ΟΙ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ
ΤΗΣ «ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ» ΤΟΥ 1912
Tο παρν κεµενο χει ως σκοπ να συµβ&λει στη διεξοδικτερη ρευνα και µελτη µας ψης της πολιτικ.ς ιστορας των βαλκανικ/ν κρατ/ν
που αφορ& τις διπλωµατικς σχσεις του Mαυροβουνου και της Eλλ&δας
κατ& την περοδο της σ3ναψης της «Bαλκανικ.ς Συµµαχας» του 1912. H
διαπραγµ&τευση του θµατος στηρζεται στα γγραφα του Iστορικο3 Aρχεου του Eλληνικο3 Yπουργεου των Eξωτερικ/ν και κυρως στην επσηµη
αλληλογραφα του Μ. Eυγενι&δη, του :λληνα διπλωµατικο3 επιτετραµµνου στο προξενεο της Kετγνης (Cettinje), της ττε πρωτε3ουσας του Mαυροβουνου1. Oι εκθσεις και οι αναφορς του Eυγενι&δη, γνωστο3 και απ
την προηγο3µενη θητεα του στο Eλληνικ Προξενεο της Θεσσαλονκης2,
παρουσι&ζουν ενδιαφρον χι µνο επειδ. δνουν πληροφορες για γεγοντα της εποχ.ς, αλλ& και επειδ. περιχουν κρσεις που συµφωνο3ν µε την εικνα του «ηρωικο3», «ατθασου» και «πολεµοχαρο3ς» λαο3 του Mαυροβουνου που ζο3σε αποµονωµνος σε µα µικρ. ορειν. φτωχ. χ/ρα, χοντας εµπιστευτε τη µορα του στον ντπιο ηγεµνα Νικλαο. Στα γγραφα
του :λληνα διπλωµ&τη επισηµανονται η µαχητικτητα και η φιλοπλεµη
δι&θεση των φτωχ/ν Μαυροβουνων προς τους Το3ρκους µαζ µε την αναξιοπιστα και την «αφερεγγυτητα» της εξωτερικ.ς πολιτικ.ς του εκκεντρικο3 βασιλι& Νικολ&ου. Τα χαρακτηριστικ& αυτ&, τα οποα συναντ&µε και
στα σχλια και &λλων Ευρωπαων διπλωµατ/ν, εναι κ&ποια απ τα στερεοτυπικ& συνθετικ& στοιχεα της εικνας του Μαυροβουνου, που εχε .δη
αρχσει να κατασκευ&ζεται και στην Eλλ&δα υπ την επιρρο. της ευρωπαϊ1. Tο υλικ αυτ εν µρει µνο αξιοποι.θηκε στη µεταπτυχιακ. µου εργασα. Bλ.
@ννα Aγγελοπο3λου, O ρλος της Σερβ ας στη βαλκανικ συµµαχ α του 1912, A.Π.Θ.,
Θεσσαλονκη 1989. Eπσης µα συνοπτικ. παρουσαση του περιεχοµνου των διαπραγµατε3σεων αν&µεσα στην Eλλ&δα και το Mαυροβο3νιο, που προηγ.θηκαν της σ3ναψης
της «Bαλκανικ.ς Συµµαχας» του 1912, γινε και στο Eπιστηµονικ Συνδριο Eλληνοµαυροβουνιωτικς σχσεις ς το 1918, Nik‰iç 15-17 Mαου 1997, βλ. την παρουσαση των
ανακοιν/σεων απ τον Aθ. Kαραθαν&ση, «A′ Συµπσιο Eλλ.νων-Mαυροβουνων ιστορικ/ν», Θεολογ α, τµ. ΞΘ′, τε3χ. ∆′ (1998) 808-811.
2. Για τη διπλωµατικ. υπηρεσα του Eυγενι&δη στην Kετγνη, βλ. Στ. Kεκρδης, «Tο
ελληνικ προξενεο της Kετνης. Συµβολ. στις σχσεις Eλλ&δος-Mαυροβουνου κατ& τα
τλη του 19ου και τις αρχς του 20ο3 αι.», Bαλκανικ Σµµεικτα 10 (1998) 166-167.
18
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κ.ς ιστοριογραφας και των βαλκανικ/ν συγκυρι/ν στα τλη του 19ου και
τις αρχς του 20ο3 αι.3.
Το 1912 οι βαλκανικς συγκυρες οδ.γησαν τη Bουλγαρα, τη Σερβα,
την Eλλ&δα και το Mαυροβο3νιο να παραµερσουν προσωριν& την αµοιβαα
καχυποψα των εθνικ/ν τους ιδεολογι/ν και να σχηµατσουν τη «Bαλκανικ. Συµµαχα», η οποα εχε ως &µεσο αποτλεσµα τη για πρ/τη φορ& συµπαρ&ταξη των στρατιωτικ/ν δυν&µεων των συµµαχικ/ν κρατ/ν εναντον
των Tο3ρκων. H «Bαλκανικ. Συµµαχα», πως χαρακτηρστηκε απ την ιστοριογραφα ο συνασπισµς των τεσσ&ρων κρατ/ν, προκυψε απ τις διπλωµατικς διαπραγµατε3σεις και συνεννο.σεις που διεξ.χθησαν στις πρωτε3ουσες των βαλκανικ/ν χωρ/ν κατ& την &νοιξη και το καλοκαρι του
19124. Οι διπλωµατικς προσπ&θειες οδ.γησαν τελικ& στη σ3ναψη µνο διµερ/ν πολιτικ/ν συνθηκ/ν συµµαχας και στρατιωτικ/ν συµβ&σεων, αφο3 ποτ δεν βρθηκαν µαζ στο τραπζι των συνοµιλι/ν διπλωµατικο αντιπρσωποι και των τεσσ&ρων κυβερν.σεων5. Aπ την &ποψη αυτ., ο ρος
«Bαλκανικ. Συµµαχα» µπορε να θεωρηθε τι δεν εναι απλυτα ακριβ.ς, επειδ. η συµµαχικ. προσγγιση των τεσσ&ρων βαλκανικ/ν κρατ/ν
δεν στηρχθηκε στη σ3ναψη µας κοιν.ς τετραµερο3ς συνθ.κης συµµαχας6.
3. Για µα µοναδικ., ως προς τον τρπο προσγγισης του θµατος, και συστηµατικ.
αν&λυση της διαδικασας της κατασκευ.ς των ελληνικ/ν εικνων για το Mαυροβο3νιο,
βλ. Aγγελικ. Kωνσταντακοπο3λου, Πολιτικ και µνµη στα Bαλκνια: οι ελληνικς εικνες του Mαυροβουν ου (19ος αι. - A′ Παγκσµιος πλεµος), Γι&ννενα 2004.
4. Στις διαπραγµατε3σεις για τις συµφωνες της «Bαλκανικ.ς Συµµαχας» του 1912
αναφρεται νας µεγ&λος αριθµς 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&χος, H συµµαχικ προσγγισις των τεσσρων χριστιανικν κρατν
της χερσονσου του A µου κατ το τος 1912, Θεσσαλονκη 1953R ο διος, Ιστορ α των
κρατν της χερσονσου του Α µου 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. Γαρδκα-Kατσιαδ&κη, Greece
and the Balkan Imbroglio: Greek Foreign Policy, 1911-1913, Aθ.να, Σ3λλογος προς ∆ι&δοσιν Ωφελµων Bιβλων, 1995.
5. Oι συµφωνες που αποτελο3ν τη «Bαλκανικ. Συµµαχα» του 1912 εναι: η σερβοβουλγαρικ. συνθ.κη φιλας και συµµαχας (13.3.1912) και η σερβοβουλγαρικ. στρατιωτικ. σ3µβαση (29.4.1912), η ελληνοβουλγαρικ. συνθ.κη συµµαχας (29.5.1912) και η ελληνοβουλγαρικ. στρατιωτικ. σ3µβαση (4.10.1912), η προφορικ. συµφωνα µεταξ3 Bουλγαρας και Mαυροβουνου (αρχς Σεπτεµβρου του 1912) και τλος η πολιτικ. και στρατιωτικ. σ3µβαση µεταξ3 Σερβας και Mαυροβουνου (6.10.1912).
6. H επισ.µανση αυτ. γνεται στο H. Batowski, «The Failure of the Balkan Alliance
of 1912», Balkan Studies 7/1 (1966) 111-112.
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H σερβοβουλγαρικ. συνθ.κη συµµαχας, που γινε µε την ενθ&ρρυνση
της «µητρας» των Σλ&βων Pωσας, αποτλεσε τη β&ση στην οποα θεµελι/θηκε η «Bαλκανικ. Συµµαχα». H Pωσα ενθ&ρρυνε την προσγγιση των
δ3ο σλαβικ/ν κρατ/ν, επειδ. θεωρο3σε τι η συµµαχα τους θα µπορο3σε
να αναχαιτσει την κ&θοδο της Aυστρας, της οποας τα επεκτατικ& σχδια
στη Bαλκανικ. εχαν εκδηλωθε µπρακτα µε τη στρατιωτικ. κατοχ. στο
σαντζ&κι του Νβι Π&ζαρ (Novi Pazar) και την προσ&ρτηση της BοσναςEρζεγοβνης (1908). Oι ενργειες της Αυστρας ενχλησαν χι µνο τη Ρωσα, αλλ& και τη Σερβα, η οποα αναζ.τησε στη συµµαχα µε τη Βουλγαρα
την προστασα απ την αυστριακ. απειλ.. Oι κυβερν.σεις του Bελιγραδου
και της Σφιας κατρθωσαν να συνεννοηθο3ν, ξεπερν/ντας προσωριν& τη
διαφορ& τους στο Μακεδονικ Ζ.τηµα.
H Bουλγαρα εχε τον σηµαντικτερο ρλο στον σχηµατισµ της «Bαλκανικ.ς Συµµαχας» και λειτο3ργησε κατ& κ&ποιον τρπο ως ο συνδετικς
κρκος των συµµ&χων, γιατ σ3ναψε συµφωνες και µε τα τρα βαλκανικ&
κρ&τη7. H βουλγαρικ. κυβρνηση φανεται τι πρ&γµατι υποχ/ρησε ως να σηµεο απ τη µχρι ττε αδι&λλακτη θση για αυτονοµα της Mακεδονας και δχτηκε να συζητ.σει το ζ.τηµα µε τη Σερβα. Tο φθινπωρο του
1911, η βουλγαρικ. πλευρ& συνταξε να µνηµνιο µε το οποο καθρισε
τις κ3ριες επιδι/ξεις της στις επικεµενες σερβοβουλγαρικς διαπραγµατε3σεις. Σ3µφωνα µε το βουλγαρικ σχδιο του µνηµονου η σερβοβουλγαρικ. συµµαχα πρεπε να διευρυνθε και µε τη συµµετοχ. του Mαυροβουνου, αφο3 ο ιταλοτουρκικς πλεµος και οι εξελξεις στο αλβανικ εθνικ κνηµα επβαλαν την επσπευση της προσγγισης των βαλκανικ/ν κρατ/ν8.
Ωστσο, /ς τις αρχς του φθινοπ/ρου του 1912 η σερβοβουλγαρικ.
συµµαχα δεν εχε διευρυνθε επσηµα µε τη συµµετοχ. του τρτου σλαβικο3
κρ&τους της Bαλκανικ.ς. H συµµαχα διευρ3νθηκε επσηµα πρ/τα µε τη
συµµετοχ. της Eλλ&δας διαµσου της σ3ναψης της ελληνοβουλγαρικ.ς
συνθ.κης συµµαχας, στην οποα, πως .ταν φυσικ, δεν γινταν αναφορ&
στο επµαχο ζ.τηµα της Mακεδονας. H Eλλ&δα µως δεν πρλαβε να υπογρ&ψει συνθ.κη συµµαχας µε τη Σερβα και ο3τε σ3ναψε επσηµη γραπτ.
συµφωνα µε το Mαυροβο3νιο. Τλος, η επσηµη συµµετοχ. του Mαυροβουνου στη «Bαλκανικ. Συµµαχα» εξασφαλστηκε, ταν το κρ&τος αυτ σ3ναψε πολιτικ. και στρατιωτικ. σ3µβαση µε τη Σερβα στη Λουκρνη της
7. O σηµαντικς ρλος της Bουλγαρας στη σ3ναψη της «Bαλκανικ.ς Συµµαχας»
τονζεται απ τους Driault – L’Héritier. Bλ. E. Driault – M. L’ Héritier, Histoire diplomatique de la Grèce de 1821 à nos jours, vol. V, Paris 1926, σ. 71.
8. I. Geshov, The Balkan League, London 1915, σ. 14.
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Eλβετας και .λθε σε συνεννηση µε τη Bουλγαρα, το κεµενο της οποας
µως δεν επικυρ/θηκε τυπικ& απ τη βουλγαρικ. πλευρ&.
H συµµετοχ. του Mαυροβουνου δωσε ξεκ&θαρα στη συµµαχικ. προσγγιση των βαλκανικ/ν κρατ/ν αντιτουρκικ προσανατολισµ, αφο3 το
ζ.τηµα της διευθτησης των τουρκο-µαυροβουνιωτικ/ν συνρων παρµενε
για χρνια ανοιχτ και κατ& διαστ.µατα πυροδοτο3σε εντ&σεις στις σχσεις
των δ3ο χωρ/ν. Tα στρατιωτικ& επεισδια στα σ3νορα του Mαυροβουνου
µε την Tουρκα .ταν σ3νηθες φαινµενο και εχαν δηµιουργ.σει την εντ3πωση στη διεθν. κοιν. γν/µη τι κ&θε στιγµ. µπορο3σε να ξεσπ&σει πλεµος που θα συµπαρσυρε και τα &λλα βαλκανικ& κρ&τη9. @λλωστε .ταν
γνωστ τι και τα &λλα βαλκανικ& κρ&τη, µε το πρσχηµα της απελευθρωσης των «αλ3τρωτων» οµοεθν/ν τους που καταπιζονταν απ την πολιτικ. του καθεστ/τος των Nεοτο3ρκων, επιθυµο3σαν να επωφεληθο3ν της
δ3σκολης θσης της Oθωµανικ.ς Αυτοκρατορας, λγω του πολµου της µε
την Ιταλα, και να επεκτενουν τα ρι& τους.
Xσον αφορ& το Mαυροβο3νιο, τα στεν& εδαφικ& ρια και οι περιορισµνες οικονοµικς δυναττητες της ορειν.ς χ/ρας .ταν ασφαλ/ς οι κ3ριοι
λγοι που στρεψαν τον ηγεµνα του Nικλαο στην αναζ.τηση εξδου στην
Aδριατικ. και στην επκταση της επικρ&τει&ς του στα γειτονικ& εδ&φη της
Oθωµανικ.ς Aυτοκρατορας. Tα εδ&φη µως αυτ& αν.καν κυρως στις περιοχς του Σαντζακου και του Kοσσυφοπεδου, στις οποες εχαν εγερει εθνικς διεκδικ.σεις οι Aλβανο και οι Σρβοι. Tο γειτονικ οµφυλο, οµγλωσσο και οµθρησκο σερβικ κρ&τος λειτουργο3σε µ&λλον περισστερο
ως απειλ. παρ& ως προστασα για την αυτνοµη εθνικ. υπσταση των
Mαυροβουνων, αφο3 οι Σρβοι πστευαν τι εχαν ιστορικ& δικαι/µατα
στις µεσαιωνικς χ/ρες της P&σκιας και ∆ικλειας-Zτα, περιοχς που και
το Μαυροβο3νιο θεωρο3σε τι πρεπε να του αν.κουν για ιστορικο3ς λγους10. Tο γεγονς τι το Mαυροβο3νιο στην πραγµατικτητα µοιραζταν
το διο ιστορικ παρελθν και «πεπρωµνο» µε τη Σερβα, µπορο3σε να οδηγ.σει στη συνεργασα και τη συµµαχα των δ3ο κρατ/ν, µπορο3σε µως
να οδηγ.σει και στην ενσωµ&τωση του ασθενστερου κρ&τους απ το ισχυρτερο.
Tελικ&, η ασφυκτικ. πεση της Aυστρας και στις δ3ο χ/ρες και ο κνδυνος των αλβανικ/ν εξεγρσεων στο Kοσσυφοπδιο /θησαν το Mαυροβο3νιο και τη Σερβα σε συνεννηση. H Aυστρα µε τις επεκτατικς της βλ9. Για το ζ.τηµα των τουρκο-µαυροβουνι/τικων συνρων, βλ. M. Kατσαροπο3λου,
Iστορ α του Mαυροβουν ου, απ το Συνδριο του Bερολ νου µχρι το τλος του A′ Παγκοσµ ου πολµου, Θεσσαλονκη, B&νιας, 2004, σσ. 156-160.
10. Για το µεσαιωνικ παρελθν του Μαυροβουνου, βλ. Kωνσταντακοπο3λου, .π.,
σσ. 17-30.

Mαυροβο3νιο και Eλλ&δα στη «Bαλκανικ. Συµµαχα» του 1912

275

ψεις στην περιοχ., η Iταλα µε το ολονα αυξανµενο ενδιαφρον της για οικονοµικ. και πολιτικ. διεσδυση στην απναντι πλευρ& της Aδριατικ.ς και
η Pωσα µε την παραδοσιακ. πολιτικ. της χειραγ/γησης των σλαβικ/ν
κρατ/ν της Bαλκανικ.ς .ταν κυρως οι τρεις ∆υν&µεις που προσπ&θησαν
να προσελκ3σουν στη σφαρα επιρρο.ς τους το Mαυροβο3νιο και τον ηγεµνα του Nικλαο, η στ&ση του οποου δεν χαρακτηριζταν απ σταθερτητα και συνπεια11.
Οι Μεγ&λες ∆υν&µεις, παρ& τις διπλωµατικς τους προσπ&θειες, δεν
κατρθωσαν να εµποδσουν τη συµµετοχ. του µικρο3 κρ&τους στη «Bαλκανικ. Συµµαχα» του 1912 και να αποτρψουν την εµπλοκ. των βαλκανικ/ν κρατ/ν σε πλεµο µε τους Το3ρκους12. Σ3µφωνα µε τα γγραφα του
Iστορικο3 Aρχεου του Yπουργεου των Eξωτερικ/ν, το καλοκαρι του 1912
το Mαυροβο3νιο, εκτς απ τις επαφς του µε τα δ3ο σλαβικ& κρ&τη, τη
Σερβα και τη Bουλγαρα, εξφρασε την επιθυµα για διεξαγωγ. συνοµιλι/ν
και µε την Eλλ&δα. Tο θµα των συνοµιλι/ν .ταν η συνεννηση των δ3ο
κρατ/ν µε σκοπ τη σ3ναψη συµµαχας εναντον των Tο3ρκων13.
Tον Iο3νιο ο Mαυροβο3νιος υπουργς των Eξωτερικ/ν Γκργκοβιτς
(Gregoviç), κατ& τη δι&ρκεια φιλικ.ς συνοµιλας µε τον Eυγενι&δη στην Κετγνη, θεσε το ζ.τηµα της σ3ναψης συµµαχας. Σ3µφωνα µε την απρρητη αναφορ& του :λληνα διπλωµ&τη προς τον υπουργ των Eξωτερικ/ν Kοροµηλ&, ο Γκργκοβιτς επιχερησε να πεσει τον :λληνα διπλωµ&τη τι οι εξελξεις του ιταλοτουρκικο3 πολµου επιβ&λλουν τη συνεννηση αν&µεσα στην
Eλλ&δα, το Mαυροβο3νιο και τη Bουλγαρα, µε σκοπ την &µεση αν&ληψη
κοιν.ς δρ&σης εναντον των Tο3ρκων14. O Mαυροβο3νιος υπουργς θεωρο3σε τι η συνεννηση των βαλκανικ/ν κρατ/ν, στην οποα θα αναγκαζταν να
προσχωρ.σει και η Σερβα, πρεπε να γνει µε απλυτη µυστικτητα απ τις
M. ∆υν&µεις, επειδ. η Bιννη και η Πετρο3πολη ασκο3σαν πεση στο Mαυροβο3νιο να ακολουθ.σει ειρηνικ. πολιτικ. και να απχει απ κ&θε ενργεια
υποκνησης και υποστ.ριξης της εξγερσης των Aλβαν/ν15.
11. H αν&µειξη του Nικλαου στις αλβανικς εξεγρσεις και οι προσπ&θεις του να
προσεγγσει &λλοτε την Iταλα και &λλοτε την Aυστρα δεν επτρεπαν τις M. ∆υν&µεις και
τα βαλκανικ& κρ&τη να εµπιστευθο3ν την πολιτικ. του Mαυροβουνου. Bλ. Kατσαροπο3λου, .π., σσ. 154-156.
12. Ministère des Affaires Étrangères, Documents Diplomatiques – Affaires Balkaniques, t. 1, Paris 1912, N. 74, 77, σσ. 47-49 (διπλωµατικς ενργειες του Poincaré για να συγκρατηθε το Μαυροβο3νιο απ επθεση εναντον των Το3ρκων).
13. Για µα πολ3 σ3ντοµη αναφορ& στις συνοµιλες του Mαυροβουνου και της Eλλ&δας κατ& το καλοκαρι του 1912, βλ. Helmreich, .π., σ. 89 και Dakin, .π., σ. 348.
14. A.Y.E. (Aρχε ο του Yπουργε ου των Eξωτερικν), Φ. (1912) 119 α. α. κ. (νευ αριθ.
κατατξεως) IA′, αρ. 115, Eυγενιδης προς Kοροµηλ, Kετ γνη, 1/14.6.1912.
15. %.π.
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O :λληνας διπλωµατικς αντιπρσωπος σχηµ&τισε την εντ3πωση τι η
πρταση του Γκργκοβιτς για συνεννηση δεν εχε επσηµο χαρακτ.ρα. Γι’
αυτ τον λγο απ&ντησε τι δεν µπορο3σε να µεταφρει την πρταση στην
ελληνικ. κυβρνηση, ε&ν αυτ. δεν γινταν επσηµα απ τον διο τον βασιλι& Nικλαο. O Eυγενι&δης επισ.µανε στην αναφορ& του τι το Mαυροβο3νιο επιθυµο3σε να εκµεταλλευτε τον ιταλοτουρκικ πλεµο και την αλβανικ. εξγερση για να επεκτενει τα εδαφικ& του ρια. Σ3µφωνα µε τον
:λληνα διπλωµ&τη, η πρταση του Γκργκοβιτς αποτελο3σε κφραση της
ανησυχας των Mαυροβουνων πολιτικ/ν ηγετ/ν για την πιεστικ. κατ&σταση στην οποα εχε περιλθει το κρ&τος τους, εξαιτας των περιορισµνων
εδαφικ/ν ορων και της λλειψης των αναγκαων µσων επιβωσης του λαο3
τους16.
H συνοµιλα του Γκργκοβιτς µε τον Eυγενι&δη συνπεσε χρονικ& µε τις
µυστικς επαφς του βασιλι& Nικολ&ου και του πρωθυπουργο3 Mαρτνοβιτς (Martinoviç) µε τους Bο3λγαρους πολιτικο3ς Nτ&νεφ (Danev) και Pζοφ (Rizov) στη Bιννη. Oι βουλγαρο-µαυροβουνι/τικες συνοµιλες διεξ.χθησαν κατ& τη δι&ρκεια της επσηµης επσκεψης του Nικολ&ου στην αυστριακ. πρωτε3ουσα και αποτλεσαν την αρχ. των διαπραγµατε3σεων που
εχαν ως τελικ αποτλεσµα τη σ3ναψη της προφορικ.ς συµφωνας συµµαχας απ τα δ3ο κρ&τη στις αρχς του φθινοπ/ρου17.
Oι Bο3λγαροι προσγγισαν τον Mαυροβο3νιο ηγεµνα στη Bιννη, µολοντι η Pωσα και η Σερβα .ταν αρνητικς ως προς τη διε3ρυνση της σερβοβουλγαρικ.ς συµµαχας µε τη συµµετοχ. του Mαυροβουνου. O P/σος
υπουργς των Eξωτερικ/ν Σαζνοφ (Sazonov) εχε συµβουλε3σει τον Nτ&νεφ να µην προχωρ.σει σε διαπραγµατε3σεις µε το Mαυροβο3νιο, γιατ η
Pωσα δεν εµπιστευταν την αµφιταλαντευµενη µεταξ3 Πετρο3πολης και
Bιννης πολιτικ. του βασιλι& Nικολ&ου18. Oι P/σοι θεωρο3σαν τι .ταν πιθανν να διαρρε3σει απ την πλευρ& του Mαυροβουνου στην Aυστρα η
βαλκανικ. συνεννηση και υποπτε3ονταν τι ο Nικλαος .ταν πρθυµος
να περ&σει στην αυστριακ. σφαρα επιρρο.ς, αν η Aυστρα επτρεπε την εδαφικ. επκταση του κρ&τους του στις γειτονικς αλβανικς περιοχς. Για
τον διο λγο και η Σερβα .ταν επιφυλακτικ. απναντι στο Mαυροβο3νιο.
16. Στην δια απρρητη αναφορ& ο Ευγενι&δης σηµει/νει χαρακτηριστικ&: ...Τ'ν
συνοµιλ αν τατην *θερησα, +τι ;φειλον ν= γνωρ σω τ>? @µετρCα *ξοχτητι, καθσον
αDτη καταδηλοF @πG πο ων κατχονται σκψεων οL Μαυροβονιοι, καP +τι *λπ ζουσιν εRς
προσεχ? βελτ ωσιν τ?ς Sφορτου SληθTς θσεως Uν δηµιουργοVσιν εRς τG κρτος των τ=
SσφυκτικTς περιορισµνα +ρια αWτοV καP X Zλλειψις τTν µσων τ?ς συντηρσεως.
17. Για τις βουλγαρο-µαυροβουνι/τικες συνοµιλες στη Bιννη, βλ. 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.
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Eπιπλον, οι σερβο-µαυροβουνι/τικες σχσεις χαρακτηρζονταν απ αµοιβαα καχυποψα, εξαιτας του ανταγωνισµο3 των βασιλικ/ν δυναστει/ν
των δ3ο κρατ/ν και της επιθυµας του Mαυροβουνου να επεκτενει τα ρι&
του σε περιοχς που οι Σρβοι, πως χουµε αναφρει, θεωρο3σαν τι ιστορικ& αν.καν στην «Παλαι& Σερβα»19.
H Eλλ&δα φανεται τι εχε πληροφορες για την προσγγιση της Bουλγαρας µε το Mαυροβο3νιο. Στις αρχς του Iουνου ο :λληνας πρεσβευτ.ς
της Bιννης πληροφρησε την Aθ.να τι .ταν πιθανν η Bουλγαρα να εχε συν&ψει αµυντικ. συνθ.κη συµµαχας µε το Mαυροβο3νιο20. Η πληροφορα µως αυτ. δεν επιβεβαι/θηκε απ την Κετγνη, αφο3 ο Eυγενι&δης,
απαντ/ντας σε σχετικ ερ/τηµα της Αθ.νας, διατ3πωσε την &ποψη τι δεν
υπ.ρχε αµυντικ. συµµαχα µεταξ3 Bουλγαρας και Mαυροβουνου21. [στερα απ λγες ηµρες ο Eυγενι&δης, σε εµπιστευτικ. του κθεση προς τον Kοροµηλ&, επανλαβε τι οι Mαυροβο3νιοι πολιτικο ηγτες και ο Bο3λγαρος
συν&δελφς του στην Kετγνη αρν.θηκαν τη σ3ναψη αµυντικ.ς συµµαχας
αν&µεσα στα δ3ο βαλκανικ& κρ&τη22.
Tην δια εποχ. ο Eυγενι&δης ενηµρωσε την Aθ.να τι ο στρατηγς
Mαρτνοβιτς ανλαβε τη θση του πρωθυπουργο3 και του υπουργο3 των
Εξωτερικ/ν, εν/ ο Γκργκοβιτς διορστηκε ως Αυλ&ρχης του βασιλι& Νικολ&ου23. O Γκργκοβιτς, απ τη να του θση, επαν.λθε στο ζ.τηµα της συµµαχας των βαλκανικ/ν κρατ/ν και επανλαβε την πρταση για συνεννηση του Mαυροβουνου και της Eλλ&δας εναντον των Tο3ρκων. O Mαυροβο3νιος µως πολιτικς δεν κρινε τι .ταν απαρατητο ο βασιλι&ς του
Mαυροβουνου να θσει στην ελληνικ. κυβρνηση την πρταση για τη συνεννηση των δ3ο κρατ/ν. Aπ τη συνοµιλα του Eυγενι&δη µε τον Γκργκοβιτς προκ3πτει το συµπρασµα τι ο βασιλι&ς Nικλαος θα απφευγε να
κ&νει επσηµη πρταση για συνεννηση µε την Eλλ&δα, επειδ. τον περασµνο χρνο εχε θσει το διο ζ.τηµα αλλ& δεν λαβε απ&ντηση απ την ελληνικ. κυβρνηση24.
19. Για τις σερβο-µαυροβουνι/τικες σχσεις στα 1910-1912, βλ. Helmreich, .π., σσ.
83-85 και Terziç, .π., σσ. 80-82, 123-131.
20. A.Y.E., 119 α. α. κ. IA′, αρ. 17607, Στριτ προς Kοροµηλ, Bιννη, 6/19.6.1912.
21. A.Y.E., .π., α/5, αρ. 1772, Eυγενιδης προς Κοροµηλ, Kετ γνη, 11/24.6.1912.
22. O Bο3λγαρος πρξενος στην Κετγνη εκµυστηρε3τηκε στον Ευγενι&δη τι η
Bουλγαρα δεν εχε προχωρ.σει σε συνεννηση, γιατ δεν εµπιστευταν την πολιτικ. του
Mαυροβο3νιου ηγεµνα. Βλ. A.Y.E., .π., αρ. 128, Eυγενιδης προς Kοροµηλ, Kετ γνη,
14/27.6.1912.
23. Ο Ευγενι&δης εξφρασε θετικ. γν/µη για τον νο πρωθυπουργ και υπουργ
των Eξωτερικ/ν, στρατηγ Mαρτνοβιτς, σηµει/νοντας τι διακρνεται για την ειλικρνεια και την ευθ3τητα του χαρακτ.ρα, καθ/ς και για τη συµπ&θει& του απναντι στην
Eλλ&δα. Βλ. A.Y.E., .π., αρ. 121, Eυγενιδης προς Kοροµηλ, Kετ γνη, 14/27.6.1912.
24. A.Y.E., .π., αρ. 128.
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Στα 1911, κατ& τη δι&ρκεια της εξγερσης της αλβανικ.ς φυλ.ς των καθολικ/ν Mαλισσρων, το Mαυροβο3νιο εχε προτενει στην Eλλ&δα τη σ3ναψη συµφωνας για κοιν. δρ&ση εναντον των Tο3ρκων. Tτε ο βασιλι&ς
Nικλαος θεωρο3σε τι το Mαυροβο3νιο και η Eλλ&δα πρεπε να εκµεταλλευτο3ν την ευκαιρα που πρσφερε η αλβανικ. εξγερση και να εξασφαλσουν την εδαφικ. τους επκταση στη Bρειο Aλβανα και τη Nτιο Aλβανα (\πειρος) αντστοιχα. ∆ηλαδ. τα δ3ο κρ&τη πρεπε να δρ&σουν απ
κοινο3 µε σκοπ να αποτρψουν τη δηµιουργα ενς αυτνοµου αλβανικο3
κρ&τους. Επιπλον, το Mαυροβο3νιο κρινε ως αναγκαο να υποστηρξει
και η Eλλ&δα την εξγερση των Mαλισσρων25.
H εξγερση των Mαλισσρων στα 1911 υποστηρχθηκε απ το Mαυροβο3νιο, το οποο εχε προσφρει και καταφ3γιο στους εξεγερµνους και τις
οικογνεις τους. Το µικρ κρ&τος επιχερησε να επιβληθε ως παρ&γοντας
επιρρο.ς στις αν.συχες αλβανικς φυλς του βορρ& και αναµεχθηκε στη
δινεξ. τους µε το καθεστ/ς των Nεοτο3ρκων. Tο ανττιµο της αν&µειξης
του Mαυροβουνου .ταν η επιδενωση των σχσε/ν του µε τους Tο3ρκους
και ο κνδυνος να δεχθε επθεση απ τα τουρκικ& στρατε3µατα26. H δυναµικ. αν&µειξη του Mαυροβουνου στο Aλβανικ Z.τηµα οφελεται εν µρει
στη µεγαλοµανα και τα φιλδοξα σχδια του βασιλι& Nικολ&ου. O κ3ριος
µως λγος .ταν η διε3ρυνση των εδαφικ/ν ορων του µικρο3 ορεινο3 κρ&τους. Tο Mαυροβο3νιο ασφυκτιο3σε στα στεν& εδαφικ& ρια και τους περιορισµνους πρους και αναζητο3σε διξοδο στις γειτονικς αλβανικς περιοχς της Oθωµανικ.ς Aυτοκρατορας27.
Aπ την &λλη πλευρ&, και η Eλλ&δα παρακολουθο3σε µε µεγ&λη προσοχ. τα γεγοντα της εξγερσης των Mαλισσρων, γιατ ενδιαφερταν ιδιατερα για τις εξελξεις του αλβανικο3 εθνικο3 κιν.µατος. Oι :λληνες θεω25. A.Y.E., .π., αρ. 128.
26. Για την εξγερση των καθολικ/ν Mαλισσρων στη Bρ. Aλβανα (M&ρτιοςOκτ/βριος 1911) και την αν&µειξη του Mαυροβουνου, βλ. 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 (αναφορς των @γγλων διπλωµατ/ν, οι οποες παρουσι&ζουν τον ρλο
του Mαυροβουνου στην αλβανικ. εξγερση και διαφωτζουν τη στ&ση των M. ∆υν&µεων ως προς το Aλβανικ Z.τηµα) (στο εξ.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 Bο3λγαρος πρεσβευτ.ς στη P/µη Pζοφ πληροφρησε εµπιστευτικ& τον
:λληνα συν&δελφ του τι ο βασιλι&ς Nικλαος ακολουθο3σε φιλοαυστριακ. πολιτικ.
για να εκµεταλλευθε το Aλβανικ Z.τηµα. O βασιλι&ς του Mαυροβουνου επιθυµο3σε
να διευρ3νει τα ρια του κρ&τους του προς τον ντο και να αναγορευθε νας απ τους
γιους του ως ηγεµνας αυτνοµου αλβανικο3 κρ&τους υπ την αιγδα της Aυστρας. Eπιπλον δεχταν και οικονοµικ. ενσχυση απ την Aυστρα. Bλ. A.Y.E., Φ. (1912), α/4, αρ.
1659, Καραπνος προς Κοροµηλ, Pµη, 28.12.1911/10.1.1912.
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ρο3σαν τι εχαν εθνικ& δικαι/µατα στο βιλατι των Iωανννων και το σαντζ&κι της Kορυτσ&ς του βιλαετου του Mοναστηρου, δηλαδ. την \πειρο.
Xµως για το αλβανικ εθνικ κνηµα οι περιοχς αυτς αν.καν στη N.
Aλβανα, .ταν δηλαδ. αλβανικς28. Στα 1911 η Ελλ&δα επιχερησε να αποτρψει την εκδ.λωση αλβανικ/ν εξεγρσεων στον ντο, εν/ ενσχυσε την εξγερση των Mαλισσρων στον βορρ&. Oι :λληνες πρξενοι εχαν π&ρει εντολ. απ την Aθ.να να υποστηρξουν τον αγ/να των Mαλισσρων στη
Bορ. Aλβανα, αλλ& να αποθαρρ3νουν την επκταση της αλβανικ.ς εξγερσης στον ντο. H ελληνικ. κυβρνηση δεν επιθυµο3σε να µεταδοθε η αλβανικ. εξγερση στο βιλατι των Iωανννων και το σαντζ&κι της Kορυτσ&ς,
γιατ αυτ θα επτρεπε στους Aλβανο3ς εθνικο3ς ηγτες να παρουσι&σουν
τις περιοχς ως αλβανικς29.
Xταν τον M&ιο του 1912 εκδηλ/θηκε και π&λι αλβανικ. εξγερση στο
Kοσσυφοπδιο, οι :λληνες δεν .ταν πια διατεθειµνοι να προσφρουν οποιαδ.ποτε υποστ.ριξη στους Aλβανο3ς του βορρ&. H ελληνικ. κυβρνηση µετβαλε τη στ&ση της ως προς τις εξεγρσεις στη Bορ. Aλβανα, γιατ εχε φανε καθαρ& τι υπ.ρχε σοβαρς κνδυνος να εκδηλωθε µα κοιν. και γενικ.
εξγερση στον αλβανικ βορρ& και ντο. H Eλλ&δα ωστσο .ταν διατεθειµνη να δεχθε την αναγν/ριση των εθνικ/ν δικαιωµ&των των Aλβαν/ν απ την τουρκικ. κυβρνηση, µε την προϋπθεση τι η \πειρος δεν θα συµπεριλαµβανταν στις αλβανικς περιοχς. Tον Iο3νιο του 1912 ο :λληνας
Yπουργς των Eξωτερικ/ν γνωστοποησε στους :λληνες προξνους ποιες
ακριβ/ς περιοχς η ελληνικ. πλευρ& θεωρο3σε τι πρεπε να αν.κουν στα
εδαφικ& ρια της Hπερου και της Aλβανας30. Η Eλλ&δα µως συµπεριλαβε στα ρια της Aλβανας περιοχς, οι οποες αν.καν στη σφαρα του ενδιαφροντος του Mαυροβουνου και της Σερβας, πως .ταν το βιλατι της Σκδρας και τα σαντζ&κια του Ιπεκου, της Πριζρνας και της Πριστνας του βιλαετου του Kοσσυφοπεδου.
Στα τλη του Ιουνου οι νες συγκρο3σεις των Mαλισσρων µε τα τουρκικ& στρατε3µατα και η αλβανικ. εξγερση στο Kοσσυφοπδιο προκ&λεσαν µεγ&λη ανησυχα στην Kετγνη και αποτλεσαν θµα των συνοµιλι/ν
της πολιτικ.ς ηγεσας του Mαυροβουνου µε τον :λληνα διπλωµατικ αντι28. Tον M&ιο του 1911 το Aλβανικ Kεντρικ Eπαναστατικ Kοµιτ&το εχε ζητ.σει
απ την τουρκικ. κυβρνηση: α) την παραχ/ρηση διοικητικ.ς αυτονοµας στους Aλβανο3ς και β) την νωση των τεσσ&ρων βιλαετων, των Iωανννων, Mοναστηρου, Kοσσυφοπεδου και Σκδρας σε να αλβανικ πασαλκι. Bλ. Skendi, .π., σ. 420.
29. Για τη στ&ση της Eλλ&δας απναντι στην εξγερση των Mαλισσρων στα 1911,
βλ. V. Kondis, Greece and Albania (1908-1914), Thessaloniki 1976, σσ. 51-56 (στο εξ.ς:
Greece and Albania).
30. %.π., σσ. 70-72.
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πρσωπο. O Μαρτνοβιτς διαβεβαωσε τον Eυγενι&δη τι το Mαυροβο3νιο
παρακολουθο3σε µνο την κατ&σταση στη Bορ. Aλβανα και δεν εχε αν&µειξη στις αλβανικς ενργειες, επειδ. ο βασιλι&ς Nικλαος υποσχθηκε στη
Pωσα και την Aυστρα να µην υποστηρξει τις εξεγρσεις των Aλβαν/ν31.
Mε αφορµ. τα γεγοντα της αλβανικ.ς εξγερσης, ο πρωθυπουργς επανφερε προς συζ.τηση και το ζ.τηµα της συνεννησης των βαλκανικ/ν κρατ/ν και επανλαβε την &ποψη τι τα βαλκανικ& κρ&τη πρεπε να εκµεταλλευθο3ν τη δ3σκολη θση, στην οποα βρισκταν η Tουρκα εξαιτας του αλβανικο3 κιν.µατος και του πολµου µε την Iταλα, αναλαµβ&νοντας κοιν.
πολεµικ. δρ&ση εναντον των Tο3ρκων. Tνισε ακµα τι .ταν αν&γκη να
συναφθε το συντοµτερο συµµαχα µεταξ3 Eλλ&δας και Mαυροβουνου,
γιατ η δηµιουργα αυτνοµης Aλβανας θα .ταν καταστροφ. για το Mαυροβο3νιο και µεγ&λη απειλ. για τα ελληνικ& συµφροντα στην \πειρο32.
[στερα απ λγες ηµρες και ο διος ο βασιλι&ς Nικλαος εξφρασε την
ανησυχα του για την αλβανικ. εξγερση και το ενδεχµενο της δηµιουργας
αυτνοµης Aλβανας. O Mαυροβο3νιος ηγεµνας ζ.τησε να πληροφορηθε
τη γν/µη της ελληνικ.ς κυβρνησης για τις εξελξεις στο Aλβανικ Z.τηµα
και τους τρπους µε τους οποους η Aθ.να κρινε τι τα δ3ο κρ&τη θα µπορο3σαν να αντιµετωπσουν το ενδεχµενο της σ3στασης αυτνοµης Aλβανας33.
H Eλλ&δα µως δεν .θελε να δεσµευθε µε το Mαυροβο3νιο και να εµπλακε σε µα πρωρη πολεµικ. σ3γκρουση µε τους Το3ρκους, εξαιτας
των συµφερντων του µικρο3 κρ&τους στη Bορ. Aλβανα. H παραχ/ρηση
διοικητικ.ς αυτονοµας στους Aλβανο3ς δεν .ταν σοβαρ. απειλ. για τα ελληνικ& συµφροντα, αν η \πειρος µενε ξω απ τα ρια της αυτνοµης
Aλβανας. Για τον λγο αυτ, ο Eυγενι&δης προσπ&θησε να καθησυχ&σει
τον βασιλι& Nικλαο και να τον πεσει τι οι εξελξεις στο Aλβανικ Z.τηµα δεν εναι τσο σοβαρς, /στε να εναι αναγκαο να ζητ.σει τη γν/µη της
ελληνικ.ς κυβρνησης. O :λληνας διπλωµ&της τνισε στις αναφορς του τι
η δηµιουργα αυτνοµης Aλβανας θα αποτελο3σε σοβαρ. απειλ. µνο για
το Mαυροβο3νιο, γιατ το µικρ κρ&τος θα χανε κ&θε ελπδα για επκταση
των ορων του και θα .ταν αδ3νατο να επιβι/σει34. Απ την &λλη πλευρ&,
η αυτνοµη Aλβανα θα αποτελο3σε σοβαρ. απειλ. για την Eλλ&δα µνο
31. A.Y.E., 119 α. α. κ. IA], αρ. 127, Eυγενιδης προς Kοροµηλ, Kετ γνη, 21.6./3.7.1912.
32. %.π.
33. A.Y.E., .π., αρ. 140, Eυγενιδης προς Kοροµηλ, Kετ γνη, 28.9./10.7.1912.
34. Στην δια εµπιστευτικ. αναφορ& ο Ευγενι&δης σηµει/νει: …∆ι’ Xµ_ς βεβα ως X
δηµιουργ α `Aλβαν ας αWτονµου δaν *νχει τοbς σοβαροbς κινδνους, οcτινες SπειλοVσι
τG Μαυροβονιον, τοV dπο ου Sπλλυται δι= παντGς π_σα *λπPς περP ε@ρνσεως τTν
dρ ων *ν οeς εfναι Sδνατον ν= *ξακολουθσ>η βιοVν *πP µακρν....
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στην περπτωση που οι Aλβανο διεκδικο3σαν «δαφος απ αι/νων ελληνικν», δηλαδ. την \πειρο35.
O Eυγενι&δης λαβε την απ&ντηση της ελληνικ.ς κυβρνησης στην πρταση του Νικολ&ου, ταν στην Kετγνη εχε φθ&σει η εδηση για µα µικρ. συµπλοκ. Tο3ρκων και Mαυροβουνων στη µεθοριακ. γραµµ.. H εδηση προκ&λεσε φιλοπλεµη δι&θεση στους Mαυροβουνους και η πολιτικ. ηγεσα
σκεφτταν σοβαρ& να χρησιµοποι.σει το επεισδιο αυτ ως αφορµ. για κ.ρυξη πολµου. Xπως φανεται απ την αναφορ& του, ο :λληνας διπλωµ&της
βρθηκε σε εξαιρετικ& δ3σκολη θση να ανακοιν/σει την ελληνικ. απ&ντηση, εξαιτας της φιλοπλεµης ατµσφαιρας που επικρατο3σε στην Kετγνη36.
H ελληνικ. κυβρνηση εχε απαντ.σει τι οι εξελξεις στο Aλβανικ
Z.τηµα δεν επιβ&λλουν προς το παρν τη συνεννηση της Eλλ&δας και του
Mαυροβουνου για την αν&ληψη &µεσης πολεµικ.ς δρ&σης εναντον των
Tο3ρκων. H Eλλ&δα και το Mαυροβο3νιο πρεπε να περιµνουν την εξλιξη της κατ&στασης στην Tουρκα και να προχωρ.σουν σε συνεννηση µε
β&ση το Aλβανικ Z.τηµα, µνο ταν απειληθο3ν σοβαρ& τα συµφροντα
και των δ3ο κρατ/ν. O βασιλι&ς Nικλαος συµφ/νησε µε την ελληνικ. απ&ντηση και δειξε τι κατανοε τι η Ελλ&δα δεν εχε τους διους µε το
Mαυροβο3νιο σοβαρο3ς λγους για να ριψοκινδυνε3σει µα πολεµικ. σ3γκρουση µε την Tουρκα37.
Ωστσο ο :λληνας διπλωµατικς αντιπρσωπος, χοντας συζητ.σει µε
τον Bασιλι&, τον ∆ι&δοχο του θρνου, τον Πρωθυπουργ και &λλους πολιτικο3ς παρ&γοντες, σχηµ&τισε την εντ3πωση τι η µαυροβουνι/τικη πολιτικ. ηγεσα .ταν δυσαρεστηµνη απ τη συγκρατηµνη στ&ση της Eλλ&δας,
αλλ& και των &λλων βαλκανικ/ν κρατ/ν, απναντι στην πρταση του Mαυροβουνου για &µεση κοιν. στρατιωτικ. δρ&ση εναντον των Tο3ρκων. Oι
Mαυροβο3νιοι πστευαν τι .δη τα γεγοντα επβαλαν την αν&ληψη κοιν.ς
πολεµικ.ς ενργειας απ τα βαλκανικ& κρ&τη38. Eναι γνωστ τι τον Iο3λιο ο ηγεµνας Nικλαος εχε εκφρ&σει την ανησυχα του για τις κιν.σεις
των Αλβαν/ν και προς τη σερβικ. κυβρνηση39. Tην δια εποχ. ζ.τησε και
απ τον Bο3λγαρο διπλωµατικ αντιπρσωπο να συνεχισθο3ν οι διαπραγ35. Και σε προηγο3µενη αναφορ& ο Ευγενι&δης εχε επισηµ&νει τι +σον Sφορ_ εRς
τοbς κινδνους, οgς d κ. ΠρωθυπουργGς προβλπει *κ τ?ς δηµιουργ ας `Aλβαν ας αWτονµου, Sπφυγον ν= συζητσω, διτι βεβα ως hλεθρος θ’ Sποβ? δι= τG Μαυροβονιον X *ν
τiT µλλοντι τυχGν Sνακρυξις τοιατης, καθσον τοVτο µνον *κ τ?ς εRς αWτG προσαρτσεως SλβανικοV *δφους *ξαρτ_ τ'ν Dπαρξιν αWτοV. `Aλλ, προκειµνου περP jEλλδος,
βεβα ως τοιοVτος κ νδυνος δaν εfναι δεδικαιολογηµνος.... Βλ. Α.Υ.Ε., .π., αρ. 127.
36. A.Y.E., .π., αρ. 155, Eυγενιδης προς Kοροµηλ, Kετ γνη, 19.7./1.8.1912.
37. %.π.
38. %.π.
39. Terziç, .π., σ. 126.
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µατε3σεις της Bιννης για να καταλ.ξουν στη σ3ναψη συµφωνας µε σκοπ
την κοιν. πολεµικ. δρ&ση εναντον των Tο3ρκων40.
Στα µσα του Iουλου η ελληνικ. κυβρνηση &ρχισε να ανησυχε ιδιατερα για την εξγερση των Aλβαν/ν στο Kοσσυφοπδιο, επειδ. αυτ. εχε
π&ρει πλον µεγ&λες διαστ&σεις και .ταν πιθαν να επεκταθε στην \πειρο
και το βιλατι του Mοναστηρου41. H ανησυχα κορυφ/θηκε ταν µα σειρ&
γεγοντων δειξε τι υπ.ρχε σοβαρς κνδυνος να αναγνωρισθε επσηµα η
\πειρος ως αλβανικ. περιοχ..
Tο Aλβανικ Επαναστατικ Kεντρικ Kοµιτ&το, χοντας την υποστ.ριξη της Αυστρας, υπβαλε στην τουρκικ. κυβρνηση να µνηµνιο
(28.7.1912), µε το οποο ζητο3σε διοικητικ. αυτονοµα και εισαγωγ. µεταρρυθµσεων για την Aλβανα. Tο αλβανικ σχδιο συµπεριλαβε την \πειρο,
δηλαδ. το βιλατι των Iωανννων και το σαντζ&κι της Kορυτσ&ς στα ρια
της Aλβανας42. O Aυστριακς Yπουργς των Eξωτερικ/ν (Berchtold) πρτεινε στις M. ∆υν&µεις να επµβουν διπλωµατικ& για να πεσουν την τουρκικ. κυβρνηση να π&ρει µτρα διοικητικ.ς αποκντρωσης και εισαγωγ.ς
µεταρρυθµσεων43. Oι M. ∆υν&µεις και τα βαλκανικ& κρ&τη θε/ρησαν τι η
αυστριακ. πρταση στχευε στη δηµιουργα ενς µεγ&λου αυτνοµου αλβανικο3 κρ&τους. @λλωστε .δη απ τον προηγο3µενο χρνο διαφ&νηκε τι η Aυστρα .ταν ευνοϊκ& διατεθειµνη απναντι στην ιδα µας µεγ&λης
αυτνοµης Aλβανας44.
Tον A3γουστο του 1912 η τουρκικ. κυβρνηση αποδχθηκε το αλβανικ ατηµα για παραχ/ρηση διοικητικ.ς αυτονοµας και εισαγωγ.ς µεταρρυθµσεων στα βιλατια Iωανννων, Σκδρας, Kοσσυφοπεδου και Mοναστηρου. H Eλλ&δα φοβταν τι η Tουρκα θα χαρακτ.ριζε επσηµα τα τσ40. Geshov, .π., σσ. 41-42 και Rossos, .π., σ. 134.
41. A.Y.E., 119 α. α. κ. IA′, αρ. 21982 β/52, Kοροµηλς προς Παν (Σφια), Aθνα,
14/27.7.1912 (ο :λληνας Yπουργς δνει εντολ. στον Παν& να πληροφορηθε αν η βουλγαρικ. κυβρνηση ανησυχε για την εξλιξη της αλβανικ.ς εξγερσης και σκοπε3ει να π&ρει µτρα εναντον της επκτασης της εξγερσης στις περιοχς των Σκοπων και του Mοναστηρου).
42. Tο µνηµνιο ζητο3σε να σχηµατισθε στα ρια της Oθωµ. Aυτοκρατορας να µεγ&λο αλβανικ βιλατι, το οποο θα συµπεριλ&µβανε τις εξ.ς περιοχς: α) το βιλατι των Iωανννων, β) το βιλατι της Σκδρας, γ) τα σαντζ&κια της Πριζρνας, του Nβι Παζ&ρ, της
Πριστνας, του Ιπεκου και τον καζ& του Kαλκαντελν απ το βιλατι του Kοσσυφοπεδου
και δ) τα σαντζ&κια της Kορυτσ&ς, του Eλµπασ&ν και της ∆βρας απ το βιλατι του Mοναστηρου. Bλ. Skendi, .π., σσ. 433-434 και Kondis, Greece and Albania, .π., σσ. 73-74.
43. Για την αυστριακ. πρταση (13.8.1912), βλ. Kondis, Greece and Albania, .π., σσ.
79-80 και Rossos, .π., σσ. 124-127.
44. Aυτ επισηµανεται και στις αναφορς των @γγλων πρεσβευτ/ν προς τον
Yπουργ των Eξωτερικ/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.
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σερα βιλατια µε τον ρο «Aλβανα», αλλ& και τα &λλα βαλκανικ& κρ&τη
ανησυχο3σαν για τη διοικητικ. αυτονοµα των Aλβαν/ν και το ενδεχµενο
της δηµιουργας αλβανικο3 κρ&τους45. H αυτονοµα της Aλβανας πληττε
κυρως τα συµφροντα της Σερβας και του Mαυροβουνου και λιγτερο της
Bουλγαρας46. Η δηµιουργα αλβανικο3 κρ&τους θα στερο3σε απ τη Σερβα την απαρατητη για οικονοµικο3ς λγους ξοδο στην Αδριατικ. και θα
εµπδιζε τη ζωτικ.ς σηµασας για την 3παρξη του Μαυροβουνου επκταση των ορων του.
Η ανησυχα της Ελλ&δας για την τ3χη της Ηπερου εχε ως αποτλεσµα
τη δραστηριοποηση της ελληνικ.ς διπλωµατας µε σκοπ τη συνεννηση
των βαλκανικ/ν κρατ/ν για κοιν. αντιµετ/πιση των νων εξελξεων στο
Aλβανικ Z.τηµα. Στις αρχς του Aυγο3στου ο Kοροµηλ&ς δωσε εντολ.
στους διπλωµατικο3ς αντιπροσ/πους στη Σφια, το Bελιγρ&δι και την Kετγνη να εκφρ&σουν τις ανησυχες της ελληνικ.ς κυβρνησης για την αλβανικ. εξγερση και τις διεκδικ.σεις των Aλβαν/ν και να προτενουν συνεννηση των τεσσ&ρων βαλκανικ/ν κρατ/ν για το Aλβανικ Z.τηµα. Σ3µφωνα µε την ελληνικ. πρταση, τα βαλκανικ& κρ&τη πρεπε να προσανατολσουν τη δρ&ση τους σε δ3ο στχους: α) τον περιορισµ των αλβανικ/ν
διεκδικ.σεων στα «δκαια ρια» τους και β) την εφαρµογ. της διοικητικ.ς
αποκντρωσης, που πρτεινε η Aυστρα, στους χριστιανικο3ς πληθυσµο3ς
της Oθωµανικ.ς Aυτοκρατορας47.
Tην δια εποχ. οι τουρκο-µαυροβουνιωτικς σχσεις εχαν επιδεινωθε,
εξαιτας της δινεξης για τη µεθοριακ. γραµµ. των δ3ο κρατ/ν48. Mπροστ&
στον κνδυνο να ξεσπ&σει νοπλη σ3γκρουση µεταξ3 Tουρκας και Mαυροβουνου, η Aθ.να απευθ3νθηκε στη Σφια και το Bελιγρ&δι και πρτεινε να
προβο3ν τα βαλκανικ& κρ&τη σε συλλογικ δι&βηµα προς την Π3λη49. H
45. Στις 18.8.1912 η Π3λη γνωστοποησε ανεπσηµα στους Aλβανο3ς τι αποδχεται
τα αιτ.µατ& τους. Στις 4.9.1912 δθηκε η επσηµη απ&ντηση. Bλ. Kondis, Greece and
Albania, .π., σ. 76.
46. Geshov, .π., σσ. 48-49.
47. H ελληνικ. πρταση προς τα τρα βαλκανικ& κρ&τη γινε στις 5/18.8.1912. Bλ.
Drossos, .π., σ. 68 και A.Y.E., 119 α. α. κ. IA′, αρ. 91, Kοροµηλς προς Παν (Σφια),
Kαρατζ (Bελιγρδι) και Eυγενιδη (Kετ γνη), Aθνα, 5/18.8.1912. Bλ. επσης Dokumenti o Spoljnoj Politici Kraljevine Srbije 1903-1914 (γγραφα για την εξωτερικ πολιτικ του βασιλε ου της Σερβ ας), Kn.V, Sv. 2. Beograd, 1985, N. 171, Spalajkoviç προς
Yπουργε ο Eξωτερικν, Σφια, 6/19.8.1912m N. 181, Bo‰koviç προς Yπουργε ο Eξωτερικν, Aθνα, 7/20.8.1912m N. 185, Spalajkoviç προς Yπουργε ο των Eξωτερικν, Σφια,
7/20.8.1912 (στο εξ.ς: Documenti).
48. A.Y.E., .π., αρ. 165, Eυγενιδης προς Kοροµηλ, Kετ γνη, 26.7./8.8.1912 (αναλυτικ. κθεση για τα επεισδια στα τουρκο-µαυροβουνι/τικα σ3νορα και τις συνπειες
που αυτ& εχαν στις σχσεις του Mαυροβουνου µε την Tουρκα).
49. Drossos, .π., σ. 76 και A.Y.E., .π., αρ. 100, Kοροµηλς προς Παν (Σφια) και

284

@ννα Aγγελοπο3λου

πρ/τη αντδραση των βαλκανικ/ν κρατ/ν στην ελληνικ. πρταση .ταν θετικ..
[στερα απ λγες ηµρες ο :λληνας Yπουργς δωσε εντολ. στους διπλωµατικο3ς αντιπροσ/πους στη Σφια, το Bελιγρ&δι και την Kετγνη να
τροποποι.σουν το περιεχµενο της προηγο3µενης πρτασης. Σ3µφωνα µε
τη να ελληνικ. πρταση, τα τσσερα βαλκανικ& κρ&τη πρεπε να απευθ3νουν συλλογικ δι&βηµα προς τις M. ∆υν&µεις και να ζητ.σουν τη µεσολ&βησ. τους στην Π3λη για την εισαγωγ. µεταρρυθµσεων στις περιοχς της
Oθωµανικ.ς Aυτοκρατορας που κατοικο3νται απ χριστιανικο3ς πληθυσµο3ς, οµοεθνες των βαλκανικ/ν κρατ/ν50. H ελληνικ. κυβρνηση συνταξε και να αναλυτικ πργραµµα µεταρρυθµσεων και ζ.τησε την γκρισ. του απ τα υπλοιπα βαλκανικ& κρ&τη51.
Tο Mαυροβο3νιο δχθηκε ανεπιφ3λακτα την ελληνικ. πρταση για το
πργραµµα των µεταρρυθµσεων σ’ λα τα βιλατια µε χριστιανικο3ς πληθυσµο3ς52, εν/ η Bουλγαρα και κυρως η Σερβα διατ3πωσαν τις επιφυλ&ξεις
τους και &ρχισαν συνοµιλες µε την Eλλ&δα για τις λεπτοµρειες του περιεχµενου της ελληνικ.ς πρτασης και του προγρ&µµατος µεταρρυθµσεων53. H
σερβικ. και η βουλγαρικ. κυβρνηση .ταν επιφυλακτικς απναντι στην ελληνικ. πρταση, επειδ. υποπτε3ονταν τι η Eλλ&δα .θελε να αποφ3γει τη
στρατιωτικ. κινητοποηση και την εµπλοκ. σε πλεµο εναντον των Tο3ρκων.
Kατ& τη δι&ρκεια του Aυγο3στου διεξ.χθησαν και συνοµιλες αν&µεσα στην Eλλ&δα και τη Σερβα για τη σ3ναψη συνθ.κης συµµαχας. Στις
αρχς του Aυγο3στου ο Σρβος διπλωµατικς επιτετραµµνος στην Aθ.να
Mπσκοβιτς (Bo‰koviç) πρτεινε τη σ3ναψη διµερο3ς συνθ.κης συµµαχας, παρµοιας µε την ελληνοβουλγαρικ. συνθ.κη54. Aρχικ& η ελληνικ.
Καρατζ (Bελιγρδι), Aθνα, 10/23.8.1912. Bλ. επσης Dokumenti, .π., N. 227 (ηµερσιο
σηµε ωµα του Yπουργε ου των Eξωτερικν), Bελιγρδι, 12/25.8.1912. N. 228 και 229,
Jovanoviç προς Spalajkoviç, Bελιγρδι, 12/25.8.1912 και N. 240, Spalajkoviç προς
Jovanoviç, Σφια, 13/26.8.1912.
50. Drossos, .π., σ. 77. Βλ. επσης: A.Y.E., .π., αρ. 111, 112, 113, Kοροµηλς προς
Παν (Σφια), Καρατζ (Βελιγρδι) και Ευγενιδη (Κετ γνη), Aθνα, 15/28.8.1912 και
Dokumenti, .π., N. 258 (ηµερσιο σηµε ωµα του Yπουργε ου Eξωτερικν), Bελιγρδι,
16/29.8.1912 και N. 271, Bo‰koviç προς Jovanoviç, Aθνα, 17/30.8.1912.
51. Drossos, .π., σσ. 77-79.
52. A.Y.E., 119 α. α. κ. IA′, αρ. 135, Eυγενιδης προς Kοροµηλ, Kετ γνη, 23.8./5.9.1912.
53. A.Y.E., .π., αρ. 118, Kαρατζς προς Kοροµηλ, Bελιγρδι, 16/29.8.1912m αρ. 126,
Πανς προς Kοροµηλ, Σφια, 20.8./2.9.1912m αρ. 130, Kαρατζς προς Kοροµηλ, Bελιγρδι, 21.7./3.8.1912m αρ. 131 και αρ. 145, Πανς προς Kοροµηλ, Σφια, 22.8./4.9.1912. Bλ.
επσης Dokumenti, .π., N. 278, Spalajkoviç προς Jovanoviç, Σφια, 19.8./1.9.1912m N. 285,
Spalajkoviç προς Jovanoviç, Σφια, 20.8./2.9.1912m N. 287, Yπουργε ο των Eξωτερικν
προς Bo‰koviç, Bελιγρδι, 21.8./3.9.1912.
54. Dokumenti, .π., N. 124, Jovanoviç προς Bo‰koviç, Bελιγρδι, 1/14.8.1912. Βλ. επσης, Γαρδκα-Κατσιαδ&κη, .π., σ. 111.
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κυβρνηση δειξε διατεθειµνη να αποδεχθε τη σερβικ. πρταση55. Xµως
στις 25/7.9.1912 ο Kοροµηλ&ς απ&ντησε τι θα προτιµο3σε τη σ3ναψη µας
τριµερο3ς αµυντικ.ς συνθ.κης συµµαχας µεταξ3 Eλλ&δας, Σερβας και
Bουλγαρας. Tα τρα κρ&τη πρ/τα πρεπε να δεσµευθο3ν µε µα τριµερ.
συνθ.κη και πειτα να προχωρ.σουν στη σ3ναψη µας τετραµερο3ς συνθ.κης, στην οποα θα συµµετεχε και το Mαυροβο3νιο56. H ελληνικ. κυβρνηση παρδωσε και το σχδιο του κειµνου της τριµερο3ς συνθ.κης
συµµαχας στον Mπσκοβιτς, ο οποος αναχ/ρησε για να µεταφρει προσωπικ& την ελληνικ. απ&ντηση στο Bελιγρ&δι57.
Tο 2ο &ρθρο του ελληνικο3 σχεδου της τριµερο3ς συνθ.κης προβλεπε τι τα τρα κρ&τη δεσµε3ονται να προστατε3σουν τα δικαι/µατα των οµοεθν/ν τους στην Oθωµανικ. Αυτοκρατορα. O ρος µως του 2ου &ρθρου δεν µπορο3σε να δεσµε3σει και το Mαυροβο3νιο. Σ3µφωνα µε την &ποψη της ελληνικ.ς κυβρνησης, το Mαυροβο3νιο δεν .ταν στην δια θση
µε τα υπλοιπα βαλκανικ& κρ&τη, γιατ δεν εχε οµοεθενες στην Oθωµανικ. Αυτοκρατορα58. Για τον λγο αυτ, η Eλλ&δα διαχ/ρισε το Mαυροβο3νιο και δεν πρτεινε τη σ3ναψη τετραµερο3ς συνθ.κης στην οποα θα συµµετεχε ιστιµα και το Μαυροβο3νιο.
Ωστσο, το Bελιγρ&δι και η Σφια δεν αποδχθηκαν την ελληνικ. πρταση για τη σ3ναψη τριµερο3ς συνθ.κης συµµαχας. H Σερβα συνχισε να
εµµνει στην πρτασ. της για τη σ3ναψη διµερο3ς ελληνοσερβικ.ς συµφωνας συµµαχας. Πρτεινε επσης στην Eλλ&δα να προχωρ.σει και στη σ3ναψη διµερο3ς συνθ.κης συµµαχας µε το Mαυροβο3νιο. H σερβικ. κυβρνηση θεωρο3σε τι πρ/τα πρεπε να συναφθο3ν οι διµερες συνθ.κες και πειτα τα τσσερα βαλκανικ& κρ&τη να προχωρ.σουν στη σ3ναψη µας τετραµερο3ς αµυντικ.ς και επιθετικ.ς συµφωνας59. O :λληνας διπλωµατι55. Dokumenti, .π., N. 132, Bo‰koviç προς Yπουργε ο Eξωτερικν, Aθνα, 2/15.8.1912m
N. 182, Bo‰koviç προς Yπουργε ο Eξωτερικν, Aθνα, 7/20.8.1912. A.Y.E., .π., αρ. 112,
Kοροµηλς προς Kαρατζ (Βελιγρδι), Aθνα, 15/28.8.1912.
56. Drossos, .π., σ. 97. A.Y.E., .π., αρ. 148, Kοροµηλς προς τον Γεργιο Α′, Aθνα, 28.8./10.9.1912 (ο Kοροµηλ&ς γνωστοποιε στον Βασιλι&, που ττε βρισκταν στην Kοπεγχ&γη, την ελληνικ. πρταση προς το Bελιγρ&δι και τη Σφια για τη σ3ναψη τριµερο3ς
συνθ.κης συµµαχας).
57. Tο ελληνικ σχδιο της τριµερο3ς συνθ.κης συµµαχας χει δηµοσιευτε. Bλ.
Dokumenti, .π., σ. 552 (στη σηµεωση).
58. Drossos, .π., σ. 97. A.Y.E., α. α. κ. IA′, αρ. 142, Kοροµηλς προς Eυγενιδη, Aθνα, 25.8./7.9.1912 και αρ. 148, Kοροµηλς προς τον Γεργιο Α′, Aθνα, 28.8./10.9.1912 (ο
Κοροµηλ&ς γνωστοποιε στον βασιλι& Γε/ργιο τι το Μαυροβο3νιο πρπει να αποκλειστε
απ την τετραµερ. συνθ.κη, επειδ. δεν χει οµοεθνες στην Οθωµανικ. Αυτοκρατορα).
59. A.Y.E., .π., αρ. 315 και 326, Kαρατζς προς Kοροµηλ, Bελιγρδι, 1/14.9 και
4/17.9.1912. Dokumenti, .π., N. 341, 381, Pa‰iç προς Bo‰koviç, Bελιγρδι, 31/13.9 και
5/18.9.1912.
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κς αντιπρσωπος στο Bελιγρ&δι σχηµ&τισε την εντ3πωση τι η Σερβα αρν.θηκε την ελληνικ. πρταση, γιατ .δη χει συν&ψει συνθ.κη συµµαχας
µε τη Bουλγαρα, τους ρους της οποας δεν επιθυµο3σε να κοινοποι.σει
στην Eλλ&δα60.
H βουλγαρικ. κυβρνηση υποστ.ριξε την δια &ποψη µε τη Σερβα και
πρτεινε στην Eλλ&δα να προχωρ.σει στη σ3ναψη διµερο3ς ελληνοσερβικ.ς συνθ.κης συµµαχας, παρµοιας µε την ελληνοβουλγαρικ. συνθ.κη61.
H Bουλγαρα και η Σερβα προφασστηκαν τι δεν .ταν αναγκαα η τριµερ.ς συνθ.κη, αφο3 υπ.ρχαν η ελληνοβουλγαρικ. και η σερβοβουλγαρικ.
συµφωνες συµµαχας. Φανεται µως τι τα δ3ο κρ&τη δεν .θελαν η Eλλ&δα να λ&βει γν/ση του τρπου διαµελισµο3 της Mακεδονας που προβλεπε
η σερβοβουλγαρικ. συνθ.κη συµµαχας.
H ταχεα εξλιξη των γεγοντων στη δι&ρκεια του Aυγο3στου και του
Σεπτεµβρου δεν επτρεψαν την ολοκλ.ρωση των διαπραγµατε3σεων για τη
σ3ναψη ελληνοσερβικ.ς συνθ.κης συµµαχας. H Eλλ&δα, µη χοντας υπογρ&ψει συµφωνα µε τη Σερβα, δεν επιδωξε και τη σ3ναψη συνθ.κης µε το
Mαυροβο3νιο. Η κυβρνηση του Bενιζλου συνχιζε να εναι επιφυλακτικ.
απναντι στην ιδα ενς πολµου εναντον των Tο3ρκων, επειδ. θεωρο3σε
τι η Eλλ&δα δεν .ταν ακµα επαρκ/ς στρατιωτικ& προετοιµασµνη. Απ
τη στιγµ. µως που τα &λλα βαλκανικ& κρ&τη αποφ&σισαν να πολεµ.σουν
µαζ εναντον των Tο3ρκων, η Eλλ&δα δεν µπορο3σε να παραµενει νας
παθητικς θεατ.ς των γεγοντων62.
\δη στα τλη του Aυγο3στου η βουλγαρικ. κυβρνηση αποδχθηκε την
πρταση του βασιλι& Nικολ&ου για συµφωνα µε σκοπ την αν&ληψη κοιν.ς
πολεµικ.ς δρ&σης εναντον των Tο3ρκων63. Tο Mαυροβο3νιο προθυµοποι.θηκε να αρχσει πρ/το τις εχθροπραξες µε την προϋπθεση τι θα παιρνε
οικονοµικ. ενσχυση για τον στρατ του απ τη Bουλγαρα. Στις αρχς του
Σεπτεµβρου και η Σερβα, παρ& τις επιφυλ&ξεις της, συµφ/νησε µε τη Bουλγαρα να ανατεθε στο Mαυροβο3νιο η πρωτοβουλα για την κ.ρυξη του πολµου64. Επιπλον, η σερβικ. κυβρνηση προχ/ρησε και σε χωριστς διαπραγµατε3σεις µε το Mαυροβο3νιο, οι οποες κατληξαν στη σ3ναψη της πολιτικ.ς και στρατιωτικ.ς σ3µβασης στη Λουκρνη της Eλβετας65.
60. A.Y.E., .π., αρ. 326.
61. A.Y.E., .π., αρ. 153, Πανς προς Kοροµηλ, Σφια, 29.8./11.9.1912. Dokumenti,
.π., N. 325, Spalajkoviç προς Pa‰iç, Σφια, 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. Επσης Ευ. Κατσ&ρας,
«Μια ψη της Βαλκανικ.ς Συµµαχας του 1912: Η συνθ.κη συµµαχας Σερβας-Μαυρο-
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Στις αρχς Σεπτεµβρου η βουλγαρικ. κυβρνηση πληροφρησε τον
:λληνα διπλωµατικ αντιπρσωπο στη Σφια (Παν&) για την απφαση των
τρι/ν κρατ/ν να πολεµ.σουν εναντον της Tουρκας και ζ.τησε τη συµµετοχ. της Eλλ&δας στον στρατιωτικ συνασπισµ των βαλκανικ/ν κρατ/ν66.
Mολοντι η Eλλ&δα συνχισε να επιµνει τι τα βαλκανικ& κρ&τη πρεπε να
καθυστερ.σουν τη στρατιωτικ. δρ&ση και και να επιδι/ξουν την εισαγωγ.
µεταρρυθµσεων στην Oθωµανικ. Αυτοκρατορα, στα τλη Σεπτεµβρου αναγκ&στηκε να αποδεχθε τη βουλγαρικ. πρταση για στρατιωτικ. κινητοποηση των βαλκανικ/ν κρατ/ν67. Εποµνως η ηγεσα του Μαυροβο3νιου
.ταν πλον ελε3θερη να αναλ&βει πρωτοβουλα για πολεµικ. δρ&ση και να
εκµεταλλευτε την αφορµ. που πρσφερε απ καιρ η δινεξη µε την Τουρκα στη µεθοριακ. γραµµ.. Το Mαυροβο3νιο .ταν το πρ/το βαλκανικ
κρ&τος, το οποο δικοψε τις διπλωµατικς του σχσεις µε την Π3λη και &ρχισε τις εχθροπραξες εναντον της Tουρκας (8.10.1912), εν/ µετ& απ λγες
ηµρες ακολο3θησαν η Σερβα, η Bουλγαρα και η Eλλ&δα.
Οι διπλωµατικς ενργειες των Μ. ∆υν&µεων για αποτροπ. της νοπλης σ3ρραξης, αλλ& και οι πυρετ/δεις διπλωµατικς διαπραγµατε3σεις
των διων των βαλκανικ/ν κρατ/ν για εξασφ&λιση της θσης τους στην ε3θραυστη ισορροπα της «Βαλκανικ.ς Συµµαχας» δεν µπρεσαν να ελγξουν την ταχεα εξλιξη των γεγοντων. Οι στρατιωτικς επιτυχες σ3ντοµα
θα αν&γκαζαν τα βαλκανικ& κρ&τη να αντιµετωπσουν το ζ.τηµα της διανοµ.ς των εδαφ/ν που εχαν αφαιρσει απ την Οθωµανικ. Αυτοκρατορα. Η διαρεση των µακεδονικ/ν βιλαετων, που η σερβοβουλγαρικ. συνθ.κη συµµαχας εχε αφ.σει σε εκκρεµτητα και η ελληνοβουλγαρικ. εχε
αγνο.σει, θα οδηγο3σε τη «Βαλκανικ. Συµµαχα» σε δι&σπαση, αφο3 η
Ελλ&δα και η Σερβα θα συνασπζονταν εναντον της πρ/ην συµµ&χου
τους, της Βουλγαρας, εν/ το Μαυροβο3νιο θα αναγκαζταν να ακολουθ.σει τις δ3ο πρ/τες παρ& το τι δεν εχε διεκδικ.σεις στη Μακεδονα.
Απ την &λλη πλευρ&, το Μαυροβο3νιο θα αντιµετ/πιζε την αναπφευκτη εξλιξη που απ καιρ φοβταν: τη σ3σταση αλβανικο3 κρ&τους. Η
δηµιουργα της Αλβανας, η οποα υποστηρχθηκε θερµ& απ τις Μ. ∆υν&µεις και ιδιατερα απ την Αυστρα και την Ιταλα που επιθυµο3σαν να εξασφαλσουν την επιρρο. τους στην περιοχ., εχε ως αποτλεσµα να στερηβουνου», Πρακτικ Κ∆′ Πανελλην ου Ιστορικο Συνεδρ ου 30.5-1.6.2003, Θεσσαλονκη
2004, σσ. 489-507.
66. A.Y.E., .π., αρ. 125, Πανς προς Kοροµηλ, Σφια, 5/18.9.1912. Dokumenti, .π.,
N. 405, Spalajkoviç προς Pa‰iç, Σφια, 7/20.9.1912.
67. Dokumenti, .π., N. 405, Bo‰koviç προς Pa‰iç, Aθνα, 7/20.9.1912m A.Y.E., .π.,
αρ. 249, Kοροµηλς προς τον Bολγαρο πρεσβευτ στην Aθνα (Mi‰ev), Aθνα,
16/29.9.1912.
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θε το Μαυροβο3νιο απ τη δυναττητα να επεκτενει τα ρι& του στο αλβανικ βιλατι της Σκδρας. Ο Μαυροβο3νιος ηγεµνας αναγκ&στηκε να
παραιτηθε απ τις µεγαλοσερβικς φιλοδοξες του και να δ/σει εντολ. στον
στρατ του να εκκεν/σει τη Σκδρα και τις γειτονικς περιοχς, που επρκειτο να αποτελσουν τµ.µα της επικρ&τειας του νεοσ3στατου αλβανικο3
κρ&τους, αλλ& και να διαπραγµατευτε µε τη Σερβα για τη διανοµ. τµηµ&των του Κοσσυφοπεδου68. Η Σερβα µως δεν .ταν διατεθειµνη να προβε
µε ευκολα και σε &λλες παραχωρ.σεις στο Κοσσυφοπδιο προς φελος του
Μαυροβουνου, τη στιγµ. που .δη εχε αναγκαστε να στερηθε εδ&φη και
την ξοδ της στην Αδριατικ. λγω της σ3στασης του αλβανικο3 κρ&τους.
Εποµνως, τα γεγοντα και οι εξελξεις στη ∆υτικ. Βαλκανικ. επιβεβαωσαν τι οι ανησυχες σχετικ& µε το ενδεχµενο της δηµιουργας αλβανικο3 κρ&τους, που το καλοκαρι του 1912 εχαν εκφραστε απ την ηγεσα
του Μαυροβουνου στις συνοµιλες µε τον Ευγενι&δη στην Κετγνη, .ταν απλυτα δικαιολογηµνες. Στα 1913, παρ& την κ&ποια εδαφικ. επκταση που
εχε πετ3χει, το Μαυροβο3νιο συνχιζε να βρσκεται σε αδιξοδο, εξαιτας
της απειλ.ς της Αυστρας, των φιλδοξων βλψεων της απναντι Ιταλας,
των µεγαλοσερβικ/ν οραµ&των της µορης πλον Σερβας και των περιπλοκ/ν που θα δηµιουργο3σε στην περιοχ. η σ3σταση του αλβανικο3 κρ&τους, αφο3 στα ρια του Μαυροβουνου και της Σερβας εχαν µενει αλβανικο πληθυσµο.
AΝΝΑ AΓΓΕΛΟΠΟYΛΟΥ

68. Για το ζ.τηµα της Σκδρας και των διεκδικουµνων απ τη Σερβα και το Μαυροβο3νιο περιοχ/ν, βλ. Κατσαροπο3λου, .π., σ. 170 κ..

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 Serbian 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 directed 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 conclude a bilateral treaty, they joined with the other two Balkan countries (Serbia and Bulgaria) in the Balkan Alliance and in October of 1912 went united
to fight against the Turks.

