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ΠΕΡΊΛΗΨΗ

        Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει και να μελετήσει την εξωτερική πολιτική

των Νεότουρκων  από το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων έως και τις αρχές του Α΄ Παγκοσμίου

Πολέμου. Πρόκειται για μία περίοδο η οποία χαρακτηρίζεται από ιστορικές και πολιτικές αλλαγές,

αφού  σημειώνεται  η  ανάδυση  των  εθνών-κρατών  στην  περιοχή  της  Βαλκανικής  Χερσονήσου,

γεγονός που οδήγησε σταδιακά την αυτοκρατορία προς την κατάρρευση. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν

αυτά  τα  νέα  δεδομένα  για  την  Οθωμανική  Αυτοκρατορία,  η  εργασία  εστιάζει  στις  Συνθήκες

Ανταλλαγής  Πληθυσμών  που  υπέγραψε  με  τη  Βουλγαρία  και  την  Ελλάδα,  καθώς  και  στις

διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και τις Μεγάλες Δυνάμεις.  Η διεθνής

κρίση  που  σημειώθηκε  στις  αρχές  του  20ου  αιώνα  επηρέασε  τις  πολιτικές  της  οθωμανικής

κυβέρνησης, αφού η σύγκρουση μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων άλλαξε το διεθνές σκηνικό, με

την Οθωμανική Αυτοκρατορία να έρχεται αντιμέτωπη με τις ιμπεριαλιστικές τάσεις της Αγγλίας και

της Γερμανίας αλλά και με τα επεκτατικά σχέδια της Ρωσίας.  Μέσα από την παρουσίαση των

σχέσεων της Αυτοκρατορίας με τα υπόλοιπα κράτη αλλά και της πολιτικής που ακολούθησε με

αυτά  αναδεικνύεται μία  νέα  ιστορικό  –  πολιτική  συνθήκη,  που οδήγησε  στην  πτώση  της

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και στην “γέννηση” του Τούρκικου έθνους. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Επιτροπή  Ένωσης  και  Προόδου,  Νεότουρκοι,  Βαλκανικοί  Πόλεμοι,  Α΄  Παγκόσμιος  Πόλεμος,

μετακινήσεις  πληθυσμών,  Οθωμανισμός,  Παντουρκισμός,  Πανισλαμισμός,  Αντάντ,  Κεντρικές

Δυνάμεις 

ABSTRACT 

         The aim of this study is to highlight the foreign policies of Young Turks from the end  of  the

Balkan Wars until  the outbreak of the World War I. This period is characterized by historical and

political changes  as  the nation –  states  of  the Balkan Peninsula emerged causing the collapse of

the Ottoman Empire. Taking into account these shifts of powers, this study is going to  illustrate

the foreign policy of  Young Turks, focusing on the Treaties with Bulgaria and Greece regarding the

population exchanges by the end of the Balkan Wars and the negotiations between the Empire and

the Great Powers. By the early 20th century a sequence of events in Europe influenced the policies

of the ottoman government. A series of crises between the Great Powers changed the whole global

scene and the Ottoman Empire has to deal with the imperialist  policies of England and Germany

and  the expansionism of  Russia.  This  study,  through the presentation of  the Ottoman Empire’s

relations  with  the  Balkan  States  and  Great  Powers,  underlines  a  new  historical  and  political

situation  that  led to the fall of the Ottoman Empire and to the rise  of the Turkish nation – state.
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ

      Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας  έλαβε το χαρακτήρα της δευτερογενούς έρευνας,

καθώς  έγινε χρήση  ήδη  επεξεργασμένου  υλικού.  Πιο  συγκεκριμένα  η  ερευνητική  διαδικασία

βασίστηκε στη διερεύνηση, τον εντοπισμό και την ανάλυση υλικού, το οποίο  συγκροτήθηκε από

βιβλιογραφικές πηγές, επιστημονικά άρθρα, μελέτες, καθώς και  ακαδημαϊκά πονήματα, το οποία

σχετίζονται με τους ερευνητικούς στόχους της εργασίας. 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ

1.1. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία και η περίοδος των μεταρρυθμίσεων

    Ήδη από τα μέσα του 19ου αι. η δημιουργία ενός εκκοσμικευμένου κράτους αποτελούσε ένα από

τα  κυρίαρχα  ζητήματα  της  Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας.  Σίγουρα  κύριο  μέλημά  της  ήταν  η

ισχυροποίησή  της,  αλλά  και  η  υιοθέτηση  ενός  ευρωπαϊκού  μοντέλου  που  θα  οδηγούσε  στον

εκσυγχρονισμό της. Η περίοδος του Τανζιμάτ αποτελεί μία περίοδο μεταρρυθμίσεων από τα μέσα

έως τα τέλη του 19ου αι., οι οποίες στόχο είχαν την επιβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από

τις  επιθέσεις  των  Ευρωπαίων  μέσα  από  την  υιοθέτηση  ευρωπαϊκών  μεθόδων,  αλλά  και  την

κατοχύρωση μίας  ενδεχόμενης  συμμαχίας  με  την  Ευρώπη ενάντια  στους  εξωτερικούς  εχθρούς,

όπως η Ρωσία, αλλά και τους εσωτερικούς, όπως ο Μοχάμεντ Αλή Πασά της Αιγύπτου (Zurcher,

2010:73).

    Οι  μεταρρυθμίσεις  απέβλεπαν  στην  αναδιάρθρωση  του  στρατού  και  του  στόλου  της

αυτοκρατορίας αλλά και στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο θα ενίσχυε

ακόμη περισσότερο το χαρακτήρα ενός εκκοσμικευμένου κράτους. Πιο συγκεκριμένα το περίφημο

διάταγμα  του  Güllhane  το  1839  αφορούσε  στη  δημιουργία  ενός  στρατού  και  ενός  στόλου,

εφοδιασμένου  με  ευρωπαϊκό  εξοπλισμό,  αλλά  και  ταυτόχρονα  στη  δημιουργία  μίας

γραφειοκρατίας,  η  οποία  θα  διαμορφωνόταν  σύμφωνα  με  τα  δυτικά  πρότυπα.  Πρόκειται  για

μεταρρυθμίσεις,  οι  οποίες θα ενίσχυαν τη δύναμη της κεντρικής κυβέρνησης στις επαρχίες της

αυτοκρατορίας  στο  μεγαλύτερο  βαθμό  που  υπήρξε  ποτέ  στην  ιστορία  της  Μέσης  Ανατολής

(Zurcher, 2010:73).

       Το εγχείρημα για την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος «επέβαλε» την ίδρυση

σχολείων  και  ακαδημιών,  που  στόχευαν  στην  εκπαίδευση  στρατιωτών  και  νέων  δημοσίων
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υπαλλήλων (Zurcher, 2010:74· Shipp, 2017:2). Οι συγκεκριμένες πολιτικές καθόρισαν και τον ρόλο

των ουλεμάδων στην εκπαίδευση μέχρι  και  τον  οριστικό  τους  αποκλεισμό από αυτή  το  1924.

Επιπλέον, το άνοιγμα της αυτοκρατορίας στην οικονομία της Δύσης και η είσοδός της στη διεθνή

καπιταλιστική  οικονομία  ενίσχυσε  ακόμη  περισσότερο  τους  στόχους  των  μεταρρυθμιστικών

πολιτικών,  ιδιαίτερα  με  τη  σύναψη  Συνθήκης  μεταξύ  Μ.  Βρετανίας  και  Οθωμανικής

αυτοκρατορίας, που αφορούσε στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για το εμπόριο με τη Δύση, ενώ

ταυτόχρονα  η  διαδικασία  των  εμπορικών  συναλλαγών  θα  λειτουργούσε  χωρίς  να  λαμβάνεται

υπόψιν ο νόμος της sharia (Zurcher,2010:74).

      Στο πλαίσιο της μεταρρυθμιστικής πολιτικής προστέθηκε και η συμμόρφωση της Οθωμανικής

αυτοκρατορίας  στις  απαιτήσεις  της  Δύσης  αναφορικά  με  το  ζήτημα  των  σχέσεων  μεταξύ  των

Mουσουλμάνων και των μη Μουσουλμάνων της αυτοκρατορίας, οι οποίες υποδείκνυαν την ανάγκη

για μία ίση οθωμανική ιθαγένεια για όλους. Μάλιστα, ύστερα από το διάταγμα του Islahat Fermani

το 1856, οι Χριστιανοί κατόρθωσαν να κερδίσουν μία προνομιακή θέση στην αυτοκρατορία υπό

την στήριξη των Ευρωπαίων, που είχε, όμως, ως συνέπεια την αντίδραση των μουσουλμανικών

πληθυσμών και την επερχόμενη αμφισβήτηση των μεταρρυθμίσεων με αποκορύφωμα τις θεωρίες

συνωμοσίας αλλά και τις εξεγέρσεις κατά των μη Μουσουλμάνων (Zurcher,2010:74).

     Οι αντιδράσεις στις μεταρρυθμίσεις της περιόδου του Τανζιμάτ έφεραν στο φως μία νέα γενιά

μεταρρυθμιστών,  αποτελούμενη  από  διανοητές  Μουσουλμάνους,  οι  οποίοι  αυτοαποκαλούνταν

Νέοι Οθωμανοί. Οι Νέοι Οθωμανοί επηρεασμένοι από τις ιδέες των Γάλλων διανοητών, όπως ο

Montesquieu και ο Rousseau, αλλά και από τη Γαλλική Επανάσταση προωθούσαν την ιδέα της

συνταγματικής  κοινοβουλευτικής  μοναρχίας  (Ahmad,2019:4).  Ωστόσο  το  πρόγραμμα  των

μεταρρυθμίσεων  τους  συμπεριελάμβανε  και  το  Ισλάμ,  το  οποίο  θα  ήταν  πλέον  αναπόσπαστο

κομμάτι της κυβερνητικής πολιτικής (Zurcher,2010:74).

     Παρά το γεγονός ότι το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα των Νέων Οθωμανών έγινε αποδεκτό από

τον Σουλτάνο Abdülhamid Ⅱ, το 1878 ανέστειλε την εφαρμογή του Συντάγματος και επέβαλε τον

αυτοκρατορικό νόμο. Η διακυβέρνηση του Abdülhamid χαρακτηρίστηκε από την προσπάθειά του

να  συνεχίσει  το  εκσυγχρονιστικό  πρόγραμμα  του  Τανζιμάτ,  επιδιώκοντας  τη  δημιουργία  μίας

αυτοκρατορίας, η οποία θα ισορροπεί ανάμεσα στο Ισλάμ και στις φιλελεύθερες ιδέες του δυτικού

κόσμου (Zurcher, 2010:74). Από την άλλη η άρνηση του στην εφαρμογή του συνταγματικού νόμου

οδήγησε το  1889 στην  ανάδυση ενός  φιλοσυνταγματικού οθωμανικού  κινήματος  που ήδη είχε

αρχίσει να έχει έντονη δράση, την οποία, όμως, ο Abdülhamid κατέστειλε το 1896 με αποτέλεσμα

τα μέλη του να συνεχίσουν να είναι ενεργά στις περιοχές όπου στάλθηκαν ως εξόριστοι (Zurcher,

2010:75).
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1.2 Επιτροπή Ένωσης και Προόδου

      Οι απώλειες εδαφών, καθώς και η ολοένα και μεγαλύτερη επέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων

σε  ζητήματα  που  αφορούσαν  την  αυτοκρατορία,  θορύβησε  πολλούς  Μουσουλμάνους,  ενώ

παράλληλα  ανανέωσε  τα  αιτήματα  για  συνταγματικές  ελευθερίες  μέσα  από  μία  νέα

μεταρρυθμιστική πολιτική. Η είσοδος της οθωμανικής κοινωνίας στη μαζική πολιτική ήταν πλέον

γεγονός, αφού οι ίδιοι οι θεσμοί που πολιτικοποιούσαν τους νέους των γειτονικών κρατών έκαναν

τώρα το ίδιο και  στην αυτοκρατορία (Μαζάουερ,2004:328).  Η Επιτροπή Ένωσης και  Προόδου

(ΕΕΠ), αποτελούσε μία φιλοσυνταγματική οθωμανική οργάνωση, η οποία δημιουργήθηκε από τους

Νεότουρκους το 1889 και κύριος στόχος της ήταν η επαναφορά του Συντάγματος του 1878. Η

οργάνωση  της  ΕΕΠ  ήταν  επηρεασμένη  από  τους  Νέους  Οθωμανούς.  Ωστόσο  παρουσίαζε  μία

ιδιαίτερη  προσκόλληση  στις  εθνικιστικές  πολιτικές,  αλλά  και  στη  θεωρία  του  κοινωνικού

Δαρβινισμού, όπως αποδόθηκε από τη δυτική σκέψη (Shipp,2017:2). Την εμφάνιση της ΕΕΠ στην

πολιτική σκηνή ώθησαν ακόμη περισσότερο και ζητήματα της εθνικής σύστασης του πληθυσμού

της αυτοκρατορίας, τα οποία είχαν αρχίσει να γίνονται ακόμη πιο έντονα απειλώντας την ενότητα

της (Dundar, 2006:34· Akçam, 2013:257).

      Μετά τη διάλυση της οργάνωσης το 1896 από τις δυνάμεις του Abdülhamid, η ΕΕΠ, κατά την

περίοδο της εξορίας των μελών της, έδρευε στο Παρίσι. Οι δραστηριότητες της περιορίστηκαν στη

διανομή  φυλλαδίων  και  εφημερίδων,  που  απευθύνονταν  τόσο  στο  ευρωπαϊκό  όσο  και  στο

οθωμανικό κοινό. Ωστόσο το 1898 η συμφιλίωση του επί κεφαλής της ΕΕΠ, Mizanci Murat Bey, με

τον Σουλτάνο έπληξε σε μεγάλο βαθμό την αξιοπιστία της οργάνωσης, με αποτέλεσμα το 1902 το

«Κογκρέσο Οθωμανών Φιλελευθέρων» να προβεί σε ένα ξεκαθάρισμα μεταξύ των Νεότουρκων

(Zurcher,2014:962). Η επιστροφή δύο γιατρών στο Παρίσι, του Behattin Șakir και του Nazim, το

1905, οι οποίοι παρουσίαζαν μία περισσότερο ακτιβιστική δράση, λειτούργησε καθοριστικά στη

μετατροπή  της  ΕΕΠ  σε  μία  οργάνωση,  της  οποίας  τα  παραρτήματα  στις  περιοχές  της

αυτοκρατορίας  θα  ήταν  ακόμη  πιο  ισχυρά,  με  αποτέλεσμα  τα  μέλη  τους  να  διαδραματίσουν

ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση μίας νέας πολιτικής, που θα έθετε τις βάσεις για τη γέννηση του

τούρκικου εθνικισμού (Zurcher, 2014:962).

       Τα  παραρτήματα  της  ΕΕΠ  βρίσκονταν  κυρίως  σε  περιοχές  της  Ανατολής,  όπως  στην

Τραπεζούντα και το Ερζερούμ, ενώ σημαντική θέση κατείχε το παράρτημα της στη Θεσσαλονίκη,

το οποίο είχε ιδρυθεί ήδη από το 1896 και αποτελούσε ίσως από τα σημαντικότερα παραρτήματα

της Επιτροπής στην περιοχή της Μακεδονίας (Μαζάουερ,2004:328· Zurcher, 2014:962). Ωστόσο

στη Θεσσαλονίκη η δομή και η λειτουργία της ΕΕΠ παρουσίαζε τη δική της σύσταση, χωρίς να

ακολουθεί  κάποια  καθοδήγηση,  από  το  Παρίσι.  Πολλοί  γραφειοκράτες  και  διανοούμενοι  της

Μακεδονίας,  διάβαζαν  συστηματικά  την  εφημερίδα  της  ΕΕΠ,  Șurayi  Ümmet,  με  συνέπεια  να

εμπνευστούν  από  την  ΕΕΠ  που  έδρευε  στο  Παρίσι.  Όταν,  όμως,  πήραν  την  απόφαση  να
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οργανωθούν δε βάσισαν τη δράση τους σε ένα πλαίσιο οδηγιών και καθοδήγησης, με αποτέλεσμα

να ασκήσουν τη δική τους επιρροή στις επαρχίες της Μακεδονίας (Zurcher, 2014:963).

       Το Σεπτέμβριο του 1906 ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη μία νέα επιτροπή, η Επιτροπή Ελευθερίας

Οθωμανών, η οποία ήταν αποτέλεσμα μίας σειράς συναντήσεων δέκα ατόμων,  οι  οποίοι,  κατά

κύριο λόγο, ήταν στρατιωτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι. Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία της

συγκεκριμένης οργάνωσης φαίνεται να προήλθε από τον Talat Bey, ο οποίος ήταν υπάλληλος του

δημόσιου τηλεγραφείου Θεσσαλονίκης.  Επρόκειτο  για μία οργάνωση,  η  οποία  δεν παρουσίαζε

ιδιαίτερη προσέλευση,  με  συνέπεια  τα  μέλη της  να  οδηγηθούν  στη  δημιουργία  μίας  πολιτικής

ατζέντας, η οποία θα αφορούσε στις ανησυχίες και τους προβληματισμούς, που σχετίζονταν με το

ζήτημα της ξένης κηδεμονίας στις επαρχίες της Μακεδονίας, τη Θεσσαλονίκη, το Μοναστήρι και

τα Σκόπια (σημερινή Βόρεια Μακεδονία) (Zurcher, 2014:963). Πιο συγκεκριμένα αυτό που ενίσχυε

ολοένα και περισσότερο τους φόβους γύρω από αυτό το ζήτημα ήταν η ίδρυση χωροφυλακής, στις

συγκεκριμένες περιοχές, αποτελούμενης από αξιωματικούς έξι ευρωπαϊκών χωρών. Μάλιστα, τον

Οθωμανό  γενικό  επιθεωρητή  των  τριών  επαρχιών  ήλεγχαν  ένας  Αυστριακός  και  ένας  Ρώσος

σύμβουλος, γεγονός που έκανε ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για την είσοδο σε μία οργάνωση

που  προέβαλε  ως  κύριο  αίτημα  την  «ελευθερία»  των  Οθωμανών  (Zurcher,2014:963).

Δημιουργήθηκε,  επομένως,  από  το  1906  και  εξής  ένα  νέο  πλαίσιο  για  την  Επιτροπή  των

Νεότουρκων, αφού από μία οργάνωση, η οποία απαρτιζόταν από διανοουμένους, μετατράπηκε σε

ένα κίνημα, αποτελούμενο κατά βάση από αξιωματικούς, με μία ξεκάθαρη πολιτική ατζέντα, στην

οποία,  πλέον,  οι  πνευματικές  ιδέες  για μία ιδανική κοινωνία δεν είχαν θέση (Hanioglu,2001:4·

Shipp, 2017:6).

        Οι νεαροί αξιωματικοί της Επιτροπής προέρχονταν από τη Θεσσαλονίκη και το Μοναστήρι,

όπως για παράδειγμα ο Enver Bey, που ήταν μέλος της Επιτροπής στη Θεσσαλονίκη, αλλά η βάση

του  ήταν  στο  Μοναστήρι,  ένα  γεγονός,  το  οποίο  συνέβαλε  στη  γεφύρωση  των  δύο  μεγάλων

κέντρων  στην  περιοχή  της  Μακεδονίας.  Η  σύνδεση  των  δύο  επαρχιών  ενίσχυσε  το  ρόλο  της

Επιτροπής Ελευθερίας Οθωμανών, ενώ παράλληλα ώθησε τη συγχώνευση της Επιτροπής με την

κεντρική Επιτροπή (ΕΕΠ) που έδρευε στο Παρίσι (Zurcher,2014:963).

       Η  νέα  Επιτροπή  της  Θεσσαλονίκης  στο  ξεκίνημα  της  ήταν  ανοιχτή  σε  όλους  τους

μουσουλμάνους  ανεξάρτητα  από  την  εθνοτική  τους  προέλευση  (Τούρκοι,  Αλβανοί,  Άραβες,

Κούρδοι), ενώ το 1907 εισήχθησαν και ορισμένοι μη μουσουλμάνοι, όπως Εβραίοι, Αρμένιοι και

Βλάχοι, απαγορευόταν, όμως, η είσοδος σε Έλληνες, Βούλγαρους και Σέρβους. Στο πλαίσιο της

ενδυνάμωσης  της,  η  Επιτροπή Ελευθερίας  των Οθωμανών,  επιχείρησε να  προσελκύσει  μεγάλο

τμήμα του μουσουλμανικού και μη μουσουλμανικού πληθυσμού της Μακεδονίας υπό τον μανδύα

μίας ενιαίας οθωμανικής ταυτότητας που θα πρόσφερε «Ελευθερία, ισότητα και αδερφοσύνη» για

όλους μέσα από την ανατροπή του καθεστώτος του Abdülhamid (Zurcher,2014:963).
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         Η περιοχή της Μακεδονίας, όμως, ήταν μία περιοχή, η οποία χαρακτηρίζονταν από διαρκείς

συγκρούσεις εθνοτικού χαρακτήρα, αφού επρόκειτο για μία εδαφική έκταση αποτελούμενη από

πληθυσμιακές ομάδες διαφορετικής εθνοτικής προέλευσης, οι οποίες είχαν ήδη αρχίσει από τον

προηγούμενο αιώνα τον  «αγώνα» για αυτονομία  μέσα από τη  διαμόρφωση κοινής  μνήμης και

εθνικής  ταυτότητας.  Το  συγκρουσιακό  κλίμα  στην  περιοχή,  κορυφώθηκε  με  το  ξέσπασμα  του

Μακεδονικού αγώνα το 1904, με πρωταγωνιστές Βούλγαρους,  Έλληνες και Σέρβους,  αλλά και

Τούρκους, αφού στο πρόσωπο τους αντικατοπτριζόταν το πρόσωπο του «δυνάστη» που εμπόδιζε

την αυτονομία της Μακεδονίας. Οι νέοι αξιωματικοί της Επιτροπής Ελευθερίας Οθωμανών, όπως ο

Enver, συμμετείχαν σε αντί - ανταρτικές πολεμικές μάχες εναντίον των Βουλγάρων, των Ελλήνων

και των Σέρβων καθ’όλη τη διάρκεια του Αγώνα (Zurcher, 2014:964).

      Σε αυτό το πλαίσιο και υπό αυτές τις συνθήκες οι προσπάθειες των Νεότουρκων για μία

«οθωμανιστική»  πολιτική  «σκεπάζονταν»  από  την  έξαρση  των  εθνικισμών  και  των  εθνικών

κινημάτων, αφού πλέον η ανάγκη για τη δημιουργία μίας εθνικής ταυτότητας καθίστατο επιτακτική

για κάθε πληθυσμιακή ομάδα στην περιοχή της Μακεδονίας. Ωστόσο τα μέλη της ΕΕΘ, υπό το

πρίσμα  του  «οθωμανισμού»  απέβλεπαν  στην  «κυριαρχία»  των  μουσουλμανικών  κοινοτήτων,

γεγονός που προδίδει την αμφισημία της πολιτικής του οθωμανισμού, όπως χρησιμοποιήθηκε από

τους Νεότουρκους. Χαρακτηριστικό, εξάλλου, είναι ένα υπόμνημα της Επιτροπής, που προοριζόταν

για τους πρόξενους των ευρωπαϊκών δυνάμεων στο Μοναστήρι, το οποίο, όπως μας μεταφέρει ο

Zurcher, αναφέρει τα εξής: «...οι Μουσουλμάνοι αποτελούν την πλειοψηφία στην περιοχή, το Ισλάμ,

φημίζεται για την ανεκτικότητα του στις άλλες θρησκείες, παρόλο που μουσουλμανικές κοινότητες

έχουν υπάρξει συχνά θύματα των μειονοτικών ομάδων. Οι Μουσουλμάνοι, όμως δε θα βρίσκονται

άλλο σε αναμονή και η στιγμή που θα αντισταθούν είναι κοντά» (Zurcher,2014:964).

       Παρ’ όλες τις αιματηρές διαμάχες, η ανατροπή του καθεστώτος του Abdülhamid παρέμενε

κοινός  στόχος  για  όλους.  Ωστόσο  η  αποκατάσταση  της  συνταγματικής  διακυβέρνησης,  για

κάποιους αποτελούσε έναν τρόπο να σταματήσει η ξένη επέμβαση, για άλλους ήταν ένα μέσο να

σταματήσει το καθεστώς των διομολογήσεων, που έδινε ειδικά προνόμια στους αλλοδαπούς, ενώ

για  ορισμένους,  κυρίως  για  τους  Χριστιανούς  αποτελούσε  μία  ευκαιρία  που  θα  τους  έδινε

περισσότερα δικαιώματα στις αποφάσεις της κυβέρνησης (Μαζαουερ,2004:336).
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2.  ΟΙ  ΝΕΟΤΟΥΡΚΟΙ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ  ΤΟΥ  1908  ΕΩΣ  ΚΑΙ  ΤΟΥΣ

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ

2.1 Η Επανάσταση των Νεότουρκων τον Ιούλιο του 1908

      Στις  αρχές  του 1908,  η Επιτροπή Ένωσης και  Προόδου διένυε την τελευταία φάση της

εκστρατείας  της  για  την  ανατροπή  του  καθεστώτος  του  Abdülhamid.  Όλα  πλέον  είχαν

προετοιμαστεί κατάλληλα, αφού η ΕΕΠ είχε λάβει τη μορφή ενός επαναστατικού κινήματος, που

διέθετε νεαρούς αξιωματικούς, καθώς και εθελοντές, οι οποίοι ήταν έτοιμοι να κληθούν σε πράξεις

αυτοθυσίας προκειμένου να εκπληρωθούν τα αιτήματα της. Ακόμη η δύναμη που είχαν αποκτήσει

τα παραρτήματα της στις επαρχίες της Ευρώπης, τα καθιστούσε ως τα πλέον ικανά προκειμένου να

φέρουν εις πέρας εκστρατείες προπαγάνδας, με αποτελεσματικότητα, ενώ ως πιο σημαντικό, για το

ξέσπασμα της επανάστασης, κρίνεται το γεγονός πως η ΕΕΠ είχε εξασφαλίσει από τον Mehmet

Reșad Efendi, τον διάδοχο του αυτοκρατορικού θρόνου, την υπόσχεση του για την τήρηση του

συνταγματικού καθεστώτος (Hanioglu, 2001:261).

     Η ακριβής ημερομηνία της εξέγερσης των Νεότουρκων δεν είχε ανακοινωθεί επίσημα, παρά το

γεγονός  ότι  κατά  καιρούς  γίνονταν  αναφορές  σε  πιθανές  ημερομηνίες.  Στην  πραγματικότητα

τηρούνταν από την κεντρική επιτροπή της ΕΕΠ αλλά και από τα παραρτήματα που βρίσκονταν στις

επαρχίες της Μακεδονίας η πλήρης μυστικότητα (Hanioglu, 2001:261).

        Όπως φάνηκε, όμως, ο Ιούλιος του 1908 ήταν ο μήνας, κατά τον οποίο η επανάσταση των

Νεότουρκων ήταν πλέον γεγονός,  αφού η ΕΕΠ με την υποστήριξη του στρατού απείλησε την

οθωμανική κυβέρνηση, με στόχο να πιέσει τον Σουλτάνο να επαναφέρει το Σύνταγμα του 1878.

Την επιτυχία της επανάστασης ακολούθησε μία σύντομη περίοδος ευημερίας αφού χαρακτηρίστηκε

από  μαζώξεις  και  εορτασμούς  στις  περιοχές  της  Μακεδονίας.  Τούρκοι,  Έλληνες,  Βούλγαροι,

Σέρβοι  πανηγύριζαν  για  την  αποκατάσταση  της  συνταγματικής  διακυβέρνησης  (Zurcher,

2014:967). Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Enver Βey στην ομιλία του λίγες μέρες μετά την

επανάσταση στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όπου, όπως σημειώνει ο Μαζάουερ, μπροστά σε ένα

ογκώδες  πλήθος  αναφώνησε:  «Πολίτες,  σήμερα  ο  αυθαίρετος  ηγεμόνας  τελείωσε,  η  κακή

διακυβέρνηση  δεν  υπάρχει  πια.  Είμαστε  όλοι  αδέρφια.  Δεν  υπάρχουν  πια  Βούλγαροι,  Έλληνες,

Σέρβοι, Ρουμάνοι, Εβραίοι, Μουσουλμάνοι – κάτω από το γαλανό ουρανό είμαστε όλοι ίσοι, είμαστε

όλοι περήφανοι που είμαστε Οθωμανοί!» (Μαζάουερ,2004:332).

       Ωστόσο η Επιτροπή δεν αποσκοπούσε στην ανάληψη της διακυβέρνησης εξ ολοκλήρου, καθώς

θεωρούσε πως οι νεαροί αξιωματικοί αλλά και οι ίδιοι οι Ενωτικοί δεν ήταν ακόμη σε θέση να

κυβερνήσουν. Έτσι τα μέλη της επέλεξαν να αναλάβει τη διακυβέρνηση ένας έμπειρος πολιτικός,

με φιλελεύθερες καταβολές, ο Kɩbrɩslɩ Kȃmil Pasha, ενώ οι ίδιοι θα διατηρούσαν μία θέση, η οποία

θα διασφάλιζε την «προστασία» της κυβέρνησης (Zurcher,2010:75· Ahmad, 1969:21).
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       Παρ’ όλη την επιτυχία της επανάστασης των Νεότουρκων, τη νύχτα της 12ης με 13ης Απριλίου

1909 έγινε απόπειρα αντεπανάστασης στο όνομα της επαναφοράς του Ισλάμ και της sharia κατά

των  Νεότουρκων,  η  οποία,  όμως,  «νικήθηκε»  γρήγορα  από  τη  λεγόμενη  «Στρατιά  της

Θεσσαλονίκης»  (Ζurcher,2010:76·  Μαζάουερ,2004:333).  Ύστερα  από  την  καταστολή  της

«αντεπανάστασης»  έγιναν  συλλήψεις  σε  βάρος  υπόπτων  που  υποκινούσαν  συνωμοσίες,  ενώ  ο

Σουλτάνος  Abdülhamid  εξαναγκάστηκε  να  εγκαταλείψει  το  θρόνο  του  και  να  παραδώσει  την

εξουσία στο νεότερο αδερφό του Mehmet Reșad Efendi, καθώς ο ίδιος στάλθηκε εξόριστος στη

Θεσσαλονίκη (Μαζάουερ, 2004:333).

       Μπορεί η «αντεπανάσταση» να αντιμετωπίστηκε άμεσα, ωστόσο και μόνο το γεγονός ότι

μπόρεσε μία εξέγερση στο όνομα του Ισλάμ να ταρακουνήσει τα θεμέλια του καθεστώτος με τόση

ευκολία, ήταν αρκετό για να αφυπνίσει τα μέλη της ΕΕΠ, υπενθυμίζοντας τους πως τις προσπάθειες

για  ένα  κοσμικό  κράτος,  μπορεί  εύκολα  να  τις  «απειλήσει»  ο  ισλαμικός  φονταμενταλισμός

(Zurcher, 2010:76).

2.2 Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι

      Σίγουρα οι διαφορές μεταξύ των Μουσουλμάνων και μη Μουσουλμάνων στις βλέψεις και τους

στόχους  που  περιέβαλαν  την  αποκατάσταση  της  συνταγματικής  διακυβέρνησης  δημιούργησαν

πρόσφορο έδαφος για την αναζωπύρωση των συγκρούσεων ανάμεσά τους. Από το ξέσπασμα της

επανάστασης  των  Νεότουρκων  μέχρι  και  την  έκρηξη  των  Βαλκανικών  πολέμων  το  1912,  η

Επιτροπή Ένωσης και Προόδου, ενώ κατόρθωσε να διατηρήσει την επιρροή της στο σώμα των

αξιωματικών,  δεν κατάφερε να εξελίξει  την πολιτική της πρόοδο ούτε και  να εξασφαλίσει  την

ειρήνη και τη σταθερότητα στις περιοχές της Μακεδονίας. Οι μικρές διαμάχες μεταξύ Βουλγάρων

και Ελλήνων δεν είχαν σταματήσει, ενώ το 1910-11 οι αναταραχές κορυφώθηκαν με την αλβανική

επανάσταση (Zurcher,2014:968).

      O πρώτος Βαλκανικός Πόλεμος ξέσπασε τον Οκτώβριο του 1912, ανάμεσα στο Μαυροβούνιο

και  την  Οθωμανική  Αυτοκρατορία  (Hall,2014:22).  Στην  πορεία  τα  υπόλοιπα  βαλκανικά  κράτη

(Βουλγαρία,  Σερβία,  Ελλάδα)  μέσα  από  την  υπογραφή  μίας  σειράς  από  διμερείς  συμφωνίες,

συνασπίστηκαν  και  αυτά  εναντίον  των  Οθωμανών  στο  πλευρό  του  Μαυροβουνίου

(Μαζάουερ,2004:352).  Ο  πρώτος  Βαλκανικός  Πόλεμος,  ο  οποίος  έληξε  με  την  υπογραφή  της

Συνθήκης του Λονδίνου στις 30 Μαΐου 1913, αποτέλεσε ένα βαρύτατο πλήγμα για την Οθωμανική

Αυτοκρατορία  αφού  έχασε  ένα  μεγάλο  τμήμα  των  εδαφών  της  στην  περιοχή  της  Ευρώπης

(Μαζάουερ,2004:352· Acşam, 2013:260). Από την άλλη η Ελλάδα και η Σερβία αναδείχθηκαν ως οι

«μεγάλοι» νικητές, αφού η Ελλάδα κατάφερε να αποκτήσει την Ήπειρο συμπεριλαμβανομένων των

Ιωαννίνων, τα νησιά του Αιγαίου, αλλά και μεγάλο τμήμα της Μακεδονίας, το οποίο περιελάμβανε

και την πόλη της Θεσσαλονίκης. Η Σερβία επίσης απέκτησε σημαντικό τμήμα της περιοχής της
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Μακεδονίας, ενώ στη «λίστα» των κατακτήσεων της προστέθηκε και το Κόσοβο. Αναφορικά με τη

Βουλγαρία, οι βλέψεις και οι στόχοι της δεν ικανοποιήθηκαν στο βαθμό που η ίδια επιθυμούσε,

αφού κατόρθωσε μόνο να κερδίσει την περιοχή της Κεντρικής Θράκης και το λιμάνι του Δεδεαγάτς

(σημερινή Αλεξανδρούπολη) (Hall, 2014:31).

     Η πικρία της Βουλγαρίας, «προανήγγειλε» το ξέσπασμα ενός δεύτερου πολέμου, αφού πολύ

σύντομα τον Ιούνιο του 1913 ξεκίνησε ο Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος και  αυτή τη φορά με

πρωταγωνιστές τους Βούλγαρους. Ο πόλεμος διεξήχθη κυρίως μεταξύ των βαλκανικών κρατών και

αφορούσε κατά κύριο λόγο την κατάσταση στην περιοχή της Μακεδονίας. Αποτέλεσε έναν πόλεμο

σύντομης διάρκειας, στον οποίο, όμως, εισήχθησαν και οι Οθωμανοί με στόχο να διεκδικήσουν

εδάφη, τα οποία βρίσκονταν υπό βουλγαρική κατοχή. Ωστόσο ο Δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος δεν

επέφερε κάποιο κέρδος για τους Βούλγαρους, αφού, από τη μία, σήμανε το τέλος της Βουλγαρικής

κοινότητας στη Θεσσαλονίκη (Μαζάουερ,2004:357) και από την άλλη είχε ως αποτέλεσμα την

επανάκτηση της Ανατολικής Θράκης από τους Οθωμανούς (Hall,2014:31).

       Παρ΄όλα αυτά τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στις αρχές του 20ου αι., καθώς και οι συνέπειες

των Βαλκανικών Πολέμων έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση τόσο της εσωτερικής όσο

και  της  εξωτερικής  πολιτικής  των  Νεότουρκων,  αφού  η  περιοχή  της  Μακεδονίας  ήταν  πλέον

παρελθόν για την Οθωμανική Αυτοκρατορία με αποτέλεσμα το ενδιαφέρον των Νεότουρκων να

στραφεί  στην  περιοχή  της  Ανατολίας  και  ταυτόχρονα  να  επικεντρωθεί  στη  διαφύλαξη  των

υφιστάμενων εδαφών της μέσα από την είσοδο της στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
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3.ΟΘΩΜΑΝΙΚΉ  ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΊΑ  ΚΑΙ  ΒΑΛΚΆΝΙΑ:  ΣΥΜΦΩΝΊΕΣ  ΚΑΙ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΎΣΕΙΣ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΉΤΤΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΏΝ ΠΟΛΈΜΩΝ.

3.1 Πανισλαμισμός – Παντουρκισμός

    Ύστερα από το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων αυτή η τάση των Ενωτικών για μία εθνικιστική

πολιτική, στην οποία το Ισλάμ δεν αποτελούσε ένα παρεκκλίνον στοιχείο, αλλά, αντίθετα συνέβαλε

στη διαμόρφωση των σχέσεων και των πολιτικών με τα υπόλοιπα κράτη, έλαβε ακόμη μεγαλύτερες

διαστάσεις ιδιαίτερα την περίοδο κατά την οποία η είσοδος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον

Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν προ των πυλών. Η πρόσληψη του Ισλάμ ως ενός βασικού δομικού

στοιχείου μέσω του οποίου διασφαλίζεται η ενότητα των μουσουλμανικών πληθυσμών, καθώς και

η ακεραιότητα τους “έναντι” των υπόλοιπων θρησκευτικών ομάδων, δεν αποτέλεσε μία πρακτική,

της οποίας η εφαρμογή ξεκίνησε από τους Νεότουρκους, αλλά συναντάται ήδη από την περίοδο

των Νέων Οθωμανών με αποκορύφωμα την περίοδο του καθεστώτος του Abdüllhamid, αφού τα

ιδανικά του Πανισλαμισμού αποτέλεσαν έναν από τους δύο βασικούς άξονες της κυβερνητικής του

πολιτικής.

      Όταν ανέλαβε ο  Abdüllhamid, η Οθωμανική Αυτοκρατορία διένυε μία περίοδο κρίσης αφού

πολλά κράτη των Βαλκανίων υποκινούμενα από τη Ρωσία είχαν αρχίσει να εξεγείρονται στο όνομα

μίας Πανσλαβικής πολιτικής προκειμένου να αποτινάξουν τον “οθωμανικό ζυγό”. Ταυτόχρονα η

Δύση,  ιδιαίτερα  μετά  την  ενοποίηση  της  Γερμανίας  το  1870,  είχε  αρχίσει  να  αναπτύσσει  ένα

αίσθημα  αντι  –  Οθωμανισμού με αποτέλεσμα  να ξεσπάσει  μία σειρά αντιδράσεων από τους

μουσουλμανικούς  πληθυσμούς  (Özcan,1997:41-42)  .  Κατά  τη  διακυβέρνηση  του  Abdüllhamid,

κύριος στόχος ήταν η διατήρηση της ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ωστόσο  ο

Ρωσοτουρκικός πόλεμος που έλαβε χώρα στις 24 Απριλίου 1877, ο οποίος έληξε με τη Συνθήκη

του  Αγίου  Στεφάνου  στις  3  Μαρτίου  1878,  είχε  καταστροφικές  συνέπειες  για  την  Οθωμανική

Αυτοκρατορία, αφού πολλά από τα εδάφη της στην περιοχή της Βαλκανικής χερσονήσου, όπως η

Ρουμανία,  η  Σερβία και  το Μαυροβούνιο  κέρδισαν την ανεξαρτησία τους,  ενώ άλλα,   όπως η

Βεσσαραβία, το Καρς και το Αντραχάν  προσαρτήθηκαν από τη Ρωσία (Özcan ,1997:44). Η έκβαση

του  πολέμου  ήταν  αρκετή  προκείμενου  να  “ταρακουνήσει”  τα  θεμέλια  της  Οθωμανικής

Αυτοκρατορίας αφού από εκείνη τη στιγμή και  έπειτα,  ξεκίνησαν να σημειώνονται σημαντικές

απώλειες στις κτήσεις της, με τη Βρετανία να κατακτά την Αίγυπτο και την Γαλλία να κατακτά την

Τυνησία.  Οι συνεχείς προσαρτήσεις εδαφών της από τα υπόλοιπα κράτη, καθώς και η επερχόμενη

απομόνωσή της οδήγησε τον Abdülhamid σε μία πανισλαμική πολιτική, η οποία θα εξασφάλιζε

τόσο την ενότητα όλων των Μουσουλμάνων, οποιασδήποτε εθνοτικής προέλευσης, απέναντι στον

επεκτατισμό της Δύσης, όσο και την ακεραιότητα της απέναντι στις διαρκείς προσπάθειες διάλυσής

της από τα υπόλοιπα κράτη (Özcan ,1997:46).  
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    Η πολιτική του Πανισλαμισμού, επομένως, μετατράπηκε σε ένα “εργαλείο” ζωτικής σημασίας

για  ολόκληρη  την  αυτοκρατορία,  αφού  θα  συντελούσε  στη  διαμόρφωση  μίας  ισχυρής

μουσουλμανικής κοινότητας υπό την κυριαρχία της. Ένα μοτίβο σκέψης, το οποίο συνεχίστηκε και

στη διάρκεια  της  διακυβέρνησης των Νεότουρκων,  καθώς έπαιξε καθοριστικό  ρόλο σε καίριες

αποφάσεις που σχετίζονταν με ζητήματα της εξωτερικής τους πολιτικής τόσο με τις περιοχές των

Βαλκανίων  όσο και  με  τις  περιοχές  της  Μέσης  Ανατολής  που  αποικίστηκαν  από τις  Μεγάλες

Δυνάμεις. Ωστόσο στους Νεότουρκους  η ιδεολογία του Πανισλαμισμού δεν είχε λάβει ξεκάθαρη

έκφραση στην κυβερνητική τους πολιτική, αφού μέσα από τις δηλώσεις τους επικαλούνταν την

αξία του Οθωμανιστικού ιδεώδους μπολιασμένο, όμως,  με το στοιχείο του Μουσουλμανισμού.

     Για  τους  Νεότουρκους  ήδη  πριν  από  το  ξέσπασμα  των  Βαλκανικών  Πολέμων,  οι

μουσουλμανικές  κοινότητες  κατείχαν  σημαίνουσα  θέση  ιδιαίτερα  στις  διαμάχες  που  λάμβαναν

χώρα κυρίως στις επαρχίες της Μακεδονίας κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα. Αυτή η

τακτική των Νεότουρκων, ερμηνεύτηκε από πολλούς ιστορικούς, ως ένα “είδος” οθωμανιστικής

πολιτικής, το οποίο χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, καθώς χαρακτηρίζεται από μία έντονη αμφισημία

και πολυπλοκότητα,  που θέτει πολλά ερωτηματικά γύρω από τον Οθωμανισμό των Νεότουρκων.

Μάλιστα ο Zurcher έκανε λόγο για μία Οθωμανό - Μουσουλμανική πολιτική, κρίνοντας πως αυτός

είναι ο όρος που περιγράφει ακριβώς τις πολιτικές βλέψεις και πρακτικές των Ενωτικών, αφού το

Ισλάμ δεν  έπαυε να  αποτελεί  έναν καθοριστικό  παράγοντα που διαμόρφωνε  τη  δράση και  τις

επιλογές  τους  (Zurcher,2014:966).   Η  ήττα  στους  Βαλκανικούς  πολέμους  ενίσχυσε  ακόμη

περισσότερο την προσκόλληση στο Ισλάμ, ενώ ταυτόχρονα έδωσε πάτημα για τη στροφή προς μία

εθνικιστική πολιτική, αφού οι Βαλκανικοί πόλεμοι σήμαναν την οριστική απώλεια της Ρούμελης

από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, με συνέπεια ο Μουσουλμανισμός να έρθει για ακόμη μία φορά

στο  προσκήνιο  ως  ένα  είδος  ασφαλιστικής  δικλείδας  που  θα  διαφύλαττε  τη  σταθερότητα  της

αυτοκρατορίας  απέναντι  στην εθνικιστική  έξαρση και  τις  αλυτρωτικές  τάσεις  των Βαλκανικών

κρατών. Για τους Νεότουρκους οι Βαλκανικοί Πόλεμοι ώθησαν στη διακήρυξη από μέρους τους

μίας θρησκευτικής και παράλληλα εθνικής ταυτότητας, η οποία θα αποτελούσε ένα βασικό άξονα

γύρω από τον  οποίο θα  καθόριζαν και  θα διαμόρφωναν τις  ενέργειές  τους  αναφορικά με τους

εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς τους (Yenen,2020:2). Μάλιστα, υπό αυτό το πρίσμα τέθηκαν

και οι άτυπες μετακινήσεις και διωγμοί πληθυσμών που έλαβαν χώρα ύστερα από την ήττα των

Βαλκανικών  πολέμων,  ως  αποτέλεσμά  μίας  προσπάθειας  για  εθνική  ομοιογένεια  με  κύριο

χαρακτηριστικό  το  θρησκευτικό  υπόβαθρο,  αλλά  και  την  εθνοτική  προέλευση,  έτσι  ώστε  την

οθωμανιστική πολιτική να επισκιάσει για ακόμη μια φορά το Ισλάμ και οι εθνικιστικές τάσεις των

Νεότουρκων.

     Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να σημειωθεί πως η αμφιταλάντευση των Νεότουρκων

ανάμεσα στον Μουσουλμανισμό και τον Οθωμανισμό ξεκινά να παίρνει διαφορετική μορφή, αφού

πλέον  το  κέντρο  βάρους  μετατοπίζεται  από  την  Οθωμανιστική  πολιτική  σε  μία  πολιτική
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περισσότερο  εθνικιστική,  η  οποία  περιβαλλόταν  από  τα  ιδανικά  του  Παντουρκισμού.  Αυτή  η

μετατόπιση  ξεκίνησε  να  αποκτά  ιδιαίτερη  βαρύτητα  έπειτα  από  τις  αποσχιστικές  τάσεις  των

Αλβανών  Μουσουλμάνων  από  την  Οθωμανική  Αυτοκρατορία  το  1912,  οι  οποίες  σταδιακά

οδήγησαν σε μία σειρά εξεγέρσεων που διατάραξε τις ισορροπίες της Ισλαμικής Ενότητας στην

Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι Αλβανοί αποτελούσαν ένα σημαντικό στήριγμα για τους Οθωμανούς

με αποτέλεσμα να κατέχουν προνομιακή θέση στο εσωτερικό της Αυτοκρατορίας. Η εξέγερση  τους

αποτέλεσε ένα  δυνατό “χτύπημα” για τους  Νεότουρκους,  με  συνέπεια  να  οδηγηθούν προς  μία

περισσότερο εθνοκεντρική πολιτική  (Ahmad,1969:154).  

    Το  ιδεολόγημα  του  Παντουρκισμού  είχε  ξεκινήσει  ήδη  από  το  19ο  αι.  από  μία  ομάδα

διανοουμένων  της  Ρώσικης  Αυτοκρατορίας,  οι  οποίοι  προέρχονταν  από  Τουρκικές  –

Μουσουλμανικές κοινότητες. Η πρωτοβουλία για δραστηριότητες πολιτιστικού και εκπαιδευτικού

χαρακτήρα από διανοούμενους Τατάρους του Καυκάσου, του Βόλγα και της Κριμαίας είχαν ως

στόχο  την  απλοποίηση  της  τούρκικης  γλώσσας,  έτσι  ώστε  να  είναι  δυνατή  η  διάδοση  της  σε

ολόκληρο  τον  τούρκικο  κόσμο  (Üre,2017:1-2· Zurcher,  2010:216).  Ωστόσο  οι  Νεότουρκοι

ξεκίνησαν να δείχνουν το ενδιαφέρον τους για τον Παντουρκισμό έπειτα από την Επανάσταση του

1908 κυρίως λόγω της μετοίκισης πολλών Τούρκων – Μουσουλμάνων διανοουμένων από τη Ρωσία

στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπως ο Yusuf Akçura του οποίου το βιβλίο του  Τρεις Πολιτικές

αποτέλεσε το  “ευαγγέλιο”  των Τούρκων εθνικιστών.  Μάλιστα ο Enver  Pasha,  ο  οποίος  έπαιξε

καθοριστικό ρόλο στην εξωτερική πολιτική των Νεότουρκων υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους

υποστηρικτές του Παντουρκισμού (Üre,2017:2-3).

         Η στροφή προς μία πολιτική εθνικιστικού χαρακτήρα και η σύζευξη  της με τα ιδανικά του

Πανισλαμισμού  είναι  και  αυτή  που  καθόρισε  και  διαμόρφωσε  την  εξωτερική  πολιτική  των

Νεότουρκων, η οποία μέχρι και τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο συνέχιζε να χαρακτηρίζεται για την

αμφισημία της, αφού τόσο στις διαπραγματεύσεις τους όσο και στις αποφάσεις τους  πριν από το

ξέσπασμα του Μεγάλου Πολέμου,  είτε  η  μία  ιδεολογία  θα  επισκίαζε  την  άλλη,  είτε  η  μία  θα

συμπλήρωνε την άλλη.  

     Ο Πανισλαμισμός έρχεται ξανά στο προσκήνιο, με ακόμη μεγαλύτερη θέρμη, ύστερα από την

απόφαση των Νεότουρκων να συμμετάσχουν στον πόλεμο στο πλευρό των Κεντρικών Δυνάμεων

με σύμμαχο τους Γερμανούς. Η επιλογή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ως συμμάχου από την

πλευρά  των  Γερμανών  είχε  καθαρά  ιδεολογικές  προεκτάσεις  αφού  η  Γερμανία  επεδίωκε  τη

διάδοση του Ιερού Πολέμου (jihad) σε περιοχές με μουσουλμανικό πληθυσμό που βρίσκονταν υπό

αγγλική και γαλλική κατοχή (Ahmad,1969:154· Zurcher, 2010:216).  Ωστόσο το ίδιο δεν μπορεί να

ειπωθεί  για  τις  πολιτικές  ταυτότητας  που  ακολούθησαν  οι  Νεότουρκοι  με  τα  Βαλκάνια  στην

προσπάθειά τους να επιτύχουν την εθνική ομογενοποίηση στην περιοχή της Ανατολίας, αφού σε

αυτή την περίπτωση οι στόχοι τους κινούνταν γύρω από τη διαμόρφωση μίας ομοιογενούς εθνικής

– θρησκευτικής ταυτότητας, που θα έδινε τέλος στον πολυεθνικό χαρακτήρα της Αυτοκρατορίας.
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Το  εγχείρημα  των  Νεότουρκων  να  απομακρύνουν   από  την  Ανατολία  τους  Έλληνες  και  τους

Αρμένιους  της  περιοχής  είχε  ως  στόχο  την  εθνική  “καθαρότητα”  αλλά  και  ταυτόχρονα  την

απομάκρυνση  μίας  “απειλής”  που  έθετε  σε  κίνδυνο  την  ύπαρξη  της  Αυτοκρατορίας

(Akçam,2013:261).  Έτσι  με  στόχο  τη  σφυρηλάτηση  μίας  Τουρκικής  –  Μουσουλμανικής

ταυτότητας  οι  Νεότουρκοι   προέβαλαν  τα  ιδανικά  του  Παντουρκισμού  ως  ένα  μέσο  εθνικής

ενότητας,  που θα έπρεπε να τεθεί  σε προτεραιότητα έτσι  ώστε να εξασφαλισθεί  η  δύναμη της

Αυτοκρατορίας και η ακεραιότητά της.

      Γίνεται, επομένως, κατανοητό πως ο Πανισλαμισμός και ο Παντουρκισμός αποτέλεσαν δύο

ιδεολογήματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από τους Νεότουρκους προκειμένου να διαμορφώσουν

ανάλογα την εξωτερική τους πολιτική και τις αποφάσεις τους χωρίς όμως να δίνεται μία σαφής

στάση από την πλευρά τους για το ποια από τα δύο αυτά ιδανικά αποτελούσε και τον κεντρικό

άξονα της πολιτικής τους. Στην περίπτωση των Βαλκανίων οι Νεότουρκοι επέλεξαν, περισσότερο,

την οδό μίας εθνικιστικής πολιτικής, αφού κάτι τέτοιο εξυπηρετούσε καλύτερα τους στόχους τους.

Δεδομένης  της  εθνικιστικής  έξαρσης που ξεκίνησε στην περιοχή των Βαλκανίων ήδη από των

προηγούμενο αιώνα, η διαμόρφωση μίας εθνοκεντρικού χαρακτήρα εξωτερικής πολιτικής δεν ήταν

δυνατό να αποφευχθεί  από την πλευρά των Νεότουρκων.  Τα περισσότερα μέλη της  Επιτροπής

Ένωσης και Προόδου προέρχονταν από την περιοχή της Μακεδονίας, ενώ άλλοι από τα νησιά του

Αιγαίου, με αποτέλεσμα οι διαμάχες εθνικού και θρησκευτικού χαρακτήρα που λάμβαναν χώρα

κατά κύριο λόγο στις επαρχίες της Μακεδονίας να μην τους αφήσουν ανεπηρέαστους. Επιπλέον η

απώλεια της Ρούμελης ύστερα από την ήττα στους Βαλκανικούς Πολέμους αποτέλεσε για τους

Νεότουρκους κάτι πολύ περισσότερο από την απουσία, απλώς, μίας εδαφικής έκτασης που ήταν

κομμάτι  της  Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας,  αφού  ένα  μεγάλο  ποσοστό  από  αυτούς  έχασε  την

πατρίδα του.  Όλη αυτή η συγκυρία οδήγησε στην εξής διαπίστωση από πλευράς τους: από τη

στιγμή που τα κράτη των Βαλκανίων κατόρθωσαν να εξαλείψουν την κυριαρχία των Οθωμανών

υπερασπιζόμενα την εθνική τους ταυτότητα και κερδίζοντας την ανεξαρτησία τους και την εύνοια

των  Μεγάλων  Δυνάμεων,  δεν  υπήρχε  άλλη  επιλογή  από  την  δημιουργία  μίας  Τουρκικής  –

Μουσουλμανικής  ταυτότητας,  η  οποία  θα  αποτελούσε  το  μοναδικό  μέσο  επιβίωσης  της

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (Zurcher,2017:970).

     Ακόμη σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σε μία περίοδο κατά την οποία σημειώνονται φαινόμενα

εθνογένεσης ήδη από το προηγούμενο αιώνα δεν είναι δυνατό μία αυτοκρατορία, η οποία σταδιακά

διασπάται  και  απομονώνεται  να  μην  καταφύγει  στην  αναζήτηση  μίας  εθνικής  ταυτότητας,

αναδιαμορφώνοντας το “χαρακτήρα” της και ανακτώντας τη δύναμη της μέσα από μία προσπάθεια

ενοποίησης, όπως ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση των Βαλκανίων. Σε ένα κλίμα, επομένως,

ανάδυσης  εθνών  -  κρατών  η  πολιτική,  η  οποία  θα  ακολουθήσουν  οι  Νεότουρκοι  στις

διαπραγματεύσεις και τις συμφωνίες τους με τα Βαλκανικά κράτη και κυρίως με την Ελλάδα και τη

Βουλγαρία  θα  διατρέχεται  από  την  επιθυμία  τους  για  τη  διαμόρφωση  μίας  Τουρκικής  –
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Μουσουλμανικής  ταυτότητας,  η  οποία  θα  επιφέρει  την  εθνική  ομοιογένεια  στο  εσωτερικό  της

αυτοκρατορίας  και  ταυτόχρονα  θα  ενισχύσει  τη  δύναμή  της  απέναντι  στους  εσωτερικούς   και

εξωτερικούς “εχθρούς” της.

 

3.2 Μετακινήσεις πληθυσμών και πολιτικές “εθνοκάθαρσης”

     Η ήττα στους Βαλκανικούς Πολέμους σήμανε και την έκρηξη μίας σειράς πολιτικών που θα

συνέβαλαν στην εθνική ομογενοποίηση του εσωτερικού της αυτοκρατορίας με στόχο την επιβίωση

της ανάμεσα σε νεοσύστατα έθνη – κράτη που είχαν ήδη αρχίσει να συγκροτούν την εθνική τους

ταυτότητα. Σίγουρα η αναδιαμόρφωση της εθνικής σύστασης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα

αποτελούσε  και  ένα  πρώτο  βήμα  προς  μία  κατεύθυνση  εθνικιστικής  πολιτικής  με  βασικό

“συστατικό” το θρησκευτικό υπόβαθρο έτσι ώστε να επιτευχθεί η συγκρότηση μίας Τούρκικης –

Μουσουλμανικής ταυτότητας, η οποία θα αναζωογονούσε το εσωτερικό της αυτοκρατορίας και θα

ωθούσε στον επαναπροσδιορισμό της ως μίας υπολογίσιμης δύναμης που είναι ικανή να συνδυάσει

την εθνική και θρησκευτική συνείδηση με την ύπαρξη μίας αυτοκρατορίας, της οποίας η έννοια

είναι συνυφασμένη με την πολυεθνικότητα και την πολυπολιτισμικότητα.

    Αυτός  ο  αντιφατικός  συνδυασμός  αυτοκρατορίας  και  εθνικισμού  είναι  και  αυτός  που

διαμόρφωσε ένα δυσδιάκριτο τοπίο αναφορικά με τις πολιτικές εθνικής ομογενοποίησης,  αφού σε

πολλές  περιπτώσεις  οι  μετακινήσεις  πληθυσμών  λάμβαναν  έναν  άτυπο  χαρακτήρα  και

εφαρμόζονταν  υπό  μορφήν  διώξεων  και  απελάσεων.  Η  αμφισημία  στην  εθνοκεντρική  –

θρησκευτική  πολιτική  των  Νεότουρκων  διαπέρασε  όλη  τη  διαδικασία  αναμόρφωσης  του

εσωτερικού της  αυτοκρατορίας  και  αποκρυσταλλώθηκε με  τον  “καλύτερο” δυνατό τρόπο στην

περιοχή της Ανατολίας.

         Έπειτα από την ήττα των Βαλκανικών Πολέμων και την απώλεια ενός μεγάλου ποσοστού των

εδαφών της αυτοκρατορίας η ανάγκη για τη σφυρηλάτηση μίας εθνικής – θρησκευτικής ταυτότητας

έγινε ακόμη πιο επιτακτική (Akçam,2013:260).  Από το 1913 και μετά, παρά το γεγονός ότι οι

Νεότουρκοι  δε  γνώριζαν  πολλά  για  την  περιοχή  της  Ανατολίας,  το  ενδιαφέρον  τους  γι’ αυτή

αυξήθηκε εντυπωσιακά σε σημείο που πολλοί συγγραφείς είχαν ξεκινήσει να αναφέρονται στην

Ανατολία ως την “πραγματική” πατρίδα των Τούρκων. Ωστόσο οι Νεότουρκοι είχαν επίγνωση της

άγνοιας τους όσον αφορά την περιοχή και την πληθυσμιακή της σύσταση, γι’ αυτό και το 1914

πραγματοποίησαν μία  έρευνα που αφορούσε στις  πληθυσμιακές  ομάδες  που κατοικούσαν στην

Ανατολία. Παρά την ελλιπή τους γνώση για την περιοχή αυτό που ενέτεινε το ενδιαφέρον τους

ήταν  η  ύπαρξη  πολλών  Ελλήνων  Ορθόδοξων,   καθώς  και  Αρμενίων  σ’αυτή,  οι  οποίοι

χαρακτηρίστηκαν από πολλούς Ενωτικούς ως μία δυνητική απειλή για την αυτοκρατορία, η οποία

έπρεπε  να “αφανιστεί”(Zurcher,2017:971-972).  Στην πραγματικότητα η “απειλή” με την οποία

ήρθαν  αντιμέτωποι  οι  Νεότουρκοι  ήταν  πως,  τόσο  οι  Ελληνορθόδοξοι  όσο  και  οι  Αρμένιοι
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συγκέντρωναν  στα  χέρια  τους  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  της  βιομηχανικής  και  εμπορικής

δραστηριότητας της περιοχής. Παρόλαυτα η στροφή του ενδιαφέροντος των Ενωτικών προς την

Ανατολία  δεν  αποσκοπούσε  μόνο  στην  ανακοπή  της  οικονομικής  δραστηριότητας  των  μη  –

Μουσουλμάνων αλλά κατά κύριο λόγο στόχευε στην επίτευξη μίας ομοιογενούς πληθυσμιακής

σύστασης, καθώς και  ενός εθνικού μοντέλου οικονομίας, που θα βασίζονταν στη συγκρότηση μία

Τουρκικής – Μουσουλμανικής ταυτότητας (Dundar,2006:35). Στην ουσία το εγχείρημα της εθνικής

ομογενοποίησης  της  Ανατολίας  αποτέλεσε  την  επέκταση  ενός  σχεδίου  των  Νεότουρκων  που

αφορούσε στον αποκλεισμό του μη – μουσουλμανικού στοιχείου από τα νησιά του Αιγαίου και της

Ανατολικής Θράκης (Akçam,2013:260). Ωστόσο στην πράξη του αυτό το σχέδιο εκτελέστηκε σε

ορισμένες  περιπτώσεις  με  οργή  και  αγριότητα,  η  οποία  κορυφώθηκε  με  τη  γενοκτονία  των

Αρμενίων  της  Ανατολίας,  ένα  γεγονός,  που  θεωρήθηκε  ως  το  αποτέλεσμα  μίας  βαθιάς

απογοήτευσης των ίδιων των Νεότουρκων, την οποία προκάλεσε  η απώλεια των επαρχιών της

Μακεδονίας (Zurcher,2017:971).

         Εντούτοις οι μετακινήσεις και οι ανταλλαγές πληθυσμών συνιστούσαν μία πολιτική επιλογή

των Ενωτικών, η οποία ήρθε σε άμεση συσχέτιση με την εξωτερική τους πολιτική, αφού σε πολλές

περιπτώσεις  τελέστηκαν  υπό  μορφή  συμφωνιών  και  Συνθηκών  με  τα  υπόλοιπα  κράτη  των

Βαλκανίων.  Ωστόσο  αυτό  που  κρίνεται  χρήσιμο  να  αναφερθεί  είναι  πως  οι  μετακινήσεις

πληθυσμών  δεν  αποτέλεσαν  μία   πρακτική  που  εφαρμόστηκε  για  πρώτη  φορά  από  τους

Νεότουρκους, αλλά τοποθετείται χρονικά πολύ πριν από τις αρχές του 20ού αιώνα (Hacısalihoğlu,

2018:1). Ήδη από την περίοδο των Ρωσοτουρκικών πολέμων οι μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών

λάμβαναν  χώρα  έπειτα  από  τη  λήξη  κάθε  πολέμου  ως  αποτέλεσμα  κάποιας  εθελούσιας

μετακίνησης είτε Mουσουλμάνων από εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που προσαρτήθηκαν

από τη Ρωσία είτε χριστιανών, τους οποίους προέτρεπε η Ρωσία να μετακινηθούν στο εσωτερικό

της. Σίγουρα δεν έλειπαν οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι μετακινήσεις πληθυσμών αποτελούσαν

ένα από τα αιτήματα που αναγράφονταν στις Συνθήκες Ειρήνης που υπογράφονταν μεταξύ Ρωσίας

και  Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας  ύστερα  από  το  τέλος  κάθε  πολέμου  (Hacısalihoğlu,2018:33).

Μάλιστα στην  περίπτωση των Βαλκανίων οι μετακινήσεις πληθυσμών ήταν ένα φαινόμενο που

δεν  εξέλειπε  από  τα  γεγονότα  που  ακολούθησαν  τις  εθνικές  επαναστάσεις  των  Βαλκανικών

κρατών. Πιο συγκεκριμένα κατά την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 οι Έλληνες

επαναστάτες της Πελοποννήσου προχώρησαν σε μαζικές δολοφονίες και διώξεις Μουσουλμάνων

της  περιοχής  στο  πλαίσιο  μίας  προσπάθειας  αποκλεισμού  του  μουσουλμανικού  στοιχείου  και

αποτίναξης  του  οθωμανικού  ζυγού  (Hacisanihoğlu,2018:41).   Ακόμη  κατά  τη  διάρκεια  της

Σέρβικης  Επανάστασης  η  Συνθήκη  που  υπογράφηκε  τον  Οκτώβριο  του  1826  ανάμεσα  στην

Οθωμανική  Αυτοκρατορία  και  τη  Ρωσική  κυβέρνηση  και  αποτέλεσε  μία  αναθεώρηση  της

Συνθήκης  του  Βουκουρεστίου  (1812),  προέβλεπε  την  παραμονή  των  περιουσιών  των

Μουσουλμάνων υπό  σερβικό  έλεγχο  και  τον  επακόλουθο  αποκλεισμό  τους  από  τα  εδάφη  της
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Σερβίας εκτός από αυτούς που υπηρετούσαν στα οχυρά (Hacisanihoğlu,2018:46). Οι μετακινήσεις

πληθυσμών τέθηκαν και στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων κατά την περίοδο της υπογραφής της

Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου το 1878. Ανάμεσα στα αιτήματα και στις προτάσεις των Ρώσων

τοποθετείτο και το  αίτημα τους για  έξοδο των Μουσουλμάνων από το Πριγκιπάτο της Βουλγαρίας

με  απώτερο  στόχο  την  ίδρυση  ενός  Βουλγαρικού  κράτους,  που  δε  θα  συμπεριελάμβανε το

μουσουλμανικό στοιχείο (Hacisanihoğlu,2018:49).

      Σταδιακά οι μετακινήσεις πληθυσμών αποτέλεσαν μία συνήθη πρακτική ανάμεσα στις περιοχές

των Βαλκανίων και την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αφού μεταξύ των πολιτικών που θα ενέτειναν

τη  δημιουργία  ενός  έθνους-κράτους  τέθηκαν  και  οι  πολιτικές  “εθνοκάθαρσης”.  Οι  αθρόες

μετακινήσεις  πληθυσμών  δημιούργησαν  ζητήματα  αφομοίωσης  τόσο  στο  εσωτερικό  των

βαλκανικών κρατών όσο και στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας. Από το 1878 και μετά η εισροή

Μουσουλμάνων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία παρουσίασε ιδιαίτερα αυξητική τάση, με συνέπεια

το μεγαλύτερο κομμάτι της αυτοκρατορίας να καλύπτεται από μουσουλμανικούς πληθυσμούς. Το

γεγονός αυτό ενέτεινε την πανισλαμική πολιτική του Abdülhamid και ταυτόχρονα οδήγησε το 1894

σε δολοφονίες και διώξεις σε βάρος Χριστιανών και Αρμενίων, οι οποίες με τον καιρό αυξήθηκαν

με  συνέπεια  τη  μαζική  μετανάστευση  πολλών  Χριστιανών  (Eissenstat,2015:451).   Παρά  τις

αναταραχές που προκάλεσε αυτή δημογραφική αναδιαμόρφωση τέθηκαν οι βάσεις για την ανάδυση

ενός  νέου  συστήματος,  που  στόχευε  στη  σφυρηλάτηση  ενός  κοινού  Οθωμανικού  –

Μουσουλμανικού παρελθόντος (Eissenstat,2015:451). Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, επομένως, το χάσμα

μεταξύ Μουσουλμάνων και μη Μουσουλμάνων στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας ήταν αδύνατο

να γεφυρωθεί  με  συνέπεια   το  μεταναστευτικό κύμα χριστιανικών  πληθυσμών να  παρουσιάζει

ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση.

     Η πολιτική των μετακινήσεων και της ανταλλαγής πληθυσμών “κληροδοτήθηκε” και στους

Νεότουρκους,  οι  οποίοι  στο  ξεκίνημα  τους  προσπάθησαν  να  εφαρμόσουν  μία  Οθωμανιστική

πολιτική από την οποία, όμως, δεν εξέλειπε το Ισλάμ, αφού ανάμεσα στις προτεραιότητες τους

τέθηκε και η ενίσχυση της οικονομικής δύναμης των Μουσουλμάνων της αυτοκρατορίας σε βάρος

των μη Μουσουλμάνων  (Eissenstat,2015:456).   Ωστόσο η στροφή τους  προς  μία εθνοκεντρική

πολιτική αναδιαμόρφωσε το χαρακτήρα των μετακινήσεων, αφού πλέον ένας από τους βασικούς

στόχους  της  ΕΕΠ  ήταν  η  Τουρκικοποίηση  του  εσωτερικού  της  αυτοκρατορίας.  Σταδιακά  οι

μετακινήσεις πληθυσμών εξυπηρετούσαν ένα σχέδιο ανάδειξης του τούρκικου – μουσουλμανικού

στοιχείου, έτσι ώστε να επιτευχθεί η συγκρότηση μίας εθνικής ταυτότητας και η ανάδυση ενός

εθνικού  τύπου  οικονομίας,  η  οποία  θα  συνέβαλε  στη  ζωτικότητα  της  αυτοκρατορίας,  ενώ

ταυτόχρονα θα επέφερε τον εκσυγχρονισμό της. Για το σκοπό αυτό οι Νεότουρκοι στην περίπτωση

της Ανατολίας προχώρησαν στην υλοποίηση ενός σχεδίου εθνικής ομογενοποίησης της περιοχής, το

οποίο  τέθηκε  σε  εφαρμογή  είτε  μέσω  πολιτικών  επίσημου  χαρακτήρα  είτε  μέσω  άτυπων  και

ανεπίσημων δραστηριοτήτων.  Πιο συγκεκριμένα το εγχείρημα των Νεότουρκων για την εθνική
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ομογενοποίηση της Ανατολίας ακολούθησε δύο οδούς. Από τη μία έγιναν ανταλλαγές πληθυσμών

σε συμφωνία με τα κράτη των Βαλκανίων, όπως Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία και από την άλλη

σημειώθηκαν μαζικές  διώξεις  και  απελάσεις  πληθυσμών,  όπως  συνέβη  στην  περίπτωση  των

Αρμενίων  (Akçam,2013:261).   Εντούτοις,  η  περίπτωση  της  Μικράς  Ασίας,  όπως  αλλιώς

αποκαλούνταν η περιοχή της  Ανατολίας,  συνιστούσε μέρος  μίας  διευρυμένης  προσπάθειας  των

Νεότουρκων για την αναδιαμόρφωση της εθνικής σύστασης των πληθυσμών που κατοικούσαν σε

εδάφη, τα οποία παρέμεναν υπό οθωμανικό έλεγχο και απαρτίζονταν από ένα μεγάλο ποσοστό μη

Μουσουλμάνων, όπως σε ορισμένα από τα νησιά του Αιγαίου και στην περιοχή της Ανατολικής

Θράκης.

3.3 Η  Οθωμανική  Αυτοκρατορία  και  η  Βουλγαρία:  Συμφωνίες,  διαπραγματεύσεις  και  η

πρώτη “απόπειρα” ανταλλαγής πληθυσμών.

       Έπειτα από το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων ξεκίνησε για την Οθωμανική Αυτοκρατορία

μία περίοδος βαθιάς απογοήτευσης, αφού σημειώθηκαν σημαντικές εδαφικές απώλειες, οι οποίες

τάραξαν  τα  θεμέλια  της  αυτοκρατορίας.  Οι  συνεχείς  ήττες  των  Οθωμανών  και  η  ολοένα  και

μεγαλύτερη παρεμβατικότητα των Μεγάλων Δυνάμεων στο εσωτερικό της Αυτοκρατορίας, ώθησαν

τους  Νεότουρκους  σε  μία  περισσότερο  εξτρεμιστική  πολιτική,  η  οποία  χαρακτηρίστηκε  από

“βίαιες”  και  βεβιασμένες  διώξεις  μη  μουσουλμανικών  πληθυσμών,  τις  οποίες  επισφράγισε  η

ανάγκη για εθνική ομογενοποίηση και διασφάλιση της δύναμης της αυτοκρατορίας, την οποία θα

έφερνε η εθνική και  θρησκευτική ενότητα.  Παρ’ όλα αυτά οι πρώτες  προσπάθειες  ανταλλαγής

πληθυσμών δε θύμιζαν ιδιαίτερα τις διώξεις που βίωσαν πληθυσμιακές ομάδες από την οθωμανική

κυβέρνηση κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όπως ο διωγμός των Αρμενίων (1916),

αλλά και ύστερα από αυτόν. 

       Η πρώτη απόπειρα ανταλλαγής πληθυσμών σημειώθηκε με τη Βουλγαρία, αφού έπειτα από

την προσάρτηση της Αδριανούπολης από τους Βούλγαρους οι βιαιότητες μεταξύ Βουλγάρων και

Μουσουλμάνων είχαν λάβει μία εξαιρετικά  άγρια μορφή.  Είναι γεγονός, πως ήδη πριν από την

έναρξη  των  Βαλκανικών  Πολέμων  η  Βουλγαρία  αποτελούσε  τόσο  για  την  Οθωμανική

Αυτοκρατορία όσο και για τα Βαλκανικά κράτη μία υπολογίσιμη δύναμη, η οποία είχε αρχίσει να

αναπτύσσει,  κατά  τον  19ο  αιώνα,  ένα  έντονο  εθνικιστικό  αίσθημα,  όπως  συνέβη  και  με  τα

υπόλοιπα  βαλκανικά  κράτη,  το  οποίο  την  οδήγησε  σε  μία  τάση  αλυτρωτισμού  και  εδαφικών

διεκδικήσεων. H Βουλγαρία, ιδιαίτερα μετά την απελευθέρωση της με την υπογραφή της Συνθήκης

του  Βερολίνου  το  1878,  αναπτύχθηκε  σε  ένα  κράτος,  που  “απειλούσε”  τόσο  την  εδαφική

ακεραιότητα  της  Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας,  όσο  και  τις  εδαφικές  βλέψεις  των  υπόλοιπων

βαλκανικών  κρατών.  To  1908 κηρύχθηκε  ανεξάρτητο  κράτος  και  μετατράπηκε σε  ακόμη

μεγαλύτερη “απειλή” για τις γειτονικές χώρες και την Αυτοκρατορία (Tonjoroff, 1913:631).
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        Με την έκρηξη του Α΄  Βαλκανικού   Πολέμου (1912)  ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες μεταξύ

Βουλγαρίας και  Οθωμανικής Αυτοκρατορίας  στη  Θράκη.  Είναι  αλήθεια  πως  η  Οθωμανική

Αυτοκρατορία δεν ήταν έτοιμη για αυτόν τον πόλεμο με τη Βουλγαρία. Μάλιστα πολλοί ερευνητές

και ταυτόχρονα αυτόπτες μάρτυρες κατά τη διάρκεια του πολέμου ισχυρίστηκαν πως ο οθωμανικός

στρατός  βρέθηκε  εξ  απροόπτου,  καθώς  ορισμένοι  μη  Μουσουλμάνοι,  κυρίως  Έλληνες  και

Βούλγαροι,   που  ανήκαν  στον  οθωμανικό  στρατό,   στη  διάρκεια  της  πολεμικής  σύγκρουσης

τάχθηκαν στο πλευρό των ομοεθνών τους (Adanir,  2011:122). Βέβαια  πέραν της  αυτομόλησης

πολλών μη Μουσουλμάνων, οι Οθωμανοί δεν είχαν προετοιμαστεί κατάλληλα για την έλευση του

Α΄ Βαλκανικού Πολέμου, αφού τον οθωμανικό στρατό χαρακτήριζαν αποτυχημένες στρατηγικές,

ελλείψεις στρατιωτικού εξοπλισμού, καθώς και περιορισμένη στρατιωτική δύναμη (Akin, 2018:17).

Σίγουρα όλες αυτές οι ανεπάρκειες του στρατού των Οθωμανών είχαν προδικάσει και την έκβαση

του πολέμου, αφού οι Βούλγαροι αντιμετώπισαν νικηφόρα τους Οθωμανούς με αποτέλεσμα, έπειτα

από την υπογραφή της Συνθήκης του Λονδίνου, να κατοχυρώσουν την παρουσία τους στην περιοχή

της  Ανατολικής  Θράκης  και  πιο  συγκεκριμένα στην Αδριανούπολη,  συντελώντας,  με  αυτό τον

τρόπο, σε μία ακόμη μεγαλύτερη ήττα για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

           Κατά την περίοδο 1912 – 1913, μέχρι και την ανακατάληψη της Αδριανούπολης από τους

Οθωμανούς, αυτό που χαρακτήρισε τις πρακτικές των Βουλγάρων όσον αφορά το εσωτερικό της

Ανατολικής Θράκης, είναι οι λεηλασίες και οι μαζικές δολοφονίες Μουσουλμάνων της περιοχής.

Άρθρα και  δημοσιεύσεις  της  περιόδου έκαναν λόγο για επιθέσεις  και  καταστροφές ολόκληρων

χωριών και οικισμών από Βουλγάρους  Κομιτατζίδες, οι οποίοι είχαν προβεί σε μία σειρά από

εγκλήματα  και  βίαιες  πρακτικές,  προκειμένου  να  ωθήσουν  του  Τούρκους  και  γενικότερα  τους

μουσουλμανικούς πληθυσμούς της περιοχής σε ένα μαζικό κύμα μετανάστευσης (Çevik, 2019:38·

Ginio, 2013:286).  Σε ένα γενικότερο πλαίσιο η περιοχή της Θράκης αποτελούσε μία περιοχή, στην

οποία  αντικατοπτριζόταν  αυτή  η  πληθυσμιακή  ποικιλομορφία  που  χαρακτήριζε  τις  ευρωπαϊκές

επαρχίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Με βάση τις απογραφές που έλαβαν χώρα λίγο πριν τους

Βαλκανικούς Πολέμους ο  πληθυσμός της Αδριανούπολης  αποτελούταν από 90.000 κατοίκους, εκ

των οποίων οι 47.000 ήταν Τούρκοι Μουσουλμάνοι, οι 20.000 ήταν Έλληνες, οι 15.000 Εβραίοι,

οι   4.000  Αρμένιοι  και  2.000  Βούλγαροι  και  άλλοι  (Ginio,  2013:286).  Οι  Βούλγαροι  στην

προσπάθεια τους να εδραιώσουν την κυριαρχία τους στην περιοχή, πέραν των βιαιοτήτων και των

εγκληματικών  ενεργειών,  προέβησαν  και  σε  μία  προσπάθεια  εκχριστιανισμού  πολλών

Μουσουλμάνων, με σκοπό να εξαλείψουν όσο το δυνατόν περισσότερο το μουσουλμανικό στοιχείο

( Çevik, 2019:40).

        Πράγματι, το μουσουλμανικό στοιχείο στην περιοχή της Θράκης, άρχισε σταδιακά να φθίνει,

καθώς πολλοί ήταν αυτοί που έφυγαν προκειμένου να βρούνε καταφύγιο στην Κωνσταντινούπολη.

Την περίοδο εκείνη, πολλοί Μουσουλμάνοι πρόσφυγες, έφταναν στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας

δίνοντας  “πάτημα”  στην  οθωμανική  κυβέρνηση  να  προβεί  σε  μία  διαδικασία  αναδιοργάνωσης
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προκειμένου  να  εγκατασταθούν προσωρινά οι  πρόσφυγες.  Τόσο  η  μετανάστευση  πολλών

Μουσουλμάνων όσο και τα εγκλήματα σε βάρος τους στις  περιοχές που είχαν κατακτηθεί  από

Βούλγαρους και Έλληνες “κινητοποίησαν” τον Τύπο της Αυτοκρατορίας, καθώς σε μακροσκελή

άρθρα και δημοσιεύσεις γίνονταν λόγος για τις αγριότητες σε βάρος Μουσουλμάνων κυρίως της

Ανατολικής Θράκης, με σκοπό να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το “εθνικό” και “θρησκευτικό”

αίσθημα των κατοίκων της Αυτοκρατορίας  (Ginio,  2019:291).  Σίγουρα πρόκειται για τη στιγμή

όπου  ξεκινάν  να  χαράσσονται  οι  διαχωριστικές  γραμμές  μεταξύ  των  εθνοτικών  ομάδων.  Η

Ανατολική  Θράκη  αποτέλεσε  μία  από  της  πιο  χαρακτηριστικές  περιπτώσεις  αυτού  του

“διαχωρισμού”,  αφού η πληθυσμιακή ποικιλομορφία της περιοχής  είναι αυτή που φανέρωσε τις

βλέψεις κάθε κράτους για εθνική ομοιογένεια, μέσα από τις προσπάθειες μουσουλμανικών και μη

μουσουλμανικών πληθυσμών να εξαλείψουν “ο ένας τον άλλο”. 

      Στο πλαίσιο, λοιπόν,  μίας εθνικιστικής έξαρσης, που ενέτειναν οι Βαλκανικοί Πόλεμοι, η

Οθωμανική Αυτοκρατορία προέβη στην ίδρυση Φιλανθρωπικών Υπηρεσιών, που αναλάμβαναν τη

αποκατάσταση προσφύγων Μουσουλμάνων. Σκοπός αυτού του εγχειρήματος ήταν να εδραιώσουν

το  εθνικό  αίσθημα  στον  πληθυσμό  της  αυτοκρατορίας  προκειμένου  να  είναι  διατεθειμένοι  να

πολεμήσουν διεκδικώντας την εδαφική και πληθυσμιακή ακεραιότητα της Αυτοκρατορίας (Ginio,

2019:291).    Κατά  το  ξέσπασμα  του  Β΄  Βαλκανικού  Πολέμου  το  1913,  μία  περίοδος  που

σημειώθηκε και το δεύτερο πραξικόπημα των Νεότουρκων,  η Βουλγαρία στράφηκε εναντίον των

συμμάχων της  (Ελλάδα,  Σερβία).  Τότε  οι  Οθωμανοί  βρήκαν  ευκαιρία,  εκμεταλλευόμενοι  το

γεγονός ότι οι Βούλγαροι ήταν απασχολημένοι σε πολεμικές συγκρούσεις με Σέρβους και Έλληνες,

να  ανακαταλάβουν  την  Αδριανούπολη  και ένα  σημαντικό  τμήμα  της  Ανατολικής   Θράκης.  Η

στρατιωτική  ανασυγκρότηση  του  οθωμανικού  στρατού,  την  οποία  ανέλαβαν  οι  Νεότουρκοι,

συνετέλεσε  σημαντικά  σε  αυτό  το  γεγονός.  Από  την  άλλη  με  το  δεύτερο  πραξικόπημα  των

Νεότουρκων,  έγινε  ακόμη πιο ξεκάθαρη η πολιτική  της  “εθνικής  ομοψυχίας”,  καθώς η εθνική

ενότητα τέθηκε ως προϋπόθεση για τη “σωτηρία” των μουσουλμανικών πληθυσμών,  οι  οποίοι

είχαν υποστεί τις λεηλασίες και τις βιαιότητες των Βαλκάνιων κατακτητών (Adanir, 2011:124). 

         Μάλιστα η νέα οθωμανική κυβέρνηση υπό το πρίσμα της εθνικής και θρησκευτικής ενότητας,

προχώρησε και στην ανάληψη μέτρων για την εθνικοποίηση της οικονομίας της Αυτοκρατορίας.

Μία τέτοια απόφαση ώθησε ακόμη περισσότερο σε πολιτικές πληθυσμιακού “ανασχηματισμού”

στα  “οθωμανικά”  εδάφη.  Στις  13  Μαρτίου  1913  το  Υπουργείο   Εσωτερικών  της  Οθωμανικής

Αυτοκρατορίας παρότρυνε τις  αρχές να μην εμποδίσουν σε καμία περίπτωση τη μετανάστευση

Βουλγάρων,  που  ζούσαν  στην  Κωνσταντινούπολη.  Ήταν  σύνηθες  την  περίοδο  εκείνη  πολλές

μετακινήσεις Βουλγάρων να  αποτρέπονταν λόγω χρεών  τους  απέναντι στο οθωμανικό κράτος, τα

οποία έπρεπε να αποπληρωθούν. Ωστόσο προτάθηκε από το Υπουργείο, οι περιουσίες, που άφηναν

πίσω τους οι Βούλγαροι,  να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των χρεών τους  (Ginio, 2019:283).

Οι  Νεότουρκοι  στο  πλαίσιο  των  νέων  πολιτικών  τους,  ενθάρρυναν  τις  μετακινήσεις  μη
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μουσουλμανικών πληθυσμών, έτσι ώστε να προωθήσουν την  επικράτηση του μουσουλμανικού

στοιχείου στο εσωτερικό της Αυτοκρατορίας. 

       Η βία και οι εγκληματικές ενέργειες μεταξύ Μουσουλμάνων και μη Μουσουλμάνων, που

προκάλεσε η αγριότητα των Βαλκανικών Πολέμων,  είναι αυτές που ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο

την  πεποίθηση  των  Νεότουρκων  πως  η  ακεραιότητα  των  Οθωμανών  Μουσουλμάνων  θα

διασφαλισθεί μόνο μέσω της εθνικής ομογενοποίησης της Αυτοκρατορίας (Ungör,  2011:50). Οι

άτυπες πολιτικές μετακίνησης πληθυσμών ξεκίνησαν να αποκτούν όλο και μεγαλύτερη ένταση, με

την  οθωμανική  κυβέρνηση  να  βρίσκεται  πίσω από  αυτές,  προσπαθώντας  να  αντισταθμίσει  το

πληθυσμιακό και εδαφικό “κενό” των Βαλκανικών Πολέμων. Η πρώτη “επίσημη”  προσπάθεια

μετακίνησης και ανταλλαγής πληθυσμών επιχειρήθηκε με την Βουλγαρία. Πρόκειται για το πρώτο

εγχείρημα ανταλλαγής πληθυσμών, το οποίο αποφασίστηκε έπειτα από συμφωνία μεταξύ των δύο

κρατών (Βουλγαρίας – Οθωμανικής Αυτοκρατορίας) (Ginio,  2019:284).  Αναλυτικότερα, ύστερα

από την ανακατάληψη σημαντικού τμήματος  της  Ανατολικής  Θράκης  από τους Οθωμανούς,  η

κατάσταση στην περιοχή είχε αρχίσει να μεταβάλλεται, αφού πολλοί Μουσουλμάνοι, που είχαν

καταφύγει  στην Κωνσταντινούπολη κατά την “πολιορκία”  της  περιοχής  από τους  Βούλγαρους,

είχαν επιστρέψει πίσω προκειμένου να ξαναζήσουν στα χωριά και τις οικίες τους. Ωστόσο με τον

ερχομό των Μουσουλμάνων στην Ανατολική Θράκη οι εχθροπραξίες και οι εντάσεις μεταξύ των

διαφόρων εθνοτικών ομάδων συνεχίστηκαν, κάνοντας δύσκολη τη συμβίωση σε ένα μέρος, που

είχε σχεδόν καταστραφεί. 

         Στο πλαίσιο μία προσπάθειας να δοθεί ένα τέλος σε αυτόν τον αλληλοσπαραγμό, που

λάμβανε  χώρα  στην  Ανατολική  Θράκη,   οι  δύο  κυβερνήσεις  (Βουλγαρίας  και  Οθωμανική

Αυτοκρατορίας) υπέγραψαν στις 29 Σεπτεμβρίου 1913 τη Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, μία

Συνθήκη,  η  οποία,  ταυτόχρονα,  προέβλεπε  και  την  αμοιβαία  ανταλλαγή  πληθυσμών.  Πιο

συγκεκριμένα η ανάκτηση της Αδριανούπολης από τον οθωμανικό στρατό δημιούργησε μία νέα

συνοριογραμμή  στην  περιοχή  της  Θράκης.  Έτσι  όσες  περιοχές   της  Θράκης  ανήκαν  στην

Οθωμανική  Αυτοκρατορία  θα  απαρτίζονταν  κατά  κύριο  λόγο  από  Μουσουλμάνους,  ενώ  όσες

περιοχές είχαν υπό την κατοχή τους οι Βούλγαροι, θα αποτελούνταν από Βούλγαρους.  Πρόκειται

για  μία  συμφωνία  ανταλλαγής,  η  οποία  τέθηκε  περισσότερο  σε  εθελοντική  βάση,  καθώς  δεν

εμπεριείχε  το  “στοιχείο”  της  υποχρεωτικότητας,  που  ωθούσε  τους  ανταλλάξιμους  προς  μία

αναγκαστική  μετακίνηση  (Ginio,  2019:284).  Ακόμη  πολλοί  κάτοικοι,  τόσο Βούλγαροι  όσο και

Οθωμανοί Μουσουλμάνοι, είχαν ήδη μεταναστεύσει στις περιοχές όπου θα προστατεύονταν από

τυχόν  επιθέσεις,  με  αποτέλεσμα  η  συμφωνία  ανταλλαγής  μεταξύ  Βουλγαρίας  –  Οθωμανικής

Αυτοκρατορίας  να  αφορά  περισσότερο  το  ζήτημα  τις  διαχείρισης  των  περιουσιών  των

ανταλλάξιμων (Adanir, 2011:125). Εντούτοις ένα τέτοιο εγχείρημα φανέρωσε την πολιτική γραμμή

των  Νεότουρκων,  οι  οποίοι  είχαν  πλέον  στραφεί  προς  μία  αμιγώς  εθνικιστική  πολιτική,  που

παρουσίαζε ως καίρια πρακτική για την εφαρμογή της, την πρακτική της εθνοκάθαρσης, η οποία θα
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λάβει ακόμη πιο έντονη μορφή από το 1915 και εξής με γεγονότα, όπως αυτό της γενοκτονίας των

Αρμενίων. 

3.4 Η Οθωμανική Αυτοκρατορία και η Ελλάδα: Συμφωνίες, διαπραγματεύσεις και  ένα ακόμη

“εγχείρημα” για  ανταλλαγή πληθυσμών.

           Λίγο μετά την προσπάθεια των Νεότουρκων να προβούν σε ανταλλαγή πληθυσμών με τους

Βούλγαρους  έρχεται  στο  προσκήνιο  ένα  ακόμη  τέτοιο  εγχείρημα  αυτή  τη  φορά  με

“πρωταγωνιστές”  τους  Έλληνες.  Όπως  φαίνεται  η πολιτική  ανταλλαγής  πληθυσμών,  ξεκίνησε

σταδιακά να αποτελεί τον “κανόνα” στο  πλαίσιο μία ενοποιητικής πολιτικής στο εσωτερικό της

αυτοκρατορίας  και  συμπεριέλαβε  κυρίως  πληθυσμιακές  ομάδες  μη  μουσουλμάνων,  που  είχαν

ενεργό ρόλο στην κοινωνική και κυρίως την οικονομική ζωή της αυτοκρατορίας, όπως αυτές των

Ελλήνων  και  των Αρμενίων.  Όσον  αφορά  τους Έλληνες  της  Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας

παρουσίαζαν μία έντονη και  ολοένα και  αυξανόμενη οικονομική δραστηριότητα,  η  οποία ήταν

εμφανής σε πολλών ειδών επαγγέλματα, όπως γιατροί, φαρμακοποιοί, μηχανικοί, αρχιτέκτονες και

άλλα.  Η  οικονομική  ανάπτυξη  των  Ελλήνων  εξελισσόταν  παράλληλα  με  την  ανάπτυξη  μίας

εθνοκεντρικής και εθνικιστικής τάσης στους κύκλους των Ενωτικών, που ήταν ικανή να “ασκήσει”

βέτο  στην  κυριαρχία  των  Ελλήνων  στον  οικονομικό  τομέα  στο  εσωτερικό  της  αυτοκρατορίας

(Meichanetsidis,2015:109).  Οι  οθωμανική  κυβέρνηση  στόχευε  στην  αντικατάσταση  των  μη

μουσουλμανικών πληθυσμών και  κατά κύριο λόγο των Ελλήνων και  των Αρμενίων,  που είχαν

κατακλύσει  τον τομέα της  βιομηχανίας,  της  οικονομίας  και  του εμπορίου από μουσουλμάνους,

επιδιώκοντας τη δημιουργία μίας εθνικού τύπου οικονομίας.

       Ωστόσο πριν ακόμη από το ξέσπασμα των Βαλκανικών Πολέμων και ανεξάρτητα από την

έντονη  οικονομική  και  εμπορική  δραστηριότητα  των  μη  μουσουλμανικών  πληθυσμών,  οι

διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα σε μουσουλμάνους και μη μουσουλμάνους είχαν ήδη αρχίσει να

“σχηματίζονται” αφού πολλοί μη μουσουλμάνοι ξεκίνησαν να δημιουργούν από τα τέλη του 19ου

με αρχές 20ου αιώνα κλειστές κοινωνικές ομάδες,  μέσα στις  οποίες διατηρούσαν τη δική τους

γλώσσα και τις δικές τους νοοτροπίες, ένα φαινόμενο που αντικατοπτρίστηκε σε μεγάλο βαθμό

στους Έλληνες, τους Αρμένιους και τους Εβραίους της αυτοκρατορίας (Adanir,2011:117).

      Ύστερα  από  την  επανάσταση  του  1908  οι  Νεότουρκοι,  στην  προσπάθειά  τους  να

δημιουργήσουν ένα πλαίσιο ισότητας και ισονομίας για τους μουσουλμανικούς και μη πληθυσμούς

μέσα  από  την  εδραίωση  μίας  ενιαίας  οθωμανικής  ταυτότητας,  καθιέρωσαν  την  υποχρεωτική

στρατολόγηση  όλων  των  “Οθωμανών  πολιτών”  ανεξαρτήτως  θρησκευτικού  και  εθνικού

υπόβαθρου. Οι αντιδράσεις απέναντι σε μία τέτοια απόφαση δεν ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδεις ιδίως

από την πλευρά των Ελλήνων, οι οποίοι θα δέχονταν μία τέτοια νομοθεσία μόνο στην περίπτωση

που οι ομάδες των μη μουσουλμάνων, που θα στρατολογούνταν, θα διοικούνταν από Χριστιανούς
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(Zurcher,  2010:64).  To Πατριαρχείο  επέμενε  πως  θα  έπρεπε  τα  στρατεύματα  να  χωριστούν σε

στρατεύματα Χριστιανών και Μουσουλμάνων υποστηρίζοντας πως ένας τέτοιος διαχωρισμός θα

ενίσχυε περισσότερο το “αγωνιστικό” πνεύμα των στρατιωτών (Ӧztan, 2016:184). Aκόμη δεν ήταν

λίγοι εκείνοι οι Έλληνες στα νησιά του Αιγαίου που “απειλούσαν” πως αν στρατολογούνταν θα

μετανάστευαν στην Ελλάδα διεκδικώντας μάλιστα την ελληνική υπηκοότητα. Επιπλέον, σε αυτήν

την απόφαση των Νεότουρκων, ύστερα από τις έντονες διαμαρτυρίες Ελλήνων της Ηπείρου το

1910 για την υποχρεωτική στράτευση τους, αντέδρασε και το ίδιο το ελληνικό κράτος, όπως και

άλλα κράτη των Βαλκανίων σε αντίστοιχες περιπτώσεις, κρίνοντας πως στο συγκεκριμένο νόμο δεν

αντικατοπτρίζονταν  οι  ενοποιητικές  προθέσεις  των  Ενωτικών,  με  την  ελληνική  κυβέρνηση  να

προσπαθεί να πείσει τη Μεγάλη Βρετανία να επέμβει και να ζητήσει από την Υψηλή Πύλη να

αναθεωρήσει, όσον αφορά το νόμο της υποχρεωτικής στρατολόγησης (Adanir, 2011:118).   

        Η στάση των Ελλήνων ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα είχε προξενήσει ιδιαίτερη εντύπωση

στους Νεότουρκους, οι οποίοι θεωρούσαν, πως μία τέτοια αντιμετώπιση δημιουργούσε αμφιβολίες

για το κατά πόσο οι Έλληνες, καθώς και άλλοι μη μουσουλμάνοι, που είχαν την ίδια αντίδραση,

ήταν  πιστοί  στην  οθωμανική  αυτοκρατορία.  Τέτοιου  τύπου  συμπεριφορές  ωθούσαν  όλο  και

περισσότερο τους  Νεότουρκους προς  μία εθνοκεντρική πολιτική,  η οποία θα “ερχόταν” για να

επισκιάσει  σταδιακά  το  “οθωμανιστικό”  ιδεώδες  (Zurcher,  2010:164).  Εκτός  αυτού  όταν

σημειώθηκε  η  επανάσταση  των  Νεότουρκων  μεγάλο  μέρος  της  ελληνικής  κοινότητας  δεν

ταυτιζόταν ιδιαίτερα με την ιδεολογία και τις αντιλήψεις τους. Σημαντικό ρόλο σε αυτή τη στάση

των  Ελλήνων  έπαιξε  το  Πατριαρχείο,  το  οποίο  δεν  αντιμετώπισε  ποτέ  με  θετική  διάθεση  την

επανάσταση των Νεότουρκων. Μάλιστα την αντίδραση του Πατριαρχείου ώθησε και η πεποίθηση

του, πως στις πρώτες εκλογές που έλαβαν χώρα μετά την επανάσταση, οι Ενωτικοί προέβησαν σε

“αλλοίωση” του εκλογικού αποτελέσματος, μία πεποίθηση την οποία επιβεβαίωσε η “απαγόρευση”

στους Έλληνες της αυτοκρατορίας, που δεν είχαν κατοχυρώσει την υπηκοότητα τους, να ψηφίσουν

στις  εκλογές.  Ωστόσο  οι  Νεότουρκοι  προκειμένου  να  κατευνάσουν  τις  ανησυχίες  τόσο  του

Πατριαρχείου όσο και της ελληνικής κοινότητας, παραχώρησαν το δικαίωμα της εκπροσώπησης

των Ελλήνων της αυτοκρατορίας στο Κοινοβούλιο. Εντούτοις πολλοί από τους Έλληνες τάχθηκαν

με την Ένωση Φιλελεύθερων, την αντιπολίτευση της ΕΕΠ, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο κάποια

“πρώτα” δείγματα διαχωρισμού της ελληνικής κοινότητας  από τις  πρακτικές και  πολιτικές των

Νεότουρκων (Ӧztan, 2016:182).

     Είναι γεγονός πως όλα αυτά τα φαινόμενα, τα οποία μαρτυρούσαν ένα είδος αποσχιστικών

τάσεων από την πλευρά των Ελλήνων και  γενικότερα των μη Μουσουλμάνων διατάραξαν την

εμπιστοσύνη των Ενωτικών, καθώς δεν μπορούσαν πλέον να υπολογίζουν στις δυνάμεις των μη

μουσουλμανικών πληθυσμών,  εκλαμβάνοντας  τη  στάση τους  ως  ένα  είδος  προδοσίας  απέναντι

στην οθωμανική κυβέρνηση, η οποία ήταν απαραίτητο να λάβει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου

να  την  αντιμετωπίσει.  Εντούτοις  η  προθέσεις  των  Νεότουρκων  να  καθιερώσουν  το  νόμο  της
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υποχρεωτικής στρατολόγησης “καταστέλλοντας” τις οποιεσδήποτε αντιδράσεις δεν ήταν δυνατό να

γίνουν πραγματικότητα δεδομένης της “έλευσης” των Βαλκανικών Πολέμων. Όπως ήταν φυσικό

τόσο οι Έλληνες όσο και οι Βούλγαροι και οι Σέρβοι, που ζούσαν στο εσωτερικό της Οθωμανικής

Αυτοκρατορίας,  “αδυνατούσαν”  να  πολεμήσουν  με  τους  ομοεθνείς  τους  στο  πλευρό  της

Αυτοκρατορίας  (Adanir,  2011:121).   Με  το  ξέσπασμα  των  Βαλκανικών  Πολέμων  το  1912  οι

πολιτικές  μετακίνησης  πληθυσμών  ξεκίνησαν,  σταδιακά,  να  εφαρμόζονται  στο  πλαίσιο  μίας

πολιτικής ταυτοτήτων τοποθετώντας σε προτεραιότητα την εθνοτική και θρησκευτική προέλευση

των  πληθυσμών  της  αυτοκρατορίας  και  των  βαλκανικών  χωρών.  O  Εκτουρκισμός  της

Αυτοκρατορίας  άρχισε  να  αποτελεί  βασική  προτεραιότητα  των  Νεότουρκων,  οι  οποίοι

αντικρίζοντας μία αυξημένη εθνικιστική έξαρση στις περιοχές των Βαλκανίων, στράφηκαν προς

μία  πολιτική  αποκλεισμού  και  “καταστροφής”  των  μη  μουσουλμανικών  αλλά  και  των  μη

τούρκικων πληθυσμών (Meichanetsidis,  2015:114).

      Πέραν της “αναγκαστικής” μετακίνησης διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων, είναι γεγονός, πως

οι Βαλκανικοί Πόλεμοι ώθησαν πολύ κόσμο στην προσφυγιά αφού η αγριότητα του πολέμου και τα

αντίποινα  σε  βάρος  μουσουλμάνων και  μη από τις  αντιμαχόμενες  χώρες  ήταν η αιτία  για  την

οικειοθελή μετακίνηση πολλών ανθρώπων από την “πατρίδα” τους (Zurcher, 2003:2).  Κατά τον Α΄

Βαλκανικό Πόλεμο με την κατάκτηση της Αδριανούπολης από τους Βουλγάρους και την εισβολή

τους στην περιοχή της Ανατολικής Θράκης ξεκίνησε να σημειώνεται μία βίαιη δραστηριότητα σε

βάρος των Μουσουλμάνων της περιοχής τόσο από τους Βούλγαρους όσο και από τους Έλληνες

που συνεργάζονταν μαζί τους. Πρόκειται για εγκλήματα που έλαβαν  χώρα κυρίως σε περιοχές, οι

οποίες δεν αποτέλεσαν πεδία μαχών κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων. Οι επιθέσεις των

Ελλήνων είχαν λάβει διάφορες μορφές ξεκινώντας με εχθρικές ενέργειες  σε βάρος καραβανιών,

των  οποίων  ιδιοκτήτες  ήταν  Μουσουλμάνοι  και  συνεχίζοντας  με  μαζικές  δολοφονίες

μουσουλμανικών πληθυσμών στην Αδριανούπολη, στην Κατάλκα, τη Ραιδεστό και τις Σαράντα

Εκκλησιές (Efiloğlu, 2016:332).  Η κλιμάκωση αυτών των φαινομένων στις περιοχές οπού ζούσαν

Μουσουλμάνοι  οδήγησε  πολλούς  στη  μετανάστευση,  την  όποια  ώθησε,  άτυπα,  οι  οθωμανική

κυβέρνηση,  προκείμενου  να  περιορίσει  τον  αριθμό  των  θυμάτων  από  τις  επιθέσεις  τόσο  των

Ελλήνων όσο και των Βουλγάρων.

       Παρ’ όλα αυτά με την έλευση του Β΄ Βαλκανικού Πολέμου σημειώθηκε μία σημαντική

μεταβολή στην περιοχή  της  Ανατολικής  Θράκης.  Η απώλεια  της  Αδριανούπολης  κινητοποίησε

άμεσα  τον  οθωμανικό  στρατό,  ο  οποίος  με  επί  κεφαλής  τον  Enver  Paşa  κατόρθωσε  να

ανακαταλάβει την Αδριανούπολη  (Ӧzcan,  2016:104). Έπειτα από την “επιβολή” της οθωμανικής

κυριαρχίας  στην  Ανατολική  Θράκη,  η  οθωμανική  κυβέρνηση  αποφάσισε  να  προχωρήσει  στην

επανεγκατάσταση  μουσουλμάνων  στη  Ραιδεστό,  το  Σαρκιοϊ,  το  Τσορλού,  το  Κιρκλαρελί,  τη

Σηλυβρία  και  την  Κατάλκα,  οι  οποίοι  την  περίοδο  της  βουλγάρικης  κατάκτησης,  είχαν  βρει

“καταφύγιο” στην Κωνσταντινούπολη και τη Μικρά Ασία (Efiloğlu,  2016:333). H ανακατάταξη
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των πληθυσμιακών ομάδων δεν άργησε να φέρει νέες εντάσεις στο προσκήνιο. Προμήνυε, όμως,

και μία νέα τάξη πραγμάτων, η οποία μαρτυρούσε πως πλέον στην  πολιτική του Οθωμανισμού είχε

δοθεί  οριστικό  τέλος  και  πως  είχαν  ξεκινήσει  να  τίθενται  οι  βάσεις  για  την  ανάπτυξη  μίας

εθνοκεντρικής πολιτικής.

          Ο ερχομός διωκόμενων μουσουλμάνων στα πάτρια εδάφη της Ανατολικής Θράκης γέννησε

ένα νέο κύμα λεηλασιών και εγκληματικών ενεργειών, αυτή τη φορά από μουσουλμάνους σε βάρος

μη μουσουλμάνων και κατά κύριο λόγο σε βάρος της ελληνικής κοινότητας στην περιοχή, ως μία

πράξη εκδίκησης για τις αγριότητες των Ελλήνων προς τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς κατά

τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο. Η οθωμανική κυβέρνηση επιχείρησε να σταματήσει τις εχθροπραξίες

μεταξύ Ελλήνων και Μουσουλμάνων, επιβάλλοντας σε περιοχές, οπού το φαινόμενο ήταν ακόμη

πιο  έντονο,  στρατιωτικό  νόμο,  ο  οποίος  απαγόρευε  τη  λεηλασία  περιουσιών  Ελλήνων  από

Μουσουλμάνους. Παρ’ όλα αυτά ο στρατιωτικός νόμος προέβλεπε και τον ελέγχο της περιουσίας

των Ελλήνων από την οθωμανική κυβέρνηση, καθώς  πολλοί Έλληνες κατά τη διάρκεια του Α΄

Βαλκανικού  είχαν  “λάβει”  μεγάλο  μέρος  από  τις  περιούσιες  των  μη  Μουσουλμάνων,  που

εκδιώχθηκαν από την Ανατολική Θράκη και που τώρα διεκδικούσαν πίσω. Στο πλαίσιο, λοιπόν,

κατευνασμού των εντάσεων, στρατιώτες εισέβαλαν σε σπίτια Ελλήνων προκειμένου να ελέγξουν

αν υπάρχει κάτι το οποίο είχε “κλαπεί” και έπρεπε να επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του. Είναι γεγονός

πως μία τέτοια πολιτική λειτουργούσε πιέστηκα για την ελληνική κοινότητα, με συνέπεια η θέση

των Ελλήνων να γίνεται όλο και πιο δύσκολη (Efiloğlu, 2016:339).

            Προς το τέλος του Β΄ Βαλκανικού Πολέμου η στάση της οθωμανικής κυβέρνησης ξεκίνησε,

σταδιακά, να μεταβάλλεται. Παρά τις προσπάθειες της να διαμορφώσει μία φιλειρηνική διαβίωση

ανάμεσα  σε Μουσουλμάνους και μη Μουσουλμάνους στις περιοχές της αυτοκρατορίας στράφηκε

ακόμη  περισσότερο  προς  μία  εθνικιστική  κατεύθυνση  με  αποτέλεσμα  οι  εντάσεις  και  οι

βιαιοπραγίες  να  συνεχίζονται  με  ακόμη  μεγαλύτερη  ένταση.  Όπως  έχει  ήδη  προαναφερθεί,  τα

ιδεολογήματα του Παντουρκισμού και του Πανισλαμισμού, είχαν “καταλάβει” μεγάλο μέρος των

πολιτικών επιλογών της ΕΕΠ αφήνοντας πίσω την πολιτική του Οθωμανισμού. Τα ιδεολογήματα

αυτά ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο, όταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία, έχασε τη Μακεδονία,

που αποτελούσε την πατρίδα πολλών μελών της Ένωσης. Αυτή η απώλεια είναι που έστρεψε την

προσοχή των Νεότουρκων προς την Μικρά Ασία, μία περιοχή την οποία γρήγορα υιοθέτησαν ως τη

νέα τους “πατρίδα”  (Zurcher,  2003:2). Βέβαια σε αυτή τη μεταστροφή ώθησε και η στάση του

ελληνικού κράτους απέναντι στους μουσουλμανικούς πληθυσμούς της Μακεδονίας. Η ελληνική

κυβέρνηση  είχε  προβεί  σε  διώξεις  Μουσουλμάνων  της  Μακεδονίας  προς  το  εσωτερικό  της

Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας.  Αντίστοιχα  και  οι  Οθωμανικές  Αρχές  προχώρησαν  σε  διώξεις  σε

βάρος  Ελλήνων  της  Μικράς  Ασίας,  ενώ  ταυτόχρονα  είχαν  σταματήσει  να  λαμβάνουν  μέτρα

προστασίας της ελληνικής κοινότητας στην Ανατολική Θράκη από τους Μουσουλμάνους. Μάλιστα

σε πολλούς  Έλληνες  της  Θράκης,  οι  οποίοι  αποφάσισαν να  μεταναστεύσουν προς  την  Δυτική
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Μικρά Ασία, η οθωμανική κυβέρνηση αντέδρασε λαμβάνοντας σκληρά μέτρα και απαγορεύοντας

την είσοδο των Ελλήνων στη Μικρά Ασία  (Efiloğlu,  2016:341). Παράλληλα, αναφορικά με τους

Μουσουλμάνους της Μακεδονίας, η οθωμανική κυβέρνηση επιχείρησε να εγκαταστήσει πολλούς

στα ελληνικά χωριά της Ανατολικής Θράκης, προκειμένου να ασκήσει πιέσεις στους Έλληνες της

περιοχής να καταφύγουν για την Ελλάδα (Bilecen & Sirkeci, 2021:538).

        Σε όλες αυτές τις πρακτικές “συνέβαλε” και η αντιπαράθεση μεταξύ Ελλάδας και Οθωμανικής

Αυτοκρατορίας ως προς το ζήτημα της διεκδίκησης των νησιών του Αιγαίου (Ίμβρος, Τένεδος,

Λήμνος, Χίος, Μυτιλήνη,  Σαμοθράκη) στο οποίο η Συνθήκη του Βουκουρεστίου,  με την οποία

έληξε  ο  Β΄  Βαλκανικός  Πόλεμος,  δεν  είχε  δώσει  κάποια  λύση  (Kaldis,  1979:127). Στις  14

Φεβρουαρίου 1914 οι Μεγάλες Δυνάμεις αποφάσισαν την ανάκτηση της Ίμβρου και της Τενέδου

από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και την προσάρτηση της Χίου, της Λήμνου, της Μυτιλήνης και

της Σαμοθράκης από την Ελλάδα (Kaldis, 1979:134). Ωστόσο, η απόφαση των Μεγάλων Δυνάμεων

δημιούργησε  έντονες  ανησυχίες  στην  οθωμανική  κυβέρνηση,  καθώς  τα  νησιά,  τα  οποία

προσαρτήθηκαν από την Ελλάδα διασφάλιζαν την ακεραιότητα της Δυτικής Μικράς Ασίας από τις

εδαφικές βλέψεις του ελληνικού κράτους. Προκείμενου, να αποφύγουν οποιοδήποτε ενδεχόμενο

εισβολής  των  Ελλήνων  στη  Δ.  Μικρά  Ασία,  οι  Νεότουρκοι  προέβησαν  σε  στρατιωτικές

προετοιμασίες στην περιοχή της Σμύρνης, της Μαγνησίας (Μ. Ασία), του Αϊδινίου, της Αττάλειας

και της Μούγλας . Ταυτόχρονα προσπάθησαν να  ασκήσουν πιέσεις στο ελληνικό κράτος με μία

σειρά από διωγμούς σε βάρος των Ελλήνων ξεκινώντας από τους Έλληνες της Ανατολικής Θράκης,

οι  οποίοι  αποτελούσαν  ένα  μεγάλο  πληθυσμιακό  κομμάτι  της  περιοχής  (Efiloğlu,  2016:342).

Επιπλέον,  έπειτα  από εντολή του Talat  Paşa, οι οθωμανικές  αρχές  στην περιοχή  της  Σμύρνης,

ανάγκασαν  περίπου  πάνω  από  200.000  Έλληνες  να  εγκαταλείψουν  τα  σπίτια  τους  και  να

μετακινηθούν προς τα  νησιά του Αιγαίου, ένα εγχείρημα από το οποίο δεν έλειπαν οι απειλές και ο

εκφοβισμός προς τους ελληνορθόδοξους πληθυσμούς, προκειμένου να φύγουν όσο το δυνατό πιο

γρήγορα (Zurcher, 2003:2). 

         Οι οθωμανικές αρχές επεδίωκαν, έπειτα από μία σειρά γεγονότων, που είχαν αποδυναμώσει

τη δυναμική της αυτοκρατορίας, να ενισχύσουν την παρουσία των μουσουλμανικών πληθυσμών

και ταυτόχρονα να εξαλείψουν την παρουσία μη μουσουλμάνων στις περιοχές της αυτοκρατορίας.

Φυσικά  στόχος  της  οθωμανικής  κυβέρνησης  ήταν   να  δημιουργήσει  μία  ισχυρή  αυτοκρατορία

εθνικά και θρησκευτικά ενοποιημένη προκειμένου να γίνει πάλι υπολογίσιμη δύναμη και να είναι

σε θέση να υπερασπίζεται τα εδάφη της έναντι των βλέψεων των βαλκανικών κρατών αλλά και των

Μεγάλων Δυνάμεων. Για το σκοπό αυτό οι Νεότουρκοι συνέχιζαν την πολιτική των αναγκαστικών

διώξεων χωρίς να υπάρχει κάποια προθυμία από μέρους τους να δώσουν ένα τέλος σε αυτή και

μάλιστα προσδοκούσαν σε μία μαζική μετακίνηση  μη Μουσουλμάνων, η οποία θα διευκόλυνε την

εγκατάσταση  μουσουλμανικών  πληθυσμών  στις  περιοχές,  όπου  Έλληνες  και  άλλοι  μη

Μουσουλμάνοι πλειοψηφούσαν.
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         Τον Ιούνιο του 1914 η οθωμανική κυβέρνηση, αποφάσισε να δώσει ένα τέλος στις άτυπες

μετακινήσεις  πληθυσμών.  Ήδη  από  το  Μάιο  του  1914  είχαν  αρχίσει  να  γίνονται  συζητήσεις

ανάμεσα σε Ελλάδα και Οθωμανική Αυτοκρατορία για την υπογραφή Συνθήκης που θα όριζε μία

επίσημη ανταλλαγή πληθυσμών. Πράγματι η Συνθήκη υπογράφτηκε τον Ιούνιο και προέβλεπε την

ανταλλαγή  Μουσουλμάνων  της  Μακεδονίας  με  Έλληνες  Ορθόδοξους  της  Σμύρνης  και  της

Ανατολικής Θράκης (Adanir, 2011:125). Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ωστόσο, υπέγραψε τη Συνθήκη

υπό τον όρο ότι η μετακινήσεις των Ελληνορθόδοξων πληθυσμών δε θα γίνονται βίαια και υπό τη

μορφή διώξεων αλλά θα είναι  εθελοντικές.  Αυτό θα του το εγγυόταν η ύπαρξη Επιτροπής της

οθωμανικής  κυβέρνησης  στις  περιοχές  των  ανταλλάξιμων  πληθυσμών,  η  οποία  θα  έλεγχε  τις

συνθήκες κατά τις οποίες θα λάμβαναν χώρα οι μετακινήσεις και ταυτόχρονα θα διασφάλιζε τις

περιουσίες των ανταλλάξιμων (Zurcher,  2003:2).    Εντούτοις  το ξέσπασμα του Α΄ Παγκοσμίου

Πολέμου  ανέτρεψε  τα  σχέδια  της  οθωμανικής  κυβέρνησης,  καθώς  οι  δραστηριότητες  που  θα

λάμβαναν χώρα για την ανταλλαγή πληθυσμών ανεστάλησαν. Παρ’ όλα αυτά, με την είσοδο της

Ελλάδας στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ πολλοί Έλληνες της Μικράς Ασίας, που δεν είχα

προλάβει να φύγουν για την Ελλάδα μεταφέρθηκαν στην ενδοχώρα, ενώ όσοι είχαν μετοικήσει

στην  Ελλάδα  επιστρατεύτηκαν  στον  ελληνικό  στρατό.  Είναι  γεγονός  πως  οι  Έλληνες  της

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν υπήρξαν θύματα αγριοτήτων και μαζικών δολοφονιών, όπως οι

Αρμένιοι το 1915-1916 (Zurcher,  2003:3).  Ωστόσο σε πολλές περιοχές της Ανατολικής Θράκης,

παρά τη  ρητή  απαγόρευση του Υπουργείου Εξωτερικών  της  αυτοκρατορίας  να  ανασταλούν οι

μετακινήσεις πληθυσμών, πολλές από τις τοπικές αρχές συνέχιζαν να προωθούν την πολιτική των

μαζικών μετακινήσεων ελληνορθόδοξων πληθυσμών με αποτέλεσμα ήδη από το 1914 πολλά χωριά

της περιοχής να εκκαθαριστούν πλήρως από το ελληνικό στοιχείο (Efiloğlu, 2016:251). 

             

30



4.  ΟΘΩΜΑΝΙΚΉ  ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΊΑ  ΚΑΙ  ΜΕΓΑΛΕΣ  ΔΥΝΑΜΕΙΣ:  ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΈΣ

ΣΧΈΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΊΕΣ ΜΈΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΞΈΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ Α΄  ΠΑΓΚΟΣΜΊΟΥ

ΠΟΛΈΜΟΥ

4.1 Οθωμανική Αυτοκρατορία και Μεγάλη Βρετανία (1912 – 1914)

   Οι σχέσεις μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας χαρακτηρίστηκαν από

σημαντικές  διακυμάνσεις  ιδιαίτερα  από  την  περίοδο  των  Βαλκανικών  Πολέμων  έως  και  το

ξέσπασμα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, που φυσικά σήμανε και το “τέλος” της αλληλεπίδρασης

των  δύο  κρατών,  αφού  η  Οθωμανική  Αυτοκρατορία  εισήλθε  στον  πόλεμο  στο  πλευρό  των

Κεντρικών Δυνάμεων. Ωστόσο μέχρι και την έναρξη του Μεγάλου Πολέμου όλα έδειχναν πως μία

συμμαχία  μεταξύ  Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας  και  Γερμανίας δε  θα  ήταν  απίθανη,  αφού  οι

Οθωμανοί  μέχρι  και  την  τελευταία  στιγμή  στόχευαν  σε  μία  συνεργασία  και  συμμαχία  με  τις

δυνάμεις της Αντάντ.   

     Η σύνδεση που αναπτύχθηκε ανάμεσα στις δύο δυνάμεις τοποθετείται ήδη από τα τέλη του 19ου

αιώνα   και κυρίως έπειτα από το 1878 οπότε και η Μ. Βρετανία μέσω μίας σειράς Συνθηκών με

τους Οθωμανούς  κέρδισε  τον  ελέγχο  σε  σημαντικές  εδαφικές  εκτάσεις  της  Οθωμανικής

Αυτοκρατορίας. Πιο συγκεκριμένα η Μ. Βρετανία κατόρθωσε να αποκτήσει τον απόλυτο έλεγχο

της Κύπρου, έπειτα της Αιγύπτου, ενώ όσον αφορά την περιοχή της Μέσης Ανατολής σύναψε έναν

σημαντικό  αριθμό  Συνθηκών  με  ανεξάρτητους  ηγεμόνες  του  Περσικού  Κόλπου,  οι  οποίοι

θεωρητικά ήταν υπήκοοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κρίσιμη για τη σχέση μεταξύ των δύο

κρατών  υπήρξε  και  η  αμφισβήτηση  από  πλευράς  της  Μεγάλης  Βρετανίας  της  οθωμανικής

κυριαρχίας στο Ιράκ, την Παλαιστίνη και τη Συρία (Aksakal, 2008:57). Στην περίπτωση της Μέσης

Ανατολής,  μέσα  από  τη  διαμόρφωση  μίας  ισχυρής  εμπορικής  και  πολιτικής  παρουσίας  στην

περιοχή, η Μεγάλη Βρετανία στόχευε στη διατήρηση της κυριαρχίας της σε ένα εδαφικό τμήμα,

σημαντικό για την υπεράσπιση της Ινδίας, αλλά και για τη διασφάλιση της επικοινωνίας της με τις

περιοχές που βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα της αυτοκρατορίας (Kent, 2005:165).  Όσον αφορά

το  δυτικό  τμήμα  της  αυτοκρατορίας  μπορεί  η  Μ.  Βρετανία  να  μην  είχε  εκδηλώσει  άμεσο

ενδιαφέρον για κάποια από τις περιοχές της Βαλκανικής Χερσονήσου, ωστόσο διατηρούσε την

ισορροπία ανάμεσα στις Μεγάλες Δυνάμεις και την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην περιοχή. Παρά

ταύτα  οι  συγκρούσεις  που  αναπτύχθηκαν  ανάμεσα  στα  βαλκανικά  κράτη  ανησύχησαν  την  Μ.

Βρετανία κυρίως όσον αφορά την περιοχή των Στενών, στην οποία η παρουσία των βρετανικών

εμπορικών πλοίων ήταν ισχυρή (Kent, 2005:176).

      Η επανάσταση των Νεότουρκων, επομένως, βρίσκει τη Μεγάλη Βρετανία να έχει δημιουργήσει

ένα  σημαντικό  δίκτυο  από  ζώνες  επιρροής  στο  ανατολικό  τμήμα  της  αυτοκρατορίας  έχοντας

“εισβάλει” στο εσωτερικό της και διαμορφώνοντας μία ισχυρή πολιτική επέμβασης στις αποφάσεις

της  οθωμανικής  κυβέρνησης  σε  ζητήματα  εσωτερικής  και  εξωτερικής  πολιτικής.  Για  τους
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Βρετανούς η επανάσταση των Νεότουρκων αποτέλεσε ένα είδος απειλής για τις περιοχές που είχαν

θέσει υπό τον “έλεγχό” τους στη Μέση Ανατολή, αφού ήταν πολύ πιθανό οι Νεότουρκοι μέσω της

προπαγανδιστικής  πολιτικής  να  δημιουργήσουν  κύματα  αντιδράσεων  στους  μουσουλμανικούς

πληθυσμούς εναντίον των Βρετανών στις  συγκεκριμένες  περιοχές  (Ahmad,  1966;303· Aksakal,

2008:35). Οι Νεότουρκοι, ωστόσο, στο πρώτο διάστημα που ακολούθησε μετά την επανάσταση,

επέλεξαν να ακολουθήσουν περισσότερο μία φιλοβρετανική πολιτική κυρίως γιατί η φιλογερμανική

πολιτική αποτελούσε τμήμα της εξωτερικής πολιτικής του  Abdülhamid Ⅱ και γιατί οι Νεότουρκοι

ως  μία  ομάδα  ατόμων  που  διατείνονταν  υπέρ  του  Συντάγματος  και  του  Κοινοβουλευτισμού

θεωρούσε πως η κυβερνητική της πολιτική θα πρέπει να διάκειται φιλικά απέναντι στις πολιτικές

της  Μεγάλης  Βρετανίας,  αφού  ήταν  η  “μητέρα”  της  συνταγματικής  διακυβέρνησης  (Ahmad,

1966:304).

       Ωστόσο μέχρι και το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων το 1913 η δημιουργία μίας αγγλόφιλης

πολιτικής  με  απώτερο  στόχο  την  επίτευξη  μίας  συμμαχικής  σχέσης  ανάμεσα  στα  δύο  κράτη

εμπόδιζε  ένα  πλήθος  αξιοσημείωτων παραγόντων,  οι  οποίοι  δεν άφηναν τα  περιθώρια  για την

ανάπτυξη μίας πολιτικής που από τη μία θα ευνοούσε τα συμφέροντα τις Μεγάλης Βρετανίας και

από την άλλη θα εξασφάλιζε την ακεραιότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

      Η συμμαχία ανάμεσα στην Αγγλία και τη Ρωσία το 1907 αποτέλεσε ένα γεγονός ιδιαίτερης

σημασίας  για τους  Οθωμανούς,  αφού η σχέση μεταξύ Ρωσίας και  Οθωμανικής Αυτοκρατορίας

χαρακτηριζόταν από μία μακροχρόνια σύγκρουση, η οποία αποτυπώθηκε στους αλλεπάλληλους

ρωσοτουρκικούς πολέμους που έλαβαν χώρα μέχρι και τα τέλη του 19ου αιώνα (Cengizer, 2016:

86).   Εντούτοις  η  αστάθεια  που  δημιουργήθηκε  στις  σχέσεις  Αγγλίας  και  Οθωμανικής

Αυτοκρατορίας ήταν κατά το μεγαλύτερο μέρος της αποτέλεσμα του ανταγωνισμού ανάμεσα στην

Μεγάλη Βρετανία και τη Γερμανία όσον αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων των δύο δυνάμεων

στα  εδάφη  της  αυτοκρατορίας.  Η  Μεγάλη  Βρετανία  διαφωνούσε  με  την  επέκταση  του

Σιδηροδρόμου  της  Βαγδάτης,  ένα  έργο  χρηματοδοτούμενο  από  τη  Γερμανία,  καθώς  θα

δημιουργούσε μεταβολές στη ζώνη επιρροής της στην περιοχή της Εγγύς Ανατολής. Μάλιστα, η

Μεγάλη  Βρετανία  προκειμένου  να  διατηρήσει  την  κυριαρχία  της  στην  περιοχή  ζήτησε  τον

Αύγουστο του 1909 από τους  Οθωμανούς να  αναλάβει  την  κατασκευή του σιδηροδρόμου της

κοιλάδας του Τίγρη, ενός σιδηροδρόμου, του οποίου η κατεύθυνση θα ήταν παράλληλη με αυτή

του σιδηροδρόμου της Βαγδάτης. Επρόκειτο για ένα αίτημα των Βρετανών, το οποίο δεν έγινε

δεκτό από την οθωμανική  κυβέρνηση,  η  οποία υποστήριξε  πως η δυνατότητα κατασκευής και

χρηματοδότησης ενός σιδηροδρόμου έχει ήδη παραχωρηθεί στους Γερμανούς και πως η κυβέρνηση

δε θα προβεί πλέον σε περαιτέρω παραχωρήσεις στην περιοχή της Εγγύς Ανατολής σε οποιαδήποτε

άλλη Δύναμη (Cengizer, 2016:90· Kent, 2005:170 ). Παρ’ όλα αυτά οι Νεότουρκοι δεν σταμάτησαν

τις προσπάθειες για τη δημιουργία μίας συμμαχικής σχέσης ανάμεσα στην αυτοκρατορία και τη

Μεγάλη Βρετανία, καθώς είχαν πλήρη εικόνα της στρατιωτικής και πολιτικής κρίσης, στην οποία
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είχαν  περιέλθει,  γεγονός  που  δημιουργούσε  την  ανάγκη  για  εξωτερική  οικονομική  στήριξη

προκειμένου να γίνουν οι κατάλληλες μεταρρυθμίσεις, έτσι ώστε να ανακάμψει η αυτοκρατορία

(Aksakal, 2008:59).

         Πέραν της επιδίωξης για πολιτικές και στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις οι Νεότουρκοι ήλπιζαν

σε μία συμμαχία, η οποία θα διασφάλιζε την ακεραιότητα της αυτοκρατορίας, ενώ παράλληλα θα

την έβγαζε  από την απομόνωση της  από τις  υπόλοιπες  δυνάμεις.  Ωστόσο οι  προσπάθειες  των

Νεότουρκων για τη σύναψη συμμαχίας με τους Βρετανούς δεν έβρισκαν πρόσφορο έδαφος, αφού

οι  Βρετανοί  διατηρούσαν μία περισσότερο ουδέτερη στάση απέναντι  στην αυτοκρατορία με το

φόβο ότι οποιαδήποτε συμφωνία για συμμαχία με τους Οθωμανούς θα μπορούσε να διαταράξει τις

σχέσεις  της  με  τις  υπόλοιπες  συμμαχικές  δυνάμεις.  Μάλιστα,  όταν  το  1911  ξέσπασε  ο

Οθωμανοιταλικός πόλεμος, οι Οθωμανοί απευθύνθηκαν για ακόμη μία φορά στους Άγγλους για

συμμαχία και παροχή στρατιωτικής βοήθειας, αλλά η στάση της Μεγάλης Βρετανίας παρέμεινε στο

ίδιο μοτίβο, αρνούμενη τη σύναψη συμμαχίας με την αυτοκρατορία (Ahmad,  1966:318). Παρόλα

αυτά  οι  Νεότουρκοι  συνέχιζαν  να  ελπίζουν  στη  Μεγάλη  Βρετανία,  γι’αυτό  και  το  κύρος  των

Βρετανών στην Κωνσταντινούπολη παρέμενε υψηλό (Ahmad, 1966:319). Έπειτα από την ήττα των

Οθωμανών και την κατάληψη των οθωμανικών επαρχιών της Τριπολίτιδας η δημοτικότητα των

Νεότουρκων δοκιμάστηκε, αφού, παρά τη νίκη τους στις εκλογές του 1912, τον ίδιο κιόλας χρόνο

σημειώθηκε και η πτώση τους. Η απουσία των Νεότουρκων από την κυβέρνηση και τις αποφάσεις

της οδήγησε στην επαναφορά του αγγλόφιλου Kâmil Paşa  ως Μεγάλου Βεζύρη, ένα γεγονός που,

όμως  δεν  ήταν αρκετό,  ώστε  να  μεταβάλει  τη  στάση της  Μεγάλης   Βρετανίας  απέναντι  στην

Οθωμανική Αυτοκρατορία (Ahmad, 1966:319).

    Eκτός  από  την  πτώση  των  Νεότουρκων,  το  1912  υπήρξε  και  το  εναρκτήριο  έτος  των

Βαλκανικών Πολέμων. Στη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων η Μεγάλη Βρετανία συνέχιζε να

παραμένει αρνητική στη  σύναψη κάποιας συμμαχίας με τους Οθωμανούς, ενώ η προθυμία του

Kâmil Paşa να παραδώσει την Αδριανούπολη στη Βουλγαρία οδήγησε τον Ιανουάριο του 1913 στο

πραξικόπημα των Νεότουρκων  και την αναγκαστική παραίτηση του Kâmil Paşa από το αξίωμα του

Μεγάλου Βεζύρη  και την αντικατάστασή του από τον Şevket Paşa (Φιλιππίδου, 2014:204).

     Έπειτα από το πραξικόπημα των Νεότουρκων και τις συνεχείς αρνήσεις της Μεγάλης Βρετανίας

για  τη  σύναψη  συμμαχίας  με  την  Οθωμανική  Αυτοκρατορία,  εγκαινιάζεται  μία  περίοδος

ανασυγκρότησης  και  αναδιάρθρωσης  του  εσωτερικού  της  αυτοκρατορίας,  αφού  οι  Νεότουρκοι

διαπίστωσαν  πως  οι  δυσκολίες  για  τη  σύναψη  συμμαχίας  μοιάζουν  σχεδόν  αγεφύρωτες  και

επομένως έκριναν πως είναι απαραίτητο να θωρακιστούν χωρίς να βασιστούν εξ ολοκλήρου στις

Μεγάλες  Δυνάμεις.  Βέβαια  κάτι  τέτοιο  δεν  είναι  ήταν  απόλυτα  εφικτό  αφού οι  αλλεπάλληλες

πολεμικές  συγκρούσεις  είχαν  αποδυναμώσει  σε  ικανοποιητικό  βαθμό  την  αυτοκρατορία,  με

συνέπεια οι μεταρρυθμίσεις που αφορούσαν κυρίως στον εκσυγχρονισμό του στρατού να μην είναι

δυνατές  χωρίς  τη  βοήθεια  των  Μεγάλων  Δυνάμεων.  Γι  αυτό  το  λόγο  εξάλλου  ο  Tevfik  Paşa
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επανέφερε  το  1913  το  ζήτημα  για  τη  σύναψη  μίας  Αγγλο  –  τουρκικής  συμμαχίας.  Ωστόσο

απορρίφθηκε από τους Άγγλους και πιο συγκεκριμένα από τον Sir Louis Mallet (Βρετανός πρέσβης

στην Κωνσταντινούπολη), καθώς ο φόβος ότι η Μεγάλη Βρετανία συνάπτοντας μία συμμαχία με

την Οθωμανική Αυτοκρατορία θα μπορούσε να κινήσει τις υποψίες των υπόλοιπων δυνάμεων και

ενδεχομένως  να  πυροδοτήσει  έναν  παγκόσμιο  πόλεμο  συνέχιζε  να  υπάρχει.  Έτσι  πρότεινε  μία

διεθνή συνεργασία αντί συμμαχίας, με την οποία όλες οι Δυνάμεις θα συμμετείχαν στον οικονομικό

έλεγχο της αυτοκρατορίας, καθώς και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, μία πρόταση που  όμως

δεν  έγινε δεκτή (Aksakal, 2008:77).

     Ωστόσο οι Οθωμανοί προσπαθούσαν να κρατήσουν τις σχέσεις τους με την Μεγάλη Βρετανία

σε ήπιους τόνους, η οποία συνέχιζε να διατηρεί την κυρίαρχη θέση της στην αυτοκρατορία, παρά

τις  επαφές  των Νεότουρκων με  τη Γερμανία,  διαθέτοντας  ακόμη επί  της  ουσίας  την “πρωτιά”

ανάμεσα στις Δυνάμεις, με τις οποίες οι Νεότουρκοι επιθυμούσαν τη σύναψη συμμαχίας. Μάλιστα

εντύπωση προξένησε το γεγονός πως πριν το ξέσπασμα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου η Υψηλή

Πύλη στην προσπάθεια της να αποδείξει πως διάκειται φιλικά προς τους Βρετανούς επέτρεψε στο

Βρετανό  Αρχηγό  του  Γενικού  Επιτελείου  της  Μεσογείου  να  περάσει  τα  Στενά  με  ένα

κρουαζιερόπλοιο  αντί  ιστιοφόρου (Ahmad,  1966:324).  Παρόλα αυτά,  τα  γεγονότα  που  έλαβαν

χώρα στο διάστημα μεταξύ 1913 – 1914 δεν συνετέλεσαν στη διατήρηση μία υγιούς σχέσης μεταξύ

των δύο κρατών. Κατά το α΄ μισό του 1913 ο Mahmud Muhtar Paşa, o οποίος διατελούσε πρέσβης

στο  Βερολίνο,  διαπραγματεύτηκε  κρυφά  με  τους  Γερμανούς  στρατιωτική  αποστολή  στην

Κωνσταντινούπολη με επικεφαλής τον Otto Liman von Sanders, τον οποίο επέλεξε ο Γουλιέλμος

Β΄  Κάιζερ (Aksakal,  2008:79).  H  κίνηση  αυτή  των  Νεότουρκων  οδήγησε  εκ  νέου  σε  μία

διπλωματική κρίση αφού δημιούργησε έντονη ανησυχία στις δυνάμεις της Ανταντ διαταράσσοντας

τις  σχέσεις  τους  με  την  Οθωμανική  Αυτοκρατορία.  Εντούτοις  η  αντίδραση  των  Άγγλων

εκφράστηκε  σε  ήπιους  τόνους,  καθώς  θα  ακολουθούσαν διαπραγματεύσεις  μεταξύ Άγγλων και

Γερμανών για τα συμφέροντα της Αγγλίας στην περιοχή της Εγγύς Ανατολής, χωρίς, όμως, αυτό να

αναιρεί τη δυσαρέσκεια των Βρετανών για την πράξη των Νεότουρκων (Aksakal, 2008:80).

      Τη ρήξη, ωστόσο, στις σχέσεις μεταξύ Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και Μεγάλης Βρετανίας

προκάλεσε η κατάσχεση των πολεμικών πλοίων Sultan Osman και Reşadiye από τους Βρετανούς

στις 31/6/1914 (Cengizer, 2016:97). Πιο συγκεκριμένα το 1911 οι Οθωμανοί παρήγγειλαν από τους

Βρετανούς  δύο  υπερσύγχρονα  θωρηκτά  τα  οποία  θα  ναυπηγούνταν  από  την  Vickers  και  την

Amstrong Whitworth αντίστοιχα. Τα έξοδα κατασκευής τους θα αναλάμβαναν τα ίδια τα βρετανικά

ναυπηγεία, αφού δεν καταβλήθηκε καμία προκαταβολή. Παρόλα αυτά, κατά τη διάρκεια του Α΄

Βαλκανικού Πολέμου, λόγω της αδυναμίας της οθωμανικής κυβέρνησης να  ανταπεξέλθει σε μία

πιο  βελτιωμένη  εγγύηση  πληρωμής  τα  βρετανικά  ναυπηγεία  διέκοψαν  τις  εργασίες  για  την

κατασκευή των πολεμικών πλοίων, με την Amstrong να διαλύει το “Reshad-i-Hamiss” προκειμένου

να ζητήσει αποζημιώσεις  για τα έξοδά της. Από την άλλη η Vickers ξεκίνησε εκ νέου τις εργασίες
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για το θωρηκτό “Reshad-V”, το οποίο στην συνέχεια ονομάστηκε Reşadiye (Ford,  2009:32). Το

συγκεκριμένο πλοίο αποτελούσε για την αυτοκρατορία μία επένδυση εξέχουσας σημασίας, αφού με

την παρουσία του θα “κατοχύρωναν” την κυριαρχία τους στο Αιγαίο, φέρνοντας έτσι την Ελλάδα

σε δεινή θέση,  καθώς η προσπάθεια τους να επιβάλουν την ισχύ τους στην περιοχή περιορίστηκε

στην  αγορά  ενός  πολεμικού  πλοίου  δεύτερης  κλάσης  από  τα  ναυπηγεία  του  Αμβούργου.  Οι

Οθωμανοί,  ωστόσο δεν αρκέστηκαν μόνο στην απόκτηση του θωρηκτού Reşadiye και το 1913

προέβησαν στην παραγγελία ενός δεύτερου θωρηκτού από την Amstrong, του οποίου, όμως το

οικονομικό  βάρος  ήταν  πολύ  μεγαλύτερο  απ’όσο  μπορούσε  να  αντέξει  η  οικονομία  της

αυτοκρατορίας,  με  αποτέλεσμα η οθωμανική  κυβέρνηση να  προβεί  άμεσα σε κινήσεις  που θα

επέφεραν έσοδα στα κρατικά ταμεία, όπως αύξηση των φόρων σε καθημερινά προϊόντα ή ακόμη

και έρανοι (Ford, 2009:33).  

        Mέχρι και τον Ιούνιο του 1914 οι εργασίες για το  Reşadiye και το Sultan Osman, όπως

ονομάστηκε το δεύτερο θωρηκτό είχαν ολοκληρωθεί  (Ford,  2009:33).  Περισσότεροι από 5000

Οθωμανοί  αξιωματικοί, ναύτες και στρατευμένοι άνδρες βρίσκονταν ήδη στα ναυπηγεία Vickers

και Amstrong αναμένοντας τη  ρυμούλκηση των πλοίων. Μάλιστα ο Cemal Paşa είχε διαβεβαιώσει

την βρετανική κυβέρνηση πως η πληρωμή των πλοίων θα είχε ολοκληρωθεί τον Ιούλιο (Cengizer,

2016:98). Ωστόσο ο Πρώτος Λόρδος του Nαυμαχείου Winston Churchill αποφάσισε να κατασχέσει

τα δύο πλοία  φέρνοντας την οθωμανική κυβέρνηση προ εκπλήξεως, με τον Said Halim, τον Talat

Paşa και τον Cemal Paşa να εκφράζουν στους Βρετανούς την έντονη δυσαρέσκεια τόσο της ίδιας

της κυβέρνησης όσο και της κοινής γνώμης.  Βέβαια υπήρξε μία απολογητική διάθεση από την

πλευρά  των  Βρετανών,  οι  οποίοι  ενημέρωσαν  την  κυβέρνηση  πως  θεώρησαν  απαραίτητο  να

κρατήσουν τα δύο πλοία λόγω της κρίσιμης κατάστασης που επικρατούσε εκείνη την περίοδο στην

Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα τη διαβεβαίωσαν πως η οικονομική ζημεία της  θα εξεταζόταν και στη

συνέχεια διευθετούταν (Heller, 1976:7· Cenzgizer, 2016:98).  Τα δύο πλοία τέθηκαν στην κατοχή

της Βρετανικής κυβέρνησης και μετονομάστηκαν σε HMS Erin και HMS Agincourt (Cengizer,

2016:98).  Αυτή  η  κίνηση  του  Churchill,  όπως  ερμηνεύτηκε  από  πολλούς  ιστορικούς,  ήταν

αποτέλεσμα  της  φιλό-ελληνικής  πολιτικής  που  είχε  ήδη  ξεκινήσει  να  αναπτύσσει  η  Μεγάλη

Βρετανία κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Βρετανοί αναγνώριζαν την κυριαρχία

των Ελλήνων στα νησιά του Αιγαίου, ενώ δεν έλειπαν και εκείνοι, όπως ο Βρετανός  διπλωμάτης

Eyre  Crowe,  που  ήθελαν  τα  δύο  πολεμικά  πλοία  που  κατασκευάστηκαν  για  την  Οθωμανική

Αυτοκρατορία να δοθούν στην Ελλάδα. Μάλιστα τόσο η Ελλάδα όσο και η Ρωσία ζήτησαν από τη

Μεγάλη Βρετανία να μην παραδώσει τα πλοία στους Οθωμανούς, τονίζοντας, ιδιαίτερα η Ρωσία,

πως η βοήθεια της Μεγάλης Βρετανίας προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία θα τη θέσει σε κίνδυνο

και πως καλύτερα θα ήταν τα πλοία να παραμείνουν στην ίδια (Cengizer, 2016:98).

      Έπειτα από αυτό το γεγονός οι Νεότουρκοι άρχισαν να χάνουν σχεδόν κάθε ελπίδα για τη

διατήρηση της κυριαρχίας και της ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέσα από μία
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συμμαχία  με  την  Μεγάλη  Βρετανία  (Aksakal,  2008:91).  Αυτή  η  διαπίστωση  τους  έριξε  στην

“αγκαλιά”  της  Γερμανίας  και  των  Κεντρικών  Δυνάμεων,  μέσα  από  τη  σύναψη  μίας  κρυφής

συμμαχίας  μεταξύ  των  δύο  κρατών  (Γερμανίας  –  Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας)  στις  2/8/1914,

οπότε  και  ολοκληρώνεται,  σταδιακά,  αυτή  η  μακροχρόνια  προσπάθεια  της  Οθωμανικής

Αυτοκρατορίας για συμμαχία με τη Μεγάλη Βρετανία και τη μετέπειτα είσοδό τους στις δυνάμεις

της  Ανταντ  (Cengizer,  2016:97).  Ωστόσο  η   συμμαχία  μεταξύ  Γερμανίας  και  Οθωμανικής

αυτοκρατορίας, ήταν ένα γεγονός, που πράγματι παρέμεινε κρυφό και δεν έγινε άμεσα αντιληπτό

από τη Μεγάλη Βρετανία. Αυτό το οποίο κίνησε τις υποψίες των Βρετανών ήταν η αποστολή των

γερμανικών  πολεμικών  πλοίων  SMS  Goeben  και  SMS  Breslau  στις  10/8/1914  στην

Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα η υποψία των Βρετανών έγινε βεβαιότητα όταν μέλη του βρετανικού

ναυτικού, με επικεφαλής τον Υποναύαρχο Limpus μεταφέρθηκαν από τα πλοία στα γραφεία του

Υπουργείου Ναυτιλίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (Aksakal, 2008:91).

           Ωστόσο για ακόμη μία φορά οι Νεότουρκοι, παρά τη σύναψη συμμαχίας με τη Γερμανία,

επιχείρησαν να προσεγγίσουν την Μεγάλη Βρετανία, με τον Enver Paşa να απαντάει σε γράμμα του

Winston Churchill, στο οποίο προτείνει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία να διατηρήσει μία στάση

ουδετερότητας κατά τη διάρκεια του πολέμου, πως οι Νεότουρκοι συνεχίζουν να είναι πρόθυμοι για

τη σύναψη συμμαχίας με τη Μεγάλη Βρετανία, υπό την προϋπόθεση, ότι θα τηρηθούν ορισμένοι

όροι.  Βασικός όρος τους αποτέλεσε η καταβολή αποζημίωσης  από την Μεγάλη Βρετανία, η οποία

θα αντιστάθμιζε το βάρος του οθωμανικού ναυτικού από την κατάληψη των πλοίων Reşadiye και

Sultan Osman. Στο αίτημα αυτό ο Churchill απάντησε πως ένας τέτοιος όρος θα μπορούσε να γίνει

δεκτός από τη βρετανική κυβέρνηση μόνο εάν τα πολεμικά πλοία SMS Goeben και SMS Breslau

αποχωρούσαν από την Κωνσταντινούπολη. Σε συνάντηση του με τον Βρετανό πρέσβη ο Cemal

Paşa ισχυρίστηκε πως η Πύλη θα μπορούσε να συνάψει μία συμμαχία με τις δυνάμεις της Αντάντ

μόνο  σε  περίπτωση  που  οι  τελευταίες  σταματήσουν  να  επεμβαίνουν  και  να  έχουν  λόγο  στις

εσωτερικές υποθέσεις και τα ζητήματα της αυτοκρατορίας. Μία τέτοια πρόταση για ακόμη μία

φορά άφησε “ασυγκίνητη” τη Μεγάλη Βρετανία, της οποίας η αδιαφορία δεν προξένησε καμία

έκπληξη  στην  οθωμανική  κυβέρνηση.  Ωστόσο  η  αδράνεια  των  Βρετανών  όσον  αφορά  τις

τελευταίες  προσπάθειες  των  Νεότουρκων  για  σύναψη  συμμαχίας  αντικατόπτρισε  και  την

βεβαιότητα τους  πως δεν  υπάρχει  καμία πιθανότητα οι  Οθωμανοί  να  κρατήσουν μία  ουδέτερη

στάση στον πόλεμο και πως η είσοδος τους στο πλευρό των Κεντρικών Δυνάμεων ήταν πλέον

δεδομένη (Aksakal, 2008:91-92).

4.2 Οθωμανική Αυτοκρατορία και Γερμανία (1912-1914)

    Η πολιτική της Γερμανίας ως μίας παγκόσμιας δύναμης ξεκίνησε το 1897, ωστόσο μία δεκαετία

αργότερα η παρουσία της δεν ήταν τόσο έντονη. Επανήλθε στο προσκήνιο όταν απέκτησε τον

έλεγχο σε εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τα οποία ήταν ζωτικής σημασίας για τη σφαίρα
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επιρροής της ίδιας και των Αψβούργων στην περιοχή της Εγγύς Ανατολής και κατ’ επέκταση στον

Περσικό Κόλπο και τον Ινδικό Ωκεανό (Aksakal, 2008:65).  Οι βλέψεις της Γερμανίας στις κτήσεις

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην περιοχή της Εγγύς Ανατολής ήταν σίγουρα αποτέλεσμά ενός

διευρυμένου ιμπεριαλιστικού μοντέλου, που είχε αρχίσει να αναπτύσσεται ήδη από τον 19ο αιώνα,

και  οδήγησε  στην  αύξηση  των  ανταγωνιστικών  τάσεων  μεταξύ  των  Μεγάλων Δυνάμεων,  που

απέβλεπαν  στη  δημιουργία  ζωνών  επιρροής  μέσα  από  μία  ισχυρή  οικονομική  και  πολιτική

παρουσία στην περιοχή της Εγγύς Ανατολής (Aksakal, 2008:66).      

      Από την άλλη η υιοθέτηση μίας αποικιακής πολιτικής, την οποία εισήγαγε ο Γουλιέλμος Β΄

Κάιζερ, ήταν  αναπόφευκτη,  αφού  πέραν  του  ότι  αποτελούσε  τη  γενικότερη  τάση  όλων  των

Μεγάλων  Δυνάμεων,  ήταν  και  ένας  τρόπος  μέσω  του  οποίου  η  Γερμανία  θα  μπορούσε  να

δημιουργήσει  μία  νέα  αγορά  και  ταυτόχρονα  να  αποκτήσει  πρόσβαση  σε  πιο  φθηνές  πηγές

ακατέργαστων υλικών της Γερμανικής Βιομηχανίας (Ӧzyüksel,  2016:13).  Ωστόσο, στο ξεκίνημά

της  επεκτατικής  και  αποικιακής  της  πολιτικής  η  Γερμανία  αντιμετώπιζε  δυσκολίες,  αφού  στις

περιοχές,  στις  οποίες  απέβλεπε  να  εδραιώσει  την  κυριαρχία  και  τον  έλεγχο  της,   είχαν  ήδη

δημιουργήσει  μία  ισχυρή  σφαίρα  επιρροής  η  Μεγάλη  Βρετανία  και  η  Γαλλία,  των  οποίων  η

ιμπεριαλιστική πολιτική είχε ήδη ξεκινήσει πολύ πιο πριν  (Ӧzyüksel, 2016:15).

       Με την είσοδο, επομένως, της Γερμανίας στην πολιτική του επεκτατισμού, ο Γουλιέλμος Β΄

Κάιζερ,  άρχισε  να  αναγνωρίζει  την  αξία  της  Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας  δημιουργώντας  ένα

ισχυρό δίκτυο πρεσβειών και προξενικών γραφείων, τα οποία βρίσκονταν σε σημαντικές περιοχές,

που ανήκαν στη σφαίρα επιρροής του Σουλτάνου (Trumpener,  2005:109).  Μάλιστα η ανάμειξη

των Γερμανών σε ζητήματα της αυτοκρατορίας γινόταν ολοένα και μεγαλύτερη προς το τέλος του

19ου αιώνα, ενώ σημαντική ήταν η επιρροή της, ιδιαίτερα από το 1882 και μετά, στις στρατιωτικές

υποθέσεις  της  με  μία  σειρά  από  σημαίνοντες  Γερμανούς  αξιωματικούς  να  αναλαμβάνουν  την

οργάνωση και την ανασυγκρότηση του οθωμανικού στρατού (Trumpener, 2005:111).

       Ωστόσο η επικύρωση των σχέσεων μεταξύ Γερμανίας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήρθε με

την κατασκευή του σιδηροδρόμου της Βαγδάτης, μίας σιδηροδρομικής γραμμής, η οποία θα ένωνε

την Κωνσταντινούπολη και γενικότερα την Ευρώπη με την Βαγδάτη και τον Περσικό Κόλπο. Κατά

τη δεκαετία του 1890 η Γερμανία είχε ήδη αναλάβει τη δημιουργία μίας σιδηροδρομικής γραμμής,

που εκτεινόταν από τον Βόσπορο έως την Ανγκόρα. Στην πορεία και πιο συγκεκριμένα κατά την

περίοδο μεταξύ 1899 – 1903 η Γερμανία απέκτησε το δικαίωμα για την επέκταση της γραμμής, με

μία διαδρομή, η οποία θα ξεκινούσε από το νοτιοανατολικό τμήμα του Ικονίου και θα συνέχιζε

προς  τα Άδανα,  τη Μοσούλη και  τη Βαγδάτη καταλήγοντας  στη Μπάσρα.  Οι  αντιδράσεις  της

Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της  Ρωσίας υπήρξαν έντονες, δημιουργώντας προβλήματα

στη  χρηματοδότηση  του  έργου,  ενώ  ταυτόχρονα  μεγάλες  δυσκολίες  προκλήθηκαν  και  από  τη

μορφολογία του εδάφους, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς του Ταύρου, με συνέπεια η Γερμανοί,

έπειτα  από  τις  συνεχείς  παύσεις  εργασιών,  να  προβούν  σε  τροποποιήσεις  του  σχεδίου,
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καταλήγοντας σε μία διαδρομή, όπου ο τερματικός σταθμός του σιδηροδρόμου θα βρισκόταν στη

Βαγδάτη (Trumpener, 2005:112).

      Εκτός από το Σιδηρόδρομο της Βαγδάτης, που μετέπειτα αποδείχθηκε ένα έργο, το οποίο δε

συνεισέφερε  κάποια  ουσιαστική  οικονομική  βοήθεια  στους  Οθωμανούς,  η  εισχώρηση  των

Γερμανών στην οικονομική δραστηριότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εδραιώθηκε μέσα από

ένα σύνολο επενδύσεων που αφορούσαν στα μέσα μαζικής συγκοινωνίας,  στον ηλεκτρισμό,  τη

γεωργία και την εξόρυξη, σημειώνοντας έτσι μία σημαντική άνοδο στις οικονομικές συναλλαγές

μεταξύ Γερμανίας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εντούτοις ο ανταγωνισμός με τις υπόλοιπες

Δυνάμεις κυρίως την Αγγλία και τη Γαλλία ήταν μεγάλος, αφού και οι δύο χώρες είχαν  καταφέρει

να δημιουργήσουν μία ισχυρή θέση στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας, με αποτέλεσμα η Γερμανία

να μην έχει κατακτήσει ακόμη τη θέση του κυρίαρχου επενδυτή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία

(Trumpener, 1968:8-9). Παρόλα αυτά η οικονομική δραστηριότητα της Γερμανίας είχε αναπτυχθεί

σε τέτοιο βαθμό που ήταν ικανός να προκαλέσει ένα κύμα ανησυχίας τόσο στη Μεγάλη Βρετανία

και τη Γαλλία, όσο και στη Ρωσία, αφού ο ολοένα και μεγαλύτερος έλεγχος της στην αυτοκρατορία

θα  μπορούσε  να  θέσει  σε  κίνδυνο  τα  οικονομικά  και  εδαφικά  συμφέροντα  των  υπόλοιπων

Δυνάμεων, καθώς πλέον ήταν σε θέση να επηρεάζει την οθωμανική κυβέρνηση και να τη στρέφει

προς την κατεύθυνση των συμφερόντων της.

      Όλο αυτό το σύστημα οικονομικού ελέγχου και παρεμβατισμού, το οποίο, φυσικά, συνεπαγόταν

και την ανάμειξη των Μεγάλων Δυνάμεων στα πολιτικά ζητήματα της αυτοκρατορίας, οδήγησε την

Οθωμανική  κυβέρνηση  και  κυρίως  τους  Νεότουρκους  στη  διαπίστωση,  πως,  πλέον,  κρινόταν

απαραίτητη η ανάκτηση της αυτονομίας της αυτοκρατορίας προκειμένου να αποκτήσει ξανά τη

“χαμένη”  της  δύναμη.  Παρόλα αυτά  μία  τέτοια  διαπίστωση,  δεδομένης  της  κατάστασης,  στην

οποία είχε περιέλθει η αυτοκρατορία ιδιαίτερα από το 1910 και μετά, δεν ήταν εύκολο να γίνει

πραγματικότητα.  Μάλιστα, με το  ξέσπασμα  των  Βαλκανικών  πολέμων,  οι  συνθήκες  ευνόησαν

ακόμη  περισσότερο  την  παρέμβαση  των  Μεγάλων  Δυνάμεων  στην  αυτοκρατορία.  Πιο

συγκεκριμένα το 1912 οι Γερμανοί στην προσπάθεια τους να αντισταθμίσουν την παρουσία τους

στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας με την παρουσία των Βρετανών και των Γάλλων επεδίωξαν να

ενισχύσουν  ακόμη  περισσότερο  την  οικονομική  τους  δραστηριότητα  (Aksakal,  2008:66·

Trumpener, 1968:9). Ακόμη οι συνεχείς ήττες των Οθωμανών από τα βαλκανικά κράτη οδήγησαν

τους  Γερμανούς  σε  συζητήσεις  με  τους  συμμάχους  τους  (Αυστροουγγαρία,  Ιταλία)  για  τον

επικείμενο διαμελισμό της αυτοκρατορίας και για τις διεκδικήσεις τους στην οθωμανική επικράτεια

(Aksakal, 2008:67).

       Ωστόσο μετά το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων και το πραξικόπημα των Νεότουρκων η

κυβερνητική  πολιτική  στράφηκε  προς  τη  στρατιωτική  δύναμη,  αφού  πλέον  οι  αξιωματικοί

συμμετείχαν ενεργά στη λήψη πολιτικών αποφάσεων , καθώς η επανάσταση ήταν αποτέλεσμα της

στρατιωτικής καθοδήγησης και της πεποίθησης των Νεότουρκων ότι πλέον μόνο ο στρατός είναι
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αυτός  που θα  φέρει  τη  λύση στις  διπλωματικές  και  στρατιωτικές  ήττες  (Turfan,  2000:286).  Η

στροφή της οθωμανικής κυβέρνησης στο στρατό οδήγησε και στην ανάγκη για τον εκσυγχρονισμό

και  την ανασυγκρότηση του·  για το λόγο αυτό και  ο Μεγάλος Βεζύρης Mahmud Şevket  Paşa

συμφώνησε  τη  γερμανική  στρατιωτική  αποστολή  στην  Κωνσταντινούπολη  με  επικεφαλής  τον

Liman  von  Sanders.  Πολλοί  από  τους  Γερμανούς  αξιωματικούς  που  έφθασαν  στην

Κωνσταντινούπολη  διορίστηκαν  σε  σημαντικές  θέσεις  στο  Υπουργείου  Πολέμου  της

αυτοκρατορίας, ωστόσο ο έλεγχος των Γερμανών στον οθωμανικό στρατό δεν ήταν ισχυρός, αφού

τις κύριες διοικητικές θέσεις συνέχιζαν να κατέχουν οι Οθωμανοί (Trumpener, 2005:118). Εξάλλου,

όπως θα υπογραμμίσει και ο Trumpener, μπορεί η γερμανική αποστολή να βοήθησε όντως στην

αναδιοργάνωση του οθωμανικού στρατού και ταυτόχρονα να αύξησε τον έλεγχο των Γερμανών

στην  αυτοκρατορία,  δεν  κατάφερε,  ωστόσο,  να  μετατρέψει  τους  Οθωμανούς  σε  έναν  ισχυρό

σύμμαχο του Ράιχ (Trumpener, 1968:13).

      Παρόλα αυτά όσον αφορά την οθωμανική κυβέρνηση, η ανάληψη των διοικητικών θέσεων

κυρίως από τους  Οθωμανούς ώθησε στην εδραίωση της  εξουσίας  των Νεότουρκων,  οι  οποίοι,

φυσικά,  έπαιξαν  ουσιαστικό  ρόλο,  κυρίως  από  το  1913  και  μετά,  στην  διαμόρφωση  μίας

εθνοκεντρικής  πολιτικής  που στόχευε  στην ανασυγκρότηση της  αυτοκρατορίας,  αυξάνοντας  με

αυτόν  τον  τρόπο  τις  πιθανότητες  της  για  τη  σύναψη  μίας  συμμαχίας  που  θα  της  έδινε  τη

δυνατότητα για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της (Zürcher,  2014:903). Ανάμεσα στα μέλη της

ΕΕΠ που διορίστηκαν σε διοικητικές θέσεις  ήταν και ο Enver Paşa, του οποίου η δράση ήταν

καθοριστική σε όλες τις πολεμικές συρράξεις των Οθωμανών που έλαβαν χώρα από τις αρχές του

20ου αιώνα. Η επιρροή του Enver Paşa στο στρατό αλλά και στο υπουργικό συμβούλιο αυξήθηκε

κυρίως  λόγω  της  πεποίθησης  που  προωθούσαν  οι  Γερμανοί,  ότι  ο  Enver  αποτελούσε  έναν

υποδειγματικό ηγέτη, στου οποίου το πρόσωπο αποτυπωνόταν ο εισηγητής της “Νέας Τουρκίας”. Η

Γερμανία θεωρούσε τον Enver Paşa ως τον άνθρωπο που θα διαμόρφωνε μία κυβερνητική πολιτική

συμφέρουσα προς αυτή, παρουσιάζοντάς τον ως τον εγγυητή για μία συμμαχία μεταξύ Γερμανίας –

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (Zürcher, 2014:904).

     Ύστερα από τη γερμανική στρατιωτική αποστολή ξεκινάει για την Οθωμανική Αυτοκρατορία,

μία περίοδος κατά την οποία εγκαινιάζεται μία φιλογερμανική πολιτική, η οποία εκφράστηκε από

σημαίνουσες προσωπικότητες των Νεότουρκων, που κατείχαν θέσεις κλειδιά στην κυβέρνηση και

είχαν  τη  δυνατότητα να  επηρεάσουν την  κοινή  γνώμη και  να  διαμορφώσουν την κυβερνητική

πολιτική.

        Εντούτοις, οι επαφές και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της

Γερμανίας  εντατικοποιήθηκαν  ύστερα  από  τη  δολοφονία  του  Αρχιδούκα  της  Αυστρίας  Franz

Ferdinand στο Σαράγεβο στις 28/6/1914, καθώς η Βιέννη στην προσπάθεια της να κερδίσει τη

διεθνή υποστήριξη για μία επίθεση στη Σερβία, είδε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ένα πιθανό

σύμμαχο που θα μπορούσε να συμβάλει σε μία τέτοια προσπάθεια, μέσα από τη ανάπτυξη μίας
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συμμαχικής πολιτικής προς τα κράτη των Βαλκανίων, κυρίως προς τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία

(Aksakal, 2008:93).  Στις 14 Ιουλίου ο Αυστριακός Πρέσβης του Βερολίνου εξέφρασε την ανάγκη

για μία συμμαχία με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, μία πρόταση που απορρίφθηκε άρδην από τους

Γερμανούς, οι οποίοι υποστήριξαν πως μία συμμαχία με τους Οθωμανούς δεν είναι αδύνατη τη

στιγμή  που  η  Οθωμανική  Αυτοκρατορία  δε  διαθέτει  ούτε  τη  στρατιωτική  αλλά  ούτε  και  την

πολιτική δύναμη, προκειμένου να αντιταχθεί σε τυχόν επιθέσεις των Ρώσων και ταυτόχρονα οι

Κεντρικές  Δυνάμεις  δεν  είναι  σε  θέση  να  υπερασπιστούν  τα  σύνορα  της  Οθωμανικής

Αυτοκρατορίας εναντίον των Ρώσων στην περιοχή της Ανατολικής Ανατολίας (Aksakal, 2008:94).

H  στάση  αυτή  των  Γερμανών  προκάλεσε  αναστάτωση  στην  Αυστροουγγαρία,  αφού  ήταν

πεπεισμένη  ότι  η  άρνηση  τους  στη  σύναψη  συμμαχίας  με  την  Οθωμανική  Αυτοκρατορία,  θα

ενέτεινε το ενδεχόμενο της απομόνωσης της, γεγονός που θα μπορούσε να την ωθήσει προς τη

Ρωσία,  επηρεάζοντας  έτσι  και  τη στάση και  των βαλκανικών κρατών απέναντι  στους  Ρώσους,

οδηγώντας, τελικά, στον περιορισμό του ελέγχου της Αυστροουγγαρίας στα Βαλκάνια  (Aksakal,

2008:95).

      Η φόβοι της Αυστροουγγαρίας και η επιμονή της για μία συμμαχία μεταξύ Βουλγαρίας –

Ρουμανίας – Οθωμανικής Αυτοκρατορίας υπό την αιγίδα των Κεντρικών Δυνάμεων γέμισε ξανά

ελπίδες  την  Οθωμανική  Αυτοκρατορία  για  τη  σύναψη  συμμαχίας  και  την  συμμετοχή  της  στις

Κεντρικές  Δυνάμεις  (Aksakal,  2008:95).  Η  πυροδότηση  ενός  κύματος   αισιοδοξίας  στους

Νεότουρκους,  οδήγησε  μία  ομάδα  μελών  της  οθωμανικής  κυβέρνησης  στην  προσέγγιση  του

Γερμανού πρέσβη της Πύλης Hans Von Wangenheim  (Trumpener, 1968:15). Πιο συγκεκριμένα, η

οθωμανική αποστολή με επικεφαλής τον Said Halim, εξέφρασε την ανάγκη για τη σύναψη μίας

συμμαχίας μεταξύ Βουλγαρίας – Ρουμανίας και Οθωμανικής αυτοκρατορίας, η οποία θα μπορούσε

να επιτευχθεί με την έγκριση των Κεντρικών Δυνάμεων, καθώς είναι πολύ πιθανό η άρνηση των

Γερμανών σε  μία  τέτοια  πρόταση να  ωθήσει  τους  Οθωμανούς  στη  σύναψη συμμαχίας  με  την

Ελλάδα,  με αποτέλεσμα η Αυστροουγγαρία να χάσει  τον έλεγχο της  στα Βαλκάνια.  Ωστόσο η

προειδοποίηση  του  Said  Halim  δεν  “συγκίνησε”  τον  Wangeheim,   ο  οποίος  γνώριζε  ότι  μία

συμμαχία  ανάμεσα  στην  Ελλάδα  και  την  Οθωμανική  Αυτοκρατορία  ήταν  αδύνατη  (Aksakal,

2008:95).

         Η αρνητική στάση των Γερμανών ήταν αποτέλεσμα της  πεποίθησής τους πως μία συμμαχία

με τους Οθωμανούς δε θα μπορούσε να είναι τίποτα άλλο παρά μόνο ένα “βάρος” για την Τριπλή

Συμμαχία (Κεντρικές Δυνάμεις). Μάλιστα χαρακτηριστικές ήταν οι αναφορές του Otto Liman Von

Sanders  και  του  Wangenheim,  στις  οποίες  υπογράμμιζαν,  πως  μία  συνεργασία  ανάμεσα  στη

Γερμανία  και  την  Οθωμανική  Αυτοκρατορία  θα  προκαλούσε  ανυπέρβλητες  δυσκολίες  στις

Κεντρικές  Δυνάμεις,  αφού  θα  μπορούσε  επιφέρει  την  κατάρρευση  της  στρατιωτικής  δύναμης

(Demircan,  2018-2019:7).   Ωστόσο  παρά  την  απόρριψη   που  δέχονταν  οι  Οθωμανοί  από  τη

Γερμανία, οι ίδιοι συνέχιζαν να επιμένουν, καθώς οι φόβοι τους  για μία επίθεση των Ρώσων στην

40



Κωνσταντινούπολη κλιμακώνονταν, γεγονός που έκανε την ανάγκη για μία συμμαχία ακόμη πιο

επιτακτική. Στην προσπάθεια τους να επιτύχουν αυτή τη συνεργασία με τις Κεντρικές Δυνάμεις, ο

Said Halim, ο Enver Paşa και ο Talat Paşa διαβεβαίωσαν τον Αυστριακό Πρέσβη πως σε περίπτωση

επίθεσης της Αυστροουγγαρίας στη Σερβία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα σταθεί στο πλευρό των

Αυστριακών παρακινώντας και τα υπόλοιπα βαλκανικά κράτη να ενεργήσουν και αυτά με τον ίδιο

τρόπο (Aksakal, 2008:96).

         Στις 22 Ιουλίου 1914 ο Υπουργός Πολέμου, Enver Paşa, επισκέφτηκε τον Wangenheim με

σκοπό να του μεταφέρει για ακόμη μία φορά, πως η οθωμανική κυβέρνηση επιθυμεί τη σύναψη

συμμαχίας με την Γερμανία και την είσοδο της στις Κεντρικές Δυνάμεις ( Demircan, 2018-2019:7·

Aksakal, 2008:96). Η συζήτηση ανάμεσα στους δύο άνδρες υπήρξε διαρκής, ενώ χαρακτηρίστηκε

από την προσπάθεια του Enver Paşa να πείσει το Γερμανό Πρέσβη πως η συμμαχία ανάμεσα στα

δύο  κράτη  κρίνεται  άμεση  και  απαραίτητη.  Πιο  συγκεκριμένα  ο  Enver  στο  επιχείρημα  του

Wangenheim, πως η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα πρέπει να μείνει ουδέτερη και να επικεντρωθεί

στα ζητήματα που αφορούν το εσωτερικό της αυτοκρατορίας, όπως η διοικητική και στρατιωτική

της αναδιοργάνωση, απάντησε πως, για να είναι  εφικτή η ανασυγκρότηση του εσωτερικού της

αυτοκρατορίας θα πρέπει οι Οθωμανοί να έχουν τη στήριξη μίας συμμαχίας. Ακόμη, προκειμένου,

να ενισχύσει το επιχείρημα του και να καταφέρει  να πείσει τον Γερμανό Πρέσβη υπογράμμισε πως

η Οθωμανική Αυτοκρατορία  δε θα επηρέαζε  τις αποφάσεις και τις ενέργειες της Συμμαχίας  των

Κεντρικών Δυνάμεων αλλά θα δημιουργούσε μία συμμαχία με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία υπό

την προστασία της Γερμανίας και των συμμάχων της. Μάλιστα τόνισε πως σε περίπτωση που οι

Γερμανοί αρνηθούν τις προτάσεις της Οθωμανικής κυβέρνηση, τότε θα αναγκαστούν να στραφούν

στις Δυνάμεις της Αντάντ, συνάπτοντας μία συμμαχία με την Ελλάδα (Aksakal, 2008:97-98). Tου

επεσήμανε, ωστόσο, πως μία τέτοια επιλογή δε θα ευχαριστούσε ιδιαίτερα τόσο τον ίδιο όσο και

την οθωμανική κυβέρνηση , καθώς θεωρούσε πως η Τριπλή  Συμμαχία ήταν πιο δυνατή από την

Αντάντ και είχε περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει τον πόλεμο (Trumpener, 2005:118). Σε όλη

αυτή  την  προσπάθεια  του  Enver  να  προειδοποιήσει  τον  Wangenheim  για  τις  συνέπειες  μίας

απόρριψης  της  πρότασης  των  Νεότουρκων,   o  Γερμανός  Πρέσβης  προσπαθούσε  να  του

“αντιταχθεί”  παραθέτοντας  του  τα  αρνητικά  αποτελέσματα  που  θα  επιφέρει  στην  Οθωμανική

Αυτοκρατορία μία συμμαχία μεταξύ των δύο κρατών. Παρά ταύτα ο Enver συνέχιζε να αναπτύσσει

μία  σειρά  από  επιχειρήματα  προκειμένου  να  επιτύχει  το  στόχο  του,  καθώς  δεδομένης  της

συγκυρίας, ήταν η κατάλληλη στιγμή για να πείσει το Γερμανό Πρέσβη να συμμαχήσουν. Όπως,

εξάλλου,   αναφέρει  και  ο  Aksakal,  τόσο  ο  Said  Halim  όσο  και  o  Enver  προσπάθησαν  να

εκμεταλλευτούν την κρίση που δημιουργήθηκε ύστερα από τη δολοφονία του Franz Ferdinand,

προκειμένου να δοθεί ένα τέλος στην “διπλωματική απομόνωση” της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας

(Aksakal, 2008:99).
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     H  αντίδραση,  ωστόσο,  του  Wangenheim,  δεν  ήταν  αυτή  που  περίμενε  ο  Enver,  αφού

εξακολουθούσε να είναι αρνητικός στο ενδεχόμενο μίας συμμαχίας ανάμεσα στα δυο κράτη, όντας

πεπεισμένος πως οι στρατιωτικές δυνάμεις της αυτοκρατορίας  δεν διέθεταν τον απαραίτητο αριθμό

στρατιωτών  προκειμένου  να  είναι  ικανές  να  αντεπεξέλθουν  στις  οποιεσδήποτε  απαιτήσεις  των

συμμάχων. Παρόλα αυτά η στάση του Wangenheim επικρίθηκε από τον Γερμανό Αυτοκράτορα

Wilhem  Ⅱ,  ο  οποίος  επεσήμανε όπως  μας  μεταφέρει  ο  Tumpener,  πως  “τη  δεδομένη  στιγμή  η

Γερμανία θα πρέπει να εκμεταλλευτεί τον ενδιαφέρον των Οθωμανών για τη σύναψη συμμαχίας για

λόγους  σκοπιμότητας”  (Tumpener,  1968:15).  Είναι  γεγονός  πως  ο  Γουλιέλμος  Β΄  Κάιζερ

οραματιζόταν  μία  μουσουλμανική  εξέγερση  υπό  την  επιρροή  του  Σουλτάνου,  την  οποία  θα

μπορούσε να οργανώσει ο Enver Paşa στις περιοχές της αυτοκρατορίας που είχαν αποικήσει οι

Δυνάμεις της Αντάντ, από το Μαρόκο στην Ινδία και την Κεντρική Ασία (Aksakal, 2008:101).

     Ως  αποτέλεσμα  αυτής  της  αλλαγής  στη  στάση  της  Γερμανίας  οι  συμφωνίες  και  οι

διαπραγματεύσεις με τους Οθωμανούς συνεχίστηκαν στην Κωνσταντινούπολη και στις 28 Ιουλίου

παρουσιάστηκε  στο  Βερολίνο  η  επίσημη  πρόταση  της  οθωμανικής  κυβέρνησης  (Tumpener,

1968:15). Συγκεκριμένα, η πρόταση κατατέθηκε από τον Said Halim στον Wangenheim μία μέρα

πριν. Ο Said Halim πρότεινε την υπογραφή μίας κρυφής συμμαχίας ανάμεσα στα δύο κράτη, η

οποία θα ήταν βραχυπρόθεσμη, υπογραμμίζοντας με αυτόν το τρόπο τους φόβους της οθωμανικής

κυβέρνησης για έναν μακροχρόνιο έλεγχο των Κεντρικών Δυνάμεων στην αυτοκρατορία.  Στην

πρόταση του ανέφερε πως η συνθήκη συμμαχίας θα αφορούσε τη στάση των συμμάχων απέναντι

στους  Ρώσους.  Παρουσιάζοντας  τους  όρους  της  Συμφωνίας  ανέφερε  πως  σε  οποιοδήποτε

ενδεχόμενο επίθεσης των Ρώσων σε μία από τις δύο δυνάμεις ή στην Αυστροουγγαρία, θα υπάρξει

άμεση υποστήριξη από τους συμμάχους. Μάλιστα ο Said Halim πρότεινε στο Γερμανό Πρέσβη να

παραμείνει  η  γερμανική  στρατιωτική  αποστολή  στην  αυτοκρατορία,  ενώ  ταυτόχρονα  του

υποσχέθηκε πως οι  αξιωματικοί  θα αναλάμβαναν την εποπτεία του 1/3 των στρατευμάτων της

αυτοκρατορίας (Aksakal, 2008:99).

        Ενδιαφέρον προκαλεί πως έπειτα από την ολοκλήρωση των συζητήσεων ο Said Halim ζήτησε

από τον Wangeheim να παραμείνουν οι  διαπραγματεύσεις  σε ένα πλαίσιο άκρας μυστικότητας,

καθώς πολλοί συνάδελφοί του στο Υπουργείο, όπως και ο Οθωμανός πρέσβης Mahmud Muhtar

Paşa έχουν αποκλειστεί από τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων (Aksakal, 2008:100). Μάλιστα

οι διαπραγματεύσεις με τη Γερμανία, καθώς και το περιεχόμενό τους ήταν άγνωστο και σε ένα από

τα  ηγετικά  στελέχη  των  Νεότουρκων  της  περιόδου  εκείνης  του  Cemal  Paşa,  ο  οποίος  στα

απομνημονεύματά  του  ανέφερε  πως  τόσο η  συμφωνία  συμμαχίας  με  τους  Γερμανούς  όσο και

διαπραγματεύσεις που έλαβαν χώρα  πριν την υπογραφή της του ήταν άγνωστα, καθώς ο ίδιος είχε

πραγματοποιήσει το 1914 ένα ταξίδι στη Γαλλία προκειμένου να συζητήσει το ενδεχόμενο μίας

συμμαχίας με τις δυνάμεις της Αντάντ (Demircan, 2018-2019:7).
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     Παρόλα  αυτά  και  ύστερα  από  τροποποιήσεις  που  έγιναν  στους  όρους  της  συμφωνίας  η

Οθωμανική Αυτοκρατορία κατόρθωσε να υπογράψει μία “κρυφή”  συνθήκη συμμαχίας με τους

Γερμανούς  στις   2/8/1914 στην Κωνσταντινούπολη.  Ωστόσο για  την υπογραφή της  τέθηκε ως

προϋπόθεση  από  τους  Γερμανούς  η  άμεση  στρατιωτική  κινητοποίηση  των  Οθωμανών  σε

περίπτωση που η Γερμανία κηρύξει τον πόλεμο στη Ρωσία (Aksakal,  2008:102).  Έτσι, ήδη μία

μέρα πριν την υπογραφή της Συνθήκης στη 1 Αυγούστου ο Enver έδωσε εντολή για κινητοποίηση

των στρατευμάτων με πρώτη μέρα εφαρμογής της στις 3 Αυγούστου (Aksakal, 2008:105). Παρόλα

αυτά,  από  τη  στιγμή  που  πολλά  μέλη  της  Επιτροπής  έμεναν  στην  άγνοια  όσον  αφορά  τις

διαπραγματεύσεις με τη Γερμανία, ήταν αμέσως επόμενο να προκληθεί ανάμεσα στους Ενωτικούς

ένα κλίμα διχασμού. Πολλοί θεώρησαν πως η υπογραφή της Συνθήκης δε σήμαινε απαραίτητα και

την  είσοδο  της  Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας  στον  πόλεμο,  αλλά  περισσότερο  διασφάλιζε  την

προστασία της και την ακεραιότητά της από τις επιθέσεις των Ρώσων. Ωστόσο ο Enver, ο οποίος

διατελούσε  τότε  Υπουργός  Πολέμου,  είχε  μία  τελείως  διαφορετική  άποψη.  Καταρχάς  ήταν

πεπεισμένος  πως  η  διάρκεια  του  πολέμου  δεν  θα ήταν  μεγαλύτερη  από  κάποιους  μήνες,  ενώ

παράλληλα ισχυριζόταν πως η Οθωμανική Αυτοκρατορία με τη συμμετοχή της στον πόλεμο θα είχε

τη  δυνατότητα,  έπειτα  από τη  λήξη του,  να  συμμετέχει  στο  “τραπέζι”  των  διαπραγματεύσεων

(Ahmad,  2016:67).  Επομένως, ο Enver,  ύστερα από την υπογραφή της συνθήκης,  ανέλαβε την

αναδιοργάνωση των δυνάμεων της  αυτοκρατορίας,  όπως  θα  έκανε  σε  αντίστοιχη  περίπτωση ο

Αρχηγός  του  Γενικού  Επιτελείου,  ενώ  παράλληλα  ενημέρωσε  τον  Μεγάλο  Βεζύρη  για  την

απόφασή του να ιδρύσει μία Γενική Διεύθυνση, στην οποία θα ηγείτο ο ίδιος ο Enver και η οποία

θα αναλάμβανε μία σειρά από αρμοδιότητες, εκ των οποίων η πιο σημαντική ήταν η διαχείριση των

επαφών και της επικοινωνίας με τα ξένα κράτη (Aksakal, 2008:105).  

       Ο Enver Paşa ήταν επί της ουσίας ήταν αυτός που έθεσε τη βάσεις για την προετοιμασία της

αυτοκρατορίας με στόχο την είσοδο της στον πόλεμο στο πλευρό των Κεντρικών Δυνάμεων. Ο

Said  Halim  και  ο  Talat  Paşa,  που  αποτέλεσαν  δύο  εξίσου  ηγετικές  προσωπικότητες  στην

διακυβέρνηση των Νεότουρκων, δεν έδωσαν ποτέ την εντύπωση μίας φιλογερμανικής πολιτικής.

Από την άλλη ο Enver Paşa, του οποίου ο θαυμασμός για τη Γερμανία ήταν γνωστός, αφού οι

σχέσεις ανάμεσα στον ίδιο και το Γερμανό Αυτοκράτορα  Γουλιέλμο Β΄ Κάιζερ χαρακτηρίζονταν

από συμπάθεια και αλληλοεκτίμηση, ήταν ο κύριος “υπεύθυνος” για την είσοδο των Οθωμανών

στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο  (Trumpener,  1968:18).  Μάλιστα, στις 3 Αυγούστου ενημέρωσε το

Μεγάλο Βεζύρη πως κρίνεται απαραίτητο να μεταφερθεί το αίτημα στην πρεσβεία της Γερμανίας

και της Αυστρίας για περαιτέρω  ενίσχυση του οθωμανικού ναυτικού με την αποστολή πλεούμενων

στη  θάλασσα  του  Μαρμαρά.  Ακόμη  ζήτησε  από  το  διοικητή,  που  βρισκόταν  νότια  των

Δαρδανελίων, να μην απαγορεύσει την είσοδο των αυστριακών και γερμανικών πλοίων στα Στενά.

Παρά το γεγονός ότι ο Enver είχε τον πρωτεύοντα ρόλο στη λήψη αποφάσεων, ο Said Halim τον
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ενημέρωσε πως  για οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνει η Γενική Διεύθυνση, θα πρέπει να έχει λόγο

στην έγκρισή της και η Προεδρία της Κυβερνήσεως (Aksakal, 2008:106).  

       Η πολιτική του Εnver Paşa χαρακτηρίστηκε σχεδόν από πλήρη αυτονομία αφού η πρωτοβουλία

για την οργάνωση της κινητοποίησης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ανήκε κατά το μεγαλύτερο

μέρος της στον ίδιο και τους συνεργάτες του. Σίγουρα, αυτό δε σήμαινε πως και τα υπόλοιπα μέλη

της ΕΕΠ δεν επιθυμούσαν τη συμμετοχή της αυτοκρατορίας στον πόλεμο, αφού γνώριζαν ότι αυτό

θα έδινε τη δυνατότητα για την ανάκτηση των χαμένων εδαφών της και για την προστασία της από

τις αλυτρωτικές τάσεις των υπόλοιπων Δυνάμεων  (Ahmad,  2016:68). Η πολιτική ουδετερότητας

που εκφράστηκε από ορισμένα μέλη της ΕΕΠ αφορούσε κατά κύριο λόγο τη διαφωνία τους ως

προς τους όρους της Συνθήκης, οι οποίοι φαίνονταν να εξυπηρετούν περισσότερο τα συμφέροντα

της Γερμανίας (Ahmad,  2016:69). Ωστόσο παρά την αντίδραση και τη διαφωνία ορισμένων ως

προς  τη  Συνθήκη  Συμμαχίας,  η  θέση  της  Γερμανίας  έγινε  ακόμη  πιο  ισχυρή  στην

Κωνσταντινούπολη (Trumpener,  2005:119). Αιτία αυτής της ισχυρής παρουσίας ήταν η αποδοχή

του αιτήματος του Enver από τον Γερμανό Αυτοκράτορα Γουλιέλμο Β΄ Κάιζερ για την αποστολή

των δύο γερμανικών πλοίων SMS Goeben και  SMS Breslau,  τα οποία είχαν γλιτώσει  από τον

Αγγλο-γαλλικό στόλο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και τα οποία επιθυμούσε ο Enver

για την ενίσχυση του οθωμανικού ναυτικού. Ο  Γουλιέλμος Β΄ Κάιζερ συμφώνησε να στείλει το

πλοίο  Goeben  στην  Κωνσταντινούπολη  και  έπειτα  να  πλεύσει  με  τον  οθωμανικό  στόλο  στην

Μαύρη Θάλασσα. Η συναίνεση των Γερμανών για την αποστολή  των δύο πλοίων, σίγουρα δεν

ήταν  ανεξάρτητη  από  τα  συμφέροντα  των  ίδιων,  καθώς  η  παρουσία  του  Goeben  στη  Μαύρη

Θάλασσα  θα μπορούσε να δώσει και τη δυνατότητα προσεδάφισης τους στα ρώσικα εδάφη, ενώ

ταυτόχρονα αποτέλεσαν ένα μέσο για την τήρηση της υπόσχεσης των Οθωμανών όσον αφορά την

άμεση  στρατιωτική  τους  κινητοποίηση  σε  περίπτωση  που  η  Γερμανία  επιτεθεί  στη  Ρωσία

(Aksakal, 2008:104 -105).

        Κρίσιμη για την οθωμανική κυβέρνηση,  αναφορικά με τις κινήσεις του οθωμανικού ναυτικού,

υπήρξε και η πρωτοβουλία του Enver Paşa στις 3 Αυγούστου να στείλει πλοία προκειμένου να

κλείσει τα Στενά, αφήνοντας μόνο “μυστικά” σημεία ελεύθερα από τα οποία θα μπορούσαν να

περάσουν μόνο τα πλοία των συμμάχων. Η απόφαση του Enver Paşa έφερε σε αμηχανία τον Said

Halim,  αφού προέβη σε  μία  τέτοια  κίνηση  χωρίς  να  ζητήσει  την  έγκριση από την Προεδρία

(Aksakal,  2008:107).  Οι  αποφάσεις  του Enver  έδειχναν πως  ωθεί  την  αυτοκρατορία  άμεσα σε

πόλεμο με κινήσεις, όμως, που περισσότερο εξυπηρετούσαν τις βλέψεις των Γερμανών, οι οποίοι

ζητούσαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία μία ξεκάθαρη στάση απέναντι στη Ρωσία, παρά της

ίδιας της αυτοκρατορίας. Για το λόγο αυτό και  o Liman Von Sanders προέτρεψε το Βερολίνο να

δεχτεί την  πρόταση του Enver για τη μεταφορά των γερμανικών πλοίων, καθώς η αποστολή τους

θα στόχευε στην κινητοποίηση του οθωμανικού ναυτικού με σκοπό να αναλάβουν δράση εναντίον

των Ρώσων (Aksakal, 2008:110).
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         H απόφαση του Enver Paşa για την παρουσία του οθωμανικού ναυτικού στη Μαύρη Θάλασσα

με συνοδεία τα γερμανικά πολεμικά πλοία δεν έβρισκε ιδιαίτερα σύμφωνο τον Said Halim, κάτι το

οποίο δεν μπορεί εύκολα να ειπωθεί για τον Talat Paşa και για τον Cemal Paşa. Και οι δύο άνδρες

παρά τις διαφορές τους με τον Enver, δεν προέβαλαν κάποια ιδιαίτερη αντίσταση σε μία τέτοια

ενέργεια.  Πιο  συγκεκριμένα ο Talat  ισχυρίστηκε πως  δεν  γνώριζε  για την  έφοδο στην Μαύρη

Θάλασσα,  υποστηρίζοντας,  ωστόσο,  πως κανένας  δεν  ήταν αντίθετος  με  την  πρωτοβουλία  του

Enver. Από την άλλη ο Cemal Paşa, θεωρούσε ότι δεδομένων των συνθηκών μία συμμαχία ήταν

πλέον αναπόφευκτη, ισχυριζόμενος, όμως, πως η είσοδος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον

πόλεμο θα πρέπει να αναβληθεί για ένα διάστημα. Όσον αφορά τη συμφωνία για τα γερμανικά

πλοία, έκρινε πως η μεταφορά τους στα νερά της Μαύρης Θάλασσας δεν μπορούσε να αποφευχθεί

θεωρώντας απαραίτητη την παρουσία τους εκεί μαζί με τον οθωμανικό στόλο, αφού με αυτόν τον

τρόπο  θα “επικυρωνόταν” η κυριαρχία των Οθωμανών στη Μαύρη Θάλασσα έναντι των Ρώσων

(Kut, 2016:122).

          Ο ερχομός, επομένως, των δύο πλοίων δεν προκάλεσε ιδιαίτερες συγκρούσεις στο εσωτερικό

της οθωμανικής κυβέρνησης ,  ενώ παράλληλα ευνόησε τη σχέση μεταξύ των δύο συμμαχικών

κρατών (Γερμανίας – Οθωμανικής Αυτοκρατορίας).  Ωστόσο, αυτό που διατάραξε τις συζητήσεις

ανάμεσα  στις  δύο  δυνάμεις  είναι  η  διαφωνία  ως  προς  τη  χρονική  στιγμή  που  η  Οθωμανική

Αυτοκρατορία θα εισερχόταν στον πόλεμο. Η Γερμανία ζήταγε την άμεση στρατιωτική δράση των

Οθωμανών,  ενώ από την άλλη στην οθωμανική  κυβέρνηση επικρατούσε η άποψη ότι  προς  το

παρόν η αυτοκρατορία πρέπει να μείνει ουδέτερη. Μάλιστα και ο ίδιος ο Enver Paşa συμφωνούσε

πως οι  Οθωμανοί  είναι  καλό να μην αναλάβουν δράση πριν οι  Έλληνες,  οι  Βούλγαροι  και  οι

Ρουμάνοι  ξεκαθαρίσουν τη στάση τους. Για τον σκοπό αυτό στάλθηκε από την Επιτροπή Ένωσης

και  Προόδου  αποστολή  στα  βαλκανικά  κράτη  προκειμένου  να  συζητήσουν  τη  στάση  που  θα

κρατήσουν κατά τη διάρκεια του πολέμου, χωρίς, ωστόσο, να πάρουν κάποια ξεκάθαρη απάντηση

(Ahmad, 2016:68). Αυτή η διαφωνία μεταξύ Γερμανίας και Οθωμανών οδηγούσε τα δύο κράτη σε

αδιέξοδο αφού από την μία  οι Γερμανοί ζητούσαν την άμεση κινητοποίηση των Οθωμανών έτσι

ώστε να κατορθώσουν μία στρατιωτική νίκη, ενώ από την άλλα οι Οθωμανοί ήθελαν πρώτα να

σημειωθεί  η  νίκη  των  Γερμανών και  ύστερα  να  εισέλθουν  στον  πόλεμο  (Aksakal,  2008:138).

Χαρακτηριστική υπήρξε και η άρνηση των Γερμανών στο αίτημα των Οθωμανών για χορήγηση

δανείου ύψους 5.000.000 λιρών σε χρυσό. Οι Γερμανοί αρνήθηκαν την οικονομική ενίσχυση στους

Οθωμανούς  προειδοποιώντας  τους  πως  αν  δεν  “εισέλθουν”  στον  πόλεμο  δε  θα  εγκρίνουν  τη

χορήγηση του δανείου (Ahmad, 2016:68).

         Μάλιστα σε μήνυμα του Wangenheim, όπου για ακόμη μία φορά έθετε το ζήτημα της άμεσης

εισόδου  της  αυτοκρατορίας  στον  πόλεμο,  ο  Enver  του  απάντησε  πως  για  να  μπορέσουν  οι

Οθωμανοί να προχωρήσουν σε μία άμεση κινητοποίηση θα πρέπει  πρώτα η Βουλγαρία και η

Ρουμανία  να  ξεκαθαρίσουν  τη  θέση  τους.  Ακόμη  επεσήμανε  πως  η  συχνή  απουσία  από  την
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Κωνσταντινούπολη τόσο του Halil Paşa όσο και του Talat Paşa αποδυναμώνουν τη θέση του στην

Προεδρία. Ακόμη σε τηλεφωνική συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ τους ο Enver ανέφερε πως η

Βουλγαρία ετοιμάζεται να επιτεθεί στη Σερβία γι’αυτό καλό θα ήταν η Γερμανία να στρέψει το

ενδιαφέρον στη Σόφια παρά στην Κωνσταντινούπολη, προσθέτοντας στο τέλος πως η οθωμανική

αυτοκρατορία έχει κατορθώσει να διατηρήσει μέχρι στιγμής τη συμμαχία της με τους Γερμανούς

τηρώντας μία στάση ουδετερότητας (Aksakal, 2008:141).

          Είναι γεγονός πως αρκετά μέλη της ΕΕΠ θεωρούσαν πως η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν

ήταν έτοιμη να εισέλθει στον πόλεμο. Ο Halil Bey, ο Πρόεδρος του Συντάγματος και στη συνέχεια

Υπουργός Εξωτερικών, συμφωνούσε απόλυτα με την υπογραφή της συνθήκης, καθώς και με την

αποστολή των δύο γερμανικών πολεμικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα. Ωστόσο, όσον αφορά το

ζήτημα της άμεσης κινητοποίησης των Οθωμανών στο πλευρό της Γερμανίας, προέβαλε την άποψη

πώς η επίθεση των Οθωμανών θα μπορούσε να λάβει τη μορφή “ατυχούς συμβάντος” χωρίς να

κρίνεται  απαραίτητο  κάποιο  επίσημο  διάταγμα.  Ακόμη  ο  Cavid  Bey,  μία  εξίσου  σημαίνουσα

προσωπικότητα της ΕΕΠ, ο οποίος διετέλεσε Υπουργός Οικονομικών, υποστήριζε πως η είσοδος

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δε θα ήταν τίποτα παραπάνω από ένα καταστροφικό λάθος. Ενώ ο

Kazim Paşa, ο οποίος διετέλεσε Διευθυντής του Γενικού Επιτελείου, συμφωνούσε πως έπρεπε να

μπει ένα τέλος στην κυριαρχία των Ρώσων στη Μαύρη Θάλασσα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει

απαραίτητα  την  είσοδο  της  αυτοκρατορίας  στον  πόλεμο.  Περισσότερο  τασσόταν  υπέρ  της

ουδετερότητας,  κατά  τη  διάρκεια  της  οποίας,  όμως,  ο  οθωμανικός  στρατός  θα  βρισκόταν  σε

ετοιμότητα (Kut, 2016:123).

            Καθώς η Γερμανοί περίμεναν από τους Οθωμανούς μία άμεση στρατιωτική ενέργεια και όχι

μόνο εναντίον των Ρώσων, οι Οθωμανοί προφασίζονταν λόγους, προκειμένου να καθυστερήσουν

την είσοδό τους στον πόλεμο. Ενώ η άφιξη των δύο γερμανικών πλοίων, Goeben και Breslau, στα

Δαρδανέλια πραγματοποιήθηκε στις 12 Αυγούστου (Demircan,  2018-2019:9), στις 19 Αυγούστου

οι  Οθωμανοί  υπέγραψαν  μία  συνθήκη φιλίας  με  τους  Βούλγαρους.  Παρόλο  που οι  Οθωμανοί

έθεταν τη συνεργασία τους με τους Βούλγαρους ως βασική προϋπόθεση για την είσοδό τους στον

πόλεμο, δεν έπαιρναν την απόφαση να αναλάβουν δράση. Ακόμη ανασταλτικός παράγοντας στην

στρατιωτική  κινητοποίηση  των  Οθωμανών  υπήρξε  και  η  στάση  της  Ρουμανίας,  η  οποία  δεν

υποσχόταν πως δε θα επιτεθεί στη Βουλγαρία σε περίπτωση που και οι δύο χώρες εισέλθουν στον

πόλεμο (Aksakal,  2008:141). Προς το τέλος του Σεπτεμβρίου Γερμανοί αξιωματούχοι προσήλθαν

στην  Κωνσταντινούπολη  με  στόχο  να  πιέσουν  τους  Οθωμανούς  για  μία  άμεση  στρατιωτική

ενέργεια.  Η προσπάθεια τους,  ωστόσο,  δεν βρήκε ανταπόκριση αφού η οθωμανική κυβέρνηση

συνέχιζε να επιμένει στη διατήρηση ουδετερότητας (Aksakal, 2008:143).

        Μάλιστα λίγο καιρό αργότερα ο Talat Paşa επισκέφτηκε τον Wangenheim για να του εκφράσει

την απογοήτευσή του όσον αφορά τη στάση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, αφού η Ρουμανία

συνέχιζε να διατηρεί την ίδια στάση όσον αφορά τη Βουλγαρία, ενώ η Βουλγαρία ζητούσε από τη
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Ρουμανία να εγγυηθεί μία “φιλική” στάση απέναντι της προκειμένου να εισέλθει στον πόλεμο. Η

δυσαρέσκεια  του  Talat  Paşa  όσον  αφορά  τη  στάση  των  δύο  βαλκανικών  κρατών  αποτέλεσε

περισσότερο ένας είδος “δικαιολογίας”, στοχεύοντας, έτσι, για ακόμη μία φορά, στην καθυστέρηση

της  εισόδου  της  Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας  στον  πόλεμο.   Από  την  άλλη  ο  Wangenheim

ακούγοντας τα λόγια  του Talat Paşa διαπίστωσε πως μία επίθεση στην Ρωσία ήταν αδύνατη τη

δεδομένη στιγμή,  λόγω του περιορισμένου αριθμού στρατευμάτων.  Αντιπρότεινε,  επομένως,  με

δική  του  πρωτοβουλία,  να  σχεδιαστεί  μία  επίθεση  από  τους  Οθωμανούς  εναντίον  της

αγγλοκρατούμενης Αιγύπτου· μία πρόταση, η οποία θα συνέφερε εξίσου τους Γερμανούς (Αksakal,

2008:146). H πρόταση, ωστόσο, του Wangenheim δεν έγινε δεκτή από τις γερμανικές αρχές, οι

οποίες απαιτούσαν μία άμεση στρατιωτική ενέργεια εναντίον των Ρώσων, όποιος και αν ήταν ο

αριθμός των στρατευμάτων (Aksakal, 2008:147).  

            Καθώς οι στρατιωτικές προετοιμασίες στα νερά της Μαύρης Θάλασσας είχαν ολοκληρωθεί,

αυτό που κρινόταν απαραίτητο ήταν μία επίθεση από την πλευρά των Οθωμανών, που θα στόχευε

στην επικύρωση της κυριαρχίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη Μαύρη Θάλασσα εναντίον

των Ρώσων  (Kut,  2016:125). Σε αυτό το πλαίσιο των πιεστικών συνθηκών που δημιουργήθηκε,

προστέθηκε  και  η  απόφαση  των  Δυνάμεων  της  Αντάντ   να  κλείσουν  το  νότιο  τμήμα  των

Δαρδανελίων προκειμένου να εμποδίσουν τους Οθωμανούς να εισέλθουν στο Αιγαίο (Aksakal,

2008:151). Επομένως, τόσο η πίεση της Γερμανίας όσο και η στάση των Δυνάμεων της Αντάντ

οδήγησαν  τους  Οθωμανούς  στη  διαπίστωση  πως  η  επίθεση  στους  Ρώσους  ήταν  πλέον

αναπόφευκτη. Έτσι, το Γενικό Επιτελείο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ξεκίνησε τις συζητήσεις

με τη Γερμανία, με στόχο την οργάνωση ενός σχεδίου επίθεσης εναντίον των Ρώσων. Η είσοδος

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον πόλεμο είχε, πλέον, αποφασιστεί (Kut,  2016:126). Στις 29

Οκτωβρίου  τα  πλοία  Goeben  και  Breslau  βομβάρδισαν  λιμάνια  και  πόλεις  της  Ρωσίας  που

βρίσκονταν γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα (Demircan, 2018-2019:9). Έπειτα από αυτό το συμβάν

στις 2 Νοεμβρίου η Ρωσία και στις 6 Νοεμβρίου η Αγγλία και η Γαλλία κήρυξαν τον πόλεμο στην

Οθωμανική Αυτοκρατορία,  η οποία ανακοίνωσε, επισήμως, την είσοδό της στον πόλεμο στις 11

Νοεμβρίου 1914 (Kut, 2016:127).

4.3 Οθωμανική Αυτοκρατορία και Ρωσία (1912-1914)

          Ύστερα από τέλος του ρωσοτουρκικού πολέμου και το Συνέδριο του Βερολίνου το 1878 η

Ρωσία ακολούθησε μία αρκετά συντηρητική πολιτική απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Ωστόσο από το τέλος του 19ου αι. έως και τις αρχές του 20ου, το ενδιαφέρον της Ρωσίας στράφηκε

προς τις κτήσεις της αυτοκρατορίας στην Ανατολή. Μάλιστα η πολιτική της μετατοπίστηκε από τα

Βαλκάνια και την Εγγύς Ανατολή στην Περσία και την Άπω Ανατολή  (Bodger,  2005:73). Είναι
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γεγονός  πως  η  Τσαρική  Ρωσία  εφάρμοσε  στην  Περσία  ένα  είδος  “ιδιαίτερης”  ιμπεριαλιστικής

πολιτικής  σε  σύγκριση  με  αυτή  των  υπόλοιπων  Δυνάμεων.  Προώθησε  τη  μετακίνηση  και  την

εγκατάσταση Κοζάκων στο βόρειο τμήμα της Περσίας, χωρίς, ωστόσο να γνωστοποιήσει αυτήν την

απόφασή της στις συμμαχικές Δυνάμεις, μέχρι και το 1914 (Cengizer, 2016:94). Εντούτοις, παρά το

ενδιαφέρον της Ρωσίας για τις περιοχές της Μέσης Ανατολής, δεν αποπροσανατολίστηκε ποτέ από

τον κύριο στόχο της,  ο οποίος αφορούσε τον έλεγχο και  την κυριαρχία της  στην περιοχή των

Στενών και τις ανατολικές επαρχίες της αυτοκρατορίας. Προκειμένου οι Ρώσοι να κατοχυρώσουν

τα εδαφικά τους συμφέροντά στράφηκαν προς μία διπλωματική πολιτική τόσο με τις Κεντρικές

Δυνάμεις, όσο και με την Αγγλία και την Γαλλία, έχοντας πλήρη γνώση των βλέψεων των Μεγάλων

Δυνάμεων στην περιοχή (Bodger, 2005:74).

           Καθώς η ιμπεριαλιστική πολιτική κατά τις αρχές του 20ου αιώνα είχε μετατραπεί πλέον στην

κυρίαρχη πολιτική πρακτική η Ρωσία επιθυμούσε και επεδίωκε τη  διατήρηση της Οθωμανικής

Αυτοκρατορίας κατοχυρώνοντας την άμεση επιρροή της  σε αυτή παρά τον διαμελισμό της.  Οι

λόγοι  που  την  οδήγησαν  σε  αυτήν  την  πεποίθηση  ήταν  η  έντονη  οικονομική  και  πολιτική

δραστηριότητα της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας,

καθώς  και  η  επιρροή  της  Αυστρό  –  Ουγγαρίας  στα  Βαλκάνια  (Bodger,  2005:74).  Η  Ρωσία

θεωρούσε πως ο μοναδικός τρόπος για να συνεχίσει να παραμένει μία Μεγάλη Δύναμη, ήταν  να

δημιουργήσει ζώνες επιρροής στις περιοχές γύρω από αυτή, χωρίς, όμως αυτό να αποκλείει  το

ενδεχόμενο μίας ολοκληρωτικής κυριαρχίας τους. Αυτή η πολιτική την προσανατόλιζε περισσότερο

προς την περιοχή της Ανατολικής Ανατολίας (Cengizer,  2016:94). Από την άλλη τα πολιτικά και

στρατηγικά της συμφέροντα στην περιοχή των Στενών, αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι της

επεκτατικής της πολιτικής και της διατήρησης της επιρροής της, αφού  ο Βόσπορος  συνέδεε τη

Θάλασσα του Μαρμαρά με τη Μαύρη Θάλασσα και ο Ελλήσποντος  συνέδεε τη Μαύρη Θάλασσα

με τη Μεσόγειο και το Αιγαίο, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για την επικράτηση σε μία “περιοχή”,

που συνέδεε τις δύο Ηπείρους, Ασία και Ευρώπη. Επί της ουσίας κύριος στόχος της Ρωσίας ήταν η

κατοχύρωση του δικαιώματος στα ρωσικά πολεμικά πλοία να περνούν ελεύθερα από την περιοχή

των Στενών (Bodger, 2005:74).

       Αυτό που ενέτεινε ιδιαίτερα τις ανησυχίες της Ρωσίας για τον έλεγχο της περιοχής των Στενών

ήταν η απόφαση για την κατασκευή του Σιδηρόδρομου της Βαγδάτης. Ο Σιδηρόδρομος απειλούσε

τόσο  τα  οικονομικά  όσο  και  το  στρατηγικά  συμφέροντα  της  Ρωσίας  στην  περιοχή,  αφού  η

Γερμανία θα έθετε υπό αμφισβήτηση τη ρώσικη κυριαρχία στα Στενά. Για το λόγο αυτό η Ρωσία

θεώρησε πως ο μόνος τρόπος για να αποφύγει την γερμανική “πρόκληση”, είναι να εμποδίσει τον

έλεγχο της Γερμανίας στην περιοχή του Βοσπόρου προειδοποιώντας την πως δε θα της επιτραπεί

να διαδραματίσει κάποιο κυρίαρχο ρόλο στη συγκεκριμένη περιοχή (Bodger, 2005:75).  Mετά τον

Ρώσο – Ιαπωνικό πόλεμο και μία “παύση” των Ρώσων από το ζήτημα των Στενών, ο Βαρόνος

Mikhail  Alexandrovich  Taube,  μέλος  του Υπουργείου Εξωτερικών,  ανακοίνωσε το 1905 πως η
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Ρωσία θα πρέπει να ακολουθήσει μία πολιτική στην περιοχή των Στενών, η οποία θα της επιτρέψει

να  διαβαίνουν  από  εκεί,  ελεύθερα,  τα  ρώσικα  πολεμικά   πλοία  (Bodger,  2005:76).   H Ρωσία

επεδίωκε με κάθε τρόπο να μην ξεφύγει από το πρωταρχικό της σχέδιο, την κατοχύρωση, δηλαδή,

της  κυριαρχίας  της  Στενά με  την  παρουσία  των πολεμικών  της  πλοίων  εκεί,  αλλά και  με  την

δημιουργία μίας ισχυρής ζώνης επιρροής στην περιοχή της Ανατολικής Ανατολίας, κατορθώνοντας

με αυτό τον τρόπο να αποκτήσει τον έλεγχο τόσο της Μεσογείου όσο και της Μέσης Ανατολής

(Demirci, 2016:636).

         Σίγουρα η επιμονή της Ρωσίας στην περιοχή της Ανατολίας δεν αποτελούσε μόνο μία

επιλογή, η οποία έγινε με καθαρά γεωγραφικά κριτήρια. Την επιλογή των Ρώσων ευνοούσε και η

ύπαρξη πολλών Αρμενίων στην περιοχή. Το ζήτημα του πληθυσμού των Αρμενίων μέχρι και πριν

τον 19ο αιώνα δεν αποτελούσε πρόβλημα  για  την Οθωμανική Αυτοκρατορία, καθώς, όπως είναι

γνωστό, οι Οθωμανοί ήταν ανεκτικοί τόσο στη θρησκευτική όσο και στην εθνική προέλευση των

πληθυσμών της Αυτοκρατορίας. Ωστόσο κατά τον 19ο αιώνα και με την άνοδο του καπιταλισμού

και την ολοένα και μεγαλύτερη οικονομική και πολιτική παρουσία των Μεγάλων Δυνάμεων στην

Αυτοκρατορία, το ζήτημα των Αρμενίων άρχισε να παίρνει διαφορετική μορφή, καθώς η αρμενική

κοινότητα,  ως  μία  μη  μουσουλμανική  κοινότητα,  αποτέλεσε  για  τις  Μεγάλες  Δυνάμεις  ένα

“όργανο”  επιβολής  και  ελέγχου  στο  εσωτερικό  της  Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας  (Demirci,

2016:635).   Μία  τέτοια  μεταχείριση  των  μη  μουσουλμανικών  πληθυσμών  από  τις  Μεγάλες

Δυνάμεις, σύντομα οδήγησε στην αναζωπύρωση των “συγκρούσεων” μεταξύ Μουσουλμάνων και

μη Μουσουλμάνων της αυτοκρατορίας, όπως πολύ χαρακτηριστικά αποτυπώθηκαν ανάμεσα στους

Κούρδους  και  τους  Αρμένιους  της  Ανατολίας  (Reynolds,  2003:51).   Την  περίοδο  της  πρώτης

Επανάστασης  των  Νεότουρκων  το  1908  υπήρξαν  ελπίδες  για  τη  λύση  του  προβλήματος  των

Αρμενίων και για την επίτευξη μίας αρμονικής συνύπαρξης μεταξύ των μουσουλμανικών και των

μη μουσουλμανικών πληθυσμών (Akin, 2018:47). Οι Νεότουρκοι εισηγήθηκαν την υιοθέτηση μίας

ενιαίας  οθωμανικής  ταυτότητας  από  όλες  τις  πληθυσμιακές  ομάδες  της  αυτοκρατορίας,

συμπεριλαμβανομένων  και  των  Αρμενίων·  μία  πεποίθηση  που  τους  ενίσχυσε  ιδιαίτερα  την

αυτοπεποίθηση  όσον  αφορά  τη  στρατηγική  που  θα  ακολουθούσαν  στη  συνέχεια  στις

διαπραγματεύσεις και στις παραχωρήσεις προνομίων στις Μεγάλες Δυνάμεις. Οι προσπάθειες των

Νεότουρκων να ακολουθήσουν μία “ενοποιητική πολιτική” ήταν πράγματι σημαντικές, καθώς η

άνοδος τους στην εξουσία ενισχύθηκε σε μεγάλο βαθμό από τη συνεργασία τους με Αρμένικη

Επαναστατική Ομοσπονδία (Armenian Dashnakzutiun), η οποία βοήθησε στα πρώτα χρόνια της

δράσης της Επιτροπή Ένωσης και Προόδου στη δημιουργία παραρτημάτων της  στην Τραπεζούντα

και  το  Ερζερούμ  (Zurcher,  2014:972).   Ωστόσο  στην  πορεία,  παρά  τη  στενή  σχέση  που

αναπτύχθηκε ανάμεσα στους Νεότουρκους και τους Αρμένιους Επαναστάτες, πολλά μέλη από την

ΕΕΠ  ξεκίνησαν να υιοθετούν μία περισσότερο εθνοκεντρική πολιτική, με αποτέλεσμα η πολιτική

του  Οθωμανισμού  ως  βασικού  άξονα  στην  πολιτική  των  Νεότουρκων  να  “ατροφήσει”  (Butt,
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2017:125). Σίγουρα μία τέτοια μεταστροφή στην πολιτική τους ενέτεινε τις συγκρούσεις ανάμεσα

στους μουσουλμανικούς και μη μουσουλμανικούς πληθυσμούς.

              Έτσι το ενδιαφέρον των Μεγάλων Δυνάμεων και ιδιαίτερα των Ρώσων για την περιοχή της

Ανατολίας έγινε ακόμη πιο έντονο. Μάλιστα, έπειτα από το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων και

την  ήττα  των  Οθωμανών  ο  εθνοκεντρισμός  των  Νεότουρκων  έλαβε  κυρίαρχη  θέση  στην

κυβερνητική τους πολιτική. Το ζήτημα των Αρμενίων μπήκε πάλι στο επίκεντρο τόσο της διεθνούς

προσοχής όσο και της προσοχής των Νεότουρκων, ενώ τα μέλη της Αρμένικης Επαναστατικής

Ομοσπονδίας  ξεκίνησαν  να  βλέπουν  τη  Ρωσία  ως  προστάτη  τους  παρά  την  Οθωμανική

Αυτοκρατορία,  “δίνοντας”  έτσι  το  ελεύθερο  στους  Ρώσους  να  επέμβουν  στα  ζητήματα,  που

αφορούν  τις  επαρχίες  της  Ανατολικής  Ανατολίας,  δημιουργώντας  την  εντύπωση  τόσο  στους

Νεότουρκους, όσο και στις Μεγάλες Δυνάμεις, πως είχε δοθεί το έναυσμα για την “ίδρυση” ενός

ρώσικου  προτεκτοράτου  στις  ανατολικές  επαρχίες  της  οθωμανικής  αυτοκρατορίας  (Aksakal,

2008:73).  Ο φόβος για τη δημιουργία ενός ρώσικου προτεκτοράτου δεν ήταν αβάσιμος, αφού η

Ρωσία πρότεινε μία σειρά μεταρρυθμίσεων στην περιοχή της Ανατολίας, οι οποίες θα αφορούσαν

την κοινότητα των Αρμενίων (Αkin, 2018:47).  Πιο συγκεκριμένα, o επικεφαλής δραγουμάνος της

Ρώσικης Πρεσβείας André Mandelstam στις  6/10/1913 παρουσίασε στις  Μεγάλες Δυνάμεις  μία

πρόταση, γνωστή και ως το σχέδιο του Mandelstam, μέσω της οποίας προωθούσε τη δημιουργία

μίας αυτόνομης κυβερνητικής θέσης με κέντρο το Ερζερούμ. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με αυτήν

την  πρόταση  οι  έξι  οθωμανικές  επαρχίες  (Ερζερούμ,  Βαν,  Μπιτλις,  Ντιγιαρμπακιρ,  Χαρπούτ,

Σεβάστεια)  στην  περιοχή  της  ανατολικής  Ανατολίας  θα  συγχωνεύονταν  σε  μία,  η  οποία,  στη

συνέχεια, θα διοικούνταν από δύο κυβερνήτες, που θα πρότειναν οι Μεγάλες Δυνάμεις και που

στην πορεία θα ενέκρινε η Κωνσταντινούπολη. Οι κυβερνήτες της επαρχίας θα απολάμβαναν μία

αυτόνομη διοικητική,  δικαστική  και  στρατιωτική  εξουσία ως  προς  τα  εσωτερικά ζητήματα της

επαρχίας (Akin, 2018:47· Aksakal, 2008:73). Ακόμη στις υποθέσεις που θα αφορούσαν τη διοίκηση

της επαρχίας θα είχε λόγο και το γραφείο συνεδριάσεων, το οποίο θα απαρτιζόταν από ίσο αριθμό

Αρμενίων  και  Μουσουλμάνων  (Aksakal,  2008:73).  Ταυτόχρονα  με  τις  μεταρρυθμίσεις  στην

περιοχή της Ανατολικής Ανατολίας οι Ρώσοι έκριναν πως θα ήταν απαραίτητο να διατηρήσουν τις

ισορροπίες  στην περιοχή της  Τρανκαυκασίας  (σημ.  Γεωργία,  Αρμενία,  Αζερμπαϊτζάν),  η  οποία

βρισκόταν υπό τον ελέγχο τους, με σκοπό να διαφυλάξουν τη σφαίρα επιρροής τους στη Βόρεια

Περσία, η οποία βρισκόταν στα σύνορα με την Τρανσκαυκασία (Demirci,  2016:642). Έπειτα από

τις  ενέργειες  των  Ρώσων  για  την  ανάληψη  μεταρρυθμίσεων  στην  Ανατολική  Ανατολία  οι

Νεότουρκοι  δέχτηκαν την πρόταση τους  υπογράφοντας  συμφωνία στις  8/2/1914.  Η οθωμανική

κυβέρνηση δε δέχτηκε την πρόταση των Ρώσων με  “ευκολία” αφού είχε πλήρη επίγνωση των

βλέψεων της Ρωσίας (Demirci, 2016:643).  

      Από  την  άλλη  ανησυχίες  για  την  ενδεχόμενη  απειλή  των  εδαφικών  της  συμφερόντων

δημιουργήθηκαν και στη Γερμανία, η οποία αντιμετώπισε την κίνηση των Ρώσων ως μία πράξη
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διαχωρισμού  των  εδαφών  της  αυτοκρατορίας  μέσα  από  την  “επιβολή”  του  ρωσικού  ελέγχου.

Παρόλα αυτά θεωρούσε πως μία πρόταση για τη δημιουργία μίας αυτόνομης διοίκησης σε περιοχές

της αυτοκρατορίας υπό την αιγίδα των Μεγάλων Δυνάμεων θα έθετε τις βάσεις για την ανάπτυξη

ενός γερμανικού προτεκτοράτου στις περιοχές που ανήκαν στη σφαίρα των εδαφικών βλέψεων της

Γερμανίας. Επί της ουσίας η Γερμανία είδε την πρόταση των Ρώσων ως μία ευκαιρία, προκειμένου

να θέσει πρώτη το ζήτημα του διαμελισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δίνοντας με αυτόν τον

τρόπο ένα τέλος στο φόβο της πως μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέμων και την ήττα  των

Οθωμανών, δε θα είχε λόγο στο “μοίρασμα” των εδαφών της Αυτοκρατορίας (Aksakal, 2008:74). 

        Εντούτοις  η  στάση των δύο χωρών (Γερμανίας  – Ρωσίας)  όσον αφορά τα εδάφη της

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μαρτυρούσε πως κάθε κράτος έβλεπε την κατάσταση στο εσωτερικό

της  αυτοκρατορίας  από  διαφορετική  οπτική.  Η  Γερμανία  θεωρούσε  πως  η  Οθωμανική

Αυτοκρατορία βρισκόταν ένα βήμα πριν την οριστική της διάλυση, ενώ η Ρωσία αντιμετώπιζε την

αυτοκρατορία  ως  μία  υπολογίσιμη  δύναμη,  που  είναι  ικανή  να  περιορίσει  ή  ακόμη  και  να

“εξαφανίσει” το ρώσικο έλεγχο από τις περιοχές που έχει θέσει υπό την κυριαρχία της. Μάλιστα ο

Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Sergei Dimitrievich Sazonov, πίεζε τη ρώσικη κυβέρνηση να

προωθήσει  την  κινητοποίηση  των  στρατιωτικών  δυνάμεων  στην  περιοχή  της  Ανατολικής

Ανατολίας, έτσι ώστε να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει  οποιαδήποτε σύγκρουση, που μπορεί να

προκληθεί από τις Μεγάλες Δυνάμεις. Μία τέτοια απόφαση, ωστόσο, θα έδινε την εντύπωση πως η

Ρωσία  είναι  έτοιμη  να  κηρύξει  πόλεμο,  έτσι  ο  Υπουργός  Πολέμου  Sukhomlinov,  πρότεινε  τη

συγκέντρωση των στρατευμάτων στην περιοχή μεν, αλλά τόνισε πως η παρουσία θα ήταν καθαρά

προληπτική, υπό την έννοια ότι τα στρατεύματα θα παρευρίσκονταν εκεί για να ενεργήσουν άμεσα

σε περίπτωση που ξεσπάσει πόλεμος (Aksakal,  2008:76). Το μεταρρυθμιστικό έργο των Ρώσων

στην περιοχή της Ανατολικής Ανατολίας προχωρούσε με ταχείς ρυθμούς, ενώ παράλληλα ο φόβος

για την απόκτηση ελέγχου των Ρώσων στα Στενά με την υποστήριξη της αρμένικης κοινότητας

μεγάλωνε  όλο  και  περισσότερο  τόσο  για  τους  Γερμανούς  όσο  και  για  τους  Οθωμανούς.  Τον

Απρίλιο του 1914 οι Ρώσοι έστειλαν δύο αντιπροσώπους τους στην Ανατολική Ανατολία για να

παρακολουθούν  την  εξέλιξη  των  μεταρρυθμίσεων  στην  περιοχή.  Ωστόσο  δεδομένης  της

απογοήτευσης των Νεότουρκων από την στάση των Μεγάλων Δυνάμεων όσον αφορά το ζήτημα

των Αρμενίων προχώρησαν στην εκδίωξη των δύο απεσταλμένων της Ρωσίας, μία απόφαση την

οποία ενέτεινε και η κήρυξη του πολέμου από την πλευρά της Γερμανίας στη Ρωσία  (Demircan,

2018-2019:77).

     Μέχρι  και  το  1913  η  οθωμανική  κυβέρνηση  προσπαθούσε  να  ακολουθήσει  μία  ήπια

διαπραγματευτική πολιτική με τους Ρώσους, αφού η επιθυμία των Νεότουρκων για τη σύναψη

συμμαχίας με τις Δυνάμεις της Αντάντ, αποτελούσε καίριο ζήτημα της εξωτερικής τους πολιτικής.

Ωστόσο  η  ήττα  της  αυτοκρατορίας  στους  Βαλκανικούς  Πολέμους,  η  ανάμειξη  των  Μεγάλων

Δυνάμεων στις εσωτερικές της υποθέσεις, καθώς και η πρωτοβουλία των Ρώσων για την ανάληψη
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μεταρρυθμίσεων  στην  Ανατολική  Ανατολία  ενέτειναν  τη  διαπραγματευτική  δραστηριότητα  των

Νεότουρκων  (Akin,  2018:48). Παράλληλα ο Talat Paşa και ο Halil Paşa ήλθαν σε επαφή με την

Αρμένικη Επαναστατική Ομοσπονδία επιχειρώντας να πείσουν την αρμένικη κοινότητα να αρνηθεί

στις Μεγάλες Δυνάμεις να επέμβουν στο εσωτερικό των ανατολικών επαρχιών της αυτοκρατορίας

μέσω της ανάληψης μεταρρυθμίσεων και  να προβεί  σε μία συμφωνία μόνο με την οθωμανική

κυβέρνηση  (Zurcher,  2014:972).  Οι  προσπάθειες,  όμως,  των μελών της  ΕΕΠ δε στέφθηκαν με

επιτυχία  αφού το  μεταρρυθμιστικό έργο στην Ανατολική   Ανατολία  βρισκόταν υπό εξέλιξη.  H

“αποτυχία”  των  Νεότουρκων  στην  προσέγγιση  των  Αρμενίων  σε  συνδυασμό  με  μία  σειρά

γεγονότων  που  μετέβαλαν  το  πολιτικό,  κοινωνικό  και  στρατιωτικό  τοπίο  στο  εσωτερικό  της

αυτοκρατορίας,  όπως η συμφωνία  για την στρατιωτική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη του

Otto  Liman  Von  Sanders,  οδήγησαν  την  οθωμανική  κυβέρνηση  σε  μία  περισσότερο  άμεση

διαπραγματευτική πολιτική με τις Μεγάλες Δυνάμεις.  

          Πιο αναλυτικά,  η οθωμανική κυβέρνηση στην προσπάθεια της να έλθει σε μία συμφωνία

συμμαχίας, προκειμένου να διατηρήσουν την εδαφική της ακεραιότητα, επιχείρησε να προσεγγίσει

τους Ρώσους με μία συμφιλιωτική διάθεση. Στις αρχές του 1914 ο Μεγάλος Βεζύρης  Said Halim

Paşa επεσήμανε την ανάγκη για την επαναπροσέγγιση των Ρώσων με στόχο την επίτευξη μίας

Ρώσο – Οθωμανικής φιλίας. Επρόκειτο για ένα εγχείρημα, το οποίο στο ξεκίνημά του, δημιούργησε

κάποια  προσδοκία  ως  προς  τη  βελτίωση  των  σχέσεων  των  δύο  κρατών.  Μάλιστα,  πολλές

οργανώσεις στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας επικεντρώθηκαν στην ανάπτυξη εμπορικών, καθώς

και  πολιτιστικών  δεσμών  μεταξύ  της  Ρωσίας  και  της  Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας,  οι  οποίες

ενισχύθηκαν και με την ανάμειξη της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας. Σίγουρα αυτή η κίνηση

της οθωμανικής κυβέρνησης δεν ήταν μόνο αποτέλεσμα της “ανάγκης” της για μία αναζωογόνηση

των σχέσεων της με τη Ρωσία, αλλά υποκινούνταν από την άμεση ανάγκη της για τη χορήγηση

δανείων από τις Μεγάλες Δυνάμεις (Aksakal, 2008:84).

           Εντούτοις οι Ρώσοι δεν παρουσίαζαν την ίδια στάση με τους Οθωμανούς με τον Sazonov να

“εκφράζει”  μία  περισσότερο  επιθετική  παρά  φιλική  διάθεση  προς  την  οθωμανική  κυβέρνηση

προσπαθώντας να πείσει την ρώσικη κυβέρνηση για την κήρυξη πολέμου εναντίον των Οθωμανών

(Cengizer,  2016:94). Αντίθετα με τον Sazonov,  τον Ιανουάριο του 1914, ο Ρώσος πρέσβης στο

Παρίσι  πρότεινε  στις  Δυνάμεις  της  Αντάντ  να   χορηγήσουν  το  δάνειο  στην  Οθωμανική

Αυτοκρατορία,  καθώς η έγκριση του δανείου από τις δυνάμεις  της Αντάντ θα απομάκρυνε την

αυτοκρατορία από    την Γερμανία και τις Κεντρικές Δυνάμεις. Η Γαλλία έκανε δεκτό το αίτημα

των  Ρώσων,  αποφασίζοντας  να  χορηγήσει  στην  Οθωμανική  Αυτοκρατορία  δάνειο  ύψους

350.000.000 φράγκων. Τον Απρίλιο του 1914 ο Cavid Bey αναλαμβάνοντας τη διαπραγμάτευση για

την έγκριση του δανείου κατόρθωσε να κλείσει τη συμφωνία με τη χορήγηση του σε δύο δόσεις

(Aksakal, 2008:85).
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     Οι  σχέσεις  μεταξύ των δύο κρατών χαρακτηρίζονταν από διακυμάνσεις  καθώς τόσο στην

περίπτωση της Ρωσίας όσο και στην περίπτωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας οι διαστάσεις

απόψεων  στο  εσωτερικό  και  των  δύο  Δυνάμεων  κυριαρχούσαν,  με  αποτέλεσμα  να  μην

ακολουθείται από καμία από τις δύο μία ενιαία εξωτερική πολιτική. Το Μάιο του 1914, έλαβε χώρα

ένα γεγονός, το οποίο κίνησε τις υποψίες και της Αντάντ και των Κεντρικών Δυνάμεων. Ο Talat

Paşa   ταξίδεψε στο  εξοχικό του Τσάρου Νικόλαου στη Λιβαδιά της  Κριμαίας  προκειμένου να

μεταφέρει τους χαιρετισμούς του Σουλτάνου, ως ένδειξη ευγένειας και σεβασμού απέναντι στον

Τσάρο (Bodger, 2005:90· Aksakal, 2008:85). Η συγκεκριμένη συνάντηση σύντομα έλαβε τη μορφή

μίας  συνόδου  κορυφής,  αφού  επρόκειτο  για  μία  συνάντηση ανάμεσα σε  δύο κράτη,  τα  οποία

ακολουθούσε μία μακρά ιστορία πολέμων και συγκρούσεων. Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο

Ρώσος  Πρέσβης  Giers, με  αποτέλεσμα,  έστω  και  άτυπα,  να  ξεκινήσει  μία  διαπραγματευτική

διαδικασία ανάμεσα στις δύο Δυνάμεις (Aksakal, 2008:86). Σύμφωνα με τον Sazonov η επίσκεψη

του Talat  Paşa έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε να προτρέψει  τη Ρωσία να συνάψει μία συμφωνία

συμμαχίας  με  την  αυτοκρατορία,  δίνοντας  στον  Giers  ένα  χρονικό  διάστημα  προκειμένου  να

απαντήσει στην Κωνσταντινούπολη (Bodger,  2005:90· Aksakal, 2008:86). Aπό την άλλη ο Talat

Paşa ισχυρίστηκε πως, πράγματι, πρότεινε στον Giers μία συμμαχία ανάμεσα στις δύο Δυνάμεις,

υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμο για την αυτοκρατορία ,

προσθέτοντας,  ωστόσο, πως τα μέλη της κυβέρνηση έχουν πλήρη επίγνωση της αδυναμίας του

οθωμανικού στρατού, ένα γεγονός που μετατρέπει την αυτοκρατορία σε έναν αδύναμο σύμμαχο.

Παρόλα αυτά τόνισε πως τα μέτρα για τη στρατιωτική ανασυγκρότηση της αυτοκρατορίας έχουν

ήδη ληφθεί και αποσκοπούν στην ανάκτηση της δύναμής της και στη διασφάλιση της αυτονομίας

και  της  ακεραιότητάς  της,  επισημαίνοντας  με  αυτόν  τον  τρόπο  στους  Ρώσους  πως  η

αναδιοργάνωση  του  στρατού  δεν  γίνεται  με  στόχο  κάποια  επίθεση  προς  τη  Ρωσία  ή  προς

οποιαδήποτε  άλλη  δύναμη  της  Ανταντ.  Ακόμη  ο  Talat  Paşa,  προβαίνοντας  σε  ένα  είδος

διπλωματικού  τρικ  απάντησε  στους  φόβους  του  Sazonov  για  το  ενδεχόμενο  μίας  πολεμικής

σύγκρουσης  ανάμεσα  στην  Οθωμανική  Αυτοκρατορία  και  την  Ελλάδα  και  του  επακόλουθου

κλεισίματος  των Στενών,  πως μία τέτοια προοπτική δε φαίνεται  δυνατή, καθώς η Ελλάδα έχει

συμφωνήσει να αναγνωρίσει την οθωμανική κυριαρχία στα νησιά Μυτιλήνη και  Χίο (Aksakal,

2008:87).

    Αυτή  η  “δήλωση”  του  Talat  Paşa  δεν  ευσταθούσε,  καθώς  δεν  ανταποκρινόταν  στην

πραγματικότητα. Στόχος αυτού του διπλωματικού ελιγμού, ήταν να κερδίσει την εύνοια των Ρώσων

“ξεκαθαρίζοντας” τις προθέσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας απέναντι στη Ρωσία, καθώς και

τη στάση της στο ενδεχόμενο ενός πολέμου. O Talat ύστερα από τη συνάντησή του με τον Τσάρο,

επισκέφτηκε  το  Βουκουρέστι  προκειμένου  να  προτείνει  στη  Ρουμανία  μία  συμμαχία  με  τη

Βουλγαρία,  η  οποία  θα  διαμορφωνόταν  υπό  την  προστασία  των  Μεγάλων  Δυνάμεων.

Ευελπιστούσε σε μία συμμαχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία,
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διαμορφώνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα ισχυρό συμμαχικό “μπλοκ”, το οποίο θα “πίεζε” την

Ελλάδα  να  αναγνωρίσει  την  “κυριαρχία”  της  Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας  στα  νησιά  Χίος  και

Μυτιλήνη. Ωστόσο τόσο η προσέγγιση της Ρωσίας όσο και της Ρουμανίας δεν είχαν το αποτέλεσμα

που επεδίωκε η οθωμανική κυβέρνηση  (Aksakal, 2008:87).

         Η Ρωσία συνέχιζε να  αναζητά ένα τρόπο διασφάλισης της κυριαρχίας της στα Στενά γεγονός

που δεν της “επέτρεπε” να συμμαχήσει με τους Οθωμανούς, αλλά και από την άλλη δεν της άφηνε

περιθώρια και να τους ωθήσει στην “αγκαλιά” της Γερμανίας, αφού οι Γερμανοί επεδίωκαν να

ισχυροποιήσουν  και αυτοί την παρουσία τους στην περιοχή των Στενών.  Οι Ρώσοι,  πέραν των

εδαφικών τους βλέψεων προς την περιοχή της Ανατολικής Ανατολίας θεωρούσαν πως αυτό που θα

κατοχύρωνε  την  επικράτησή  τους  στα  Στενά  θα  ήταν  η  κυρίαρχη  παρουσία  τους  στην

Κωνσταντινούπολη.  Η  γεωγραφική μορφολογία της  περιοχής  των Στενών,  είχε  μετατρέψει  την

Κωνσταντινούπολη πέρα από πρωτεύουσα της  Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας  και  σε  ένα  λιμάνι

καίριας  σημασίας,  που  είχε  κεντρίσει  το  ενδιαφέρον  των  Μεγάλων  Δυνάμεων  ήδη  από  τον

προηγούμενο αιώνα (Dennis, 1922:723).   Η Ρωσία, επομένως, γνώριζε ότι τα μέσα,  προκειμένου

να εξασφαλίσει την επικράτησή της στην περιοχή των Στενών, ήταν ο έλεγχος και η κυριαρχία  της

στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας γύρω από την περιοχή. Ωστόσο ένα τμήμα των μελών

της οθωμανικής κυβέρνησης συνέχιζε να διατηρεί μία ήπια στάση απέναντι στους Ρώσους, παρά

την έκβαση της επίσκεψης του Talat Paşa στη Λειβαδιά, καθώς οι πολλοί από τους Ενωτικούς μέχρι

και την τελευταία στιγμή ήλπιζαν σε μία συμμαχία με την Αντάντ. 

         Παρ’ όλα αυτά η  στάση των  Νεότουρκων ξεκίνησε να αλλάζει, όταν στις 6 Αυγούστου

1914   ένα  τηλεγράφημα  του  Ρώσου  Πρεσβευτή,  που  είχε   υποκλαπεί,  ήρθε  στα  χέρια  της

οθωμανικής  κυβέρνησης.  Στο  τηλεγράφημα  γινόταν  ξεκάθαρο,  πως  η  Ρωσία  θα  περίμενε  την

κατάλληλη στιγμή για να εισβάλει στα Στενά, μέχρι τότε θα διατηρούσε μία συμμαχική σχέση με

την Οθωμανική Αυτοκρατορία προκειμένου να αποφύγει τη γερμανική απειλή (Aksakal, 2008:92).

Οι  Νεότουρκοι  ,  έπειτα  από αυτή την πληροφορία,  στράφηκαν ολοκληρωτικά στο  πλευρό της

Γερμανίας, μία συμμαχία, η οποία ανεπίσημα κατοχυρώθηκε με τον ερχομό των δύο γερμανικών,

πολεμικών  πλοίων  (Berslau,  Goeben) στην  Κωνσταντινούπολη.  Η  άφιξη  των  δύο  πλοίων

προκάλεσε ένα ευρύ κύμα ανησυχίας στη Ρώσικη Αυτοκρατορία, αφού πλέον ήταν ξεκάθαρο, πως

η  Οθωμανική  Αυτοκρατορία  τάχθηκε  εναντίον  της.  Πράγματι  ο  ερχομός  των  πλοίων  στην

Κωνσταντινούπολη “συμπληρώθηκε” και  με την εισβολή του  Goeben στη  Μαύρη Θάλασσα, η

οποία σήμανε και την είσοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στο

πλευρό των Κεντρικών Δυνάμεων (Kut, 2016:114).

       Παρ’όλα αυτά, η επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα δεν αποτέλεσε ένα συμβάν που εκπροσωπούσε

τη γενικότερη στάση της Επιτροπής Ένωσης και Προόδου απέναντι στη Ρωσία. Μπορεί η ΕΕΠ να

είχε εισέλθει στον Πόλεμο ως σύμμαχος της Γερμανίας, πολλά όμως μέλη της είχαν αρνηθεί να

αναλάβουν την ευθύνη για τη ναυτική επιδρομή στη Μαύρη Θάλασσα. Πιο συγκεκριμένα ο Said
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Halim Paşa απέρριψε την ανάληψη ευθύνης για την εν λόγω επίθεση, ενώ από την άλλη ο Cemal

Paşa και ο Enver Paşa  εκδήλωσαν την ευγνωμοσύνη τους απέναντι στο ναύαρχο που ηγείτο της

εφόδου. Από την η Υψηλή Πύλη παρουσίασε τη σύγκρουση στη Μαύρη Θάλασσα, ως αποτέλεσμα

της εχθρικής δραστηριότητας των Ρώσων απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στόχος αυτής

της ψευδούς δήλωσης ήταν να παρουσιαστούν οι Ρώσοι ως οι υπαίτιοι για τις εχθροπραξίες στην

περιοχή  της  Μαύρης  Θάλασσας,  προκειμένου  να  “φωτογραφίσουν”  τις  βλέψεις  της  Ρώσικης

Αυτοκρατορίας όσον αφορά την περιοχή των Στενών (Aksakal,  2008:181).  Εντούτοις ο διχασμός

στο  εσωτερικό  της  ΕΕΠ  όσον  αφορά  το  συγκεκριμένο  ζήτημα  συνέχισε  να  υπάρχει  και  να

δημιουργεί  διθυραμβικές  πολιτικές  σε  σχέση  με  τις  Μεγάλες  Δυνάμεις,  αφού  ο  Said  Halim

αποφάσισε  να  δηλώσει  τις  φιλικές  διαθέσεις  της  Αυτοκρατορίας  απέναντι  στους   Ρώσους

προσφέροντας,  μάλιστα,  αποζημιώσεις,  έτσι  ώστε  να  αντισταθμίσουν  τη   ζημία  του  Ρώσικου

ναυτικού,  ενώ ο  Enver  Paşa  συνέχιζε  να  διατηρεί  μία  εχθρική  στάση απέναντι  στους  Ρώσους,

προβάλλοντας  αντίσταση  απέναντι  στις  εδαφικές  τους  προσδοκίες.  Παρά  ταύτα  οι  Ρώσοι  δεν

έκαναν ποτέ δεκτή την πρόταση του  Said Halim  ξεκαθαρίζοντας, έτσι, τη στάση  τους  απέναντι

στους Οθωμανούς και επιβεβαιώνοντας τους φόβους των Νεότουρκων για μία ρώσικη επίθεση

(Kut, 2016:117). 

     Στις  αμφιβολίες  ορισμένων  μελών  της  ΕΕΠ  όσον  αφορά  τη  στάση  της  Οθωμανικής

Αυτοκρατορίας απέναντι στη Ρωσία, έβαλαν τέλος μία σειρά από γεγονότα,  τα οποία άνοιξαν το

δρόμο για την ολοκληρωτική είσοδο της Αυτοκρατορίας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ρωσία

έπειτα  από  συζητήσεις  και  συμφωνίες,  που  έλαβαν  χώρα  στο  εσωτερικό  της,  αποφάσισε  να

εισβάλει στην περιοχή του Ερζερούμ μη σεβόμενη τα σύνορα με την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Από την άλλη η Αγγλία  και  η  Γαλλία  εισέβαλαν στο  Τσανάκαλε,  νότια  του Ελλησπόντου και

ταυτόχρονα άνοιξαν πυρ στην Άκαμπα. Στις 10 Νοεμβρίου 1914 η οθωμανική κυβέρνηση κήρυξε

επίσημα τον  πόλεμο στις  Δυνάμεις  της  Αντάντ  (Αγγλία  – Γαλλία  –  Ρωσία),  ενώ στη  συνέχεια

αποφάσισε  να  ταχθεί  επισήμως  εναντίον  της  Σερβίας,  του  Μαυροβουνίου  και  Βελγίου  (Kut,

2016:113). 
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5. ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ

       Ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώθηκε η εξωτερική πολιτική των Νεότουρκων στην “αυγή” του

20ου αιώνα καθορίστηκε τόσο από εξωγενείς όσο και από ενδογενείς παράγοντες. Πρόκειται για

μία περίοδο όπου το κέντρο βάρους των αποφάσεων σε διεθνές επίπεδο έχει πλέον μετατοπιστεί

στη Δύση, όπου τα κράτη έχουν αρχίσει ήδη από τον 19ο αιώνα να διαμορφώνουν μία εθνική και

ταυτόχρονα ιμπεριαλιστική πολιτική που σταδιακά κατακλύζει και τις περιοχές της Ανατολικής και

Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  Παράλληλα τη στιγμή που σημειώνεται μία κατακόρυφη πτώση της

δύναμης των μεγάλων αυτοκρατοριών, αυτή που συνεχίζει  να παραμένει στο προσκήνιο ως μία

μεγάλη αυτοκρατορική δύναμη είναι η Ρώσικη Αυτοκρατορία, της οποίας οι εσωτερικές εντάσεις

δεν έχουν αρχίσει να επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό το “πρόσωπό” της προς τους εξωτερικούς

εχθρούς της. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο τα κράτη των Βαλκανίων ξεκινούν και αυτά με τη σειρά τους να

αναδύονται σε ξεχωριστές και “αυτόνομες” δυνάμεις, οι οποίες έπειτα από το πέρας των μεγάλων

εθνικών επαναστάσεων συνεχίζουν να διεκδικούν την εδαφική τους ακεραιότητα και ταυτόχρονα

να εκφράζουν αλυτρωτικές τάσεις, μέσω των οποίων θα κατορθώσουν να δημιουργήσουν τη δική

τους εθνική ομοιογένεια σε ένα “ανεξάρτητο” και “αυτόνομο” έθνος κράτος. 

         Παρ’ όλα αυτά ο ιμπεριαλισμός των Μεγάλων Δυνάμεων δημιουργεί σφαίρες επιρροής μέσα

στις  οποίες  εντάσσονται  εμμέσως  και  τα  Βαλκανικά  κράτη,  τα  οποία  μπορεί  να  μην  είναι

αποικιοκρατούμενα αλλά σίγουρα “τοποθετούν” την ύπαρξή τους σε ένα σύνολο Δυνάμεων για την

ικανοποίηση τόσο εξωτερικών όσο και εσωτερικών συμφερόντων. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία

έχοντας έρθει αντιμέτωπη με μία τέτοια εκ βάθρων αλλαγή του πολιτικού αλλά και γεωπολιτικού

σκηνικού θα βρεθεί σε μία θέση υπεράσπισης των εναπομεινάντων εδαφών της και σε μία θέση

ανάκτησης της δύναμης της, αφού πλέον δε λογίζεται ως μία μεγάλη δύναμη. 

      Πιο  συγκεκριμένα  αυτό  το  οποίο  καλούνται  να  “αντιμετωπίσουν”  οι  Οθωμανοί  είναι  ο

εθνικισμός  των  Βαλκανίων  και  ο  ιμπεριαλισμός  των  Μεγάλων  Δυνάμεων.  Αυτή  η  ουσιώδης

διαφορά ανάμεσα στα “μικρά” και τα “μεγάλα” κράτη της Ευρώπης είναι που δημιουργεί και αυτόν

τον ιδιάζοντα χαρακτήρα της εξωτερικής πολιτικής των Νεότουρκων. Παρατηρείται πως στην αρχή

οι  Νεότουρκοι  πριν  ακόμη  ξεσπάσουν  οι  Βαλκανικοί  Πόλεμοι  προσπαθούν  να  εμποδίσουν  τις

φυγόκεντρες  τάσεις  των  βαλκανικών  κρατών  με  τον  “πέπλο”  του  οθωμανιστικού  ιδεώδους,

επιχειρώντας έτσι να “σκεπάσουν” τις εθνικιστικές  τους  τάσεις και να  τα  επαναφέρουν  υπό τον

ελέγχο τους. Σε μία πρώτη φάση φαίνεται πως αυτή η πολιτική των Νεότουρκων πετυχαίνει, καθώς,

έπειτα από τις  δηλώσεις  τους για Σύνταγμα και Κοινοβουλευτισμό, δημιούργησαν έναν ισχυρό

κύκλο υποστηρικτών διαφορετικής εθνοτικής προέλευσης, με αποκορύφωμα τον εκθρονισμό του

Abdülhamid II,  ένα γεγονός που δημιούργησε ένα πρόσκαιρο αίσθημα ενότητας στους λαούς των

Βαλκανίων και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 
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         Ωστόσο οι Βαλκανικοί Πόλεμοι αποτέλεσαν ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για την αλλαγή

της εξωτερικής τους πολιτικής αφού η απροσδόκητη ήττα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που

επέφερε την απώλεια σημαντικών εδαφών δημιούργησε στους Νεότουρκους μία έκρηξη θυμού  και

συναισθημάτων που δεν άφησε ανεπηρέαστη τη στάση τους απέναντι στα υπόλοιπα κράτη. Είναι

το σημείο, όπου οι Νεότουρκοι  θα αντιληφθούν πως πρέπει να δημιουργήσουν ένα νέο πυρήνα

γύρω από τον οποίο θα οικοδομηθεί ένα εθνικό ιδεώδες που θα εξασφαλίσει την ενότητα των εντός

της αυτοκρατορίας πληθυσμών, αλλά και την διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας της έναντι των

εθνικών διεκδικήσεων των νεοσύστατων εθνών – κρατών. Παρατηρούμε, λοιπόν, πως η εξωτερική

τους πολιτική αρχίζει να διαπνέεται όλο και περισσότερο από τη σφυρηλάτηση μία ενιαίας εθνικής

ταυτότητας, την οποία θα δημιουργήσουν τα ιδανικά του Πανισλαμισμού και του Παντουρκισμού.

Από την άλλη η ανάγκη για εθνική ενότητα και ομοιογένεια δεν αποτέλεσε μόνο μία “απάντηση”

στους αλλεπάλληλους εθνικισμούς των βαλκανικών χωρών αλλά τέθηκε και ως προτεραιότητα για

την ανασυγκρότηση της αυτοκρατορίας σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, καθώς οι επεμβάσεις

των Μεγάλων Δυνάμεων στο εσωτερικό της  και ταυτόχρονα η οικονομική δραστηριότητα που

είχαν αναπτύξει σε αυτή, παρακινούσε όλο και περισσότερο τους Νεότουρκους στη δημιουργία

ενός εθνικοποιημένου μοντέλου οικονομίας. 

           Στο πλαίσιο, λοιπόν, της ανάδυσης μίας εθνικιστικής πολιτικής, ξεκινάει να εφαρμόζεται και

η πολιτικής μετακίνησης και ανταλλαγής πληθυσμών, η οποία θα ήταν καλό να διαχωριστεί από τις

διώξεις πληθυσμιακών ομάδων που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πολέμου και μετά.

Στην πολιτική ανταλλαγής πληθυσμών αντικατοπτρίζεται η προσπάθεια τόσο των Βαλκανίων όσο

και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για τη διασφάλιση των συνόρων και τη δημιουργία των εθνών

κρατών. Η εθνική ομογενοποίηση τίθεται ως βασική προτεραιότητα για την ανάγκη δημιουργίας

της  εθνικής  ταυτότητας,  η  οποία  θα  επέφερε  τη  διασφάλιση  της  εδαφικής  ακεραιότητας  ως

αποτέλεσμα  ενός  γενικευμένου  αισθήματος  υπεράσπισης  των  συνόρων  αλλά  ταυτόχρονα  θα

οδηγούσε  στην  ενίσχυση  και  την  ενδυνάμωση  των  εθνών  κρατών  καθιστώντας  τα  ικανά  για

περαιτέρω διεκδικήσεις. 

         Παράλληλα με την αναμόρφωση του εσωτερικού της, οι Νεότουρκοι, ιδίως μετά το δεύτερο

πραξικόπημα και με την ανακήρυξη του Mahmud Şevket Paşa σε Μεγάλο Βεζύρη, στρέφουν την

προσοχή  τους  στην  ενίσχυση  της  στρατιωτικής  τους  δύναμης·  μία  πρωτοβουλία  που  είχε  ήδη

αρχίσει να λαμβάνεται από τις αρχές του 20ου αιώνα, αλλά έλαβε περισσότερο εντατικούς ρυθμούς

έπειτα από τη λήξη των Βαλκανικών Πολέμων. Οι οθωμανική κυβέρνηση έκρινε πως ένας ισχυρός

στρατός θα  της  εξασφαλίσει  και  μία  σημαντική  θέση  στο  διεθνές  σκηνικό  δίνοντάς  της  τη

δυνατότητα για τη σύναψη συμμαχίας με τις Μεγάλες Δυνάμεις αλλά και για την υπεράσπιση των

εδαφικών της συμφερόντων, αφού θα την καθιστούσε πλέον μία ικανή και υπολογίσιμη δύναμη. Σε

αυτό το σημείο η εξωτερική πολιτική των Νεότουρκων,  η οποία αρχίζει σταδιακά να παίρνει μία

πιο  ξεκάθαρη  μορφή  θα  μπορούσε να  ιδωθεί  υπό  το  πρίσμα  του  πολιτικού  ρεαλισμού,  αφού
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παρατηρείται πως διανύει μία περίοδο κατά την οποία η οθωμανική κυβέρνηση επικεντρώνεται

στην ενίσχυση του εσωτερικού της αυτοκρατορίας σε κοινωνικό, οικονομικό αλλά και στρατιωτικό

επίπεδο. 

      Εντούτοις  δεν  μπορεί  κανείς  να  αμφισβητήσει  το  γεγονός  πως  η  διεθνής  πολιτική  των

Νεότουρκων επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από μία πολιτική καθορισμού ταυτότητας, που θα

επιφέρει  την ανάπτυξη στην αυτοκρατορία.  Η εθνική ταυτότητα αποκτά για τους Νεότουρκους

μείζονα σημασία και κατευθύνει  τις  πολιτικές  τους αποφάσεις και ενέργειες.  Αυτός είναι και ο

λόγος που η εξωτερική τους πολιτική μπορεί να ιδωθεί και από μία άλλη σκοπιά, από τη σκοπιά του

κονστρουκτιβισμού,  καθώς  ο  ρόλος  της  εθνικής  ταυτότητας  καθορίζει,  διαμορφώνει  και

αναπτύσσει  διεθνή  και  διακρατική πολιτική  σε  ένα  πλαίσιο  διευθέτησης  και  διασφάλισης

αλληλοσυγκρουόμενων συμφερόντων.  Παρ’ όλα αυτά είναι γεγονός πως η εξωτερική πολιτική της

Οθωμανικής  Κυβέρνησης  δεν  μπορεί  να  λάβει  εύκολα  ένα  καθορισμένο  “πρόσωπο”,  αφού

πρόκειται  σίγουρα για  μία  ιδιαίτερα μεταβατική  περίοδο για  την  αυτοκρατορία,  αφού από μία

μεγάλη αυτοκρατορική δύναμη με πολυεθνικό χαρακτήρα μετατρέπεται και αυτή με τη σειρά της

σε ένα έθνος – κράτος, με αποτέλεσμα να γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη η προσπάθεια για την απόδοση

ενός συγκεκριμένου “χαρακτήρα” στην εξωτερική πολιτική των Νεότουρκων που θα βοηθούσε

στην ερμηνεία της. 

     Πέραν αυτού  η έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί ανάμεσα στις Μεγάλες Δυνάμεις και κυρίως

ανάμεσα στην Αγγλία και τη Γερμανία, δεν αφήνουν ανεπηρέαστη την Οθωμανική Αυτοκρατορία,

η οποία υπό την απειλή, ταυτόχρονα, της περιοχής των Στενών και της Κωνσταντινούπολης από τη

Ρωσία κρίνει απαραίτητη την “είσοδό” της σε ένα “μπλοκ” συμμαχιών που θα της εξασφαλίσει την

εδαφική της  ακεραιότητα.  Εκεί  είναι  που  η  εξωτερική  πολιτική  της  αυτοκρατορίας  αρχίζει  να

κινείται προς διάφορες κατευθύνσεις από τη μία εθνικοποίηση και από την  άλλη παραχωρήσεις

δικαιωμάτων και υπογραφές συμφωνιών με τις Μεγάλες Δυνάμεις για περαιτέρω επεμβάσεις στο

εσωτερικό της. Φαίνεται πως η οθωμανική κυβέρνηση βρισκόταν σε μία ιδιαίτερα δύσκολη θέση,

αφού οι  εξωτερικές  πιέσεις  δεν τις  έδιναν τα περιθώρια για μία  συγκροτημένη πολιτική.  Είναι

γεγονός πως τα μέλη της ΕΕΠ δε διαπνέονταν από κοινές αντιλήψεις ιδίως ως προς τα ζητήματα

που αφορούσαν τις διεθνείς σχέσεις τις αυτοκρατορίας, με συνέπεια η έλευση του Α΄ Παγκοσμίου

Πολέμου να δημιουργήσει  ακόμη μεγαλύτερη διάσταση απόψεων ανάμεσα στους Νεότουρκους

κυρίως ως προς το αν η αυτοκρατορία είναι σε θέση να συμμετέχει στον πόλεμο ως σύμμαχος της

Αγγλίας  ή  της  Γερμανίας.  Στο  σημείο  αυτό  φαίνεται  να  δημιουργείται  μία  πόλωση  στους

Νεότουρκους αφού, παρά την παρουσία μίας ισχυρής τριανδρίας που έχουμε εκείνη την περίοδο με

τον  Talat  Paşa,  Enver  Paşa  και  Cemal  Paşa,  βλέπουμε  να  αναδύονται  δύο ισχυροί  πόλοι.  Πιο

συγκεκριμένα, παρατηρούμε από τη μία τον Talat Paşa να ακολουθεί μία πιο μετριοπαθή πολιτική

απέναντι στις Μεγάλες Δυνάμεις, ενώ, από την άλλη, βλέπουμε τον Enver Paşa να ακολουθεί μία
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ξεκάθαρη φιλογερμανική πολιτική επιχειρώντας να ωθήσει  την αυτοκρατορία στον πόλεμο στο

πλευρό των Κεντρικών Δυνάμεων και εναντίον των Ρώσων. 

       Παρ’ όλα αυτά οι ενέργειες και των δύο και κυρίως του  Talat  και όσων  έγερναν προς την

κατεύθυνση μίας φιλοαγγλικής πολιτικής παρουσιάζουν μία αμφισημία, η οποία είναι  αποτέλεσμα

κυρίως της αρνητικής στάσης των Άγγλων απέναντι στους Οθωμανούς, αφού πλέον σύμμαχοί τους

ήταν οι  Ρώσοι,  ενώ οι  σχέσεις  τους  με  την  Ελλάδα έβαιναν και  αυτές  προς  μία  “συμμαχική”

κατεύθυνση.  Ο  Α΄  Παγκόσμιος  Πόλεμος,  λοιπόν,  βρίσκει  την  Οθωμανική  Αυτοκρατορία

“απομονωμένη”  σε  μία  περίοδο  κατά  την  οποία  τα  περισσότερα  κράτη  της  Ανατολικής  και

Νοτιοανατολικής Ευρώπης βρίσκονταν υπό την “προστασία” των Μεγάλων Δυνάμεων. Μέσα σε

αυτό  το  μικρό  διάστημα  που  μεσολάβησε  μεταξύ  Βαλκανικών  Πολέμων και  Α΄  Παγκόσμιου

Πόλεμου οι  Νεότουρκοι  “έπρεπε”  να  συμμαχήσουν με  τις  Μεγάλες  Δυνάμεις,  προκειμένου να

διασφαλίσουν τα εδάφη τους, με συνέπεια να οδηγηθούν, πολλές φορές, σε σπασμωδικές κινήσεις,

οι οποίες δεν “επέτρεπαν” την άσκηση μίας ενιαίας εξωτερικής πολιτικής. Ωστόσο, αυτό που έχει

ενδιαφέρον είναι πως στις πρωτοβουλίες και τις ενέργειες του  Enver  δεν παρουσιάστηκε κάποια

ιδιαίτερη αντίδραση από τα μέλη της ΕΕΠ που στρέφονταν προς το πλευρό της Αγγλίας, γεγονός

που μαρτυρά,  πως παρά τις  διαφωνίες  που υπήρχαν μεταξύ των Νεότουρκων,  η  είσοδος  στον

πόλεμο  ήταν  αναπόφευκτη,  αφού  η  Ρωσία,  παρά  την  μετριοπαθή  της  πολιτική  απέναντι  στην

Οθωμανική  Αυτοκρατορία  εκείνο  το  διάστημα,  φαινόταν  πως  ήταν  έτοιμη  να  καταλάβει  την

περιοχή των Στενών, προκειμένου να κερδίσει τον έλεγχο και της Μεσογείου. 

        Επιχειρώντας μία γενική εκτίμηση της εξωτερικής πολιτικής των Νεότουρκων,   γίνεται

φανερό πως η ΕΕΠ δεν ήταν έτοιμη να αναλάβει τη διακυβέρνηση της αυτοκρατορίας, αφού ο

πολυεθνικός  της  χαρακτήρας  ερχόταν  σε  πλήρη  σύγκρουση  με  τις  ιδεολογικές  καταβολές  των

Νεότουρκων.  Λαμβάνοντας  υπ’ όψιν  την  καταγωγή τους αντιλαμβανόμαστε  πως  πρόκειται  για

ανθρώπους που μεγάλωσαν σε περιοχές όπου ο εθνικός αναβρασμός είχε φτάσει στο αποκορύφωμά

του με συνέπεια,  να διαμορφώσει και  να  επηρεάσει τον τρόπο σκέψης τους. Από την άλλη είναι

εμφανής η πολιτική τους απειρία αφού ένα αίσθημα θυμού και ανασφάλειας καθόριζε τις ενέργειές

τους κυρίως ως προς πολιτική τους με τα βαλκανικά κράτη. Ακόμη την απειρία τους ενίσχυσε και ο

ελάχιστος χρόνος που μεσολάβησε ανάμεσα στους Βαλκανικούς πολέμους και τον Α΄ Παγκόσμιο

Πόλεμο, καθώς ο Μεγάλος Πόλεμος βρίσκει την αυτοκρατορία σε μία πλήρη αποδιοργάνωση, την

οποία προκάλεσαν οι αλλεπάλληλες εδαφικές της απώλειες, καθώς και οι εσωτερικές αναταραχές

σε  πολιτικό  και  κοινωνικό  επίπεδο.  Οι  Ενωτικοί  προσπαθούσαν  να  δημιουργήσουν  μία  “νέα”

αυτοκρατορία σε μία περίοδο διεθνούς κρίσης, γεγονός που δεν τους επέτρεπε να διαμορφώσουν

ένα συγκροτημένο πολιτικό πρόγραμμα μέσω του οποίου θα ήταν σε θέση να αναδιαρθρώσουν το

εσωτερικό της αυτοκρατορίας αλλά και ταυτόχρονα να επανακτήσουν το ισχυρό πρόσωπο που είχε

άλλοτε η Oθωμανική Aυτοκρατορία στο διεθνές  σκηνικό.  
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          Σίγουρα δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς πως τα ιδεολογήματα του Παντουρκισμού και

του Πανισλαμισμού αποτέλεσαν τους βασικούς πυρήνες γύρω από τους οποίους δομήθηκε τόσο η

εξωτερική  όσο και  η  εσωτερική  πολιτική  των Νεότουρκων,  ωστόσο ήταν ακόμη νωρίς  για να

εφαρμοστούν στο βαθμό που η οθωμανική κυβέρνηση επιθυμούσε, αφού τόσο στα εσωτερικά της

ζητήματα όσο και στα εξωτερικά της δεν είχε ουσιαστικό λόγο, καθώς η παρεμβατικότητα και η

ισχύς των Μεγάλων Δυνάμεων είχαν “αφοπλίσει” την πολιτική των Νεότουρκων.  Θα μπορούσε

κανείς να πει πως  το μεταβατικό στάδιο που διένυε η οθωμανική κυβέρνηση μετά το τέλος των

Βαλκανικών Πολέμων  δε  διευκόλυνε  στην άσκηση πολιτικής  με  ξεκάθαρο “πρόσωπο”.  Σε  μία

τέτοια κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η οθωμανική αυτοκρατορία ένα πόλεμος ενδεχομένως

και να φάνταζε ως η μόνη λύση για την ανάκαμψη της γι’ αυτό και ίσως τα μέλη των Ενωτικών που

έγερναν  προς  την  πολιτική  της  ουδετερότητας  να  μην  προέβαλαν  ιδιαίτερη  αντίσταση  στην

πρωτοβουλία του Enver να οδηγήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία στον Πόλεμο στο πλευρό της

Γερμανίας.   Παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή Ένωσης και Προόδου πέρασε από διάφορα στάδια

μέχρι  να  φτάσουν  τα  μέλη  της  να  αποτελέσουν  “επίσημα”  την  κυβέρνηση  της  Οθωμανικής

Αυτοκρατορίας είναι γεγονός πως  κατόρθωσε να θέσει τις βάσεις για τη γέννηση και την ανάπτυξη

του τούρκικου έθνους. 
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