπ�ν�ς πρ�ς Κ�ρ�µηλ�, P�µη, 28.12.1911/10.1.1912.



ρ�3σαν �τι ε��αν εθνικ& δικαι/µατα στ� %ιλα�τι των Iωανν�νων και τ� σα-
ντ7&κι της K�ρυτσ&ς τ�υ %ιλαετ��υ τ�υ M�ναστηρ��υ, δηλαδ. την \πειρ�.
Xµως για τ� αλ%ανικ� εθνικ� κ�νηµα �ι περι���ς αυτ�ς αν.καν στη N.
Aλ%αν�α, .ταν δηλαδ. αλ%ανικ�ς28. Στα 1911 η Ελλ&δα επι�ε�ρησε να απ�-
τρ�ψει την εκδ.λωση αλ%ανικ/ν ε+εγ�ρσεων στ�ν ν�τ�, εν/ εν�σ�υσε την ε-
+�γερση των Mαλισσ�ρων στ�ν %�ρρ&. Oι :λληνες πρ�+εν�ι ε��αν π&ρει ε-
ντ�λ. απ� την Aθ.να να υπ�στηρ�+�υν τ�ν αγ/να των Mαλισσ�ρων στη
B�ρ. Aλ%αν�α, αλλ& να απ�θαρρ3ν�υν την επ�κταση της αλ%ανικ.ς ε+�γερ-
σης στ�ν ν�τ�. H ελληνικ. κυ%�ρνηση δεν επιθυµ�3σε να µεταδ�θε� η αλ-
%ανικ. ε+�γερση στ� %ιλα�τι των Iωανν�νων και τ� σαντ7&κι της K�ρυτσ&ς,
γιατ� αυτ� θα επ�τρεπε στ�υς Aλ%αν�3ς εθνικ�3ς ηγ�τες να παρ�υσι&σ�υν
τις περι���ς ως αλ%ανικ�ς29.

Xταν τ�ν M&ι� τ�υ 1912 εκδηλ/θηκε και π&λι αλ%ανικ. ε+�γερση στ�
K�σσυ0�π�δι�, �ι :λληνες δεν .ταν πια διατεθειµ�ν�ι να πρ�σ0�ρ�υν �π�ι-
αδ.π�τε υπ�στ.ρι+η στ�υς Aλ%αν�3ς τ�υ %�ρρ&. H ελληνικ. κυ%�ρνηση µε-
τ�%αλε τη στ&ση της ως πρ�ς τις ε+εγ�ρσεις στη B�ρ. Aλ%αν�α, γιατ� ε��ε 0α-
νε� καθαρ& �τι υπ.ρ�ε σ�%αρ�ς κ�νδυν�ς να εκδηλωθε� µ�α κ�ιν. και γενικ.
ε+�γερση στ�ν αλ%ανικ� %�ρρ& και ν�τ�. H Eλλ&δα ωστ�σ� .ταν διατεθει-
µ�νη να δε�θε� την αναγν/ριση των εθνικ/ν δικαιωµ&των των Aλ%αν/ν α-
π� την τ�υρκικ. κυ%�ρνηση, µε την πρ�ϋπ�θεση �τι η \πειρ�ς δεν θα συ-
µπεριλαµ%αν�ταν στις αλ%ανικ�ς περι���ς. T�ν I�3νι� τ�υ 1912 � :λληνας
Yπ�υργ�ς των E+ωτερικ/ν γνωστ�π��ησε στ�υς :λληνες πρ�+�ν�υς π�ιες
ακρι%/ς περι���ς η ελληνικ. πλευρ& θεωρ�3σε �τι �πρεπε να αν.κ�υν στα
εδα0ικ& �ρια της Hπε�ρ�υ και της Aλ%αν�ας30. Η Eλλ&δα �µως συµπερι�λα-
%ε στα �ρια της Aλ%αν�ας περι���ς, �ι �π��ες αν.καν στη σ0α�ρα τ�υ ενδια-
0�ρ�ντ�ς τ�υ Mαυρ�%�υν��υ και της Σερ%�ας, �πως .ταν τ� %ιλα�τι της Σκ�-
δρας και τα σαντ7&κια τ�υ Ιπεκ��υ, της Πρι7ρ�νας και της Πριστ�νας τ�υ %ι-
λαετ��υ τ�υ K�σσυ0�πεδ��υ.

Στα τ�λη τ�υ Ι�υν��υ �ι ν�ες συγκρ�3σεις των Mαλισσ�ρων µε τα τ�υρ-
κικ& στρατε3µατα και η αλ%ανικ. ε+�γερση στ� K�σσυ0�π�δι� πρ�κ&λε-
σαν µεγ&λη ανησυ��α στην Kετ�γνη και απ�τ�λεσαν θ�µα των συν�µιλι/ν
της π�λιτικ.ς ηγεσ�ας τ�υ Mαυρ�%�υν��υ µε τ�ν :λληνα διπλωµατικ� αντι-
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28. T�ν M&ι� τ�υ 1911 τ� Aλ%ανικ� Kεντρικ� Eπαναστατικ� K�µιτ&τ� ε��ε 7ητ.σει
απ� την τ�υρκικ. κυ%�ρνηση: α) την παρα�/ρηση δι�ικητικ.ς αυτ�ν�µ�ας στ�υς Aλ%α-
ν�3ς και %) την �νωση των τεσσ&ρων %ιλαετ�ων, των Iωανν�νων, M�ναστηρ��υ, K�σσυ-
0�πεδ��υ και Σκ�δρας σε �να αλ%ανικ� πασαλ�κι. Bλ. Skendi, �.π., σ. 420.

29. Για τη στ&ση της Eλλ&δας απ�ναντι στην ε+�γερση των Mαλισσ�ρων στα 1911,
%λ. V. Kondis, Greece and Albania (1908-1914), Thessaloniki 1976, σσ. 51-56 (στ� ε+.ς:
Greece and Albania).

30. %.π., σσ. 70-72.



πρ�σωπ�. O Μαρτ�ν�%ιτς δια%ε%α�ωσε τ�ν Eυγενι&δη �τι τ� Mαυρ�%�3νι�
παρακ�λ�υθ�3σε µ�ν� την κατ&σταση στη B�ρ. Aλ%αν�α και δεν ε��ε αν&-
µει+η στις αλ%ανικ�ς εν�ργειες, επειδ. � %ασιλι&ς Nικ�λα�ς υπ�σ��θηκε στη
Pωσ�α και την Aυστρ�α να µην υπ�στηρ�+ει τις ε+εγ�ρσεις των Aλ%αν/ν31.
Mε α0�ρµ. τα γεγ�ν�τα της αλ%ανικ.ς ε+�γερσης, � πρωθυπ�υργ�ς επαν�-
0ερε πρ�ς συ7.τηση και τ� 7.τηµα της συνενν�ησης των %αλκανικ/ν κρα-
τ/ν και επαν�λα%ε την &π�ψη �τι τα %αλκανικ& κρ&τη �πρεπε να εκµεταλ-
λευθ�3ν τη δ3σκ�λη θ�ση, στην �π��α %ρισκ�ταν η T�υρκ�α ε+αιτ�ας τ�υ αλ-
%ανικ�3 κιν.µατ�ς και τ�υ π�λ�µ�υ µε την Iταλ�α, αναλαµ%&ν�ντας κ�ιν.
π�λεµικ. δρ&ση εναντ��ν των T�3ρκων. T�νισε ακ�µα �τι .ταν αν&γκη να
συνα0θε� τ� συντ�µ�τερ� συµµα��α µετα+3 Eλλ&δας και Mαυρ�%�υν��υ,
γιατ� η δηµι�υργ�α αυτ�ν�µης Aλ%αν�ας θα .ταν καταστρ�0. για τ� Mαυ-
ρ�%�3νι� και µεγ&λη απειλ. για τα ελληνικ& συµ0�ρ�ντα στην \πειρ�32.

[στερα απ� λ�γες ηµ�ρες και � �δι�ς � %ασιλι&ς Nικ�λα�ς ε+�0ρασε την
ανησυ��α τ�υ για την αλ%ανικ. ε+�γερση και τ� ενδε��µεν� της δηµι�υργ�ας
αυτ�ν�µης Aλ%αν�ας. O Mαυρ�%�3νι�ς ηγεµ�νας 7.τησε να πληρ�0�ρηθε�
τη γν/µη της ελληνικ.ς κυ%�ρνησης για τις ε+ελ�+εις στ� Aλ%ανικ� Z.τηµα
και τ�υς τρ�π�υς µε τ�υς �π���υς η Aθ.να �κρινε �τι τα δ3� κρ&τη θα µπ�-
ρ�3σαν να αντιµετωπ�σ�υν τ� ενδε��µεν� της σ3στασης αυτ�ν�µης Aλ%α-
ν�ας33.

H Eλλ&δα �µως δεν .θελε να δεσµευθε� µε τ� Mαυρ�%�3νι� και να ε-
µπλακε� σε µ�α πρ�ωρη π�λεµικ. σ3γκρ�υση µε τ�υς Τ�3ρκ�υς, ε+αιτ�ας
των συµ0ερ�ντων τ�υ µικρ�3 κρ&τ�υς στη B�ρ. Aλ%αν�α. H παρα�/ρηση
δι�ικητικ.ς αυτ�ν�µ�ας στ�υς Aλ%αν�3ς δεν .ταν σ�%αρ. απειλ. για τα ελ-
ληνικ& συµ0�ρ�ντα, αν η \πειρ�ς �µενε �+ω απ� τα �ρια της αυτ�ν�µης
Aλ%αν�ας. Για τ�ν λ�γ� αυτ�, � Eυγενι&δης πρ�σπ&θησε να καθησυ�&σει
τ�ν %ασιλι& Nικ�λα� και να τ�ν πε�σει �τι �ι ε+ελ�+εις στ� Aλ%ανικ� Z.τη-
µα δεν ε�ναι τ�σ� σ�%αρ�ς, /στε να ε�ναι αναγκα�� να 7ητ.σει τη γν/µη της
ελληνικ.ς κυ%�ρνησης. O :λληνας διπλωµ&της τ�νισε στις ανα0�ρ�ς τ�υ �τι
η δηµι�υργ�α αυτ�ν�µης Aλ%αν�ας θα απ�τελ�3σε σ�%αρ. απειλ. µ�ν� για
τ� Mαυρ�%�3νι�, γιατ� τ� µικρ� κρ&τ�ς θα ��ανε κ&θε ελπ�δα για επ�κταση
των �ρ�ων τ�υ και θα .ταν αδ3νατ� να επι%ι/σει34. Απ� την &λλη πλευρ&,
η αυτ�ν�µη Aλ%αν�α θα απ�τελ�3σε σ�%αρ. απειλ. για την Eλλ&δα µ�ν�
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31. A.Y.E., 119 α. α. κ. IA], αρ. 127, Eυγενι�δης πρ�ς K�ρ�µηλ�, Kετ�γνη, 21.6./3.7.1912.
32. %.π.
33. A.Y.E., �.π., αρ. 140, Eυγενι�δης πρ�ς K�ρ�µηλ�, Kετ�γνη, 28.9./10.7.1912.
34. Στην �δια εµπιστευτικ. ανα0�ρ& � Ευγενι&δης σηµει/νει: …∆ι’ Xµ_ς 
ε
α�ως X

δηµι�υργ�α `Aλ
αν�ας αWτ�ν�µ�υ δaν *ν��ει τ�bς σ�
αρ�bς κινδ�ν�υς, �cτινες Sπειλ�Vσι
τG Μαυρ�
��νι�ν, τ�V dπ���υ Sπ�λλυται δι= παντGς π_σα *λπPς περP ε@ρ�νσεως τTν
dρ�ων *ν �eς εfναι Sδ�νατ�ν ν= *"ακ�λ�υθ�σ>η 
ι�Vν *πP µακρ�ν....



στην περ�πτωση π�υ �ι Aλ%αν�� διεκδικ�3σαν «�δα0�ς απ� αι/νων ελληνι-
κ�ν», δηλαδ. την \πειρ�35.

O Eυγενι&δης �λα%ε την απ&ντηση της ελληνικ.ς κυ%�ρνησης στην πρ�-
ταση τ�υ Νικ�λ&�υ, �ταν στην Kετ�γνη ε��ε 0θ&σει η ε�δηση για µ�α µικρ. συ-
µπλ�κ. T�3ρκων και Mαυρ�%�υν�ων στη µεθ�ριακ. γραµµ.. H ε�δηση πρ�-
κ&λεσε 0ιλ�π�λεµη δι&θεση στ�υς Mαυρ�%�υν��υς και η π�λιτικ. ηγεσ�α
σκε0τ�ταν σ�%αρ& να �ρησιµ�π�ι.σει τ� επεισ�δι� αυτ� ως α0�ρµ. για κ.-
ρυ+η π�λ�µ�υ. Xπως 0α�νεται απ� την ανα0�ρ& τ�υ, � :λληνας διπλωµ&της
%ρ�θηκε σε ε+αιρετικ& δ3σκ�λη θ�ση να ανακ�ιν/σει την ελληνικ. απ&ντη-
ση, ε+αιτ�ας της 0ιλ�π�λεµης ατµ�σ0αιρας π�υ επικρατ�3σε στην Kετ�γνη36.

H ελληνικ. κυ%�ρνηση ε��ε απαντ.σει �τι �ι ε+ελ�+εις στ� Aλ%ανικ�
Z.τηµα δεν επι%&λλ�υν πρ�ς τ� παρ�ν τη συνενν�ηση της Eλλ&δας και τ�υ
Mαυρ�%�υν��υ για την αν&ληψη &µεσης π�λεµικ.ς δρ&σης εναντ��ν των
T�3ρκων. H Eλλ&δα και τ� Mαυρ�%�3νι� �πρεπε να περιµ�ν�υν την ε+�λι-
+η της κατ&στασης στην T�υρκ�α και να πρ��ωρ.σ�υν σε συνενν�ηση µε
%&ση τ� Aλ%ανικ� Z.τηµα, µ�ν� �ταν απειληθ�3ν σ�%αρ& τα συµ0�ρ�ντα
και των δ3� κρατ/ν. O %ασιλι&ς Nικ�λα�ς συµ0/νησε µε την ελληνικ. α-
π&ντηση και �δει+ε �τι καταν�ε� �τι η Ελλ&δα δεν ε��ε τ�υς �δι�υς µε τ�
Mαυρ�%�3νι� σ�%αρ�3ς λ�γ�υς για να ριψ�κινδυνε3σει µ�α π�λεµικ. σ3-
γκρ�υση µε την T�υρκ�α37.

Ωστ�σ� � :λληνας διπλωµατικ�ς αντιπρ�σωπ�ς, ���ντας συ7ητ.σει µε
τ�ν Bασιλι&, τ�ν ∆ι&δ��� τ�υ θρ�ν�υ, τ�ν Πρωθυπ�υργ� και &λλ�υς π�λι-
τικ�3ς παρ&γ�ντες, σ�ηµ&τισε την εντ3πωση �τι η µαυρ�%�υνι/τικη π�λιτι-
κ. ηγεσ�α .ταν δυσαρεστηµ�νη απ� τη συγκρατηµ�νη στ&ση της Eλλ&δας,
αλλ& και των &λλων %αλκανικ/ν κρατ/ν, απ�ναντι στην πρ�ταση τ�υ Mαυ-
ρ�%�υν��υ για &µεση κ�ιν. στρατιωτικ. δρ&ση εναντ��ν των T�3ρκων. Oι
Mαυρ�%�3νι�ι π�στευαν �τι .δη τα γεγ�ν�τα επ�%αλαν την αν&ληψη κ�ιν.ς
π�λεµικ.ς εν�ργειας απ� τα %αλκανικ& κρ&τη38. E�ναι γνωστ� �τι τ�ν I�3-
λι� � ηγεµ�νας Nικ�λα�ς ε��ε εκ0ρ&σει την ανησυ��α τ�υ για τις κιν.σεις
των Αλ%αν/ν και πρ�ς τη σερ%ικ. κυ%�ρνηση39. Tην �δια επ��. 7.τησε και
απ� τ�ν B�3λγαρ� διπλωµατικ� αντιπρ�σωπ� να συνε�ισθ�3ν �ι διαπραγ-

Mαυρ�%�3νι� και Eλλ&δα στη «Bαλκανικ. Συµµα��α» τ�υ 1912 281

35. Και σε πρ�ηγ�3µενη ανα0�ρ& � Ευγενι&δης ε��ε επισηµ&νει �τι +σ�ν S<�ρ_ εRς
τ�bς κινδ�ν�υς, �gς d κ. Πρωθυπ�υργGς πρ�
λ�πει *κ τ?ς δηµι�υργ�ας `Aλ
αν�ας αWτ�ν�-
µ�υ, Sπ�<υγ�ν ν= συQητ�σω, δι�τι 
ε
α�ως hλεθρ�ς θ’ Sπ�
? δι= τG Μαυρ�
��νι�ν X *ν
τiT µ�λλ�ντι τυ�Gν Sνακ�ρυ"ις τ�ια�της, καθ�σ�ν τ�Vτ� µ�ν�ν *κ τ?ς εRς αWτG πρ�σαρτ�-
σεως Sλ
ανικ�V *δ�<�υς *"αρτ_ τ'ν Dπαρ"ιν αWτ�V. `Aλλ�, πρ�κειµ�ν�υ περP jEλλ�δ�ς,

ε
α�ως τ�ι�Vτ�ς κ�νδυν�ς δaν εfναι δεδικαι�λ�γηµ�ν�ς.... Βλ. Α.Υ.Ε., �.π., αρ. 127.

36. A.Y.E., �.π., αρ. 155, Eυγενι�δης πρ�ς K�ρ�µηλ�, Kετ�γνη, 19.7./1.8.1912.
37. %.π.
38. %.π.
39. Terziç, �.π., σ. 126.



µατε3σεις της Bι�ννης για να καταλ.+�υν στη σ3ναψη συµ0ων�ας µε σκ�π�
την κ�ιν. π�λεµικ. δρ&ση εναντ��ν των T�3ρκων40.

Στα µ�σα τ�υ I�υλ��υ η ελληνικ. κυ%�ρνηση &ρ�ισε να ανησυ�ε� ιδια�-
τερα για την ε+�γερση των Aλ%αν/ν στ� K�σσυ0�π�δι�, επειδ. αυτ. ε��ε
π&ρει πλ��ν µεγ&λες διαστ&σεις και .ταν πιθαν� να επεκταθε� στην \πειρ�
και τ� %ιλα�τι τ�υ M�ναστηρ��υ41. H ανησυ��α κ�ρυ0/θηκε �ταν µ�α σειρ&
γεγ�ν�των �δει+ε �τι υπ.ρ�ε σ�%αρ�ς κ�νδυν�ς να αναγνωρισθε� επ�σηµα η
\πειρ�ς ως αλ%ανικ. περι��..

T� Aλ%ανικ� Επαναστατικ� Kεντρικ� K�µιτ&τ�, ���ντας την υπ�στ.-
ρι+η της Αυστρ�ας, υπ�%αλε στην τ�υρκικ. κυ%�ρνηση �να µνηµ�νι�
(28.7.1912), µε τ� �π��� 7ητ�3σε δι�ικητικ. αυτ�ν�µ�α και εισαγωγ. µεταρ-
ρυθµ�σεων για την Aλ%αν�α. T� αλ%ανικ� σ��δι� συµπερι�λα%ε την \πειρ�,
δηλαδ. τ� %ιλα�τι των Iωανν�νων και τ� σαντ7&κι της K�ρυτσ&ς στα �ρια
της Aλ%αν�ας42. O Aυστριακ�ς Yπ�υργ�ς των E+ωτερικ/ν (Berchtold) πρ�-
τεινε στις M. ∆υν&µεις να επ�µ%�υν διπλωµατικ& για να πε�σ�υν την τ�υρ-
κικ. κυ%�ρνηση να π&ρει µ�τρα δι�ικητικ.ς απ�κ�ντρωσης και εισαγωγ.ς
µεταρρυθµ�σεων43. Oι M. ∆υν&µεις και τα %αλκανικ& κρ&τη θε/ρησαν �τι η
αυστριακ. πρ�ταση στ��ευε στη δηµι�υργ�α εν�ς µεγ&λ�υ αυτ�ν�µ�υ αλ-
%ανικ�3 κρ&τ�υς. @λλωστε .δη απ� τ�ν πρ�ηγ�3µεν� �ρ�ν� δια0&νηκε �-
τι η Aυστρ�α .ταν ευν�ϊκ& διατεθειµ�νη απ�ναντι στην ιδ�α µ�ας µεγ&λης
αυτ�ν�µης Aλ%αν�ας44.

T�ν A3γ�υστ� τ�υ 1912 η τ�υρκικ. κυ%�ρνηση απ�δ��θηκε τ� αλ%ανι-
κ� α�τηµα για παρα�/ρηση δι�ικητικ.ς αυτ�ν�µ�ας και εισαγωγ.ς µεταρ-
ρυθµ�σεων στα %ιλα�τια Iωανν�νων, Σκ�δρας, K�σσυ0�πεδ��υ και M�να-
στηρ��υ. H Eλλ&δα 0�%�ταν �τι η T�υρκ�α θα �αρακτ.ρι7ε επ�σηµα τα τ�σ-
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40. Geshov, �.π., σσ. 41-42 και Rossos, �.π., σ. 134.
41. A.Y.E., 119 α. α. κ. IA′, αρ. 21982 
/52, K�ρ�µηλ�ς πρ�ς Παν� (Σ�<ια), Aθ�να,

14/27.7.1912 (� :λληνας Yπ�υργ�ς δ�νει εντ�λ. στ�ν Παν& να πληρ�0�ρηθε� αν η %�υλ-
γαρικ. κυ%�ρνηση ανησυ�ε� για την ε+�λι+η της αλ%ανικ.ς ε+�γερσης και σκ�πε3ει να π&-
ρει µ�τρα εναντ��ν της επ�κτασης της ε+�γερσης στις περι���ς των Σκ�π�ων και τ�υ M�-
ναστηρ��υ).

42. T� µνηµ�νι� 7ητ�3σε να σ�ηµατισθε� στα �ρια της Oθωµ. Aυτ�κρατ�ρ�ας �να µε-
γ&λ� αλ%ανικ� %ιλα�τι, τ� �π��� θα συµπεριλ&µ%ανε τις ε+.ς περι���ς: α) τ� %ιλα�τι των Iω-
ανν�νων, %) τ� %ιλα�τι της Σκ�δρας, γ) τα σαντ7&κια της Πρι7ρ�νας, τ�υ N�%ι Πα7&ρ, της
Πριστ�νας, τ�υ Ιπεκ��υ και τ�ν κα7& τ�υ Kαλκαντελ�ν απ� τ� %ιλα�τι τ�υ K�σσυ0�πεδ��υ
και δ) τα σαντ7&κια της K�ρυτσ&ς, τ�υ Eλµπασ&ν και της ∆�%ρας απ� τ� %ιλα�τι τ�υ M�-
ναστηρ��υ. Bλ. Skendi, �.π., σσ. 433-434 και Kondis, Greece and Albania, �.π., σσ. 73-74.

43. Για την αυστριακ. πρ�ταση (13.8.1912), %λ. Kondis, Greece and Albania, �.π., σσ.
79-80 και Rossos, �.π., σσ. 124-127.

44. Aυτ� επισηµα�νεται και στις ανα0�ρ�ς των @γγλων πρεσ%ευτ/ν πρ�ς τ�ν
Yπ�υργ� των E+ωτερικ/ν (Grey). Bλ. B.D., Vol. IX, Part I, No. 508, Cartwright to Grey,
Vienna, 21.7.1911m No. 510, Bax-Ironside to Grey, Sofia, 24.7.1911m No. 516, Cartwright to
Grey, Vienna, 15.8.1911m No. 519, Cartwright to Grey, Vienna, 31.8.1911.



σερα %ιλα�τια µε τ�ν �ρ� «Aλ%αν�α», αλλ& και τα &λλα %αλκανικ& κρ&τη
ανησυ��3σαν για τη δι�ικητικ. αυτ�ν�µ�α των Aλ%αν/ν και τ� ενδε��µεν�
της δηµι�υργ�ας αλ%ανικ�3 κρ&τ�υς45. H αυτ�ν�µ�α της Aλ%αν�ας �πληττε
κυρ�ως τα συµ0�ρ�ντα της Σερ%�ας και τ�υ Mαυρ�%�υν��υ και λιγ�τερ� της
B�υλγαρ�ας46. Η δηµι�υργ�α αλ%ανικ�3 κρ&τ�υς θα στερ�3σε απ� τη Σερ-
%�α την απαρα�τητη για �ικ�ν�µικ�3ς λ�γ�υς �+�δ� στην Αδριατικ. και θα
εµπ�δι7ε τη 7ωτικ.ς σηµασ�ας για την 3παρ+η τ�υ Μαυρ�%�υν��υ επ�κτα-
ση των �ρ�ων τ�υ.

Η ανησυ��α της Ελλ&δας για την τ3�η της Ηπε�ρ�υ ε��ε ως απ�τ�λεσµα
τη δραστηρι�π��ηση της ελληνικ.ς διπλωµατ�ας µε σκ�π� τη συνενν�ηση
των %αλκανικ/ν κρατ/ν για κ�ιν. αντιµετ/πιση των ν�ων ε+ελ�+εων στ�
Aλ%ανικ� Z.τηµα. Στις αρ��ς τ�υ Aυγ�3στ�υ � K�ρ�µηλ&ς �δωσε εντ�λ.
στ�υς διπλωµατικ�3ς αντιπρ�σ/π�υς στη Σ�0ια, τ� Bελιγρ&δι και την Kε-
τ�γνη να εκ0ρ&σ�υν τις ανησυ��ες της ελληνικ.ς κυ%�ρνησης για την αλ%α-
νικ. ε+�γερση και τις διεκδικ.σεις των Aλ%αν/ν και να πρ�τε�ν�υν συνεν-
ν�ηση των τεσσ&ρων %αλκανικ/ν κρατ/ν για τ� Aλ%ανικ� Z.τηµα. Σ3µ-
0ωνα µε την ελληνικ. πρ�ταση, τα %αλκανικ& κρ&τη �πρεπε να πρ�σανα-
τ�λ�σ�υν τη δρ&ση τ�υς σε δ3� στ���υς: α) τ�ν περι�ρισµ� των αλ%ανικ/ν
διεκδικ.σεων στα «δ�καια �ρια» τ�υς και %) την ε0αρµ�γ. της δι�ικητικ.ς
απ�κ�ντρωσης, π�υ πρ�τεινε η Aυστρ�α, στ�υς �ριστιανικ�3ς πληθυσµ�3ς
της Oθωµανικ.ς Aυτ�κρατ�ρ�ας47.

Tην �δια επ��. �ι τ�υρκ�-µαυρ�%�υνιωτικ�ς σ��σεις ε��αν επιδεινωθε�,
ε+αιτ�ας της δι�νε+ης για τη µεθ�ριακ. γραµµ. των δ3� κρατ/ν48. Mπρ�στ&
στ�ν κ�νδυν� να +εσπ&σει �ν�πλη σ3γκρ�υση µετα+3 T�υρκ�ας και Mαυρ�-
%�υν��υ, η Aθ.να απευθ3νθηκε στη Σ�0ια και τ� Bελιγρ&δι και πρ�τεινε να
πρ�%�3ν τα %αλκανικ& κρ&τη σε συλλ�γικ� δι&%ηµα πρ�ς την Π3λη49. H
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45. Στις 18.8.1912 η Π3λη γνωστ�π��ησε ανεπ�σηµα στ�υς Aλ%αν�3ς �τι απ�δ��εται
τα αιτ.µατ& τ�υς. Στις 4.9.1912 δ�θηκε η επ�σηµη απ&ντηση. Bλ. Kondis, Greece and
Albania, �.π., σ. 76.

46. Geshov, �.π., σσ. 48-49.
47. H ελληνικ. πρ�ταση πρ�ς τα τρ�α %αλκανικ& κρ&τη �γινε στις 5/18.8.1912. Bλ.

Drossos, �.π., σ. 68 και A.Y.E., 119 α. α. κ. IA′, αρ. 91, K�ρ�µηλ�ς πρ�ς Παν� (Σ�<ια),
KαρατQ� (Bελιγρ�δι) και Eυγενι�δη (Kετ�γνη), Aθ�να, 5/18.8.1912. Bλ. επ�σης Doku-
menti o Spoljnoj Politici Kraljevine Srbije 1903-1914 (�γγρα<α για την ε"ωτερικ� π�λιτι-
κ� τ�υ 
ασιλε��υ της Σερ
�ας), Kn.V, Sv. 2. Beograd, 1985, N. 171, Spalajkoviç πρ�ς
Yπ�υργε�� E"ωτερικ�ν, Σ�<ια, 6/19.8.1912m N. 181, Bo‰koviç πρ�ς Yπ�υργε�� E"ωτερι-
κ�ν, Aθ�να, 7/20.8.1912m N. 185, Spalajkoviç πρ�ς Yπ�υργε�� των E"ωτερικ�ν, Σ�<ια,
7/20.8.1912 (στ� ε+.ς: Documenti).

48. A.Y.E., �.π., αρ. 165, Eυγενι�δης πρ�ς K�ρ�µηλ�, Kετ�γνη, 26.7./8.8.1912 (ανα-
λυτικ. �κθεση για τα επεισ�δια στα τ�υρκ�-µαυρ�%�υνι/τικα σ3ν�ρα και τις συν�πειες
π�υ αυτ& ε��αν στις σ��σεις τ�υ Mαυρ�%�υν��υ µε την T�υρκ�α).

49. Drossos, �.π., σ. 76 και A.Y.E., �.π., αρ. 100, K�ρ�µηλ�ς πρ�ς Παν� (Σ�<ια) και



πρ/τη αντ�δραση των %αλκανικ/ν κρατ/ν στην ελληνικ. πρ�ταση .ταν θε-
τικ..

[στερα απ� λ�γες ηµ�ρες � :λληνας Yπ�υργ�ς �δωσε εντ�λ. στ�υς δι-
πλωµατικ�3ς αντιπρ�σ/π�υς στη Σ�0ια, τ� Bελιγρ&δι και την Kετ�γνη να
τρ�π�π�ι.σ�υν τ� περιε��µεν� της πρ�ηγ�3µενης πρ�τασης. Σ3µ0ωνα µε
τη ν�α ελληνικ. πρ�ταση, τα τ�σσερα %αλκανικ& κρ&τη �πρεπε να απευθ3-
ν�υν συλλ�γικ� δι&%ηµα πρ�ς τις M. ∆υν&µεις και να 7ητ.σ�υν τη µεσ�λ&-
%ησ. τ�υς στην Π3λη για την εισαγωγ. µεταρρυθµ�σεων στις περι���ς της
Oθωµανικ.ς Aυτ�κρατ�ρ�ας π�υ κατ�ικ�3νται απ� �ριστιανικ�3ς πληθυ-
σµ�3ς, �µ�εθνε�ς των %αλκανικ/ν κρατ/ν50. H ελληνικ. κυ%�ρνηση συν�-
τα+ε και �να αναλυτικ� πρ�γραµµα µεταρρυθµ�σεων και 7.τησε την �γκρι-
σ. τ�υ απ� τα υπ�λ�ιπα %αλκανικ& κρ&τη51.

T� Mαυρ�%�3νι� δ��θηκε ανεπι03λακτα την ελληνικ. πρ�ταση για τ�
πρ�γραµµα των µεταρρυθµ�σεων σ’ �λα τα %ιλα�τια µε �ριστιανικ�3ς πληθυ-
σµ�3ς52, εν/ η B�υλγαρ�α και κυρ�ως η Σερ%�α διατ3πωσαν τις επι0υλ&+εις
τ�υς και &ρ�ισαν συν�µιλ�ες µε την Eλλ&δα για τις λεπτ�µ�ρειες τ�υ περιε��-
µεν�υ της ελληνικ.ς πρ�τασης και τ�υ πρ�γρ&µµατ�ς µεταρρυθµ�σεων53. H
σερ%ικ. και η %�υλγαρικ. κυ%�ρνηση .ταν επι0υλακτικ�ς απ�ναντι στην ελ-
ληνικ. πρ�ταση, επειδ. υπ�πτε3�νταν �τι η Eλλ&δα .θελε να απ�03γει τη
στρατιωτικ. κινητ�π��ηση και την εµπλ�κ. σε π�λεµ� εναντ��ν των T�3ρκων.

Kατ& τη δι&ρκεια τ�υ Aυγ�3στ�υ διε+.�θησαν και συν�µιλ�ες αν&µε-
σα στην Eλλ&δα και τη Σερ%�α για τη σ3ναψη συνθ.κης συµµα��ας. Στις
αρ��ς τ�υ Aυγ�3στ�υ � Σ�ρ%�ς διπλωµατικ�ς επιτετραµµ�ν�ς στην Aθ.να
Mπ�σκ�%ιτς (Bo‰koviç) πρ�τεινε τη σ3ναψη διµερ�3ς συνθ.κης συµµα-
��ας, παρ�µ�ιας µε την ελλην�%�υλγαρικ. συνθ.κη54. Aρ�ικ& η ελληνικ.
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ΚαρατQ� (Bελιγρ�δι), Aθ�να, 10/23.8.1912. Bλ. επ�σης Dokumenti, �.π., N. 227 (ηµερ�σι�
σηµε�ωµα τ�υ Yπ�υργε��υ των E"ωτερικ�ν), Bελιγρ�δι, 12/25.8.1912. N. 228 και 229,
Jovanoviç πρ�ς Spalajkoviç, Bελιγρ�δι, 12/25.8.1912 και N. 240, Spalajkoviç πρ�ς
Jovanoviç, Σ�<ια, 13/26.8.1912.

50. Drossos, �.π., σ. 77. Βλ. επ�σης: A.Y.E., �.π., αρ. 111, 112, 113, K�ρ�µηλ�ς πρ�ς
Παν� (Σ�<ια), ΚαρατQ� (Βελιγρ�δι) και Ευγενι�δη (Κετ�γνη), Aθ�να, 15/28.8.1912 και
Dokumenti, �.π., N. 258 (ηµερ�σι� σηµε�ωµα τ�υ Yπ�υργε��υ E"ωτερικ�ν), Bελιγρ�δι,
16/29.8.1912 και N. 271, Bo‰koviç πρ�ς Jovanoviç, Aθ�να, 17/30.8.1912.

51. Drossos, �.π., σσ. 77-79.
52. A.Y.E., 119 α. α. κ. IA′, αρ. 135, Eυγενι�δης πρ�ς K�ρ�µηλ�, Kετ�γνη, 23.8./5.9.1912.
53. A.Y.E., �.π., αρ. 118, KαρατQ�ς πρ�ς K�ρ�µηλ�, Bελιγρ�δι, 16/29.8.1912m αρ. 126,

Παν�ς πρ�ς K�ρ�µηλ�, Σ�<ια, 20.8./2.9.1912m αρ. 130, KαρατQ�ς πρ�ς K�ρ�µηλ�, Bελι-
γρ�δι, 21.7./3.8.1912m αρ. 131 και αρ. 145, Παν�ς πρ�ς K�ρ�µηλ�, Σ�<ια, 22.8./4.9.1912. Bλ.
επ�σης Dokumenti, �.π., N. 278, Spalajkoviç πρ�ς Jovanoviç, Σ�<ια, 19.8./1.9.1912m N. 285,
Spalajkoviç πρ�ς Jovanoviç, Σ�<ια, 20.8./2.9.1912m N. 287, Yπ�υργε�� των E"ωτερικ�ν
πρ�ς Bo‰koviç, Bελιγρ�δι, 21.8./3.9.1912.

54. Dokumenti, �.π., N. 124, Jovanoviç πρ�ς Bo‰koviç, Bελιγρ�δι, 1/14.8.1912. Βλ. επ�-
σης, Γαρδ�κα-Κατσιαδ&κη, �.π., σ. 111.



κυ%�ρνηση �δει+ε διατεθειµ�νη να απ�δε�θε� τη σερ%ικ. πρ�ταση55. Xµως
στις 25/7.9.1912 � K�ρ�µηλ&ς απ&ντησε �τι θα πρ�τιµ�3σε τη σ3ναψη µ�ας
τριµερ�3ς αµυντικ.ς συνθ.κης συµµα��ας µετα+3 Eλλ&δας, Σερ%�ας και
B�υλγαρ�ας. Tα τρ�α κρ&τη πρ/τα �πρεπε να δεσµευθ�3ν µε µ�α τριµερ.
συνθ.κη και �πειτα να πρ��ωρ.σ�υν στη σ3ναψη µ�ας τετραµερ�3ς συν-
θ.κης, στην �π��α θα συµµετε��ε και τ� Mαυρ�%�3νι�56. H ελληνικ. κυ-
%�ρνηση παρ�δωσε και τ� σ��δι� τ�υ κειµ�ν�υ της τριµερ�3ς συνθ.κης
συµµα��ας στ�ν Mπ�σκ�%ιτς, � �π���ς ανα�/ρησε για να µετα0�ρει πρ�-
σωπικ& την ελληνικ. απ&ντηση στ� Bελιγρ&δι57.

T� 2� &ρθρ� τ�υ ελληνικ�3 σ�εδ��υ της τριµερ�3ς συνθ.κης πρ��%λε-
πε �τι τα τρ�α κρ&τη δεσµε3�νται να πρ�στατε3σ�υν τα δικαι/µατα των �-
µ�εθν/ν τ�υς στην Oθωµανικ. Αυτ�κρατ�ρ�α. O �ρ�ς �µως τ�υ 2�υ &ρ-
θρ�υ δεν µπ�ρ�3σε να δεσµε3σει και τ� Mαυρ�%�3νι�. Σ3µ0ωνα µε την &-
π�ψη της ελληνικ.ς κυ%�ρνησης, τ� Mαυρ�%�3νι� δεν .ταν στην �δια θ�ση
µε τα υπ�λ�ιπα %αλκανικ& κρ&τη, γιατ� δεν ε��ε �µ�εθενε�ς στην Oθωµανι-
κ. Αυτ�κρατ�ρ�α58. Για τ�ν λ�γ� αυτ�, η Eλλ&δα δια�/ρισε τ� Mαυρ�%�3-
νι� και δεν πρ�τεινε τη σ3ναψη τετραµερ�3ς συνθ.κης στην �π��α θα συµ-
µετε��ε ισ�τιµα και τ� Μαυρ�%�3νι�.

Ωστ�σ�, τ� Bελιγρ&δι και η Σ�0ια δεν απ�δ��θηκαν την ελληνικ. πρ�-
ταση για τη σ3ναψη τριµερ�3ς συνθ.κης συµµα��ας. H Σερ%�α συν��ισε να
εµµ�νει στην πρ�τασ. της για τη σ3ναψη διµερ�3ς ελλην�σερ%ικ.ς συµ0ω-
ν�ας συµµα��ας. Πρ�τεινε επ�σης στην Eλλ&δα να πρ��ωρ.σει και στη σ3-
ναψη διµερ�3ς συνθ.κης συµµα��ας µε τ� Mαυρ�%�3νι�. H σερ%ικ. κυ%�ρ-
νηση θεωρ�3σε �τι πρ/τα �πρεπε να συνα0θ�3ν �ι διµερε�ς συνθ.κες και �-
πειτα τα τ�σσερα %αλκανικ& κρ&τη να πρ��ωρ.σ�υν στη σ3ναψη µ�ας τε-
τραµερ�3ς αµυντικ.ς και επιθετικ.ς συµ0ων�ας59. O :λληνας διπλωµατι-
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55. Dokumenti, �.π., N. 132, Bo‰koviç πρ�ς Yπ�υργε�� E"ωτερικ�ν, Aθ�να, 2/15.8.1912m
N. 182, Bo‰koviç πρ�ς Yπ�υργε�� E"ωτερικ�ν, Aθ�να, 7/20.8.1912. A.Y.E., �.π., αρ. 112,
K�ρ�µηλ�ς πρ�ς KαρατQ� (Βελιγρ�δι), Aθ�να, 15/28.8.1912.

56. Drossos, �.π., σ. 97. A.Y.E., �.π., αρ. 148, K�ρ�µηλ�ς πρ�ς τ�ν Γε�ργι� Α′, Aθ�-
να, 28.8./10.9.1912 (� K�ρ�µηλ&ς γνωστ�π�ιε� στ�ν Βασιλι&, π�υ τ�τε %ρισκ�ταν στην K�-
πεγ�&γη, την ελληνικ. πρ�ταση πρ�ς τ� Bελιγρ&δι και τη Σ�0ια για τη σ3ναψη τριµερ�3ς
συνθ.κης συµµα��ας).

57. T� ελληνικ� σ��δι� της τριµερ�3ς συνθ.κης συµµα��ας ��ει δηµ�σιευτε�. Bλ.
Dokumenti, �.π., σ. 552 (στη σηµε�ωση).

58. Drossos, �.π., σ. 97. A.Y.E., α. α. κ. IA′, αρ. 142, K�ρ�µηλ�ς πρ�ς Eυγενι�δη, Aθ�-
να, 25.8./7.9.1912 και αρ. 148, K�ρ�µηλ�ς πρ�ς τ�ν Γε�ργι� Α′, Aθ�να, 28.8./10.9.1912 (�
Κ�ρ�µηλ&ς γνωστ�π�ιε� στ�ν %ασιλι& Γε/ργι� �τι τ� Μαυρ�%�3νι� πρ�πει να απ�κλειστε�
απ� την τετραµερ. συνθ.κη, επειδ. δεν ��ει �µ�εθνε�ς στην �θωµανικ. Αυτ�κρατ�ρ�α).

59. A.Y.E., �.π., αρ. 315 και 326, KαρατQ�ς πρ�ς K�ρ�µηλ�, Bελιγρ�δι, 1/14.9 και
4/17.9.1912. Dokumenti, �.π., N. 341, 381, Pa‰iç πρ�ς Bo‰koviç, Bελιγρ�δι, 31/13.9 και
5/18.9.1912.



κ�ς αντιπρ�σωπ�ς στ� Bελιγρ&δι σ�ηµ&τισε την εντ3πωση �τι η Σερ%�α αρ-
ν.θηκε την ελληνικ. πρ�ταση, γιατ� .δη ��ει συν&ψει συνθ.κη συµµα��ας
µε τη B�υλγαρ�α, τ�υς �ρ�υς της �π��ας δεν επιθυµ�3σε να κ�ιν�π�ι.σει
στην Eλλ&δα60.

H %�υλγαρικ. κυ%�ρνηση υπ�στ.ρι+ε την �δια &π�ψη µε τη Σερ%�α και
πρ�τεινε στην Eλλ&δα να πρ��ωρ.σει στη σ3ναψη διµερ�3ς ελλην�σερ%ι-
κ.ς συνθ.κης συµµα��ας, παρ�µ�ιας µε την ελλην�%�υλγαρικ. συνθ.κη61.
H B�υλγαρ�α και η Σερ%�α πρ�0ασ�στηκαν �τι δεν .ταν αναγκα�α η τριµε-
ρ.ς συνθ.κη, α0�3 υπ.ρ�αν η ελλην�%�υλγαρικ. και η σερ%�%�υλγαρικ.
συµ0ων�ες συµµα��ας. Φα�νεται �µως �τι τα δ3� κρ&τη δεν .θελαν η Eλλ&-
δα να λ&%ει γν/ση τ�υ τρ�π�υ διαµελισµ�3 της Mακεδ�ν�ας π�υ πρ��%λεπε
η σερ%�%�υλγαρικ. συνθ.κη συµµα��ας.

H τα�ε�α ε+�λι+η των γεγ�ν�των στη δι&ρκεια τ�υ Aυγ�3στ�υ και τ�υ
Σεπτεµ%ρ��υ δεν επ�τρεψαν την �λ�κλ.ρωση των διαπραγµατε3σεων για τη
σ3ναψη ελλην�σερ%ικ.ς συνθ.κης συµµα��ας. H Eλλ&δα, µη ���ντας υπ�-
γρ&ψει συµ0ων�α µε τη Σερ%�α, δεν επιδ�ω+ε και τη σ3ναψη συνθ.κης µε τ�
Mαυρ�%�3νι�. Η κυ%�ρνηση τ�υ Bενι7�λ�υ συν��ι7ε να ε�ναι επι0υλακτικ.
απ�ναντι στην ιδ�α εν�ς π�λ�µ�υ εναντ��ν των T�3ρκων, επειδ. θεωρ�3σε
�τι η Eλλ&δα δεν .ταν ακ�µα επαρκ/ς στρατιωτικ& πρ�ετ�ιµασµ�νη. Απ�
τη στιγµ. �µως π�υ τα &λλα %αλκανικ& κρ&τη απ�0&σισαν να π�λεµ.σ�υν
µα7� εναντ��ν των T�3ρκων, η Eλλ&δα δεν µπ�ρ�3σε να παραµε�νει �νας
παθητικ�ς θεατ.ς των γεγ�ν�των62.

\δη στα τ�λη τ�υ Aυγ�3στ�υ η %�υλγαρικ. κυ%�ρνηση απ�δ��θηκε την
πρ�ταση τ�υ %ασιλι& Nικ�λ&�υ για συµ0ων�α µε σκ�π� την αν&ληψη κ�ιν.ς
π�λεµικ.ς δρ&σης εναντ��ν των T�3ρκων63. T� Mαυρ�%�3νι� πρ�θυµ�π�ι.-
θηκε να αρ��σει πρ/τ� τις ε�θρ�πρα+�ες µε την πρ�ϋπ�θεση �τι θα �παιρνε
�ικ�ν�µικ. εν�σ�υση για τ�ν στρατ� τ�υ απ� τη B�υλγαρ�α. Στις αρ��ς τ�υ
Σεπτεµ%ρ��υ και η Σερ%�α, παρ& τις επι0υλ&+εις της, συµ0/νησε µε τη B�υλ-
γαρ�α να ανατεθε� στ� Mαυρ�%�3νι� η πρωτ�%�υλ�α για την κ.ρυ+η τ�υ π�-
λ�µ�υ64. Επιπλ��ν, η σερ%ικ. κυ%�ρνηση πρ��/ρησε και σε �ωριστ�ς δια-
πραγµατε3σεις µε τ� Mαυρ�%�3νι�, �ι �π��ες κατ�λη+αν στη σ3ναψη της π�-
λιτικ.ς και στρατιωτικ.ς σ3µ%ασης στη Λ�υκ�ρνη της Eλ%ετ�ας65.
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60. A.Y.E., �.π., αρ. 326.
61. A.Y.E., �.π., αρ. 153, Παν�ς πρ�ς K�ρ�µηλ�, Σ�<ια, 29.8./11.9.1912. Dokumenti,

�.π., N. 325, Spalajkoviç πρ�ς Pa‰iç, Σ�<ια, 29.8./11.9.1912.
62. E. Venizelos, The Vindication of Greek Policy 1912-1927, London 1918, σ. 66.
63. Geshov, �.π., σ. 50 και Rossos, �.π., σσ. 134-136.
64. Rossos, �.π., σσ. 136-141.
65. Terziç, �.π., σσ. 127-131 και Rossos, �.π., σσ. 145-147. Βλ. Επ�σης Ευ. Κατσ&ρας,

«Μια �ψη της Βαλκανικ.ς Συµµα��ας τ�υ 1912: Η συνθ.κη συµµα��ας Σερ%�ας-Μαυρ�-



Στις αρ��ς Σεπτεµ%ρ��υ η %�υλγαρικ. κυ%�ρνηση πληρ�0�ρησε τ�ν
:λληνα διπλωµατικ� αντιπρ�σωπ� στη Σ�0ια (Παν&) για την απ�0αση των
τρι/ν κρατ/ν να π�λεµ.σ�υν εναντ��ν της T�υρκ�ας και 7.τησε τη συµµετ�-
�. της Eλλ&δας στ�ν στρατιωτικ� συνασπισµ� των %αλκανικ/ν κρατ/ν66.
M�λ�ν�τι η Eλλ&δα συν��ισε να επιµ�νει �τι τα %αλκανικ& κρ&τη �πρεπε να
καθυστερ.σ�υν τη στρατιωτικ. δρ&ση και και να επιδι/+�υν την εισαγωγ.
µεταρρυθµ�σεων στην Oθωµανικ. Αυτ�κρατ�ρ�α, στα τ�λη Σεπτεµ%ρ��υ α-
ναγκ&στηκε να απ�δε�θε� τη %�υλγαρικ. πρ�ταση για στρατιωτικ. κινητ�-
π��ηση των %αλκανικ/ν κρατ/ν67. Επ�µ�νως η ηγεσ�α τ�υ Μαυρ�%�3νι�υ
.ταν πλ��ν ελε3θερη να αναλ&%ει πρωτ�%�υλ�α για π�λεµικ. δρ&ση και να
εκµεταλλευτε� την α0�ρµ. π�υ πρ�σ0ερε απ� καιρ� η δι�νε+η µε την Τ�υρ-
κ�α στη µεθ�ριακ. γραµµ.. Τ� Mαυρ�%�3νι� .ταν τ� πρ/τ� %αλκανικ�
κρ&τ�ς, τ� �π��� δι�κ�ψε τις διπλωµατικ�ς τ�υ σ��σεις µε την Π3λη και &ρ-
�ισε τις ε�θρ�πρα+�ες εναντ��ν της T�υρκ�ας (8.10.1912), εν/ µετ& απ� λ�γες
ηµ�ρες ακ�λ�3θησαν η Σερ%�α, η B�υλγαρ�α και η Eλλ&δα.

�ι διπλωµατικ�ς εν�ργειες των Μ. ∆υν&µεων για απ�τρ�π. της �ν�-
πλης σ3ρρα+ης, αλλ& και �ι πυρετ/δεις διπλωµατικ�ς διαπραγµατε3σεις
των �διων των %αλκανικ/ν κρατ/ν για ε+ασ0&λιση της θ�σης τ�υς στην ε3-
θραυστη ισ�ρρ�π�α της «Βαλκανικ.ς Συµµα��ας» δεν µπ�ρεσαν να ελ�γ-
+�υν την τα�ε�α ε+�λι+η των γεγ�ν�των. �ι στρατιωτικ�ς επιτυ��ες σ3ντ�µα
θα αν&γκα7αν τα %αλκανικ& κρ&τη να αντιµετωπ�σ�υν τ� 7.τηµα της δια-
ν�µ.ς των εδα0/ν π�υ ε��αν α0αιρ�σει απ� την �θωµανικ. Αυτ�κρατ�-
ρ�α. Η δια�ρεση των µακεδ�νικ/ν %ιλαετ�ων, π�υ η σερ%�%�υλγαρικ. συν-
θ.κη συµµα��ας ε��ε α0.σει σε εκκρεµ�τητα και η ελλην�%�υλγαρικ. ε��ε
αγν�.σει, θα �δηγ�3σε τη «Βαλκανικ. Συµµα��α» σε δι&σπαση, α0�3 η
Ελλ&δα και η Σερ%�α θα συνασπ�7�νταν εναντ��ν της πρ/ην συµµ&��υ
τ�υς, της Β�υλγαρ�ας, εν/ τ� Μαυρ�%�3νι� θα αναγκα7�ταν να ακ�λ�υθ.-
σει τις δ3� πρ/τες παρ& τ� �τι δεν ε��ε διεκδικ.σεις στη Μακεδ�ν�α.

Απ� την &λλη πλευρ&, τ� Μαυρ�%�3νι� θα αντιµετ/πι7ε την αναπ�-
0ευκτη ε+�λι+η π�υ απ� καιρ� 0�%�ταν: τη σ3σταση αλ%ανικ�3 κρ&τ�υς. Η
δηµι�υργ�α της Αλ%αν�ας, η �π��α υπ�στηρ��θηκε θερµ& απ� τις Μ. ∆υν&-
µεις και ιδια�τερα απ� την Αυστρ�α και την Ιταλ�α π�υ επιθυµ�3σαν να ε-
+ασ0αλ�σ�υν την επιρρ�. τ�υς στην περι��., ε��ε ως απ�τ�λεσµα να στερη-
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θε� τ� Μαυρ�%�3νι� απ� τη δυνατ�τητα να επεκτε�νει τα �ρι& τ�υ στ� αλ-
%ανικ� %ιλα�τι της Σκ�δρας. � Μαυρ�%�3νι�ς ηγεµ�νας αναγκ&στηκε να
παραιτηθε� απ� τις µεγαλ�σερ%ικ�ς 0ιλ�δ�+�ες τ�υ και να δ/σει εντ�λ. στ�ν
στρατ� τ�υ να εκκεν/σει τη Σκ�δρα και τις γειτ�νικ�ς περι���ς, π�υ επρ�-
κειτ� να απ�τελ�σ�υν τµ.µα της επικρ&τειας τ�υ νε�σ3στατ�υ αλ%ανικ�3
κρ&τ�υς, αλλ& και να διαπραγµατευτε� µε τη Σερ%�α για τη διαν�µ. τµηµ&-
των τ�υ Κ�σσυ0�πεδ��υ68. Η Σερ%�α �µως δεν .ταν διατεθειµ�νη να πρ�%ε�
µε ευκ�λ�α και σε &λλες παρα�ωρ.σεις στ� Κ�σσυ0�π�δι� πρ�ς �0ελ�ς τ�υ
Μαυρ�%�υν��υ, τη στιγµ. π�υ .δη ε��ε αναγκαστε� να στερηθε� εδ&0η και
την �+�δ� της στην Αδριατικ. λ�γω της σ3στασης τ�υ αλ%ανικ�3 κρ&τ�υς.

Επ�µ�νως, τα γεγ�ν�τα και �ι ε+ελ�+εις στη ∆υτικ. Βαλκανικ. επι%ε-
%α�ωσαν �τι �ι ανησυ��ες σ�ετικ& µε τ� ενδε��µεν� της δηµι�υργ�ας αλ%α-
νικ�3 κρ&τ�υς, π�υ τ� καλ�κα�ρι τ�υ 1912 ε��αν εκ0ραστε� απ� την ηγεσ�α
τ�υ Μαυρ�%�υν��υ στις συν�µιλ�ες µε τ�ν Ευγενι&δη στην Κετ�γνη, .ταν α-
π�λυτα δικαι�λ�γηµ�νες. Στα 1913, παρ& την κ&π�ια εδα0ικ. επ�κταση π�υ
ε��ε πετ3�ει, τ� Μαυρ�%�3νι� συν��ι7ε να %ρ�σκεται σε αδι�+�δ�, ε+αιτ�ας
της απειλ.ς της Αυστρ�ας, των 0ιλ�δ�+ων %λ�ψεων της απ�ναντι Ιταλ�ας,
των µεγαλ�σερ%ικ/ν �ραµ&των της �µ�ρης πλ��ν Σερ%�ας και των περι-
πλ�κ/ν π�υ θα δηµι�υργ�3σε στην περι��. η σ3σταση τ�υ αλ%ανικ�3 κρ&-
τ�υς, α0�3 στα �ρια τ�υ Μαυρ�%�υν��υ και της Σερ%�ας ε��αν µε�νει αλ%α-
νικ�� πληθυσµ��.

AΝΝΑ AΓΓΕΛ�Π�YΛ�Υ
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SUMMARY

Anna Aggelopoulou, The Diplomatic Discussions Between Montenegro
and Greece During the Period of the «Balkan Alliance’s» Formation.

The paper sets out to examine and place within their historical context
the political relations between Montenegro and Greece during the period
of the Balkan Alliance’s formation and on the eve of the Balkan wars. It
also aims to find out and explain the historical circumstances which led the
two countries to the Balkan Alliance system of negotiations and agreements
against the Ottoman Empire.

The study is based primarily on archival material from the research in
Historical Archives of Greek Foreign Ministry. Specifically, its sources are
the formal correspondence and reports of the Greek consul Eugeniadis in
Cetinje, the capital of Montenegro. Published material from Archives of Ser-
bian Foreign Ministry is utilised as well.

According to the Greek diplomat’s reports, during the summer of 1912
the Montenegrian political leaders (King Nicholas, Prime Minister, Minister
of Foreign Office, etc.) were determined to come to a formal agreement and
to conclude a treaty alliance with Greece in order for the two countries to face
the Albanian national movement and the creation of an autonomous Albania
united.

Eugeniadis also claims that the creation of an autonomous Albania is a
critical matter for small Montenegro which desires to expand its territories to
Albanian lands of the Ottoman Empire. However, Greece avoided to come
to a formal agreement with Montenegro and to propose the conclusion of a
bilateral, Greek Montenegrian treaty, because Greek policy was not really di-
rected against the creation of an autonomous Albania, but objected only to
an enlarged Albania with territories of Epirus.

Although in the summer of 1912 Montenegro and Greece didn’t con-
clude a bilateral treaty, they joined with the other two Balkan countries (Ser-
bia and Bulgaria) in the Balkan Alliance and in October of 1912 went united
to fight against the Turks.




